
bi ve Umum N~rtyat MOdUrO 

Hasan Rasim Us 
B~J~ğı yer 

VAK:JT ATBAASl 
o\nknıu Cııddes1 V AKI'T Yurdu 

AmerıKada 
Yakalanan 

1 5 c suslu 
ııaznunu Fa~ı 

7 si s çu u 
iUraf e 

1"e\~ork, l ( :\.. \ ) 
.,la dUı:ı tc~ v. r dl 
d n 7 ııl dUn Broo 

"'-ı yatırılan 
''>!ardır. 

k 

uk .sı•. 

nizcili 
eye • l 

n k rama r 
e ·z · e de ca ı 1 

e er 

bayraklnrilo donatılmış bulunu -
.} ordu. En ktiı;ilk rütb"li den zciler 
b'le en tl:'miz elbiselerini gıymiş 
bil) tik bir neşe içinde nhtmılardn 
dolr !fü orlnrdı. 

Mera.sime sabah saat 10,40 da 
b bnmış, ve deniz kumandn"lh • 
,mm bir b .. lük askeri b..-ışlal''!l'da 

ehır bandosu oldugu halde Gala. 
tasaray lisesinden hareketle İstik 
131 caddesinaen geçmeğe bru,la -
mrştır. Daha arkadan önlcrındc 
Hr çc :f'nklc Yüksek Deniz Ticaret 
mektebi talebesi, den:Z tlcnl'<"t za. 
bit.anı, deniz sporcuları. denizyol
ıa~ı, limanlar id~'rcsi, Şirketi Hay
riye, armntorler gclmc.>ktc) dl.. 

Bu mrada limandaki bUtun gc • 
miler düdük öttür('rek s lam ver. 

e b amt<'lnrd·r. DUd ala 

)fada 

l 

a ram n an 
·ntibalar 

oskovada 
fevkalade 
tedbirler 

,linin 
re·sliğ i 

atın a 
Bir milli müdafaa 
konseyi kurulcıu 

i iNCi REiS 
OLOTOF 

Loııdra, ı (A.A.) - Moakova rad
yosu Stallntn reisliği altında blr mil.. 
lt mlld:l!o,a konseyi teşkil t'd ln 
bahsettikten sonra, fe'ı;knl ahval 
dolayısile ve Sovyet Yata A.dice 
hllcum ~en dU§m~na ka ı koymak 
l~ln Sovyet mlUeUerlnln &UraUe seter 
ber edilmesini temin malutadile Sovyet 
ler birliği yük k §1'.lrası r~ aact illva.. 
nı De, halk komfs rler heyetinin aşa. 
ğıdaki :ıca:ra.rıan ittihaz ettiğin b dlr 
mlştlr. 

ı - Bir milli müdafaa konse}'i tq 
kil edıtml§tlr. Bu konseyin reisliğine 

Slalln rei.l! mun ..... nuğ: ne Molotof aza
ııklarına da müdafaa komiseri Voro. 
şilof nyaset divanı azasından Malcıı. 
kof v dahlllyc komiseri Beria seçil. 

mi !erdir. 

2 Hl kQm tın tulün l' Ucrl, 

yaş! da ir 
ıesinin göLu önü 

-.. ' 
1 

osko a aki 
i.ıgiliz 

mUdo.faa konseyine d vredilmt§Ur. 
Matbuata Ye milli muda!aa !~erinde 
çalI§<lil bUtUn vatandqlnr, müdafaa 
koı:ıseyl te kUAtı tarafından ittihaz e
dilen kararlan tatbfkle mUkelle!Ur. 
ler. 

Moskovada 
tehlike işareti 

verildi 

kamyonun bnUne c:ıkmt"• 

Tüdmiir 
henüz işgal 
edilernedi 

FA T 
Sıkı bir 

muhasara 
altında 

y rah hastnney kaldırılmı,. 

BIH t'Çt'X(.'Ü:SÜ 1 
An!!.doluh rı At t pesinde 12 nv. 

maralı evdi' oturan Saadet Firdevs 
yıke.d•ıtı çam ırtarı asmak için kul. 
ıandıitı mcrdıv nd n dU mll§ ayağı 

ıurılnıuı \'El \ Ucudunun muhtelit yer. 

askeri heyeti 

--0-

ovget 
Genel

kurmay·le 

Devamh 

Bu~UnkU denizcilik lı:ı3rnmı ıneraslmlncle Son Daltllm fotoğnıfı;;umım aldığı 
re lmkri yukarda görll.)orsunuz. t'ııtt" hlr denizci \C heJC~ nh nutuk .)ler. 
keıı gorülıiyor. Onun nltıııd:ı C.11.P. B §lktn lctıre heyeti rei61 ZUbtUÇubuk. 
c;uo~lunun nutku •.• l>nlıA nltta MUnaka..L \ekili, \-ali \C b<o!edlJ( rel inin hu
znrlle llm:ın ha! tanesinin B\'llı:J mera imi. 

L\lo koya, l (A..A.) - Bu sabah 

erkenden 6allt 1,50 de Mo.skovada ııa.. 
va tehi ke işareti vertımi§tir. AlArm 
2,45 şe kadar sUrmUşUlr. Hiçbir hA
dlııe olmamıştır. 

Basın Birliği 
merkez kongresi 

Tiirk Ba"m Birliği ınerl,c-z hcw 
yct.i reisli "•inden: 

HAFTANIN ŞAKASI 

ler nd n y r l'\nmı t r. Firdevs Hay. • • d 
~ n hastane ln lcaıdırılmı§tır. 1 ıstışare er e 

Türk Basın Birliğı umumi konı; 
resi temmuzun 7 inci günU mcr -
kezde toplnnacnktır. 

H:ongre azalarının te rtfl ıı 

'eti r tn 

dırıyor: 

L11 Jnand bUtUn gün Cez.zlne ile 
dağ .s!1hktı1111 olan Hasb:ı)n arasında 
top .ıcslerl l~ttıımıştır. :Munnnldnne, 

O\ il •n VI ! kuV\ tlerı yeni topçu 
ve P yad~ ta tvlye k tnntı atmışa b<.'~-

1 • Bu arazi cu•rUnr ve mltral-zlyor :ır. ...-
özl nn kayalar ve ovalar arasında 

~\"l aıımıs bulunm sı muttefik ku\·
vetl • n ileri h rckt ini yavnş ntm "· 

tır. 

Fin ·in 
Sovve 
re ihtarı 

• 

-- Y Zlil Z tncı 53)fada 

bu unuyor rica olunur. 

1\tosko\ , ı (A. \.) - General Mac 
Fnrınne'ın riyaseti altında bulunan 
ve kara, dt'nlz ve hava kı vvetıeri mU. 
rnessillerlndcn mUrckkcp İngiliz nslte. 
rt heyeti dUn s:ıbah Sovyct gcnelkur. 
rnayı Ue temas ctmlşlerdlr. Heyetle 
Sovyet genelkurmayı arasında mur
tazam ve devamlı toplantılar yapıl:ı
cağı zannedilmektedir. 

Almanlar 
Beri n el<i meri

kan radyo spikerini , 
Faaliyetten 
menett·ıer 

b'r 
obcb 

VA <iT Gazetes.nde 

Yazan: 

Büvük, heve
canlı, me akl 
nır roman 

Bugün başladı - lia\"U ırunırnuııu 31udım Ustck'.rlnl ''adlarmı bl.ldirmlyen zat,,lar -. 
bartIJor l\Uşon. Blz de hıwaya bakarak göğsltmUzU kabartıyor \e ovllnU)onı& 

- "Adını blldlrıoo3cn 7.&t..lar ek•lk olıuıwnlar Salamon •.. Eee doeta: 
bu z.:ı tlar blzlz diJ eblllJ onız. 
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2 - lir.il &;>N DAKİKA - 1 TEMMUZ lMl SALl -
Denizcilik bayramı 
~ nn-,t:ı.r:ırı ! lnd .,.,._ dan blr11ılıı buaunma ıe:.mlf bulunu.. 

i y bö:yl ce Taks'm Cumhurf >O !!..r. 
t. 1 vda ma vRrmış ve A.blde Bu kahraman. karalat'da bUtlln dUn 

etr • yarım bır devir .) aparak ra llietıertnı unde •Ycı ile JtU. 
yer 1 r. terek binlerce )'il nesilden nealle. kıta. 

T m sa.at on birde tiz bir boru dan kıtaya ,an ve ~ Ue dolaşan 
1 t~ ıne ılnr'le.ki alaylar ve eL 'I'Urk l:.Ayrağ'Ulı derıizıerde de aynı §f'. 

viren binlerce halk, ' 'ham- hamette dalgalandıran. ınyısız mm~·. 

1 tı alm·,. ve .,anh bay • lerl ffnllnde ııaygı ile diz çöktUrcr 
ş ya\·aş rr.eydandakl B~vUk TOrk Amirali Barbaroetur. 

.. ı ... :;e başla ·ur.ışt1r. ~rt aaır evvel Akdenlzt hu baht;~ 
k ı; kıl rken l.ımandaki aJola havuzuna çeviren koca Barh<> 

~ t r. nıı r oe yr.rmışar dakik roe. tnı;ün bAl&, dU,man rt.l:;aıarınıı 
r ı Le bır r d .. kika suren Uç se. korlru9udur. 
lam d ı U ç:llm:;;larthr. ' Nud böyte Olmasın ki, bugtlnktı ınu 

'Ba rD.k meıasim.nd n eo:ıra L ba.-tp!eruı birer ıeyyar u çelik ka:e. 
bidey c•l,.nkler konmuştur. l-1 ant!mın kz!'K&ı bln tonluk r.ırhır. 

ç 1 nkt rtn kormaaı ı,i b.ttlkten l&r'.!3 mooem d:mlmıtılatıa t&J')'arele ... 
aonr " ' " t ~:ırel oku .unı'!an İbrahim le yapam:ıdıkJan 1§1 Barharo11 ahşap 
Kulan kUrsUve çıkını:§ V'" ço!t h"~· btllıkçı takslarma oenzlyen kalyo::ııa. 
canı .Ji" nutu't !!Öl lem·ııt.ır. rile uoırg.ılarrıe bı\"armllj ve çelıkl" 
Esi;! den ~ılı~ıımtz.."'en Emrullah da kazanUmıyacak zafere bunlarla Juı. 

çok .,wzel h .. hitabede buluumu§ ve bu VU§mu,ıur ... 
rada. ;. ra im b1ttlkten aonra alay. Zübtll Çulukçaottwnm hitabesinden 
lar sır A .~c ve muntazam bir yürOytı;-. IODra alay Barbaroewı tOrbut önUn. 
Jm Ayasp~ yolunu takil.'Jruı Be~kta~a de bir geçit reamJ J&Plllll n kam&I. 
lnilliter Ye Barbaros Ul-l'e.lt etraft1'. iti m&raalm bu ..etle ııona ermiştir. 
da yer alml§lard•r. MenıUrıe bura<la Devlet ıtll'anlan 1')et.me idarea'nln 
da ıstıı·ıll m'lr i'e ba,iarımıştll'. memıl''. mtıatııh!:lern ve 1'ÇUertn1n h 1 

Bunu müteakip Bc .. ıktaş halknt re. kontrollenyıe tedavtl n·t t emln tr 
111 Z!lhtO Çulukçuoğ'Iu g117..el bir h taoo tem oıunaıı baataoeuln açılma tlir nf 
d9 bulunmu, ve ezc!lmlc deml§Ur ki. bugUn aaat u te münakal~t vekili 
"- A7l'" yurUJ;ı~larnn; Cevdet. Kerim İncedayı tarafından 
Bugnn çok ma.ıııı.ıı e ıuetu bir ta. yapı1a111tır. 

rlh1n yıldöııl!mOnll kuUuluyorus. Bu. Dafttiyeler aat ıa,ao dan iUba 
nda Ebedi Şeltmıa AtatUrkllıı meı'•, clıt batlan al011UDda toplanma&& ba 
alealnl görU)'or, BJyWc lllln IJelunls lamlflardı. Bunlar JDe7UUDda Tali 
taöoU.CUn Lozanda lrulland•k•an kale. doktor ı.auı Kırdar, ...ıı muavini Ah. 

IDbl 8Pstn1 duyuyorua.,, met Kauk. c...ı a,a Yerk6;t, 
•Am ~ı deıWlyoU&Pı erlclal ,.....mıu tan.m. 1 

Finlerin 
bir ihtarı 
llangoedeki 

Sovyet 
• 

garnızonuna 

Beya•1name 
atarak 

l{an dökmeden 
teslim olmalarını 

is:edıler 
Btokholm, ı (A.A.) - Altonb!adet' 

ln HclsinJddeld mUhablrlnln nrdiat 
bir habere g&re Fin t&Y;taredlert dil• 
Hanroe llzerlne beyuut&meler atarak 
' an dökU'mCJ!lnlD öntlne seçilmek tıu. 
e o~dllld Sovyet gr.mt-:oııunun te.s • 
1nl ilıitem' lcr ve mukavemı-Un be)W 

?ıude oa.ıtunu Dl.V9 etnılflerdlr. 

Fr~rısadaki 
SOV't'9t ., 

Yedikulede 
bir fabrika 
yanıyor 

Bugün ımnt 19 a doğru Yedi 
kulede Kazlı Çeşmede Popodoplo 
• ald ruğan ve vidal& fabrika 
unda yanğm çtlanllJ, yanp bir 
denbire bUyUmllşttir. Gazeten;: .1 

~tığı saatte fubrlkar;:n mtlh1m 
bir lnSDn yanmıştı. Jstanbul Ye> 
Beyoğlu sruplan yanğm yerin.el~ 

~lr. 

BugDnkD 
Sovyet 
harp 

t b: v. 

Londra, 1 (A. A.) - B.B.C: 
Bu sabahki Sovyet tebliği: 

Almanlar dün tekmil Finlfuı. 
diya hududu boyunca taarruz 
e•"l'l;şlerdir. Bu taarruzlar mu
v!lffakıyetle ptiskUrtürnıliştür. 
\im.an kıtaatı Şimal Buz denizi 
ahilindeki Murmansk limanına 
akın taarruma bulurunu~lardır. 

ftrk allled. bllJOklertld .,. WJM.I mq doktorl&n bu1Wl1&yo!'lardr. 
a nt&Da blzmet edeDlel'l biç ımat. DaftWJw eaat ıs.ao dan itibaren ..,. 
mu. Dalma kalblerlnde aklar, amu de clolN ..-. strmlf .,. Jma tıtr 

alaca-::!ar• Bu taarnmla dil§m.ana zayiat 
verdirilmi§tir. 

ft 8ll'U1 pldlkc;e ODWI tuab~rGDD tevaklNftaa _,. dertaal kafat tört. 
JallU'· Bu cOmleclen alarak dealavile. 111 yapllllllftlr. 
rbDlme bugUD TUrk milleltnlll lnaan. KapıJ! açaa mbakala.t Tektll bu 
tdE t&rlld Ue bqlıyaD pretu ft lat'1n bapndaD dolayı deYlet Umellilen lflel 
ftrtıtı lçln:le. bize Ull'lanD mann. meal umum mtlftrll Raon Kanyuı 
....... bakan bll)Uk llabramaDlarm. tebrik etmlf _,.. daftWlert9 beraber 

Bir deli kızın 
ha tra defteri 

oma.---------------------
Bir genç km timarhaney. 

ciütüren eararengiz ve 
aaklı bir aşk maceruı 

'I'-: 

ISKENDER F. SERTELLi 

Leyli, hayatmm en k&pe ft 
en atefli çağında birdenbire 
aeden çıldırdı? Leyli kimin 

kızıydı? Tunarhane7e 
aud düttü? . -

Tanmm11 bir aile km oln 
ley18nm, aileaindm hile 
ıizle :liği mahrem habra 

defterini karilerimiz 

l'&IUKD& 

EN SON DAKiKA 

but.aM7I --··· 

lngillzlerle 
lspanyolta
rın arası 

Gerginleşiyor 
JlllllritJ. l. ( A.AJ - D.N.B. 

ajamı bildlri)'OI': 
Bir mlkldetteaberi c.ebelOtt• 

nk'tan tayyarelerin gelerek ı~ 
panJOI topraklan ilzıerinde uç
tuktan ve keşif haıüetlerinde 
bulunduktan Alceeiras'da mllp
hede edilmektedir. Bu uçuelarm 
devamı. lspanyol hiikUmranlık 
ha.klannm muttarit bir ihlAli 
mevmubUs olcluium göeter. 
mektedir. 

lspanyoİ topraklan iberi!!de 
)'elli bir ln«itiz kee.if uçutU esna. 
nada bpayol hava da.fi toplan 
tayyareye atet &!::\rak bu tayya. 
reyi belki de haaara uiramıl o
la...'"ak uzakl::ışmağa mecbur eder
ken Cebetuttanktaki İngiliz ha• 
va dati topları da İspanyol hava 
dafi bataryalan mevzilerine ateş 
etmişlerdir. 

ı.p.nyo1 hiHnbneti ba hldiae
JI fkfdetıe prot.eeto etmiştir. 

Yazan: NEZiHE MUHiTTiN 
f7i çocat llelM 1bma.. Yalma ilk 
r.Jı bUyllk byıwıamna tablrlael 
"'ae9alil" oluvM'iyor. O zaman h•. 
men l&l'&1 kmnm, ha• dılamar 
b tıy•r, bGyllk anneslle bera • 

ODU tedrtJ ec1l7oru.a. Saraylı 
ba rahatmslıklara ne kadar 

11"a.1>4J.D.1.YOn&, odamıza serbest 
girip çüanuma vesile ol • 

aiıı için o kadar da .. rlp b1r h1t.s 
\lyuyor! Bl'U de memnun olmu • 
rum dereem btıytlk blr yalan söy 

olurum. Zira Ta)'fumık faL 
ıhlamur iQlnee ma usun 11JU • 

JW. beıı de nlaat IÜat yalıu:& u.. 
IJJ'Orum. 

Amem Oller. ,.,. mı..tlrJer 
lecek. ~ ..... l!mdi 
saflr1 rl ln'ı.mü ~ Tayfur. 
ber&ber bam .. 11er alnt• iL 

deceğls. Jlocunm ber tınatta '1»L 
alm 11091ete.. bi'1m IOl'9le" &,. 
dltnden ~il JlıaDe mı. 
eerref oı.catılf. Tun .._ birçok 
11aftdial.... tıop]Jya-inn limdllils 
~~amer. -

JIEQl.Ano GOi.ERE 

114wgll1 Gl11er. 
lua bir aya 1'ÜJll old11 mea

tap yaam•dnn BeJd muıır glfr. 
Epeyce mewullyetler c*tı GWer. 
Bu gflnter arumda eeDi menk et. 
metten laJo kmtuJmadnn. füçi:ıı 
ya••dm! 

Geçen seferki mektubumda ... 
• etralmıdaa çok hah! ettim. Bun 
Jarm aruma henlls kanlmam11 
benliğim ve hislerim mlloerret • 
l'Lhal kaldı. 

tık mektubumda sana çok mbs 
Ye garip vaziyetimden bahaetme • 
ğe içim bir tUrlll ra.a olamadı. 
Bunlan yamıaaam arimdaşl·ğmıız 
Janm k•lacak, Hem ı.,,.nıar ne 
kadar kendi Jı:eıııdilerile konuşma • 
la. clertlelllıeie alJl1ık olMlar biı. 
16y!omek ,_ bir ibti)'a(' oluyor. 

EvleadllfmJıda ertem aa.behı ba. 
fllCUIDda !ı&r llueket duyarak a • 
7UldmL oa.Jerfınl açbfmı zaman 
~~bukhml.~ 
lıl 1'!'111 ,... iterek ,.... y.,.. 
........... rwlLMtaa ...... 

Bloke 
edildi 

VIP. 1 (A.A.) - 1'raıum mail 
ye nazın, Franaadald blltlln Sov. 
yet ala.caklannı b!r emirname ile 
dertıal bloke etmittlr. 

C.H.P. Anadoluya 
yeniden reaaamlar 

aönderiyor 
Her .. oldula gibi bll .... de A. 
'lladola ..,.Uttne halle partllt tara. 
fmdaD g&aderilecek ~mlar MÇI~ 
llllfür. lılemleketln muhtelif mmtaka
larmda çabfacak oJa1l lıa nuımlar 

8all'!ı Urallı, Ahlllel llaklD ADiı. l'at. , 
il Arlnmlar, Kemal....._ iklim ft 
Reftadır. 8muılle Dtah;ta. Vanıaa, 

Ordu, Van Kutıa Y9 Kara TDl,_uerl. 
.. atcJece!dll'dlr. 

Reuamlana her ttlrltl munfl pw. 
U taraımd&D teml4 edilmektedir • 

Şube7e davet 
T ... Jl:mlala8 ukerllk ;AHia ... : 
Yd. Lv. Tğm. Sallb oflu Kelunet 

Ali (39601) Tbb. B:mekli Yb. Ahmet 
Demir ofla Kuatata FLllJ (323-110) 

Yd. P. Tğm. Ahmet ottu Abdullah 
A.kgUl (399S2) Din acele §Ubembe 
mllracaat etmeleri llln nlunur. 

Kaçak 
-Remzi ldlE.bevlnln ••DQıı,a muhar. 
rh1erindall tet'cllmeler 118r'lain!n 48 tn. 
et kitabi alarak lotlpr ede K&Q&lı 

romanını bütQn edebiyat ~ 
maa t&vııl::VW ederi.L 

lertm Jı:aaka.tı keeilerek bana mAnl 
oldum. Hayretle: 

- Beni -istemiyor muawı ! ! 
Diye sordu. 
Bir cevap lbımdı. Son derece 

11lulmış bir halde: 
- Seni debil, hiç ldmsey~ iste. 

ID.lyorum! d~ 
- Ya!! Nft;tn? 
- ÇUnkil rahatınzım~ 
- Ta.bil rahataız olaeak.s'll .• bil. 

tün geceyi ba tezlongt& ceçiıdiA. 
- Onun için delil. 
- Ya ne jç.lD Byle)'llei 
- Bilmiyorum! 
Hlll çeJdlmemlşti. Üzerime lbtr 

kib1J11 basıyormuş gibi 8lkılnut
tım. YUzUme kan gıktJimı, alnı • 
mm soğuk soğuk tcrlediğfııi hla • 
ıetthn. Boğul&eak giblydJm, fırla
dmı. Tayfur korktu: 

- Sa.hl raJıa.tsuam! 
Diye mırıldandı. 
- lnarımıyol" musmı? 
- inandım .. Biraz ietiral'ıat • 

dertıen geçer. Her halde geçici bir 
buhran! 

Kuru Ye haftr bir seele: 
-Umarım! 
Tayfur. canı ıııilnlmJI bir lla14e 

blbra!t dl1şU.nce!l dllOncell od&. 
da ı~eğeı be41adı. Ben ele, ye. 
ı-tmden kalkarak yık••mala slt • 
tJaı. Banyo odaya blt!şlkt.lr. IW& 
ıSaclijtnl duyuyor, tçflnde ... 

'* lrperti, .... '* - ..,. . 

Minsk bölgesinde ciddf muhan 
beler ınki5af ediyor. Alman mo
t.örb:e kıtalan §İmali şarki istika
metinde ilerlemeğe çal~ıyor. Bu 
bölge:le Almanl:ır adı.:t~ faiktir· 
ler. Ruslar buna seri manevralar 
ve anudane mukavemetle muka
bele ediyorlar. 

Atman zırhtı kuvvetleri Peri
pet bata.!drğm.ın §imalinden ce. 
nuba. doğru ilerlemeğe çalışmak
tadır. Burada Alman ileri hare
keti durdurulabilmiştir. Batakl:• 
ğm cenubunda da Almanla.rm 
ileri hareketi tevkif edilmiştir. 

Daha cenupta Alman ve Ro
menler Pnıt nehrini geçmeğe k· 
şebbüs etmişlerse de muvaffak 
ola.mamrşlardır. Baltık denizind~ 
bir. Karadenizde de bir ki ccm:ı.n 
·ki Alman den;zaltısı be..tınlmı~
tır. Sovyet ukeri büyük kahra
manlıkla harp etmektedir. 

*** 
Londra. 1 ( A.A.) - B.B.C: 
Rusya harbine dair ~len ha

berler kanş:!:tır Fakat l?öyt& 
ajansı, Kızılordunun topnığuu ka 
nı karış müdafaa ettiğini ve mu 
kabil taamızlar yaparak Alman· 
lar tarafından ihata edilmelerine 
mbi olduğunu bildirmektedir. 

Şimalde Rus gerilemesinin ya. 
kında duracağı anlaşılmaktadır. 
Pinks bata.klıklanndaki büyük 
muharebenin netieıeei henüz ma. 
ınm değildfr. Burada müthiş 
tank kuvvetleri çarpışıyor. Sov. 
yet tanklan bQyilk mukavemet 
gösteriyor. Bunlar bazan c:ekUi· 
yorlar, fakat yeniden tefekkUl 
ederek hücuma geçiyorlar. Şi. 
mal hattına mütemadiyen tak· 
viye kıtalan gelmektedir. 

cHfim umaA onu hlll gecelik ıu. 
yafetlle gezlnirken bulJum. O ka
dar çok cigara i4.;ımigti Jı:i, oda ağır 
ve bulandırıcı bir zifir buluWe 
dolmuıttu. Hemen pencerelere ko • 
ıarak camlan 11Çtmı. Eaaret bat • 
.lamJıfb !. Her hareketim ıı heup 
nrmefe, bel' kıpırdamp 61çllp biQ 
meğe mecburdum. Bqrma dolaa 
afrr clUtllncelerlıı yUzıllme çiz.dili 
ızt.ınplı mlnayJ ae.c Tayfur "1· 
lerek: 

- Kahvaltıyı burada mı ~ 
lmı? 

Diye aordu. 
- Nutl IJrtenıen.. 
- Hı.yır, sen naaıl lıllten1ea. 
Bu çocuk JdlUlrUl bir erkek ol. 

mamakla beraber, bana kartı çok 
na.dk davranıyordu. Eter ölke, 
hiddet g&lteree sin.lrledm Jsyana 
hazır. ıra.kat yumuşak .. nazik 
muameleleri kalbimde cma kU'fl 

.i.r acıma duygusu uyandırıyor. 

Beik1 bu lrlll bOyUr Ye kUTVetle • 
nlrae belli feragate bds.r g6til • 
rür ... 

O gQn .q..a kadar aym ocla
da otvd1lt. Sılrtldmı GWer, Qoll 
llllclda! ltba dlıtmı ~ Geee 
yatmak amenı ............ 

--~= -a.a ... 111111a-.aa. 
m.ybaen11altıı , ..... 

- ........ 719t.arl ., 
-a.ın' ah la ,...._Ymaa. ...... P.llllr- ......... 

Sovyellerle mona
sebalını kesmek 

isteyen 
Vişi 

hDkQmeti 
• • 
ıcın 

Rusyanın ağır 
hükümleri 

500 
Yahudi 

komünist 

Kurşun 
dizildi 

E:lkre'7 t (A.A.) - Romen ' aş 
veklletı avağıdald tebllğ-1 neeret 
mlştlr: 

Sovyetler, biltlln va" •atarla ~-P 
he arkasında bozgun~t:luk, ka, ga
p~ık ve tecavüz hareketleri çı • 
ltarmağa çalışmaktadırlar. Bu mıı.k 

Mo.kan ı (AA.) _ Hariciye k c. !atla, S:>vyetler, tayyare1 .. rden pa 
mtaer muaviDI Logov.skl Vl§t hUkOm•. ra§Utle cas~slar ve tetb~t. aj n. 
U •--• ,. __ So u bl ıuw u u lıı.r indirme tte n bunlar, bırl ·te 

~-m...... vye er r "6' e m t . k tl . . 
auebeUertn kesllmest hakkmda ve:i- 1 ccavüz hare e !l'1 org~e et • 
,_ k ..... _ .._ .. ~cı .. ..... ,. ki m ck üzere m"rı 1 eket dahilinde o. 
- ara ...... , ......._ ere ....... m,.Ur : tul"rut a3an'a la ve ynlıudl tomU -

- Vlfl Berllnln 1&.dık bir hizmetçi. nLst halkla tcll'!\.S& gcçme'rted1r. 
Bfdir. Vl§l bu hareketlne aebeb olarak, Bu ajaıılarm birkaçı ele get;lriir. iş 
Sovy~t dtp·omatlk hey&tl ııe, Sovyet ve teşebbüs edileu t eı..3"'lz hare • 
memurlarmm dcıl:: t1n nizam n &!.!. k etler: ceul ndınl?'l ... tır. Yq ~eh 
yf§lnl ı.hlü ec!er :n 'ıl~· .. te faaliyette rinde • e--. lcrc1 n Al• ' "" R 
b•ıl:mduklıınn· ll ı1 Umı'l t:lr. nıık,.. ,. 

Böyle b r k !e-.ıı. ıı ceo ver • ' ·rım" · t ku 
ceğini aa,>llyen Lo ,;,)\' ki ka raman S ilkill> ve n'za.'111 boı;nıt"f;a m _ 
Franaız milletinin bu cehlr!e hiçbir tuf bütiln teşebb:lslcır, he~el! ma. 
al(l.kesı o1m'.ldığıru UA.ve etmt§Ur. hallinde lnsa.fs:z b!.r sur •tte ten -

'Vı.,l, 1 ( A.A.) - FraııEa Ue 
Sovyetler arasındaki siyasi mii• 
nasebetlerln kesilmesi dünya 
harbinin başından beri biribirini 
takip eden F'ra.Mız hükftmetıeri 
tarafından alman tedbir.er silsi
lesinin son halkas:dır. 

23 / 8/939 Alrn?.n • Rtıı!! anla"
ması Frar.sız efkfı.rı umurr.iyesi ı 
tarafından bir ihanet olarak U:· 
l:ikkt edilmişti. Çünkü o esnada 
Sovet hükfuneti Fransa iie mil· 
zakere halinde bulunuyordu. 
Iı"'ransız komımist parti...:i, buna 
ra~en, Moskvva ile elbirliği 
yapmıştır. Ve bu babdaki açık 
bir mektuibu 43 komunist mwus 
imzalamıştır. Bunun üzerme bu 
mebuslara karşı 5 /9 1939 da 
takibat yapılmış ve komunist 
mebuslann iskatlanna. 1940 da 
mebusan ve ayan mecli61erince 
karar verilmiştir. 

17 kanunu.eanide Rusv ik 
ticaret mümere1eıi l<r-.iilmiı ve 
:S ş'lbatt~ da Pariste Rus ticaret 
mümcssilliğin<le ar.ı~tırmıılar ya 
pılm13tır. 

Amerika 
Mu:emmim deniz 
üsleri kuracak 

VafİDgtoD, 1 (A.A.) - Ameri _ 
ka Birleei d vıt..Uori bahriye na
• n Albay Knoksun yaptığı bir be 
yanata na::aran, Bi. leıılk devletler 
18.billeri açıklarında mütemmim 
AmcrJwı den1z üsleri tesia edile. 
cektir. Bu mütemmim üslerin bf _ 
rincisi, l ağustO&ta lJld• ay adası 
llzeri.nde, ikincisi eylülde Alaska 
mmta.kaamda Amnaknıık adası U -
serinde, llçUncllsll 1 teşrlt>Jevvelde 
Trlnite adasmda Carenage koyun 
da tesis olunacaktır. 

-Olmu! 
- Pek111 ohL. 
- O halde ben de bu gece hiç 

uyumam! 
Evet, ha.klkaten o yataP gl -

rersem uyuvıunarlım. İçimdeki te9 
bana bir kere bir ıcy söyledi ml 
ben aluıini yaımıağa • ml mu.itte ~ 
dir değilim. Bilirsin beni Güler, 
kend.lml eana tarife hacet yok! 

Tayfur ytlzUme dikkatli dikkat 
il baktıktan 80Dr& kös klle yatalı-

- girdi. TabH b n de rahat rahat 
tezi~& g&nUldllm. 

O gece geçti. Fakat erteel g'1ıı 
dram bqladı Glller. Saat dokuz 
buçukta kapının tılartJLle uyan • 
dik. Tayf ur uyku ııer9ellll kalka • 
rak kap~ kilitli olan anahtanru 
geviterek bqmı dı:pn doğru u • 
sattı: 

- Bu nkte kadar uyku ha! 
1'zerlnlse 6111 tDprafı mı serpildi a.. 
yol!. 

SaraJb hanınım tıinSrD ~tlcm ee. 
a1ni tanımıştmı. 

Tayfur, uyku sersemi kendini 
toparlıya.rak llaykudı: 

- Allah allahl .. llmdl - 19>' 
b\tU de Uı)'lmmuada mt ~ 
ımus? •• 

BtıyGk ..,__ laatl ellDI .. 

~=-.:== .......... _ 

kil edilccekf'r. Sakin halkın vazL 
fetsl biltiın şUp!ıelerden ve f!on za.. 
manlarda bu mahallel ... rde gö:r.ü -
ken blltUn yauancılardan mahalli 
makamları derhal haberdar et • 
mel;+ır, Nizam ve emniyeti lh" l 
eden bu unsurları :nn.ntnda bil • 
dlrm!yenler, bUtUn aileleri efradı 
ile blrlli.te kurşuna dlz lecekUr. 

Daldan Oaıa 
ır.ıııııı:ııııı ... ıııw1111aıııı11111111•1•••• 

Ff ş •evzialrnda 
ev:erinde 

bu'unmıyaniar 
ne yapacaklar? 
Kahve le~ için evlere 

fit c.ı.agı JUndllllU& woı:ıViUD edi. 

lbyor. laaze!elenn yazdığına 
ıöre bu it bu akpm bitecek. 
ur. Koca !atanbuida her ne' 
iki gün içinde tevaiat ,.... 
bilmesi şüphe yok ki bir mu. 
•aff~yettir. Yanlidan itilw. 
ren konu kamfu, et dall u..., 
birlerini ziıaret ede~·- -
llZ kahve isel :eldft.- • 
metut siyaretleria Dl awnf 
devam edeceii l&wtirD-• ' 
Şayet evlerde, bh...a b1 
maktan korkarak, bu W 
kah•elere ilaveler )'lll>'hes 
arpalar nohutlar, fmdak lca 
buklan kanf tmlmHM ~"'-' U. 

zun sürmiyeceji muhakbk. 
tır. F ak'lt ne de ola, bir aüa, 
iki gün hAliı kahve ••• bet IÜD 
de katıkhaı güler yüsüni .. 
sik etmiyecek. Y alna beı '5 
merak ettiğim bir nokta wrı 
lahve fitlerinbı dai•blclıiı ı. 
iki gün içinde ezkese nltdııi
de bulun11117ıuılar De ,.... 

caldar? bari bulumnlan siya. 
rette kusur aöatermeaeler de 
iki katb ala taclyle birer 
kahve içseler-... 
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Mahkeme 
s~ıon arında 

Yürek paralayıcı 
·bir val~a 

Tam 9 ay kızının peşinden şehir 
şehir dolaşmış, nihayet adliye 
lcoridorlannda karşllaşınca ... 

A SLİYE ccz:ı m :ıhkemelerlntn 
önündeki koridorda birdenbire 

blt' :;ığ ık koptu. İhUyarca bir kadın, 
genç lr kızın kuluna nsıl&tak hllngUr 
hUngnr ağtamağa btı§lam1flı: 

- Oh evlMım, nihayet seni bule. 
bUcıım. Artık bırakmam hiç bir yere 
bırakmam. Sen benimsin ve gene be.. 
n m kaıacaksm. 

Gen-; k z anne3:1 olduğu nlaşılan 
t :ı- kajmı ı tlhlt rıa lttl mllstchzl 

titr te t:8Umle l!lrlttı ve annesine a~
kaııuıı dl.in rek penccrcden sokağı 
lleYn:ıtnıeğe başladı. 

Kad:n buna h ç aldmn dl, mUtema.. 
dlyen ıtğlıyarak yalvarıyordu: 

- Senı ttım 9 ay takip ede~1m. dUn 
Yalan dola,ayım da sen beni görtın .. 
cıe kucs.ğıma atılma ha! Yazıklar o•. 
l!Uıl eana. Artık seni bir yerP bırak. 
lntyaca.ğım. Doğru eve geleccluıin l!ÖY• 
le be.kayım, nerelerdeydin 9 

sevJ§m~. ruıcak Murat evli vo fk! ta.. 
ne de çocult ısahlbl olduğu için evlene-. 
ınemi;1ler. Bunun Uzerine ll\!ı'at, San. 
dcU tUrlU vaadlcrle knndırmıı ve ka
nsmdnn bo~rak kendlslle evleneCf'. 
ğln1 söyllyc.ıek bir gUn tut:nll§, kaçır. 
mi§. 

Bu vıızlyet, Fatmııyı çok sarsmq., 
Zıra bUtUn Uınldlnl., snnd tinl kızı Sa .. 
nc!etc bnğl:ımış bul ınuyormuş. Polise 
hııber vermı:, polis b!r taraftan arar,. 
ken K"'nd!si de etraftan sorup soru;;. 
turarak kaçaklann Edirncdc olduğu. 
nu Bğl'cnmt5 ve Edlrncj'ft hareket et.. 
mlş. Fakat Murat bunu daha evvel 
hnber aı~. ve kadın gelmeden E8kl. 
§ehlre gitmiş .. Fatma da arkalarından 
oraya koıımuş. Böylece §Clıir §ehlr 9 
ay llÜ~ bir kovıılamacs oynnmı~

lar ve nılınyet Fatma bu uğurda 800 
lirasını ıı:ı.rfetUkt•m sonra kızı ll• 
gaynıneşru damaduu latanbulda ya. 
kalatmr§. 

- Artık beni hiç mi sevmiyorsun? Şimdi Murndm ku: l:açırmalt suı:un 
dan muhııkcmesl vardı. Tevkif edil. 

a gene aen!n annen oldu~ ml§U. Mahkeme lw:m da §ablt olarak 
cınut:na. dlnletfi:nesinl ıuzumıu gotdllğtlnden 

h"'eııdı.s•ci çnğtnnı§ fakat Saadeot an-
- Bu Un)•ada kfmsed"n sıı.na fay. nesl he karoılaşmaktıı.n korkarak gel. 

d:ı Yoktur. Bu melfin her1!1n sxzıerlns ı mem tı. Bunun Uzer ne hakkında ib. 
kanarak beni böyle yllzUsUl blraka. zar mUz..,kkeresl kesilmiş ve bugün .. 
ınlLZın:ı, antadm mı? de polisle geurtıml§U. 

- St\yle, Allah a§k:ruı b'r şey söy. 
le. Zarar yok bnnn beddua et, razıyım 
fak:ıt tek pkralt, sestnl bir defacık 
~lle~1m. 

Böylece ihtiyar kadın kızını koridor 
dıı. görllnoe keııd!Jılne k~uş !okat 
)"ıkanda g6rd'lğilnUz gib! hiç umma.. 
dığI soğuk b.r vaziyet karşınında kat. 
mı~. 

Kn.'lm D.ğlamıısmdıı devam ediyor: 
Genç k'l hlç cevap vermiyor ve be.. - C'lğcr kll§cm evlMım ne olur 

IJt<ıı arkUJn& blr IUıza ol11Un cevirm'9 bana bSI" t.ek söz .eyıe. Bana kızma, 
Yorcıu. j ııen bi'ı1tm h r ıeylmaln. Bll.eeydim, 

Jlıtl,;-ı:.r kadm f"e mlltemadlyen bayı ine ı'!'ını, haber , rmezdlm Fo.-
'"t:! -.1 • 1 kolay tam dokuz lmt sen Uzl :..-ne. ın.,,:ıllab kurtwur 
•:v Jelli ne.. •· • mt1d11t1 kl,..,. d.!- Artıg blç!lk şe.;t.ııe kan~ıyacağım. 

Ye n.-; R p du ordu. Faka ne nlur b:lnn d:ırrrm d;ırma. bir 
Evet blltLhırn ar;rcn.:ı ~ e göre, tek oz söyle.,. diye y vaı ıyordu. 

bu lhU~ar kadm kızını tam O n geco G nç kız hayret edilcCP.k blr soğuk 
gllndUz takJp etıni§, durm~. Adı Fnt kanlılıkla hiç cevap vermiyor vo ba. 
ına oıa.n lhUyar adın, kızı Saadet ile §llll nııııa enle doğru c;evirm:4-rf'Klt. 
bir mil evvel kocas: ölerek dul ısrar ediyordu. Kaclınm btıtUn yalvnr 
kalıntı ve az blr maa§ Ue Ferlk!Sylln. mo.ınrı, ynknrmıılo.rı bo§unn gitti, S&!I. 
de bir ev tutarak oturmnğa bn'llamıı;. det tııı;:lılr ltcllme söylem dl ve nnne.. 
tır. Kızı blly mU§, gU:ıcllcşml§ ve bir sinin yUzUnc bakmadı. Mahkemeye 
gün Murat adında blrlsl ile tanışarak girerek §:l adetini, tnbll Murat lehin. 

Radyolar arasında 
&rlla rady05u tanın ediyor: 
"Alman eözcUsUnUn bfüilrılJT.foe g5. 
• Aln~Ja So\')Ctlcr Blrllğl mntet. 

1~ne kaf'B1 driıl, hüldim •ttne karGI 
'lntıbanobede bt lunnıaktnd r.,, 

Bu ha\•ndt&la bir eksi!;! var: ''Bun
dan dolayıdll' kl oehlrlero atılan bo 
balar y&hı~ Sov)et hUkCinll.~nl idare 
edenlr.rin ha nıa düşmckt~ muharebe.. 
Cle){l ku1"5unt:ır 3 ıılnız. Rov) et hUlct\
lnetl fiel rlnı• lsabm etmekte ve ov. 
Yetlt"r Biri ~l mlllcUer1 Jıer tUrlU ka.. 
'1.a ve bclAdan masun katmaktadır •• , 
Pnrazıt dota,ısne bu cllmle :r.aptolun- 1 
ll:l.m:unı tır. 

• HUııer.n C&hlt (Haber) 

• • 
edeniyet istiklali 
t~n b~iik hupt.en 60nra or nı. 

l et ı~n<kı lllllrad tılnayetlerln, nıhl 
ttaJ ~tin dl.ınaı ~V\ U~l••rin rnmmbla.. 

artmıstı. Hukukçuları, doktorlan, 
"11ıh at çılan çok dlllllndUren bu tıa
~lere tam ısatıctıı şifa ~releri bulun 
tnadan lki.1cl bir hallt• tx ııerıl ttn bu. 
\ına çökmilf bulanuyor Harp, itine 
·~ yakan bir ~hllke olmakla 
1taınuyor, ln!alllı'k cHlnyaaa için de 
b:ıkıld blr atet nlu)or. 1' lan ve fllAa 
devı ~1n hayat \C l tl'·ball, fn!an \c 
Olln ı- imin bnkn \e lnlıllAll del"tl, 1 
rOetlenı)etMI ve beJCrlyctln lAmeU 

toe"'l.Qutıaıı tir, 
-- Burhan Cnhlt (Son Posta) 

* • * Bir t b" • . 1· ..... a ırın ır~e ıgı 
ftrlt 8orı '\'U7JJ etler dola~ He ea tablre 
...._ llllk ra8tıaınJ or: ••Botaz!nrm bek.. 
'""'' olaa 'nl '""Yet rlder ... ,. 

I , ~ bl'ketst". Jl'aknt her neyckn C\'• 

t1ı ~bl." l!!ahlbl old ıjtıı k nt!t nn.uı 
'l&bnıa 'bt>ktl!!I." 

- (AkFUll) 

d"' ynpt.ı. Ve sonra çıkıp gitti. 
Saadet koridorda uzaklll§trkcn, tlı. 

Uynr Fatma arl:asından baktı, ve yere 
yu\'ıı.ra.Dnamk dU§Up bayıldı. Saadet 
nnnesıııln ı;ığlı~ru ve llu'yar kadmm 
baımn UşUşen kal balığı görd!lğtl hal 
de )1lrl yUşUne ulak bir fa'llla verme. 
a n a •ıy den çıkıp gltU. İbUyar ka. 
dm ise gQçlllkle ayılilı ve bir otomo. 
bile ltonularak c~ gl.lı:ı.ôcrildJ. 

Gld rlten hll.JD. ağlıyor ve: 
- K·zımı bir dah:ı hiç görmlyece. 

ğlın. Allah1ın sen bana acı ı d ordu. 
ADLll'E MUilABtRl 

Nakleden: 

- Kwm, <1cdi - sen bir ıxıdi. 
fia'h gözdesisin! Allclt mevkiini 
daha {ı]i etsin.. Belki yakında 
kadın efendiler sırasına da ge_ 
ccr~in. Fakat, mukıı.ddeı değil 
se, arzur: ın, gayretin lıiç kıy. 
metı ve faydası yoktur. 

Hava cok sıcaktı .. 
Mütemadiyen terini siliyordu. 
Geniş bir nefes alarak sözüne 

devam etti: 
- Evet.. Ne diyordum? Kıs_ 

met deği'"c. ne yapılsa boştur. 
Yat·mja p:ıdişahın Avrupayn gL 
cleceği söyleniyor. Efendi h~ 
retleıi bu haberi duyduğu gün.. 
denberi sizi dUşü~ üvor .. Ve di
yor ki: "Nflziktcr gavur içine 
g'dcrse yazık olur. Eğer p:ıdişah 
yanında birkaç cariye götürmek 
isterse, bu cariyeler arasMda 
onu görmek istemem . ., Bu sözle. 
ri söyliyen Murad efendi, anlaşı· 
lıyor ki ize C'.ok acıyorlar. 

- Fakat. benim Avnıpaya gi. 
de"e~ime dair, hi(( kimse bana 
bir teY söylemedi ki .. 

- Bu bir .ihti~r. ya.vrom! 

!Bic .Va&f Aa 1JaşS.aşa 
~ ~-. ,_,_,_, 2- ,,,_, ~ '-' .... ----

HAKiKATI SEVf~EK SANIL IGI 
KADAR KO LAY DEGiLDiR 

S iZE, başka bir §eyi daha %İ· 
y6Cie aeven, hakikati ~evme

.ve müstahak değildir, dersek §a§· 
mamalısınu; &Je inanmalısınız. 

insan icap ed ince menfaatlerini 
tepebilmek kudretine sahip bulun
malı, feragat ı;ahibi olmalı, yalnu:: 
kendisini diişünmemeli, ölüme git· 
meyi bile düğüne gitmek kabilin
den telakki etmelidir. Bu ı.1asıfları 
haiz olmıyanlaT, hakikate istihkak 

Hakikati sevmenin de bir istih
kak meselesi olduğu unutulmama
lıdır, licrkes hakikati aevemez ve 
h~kikale istihkak hesbedeme:z;. 

Hakikati sevmek istihkakını elde 
"debilmek için insanda bazı vasrl
lt!r arantr. Bunların btı§ında da: 
methedılince gevşememek, tenkid 
edilince kızmamak gelir. 

etmİ§ sayılamazlar. Hakikati sev
menin o kadar kolay bir şey olma· 
dığını bilmeliyiz. Hakikati sevmek, 
f>aşka şeyleri mutlaka ondan az 
sevmeh ile burıu fiilen is bat etmek
le mmkü'1Jür. 

Osmanlı tarihindeki 
B UGO'NKO rab&tımızı bir Wıza 

unutup bqımızı oöyle bundan 
otuz otuz bef yıl evvetlne çevlJ'ecek 
oluraak Osmanlı saltanatmm bqtruı 

ba~a zı.;lllm, cinayet ve facia ne dola 
olduğunu gllr1lı1lz. 

Bu l§ltence dolu olıın de\'irde taç " 
taht ııevdası padlphlan bir canavar 
gibi evlAtlannı ve luırdC31Crln1 tUyler 
Urpetccek şekilde 61dllrtme~ aevket. 
ml'}tlr. Padişahlara g5~ bu vatan on. 
tara cedlerfııden tevarlls etmıı bir 
tılkedlr. Ona iatedlkleıi gibi sahip 
olmnk. ve tahakkUm etınek onlarm 
hakkıdır. Bu flkJr dar katalr,kO!:(lcQk 
beyinli adamların örQmCt'klenml.§ kıı. 
f 'armda adamakıllt yer etınl§tl. Bun. 
dan başkıı kendilerini Allahın Ye Pey. 
gambcrin Yeklll diye tnnrtlyorıardı. 

Halk ve millet padlşllhm esiri ve 
kb1es! Jdt. Her §eyl k5ı11 kllrilne ka. 
bul etıı:ı•k, tstedlklerl verglyl vermek 
ve hiç ses çıkarmamak lAzımdı. 

:mııete ve toprata teJMilOk etmlf 
olan ııu11-?ılarm kardef ve evlAUanıu 
Oldllrmek bu~uaundakl gaddarlıktan, 
bUtlln nesillerin ba§lannı ncfreUe geg 
m13e çevirtecek bir hAdiacdlr. 

Padl,ahlarrn evlUlarmı ve karo~ 
lf'!rinl 61dllrme"i çok ~rke:ı bir 11"nzld1:'9 
dJr. Btrlnci ldurat oaıu Sııve.cı beyi 

çok vııh::ılyane bir aekflde l!ldUrtmUı 
ve oradan ba§lıyan bu canavarca ha
reltet yılla?'C3 uzayıp gttml§tlr. Hat
tA evveırı. kanun 11eldlnc glrml§ olan 
bu il.dl haraket bir müddet sonra garp 
medenlyetlnln verdiği mecburlyeUe 
gizli tutulma.ğa bqlanmıştır. 

Birinci Muradın oğlu Savacı Beyin 
Bizans impııratorunun oğluyla bir e. 
şip tahtını a\ncağmdan korkarak oğ. 
luyla harbctmı,,, ve eline geçtrdlkten 
sonrıı, gözlerlnl oydurm;ış, ccsedlnl ı. 
kl aytrtmıı, bir parçasını Fbrin sağ 
aahlllne, dlğer kıamını da ııol sahlllne 
asaraıt tahtını kurtarıp lntıkammı aı.. 

mıf1b. 

Birinci M.ırat l.lldOkten sonra yerino 
geçen oğlu Beyazıt b.rd -;t Yakubun 
kendlsln1 lSldUrec ğinden koı karak ve 
dalıa evvel bu l~e bnı;lamt§ olmak fçl.n 
bnbasmm cenazesi daha gömülmeden 

lskender F. SERTELLi 

Belki böyle bir teklif karşısında 
kalırsın! 

- Pad~ irade ederse, buna 
nasıl muhalefet edobilirim. kal. 
facığım? 

Ayşe kalfa yangö.z.le yüzllme 
baktı: 

- Hastalık mı yoka cannn? 
Şimdiden bir taJmn ra.hatsrzlık.. 
lar ileri tilrersen, padişah bu file. 
riuden vazgeçer. Mutlaka yanın
da birkaç kadın götiltece.kse. 
başkı:ılannı götürür. 

Sonra birden ciddi bir tavırl:>. 
ilave etti: 

- Hem sen sıra cariyelerden 
değilsin, a yavrum! Buıtila onun 
en sevgili g9zdclerindensin! Fa.. 
kat, gft.vur içine gttti~iniz r.a,.. 
man. orada. reni alelade bir cul 
olarak tanıyacaklar. Padişah 
resmen seni kal'IS1 gibi şuna bu.. 
na tanıtamaz ki .. Daima bir ara... 
banm beşinci tekerleği gibi geri.. 
de kalmağa mahkOm olaca:ksm! 
Ayşe kalfanm sözleri pek de 

mantıkmz değildi. ~er padifah 
yanında birkaç kadın götiinneğe 

facia lar 
Ayasofya cam11 avlusu öldorulun 
şehzadelerin mezarlarile doludur 
• 

kanievtn! bir hile ne yanma ça8trmrl 
vo onu babaamm cenauaf 7&D1Dda 
boğdurtmuotu. 

Bundan IOtır& gelen padlphl&rdan 
hemen hemen hepalnln kardqleı1D1 

6ldUrmesi veya g-&leriıle mil çekm..a 
Adet yerine ~tl Hatt& UdııcJ 

Mehmet padişah olur olmaz iki yaam.. 
da maıedeki kardeşi Ahmed! ,arm 
kendbe rakip olur korkuaUe boğdun. 
m113tıı. 

Fatih Mehmet ~ma kadar a. 
deta bir Adet ıekllnde olan bu tacua. 
lar Fatuı zamanmda bir Jl&Dun tekit. 
ııe girdi. Bundan BODra 18 daba çok 
bUyUdU. Ve o dereceye çıktr ki her pa 
dl§ah tahta oturur oturmas, ken;...ııe 
rakip olacak kardefl. evl&dı klm olur. 
ııa olsun bımlann VOcuduııu ortadaa 
lmldırmak e:ı birine& YUlfelerl ballne 
girdi. Mesel~, Yavuz Selim babasının 
tnhtını zorla atdıktnn eonra karde,le.. 
r1 AhmeUe Korlrudun vllcudunu orta. 
dan kaldırmağn ve kardeglerlnln bq 
çoc:uğı.ıııu da öldUrmeğe karar verdi. 
Vo bunlan füdUrtmek tçln bir gtln 
at üzerinde dlvıın kurdu ve yenlı;erl 
ağalan §elızadclcri alıp lstanbula gc., 
t rdlktcn sonra bunları bir odaya hap 
actUrdJ ve ccllltıara bıraktı. OclllUar 
odaya glrdlkterl zaman yaı.vrucuklann 
en ktıçUğtl cella.dnı ISnUno diz çökerek 
ağlamış Te htıyatmm bağışlanması t. 
Çin ynlvarmış, diğerleri ağlamanın 

tayda vermediğini g<Srtıııce kendiler!. 
n1 müdafaaya başlamışlar, yenlçerQcr• 
le mücadele epey uzun allrmtıo, b1r 
ikisinin kolu kınJmI§, biri de bıçakla 
fildUrlUmll§tQ. Bu vaziyeti penie arka.. 
mndan seyreden Selim, cellll.Unrm 4cls 
knldrğm1 gerUnce onlara yardımcı 

göndernıl§ ve ııehzadelerln bepaln.l sts. 

karar vermişse, ve ben1 de gl\. 
türccekJ:ıc, şüphesiz ki, ben de 
bu cariyeler arasında gidecek. 
tim.Beni hiç bir zaman harice 
karşı onJardan ayırt edeıniye. 
cekti.Ayşe kalfanın dediği gibi, 
dalına h:r h~tçi vaziyetinde 
kalacaktmı. 

Ve nihayet bütün bunlardan 
şunu anlamıştım: Padişah Avnı
paya gidince. Murad efendi s~ 
rayda geniş bir ne!~ almak fır
satını bulacaktı. Bunun için de 
benim gitmemi istemiyordu. 

De=nek ki, o da - benim onu 
düşündüğUm gibi - beni dil§Q. 
nüyoro u. Kal! aya: 

- Cariyenizi vikaye buyur• 
mak liıtfunda buhmdukları için. 
kendilerine teşekkür c<l rim. 
kalf acığmı ! Ben zaten g~vur içi. 
ne gitmek niyetinde değilim. 
Böyle bir teklif vaki olursa, 
sıhhi vaziyetimi ileri sürerek 
gitmemeğe ç3.lışırı:n. 

Birkaç saniye ko..'"lı'lŞllndık. 
Ayşe kalfanın bu sözlerimden 

pek ziyade memnun olduğu ~h· 
resinde beliren hatlardan anlaşı. 
lıyordu. 

Ke..-ıdisine loıkum ikram ettim. 
- Padi~ın yaluda .se~'&ha. 

t.e çıkacağından emin misiniz? 
- Evet. Bi.Wöyle duyduk. 

Hazrrlık yapılıyormuş. Fuat pa. 
oa padişaht. refakat edeoekmi§. 
Hatıl Ali pap da beraber gi~ 

sQ &ıUnde batı&bp en feci tekılde 
boğdurmuştu. 

O zaman herkesin canı, malı padl. 
phmJı.. Bu toprağ"m Uzermde blç ktm 
aenın, hiçbir haldu yoktu. Jıılllyonıar. 
ca ln9an bu zalim padJplılarm ellııdo 
canlı birer lüeletteıı lıqk& bfr ıeY d9., 

llJdL 
lnııan kanmr prap gtbt lgen padl. 

p.hlardan doğruluk, merhamet bekle. 
mek biç kimsenin hakkı değildi. 

Yavuz Selim~ Korkudu bir 
hDe ile ibotdunıp, Ahmed! da eline 
geçirdikten ııonra artık tahtım ellllden 
alacak hlç k1ı9e kalmamr§U. 

BUWn Osmanlı padlphlan ama. 
nmda çok tyl bir nam k&zaıwa Ka.. 
nunl SUleyma.n bile oğla Mustafayı 

öldDrmek tçln çok Adf bir blle dO.şlln. 

mn,. oğluna çadırına cakıJ'lrrut. Mıı • 
tata ::ta hlçbtr ıeyden baberl olme 
dan, he.ballının atıaa çat!ırma gelm 
fakat çadırm IÇ!ne girip de tam baba. 
ama hOrmet ed~S'f mrada yedl d ı 

cell&tıa luu'Jılapnca, Pfıp ka n ., 
c:ell&Uar hemen tızcrlne auayaraı.. 
dialnl öldt'rmU ,,. 

Padlp.hlar tnh ... -""er aecaMız ıı uı 
leketln fyll.lğiııl, yQklle.lm .. uıt, ııu 

rahatını dtlşUnecek ,erde ımıtanaua. 
rmı ko::umak lçin ttırıo alçaklık"ııı: 

yapıyorlar. Ölen ve günden gtlne ıs • 
meğe mahkQm olan balkı hlc; dO 
mUyorlardı.. Tabtııırrnı muhafaza 
ellerinde bulwuuı mlJyonıarca hıı • 
kanunsuz olarak alçakça &dUrtly t 

dl. 
Blltnn bu faciaların yanrnda tUyl 

Urpertecek vakalardan blrt de Aya.. 
•ofyada gemuıü olan on dokuz kUçUk 
ıelızadenln blr gecede öldOrUlmetıtdir. 

( Sotıu yana) 

mek niyetinde imiş. BüyUk bir 
kafile halinde yola c:ıkaca.Jdar. 
mış. Eğer sen burada kalırsan. 
efendi hazretlerini cok sevindir· 
miş olacaksın! 

O gtin İkbalden haber bekler. 
ken, A "."Şe kalfanın gizlice vanı
ma gelmesi, bütün tasavvurlan. 
mı altüst etmişti. 
Dışarıdan ayak eesleri a.ksedi· 

yordu. 
Ayşe kalfa birdenbire ayağa 

k:ılktr: 
- Söz veriyorsun, değil mi? 
- Hay hay .. Elimden geldiği 

kadar gitmemeğe çalışacağım. 

• •• 
İKBAL KOŞARAK GELDİ 

Ayşe kalfa gittikten sonra, 
keyfim tam manasivle vcrindey. 
di. Tahminlerimde aldanrnamış
tım. Murad efendinin bu alakası 
boş ve manasız savılamazdı. 
Sultan Aziz Avrupava giderse 
• tıpkı benim düşündü~ gibi 
burada meydanı serbest bulacak 
,.e benimle sık sık konuşmak 
imkAnlannı elde etmiş atacaktı. 
Ayşe kalfanın geii13inden ve 

bana bu haberleıi verişinden o 
kadar memnun olmuştum ki.. 
Aynanın önünde sa<;lo.nmı dlizel. 
tirken, İkbalin ko~rak geldiğim 
bile duymamıştım. 

İkıbali görünce sevindim. Fa
kat. onun bana getireceği her 

SAYFA -r 

Fıkra 
:::::::::::::::a 

PARl<L 
Puklann gecelen umumi 

bir kaide olarnk kapanması 
emredilmiştir. 

Bu emir, şüphesiı ki gece 
kai an~'lllda ya~ çi::ekle. 
rin çiğnenmemesi ve tarhla
nn bozulmrunası için veril. 
miş bir e:nir .değildi~-. Emrin 
bazı gizli manalan dnhi ola. 
~ktır. Mesela, parklar gece 
muaşaknlarma sdıne ve yu. 
va olmamak için de kapatıl. 
mıştır. 

Fakat dinleyen kim? Hele 
mehtaplı gecelerde... yara. 
maz ay, en kandırıcı bir el gi.. 
bi D.şıkları yakalarından tuttu. 
ğu gibi, hatta kapalı kapı, de. 
mir kapı bile <linlemiyerek 
onlan koynuna çekmekten 
kendini alamıyor. İyi mi yapı. 
yor! Gençlere göre evet iyi 
yapıyor •• Buna mukabil, biz 
yqı geçmi§ler için hiç de iyi 
bir §eY yapmıyor. Bu yüzden 
parklar müdürlüğü bir yığın 
masrafa giriyor ki bu masraf. 
la tehir içi bahçelerimizi daha 
iyi bir hale getirebilir •• 

Hikayeyi belki bilirsiniz: 
Hocanın karısı doğuruyor. 

mUJ. Bu sırada hoca, elinde 
bir mum ebeye yardnn eder. 
mİf. Fakat bir tane, bir tane 
daha, bir tane daha gelince 
dayanamamış: 

- Aman demiş, biraz dur 
da !Umumu söndürelim; lfl· 
ğı gören dqan fırlıyor. 

Mevsimin en güzel mehtap 
lı ayma giriyoruz. Park bek. 
'"İleri aman dikkat edin; v~ 
rlemir tel buhranı olduğunu
-la unubnaymız. 

NASRETl1N 

Erkek - Dün aana hediye ri. 
tiğim kitabm aTasında tiyatro 
davetiyem kalm~, onu bana ha
ltrlat!. 

hangi bir habere değil. Onunla 
şuradan buradan konuşmak iste. 
eliğim için .• 

- Hoşgeldin, 1kbalci~ml de. 
diin. Ne haberler var bakalım! 

Ikrol Qek hevecanh.raı.. 
Ayakta durdu .. 
Gözlerini yert indirdi: 

. - Can sıkıcı bir haber getir. 
dım. Sakm beni azarlnma. ha· 
nu!l.cığım ! Ne duydumsa söyliyc
cegım. 

- Elbette. ne duydunsa söy. 
Jemelisin, İkbal! İyi, kötü n~ 
duydunsa ... 

İkbale ver gösteroim .. 
Bir icı.kemlc:nin kenarına ilimi 
Benden çekiniyordu. 
Korkak bir sesle anlatmağa 

başladı: 
- O akşam güya siz rahatsız. 

mıssını?., hammcığım ! Padişah 
"Hoşedavı c:aı?ınn ge!sin ... de: 
miş .. Hoseda da süslenip ~itmiş. 

Bunu duyunc1 gözlerim dön. 
dü .. 

Beynimin içinde birdenbire 
volkanlar tutuı:;tu snrlıdım. Sinir
lerime hakim olamadrm: 

- Ne divorsun. İkbal? O~ 
efendimiz. Hoşeda ile mi vakit 
geçirmiş .. ? 

::..... Evet. Yalan söylemiyorum. 
- Korkma! :Ben sana, yalan 

oöylüyorsun demiyorum. Yanı1. 
mış olmayasın?! 

r Deuamt mr) 



- Yapacak hiçbir şey olma. 
dığmı görünce Londraya dön. 
dünüı.. ve Sen Ceymis hastane. 
sine telefon ettiniz. Amcanı.. 
zrn Halde ölmesini istemiyor. 
dunuz. 

Delikanlının zihni birdenbi. 
re ışıidandı. Gözleri korkudan 
büyi.idü, elleri titredi, boğuk 
bir sesle söze ba~ladı: 

- Mariba ... bir şeyler var .•. 
bu d~kikada ... bir şeyler olu • 

Şundan 
Bundan 

Alüminyuma dair 
Bugünkü harp tayyare harbi • 

dir. Tayyare madenlerin en hafifi 
olan alüminyomdan yapılır. O hal
de bugtinkil harbe altiminyom har 
bi demek daha doğru olur. 

Alüminyom 1822 y:lmda Fran• 
srz mtihcndlslerin:ien Bertiyc ta. • 
rafından Fransa.da Arles şehri ci· 
varmda bulunan So köyünde bir 
maden cevhe~ndeıı çıkarılmıştır. 
Mühendis bu maden cevherinin 
bulunduğu köyün ismini hatırla .. 

İ ..>kotland Yardın soysuz bir mak maksadiyle Boksit ismini ver 
müfettişini arkadaş saymak miştir. 
mümkün müdür~ Biri birimizle Alüminyomun esas vatanı Fran 

sadır. Fakat Fransadan ba§ka cc. 
kibar aleminde veya spor ce. nubi Amcrikada İngiliz ve Hollan 
miyetlerinde karşıluştığımız da Güyanmda ve şimali Afrikada 
vakit arkamızdan güli.iştükleri. da bulunur. 1938 yılında İngiliz 
ni hissediyorum. GUyanından 370.000 ton boksit 

_ Bu bir mesele değil Ma. ı;ıkarılm-ştır. Ayni yılda Alman • 

n·L~ı yada çıkan boksitin miktarı 125 
U<ı bin tondur. 
- Evet, b unun mesele ol. 1935 ha,.•·:.nden evvel Almanya 

Malıa VekAlefadea : 
Ela.ztğ • Van • .tra.n hududu .aat;.auı 9f 11DcO kiloı:mtreafle Ut tindi 

lometresı arasındaki dlircUneU kırın mpatı llapalı zarf usullle mUııa 
kllnuımuştur. 

l - Milnakasa 16.1.941 tarı.ttr.e tesad!Jı eden Çarp.mba gQnU eaat 
da vek!leUmlz deuıir.tollar in§&&t.I d&ireeindekl mllnakaaa kom18yonu odt: 
smdc. yapılacaktır. 

2 - Bu l§ln muhammen bedoü dört mlJYon bqyQ.z bin ( U500.000) 
dır. 

3 -- Muvakkat .eı:rJııatı yüz ıaı~ seklZ bin yediyUz elll (H87li0) UracllJ 
4 - M:ıkavele pr.-.-1<1'1, eksiknc ~mesı. baymdirlık ifleri genel 

namcsl,vahldikıyasli fıyat cetve:.ı >:.e•onarme şartnamesi.telgraf hattı p 
si, l.akeometr., pl!L ve profili, ın C. ıı.umaralı Up betoarme kontrol tali 
namesi, köprUler hesab;. esaslan, köı,,rU vahidi kıyasü fiyat cetveillıde.n 
rakkep bl. takım nıUnakasa ev.·.do elli Ura mukabilinde demlryollar ınfl" 
dairesJ.nden tedvik c•ıı..r abllir. 

5 - Bu münakasaya igUrak: etmek tsUyenJer her t0rl11 referanalaruu ' 
diğer vesikalarını bir 1SLiaaya r&.!J~e:fue:C mUnakaaa tarilıinden en az Uç ı' 
evvel vex.Uetlmize vermek suretl'.ıı tu iJ için bir ehliyet veaikaaı talep 
ceklcrdir. 

6 - Bu eksiltmeye girecekle: 2490 numaralı kanunda ve ekalltme 
aames!ndc tesblt olunan evrak ve vtsikalan ile ehliyet vesika.Jarmı ve 
teklifini havi zarf1armı mc.zkftr lam;.n ve ıartnamentn tarttatı dal 
bnzırlıyarak mUnnk2eavanm ya'!).lar.ağı saatten bir saat evvellne kadar 
maralı makbuz mukabilınde ko:nlsyon başkanlığr.ıa vereceklerd!r. 

(3732) (lS234) 

genç yazıhane ve diğer müeaseeel 
az bir tk:reUe il ar&m&ktadır. 

- Evet istemiyordum, yani 
onu bu halde göri.mce çok 
korkmuştum. Halde iyi bakıla. 
mıyacağmı sanıyordum. Am. 
camın evi çok rahatsız bir yer. 
dir. r elefonu bile yok bu bina. 
nm. 

- Burası doğru. 
M..ıriba Li sözüne devam et. 

medcn evvel aynadaki hayali. 
ne bakarak bir defa daha gül .. 
dü. 

yor ... sen .•. amcamın ölümile , 
alakadar olan... bir 'leyler bili. 
yorsun ... yoksa ... Mariba •.. ak. 
hma gelen şeyin doğru olmadı. 
ğını söyle ... hatırınızdan geçen 
şey Davit Kollarsonun öldürül. 
müş olduğunu ve onu öldüren 
adamın da ..• 

madığını be~ de biliyorum. Si. tayyare sanayii için icap eden a
zin için asıl mesele Londradan lUmbyomu Fransa ve İspanyadan 

alırdı. Harbin başladığı I eyliil 1 . 1 ayrılmaktır. Bu gece. Şimdi, Hi39 tarihinde Almanyada 190 EN SON DAKiKA 
derhal zili çalarak uşağınızı, bin tonluk saf alüminyom stoku 
sadık Jivi çağırınız. Derhal ha. oldu_~. tahmin -edilmektedir . Küçük ilan ar kuponu 
vulunuzu hazırlamasını emre. Dun)anm en zengin boksit da • Bu kuı>ona eJ(it'ncreJı condert.lecıetı 

(S. ııı U. P.) remzine müracaat. 
• 10 • 13 yqtan •rumda k 

i)1 bir erkek çocuk aranmak 
lstiyenm ticaret hayatmda edin 
tecı1lbele\.den lstlta~ otmesını 
ka!8.Sll1a uygun oluraa iyi bir ııı 

tutar, istikbali temin olunur. Her 
öğleden evvel EmlnönU Nafia hail 
numaraya müracaat. 

- Eğer yerinizde ben olsay. 
dn.1 Artur, derhal Londrayı 
terkederdim. Şöyie biı kaç gün 
sürecek bir yolculuk y~pardım. 
Küçük bir seyahat, mesela 
F ransaya doğru bir yolculuk. 
F rarısanm cenubunda çok gü. 
zel yerler var. Böyle ufak bir 
hava değiştirmesi sıhhatiniz i. 
çin faydalı olur. Evet, ben si
zin yerinizde olsaydım bu ge. 
ce saat dörde doğru Londrayı 
terkederdim. 

dini-z. 
1 

marla.rından bir kısmı da Sovyet I ~erme llAlıl•n Er Soıı Dakikada ı--
Fak t Rusyadadır. Rusyanın 1938 yılın· ruır neıredilecekttr. ı.:vıeame Wıklltı 

- a ··· daki boksit istihsali ) arm milyon 
- Artur, bu gece nerede ol. - Artur rica ederim. Bir ton olup bu cevherden 50.000 ton cönderen okıl.YUculaıw m.....,_ u.ı. 

mak tb:ere •rilıı adreslertal MI~ • Orta tabsilli, uzun zaman yol 
bina işlerinde ~. fen lf 
vakıf bir genç mUteahhil yanında 
ya d~vıet işlerinde çalıfllUtk ~ 
ıtraınaktaılir. Tqraya da gide 
Beyoğlu İngiliz se!arethaneai 
smda Cumhuriyet gu1nosunda 

Öuğunuzu sorarsam darılmaz. 
smız y11. 

şeyler anlamağa çalışmayınız. alliminyom çıkarm?§tır. ıerı ıt:ıma.> 
Size buradan kaçmayı tavsiye Ma.caristanda.ki Boksit ocı;Jtları Evlenme teklı.lleri 

- Hayır, niçin dardayım 1 
Savvada idim. 

- Tiyatroda mı~ 
-Evet. 

- Piyes güzel miydi oari} 
- Vallahi doğrusunu söy. 

.nek lazrmgelirse bun\lft ~r~ 
da değilim. 

-Farkında değil misiniz? 
- Hayır. Bu gece... ben.i 

dinleyiniz Mariba, karşınızda 
esrarengiz bir adam gibi görün 
mek istemem. Fakat size söyli .. 
yemiyeceğim şeyler de var. 

- Haydi. dostum. Bu ak. 
şam tiyatToda niçin sahneye ba 
kamadığmızı ben biliyorum. 
Bu gece tiyatroda mis Florans 
Gordon Pikhursta aşkımtzı ilan 
ettiniz. Doğru değil mi? Bu 
akşam tiyatroya piyesi seyret. 
meğe deRil sevdigimzi görme. 
ğe Ritmiştiniz ... 

Delikanlı şaşkın şaşkın sor. 
du: 

- Bunu nasıl biliyorsunuz. 

Mariba Li bir daha güldü: 
- Sanatım her şeyı bilmek. 

tir. Oyle değil mi Artı.ır Kollar. 
son. r akat haydi seni üznıiye. 
yim. Nişan!ım Dorah Kamın 
bu cynanan piyeste bir rolü 
vardı. Sizi o görmüş. 

- Mariba: 
Delikanlı koltuğundan kalk. 

tı. Müfettişe doğru yürüdü ve 
onu omuzlarından yakaladı: 

- Ne demek istiyorsunuz 
Mariba? 

Sonsuz bir merhamet ışığı 
ansızın müfetuşin gözlerini dol 
durdu, ~mı salladı ve ağır a. 
ğır cevap verdi: 

- Size sa.dece bir nasihat 
vermek istedim Artur. Bilirsi. 
niz ki ben sizi çok seven bir 
dostunuzum. 

- Evet, evet ... bunu bili. 
yorum, fakat ..• 

- Artur, aylardanberi sana 
çok samimi dostluk hislerile 
bağlandığımı hissediyorum. 
Hatta başka arkadaşlcııınız be. 
nim yiizümden sizinle alay bi. 
le erliyorlar. Öyle ya insan bir 
melez. ile, bir Asyalı i]e arka. 
daş olur mu hiç. Sarı bir ırk. 
tan !.>irisini, nereden geldiği bel 
1i olmıyan bir Mariba Li'yi 

d k kı ha dad 
da sen~de 15()~ ton saf alllmınyom 

e er en a ım şım ır. e- Vflrir. 
min olunuz. j Yugoslavyada, Yunanistanda 

- Buradan kaçmak! •.• pe. ve Adriyatik sahillerinde de ehem 
ki ... fa.kat ne diye kaçayım} m.iyoti ötekilere nazaran az olan 

B . , hd' d hl'k ed' '\ boksit damarları vardır. enı .e ıt e en te ı e n ır r 

1 

L t" • .., l 
M 'bA L' ··1d·· o ının og u 

ı.ırı a 1 gu u: Romenlannda !stanbulo. alt güzel 
- Bunu size daha sonra an t.aşv!ılerile §Öhret kazanmı,ş olan 

latmm dostum. Şimdilik maa- Fransız romancısı Piyer Lotlnln bir 
lesef hiçbir şey soyliyemem.F a oğlu vardır: Samuel Viyo. 
kat bana inanını . Bana inan- Malılm oldugu Uzere Plyer Loti tak. 

ki k · . b" · t ~ rna tir isimdir. Romancınm göbek adı 
ma ~ ço ıyı ır ıs yar:.rgı~ızı Julyen ve soyadı da Viyoclur. 
sonradan anlayacaksınız. Eger 1 Romancının oğluna Sarr.ueı ismini 
Londradan aynlmıyacak olur • vermes!nln de tstanbula alt bir hal.I,, 

sanız bir çok i~lerimizin karış. rası vardır: 
masrna sebeb olacaktır. Bana 1 Lotl, Azado iııimli romanında !star. .. 

inanınız, bu evden hu gece sa. bulda t1l§ından geçen bir aşk llalırası 
nı an:atır. Romanın kahramanı olan 

at dörtte aynlmız. Ve nereye Azade isimli mevcut veya muhayyel 
gittiğınizi kimseye söylemeyi. tifr Tnrli:' kadtnıre LOUyl tanıştJran a .. 

niz. Gideceğiniz: yer neresi o. dam·n lemi Samuetdlr. Şair kondisinl 
lursa olsun, fakat yalnız Lon. belki de mesut bir aşka, fakat herha'
drada bulunmamanız lazım. de muvaffaklyetll bir romana ulaştı.. 

ran bu adamın ismini oğluna vererek 
Birkaç hafta sonra bana bir ıilkran borcunu ödemek tsteml§tir. 
mektup yazar, nerede bulun. 

duğunuzu haber verirsiniz. Si. GÖZ MÜTEHASSISI 
ze bir tavsiyem daha var. Seya. 
hatiniz sırasında katiyen gaze. Kemal Tarkan 
te okumayınız. Pazardan başka. her glln 

Müfettiş oda kapı.una doğ. öôLEDEN SONRA 

ru geriledi. Bir dakikl'I arkadaşı Taksım, Kamer Palas 
Artur KoHarsona bakarak eşik 1 nci kat 

d h d Telefon: ,t9313 
üzerin e areketsiz urdu. Son ~, nıı 
ra evden ayrıldı. Ağır sokak 

k~p.ı.sı •.. ı:ıüfettişin ar~ası_ndan ı kaldmm üzerinde hızlı hızlı yü 
gurultu ıle kapandı. Şımdı As. rüyor. 
yalı müfettiş, yağmur altınd.:ı (Devamı ı•ar) 

• Y8,f 23. Lise nıezunu r.yda 70 Ura 
kaza.nan kimsesiz bir gen(}. Cıgaradaa 
bafka !~kisi yoktur. 18-22 ya§ında 
güzel 'liücutlu iyi karakterli bir kız 

veya ooyanln evlenmek istemektedir. 
İç g1.lvey$1l do girer. Bir fotoğrafla 

(Y.ô. !:3) remZi™! müracaat. 201 
• Yq 24, boy 165 klmııeırtz Ana. 

dolulu. askerliğini yapmış, içkls1 oı. 

mıyan re..'lml bir devlet memuru; t.E-. 
mlz ve nezih bir aUe mensubu, olduk. 
ça güzel, ev ~!erinden anlar 18.20 yq 
taşlarında bir kızla evlenmek 1sf.4!mek 
tedlr. Zengi!'llik mevzuubahs değildir. 

Bir ~vl olanlar tercih edlllr. (A. ö. 
16~) remzine mUrecaat ~ 202 

I ş ve irçr arayanlar: 
• Lise son sınıftan ayrılmış oldukça 

daktilo bilen bir genç 1§ anı.maktadır. 
(R.G. ·ıo remzine müracaat. 

• Rumca, Fransızca, tUrkçe yazar 
ve ok.;r 24. ynşwdıı bir bayail ha!!! ev 
lşl tıııı:gı'l.hlarlık yapablllr. Ev lfin.I ec. 
nebi yanında tercih eder. (Sumer) 
romzıne mllracant. 

• Orta yaşlı. namuslu ve emniyetli. 
gUzel yemek yapmasını bllen bir ka
dın b!r ailenin yalnız yemek lşle::lnl 

ehven bir fiyatla yapmaya tal ptlr. 
Kdye de gldcblllr. 'farlabaşı caddesi 
189 rıumarada 3 Uncu katla bayan 
V.A. ya mUr:ı ~aat. 

• İstanbul knnservatuarı ilk direk. 
törU profesör Hegenln en muktedir 
talebelerinden blr öğretmen plyano 
dersleri vermektedir. Küçüklerle de 
uğra§abUlr (~ayan Bek'.'1) remzine 
mUraca3t. 

• Caınta.saray Lisesi S ne! smıfma 
kadar okumJ§ gl17.el Fransızca o1rnr, 
yazar, kon•ışur. dnktllo tıa bllir bir 

met Güngör. 
• Türkçe ve fransızca !ı..ztk, 

ve orta mektep talebesine ri 
dersleri. (F ,K.R.) remzine müra~ 

• 11 yqm~a orta iki tahsilli. 
Ulo kursundan mezun. noter dalff 
sinde 4 ay staj gönnl1§, ttırkçesi P 
vetıl bir bayan yazıhane, ttcare 
ve buna b&nzer yer)erde dakWo 
rak veya yazı l§lerinde çalı§ma1' 
teme.ktcdlr. (S. 126) remzine mcı' 
caat. 

• lknıaıe kalan veya önUm 
ders yılma ba.Zu!anmak isteyen 
ve llao taletıeaıne ucuzca !ranf, 
dersleri vertllr. {0.T.) remzine 
caat. 

carca, !talyanca, flJ.Şça,_-~lıQIJPI 

tUrkçe yaııp. okuyan ve Jı;ODU§d 
bay tercümanlık l§1 aramaktadır. 
laba§I Klllt sokak numara 10, il 
ka.lta Hamdi Orbay& müracaat. 

• İlıt&nbUl Amerikan Kole 
mezun inglllzce ve az çok dakti!D 
len her türll! ticari muhaberat$ 
tercUmcye muktedir bir genç ı, 

yor. (Tezlş) reındne mUrcM:aat. 
• Bır yUkBek mUhendlıı mektebi 

!ebesi tatilde çaııımak istemek 
ffer tUrlU hesap işlori, proje ve 
ıann temlr.e çekllmeal işlerini aı 
Herhangi bir mUe.aeaenin hesap 
rin1 dert:hte edebülr. Llae ve 
rnekteJ:) talebesine riyaziye derat 
rebtıır (An) remıı:lne müracaat. 

lif ütelerrik - Evet, evet, şimdi iş an. 
laşıldı. fakat bütun bu sualle .. 

ri Deina niçm sorduğunuzu an. 1 
laya..rnıyorum. Herhaide gece. H j k Q gıe www:ıw 
nin bu saatinde bana nişanlı. 
nızdan bahsetmek içm gelme-ı·-~-• Borçlu mu uyumaz, ala~aklı m;?L ... _ :::::;ı;n~·-

• Kord Knıaze, yenL 
markalı bir piyano satılıktır. 
mllsatt. B.B. re.-nzlne müracaat 

• Kartal ve Pendik ara.smda 
ve baıt olmaya mü.sSit iyi man 
iki dönUm arnz! :m it flyaUa ._ 
hktır. (Ka-.·'~n> rem me mllra mişsmizdir. 

_Hayır. Hatta nışanlınrz • Salamo!'l efendi, o gün evı ç yckün değil, bu yekfuıan., cebin· sun? 
dan tahsetmek için de gelme. pek yorgun ve bitkin bir halde de yüzde biri bile yoktu. Evinin - Hiç bir rr:y yl)!c.. 
dim. Sadece beni görmek iste. gelmişti. Tam elli beş yaşından kapısından girecr girmez, kendi. - Saiamon! Yalan ::öyliiyor-
diğinizi tahmin ettim de onun sonra hayatın entrikaları içinde sini karısı karşıladı: sun! Seni uyutmıyan şeyi söyle .. 
için geldim. Artur. yuvarlanmak artık onun i9i de· - Ne o, Sala.mon ,çok yor· - Canım yarın ayın 12 si. 

d g.ildı' ::!"''"cun.. - N~ var, a.\'ID 12 sinde .. -Sizi görmek mi iste im. · b~ -
Allahm günii, Alinin külahını - Evet, bugün ~ok yoruldum, - Arondan yüz lira al<lığmu 

Niçiııt 
_ f''e bileyim ben .. Mesela Veliye Velininkini Aliye giydir- Rebeka.. biliyorswı! 

benim buraya gelişim sizin btı. mckten bun.almıştı. Ckrçi ırkı· Yürüdüler. salona ~iter. Az - Evet biliyorum. 
nın bütiln meziyetleri kanında sonra yemek ~ --ndi. ÇJlu:k çocuk - Bana verdiği bu parayı yr..· 

saatte evınizde olduğunuzu is. 
dolaşıyordu. Bu meziyetler ken· yattı Salamon!a da Relbeka oda rm ödemem lazun. 

bata yarayabilir. 
disini bir hayli tehlikelerden larına çekildiler. - Bunun için mi uyumuyor-

- Evimde olduğumu mu? 
kurtarmıştı. Fakat, her gün, Entlişroini, düşüncesini kansı.. sun? 

Delikanlı koltuğunda doğ. bir değil, bin bir kaçamak yolln· na hissı:Uirmek istcmiycrdu. Ka - Evet .. Değil yüz lira, bir 
ruldu. korkudan büyuyen göz. •ı aramak onu vaktinden evvel rısı yattı. ~~., lnmon oturduğu kn- lim bile yok .. 
lerile, misafirine dikkatli dik. ihtiyarlatmurtı. n.a.pc üzerinde bir müd~t yarı !kisi de Süstu!ar. Gece bir 
katli baktı. Onca insen, ancak elli ile alt uzanmış bir halde '·a!dı: hayli ilerlemişti. Dışarıda ayak 

- Neler söylüyorsun Mari. mıc arasında fevkalfi.deiikler :re- - Sa!amon! &esleri kesilmiş bütün manalle 
bal s 

p .. bilirdi; çok olmamak, iyi idare -- Ne var? cansız bir külçe haline gelmişti. 
- Fakat benim burada bu. edilmek şartiyle. Zaman kendi- - Daha yatmr~cak mrsin? Salamon efendinin alacaklmı A. 

lunuşum çok giJzel bir isbat 0 • sinden iyi idare edilecek. az fev· - Yatacağım. ronun evi tam kendi evinin kar-
lur. Fnrzediniz ki size bir sual kalfıdelikler değil. bunun tama.- - Haydi öyleyse, sabahleyin şısındaydı. Onlarm pcr.ı:::erclr-rin• 
sordular. Dün gece saat hir ile :niylc aksini istiyordu. Yoksa, erken kalkıyorsun... de de ışık görümnez olmuştu. 
iki arasında nerede idıniz? Te. evine clı boş dönmesi icabederdi. - Evet, cr'·en kalhyonıın. Salamon efendi, dünyada ala-
reddütsüz cevap verebilirsiniz. Çf.>k mecbur kalmadıkça. kcn- Kalktı. Eoyundu ve ya tı. Za. ca.klı olmanın ne zc,"l}{li bir şey 

g0. me~, alacaklarından alaca 
ğı para ile g:il gibi geçinir gider
di. 

Salamon g'rbi neye üzülsiln, o
nun gıbi neye gözlerine uyku 
girmesin .. O para vernıiyecek, 

para alacaktı. 

Sn:ıtlcr g ~ti. Ckcenin ikisi oJ. 

• 6 yahut daha tuzla aylık bir '1' 
ru kurt köpeği araımıa:ktadlr. 
ve iyi cins olması aarktır. FiyaU 
h!rllkto (Kurt) remzine blldlrllm 

Aldırınız: 
Aptıda rem.bini yauh 

.ruyuwlarunıı111 aamlarme 
mektuplan ldattbaa~mlzdell 

ı.aMbtaıı 4tleyf' k!Mlar ft111 
VP ~ dar aldrrma1an. 

du: ş:mui ne &ı~~o~ ne kansı <PAk 371 es. S) <'.M. 13> < 
Rooeka uyuyabı.ıyorıardı. 

1 
cÇevl:.t l5'5I (Tekylıdız 8) (Yıl 

Nihavet Rebeka yatahtan fır- (Bayan qcı) <HadJt•e) (2092, f~ 
_. ' 

1 
. b' .. (F.K. 26) (l{.12) (Öfretmenı (GQp 

ladı. Kocasına ııç ır şey soy. (S. Ml (A. 2:S) (Arjan) (K 

lemcdcn pencer~yi açtı ve bağır- (FaJk) (Mar> (Oroç) (X.N.) { 

maya b<Sladı: (Savlm) o(S.S. TalW) (FX 

- Aron! .. Aron! .. Aron!. CYUluıek) <Serbelıı> (Tel) <R.ç. 
Biraz SO!lra Aron pencerede (S. 201. A.) es 61) 

göründü 
- Ne var, Rebeka!.. Yoksa 

Salam on hasta mı? 
- Hayır! .. 
- Yangın mı? .• 
- Hayır. hayır, Aroın .. Bunlar 

def;'11. Yarın, Salamon sana yüz 
lira ödeıniyecck mi? 

-Evet. 

1-7-1941 
L8.03 Salon or

kestnuıL 

LS.30 Memleket 

- Maalesef öcleyemiyecek 
1 

postası. 

A 1 Bi 1• b'l k 18.40 Salon or-ron ... r ırası ı e yo .. keat.raaı. 

•tetl. 
20.411 ~ 90 

n. 
21.00 Ziraat 

Evimdeydım. Hatta Skotland di ırkdaş~arım zarara sokmak is vallı Salc.'"llon mUtemadiyen de- olduğul}.u dü.~inüyordu. işte A. 
Yard müfettiş erinde;ı Mari- temezdi. Geçen günlerden bir niiyor, gözüne bir türlü uyku ron efendi yarın kendisinden a• 
ba Li de yanımda idi itiraf e. gün, mecbur olmuştu, ama cid- girmiyordu. lacağı yüz liranın t:::.tlı hayaliyle 
diniz ki dostum bu çok kuvvet. den mecbur kalmıştı. Hem ev, - Salamon! Nen var senin bu ferah ve rahat bir uykuya dal-
li bir <lelildir. hem dükkan komşusu Arondan gece. Neye uyumuyorsun, dö mış olacak ki lambaları çoktan Bunu söyledikten eonra birden lD.oo Yuva aaau. 

N d k d 19.15 Salon or-
- e eme iste ıği,,izi an. , yüz lira almıştı. Bu paranın he- nüp duruyorsun. sbnmüştü. Zaten &llamon efendi bire pencereyi kaadı ve döndü. keatruı. 

laya:nıJ:'?rum: kim ne mak.s?tla men yann ödenmesi lazım geli. - llayır, hiç bir şeyim yok. bilmiyor değildi. Aron hinoğlu Kocasına: t9.30 Ajana. 

bana böyle hır sual scırabılır? yordu. Ne yapsın ne etsindi. Bu - O halde neye uyumuyoı:· hinin biriydi. O, hiç bir iş bi•e - Şimdi, dedi. O uyuyamaz. 19.415 FUll am. 

-S~ebüyk~r~al~ru~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
maz mı sanıyorsunuz~ 

21.'3 Kl&alk 

sram. 
22.30 Ajana. 
22.~ Dana 

'&lif. 


