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İngilizlerin 
fikrine göre: 
Harp bu 

şekilde devam 
ederse 

Almanlar malzeme 
sartiyallna daha 

çok ayanamıyacak 1 
Londru, 26 (A..A.) - Taymis ga.. 

zete:ılııı.n Alman hududunda bulunan 
DlUhablrt yazıyor: 

BUtUn vakiaıan nazarı itibara alan 
bitaraf aalft.hlyeUi mUtehıuısıslar Al.. 
lllanlann ba§lıc:ıı cephesi olan Lenin. 
grad, Moskova ve Kiye! cephelerin 
ele haaunıannı kat1 hezimete uğrala.. 
lnadığı takdirde yaptıkları muaz.znm 
Dıalzcme sar!lyatmr idame edemiyr. 
ceklert fikrindedir. MUtehassıs1ar ka. 
:Stlerlnt ııu noktaya istinat ettiriyor 
b • Sovyeuerın çekilalklerl her yerde 
O:~ §eyi tabrtp etmek usulU, Alman 
ğt il.kale Yollarında sebebiyet verdi· 

n getgtnıığt gittlke<ı arttırmaktn ve 
erı ha k nı re eUne devam edildikçe haıı> 
alzernesının istimal kablllyetl azal.. 

:S-ktadır. Seri atcşll topların blrkac; 
aklka içinde yaktığı obi.islerl nnklct

l:nek için sıonUcr 11\z.ımdır. 
~ Yerlerde tankların benzin lhti· 

Yacı ka~amak Uzcre bir bidon ben 
ıln geUrnıek için aynı m!ktarda ben. 
ıin lstlhlfı.k etmek 11\zımgelmektedlr. 
Diğer tara.fta.n r!cnt etmekte oıan 

Sovyet kuvveUert bu gibi mUşkUlll.L 
la ka~ılli§'maınakladır. 

Sm 1 n 
• 

rı 

Elden ele 
geçiyor 

inQiliz 
H ·c-

zırı 

Japonyanın 
HındiçinTden 

üs talebi hakkında 
evanatta 
ulundu 

Londra, 25 (A.A.) - Bugün Avam 
kamarasında beyanattn bulunan Eden 
ezcUınle şöyle demiştir: 

Japon hUkClmetl, Vişlyc mUracan.t 
ederek Hindiçinlnln cenubunda. bir ta
kım denlz ve hava USlerinl işgal et. 
mek talebinde bulunmuştur. Bu hu. 
susta Japonya ile Vlşl arasınd3 bir ı. 
tıllU husule gelmiş olduğuna dair res 
mi hiçbir haber yoktuı·. Bununla be· 
rabcr, bu nevi hareket Usıerinln işga. 
Jinın kuvve! kariboye gelmiş olduğu, 
aşlklı.rdır. Bu da Joponyııııın evvelden 
tasmim edilmiş olan yeni bir taarru. 
zudur. Geçenlerde bUyUk Brltanyanın 
Hlndlçlnlye hU..:um etmek tasavvurun 
da bulunduğuna dair olan baZı iddia.. 
la.rdan bahsetm!ştım. Bu lddiaıar hiç 
bir esasa istinat etmiyordu Bu ahval 
ve şerait dahilinde hUltQmetlmlz, Ame 
rika, Holandn. ve bıttnbı dcmlnyonlar 
hUkQmetleri ile temasa geçmiştir. A. 

merikanm hattı hareketi Amerika ha. 
rlciye nazırmm açık beynnatı sayesin 
de bUtUn cih:uıca malOl!'I olmuştur. 

Kamaranın ha.le muvafık ve se!Amet 
bahş beyanatı tasvip edeceğinden e
minim. Vaziyetin lnklşannnna karşı 
!ngittere tarafından alırıan tedbirler. 
den bugUn bahsetmıyeceğim. Bunları 

ilerde söyll ecef,ım. 

J nva 
Hindiçini 
işlerine 

Hiç bir devletin 
karışmasını . . 
ıs emıyor 

Tokyo, 2~ (.\.A.) - Uoyter a,Frı
ın:Ian: 

Beync!ml!cl gerginlik ve kararsız. 

oe,·amı 2 inci 53yfndıı 

Kendilerine karşı 
fena niyetler 

beslediği 
bahan esile 

Ja onl r 
Uç memleketi 

şiddetle 
tenkit ediyor 

ing·ıtere, 

Amerika ve 

1 

Sovyet 
Rusya 

--0--

Japonyayı çember içine 
mi almak istiyor? 

Tol•~·o, 25 (A. A.) - Ofi: 
Uzak şarkta birtakrm değişik· 

likler vukua gclmckt<'dir. Bundan 
~ Ot'vnmı 2 lnr' ":ılfada 

esme şeker satışma başland 
Ticaret ofıslnco hariçten Mersine getlrılcn kesme şekerlerin satışına şe. 

ker ~lrlreU tarafından bn§lanmıştır. Şelter şirketi bugUnden itibaren ktıp §C. 

lazn,ı 2İ· "", fnı • ker slp.:ırlşlerlnl kabul etmektedir. 
~-=--~..:.-~~~~~~~~~~----~~~--

Ta silerden tek, çif 
usulünün kaldırılma 

HALKTA BÜYÜK MEMNUNiYET UYANDIRDI 
Taksi otomoblılerindc tek "ift u. 

8UllinUn ko.ld • "' 
di ırılın:ı.sı hakkında koor. 
n:ıayon kara 

n vekiller heyetine ar 
Zedllmlş, vekiller heyeti de bu kara: 
rı tasulk etml§tir. 

Karann yarından itibaren tatbik 
mcvkllne geçmesi kuvveue ~Uhtemel 
dlr. Resmt gazete lle ııac edilmtıı olan 
bu koordinıısyon karan henuz vilO.ye. 
tlmize tebliğ edilmiş olmamakta be. 
rabcr, tebliğ edilmek Uzered!r. 
Taksilerde tek, çift USUIUnUn kaldı_ 

rırıımaaı ııotörler ve halk nraaındo. bir 
ınemnunlye. uyandınnıştrr. ÇUnkll bir 
Çok lşslz kalmt§ olan §0!6rler 111 
bulacağı gibi, halk ta otomobil buı. 
ına!tta sıkmtı çekmiycccktlr. Şoförle. 
rln zararına olan yegO.ne cihet, gün a.. 
§ın isttrnhat cdcmlyecoklfırldlr. Epey zanıaıu.tır .tek numaralan çift numaraların~ hasret ~ekon .lstruıbul 

taksilerinden bir kaçı 

r • 

Romen tayyare
lerile Sovyet 

filosu arasında 

Sid li 
• r 

m har e 
- -0-

Besarabyadan, şiınal li· 
manlarına iltica eden 

Britanya ada.ını hala, taarruzdan masun bir halde tutan 
lngiliz aahil bataryalarından biri ate§ açtıktan sonra 

Sovyet 
kıtalarına 

hücum edildi 
Yazısı 2 incı ı>a~ fnda 
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Pendikte bir manda k d rd 
e· 
do 

a 
uz 

DUn Pendik halkını bir hayli heye. 
cana dll§Uren bir hlı.disc olmuştur. 

Pcndikte oturan ve birkaç sUrU sa. 
hibi AbdUrrazaka alt mandalardan 
bir tanesi her nedense azmış ve çarşı 
& ola dırnıa31 ııamrşbr'. 
Halk dUkktl.nlara ve evlere koçl§tIU§, 
bir çok vitrinli dUkkAnlar kepenkle. 
rini indirmek mecburiyetinde lto.hn~ -
lardır. 

Fakat bu hercUmerç içinde hiçbir 

Mevcut 
cephelerin 

hepsi eldedir 
l\losko\·n, 25 (A.A.) - Röyter ajan 

sından: 

Sovyet başkumandanlığının öğle 

tebliği, mevcut "cephcler.,iıı bUtUn 
mllhlm noktalarda elde bulundurul • 
makta olduğu blldlrllmel:tedir. 

24 temmuz gecesi ''alddctli muhıı. 
rebeler,.ın vukua gelmiş olduğu 

noktaları s:ıynn tebliğ, ~trosadovsk, 

Porkhov, Polotsk • Nevel, Smolcnsk 
ve Jitomlr, Polotsk • Nevcl, Smolensk 

Tebliğ il~ve cd!yor: 
Tnjyn.relerlmlz kara kuvveUcri ile 

' ·,. .kte üşm::ına \"C tayyare nıcydan 
ı ma. <: ·beler lndlrmckto devam et. 

ıni§Ur. 

Bir taarruzda 
30 tayyare 
kayboldu 

Londra, 25 (A.A.) - Geçen gece 
lngiliz tnyyarelerlnln Almanyayn kar 
aı yapmış oldukları bUcumlnr, bilhas. 
sa Klel ve Emden deniz Usleri Uze. 
rinde temerk{lz etmiştir. 

Öğrenlldiğine göre, dUu vukun ge. 
len mUteaddit hava munareboıcri e..
nasmda, İngiliz bombardıman tayyıı.. 
releri, dllşmanın ıs avcu tnyyn.resln! 
dilşUrmUşlerdlr. Diğer taraftan tngi. 
llz a\'cı tayyareleri de dUn cemn.n 12 
tayyare dUşUrmUşlerdir. Şu halde Al. 
mnnlnr dUnkU taarruz esnasında. ce
man 30 avcı tayya.resl kaybetml§ler .. 
dlr. 

ını 

k 
yere kn.çamıynn Fethiye lslmll bir 
kadın mandanın önünden kurtulama. 
mıe, manda kadını boynuzlan ile ağır 
surette yaralamıştır. 

• vu 
Nihayet Hayri isimli birlısl av tu.. 

!eğin! alarak evinden fırlamış ve az.. 
gın mandayı domuz kurşunu llo öl
dUrmUştUr. 

.4dligege zabı 
kat ·bi alınıgor 

TiH AYI 29 U DA 
1stnnbul adllyesi açık bulunan bin 

kuruş asli maaşlı mahkeme znbıt k(ı.. 
tipleri için ortaokul ve Use mezunu 
gençler arasında bir mUımbaka imtl• 
hanı açmıştır. 

İmtihan 29 temmuz 94.1 salı gUnU 
saat on buçukta. postane binasının Ust 
katındaki adliye kUtUphanesindc yapı 
lacaktır. 

Kamil Ak
dzk'in cenaze 

• • 
merasımı 

Yazısı 2 net snytodıı 
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Japonyanın 

Hedefi 
ı·117~"'n: Bir Muharrir 

J ,\ P O X \' A hazırlıı.nıyor. 
Bunıla klın .. cnln Uılhcsi 

~ok. 1-'akat bu hazırlığın hedefini 
tayinde ti~rll'r fülyc ayrılıyor: 
ldmlne giire Jnponyanın taamız 

hedefi Hinı.lic,:ini, kimine göre de 
so,·yctler llirlll;>iı.lir. 

"7-c\ahir'' dedikh•ri giizc gi.irü. 
nen biitiin iı;aretlcr, JaJlonyanm 
lliıuli!;İni,n isOla niyetinde ohlıı· 
ğın:\ . ÜJlhc hıralimıyor. f'iynsi, as· 
kerİ \ C fütı..,adi Sl'heph•r <ll' bu 
niyete uygun gHriinüyor •• Japonyıı 
llimll~ini~i ele gcçlrln.c hmn l'a· 
ifikt.e tngilt('rcnin en biiyük des 

teğl ımplnn ı:)lngnpur limanı Us.. 
tüne, hem de Çaıı • l\ny - ~eke 
giclcn yardıınlıırın tek yolu Bir. 
ınnnyn üstüne sarlananın en zen 
ı;ln fmltiınlannı elde ctmfı; olur. 
tktı .. :ıdi ba'l.,mdan da Jllndlçini, 
Jnponyanın muhtaç oldu[.'"U bl~k 
ham madde kııynnldarmn alıip 
bir memleket Ur. 

JaılOnyanm Rusya üzerine yürü
mcğe hazırla.nclı!:'lnı iddia edenler 
de f:iÖJle dU~ünüyorlnr: Bu, Japon• 
yamn eline gcı;:ebllecek t:arlhi fır· 

sntlurın en bü~ iil:rüdiir. Uzat· şırlc. 
ta hiıklınlyeHni tesl"öe çalışan Jn.. 
1ıon3 ıı., tarihi rakibi Uusyayı c 7,.. 

mck ir;lrı bundan mül.cmmel şart• 
lnr elclc edemez. Glin bagündiir, 
\'cııi kabinede, Rus • Japon do ~ 
hık pn'ktını hazırlıya.n 'e imzalı. 
3nn l\lııt uolm'nın bulunmaması dıı 
.Jııponyunın asıl maksadını sczdir. 
mcğc kilfi lılr lı7:ırettJr, HJndiçlni 
t•t rafında dönen ri\ ayetler 'e ha· 
rcl.ctlcr, snclcce asıl hedefi ı;fzle
ıncğe matuf birer mnnevnı.. Nctc
kim yeni Jnpon hUkfımetinin lkti. 
danı gt•lir ~etmez ilk U Sovyet • 
ler Tiirlibrini protesto ttmek oldu. 

Bize kalırsa bu iki dü5ünoenin 
ılc esasları doğrudur ve lılrlhirinc 
zıt dcj';Udir. Japonya, bolki dt't 
bir tnslıı i'td kus vurmak istiyor: 
~iındiki hazırlıklııri~ le eH·ela llln· 
diçini cla\"nsını lıa.lletmck, soıırn 
ela Uusyıı Uzcrinc yUrümck. 

Jlinclir;ini dn,·ıısı halledilirken, 
Almanya dıı. l\losko\'ıı.ya ginnl 
olacaktır. Ondan sonra Jn.ı)(mya 
<lnha bliyUk bir emniyetle bir Ru~ 
seferini gözüne kestirebilir; Al
manya mm affuk obunazsa Japon. 
ya da hu plfuııııdan vıızgC!;:ebilir. 

3aponynya rakip olmnk boka. 
mındnn ne Rusya, ne de İngiltere 
blribirlcrinden clalıa nz telıllkell 
değildirler ''e Jnponlamı uza':< 
şarka. hfıklm olmalıın bu llq rnkL 
bin do bertnrn.f cdilnıesine 
dır. 

a 
n 

e 
a
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:J3ic, iJi HOlta : 

I stanbul - Ankara 
Beyol:'luııun meddü et.>zlrll kalabalığı 3anın4a, akpm 6&at yedldell 

BOnra )eni Anknranın Ulruı meyd:ınından ıışatt kayıııı rahat teneT.zUh\lııU 
tuıtul:ımanınya imk!ııı ~ar mı 'l 

Ankıı.ruhJnrdaıı blrı;;oğu, sh·!Yfl ahval milııallebetlle. içinde bulunduju· 
muz )1lZ' bcllct btanbulda geçlrooıcdllcr. Faka\ st.!pln yaluoı sUnellnl 
müteakip, Hli5eyfngazl tepelerinin eteğinde lll8al1 derilerini Y•V'Bf ya-vaş 
ynlıuıınğa ba lıyan ,,erlııllğl flnıdl o kudnr tatb buluyorlar ki. en ktlçbk bit 
rll:t. !tir nU\'a2l;tinde bflc vtlcutlanmn bir ye>lkell havası lle doldutwıu bla· 

tm .,I' çalışıyurlnr. 

Hlrluı9 gtin cV\el Ankara<J:ın gelen bir dostunıux Aııkaranm kadul 
ı;lyln;lnc lprc• rdcrPh: - Ne Kfll" etekler! dedi. Sonn' da latanbul ve An· 
kara kndınlannın moda lptll~ın\laJ.l bazı farklara dokundu. 

ııluı.rnnm Jstıınbuldan daha ıö:r.e çarpar zevkpert'J8tU#fn1 lttraf ede
lim. Belki de nUfus nzlığındaa ileri gelm bir l~Ul!llll!- lt'akat her ne olurD 
olsun saat altı buçuk )edl Ue bt'raber ufalta çıkan ıtehrln gbeterdlğl bo 
insan ıPmlz.llğl kar ısında lezzet ve gurur duymamak milmktln olmuyor, 

Ankau ile. !staııhulon btrfblrJerlnderı atacağİ pek çok .,eyler vardır. 
Fakat lııtanbulhı J;Bhba her zaman için, At.atnrk buh•annın rahatlık ve 
temtzlJ~nl mutlaka aramaya mecbur ol!M'.ak. BakaJım, Tak"lm - llarblye 
araınnda.k' Rnhll na ıl bir netice verf.ftk T 

o·kkat ! 
Nejat isminde bir 
gazeteci yoktur 
Basın birliği 1sta.nbul mnıtıka_ 

es reisliğinden: 
Ncjat adlı bir gazeteci arkada . 

Qm öldilb'Ü.Dıden ailesine yardım e· 
dil~oği bahanesile Galata taraf. 
larmda btr gencin bazı ticaret ev. 
:erinden kendi hesabma iane lste
meğe kalkıştığı hn.ber veriliyor. 

HattA Necat adlı bir gazete _ 
el de olmadığı ve m.nksat dolandı. 
nlıktan ibaret oln.cat;'l için dikkntl 
celp, böyle birisln.c tesadüf olu • 
nunm polise verilmesini rica ede • 
riz. 

Oğıedeo a rşama kadar 
B ır ıkı satır'a 

iseler 
• :-;ı ırııul.2.de ouıunan lıÇ Ucaret 

umum mu UrU ecııu Yarman, bugün 
mmtııJ:a ticaret mUddrU NecmettiD 
Mete:yl ziyaret etmi;Ur. 

• Hıı.çapulos pasajm.da Napolyon 
Zatlrodts, tel~ ıhtikAnndan adliyeye 
verilml;iUr. 

• Belediye mezarlıklar müdür ve
k.111 Kcm:U Pe.nıe.n Florya mUdUılUgu.. 
ne tayin cdllml§tlr. 

• Belediye şehir da.bilinde ve camı. 
lerd<:kl mezarlıkJan tcsbit et.mişUr. 
Bunların sayısı 700 tanedir. Harap 
bir hald olanları ıslah edilecektir. 
Aynı zam.:ı:.ııda mczarltkları muhafaza 
memurları da arttınlacaktır. 

• vııa.yet kahve satışını kontrol 
memurlarının murakabesi tahtında 

serbest bıra~a karar verml§tir. 
Bu kararın tatbikine yalanda ba§1a.. 
nacaktır. 

• Yol mlllrellefiyet1 dabD!nde o. 
lan vatandqlarm yol paralan mllkel 
lcl oldllğU sene içinde tahsil edilecek. 
gelecek yıla bırakılmıyacaktır. 

• Hava tehlikesinde unayl mUes
seselerinin teknik bakımdan alacağı 
tıedblrlert bllfiJl tatbik etmek Uzere 
bu mUessesclerde paaif korunma ı.cs. 
blr'k!r! ya pıJıı.caktrr. 

HISVE 

Evet, Meliha Cemal bir cinayet 
işlemiştir. Muhakkak suçludur. Fa 
kat yuknnda bahsettiğim gibi ba.. 
sit insani bır hissin tesiri altında 
işlenfm bir cinayetin maznunu çok 
M.i mertebeye düşüren iddialarla 
i7.aha kalkmağa ne sebep vardır. 

Itcis en.lıidi gönderdi. Maznuu 
nrtık ya.şıya.n bir ölUden farksızdı. 
Bazan yUzUniln hallan tahıımmUl 
sUz bir ıstirn.bı meydana vuru . 
yordu. Şahitlik mevkJndcn ayn • 
lirken oda hizmetçisi sanki hanı • 
mnıa cesaret vermek istiyormuş 
gibi tebessiım etti ve maznun ba. 
mı kollnn ıırıuıma alarak ağla • 
ma.ğa l:aşlııdı. Gözyaşları biribirinl 
kovalıyarnk renksiz vanakları üze. 
rhıde koşuşuyordu. Nihayet bnııını 
knldırdı, gözlerini yanaklarını kol 
laril11 sildi ve sonrn nazarlıınnı Y<' 
re dikti hfc: kıp"l"damndı. 

l>ışanh yn~ur blıtün ırliMı-th 
le devam edlvordu. GökyilzU simsi 
vahtı. Salonun diğer ı!ııklnrı d 
\•akıldı. Sarı l:'lektrik ısıkları nltm 

l" ... '11 SON DAKiKA 

Rusların 
Simolensk 

şehri elden ele 
• 

geçıyor 
l..ondra, 23 A.A.) - AJI: 

Rua cephesindeki vaziyet, dU§ma.. 
nıı. hiç oUphe.alZ inaanca vo malzemece 
azim zayiat verdiren Rus ordulannm 
devam eden ı;ıiddeUI mukavemcıUerl 

ve !JlddeUI çete muhıırebelerlnln Al
mıınlarm gerilerini lzaç etmekte oı. 
mıuıı Bıl,bcbi He, bu sabahki gazeteler 
de Uerl 8UrWmı mUtaıealarda bedbin. 
llk yoktur, 

Taymls gazcteslnln cilplomasl mu.. 
'hablri, oophcnln her no:-tasına §&mU 
bir takını göze çarpan bA.diselerdeıı. 

bahsetmektedir: 
Evvelfl. bundan oo gtin evvel zapt.e

dilmiş olduğu Almanlar tara.fından 

rcmıen blldlrilen Kiyef, doğrudan dot 
ruya tehdide maruz bulunmamakta • 
dır. Kiyefe yaklaşmI§ olan Alman 
koUıı.rmm tevkif veya imha edilmlf 
oldukıan zannedilmektedir. 

Saniyen Almanların geçen hafta 
zaptetmı, olduklarını ıddia ettikleri 
Sınolansk civarındaki §lddcUi muhn. 
rebcler cereyan etmektedir. Bu şehrin 
klmln i§gall alunda olduğwıu söyte. 
mek mUmkUn değildir, fakat son ha
berlere nazaran Almanlar Ud defa 
§clırln varoşlanna glrm~ıer ve iki 
defa tardedilml§lerdlr. Daha şimalde 
Ruslar, Lcnlııgmda doğru rlcat. ede. 
rek Fokovdan ltibare..ı yapın~ olduk 
lan nıc'l bfrtakun harekeUer netice. 
sinde Porkhova vararak mukavemet. 
lerlnl ta.k:viye etmişlerdir. Cenupta 
Besarabya hududunda Almanlar bU.. 
yUk zafer iddialarında bulunmamak. 
ta. Rualar da zırhlı bir Alman kolunu 
imha etm!§ oıduklanw söylemektedir. 
ler. Bafka noktalarda Almanıann a.. 
zlm zayiat balııı.sma bir miktar arazı 
kazaDmlf olduklan zannedllmekt.edlr. 

Yangın başlangıçları 
DUn KIZilt.oprak cami arkası çe§IIle 

sokağında. 2/1 numaralı evin arka
ımıdakl kulllbede yangın çıkmışsa da 
evdekiler taratuııdan .ııöndUrUlmüştllr. 

KUçUkayasofyada bir evde de kU. 
ç!lk bir yangın çıkm!f8a da derhal 
.eöndürUlmüştUr. 

AŞK. ROMANI 

7 

clıı. maznunun ytizU bir qayal gibi 
görllnllyordu. Kaç ~mda olduğu. 
nu kestlnneğe imkan yoktu. An . 
cn.k gUzoldl. BUtlin bitklnUğlM 
harap haline rağmen güzeldi. De
rin, güzel götlerinde hl'tla hayata 
bakan kuvvetli bir mana vardı. 

Reis mUbaşire: 
İkinci şahidi de getirin. 

Dedi. Salonda tnhammUlsUz bh· 
heyecan vardı. Birer sandalve bu. 
lnmadıklar'lndan vere çömeHp mu 
hakerncyl dinlemcğe razı olan genç 
avukatlar bir köşede tılvn.h bir ha. 
lı gibi duruvorlaroı. • 

Heiıı şahtdc sordu SO?'du: 
- 1smln1z .. sovadınız .. 
- Mahmut Ata .. Güreli. 
Bu. kırk ya~ınrmda uzun bovlu, 

muntıız-tm viicutlu, dinç, sağlam 

\ apılı 1 ir ndnmdı. GUzcl hatlarr. 
m·ıllkti, Yiizü \'eni tra~lı idi çPnesi 
ıııert. dudakları muntaımm. kovu 
ırri 0 6•l!'rl rnnlı \'C k1rpiklcrl uzun 
du. Şahit mevkilne gPrer ~ec:mf"~ 
3londnki!P.r ve bllhasıın ka<iııılar 

Çin mabllllerlade 
zauelllldlllD• gire 

Japonya
nın De 
emeli 

Çunldng, 25 (A. A.) - Çin 
mahfilleri, Pasifikte Japonya ta
rafından yakında yapılacak hare
kAta lAyık olduğu ehemmiyetin 
verilmesi hususunda İngiliz ve A.. 
mer:lkan hUkümetleriıtin nazarı 
ö..ikkatinl celbetmlşUr. Bu mahfil· 
lerde zannedildlğine göre . Japoıı
lar, cenubt Hindiçiniyi işgal ettik .. 
ten sonra Japon ordusu Siyanı ve 
Blrmanyaya doğru tlerliyerelc Sin. 
gapunı arkadan vurmak istiyecek 
ve Almanlar şayet Moskovayı a -
hrlarsa Sovyet Rusyaya da hücum 
edecektir. 

Şanghay, 2:S (A. A.) - Japon .. 
l&rdan mUzaheret gören mahalli 
Çfıı makamlan İngiliz membala • 
nndan gelen ha.berlerin Hankov • 
da neşrini meetmlştlr. Röyter a.. 
ajanamm mezktlr §ehlrdekl bUro
su ile Central Chlna Post admda.. 
ki lngUa gazetesi kapatılmıştır. 
ZAJıireıı bu mileueseler, Çinli 
mtletahdemlerlnln grev iJA.n etme
leri dolaymlyle faaliyetlerini tat. 
talil etmJş g(Srilnme.ktedirler. Fil. 
haldka Röyterin Çinli mUstah -
demleri ı~ temmu2dan bet1 vazı.. 
fe bqma gelmemişlerdir. Bunlar. 
dan birinin sivil polia tarafmdan 
tevkif edildiği öğrenilmiştir. 

Salı gtlnU vazıyet da.ha ciddi 
bir safhaya girmiştir. O gün Cen
tral China guetcei ile Röyterin 
müdUrU olan mi8t.er Arclıibald'in 
Hankovdaki evinde askeri makam. 
lar tarafından tabarrlyat yapıl 
m.J§Ur. 

MO'&o' a, 25 ( A. A.) - Ofi: 
24-25 temmuz gecesi Alman 

tayyarelerinin yeniden lııloskovn;, a 
hllcum teşebbUsUnde bulunmuş ol 
duklhn Sovyct tebliğinde blldiriL 
mekUdlr. DUşma.n tayyarelerinin 
biribiri ardı stra gelen ild grupu, 
pa}itahta ya.kl8.§mak teşebbüsün -
d~ bulunmuljlla da Sovyetlerln tay 
yare dali batarya.lan ile avcı tay. 
yarelerJ, bunlan dağrtnı»lar ve 
garba doğru sUnnUşlerdlr. 

Bir dtlşman tayyareel dUşUrill_ 

milştUr. Bir dUşman tayyaresi, 
mlnta hattmı geçmeğe muvaffak 
olarak bombalannı atmışsa da, bu 
tayyare de dllŞ'UrUlm.Uştür. 

M08kovada geceleyin iki defa 
tehlike iıgareti vertımi§t.ir. Birtncf. 
si bir buçuk, ildnclsi de Url ııaat 
devam etmlşth-. 

Karadenizde muharebe 
l:k'rlln, (A.A.) - D.N.B. Din öğreD,. 

iliğine göre 23 temmuzda Rumen ea
vaş tayyıırelerlle Sovyet harp gemi
leri arasında §lddeW bir mi.lh&rebe 
olnıuıtur. Sovyet harp gemllerine Sov 
yet tayyareleri re.fakat ediyordu. Bu 
filo, Beaarabya muharebelerinde ku. 
vayı külliyeden aynlan n K&r&denf. 
%1.n §imal ıımanlanna iltica eden Sov. 
yet. kıtaıannı nakletmekteydi. 

Öğle zamanı Rumen tayya!'eleri bu 
kafileye hücum etml§ler ve atılan 
bombelarm tam l.s&betlle vapurlar. 
dan birkaçı batmış ve diğerler!. ağır 
haaara uğrryarak durrnata mecbur 
k&Unl§tır. 

üzerinde ya.pt.ıfı teeir hakikate. 
güzel bir eıtrek olduğu idi. 

Samlin araamıda ilı:i kadm fısıl. 

dqıyordu. 

- Zavallı Mahmut Ata .• Cina
yetin ertesi gUnU be.na ne dedi bl 
llyor mu.sunuz? Ah, o kadar lblt .. 
kin, o kadar harap bir h&ll ye.rdı 
ki: ''Niçin beni öldürmedi de onu 
öldürdü.,, dedi. Zavallı tahammfil 
edilmez bir hicap duyuyordu. Ar
tık bu kadını ölilnceye kadar af. 
!etmez. 

- Fakat kardetim bilinir mi? 
Erkeklerin o kadar gıırip halleri 
vardır ki .. Hem kimbilir Meli.ha o 
Feridun iemlndeki gc~le belki d<ı 
.Mahnıudun kıskançlığını tahrik i. 
çin diişüp kalkmıştır. Sonra da yi
ne ~lahmut bir 5ey öğrenmesin 
<liye ço<:uğu öldtirmil§tür. Kadın -
lar al'88ında bunlar hep olağan 
fılerdir. 

- Evet, mildafaa vı>klli de bu 
tezi mUdafaa ediyor ya! .. 

Bu arndn hakim §ahide şu sue. 
11 soruyordu: 

- Cinayete takaddUr· eden ge. 
ceyi mn.znunln birlikte mi geçir -
mi.ı tiniz? · 

- gvet reis bf"y .. 
- Mnznunu 1fl30 flN"'"lndc ta. 

nımıc:sınrz" 

- E\•et, rloğnıdur. 
- Krndi iyle cvlcıınıck istiyor~ 

mussunuz ... 

"' '.,._.. 

Japonya 
vapurlarını 
geri çekiyor 
San Franll9ko, 13 (A.A.) - Ta. 

tua Maru adındaki Japon vapuru, 
dUn buraya gelecek iken bir :Meksika 
körfe.zlne doğnl yol almata 1-flamıo.. 
tır. Yolcularını çıkardıktan ııonra Ja
ponyaya dönecektir. 

Tatua Manı vapurunda 2.300.000 
dolar kıymeUnde MSO beıya bam ipek 
vardı. Bu ipekler, San Franstskoya 
çıkarılacaktı. Şimdi tekrar Japonya 
ya gtstUrUlecektlr. 
Amerikanın garp ııa.blll açıklarında 

aefer etmekte olan diğer birçok Japon 
vapurları. tel!lz telgrafın \Çağırma • 
\arma cevap vermekten imtina et. 
mektedlrler. 

Reis-Ulhattatin 
Kamil Ak dik' in 

• 
cenazesı 

Bugün 
ihtiramla 
defnedildi 

Maarif Vekili 
bir çelenk 
gönderdi 

ÖlilmllnU bllyOk bir t.eu8ürle haber 
aWığmıız Tezytnıbat anatlnln en aon 
Uatadlıınndan ReisUUıattat'in Ahmet 
Klmll AkdlkiD cenuMi buglln mera. 
simle kaJdınlmI§tır. 

Mllll sanatlmlzin bu <:§iSiZ Ust.adı bu 
gün öğle Uzeri Gelenbevi ortaokulu. 
nun lı:arp!lmd•ki evinden k&ldınlmqı 
ve Fatih camiinde namazı kılındıktan 
.onra aile makberealne <kıfnedUmi§tlr. 
Cenazede gtızel sanatlar akademi.si 
TUrk tezyianatı profe.eörleri. akademi 
t.aıebclerl, ,ehr1mlsiD Uerl ge~n bir 
çok ylltuıelc zevatı Ye merbuınun doet. 

ıar ıilı- hayranları tıazır bulunm\.!§lar 
dır. C.. .derilen blr çok çelenle arum
da maarif vekili Hal!l&D Ali Yücelin 
gönderditf çelenk te nazarı dlkkatl 

celbedl""1U· 

Moskovanın 
Bombardımanı 

.Moskova, 14 (AA.) - Tu ajan. 
sının bildirdiğine nazaran Sovyet 
bombardıman tayyareleri ve deetro.. 
yeler bir dÜflD&ll ııremı kanlMlne ta. 
arnız ederek on npur batmnlflardır. 
Bu katile Baltık denizinde şimale 

cotnı giderken 7&1<&1amnt§tıT. 
Snyet aT tan-anıen düfman ge. 

mDerlnl görüp h&ber ••nnl!Jler Te ~ 

DUD Uzertne SoT)'et bomba tayyare. 
lerl bunlara mUkerrer taarruzlarda bu 
ltmmU§lardrr. Deatroyerler de ta.ar. 

nuıa lftlrak etmlflerdir. 
OU§1naıı gemlleri lnfilAk et.mit ve 

batlJlJfttr. Bu oc gemiden beflnl d~ 
troyerler batınrugtır . 

- Evet rem bey. 
- Meliha Cemal evvela razı 

olmuş, fakat bil&hare vazgeçmiş 
öyle ml? 

- Evet reis bey, 'ıazgeçtl ka
nnndan. 

- Ne sebep gösteriyordu? 
- Meliha Cemal hanım her 

şeyden evvel hürriyetini kaybet. 
met :istemiyordu. 

- ~ka sebepler göstermiyor 
muydu? 

- Hayır •.. 
- lzdtva.ç tekliflerinizi müker. 

reren tekrarladınız mı? 
- MUtea.ddit defalar tekrarla. 

dım. 

- Ve bu teklifleriniz hepsi de 
reddolundu değil mi? 

- Evet l"els bey. 
- Bu eon zamanlarda maznu.. 

nun hayatında gtzU bir qltm bu. 
lunduğundan, §ilphc ediyor muy -
dunuz? K&l"!Jmıza bir rakip çıka.. 
cağım hiatedlyor muydunuz? 

- Ha.yır, böyle bir rakibi hiç 
ummuyordum. 

- Cinayete t.altaddUm eden. 
yani birlikte geçirmı. olduğunuz 
son geceden bize biraz bahsedin. 

- O gece saat sl'klz buçuğa 
do~ ı MPliha Cemal hanımı al -
mak UzP.rc evine gitmü;ti..,, Halin 
de h lpbfr fe,·lrn 'iıde ilk yoktu. Ne 
fazla sevinçli, ne de kederliydi. 
Kalktık, birlikte dıJS1 umu?. irfan 
beylf'rc gittik, son ııı. cin evvelce 

J~P.0.n~ar . Turkiyeden 
Hınd~çınıdekı geçirme şay 

Do Gol dair 
tara~~larm-: Almanyanı 
dT~ .. ~!at~~- tekzibi 
sından: 

Bu .sabah ecnebi gazeteler muhabir 
!erine beyanatta bulunan renıl aöz. 
cil Japonyanın Dö Gol taraftarlamun 
Hindlçlnldeki t"aallyeUnden rayrlmem 
nun olduğunu eöylcmiftir, 

SözcU, Fransa bUktımetlnin Hindlçl. 
nl hakkında Ja.ponya ne bir iUllf ak
tedlldlğinl il&n etmJt olduJwıu bildi. 
ren haberler hakkmda Vi§iden malü .. 
mat l.ltemlf oldugunu beyan etmlştlr. 

Mumaileyh demittir ki: 
Japonya, Hanol l:\UkllmcUnin hattı 

bareketinden çok memnundur. Ancak 
bazı sivil gruplar, yanl Hlndiçinidckl 
Dö Gol tar&ftarl&n hükflJDetle hem
fikir de#ildlrler. 

Japonyamn tenkidi 
_.,. Baıttarafı lncl sayfada 

mes'ul ve tevbille J.lytk olaııla.r. 
l.ngilislerle Amerikalılar ve -:ıv. 
yetlcr olup Japonya değildir. Bu 
sözleri, uzak ~arktaki vıu:iyette 
bir tebeddül husule geldiği tak· 
dlrde buna mukabele olmak üzere 
Amerikanın Japonyaya karşı tam 
bir ambargo koymağa amade oldu 
ğu suretindeki haberleri t ef8ir e
den Cougaia Hogyo gazetesi yaz.. 
maktadır. 

Bu gazete, ilave ediyor: 
Fılvaki bu liç millet. Man<:uri 

ridiıteSindenberi Çang Kay Şek 
rejimine mUzaheret et.nllller ve 
bu hal p.rkf Asyada nJzam ve auJ. 
bü ihlil et.mittir. 

ElimWle bulunan bir takmı ve. 
saik, Japonyaya kal'tjı alınmış o .. 
lan birçok l\aamane tedbirlerden 
mes'ul olan memleketlerden :.lrl • 
nin Amerika olduğunu göstennek.. 
tcdir. Bıı tedbirler, a.s1l maıuısile 
bir ambargodan çok daha milea.. 
sir olmuştur. Bununla beraber J a 
ponya, Amerikanın bu harek~tinl 
bilmemezlikten gelmiştir. 7Jra 
mUmkün olduğu kadar uzun r.lid· 
det bu memleketle doetane mU. 
naaebetler idame8ini arzu ediyor 
ve günUn birinde Amerlkanm uu.k 
şark meselelerinin ha "-~ 1ni an .. 
layıp uyana.cağı ttmidinr "burunu. 
yordu. Git.gide ha.smanc bir mahL 
yet almakta olan İngiltere, Ame-

, rika ve Sovyet Rusyanm bu hattı 
hareketleri karşısında bu devlet
lerin uzak p.rkta vasiyetin de.ğ~. 
miş olma~11 sebebi ile değil, belki 
Japonyayı çember içine almak 
plinlarmı ıkmal etmf'..k ınaksadile 
Japonya.ya karşı tam bir lktısadi 
ambargo kovmak iaU~·ecekleri 
tahmin olunabilir. 

Bulgarlstan 
üstünde 
Sovyet 

tayyareleri 
Londra.16 (A.A.) - B.B.C.: 
Stefanl ajaruıı evvelki ıece Bulgar 

,ehlrlerlne Sovyet tayyarelerinin ta · 
arruz ettiklerini biJdlriyor. 

ka.ra.rlqtı~ olduğumuz veçhlle 
yılbaşı gecesini Maksim barda ge .. 
çird.i.k. Saat üç b1.14'ukta.n sonra av 
det ettik. Benim otomObilim ta . 
mirde olduğu için hanımm otomo
bilini kullaruyorduk. Saat dörde 
doğru Meliha ha.nnnı evine bıralr
tım ve ben de evime döndüm : 

- .Maznun Meliha Cemalin evi
ne ginnjıs olduğunu gördünüz mU? 

- Tabii evin kaııısmı açmak f. 
c;in davrandım. Fakat o gUn ço'k 
hıuıtaydnn, Ak§ama kadar aspirin, 
gripin gibi tilrlU türlü ilô.çlar ala
rak tal1ammül edebilmi , nihayet 
otomobilde titreme ile kar11ık 
mUtJUt blr UfUmeye tutulm1J4tum. 
Meliha hanım bu hali merak et.. 
Uği için otomobl iden inmemem hu 
auaunda ricada bulundu. D11anıı 
hakikaten pek aofuktu. Hatınmda 
lraldıfma söre bardaklardan bo -
pnırcaaına yalmur yafıyor. mut.. 
hit bir rüsglr eeiyordu, Ben Me .. 
llha huunrn göeterdiği bu ihti • 
mama gUlmUttUm. ÇUnkU böyle 
havalardan korkuyordum. İnmek. 
muhakkak kapıyı açmak lst.edim. 
Hatta bu sebeple aramızda ufak 
bir mUnak&fa bile cereyan et -
mitti. Ben inmek Uzere oto.. 
mobilın kapısını a!;tığnn za. 
man Meliha hanım bir hamlede kcı 
lumdan bonl içeri~·e ç11kti ve el'
mi tutarak bir çc.klrge c;evlkliğl 
ile kaldırıma ntln<lıktr~ 

(DC1'am.ı t•ar) 

Berlin, 24 (A.A.) - R-';, 
!iğ: 

Bütiln §ark cephesinde 
ve mUttefik kuvvetıerlnln ~ 
kAtı. milhimdlr mevzii m~ 
mete ve yollarm fena ol 
rağmen, motörlü bir eekllde 
''am etmektedir. 

Berlin, 24 (A. ı\,) - D. ?l 
1ljanst bildiriyor: 

Alman matbuatı Stalinin 
oğluı:un şa?'k cephc8inde etft 
dildiğini haber vermektedir. 

Budapeşte, 24 (A. A.) -
car ajanaı bildiriyor: 

Saliıhlyetll kaynaklardan 
nlldfğlnc göre, So9yet krt8 

karşı harbetmekte olan Jllu 
kuvvetlerin hareltltı teeblt 
plin mucibince devam eyle 
dlr. 

Müttefik kuvvetler cepll 
bütün mmtakalarmda ile?'lelfl 
dir. Macar motörlü kıtaları ). 
teşekklllleriylc birlikte ııerl 
te ve rlcat etmekte olan d 
takip eylemektedir. Macar 
si de düşmanı takip etmekt 

Londra, U (A.A.) - AlJSl .. 
hareketinin 80D gllnler aarfınclt 
ziyade yava§ladıtı gittik~ d.ıı' 
rlb bir surette anlqilmaktadır. 

Bu buauııta Alman bafku 
itti sözctUünUn radyoda dün 
bir tahlil. dıkk"ıtl çekece'k ma 
dlr. 

Sözcü, Alman orduaunwı 
b&rbl tabiyeelnl tukett.lğini " 
rln şlmdllik olduğu yerde 
tercih ettiğini blldlrmı,ttr. SU 
9lklik nasıl t.eısir edUebUlrT 
makineli maızemeel, mot.örıert9 
rt ve depoların tekrar doldU 
için bir tevakkuf devnııe\nl 
lacak derecede çeUn bir mıu.-ı 
ftlUDda kalml§tır. 

Keza. ytldırım lıarbl u.wıtınuıt 
rübelerden dere &tmlf olan blt 
lekete karşı lnaan n maiMllS1 tll 
rile pek bahaııys malrnduJUO 
tnsan say\atınm iatl.hfafl si 
de tehllkelt btr noktaya kadal' 

meıü lüzumunun Almanlarca 
mu§ bulunmuı da mümkllndilr· 

Fakat diğer bir tefıı!r de "' 

tur: 
Deyli Ekapreain Stokbolm ıP 

ri taratmdan Deri sürülen bir 
ne göre, Alman zırhlı fır 

TUrklyeye kal"ft blr taarnız '911 
a.lmmış oln1ası ml\mkilndUr. 

Ftlhllklka. Türkiye Uııerin~ 
atzyiklnin arttığını gösteren 
mevcuttur. 

HiUerln ekonomik ifler ıçlD 
mUzakereclııl Clodlwı. Ankara1' ~ ıı 
mektedlr. Alman nedetuınn: K' 

mek gi.IC değildir. Ba kQ P"troı 
ıanna ister Türkiye yoıııe. 

Karadeniz yo!Ue olsun \artı blld) 

takdirde çok bUyUk tm ııe~ i' 
aY&ntajı elde etmış oıacakıaı"d1r 
kat bu tki gekliD bcr lkl.ı:ncıc ıJ' 
ınanıarın TUrkiyenln m"ııa _.ııı 

etmeleri lbımdır. 

Tramvayda n allark! 
A.ksarayda oturan Sez•U a.dıııd 

çocuk Şl§hane yokuşunda traııı' 
dan atlamak iıterken torör s-brl 
mazın idaresindeki 1900 pllU<ll 
ot.omobllln sademeslne uğraınıt 
kolu ile başından yarala~nıı~ur 
ralt baat.aneye kaldınlmıe toföl' 

kalanm11t.ır. 

Başından yaralancl• 
Pangaltıda oturan Mehmet • 

Mehmet. aynı yerde oturaı:ı 
.. 

Demlrkoç taratmdan başma 
vunılmak ııureUle yaralanmıttl' 

Japonya Hmdıç niye kıt 
seyi karıştırmak .sıerıı1 

... 8aı;taraJı lııd .. ,ı 
ııtuı hllkUmrin, oldugu bu ••tl 
kabiJıe. bucUD harıclye nuırı1l'9 
Yadaki vulyetln tnk~anarı ve 
nazırının lktiaadl vaziyet halel< 
beyanatlarını d;nhımek Uzer• bir 
ıantı yapm)ft.Jr. 

Zannolunc.utuna gbre, m&llY• 
ı ı, Amerikll ile 1ngllterenin Japal' 
dilerinl "tahmin edildiği veç~ • 
ıadere etmeleri ballnde Japoıı1 
vaziyeti ne olacağt \azılfltlnl ı_, 
ı.eşrlb etmlftlr • 

Gazeteler Hlndlçinl Uzerın~I&! 
liz., Amerikan ve Çtn teııdttl ,,. 
münakapya devam et.ınt ktedlrl 
Gazet.eler, Hlndiçlnlnln e'llnl\'ft 
.ıaponyaya elzem olduğunu ve ıa 
yanın Hlndtçlnl ıtlıırlne tıl•rharıl' 
ecnebı devletin •n ı ı:ı.ııaırdt buıuıı 
sına ml\saııll eu ·ııı ı· cC':;ın yıııı11 
tadırlıır. 



il' "".' il\, •·, \ - 2'5 TEMMUZ 19( ! m!II: 

alonlarında . 

Hangisi ısırmış?! 
Meşhur bir avukatla karısının dişleri 

ölçülerek ısırık yerinin hangisine 
ait olduğu tesbit edilecek .. 

SAC elindckı zabıt varakasını 
14

,
101 

YtlrtlyU.şUnc uydurarak yaprak 
ııın bir Poll.o; mcmurlle adli.yeye 

ı; idiler T 
(!rkl!k • anmmış bir avukat olan 
bab Pol!s!rı sağ t.arnfmdıı, kadın da 

ası v 
nı.ığu e erkek kardc.,.,ı yanında oı.. 

P 
baı.ıe ısol tarıüındııydı 

Olls • 
del Sadece erkek ile beraber mUd 

umuın!Jiğe glrdJ#i zaman mc:hur 
nvı.ıknt 

mesleği icabı olarak tanıdığı 
Inllddc 
1 

ıumumı muavininin yaııınn k* 
1.1 Ve: 

senın Monşcr; diye bağırdı, bu lıı kim. 
ku ~gına gelmemiştir. Aılab beni 

rtarsırı! 

.. .Müddeıumumı muavini merakla sor 
uıa: 

- Hayrola? 
ırı Ve llleşhur avukat mllddclumumi 

u
1
avluine ~ınl\ gelenleri yavaş blr 

• c uz A un uzun anlattı. 
ırıu VUkat mevcutıuydu. O anlattıkça, 
ret dı:Jeiıımum! n1uavlnl hayretten bay 

e dUşllyor, bir taraftan: 
Ye~ Yah,ı bunlar o:agnn, fgterdLT, ne. 
tı1 u Jereceyc getiriyorsunuz! dlyor, 
d~ larattaı1 da g .ımemck tçln kcn. 

S~I 7.or tutuyordu. 
ıka raz 8onra meşhı.r avukat dl§arı 

be Mldı ve karısı olduğu anl&gıtnn 
Yaz §ık parcıesülU, uzun boylu kadın 
erıye sokuldu N . 

d 5betçı mUddeıumumi muavini ka-
ırıın 18ttdn ını okuduktan sonra: 

td - MuUaka, dedi, davanızda uırar 
•Yor, muayene oıunroımızı istiyor. 
tıaunuz? 

- Evet. 
• 'ıhayet muavın istida~ imzalaya

raıc kad ı!I ını adliye dÔktoruıın s-öndcr. 

k ){adının davacı olduğu kocası avu. 

8~~ Polisle beraber çoktan. yukarıya, 
~~ doktorunun odaıımn çıkmıştı. 
balnı.~ı dtı. kendisini dı arda b<'kllyen 
"Jkan erkek k:ırdc§l ile tte 
raıcıı 1Y

0llanııı. VaJ(anın bl'" hayu mc 
o dutun 

?e'lt-rln! u hlsscttlğ.ınden ben d<• 
''Şık btr'!lkmadım. Yukan çıktım 
b 

· uzun boyı:ı kadın da adliye 
:ıbetını k habas n apısınn geldiği zaman 

"eri ı ve kard<'şlnl dışarıde. bırııkarai< 
çerı: g!rdt. Fakat gtrmeslle bcra 

_ A b~r gUrültUdUr, koptu: 
y, 11en burnda mıınn '? • 

- Peki B sen hurada ne anyorsun'f 
enım de iddia edl'!crlHm •"yter 

~ar. b' ..., 

~llah. allah neynıış. bakayım o" 
, 

1 
• e olncnk hem kt>lunu kendin 

r. hem de bana iftira •. 
- Bak tıa Yağ k. bak .. ne gllul zeytln-

l>ek~• !!lbl Uste <:ıltıyorııun Kolumu 
.... A. ısen ısırdın. 
- Kauyen? ..•. 

tin• ~en ısırdın tnbtl.. U lelık de döğ. 

1 1 
Elbette döğeccğlm K:ınm değil 

sn .. ın 
Jp s n karısını doği'r de. sever 

1 
rn Bak işte ben bukadınııırdıın de

U 
1 

De<":iısen, g rı yanını kendin dU.. 
~~1

1

1rstın Ren de bllclığln erkelderden 
.. lnı· 

- Doktor tıev, bu adıını bu odada 
kf'n b • ·n muayene olmam 

13 • 
u kadın dil burada durdukça 

n ı:ıtnıl'm .•. 
Arnd b r mUnakagayıı adliye dok. 

OrJllJr.ı 
..ı Lonu stikı'.ınt!l \'erici fakat 

v r' 1 
' t<'lti• tf&dt• eden sesi ~anşı. 

• rıım b ycfeııdı, saKın olunuz 
7 llE' o 

l 
~ :ınım fı-ndı, sıntrltnmeytnlz.. 
.~ou · 
H 

m Şhur 8\'Uknun· 
·rı ım ı ~il misin döCcrtm de. 

rını 11 e cU•nleJ<t •\z rlrc dış.ı rıd 
• y n • ı<arıınnın babası V" knrd<'şl ~ 

- N .. n lln 1~oet t-ıel böyle bir 
' \'npıı:ı; ım d ':le gor ırırlln 

B:ıK ~ele b k Kızının' eı kaldı. 
1 .m• ha" · dıye kap• :ıan nıUna. 

ı ·a Kcı rışm ğ'a kalk·şınca kendi
r,,, ~et\ren poll mcmı:.., bUebUtUn 

rdı Hangi tıır•stnı vvelfı teskin 

1 
lı:-r "' nı bilmiyordu Onr ıc;ert. glh 

rı "O~nral< uırafoynı susturmnğa 
"' ıvordu Berek11t ndlıv" koridorun 

ı;ı kopmaınnıı rarıınk kn c.n pndomı. 

na nıhsveı mı:şh•ır an !falın gUc;bc. 
11 k rı ınm vnıı:n •an U'Zll"lnştıntmn-

ıll dındırıırı• A \"Uko t " r taraftan 
n yan ka\·naın ı il<' kayınına bakı. 

• ır diğer taraftan da Ct>lı·nderı çıkar 
~ knlnnvıı •I' nıı1 n ehndPk p ı... 

1\ 1h dokcrek ıınlrlı ılıı•ı ı yal<asın 

' '01'\hJ 

r ıbıı h. c.l, n n a1an yttını unıa • 
c,ucnkı;ını~. 

Bu tanmmtıJ avukatııuuı.. evvelki 
goce evde ımrw De bir meseleden do. 
:ınyı kavgn et:ml,7 ve kadmm iddiasına 
söre kendisini hem d6ğml\ş, hem de 
hırsım alamıyarak aaf; blleğlnl :wr .. 

mıv. 
Bunun Ü7ıcrine kadın kocasından 

davacı olarak kendlslnl karakola tes.. 
ıım etmııı. Şimdi muhakemeleri Bey. 
oğlu sulh cezasında cUrmUnıe§hut ka.. 

nununa göre görWecek. 
Kadmm kolunda ki ısınk yarasmm 

muayene ettfrflmesl lAzımgcldlğlnden 
kendisi 1stanbula adllyc doktoruna 
muayeneye gönderilmiş . 

Nihayet kadınm muayc.neıs! bittik
ten sonnı. avukat. adliye doktorunun 
od!ı.Bllla girdi. Onun da iddiası ııuy. 

du: 
Ben kıı.rnnı ne d!iğdUm, ne de kolu. 

nu ısırdmı. Kavga sırasında stnlrden 
kendisini kaybcılerek ko!unu kendi 
kendisine ısırdL Dunun tcsbitl için 
ısırık yerinin, dişlerimiz ölçUIUp biç!. 
terek hangimize alt olduğunun nnls .. 
~ılmasııu iııtiyonım. 

Neticede, adliye doktoru bu clhe. 
tin taylD ve te.sbitt için kadmm kolun 
dald dl§ yerlerinin hımglslne alt oı. 
duğUnun anln§llm:ısı lçin , tıbbladU.. 
niıı muayene.sine !Uzum gördU ve ra
porunu o yolda verdi. 

Böylece kadm raporunu aldıktan 

sonra kocası koridorun blr ucundan, 
o da babası ve kardeşi !.le diğer ucun. 
dan çıkıp gitWer. 

Tıbbla.dlldekl muayene biter bitmez 
kan kocanın muhakemelerine birkaç 
gUne kadar Beyoğlu ctlrmUmeşhut 
mahkemesinde bakılacakUr. Davanın 
bir hayll entc.>rcsa.n olacağı muhak. 
kak. Zira kadın kocasından, ceza.lan.. 
dırılmasmı lstcdlği gibi tazminat da 

tal~p etmektedir. 

f)okton• nı~·c lôf"lttın w·rml,ror. 

sıın ~ 

Kasap - Ni~e- olııcıık! Heıılm rn 
iyi mll.5tt>rim et yt'.meyl menetti. 

Ytizü boya kaldımrnz. Teni ~k 
incedir. Buna rağmen c:oknğa 
OO\rasız çıkmaz. Bu. bittabi bir 
göreneK me~eıesidir. Bunun ma. 
zarratını zimin bayanlarımıza 
anlatmağa imkan voktur. 

Ba van :\1ediha gülüm cdi: 
- L{ıf aramızda amn. ben, 

Kav8erili çocuğun sözlerinden 
Eonra boya ve makvaj isini yarı 
yarıya hafiflettim. Ve yavaş ya 
vaş tabıiliğe doğru kendimde bir 
temayül duymağa başladım· 

Kırk }'aşında bavanlnrm yiiz. 
1enne bakıyorum da adeta kot· 
kuvorum. Yakından tetkik edin. 
ce bir kuzu işkenbesi gibi. <;eh· 
red~ bovanm yaptı~ı tahribatı 
11"ri.ıyorum. 

Dr. Cevdet ıçeriye girer gir. 
mez: 

Ll>yHidan mı bnhsediyorı;u· 
nuz' dedi • za\·allı kızcağızım. 

Şark cephesindeki harekAtın bn§ln· 
mı.ı.sıle bıro.z nefes alnn Brltanyıı. sa· 
hillerl ve :Manş havaları kum bir gev· 
§eklikten sonra şiddeti! taarruzlara 
geçerek Aımanyanm esnslı sanayi şc· 
h!rlcrini ve işgal altındaki sahlller 
boyunca yerleşen liman ve Uslcrl bom· 
bardıman etmeğe b:ı§lndı. Bu hedcfl<'r 
başında, tayyare meyd:ınları da gel 

mekteydl. 
Sovyet Rwıyo. · Alman muba.snma · 

tının birinci ayı zarfında Brltanyalı 

tayyareciler, Alman şehirlerinin ta · 
mnmlyle tahribine doğru giden blr ta 
ıı.mız tablyesi tutturduklarını da söy· 
lemektedirlcr. Bu mUddet zıı.rtmdıı 
da llç yüzden fazla mihver tnyyn.reııl 
dUşUrmllşlerdir. 

Tayyare zayiatmm hareket nlabctin 
de fazla olmadığı göze çarpıyor. Brl
tanyalı tayyarecllcrln Almanya Uzer 
leriııe doğru tevcih etUğl bundan ön· 
cekl akınlar daha az kesafet arzct· 
mekte bulunduğu halde, hava muho.re 
belerinln zayiat listeleri çok dsha 
kabarık yekünlu olunrdu, Bu da gös· 
ıtenyor kl. B ilyllk Britanya nd:ı.ları 

UZCrine oıan Alman havi\ akınlnn çok 
da.ha seyrek ve Almanya havaların • 
dakf mı.Jhıırcbcler ise, yer mUdn!ansı 
n!Bbctillde genlş olm:ımaktadrr. 

lng!liz tayynrecilerl son günlerde 
yaptıklo.n bom»ardnnnn tJıtılTUzlann 
da. yüksek infilA.klı VO bUyUk cnp\ı 
bombalar kullnnmağa ba.şlamııılnrdır. 
Bir ağır bombanın altı bin metro mu· 
rabbamdııki bir 83.h:l içinde buıunan 
testşatı tahrip etmiş olması. atılan 
bombalann infil.ik ve tesir kudretini 
göstermektedir. 

YUksek ıntııaklı bombalnnn yegl'L· 
ne hususlyetıerı tesadUf ettikleri zc · 
minin sathında paUamıılarıdır. Yapı
lan denemeler söstcrmlştlr kl, zeml 
ne nU!uz ederek lnfiıtı.k eden bir bom· 
b3 ne. satıhta lnflltık eden blr bom· 
b3nm tesirleri arasında 1 ·S nlsbctin· 
de bir fark vardır. Ve tiatıhta lnflll'ı.k 
eden bombanın meyd!llla getırcceğı 

hava tnzylklJe, ctrııfa serpecrfl par 
ça yağmuru diğerlerine nazamn her 
zaman UslUndUr, işte bu çe;ılt bir bom 
banın bir de çapı bUyUyecek otursa 

bugi.in } ine soğuk su banyo un· 
dan yeni çıkmıştı .. Odnsınn gir. 
dif.imiz zaman annesını g-orünce 
gözleri sulandı: "Anne bak! Ben 
nıhavct buraları düştüm " dedi .. 
Leylfuım bu sözü yüreğimı sız 
!attı doğru::u. 

Mediha atıldı: 
- Ben Levlada hiı> bir hasta. 

hk ~örmedim. Fakat. oradaki h(' 
kimler: "Biz onu tedavi edece. 
ğiz ... dediler. Demc·k ki, Leylfıdn 
bir ha talık bulmu~lar. 

Hayıctımi gizlıvemedim: 
Tuhaf şey! Siz, kızmızcla 

bir hastalık bulamadınız mı? O 
halde hastahane hC'kiınleri za· 
\•allıvı boş yere mi soğuk su 
banyosuna sokup cıkarıyorlar. 

- Öyle ya. Allah hekime, ho. 
caya düşürmesin insanı. İkinci~ 
tarihe karıştı.. Kurtuldtlli. Fa. 

SAYFA -

VACILIK:::===:~ 

Lozan hakkında 
ne diyorlar 

Hariciye oekili 
Şükrü Saraçoğlu. 

- Louın mıınhcd ı artık bir mtın. 
teha ,;e bir sa~ o değildir 

l..ozuıı mıı:ıhedeısl bir roıılangıç, bir 
temel \'il bir nıcşnledlr. O, bir ~ 
lıuıgıçtır. ÇUııl.-U ancıık o ı;Undenbcrl 

bugün bumdn hatiplerin f7Ab ettlklc.. 
rl < arot zincirlerini kırnrnk kendi. 
mlw \O bcn\iı'.;rimlzo tnm manııslle 

tanya ı 
faaliyet e 

htrı bulunuoyr \O mllletlmlün bUtnn 
knblllyotlerlııl lııkl,,nf cttlrmdt lmkA
nııın malik bulun~ onı:ı.. O blr, te~ı. 
dlr, $'iliıl U i tlkballn ııı;ırlan l~ln lor. 
ııuılt nzmlııdo bulunduğumuz. lnıdrotu 

1'1\rk tıbldolerlnl sııf;lııın ve btıyUk 

Türk \."nrlığını ancak böyle bir temele 
dayıııuınık lrurnb1Url7a 

O, blr 1DC3'nledlr. Çünkü llm!, 
luıri, slyaai, içtlmnI, lktaııı.df h rcket. 
lerlmlı.l mllsbet yolda \.'O cla1ınA llerf 
LttUkamct1-0 neslllerl tenvir eclooe.kttr. 
Emlnlm ld TUrlt neslllc.rl bu ~ 
61den ele ebedlyeto giitllrecekle:rctır-

• • • 
tcslrı o n!Bbctte seni§ saho.b olur. 

I3UyUk Britanyab havacılnnn faali· 
yet gösterdikleri bazı mmtaka.lnrda 
da mo.hnllelerln n.yakta kalan birer 
iskelet mo.nzaraaı a~tUklert görtı\ • 
mcktedlr. 

l A. ş_ARKLJ l 
lngillz rnı:ı.kamlnn bu taanıızıan ve 

Brltanyalt tayyarecllerin muva!Cakı· 
yE"tll faallyeUerlnl teyit etmnk mak 
sadilc .Mareşal Göringtn bir sözUnU 
hatırlatmakta ve : 

- Mareşal Göring Alman ııehlrle · 
rinc bir bomba bile dUıımlyecckUr. 

diye iftihar edlyordu.. bu iddia boşa 
çıkmıştır. 

Demektedirler. Bu bombardıman 

tnnrruzlart arasında. denlz kafileleri· 
ne karşı da harekete geçUerek ınJh · 
vrıre alt gemilerden..scklz tnnes1 b:ı. • 
tınlml§ vo bl' • ııa. Hnnnovr sana.yJ 
mmtaknsmdıı ._ı;Uk yangınlar çıka· 

rılml§tır. 

BUyUk Brltanyalı tayynrecllerln bu 
taarruzlan karşısında mihver hava· 
cılarmın İngiltere üzerindeki hareket· 
!erinin pek de kesif ve tanrnız.1 olnlB • 
dığuU görmekteyiz. Yn.lnız §U var ki: 
Otedenberl ve işgal sahillerinden ba§" 
lıyarak Almanya içerilerine doğru gi· 
dlldlkçe şlddetinl ve ke83.feUnl nrtıraıı 
yer mUd::ıtaası mukabelesinden hiçbir 
şey kaybetmemiş ve İngiliz akınları 

nı durdurmak yolunda çok bUyUk 
gayretler s3rfctmlştlr. 

Hemen hcnıcn her akı~ının Alman 
topraktanna karvı tevcih edilen bom· 
b::ırdıman taarruzlannm mukabele • 
sinde en fazla roıu olan ve yardımı 
dokunn.n, hava mUdafaasındnn ve av 
tayynreclliiğnden z!ynde, yukn!".ıda a· 
dı ve kuvveti geçr.n yer mUd:ıfa.a ter 
tıpıeırt olmaktadrr. 

Almanyanm So~t Rusya havacı · 
lığı ile ç:ırpışması ve bu havacılığı 

ortnd n knldırnrak blr Mkimlyetl 
kurmak gayretUe cıılı§mağa başladığı 

kat, birincisinin elinden dünya 
durdukça kurtıılamıyacağız. 

- Aman Mediha, hanım ne 
söylüyorsunuz? Siz bile. biraz 
ba~mız a~ısa "Doktor çağırın! .. 
riPmez misiniz? 

Mediha g-iılmeğe başladı: 
- Bu itiyat, azizim! Denize 

düşenin yılana sarılması kabilin. 
den bir şey .. 

Dr. Cevdet bu 'bahsin derinleş· 
mesine meydan vermemek a? .... 
miyle: 

Canım. dedi. sen bizim ha· 
nımın huyunu iyi bilirsin! Onun 
b"rtakım idefiksleri vardır· Kn. 
fasının içinde yer tutan düşün 
ce!crinden onu kimse tecrit ede
dernez. Bu, bir telakki meselesi· 
dir. Ben zavalh kızcğızımı ru. 
han malfıl görmiivorum. Anne"i 
''temaruz'' edıyor. Artık hangi· 
sinin doi{ru olduğunu sen ayırt 
l't ve hUkmUnU ver! 

Bu söze verilecek cevap. pek 
uıbii olarak şöyle olabilirdi: 
''- Elbette sizin teşhisıniz 

doırrudur. Nihayet müşfik biı 
baba olduğunuz kadar da iyi bir 
hekimsiniz!,, 

Fakat, bunu diyemezdim. Bır 
münakaşaya zemin açmış olma. 
mak için: · 

- Mediha hanım latife edi. 
)orlnr. Kızının rahatsızlığı ııUp. 
hesiz asabını bozmuş.. 1nsan 
·-inirlendiği zaman söyliyeceği 

zamnnlanı. tesadtıf ettirilen Almanya 
üzerindeki Bntanya akmlan, blrBZ da 
Sovyet tayyareclllğlno yardım edlll • 
yor mablyetlnde g6sterUnıeğe çalrşıl· 

Maarif oekili 
Hasan Ali Yücel 

Ancak milli \.'B§b.nıı fiODnnda 

varılır blr b n veslk.D.8ı olarak • maktadır. Bu taarruzlar& Alınan av
cılarının !Uzumu derecede mUda.hnlc 
etmemelerine kal'§llık yer mUdafaa rlhlml:ıo "'6 tarihe ııerefle geçen ı.o. 
sLetem\nln çok çetin mukabeleleri r.an andln5ın.'\51, her nnılıı,ımd& onu 
dolayıs!lc 400 den fazla Brltanya tay- yap a ve hnzırhynnlııra gönWlerde 
yaresi dU§ürdUklerlnl, Alman b.ııvıı. • minnet ve Wmuı duygulan oyantb. 

cılık mokamlan blldlrmekte ve iddia r bilir. 
etmektedirler. Medeııtyct leml ıctnde Tfırldısre 
Şu netiocler gösteriyor kf; lnglllz ve bugllnkii '.Iürl• curnhurlşetııto clü. 

h:ıvıı.cıları; Alman topraldarma luu'· ~en bUyllk sulh vn:ılf~ Lo:ı:.an ~ 
şı şlddeUl taatTUZlııra geçerek b!.r ta- m:ısmrn nı:tığı tmldlnl:ırdA.n doğuyor. 
raftan Alman sıtnayt membalnrmt Bunun içinde Louuı an~ma11ı Türk· 
körlctmeğe ..-c diğer w.nı.ftıuı da, lerln gözllndo olifnğu kndar bluJoo 
Sovyct tayynreclllğlne ikinci blr crp,. b.'l kn mlllt•tlerln de nıız:ırlnnnda bu.. 

heden yardım etmeğc gayret eden bir su!d bir önem taşıınnlıdır. Bugün hı. 
faaliyet devresi ıı.çmıııtardır. Eğer tnnbul Unhenitcı>lnin salonunda :r~ 
aynı şiddette akınlara devam ederek lı \'e ı;<'nç hrplmbe hal ı.-o hnttA b
yer mUda!ansma havadan mukabeleyi tlkbal olan yıılmı bir mazlyo Mn'gi Ue 
de knrı.ştırmnk mecburiyetini meydn. ve alı kn ile tekrpr b ı,tırdığl için 
na getirecek olurlnrsa, Mnnşda b:ışlı. doj:;'r11 \'o guzel konuşan arkad8"'\n rı. 
yan Brllanyalı tayyarcrllerin fa.aliye. ma pı•lc mUt~kklrim. 
U gayesine ulQ.61Dti olnblllr. Yoksa Hntırlnınak, h:ıtırlnnımuıın ilk ~r
hııTbtn ba§llldanberi akmlarm b\r de. tıdır. Dllhns....:ı. ı;-eııı;lerlmlı.ln bu hnld. 
va mı olmaktan ileri geçemez .. Bunun 1 kntı hcı3 ccnnlıı. dtı) muıı olm:ı!arın ı glir 
lcln de do.ha kesit taarnızlar beklen- mck bugün ve yarın için b'ilyllk bir 
mektedlr.. emnl)c.'t mf'nbaı olnyor. 

t la a a 
yapılan a ı 11mlar 

Vaklile belediye re!Bleri Dehrin kal. 
dırım denen l.şlcri ile hiç alAkadar ot. 
mazıarmıg. Me§hur Hoı.npll§a yangı
nından sonra Fuat paş:ı §ehrin cadd<'. 
!erini geniş oıanık yaptırmak ister • 
keıı hcrltes blınn mani olmak istiyor: 

- Yirmi beş metre genl.şllğindc yol 
açmaya ne lUzum var ... dlyor\nrml§. 

Böyle diyenlerden blrl do ııebremlnl 
Hüseyin bcyml§. Fakat Funt pa§a 
her şeye mğmen Dlnnyolunu açUr. 
mı~. 

Bir gün HUseytn Bey Dlvanyolun.-

sözlerin mantığa uygun düşme. 
sini düşünmez. 

Bunlan söylerken, hayretim. 
~~n yerimde oturamadığımı da 
ıtıraf ederim. Sigaram sönmemis 
ken, mütemadiyen bir başkasını 
vakıyor ve bir ananın. kızı hak. 
kında gösterdi~i bu lfıkaydiye 
15nşıyordum. 

Nihayet duramadım .. 
Sordum: 
- Eğer Leylanın hastalığı ar. 

tarsa .. ? 
rr.Tediha sözümü kesti: 
- İmkanı yok. Onun hastah~ı 

şımarıklıktan başka bir ı:ıcv de. 
ı?iJ. Ben burada yokken. babac::ı. 
na faz.laca şımarmış. Ce\·det za. 
ten, birimizin karnı a~•Pa: 
"Aman c:eni hastahnneve vatı . 
rnyım !,. ~er. Bu. onun es!d hu. 
~·udur 

... 
Karı koca neredevse münaka. 

şaya tutuşa<'ak1nrdı, bahsin ne. 
reve varaca~mı tahmin ediyoı. 
dum. 

"3ercket versin ki Sofi: 
- Efcndım. vemek hazır .. Bu. 

vurunuz 
Dedi ve mLnfir odasından 

yemek oda~ınn e-eqtik. .. 
Sofrada havaı mevzular G!.e. 

rinde konuşuyonitı· 
Doktor dalına kızından hah. 

sediyorduk. 

dan geoerek Kadır&adaki konağına 
giderken Fuıı.t pagaya rastgel!r. HU
scyin boy, eski tenkit ve 1Urazlannm 
bir kefareti olmak üzere tqekktlr 
maksadlle: 

- Saye! devlel.nlzde bu caddeleri<> 
kaldırımlar pek gUzcl oldu.. Der. 

Fakat Fuat pqa, eski tenkltlerl 
unutmamı§ olduğu lçl.n, HUaeytn beyıe 
hatırattmaktan kendlnl alamıı..z : mu. 
kab<'le eder: 

- Evet: Yalnız bu kaldır ,, ,nr bize 
atılan taşlarla yapıldı. 

Leylanm ann<'Si kocasına: 
. -:- . :O:minki gelen ~asta, pek 

sınırlı bır adamdı .. degil m i? 
Diye sordu. Cc\•det: 

Evet. dedi, sinirlerinden 
çok muztarip. Fakat, midesi 
ağrıyormuş. Sinirlerini bozan 
mide bozukluğudur. GörUyorsu~ 
kı, o hastama hiq bir zaman 
hastahaneye gitmesini tavsiye 
etmedim. 

Meliha hanım k~larını çat.tı: 
- Haydj hanım. taşı gediği. 

ne koymaga ç:-ılışma ! 7mten be 
nim. senin dhtorluğunn da akh~ 
ermiyor. Hepsine baı;ka tiirlU 
tavsivelerde bulunuyoraun .. Bir 
söziin öbürünü tutmuyor! 

Cevdet oovap verdi: 
- Şliphesı. Çünt.ü hiç ktmse. 

nin hııı;;falığı ötetcine uyn' z. 
Jl0r1·"'~ h-ı"l\'l hir Jr.rtten muzta 
rıptir. ?er hnc:tnva a\ nı şey tav: 
siv edılir mi" 

Öğle vemef•inı Cevdetlcrde 
''erken, ne \Cdiğimi bilmiyor. 
dum Lokm:ı1 ::ır bo~azıma dizili. 
V!"lr, b• an evn'l ·emeği bitirip 
kncın:ık istiyordum. 

- Zırrrrr ... Zırrrrr ... 
1stP kam calrnJ\ or. 
Medıhn: 

1 k
- Çok as:ıbi bir çalrş,. Mut. 

a a hn ... tadrr. 
Dcdı. Safı kapıya koştu. 

(Dcvaımı var) 

rı 



Evlenme teklifleri 

-24. Çevıren: MUZAFFER ESEN 

• Yaş 19, boy 156, nar'.n k~ 
lı kara gözlU kıvırcık saçlı 

Bisikletli adam - Birıı7 evvel ge çerken bana aptal dlyPn ı.lz. miydiniz': muntazam dişil .orta tahsilli, ort' 
Otomobildeki adam - E'\.·et fakat ~lınendlCer geçidinin kapalı olduğunu 11 ve bugUn bir yerden geliri otııı5 

- He.rhalde motôr hütün 1 Tor çek korkunç bir hay - ı Bu suç ortağı Uvaa Tor kıh. bilmiyordum. ıc;ın çail§an bir genç kız 2E .. 'IO 
ışıklarını söndürmu~tü değil duttur. Londraya gelmekten ğından başka bir adamı Mon ıarmda yUksek tahsilli kurnıırı ~ 
mi? neden bukadar ürküyordu? golya vapurile yola çıkara • Ecdat ..Cöpek kisi olmıyan aylık kazancı tJir' 

- Tabii. Acaba ateş etti. - Bu müşahedeleriniz çok bilir. Polisin bütün dikkati Caddede koi kola girmiıı. Bahçe kapısında "Köpeğe geçindlrcbllecek kudrette bir 
J' d"kk I" d. b' l h evlenmek istemektedir. KcndlS1 

ğime fena mı ettim dersi- yerinde, çok ehemmiyetli <timdi yalanc.1 Uvan Tor Ü- geziniyorlardı. Konuşacak 1 at. ıye ır ev a var. ..., 
J' M naatktu', elinden ev ve el ışıe•" 

niz T orkanay { Vils .•. Acaba neden ürküyor zerine dikilmiştir. Harvikde laf kalmamıştı. Biri: dı. isafir, etrafına bakma mek pl§irmek gelınektcdtr. (lll 

- Hayır, fena etmediniz. du dersiniz? bir ka~o otomobilin gelerek _ Ara sıra ecdadım aklı. bakma içeri girdi. iç kapının patya) ı u t 239 

F ·· · d · · l ha w l • Ya:e2mzS, .nboeym17ra6 cakialo -76. ~ 
akat bu meşhur Avustral • M f . . b d.k. d bu ad:ımı alması evvelden ma gelir• dedi. Senin de ge. onun e zmcır e g anmış ,.. 
} h d ti b d Ü ettışın u tas 1 ın en k l l B d gayet ufak bir fino köpegwi maaşlı devlet memuru, ıçklsl ' 

ya ı ay u a en e tanış- cesaret alan Vils sözüne de- c.:-ar aş•Lırı mıştır. u a am lir mi? 
mak isterdim. Neyse, kısmet karar VPrhile proJ· e~törün 1_ _ Hayır. Benim ecdadı • gördü. marı olmıyan bir bay; orta bO 

vam et'Li: -3' K d l ne dolgun, çol< güzel ve çok g 
değilmiş· Şimdi bu hadiseyi _ Vapurda hunları düşü- ~ığını gorur görmez denize mın hepsi öldü· en isini karşı ıyan ev mıyan bir ilkokul öğretmeni \-e 
i.miriniz olan Rudg<-ye tel. necek kadar boş vaktim var- atıldı. Fakat kano otomobil. Peçete sahibine sordu: ğcr bir meslek salubl bir b:ı.ya 
grafla haber vermekten baş. d O d de ı-ık veren adam derhal Zı'yafetten sonra mı"safı"r • - Dikkat edin dediğiniz ıcnmek istemektedir, (Ufuklar> 

ı. üşüne üşüne ne netice J' k k b ? ka ya::>ılacak işimi? kalmadı. zavallıyı denizde bırakarak terden bı"rı· ev sahı·Lı·nı·n ku··. Öpe u mu· zıne muracaat • 240 
çıkardım bilir misiniz? l' / 

Torkanay omuzlarını, bir _ Hayır, nereden bile • geri döndü· çük kızına 30rdu: - Evet. Görmeyi-p üzeri - .ş ve ışçı arayanlar: 
defa daha silkti; faka\ mes • _ Sofrayı kaldırırken an ne basmıvasımz diye... • 16 yaşında malt vaziyetleri 

1 kt k t 
.. yim? Baş müfettiş memnuniyet. ? Oçt b' yısile tahsilini orta 2 de bt!'S 

e aşının ası sura ını go - - Valna Lcı:drada olup l h k d nene yardım eder misin. e ır 
rünce tebessüm ~tmekten e ay ır ı: _ Evet, eC:erim. Yeni tanışmışlardı· Biri mecburiyetinde kalmış bir b!IY• 
kendini slamadı. bitf'n şeyleri iyice bilmiyo. - Evet, söyledikleriniz sordu: slll ve yaş ile mUtennslp bir ~ aıf 

rum. Fakat aklıma •öyle bir büsbütün saçma degwil, hadi. - Ne yaparsın? tadır. 2r.'30 Ura ile çıı.tışab!ilr· 
Haydı. can m bu kad r J' M. f. l I · - lstanbtılı'u mu<ttınuz?. 

- 1 ' a şeyler geldi. Farzedelim ki, selerı· bu suretle hulaAsa et • ısa ır er pcçc>te erı kaya) remzine müracaat. 
sıkılmar.mz. Baıka bir vaka çaldılar mı çalmadılar mı di. Oteki cevap verdi: • GUnde Uç. dört saat klld'r 

d t 1.. . d h . ı . hakiki Uvan Tor birkaç ay. mek birçok şeyleri ızah ede- - u·· ctP. bı·r lıatanbulluyum vakti olan muhasebe, mubstı' 
a a ıınız a a ıyı 0 ur ın • danberı· Londradadır. Ve b"l" H d" buk Sk dl d ye sayarım. -
alı h O h 

• b" ı ır. a ı ça o an ? ? ? daktilo lşıerlndl! tecrübe 'l/t 

§ a · a a gençsınız, ır Davit KoJlarsonu da öldür • Yarda gidelim. Bu düşünce. Kahve - · · · bulunan oldukça iyt ingııızce 
çok vakalarla karşılaıacak • rnüştür. Tabii Uvan Tor bu yi telgrafla Rudge bildirelim. Bay hizmetçisini paylıyor. - Buraya geldiğim za • mükemmel surette tercUme \e 
ımız. Şimdi benimle beraber d 1• • l d du: man yirmi kilo idim, şimdi manlık yapabilecek iktidarda l1li 

geliniz. Sizi Skotland Yarda sıra a po ıs nezareh a tın a Belki 0 da fikrini... _ Böyle olmaz! Bu sabah seksen kiloyum. rumca da konuşan ve okuyan tılJ' 
götüreyim. Orada rahat ra _ seyahatte olduğu için kimse Torkanay birdenbire sus- muıı°aslp ucretle çalışmak 15te 

h f 
kendisinden Rüphe edemez. tu, Mis T odgenin kafasına getirdiğin tıraş suyu hem az R •t R T · dlr. Arzu cdAnıertn c~~. A.) r' 

at raporunuzu yazar ve şi • ,. k h d k ı.· ı· d. ası ıza ıyatrosu '" ..u 
reli bir telgrafla amirinize - Neler söylüyorsunuz? soktuğu şüphe bir daha u - sıca tı, em e ço ı;ır ıy ı. Bu Akşam Ş.-nyolda: mektupla mUracaauan. 

gönderebilı"rsı"nı"z· - Söylediklerim makul yandı. Eğer Mariba Li .•. Ha. Hizmetçi cevap verdi: _ ,·,.ıının Çocuğu_ Komedi 3 Perde • Anadoludakı yalnız kendi .ı 
d w•ı ·? B · · k · · h b k.. d - Affec!ersiniz, dedi. Ge. zasııe işi olan b!r yazıııane ı~· 

:Vils mütereddit bir lisanla egı mı. u l!l yapma ıçın yır, ayır. u müm un e • Yarın akşam Aıtıntepedr.: bayan aranmaktadır. ta çok ili' 
söze bac.laılı: haydudun Avustralyada hir ğil. Mariba... tirddjiTi,m tıraş suyu değil kah - Robstil - I\.omcdı ısı PPrde lstıyenlerln M.M. remz~nc t• 

" suç ortağı olması kafidir. (Dcurrm• ,,nr> vey i. IHUDE Pt~ıu~ birlikte. 7 

- Size bir şey dahasöy -~-~------~---·-~~--------~~~-~~-~-~-· ~-~~~-~~~~-~~~~~-~~--~· adre~uııe blldirme~rl. ~ ~ lemek istiyorum. Acaba bu • 1 • Ayda on lira uc-ctıc All> Nakleden: dolaşmak üzere 3~-40 yaşında 
işte hir yanlışhk yok mu? H ikage Fabrı•· yana ihtiyaç vardır. tst.yenı-

- Yanlışlık mı, nasıl yan··---• D MELEKZAT I\ARDEŞ tıh Saraçhaneba.şı Horhor cııddd' 
lışlık? 

11
, ---=:.- ---- şll tekke sokağında 40 nı.mar' 

- Evet, bir yanlı•hk, bu tor Ceııı.ı Kayabayn mtiracantl 
J' Eski dostum Saim Eryavuzun Ka,...mda somurtup durdum. Fab. konuemaksızın clurdul<. Nihay('t o, mıştı ) ve ayni yolculuğu yaptım. • Ehli ti f'" k 

haydudu görür görmez irime .,. ye 1 bir şo orta sı, 
:r davetlisi olarak onun köşkUnde rlka kelimesi bende çok eski batı· göilerini kapadı ve bana yım açık Aynt isWyondıı indim ve ~ğ vcy4' kamyonetlerde ıo araaıS 

bir şüphe girdi. Siz bu hay. bulunuyordum. o, karısı ve ben ralnr uyandırdı. Bak sana anlata. ağz:nı uzattı. yukarı ayni saatte ''oraya., var- (.C. Akda!) remzine müraraıı~ (' 

dudun Uvan Tor olduğunu ak§am Ustü, köşkün taraçasm:!a clım. Lakin hayret! "orası,, art.ık • Bir buçuk yaşmda bir 
iddia ediyorsunuz. Buna e. yırn. bakmak !çin bir dadı arnnaıaı; oturmuş, konuşmaktayken ev sa- Bahsettiğim hatıranın dekoru Evlerimize ancak pazar sabahı "orası., değılcli! Her şey tamamile 
min misiniz? Namuslu olmanı. çocuk yet» 

hiplerinin iki çocuğu, İhsan ve Gü da çok güzel bir tabiat manzarası döndük. değişmişti, tanıamkta milşkülat riJI 
_Bu haydudun Uvan Tor bulunması şarttır. lstiyenıe A. 

zin, yanımıza geldiler. Heyecan!: idi, hatta iki sene müddetle ben Bundan sonra iki sene, evet tam çekiyordum. Bize aşk yuvalığı ya.- Simde Taksim eczanesine ıııU•· 
olduğunu iddia eden ben de. görünilyorlardı. Gilz.in: burasını dilnyanm en güzel yeri iki sene çılgınca bir aşk hayatı pan çimenlik saha bir işçi mahal.. ıarı. 
~ilim Vils. Haydudun vapur- - Öğrendik, dedi. Onümüüle- saymıştım, yaşadım, ondan başka kimseyi lesi olmuştu. Dere kenannda ise • B!r buçuk sene evvel öW 
la Londraya mÜ'Lt:Veccihen ki arazt:,.i bir ııirket satınalmış, Oraya yaz başlangıcında bir düşünmedim, Dikkat et, kendim • muazzam bir fabrika yüksclmi§ti. askeri mUtekaidln 19 ya§ındıJı. 
Yola çıktıgwını amiriniz, Sid - den bahscdi ... ·orum, rUnku"" onun he ~(' fabrikası bilm"m, beş altı babasının ölUmC yUzUndcn tf 

1h cuma sabahı gitmiştik. Ben yirmi J " '" ·• 

ney telgrafl"' bana bı"ldı'rdı". san iliıve etti: dı.:vam edcmeml'k mccburıyc .. "" yauındaydnn, bana arkada.,._lık e _ sa.hına vaziyet böyle değilm:.Ş binadan mürekkep, kocaman baca. 
F k 

· b ·· l · l - Bir sanayi şirketi.. KöskUn ...,.. Bu genç, kene.isine babalık 
a at sız u cum enız e ne • don kızcağızsa ancak on dokuz meğer!.. ·h büylik bir fabrika ... Tam yak • ve kendisine bir sene daha oi<\l 

1 t k · ı· · önünü kocaman bir fabrika ile ı · an a ma ıs ıyorsunuz. yaşlarındaydı. Güzel olduğunu söy Bir gün ondan bir mektup al. nştıgım sırada kulakları tJrmalı yardım ede~k bir bayır saJıl 1 

A t l d b • kapatacnklar. ı - vus ra ya an erı ne. lemeğe lüzum var mı? Çok güzel dun. Bana aşağı yukan şöyle dL yan b r düdük sesini müteakip ne sUreceğl şartları kaoulç l'-
zaret altında bulundurdu • Heyeeanlarmm sebebi anlaşılı • yordu: "Dostum. Artık biri birimi- şçiler d ı ' \'ıkıp etrafa dağıldı- bulunduğunu blld!rmektcdlr. ( 

yordu. Çünkü Saimin k~;kU bit olma.c;a bile o yaşta bir erkeğe o dl ı u ğum adam hiç de bir hay. dekor içinde çok gilzel gorunur. zi arama.'>ak çok iyi olacak. İki se-- lnr. > reınz ne m racaaL ıı 
d d b O d 

hassa manzarası ltibarivle gu" zeldi. • Almanca bilen bir yükse 
u a enzemiyordu • n a " üç aydanberl onu tanı"-·ordum ve ne biribirim zi kafi derecede gör • Biı· kenara da ben oturdum. eli 

d h 
Önünde, ilk planda çok geniş ve J talebesi mUsalt şartlarla ııs ..ı 

a a ziyade zulüm. görmüş, aşkıma mukabele görmek için dün dük. Şimdi ben bir ba§kıı.sını se - SinirlenMl<j, ne vapacağımı şaşır ~ yazıye, fizik, almanca dcrıııeı• 
birtakım entrikalara kurban büyük bir tarla, bağlıl: ve meyva yada her fedakarlığı yapmağa viyorum!,, mıştım. Uzun zaman öyle kalarak <H.N. El remzine mtıracaııt. 
Olmu• bı"r adam ha1.ı· vardı. ağaçlarile dolu arazi vardı. Bu sa- bekledim. Kendi kcnd!me saat be • Lise taıebclerlne transtı'' ,. kendimde kudret hissediyordum. B ı .. ~ 
Salonda otururken bütün ha. y~c köşkten gözün alabildiğine '.! darbe müt.biş blr tes r yar- §e kadar vakll geçirdim. O saat - ıer. tık ve orta talebeler!nl lıv' 

reketlerl
.nde korkak bı·r ma- yeşJIIik bir ırmak ve daha sonra O bir mağazada, ben bir ban • tı. Tarn bir hafta gözilme uyku Uhanınrınn hazırlar. (K.B Ti katla "alışıyorduk. Ben i"imden . cd. . • ten sonra işçiler giderler. Rahat u 

ormanlık görUnmekteydi. Lakin " " ı;ırm ı, hır idam mahkumu ıstı • m raeaaL 
na vardı· Bu adam her daki. ondan evvel çıkıyor, onu beklivor.. rahat intihar ederim!,, diyordum, •Almanca dersler için 1<oçtll' .ı 

bir mliddettenberi öndeki tarlanın " rabı geçirerek cehennem a.bazı i - " 
ka korkudan titriyordu diye. dum. Beraberce biraz dolaşıyor • Fakat art·k bu işin tadı kaçmıştı; bostan sokağı nu.nara ıa te 

bl.lı"rı"m. satıldığı yolunda bir şayia duy • çinde ye.şadım. Bir hafta sonunda "! . t'h bil • ... •• oa VolbrUck'e milrncaat. duk. Ayrılırken ellerimizi bıraka. . gu me, ın ı ar e agır tadıyla •• • 
Londraya yakla•tıkça bu muşlardı, Şimdi bu şayianın doğru mıyor, göz göze el ele dakikalar- ıse kararımı vermiştim: onsuz yn yapılmalı!.. • TUrkçe Vtı !ransızcayı ıııll• 

!!' olduğu anla§ılmıştı ve mesele §ıyamazdım, kendimi öldürecek.. nilen genç bir bayan sabnb \1t) 

korku aA deta artıyordu Ce ca kaldıg~rm • .,. oluvordu İk" defa Bırden yerimden sıçradım. Ge _ "' • • korktuklanndan dalın vahim çık. u. " • 
1 tim! .. Fakat nasıl intihar etme - den sonralan tercüme işıc:rln"1 belüttarıkta kendi~i1e konuş- mıştı. benimle beraber sinemaya gelıne- li? Kanır vermek kolaysa bile tat ne fabrikanın düdüğü ötüyor ve mak Uzere iş aramaktadır. ;. !' 

mak için bir fırsat buldum: ğe razı olmuştu, fakat hep rnati. bile etmek müşkUldü. işçileri çağmyordu. İşçiler alf~la • dan tercUmeıer de yapabüıt· l 
"Burası son iskelemiz, de: Saimin kansı çocuklannmkini neye... D celo döndüler ve fabrika cehenne. remzine mUracnat. 

üşllnüp ~ındıkt.an sonra ni .. 
dim. Artık doğru Londraya geçen bir heyecanla söyleneli: ha'-·et bu mu··akUlu·· de yendı'm·. mi gürültüsüyle tekrar faaliyete Aldırınız: Beni sevdiğini anlıyordum ve J ,,, - ti 
gidiyoruz." Yüzü yemyeşil - Fabrika mı, ne diyorsunuz 'l or<>.'·a, bı·~.e "'"k "'U"alıö-ı vapan ta.. geç . Akşam paydosuna kadar d~ 

aşık bir genç sıfatiyle ondan isti_ '" " ....... J • .,,. J oldu dudakları titı edi kor Hiddetlendi ve mes'ul bulamadığı ha çok vaktim vardı. Kalktım, 
' ' • yeceklerimi reddetrnemeğe içten biat köşesine gidecek ve kendimi 

ku ile bana baktı, sonra du. için hırsını koca~ından almağa dere'-·e atacaktım'· fabrikanın tuğla duvarları boyun. içe karar vermiş olduğundan e • ., 
daklarında ıstıraplı bir te • kalktı: ca ~ağı yukarı dol~mağa başla-mind1m. Fakat kad:nlar "evet,, 
bessümle: "Evet, dedi, insan - Sen maşallah sakin sakin Bu fikir bende hazin bir mem. dım. demesini sevmezler, "hayır,, veya 
gideceği yere yaklaşınca se- duruyorsun! Köşkümüzün önilndc "daha sırası değil,, derler. İ fe 

0 
nuniyet uyandırdı. Evet, en mü - Böyle dolaşırken va.ziyetimln 

viniyor." Bu esnada buna bir fabrika yapılmasını memnunl. gU U "Ik d f 1 k tam • nasip intihar yeri orasıydı. Haya.. gü!Uçltiğü birdenbire kafama dank cuma n ı c a o ara ma 
benzeyen bir takım küçük yetle karvılar gibisin. Böyle bir na.siyle beraber olduk. Kalpleri • tt··· orada başladığına göre gene etti. Aşk kederiyle gelip bu fahri. 
hadiseler hu adamır bir ca. şeye müsaade etmemeliyiz. Bura. orada nihayete ermeliydi! Oraya kanm duvarı dibinde intihar et -miz heyecandan çarpıyordu, onun 
ni olmaktan ziyade, bir ca- SJ istirahat ve tebdllhava yeri, el. tekrar gidecek, iki sene evvel o- mek ne manasız şeydi!. Ayni za. kalbi de! .. 
ninin elinde oyuncak olan varın havasını fabrikayla ifsat e.- nunla beraberken yapt·ğrm gibi manda; bir kadmm ihaneti :uUzün. Trene binip şehir haricine çık • " 
bir mazlum olrluğu fikrini u. decekler. Fnkat ben senin gibi çimenler üzerinde oturup akşama den fazla ıstırap "Ckmenin akıl 

mış, sonra bir is~yonda inmiş " 
yandırdı. yapmam, şikayet edeceğim. Bir a.. kndar ağaçların hışıtmnı ve de - karı olmadığı fikri de bana milla· ve güzel manzaralı bir yere varın. 

Torkanay gülerek: vukata dan·şacağım. Hatta he ~ renin şırıltısını clin!iyecek, sonra yiın görünmeğe bnulamt"tT. Diln .. caya kadar yürümüııtük. Nihayet -J ~ 
- Ala, dedi. Her halde men elmcli Cevizlikte oturan avu.. yine iki sene evvel onunla bere- yada hiçbir şey ebedlyyen gUzel 

aradığımızı bulunca oturmuş, ye • 
yanlışlıkla size gost,.rilen a- kat Hayri beyle konuııacağım. meğimizl çimenler üzerinde ve a- berken olduğu gibi güne-' batar _ kalmıyordu; işte iki sene bir ta • 
dam yerine bir ba•kasını Çocuklar haykm§"tılar: ken ayağa kalkacak, fakat ilk aşk biat manzarasını ve bir aşkı çir_ 

:r ğaç gölgesinde yemiştik, 
gözetleme diniz değil mi? - Aferin anne! B.z de seninle gecemize sahne olan köy evine kinleştirmeğe kafi gelmişti, 

- Hayır, bana Rudgenin riber geliyoruz. Gözün alabildiğine gorünilrde giden yola sapacak yerde dereye Fabrikanın düdüğü gene çaldı. 

verdiği talima\ dairesinde ve Taraçadan çıkıp gittiler. Salın kimseler yoktu. B~larmnzm üs. doğru yürüyecektim, Ben kara düşüncelerimden kur • 
tarif ettiği adamı gözetle • ırnrısmn cevap bile vermemişti. tUnde hışırdıyan yapraklarile a • Şairane başlıyan aşk maceram tıılmuııtum, dönüş yolunu tuttum. 
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dim. Alnının orta yc:-inde bi ı Çok sakindi, hatta gUlümsüyordu. ğaçlar, ayııklarımızın dibinde şırıl şairane sona erecekti! lşte dostum, fabrl!:nlnn pek 
yara izi olan adamı· Bir müddet sessiz ve düııUnceli şrnl akan ırmak ve biz ba§ba§a Bir sabah erkenden yola çık • s"vmcmckle beraber onlardan bu. ssııtl 

_ Şu takdirde söyledik . tlurdu. Sonra: yapayalnızdık. Çimenlere uzana - tım. Gene bir hnziran sabahıydı nun için nefret edemiyorum, çUn- 19.l:i Svlng 
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21.00 ııtf'~ 

'fll"-"1 
21.1 o 'J'<'P'; 
22.00 sıı.1~ı1 leriniz çok 2'.arip. - Affedersin dostum, dedi. rak uzun uzun hemen hemen hiç (çünkil aradan tam iki sene geç.. kil hayatımı bir fabrika kurtardı! kuarteti 
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