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koyuy-0r 
~'1ping, 29 (ı\.A.) - Tokyo bil. 
~ eUıun H!ndiç1n!dekl hareketi tı. 
l-q~e §imali Ç!ndcki Japon konsolo~. 
ı:tı bugün §!malt Çinıle birleşik A. 
a~l'ika, 1''illpin büyük Brltanya ve 
'ı:tı tanya camiası tebaasına malt mu-
1-t elelerde aynı taky!dat tedbirlerinin 

bik cdllcooginl blldlrm!ştir. 
)'~1tnoıı Çin alyasf meseıeler! komi.s
a u aYnı mnksatıa bir beyannam~ 
ıı::etnıi§Ur. Bu memleketlere alt te. 
~ arın iş görebilmeleri lçtn şlmaıt 
Ilı ndekı Japon konsolosluğu ve siyasf 

1ır:e1eıer komisyonunun müsaadesi a. 
taktır. 

ttıgiltere ve Amerikanın 
lolce etmek tedbirine 

karşı 

lanonlar mukabil 
tedbir ahyor 

ı:tı 'l'ok~o. %9 (A.A.) - Japon bUkO
~etı, alacakları bloke edilen memıe. 
ttıı~er Uateıılnc Honkongu da ithal et.. 

-,tır. 

l:ı IJtııneı ajansının bildirdiğine göre 
Olan 

't1ı1a ela Hind!sta.u hakkında da talı.. 
li t konulmuştur. 
~ u hususta yan resmi kaynaklar
"'- beyan olunduğuna nazaran Japon 
Ca ltıg11ten: ve Amerika ile olan U. 
te l'tt ınünaaebeUerlnl ta.sflye edecek 
la Yen blokuna dahil olan veya uzak 
bıı;k lkttsat hayat s&ha.aı fikrini ka
~be 'den memleketlerle ticaret mUna. 

lterını kuvvetıendlreet'kUr . 

Dr • Klodius 

~~ 

UZAK ŞARK 
MESELESiNE 

DAiR 
Amerika 

ve lngiLtere 
arasında 

Görüş birliği 
hasıl oldu 

---0-

HERVAZIYEl 
KARŞISINDA 

GORUŞUP 
Müşterek tedbir 

alacaklar 
\'a:tlng'too, :l9 (A.A.) - Bugün 

matbuat konferansında Amerika ha
riciye müsl.eşa'"· Sumner Yeis Ame. 
rikanm ve Brltanyanın Uzakşarkta 

muvazı yollar takip ettiklerini ve 
hedeneri hakkında blribirlerlyle isti. 
şare edeceklerini ihsas etmiştir. Vela 
şunu da Ufıve etmlgtlr: 

Amerika ve Britanya Uzakşarkta 

menfaatleri olan diğer serl>eat millet 
terle sık sık grü§ teatisi edeceklerdir 

Vels, "Ruzve!Un Amerlkadakl Ja • 
pon alacak&armın bloke enen yeni 
kararın ihdas ettiği vaziyette Japo~ 
yaya petrol gfüıder:llmesl s!yasctlnln 
ne olacağını aydınıatmaktan imtina 
etmiştir. Veli Amerlkanm bUtOn Mek. 
alka petrol !stiMalMmm alınması ı. 
çın herhangi b!r anlaşma olduğunu 

tnkAr etmiş, fakat istikbalde Ameri
ka ile Meksika arasında petrol mese. 
lesinin ve ril.ğer meselelı:rln halline 

J-dair-.alkbiA o14"ıua,,. J!Öyle~. 

* Va,lngton %9 (A.A.) - SWanl a-
jansından: 

Ru.zvelt, beyaz saraya dörunek !~in 
Hoydparktak! lkameU müddetin! ıu. 
saıtmıştır. MUşarUnİleyh , bugün be. 
yaz sarayda Uza~ark meselesini tet. 
kik etmek üzere batılıca mesa{ arka· 
daşlan ile gö~mcler yapacaktır. 

RUMANY A KRALI 
Yaralılar arasında 

Bükreo, 29 (A.A.) - Kral M!hall 
ve ana kraliçe Helene Moldana ve 
Bukoglna cephelerinden gelen yaralı
ları bulunduktan luuıtanelerde ziyaret 
etml§Jerdir • 

r 

Sovyetler, meml~ketlerlnl ı:tlddetıe 

müdafaa ettikleri halde. terketnw
ğe meebur kaldıkları bazı yerlertl& 
bütün işe yarar şe~lerl, una;>1 te
tıl!ıatını ve ylyooek ıtoldarını • dll~

m ana ~·arııuuı.ıım diye • tahrip ettik
le rini bildiriyor. Yukarrkl rMlm, 
böylt"<'e tahrip l"dllmlt bir köye M. 
dl!'lt"lf'r 11ükOıı bulduktan sonra 
köylülerin avaetınl göııt.crmt'kte-dlr, 

Sovyet 
tebtiöi 
Kıtalar 

mukabil 
taarruza~eçti 

M08kova, 29 (A.A.) - Sovycl lat!h. 
barat daire.sinin 28 temmuz ak§am 
tebilgi: 

28 temmuz günU kıtalnnmız Smo. 
lensk ve Zltomlr istikametlerinde mu. 
barebeye devam etm!şlerdir. Bu ıstı • 
kametlerdeki dll§man tıı.o.rnızu kıta • 
larmu:tm azmi ve mukavemeU kar§~ 
amda kınlmışt;r. Bazı mıntakalarda 

kıtalanmız mukabil taarr\!Zlara geç. 
mi§ ve dll§mana ağır zayiat verdlrm!§ 
ıerdlr. 

Cephenin diğer iSUkamet ve mınta. 
kalarmde. kayda değer blçblr mu • 
hlm muharebe olmamıştır. 

Hava kuvvetlerimiz kara kuvvetle • 
rinılzle tıblrılğl yaparalJ düşmanın 

bllyük tecemmülerine ve hava mey • 
~ Devamı 2 lnd gyfada 

--.... 

Atina, Roma ve Vişideki 

SOVYET TEBEASI 146 KiŞiliK 
KAFiLE HALiNDE 

Erzurumdan avrıldı 
Erzurum, 29 <A.A.) - AUna, Ro. 

ma ve Vl§ldekl Sovyet tebaasından 

yirmi dokuzu diplomatik memur ol
mak Ozere l!l6 k!§lllk bir ka!Ue dün 
sabahki trenle buraya gelrnl§ ve blr 

.. 
inQiltere 

top yekQn 

müddet istirahatten aonra ihzar edl. 
len otobllslerle Sankamışa mUtevec • 
cihcn hareket etmişlerdir. Misafirler 
Sarıkamıştan itibaren yollarına ~n. 
le de.vam edeceklerdir. 

Alman 
tebliQi 

-0---

Besarabyadan 
ılerleyen 

kuvvetler de 

Stalin hattına 
vardı 

-- Yuı11 ı lnd a&yfacla 

Bulqaris
tanla 

Rusya 
arasında 
Diplomatik 

bir münakaşe 

Bulaar 
toprakla

rına 

Sovyet paraşUtçU
leri indi mi 

Sovyet 
tayyareleri 

bomba 
attı mı ? 

---o-
Bunlar doğru değilse 

ınen paraşütçü

ler kimlerdir? 

Bomba atan 
hangi tayyar-e 

Moekova, 29 (A.A.) - Tu ajanm 
bildiriyor: 
Bulgaıistarun Moskova orta elçia 

Stamenof 15 temmuz.da hariciye kQ. 
mlaerl muavini Vi§insklyi ziyaret ede. 
rek 14 temmuzda Sovyet parqUtçtı • 
sünün Dobriç şehri clvannd& BuJcaT 
topraklarına lndJginl hükOmcU namı. 
na. iddia eylemiştir. 

Bulgar hariciye umumi ktUbi Şif. 
manof da SovyeUerin orta elçı.tne 
buna mümasil beyanatta bulunn:ıllf • 
tur. _.. Devamı ı ocı •yfada 

1 oma9a 
gıdiyor 

tıi ~oma. 29 ( A.A.) - Stef a . 
aJansından: 

tedbirler 
I ngilizce öğretmen- ahyor 
/eri kursa gidecek 

1 
Çörçilin 

Bir Lisan 
Kon~resi isteriz l 

~ lfa~ciye nezareti iktisadi şu. 
~ rnUdürü doktor Klodius'fuı 
t>a~an ve İtalyan sigorta kum· 
~i~alarıwn faaliyetlerini tan. 

tartı eden itilafnarneyi imza 
~n ak .. ve iki memleketin harp 
birı~ı1~in. ihti~acını ve mesai 
Sacıu erın1 tanzım etmek mak. 
teatıf }'eniden noktayi nazar 
~ull .~,!'ınde bulunmak üzere bu 
""nıı· Ogleden sonra buraya gel • 

. . . :şalJanı dikkat 
Varın Galatasarayda bırıncı ı bir işareti 

kUrS açıhyor Londı-a, 29 (A.A.) - .A-

~klenilmektedir. 

İngilizce muallimlerine yarmdan i
UbaNn Galatasaray llaea!nde bir kunı 
açılacaktır. Bu kursa §ehrlmizdekl 
lise muallimleri devam edecekler, ııon 

""--------------------------------~ 

• 

Akdcııi:ıttn en ınk bombardıman eclllen aclMı Maltanm, bir 
hombardıman tayyareelnden alıDnut l'fl8llll 

ra ayın onunda Udncl blr kurs açıla. var.1 kar:car:ısmda iıtih•alat 
cak buna d& orta tedrlaat ınglllzc .~ ·:kkır: 1a mi,:zakercleri açan 
öğretmenler gireceklerdir. 

1 Çör~il, §U beyanatta bulan • 
Denılerl, gıchriml.ze ~en Pr. Ham. maş tur: 

1Y verecektir. "Biz. totaliter bir devlet 
Proteaör aynı zamanda tsta.nbul d ... . 1. F k . d' al b' 

29 ve 43 QnçU mektep talebesinden 0 egı ız. a at §ım ı tot ır 
tuz klşll!k bir grupa da konterana ve. harp teşkilatı vücuda getir • 
recekUr. meğe ~alıııyoruz.,, 

48 saat içinde 
3 yaralama 

48 saat zarfında şehrimlzdc üç 
yaralama hadisesi olmuştur. Bun
lardan birincisi Fatihte, ikincisi 
Şişlide, üçlincUsil de Eminönünde~ 
<lir. 

Fatihte Kara Çe§mebaşı mııha1· 
lesinde Koğacılar Sokağında 18 
numarada oturan Rlfat oğlu Mus . 
tara bir müddettcnberi bcrabeı 
yaşadığı metre!li Ali krzı Hatice 1. 
le geçimaizllk )'.ilzUııdeıı. kavga.ya 

tutu<ımuştur. Kavga csnasındn 
fevkalAde hiddetlenen :iatıce mut 
fağa koşmu§ ve ekmek bıçağmı 
kaparak Musta!anm üzerine at ı 
mıştır. Bu vaziyet karşısında Mus 
tafa herhangi bir hadise zuhuruna 
meydan vermemek için metresi 
nin elindeki bıçağı kapmak ist~ 
mi§, fakat bu mücadele sırasında 
Hati<'e bıçağını kazara Mustafa • 
~ Devamı 2 lacl •)'fada 

G RAMER komisyonunda W 
sıfatlyle bu satırlarm mu. 

harrirl de bulundu. İlerde yazıla.. 
cak okul gramerlnln esaslannı 
kararlaştırdık. Komisyonun sala 
hiyet ,.e faaliyet hududu bundan 
öteye geçmiyordu. Umumi lisan, 
terim, imla meselelerini kurcala
madık. Bu nokta, ajansla , .e bütün 
gazetelerle tekrar tekrar izah 
edllmlı:ı olduğu halde, Ankaradao 
İstanbula dönünce, mllnen-er 
dostlanmızm şu sorgularilc karttı
la'ltı'k: 

- t;.,. Hazret ••• Hayırdır inşal
lah... Şu lisan anarşisini ortadan 
kaldınyorsunuz ya! 

- Li~n meseletolle uğraşma. 
dık, yalnız okul gramerinin e<ta...,.. 
tarını hazırladık. 

Başka bir dost soruyor: 
- Şu terim keşmekeşini dil 

zelttlniz mi? Bizim oğlanın riya. 
zlye kitabından ben bile tek keU. 
me anlamıyorum. Buna bir ı:are 
buldunuz mu! 

- Terim meseleslle uğraşma• 
dık, yalnız okul gramerinin esas
lannı hazırladık. 

Başka bir dost soruyor: 
- Nihayet sabit bir lmliya 

kavuşacak mıyız! Nedir o &Jansm, 
ga:ıetelertn bal efendim! Berblri 
bir türlü yazıyor. İn§&llab büt.ön 
bunlarm öntıne geçeceiizt 

Yuaa: Bir Muharrir 
- lmll meselesiyle uğn§ma. 

dık, ya.lnız okul gramerfnln esu 
larmı hazırladık. 

Bütün bu sorgula.r gösteriyor 
ki, okullardan başka, balkmuznı 
da bir gramere, sabit imli. kaldt>.
Jerlne ve ammnl terim prensiple
rine ~iddetle ihtiyacı var. Okul 
demek istikbal demekUr, Fakat 
bugün içinde çırpmdığımız Haan. 
terim, imli. anarşisinden bizi kim 
kurtaracak! Bunun için ı:ocuklan
mızın tah!illierlni bitirmelerini mi 
bekllyeccğtz ! On, on ild sene - di
le kolay! beklesek bile Türk dl. 
linin es&.'!lannı \ 'e gramt\rlmlzln 
kafdelcrinl çocoklanuuzdaa mı 
öğrenfl<'eğiz? 

Uayır, hayır ••• Bir yandan okul 
gramerleri hazırlana dursun, bir 
yandan da Türk dilinin bönyeal 
Ü!'Jtünde tetkiklerini yapan, gra. 
merinln ve fmlismm esaalanııı 
hazırlıyan genlt bir Usan kon~ 
sinin faaliyetine ı-e kararlanna 
ihtiyaç ,·ardır. Bu t<ongre, basın 
sanayilnlıı ,.e tJldr bayatmm mer• 
kezi tstanbulda toplaomah, Usan
t'Jlarla beraber bütün mubanfrle
rl de içine almalı, gramer kom.11' 
yona gibi altı gün değil, azanca 
bir müddet ~alıpnabdır, Yalsz 
yazanlann değil ,okuyanlanm .. , 
lf9an anantstne nihayet verecek 
bir büyük mütehassıs heyetin ka· 
rarlarma susadığı mnhalrbJr, 
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·13ic, i 

Bırçok df'faluı söyledik, ıcunr ı;lJ.)llyellm 1ş ndrımı rımrzın eltseri i 

tlc:ırette ;yenıııı, nral.:' bllmlyı>r. 
:urıw:A, )nz ml.nasebetll" tlt.nb ltenan otellerden birine inlyorsu

nu7~ llö3tr bir oteli tercih ehe nızln scbcblerin:len olr c:o ru ı:Uph iz I;;l 
dl'nlzden i :tltade f>t;cektir. 6u 1 Ufa.de do yn denize trmekh, vn kürt k 
çekme! le yn f:.llpl kullnnmald.l., ı.uııu.:ı dı-nlze ıılt bir ı .... ynpnwkln mun~ 
1.-ündiır. roknt ne müıuı ebe•: odlğlnlz otelde hınııdan b kıı hlQblr 

no WlOlJ :u ıd.n:G °lJ:atIJll~ (tll )f3.ll) 1 '>I !llJI~ ım 7.1111(1 "Jtll'lll ~ .ı;ri; 
kullan mıJ isti~ aJ"lilııınz T Butılu bunları ayn ııyrı rdı• temin edı>oelt: 
heıısı ıı:lıı ınu:lnka bu.şka bir tKkını ndamlnrn muhtnı;: ol:ıc:ıl;. zam!ln 
;;ırf~l'Cek.,fıılr.! 

Hulhuı,1 den ı. kenarı "t.,JJı r l leh•n otelellerln :r.lf 1 bulundul._ 
tıır· nrulıitln iı·nhmu göre müş•;-ritcrlne yardm1 ('tm it, onlnnn ar7.Ul:ırı. 
nı yerin grllrın k dell'll mıd\r~ nrpldcn, ı,otmd:ın ru7geçtll. bu e.Jn 
otcllcrlmlun nıınllnn bil y{t.k. 

Pirıız ~lnlllk ~ııhnt 

Fin an · , · n ili e 
ınü se a ı !{ sildi 

Londm, %V (A.A.) - (B.B.O.) 
Ffnl1l.ndlyn hU!drnıctJ, 2ngiltcre Uc 

siyası mllıuıscbeUer1nt keBJnL.,'"tir. F!n 
lll.ndiya hariciye nazın diln İngiliz 

ae.f'..rine Flnl ndlya .Almcınya ne btrlfk 
te harp ettlğtndcn bugUDkU vaziyetin 
gllçlüklere scbcb olduğunu anlatmış. 
tır. Şlmdiye k dar Britanyar..m FID
ltuıdiy&ya karşı mllmımıbeUcrinl ta. 
dll etmemesi dosUuğun(!ıın ileri geli
yordu, Slyu! mUruuıcbetıer kesilmcJt

lı:ı benıJıer arnda. harp hali yokbll'. 

Prclllı AssoclUonn g5re Buıgaristan, 
Jı!acar1st:nQ, Rumanyaya ka1'§I yapıl. 
chğt glb11eabmda F1n krecl1sl. de mll,. 
aıdc.re cdilecekt1r. 

Oç yaralama v kası 
B:ı;ı;taraf:ı lul ~,._ ... 

eline sa~. 
Yaral:I Musta":ı Cerrahpa.5a hn.t>

tanesine .kalclınlmış, suçlu kndm 
yakalan tn'h1dknta. bıışlanmş. 
tır. 

ŞL1DEK1 YARA 

Şişlide Panorama bahçesinde 
~ mezeci sabtkalı Hikmet i. 
le cı.ynl yerde gaıısonluk y&p!m 
Dimitri oğlu Yorgi pazar gUnll 
bir · · m elesf yüzünden .kavgaya 
tntuşm la.rdrr. [{a.vga sonunda 
Hilanet ekmek brçağmı kaptığı 
gibi Yorginin il%erlne atılmış ve 
kendisini suğ bacağmdan ynrab
yarak ke.çnııştrr. 

Y orgi Beyoğlu lınsta.nesine kaJ
dtrılmış, carih salnkalı bir gürilük 
flrardAn. sonra diln yakalannrak 
adliyeye teslim edllmNir. 

Ellı1NONUNDEK1 YAllAI A 

Bundnn bnl3kn Emlnönünde ti • 
caretle meşgul Agob C'~lu Kamik 
ndmda birisi de o.yni sokakta U.. 
ca.retle meşgul Atruı oğlu Arme. 
nağı kavgıı sonunda bıçaklamLoı, 
nğu- surette yaralamıştır. Yaralı 
hasta.neye ltaldınlmış, suçlu ya • 
!k.n.lnnm;ştır. 

EN 801' DAi lKA 
J 

Moskvtiya 
geni bir 
baskın 

Mos1wııa, 29 ( A.A.) - Ofi: 
Resmi bir tebliğde deniliyor 

ki: 28 - 29 temmuz gecesi, tak_ 
riben yüzclli kadtı.r Alman tay. 
yaresı. Moskovaya karşı kütle 
halinde bir akm yapmağn te
şebbüs etmişlerse de tayyare 
dafii ba'taryalarımızm mania 
ateşiyle 'karşıla.nmıı:ı:lar, avcı ve 
lıimaye tayyarelerimiz, bu düş_ 
man tayyarelerinin payitalıta 
yakla.smalarma müsaad etme
yerek bunları dağıtmış1o.rdır. 
Henüz natamam olan malümata 
nazaran Almanların dokuz bom. 
bardıman tayyaresi dü.5Urülmüş· 
i:Ur. Ta.yyarelerimizin zaviatı 
yoktur. Almanların gelişi glizPI 
atmış oldukla.n bombalar, b;r_ 
~k binalara düşmüş ve bu yüz 
~en yangınlar çıkmışsa da g-ô_ 
:nüllil ekipler tarafından derhal 
~nustır. Bir ki3i ölmüştür. 

Amerika bahriye 

nazırı ihtar ediyor 

'' Kararı vereli n, 
teh i aştı 1,, 
Lonılra, 29 (A.A.) - (B.B.C.IAmr. 

rlk4 bahriye nazın dUn ıg btr mı.. 
tuk GGy11ycrek memlekctJn kaqıl4§tr. 
g-ı telıllL."C 6nünde karar wnnek za
manı gcld!ğlnl. bu hususta. acele et. 
mek lD.zmıgeldJtlnl a6ylemiş dem~ 

Ur ki: 
"Almanya m11yorıJ.arca kuvvetlerini 

Rusyaya atarak ta.haltkUm ve lauı 
d!Skmek hırsmm son mlsa.llni göster • 
miştir. Orada galip gcllncc Avnıpaıun 
tıer· karış topm~da. Astedlğt tela.re 
truzmı kuracağuU Omlt ediyor. Aynı 

mlliıtentden Asya.da blr devletle 
(Japonya lle) lWfa.k etmı,tır. Asya. 
da kan dfiltmek ıstıycn bir otokrasi 
'll karşılaşıyoruz.,, 

Hava Gedikli namzetlerine 
Gedikli namzeUerlnden 337 doğumlu olup evrakını tamamı~ ol&.Dlar 

ı30 temmuz 041 tıı.rlhlnd" sevkedllceclı:lcriııdcn bunlarm çarıamba günO sn.at 
8 aeldzde kunımda bulunmaları UAn olunur. (6822) 

HiS VE AŞK ROMANI 

- Ne ynp~orsunuz! 
- Art1k h bir ~ yapmıyorum. 
- Biraz d:ılın yüksek söylenıe. 

niz heyeti bfıkime sözlerinizi da.lıa 
:iyi işitecek .. 

Şahit b mı öne doğnı eğdi ve 
mUınkiln mertebe. vnzı'h kooosma. 
~a gayret ederek: 

- Muhtercın mahkemeniz beni 
affets1n, dedi. İthiyar ve hasta _ 
ymı .. 

- !Beyrun. isterseniz oturun. 
Şahit reddetti, hfildm sordu : 
- Maznunun ya.km akrabası 

daha doğrusu hayatta kalan ye • 
gfuıe akrabnmsinIZ değil ml? 

- Evet, ka.rmun babı!m ile Mc
liharun babası hmfrin en zengin 
iki kard~iymiş. Melihnrun babası 
zeka.siyle, ça.hşkanlığT, dill"i.istlilğU 
ile meşhur olduğu halde, nnncsi 
&.!iyen.in geçimsizliği. hafiflij;"i 
ayrılmalarına sebebiyet verrnL., veı 
Meliha. anne.si t.nrafmdnn bUyUtuL 
müş. Annesi blltUn akrabaları il~ 
miinasobetlııl kesmiş. O kadar ki 
knzuıi ile senel rce 601ll'8. bir glln 

' ' 
'k'a.lovada kar§Il~tılnr. O za.mnn 
karmı bu en ynkm akrabasını ada 
dkl evimize davet etti ve Meliha 
bir mevsimi bizim ynnmıI?.da ge _ 
Çirdi. 

- Bu vakn ne :r.nmnna tesadüf 
ediyor? 
Şahit maznunun harap yilzüne 

adeta merhametle baktı, sonra re. 
ise dönerek: 

- Bu çok eski bir mesele, de
di. Tarihini h tırlrynmıyacağım. 
O zamanlar ıeliha henüz bir c:o
cuktu, 

- Lfıtfe:n sdyler misiııiz o ta. 
rihlcrde maznunun karakteri nn
s.tldı ! 

- Yumuşak tnb!ntli ve ııe e> _ 
!iyeli. l{Uçük olmasına rağmen 
kendısine hürmet edilemsiıu ister, 
ıltifattan hoşlnnrrdı. 

- Kt>nclisinf daha f;Onralnrı da 
gördUnUz mu! 

- Tesadüf oldukça. Cünldi 
lı:end ııl Mehmet Cı.>mal be\'le ev. 
Jt>nmişti ve sık sık seyahat c>di· 
yorlardı. Tesa.dllf oldukça İzmir • 

\ Alman teblr'i 
llcrltn, 29 (Radyo) - Alınnn 
hliği: 
Smolcr..sk dvahnda muharebe 

bitmek üzeredir. Mohilevde ah. 
nan esırlcıin mi'ktnn bir gtln i
çinde 12 b'nden 35 bine crkm~
tlr. Garınım hcıUz sayılmamıştır. 

Vinzma clvarmda bir Alman 
f"ırkaaı 1•eni gelen b1r ovvet mo
törize fırkasını tamamen imha et
mistir. 

Burada dllşmanm s,q tJ1nkı ve 6 
atnrynsı tahrip edlJmtştlr. 

Besarabyadan ilerliycn Alman 
kuvvetleri Stolin hattına vasıl ol. 
muı:ılnr ve Sovyetlerin gösterdikle. 
ri şiddetli mukavemetten sonro 
hattı delerek 21 istihkam zaptet. 

Tas ajansının 
Türkigeye 

dair 
vesikaları 
hakkında 

Almanyanın 
tekzibi 

mlşlerdir. Berlitı, f8 ( A.A.) - Tas ajan· 
Alman askerlerinin. Mncsrlarla sı Alman kıtalariyle yaptıkları 

birlikte ilerl hnreketi sU~tle de- , muharebede Bolşevik kıtalarmın 
vwn ediyor. 27 temmuz ~nü • .l.~O cline Almanynnm Türkiy ye 
Sovyet tavvaresl imhn edilmı~tıı·. karşı taarruza geçmek niyetinde 
:1 ve 28 temmuzd!' 1m~a edilen olduğunu isbat eden gizli vesika
:;ovyet tayyıırelcnnlıı mıkdnn 323 lar geçtiğini bildirmiştir. Bertin 
l' bulmaktadır. salahiyettar mahfillerinde bu 

Finlandiyada Rusla r 
alıkondu mu? 

Hel ki 29 (A.A.) - oıı: 

Fllft.ndiya hariciye n{)Zarct1 bura • 
d:ı ki Sovyet elçiliği mensuptan ve Sov 
yet mühendislerinin FinlAndlyada 
alılı:onulduklarma dair Sovyet radyo. 
su tarafından n redlle haberi tek • 
~p etml§Ur. 

Hariciye nezaretinde bJldlrildiğlne 
göre, bUtnn e!Çillk menauplanndan 
185 kl§Dlk bJr heyet 24 temmuzda 
Finltındiyndan aynınuştır. 

eneral dö Gol 
•• ug n 

Şamda nutuk 
söyleyecek 

---o-
General Beyrutta iken 

beyanatta bulundu 
Loudm. Z9 (A.A.) - (8.8.0.) 

General dlS Gol Şama vasd olinug. 
ıtur. Bu :ırıUn.asebetle bugtln Suriyeli. 
ıJerc mt1h1m beyanatta bulunması 

muhtemeldir. 
• • • 

ı,on , ( ) -
li'rankız njnnsmm Benıtt:o.n aldığı 
bir habere göre general dö GOI Lilb 
rın.nm <Unt, slyast. içtfmn! ve ikb
sad! mtımcssillerintn Unıldle 
yapılan bir toplantıda beyanatta 
ııt>nluna.nık demlgtir ki: 

"Yalnız Liibna.nnı de~ Fransa-
.nm selAmeti jçlıı de l.Albnanı:n hft
kümrnlık hıikla ve f:stik1Ali veril • 
mesi dotru ve Mı1lnc ve pratik 
bir harekettir. Bumda 'bulumna -
mız, hürriyctinJzi tebdit ednnlere 
karşı Fra_ıııwun bu hUrri ti mtlda 
fan için sizinle j rliği ynpa.ca.ğı -
nm delilidir. 

Şayet; cesur mllttefikleıiıniz İn
gilizler "6Vldllceye sebepleri yU -
zfinden buTaya bizimle bhiı"kte 
gelmişlerse ytlzlercc senelik va:z.:i
femtzi if: hususunda bize yardım 
etmek çtn bu hareket! yapın lar
dır. 

N etekim biz de o1aıı1arn yardım 
ediyoruz v ba.'1m yerlerde de yar 
dım etmeğe devam edeceğiz. 

ae ve ya l'sta:n:bulda. kendilerile 
görUJliyorduk. Kar.ımnı clğertcri 
zayıf olduğu için biz de Sik sık 
!sviçreye gittiğimizden bu tesn • 
düfler bimz seyrek oluyordu. Fa .. 
kat oğlum Şükrü m'k sik ellha.. 
lnnı gidiyordu. 191' esinde 
km N~uı ölUmUnden cvvet k 
disinc son olanı.k lstaribulı!a ras. 
lardmı. Sonra ben bir Anadolu ec 
yahntl ynpmı.q ve oğlumun Çanak~ 
kalede öllimünden sonra. yhıe dö
nüp Knrşzynkada leşmfştim. 
Nnzanın ölümünden evvel Melibn 
da Knrşryakada kaimi§ ama ben 
o zaman Aıuıdoluyu dola.5111akta 
olduğum jçin kendisini görcmemls 
tim. Harpten sonra lmt't olRralı: 
lzmire verleınnlştim ve ondan son 
ra da bir 

0

daha Melıhr • görmü~ 
değildim. 

- Demek ki yirmi seneye yıı.. 
km bir zamandanberi kendi ini ·ık 
defo ııimdi görilyorsunuz? 

- - Evet reis bey. 
- Maznunun evlndP size lıita. 

h n ynzılnm:; bir mektup bulundu_ 
~u . için bu da vatla sizin şchndElt 
('ltmenize ltizum görUldll. Bu mek
tup !!imdi el"miıdt>dir. Ş mdJ m('k· 
tub ı al('nen okuvacağtz. 

Vtı katip maznunun şahit Eı=;at 
Err.inc yazmış olduğu mektubu o. 
kun,a(a b:t l11ctı: 

"B ıı 'ardrmıt g lhıhı. Bövle 
mll kili bir dnrmıta sizi c;:ağırmış 
olduğuma hayret etmc~in Hcrhal 
de beni unut.mnmıasmızdU' değil 

barin b~n aşağı uydurma ol· 
duğu söylenmektedir. Çünkü 
vesikalar me\'cut değildir ve bu 
mevzuda Sovyctlerin yaydıkları 
iddialar tamamiyle hayo.1 mah_ 
sulUdür. 

Romanya da 
9 Lejyoner 
kurşuna 
dizildi 

Bukreş.29 (A.A.) - ()fi: 

İki lejyoner, idama ma.hkllm edil. 
m~ ve hnkUm derhnl lnfnz edllml§t1r. 
füı ınah~mlar, gayri kanun! olarıı.k 
rövelver bulunduran ve memleketln 
menanın mugayir ~ler görmüş olan 
lejyonerlerden Georges NGSılo ve 
Borcslo'dur. Bunıarm yapmq olduk
lan işler hakkında 17.abat verllme • 
mekt.cdlr. 

Bu idamlar, soıı yirmi dört saat ı. 
çlnde Bllkr te ilurşuna dizilenlerin 
miktarım dokuza Çlk&rmıştir. Bundan 
ba§ka lejyoııerlerin §eflıcrinde.n oo 
dört ld§l, hlya.tıetl \"BtmılJe cUrmO. ne 
gıyaben idama. ma.hkQın edllmı,ıeroır. 

Bımıann ara.anıda eski amele lejyQ. 
nerlcri eti Oimltri Groza ~ Horlaai. 
manm b:ışlrca muavbılerlnden biri o. 
tan 'l'mlluı Bounı bıltmmaktadır. 

Cenubi 
Amerikada 
Komünizm 
alyehytarhğı 
A.Momtioıı. t9 (A.A..) - D. N. B. 
Parquay cumhurroist devletin m. 
~U için btr emirname imzalam 
trr.Bu emirname ba§lıca komQntstliğtı 
Jkareıdxr. 
EmlnuUııcy göre :memJcketi eaıcbl 

lbir devlettn hAklnılyeU altma koy • 
mak ve mını topraklıı.n pnrçalıuns.k 

lstlycoler öJUmle eeza.laııdınl11.C&kl&r .. 
dn'. Paraguaym siyasi 'ftya içtimai 
rcjimf.nJ. yab:ıncı: bir memleketin v ya 
tqekktllDn mtizaehretiyle devlnneğe 
çalIJll.nlar Cla 25 seneye k•da.r hapisle 
cezalandırılacaklardır. 

mi? DUnynda artrk hiç kimsem 
kalmadı. Etrafımdakilerin hepsi 
birer birer 8ldüler. Çok yalnız 
kaldan. Bazan d" UnUyonım da 
kendimi canlı canlı bir ıstırap çu
kurunun dibine yuvarlanın g8rU. 
yorum. Yalnızca siz benim nasıl 

bir ko.dın olduğumu hatırhynbWr. 
siniz. Uto.nryOl'Utn, çok utanıyo • 
nını. Fa.'ıts t beni bllcn, beni an LJ. 
ye.bilec<'k bir danım y rumda bu 
lunmasına o kadar muhtacım ki. 
Ancak eo·~ evvelce bcnI ~ok sev. 
micı ' tjz orilıynbillrslnlz. Gc • 
lin, ' 'lk ~ndc sizi 1bekHyo. 
rum .• 

Mek .ı kıraoti nihayete er. 
dildnc . mra rPİ.<\ tekrar söze 
başladı: 

- Bu r ktup dedi, zarfa ko • 
nulnnu ve u:rftn üzerine d 17. 
mirde Karştyakadaki ndrcsiniz ya. 
zılmıştı. Ancak her ncöensc mek
tubun postaya vt.rllm indPn vaz. 
g'P.Çilmiş. 

- Onun bu şekilde ziyan olma. 
sma ı;ok ncıyoum reis bey. 

~ahit bu sözleri gayetle al 'a.k 
bir sesle. adeti\ fıeııtı gibi söyle • 
misti Reis maznuna hitaben: 

- Siz. dedi, hu akrabanız 
ePrtJerinizl mi dôkecektiniz? 

Maznun b=ışını kaldırdı ve önU. 
ne doğru eğerek: 

- E,· t .. dedi. 
- Kendlaine maktul Feridun 

lan hnhscdncı•ktlnfa:. 11u anormal 
mUna.eebetlnizln verdiği korku ve 

Sovyet te~liği 
tarafı 1 blel aayfa4a 

danlarma Jw,,ı haıeUtt& bulunmuo., 
tur. 

Tctldkat neUoesmde 26 tenunur.d 
109 Alman tıı.yyareainin d~l(!llğ'O. 
anlB§Ilm~. BlıWn kayıbımız 3G tay. 
yaredir. 

Sahil muharıızası 't'e Sotryet Balb k 
donanmam bava lruvveUert d~manm 
bir torpido muhribi ve iki devriye 
gemisbii tırm~lardrr. DOnanmamız 
bir torpido muhribi kay'betml tir. 

Bulgarıstanla Rusya 
arasında 

ı.- Baştarufı 1 inci s.-ıyfoda 

Vl.şinski 27 temmwıda Stam~ofa 
Sovyet hUkOmetl namına beyan et • 
mlşUr ki, Sovyet paraşl!tçUlerliıln 

BUlgarlstana indiği hakkındaki iddia 
yapılan derin tahkJkııt neUccslnde 
teeyyüt et.milmlştir. Ve bu iddlanm 
hakikate kaUyon uygun olmadığı 

anlaştlmrştır. 

V~nski au cihete de Stamenofun 
nar.an dlkkaUn1 cclbet.mışt'lr ki. Bul
gar hariciye nezareti. Sovyet para • 
§Utçillerlnln Bulgar tOt>ra.klarmll in • 
diğinl Sc>Yyet elçisine blldirdiğt vakit 
Sovyet elçlal Lavriçot bu p&ra§UtçU. 
ıert ziyaret etmek ve bu garip hAdiııe
yi tesb\t etmek \mklnmtn kendine ve. 
rilmeslnl istemııtt. Aradan 16 gUn 
geçmif olmaama rağmen Lavriçeftn 
bu talebi la&f olunmamtŞtır. Bundan 
başka bu para§UtcWerin ne adlan 
ne de ~ emıtıan blldlrllmem~tlr. 

Baskıya 

Verirken -
eis· 

C mhur 
Filorva 

köşkünde 

Başve ilimizi 
kabul etti 

Dr. Saydam 
Vilayet,Orfiıdare 
ve Komutan11ı<.· 

ıa rı ziya re t 
e derek 

Ank ra 
döndü 

BlltUn bu M.dls er daba bidayetten lıtanbul, 29 (A·A.) 
beri Sovyet paraşlltçWerlntn Bulgar Yalovad a istirahat etmekte 
topraklarına lndl'klertne dair Bulgar olan Ba,vekil Doktor R en" 
bart.clye nezaretinde eauılı delll mev . Saydam b u sa bah İa\anbul.ıı 
cut olmadığını gösterir, 

Sovyet hUkQmetını.n ~di mıı.ıtk gelmi~, doğruca Floryaya s•· 
olduğu m&lQmat katlyen tsbe.t ediyor derek Reisicumhur tarafıtı• 
ki Dobrlç civarında yere tııen parn§Ut d a n kabul edilmiştir. 
çUlertn Sovyet vıı.to.nda§larlylc hiçbir Başvekil, öğleden 50nrll 
atlkal!l yoktur ve Ruma.nyadakl Al V ilayeti, Ö rfi irade ve lsta1'• 
man kumanda.nlıfı tarafından g(Jn • t 
dertımtştir. bul Komutanlıklarını ziyare 

Blnaenal~yh SoTyot paraştıtçruert. ederek saat 19 da ekspresle 
ntn Bulgarlstaıla indikleri noktat na. Ankaraya dönmüştür. 
zan katlyen esassızdır ve tahrik için ı-------------
Almanlar tarafından ortaya atılmış. 

tır. 
26 temmuzda Bulgar hariciye u. 

muml kft.tibl Şf.&ımanOf Sovyetlerln 
Sqfya elçist Lavrtçeft kabul ederek 
~t tayyarelerinin RuBÇUğa 23 tenı 
muzda saat 10.45 tc ~ bomba, 24' 
temmua gec aynı §Chre m\\teaddit 
bom.balar, PJ~ uc bomba. Love.. 
çeye bir boınln çc Loveç • SevUyo yolu 
na da Qç bomba attıklarm.J idddl ey. 
ıeml§ V"e bu gibi bMlsclertn pyanı ar 
n olmadığını dosta.ne btr tal'lda tfııde 
eylemiftir. 

Vtşinaki. Bul nr b\\kOmetının bu 
yeni tddiast baklanda Stemi!lnofa bu 
iddianın da hakikate uygun olmadığı.. 
m bey n ctınl§tir. Çllnki1 Rus tayya.. 
releri ne ~ yerle.r ne de Bulgar 
topraklllnnm berluLngi bir noktası 

üzerinde uçmamış\ru'dır ve blnaena.. 
ıeyh Bulgar topnkıarma bomba at • 
nuş olamazlar. 

Bu hususta çılcanla.n haberlere ge. 
lince, BovyeUer aleyhll!e mntevecclh 
tahrik nınhlyctlndedlr ve berlıald 

Sovyctler birllğtilo dU§man olan fqlst 
A lman kaynaklarından çıkanlmakta
dır. 

Vi§imıkl Bulgtlr hwmmetinin mez. 
kfır haberlere, gayri varid "' Sovyet. 
ıer aleyhine iftirayı tazammun ed r 
mabiyetlerin rağmen ehemnılyet 

vermiş olmasmdan dt>layı tzhnn bay. 
ret eylemiştir. 

~ndiReyi paylagaca.ktmı,; değil mi? 
- Kimbilir? Belki de. 
Maznun yeniden gözlerini yere 

ndirdi. Rois ahide hitaben r-
du: 

- Maznun bu son zrunanla?"d:ı 
slze hiç mektup yozmış mıvdı? 

- Hayır. Ondan aldığtın 60n 
mektup kızının ölümiinü bildiren 
mektuptu. 

- Maznunun bu ekilde bir ci. 
na.yet işliyc.bllccoğıni tnhmin oaf. 
yor .muydunuz? 

- Hayır reis be.r. 
Gilzel. ZahmetiniU'l le ckkUr 

ederiz. 
İhtiyar şahit CCkildi. Dlğeı ım

hitler birer birer ahit mevkilne 
gelmeğe btıelAdılar. Maznun Meli
ha Cemal arasım güzel bı:ı.şmı knl. 
dınyor. içli, derln gö:zlerile ctrn. 
fmda bir d t sima arıyordu. Bir 
ıız evvel kendisine hayronlıkla b 
kan ~özler bil glmdl çabuook 
ka tarafa dönüyor, halta maznunu 
yorgun, mariz bir h sta tip oln • 
rak kabnl edlyo'rdu. &ı.miln klltle
si arlık cel o sonunun hara.re t vP. 
yorgunluğunu hissediyordu. Arnaı 
ra koridorlarda yUk elen bir gU _ 
ruı tü salona doluyor. bntUn nazar 
lan yarı açık kalmı b!r kapıya 

çeviriyordu. Halk kütlesi zn\•allı 
mumuna. bir kafese k patılmr , 
YaMi, fakat tııtulmuı; dl !eri tır • 
naklan s(jküimüş bir canavarı sey I 
re<ler giht bakı ·ordu. 

I' f'"'lll7'f'tlf ''N1T ) 

lngiliz 
tayy areler · 

şimali · 
Fransa 

Üzerinde 
l..oodro, 28 (A. A.) - Ha,·a ı 

leri nezareti tebliğ ediyor: 
Bombardmuuı tayyarelerimiı ıı 

harckli.tJ, fena havalar yUziindell 
tahdit edilmiştir. Mnamnfilı ufş]c 
bir hcwa teşekkUlU, Dunhorge sı'I' 
kcdilıniş ve oradaki doklara bO 
cum edilmiştir. 

Tayyarelerimiz, dil5Jllaıı suları 
n birçok mo.ynlar koymuşlardır. 
İnglliz a.vcı tnyyarelcri, gece 7f'fl.r. 
snnnı §imalinde kain düşmıın ta~· 
Y8re meydruılnnna hOcum etın~ • 
terdir. 

Blltün bu harekat e~nasmdıı 
~·nlruz bir bombardmııın tayyare 
tniz hareket Usstine dönmemiştir 
Geçen ge<'e lngilteroye vap 1an 
akmlar esnasında dU manm uc 
bombardıman tayyaresi tahrip r• 
dilmiştir. 

Londra, 28 (A. 
nezaretinin tebliği: 

Dün öğleden sonra Pas • de Cıı 
lais üzerine y ptıklan bir tnar 
ruz keşfinde av tayyarelerim 
dü§Illanın bit nv teşekkillü it' 
muharebeye tııtuşmu tardır. B 1 

düŞman tayyaresi tahrip ed''IT' 
ve diğer mUtcnddit dUşman t ,. 
~·ar~si de ğlr h rn ufı tılrı' 
tır. Fakat bunların vere dli~tr 
o.lçak buhıtlnr yüzUnden gödU • 
nıcmh:ı ve binaenaıe,·h hnı·ah ol 
dukları teyit edllom<'ml tit·. A' 
tnyyarelerimizden biri lrnvın• ır, 

F ransanın in hilali nd erı 
sonra 

Paristen 
ıspanya 

hududu a ... 
Yaz n. 

Rudolf \lan W ehrt 

Olm,, ut•uların ııv. ın rl"'"ltl•• tıı lUp tııt• 
tll<lerın ~ ı>mln oldu umııx ~ar' ıı. 
bu Un bltl_,or. \'urın 11\llı lHunhır•' 
da ı ••I' r n nın lııhll llnd n 8'ınr1' 

1 ~I h•n l pıın-.· h ududun , ııdll1 1 j 
tnşıyniı J azıyı dn a~ na ala ı.a ilr 
nkııyftt'Ak IUIZ. 

YARIN i 
HABER SHtu nların_~!..J 
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~hkeme 
§aıonlarında 

---.- HAV ACILIK BAHiSLERi Fıkra 

ÇELEBi BÖYLE OLUR BiZDE jı· . 

DETEKTif LiK DEDiGiN · 
Catınan tabakları, kaseleri, çatalları 

nerede aramağa çıkmış?.. r 

/(tıtnl!:N Siıııaty&Jı olmut beyaz hu! diyerek hikl.yeslne g<m<ı aynı t.a-1 
\aııa~etinın kollarını dirsekleri _ vır ve pozlarla devama glri§U. 
~ t lllvaml§, yakasmı, ba~nı - Durdum, dUşündUm: Oliıa olsa 

::::::::.-::u 

Tarihten 
bir yaprak 

J<Jıiki de\1rlerln komlh bwruı1lyet.. 

!erinden biri de mttnecclnilerdl. Hiç 
bir devlot reisi .)oktu ki harbe \"O 

durbo kurar vemıeden twveı bir ek-., 
fa aa müneccl.mlerin fikrine mUra. 
cıınt etmlı; olıruısııı: ;'u bldlscnln ı. 
kinci .Mahmut zauıaıımda geQt1ğlnl 
söyleı'ler. l"nk.ı.ıt münl'C('lmlerln de 
ne kadar keyfi bir hareketle \'e ay. 
donna :tarnfmd:m ic ı::-önlllklerlnl 

anlatır: 

ikinci lnhmut 'l.&Illanıncıa tenoa. 

nec!e ırunl olunan kalyonı.udan hlrf.. 

1 
nln ln!\351 bltt-r! Denize lndirllmesl 
tçln münııslp s:uı.Un tıanı;:i saat ol-. 
<1uı;"11 husu unda mwıt'C'<'lrnbaşıya 

somrlıır. ırnıa.ıı gün ıu\t beş buçuka 
ta! der! Tayin olnnn.n :r.aman ps4i. 

pha arz.olunur. Pal at lklnd Mail
mut da mlithlş bir hlddPt: 

~lla ~•tıtaıonunu da t.>skı bir kra. Ahtnct bey bwıu o~dekl odaaına gö- it 

' b~tnıutı. S.rkecidcki loknntn.. 
1 

tUrlirdU. Öyle iııe odasını bir defa a . 
~li. n:te çırnl<lık yaptığını &öy. re.malı ve bir §CY bulursam polise 
toıı~/"te~ıı ve telO.§lı heyecanla haber vermııllydlm, ~en gUnU de 
~Ua11ııı or, ner kellmulnde de kalın Ahmet bey lokantaya. gelince, ben de 
"-ıı1c Ya harektUP.ndlrtyordu Bir .., otele daınladrm. '()'zerimde beyaz car. 
ttelldı it ıı.ıııua, to.rnlz, p!l.k ~ylnıni§, son cekeU olduğundan kimao bir cıey 

.... ~~lLlklı davncııımı göstererek: -söylemedi. Doğruca 12 numaralı oda. 
~ ı: Qıtrrı, t-ı, "'e do~nısu. bay M.. sına gittim. lAk.ln odayı aradım, ta. 

...... Şı 0 ınu hırsız, bCn mi? radrm, hiçbir §'CY bulamadmı. Yalnız 
...... ~~ılı bize een? • kalıbımı basanın ki bizim bardak-
a tıb.ıı~u.ı l~ttı bu olmadı. Göl"dUntız lardandı • b!r tnne bardak ~ldum ve 
.... lt.Iı }'anılıyors~ınuz! keııdl4<endime: 
.... 'la~ "-ılRh. - Eh, dedim, mıı.demlti, Ahmet bey 

Alman zırhlılarının 
bombardımanları 

- Atın tiU l{{•ratııyı zindana:_ 
SenPlert1 nbert !mat be!! burnkta hl·· 

nim ka!n-nltı ı•ttl*lml bn ftdam hllA 
bllmlyor demek! 

Neytıe, anıya girerler; bir ~anht
lık olduğunu söylerler:'~ münecelm 
bll§ı da lklnl'.l lahnıudtın ft)"aklarma 
lmp:ınır: 

- Afledfnlt bBnklrcn. ~r; pı.a.. 
ne kalyonunumn den1Ee lndlitlıneıil 
saatini ycmld6n hesapladnn. saat )"e

dlyf çeyrek g~!' fml ! .. 
111 ~ "a Herif ı:nuhlr. Şötıe 'bfl" bizim çan:ıkJan. tab&klt.rı Q&ldı, o.. 

btııı OJt~tJı \·c kcnd!Blnl 'kurtararak kuttu, durdu. Denlm de ödedlğlmlz 
'taı ~uı altına aUrtik:edl. haftalıkların ııc1S1ru çıkarmam ıru:mı.. 
~ .. tııı buraa•nın mahkeme ol _ dı. Ttittum masadaki salltl, 'Pijamaııı. 

" u~ t .... I> it •..ı nıa da (lDn göre konuş. nı, gömleklerini, cekeUnl bir paket 
t''ltt~ bey a'.ııctm, sen na.mı em. "yaptım, koltuğuma kıstırdım, •takat 
'~ iıYte oısur. Kes katanı de... tam dqıarı çıkarken enselendim. A. 
'~ı 11 ke:ıdın.ı gel ci)'Orum. ma kime aıılıllıl'8ın. kl hakkımı aı. 
'tıQlııı u;u. yalıı:.... mı~ım diye. Yok efendim, bardak o. 

t ' rn }but h ~:.mı. elini şiddet- ~elinml§, Ahmet bey tU<:cannl§, böy. 

Donanmamn tayyarelere karşı 8ciz 
olmadığ nı meydana ç ıkardı 

B ÜYÖK Britanyalı bombardı
man tayyarecileri iki, Uç ay. 

danbcrl Brcst llmanmda demirli bulu. l\.~8 Vuruu vo: le ~ yapmazml§. 
'• · dıyc bağ:rdıktan sonra ba- Dedim ya, sonun& okkanoı altına na.n Alınan Scharnhorst ve Gneiscnau 
~ l:attık• 

İ§te l:u sıralarda Grocnland cenu. 
bunda. olan bir deniz mlıharobeslnde 

İngillzlcrln Hood zırhlı81 cephaneliği. 
ne aldığı bir tam fsabeUe battı .. Bu 
mlıhar&beye iştirak etmiş bulunan .A.ı. 
man zırblısı Blsmark kaçmıığa :mu. 
vaffak oldu. •• ve yetmlŞ ı .ı saat 1bü. 

bombasının bugün için İngiliz donM• 
mıuıında. bulunan Nelson zırhlısmm 
126 mllinıetrellk çelik güvertesini de. 
Ieb11mesl için tam yedi bin metre 
irtifadan auıması icap eder. Sonra. 
dan takviye edllınış bulunan bu zırh. 
lıyıı mukabil, Alman zırhlıları daha 
ter.gıllıa konurken bu hususlar dU§U. 
nrumuş w zırh gUverteJt.'Ti mukave. 
metli lnp edilmlt§tr. 

·..-11 hat ··· g b.lerden tki :yana biz gittik. 
'· ıfı;:r h.l::ıdt ve saktn bfr scF. Maznun bu harikulade tevnıerlne 
.... . 
? .\Jtıaı bakal1m, nasıl oldu, bU 
.... ~ 
.ıu,k~ıı Olacak ki, uşta hergUn 
: 

8 tabakları. çatallan sayar 

..... Qe 
ll'ıııo.~e iki tabak, tı<: çatal, bir 
f>tr S ka.aem ek.elk~ 

.ağmen hakikaten okkanın 8.llına git 
ti ve sorgusu sonunda tevki! eailc.rck 
tevklthaneye gnderUdl . • 

ADIJ YE M UHABiRi 

Ne diyorlar 
1 ıı; :;ıra da h:ıydl b:ık'alım, bizim 

ıtı 'tar ratıer harta1ıkla1~mızıı nı:ı. Sanat münekkidi 
E:ıı • durur 

"11 ~katlar dısa ıruıımız. değil mi• !hakkında 
tt Qu~1 da ses ..çıkarmadı., "Ah· sanntkAr Jle halk mıu;ında muto.vaA 
l\'<lılıı r<ıu do unmadı,. dedik v<. ıt rolthıli ifa M"8 ıı8lılat m...,..•"'11. 
>t llıır 1:u kırara'k kestnllyc katıan..11.lHlllklrl aydınlatmak "e belki ;,·Mlnw 
\'t la duk. gaya<ıaklan eyi anlatmal•, izah et.. 

111 kıın, h.Aklm beyciğim. nihayet mek bııkıınnıdan pek mUhlm blr un-
~~ ~rtıa tak, dedi, bizim 4'.llyi fiUJ'dtır. Türk ıınatkArlannın eserleri 

lJ r kenara: emııl~et içinde bun<'Jf :rıld.'lnberl auni 
o l\y::;' dedim, sl>yle doğnıırunu, bir tıaynt ya!llldı, lçtimııl çerçC\.'Cnla 
to ~bu tabakla?', çatallar, kom.. l('lne 'bir türlü glreıoodlyı;o bunnn fi& 

\>a.ı ler!... beblerlnden blrl de herhalde sanat e-
be111~llhi de blllfihl de ablctm dt'. dr.bl~11tının kı!l.lrlıgı, sıhhat l:difldlr. 

~ tıe hat>ertm yok. ilk halu ' "hcınıııl.)etslz gibi goril • 
Ot. Ö:ıaParaın, oğlan doğru BÖY• Dl"n. blrdı•n blN'ı 1"87.e ~rpmıyan bit 
b~ıtı eyııenı, bu işi usta yapıyor cihet, ıııliııekkld ve teııkid ihtiyacı, 
~ .\ırı haftalıkları d!lndUrUyor. twııcı dr. problemin tll ironı!i~idlr. 
tı . .\d a, Ul.kllt ettik, bu da fos Sathi bir ~lirü-:IP Pdebi tanların bir 

l'1 l'ok aııı.cağtzın hiç bir şeyden ha. 911besl gibi görünen ..a ıı ııt •~nkldl ha
"'ıııa b. klkntte, plft!itlk sanat e.w.rl«'rlnd<'n ay
il, lı't~ı bu ta.ktkat ile meşgul olur- rılaınaz ''e tHrlk ~i111ml"7. 1amamla-

lııdı, lklar da 7 den ıtıya, beşe, 3 ıcı bir unsurdur. ~nat l'!lerlnln ken. 
"ıtı.ıc 

0
<1\lrdu. eli kendlnı• luınu tuğn, hiç 17.n:h ve tef 

~ ~1.lın Ali ne "gılt? dedik bu ı;ire muhta~ olmadı~• kanaati yanh, 
~~111l \'e ' kimseye de bir ee:,• söyle. 1ır. Hls"i \t! rikrl .IClrAklmb.ln OD ince, 
~tt ba baeladım ortalığı dikize. en muğl~ m~kanlzmaoıma hitap eden 

\ıeYırıı ktıın, k. şu yanımdaki Ah- pnat l.'Sf'rl blnblr tefıılre ~·ol a(llbl1t~ 
it~. he dit, Mehmet bey mlc!lr her cek ınahlJettoolr. 
~llıı:ıık rgull blzım lokantaya ~llnde Nurullah Berk (Cumhuriyet) 
' bir çanta lle geliyor. Bir 

rt,,. • lltı k 
~tıı"'~tnı olıat'lım, lAkln bir şey 
lı t hp lltna ~ntanın kamı blrl. 
1 o <la. 1§ınıo geliyor ve Ahmet bey 
~re 

0
11Vktn Şl§kln gidlyorôu, Blr 

ıı.klatı gitti mı ben de tabaklar. 
~~ ı,1 ~Y<kın, hep ckslk çıktı .. 
~ cıu1c1ı.ltı nlatntttım, anıamı§tım. 11. 

~ bak,'1a. b!r teY yapama.:r.aın ki, 
,~ii\tı n lılt, tantada hiçbir §ey 
aııı~ : Yapacaksın sonra! 
~itli ':1k sabırsızlaı.mıştı: 

'ttıa.tııı l'orurn, bckllyonım ki. bu 

~~ııı~aba n" kadar tıUrccek ! 

ı~ Ur\ıttı ve· .. ,uı · 
gcı.ldlm, sonuna 1.§to be ya. 

Cderı nı, cneıa t:ı: 1"1~ urun! 

Levlanın yatakta kefene bil. 
rünm"'üş gibi yatışt. not defterine 
yazdığı son sözler .. Ve nihayet 
bir gün C\'\'cl Leylfınm anne~inin 
gôstcrdiği lakaydi.. l .tsılı bütUn 
bunlardl\n. bir gen-': kızın nN~"" 
betbaht olduğunu açıkça de· 
ğilse de - istidlal sura~i~ le~ an. 
lamak miimkündil. 

• 
Hastahaneden çıktı~ım zaman 

'iüşünüyordum: 
- Acaba bu defteri a vnc., 

ne~redcbilir mi'Vim? 
• 

Bir hafta 60nra.. Le,·liımn 
!efterinı müstear bir namla 

nesretmektc bir mahzur gönnü 
vordum. 

Leylfının babac:ır 
sordum: 

bir gün 

ı - 'Leylfımn bir hatıra defteri 
mevdana çıksa .. \'c içinde cCk!'irı 

111rhlılannı §lddeUe bombardıman et. 
tiklerini ve bu zırhlılar Uzruine bUyUk 
caplı bombalar atarak Brest llmamn
dan aynlamıyacak ve battA uzun zıı. 
uıan tamire ihtiyaç hl.aaedtıcek bir ııe.. 
lklli!e ha.sara uğrattıklarını s6ylemek. 
teydller . 

Son gQnlerde ~en haberlerde bu 
Alman zıriıWarından Scharnhomt'un 
!Brest ıımanmd&D ayrılarak bu lima
nın 4:W kilometre kadar cenubunda 
ilklnei b1r limana doğru harekete goc
tiği ve İngiliz tayyarecilerinin bunu 
ha.ber alariık en ağır zırh delici bom.. 
ibalarile taarruza geçtikleri nnlnşılmış 

'ibr •• Brest. ııınanmda 4kcn §lddeUl 
bombardımanlara maruz kalan ve ha.. 
:reket kabDlyetlnl kaybettiği eöllCMn 
bu zırhlının tekrar harekete geçmıo 

olması bir davayı canlnndırınıo lu
nuyor. 

Girit ha.rektl.tmda lngiUz donsnma. 
emın maruz kaldığı hava baskınları 

neticesinde batın sayılır zayint vere.. 
~k Girit limanlarını terketmeğe mec
bur kalışları, tayyarenin donanma U. 
,?;erlndeld tesirinden bahsetmel{ vesile.. 
slnl vermişti .. O zaman, bu mevzu O. 
zerinde ynzanlardan dinlediğimiz ı;ey, 
donanmanın tayyare boınbnrdımnnlnn 
ve baskınlar ka1"§18mdakl tam ncziydl 

Tayyarelerin donanmaya kl\1'§1 t.a
arnızıarmda olacak tesirler, donan • 
ınayı imha etmekten çok uzak ve fa. 
kat kısa da olsa bir mUdı'lC't lçln faıı.. 
Jly~tten alıkoyar, tarzındaki ve bazı 
tanınmış na.zruiyecllcrtn flklrlertnl teş 
rih eden mUtalealarmuza cevap teşk11 
eder mahiyette ve hemen akabinde 
yazılan tahmin ve takdirlerde donan
mnnm aczi tcbarllz ettirilmek istendi 

urnumiyeyi alakadar cd<-n vazı· 
tar bulunsa .. Bunun ne. rine mü_ 
saade eder misin? 

Dr. Cevdet: 
- Mediha karını bulundukça 

buna imkan yoktur, dedi, çünkü 
o da Leylanm mi.ih1m bir dcftcı 
bulunduğunu söyli.iyor .. Ve biı 
kaç gündür bu defteri aram::ıkla 
meşguldür . 

• • * 
GÜNLER GECINCE .. 

Bir ay sonra .. 
Bir gün Dr. Ccvdcte koprU 

üstünde ract)adım. 
- Yahu, çoktonberi sizi p;" ~ 

mi yorum. Leyla na ıl oldu? 
apartmanda neden kimse bulun,_ 
muyor? Kaç kere geldim .. Kapı 
acıtmadı. Böyle mevsimsiz sa' 
ffyeye de gidilmez.. Nerelerde.. 
siniz? 

jA. şARKLl j 
yUk Brltanyalı bombardımancllarm 
ve torpido ve tayyarcclllğinln takibi
ne vo taarruzuna :.ığrıyan Blsmark 
zırhlısı Uzerinde havacıların imha t'Joo 

dicl hiçbir tesirleri gtsrUlmcdl. Yu.. 
karda.da s6ylediğinıtz gibi s:ıdecc ha.. 
reket kabiliyetini azaltacak te9lı'leri 
oldu~. ve bir resadUt', btı zırhlmm 

dUme.n tertibatma b1r torpll isabet 
ettirmeseydi, belki de Blımlark lngt. 
Jlz donanmasınrıı kıskacına gtrmlyc • 
cck ve yakasn:ı kurtaracnkb. Bura. 
da da görUldU ki bavacılAr, a:sı1 tcc. 
hlzatıı ~ lnıgil:nUn mlldafıı.a ıcaplnrı. 

na göre inşa edilmiş Nr deniz harp 
vasrtasmı imha etmelet'i tmkAnma 
malik değildirler.. Şu hııldc donanma 
tayyareye ka?'!}ı aczini itiraf etmiş 'bu 

ıunmıyor •. 
Bu namrtyeyt ve kJdlay: teyit ede. 

cck ikinci hAd!.-"'8 de Alman zniılıla. f 
rının Brcst llmanmda lı:ıst1nıarak ve 
tahminen elll kUsur bombard1man ne. 
tlcesmde tekrar denize açııa.bilınl§ ol. 
mıısıdır. 

A1man deniz inşaatı zrrhlılannı ba
va taarruzlarına karııt tam mUda!a.alı 
ve 'bilhassa bombardımanlara tam ma 
nas:llc maruz kalacak güverte zırhmı 
mukavemet edecek kalınlıkta yapanı 
L'trdır •. Yapılan he plar gl5ısterml§tir 
ki, iki yüz elli kiloluk b1r tayyare 

Dr. Cevdet çok muztarip gö-
rünüyordu .. 
Kulağıma eğildl: 
- Medihadan aynlryonım .. 
Hayretle doktorun yüzUne 

baktım: 
...- Ne dfyorsun. Cevdet? Yır. 

mi sene sonra ev yıkmak •• 
- Evi yıkan ben değilim.· O

dur. Şimdilik dargını7.. O d& 
ben de apartmana gitmiyoruz. 

Dedi yürümek stedi. 
- Leyla n.asıl ? 
Diye sordum. Gözleri sulandı: 
- Hata hastahanede .•. Yavru· 

"umrm son gunlerini yaRıvor .. 
Ve titrek bir set•ic ilave etti: 
- I\.ndıköy vapunınn vctise. 

cc·inm .. Hastndan çaı'{ırmı~lar .. 
Yarın atölveme ııelirs"n, uzun 
bovlu ~örüoürüz 1 

F.ızla komı.,amrdık .. l"ö•ıı'Ü iİ" 
tünd" hiribirimizden a,·rıldık. 

Kar .. köve doqru vHrüdiinı. 
- Demek ki. bu facin Dr 

C'e\•deti knr ı:ıından avmıcak 
kad.ır büvudi.i. Düne kadar me· 
sut s~ndıihm bu ailenin icvüzii 
ınc"er ne i~rPı.r•mis . 

llüdi"cnın dehsetinı tiü"'tin. 
dükre !\IC'dihava arımıvorum. 
Bu faciada acınacak bir kişi 
varsa. o da Levlfıdır. 

Dr. Ce,·dcte gelince. onu da 
bu mle facıasında aııt:lu ırorüyo· 
rum. 

Bir crke-.k, bir -aile reisi, bir 

Bir bombanın yedi bin metre irtifa;. 
dan atılarak iki yUz metre U%Unluk 
ve otuz metre genişlik arzeden bir 
hedefe isahı>t ettırllmest yUzde çerçe. 
vealnden \ • .tarak blnde ve hattA on 
binde bir nlsbetine girer. Deniz va.sı.. 
talan Uzerlne atılan bombalardan a. 
lınan t.sabctlerdc, daha ziyade pike 
bombardımanların rolleri göze ~r· 
par. lrW'a &za:ıdık~ tabet lhtlmaıt 
çoğalır ve fakat i:>ombaıann delicl 
tcalrleri o nlsbette azalır. Bin be§Yilz , 
-nelrcden atılan bombalann t.sabet tıı. 
tlmali yüzde ytnniyi geçınedlğl halde, 
pike bombardımanla atıla.o bombala. 
rm 1.sabetl yüzde seksendir. Aradaki 
fark irtifam bombardıman teSlri t1.ze. 
rindekl değişlkllğint açıkça gösterme
ğe kAfldlr. 

l:IO.dlscler gösterml§tir ki, tayyarc
dona.mna Uzertnde tes1ri ımh& e. 
olmaktan ziyade h.Irpalayıcıdır. 

Bu tesir de mUsbet bir neUoe verml
yebllir. Ancak, yeni bavs eilll.hlan ve 
bombalarına kar§ı mlldafaaıı inşa e. 
dilmiş bir donanmanm mevcudiyeti 
şarttır. 

Eğ'er donanmada tayyarecllik gibi 
kısa zamanlara bUyUk terakki ham.. 
leleri mfdırma'k ve her yeni Upi der. 
hal donanma. ctl%Utamlan arasına ka. 
t.arak eekllerinl çık:anp atmak glbl 
maddl lmklnlara malik bulunaaydi, 
b&vacıbğm donanma üzenndeJd bu • 
gllnkU tlst.1lnlUfll de kalmıyabllli'di. 

laz çocuk babası nasıl olur <la 
kızmm ve karısının gizli ıztırap_ 
!arını ve ihtiraslarını yıllarca. bir 
arada oturup kalktıkları halde 
keşfedemez? Nasl olur da ana 
kız arasmdaki kıskall\Çlıklan 
göremez? 

Ben buna ihtimal vermiyorum. 
Bu oobepledir 'ki, Dr. Cevdeli 

ae bu faciada mes'Ul görüyorum. 
Facia .. 
Evet .. Fakat, hangi faciadan 

bahsettiğimin farkında mısınız? 
Leyli.yı hasta..lıaneye düşüren 

iğrenç bir faciadan bahsediyo
rum .. Bahsetmek i tiyorum. 
Hayır. Bunu benim bahsetme. 

me imkln yok. 
OkuyuCUlanm bu fncinnm ıc; 

yÜzünü ve iğrenç. 'korkunç af· 
hiı.lanm benim kalbiınden de~l. 
ancak Leyrnnrn batıra defttrin_ 
den öğrenebilecekler. Zira, bu 
muammanın diiPümlinü ancak o 
defter çözebilecektir. 
Eğer Leyla defteri ele geç 

memiş olsaydı. dünyanın hiç bir 
verinae, hiç bir ~ile içinde bir 
benzerıne tesadilf edilmeyen bu 
aile fa"ias-mn esrar perdesi yır_ 
tılmnvacaktı. Her şey tabii sev· 
nni takip ediyormuş gibi, perde 
perde uzayıp arkamızda, mazinin 
tozlu ve örümcekli hatıralarına 
kanşıp gidecek l. 

lf. 

Aynı giinün akşamı Tünelden 

Ne dı-..nılnlz • 
NASRtr:MN 

Sevin\ 
Ressam tablolannı teşhir ed.L 

yordu. Görmeğe gelenlerden biri 
bir tabloyu göstererek sordu: 

- Bu tablo ne ifade ediyor. 
- Şimdiki !halde teessür ... 
- ? ? ? 
- .. · Satarsam ~evinç ifadP 

edecek ... 

Ahmak 
İki genç kız konuşuyorlardı: 
- Ahmeai nasıl buluyorsun? 

- Ahmak bir çocuk. Benimle 
evlenmek istiyor. 

- Demek sen ôe benim fik_ 
rimdesin? .. 

- Glinet saati .)-afmarlu banıara. 
nlçln işlemiyor! 

- Vallahi blbDem. .. ftl> t t • ıf'll 'La 
çln olacak. .. 

Galatasaraya doğru yüriirken, 
bir tesadüf eseri olarak, kat'§I 
kaldrrımdan geçen hizmetci So_ 
fiyi gördüm. Hatırladınız ya .. 
Bu Rum kadını, Mediha hanı· 
mm sadık hizmetçisidir. Ben o. 
nun ağzından müstakbel damat 
hakkında. bir tek kelime 5ğrene· 
memiştim. 'e zaman sorsam: 
"- Bir şey bilmiyonım, 

pasaın .. !" 
Derdi. Ve Leylamn nişanlısı 

Fcridundan bana hiç bir şey 
bahsetmezdi. 

Halbuki o ~n Sofinin yanın_ 
da pek neşeli bir tavırla rürü· 
yen bir dolik:ı.nlı vardı. Feridunu 
bann Levlanm babası t'arif et. 
mişti: Orta bOvlu. tıknazca. şı· 
marık yiirUyü,,:lü b~ gene· hte, 
tam hu 'tat"ifc uygun olan bu 
gene;. Febüs fot<f"'grafha.neı::i .... ·n 
önünden Tünele doğru f}ımarık 
bir ÇC'cuk edasiyle yürüyerek gi_ 
diyordu. 

Bu. feriı'lunun ta ı:endisiydi.. 
Ne.ı:eli bir tavırla <:!"five kir bi 
lir nı"ler an•~tıvor. Ve böyle kol 
kola kimhilir nere"~ !!idiyor. 
lardı ? 

Feridun beni ta.nmııyorduı. 
Ben de onu ilk defa görllyor

dum· 
Derhal ka~akaya geçtiıa,, 

Ve döndüm. 
Arkalarmdaıı yürltdtlöı. 

(nı.- !llllt 
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Çevıren: MUZAFFER ESEN 
- Evet, bunu b-en de bili. aleyhinde birçok deliller 

yorum. Zaten size söyledi • var: Garajdaki arabanın en. 
ğim de ~akadan ibaret şey... kazı, yahudi Ş•.;aynm öldürül 
Hem ben mister Lomsun al. düğü takside bulunan yırtık 
nını muayene ettim. Hiç bir zarf ••. 
yara izi yoktu. Göı iiyorsu • Noterin titrek seli başmü. 

daha doğru bir haı eket ol • 
maz mıydı? 

4 
ON BiRi OTUZ YEDi 

GEÇiYOR 

nuz ya, dostunuzu haksız fettişi dalgınlığından uyan • - E-ıct başkomiser. Baş. 
şüphelerden kurtarıyorum. dırdı.: müf eiti~le görüşmek istiyo • 
Yalnız Allah aşkına bu gaze. - Konu;tuğunuz müfettit rum. Ne diyorsunuz'! çok mu 
teci Lomsa söyleyinız bugün Li idi değil mi? meşgul? evet evet hen debi-
kü kadar budalaca makale • - Başmüfettiş titredi. liyorum. Kollarson işile meş-
ler yazmadan evvel kalemi. _Evet, oydu. gul.. değil mi? Fakat bu hu-
ni mürekkebin içerisinde ye. _ Onu tevkif edecek mi- susta kendisine söyliyecek, 
di defa döndürsün. siniz? çok ağır, çok ehemmiyetli 

- Fakat Mariba şu nok\a. T orkanay omuzla:-mı silk- havadislerin var. Şimdi be. 
yı da itiraf etmek lazımdır ni kabul edemez mi? Peki ti ve cevap vermedi. ki sizin bu meselede tuttuğu. öyle olsun. Şu halde söyliye. 
nuz yol bir hayli gariptir· - Dinleyiniz. Ctomobilin ceklerimi kednisine bildiri • 

- Bunu ben de itiraf ede. direksiyonunda gördüğüm a. niz. LUtf en Mariha Linin e. 
rim Torkanay, hem de açık damın ° olduğundan emin vine uğrasınlar Rusel soka. 
kalble. Fakat baıka türlü değilim ..•• bu husus•,a kati • ğındaki evine ..• bu ziyaretin 

yen yemin e-terım. Aldan • f d im b yapamam. ._... ay asız o ıyacağını aş. 
- .Niçin buraya gelmiyor. mıt olmam çok muhtemel • müfettişe söylersiııiz. Nasıl 

sunuz? dir. bir mesele mi? Orada mister 
- Çünkc oraya gelirsem T orkanay yorgun yorgun: Linin kurbanlarından birisi. 

beni derhal tevkif edersi • - Peki dedi. Şimdi ifade- ni bulacaksınız. Evet evet 
niz. Halbuki bu aralık hür. nizi aldıracağım· L-5.tfen bi. kurbanlarından birı~ini ... bu 
riyetime ihtiyacım var... tişik komisere ifadenizi veri. sabah'48.nberi kaçırchğı hir a. 

_ Sizi ne diye tevkif ede. niz. Ben kendisine telefonla damı ••• oraya "tam vaktinde 
• ? haber veririm. rım. yetişmenız lazım ..• zira ne o. 

- Çünkü soracağınız sual - Çok müşkül vaziyette lacağı belli olmaz, kimbilir 
lerden bir çoğuna cevap ve. bulunduğumu anlıyorsunuz belki de •• · ben kim miyim? 
remem Torkanay. Çok ehem değil mi? Bir polis müfettiti Bunun hiç ehemmiyeti yok. 
miyetli sandığınız noktalara aleyhinde ifade veunek... Müfettiş Liden intıkam al. 

Kadm - Bu m.ırkad:ııı nltı tane 
mendil l!ıtıyonını ... 

Nasılsınız? 
B. C. doktorun yanına girdi. 

Doktor onu uzaktan tanırdı: 
- Safa geldiniz, dedi. Nasıl. 

sımz? 
B. C: 
Vallahi. dedi. a~rl ben onu 

size sormak iqin R"eldim va! 

Askf"rlik ilanı 
Eytip Askerlik Şubeslnııen: 

1 - Şimdiye kadar (i'atıbte bulu.. 
nan eski Eyüp askerlfü şubesi yenL 
den teşekkUl etm!ş ve eski Çınıı.r K~ 
ra.kolu t>lnıı.sında işe başlamıştır. Ke. 
merburgaz ve Rami nahiyeleriyle 
<Çatalcadan Ramiye bağlanan beş 

k~y dahli) Eyüp merkez nhhlycsl nü.. 
!us kütüklerin ic kayıtlı bulunan ve 
şubede işi olan es!ınb: mesalihin 28 
Temmuz 9H Pazarteslndcn lt!baren 
askerlik lşlerl için yeni Eyüp şubesi. cevap vermek istemiyece • T orkanay noterin sözünü mak istiyen birisi olabilirim. 

h oe mUracaatıarı. 

Garson ve müşteri 
Müşteri yediği yemeğin para

$ını verirken yemekler~ saydı; 
sonra sordu: 

- Başka birşey var mı? 
Garsonun yüzdesi unutulmuş_ 

tu. Boynunu bükerek: 
- Bendeniz varım .. deyince 

müşteri: 
- Hayır .dedi. B"n garson ye

diğimi hatırlamıyorum. 

Kıskanç değilmiş! 
Her kadını takip etmek itiya. 

dında olan B. A. bir gün Tünel
den çıkarken ()nünden giden şık 
bir kadın görüyor. Yanına yak. 
!aşıyor ve şapkasını çıkararak: 

- Müsaade ede~eniz size re
fak"t edeyim, divor. 

Kadın: 
- Evliyim. diye cevap verin. 

ce, B. A: 
- Zararı yor, divor. Ben kı:

kanç bir adam değilim ... 

29•'7-91. SALI 
ıs 30 Serbest 10 gazetesi 

dakika <!0.4:1 S Fraock 
18.40 Radyo 

!OD or-
kestrasr 

19 OC Konuşma 
Yuva saati 

ı9.ıe Radyo sa· 
ton or
kestrası 

19.80 Ajans 
19.45 Solo ~ar· 

Vat"!ations 
senfonik 

21.00 liraııt tak· 
viml 

21.10 IJutıtellf 
. saz eserleri 

21.3C Konuşma 
21.tl'i BUyük 

ğim için sizi üzmeğe ta am- kesti: Doğru söyleyip söylemediği. 2 - Bu şubeye menııup yedek su. 
mülüm yok\ur. - Haydi canım böyle ma. mi oraya gideren anlamanız baylarla harp maıcıııcrı ve askeri Ey_ kılar 

B d "' · d · • B W. ll'i Radyo 

fasıl 

22.30 Ajans 
22.45 Cazband 

- urcı.sı ogru, sıze so. nasız üşüruneyınız. en va. mümkündür. yakında benim tam Eramil muameıt\tma ikinci bir 
racak bir takım suallerim zifemi bilirim. kim olduğumu da öğrenecek. i!Aııa kadar es1t!sJ gibi Fatih şube. Rasit Rıza Tiyatrosu var. Artur Kollarsonu niçin Noter birkar itizar keli- · · Ali Ali Binde devam edılcccğıne bilgi edlnll--:s sınız. o o... •• u• 1 ğ 

d · 7 N. · b me.,, DD o unur. 29. 7. 41 ~ah akşamı Do ancılar 
tevkif etme iniz . ıçın u mesi mırıldanarak başını iğ· Başkomiser Mak Kolni öf. * t:· * Ayparkta. 
.. damın kararını kolayla•tır- dı· ve geldı·g~ı· dakıkadan daha k l. ""fk ı· t l f k d 
" 7 e ı o e ı e e onu apa ı. Beşiktaş ·\'lkl\rlll< ŞubPııtuden: 30. 7. 41 çarşamba Bağlarbaşı 
dınız. Şimdi Artur Kollar • endişeli daha Jalgın bir hal- Mariba Liden intikam almak Şube{Ilizde 1tayıUı Yecıek 5. smıf Halede (Bir aşık lazım) komedi 3 
son nerededir? de dışarı çıktı. istiyen, Maribayı müşkül va. Hesap Memuru 299 doğumlu Erzu_ perde. Halide Pişkin birlikte. 

- Artur Kollarsonun ne • Bu karmakarışık işe karış. ziyete sokmnğa uğraşan bu rumtu Tufan Necatı oğlı Mehmet I 
:ede olduğunu mu soruyorsu. tığı için mi esef ediyor? Ha. adam kimdir? Mak Kolni bu Ş<ıvklnln pek kısa bir zamanda şube- Be''ORlu Halk Sineması 
nuz. Delikanlı Skotland diseler kendisine ne kadar d f mlze mUracaatı. Etmcoıgı takdirde 1 Bu~ün ll de akımm 8,30 da 1 -

a amın i tira ettiğine inanı- bnkkındn 1076 s:ıyı!ı kıınunun madde. Tarzan yamvamlnr arns•nda, 25 
Yardda değ1l mi? garip gelirse gelsin, şimdi e. yor. d .._ yl mahsusuna göre muamele yapıla. kıs m birden. 2 - Kara kecli, 3 -

Evlenme teklifleri re 
• Yıış 38, bir aileyi "gcc;uıdl ııı&" 

kazançta, §lmdJye kadar evlell 
kimsesiz bir esnaf kendim gttıl 
siz 3(1.35 yaşlarında blr baJllııl' 
ıenmek istemektedir. Bayantllıı 
vi bulunursa. iyi olur. (SS 
remzine mUrııcaat • 247 

• Yıış 3t orta. boylu, sıyah Jt1I' 
açık esmer etine dolgun, hafif 
nşık kıvırcık ııaçlı:, ev ve el it 
blllr, orta tahsilli, güzel sesli• ~ 
A.leUerlnden birlni çalar iyi bit 
den. ncımuslu, şerefli dul bil' 
başile mUtenaslp, yakışıklı, °'

1 ve şerefine lUmııt edilir, de# 
muru, za.blt veya tüccar fal<&~ 
merbut bir bııyla evlenmek ıste 
dir. Reslmlerlle (Şans 24.8) r! 
mUraeııat • 248 

I ş ve işçi arayanlar: 
• Türkçe, fransızca fizik ıtl~ 

ortamektep talebes!ne riye.zlY~ 
ri verillr. F.K.R. remzine ın 

0 • Ortamektep talebesine aı 
transızca. dersleri verilir. iktI151e 
ıanlar hazırlatılır. (Pari.11) ~ 
müracaat. 

• İşinin ehll, bula.şıkçıhkt.ıı çstı(I 
eli temiz ve çabuk bir bu.ıl111 

ı: yan ııranmaktadır. Sirkecide ~ 
handa ıokııntacı ve kebapÇI :F.: 

lere mUrııc:aat. t 
• Orta ikiye kadar okumUŞ. ~ 

santt"alı kullanabilir, biraz da~r 
Hr, iki sene kadar tanınınıo bit 
esssecde çalı.şmış 17 yaşında 
az bir ücreUe her işl yapmar-el' 
tir. {Muammer) remzine rnUf1l 

• Askerlikle ata.kası olı:nıyaı'~ 
gösterebilen, dUrUst keral<t 
zat bekçilik, kapıctlık veye.~ 
bir lş aramaktadır. KıınU\ " 
makarna fabrikasında Kuınll 
vasıtaslle Mehmede mUracast. t 

• Lise ve ortaoku• tatcbC!er'~ 
çe veya f:ansızca ..:>lıırak rl).,. 
zik ve lisan del"slerl. mektupla f 
ta LU!ecihendek Papad..:>pı:lo et 
man 108 Zeki. adresine mUl'I' 

• Türkçe, almanca, trans 
daktilo bilen btr ecnebi rcsS~~ 
ramaktadır. Resim işleri, t>U 
tıesap işıerlnl orta. bir ücretle 
Ur. (Y.M.) remzine mUracaııt. 

• LiBe, ortnnkul talebelertıe 
ten lise bitirme lmtihanlarJll 
ceklcre gayet uygun gartıarl& 
matlk ve Clzlk dersleri cMate 
remzine mürııcaat. · J 

• LalcUco kapıcılık edec~ 
bir kan koca arıını:vor. AparııJO' 
kaloriferi yoktur ve kadıı:: Y 
partıman sahibinin ev işlerle ıf. 
caktır. üç gün içinde Sirkeci 1 
nu hekimlik dairesine müracD• 

- Şaka mı ediyorsunuz vinde rahat raha\ oturması (Devam1 var) cağı ll!n olunur j Komedi. . 

Mariba? •mm11m11:1111-=-m11ıa=~-------------• m~sı~6 yıışında malt vııziyetıetl 
- Hayır Torkanay. Bu :J 1 yıslle tahslllnl orta 2 de b~ 

sabah Arturun evine git - H 'k a"" e o d f mecburiyetinde kalml§ bir b~Y". l g Nakleden: ı 1• • 

miktim; kendisine derhal yun un a m v - .-ııı ve yaollc mUtenruıip b r"' 
• taôrr. 2t<-10 lira llc çalı~ab!llf· 

Skontland Yarda gitmesinı, •·---. · k kaya) remzine müracaat. d' 
yirmi dört saat vakı' azan. Kamillanın annesi çocukluk f ~ l k d yordum. Fakat Viktoryaya işi • Günde uç, dört sııat ı<a 
mak için kendisini hapsettir- arkadaşımdı. Beraber büyümüş a r,7 o an a n anlatmanın imkanı yoktu . takti olan muhasebe. ınub& 
mesini rica etmiştim. O da ve mektepte beraber okumuştu'.c. "' Bununla beraber, günler geç_ daktilo ışıerlnd., tecrübe 
bu fikrimi muvafık hulmu,, O evlenmiş, anne olmuş, ben bu tikçe kızının aşkını anlıyacağına nuıuoan oldukça iyt ınglllzc0\'e 

d k d Sk ı d Y 
saadetten mahrum kalmıştım.. Son derece seviştikleri belliy. ilcimiz birden karar verdik: Ev. ve tenim de bunda biraz muvaf· .nükemmcl eurette tel"cuıne ... ı 

saat o uz a ot an Dar- Fakat küçük Kamilla adeta iki- di. Fakat bir gün Kamilla Ful· leniyorı.ız! fak olacağıma emindim. .ııanlık yapabilecek ikWl:ırda ~ 
da gideceğini söylemişti. e. mızın müı;terek kızıydı. Ben !erle evlenmek istediğini söyledi. Kamilla sevincinden yerinde Lakin. bir gün hi" beklemedi_ nımca da konuşan ve okuyan 
mek gelmedi. •• fena hava - kendi kızım gibi severdim, kendi ği zaman hayret ettim: Ben on· duramıyordu. ~imiz b!r hadise oldu n:..ünaslp ücretle çalı.şmak ıst~ 
dis .• · kızım gibi bakardım. larm aşkını bir çocuk aşkı sayı. "Genelik!,, diye düşünüyor, Viktoryanın evine gelip giden dlr Arzu edenlerin (M. A.) 

Mariba Linin sesinde ha • Kamilla gürel bir kızdı. Kum. yordum. Evlenecekleri aklıma bir yandan bu kızın o temiz he. bir genç vardı. Albert i mindeki mc&tupla mürııcaauan. 
rallarda ender bulunan siyah hiç gelmiyordu. Gelemezdi de, \·ecanını takdir ediyor, bir yan_ bu delikanlı bir müddet evvel ndl 

kiki bir endişe vardı, Torka. gözleri vardı. qünkü ikisi de henüz tahsil ha· dan da endişe duyuyordum. Kamilla ile alakadar oluyordu. • Anadoludakl yalnız ke ı 
nay sıkıntılı bir sesle cevap Seneler geçti. Ben onun kadar yatında idiler. Evleneceklerdi! Bu onlar için Fakat ondan yüz görmediği için, zıs Je işi olan b!r yıızıııane ~ 
verdi: çabuk değişen bir c;ocuk görme. Kamilla bir ı:riln b3.Ila Fulleri bir saadet mi olacaktı, yoksa kurlarmı bırakm·s. fakat yine bayon aranmaktadır. tş c;o!C ıP 

d. H ed" k" t• tanıttı. Kibar tavırlı, zeki bir felaket mi? Bilmi.,,·ordum. l k d t lsti) enlerin M.M. l"emzıne _ Hayır ne geldi, ne de ım: er sene y ı se ız san ım J eve sık qk p;e me ·te evam e . 1 ri 337 
büyüyor, serpiliyordu. Küçük. çocuktu. Yalnız, pek fakir bir - Annene söyledin mi? de. 'mişti. Daha doğrusu Viktorya ııdruıerile bildirme e • 11 

gördük. Sizin bu sabahki i. ken kısa boylu, zayıf bir çocuk şekilde giyinmişti. dim. ile olan dostlukları onun eve ge. • Almanca bilen bir yUk5e ı.ı 
k:nci ziyaretinizden beş da. olan Kamilla on dört yaşında :f. * ıt. - Bu sabah öyleclim. Jip gitmesinde en büyük amildi. talebesi mUsalt şartlarla usc ti 
kika sonra evini ter ketmiş... uzun boylu iri kemikli bir Bir iki gün nonra Kamilla - Ne dedi? Bir g-ün Viktoryaya gittieim yıızlyc, cızık, almanca dersıe 
Bunun için kaçtığını sandık. genç kız olmuştu. bana Fullerle l·onuştuklarını an. - Evvela güldü .. · Sonra "o zaman onu yalnız buldum. Hal. (H.N. E> remzine muracııat 

H k Kamilla liseyi bitirdi, üni. lattr: ahmnkla cvlene<.'ek değilsin!,, bııki benim geleceğimi Kamilla Müteferrik: 
- P 8k>:ır, 0 daçd~r;aıştır... versiteye gidiyordu. Artık on re- "- Evlenelim. dedim. dedi. Sesimi cıkarmadım. Fakat da biliyordu. KlRAf,IK EV 
- f' ı nere e ır • kizine gelmiş. yetişmiş bir kız - Nasıl evleniriz? dedi. Ben ar.neme kızıyorum ,doğrusu... Sordum. Annesi: 

· - Belki de zavallıyı öteki olmuştu. Bununla beraber henüz henüz kati miktarda para kaza- Anlamıyor ... Ne beni anlıyor, ne _ Albcrtle bir yere gittiler • Beşlkta.11ta. YenımahRUed:Jt 
kaçırmıştır. kalbinde bir aşk uyanmamış gi_ namı:vorum. Bir iki yerde verdi. Fulleri. dedi. iokağında 9 numaralı, içinde e 

biydi. Çünkü, kendisiyle bu ğim derslerle elime geçen para :f. * :t- Yanıldığını zannettim: iu ve sarnıcı bulunan, ıstexıl~ pıt 
- Öteki kim Mariba? ne mevzu ÜT.erinde bir arkadaş gibi henüz otuz lira kadar bir şey. Kaınilla haklıydı. Bu husmıta _ Fullerle mi. dedim? gazi de alınabllocel< olan altı 

demek is\iyorsunuz? İzahat konuşurken bana hic: bir sır aç- - Yetişir, dedim. Ben de ça- annesi Viktorya ile konuşmak -Hayır, dedi. Bizim Albert_ ı;ır bir ev kiralıktır. tdl1 
veriniz! Allo, Allo, Allo... tığını veya böyle bir .şeri anlat_ lışırım. istedim. le. hal:erin yok mu? Kamillayı Ev, denize ve parka nat:ııı!I' 

Torkanay yavaşçcJ. telefo. mak istediğini görmemiştim. - !~tikbalini sana lavık olmı. Viktorya o gün r,ok neşeliydi. onunla evlendiriyorum. olls hemen yanındadır. TU <~.J 

k d T 1 k . Fakat, nihayet bir gün ağzın- yan bir hayata bağlamak iste- Esasen onu hic bir zaman asık Bu "bizim Albert" ve ''evlen. yenler Vnkıt matbaıısında 
nu apa 1

• e in öte 1 ucun- dan bir erkek isminin çıktığını mem, dedi. çehre ile görmemiştir.1. Yalnız, diriyorum" sözlerinin üzerinde -ııne mektupta. mürııcaauarı.. 
da Mariba Li muhabereyj duv. dum. Fullerin çok iyi kalpli, Ben ısrar ettim: kocası öldü<'Yü zrunnn biraz ma. _ ,.. fazlaca. durmuştu. Aldırınız: 
kesmi~ti. meziyetli, çalışkan, bütün mana. - Hayır, evleneceğiz, dedim. tem tutmuştu. Sonra yine bir . 

. 1 .. 1 b. k k ld Se . . k d B . d" k "b" ··1·· .. 1 . Havret ettım: A"""'•d• reml~ert ynsıb ~ Başmüfettiş uzuc uzun sıy e mukemme ır er e o u sını çı arma ı. enı sev ı. genç ı~ gı ı ~u up soy enmesıne _ Fuller ne oldu? aa .... 7:u"ıarın:ıı··- aamı•~ ( 
d .. ·· d·· K d t · ğunu Rövlüyordu. ğmi benimle evlenmek istediğine devam etmişti. .., - ,,_,, -
uşun u. ar~ısın 8 no erın Kamilla, Fullerden bira?. son- eminim. Fakat. dediği gibi cesa· Sözü Kamillamn bahsine ge_ - Bırak canım 0 çocugu... mektuptan ldarebanemtzdt>I1 

oturduğunu adeta unutmu§ • ra Rişard Fuller diyerek bahset· ret edemiyor. Ona bu cesareti tirdiğim zaman: Tam bu srr~a. kanı .vurl!l~u, !arı dahil) hergUn aabahtıı11 
tur· Artık dokuz buçuk mil. meğe başladı. Daha sonra ua ben vereceğim. - Aman bırak şu çocukları! içeri Fuller :ırdı. Bel.~tl ~1~1~ kadar ,.l'ya aıuıt 17 ye kadıır ~ 
yon dolarlık paranw hikaye. valnrz Rişard diyordu. Ertesi gün Kamilla, neşe için. dedi ve söylediklerimi dinlemek son konuştugumuz so erı u lan. ı~ 
· · d M ·ı · Aralarında daha fazla bir ya de yanıma geldi· İFtemedi. muştu. 1 I'Ak 37> es 3) <.M 18> <! sını üşünmüyor. art 1a-ı - • · Bizi selamladıktan sonra oda. 1 ·T k 1 .. : 9 s> ıv .. 1 d. _. .. l d b. kınlık teescüs etmiş demekti.. - Biliyor musun, ne oldu? Hakikaten. Viktorya kızının d .. 1 . . za· d" K illa Çevik 155) l e yı ..,.... '-
nın soy e tgt ~oz er ... en lr Her ..,.,;n anlattıkları da bunu ded' k l 1 · · h" "dd" a gozerını ıre7 1r l: am yı 2092)(RF)<22 

k 
_ "" 1. aş mı a aya a ıyor, 1şı ıç cı ı aradı({ı belliydi. (Bayan aşçı)< · · <· 

mana çı armaga ugra~ıyor. g-österiyordu. - Neoldu? görmüyordu. "Çocuk aşkı, çocuk Nihayet sordu: ıA.17) <Deniz 213) (30) (f 
öteki kim? Uvan Tor mu? Fuller de bir üniversite tale- - Kavı::"a ettik! işi .. deyip duruyordu. Halbuki, . ., 1 (F.K. 26) {Tek) (Susll 25> 
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