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So et 
a 

Almanya ile 
mücodeıede 

bulunan 
Bütün mille lerle 
yeniden siyasi 

ünasebat 
is edecek 

.ı,a, ıo (A.A.) - Hariciye 
mua"<lnl. ve ~ovyet istihbarat 

ı lkincl relsl ı.ozovakl dUn ak,, 
.m yaptığı beyanat Sovyetler Bir. 

llğlnin, HlUere karşı yapılan urnum1 
mUcadeleye tıUrllk eden ve kendlleri-
1 lce. r. ornuı! rn tın: lY' U r !da 
me ea • llifilb bulur. ;.n bU Um lll1!Dll 1 • •. 

lerde "'Cnld ~ e!1 alya.ıs1 mUnurbetler te-

~ hazır buıwıduğum: aB]iem~t1r. 

k 
... 

1
1':ovak1 Sovyeuer birllğ! ile Çe. 

. ,.. ovaı•ya nrumda 1 plomatik mu. 
nasebetlttln ycnid n te!ls edilmiş oı.. 
:nu ve kcnd terini tııtıakkO.m aı. 

ezen zallme kar§ı ynprl<ı.n bU 
mUcadeleye muzaheret eden dlğer 
meınlek('tlcrln de yeni.den tanmmamr.
dan imtina edllmlyeceğ nı ilı\ve et
ml.§Ur. 

İ§ğal aıtmdakl memlekeUl'rl kaplı. 
yan Umtt dalgasından bah den Lo
zovskl sözlerine etsyle devam ctmlgtlr: 

- Almanlar, sürtllerln! Sovyetıere 
klU'fl saldırdıkları zaman bUtUn Sov. 
Yet mlllet.lerl. hUrrtyetıerlnl ve milll 
blrliklertnı mUdataa lçlD tek bir adam 
glbl ayaklanmışlardır. SovyeUer bir· 
llği lle BUyük Brit.anya arasında a.a
k rt ve ııiya.at anı ma yapıldığı zn. 
mazı Amerikanın. HiUere kar§l muca
delcde İngUtere~e yıı.rdıma devam e.. 
dcceğt anla ılınca cıı kUçtık tıedblnllk 
":.,e oUphe de ortadan kalkmıştır. 

Yeni bir 
vazife daha 

aidı 

• 
rı 

Hitler ve 
Musoiini 
ne konu-
şaca ? 

---o--

sovvet 
rnenbalarının 

tarırn\nine göre 

ita vava 
Korsika ve 
Savoiyı 

i al 
etme mD

saadesi 
verilecek 
Şark cephesi 

vaziyeti de 
görüşülecek 
Londra, 20 (A.A.) -

Röyter: 
Moskova Radyosu, dün 

Es i komiser 
muavinliğe 

getirildi 

akıamki ne riyatıı , 
n:erkezi .Avrupa memle· 
ketlerinin birinde iyi ha· 
her alan bir menbaa at
fen Hitler ile Musolinİ· 
nin önümüzdeki bir kaç 
gün içinde Brenner' de 
buluşacaklarını bildir
miştir. Aynı habere göre 
Hitlerle Musolini ara· 
sında görüşülmesi muh· 

sovvet 
tebliği 
11 nakliye 

Londl'O, 20 (A.A.) - i~B.0. 
Stalin. Sovyet n.Udıı.f:ı.a vekMeUnl 

deruhte etmiştir. Merkez cephe:;l ku. 
mandanı ,.e eski mUdıı.faa vekili ma. 
re~al Tlmoçenko muavini olmu§lur. 

Stali.:ı kornlaerler mccll..81 re1sllğln1 
do muhafaza ed!yor. 

• • gem ısı 
batırıldı 

temel meseleler arasın· \ 
da Şark Cephesınin va· 
ziyeti ve bazı rnıntaka· \ 
larda Alman kıtalarının 
yerine İtalyan .kuvvetle-

• , .ı· • i. 
T l lıU.i l'C \;;~ A .... ~~ ,.,_ 

giltereye kar ı harp ve 
Fransanın vaziyeti bu· 
lunduğu tahmin edil-
mektedir. 

Hitlerin Musol"niy 
Korsika dasile Fran· 
sada Savoie vilayetini 
İşgal etmek huşusunda 
müsaade vereceği de 
zannedilmektedir. 

Adliye Vekilimiz e birlikte 
lmr ıı a s 7a at 

l\lo.kova., 20 (A.A.) - SOvyet {E. 

tibbarat da.iresl ta.rafmdan dlln akşam 
ne&redilen tebliğ: 

19 Temmuz gUnU Piakat, Poloçkıı, 
Neırel, Smolensk, Novo rad ve Va
lin.ak istlluı.metıerlndı çok aWieUI mu 
ba.Tebeler oımuşt.uT. 

B 
Cephenin dlğeT ltımnlannda. ehem. 

. Hasan Menemenci og~ l u- mlyeUi biç bir değtıilllUıc oımaınıgtır. &valar mUsalt oımadığı bnlde taY• 

t 
. b t yareicriınlZ dll§ı:n&nm mowrı\ı ve nun gaze emıze eyana f zırhlı ıruvveUerlyle tayyarelerin!. tnh. 

rlbe deır&m etmf3leTdlr. 

1 raLı Ceza evini tetkik etmek o. \ ve balıkçılık i§~rl gözden geçlrllm*9 Keşlt ta)'Yarelerimlz Baltık denlnn. = İmralı ndaıruıa giden Adliye ve. Ur. de kuvveUI bir himaye altında aeY'.lf.• 
k Haaan Menemene!, bugün Mara- Adliye VekUI, adadan aynlırken. den pek çok nakliye gemisinden mll.. 
:::Puru Ue §chrlmlze dtlnmll§tUr. ceza evinin ııatıra defterine, thtisae,,, tqekkD butunıuı bUyUk bir katnenSn 

1 

Y• Vekllintn refakatinde ceza ıarını "İmralı ceza evini Ud sene ev- yerini keşfctmişlerdır. Tayyareleri. 
eır eri umu · • tncl yfada hUBUll kal m mUdUrü Baha Arıkı:ı.n, _ __;li.IF~:_-l)eValil __ ı _2_1n_CJ_•_yf_ada ____ ;;;;._;.,;;;__oevamı ___ .. ______ _ 
1ırtaabul enı mUdUrü Şakir Aksu, 

V (lfingfon, 20 ( A.A.) -

hnanya 
irıgU ere •e karşı 
rnuharebes:nde 

Tayyare 
• 

yerıne 

Denizaltıyı 

• 

Taymisin 
bir makalesi 
lngııız gazetesi 

dıyor k 1 : 

Türk· un 
son 
Te 
bize 

a el<etlerini 
eme 

düşmez 

Suriye meselesinde de 

Smolensk' e 
ilerleyiş_ 

devam e iqor 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman or

duları başkumandanl'{;mm tebliği: 
Besara.byadnn ilel'liyen A:.mnn· 

Rumen kıtaları düşman mukave -
metini kn'a.rak onu Dniest<'r'in 
şark yakasmda takibe dc,'8lllet· 

Türkıve dür""st 
davranmışıır 

---0--

Bu devletin, bitaraflı
ğını muhafazaya azmet 

miş olduğuna dair 

er hangi 
bir şüp e 

li" 

Londra, 20 (A.A.) - Tnymis g 
test, Türklyeye talıs s ettiği ba§mn. 

kalesinde dıyor kı: 
TUrklyeıı n bite.raflığmı muhafaza

ya az.metmt, old~a katiyeıı §Upbe 
yoktur. Bcyrutte.n lskend rıma ka.ç3?1 
Vi§i harp gemilerinin Türk mıı.ltam. 
ları tara!mdan sillUıtwı tecridi 
mUrettebatınm enler.ne cdilnttBi, TUr• 
klycnln bitaraflığını muhafazaya az
mctml.§ olduğu buö.ısunda kalmr,1 oto. 
bilecek her tUrlU §Upbcyi izaleye krı.. 
fldir. Bundan evvel de TUrklye yolu 
ile General Dentz'e trcınsit .suret.ne 

Smolcnsk mmtakasmda h rakô..t takviyeler göndernmcsuıc Tllrktyo 
plln mu blnce devam ediyor. mUsande ctmel;i kati:,rycn red eyle. 

Fin cephesinde yem muvn!faki- ml§U. 

mi5lerdir. 

yctler elde edilı:ni.: Ur. Esasc_.'l sa1Wyelli mabflller, lng1J.. 

Şark cephesinın mütenddıt nok· terenin ~·akm p.rktaki ~erino 
talırmda muhnsnra edilmiş bulu- karş ıbir tanrruz:dıı. Tllrlt tôpmkların
nnn So\o)0 et kıt.alarmın ~ atıtıklo.rı dan ı.sUio.de edilme.si.ne mtl!ıaadc lçtn 
ihnitsiz çıkı.5 te cbblislcrl nkbn TUrklyeyi ikna ıre icbar hUSUBUnda 
ko.lmiştır. Düşman ağTr ve kanlı bir ecneb! (!evlet tarafmdo.n y:ıpılan 
zayiat vermiştir. her turlU teşebbllsUn de ayni rcd '°" 

!ng:ıte.reyc knT!jjI mücadelede, o.ynl mukavemete. çarpacağından szı1ıı 
Alman s:ı.vaş tayyo.l'eleri dün ge· şüphe etmıyorl'l.r. 
ce mekezi ve şarki ln iltcrede as- l Sonra §Unu s!>ylcm k ı~zımdır ki, 
keıi hedefleri bombardıman et.mi§· surlye ho.rbi csnasınd3. Tllrkiycnin 
lcrdir. l>c...'tlını 2 lncl ııaJ'fadn 

Cenubi merika 
cumhuriyet erinde 

• 
zı 

faaliveti 

fevkalade toplantısından sonra. 
wendler'in hudut harici edilmesine 
knra.r verildiğini teyit cbıü§t.ir. 
Oslr a, örfi id:ı.rcnin bir ihtiyat 
tC'dtr.rl olmnk Uzere iliın edildiğini 
ve ilk tahkikatı itmam edici mnhi 
yette esaslı bir anket ~ apılınakta 
olduğunu dn beyan eylcmiı;tir. ha
riciye na.zm başka w ... :ıat verme· 
miştır. lyi hah r o.lan mahfillerde 
sö3lcndiğine g\ire Alınan elçisi 
Wendler nazl propagnndıısma. nit 
vesaiki taşmıak \'0 Al:mnnyadaki 
Bolivyo.lılann Bolivya.dnlti dootları 
na ynzdıklan mektupları getirmek 
için kurlye çantasını kulln.nmakta 
idi. Bu Bollvynlılar hükümct dar
besini bazırlamnkla mm~gul idiler. mUddclumumı ba§muavınl 

8&bri K6aebay, ml1ddelumum1 mua
viDleri. tabibi. adlı Enver Karan ve 
Hikmet TUmer lle gazetecller buluıı. 
mu§lardır. 

Amerika 
Ordu 

tarihinde ilk 
defa görülen 

D. N. B.: 

Boli11yda 
Örfi · are ilan 

otundu 
Harbiye nezaretinin bil. ikame ediyor 

dirdiğine göre Amerikan or. La Ptız, 20 (A.A.) - Bolivya. 

Bı: mnlüma.ttnn bn.'>kn difet her 
hnngl bir tafsiUl.t alınnmnm tır 

Memlekette sük{in hüküm sU~
mektedir. 

Vekil Hnsnn Menemenci, gidişte, 

ceza m.1nin 1mmlı motörQ ne ada a.. 
çıkian:nda Bursa mUddelllmumtsi Tah 
.ı.n Tuzer ve ceza evi mUdUrU Esat 
AdlJ tara.tından kaT'fjllanmış, saf ha. 
llnde dizilen mo.hldllnla.rm alla§lan 
arMmda karaya c;ıkml§tı:r. 

O alqam tetkiklerine başlayan Ve. 
kile, mah~mla.r, geceleyin muhtelif 
eğlence VP. g6sterncr yapınışıardır. 

Ertesi gUntı adanın Mete ve Saraç.. 
oğlu deresi mmtak'.llan görUlınll§, 
ceza evi a.telyclerl. toprak mahsulleri 

Bir sürpriz 
manevrasına 

hazırlanıyor 

duıu, tarihte ilk defa olarak - Lord Halil aksın hUkümeti, nazi.lcr tnrafındnn ha.· 

bah b 
.... k manevrala Nutkundan - zırlanan bir hükümct darbrsiıı.\n 

son ar uyu • k fı üzerine bütun memlekette 
rmı günlük planlar tanzim San Franııtııco, 20 <A.A.) - lngiı. örfi idare illin cdildığini blldirmlı;· 
d"l k . . k h terenin Aınerlkadtıkl bılyUk elçi&. tir Almanyanın bollv~a elçisi 

e .ı me ıızın yapa~ .ve er Lord Rallfaks. Rlchcrnond'da lngil. Wcncıı re, mC'nıleketi mUmkUn o-1 
ikı taraf kuvvetlerının ku- \ tere hesabır.a gemi lnp etmekte olan duğu kadar buk trrket.mesi içit\ 
mandanlan manevra hare- 'l'odd Califomla ln§&At tczgQ.hlannda r smi teb igat ~apılm.I§tır •• 

.. • • çalışan ı,ı;ııere hitaben bir nlltuk .ııöy. 1 Hariciye naını Alberlo oetrla 
katının ınkıtafına nazaran Hyerek demiştir ki: dün akşam Rent r muhabirine 

tertibat alacaklardır. _.. De\'&DU 2 inci sayfada beyanat.ta bulunarak kab1ne:nin 

Son 36 günlük 

BiR HARP 
MUHASEBESi 

Londrn, ıo (A.A.) - Smı 36 gan 
lcinde 312 Alman tayya~ d~ 
:mtış ve cıcman 300.000 tonil toıult e6 
dU§man vapuru bn.trrmnıJttr .. 

ran 
Sa. 
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• • !Bic, . 

Yabancı bir milletin çikolat 
pa e inde çıkan resimler 

Bir tanıcıığın clındc yııb.uıcl blr mlllme nlt çikolata pnketıerinln 
tçhıd tıkar. b:ın J'!"t,bnler gördlik. 

Bunl:ırd:uı blri bir nğtr m:ıJdnclltlk!ek l'CSIDl, blr diğeri hBTiın topu, 
bir l;;tekl tek o\"Cl oılnln tıfirllılfrek lle-rlemeslnl gösterm; yahut btr 
t.nnk Clııfl topunun nteşlnl f.e.4'bit eden bir taktın resimlerdi. 

Hu re lınlrrl ghrdlikten ı<0nra blr de bt7.im çikolata pAketlertndc 

çıkan ret:lml~rl hatırladık: 

Şlrleyk ıc mi, lledl LAmıtrJJı baygın bir pouzu, Speoscr Traşi' 
nln, ynhut dl~er blr ~ı rm artiırtlaln; hem dl'! yerli olmıyan artlst'lerhı 

~z :toto~tuır:r ••. 
Çlkolt , ekseriyetle btr çucuğun gıdıısıdır. lld, Uo :)~d!l nice r..-o.. 

çlUtler biliriz ld Şlrleytn resmini avuÇlan ltlnc tıını.k nynl\ lııırş~rnda 
omm çlannı tnklit ctmeğc çaJı~ırtnr. Şu halde bu res1m1Pr rertıiye\i 
m:ın!lda. l"f'stmler olsnlıır, ı;ıoouk tnltlldi zcldLsUc onu öğrotımtjt' cnlı 
cnk aerr.el>tır Her 1;eye ~.arsı duydıığumu7: 801l9Dz t<"garo1 amoo ne 
\'Rkte Jmdnr dmnm Pdooekf Şu b:ıs1t .re5lm k rşıln!Ctrrm !!tndıın hnP. o
L'\f'.nğnnrz bir çcli ftt'nıter oldU,'UJJll ümtt eıMm~ 

F.N SON l>AKİKA 

ret 
icin 

Alman işğali altındaki 
memleketlerde, 

her yerde 

" Zafer ,, elime-
sinin baş harif 

yazıhyor 
~ 

f-akat kimin 
muzaffer 
olması 

is eni or 
--0---

Çörçilin bu 
evzua dair 

• 
mesaıı 

Londm, 20 (A.. A.) - Bugün 
Alman i5gnli altmda bulunan m~ 
leketıerde ''V" (Victonie) yani 
"zafer,, kelimesinin ilk harfi 1.§a. 
reti için 6iddetll bir mücadele 
b:ışlıyncnktır. Almanlnr "V,, iş3-
retlnln no olduğunu, işgn.lleri aı.. 
tmdaki Fraruında, Belçiadn, Hol -
Wıdıı.d:ı, Da.nlmarknda., NorveÇte 
ve Balkan:larda iyice ağremnl.,ıe~ 
Clir. 

Göbelsin "V" işaretini kendi 
maksatlnrı lic!n Jmllanmağa teşe:b. 
bl1s etmesi, bu mficadelenin nr • 
zettiği geniş mahiyet knrşısmdn 
'.Alnuınlarm duyduğu endişenin de 
receshıi gl}stermelrtedir. "V .. fşa. 
retinin nlmnncada zafer nıanası
na gelen bir kelimenin Dk harfi 
ohnasI için Alınanlar hemen he -
men meçhul ibir kelime ortayn aL 
mışla'rdrr. Kelime şu.dur: ''Vikto . 
ma,. Alınan lftgntleri bu kelime 
nin yabancı lbir kelime olduğunu 

HISVE 

- Nışanlallllll§ olduğunuz ya.ı ı 
resmi lb1r şekilde i1An edilmiş iken 
birdenbl.re bu mşanı bozmak mec_ 
buriyetinde ka.Jmışsmız .. Buna se_ 
bep neydi? lşte bu noktaya cevap 
vcrmdk istemiyorsunuz .. Hiç §ilp_ 
hesiz seroest hnyatmı:zdn.o. ve bu 
hayatm temin ettiği till'lü n.vantnj_ 
lıuda.n ayrılmak istemiyordunuz .. 
Bundan sonra ruşanlmız tl ıkınız 
olmu"I.. Öyle değil mf? 

-Evet.. 
- 1930 dnn 1934 senesi teşrin 

evcline kadar başka bir haliniz 
görillmeıni , dört sone müddetle 
Mahmut Ata. GUreliye sadık kal 
mışsnuz. Fakat tesndtıf yolunuz~ 
üstüne kurbanınız olacak genci cı_ 
karmrştır .. Feridun ismindeki bu 
genç nUfus kSğıdma nazaran yirmi 
de""il on se~ ya.şmda.dır. Feridun 
g nçUğin bUtün nimetlerine mnlik 
tir. Allah kcndL<iııe pek cömert 
dnvrruı.m .• Eski bir ot<'l miistah. 
demi veya kAtibinln oğlu olan Fe. 
ridun QOk gtızcl bir delikanlı imiş 
ıl.eğil mi? Onive~nin edebiyat 

yazmaktadırlar. Alına.ntar tarafın. 
dan zaferin mukabili olarak kul -
!anılan kelime ''sleg,, dir. ''V., i
!}3.l'Ctinin f;'enlı:ı bir mikyasta ya _ 
yıldığını Alman radyosu bug\ln l.. 
tiraf etmiş, fakat bunun ''Vikto.. 
nla,, !kelimesinin ilk harfini ifa.de 
e.ttiğinl blldirerek demiştir ki: 

''V" işnr.etl P?'no"'(}ıı sfnemn du. 
varla.rmda, tramvaylarda ve oto .. 
bllslerde görüldüğü gibi son gtln
lerde gazetcl<'rde de glSrUlmekte.. 
dir. Cra.covie, VJll'Ş<Wa ve diğer 
Polonya şehirleriyle Danımarka • 
da, Norveçte, Hollandadn, Belçika 
da vellıruııl Alınan krtnl nnnı bu. 
lundnğu her yerde ayni işarete 
rastlanmaktadır. Pariste bir gilrı 
Eyfel kulesinde birdenbire muaz 
zam bir "v" harfi peyda olmuş • 
tur. İşgnl altında bulunnn btıtUn 
Fra.rısada ''v,, işnretini t,.5ryan 
kartpostallar çok aranmaktadır. 

Maamafih Göbels bu .işaretle • 
ıin niçin geceleri tebeşirle duvar
lara yımldrğmı fzah etmediğf gibi, 
i,.,qgal altmda bulunan memleketler 
ahalisl şayet Almnn zaferini isti .. 
yors:ı "v,, işaretini neden ikolay
lrkla glSrlllmiyeeek yerlere meselU 
Alman su.baylannm elbis<'lerinin 
e.rktumıa yazdıklnn hakkında da 
malUmat vermemiştir. • 

Çörçilin Mesajı 
Londrn, ıo (A.A.J - Dll§ruan a. 

J1 altmd t>ulunan memleketlere gön. 
derdiği bir meB11jda Qörçll u.cUmle 
deml§Ur kl: 

"V,, iaaJ"eti nazı ısUbdadını ookll
yen tuabetlıı bir remzidir. 

1ııgruz radyosunun dün &"ece.ki n~ 
Tiya.tındıı. (V) ordusunun tc§klllnln 
mflşcvviki olan ''Esr rengiz Sp\ker,, 
albay Brittoı:ı deml§Ur ki: 

- Bu ak§am Çörçllln 20 Temmuz 
lçhı yazdığı bir me~jla stüdyoya geJ. 
d1m. Gece yarı:sı geçti. Şlmdl Tcmmu.. 
7.UJl yirmlslndeyiz. İngiliz ba~ekill 
Vl.ıu;ton Qörçflln mesııjmt size okuyo. 
nım: 

(V) retli ıı.I altında bulunan 
memıekeUerin yenilmez idaresinin blr 
tlmBall v aynl zamanda nazı lstıbde
dmı bekli.yen llkıbcUn bir .remzidir. 

Madem.ki Avrupa mllleUeri mUstev_ 
11 ile her hangi bir işb'.rllğindcn lmti.. 

. na ediyorlaı, .nazı davwımm mahvolıı
aığı ve Avrupanın kurtulacağı m11-
tıakkııktır. 

AŞKROMANI 

fıı.kültesıne gidiyoı·, Yüksekkaldı. 
rmıda. fakir bir odıı.dn yru:uyormuş .. 
Bu küçük, tecrübesiz, fakat güzel, 
yakışıklı delikanlı, sizi, gilzelliği 
ve zenginliği ile bUtün muhitini'> 
kendisini saydıran yilksek sosyete 
kadmınr baştan çıkamıış değil mi? 
Cevap verin, kim kimi baştan çr 
s:ardı? 

Sonra gayretle ı:nbuk, adeta 
bır rezalet teşkil edecek şekilde 
derhal ikcndisine teslim olmussu -
nuz. Onunla · tediğiıtlz gibi ~yna. 
mak, para verip .rmsturmak, bıkm_ 
caya kadar sevmek sevdirmek ... 
Sontıı da ..• Evet, bu işin de sonu 
gelmlı . Onunla çocuk gibi oyna -
m ~. ona. bol bol pıım verml.ş ve 
sonra da llfuıfhaye dlllııi tutması 
için onu öldürmüşsilnüz. İşte bu
gün mahkememize bu suçunuzun 
hesabını vereceksiniz. 

Maznun kadrn esnbi harE>ketler
le parmaklarını !!ıkıyor. tırnak • 
lıtn renksiz derisini drlivor, uçuk 
dudaktan güçliıkle açılıyor, fakat 
nt" tek bir kf'limr södivf>hihvo'r', 

Sulh- ap • 
labilir mi? 

lngiliz 
mümessilleri 

. birbiri 
ardınca 

DlifE VEKilifliN BrfA ~lT11ingiliz -s ;;y;ı-- ' 

Almanya ile 
katiyen anlaş
mıyacaklarını 
ilan ediyorlar 

Londro, 20 (A.A..) - lng11tcnı hava 
nazın Sinkler dün b1r nutuk tıöyliye. 

rek demlşUr ki: 
Harpten sonra dllnyıı. zulme ve dık. 

tat.örlUğe karşı isyan etmcğe hazır 

olduğu zaman, hilrrlyet davasmı siya. 
191 davalarm ~ında bulundurmayı 

dU:,tınenıcr arnsmda gcnlo ve kuvvetıl 
bir umln :h&%ırlamak vnzl!csl tngiı. 
tereye dllşecekUr. 

?dUteaklben Sinkler .hava barblnden 
bnhsederek dcml§tir ki: 

İngiliz hava kuvveUerl dllşnuın top. 
rakJan Uzerindeki mllcad~leyi §lddct_ 
lendiı'CJ'Ck kendi kayrplannn nazaran 
ilrt miall düşman tayyaresi imh:ı et. 
mektcdlr. 
Almaıı gemilerine hUcum eden Blen 

he1rn tayyareleri bir aydıı. 800 bin 
tonilAtoluk dU,man ticaret gemisi 
batum. ıar, aynı mikta.Kla dOoman 
gem181ni do h!l.s..va. uğratmıılo.rdır. 

HlUerın sulh teklifi lhtimallcrin1 
bnh1s mevzuu eden Slnkler, yat t.ırma 

ıı;amanmm geçtiğine işaret ederek, 
HiUer ve zUmresilc hiçbir UZiaşma 

yaptlmıyacağını 2"ylcml§ ve ancak 
ııa.z1zm kanseri Avrupanm bllnyesin. 
den tııdlktan sonra sulh ve mUsale.. 
met devresinin 'ba§lıyıı.blloct'ğbıi lift.ve 
etmı,t1r. 

Taymisım Türkiyeje 
daır makalesı 

Bn{ıtamfı l iDCI l!lll) f~ 

hattı lıe.n!ketJ tamamtyle dllrü.st ol
mll§tur. 
Şwıu <b ilfl. edcllın ki, Türklerlıı 

lngfltcreye mUsalt babo.rlerin neşr'.n 
Alm t.azy114 osl.Ullda belki dıı mµ. 
nade ot:mlycceklerine datr geçen ay 
izhnr olunan endişelerin yerm oldu .. 
ğtınu hl!.dlaeler göstermlştlr. 

Tnymi.s gar.ı:ıtaat, Ttlrk!yey1 Almarı
ya ne bir anlll§Jlla artı.§brmakta hak. 
ır kı.l&n s ebcplert •ı,ydrktan sonra 

öyle eliyor: 

BQetararı 1 lnel llll)'fnda 

veı görmUotum.. Ba defa çok terakki 
ctm buldum.,. §eklinde k&ydetmJ!I Te 

~tem~e a"8trdakl beyanatta bu-

lunmuştur: 

- lmralı ceza~ hcnttz tecrnbc 
devresinl tamamlamamıp. Buna rag 
men ~leri !hemen hemen ikmal 
edilmlgtir. Ziraat vcsalllni w 1000 
k!Şyi barmdıra.bllecek btnala1' ve blr 
çok atcıyeler Ttlcuda getlrllm1=tlr. 
MfılıkQmlllrm rUbl ballcrtnde büyUk 

bir ııalah göze çnrpmaktadır. Adada 
çaWptıai-t. nimm vo fntizam yegtı.:ne 

ll!.lah 'YDIUlruııdır. Adamn aldn muhl,. 
t11çlnde allelcrlnden ve ltiyatıarmdan 
ıız&k yalmz be.§larma i:&lışırıa.ı'ken 

ınablt'Omlann hlıısettlklcri acı neda
'blet de kendilerini ea.Wıo. scvkeden en 
mtıe.l.r a.mnıeruen biridir. Gllnler, 
muntazam programlara tA.bl olarak 
çok verimli çalışmalar ne geçmekte. 
dır. Bu sene içinde., ad:ı.yı elektrik ile 
tenvir etmek ve mot.örlU bir un değb'. 
meni vücuda getirmek ve 600 klşJlik 
bir pavtyo.n daha Uı§a etmek progm
mımız dahilindedir. Bu sureUe, ceza 
evl mevcudu 1500 e çık.an1acaktır. 

lmralıda bUUin ecza evleri arasında 

müııterek bir sanatoryom İ.ll§UI da 
VekA.lethı tasnvvurlan nrasmdadrr. 
önUmUzdcld seneye kadar, yukarda 
bulunan binalar ile a§ağ'Ida.kUerl bir. 
birine bağlayan yol, Jcf:§ yo.z a#Jr ""· 
saltln geçmesine sallh bir hale getL. 
rnmı, oıacakt.ır. Bu defa, adayı iki 
sene evvel gördü~Umden çok d:ıha iyi 
buldum. :MUcsscsenin mlidürUnUn ve. 
sair memurlo.rda vazilelerlne karşı 

gördUğtlm bağlılık ve sevgiyi burada 
memnuniyet ne tebarüz ettlrm~k ı,._ 

terim . ., 
B11oaünlru ceza sistemleri hakkmdıı 

ceza ve tevkif ev1erl umum mu. 
dUrU Baha Arıkan da umumt ınah:.. 

yeUe ola;rek ou iznhalı verml.§Ur: 
- Ceza kanununun 13 UncU rnacl. 

desine göre nğırcezaların çektlrllmesl 
dBrt devreye aynlma.ktadrr: 

ı - Ma.hkiımıarm. bir müddet ge
ce ve gtindUz höcerede kalm1181, 

2 - Yal.na:, gecoleri höcercde tef. 
J'ldl ve gUndUzlelr mUOtcrek me.salye 
Ulıbl t.ltUılmıun, 

3 - Höccrede yat.ınıyarak serbest 
olmuaı, 

4 - Muayyen mUddctl doldurduk.. 
tan sonra, mtışnıtwı tahliye hakktnı 
iktisap cyıcmcsL 

Fa.kat. bn stsıcmtn tatbik1, yent hG.. 
cercll ceza evlarintn yapılnuusma bağ
lıdır ki. §imdilik buna dı. malt lmkA.n. 
ıar mUBait dcğfid1 • Onııu iGtrı Ji1Uen 
i§ esas? tızc:ı1niıt tnl\e8Sia C07.l\ 'e'Vleı1 

kurulmuştt.:r 

ı, esasına bağlı 'Ceza evleri vunlnr-

dır: 

ZoııgUldnll ceza cvı (700 - 7M 
mahkflınla), 

Ka.ra.'b1lk ceza t'vi (850 - 400 malı-

"Ruayanm Ttırktyeye k 1'§1 vat.iy • 'UQmlu). 
ti hnkkmdakl §Uphcler Ru.s niy t.ıcrl.. lspartn c<?znevl l ıso - 200 nmh. 
nin ıUphell c-örillobllcceğ1 devro lç!n kOmlu). 
varld idi. Fakat bunların E-lıcmmıy<-t. Ankara n1atlıaa ceza evi ( 150 
siz oluşu \'C prtıarm dcğlrıncsi, TUr. 200 mahkt'ımlu). 
kiyenin kAbıılıati olınaksızm TUrk - lmralı CP,ZA cvl (900 1000 mah-
Rus mUnaBObcUcrlnoo son zamanlar. kumlu). 
da zail olıuı ~Umndı yeniden teııüt Naf!a ın~aatı cezaevi (600 mal:. 
edebilir. kfıınlu). 

!ngtıtereye gdınce, 'rürklyenin son Ankara In§allt ceza evi (200 
lıarekeUcrlnl tenkit etmcll ona dU • 250 muhkOmlu). 
mez. İnglllz halkı umu'.lllyeUe, Tilr- ı Bu evler, yukarda hsett.it;<imlz 
kiycnln husust prtlan hakkında bazı yeni ceza c\•lt'rl kuruluncaya, kıı.nu

mUlAhnzıı.lardn tıuluntn$ mUlemo. nun muvakkat bir maddesi ııe tesis l 
yildir. Fakat Tnrklcr, kend: ııeclycl .. edilmlı mUcMeselerdekJ nıahkfımların 
rlnc yerleşm.IJ olan iUmat ~. bu mil- girebilmesi tçl.n, ecza mUddctinln iki 
Uihıızalann çolt kuvveUl ve vicdansız seneden fazla olması ve bunun altıdu 
blr dllşmıuuı karf1ı glrlşilmlş haynt ve birini de hUsnUhal lte geçirdiğinin C<'. 
memat mUcadclcsl :içinde ortayıı atıl. za evleri komisyonları t.arnfındnn tes.
dığuıı her haıde anlıyorlar. bit edilmiş bulunmaaı şarttır. Bu hu. 

ne de nğzmdan bir ses Çikıyor. 
Reis tekta.r soruyor: 
- Ons nasıl tesadüf etmi~ oldu 

ğunu.zu anlatınız. Mnhkememlz bu 
nu nğznuzdan dlnlemek lstlyor. 1-la 

ı1 cevap vermek lstemiyOT musu-
nuz? 

Maznun kadın gözlerini yerden 
ayımıa.dı ve eönUk lbir le adeta 
sayıklar gibi anlatmağn başladı: 

- Bir akşam beni takip etti. 
Geçen son.bn.barda bir gtlndil. Fa. 
kat tarihini hatırlryn.bileceğlmi 
7.annetmlyonım. Hayır, hayır, Ha. 
tırJamayonırn. 

- !stintak hlikimliğiııdekl lüı
denizde bu tnrlhln 12 teşrinievvel 
olduğunu söylcmiı:;slniz. 

- Milmklln. diye mınldnndı. 
1''aknl arttk hiç hatırlamı:yorum. 

- Size neler söy!P.dl, ne!Pr 
teklif etti? haydi cevap verin. E.. 
vet. Jtirnfın sfain için gUç olaca
ğını takdir ediyorum. Sövleyin. 
nyni gece onu takip ettiniz, bir • 
ilkte glt.tlnl.z değil mi? 

.\lnznun kadın hafif bir feryatın 
itirn:z C'lti: 

- Hayır. hnyır, ) aııhs Yalan. 
Dinleyin benl.. 

Diye bağımı ve hiç kiınsenin 
işilemiy<'ccği blrknc kelime mırıl
dRndı, sonra sust:u. 

Reis· 
- Devam rdinfz. cle,·am <'di -

niz. 
Diye ısrar etti. Maznun bir kc. 

re daha b~mı kR.lOmlt. hMdmlr> -

re, avukatlara, mtiddeiumumiy • 
ve arkasında kara bir bulut gibi 
yığılmış olan hnlk kUtlesinc bl\k. 
tr, sonra Umitsizlik ifado eden b~r 
hareket.le bnşmı önUne eğdi: 

- Söyliyecek lı~bir Ql'>yin1 yok. 
Dedi. 
- Şu a.h1de uallerime cevap 

verin. O akşam onu dlnlemedil"İZ 
bile, yUz vermediniz, gc<;tlniz. git_ 
tiniz öyle değil mi? Fakat yapı -
lıın tahkikaUı. nazaran hemen eı
tesl gUn yani 13 tesrinevvet tar:. 
ht.ıde gidip kendisini Ytikseıkkal • 
dırımda, Eğri yoku~ki pansiyo • 
aunda bulmuşsun. Doğru mu? 

- Evet .. 
Diye maznun cevap verdi vo o 

sırada yürllne çıkm.>ş olan kan ya. 
vnş ynvnş kayboldu ve yeniden 
mnznuıı lbilkin. harnp bir halde ye 
rine çöktü. 

- Demek ki lıövle c~addeoe ya.. 
nmızn sokulup sizden btm7. Iiituf 
g5nnek istlyen delikanlıları din -
!emek itiyatlruımz arasmdnydı'' 
Yoksa bu genci <;ok güzel mi bul
muştunuz? Covnp ve'mlck lste.mt -
yorsun uz? I•'nkat artık hususi 
ha.yatınızın üzerindeki esrnr per _ 
desl tamamen kalkmrş bulunuyor. 
Burndn adalet hw:urunda bUtiln 
hakikat meyde.na ç!kmalıdır. Su • 
allerimize cnt•a.rı verinfı:. 

Maznun gli~'iıklf' dudnklnrını 
O) nııttı ve yorgun bir sesle: 

- Evet.. 
T >r>di, 

8Usta tanztm cılunaD ıı,ıer, adIJ7e ve. 
kruell tarafmdm topJamzı•kta 'fl8 ta. 
kip~. İş eauı Qudne ku
rulan ceza eVJertııın kadl"olanDda yer 
bulımdukı;a, meorzuu batı1ıı ttşler ma.e 
tutularak. ma.lıkümlarm kabillyeUerl. 
ne göre n.tJdller yapılmaktada'. Böy
lcco. mabkQm. b1riııd Te iklJıd deY. 
relen es1d OCMa evtnde gectrmf,f te
llkkl olunmaktadır. 

Fakat. devlete k&r§l l§lenm.iı ın.ıç. 

lıırıa zlmmet, ihUlluı gi.bl •uçlardan 
mıı.hlrom olaııl&r, bu sMıtemU ceza ev-
ıerine aımmazıar. 

:nılahkfun. k&bUlyet.lnc göre muhtc. 
Uf l1Jer4e çalıştırılır. Kcndlıllne, mü
esseaece muayyen blr ~iye takdir 
edlllr. Bu yevmiyeden, ia.§e, libas glbl 
masratıar c;ıkanldıkto.n Ye mUtcdavil 
scırınayeyl çoğaltmak maksa.dlyle bir 
miktar da mUessese b1s8<:si alındıktan 
sonra kalan kuJnn, me.bkfımlıınn cari 
hesabına gcçirtlllr ve ceza mUddctinln 
tıltammı mUteaklp kendisine verlllr. 
~ tııMW Uzcrine mUessls ceza evle

rinde uygunınn; harekcUerde bulunan 
ınahkOm, mliesseaa idare hcyeUnln 
Juı.rarr ve "vek!leUn tasdiki ile eski 
ocza cvlnc iade edilir. l{azaıun~ oldu.. 
ğu mUddeUcr, hlUdnl tetkikine mU.s
teııidmı, ya kısmen, ya. tamamen tptal 
ve blrUanif param da mütedavil ser
mayeye Irat kaydedUlr. 1mralı, Jul. 
kanı matb:ı.a ve ın:a.a.t ceza evlerinin 
ldaı-csl, bu §eltlldedir. Dlğerlerl ~. 

blraz farklıdır, Zonguldak ecza evin
de, ln§aat ve nalla l§lerlnde bUtnn 
tetkikler )'llpıldıkt&n sonra, amele 
ycvmlycsinin baklyealnl, uza cvıert. 
nın muhaacbeslne tO"Vdi etmektedirler. 
Oraca, mllessc'!C hls®.91 kesilerek 
be.kiye mahkumun he!!abına kaydolu. 
Dil?'. Şirketler, mahkClmlara, kendi a
melelcrine verdikleri yevmiyesinin 
dörtte UçUndcn nz oimamıı.k Uzcre 
tediye yapa.rlac. 

Halen. ceza mUddeU ~ki seneyi mo. 
tecaviz ma.hkQm adedi 8000 ile 8200 
uasuıda. oynamaktadır. Çalıştmlan. 

la.rm miktarı ise, ancak 3000 t bul
maktadır. Diğer 5000 ma.hkfımun da 
meııat lmklnlan temln cıdlll.rıse. mu~ 
det kaydı olmadan her oıabküm oto. 
matlk olarak ~ esası Ozerlne mtte.~s 
ceza evlerine girecek 'I: e ka.nunt mu... 
ayyen müddeti doldurduktan ııonm, 

mconıt.cn tnhhyü edUcoekUr. 
VeklUetın takıp ettlğ1 en mUhtm 

gaye budur. Bu hedefe azamı Uç sene. 
ye kadar varnblleceglz. 
Kadın mahkQmlarda.n. ceza mtlddet 

ler1 2 ecneyı mUtecavl2 ve çalqma 
l<a'bUlyeUnl batı. b.ıh.ınanlarm adedi 

5 t geçmemektedir. Bunlar Kayseri 
lıC$ fabrlkaııına yollanmıştır. Şeklen. 

onlar da. erkek n11thkOmıar glbl mu. 
ameleye tAbidlr. 

Bu !1.stemle. inzibatı l§ler çok ı.o. 

lay bnlolunmaktadır. Yukarda izah 
elUğimlz mUCSS('seler karşuıında, ht
men hemen hiç bir vııka zuhur etm<'. 
mekte ve mııhkClmlnr ek1p baoı olmak 
suretiyle kendi kt'ndilcrlni idare eyle
me ktedlr. Bllfnrz, tmrolrda, adanın 

muhafızı olarak nncak dört jo.ndıır. 
ıurı vıırdır. Bunlann, nıahkQmıar ile 
hiç bir suret ile tcmMı mevcut dl'. 

ıtlldlr.,. 

Moskova bombalanmadı 
.'.\e,~ork. :?O ı.\.ı\.) - Kolomblya 

Broadca.ellng Syııtom'ln MoskovB mu. 
lıabirl radro vasıtııslylc yaptığı ncşri-1 
yatt." Moah"OVanın bombalandığını ye-, 
Lıınlaml{i ,.c Moskovnda bir knç dakl. 
ka ışıkların söndUrUldUğtlnU fakat hiç 
bir tayyare forillmcdlgiııl söyleml§
Ur. 

- Demek ki maktul Ferldunun 
evine gitmi~ olduğunuzu kabul e. 
diyorsunuz! .. Peki. sonra bir da • 
ha kendisini gördUnUz mU? 

- Evet. 
- Kaç defa? 
- Hnt.ırlrurııyorum. 

- Hbşunuza gidi) ordu, !le•iyor 
rliınuz bu genci değil mi? 

- l:iayu· ... 
- Şu llnlde neden nı'Zulıınnı 

tatmin ediyordunuz? Saklamağa 
çnlı.5tığınız bir kabahatiniz mi var 
dı? Korkuyor muydunuz? Şantaj 

yapmak ihtimııliııden mi çekini - 1 
yordunuz? Öldilğü zaman oda.sm- ı 
dn sizin tarnfmmian gönderilmi~ 
bir tek mektup bile buJunmamlfl. 
kendisine daima mektup yazar 
mrydmız? 

- Hayır .• 

- Gevezelik etmesinden mi 
korkuyord.umn: 

0! .Aşrkımz Mahmul ı 
Atanın bu yüz kızartıcı zaafınızı 

öğrenmek ihtimali mi sizi Urktitll • 
)ordu? Ya o .. F~ridun da sizi se~ 
viyor muydu?? Yoksa iki taraflı 
menfaati için mi sizi takip c>di~or. 
bırakmıyordu? .. 

Şimdi para meselesine gelelim. 
Hcve~lcrinlze kurban ettiğiniz de 
llkanlmın 1ıatrrasına hiirmel için 
tahkikat sırasında bu para mese. 
lelerine hiç temas etmemişsiniz u
ma bir tesadüf blzj bu hu!mttta <la 
t ('Ti vf1' et t:i... ( Dm.VJm, t-'af') 

deniz 
münakalesı 
Vladivostok 

yol ile 
yapılacak 

Amsterdam, 20 (A_A,) - D~!. 
Financlal Times ga.zetealn!n ~-

ğma &"öre tnglliz • Sovyet t!catl ? 
nasebctıerl doğnıdan doğruy& JıtOıı" 
dele eStUIDla isttn&t edecek ve lJ1ll" 
mtyet itibariyle Vladivostolt yoıif' 
yapılacaktır. 

Sovyet zayıatı 
B!!rlin, 20 (A.A.) - Oti: ..., D 
Alman radyOJJUllun blldlrdlğinı! ,- d n e 

re, blto.rnf mUşahlUer, §imdiye "•~ a btı 
Sovyct ordusunun verdiği zaylB Lne 
1.500,000 kljiye baliğ Olduğwıu W' ~ ğl 
mln <ıtmekledlrler. h1ngı 
~-------~~~--_..,, Ud 

Sovyet tebliği YO~~ı 
llaötarafl l lncl &a!fıı411 

mizle serl hllcumbotlarımızm ve tıf 
pldolnnmızm yaptığı hücumlar nfl>' 
CMlnde 11 naklly;) gt'mıslle ı petı" 
scml.s! batırılmış ve 11 dUşmaıı •'~ 
tayynresl dUşürUlınllştUr. Bizim "' ~ıra 
atımız blr tayyare ile tıir hUcurrıtı"' r, 
tundan ibarettir. Hücumbotunun ııı 
rettcbatı kurtanlllll§lır. 

Lord Hal if aksm nutkll 
Barıtara.ıı ı inat sayfıJDliil 

- Yardımınızla, milletimizin zııJ 
kazano.caf,'U\ı ve Hltlerclllğc nuııı>"' 
vereceğini size vadediyorum. :ıngUtl' 
re için en hayatı endUstrl d<mlZ ~ 
atıdır. önUmUzdekl aıtı ay içinde l1 
ler şimdiye kadar görmediğl boınbf" 
drmnnlar idrak edecektir. ı tlcre >" 
tıt;ı bombardım::ınları !azlıuıiylc ıs 
edeceğiz. .. 

Lord BcıJitakB bıUUurc vapur ıııııl"' 
nest lmal eden Hall&cott :fal>rUtııS111 dl 
çaı~an bir çok ~inin kal'Juımdıi 
blr nutuk söyllycrck demiştir kl ,ı 

- H!Uer İngiltereyi mağlQp eUI' 
tcşebbUsUndc tayyattnln yerine öe!\ 
aIUyı lkante etmtştlr, Bu ltlbarl• 
gtıtere IÇln. ycıptığtntt. iş en ebe~ 
yeUtsldlr. Eğer sız de Uzerinlu 
'\

0 azlteyl blz!m ~bl yap l"S3.UIY 

ııge nlhayet verebfilrl:----
OaldcH Uöıô --
Odunun kıymeti 

etraflnda 

, 

Odunun kıymeti; oluşı.ı1'• 
dan ıimdiye kadar füplı' 
etmiyordum. Bunu, mür~· 
kabe komisyonu do. tasdıJ 
buyurdu. Fakat bunda bef1• 
den oe odunun kı)'metli <>
lu§unda şüphesi buluntf'l!' 
yanlardan da ileri gifff11f 
olması gariptir kı, bizııı' 
oduncuları bile hayrete Jii• 
§Ürmü§, etrafı: "Odun kıf 
metli, yüksek bir nuneJıf 
ama, bu kadar da cleği/!,ı 
leryatları kapladı. • 

Bu vaziyet kar§ıtında lı· 
yat mürakabe komisyon"/ 
na: "Kraldan ziyade krtl 
taraf tarı,, mı diyeceğiz.? .• 

.Y.** 
Sürp Agop mez.arltğınJa: 

ki deline neredeyse ikirrC~ 
bir dünya meselesi seklitd 
alacak... lgtr bir Polonyalı 
mütehtUsıa da müdahale el· 
miş ... Fa at her dünya rrıt· 
selesi kC§ki bunun gibi ol• 
$a ... M uut neticeıinin kıJ.f• 
banı horoz. olacak. Denile 
bulunur b~ lunma:. kesile• 
cek · Jıoroz., yürek carpırıt•· 
ları içinde vaka yerinJr 
bekliyormu§... Bana ;Jyle 
geliyor ki, bu hoı·ozun alrl' 
olsaydı, yerinin, bohçelerifl 
kö derindeki kümesleri i· 
çinde mesut sabahları müi· 
<lclemek için b<>kliven ho• 
rozlarrlan daha emin oldıt· 
itunu far eder. yürek tükel• 
menin lü:zumsuzlui!unu aft· 
lardı. Cünkü. ne define bıt· 
lunacak, ne de başından o· 
1<ıcaktır ~ ıine cü.,l.ii i11te 
1.arr .. ,..., ... ..,fonvn değil, Po· 
f onyalıd r. 
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ah keme -
alonlarında 

Eg lıô.kim ba 
asama acıyınız! .. 
''Şimdi üç lirayı nasıl 

· deyeceksin bakalım, ha ? 
1 lıele bir eve gidelim de ... ,, 

DaJıa 
ınahkeme huzuruna çıkmn-1 

evveı, koridorun karanlık ve ten. 
bir ırx~ 

""-'JesinQ çekilmiş, kendi ken.. 
e konu§Uyordu. Mahkemede söyl • 

n ği Inlldafap.da şnşmna.mak, her. 
"'i bir yantışlığo. dUşmemek için 

Udataa 
Tdu. 

name ınl ezberlemeğe çalrşı.. 

- Vay, sen benı uaak mı ll&Ddm! 
demi§. 

Blzl.mki de: 
- Canmı sana U§ak demedim, ama, 

beni bir yere götUnnek istedfğlnl ııöy 
ınyonrun. Ben de eve götür. diyorum. 
ÇUnkU yolu bulamıyorum. Sana para 
da veririm. Haydi. •• Diye ısrara beş.. 
lamış. 

Bekçi: 
- Ben eenl eve değil, karakola~ 

tureceğim. Kara.kola. Diye ba#Jnnı§ 
ve yakasmdan tııttuğı.ı gibi karakola 
götlirmllş. 

Fakat sartıoş, .sarhO§luktan dOlayı 
adliyeye vcrnmekle kaımam11t oerefl. 
ne pek dilşkUn olan bekçi tara!mdan 
da: ''Vazife halinde bana uşak! diye 
.hakarette bulundu,, tddiaslyle de ıı... 

Jeyblne bir dava açılmış. 
Bugün müdafaası dinlenecek ve ka. 

ran blldfrUecekU. 
Suçlu cebinden kalın bir destt" klı. 

ğıt çıkarıp da: 
- Ey hAldm, bu anda bir ma.ııu.mu 

yakma.le üzere bulunuyo~unuz! ki. o 

ciddi oturduktan, berrak sular kadar lem.izdir.,, diye en 
az bir kaç saatlik btr müdafaaya. gi.. 

rişmek i.sUdadmı gösterince h&kim 
kısa kcsmeshıJ ı!llÖyJcdJ. Bunun ilu:rl
no suçlu uzun uzun teferruata ~~
ttkce mecburen ''burasmı geçiniz e. 
fendim!,. ''burası bi:ııl alA.kadar et
mez efendim!., diye mlldaf&MI bir 
hayli lmpıldıktan 90llra karan w. 
rlldi. 

Kara.rn göre maznunun bekçiye ha.. 
karct1 sa bit olmamış, beraet k&zan. 
m~tı. Sarhoşluktan ise 3 lira para ce. 
zıuımn _çnıpx~ 

aiıÇlu "l'llnaafa.namellbte ,Jtead!.SnJ o 
kadar kapt:ırmı,tıtı, ki karar umurun
da değildi.. Her halde kendhıtnt ağır 
bir cUrUm kadar tehlikede ~u. 
ki oturduğu yerde bile, hallan gUIU...._ 
ıert arasında mUdafaanınnealni oku. 
yordu. 

Nihayet dI§arı çıloldıktan ıtOnra, 

koluna bir kadm girdi. KeııdlalDt sO.. 
rllkJiye ırtırllkllye merdivenlere doğru 
götürdü. O bAlA müdataanames!ni bl.. 
tırmeğ'c ça~ıyor, kadm i9e ,ıtyıe eöy. 
lcnlyordu: 

- Herll, üç giln ı,e gitmedin. Evde 
ynanın lw.r§IBma geçerek iblr sllrU 

herzeleri bağıra çağıra iken<li kendine 
deliler glbı söyledin, durdun! Ne ço
cuk uyudu, ne k<>mfular rahat etti. 
Sonra da tuttun • •nman kaneığtm, 

bak beni meJıkc.mcde bir dinle. Göre. 
ceksln, ha.kimleri n.a.sıl dut yemlf bUl. 
bUlc döndUreceğım!., diye zorla beni 
burnlnrn kadar get1rttln. Bari beract 
etsen. Şimdi Uç lirayı nasıl ödeyecek
sin bakaınn. 

B,.JJ> hir eve gidelim de görUrsUn! .. 

ADLİYE MUHABtBt 

Hizmetçi sofrayı hazırla.:rnıştı. 
Cevdet karısını çabuk ayılttı .. 
Mediha ıhiç bayılıp ayılmamış 

gıbi, sadece gözlerinin yıL~I si. 
lerek: 

_ Ah, ben ne taJic::iz kadınım. 
Diye söylendi ve Cevdetin ıs. 

rariyle vcmek masasının lbaşma 
oturdu. 

Ben - lfıf olsun diye - sor. 
dum: 

- Yolculuğunuz nasıl ge~ti, 
Mediha hanımefendi? 

Bu sualime şu cevabı bekliyor
dum: 
"- Bunun şimdi ırası mı, a 

gözüm?!" 
Halbuki, Leylinm anne;ıi bi~

di nbirc normal bir haletı nıhı
ye icind gülümsedi: 

- <;ok ·:. ı geçti. Hava biraz 
sıc::ıktı. ~ aamafih yolda sıkıntı 

r 
!Bic ılaJUfuı 33aş8aşa 

- ... - _,'-'~ .-. ~--=- --

•• • • 
UMITSIZ 

YAŞAMAYINIZ! 
Şu dünya yüzünde,, kalbinde ümit 

demlen kaı çırpınmıyan bir iman 
ıa.avvar «#,,ebilir mi.iniz? Hayır mı? Bu. 
na hemencecik ceıJap ıJermeseniz çok iyi 
olacak. Herke.in kalbinde kanat çırptığı. 
nı tahayyiil ettiğimiz. kuıun bulunmadığı 
kalbler vardır. Fakat bu, pek, pek, azdır; 
yok dener.ek kadar azdır. 

wıızdır. F,.lQketlere kanat geren yine bu 
kuıtur. F~'ll.at yukarda da ııaret ettiğimiz 
gibi bau insanlar vardır ki, bu kuşu kalb. 
ferinden, gönüllerinden uzaklaştırırlar. 

işte İ.n•anfar için, a8ıl bundan sonra leUi. 

hetten kurtulmak imkan•ız olur. 

O mitai.z J'Qfamayınrz... Genç ycqınız.. 
dan, ihtiyariığınıza, ih~iyarlığınızdan fa. 
ni clünyı.ıya gözlerinizi kapayacağınız an,. 

kadar ümit ediniz. 

Ümit, herke•i, en bitkin zamanlarında 
ayokta tutar. Onun kurtardığı, hayata ye. 
nidcn kavu§turcluğu İnsanların adedi sa. 

Casusluk mekteplerı 
Tarihin kaydettiği ilk casuslu~ 

vak'asının meraklı içyüzü ... 
CASUSLUQU icap ettiren s • 

beblcrdcn, caswılann kaç ztım. 
reye ayrlmt§ o!duklarmdan ba.hset. 
mişUk. Bliluıesa, harp lll!.nma takad
dtım eden zaman içinde, casus1arm 
fııallyeUerine ems te§kil eden he~ 
ve gayelerin tızerinde durmuştuk. 

Muhtelif devletlerin genelkurmaylık.. 
lan arasında ba§lıyan ve hAdiscler i. 
ıo beraber gen.1.§llycn gizil dllellolan 
da anmtını§tık. 

Şimdi, caııuslann faaliyet tarzlarm:ı 
tema.s edoceğiz.. Bilmek 11zlmdir ki 
§lmdiki casusluk, dU§mıı.n devlete alt 
sırları tcsadUflerlıı öğrenmeğc çalı§

mak, böylece derme çatmn nuuttmat 
elde ebnek değildlr. Bugünkü casus
luk, Adeta klAstk bir meJıiyet almış .. 
tu:. Bir çok menilclrotlerde- istihbarat 
.1ervtıılerino eleman yct.i§tirmok gaye. 
si ile kurulan husust tahsil mtıessese 
ıert ftl'dır. -Bıı mQ.~ler@, meslek1 
fllreler, meaield tdnUt malQmat, 
muhteııt sı.temlere aynlan wruller 
ve ecneti diller ötrenilnıektedfr. Bu.. 
ralardan yeti§cnler, o memleketlerin 
rum1 bir memuru ıgıbl vazıteye alı
nır. 

YIL§larma, tecrübelerine, 18UdaUa. 
rm& hıldp.tlanna göre derece ve mev. 
k11eri yüluıelUlir. TekaUltük ya§I!Ul. 

ba.§larma blr kaza gelmeden vıırnuş 

iıleler, muayyen bir ikramiye ile taltif 
edllerek ve m&B§ da bağlanarak biz. 
metten attolunurlar. 

Bunlar, kelimenin tam manasilc 
profosyanel caaualardır. Onlardan 
sonra, onlar kadar ehemmiyetli mm-. 
kileri bulunan. hattA çok zaman, h&.. 
dlaelcrln tcs:lri ve pWrt enerjlleri llc 
pro!eayoneJ CMUSlara bne takaddüm 
eden emektar ve tecrübeli casuslar 
gelir. Bunlar, ha.rp esnasında, mewıup 
bulundukları millete hizmet etmek 
maksadıle ı.st.Jhbarat ııervielerinln kad 
rosuna giren, uzun zaman vnzlfe gö. 
ren ve ınılhU mUtukip iş ~ı k4J. 
madığ ı1çin, çalışmalarına nihayet 
verilen eleınn.nlardır. Bu tipin en ka.. 

çclmıedım. Yolcular sıkıcı kinı· 
seler dcğildı. 

Ankarada çok kaldıruz mı? 
- Ha.yır. Ancak bir ~e .. 

Telgrafı alınca hareket ettim. 
Artı'k yollarda kalaınaz.dım. 

- Bu. biraz da Covdctin ih. 
tiyablızlığı oldu, hanunefcndi ! 
O sire meseleyi mektupla da 
bildirerek kafi derecede tafsilat 
verebilirdi. 

- Evet. Ben de crı ziyade 
buna kİ.zdı.m ya. Mndemki Ley. 
la ikuçiık bir sinir buhrrun g~ 
çirmiş .. Bunu oona mektula ya. 
~bilird:. Telgraf alınca çok mc. 
rak ettim doğrusu. 

Hakkınız var. Fakat. o da 
şefkatli br balbadır. Mazur gö. 
riınüz. 

Dr· Cevdet ha.na döndü: 
- Allah senden razı olsun, 

dostwn! Bereket vem.in ki, bu 

rakterlstlk miııallnl, umuml harpte vo 
daha sonralan r.ıöhreU dille~ ""•tnn 
olan, hakkmd:ı. birçok e!aa.ne 
lar yazılan "matmazel D 
vanlı kadm verml§tlr. 

l914-1918 harbi esnasında l>'- •• gc .. 
len harlkulAde vakalar hep ona atfa. 
!unmuş; matmazel Doktor. böylece e. 
sathi bir nın.hlQk haline geUrllm!ştır. 

Yazan: 
ı·· .............................................. , 

!~~.~~ .. 
Ama ne tayd:ı kl bu §Cytanet Te ihU. 
ra.s Umsall mıı.lılttk, nihayet 1mçrcde 
sanatoryomlardan birinde, vücuduna 
sıktığı morfin!crin zchlrindcn ynkası. 
nI kurtam:nıyaTak gözlerini hayata 
yummuştur. 

Profesyonel ve m&tmazeı DokU.r 
gtbl yari protesyonel e&aWllann dlfll1-
ds kalan hizmc,-t erbabı .ıae, :ilk y8%1. 
m.ızda da izah ettiğimiz vechlle. ehem 
mlyetleri tali dereeedo olan ve k.ruli. 
lcrlne az itlmat edilen, hattA daimi 
bir kontrole de tabi tutulan muvakkat 
caıru.alardır. Bunlara, casusluğun, ken 
dl janrındaki t.ektunill merhaleleri 
nazan dikkate nluıdığı Ulkdlrde, ca. 
sus de.mck bile doğru değildir. Bazı 

istlsnalan kasdet.rnek ıarUle, tali 
re tcsadllflenn kendilerine rol verdi. 
ği bu adamlar ancak birer ~rlkic:U.. 
rtlm ola.bilirler. 

Bugünkü :medeni t.erakkUer, casus. 
larm çalı:şna tarzlılnnı ve faaliyet 
snhalannı hem de~§tlrmi hem de 
genişletmiştir. 

lns.ı.nlyct tarlhı kadır eski olruı 
casusluk tarihinin llk .,•akı:uıı ise, oı. 
dukça bas.t.tlr. ıı~akat, hede! ve ga.. 
yesi baknnmdcm ..• yolcs:ı., hAdlse, had
dıza tmda, beyecanlı safhalarla dolu
dur. 
Hepımiz biliriz ki ilk ve orta çat

lıırdan önccld d virlcrde bile casus
lar vardı. Hatt.4. Osmanlı imparator .. 

meselenin başından sonuna ka. 
dnr bütiin teferruatına sen de 
vaktf ve şahitsın ! Buişt:c yalnız 
kal aydını, kimbllir bizim ha. 
ıumdan ıKı paparalar yiyecek. 
tım. 

Dr. Ce\'det n karısına karşı 
kendini bu şekilde müdafaş et. 
mesine hayret etmiştim. 

l'endi kendime: 
- Harici ha' tı çok mazbut 

olan zavalh doktorcı.k da mc;:er 
meşhur kılıbıklard&.nmış .. 

Diyordum. 
1cdiha, kocasının yu~ne 

baktı: 
- Bu ıhtiyatsızhğının cezası. 

nı cekmiyec<!k misin sanıvon:.un? 
Cevdet İ§i şakaya vurdu. 
Ben ele mevzuu değiştrerck, 

yakında bir Anadohı reyahatina 
cıkacağımı, köylillerlc meml..,.ket 
nıpörtnjları yapacağımı söyle. 
dim. 

Bereket versın ki bu bahis, 
Cevdcti orguya cekilmek tehli. 
kesinden kurtarım tı. 

Medih hammln konu. urkıen. 
bir aralık karı kocayı baş ba~a 
bırakıp Leyliı.nm odasına geç. 
me' i duşünüyordum. 

Acııba o gece Le\lamn esra. 
rengiz def terini ele gecirchılc 
cek miydim? 

• 
Elımi yuzumu yıkamak üzere 

dışanya çrkmıştım. 

luğunun tarihbıde görUlen blcytik vak.. 
alarm hemen hemen hepsinde birer 
casusluk macen&a1 mevcuttur. Yıldı_ 

nm Beyazıdı mağlQp eden Aksak Tl
murun. Anadolu askerinin safları a.. 
ruma kendi caıru.ıııarmı soktuğu 8lSy. 
1 nlr. 

lstanbulun fethini gaye edinen, bu_ 

tUn zamanını bu uğurda yaptığı ha
z.ırhklam veren; hııttA geceleri uyku 
uyuyamıyan Fatih Sultan Mehmedln 
dO§tlncelerfne vıuot olmak isUyen Bf. 
zans imparatonı Koatanttnln casuslar 
dan lsUfll.de yolunu tuttuğu maıo.m • 
dur. 

Yavuz Sultan Scltm ile Şah lsmaD 
harbe tutuşmadan evvel, Osmanlı 1ın. 
paratortuk kuvveUerinin bakild m1k
tarmı elde etmek tqebbUsUndc bulun 

U§i hattA bugUnkU "beşinci kol,, adı 
ıle ş6hret bulan sistematık propago.n. 
:ta IJo ~ cepheyi yıkmak ga3 ine 
uygun bir tanıda taallyeUcro gtrl§D11§ 
Ur. 

~te, tarih kadar eak1 olan caın.ıa.. 
tuk. Dk çağlardan bugüne kadar bin 
bir :macera rengine bUrQnmtl§tUr. Fa. 
kat, dekor, nasıl olursa olsun, csaa 
gene aynıdır, casu.eluk. gene ca.ııualuk 
tur: ou,mandaıı BJr almak. l§te o ka
dar! 

Şimdl, gelelim, ilk caswıluk vaka. 
ıına: 

Hükümdar Yo,u.a, Ceriko şehrini 
almadan önce, beldenL"I dahlı1 vazı. 

yeUnl 5ğrcnmek iBtemlş, oraya lk1 
caausunu yollamıotır. 

Bu adamlara verilen •a:z.ıfenln esa.. 
aı §Uydu: 

Halkın umumı dll§ünccst ne mer. 
kezdedlr? 

Bir nevi aja11llk hl.z.meUnl görcook 
olan iki aısus, Gerikoda Hahab3 adlı 
bir kadının evine inmlşlttdfr. 

Rahaba, onlnra Yoşun, şehri z:; p. 
ettiği zaman kendls1nc ve akrabaları 
na bir fenalık edilmemek kaydi tle şu 
malO.matı vermiştir: 

!laik, korku içlndedır. HUkOmetln 

Mediha kocasiyle yalnız ka.l 
mışb. 

D.qJandan kulak verdım. 
?.fodiha, Kayscrldc çok iyi eğ. 

lendiğini söylüyordu. 
7.avallı CcYdct de burada cok 

. ıkıntı çektiğinden. Lcy18.n.m a. 
sa:bının bozulma.sının sebebim 
bir türlü anlayamadrğından 

bahsediyordu . 
Dı§arıda ellerimi yıkadım· 

Bu kısa müddet zarfında biz. 
metçi ile §unları konuştum: 

- Yann sen evce misin? 
- Evdeyim pasam. Hanım da 

geldi.. Nereye gidebilirım? 
- Hanım yann dışarıya çık. 

tığı zaman bana telefonla haber 
verebilir misin? 

- Peki pasam. e olacak? 
- Yarın gelince söylerim. 

Levlaya ait bir is icin seninle 
konuşacağım. 

Sofı hs)Tetle yüzüme ba'ırtı. 
1ak::;adım hanımla onun b::ı.zı 

ışlcrde isliı aki olup olmadığını 
anlamaktı. 
Sofınm daha zi) adc Leyl;tya 

merbut olduğunu sezıyordum 
Rum kadını derhal vanıma vak 
la.5tı: 

KUçiik hanım nasıldır. be. 
~efendi? Onu gördünüz mü? 

- ('.ördüm. Yakında iyileşe. 
<'ek. Sana da selamı var. 

Sofınin memnuniyetini gözle
rinden okuyordum. 

SAYFA-~ 

Fıkra 
::::::::::::• 

Tekme 
Bir tuccaruı ga) et gW.d bir kıl.. 

tırı \'armış. TUC<'.ar btr lı;o için mah.. 

1 COl l4' gfttl Y.aıuıın h klnı: 

- Eğ r k ıtırını verll'SCD işini hal 
• oks:ı tıt>ndm ) ardnn 

fC'\knJA. 
kolayını 

1'11 h kimi•' ttı11Cnr 
z.ıl h!lklm açar: 
2tzlru, der, blzJ 

oo a:t.I nıl ler •.• fakat ktmlıı tf'kıne. 
!ili BtlUl nındmı, 

Tt\ccar emııp \t'rlr: 
- Bııııd nl mn-n<'ıık ne \llr 

hlmder! blz1m le tınn ı. kmesl: 

NA RETTİN 

ıu ywııu,... 

tarım lç.lnd CıH" ,_, 

Raha - NeıOOen anladın! 

Qocuk - Bakııaaa fiyatına, hem 
yuınurt'ı, hem civciv panamı beraber ' 
)n:aı.ualar. 

Düğünde 

Evlenen çift, düğün gece. 
si bir balo tertip etmi§tİ. Da. 
vetlilerden bir kadın, kendi. 
siyle danseden erkeğe sor. 
du: 

- Dansı pek ıevdiğini7 
anla!ılıyor. 

Erkek cevap verdi: 
- Hayır, içkiyi çok seve. 

rim. 
Kadın şaşb: 

- Hep dansediyorsunuz da 
onun için söyledim. 

Er ek izahat verdı: 
- Dansetmem yorulup su. 

samak için. Büfe. bedava diye 
ben yukarıki alandan balo 
salonuna geç\'.im. 

de ıruı.nevt kuvveti Çok bozuktur. 
Bu sırada, Yoşu nm fkl casus )O .. 

ladığı haberini alıın ınah l1i hUkQmet 
mcmurlnn her yeri kontrolden geçirir 
kcn, Rahab:ı.nm evini de aramcık için 
geJmişlcrdlr. Kadın, a<bmlan hem n 
saklamış, h.<ıltA bu kad111la da kalmı. 
yarak onları bir s pet içinde duvar
dan lndlrtmlş. böylece flrarıarmı te. 
mln et.mıaU r 
Solu~u Yoşuru. n knnı.rg&hmda a.. 

lnn casuslar, duydultlarmı anlatml§,. 
ıar. vakit kaybetmeden hUcuma geç
mek tavsiycsln<W bulunm~lcırdır. 

Pllhaklka, şehir, Jasa bir zamanda 
düşmüş, nahabarım verd ği malQınat 
doğTu çıkmıştır. 

(Son rm) 

Hanımın gclışıne o da pek 
m nun d ·ı Ribi görünüyordu. 

O ece bır ış oremıycoeğinı 
a:nJayınca, hızmet ıyc talimat 
verdikten sonra .içeriye dondüm 
v" ~itmC'k için mUsa.adc rica et 
tım. 

Ccvd t: 
Aman azizim. bizi bugün. 

!erde yalnız bırakma: Mümkün. 
se yarın yine buluşalım. 

Diyordu. Her iki inm de e). 
!erini sıktım. 

Medtha yüzüme dikkatle 
karak: 

- Yarın a Ram Leyi" dnn b:r 
haber almak · teri:İniz, d ğıl mı? 
dedi. 

- Şüphesız.. dedim. 
Mediha ilave etti: 
- Yarın ilk i im şühC" iz ln 

kızımı zıyaret etmek üzere h s. 
tn.han ve gıbnek olacak. 

Cevd t: 
- Beral><>r g deceğiz.. 
Oiye- mırıldandı 
Ren r zla kalmadım. 
Apdrtm dan ayrıld m. 
C':ıec v ta :l girdiğim za. 

man, J\ ed"h rm neden böyle ln 
zına karnı cal bir heyecan v 
nlaka ~ · rdi v • ı bir tUrlü an 
lnvamrvordum 
~ 1~ dü tindüm. 
Bu mun.mmanm i~en cıta 

madım. 

Uyudum. 'DevamA t"7T ı 

.. 

ya .. 
Dl 

e 
a
rı 
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• 20. Çeviren: MUZAFFER ESEN 

DORDUNCU KISII 1 

-1-

A YNI GÜN, SAAT SEKlZJ 

BEŞ GEÇiYOR . 

Skotland Yard ikinci Tay. 
mis nehri z~bıta kuvvetleri. 
ne emir. - Derha1 hütün mo 
törler harekete geçecek. Bir 
ınotör İ~-riıinde lu•unan mü. 
fe\tit Ivıaribi Li yakalana • 
rak Sko• land Yarda getirile. 
cek. icap ettiği takdirde tev 
kif ~dilecek. - Bat!<omiser 
Mak Kolni. 

Polis Gruk 6 No.lı motörün 
volanini çevirirken bir taraf 
tan bir türlü manasını iyice 
anlayamadığı yukarıki emri 
ıözden geçiriyor. Fakat ne 
olursa olsun emir emirdir. 
Şefin kararları üzerinde mü
nakaıa edilemez. Mak Kolni 

1 

bu emri herhalde başmüf et
tiıten almıftır. T orkanay ise 
yaptığını çok iyi bilen bir a. 
damdır. Eğer müteUiş Li. 
nin tevkif edilmesini istiyor. 
aa bunun ciddi sebP.bleri var 
demektir. Fakat müfettit Li. 
yi yakalamak da güç bir it
tir. 

Mariba Li ... polis Gruk 
bu asyalı müfettişi daima be
ienıniıtir .. F.akat böyle bir 
nz~ette hejenmek ve sev. 
me:k neye yarar! Polis Gruk, 
bu emri yaparken biraz ıstı. 
rab duyar, işte o kadar .•. 
Fakat emri yerine getirmez
lik edemez. 

-2-

SAAT SEKlZl ON AL Ti 
GEÇiYOR 

- Mis Florans Pikiirst ile 
mi mü§erref oluyorum. 

Genç kız öminde iğilen 
yabancıya baktı. Bu otuz ya. 
şmda bir adamdır. Bayağı 
yü2lü gözlerinde zekadan 
eser yok. Konuşması ne bi. 
çim adam olduğunu derhal 
gösteriyor. Nehir kıyısında 
yaşıyan insanlardan biri ola. 
cak. Güler yüzlü görünmek 
için kendini zor]uyor. söy)i. 
yeceği sözleri arıyor, burada 
bulunmaktan ya korkuyor, 
yahud da utanıyor. 

- Aff edPrainiz. Çok ağır 
bir mesel'! için sizinle görüş. 
meğe gelelim. Şimdı size an. 
latmak istediklerim var. 

- Çabuk söyleyiniz. Her 
şeyden evvel rica ederim, is. 
minizi söyleyiniz. 

Yabancı, sıkıntılı bir ta. 
vırla güldü. Bu m\ıhtesem 
salonda bir türlü rahat ede
miyor gibidir. Pis ellerini ne
reye koyacağını bilmiyor, 
kaskf'•-ile oynuyor. 

- Çok müteessifim, fakat 
şimdilik size ismimi söyliye. 
mem. Sonra adım size bir 
şey de ifadf' etmez. Beni ta. 
nımaz~mız. şu halde ... 

- Fakat ..• 
- Rica ederim beni dinle-

viniz mis. Reni buraya mii. 
fettiş M~riba Li S!önderdi. 
Si:ze verilecek bir haberim 
var. 

- Miif ettis Mar1b~ U mi? 
J( T7. hayrP.tini v.izHveme. 

di . 'ttliçin ?Tii;f .. ttis kendisine 
t~lefon P~ebilh-l{e'l'l ~u ~~rip 
tavrTl· ., rl..,mt ..,;.;~Jerivnr? 

rak bu randevuya 
mekle isahet ettiniz 
Ar\-ur Kollarson siz~ 
mek istiyordu. 

gitme. 
Çünkü 
öldür. 

- Ne diyoı·şunuz '! Kollar. 
son beni öldürmek mi isti. 
yordu? 

- Evet, evet mis ... Kollar. 
son müthiş bir canidir. 

MechUl adam bh den bire 
dudaklarını ısırdı vr korkak 
gözlerile etrafına ba.ktı. 

Flori\ns derhal sordu: 
- Ne var? ne oluyorsu

nuz? 
- Bunu söyliyemem ... hiç 

kimseye... müfettiş Li. bana 
bd sırrı kimseye söylememe. 
mi emretti. Hatta size bu ka. 
darmı ıövlemekle de hata et. 
tim. Eğe~ müfettiş Li bunu 
haber ahrsa bu suçu hiç af. 
fe•,mez ... dinleYiniz mis ... he. 
ni müfettiş size şu!1ları söy. 
lemek için ~önderdi. F··f!lin 
evini·ıden çıkmavrn z. Dı~:ı. ı 
rTVa r.ıkarsantz büvül. bir teh 
Hke ile kar~ılntact'\k11mz. I•. 
te size !'i:ivli;rccelderim b,, 
kadar. Yalnız bu rınl.{tada 
cok ısrar edeceğim. Bu~ün 
kativen dısan cıknnıı....,alısı. 
nız. Anlıv~r musunuz? 

· (Devamı var) 

Yedek göz 
Yeni gelen Avrupa gar.eteten 

bp alemindeki mühim bir hadi
seden bahsediyorlar. Li.zbonda 
Egas ::VIoiz isminde bir doktorun 
ö!üden çıkardığı sağlam bir gö. 
zU, görmiyen bir göz yerine tak
mak suretiyle gözün görmesini 
temin ettiği iddia olunuyor. 
Bazı uzuvların değiştirildiğine 

tarih tıp tarihinde bir çok '1'l\i. 
saller kaydedilmektedir. Fakat 
JlÖZÜn nakli mümkün olduğu şim. 

Nehrin bulanık suları üze. 
rinde dört kano mötürü dola. 
fıyor Burada bu hızla yürü
yebilmek büyük bir maharet 
tir. Nehir limana doğru inen 
ve cıkan mavnalar. romor
körİer ve sandallarfıı dolu. 
dt.·r. Fakat polis motörleri 
bu kalabalık arasından yılan 
gibi süzülerek bütün hl'ziy' 0 

ilerlivor. 

- Evet, Skotl;\nt Yard 
müfefi•i•)erinden. Ben mi,te.. diye kadar yalnız masallarda gö-
l.inin hn•n.si aclamlar•,.,dan rülmüş bir keyfiyettı. Eğer ilim 

alemi buna hakikaten muvaffak 
birivim. Onnn f'l"-m ve °hP.!la-

olm~~ insan hayatı için çok 
hına cahsırım. Ne ciemek is. esaslı bir hizmet görmüş dernek
tecl;~imi ~nlA.dn117 ~eril mi? t· 

k 
ır. 

Mi1fptti" ei.,~ tr.J.-f,.,n etm~ id1vn,.-ln. fol,~• l~e"' m::ıoni 01. .,..-w:ıa••••w•·•m••••ı 
Motör gürültüleri tıpkı dum. lns~n tPl•fonla kom• 1 Çot-uı- BPkhm 

mitralyöz seslerini andırıyor. şurlcen, söv1.-~iP•Tini rHnli Ahmet Akhoyunlu 
Alıali rıhtım üzerinde duru. ve1"1,.r olahi1ir. B'' k::o~ar a . 

h ı " ) • ·· ı ••k&in:ı l'allmhane hlaa No f 
yor, u cı gın motor erı gor. ~ır bir mesele mevzuubahs o. l'ııı.a~ııan maad11 brrJrfuı 'llU' ır 1 
mek üzere parnıakhklardan 1\tnca ela.. I t4-n 4"nm Trlrfnn , 0127 .1 
suya iiHHvor. Herl:es hu dört _ Miifetti~ Linin adaTrl • ••W-
ıu motÖl'Üniin hir avı kova1a. o1..l .. ;;.11n 11:z11 hana isbat ede. 
dığını sezmistir. bilir mio;ini.,.? 

Bu da nı>? tersine gelen bu - lsbat etmek mi? Evet 
polis mo'.:örü nereden çıktı? evet ... eğer bunu is bat e•·me. 
Hem içerisinde kımse de mi i.tivorsar.ız ... mes,..)R Lon 
yok? dra~a sizin bu sahah bir 

······································~ ....................................... 
:: Doktor Hıfzı Bakım ·: 
:: Oahlllyl! nıtıt.ehas.-.nn b 
:: l'akslm: Tallmbııne !i .. .. 
:: GUn.,.ör Ap :~ r • .• 
:i Ber~ün ökleden sonra :: 
==·-·-·-································· ... ·· .• ...............................................• 

Birıncı s•nıl 
müteha.uıı doktor 

Bir düdük sesi... polis mektup aldığınızı ancak bir 
Gruk bu motörü tamdı. Bu kaç kişi bilir. Hele bu mek
Maribi Linin biraz evvel tubun içer!sinde neler yazılı 
Skotland Y ard rıhtımından olduğunu bilenlerin sayısı 
çaldı~ motördür. Yarıs J..itti. daha azdır Müfettiş Li hana 
Motör bulundu. fv'rar;ht Li?.. bunları haber verdi Bu mek NURi BELLER 
O da bu civarlarda bir yere tupta Artur Kollarson size :;ıMR ve RUR HASTALIK.LAi< 

çıkmış olsa gerektir. bir randevu veriyordu. Mis. A...nkara Caddf'sl No 11 

L' • ·h ti • • t ta '°l'ıeyene .'!aatıert : 16 dl"n ltfbare• Gruk, beğendiği müfettisi ter ının nası a ennı u · 
tevkif etmekten kurtn1dn~u . ı 
için derin hir nefes aldı . Mo. 
töriinü sağ sah;Je doğru CP- ··m CAGALOGLU CiFTESARAYLAR Bahçes nde m:• 
virdi. Sonra l'thhma ~1Cl'l\r11 =iii CUMARTESİ Vf' PAZAR AKŞAMI (i'EVKAl..ADE t)Ç l'ROGRA~ ifü 
Yirmi saniye st>nra bir tele. ==· k · M h 1 f N :::: 
fon kultibesinclen Sko\:land füi 1 • Ter~ i yelı Köpe lerırı u te 1 umaraıar1 mi 
Yarda habe:- verdi: im 2. Çorue1 lu ~alız Ahmet idaresinde mi 

- &,komiser Mnk Kolni fü! Milli kyafetlerle ANADOLU SAZ HEYET! tarafmdan ~m 
orada mı? Ben Gruk, iki nu. füi HALK ŞARKILARI ve 1\ılLLI OYUNLAR :::: 

:ı~~~.\::~~T:~~sıi~7k~e~:i. ~m 3. Kukla TAHl.i lle ZtlHRE 3 fasıl 
nız ba41tna T'Phl'in al<ınhsiln iiE Bahçemiz içkisizdir. Fiatlar. 15-20·30 
• • d N d . . ? ı :.:: lAll'Q;r u. ere e mıyız . :::: 
V _ı_ ...a... peki.. bu ı:::: il t.emmu7. pazarteel akp.mı RAŞtT RIZA TlYATitOSU 

aD.UıC,YOn-...... ili! ı ~· .. ····==11m1s. 
nwıtlt.ka 12.olisine haber veri. i.=i~=fi.:füL~=i$i BOBSTlL KOMED 3 PERDE ........ ::::::::: ••-
niz. Biz derhal dönüyonız. 

J. 1 

t' Paranıza yüksek bir faiz temin edece!<siniz. 
t' 8'.l faizi bonoyu satın alırken alacaksınız. 
* MHH Müdafaanın artan ihtiyaçlarım karşıltyııcakıınız. 
~ Kerı dinizi tasarrufa alı§tnacaksını z. • b" 
* Kesenizin müsaadesi nishetinde 5, 25, 100, aoo. ve 1000 hralık tasarruf 

lanndan ahnı:ı. rıJ1i. 
Y. Birt aıarnıf bonosu almak, iyi bi~ f ~izle hem kendi menfa.a~inizi ko f' 

hem de Milli Müdafaanın artan ıh tıyaçlarmı kartılama.k ıçın devlete 
ikraz etmek demektir. 

• Devletin menfaati sizin menfaatiniz ve karınızdır. 

~Bono vadeleri kısa; faizleri peşindir. -
3 ay vadeli bir bononun faizi ;; 4 
& ay vadeli bir bononun faizi % 5 

12 ay vadeli bir bononun faizi '?'o 6 dtr. 

• f~jzlE'r bono kıymetinden tenzil edilmek ~uret?le peşin ödf!nir. Yani bir.f 
vadeli 100 liralık bir tasarruf bono Sl! için 94 1~ra verecek ve buna muka~1 

sene ıonra 100 lira alacaksınız. fa iz peşin olduğu için faiz nisbeti ha~ 
% 6, değil biraz daha yüksek% 6, 3& dir. 

~ Bono vadesi geldiği zamaıı parann:• ged almak istem,.zseni2 "; 
g~lt-n bonoyu yeni bir bono ile deii tti?İr ve ares.<laki faizi bi,. defa claha pi 
al!ı!ıilirainiz. ~ 

t& 

• VadE: doln1adan paral~" ihtiyl' cınız olursa herhangi bir bankPY21 
r 

racaat ederek bono faizinden zü7 dP. y:an1'1)..(edJl.}carlık yapmak ıuretile "'~· 
yu iskonta ettirir ve derhal pArav; kalbedcbilirsiniz. O halde: 

• Paranız daima paradır. 
• Botıcı faizleri her türlü resimden, 'VP7giden muaA:ır. 
* Satın alırken, başkasına devrederk eı1, vade-smde bedelini tah~il ederke11 o 

1J.melt''- ve merasim yoktur. Bonolar h.ınıiline mahsutur. Hazine kefildir .. ~ nı 
* T~sarruf bonolannı bütün bankalarla şube ve ajanslarından, Milli Pl)'.,".ı rn 

i.:le~esinin resmi satış gişelerinden ve bankll oimıyan yerlerde Malsancl"' r 
rrndıır: alabilirsiniz. 

• Para ızın en em~n kasası revıet Kasasıuhr 
Teıbel · i araları bir ta~akrDI bo osalle !E ~ cıter eti• 

Evlenme teklifleri 

* Yllf 30, İnce ruhlu, hassas. kazan 
cı pek !azla oımıyan takat bir evi 
iyi geçindirebilecek bir ressam, ınce 
yapılı kumral bir b.:ıyıınla. evlenmek 
istemektedir. Y!l.§ı ' en çok 28 olma! . 
dır. Ev l§lerinden anlamalı, resimden 
ııoııanrualıdır. Realmlcrile <Ressam) 
remzine mUracıuıt .• 194. 

Jt. Yaı 36, boy, 168, kUçll.'< fakat ka 
zançh bir müessese sahlbi, aylık ka
zancı en az 170 llra olan bir bay, 
dul, çocuksuz ve tercliıaıı kimsesiz, 
fnklr, g~el, cazip mUtr.ııaslp vücutlu 
boyu 1,60 tan, ynçı 28 deL fazla. olnıı 
yaıı bir bayanla tanışmak ve evlen. 
mek iatemcktedlr. Resimle (SevlnıJ 

remzine mllracaa; • 19S 
• Ecnebl ve ekıilliyet rne\teplerın.. 

de hocalık eden orta ya§lı kumral in. 
ce yapılı tercihan yeşil gözlU bir ba. 
yanıa anlaşmak iStemeKteJlr.Kazancı 

bir aileyi geçindirecek kadardrr. Milli 
yet mevzuuba.ha değildir. En az orta 
tahsllll olması ve iyi glytnmesin! ev 
işlerini bilmesi lA.zımdır. Bilhassa fa
kir ve ldmseslZ olan tercih edilir. 
( Sermet) remzine müracaat • 203 

I ~ ve işçi arayanlar: 
• Bir doktorun veya dişçinin yanm. 

da lılzmet edebilir enjekıtiyon ve haıı 
ta.bakıcılık işler'.nden anlanm. Ya.ı. 

:ırz sabah gidip akşam gelmek Uzere 
uıtlyenlerin adresime blldlrmelert_ 
Topkapı Fatmasuıt.an mahallesi Et. 

tıem efendi sokak 10 numarada Zabel 
* 2~ ya§mda tUrkçe, transızca. 

nımca. okur yazar bir bayan iş ara. 
maktadrr. TezgA.htaruk yapabUlr. bir 

doktor yanında ı,:ahşabl!lr. (Bayan 
özen) remzine müracaat. 

• İyi bir muhasip ı, nrama'.ttadır. 

tstıyenler İstanbul posta kutusu 176 
muhasip remzine mUracaat edebıtlr. 

ler. 
• '1 inci amıtı alle vaziyeti dola.yal. 

le bırakmak mecburiyetinde kalan 
tür~. frauaca, rumca T• daktilo 

ı~~· 

1 ~~ç~O'~"~A:~!!~~ 1 
, asu kupona t-li.lf'DM"elı condı"rllke& 

Yerme llAnl•n ıı:.r 8oa Oaldka<lll ı

n..aır •ı•tr.ıu!Jeockttr. t;vıMıue e•llrı 

coaclert'e uluıyucularıa ma.ıu, , ll&J. 

mail uJ.f'rı" ııarüı •d.re.lerlAJ lk.ı.ur
ıert l&LJJll, ) 

bilen bir bayan iş aramakf.adır Rde. 
rans vtırebiılr. ! Stı.i&n) renızıne mu.. 
racaat • 22S 

• Türkçe transızca flzı1' Ki mya vt
orta talebesine riyazıye tarih ve coğ. 

rafya \'e yurt bl!gls! deroııuı t!.LS. S . ı 

remzLne mtiracı.at. 
• 17 yaşında biraz daktilo blııın bir 

orta mektep mezunu ış aramaktadır 
(Uçman) remzine mtıracaat. 

• Orta uı.bsilli eski Y!lZIYJ mUkem.. 
mel bilen ve daktilo kullanan bir genç 
i§ aramı.ıktadir. M.. R. remzine müra-
caat. 

• Bir mUesaesenin, yazıhanenin. 

mağazanın yazı ve lıeısa.p lşlennl der 
uhte edebilecek bir bayan 1' arama.:<. 
tadrr. (Rabia) remzınc müracaat. 

• Hem§!re mektebi meıt.;nu oir ba. 
yan evinde her türlü enjelu!yon yap. 
maktadır Ömer RüştUpaşa 8Clkağı 
No. lH e müracaat. 

• 17 yaşında li.,e 2 de kimsesiz bir 
genç İ!I aramaktadır. R!yaziyesl kuv. 
velli yazısı gUzeldlr. Her işi ve taşra 
ya gitmeyi kabul eder. <H.B. 967) 

remz!ne mllracaat. 
• 18 yaıında lise 11 ae blr genç 

kız çalışıp hay .. tıru kazanmak me<". 
burlyetindedir. Yazı ve hesap işleri 

yııpar. (X. V. Z.) remzine müracaat 
• Llee mezunu biraz tranıızca bilen 

bir genç az bir ücretle saıı§ma.k iate
mektedir Beolktaf Tllrlr AU mahal. 
1-' Lofbabçe eokatt ııumaı: 23, Nec. 

det adına mUra::aat. /. 
• Orta 3 do. ı:s yaşı:ıcı.a bit 

mağazalr•ros v~ya yaz.rbanelerd', 
uşmak uıtemek·~dir. çıı.rşıkapıJI" 
:.at ;ıokagı numara ı e mtıracs' 

• 6ıt:uhaaebede 20 senedeıı ta~ 
rUbcs: "!an bir mul:ıııatp ~·azıtıa f 
veya -:l!ğer ucart 'llllesscseıerd• 
ramaktadır Hr..tuı.da oirka~ gUl' ,ıJ 
blrkaç aaat de ça.Iıp.bUlr l 
remzlne müracaat 

Müteferrik: ,.-1 
S.\'flLU\ l·OH>til<Af" M~fd 

Almanyada bususT olarııl< tabrl~ 

:~~;;r~-~.~r§'~:~~'. ru;:ı ııfO 
ı il! 450 enstar.tane konıpr 0 

Uk. 4.5 ve 6-1 çeken R'oıı~t<I 
vı.zörlü spor tonte çantan "' ~ 
çantalı bir sehpaalle bir Ukt• ~ 
gayet !tıka ve müccddet ZalBS ~ 
bir fotoğl'u.f makinesi sablbı " 
gıtmeııt dolayısıle ihtiyacı ıçt.ıı ti 
caktır. Almak lstlyenlerle fıyst~ 
şulabil:r. {Fotoğraf) remzine • p 
rinl blldlrenıere makine getirtl1 

torllir . ıl, 
• DEVREN SATILIK st ""' 

DVKKA:S - Fatihte Macar"~ 
ıer caddesinde postahane yaııtıl 1, 
sayılı erkek berber dUkktı.nı ~ 1, 
yııılle, ehven tlyatla devren ~.ı (t 
satrlıkur. DUkkAnın tyt mll§W...-ıı' C' 
dır. Arzu edenlerin içindeki sab1 
!il Göksuya mtiracaatlan. 

Aldırınız: ' 
Af&t•d• reml&.len JU1b ...,-" 

kU.JUt'uJ&rılDll:Ja .amlarıaa ~ 
mektuplan ldan-b-Nnlad• _,,. 
••htaJı dııeye kMlar n1• 
Yf' • dar aldırmaları. ,.J. 
(PAk S7) ( S. 3) (lııL 13) 
ıÇevtk l~) (Tekyudız 3) (~f 
(Bayan aşçı) (2092\ (Ka.zan9) ~>J 
(Be.yan qçı) (2092) (R.FJ ( 

(Bankacı 88) (Deniz 21S) ~ 
(F.K. 26) (Tek) (Rek) <f,, 
(Öğ. H.Y.Z. 30) (Ka Hl ti 
remzine gelen mektuplar r6lld• 
tir.) {Bu 2) (Çöl) 


