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&ııibl ve Vmam Ne.,rlyat MOdtlrt> 

Hcıaan Rcuim Us 
Basıldığı yer 

VAKn l\IATBAASİ 
ıbkııra CaddeSl V AKIT Yurcıtı 

_IAPONYA 
Sovvet 

hududuna 
asker 

sevkine 
başladı 

---<>---

Preııs Konoye Sevkiyat Şansiden 
HükOmetıe ordu arasında Mançuri ve Kalgana 
Sıkı birlik es:s·sine doğru yapllıvor 

karar verdi 
---<>--

Japonyanın harici 
~·y setinde değıs . klik 

olrnıyacak 
, 19 (A.A. ) - J a pon siyasi 
rinın fikrine göre, beyneımı. 

vet dolayısile Japonyanın dip .. 
gayelerinl tahakkuk ettircbl:.. 

in dış siyasetini memleketin 
• mildııfaasına Lstınat ettirmesi 

Jı.zımdır. 

Prens Konoye bu sebeble siyası ba. 
knndan partilerle ltı.knsı olan bUtUn 

Deı:amı 2 lncl sayfada 

Alman kuvvetleri 
Süratle şarka 
doğru ilerliyor 

Peipln~, 19 (A.A.) - Röyter bil
diriyor: 

HenUz teyit edilmemi' bulunan 
haberlere göre Japon kıtalarmı hamil 
trenler Şansidı>n Mançurtye ve şimal 
de Kalgan:ı doğru gelmeğe baıılamış. 
tır. Peipingln garbmdaki istasyonlar. 
da mutaddan fazla kıtalar bulunması 
bunların pek muhtemel olarak Kal. 
gana sevkedileceklerini tahmin ettir .. 
mcktedir, Eğer bu haberler teeyyüt 
edecek olursa Rusyaya karııı Mongo-
1Lstan civarında ihtiyat olarak ooıun. 
durulmakta olan Japon kıtalarmın 

tak,1yesi !c;l.n yapılan bir hnreket 
kar§ısmda olduğumuzu kabul etmek 
ltzım gelecektir. Esaaen son günler. 
de :Meng civarmua hiçbir çarpt§ma 
clmamıştır. Bu hava.lide birkaç aydan 
beri ldeta sUkfuı hUküm ııUrmektedir. 

Peiping ile Fugan arasındaki ekap. 
pres sel"Visi iki gün tatil edilmiştir. 

Bunun sebebi hakkında. hiçbir §eY eöy 
lenmemi§ olmakla beraber bu tedbirin 
askcrl zaruret dolayısile alındığı zan. 

dedUmektedlr. 

Libya da 
bir Alman 

dafi 
Tayyare 

Topu 

ADLiYED 
PAZA T G 

il 

) 

Moskovadaki Italyan 
ve Danimarka se-

fi leri Karsa ge di er 
1 
1 italyan 

sefirine 
28 kişi 

refakat ed·yor 
Kanı, 19 (A.A.J - ltaıyanm :Mos. 

kova büyük elçisl lle büyük clçWk 
crkA.m ve memur...ninden 28 kfLı1 ve 
Danimarka elçisi ile maiyetinden mu_ 
l'<'.Jtkep bir kafile dUn saat 8,80 dn 
Sovyet Rusyadan hudutlarımıza geç. 
mi§ ve Kızılcaucak istasyonunda bari 
clye vektıleU memurlarından Şemse~ 
Un Mardin ve Kars emniyet mUdUrU 
Ziya Sucr tarafından karşılıı.nml§lar. 
dır. 

Bu hudut istasyonumuzdan hareket 
eden İtalyan ve Danimarka bUyUk 
ve orta clçillklerl crkAnı saat 11,85 tc 
Karııa varmr§lar ve burada da vaıJ 

ve mevki komutan vekUlerı kendileri. 
ne h~ geldiniz demi§ler ve misafirlere 
istasyon ıınlonunda hazırlruımI§ olan 

bUfede izaz ve ikramda bulunmuıııar 
dır. 

YAZ TAT'Li Mihver 

ltaıyan ve Danimarka h eyetleri a:ı
nt 12,SO da trenle SankaIDŞI. hareket 
etml§tl.r. 

1 k • vv 1 İngiliz 

Buyuk Sovyet kuv~etlerı 
ım 1a ed idi 

:erlin, 19 (A. A.) - D. N . B: 
ras ~anlar, Vjtebsk'le Mohilev a
ni ~n h büyUk Sov'Yet kuvvetleri .. 
k ını !1 ettikten ını rn silratle şar 
~ dogru ilerlemişlerdir Mlihim 

1 
milnaknle merkezi oian c;mo _ 

1~nak evvelce de bildiri lil ii!'i g 'bi 
Mi temmuzda ~gal edilmiştir. 
at nskde.n Moskovaya giden oto .. 
b ratın ınşa edilmlf.i kısmı burada 

Sovyet tebliği 
Leningrad ve Moskovaya 

doğru ilerlemeye 
teşebbüs eden 

Nöbetçi kalacak mahkeıneler teshil 
edilip alakadarlara bildirildi 

mevzilerini 
,tahkim ediyor 

----<>-

" Cep muhripleri ,, 
Ak denize 
geldiler 

a.ı;lamaktadır. 

Alman 
kuvvetlerile 

şiddetli 
muharebeler 

l60 bin nUfuslu bu şehirde mU.. 
;ınunat, tayyare ve birçok bez 
abrikalnn bulunmaktadır. Mosko .. 
~~ latikametinde son bilyilk şc • 
ır olan Smolensk'in müdafaası i-

iın bu mıntakadakl blitUn Sovyet oluyor 
UVvetleri kullanılmıştır. Müdafaa 
~: şid~etli olmuştur. .A:lman kı.. --o-

n düşmana ko.ntı zay at v<'rd!- Besarabyadaki Rumen 
rcrck Sovyet mukavemetini kır • kı l .1,., h . 
mışlardır. Smolensk'in zaptı esna.. ta arı sı !1 !an tecrıt 
sında Almanlnrtn znyiatı son de - ı edıldı 
reee azdır. ..., ı·ausı 2 tnc\ sayfada 

Adliye yaz tatili yarından sonra 
b&§lıyacaktır. MUddclumumlllk tatil 
zamanmda nöbetçi kalacak mıı.hkcme 
lerin bir listesini yapmış, al!Lkadarla. 
ra tebliğ etmiştir. 

Llsteye göre, bu tatil ayında ikin.. 
el ağır ceza mahkemesi tatil olacak, 
birinci ağır ecza mahkemesi çalışa.. 

caktır. 

A.sliye ceza mahkemelerinden 1 inci, 
2 inci ve 6 meı eczalar nöbetçidir. 
mrlnci ceza hem kendi işine, hem de 
OçllncU ve yedinci ecza mtıhkcmeler!. 
nin işine, ikinci ~uı. hem kendi işine, 
hem de dördUncU cezanın L,ıne, altıncı 
ceza da hem kendi i§inC, hem de B<'. 
klzlnci cezanm tıılerine b~ka.caktır. 

Asliye UçUncU Ucarct mahkemesi 

l 
bem kendi işine, bem de diğer ticaret 
mahkemelerinin mnstacel davalarını 
görecektir. 

Sürpagopta aranan milyon
luk define henüz çıkmadı 

Bugünkü kazıda üç metreye kadar inildi 
Bir ınUyon lira ktymet!ndcki de!l

nenın meydana çıkarılması irin SUrp 
agop :ın " 
bUtlln czarlığuıda yapılan hafriyat 
bu de!~zı ile <revam ctmektedır. Dün. 

c hlkô.yesını blltUn meraklı 

tafsllAUle okuyucularımıza. blldinniJ. ı -~---...--~--,-
tik. 

MuhabUimlz ara§tmnayı alQ.kadar. .. .... 
ıarıa beraber takip etmektedir. Bugün 

_.. Devamı ı inci sayfada 

HiS VE AŞK ROMANI 

SEHVET YOLCUSU 
Nakleden: MUZAFFER ACAR 

Zengin bir kndrn fnklr bir genel tabanca ile öldürüyor. BU dna. 
yetin bebl nedlrP 

"Şflln et yolcusu Uz " g .cı, zengin kimsesiz, alle cemiyetinden or.a.k 
Yaıınmı:J, ldmsc ıarafmıbn ıınlnşıl~ bir ltadmm feci Akıbetlnl 
biltUn kadınlık znnnarnu ve nlhayet na.sil bir çok clnayetıc.re eebe. 
blyet vcrdiğlnl \'t n.ıwl katil oldufunu anlAtmBktAdır· 

"Şehvet yolcusu,, blr!,'-Ok ldınselcrtn gittiği yolu gurece-ğ'ln.lz 'ftJ me. 
rnkla takip ec1ooeğlnl:ı. bir aok romanıdır. 

2 nci sayfada başladı 

Asllye hukuklardan birinci, nltmcı 
ve orıuncu mıı.hkemcler n6betçidir. 

Sulh mahkemelerinden Bnkırk6y, 

Eyüp, Fatih, Beyoğlu, Sultanahmet 
2 inci, Sanver, Beykoz, Üsküdar, Ka.. 
dıköy, Kartal, Adalar sulh cezaları 

ile Beşiktaş ve Üsküdar sulh hukuk 
mahkemeleri çalıııaeaktır. Diğer ka
zaların sulh hukuk ~ıerine sulh ceza 
mahkemeleri bnkncaklnrdır. 

Adliyenin tatili 5 eylQlc kad:ır dC'. 

vam edecek ve 6 cyltlldc tam mesai 
bn§lıyacaktrr. Nöbetçi mahkemele. 
rin hO.kimlerln tatili blttlkten sonra 
haklan olan müddet zarfında mezun 
olacaklardrr. 

General F ranko 
Amelelere şöyle dedı : 

Programımız 
"Ekmek ve 
adalet,, tir 

- - 1\-
Dünyada 800 milyon İn· 

san beslenebilecek 
kadar gıda. alamıyor 
l\ladrlt, 19 (A.A.) - Madrlt clva. 

rmda Vlllıı.vcrdede yapılan bir amele 
toplantısında nutuk söyllyen general 
Franko ezcUmle şöyle demiştir: 
Programımız •'ekmelt ve adalet., 

kellmeJerile hUlt\6a edilebilir. Bunu 
size tekrar etmek ıuzumunu blıısedi

De\o-O.mı 2 Jncl 1&ytllda 

BOL ÇEŞiT ve YENt STiL 

MO L 
almal' \o"0)'8 görm<'lı Lstlyenler 

LER 
UMtTED ştRKETI s.ıılonlarnu bir 

defa geuııek1c tatmin edllirlcr. 
?.stnnlıul, F1ncancılar, RıznpB3* yo. 

lrn,u No. 59-61-68 
TELEFON: 22060 

Top uk müdafileri 
Zaman zaman çıkış 

teşebbüsleri yapıyorlar 
~ Yazısı 2 lncl Sll)!Bda 

---<>---
Bunlar denizaUılarla 
mUcadele edecekler 

c::::::::~:~:0:?.:0:::::~:~:0~:~~::::::::::::::ı 
Alt Güzel Marş 

ORDUDA ''e olmllarda marş 
lhtfyacı son hndılindedlr. 

Koınpozltörlerlmhin bW yn~cı 
marşlardan kurtaracak ' ·rıt bir 
yaratma hamlesi yapııtalıırını se
nelcnlenhcri bckle<ltk, durduk. 
Her 15elimiıl millil~tirdlj:,rlmlz in· 
kıliip de,·rlndo marş 1,rlbl, mHli ru. 
hun en canlı ifadelerinden birinde 
ya.b:ı.ncıya muhtaç olmak ne acı 

ecy! 
Bu hü~·ük ihtiyacı kon cn·atu• 

var, musiki ökrctmen olnıllıın, 
Maarif YekiJllği del;.rll de, ne ~ 
rip, l'ılntbt Umum Mli<lilrlüğ1i 
ıluydu ,.e ı r mnrş mü nbalmsı aı:
tı. Bu teşcbbu .Un ne kadar lilzum. 
lu \ 'C takdire trı·nk oldui:'1ll1U lspa· 
ta hacet yok. 

l\lilsaba.ka)'a "~ kişinin wrdli:i 
nl bilmiyoruz; müsab:ı.lın heyeti• 
nln hangi miitelıa sıslardan m\i. 
rckkep olduğunu ılıı bilmiyonrı; 
yalnız, bugiln, Ankara radyosunun 
öğle yalonınıla altı marşın ka• 
zanfüğım öğren<llk. Riya...<>etlcum
Jmr orkestrası hu marslan ~hlı, 
dinledik .. 

E erlerden iki tanesi UM Ce· 
mal :Erkin, diğer iki tanesi Nedi 
Kfizım Ak..,es, biri Mehmet })nin 
'lalgm, biri de A. G rliınm:unun 
s hlbl +nrnfmdan yapılrnı tır. 

Burası bir müzik tcn'kldi Utu 
nu olm:ıdıf,'1 lçln, bu marf1larm her 
biri üstündeki <lü Uncelerlmlzl blt
dirccek değiIIE. Hepslnd~ mUstc~ 
rck b:\.zı karakterler üstünıle tlu· 
rncnğrz. 

Jlı'°''Velii mar& bestelmrlarmı kJ. 

Yazan: Bir Muharrir 

sa bir 7.8Dlanda bu kadar muvaf· 
fakıyetıl eserler verdikleri ı~ 
tebrik edelim. Gerek melodi, ge. 
rckse kompozisyon ha.kınımdan 
hn esetlcr, sade, milli ruha uygun 
\'e yer yer tatlı nüan hırla ~len· 
ml~tr. Fakat, bu altı marşın hep.. 
si de bir tek snll!ı.tkAm n.itml5 gi
bi, mcziyetlcrinde oldoj;'lt kadar 
kusorla.rmdn da bir i5tirak ,-nr. 
Belki A. G nin ma~ı b'ru.z istl<ı. 
na edilmek §3.J'Üyle, ötcld eser 
terde musiki cümlclorl DUU'§ ne' 
inin mü!>aade etmiye~~i lmCl§lt 

in ıı, ·czürler haddinden fazln 
kesi'J\ ve barizdir. Bu kusur mar • 
lıuın \ıılıdetlerini bozuyor ve tık. 
ııercs bir ıMfamm ifndclcrine ben· 
zcUyor.Belkl ayni sebep, hu er 
lcrf, marşlarda aradığımız canlı 
lıktan da biraz malırwn bırakmı 
t ır. Bestekarla.nn, tekerrür eden 
rnot lflcri çcşltlendinnck için yıw 
tıkları mes'ut tcnev\'üJere rağ 
men bu mnrşlnrm yclmasaklık , c 
yorgunluk hissi veren ci'l- ":ınnı da 
ayni sebebe bağlamak r:1ümt.iin· 
dür. 
Şunu da ilivc edelim ld, nuı.r!' 

lnn çalan orkestm, bcll.i bu eser 
Jerle ilk defo. temasa gcldlğı Itbı 
bl~-0k dinamik fefcrrüah lhmn' 
ediyor, nın~ ne\ine hiç yarn..51Uı 
yncak kadar uykulu ,.c cans17, ça· 
lıyordu. Bütün bunlara rat'lUen 
mrmlckete a.ttı gUzet marr: kasan. 
ılıran tc5ebbüsü ve güzide sanat· 
klrlan al~l.:ıma.i..i.an kendimi . 
.ı........ l.I _....,oruz. 

ya
uı 

e 
a
rı 
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13it, -

··y ··k rakamlar 
AJaıııı b:ıh\'rlerinckn öğreniyonl7.. Haz.lru.n a~l i!.:iııılı- Aınerlknda 

1416 tuyynre ynpılımıt- 19tS den ltlmren d • ),lda 100 dMtroyer ınsa 
•'<lilttek ••• 

G<'rcn tıene dcğıl. d!ıh3 blrı<ıL~ DJ cvH\l Ame.r'.Utnda bir oyhk tayya.. 
ro lm 1 fnallyctiııl ~u:.rden ge~h-ecel< olıırsnk rokamlarm uz.ıımetl ka•ıi'ı.. 
!!tnda Jmynınlıl. dıı)~mayn iınl< n vnr mıdır 'f 

Bugün otuz gtlnlbı 1400 tayynre; yarın ZOOO, ~ ubut 2500 ,.e 8000 
ta~J'Iln' ... Bunu deniz mııhnrolıe vı:srtnlannd:ın başka, karo muharebe 
\'a!>'ltnlarım, ~nn! toıı, at;.-.r •rıa..,,.1nell, tıuık \'O diğer bir yığın J eni lllih. 
lan daln· ll!h e cderscl•, bir ml'!IM.ketln bir nylfü 'eyo bir ) ıllık h!lrp 
mah:cıncQnln çe:Jltll ııetıceslııl hğrcnm1 olunu'. iti. biitlln bııntnrla be
raber Jınrcnnıın ııarn~·ı da bl: mmlyttll< dil Unmek he .. np ktıdl"f't , .•• bl\.. 
ı;h::ri:r..tn lW\!lm:ı Adeta rnm:ık bırn&.-acnktJr. 

l~kamtann ~kJuj;"tımoz.dan bert blılm için ifade t'ttlkleı1 hlr 
ın:uın \0lll'dır Bu mnıın nllınJ'flt hlıı, iki bin, beş bin, yUz bin· bir mllvon 
Üzerinde döner. filr )Jldızm lr'...r;df'JI umkhğmı besnplrunak ~mretl kar. 
şı mıtn en çoitn milyonu kullanım.. ll'nkat bugUn bir günde aarlodıteın 
h:ırp pnmsmı mllyonl~ ölçft:roru" Hnrp hor ıseyl doAI tirdik! Wı nlttliii1 

Mtl~I gibi lı('t!.:ıp bilgimizi de l'ktı! Acayip bir a.eırl 
EN SON J>AIOKA 

Amerika mebusan mechsı 

58 milyon 
olarhk 

Tahsisat kanununn 
kabul dıti 

Vaııtngton, 19 (A.A.) - :Mebusan 
mecllsi, h!l.rp gemisi ın,ruıma. tamlrl
nc ve dcmo.nmaya topçu mUhJmmatı 
satın almmamıa mlltealltk 585 mil. 
yon dolnrlılt kanun projesini kabul 
ederek dyıın mecusıne gdnde.r"l'l;llştlr. 

Oğteden akşama kadar 
Bir iki satırla f 

ler 
• 'l'lcaret veklll MUmtaz Ökmen, 

bu sab3hkJ ekspresle Ankaradan §eli. 
rlmıze gelml§Ur. 

• İnşc umum mUdllrU Sait Raut 
Sarper bu sabahki (lfuı,P-re5Je- :Ankara. 
dan şchrtmtze. gclmiJtlr-. 

• Dlkr:ın admdıı blrl.31 Ispanak to. 
humu lhtJk(ln yaptığı için adliyeye 
verflmi tir. 

• Fiyut murakabe teşkllAtı, peynir 
flyatıannı tetkik etmektedJr. Bu iş 

için tekrar Edlrnedeki alakadarlar 
dıın sonılrnu§lur. 

• Ayakkabı Ucarethaneıcrt fiyat 
murakabe komisyonuna mllracant e. 
dcrck kundura flyaUıırnıa narh kon. 
masını fstemtııerdlr. Kunduracılar ce. 
mlycti oun:ı ltlraz etml§tır. 

• Şehrlmlzdeld b§e teşkllAtmm tek 
binada toplanmasma karar verllınlş
tlr. Bunun için bir bina anınmakta. 
dır. 

• Vali ve belediye reisi Ultfi kırdar 
birkaç gün istirahat etmek Uzcre, Ya. 
ıovaya gltml§tlr, 

• BUttln taks1Jerln serb<'..stço f§leme 
8lne alt kararın bu haftn vllAyete teb 

RINKi AT 
YARIŞLARI 

At yarışlarının ikinci hafta kO§u-
1.3 n yann Vellefcndtde yapılacaktır. 
Fa%la atm 1.§tlrak edeceği yannkl 
koşuıe.nn herhalde geçen hattaklnden 
daha. heyecanlı olacağı tahmin edı.. 

lcblllr. Devlet demlryolları meraklıta.. 
rm rahat edebilmeleri fçJn tren tarife. 
terinde tadllllt yapmıştır. Akpm dö. 
nUşte 18.40 da Vellc!cndlden bO§ bir 
tren Ylll'J§ meraklılarını 1stanbula ge. 
Urecektlr. Dl~er taraftan belediye de 

Velle!endl kO§U yez:lne yn.nn otuz oto. 
bUBUn i§leWmcslnl tem!n etıni§tlr. 

Bu otuz otobUa Slrkoolden hareket 
edeceklerdir. 

Yanşlara saat 16 da ba§lanncak
tır. KO§Ulann programı şöyledir: 

Birlncl koşu: Dört ve daha yukan 
yll§ta sat kan Arap atı "·e kısraklar!. 
na mahsustur. Tarzan, Budak ve Ba~
ranm tatlrak edeceği yan§In ikramiye 
sı 155 lira. mesafesi 2000 metrc<lir. 

İkind koşu: pç yqmdakl yerli 
saf kan İngiliz erkek ve dlşl taylara 
mııhsustur. Rol. Mimoza, YeUş, He. 
tunun lştlmk ed ğf yan§m ikramı.. 
yesi 280 lira, mesafesi 1800 metredir. 

UçUncU koşu: Dürt ve daha yukan 
yaııtakl saf kan Arap af ve kuırak.. 
Jarma mo.lısustur. Bora, Karo.lcuş, Boz 
kurt, Mihrican, Sinni, ~ık ve Sevt
mln L'tınık ed~ccği yarışın lknımlyt. 
sl 180 lira. mesafc.'11 1600 metredir. 

DllrdUncll koşu: Yerli safkan tn. 
glllz erkek ve dlşl tatlara maluıustur. 
Yavuz, Baron, Pardon, Buket, Gungn
dlnin l§Urek edeceği yarışın ikramı.. 
y si 500 lira, mesafesi 1000 metredir. 

Bc§lnci koau: Uç yagındnkl ~rll 
yanmkan İngiliz erkek ve dişi taylara 
mahsustur. 

Ellınn. Heve3, Dellkaniı, ve Ncrtmıı... 
nm 1şt1rnlı edeceği yan;,m lkmml.ye-
81 225 Hrn. mesafesi 140\I metredir. 

Amasyada sıcaklar 
llğ edflme.<rl beklenmektedir. 
• Ekmek l.şlle bizzat vali ve belediye arttı 
rclsl LOtfl mrcıar m~gul olmakta.. Amnsyn, ıo (A.A.) - Bir hafta. 
dır. Hamur ve iyi ekmek çıkarın.ryan 1 dır burada ,İddetll sıcaklar hUkUm 
fırmlar hakkmdo. kanunt takibat ya. SUrmektcdlr. Hararet derecesi gölge. 
pılacnktır. de il dl. 

HISVE AŞK ROMANI 

Nakleden: MUZA FFER ACAR 

- BİRİNCİ KISI.M -

Mo.znun mevkline bir kadrn ge. 
tirildi, 

Giızeldi.. Sapsarı rengine, yor· 
gunluktnn, iztn-a.ptan derinlceen 
hatlarına, harap çehresine rağmen 
güzeldi. 

Göı.ka.paklan y~lı kirpiklerinin 
üzer:ne dUşUyordu. Dudakları tiL 
rek, çenesi sanıktı, fakat gE'nç 
görtinliyordu... Siyah eapkasmın 
altında kalan saçları görUnmUyor. 
du. 

}.Iaznun nıevklinde serbest kn.. 
lmc.a derhal mihnnikt bir }ıa.reketle 
ellerini boynuna götlirdll ve hiç 
şüphesiz her zaman orndn okşamı· 
ya a~ğı inci kolyesini aradı, fa .. 
kat bulamadı, gerdanı çıplaktı .. 
Ellerini l:UçUk mUtcreddit hareket 
lcrle n.'JQğt indirdi, kederli bir lr.ı.. 
l'Cketlo pnrma.klarmı çı:tlatb.. 

Maznunun en Jtüçük harekcU 
rini bile dznmt nlM<n llo taltlp ede~ 
sıı.mlin ktıUesl nrosmda mınlttlal" 

bir uğultu halinde yUkscliyordu. 
Reis: 
- Ha.kım beyler ytizilnUzU de 

görmek istiyorlar... dedi. Şapka. 
n ızı çılrn.rınız •• 
Şapkusını çıknrdı ve bu vesile 

ile sıılondnki bUtUn gözler bir kere 
da.ha kadının kUçUk, beyaz munta.. 
1.am elleri üzerinde durdu .• ŞahiL 
lre errn.smm en önünde oturan maz 
nunun oda hizmetçisi, sanki hanı.. 
mma yardnn etmek J.stiyonnuş gL 
bi ileriden doğru bir hareket yap. 
tı, fa.kat sonra nerede bulunduğunu 
hatırladı, kızardı. ~ırdı ve geri 
çekildi. 

lstnn.bulun kararsız bn.har gUn. 
lerlndcn biri idi. Bazan gilneş gö. 
rünüyor, hazan da. gökyUzU kanı.. 
nırak barda.klnrdan boşı.uurcasma 
yağmur yağıyordu. Muhakeme sa 
!onunun ta.vanmdakl clektrikleri:ı'i 
yanmış obnası etyah kırmm elbise 

li Mkiml~ ~ bir heY,P~t nd 
}'Orda. 

Sovyetlere karşı harp 
etmek üzere 

Belçikadan da 
gönüliüler 
yazllıyor 

Hrükııel, 19 (A.A.) - U.~·.B. 

Bol§evlldere karşı yapılan mticıı.dr. 
leye l§tl~k edecek Flamand ve Valon 
gönWlü lc)yonuna kayıt muamelesi 
muvatfaklyeUe devam etmektedir. 
Milli ı.~ıamand seyyar muharebe teş. 
kılAtına mensup "kara Jh·a .. gönllUU 
lejyonunB toptan yazılın.ıştır. Bu 11. 
vaya Tollenare kumanda etmektedir. 
Valonlere gdince Rexlste hareketinin 
başında bulunan bir çok mllhlm şahsi. 
yetıer gönüllü olarak yaUJmışlardır. 

Bir Sovyet tayyarecisi 
yazdığı m a kalede 

diyor ki : 

Rus tayyareleri 
üstün olduklarını 

isbat etliler 
MosltO\R, 19 (A.A.) - Flllt hlr... 

mette bulunan bir hava Ciloeunun 
kunınndo.nı blnb:ı§ı Gruzden Krasna. 
ya Svcsda gazctcslndo ynZdığı bir 
makalede diyor ki: 

Japonya ile 
Hindiçini 
arasında 

MUnasebatln dostane 
olduğunu bıldiriyor 

Sa~·gon, 19 (.\ .A.) - Koşenşln ve 
Kamboçda bir te.!tlş 8Cyaluti yaparak 
Sayl'ona dönmllf bulunan Hindiçlnl 
umumi valisi beyanattn bulunarak 
Hindlçlnl ile Japonya mllntusebetıerin,. 
de yeni hiçbir lnkl§af Olmadığını l'löy. 
lemltıtlr. 

Hanoiden gelen haberlerde Japonya 
ile Hindlçlni arasmdakl mUnasebctıe. 
rin çok da!tane olduğu bildirilmekte. 

Hltler en iyi layyarelıırinı şark cep 
hesine gdndcrml§tlr. Buna rağmen 

hava kuvvetlerimiz. cereyan t'den 
hava muharel..ıclerlnde Ustun olduktıı. 
nnı g&tcrmişlerdlr. Tnyyarecllerlmiz Japonyada yent kabtn80 İ0 
dll§manla temas edince hasıml:trmı , sıyasetı 
imha etmeden bırakmamaktadırlar. 
İlerlemiş bulunnn Alman tayyareleri Ha tanıtı 1 inci »ııylada 
nvcııarımır.la karşılaşınca derhal kac:- unsurlan bertaraf edet'ek bUkQmetıe 

Londra, 69 (A. A.) _ B. B. C: maktadırlar. Alnınn kumn.ndanlığı tay cm.hı arasında aılu bir birlik teııi~ et. 
Bu sa.bahkl Sovyet tebliği: Le. yarccllerlno cesaret e.ıtlamak maksn. meğe karar vennişUr. 

Sovyet tebliği 
ningrad ve Moskovaya doğru iler. dile onlarm paraılltıerlnl almıştır. Uiğer taraftan bildirildiğine göre, 
lemeğe teşebbUs eden düşman ku\' imparator tarafından ıarahatle ı.asvip 
vetleriyle dUn bUtUn gUn §lddetll ı·rıanda Başvekı·ı ı· edllmı,, olan devlet siyasetınin ana 
muharebeler oldu. fkl taraf da a- hatları Uzcılnde yUrümeğe, kabinede 
ğır zayiata uğramıştır. Bu mınta. rnkubulan değı;lkllğiJı te.!lrl altında 
kalar bir tanesi hariç, geçen te">. dı·yor ,. •. kalmıyarak mUstakll bir surette d<'. 
liğdo fsimlerl geçen yerlerdedir. vam olunnc:ıklır. 

ingiliz muhripleri 
Akdenize geldiler 

Londra, JO (A.A.) - R6yter ajalıo
sınm Cebclüttanktakl buıu muh&bi. 
r1 bildiriyor: 

lngUt.ereden gelmekte olan baJl 
lnglllz ••ceb muhrlpleri" A kclenl%e 
vannııı bulunmaktndırlar. Bu eıcya.. 

hat. mürettebat için çok heyecanlı oı. 
muııtur. Bu sUratıl ve yenl Up hUClilP" 
boUar, denizaltı bom.bal&rlle mUceıı.. 
hez olup, hava aknlarma ve dllşmall 
hllcumbotıarırun taarnızlarma karŞ1 

t.6rtibatı da !hUva etmektedirler. Burı 
ıarın gelme6i, BUyUk Brit.anyanm de
nJzaı tılara karıı sarf etmekte olduğıl 
cUret.kll.rnne gayreU mUeaair surette 
takviye edecektir. 

lçlcriııde Kanadalı ve Avustralyalı 
askerler de bulunan mürettebat. seya
hat c.ıırıasmda şlddeUI bir fırtmay& 

kartıı koymak mecburiyetinde kalınt§
lardır. Dalgalar, bu kUçllk ve seri ge.. 
mı:eri 50 derecelik bir zaviye çiz.dire-' 

~k kadar yana yatı~tır. MUrettt
batm sıhhati yerinoo olup yalnız bir 
k~l. kolu kırılmak ııureuı~ yaratan • 
mıştıl'. 

Bu seyahatin birçok faydalı §eyı~r 
öğrettiği bildlrilmektedlr. 

Milyonluk define Yalnız Smolenskln 175 kilometre s•taraflıktan Aynı mahtıılerde söylerırllğ!ne gör.-
§lmall garbisinde Nove• şehrinden kabinenin, llnkı'ki bır harp kabinesi 
Jlk defa bahsedilmekte, bundan gibi teşkil edllml~ olması kabine a7.ıı. ~ Battılnıtı ı incı ll&Yf&.da 
başka bUyUk değişiklik olmadığı ayrılmıya- tarının memleketin bUnyeslnl vaziyete arl:ı.§tırma sahası S!pahlocağına doğrU 
bildirilmektedir. uydurmalt ıç!n onu kuvvetlendirmek bir buçuk metre dnha geni§letunıı..C 

Sovyet hava kuvvetleri 'runn • cago.J 'Z ·' Uzere tam bir nokta! nazar blrllğllc ve Uç metre kadar der!nllıl'e lnilmlŞ-
nın al;'Zmda Sulina Iimanmda ne.. ı hareket edeceğ'\nl göstermektedir. tlr. Bıı işi Uz.erine nlmıı olan Vartubı 
h1r nıtltllyntı ile petrol rnn\"Jlala • H d ( fok~ o, ı o ( ,\ ,ı\.J ~mi Dömei nin vekUı Oamaıı bUyUk tir lıeyecaıı 
nna muvaffakıyetle hücum etmiş- er nere en ge lr$ 3 gelsin njanııı, salAhiyel\I ınahtl.11 re atfen lçuıde Jır. O.smaum dUn gece mera!V 
tir. Kafileyi koruynn Alman avcı Bir tecavüze ıcarşı Japonyanın harici s!yascllııde rıtçblr tan uyuyamadığı ve ııaflf bir kriz ge-
tayynrelerl tnrdedllmiıı, 2 nakliye değlşlkllk olnııyaeıığını blldirmektt . ı.;ırdlği en yakınları t.ara!ınl.lan söylen.. 
gemisi, 5 mnvnn batırılmıştır. Sov kendimizi müdafaa dir. ı ·nc cledır. Meraklı akını oıı devam e .. 
yet tayyarelerinin hepsi sal:.men edeceğiz Japon nleyhtan bazı aevlctıer. ka. diyor. Klreçbumunda Utı.diseyi dün 
dllnmUşlerdir. ;s .. ,

3 
ork, 

19 
(.\.A.) _ U.N.n. b!nc dt'ğlşlkllğıne, lstııımar ederek hl'- gıı7.ttl'Jı>rle okuyan genç bir kaam bil 

Bcsarnbyn cephesinde AJma.n Assoclated Presse Dub'lnden verilen rıci s1y\Setto hir değlşiklık olacağı sabah erkenden Sllrpagop mezarlığırıtı 
ve Rumen nskcrlerl birlbil'lne kar bir habere göre lrlsnd:ı ba velclıl De gaylaları kl>tU bir propaganda ile yny gelmiş ve geç vakte kadnt dcfliltnLll 
!11 hnrbettiğlndC'n Rumen nskeıi ..ı. k B ı ı silahsız hnle sokulmuştur. Valcrn. pnrlt\mento.ıa beyanatta bulı; - ı mntort çnıışma tadır. u devlet er yen çıkmıılitnı bekleml§Ur. Bu kadın rö-

Knreli cephesinde Rusların zc- narak 1rlandıının bltarnflıgını terkt- 1 bır hayal sukutuna dah~ uğrıyacak-ı nıanlarıln o':uduğu ve slnemaıard:ı 
birli gaz kullandıkları hn.kkmd ki ererek lnglltere ve Amenkn n tşb!r. 1 lardır. Japonyanm hllrlCJ siyaseti çın gordl\ğiı define maceraıt.rının ı.uıı.ıı.ı.. 
Alman iddl.aları tamamen yalnn llğl yapncnğını lcntl bir surette yıılrır. harbinin zaferle netıcelenilirllmesl t•. sini görebileceğini tlmlt ederek sevlt,. 
d lamış \'e bir tecavüz H'kııundıı bu u. 2'.erındc teksti cdllocektlr 1 nıekteyui. 
ır-\toı>kuvıı ıu (A.A.) - Srıvyet ıstıh. cavUz ne taraftan gelırsc gel.Qln lr- Eğer Japonyanın kati hedefi tızcrt. Yeni \'C kuvvetli bir rivayete göre 

barat bllroru tarafından dUıı aktıom Jend:ınııı karşı knyacl\ğ.nı nylemlıı. rıncıe §Uph<ıler var ldlyk yt'nl keblnt'· ı Vnrtuhlnın babası Ohanneıı haura def 
neşrcd.ilt.n tcbllğ: tir. De Vnlera, İrland:ının IJöy:c bir yı tekrar prena Konoy~nın teşkil et- ter! bınıkmış değildir, .Meşhur bir 

18 tcmıııuzda Psltov, Porkhuv, Po- tecavUz beklemesi lCı.zım geldiği fnkat miş olntnsı bu şüpheler lZnleye kA- zengin olan ve bundan 70 sene c,•vtl 

ıotzk, Nekel ve Smolensk ıstikametıı-. ynşayUJ tarzını şiddetle ınlldnfan e'- tııtir ııcrvellnl ~endi nıle mokh.!rcslne gö~-
k k b 

ı. 
11

,.\'A eı. Salfthlvetll mııhf!llcrc!e "U cJhet te ı"' •- 0 o"l n O""aıınes scıı t1n l 
rinde bUyUk muharebcıcr olmuştur. mc ıı.rarına uluncıu., ınu .. ~ " .. c uıt...,n s ra c u • 

Her iki tara!ın dn. ağlı• zayiatı vnrllıı ~ mltıUr. 1 kaydedlllyor l<I ıkıncl Konoye kabine yertnl gösteren bir pl.fı.n bırakmıştır 
ei ınıınn siyi\ c.ının lngiltere ve Ame Oh ~-• k vdi"l kızı \' rtulll 

Alınan ıııırlh malOllfata ııllUlran hava G ann=ın en ço • se b 
kuvvetlerimiz dUn 81 dllşınan tayyn. ~r eral UtkU riknya tabı olmasını oortnrııJ cyıe. bu plft.nla d flnenln yerini unutrqnmıı\; 

nıl:;tı Bı mllstakil siyaseti inkişaf et- ı ın k ık .. 1~·aret etmekte ve her 
resi tahrip etrnl.şlcrdlr. Blr dU.,mıın n t f • Ç 

61 8 
"' J • .. .. aş ar.ı 1 1 iııt• ..: ı~ lııda tırınck ışı yeni kabineye tereltllp ey. d r •- bi ı a koymftktadır 

tank ıılayı Şosaya çıkarak toprakları yorum. ÇUrıkU bugUnc kaonr yabancı 1 e nsınua r n ş n .. · mızn ,..lrmiııtlr. nrı&man •-nklaı .... ın b temekted r. Bu işin etmdiye kadar sııkıanmı 
"' "' "!I wı ... lr materynlizm fcısefesl demokrat arkasında • ..fı .. ıe1 C" otomobı' I bulu". L b olması meselesine gellncc a!A.kadıır .. 

3 ...,.. " • . ınemlelcı'tlerin kesif 11•\ u:ı•u Şl'hiıl - • d ı: 
maktadaydt. "ro•"rlü ."'ovyct plyaAe 1 1 va a Itır dct\.nrı çıktıkta.n sOnm blldlrilect • ..,, ...., "' .. rinde amele sınıfının her tUrlU r>ıhaı-
le§ckkUlU kumandanlığı Hltıercllerln lıklarındnn ve 7.e\ klerde'l bol bol ıstı. meşru Rbebln bu 1.şi aydınlntacı1ğını 
bir ırmak U1.erlndckl köprUyU geçme- fadc elm kte olduğunu soy iycrl'k göz 1 Kalı:re, 19 ( A·A .) - Tobruk. söylemektedirler. 
sine müsaade etmiş ve emrindeki top ıerlnlzl knmııştırml§ huıunu\·ordu. tan vapılan son çık:ş hareketi - --------------
ve mllralyözlerl mUsnlt bir nuwzlc Bu. bir unı:ı.ndnn ibarettir. Ru .... Un hakkında I<nhirenin m,keri mah. l " .,, r·ıı · d d ·ıı k. Amele alınaca c 
yerleı:llrfp ihtlmrunla peçcleml§tlr. dünyadn 800 milyon ln an \•ardıı ki 1 enn e enı yor 

1
: 

DUıpntuı ko:u köprtlyü geçtikten son. beslenebilecek kadar g•d:: ıamı)'Or 1\>
0

)rtık ~arııiwı.unun taarruz 

tö ıu büyük k 
usulii muvaffakn·ctle de\'nm et. 

ra mo r uvvetıcrlmlzln hU. Bunun sebebi. biıyllk lmpııratorlukl - • mcktedir. Hir \vııstu""ah kcPif 
cumruı uğramışlardır. Almanlar eUrat rın tnhakkUml\ atlında ynşıynn hu irı. ı · J ., 

le rlcat b 1 
al da ilk f 1 kolu düşman arazisinin i~erilerj. 

e aş aını;;uarsa n~lst ı:anlıınn, nncnl< bUsbUtUıı ç l<!lfmn-

Taodeten lııtıınbul depolBn için tu · 
l<erlık1e alAlmsı olmıyan ınhhl \'tlZ .. 

ycll<ırl mllsalt 8 amele olın::ıcaktır 
hteklllerln Çem~rlltaşt."\ \'akınar bit§ 

mildilrlli~ll blnRStnd:ı suııır ldareslW' otomobillerf köprUnUn ntomobil, tnnk malarını lemin ed"C\?k kıdar dUşClk ne 6000 metre ginnİıilİr. Bu da. 
ve knmyonıarı b•.riblrl n--rıne k"prU I I k b İn~iliz lnt\'\'etlcrİnİn lCSf'bbÜSÜ uz.c u yevnı ye erle çalUimıı mN' uriyetın. • ın\lrarııntlnrı. 
ba.,ında ,,,..ı.ıımışlar ve oz man to...,.,,_ 

1 
ell,.rinclc bulundurduklarını gfü· • 

.,, J b • ,.,.- de bu unmnlan " yah:ıt lı;~ z ı<almıli ı 
muz dUşman kolu Uzerine ateş a~- oımalarıdır. terir. a•-------------ı mıştır. Dllşman tank otomoblllert ya. Gı?ncral Fraııkv sözlı>rlnt şöylı- b _ Tobruk ctrnfmda._ bilhas~.ı 
kılmıştır. Yolu terkederel< uzaklaf. Unnlştır: ltalynnlardan mUre~ı;kcp olan 1 
ma""e. ralı11an mllnt6rlt dllcmnn .....,,"- t mih\'Cl' kuvvetlerinin tedafüi 

e :ıı " • '"ll .,. -.-- IO:ğer spanya nınzld•' Niyle bir mad 

üaıcı uaıaan 

ıar1Jc tankları da •-AbeUI ateşimiz aı. , h<ıreketi Libya hudu<luna d:ı ıo-a. .,,.. dlyetçillğin tcs.rl altınd:ı ltalmnnıış C tına. alınmıc.tır. Bunıa~ı t-•·tp edAn mildir. Di.işman ~ol 1ıım • 8'1";20 " • ..,, " olsaydı, şlredl cenubi Amerika tcrpan- u lf . ll • ,.ı • • 1\ k l 
tank alayı ve motörlU piyade kolu a~ na aya müse ec:•rı e mevzilerını 1 ene e ev er - yaya ait olmakla devam e,tı'eektl . hk. · 
m.. zayı·nta ux...ntıım•.,.•r. Bir"ok tank ta ım etmekte.in·. Düşman. bu 
"'" ı:>•u ';l"4 ~ Blrlbirlml2'.C! klndnr nauı.rlarlıı bakma- t · zırhlı otomobil ve mUhlmmnt muharA. ı ti mmtaknda ngiliz ku\'vetlerınc 1 " mızı !I yen ecnebl.lerin bu hareket'. t f'k . d d v•1 . 
be meydanında kalm•ııtır. taarruz e mek ı rın e egı gı. i 

.,, ne·asla mllsamaha etmiycceğlz. bj gözüküyor. 

Maznun cvvelfı ka11;ısmda sıra. 
lanmte olan h&ıdınlere, mllddciumu· 
mlye. bir yana dizilen avukatlara 
ve nihayet arkasında sağında so 
lunda davanm ne olacıı.ğıru meraldi 
tıekllyen küme kUme halka baktı. 

Reis mutat sualleri sordu: 
- İsminiz, soyadınız .. bııbanı. 

zın ismi .. nerede doğdunuz ... Knç 
yaşmdasm17.? 

Maznunun dudaklarından dökU· 
len mırıltıyı hallı: duyamadı, Salon_ 
da kadınlar fmılda.'jlTlıyo. başladılar: 

- Cevap verdi mi? .. Ne dedi?;. 
Ben de duymadım.. K~ yaşında 
imiş? .. Birşey duyulmuyor ki.. 

Saçları sarı idi.. Çok açık bir 
!lan tlzerinde yUzUnUn rengini saç 
lannı daha güzel meydana koyan 
siyah bir tayyur vardı. Bir kadın 
yavaşça arkadaşına: 

- Çok gllıel kadın., 
D edi ve içini çekti 
Ayağa kalkmış olan dinlel-1cfler 

tahkikat fezlokcslnln kıran.tini du· 
yamadılar .. Maznunun rcsmile be 
rıı.bcr bUtUn cinayet tafsUatmı ve 
reı öğle gazeteleri eklen ele do-
1.aşryordu. 

Kadının ismi Meliha Cemaldi. 
Ytnn1 YB§mda.kl Aşıkı Ferfdunu öl. 
dll.rnıekten :nınznundu. 

Reis fstıcn.ba başladı: 
-Nerede doğdunuz? •• 

- Yalnızca Melıha .. F.vct bn_ de satını~ olduğunuz husuı;i yntı. 
bamın ismi Atıf idi. , nızla yo.pmL5 nlduğunuz mükerrer 

- Bunıdn stzin rnazinizdeıı bah· l'leyahatle-r<len de b~hsedecck de_ 
sedecek değiliz •. Umumiyetle seya ğilim. Bizim kntiyetı tesbit cttL 
yahatlerde. muhtelif memleketler. gin olmanız .. Servetinizin bir kısmı 
de, muhtelif karekter lere malik annenizden, bir kısmı da miltevef. 
insanlar arasını'ln geçen hayatınız fa kocanızdan geliyor... Umumi 
bizi birinci plftnda nlfikadnr etmez. harpten evvel Pariste senelerce 
Biz genç kızlık y~Jnnna kadar yaşnmı.'}Sınız.. Mreırda da. son za 
gelen hayatınız için tahkikat hıi.kL nıanlarda sık sık iT.lnize tesAdllf 
mine söylediğinizin hepsini c.sas olunuyor. Fakat nihayet memle. 
itibarile kabul edeceğiz .. Tahkikat kete dönmilş ve İstanbula yerleş_ 
ııırasmdıı İzmirli bir tUccııl'm kızı mişsiniz.. 1914 ile 1915 arasında 
olduğunuzu, anneniz Sn!iye Atıfın doğduğunuz memlek ete, Karşıya. 
evlendikten iki ay sonra kocMm· kaya dönmUşsilntlz. Bunu iyt hatır 
dan kaçtığını, memleketinizden u laınanız lıizrm •. Çllnk U bu bir sene: 
zak bir yerde dilnyaya geldiğlnizr Uk vatana dönüş sizde büyük bir 
ve babanzı hiç tanımadığınızı eöy. acı bıraltmıı,., Yeglne y&vnınuzu 
lcmişslnlz. Bu lfndenlzf tekrar edi orada o zaman toprağa vermi ı 
yor musunuz? • niz.. Bu ölümden sonra daha ser: 

- Evet doğrudur., serlyane bir hayat sUnniye başla. 
- Çocukluğunuz umumlyetle mr.şsnm, Aşk maceralarına pek 

ııeyahatlerde geçmi§ ve ~ine ~ocuk mUsait olan h arpten aonr altl hava 
denecek bir yaşta iken meşhur tU. içinde bi~k ~ıklarmıı olmuş, bir 
tün tacirlerinden Mehmet Cemal çok rabrtalar peyda etm.lş, f akat 
ile evlenmişsiniz .• 1912de kocanızı bunlal'dan silkinip lturtulmW}SUJluz. 
ka>1>etmlşsinlz.. Tahkikata gÖl'e N ihayet 1930 senesinde müıtterek 
muayyen bir yeri değil, m uayyen do.stlarmmn evinde, çcı« ealti ft 1 
bir va.tam bile olmryan monden , asil bir aileye mensup olan M&h. 
koızmopolit bir eoayeteye mensup nıut Ata Güreli ile tJuuıgnııpun.,., 
olduğunuz anlaşılıyor. Kocaıuun ö Sizinle evlenmiye talip ohnUf, hat .. 
lümün.de n sonra kendinize ik.ameL tA bu h UIU8ta bir karar da Termie-
Ph olarak İzmlrf, lst.a.n.bulu An siniz, öyle değil mi ! 
\arayı, Merslnl, Samsunu •e 'dah~ E t - ~e .. 
d;'e.de BUkreşt, Atlnayı ve bllhas.. DJye Mıettba Cemal nYat blC' 

_ sa .. Mısırı göstermi§Sfniz.. Fnkat r.esle ~k etti. 
btmlım geçiyorum •• 1930 senesin. (J)ıimw wJ 

- tzmirdc K~. 
-~ lmllıc .. ~~'! 

ııtııt .. t ı1enllen nCflne 3 11lnız. .Japon 
l•rulitMlndc mi T Bunun böyle olıılS" 
uıfmı gcııo bugUnkll gnı.etele.rl got" 
dı•n .:t•tlrlrken ıınladmı. Anladım &d 

ımıutrtin bir t>aı;kası d o. lnl'lanın f'I 
dünyada, dilny&cla demlyeylnı. u 
lıttanbul tupraldan Uatüııde ıenekt'• 
dı·n b ile olQ bir eve aahlf' buhınıos1' 
tır. 

l~edi) enin %0 &cnekeı evlıı lııttın

llkl it in y irmi bin llra aytrdıtflll 
yauın ~A7<'te hıwnditdnl Biz de g lSr-
8f!)'dlnl7 benim Klbl d ii.jOnmez mlf"' 
dink. f 

BI rtı·n~ ..v bin Ura... eudan ıı-

CUL •• 

Sebat ve Tekrar 
"tık.Ut muva.ttaklyet.ln ~ldir,ı 

de rle r. Fakat insan 8yle 11Adi1ıe~ 
~it oloyor veya hlkf.>·eebd dlnllyot 
ki bo 9ÖZ4' pM ltla.dı kalmıyor. 

Bir ,eyt kırk dha &ekrartayaftdl 
anuswıa ka~ğı 9k.I 69 ~ 
tın muftff&ldyetta .......... 0-
atbaşı ı&ider. Fakaı lı&rtılc'dlıe 8'111 
ehi yanmda daha ltlmal edlllr. ÇO.
kl. eebaı edip edip de muvattak o
ıantar ~k tela&rtıyanW-.S.... yok'" 
tar. 

Sonelerdenbeıt ~ ---km bAIA MU..,...,.... efe l)M ....... 

...._ blka)'tlli8I om n • ......, 
... ... -.... MlllUir ............ 
..... llfwl ... ,._ lıl llıab .. 
... ....... tr taıOltım ...... bbl' 
• sa ur tU'Ullfılı6I ~ 18t ....,, 
danm Bet1oo8l gwııe 9lfll' o1.nmf. 0.-

ltptlr ld lıa llAcn. -- ......... ..-
tııılnvı ........ - ........ ~. 

• 
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ah keme 
lonların a 

kı ile cehennem gibi sıcak 
nema biribirine karışınca ... 

~~~---o~~~~~ 

ç Ermeni delikanhsı fazla dayana
ış ve sıcaktan kendisini kaybederek 
nındaki kızların üzerine saldırmış 

OOos acııncıa bir Erm nı cıcıı.. 
kanlısı t • geçen cumartesi gUnU, 

Ya açıklarıncıa avladığı balık.. 
!azıa kArı Jle hır gllz~ı eğlenmek 

ve 8 nhil gaz.lnotanndan b1risl-
crck nkşaına kadaı b!lMasıla 
çekmiş, dunnU§t~r. 

os bu sıcakta bu kadar rakı ıc.;
sonra, ''nereden aklına g-cl. 

diye sormayınız, tutmuıı yolda 
na Yalpa vura vurn ve h~if ter 
rlular ınırıldnna mırıldano Ik
doğru yollanmış 

oa Beyazıttan, Ş .11.a<.ıcbuşma tn 
c bu Allahın cehenntm ıucnklı u • 2 ayının gecesinde oe bir sine-
&lrtrıek ganeuncıe u .. ıunmu§tur 
Yanık otr nşk lılkt.ycslnl tns-

cn ve bilnassa ronmntlk ruhtu 
kıztan hüngür gtlngür ağlatan 
vzuaaYmış 

~11 •çln Blnema iğne atsanız yere 
]{Yccelt derecede kalulınlıkla ağ 

&dar Jolrnuş buıunmnktnydı. -
oa bir taraftan ra tının harareti, 
taraftan sınemanm ağır havasi-

tnm buram terlcmeğe başlaml{
g-osun haraıetı bllhassn, çorap 
C&kJArı ve kolauz entarUerile 

dtınuııu yanına iki lakemıe ntııa
urtulan iki genç kızdan sonra 

lUn nrtınıştır. 
os artık sinemanın seyrini bırak 

:·Yan gözıc genç, kızların ka. 
t.ıı Yllzlertnı ve vUcutlarmı seç
bll§lamıatır l ..,. . 

genç kızlnrın sıcakta vücut-1 
n tebahhur eden ter kokulu 

Botu oııu bUabUtUn keı.dlndrn g e-
11 r. 1 

Yf't llinenıa 
lr dakU<ndan pcırdcatndc aşıkla_ 
Ut.eaklp l !azıa sUrcn buses. 

meytn. Bu feryat, artık k~ndl51nl kay. 
beden Boğosun, ne yo.ptığmı bilmez 
bir halde yanındaki plf1j kıyafetli genç 
kızların Uzcnne hücumundan doğmuı 
tur: 

,Boğos her iki kızın bırden Uzcrine 
a tılmı§, rastgele kollnnnı, baenklan -
nı -;lmdlklemeğe başlamıştır. 

Sinema biranda karışmış, elektrik. 
ıer yakılmı§ ve Boğos cürmümeşhut 
h:Ulnde ele geçirilmiştir. lııto Boğos 
da bU anda kendine gelmiş, lAkJn ka.. 
lııb:ıııkta kaçmağa mU\-af!ak olamn. 
mıştır. 

Tecavüz uğnyan genç kırların kol
ları, Boğosun ayı pençesini an<lı~an 
nasırlı cllerile çürllk ve ç!.mdik içinde 
kalmştır. Entarileri yırtılmış saçları 

karmo.ltarI§ık olmuştur. 
Boğos buradan karakola götUrüı

mtlş ve ııabnhlcyln de adlıyeye sevkc
dilerek cUrmUmcşhut n.ahkemcsinc 
verilmiştir. 1'nk t şlm<li çoktan ayıl. 
mış bulunuyordu. Yanındaki pollslcrc, 
baıımı iki yana sallaya sallaya: 

- Ben ne yapm:şım yahu, {le ynp. 
mışım ; sahi doğru sö~leorsunuz, şu 

kızlara tecavüz etmlş!m, diye söyil'_ 
nıp duruyordu. 

Adam nkıllı canı.arı yanan g~nç lcıı
ların her iki.si de do.vnlanndan vnz.. 
gcçmeml§Dll§lerdi. 
Boğos mahkemede ele aynı ııcylerl 

ooyıedı: 

- Vallahi ne isterseniz ynpıruz, ne 
ceza verirseniz veriniz. Eğer bu ev
rakta okuduklarınızı ben yapml§ isem 
ben! idam dn et.seniz yeridir, sa.nınm! 

- Hiç bir şey hatırlamıyor mu. 

sun? 
~ Hatırloorum, bat.ırloonım, ama, 

tek sinemnya girinceye kadarını. On

dan ötesini bUmoonım. 

T alilı denilen 
elinizdedir 

HAY ATINIZIN sonuna yak -
laştığınız zaman başınızı çe

oirip de arkanıza baktığınız vakit 
bir boşluk, bir yokluk, bir hrçlik bu
lursanız; başkalarını muaheze et
meyınıı. 

den geçirirseniz başlıca sanatkarın 
kendini:::. olduğunuzu görürsünüz . 

Karşılaştığınız akıbetleri: ister 
iyi olsun, ister fena; sıkı bir tahlil-

Tali denilen şey elinizdedir. Bu 
da bir c·ok tesadüflerin bır silsile 
haline gelmesinden başka bir şey 
değildir. Bu tesadüfleri yaratmak 
elinizde olduğu gibi, kaçırmamak 
aa uyanık bulunmanızdadrr. 

SLUK ••• . 

Casuslar kaç zümreye ayrı-
lır ? Krigşpil nedir? .. 

B ALIŞMALARI knnuılık olan, 
çok defa Akıbetleri de karnn. 

lık kalan, gerek sulh, gerek ise harp 
zamanlarında, bir esrar perdesinln 
arkasında saklanan lnsanlıır kimler
dir? 

Bu suale, tereddüt etmeden ou ce
vabı verebilirsiniz: 

Casuslnr! 
Bu tehlikeli sanate g1re.nlerl Uç 

zıımrcye ayımıak kabildir.: 
l - Panı hırsı ile gözleri doncnıer, 

2 - lntlkam salknsllo bnreket e
denler. 

3 - \'atanlan uğrunda nefislerini 
tehlllteyc atanlar. 

zırlıklı bulunmak 1mk&nt haaıl olacak 
t.Ir. Onıı göre, mUdııfaa tedbirleri alı. 
nacak, mukabil stratejik tnblyeler ya. 
pılacaktır. 

BUtUn bunlar gösteriyor ki barbc 
takaudUm eden sulh günlerinin dı§ 
cephesi aıı!lde bir hava lle kaplı ol
duğu haıde; iç cephesini bin bir entrt_ 
ka ve ölOm hazırlıklan De ~vrilidlr. 

Krigşpllin esıuılı hedenerinden biri 

, ....................................... ... 1111111 
i Yazan: 

ıSa8iPı Alaçam. 
! ............................................... . 

etmektedir: Hor lki devlet, btr günde 
ve b1rdcnb1re dost oldular: bir gtındeo 
ve birdenbire yekdlğcrlnm amnusı2 

dll§manı kcalldiler. E sen, harplenıı 
seyir ve ink!p..flannı riyazt bir katı. 
yet ile tayin etmek kabiı oıamı~aca. 
ğı lçln, siyaset lbrealnln ter ı.lntL 

ağır baaruı kefcslno moyıotmlyeceğı. 
nl kJm temin edeblllrT 

Demek oluyor ki, dost lı.;ln de, dUş.. 
man lçJn de cuus:ı. mzum vardır. 1 • 
te, bugünkü beynelmilel manzume, 
bu mantığa göre kurulmakta; kalitl'• 
terini üçe ayırdığımız casuslar bUtUn 
.vecyUzUnde kul!nnılınnktndır. 

Pnrn hırsı ile gözleri dönen adam.. 
lnr, neden casus oluyorıar? Zira, bu 
sanatın bUtUn büyük tehlikelerine rnğ 
men, maddi bakımdan temin ettiği ıs. 
tlfadeler, hJc;; bir normo.ı kazo.nç ne 
ka.blll kıyas dcgildir. Bar.an, tek bir 
haberin, tek bJr pltı.n kopyeılnln b!n.. 
lercc, on binlerce, hattA yUz binlerce 
11.ra ettl.ğl vakidir. 

t,te, bu ınaddl cazibe, barla dam. 
ların, husus1 bir lBUdadn da aab.ip ol. 
dukıan takdirde - cesaret.. kurnazlık, 
öıUmü göuı almak gthH • casusluğ 

vkctmektedir, F kat, bir çok devlet 
ter bu Uptekl c08Ullara, - tqkJUl.tıa. 

rmda yer vermekle beraber • Ulııınt 

l • 
YFA-3 

FıKra 
:::::::::::::11 

.1 para 
l}U flkrn eski bir fıkradır uma,-., 

ki devlrlcrdo oo pıırn O neler ynpı.
lııblloceğinl gösteriş bııkmmıdaa ~ 

tcresnndır. 

d:ımın biri oğluna on para ver
mi Oğlu p:ırtı)J bcğenınclinoo: 

- llt'll' b k koftehom drml , ben 

onun! bir ı>UnlUI,, bir hnftıılık, bir 
nylık, bir :1 ılliJ, C\ ma rafını görü.. 

, rUm. ' 
l tlrJıler: 

- Amn ntıyonmıı ha, demişler; 

bu !'l'nln O) ltıdljl'ln şe~·Jrr nasıl o. 
lort 

- ö~ le olur 1 te: On pnrn ile bir 
gıınlıık lmndllt; )n~. bir haftalık bir 
kırba ;ıı, bir nl !ık tuz. bir yıllık ldb.. 
rit nlmm! 

Bl:ı bıı dm1~1el'f' pek yetişmedik. 

1 

nr.nk be3 ekmek, OOş peynir dcr, I 
\·e ı:-lizet bir 1klncl knhvoltm ynpar. 
drk • 

NASRETTiN 

Saadetin başlangıcı 
- Maşallah sandctın1ze he:r. 

kes gıpta ediyor. herhalde sevi. 
şerek evlendiniz, hem de daha 
ılk tesadüfünüzde biribirinize 
n.şık oldunuz değil mir 

- Hayır, ben sonradan koca. 
ma aşık oldum, çünkü ilk gördü. 
ğümde zengin olduğunu bilme
yordum. 

.A 
ııa onun kuo~ını· :YYYYY: . 

lifin cruıkurta 
Gözlerimi karakolun nazaretlnde 

Her devlet, harpten önce ve bnrp 
esnasında, slyasf mUna.sebc:tlerlnl bir 
ltiltl.f havası tçl.ndc tanzim <'demediği 
devleUcrc karşı casus kullanır. Bu, 
bugUnkU beynelmilel pollUk mıı.nzume 
nin Meta esas unsurlanndan biridir. 
Bilhassa, bir müddet sonra, yeşll mn. 
sa bıı§tndakl mUzakerelcrln, harp va
srtnlnnna sözU tcrketmcın ihtimali 
dllşUnUlür. Bu endişe ile, evvel~ ya. 
nnkl muhtemel basma ka111 tedbir 
alınır. Mevzuubahs tedbirlerin ana 
hattı, ıuıkoı1 muvaf!akly Ucrı temln
den ibarettir ki bunl:ırla doğrudan 

doğruya genelkurmaylık dalrclerl meo 
gul olur. 

de, düşman ordularının umumi mahi
yetteki kudreUerln1 öğrenmektir. Va. 
kıA, her devletin kara, <h!nlz vo hava 
kuvvetleri hnkkmda umuınt mıılOmat 
mevcuttur. Bunlar, resmı statl.8tiklere 
geçen haklkaUcrdlr. Fakat. unutma.. 
mnk l~dır ki buradaki "hakikat .. 
kelimesi. çok zaman "hakikat., 
l glzllyen rcsınl ynlanlam tercüman 
olabilir! Herhangi bir devlet, cemiycU 
akvamın al!ıkadnr ırta.Ustık byrosu. 
na donanmasının tonajını. toplarmı 

çapla.rmı, tank ve tııyyarelerlnln adet 
ve Uplcrlnl, ııynen blldlnnlş midir, 
acaba? Bu suale, ekseriyetle meııfl 

ccvo.p vermek icap ctmelttodlr. Zira, 
harp vn.ıııta.larının kudreUni. basnıı 

aldatmak maksadlle, olduğundan ek
sJlt gösteren dcvıeUer de \'ardır, fnzla 
gösteren devletler del 

beslemiyorlar. Zlrn, kozmopolit bir , - Bmvo! t tııd: l"nklr l•nlbtmi bl 
gtl:ıcl tablonuzla %engin ettiniz.? eryat ç 

1 
ran Yok mu? diye 

ın atmıştır 
knt bu fcrycı.cı · 
Si 1• herhangi blrJsintn 
;::uz vermediği için bıçakla

n ha ısının veyn ltnlabatıkta sı
Y!lan bir kadının s ı zannet 

açmcns, bütün vücudum sankim taş Almanlar, mezkCır hazrrlıklnre 

yOkJU bir arabada ııcyaat etmişim Krlgşpll adını veriyorlar. 
gibi ağrıordu. Polislere seslendim ltl, Krigşpll'in gayesi nec:!r' 
ben ne oldum, neredeyim, dcc? Askeri esrnn elde etmek? 
lşte huzurunuzda h:.rnım kıilardnn HUcum edilecek olan, veya hUcumn 

ğime hllf1 hayret edoorum. BUtün ka- geçmesi beklenen devletin harp ma.. 
bnhat rakıdndır, ne! kincsi nasıl lıılemclctedir; bu maltinc-

'lşto huzurunuzda canını kızlıı.rdon nln kudret ve takati nelerden ibıı.r

rlcn edoorum. beni affetırtnler. KcndJ. rettir? Askeri hıırek1.:0Uerln gaye ve 
lcr'.ne en iyi emprimeden fistan yapa. hcdcfıcrl, acaba nasıl metodlaştını. 

cnğrm, evlerine de n iyi balıklardan mıştır? Hünum ve taarruz ptı'uılnrı 
birer s pet yollaacağım. ne yolda tanı.ım olunmuıtur? 
Snmllıı glllllşmclerl arasında devam İ§te, btltUn bunlar Krlg9pll çalış. 

eden muhakeme, nihayet genç kızla- mnlnrının esaslan meyanındadır. Ufak 
nn dnlma görUlcn yufka yürcklllil:'i bir misal: Hasım ordular, hangi ıstı
il davaıanndan vazgeçmlıılcrdl. kametten veya LsttkameUerden saldı. 

Fakat Boğosun sevinmesi çok sür- racaktır? Yahut, C('pheyi hangi nok
medi, çUnkU dava ~mmc hukuku na.. tadan yarmnğıı tcşcbbUs. edecekler. 
mına da gorUlüyordu. HM:im Boğosun 

1 
dlr? Harbe takaddtim eden znmnn l

tevkifino ve karnrmı bildirmek Uı.ere çlnde, bunu bılm k, o devlet için bU. 
de muhnkemenln ba§ka bir gtUre bı. yUk bir avantnj demektir. Zira, elde 
rakılmnsına karar verml§tl. ' 11.'dtlerı maıClmat sahih olduğu takd r. 

ADLiYE lUUHAHIHI de, dU~anın hnreketlerino karşı ha_ 

lskeııder F. 

J...eylanm annesi dudaklarının 
ucuyle güliunsedi: 

- Onun zaten huysuztarunadı. 
ğı 'bir gün var mı? O, her zaman 
bir şey kalmaz. . kı' 

- Evlcnlı"SG. zannodenm 
sinirlidir. 

- Onun evlenmesi de bir nıc 
mesele oldu. 

- Niçjn :mesele olsun?! Müs· 
takbel damalı görmedim ama, 
babası çok metlıetti. 

- Cevdet herkesi metheder. 
Ondan evvelki nişanlıslllJ da öy. 
le metbedcrdi. 

Sonra. birden dişlerini sıkarak, 
tıtrek bir sesle ilave etti: 

- Siz Feridunu görmediniz 
mi? 

Maalesef gönr.edim henüz .. 
- Yarın o'bür giin gorürsünUz. 
- Beğenilmiv~ lbir genç ol-

madığım söylüyorlar! 

- Ona şüphe yok. Çok temiz 
kalbli ve bilhas a zer.gin lbir 
asker çocuğu. Fakat, L-erlfmm 
onu beğenip beğenmediğini he
nüz anlayamadnn. Belki benim 
gaylbubiyetim csn.,c;ın.da biribir. 
lerıni biraz daha ıyi anlamışlar. 
dır. 

Doktorun karısı. bu evlenme 
işinde hem nalına hem mıhına 
hareket ediyor gibi görünüyor. 
du. Kayserlye gidişi de, krziyle 
Feridunun iyice anlaşmaları için 
onlara vakit ve fırsat vermek 
düşüncesiyle hazırlanmış bir 
plan gibi görünüyordu 

Nihay-~t doktor Cevdet b1letle. 
ri almıştı . 

Vapura biniyorduk. 
Bayan Medihanm kocasına 

duyurmadan - bana söylediğ1 
bu sözlerden bir çok manalar 
çıkarmağa. çalIŞIYOrdum. 

1şte, genelkurmaylık daırelerinin 
hedefierlndcn biri de, budur. Yani 
resmi kanallardan tereş~h eden mn. 
ıomat ile hnktkat arasındaki fnrklıırn 
agı\h olmak. 

C&8U!luk teşklltı.tmm. blribirlerlnJ 
hasım gözüyle gören devletler arasın
da kurulduğunu söylemıvtık. ı.~akat, 

sulh zamanında, siyası mlinasebetleri 
gayet berrak olıın devletler dahi, yek
dlğt'.rlnln ask~r1 kudretlerini • haklk1 
olarak • öğrenmek mecburiyetindedir. 
ıer. Bugünkü diploması gartınn, o kıı.. 
dar gizlt bir kördUğUm haline gir. 
rnJşUr ki bu vazly<!t, her dostçıı el sı

kışın ardında, bir şüpheye hak verdlr. 
mcktedir. 

Almanya ile SovycUer birllğı, mu.. 
llhazamızın en canlı ml.snlinl tqkll 

O akşam köprüye çıkınca bir 
otomobile atlayarak doğruca 
Maçkaya gittik. 

Şimdi apartmanda bir gürültü 
kop::ı.caktı. Bunclan emindim. Ne 
de olsa. bir arıne şefkati bunu 
icabettirir diyordum. 

Sofi kapıyı açınca: 
- Vay hanımcığım .. Hoş gel. 

diniz .. 
Diyerek, Medihayı güler yüzle 

karşılamıştı. 
Cevdet: 
- Ben sn.ba.hleyin çıkarken 

hizmetçiye talimat verdim. 
Di}:ordu. Mediha içeriye girer 

girmez: 
- Leyla .. Neredesin? 
Diye seslendi. Meselcyı aç. 

mak işi bu sırada bize düşmüş. 
tü: 

- Mediha hanım! dedim . 
merak edilecek hiç bir şey yok. 
.Size Dr. C-evdet yolda da biraz 
bahsetmişti ya .. LeylAnın sinir. 
!eri birdenbire her nedense gev. 
seyivermiş. Cevdetin Bakırköy 
hastahanesindeki doktor arka. 
daşları- "Onu beş on gün bize 
gönder <le sinirlerini tedavi ede. 
Hm . ., demişler· Cevdet de bunu 
makul buldu. 

Mediha birdenbire şaşırdı: 
- Ne demek istiyorsunuz? 

Yani, kızım şimdi Bakırköy 
hastahanesinde mi? 

Ben cevap verdim· 

muhitten )eti§en böyle bir easua, men 
sup bulunduğunu teşekkWc ihanet c.. 
debillr de ... Yllhut, ele geçtiği takdir. 
de, yaıtasını ölUmden kurtnrnbilmek 
hayali lle, sır oıarak kalmam icap e
den birçok hUBUSlnrı dilinden ka.çırıı
bilirde.... onun tçln, bu nınıt casuslar, 
dalmt bir kontrol altında tutulur ve 
bilhassa verdikleri mnlOmatın yalan 
olup olmadığı da esaslı bir tetkik sUz. 
geclnden geçlrlillr. 

lntlkam aalkasUc hareket eden ca.. 
rıuslara gelince; Bunlar, ekseriyeUo 
kadınlardır ve tnllin hnzln bir cilve.si 
ile hasım tarafın herhangi bir bıırekc
tlnden; ııahs1 hayaUan bakımından, 

btlyUk b1r tecsatır duymuşlar, büyük 
bir tel!ıkct llo karıırln§mqılardır. Mese
l!, bir kndm ttuuı.vvur ediniz kt çıldı. 
rasıya sevdiği l\şıkı, yahut kocası 

öldürUlmll§tUr. Bu !elAkct, onun benli 
ğinde öyte bir ıstırab pslkolojlsl yara
ta blllr ki erkeğin inUkammı aJ.mak. 

- Evet ama, ıbundn. merak 
edilecek bir nokta yok. Kendisi. 
nin esaslı bir tedavi altına alın.. 
mış olmasından memnun olıruı.h. 
sınız! 

Oevdct yanımıza sokuldu: 
- Canım ka.ncığım , Leyli'i 

benim de kızımdır. Merak edile
cek bir vaziyet olsn. sana mese
leyi açıkça anlatır mıydık? Bir 
arkadaşına gitti. birkaç gün ora. 
da kalacak, derdim. Sen de ~ 
kala inanırdın.. Sana hakikati 
söylüyoruz. Leylanın bridenbire 
- sebebini bilmiyorum - sinir
leri bozuldu. Esaslı bir tedaviye 
lüzum gören arkadaşlarım zorla 
onu alıp hastahaneye götürdü· 
!er. 

- Yani deliler hastahanesine, 
öyle mi? 

- lşi mübalA.~a etme, kancı. 
ğım 1 Orada yalnız deliler yok· 
tur. Birtakım nıhf ve asabi rn. 
hnt<11zhklara müptela olan ve 
c;ok kısa bir zaman içinde tedavi 
edilen kimseler de oraya giderler. 
Bakırköy ~razıakliye hastaha. 
nesi dünyanın en güzel, en mo. 
dem şifa evlerinden biridir. 

Mediha h~m teessür \'C 

ihtillçlannı cali gibi görüyor. 
dum. Yahut bana öyle görünü
vordu. 

Fakat, niçin onu teessürlerin. 
de samimi bulmadığımı ben de 
anlayamıyordum. 

- Evet ıruulam! iz dıı "ereceflnh 
pnm ile beni zengin edeniniz! 

tnn nc.tsinl menedemez, İ§le, bu "kı. 
sasa kıaas,, mantığı, mevıruubahs, 

casusluğa sevkecter. lSH • ısıs harbi. 
bu Up !elAkctzedelerln pek çok m 
llnl vermiştir. Sırası gelince, onlara 
alt birkaç entı.:resan macerayı yaza. 
cağız. 

Vatanlan Uğrunda nefialerinl tclıll. 
lccye atan casuslar ise, hlc bir maddi 
menfaat gö:zetrneden. mUblm bir aıra 
öğr nmeğe memur edilen talualardı:r. 
HattA bunlar çok zammı, mahrem .,.._ 
zlfdcrd kullanılan elemanlar o!abl. 
Ur. 

Tam manaıılle itimada l&yık g&aı. 
!enler de bu kategoriye giren !eda. 
ilerdir. 

(DC\'l\IDJ var) 

- Ah başım.. \ 
Diyerek. elleryle başını tuttu.. 

Bir kanaeyc kndini attı. Cevdet: 
yetişti.. Alnına kolonya döktü, 
Burnuna erer koklattı. 

- Merak etme diyorum, M& 
diba! Yarın hastahaneye birlikte 
gideriz. Leylft.. seni görünce kim. 
bilir ne kadar sevinecektir. 

- Hemen gelmem için Ka~ 
riye çclrtiğin telgrafın sebebini 
şimdi anlayorunı. Bu hadiseden 
feri dun haberdar mı? 

- Vallahi o çocuğu da dtışün. 
düm.. Acele bir ziyaret için Bo. 
ğaziçine. teyresinin yanma. gitti. 
ğini söyledim. Manmafih Feridu.. 
nun dört beş gündür yUzünü gör. 
düğüm de yok. 

- Sı srk gelip gitmiyor mu? 
- Sen gittikten oonra. her gün 

buraya gelmeğe oo.,ıamıştı. 
- Ben gittikten sonra her gO:n 

buraya gelıneğe başlamrştı, öy.. 
le mi? 

Cevdet hayretle aynı cümleyi 
tekrarladıktan sonra~ 

- Bu bir tesadüftü. dedi, imti 
hanları hafiflemiş.. Leyl.3.yı 
ça ziyaret imkA.nlan bub:nuş. 
Bundan ne çıkar? 

Az kaldı ben de: 
- Evet. Bundan ne 

hanrmef endi? 
Diyecektim. İyi ki lfi..fa kaı;-ış. 

mamrşım. Bil8hare bundan nel 
~ıktığım öğrendim (Devamı 'mT 

• 

• 
1 

ya
uı 

e 
a
rı 
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u,ak sıkılmış görünüyor • 

du: 
- Bu sabah etcndinizi 

saat kaçta gördünüz? 
- Al',ıdan biraz en .J, ya 

tağında idi. 
Müfettiş tekrar söze baş • 

ladı: 
- Garajı görmek istiyo • 

ruz, işte ara§tırma müzek 
keresi. 

- Müzekkere mi? 
- Garajın anahtarı her 

halde sizdedir. 
- Evet. Lutfen beni ta • 

kip ediniz. 
Bir dakika sonra üç adam 

garajın eşiğine ayak bastı -
lar. Kollarsonun muhte§em 
arabası, iğri büğrü ve simsi
yah karanmş bir yığın demir 
halinde garajda seriliydi. 

iV 

SAAT YEDiYi ELLi DÖRT 

GEÇtYOR 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 

llJI . ~'t!- "':f,• !,..~ .. 
L' .t ~ . """" 

BiR HAKiKA T: Saym mllşterilerbniztn nar.an dikkatine: - .· .•. ,. 1 
~..,~ .... ~ 

Pırlantalı ve elmulı saat demek, bir kelime ile S 1 N G E R S A A Tl dcmekt.lr. ÇünkU: 
Pırlantalı ve elı:naSh saatlerin bUtUn ha.kiki evsafı meşhuru a.ıem olan SL1'1'GER saatlerinde top~ 
nun ~çln: saat alacağınız zaman, tereddUtsUz Sİ~GER saati almalısınız ve eaatln üzerindeki 
markasına, mllessellf'mlzin ad.re3lne dikkat etmeniz lazımdır. 
Modayı takip eden her asrt kadm lçln kıymetli ta§larile ve nefls i§lemesUe tıakıkaten nazarı 

celbed~u böyle bir bar!kulA.de SlNGER saallnf! sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SINGER SAATi; ho§a gidecek en makbul ve en güzel HEDiYELiKTiR. 

S 
• N GER No. 8% • A Elmaslı ve 11 pırlantalı 600 lira.. 1 Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 

- Gi 'iyo-:-s musunuz? fa., yor. Ba,komiser Dinin nöbe. 
kat baş müfettiş sizinle der- ti bitiyor, ~erine M~k K?l?i ,\.dres: stNGER SAAT Mat-aı.aıan, lstnnbul Eminönü ?io. 8 ~ 
hal görüşmek istiyordu... gelecek. Dın de evıne gıdıp _ 

- Ona, kendisini sonra dinlenecek. geceki vakalarm 1-:m CAGALOGLU ÇIFTESARAYLAR Bahçesin 
görec1..eimi söylersiniz, Din. hatırası rahatını ve uykusu- ili cUMARTESt ve PAZAR AKŞA."'1 l'EVKALADE Uç P~ 
Başmüfettişe Mangolya va- nu bozmıyacak. Bu gece, ge- il ra.'# 
puru rıh'ama yana,tığı za- ceyarısında tekrar nöbeti mi 1 - Terbiyeli Köpeklerin Muhtelif Humar~~ 
man rıhtımda randevu veri- başlıyacak. Sekiz saatlik ye.. 19.7.1941 m~ 2- çorumla Balız Ahmet idareıır 
''Orum. Orada biribirimizi ni bir nöbet. O vak\e kadar l8.S!' ""lemlake• AQArıarı .... ~---ç ..» .;1 - .. • • "-"" ~· m: Milli, kyaf etlcrle ANADOLU SAZ HEY.ETi tanl.lll._.,. 

buluruz. Zira Uvan 1 oru ka- bu musibet Kollarson i§i bit. poataaı 21.00 Ziraat sfü HALK ŞARKILARI ve M1LU OYUNLAR 

çırtınamak nhetindeyim. sene kadar iyi olur! 
18

•
40 

(..,'az .n.ıo :ı:. ;:·i·.ı.·.·s.· 3 _Kukla TABiR ıle Z"'BBE (3J fai 
- Fakat şef... Başko.niser Mak Kolni da- orkeıstrası U 

. . ..... d • .... d"' 19.00 Konu~mt.ı lateklert gg Bahçemiz içkisizdir. Fiatlar. 15-20-30 
- Müfettişe sözlerime iti. ırenın e!ıgın e gorun u. 19·15 Oa7 Zl.40 Günün ;::; 21 temmın: p:ı7.arteeıı nk5A1Dı H.AŞJT RIZA Ttl."A'l'l'~ 

mat etmek lazım geldigwini - Bonjur Din, bf'nİ affet orkestrası meseleleri • 1 :::_:::::::;:::::::: BOBSTIL KOMEDİ 3 PERDE ~·::::f:. 
söylersiniz. işlerin yolunda dostum, birkaç dakika geç 19.SO AJan!I 2U5 Salon ................... ~ ..... ~ 
olduğunu da ilave edersiniz. kaldım. Koridorda müfettiş 19

·
45 

Meydan orkemaaı ~ 
Yaptıklarımla ba .. müfettiıı. Li beni alıkoydu . Tuhaf bir Fasb 

22
·
30 

Ajans !8.~ ,~::R •İyi bir muhasip~ 
3' Y ..to.ııs Radyo 22.-l5 Salon \!!'.·~ ~ latlyenler İstanbul posta tı1I 

iftihar edebilir. Bugün ge. adam doğrusu! B a nn ne de.. gazetesi orkestrası muhasıt> remzlne muraca•1 

ceyarısından evvel ya Davit di, biliyor musunuz? Z0.45 ~a7 1 l ıer. 
Kollarsonun katili mağlup e- Mak Kolni daima sık sık rN SON DAKıKA . 7 lnci sınıfı aile vaz!J•t: 

f ı • b' d gibi çaldı [. le bırakmak mecbu,...,euı;dl 
dilmiş olacak, yahut: da ben ne es a an şışman ıra am. · •A.J 1' 

d 
~ı l - Allo, Allo ! Ben haşmü. ../.. tUrkçe, fransızca, n.ı:ıCS 

bu dünyadan çekUmiş bulu. ır. ı- ayalı çı gıncasına se- "-UÇÜk tlanıar kuponu bilen bir bayan 1., aramatı:tl 
d b d d hakk N f ettis. Mariba Li aeldi mi? &'Jl nacağım. Ben dünya an çe. ve , un a a ·ı var. e ,.. rans vcreblllr. (SuıSall) re 

kildikten sonra da bu katili şekilde olursa olsun yap- Ne diyorsunuz? Tekrar mı ,n. k'npooa ek.ICDereaı c-öoderu~ racaat. 2:ıııs 
bulmag"' a imkan yok\ur. Ge- mak güzel bir şeydir. gi'4ti? Onu alıkoyunuz. Ar. "wme ti.Anlan r. So• Dakikada .,.,. • Türkçe fransızca ıızıtı 

I
• D• kasından adam kosturunuz run attredlleoetnlr. l:YIMOM &dlilD Orta talebesine riyaziye ~ 

ne görüşe ım ın. Arkadatının cevap verme. · cö•d•rea ohyucularm malltın kal. tl' diyorum size ... ne bahasına rafya ve )'Urt bilgisi der11l 
Ba,komiserin daha şaı- diğini gören Mak tekrar sö- olursa olsun onunla konuş- ';;tı =~) ~ MlıulectaJ IN.ltl.lnM. remzine mu • ..ıcaat. tıJO 

M 
'b L" nt.. • Di kmlıg"'ı germeden Asyalı mü. ze baıladı. 1 t d 1 • ı1 yaomdıı. btraz datr arı a ı ha~omıser - ır b. d , ma ıyım. cap e er!e zor a a. E orta mektep mezunu tJ al'f 

nin bir parça öfkeyle söyle- fettiş bürodan çıkmı§tı. Bü- -Li çok ıakacı ıra am. lıkoyunuz ... mukavemet gös. vlenme teklifleri <Uçman) Nmzlne murac5' 
diklerini gülerek dinliyor. tün bu sözlerin manası ne? Bana itleri üstünkörü yap. terirse, tevkif ediniz. :ç. Yaş so, boy 166, tahsıli o::ta, sa. • Orta tahBilll eski yat) 
Mariba Li, tebessümün aım- Uvan Tor •••. Davit Kolarlso- marn( ve fazla gayret gös.. Pencerenin önünde ayak. nau şoför ve makinist, aylık kazancı mel bilen ve dakWo kull~ 
nı bilen bir adamdır. Ba"ko- nun katili ••• Hint ormanla- termemi tavsiye etti. Bırakı. ta duran Mak Kolni arka.la. 90 lira olan bir bay; dUrUst, ciddi, tıı aramaktadır. M. R. rcw 

~ d d' k l } d" "'·· 0 eşine s:ıdık 2Cl.~O yll§larında b r ha. 
miser biraz psikoloğ olsaydı ~da iki kaplan.·· dünyadaıı nız, e 1• ap an ar ogu§- ıına döndü: yanla evlenmek istemektedir. (RC.) caat. ./., 
amirinin bu tebessümünün çekilmek... Mariba Linin sü.ıler, boğuşan kaplanları - Olur şev de~il... sura. remzine müracaat. 2a1 m:ğ!!nınm::e::n:e'saP 
bir teselliyi, bir ıükUne\:i giz gözlerinde saklanan bu esrar ayırmamalıdır. Bu Li sakın yı;. bak hl·le .. Mariha Li, Tay. Uhte edebilecek bir baya.O 
lediğini sezebilirdi. nedir? cıldırmış olmasın, ne dersin mis nehri zabıtasına mensup l:ı ve işçı arayanlar: tadır. (Rabia) remzine ııı 

Asyalı müfettiş çok tatlı Birkaç dakika geçti. Bat- Din? f}~nu otomobill~rde.n birisi _ * 2~ ye.oında tUrkçe, fransızca, • Hemoıre mektebi ın 

bl
'r sesle sordu.· komiser düşünüyor, bir da. Baıtkomiserin arkada•ma n tl d ·· A 'h' ...umca okur yazar 'bir baynn ıo ara- yan evındo her tUrlU cııJ 

k k k d k k beki 
. ~ Y e " ;,. 1· ruzgar Y-1 1 uctu. mr.ktadır. Tez;gO.htarıık y:ıpabUlr, blr maktadır ômer RU§tupıı#' 

_ Demek fikrinize göre i a, i i a i a... eme o- cevap verecek kadar vakti ait+1. Jh Li yam'"n bı·r adam k No. 3• e muracaat. ,.. " do tor yanında çalı§abl!ir. (Bayan "" 
başmüfettiş benden memnun dasındaki saat sekizi vuru. olmadı. Telefonun zili çılgın vallahi! (nPof1m1 w1r) ô:u!n) remzine muracaat. • 17 ya§mda lise 2 de 

değil~e~? ~----~-~-~--~~1~----~--------------·-------•-------------~~~~~~~ - Hayır, ıı.ef, böyle bir H k 1 vetll yaZI8l gUzcıdir. Her iİ 
3' • "" s k d Nakleden şey söylemedim. Yalnız yap- l Q g e u••t ar eş 1 ya ı,itmeyl kabul ecter. 

b ıd ÜÇ YILDIZ remzlno mtirncaat. 
tıklarınızı biraz garip u u. • 18 yıı.şında ıı.se ıı (J 

- Yaptıklarım hakikaten ---- ---- ---- ----•': kız çalışıp hayatını tı:azııı' 
gariptir. Siz de bu fikirdesi- Beşiktaş nahiyesine tabi Ku. mağrur bir eda ile gülümsedi: - Sen Kadı efendi huzuruna da bir şeylc:r yazdı ve sonra oku. burlyetlndeillr. Yazı ve rı: 
niz öyle değil mi Din? Haki- ruçışnede oturan Hatice ho.- - Sizin iyiliğinizi ne kadar çağırıyor.. du: y3par. <X. v. Z.> r ızlll_.1 
katen polis vazifemi tama • nım, genç köpe, yüzü '11ı'T'in arzu ettigımıw· · anladınız ya. en Dediler. • Lise nıezun.ı bır ' tr&P'~ .;1 - • "Hüseyin Ağa ve Hatice ha. b u s.l' 
miyle yapmadım gıbi görü - de bir kızıdı. büyük d~anım iken Hüseyı·n - Kadı efendi mi?. ır genç az oir cret 

0 
c ,J tun arasında ı.uaen karde~lik ol. aıek~edlr Beşiktaş rurll' rf 

nüyor Uzaktan arkrabası olan İmam Ağanın size yar olabilecek adam. - Evet.. duğundan nikfilılarmm fesh ve lesi Loşt.ahçe sokağı nuıııt' 
- Böyle bir şey katiyen efendi, iftarlarda eve geldikçe lardan olduğunu itiraf ediyo. Onun kadılık ne işi olabilirdi. tefrikiyle badelhükü.m rnezbure :ıet o.dıoa aıUra~at 

ağzımdan çıkmadı şef. kapı aralığından şöyle bir göz at runı. Buna mukabil sizden ricam - Hayırdrr inııallah... d1ye Hatice hatunun mihri müsem. • Orta 
8 

de 
15 yaşllldl 

- Biliyorum Din, böyle makla onun yaman bir güzel ol. şu, bu işi benir.ı hatırlattığımı gitti. magazıı.ıarruı v
2
ya yazıil 

F 
d w f k . . ması ol:ın yüz kuruşun mezbur ..ışmıı.k .stemek~dir :.,;arşıf. ..1 

bir şey söylemedir.iz. akat ugunu ar etmıştı. kimse bilmiyecek-. Kadı, kara kaplı kitap önün. Hatice hatuna eda ve teslime ve .at dokağı nuffitira 1 e 111Ul""~ 
düşündünüz .• Yalnız bundan Söz arasında hanım kızın ter. Kerim efendi: de, kaşını çatınL5, hiddetli bir adeti munkazı oluncaya değin • Manaset>cde 25 seneJrr 
dol~yı size katyine gülmiyo. biyesinden de bahsedecek kadar - Öyle olsun .. diye bir yemin haldeydi. ittifak etmek üzere ... ., rUbee! <>.an oır mi.lhıısı" >'3 
rum. Böyle düşünmeniz ta • oldu. Biı;: gün Haticenin b:.bası bastı. - Hüseyin Ağa, dedi· Sen veya 1!ger ticıu1 'DtiesSCg 
bii, çok tabiidir. dert açtı. Iyi bir damat bulama Sevinçle: Şerişerife muhalif hareket et. Hüseyin Ağa başına dü~en yıl. ramakta.dır Ha.ttada otrltl' 

_ Şef... mak endişesini 1zhar etti. - Çok yerinde bir görliş. dedi. mişsin ... Gelecek hafta perşenbe dırımın nereden geldiğini bir Dirkaç saat de çaıışaı:ıı.U' 
H D l l 

İmam efendi bu fırsatı bekli. H' · v d türlü anlayamıyordu: remzine müracaat 
_ ayır in ya an söy e. tiseyın Aga cid en muhterem günü dava görülecek.. Müteferrik: 

meyiniz. Size göre, vazifem yormuş gibi atıldı: bir zattır. Gerçi aranızda.. - Ben Şerişerife mugayir - Kadı efendi. Hatice hatun SAI'.i.Llb. ForouıU\Y 
yapan arabanın sahibini ara- - Azizim, dedi, gül gibi kızı - Yoo.- Ben böyle olmasına mi? benim süt kardeşim değildir.. Alman:;ada husuıd 0ıaralt 
mak ve Artur Kollarsonu a. olur olmaz ellere bırakmamalısın rağmen onu takdir ederim.. - Şimdi laf istemiyorum, o diyemedi. Boynunu. bükti~ Sevgi. dan mark karfiıııgı <90) 'fil 
dam öldürmek suçuyla tev. Aklı başında, germü serdi gıör- * * * gün Hatice hatun ile ltıtfen teş. li karısına son defa göz atmak aıınmıo 1.1,5 obJcktlf. 
kif etmikti. Çok basit bir milş. yaşı başına uygun birisine Üç ay sonra Hatice kız yüz rif edersiniz. istedi. Kadın: ı il&. 450 enstantane ~otıl 

'f F k t 1 l k" v~rmelisi'n. kuruş mihri müeccPl ile Hüse. K d ef d' k d h-dd · - Yok dedi, Hatice hatun yu~. tik. 4-G ve G-9 çeken "' vazı e. a a an aşı ıyor ı a ı en ı o a ar 1 etlı vizörıu spor fonte çantall 
Din, siz kaplanlar111 döi~Ü§ • - Çok doğru .. Fakat böylesi- yin Ağa ile evlenmişti. idi ki. Hüseyin Ağa başka laf zünüzü iyice kapayınız, Hüseyin çantalı bir sehpasile bir 

tüğünü hiç görmemışsınız. ni nerede bulmalı? imam efendi sinsi sinsi gülü- edemeden çıktı. Eve geldiği va. Ağa namahremdir si:r.e .. Saçları. gayet mks ve muccddet 
Hindistanda güneş vörmiven - Aramalı .. Yoksa gül gibi yor: it soluyordu. Ne idi. "Şerişerife nızın bir telini göremez.. bir fotoğraf makinesi şıatı 
ormanlarda kaplanların dö. kızın narına yanarsın... - Sen görürsün Hüseyin Ağa· mugayir., hareketi.. Bir hafta * * * gitmesi dotayıeile lhtıytıel 
g
"'ü•mesi, ilk bakışta çok ba. * * * diyordu_ evden çıkmadı. Hep namaz kıl. 1 caktır. Almak l.ısUyenı~ıe_,ııı 

3' lm ef d' marn efendi o gün Kerim e. ~lo.btlır. <Fotoğr&C) reJ.llY~ 
sit götiiniir. insan kendi ken nm en 1 0 gece uzun uzun Aradan bir buçuk sene geç- dı, dua etti ve arpacı kumrusu fendilerin evine giderken kıs kıs rtni bildirenlere makine I' 
dine kuvvetli 7ayıfı yenecek. düşündü ve karnrmı verdi: mişti. Hüseyin Ağanın nur to. gibi düşündü. gülüyordu. Onları teselli etti: terllir. 
tir diye diişünür. ve bundan - Bu iş olursa, dedi. Hüseyin pu gibi bir de kız çocuğu olmuş. * * * • DEVRE."i SATILll' 
hiç şüphe etmez. Fa.kat hu Ağa da gününü görür.. tu. O kadar memnun. o kadar Perşenbe günü Hatice hatun - Niç:;n dedi, daha evvelden DÜKKANI - Fatihte )l 

hesap her vakit doğru çık. İkinci gün soluğu gül gibi kız mesuttu ki. Bu büyük iyiliğin yavrusunu da kundaklayarak düşünmediniz.. Bilmiyor muydu. Ier caddesinde postabaıt• 
maz. Zaferi kazanan daima Hatice hanımın evinde aldı. Ba. kimin tarafından gldiğini bilme- Kadının huzuruna gelmişti. nuz süt kardeş olduklarını.. sayılı erkek berber dUkl<;::, 

b t Kapı arkasından dinleyen Ha. yısile, ehven fiyatla de ... 
en kuvvetli olan değildir. En as na: den bazı geceler: Kadı efendi sordu: aatılıkt.Ir. DUkk~m iyi dl"' 
açık göz. en kurna2 kaplan - Azizim, dedi, dün akşam - Hatice. Allahu taala haz. - Hatice hatun 'sen misin? tice hüngür hüngür ağlayarak dır. Arzu e<renlcrin lçtndcıı.I 
kazar.n· Eğer bir fır~a\: bu. çok parlak bir fikir sudur etti. retlerinin lıitfu keremlerine bin - Evet.. · içeri atıldı: lil Göksuya mUrac3aUat'-
lursanız Hind1stana gidiniz. KerimeniZl düşündüm de aklıma defa şükredelim. Bizi biribiri. Kocasına sordu: - İmam efendi dedi, Hüseyin Aldırınız: ~ 

bı'zı'm hamamcı Ess 'd H.. · · Agwa babam itada .. bir adam .. An. Orada ormanlarda kap anla. eyyı ure. mıze kısmPt ütı. - Esseyid Hüseyin Ağa da • ~fl'tıcıa remıs&m T-:-_.J 
rın nasıl çarpıııtığmı dikkat- yin Ağa geldi· Mallımaliniz hali. DiyorJıı. siz. nem ne vakit ikimize birden süt HyucuiarDDıua .....-...-
le sevrcdiniz. O vakit belki lesi geçen senelerde sizlere ömür Nasıl demesin k!. hamamcı _ Evet... vermiş olabilir?.. mektuplan t41&reh&aecol ~ 
bir cev, ler öğr('nirsiniz Sim. vefat etmişti. Aklı başında muh. Esseyid Hüseyin ı\ıfa kırk be.;.- Orada b<L;.cıa bir kadın vardı. Bunu kimse d~ı...:ı..-..e1nişti. ...-ııı.uı •l•~· 
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" - terem bir zattır. ~uu fe "dar aldırmalan. 
di Din. söylevin bakt'llım, ba- lik bir adamdı. Halilesi henüz - Ayşe hamın bunları tamdı. lmamm beyni döndü· Baygınlık. <Pa.k 37> (S. S) <lıL 1s!, 

na telefon eden oldu mu? Haticenin· babası Kerım fendi on sekizini bitirmiş gül g!bi bir nız değil mi? lar geçirdi. Faka~ çabuk kendisi. rÇevUt lM) CTekyııdt' ~~ 
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- vet şe , mı:z evve Am f d' d d' 5. r-Mis Dora Kam telefon etti. - an e en 1' e 1• ız o. * - Hüseyin Ağa 'Ve Hatice h~ - Sus. dedi. Günaha girme.. es. 126
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,_ k . +· d nunla kanlı bıçaklıs,nı.z.. Hüseyin Ağa' hamamında çu. tun rııaen kardeş midirler? Süt meselesı' karı§ıktır. Kadmm (Baııkncı 88

> <~ ızın P Y.onu$ma ıs .ıvor u. !m ef d' . d kımıl. - (F.K. 26> (Tek) es. S) ~o 
P ı . t kk" d . am en ı yerın en buğunu yakmış keyif sürüyor. - Evet.. kararına k~'"""T gelı'nı·r mı' hı'ç'. .Jtırr - en, ec;e ur e crım. , d d Sak 1 azı d So du·. -- _ (Cahlde Gllngör 21)(18 ~, 
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