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1 
Londra, 22 (A.A . ) - Blıtün gazete. 

er Alnıan ileri ha reketinin artık tır. 
Zını ve §iddetlnl kaybctmi~ olduğunu 
Yazıyorlar. 

Lontlrn rudyosıı günlııı ırıııh~llr 

saatlerinde S2 yabancı lhıandıı neşri. 
yat yapıyor. Bunlardan biri, Frıtn"ıı7 
ı-·a"lmdakl l'ran ızlara kl'ndl ana dll
lerlle hitap eden Mııh:ımmoo bin ;\fu. 
hammed lııimll bir müsllimırndır. Rcs· 

mi ;) uknrdıı görlilü;) or 

Deyıı Meyi gazetesinin askrr mu. Almancayıı gellnı•e, lııglltere, md. 
harrırı L.ıddell Hart ncşr~tliği bir ma. yosunda bu lisnnı konu,anlann lslm
kalede ezcUmJc L«Syle demektedir. l"ri giz.il tutulmaktadır. Alman<'a ko-

lktncl taarruzun bıışlııdığı günden nıışanlıır, tngllh:dlr. 1'ııkarda arku. 
btıgUne kadar on gUn ğcçmlş bulunu. smJan gördliğünliz grnç adam, bir 
Yor. Bu ınUddet zarfında Almanların 1 vakitler Almanyıuta tahsil etmi~ ve 
tahakkuk ettirdiği şeylerw tahmin et_ §imdi lnglllz ordusunda n<'ferltrıı, :!§ Olduklarından çok a z olduğuna Londrıı rad~ o idaresine \'f'rilmlır:tlr. 

Londra rnıl;) osund:ı i paııyolca. ko. 
nıı~an adam, tspanynnııı me1,jhur ılev. 
let ada.mı ve milletler cemiyeti nc-L

diııdckl m\imeı<ıılli Slvnılor dö l\ladıı.. 
riaı;adır. 

l\lıldar~'Bgıı son zanınnlsrd& lngllterc 
dı> mıiitC<'I vazlyetlndc bulunmııktnd ı r 

Xlhayet Londrn radyosunda ltalyıın 
cnyı kim konuşııyor diye mcmk cdI. 
yorsanız. Bu spiker de ltalyııda. doğ. 
muş büyüm!iş bir lnglllz albaydır. Al· 
bay Harold Stcv<'.ns adında olan bu 
Lat, oeman '715 dakika tutan ttalı"llnca 
tı.eanslarmda beş defa ıtalyıınca hıwa. 
dl!! vl'rml'kh'tllr. 
Alhay St~ns, ynlmı vakte kııdıır 

nomndn ın iz nt elerlnden 
ç eUphe yoktur. Vakı(! Almanların Hcrgün Alman milletine hitap eden 

bal ~ı 'llo\ttaıa~ ehcmmryellt terakkf.. birkaç ıılm nen l'plkcrd n biridir. 

erc~cetUkl ===========:::::========================================== nıck erini görmemezliğe gel. 
Bu t ihUyatsızca bir bnreket olur. 
bt erakkDer bir kaç yerde tclıllkell
h:;;:;ahıyet bile almıştır. Fakat cep. 
te k diğer kuunıtannda kaydt:dllen 

;8 kilerin birinci taarruzda elde t . 

~ 0 il rleaıelcre nazaran daha ağıı 
~ dağJ nulıakkaktır. Bu yııvıışıs.ma. 

Oğledeo ak şama kadar 
Ser ıkı satırla 

Hadiseler 

RUSLAR 
lgtinam 

edilen bir 
tank iÇinde 
Almanlara ait 
bir en1riyevmi 

buldular 
M0&kova, 22 (A.A.) - - Hariciye 

komiser muavini Lozovski dlln beya.. 
natta bulunarak dP.miştir kf: 

Almanlar, her ne kadar Sovyet or. 
du ve hava kuvvetlerini in:ha ettiklt'. 
rin iiddia t!tmlşlersc de Kiye!. Lenin. 
grad ve Moskovanm i§gnli için tayln 
ettikleri va.de çoktan geçmiştir. İğti. 

nam edilen bir tank içinde bulunan 
\'e 18 lnc! Alman tank fırkasının ku. 
mandam general Nehrtngln imzasını 
taşıyan bir gllnlilk emirde bu teahhu.. 
run sebebi eu suretle izah edilmekte. 
dlr: 

''Teehlzat, esliha ~ makine bakı. 

mından zayiatımızın mutad h!JA!mda 
fazla olduğu a.şlkll.rdır. llerl hareketL 
mlzln muvaffak olmasına rağmen im. 
yıplarımız ig-!:lnam etttğiml:ı harp mal 
zemcsine nlsbetle daha ziyadedir. Bu 
vazlyetln uzun müddet devamına ta. 
hammUJ edflemez. ÇUnkU bu surcUe 
kazanacağımız zaferler mahvunızı 

intaç eder.,. 

lngiltere ve 
Amerikan 

orduları için 

2.000tank 
ve 00.000 
demir miğfer 
Vaşington, 22 (A.A.) - Harbiye 

nezareti dUn iki bin hatif ve orta tank 
slpnriş etmiştir. Bu elpari§ Amc. 
rlkan ve lngiuz ordulo.rmın tank bo.
kcnmdan techlzl için hazırlanan 

programın bir krsmıdrr. Aynı zamnn 
da son modelde 900 bln demir miğfer 

.. 

Sıı\·;) et orduları lmııuındnnlnnııd:ın 

milli miidafas komiser muın·lnl mııre.. 
ııl Timoç('nkonun, kum:ındnn genemi 

Gregııar ŞtıkO\ ile blrlllrte nhnınrıı 

harp sahabrmd;ı bir resmi 

n 
Şark 

cep esind 
il. • c 

LENi GR D, 
KıY , 

MOSKOVAI 

Amerikan Hariciye 
müstesarı 

' 
ı a va

n n 
Yeni müstakil 

Avrupa 
memleke ine daha 

a ıra

ını 

iiyor 
-<>---

a, gitt J,ı;e artan Rus mukavemeti ft· 
~U o.Juğu gibi Almanların ln§C mcse. 
eıı:ndc kargılaştıklan zorluklar da 

rnUblm blr rol oynamıştır. Bu zorluk. 
l:ır mUnakalo yollarının ı:,-ltUkçe uza. 
nınsından ve Almanların insanca ol
duğu gibi malzcmece do fazla zayi. 
ata Utt'amaımıdan tevel!Ut etmekte. 
dlr. Bu Uç unsurun da Alman lletf 
Yllr11~UnUn yavaşlamasında mUesslr 
surette AnıU oımu~ bulunması pek 
lnuhtcnıeldir. Bu vaziyet Rualar içln 
bittabi cesaret vericl bir haldir. 

Yurdun her 
tarafında 

büyük 
tezahüratla 

(lKt:SCt SAl:'FAYA BAKI. iZ) ı de sipariş edllml§tır. Yazı ı 2 lncl lillyfada Fakat bu 

Cesaret veren diğer ~ır hal de Ru.s 
tayyaretcrı ne tanklarının mutıare.bc
lere kUUe hallnde l§tirak cdebllmele· 
l'idlr. Bundan ba11ka Rus kıtalarınm 
her UlrlU şartlar ·dahlllnde anudanc 
bir BUrclte muharebeye devnm etme. 
tcrı de nazarı dikkate alınacak blr 
lloktadır. 

Deyu Ekspres havacılık muhabiri 
Ya.Zdığı bir yazıda Rus bavacılığını 
§imdiye kadar örten esrar perdesi. 
Dl biraz kaldırmaktadır. 

Bu muhabir yazıamdıı ezcUmlc oöY
t.llyor: 

\' k 11 Uıe lspnnyaya gönderilmiş olan 
Rua tayyareleri filhakika bUyUk bir 

Dcvıınıı 2 lıırı sayfada 

Tesit 

Sovyet 
tebl iği 

32 Alman 
tayyaresi 

ediliyor düşürüldü 
1 Moı.ko\·a ,22 (A.A.) - Bu sa. 

A nkara, 22 ( A.A.) - A l. bah Sovyet istihbarat dairesi ta· 

dığımız telgraflar Boğazlar ı rafından neşredilen. tebliğ: 
' • 

1 21 temmuz geceru, Pskov Po • 
üzerinde Türk hakımiyetinı Jotsk Nevel Smolensk ve Novo"· • • b 

temin eden Montrö muahe. rad - Volinsk istikametlerinde mu 

d 
. . . b . . harebeler ıı.nudane surette devam 

esının ımzasının eııncı etmiştir. 

yıldönümü münasebetile dün . Diğer isti~ametlerdc vo. cephe· 
d h tarafında tören nm merkezındc bUyük mikynsta 

yur un er harekat vuku bulmamı§tır. 
yapıldığını bildirmektedir. Devamı 2 lnd yfada 

Define hikayesi 
Profesör def inenin çıkaca
ğından yüzde 60 ümitli 

Yerini tesbit etti. Hafriyata yarın başlanacak 
Bu gün Sürpağop mezarlığındaki deline yerinde, Rus profesör yalnız definenin nere. 
de bulunduğunu teıbit i§ilcmqgul olmuıtur. Kendi ifadesine nazaran burada yüzde 
60 tlenne mevcuttur. Mukav elclerini noter huzurunda teatiden sonra yarın, bugün 
tesbit ettiği yerde hafriyata baı_lıyacak ve neticeyi kıaabir zaman i~inde alacaktır. 

memleketin 
Hangisi olduğunu 

142 Sovyet dl 
matı Erzar bildirmiyor 
Erzurum %2 (A.A.) - Sovyet Rus. 

yanın İtalya ve Dı:mimarkadnkl sefa
ret erkan ve memurininden 142 kişi 

200 
• 

Alman 
ayyaresı 

oskova 
üzerinde 

--0--

17 tayyare 
düşürüldü 

---<>-

Tehlike işareti beş 
buçuksaat sürdü 
Londnı, 2Z (A.A.) - Moskova nıd 

yosu 200 den fazla. Alman tayyaresi. 
nln dUn alqam SovycUer birliği dev. 
lct merkezi Uzerlnde uçmnğo. te§ebblls 
ettiğini fakat bu tcşcbbUsUn akam tc 
uğradığını bildirm~t.lr. Aynı menbaa 
göre ancak münferiden uçan b:ı.zı 

tayyareler şehre varabflmlşlerdlr. Sov 
yet avcı tayyareleri ile d:ıff batarya
lnr 17 Alman tayyaresi dUşUrmUşler. 

1 

dfr. 
Hiçbir askeri hedefe bomba lsabct 

etmemiştir. Tehlike işareti bc;.ı buçuk 

saat sürmü,gtUr, ./ '" 

llk bir kafile dün sabah trenle burnya \'aslngton, 22 (A.A.) - Hari_ 
gelmiş ve bir müddet istirahatten son ciyc müsteşarı Sunner Vels ~ 
ra ihzar edilen otobüslerle Sarıknmı. ğıdaki beyanatta bulunmuşt~r: • 
!i3 gitmek Uzerc hareket eylemişler. Almn.nynnın yeniden mUstakil 
dlr. Misafirler Sarıkamıştan itibaren Avrupa memleketlerine taarruza. 
trenle yollarına devam edeceklerdir. 1 De\'UIDJ 2 inci Ha;)1ada 

Feci bir k myon 
oldu kaza l 

Bir amele teke. lekler 
altın a ezilerek öldü 

Bu gün Rnmide Ccbeciköyü ci • 
varındaki mandıra mevldinde feci 
bir knza olmuş, bir ndam knmyon 
altında ezilmiştir. 

Hadisenin tafsilatı şudur: 
O civnrda yapılmnkta olo.n bu 

yola taR ta§ıynn 44 numaralı kam. 
yon taşlan yükleyip, Cebeciköye 
doğru yola çıkm!§tlr. Kamyonun 
üstUno hamallar ve nmelelcrde 
binmiştir. Yolda mnndrn mevkiln. 
de amelelerden Karadenizli lbra· 
hiın oğlu Mustnfn knmvondan aL 
lamnk istemiş, fnknt muvazene _ 
sini kaybederek kamyonetin arka 
tekerleklerinden birinin altına 
yuvarlnnmmtır. Süratli giden kam 
yon §()förünün bu i5ten haberi ol. 
mndığmdan kamyonet duramamış 
ve lbrahim czilmi'3tlr. Amele nz 
sonra ölmüştür. Vakn yerine gelen 
tablbi adli Hikmet Tümer ile müd. 

U.eiumumi munvinj Necati Klililk 
cUoğlu vnk'ayn el koymuşlar v; 
Tabibi adli Hikmet İbrahim.in 
morga knldırılmasına lüzum gör 
müştür. Tahkikat geç viktc ~ 
devam ctmis. Bu adamın evli ve 
ikide çocuğu bulunduğu anlaşıl _ 
mratır. 

Rusya, Bulgaristana 
YENt BiR ATAŞE -

MiLtTER GÖNDERDl 
Sofya, 22 (A.A.) - SovyeUcr bir. 

llğlnln yeni Sofya atıışemllitcri gene. 
ral lkomlkof Aleksandroviç Bulgarüı
tann gelmiştir. Sovyetler ilk defa oıa... 
rak general rütbesinde bir eub:ıyı ata. 
§emfllter oınrak ecnebi bir memıck.o. 
to göndermektedirler. 

• 
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13ic, · · M.Ol'da : 

yorma vasıtalarımızın 
no sanhğr 

l\lnnrlf w•k ıletluln neşreıc:I it rı klt.aplan duyurm:ı :ıusnımnlls 1:ıkar. 
dı,.:ı fihriste rnı.:ın ıı ııc• \!eklilet. ıı~rlyıı.tıııd:uı, ne de hususi klltiiph1lne. 
lnrln ı P ri~ atmıJ.'.lD rnıuıl f heplma haberslslz! DUn b:\r.ı tarih nroş.. 
tırın:ılann:ı ct.-ılr cllm.ze gt.-ı;eıı bir l•ltnbın Usttlnde 987 tnrlhlnl gGrdlll~ 
t<>ıı onm bıı sağırlık lmrşrstnd:ı.l•I vıull l!tlnılz ll•l k"t fenııll\ tı. 

nır de- liunn dı\şuneliml Yeni erlerden haJJcnı r olm k buııusun<la 
biz ehlrJUer bu liad r mUşklll ta uğnu'S:lk ~U>. \'ruı, )&but Kırka. 

ğnrta bulun:ın bir hemşcri "''l r QC'kmt'17..! 
fı rlf ''ckilleU fihrl ti n~retmekle, 3Upheslı. iti l>üylfü blr yayın 

feılnl;6rlığr Japmı:ıtır. 1 nkat hu fednldlrlık, flhrlsUn okuyuoolar eline 
pcl v.or ~('tnıe ııı;Jıcn dol3yı i&tcnen neticeyi veromemektedb. Fllıri ı. 

<'llt halinde mllmf'allt oollcce'k blr ynyın mehn.zı halinde devnm ct..'lln: 
aenba \el.illet, her n:> çılm.rdtğl ı,ıt.oplarm bir llsWslnJ aynen ~:ı:cieleı-. 1 
le d ııtlfl'edcmez mi f 

F,N SON OAKtKA 

---=-~~--' 

a 
oskova, 22 (A.A.,) - Aft: 

Ekmek, mnkarna, buJ.eur, et ve 
clbl.:;e için vesika usuuı ihd:uı edilmiş 
tir. Ma:ım:ıtlh yfıksck fiyntln vcslkıı. 
ltu'da yazılı miktardan f4Zln mllb:ı. 

y.ıatta bulurtm&k mUmltUndllr. 
Almanı.ann iqclerlne ve muvakko... 

ten ı,.;nl etmiş olduklan mahallerde 
ikUs:ıdl .h:ı.yata benzer bir hayat vü
cuda geUr.melerine mani olmı:ı.k için 
:t;e yanyncak her §eyin alıp götllrUl.. 
meal veya to.hrip eclllmesi lçln lcıı.p 
eden bUUln tedbirler aJ.ı:nmıvtır. 

:MUstevlllerln. ~e yanyncak bir hal. 
d8 tekbir zıma.t trakUlrO blle bula. 
caklanndan ljtlphe edllnıektcdlr, 

Oğıedeo ah şama adar 
B ır du sa br'a 

e 
• Şehrimlzde bulUilan maıırif V'C!IiU 

Hııs:ın Ali YUcel bu.c."'1ln mllzelerde. 
devlet b:ısm evinde ~ oımu,tur, 

• ı:: ledlye yollar ve ynpı lmnunı. 

nun 11 inci maddesinin tadlll için da. 
biliye v ltA1"tlne mUmcı:ıa.l ot:ı:nJ.otir. 

• Üsk1ld:ır köycülük §Ubes1 klly 
gezileri tertlp etmıgUr. İlk-gezi pazar 
gllnQ Alond:ığlll!lo ynp:ılııC3kta. 

• :Mlmnr l7o.rt Bursamn imar pıa. 
IWlI hnZirlnmıı.k fu:cre Bar 
anyıı. gidcıcel::Ur. 

• Ho.lll:ovlcri 24 temmuz akşnmı 

LoZ!lll bayramı mll.n.ııu:l:ıetile zengtn 
btrer P"oeram hazırl:ılD.I§lnrda. 

• Şe-hrlmlzde bu.ltuıan o.cmyc m~ 
t.cıJ:ırı Selim Nafiz bugtln adliyeye ltc. 
lerek bir mtld t bumda~ ol. 
m~. 

• Kuııı derilCTC de n:ır.h kmıulmn.sı 
etra!mchkl tetkiklere devam olunnuık 
tlldzr. Fiyat murakabe komisyonu,~ 
nUm.Dzdckl lı;t.Imalarınd:uı birinde bu 
mevzuuu U:tkilt edecektir. 

• İzm1ı' :tuarmdn b1r ;de Tllrk!ye tt. 
cıı.rot odası pa.v1ymıu nı;ütı.cnktır. ts. 
tanbul ticaret ve sanayi od:uıı bu pa.. 
v1yono. !§tlnık için hazırlıklar ynpmak 
t:ıdır. • 

• 'l'almlmc3e bfsDclctçlllk yapan ı:.a. 
zaroviç ııdmda b1ris1 dlyıımant mArka 
h bisikletleri 50 Ura yerine 72 llroyn 
ea.tarkcn cnrmnm.~ut h!ıllnde yaka. 
~ bu.,"'11n a.sllye ikinci ceza. malı 
kemeshıccı tevkif edilml§tlr. 

HISVE 

Ertesi gUn istintak hakim.inin hu
zuruna c;•ktl n ?.aman, bu kndm, 
bu gilzcl kadın suçunu fnzln gizli
yemed . Çabucak uydtrrduğu ma • 
kul yal r'nrı tekrarlarken ş:ışır • 
dı. Fnkat maktul Feridunun hic; -
bir zaman İl ık· olmndığma öyle 
s:ım mi br lisarla yi"min etti ki, 
ndeta y..Jruıına innnılcl • Çi.ınkü vn 
ziyet de bu fakir d •ırmnlın n, bu 
kadar yUks k hır kadının kollnrı 
aramna düştil i:Unu kn.bul ettire. 
mczdJ. 

Manttlt da bunu ica ctt rı~or -
da. F ·n.t .sık~ tırıldıb'I zaman bu 
kadın a ·ı .dı, yah ardı \' nlh!ı 'i"t 
suçunu i• etti. lsl'ntnk bitkim! 
buyilk b r ustalıkla mnznu• u i t'c. 
vap edip mnce.r-ısını tc .. bi t <:tt 1. 
Evet, maeerasnu diyonım Sefil 
maceramnı. Bu 1 adın lhti) nrhk 
vaşlarmn doP.ru g derken g ngJi _ 
~ tahnmmut edilmez enzlbeslne 
knpılınrş, doynııynn hevc>slerlni bu 
genr vllcutls tatmin etmek iste
mı-,ti. Bu ka.dnı. güzeldi. Hfı.lfi. da 
güzeldir. Sevmiş, s&vilnıiş bir kn-

İngiliz gazeteleri 
Ba{jtal1lfl 1 lDcl y1nda 

f§e ynrnmnmıştr, Fakat bunun sebebi 
Staılnln oraya iyi tayyareleri yolla
mBml§ olmnsıdır, Staıın neticeyi talı.. 
mln otUğl ~in en iyi tayyareJerlnl baıo 
kt\ zaman için saklamıştı. Hatta Fin
lA.ndlya h:ı.rbl.nde blle son model Rus 
tayyareleri kullnnılmam.t~n-. Rusla.. 
nm, Splt.fire tayyarelerine bo.rıZlyen 
bir tayyare tipleri vardır ki mezk1lr 
lnglllz tayyareleri derecesinde sUrate 
malik oldukl4rı gibl o.yru derecede mQ 
kemmel aWl.hlarla da techiz edilmia 
bulunmaktadır. 

1r1a10m olduğu üzere ba 1ngWz 
avcıları İngiliz muha.robcsln1 kazını. 
tnıa olan tayynreıerdlr. Bwıl&r ben.. 
zlyen Rus tnyyarelart 118 numaralı 

tipi te§kll etmekte olup saatte 600 
kilometre sllrntle uçmaktııdırıar. 

:Motllrlert 1100 beygir kuvvettnde o.. 
lan mezldlr tayynrclerdo 11Cklz mit. 
raly6z bulunmakt.adD'. Bunlann plll
mnr Spltf'lrc 109 lngniz tayyare tfplnf 
esastı bir surette tetkik etml:J olan 
Rus mUhendls1 ~likarpof yapmı&tır. 

Bundan bnşkn Rusların yeni bir 
bom.bardıman tayyo.rcst Tardır ki T .B. 
G lsmlle mnnıttur. Tek satıhlı vo ~ 
mot.örlll olan bu tayyarenin maklnele 
r1 6000 beygir kuvvcUnde olup 2000 
ıino bomlı6 ne ısoo ldlonıetre me.sate. 
ye gidebilmekte vo saatte 400 kilo. 
met.re sllra.tlQ uçmakUı.dır. 

RuBI:ırm işi gtzlenınJe sayısız tay. 
yare meydanları da vardır • .İleri bat. 
lıırdn knfbıntt:uı hava fllOlarmcbn baş 
k.ıı :M.o3kovaJı.ın epeyce §0.rkmda kUT_ 
vetli tayyare teşekkülleri mevcut bu. 
lumnak.tadır. !BllWn bu hava filolaın. 
ıu muntammıuı beslemek fÇiD meııiıe.. 
ketin her tnro.tı:na dnğrtıltm§ bir çol< 

tayyare fabrikam ne muntazam btr 
sıırctte ça1ıpıı teQkllfı.t vardır. 

Amerikada kur'a hizme
ti uzatılıyor 
gton, 2% (AA.): 

Reistcumhur Ruzvelt, ı;eçnen kur'a 
efradının hizmet mttddeUc.rinln uza. 
lrlm::ısım kongreden ıst.cm!ştır. 
Gönderdiği• mCBajda diyor ld: 
Enternasyonal vazlyeUn bir sene 

e\-vclldne nisbetle QOk daha. vahlm4ir. 
nem o kadar vahimdir 1ı:i hAdlselerl 
yakından hllenlcrin mUtalcruımıı. ordu, 
bOtllıı kudrctfle ve tam hazrr bir •e
ziyette bulundurutmalıdır. 

AŞK ROMANI 

4 
dındır • .hlı.kat a.rtık kendi sanatı. 
nın. keneli yaşmm ihllra.c;sız nşkla
rma bıkmış, daha aşağı bir zlim. 
renin, yıpranmamış bir gençliğin 
kuTVetli aşkıyla kendini bir tUrlü 
tUkenmiyen ı;ı hvetini tatmin et • 
mek fstembtlr. O zaman dü3Un -
mUs, ltendlııinin zengin bir kndın 
olduğunu. fakir aşıkım her veçhı. 
le wıturabllecC'ğinl zannetmiş ve 
rıını. ı muknbıllnde kC'ndisinl bu 
delika.nlmın 11.t~li hollnrınn atmııı
t r. Bu kadm bir znvallmm kanına 
~ir n bir şeh\•et j okusu :hev sini 
aldığı gençten, :Ytıhmetlnin kurşı

lıf;'lnı, askının snd::ı.kasını vererek 
kurtulıı.bılAceğınl :>.annetml.ş, fa • 
kat ıJdanmı tır. ÇiınkD o 7.!lmıına 
kadar ncnk blrknç mahalle> kızı 

ve t lrlt ·~ ucuz ol'Ospudan b:ı.şka 
k dm tanııııamış olan fakir Feri • 
dun birdenbil'e kc>n 'ini bu kadı -
nm gtlzel göğsünd~ görmlis. grçiı. 
m·~. fakat hi bir zam n kadınlık 
kuvvetini kn~betmı>m A J..ollarmdn 
bulunca şnşırmu~ ve bir daha hu 
kucaktan ayrılmağa kat'iyyen ra.. 

- .--*""' L r•-...........w:-=ıu ti! 

Holandada • 
Almanya aleyhine . Ruzv~ltln 

nümayişler mesaJının 
tam metni Nt·vyork, !?Z (A.A.) - Tru;s. 

Holandadan gelen haberlere cilre 
Elnrvcn şebrlnde bir telsiz makinesi 
fabriknmnın 4000 işçisi Alınanlara 

karşı nümayişler hazırlnmt§IO.rdır. 

Menedilnıcslne rağmen nUmayi.ı}çllerin 

1 

ellerinde Hoıando mllli bayrağı bu. 
ıunmaktaydı. 

Büyük mikyasta levklfol yapılmış.. 

tır. 

Japonya 
Hindiçinlye hücum 

edecek mi? 
Londrn, :e2 (A.t\,) - Röyter ajan. 

smın Uznltşarktaki b3Ajmuhablri yo..zı
yor: 

Japonynmn muhtemel bir hareketi 
hnkkmdn hlBsedilen heyecan, muvak. 
katen ortadan kalkmış ise de, iyi ma. 
ıamat alnn Singapurdakı mUşahlUer 
ynkmda Hlndlçluldo bazı bl\dlııeler oı_ 
masmo. intlzD.r etmcktedır. 

Hinc!içlnt umumt valisi amiral Oe
counun da blr Çin aekeri beyeUn\n 
bulunduğu Ralnoı'ya dUn hareket cf
mcsl, Hindlçinldo yeni iDldşatların blr 
mukaddimesi olarak telA.kk1 edilmek
tedir. 

İleri gelen mlışahltlet'den blriırl bir 

japon hareketinin Hlndlçintde vuku.. 
bulması fhUmaltndcn bahsederek de
mljJttr ld: 

Bir llll' varsa, yakınd ortaya. çıka 
caı,br. 

Amerika Hariciye 
müsteşarının dediğme 

göre: 
Bn tnrafr ,1 inci ııayfsd 

ba:ıD."landığma dair Amerikan hü -
kumetinln itimada sayan malfuna. 
tı olduğunu katiyetlc beyan ede • 
rlm.. 

Vels bu memleketlerin isimle • 
rini söylemeğe reddemişllr, 

Bundan sonra Bolivyadnki vaz!_ 
yelten bahseden Vels dcmi!Jfir ki: 

Beynelmilel anlQiUUl]ara naza • 
ran Almanyanm Bolivyıı elçisi A 
merilc Blrl~ik D&Yh.'i.leri fçin de 
mevcudıyeti te>rviç edılme}'cn 
Adam _ Peıtıonnn Non Grata ola.. 
cakt:Ir. 

V els bundan son.ra genemi F'rnn 
komm demokrasiler.in İBpan.yay. 
yr itante icbar için yfyC'('..dt ma.d -
deleri vereceklerine dair olan be_ 
yruıntnun tamamlle yanlış olduğu
nu söylemiştir, 

tspanynnm seçmiş olduğu hil _ 
lkf.tmeıt şekline kıı.~en kaTlşm&yız. 
Ondan ynlruz sulhu idame ettir. 
mesini istemekteyiz. 

Sovyet tebliği 
0.- Battaınfı 1 lncl 8!\yfnda 

&va kuvvetlerimb: dilşmnn 
zırhlı cüzütaınln.nna kaTŞı hare • 
kata devam etmişlerdir. 

İlk raporlara. göre tayyarele • 
rimiz ıha.va muharebeleri esnıısm
da 32 dü.,man tayyaresi dU ünnU§ 
lerdir. 8 Sovyet ta.yynreal kayıp. 
tır. 

zı olamamış ve mamuntı lher yer
de takip elmiş, nihayet &.r'Llllarr. 
run ta:tmin olunmadığını g15rünce 
tehdide de başlanu:ştn-. Bu takip 
mnznunu fazla korkutmUB ve bir 
rezalete meydan verilmemesi için 
zavallı Fcridımu insafsızca öldilr
müştür. Görüyorsunuz eonıln.n bf'r 
suali maznun evv~ cevapsız bı -
Takmak istiyor, sonra da her eyi 
kabul etmiş gibi. evet, e\·et diye 
itiraf ediyor. Fakat suçunu hiçbir 
zaman ruılatrnıyor. Çünkü utanı • 
~or, Clnayeitni anlatamıyor, fakat 
kendisine tShat olunan suçu da 
lnkflr edemiyor. ÇUnkü yapılan 
tahkikat o kadaı mUke:ınmcl, elde 
olunnn deliller o derece kuvvetli 
ki maznun kendisini müdafaa h.le 
edemiyor, Her sorulana e\·et, di -
yor. Hattrı cinnvetini bile itiraf <'
diyor ve sonra bütiln katiller gibi 
"kendimi bilmiyordum., diyor. Fıı.. 
kat mernk ediyoruz haklın beyler. 
acabs maznun Meliha Cemal niçin 
komodinin çekmesinde tn.bano.n bu 
lunduruyordu. Maktul Fcrirluııl:ı 
tanıştıktan sonra niçin bir to.ba.n
<'3 ted<ırlk etmMi? Ne )apacak
tı bu tnb:mc~~)·ı? $orun liıtfen k n 
clis'ne. 

H{ıkim müddeiumuminin sualini 
tein aı !adı. Mazıııın kısaca !JU er. 
vabr \'<'rdl: 

- Pu t ıbanra h<'r uıman ko
modlnıı çekmesinde dunn·ordu. 

- Evet fııknt neden almıstmız 
bu tabancayı? 

\'~ıngt.on, 22 (A.A.) - Ruzvelt, 
kongreye bır mesaj gondererek Ame.. 

rlka.nın tehlikede olduğUnu bcyn& ve 
orduda fiili hizmetlerde kullnm .. 
lan milli mllhnfızlarla acçme sınıflara 
ayrılmış ibtiyatlaı'm bir .eenellk biz.. 
met mUddetfortnln temdidi itin snıAht
yet vorilıneaini 1.steıniftır, 

Rei.slcumhunm nutku ayru zaman.. 
da radyo ne de neşrodllmlştlr. 

Ruzvelt, mesajmda mllll muhafız Ye 
eeçme smıfiam aynlmıı ihtiyatlarm 
12 ay lıl.zmcte tabi tutulmalan hak. 

kında geçen acneye kadar verildiğin
dcnbcri vaziyetin ~l§ olduğuna 
işaret ederek demtotJr ki: 

KongrcDin muıuı.lduı.k eu.ette bil
diği bir ,eyi resmen tekrarla.maklı. 

ğunız Jlz.mıgellyor. Beynelmllcl va:ı.. 
yet bir sene evveline nıızaran dalın u 
değil daha çok vahimdir. Flkrimlzcıe 
ve vakıl.lanu takip edenlerin fikrin.. 
cc vaziyet o kadar vıı.hlmdlr k.l, ordu 
kuVvetl mu r olacak bir tarzda Ye 
mevcudu azaltrlm&kaızın ba.z1rlallQUf 
olarak ayakta bulundurulmalıdır. O). 

ğer ordulara nlabeUe mevcudu az oı. 
makla bember ordumuz hiçbir t.eş:ıcı.. 

JA.tsızıı~ 'n) inhlWe maruz kalmam& 
lıdır. Koagre, h&lilıazrr ordu mev. 
cudlınu önUmOzdeki sene IÇinde t&rn 

ol&rak 1dame ve daha çok diğer Ame
rikalıların. talim görmesi 1ınk~mı le_ 
mJıı abned!Cl takdirde mlllet bilytlk 
bir telıUke ka.rpamda bulunacaktır. 

Talim gönnll§ ukerlerin Uçte ikisi. 
nl, subayların da dörtte UçUnU teriıJa 
etmekle acıklı bir hata lşlenm~ ola. 
caktır. 
Fev~ bir kanun projesi hakkın 

da tevkalMe btr foanW bulunma.tını 
kongreden talep etmiş değilim. TCfril 
nıedlsln blz:tl.t kendlaf veyn rcl•L. 
cumhur kralından akı'ıi lltın edlllnclye 
kadar ftya muayyon blr. müddet iç\n 
tevkalAde 1.hvaltn mevcudlyctinl kıı_ 

bul etmesi kMdlr. 

Ordu menauplaıı:, ordunun tnhllt&l 
etmeslntn veya talim ve genlflcme 
programmm altı ay tehirinden çı::a. 
cak vahim neticeleri halktan daha iyı 
takdir• etmektedirler . .Milli emniyeti. 
mlzi tehdit eden tehHkelcrln Ameri
kan ordlısunun Ç()k za.yrl: bulwıdupı 
b!r "SCne cvveıtsı e nau.ran aym Y ya 

do.ha nr. ol~ğunn zaıınetmlyonıın. Bu 
tebllk~ bugtbı .90ll derece daha 
btlytlk olduğunu ve teTkat!de mım 

durum 1Qlndo bulunduğumuzu bütün 
baldkatıeııDc zruıııe<li')'or w b1llyorm:. 

Atman ordularınm 
üç emeli 

V1s1, H (AA.) - Ofi ajaaımun 
Sovyct 'htııı:hrdtmdakl muhabiri bildiri
yor: 

Alman kurma11 faal bir surette Ü'.: 
teşebbUııtı tnbnldruk ettlnnek emelin. 
dedir: 

1 - Lenfngra.dm zapu ve ricıı.t im
kl\.nı Gz olan ve bu mmtakayı mUda. 
tan eden mUhlm kuvveUert ~e 
fmh& etmek, 

2 - Kiyeıt'in !§gali. 
3 - Smolenakten M<>.'lkova 1et.ika

mettndo rlcat etmekte elan Sovyet 
k.ıtnlarmm !batn manevnım. 

• <. • 
- Bihniyo.nun. 
- Garip cevap, Ha.ydi itiı:ai e. 

din. Ferldunu öldlirmeti düşünü -
yor muydunuı:? 

Mnmun ayağa kaJktJ, t.itvek bir 
sesle: 

- Ha.yır .. dedi. Yı>llıin ederim 
ki h kim bcyl~r böyle bir şey dü .. 
şünmüyorduın. 

- Şu h:\lde tabanc.a.yı kimin i
şini gônrun diye almıştınız? 

Co.nın.a:a mı IJuya.caktmrı.? Yok. 
sa Mahmut Atayı mı ortadan kal
dırncnkt.ınf!.? ·~yleyin, kıskanıyor 

muydunuz, lbir n.klbiniz mi vardı? 
Maznun basını elleri arasına al. 

<iı, )j}:>.iinü tamamen sakladı. Ade
ta ağlar gibi bir sesle: 

- Hayır, hayır, dedi. Hem ar. 
tık huna 81.WI 1 sormayın. Sövliyc • 
ccıklcrimi söyledim. H~ni itiraf 
i"ttim. Sizin <le jstAdiğinrz, bunlan 
SÖj !etmek değil miyni? Htrnkın 

beni artık. 
Mahkeme mnznuna faz.la. bir şey 

S-01'8mk lüzumunu görmedi. Ve Sl!

hit leı·i dinlemeğc knrar verrli. 
Reiıı mUbasfre: 
- Birinci şahidi ~ ğmn. Dedi. 
Bir kadın şahit mevkiine gL'<'-

ti. J<;!lmcır )·anaklanndnn a...,a~ı s·
cak gör.: yaşları akıyoı. nazarları 

bir maznwıu, bir de hii.kime gidi
yordu, Dısarda yağmur bardak • 
l:ırdnn ~nnırca .. ına ynj?ıyordu. 
Hakım sordu: 
- l!\miniz, soy adınız ... 
- Güıter Kooikağ .. 

--- . 
Amerikada 
Sivil pilotlar 8 2 

bini buldu 
\ 'AtiiDgtoD, ıt (A_ A.) - StviJ 
havacılık teı;ldl&tı mma2ıhaa lzL 
sı general Donnolly'nin bir rapo
nından anlaşıldığına göre BOn ay
l:tr zarfmda Amerika.da sivil pilot 
adodi iki misli art:mışt.D', Sivil pi. 
lotla.rtn adedi 1 Temmuz 1940 da 
41 bin iken 1 Temmu7: 1941 de 
82.277 yi bulmuştur, 

Siyasetini de
ğiştirmigecek . 

St-okholm, 2% (A.A.) -D~.B. 

tırveç bafvekill HanMOD, tsveç de. 
mir sanayii lıJÇ{leri önfinde blr nutuk 
ıılSylemi§Ut. · 

Bafvekll, başlıca bedd! laveç hUr_ 
rlyet ve lstiklAUn.n temini ve mem~ 
ketin harpt.e.n masun tutulmaaı olan 
hUkümet aiyuetini .tasvip etmiş oı. 

maıanndan dolayı l§Çl.lerc te§ekkUr 
etmlştiT. 

Han.esoıı, sözlerine tlevsmla demiıı. 
tir ki: 

laveçte bırçok kiınsclenn müt.al~ 
!arma, sevmek V<' 86vmemck duygu
lan hAkJmdir. Bu duygular, nde da.. 
hin TaziyeUmizi değil, ecııeb, memle. 
ltetlerle olan mUnuebeUcrimlzi de 
al&kadar etmektedir. Fakat İsveç 
hUkUmeU için muhabbet hıçbir rol 
oyn.ıyamaz. ltweç mUnhamran milli 
men.faatJertııin tayin ettiği bltanıtırk 

slyueUni ~tedenbeı1 takip etmiştir. 

maaınafih lsveç, b1.I slyueUnln tcsbt. 
Un.de en~rnaayonal vıu:ıyctte vuku

bulm~ olan mühim detlfikllkleri na. 
zan ltibnra almak mecburiyetinde 
kalllU§tJr. 

~lyasetlmlz.ln bedellerin! tah!lkkuk 
ettirmek için teveç mlUetlnln blltUn 
ga)'T'etJerlnl ııarfedecegfn<' kanilm. 

HaııSOD. İsveç mllletlı:ı. demokrul 
nlzamıntn mtıdalaasmdan vazgeçir • 
mek teşebbüsünde bulwıan uneurtan 
takbih ederek nutkuna nihayet vP.r. 
ml§tlr. 

-
Alman işgali 

altındaki 
yerlere 
lngiliz 

tayyareleri
nin hücumu 
Londra, 21 (A. A.) - Hava nt• 

mı-etinin tebliği: 
Dün gece birçok bombnrdUll~ 

tayyarelmmlı: Ren havza.ar uıer' 
ne gitmişlerdir. J 

Kolonya esas hedefi teşkil et ' 
rniş ''c ynpılan fa.sılasız hücunııar 
da şehrin Elnai kısmılarında blİ 
yük yangınlar crkanlmıştır. ııır 

Roterdaındaki dok'ııra yenı 

hücum daha yıı.pılmL5tır. fi' 
Düşman müdafaa te."kHAUJI 

mut.ad faaliyetine rağmen bu ~~ 
rekattan biltUn tayyareleri?Jl" 
dönmüştu'r. Bombardıman t,ayyıı 
reli"rimizfn başka bir düşman il' 1 

crsmı dUşürdilkleri tahakkuk e'1" .ıp 
ğinden pazar gecesi Almarı)-a' lu, 
yapılan akrn <'sr.asrnda iki d!lııtr. 11 1ı 
avcısının düşürilldüğü snbit oıırı: lo 
tur. ııı 

Avcı tayyıırclcrim:z Fransa U..,. • 
rinde taarruzi dP.vriyc faalh'"tlıııı 
de bulunmuşlar ve birçok dUştıl "il 

hava meydanlarına hücum eln11" 

lel'dlr. ~, J 

Sahil teşkilatına mensup ta)ı~, il. 
reler deniz üuırinde mut.ad de' 1 

1 

.} e fnnliyeUerine geniş mfkyn.:>{ 
devam etmişlerdir. Bu devr.ye J t 

aliyetinden bir tayyarcmtz üss1111 c 
dönmemiştir. 

LoncJra, 21 <A. A.) - ·ta< 
neuı.relinin tooliğine göre 
}.lanş ve ştamli Fransa ilzi"ri!l 
yapılan harekctlel'de İngiliz s,·r 
lan tarafından düsürülen Alfll 
8\'CJ)ormın sny1St 8 ~olduğu eiıtl 
iiğrenllmiştfr. tt 

Hnvn nezaretinin istihbnrnt b r 
rosu, Fnıns~ üz<>rinde cereyno 
den mııharebelere dair vcrdiı?'i t- a 
silatta diyar ki: 

Rlr lngiliz pilotu, iki dUc~f 
&\'ClSmn hücum etmiştir. Dfi~ 1 

avcılarma ü~ a\•cı daha ntiı."k ~ 
mi Ur. lngiliz pilotu tek btlE 
be11 dil man nv tayyarelerine ıc• 
şı harbetim~tir. Mess.-~mitlerO 
biri infilak ettikten ve di;;,.r!t 
de nlev aldıkbın Fonra geri ki 
lanlar kaçmı .... İngiliz pilottı. 

Hırvat gönüllüleri 
Şark 

cephesi re 
gidiyor 

, !osuna iltihnk evlem,ştrr. 
Lonclra, 21 (A. A.) - 1ııt1 ı 

bava kuvvetleri beş gündenbl 
2'ece, gündüz Almanyavı bf-.,.,..b r 
donan ctme>kte ve büvük hn-'i' 
sebcb!yet vemıclttedlr. 

:t.ağttb, .n ( A.A.J - Sovyellcre 
karşı mucadclı.-ye iştirak etmek W:e.. 
re 7..ağrcb ve civarından harek»t eden 
müteaddit gönüllO kıtalaruıdsn ııon. 

ra l)imdı ilk Bobnıık gönüllü kafilesi. 
nln de hareket ettiği bl!dlrflmektcdlr 

Kafile pazar günü Sanıybosnadan 
ve bugün Hıryat merkezinden ayrı\. 

mıştrr. Devlet reisi Pav~Uç, gönUllO
leri bizzat teşyi etmiştir. 

Hırvat ordusu gönül!Ulennin ku.. 
mandam albay makulj de bugiln ha
reket et~Ur. 
Hırvat hava kuvvetleri kumandanı 

albay Kaen. Hıı:-vat bava cUzUt&mln
rlle birlikte bundan evvel onrk cephe. 
cine gitmiJti. 

- Kııç yaşmda.smız '! 
- Otu7. iki., 
- Ne iş ya.paramız? 
- llellha Cemal hnnrmm odn 

hizmetçisiydim. 
- Mnznunun hizmetinp, ne aı

ma girdiniz.'? 
- Yedi sene e\rvel. 19 kanunu. 

aa.nide .. 
- Cinayet ha.kkmda bildikleri.. 

n!zi söyleyiniz. Hanımınız o gece 
yılbaşını t~'it için M&bmut Ata 
heyle gezmeğe "'İtmi.ş! .. 

- Evet rei.cı bey ... 
- Sa.o.t kaçta döneceğini eize 

"6ylememiş miydi? 
- C~ gPlcer.ğini söylem~ ve 

yatmamı, beideınememl tenbih et
mişti . 

- Her zaman Avdetin! bek -
!Ar miydinn, y<>kM böyle sizin 
y;ı.tman11,a mil6aade verir miydi-= 

- Bir ay evvel hastalıuunış ve 
hAli kendimi foplr)•ıı.rrıanw;tım. 
MelUıa hanım diğer hanımlara 
benzemez. Yaıomda ealllfanlan da. 
ima di4:ünür. Bana da: ··oım~r. 
kızım, sen çok yorgunsun, :talAn 
zayıfsın. Yat, beni bekleme. Ben 
kendim soyunurwn ... ,, dooi. 

- O ge<>e halinde bir gaytit.fı
hiillk var mıydı? Mesela fazla n~ 
sabi, fazla teliişlı mrydı? 

- Hayır, yalnl7..ca kederliydi. 
E6&.cıen ben onu hemen dııiına ke. 
derli gönnüşümdür. Hatt.8 bir kc. 
re gizli gizli ağla.dığma da şahit 
olıdum. ("Dmlllntt ,ıtl,.) 

Daily Telegraf gar.:etesi hrı" ... 
kalesinde şöj le diyor. 

Almruıyanm şimali garbi"'""t 
ki sanayi 13ehir•eri Çörc.-i1in be'°' 
natm·n miınn'\ını \'ava, yavaş ş 
lnmağa baalamış bulunuvorl• 
Malum olduğu üzer(' Çördl rıe\ c 
ba.hs beynn'ltınd:ı harbin ~ıı' 
bir yağmadan ibnret oll""'I~' 
Alman m:JIE."ine iht11r etml ti. 

Gec,.Jer kısa olduğu Jr;n tr 
bava kuvvetleri bom nrdıl""lııl" 14 

nı da.ha zlynde garbi ,.e mt'rlf' 
Almnnyn üzerine tek8if etnı" • 
clirler. Fakat geceler uznvınc-J I 
ı;iliz ta"yarelerl hava nn., .. ,.. . . ~ 

P!lrola.cıınn ıı•·arnk h'Hün ı\ '"" 
yanın hayati merk,.z!rı'"i ,ı ı 
şiddetle bombardıman PdecPk' ; 
clir, $imdi •·nntığım·,, ancak 
başlangıçtan ibarettir . 

Rakı şişesile arhadasıf1' Q 

ağır yaraladı 

Aksarayda Mollanşkı rr"h9 

~inde 6 numarada oturan R 
oğlu Nuri adında birisi dün 1' 
arkada.cılanndnn Ahmet rJ' ~ 
ile birlikte muhtelif veril' 
rakı içerek sarhoş olmu.~Jar<l1" 

İki arkadaş arac:ında bir il 
lrk bir ·meseleden dolayı ~ıı~ 
çıkmış ve Ahmet Erkin öniif", 
ki rakı şişesini kaptı~ı ~ib' :' 
rinin ha mn indirmiı;tir. ~1 

.. 

başından ağır suretre varrJ9' 
mış. Ahmet yakalanmL•:tır 

TARAÇADAN no~'J"( 

Tepebaşınrla n1ez.vlık c.(J 1 
ğmda 26 nmnarada oturı:ıfl r 
yaşında $erj Belli adındil 1 
çocuk dün evinin taraçasındll 
rn e t l' e d e n aşağı dil~ 
muhtelif yerlerinden ağır stıt! 
te yaraJanmış, Ş~li Çocuk lı 
ta.hanesine kaldırılmıştır . ..../ 

il 
ZA \.1 - Kı.ba.t.q erkl'.k 11,rl" / 

orta s ten sın 1 .So, 28.9.939 tarlfl1~ 
nJdığ'ım t.asdlkıuuneyl UI) ı ettJrtl W"' 
nl.,lnl ıtlıw.nı\'lnı<!ıuı f'!OkMnin tıll 
yoktur. 

ismet Buğdoycıo"'" .u ı .. 
laban a~a mah ile ı \ • 
a.yp 2'<"1ka$!'T >ı 8 

1 
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ah keme 
alanlarında 

Bir bayan avukatın 
macerası 

11 

Sana piyango çıktı, al şu paraları! 
-sonra da - Yanhşhk oldu ver şu 

Jaraları ! ,~ deseler, kimsede bu derece 
teess ·· r uyandırllamazdı 

M UliA.KKA.K_ K.1 yürUrkcn yel. 

1 
Pazclenen ve arkasında bir pc. 

·e \ g b1 dalgalnnan cUbbcsi ile ad. 
orldorlanndn. görtındUğU ilk da. 

a utanın 
ı dök ı,, kı.zarIW§tı. Omuzlan. 
.ıpkı b~U§ koyu .ııJyah saçınrı ilo 
tu ,... .... Yunan !ılozoıuna benziyor-

. '-'U°tlert 
, r Yerde, uzun topuklarmm 

l!aat gibi 

suzluktruı mıihmurlB§Nl ve ne yala.n 
söyllyeyim, biraz da mağrurl&§an göz 
!erinden anlıı.ş.ılıyordu. Halbuki fırın.. 
cmm muhakemesi aleyhinde yürüyor. 
du. O ı.se belki Napolyondan da daha 
llZimkAr ve metin görünerek ona oc. 
sareUer veriyor ve bir da.ha celsede 
§U noktayı ileri sürmekle kendi8inl 
hemeıı bcraııtıe mUkdfnUandırabllcoc. 

23ic VaAifla J3aşB.aşa 
-- -- ,_, ,,_,, - - ~ ,_., - .-s .-. 

• 
ıns akac 

ŞAKACI insanlardan mısı • 
nız? Ôyleyse bir noktaya 

bilhassa dikkat etmenizi tavsiye 
ederiz. Yaptığınız şakalar, karşı
nızdakine, ıstırab verecek dereceyi 
bulmamalıdır. 
Karşrsındakinin canını yakmak 

suretilc §aka yapmaktan zevk alan 
adam, anormal bir şahsiyettir. Can 
yakmak şeklinde şaka yapmak, kır· 
baçla karısını döğen insanın hırçın 
kana susamış tabiatinden zerrece 
farklı değildir. 

Onun içindir ki, "el şakası,, de· 
nen şeyden mümkün olduğu kadar 
sakınmağı öğüt veririz. Bu, hem
cinslerimize karşı duyduğun1uz 

omak 
merhamet hissinden ileri gelen bir 
nevi himaye tavsiyesidir. Şaka uğ
runda hendimize bir zarar gelme· 
sini istemediğimiz gibi, şakJ namı· 
rta türlü hoyratlıkların kök salm .
sına, meydan almasına ve bu yüz
den bir çok ahbabımızın menfur 
bir adam haline girmesini arzu et-. 
meyız. 

Eskiler, şakaya, "latif~,, derler· 
d.:. Ve bunun insanca yapılmasını 
temin icin ne güzel bir söz söyle· 
mişlerdir: 

LATiFE, LATiF .GEREK! 
Birisine takılacağımız zaman, bu 

düstunt daima aklımızda tutmalı· 
)'1%. 

oııhı.yc mUdilrll İlıanr AtlltuuıJıı. kartı 
kar§lyayım. MQlk.lyc ml'kleblnl bl~ 
dıktcn oonra kısa blr mUddet dahiliye 
vcktl.letindc çalı;ınn ve blr sencdenbcrl 
Heybcllııd3 nahiye mUdUrU bUIUl\&ll 
lbsan Atahruı çahşkanlığl ve dürllst. 
IUğil ile kendini Amlrlerlne ve halka 
sovdlrmi§ idarccilcrlmlzdcndlr. 

Kendisine bir sene zarfmda Heybe. 
Uadada ne gibi işlerin yapıldığını 

sordum. Blrnı: cı.ışUndUktcn sonra 
cevap verdi: 

- Adamız. dedi, daha ziyade a. 
ımde bir hayat geçirmek isUycnler ve 
brurtalarla mcskCtn olduğu için bUtUn 
gayreliml7J onların huzurtıı.rını tcmı
oe snrfederlz, Yeril hıı.llomızın ekseri.. 
sini eski deniz kurUan teşkil eder. 
Bunlar içinde adada da doğup, gene 
bu adada deniz mektebini bturdlkten 
sonra senelerce sulanmızda TUrn oay 

rağınm ıcrefini korumuş ve sonwıdn 
lbUyarlıynrak gene bu ad:ıd4 lstlraha 
le çekilmlf olan deniz kahramanla .. 
nmrz vardır. 

Ada deyince hatıra evvcltı. çam se• 
lir. Onun için çamların hlmay~lne 

azami dikkati gösterlyoruz Ayrıca 

ağaçlandırma tşlnc de ehemmiyet ver 
mekteytz. Bu sene Ynıı boyu ve Louı.n 
caddelerine 500 dışbııdak a~acr diktik. 
SIUlatoryoma gid n nafait yolun lkl 
tarafında kestane ağaçlan dikUdl. 
- Adanızın sıhhi vazıyet! nasıldır? 

tordan ıtt.ıratlı tıkırdıs!le kort. 
ı Uze:rıUrUyUp geçti. Herkesin gözU.. 

kt de sanıyord~ Ve bu hal ger. 

ğfn1 mukni bir llsıınla anlatıyordu. 
Ama bUtUn bunlara rağmen zavallı 
fırıncı be§ Ura para cezasından kurtu 
ıamallll§tı. 

1 
- Blrnz evvel do eöylemİştım. A.. 

dıının yerli halkmm mtıhim bir kısmı. 

-:::::=:=::::=::=:=:::=:::=:::=:::=:::==:=:=:=:=:================::::=:==================================~ nı da hastalar tc§kll eder. Onun için 
temizlik ve gıdıı tılerln<ı tnzlaca ehem 

Nııı: de böyJey<1.1. 
"ak YeL koridoru tam Wr tur yapa
"a hatladığı noktaya geldikten son. 

1 v':; ile ınnhkcme salo:ılıı.rma bak. 
'ıı lı ıateıcrı birer birer gozdcn geçir. 

· ,<>.er h 
' ı ne Uk illinden ııu belli oluyordu k.1, 

dekııncktep, ne lise, ne de Univer-
""- •ıntlluınlıırrndıı. bu kadar he-
--.ılanın bu tı.mış, bu kadar sıkılma~ 
Pak !tadar ter!ememl§ti. 
ll at, l(a§ları, vıızllcsinln ehemmi. 

1 ' ciddl!!ğt ile mUtenas1p bir §Ckll 
r lllıı.jUaktıı bir M harfi ı;lbl dtılmt 

!:&Pkın1ı1ı: hali.:ıdcydl. 
Koltul'h. 

ı;undnkı çantada bir yığın 
tak Old ""· ak u ..... , ikide bir kolunu tıırta-

nr1ıi:ıntaY1 yerleştirmesinden ve n.. 
nd dan da biraz yan yan yUrfimc.. 

en belli oluyordu. Hıılbukl, daha 
'anı katıığn birkac dakika evvel ba§-

11 bulunuyan:ıu. Herhangi bir da.-
;::ımadığı dn koridorda bir iki 
ıştı u Yapıp gitmesinden anlaıırı. 

Oa.ba 
r ertesı ve daha. ertesi "'Unler 
~d~ o • 

n alı§arak biraz daha so.. 
ıganı...... ' 

-,..rak ve mUmkün mertebe 
ıeın Cldcti h 
Ultat bu • eın de nC§ell • Zira, bir a.. 

etmek blrtoır1.ne zıt Del hasleU 
Dle<:burty tı an olarak ve e ndedlr - Bir !n. 

ı karak daha Çok d::ı utanmayı 
laını,ştı, adliyeye gelip gltmeğe 

Böylece birk 
rkada§la aç ay sadece mcslelt 

"Ce2ad n lle ôlcdent>-.. ı konu§mak 
'< v a bırkııç knUl davası dinle. 

eyn enteresan bir matbuat da. 
ında bu•u 

rtann ' nnıak Uzere 1tcillye kort. 
• ı 9.Ştndırıp durdu. 

r ınhayet bir gün mutadmdnn fazla 
eşe ile ın ..... 

l.lıya e, .. ıvc.nıcrı üçer, beşer 
hk tak, çıka geldi. Doğruca sulh 

ılık ~esının kapısı önUnc koştu 
ıyafcUnden esnaf olduğu anla

n bir adama yaklaşarak soluk so
a SOrdu: 

Ne 1 ını 0 du dah:ı çağırme.dılnr de. 

liayrr, bayan Abukntı 
- Oh • Oh öyle lsc rahat blr nefes 1 
Ytnı• · • diyerek çantadan yeşil bir 

ıa ~a Klğıdı çıkarıp yeıpazelcnmcğc' 
11 

actı. Ay aman ıılmdi b:ıyılacağım 
ahı, Ye>tlşemıyeceğlnı diye ne ko.

r korktum, bllsnnı 
:!ltu .... 
~ ekklll bir fırıncıydı. Bir gün be. 

Y ınemurıan tarafından fırında 
Pllan nıuayene sonunda dUkkn.nı 

gö rUleı-ek mahkemeye verllmlşti 
nt nasıl olmuıı da bir avukat tut. 

J~tu Bu b 
1 z nu lr tUrlU nnlayamıımı~ 

•lra bu tepeden inme olmuştu· 
Adlı~eye geldiği gün, bayan avukat 
ına tatıı lnUı gülerek yanasmış 
samımı ~ · 

u•t bir doat gibi derdini sor-., u. 
Sonra da: 

ece:~, korkma, Ben seni nıUdafaa 
1 diye ateşli nte~ıı bağırmış. 

Fırıncı: 

Fakat be 
tıkat p raaı n ... Nwııl söyllyeylm, 

verecek ... hald değilim 

Orasını düıUnın 
ıletln yı-rtnı buı e. Ben sadece 

k daha do-·ma.sı lçtn yardım 
' o• .:su IUm u"-• 

Kmek istiyorum. .,. una ter 

l~tc fınncı, böylece şlmctı bir av 
Ua beraber mahkemeye k u.. 
Ut c;ı acaktı 

raz sonra mahkeme önUnde 
nıer, !çerden tatlı ve !net' bir ~a:;; 
inin. bir dUkktının pisliğinden ve 
ç gtindcnberidir açılammaış 01 
keıer dolusu çoplUğUn Uç h<'ş snn.~ 
bir zaman için oraya bırakıvcnı. 

•Ş ve dUkk!nın d:ı ancak bu mUddet 
rftnda eUpUrülmemlş olduğunu ka. 

ettirmek l~n cmladığmı. tıtredt. 
duymU!jlardı 

Mnteakıp ceıs ;er arıı.ımdnkl gUn-

1 h
lc> avukat baynnm bu iş Uzcrlndc 

• I 101 bl 
r mUdnfan hazırladığı uyku 

- Sana piyango çıktı, al §U para
lan. sonra da: 

- Yanll§lık oldu, ver gu paraları 

deseler, dUnyp.nın en para canlı.suıda 

bu kadar derin bir teesaür ve lnki. 
sar! hayal uyn.ndırılamazdı. 

Gllzlerl hiç kimseyi görmez, bir 
halde, omuzları bir sairlfiımenam gt. 
bi Umftaizllkt.cn çokmll§, çantasının a. 
ğırlığı kolunu germiş, merdivenleri 
yavaş ya.vaş ineli ve c;•kııı gilU, 

Sonradan fgltUğime göre, bayan a. 
bukat bu karon tc.m.yiz de, Ankarayn 
gidip gelme bir çok bilet parası verC:. 
rek yığın yığın ma.srnflar cderelt boz. 
durmak için çok uğra§.mllj ama. gene 
muvaffak olamamış ve geçenlerde de 
avukatlığı tcrkedcrek bir avukat ar. 
kada§ı lle cvlenmU,. 
Şimdi çok moout ve çok iyi bir <ıv 

kadını olduğu, bunu bana nnlııtan za. 
tın lıarareUl konuşmasından anlll§IU.. 

yordu. HnttA kocasına da öyle yar. 
dıınları dokunuyormuş ki, .kocruımın 
son gün1ercfe "li çf>rr~!ı.\ttı.Yt"'ka~tİnf.'~ 
meslndcn do bclllydt, 

:tştc bu yukarda an.ıatbğun BCbob 
lerdendir ki kadm avukatıarmw: scy. 
rekUr. Fakat kıılburUstU kalan bu 
icadın avukatlarımızda birçok erkek a. 
vukatıarım:zla boy ölç!l§ebilirler. Yı. 
ğın yığın davaıan, ~ınnnı k8§ıya.. 

cak yahut permanant yaptıracak 

- vakitleri yoktur. 
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yaptrn beceriksiz! 

Su ilk okuduğum bir ka~ ~. 
tırİık not bile bana Leyla ile 
annesi arasındaki uçurumun 
dehşetı hakkında bir fikir vere
bilmişti. 

Defteri derhal koynuma yer-
leştirdim. . 

Bereket versin ki. Sofı de ça. 
buk döndü· •w· 1 _ Telgrnfı verdim, beycıgım · 
Feridun bey Leylayı hastahane 
de görürse, kimbilir ne kadnr 
üzülecektir. 

Sofi: . . . 
Size bir kahve pışıreyım. 

pasam! 
Diyerek beni biraz daha alı-

koymak istiyordu. . 
- İstemem. dedım. acele ışle. 

rim var. Gide) im. 
Ayakta Sofiye sordum : 
- Feridun beyle I.eylfı iyi an· 

!aşmışlar mıydı? 

Va7 içinde: 
ıuıııım 

ist~nbulun tiya rosuz, 
sinemasız en sakin yeri 

e a 
Adanın genç ve çalışkan Nahiye 

Müdürü neıer anlatıyor? 

He)beliadadan bir gôıUnU 

y .AZ, lstanbulun eşsiz güzellik- ratılıın, fakat sonradan bUUln eski 
lcrlnln muhteşem bir dekor ha tışıklarrnı ve aevgilllerlnl kaybeden 

llnde görfindUğü bir mevsimdir. bir kadın gibi matemlldir. Bugün on. 
Nereye bak&.'.ı.ruz, nerede dolaşsanız da eski gUzellJğinln lzlerlnlnl görcbl.. 

seyrine doyum olmıyıın iç açıcı bir lir ve cazibesinin tesirini dıılıa hissede 
mı:ınzarıı ne kal'§llaşıramız· billrlz. 
Tatlı kıvrımlarla • bugün i~cll fı. Ya Ad:ılıır? Marmaranın pırıltılı 

çıd:ın farksız' olan iki denizi bideşt'· sulan arasına serpilen bu zUınrUt par. 
1 ren boğazı: sanki bu iki cehennem çalarmın le§kll ettiği grup, latanbu-
ummanının arasında bir C(nnettir. lun flfthl bir aşk köşes!dlr • 

İki tarafında köhne evlerin sıra. Adalarda her yol, her çam dlbl bin-
landığı, Uzerlnde eski vnpurıarın ho. bir aşk hatırası saklar ... 
murdana homurdanıı d'llaştığı Haliç, • • • 

1 
gençliğinde yüzlerce t\şıkı \'e sevgili- Bir pazar gUnU Ada iskelesinden 
si bulunan, kendi için şaheserler yıı· Akay ldarcslnln yeni vapurlarmdıın 

Hızmetçi kadın: 
- Evet. dedi, ilk önce çok iyi 

~vışirlerdi· Feridun beyin biraz 
çocukça tabiatleri vardı ama, 
Leyla hanım onu ~k severdi. 

- Sonra sevmemeğe mi baş. 
ladı? 

- Evet. Arayın sorm1z o!du. 
l<endı arkndaslariyle dnhu fazla 
meı gul olurdu. 

Feridw1 bey ne yapardı? 
- Her zaman gelir giderdi. 

Bazan sinemaya birlikte gider. 
lerdi. Fakat, bana sorarsanız, 
<'Ski sevgılerini çoktan kaybet 
mişlerdi derim .. 

-Bunun sebebi neydi? 
- Bunu ben de merak E>der. 

dim. pasam! Bir gün küçük ha. 
mma sordum: ''Damat bey cok 
mızik bir genç. Ona neden e kisi 
gibi iltifat etmiyorsunuz? .. 

- Ne cevap verdi? 

- Bunun sebebini kimseye 
söyliycmem, <jedi. ~Icrnk ediyor. 
dum. Bir gün tekrar aynı suali 
sorunca, küçük hannn deli gibi 
üzerime yürüdü: "Bunun bir da 
ha sorma bana. Sebebini söyler. 
sem ,aleme rezil oluruz . ., d-edi. 

Leylnnrn bu sözU de beni dil. 
şündürmüştü. 

Bunun sebebi o kadar iğren(( 
bir f'Cymiydi ki, aleme rezil ola.. 
caklardı? 

Sofi içini çekerels iH'ive etti: 
- B<mce küçük hanım. o gün 

delirmiş sayılırdı. Ç.Unkü. o gün. 
den sonra kendisini çok değiş. 
miş gördüm. 

- Annesiyle arası açıkmıydı? 
- Hayır. Annesini çok sever. 

di ve hürmet ederdi· 
Sofinin sözleri de munmmaya 

benziyordu. 
Gerçek, hayatı insanlar mu. 

rımmalaştırıyordu. 
Leylamn hayat felsefesi ma 

nasız değildi. 
Hizmetçiye şunu da sormak. 

tan kendimi alamadım 
Hanımefendinin alakadar 

oldu~u bir erkek var mıdır, 
Sofi? 

- Aman pa am.. Bu ne de. 
mektir? Hanımefendi öyle bir 
kadm mıdır? 

- Hayır. Çok namuslu .çok 
kıbar ve aklı başında bir kadın· 
dır. Buna ben de şehadet ede. 

tlbnn Atnhnn 

birine bindim. 
Aman Allnhım ne ko.labaııkl 
"Mahşer,. kelimesinin mUb:ıllğasız 

kullanılacağı yer işte burası. 
Koca vapur lçlnııc oturacak tek blr 

yer kalm'lmııı • tıı.bll, lUks mevki mUs 
~mıa-. 

Vapurun tçl bfr Alom. Kırmızılı, sa
rılı, mo~lu, mavili. pembcll, yeşilli 

kıyafeUerl ve acalp ıınpkaları ile ka. 
dın yolcular herkesin b8.fı:cıı. eğlence. 
sini tt'§kil ediyordu. 

Vapur Heybellndaya doğru sUraUe 
kosmnya başladı. Her kafadan blr 
ses çıktığı için kJmsenı11 ne söyledi. 
ği anlaşımıyordu B<>ş on musevt va
tandaş vapuru,n baştaratmdn bir grup 
trşkll etmişler şarkı ııöyJUyorl:ırdı 

Bu grup tam tcchi1.atlı idi. Su §i§e.. 
terini bile unutmamı lardır. Adadan, 
beş para harcamadan dönecekleri mu. 
hakknktı. 

Nlhııyet vapur Heyb Unda iskele. 
sine yan~tı. Vapurdıın odııya doğı'u 
bir insan selinin aktıtı görUlliyordu. 

Heybcli::ıclad::ıyım. 

İnsan seli adayı lsUır\)·n başladı 
Çamlıklara ve çam llmanma doğru 

Akın var. Mis glbl çam kokusu ta bur 
numuza kad::ır geliyor. 

• • • 
Hcybclladanın genç ve kıymetli 

rim. Zira onları Cevdetle evlen. 
dikleri gündenberi tanırım. Fa
kat aradan yirmi sene geçmistir. 
Dünya bu.. Olurya, şeytana u. 
yar da birine göz atar. Leylü 
da bu sezer .. İzzetinefsine doku. 
nur. Mademki. Leylanm zihnini 
kurcalayan bir "rezal-et" mesele· 
si \'ar .. Leyla aile yuvasında bir 
isknndaldan korkuyor demek
tir! 

Sofi fazla bir şey söylemedi. 
- Bundan başka bir şey bil. 

miyorum, pasam! dedi . Feridun 
bey çok kibar bir gençtir. Hem 
de - nasıl söyliyeyim? o kn. 
dar uvsal ki.. 

- Uysal mı dedin? .. 
- Evet. Bunu hanımefendi 

söyler. B0 n bu kelimeyi ondan 
öğrendim. Ne demektir bilmem 
ama. Zannederim. çok ıyi adam 
demektir. 

Uysal.. 
Bu kelime hiç de hoşuma git. 

memişti. 
Medihanın, müstakbel dam ... 

dmın uysallıi?mdnn meınnun ol
masının sebebini bir türlü anla 
yamıyordum. 

- Sofi! Ben gidiyorum, de
dmi. sakın bugün geldiğimi kim. 
seyc söyleme. Bunu senden kü. 
çilk hanım rica etti. 

Ve eline bir miktar bahşiş ve· 
rerek, kendisinden söz aldıktan 
sonra apartmandan ayrıldım. 

miyet vermekteyiz. 4 doktorumuz 2 
eczanem.iz, bundan b!ışka 250 yatakb 
modem bir sanntoryomumuz var. 

- Çamların konınmıı.sı için al(l1.o 
dığmız tedbirler nelerdir? 

- Ad:ı Uç çam mmtakasına ayrı).. 
mI§ttr. Hor mıntıka bir bckçlnln 
nezareti altmda bulunuyor. Sonra 1t. 
falye tcşkiltı.tmıı.z da çok kuvveUldlr. · 
Bizim itlulyem.lz ehir ittnlyesine hlı; 
benzemez. Otomoblller dik yokuşu 

sUraUe çıltabllecek §Ckllde yap·Jmışlır. 

Fakat ç!mınnn düşmanı alnız 
yangın d('~ldir. İlkbahara dogru a. 
ğaçlann en bUyUk tırpanı keseböcek. 
lerldlr. Bu kurtcuklar gece ynrısı fa. 
allyı>te geçerek keselerinden çıkarlar 
vo ağacı ltemıJrmeye başlarlar. Bunun 
önUne geçmek için tek çare kesclcrl 
toplamaktır. Her no ilkbahara doğ. 
nı mütehassıs amele çamlıklara çı... 

karak kesoböceklcrinl toplarlar. Bu ~ 
için amele muayyen bir yevmiye at. 

. maz. Biz her kes ıçln blr kuru, v • 
rlrlz. 

- Bir o.mele gUndc kaç kese topla. 
yablllr? 

- Belli oımaz. Amelemn kabUlye. 
tine b:lğlıdxr. :Me IA Antıdolunun bir 
çok yerlerinde sırf bu işle uğT8§an 

öyle mUtclıassıs amele vurdır ki, ilk. 
baham doğru adaya gel!rler ve günde 
2()()..300 kese toplarlar. 

- Demek gUnde 2 lira yevmiye ıı. 
lan amele oluyor. 

- Tn.bil, hattlı günde 4 lira alan 
amele bile görWmUştUr. 
İhsan Atnhnna son olarıık ıu auall 

sordum. 
- Heybcluıdanın daha mükemmel 

blr hale gelmesi için ne gibi tıısavvur 
larmız var? 

Su ihtiyacımı~ mühımdlr. Gerçi 
bUtl,ln evlerde sannıç vardır. Fakat bu 
ihtiyacı karşılıyam:ız. Hcy~liadada 

sinema \"C tiyatro yoktur ve buna ın. 
ırnm da görmUyorunı. ÇUnkU buraya 
gclrnlt'!r şehrin gUrUltUIU hayatından 
kurtulmak lsUyenlerdlr. Fakat halk. 
odasının gcnl§lctişmeslnc yerli hallmı. 
ihtiyacı bakrmmdnn 1Uzum vardır. 

Nahiye mUdUrlUğU blnasmmda ~ 
ka bir binaya naklini dUş11 • ı · 1>nız. 

l{ndrl KA ll AB \J, 

Defter koynumda bir bomba 
ağırlığiylc beni sıkıyor. 

Şimdi nereye gideceğim? 
Doktor Nurcttine ~ötürüp: 

- lşte defteri getirdim .. 
Diyerek, ona hemen teslim mi 

edeyim? 
Yoksa bır yerde oturup.baştan 

sonuna kadar ilk önce ben mi 
okuyayım? 

Bir rom~ınm tahammülü. 
böyle bir işin sonunu bekliyecek 
kndar geniş olamazdı. 
Beyoğlunda bir gazinoya otur. 

dum. 
Defteri bir kaç saat içinde göz 

den ı;ccirdim. 
Şımdı size bu esrarengiz mace

ralarla dolu bu defter hakkında 
ne söylesem. hakikatin \'Uzde 
bırinı bile söylC'miş olamaİn. 

Defteri okudukça ürperivor. 
dum. 

Bu. bir genç kızın hatıra def. 
terinden ziyade, Ameriknda ya
zılmış korkunç znoıbı hikayele. 
rine benziyordu. 

Ve ben - itiraf ede;im ki -
vazıcılık hayatımda bu kadar 
z:ıbıta romanını okuduğum hal. 
de bu derece heyecanlısına ve 
bu derece mernk ve alaka uyan· 
dıran bir mevzua rastlamamış. 
tun. 

l\Ieğer bir genç kız hayatta 
nelere taha.nunUI edebiliyormu.<;! 

fDevamı oor) 

• 

• 
1 

ya .. 
ül 

e 
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rı 

ni· 
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• 
- Bırakınız işimi bildi • 

ğim gibi yapayım. Size der. 

hal Artur meselesim halle. 
deceğimi vaadedıyorum. 
Şimdi Skotland Y nrda gidi. 
yorum. Derhal Maribanın 
maskesir.i yüzünden ataca. 
cağım. B::ma inanabHirsiniz. 

Bu "bana inanabılirsiniz,, 
cümlesinde öyle derin bir 
tehdit. "Mariha Li,, kelime • 
sind::? oyle bir ı ·.ihf af hatta 
kin varfü ki Ledı Pikurst bu 
sözleri dinlerken adeta ürk. 
tü. Ledi hemen başlarına gel 

mek i.tzere olduğunu hissetti. 
ği bir beladan pek ıırkmek. 
tedir. Bir felaket hepsini, 
kızım, mis T odgeyı, Arturu 
büyük bir tehlikeye sürükli. 
yecektir. Ledi zaten mis T od 
geye telefon ederken yaptığı 
itten pişman olmuştu. Mari. 
ha Li bir cani olsun ha! Da-
vit Kollarsonu o 
peki ama niçin? •• 
bir hakikatse ... 

öldürsün! 
eğer bu 

Ledi mis T odgenin Mari. 

ha Liye amansız bir düşman 

kesilme!İnin sebebini bilmi. 
yor. Mariba Li, lngilterede 
mis T odgeye muvaff akiye • 
'<İne kafa tutan tek adamdır. 
3irkaç ay evvel bir katilin 
nuhakemesi yapılıyordu. 
.1is T odge bu katilin avuka. 

.ıydı. Avukat katilin suçsuz 
olduğunu iddia etti. Mariba 
~i öldürdüğünü isbat etti, a

dam mahkfım oldu. Adliyede 
böyle hadiseler hergün olur 
ama mis Todge böyle bir va
kayı kolay kolay affedemez. 

Ledi Gordon Pikurst içini 
çekti, ve odasında şaşkın şaş 
kın oturan kızının yanına 
geldi. 

Saym mll~terllerlmlzln nazım dlkkatlne: 

Pırlantalı ve elmaslı ııııat Jemek, bir kelime ile S t :rı.· G E R S A A Tt demektir. Çünkü: 
Pırl:uııalı ve elmaslı saatlerin bUtUn hakiki evsafı mc§huru Alem otan SİNGER saatlerinde toplanmI§tır. 
nun 1çin: Saat alacağınız zaman. tereddUtsUz SİNGER saati almalısınız ve saatin üzerindeki s!NG 

markasır..a, müessesemizin adreııine dikkat et.neniz ldzımdrr. 
Modny: takip eden her asri kadın için kıymeUI taşlarile ve nefis lşlemesile baklkaten nazan 

celbed~n böyle blr harlkul!de StNGER saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SINGER SAATi; hoşa gidecek en makbul ve en güzel HEDiYELiKTiR. 

Çeviren: MUZAFFER ESEN :So. 82 • A Elmaıılı ve 11 pırlantalı 600 ılra.. 

göz kırpmasile sinirlenmiş mis T odge. Karşıma çıkıp 
bir Skotland '\' ard müfettişi. 
ni itham etmekten hiçbir şey 
çıkmaz. M:::~·etimde çalışan 
bütün adamların her hareke. 
tinden mesutüm. Onlar ben • 
den aldıkları emre göre hare 
ket ederler. 

Emscılleri gibi 15 sene garuntilidir. 
olduğunu gösterdi. 

Mis T odge kati bir sesle 
sözünde devam ediyordu: 

- Skotland Y ardda bir 
alçak var. lngılt7 polLini ı 
mutadı olan kanuni yollar • 
dan yürüyerek suçla müca -
dele edecek yerde aklına ge. 

ŞUNDAN B.UND4N 

-Ben ••. 
Ziyafet 

len her işi yapan biı adam; - Daha sözümü bi• .. irme _ 
Hiç bir şey önünde tereddüt dim mis. Size Mariba Li hak. maSQS znda 
göstermiyen birisi; bu ada. kındaki ithamlarınızın çok 
mm bütün ithamları abes, manasız olduğunu söyliyebi- Filadelfiyah, meşhur Ameri. 
bütün raporları riyadan ilıa- lirim. kan milyonerlerin<len Dikney, 
rettir. Yaptığı her iş müb - _ Fakat... ölmezden önce hazırladığı bir 
hem ve kar!Ilakarışıktır. Va- _Durunuz, ıurasını ilave 1 vnsi~et.r:~n;e . mudbince .. b?~ün 
kıa bu adamın muvaffak ol- edeyim ki biraz evvel Mari. zengınhgını hır tek ha!ıdı ıle, 
duğu işler de var. Zira ken- ba Linin tevkifini emrettim. aşQrsınn, bahçivanma ve bir pro. 
disi çok mahir bir rejisör gi- _Neler söyliıyorsunuz? fesöre terketmişti. Fakat vası 
bi harekc·'L ediyor. Kötü a. _Evet \.evkififini emret _ yetnarnede şu şart yazılıydı: 
dambr ::lrasında bir çok ta. tim fakat Davı't Kolla Dikneyin varisleri her yıl bir 

d ı,.ı 1 t b d ' rsonun . f . nı ı ... arı var. ş e u a am- katili oldug- . . d _.1 A zıya et tertıp ederek zengının 
l . d d' k" uçl la ı u ıçın egı ' r- d - .. .. .. 1 ca.k ar sayesın e ır ı s u r tur Kollarson d ogum gununu kut aya lardır. 

ı ı b'l B adam u zamanın a K ti .... nd . . 'sk ya ta aya ı ıyor. u .•• te k"f t d' -· . . M 'b· u aına gıum e .zengının ı ·e v ı e me ıgı ıçın arı a . . • 
- Rica ederim mis.. L' · b k b' d letı, muhafaza cdılmektc olduğu 

ının aş a ır suçu a var: . 
- Bırakınız da bu kısa Art K ll 1 yerınden alınıp sofraya konacak 

1 · b" · · B ukr l 0

1 
artsonunt <açmş·a~ıd.. ve bira içenler ye"·ip i,...erken is. 

söz erımı ıtıreyım. u a- nı 0 ay aş ırmış ır. ım ı J ~ 
dam canilerin şahıdır. Meş- b · · · l b l b k kelet de orada bulunacaktır. 

ıd h 
em ışım e aş laşa ıra ma Zenginin ölümünden sonra ilk 

gul o uğu er işte bir adam mzı rica edeceğim. Size baş. 
yakalar? Bu muvaHakiyet • k l z.iyafet tertip edilmiş ve vasiyet. 

? a söy iyecek bir §eyim yok. name ahkamı mucibince zengı· · 
ler size garip gelmiyor mu. M' T d 

1 ıs o ge koltuğunda kı- nin i~keleti sofraya konulmuştu. 
Bu muvaffakiyet er, kendisi- ld 

ı d 
mı anmıyor bile. Gözleri öf Fakat korkunç bir vazı'vet alan 

nin canilerle fazla a aka ar k d J e en kıvılcımlar saçıyor. sofrada hiç kimse bir tek laf 

Bu da bir 
adet 

lcviçrenin Glarus kantonunda 
bulunan delikanlılar sevgilileri 
önünde dize gelmek mecburiye· 
tinde değillerdir. Kızların ayak. 
!arma kapanmayorlar. Adet üze· 
re. içerisinde birtek gül bulu. 
nan bir saksı getiriyorlar ve 
sevgilinin penceresinin kenarına 
koyarak neticeyi bekliyorlar. 

Kız. çiçeği alırsa, "evet mu· 
vafakat ediyonım., manasımı. ge. 
liyor. Fakat çiçeği soluncaya 
kadar onda bırakırsa, delikanlı· 
nın. aşkını başka bir kıza ar~~
mesi tazımgeldiği anlaşılma.kt3· 

dır. 

57 mekteo 
değiştiren 
çocu/, 

olduğunu göstermez mi? Bu B k d h k • a ışın a a iki 1>ir kin o. konuşamanuı:: ve alelacele '"·e. 
vaziyet karşısında kendisi - ku B f J D:inyada erı çok nıe:-tepler 

nuyor. aşmü ettişin du • mekler \.·endikten sonra herkes 
nin de hir cani olması ihtima d ki değiştiren cocut,un Amcrıi<ada 

a arında ise alaycı bir te. ikrah ederek uzaklaşmıştır. 
lini düşünmediniz mi? Bu bessüm var. o!duğunu bili~·or musunuz? 13 
düşünce size bir çok hadi. _ Bu mı:ameleyi bekle • İı:!kelet. bundan sonra ziyafet· yaşında bulunan ve bir cambaz. 
seleri izaha kafi .gelir. Şim- miyordurıuz değil mi mis? te tekrar hazır bulundurulmak hane ~ahibinin kızı olan Ciyun 
di size .soruyorum: Artur maamafih bu vaka her halde üze e muhnfaza. edildiği yere ko. Bank, bugüne kadar tam 57 
Kollarson hakikaten amca- hayatınızda knrşılac.acag~ mız nulmuştur. mektep değiştirmiştir. Bu çocuk 
Sinin katl.lı' mı·dı·r? -ı: cambazlık mı '"'apı.vor, tahsil mi 

• • son muvaffakiyetsizlik olmı. J 

M. b" I b. f ediyor dersiniz? 
- 1s, oy e ır sua ••• yacak'Lır. Biraz sahırlı olu. 

ıwm~~ 
/ > 

ı-EK-~çu-~O-.~-n~-A~---u!~f 
,Bil knp<>na ekleaerdı riııd"' 
verme Ul..nlan 1:. 8oa Dakl~;I 
n.au attrldil~.k&lr. ıı:;yıeaJP' 

ıöaderee ok•yueuJa,.. malıl" 1 
mail here earua adre.locı..J 11!1 

teri~) .• ı 

Evlenme teklifleri 
• Yaş 35, boy 190, kilo 96. 

gUzel endamlı dul 100 lira. aYI~ 
nız annesi bulunan fen m~.c!J > 
bay; kendi tipinde dul, kiJllBV. ? 
bayanla. evlenmek lstemeltte ~ 
Tezcan) remzine müracaat • 

• Yaş 30, lise ve yedek aut>S) 

mezunu ayda 63 lira maa.§1 ol!I' 
senelik blr memur bay; ortJl 
genç bır kızla evlenmek ısteıtl' 
(Kıvılcım) remztne müracaat' 
iş ve işçı arayanlar: 

• Ayda on lira üc•etıc ;.nl 
dolaşmak üzere 3~-ıo ya§ınd' 
yana ihtiyaç vardır. lst.yenıerı:' 
tlh Sarac;haneba§ı Horhor cnd6ıl' 
şll tekke sokağında 40 nıııı:ıar' 
tor CelA.l Kayabaya mUraCS.Stl" 

• Ehllyetll bir §O!ör taksi. . 
veya kamyonetlerde 1.§ arllıil8~ 
lG. Akdal) remzine mUracast 

• Bir buçuk y8.§ında blı 

bakmak için bir dadı aranııı1~ 
Namuslu olması, çocuk yet" 
bulunması şarttır. tsUyenıerlJI 
simde Taksim eczanesine ııı 

lnrı . 

• Bir buç••k sene evvel ı;tıt 
askeri mUtekaidin 19 yaşınd' 
babasının ö!UmU yUzUnden ti 
de\•am edememek mccburıyettı1 

B 1. Bu 57 mektebin hep:;i de Şi· 
- u sua ıme ne cevap nuz. Artur KoJlarson yaka. Bu genç, kendisine babalık 

k 
· · B ··f t' mali Amerikada degwil. Meksika l<1' verece sınız. aşmu et ış }ansın, mahkemeye verilsin. ve kendisıne bir sene de.ha o 

) 

Ceyml·s Olı'ver Torkanay '· O d . ve Kanadadadır. yardrm edecek bir bayır satıl 
ra a Jüri azası sizi dikkat. 2 7 Başmüfettiş bu küstah ka le~inler, Arturun suçsuz ol. 2 . .941 ne sUreeeğl şartlan kabul<- ıf' 

d k d k h
'- h 1 d - 1 . d 18 03 ~alon 20.4ti Alfred R asil Rıza Ti ycrtrosu bulunduğunlJ bildirmektedir. 

mm arş ısın a a ı<a a ar. uguna on arı ınan ırınız: dl) remzine mUrncaat. 
la gülmekten kenc!ini zor 8f'ni deg~il ! lS.

3
(1 Morekmelsetkraetsı Cortot Bu gece Doğancılar Ayp:nk. yarın • Almanca bilen bir ynı<ııe1' 

ıı.oo Ziraat tıı.lt· vn · 
- Mariha Liyi tevkif etti- zap•,etti. (Devamı 1ıar) a-am Baftlarbnşı Hlllede talebesi mUsalt şartlarla. ııs~ 

J"eceğini söyledi. - Affedersiniz mis .• Ba. 18.40 :a~~~s:r- 21 10 ;~:: \' E L t N t N ç o ( u G u yazlye, fizik, almanca der!I 

- Ne dedi anne? 

,#•••••••••••• .. •••••••••••• ............ lllıııııı. Kom dl 3 perde. Halide Plşkln'in (H.N. EJ remzine müracant . ...ı 
- Onu tevkif mı ettire- na böyle bir suali dahiliye '··· D I'~k;:;·ff;f:·,····8···a· .. k··

1
•m••" '·· kt!strası §arkıları l~Urnklıc. • Lise taıebelerlne transııv 

cek? • müsteşarı veya müddeiumu. .... 19·111 S!llon or- 21·3° Konuşma --<>---- ıcr. İlk ve orta talebelerini i~ 
il 0-.ıhlllye mütelıa"lsrsı :: kestrusı 21.45 KUme kon· ,...) r 

- Evet, onun Davit Kol- mi sorarsa cevap veririm. .. •• 19.30 Ajans sen Be 11 "'> 0 1u Halk s;nemasr tlhıı.nlarına hazırlar. (K.B 
1 

:: Tak-im: TallmhBne :: "' 
larsonu öldürdüğünü sam • - Sahi mi? 1 ii Güngor Ap SE 19.45 Fnsıl be· l!:!.30 AJans Mutlıu· 11 dı 11.s< dıt m~r:~.:tca dersler için ktıçOI' 
yor. Şimdi Skotland Yarda - Sahi mi? :: Rer.:-Un öğl!'den ııonra :: yeti 22.45 Dans ı - Çöı "'llfıhşörll'n ı ı:rı kı~ıını bostan sokağı numara 13 ıe 

'tt' .. f tt' • k . . ş· d. b •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••····· 20 15 Radyo ga.· mUzil>fJ ı k ili bl \t gı ı, mu P. ışın mas esım - ım 1 söz sırası enim ı ···· .. ·····~···········......................... . b e m raen. r.crnı filmi Noa Volbrück'e mUracaat. 

~~d~~~~. ~--~---------~~ı~-------------~--mz•et•~•ı-u•------=T=!=-~'~<0Eç~3~kç~ı•Mgr~\d~a•"'~'----~·ru~~~~~ 4 ,_ bilen gene; bir bayan aabıı 
6 

SAAT DOKUZU YEDi H ,· k a"" 9 e TE NAKLEDEN; den sonraları tercUme ı.şıerlıt 

L EFOND mnk Uzere 1.§ aramaktadır. ~,ı 
DAKiKA GEÇiYOR L.L. ônn terctimeler de yapabilir· 

~---• ·---• remzine mUracaat. pl 
Mis T odge daireden içeri- • Almanca, frnnsızca, ınS 

ye girerken başmüfettiş göz. SUzan yemeğinı ynr:da bırakıp s:ıhl matmazel, isminizi liıtfeder _:.,Tamam, bay ... Kıi.,ü! Ya siz? :'ğer dersler mUsalt ş:ırtııırl' 
lerini kal dırdı ve mısafırine telefonu eline aldı. Konuşan bir misiniz? " mutlaka liiz:ındı. Süzan hayatında "ıitlh Macar kardeşler cadd~ 

Siz kimslnı'z?. ı'lk cl"fa a<>1 ı kaçı k ıs· t 1 2"' d tü k f baktı: urkek sesi icli: _ Süzar. ,- ,.,.:ı: rma em yor. • · .., yaşın a r çe. 
- !smim Ancelo. rumca okur yazar bir baY11 ı:ı 

- Siz mi geJdinız mis? - AUo ! Orası "Komodor .. otPli - Süzan ! Ne güzel isim!.. Şim· du. Bu sebeple ertesi gün ilk işi maktadır Tczglıhtarıık yııP' 
N d k 

mi? Lütfe B R f · · d ı · · - İspanyol musunuz? glizell:.ğın: tamir ('tmek oldu. s·. _ e eme istediğinizı • · n ay omono u verır ui ne ers nız, ncamı yapacak mı. :ıolttor yanında c;nlışabt:ır 
anlıyorum başmüfettiş. Çok mi.siniz? smız?.... - Hayır. Rumen. Şimdi, maL en.k bir banyo ve mesajdan sonra :)zcnı remzine mllrncaat 1 

meşgulsünüz, vaktmiz kıy • - Burada Romonof d.Jye bira. - Biraz rahatsızım. Bu sebeple mnzel Süzan, mutalı k mıyız? GEC. flfı.hi kokulara bUrUndU ve Uç saat • tyı bir muhasip 1!11 ı.rsıı:ı 
metlidir. Benim de kıymet- ı dnm tanımıyoruz, maalesef. Her yatağımda istirahat etmeği tercih le<:eksiniz, değil mi? Akşam saat müddetle bClrbcıinin mahir elleri l letiycnıer lstanbuı posta ıcııt13 

halde y l b f 1 eli "'cdid i . "V' . t l' it • b 1 b ki eli muhasip remzine mUracaBt lidir. Emin olabilirsiniz. ' an ışınız var, eye end. e yorum. J e s zı ınıpeg,. o e ınin ka.. a maa sa ıra e e . /. 
Binaenaleyh çok kısa söyli • .~ Daha iyi ya... Hatta daha - Ben de bu dakikada aynı va· pısındıı beklerim. Oteli biliyor mu. - Genç, güzel ve sarışın olmak ıer~ 7 lnc! sınıfı aııe vıızıyetl 
veceğim. mükemmel ... Allahınızı severseniz, zlyetteyim, jnnnıyor musunuz? sun uz? isterim. ıe bırakmak mccburlyetı.ııd~ 

Mis T odge odadaki ko~~uk kesmeyin, matmazel ... O kadar gü· Paris yalnız başına bir adam için - Tabii. Ama beni nasıl tanıya· Dedi. Berber de hakiakten iste· ttırkçe. tranııızca. ruıncıt \ft!dlr 

.ardan birı·sı'ne oturdu,· neşe. zel bir sesiniz var ki! Onu dinle. al3.ka uyandırıcı bir şehir değildir; caksınız? v• , bllen bl.r bayan iş aramaı<UI çı 
li neteli etrata baktı, bir mck zevkinden beni mahrum etme ölü bir §ehrc benzer. Halbuki ya. - Ha, orasını mernk et.meyin. 

gıni yaptı. rııns \'erebl.lir, (Su•an) reıı'I 

mu .. ddet mı't'fetlı1t.ın yuzunu meni:;i rica edeceğim... nıında siz de olursanız ne güzel eğ· Eminim ki, sizi ilk bakıc:ıtn tanıya. 9 S ~ ~ Saat 1 da üz:an "V'nipeg,, ote. 
tetkik etti. Sonra garı·p garı'p Meçhul ndrun SUzanm hoşuna !enir.iz... cağım ... Orövuar! Süzan !., 1 ·t.m· b ı !inde id . Kapıcıdan sonnıya te. 
au''ldu··. gı ıyc aş amıştı. - Davetinize teııekktir ederim; - Orövuar, Ancelo!. U d v • 
~ N ı şebb s c ecegi srrada takrıben 40 

R
. d 

1
. - ı C' ist yorsunuz, söylesenize? lilkln, dediğim gibi, yorgunum. Se. Slizan o g ce hiç uyuyamadı. 

- ıca e erım mıs, söy ı- yaşında, çok şık giyinmiş kibar bir 

·ııca.a t • 228 ıııf 
• TUrkçc fransızca aztlf ~ 

ırta talebesine rlyazly" Ul,.uı 1f 
rafya. ve yurt bl!gls! der»!~ 
remzine mUracaat. 

Yeceklerı·nı'zı· çabuk Lo"yleyı' • - Rumen pavyonunda akşam yahatten yeni döndüm. ~faccralara pek alışık olmadığı 
., v • b b hy tebessümle kendisine yaklaştı: Aldırını•• 

. yemeg nı era er yemeyi tek!U - A, ben de, matmazel! "Kan., ~in bu hfıd'sc onu çok düşündür- •• I 
nız. d -' · M l 1 s·· ? ı\.p .. ıcıa remlıtlf'rl -h 

S 
e ~eKtim. Yok eğer yedinizse baş şehrinden heniiz yeni geldlm. Bu dü. Bundan maadn Anceloya haki. - a maze uzan· • "~ ._. ' 

- öylü_vorum, sayın bay k v E t' s· d lm Kuyucu.ıarımıua aaıwat ~. 
f 

a bir eglence yerine gidelim, O" gerait karşısında mesut soframızı kati söylomedib<Yinden bir vicdan - ve · ız e, yanı ıyorsam _,,,,,_ ·.J 
;nü ettiş. Beni çok dikkatle mektuplan hJareh&ııenıt,... ' 
dinlemenizi istiyorum, cün. lur mu? Siz nereye isterseniz... yarına tehir edeblJir miyim? Gele· azabı duyuyordu. Çünkii Süz:ı.n ar. bny Ancelo desil misiniz? .. ııı.hıaıı eJlf'Jf' kMlar ~1' 

Süznn gu"ldU: ceg-u· 1ı·ze so-z verı·~·or musunuz?. l k k .. tik rl ··ıw E rt tm l ı kü size çok ağır ve çok ~mü. ı uç cgı . ; kocasından ay· - v ' ma aze ... ,.r 1ıır &ldırmalan. 

h 
- 1şte bunu kabul edemem. - Güzel ama. cizi tanımıyorum. rılmış olgun bir kadındı. Sonra, Ve ikinci gençliğin bu iki"ô.6ık.,ı <PAk 37) (8. 3) CM.. ıs> I~ 

İm bir meseleden bahsede • Ç" k" rf . 1 1 ~vllt 155) (Tekyııdı% s>1 n u sı güze sesim bozmamak - Ne diyorsunuz? Aman mat. sarışın değil, esmerdi. Ve nihayet Parls gecesinin neşe ve a.şk•nı ta.t· ':ır"' f 
ceğim. Bu meselede Britanya · in ak ıBnyan afc;ı> (2092) (lı. : 1 ıç şamları katlyen dışarı çık. mazel ! Ben s1zi sesinizden tanı_ yirmi iki yaşında değiJ, otuz be§ mıık üzere salona girdiler. İkisi ed l" 
polisinin havs;ye'~i mevzuu. <Rekl (Çöl) (Deniz 
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hahstir. marn yorum. Bakın :güzel, genç, sarışın, yaşında idi. çok mesuttu. Fakat her biri kendi (F.K. 26) (Tek) (Sevlın) 
- Ah. bu slh;rli sı>q!nl.,.! .. fl'ıl -~·-i :ı15zlilsiiniiz ... no!hu dr>ğil mi? Bütün bunla'rm tashih edilmesi h S"bmn cöıı- H y.., 30 CK 41l 
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d t d F l ı k b 
. .._ ________________ , ______________ ~.,.==-sc:z__,a-===-=m=;;o:;:ı;ı;lliillöii;.o;?7FRIW--.ı11liiiôıiilioa.::ıii11---I (X. V. Z.) (Poyraz 15) 

pır a ma ı. az a o ara ır es. 707 A.) (Ressam), 


