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T aymis gazetesinin 
diplomatik muhabiri 

yazıyor: 

Jaoonva 
As;<eri bir hare!{ele 

geçmek üzere 
---o---

Alrranya. Japonvadan 
Rusysyı Siıııryaoan 
vurmasını s em ş ! 

Londra, 1~ (A.A.) - Afi: 
Bu sabahki Deyll Herald gazetesi 

yazıyor: 

lng!Itercd Amerikanın Flltıhlanma. 
sının fltirau hakkında şl\pheye dil.. 
§UlmUştU. Maamaflh Amerikanın sUr' 
aue ıillhlanmakta olduğu muhakkak. 

oe,ıımı 2 ine: ııayfada 

• 

Beden terbives~ U. MDda·ra Cemil 
Tanerin gazetem·za beyanatı 

85.000 mükellef 
faaliyet halindedir 

Bir sporcu mezat 
"lalı olmamalıdır 
Gizli profesynelliğe kat'i 
surette r~ihayet vereceğiz 
Beden terblyes! umum müdbrU &E'· 

neral Cemil Taner Ankaradan şehri. 
mıze gelm !!lir Cemil Tnnrr Bölge 
merkezinde bir muhıırrlrlınızlc görüş 
mUş \•e muhtelif beden terbiyesi me. 
selesi hakkında ı:nlihlm beyanatta 
bulunmuştur. General beden terblycsl 
mükellcflerln.n umumi \'azlyetleri 
haltkında demi tir kı: 

- BugUn çalışmakta olan mükellef 
ler altı ay evvelkine nazaran iki misli 
fazladır. Yanl 85 bln beden lt'rblyesl 
mUkcllefl faaliyet hallnded'r. Bllhas. 
sa müesseselere men.sup olnn mUkel. 
lef çalışmaları gittikçe rnha verimli 

bir çekil almakta ve müesseseler bu 
işi benimsemektedirler. 

Müessese haricindeki mUkellefier, 
biliyorsunuz ki her birisi birer !f güç 
sahibi hUçUk yurtdaşlardır. Bunlar 
da yanlarında çalı§tıklan ustalan ma 
nJ olm:ıdıkça bo§ zamanlarmı fayda
lı olarak geçirmek ıçln beden terbiye. 
si çalI§malarına katılmaktadırlar. 

Fakat mevsim ve l.ş icaplanna göre 
bu çalışmalarm daiınt surette aynı 

intizamla cereyan edem!yeceğl. §ÜP 
heslzdir. Bunun daha muntazam su. 
rette cereyanı için mUkellcfleri fazla 
Bikıntıya sokmıyacak şekilde kanun! 
tedbirler bulmaya çalışıyoruz. 

Meselrı çırağını, yahut yanında ça.. 
ıı~ herhangi bir mUkellefi beden 
terbiyem yapmaktan meneden blr ua. 
ta veya patron cezalandınıacaktır. 

General Cemil Taner 

Bu suretle her mükell"fln vazifcslnJ 
yapmasI kolayla,,mış olacaktır. 

.Muharririmizin, oyuncuınnn klUp 
değiştirmeleri ve gizli pro!c.cıyönelll • 
ğln önUne ~ilmesi meselesine dair 
sorduğu suale genera' şu cevabı ver. 
mlştir. 

- Oyuncuların klUp değlşUrmelerı. 
ne :mani olmak, bu aureUe Türk apo. 

.... Devamı z lnol l&y:fada 

Bulgar salahiyetli 
mahfılle.ri 

Türk 
hududunda 

asker 
tahşidini 

En kafi 
tarzda tekzip 

eltiler 
--<>-

Türk • Bulgar dostlu
ğu geçenlerde imzala

nan deklarasyon 
ile takviye edilmiş 

bulunmaktadır. 
Sofya 16 (A.A .. ) - Bulgar ajansı 

bUdlrlyor: 
Bazı ecnebi ajansları ve bu meyruı

da Tas ajansı, Bulgar kıtalarmm g1)
ya Türk hududunda tahll§şUt etmekte 
olduğuna ve Boğazlara karşt bir ta.. 
arruz JçlD hazırlıklar yapıldığına dair 
haberler 1.§aa ediyorlar. 

Bulgar ajansı, TUrk - Bulgar mUna 
ıebeUerlnln a§lktı.r bir tarzda ftılAlinl 

ıstihda.f eden bu haberlerin en katl 
bir tarzda tekzip edllm,..sinc saltı.hlyet 
ll mahf!llerce mezun kılınmııtır. 

Bulgartstanın TUrkiyeye ltarşı mua. 
lihn.ne hattı hareketi pc.k0.10. malflm. 
dur. TU,.klye ile Bu\gı:ı.ristan arasuı.. 

c}akl doşUuk nıUnasebeUerl berdevam 
aır "' G"eçenlcrdc imzclan\ln dek\O. 
rasyon Ue de takviye cdllm13 bulun

maktadır. 

Alman · ebUği 
~ 

litheş 

Bir tank 
muharebesi 

başladı 
--0--

70 fon 
ağırlığında 

Yüzlerce 
So ' tankı 
tahrip edtldi 

-0-

Sovyet kıtaları 
dağıtıldı 

Berlln, 16 (A.A.) - Pazartesl gUnU 
Staıln hattının tahrip ed.len istihklm 
ları arkruund:ı açılan bo luklıı.rı dol 
durmnğa ve Alınruılarm Klyefe doğru 
yapbklnn ileri hareketini durdurma 
ta teşebbüs eden mUhlm Sovyet zırh 
lı teşekkülleri ta.amcn imha cdılm 

Devamı 2 ine ..::ı~ f:ı<la 

Sovy\j ~ b~ :i 
---0-

ukabil 
taarruza ~a 
Almanlara 

lngiliz • Sovyet 
anlaşmasmdan sonra I ski/ipte seller za~i~t. 

h l 
A • h . verdirıdık 

Suriye harekiıtmı taklıı etmis 
olan Amerikalı mü~ahitıcr 

Suriye mutarekesi 
hakkmda 

Mareşal 
Peten 

Suriyelı lere hitaben 

Bir mesaj 
neşretti 

--<>-

" Fransayı 
kalbinizde 

mu haf aza ediniz ! ,, 
Londra, 15 (A.A.) - Suriye. 

de mütareke dun snnt sekizi beş 
geçe general Vilson ile general 
Denz tarafından murahhas ola. 
t·ak gönderilmiş olan general a. 
~asında imza edilmiştir. Metnin 
~}J ~ferı uatı henüz malum 
,.ıı;•Jdir. General Vilson'un söz. C:ü gaııetecilerle harp hakkın. 

V Plılll oldu.lu son görü§me 

iş birliği için 
Müstacel 
tedbirlerin 
tetkikine 
b~şlandı 

ma su atı ın a etiz, 3000 ~ik bir 

-~ 

---0--

Londrada Alman 
llerleyişınin ciddi 

mahıyeti gızlanemiyor 

Şıumla tahrip edilmiş olan FranMz tankları 

esnasında Suriye seferinin ma. 
hiyctini tasvir etmi~tir. Mumai. 
leyh bu tcşcbbü Un ne k~d~r 
müşkül olduğunu göstc:rmıştır. 
Arazi çok arızalıydı. Bund~ 
başka müttefik kuvvetl"r ~arı. 
kulfıde dovtişmüş olan Vıı;ı kı. 
taatma karşı da harp etmek 
mecburiyetinde l:almışlardır. 

. Cebelültar1k 
bombardıman edildı 

Bir cok inf ,aklar oldu 
L:ı.liııea, 15 (A.A.) - Ofi: 
Gece yarısı yed! tayyare CebelUt-

Vi§i. 15 ( A. A.) Fransız 
d l t 

· 1 Peten ya tank uzerinde uçmuştur. Hava dafi 
ev e reısı mare.şa , · kın şark k talarına aşağıdahi 

1 
bataryaları ve projektörler harekete 

me ajı göndermiştir: g çmlıısc de tayyarelerin mcvkllnl ta. 
Müsavatsız ve çetin bir aylık yin etmek m~mkl\n olmamı§tır. Tay. 

muharebed~n sonra silô.hları bı. yarelerın k!i .• eze atmış olduğu bom
rakmak mc<'buriyetindeyiz. 3u balard~n mUteh~ssıl olduğu zannedl. 
müsavatsız ve adaletsiz mücadc- len ln!ılflklar lşıUlm!ştlr. Bombalann 
lede Fransa sizleri muhabbetle hedeflerine isabet edip etmediği ma. 

.-: Devamı ı 1oa1 1ayfada ıum değildir. 

3 kişiyi seller götürdü Alman kuvve i 
imha ediidi. Çorum, 15 (A.A.) - Pazar gUnü 

öğleden son.r~ yağan şiddetli yağmur. 
dan husule gelen seller 1skllib'ln ka
saba aıtmdııki bağlarını hemen tama 
mile denilecek derecede harap etmi§ 

Şehir Haberleri 
Maarif vekili 

Maarif VekiliHasan Ali YUcey 
bugün tetkiklerine başlamıştır. 
Devlet basnnevinde meşgul olmuş 
basılan mektep kltaplnn hakkın. 
da jzahat almıştır. 

Refik Saydam caddesi 
Belediye Tozkoparn.ıı caddcs.nln 1 

adını Refiksaydam caddesi adına 
çevirecektir. Bu hususta Iazungc. 
len ınua.meleye başlanmıştır. 

!kr.ı~I kursları 
İlk mektep l:ursları bugün fa. 

aliyete l:aşlam:~ tır. Ortalarınki 
ynrm başlııyac:ıktlr. 

* * * Hııliç şirketi yarm belediyeye 
devredilecektir 

* * * 
Halka bclecUyc TUrk musiki 

konferansları tertip edecektir. Bu 
hususta proğram hazırlanmakta. 
dır. 

* * * Belediye miidürleri hafta sonla. 
rında işleri hakkında bir rapor 
vermiye mecbur tutulmuşlardır. 

«· * * 
Kahve tevziatma yarından iti. 

haren ba~lanacaktır. 

Haz ran aymda 

79 ingiliz 
, vapuru 
batırıldı 

Londrıı, 15 (A.A.) - lnglllz u. 
caret !llosunun haziran ayı içindeki za 
yiatı 79 gemiden ibaret olup hacimle.. 
rl yekftnu 329.296 tona baliğ bulun
maktadır. 

ve bu sahadaki buğday, arpa tarlala 
rındakl mahsu!Mı da imha cyleml§tlr. 
Bundan bll§ka seller Uç de insan götUr 
mll§tUr. Diğer taraftan bir kaç glln
den beri vllltyetin her tarafına dUşe • 
mekte olan yağmurlardan bağ balı. 
çeler faydalanmakta olmasına muka.. 
bil biçilmiş mahsullerbı çUrUmeslndcn 
korkulmaktadır. 

Barış 
Sayıklamaları 

h:ı.an: Bir Muharrır 
BtR gazete, harpten sonra 

b\iyük sulh konferaıı ının 
bitaraf bir şehir olan tstanbulda 
toplanmasını temenni etnılş. Ba~,
ka bir gazete buna itiraz ctliyor 
\C dl)Or ki: 

\'ersay sulh konfcran ına ı:;aze· 

tccll rl~ h:mıber ~O lıin klsi i ti· 
rak etmişti. tstnnbuldn. belli lıa<ilı 
iiç otrl \ar. Bunların d~ topu t.oııu 
150 yatağı \llr. O kadar ad mı 
nerc<l<' ~·atıraca~ız? 

Bu yazıları okuyunr.a kahkahayı 
basmaktan 'kcnıHnıizi nlıunadık! 

anki bütün muharipler a.nı
sında mütarckP- olmus hangi ta
rafların bora.bere kaldıkları anla 
sılmı<ı da sulh mü1.akerclcr:l lçln 
bitaraf bir Auupa sehri n.rtınılor; 
sanki Madridi, C".ıe-nc' re) 1 'c ıs• n
hulu t,eklif edenler 'ar da biz.im 
matbuat lstanhulun hu güzel \C 

hii) ük işe el\"Crisll bir s<'hlr olup 
olmadığını münaka ala liizum gi>• 
riil or. N <-rede~ se konferans Yılclıı. 
sarayında mı yaınlsın, Dolma.bah
çede mi? l\la.'Wlın başına Hltl~r 
mi otursun. Çöl"!:il mi 'l Misafirlere 
ayran mı \'erelim, ~rra m1! gibi 
tefcrrüatı da m\ina.ka..~ya başhya
caklarl ... 

l\fosko,·a, 15 (ltadlo) - Bu 
sabah neşredilen Sovyct tebliği .. 
dir: 

Dün muharebe, cenup, garp, şi. 
mali garbi mınt.akalarmda devam 
etmiştir. Düşman tank!arınm ve 

911""' De\-amı 2 inci sa~ fada 

1Iahi ıı.'.md:ı. lar... Imbln en 
azgın dı•\ reSindeyiz. Dfuı) n. mlsllni 
gtınncdi;,i bliyük me) dun sa\ o la
n scl redi) or. Rusl anın ne zurnan 
btilü edlleccğf, nasıl harp dı:-;ında 
bırnlulacıı.t;ı belli değil; ondan 
sonra harbin ha.n~i isti ·aınetc dö· 
neccği 'e ne kadar hUre<.' gi lı~ 
bf•lll dcgll. lnı;-il tcrt') lc A lnıım:\ a. 
nın ar:ı.sını bulmak için 1 k<>ç)~~a 
~iltlğl 'llencn Hes, İngiliz • Rus 
ıınl ~nınsınd:ı on il duru'itlr. 
HütUn ulh ı. ~ıltl..rl uda. ~ iizil· 
yor. Bo) le bir zaman a boylc bir 
ınUn:ıl sanın rr.·'.I11lsı nedir? 

Anlasılıyor la, l :ırl>e ~.n\ dlğl· 
mi:ı: halde, b:ı.r.ı mcs >da..,'armırı· 
da barı~ h <;;o ti, in u·y t narnı
nn. t.alı:ınımul cdilm :ı bir derece. 
li b.ılmus. U7.Un mtiddN aç kal. 
nı l!'ı bir adamın rill ıısmdıı. lılr teıı
si ı ı>:nuı.ldı börek )eme i giW, sol• 
he acık1U1 bu n.ı• .. ııdn.slnnnuz da, 
kanfeıans, muraJıhnslnra otel ~a· 
t.nk f'Hiın ıı~ ıklam:ığa h fad:ı ·r. 

Han!7 olsun dn nerede G a. 
ol.,un! :-;:ıl<.>t su1h k 'l .:-.ıı ıın 

lo;t.nnholda topla'11n" kıı" :r , c• 
ıillrsc, doktor Lfıtfi T<ırdar l;;ol. 
n n nr, 'nli ko. ağma , .nıı :l:\ ıı. 
kadar İst:ınhulun bi~ok J in J:ır nı 
nıisafirh:ı.nC' 1 linc sol nr. I !1 I!" 
"E ı ~~ D ' " 1 '-"'n n .. • nın l azı m • 
nnı yalı:ıncı gazeteciler için bi!'f'r 
karylon. haline getirM<'ğt , andl'df! 
rlz. Bu dünyada bulunm:uo.ı gıiç o
lan SCY ot<.'l \ c yaj:ak değil bar11 
ve süküııdur ı ' 
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' 

tebliği 
B:ıştnrofJ 1 looi yfodn 

motörizc kuvvetlerinin tanrnızln • 
rmn şiddetle mukavemet edilmiş 
milkerrer mukabil taarruzlnrl~ 
Almanla:ra zayiat verdirilm:iştir. 
Garp istikametinde kartı vo lınvn 
kuvvetlerinin hıırekrttı neticesinde 

Aııadohı &eJılrlerlnı!en Jıaııgislno gıderscnlz, mutınld•ulı Blzc ı t.;:ı.n 
tınla batırJ:ıtnrolt Mr isimle lraı0ıl:ıı;ll'; onun blr mah:ıllcsl veyıı bir sem 
tinin l'ınlinJ dnyanıııuz! 

Bu ıslmlerl bU tithlr, tuı~ kasab:ılnnn bir tcrnfmıı kim koymuş· 

tur! Ac:ı !ııt nbulıbn uz:ılt dUşen ve ıls hnstnlığfnn tutulmu biri 
mi; yahut Lizmt chlıll ve kasabula mı? ŞUpheslz ki bclU olmıyun bir 
§CY! Fnlcat blıco bu i6lmlerltı krnu undn birinci etk l\mll nı gel'(',k 
tir. l\nnmıla beraber bu lslmle..r o luıd!ır inzla beıılnıseumlıı vo tutul· 
muştur ki hlı:btr dl~r Jsmln ım\' ııöldlp ntmruıın."\ lırikAn yolctur. Netice 
ne olt:l'S3 ol n, taıJrncb b ytilc bir lstnnbul h:ısrctınln )"U!!adı~ı mu· 
h:tkknk:.. F..N ~Oı. ' DAlttKA 

, tııkn'ben 100 Almnn tankı imha 
cenubu gnrbt istikametinde 3.000 
kişiden mürekkep bir Almnn kuv
veti ·tarumar edilml~tir, 

Bntit3r.ıfı 1 lnC1 sayfa.da 
rwnın amatör ruhunu muhafnzn et,. 
mek için hazırlanmakta olan sicil ta-. 
ııma.tname!lle 10,zmıgclen önleyici ted 
blr!cr nlmacakt.tr. ôtedenbcri söyle. 
cllğ1m gibi herhangi blr klllb!ln kira
lık oyuncularla za.hlrl bır muvaffak!. 
yet ka.z:mmasr benim nazanmda hn.
klkl kazanrıml§ bir muvatfııkiyet sa.. 
yılınaz. KlUpl rl.miZ!.n tam mana.sile 
amatör olm!ı.sl vo a.zalannm dııhl spo. 
ru klmltk oyuncu ol"U1lk bn:ıkası he_ 
sabma değil, §ahsmm sıhh!ıti ve mem 
lcltetc d3.ha faydalı bir unsur olarak 
yetl!}tlle81 bakımındnn yapı:ı:uuıı ile ha
kikt spor kallanması mUmldln oln.bt. 

lir. 
.KlUpl r, ynni ltlUp icL:ırccllCrt giZll 

profcsyöneld.llğl 1'illyaUa. teşvik eWk. 
çe sponı menfaat vo kaz:mç va.sıtnm 
olarak telAkki eden ~ıruıs, kar§l oto. 
ritclcrini kaybetmeye dalına malıldllD 
kıı.lncak1:mitt. 

Btı sebepten klU:plc.ıimlzin gizli 
profesyonelliği ortadan kaldırmak 
için mti.-,tere'k mosa! sarf~elerin. 
den. memnunum. 

Fiı:ısen yakmrl.a çıkacak olan 
ftıtlx>l müsab:lka. talimatnamesi ile 
herh~ bir iklUbe diğer klüpten 
gelen bir futbolcunun yeni klübUn. 
de ancak beş sene çalıştıktan son. 
r.ı o klübü temsı1 lıa'kkmr haiz ola. 
cağı esası ka1ml cdilmLstir. 

Bir spo:rcu evveli spol'llmen ol. 

ta li e olunmuyor 
Londra, lG (A.A.) - Moakovadan 

Berno gelen bir habere gö~ sivil tı.. 
halinin Sovyct payitahtını tahliye et
mcıeri ~in b!çblr enılr vcrllmiş değtl
dir. Hn.ttA So\) cUer .elvillerln hareke. 
t1 için haz rlıl lnrda bulunmağa bile 
ııızum görm m. !erdir. 

e 
mıılı, merm.t malı olmamalıdır. Ve 
kendi klilbüne biltOn varlığiyle bağ 
lanmnlı, oradan oraya mekik do. 
kum3.malıdır. 

Gizli profe.syonclliğc kat'i ola. 
mk mfuıi ol~ğrmızı söylemiştim. 
Klüplerln nerelere p:ı.rn sarfcde. 
OOklerl bir ta.llmat.name He tesbit 
edilecektir. 

Hiç bir l..lüp bu talimatnamenin 
taylıı ettiği şekilden başka paı-a 
sar!edemiyecek ve klllplcrin def. 
terleri teftiş edildiği Y.nman, tali 
matnamenin tayin cttigi masrafın 
drşına c;ıknn klüpler şiddetle ceza. 
nlndrrılacaktır. 

Bu suretle gizli pı'Ofcsyonelliğin 
önüne geçilebilecektir . 

Profesyonel kllip kurulması lşine 
gelince, iklUlunlnrnnız buna milim. 
tir. Herlı~ngi bir klilp. hUkfimcte 
milrncan.t ederek profesyonel ola. 
eağinı bildirebiilr. Fakat bu klUp 
tnmamen bir ticari mUessese ol. 
duğu için Beden terıblyesl mUdilr. 
ınğU ile hiçbir aüUtası knlmaz ve 
amn.t.ar klüplede mUsabakn ynpn. 
mryaeağx gibi, ancak kendJ ata.dm. 
dan istifade edebilir. 

General Canil Taner Bursadn 
yüzme ktmrunun imtihanfarmdıı. 
bulunduktan sonro tekrar şehrimi. 
ze gelece'k ve su·sporlan teknik 
mfu nvcre heyetinin toplnntrlıırm. 
dn. da bulunacaktır. 

a a 
Askerlik müddeti 

uzatılacak 
Vu lngt.on, 15 (A.A.) - Rclsicum. 

hur Ruzvclt k<mo<rreden Mkeri hizmet 
mlidd~Unl bir seneden fazla temdit et.. ' 
mck 1çln mezuniyet lstlyecektir. 

\' !.nrlon, 15 (A.A.) - İyi bir 
membadan 8ğrc.nlldıg1ne g8re, RU?
' el Un, parJll.mento llderlerilo yapbğı 
görlt~edcn sonra. bunln.r, lrur'a ef
radmm ve muhafız latam aza.sının bir 
sencllk talim devresinden fazla sllAh 
altm!b tutulmaSI meselesini kongrede 
sllratlo müzakere etUrmeğl kabul et. 
ml§l rdir. 

Amerika limanlarında -
ki dört İtalyan gemisi 

sabn alındı 
VOfifngton, ır> (A.A.) - on: 

Geçırdiğim hn.stnltk esnasmdg, 
büyük nezaket ve ihtimamla a. 
meliyatmıı yapan kıymetli dostum 
profesor Doktor Ekrem Bahcete 
borçlu olduğum minnettnrlığmı.ı 
sunarken sa.nıinrlyetle nlii.kndn.r 
o1arak beni arıymı ve luı.tmmı 

sormak nezaketinde bulunan ho
calamna, ~ad ınrmıa ve tale
bolcrime pek s:ımimi tcşck'kürleri.. 
min :ibllğm:ı. yüksek gazetemzin 
tavassutunu rica ederim. 

Hazlnıe nezareti bahriye encUme
nlnin Amerika llmanlllrtndıı. 4tıı bir 

Tıb FakUltcst fklncl Cerra. , halde bulunan dört eski İtalyan ge
hi Kliniği .Doçenti Di>ktor mlslnl ııatm almış olduğunu bildir. 

llnllt Ziya J{ooomlp mckt<ıdlr. 

29 Yazan: NEZiHE MUHiTTiN . 
Zehra Billendi ıen başa geçi.. 

rerek yemeğimizi yodjk, Ben par. 
mağmıda pa.rlıyan ptrlantalı pJA • 
tin nişan fuılkaslylc, onların ba • 
sit ve ince altın halknlarma. bakJ. 
yoıtlum! Bu mukay{'SC.D.in kalpleri 
blıibirine bağlıyan tnr.ı.fi: ne 'ha. .. 
zindi GUler! •• 

Sou vapura yarım snat ıımırnca. 
yn kadar vaktin nnsd geçti{.,rml an 
lıyamadı'k. Gökyüzllnde adalarm o 
6llhnnc mchtnp gecelerinden biri 
ba.~~tr. Tcpern1zde yıldızlar 
şl rşıl gUJüyor, başlar:ınııza avuç 
avuç ~ık serpiyorlar ve genç.ler 
kendi yazıp b{?St~l€diklerl neye • 
can, ate., ve iman dolu bfr ~ 
söyliyerck tepeden kıyıya aoğnı 
a.kıyorb.rdı. Son vapurun boğuk dü 
dü ~'il Kınalrcfan nkscdince ihnra. • 
retıcvedrunşarak 83.tldallnrmuzn. 
bindik ve blr bi:rlm.ize seslenerek 
Büyük adaya doğru yollandık. f s_ 
telcıve yakla_~~ ~n. biz 
~ r?ıntlıı. kUçilk sa.nclılımızı kıyı • 

l nn locll!"hma do" geçcı+.en on. 
lamı n e taı :ın m"'clerl iskelenin 
'08.rl:ık ~m::ı. karışarak arka • 

mızda ynvaş yavş sönUp denizin 
hLcµltrsma karıştı. 

Klübün kuytu iskelesine gelir • 
ken Ferhadm derinden gelen se· 
sini duydum: • 

- Bu gece de böyle bitti! & 
ye mrnldnnıyOl'du. 

- Fakat iZi hiç bitrniyecek. 
- Ha.yatımda en gllzcl bir ge. 

co bu ... Hiç unutamıyaeağım ben 
bu geceyi. 

Fc.rho.dm sesinde garip ve içi _ 
me dokunan bir hUziln mfuınsı var 
dr. 

KUçlik iskeleye yannşmrştık ar. 
tık. Kıyılar sessizdi. GökyUz.ü a • 
zametli bir sfikutla ffiıldıyordu. 
KlfibUn serin b3lıçe:ıinden slizi.i • 
lüp gelen ı;zr.k pnrc;alnn Ios kıyı
ların koyu ve d rin sularmn dam
lıyordu. 

Vücudumda gario bil' rehavet 
vardı. Yormın bir hnreketl"' iske. 
l<'ye r.ecmek için sandalın köşe • 
sinden kalktım. Ferhat sandalı is. 
kC'lcyc b:ıfladı ve b"ndcn ance at
lıya.r !t .filini uzattı. Avuçları ateş 
gib yanıyordu. Ellini. } avn ça çe • 
ker ~ v<'da ettim: 

Evvelki gece ve dün Sovvct ha 
vn kuvvl'tleri düşman hava mey. 
dnnlarıyla tank ve motörize kuv
ve-tlcrine hUcum etmiştir. 

12 Temmuz akşamı Bl\ltık de. 
nizin<le t.orplto muhripleri, hilcum 
botlan ve tayyarelerin himayesi 
altında blr Alman nakliye kafile. 
lline tcsaduf edilmiştir. Baltık fi· 
losu ve sahil mildaföa bntarynlnrı 
ateş açarak ild Alman torplto 
muhribi, rn nakliye gemini ve 
tank taşıyan bir mavna batrrnn~
la.rdtr, 13 nakliv~ gemisi bir tor
plt.o muh'r"bi niiır hasara uğramış
tır. Sovye tlerin zayintı yo!ttur. 

Son gUnlet'dc muh ~bclerde 
düşman, ön kıtamız Uırafmdan 
mUdıı.fna edilen cepheyi ynrmnğa 
çalı~m ştır. Bntnryruanmızm kah.. 
rcdicl ateşiyle bu hareket durdu
rulmuştur. Alınan to.yyn:releri, 
na.kllyab durd nnak lçın cepheye 
yakın yUk istasyonlarını ~l.ddetle 
bombardıman ctmi Ur, Fnknt mü
lllzim Komuvan kunıand'.l!ı altın
da.ki to.krm tahr~ edilen ye teri 
cabul' tamir trilekledir. Buna 
mani olmn~ • Çal!Şan bir Alınnn 
avcı tayyaresi d~UrUlmfüıtUr. 

areşal Petenin mesafı 
B:ı!ltarafı ı ınd ytadn 

ve iftiharla takip cl.meMeu hali 
kalma.mı,.cıtır. Muharebelerde ka. 
nımzla ebedi olara'k b:ı<t.lılığmızı 
isbat ettiğiniz Frausaya bugün. 
lerde de sarsılmaz s1dakatinizi 
göstermekte devam edeceksiniz; 
Millet size medyunu şükrandır. 

Mare.'jal Peten, yakın şark bal. 
kına da aşalt_ıdaki mesajı gön
dermiştir: • 

Fransa. ha1anz bir tecavüze ve 
müsavatsız bir miicadelenin 
kurbanı olarak yakın şarkta 
knra.nlrk gilnler yaşanu~br. Bu. 
sizin için old\li:'11 ~adar Fransa 
için d~ acıdır. Mukadderatmızı 
tevdi etfiğiniz Fı nnsa i7..inle 

"'\?[OP uap'Z!Uf.P~lfBpw G.ı\ l!t{elitr.U 
yı size minnettarlığını 8r7.eder. 
Kararsız jstikbalin ne olacağı 
ehem.miyetsizdir. F,rans::ı.y.ı k:ılbi
nizde muhafaza ooip!.z. 

Lcmdra, 15 ( A.{\ ) - Röyter. 
in bildirdiğine göre Suriye ile 
Irak arasında Şaın'a ka.dar mü
nakaHl.t yeniden b~~Ifi ve 
normal bir hal almmtır. Bağdat. 
dan hareket etmiş olan ilk tren 
harclret tarifesini kat'iy.en ihlaf 
etmeksizin Şam'a gelmi§tir. 

F ansız 
müslemlekel 

Mevkuf bulunan 400 
İngiliz denizcisi serbest 

bırakıldı 
Londra, Hi (A.A.) - Delmr hnd!S\'. 

sindenbcrı Fı-ansız mUııteınleltcslnde 

herhalde .Alınıuılarm te§vlld Ue mevkuf 
tutulruı 400 İngiliz tlcar t denizcisi 
son zamımlarda tahliye edllmlşler ve 
İngiltereye gelmiıılerdlr. 

- Allahatsmarlndık Ferhat 
bey. 

- Gute güle Neclll. hnnım. sııe 
bir kere daha te!iekkUr ctmPme 
müsaade ediniz. 

- Nlçln te ekkUr edeceksiniz? 
· - ÇünkU siz beni tnmamiyle de 
ğiştirdiniz. Eğer hayntunda s z" 
tesndtif et.meesydim bugünkü ben
liğime yakla!'>nmıyncaktnn. İ<'im • 
de nekadar fona şe~ler varsa h ep 
tıini kökünden tC'mizlcdlrılz .. 

Bnc;mıı snll•yarak g\ildüm: 
- Şahsımın mliessir bir kudre

ti olduğ"unu hiç bilmiyordum. Ba. 
na Uıyrk olmndrğım iltifatlar gös. 
teriyorsunuz .. 

O anda f.\İ.lll~"k gibi bir fikir bev 
nlnıde dolo~tı: Eğer bu kudret 
bPnde olsavdı. bana daha ya.km o
lan Tayfurun fizerindo milmısir o
lurdum. Halbuki!.. 

Halit hafif hafif glileı ek: 
- Biltlln iyiliklerinizi kemdi 

istl~aclınızn bordusunuz, Ferhat, •• 
d<'dım. 

- Belki ... Belki iyivl taklit vr
yn temessül edecek bir kabiliyC' • 
tim vardrr. Fakat siz bana modP.1 
oldunuz. Bırakınız size müteşekkir 
olayım. 

- MaclC"mk! övlP istiyorsunuz .. 
Blrnz başını cll-dlMen sonra: 
- Ah, her mtcdiği.m o1snydı! 
Dedi. 
Gayri irndt cltmt uzatarak onun 

ıırvi-nli h-ıt1'M. dokuıidunı: 
- Çocuk! .. Haydi .Allıılınmmar. 

• 

~ 

Amerikahlarm 
yüzde yetmişi 

a be girme
n· a eyhinde 

Nevyork, 15 (A.A.) - Dnily 
nevs gazetesi, Nevyork münte. 
hiplerinin Evinnonda biri J1ez. 

dinde bir anket yaparak, Arneri. 
kanın harbe girmesi lehindemi, 
yoksa bunun aleyh.inde mi olduk. 
tarını sormuştur. 

51,507 mUntehip yani yi.izde 
29 u harp lehinde, 122.802 kişi 
de yani yüzde 70 i harp aleyhin. 
de bulunmuşlardır. 

Şarlc cephesine gidden 

italya kıtaları 
Vi anada 

Roma, 15 ( A.A.) - Şark cep. 
besinde harp edecek olan 1talyan 
herctı seferiyesinin ilk kısmı Vi. 
yana'yn. varmış ve orada askeri 
ve sivil erkan tarafından karşr. 
hı=nıştır. 

Asor 
VE 

Yeş· burun 
a aları 

Amerikanın meşru 
müdafaa hakkına 

istinaden 
• 
c ında işgal 
edilebi ecek 

Vaşington, Ju (A.A.) - DUnkU mat 
buat toplantı ında Sunıner Vele Amc. 
rika blrle§lk devleUerinln Asor ve 
Ycşılburun adaları Uzerinde Portekiz 
bAl<lmlyetınin devam etmesini arzu 
ettiğini bildirmiştir. 

Bununla beraber Su.mncr Veıs, din. 
leylciler~ ~atıeKlnl RmwrlUD b
landa lllt! clcsı h:ıkkında kongreye 
göndermiş olduğu mesaj il!. rıne celp 
etmlştir. Bu mc..'lajdn Ruzvelt, Ame_ 
ı·lkn emnlyelı için Atlantik ileri kıı.

rokollannın "dost ellerde kalması .. ıu. 
2umundan bahsetmiştir. 

Vel3, bu b('yanatın Anıerlkıılılnnn 
Porte\Jze, Asor1arıı veya Yeşllburun 
odalnrma ihraç yapmıyacaldarwa d ... 
lr tcmlnat verdiğini bildiren Portekl.. 
zln blrleşlk Amerika elçisi Blanch!. 
nin beyanatına telmihen ycıpmı§tır. 

VcJs geçenlerde Amerika ile Porte
kiz ıı.raı;ında yapılan fikir teatilerine 
t.le temna etmiştir. Bu fil ir teottıc. 

r!.ndc Amerika, Portekız mU.stemlek<>. 
lerınln arnzı tamamlığınn ve hlıklmi
yctlne kO.t'§t blçblr tecavUz niyetinde 
olnıadığtnı, fakat Birleşik devletler 
politikasının tugUn elden ııhruımaz 

mcrı.ı mUdnfan hakkına istinat etli
ğini bıldlrmlştlr. 

Bir ingi~iz devriye 
gimisi battı 

Lond.rn, H> (A.A.) - Amirallik da
iresi Auckl.:ınd dcvtlyc gem nin bat
bğtnı blldlrmlşUr. "Auckland., 1936 
de lkm:ıı eılllmlş 1200 ton hacmlnlle 
bir genılydl. 

ladık, vakit epeyce gecikti, ben 
gldiyoruın nrtik. 

Sesi t ı• rlycrek: 
- G gUlc, diye mınldnndı. 

Fakat .. 
- J<'aknt? 
- Dahl\ <;ok e'rken. Eminlın ki 

odant:r.dıı yapayalnız kala&ı.ksınrz .• 
- Ne yapayım? 
- Bakınız, ne güzel gece. ts.. 

tenırnlz siz.inle Sedef adasma ka.. 
d;:ır açılırdık. 

- Ç-0k uz.sk. Hem ne yapalım 
oradn? 

- Öyl<' doyulmaz ~ güzellik 
var ki orndn. Bu kU~ük adanm ar
kasındıı. kUçük bir ~oy vardır. Pı. 
nl pırıl vnknmozlarla LqıJdıyan 

küçücük bir koy ... 

Los kıyılnrtn dUTgUn kndüc EW

larında, Fe:rhadm in<'e uzun silu
eti uzayıp kmhyordu. O birdc.tibi_ 
re: 

- Balıkçılıırm•şarkılannı dinle. 
mekten hoşlan'mnz mrsınız? Dedi. 

- Balık.<;ılımn şarkılarını mı? 
- Evet Neclfi. hanmı. Sedef a. 

dasında lirl1< bir il.lem yaşar. Et
rafmız tenha V\) sessiz, fakat gö
ı-Urunez, nel'edcn geldiği bilinme:.. 
hazin ve hasretli deniz şnl"kıları 
ruhunuzn ürpertir. 

Birdenbire zaptolunmaz bir is • 
tekle: 

- Gidelim! dedim. 
- Gidı"lim,. Gcliırizı 
Beni iki kuvvetli 'Jrolm;lq 1'-n''lr-

Alman tebliği ~:-.:;::s~~=:iii~Cli:~~·1 ~=~:..~.;._d _a --# 

.... Ba'l§tarnfı 1 IDcl ~ 

~r~1crı tamamen imlı& edllm.1§ ingilterede 
Sovyet tıuıklım aıeıaoeıe a.çılall 

bo..5luklara göndcrllmiıı olduklarından 399 kı·şı· o·· ıdu·· 
pazar gUnUnden beri §lddeUl btr tank 
muharebesi cereyan ebneğe ba§la 
mıştır. 60, 70 ton ağrlığmdak.1 . yUzler 

ce Sovyet ağır tankı Alınan tankDan 
nm vo mUrettcbo.tınm açtık.lan a.teo 
le tahrip edllml§lcrıllr. 

Ağır tanklardan bazıları 15 tik 
toplarla mücehhez. bulunmaktadır. 
Bu çok büyük tanklar da muhare. 
be meydanında. ka.lmıştır. 

Sovyet kuvvetlerinin Kiyef 
mıntakasmda yaptıkları bütün mu. 
ka.bil taarruz.in'!" düşmana kanlı z:ı. 
yiat verdirilerek tardedilmiştlr. 

Sovyet kıtaları dağıtılmL-;tır. Bun 
!ardan bazıları ormanlara bir kısmı 
ise tamamiylc mağlup edilmişler. 
dir. 

---<>"--

Son aiti ayda ölenlerİtl 
miktarı 18314 kiıidir 
Loudra, lli (A.A..) - tngQteredf 

hava akınları neUceslnde lilcn Ye yB' 
ralananların mlktıın hnkkmdakt sOll 
resmi rakamlar Alman tayyareleri 
nkmıarınm pek ziyade azaldığmı göJo' 
termektedir. 

1941 haziranındA 399 k~I ö!mU."' 
tllr. Bunların 176 1 erkek, 160 ı 1<a. 

dın ve 64 U çocuktur. Hastsınedcki '/~ 
ralılnrrn sayuıı 461 dır. Bunların dl 
239 u erkek, 175 1 kadın ve 47 s1 ('/)' 

cuktur. Bundan başka 7 erkek te \(.., 
yıptır kı bldUklcrl zannedilmektedir. 

l~rlin, ır. (ltll(J~o) - Alman baş.. Halbuki mnyuıta 6300 klııi ve nil!!U'-
kumnndanlığının t'llılltl : DUşmııı:ım da da CO~ kişi 81mUştll. 
§fddctli mukavemetine rnğmen Lenin Bu scne.nln ilk nltı nyuıda Alıntt11 

grndıı doğru Ueri harekf't l devam c. hnvıı. akınlanndn 18.314 klşl ölmU~tUf 
diyor. DUşmana çok btlyilk zayiat Dnha evvelki nltı ay lçlnoc ölenıerlt 

l!aynıı 23.960 dL vcrdirllmış. Duna mıntakıısında 101 
tank tahrip edilmiştir. 

Bıırlin l/J (Uad~·•!) - Alman oaş
kı:m&ndı:ı.rılığırun tebliği: Rus asker!.. 
nln Vltebslt havaltsindekl mukavemet 
tcşkilfıU ve çok mUstnhkf'm mevz.llc. 
rı uıptedllnıiş, düşmana büyük zayı. 
at verdirilmlştır. 

Berlln ili (Jtad~o) - Alman baş
kumn:-ıdanlığınm tebllğ"i: Peripet ba.. 
taklığmm şimalinde geniş bir cephe
de ileri hareketi devam ediyor. Dnle. 
pcr ve Duna nehirlerinin yuknn mec
ralnrmca ileri hareketi durmadan 
devam etmektedir. 

1.ondra, 16 (A.A.) - (8.8.G. 

liltlenn kararg6.hmın tebH~e gorc 
Almanlar Dnlcpcr nehri Uzcrlndekl 
Mogllcv. şehrini ıwptetmlşlerdlr. Bu 
şehir Smolensk!n 160 kllomctTe ccnu 
bu garblsind~lr. 

Japonya harekete 
geçmek üzere 

_ nn tarafı ı lnc-i !tll~·fadıl 

ur, çUıikU .Taponynnın c:ok dahn katı 
bir tehdidine karşı koyması lhtunıııi 

mevcuttur. 
Taymls gazcles\nln diplomasi mu

hb.b!rfnln bir bliftQ11kıı.1estnde izah et. 
ınek 1.stec.'llğl de budur Bu muhabir 

aiyor ki: 
"Japonynnın Hınclic;:lnlde ve Rusyn. 

da bir harekete gcçmcRi beklenılmck
ledir.,. Aynı muhabir, Jııponyanın aıı.

kerl bir harekete geçmesini gostcren 
bir talum alAmetler mevçut olduğunu 
p:ö:ıtcrmekte bulunduğunu da yazmak 
tadır. Almanya •• IRponyadnD sahil 
eyaletlcrlnd ı:c Sllılryad.ı Rw•yayı 
arkadan vurmn!ıını talep ctnuşt r. l•'a 
kat JııponyR, Rus • Alman harbınde 
kendisine bir hisse ayrılmasını nrıu 

etmekte ise de A ıınanyaııın met.ıı l!. 
batına ıtnııt etme8i pek n kadar mu
hakkak değildir. Dlğc• taraftan .ıapon 
gazeteıerl, "Asyanm refahı ,Da iha
net etml!! oldu~u iddiasında bulunduk 
!arı Hlr:dlc;:lnlye karşı bır n1Ucadele 
açmışlardır. Jnponynnın ıstıkbald! 
Ruayııya knr ı :,aklp edeceği hattı ha
reket ne oıuısa olsun Japon - Rus 
iUJ(ı.fının imzneı anında Japon ordu
sunun Ru.eynya karşı izhar etmiş ol
duğu hasmane hls.cııyatı hatırlamak 
muvafık olı.r. 

Francalıılar bundan sonra her 
hasta iç.in nncnk 250 gram olarak 
tevzi edilecektir. 

rarnk sandalın köşesine oturttu. 
Kendi kUreklori derin dnin dal_ 
dırm:ığa basladı. KIUbün iskele -
sinden yum.şak bir knyıı;ı\a uzak. 
!aştık. 
Yüreğimde bann ~torgunluk \"C • 

ren garip bir endişe hissediyor • 
dum. Gözlerim yıın kısık, yalnız 
Ferhndm kuvvetli ve genç kolla
rının sert harekcllerlni görüyor -
dum. Onun. narin kürekletj esne_ 
terek derın derin rşrklı ve durgun 
sulara daldıran sert hareketli kol .. 
larında, geniş nefeslerle kabaran 
göğsünde bir nn evvel hedı>fo ka. 
vuşmak istiycn bir hızın arl tığını 
görüyor, garip bir heyecanla ür • 
periyoröum. 

Yan kapalı gözlerimden içime 
s\izülen mavimsi ışık seli kalbimi 
didikliyen isimsiz endişeyi yıka -
mtfi, beni tatlı ve U)'anık bir· rüya· 
ya daldırmıştı. Sanki gümüş tel
lerle i!llenmiş yumuşak ve ılık btr 
örtüye surılmış gibiydim. 

Birden aralık gözleıim dünyanın 
bellti en güzel bir panornmasma 
ynva.sça açıldı: etrafını sisli bir 
aydmlik sarmış. Islak kocaman 
bir zümrüt gibi küçUk bir ada}'ll 
yaklaşıyorduk. Birden Ferhndın 
SC's.ini <luydum: 

- İ§te scd"f ad:ısı ! 
, - Balrkrı şarkıları duyulmu _ 
yor, dedim. Hant deniz şarkıları? 

- .Mutlaka deniz r;arkrsı dinle. 
mek mi istiyorsunuz? 

'nr,,,,.,,,.,, ,.~.-l 

lng liz · So ıyet ısbirlıg ı 
L<mdra. 15 ( A.A.) - Mos.te>

va anlaşması. İflo1iliz . Rus k • 
nu~mnlarında hiçbir fas:ılayı .nı.ı 
cip olmam1§tır. Anlaşman r 
ana hatları le bit edilir tdilnıct 
diplomatlar. askerler ve fenciJef 
İngiliz. - Rus iş.birliı!ıni en ıvı Far't 
lar içinde tatbik edebilmek uıe· 
re icabeden müstacel tedbirlerııı 
tcclkiklne ba~hımışlard•r. 

gsa&!n Almanlar Ru~ gerıe 
kurmayına vakıt bırakmıyorlar· 
Alman taarruzu kcmiricı bıf 
tarzda tekrar başlamıştır ve ve. 
ziretin c:ddi mahiyeti ~izlene· 
mez. 

1.ondrada askeri mütahassıc. 
ların mutaleasınn ~öre. Alnıllf 
ı::cnel kurmayı mutat tabiyesi' 
sadık kalmaktadır. Bu tabh-t' 
şudl!:·. 

Birçok hava keşiflerinden son· 
rn ve mnnevrava en müsait gf> 
rülen r:ol•tnlatdan en kum bır 
ıniiddet ic;indc qcvirme 'hareket· 
lerint!P bulunmak ve bunu inkl· 
şaf ettirmektir. 

Alrr.an gtmcl kurma.ymın fl~ 
hedefi Lcningrad • Orsha - ııo
hılev olduğu \"e Alman ileri tıt" 
surlarının bu demiryolunu vı· 
tcbsk ci\'arından ve pek muhttl· 
mel o'ırak bu şehrin ~mali sıır 
ki~indcıı gc~tikleri anlaşıhyor. 1 Bu noktadan Almanlar, sitııll 
mıntnkasına muhtemel oiaı•:ıtc 
Vclikiluki'den anavolu tutmnl?tı 
te cbblis edeceğe · benziyor. \ 't 
ayni zamanda Smolensk ve ı· 
mali Ukranya. istika.ınctleritıde dt 
hareketlerde bulunuvorlar. Mil· 
amnfih Alman tebliğlerindel:1 

iddioların ifrata kaçtığı ve eıı· 
diı;ede bulunan Alman e.fkfı_rı 
umumiyesini teskin gayesini ı~ 
tıhclaf eylediği z..ı.nnedilmcktcd•r 

Londra asken mahfillerinır. 
mutalea ına göre Rus ordustl 
~imdiye kadar arazi terki bahaS1• 
na olarak Almanların ihata mil 
ncvralarmdan kurtulmağa mll• 
vnff nk olmuştur. Bu gibi araı' 
terltinin ciddi neticeleri olamı,111 cağn r askeri mutnha.ssısla.r e!Zlt 
tecrübelıerden ders alarak idd·S 
edemiyorlar. Fakat şimdiye ~ıı 
dar istilaya uW"amış olan dHrer 
blitiin memleketlerden ziyadt 
Rusya ~n arazi kaybının hi<: b:r 
ehemmiyeti olamıyacağr söylene
bilir. 

Herhalde Hitler icin asıl me..:l· 
lenin Ruslan knt'i · bir ınrığt\)• 
biyete uğratmak olduğu beynıı 
ediJiyor. Moskovn.. Leningra-1· 
Kief gibi esaslı mcrlie.zierin 7.aP· 
tı kafi dcğitClir. Bundan baskP 
Alman vrdularr Rusların c:cki1• 
meden evvel berşeyi t.anrin ~t· 
melerine mani oJnıılk için ontot1 
sürattivle hareket ctmasi laZTfl'I· 
gelir. ·Diğer tabirk beşinci Al· 
mnn kolunun Rmw .. tıı:ıl;:i v=."·.ee. 
si daha e'·velki istilalarda o1n ~ 
~nun tamamivle ak~ine-tir. 
istilii.larda besinci kol t~l- .. i" 
ederdi.Bu istilada tahribe .n§rı' 
olmakla mükelleftir. 

Arnerikadan 
ingiltereye 

2 milyon kilo mısır 
gönderilecek 

~evyork, 15 (A.A.) - ComodltV 
Credit Cörporatıon mOe~esesuıı0 

blldiroiğine göre, bUy\lk Brlıanyşl' 
2.250.000 kilo mıım" gönd~rllm.-1 ıçııı 
ııon tcub!rler alınmıştır. BU mıııır. />• 
nıerıka bUkilmctlnf! nıt olup 1car ~ 
iare luınunu mucibince tngtltereyc .: ' 
r11mckted!r. 
Bahrly<ıye alt levazımm .sevki 1' 

çin dO ınliu ltt!t'Cler cr.re.van etnıcliU'.
rllr. 

• 
1 

· llar 
nnl 

la yarak 
gazk 

adar 
ıneyb 
kişer 
niha;oe 
halde 

kakt 
nı Yhar 
kit de 

kad 
:va. 12 
diye y 

AJi i 
ra var. 
-B 

hiz. Si 

tir ~ 
k {11 

ktı.aa 
İ.Jn! 

M 
ibi 

hem 
ışj b 
kene 
ağır 

ge ~i 

Fal 
tnUş 
•kit 
t stc 
<lgu 
'l'abii 

lari 
<tkh 

H 
d<>n 
\aş 

<ek 

'a 
'iın 
V('\ 

-n.b 



ah keme 
alonlarında 

Jdmca akılları 
llaşlarıaa 

•••• ,, ••••··· ----o--, __ _ 

ir daha kadın garson mu? Alimallah 
hk kapıdan adımlarını bile attırmam,, 
• 1 Kl arkad~la!: Ali ile 

Hasan. Evvelkı ~ a· 
a esmiş ve evvela Balık. 

nndaki mey'lıanelerden lbaş· 
rak, Karaköy, Tophane, Bo. 
ese.:ı ve. nihayet Beyoğluna 
r dılencı postası gibi her 

haneye uğrayarak birer i. 
kadeh çakıştırmışlar ve 

Yet körkUtlik sarhoş ibir 
e kendilerini Beyoğlundaki 
klardan birisinde, sessiz bir 
hanede atmışlar. Fakat va· 
de on ikiye ~mek ürerey. 
Meyhaneci: 
Baylar, size ancak saat 12 
~ar içki verebilirim, maJQm 

de dükk8.nlar kapanıyor. 
.Y!l1vannış. 
1 ile Basanın ceplerinde pa.. 
ar .. Kafaları da dumanlı: 

... Bız gideceğimiz vaktj bi. 
~n hemen biu iki 49 luk 
nı 60 lık - raln uçlan ba. 

':l" da geri yanına karışma, 
ışler. 
foyhancci "çattık!" diye dü. 

b
rele istediklerini getirmek
~ka çare görememiş ve 

bul kadın garson da mereleri 
. ~ğa baŞlamış. 
ı ıle Hasan, tombul kadın 
nun masaya tabak vesaire 

kırken U7.anan çıplak kolları 
kendilerinden çok çabUk geç. 
ler ve: 

. Y~ ~1arika! Birazda yo. 
1 tenz. diye naralar atarak 

üste Ywrarilımaia girişmiş. 

:ri~ayet ~it böylece çok ça. 
11;~:!~~ıs ve saat 12 olarak 

m-:l"'"rılerde gitmiş. 
Jnun üz.erine m-eyhaneci Ali 
asanın masasına korka kor 

Yanaşarak: • 
- H.~ydi pa.şalamn, vakit gel. 

Musaadenizle dükkanı ka 
~<:nğız ! demiş. · 
ızım kafadarlar garson Ma. 
asız kalmaktansa, kendisine 
ılan. cezayı ödeyeceklerini 
lenuşlcr ve: 

Haydi, haydi nar.etme. Ge. 
şur~dan lbirkaç şişe daha. 
şu ısk~leyi de, çağır Mnri. 

,a gclsın. Hep beraber içe. 

~feyhaneci bakmış, ki olacak 
1 değil. Adamlar hem sarhoş, 
~ dı> Paralı. Birkaç kadehle 

aştan atmak maksadiyle 
Penklcri indinniı;. Marikayı da 

1"':1tş. Ra;pah dukkanda içmc-
~lrıımıışlcr ... 

Fakat meyhaneci de zaten 
. terilere her rakı verişte bir 
~tek cakıstıran cinsinden. Üst 
e d<ıyanan kadehlerle çavuk 
~~!aşmış. kendinden geçmiş. 

ı~, Al~ ile Hasan da. Yalnız 
a1 rı 'a ıdareli davrandığından 
ı başında. 

Hepsinin adamakıllı kendin. 
11 gectiğini görünce yavaş ya. 
ş kalkmış, evvela dükkanın 
~:e~esindeki paraları ve bita-

tıl'aretıe me~l olduklann
~ cepl.crinde hayli para bulu. 
b" Alı. ılc. Hasanın cüzdanlarım 
ınc ındırmiş \~ yavaşca dilk

ndan çıkıp, gitmiş. 
. Ieyhaneyi ve ik"ı , ;;.ı • . . d .. kkr. J af>,ı muş. 
rıs!. u andaki pis kokular. 
ag:rlaşmış havavı tenefr·· d cak us c. 

. c • e an ~ sabaha doğru ken. 
ılerıne .f!c~mışk>r ve biraz sonra 
a hensı bır"er feryatla işi kav. 
mı~lar: 

- .\mun yarabbim <:ekmece
ekı paralar yok! 
- Cüzdanım! 
- Benim de cüzdanım yok ı 
Nihayet: 
- 1\1arilta'da yok. 
Diverek hepsinin de akılları 

aşlarına gelmiş Ye: 
Vay camnaı yı b:ıstırarak 

arakola koşmuşlar. 
Tahkikat onunda Marikanın 

1.e.;~hanere iki üç gün evvel gel. 

1
1gı, ıneyhanecinin nenin nesi 
duifonu tahkik etmed ... n yam
~ aldığı anlaş·lmış ve birkaç 
,un sonra da vakalanarak adli. 
<.'b·: verilmL~. Fakat paralardan 

11 hayır )ok: Alinin 85, Ha.sa-

nm 117, meyhanecinin de 40 kü. 
sur lirası ucmuş, gitmiş. 

Zira Marikanm bu işi yaptı
ğına dair elde kafi delil olmadr. 
ğından dün kendisinin serbest 
olarak muhakemesine başlan
m~tı. 

Marika mahkemede aleyhin. 
deki isnadı şiddetle reddediyor 
ve: 

- Ne münasebet? Benim hiç 
birisinin parasından haberim 
yok! Vakit gecikip re uykum ge. 
lince kendilerinden milsaade ala. 
rak gittim. Bu sırada hiG !birisi 
sızmamış bulunuyordu. Parala. 
rını ya düşürmüş, veya başka 
'birisine çaldırmış olacaklar. Zira 
kapı dışarıdan kapanamadığı i· 
çin açık kalmıştı. Bir hır8rz gi. 
rip kendilerini soynnw. olacak . 

Ben çalmadan. Yala.n, iftira .• , 
Neticede muh§:kcrne karar 

için başka. bir güne bırakıldı. Üç 
bedbaht dışan çıktıktan sonra 
kırıta kırıta adliyeden uzaklaşan 
Marikanın arkasından bön bön 
!bakıyorlardı. Nihayet me11la
neci :; 

- Bir daha kadın garson mu? 
Allah göstemıeein. Vallahi ka. 
pıdan bile bakUrmam artık ... 

Diye söylene söylene yUrüdU, 
gitti. Fakat bizim Ali ile Ha.san, 
!kıvrak vücudu gittikçe gözlerin
de daralan Marikayn. bakıyor ve 
içlerini çekip duruyorlardı. 

ADLiYE MUHABiRi 

e diyorlar 
( 14 temmuz) hakkında 
(1' temmuz)u bayramlıktan çıkar. 

mak gAvura kızıp onıç yemek ve eot'. 
ğlnl dövemeyince illemerinl dövmek 
kabilinden mantıksız bir harekettir. 
(14 temmuz).suz bir Fransa gözUmU. 
ze daha kUçUk ve manasız kaldığı 

mazisini lnkAr ettiği tein de daha fer
siz görtınUyor. Bu, geçen seneki tan. 
he rastlıyan ikinci b\r mağlQblyettır. 
Geçici Eevdalara u~up hUITfyct bay. 
rammı haztedeceğlne .Caydası blr za
manlar bUtUn insanlığa. uta§tnıı: olan 
tarthlnın o en ;>arlıı.k sayfalarından 

kuvvet almıya çalı sa daha ıyl ederdi. 
(H temmuz) n yapılan bu soğuk 

ve manasız muameleden lsUklrtllne 
kavuşmuş veya ondan cndA d!l§mUş 

bUrriyct d§ıkı her millet mahzundur. 
Ziro (14 temmuz) yalnız Fransanın 

değil, beşeriyetin bayramıdır ve bere
ket ki, kLS<ı kUsUflııra uğramakla be. 
rabcr mUcbbctUr. 

- )tpJlk Jlı&fll (Tan) 

- İzah edeyim: Hurada göre. 
ceksiıı ki. deliliğin cnvai v~ •. · 
Bunların en fecii ötekine oorıkı. 
ne saldıranlardır. Leylanın kim. 
seve zaran yok. En büyük zararı 
kcnôisinedir.. Yani kendini ifna 
etmek i tiyor. Gösterdiği tc~
hürlere bakılırsa, k.\fasınm ı
çinde''ide fiks'' halinde yerler.' 
kalmış bir düşünce. bir emel, lbır 
arzu. hasılı buna benzer müsbet 
bir sey var. Onun tahakkuk et. 
memesi, akli muvazenesini boz. 
mustur. 1şte o, bu arzunun vev.:ı 
bu düşüncenin tahakkukuna '(a. 
lışıyor. Ve güya kendini ifna et. 
rr\ekle bu emeline muvaffak o. 
lacaktır. Ben onda böyle bir 
"idefikı-. tezahürü'' vJrüyorum. 
Zira, daima avnı ı;eyden bahse. 
diyor.. Aynı hareketleri tckrar
layor. 
Doktoru dik.katle dinliyordum: 

1Jaşl!aşa 
_, swwwa.-ı ,_, www ._. 

l sraf düşmandan 
daha kötüdür 

HESAPSIZ itlerle hesapsız 
hareketler fenalığın çağı

rıcısıdir. Fenalığın belki itaatsizlik 

Bundan sonra artık bize ömrü· 
müz oldukça bu rahnelerı kapat· 
ı-1ak vttzifesi düşer. Şayet muvaf· 
fak olahilirsek ne iyi! fakat bunda 
nıuvaffakiyet ancak binde birdir, 
binde ctôkuz yüz doksan dokuz hüs· 
ra~'1tr. 

gösterip emrine uymadığı davetler 
olabilir. Fakat hesapsız işle hesap· 
sız hareketin davetine dayanamaz, 
muhakkak icabet eder ve bu geli~ 
y.:ılnız hayatımızda, yalnız kese
mizde deği), hem kesemizde hem 
hayatınuzda derin rahneler açar. 

Marifet kasayı delik d~şik etme
mektedir. Kafamıza şunu yazalım: 

"' 

"İsraf. düşmandan daha kötü
dür., 

Hakiki Hav at Vakaları 
nnnn·a·a··n••••··aonn••••~ 

Fakir gri.tıp ugandığuızz 
zaman kendinizi zeng'in 
6ulursanız ne yaparsınız? 
Bir genç 

ve az 
Bazı şairler için şöyle derler: 

- Bir sabah gözlerini açtı ve 
kendisinin meşhur olduğunu 
gördü. 

Bir sabah gözlerini açıp kendi
sini y,engin bulanlar da var. lı;ıte 
size Amerikada cereyan etmiş 
bu neviden harikulade ibi r vaka. 
vı anlat.ahın. 
• Bermand Holman isimli bir 
Amerikalı bir akşam peri§all bir 
!binanın tavan arasındaki odasına 
çıkniı§, bir battaniye ve bir şiL 
teden ibaret olan yatağına gir. 
mişti. Soğuktan titriyordu. Kar. 
nı açtı. Uykuya daldı ve gözleri. 
ni açtığı zaman kendisini ipek çar 
şaflar içinde mülre.mmel bir kar. 
yolada buldu. 

Şaşmadı. Gözlerini uğuşturdu. 
Buruşuk ellerini bembeyaz ve 
tırnakları manikürlenmiş lbir hal. 
de buldu. Döşemesi çıplak bir 
odadayken, şimdi remini kalın 
bir hah ile döşenmiş yeroe bu. 
lunuyordu. Duvarlarda gayBt za. 
rif tezyinat ve boyalar vardı. 
Kapıdan içeriye bir kız girdi. 

Bermand rüya gördüğUnü zan. 
nediyordu. Faat kız. şöyle sor
du: 

Berband, hala kendisini rüya
da farzederek: 

- Uyandınız, öyle mi? 
- Ha.yır. dedi. Elan uykuda 

yım sanırım. Çünkü bu gördü· 
ğüm şeyler benim için ancak rü. 
yada göriılebilecek şeylerdir. 
Hakiki dünya ... 

Kız. bu sö:rJer karşısında hay. 
ret etmeksizin sadece şunu söy. 
ledi-

- siz. pek hnstalanmıstınız. 

Gözüm, dedim. bu hastalı. 
ğm tedavesi )okmudur? 

- Şüphesiz var. Fakat, zaman 
lazım .. 

- Zaman mı? 
- Evet. Hem de uzun zaman .. 
Ve misal olarak şu vakayı an

latmağa ba.şladı: 

kendisini böyle buldu 
daha deliriyordu? 
Geçmiş olsun. Ben sizin hastaba. 
kıcınızım. 

Bermand inanmıyordu. Der 
ken kapı açıldı. Gümüşlü bir 
tepsi içinde kendisine kahvaltı 
getirdiler. L<Cıımand, vücudunun 
orasını burasını çimdikledi. Uy 
ku<lıı. olmadığına inamnak isti. 
yordu. Fakat imkansız... Bunlar 
herhalde bir rüya idi. 

Doktorlar geldiler. Bermand, 
kendisinin bir tavan arasında u· 
yannınsı lfı.zmıgelec('ğini sôylü. 
yordu. Halbuki burası ... 

Ona hakikati bir türlil lnıtn. 
dıramıyorlar. Berrnand yaatk· 
tan kalktı. Ytirtımeğc bn.şladı. 
bir kaç gün sonra bir u3akla. be. 
raber yatak odasından çrktı. Bu
lunduğu ~vi baştan başa dolaştı. 
Harikulade bir evdi burası. Dı
§'rnda peri dünyasını andıran 
zengin, renkli bir !bahçesi vardı. 
Bermahd Mlfı: 

- Bunlar sahici değil, uyan 
dırmayın beni! Uyandırmayın 
beni! diye ısrar ediyordu. 

Hii.dlsenın hakikati şuydu: 
Bu adam, bir çok sefalet QCk. 

tikten sonrn garip bir uyku hıı.s
talığrna uğr:ımıştı. Ve bir akşam 
tavan arasındaki odaennda bir 
daha kalkmamak ü7..ere yatağına 
uzanmıEJtı. Tam dört sene böyle
ce uvudu. Bittabi kendisini hR.S. 
tahane\'e kaldırmışlar ve haı'beri 
olmaksızın tedaviye başvurmuş. 
)ardı. Pmit kesilmis bir hasta 
olduğ'.l görülüyordu. Lakin ta. 
lihten ümit kesilmemişti. Bu sı
rada zengin bir amcası ölerek 
kendisne bir servet btraktı. 

Bu scn•etin Bremand'a ait ol· 

Bu hastayı bana getirdikleri za. 
man: "Aman doktor. dikkat 
güneş ayağımın dibine düşecek!,. 
diyor \'e gözlerini yerden ayınnı
yordu. Bu bir ''idefiks'' idi. Yani 
hastanın zihni, bir nokta,·a sap. 
lamp kalmıştı. Jnc:nnların haz· 
medemedlkleri bahisler ü7,erindc 
*'nzla durmamalarını tavsir-e edi
şimizin sebebini anladın mı 
şimdi? 

- Evet . diye güldüm • sonrn 
ne oldu bu hasta? 

- Gayet basit bir buluşla 
hastayı bir hafta zarfında teda. 
vi ettim. Bunu anlatırsam, güler. 
sin! Maamafih, bu hadiseyi hir 
gazetede yazmamak şartiyle an. 
latacağl!m. 

- Hay hay .. Söz veriyorum. 
Doktor sözüne deva metti: 
- Uzun değil.. Kısa bir teda. 

"duğunu tesbıt ctm ktc ~ Ber· 
mand'ı bulmakta hayli .güç1ük 
çektiler. Nihayet onun bir hasta. 
ha.nede olduğunu ö~endiler, al
dılar, amcasının evine getirdiler. 
O zamandanberi mahir doktorlar 
ve hastabakıcılar elinde iyi edil
mesine eahşılmaktaydı . 

Kendisine enejek iyonla yi~·e. 
cck veriyorlardı. Tırnaklan her 
gün manikür yamyor, kendisine 
temiz banyolar aldınyordu. 

Gün\in birind ... uyanacağı far
tedilerck terzllcre milk~cl el. 
blfıeler de yaptırılmıştı. Uyanır 
uyanmaz evvela 250,000 liralık 
bir çek verdiler. Bunun haricin
de bir cok eml8.'kte tevarüs et. 
mişt.i. ( · 

Bermund hAU'i: 
- Bunlar sahici değil, diyor. 

du. Gördüğüm bir riiyadır. Bir 
gün uyandığım zaman her §CY 
elimden gidecek. Onun için çok 
rica ed~rim. beni uvandırmaym ! 

Kendisini gavet IUks bir oto
mobile bindirdiler. Şehri dolaştı. 
Gördüğü fakirlere para veriyor. 
du. Hem para veriyor. Hem de 
şu sözleri söylüyordu: 

- Siz benim sahici dostum o
lamazsınız. ÇUnkU bu gördüğün 
bir rüyadır. Fakat Ril.;amda bile 
bütün fakirlere saadet temin et. 
mek iterim. 
H~r akşam yatmağa giderken. 

bu rii •anın bitccc~'li söylüyor
du. Sabahleyin uyandığı Mman 
hizmetçilere sevint;le u \'olda 
hitap ediyordu: 

- Rliya halô. ch"vam ediyor. 
Yarabbi ne mesudum! 

Nihayet avukatları onu, bir 

şağıya sarkıttı, ve karyolasının 
di'Jin<l ki alevleıi görünce bağır. 
mağa başladı: c'.ı\h .. İstemem .. 
istemem.. Beni kurtarınız.. Ya
nıyorum.,, O ~man derhal has. 
tar. ı yanına sokuldum. onu bir 
baba şefkatiyle kucakladım: 
''Güneş uzaktan çok güzel görü. 
nür, yavrum! Fakat. yere iner. 
se, insanı yakar, kavurur. Sakın 
bir daha onun yere dUşmesini is
teme .. Yalnız sizi değil, lbizi de 
mahveder sonra .. ,. dedim ve 
hasta.bakıcılara şiddetle bağır
dım. •·Haydi, götür'ünliz bu gU. 
neşi.. Bahçeye atınız .. Geldiği 
yere gitsin." Evvelce talimat 
a.lmış olan bast.abakıcılar der. 
hal alevleri yükselen kaseyi ku. 
caklayıp cali bir korku ve he 
yecan içinde dışanya c:;ıkardılar. 
Hasta, uzaklaşan alevleri gör
memek için }1iziinU ellıeriy1e k-ı 
payor, bir yandan bana sanh
yordu Ondan sonra hasta iyile<;· 
ti. Çünkü, artık güneşin vere 
düşmesini beklemiyordu. Kafası. 
nın içinde hiç bir idefiksi yoktu. 
Ertesi gün hastayı evine gönder
dim bugün evlidir v-e iki nur to. 
pu gibi ~zel çocuğu vardır. 

SAYFA - ~ 

~ıkra 
::=:::::::::~:: 

ımamıa bir kadın 
h.uııuc auAaall )ıt.ltlW• baıtıDlf blr 

ımdııı UcUncU defa olıınd• e\ lenmlıJ .. 
dok :m U!jlll dun hOn ra Clıt C\ llllk ha. 
Jllll. elle ı;aadetl olur mu 'i' deme.) ini 

br.r ~itftln kalbinde bir ulau )O.tar. 

mıs. Su kadıncağız du belkl bu 
cinsten bir mahlQk olııuık. Hr-m Za. 
ro nganıo J ü:ı t•UI ) ""ıııdıı iken bir 
ctefa daha C\ ll"ndl,tlııl naıul unuto.. 
JOrsuııuı.. 

lhtlJ ıır bir ı.udııııı ogh. hergOn 

Ö) ır dl'nnl : - Ah anneciğim: 81'· ı 

l nl ırtıma alıp hBC'<'ll ~utiırııem an. 
ırlll• hakkını l!'Cnc odl)t'ntem! 

Bir glin dl' haldknten kııdıııı ırt. 

•ndıA'J gibi hnr.on l!'Ötllrıııel!'f' ka lkıır. 

\"olda muhııllı•nln lnuınnna t~ 

düf cder1P.r. lmıım ! 

- (,'locııC..,ıırı, dı·r: bıı J•Phtm tııc 
tc doğnı bir l"J def"ll. nnc>nl b:ıc>ca 
orı\t(jr('(lPğtOf' f'\;lendlrsl''l dııha I~\ 

"ımaz mı~ 
Qoctık: - Kmo.um imam rfendl, 

dl)e ()("Vftp \;l"r1r: bak nn. bunun 

evlenf!OOI< hail l'Br mı klP 
O dakika~ n kadar kl'ndlnd("n ıt"IX'• 

rnlş bir hnldı- olan kadın lıtrt\etıblrt°' 

ın'Rnır: 

- us! der, imam l'fMdl f!elltft 
\cadar btlml~'Gr mu 't 

NASRF.TTIN 

-

- Ne arıyorsunu~? 
- Tav§anımın yiyebile. 

ceği bir ot! 

Aşk dediğin böyle olur 
İki kadın konuşuyordu: 
- Demek son aşıkım ~ok 

seviyorsun, öyle mi'!' 
- Hem d pek çok .. 
- Bari bu aşk çok e.Urccck 
"? mı. 

· - Kat'i bir cevap vercmiye. 
ceğim, sevmeğc başladığnn za. 
man saata baknıağı unuttum. 

zamanlar oturdulhı berba.d tavan 
arasına götürdUlu. Böylece onu 
hakikati öğretebileceklcrinc ka. 
nidiler. Fakat Bcrmand hakika.. 
te inanacağı yerde uyanmak uzc.. 
re olduğunu zannetti ve etrafın. 
dakilere yalvarmağa. haşladı: 

- Allahınrzı severseniz, beni 
bırakın. Bırakınız uyuyayım. 

tş tekrar doktorlam eline düş. 
tü. Çünkü zavall gencin, şuuru4 
nu kaybederek, tnmnmen delir. 
mesinden korkuyorlardı. Aynı 
zamnnda iş mahkemelere de in
tikal etmişti. 

İşte size hakiki bir hikaye ki. 
bir çoklarımız bu gen<' vazi~. 
tinde olmayı ve hatt• yleoe 
delirmeyi i tcmez miyiz 

Yürürken. kendi kendime, dok 
torun anlattığı hasta gibi, Ley. 
lanın da bir an evvel iyileşip c. 
vıne gitmesini tC\lllenni edivor 
ve bu ümitle ilerilcyordum. 

Loş bir koridorun başında kol
larına iki gardiyan girmiş bir 
hastaya rarstladım. 
Acı bir ses: 
"- Beni 'bırakın.. Göke çrka. 

cağım. Mühim içtima.lanmız 
var. İsa, Musa, Nuh, Adem 
peygamberler beni bekliyorlar.,, 

Hasta mUtemadiyen aynı ~öt. 
leri söyliyerok, oda.sına. gitmek 
istemiyordu. 

Doktorun yüzüne baktmı. 
- Bu hastanın derdi nedir? 
Doktor kulağıma fısıldadı: 
- Kendisinin Muhammet pey. 

gamber olduğwıa. kanidir. ÜG, 
dört günd"' bir kere kendisine 
böyle bir aksa gelir. Birkaç sa. 
at devam eder. Sonra tekrar ma. 
kullcşir. 
Hastayı oda.sına götürduler. 
Yüriiyoruz. 
Beyaz boyalı bir kapının ö. 

nündeyiz. 
Doktor yannna yaklaştı. 

- Benim bir hastam vardı; 
bir akşam, güneşin grup ederken 
kendi ayağının dibine - bir nur 
parçası halinde - düşeceğini 
sanıyor.. Ve bunu bekliyordu. 
tlk gunlerde buna inanmaz ~bi 
göründüğü halde, aylar geçince. 
bir iman halinde inanınağa ve 
daima bundan bruısetmei;e !baş. 
ladı. tık dcvrec;inde bu tezahür. 
ler geçiciydi. Aylar ~eçtikçe, 
"idefkis" halir.d, kafasının ı . -
de köklC'Ştniş bir vaziyette ken. 
di ini sık sık rahatsız eden buh
ranlar imtidath devrelere girdi. 

vi, yahut basit bir culuş. Bir gün 
klinikte şöyle bir tedbire baş 
vurdum: Bir bil' .. k kasenin içine 
bir miktar fosfor koyarak yak. 
trnı.. Hasta silkfmetle karyola. 
smda yatıyordu. O görmeden, kar 
yolasımn ayak ucuna kaseyi 
koydurdum. Ve arkasından te. 
laşla yanına koşarak: "Aman 
kızan, dedim, han.iya sen güne
~in yere düşmesini bekliyordun. 
İşte. güneş senin karvolanm a. 
yak ucuna düşmfu?.. Yanıp du. 
ruyor. Onu nasıl oldu da. görme. 
din? Hasta lbirdenbir başmı a. 

Dr. Nurettin saatine bakarak: 
- Lafı uzattık. Leylfi banyo. 

- Leyla burada. yatıyor. Siz 
biraz bekleyiniz. Önce ben içeri. 
ye gereyim.. Ahvali nıhiyesini 
tetkik edeyim. vaziyeti sizinle 
~örilşmeğe milsa.itse. -ça~ıı ıı Hil .. 
İçeriye girersiniz. (Devamı wwJ 

dan çıkmıştır. dodi, ayağa 
kalktı. 

- Haydi gidelim. 



.. 15. 
- Bu gece bir adam öldür 

Clüler Kollarson. Skotland 
Yarda beni görmek için gel. 
mit Sa ul Ştayn isminde bi. 
rısını ... 

-Mariba! 
- Bu kadar da değil, Ar. 

tur. Bu gece bir de kaza ol
du. Çok lüks modelde Bent. 
ley markalı bir otomobil Old 
Ok Hal parkının kapısı önün 
de bir ağaca çarptL 

- Fakat Maribi. •• 
Delikanlının büyüyen göz 

)erinde mü\:bit bir korku var. 
Müfetti§ aldırmadan fik

rinde ısrar ediyor: 
- Uıağınızı çağırarak 

Eentley markalı otomobili. 
nizin garajda olup olmadığı 
m bir tahkik etseniz ! 

- Garajda olup olmadı. 
""' gınr ••• 

Artur Kollarsonun benzi 
sarardı. Dudaklan titredi. 
Bu kelimeleri boğuk bir ses. 
le söyledi. Bir kasırga içeri. 
sinde yuvarlanan bir saman 
çöpüne benziyor bu adam! 
adeta boğuluyor. Boğulan ve 
sahildeki bir ):ayaya sanl • 
mak istiyen bir adam gibi 
kollarını sallıyarak çrrpını. 
yor. 

- Herhalde Maribi be. 
nım .... 

- Zjij salıp uıağmızı 
çağırayım ır..ı? 

- Zili mi? hayır, hayır! 
~man yarabbi! neler aöylü. 
yorsunuz ! Söyledikleriniz • 
den hiçbir ıey anlayamıyo. 
rum ... timdi çıldıracağım! 

MüfeUi! epeyce uzun bir 
sessizlikten sonra: 

- Hayır, dedi. Uıağınızı 
çağımııyacağım. Buna lü. 
zum yok. Uşağınızın garaj • 
da otomobilnizin yerinde ne 
bulacağım biliyor musunuz? 
Utak garajda Bentley mar. 
kah otomobilinizin sadece 
enkazını bulacaktır, parça 
parça demirler. 

- Maribi ! bu imkansız • 
dırl 

- Bu itte yalnız bir nokta 
da hatalı hareket ettiğinizi 
söyliyebilirim, Artur. lhti • 
yatsızlık yaptınız. Niçin nasi 
halimi dinlemediniz? Niçin 
Londradan ayrılmadınız? E
vet biliyorum, beni ade\a çd. 
dırmıt sandınız, ne ıöyledi -
ğimi bilmediğime inandınız .. 
Ben size gitmenizi tavsiye 
ederken gitmiyeceğinizi bili. 
yordum. itte bunun için bir 
takım küçük tedbirlere bat 
vurdum. işte arabamzın pli.. 
kaları. 

Müfetti, cebinden ince u. 
zun bir pakı>t çıkardı. Halı. 
nın üzerine attı. 

- Allah aşkına bana iza. 
hat veriniz Mariba... eğer 
elinizJe ise her şeyi bana söy 
leyin iz. 

- Maalesef size çok bir 
§ey söyliyemem. Artur. Za • 
ten ben de çok bir §ey bilmi. 
yorum. Sonra her şey anlaıı! 
lır ... Fakat size tavsiye etti. 
ğim gibi hareket ederseniz 
iyi bir şey yapmış oİursunuz. 

- Rica ederim söyleyiniz. 
Hiç olmazsa nasıl hareket e
deceğimi söyleyiniz Bunlar 
çok korkunç §eyler. Belki de 
benim bir takım cinayetlerin 
faili olduğumdan şüphe • • 
clenler var. Bunlar .•. 

Müfettit Arturuu aözünü 
bati: 

Prrlaotalı ve e1mM1ı ..at; demek, bir kelime Ue 8 l N 6 ER SA A Tl demekUr. Çtlnk8: 
Pırlantalı ve elmulı saatlerin bUtUn hakiki evsafı meohuru !lem olan S1NGER saatlerinde topl.aıuııqtır· 
nwı için: Saat alacağmız zama.n, tereddütsU.z stNGER saati almalIBlllIZ ve saat1D üzerindeki stN 
markasına, müeaeııemlzlıı adresi.ne dikkat ctmenız llzımdır. 
Modayı takip eden her asrl kadm için kıymetli ta§larile ve nefla işlemealle hakikaten nazarı 

celbed9n Myle bir ha.rfkultde SİNGER saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SINGER SAATi; hota gidecek en makbul ve en güzel HEDiYELiKTiR. 
Çeviren: MUZAFFER ESEN S • N G E ~ No. 8! • A Elmaslı ve 11 pır1antab 600 ltra.. 

1 ' Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. - Garajınızın kapıaı dai. Birazdan gelirim. Ben gelin. 
ma kapalı durmalıdır. Hiç ceye kadar giyininiz, bavu
kimae bu kapıyı açmamalı. lunuzu da hazırlayınız. Ne 
dır. Şoförünüz nerede? demek iatediğimi anbyorıu-

Adttıll: SlNGER SAAT Mapzalan, htanbul Emlnöoü No. 8 

Diyarbakır iskan Müdürlüğünden : 
- Dün akıam kendisine i. nuz ya. 

Ev 
adedi 

.Dıale 

tarihi zin vermittim. iki günden ev Maribi. kapıya doğru yürü 
vel gelmez. Anneıi ölmüf. , dü. Faka\: kapıyı açmadan ev 

- Çok iyi. vel durdu. 

Sıra k&zuı 

No. 
köyü 

tıp keşif 

bedell 
L.K. 

Saati temınau 

Li. Kr. 

Birisi odanın kapısına vur 
du, uıak eıikte göründü: 

- Bu zarfı mektup kutu
ıunda buldum. 

- Veriniz 
Bu, lavanta kokulu, nıa.fl 

büyük bir zarftı. Kiğı\:, sa~
ki gür.lerce liyanta kutusu
nun içeriıinde ıslaktı. Fakat 
bu noktanın Kollaraon fa.r. 
kında değildi. 

"Azizim Artur, 

"Sizi mutlak görmeliyim. 
Bu gece çok ağır hadiseler 
oldu. Beni tehdit eden mül
hit bir tehlike var. Birisi be
ni öldürmek iıtiyor. Ne ya
pacağımı bilemiyorum. Umit 
siz bir haldeyim. Yarım saat 
sonra Kinıington kilisenin 
yanı baıına geliniz. Bana te. 
lefon etmeyiniz. Bu mek\.ubu 
aldığınız vakit ben evde de. 
ğilim. Annemi telaşlandır
mak da faydasızdır değil mi? 

"Sizi bütün kalbimle ku
caklarım, sevgilim! 
"Floram Gordon PikUrıt,, 
Artıır Kollarsan koltutun

dan kalkarak haykırdı: 
- Aman yarabbı ! hemen 

gitmeliyim! Yarım saatte 
Kensingtona yetitmeli •.• O. 
kuyunuz, Alab atkına Mari. 
bi., okuyunuz... ne feci ıey 
zavallı Florans ! 

Müf ettiı mektiıbu okuduk. 
tan sonra sordu: 

-Şimdi ne yapmak fik
rindeainiz dostum? ha, ha\J. 
nma gelmitken size bir teY 
sorayım: Niıanlınızın el ya. 
zısmı tamrsınız değil mi? 

- Şey, evet.. hayır ... bu 
niıamlımdan aldığım ilk 
mektuptur. 

- Ah, çok iyi! Fakat bu 
ilk mektuba benzemiyor, bir 
kadın bir erkeğe yazdığı ilk 
mektupta "sizi bütün kalbim 
le kucaklanm, ıevgilim.,, 
demez, biraz ihtiyatlı liıan 
kullanır. · 

- Mariba, rica ederim. 
faydasız birtakım mülahaza. 
larla vakit kaybettirmeyiniz. 
it aceledir, hemen gitmeli. 
yim! 

- Doğru mu ıöylüyorsu. 
nuz? Demek ki dostum inti. 
har etmeğe niyetini7 var. 

- intihar mı? 
- Evet, sevgilinizi öldür 

mek mi istiyorıunuz? 
- Maribi.! 
- Bu mektubun ıahte ol. 

duğunu anlamıyor musu . 
nuz? O, size hemen aşkını. 
zın ilk gecesinde, bir mektup 
yazacak ve bilhassa bütün 
kalbile sevgilisini kucaklıye 
cak kadar terbiyesiz değildir 
Karınız olmağı kabul ettiği. 
ni size söyledi mi? 

- Fakat Maribi.. •. 
- Sualime cevap veriniz. 
- Bana bu hususta bir 

müddet dütünmek iıtediğini 
söyledi ... 

- Görüyorsunuz va ..• hiç 
bir feyden korkmayınız! Bu 
mesele ile hen me,gul olaca. 
ğım. Şimdi mis Gordonu gör. 
me~e gidiyorum. Si:ıe gelin. 
ce, zinhar ıinirlenmeyiniz. 

(Devamı var) ı. 

2 
3 

' ıs 
6 

Merkz 

• .. 
,,Blmnll 

• 
• 

Poetoğlu 

lıla tra.ııı. 

Şema m 1 

Altıok. M 
Ulam 

lılonla Feyyaz 

110 
15 

120 
25 
25 
97 

392 

.rX 
IX 
IX 
IX 
IX 
IX 

70436.80 
7325.55 

63771.60 
11743.75 

9964.00 
56689.71 

219930.91 

30.7.941 
30.7.941 
30.7.941 
30.7.941 
30.7.941 
30.7.941 

10 
10 
10 
10 
10 
le 

5282 73 kapalı 
649 42 

4782 88 
880 79 
747 80 

4251 73 

--,, 
,, 
,, 

15-7-94J . 
18.03 Orkestra 
18,30 Memleket 

pos tut 
18.40 Orkeatra 

20,45 Ne,eU 
çalar 

21.00 Ziraat 
vim1 

1 - Diyarbakır vil!yetinln merkez ve Bismil kazalarında kereste ve ~l visl iskAıı anbarlarmdan vt 
diğer blltUıı malzeme ve itçlllği m;.ıle ahhldine alt olmıık ve anahtar teslim etmek §arUle yukarda mevkU. 
bedeli ke,ltleril6 tiplerl yazılı 392 evin 14.7.941 tar hinden itibaren kapalı zar!Ja ihaleleri münakasaya koD 

2 - Talip olanl&rm tayin edJlen gün ve saatten vvel vesaiki ve yUzde yedlbuçuk mlktarınd ı te·"'11llP<• 
makbuzlarlle "bilQmum §er&lti okuyarak yüzde ···- tenzUa.tlle kabul edildi ğinl,. ill'.za. edJp maz l.fu ko 

tak· 

19.00 Yuva saati 21.10 Saz eaerlert 
19.Ui Orkestra 
19.30 Aja.nıı 
19.45 Fasıl ıazı, 
20,~ Radyo 

21.SO Konupı.a 
21.fll Kllallı: 

isine tevdi edeceklerdJr. Adresler gayet açık ve sarih olacaktır. İlıale günU ve saatincen sonra yapılacak 
melerle postada te&hhür etmlf mektup !ar kabul edilemez. 

8 - PIA.n, prtname ve tafııila.t re simlerini görmek lstlyenlerio hergün iskan müdüriyetine müracaatı* 
alabUeceklerl gibi ,kanunda muayyen bedelini verenlere örnekleri de tevdJ o lunabUlr. 

gueteal 

Türk mu· ı 

22,30 = " - PlA.n, prtname ve tafsila.t re simleri Ankara lskAn umum müdürlüğtl ile İstanbul lskb müdürl 
göndeıiJmif oldufundan iatiyenlertn me zkQr makamlara müracaat edebilecek lerl. (5844> 

V ı-ltlebağı prevantoryom ve aanatoryomunun 
eksiltme ilin 

Grup 
No: Cinsi 
ı Sadeyağı 

2 Dağlıç eU 
Kuzu eti 
Sığır eti 

8 Yq aebze 

' Kuru faauı,. 
Nohut 
Barbunya faaulye 
Kuru bamya "çiçek, 

Yetil me1-clmek 
Kırmızı mercimek 
P1rlDç 

Mutfak tum 

IS Toz oeker 
Keame ıekel' 

6 Yaş meyve 
7 Yumurta 

Pat.ata 

Solan 
SarJDJS&lc 

8 Yoıurt 
9 Beyaz peynir 

K&far peyııJ.ri 

10 Zeytin 
Sabun 
Soda 

ıı Un "birinci nevi,, 
Makama !nn1k11 
Şehriye 

N~ta 
Plrl.nç UD11 

12 0'1un "me,e,, 
13 Arpa 

Saman 
İnce kepek 
Kalın kepek 
Arpa kırmaaı 

14 Ekmek 

Dk teminat TaJımm 

bedeli 
Krf. 
lM 

Tutan aktesi 
Kik tan 

6.000 Kg. 
20.000 • 
6.000 • 
2.000 • 

8. Lira KrJ. Lira Kr§. 
9800 697 50 Kapalı 

60 
60 
4ılS 

12000 
8600 
900 -16l500 

89 kalem Muhtelit M1' '° 
1.600 ıc,. 30 lfO 

l500 • ao :uso 
800 • 19 117 
100 • 
800 • 
200 • 

10.000 • 
Ll500 • 

ıo.ooo • 
2.000 • 

110 
22 
22 
l50 
.,~ 

•7 
l50 

. 

110 
66 

" l5000 
lOG 

1102 
•100 
1000 

1237.!50 kapalı 

606 08 kapalı 

kapalı 

IS700 427 60 kapalı 

16 kalem Muhtelif 
8'1.000 adet 2 l50 
10.000 Kc. 1' 

'-000 • 8 
3l50 • l50 

G.000 • 
'-000 • 
2.000 • 

1.000 • 
'·000 • 
'·000 • 

,.000 • 
,.000 " 

800 • 
800 • 
800 • 

3() 

70 
100 

400 çeki f60 
11.000 Kg. 11 

10.000 .. 6 
11.000 .. 
5.000 • 
2.200 • 

11 
10 
11 DO 

2827 ISO 2U 06 açık 

8711 
HOO 
320 
123 

2720 
12l50 
2800 
2000 -
4800 

860 
2000 
860 

2720 
1000 
1800 

18'1 
99 
99 

2M açık 

93 75 açık 

860 

28S 
188 

açık 

açık 

10.000 • 
24153 

12 ~ f900 
188 97 açık 

867 ıso açık 

Grup 
No: 

Ekalltmenin 
cLDat 

'Ekalltmenln Eıc.Dtmenhı Ekailtmerıhı 
tarlb1 güntı saati 

1 
2 
8 

' il 
6 ., 
s 
9 

10 
11 
12 
13 
1' 

Sadeyağl 

Et 
Y&f sebze 
Kuru erzak 
Şeker 

Yaş meyve 
Yumurta ve ııaJ
Yoğurt 

Peynir 
Zeytin vesaire 
Unlu mevad 
Odun 
Hayvan y. mi 
Ekmek 

22. Vll.19'1 oumarteaı 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • .. .. 

Zl!l.VII.19'1 .. 
• 
• 
• 
• 
• 

" 
• 
• .. 
• .. 

• 
• 
• 
• 
·• .. 
.. 
• 
• 
• 
.. 

10 80 
10 l50 
11 10 
1180 
11 l50 
12 10 
12 80 
18 40 
HOO 
1' 20 
1• 40 
lli 00 
111 20 
111 40 

Valckbal· prevantrryom ft au.tor,omunun ;yukarda cini ,,. mtktan 
JUdı 19'1 mali ,ıJı enak .,.. Jalıecall eblltmeye Jıomauttur. ı.tekıllertD 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, ] O ve 20 paralıkların tedavül 
kaldırılma~ı hakktuda. ilan 
Eskl nikel 5, 10 ve 20 parau tlaı m yerine dantelli bir 

bronz on paralıklar 1R.rp ve piyr.·.r.yı; ka.!i mıktarda çıkarılml§ old 
eski nikeı 5, lC• ve 20 raralıklarr.ı c J .6.941 taı·ihlnden sonra tedavül 
dırılması kararla!:lJrı.ın•~tır. Mer.kür ufak paralar l temmuz 9C' 
itibaren artıJ: tedavü• ctmlyecek va bu tarihten itibaren ancak bir 
detle yahıı: nıa:e:ındıkl~riıe C. M ... rke .. bankası şubelerine ve C mer 
kast ıubea: olmı;ı;an yerlerde ziraat bankaoı şubeleri tarafından k• 
lebUec..~ktlr. 

Eaerbde bu utek paralarda'l tulunanlarm ounlan mt.11&11 
merkez bankası ve zirııat bankafU şubeleri.ne tebdil ettirmeleri C&JI 

(4129·~6) 

·~~· 

l.~J;o:,:~~~~J 
Yerlll8 UAnl&n 1:. So• OakJkada pe.. 
n..m •etredtleoellıtr. ltYIMme sekllt> 
c61uterem ok•yuculana mailim kal. 

mail bere ~ MlreeleriaJ itil~ 
lel'I IUua.) 

Evlenme teklifleri 
• Ya§ 21, boy 170, kilo 70, kumral, 

kıvırcık saçlı mail§ ve gellri vasat, iyi 
bir aileye mensup bir Ukokul öğretme. 
nl bay; bllhasaa iyi bir aileye mensup 
na~u.slu, orta tahdlll, ev işlerin! bl. 
len 18-20 yaşlarında bir bayanıa ev. 
lenmek arzusundadır. Fotoğra!larm 

derhal iade edlleceg'inl söylemektedir. 
(Öğ. H.Y.Z. 30) remzine mUraca • 
at • 222 

• Yaş SO, boy 167, kilo 77. Yeııil 

gözlü, sarıııın ayda 175 lira geıırı o
lan bir bayan en az yU.z lira kazanan 
kibar ve sevimli en az lise tahailll bir 
bayla evlenmek i.Stemektedir, (30) 
remzi.ne mUracaat • 228 

l ı ve iıçi arayanlar: 
• Bit' doktonııı veya dlşçlnln yanın. 

da hizmet edeblllr enjekı.lyoıı lie has 
tabakıcılık lfler'.ııcİen anlarım. Yaı.. 
nız sabah gidJp ak§&m gelmek Uzere 
latiyenlerln adreıılme blldirmelert •• 
Topkapı Fatmaaultan mahallesi Et. 

hem efendi sokak 10 numarada Zabel 
• Lise mezunu biraz tranaızca bilen 

bir genç az bir ücretle çaJı§mak iste
mektedir. Beşiktaş Türk All mahal. 
lesi Loşbahçe sokağı numara 23. Nec
det adına müracaat. 

• Orta ·s de, llS yqmda. ·bir çocuk 
mağazalarda v"ya yazıhanelerde ça. 
llfDlak ıatemektedir. Çarfikapısı Hat.o 
tat eokağı numara 1 e müracaat. 

• Mulı&llebede 25 seneden fazla tec. 
rilbeai olan bir muhaalp yazıhanelerde 
veya diğer tıcaı1 mUeııseaelerde 1§ a. 
ramakta.dır. Haftada birkaç gün veya 

birkaç saat de çalıpblllr 

remzine mlı.acaat. 
• 18 yaşında llu son smı1 

rl.nden biri tatilini geçirmek 
şey öğrenmek maksadlle bir 
yanında çalı~mıık lstemtk 
çalışmll mukllbılinde hiçbir 
beklememektedir. Makaadı bit 
renmektlr. lSeven} remzint: 111 

• 33 yaşıoda askerHkle al 
mıyan eski yazııarJa daktilo 
genç kAtlp.!k işi aramaktadıt· 

remzine müracaat. 
• Diplomalı bir hemııre ve 

tabakıcı aranmaktadır. Ştııtd' 
tasyooda Cafer Tayyar 
cerrahi klinlğlne müracaaU. 

• :l0.25 ya_vlarında geııı: .,.
bayanı mürebblyellk yapm:ü( 
lki ço:ı.ığa bakmak iatemekt 
rübelldır, ell.nde iyi blzme• 
vardır. Taşraya da gider. 
Ferilcöyüııde ikinci barut,tıaı:ıl 

sinde 9fl numarada GUliZar 

müracaa tlan. 
• I'ürkçe, franaızca ve aı 

almanca ve daktilo bilen geDG 
yan LŞ aramaktadır. (Rekı 

mUrııcaat. 

• Or.iveralteye devam edell 
l.ngll!z.ccı blleıı bir geııç latall 
kın hlr myesaeaede vazife 
dır. Ucuzca 1.ngillzce dersleri 
(H.M.. 19. AğUstos) nuıWDe 
at. 

• Orta 8 ı.ncı sırufl aue.t 
ler dolayıslle bırakmak mec 
de ka!an 338 dotumıu mUke 
tilo bilır ve beaabJ kuvvetll 
genç !f aramaktadır. (K.U.) 
müracaat. 

AldıTınız: 
Af&tıda reml&lert }udi 
kU)'U~ ........,.... 

mektuplan ldarebaaemlsdea 
•ilahtan lfleye llawlar 'f'f119 
ye -.,dar aldırmalan. 
(PAk 37) (8. S) (lıl. 11) 
(Çevik 155) (TekyUdız 8) 
(Bayan qçı) (2092) (KazanG) 
(S. 126) "(Sumer) (X. N.) 
(Hadiye) (İtJml) '(DeDI' 
(F.K. 26) (Tek) es. 3) c 

ıır:ruplaı blzasmda y~ :rJlı gün ve saatlerde Cağaloğlunda ytlluek 
muhau~clllğl b'naınnda toplaııacalı. olan komisyona teminat 
yeni sene ticaret odaın vesikası ve et ile sadeyağı mllnak .. ıırna lf 
cekierm müP.sseselerls u.nede en az :ıoooo liralık liralık iJ yaptıkl 
reaml mUeHeselerden e:acaklan belgelerle müracaat etmeleri ve 
uaulile lhalea. yapılacak olan grııp:ara alt teklif mektuplarım eklll 
atl.ndl'Jl bir saat evvel kcml.ııyona teallm etmelerl prtta. 

Şartnameler Valdetağı Preva&t.oı"lOJD w Saıılafor;y_om ~ 
caat ed11erek sCh'OJOlıUlr, (8768) 

ye 
ki 


