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lngiliz-Rus 
zttifakı 

Fir lanciya ile 
münasebatı 
bozacak mı ? 
Hel!ıinki, 16 (A.A.) - lnglltcre ile 

SovyeUer birliği arruımda akdoıunan it 
tl!ak Flnll!lndlyanm slyas1 mah • 
fıll rinde de bahia mevzuu olmakta. 
dır. 

Gazeteler, Flnlrutdıya ile tngntere 
arasındaki mllnasebetıcrln şimdiye 
kadar olduğu esaslar dalrcsınde de. 
vam cdcmlyeceği ve Find1nUynnm 
hattı har etini değıııUrmck mecburi
yetinde olup olmadığı mesclcainl tet
kik ediyorlar. 

Karjala gazetesi diyor ki: 
Almanya, Sovyet Rusyaya karşı 

harp ~çtn eline s!llhı aldığı vakit btı. 
tUn Avrupa Almanyayı nlkışlamıııtır. 

Fransa ve Danimarka komnnıst. 
ilkle mUn s bcU rini d ~I tirdiler. ls-

ç -da.hl hıı.tt:ı har k<-tlnl tadil ctmek 
ÖZ r Bu buawsta y lne aUıuıayf 
teşkil den m mleket ln llteredir. 
lnglltere ile Sovyetıcr birliği araam.. 
da aktcdı1en mu;:Uıed Anglo _ Sakson 
alemini karartıyor. ÇUnkU bu a.ıc.m 

öteden beri dlnt \ e manevi kıymeUcrl 
mUdafaa ettiği lddlaamda ~dl. Bunun 
içindir k1 A vrup kıtasfü İngiltereyi 

birib rind n ayıran uçurum derinle~ 
me t dlr. 

Suomes Sotslall demokratU gazete
si de §öyle yazıyor: 

1ugiltere kUı;;Uk devletle. için harp 
etliğini iddia ediyordu. Halbuki Sov. 
yeUer b rllği hiçbir idd~da bulunma
mıgtı. BllA.kis emperyall7.min ve mmı. 
yeUerin §lddeCe ortadan kaldırılması 
nm bir timsali olmu§tur. lttlfak mus. 
~ D~-amı 2 ınol Pl fada 

TOPLAR iN 
HiMAVESi 
ALTINDA 

\/ı i ş i 
hükOmetinin 

Suriyede 
baş eğmesi .. .. uzerzne 

[\#lihverin 
Bu mıntakada 

faaliyeti 
durdu 

Londra, l6 (A.A.) - Suriye mUtıı. 
rckc ııartlarmı tefsir eden Taymıs 

gazetesi başmakalrslndc diyor ki: 
Vişi hükümeUnln boyun <-ğmcal ytı. 

zUnden mihvcrın Surl~-eyc hülUlü dur. 
muştur. Suriye ve LUbnan halkı tam 
bir lsllklA.l ve hakım!yet vad'ni al. 
mışur. Bund::ı. Jo'ransanın Surlycdekl 
mnc!aatlerlno dokunan hlçbır şey yok 
tur ve Fransanın bu menfaatleri lı _ 
gi!lz mcnfnatıcnnc muhalif de dcği'
dir. 

Çörçilin kaydettiği gibi, aon iki ay 
içinde orta§arktnkl askeri vaziyette 
hasıl olan iyilikten dolayı memnun ol- 1 
makta haklıyız. 

:lngiliz kuvv tlerl şimdi ııark1 .6.kdt
nizdc Tllrk hududuna kadar kontrol
leri altında bulunduruyorlar. 

Ortaşark ıılmdiyc kadar b!rlncl de
recede mühim harp sahnesi olmuştu. 
Şimdi Suriyeyi ele geçirmekle bu vn
zlyetimiZ daha ziyade kuvveUenmlştir 
ve ortaşarkm ehemmiyeti de bu nls.. 
bette artml§tır. 

Deyli Telgraf gazetes~ de "ne bU
yUk fark,, başlığ ıaltında. diyor ki: 

"Şerefli adamlarla iş görmek bar
kndır. Suriye mUtarckcslnln en brui-7. 
va.atı. mUtareke gartlarınm her 1k1 ta
rafça gösterilen hUsnUnlyete ve mU. 
tekabll itimattan mUlhcmdlr,. 

Beyrutta 
mDttefik 
askerleri 
Büyük bir 
hararetle 

karşılanıyor 
Beynıt., 18 (AA.) - Müttefik kuT. 

veUerln gebre girl§hd halk hararetle 
kar§Ilamqtır. 

A vustralyall askerler bugUn aeJllr 
sokaklannd& bir geçit resmi yapacak 

lardır. 

•ta O& ~~·--

Yeni 
Sovyet 
tebliöi 
Alman 

f aygareieri . 
Sovyet do
nanmasını 

tacize 
başladı 

---0---

Riga körfezinde bir 
destroyere yapılan 1 

hücum 

Tardedildi 
Moskova 16 (A.A.) - Bu sabah 

neşrolunan Sovyot tebliği: 
15 temmuzda biltUn gUn Pskov • 

Porhov, Vitııbsk ve Novoı;rad • Voliwı 
istklmaetlerinde §lddetli muharebe -
ler devam etmiştir. 
Pskov • Perhov 1.stlkaır.etlnde dUn 

sab:ıh cereyan eden bir muharebede 
kıtalarımız motörlU ve ZIThlı blr gru 
pu ihata ederek kısım, kıBmı imha 
eylemişler ve bir çok tı:ı.nk, kamyon ve 
her türlü sllAh l.ğtin9Jll etmişlerdir. 

Düşman, kıtalarmm geri katanı garba 
doğru sUrUlmcktcdlr. 

inqiltere taarruza hazırlanıvor 

Britanya ordusunun bnglinlrrd~ 

en ziyade ehemmiyet verdiği talim
ler :t:ı.arruzi mahiyettedir. l'ukardu
kl resim, manialı atlama talimi ya. 
pan İngllh; askerlerini göstermek. 
tedlr. 

Brezilqada 
S ovyet 

düşmanlığı 

iZLANDANIN 
iŞGALi 

Amerikada 
mesele oidu 

-<>-

Muhalifler 
diyor ki : 

Lenin d 
dOş e 
Rusların 
kaybı 

ne olabilir ? 
Londra, 16 (A.A.) - Tıı.ymls gafJE!

tcsintn ba§muharriri Un1ngradm ma
ruz bulunduğu tehdidi bahis mevzuu 

Viteb3k mmtakasmda bUtUn gUn \ 
dUşmarun motörlü ve zırhlı kuvvetle
rine kat"Şı ıınudanc muharebeler ot. 
muştur. DUşman şarka doğru ilerle -

etft ~ c!j ~Tft'l.eflrultiftJlltit"°t-661S-'a~tiıU· oilıı."'Vı~fıi!'fl'T.....-:cc•· 
BTull,. 8o9)'e UC'lne kaqı All*lanya ı e çok ıyı 

geçinirken 

d yor 
Lenuıgrad, henUz kaybcdilml§ de
d r. Kaybed ısc bile kara harekAtı 
ımmdan birinci d recede btlyük 

tır. Muharebeler her ık1 taraf içtn 
zayiatlı olarak devam etm tedlr. 

No,·ograd • Vollns latıkamettnde 
kıtalanmız dtışmanm şar.ıea doğru i. 
~ De\-amı % lnd aayfada 

yaprtmak olan barpte bitaraf ı.. 
dlr. Brezilya teclellberl bUyUk bir e., 
nerji ile komtbllame karfl mücadele 
etmı,tlr. 

Ticaret Odası Meclisinin 
bugünkü toplantısında 

K omisgoncuların 
alacakları kô.r 

haddi tesbit edildi 
bt&nbUl Ucaret ve NnıL;vi odul 

meclla1, bugün öğleden aonra oda -.. 
lonların<la toplanmiftir. Toplantd& 
ruzname okunmuı ve ruznameniD o. 
kunuı tarzı etratnıda mUnakaf&l&r 

cereyan etmiftlr. Bundan 80Dr& oda 
meelJai ruznamedeki maddelerin mU. 
nakaıum:ı. geçmlıtir. lıleclla adliyece 
80nılan bir ııuaıe de bugünkü toptan
tıamda cevap vermtıur. Verilen ceva. 
ba göre bir komiayoncu herhangi bir 
fa~ka için ipekli ve yOnlU kınnaflar 
temininde k!!.r aldığı takdirde bu alt§ 
verl§ten mUtevelllt klrdan dı.ı. aynca 
yUzde 15 nlabetlnde kom!s}'onluk ala• 
bilecektir. Ancak, bir kom syoncu bu 
hakkı kazanabilmek için J>öyle bir it. 
te kendi sermaye.ini kullanmıı olmak 
gerektir. 

JAPONYANIN 
Veni askeri 

hareketi 
Nereye 
olacak? 

Bu hareketler bizi 
z Ja harbe 
sokmaktır 

'aılngton, 16 (A.A.) - A3ian aza
sından cumhuriyetçi Laft, lzlandanm 
birle§lk Amerika tarafuıdan tıllnin 
parıa.m•tonun reyi, nlınmaltBlZDl 

Amerikalıların harbe tıııcn girmesi ı. 
.... Devamı 2 inci 11&lfacla 

1 
Mübalağa 
Etmeyelim ! 

Yazan: Bir MuhaTrİr 

K tMlNE göre Alman ordusu 
:Rus topraklarmda yddmnı 

harbi yaprnağa mu\affak olamı· 
yor; Sovyet ordusu Alman genel 
kannayınm bütlln he aph~rmı 
Yllllh!t çı'karan, umulmadık bir mu
kaHımet gostermcktccUr. Kimine 
gott, bil&ki , Alman ordusu Po
lon) ada, Fransada, Balkanlardll 
yaptığı lsUli. hareketinin <'n az 
iki misli bir süratle ilerll)or. ~~
nl müddet içinde Fransada U<l ) tiz 
kilometre gidebildiği halde Rus) a
da beş yüz kilometrelik ) er almı ,. 
tır. 

Bize göre bu iki• görü1' de çok 
mübaliğalıdır. So\'yct ordusunun 
bU)llk bir m litlefaa kudreti gus· 
terdlğhıe hiç üphe ydk; fakat 
bu mukınemetin Alman pllnla.nm 
alt üst edecek kadar Uerl ı;lt tlği 
iddia edilemez. Ortada Alman 
taktiğinin ck'ğiştlğinl gösterir bir 

Londra. 18 (A.A.) - Myter ajan. alime.te nstlanuyonız. 
mım diplomatik mubarrlrl yazıyor: Alman ordusunun en b\h iik mu-

ti.ket te~l etmez. Fakat bahrl 
bakmıd n bu zlya' çok vahim neti. 
c l r d ğurncaktır. Filhakikn Sovyet 
d no.nması harpde mUhlm bir unsur
dur ve Alman nakliye gemilerine ve 
g mi kafilelerine yaptığı mllessir ta. 
arruzlarla faall;ı; etini ve ne kadar 
fay:dalar temin ettiğini isbat ctml§tır. 

Bu donanma harp hnrlcl edilirse 
Almıuılar tehlikeden ve endişeden 
kurtulacaklar ve gerllerfle şhndl Lo
tonya<la vo Estonynda. kufüındıklan 
üsleri'lcn daha iyi bir mu\-aaala temtn 
etmıı olacaklardır. 

alman ~rlerln mlktandır ne dil,_ 
mana vc.rdirllen insan '~ malze.. 
me za)'latıdır; ne de l ol üst.iinde 
zaptedUen schlrlerln YC ka•ı.1r 
nn sayısıdır. Bunların JıePsl ke
mi~ ait kıymetler ifade eder. 
Kcınlyet baknnından R\lsyada .,. 
ra.zl, \~~· ve malzeme kolay Q . 
~t.taenır seylenkn değildir. 
Keml3et balmnmdan Alman onJa.. 

u 'c malzemesi de ilk ~ 
sıfın tüketecek kadar dtism:mm. 
dan a.<4alı sedyede sayJlamaz. 

Alma.n • Rus harbinde sadece 
kcmi3 et ifndc eden rakamlan'lan 
zlyr.dc hali keJ fl3ct ifade eden 
hareküla kıymet vermek dalia 
doğnı olur. O zaman rakamlar da 
kuru bir miktar ifade <'tme'kten 
çıkarak bUJ ük birer mana alırlar. 
Mesela i\lman hava lmnetlcri, 
iddia rolldiğf gibi, mutlak hava 
haldmlyetlni ele almıS)arsa, dil-
ıirllükleri ta) yare milct~, Sov· 

yet müclafa.a.<;1 için bir felaket ~ 
JJlınak mzmıg<>llr. 

Japonyanın yeni bir aakerl hıırelmt ka\ emetleri kırarak Ht'rledlğine 
taaarladığmı göeteren alA.mellerl İn. de hiç tüpbc yok; fakat bu isti· 
giltere ve Amerika çok yakından ta. la hareketi, Polon3 adald, Fraru a
kip edi7orlar. claJd, Balkanlaıdtdd y\lrUyU<4 ham-

Öyle anlqılıyor ki Japonyanm bu lesini gölgede bırakacıak bir cler<
hu.mala nasıl blr yol tutması 11.ztm. ceye \ımınş değildir, Bl c kı\lırsa 
geldiği bwıuaunda Japonlar anamda Alman - Ras harbindr. mU\aHaln
tam bir 1tııak yoktur. lnclltare ll• yet ölçüsü, ne llitll.a edllon top-

19! DllW1 ı llld •sik ' , . - - ldlllmetııre ll
0

nctcd11, ae 

Stalln luıtfnm yanlm:ısı da b\i. 
l ük bir ke) fiyet hadisesidir. Rus 
ordusu bu hattın gerilerinde tutu
naca'k bir mlid:ıfna barajından 
mBhrum a Alman istila selini hiç 
bir ;\enle durduramaz. Ural dağ
larının arkası, An·uı>aclnki toprsk
larını, t•ndüstrl hın-zn.smı, bü~uk 
lsUh a.I ku-:nakl:ırmı ve.> en ağır 
malzeını: ini terkt'tmi bir ordu 
i"in emin bir ığıoak d<' ~·ıair. Re.· 
kamlara haddinden fazl rhcmm .. 
yet ,·cmtl)CIİm. Ra bir ko~fiJet 
harbidir 'c bıi) ilk neticeler bii· 
~~~, 

"""" ... 

a
rı 
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• - EN SON DAXlKA - 16 TEMM'UZ 

ı·~iz • • 
çın 

Tllr granwrl k omı ?ti' hBfttı~ )Bkm hlr ç:uısınad:ın tı0nm 
t lerlnl tıltlrdl. l\lmut! vcldllmıı 1ro nıiinaı<ı bt·tle Mi\'loolği iılr 11utukta 
ı;u cümleleri bı>lld <·kumu5 ola. :.l.sıııız: 

Sovyet tebl~i 
_.., ISA§tan.fı J inci sayfadlı 

, leı1emek •e milfktıJ vaziyet.cı dtl§en 
zrrhJı kuvveUertne llUhak ebncl< \çln 
yaptığı te§ebbllslere karşı mukabil 
taarruzlarla anudanc harp etmekte. 
dır. 

15 tf'mmuz günU Sovyct hava kuv
veUerl düşmanın motörl(i ve zırhlı 

cUzUtamlarına taarruzda ve tayyare 
meydanlnnnda tayynrelerlnı tnhrtbf> 
devam etmışler ve Plocsli petrol ııa_ , 
hasını, Suıtna antrepolarını ,. tuleca 1 

nııntakıısındnkt nn ltlıyc \'asıla larını 

tıombaııı mışlardır. 

H temmuz günü dUşmanın 52 tay. 

Hayır sever 
milyoner 

Ziya Gü iç=n büyük 
bir cenaze mara
simi haz rlanıyor 

Alman tebliği 
~erlin, 16 (Radyo) - Alman 

başkumandanlığı tebliği: 
Alman orduları Stalin hattı ö. 

tesindc Dinya.p r ve yukarı Du. 
na üzerınde ı Mınskin simalindr) 
ilerı hareketleı ine devam etmek. 
tedirler. 

Garbi 
akdenizdf.. 
faaliyet 

< 'etıellittnrık, 16 ( .A.) - Batı J.1'
denlzlndekl \'aZI) t Cebclüttank VJ 

\'e bafkumandanı general Gort ile /.• 
mcrika hUkQmctının Ort11$8rk ve ,O• 
dcnlzdelcl heyeti araaıı:ıda mUzakei'f 
cdilm!şUr. 

- Biz. cill uı ıcdnl burıufa y:::lnız h rlhi "' fl.r.~olojisi lir nıiıtalt>.ıı 
ettik. ı ntmt nym 2.nmanefa. 'Iurı. kUllUrünUu b<ıllt<'ıntğ1 nddtıdl)oru'l.. 
Ba ı;nlmıb butüı. ('ftlekler Titrle uııru VP 'J'ııı ı. J.iıltürllnun kurıılma~ı 

dn ~1 ilgilidir. Bu ci:naJ ı oıblt•mli ,..,. canlı bir ıııeu.u ol<1mk alma. 
ciıkı:tı <ına tın n&I btr kUdl' tıalletmt•I lınkiını olm: dığııll' knnl bu. 

lunOJOrtU:/,, 
Türlı.-çrmlzln >ı•lalu mcs le ı bUlndlğl ı.:ibl ;\Cllİ bir dnH• tlı·ğlldlr. 

ttln Sıım1 nı<·rt.~ ltJl:f!J'\~t l>o da\"ll~'l\ blrı.;ol• d<'fltl,•ı pumnk 
1 yurc dli UrUlmU~tUr. Bizim kayınıız 

25 lnvyurcdir. 

Bir mudôet evvel bir milyon 
liraya yakın servetinin yüı..de 
75 iAi llniversiteyc terkeden göz 
mütehas. ısı Porefesör Doktor 
Ziya Gün. dün gece saat yirmi 
dörde bes kala tedavi edilmekte 
bulunduğ{ı Cerrahpa.şa hastane. 
sinde hayata güzlerini yummuş_ 
tur. 

Sovyctler, Alman ileri hareke. 
tini tevkif evlemck icin ihth·nt 
km·vetlerini Öne sürnwğe te!:ieb. 
bi.ıs ctmişle~ de bu hareketi 
durdurmağa muvaffak olamamış 
!ardır. Sovyetler a~ır zayiata ut:. 
ramışlnrdır. Alman ileri hareke. 
ti geniş bir cephe üır.erinde de -
vam etmektedir. 

Berlın, L6 ( RadJIO) - .\iman 
Ba.,'7ktımandaıılığımn tebli~i: 

Bu heyet birkaç gtin Cebc1Uttarı1' 
da kaldıktan sonra şimdi tn~Utcre~-e 
harclıet elmt3tlr. 

Hcvot daha ev\·eı ortaıarka gld~ 
rek b<'ş ha!tn kalmııtı. Heyete Hnrrı. 
man rclalllt etmektedir. Amt.rlka bulmımu ur. l<şnıtlJctln ilk ıwnck>rlnd•• ise mııtı t'<leblynt 

Cc:re;} uı ile ı;af tlirk«> lll<'l!el ı '-mld ıı milli hııf'~•· intıkııl "1tnl : \ e 
bu oğurd3. bir h:ı)ll çnlışanl:ır <••mu ;tu, 'Fal•nt mcııelc !\UdOCfl bir temb 
tllrk~ <13\'D ı olumk cle almnu,: Jısanonw Arnıı 'lo'e 1 ors ı.eıımı•lt>rindeıı 
ayıl f>Ul'Ctlle bn kad!\r ınlihlm bir f1ıln mtı\'U!fnk bir ne1JCt\~e 

'ha': J;'1 dil! ünUlm !!tli. H 1 nt: bir lls:utı nıodl'm dlllrr M'\13 flSln~ 
getirmek wun'Ur <:dlldlği nlsbettc ba t olsaydı, bu i bclk'I mU\'nf

fnk olnrc!u. Fnlmt !'tOnrad:ın 11 ı:uak ki (lliı! mesele bu değil; w: lı.ıkllmt 
bun da dalın 11 rde ol:ı.rnlt Türk kUlttlrlınUıı tm b4'1l.emltl U7eriıır 

Jaµuhn:ısı IUCf>l'J :nr. yn~ bu I• de nt•IP.rtn dr~I m~llı>rln '''u 
na ~cağı btr llltlr. Bngilııkti gramer lrnmhı~onııııun f"oll ctı i"'t" 

bu yol lizerlndt,1.l talışmalard m blrl olmak ltlbarflr mUhimı\lr. 

i pan a ordusun a 
Bir Arap albay gene

r iliğe terfi etti 
Mndı1t, 15 (A.A.) - İspanya cbh

ıı lıarb!nde bllhaa.sa teı:nayUz etmiş 
oıaıı arab aıb:ıyr Mfs%7Jan, askerl nıe
atyeUcrlndcn dolayı İspanya <ırdusu 
cmıcralllğlne terfi ebnl§Ur. 

General M!sz.zltln, hp:uıyol oı dusu_ 

ilk nrab generalidir. 

'.Amerikadan çıkarılan 
Almanlar Lizbona 

hareket ettiler 

EN so~ D'\IUKt\ 

. Suriye işile 
alakadar 
olmıyacak 

Bcrlin, 16 ( A.A.J - Yarı res. 
mi !bir menbadan bildiriliyor: 

Rlga k!Srtezind~ b r Sovyel destro. 
)eri dUşn an tayyarelcrtı.ın hUeumuna 
uğraml§tır. 'oeııtroyer hava defi top. 
larilıı ikı dUşman tııyyaresınl dUşür. 

nıD~ \'e kendisi hiç hn.ıuua ıığrıı nuı. 

mıştır. 

Sovyet silahlı bnlıkçı gcmneri Fir.. 
lı'l.ndıyıı körfezinde bir dllsmıı n denl1-
altısının mayn tarlaa111Clan geçerken 
battığını görmUııl,..rdlr. 

Dört düşman av tayyııresile vuku
bulnn bir hava muharebet>ııı<tc iki Sov 
yet deniz tayyare~! iki C\üşman layya. 
resini dU11UrmUştUr. Blr Sovyet deniz 
tayyare.si kaybolmuştur. 

Moskovanın tahliye 
edileceği şayiasına dair 

Lozovskinin 
beyanatı 

Profosür Zira Glin şeker has. 
talığından muztarip bulunmak . 
taydı. 

Oniversite RektOJ'lüğü, serve
tini Oni\'ersiteve terketmek -;u. 
ret.ile ilme karŞı büyiik hürmet 
ve ~vgisini göstermiş olan Pro. 
fesör Ziya Gün için büyük bir 
l'enaze merruıimi programı ha -
zrrlamaktadır. 

:'\1erhumun cenazesi yarın sa. 
at 11,30 da Cerrahpaşa hastane. 
sinden talebesinin elleri üzerin -
de kaldmlncak ve Beyazıt cnmi. 
ine getirtecektir. Tabut öğle na. 
mazını müteakip yine aynı şe -
kilde tale;,csinin elleri \iz('tind 
Oniversitcye getirilecektir. Bu. 
rada nutuklar söylenecek, Zıya 
Günün hayatr, ilmi viikseltmek 
i~in nasıl çalıştığı \'C • ervetini 

Moııko\'R, 16 (A.A.) - Röyter ajan üniversiteye terketmek surctile 
.ıımm hususi mııhııb!.n bf!dlrlyor: yaptığı bayır ve ilimscverliğin 

14 temmuz tarihinde yapılan 
hava muharebelerinde 72 Sov . 
yet tayyaresi düşürUlmüetiir. Ay 
nca yerde huhınan 150 tayyare 
tahrip edilmiştir. H temmuzdn 1 
tahrip edilen tayyarelerin sayısı 
222 ye baliğ olmuştur. Bu su • 
retle şark seferinin başlaıı~ıcın
lanberi imha odilen Sovvet tay. 
) arclcrintn sayısı 71 2 dir. 

Bm·lin, 15 (A.A.J Pazarte. 
si gunu Alman _ Fin kıtaları 
l<'ınlandivamn şimalinde iki 
Sov,·et taburunu çevirmislcr ve 
bunları kı-.men imha etmişlerdır. 
Sa<i' kalanlar ise esir edilmıştir. 
Şark cephe.sinin şimal bölge. 

sinde de birkac: gün ev\·el bir 
Sovyet avcı fırkası inıha edii· 
miştir. Bu fırka da \iman • Fin 
teşel külleri tarafından muha~a. 

.ra edildikten <"Onrn imha edil· 
miı:ı bulunmaktadır. 

Budapcşte, 15 (A.A. I - Ma . 
car Genelkurmaylığının tebliği: 

Motörlü kıtnlanmız düsmanın 
\tnkibine de\ am etmcktcd irler. Sovyet istihbarnt bU~a müdür büyüklüğü anlatılacaktır. Bilahı. 

muavini Lo7.ovskt, elçllerin en eskisi r" cena'"' ~·übe nakledilerek 1 ı· d 
.. 1r~ ICJ:f Bcr in. 15 ( A.A.) Ber ın e 

olan lran elçi1Jinl.D ziyareti hakkında aile makbe~. ine defnolunacak- · .ı • '~"' dolaşan ve ciddi tel!'ıkkı euı.en 
blr gauteclnin sorduğu ıuaıe verdlğt tır. haberlere göre. :-'talin ve Sovyet 

va l..-U\'velleri gcncmılerlnden BoY'' 
de heyete dahlldlr. 

Almanya üzerinde 
İngiliz tayyareleri v 

I.oııdra. 16 ( A.A.) - lngiliı 
ha va ku \'vetlcrinin tebliği : 

14.15 hecesi İngiliz bombardl· 
man tayyareleri Bremen ve Htı· 
novru şiddetli surette bom bar.' 
dıman etmişlerdir. Her iki sehı.r 
Uzerine de tonlarca yüksek infl· 
liik kudretli bombn ile binlcrcl' 
yangın bombası atılmıştır. Bre; 
men doklarında ve Hanovrdnl<1 

aaııayı binalannda büyük ynıı • 
g-ınlar c;ıknrılmı~ ve mühim hfl ' 
arlar tevlit edilmif)tir. 

Keza Almanyanın batı şim8 · 
!inde müteaddit diJ'rer hedefler 
de bombard1man edilmiştir. 

Kü-:ük bir teşekkül Roterdıı.n1 
doklannı bombardıman etmi!':ttr 

------o--

Japonyanm yanı askeri 
hareKetı cevapta So\yet hUkumetlnln Moskova Cenaze mera imine Vali Lutfi hük\ımeti. Gorkide bulunmnktn. 

dan yrıtmağu hazırlanmadığını ııöy. Kırdar, Oniversite Rektör ve dır. Bu hu usta l\loskovn tara . na,,tararı ı ınri s:ıJ tndıı 
lemi~ ve elçilerin Mo ko,·adan hareke ve dekanları ile biltün doçent ve fmdat). yn.pılan tekzin burada Çin aıasınoa "lr ıtUfak akdedtımcli 
tıne lllzum olınaılığım bildlrmlştlr • asistanalrı ve {lniversite tale dvğru adrledilmemektedir. üzere otdı.1guna dair Japon sozcUier' 

Y\lltccllCT mcsclruıini sordum. Lo- besi istirik edeceklerdir. Vilft - nin son b<'yanatı Japonyanın e nubl 
ZO\'&kl 1şşgat edilen topraıctardıın gc. ye~e merasime polis müfrezele- Em z'r P.aslfıkte b:uıl•a bir t.~cbblisU kor1 ' 
len mubs.clrlen Moskovadan geçme. ri ve celenkle:r gönderilecektir. smda lııgıltcrcnin hareketl ne oıa,ll• 

Nevyork. 15 ( A.A.> - ~imdi 
Cionannuya iltihak eden "Ameri. 
ka" nakliye gemisi, cıkanlan 450 
Alman ve İtalyan konsolosu ile 
aı1elerini ve müstn!bdemleri ha. 
mllen bugün Li.ıJbon'a hareket c.. 
decektir. 

Bugün Alman hariciye neza. 
rcti mahfillerinde ileri sürülen 
mUtaleaya ıgöre -uriye mütare. 
kesi ile İngıliz ordusunun bir 
hareketi sona ermiş bulunmak. 
tadır. Ayni mahfillere nazaran 
Berlinin bu mesele ile daha ya. 
kın.dan nliikadar olmasına hiç 
bir sebep yoktur. Bu, Vişinin 
.bileceği bir iştir. Bununla bcrn. 
her Swiycdc muharebenin ni • 
hay:!te ermesi, Fransanm müs. 
temlekelerini müdafaa cdemiye_ 
ceğini i~bat eden bir keyfiyet de. 
ğildir. Bcrlin siyasi mahfilleri. 
nin düşüncesine göı e, Suriye ha. 
diselerinden bir tnk1m dersler 
alırnms olması Nk tabiidir. Fa 
kat bu hadiselerden Almanvanın 
mı P:ransanın mı yoksa her ikisi 
nin müşterek mi der aldıkları 
tasrih edilmemektedir. 

<len Volga ve Ural mıntnkıılanna Vilayet Ziya Günün olmeden ~ını aıııamıık ıstcdiğhıe de!IUet eder 

ııakleden şiroendifcrcllcrı meUıUsena evvel muhtelif pozlarda resmini A bdu·· ıila lı l n Bu nazik anlar:la Jnponynnıtı mili' t 
etmiş ve demi§Ur ki: aldırmış bulunduğundan kendi • 'er y ınındıı mUsbet olarak yer aınıı• 

Öğleden a'tşama lcadar 
--Bir ikı satırla 

.Y. Sebze ve meyve satan eanatm 
cb ıSıhht muayeneleri yapıJınası karar 
la§tırılmr tır. 

* Hnl v ourlıırınw denizyoll rına 
dev!r m um lest dün yapılmı~tır. 

l/o Barooro" n h ykellnln dlkilm .
ne k mr vcrllml t.r. Heykelin yerini 
tcsbit ıçin tetkiki re baı: anmıotır. 

ır. Dolmabnhç deki lnönU stııdmın 

~karar v r l l tir. Vnll rn ıhAl 
Urule Proıstı ı b.rllkte tclklklerd bu_ 
lunınuştur. Bu !ı<'ne yalnız toprak kLfl 
mı te.svlye edJlccektir. 

:r. Taksilerin tek !,'lfl wrullle ~ cm • 
si §ekli kaldmtacaktır. BıitUn tnksiler 
serbest o rak lşllyce k•ir • 

.:{.. Ortao .uıtıırm talt>be kursları 

dUnden itibaren açılmıştır. Kursıar 26 
ağus kadar de\·am edecektir. 

*.Üniversiteye teb rruda bulunan 
Ziya GUnUn Unlversıtcye bir heykeli 
dikilecek Ur. 

t~nl edilen topnıklc.rdakl balkın sinin güzel bir btistü yapılııralc d • ~ını Almanların i&t{'dığıne şUphe yo • 
bUylllt bir kısmı oral~rda kalmQtır. Üniversite göz servisine rekzoJtı. avetz tur. Almannrm arzu u Jnpon) .,,ıı 
Bunlar, na;ııorc nıuRavemeu devam nacaktır. Slbiryaı.laltl sovyPtt dcntz eyaıetle.lf- ti 
ediyorlar. Doktor Ziya Gün valimiz Lut. Bağ-tat. 16 ( A . .4.) Emir taarrur. etmcsidır. linkat Sôv~ctıer 
Moeıkovnya mUtem diyen gel n hnber fi Kırdarm da hocası idi. Ahdillililh radyoda bir nutuk nıutnış ıark ordusuna kvr•ı Japoı11~· 

ıer göstcıi)or kt madencilerin mUhlm l nı 1 T söyh~·erek Irak ve bütiln Ara• rın bu Alman talebhıı ısaf ede eı.ıe v 
t '" ıı ini k dı SERVET Nu~ TAK~ :.\1 di111ynsı crenr,lı',.,ö-1'111· bı'ıl"c:.mr>g··e dn ·" mat ve dığer inıııiA 'S'ç er n, a 11• -. ,,, çok şüpheıl<Iir. Bundnn başka Jap.,.· 

erkek coşkun bir he~ecanla çalı~arnk Aldığımız malO.mata gorc. vet ctmistir. wıkerl mUfntıerinın kudı'Ctını oc art• 
•. ı _._, merhumun servetınin yüzde 25 i E··nı·ır·. hilki\n1etı·n Irak men . aıtt.lı l na çağrılan ..... rm yer ec..., l l l" - tı:-ır ki Japonyanın bôyll' Mr tl.'Qebt »-
·" ın h kard~şleıinin c;,ocuk arı 0 an • 1 fa.,tlcrı'nı'n \'C ı'stı'kla·ıı·nı·n kor·un. ıı • doldunruıktn \'c Lıitihl!'"' ya ız mu 8 - • • .. e girme ini ıstiyf>nlcr bllc bunda 

kt ~ kişi arasında taksim edılccektir. m·,tsı hıı tısunda l'·'"·anık buluna -fnza değil fakat arttırma n ır. • -# d 1 , ihtirn.ı cıwyoriar. 
b ...... ı-.. • Diğer kısmı ıse. vcıatın an cvve 1 cnö-tnı bı.ldı'rmislı·r . Ziraat saha-mda de. u, uvy .,..,r, • l ~ h ' l ... Japonyanın cenup der:ılzlnde ,n8' tesbit etmış o dugu \e<; ı c, se;- o----

Birçok köylUrıUn aaltcrc gitmi§ olma.. vetini idare edecek oln.n hevetın M ı. t t.., d" I . nevi geni,.! nıe slynııetınln t.:şvıı; e. 
sı :a rnR"tnen bu sene 24 senedenbcri emrinde Oniversite ilim i lerine OSl\OVa .a ·ı ıye q 1 m vor dilmesi nUfuzlu Japon rnahflılerlnct 

Hıışuınıfı 1 inci ııu.)tucl:ı gl.irUlmcdlk <!ereccde iyi hasat alınmı§ tervl" edllmektcılır E~er Japon l<atı • ha rolunacaktır. ... e. 
Çin Cn iyi yol oldug-unu 11/lyl mi Vl ve e\·vclkl senelerden daha çabuk kftl · 1 l~uııılru, ı6 ( \,.\,) - ( J\,IU ',) nnai bunu kabul edecek olur<1a ilk hB• Bütün hayatı miiddetince a m ..., 
demıııtır ki: Aırılnll'•tır. ~ · LoZ\',;kl 1 ~o,·yet lstihl:ı:ırnt mUdUr rekct Htndl .. lnlnln ftnnııp l!m"'nl"rınJll " " teri dökerek biriktirdiJ;;i servetı. .. ..,.., " .. 

1zlandanm işgali. Amerikanın Av- . • . f muavini) ~ovyctler!n Moııko\'lldıın 1 gal'ı ol:ıeaktır. ıı:~·ısen bu ıımantB' ni memleketin ılım ve ır anca -~ 
rupa ı lcrlne bir mlıdahaleHldlr. Bu Amerı"kada tevkı"f d alvııter• tahlly ettlrmeı.h tamamen hııkl>ında .l ıpon_\·ada bUyUk bir pro-yüksclmcsi ıqın vasıyct e en 
ı •tılin Amerikanın mUdnfRaaı için fı ,... b I ,, 1Uzum$UZ glirdUklerınl bahusus halk paı:ı nda '-~cıamı«tır. Bu li'llıınlnrın ı•, 

d"l A l l merhum pro ıesöre ~ ena ı lat: ~ .,.,,. .. 
zaruri olduğu ııöylenemc~ Bu, mu e 1 en ma n ar ·ı . lrnsındu dlsıplinın ınt\k~. ıınel oldugı·- IY••ll ııa'l.•A-<nde Japon donanması \t 

tan mağfiret dı erız. .,.. """' 
dafaa. tedbiri değlldır. Çtınkli Almar. NP\;\orl•, l6 (A.A.) - Casusluk nu go:>.etcclleı' söyı:mııtır. Ru1'yanuı h va ııloları, Flllpln ş~moll NornrO 
l:ır Am r!kaya tnnrruz etm<'mlşler. suçu He haziranda tevkif cdLlen sa R l hiçbir tnrııtındıı, halkın ocaklarını ve Ma czyuya dayanan tnglliz :o AJ?IC• 

dir. lcl§lnln muhakemesinde Alınan hUkiı. lngı l iz - US İUIİaı< ·terl<cttiğl gnrülmcml!l<teJ!r. Hiç bir rlkaıı mUd fnn battının yanrbnştııll 
Am rlkn tle Almarıyn ara mdııkl meu suikastçı otarnk tnvsit dllml ıt ufakı ve F ın andı ya yol. hareket edenleri!' tıkanınamı!tır. gelmiş ouıcnkUr. 

mUnnscbcttcnı gellnee iki tııU!et sulh tir. O\'Y<'L Rusyadn rlcnt vukuunda l• run 1 Japony nm kcndiBlnc hı-.;btr d~vıe• 
içinde yagı}orıar. Şimdiye kadar A'- 1ddlıınnm de deniliyor ki: B:ı ta.rnfı t inci !Mlyfılll., sndaki hnllerı ve h:ııkın a:ıkerı sn!. un uıuorta tnıırruz edı>eeğlnden en·~ 
mnnle.r Amerikalılara karşı dü~nıaıı- "Maznunlar kcndı aralarında Al- hede.si. lnglltcrenln harp hcdctlert ve tara knrıştıgını g6reccklcr1nı zannet- şeııı olamnz Blnnneınyeh Japon)"I' 
ca telilkKI cdllcbllccek hiçi.ılı tedb:re man nl\kömetltc ve d ğerlerile suı. ah!Akl sebcblerl hakkındaki bazı blll- ınlş ıılıınlıır. lama men a'd nmışlardır. Alman nrzulanhı kendi merıfantlt" 
tevc&ııUl etmcmlvl nlır. kastçılık lstl~nrelerJnde bulunmuşlar. yaları mahvetmiştir .• \vn.ıpadn SJyaı;I DUımnn tnrııfm lnn ıısaı eJUcn yer. rlnı tC'llt ederek nU!uzum· Hlndlçlnl• 

L11fl. Amcıik hnlkuıın yılzdt> 80 dır. ve ah!Aki mefiıumlarda bu kacıar ç •

1 

ıord halk yerlerinde dUsnıan rlcattı r.ın cenubuna göturmek ıııtera buıtU 
lnın harbe girmek aleyhinde olduğu. Maznunlıırın muhak"mes1 eylule buk dcğl§lkllkleri le.kip edcınlye~eğl ba.5laıltğ1 zaman Uzcrlnc çullanmata ancak cenubn doğru gen~leme pi IY 

lzlandamn işgali 

o 

k 

nu söylemiştir. tehir edlJmitltlr. pek çok klms !er \'ardır. t- zır bir \'azıyetlc ltalmıştır. lnrınrn tnttı'kl için yapmı, olacakUr· 
=====~==~~~~~:.mm=~~~~~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~ 

* * .. 
1"4:ındrn, 15 (.\ .A.) - \ fi: 

30 Yazan: NEZiHE MUHITTiN 
Fcrlıadın sorgu.suna cevap \'er_ 

medim. Fakat biraz sonra içten. 
pilrilz.;üz, ağır genç bir SE.'61.n tat. 
h ve olgun ahrngl uznktan g len 
içli bir ey gıbi denizin ha.fü ve 
ışıklı şrnltılnnna kanşmnğa bas -
ladı. Göz! ı hni l>lisbUtün yumarak 
Ferhadm giızel esiyle dolma{ ı 
m~I:ıdım. 
Ynvaş ; ava benliğimi saran, 

ruhuma iklim değiştiren bu bari -
kulade ince duygu birden şiddetli 
bri sademe ile sırça halinde km _ 
lrp parçnlnndı, o andn kendimi ko 
yu ve serin denizin SJ1armda bul. 
dum! 

Evet Giller! Geceyarısı ince ve 
narın sıındı:ı.lnnız meçhul bir cf&n9 
çarparak paralanmış ve alt ilst ol 
muştuk! .•• 

Denizin koyu mılarınm dibine 
dnldrktan sonra. ha.5?J1etlc parhyan 
~Un şklsrma. tekrar çı • 
kmca. '1oı1altl:ınma acı ve facia do 
lu 'bir ses <;arptı: 
-Nccıa ... N '! .. 
Epeyee yllzm ııc lbildiğim için 

Ol"Uk lb:ı.tm!lk tehllkeısl yoktu. H~ 
ar lıardtetlcrle BUlamı. Y.Uzilndo 

Jo"akat ne garip bir hisse knp.l • 
mıştrm Giller. Fcrhndm b nim fçin 
yüreğinôen kopan o faclıı ve acı 
dolu sesini bir kere daha isltm k 
için onu endlse ve ıstll'aptan kur. 
tnmcsk cevııbı vermedim. Rlr sa
niye soıırn zavallı çocuğun dnh 
ümitsiz ve muztnrip fer~adını duy 
dum: 

NecH'ı .. Necin! .. 
Kollıımnm birl\z şiddetli hare-

ketiyle sulan çırp:ndıramk: 
- Ferbnt! .. - dfyı> haykırdım 
- Geliyorum, geliyorum ... 
Biraz sonra durgun ve ışıltıh 

sultırda kuvvetli ve nsa.bt bir vU 
cudun çılgınca atılışJannı duy. 
dum ... Ve nihayet iki !kuvvetli kol 
vücuduma sarılarak beni sularda 
sürU'ldemeğe başladı: 

- Ah nasıl korktum bilseniz., 
Az daha çıldrracaktnn ! diyordu. 

Biraz sonra Fer.badm kollarm 
da Sedef adasının kıyısına. çıktı:k. 

D hal vaziyetin korkunçluğu 
dişlerimi blribirfne ~'rptırmağa 
başladı. Ferhat tcl&şla: 

- Çok mu kor.'ktunus? 
D.tye oordu. 
- • ~. Fıdcat §imdiı oe yapa. 

cağız adaya nasıl dönecel;"iz? 
O emin ve mtuıt crih: 
- Eğer yalnız bunun içinse 

korltmayımz, dedi. 
- Bizim ııandal nerede acaba? 
- ~luhakkak parçalandı, B!r 

kayaya çarptık. 
- Eyvah! Ncylı> ll'iineceğiz 

şimdi? 
- Üzülm<>yin z, bP.n çare bula.. 

cağun Fakn t, siz L9lrındınız, Uşü • 
meyesınlz ? .. 

- Ü Umü~ orum .. 
Haklknten ince ipek blfmım '• 

Irk havada kurumıığn bile b11şla • 
ınıştı. içimde gittikçe artan endi
şe ve korku bana her 11eyl unut, 
tummştu. 

- Rlc ederim Ferhat bey, di
ye yalvardım. Önce otele dönmek 
için bir vn.cuta bulalım . 

Ferhat: 
- Peki ... 
Dedikten sonra .iki parmağını 

ağ-una koyup bir düdilk icn.t ede • 
rek kuvvetli bir ıslık çaldı. Biraz 
bekleyip kulak verince ayni tan.. 
da blr Tslığtn eevabmı duyduk. 
Ferhat r.sJığı tcknırladı ve bana: 

- Burada çiroz yapan bir lbU. 
yar balrkÇt vnrd.n-, dedi. 

Filhakika Dclncl ıslığın cevai>t 
olarak karşımıza bir daklkıı eonra 
ihtiyar bir rum balıkçı çıktı. 

Fet'hat ona vcztyetimizl anlat
tı. lhtiynr çı gillerek hiç 
lrodunmna.mızı, küçUk yelken Usi .. 
ni Mm eulıı. 
rJtJ bizim gideceğlmW~t!kııınrete 

doğııı aktığmı, pek kolaylıkla BU 
yükadnyn dönebileceğimizi söyle • 
di. Ferhat ihtiyara dolgun bir hah. 
şişle beraber teşekkür ettikt ~n 
sonra btına dönerek : 

- Artık rnhnt rahnt biraz otu_ 
l'Ul'UZ, dCdi. 

Ben fena halde sinlrlenmi§tlm: 
- Hayır! dedim. Derhal dön~ 

lim.. Çok heyccanhyım .• 
Ufak yclketılinln hazırlanması 

uzun sUrmcdl. Ferhııtla ynnynıın 
oturduk. O dUmenlc yelkeni ld!lre 
ederek BUyUkadaya doğru yollan.. 
ciık. Arknmızdnn kUçlik yelkenli • 
nln bırakuğı beyaz ve ı;arla!t izi" 
beraber Sedef adasında tek başına 
kolan lbtlyar balckçmın titrek bir 
sesle söylediği deniz şarkısı bizi 
takip ediyordu, 

FerhatJa blribirlnılzc çok yakm 
oturuyorduk. Onun dilmen vo yel 
ken kullnnnn elleri dizlerime, o -
muzlarunn sUrilnUyordu, Ve böyle 
her tesadllfi temas, benim içimde 
derin ve ılık bir Urpcrtl, onun hn.. 
reketlerinde de da.ha sokulmak la. 
tt.Yen bir ağırl1'k hlasettlrlyordu ... 
Epeyce ilerledikten sonra te,krnr 
başrmr çevirerek Sedef adasına 
baktnn; bukulnnmış esrarlı koca -
man bir zllmrilt gibi donuk donuk 
şldrynn ibu üçük rula, içimde 
meçhul ve cazip lbir macern. lhas .. 
reti dmnleştlrdi. Az da.ha. ynn:ır .. 
da histi bir 8<!88izlikle oturan Fer_ 
hada: 

-..ı,Ge.rl d&.elim, Sedef adMına 
di'llile:lmr! . • tı!ivPt!~ltHm .• 

Bıı müthiş bit· çılgınlık olurdu. 
Gü:ı;leriml kapadun. Kirpiklerimin 
anuundan atizUlen t§ık, l''erhadm 
o.te li bir arzuyln yUzUmde, göğ • 
siunde V" çıplnk kolla.rımda dola
şan ve sabitleşen yakıcı bnkı ln
rını hlssctUrivordu. Bir an oldu, 
onun ipek beyaz gömleğinden t -
an sıcaklığın hcnUz nemli ve tı>. 

nime yopı!PUIŞ ince kumaştan o -
muzunıa geçtiğini duvdum ve ha
reketsiz kalmıştım. O da hareket. 
sizdi. Yarı açık dudaklo.runın a -
rnsından sızacak bir nefes bile 
t eh lıkcliydi. 

Bıı rUya uzun sürmedi. KllibUn 
iskelesi görilnmliştU. Ferhat de .. 
rin bir iç çekişiyle doğruldu. ben 
de silkinerek gözlerimi açtım. B 1-

tim kUçUk yelken]f iskeleye yak. 
ınşır yaklaşmaz onun yardnnma 
!il.zum görmeden yerimden fırlıya_ 
rak kıyıya atlamnk istedim. Fakat 
kUçUtc Jca.yıf',m iki yana ~iddetıe 
sallantısı muvazeneml bozarak l .. 
kinci defa olarak denize dllştüm. 

Bir elim sandalm kennrmn o.sıl • 
mıştr. Ferhat beni tekrar k ucak
Ia.dı ve beraber kıyıya çıktık, Bu 
sefer yalnız etcklcrlmden yapış .. 
kan, tuzlu sular akıyordu. BIQzum 
~lanmnmıştr. Ferhat beni yere br
ra.kmndan kol la.rında taş~ kU 
çilk merdivenleri çı'kardı. Bird n 
1 kfnerek yere atladrm: 

- Art.ık siz geri dönünti.7.! de. 
ditn. Bnşmtzda lkaz.1. dolac~·or bu 

Bu tabahkl Deyll Herald gazcte'1 
yazıyor: 

lngUteredc Amerikanın eilAhlanrrı -
ıınm aUratı hakkında eUphey fiil.. 
ouımu~tU. Maamatih Amerikanın ıtır' 
a~ sllAhlnnmallta olduğu mubakktı.lV 
tır, çUnkU Japonyanm eok daha ka.t.I 
blr tehdidine kruııı koyması lblfmııll 
me\·euttur. • 
Tnynıls gaze~lnln diplomıuıl mıY 

habuinın bir baemnk«fc81ndc izah et
mek istediği de budur. Bu mubabif 
diyor ki• 

••,Japonyanuı Hlndlçlnldtı Ye KU8)'0.. 
da bir barekl'!te geçmesl beklentıme1'# 
tedlr ... Aynı muhabir, Japonyannı ar 
kerl btr harekete geçmesını göırterefl 
bir takım 1 meUer mevcut olduğUJlt.I 
göstermekte buıunduğunu da yazrııalt 
ta.dır. Almanya, Japonya.dan aaııu 
eyalcUcrlnde ve Biblryada Rusya.1' 
rktıdan wrmaaıııı talep •tml§ttr. P'11 

knt J aponya, Rua • Alman harbinde 
kcndlalne bir bls:JC ynlmumı arıt' 
ebnck~ ille d Almanyanm metııl!.. 
babna itaat etmeaı pek o kadar ınıı
hakkak de#ildlr. Diğer tanınan. JaPo" 
gıızcteıerı. "Asyanm rc!ııhr,,na lhA' 
net elml§ olduğu lddlJı.smda butunaul' 
ları Hiı:dlÇlniyc karfl btr mtıc.adele 
o.çm11tardır. J nponyanm latlkb816e 
Rueyaya. karp takip edeceği hattı b8-

rclret. JM olu olsun .Tapon • RtJlll 
JUlA!ınm imzası anında Japon ord°" 
sunun Rusya.ya knrcı izhar ctnıl§ 01' 
duıtu hnsmanc tılımiyab batırınn:ııı'1 
m nva:tdt otuT. 



alon arında 
Bir Florga saf ası 
unduracı Kamil, dostu ile birlikte rakı 
içerken karısının bas ınına uğramış. 
Fak at başına ge enler bu kadar olsa .. 

KUNDURACI KAmH, karısı Fat. 
m ;yı, HaUCe adında bir kadın 

la aydanbcri aldatmaktadır. Hattl 
KAmll son gUnlerd 0 kadar ll<ırl git
miştir ki maceraamm kOlll§Ular ara.. 
Blnda ıayi olmaama ve kamının ku. 
ğın.n ula m88Ina rağmen Hatıceden 
B.Zgeçmemtı, her y1 gözUne alarak 

ınUnıısebclinı idam ettirml3tır. 
Fakat a ğıda okuyacnğmIZ bu 

llOn hlduıc Uzcrine aku bafma gelmllf 
1l'e Hatıce ile bir d3ha değil vl.§mek, 

llmla.Jjmak bile t.st.em mtştlr. HA.. 
dll!ı eöy1cdlr . 

KAınıı, bu pazar gUnU de karısı 
l:t'at.ınayı. dUkkluımda işi olduğUnu, 
bir ııiparJııl yerınc getirmek mecbu
rtyetındc bulunduğU yolundaki wrıu 
Yalanlarla kandırmış ve. 

- Ah kancığım, bugün seru gezdır 
~k isterdim ama, ne yaparsın, 1§! 
diyerek. daha s:ıbahın erken saatin.. 
de sokağa tırlamıştır. 

Fatma kocaımıın mac ·rruıını kulak. 
tan kulağa IŞitUğinden, hele kocam
nın dUkkA.na giderken bu kadar sU.S.. 
letızncs!.nden şUphelenmlş ve biraz 
sonra o da kocasının arkasından kcn.. 
dı.sbıl .Sokağa atmı3tır. Fatma doğru. 
bu dUkkftruı. gitml§, fakat kocasını 

lamamıştır. Çıraklnrdan, komşular 
dan tahkik etti 'i zaman KCunllin Ha. 
Uce llc Floryaya glttlğtru oğrcnml§ 
Ye h men KUçUkçekmccc banliyösUn
d Pazar gUnU bir yahatl gozUne a. 
larak o da Florynya yoıtnnnu~br. 

KAmu hakikaten F !oryaya Hatice 
i\e gllml§ bulunmaktadır. Yıınmda. 
diğer btr arknd;ışı da bir kadınla be
ta.bcrdır. Floryanın scrln bahçcıerin
den b ri inde yan gelmiş, rakı çekiş.. 
tlr.ıneğc ba§lamışlardır. KCUnll hava.. 
run çok aıcnk olınn.sı dolayıSilc ceke. 
lint de çıkıu:ml§ 'e kotunu HaUcenin 
omuzuna atıırıı.k k yfo ba§laml§tır. 

Fakat keyfi ı:ok aUrmeınI§ ve ımr. 
şıc1a. bahçelere baka baka gelen ka. 
r Fatmayı göriince tepcsı atarak 
heUcn Haticeyi yanından ilmi§, nrk 
daşına da: 

- Anıruı renk vermt> ! Karım gt:ll. 
:or. Hatice senin baldızmdır. Bir pot 
ı;nıyalım, diye tuııldııml§tır. 

atma kocasını ceket.siz ynnmda lkJ 
kactm 'e blr erkekle görünce fenala§ 
rnı, ve bağıra bağıra ynnlanna gcı. 
ıneğe ba§la~trr. 

Eu feci cUrmUıne§bud uğrayan KA 
mu, usta hırsız ev sahıt;lni aprtrr 
l'llosollnce, knrıaındnn daha evvel 
Gavrnnmak lstemı, ve: 
N - Ne o Fatma? sen burada ha! 

eye geldin bakayım? dl)'\'.! kansı nğ 
znu tlÇmadan o ba.ğırml§tır. 

-Bent cUrmUmeşbut yapmağıı. 
geldim. Kim bu pllıklar yanında 1 
denıtşUr. Ktimll: 

kıı - Aman karıcıgım. Sözlerine dik,. 
but t. Bu kadın arkada§ımm kansı, 

da baldızı. Beni zorla tuttular, 
ı:cUrdiler. Bir lkl tek içip dönccektlm. 
~ly Yalvannağn ~amıştır. Netice. 
° Fatma lnanml§, görllnmüş ve: 
- Karım, baldızım! dlye takdim 

ı:tıeraaınu bitUkten sonra o da masa.. 
~ ıı. otunnU§tur. Ancak ı, böylece hal
:dllrn!§ken. kadın kuıkançlıl;ı ycnl.. 
ı.:: her f.ICYi altüst etmıştır. Zira 

tına kocaamm mUtemadiycn Hatı. 
ceye llUtat etmesine ve kadehlerini 
BJk sık doldurmaama ıılnirıenmtş vo 
-Bonı aldattınız mı sanıyorsunuz! 

:: her ııeyi blliyorum. dlycretc po. 
P<>Jla k~ bak kocam beni aldatıyor 

CUnntııne,hut l.etlyorum ! diye bağı .. 
rıp ça~ğıı ~lamı§tır. 

Kızılca kı 
'lal Y&mt>t böylece kopmuı 

po, er gelerek 
Uç kadın iki zabıt tutmu§lar ve 
Bakırkö ı:a erkeği bir poll8Jc beraber 

Y rakoluna göndermlalerdir 
KAmll ceketını " · çıkarınqı olduğun,. 

dan Hatice bunu koıun 1 a & mış bulun. 
maktadır. Bakırköyde tr d karak en 1!11 inip 

ota doğru giderlerken Hatlc.o 
birdenbire: 

- Aman dosUar, artık da.yanamı. 
~cağım, ıurnda b1r eV<ı girip rahat-

njth~ or. 
- ·e kadıır l!ITllr f'ttimse 

bahı;esi <1lduğunu 

layayım! demi§ ve polls!n d mUs:ı.ad 

sile yabancı bir evin halAJıma glnnl1J, 
Haticenln m ı adı yolda KAmilln 

cebinden caldığı !ki ellilik kA ıdı sak 
lamskbr. Nitekim bunda muvaffak 
olmU§ ve paraları bir iki glln sonra 
uğTiyarak almak üzere balfinın tnva .. 
nmdaki tahtaların a~n.sına sıkıştır. 

mıııtır. 

Nlha~et karakola gidilmış, takat 
Kfunll yolda karısını, Hatice ile bir a. 
Ul.knsı bulunmadı I arkadaşının ba'. 
dızı olduğu yolundaki tc\'lllerlle tct.
kin cdebllmiş olduğundan buruda bn. 

n ılmı§ ve herke.e evine dönmU tUr 
'felllşla cUzdanıno. bnkaµııyan Kdmil 
eve gidince işi anlamış ve hemen po.. 
lıse koşmuştur. Haticenin yakalanın " 
eı çok slırmemlşUr. Hemen ertesi gU. 
nU ele geçirilmiş ve bir iki sıkışbnl. 
dıktnn sonra bakla ağzından alınarak 
paralar hnlldan çıkanlmış \'e Hatice 
cllrmUmcşhut UçUncU sulh c..,zn mah. 
kemcsinc verUm~Ur. 

KAmU, Fatma, KAmilln arkada§ı 

dn kansı !le beraber şahit olnrnk m h 
kemeye g lml§lerdL Hatlce mahkeme
yi uzun boylu uğraştınno.dı ve her 
geyı itlmf etti. Hatt.A, Ktunll ile R ay .. 
danberl seviştiğini söyledi. Neticede 
Hatice 6ay mUddetıe hapse mııhk<ım 
v hemen t.evkir edılmiftl. 

Muhakemeden sonra KA.mll, kansı. 
na kargı mo.hcup bir halde batı imlln
d glderk n , f.'atmn kendisini dUrtük. 
1Uyor: 

Hele bır eve gıdeUm d görür .. 
sün! diyordu. ADLll'l~ l\IUHABlRI 

tl?~~~~ai ôr.ıu .~.,,_ .................. Y·. h·-·--:.·· ... ~. 
...,, 'r •. ~ '.4 .. , • ' • • : ~ ·f""' 

' ;; -' -· _ı.""" •. • 

Harbe dair 
Herkes biliyor ki, bangı ttı.raf kD. 

zanırsa, öteki taraf için uzun, beJkl 
de soruıuz yıllar bir daha soluk almak 
şansı )"Oktur. Toplarla beraber iman
lar da gümbUrdUyor; kalelerle, lstih
ktımlarla beraber Utopller ve naznrl
ycl r de yıkılıyor. Bu ı;s.vnı hem aıı. 
kcrler, h~ de Unlversitc kUrsUlerl. 
m cınuaıar, gazeteler ve kitaplar fil'f• 
sınd dır, Her iddia, bu cephede sllltha 
sanlnu§, yıllardanbcrl ilim v mantık 

ndma ortnya sürdUğU deliller y rln 
şimdi bomba, gülle ve mermi yağdırı .. 
yor. Müsbet IUmlerde karıun, tecrU.. 
beden Eonra gelir; burada tecrUbc. 
kanunun peşinden koşuyor. Aıııl hak!_ 
kat. filozofun ve fikir ndammın. bin. 
lerco yıldır ardrr.n dU§tUğll hakikat bu 
kanii nıU hededl'll doğacak. 
Doğacak mı? 
Şimdilik onu bırakalım: fakat mu

hakkak olan vu: Hangt tanıt. kendi 
dllnyasının doğacağına daha çok ine. 
nıyorsa, harbi o kazanacak; hıtrbi ka. 
zandıktan sonra da kendi inandığına 
bUtUn dUnyayı inandırmıya ba§lıya

cak. - P('ynml ra (Tnsvlrl Efkl\r) 

Doktor oda kapısıru açmcn bir 
hastabakıcı ile karşılaştı .. Sor. 
du: 

- Hasta yatıyor mu? 
- Evet, şimdi yatırdık. 
- Banyo aldı mı? 
- Evt. Bugün biraz daha sa. 

kindi. 
- Şimdi nasıl..? 
- Çok makul .. Ve sakin. 
- Uyuyor mu? 
- Gözlerini kapadı. Fakat ibe. 

nimle konuşuyor. Bana: "Yan~ 
dan aynlmayın.. Beni bura.. 
dan kaçıracaklar.. Bana yazık 
olacnk!" diyor. 
Kapı aralığından güretliyo.. 

nun. 
Doktor, Leylanm karyolasına 

yakla.-,tr: 
- Bonjur, Leyla hanım .. Na. 

sılc:ınrz? 
Leylanın gWJerini ~ açma. 

e 
•• 

• • en ınızı 

fznız d 
• • • z en geçzrınız 

/NS.4..N yürürken mütemadi-
yen ayakları ucuna bakın

makla devam ederse düzgirn yü
,·iimesi1'i şa ırır, sendeler ve belki 
de düşer. /p üstünde yürüyen can
baz, ipe değil karşıya, uzaklara ba
kar. 

Olgun olmak, yetişmek, i adamı 
VE muuaffak olmak istiyen insan 
~·rr!~ız ltPndini değil, etrafındakile
ri de le. tkıh etıneyi ihmal etmiyen 
insandn 

Bunun gibi, yalnız kendini tetkik 
ile ömür tüketen bu uğurda etrafı
nı göz.den geçirmeyi ihmal eden 
muhak/1ak aldanmaya mahkum
duur. 

Konu{!ulllarrnrzın, tema ettik -
terinizin, temas mecburiyetinde 
!: ulundt.ı.lllarınızın vasıflarım araş· 
tzrrr ve tesbit ederken kusurlarını
z~ da düzeltmek yoluna gidiniz. 

olan çiçek· Ba • 
l 

• 
l r 

lL .. 
Or a çağda u u u a gül, İ\lapolyonun 
karısı Jo ef·n ta a ndan çiçekler arasın
daki yüksek mevk··ne nasıl çıkarıl ı? 

G UL belki en güzel çi. 
çektir. Bu güzelliği 

en fazla gözlerimize bol bir 
renk ziyafeti vermesinden i
leri gelir. Buna koku uz, kıv 
rım kıvrım yapraklarını ila. 
ve edin: O zaman, edebiyat. 
ta aldığı yerin pek sebebsiz 
olmadığmı siz de anlarsınız. 

Evet, gülün edebiyatta bü. 
yük bir yeri vardır. Şark e .. 
debiyatı baştan başa gülis .. 
tandır. Bütün güze eyler gü 
le benze'ı:ilmiştir. Güle çiÇek 
lerin kraliçeliği verilmiştir. 

GÜLÜN TARiHi dö~L y praklı gül akıl, fikir 
anlaşmak manasına gelirdi. 

Romaldar imparatorları - Mısırlıların tarihlerinde 
mn başlarına gülden örül. de gül bahçelerine rastgelin
müş taçlar takarlardı. Bu. mektedir. Bu da o zamanlar 
nun için, senenin her mev. da Mısırda gülün, pek büyük 
siminde gül yetiştirmek usu. ehemmiyet verilerek yetişti. 
lünü bulmuşlardı. Fakat, Ro rildiğini gösterir. 
malıların zamanındaki gül- Nihayet Yunanlılar, mu. 
lı·ri bizim bugün bildiğimiz kaddes saydıklan dağlarının 
güllerden zannetmeyin. On- eteklerini güllerle donatırlar 
larm yetiştirdikleri güller dı. Romalılara da gül sevgi. 
katmersiz, yabani güllerdi. si onlardan geçmiştir. 
Gül bugünkü şeklini, asırlar Gülün yağını çıkamıağı 
ca çalışıldıktan sonra, a ılar ilk düşünenler Araplar ol -
la yetiştirilen mütekamil ne- / muştur. O zamana kadar süs 
vilerle almıştır. olarak kullanılan ve yalnız 

Giil, Romalılardan daha dı güzelliğinden istifade e
evvel Gı•ldanilerin sevdikle. dilen gül ondan sonra, yağın 
ri çiçekti. Hiyerogliflerinde dan da istifade edil n hir ci-

dığmı göremiyorum .• 
Sesini işitiyorum. 
- Çok iyiyim, doktor.. Ben 

zaten her zaman iyi değil mi· 
yim? 

- Şüphesiz .. Her zaman iyisi. 
niz .. Bir şeyiniz yok. Biraz vucu
dunuz zayıflamış.. Sizi burada 
güzel banyolarla şişmanlatıp e. 
vinire göndereceğiz. 

- lnsan, bu soğuk su banyo.. 
lariyle şi.smanlar mı? 

- Şüphesiz. Plfijlara girenleri 
görmiıyor musunuz? Ne kadar 
sıhhatli, çehreleri ne kadar kan. 
lrdır. 

- lyi ama. beni evime mi 
göndereceksiniz? Fakat, hangi 
evime gideceğimi bana söyler 
misiniz? 

Doktor, bu muhavereleri ivice 
işidebilmem icin. eliyle ben1 i. 
~ri}'e çağırıyordu. 

Yabaşc:a doktorun arkasına 
sokuldum. 

Leylü.nın gözleri kapalıydı .. 
Beyaz bir örtünün altında melek
ler l}ndar güzel ve cazibeliydi. 

Doktor. Leylanın bu sualini 
hayretle karşılndı: ' 

- Bizim bildiğimiz, herkesin 
bir evı vardır.. Ana baba yu. 
vası. 

- Hayır. Benim birknc e\ im 
var. Evvela, ana baba yuvası. 
Sonra müstnkbel kocalarımın 
evleri. 

- Ped riniz. sizın 1'.,eridun 
beyle nişanlı olduğunuzu sö} le. 
mişti. Olsa olsa ikinci eviniz. 
onunla mU<1ereken lnıracağınız 
yuva olabilir .. Böyle değil mi? 

Mumyalanmış bir vücut diril . 
miş de konuşuyormuş gibi, Le\. 
lanın sözleri insana böyle bır 
tesir yapıyordu. 

- Evet, dooi, bu sizin bildiği.· 
nız, babamın bildiği. Herkesin 
bildiği ikinci yuvamızdır. Fakat, 
benim üçilncü yuvam da var, 
doktorcuğum. Ben oraya gitmek 
istiyorum. Beni oraya gönd~ri. 
niz, eğer buradan çıkars:ım .. 

Doktor da ben de bu sözden 
bir şey anlayamadık. 

Doktor yava.<jçn kulağrma e. 
ğildi: 

- tdefıksin düğümlerinden 
birinin çözülmcsı muhtemeldir. 
l3u duğümu belkı siz benden da. 

çek otmuş ve tabii değeri da. 
ha fazlalaşmıştı. 

Arabistan gül yağı \İcureti 
yapmağa başladıktan sonra 
gül yetiştirilmesi de orada 
büyük bir ekilde inki;af 
etti. Şam güllerile me hur 
bir şehir olmuştu. 

F k t, gülün ikbal devri d 
ıma devam etmedi. Orta 
çağd gül unutulmuş gitmi • 
ti. Artık krallar ne eskiden 
olduğu gibi taçlarmd gül 
taşıyorlar, ne gül rengi elbi. 
se giyiyorlar, ne de gülsuyu 
sürünüyorlardı. Güzellik, 
kuvvet, akıl ve fikir \imsali 
olan gül şekli de ortadan kay 
bolmuştu. 

GÜLÜN YENiDEN 
DOGUŞU 

Gülü bu nisyan altından 
çıkaran bir kadın olmuştur. 

Napolyon karısı Jozefini 
hoşadıktan sonra ona bir sa
ray bağışlamış w ik: milyon 
frank maaş bağlamıştı. 

S rayda tek ba ına kalan 
bu ihtirash kadın kendisine 
eğlence bulmakta güçlük 
çekmedi. 

Sarayın geni bir bahçesi 
vardı. Jozefin burada gül ye. 
tiştirmeğe başladı. Tuttuğu 

ha büyük bi,· mahrıı'{;tl<· i"')ZJne 
ğ-e muvaffnk olabilirsmız. Ha) 
di, geliniz, yerimi s:ze bırakıyo . 
rum. Kendı·,ıe konuQabılmeniz 
için, buna~,.. d tıh;ı •i1..eJ hır !ır. 
sat eıc ge ·n-ez 

Dol<tor geriye çekildı .. 
Boğazımda birseyler dizilmiş 

gibi, ık sık yutkunuyor. soracak 
bir şey bulamıyordum. 

Leylaya o gün her zamankin
den fazla acımıştım . 

Doktorun sesini taklit etmeğe 
çalışarak sordum: 

- Bu üçüncü yuvanızı kimin. 
le beraber kuracakıntınız, Ley. 
la hanım? 

- Onu bana sorma. doktor!. 
Bunu annemden başka kimse 
bilmez. Hayır .. havır .. Beni far.. 
la söyletmeyin! Vanclediyorsu
nuz ô ğil mi: İyileşirsem beni 
orayn ı::-öndereceksiniz .. değil mi? 

- Evet. Vaadedıyorum. Çok 
ykamda iyileşeceksiniz.. Zaten 
hasta değilsiniz .. bir şeyiniz yok. 
Biraz önce de söylediğim gibi, 
bir parça zayıf düştunüz .. işte o 
kadar. Birkaç gün sonra sapa 
sağlam olarak, sizi oraya gönde. 
receğim. Fakat, ne olur: Bnna 
onun ismini söylemez misiniz? 

l.eylô. bir müddet cevap ver . 
medi. 

Hal ~&teri kaNlh yat~rdu 
Ve doktor odadan <:ıkmıştı. 
Kapının ônünde bir hastabakt. 

1 Fıkra ::::::::::::::u 

~AYrA - 3 .... 

.üşter" 
Ad3mın blrl tcn.l,) btı Kattan \1 

diktirir. l'amsmı t.odlye vnlrtl ı.. [ 
digı 7.aman: l 

- '\ın ın u"t ı der, tıınu kıızıl t 

\e, tt nl il anıl. nn<ln ıı t>ldl. 

de lılr ko 111 ma cereynn od r 
Teni: - Pekfıl ! h dı ..ı·ıııı . 

sin; üstünü ver o le 
- \:ol\! bira~ daha t• nzllfıt iste. 

rlm doğrusu ! 
- l~·i )&; yarı ıııı dalın bağıı;la.. 

1 yayım ı.:ııı.ı; .. imdi memnun mu iUn ': ı 
· - Am:m o ta<!lğım; b m1 dııhıı 

hi!l olm ı! 

Terzi baknr ı,ı ola k ı:fbl dt'ğll; 

- Biraz daha, blmı dahıı, der: 
dal ı1 tenzı t ynp:ı) ımı Al kat. 
tan 1 da. git b:ı.rl... 

' Ya{tlı mU~terlnln verdlğ"I cm-nba 
b:ıkm! 

- U tn; her ıı51cWt'IUkçe grrtlnıem 
ılikPr misin f 

m7. in nl:ınn nısmcb btı ~it 

• ı ıtllll'rln nz olt'lağmm l'JUlnctme-

'"'"' - NASJ?F.:T.11N 

' r • 

israf 
Moiz'in nişanlanması hadis 

olmuştu. Çünkü hiç değilse hnf. 
tadan haftaya bir demet çiçek 
veya bir külfıh çekirdek götür
mek 18.zım geliyordu. Sonra Mo. 
iz'in en büyük derdi nişanlısının 
fazla müsrif oluşu idi. ~işanlrsı 
eline her oo geçerse har vurup 
harman savuruyordu. Moiz ba... 
zan ihtarda. bulunuyor ,hele ara 
sıra kaçamak öµüştükleri za
man: 

- Aman AnJel, yozunu seve. 
ylın hemen rojunu sürme belki 
bir dalla öpilsürliz .• 

Diye yalvarıy~rdu. 

bahçıvanlar hergün sabah. 
tan akşama kadar bahçede 
çalışıyorlar, uzak yerlerden 
bulup getirdikleri ve hazan 
binlerce altına aldıktan gül 
fidanlarını dikiyorlar, 8.§1 

yapıyorlar, yeni gül nevileri 
ye-dştirmeğe uğra ıyorlardı. 

Bir müddet sonra eski kra. 
liçenin bahçesi bütün Fran. 
sada dillerde dolaımağa bq 
ladı. Bu suretle gül tekrar 
saraylarda yüksek mevkiini 
aldı ve gül sevgisi yeniden 
doğdu. 

Bugün gül bahar timsali.. 
dir ve baharla beraber aıJcı 
hatırlatır. 

et hemşire ayakta duruyordu. 
Lcylfı.nın yüzünde garin çizgi. 

ler belirdi. 
- Hayır.. Ha~ ır. . Bana on. 

dan bahsetmeyin! o. hainin bl. 
ridir. Ben ne oroyn, ne annemin 
'Vınr. hır hır \ere gitmivcceğim. 
Benim gideceğim bir yer var. 
Me7.ar. 

Gözlerı , ulandı. Bir şey söyle. 
meme meydan vermeden irave 
etti: 

Bana son bir jyilik ynpmaJ... 
ister misiniz, doktor? 

- Şüphesiz .. 
- O hald hemen bizim eve 

gidiniz .. ve anneme sezdirmeden. 
yatağımın içine sakladığım ha . 
tıra defterimi alıp ibana getiri 
ni? ... O def~ yo.zacağım mühir 
şevler var ... 

- Bu defter. sizin vattıimız 
vatağın i<:indc mi saklı 1 

- Evet.. evet.. Yeşil kaplı b"r 
defterdir. Benim sır arkadaşım. 
samimi dostum .. Her şeyim o . 
dur. Ah defterim .. ona lblr kavu
..,abilsem ... 

Doktor kapıdan beni çağırıyor 
du. Leyla birden derin bir uyku. 
ya dalmış gibi, sesini kesti. 

Yavaşça yanmdan ayrıldım. ve 
odasından çıktını. 

Doktor koluma girdi .. 
Konuııarak koridorlardan 

yoruz: 
• Detxm ı 1'41") 

a 

• 

• 
1 

ya .. 
ül 

e 
a-

t • 



·18. ÇeviTen: MUZAFFER ESEN 
- Tekrar geleceğim Ar. - Londradan ayrılmağa Bu gece verilmit kararların 

tur. Müsterih olunuz. Sizi karar vermediniz değil mi? meıuliyetinden büyük bir 
terk etmiyorum. - Tabii hayır. Ne diye hiaaenin Maribi Liye yüklen 

-2- Londradan ayrılacağız. Bizi meıi lazımgelmez mi? 
SAAT AL Ti Yl ON BiR tehdi\ eden bir tehlike mi - Demek size bu hidiıe. 

GEÇiYOR vardır. lerin hiç ehemmiyeti olmadı. 
" ••• rica ederim Floranı, Müfettit genç kızdan mü. ğını söyledi öyle mi? 

Randevuya tam vaktinde ge. ıaade alırken fısıldar gibi: - Evet ıef. 
liniz. Bu itte ıizin ve benim - Haklısınız, mis. - Size müıbet hiçbir fey 
canımız mevzuubahstir. Dedi. söy emedi mi? 

"Size can ve gönülden Pencerelerin arkasında ha _Hayır ıef. Evveli polis 
bağlı olan ATtuT,, zin, soluk bir günet doğmut- Folka bana Ştayn isminde. 

Müfettit bu mektubu kat- tur. Gökyüzü bulutlu, silik... ki yahudinin öldürüldüğünü 
lad l~'- yt b" 1 Geceki fırtına kesilmi•tir. K "ka h · · · ı ve o.&& ır seı e ıor. 'S' biber verdi, iki dakika ıonra oatarı cum urreıaı zalık akşamları saat dokuzdan sa. 

- O keman benimdi!. 

ŞUNDAN BUND4N 

runa~.& 
&' .......... ~ ........ ~ .......... 
l..t~) 

Evlenme te/Jilleri 
• 28 ya~mda blr mUhendll 

ya§larında n<UnUllu, kibar, 
hatU, tenbel ve fUD&rik w 
bl81Z ııs:; den boylu olmıyd 
düzgün ve b!lhaua vücudu 
50 kilodan qkm bulunmıyaJl 
dalgalı siyah ııaçlı, yeın gıssHI. 
muntazam dişli, iflerile 
erkeği ne§esile kal'§Ilıyacak 
evlenmek istemektedir. o(Y. 
dlm) reınzlne mUracaat. =' 

• Genç, gUzel, temiz 
ta.hsilll, ecnebl llaa.nma da 
aileyi rahat geçindlrmete 
cak blr miktar para sahibi 
kızını evlendirmek için 30-38 
da dUrllst ahlA.klı, karakter ... 
salılbl ve en az llae ta.hılUJ1 
istenilmektedir. Realmle ve 
(aile) remzine mtlracaat. K 
resimle izahat verlleblllr. • 

clu Fakat bı·r fırtına tehdidi hi. bah ıtı k d keki rd do : da müfettit Maribi Li bana b" 1. a ya a ar 80 a a • I 
_ Miı Gordon, Artur Kol li ıehrin üzerinde aaılı duru. telefonla bu itle vakit kaybet ır ame ıyat yaptı laşınalan da menedilmiştir. Bu f ve İfçİ arayanları 

laraonun el yazısını herhalde yor. Hava bili boğucu. ile. . . s·· 1 Orta A.merikada Kostarika is. emre itaat etmiyen yahudilere • Bir doktorun veya dJoç1Dlll 

B kt b 
·d H d p k ... 1 memi tavsiye etmıtlı• oz e. sürgun·· , muayyen kasabalarda o • da hizmet e·'eblllr enJe,, ... -

tamr n O rı e ay ar ın agar arı "A · ·1 k"" "elik" b" umh · u -.q-ıımz. u me u u • 3" rini aynen hatırlıyorum: • nu verı en uçu ır c un. turmaktan men, Bulgarlstandan tabalccılık i§ler'.nder. aıılarıJllo 
nun kaleminden çıktığına e. arkasında, kapalı ufu~an u. leluıul tahkikat yapılması • yet vardır. Ve tabii bu cumhu. ihraç veya Bulgar tebalığmadan nız aabah gtdtp ~...m ge 
ınin miıiniz? zaklarda ağır gök gürültüle. nı emredersiniz. Bu i§\e bir riyetin bir de cumhurreisi var. iskat gibi cezalar verilmektedir. LsUyenlerln adrealme bil 

- Miıter Artur Kollar. ri dolaııyor, bütün ıurey ci. ıeyler keıfetmek ihtimali ol- dır. Kostarika Reisicumhuru Ra Bu tedbirleri okurken insanm Topkapı Fatmuuıtan 
ton bana ilk defa mektup varında güçlükle zaptedilen l fael Kalderon Guardiya ism.Lıde ııem et endi 11okak 10 num 

ı bir ıstırabın tehdidi var. ıa bile baıka bir fe>Y yapı • hatırına "u geliyor. Acaba yahudi· • Llae mezunu biraz tran.1111111 
yazıyor. Eauen bqka tür Ü maaım istemiyorum.,, bir doktordur. Tahsilini Brüksel leri sokaklarda yilrilrken tanımak bir genç az blr Ucreue cauı-
olmaaı da imkansızdır. He. Park Lanın yanı batında Torkana'll uzunca bir za. tıp fa.kültesinde yapmış müte - için hususi bir alamet tqı:malan mektedir Beıtktaf Ttlrk Ali 

·· · 1 d w•1· k" Man"ba" Li bir taksi durdur. J h b" t" ı k da edilmi' ., nuz nııan ı egı ız ı. man dü•ündü ve backomiıer assıs ır opera or, o ara mem. cmr yor mu. ıeat Loşba.hçe sokafı numara 
_ Bı.lı"yorum, miı Gordon. du ve kapısını açtı: :r • ! b lelretine dönmüşt" ür. det adma müracaat. amirinin düt ünceıını ozma. Osmanlı tarihinin inhitat devir· bit 

Size bu mektubu yazan miı. - Beni Kinsing\on kilise. d Bütün buraya kadar yud.ıkla. !erinde hristiyan raayayı mUslü • • orta 3 de, 115 y&Jmda 

d "ld" B ıine götürü.;üz. y av•• yava., ğa cesaret edeme i. mağazalı.rda veya yazılı 
ter Kollaraon eğı ır. u -:r -:r Ehemmiyeti yok, ehemnİi rımız çok tabii şeyler. Fakat şlın man tebaadan tefrik etmek için ıışmak 1Stemektedlr. Çartık& 
ınektubu yazanın kim oldu. itim acele değil. yeti yok, bir adam öldürüyor di vereceğimiz haber, tıp tarihin kıyafetler tamamen blribirlnden tat sokağı numara 1 e m 

junu bilir gibiyim. Herhalde -3- lar, sudan bı·r tahkikat! Ma. de ilk defa olarak viki olan bir ayrılmıştı. Hatta hristiyanlarm • Muhaaebede 2ıs seneden 
b SAAT TAM YEDi BUÇUK hamamda yıkanırlarken mUslü 

timdi rahatınızı ozmanız ribi Li ne dütünüyor acaba? hadisedir. Hem de iki bakmıdan rUbesl olan bir muhaaip 
lüzumsuz bir •eydir. Bu Skotland Yard Latmüfet. I k ilk defa. Kostarika Cumhurreisi, mantardan tefrik edilmesi için veya diğer ticart müeııae• 

'S' Bqmüfettiıin böy e arar. hristiyanların aya.klanna kUçtik ramaktadır Ha!tada birkaç 
mektup ıaka yapmak iıtiyen titi Ceymiı Oliver T orkana. lara karşı müsamahalı dav. yat · yapan devlet reisiilir. Has • bir çmgtra.k takmaları mecburi • birkaç u.at de çalıp.bilir. 
bir münasebetsizin kalemin • yın tülat dokuzdan evvel bü. ranacağını hiç ümit edemez. tası yabancı birisi değil, hayat yeti vardı. remzine müracaat. 
den çıkmı,tır. Biraz evvel roıuna gelmek adet; değil. Birisi geliyor, nöbet odası. arkadaşı, zevcesidir. Doktor dev • ıs yB§Ulda 11se son amıf 
m ister Kollarıonun evindey. dir. Ba•müfettit maiyetinde let reisi eşine apandisit ameli - Mini mini dullar, çocuk rtnden biri tawını geçirmek 

'S' nın kapıaını yavatÇa açan, 
dim. O da imzanızla buna ralııan memurlara kartı her yatı yapmıştır. şey öğrenmek mauadlle bit 

T kendi evine giriyormuı gibi yanında Çal.ı§mak tatemt'k 
~nzer bir mektup almııtır. vakit gayet tatlı muamele e. ıellemehüıaelim içeriye da. Havadisi veren İsviçre gazete. kankocalar çalı§ma mukablllnde tıiçbif 
Zavaİlı bu mektubu alır al. der. Fakat bugün... bugün lan, bqkomiserin maıaıına si ameliyatın muvaffakıyetle ne beklememektedir. MakaadJ bit 

maz derhal gösterdiğiniz bergüne benzemiyen fevka. kadar gelip diraegwini daya. ticelendiğini, hastanın sıhhati Arabistı.da çaocukları çok er .. renmekUr. (Seven) reınzlnt! 111 
randevuya koımak istiyor, lide bir gündür. b fevkalade olduğunu da ilave e. ken evlendirirler, Hindlsta:ıda ise • 33 yqmda askerlikle al 

1 k 1 B f . be . k yan irisi... di on yaşını bulmuş bir kız çocuğu --•·• yazılarla dakWo bu mek\ubun l.ir muzip i o a•mü ettıt, nö tçı o. yor. ı:nıyan,,..... ~ :r - Yeni haberler var mı? Wde kalmış sayılır. İngilizlerin genç kltipllk l§l araınaktadlt· 
duğuna bir türlü inanamıyor miıer Dini çok aıkı bir ıor. Batmüfettiş T orkanay bir y ahudileri nasıl bütün tedblrelri ,bu hususu bir remzine müracaat. 
du. Fakat sonunda onu bu. guya çekti. Gecenin hidiıe- denbire döndü. ,. semere verememiştir. 1928 yılm • •Diplomalı bir hem§ire ve 
nun bir şakadan ibaret ol- leri, ağır bir yük gibi, nöbet. Ve bir lahza öfkeli bir çeh ayıracaklar da ypaılan istatistiklere göre Hin- tabakıcı aranmal<tadır. Şifllde 
dğuna inandırdım. çi komiserin omuzlanna çök distanda 4 yaş ile 6 y:ış arasTnda ta11yonda Cater Tayyar KanJE1S 

F k F k b k 
• • re ile yeni gelene baktı. Bulgari8tanda yahudilerin tele- ewi 16 binden fazla çocuk ve 10 cerrabl k.inlğlne müracaatı. 

- a at... müttür. a at aı omllenn fonla konutmaları ve radyo ma yaşından küçUk on binden fazla • 2o.2:s yaııarmda gen~ bit 
- Katiyen merak etmeyi. azarlanacak bir suçu yok ki! (Devamı var) klneleri kullanmalan yasaktır. Ke dul kadın varmış. bayanı mürebbiyelik yapm&Iı 't/11. 

niz miı, vakit geçirmeden bu ~------------ıı:-------------------··-------.. ------------•J lkl ço::uğa tıakmak ı.atemektedl' 

idtl_e ;:!~t kil:::;i:·o ka • .. ___ H_ i k ô. y_e ___ ı G R A N B o B A B A v E K 1 z 1 ~a~!;t~1z ~:f l:!:~~: =~:. 
ar ağır... sinde 911 numarada GWJzar 
- Ağır mı dediniz? Ha. !nUracaatıan. 

yır. Korkunç bir takım ibti. Granbo,nun kızı Norine bir zun geliyordu. İhtiyar adamın yüzü krpkır- şıkları kurtarmak için hayatla. • rürkçc. tranaızca " m 
• • deniz.ci kızıydı. İnce solgun ve Fakat ilk telebbUs ademi mu. mızı oldu ve birden büyük tah. rmı tehlikeye koyan bizleri ne 

mailer tasavvur etmeyınız... b' da d l k d' . af~ak tl t" 1 di K" d lı'sı·ye cran·ı; .. ı·ne atladı. :.r02 .. •na da haki ı· . .. ııımanca ve dakWo bilen &eDG ıraz urgun o \4iU en ısın~ v J. ıye e ne ıce en . oy e e~ .., ı. .u... a ö üme sevkedıyorsunr 
Bırakınız iti ben halledeyim. bir küçükhanmı hali verirdi ki, bir rezalet çıkarmak emelile Fan. yine kendi gibi birkaç kuvvetli Tam bu arada muvazenesini yan " aramaktaciu. lRek, 
Sizi temin ederim ki bu bir babası bundan son derece iftihar zelle kayığına Norine ismini tak. insan aldı. büsbütiln kaybeden gemi bir ya. murncaat. 
ıakadan başka bir ıey değil. duyar ve bazan denizin haşin nuştı. Şehir dedikodu yapıyor. Herkes sahilden Norine'nin na yıkıldı. Tabii Norine ile Fan. 
d" vahşiliğini bırakarak onu, zen. du. Fakat Norine'nin babası bu sallamşmı seyrediyorlardı. zelin yerde yatan vücutları da 
ır_._ O halde niçin bu meıe. gin bir koca bulmak ümidiyle sözlere ehemmiyet bile vermL Tahlisiye gemisinin dalgalarla ayıu tarafa kaydı. Bu şaşkınlık 

şehre götürürdü. yordu. mücadelesi sert ve uzun oldu. Ge içerisinde ~mici!er onları tek. 
le ile meşgul olmak istiyor. Norine henüz on yedi yaşında Bu hal aylarca devam etti ve miler ancak deniz adamlarına melerle başka tara.fa ittiler, ve 
ıunuz. Şaka yapan, bir müd. bulunuyordu. Annesi bir hayli. nihayet sabırları tükenen aşık. has bir metanetle dalgqları yen. gayri ihtiyari yaptıkları bu ha. 
det sonra kendi kendine mey zaman evvel ölmüştü. Hayatta lar bu işe bir netice vermeyi ka. diler ve Norine yetiştiler. Norine reketle gemi yeniden muvazene. 

d k hiçte yüksek şeylerde gözü yok. rar!aştırdılar. batmak üY.ere idi. Famelle su. sini buldu. 
ana çı ar ve.... tu. Yegane istediği şey sevdiği • !ara gömülen genç kızı tutuyor. Tam bu sırada yediği sadmenin 
- Bazan taka yapanlara bir insanla evlenmek ve ... Ve an.. Bir gün henüz güneş doğma. du. Gr.ınbo bin zahmetle onları tesiriyle Norine gözlerini ac;mış. 

da bir ders vermek lazım o. ne olmaktı. dan Fanzelle'nin Norine ismini gemiye aldı. tı. Bunu gören Granbo kendisini 
luyor miı. Kendisinden beş yaş büyük o. taşıyan sandalı sahilden açlldı. Fam.elle: gören ve kollarını kendisine mu. 

_ Peki, bildiğinizi yapı • lan konışusu Fanzelle onunla be. İki nişanlı sandalın içinde idiler. - Eğer Norine ölmüşse siz de habbetle uzatan kız·.na eğildi: 
raber büyümüştü. Her şe}'in iyi gideceğini tahmin beni öldürünüz demiş ve bayıl. - Baba .. Baıbacığmı. 

nız. önce iki kardeş gibi sevişen edivorlardı. mıştı. İhtiyar gemicinin sert derili 
- T eıekkür ederim. bu ~uklar, büyüyünce birden. Fakat maalesef Allah aşrklara • yanaklarından iki damla g3zyaı:ı 
- Size bir tey daha ıöy. bire biribirlerini başka bir mu. vardım etmemişti. Riizgir aynı şiddetle esiyordu. aktı. Ve o daha bu ~lar kuru. 

liyeyim, belki itinize yarar. habbetle sevdiler ve bir gün de. Pek güzel olacağı tahmin edi. Fırtına korkunçtu. madan yerinden doğruldu ve dü. 
Bu gece bir kadın bana tele- niz kenarında Fam.elle ona: len hava birdenbire bczulmuştu. Haysiye!i rencide olmuş baba, mene geçti. 

f 1 L d d l - Norirıe seni se~iyorum. Şiddetli bir kasırga çıkmıştı. geminin bir kenarında kollan 
on a on ra an ayrı mamı Karım olmak ister misin? Dalgalar gemileri !<araya doğru göğsü üzerinde kavuşmuş, nazar. Gemi sahild·~ bok ley-enlerin 

tavsiye etti. Diye sordu ve Norine ona: sürüklemeğe baslamıııtı. Pek az lan bir noktaya dikilmiş, dim. sevinci içinde dalgaları yarıyor 
-Bir kadın mı? tanıma. - Evet. dedi. Ve sonra elele sonra köyün bütün kadınlan sa. bizi idare et yoksa mahvolduk. ve her dakika biraz daha sahile 

dığınız bir kadın öyle mi? tutup Granbo babaya gittiler. hile toplanm•ş ve Norine'yi kur. yordu. yaklaşıyordu. Fanzelle d~ ayıl. 
_ Pek tanımıyorum diye . Fakat daha ilk cümlede, kızını tarmak ic;in tedbirler alan erkek. Adamlardan biri: mıştı. Fakat o da genç kız gibi 

Ç b ille hir zengine vermek h•teyen le::-i seyrediyorlardı. - Granbo geç diimene haydi sesini çıkaramıyordu. Babanın 
miyeceğim. ünkü sea ana baba şiddetle Fan?.elle'i koğdu Grırnbo tahliye gemisinin .·e. bizi idar eet yoksa mahvolduk. hiddetinden korkuyorlardı. Aca. 
pek yabancı gelmiyordu. Du. ve: isiydi. Fakat her zaman olduğu Diye bağırdı. O zaman tahlisi. ba bu macera nasil >ir !lcticcye 
run timdi hatırladım. Bana - Norine kızım. bir kere ken. gibi kendisi l!"miye binip yanma yecilerin reisi mağrur bir eda ile varacaktı? 
telefon eden bu seı Savva ti. dine bakmıyor musun, diye tek_ da en kuvvetli ve en cesaretli evveli denize sonra gemi müret. Gemi artık sahilde idi. Simdi 
yatroıu aktriılerindE:n Dora dir etti ... O fakir denizci ve sen... insanları toplayacağ!na bu san. tebat•na baktı ve: hepsi çıkacaklardt. Acai•a Gr~ 

* 

ııt. 

• Orta 8 inci amıfl aUev! 
ıer doıayısile bırakmak mec 
de kalan 338 doğumlu mUkt' 
tilo bl!ır ve hesabı kuvveW 
genç~ aramaktadır. {K.U.ı 
mnracaat. 

Aldırına: 
Afatuta remldf!rt ,..m. 

ll•~llDl&UI ......-ram 
mektuplan lllarelıaaembde9 
tUabt&D ijleJ9 ....... ..,. 

}"t" "dar ........... 
(Plk 37) (8. I) (K. UI) ~

ı c;..ıevik 1~) (TekyıJ.dız 3) , .... 
(Bayan qçı) (2092) (Kazanç) < 
(8. 126) (Sumer) lX. N .) ( 
(Hadiye) ltıkm) (DenlS 
(F.K. 26) (Tek) (8. 3) (Ar 

(C&tıide GUngor 21) (Rek) (18 

Norine çok yalvarıyordu. Fa. dalı kurtarmıva daha hafif bir - Ben kendi vazifemi yaptmı. bobaba ne yap<ıcaktı? 
Kamın sesine benziyordu. kat babasmın kafüi yumuşa. ee'Tli sevketmişti. Artık bitti dedi kazazedeleri kur- Kuvvetli anam her bir koluy. 16.7.1941 

- Bu sözlerinizden ötürü madı. Bu. gayri tabii bir haldi ve tardım. Siz de canınızı kurta.rı. la gençlerden birini alarak yer-
tetekkür ederim Miı. Bugün * bu hal ctı afta fısıltılar ve adeta nız. den kaldırdı, sonra omuzlarından 18·03 Dau 
Dora Kamı görür ve kendisi- Babanın tJütün r.ıümanaatına homurtular yaratmıştı. Hafif Muvazenesini kaybeden gemi tutup biribirlerine doğru iterek: 1 mözJlf 

rağmen aşıklar gizli, gizli biri. gemi ilerleyememiş ve yine sa. dalgalar aru:ncla bocalayordu. - Mademki sizi öldürmedim. l8.ll5 Memleket 
oi sorouya çekerim. · ı · · ·ı · d · · 1 Ad l b" 'b' 1 'l · · Artık bı'rı"bı'rı·nı'zı' o"nUnuz." ro::nku'" -·-o bır erını görmekte cevam ettı er. hıl önmek mecburıyetınde ka. am ar ın ır ene ıstışare r- "u ...--

Floranı Gordon Asyalı Norine 20 yaşmoa olmadığı mıştı. ettiler ve sonra ona: sizi nişanladım, dedi. ı&.!3 l>lf polltlb 
müfettişin dudaklarından ge iGin muhakkak fadivaGlarına Sahildekilerden biri: - Kızın ve onun &şıkı üzerin. Deniz ve denizin tehlikesi 1 rAcllMıleri 
çen istihzalı bir tebessümü Granbo babanın muvafakati la. - Bu da nes diye ba(fırdı. de elbette bir hakkın vardır, Granbo babanın, kızmı bir zen. 19•11 AJam 
aörmedı". zımdı. Babanın rızasını almak Granbo baba boğ 'anların imda- dediler. Fakat bizden. bizim ha. gin kocaya vermek için dcyduğu 19.~ Fud azı 
' kin onu buna mecbur etmek IA. dma gitmiyor mu? yatnnızdan ne istyorsun? Bu i. arzuyu öldürmüştü. ~o.ıll Radyo 

Kııa bir sükutta~ ıonra._ _____________________ .............. _ .. ___ .... __ ......... - .............. 111!11 ....... ....- aueteet 

.Wettit sordu: to.'6 Bir Balk 
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