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Fransa ife 
Japonya 

H:ndiçininin mlişter .. ken 
müdafaası ıçin 

Btr prensip anlaş
masına vardılar 

-0--

Bu sabah b:r tebl.g 
neşrectildi 
-<>--

Japonya Hindiçinideki 
~ ransız hakimiyetine ! 

rıayeti taahhüt ediyor 
VisJ, 26 (A. A.) - Ofi: 

k· F~sızlnrla Japonlar arasında. 
r 1 tnilzakereler, bir prensip itilô
~~a ınUncer olmuştur. Tntbikatn 

italyanın Moskova 
sefiri ve maiyeti de 

Edirneden geçti 
Erzunım. 26 (A.A.) - Almanya, 

İtalya ve Danımarkadan dönmekte c. 
lan kaJın ve erkek ll'ıl ki§lllk Sovyct 
tebaasından milteşekkil bir kafile dün 
sabahki trenle şehrimize gelmiş ve bir 
müddet istirahatten sonra ihzar edilen 
otobUsıerle Sarıkamışa hareket et • 
mlşlerdir. Kn.flle Sankaml§tan itlb<ı. 
ren yoluna trenle devam edecektir. 

*** 
Edirne 26 (A.A.) - .MemlrkeUe. 

rlne dönmekte olan ltalyanrc :Moskova 
sefiri Rosso Aveustu 22 kişilik mal .. 
yeti ile dUn şehrimizden geı;mlşUr. 

Japonyanın 
. Amerikadaki 

alacakları 

B.oke 
edildi 

--0-- • 

iki ag zarfında 
209 ev yıkıldı 

311 ev de tamire muhtaç bir hale geldi 
l\luğla 26 (A.A.) - İki aydanbcrl :Muğla ve havaılslndc devam etmekte 

olan yer sarsıntılarının sebeb olduğu tahribat hakkında verilen resml malO. 
mata r;öre 209 ev yıkılmı~ 311 ev tamire muhtaı; bir derecede zarar g5rm.Uş 
tUr. Bu zararların telMisl iı;ln IUzum lu olan malzeme ve para miktarı te.s
blt edilmiş ve bunların temini hususunda alAkadar makamlar nezdinde lcabe. 
den tc§cbb!lslerde butunulmU§lUr. 

Taymis gazetesı yazıyor: 

General Franko 
Bize meydan 

okudu 
--0--

F akat biz henüz soğuk 
kanlılığımızı muhafaza 

ediyoruz. 
Londra, 26 (A.A.) - Taymls g~ 

zetcsl, Edenin, general Frankonun be. 
yanatı hakkında avam kamarasında 
verdiği. izahatı mevzuubahs ederek 
yazdığı bir yazıda barlciye nazırının 

Yarı resmi Alman 
kaynağının bildirdi -

ğİne göre 

Harp 
sonunda 
Sovyetler birliği 
diye bir mefhum 

kalmıyacak 
----o-

Şarkta alınan toprak • U.Sullere müteallik muhtelif 
~eselelerin şimdiden ha.lledilmi 
~tdu~ zannedilmektedir. Mahalli 
., ~!'iteler tarafından bu baptn mü 

Amerika limanla
rındaki Japon 

gemileri d h r~kel 
edemiyecek 

Cepheye top ve ınühlmmat naltloocn bir So\•yct treni Alınan tayyareleri }arın nasıl idare edile• 

Al~n te~~;g~;-~~··~~,v·~ tebligvi yarAıştları ce~ö~::E~:tmdi -
D<·vamı ı ne\ sayfada 

, ~eler Ynpılınamnm zaruri ol • 
Bu ~tnin edilmektedir. 
hna ınUzakerelerin Hnnolde ya 

sı llluhtı>mı-ldlr. 
Dtnnmı 2 ncl ı;ayfııdn 

Moskova radyosunun 
bıldirdiğine göre 

Esir edilen 
Almanların 
üzerinde 

Boğucu gazler 
kullanllmasına ait 

talimatnameler çıktı 
Talim t-o-l 
l 

a name erde gaz· 
ı ob·· l k us erle bombaların 
ullanılmasına büyük 
ehemmiyet veriliyor 

ko~f Oskova 26 ( A .A.) - Mos -
re ~ı:adyosunun bildirdiğine gö 
ni~ ~dilen Alman askerle • 
lanıl de boğucu gazlar kul -
çıkm rnasına ait talimatnameler 
Yab ıştır. Moskovada bulunan 
gösfen~f gazete muhabirlerine 
gazlı 1:!;.!1 bu talimatnamelerde 
malin ° ~~ıe:,ıe bombaların isti • 
rildi~~ .1:1~k bir ehemmiyet ve. 

M ~ı gorulmektedir. 
· oskova radyosu tarafından 
la~atalınıatnamelerin verilen hü -
Yev·sına nazaran, öbüslerd~ kim 
rnak rnad~deler kullanılmasından 

sat duşmanı hareket edemi. 
Devamı 2 nal sayfoda 

BOi. ÇEŞİT ve YENt STlL 

OBIL A 
alınak v<>yn görJD('k lstlyenJeı 

B AÇÇI 
E ER 

LlMtTED ŞtRKETt sıılonlarmı bir 
defa gczm kle tntmln edilirler. 

'rıtanbtıl, ll'lnr.nnc.ılar. Hiı:npa~ yo
şu No. 5&-61-68 

TEl.EFON: 22060 

Bcrlin, 26 ( A.A.) - Yarı res-
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Va§ington, f6 ( A.A.) - Ofi: 
Ruzvelt, Japonynnın Amerika

daki matbuatını bloke etmiştir. 
Bu tedbir ,bu sabah bankalar 
açılır açılmaz tatbik olunacak. 
tır. 

H k 
" ı " c h d Alınan hariciye nezareti mü are at p an ep e e mesilillcri !bugün de gaEetecil~ 

S f k A ti tarafından sorulan suallere ce • .b. K . . a an rap a arı cap vermekten ve şark toı>rakla-

Çinlilere ait sermayeler ae 
mucı ınce ılaların vazıyetın- koşusunun sürprızler rmm tabi olacağı müsta.k~ i-dare sistemi hakkında !beyanat • 

devam ediyor de mühim neticelenm:~~~u~~:~ir ~~== ~:.a.::. bloke edilmiştir· 
Aınerikadaki Japon ve Çin ser· 

mayelerinin bloke edilmesi mü. 
nasebetiyle riyaseticwnhur sara
yr, _:r beyanname neşretmiştir. 
Buna nazaran bu tedbir, "Japon 
menafiinin alakadar olduğu bil.. 
tün mali ve ticari muameleleri 
Amerika bükü.metinin kontrolü 
altına vazetmekte olup emir hi· 
18.f ına hareket edecek olanlar 

Dün çok miktarda değişiklik yok ! ~!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!.. 

es~dı iki :r~ ia!~i:O~ asker L::::::::::~:?.:0:?.:0:::::0.~0.~~~::::::::::::::ı 
D~-amı 2 ncl sayfada 

Alman hava kuvvetleri kaybetti 
l\loskova, 26 (A.A.) - Ort: 

Fin kıtaları 
90 Rus tayyaresi 

düşrüdüler 

k d 
• l ·ı Berlin, 26 (Radyo) - Almnn 

Murmans emıryo u ı e bMkumand!l.Illığmın tebliği: Şark 
Stalin kanalmm kontro- cephesinde harekat plan mucibin.. 

ce devam ediyor. Dün pek çok 

lünü ellerine aldılar miktarda esir alınmıştır. Hnva 
kuvvetleri 90 Rus tayyaresi dü§ür 

Stohol.m, 26 (A.A.) - on: müştür. 
FllnHmdlyalılnr, tonega. ve Lado- Odesaya yeniden hücum edilmiş, 

ga gölleri o.rıısmda mUblm Ilcrlemcler tczgii.blar tahrip olunmU§tur. Din· 
kaydetmişler ve bu surcUe Murman.ak yester nehrinin mansabmdn Ker • 
demlryolu ile Stnlin kanalının kontro.. sonda 15 bin tonluk bir Sovyet 
lUnU eller.ne geçı.rınl§lcrdlr. Fin ku,·.. vapuru o.ğır hnsarn uğratılmıştır. 
veUcri çetin nıuharcbclc:raen sonra Odesa Umanı yakınında 14 bin ton 
Ladoga gl:llUnUn flnıal cepheslndo Iuk bir vapur tahrip edilmiş, bir 
:Matkasclkaeyi l~gal etmişlerdir. kruvazör harp hıırlcl e•"'lınic:tir. 
~----~------~----~~----

1'unıın hıı.rbl esna.smda tnbrlp edilen Korent kanalı AJmnnlnr tnrutından 
tamir edllme,Ie ~,tır. Reıslın tamir ~da ıııınm.ıatır, ... . 

' 

Sovyct tebliği: 25 temmuzda Perk. 
ıov, Pololzk, Nevol vo Jitoınir mmta. 
knlarmda şiddetli muharebeler vukua 
gelml§ olduğunu blldirınektedlr. Kıta
o.tın mUtekabll vaziyetlerinde mUhlm 
bir dcğişklik yoktur. 

Tayyarelerimiz, dU§mıınm nıaldneU 
cUzUtamlarmr, tayyare meydantarnu 
ve Köstence ve suılna Umanlaruu 
bombardıman etmişlerdir. 

l\losko~-a, 26 (A.A.) - Afl: 
Rus tebliği, 34 dll§man tayyaresi.. 

nln yerde tabrlp edilmiş ve 13 Sov. 
yet tayyarcsinln zayi olmuş olduğu. 
nu muvakkat olarak haber vermek.. 
tedlr. 

Moskova, f6 (A.A.) - Ofi: 
Moskova radyosu, beş hafta· 

lık Rus • Alman muharebesin· 
deki zayiat miktarının ceman üç 
milyona baliğ olduğunu bildir· 
mektedir. 

Cezayir valiliğine 
tayin edilen 

General Veygand yem 
vazifesine başladı 

\'i:ıl, 26 (A.A.) - D N.B. 
Amiral Abria.lm yerine son gUn • 

ıerde C!zalr umumt vallllğlnc tayin 
edilen general Veygand, dQn Cczalr 
vlltıyet konağında yeni vaz.lfeslnc 
bn§lamt§ ve bu mUnasebctle yapılaıı 
merasimde bfü~mum dalrelerln mtl • 

[ messlllcrl ve vııtl.yet idare meclisi ıı. 
zalan hazır bulunmU§lllr~ 

Gene 
Aynı 
Hiköye 

Yazan: Bir Muharrir 
BAZI İngiliz gazetelerine 

göre Türklyenin MUU.Sl 
ya.kın, 

Kafkas petrollarmı ele g~lr
~edk i<;tJyen Almanya, Rus ccphe
sın en zırhlı fırkalar a~ ınnıı:-, sıv 
ba.ha akşama. bizim üstümüze yük 
lcnc<'ekrnl-ı. ~ 

Sayısını bilen var..a iiyle:.in: 
iki senedenbt'ri Türkiycnin bu ka
~m<'ı tstilibı'? 
Eğer ~imdiye kadar çıkarılan 

sayia.lann hepsi başından <ıonuna 
kadar ~crçckleşseydi, ttıılyan or
dusu çoktan Antaı~·a üzerinden 
Anadolu ortalarma., Arnıffuthı'k 
üzerinden Trakyaya. yürümliş, is• 
t.anhula ,·armış olacaktı; Alman 
ordu:o.u Bul~ar hudndund:ın hare-
kete gec;erck Ana.doluyu <;iğne<lll•· 
ten ve Sina çölünü de t cptikten 
sonra, alnının t.eriyle, Sü,·ey,.in 
kapılarına dayanacaktı. 

Bunların hepsi olup bitmiş gibi, 
simdi Almanların yine Anadolu 
U tünden Knfkıısla.ra kadar uz.ann.
caklan rh-ayet ediliyor. 

Sebepf 
Sebep ~ tane: bhinrkt, Al

manlar 9o'-Yet eeph~ &51rt9iıP 
meml lcr: ftmu+.~•. petfttla 11'1~ 
lan \8nn~. 

Almanların Sovyet ccpheslnl 

söktürcmedilderine hiikmedeeek 
danırncm değiliz. Bugüne kadar 
53rk cephesinde bir milyon .ldlıo
metre murabbamdan fazla t.oprak 
~tJlii. eden Alman ordusuntm yo.. 
~doğunu, boztılduj:;,runu, gerllcc1l
~ llusla.r bilo iddia etmiyorlar. 
} akat, farzedelim ki Almanlar bu 
cephede mu\'affak olamıyorla.r. 
Mu\'o.ffak olmala.nnm tarcsl bu 
<'ephedekl ordulanru kuvv~tlen• 
dirmcktir. Buradan 7.ırhlı fırkalar 
ayırarnk Türkiye üstüne sevket
mek, Almo.nya.nın ~k cephcstn. 
deki t.aar:nızunu büsbütün zaafa 
uğratmaz mı': Alınan ordusunun 
şark cephesinde taa.rruzdruı ,>az
geçmcğc hazırlandığı fanedile
mcz. Böyle bir karar, So\'Set or
du una, bir buçuk aydanberi ~ 
dığı nıuknbil taarruz fırsat.mı he
diye C'tmckten başka ne netice 
,·erir! 

Almanlar ~k cephesinde ta.ar. 
ruzo. devam ('(IC<'eklerse, fako.t mu
\'o.ffak olmaktan ümidi kcsmJşler
se Tiirkiyeyc ka.J"iI ikinci bir cop. 
he nçarnk sarktaki askeri durum• 
larını büsbiitiin tehliflcye düsür. 
mekten ne kazanırlar? 

Pt>t,rol hikayesine ı:;elin<'e, ayni 
teraneleri Fran a harhlnde de 
duyduk: "Alman taarl 1zu yavaş
ladı, Alınanların benzini füke.ndl" 
ilah... Belki o sefer detr:tı do bu 
sefer doğrudur, bclld Almn.nlar 
petrol sıkıntısı ~ekmeğe ba.şlnnuş· 
larclır; fakat Türklyel1 çtğniycreJ.; 
Knfkns wynlanndan petroİ al.. 
mak, e'in bahçesindeki kuyudma 
~mM. • ~ekmeğe ~ 

lmtt\n t.. m-&yet1f'!I'. tıılııll, .... 
~rln(le.ıtt ~e, Mi~ ~T 
~ıknrmaktan yonılmryanlarm~ m&k 
satlan Ustünde düşündürüyor! 
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o 1 
bir k ınmı lmrşılnmnk 

hzı re dl'\ 1 ·t t:ıs:ırntf bonoları l'tlmrdı. 
Hu l•nltn '"ııd1,'llberi hıı!hu ur7"'1llen honolnrın 'yWtsek m:ıru mı 

idr ıı, c•lıni.> erL•k lıJc bir vnt.ın:ta:; buhıııın.ıdığı ümidindeyiz. 
1 usarnıf bonolan, gösteırdı '1 büyü!· ld~r nl!IOOtt hnrlclnde bUtiıo 

\'at:ınd lnrın 'wpıehne koyufJ J ('rlt tlrocelder1 bir nc-vı kOçiik sll hlıır. 
dır Jel \Dktl ~ellnte. heplmizuı b1r zırh, siper ve k.ılknn hnllnde glirool'. 
f;I • ı-ıız f:ı:1dal:ırı \1lrdır. 

'.I rnıt bonoları lçıl! rad~ o(b 5li:r. !IÖ.) li,> en plkcr \e gıı:rntede ko-
r uljlln ıuııhnrrir be~ hnde zahnıt•t f!dl~ or. DC!\ letln bonolıırı b:ılluı ıınet
m ini ın \teal.lp ı;;o:.-t<'rlleıı l":wlı nuu.ndan sonra buıılnrın t.lçblrfslne 

lUı.uı.ı 'ar mı' 

er da 
iki torpido denize 

indirildi 
l'<'Di .lerscy, 26 (A.A.) - BrlstoJ. 
ve Ellyso:ı ismlnd iki t.orpldo muhrl. 
binin ibugUn denlze indirilmesiyle mo.. 
~m destroyer l.n§Aatmd.'l yeni bir 
slirat :rokonı tesis cdilmitşir. 

Bu ild muhrip tcr.glUıa konuldukla
rmd::uı')'OOi buçuk ay sonra denize ln. 
~ bulunmaktadır. 

Gan r-al Franko lngilizlere 
meydan okumuş 

Baırta.rnfı Jm:J s:ıy:fllda 
lllll'&ya yaptlğc ihtarda lQzumun • 

daıı 3.Z1a nazik da vnı.nml§ olduğunu 
luıyd .ylcmektcdir. 

Tll_;ı;mb yazısını §Öyle bitirmekte. 
d1:I"; 

Gaıeral .Franko, tıpla J'apaniar gi. 

bl, otdivenlerinl fırlatarak bize mey. 
okum\l;it.ur. Fakat.biz elcllvenlerl.. 
~ yanJ BOğultkıınldığuıuu henU.z 

aza etmekteyiz. 

* * * 
Mııdrlt, %6 (A.A.J - Aft: 

enin Avnm kamnraamd:ı. İspanya 
ya. mtltcalllk olarak yapmış olduğu 

bf:ıt'a.ııat, ı!mdiye ltadıır lspanyot 
ga:.ctclerl tarafından ııqredltnın • 
Dilş gazetelerle veyahut radyo ile res. 
n:tl veya nimrcııml hiçbir tebliğ veril. 
memlşUr. 

Qğteden akşama kadar 
ir iki satırla 1 

er 
• Çocuk kamplarında bu yıl Ucretll 

olaralt muhtelif cemiyetler namına 

401 <::oc.ttık verilmiştir. • 
• Her yıl olduğu gibi bu yıl da hay 

\an sergileri bir nğUstosta ba§lıyacak 
trr. 

•Francala sar:tıyatı hergiln artmak 
tadır. Bakırköy kazaıımıı. yeniden 800 
rapor verilmiştir. Kazalarda francala 
lhtlyn~lan gi~rlleccktır. 

• Buz Batışı normnt seyrini bulmU!J 
tur. Her tarafta 100 paraya aa.tılmak 
tndır. 

• Asker nll lerlne yardnn işi etra • 
!roda bcletllycnln istikraz yap:ıc:ığı 

E~ SON DAKİKA 

Hindiç;ni i~inde Fransa 
ıle Jaltonya anlaştılar 

na taralı 1 inci tta,>fada 

Resmi olarak henüz hiçbir se\ 
nE"FJredilmemiştlr. Dün mcvzubahs 
edıJmiıı olan tebliğ, matr··'lta ve 
rilmemıştiT ve salıllıiyettar mnha. 
fil, ihtlrazlı hattı har<>ketlerinl 
muhafaza etır.ektedirler. Mnamn • 
fih yakmdn Tokyoda bu husu 
hnkkınd!I. sarih iznhat verileceği 
zannolurunnktııdır. 

Vişl, 26 (A.A.J :..... Stdanl ajaD.. 

sından: 

Bu .sa.b::ıh Fransa ve Japonya bUkü
mctlcrl, Hlndlçlnlnln mU;,tereken mu 
dnfansı için iki hilk<lmet arasında 

a.ktedllm!J olan prc.nslp 1Wlı.fmıı mu.. 
t :ılllk bir lPbllğ neşrçbni,<Jlerdir. •retı
llğde, Fmnsn ilo Japonya arasmdak.l 
dostane münasebetler l<uvvct bulmuş 
olduğund:ın Japonyıınm Hindlçlnlnln 
mll§tereken ınOd:ıfaası ihtimali halin.. 
de vıızlfeslnl itaya katlyl"n nzmetml.ş 
olduğu ve Frruısız HlndiçinJs!nln mliı.. 
k1 tnmıı.ml) cUne ve btı anı%!.n!.n her 
kısmmd!ıki Pransız hllklmlyct. e rla.. 
yell to.ahlıtit etmiş buıunduğu beyıın 
edil rnllld.edlr. 

Bcnn.e, 26 ( A.A.) - Ofi: 
La Suisse gazetesinin Berlin 

muhabiri, Japonya ile Vişi hü_ 
.ı..1llrıeti arasında aktedilmiş olan 
itilMm Berlinde hayret uyan· 
dırmamış olduğunu beyan et. 
mektedir. Lauissc gazetesi, 
Vişide itiliıfm aktedilmiş oldu· 
ğundan henUz ba:hsedilmemekte 
olduğunu dikkate şayan görmek
Wir. 

Japonyan':!' iş göreceği oir ~ı
rada dünyan "" bu kısmında İngL 
lizlerin ve Dö Gol taraftarlaı ının 
yapmış oldukları te.c:ebbü.;;ler 
Jnpon!erm h(l.rekı~te g1::e,:mesi ü· 
zreine Umıamiylc akamete uğra
mıştır. 

Uzak Şarkta vaziyetin alfmş 
olduğu §ekilden Berlinde fevka. 
iade memnuniyet hisc:.edi'mt:kte 
olaLlft\ı znnn-=dilmektedir. , 

Amerikanın Japonyaya karşı 
yaptı~r nksUHlmelltrin "i ktısadi 
sıkıntılar" safhasını geçmiye~. 
ği ve böyle bir şey Tokyo için 
yeni lbirhMisc olmadığından iı:ı
le.rin değişmesine teessüf etmek 
için hic bir sebep mevcut olma. 
dığı söylenmektedir. 

ispanyada bir tren 
kazası 

doğru dC1;'1ldir. Madrlt, 26 (A.A.) - Leon vllAyc. 
• :Maarif vekili Hasan Alt Yücel tinde Potada dlln gece bir tren kaza. 

paznrte!ll ı;UnUndcn dUb:ıren orta tc.d- sı olmuş 11 kişi ölmtl§ 25 kişi yara. 
ıisat mil w.ılerindo meşgul olmnk... I lanmı=tır. Ynrnlılann çoğu Umltsiz 
tadır. vaziyettedir. 

HISVE 

"'Beyi evıne götür,, diye şoföre e_ 
mir verdi. BUtUn bunlar o knd ır 
sli.rntle cereyan etti ki elini öpe. 
bilcc k kadar bir zamanı güçlUkle 
huln.bil<llın. Otomobil d rhnl hare. 
iket cttı ve ben geride geçenleri 
göremedim. 

- Herhalde kaldırımın k.-ıın • 
nnda kendisini bekliyen maktul 
1',critiunu "'Örrnllş olmalı!, 

- Herhalde .. 
Diye Mahmut Ata reisin sözünü 

1xıyit etli. 
- ~ güne kadar Meliha 

tıarumdan hi~ir hah<'?' almadmız 
mı? 

- Ara.mızda evvelden kararla.'i 
mn, olduğu üzere eve döner don.. 
mcz doğru kendisine telefon et ~ 
tim. Hiç kimse cevap vermedi. 
"'Heliınlde ıuyumuştur., diye dil • 
~m ve telefonu kapattmı. Mo 

a hnrumm hizmetçisi Gülter ta. 
lafmdnn mUUılş haberle yatak • 
IÜUl kn.ldmldığnn zaman saat nlh· 
~geçiyordu. GUlter lbaşlarnın gc.. 
ileıı b11yük feJ-lketton bahsett,;k • 

AŞK ROMANI 

8 
ten oonra bfr s..ıniye kaybctrn den 
derhal gelmemi söyledi. O anda 
ne büyük bir ıstuap duyduğumu 
tahmin edebilirsiniz. Alelfıcele 
giyindim, evden fırladım. Meliha 
hanımın evine geldlğ"m zaman po 
lis işe vazıyet etr.fJti. Ev bir~ok 
zohıta memurlarıyla doluydu ve 
bu zavallının cesedi soğumuştu bi. 
le .. 

- Maktum daha evvel hiç gör. 
memiş miydiniz? 

- Hiç görmemiştim. 
- Tabii ismi de size tamamen 

ynbancıydı. 

- Tamamen yabancı. , . . 
- Milddciumumi 'bey, müdafaa 

avukatı bey, §ahide sormak iste
dn.niz bir şey var mı? 
Hukımin söz vermesi üzer.ine 

müdafaa avukatı ayağa kalkarak 
5alıide sordu: 

- Maznunun son zamanlnrdn 
sizi nrkadnşlarmdan ibiriylc aliıka 
dnr görilp krskanmnğa başladıj;'l 
mevzubn.hs olmaktadır. Lutfen hi· 
zo anlatır m1SJnız? Bu kıskançlık 

smm Çunklngdcn lyl b1r ~4ıın kat yapmaktadır. lan yarın Vclle!endidc yapıtacıı 
aldığı babcr6°'g6re Çunktlıg lll1lkftı:"f'. VA KAS 

1 
Aksarayda, Baba.hasan Ali mahal. Geçen hatta bUyUk sürprizlerle ıı ~ .. 

tinin kontrolQ altmdıı. :tmlana- •rttı- • lesinde Baba.ha.san ookağında 12 nu • celenen yan§lann, yarın da bOyle 1 
katarda bir teftiş seyahat!. ·~ " maralı evdtı oturan 37 yafiında Duvar 5lirprlzle neticel~nnıcsl lı.ç de il 

lan, f<'liplıı ıı.dVJarmdakt ~·'· ve beton ustası ömer Kaaıoğlu, geçen bir ihtimal değildir. 
hava kuvveUerl ba§kumanc.1&P ~- • s· sabıkalı Senı·ha lerde KUçllkyalıdıı. bayan Fatmanın Bu hatta atların glirUlcrek oytı• 
ral Henry Claggett Ç1n hav "'° : t f köşkQ.nde bir ta§ dijşeme i§lni 650 li. bllıncsi için ilçlU bahsin t1ekll deli .. 
ıslah etmiştir. raya. üzerine alm'I'§ ve bu Sşl Mehmet Urilm.iştlr. Yeni §ekllde biletler di 

Tayyare montaj atlSlyeleJi1tf' Jdı nda b•ır kadını 1 Ati Te Satılmış lsl.mll ik.l amele ile alelAde mOştcreı< bablatc oldugtı 
dern tayyare meydanlımnm ın;-- birlikte iki a.y zarfında biUrml§tir. eatıla.caktır. Faraza UçlO bahSıJl 
Amerikruı mUhencllslerlnln · '""' b ki d Ömer Kıı.dıoğlu parnsını aldıktan rlnci kO§usunda kaı.anmtl81 ıbtıııı 
alunda devam edilmektedir. ıça a 1 sonra ortadan kaybolmll§tur. Omerln olan iki at ı;eçtlnız; bunlar da 3 .;t ~I 

kan• kocasının bir bueuk aydanbcri numaradır. Koşu sonunda 5 nuJllllrl 
M~n 28 (H ) - BugUn Mer. eve gelmediğini görilnce polise mum. birinci geldi. Üçlli bahsin lkıncl 

S ti k .Andö yerli mallar pazarı önlınde bir caal etmi§ ve kocruımm buldurulma • su başlarken bu beş nunuıı&Jı tı ovye ere arşı ~o.ralcıma vtUta81 Olm~tur. Stı.bıkalı- .!llDI 18t.emiştlr. tekrar ÜÇIU bahis g~esinae bu ltO il 
o1=1rdaıı Adanalı ka8a.p Kır Ali mllker. , Ömer Kadıoğlunun rakı içmediği. kazanması ihtimali olan atın bileti 

harbetmek U••ze~~e 'Cr aa.bıkııUlardan Adanalı terzi Aliyi dostu ve sevgilisi bulunmadığı gibi tebdH edeceksiniz. Bu at dn pı 
• para ne kıındmnt1' Ali, Kır Atinin bir evine merbut bir adanı olduğu anln§ıl üçlü bahsin lkinct koşu unun 2 1100 

i 
- zamanlar metresi olan ve halen Mer. dığından partıı!ma tamacn bir pusuya maralı alıdır ve koşuyu knzantnı•~ 

şgal alfmda bulunmıyan slnde umumhane l,şleten Senih Uysal dtişUrUlmüş olması ihtimali mevcut. Bu atın biletini tekrar UçlO bı'I ili' 

F d admdaki ka.dmı mUteaddit yerlerin • tur. gl§eslndcn son koşuyw kazanmıılf 
ransa an den ağır eurette yaralamıştır. Ali Zabıta bu ciheti nazarı itibara 816• tlm!IJI olan atın bileli lle tebd l eeıı; 

yakalanmış. ys.rıılı ltadm hastaneye rak tahkikat yapmaktadır. siniz. Bu at kazandığı takdirde sil 

1.500 gönül 
yazlldı 

'kaldırılmışttt. Yarnlınm hayatı tehli. Uçlti bahsi ltazanmış ve ellnizdeltl IJI' 

• l{ededlr. Japonyanın Amerikadak i ıcue ikramiyeyi aımıu oıursunuı· 
Gelelim yarınki ko§Ulann pro:r" Hı 

~ . : rin devriye gemileri 
işgal altındaki arazıdc"l 
de 10000 kişi kaydediL:ı ~~i Sovyet denizaltısı 

\'lısl. 26 (A.ı\.) - Marsllyadnn 
blldirlldlğlne ı;Bre, bo levlkltğe karşı , 
roUcadcle etmek üzere teşkil edilen 1 
I<~ransız lejyonuna lşı;ııl nltmüa buı. 
lunmıynn mmtakndan 1.500 gönUUU 
yazılmı§tır. İşgal aıtıncın bulunan 
mınt:ıkatnrdan kaydolunan gönUllUte. 
rln 'adedl 10.000 nl bulmnktadtr. Fmn 
sız lejyonuna sabık askeri pllotıardan 
Pierrc Coruıtantlnln kumnndaııı altın. 
da husus1 blr tayyare filosunun d'l n.. 
Uhalt edeceği Pnrlsten haber verilmek 
ted!r. 

batırdılar 
Helslnkl, 26 (A.A.) - İki dlişman 

denızaltısmın truırlbl hnkkındtl aşa. 

ğıdakl maltimat verilmektedir: 
Bund:ın bir kaç gün evvel bir Fln 

devriye gemisi :Fiııllındlyn körfczlnde 
blr düşman denl:r.altısına hücum et -
mtştir. Bu denizaltıya tam isabet kay. 
dedllıniştlr. Humbara paUamı§ vo 
bunun neticesinde denizaltı gcml.sinde 
e~ddetıt bir ınfilAk olmuştur.• 

Aynı zamanda diğer bir Fin devri• 
\"e gemisi ba§kn bir düşman denlzal

ınn tanrnız eylcml§Ur. Taarruz ye. 
• ndc yağ tnbakalannm bulunduğu 

Vels 
Amerikanın Lıbery :t r1 
i§gal edeceği h'abermi 

tekzip etti 

lf tayye.rcle.rf tarafından görUl • l ınlı§tUr. ___ -<>----

Vaşington, 26 (A.A.) - AmPrCt1' 

barlclye mtısteşıın Slımner Vels. dUD 
gazetecilere beyanatta bulunarak. 
demıııur ld : 

Btr Parie gazetesi Anıcıiknnm U. 
beryayı işgal etmek plyctlnd& oıdu.. 

(,;'Unu ve mukabil bir hlmaye tedbiri 
olmak üzere de bir Avrupa devletinin 
de Dııkan Lqgal edeceğini yazmakta
dır. Amerikanın Llbcryayı lşı;ııl ede. 
ceği bııbcrl kntlyen yalandır. 

Sovyetler birligı diye 
bir mefhum kalmıyacak 

Ua5t.oraf1 1 lnt!I &ayfnda 

Yalnız, Almanyanın istihdaf 
ettiğin maksadın ne olduğuna 
'bir defa daha işaret edilmiş ve 
harbin sonunda Sovyetler Birliği 
diye ibir mefhum knlmıyacağı L 
lave olunmu$tur. 

Berlin siyasi mahfillerinde 
'halihazır şark vaziyetinin inhila. 
lile meydana gelecek yeni top • 
raklann ve Almanya ile münase
betlerinin ne olaca.,...°'1 hakkında 
şimdiden bir şey söylenemiyece 
ği fikrindedirler. 

ne derecedeydi ve size ibu husus. 
ta bir şey söylememiş miydi? 

- Hnyır, böyle bir şey hatırla_ 
mryorum. 

Diye Mn"'mut Ata buz gibi bir 
sesle cevnp verdi ... 

MUdafna avukatı ibir §Cyler bi!. 
diğini anlatır gibi kelimelere ba. 
sarak mrar etti: 

- Biraz hafızanızı yoklar mı. 
sınız? İyi dilşllnUn ... 

Şahit tereddUt etti, fakat son
ı·a nnlatmağa bn~ladr: 

- Evet. dedi Meliha hanım 
biıhassa son zamanlarda biraz fe.z_ 
la kıskançlık gösteriyol'du. 

Müdafaa avukatı istediği cevabı 
yakahımnktan mUtevellit ıblr za _ 
fer sevincini snklamryara.k ahldr. 

- Evet, dedi. Maktul Ferldu. 
na rastlnmıı.zdnn az evvel değil 
mi? lştc muhterem hfı.kimler, bu 
ifade dcmindenberi anlntmağa ça.. 
lıştığ"ım vaziyeti bir !kere daha i . 
zah etmiyor mu? Bu yalnız kal • 
mış kimseler tarafından hakkile 
sevilemernfş, anlaşllnmamış olan 
kadm hele ·booct edercesine sev. 
diği erkek tnrnfmdan da aldatıldı 
i;'llın Jaıruınt. getirdikten sonra. şu • 
rada iburn.da kendisine zavn.llr te
selliler, aşk artıkları arıyordu. 

ÖnUndeki pa.rmakltJtlnn güzel 
ellerinin asabi hareketleriyle ark· 
mnya başlıyan §ahit, müdafaa a. 
vukatmm eözünU kesti: 

l Almanlar zehirli gaz mı 
1 kullanacaklar 

BllfJtarafı lncl ı;nyfnda 

yecek ihale koymak, harekatına 
mnni olmak, savuş kaıbiliyetini 
azaltmak ve bazı mıntıkaları ze. 
hirliye:rek düşmanın bu mıntıka 
lara nüfuz etmesinin önüne geç_ 
mektir. Gazlar, obüslerin ı>atla. 
dığı yerlerden bir !hayli mesafe • 
yekadar ve herhalde misket 
tanalerinin gittikleri yerden da· 
ha ilerisine kadar düşmana te
sir edebilmektedir. Buna zehirli 
gazların düşman üzerine yapa. 
cağı manevi tesiri de ilave et -
mek gerektir· Çünkü tehlikenin 
gen~iğini kestirmek güçtiir. 

7..ehirli g:ızlardan topçu ate -
şiyle edilecek istifade arazi ve 
hava şartlarımı. bağlıdır .. Gazla_ 
rın kullanılması için en müsa _ 
it hava sakin v"ya hissedilir e. 
dimez hafif rüzgarlı havalardır. 
Gök yüzünün bulutlu o!ma5ı ve 
güneş şualarının zaif olması lfı
znndır. Mamafih bazı nevi gaz -
ların kullanılması için sisli ve 
yağmurlu havalar :ı.ranmakta _ 
dır. 

Kimyevi maddeler dbi,isl<'rin. 
sabahları, akşamları ve geceleri 
atılması müreccahtır. 

- Meliha hannna kn~ı duydu
ğum sevgi her zaman için leke . 
sizdi. 

Dedi. Müdafn avukatı tezini 
kurtarrnağn. çalJ.ı ~'ro.k adet.il müs • 
tehzi bir tavırla sordu: 

- Her zaman için mi? Sahi 
mi? Biraz i)i dlişUniln. Yine ha • 
tırlıyacaksmız .. 

Şahit Mahmut Ata sinirli sinir
li kendini müdafaa etti: 

- Ben, dedi, Meliha hanıma 
en temiz lıislcrle bağlıydım. En 
büyük arzum kedisiyle evlenmek, 
mes'ut bir yuva kurmaktı. Ben is 
tedim. o istemedi. MUdafaa vekf. 
linin bahsetmek istediği bazı me. 
sum, zararsız eğlencelcrim olmuş. 
sa bu da herhnlde benim hakkım.. 
dr. 

Şahidin bu sözlerinden sonra 
reis maznuna döndü: 

- Görülüyor ki, dedi, şerefli 
bir hayat slirmek sizin :kendi eli· 
nizdeymlş. Bu fırsat elinize geç_ 
miş ve reddet:mişsiniz.. H~rhalde 
aşkta. şereften ziyade, tehlike ke. 
rarsızlık ve gelip geçici ihevesle . 
rin tatminin! nnyormuşsunuz. 

Maznun cevap vermedi. Titredi. 
ği artık açıktan açığa göıiinUyor
du. Müdafaa vekili fJ8hidi istlcva. 
ba devam etil: 

- Siz Mahmut Ata bey, sfa 
ki bu :kadın tarafından hakkiyle 
sevilmiştiniz, ibugün hu kadının 
~ığmI sizden i;i kim tahmin 

alacakları mına: 
Blrlııcl k~a Oonk bayın k~~: tuluatı ti 

üç ve da.ha yukarı yaşta yerlı > l82s orş-- Bnştarafı inci yfada 

hakkında muhtelif ce7..alar der. 
piş edilmiştir. 

• Tazari bakımdan bu emirna· 
me. yapılacak her muamele için 
evvelce hususi bir mUsaade alın. 
madan Japon ve Çin mallarım 
kullanılmasrnı vera Amerika ha· 
ricine cıkanlmnsım menetmekte_ 
dir. E.mirnamc, aynı 1.amand:ı 
nakdi matlubatı. Çeklere, ticari 
senetlere, altına ve uzun bir liste 
halinde bulunan sair matlubata 
ve hiç değilse şimdilik Amerika 
sularında bulunan Japon gemile
rine de tatbik olunacaktır· 

Hazine nezareti. bloke emirna. 
mesini neşrettikten biraz sonra 
Çin, Amerika. Kanada, Cenubi 
Amerika. İngiliz imparatorluğu 
ve Felemenk Hindistanı arasın
da muamelelere devam edilebil_ 
mek maks:ıdivle on dört banka
nın istisna edlimi~ olduğunu ilan 
etmiştir. 

Hazine nezaretinin di~er bir 
emimamesi, Iı'ilipin ndaları ile 
Çin veya Japonya arasındaki a· 
lelade ticareti de müstesna. tut· 
muştur. Yalnız bu istisnaiyettcn 
bloke edilmiş diğer memleketlere 
yardım için istifade edılınemesi 
şart koşulmuştur. 

Diğer bir muafiyet listesi de 
Havay adalarının bazı büroları_ 
na ve bilhassa bıı ndnlarda dört 
Japon bankasına tatbik oluna· 
cah'tır. 

\'n lıı,.;,on, 26 (A.A.) - Oft: 
Japon ve Çin sermayelerinin bloke 

edilmesinden bahseden mnll mnhnfil, 
Jnponyanın Amerikadnkl sermayeleri 
yekOn•ınun 131 milyon dolara baliğ 

bulunduğunu beyan etmektedirler. 
Şnyct Japonyıı, mukabclebUmlsllde 

bulunarak Japonynda ve Japon işgali 
altındnld memleke•ı ·r~e tulunıı.n A
merika sermayelerinin t-loke edilme
sini emredecc-k olursa • ki buna lntJ. 
zar edılmektedlr bu trrlblr yUzQn. 
d<'n mtitc .. sslr olacak mGballğ mikta 
n takriben 217 milyon dol:ıra baliğ' 

ol.,caktır. 

~t'Qork, 26 (.\,:\.) - mcrlkndıı

ki Jnpon aıacnldnrının b1oke edilmesi 
nctıccsindc Amcrik,n lınıanlannda 

bulunan Jnp~n vepurl.ıırımn da harr. 
ket eılemiycceğl nnlnşılır.aktndır. 

edebilir?. Bugün slzdPn bnşkn 
kim onu kurtnrmağa calı~abillr? 
Eğer o sizde kend1 ine karşı haki. 
ki bir sevgi, samimi bir bağ bul
muş olsaydı, buglln buralara k:ı _ 
dnr dümıez, çok evvelden kurtul. 
muş olurdu. 

Ve müdafaa avukatı sesini hlı-. 
sedilir bil' ~eltilde yUkseltcrek dc-
vam etti: 

- Ne yn.payım, mccbtl!" olaca • 
~ırn. sizi bu kadar sevmiş olan bu 
kadına karşı şu anda bu şekilde 
kalpsiz hareket etmeniz beni da· 
ha açık konuşmağa mecbur edi . 
yor. Buna mecbunım, diyorum. o. 
nun için eğer orta.ya çıkmasını ar 
zu etmediğiniz hakikatlerden b.-ıh. 
scdersem beni mazur görürsünüz. 
Soramn :Mahmut Ata beyefendi • 
ye, müekkilim Meliha Conııl ha • 
nnnla taıu1'lığnuz znman mali va. 
7.i~·etiniz bozuk doğu miydi? 

Mildafaa vekilinin bu sözlerini 
mUteaklp gnzetecilorin şu keli 
melerl not edecek bir vaziyet hL 
sil oldu: ''Müessif hfldlse.. Rels 
ceL-;eyi tatil etti. Muhakeme tek
rar b891adığı zaman şahit şunla.n 
söyledi: 

- İyi !bir nama malik olan al· 
le ismimin böyle bir ithamla kir. 
letllmesine tahammill edemem. 
Filhakika asil ailemin maU vazi• 
yeti namı ile mütenasip degildlr. 

( Doonm.ı um) 

şlı- •eıı 
rımkan İngiliz at ,.e kıs::-aklara Ol lallrıtın 
suıı. Mesafesi 1600 metre Bu ' 1 ~ 16rıtliıı 
Poyraz, Heves. Ellıruı isminde Oı, 
girecektir. Favori Poyra;dır. 't)>ecan 

İkinci ko<ıu: (Satış kopan:) , }{Uç 

Üç ya§mda safkan arap ve ıct.""~ :bl§ ve 
ıara mahsus. Mesafesi 1400 metre· d# ca.l'lna'k 
ko~uya Süleyk, l{Un.1§, Gelgeç adll1 ~lt txıe 
l.iç at iştirak edecektir. Fa.Corl G ~ 
geçtir. ' tı. aı 

l çlincü koşu (ClentUmen koşutıııl' 1 Batı 
üç ve daha yukan yB§ta 1nglll' ''Ben 

ve kısrakl::ıra mahsus. Mesııfcsl - l'llıı ed ' 

metre. Mis, Ruva, Mimoza. n.dınd, il 
atm işti:-ak edeceği bu yarı§Uı Fıı' fÜZclı 
Mlmozııdır. Mise Salt Altson, RU' le, Cen 
Dr. Seierof, Mimozaya A. Atçı b heıı 

ceklerdir. tneg-ı 

J>ördüncü kc>SU (Handil•np): 
Dört ve daha yukan ya~ta 111'

1
; 

kan arap at ve kusraktarn ırıall 
Mesafesi ısoo metre. Mlhr01cıın. ı: 
ri, Sevim Vlll, l§tk, Budak I<:ıı ~" 

Kısmet lsuı!.nde yedi atın l§tlrnk • 
ceğl bu ltO§U gllnUD en heyecnnll S 
rı§tdır. BUyük bir ırilrprlzle ncUcr't 
mest de lhttm!IJ dabil!.ndedr. Fa\! 
MlhrUlcan, Sevim vnı. dit. 

B~lncl ko5u: • 
Oç ve daha yukan Yll§ta yeri! t 

knn İngiliz erkek ve dişi atlara rı 
sus. Mesafesi 1800 metre, Bu ko 
Karanfil, I\:omlsarj, Dandl, Go 
Yatağan, Abin Puro fslmU altı ııt 
Urak edecektir. Favori Karn.n!ıl, VV 
didlr. 

AltınN kosu: 
lki yaşında yerli saf kon 

erlcck ve di~I tayl.ııra mahsus 
fesi 1000 metre. Bu koş:.ıya Kar:ı in 
Gungadin, Buket, Demet il!lnıil d ı" ~~ 
tay girecektir. Favorl, Y.arabıber t U 

Gungadln. 

Bu hafta üç !.iti, iki çifte ve b • 
üçlü bahis vardır. 

çmc bahisler: 2.'3. 4. 'i inci koc • 
U~nndedır. 

İKUi bahisler: 2.4.6 ınc ko 
dır. 

riıı1edir. 

Za~repte to,ıanan 

BoşnaK 
kıtaları 

Şark cephes~n~ 
hareket ettiler 

Zıığreb, 26 (A.A.J - D •• .B. 
Şnrkt.a mütteftk.lerin mUcadeıcıerl11 

1şt'ırak etmek Uzere Hırvatiatanın il 
tarafından gelen ve Zağrebte toP11

' 

nan gönütıU teşekkUllerl bcrgün Z I' 
rebde.n hareket etmektedir. Son gil~ 
ıerde Bosna. Herscklt musıumıut1·1ıı 
dnn mürekkep iki topçu ve iki tı:ıll 
leşekkUlU ile piyade ıutaları cer• 
heye hareket. eyleml,şUr. UJI 

..Hırvat.ak! Narod, gazetesi. bUt 
11 

bu kıtaıanıı geçen dUnya harbinde fl' 1 
ret almı§ olan bo§oa.klardan ıeş1'1 

cdlimi" olduğunu ve buoJann hUr ııı1' 
vat bayrağı için bolşeviklerle ç&l1'11,, 

mak arzusu Ue yandıkla.nnı )'1lZfl18"' 

tadır. J 

~~~~~~~~~--~-

1 n g iliz tayyareleri 

Dün gece Berlini 
bombaladllar 

Londra, 26 (A.A.) - Röyter ejııl'I' 
smm öğrendlğlna göre, dlln gece ııv 
glllz bombardıman ta~rclcrl B rll" 
ve Alma.nyamn §imal ve §imali g11rt • 
Bindekt hedl!flere taarruz etmı.,ı<'rd r 



E. U.ı\ D.\h.t: P•m~ ~ 

En on Dakikanın .. 
• kü • 
1 
• n en 

şık ldağa kıza 
Din röatkea 111 ... (iMaUliıt 
öaderen a 
''lstersen 

hakikisini 
sana, bunun 
verebilirim,, 

AYRETı ••• ıinanılır şey değil! 
bu mektubun, bu blakUl 

le içinde nıünıısobeti ne? 
ncaı haziranında Maltada de. 

ınış buıunan tngııız hafif kruva. 
rtncıcn birinin mUrettebatmdaıı 

• güvertede dolaşırken bu 
nlı hM!.se kal'§ısında kalınışU. 

ÇUk teneke blskQI kutusunu a"
·e ı -v

ı:crfsınden Ôlrkaç blskW çı. 
a.k Uıteınl.şken, eline mini mini 
tktup geçm~U. 
nç den1zcı mektubu merakla 

~lrko.t daha hayretlere düşerek 
rları okudu: 

ıı. bahriye nezaretine blskUI te. 
td 11 lnbrikalardan birinde çalı.. 

1 
nı. 'lırmi Yt4J!tnd:ı.~m. Esmer 
Yiın, Bu mektubu bulan denizci 

enç ise, namuslu bir insan ise 
eııu:ı:. evıcıımemlpe, onunla ev. 
tğe haurmı. 

l\lolli Glba,, 

il Akdlk'ın, bende btlyUk bh 
•ı \'ard di ır. Bundan birkaç ~ne 

· "Bir ..ı~" "Gllzcl aanııtınr A
eı:nlainın "' .... ., 

di hakiki bir sanat hamisi 
rektöru Burhan Toprak arka-

U dan bir tctcton mesajı aldım: 
efcndl ile bir mUUl.kat yapmak 

~ isUYordu, Gittim, görüştüm ve 
u GUn"e Ya.zdmı, 

veauc ile "Yedi GUn enteresan au · iti nr ve röportajlar serisine, 
lan barlyle l;'erçekten kıymetli 

daha illve etml§ oıdu. 
~l dUnYllınIZda pek nadir ka.1-

YcUerdcn birinin hayatına, 
Una Ve bUun lne ,, .. k sanat aşkına dair 
hizın dcnebUecek veslkanm busuıu. 
e~ etmekle :memnundum. 

deıneklc bata etmiyor mu. 
&.caba•? ç ra~ • • UnkU gene Burhan 

l6.J.1zı, ıu tcşvfkile, Bayan Melek 
bu muhteşem takat pek mU. 

"I/ sanat.ko.ra dnl; bir ltltabı var. 
• e bUtun bunlnnn fevkinde, Ktı. 

"'-kdik•· 

Mektubun altında bir de adres yazı. 
ııydı. lngm~ ıçUk bir sanayi 
şehrinde bır "' , gösteriyordu. 

ı~il Coruıon bu satırlan ol<udukı.aıı 
sonra, kendi kendine gUldU Bu tes:ı. 
düften hoşlanml!)tı. ÇUnkU henüz be. 
klı.rdı. Hele böyle mcçhOUerln içinden 
bir kızın ~ıkn geıerek kendisi.ne evlen. 
me tc.k.lı etmesinde hueusı bir beye. 
can buluyordu. DUşUndU. Bulunduğı. 
gemi bir aya lrndar lnı;iltcreye d< -
necektl. Onun ,ç!.n, kızın adresin• 
mt:ktup yazmnğa !Uzum gl:SrmUyordu 
tnı;ilterC'ye dönUnce izin alır ve doğ 
ruca kızın verdigt ndros glderdı. 

Dediğini yaptı . .Mektupı.n yıızılnn 

adrese gitti. Hcyecnnlıı kapıyı vurdu. 
Ve kapı. beyaz saçlı, sevimli bir ih
tiyar kadın taratından açıldı, Bu ihtl. 

yar kadın: 
- Molll Glbs benim! oiyordu. Ne 

latedlnlz! 
Fil Consonun kaşları çatılml§tı. 
- Bir yanlışlık olmasın, dedi. Ay. 

nen sizin isminizi taşıyan mesela bir 
yeğeniniz yok mu? 

lhtiyar kadın. maalesef hiç a~ra. 
bası olmadığını, dllnyads tek ~ına 
yaşadığını söylüyordu. 

Gene; denizci, ne yapacağını §aşır
mış bir halde cebinden mektubu çıkar 
dı ve hunu blakUl kutusu Jçlnde nıı.sıl 

bulduğunu, ne için geldiğini bUtUn tnf 
s!ltıtlle anlattı. 

Go.rlpUr ki, bu defa, ihtiyar kadın 
neşeli neşeli gllldU. Fakat çolt geçme. 
den, gllzlerine yaşlar doldu .. derin bir 
tcessUro kapıldığı besbelliydi. De. 
nizciyl içeriye davet C'tti. Ona bir bar. 
dıık çay bazırıauı ve çayını içerken 

anlattı. 

Ben, dlyordu. O melr.tubu, o b s
kUI kutusu içine kırk sene- evvel koy. 

1 
ın. Avrupa vo Amerika 

e~ de dahil olmak üzere, lslAm 

ı bul ha§taııba§a tutm~ olan eser. 
bu unuyor ki, hayat ve kudretinin 

u:ıklnı - Hu elnn~ Pli lfjlerkcn vlodaııınrzın & ini duym doıız mı t 
suı;lu - Çok ~ıwıııı öyle.nılş olac.nk ki duymadım. 

şı:k Vesikaları, yadlgD.rlandır. 
rtnd 1 o, dUnyanm en nczlb sanat. 

nan biri olan güzel, teeyint yazı 
, kla DlC§hur elinin solduğu şu 

d ·Yede, benimle Wa. konuşuyor gi. 
d<r_, Fakat hayatındayken bile, ne 

1 arbYavng kon\IŞ'.ıyordu ... Şimdi BE'· 
• lr p d ı:n er entıı arkasından işltlyo. 

a -· Daha Yavao. daha rnUtevnzl, da 
!ll:rı~ls ve derinden... Snnati.n!Jı de 
an bt .. Yllvrusu lçln seasızoe çırpı
ıııYor.r baba ruhuyla _ bl7.dcn ltlna 

- Ulkmct Mlinlr ( \ alnt ) 

* * «· . ' 
ır 1~-b ı ·ı ·"" d · -w a ı ıge aır 

- BekJe Urada •-Otob• a.ı.ıcı ..... 
da Uı. lOlun gl'Jl lgll:ı.ul bir lu•nı\. 

of . duruyor, blle~t aynın iı:lyor. 
or, ı>enoor 

ı ll 6Yfl l slaııarıık. düklu\n. 

0 
e hususi bir işini bai:;'lnı bağıra 

ııu&ılyor: 

-o lalı tuvaUarı ba:r.ırbdın mı!"' 
!bet ht-)1n pııkeUnl al... Şu kn• 

lr da ~ efendi) imzalat, ge.. ... 
«ozıtroıör: 

~hrıaJ bir paket l,('tl.m olayım, 
\'61 - Ren gclrnedt•n knlkm ... • 
n Yeslnde bulunuyor. 

ta~' bir ıAub:ılillktlr gidiyor." 

1 nın itinde mü tt•rl \nnnı • A.. 
lD işi • 

lllll& ne, gUcUne, vapuruna yetlı:;l'cek 
; dikkate bllt> tınmıyor.,. 

fA~nm) 

Ve biraz ropra döndü: . 
_ Karşıki apartmanda hır a. 

dam bayılmış.. Sizi istiyorlar 
beyefendi! 

Bu haber, can kurtaran gibi. 
imdadıma yctişmi~i. 

Dr· Cevdet: 
- Geliyorum .. 
Dedi. Ayağa kalktt: . 
- Bana müsaade edin ele g1. 

dip "bakayım. 
Ben de kalktım-
- Eve gideceğim .Ben de çı. 

kayım· 
Dedim. Mediha hanımın elini 

sıkarak, doktorla beraber merdi. 
ven.den indim· 

Apartman kapısı önünde dok. 
torla ktsaca şunları konuştuk: 

- Leylanın sıhhatini nasıl 
buldun bugün. doktorcuğum? 

- Mediha söylemedi mi? 

--: Vallahi, ibu mesele etrafın.. 
da - görüyorsun ki - fazla 
konusm.ak imkanlarını bulama 
dım. Dertleri de.~memek için 
ben de fazla kurcalamadım. 

- Hakkın var! Bu is muam. 
malaştı demek istiyorsun! Medi· 
hanın dediklerine lbakılırsa, Ler· 
la temaruz ediyor .. Hastahane 
doktorlarına inanmak lazunge. 
lirse - ki buna inanmak en 
mantıki bir hareket olur - kı. 
z1m Leylanm uzun bir tedaviye 
muhtaç olduğu anlaşılıyor. 

- Melihn hanımı biraz alaka 
sız gördüm de.1çime söyle bir şüp 
he girdi: Acaba. Leyla onun ü. 
\•ey kızı mı? 

- Yok canım.. lşi mübalağa 
etme! 

Olurya .. SimdıY" kadar sak. 
lamış olursunuz! 

- lyi ama ,<>en benim b:ı<:lrn 

at Vakal rı 

unu 
se • g 

lcnme teklif tarzı vardır. Mescltı 1936 
senesinde Yugoslavyadn bir milyoner 
gazetelere bUyllk iUınlnr vererek e\'• 
lenmck nlyeUnde olduğunu blldlrmiı<
ti. lIAn O(iyleydl: 

"Ben bir milyonerim. Kırk tlç ya. 
şmdayım. Esmer güzeli, yirmi beo 
J'&§mda kadar bir Sırp kızlle evlen. 
mele istiyorum. Boyu orta olmalıdır. 
Ne pek §işman, ne pek zayıf oı.un ... 
beğendiğim takdirde, kıun !aklr oı. 
mlUilD& d ehemmiyet vermen,, 

Bu illn üzeri.ne, genç krzlarm nasıl 
nUcum ettıklerlnl tasarlnyablU."'Sinlz. 
Apğı yukarı yanm milyon esmer kız, 
bu mUyonere mllracaat etmişti. 

• 

Bazıı.n bu teklif 
bir çılgınlık derecesini buluyor. .t.ıe. 

~eıa bir vaklUer Şıırlot He.llBCl ismin.. 
de bir hizmetçi kız. Fransova Blan a. 
dmda bir kumarbazla evlenmcğe ka
rar verince, onu, dolu bl tabanca.y. 
ıa tehdit etmişti. Bir gUn bu taban. 
c:ıyla yazıhancslno girmiş, kapıyı ar. 
kasından kllitıeml§ ve tabmıcayı ku
marbazın kalbine tutarak: 

muştum. Nasıl olup d3 bugüne kadar 
kaldığını anlayamıyonım. Fakat her. 
hald~ garip bir tesadU!Un eseri olarak, 
bu kutu, bir çok mallarla birlikte mU. 
teaddit gemilere git.mi§ ve "fazla maı .. 
arasında tcl<rar geri gelmiş sonra ge
ne gönderilmiş olacak. Binde bir vu. 
kua gelen bir hll.dlse ... Fakat nihayet. 
işte sizin elinize değmiş ve senelerce - Ya beni aıınruı, yahut da vuru. 

rum ... Hllllgislni tercih ederaent diye 

toplamrşU, çılgınca haykırmıştı. 
sonra açılmış bulunuyor ... 

Kadın, kendini tekrar 
Soğuk kanlılığını mııhafazıı e4lyorou. 
Hattd bekledlg1 erkeğin tallelzllk yU. 
zünden ''pek geç gelml§,. olmasını da 
hoş • görOyordu .. O kadar ki, a.z 
sonra, bu genç ve UmtUl denizciye 
bir hizmet görebilmiş olmak için, 
kendi n.rkadaıılarmdan namuslu bir 
genç kızı tanıştırdı. Çok geçmeden o 
kızla, l"il Conson evlendiler. Ve Ilı.. 

lynr Molll Conson bir yaş daha 1htl
ynrlndı. 

Kocalarını bu suretle seçmek yolu. 
nu tutmuıı kızlardan bazılannm, işi 

rast glbnlştır. Mesela kısa bir zaman 
evvel lsvcçte bir adam, signrnamı yak 
mak Uzere kibrit kutusunu açtığı z.a. 
man bir mektup bulınu§tu. İçerisinde 
"mektubu hulan erkek eğer bekar. 
sa cvlenme~e .. davet edlllyordu. An
la§ıldığına göre, fabrikada çalı§an 

kızlard:ın biri koymuş, i.."Dllnl de ver. 
mlştl. 

Hali vnktl yerlnde bir adam olan 
1svcçll, bunun üzerine :fabrikaya bir 
ziyaret yapar; kızı gl:lrUr; beğenir ve 
nlhayet mesut bir yuva kurarlar. 

Herkesin kendine mahsus bir ev. 

bir kadınla evlenmediğimi peki· 
ıa bilirsin! Leyla. benimle MedL 
hanın mahsulü bir kımxr. Medi· 
ha, Lcylanın öz annesidir. 

- Ne ise .. Bu mesele etrafın. 
da seninle müsait 'bir zamanda 
tekrar konuşuruz. Şimdi hasta 
ayılt.mağa gidiyorsun. Seni fazla 
alıkoymak doğru değil. Allahıs· 
marladık. 

- Güle güle, lskenderciğim! 
Saadet apartroanmm kapısı 

önünde biribiriınizden ayrıldık. 
O, karşıki apartmana girdi .. 
Ben de Nişanta.~mdaki evime 

döndüm. 

Oç GÜN SONRA.. 
BİR TELEFON .. 

Dr. Cevdetle apartman kapışı 
önünde ayrıldığımız günden üç 
gün sonra .. 

Telefon çaldı .. Koştum. 
- Allo .. Allo .. Ha, senmis.in? 

• 'e haberler var.? Ne dedin .. 
Defterine son hatıralarını da mı 
kaydetti? Çok ala .. Bana. hula 
saten ~öyliyemez misin onlaıı .. ? 

Canım, beni merakta bırakma. 
Demek çok mühim şeyler, öyle 
mi? Yarın ha.<;tahaneye gelmek. 
liğimi arzu ediyorsun demek:> 
Peki.. Y aim sabah geleceğim. 

Dr. Nurettin telefonu kapadı. 
Hayretler i~indeydim. 
f • • ··.,.;; roırn ""le 

Kum rba.z, · o ı:uı çirule tir,. 
mek maksııdllo olacak; ' 'hay ha7._ 
seninle cvlencc .. ğim,, dCDliş, t akat 
sonradan kızı hakikaten severek. ev. 
tcnmi§tL 

Maamn!lh böyle evlenme tnrzmı, 

dllşınanlarmuza bile temcnnl etmlye. 
llm. Fazla heyecanlı, fazla telılllı:eli 

bir oyun! ... Bir sakar el, bu küçük tec 
rUbeden, korkunç bir felll.ket de doğu. 
rnbUlr ... 

Evlenme tckllflerlnın daha gariple
ri var. Kanadalı bir doktorun nııstl 

izdivaç teklif etliğini blllyor musunuz? 
Bu adam, 8CVglllslııe, kalbinin. rönt
genle almmıo bir tııminl glinde~"
tt. Filinin aıtmda şu ntrrlar yazılıy. 
dı: 

"Eğer arzu edersen, &ana bu kal. 
bin hak1k1atnl vereblılrlm ... ' 

BUtUn bunlan ol<uduktan 80llra çok 
eski bir bir at& sö.zUmUzU ha.trrlrya
cağm.Jzı tahmin ediyorum: "Zorla gU. 
zellik olmaz. • .,, fakat "Jkt gönUl de 
bir ohmca. B&manhk seyran olur.,. 

HtM 

sevinmiş .. Dün gece birkaç say· 
fa not yazmış. Doktor, Leyla 
gece uyurken, bu notlara göz 
gezdirmiş ve okurken bunaln 
ürpermiş. Bana "Telefonda an. 
!atılacak şeyler değil.,, dedi. Me
rakımdan çatlayacağım. Acaba. 
Leyla defterine neler yazdı? 

Fakat, bu defter onun yanın. 
da uzun müddet kalırsa, ben de 
merakımdan çatlayacağım. Keş· 
ko defteri baştan başn okusay. 

• dım. Gerçi epeyce gÖ7.den geçir
dim ama. .. 

.Ne de olsa, buna satır satır. 
ı;nyfa sayfa okunmuş de.nmez. 

Ya defteri ele gcçiremezseın ?! 
İçimde höylc bir endişe var. 
Doktora Leylanın sıhhatini 

sormayı unuttum. 
Üç gündür Leylamn babasını 

da g-örmüyorum. 
Evde kanm, bu telefondan 

sonra bana şunları t1öyledi: 
- Dün Mediha harumı ziya. 

rcte gitmiştim· Hizmetçisi, hanı· 
mm bir iki giln için başını din_ 
lendirmek üzere, Boğaziçinde 
teyzesinin yalısına gittiğini söy 
ledi. Doktor evde yalnızmış. Kı. 
zının hastahaneye düştüğü gün· 
!erde Mediha hanımın Boğazi. 
çindc ba.ş dinlendirecek yer ara· 
mağa gitmem ve kocasını yalnız 
bırakması ~k tuhaf d~l mi! 
Karımın verdiği bu iuı.hat be. 

1:i oilqün<'li.irdii. Eğe>r bu mesele· 

1 1-ıkra ................ .... .. .. 

SA'l'FA - S 

um aş 
Gnzetelerdc ~O,l lc bir hın1Mlis f;ib 

tı: 

"Geçenlerde dolandırıcılık suou ı. 
le diırt ay yattrktnn sonm Wvbo o. 
den Aksıır.ıl lı Hilmi neya:r.ıtt; leni 
bir suç l;.l!'rl.en ~ ııkrllanmı:r; mab.o 

ltr.ml'de: 
- Ne ynıınym, kmdlmc bfık1m 

olaınadım; dl,>erck ltlrafta l bo
lıınduğu için yeniden altt nya m:ıh.. 
1 Ctm olmu tur!,. 

Tcr.dnln biri kcndlı;tno clblso iı.ıln 
\'erilen lrurn:ı. lnrdan daima. bir pu. 
ç:ı ~lnnımı. Bu h:ıle vAkrf mUş~ıi
lerdeıı biri: - J>llckat et, doml~H 
çaldığın ıruma lardan bir kat clbl 
l npın:ıl &eııl mecbur ederek sokalt• 
tn tıa ll<a teşhir ccloocldcr ! 

Terd bu ikaz lmrsısmda fe\'kaU.. 
de nedamet ile Metinden vnzgcçınl~ 
Fakat bir gl.in, bir m\13ter1 hlnd 
lnlllU:Jt getinn ln mJ T K11111n§lD b!r 
tarnfından ustaıııtln. bir parça ,_ 
rırlum orrnl;-ı g8rür: - Usta, d r, 
hAnl parça ralmağu W\·b0 otmlstln T 
Nruııl oldu dn tlhbı-nl bo-.ı;ııyorsun? 

Tor:rl cevap \.'erir: 
- Of-lum, der; bizim teşhir clbl
lnln üzertnoo bir df'! bu cinsten 

ıığ'tr bir parça bulunma ın mı'! 
J{lmblllr bt>lltf Aksnrnylı Hilmi de 

dolandınıcn~ Bdnnu tuı;rli lmlant.or 
gördü ki: - Eh, dedi; tiivbo, i!ıt.lğfar 
etUk uma bir dn bu cinsten bir oda
mın p:ımsı bulunmasın mı': 

NA tETl1N 

.Yalancı 
Delikanlı kapıdan içeriye gir • 

diği zaman nişanlısını kana:pe Ü· 
zerinde uyuyor buldu. 

Az sonra ni.~ı.nlı uyanarak de
likanlıya haykırdı: 

- Uykumdan istifade ederek 
beni öpüyorswı ha? 

- Sevgilim, o kadar güzeldin 
ki, dayanamadım. bir busecik 
aldım. 

- Ne tbir buse mi? Ben uya. • 
nıncaya. kadar yedi tanesini say. 
dım. ' 

Hasis 
- Köşe !başındaki benzin de· 

posunu Mordohay almış diyor . 
lar. doğru mu? 

- Va.lla.hi pek iyi bilmlyonıın 
ama, otomatik pompanın üm • 
rindeki "Uistik şişirmek için pc. 
ra alınmaz" levhası dünden'bcri 
knldırılmıs. 

- Neye otomobi.Ji kald.trtma 
çıka1'dınız1 

- Caddede çi.vi ® mi I&til. 
Zeri patlatmaya niyetim !J<)k •• 

ye zeki rbir ~rt:a memurunur 
parmağı da karışmış olsaydı 
muhakkak ki, Medihamn Böğa 
ziçindeki hayatını tecessüs ,.; 
tarassut etmek fırsatmı ~r 
mamı. 

LcyJ!uun hastahaneye düşme. 
sinden - şüphe yok ki - ana 
sından ziyade biz müteessir olu. 
yorduk. Bnşkalarmm hesabına 
bu derece kederlenmenin, bu de 
rece üzülmenin manası var 
mıydı? 

Fakat, dostluk ve in.sanlık 
duyguları bizi hat.ta ailece bu 
işle meşgul olmağa scvkediyor_ 
du .. 

• ~ * 
ERTESİ SABAH, BAKIRKÖY 

HASTAHANESİNDE .. 
Saat onbır .. 
Hastahanedeyim. 
Dr. Nurettin vizitelcrlni biti. 

rir bitirmez yanıma gelecek .. 
Doktora kısaca sordum: 
- Hasta nn.sıl .. ? 
Nurettin kaşlarını kaldırdı: 
.~ Bugün onu biraz daha çök

muş buldum. Kurtulma .ümitlen 
zayıfladı. Bunun sebebini, son 
hatıra notlarını okursan, oon de 
anlarsın! 

Fazla bir şey sövlemeğe 
voktu .. 

Yanım.dan ayrıldı. 
(Deoom. ııar) 
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Meslektaşını kolundan çe. 
ken başmüfettiş: 

- Haydi, diyordu. Bütün 
•unları dairede düşünürüz. 

Faka\ kendilerim rıhtıma 
getirmiş olan taksıye bine • 
cekleri sırada titredi. Yolun 
öte tarafında siyah bir oto • 
mobil durmuştu· Otomobilin 
direksiyonunda tatlı tatlı te. 
bcssüm eden bir Asyalı otu. 
ruyordu. 

Asyah derhal 
hareket ettirirken 
bağırdı: 

arabasını 
müfettişe 

- Size burada randevu 
vermiştim T orkanay ! Ran • 
devuya geldim. 

- Marıba, bir dakika dur 
rica ederim. Size söyliyecek
lerim var. Li, Li, bir 18.lıza 
dur. 

Fakat araba hareket et. 
mitti. Son hızla yolun köıe • 
sini dönüp gitti. 

T orkanay şoförün kulağı • 
na fısı ld:ıdı: 

- Çabuk bu arabayı ta -
kip ediniz. 

Fakat limanın daracık yol 
ları arasında bu arabayı bul. 
mak mümkün olmadı. 

il 

SAAT ONU, OTUZ BEŞ 
GEÇiYOR 

- Allo söylediklerimi iyi. 
ce anlıyorsunuz değil mi? 

....... Evet Loms. Fakat bü -
tün bunlar inamlır §eyler de. 
ğil. 

- Onu bırakınız Rica e. 
derim sözlerimi kelimesi ke • 
limesine not ediniz. 

- Peki, peki, devam edi • 
niz! 

- lş\e makalenin sonu: 
Hadiseleri hulasa edelim. 
Biz iddia ediyoruz ki, Penı
ıular and Oriental kumpan
yasının Mongolya vapurun -
da bulunan haydut Uvan Tor 
değildi. Uvan Torun çoktan. 
beri Londrada bulunduğuna 
Davit Kollarsonun ölüftıün -
de olduğu kadar oynattığı 
bir kukladan başka bir şey 
olmıyan Yahudi Ştaynın ö -
lümünde de alakadar oldu • 
ğuna da kaniiz. 

"Bu noktada Yahudi Ştay 
mn Skodland Yarda, muhay. 
yel gelişini haber vermek 
Uvan Tor tarafınd<:.n gön -
derilmiş olacağını tahmin e. 
diyoruz· Bu adamın ne söy -
lediğini yalnız Marıbi Li bi. 
lir, fakat şimdi söylenen söz
leri keşfetmek koiay bir iş 
olmuıtur. Yahudi Ştayn 
Skodland Yarda azılı hay -
dudun Moııgolya vapurile 
gelmekte olduğunu haber 
vermek için gitmiştir. 

"Hiç tereddü\: etmeksizin 
şu noktayı da katiyetle söyli. 
yebiliriz: Mariba Li, Uvan 
Torun Londrada olduğunu 
çoktanberi bilmektdir. Bu 
müfettişin haydutla münase. 
beti olduğunu ve onu himaye 
etmekte bulunduğul!u söyle • 
mek istemiyoruz, yalnız ken 
disini bu husuda tam izahat 
vermeğe davet ediyoruz. Ni. 
çin Li henüz Uvan Toru tev. 
kif e-~memiştir. Skotland 
Yardın bu husustaki cevabı. 
nı merakla bekliyoruz. 

"işte bu kadar, her vakıt
ki imzayı ko:sunuz 

- Fakat Loms ... Bu ma
kale gazetede naul cıkar. 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 
bunu düşünmüyor musunuz? 

- Niçin çıkmasın, neresi. 
ni mahzurlu görüyorsunuz. 
Bir dakika bile tereddüt et. 
meyiniz. Yarım saate kadar 
çıkacak olan gazetenizin ilk 
sayfasında muhakkak ma -
kalem bulunmalıdır. işitiyor 
musunuz? 

- Beni dinle, Loms... Bu 
meseleyi sizinle münakaşa 
etmt"k. istemem. Belki de siz 
haklısınız·.. Bu noktalara 
karşı itiraz edecek değilim. 
Yalnız bu itham çok kati ve 
çok ağır ... Bilirsiniz ki ... Ga. 
zetenin bü',ün yazdıkların • 
dan ben mesulüm. Sonra 
Skotland Yarddakiler ... 

- Makalenin altına "bu 
yazılardan yalnız muharrir 
mesuldür" ibaresini korsu -
nuz, olur biter; bu suretle 
siz de mesuliyetten kurtul -
muş olursunuz. Haydi canım 
tereddüt etmeyiniz. Beni ta. 
nımıyor musunuz? 

- Sizi tanıyorum... fakat 
bugün size bir şeyler olmuş .. 
sesiniz çok tuhaf geliyor .. 

- Dün gece soğuk aldım. 
Nezle can sıkıcı bir şey ..• fa. 
kat buna hiç de müteessif 
değilim. Şimdi sizi ürküten 

ca. kupona ekleattt"lı 

,..,...... U&ıılan 1:. 8oı 
"Oderilec:ıetı 

• lk.Wa ,.. 
n.m& •eıtredlleoe.kUr. L .. __. tıe&UtJ 

(imffl'ftl ok•.rucıılana maJltn kal. 

malı lıııtte -~ adneledaJ INJ~ 
l-1 ...... ) 

Evlenme teklifleri 
• Ya§ 25, orta boylu, balrk etinde, 

kumral gUzel ve kimsesiz, kocası iki 
ay evvel ölmUş ev işlerini bilen 14 ya.. 
§ında terbiyeli, uslu, çalışkan ve gU. 
zeı resim yapan bir oğıu bulunan bir 
bayan 100 liradan aşağı aylrğı olınr. 
yan, alkol kullanmıyan bir bayla ev
lenmek istemektedir. Rc:ıimle (GUzel) 
remzine mUmcaat • 241 

• YD.§ 25, boy .. 6S, kilo 65 kereste 
tUccarlarmm llerJ gelenlerinden ayda 
250..300 lira kazancı ve ErenköyUnde 
kö§kü ve çiftliği bulunan bir bay; 
16..30 YD.§larmda gUzel tahsilli ev iş. 
lerl mUkemmel bilen balık etinde 
boyu 150 den D.§ağı olmıyan kız veya 
dul bir bayanla evlenmek istemekte. 
dlr. Ml11iyct mevzuubahs değildir. Re. 
simlcrlle (Suali 25) remzine mUra. 
caat. 242 

I ş ve işçi arayanlar: 

• lAielJde kapıcılık edecek evU 
bir kan koca aranıyor. Apartımanın 

kaloriferi yoktur ve kadın yalnız a.. 
partıman sahlblnln ev 1§lerie baka.. 
caktlr. üç gün tçlnde Sirkeci istasyo
nu hekimlik dairesine mUracaat olun. 
masr. 

• 16 YD.§tnda malt vaziyetleri dola. 
yıslle tahslllnl orta 2 de bırakmak 

mecburtyeUııde kalmış bir bayan tıı.h.. 
sili ve yaşlle mUtenaslp bir iş aramp.k 
tadır. 2:'.'-'iO lira ile çalı:ıab!llr. (Koç. 
kaya ) remzine mllracaat. 

• GUnde Uç, dört saat kadar boıı 

valttl olan muhasebe. muhabere ve 
daktilo lşlcrlndı:ı tecrllbe ve vükufu 
bulunan oldukça lyt Lngil!zce bilen. 
mUkemmel surette tercUme ve tereli. 
manlık yapabilecek iktidarda bulunan 
rumca da konuşan ve okuyan bir bay, 
mUnruılp UcreUe çalışmalt istemekte. 
dlr. Arzu edenlerin (M. A.) rt:mzine 
mektupla mUracaatlan. 

• Aıı:ıdoludakı yalnız kendi mağa
znslle l§I olan b!r yazıhane ic;:Ln bir 
b.:ı.yan aranmaktadır. İ§ çok hafütlr 
İstlyenlerln M.M. remzine tafsllatlı 

adreslerlle bildirmeleri • 337 
• Ayda on lira Uc-etıe Anadoluda 

dolaşmak Uzcre 35-tO yaşında bir ba. 
yana ihtiyaç vardır. tstıyenlerin FR. 
tib Suaçhanebaşı Horhor caddesi ye. 

bu makaleye gelelim. Tabii 
bilirsiniz ki Skotland Y ard 
memurları, bilhassa başmü. 
fetiş çok iyi arkadaşlarım sa. 
yılır, benden hiçbir sırlarını 
gizlemezler. 

- Loms neler söylüyorsu. 
nuz Allah aşkına? 

- Ne söylemek istediğimi 
pek iyi anladınız. Bl• ""'akale 
mi okuduğu vaki\ .Skotlant 
Y arddan T orkanaym umduğu 
nuz kadar şaşırmıyacağın • 
dan eminim· 

- Fakat Loms ..• 
- T orkanay aklı başında 

bir adamdır. Ben polis işle. 
rinden bir parça anlarım, o 
da gazetecilikten biraz ça • 
kar. 

- Bu makaleyi T orkanay. 
dan aldığınız ilham üzerine 
yazdığınızı söylemek mi İsti. 
yorsunuz? 

- Hiç bir şey söylemek is 
temiyorum ... bu makale esa. 
sen sekiz gün evvel yazılmıt
tır. 

- Sekiz gün evvel mi? hu 
olacak ıey değil ... 

(Devamı var) 

şU tekke sokağında 40 nıımarada dok 
tor CelAl Kayabaya mUracaatıan. 

• Ehllyetn bir şoför taksi, hususi 
veya kamyonetlerde ı, aramaktadır. 

(G. Akda\) remzine m!lrar.aat. 
• Bir buçuk yaşrnda bir çocuğa 

bakmak ic;:ID bir dadı aranmaktadır. 
Namuslu olmam, çocuk yettştlrmi§ 

bulunması prttır. İstiyenlerln Tak. 
simde Taksim eczaneslDe müracaat
ları. 

• Bir buçuk sene evvel ölmüıı bir 
askeı1 mUtekaldin 19 yaşındaki oğlu 
babasının 8Hl.mU yUzUnden tahsiline 
devam edememek mecburiyetindedir. 
Bu gene;:, kendisine babalık yapacak 
ve kendisine bir sene daha okumasına 
yardım ede~k bir hayır snhibinin ö. 
ne sUreceğl şartları kabul(. amade 
bulunduğun1J bildirmektedir. (K. Er. 
di) remzine mUracaat. 

• Almanca bilen bir yUksek tahsil 
talebesi mUsalt prtlarla liselilere ri
yaziye, fizik, almanca dersleri verir. 
(H.N. E) remzine mUracaat. 

• Lise talebelerine fransızca ders. 
Ier. İlk ve orta talebelerini ikmal ım.. 
tihanlarına hazırlar. (K.B.T) remzine 
mUracaat. 

• Almanca dersler için küçük moda. 
bostan sokağı numara 13 te bayan 
Noa Volbı1lck'e müracaat. 

• Türkçe ve fransızcayı mükemmel 
bilen genç bir bayan sabah veya öğle. 
den sonraları tercUme işlerinde çalış. 
mak Uzere lş aramaktadır. Almanca 
dan tercümeler de yapabllir. (R.B.T.) 
remzine mUracaat. 

Müteferrik: 
• Kullanılır halde bulunan bir tak

si arabası aranmaktadır. Fort 37-38 
olursa lAstikslz do olı:ı.b!llr. Son fiya. 
tının (Otomobil) remzine arabanın 

evsa!lle ve nerede görülebileceğinin 

bildirilmesi. 
KİRALIK EV 

• Beşlkta§ta Yenlmahallede fırın 

sokağında 9 numaralı, içinde elektrik, 
su ve sarnıcı bulunan, istenirse hava. 
gazi de alınabilecek olan altı odalı ka. 
gir blr ev kiralıktır. 
• Ev, denize ve parka nazırdır. Oto. 

bUs hemen yanındadır. Tutmak isti. 
yenler Vakıt matbaasında (K.) rem
zine mektupla mllracaatıan. 

Aldırınız: 
Aptıd• remtzlert yamJı ••- • 

k•yucularımıu• mamlanıq ıeı. 

mektuplan ldarf"h&•emisd• lııer(b 

•ilahta 1 eflt"y~ kıuılar •e:r• .at 11 

\'f' tar alı1ırmnları 

!PAk 37) <S. 8) (.M. 13) (K.M..) 

ı Çevik lS5) ( Tckyıldt.7 3) (K. 12) 
(Bayan a§ÇI) (2092) (R.F.) (22 Bülent) 
(A.171 (Deniz 2131 (30) (Susan) 
ı F K 26) (Teki '8eviml (Rabla> 
(Temiz gUvcnl (Poyraz 15) (27 Sevim) 
(R\!ssam) (Huldur 125 Tezcan), 
(N.M.) 

Şubat ayı oğurlud 

BüvUk adanıla 
$ubatıa doğarla 
Doğum için en güzel ay şubat. 

trr. Hayatının on on beş senesini 
ve h~r haftasının iki saatini bu işe 
veren bir Amerikalı tetkikatını şu 
neticeye bağlamıştır. 
Eğer büyük ilim adamlan, diıhL 

lcr senenin on iki ayında müsavi 
olarak d,oğmuş olsalardı, her ay 
a§ağı yukarı yüzde beş, altı dere· 
cesinde büyük adam yetistirmiş 

olacaktı. Fakat hiç bir zaman on 
iki ayda bu h u s us t a mü.. 
s .. vat görlllPm "'miştl Za -
ten onlar da böyle bir müsavat 
gözetmiyorlar. Bazıları müsavi oL 
duğu halde, bazılaTmın hepsinden 
üstün bir noktası vardır. 

Bu araştırmalara göre en büyük 
adamlar şubat ayında, ikinci dere
cede nisanda, üçüncü derecedeki. 
ler mayıs ve temmuzda, dördüncü 
derece ikincikanun, eylül, birincL 
kanunda, be§inci derecedekiler bi · 
rinci teşrin, altıncı deTecedekiler 
mart, ağustos ve ikinci teşrinde, 
yedinci derecedekiler ise haziran 
ayında doğarlar. Bu itibarla do. 
ğum için en güzel ay şubat, en fe. 

na ay ise hazirandır. 
Şubat ayında doğan bir çocukla 

haziranda dqğan bir çocuk arasın· 
da büyük ilim adamı, veya dahi 
olmak ihtimali altıda bir fark gös. 
tetir. Nisanda doğan bir çocuğun 
da diğer on bir ay içinde doğanlar
dan daha fazla şansı vardır. 

Bundan sonraki aylarda büyük 
ilim adamı olmak veya bir deha 
yaratmak ihtimalleri gittikçe teh. 
ilkeye girer ve yirmide bir nisbete 
dlişer. Bu sebeple çocukların dahi 
olmasını istiyorsanız, şubatta doğ· 

masmı temenni ediniz. 
Bu flkrl pek saçma bulacak ve 

ne budalaca bil' düşünce:... diye_ 
ceksiniz.. Fakat hayatının on, on 
beş senesini sırf bu işe hesreden 
doktorların fizyolojik şehadetleri 

ve en bliyUk dehnlıırm bu ayda 
doğmaslle davasını isbatediyor ve 

diyor ki: 
''Ben de bu işe baelnrken kendi 

kendime ya gülünç ise, dem:ştim. 

Rahat yaşadığını için böyle bir işe 
sarfedecek vaktim vardı. Hat -
ta bu j§İ yaparken k~ndimi Arna. 
vutıuk dağlarında bir toprak satın 
alml§, her gün iki saat çalışarak 
ev yapan bir mimarn benzetiyo· 
rum. Nihayet dağın tepesinde bu 
taştan binayı yavaş yavaş yaptım. 

Arkadaşlarım bu L5i yaparken ba. 
na gülüyorlardı, blitün alaylarına . . . 
rağmen dağın tepesindeki evımı 

yaptnn, hem içinde şubatta doğan 

bir çocuk doğdu. 

Beni bu işe scvkeden en mühim 
sebep dahilere, ilim adamlarına 

verdiğim kıymettir. Bütün tarih 
milletleri, cemiyetleri, hatta asır· 
ları yapanlann büyük adamlar ol. 
duğunu gösteriyor. Muayyen fert· 
Ierin arasından sivrilip yükselmiş 
bir adam bir dahi b~Iı başına bir 
cihandır. 

1 

Asır bunlardan ancak bir 
keç yUz tane yetiştirebilir. Şu mil. 
vonlarca nüfus arnsmda bu birkaç 
~üz dahinin eski Yunan ilfı.hları kn· 
dar kıymeti olması icap eder. Ce. 
miyetlerin terakkisi nüfusuna ve 
içinde ekseriyet. teşkil eden fert· 
lerine göre değil, bu ekseriyetlıı 
içindeki manevi kıymeti yüksek c. 
kalllyctlere göre ilerler. Mesela; 
Bazılarına göre on eşek beş filden 
daha çoktur. I•'akat bana göre bir 
Şekispcr, bir Bergson sayı itibari· 
le bir milyon insandan daha fazla. 
eder, işte dehaya verdiğim ehem. 
miye.t beni bu on, on be!} sene se
ren uzun bir çalışmaya sürükledi. 

Daha o zamanlar mektepteydim. 
Bı' :·ük adamların lıayatlannı öğl'e 
ten bibyografj derselerini alıyor· 

dum. Ben bu dcrseleri okurken, 
me.c;ela kitabımdaki kırk altı isim 
içinde yalnız şubatta dokuz, diğer 
aylarda beş ve ikişer adhinin doğ. 
n:-.uş olduğunu gördüm. Bu teces. 

sUsUmU tahrik etti. Bunun tama· 

mile bir tesadüf işi olduğunu bil. 
diğim halde diğerlerinin de hangi 
aylarda daha fazla doğduklarım 

öğremnek merakı kuvvclle ben1 
sardı. llk sene aşağıda ismi yazılı 
muharrir ve dahiler arasmdaki a. 
raştırmalarım şu neticeyi verdi: 

FilozoflaTdan Beykm, Kant, 
Şopenhavr, Rueo, Lok, Vilyam Cey 
mis. 

:\Iusikişinaslardan: Balı, Betlıo

ven, Hendi!, Va.gner, Brohsi, Şopen 
Şairlerden: Şekspir, Göte, Mil. 

ton, Hugo, Rasin, Volter, Emer. 
son, Merdit, Balzak. 

l\lütefenninlerden: Nivton, Dar· 
' '. Dalton, Pe• .. 'k, Hegel, p·~ .,e. 
ritsas, Faradey, Edison, Kalven, 
Hevlok Elis, Simon Niyakomp. 
Alber Mişelaon. 

Hükümdar ve devlet adamların. 
dan: Sezar, Vaşington, Linkolen, 
Krom\·el, Hamilton, Napolyon, 
Gladston, Salisburi, DlsraeU, Ta
leyran, Kraliçp Elizabet, İngiliz 

kralı üçüncü Vilyam. 
Bu isimleri doğdukları tarihlere 

göre ayırdım. Bunlar arasında liU. 
batta doğanlar 17. İkinci kanundn. 
7. Diğer aylarda ise 3 den fazlası 
yok. 

Kimbilir, belki başkası, daha 
fazla isimlerle başka bir netice çı· 
karabilirdi. Fakat ne de olsa bu 
isimler muayyen olduğu için be. 
nim listemde olanlar muhakkak 
onda da olacak, nisbet yine aşağı 
yukarı çok fark etmiyccekti. 

Maama.fih tecesslisüm beni b : 

kadaTla bırakmadı, her sene bu 
listeye daha birçok isimler ilıi.vc 
ettim. Yckün fazlalaştı. İlcincl '1. 

raştırmam neticesinde, !!Ubatta 26 
ikinci kanunda 11, nisanda, bir·nci 

kanunda, ma)ıst.a 7 .. Eylülde, teı~ı
muz ve ağustosta 5.. Mart, hazi. 
ran ve blrinciteşıinde 4, lkincltc§. 

rinde 3 buldum . 
Kendi kendime gülüyordum. l~

teye is:m iliıve ettikçe, neticekr 
karşısında günden güne gülünç 'l)!r 
vaziyete düştüğümün farkında ı!.?. 
ğildim. Fakat lecessUsüm arlık ::> 

kadar kuvvet bulmuştu ki kendi. 
mi bundan kurtannak imkanı yok· 

tu. 
Bundan beş altı sene sonra dah.ı 

zengin bir liste yaptım. Şubat da. 
ima yukanda kalıyor ve çok mağ. 
rur nazarlarla en aşağıda kala.'\ 
temmuza bakıyor, ve temmuz da 
gittikçe fena va1Jyete düşüyordu. 

Araştırma ve incelemelerim :ıer 

Jedikçe şubat kafamda sağlam bir 
yer yapıyordu. niçin büyük adam· 
lal" ekseriya hu ayda doğuyorlar? 
Şubat kafamda adeta bir deha a. 
ğacı ııeklindc bellr;yordu. Ona baş. 
ka bır kıymet veriyordum. Fakat 
h~ 'dki bir netice ~· '· etmek iç'n 
bütünd ünyanın büyük adarnlannı 
toplamak, bunlar aTasında bir kı • 
y ...s yaptıktan '"onra hakikati bul. 
mak mümkün olacaktı. 

Art.Jk merak ve tecessüse kendi
mi o kadar kaptırmıştım ki bu çok 
zor ve yorucu işi yapmaktan ken
dimi bir türlü çekemiyordum. 
Acaba hakikaten bilylik adamla • 
rın ekseriyeti şubatta mı doğu .. 
yordu. 
Artık kaybedilecek biçbir da.ki. 

kam yoktu. Kaç sencdenberl emek 
verdiğim bu işi hakikaten adetle. 
re istinat ettirerek bitirmek llzım· 
dı. Bütün dünyanın btbliyografi 
kitaplarını getirttim. Beynelmilel 
lügatleri topladım. 10181 isim top 
ladım. Fakat bu işler benim tam 
on, en be~ senemi aldı. Yukards. 
da söylcdiği:n gibi on sene, hafta .. 
da iki saat çalışmak ilzere bu işi 

sona erdirdim. Bunlar arasında da 

hi denilecek derecede adamlar da 
vardı. Fakat hayatlar.nda fevkaL 
teşer bir zeka ve istidat göste. 
renler de bilyUk adamlar arasmıı 
glııniştl. Bu liste ' :::ki isimlerin 
hemen hemen 3000 tanesi Şu.. 

ba.tta doğmuşlardı. Kalbim büyük 

tir sevinçle kabardı. Adetl 
nesi başında yeni bir şey 
hir aUm gibi kalbim hCY 
Bütün bu f§lerin neticesi.nJSI. 
t.:ı toplanması ilk keşfiJnİ 
ettiği için seviniyO'l'dunı. 

Yalnız neden ekseriyet 
doğuyor? Bunu bir tUrlU 
miyordum. Eğer dünyadaki 
Eıun ekseriyeti §ubat ayınd' 
yorsa, §Üphesiz bUylik 

rla ekseriyeti bu aya tes~~ 
y~ ", diyorduI!l. Şimdi dünY.,....~ 

ı;umun en çok hangi ayda ol 
nu bulmak lıizmıdı. O zaınıt.ll 
lan bıraktım. Doğum ista 
rini araştırmağa ve l 
b .. 5ladım. A \'Tllpa ve Aın 
doğumların üzerinde te~" 
tım. Bana dünyadaki doğuıll 
t:.:eri hakkında bir fikir .;e 

k8.fi geldi. Bu sayılan do 
aylara taksim ettlın. şulı' 
c!·~umu II ncl kanundan ~ 
d'.ğer aylarda da az, eylQI 
r· ıciteşrindeyse &§ağı yuıtat1 
ravi buldum. 

Son elde ettiğim neticeler' 

re doğumu, umumi nüfusa 
.... tiğim zaman 5,3 olduğu S 
cı.hilerln doğumu şubatta 6, 

'indeydi Yani haziranla 
i!:i mUnteh'a teşkil ediyorıard'-
ri doğum ayı, diğeri lr deli' 
. li. 

Bu tetkiklerimi tamam 
çin Asyaya doğnı seyahat 
Bir sene de buraları dol 
sonra yine yuvama döndürn· 
daki dahilerin doğumların!!l 
ve mayrsa rasladığını görd'" _ _,,,_, 

caba bu sebep neydi? 
Bir milhendis gibi e}iın& 

'. lem alarak doğum aylıırJJSl 
do.::ıım nispetini dahilerin do 
lan aylarm grafiğini çizdiııl· 

mumi bir mukayeseden sonrf 
~ ·m en çok mayısta oluror. 
k t dahiler şubatta doğu~ 

B "'" bu i..~in fiziki ve fenni ce 
nı vermekten fı.cizlm. Doktorı-' 
işlerin fiziyolojil: tesirleri ol t' 
nu kabul ve iddia ediyorlar. 
ğ·· için en glizel ay nisan .;e 
yıs.. Deha yetiştiren ay da rJ 
ki ayın göz bebeği olan 
şubattır. 

,...?Cuklarm ahliıkı, seciyesi. 
···c ti zekası üzerine !kliıııl' . 

te!!irleri vardır. Alkolik blr 
dan aptal bir çocuk, frengili 
babadan deli ve sakat bir 
<1·~:: :: iklimlerde temb· • ,,e 
bir çocuk ~etlştlği gibi, ayıa.rı' 
fertler üzerinde b ' r tesiri o 
ihtimali kuvvetlidir. 

Ben herhalde bir muamma 
fettim. Belki §İmdi birçok . 

lar gibi tabiat da bana gü!UY0' 

ve belki de beni itham cdiYO 
!'' zararı var. Yaptığır.ı keş 

için bana söz söylenemez. çil 
ben şubatta doğmadım .•• 

Kayıp köpek 
24.7.941 tarihinde Ortuköy • 

ta~ arasında Pleymut marka bir 
side kahverengi uzun kul6.kll ıcu 
kesik kIVlrcık uzun tUylll l 
cinsi bir köpek unutulmuştur. 
gzUrene bol bahşiş verllecekUr. 

Takıılm Alman haManeııl 
heJ,lml Doktur Küvlnkel'• 

TAKSİ 
Otomobili 

satacaklara! 
İ§le.r ve iyi blr halde olUP ti 

taksi otomobilini satmak tatlytıl
ler otomobillerinin son flyatıarOI' 
ve otomobll!n nerede görWebUeceı' 
ıtn1 !atanbu.l posta kutu.su ~6 1 

bildirmeleri 

937 - 938 kUçUk motör J'ord 
-ıAsUkslz de olsa- tercih edlll'• 


