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Litvinof un bunda 
şüphesi viı.rsa 

Pek kola1 
öğrenebilir 

Avrupa harbinden evvel Moıkovada ıiycuet ıahneıinden çekilmif olan e.Jn Sov. 
Ye!ler Hariciye Komııeri litvinol bir kuyruklu yıldız gibi tekrar meydana ~ıktı... Taa 
Aıann radyoda verdiği bir nutku hülasa ediyor Bu nutukta en ziyade dikkate değer 
olan iki nokta var: 

1 - Sovyet Rusya Avrupada ~ 
lll&byauım lstUdAllerlne nihayf't ver. 
dllf oıı iki ruemleketl kurtı\rmak lçln 
barp etmektedir. 

Z - Almanyıının bitanınık, ademi 
tec&vttıı veya dOfltluk isimleri altında 
blrw wı.la§ma imza et.mlı olup da he. 
nh ı;eUIAne ve ııözde m•ıstakU bir 
IDWcıulllyet muhafaza etmekte oıa.n 
DMWnleketJer de Rusyanm Akıbetine 
~. 

1D8UJ Lltvlnof &tundan bu türm 
8lzleı tılktıtmı lıttlnce hayret ediyor 
ft ..._ bir UlrlU inanamıyor. Acaba 

UtvbKııf barpton e"'·el ''E91ıab.ı ke. 
bU,. G~lnuaaa dalmııt da tlmdl bir. 
deaWre mi oyarunııtır': Acaba ~ 
lmll)'IUlDJ Avnıpada istlklAllerlne nL 
bayet verdllt meınleketıerl lıgal e. 
...._ Sovyeuer Blrllğlnln bu devle. 
tıe l!k ~ YardmıcJ vu:ılyrttnde bu • 
t a Ye Lelıl.tauı Almanya Ue 

ıs • lllllllBleketla Avrupa 
dan allıımeet barf'.ketlae fL 
ak eWtıııı göatermiş midir T 

nla beraber IJtvtnotun Hitle
möyledlği .c>zlerc boradn re. 

rmek niyetinde değlllz. Bu eı.. 
h t blı.ı alAkadar etmez. AlmanJara 
ait olan teYlerl.ıı cevabını gene AL 
lllal1W versinler. Bizi alAkadar eden 
elbet Alrn&aya Ue dostluk veya ademi 
tecavlb. moalı~I akdetmı~ olan 

Radyo mlkrofononcla Deri prt konu. 
earı sabık Sovyet komlııert 

Llt\•lnoftın bir poza 

Sovyet 
hatlarında 
gedik açan 

:u:a.ı ~'::1:U:~~::~r~,~ Bir Alman kıtasının 
makla beraber biz de Alıııanya ııe 1 
eon zamanlarda bir dostluk muahede. R • t h tt 
.. lmııa etmı, olduğumuz lçln bu fık. 1 c a a 1 
raıun l'ilrklyeye pmU olup olmadı.. 

tmı 90rmak bakkunızdır. kes ·ı ı d ·ı 'l'llrldye Almanya Ue bli' ademJte. 
riz ve doetluk muahedMI lmzatıunıe
kr. Fakat bu muahede Ue sadece ken 
dl bodut.ıarmm sulbUnll muhafazadan 
-.U bir teY yapmaınıftır. Halbuki 
8ov;vet Rusya tle Almanya barbln ip.. 
Uclumda ademttecavUz muahedesinJ 
bm:elMıkJan zaman Rus gazet.elerl: 
"hıcWz&er, Fransızlar Almanyayı 
Rusya berine .evketmek lstl)·ordu; 
lıb on.lamı oyuıılarmı ~ine çevir• 
dik, Almanya)1 kendi Uwrlerlne gön. 
derdik.,, diye ne,rlyatta bulundular. 
Acaba Lltvtııof bo Ud tarzı hareketi 
tavaıı dmek lııtenıe hanı;! ini daha z.ı. 
Y1Mle aallAne veya aef11An1> bulurT 

Ttlrktyenln lstlkWJ ııB:ıde olup ol.. 
madıtı meeeJeelne gellnoe, zaıınedl· 
70rm ki bunu Sovyetler birliği z.ı. 
lbamdarlan blrt-0k dt'.fa fllllyat Ue 
t.ecrtlbe etmlıttr. Llt\inofun bunda 
ıl1pbem vana Dek kolay öğrenebilir. 
dL 

ASIM US 

Kıta imha 
edildi 

2400 esir ahndı 
Moskova 11 (A.A.) - Sovyet hat. 

la.rıtldıı. yaptığı bir gedikten geçmek 
teşebbUsUnde bulunan bir Alman pi. 
yade fırkasının rlcat hattı kesilml§ 
ve Sovyet kuvvetleri tarafından imha 
edllmlştır. 

Bu tareket esnasında 100 kadar 
tank tahrip edllml§, 35 ten fazla. Al
man askeri öldUrUlmll§ ve 2f00 ea1r 
alınmıştır. MUh!:n miktarda techl. 
zat, 2S top, birçok mltraly6z, 30 araba 
ve 50 motoalklet iğtinam edUınl§tlr. 

Londranın 
fikri: 

Yakında 

Rus - Alman 
cephesinde 

En 
şiddetli 

h rp 
Bekleniyor 

Londra 11 (A.A.) - Afi: 
Rus cephuinde vaziyet cereyan e. 

den hAdlseler dolayıırile oldukça mU. 
salt södedllmektedlr. Rus atratejik 
vaziyetlerinin oldukça iyi olduğu 

Londrad& mll§ahede edilmektedir. Bu 
nunla beraber Ukrayna 1.atlkametinde 
llcrleml§ bir uç, bir taz;ı- ik vardır. 

Yakmda yenl ve belki de olddeW bir 
muharebe beklenmektedir. 

Birkaç gün evvel Ru.s faaliyetinin 
gittikçe zayıfladığını üert aüren Aı. 
manların bu iddlaıann& ratmen Sov. 
yet tayyareleri faal bir surette muha
rebelere !§tırak etmektedirler. 
Tayınla gazetesinin StokhoJm mu. 

babirl Almanların ağır zayiat verdik. 
terini yazmaktadır. Almanlar cepheyi 
yaramadıkları takdirde mahvolacak. 
!arını anlamahdırlar. Alman hatla, 
söylendiğine göre, yaralı trenini gö. 
rerek Alman zaylatmm ağır olduğu. 
nu anlamakta ve pek mUteheyyiç oı. 
maktadır. Nazi zlmamdarlarmm, tn. 
gili.Z tayyarelerinin gittikçe mkla§a. 
cak akmlannm halkın maneviyatı U.. 
zer.nde bıraktığı teatre rağmen elle. 
rinde n::evcut bUtUn malHmeyl kulla.. 
nacaktan tahmin edllebllir. 

Taymla gazetesinin aaker1 eksperi
ne göre, Rua cephemnde yakında ha. 
rekl.tm blr durgunluk devresi geçire. 
ceğl henUz söylenemezse de kızılordu 
dnba on gUn mukavemet ve darbeler 
tndlrmeğe devam edecek olursa bu 
mukavemet pek uzun bir zaman 'ııtı.. 
reoektir. 

DENiZLERiN 
BiTMEK 

BiLMEYEN 
MUHAREBESi 

ingilizler 
iki Fransız 
gemisi daha 

batırdı 
Pariıı, 11 (A.A.) - Maten gllzt'. 

teslnde La Rachelleden öğrendiğine 

göre balık avına çıkan iki Fransız 

gemisi bir İngiliz denizaltısı tarafın. 

dan s· temmuzda batırılmıştır. 
Batan vapurun mUrettebatı La 

Rachelle'e gelmişlerdir. Bunların an.. 
lattıklarma nazaran vapurları bir ln. 
giliz denizaltısı tarafından durdurul. 
mU§tur. lngllizler Fransız balıkçıla
rına. tahlisiye sandallarına binmeleri. 
n1 emretmişler ve sonra da vapurları 
batın:nıotardır. 
Tatuısiye sandallarında bulunan 

balıkc;:ılan diğer Fransız balıkçıları 
kurtarmışlardır. 

General Vavel 
Hind is tanda 
Bomb&y 11 (A.A.) - General Va. 

vel, cuma sabahı Hindi8tana geımi,_ 
tir. 

Mellteplerıa ikmal ımtl· 
banları e1ıtı başıada 

Sovyet sefiri Ruzvelt 
nezdinde 

VllflDıton 11 (A.4-) - Sovyet ~ 
Yllkelc;lal Uıı:anski, Altlerlkan relsf. 
cumhuru RuzvelU ziyaret ettikten 
sonra gazetecilere yaptığı beyanatta 
Rıll • &lına.n barb1n1n inkişafı bak. 
kında rel.ıcumhura mUhl.m haberler 

ftrdlibat I07leml§tıi ~ 

Bitirilmeyen müfredat, yeni ders yıhnda okutulacacak 
İkmale kalan talebeleri hazırlamak 

üzere açılmasına karar verilen kurs. 
ların noksanlan tamamJanmı§tır. 

Tedmata 16 temmuzda ba§lanacak
tır. Maarif vekUllğt, bu yıl okulların 
15 nWında tamamlanması üzerine 
blUrnrctycn mUfredat programlarını 
ikmal dmek üzere bu sene yapılacak 
tedrisata bu noksaıuan Ut.ve etmeı~ 
k~ verml§Ur. 

Her vllAyetin bu hususta verml§ ol. 
duğu malümat vekAlet tarafından 

tasnif edUml§tir. Vıuıatt olarak ve u 
muml ihtiyacı kal'Jilıyacak nlabette 
yem ders senesinde bu denılerl vermek 
üzere zaman ayrılacaktır. A;>Tilan 
bu zaman zarfında her smıt ve denı 
öğretmeni geçen yılm noksan mUfre. 
datmı ikmal edeceıu,ir. Bu mUCredat ...-

o der& yılı müfredatından addedilerek 
talebeye mUzakerelcrde imtihanlarda 
sorulacak, numara vertıecektir. Buna 
alt pro8"111mlar bir eylülde okulJard& 
'bulunacaktır. 
Diğer taraftan öğrendiğimize göre 

ikmal antihanlarma bir eyllllden iU. 
baren ~lanmaaı kuvveue mu.tıtemeı. 
dlr, 

.-· beyanatı 
Asker 'ô.ilelerine 

1 
gardım etmek için 

Suriye meıeleıini 
görütmek üzere 
Gn. VEYGANT 
VtŞtYE GiTTi 

\ 'l 1, 11 (A.A. ) - Fransanın ııiına. 

U Afnka mUmessUI general Vcygant 
dUn akşam Cezalrdcn Vi§iye tayyare 
ile gelmiştir. 

Siyası Fransız mahfillerinin muta.. 
leasma. göre general Veygandm bu se 
yaba.ti Suriye hAdlselerile al!kadar. 
dır. 

Gnr. Deniz 
lngilizlerin 
mütareke 
şartlarını 

Niçin kabul 
etmiyor? 

Kudiıs 11 (A.A.) - Beyrut hakkın 
da general Vilsonun rarl ·o ile yaptı. 
ğı teklife general Dentzd~n bcnUz 
hiçbir cevap gelmemiştir. 
İmparatorluk kuvvetleri Dnmur 

muzatfuiycUndtn sonra. ileri hareket 
lerinde Beyrut linUnde oldukça muka. 
vemct görUyorlar. Vi§i hava kuvvet. 
leri Damurda zapt.edilen mevzileri 
bombardıman edJyorJar. 

General Dentz, herhalde Şamda oı. 
duğu gibi Beyrutta da general Vllso. 
nun mUracaatını nazarı itibara. almı
ya karar vermişti.. Şimdi Beyrut:, 
lngili.Z hava lruvveUerin!n taarruzu 
netfce.sind an ateş alan bir vapur 
dan '1yah u an tabakasUe kaplıdır. 

General Vilson karargAJımm SÖ7.. 

cUstlnUn söyledlğlne göre Damurda 

Belediye 
projesi 
kabul 
edildi 

Danlllye vekili Faik Öztrak bugUıı 
sabah Ankaradan §ehrlmize gel.ınl~ 
tir. Vekil, şehrimizde birkaç gtln ka. 
dar kal arak istirahat edecektir. Ve. 
kll,buı,'Ün kendlslle g8rllşen bir muhar 
rirlmize §Ulllan s8yleml§tir: 

- Asker ailelerine yardım projesi, 
bu tatil devresinden sonra hazırlana. 
rak IAylha halinde Mecllsc takdim e. 
dilecek tir. 

Bu lAyihada İstanbul belediyesinin 
projesinde ele alınan menabt mevcut. 
tur. 

Ab,.'!Bp evlerin lsUmUUt! için yen! 
bir karar yoktur. Bununla beraber 
belediye kendi mevzuatı ve imkAn 
dah1llnde buna lüzum g8rdllklerindeJı 
parça parça muayyen bloklar halinde 
latimlAk etmektedir. 

Mahalle idare teşkllAtınm değl§U. 

rllmeBi mevzuubahs değildir. Bu ı. 
tl1 devresinden sonra Meclae 1Ll'71edi. 
Jecek lAylhalar arasında nahiye mıı. 
dllrleri vaziyeti de mevcuttur. Buna 
alt proje adliye encUmenl tarafmdan 
hazırlanmaktadır. 

* * * 
En Son Dakika: Yukarda asker a. 

Delerine yardan hususundn mevzuu. 
bahs olan belediye projesi §Udur: 

İBtanbulda. l§llyen ve blleUe yolcu 
taşıya"l bUtUn nakil vasıtaıannda 

trenlerde UçUncU :ıııevkiler diğerlerin 

de ikinci mevkiler harlı; olmak üzere 
yolcu başma beher sefer için birer 
kunış a.lmacaktır. 

Abonman karneleri 52 sefer olarak 
kabul edllmlştir. Husust otomobDJer.. 
den, bunların tab~ olduklan aylık ııeıı 
mln dörtte biri nlsbetinde y&rdım pa. 
raın !llınacaktır. 

Beygiı· kuvveti 1 llAlı. 11,5 olan o. 
tomobillerden ayda bir .lira, 12.19 o. 
lanlardan ayda 150 kuru§. 19 dan 
fazla beygir kuvvetinde olanlarda;q 
al. ayda 250 kuruş aJmacaktır. Duha. 
~ Devamı 2 inci sayfada 

ılmdiye kadar 700 esir altnml§tır. 
Diğer taraftan Şam.Beyrut demir. 

yolu Uz.erlndeki tararuza da bir nıııa. 
yet vermek için azimli bir gayret sar. 
!edilmektedir. Buradan Cebeta Ma. 
zam dGyanan Vişl topçusu mlltt.etlk. 
lcrin Şamdan Beyruta Uerleyl§inl 15 
gündenberl durdunnuşlnrdı. Cebel 
Mazar, mczk1ır mmtakaya hAkim bu
lunmaktadır. 

DUn müttefikler Cebel Maur tepe. 
sine ve bu Uıpe ile başlıca hat §ar• 

kında bulunan Cebel tepesine k!U'§I 
şiddetli bir taarruza. geçml§lerdir. Da 
ba öğleden evvel sağ cenahın mUnte. 
bası mlliıtesna olmak Uzer~ bUtUn he· 
dctlP.r dde edelmiştl. Mazar tepcslndc. 
ki Vişı topçu mevzileri de yakında 

ele gel)lrlldlkten sonra. Bcyrut Uzerine 
şarktan yapılan tehdit artml§ olacak. 
tır. 

Böylece mUttefikler Suriyeyi çevı. 
rlrken Surlyenln litesinde şimali şark! 
de İraktnn gelen H ind kıta.lan demir 
kapıyı işgal etml§lerdir. 

Bcykumun 4 kilometre §imali gark1 
suıde bulunan Dardanal:anadakl Vi§1 
kıtnlarmı bombsrdnnan etmektedir. 
Burada Vlşl kıtalan kuvveutyc benze 
mwktedlr. 

Bcrlln, 11 (A.A.) - Alman barfci. 
ye nc7.areUnde beyan olunduğuna g8. 
re general Dentz kendisi.ne yapılan 

mUtar<.ke §arUannı askcrt oer~e mu. 
gaytr glird11ğtl için reddetml§tlr. 

• 
:ı 

e 
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S ı siyaseOnizin yeni zef eri 
JUcmJeketlmb:tn .-ıohtent m nt.akalar.ndakl sula m a tı'!blrrfnln ı. 

pıli blttl nnlwıdnğUIDllZ ,,.y f!.tnden itıbart'ıı regull\tör , ... kana llar 811 

ihtlyndlo ı!ıltırab çekm anızlnı'-7.C su te\ z.intın ıı baı:ılıyor, 

BJr ı;aııl.)E". ewıaz mmtak-ıt.ınımı:rın b•ııleroo dônlim toprata baliğ 
oldt!~-unıı d~nllndl ibo 1bO.fWl işin ehemmlyetlnl takdir t•tro<'me~o 

lmkiiu \oklın'. Snstnluğtın K:öyıi" olleğll ham lfelılrd•' bllt• nuıl taelalıır 
3ar: tm:ı~a mul.tedlr bulanduj;ı;ını ht"plml:r biliriz. l\lcsı·l!l J1rnıl bet! 

Pnr evvt-1 tiUlnm:ıl, lchı yağmur dwuıma çıku.n ko)lülnlml:rin başka bir 
mılltnlmdn t-OnlAr<'' suyun hoba olup glt11ğlndrn ı.iıklir ki haberleri 
.l oktu. Ru<:!llıL<ıe, hUl.fUnet.ın, lJli kunıltııt :mnıanlurmılan ba:;lı~ arak çt-t
dild bir su rırognmımm ıneııut r <.Ueelttlnden birini uaba ldrilk edlyo.. 
nız denwktir! 1117 de 1amaoılanacak otan lkln<'I lx'Ş ıwnı~.ııı. l;lr prog
ramla d:ı: bataliJıl;;l,1r kunıtuldaktan aonm, Tilrk toprakları artık erı 
f Terimle tecıltir edilerek bıi~k bir mıLlıMıl hıı.x.inf'!!ll tınıinı• gl'lcıcekUr 
l;:i bunu bu tltıdtu <!llfllrunek bale hepbnizln goğsUnil iftihar ve M>-

yJnçlv lcnbartıyor: ıı;~· SON DA.KIR \ 

Sovyet tebliğ i 
Londrn, 11 (A.A.) - Rus tebliğin 

de kayda değer bir değlşlkllk olma
dığı bildirilm ktcdlr. Butnn cepheler 
de her ik1 taraf da aynı §lddeUe çar 
prşmnktadtr. Sovyct tayyarclcrt dün 
Dllytik btr !aallyet g61Stercrek pike 
UÇ1L'1arfyle Alman kıtalarmr bombar 
dnnan etmişler ve muharebelere ge. 
JDş nilkyasta l§tirnk eyleml§lerdir. 

26 M.man tayyarem cru,ortllmüşttlr. 
Rus tebliğinde 6 Sovyet tayyaı:esi-

mn dO§Uı1lldllğU kaydedllmıektedlr. 
* .. • 

Lonara, ll (A.A.) - Sovyct mü-
dafaa baUannm inşasını biUrmek 
tlzıere bulunduklan blld!.rllmektcdlr. 

iBn haberin chcmmtyet.1 bUyüktOr. 
Ç(lnkt1 Sovyct kıtaıannm 18UlıkAm 

mllfrczelerlnc uzun atırccek işlere gl-
11§mek imkft.nmı verecek ıekilde 

§lmdlkl mevz!lerlnde mukAvunet et • 
ak1erl:ıl ı;östcrmektcdlr. 

Stalinin 
emri 
Yerine 

getiriliyor 
---<r--

Rualar geri çekilirken 

BUTON MALZEMEYİ 
YAKIYOR• 

Holslnkl, 11 (A.A..) - Sanomat 
gazetesinin muhabiri yazıyor: StaH
nln gert çekilirken her vcyln yakıl 

masr l'akkındnld emrini Ruslar Uk 
raynadn Azamı d recede tatbik ve 
kısmen de muvaffak otuyorlar. 

Rus.ar bilhassa elektrik, he.vagaz.ı 

ve su teslrı:ıtmr kullanmaz bir hale 
geUrm'?ğc çalışıyorlar. BUtlln hububat 
imha edUememl.§Ur. ÇtinkO eldn.l.n 
bir kumu benUz ycşlldlr. 

Muharebe s:ıhalarmda her ıey QOk 
kanlı muharebelerin cereyan etml§ 
olduğunu gösteriyor. Rus ukerleri
nln cesaretini bizzat Alman askerle 
ri teyld ediyorlar. 
Ukraynayı ziyaret eden on ecnebi 

gazetecıden blri olan mezktır muba.. 
bir. Rus zırhlı otomoblllerinin evaa 
tından Alınanların hayrete dUıJtUkle 
rinl na.ve etmektedir. 

Alman Tebliği 
J,ontl ra, 11 (A • • ~) - Alman 

tebliği harckiı.t hakkında malümat 
vermemektedir, Tebliğde bu haf. 
tıı içinde krzıl orduya verdirilen 
zayiatın yekfınu bildirilmekle ik • 
tifa olunmaktadır. 

* * * 
J<'Uhrerln umumi karargUıı, 10 

(A. A.) - Alman orduları başku
mandan lığının tebll~: 

Şarktaki har<'kii.t ilerlemekte de 
vanı etmektedir. 

FlıılAndiya cephesinde Finlandi
ya kuvvetlerinin ihata hareketle
rhıden müzaheret. gfö·en Alınan 
lalaları, kın'Velli 'bir suı-e>ttc tah
kim edilmiş bulunan Salla şehrini 
günle4"Ce stlren şiddetli muharc • 
bclerden sonra 8 temmu1.dıı işgal 
ebniflerdir. Bu bölged<' muharebe 
eden Sovyet fırkaaı imha edilmiş_ 
tlr. 

J * * 
nııckpe&te, ıo (A. A.> - Ma -

car umumi karargihmın tebliği: 
9 temmuz günü seri kıtalarnnız 

El>rucz geçidini dclmeğe devam 
etmlşlel"dir. Düşmanm ardcıları i
le muharebe edilmektedir. 

DUnkU h a.reklt Alınan ordusu i-
le müştereken devam etmiştir. 
,Şimd.iye kadar 25 bin esir aldık. 

t ..... 
Barbaros pullan 

Post.a idarehanesinin yeni ta. 
bettirdiği Barbaros pulları ya
kında iyasaya çıkarılacaktır. Bu 
pullann temmuz deni7.cilik bay. 
ramılllia satışa çıkarılması mu
karrerdir. Şimdi 15 temmuza ka. 
dar bunun mümkUn olacağı he. 
sap edilmektedir. 

Telsiz kursu açılacak 
Şehrimi7.de bir telsiz kursu a. 

çılacaktır. Kurs "eylülde açılacak, 
6 ay devam edecektir. 

Bir fırına tecavüz 
edenle r 

Mclımot oğlu Yıldırım ile Ne. 
cat i adında iki sarhoş. evvelki 
gece de Lalelide Nuriye ait pas. 
ta fınnma girmiı:;ler, camları 

kırıp Fnncıyı da döğmüşlerdir. 
.Mütecavizler yakalanmıştrr. 

25 Yauın: NEZiHE MUHiTTiN 
lster istemez kanapeye lliştlm. 

İçimde ko ·uy3 benzer bir tiks:n 
me ürpcrlyor<lu güler... Saçları 

mmıa rengine boyalı bu kaşerlen
mi<J acuzeden lldeta korkuyordum. 
O halim.deld çekingenliği anladı: 

- Çok güzelsin N ecli. Hanım 
- diye tokrar &öze baııladı: 

- Güzelliğin kndnr da zekisin. 
Seni ilk gördüğüm gilndcnberi 
,.Ureğim sızl.3.dı. •• 

- Niçiıı banune!cndl??. 
O müstekreh bir baygınlıkla sil 

Dilen gpzlerlni goolerime dikerek: 
- Ben yUzllnU görllnce bir in· 

snnm dorhal içini okurum - de
di - senin bedbaht olduğunu an 
la:nıyor muyum z:ınnediyonmn? 

- Ben hayatımda UmitsWiğe 
biç kaptlmam! 

- Senin kadar gQ7.el b1r kadın 
~ funibılzl.i;i-c kapılmaz. 

- Hayatla. mücadele~ gOzel 
lk 'bir s.llii.h olcıma.z ki. 

Ler.ıan hanını apaş bir ta.vırla: 
- Ne al5;ı. 1 en ibana vız gelir, 

Cife ciga.raauun. davgpnWms ha 
~~. 

- Söz aramızda sen Tayfur ıgi
bir bir budalaya layık mcydın ? 
Ben senin yerinde olsam n.ksi ka
derden öyle blr intikam alırdım 
ki.. 

- Mesela? 
Leı-..an h::mnn lbana cevap ver -

meden evvel clgarasınm <lurnanla
rma dalarak biraz d~Undükten 
sonn: 

- Yarın ibuluşa"tlllr mtyiz? 
Diye sordu. 
- Nerede? 
- Lebonda.. Evet, yarm ben 

saat dörtte aşağı ineceğim. Rk:a 
ederim, bir lbehane bul da çiluver 
Neclicığmı, Seninle baş başa bir 
çay ıçelim olmaz 11n? •. 

Ne cevap verceeğimi bilmiyor. 
dum. Şaşkmlık ve nefretle göızle.. 
rJmi ön.lime eğm.i~. 

o birdenbire: ""iı ~ 
- l:fUsaade edenıen, diye tel:. 

rar enjeksiyonu hazırladı. Dozum 
az g<'ldi, keyfim tamamlanmadı. 

Sonra ~ kaldırarak P.ıman 
bacağma :iğneyi daldırdı. Gördii -
ğBım. ,,,...,,....bemwl{8dıuı6 .!ılllıbla-

Suriyeden lskenderu- Baskıya 
na gelen ·gemiler Verirken 

Ankara, 10 ( A.l'ı.) - Haber 
aldığımıza göre, Bcyrut li:nanm. 
da bulunan Fransız harp gemile
rinden on tanesi İskenderun li. 
mnmna gelmişlerdir. Bunların 
arasında 10 bin tonluk bir petrol 
nakliye gemisi <; mevcuttur. 

Bu vapurlar halı;:Junda bittabi 
hukuku düvel kaideleri mucibin
ce lazımgelen muamele tatbik 
edilecektir. 
GEM:1LE;R $1LAHTA T TECRİT 
MCRE'ITEBATI ENTER~"E 

EDİLDİ 
Anl:fra, ın ( A.A.) - Haber 

aldığıriıuı gör e Iskendrrun iL 
m..'•nna gelmiş" olan 11 Fransız 
harp g c:misinin baım1<' bulunan 
filo kumandam mahalli hükOme
te müracaat ederek Türkiye · li
{llanmn iltica etmiş olduklarını 
t'tsrih etmiştir. 

Fransa şimalinde 

Büyük bir 
tayyare harbi 

l..ondra, I1 (A. \.) - lngtliz tay. 
yarel,.rl J.' r a n s a n • n şima

linde ş 1 m d 1 y c kadar yap 
tJkları gUndOz hUctımlannın en şld. 

detllslnı yapmışlardır, Havr ve Şcr

burg PldJctıe bombardıman edllmlı, 
cem'an 20 bln tonluk altı vapur ba
tırılmıştır. 

Betbı:nc c!varıncla asl.cr\ fah"lkala 
ra tııarruz edilmiş ve İngiliz tayyare 
lcrl buııdan başka p!ko uçu,111.rlyw 
yere kadar inerek ft8kcrt merkezleri 
§lme.ndlfer iltisak noktıııannı ve de
polan bombardıman etml§lerdlr. BU

yUk yangınlar çıkanlmıııtır • 
Alınan av tayyarclerttıden rrıUrck

kcp filolar tnglliz bombardıman tay 
yarelcrinin faaliyetine mani olmak 
lsterr.i1'lerdir. Alman av tayyarelerl 
:rln bUyUk kısmı yeni bir mo. 
deldcı.llr. l n r. l 1 i z av tayyareleri 
her taraftıl Alınan av tayyarclerlyle 
muharebe ederek bunıarın bOmbnrdı 
man tııyyarclcrlnln faaliyetine mA.nl 
oımal!\rının önUnc geçmlşlcrdlr. 

Muharebe cidden mUthl§ olmuştur. 
14 Alman tayyaresi dtlşUrUlmU:JtUr. 

9 İngiliz tayyaresi de dll§man tara 
tından dllşUrUlm~Ulr. 

Pllot.lardan olri kurtulmağa mu
vaffak olmuştur Avdette iki lnglliZ 
tayyaresinin daha. cksi!diğf mUeabe-

do edllmlştır. 

Bir T ürk kadın 

Bunun üzerine gemiler in si. 
!ahtan tecN. edilmelerine ba.~
lanmııı ve m!irettebatı tamamen 
enterne edilmiştir. 

SURIYEDE P .ANtK VE 
A, TAKYAYA AKI N , 

Antakya-, 10 ( A . .l.) - Be~ 
ruttan kaçara1c İskenderun iL 
manma gelen P'rans:z gemiler i 
11 i bulmuştur. Filo kuman
danı da gelmiş ve daha bir kı. 
sım gemilerin İskenderuna gel
mekte olduğu anl~ılm~tır. 

~uriyede panik başlamış ve 
bazı kimseler aileleriy~ mun ta
zam pasaportlarla Antakyaya 
akına başlamışlardır. 

Ankara radyogazeteısi, muha
rip dvlct gemilerinin bitaraf bir 
limana iltic:ıları takd irinde hu
kuku düvel kfıidelerir.e göre tabi 
tutulacakları muameleyi dün ak-

Be rutun 
z·aotı icin 

Son gayretler 
sarf edili!_'or 

--o--

Şehre 1 O kilometre 
kaldı 

Vişl, 11 (A.A.) - Cephed<'rt 
gelen haberlere göre Suriye'ae 
muharebeler dc\'am etmektedir. 

Son haberlcrt! ıaazanın, Jngilte 
re şimdi bütUn gayret.mi Bcyrut 
üzcrir.de toplamış bulıınuyor An_ 
damurun tahliyesinden sonra , 
Fransız kıtalart Bcyrut'un 10 k;_ 
yometre c<'nubun<l:ılq yeni mcvzl
lcrP. cckilmişlerdiı-. Toprak arıza
lı olduğundan dahn hını m uknvc. 
met göstermek imkanı vıırdrr. Fa_ 
kat tngilizlerin humd:ı müh im kuv 
vetleri 'Ve bilhassa Avustralyalı 

piyade krtaları vardır. 

Bayan Hasna. 
Derviş vefat etti 

--o--
Cenazesi bugüı 

Evlatlarının gözyaşları 
arasında defnedildi 
Arkadaşımız Suat Dervi~in 

sanatkarının sergisi annesi ve merhum ma:beyinci 
müderris doktor İsmail Dervi. TerzlUk çe kUrkçUlUk iht.ls:ısını 1. 
şin haremı ıbayan l lesna Dervi_ 

talynda ynpmış tanınmış kadın s:ınnt şin vefat ettiğini teessürle haber 
ktırlarımızdnn bııyan Saadet, tama.. aldık. 

men 'N.lrk ı çllerlnln çalışmaslle vU- Cenazesi bugün evinden kal. 
cuda g'Ctirdli;ri eseri rln! canlı man_ dırılarak na.mazı Teşvikiye ca • 
kenlerle tc hir etmek Uzere ynnn miinde kılındıktan sonra Feri -
Taksim gazinosunda saat yedide bir köy mezarlığına, evlatlarının v e 
•'kspoz.isyon tertip etmiştir. dostlarının gözyaşlan arasında 

Bu mün:ısebeUc gazeteciler ve şeb.. defnedilmiştir. 

rimız kadınlık Aleminin birçok tanın- l\1erhuma Alla.h'tan rahmet di. 
mış slrr.nları davet cdilm~ bulunm:ık- lerken geride k a lan evlfıtları _ 
tadır • .n.ynı sergi, paz.'lr gtınU. saa t nın ve nrkada§ımız Suat Der • 
dokuzda Tnrnbyadrıkl ·roluıtllyan °- , vişin acılarına samimiyetle iş _ 

telinde tekrar cdilecekUr. firak ettiğimizi bildiririz. 

dı Güler. Lerzan hanımın morfin 
iğneleriyle bo,ı;um l>oğum morarıp 
rıişm.iş kocaman pörslik bacağının 
iğrenç manzarası midemi VC' bey
nimi oulnndırrnuıh. Bu b:r iblri ar
dından ynpılnn iğnelerden sonra 
derin bir. 

- Oh ı ccktikten sonra beni 
kendine doğru çckcro:k: 

- Gd! • d C'di. S::nl bir kere lJ_ 
peyim Necliı.! Eıl,c't ols~ valla
hi sana aşık olurdum. Kadın ola
rak da Cışık olsam ne çıkar sanki? 

Kan bC'ynimc çıkmıştı. Şiddetle 
silkınerek kapıya doğru yürüdüm. 
Arkamdan s çsleniyordu: 

- Ya'rln dörtte Lebondn güze. 
Um .•. 

Allahtan biraz sonra herkes "· 
'Vine dönmek için kalktı. Dışarı 
çıikb$ımız zaman b:ı.rdaktan boşa. 
ıurcasma yaE;'Dlur yağtyOl'du. Husu 
si otomobllleri kapıda bekliyen • 
ler, arabası olmıyanlan a.rala.rın. 
da payJe.§tJ. Füruzan lbey bizim 
yannnıza düşmilştü. Tayfur neza
keten onu benimle atkaya oturt· 
tu. Kendisı r;oförtln yanma yerle~ 
ti. Eve döndUğümfiz zaman par
dastimil çıkarırken cebimde kilc;ük 
mavi bir kart :buldum. Tabii Tay. 
fura göstermeden okudum. 

İdeal kadm! 
•'Antuziazmanrzm ayaklıırmna 

sermek istediği ıperestişleri ka • . ~ 
bul eıtırmrmeniz genç lbır hayatı 

~-. Ha.lbukl eJartir 

meleksl{liz gilzel Necla! .. Ne za 
man başbaşa kalmak saadetine e
rlşeceeğlm ? •• 

Filr uzan 
J{ C'ndi kendime: 
- Vay zilppe vay, \ aY küstah 

vay! diye söylendim. 
O gece Tayfur yağmurlu hava. 

da üşUmUş, eve gelir gelmez ö.kııU
riip ak.srrm ğıı başladı. Derhal bil
yük kaynanama haber gl t ti, Ka. 
dmcağız çipil gözlerinde telqlı 
bir sevinçle odayıı. koştu: 

- Gördün mu aslanını? - diye 
söyleniyordu, İyi l>akılarnıyorsun. 
Hani bakayım pamuklun sırtında 
mı? .. 

Arasıra bana sitemli aitemll göz 
atıyordu. Tayfur şımank bir ma _ 
halle çocuğu \ ibl: 

- Aman sen de nJ.ne, diyordu. 
Pamuklu, pamuklu. Ben civciv mi
yim ? .. 

- Civcivslİı ya .. Ne zannettin ? 
Sen bakılınağa alışılmm, Böyle her 
gece soğuk, yağmur eğleneelere 
koşarsan ıifıaliırm ne olur 80DI'& ku
zum efem .• iDur sana lumız gt. 
tireyim, şifalı ıtUssWer yapayım. 

O ge<:e saraylı lhamm Ta.yfurun 
odasında yatmağa Jıazu verdi. 
Buna. itiraz edilmed11kıt g6rClnce, 
bana karşı de:rlıal muamelesi M
ğİfjt.f . Her 7.8.JJ\all !haset ve n efret.. 
le btikülen dudaklarmda reo.kata 
bi:ı: tebeaıOın lanilarak: 

- i!Wt"'~. ~. 8'ır'ı (t(o; ~-

şamki neşriyatta izah ef'-'ıftir. 
Buna göre, muharip devlete 

mensup harp gemileri bitaraf 
bir devi-et limanına sığınırlarsa 
24 saat kalabilir ler. Eğer bu ge
miler m ak inelerinde b ir arıza do
layısiyle iltica etmişlerse arıı.ala· 
rı yapıldıktan sonra limandan 
ayrılırlar. Gemiler eğer bitaraf 
limana enterne edilmek maksa. 
diyle gelmişlerse geminin silfilı
l arı çıkarılır, cephanesi alınır, 
mürettebat dışarı çıkarılır ve ge. 
miler bitaraf devlet in nezareti 
altında ~a kadar kalırlar. 

Netice itibariyle. t~keııderuna 
iltica eden ru gemiler enterne 
edilmişlerdir. 

Fransa harpten galip çıkarsa 
g-emilerini alacak, mağlup çıkar. 
sa galip ta1·af:n \•ereceği karara 
e:öre hareket edilecekt ir . 

İ6vİçre hududunda 

Alman askeri 

Visi hükumeti 
~· 

müzakeregL 
karar verdi 
J..oııdra, lJ ( A .J\, ) - Afı: 

tsvıı;re radyosunun blldırdlğlne glS
re, vı,ı hUkQmeU HUr l"rallıllalarla mU 
:r.a~reye girişmeğc \'e S~edekı yer 
lilerden mürekkep lutalarm be§ka bir 
ordllya geçmelerine mQskade etme. 

m.:ğe karar verml~tlı . 

Lonıfra, 11 ( ı . \ ,) - o\fl: 
Vl~tdtn Öğrenildiğine gore, mUl.A• 

rekc rnleb!nc İngiliz cevabı Amerika 
vasıtaalle Vlşlye tevdi edlami,tır. Ve. 
rllecck cevabın b!ran evvel göndertı.. 

mt-sl il'ln ka bine bugün öğleacn aon
ra tophınacaktır. 

Amerika 
çekiliyor mu ? Harice asker 

l..onJB, 11 (A. A.) - Mosko
va r adyosu şunlan söylemi.'itlr: 

Alman başkumandanlığı Almnn
Isvlçre h ududundan bütün asker 
leri çekmi§ ve bunların yerine> ya15 
h askerle-rle malüllP.rl ikame et • 
mlştir. 

Dahiliye Vekilinin 
beyanatı 

_.. ftattarall 1 inci •)"facia 
llye ıle glrllmes! mllteamU olan ti. 
yatro, sinema ve konaerlerde sar!edl. 
lecek biletlerin bllQmum verglıeri da. 
h l! ,,ımak ilzere mUıterl tarafından 

ödene'l bedelleri ilzcrinden yUzde on 
nl.sbctlnde yardım parası atmacaktır. 

Bu umlarla 1,853.000 kllaur liralık 
yardım yapılabilecektir. 

Rus - Amerikan 

temaslar 
\'a .. in~t~m, 11 (.\, A. ) - Sov

\'el büyiik el~ist Umanskf, Ameri
ka rPisicıımhurı.ı Rnzv!'lti 7. ı varrt 
ettiktrn ıın .. r!I l!Rzetecllere VRrıt•. 
ğı be\'nntıtta ''Rus . Almıın hıırhL 
nin inkisafı hakkmda relsirumhu 
ra iyi hah<'rl"r vı-rdl,..... rl.,.-.,ı.,t ı r 

POLIS'te: 

Bir çocuk sinemaoa 
yaralındı 

1'•ıdıköyUnde l: eldcğirmenlndr, 
Nemıizı.de sokağında oturan HUsnU· 
ııUn l l yaşındaki oğlu ""'lkret dilli 

SUreyy" ııinemaaında Karanlıkta a
yağı ı ır yere takılarak dlliJmtlş ve 
yUzünacn yaralanmııtır. Çocuk NU • 
munc lıastnbancslne göturülerek te
da\; c \ilmişt!r. 

sürüyors~ın. Sana bir finean kır • 
mız vereyim de ciğerlerin ısuısın. 
A neme !Azım, seiı de ana kuzu 
susun ayol. 

O gece yatağıma sinerek Ler • 
1.an hanmıla jjgoloeunwı k ilatah • 
irkları beni uyuyuncaya kadar tile 
sindirdi durdu. Ba.kayun bu garip 
alemde daha neler göreceğim GU
Ie r. 

Tayfur iki giln yattıktan sonra 
iyileşip kalktı. Ve bana o gece 
Şehbal hanmılardald toplantıya 
gitmemizi teklif etti. K~ zaman.. 
danberi zihnhni kurcalryan şey 
birdenbire aPaııdan çıktı: 

- Tayfur, s iz ne }§le meşgul o.. 
lunnmuz? •• 

Şıu,aladı, kızardı: 

- Neye 80l'dutl bunu! dedi. 
- Hemen • l aydu- ya evde, 

veya ztyafet.le l"desink.. Merak ol
du da ha.na ... Hiçbir iş yapmaz mı 
ama eiz? 

- Tabii yapanm! 
- Ama ben g6rmedim. 
- Görememin. C}Unkü ben her. 

kes gibi budalaca sabahtan ak§&. 
ma kadar çaı.,,.,,, ! 

- Ya nam! çalıgıramız? 
- Ben een.ede btr' lkl bOytık fi 

ya.panm. Ondan eoıma da bllttln 
gUnJertml keyifle, eğlenceyle ge • 
çlriıim, kelrl ... 

- Keyifle mi geçirlrsiınlız? M~ 
llel& ? .. 

göndereme
,-r 

yecek 
Vaıington, 11 ( A .A. ) 

Ofi : 
h i malumat almakla o. 

lan mahafil, a yan araımda 
~iddctli hir muhalefet zulJu r 
ettiğinden dolayı Amerika 
haricine asker gönderilmı !:1 

hakkında erkanı harbiye r eı 
si tarafından yapılmıı c 1 .ın 
tekliflerin hali hazırda l.l · 
bulüne imkan mevcut o lma
dığı beyan edilmeklecl:r. 

Reisicümbur, şimdiki bd. 
de kongre i.zaıı nezdın •, 
her hangi bir te,ebb:· ; •:e 
bulunmak\an vazgeçmış o
lup oı·duya müteallik \ r 
çok planları tetkik etn.:: .• 
üzeredir. 

Bu planlardan biri kC"-ı · 
greden faal orduya bir ço~ 
ıene ıçın ıeferher edi lmı ş 
bir kuvvet yüzdeıi muhaf a • 
za etmeğe mütealliktir. Di -
ğer bir planda d• ecn .. ' i 
memleketlerde görtilecek hi7 
mel için ancak görıüllü kuv 
veth~r gönderilmesi teklinde 
ki Kanada sisteminin kabul 
ve ta tbikine mütenlliktir 

Eski eserler albümü 
Maarif Vekaleti, eekl eserlere 

ait izahlı bir albüm hazırlamafa 

karsr vermiştir. Bursada Osman 
camii, Hisardaki Orhan hamamı, 
Bunıadaki Bey hanı. Y et}il cami, 
Muradiye medresefti, Edlmedelrl 
fi Beyazıt ha9tanesl, Selimiye ea .. 
mil, ı:ıehrlmizdckl Şehzade ve su .. 
leymaniyc camileri, hazll'lanmalr .. 
ta olan eserin ilk fasikUIUnU te~ 
kil edecektir. Bu atbUmde eski e. 
serlere dair bütün malikm&tı bul .. 
mak mümktln olaeaktır. 

Urfa yağı fiyatı 
Fiyat murakabe teşkilAtı. Ur· 

fa yağı fiyatlan üzerinde oyna. 
ya.n bir tröstü meydana çıkar• 
mıştır. Tröet, anlaşıldığına göre 
son zamanlarda kurulmuş ve 
Urfa yağı ticaretile uğra~nn 
kimselerd n terekkilp etmekte 
bulunm~. Tröst yalmz Urfa 
yağı ile meşgul olduğu için 
Trabmn yağı fiyatları normal 
seviyesini muhafaza etmektedir. 

Suçlular adliyeye verilecekt ir. 

Çoğalan gazinolar 
Gerek sayfiyelerde, gerebıe f8 

birde mahalle aralarmda ~ 
kahve, gazino ve eiınemalarm go
ğaldığı görülmllştür. Belediye bu 
gti yaz eflenc eyerledıdn etra 
fmdald haJkı rahatım edip etme. 
diğtnf tetkik ett:lrmekted!r. H~ 
rah&tsız oluy0!9& bu gtbi bah~e. 
gazino ve einemelann tatil sa.at• 
lel'l 1Msı lude 'dt:ftdktllder ~ • 

Be 



ah ke.me 
alonlarında 

Oğlanı sana süt 
versinler, süt 1 

eni nereye götürüyorsunuz, ben eve 
gideceğim, anneciğiiiim neredsin ... ,~ 

p;ı.tvstz, ufak tefek, saz be-1 
Dizli ancak on &ekiz )'&§la.nn_ 

L Kendlstn1 Y8§llldan :fazla g&.ı. 
k için elinden gelen her §eyi yap 

• Koyu ayah bir kravat takmıo. 
k giyml§, •ğ eline de kalm saııh 
buton almı,U. 
gara.mnı yerleotll'dlğt iri ağv:lık
bllyük b!r ciddiyetle dumanıım 
Urirken, kendlıılnl görenler S"lll.. 
k için b&§lannı öteynna çcvırl. 

aruı. O ise bu bobeUl naıı ile hfir .. 
§il.yan. ciddt, &ğlrbqlı bir hay 

tuna kaniydi. 
Uye ceza mahkemesine BUçlu o

lı: verilmeıline aebeb ııuydu: 
rkaç gece evvel, yavça kendisin.. 
hayli bUyük btr'kaç arkadagı \le 

llle)'h&neye gidip oturmuıı, tçmc:-
laml§, vakit gUJll§Up eC-lenmek.. 
erken, bir arahk meyhaneye: 

.Abl be ne olunıun bir gıeker a.: 
r:ıtı ile dılenen çocuklardan b'rl-

l§, Mıı.aa, masa dolll§Krak nl. 
t bunların yanma da gclml:ı ''e 
nı Dekilde, dantelAlı bir ktığıda 

l1ZUn bir karamelA uzat.m13. 
Zlmkiler: 
Haydi, git oğlum, !Azım değil,! 

rek kendisini tıqtan aavmak ist • 
er. Fakat çocuk, sırnaşık mı, sır. 

Ktrkpara be abl ! elemek aıaca
Ne olUT"8Un • 

ye ayak diremiş. durmu~. Diğer. 
aldırmıyarak konuımaıanna dal
ar. Fakat bizim bUYllklUC'e (Lştk 

aman sinırlcnml§ ve: 
Haydi oradan be ı diye bağırın~, 
~ı dlnllyeceğ\z, yolaıa ağız ta(li, 

mızı mı içeceğiz. Defol §Ura-
l diye bağırmış. 

'e diyorlar .... ... . 

·ye harbinin 
mesi hakkında 

I * * * 
•-~iman 
bineJair 

939 YJlmın be.şmdanberl eah!l 
uz kanlı hadiseler ekseri

c ~ harp diyemiycceğimiz 1 
e bu çarpJllllalar<ıı. Ve fnsar_ 
tabıt Ç&rpşrnaJar !kal"§ısındaki 
da.h ~ kendisinden 

a dev ... n-~1!=1etli bir raıkiple 
.. ..._,u bir eampiyonu 

e:n mfiBabitlcrin hielerinden 
1r olamamt. 

imdi i8e, 1939 ')'Ilnıın blllJmda 
, ilk defa eelrllerini aııdmn:: 
br iha:rp oluyor. 

e ilk defadır ld, &8falt yollann 
!nuıak kucağmda.n usaklaşa.rak 
lıdiıerinc yaraşan bir dekora 
~ muamam tanklann çatır. 
iını' cbıyuyoruz. Bu tank çat.ırd • 
~ duyduğumuz hoyc. 

içinde, isyanın ve merba • 
ti yeri nisbete dalı audır. Ar. 
• asker! mütehassm sayılnn _ 

bile kavra.mışt.Tr ki, 
danberi her gim admI dırydu 

111: haı:P, daha ilk defa olarak 
~savi kudreti lkarşt karşzya. 
~. 

- Naci SMlullah Cl'an) 

Çocuk bu vaziyet kal'fl8Illda hemen 
maaad&n uzaklagmış, uzakla§ml§ a. 
ma. kapıya yaklagın('.a da. yüksek ses 
le tıöyle haykırmış: 

- Yu! ouna da bak! rakı lç\yor. 
Oğlum sana stJt versln\er, stJt. 

Blztm kahramanın canını ıusmlar, 

fakat tek Q<>Cukluğ\ınu yUzline vur. 
ma.sınlar. Zaten kafası da hatl! ter
tip dfuıUk. Bu BÖZler ve bunu takiben 
de meyhane halkının kahkı\halıı.n ak. 
lmı başmdan alml§. Mata tızerlndc e. 
Une geç!rdl.ğt bira §fşcırtnl var hızfylc 
kopile dOC'ru s:ıll.ayıvennlD. 

Bazan fnFan bir şeye nişan alır, a
lır atar da bir türlü vuramaz. Fakat 
körlemeden s:ıvuruveT'dlği tnl! b:ı ya. 
rar. İşte bu da lXlyle olmuş ve bira 
şişesi atacanın beyninde p:ıuamı~ 

kendisini kanlar !<.:inde ~re senn!f. 
Tabll bizim koca adam l!) bundan 

sonra korkup kaçmnl< istemişse de :fır 
sat bulamıyarak ynkalnnmış. evvel(\ 
karakola., karakoldan da mahkemeye 
verilmiş. 

Şim Ji koridorda bekçinin gozlerl 
tlzerindenden hiç ek!Jilmiyl!n aıo.ğı yu. 
kan dclagıp duruyor, ve btlyUk bir 
ciddiyetle sıgarasını içiyordu. Tabii 
bastonu da kolundaydı. 

Bir saat sonra dellkan~ı sorgusu so
nunda. tevldt olunmuş, tcvkt.nınneyc 

gölUrtilUyordu. Fakat ne halde? ... 
Bctbenlz atmış. aım krn§mıştı. Bas 

tonu bır tarata, ağızüğı bir tarata at 
mıştı.. Dudak.lan titriyordu. 

Nitekim jandarmaya teslim edildiği 
zaman bUsbUtün fenalaştı ve bUtUn 
gayretine raıtmen fazla dayanamadı, 
clddiyctlnl elden bıraktı, hUngür hUn.. 
gtlr ağlamaı'l'a bo.§ladı: 

- Beni nereye göUirUyonnınuz. Ren 
eve gideceğim. Ah annectğililm! •. 

ADLiYE MUHABtRt 

- Ben fakirle.şirsem, ibcni yine 
sever misin ? 

- Elbette.. Fakat şaka söy. 
lüyorsun değil mi? 

Doktor sırtını duvara dayadı .. 
lnledi .. 
Görüyorsun ya, dedi, vaziyet 

çok ciddiir.. Çok vahimdir. Bu 
gece beni yalnız bırakmaman i· 
çin seni telef onla çağırdım. Bu 
fırtınalı havada sa.na zahmet 
verdiğim için lbeni affet! 

Arka.daşmım kolundan tut· 
tum.. KIZirun yanındaki odaya 
geçtik.. Ka.rşılıklı birer koltuğa 
oturduk. 

LeyHlnın muvazenesını kay. 
bet:mesini havsalama Biğdıramı. 
Yordwn. O ne irade sahibi, ne 
ihtiya.tlı, ne derin düşünceli bir 
ikmir. 

'.Karyolada <lllU bağtı bir ha}. 
de görünce, birdenbire ~in 
mnkladığım hissetmiştim. 

Akıl denilen şey, jnsanın kafa. 
sı iç\DQe,~ tiımaWı di 

Asri 
• 
ınsar1 

i PTiDAi insan tabiate boyun 
eğen, onun verdiğini aynen 

. Bugiiniin insanı rse hunun tam 
aksidir .O tabiati. tabiat kuvvetleri 

kabul eden, onu değiştirmeye ce
saret edemiyen dğil, düşünemiyen 
ınsandır. 

ni kendisine esır etmiştir. Asri in· 
san tabi&:1frn verdiklerini ancak İp· 
tidai madde olarak kullanır. Onla· 
nr. şebi/ ve hüviyetlerinı, adedi 
giinder. giine artan ihtiyaçlarına 
•..rygun gelecek surette değiştirir. 
Asri insrı11 düşünen, bulan, yedilen 
değil, yeden insandır. 

iptidai insan tabiatin esiri olmuş
tur. T aibat kendiaini tehdit ettiği 

zaman o, tabiate karşı gelmekten· 
se. yerinı değİ§tİrmeyi tercih eder. 

Allah kimlere aktl • verszn ? • 
~-----..--------------.-·--------.-.-..----...... ---.------.-.---------------..... ----___, 

40 sene evvel lstaabal 
Ne vardı ; ne yoktu ; ne olamazdı ? .. 

GAZETE si.ltunlarmda hemen her 
gün DChrln bir ocylndcn ş.ktı. 

yet edilir. Vapurdan, tramvaydan, l§ı
ğından. pisliğinden daha neler neler •• 

Şehirden §ikAyet her zaman varoır. 
Bundan tam kırk ııcno ovvcl bir gaze
tede çıkan, fakat yalnız §ehiT'den ut. 
ktl.yııUe kalmayıp o günktl hayatı da 
sallrlarına sıl<ıştınuı yazılıırdan baZı 

cUmlelcr alacağım. Mizah gckllnde 
yazılan bu çok enteresan yazılardan 

blrlnl:ı başlığı ııudur: 

IIE.'1 YOK llF..!I OLMAZ 
oımtl\L 

Bu başlık altında yazılanlar ve o 
vakit olmasına tmkAn tasavvur edil
mlyen §Cylcr §Unlardır: 

AnadoJu şlmendtferlnde ıntizam ve 
Jnsanlyet. 

Tramvay §irkeUnde terakki ve eıı. 
babı iııtirahat fikri. 

Tünel idaresi memurlarında neza
ket. 

Şehir mektupçusu da dahll oMuğu 
halde blitUn mubalTirlerde para. 

Köprü mc.ınurlarının elinden ooluğu 
vermıyeııek kaçabilen. 

Vapurlardan çıkarkeD bamaJJardan 
rahat bulan. 
Beyoğlu berberlerinde trq olup da 

l!IUratı Jmnamıyan. 

KA.htaneye gidip de rahatca gez.. 
dım diyen. 
Arabemıı cezOditi halde sokaldar.ı. 

mızda qm çamura batmaJIP 7UDl 
toza bulanmıyan. 
Bakırköy §imendife.r.inde &UraL 
Kanıdllll akmtlmıı geQCbileeek va. 

pur. 
saz anlar, kazayı takdir eder bir 

mavnacı~ 

Sıhhate dua eden eczacı. 
Utanan dilenci. 
Terbiyeli garson. 
Kafeşantan mn.teclrl ile !J&nt&z'lcr 

de insa!. 
Beyoğlu mağazalarında ebveniyet. 
Şıklarda ilim ile para. 
Mazarratsrz mUsklrat. 
Avrupa mllstahzaratmdıuı fayda • 
Kunduracılıı.rla terzileT'de doğru 

BOZ. 

Kavatıarda dayanıklı kundura. 

iğreti mi duruyordu ki, bu kadar 
<;abuk bozulmuştu? 

Ben ömrümde, aklmı lbu kadar 
çobuk oynatan insana rastlam~ 
mrştım. Silhassa Leyli gibi alnl 
rnuvaz.enesi çok yerinde, a.ğrr 
baalı bir kızın çıldıracağına bir 
zaman ihtimal veremeırıdim. 

Leylıi.nın lbabası : 
- Acaba annesine ıbir telgraf 

yazsam ve hemen tstan'bula dön. 
mesini ibildirsem n88Jl olur? 

Diyordu. Boo: 
- Telftşa lüzum yok, doktor! 

diyordmn - yarın eminim ki. sn. 
kfınet !bulacaktır. Kadıncağızın 
Ka.,eerlye gider gitmez :yil~ni 
oynatmakta ımina l'Ok. 

O gece doktoru yaJruz bırak. 
madun. 

Saatler sükOnetle geçtikçe• o
mm da _.. ııPılQme4" tw+ur«. 

Hazır esvap mağazaıannda otauz 
ve sağlam elbiBc, 
Osmanlı dram tiyatrosunda gUzcl 

kostüm. 
Kumarclıı berekeL 
A.k§amdan çok yutup da sabahlc.. 

yln nedamet etmi~n. 
Tabtıerln elinden yaka s!lkmlycn 

Bahlbl eser. 
Karaköy hamamında yıkanıp da 

temiz çıkan. 
Kaaımpa§ILda temiz hava. 
MUtalcaııı hitama erlnet> verdığı 

onluğa acımıyan gazete müşterisi. 
KömUrcUleT'de kanaat. 
KuDd!Unde mahbutıesile dolaşıp da 

Alemin diline dllşmlyen Aşık. 
Yaıaıı yere yemin etmlyen esnaf. 
Çok aöylenmiycn berber. 
Beyoğlu veya clvarmda velevkJ 

Tatavlada doğup da fenıklik iddia et 
miye'l. 

Limon sıkarken a~ sulanmıyan. 

Ayaklan sağlam kim beygiri. 

Kadıköl 80kaklarmda gezip de a-
yağında nasır peyda olmıyan. 

''İ!'llANl\IA YJNIZ,. başlığı ,.ltlnda 
da şu sabrlar var: 

Gazetelere Dtı.n veren eUbbanm ha
.ne olduklarma. 

Narvlll 
Barbl 

Bu harbe onba~ rütbestlc 
lı;ttrak eden bir muharri
rin kalemiyle 

Yazan: 

KURTMAREK 

Bugün 

Haber 
Retikimizde başladı 

büyUk ümitler ve tesellilerle mü. 
temadiyen 5igara içiyordu. 

Gece yansından sonra Leylayı 
bir daha tecessüs eden doktor, 
neş'e ile yanrma geldi: 

- Mışıl mışrl uyuyor .. Ben 
de sakinledim. İstemen evine 
git. 

- Hayır. dedim. Seni bu gece 
yalnız lbnıı.kma}•acağım. Zaten 
böyle bir hav::öa 'beni koğsan 
da gitmem. 

Karşılıklı birer kanapeye u· 
zandık. 

Apartman kalöriferliydi.. Her 
taraf sıcaktı. 

Uzandığımız yerlerde uyuyup 
kalrruşrz. 

* 
Ertesi saibah hizmetçi koşarak 

yaramıza geldi: 
- Küçük hanmı su istiyo.ı:. 

vereyim mi doktor bey? ,r: 
Leylinm babası yerinden fır. 

ladı .. Kızmm od.asma koştu. 
Leyla su istem.iş.. Babası e. 

liyle su vermiş.. Leyl& gözlerini 
a.;arak: 

- Baba, sen neden zahmet 
ettin? demiş. 

Ve su:;yu içeı- içmez - morfi. 
nin tesirivle - tekrar uyll'uya 
dalmış. 

DQktor biraz ~nra sevinçle 
yaıwna geildi: 

K.ı.rmndan dışı çıkarrnıtı diyen diş 
hekimlerine. 

Sokakta bulunan paranın sahibine 
iade < dıldlğinc 

Tün 1 yanındaki mabut mezat ma
ğazasının mUfliıı olmadı~a. 

Haoer.ll ucuz satacağım diye lll.n 
verenlere. 

(Most?) tmplarmı vutup dıı baş 
ağrısının bir kat d::ıha artmadığına. 

.!athay Kaylos Japonya hUv!yetı 

ağzına alıp dn amanın demeyene. 
De JaT"dcn'ln malt bl.rasmı içip d 

mld tıastalığılla uğramadım dıyen. 

lere. 
Doktor çoban oğlunun mi~ tabibi 

mUtehaıı.,ısı bulunduğuna. 

Ucuz f!yatı.ı ceza satıyorum diyen 
eczacılara. 

Ucuz klra ile ev tuttum diyenlere. 
Kamım doydu diyen muharrirlere. 

..\LlA<.\li AKIL \'l1RS1N 

Ba§lığt altında şu satular nr: 
Parası olup dUştinenlett. 
Parasız olup gülenlere 

l!."vde ekmek yokken seyre gidenlere. 
ZUğürUeT'den para iSUyenlere. 
Köprllye para vermeden geçenlere. 
Tepeb&§mda oyun seyredeDlere. 
Şlrltet kamaroUarma aöz aöyleylnp 

cevap bekliycnlere. 
Haydarpa§8nın ı. Kadık1'ytbıün 4,5 

numaralı vapurıanna binenlere. 
KU§tUlinde piyasa edenıore. 
Şunun bunun parası için çene yo.. 

ranlara. 
Araba ıf1e Fencrbabçeye gidenlet'l'.l 

Sonra anı.ba parası dft§tlnenlere. 
Sevdaya dU,Wm diye ağlayanlara 
(0, yalnız beni sever) diyenlere. 
Mamada ortaoyunu eoyredenlerc. 
Şıklarda. para, ıılllıklaT'da Yefa me-

mul ~denlere. 
Fasulye piyazı ile ömrUnU ~lrt-n. 

!ere. 
Sokak sokak kadmlar' takip eden •• 

ıere. 

Zllğllrtlere borç para V!!relllere. 
Sonra alacağını diye 1lmlt edenle- ı 

re. 
Kendini dalma. methedenlere. 
Çok bilirim iddiasında bulunanlara 
Mlrnsyedlllkten dem vururken on 

paraya taklak atanlara 

- • öbet geç.ınİ§.. Müjde, de. 
di. tarnamiyJe sakindi. Suyunu 
içti ve tekrar daldı. 

- O halde kollarrnı çözmeli. 
Hatta bunu kendisine hissettir
memeli ve doktorun omuzunu 
okşadım: 

- Ben demedim mi, azizim? 
Bu buhrandır .. Geldi, geçti. 

Cevdet biraz durduktan sonra, 
yavaşça LeyHi.nın odasına girdi .. 
I<nryolada.ki ipleri çöm1i. 

Leyli. bir şey hissetmemişti. 
Doktor odaya avdetinde: 
Birkaç gün ınüşal!ede ve 007.a• 

ret altında bulundurmak 18.zlm . 
Yanından ayrrlrnıyacağrm. 

Dedi. Ben de acil şaf alar dile
yerek, ertesi sabah Saadet apart. 
manından ayrıldım. 

* 
ErtEı;i gün müverrih Ahmet 

Refikle beraber, Ankaraya gidi. 
yorduk. Doktor Cevdeti gündü
zün görmek imk8.nmr bulama
dım. Hayda.rp~an trenin ha. 
reketinden yarım saat önce, te
lefonla sordum ve Leylinın hfili 
sakin ve dalgın yattığını öğren
diın. Sevindim ve kendi kendime: 

- 7..avallı Leyl3.cık, bir btJ'h. 
ran geçirmiş .. dedim .. 

Tren çok kalabalıktı .. Bu me. 
sele Ü7..erinde fazla düşünmek im
kfuıını bulama.m.ı§trm. 
~ bir gece evvelki ıwııü.-

F-ıkra 
: :::::-:-:-:::::& 

l<::dl•IHl atuwz.da kaduaaı d\iokilll 

bllba lki muharrir ~- Blrtıll 

Ccl l Sahlr, blrisl Mehmet Ra.ttGr. 
l ' anl, ıılrl!ii nazmıla, birisi nesirle 
Kll{lını.,rı .) th rca Ö\'tllÜ), burunAa.. 

ruıı ".ı duğma cılınnnı lir. <JalAJ 
~atılrııı. 

Blltün tıııyaıımı onlar verir de 
ben yaıııınm. 

l\11Snunı bl.llnılnl:ı.. üalt ı;alr bu 
ruısm llıı dahi lktlfiı ı• ml.)erek kn.. 
dm~ır olmasa lirlerlnln oksüz kala. 
cağım lıllt• üy\eml tir. lchnıet ]Ra. 

ufa gdlııoo, koca bahri~ tlllde a.adın 
ıı<•vgl 1 o kndur ıtı:Ua.)dı ld bir ara. 
lık ··~ıı .. ı,.ınııı bir kudrı ıtM!<'muaaı 
~ılmrmıştı. l•nı,at bu lkJ edibe no 
80.) 1 ıut'ğP hakkımız uır hnngi.mb, 
lmdıııı Xl"fnmctml , aleyhinde bulun 
nııısuzdıırT "7.ehlr tanağl,, i imli ya 
ul:lrıle şöhret alnn hlkli)CCI SalA· 
lınddiıı ı-:nıs bile, hlküyelf'rindo kadı 
nı bir uhlr, lrnndl inden kaçılacak 
bir m!1hl6k gösterdiği hı.ide. erlı:elr.. 

Itır! dalma oni."lnn R~na kaptınmt. 
yanı lmş 'llpn) ım df'rk~n ~ö:r. ç.ı. 

karmı~br. Bizce kadınlan en iyi Jı1a. 
91_.'deıı Dlyojen olmııştur: 
Atına hUltt\mcU bir glln bir al

ca iki kadm utımıı,. teMdllhın o.. 
radan gl!Çıerkerı bono l'Örtın Dlyojen 

Ö)IO dl!nl~: 

-Her &taç bu meyvadan ven8f'• 
di k'ldmlarm bomu krnJarak epey. 
ee adama lıenı:crlenH ! 

NASR.m'TİN 

Kim kime benziyor?. 
Salonun köteıine çekiL 

mitler, dedikodu yapıyorlar. 
dı . 

Ortada dansedenlerden 
lıirinı gösterdiler: 

- Bak, bak! Tavuğa ben
ziyen bir kadın. 

lçlf.lrinden biri düzeltti: 
- Hayır, dedi. Yanlıt IÖy 

lediniz: Kadına benvmejıı9 
çal1pn bir tavuk.., 

- Evime nasd ~ ~ 
turduğum )'eri bilen ön.e eeo
miyor ki!. 

yı meırhum Ahmet Reıf.ike ..._ 
tğım zaman: 

- Adam een de. dedi, bu giııi 
haller genç ve isterik lazlarda 
daima görülür. Btma deIDik de. 
meZler .. Sinir zaafiyeti deırier. 
Mademki robası doktormUI}.. Gö
rünce söyle de sinirlerini t&lr.vbe 
edeeek i!Açlar versin. 

* 
Oç gün sonrn .. 
LeylAnm karyolada kol1ann. 

dan bağlı olarak yatışı gö?Almün 
önüne gelmişti. Ankarada:n tele. 
fonla Maçkadaki Saa.det apart
manını buldlUll. c.evdet bey kar. 
şnna çıktı .. Soruyorum: 

- Leyla nasıl oldu. dQktorco. 
ğum '! Ankara.da merak ettim de. 

Doktor, kısılJr, titrek bir sesle 
sözilmü kesiyor: 

- Ha. Semnisin, lskenderci
ğim? Fellket.. Fellket. Leyl!ya, 
sen gittikten sonra ilci abe da. 
ha geldi. Doktor ukadaelar, 
Bakırköy emrazı akliye hasta
hanesine kaldımıağa mecbur ol
dular. Şimdi hastahaneden gei. 
dim.. Yavrucuğum ~ su 
banyosu içinde çırpmıp ~ 

ruyordu. Arkadaşlar beni .sıda 
hastahaneden uzald8'b:tdlla&ı 

• • • 
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• 12. Çeviren: MUZAFFER ESEN 
- Peki, onu ıimdi ka. cektir. Emin olabilirsiniz, geliyor ki ••. 

bul edect!1;11n. Lutreıı kendi- Din. 1 Li, Y ahudinin sözünü kes 
ıini odama götürünüz. Bil lahza sonra Mariba ti: 

- Naaıl odanıza mı? Bu, Li odasına girmit ve kendi. - Sizin kim olduğunuzu 
defa bekleme salonunda gö- ni görmek istiyen adamı de. biliyorum. Siz ismını ver-
rütnııyecek misiniz? rin derin süzmüştü. Bu si- mek istemiyen bir muhbir. 

- Hayır.. yah redingotlu, kısa boylu siniz, gammazlamak istedik. 
Asyalı müfettitin sesi bir bir Yahudi idi. Yağlı saçları leriniz var, fakat korkmayı .. 

denhire sertleşti. Göz bebek yanaklarının üzerine kadar nız, isminizi ötekilerine ha -
!erinin arasından garip bir dökülmüştü. Elleri bir çen- her vermem. yalnız ben o 
ıtık geçti. gel gibi redingotunun ke- adı öğrenmeliyim. 

- Ba.t\i$tüne, şef. narlarını tutuyor ve orari y ı d' ba mı eg" di ve 
M ··f . b k . .. d' y d a ıu ı t ıı ettı§ e.; omıserın ya mutema ıyen yogu_ruyor u. k l k b' ses ile mırıl-
d k ld d G.. • . M 'b"' "t aran ı ır ;nm an geçer en mırı an ı: , oz1erı... arı a bu çeıı d d • 

- Herif hiç vakit kaybe'ı: bakqlan vaktile de görmüş a~ 'B· 1 ag" n birisiyim. 
. d . o· ? ld .., k . . h 1 en a ç 1 

apemışB, _ne ersı_ıı .. ın1 .d •• ? Bo ubgukınu1 pe Hı!ıd' atır ıyor. _ Doğru mu söylüyorsu _ 
- ır teY mı soy e ınız. u a §ar ın ıslan or- ? M afh hakkınız 
- Muhbirler, polisler hiç manlarında kaplanın yak. nuz • . am h~raber çalıf 
~t ~ybe.tnıezler Din! !aştığını hissedenlerin bakış :ığ:' ~:~=~~larını ele ver_-

Asker ik 
isleri 

Yeril Eminönü M. Şubeslnden: 
Aşağıda adlan yazılı yedek subay. 

!arın kayıUan tetkik edilmek Uzere 
nutua ctlzdanlariyle ellerindeki vesi
kalarl;1. S512 numara ile §ubeye mU.. 
racaaUan. 

Nk. Tğtn. M. Hilal oğlu Enis 327 
lstanbul (50912). 

Lv. 'Iğm. Mehmet Rüştu oğlu Ali 
Remz! 312 !atanbul (32854). 

* * * 
~~ :uıkerllk oubeslnden: 
ı - Be§ikt~ ıubeslnde kayıtlı ma_ 

lfll BUbay ve eratı!\ ,ehit yetimlerinin 
tütün ikramiyelerlnln aşağıda yazılı 
tarihlerde Be~lktaş kazası: kaymakam 
lığında verilecektir . 

2 - İzdüıama sebebiyet verilme • 
mek Uzere herkesin cUzdanmda yazUı 
numaralara göre saat 9 dan 12 ye 
kadar ellerindeki mevcut tutan lkra .. 
mtye tevzi ve nlltus hUvlyet cüzdanı 
ne 3 adet vesikalık fotoğrafta birlll::
te kaymakamlığa mUracaat etmeleri. 

3 - Bundan sonra mUracaa.t gUn.. 
lerlntn cumartesi salt, çarşamba ve 
cuma gttnlcridir. 
~ - Ta.rihl tevziden itibaren bu 

tevzi müddeti 4 ay dahilindedir • 
GUnler: 

12.7.941 cumartest maim 
15.7.941 salı gtlnU ~ehlt yetimleri 
16.7.9U çarp.roba malfll 
18.7.941 cuma oehlt yetimleri. 

'.2 ~~rıBba Lkı, ~apını~.yfan~- larBını adndırıy~~f· . • k mesi ~erefli bir it değildir. 
uauu. aş omıser mu ettı§ı u a am mu ettışın aya - _ y l orsunuz Mü. 
bir iıııaretle durdurdu farına dog" ru eg" ildi· anı ıy · • 1 1. 7 .1941 

:r F"kr' · · b =r y l . • fettiş, hen buraya kimseyı 18.0S Fasıl eazı program 
. ~ ı mızı sora ı ır mı. M "ba"' varLıı:nnd .. s~.z~:· haber vermeğe gelmedim. 18.SO Memlf'ket 20.15 Rndyo 

yıın. an a • 1 uşunuyor: Yalnız tevkif edilmemi isti. postaaı gıt-retest 
- Neye yarar? - Bu adam nereden çık. 18.4.~ svı~ ıo..ıs Solo 
- Plakasız arabaya ve b? Varıuvadan mı, Buda peş yoM:;iba _ Li dudaklarına Kuarteu onrk:ılar 

kan lekesine dair.. \'.eden mi , Moskovadan mı? gelen bir tebessümü aileme_ 19
·
00 !::ı7ı zı.oo !t;:~ 

Yeni N ... p-iyat ~ 

Ahmet Halit kitabevi tlç yeni 
eser çıkarmıştır. Bunları okuyu. 
culEtrımıza tavsiye ederek tanı
tıyoruz: 

İtalyan hikayeleri 
Meşhur Fransız muharriri 

Stendhal'in eseri olup Chroniques 
lcaliennes is.imli şöhret kazan. 
mış olan ve Maarif Vekilliği ta
rafından tercümesi mUsabakaya 
konulan bu kitap Hamdi Varoğ- I 
lu tarafından bi.iyük bir itina ile 
tercüme edilmiştir. 16 ncı asır. 
da 1taly'1.da aşk maceralarım an. 
lamak için bu kitabı okumak ka
fidir. Kadın yüzünden, papaların 
da i.ştirakile yapılan cinayetler, 
en C.rikalar bu eserde çok heye. 
canlı bir lisanla anlatılmıştır. 

Şark rüzgarı • Garp 
rüzgarı 

Amerikada vetişen ve bilhas
sa Çin hayatın"a ait yazılariyle 
bütün dünyada büyük şöhret ka. 
zanan Pearl Bucck isimli kadm 
muharı t •n en güzel eserlerinden 
olan bu kitap Ömer Rıza Doğrul 
taraf.ndan tercüme ve neşrcdil. 
miştir. Yeni evlenen bir genç kr
zm ve bir yabancı kızla evlenen 
bir Çinli delikanlının rnacerala. 
rını anlatan bu kitap herkese 
tavsiye edilebilir. 
- Gönüllü kahraman 

İngilizceden tercilme edilen 
bu macera romanı aile sevgisini, 
fedak8.rlık ve kahramanlık his. 
!erine dayanarak Afrikada ge. 
çen çöl harplerini anlatmakta• 
dır. Sineması da memleketimiz. 
de pek çok g&.f..erilmiş olan bu 
kitap insan sürükleyen, mera~la 
okunacak olan güzel bir eserdır. 
Tavsiye ederiz. 

Birincı sınıf 
mütehassıs doktor 

lJ~~~~~ 
YenM UAııJan Dt aoa ~ 
n..us aetredil-SUr, ETı..-. rJ 
(iaclerM ORJ'llcalana ~ .. 
~ bere llArill ~ ..,.... 

led IAmm.) 

Eı,,lenme teklilleri 
• Y3§ 44, boy 166, aiklet S:S, 

kUlQe mUtenamp ve yakl§ıkll. ~ 
ti ve .ahlQkı çok iyi. evi mllkeıı:, 
metruş ve levazımı tamamen tır 

ve ayiık geliri 25C'-'500 Ura 01" 
yablt mektebe giden çocuk!~ 
bıı.§ka kimsesi bulunmıyan fil' 

meslek sahibi bir bay, servet, dl 
talı.sil -.e mllliyet mevzuubahS 
sızın orta boylu. ml1t.ena.slp ~ 
biraz dolgun ve beyaz vUcuUu 
ahlAklı 25-30 yaşlarında sU"'. 
bayıı.nlıı evlenmek ve dolayısll«' 
tlyenlerin kend!sbıe verilmek 'fi 
ra §ahsan görU§'lllmek Uzc.re ant' 
!otQğra.flarile ve herhalde iade! 
tafsUAUı mektupla.rm.ı Beyo5'" 

lstiklM caddealnde ıs num.o.radl 
ran arka.da.§ı a.vukat bay Şefi1'' 
dermelerlnl 1Stemektcdir. _ 216 ~ 

• Ya§ 32, boy 165, slkleti 76. ;ı' 
kUlAtı mUt.ena.slp ve ya.kı§ıklı. _1 
ah!Akı çok ~el ve §eD, 8 >'j 
bir kızından ve lhtlya.r bir vaıde 
bS§ka kimsesi olmıyan vtı ~ 
80 lira. asli maaşlı maliye 
meµıurlarmdan bulunan i)!r b:l1 
vct mevzuu baba oımakaızm ottl 1' 
ıu ve tahsilli, oldukça dolgun '1«1 
vücutlu ve iyi o.h!Wı 20..25 ~ 
da g\lzcl blr bayanla evıenıne1' 
ld.yıalle ere isUyenlerlıl e~e~ 
ve inde p.rt!lcı fotoğrafla mel< rl 
nı Ankara.da, b8fVekA1ct el;,.. 
Bozkurt mahalleslnde kılıçlı 

ıı numarada Sadık Ün.sal e~ 
dermclerlnl istemektedir • 211 

- Bunların ne kadar e.. - Y alvanrmı size beni, ld di, sonra Yahu diye (ısı a. 19.15 sv1nır zı.ıo Teman I · · ayanlar• 
hemmiyetsiz .. eyler oldugu.." himaye ediniz .• Size her •e. NURi BELLER Ş ve l§Çı ar • ~ :ır dı: kuarteti zz.oo 01"ke&tra • 20-25 yalJIO.rında gcnı,: bit 
nu bir bilseniz Din! İngiliz yi anlatmağa geldim. Uvan _Tebrik ederim, rolünü- l9.SO Ajans 22.so AJans ~INtR ı-e RUH HASTALIKLAH oayıını mUrebblyelik yapmak ııııt 
vatandaıı, otomobilini bir a. Tor.. .. k .. 1 19.45 KIA.slk 22•4~ Orkestra Ankara Caddesi No. 71 iki ço:-u"'o. .... kmak istemektedlt~ zu ço guze oynuyorsunuz, - " ~ 
ğaca çarpmak hakkından Asyalı müfettif tatlılıkla .Mueye.ne saatleri: 15 den ltibam rUbelldlr, elinde iyi h!zme~ ~ 

h d ? h d Y , d' • k . çok güzel.. - c• ıu 1 u ma rum mu ur. Bu a ise aalU ının sözünü estı: GÖZ MUTEHASSISI vardır. Taşraya da gider. s el 
bir budalanın eaeridir. Kan - Bana ne söy!iyeceğini- Sonra buz gibi soğuk bir Ferntöyflnde ikinci barutlıaılc 61' 

l d . Kemal Tar•·aa sinde 98 numarada Gilllzar ş lekesine gelince, artık bunu zi biliyorum. tavır a sözüne evam ettı: A oPEUATOn 

S• • k"f t • · Pazardan başka, ber gtlD mUıııcaatlan. _ ,J 
dütünmeyiniz.. Kan sizi bir - Siz mi? - ızı tev ı e memı ıs • öôLEDES SONRA Halid Ziya Konuralp • Türkçe, transızca ve n:ı~ 
parça ürkütüyor, öyle değil - Evet, ben. tiyorsunuz öyle m\? Belki. K p l tK.tNct CERRAHİ DöÇENTJ aımanca ve dakülo bilen genç ;J 

D K 11 k ·ı· Taksim, amer a as "" mi? :Yahudi •a•ırmı• gibi dur- de avi'' o arsonun atı ı a"yoğlu tatikIIU Caddesi Elbamra yan ~ aramalttadır. (Rek) 
~ :ır :ır 1 nci kat 

- Fakat •• fakat.. du. Tereddüt ediyor, her de sizsiniz? TC!cfon: 19 18 .Apartmanı ı Numftrada mUracant. ~ 
E d d f · ·1 · !I • • B •? Her ~ öğleden sonra 7 ye kttdar • Ur;iveraıteyo chlva!ll ed~ ..ıt 

- vet, üşüncem oğru, tara ı tın tıru tıtrıyor. - en mı· Telefon: 
42201 

ingllir.ce bilen bir genç ıstıı.ııııı:; 
kan lekesini ititmekten bile Mariba - Li tekrar söze Yahudi başını kaldırdı, km bir myeascscdc vazife at&I"". 
korkuyorsunuz. Durunuz si. batl:ıdı: yüzü masmor olmu§, gözleri· dim, öldürmedim. Size ye. dır. ucuzca inglllzcc dersleri d•ol 
ze bu kazaya dair yeni bir - Lutfen oturunuz ve korkudan büyümüftü. min ederim. Hatta Da.vit Kol ,. CH.:M. 19. Ağustos) remzine ııı 
fikir söyliyeyim. Farzediniz, her §eyden evvel bana ismi Mnriba • Li devam edi. larson'un katledilmit oldu- ıı,,,,uıı Heklml 1 ıı.t. ~ 

1 l d • • d b"l b"l • Y"" 1 • Orta 8 lnel smıfi aUevt #1 
ki a ettayin bir a am viraj nızı, a resinizi sanatınızı yordu: ğunu 1 e ı mıyorum. Ahmet Akkoyunlu 

h ler dolayısUe bırakmak mecb _..ı 
dan geçerken yanlıt bir ma. söyleyiniz. - Tarifeyi bilirsiniz er - Ya, demek bu zavallı 1 de kalan 338 doğumlu mUkeznlV" 
nevra yap'ı:ı. Arabumı ağa. - ismimi ne yapacaksı. halde •• Adam öldüreni hap. ihtiyarın katilini tanımıyonu .aksim l'alimhaue Palaa No. 1 tilo bllır ve hesabı kuvvctll ~ 
ca çarptı. Kendisini yaralat nız? Bu iır.te adımın ne e. setmezler, asarlar. nuz? . , oıTarcıan maada bergUn saa 16 genç iş aramaktadır. '(K.U.) tel' 

~ .,.. (D I. ten eonrn. Telrfon 401.27 
madan bu hadiseden yakayı hemmiye\İ var?. Bana öyle - Hayır, ben öldürme. evamı var) 9!!!11'• müracaat. ,; 

~m~~d~~ca~~~------------~~-------------------·---------~-----------ı·~m~38~• belki ac mi bir •of.5r oldu • r 1 ilkle !l !§lğl oımıyan eski y~ 
~ H •k ,,. B d d N kl d L L bir genç i§ aramaktadır. oııl' ~ ğundan kimsenin haberdar l aye aş a··n u··ra··cu·· a e en: • • 1 bilir. (B. K .) remzine mllraca' 

olmasını istemiyor. Kibar • Bir yüksek mühendla mclt~ 
:bir adamsa buna hak ver. ı•---· ·---• :•-~-• a-co.--• ıebest tahsiline devam edeblııı:;i 
mek lazım. O vakit bu a. k k l k d tatilde çnııomak mecburiye . .tf (Dünkü nuıhadan acvmn} o u u a l görünce, meseleyi kendisine oldu Her işi kabul edebilir. !stiyetı'-
dam ne yapar, arabasımn Skot, kl)Jı.;na girn. kadmm elbi n ğu gibi anlatmam ihtimalini de, yazlye dersler! de verebilir. ı.P 
plakalarını çıkarır, biraz sı:sinın hişırt!sm: işitivo", nefesini düşünerek, onu öldürmek istedi. içtn) remzine mUracaat. o<! 
benzin döker, bir kibrit ça. yanıba~ı:ıda dur;:yor<lu. Fakat, da - Ben söyliyeyim, d06tum, si, biliyordu ki Skot çok zengin Arkas:ndan da beni öldüreceği • Kasa tdareslnde tecrübeli .-.,, 
kar. her iır. tamamdır. Sonra dedi. bir adamdı. Fakat, zavallı yalnız şüphesiz.,, Er.zca bUen bir bayan ticaretli",.• 

, :r ha fazla hi~ettiği hir g1,,;y vardı: O adam sizi öldürmek istiyor· iki gözden mahrumdu. * * * de hususi ve mUeascseıude ,. 
Londraya telefon eder. Ve Bir lavanta kokusu... G~p bir maktadır. Galata nn."'ta kutıl~ 
b k k ld 1 du. Fakat, kurşun köpeğinize ra.'ll Gc~ Japon kadmı anlatıyordu : G b d r- ~ u en azın a ırı maaını ıa.vanta kokusu: Ağır, keskin bir e<'e Skot akşam aşın an ge· da s. N . a mUracaatıau. Jı"' 
is\:er. Basit bir iş değil mi k k geleli. Ve hayat.mız bu suretle - Böyle ama bir insana karıı çen Jıaclliıe ile odasında yatmadan verebilir. 
Din? Şimdi bu arabanın sa. 

0

s:~t, bu kokuyu daha evvel bir kurtuldu. bir tuzak kuracak kadar kalpsiz evvel zihnen meşgul olurken bir. • lstanbulda tnklr bir all~ 
hibini kim bulabilir? Fakat kere daha duymuş olduğunu ha· Skot Raşrrıp kalmıştı, Kendisini bir kadın değilim. Bundan başka, denblre bir gürültü işitti : Yatak mayı seven klm8es1z bir çocul".f 
bundan bu adamın bir cani bir yaowı.:: niçin öldürmek istemi} içimde bu gence karşı duyduğum odasının penr.eresi açılmıştı: dlıılnl mancvt evlAt yapacak. ~ 

tırladı. Nerede duymuştu? Bunu ti? Köpeğini niçin öldürmek iste-- sevgi de buna maniydi. taballlne devamında v:ı.rduıı ~ti 
olduğu manasını çıkarmayı. pek iyi bilmiyordu. Fakat, kendi· . ''Bugün, Olifant benı· 0_ıu··mle !çeriye birisinin atlaması ve U- zengin ve hıı,,n seven bır zat ~f 

l mıştf ?,, diye düşü.,memişti: Aklı " " nız. Be ki hu adamın kendi sine garip bir hava teneffüs e tti zerine birisinin atılması bir olrlu. tadır. Kend!ııi dUrUst, temiz 
na bile gelmemişti. Fakat, kendi tehdit etti : Mister. Skotla görü., 

sini gizli tutması için ciddi ren bu koku, ona bulunduğu mem Aynı zamanda, boğazına bir el ve ıtaı'8.kter sahibi, Ç&1IşkaJ1. 
sini bir yabancınm öldürmek iste meğe gönderdi. &kakta yanın:ı ...nrıı bir takım sebepler vardır. leketin yabancı kokusunu tattır· yapışm:ş , diğer elin tuttuğu br- zamlı, okumayı sever bir ~" .. .ı 
meslne sebep göremiyordu, , kadar yaklaştnn. Zannedersem, ti- ıı. .. d (S S.B , re--•-e mn .. sUf.cY. - Şu·'phesı"z, fakat.. ,.,...,cı,tr cak da, Skotun •".izünlin yanından, b~ ur. · · ııu.uı ... 

-.... · Sordu: zerimde bulunan b~ döndürücü - " ' • Pel: tyi !ngillzce bilen / 
- Galiba kan lekesi canı Çinin bu yabancı şehrinde o, - Klm bu adam? kokuyu kendi..<il de duymul}tur ve keskin bir rilzgfır çıkararak, yuka site mUdavlmi bir genç im .,e I 

nızı sıkıyor Din. Fakat bir yabancılığını duyduğu koku ve bellci almdi hAu ha•-ı..... rı kalkmIŞtı. talebeye,mUsait flyaUa 1ng1ıtı6t 
1 - Şimdi anla?SllllZ, ~ ö.Ju wı .... utf 

kan lekesi neyi isbat edebi. ses erden anlıyordu. Şimdi yanın · Bu sırada, birdenbire, pencere lcrl verir. <B. 49) remzine nı d 
da konuşan bu kadm da bö·yle e.. Bir~ sonra poliste ifa.de veri- "Fakat, onunla görüşmeği 0 • Bır yUkaek mllheııdla me~tl 

ı·r ki f insan b r ka .,. den 1~eri bn<>kalannm girclig-i du- ... ı · ·• ın U nu • yorlardı. Kadm anlattı: kadar istediğim halde, bu görüş· ...,. '""' ebesi tatilde çail§mak ısr.eıııv 
namaz mı?. Hayır Din. bun rarengiz ve korkunç bir surette . i yuldu. .... 

, ı. .... d .. dürü li bir k k ard b" - Mister Skotwı köpeğini öl- menın onu b r tuzağa dÜ§Ürmck Her türlti ı:ıesa.p tşlerl, proJe y•. 

Jarın •hiç ehemmiyeti yok. "°"1 on c o u v ı, ır düren adam Olifant isminde blr i~in tertip edilmiş olnıasmd~n duy Skotun çığlığına arkadan vuru ıarm t.emizt.. çekllmest tşıenııt ,.ı• 
B . V b de yabancı §ivesi. Bu kadın olduk · ğ - Sk .... p 

ana ınanır.ız. e Of yere Çinlidir. Polis memuru kadmm duğum nefretle kendisinin yanma lan Çinlinin çı bgı karıştı: o- Herhangi bir ınnesseseı:wı bCP" 
bir facia ile knrşılatıyorum, ça i)i bir i:ngilizce konuşuyordu. sözünü kesti: daha fazla yaşlaııamadım, d(,n.. tun boğazından Çinlinin pençesi rlnJ deruhte elle bilir. Lise .,. 1 
diye kafanızı yormayınız. Fakat, ya Çinli idi, ya Japon... dUm. sıyrılmış, katil arka.dan gelenlerin "lcktep talebesine riyaziye det' * * * - Olifant mı? Hamal Oli- .-"' ..t Hayatınız size ileride. ha•. eline dil.,,c;nıüştü. reblllr fAn) remzine mnrac JI". 

' :ır Skot ko"p~enın· katilı· ı'le ka""' fant? "Bugün gene aynı vazJfe ile • TUrk- ve f-"--A• t•-"'· ,,,, 
ka · l d la~ 1 b ' 0 

• .,..· Sk t ' Skot, kendisini iki yumuşak ko .. - · ......,.....,. ._..rlf"., l! er e zım o ur, en ı · ·~-ed l ı yi - Evet. o un yolunu kesmeg-e memur ve orta mektep talebesine ·~ 
• d' Y h d' ·ı k w a.şmaga gı..... . en evve, mese e cd. Ü hm arasmda hissetti. Aynı zaman F il!'" 
§ım 1 a u ı 1 e onutmaga polise haber vermeği daha doğru - Acaba sebep neydi? ılmiştim, zerimde gene o baş dersleri. < .K.R.) remz1no m 

"d" B' ı· 00· da, baş döndürllcü kokuyu da duy gı ıyorum. ıraz sonra ge ı. buldu. 0 zaman kadın: _ Anlatacağını: Olifant bir ndürücli koku va:r. Fakat, gene Aldırınız: 
rim. Hem ıize bir tavsiyede _ Ne diye §ikliyct edecek.siniz hayduttur. Ne zamandanheri be- Skotu böyle fena bir tuzağa dü- du.. ıJI. 
bul ·· d d ...ıı ~'"'- • ı Kendisini kurtarmagy a g elen o .. ·•tıda rc.mhJerl __ .. "i unmama musaa e e er dedi? nim peşimde dol8.§ma.ktadrr. Mak- il" re..,.,_. ış yapamadun. .,.... J- ,.-, 

• ' • ? S' • f b" h Japon kadını idi. Katilin ıç' eri gı·. ına.,-.cuı.rlJlllSlll aamı..na- •J 
mısınız· ızın ena ır u - - Köpeği öldürdü diye. sadı beni ele geçirerek vasıta ola.. "Olifant benim Skota karşı bir mektuplan ldareb.ıı•em•MIM ;1""1 

ar b receğini bil<llğl için, polise haber yunuz v , umunuzu cama Kadın gUldü: rak kullanmak ve Mister Skotu sevgi beslediğimi biliyordu ve: ..ı.bıaıı ıııere ırMar •919 
d d ·· " 1 •• vererek herabcr gelmiş, t a m .ı ayayıp ışarıyı gormege - Acaba kö""'..:.:":..; ... t ... l.n '51· avlamaktı.. - Eğer onu sen tuzagy a. Jü· ye •·ndar aldırmaları. ..t.ı. 

1 .... ~6....._ ~ n a z i k bir a n d a yeti· l ... 
ça ıııyoraunuz. Bunu yapa - dürmek ~tedi? Skot birdenbire Selldeledi Kara şil.rmc73en ben öldUrüriim,, de- şerek katili cürmü m e ş h u t (Pdk 87) (S. 3) CM. lS) ~ 
cak yerde masa başında o • Skot cevap vermedi. O zaman kolda.ki polis memurları da işin mJşti. halinde yakalatım.ş, sevdiği kör <Çevik 1~> (Tckyııdı% 3> ( cf 

turup dirlenmiş olsanız da· kadın gfilmesin.i kahkahaya ~ılı:ar mfilıim bir haydutluk meselesi ol "Beni, · arkadan takip ederek, gencin de Jıaya.tmı kendi kolla- (Bayan aşçı) <2092> (Kazanç)~~ 
ha iyi olmaz mı? Bu gece d ~- Skotl L.. (Dus) <Sumer) CX. N.) ~ 

tarak: U5uuU an!a.mışla.nh, Çünkü, hep- a aunuşmaktan vazgeçtiğimi riyle kurtannıştı.. (Son) (Hadiye) (1. Tolgn) <~ ..1 

~l~d~~ci~rmda~aı~--------------~--~~~~~--~··~~~--~R~~~~~~--~~-----~c~a>c~~m~~~· bir hadise cereyan etmiye • <~1 (Bekyl ı(Fruk1 cxa. '1) 


