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Londra, 17 (A.A.) - Afi aja.nsmın 

Beyrut muhabiri blldlrlyor: 
Beyrutta ilk gUnUmUz gayet tuhaf 

bir alay is:lnde geçti. 
Şehir sokaklarında adım başına 

ra.stgeldiğimlz Viııl Fransız ıuıkerlerı.. 

nl.n, her yerde ve aık sık tesadUf et
mcğe başladığımız A\'ustralyalı ve 
hUr Fransızlarla harp etmiıı oldukla.. 
rına inanmak mUııkUJdUr. 

Her iki taraf bhiblrlerinl ııelAmla_ 
makta, birlbirlerlne hlçb!r kin duygu 
suyla bakmamakta .-e tebessüm et
mektedirler. HattA bir kamyon içinde 
başında askeri ııapkaslle blr erba§m 

~11ml Z inci sayfıı.dıı. 

Almanlar, bir tnrnftnn ııark cephe. 
sinde dovUşedursunlar, diğer tara!. 
tan carp istikametinde yaptıkları 
bombardımanlara fııBlla vermla de. 
ğillcrdlr. Brltanya adalar. üzerine 
tahrip bombalarlle blrllktc, bir çok 
ynngın bombaları da yağıyor. Yan. 
gın bombalarmın bir ııekll hakkın. 

da geçenki sayımızda izahat vermiş. 
tık. Bu defa da, son gelen İngiliz 
mecmalarından iktibas ettiğimiz yu. 
karıki resimlerden bl.ri patlamış ve 
patlamamış iki Alman yangın bom
basını göstermektcdh·. Diğerinde ise 
Mançester şehri polislerinin, bu gibi 
bombalardan çıkan yangınların na_ 

811 söndUrUleceğ!ne dair, bllflU yan. 
gın vakalarmda alınmış resimler et
rafmdı:ı, halka faydalı konferanslar 
verdiği görUIUyor. lnglllzlcr, bu gi
bi resimli konferanslardan bUyUk 
istifade temin etmekte ve bombar. 
dıman yangınlarının hasarını mum. 
kUn olduğu kadar kısa bir zaman. 
da azaltmaktadır. 

Bir ka me il at ı 
Mahkeme salonunda 
kardeşine saldırdı 

BugUn adiyede birinci ağır ceza 
hıabkemesi ı;alonunda bir hadise 
olnıuş, bir katil muhakemesi sıra. 
anıda kardeş.ine btçak çekmiştir, 

Hadise §Öyle olmuştur: 

Bundan 4 sene evvel Kunıçeş_ 
medc babnsını ve kardeşini öldür. 
mekten suçlu Zeki, bugUnde birin 
ci ağır ceza. mahkemesine milda. 

&JF:. Devııını 2 i.Dcl tıa):fada 
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l\losko\'a l 7 (A.A.) - Sovyet l.s. 
tlbbarat da nln tebliği: 

16 temmu .. da, Pskot, Smolensk, 
Bobru!sk, Novograd ve Vollnsk isti. 
laımctinde bUtUn gUn şiddetli muha
rebeler olmuştur . 

Aynı giln bava kuvvetlerimiz dU;;
manın motörlU cUzUto.mlarına şiddet_ 
11 darbeler indirdiği gibi bava mey. 
d:uılanndnkl dil,şmnn tayyarelerine 

D<wamı 2 inci 6ll.) fada 

i 
---o--
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Hizmet/ zrsatı 
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Ankara 17 (A.A.) - Maliye vekili 
Fuat Ağralı miııt mUdafal! ihtlyac;ları 
için c;ıknrılacak, ta arnıf bonolarına 

alt kanun tatbikatından olarak bono
ların satışa çıkarılmsı dolyıslle Anado 
lu aj:ınsınıı ynptııı-ı bcynnattn halkı. 
mtzın icap etttği zaman memleket 
blunct!nd her tUrllı fcdak{lrlık Vf! fc. 
ragıı U gösterm ktcn <; lttnmcdığinl 

l::ıarct ederek d mi Ur kt: 
., Dc\'amı 2 lncl ısı~ fada 

Alman 
menbaıarına 

göre 

Şark cephesi 
harbinin 
En anh 

çarpışma arı 

oluyor 
Yazısı 2 inci rıayfııdn 

Hayir sever 

Parlak merasimle Edirne
kapıdaki aile makberesine 

defnedildi 
Servetini Unlverıılteyc tcrkctt!ktcn 

sonra vefat eden hayırperver göz mU.. 
tt'hassısımız doktor Ziyn GUnUn <ıe· 
nazesl bugUn me:aslmlt' dcfdcnlımtş_ 
tir. 

Merh ımun tabutu saat 12 de Ccr
rıı.hpa.şa hastanesınd n alınrnnk oto. 
mobile konulmu§ ve .,., yazıt camilne 
gctlrilmi§tlr. Burada bU~rtlk bir kala. 
bal.ık göze ~pıyordu. Askcı1 tıbbi. 

ye mektebi talcb 1 ri ve DarUşşeleka 
talebeleri göğUı:lcrlne t ktık'lan Ziya 
GUnUn rcsimlcrlnl havi siyah rozcUer 
le n3zarı dlkkaU c lbcdlyorlardı. 

Crnaze namazını mUt aklp tabut 
talebenin ve merhumun dostlnrmm el 
!eri üzerinde camiden c;ılcarıldı. Mızı. 
!ta matem havaları çalıyor, Ud sıra 

olmuş polis vo l:nzıbat mMrczelcrlnlD 
De\-amı 2 lncl sayfada 

Sll üvveti 
Yazan: Bir Muharri;-

Rahmetli Ziya Gün. hem dok. 
tordu, hem de profesiir. Fnkai o. hl:T.metl, bUyUcck bir scr\'eti hedl. 
nun ne fen adamı hü,fyetlnclcn, ye etmesinden mi ibarettir? 
ne redris hayatından, ne de c er- Zlyıı. Giin, sayısına. çokı:a tcsa. 
Jerlndcn bahsedlUyor, Ziya Glin dilf cdllcn mahalle hekimlerinden 
adı geı;er g~mez, pe~indcn hemen biri değildi: ProfesördU. l\lilteluıs
"blr milyon lira ı" geliyor. Onn ıs olduğu ilim dalında, snyılı blL 
da.lr :rnzılan her haberin scrJmha.. yiik ıymetlerden biriydi. Onun 
fimda'. metninde hep, fıep, hep bu iiliiıniyle ünh·ersitc, bütçesine nls. 
lıir milyon Urn hikaye i. Şlmcli) c betle lıüyük bir en et knz:ındı a. 
kııdıır bütUn ""nzılanlnrı okuduk, mıı, milli tedris kadrosuna. göre, 
Tahmctlinln m'eslek \'C tcclrls ha. belki dnhn bü~ ifü bir hoca, bir ilim 
vatmn da1r küçücUk bir 17.ahn rns. kıla\ uzu, bJr rnUrşit knybettL l\lııd. 
la~'nma.dık, di ka7.ancm iistünde bu kndar ıs_ 

Denec<-k ki: rar edip de manevi knyıbı tama. 
- Bu mcrnleketf.c doktor pek mi) le ihmal etmek doğru değil. 

ç.ok. Profesörlerimiz de bollaşma.. dlr, Hiz onun ilmi \'asıflarını \'6 
ğo. başladı. Fa.Ut milyoner az. llc.. kıymetlerini, hazin bir tören vesi
le mUyonunu teberru ed<'n hayır le ile. yalnız talebe1erinln ağnn_ 
ahibl idcta görUlmcıml bir ey, dan dinlememeliyiz. A~ lnn 

Bunun için rahmetli Ziya Günün \'C mcslcktaı lan da, \inlvors1tc. 
büylik ba.yırs~\crlik ıı:;nh lyeti yn. rniz.in tarihinde hu u i bir yer a. 
nında beldmliği de, profesörlüğü lan Ziya GUnUn ilmi şahsiyetini 
de göze ı;öriinmüyor. bize tanıtmalıdırlıı.r. 

E\ et, Ziya Güniin hııyırse,·crli. Henüz. bu ölilm, Unlve iteyc 
ği, dold-0rluğuna dn, profesörlüğü. bir m iyon liralık bir rrnt mi 
ne de ,...,.,km çıktı; fakat kaybet._ lulzamlınnı tır, yoksa değeri mil. 
tJğfmlz ndıım ynğknpanında tüccar yonlnrh ülçülemiyecek bir mütc_ 
dt>ğlldl, bir Uim adamıydı. Onun has ıs mı knybcttirml tir, bunu 
bii'.\·ük bir teberruda bulunmuş nnhynmndık, Ziya GünUn filice. 
ol~nsı, asıl hii,iyetinl tamamiyle nnph!;rma karşı mlnnetlmht 
unutını:ımız için bir sebep tc kil edip dururken asıl hli\iycthıe, fen 
etmez. Acaba ZJya Giiniln Türk adamı siyetine kll:l'§l küfranda 
belduillğlne :Ye üntvemteye biricik buhmmryaiım. 
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2 - EN SON DAKİKA - 17 TEMMUZ J941 PERŞEMBE 

Dilimize Dair 
l\lrkt plerlrulzd?. muvnltk:ıt bir zıım:vı ii;ln fikir ve tedrbı blrllıi 

yapmnl< U:ı:erc h."lZD'l:uuuı ••Aruı.t ha tlarllo 'l'Urk grnmerl,. kitabına dalr 
lı:oııu 'Ilak ''e bu ldtuptnn alımm rıt'tlcelerle beraber umumt mahiyetteki 
ulıer llS;ln l"'lerinl halletmek ı~·ln Ankarada bir koQgrc• faaliyet.~ geçti 

l.\Iımr f uldllı:!n blu.at iş u-c::~cdl~rf vethlle kong'l"C lılr r.ok nol..-tnlnr 
cb ıı Un" teri mub.a lf olabllt-oow: wvattnıı rorekkUp et d~hı. nıeaete 

il ~mmu.a c!ıılr rna•bet netl!lP.l•or almak olduğuna gört) fikirlerin btr 
nol tnda toıı':ınnc !":ı muhnkf;:aktır: Ttlrk llsanmı rou-.ln.Ubcten kurtar
ma);: noktnı;md-ı .... "Unh.1i konı;n nbı ~ nıh uı maksadı da zatco bu
dur. MUnevu•rler lçlndMJ ana olllmlzle uğra,anlarm fikir rn görüt 
bııllwlarmt toplıım:lk. onlan hlrlııttlrmek, ~vkı etmek ve Türk gra.. 
mc.ıinl m<.'ydnııs gPtlrmek.-

Ifoııgre~ e U>klit edUen ~"!'\~!lan ı:a~lcrde okıınullf olacaksını7-

Bn tekllfJer bllh:uısn üç nokta llzerinde toplanmaktadır ki bu noktalar 
7.aten Türk ıına dıllnm lrı,lıu.-U blinyeslnl Wfkll eylemektedir. tmıa, 
grnmcr '\"e dilimizin ln:ıası meııelclerl beplınb:ln biran evvlıl b,. neticeye 
btığlanıunsmı l!rtt>dlt;.tmız mc8t'l<'lenJlr. Kitapta ve gazf'tecleo ayn ayn 
ıma tle brışd>05 '\"O r;cl<<'nln l!'ot4..--di!;I yere glHUrcblldlğl bir llY-nı dllzelt. 
medı:ın hiçbir CIK'r vücu<b ::•11rmenln imldlnr oUııadığOıı bllmellyfz. 
Bununla be:r:ı.bcr, lın:ularmın fddlllları bımtma, aeç kalınmLt bir mevzu 
Ustllndc bulnunmadı~"lllllZa '1a t'nıln olnlım. Türk dil kunımu, bugüne 
kndnr r.ıkl r:ıtrıımnhrlle ettnılıe bazı voslkıılar vermeseydi, bugünkll 

komışma mcvnılanmtzıtı ne olacal;'I bayii mc~raka Myandrr.Rl7.ee demir 
tm-ında cfü\-ulnıU!} babıqyor. Şlmdl yapılscak l , kongrece teeblt olunaa 
esnslnn dcrlnll'tmek ve ge1ılş)Atmektlr. '.l'Urk gnuııerinlD ve Türk dlll
nlıı ıu:ıuı meııdcsl ası! lfmdl başhyor. Bu lop ise hepimizin borcudur. 

Ojleden akşama kadar 
._ __ Bir iki satırla 

Hldiseler 
• Mtm tlyatlan yOluıel.meğe başla.. 

.mf§br. DO.n, b1r aıtmm kıy!etı 26 lira 
25~. 

• B1r mQdd ttcnbcri §ehrlmlzde bU

lmlan .lktı.!nt ve.kW Hll.snU Çakır, An. 

karaya öômn~Ulr. 
• Fıyat mumkn.be komJsyonunun 

lıugllnl.'"tı toplruıtısmd::ı. odı.uı narhı ~ 

lllt edllm{öUr. Buna göre en iyi cins 
it:uru mc • ve gUrgçn oc!unliırmm top 
tan ç ki i 315, perakende kilosu 660 
kuruştur. Ar:ıbcılıı.rla. yapılan satışlar 

topt...-ın tlyaUar Uzer1nden yapılacak • 
tır. Ma"l"'al kömUrllDlln de toptan ld
kısu 5 5, perakende kGosu 7 kuruş 
olacaktır. 

• ı rlf ve till Hasan Ali YUcel, 
dUn prevantoryoı:ııu gczml~ ;yapllaD 
tcşkl!!ttı gözden gcçlrml§llr. 

• Cihnnglrde gü~l sokak semtte 
yenl b :r çocult bahçesi açılıı.caktır. 

• Şclu.mlzde dokuz ilkokul bin88l 
tamir c lkc ittir. Bütçeye bu hususta 
tahs! t llAve cdllmlgtir. 

• ÇocuU kcımplnnnn bu yıl 60 ta
l be kııydcelılm tir. mımplar ağusto. 
sun aon ın:.ı. kadar ııllrccektlr. 

• ~ hrl:rn.lzd dört clrnıck fabrikası 
ynpılacaktır. 'Hu hususta icap eden 
tnh :ı.t: nyrı m tır. 

• Kahve t vzıııtm.ı dünden itibaren 
b::ışlanm tır. DütUn memurlar koo. 
pcrnU!tcn kuhve aıacaklardrr. Koo
pcmU!c ı~ çuval kahve verilmiştir. 
Halit dıı kJz ı rdıı ltaymakamlıklara 

mUnı.tnat c1 cckl rdir. n:ahvelere kav 
rulmw; çekirdelt "crileccktir. 

• C l köprilsü bulvarmın tesviye! 
Ulrnb ycsıno b l:ınml§tır. Kısa bir za 
manda U:.mal edilecektir • 

• Çanılıcaya yeniden 600 çam, 260 
çınar dikilmiştir. 

EN SON DAKİKA 

Ziya Gun'ün cenaze . . 
merası mı 

oı:ır- ~tarall 1 lnd ll&y.fılda 
arasında kalabalık bir halk lı:iltlest 

cenazeyi takip ediyordu. 
Belediye reisi Ltltfl Kırdar, rck.t&'. 

Cemil Bllael, profesör ve doçentler 
m.eıiıumun akrabalan tabutun hemen 
ar.kasında ytırllyorlanlı. 

Cenaze Untvondtcnlıı holllne getil'U
di ve orta.ya kondu. Derin bir lle.l8iz. 
llk hUkUm sUrmckteydt. Reltt6r Ce. 
mil Bilscl ağır ağır tabuta doğru yO. 

rildü. HU§U ile lğtldiktesı aonra titrek 
bir sesle ezctlmle ~yie dedi: 

''Bilyük, kUçUk hcrkcsl bekllyen 
hakikat. bugün ıwı1 aramaıde.D a1ndf 
bulunuyor. 

Ben scııJ, tam bir batta evvel bugttD 
b'Urdüm. Mukadder Akıbet çok 7&klaş 
mı,tı. Yanından endi§e ne aynldım. 

Tabutunun önUnde bu mUcsseae a
dın& iğillyorum ve ailene, yalnız &lle. 
ne değil mensup olduğum rum &llelılDe 
tazlycUeriml mınuyorum. 

BUtUn me!Jlek hayatında namuaktı.r. 
J.ıkl& çalı§arak vo bUyllk bir tutum.. 
lulukla. blrikUrdlğtn parayı yeU,titln 
bu mOesseseye :.::-aktın. Okuma ve o.. 
kutmıı.ya yardnn. yardimların en bU. 
yU~r. Sen çoktandır unutu.la.ıı bir 
tldetl yeniden tazcledln. 

BugUn bir hayat bitti. Gene ~n 
ölUmUnıe bir bayat başlıyor, O, ebedi 

bir §Cret hayatıdır. 
Ünlvcrsltenln ecre! yerenle senin 

resmin asılacak, kadirş2nas şehir se.. 
nln heykollnl yo.ptırıyor, Dalma ha. 
tırlanacaksm. n:urduğun mUcsscseden 
yüzlerce Ziya GUn ycUoccek ... 

ncktörden sonra sıra lle trp !akU1-
tes1 adına Fahrcttln Kerim Gökay, u. 
nlverslte ~z kliniği o.dma Naci Beıı
gftsu ve GUlbane hastanesi göz klln!. 
A1 ıetı albay Niyazi lamet ve tıp fa
kUl tesinden iki genç, Ziya Gün hak. 
kmda lhtiııaal&rınt anlatmışlantır. 

!Bundan aonı a cenaze gene eller llZ<'. 
rinde kaldınımış ve önde mlZika oldu. 
ğu halde Edlmekapıya göturillmtış ve 
aile maltberesine dcfnl'dilmlştlr. ce
nazede 80 dan fazla çelenk vardı. 

31 Yazan: NEZiHE MUHiTTiN 
- Ne tal izli:k ! Artık bir daha 

benimle deniz gezintisi yapmak -
tan ltorkaca.luıınız; diye söylendi. 

- Korkmadığmu isbat edece • 
ğım! 

Gözler! sevinçle yandı, beyaz 
dişleri geniş hlr tebessümle par _ 
ıladı: 

- Ne ısa.o.det! 
- Evet, yarın akşam.. tekrar 

Sedef n.dn.sma gidelim! 
- &.hl ımi? 
- Elb0 t sahi .. Yarm ak§am ye. 

mektcn sonra beni bekleyiniz. 
- Akşam olur olmaz ibekJeme. 

ğc ıbaşlryacai:'Illl. Ha.ttil. şimdi slz 
Odanıza çıkıncaya !!adar... Belki 
'de uyuyunc:ı.ya kudar .•• İste?Sen·z 
'S b:ıhn kadar.. bumda.. kUçük yel. 
kcnlide sizi be'•liycccğlm N clii.! •• 

Gü.Icreı, ellini uzattmı. CoçJtun 
genç ıe:Lmi nvucunda ha.pscdE rek 
) ah: ardı: 

- O<la.nIZa çikmca tarn.çan~ _ 
•an I:> r :kere ~"'tinü.nilz ba.ua 111. 
lllaz mı! 

Ha.khfdt.. ımnb!Ur saat kaç ol
muştu!.. Beni böyle sırılsıklam 
corürlerse ne diyecektim? 

- lılcralanm a.nlıyoru.m. Eğer 

hlcbir tch4ke yoksa odama çıkar 
çıkmaz tn.raçada bir sigara yaka • 
rmı. Dedlm. 

- Evet, evet çok iyi. Bekliye. 
ceğim, siga.ranızm yandığtru gö • 
rUnee sabaha kada.r tatlı bir rüya. 
ya dalacağım, 

- Ama denh·Jn ortasında de • 
ğil ..• 

Gülili C'rek ayrıldık. Ben merdL 
venleri çıkınca evveli'ı. oyun salo • 
nuna ib:ıktnn. LB.mbala.r kuvvetli 
bir ışıkla yawyol'du. Anlaşılıyordu 
ki Ül") aki oyuncular hcnilz masa 
başındaydtlar. Tayfunın odasma 
çıkmadığı besbelliydi, Hemen hail 
'heni bekllyen Ferhad& dönerek 
seslendim: 

- Güle güle uyuyunuz Ferhat. 
Hiçbir tehlike yok .. 

Eliyle bana jşm-etlor yapıyordu. 
Otelın ntt !katında hiç kimseye 

tes:ıduf etmeden çtim. :;~~11 -
ven len •k ım. Nlha\ et odarıı·ı gi. 
rcrck el ar ğl .., ııi.<t ıın . Oh: Deı in 
•e mesut bır nPfctı 1 .• Acele.acele 
soyunara't sıı trma b:l" nenuvnr g<'. 
r,irdim. Ve bir ıılgara alıırnk tara. 
çaya Çlltum, Kibrıti çaktıktan bir 
iki sn.niye sonra isk!'lcnin açıkla -

5 ve 25 liralık tasarruf 
Fon 

Paoen 
istanbulda 

Moskovadan 
gelen sefirle 

birlikte 

Beri ine 
gidiyor 

AakıU'a, 1'1 (A.A.) - Almanyanın 

Moskova bUytlk elçisi von Şulenburg 
bu sabah Alme.nyanın Ankara bUyUk 
elçisi von Pape:ıle birlik~ tayyare 
ile latanbula gttmı,ur. Van şuıenburg 
bugUn ı.ta.nbulda kalacak ve yarm 
Berllne gitmek lli:ere tayyare ile yo
luna denm eyllyecektlr. 

* * * 
Ankara, 17 '(A.A.) - Surlyede 

bulımmakt.a olan ve bundan birkaç 
gtın eYYel Hata;ra geımı, bulunan ı. 
taıyaıa mütareke .bıeyetJ bug1ml<U 'l'o.. 
l"Oala Ankara.dan geçmı,Ur. 

lngiltere Bahriye nazırı 
dıyor kı : 

Lomıdra, 11 A.A.) - DUn blr öğ. 
:ı., .zlyateUJlde llÖZ alan bahriye DUJ. 

n A)eJmandr lngllterenln uzun .stlre
cek bir bal'be karp koymak huau.. 
ıaınd•kl umlni teyit ederek latlkbalde 
bu h&rblll Claha çetin bir athaya in. 
Uzar etmek lbuııgeleceğinl söylemi§ 
Ur. 

Alekaodr lngtll& tmUıatınm cıe .. 
nmlı bir 11Urette artmakta olduğu 
arlyledtkten .mra fUDlan illve etmiş. 
Ur: 
"Hayatımız AtJ&Dttlttakt ?Ulyete 

tJaatıdır. Eter dUlllıuı denlaltdartıe 
uzun m-'9!1 dUfman ta;nanılerlDID 
hakkmdan gelmete muvattalt oluraak 
kudretlmlz dalma artacak ve ez!ct btr 
malıiyet alacaktır. Tahrip edilen de. 
nlzalblar hakkında lltır.e vakal&r z1k.. 
Tederek rakamlar vermekle ınuunım. 
no.,,manıarmusm i8Uh'barat 9erv1a1 
bu maluatı w ra'kamlan elde etmek 
için hiç tl1Pbula binlerce ateriln ver .. 
mcğe hazırdır. Burıwıla beraber, en 
son devre zarfmda aldıglm :raporlarm 
herhangi bir ba.hrlye nuırma cesaret 
verecek mablyette olduğunu eöyllye.. 
blltrlm. 

Bundan bafka a1ze ~yUyecelfın dl. 
ğcr bir ıey vardır: bahriye nezaretin 
de, her cıeye kolay kolay ınanmıyan 
haberleri bedblnlikle karplıyan bir 
takım yllkaek .mı&ylardan mtırekkep 
bir komisyon çallpnaktadır. 'Cu au.. 
baylar denizalblarm tahrip edildl.ğine 
dalr verilen haberlerde tereddOde :ına
bal bırakan en küçük bir nokta go. 
recek olurlarsa bu haberlere inanmak 
ta imtina eylemektedirler. 

DUpamn ticaret gemUıl zayiatım 
bildiren BOD rakamlar pek ziyade 
memnuniyet verici mahiyettedir. 

rmda iri bir atee böce~i uçtu. Bu, 
Ferhadm muka.bil ifaretlydi. Ara 
sıra sönUp ıyanan, sallanan bu bU. 
ylik kıvılcım Feıiıadm oradan u_ 
zaklaşmadığuu anlatıyordu. Uykum 
yoklu, Taraçadald uzun iakemle • 
• erden birine umnmalr ve uz.ak • 
tan uzağa Ferhatla konuşma.lt is • 
tiyordum. Fakat henUz takemleye 
yerleeımeden oda kapısının açıl -
aığuu duyarak yerimden kalktmı. 
Odaya girdiğim zaman lkapınm ö. 
nlinde Tayfurun aapean bir yüzle 
blr hayalet gibi sallanôığmı gör • 
dUm. YUzUme acıklı bir bakışla 
bakıyordu: 

- Daha yalmaduı mı Neda! 
Diye sol'"du. 
- Yatmadım daha .. Fakat sen? 
- Ben .. Ben .. mahvcldwn!. di. 

Ye kekeledi. 
- lü.hvmı olduu! ! .. 
Yere düşecek gibi sallaıııyoı du. 

Boyu usaın11 ve sayt(lamıştı. Elle. 
rinden tuttum. tAteş gibi bir nöh<.t 
avuçlarmda tutuşuyonlu. 

- Gel X&yfur, otur! 
Diye onu bir koltuğa oturt tuın. 
Başını ellcrlnin araama aldı. 1. 

nil ti gibi boğuk eceler çıkanyor -
du. YavatÇ& eordum: 

- Söyle Mn" 11lmdi, ne oldun? 
Nen var? 

Ba.<jtnı kal lırd1. E 1 yce ~aman. 
drr yiızUnc d.klt .tlı b:\ltm:ımırtur . 
Renkli Ye etil ~ annklaı ı solmıırı v~ 
qökmüştU. Rab:t.sız birkaç cümle 
mırıldandıktan sonra o tek elimle_ 

bonoları çıktı 
.,.... Batta.rafı ı bıcl .aylada ''Bu boncıı1ar, .,.namı ellDde tutul 

"Tasarruf bonotan memleket bizme tasarruf erbabına yl\k8elt fable çok 
tini, fedakdrlık ve feragat ile değ'il müsait blr plaman tetkil edecek ,,. 
halkın p.hsl lstltadeslyle temin ve te. ayru samında bir klsım mlJJl mtY&. 
ur eden mUstencı tedbirler arasında- taa tbttyaçlannım da. llwmm lcaqır-

dır. Bu itibarla tasarruf aahlplertne lcyacaktu.,, den Alman kıtalan aıumda m 
en emin ve en sağlam bir ldr temln Maliye veklli bet ve yirmi beş Ura. otduğtı lladar bQJtlk blr --'• 
eden bonoların çok bUyUk bir r&ğ. lık küçük kilpUrler talinde bulunan dana getirmı119 çaJJlbldanm 
bel göreceğine eminim . ., bu tasarruf bonolarmm vatanda.§lar mektedtr. Bu makatla ._~111 

Maliye veldll beyanatına devam e. arasında tasarrut fikir ve temayUlO. 
kuvveW dümdar t.efeklltWer1 

derek bir çok devleUerin bugt1n harp nlln daha çok yayı!mumda bO.ytlk yar mıüttadırlar. 
halinde bulunmasmm harp haricinde dımı olacağlllı l§aret et.mi§ ve demi§ 

Sovyet zlmamdarıan lllç ıl1P 
kalan devletlerin iktisadi vaz!yeUeri Ur iti: bu dümdar latalarmı ~ ederel' 
üzerinde teaırler yapmaktan hali kaı. " - Bir cümle ile ltade ebnek 11\. 

ğ'er kuvvet.len tekrar harp 4de 
madığmı kaydeyleml§ ve memleket zımgellrse diyebilirim ki tasarruf btr llUl"ette yeniden tımmJıt etmd 
mUdafaaemın istilzam 41tUği tedbirle- bonoları almak vatandaflar için hem 
rl vaktinde almak kararmda bulunan tm?mlekete hem kendl meD'faaUerl ha- yeainl takip etınektedlrlıer. 

Almaıı ku.neUertnla IADlnCNd 
bizim l"ln bu tedbirin tabiatı ile da kımmdan haklkt bir vazıfedlr. Bu va.. 

" tlkameUnde atıratıe ilerlemem ba bU"''ı.. oldu...,•nu -"y'A-ıa ve ..ıA ~ 11eyi "aya b
0

UtUn vatandaşların ııeve 
J..,_ 6Y DU ........ "''°' LoJJ. .U. ll Sovyet lutalarml J'lllldeD JD 

m'"!!lş!!U!!r~ki!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ae!v!e!k!Of&C&!!!!kl!!arm&!!!!!!!~m!!!e!llJ!lni!'!m.!"!!!!!!!!!!!!9 I beler vermete mecbur etmll*k. 
;:: bu muharebeler blldllertM .,_. 

Orfi idare komutanın ın tebliği 
ata ma1o1muıı-. 

llel'Ua, 11 (A.A.) - .t.Jmu 

ta)')'&l"elıeft ~ ""' klaft 
de yçtddan UQU11&r ......,,. 

<)rfi idare komutanhimdaa: 
Komutanlıp geleıa bir 90k mf'ktuplar meyaamıda bir kılıml da hwra ... 

adreıt ~·o hllvlye.tleıi yar.llmamı:t '.,.,. baklkate uygun olmıyaa tan.ela )'Ud 
mılJ bulunmaktadır. Aynı zamandı. muhteviyatlarınm «Wllllerl ve i8tlnat edl 

1tın eılUlan da bf!llrUIDK.'ID6ldedlr. 

J'et cıNwan rtıaaUldll pwqe 
makarlpk bir ftrar ballDe lnkdlP 
mekte olduPll telıpit •'tmlı.l.ıl"I 

Bomguııa utramJI olu ~ 
kllçllk mtttreselmı bölODmlf bir 
de w ummDI btr karS.,abk 

Muhtellf makaatlarls ve bir hlrmet ifa etmek k.MdUfl yu.&laa ba lllflkıup 
lürda ima& ve hUvlyet1erlnl taar\b l'deolerln zanırett kamuılye oboadlkça 
p.lıılyetlerf yalnız komutanlıkoa m.ıaıo kalacı&tı tabi.idil'. Bloaea&leylt km 
dbıinfkıı ıoecknf ve kanuni cıeearct-Aöreml:renlerfn lmzMız aclre9 w btlYlyMien 
wrih edllrued~n gönd6rdltı bu glbi mektuplar mönclerirıat. ..... n itibara 

almmı)'al"llk J:ırt.l.lıp aı&lacaktır. 

rall tçlnde f&l'ka IJldeD J011ar 
de kaçmaktadırlar. DJC.B. 
gel• haberleN .,on naat llaüDd9 
lunan bu cıNucS&n maatuam bir 
b.arelıteU beklenemn. 8owJi9t 
mD bugtln buluzadutu ftSl79t 119 
ta.ıann Alman b.UıculDJıarma karii 
eak kmmm mukaftmılt ede 

Sovyet tebliği 
..._ llllfıanb 1 tncl .. yıa.c1a 

de hUcum etmiş ve dll§maıun aak<'.r 
tahşidatını bombaiaml§tır. Bundan 
ba§ka tayyarelerimiz PloeıU mmt.a. 
kasmı bombardmlan ettikleri gibi Su. 
Hna, Tulca w Sacceacıa bulunan pet.. 
rol gemllerlle ile nakliye vaaıtaıarma 
da hUcum etm!§lerdir. 
Kıtalarmım blr tayyare meydanına 

yaklattıtı zaman Uç f&flat tayyarelt 
bavalanmak U..N bUlunlJ70l"du. Faqt 

ı:notörlcrlnddd arızalar dolayıaile bu 
tayyareler uçmnğa muvaffak otama
mt§lardrr . .MUtehaAm Vilhelm Meyer 
tayya.re meydanındaki teknlk aervtse 
memup u'.kerlerln Sovyet kıtalarma 
teeUm olm8'a karar verdiklerini, bu 1 
JıllCUllUI idiN eden ,.tıertmlze eöylc. 
~tir. Vl.lhelm Moyer, bu maksatla 
llUbay\arm uçmaauıa mani olmak için 
motörlerl i§lemlyecek bir hale koymuş 

Katmerli katil 
_.- Da tarafı ı inci ııayfada 

faaBilll yapmak ilzcre getirilmiş • 
tir, Zekinin kardeşi Sıtkı da gayri 
mevkuf olara.k mahkeme huzuru. 
na çlkarılnuştır, 

Muhakeme cereyan etUği bir 
eıra.da, Zeki kıra.va.tmın altına. sak 
ladığı bir sımtalı bıçağı bll'denbi. 
re çe:kmiş ve kardcşlnın üzerin<' 
saldmnı§tır. Hadise o kadar sur· 
atle cereyan etmiştir ki sami'in ve 
diğer hazır bulunanlar neye uğra_ 
d.ıklarım ~Irml§la'riiır. Bu karga_ 

yi kuvvetle tekrarladı: 
- Ben mahvoldum! Mahvoldum 

artık ben! 
- Anlayamıyorum, neden ma.h 

voldun ? .. 
Gö~lerinden yaşlar fışkırarak: 
- BütUn servetim mahvoldu • 

Her şeyim bit.ti 
Diye yumruklarını sıktı. 
- İnsanın serveti mahvolmak. 

la her şey biter ml sanıyorsun? 

Şaşkın şaşkın yaşlı gözlerini krll 
dırdı. Aciz bir çocuğun istimdadı
na benzer acıklı bir hali vardı. Da. 
ha kuvvetle tekrarladım: 

- Para bitmekle insanın her 
şeyi bitmez! 

Boynunu bükerek kekelPdi: 
- Ne kalır insanda?! 
- N<.' mi knlıl'? Çook •. Mela _ 

net. gayı et, mücadele ... 
Ellerime sarıldı: 
- Söyle Necla söyle . ,,. .,, ce. 

se)Ji et .. faknt! .• 
- Fnknt'! 
- Sen beni hiç sıwmPdin N'e<.--

lfı ! Eunu b!lıyoruın.. Hakkın var. 
Bnn!m glbi bir koca sevileınP7. .. , 
~ ·Mdl ise ... 

- Ne dı mck istiyorsun Tr.y • 
fur! 

IlPni bt: l::';t;·n b;rakmakt l 
hııklumı nı tık. Ah !Jen ne ~ epacn. 
ğım?! 

- Ne d~m k ~ t·v.,r••n 7 
- Ne demek i.sti: o <'f.ın1? Va. 

zi: et nıeyd.ınc!n! .. Art k ben borç. 
lu, foklr bir insanım ... 

Ödt1 ldanı Komutanı 
Korgeneral 

Ali Rıza Artunlcal 
rlD1 g6ate.rmelctedir. 

BerUa. 11 (A.A-) 

Bönen Çaytung pMtMIDln 
tur. 12 maklnı.t ve 27 pilot blae ııtl. tik muharriri doktor Kecerle " 
hak etmi§Ur. dacS&n ııonra Portekis n İrlanda. 

ı~ temmuzda bir Macar bommrdı. lığı altında nqrettlti blr m 
man tayyaresi Sagozelesaral;raınnda relaicumbur RtıZftltin ll!Urul 
yere inerek teslim olmuttur. Bu tay. tzıaodadıuı b&fka Portelda .-
yarenin mUrettebatı faşist Almanya. landayı da iatiboaf eylediğini 
ya kaf'IJ harp etmek letemediklerlnl mektedir. 

beyan etmiflerdir. Amerikanm Aaor " YefilburuJI 
Rogaçofdan kılalarırnuım ate§I dalarında gözU olmadığı bakkmda 

altında çekilmekte otan bir dtl§man lc~k Amerika bllkt\meti taraf 
tank taburu ihata edilerek lmba edil- Portekiz aefirlne yeriJeD umin&t 
mlıtir. & dUfman tankının mtıretetıe. klkate uygun değildir ve talanda 

tı o a ~Üflerdi ld ""bull~ıt-ı ... ~'·-,,.'eri bunu tekzip etll"~.r'f'dlr. 
lar e :lli\iiiiteD ._ tek!ze kArJI Amerikan • . ~ cıt 
rabalardan..çduıc.ak. kadar ku_vvet bu- laktadır. Bu bal mtıatepr su 
ıamamışlardır. MUrettebatm ııhbl mu- Vela taratmdaD A.mertkaam Po 
ayeneal ealrlerln devamlı b1.r surette ze AUaa adalanna klU'fl blçblr a 
gıdaaız kaldıklarını ve bedenen !azla söatemıedlltol l.lbat edCD saran 
yorulduklarını meycS&na çıkarnuttır. verip vermediği hakkındaki 

Gene TUrklye hududu iat11cametlD• mUphem bir cevap ftri1m1t ol 
doğru ııevkedllmeıerl muhtemel bulu. de sabittir. Vela verdlfl cevapta. 
nan diğer İtalyan cUzUtamlan aruın. tcklzln .A.lor ve Yetllburuı: adal• 
da da buna benur kArgaplıklar zu. da da hakimiyetin hukukunun de 
hur etmiştir. edeceğini bildirmifUr. Alman mi 

şalrk arasında. salonun inzibatmı 
temine memur olan polis Sadettin 
Şener derhal kaWin Uzerlne 'a.tıl • 
mıştır. Polisle katil bir mliddet 
mUcadele etmiısler, fakat 90nun. 
da bütün enerji ve tecrilbesinl 
kulla.nan polis m<>muru Sadet.tin 
Şener katilin el nden sust:ılryı 
almaya muvaffak olmuştur. 

Sıtkı iae hakimler heyetinin a.r 
kasma saklanmak suretlle yakayı 
kurtarabilmiştir. MUddeiumumil k 
hadiseye el koymuştur. 7..ekinin bı 
çağı ne ~ekide ele gedrdiği tah 
kik edilmektdlr. 

Ruzveltin Groenland bnkkmd& 
marka ve lzlanda hakkmda da tr 
da hUkümctlne aynı teminatı ver 
olduğunu hatırlatmakta:lır. Fakat 
teminat Amerikayı bu ~ki adaya 
koymaktan mcnetmem!ftlr. 

Beyrutta şaşılacak 
vazıyet.er 

~ Jlat&antı l laeı •TfeM 
Avuatralyahlarla beraber §&rl ı 
ledığini gördllk. 

Halk l8e bu anı wı:un bir aama 
be;-ı beklemekte ve arzu etmekte 

Halbuki burada hUr Franaızıar 
bliyük Britanya aleyhinde kin d 
ları yaraunak için her oey yapıl 
tı. Suriye ve Lübnanda muhua 

- Şimdi bıra.k bunlan Tayfur, bqladıktan bir batta 1<>nra ara 
Bana her şeyi açık söyle .. Seninle ve Fransızca olarak ciagıtııa.ı r,ey 
b8.!}başa çare düşünelim. MUcade. nameler bunun bir delllı olarak ı 
lenin. hayatla mücadelenin sevki - muzun önllode bulunmaktadır. 
ni sana tattıracağım. beyannamelerde şöyle denilmekte 

Ağhyarak ellerime kapandı: "Burun!armd&n ıterl•lDl gömıi 
- Demek beni yalnız bırakmı. gayri menkul aahlbl zeng'.nler ı 

y<>rsun öyle mi Necla? Ah ilen ne Ua zafer'.ni arzu etmekte ve Fr 
melek nıhlu bir k&dınm!Ş8m! mukavemetinin dumıaarnı ıııddeıle 

- Bırak bu sözleri Tayfur dl. lep etm~ktedlrle::. Bazı LUbnan 
yorum sana! Önce şuna emin ol ki linın de bunların atçakça taıepl• 
seni bırakmıyacağmı.. Hakknnda aksettirdikleri beya olunmaktadır· 
böyle bir şUpheye dfuımenP. bile Suriya ve LUbDaDJıların ekserı 
gücenirim. nln mtltteflklerln u.ferinl arzu e·t 

Tayfur minnetle yüzüme baka.. !erini açıkça lıbat eden o:ı be~arı 
rak: meden maada sene Atman:ar tarat 

- Oh! - diye i:Çini çekti • Oh dan neşredilen bir beyannamede Je 
beni nasıl minnet tar ettiğini ta • tchdltı.::-de bulunulm!Jftur: 
6avvur edemezsin NedA. ?. Fa.kat "Il 1 Ja Stuk 1 iki t ,. b · h t · · • c gn:.. 11 !lr aaa 

u penşan aya ıqınde nasıl ya • 'ında 11ebrln dörtle c l'nU tahı iP 
şarsın? Çılcin ncağım. ' 1 d" t b k • 11.ı" 

• • • 
1 

mııı.er ve uı :n ı lnln v ,.oı 
- Benı dU. unme sen ... Ben ha 1 8 •b oınm tardır. SLukala Old 

yata karı:ı olgunum .. Sen cvve:a ş na 
ne olduğunu bana anlat? • v<-tlerln·n 19Dl bir 

Geniş bir nefes ald1 .. Bira?. :ı:ı. 

kinlemiş gibiydi: 
- Sana ı,ır iki k limp ile hro:ı. 

sini föyl:y(') im !'\C'rla • <~i:,e b:.ı ·• 
~ach • Hnni bnzan saruı. bü) tik iş
IC'rdcn bahsederek bU) ilk paralar 
gösterdiğlnı olurdu yn? Onbr bL 
z m An't:ırıı 1'.l 2--tı:nn ve\ a reb=ne 
k ,~ulno ar.ır tmıml:ırın r'lınsı~ ·ıı .. 
H p:;lni. .. Am-ı he. ini ka b tt:m. 
f'nıdi c"im •,. 1'nq -ırıı rı ı· !-ıadı.. .• 
Ol ııö;I r kcn IJ~ ıl!lrı t ';::rn Anğ m 1 

fü'n de üzülihorsun N::c''\! l:l:raıt 
ıı••'"2' rm. r • ) 

: yakınnuzda Haytada vı 
le görillmllflUr." 

l ~ -i/izlc1 
llalebe 
girdiler 

AlillılEp 11 (AA.) - tnsaı z . 
lan.qtlıı aaat ıa tıe Halebe ı:ıııı • 
COf)nm teılahQraUa 1raqdal:llqlerd 
İ:ngf1tzlel: 1ı ı ld s ı ,. .J'.M• rce ıc 
yon eır-11: awllhı '/ ~. 

raya 
kekı 
kaıa 
teabt 
derıb 

baaı1 
lkı 

o~ 
tirıde 
llı\UJ 

teaıı~ 
~ 

-

... 
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ah keme 
alonlarında 

eliri yokmuş ama, ayda 500 
lira masrafı varmış ... 

eyoğlunda basılan bir kumarhanede 
yakalananların muhakemesi 

8 kadı 9 kae n erkek idiler. Hepsinin c'lc ki JOks ha.yatmızı bu meslekle temin 
tık hayata m naup oldu klan kı.. edebUlyoreunuz. Hem sızın aabıkan.ıa 

ınucrtnden anlaşılıyordJ. Biraz eon da varını§. 
ba§ır arkalarından !terek ken Kııdm verecek cevap bulsmam11tı. 

ertni • rnalıkcmeye eoktu"'u :ı:aman Hlıklm kcnd!slne: 
CUcUk SUlh tııahkemesınln salon~ - Artık otur! dedl ve kumar oy. 

r tek dl 1 ti. n eyicl alamıyacak hale gel- nnrken yakalananlan sorguya bll§la. 
aı. 

Okun n talı l.l klkat evrakından anla-
ıtına, göre, bunlar evveJkl gece 

YOğlunda. kumarhane olarak i§letl .. 
bir apartımanda kunınr oynarlar . -uç Clzerindo yakalanmışlar. Az. 
§ey degu. Masanın üzerine tam 

: lira Para bulunmU§. 

k 
Partımanı - yani kumarhaneyi • 
Bdından en yaşlısı, fnke.t en şık ve 

k boyalısı lşletlyormu§. Zabıta, bir 
ecnebinin veya zengin Anadolulu 

c~rııı 
• bir gece içerisinde soyulduğu 

11 
kuınartıaneyi haber almış, ve u .. 
SUrcn bir tarassuttan sonra b11 

Ya h ' -
tkle er gece bir Lakım kadm ve er .. 
aı rln girdiğini ve geç vakte kadar 
• :.rak Babaha karşı döndüklerini 
~t ctnıış, nihayet geçen gece blr

n lre apartımana~dllmı'J ve daire 
llınl§. lçerdekl mUkelleı salonda 

1 masa t ·nar e rafında bir çok kifli poker 
kc.n Yakalanmış, ma nın U:ı:e .. 

llde de t IUı anı 1980 Ura bulunmuji. Ev 
Urıenmıı ve hepsi de adllyeye 

•llnı edlhni§. 

liAkım evve!Cl ev ııahıblnı sorguya 
eku, llzerindekl elb!.scnln en ll§ağı 
50 lira Olduğu bir bakıııta belli olan 
&dın, bUyUk bir soğU.kkanlılıkla: 
- Bızı buraya getirmekle bUyük 
r Ynnlı§lık ettiler, e!endun; dedi. 
-Ya"• 
- Evc~·~iz ailece oturmu§ eğlenf .. 

Ordu it, ' 

: Yanı kurnar oynıyarak.. 
Ne otur cı 

nden ~ endlın, eğ.ence 'kabı.. 
· una J..-uma.r den 

- Allah Al emez ki. 
ll't.Uıce kabi l&h ya ne denir bayan. 
ııı t§l ne? linden oyunda 1980 lira. 

- Ama 1 ın ta rn sanrıerfmtn hepsi de zen 
' Cir klnuıeıerdlr 

- Orası b!zı 1 . 
at. Z&bıta • ıı a.kadar etmez. Fa. 
%in Yllptığı tahkikat sonunda 
lcttı:_vınızi bir kumarhane olarak 

ı<>•nlzl tesbit etmiş 

nı- Yalan, yalan. İ§te ~cpsl burada. 
rer birer ao ltu runuz; hangisi ovimc bir 
ll'larhaııe olarak gclmi§. v,;: Soracağı~ Soracağız. Fakat ev. 

Be aenin lstıcvabını blUrellm de Siz 
Yo~ıunctakı bu apartımanda k~ lf.. 

raya oturuyorsunuz? 
- 160 !ıraya. 
- Bö ı ...... Ye bir apartımanda oturdı: .. 

.,unuza "'Öre ı k \"U ., ay ı · masrafmızın tla Uç 
z lıradan ll§aG"ı olmaoığ"ını sanı.. 

rım. 

- Hatttı daha fazla diyebilirsiniz. 

1 
- Gllzeıı Pekı gelirtnız cedlr? Ya. 

n ııerccıen para alarak geçlnlyorsı.ı.. 
nuz? 

k Bu zamnrıa kadar yüksekten atan 
.. &dırı böyJ'.! bir sual kanı.sında bir. 
~enbi • re vaşırdı, boccl:ımağa başladı: 
k - Şey .. hani ..• ölen kocamdan para 
aldı da.M 

ıı.· - Meseırı n kadar? Hem kocanız 
\~~dl? Ne 1§ yapardı? Lt\tfcn stiyle. 

n z. ı>.ira bu ciheti tahkik ettirmek 
m cbuıiyetındcylz. 

- Ticaretle uğrnoırdı. 
- Meseıtı.:r 

ııın~marhancci kadın, bir tUrlU koca .. 
Niha .ne i3 yaptığını söylıyemıyordu 

~et, ya vn§ bir ll'CSle 

B 
Kunduracıydı, efendim dedi 

u ııözu • · 
aan YBJ:ıakl:!'.;ler söylemez, utancın .. 
saflrlert kızardı. Yıınında (mı. 
çok u~) dediği kimselere karşı 
cak bir ~ıatı. lllllbUki bwıda utana. 
b ~ y Yoktu. Z!ra bu pek tabll 
ır şeydı. Aıııı yaptığı m· ri! 

utanmıyordu da. .,, etlerden 

- l'anl iş anlaşılıyor B' k · r undura .. 
cı olan koc~mz '~!atından sonra stzc 
Pek cUzl bir şey bıraktı"r d d <> '-' an şlm ı. 

Tuhaf değil mi? Bunıardan da hiç 
birisi buranın bir kumarhane olduğu .. 
nu söylemiyor ve hiç birisi de 1980 
liranın lçlnde kendi parası olduğunu 

bildirmiyordu. Böylece yüzlerce lira.. 
yı gozden çıkarıyorlardL Yalnız içle. 
rlnden bir tanesi. kl bunun profeayo. 
nel kumarbazlardan olduğu v~ bu 1fa 
lıı geçindiği kolayca anlll§Ilıyordu. 

19 O liradan 187 lira.sının kendi pa
rası olduğunu ve iade edilmesini ı.s. 

tedl. Fakat bu da kumar oyıındığuu 
inkllr ediyor: 

- Eğlence, efendim, eğlence •. diyor 
du. 

Neticede hllklm kumarhaneci kadı_ 
nı bir ay, diğerlerini dl' . birer gün 
hapse mahkum etti. Ayrıca eviD ka
patılmasını ve 1980 llrasınmda müsade 
reslnl kararlll§tınmştı. 

Kumarhaneci kadından maada.sı. 

nın başka mahkumlycUerl olmadıgm., 
dan cezaları tecil olunmuştu. 

Dı§nn çıkarken dikkat ettim, hiç 
birisi para.tarının gittiğine e.setıen.. 

mlyor, güle oynaya dl§arıya çıkıyor. 
lardı. Fakat yalnız, profesyonelin 137 
Uraeına yandığı bobstll ceketln1 hırs.. 
la Ulkllyrek merdlventerGe:n ll§llğt 

sUratle lnlp gittiğinden anla§ılıyor. 

du. ADLİYE MUHABmt 

Yıkmadan yapmak 
Fiklrler ileri sUrUIUyor : "Beledlye. 

Boynzıd3, Çamlıca tcpcstne eski Tllrk 
uslubu kahveler inşa edecekmiş. Emir 
ga.na, meşhur Çınarlı kahvenin ,.eri
ne de bunlardan bir tane yapımı!,. 

Bahai geçen yer, şimdiki haliyle bl. 
le şehrimizin bll§lıca güzelliklerinden 
blrln1 teşkil ediyor. Hele npul'dan, 
oraya oHyıe bir alıcı gözüyle bakarsa. 
nız, on sekizinci astr lstanbul estamp 
tablolarının canlı bir m odeUnl gOrUr,. 
sün Uz. 

O kadar botı, harap w sakil ~ 
dururken, yeni bir gtlzelllk te.Me ode. 
ceğlmlz znman. niçin mevcut bir gQ. 
zclllğl tahrip etmek aklımıza ge!lr? 

Meseli\, Taksim bahçesi de, eıık1 

halinde pcklılO. fdl. Şayet yeni bahçe 
hnll bir yerde inşa edilseydl §imdi 
bahçemiz iki tane olacaktı. 
Yıkma.dan, neıer, neler -.,.apabilooek 

vaziyetteyiz: ''Yeni bir otel!., d~ 
ce Perapalae arası aklımıza gelmeme. 

Udlr. 
Daha. nice nice mn.ddl ve mıı.nevt 

83halnrda bu böyle!(Akşam ga.:ııete51, 

- Mühim bir keşif üzerinde. 
yiz sanıyorum. 

- Evet doktorcuğum.. Ç'A>k 
mühim .. çok enteresan bir keşif 
bu. • . 

- I...eylanın hatıra dcften!'ı 
herkesten önce bizim gömıcmız 
lazım. 

- ~için? Böyle bir dcfrer 
s~i alakadar eder mi? 

- Ac:ıl bizi ata.kadar eder ... 

E 
!Bic lJaAiAa .2Jaş&ışa - _... -3- -awwwıı ~ --

er jinizi beyhude 
harcamaktan 

çekininiz! 
B I R ço'Tlları ener]ilerini boş 

yere sarf ederler; harcar· 
ıar; tüketirler. B unlar lüzumsuz. 
yere kerıdilerini yıpratırlar... çün
kü ne yapmak istediklerini, nıçın 
uğrtı§trklarını, nereye varacağını 
düşündühlerini, önceden kati su· 
rette tesbit etmemişlerdir. Binaen· 
aleyh beyhude teşebbüsler uğrun· 
da m üti?madiyen koşup yorulurlar. 

kir yolunda dUTup dinlenmeden çe· 
ne yorarlar; böylelikle hem kendi
lerini, hem dinliyenleri yormuş bu
lr1nurlar. 

Bazıla~ı da, kabul ettiremiyecek
leri, kabul edilmesine imkan bulun 
madığını kendilerinin de zahiren 
değilse de içten tasdik ettikleri fi-

lstedıği gayeye erişen adam, bey
hude hareketten ve beyhude soz· 
den ka(;ınmasını bilen adamdır. 
Pro ramla hareket ediniz. Nereye 
ff:deceijinizi ve ne söyliyec-eğitiizi 
evvele/en tasarlayınız. Ancak m u· 
vaffahiyete böylelikle, gideceğiniz 
yere, varacağınız neticeye böylelik
le eri"tn.;'.(: olUTsunuz. 

Istanbuiun. nıeş
hur oburları 

Abdülaziz devrinin en meşhur 
oburu:. izzet hoca 250 marul yemişti 

"Can boğazdan gelir!,, derler •.. bu 
.atalar sözUnUn diğerleri gibi bir değe. 
ri olma& lft.zım. ve... muhakkak da 
vardır. Fakat; bu hal oburluk halln. 
de olmamak prt.lle •• 

Y&fll?llak için yemek. •• hayntm dUs.. 
turlarmdandır. DUeturla.rmdandır a.. 
:ma, dünya Ozerinde bir çok lnsamn 
"yemek lçln yaşadığmı., kim inkAr e. 
debWr? 

Bunun en doğrusu: hısanınr vücut. 
ıanna bünyelerine, hazım imtiııas. 
.kablllyetıne. !;nlı§tıklan tıı g-Ore ye. 
m ek, gıda almak mecburiyetindedir. 
Jer_ ıekıtnl kabul. etmekUr • 

Osma.DlJ içtimalyatmda sofraya ve
rilen ehcmınlyet, yemek hwnısunda 

gösterilen bol müsamaha ~urdur. 
Dllnyanm en nğır, en kUltctll yemek. 
lert. kap, kap, ve bol bol Oamıınlı 

sofrasında 81l'alanır, midelerin ıntuımı 
keseh yağlı, b;ıhar1I çıcfitler mideler. 
den evvel göz doyuran bir manzara 
arzcdcrdi. 

En mutevazl bir eofrtı.dlL çorbadn.n 
b&§lanır, bunu salçalı ve yağu blr et 
yemeği, onu bir kunı sebze taklp e. 
der, pllAv veyn makama yahut da 
börekle yemek. !aslı nihayet bulurdu •• 
Maamatıh dedelerimizin uzun boylan 
na, geni§ omuzlarına, kuvveW tı.dale.. 
lerlne, uzun· ömürlerine bakınca insa. 
nm ••can boğnzdan gelir,, dUsturumı 
tasd!k etmemesi mUmkUn olmuyor. 

* * * 
Eski 1stanbulun, tanz!mnttan sonra 

dcld Osmanıı paytahtmm bir çok rıHh. 
reUcrl arasında oburluk §8mplyonla.. 
rmm da sayıldıgı:nı hiç duydwıuz mu? 

valh kızcağızı <;0eukluğundanbe. 
ri tanırım da. 

- Onun haline hepimiz acıyo_ 
ruz. Ben zaten, onu iburaya ge • 
tirdikleri ilk gün hülanümü ver. 
miştim. 

- Bu hükmü ben de öğrenebı. 
lir miyim? 
~ Leyliı.. bir aile faciasının 

kurbanıdır, demıştim. Hatıra 
defterini okursak, her şey mey
dana çıkacak. 

- O halde ben. bu defteri 
size getirmeğe çalışacağım. 

- Ben bu meselede ibabadan 

Bir oturu§ta orta çapta bir kuzuyu 
kıvıran, UstUne de bir lenger kn.ymtı.k 
la üç tane tam tekerlek ekmek kn.da 
y:Wnl gövdeye indiren §evkcUQ padi. 
§ahlardan tutun da., bir seferde alb 
çift nefer tayınlle iki karavana kuru 
fasul~yi temlzledlktcn sonra ufarak 
bir kUfe tlzUmlln de dibine d:ın eken 
ortahıılll fChlrlllere ve •• - blr tepsi kıy 
malı su böreğini göçUrllp üstüne de 
otuz ufak kAse aşure içen dalkavuk. 
lara İstanbul çok rasUannırıtır-

lnsan mldcs'.nln lıacmlni gözönUne 
gctirlncc. mUfrcdatı bllo dll1 yoran bu 
kadar fa.zla ve çC§iW yemeği yiyen 
bu lnsanlarm, oburlarm bunu nereye 
sığdırdıklarını dll§Unmemek e lden gel 
mlyor_ 

*** 
tatnnbulun meşhur oburlan arasın. 

do. Abc1111A%lz devrlnln Şehzadebll§ı 

camii im&mı me§hur Glllatalı lzzıet bo 
ca en başta gelenlerden blrldir. 

1.zzet bocanm gene me§hur hikf1)'t' .. 
lerlnden birisi, bir Hldrallcz gUnU K.A. 
ğıthanede göstercllği maceradır. 

mcıreııez gezmesine davet olunan 
lzzct hocn, nrka~ıan Uılell meacl. 
dl knyyumu Rifn.t, Dersiamda.n Niyazi 
ve Fatih müderrislerinden Şclınbcttin 
efendilerle birlikte İmrahor kO§ktı ö.. 
nündeki çayırlığa giderler- Daha 
sandalda :iken ko.rnı açıkmağn b&.§lr. 
Y8l} İzzct hoca srındaun arkasmda 
durun sepetlere, hazin bir bakl§la göz 
ntarak yemek. vn.ktinl besaplamağa 

ba§lar .•. Dere kenanndııkl mevktleri. 
ne ~rleşlncc 1zzct hocanın içl ezilme. 
ğe, canı yemek tekmcğo ve hoca bu 

yüriimıek lazım geldiğini bir tür. 
lü kestiremiyordum. 

Doktor bu arada başını bana 
çevirerek: 

- Azizim ,dediı bu ikızm an. 
nesi, kızını bir kere losun ziyare. 
te gelmedi.. Bunun sebebini an. 
lanıa.k mümkün mü ? 

- Leylinın annesi burada 
yoktur, doktorcuğum! Cevdet, 
karısına tel.,.,<"Tnf yamı.. Bugün 
yarın Kayseriden gelecek. 

- Oraya niçin gitmiş? 
- Akrabasından biri hasta 

imiş .. Onu görmeğe gitmiş. 
- Sen bu kadrm tanır mısın? 
- Çok iyi tanırım. On beş se. 

nelikahba ibımızdır. Kızı gibi çok 
hassas, oldukça tahsil görmü~u 
ağır başlı bir kadındır. 

- Boyu ibosu .. Yaşı .. Güzelli. 
ği hakkında da biı-az mallımat 
verir misin? 

Uzun boylu .. Kırk yaşlarında; 
fakat görünüşte otuz beş yaşın. 
dan fazla diyemezsin. Kw kadar 
da güre! ve çok sevimli ibir ka. 
dındır. 

arzu8UllU arkadatlanna 17.bara koyu.. 
ıur .. O aralık Klğıtbanc köyündCD 
bir a.raba marul indlrlldlğlnl gören 
hoca arkada§lanna sorar: 

- İçinizde bana maruı ısmarlıya. 
cak bir inB&f BB.hibi yok mu? 

Derhal pazarlık ba§lar: 
- Bunıard&n kaç ta.ne ini ;ytyebS. 

lirsin hoca ? 

- Elll tanesini.. 
Ve ... kayyum Rıfat efendi i§1 kıN. 

keser: 
- Gel hocam... arabaya yaklao, 

yediğin kadarm.m paruııu ben ~ 
ccğlm! 

laet hoca arabayı durdur. Marul.. 
lamı başına geçer, kollarını mvar, 
kupğını gevoeUr ve.- arabacı lle ar .. 
kada§larınnı mütehayyir balu,.'ll&rı a. 
nıamda blr, ~ on yirmi ~ em_. 
derken bir saat sonra Uç ytls tane mıı. 
rul bulunan arabada em adet kaldığı. 
nı görenler dohşcUe b!riblrlerlne bakı.. 
§trlarken arabacının dizginlere aıııJ. 
dığmt: 

~ Bırak Allah a§kma •. hoCa efen.. 
diyi arabaya değil. İmrahor çayırma 
yanaştırın! • 
~rek beygirleri sUnUlğilnQ gUle. 

rek hnfızalarına kaydederler. 
tzzet hoca., marultann üzerine öğ'le 

yemeğinde bir tepsi börek, Uç tane 
ekmek. btr tencere de lrmlk belvaaı 
yemi§._ 

* • * 
İzzet hocanın oburluk §tlhrcU. sanı. 

ya samanının flkemperverlerlndcn 
Ab<lillhiz ha.na kado.t aksetml§ ••. 
Bir defasında bir kuzuyu i§tlha De 

hafiyeliği yap, LeyHinın hatıra 
defterini elde etm~ çalışaca. 
ğmı. Fakat bir şartla .. 

- Nedir o? 
- Okuduktan sonra bana ia. 

de edeceksin! 
- Hay hay. $& veriyorum .. 

İçinde bize lazım olan malQmatı 
ald1ktan sonra, defteri evvela 
~ibine vereceğim. Biliyorsun 
ki, bu defteri ona getirmek için, 
benim ağzımdan or.a söz veren 
sensin! 

- Doğru. Eğer unutmazsa, bu 
def teri her gün sizden istiyecek. 
tir. 

- Unutmasına imkan yok. 
Defteri ona vere~m .. Ve imha 
etmemesi için her türlU tedbire 
baş vuracağını. Bir noktaya ~k 
ehemmiyet veriyorum: Leyla, 
ı:ı.on ihtisaslarını bu deftere va. 
zacağım söyledi. Acaba neier 
yazacak~ Daha ne gibi sırları 
varki, onları bu defb?rin malı. 
rem sayfalarına tevdi etmek isti. 
yor ... 

Çilnkü bu defter, hastayı kolay. 
ca ted~vi edebilmemiz için yürü
yeceğimiz yolu aydınltacak bir 
meşale demektir. 

Doktora. sordum: 
- Söylediklerinin hepsini din. 

lediniz mi? 
- Evet.. Hiç bir cümleyi ka. 

<;ırmadnn. Bu ü<;üncU aile yuva.. 
sı beni fazla düşündüı.:dü. 

· ziyade aıınenin medhaldar oldu
ğunu sanıyorum. Çünkü IJeyla. 
geldiği gündenberi • en şiddetli 
akseler arasında • annesini sa. 
yıklıyor. 

- Kô.fi. Ben Leylanın hasta. 
lığında anasının parmağı ve te. 
siri olduğurın kaniim. Kim ne 
derse desin.. Ben. bu hastalığın 
altında bir takan kirli çamaşır. 
!arın gizlendiğini tahmin ediyo. 
rum. Allaha. kına şu def teri 
- onlara ezdirmroen - bize 
getırmeğe gayret et. 

.._ Hakkmı7. vr. doktor! Mesc. 
lenin-en mühim tarafı budur. 
Kafasında gizlenen şeyleri defte. 
re döke~ vcniden bir çok ha.. 
kikatler öğreneceğiz demektir. 

Doktorun kanısında bekleşen. 
ler artmıştı. 

Kendisini fa1.la meşgul etme. 
mek için kalktım. 

llroı,irı - İl 1 uma dCre<ıe.) l ıtl'm 
tl•1ıf1.e ko.) nıalı. 

- Benim be~'tlim. işlemiyor, 
doktorcuğum! Onu bu halde gö
rünce pek mütces ir oldum. Za. 

Doktorun odasına varmll)tık . 
Bu sırada kafamın içinde bin 

bir ihtimal canlanıyor. ibu ihtL 
mallerden banrrisinin ürerindcn - Kırk yılda ibir kere polis 

- Bana müsaade. doktorcu. 
ğum! 

SAYFA-:5 

Fıkra 
::::::::::::11 

Kadın Dayağı · 
lemleket gazctClcıiııdca bfrtnclt!ı 

bir ndamın karısından dayak Jtı 1fL. 
nl okuduk. Haberde her ne kadar 
f zla tAfsllA t yotn;n da bu .l im 
ııo1>3 ile atılınıılt ihtimali olduğu gL 
bl. tokun.)-e Ue kaf -ıı vo.. 
rulıİıak uretile vukua g ldlfl 
d ünWcblllr... Her ne olnnıa nlsun 
bir ~rkek bir 1..--adıııd:ın d:ıynk ~er

se bu bir şcref5lzllk midir: de •il 
midir? blitUn m sclt> buradadır. 

\ 1nktflo nınhallcslndc E~·Hya teıı.. 

mlye olunan bir zat h l'f'mlnde.n ga,. 

b3b akşam d:ıynl> >ermiş. NI ~ 
m:ılınUeJJ daynnnmıyam : - ren.. 
dl, dcnıfş, nccUr li(Jnin bu kahpeden 
çektiğin. Şunu U\tllk et cnnım! NI. 
klihını ödemefe lktldarm yoksa bb 
verlrb:!,. 

E\ii, efendi on ~"'llbı \"f'mılş: 
- Y bn, öyle dlyonmnoT. ama. ka.. 
dcrdıı bb:lnı )iye<lf'I• bir clayaıtımtt 
vnrmı : ne yap::ılım: huna da rok 
şUkUr! dn.ynğı mnhallo bakkalından 
.wmınd.lkya, karıdan )C"111<!., 

'A RF.TTI ' 

göçüren hUnklr, hocayı merak ederek 
bir ramazanda utanı. çağırır. Hünktır 
la. bir sofrada oturmanm verdiği hlca. 
bın altında. §ahane iftar eo!rn.aındakt 
nefis reçellere, ~!Ui simlt ve pide. 
lere yan g6zle bakan hoca bir tUrtU 
serbest yiyemez, bir arnlık dl§arı çı
kan hUnkAr, be§ dakika sonra. &\'det • 
te eof'nıyı bomboş görünce gUIUmsıye .. 
rek sorar: 

- Hocam .. hlzmctktırlar mı kaldır. 
dıT 

İzzet hoca cevabı yapııtırır. 
- Heybeti şahaneniZden ~ r ıytp sır .. 

oldular §e\'keUQm. 

Sıra yemeğe ı;ellnoe bir kAac çor. 
bayı bir solukta., bir kuzuyu yanm 
saatte tcmlzllyen imam, bir sini böre.. 
ğl ve bir lenger pDbla btr tepsi bak.. 
Javayı da. yiyerek padişahın bnyrcUe 
irileşen gözleri önünde §tlkrcder. Ab
dUll'izlz bu a.dn.mm aldığı para ile do .. 
yamıyııcağmı hesaplıyarak bol bir lh.. 
sandan sonra. maaşmın Uç misline çı .. 
kanlmasmı !rnde eder. 

* * * 
lızet hocadan b3§ka l&tıuıbulun 

meşhur oburıarı arasında bir helva. 
cınnı tekmil lll!l\"asmı be§ kul'\1§8 do,.. 

yuncuyaa kad' r yemek pazarlığı ile 
temızuyen Hubyıırlı U%Un Hafız, iki 
buCU]c okka erl~te pUAvını ~dikten 
sonra bir kova. dolusu vl§ne h~tmı 
içen Uıngalı Boşnn.k Mustafa. bir do. 
fa do. iki Hindi dolmasile b!r tepsi tel 
kadnyifinl gBçUren Nipota§lı Refik 
molla da az §öhreUllerden değildir. 

Veılefendl zadenin, devrin oburların.. 
dan on kl§iye verdiği hususı bir ziya.. 
fette sekiz koyun kestlrdlğl, elll ok. 
kalık ekmek harcadığı, on iki tep& bö 
rck, o kadar lenger pUAv v lkl ka. 
zan dolusu da tızUm ho,,afı sarfettlğt 
ktı.hyası tarafından rivayet olunmuş. 
tur. 

... * * 
Bugün dUnyo. Uzerlndekt guta mad

delerinin azlığını, her t.ara.ftak1 hayat 
pa.bn.lılığmı gördükçe lnsan. o dtm1n 
§l.mdl blkf1ye dinler gibi maceralarına 
kulak verdiği oburlarmı d~erek: 

- Ya bugiln dllnyııya gelselerdi 
halleri nice olurdu!? dcmemeaı mtıın. 
kün olmuyor •.• 

Rami \\\uz 

- Güle güle, azizim! Sakın bu 
meseleyi ihmal etme r<ı: •• . uvnıyor. 
sunki gittikçe muammalaşan bir 
hastanın mukaddenı.tı bu defte. 
re bağlıdır. Onu, bir iki gün 
içinde istiyorum. .. 
Bakırköyünden dönerken. ken 

di kendime soruyordum: • 
- Doktora söz v~rdim .. Fa. 

kat, bu csrar~iz defteri acaba 
kolayca ele geçirebilecek miyim? 

Trende, uzun reesafeler bir. 
denbire gözümün önünde kısalır. 
k~~· Leylanın hayalini görür 
gıbı oluyorum .. Gözleri, mumya. 
lanmı3 bir ölünün yüzündeki 
kapalı gözler gibi manasız dunı. 
yor, Leylanm söz1eri hfüfı. ku. 
lakJarımda çınlayordu: "Y(}Sit 
kaplı defter. benim en samimi 
dostum ,en riyasız arkada.c;ımdır. 
Ah. bir kere ona kavuşabiL 
~m .. ,. 

Bu hatıra defternlde kimbilir 
ne gizli hakikatler vardı! 

Leylayı tedavi eden doktor. bu 
defterde kendisini aydrnlatnca:k 
ve tedaviyi kolaylaştıracak pek 
mhim şeyler bulaca ··rıı umuyor. 
du. 

İyi ama. Lcylanm Maçkada.ID 
yatak odasına girmek, karyola. 
sını altst etmek, yatağını so"'kp 
defteri aramak, tn:hrnin edildiği 
kadar da :kolay bir iş deği!d\. 

(Dooamı t:ıtW) 

ya .. 
ül 

e 
a
rı 



. 17. 
- Nasıl siz misin~? Ne 

diye yüzünüzü böyle saklı. 
yorsunuz. Bütün Londrada 
herkesin tanıdığı meşhur ga. 
bardin ı ardösünüz olmasa. 

Adam sinirli sinirli güldü: 
- Demek pardösüm ol

masa kimse benim Con 
Loms olduğumu anlamıya • 
cak, öyle mi Torkanay? er. 
halde bu gece, yağmur altın. 
da dola§a dolaşa soğuk al
dığımı söylesem bana ina. 
nırsımz. işte bunun için, boy 
numu, boğazımı burnuma ka 
dar bir sargı ile sardım. Göz 
lerime \:aktığım siyah gözlük 
lere gelince bu da sebebsiz 
değil ... Etrafımda beni çabu
cak tanımamaları lazım ge. 
len bir takım adamlar dola
'ıyor. 

T orkanay omuzlarını silk
ti. Gazetecinin etrafını bir 
sürü esrarla çevrilmiş gibi 
göstermekten hazzettiğini es 
kidenberi bilir. 

- Bu gece soğuk aldınız 
öyle ıni? Old Ok HaJd par. 
kındaki gezintiniz esnasında 
ehemmiyetli bir şeyler öğren 
diniz mi? 

- Belki .•• 
- Neler öğrendiniz? 

Gazeteci bu suali işitme. 
miş gibidir. Müfettişe cevap 
verecek yerde başkomisere 
dönerek Iakay..: bir sesle sor
mağa başladı: 

- Ştaynın öldürülmesi et. 
rafında tahkikat ne netice 
verdi? Haydudu yakalaya. 
b;Jdiniz mi? 

Torkanay soğuk bir tavır. 
la söze karı:ııtı: 

- Bu size ait bir iş değil 
Loms. 

Gazeteci alay etti: 
- Öyle mi sanıyorsunuz? 

Eğer hakikat böyle ise bu 
işte siz zararlı çıkars:nız. 
Çünkü size verecek iyi bir 
haberim vardı. Ehemmiyetli 
bir haber. Siz de bu haber. 
den mahrum kalacaksınız. 

- Haydi canım Loms. 
Kurnazlık istemez. 

- Azizim bu gece, Sürey 
de yaptığım gece gezintisine 
gelmemekle hata e'L1İniz. Be. 
..JJimle gelseydiniz belki siz 
de soğuk alırdınız ama öğ. 
rendikleriniz bu soğuk alma 
ğa değerdi. Düşününüz bir 
kere ... Şimdi gururla söyli. 
yebilirim ki şimdi Londra. 
da, bu gece kazaya uğrıyan 
Bentley markalı siyah oto. 
mobilin sahibinin kim oldu. 
ğunu bilen dört kişiden biri 
ıi de benim. 

-Loms! 
- Canın isterse azızım 

Sen sualime cevap ver, ben 
sana bildiklerimi sövJiyeviın 

Başmüfettiş birdenbire 
cevap vermişti. 

- Geliniz. 
-Nereye gidiyoruz? 

- Odama. 
- Peki, doğrusu çok lü-

tufkarsınız başmiifettiş. 
M.üf ettişin odasına girer 

girmP-z T orkanay gazeteciyE' 
döndü: 

- Bu otomobilin sahibi 
kimdir? 

Gazelieci bir koltd1 a otu. 
rarak sükunetle cevan verdi: 

- Ştayn ölümü etrafında 
tahkikattan ne netice çıktı -
ğını bana söylerseniz ben de 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 
derhal bildiklerimi anlatı. yorum Loms. Bütün deliller ' 
rım. aynı adamın aleyhinde çıktı. 

Müfettiş, bir dakika dik -Aynı adamın mı? 
dik gazeteciye baktı Bu şey. - Evet Kollarsonun, polis 
tan herif dediğinden vazgeç. ler yahudinin bindiği taksi. 
miyor. Demek oluyor ki bu 1 yi buldular. Taksiyi Hayd 
ölüm etraf mda gazetecilere parkın bir yolunda iki kapısı 
izahat verilecek. O halde... açık olarak bırakmışlar. 

Torkanay ağır bir sesle sö. - Şoför ne olmuş? 
ze batladı: - Kaçmıf. Zaten bu tak. 

- Peki Loms, tahkika\ ne- siyi cinayetten bir saat evvel 
ticesini size söylerim, fakat Sarıyıldız garajından çalmış 
evvelce otomobil sahibini öğ lar. 
renmek istiyorum. 

- Onu söylersem sualime 
cevap vereceğinize namusu. 
nuz üzerinize söz veriyor mu 
sunuz? 

- Evet, arabanın sahibi 
kimdir? 

- Artur Kollarsan. 
- Nasıl bunu nereden bi. 

liyorsunuz? 
- Farzediniz ki araba 

Old Ok Halde bana sürüne. 
rek geçti. Farzediniz ki onu 
tanıdım ve gene farzediniz 
ki araba yanarken uzaktan 
yangını seyrettim. 

- Fakat araba ortadan 
kaybolmuş, öyle değil mi? 

- Şüphesiz, Kollarson, a. 
rabasının orada kalmasını 
istemiyordu. Arabanın enka. 
zını kaldırmak için garaj • 
dan bir adam getirtti. Bu gü. 
zel delikanlının garajına ka. 
dar öyle bir uzansak fayda. 
sız olmaz sanırım. Ben bu 
niyetteyim. isterseniz siz de 
beraber geliniz! 

T orkanay tebessüm etti: 
- Hilenizi anladım Loms. 

Kollarsonun evine olan ziya., 
retinize resmi bir mana ver. 
mek istediniz, onun için bu. 
raya geldiniz değil mi? 

- Evet, yalnız batıma gi. 
dip de Kollarsonun garajını 
ziyaret etmek istesem beni 
kapıdan kovar. Haydi hen 
bildiklerimi söyledim. Sen 
de Ştayn i§İne dair ne bili. 
yorsan söyle! 

- Bir dakika sabre\ Loms. 
demin bana bu otomobil ka. 
zasını bilen dört kiti olduğu. 
nu söylüyordun, kimdir bu 
adamlar? 

- Dört kişi mi? Evet dört 
kişi ... dinle evvela Artur Kol 
larson. 

- Evet, ötekiler. 
- Arabanın enkazını kal. 

dıran garaj memuru. 
- Peki seninle üç etti. Ya 

dördüncilsü kim? 
- Mariba Li. 
- Sahi mi? 
- Tabii sahi, kıymetli mü 

fettitiniz Marilıa Li. 
- Buuu nereden çıkarıyor 

sunuz? 
- Bu gece saat ikiye doğ. 

ru Mariba Li, Kollarsonun e. 
vine uğradı. 

- Demek oluver ki Mari
ba Linin her şeyi. .. 

- Evet Mariba Linin her 
teyi bildiğini iddia ediyo. 
rum. 

- Baş müfettiş düşünceli 
bir tavırla mırıldandı: 

ti: 

- Belki de hakhs1n Loms. 
Gaze· .. eci fikrinde ısrar et. 

- Tabii haklıyım. Şimdi 
siz bana Ştayn iıinin sonu ne 
oldu, söyleyiniz bakayım. 

T orkanay omuzlarrnı silk. 
ti. 

- Bunu da şimdiye kadar 
ke§f etmem it olmanıza fB.f I· 

(Devamı var) 

Memnu imiş 
İhtiyar bir adam parkın 'bek.. 

çisine yaklaştı ve b(ış lira düşür. 
düğünü bulunursa kendisine ve. 
rilmesini rica etti. 

Bekçi hiddetle yerinden frr· 
ladı: 

- Efendi, efendi, dedi, sen 
parkta yere kağıt atmanın mem. 
nu olduğunu bilmiyor musun? 

Usulü tedavi 
Küçük Canan yüzünü çarp. 

mış, yanağım acıtmıştı. Ağlayor· 
du, amcası çocuğu hemen kuca.. 
ğına aldı ve: 

- Bak kızım ben nasıl geçir~ 
rim yanağını ... 

Dedi ve öperek yanağının 
geçtiğine küçüğü inandırdı. 

Aradan bir kaç gün geçti 
amcası yukarıda otururken aşa... 
ğıdan küçük Canan şöyle ses
lendi: 

- Amca koş çabuk gel. Bizim 
Fatına kız ayağım vurdu, ağl~ 
yor. 

Sarhoşluk 
- Birader, ben ne kadar iç. 

sem sarhoş olamıyorum. 
- Olursun .. Bir kere tecrübe 

et .. 
- Ettim bira.der. Geçen gün 

zengin bir dostla en meşhur sa. 
\onların birinde şampanya. vis. 
kı, şarap hepsinden içtim hiç 
tutmadı, ben artık sarhoş olamı. 
yorum .. 

- Olursun, birader, olursun, 
hem o kadar büyük yere değil 
bir bahçeye git, iki tek rakı iç, 
ama kendi cebinden iç bak hesap 
~e!dikten sonra anlarsın sarhoş. 
funu ... 

Düşmek 
Daireve geç gelmek itiyadında 

olan memur. o gün "de tam bir 
=;aat geç gelmişti. Müdür kendisi. 
ni ça~ı. 

- Neredeydiniz? dedi .. Tam 
bir saat geç kaldınız. 

- Evin rnerdirenlerinden düş 
tüm de ... 

- İyi ama sizin evin merdi
venlerinden düşmek bir saat mi 
sürüyor? 

J}~- ; ._ ~i_(/rı J _)· 
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18.80 Konuşma 
18.40 Piyasa 

ınrktlan 

uı.oo DerUeeme 
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19.15 Tango 
orkelltraaı 

19.SO Ajans 
10.-15 Yurttan 

ııe15ler 

20.15 Radyo 
ga7.et.Mf 

20." Faad 

~ 
ll.00 Ziraat 

takvtml 
.'.LlO Fud 

beyet.I 
ll.23 San'atk&r. 
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konU!JUYOr 

21.40 Senfonik 
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YERr.t MALLAR SERGtSl AÇ.ILL~CA 
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tan latıfadeyt bilmeli t 
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V P lciebağı prevantoryom ve aanatoryomunun 

eksiltm~ ilanı 

Grup 
No: Cins! 
1 Sa.:leyafı: 

2 Dağlıç eti 
Kuzu eU 
Sığır eU 

8 Yat sebze 
4 Kuru faauıye 

Nohut 
Barbunya fasulye 
Kuru bamya "çiçek, 
Yeıll mercimek 
Kırmız• mercimek 
Pl.r1nç 
llııiutiak tuzu 

15 Toz şeker 
Kesme §eker 

6 Yq meyve 
1 Yumurta 

Pata ter 
Sofin 
sarmısak 

fi Yoğurt 

9 Beyaz peynir 
Kap.r peynir 

10 Zeytin 
Sabun 
Soda 

11 Un "birinci nevi" 
Makarna irmlkll 
Şehriye 

Nlpata 
Pirinç UDU 

12 Mun ••meıf 
ıs Arpa 

Saman 
tnce kepek 
Kaim kepek 
Arpa kırmam 

H EkmeJr 

Grup 
No: 

Sadeyatı 

Et 
Yq Hbze 
Kunı erzak 
Şeker 

r&hmlıı tlk teminat 
bedeli Tutan akçesi 

Miktan K~. S. Lira Krf. Lira Krı. 
6.000 Kg. 155 9300 AA7 l50 Kapalı 

!0.000 .. 
6.000 " 
2.000 ,. 

39 kalem Muhtellf 
l.l500 Kg. 30 

500 • 30 
300 .. 
100 • 
300 .. 
200 .. 

10.000 .. 
1.500 • 

10000 • 
2.000 • 

19 
110 

22 
22 
50 

7 

47 
50 

16 kalem Muhtellf 
s~.000 adet 2 50 
10.000 Kg. H 

•.000 " 8 
250 • 

:.'i.000 .. 

4.000 .. 
2.000 .. 

. , 

1.000 " 
4.000 " 
4.000 -

4 000 .. 
4.000 .. 

300 .. 
soo .. 
300 • 

~ 

70 
100 

sıs 

50 
9 

2l'i 
45 
•5 
33 

33 

•OO ~ki 460 
15.000 Kg. 11 

10.000 .. 6 
15.000 • 11 
&.000 • 10 
2.200 - 11 MI 

12000 
3600 

900 

16500 

ısn• 40 
570 
150 

57 
110 

66 .. 
500( 
105 

6102 

4700 
1000 

5700 

2827 50 

875 
1400 
320 
12a 

2720 

1250 
2WO 
2000 

360 
2000 
360 

2720 

1000 
1800 
135 

99 
99 

3133 
18•0 

550 
600 
550 
500 
253 

2453 

.0.000 • 12 2S 4900 

1237 !50 kapalı 

406 08 kapalı 

kapalı 

427 110 kapalı 

212 06 açık 

20• ac;rı.. 

93 75 aÇtK 

360 

204 

23!5 
138 

açık 

açık 

açık 

açık 

183 97 açık 

367 l50 açık 

Ekalltmenln Ekalltmenin EkaUtmenln 
tar1hJ gUnO aaau 

22.Vll.19il cumarteal 

• • • 
• • .. 
• • • 
• • • 

1 
2 
8 
4 
IS 
6 
7 
8 
9 

Yaı meyve 
Yumurta ve aa1re 

Yotwt 

• • • 
• " " 

28.VII.19"1 pazarteal 

10 80 
10 l50 
11 10 
11 so 
11 l50 
12 10 
12 so 
ıs •o 
H 00 
1' 20 10 

11 
12 
13 
1f 

Peynir 

Zeytin veaa.1re 
Unlu mevad 
Odun 
Hayvan yfllll 
Ekmek 

.. 
• .. 
• .. 
• 

.. 
• 
• .. 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
1 

• 

l4ı '° 
1& 00 
1620 

ıcs '° 
Valdebag· prevantc-ryom ve san&toryomunun yukarda chuı ve mlktan 

yaztl• 1~1 malt yılı erzalr ft yakacatı ekatltmeye konmuıtur. tateklllerlll 
rruplaı bızaamda yu1Jı gt1ll ve aaatıerde C&taloflund& ytlkaek mektepler 
muballt'btdllği binasında toplanacak olan komlayona teminat aıakbuslan. 
yen! aene ticaret oduı vesika.Ilı ve et ile sadeyağı mUnakaaaaına ifUrak ede. 
cekierin mllcaesel.erle a.c.nede en az 10000 liralık liralık f§ yaptıklarma dair 
resmt muesaeııelerden e:acaklan belgelerle müracaat etmeleri ve kapalı zarf 

\ 

usulile lhıtlea. 7apılacak olan grııp:ara alt teldif mektuplarmı ekalltme ııa. 
atındm blr aaat evveı kcmiayona teııllm etmeleri ,arttır. 

Şartnameler Valdet·atı Prava~~om Je S&Da.toı'f.Qlll 1d&ralal mtın. 
cut eımerek r;ör1J.1ebtılr, (&7S8) · 

Evlenme teklifleri 

Evlenme 1 
• 37 yqmd& 178 bo~ 

tenli, ka§ı. gözü aly&h. • 
hiç evlenmenıl§ kJmsealz çtrld' 
yan, ayda net 105 lira. maafllt 
40 lira geliri bulunan bUyUk 
kanın memuru, vfyolonael ve 
çatan bir erkek 20..S5 aruı "'-' 
kız uzun boylu, beyu tenli 
veya kumral, mütenaaip vOcU 
alhhatte, yUzUne bakılır, iyi 
görmll§ şen ve aamlml bir 
anlaşmak ve evlenmek istedi 
Bu bayanm ev it ve ldareal 
kabilse küçük bir geliri ol 
zımdrr. {Bankacı 88) rem..ztne 
c:ı.at • 226 

• Ta.haili yüksek, memJelıt• 

zan!:lı tanılan bir aerbeat m 
hıt.. ya,, 37, 600 lira aylık 
dır. Aynca memlekette mwsb' 
yapan bir mUeaseaenln aahfbl, 
ye kadar hiç evlenmemlıUr. 
dır. E§lni hrr bakımdan mdll.. 
bilir. 25 yaşlarında kız veya dul 
tenli, güzel gö=IU mütenaaip 
güzel bir bayanıa ha:ratmı 
mek ı.stemektedlr. Servet .
aramamaktadır. Sarih adreS * 
sila.Uı mektupla '(A. 17) r 
zılmast • 227 

• Bir dolttorun vey:ı difÇUUO 
da hizmet edebilir enj •kı.lyoll 
tabak?cılık l§ler'.nden anlartJO. 

1 
nız sabah gidip ak,am ge1meJS 
ı.stıyenlerln ııdresime blldlrm 
TopKapı Fatmuultan matıal 

hem efendi aokak 10 numaradf 
• Lise mezunu biraz traıı•

blr genç az bir UcreUe Ç&llf 

mektedir Be§lktaf TUrlr All 
leai Loıb&hçe sokağı numara 
det adına müracaat. 

• Orta 3 de, 15 yaımcıa b1f 
mağazalarda vaya yazth&nel 
Uşmak ıatemekt.edir. Çarfıka 

tat sokqı nuınar& 1 • m 
• Mubuebede 23 seneden f 

rübesi olan bir mubaatp y 
veya diğer Ucar1 mueaaeaeıe 
ramaktadır. Haftada blrka~ 
birkaç saat de çalıpblllr 

remzine müracaat. 
• 18 yaımda lise aon amıı 

rınden biri taUllnl geçirmek 
şey öğrenmek maksadile bir 
yanında çaıışmak isteme-kte4'r 
çalışmll mukabilinde hiçbir 
beklememektedir. MakA&dı bir 
renmektır. lSeven) remzlntı m 

• 33 ya~ında askerlikle aJ 
mıy:ın eski yazılarla daktilo 
ı;-enç kAtip.ik !fi aramakt&dıl'· 
remzine müracaat. 

• Diplomalı bir bemılre ve t11 
tabakıcı aranmaktadır. Şiflld41 
taııyonda C&fer Tayyar Ka.nıca' 
cerrahi kllniğl.M mUracaaU. 

• 2o.25 ya§lannd& ıenı;: 

bayaoı mürebbiyelik yapmıık 
iki çocuğa bakmak istemekte 
rübelldir, elınde iyl hizme• 
vardır. Taıraya da gider. t. 
ll'eriköyUııde ikinci baruUıan• 
sinde 9P numarada Güllzat 
müracaatı.an. 

• l'ürkçe, frana:ızca " mili' 
almanca ve daktilo blleıı genç 
yan lf aramaktadır. (Rek ı 
müracaat. 

• Uı:.tveraiteye devam edeD 

lnglllr.ce blleıı bir senç lat.aD 
km bir myeaaeaede vazlte ar 
dır. ucuzca lngill.zce deralert dl 
(H.M. 19. Aj'uatoe) rem&ine llJ 

at. 
• Orta 8 ind amıfl .U.Yi 

ıer dolayıaile bırakmak mec 
de ka1an 338 doğuJDlu mtUııe·-1111'1'111• 
tllo bilır ve hesabı kaTfttJ1 
genç il aramaktadır, (K.Uol 
mllr&C&&t. 

AldıTına: 

~ ....... ,..... 
~ 
... plan .... ' dl 
................. "'19 ,,. 

79 ··~ aldlnmlul. 

(Pik 81) (8. 8) (lıl. 11) 
(Çevik lM) (TekyUdm I) , .. , 
(B&yaıı qçı) (2092) (KuaılO) ( 
(B. 118) '(Sumer) (:X. N.) ( 
(Hadlye) '(Temiz kalb) (oeoJ' 
(J'.K. :ZS) (Tek) {S. 8) (~ 
(Cahlde G~ J1)(18.Nurdl( 

<ac» ~ 


