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Bazı yerlerde 
Alrnar.. ahalisi 

Yerli 
kuvvetten 

fazla 

on 

DENiZALTI 
SANAYii 

Alman,y&, deniz ........ pri ---- ı ................ - .......... 
lnpatnla ............. ~ lılr 

Almu~ ............ 191. 
mektecllr. Alman7UPl ...... delıf he 
re blJdm ol&ll ~ illa! L 

yetll Cf'Çltı; yoDannı tebdtt eknektlr. 

Sovyet 
tebliQi 

Yoklama 
kaçakları 

ve asker 
hakkında . 

Alman 
tebliği 

322 Sovget 
tayyaresi 
düşürüldü 

takibat yenı 
• 

Birçok müessese sahipleri 

Altışar ag hapse 
mahkUm oldu 

Kaçakları hAIA 
ihbar etmiyenler 

Jaoonva 
böy'e 

aiderse 
i ngiltere ve 

, Amerikadan 

Mal ala· 

Bu suretle, herhangi 
bir harbe 

Dayanamayacağı 
tahmin ediliyor 

Londra, 28 (A.A.) - Hlndlçlnlde. 
ki Japon hareketinin yarattığı vaziyet 
İngiliz gazetelerinde uzun tefslrltre 
mevzu olmakta dev&m ediyor. 

Taymis gazeteai ba§makalealnde dl. 
yor kl: 

Örfi idare 
Mahkemele
rinde hesap 

verecek 
lstanbulda bulunan resmi ve hu. 

auat bazı mileaaeee sahip ve Amir. 
Jerinln memur ve ~eri 1704 
sayılı kanunun hilkilmlerine göre, 
tutulması icap eden defterlere u
kerllk vaziyetlerini tet.ftl[ etmek. 
alzin kaydettikleri ve bu ytlzden 
bir kumn yoklama kaçağı bakaya 
ve saklıyanlann askerllk kanununa 
aykın olarak l§e a.lmdıklan istihbar 
edilmio ve ~ taııki)tat neti.. 
e..ı.tde -~ Dclll o8 Wlı 
ethu tatibdam ettikleri anlalılan 
bu remnJ ve huaual mileuese -. 
bip ve Amirleri bııu.na tevfikan 
örfl idare mahkemelerine verlldL 
ği 18 haziran 1941 günkil yevmi 
tlirkçe ve muhtelif lisanlarla ÇL 

kan gazetelerde yazılmıştı. Bu eş. 
hu mahkemeleri esnasında bu gi 
bl kanundan haberdar olmadıkla. 
rmı ileri 8ilrmilşlerse de kanuni 
takibattan kendilerini kurtaramı
yarak ekseriyeti altışar ay hapse 
mahkfim olmuşlardır. Bu huswıta 

_.. Devaım z um •yfada 

Japonlar 
Fransızlarla 

yaptıkları anlaşm 
mucıbince 
Fransız 

Hindiçinı-
• 

sının 

Botun 
toprak 
ve kara 
sularını 

Hiçbir mukavemet 
görmeksizin 

iŞGAL 
ALTINA 

ALDI 
Tokyo, 28 (A.A.) - Japon harici. 

ye nezareti ile yakından teması olan 
.Japon gazetesinin bildirdiğine göre: 
"Fransa ıle Japonya arasında akte. 
dilen doetane anlqma Fransız Hindi. 
çlniainln topraklan, kara sulan, daha 
lçlnde bulunduğumuz bu hafta ba§la. 
madan Japon orduları ve deniz kuv. 
veUeri taratmdan muslihane bir suret 
te lfgal edilml§tir. Bu l~l barekeU 
Mlratll "fW bldWeall" bir tarzda Hindi. 
ÇID1 makamıannm tam frblrllği Ue 
wlmbulmuttur. 

Alman 
tayyareleri 
Mısıra 
saldırdı 

~ il (A.A.) - Aft: 
~kaiun yanlarında cenubi A
lı.~ tvptan yapılacak bir hare_ 
t'tt aa: t.eaibt çıbanı açmaktan ltıa.. 
' .Alman pltnı, g1ln geçtikçe 
1:>au

1 
Ye earahat kesbetmektedlr. 

'l!a .::ııı hiçbir tarafında Almanla. 
~ llııcı kollarının faaUyeUerl bu. 
ıı.~01dutı: kadar ıümul ve vUaat 
~a~tnıeınıg ve bu kadar çegiW 
-.111ca arzeyıememl§tir. Cenubt A. 
9tıııe1t 1a gazete, kitap ve aaire ithal 
ht ilet hava tariklle yolcu ve nakU. 
"'-ne erıeti tA:ais eylemelı. gibi bütün 
ıı rıı. ~r .\.imanlar için mübahtır. Ba. 
~leke~ıerde Alman kolonialnln 
ı.Ytitır fazladır. HUktımet kuvvetleri 
llıııııza · BuraJarda Alman beglnci ko. 
laaıttır faaıtnUeri &leni bir tekil aı. 
' • Btlf.ıria bazı memleketlerde Al. 
,l'•JanJan, vazifeleri, muhtelif fır. 

Almanlardan 
4000 ölü ve 
3000 yaralı 

var 

Berlin, 28 (Radyo) - Harp 
tebliği: Mohilefte muhasara edil· 
mi§ olan iki Rws fırkası tamamen 
imha edilmiş, 23 bin esir alınml§.. 
tır. 161 top, 80 tank dafi topu, 
750 kamyon elimize geçmiştir. 

Ruhaatiye usulü herhalde İngiltere 
ile mügtereken tatbik edileceğinden 

icabederse Japon tıcareU yalnm ıı. 

mall Amerika ve }nciliz lmpar&tor. 
luğu ile değil h&ttA cenul:I Amerika 
ile de mtıeulr blr tarzda durdurul& • 
bilir. Çünk11 Japonya cenubi Amerika 
ile ticareUnl dolar veya aıerun. lle 
ile ve Nevyork, San l'r&ıudako ve Lmı 

. (' lbıcıı __ Gı::ıı:ı::a:uı::ıı:ı::a:· · :an:ı:n:an:ı:o_n_M_arilzzn:an:ı:a-s:nn.ı:ıı:ıı::aıı _) 

~ndakı ihWlt!.an idame ve 
' ibaret olan kullla kablllnden 
l'lht.:r arkasında gizlenmek mecb~ 
iti g~tdlrler. Fakat Almanlar, bu 
ctlrter ek hususunda yaınız değil • 

Cenup cephesinde dUtmanı ta 
kip hareketi devam ediyor. Şimen 
d.ifer hattı boyunca ricat etmek 
iBUyen dlltnıanm teoebbU.tl akim 

.... Devamı z bıcıl •ytada .... Dewamr 1 .. •Jfllda 

Masal gib i 
S!!eliy or *? 

mi 

· Ba.tka bir devlet daha vardır 
~ Devamı 1 ncl •yfada 

BIJlllderede 7 lladıa E RENKOY istasyonunda bir 
maiaza sahibi, kartdd 

Zekeriya köyünde 
esrarengiz bir vaka 

denize dölllldl yoldan kaUup ttstttmüze doğru geo 
len bir toz bulutuna göstererek 
b&Da dedi ki: 

7 si de f~aI·tu/da 
- Bakma! Bu yol, gtlııde bir 

defa deill, haftada bir defa deill, 
ayda bir defa bile sulamnaz. Ka• 
pdan 8Dll5ıkı kapUığmm halde 
bunda masalann, raf1arm, tczgi. 
hm, efy&DID iistüntl bir parmalı 
t.oz kaplar. 

Bir gece evinden kaybolan adam 
Sabahleyin bahçe
.. •inde 610 bulundu 

Fakat büyük heyecan 
sahneleri geçti 

Dtlkklndan çdrtml. Kartı k&ld,.. 
mnda, gazete bayiimiz, bir adm1 
ötedeki iğrenç mazgab gösterdi. 
Demirlerin arasmdaa boğucu bir 
taaffün yükseUyordu. Bayiimiz 
yalvardı: 

t~)'ertn Zekeriya köyünde dUn 

~utt:"&reng!z bir ölUm hldiseal 
~ k · Bu köyde oturan Sefer Ba.._t cSo:::ıe ait evden dün akpm 
429 ~ çıkınq kendJ bahçealn. 
'-h ~Olattıktan eoııra Büy1lkde. 
.. kat >'Oll&nmlftır 

evin bahçeatne giren yolwı kenannda 
çukurda öJO olarak bulmuglardır. 

.... .,.,...... 1 DOi ea)'fada 

DünkU pazar günU BUyUkderede 
heyecanlı bir hldlse olmug yedi genç 
kadm bir sandaldan den!ze dökülerek 
heyecan ve telq sahneleri geçmi§Ur. 

Yedi kadın, sandalda deniz aafasına 
çakml§ken, kaT§ıdan gelen bir motö. 
rUn kendilerine yaklqıwı.aı 11zerlne 

Tekirdağmda zirai vaziyet 
.. hlQl lece 8&&t OD ik119 kadar e. 
' lll editinJ gören çoeuklan baba. 
~rak etınl§ler ve aramafa çık I • 

ı.~~ YapbkJan blltün arqtırm& Bagv calar şarap fabrıkasının uzumlere 
ı l'&taıen ba bal 

:~~·~ .. ...::.:.:-:~ 
1 

iyi bir fiyat vermesini istiyorlar 
~ çoCukJ&n Seter Balabanı ~ Y ... S IDal ...... 

birden telA§la ayağa k&Jkar&k aa.nda. 
im devrilmesine aebeb olmuılardır. 

Neticede etraftan yetifenlerln gay. 
retlle hepsi kurtanlllllfll& da bUy1lk 
heyecan ve tell sahDelerl geçml§tir. 

Kazazedeler, elbiselerini civardaki 
hamamda kuruttuktan 90Dr& aallmen 
evlerine dönmll§lerdlr. 

- Allahaşkma, dedi, yazmn 
şunu... Belediye buralara hiç bak 
mıyor. Bundaki esnaf kaç kere 
müracaat etti, yah·anh, aldıran 
olmadı. 

tJsttlnde sineklerin ve türlü ha.
pratm sarhoş olup dans etUil bu 
taafftln yuV&11Dın yanıb&fmda 
kahve, dondurmacı, attar, berber 
gibi umumi sağldlla alakalı dW... 

AMERiKA. FtLIPtNE kin1&r vardı. Dedim ki: 
- Yualım, fakat naftledlr. 

On milyon dolar verdi Rütttn gazeteler, fasılasız on dört 
..-e, Tablmdeld belUann k&ldı-

M&nme ıs (AA.) - ~ btr m-. nlmut için netriy&t yaptddan 
badan alınan haberlere göre Amerika. Mide. önttnden her gttn yttz bin 
a.cu mUdafaa lhtıyaçıarma ltarptık ~ geçen ve zafer ibldeelnln ya
olınak Ozere FillPlDe ou IDU.Y9a. dolar ~ t.aafftln ocıaimı yıktı
wrmJatir. . ,, ... ,1111.... ..... .. - de 1Ma 

....... : Bir Muharrir 
bell'• r da ydaldı. 

I'.. s&tırlan 7umaktan maka&. 
dnn illin llltaayon clvannm bele
diye blllannndan ıslahı değildir. 

Gazete §ikiyetlerinc ~· J"Mmi 
mabmlann aksölimellndekl ağır
hğı, b&zan da \'Urdum duymazlığı 
bir kere daha kaydetmek istiyo
rum. Eğer bir gazete muayyen 
bir pb11 mes'ul t.Qt.arak likiyet. 
te bulunursa heır><>n cevabı ge
lir: tekzip 1 EğP• tlklyet, hiçbir 
ıahsa te\·eccilb etmez de umumi 
dilek mahiyetinde oluna, alikalı 
m8'lamm o satırlan okuyup oku 
madığı bile anlaşılmaz. 

Halbuki resmi makamlar, ma~ 
buatta intişar eden tenkit ,.e fi
klyet yazılanna alika gö~enllk
lerinl IHpat etmek için mutlaka 
e,·ap nmıelldlrler. Gazetelerde 
er gün "Soruyoruz", "Doğru de. 

iti mi!,, "Haksız mıyn:?" lllh.
başhklan ahmda birçok flkiyet 
80rgulan çıkar, fakat ali&alı ma
bmlardan çıt çıkmaz. Net.ekim 
hen ba atitunda polisimizden, bele 
dlyembden birkaç kere but ıteY• 
ler 90rdaın ,.c temenni ettim. Hep. 
si bola çıktı. Alikalı makamlan
mmn gözünde bu temennilerin ve 
tfklyetlerln, gazetede lntlfar e. 
den mluhl romanlardan, hlkiy& 
lerdea ve Nasrettin Hoca fılıl9. 
rmdan ne farkı o1duğumı MB4 
anhyM.'.ağız ! Bunlara gülünüp p. 
_....,...,. wd ~ 41h..., 
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ğ nda L ra" at yet 
Tclmdaq muh.abu-hmz ııa:ı. • 

1/fJT: 

İstanbul gibi ı 1 k ve k::ı.laba.. 
hk :bir ~enrin kapı komşusu olan 
Tekirdac'7, günden yüne ınklşaf 
C'tmckt dır T, kırdağın<l• tkU ... 
dı re t· ... r · mf':;.,Za. 11'.'ru mıbı;t_ 
Clnl ç,ft.Çl lK, naecıJJ Vf! .::arnp 
çılık t kı1 etmektP<l r 

T 'nrda~ nr zı ının ekil<'n }~. 
lerı ( l 'lö ) b~ktar c:enı~lıi?ınd€ 
olup b1 yn t>rd v iman a1ahSU! 
nııkta ·ı <305,000l kemm ka.clAr. 
drr. Tek·rdaı? mm--.:atanmd 
cıftçılık!e ışt ıra ı tlenlerın ni~ 1 
tİ yUzd (7202) d T &'il' Jtf.l~ 
kn 1!\1' T kırdai?t:HTI'! -~ mü nrı 
·rrac t m2dde'CJ"1 huğda)' 
kuı;ı\f'm dır L·b~ 60 6'\ ~ 
ında dti"JŞCn ~ağınt7 !'IC..rt 
buğda \ lan TrakYad:a btrinodn 
Kılc;ıkh v Çı ~.. ;:ablıG!.h. ... 
cfo makbuldfu-
Mevsım ıcab vıla.ycli:ı be lıt· 

rnfınr ""unmı bir hanın~ 
&fiyetı hübım sürmektedD:- & 
~ 1 t"kirdağmda ıbuğday seriya
tı yüzde 2fi 30 niSbetinde ek· 
sik olcuğu hntde mahsulün feyiz 
ve bereketı ecen .seoneye nazaran 
fazladır. Soğukların tesiriyl<> ke
ten mah~lil bıraz hasara uğra_ 
mIŞtır. Yulaf zeriyatı her sene 
genışlemektedir. Mısır geçen 
seney" nazaran ıyid r. Trakyada 
4 • 5 yıldanberi ta mınüm etme. 
ğe ba laynn rapitsa (kolza) ve_ 
rlmi Te>lürdağmda. şayanı mem· 
nuniyct derecededir. Mahsulün 
kılosu '.r."'kirdağ borsasında 23 _ 
25 kuruş arasında satılmaktadır. 
Bu mahsulün Trakya çiftçileri 
arasında pek kısa bir -;amanda 
mühim bir mevki alacağı mu· 
hakkaktır. Tckirdağmda .. .;rma. 
yedar tüccar yoktur. Bnrada.1:-i 

Öğleden akşama kadar 1 
--- Bir iki satırla 1 

1.evnt İstanbul sermaycsiy~\! •c: 

görürler. Bırkaç sene evvel bu 
tacırler, zahire mev~ımıncluı ~\· 
v ~ açığa mo.l satn1ak ve yüz:i1.: 
ı-llı avan8 çekme.it i('!in kuş remı. 
nın çok lV' ve l'Juc olduğunu ııro 
p gunda f"dcı ıt·rdı. vıldanberı 
harp vazı~L>t1 atı..nvısıyie voıuırır. 
kap.ılı oımaamd<u· r~kir-dagının 
·n .mılhım l'hrn.o.- maddesı olan 
kufi .. L J <turnıu~ oinne. 
tı~ b"' "·azı\N fı, ıttlara <:ok w· 
.:ıır t!Öst.ermtt '" ~e<•er. seneden. 
~ vemı ~rıyrıtı gavet ıı 

r.atmıştır. 

ı•r.>ı:ırdağınaa l·avun karpuz 
aurunıumm . ..,.. o•duğu da anla. 
şılnııştn B~ "Ot kool*ratıft , 
i'.a.t:afıncıM' bt.• \ L-::ıvıın k;ırpuz 

oldcil~ ~ za.manınd:ı &.\' n 
.. · .. .nlmr. ~ıretJ rKı yardım bu. 
h.ınulrrwn. ~ mfıstab illerı kre· 
dJ huhrarımdn.rı ırurtannıs ve 'bu 
suretb ·av'fn knrpuz zeriya.t1 
ı,~ renekı mevkiinı mu!ıafazn 
etrnıştk 

8 \GC.."ILIK 
• on vıllarda Tekirdağ bağcıln.. 

rı. bağlarım muntazaman göz· 
taş1 ve kükürtle iUi.clamağa brui. 
ladığından 'bağlarımız korkulan 
z.evalden kurtarılmıştır. 

Tekirdağ mıntakasmda 31359 
dönüm bağ olup her ene bu !bağ· 
lardan (7.113,000) kilo üzüm ve 
tahmınen ı 2.115,000) kilo şarap 
istihsal edilmektedir. 
Tekirdağmın Yakut renkli ve 

koca salkımlı lfı.Jı,1a fizilmleri. 
f!ıra randımanı yüzde sekseni 
bulan kmalı yapıncakları her ta. 
rafta ün almıştır. Şarnba cok f!L 
verişli olan bu üzümlere, bu yıl 
iyi ibir fiyat verilmesini bağcıla. 
rımız şarnp fabrikasından te 
rr. 'lni etmektedirler. 

Runu da ilave etmek laımndır 
·i: Tekirdağ bağcılığının inkiı::a. 
fı ancak lizi.imlcrimi1jn kıvmet· 
ıcndirilm iyle kabil olabilecek. 
tir. 

R .. icumhurun 
··n·versiteye iltifatı • • 

F z 

• 
Mill" eserlere üniversitemizin 
yakından gösterdiği alaka 

a 1 i f'ı/il/ef IJO~und_a İ;a/ışa~/ar~ 
Bolşevizme karşı Kıymeth bır tesvıktır 
h b t k • · L OZAN ~llnti dcıtııyıslle tıı.ar.bul Oııh•erslto ı·cko;.orlllğHndc:ı Hclslcum-ar e me iÇ 1 n hurumuz Mil!ı Şcı lem ot lnöLUnC çekilen telgrafa Rci!!ICumhunıınuz, 

tıır cevııbl tclgrafıcı ı l Ufat ve ırş.tJdıı bulunnıuşıo.mır. 

P • t Sayın Rcislcumbur.ımuz te\P,'1.ıtında diyorlar k1: ar is e ''İ t ıı nhul f llİ\ f'ISllM;lnin \'ııt.PntlC\i'e r dııygı.ılartna ~·ok t r l'k khr e(lerim, 
• \lıll l't ın.lzi ıı t:ırilıı \ t u •llli ı'Serlı· .. n l'! Unlversltemldn yakından \i"'C canda n 

to d 1 
,·ıi tl'rdiıi'i nlfıkıı da ıııı ·wt ~·ol ıı•ı ,J:ı ç.-. ırşanlar için pek kıymotll bir t \'Jktır. a t ..,MET l NOStl,, 

Ünlvcr.ııiteı rol<UlrlUğündcn, Riyase.. 
ticumhur huzuruna çekilmiş olan tel_ 
graf ııuretl dl' çudur: 

l'ıırL~ 28 (A.A.) - (Havas) Ofi 
bildırlyor: 

Paris gıızcteıcrinln blldlrdlğ:nc gö. 
re, nulll hBlk birliğine mensup 600 
ııulıny bol§ vlkllğc karşı bııf1l etmek 
Uzcre gönUllU kaydedilmiştir. Bunlar 
Partsın ve clvarmm her tarafından 

ve hattA villyetlerdcn gelmişlerdir. 

tebllfti 
nıı .. tnmfl 1 inrl &nl fllda 

bırokılmış, mUhim düşman !mv. 
votleri tnhirp edilmiştir. 

• • • 
Bcrlin, 28 (Radyo) - N~rcd:. 

len tebliğe göre 25 ve 26 temmuz 
günlerı Alman hnva kuvvetleri 
342 Sovyet tayyar<'ııini tahrip et
mifıtir. Bunlardan 174 ü havn m"
hareb<'sinde, 168 i veroe tahrip e. 
dilmiştir. Alman hava kuvvetleri 
Sovyet geri hatlıırmn w• Mosko -

Tok1jodaki 
Türkiye 

sefarethanesi 
yandı 
---o-

Sebebi henüz 
belli değil 

Tok~ o, 28 CA. ,\, ) - Ofi: 
Türkiye sefarethanesi bir yan

gın neticesinde k1S.rnen harap ol
muştur. Yangının s bebi h enüz 
rnalüm değildir. Sefirle sefaretha. 
ne cı kiinı sağ ve salim olarak k ur
tulmu !ardır. Hasarat mühimdir. 

Rel looınhur Milli Şf'f t .. met 
l~n Klinunlı t!Tf"fll barı istfklM 
Lozan günü n ~e rPOI ha n l oı;tlkltı f 

" e '-il fer ı:Uııü ol.ırttk lmf IKyan f 1&n
but ünh ersltesl bu gıinll mt'!mlekete 
kazandırmış , .,.. M'f>hı~ .. olduğu gibi 
Loı.anls \ 'C LQ:r.nnın • t ntbll'lertlc d e 

Türk milletinin t l\rlhinl \ "f' tallinl a.. 

prtmış olıın ZAhdıwletll'rlne MI derin 
minnet ve !Jlikrı.ın dııyıtıılılrmın heyf'. 
canı l(,'lndecl!r, ~ayt,"1 \ i' bujthhj{mn7. 

la :u7'ednlm. 
Oni\'er.ıit(l R~ktOrıi 

Cumhurresimizle 
Mareşal Peten 

arasında 

Efganistan 
itaraf olduğunu 
tekrar ilan etti 

ı \nya da taarruz etmiştir. Amerıkada 5 ıuc · kol Ankara 28 ( A.A.) - 14 
temmuz bayramı Jolayısile 
Cumhurreisimizle Fransa 
devlet reisi marq al Peten a
ra•ında tebrik ve tefekkür 
telgrafları teati eclilmiıtir . 

'" 19-trı mal1 scne.'>l lçerlslr.do yol ln 
Rtı bir lıuc;ul< milyon lira mır!ile plAn 
muclbinco lkmuı ed'lmtltlr. l9U mail 
sene lı ,natma da başlanmıştır. 

• B l di f n t,ı rl cmlO.k n ı '.lrli 

yarın li1oryaya giderek bı:nırla ·t in
şaatı tetkl't ed ceklC'rdlr. 

• Vllıly t ha vvan sergileri cunıa 

gtlnlindcn ititmrcn açllınağıı baslana. 
caktır. İlk ~i sn~ açılacaktır. 

• J.'rancaln. sarfiyatı gUnden güne 
nrtmaktııdır 85 ~uval gl.lnJUk sarfiyat 
40 çuvala çıkanlmıştır. 

• BlltUn taks.iler bugUn öğleden son 
ra scyrlse!cre başlamışlardır. 

t>c \Ol', 28 ( .A.) - h.'vvelkl ak. 
e m Kabilde resmen bildırildiğine 

gnı Efganlstan bugUnkU baf1l kar. 
fl8Ulda bitnratuğını UIUı etm~tir. BUD 
dan evv 1 de bıtaraflığmı ilan e~ 
olan Efganlstnn bununı aultcfehhUm. 
lerl lzal etmek istiyor. Tcbll de Ef· 
ganlatanın bUtUn muh rip devletlerle 
mllnasebatmın ft>vkal!tde mlmt ol. 
du!'ru beytUı ediliyor. 

9Cli~m1Bıiiiila .................... ,. 

e i ayriyeden 
Bi et ücretlerinde tenzilat 

balWlCISD Wbarcıı Osktldar Salacak \00 

uprftden im lsltel yalnız gitme 
1 , birlnd mevki a'ıtıoti 1 kuru tı>n. 

tl 
eri birer :mruş tenznlle tklnct Alf!Vl.."f bUctlıı, 17, blrlncl me\'kl bllP-

11.ı :zı l.tını.ıP tıl:uınf;ı es.rm yoletaJamnı7.a il olunur. 

- .. • •. ; .,, • - . -- A. .. • 

S t t • JI J -- l~ıara fı 1 i ııc · ı ıııt.\fild» ov ye e 1) M ki Amerikanın satvetı onun Jhtlra&. 
.. kArane karo.rlnnnı daha Ziyade reıoo 

l\1~1tO\'B. 2R ( Rady o) - 27 uğralmııklaclır: Bu devlet .Japonya _ 
temmuz günü Nevel, Smolensk.

1 

dır. 

Jitomlr istlknmetlnde muharebe • Bınaenal,.vh Penı kıtaatı aral!! ında 
le: devam ntm ll)tir. Cu~nrtes.i gii- Uç bin J a pon nrnba.birlnln bulunmuın
n~ 104 Almnn t.nyyıırcsı tııhnp e_ ı dnn dolayı hayrete dUş cek değiliz. 
dılmu tir. Rusların kayrbz 12 tay. tcıtc Peru ile Ekuvatör arasındaki tf
yarcdir. Cumartesi günü Moskova essüfe şayan lhlilAfın mıın,."lQlerlnl ny. 
ya yaptlau hücumda 6 değil, 8 AL dmlatacak olan vakla 
mnn tayyaresi imha Pdildiğl ·m. Muazza.m tehlike k~ .... ısında cen" 
di ög·re~n .... :.....:M. .,.. -

1.U4UU.J>W-l bi Amerika devlellerinln ekBcrlııl o-
Cumartesı günU bava kuvvotJc. 

rimlzle birlikte hcıreket eden de
niz kuvvetleri Ballrk denizinde 2 
Almnn desu'Oyerl ile bir denizat 
tmmı ve yakıcı mnddeler yüklU 2 
gemi ile bir sahil muhnfızmı im
ha etmişlerdir. 

İmha edildiği bildirilen Alman 
fırkMI tamamen sanlmış ve 4.000 
ö!U, ? ... 4 bin yaralı bir suru eflir 
ve~tir. Bu fnito.ya yo.rdmı için 
sarf-edilen gnyretlı>r neticesiz ka1-
mIŞttr. 40 tnnk d'.ıfi topu, 12 a.. 
ğır, hnfif top, 2 mnyıı atıcı illet 
imha P.dllm.i tir. 

Nu m an Menemencioğlu 
hu sabah geldi 

kılllannı başlarına toplamı~lardır. 

Bu cümleden olmak Uzero Paraguay 
da za.bıtn, son zamanlarda bir çok .Al.. 

man ajanlarını tevkif etmiş ve hudut 
harjcıne çıkarmıştır. Ktlbado. geccnler 

ıie bir :fesat meırke2:l meydana ı•ıknrıl. 
ınış ve dört klşl tevkil edilmiştir, 

Ccnubt Anıerlka hava yollarınm 

orgnnizatrU ırnetıhur Alman ajanı Ba_ 
ner, tevki! edilmek üzere lken Şii'-

ye fir&r etmlıt!r, 
Dlğ'er taraftan birleşik ~rlka, 

Nikaragua gen rallerinden Hurtadoya 
karşı fhtJyat ledbirh!ri ntmışt.ır. Aca
bn btıtlln bu tedbirler. be§incl Alman 
koluna kan,ı y pılnco.k umumi bir ha
reketin mukaddimesi mldlr9 Bu b&pta 
Amerika cumhuriyetlerinin mUşt.erek 

H ricly vcklletı umumi kAt bl Nu- bir plAn l<ararlaşt~malan IAzımdır. 

man M<mem nciogıu. bu sabahki 1 Meselenin sUnlln blrind Amerika lt
ek.!presl .Ankanıdan şehrimize gel- tihadı kon!cr nama :l!t'Vkedlln.eııi hlı; 

mlştır. de hayretle ltıı.r1ılnnmamaııdır. 

General F ranko 
ile tebrik teatisi 
Ankara 28 ( A.A.) - ı •. 

panya milli bayramı müna -
sebetile Cumhurreiırimizle 
ispanya devlet rl'İsi general 
F ranko arcuında tebrik tel
grallaTı teati edilmİ§tİr. 

HiNDiSTANDAN 
iRANA 

Bır t ıca r et 
heye t i gıd ivor 
""imla %8 (A.A .) - Hindistan hU. 

kfuneti, Irana bır ticaret heyct.1 gön. 
denneı:-c kamr ""erml Ur. Du heyet 
İran piyasaları hakkında tctklka.tta 
bulunmRk llzerP orad!l iki ay knln . 
caktır. 

Asker kaçakları 
hakkında 

... 8aftarab lncl •,.ıacta 
hıılktmıznı t enviri fçln &§8.ğıdakl 
noktai nazarlara. dikkatlerini çek. 
meği vazife billyonız: 

J - Örfi i<lAre nııntakası daJal. 
llndcki yerli , .e yabancı ukerlik 
-:obelcrine kayıtlı olup da emsalle· 
ri celbedilmfs olanlardan davetf 
henüz icab e t. etmemi olantarl• 
se\·kedildikleıi m&hallc roen \'11" · 

m u:,, id nli ı:cJip ~ mezunlJ'ctl bl. 
tince kıt:ı.sma gitm emle; ~Ianhlr1 

he r ne '>Ul'Ctle olursa ol.,nn ı:fzl<"· 
yen ,.e çalıştıranlar, 

2 - Ha.riç a !terlik ,ubclerindr 
ka) rtlı olup he r ne maksat la oıur. 
..,a oı ... un iirl i ldn~c mmtaknsındş 
hulunaolardnn kendi a..""crlik il· 

bel<'rin<"c em.,alleri (• ı •lbt'dilıliğl 
hnlde i<'.ahet ctm emls olanlarla fi· 
ne bunla rdan hnlen bulunılukları 
ma h a lle rin askerlik uhe le:-inc ya. 
lınn <" ı ka~1t.larım ya.ptınnı~·anııırı 
' e~'n hunlarda n <wkedtıdlkleri k1· 
tala r tlan ö rfi idare nııntaktt"-11111 

stı\ usan \ eya '7inll geJcrek R\ df'f 
e tmeyPnleri kC?.a glzJ~yCn m U §e• 

e ve iş yerlerinde talı -:;tıranlar • 
3 - no t;bi arnsanJar Jl('k aı 

olmakla berahe r hiçbir \ ata ncltt"'" 
ka nuni mah".-ümlyct1er<> u~ran1a . 

m a la rr mat lüp oldut'llndaa yukart· 
d:ık i maıJdelerde yazılı e"hası ı;ı · 
Jediklerl \·eya çalıst mlılda rı ld"'· 
!>ooC'lt• rl a it oldukta n ınalrnmlıı,.,nıı 

t e..liııı ' c)·a ihbar etnıı•d:!..lr.rl nn· 
la.~ılını•.a hakla~ında ö rfi ıtlare kO· 
nıutanhğıncs takibat yapılal'n.k ör. 
fi idnre mnhkPmelerlne ,·r.ri lecc~· 
tir. 

Macar tebliği 
Bud&pcııt.tı 28 (A.A.) - lsUbbarat 

bürosunun blld1rdlğlnc g6re Macıı.r 
tcşekkUllerlnln ileri hnrekeUerl, dt • 
vam etmektedir,Dtlşrt'lon :Macar )cıtıı• 
larmı tanklar kulla.ıınrak çevırrnc!~ 
çalıştn!l ktadır 

Yollann milşkUI şarUanna rağmeıı 
Macar kıtaıarmm harp kabillyetıeft 
mtlkcmmcldlr. 

Macar zayiatı azdır. 

Zekerlya köyUndek ı vak'a 
Oerha.l jandar.mnya baocr vcrllnı 

bunun Uzerinc mahıılli jaııcarma ı,ı, 

mandam, müddeiumumi ve ad\l\•c rıcı 

toru vaka yerine gltm!ştır. 
Sefer Balaban oldukça zengin tan 111 

dığuıdıın bu ölUm biraz Upheli ı:tl· 
rUnmcktcdir. üzerinde bnzı yarııll 
vardır, Fakat bu yaraların Sefer nal' 
banm dllfcrken mi yoksa başkası tıı• 

rııfmdan bıçaklıı veya hPrhangl blf 
!leUc mi meydana geldiği hcnUz ta• 
hakkuk etmemi§tlr, 

Sefer' Balabanın bu ki:lvde herKt" 
tarafından ecvilnıe.sl bir ı.ıln.aycUn ol' 
mıı.maııı ihtlmaHnl de kU\'VeUc.ndtrl • 
yor. Adllye doktoru cesedin mo~• 
kaldınlmasma karar verml.ftlr. Mtl~ 
dclumumlllk b~ vakayı aydınIJıtı:ıı&• 
ğa çallJIDakto.dır 

Japonya lngiltere ve 
Amerıkadan mal 

alamayacak 

. . ... --ı~' . - . ' . 

.,.... l\aştarafı 1 ıntıı aa ;fad• 
dra yolu ile yapmaktadır. Japon al•• 
ca.klannın blolt edilmesi, Jnponyaııtll 
dünya ıcaretıntn en bllvUk k 1ıını ıtı1 

mUt~ssir edece Ktir. BllhaMa JaporY 
yanm petrol, madfn ve diğer m:ıl1.cnı 
tcdarikllUna dolmnncaktır Etnnıyet• 
le ıııöyleneblllr ki, Japonya Amcrıl-11 

ve İngiltercden aıdıklo.nndan mnhrıı01 

kalsaydı Çin harbine dnyanıımazd• 
Eğer Japonyanın Velsin dedlğı gıb• 
gcntşlcme siyasetine :1.0rbalık vey• 
ı:orbalık t hd!dıyle devam eders 
kendisine tngillr. ve A.nterikan m•lll•• 
rınııı verilmesi durdurulab1llr . 

HiS VE 'AŞK ROMAN/ 

sın ı li göruniı) or 

- Makhıl Fe dunu hiç m znıı
nun evmde Örtn<.'m· mı)diıı z? 

- Hayır re~ hey, 
- İs:ınhıi d duymamı.- mı) dı 

nız! 

IO 

- Maznunun ~ veya bu ile ve 
ya üçüncU bir şnhıs vasıtasiyle 
bazı küçük münnsebetleri olduğu
nu biliyor musunuz? Tereddüt edi
vorsunuz. Unutmnymız ki adalet 
karşısınd bulunuyol'Sunuz. llu • 
hakkak doğruyu sUylemeniz lazım. 
dır. 

-- Evet.. Yani Rey, demek isti. 
rordum ki. 

DiyQ ahit Mualla kelimı>leri 
ezmcğe, asabi hareketlerle eldi • 
veıılerh i dldıkl m<'ğe başl-ıdı, Hi 
kim telrnıı C'tti: 

- Sızden yalnızca doğnn u RÖ\'• 
le men izi lJekl ) oruz. Dedi, lslcı • 
~ nız s ı f'r orarak sizP Jlk ifa. 

dc:ıııı hatır' •mı oln\Jm. Mese i\ 
t ıhkıknt hal:lmlııp vPldlğinlz ıfn. 

d de bu (' nRyet haberinden h:ı.v • 
ret du\ madığmır.ı \ r. f'rgeç .Mdi 
ha Cem tlin l n ı " bli\·le bil' hlı.1'
Sl g lme i ı1 ,. vn bir nhHiksı:r.ın 

t'line dUşmeslnJ heklediı?lnl:ııl sö•. 
lemi sıniz. Öyle zannediyorum kı 
bunlar sizhı söylemi olduğunuz 

sÖ7Jer değil m i T 
- fademki bunlan tahkikat 

hf\kimine söylemişim, tnbil ki doğ 
rudur. 

- Liltfcu knt1 eöyl yiıı.ir. efen_ 
dim. Burada bakkm hangi tarafta 
olduğunu rneydann çıknnnok i~in 
gelmiş bulunuyorsunuz. 

Şnhit Muallfı, bir an için yine 
tereddüt etti. Sonra yavaş ynva~ 
czılatmağn ba§indı: 

- Evet. dedi. Tohklakt haki _ 
minf> hu özlC!ri söylerken, zaval
lı arkndnsımın Sıruservllcrde bu . 
lunnn bir C\'t> dev m etmek :r.:ınfı

nı gÖSLC•Tnek 1 E' olmruı•nı düşün • 
nıii.ı<lum. 
~ Yani, kıı.stcttlğiııiz bu ev hir 

randPvu e\ ı midir~ Artk söyleyin. 
Evet ... Fakat bu e\'C' deva. 

mı garip VC' ıınormal zevkleı· nm. 
ma.'lı zavn lı arkadnRıınııı znyıf ko
mkterı h·ıkkındn d:ı 1 •r fikir v~r. 
mı>:ı; mi? 

neıs ru:ıı.nun ı b:ıktı ve sordu: 
Buıılam blı dh e<'C~niz var 

mı? 8ö' len en bu sözl<'r do"'ru 
nıu? 

Maznun l!'R~ et bitkin bıı halde 
gıiçlukle: 

-- Eve>t diyebildi. Doğrudur ... 
l!ci<ı kol!nrtnı ya\ " h r h ıre -

k t l• • • ı kaldrıd:· 
- Ô" nrı ıl ~ l" k :r.~rtıcı h1r 

?('\k tıınodunuz? Dedi. Riz ki 
guzelsinlz VP ~nvnnı hUrmt"t bir 
erkı-ğe baglııııııız.. O gelıp gl'l.'İcl 

zevk yatn.klarmda ne arıyordu .. 
nuz? i'.:engin ol<luğı.uıuz için bireok 
kadmlnrı dllşüren parasızlık s'7.i 
oraya sürilklemi olamaz. Şu haJ. 
de nPdCn bu sefahat uğrağlna de
vam ediyordunuıo:? Cl.'vap veriniz .. 
Maznwı gayf't hafif bir Sl:'Rle, 

adeta f1B1ldar gibi; 
- ln.kar etmiyor um, gidiyor • 

dum, dedi. 
Reis şahide döndü: 
- ŞaMt sıfati) le baijka bir 

söylh· .ceğlnü var mı?, 
- Evet re!& be~·. Müsaade e -

din, mahkcıncniaden ınauıun için 
merhamet \ e adalet istiyeyim. 

Reis rludakl:ırı.m gcı eıı 1ebes. 
'ime g~. 1\kle hl.kim olabildi. 

- S.~ :!'J...'lcğll, mUdalaa avu. 
ka(ının '+'8.1'.i.fctıiaıı·. ÇckU<'bilirsi • 
niz. 

!'ahit Munllii. <'C'k idi 1\1.e ondan 
sonra bir sllril şı '1 t hin'Üirini ta. 
kiben dinlendi. Bu 1. r ı aznunun 
oturduğu evfo kııpıoısı. şoförli g•
bi kiıçlik. basjl kimselerdi. Hepsi 
acı>mi bır ekllde şehadet ediyor, 
ı':ıka t C'llerindcu geldlğı kadnl' 
m..,'?nuıı Meliha Cemalin lehindP 
sbzlC'r ııö\ lüyorlnrdı. Hu şahitler

den ı:ıonrıı doktorlar fiinlcıımeğA 
baAlandı. Bunların b ı kısmı ma?
nunun akli nıuvn?.encslnuen bah -
setti. unıumiv tlt if11dcl<>rf f!U o • 
•as :i?.erindo tnnıımıen ~erinde ve 
harkı>tinf' sahip ve phliyeti ce1A;
ır..alnri hafa.,, 

1 >iğer doktot'lar ria makt ulün 
cesedi ıizerinde yııpmıR oldu kları 
t etk ikl eri bildirıl i !er. 

Artık yot'Ulmuş olan halk mr -
rıldanı~ordu. Salonu adeta bir u. 
ğult u kaplamıştı. Şalıitll'rdf'n bi • 
rinin bir sözü. bir hareketi salon.. 
da hafif asabi bir knhknhıının d 
la:;masına vesile oluyordu . 

Reisin sesi tanır salona hflkim 
oldu: 

Diğer ~rıhidi çağırm .. 

Bu gelen şahll sap~an ~i.lzlil, 

bemb€~'llz ımçh ihtiyar bir adam.. 
dr. Geniş bh· nğzı. kon~rları bir 
ç:ok cizgil<>r lc kaplı ince dudnklnrı 
vardı . Vücudunun ~ok vorgıın ol· 
ıluğu yü?.tindeki hntlnrdan okunr.
,rordu. Şahit ycnııc geçtiği za • 

Alman tayyareleri 
M ısıra sald · rdı 

Berlın , ! 8 ( \ \ . ) - l>,N B ajan"1 

blldlıivor: 

Alrnıın tayyarelerı 26-ıi gcct:ı1ı M • 
eırda tsmamv llııtUnc hllcum Ptn1ıt-

man mauıun kli ük bir feryııt ko. ıerdır. T tRllflt henüz alınamernıs 
parmak tan kendini nlarnaclı ve f- tır. 

!eriye doğru uzanarak uzun ur.un 1 
ihtivar adama baka knldı 

}.fnznun ile>l'iye doğru ~zanmt!'I, 1 Bayan Perizad Daveriıı 
harPketsiz knlmı:ştı. Sessi1.ce ağ. düğünü 
hyordu. Bu ) orgun harap halıyl" 
artık adeti ihtiyar güril n \ordu. 

Ref8 sordu: 
- lı;;mioiz, soy adınız? .• 
- J.~qat Jo:;rgin .. 
- Kaç vaı::ındasmız? 
- A ltmış bir ... 

Muharrir nrkad .. ,\arımtzdan· tstaıı.. 
bul mtıbuııu A b'dln Da verin kıı:ı l't• 

rizad Da\•eılc Nu11ret M• tyanın ool 1 

Zııf!r "4ctysnr" dU ılrl r n n 'hı ıırıll 
rlckl nğUstos ay nın lkin"I c:-'ln ı ' P • 
laca~ını haber aldık, Dil '" •r11 I r11 

- ı. 'eredc ı1tunıvorsumız ?.. b<'1('1ıye gazınoııu ıınıonıa-ı•ı iıı ,. , • 

- fzm roe, KarşıynknılA, Alay. cık ,.~ d6:-tten sckiu l<ndıır 
h~yde. fstanbulde. lıulundıığunı ır.ıı 
rn ımlardıı Bristol otelinde kıılıyo. 

rum. ( DC1ıam1 txır ) 

cd cektlr. 
tkl taret Rllı••lnı tebr.k ve 

saadet dlleı lz 

ııtı r 

kı 
G 



q' 1 ••• ı. ıtı!ı J' \ZARTF.:Sl 

lhkeme 
aıonlarında 

Garip· bir kız 
kaçırma vakast 

ızı çeşme başında kıs kıvrak yakalayıp 

G ~!~~~!!y. ~~m!~~.!,~~~~t. - ... 
kız. Yltrden bır:Lıılnde çok garip beraber üzerine atılacaklar -ve kızı 

'·ite katırına vakuı cereyan etml§ bağırmasına fırsat verm~ kurkn·. 
r ~I~ bUtUn köy b lkıru kafile. rak yakalı:ı.yıp yolda bekllyen aratıa

:tıcıı:c ınahkemcye getirten ve ya atacaklar ve All.§e geU~klv. 
hldıa rt d kahkahalardan çaU:ı_ Pl!nı tkl gün sonra tatbik de et.. 
~ aı e '6Yledlr. :tnlşler. Aliş arabada beklemif, Uç &r. 

~ ~dJ'U tı ııy kadar evvol babası olen kadaş biraz sonra karanlrklar araam. 
~ geç n Y glne dUkklnuıa varis d::ı kucaldannda kıvranan, inleyip du
'fıııııa.k~en Ali , komBU köyUn 14 rnn bir cisimle grtinmU§lerd r. Arka
' t!iııuı 1 en dilber kızı zebraya can daşları Zehrayı arobanın arka.im& at. 
~r , den VUnılmU1tur. Ali§ her ne mışlar ve: 

l'lllıJı lına bir.ip gUnd bir kaç defa - Şaklat! kırbacı Al~ diye bağır. 
'~• Çalı;tığı tarlımın önUnden mışlardır. 
(~Yanık )anı~ oarkılar llÖyliye. lkl saatlik bir araba &eyaba.Unden 
e ~tıldJ do~ hlar, on. r çekmlşs sonra köylerine ~lml§ler ve Zehra-
llıa)'et •tnaen nıç yUz bulamaml§ ve yı tekrar kucaklayıp Allfin evine eok

~bu hayata fazla dnyanamıya- mu§lat'drr. Fakat ... 
1ltıııek hl'arak yauıı annesini klZl Bin:ız sonrıı hepsi de hayreUerindon 
6''1tat ~re göndcrmıııttr ağızIAn blrerJmrl§ ı1çık bir halde ka.. 
ıtı. ~~ın bab sı, • dıılmıı evlen. lakıılmııılardır Zira Zehra diye getir. 

~e .. b caı göst -ren ıınnf'ler olduğu dikleri Zehra• değildir. Zehranm er. 
~ lttı •tta o.ıuıcsi bile.Zebranın h<· kek kardeşi HUımendlr. 
i.ttııt \\ık oıuuğu.rn ve en aşRğı ll'i Hüsmen, Uzcrlndeki Zebranın elbl. 

'lll'le
111

: 11Tnedm (!Vcrcmlvcccklerinl ıselerinin eleklerini savura ııavura o. 
fe~ ltrcıtr. Ali bu haber Uzerinc dada dola§mağa ve katılrı kBtrla gU.. 
l'nıtt.ır. ~'· aık. daha fm:ln ıılddellcn. terek kendllerlle ala.ya ba§lam11tır. 

~ lıtk ll.Yuı, dı§lnı sıkıp daha bir Bu vaziyet karşısmda • Allş mUstes
l:trıd!ıe;ıır, fakat bu cevllbr o, biraz na olmak Uzcre _ diğerleri de kahke. 

'taıt 81111 atlatmak lçtn bir veııllc hayı atmışlar ve onlar da: 
ftr ~Ü§unmeğe baı,ıladığındnn bu - 'üten kız getirdik. oğlan çıktı. 
t g Yatı h kıkatcn çekilmez bir Allş. senin de ne biçim kısmetin var. 
~ e ınııur. mrş be! diye zavallı l§rkla alaya gt-

:ııı.: ~tık koyde bir mecnun kadar rlşmişlerdir. 
k lı:nuotur. Krzm, tarlası tı.. Biraz sonra da HUamcn<•: 

~tırı~ at gczınUlerlııl bir gün bile - Olen nasıl ettin! bu oyunu diye 
ite 

11 
lttı tır. Nihayet arkadaşları sormuşlardır. HUsmcn gmmuıı: 

'llıatı ~llnttı.ar ve clerdıne dermtın - Hiç, kambur AU, siz.in ablamı 
'.\be ~Unerck : kaçıracağmızı bana ııettl Dur §Unla-

~'· eı .... u~. demişlerdir. fazla dert- ra bir oyun edeyim de bir daha ölün. 
'tız. 2: ı;:arcslnl bulduk. Kızı sana ceycdck bunu unutmasınlar, dedim. 
~. h Düşündüm, dll~UndUm ve nihayet bul .. 

-... ~ eyecanıa sormuıı! dıım. 
, ~tl? Siz ablamı,,çcşmede kıı.~anhkta ka• 
'I, .\U'iıracagız be yahut.- çıracaktımz deA'il mi? Ben de tut-
~ 'r1t 1 de bera~er otduğu halde tum. ab•ıım suya giderken onıfn el. 

'lltt. a il.da, oturup bir pllı.n kurmuş biselerini glydım ve testiyi alarak 
ltıilla lı Plflna öre, bir gün güneş sokağa çıktım. Çeşmeye gittim. Siz 

lııııtee: iki saat ıonra komşu köye de amma da yuttunuz ha? 
~.ıp ~it ve çe mc batında pusu ku. Aliş. artık daha fazla ıabredeme. 
~ lltaıı 1 necekt:r. Bi~z BOnra Zch. miş ve cebinden bıçağını çekerek HUB

o13a testiyi doldurmak için menin uzerıne atılmı,ştır. Hüsmen vU. 
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~Ekr-em Talu ( Son Posta) 

cutça ve boyca All11ten zayıt olduğun.. 
dan. dlğcrıerlnln lmrtarmasına fır. 
sat kalmadan AJlşten bir gllT.cl dayak 
\•c kalçasına da bir bıçak darbesi ye
m!şUr. 

Bundan sonl'!l işe ja.nöarmalar ıuı. 
rışmrş ve Allş tevkif olunarak dl,ğcr 

arkadaşla rile beraber hem yarala. 
maktan hem de kız kaçrrı11ağ11. teşeb. 
bUs suçundnn mahkemeye verilmişler

dir. 
Evvelki gUnkU durusmada HUsmen 

eahlt olarak dinlenilmiş ve hft.discyl 
vulrnrıkl şekilde anlntmrı:tır. 

NeUccdc mahkeme bir dr!a da Zob. 
rayı dinıcmcğb karar vermiş ve mu.. 
h::ıkcme;ı.; baRka bir glıne bırakmı 

tJr. 
ADJ.t\'t~ \IUHABint 

Doktor çok heyecanlıydı. 
Sigarasını içerken bana diin • 

dü: 
- LeyHi.nın \'aziyeti çok fena. 

Bu sabah yine defterini istedi .. 
Verdim. Bir şeyler yazıp yastı_ 
ğmm altına koymuş. 

- Şimdi nerede kendi i? 
- Asabını teskin edecek bir 

ila~ verdim .. Uykuya daldı . He. 
le biraz daha derinle§Si.n de. GL 
dip okunız seninle beraber. 

• 
Hastanın başı ucundayım· 
Leylanm penbc yanaklarını 

o gU ilk defa balmumu gibi sap 
sarı görüyorum. 
Hastabakıcı hemşire. dokto. 

run yanına sokuldu: 
- LcyHl. hanımın defterini o. 

kuyacak mısnuz, doktor bey? 
- Evet. Bu sabah bir şey 

~azdı mı? 

MYll'A - ı 

!Bic 2JaAifuı 1Jaş&ışa • bu insanlar umumiyetle hayvan - -- '-',_, - - ~ ,,_, __ 
Boş zamanınızda 
kitap oku"gunuzl 

bilhassa. fil a:vla.m.a.kla va.kit geç\ • 
rirler. Vahşi orma.nlarm meyvala_ 
rı ile lı:arınlarmt doyuııırlar •• 

[ NS.A'N bilgis'ini ne kadar ge-
nifletirse o kadar aydınlığa 

çıkar. Gazete ve hitab •.. işte hayatı 
insanlar için aydınlık yapan, yürü
necek yolu gösteren iki ışık. 
• Ne j'azık ki, aramız.da boş za
manla>·ında kitab okuyarak bilgi
lerini genişletmeyi akıllarına bile 

mak hepimizin elindedir. Vaziyeti 
bu merlıezcle olduğu halde matba
aların henüz kitab basmaya başla
madıkları on üçüncü asırda yetiş
mışiz g"l-,i karanlık içinde geri bir 
hayat siirenlerimiz var. 

getirmi) enler çoktur. 
Beş usırdır kitab basılıyor ve 

bu kitapların en iyilerini seçip oku-

Bilmeliyiz ki, asıl hayat, dimağ 
hayatıdD'. Yani bilgi, düşünce ve 
lıis hayobdır ve bunlar herkes için 
d 0 bir ôlem teşkil eder. 

Bizim kOcük modellerimiz 

Dünyanın en kısa 
boylu . insanları 

Balta girmemiş ormanların vahşi sakinleri 
Piğmeler nerede, nasıl yaşıyor? 

Afrika.nm Hn.ttıUstüva mıntıka • 
amda balta girmem· ormanlarda 
panterler, filler, goriller boa yılım 
ları arasrnda yaşayan zavallı bir 

'kavim va.l'dır: Pigmeler •. 
DUnyanm en kUçUk in.'lllnlanru 

arasında yaşatan pigmclcr ayni 
zamanda dilnynnm en masum in 
sanlarıdır. 

On dokuzuncu asırda vahşi or 
manlar arasında yaşruncy ola.n pig 
meler o tarihten.beri hiç bir deği. 
şütlik göstermem! ler, ne boyları 
"'büyilmüş ne vah§i orma.nla'lXian çı. 
kabilmi.~ler; ne de çoğalabilmi§ler
dir. Billlicı miktarları günden gü. 
ne azahna.ktadır. Pigmeler bu ha. 
valide fildişi ticareti ynpanlarm 
en mühim bir yardnncISTdtr. Or 
malılarda hic bir insan kulnğı on. 
lannki kadar tecrübe görmüş de
gildir. Plgmeler gibi mükenunel 
fil nvcılnrr olamaz. 

Plgmeler kadar, esrarlı, insan 
tasavvur olunamaz .. Bilhassa ağn. 
ca ~ıkmak hususunda fövknladc 
ustadrrlar .• Vahşi hayvanların ya.v 
rulannı tın.aklar vasıta.siye nvla • 
yan piıgmeler daimi bir surette bu 
hayvanh.rm tecavüzlerine maruz 
kaldı:'k.Jarı için ağaca çikına.k bu . 
susundakl ustalıkları onlar için 
bir ya,cµuna şartrdır. Plgmclcr bU· 
tün gün balta glrmemh; onnnnlnr. 
da a\•landıktan sonra akşamları 
kaya kovuklarmn, yapraklardan. 
bambu ağacmdıın yapılmış kuluh<' ~ 
ciklere sığınırlar. 

ı•iGi\l.EVERtN l\IEXŞEf 
Burada pigmclerin menşei hak-

- · Evet. Banyoya giderken. 
yastığının altından defterini 
çekti. Hazin bir tavırla vüzüme 
baktı: "Sen de usandın · galibn 
benden. Fakat, merak etme .. Ya. 
kında ihepiniz kurtulaca ksıruz!,. 
dedi ve defterine birknc sntır 
yazdı. Defteri yine :vastığm al. 
tına koydu ve kendi kendine 
~ö.vlendi: "Bugün. hatıra defte. 
rimin son boş kalan yaprağını 
da doldurdum. Artık hayatım 
tamam oldu.. Giinlcrim doldu 
demektir.,. 

Hastabnkıcı h('nu~irc bunları 
söylerken. gözüniln yaımn ıli. 
yordu. 

Dr. Nurettin de. ben de bu 
sözlerden çok müteessir olmuş. 
tuk. 

Biribirimize hazin hazin ba. 
kıştık. 

l)oktor, hastanın yanımı so. 

kmdıı ilmi bir araştırma yapacak 
değiliz. Ancak pjgmelerin kabul 
edip anlattıkları efsaneyi biz da 
nakledelim: 

1nsanların ilk babası Bimbonun 
iki kansı vn.rmıı, birinciden Banda 
isminde bir erkek ve Tigo isminde 
bir kız cocuğu olmuş.. lkinci l<a:rı
smdan dtı Tanjn. isminde btr oğlu 
ve Li.ko isminde bir ilazı olın~ .. 
Ortanca çocuk Tn.nja. harbi çok sc. 
vermiş hatta beş ya.cµnda iken fa_ 
reler<> ilanı harp etmlı . Tanja fev. 
kalfı.dc mağruru imiş •• Anneleri öl
dükten sonra bir gUn babastda 
son günlerinin yaklaşmış olduğunu 
hissederek iki oğlunu c:ağımrnk 
nnsihat vermek istemiş •• BUyük 

kuldu.. Elini yavaşça yastı~n 
~.ltına uzatarak. Leylfının defte. 
rini cekti. 
· Ve son yazdı~ satırları bana 
c;östererek gözd,.n ge<:İrdİ· 

Leylfi o ~abalı. baştan başa 
·srar dolu bu dcftrin son sayfa. 
s'na su satırları kaydetmişti: 

"Bahçemde bir fidan yetiş· 
tirdim .. Onu her ~n gözya!'l. 
larımla sulayarak bilyilttü 
ı1\iüm halde ne y~mk Jo, mev. 
va vermedi· Meyvasız ~id:ınla 
nn ne kıymeti var? O da. cc. 
mivet içinde kimseye fa)dası 
dokunmadan yaşayan i:ls.:.n· 
!ar t!ibi. kurumağa, mahvol. 
mağa mahkfım değil mi? 

Zavallı hatıra defterim! 
8en de böyle bir fidanda1 
farksız olarak, benimle bern 
t:ıer mezo.rn gideceksin. Bıı. 
gün ömrümiir. sonudur. Bır 
boş vaprağın daha ol~aydı 
belki bir şevler dalın karala 
vacaktım. Fakat. bir vaprak 
neye varar' ~. on. yüz vnP. 
rak olsa da neye yarayacak· 
tı? Yine dolacak. yine bite~ek 
değ:l miydi? Hangi t.akvim 
koparılarak bitmı>mi~tir? .. 
Doktor - bu satırlaı ı oku. 

duktan sonra dikkatle yi.izti· 
me baktı: 

- Hasta artık melankoli de-.. 
resine gird1. Onu kurtarmak bi· 
raz C?li~ olacak· 

c;ocuk ba.bamru dinlerken Tanja 
klUbenin dt§mda kaynaşan bir oğu 
la dalmq; ve babasmm sozler1ni 
din1emiye.rek anların peı i.nde koş 
mağa başlamıştrr. Anlan orman 
mantar içinde takip eden küç{lk 
çocuk nihayet oğulun lblr ağacm 
tepesine konması ilzerlne şuursuz 
bir halde ağacın dibine 'bir klübe 
yapmJş ve ancak lkl gün sonra ba. 
ba&nrn yanma dönmüştli'r. :lhti . 
yar sda.m oğlunun bu hareketin • 
den müteessir olarak: 

- Seni ağabeyinden çok seve. 
rim._ fakat bana. ıtaa.tsizlik ettin .. 
Seni cezalandırmak için şimdiden 
eöyliYorum; sen büyilmeyecebln. 
Ormanda kal,a.rılar gı"bi başı bo 
dol:ı.cı Kendini bal ve vahşi hlnt 
pn.tıı.tesi ne 'besle?Sİn.. Sana et 
memnu olacaktır. Fi'e?' ibtr l!ÜJl a. 
ğn.'beyinde senden ayrrlırsa niha -
vet onun esiri olacaksin .. 

Bu hadJsı>nin <'rtesi günU Tnn • 
jnmn babası ölmllş, Ta.nja ölUyA 
bir kerre bile bakınağa cesaret e. 
demeden kız kıırdeŞlle bitlikte or. 
manlam dalmrş ve nihayet im 'kar. 
deşile de evlenmlşt:I. 
İşte pigmeler kendilerinin bu 

izdivaçtan geldiklerini söylerler. 
Her sene ecda.tla.rmm ruhuna 

vah~· bir darı~ oynayarak ~m 
c>derler. 

*** 
Pigmeler dUnyanm en kısa boy_ 

lu · en acaip inSanlarıdn-. Yaşayış. 
lan çok iptidaidir. Vahşi orman 
lal' nrasmdn ömlirlerini tUket.en 

Ve beni kolumdan ~ekerek: 
- Zaten, bundan evvel yine 

burada yazdığı notları okuyacak 
olursan. Leylfı.nın korkunç. hat. 
ta iğren~ bir aiJc faciasının kur. 
bam olduğunu anlayacaksın. 
azizim: 

Ç.ok meyusum. 
Doktora söyliyecek söz bula. 

mıyordum. 
Acaba bundan evvelki notla· 

rmda ne gibi sırlar gizliydi? Bir 
an evvel bunu ö~nmek mera. 
kivle titriyordum. 

Doktor defteri bana vermişti. 
Oda kapısından Levla va bir 

kere daha baktım. Zavallı kız 
ğız, beyaz bir kefene bürünmüş 
l?'ibi. karyolasında hareketsiz ya_ 
tarken ne kadar ha?.in. ne kadaı 
acıklı bir hali vardı. 

Doktor. hastabakıcı hemşire. 
Ve döndü: 

- llacmı verdiniz mi? 
- Evet doktor.. BE>s dakfüa 

önce bir kaşık verdim. 
- Yanm s<: t fasıla ile üst 

üste ile kaşık verildikten sonra 
ilacı kesersiniz. Uyanınca bano 
haber veriniz. 

- Peki doktor ... 
- Ha.. Az kaldı unutacak· 

tım: Uykusu arasında söylenir. 
sc. ··ylediği sözle~ de dikkat 
ediniz .. Ve bana avnen sövlemevi 
unutmayınız. Bunlar benim i<~in 
"'t)ı• mUhimdir 

P.igmcleıin kendilerine lhas vah. 
61 bir musikileride va'rdır .. Bayram 
gilnlerlnde, di4,"'ünlerde va.hş:i tam 
tamlarına ayak uydurarak, c:ığlık 
iar kopararak d8.ll$edcrler. 

Geceleri vahşi omıanlarda baş. 
ka bir hayat ba.~lar, yerlilerin çığ_ 
hklarına uzaktan uzağa panterler 
kap1anlar cevap verir. 

Pigmclerin oturdukları orman . 
lnrdn bizim bildi;nmiz. tan•oı~ı., 
beyaz insruı1nr vahşi havvanlarr'!nn 
evvel sineklerin kurbanr olurlar .. 
Ormanlar malarva hastnlıöı t.a•" 
yan sineklerle doludur. Her an 
ctrnfml%da uç.an bir hale göriirsU.. 
nUz. Ba§mızm üzerinde akbabalar 
kirli kan:ıtlarını gererek uçarlar .. 
Bu valıısi ormanlar arasında beyaz 
bir insana, dilimizden, halimizden 
anlıyaeak bl r insana rastlamak 
meseledir. 

Bu valı.§i ormanlar arasında pek 
flnder olarak kançuz Ucarcti ya • 
pan beyazlara veyahut Avrupalr 
papaslara rru:lnmnk imkfin1an var· 
dır. 

Bu ıbalta görmemiş ormanlar a
rasında yaşıyan yerlilere Hıri.sti
yanlığı kabul cttlrmeğe çalışan 
misyonerler umumiyetle bu hare.. 
ketlcrlnde muvaffak olamamakta 
ve her an bir ölU.m telılikesi ar.. 
zeden vaha! ormanlar arasında 6. 
mürlerini tilketmcktedtrler. 

Afrlkanm ort.asmda hattıüstilw. 
mmtakasmdald lbu tı.:) ornıaıı.o 
la.l', plgıileleıin memleketi, baza.n. 
~k feci vakalara da sahne olı:naJr.. 
tadır. Bu ormanlar a'raSDlda sene
lerce ~ a 1 ı m ı ş olan bir 
9CA'k f ecl vakalara. da sahne olan 
papas şahit olduğu bir vakayı 6ÖY 
le anlatıyor: 

- Bura.da yerliler vah."\ ha.y • 
va.nlarla daimi mücadele h nde. 
dirler. Giln geçmez ki bir panter. 
vahşi hayvan yerlilerden birini 
pa.rçalarnMm. Bu balta girmemiş 
ormanlar anısında her gün yilı.ler. 
ce fa.ela. gizlenir. Yerli halle ken. 
dilcrine fenalık getiren vabşt hay. 
vnnlara dUşmandırlar. Muhakkak 
surette intikam almak isterler. 
Bir taıilıte bir panter yerlilerden 
btrlııin iki kımu birden parçala • 
mıştı. Qocuklarm ailesi vahşi hay
vnnm bu kötillU~den fena haldi' 
hiddetlenerek intikam oftlmak it . 
tem.jgler ve çocuklarından birinir 
panter tara.fm.dan yenm~ olt\11 
vileudunun bir lmmımı yem olaral· 
kullanıp htr tuzak kurmuşlar 'YE' 
penam ya)cala:rnışlardt. 

Bu kUçUk biliye pigmelerhı 

vah§t ol'rlla.nlar adetlerine neka • 
dar uygun olduklarını g66tennP-k 
tedir. 

Biltün ömUrleri bua!ı tsnwnP· 
güneş IŞiğmdan mahrum balta gir. 
mODÜf.)1 vah i ormanlar amısmda 
geçen pigmeler de hayatlamıdan 
memnudurla.r. 

Fransız Kame'rl.Ulu hudutları >.. 
çinde bulunan Beng • Beng, Ga • 
nunlerc. Tibati mmtıkalaımda 
vahşi ormanlar içtnde ya.~ PJg 
meler de vergi vcrmeğe meebaı\o 
durlar, 

Geçim vnsıt.alamıı orman!a.rm 
vahşi F.engin]iklerinde anyan ~ 
meler fil avlamakta. tevkalMe na. 
hrr oldulcları için fildifl eatmalda 
da iyi para kazanabilirler. 

N o l'tWk ki dünyadaki iman 
neslinin en ufak modelleri olan 
Plgmeler günden gUnc az '• ık • 
ta.dır. 

- Başüstüne doktor .. 
Lcylanın oda~mdan çıkarken, 

mezarlıktan a.)Tilır gibi. içimde 
derin bir sızı, bcynimd"' korkunç 
b1r uğultu vardı. 

I<oridordn yavaş yavaş konu· 
şarak yürüyorduk. 

Doktor sordu: 
- Bu sabah yazılan bu not • 

tan bir şey anladın mı. azizim? 
- Hayır. Kelimelerin if adc 

ettiği 1.ahiri manalarından ba~ 
kabir şey anlamadım. Ümitsiz 
Yeis ve kederle g~n hayatımı 
sonuna erdiğine kani. 

- Maalesef onun kafasınd'"I · 
bu kanaati silmek imkanı \Ok 

- O·ıu bu ümitsizliğe du&ürı t 
ebeplerin izalesi kabil değil m•' 

- Ha~,r. Çünkü. eski niı:ıaıı 
!ısını annesi de birlikte s<.'vmı 
Sonuncusuna gl'lincc·. 

Doktorun sesinde a~ı bir ıht 
zaz belirdı. 

- Evet .. Sonuncu;;unu l!elir 
ce, o dn maalesef zavıf ruhlı 
karakterc:iz b1r genGmİı:j. Kay. e 
riye LeyUinın anne i\'le birlikt 
~itmiş. 

Dedi. Bu sözler başkaları irir 
çok müphem ve r ~nasız olab: 
lridi. I<.,aknt. Fab• • ·1< her 
şeyi anlnmıştım. Zavallı Dr. 
~vdetin 'lala anlayamadığı v 
h;'""'Nli~ı hakikatleri anlamış 
tım .. 

(DC1·mm ıvrr) 
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- 27. Çevıren: MUZAFFER ESEN 
Bu kadar ç o k em. kat.... Y ard. 

lakin b i r • a y içeri. 1 - Rica PdP.rİm, dzha açık - Siz misiniz Torkanay? 
sinde güç salı•acagını söyle. söyleyiniz onu ne vekit gör- Ba~müfettiş titreme!rten 
diğim vakit bana şu cevabı dünüz? kendini alamadı. Bu lakay'ı:, 
verdi : "Ziyarıma satınız. Bu. - On bes gün evvel, son sıcak, tatlı, hazan okıayıcı 
nun bence hiç!>ir ehemmiye. defa olarak Davit Kollarso. sesi tanıyordu: 
ti yok· Bence mühim olan bir nun evine gittiğim zaman. - Nihayet sizi ele geçir. 
nokta, bir aydan evvel her Tam köşkün bahçesinden çı dim Mariba •.. şimclj bana İ-
şeyin sa'l mış ?lm~sıdır.,, karken otomobilim siyah bit ~• !~::-.t vereceksiniz herhalde .• 

Noter so!uk a' •r ve alının. otomobille karşılaştı Bir da - Tuhaf bir iş değil mi 
da beliren ter anelerini si • kika içerisinde direksiyon:.:. 1 T orkanay? 
lerken müfettiş '5ordu: tutan adamı gördüm. Bu biT Asyalı telin öteki ucundan 

- .. eki, sonr"' ne oldu? Asyalıydı. Gözleri çok parlak kahkahalarla gülüyor. Tatlı 
- Ne olacak·?.. dediğini ve yuzu esmerdi·.. Bütün güzel, bahtiyar bir gülüş. Bir 

yaptım ... her şey?. sa'.tım·.. bunları görünce... çocuk gülüfü, istihzanın ese. 
zaten emrine itaat etmekten - Devam ediniz. ri olmıyan temiz bjr gülüş •.• 
başka ne yapabilirdim. _ Neden o!-:!n~ımu bilmi. - Haydi Mariba .•• 

- Old Ok Hali de sattı. yorum; bunun Mariba Li ol. - Lomsun makalesi üze •
1 nız mı? duğunu :lüşündüm. riııe ne düşünüyorsunuz dos. 

- Evet. Old Ok Hali Nev o·· ·· d' ·· k. tum? Çok doğru bir makale - u~un unuz .•• pe ı .•. 
yorkta Con isminde bir mil. değil mi? Bu yazıyı okuduk. 
yoner satın aldı. Altı hafta BaşmUfettiş sözüne devam tan sonra size yapacak bir 
sonra malını teslim almağa e\meden evvel uzun uzun dü tek iş kalıyor T orkanay· Beni 
gelecek. tündü: derhal tevkif etmek •.• 

- Parayı dolara çevirdi. - Rica ederim, daha kati -Maribi.! 
niz mi? bir şey söyliyemez misiniz? - Zavallı Loms nerede i-

Bolu VilayetindP,n: - Evet, mister Kollarson Söylediklerinizin ne kadar se benim Uvan Tor olduğu. 
paranın bankaya verilmesi • mühim olduğunu tabii tak • mu söyliyecek. Halbuki unut 

· · · d B · 'b 1 d. d · · k k · u 1 ·- Bolu vllfiyett merkezinde >W1 yapılan elli yataktı hastane blnuında nı ıstemıyor u. u i\ı ar a ır e ersmız. tuğu üçücü hır nO.Kl& var. 
sıcak sulu, tabii ccrıyı:nlı kaloru..,r tesisatı (3i358) Ura 53 kuruş keşif be. 

bütün borsalardan dolar al. Noter, korkmuş gibi göz. - Küçücük bir nokta mı? dc:llyle 22.'i.941 tarihlnd«>n itıba.-e.ı :~2 gUn müddetle vebcdeli 941 ve 9f2 büt. 
mağa ba§ladım. Paristen, lerini açarak haykırdı: - Evet, Uvan Torun al. ~ıncien öcienmcl: şart ·e kapalı zsn usuuyıe eksiltmP.ye çıkarılml§tır. 
Berlinden, Brükselden... on - Aman yarabbi! sözleri . nmda bir yara izi olduğunu :> - Bı· i§ 12.S 941 tarlllliıin sa•. gtinü sa.at 15 tc vUAyet daimi encume-

1 ~~!~~n~Ae-

Evlenme teklifleri 
• Yq 33, boy 165, kilo 69, ~ 

mer ~ Ura maqlı llee ınesıJll 
devlet memuru namuslu genç tılt ~ 
evlenmek lsterı:.ektedlr. (l§ık) 

ne müracaat • 2f5 ı/'ı 
• Ya§ 38, boy 171, kilo 90. 

kara ka§lı kara gözlü §eA, kadd' 
rur ve kalbine hUrmetklr, ti 
kadar evle~memlş, attan dUını• 

1 cesi sol ayağmdan ma!Ql ayda ~ 
malCllyet maaşı alan annesın!XI 
dlslne tahsia etUği biri bil~ ti 
kUçUk iki oda.81 ve kAtl e§yası 
nan bir bay 2G.30 yaşlarındır. lef 
gibi fakir, mazisi temiz ku ve'f& 
bir bayanla evlenmek tstellle 
(H. özsoy) remzine mUracaat • 

1 ı ve iıçi arayanlar: ./ 
• Orta ikiye kadar okumu§. tt 

santralı kullanabillr, biraz daktJ)O 
lir, lkl sene kadar tanınmış t>lf ~ 
65886ede çal.J§mış 17 y&§md& bit 
az bir ücretle her igl yapmaya~ 
Ur. (Muammer) remzine mUr& 

• Askerlikle ala.kası olmıyatl< 
gösterebllen, dürüat karakterli 
zat bekçilik, kapıcılık veya bt 

bir iş aramaktadır. Kantarcıll' 
makarna fabrlkasmda KO.mil ef 
vaaıtaslle Mehmede mUracaat. 

• lJse ve ortaoku• tal\!bc!eriılt 
çe veya f:ranııızca olarak rıyazi)'f 
zik ve lisan dersleri. mektupla '' 
ta Lüleclhcndek Papadopı:lo 8~ 
man 108 Zeki. adresine mura~• 

• Türkçe, almanca, trans~ 
daktilo bilen bır ecnebi reasalll 1• 
ramaktadır. Resim işleri, bUro 
tıesap işlerini orta bir Ucreue ysr' 
lir. (Y.M.ı reır.zine müracaat. 

• Llse, orta'lkul tale~lerile 

ten lise bitirme imtlhanıann• 
ceklere gayet uygun şarUarla ~ 
matik ve fizik dersleri t.Mateıt15 

beş gün içerisinde altı mil • me yanlış mana veriyorsu • unutuyor. Şimdi biliyor mu- ninde ihalcsı yapılacak~ı:. remzine müracaat. · 
ı l B k • • • h 3 -- Eksiltme ı.ıartnamcs!, mui<avele projesi ve keşi! ve fenni şartname • LAleıiC!Eı kapıcılık edecelC 

yon ngi iz liralık bir serve. nuz.. en 1msey1 ıt am et. sunuz aklıma ne geldi Tor • , t bir karı koca ara". ıvor. Apartıı11 
l ve tal.ma nnmes! Bolu nııfla m'ıderiUğUnde görUlcblllr. .. 

ti dokuz buçuk milyon dola. miyorum. O dakikada yanı • kanay? • - İstekliler ticaret odası vtı chllyet vesikalarını teklif mE-ktuplarına kaloriferi yoktur ve kadu: yııııı!J 
ra çevirdim. Aman yarabbi MI! olabilir~m. Rica ederim. - Hayır. koy!lcaklardır. partıman sahibinin ev iglerie tıf 
ne yoruldum. Geceleri uyku Mariba Linin aleyhinde bu • - Bu C on L oms nezaket. Muvakkat tem!nnlı (2802) il.Tadır. (6254) caktır. üç gtin •çinde Slrkecı ıstl 
uyuyamıyor, sabahlara ka • lunmak istediğimi·.. siz her ifin biri, başında dai... nu hekimllk daıreslne müracaat 
dar kabuslar gf'çiriyordum. Telefonun zili sözü kesti. ma bir sapka ile dola•ıyor. Hava Gedikli namzetlerine ması. 

" • 16 yaııında mal' vaziyetleri 
Yemekten, içmekten tama • Ba müfettiş aleti kulağına - F akat M ariba, biz Lom. Gcd!kli namzetlerinden 337 doğumlu olup evrakını tamamlamış olanlar yısile tahsillni orta 2 de Q~ 
'llİle kesilmi~tim. Ne kadar götürdü. su yıllardanberj tanırız. 30 temmuz DU tarihinde sevkedlleceklerinden bunlar:n çarşamba günU saat mecburiyetinde kalmq bir bayaıı 
.;ıkıntı içerisinde bulunduğu. - Allo burası Skotland (Devamı oor) 8 sekizde kurumda buıunmal:ın ntuı olunur. (6322) • ,.ili ve yaşlle mütenasip bil"' iş ar&~ 
mu~hli~Wired~~nir ~------------~~------------------~~------~~------------~ ~~2MOllu~~~~~< 

- vet... u 0 uz uç H Mark Tuendn • GUnd~ uc:. dört aaat kadar 
E b d k b uk li :J 1 lrır.ya) remzine mUracaat. 

"!lilyon dolar ne oldu? ikciye Tabutla s~~ye '-at Nakleden: raktl olan mull&Bebe, muhatıe~ 
- Onları banknot olarak ~ n L. L. daktilo i§!erind.j tecrübe ve ~ 

Old Ok Hale götürdüm. De. ı•--- ---- ----ı bulunan olduk~ iyi lnglllzce 
met demet banknotlar. Çan. 11Ukemmel surette tercUme ve tt 

lalar dolusu banknot ... bü • Beni görenler evli ve en aşağı Ii arkadaşımdan intişar ettiğine - Şunu geçen sene gömsey· fazla duramad·k. t~krar içeri .nanlık yapabilecek ~ktldarda bll111ııı-
b k k altmış yaşında olduğunu zanne. emindim. Bu sebeple Tomson'un diniz daha iyi olmaz mıydı? O'irmeğe mecbur kaldık. o esna. r.ımca da konuşan ve okuyan bit 

tün hu servet, üyü ıy • d 1 h lb k" b"lAk' b k" b · · ,.., 1I..Una.slp Ucretıe çalı•mak ıstenıt er er; a u ı ı a ıs e arım - agaJ memurunun - da bur. Dıye mırıldanarak yere c:öktü, da bir istasyona gelmiştik. Tren " 
mette on bin tane banknotta ve kırk yaşmayeni basıyorum. nuna gitmesinden endişe ediyor. burnuna kırmızı bir mendil tut· kalkınca Toınson sevinç içinde dit Arzu edenlerin. (M. A.) rt 
toplanmıştı. Beni sıhhatim bu hale getirdi. dum. tu ve sinirli sinirli c:allanm"· 1 bana koştu: mt..ltupıa muracaatıarı. 

- Bu parayı evine mi gö. Bundan iki sene evvel hasta. Koku, gittikçe kesafet peyda b a ş 1 a d ı . Koku da müte. - Kaptanın ne isteJiğın; şim • Anadoludaki yalnız kendi "' 
türdünüz. Kollarsonun bu pa landım. Bakın nasıl oldu: ediyordu! Bu arada işini bitir. madiyen çoğalmakta idi. Tom. di anladım! zas.Je tşı olan b:r yazıhane ıçtıı 

k d w d b. Yirmi dört ay evvel bir ktş miş olan Tomson, döşemede o- son'un benzi sararmı§tı. i-.1endi· Diyerek elindeki a3ıt fenik ~ire. bayan aranmaktadır. İ§ çok b• ,,, 
rayı nereye OV ugunU a J k • d"" d"" v.. d 1 d k• v t l' . k • "k • d • - ~ İsti' enlerin •• .M. r•mzıne ·-lfl>' a !)amı evıme on ugum sıra a. un ve agı parçası namına ne mı asa ıstı ametm e c:allaya. ::ııni tabuta, peynir kasasına ve ~ - " ı.a-
liyor musunuz? Herhalde bir arkadaşım Con B. Heket'in ve. bulduysa vagonun büyük sobası. rak derin bir "ah'' çekti: etraftaki eşya Uzerine boşalt • sdn slerile t:.tıdirmeleri • 337 
kasaya kovmu~tur değil mi? fat ettiğini ve son demlerini ya. na doldurarak ateşledi. - Bunun gibi kaç tanesini ta. tı. Sonra ikimizde ümitle dolu • Ayda on lira Uc·etıe AJ1Sd 

- Siyah abanoz ağacın • §arken cenazesini bedbaht ebe. Vaziyet ciddi ve korkunçtu. şıdrm. Hatta bazıları bir hayli hir köşeye oturduk. Çok ~eçme _ dol •şmak üzere 3MO yaşmda tıtr ff 
dan yapılmıf iki sandığa koy veyninin oturduğu Klivelant'a Sobanın harareti merhum arka- kokmuştu. Fakat sizinki yüzba· den tesirini gösterdi. Ç.ektiğimi yana lhUyac: vardır. lıı.yenıertıl f 
du, sonra benimle vedalafb. nakletmemi rica ettiğini öğren. daşıma da müessir olmakta ge. şım, hepsini gölgede bırakıyor! zi bir allah bir burnumuz bilir.. tıh Sarachanehası Horhnr caddetl 

dim. cikmiyecekti. O vakit... Onların en eskisi bile bunun ya. Gene bir istasyona gelmiştik. şlJ tekke sokağında tO nı.marad& 
- Vedalaştı mı? Şiddetli kar fırtınasına rağ. Tomson'un şarkısı yavaş ya. nmda gül suyu kokuyordu! IIararcketten evvel Tomson e. tGc eeıa.ı Kayabaya mllracasuır.rt· 
-Evet bana "artık size men, vakit kaybetmeksizin is. vaş söndü- Nihayet duyulmaz Bir 1\tüddet sonra koku ta· !inde büyük bir ke~e kağıdı ile • Ehliyetli bir şoför tAksi, ., 

ihtiyacım vok, dedi. Yaptık. tasyona koştum, arkada.~nnın ta. oldu. Küçük peynir kasasını tef- hammül edilmez bir hale gelince vagona girdi: çeya kamyonetlerde 1.§ ara.mal<~ 
rınıza tesekkür erlerim. Bu butunu buldum, üzerine kartımı tiş ettikten ~nra gelip ya.n.mı.a onu sigara dumaniylc tadil etme- _Yüzbaşım, artık bu da tesir rG. Akda!) remzine m'.lraraat. 
son günlerde bilha,sa sizi yapıştırdım. Sonra sandüviç ve oturdu. yi düşündiik. Fakat hic fayda etmezse. mahvolduk demektir! • Bir buc:uk ya§ında blı ç~ 

S b 
sigara almak için büfeye gittim. - Merhum. arkadasınız mı? etmedi. Bir çare bulmak için boş D bakmak için bır dadı aranmak ,..ı 

Ç k d m n"ra a a o D öşemenin ortasında. bir de· ur-· 0 ~or u ... • n - önü.5te. bir gencin tabutur. Diye sordu. içimi "'"'kerek ce. }·ere zihnimi yordum. Tomson Namuslu olması, çocuk yetl.Ş .... 
1 b ··d d. · · · 1 ... - mir plak üzerine, kese kağıdın ı· an orcunu o e ı. lirerıne beyaz bır kart mıh adı. vap verdim: bu arada siyasi. askeri bahri bulunması oarttrr. tsuyenıerın .• 

v •• d". H · · d k ı muhteva~mı döktü: Çürük pa. er 
Zav .. llı n""'"'er u··m·1t!ll0 Z hir gını gor um. ayret ıçın e a • - Evet! unvanla rahmetli arkadaşıma simde Taksim eczanesine mUrtl 

" v• - d F nd tates!er. tavuk tüyleri, bir mik-
haldeydi. Döşemenin bir nok drm. bea~atk~y~ıdzam~ .. a va~~n. - Bazan, sahiden ölmiyenler küfürler savurmağa başlamıştı. tar tömbeki. bir, çift eski ayak. lan. r>1'.. 

a nım ını e gorunce u:ım de olur. Bu gibileri çok gör. Ansızın durakladı. Aklına bir • Almanca bilen bir yilksek 
tasma bakarak hazin hazin rahat etti. müc:üm. Lakin ne zaman kasa. fikir gelmi~ti: kabı, kireç. fosfor ... Sonra bun· talebesi musaıt şartlarla llseıııer'-' 
b il d S ki H kik 1 . s - lan ateşliyerek geri çekildi. Bu •,ı· aıını sa a ı. onra acı 1 a aten ta.but u: yanı o. dan çıkıp kaNıına dikileceğini - Bakın, ne ··ışündüm! yaziye, fizik. almanca denııerl 
b d k ·ı be • tab t b' "b' ·:. garip maddeler yığını ateş alın. ir sesle sözüne evam etti : nun asası e nım u ırı ı. bilmemekte bir kabus ... :i\1aama· Vagonun öbUr ucuna taşıyalım. (H.N. E> remzine mUracaat. 

- .O "u··nden •onra bı"r da. rine çok benziyordu. Ne tesadüf! fih sizinki sağlam ölmüşe benzi. Bari koku~u da biraz uzak dil· ca, hayret ettim, kadavra bu ko-
~ B'lAh .. v d" k" kuya nasıl dayandı. O ana kadar 

h K 1) d . ı a ıra ogren ım ı. esraren. yor. "-er. Yalan mı? 
a o arsonu !!Örme ım · h k k ·1A h h :. başımızı döndüren kokular bu - gız şa ıs, ac;a sı a ve cep a. Cevap vermedim. Dı.,arıda F'k · · k 1 · P l 

Simdi kendisinin öldürii1mii ~ ne dolu kendi kasasını benim ta. .ı:ı.ıı"ddetıı· bı"r ru"zga·r esı")•ors, kar· 1 ·rını abu ettım. encere e yeni pislik karşısında bir şiirdi! 
~ h b I b t 1 d v• • • • B"tt b' · ri açıp ciğerlerimize temiz hava Bu arada evvelki kcku da müte. olduğunu a er a ıyorum u um n egıştınnıE;tı. 1 a 1 vacrn.akta devam ediyordu. d ld rd f · 

b d ~ · "kl·v· f k d ı ..,... o u uktan sonra ne esimızi madi,.·en artıyordu. Arkadaşun 
Herhalde katiller paraınm u egışı ıgın ar m a 0 ma. Tomson işi felsefeye döktü: tutarak ı'ş bacına koc. tuk. Ben J 

dan t aga]. vagonma gı"rdim ve 'i " taş kesilip yere uz..ındı. Bir müd· 
Çalma]{ 1• •t,.dı·ler. Ca7 ... ete bt1 > - Hepimiz bir o-iin ölecek de- b" d T ··b·· " ' · eski bir çuval yığını üzerine yas. -·1 .. , "-b .. ır ucun an, omson, 0 ur ucun- det sonra ken,füııne veı:~ce: 
makale4'111de l\,, ... ~il'a Liyi it. ı · k ı beki gı mırız... . Ama ugun, ama dan tabutu yakaladık. Kaldıra. _ Mahvolduk, Yüz ba"'tm! 

anarak trenın a kmasını e. ,_,ann ... Ne çıkmış?. Sahı'' arka. 1 d k T • - :;I 

h d . M"f tt" L' d" D"d"k ı y d b" • ım er ·en oms{ın un ayagı ta- di\.·e mırıldandı. Bu gidişle bir am e ıyor. u e ış 1... ım. u u ça acagı sıra a ır daşımz neden öldü? k ld ·· ·· k · k 
ben bu zatı her st1ret)e itima adam acele ile vagona bindi. ka. 1 1• yuzu oyun peynır asası. daha bu dünyayı görmircceğiz 

samın üzerine bir ba~ Limburger - Bilmiyorum. doğrusu ! mn üzerine düştü. Can havlile galiba! Bal gibi tifoya yakalan. 
da layık bir centilm~n sanır. K ·· ld ., ha •kı ay \..~ ı d · evniri yerlestirdikten sonra tek. - aç gun ° u · ~ rm ga. ıxış a ı · dık ! 

Müteferrik: 
KİRALIK EV fi 

• Be§lktaşta Yenimahallede ~ 

sokağında 9 numaralı, içinde e1eıct' 
su ve sarnıcı bulunan, latenırııe tı• t 
gazi de alınabUecek otan altı odsl' 
~ir bir ev kiralıktır. fi 

Ev, denize ve parka nazırdl1'· 
11

11 
blla hemen yanındadır. Tutınır.1<,., 
yenler Vakıt matbaa8lnda (K.) 

zlne mektupla mUracaaUarı. 
~hm. rar trenden indi. O devirde Sim. Kokuya bir izah şekli verebil· - Aman, çabuk! Çabuk! ö- • J(. • 

Torkanav birdenl:-ire sor • bur~er nevnirinin koku hassası· mek için günleri çoğaltmak da. lüyorum! Pencereleri açın! Bo. Bir saat sonra koridorda her Aldırınız: _,., ' 
du: hc,,fz bilmivordum. ha dos!ru olacağın: d1'Jünıdüm ğuluy~>nım!... ikimizi, hislerimizi kaybetmiş bir Apfıda remldert ra-b ~ 

- Müfettiş Liyi şalısan ta. Nihayet tren hareket etti. Kar - Eh .aşağı yukarı üç dört Koridora çıktık. Onu kendine halde bulmuşlardı. Uç ay bas- rn;ru<'uJarı:mıza• ........,_. :.1 
nır mısınız? fırtınası bütün şiddetiyle devam ~n var. getirmeğe çalıştım: ta yattım. Ve ancak bundan son- mf'ktupları ldarehanemlroen <~ 

ediyordu. Yegfınc seyahat arka. Tomson: - Yüzbaşı! dedi Generali u. ra haber aldım ki, bagaj vago- lan dahil) hergllıı sabahtan ;d,I 
- Hayır· tanımam, yalnız cşım bagaj memuru idi. Fakat - Yani üç dört sene mi? zağa götürdün mü bari? nunda cephane dolu bir kasa ile kadar veya saat 1'1 ye kadar .ı 

t>ir defacık şöyle uzaktan o da, berbat bir baso sesle mo. Demek istr gibi yiiz~me baktı. - Bir santim bile kımılda. acayip kokulu bir peynir bu pa. lan. ~ 
'!Örür vil:>i ohr.uş•"um. dası germiş ve hiç beğenmediğim Sonra ölülerin nakli ye geç gö· madı. tırtı ve felakete sebep olmuştu. (Pak 37) es. 3) CM. ta> < s' 

- Gö:-ür gibi mi olmu~tu. bir şarkı söyliyerek bagaj ları mülmesinin mahzurlarından bah - O halde başka bir care bul· Fakat, olan oldu. Sıhhatime ka- 1Qevtk l~) CTekyudıs 3) <~ı 
mn! yf'rleştinnekle meşg-uldü. setmiye başladı. Nedense. daha malı. Meğerse general çok inatçı vuşmak için dünyada gezmedi. (Bayan aşc;ı>C2092)fR.F.)(22 ~ 
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