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on 
SatubJ ve Umnm Netı1yat MUdllrD 

Hasan Rasim Us · 
Basıldığı yer 

VAKiT MATBAA~l 
'\Jıkara Caddesi V AKl'l Yurm.ı 

Hadiseler karşısında 

Japon 
Başvekilinin 

vaıanaaş~arına 

mühim bir hi abesi 
-0-

.JapcJnlar 
bu harpte 

Kimsenin yoluna 
girmeksizin 

Kendi 
bildikleri 

gibi har·eket 
edecekler 

Lon"lra, 2 {AA.) - Alman ,. Sov. 
yet barb. ltar§LSmda Japonyanm vazı. 
yet: hakkında bugUn Tokyoda resmt 
bir bcyannıı.me neşredUece1ı:tir. 

DUn ak§am radyoda beyanatta bu.. 
luna~ başvekil prens Konoye Japon 
mı,ıe•.!n\ diğer milletlerin söyledikle
rine ve yaptıklarına bakmadan Japon. 
yanın dzdlğt yoldan yUrümeğe davet 
etmiştir 

Prens Konoye demiştir ki: 
"Japonya mnnJalara ehemmiyet ver 

meden kendi yolunda yürliyor. Japon 
mllletl blllyorıız ki umumi vaziyet 
günden gUne daha ziyade karışıyor. 
Milletler birden bire dUşUyor voye. 
YUk:seliyor. Siz, Japon mitlE>tlnin dün.. 
ya ne kadRr deği~irse değişşin yolu. 
nuza devam edeceğ-inizde;ı emınım. 

Japonların hareka.trna hiçbir zamım 
diğer mllleUerln harekMı rehberlik 

BEYRUTTA 
TEVKiFLER 

İngilizler lehine Beyru
tun tahliye edilm esini 

isti yen 

Bir çok 
mühim 

şa·hsiyetler 
ya·kalandı 

Bircoöu 
a kursu

na di.zildi 
Şamda . 70 
kiŞi öldü 

1 Kudü&, 2 (A.A.) - V~ı makamla.. l 
rmın Beyrutta bazı mUh\m şahsiyet- 1 
leri tevkif ettiklerı öğrenilmiştir. Bu 
şahsiyetler, son nüıııayjşler esnaBmda 
Vlşi kıtalarmm şehirden çekilmesini 
istiyenlerdir. Mevkuflar arasında mt.i;. 
h1m gazetelerin sahipleri, muha.rrlrler 
avukatlar ve eski Lübnan maarif na. 
zırı dc1. bulunmaktadır. 
Bazı haberlere göre, Vişl kuvvetleri 

Mercayunu tahliye etmeden evvel !n. 
gilizlor hesabına· çalıştıkları:ı:n baha..; 

_... De\'8.nıt 2 inci say.fada 

Amerika 
A manva

dan 
1.000.000 

dolar 

Tazminat 
istivor 

etmemiştir. Japonlar daima kendi '.:'i'ev~urk, 2 (A.A.) - Vaşlngtondan 
yolJaruu takip edeC\'lkler, deıınıa yol- 1 AmE>rikan gazetelerine gönderilen bir 
larında tesadüf ettikleri gliçlükled • telgrafa göre Amerika, son günlerde 
yeneccklerjlr. Jap::mlarm daima kendl ı bir Alman denizaltısı tarafından ba.. 
kanaatıerine göre hüküm vereceklc- tınla:ı Robin Mur Amerika vapuru ı. 
rinden eminim. Geçirdi~lm!z bugün. ! ~in 1 milyon dolar tazminat istemek. 

Devamı 2 lııci sayfada ! tedir. 

İngilizlerin ortaşark 
kumandanı 

Gr. Vavel 
deqisti
t:ri di 

-0---

Sabık 
kurnandan 

ha az yorucu 
b · r vazife istedi 

Lo dra 2 (A.A.) J Gazeteler Vave 
:.ıışark kuvvetleri başkumandan: 
ın alınmış olmasmı hayretle 

_ıılaml§larsa da umumiyet itibarile 
t.u deği§lkllği, geçen sene cereyan 
eden muharebeler esnasında sarfettiği 
bUytik gayretlerden sonra Vavelin, 
ınesullyeti ve yoı uculuğU daha az bir 
vazife istemiş olmasına hamleiliyvr. 
lar. 

Taymis gazetesi başmakalesinde, 
Vave11n yerine Sir Claude Auchln Le. 
C:k'' 111 toY1Jıintn cfkah umum.iyede btı. 

General Va.vı>J 

yük bir hayret uyandıracağını yazdık 
tan 'sonra diyor k1: 

İngiliz milleti Vavelln §ıı.haiyetlne 

karşı çok mU.tehassiııtir ve kendisi 
~ Devamı 2 tncl sayfada 

Yenı lHr t 

Alman ağır topcuları ve Sovyet tank kıtaları 1 Sovyetler, 
dört cephede 

, 

Hü r F ra n 
sızlar ın 

Suriye ve 
vereceQi 
istik aı 

·--<>--
Suriye başvekeline 
gönderilen bir 

mektupla 

Bütün şartları 
ilan edildi 

Lonura, 2 (A.A-) - Hür Fransız 

kuvvetleri umumi karargA.hınm Sun. 
yede bulunan harp muhabirinin bildir. 
diğine g<Sre Suriye hUk1lmeti general 
Katrounun Suriye başvekiline gönder .. 
eliği mektubu neşretmiştir_ Bu mek.. 
tupta Suriyenin istiklll.llne taalhlk e. 
den mevzularm geçirdiği muhtelif saf 
hadan eldn edilen neticeler bildirilmek 
tedir. Muhabire göro general Katru 
mektubunda kar§ılıklı ve mUs&.vi hak 
lara jstfnat eden bir muahede imza 
edileceğini ve bu muahedede Fransız. 
Suriye işbirliğinin esas ve şartları ta
yin edileceğini beyan etmiştir. Katru 
Sur!yenin, kanunuesaslslnı kendi ar. 
zusuna göro hazırlamak hususunda 
serbest bırakılacağını ve milli menfa
aUerini en iyi idare edecek kimseleri 
iş başına getirebileceğini vaadetmiş • 
Ur. HUr Fransa, bUtün Suriyenln müt 
tefik işgal kuvvetleri tarafından man. 
da. rejiminden tahlis edilir edilmez bu 
gayelen mustaceıen tahakkuk ettir. 
mek arzuaundadır. General Ka.tru Su 
riyeyi, Suriye büküınetinln 20 haziran 
194-1 tarihindeki salA.hiyetiyle idare 
etmesine mUsa.ade edilmesini Uıtemek 
ted!r. Katru hUtün Sur•ye müttefik 
kuvvetleri tarafından işgal edilir edil. 
rnez vazifeslnln nihayet bulacağnu bil 
dlnnl§'t1l' • 

.. 

!MAliYE MEMURLAR! ARASIN
DA YENi TERFiLER 

Siddetle 
mukave

met 
edi or 

Lemberg'in tahli
yesi tahakuk etti 
Moskova 2 (A.A.) - Dl.ınkU Sovyet 

tebliği: 

Kuvvetlerimiz Munnansk, Koxholm, 
Minsk ve Luck da muannidane muha 
rebclere devam etmişlerdir. Aynı lstl 
kame!.tc ve cephelerde kıtalarımız dev 
ıet hudutlarını muhafaza ederek içer!.. 
ye girmeğe çalışan dlişmana karşı 

mukavemetlerini devam ettirmişler. 

dir. 
Murınansk istikametinde adetçe !a.. 

ik düşman kuvvetlerine karşı lataları. 
mız çetin surette mücadelelerine de. 
vam etmi§lerdir.Koxholm istikametin 
de düşman bir çok noktalarda, tanrnı
za kalkarak arazimiz dahiline girme. 
ğe te.şebbUs etmiştir. Tarafımızdan 

yapılan şiddetli mukabil taarruzlarla 
düşman bliyUk zayiata uğratılarak 

tardedilmiştir. 

Minsk istikametinde kuvvetlerimiz • 
dUşmm piyadesine ve tanklarma karııı 
çetin muharebeler vererek Alman kı. 
taatınm garbi Vilna mmtakasma gir. 
mesine mümanaat etmektedirler. 

_... Devamı 2 lnd ıs:ıyfııcla 

Köstence 
yeniden 
bomba
landı 

Moskova, 2 (A.A.) - Sov)'(!t ta)'.. 
Ankara 2 (Telefonla.) - Maımüdür. / rek) 40, Mustafa '(Çumra) 30, Ali yarelerinin bir Rumen limanı olan 

leri arasında bazı terfiler yapılmıştır. (İncesu) 30, Nazmı (Ardahan) 30, Köstenceyi yeniden bombardıman et. 
ı Terfi eden malmUdUrlerinin isimlerini Hulfuıi (Kırka~ç) 40, İrfan (Avanof) tikle::i bildirilmektedir. Seçilen bede! .. 

bildiriyoruz. 315, Muzaffer (TurguUu) 30, lere atılan bombaların bu hedeflere 
Mehmet (Terme) 315, Mehmet (Dl. lira asli maaşa terfi etmişlerdir. 1 isabet ettikleri görülmüştür. 

kili) 30, İsmet {Balye) 30, Srtkı (Ka-
vas) 30, Hüseyin (Baskil) 30 Ahmet i (~ustafakemalpaşa) 30, Saffet (Krrk 

İ lareli) 30, Z\yıı. (Nizip) 30, Hamdi 
(Sürt) 40, Şevket (Kalecik) 30, Nacı 
(Kızılca.hamam) so, Sala.haddin (Dev .. 

Ven i k u rulan 
dev let 

Hırvatistanda 
Deniz b a nyosu 

b ir lüks müdüır ? 
Ekmek vesika· •

1 
ESKİDEN, deniz krpsmclaki 

1 e satıhyor . her ~mtin i)i, kö~ bir dc-
ruz lıama.mr ,·ardı. Beledi) e bun. 

Zağrt'b, 2 (A.A.) _ Dünden itiba- ları birtakım ~~lı~ ve temizlik 
enditoelerile ortadan kaldırdı. .Fa. 
kat yerlerine daha. temiz ,.e sıhhi 
deniz hamamları yaptırılmadığı 

için, büt~eleri bü)·ük plajlara g-it. 
meğe müsait olmıyan biifün halk, 
cavul cuvul, yine bu kıyılardan 

denize giriyor. Temizlik hak ,·ere; 
sağlık şartlan e"'kisindcn bete-r; 
hiçbir banyo disiplini olmadığı İ!;İD 
l<aza. ihtimali dE>, şiiphe-.iı, eski
sinden çok daha fazla. 

ren ekmek Vt?sika ile sat:lmaktadır. 

Adam başına günde 200 gram ekmek 
verilecektir. Amele günde 400 gram 
ekmek alab!lecektir. 

1 

Sovyet 
ve Fransız 

elçileri 
ayrıhyor 

Lalelide oturan bir aile, denıı 
banyosunu almak için Salaca.ğa. 

kadar gidemez; bu pllij'J. pılenler 

az olduğu i~in her zaman ,·apur da 
yok. Flor~a, Suadiyc ~ibi biil iik 
plBjla.r da çok pıı.hah; ü~telik ora. 

Londra, ı (A.A.) - Haber alın. fara gidip gelmek için sarfedilccek 
drğma göre Vişideki Sovyet sefareti 7.aman ve para da herkesin işine 
memurları ailelerile birlikte Fransız - ' e bütçesine uygun Mğil. 
İspanyol hududuna gitmişlerdir. Mos- Belediyemlzt tstanhulda bir de_ 
kovadaki Vişi sefareti memurları Rus niz hamamına gitmcğl lüks hallne 
yadan ayrılıncaya. kadar orada kala.. getinnJştir. Büyük plajlımmızdan 

cakla.rdır. 1L- istifade etmek için, herkesin ya 

vazan: Bir Muharrir 
Erenköyt Yeşil.köy ~ibi kibar semt. 
lere, yazlığa. gitmesi liiı.nn; yahut. 
dat oralara her gün gidip gelebil. 
mesine müsait, bol Yn'kti \'e parası 
olması 1.Bzım. 

Halbuki dünyanın her deniz ı:-eh. 
rinde, en ucuz, bedava denecek 
kadar ucuz banyolar, deni'I: hn. 
ma.mlarulır; hatta hiç d~nlzi olmı. 
yan 5ebirler<le, Jın.ll<m ya1.ın ,.c u. 
cuz banyoya girmesi için, beledi. 
reler büyiik pi.<;inler yaptınnı~lar. 
dır. istanbulun her tarafı dc•niz , e 
A ilahın ı.uyu bedM-a olduğu haldf' 
bizim belediye, d~niz. hamaınlann~ 
girip çıkmayı, bol pıtr.l.'!ıı olanlara 
mahsus bir imtiyaz, bir lüks haline 
!-.okmuş tur. 

Deniz suyu ~bi halkm mülkiye. 
tine dahil ve iLmmenin şağlığı f('_ 

mizliği bahsinde büyük bir imi! 
sayılan nimetten bütün ehlr hal. 
kmm istifadesine mnni olmamak 
helediyenin başlrca vazifelerinden 
biridir. Eski deniz hamamları da 
ha. temiz ve yenJ ~c'killerde 'inı-;:; 
ettirUmezse halkın en bii~"Ük al<_ 
lamıda.n biri gasJ>ecJUıı:d§ ohlr, 
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· Generaı- Vanl 
Sovyut tebliği 

:ı.... rtı!J 1 inci 8:.1.J (ııdA 
Minsk ısUka.metlnae dllşmruım mu
harrik kollnrm:ı lrarşı savnıı devam 

tmel:tcdlr. Kuvvetlerimiz, geıı.1§ bir 
mikyasta baraj a.teşine lst.inıı. ederek 
ıımknbll tMrnızl r yapmakta ve d~ 
1an &ZiM ı: ytat verdirmek suretiJ 

ılerl harek!tmı durdurmaktadırlar. 

Sovyet - Alman 
harbine dair 
Diğer 

haberler 

Beyrutta tevkifler 
ı:,.,- lhııtıııııtı J ind sayfada 

ne ederek bırçok kimseler\ kurşuna 

dlzmlşlerr'ir. Bunlar oros.;nda iki de 
kadın vardır. 

t..ondru,"' lA.A.) - Londın;ı.ıı. gene. 
mi Dö Golün umumi knrurgAhından 
bildlrlldJğlnc göre Şamın dUşmıın ta . 
rafından bom rdnnanı netıceııaıdc 70 
ldşi ülmli.~ 211 kişi yaralanmıştır. Dun. 

lngiliz -Rus 
iş birliği 
ilerliyor 

... Battadll 1 inci~ 
lçift nadir blr JMllllPNI ~. 
Jılelle1c deria bir teWıtt. PGlriJdilr. 
t. 80llra • araım wrildlll " • 
ğ1 Ckugi icap eltin:n eoıı.lılel'tD ancak 
"lr kımnaua 85J1endllt ...,.,..., .... 

I' ı ı.arar Vaftli haJcld1e kuandrtı 
:'\lo,.ı;;ova, ~ (A.A.l DUn, lııt;ıl\7. ,.ı tamanıllt!ı ıt.,m otdut11 aıler taıcm 

heyeti azalarlle So\•yet mllmessllteri 1 uıın malınım edeeek detndlr. 

Londnı.. ~ (A •• ~ .} - B. B. C: lıırdaı:ı başka birçok ha!if yaralı da 
Lu\.ıt istikamııUnde, klJV\·eUerimiz. Helsinkidcn öğrenildiğine göre · vnrdır. Emeviye camii ile Sııl!\hadıJini 

kuvvctı dtlşman tcşekkllllcrinil'! tıı.ar. Sovyetlcr Binli" l: ynkmında bir EyyUblnin tilrbesi civarına dU.,'lCn bom 

arasında pnı..Lik mahiyette işler gör1lJ. ; Taymlıı. Hlndlııtanda kumSndaDlık 

mü Ulr. MUzakerelerin ilerlemekte ol ~t.mmıın ebcmmlyetıne ıprM. ettikten 
duğu öğre~ınişlir. Heyet Moskovaya sonra orta,ru-k JnımanAanJı#mm §ima. 

geldll:"inden beri Uk dt>f:ı olanık ln. ı il Afrika. Habe§1atan. Yunanistan, 
glllz büyUk clç1ai Sir Krips tarafuı. Girit ve Suriye muharebelerini idare 
dan veril!!n ziyaföte l§tiıak etmi.§ ''e : ettlğini tebarüz ettirerek ortap.rk 
bu mUna33bctle umumi bir topl&lltı kumandanlığı esıuurm4a blr tarattan 
ya.pılmıştır. Hariciye komiser muavı.. muhteut mcmleketıene ,an lllyul m'1 
ni Vı:şmski hariciye Jtomı..trllğl umu- nuebıeUeri tedrir ederken d.f#er ~ 
mi k!Ubi Solotel, tk:aret kom.lılerlf.. t&n da tarihte mısıt görUlmemlf blr 
ğindcn bir mümessil, general Galikot, lat'T.da kara., han, ft 6enlz kuneUe. 
gcncrıı.ı Sav.inat, SoYyet hava kuvvot- 1 rinin müşterek harekAtııu tdnre et. 
leri kumandıı.nlnrmd&n gencl'N Pet. miftlr. :eunıarm beıı-i mefNltyeUerin 
ror, Deniz trtlbat. autıe.yı ytızlıq& Z&t- arltığmı ve mtıtha, blr tarzda güçle§
aef ve sair ı!'tibs.t :eubaylan toplantı.. llğ"lni göstermektedir. :Mesu!iyetlerin 

ruzunıı ~'1I' 'ır. Bu cephede, b d o k 1 12 "''·i "l na bi k muharebe' C.."- muk bil taarruz ~apmı:şlardır, Re. ::ıı r on ı ev yı ı mı "AÇ um~ 
n~lr'~~-~ ı.w.....~ ve harp .ev"" 1 nilz netice öğı enilnıemişt.ir. So':- tUı·. Yeniden dUşmnn taraflndnn bu_ 

-,.----- y Ue •- ki d b nılnrı'l bombardımanına teşebbüs e. 
h d Uhlı .. ta .. l'hon e r muwr.zam uın arın an ır 

ztmı ususun <ı. m 11 .uıyııı ...,._ k ,_ ll la dil :ıı ia1ı\m t'llcmlnd nefret U"'an. 
ısmnu a.u anıyor r. J 

mı§tır. dınnıştır. Mllltefiklcre karşı hisscd. 
Plll.n dairc.!lnde ve aldıklun emre it l.ondru, 2 (A. A.) - B. B. C: len sempati nrtmııkto.llır. Yapılan tel. 

Ub:ı. ederek geri çekilen kuvveUerimlz Sovyctlerin Duna. boyuncn vo klknt reUoeıılnde ı:ı.tılan bombaların 
Lcmbergl tnlıliyc e~rdir. Duruı.boul'g ile ~a arasında kuv- Alman mnmulAtından olduğu anlaş1ı. 

vetli topçu 63.flan vardır. mı~t.tr Bulunan bilyilk puçnlar tunç. 

B· 
um ı 

n Birliği 
i kongresi 

Bu 8\U'Ctle nehri geçnıek isti.. ' tan ~mulıtilr. Frnı:ıın~ txımbl\larıoda 
yruı Alma.ıilnra mAni oluyorlar. tunç kuııanıımıımaktadır. 
Gelen hnb<ırlere göre Sovyct tay. 
yarelerl Alman tayyareleriylo mu.. 
vaffakıyetl~ mUcndP1° Nmekte 

. . ya lşUrak etml.şlerd.lr. a ıması tam samanmda yapılml§tlr. 
dan sıkıştınlmo.lcta v~ ımha edıl. • A merlkı\ TO.rı.ı.... ıran ,....." büyük yn . 

ktedi 1 
' ~ .. , · ' y... B' -• ·ı ta-•-.a-- idare edllebi-

me r. el !!erile :tsv elçL8i d davetliler ara. ır ... Vl nw.lllUAU ' 

Bertin. ı ıA.J\.J - Alm n ordulıı.. ~. b 
1 

eç kl •A'il Jccck i§leri bir nazıra tahmil etmekle 
aıııua. u unma & ıuı er. 

dir. 
Alman teblıgl 30 haziranda. 

'l'ürk 8.ının 
Jtcl liğindeıı: 

Blrliği Jcckt-z 111'.}llti Sovyetlel'jn 300 tayyare kaybetti rı ba§kumrı.nda.nlığının tebliği: i MllU mtıdafö.a., beşler komitesinin başkumandanltk takviye ed~lt bu.. 
Ka.rpaUarla Pripet bataklrkları a. lam zamanında t kil edildiği kanaati ıunmnktadır. Bu sebebledlr ki Lytteı.. 

nı.sında, Alınan orduları tqekkilllcrl, Vttl'dtr. Fabrikal:::ı. birçok toplantı. tona biSyle bir vazl.te teYdl edilmiştir. 
Slo\'ak lutalnrı ile beraber. mağlüp 1 1 1 il. 1 rin , ... _,... k.. Taymi.!1, Auchln Lcckden sitayişle 

Birl•ğin umumi. kongres1 18 temmuz 
1941 saat 11 de Anknrııda birlik 
mcrkcz!nde t.oplanl!cağından muhtc • 
rem azalarının t~erl rica olunur. 

J~O'ZNA!\ffi: 
l - Re U divıınt seçimi 
2 - Merkez Heyeti raporln.rmın o.. 

kunm:ısı 

3 - FncUınenlcr .ecçlıni , 
4 R porlann mtızakcresl 

/ 
5 - Seçimler 

Şamandıra teline 
çarpar k yaralandı 

Dün akt.am t 23 le Harem önün. 
deki İtalyan b:utdıralr "SC'tcmnpo .. 
pavuruna gidip C\Önen Anadolu ma
tortl bu genıiı in pma.ndıraya ~lı 
teli nıundan gcçmı-k istemiş o emıa
da g1lv rtcdc bulunan ta~ O an 
vakb et ıı yarnla~. 

e· 
h 

aii k zın 
ra deft8ri 

--. .............. ~··----.... ....._. ___ _ 
Bi kızı timarhaneye 

au uren esrarcn iz ve 
acıklı bir o. macera ı 

Y zan: 

l~KE D R F ERTELLI 

Leyla, hayatır.m en körpe ve 
"n alc~Ii çağında birdenbire 
ıeden çıldırdı? Leyla kimin 

kızıydı? Timarh<ıncyc 
n s!I düştü? 

f anrnrnı<J bir aile kızı o' n 
1,eylunm, ailesinden bile 
rrizle:lıgi mc.hrem hatıra 

defterini 'k~""ilerimiz 

ğini ileri silrllyoısa da Sovyet 
tebliği o giln kendilerinin 108 
ve Almanların 200 den fnzla to.y .. 
yare ka)"bettiklerini -beyan etmPk. 
tedlr. 

Balıkçılar yarımadası elvarında 
bir &vyet muhribi mayna çarpa.. 
mk hasa.ra uğramış ve truni'l' 'ir.in 
en yakm limnna. gitml<rtJr. 

~-~ 
Londra, 2 (A.A.) - .li. B. C. 
.Almanlar, §imal cephesinin 

şarkında bazr muvaffakıyetler 
kaza.nmışlarsa da Sovyct a.Sker -
leri kendilerini Alam.nlann ihata 
etmesine mani olan nıuka:'bil 
tan.nıızlarda. bulunmaktan vaz -
ı-;eçm"J{sizin Minsk'm şarkına in. 
tiz.-ımln çekiliyorlar. 

Almanlar, bu nımUılwda ka -
za.nçla.rım istismar için işitilme. 
miş gayretler sarfetnıo~t.e. ıe 
Sovyet kuvvetlerini taşırma!k i · 
çin ala.ylamu kitle halinde feda 
etmektedirler. 

Minsk mıntukn.c;rnm lıcıiıcn }d. 

lmıı:OOa tank muharebesi d vnm 
ediyor. Şimdi umınnı w.ziyct es. 
keri b.ı.knndan dcği~emf.c;tir. 
Cephenin yukarnmıdr.n ~ğısına 
kadar iki taraf kuvvetleri halin, .. 
de çal'J>I§IYOrlar. M ücadelcnin 
netiOCGini evvelden söylemek im
~nsm:ıır. Şamlar müsavidir. 

Merkezde ve Rumanya.ya. doğ
ru cenupta Alman gayretleri Kr. 
zılol'dulnr tarafından boşa çıka
rılmIQt.Ir. Slovaklar, Macarlar. ve 
Fumcnl r, fJmdıye kadar Almnn 
lnra klifi bir yardım göstereme -
mişlerdir. 

Berfin tebliği, Karpa.tlarda ve 
Pripet bala.klıklarının ötesinde 
muvaff akryet1er kazandrklaru' 
ve Leopol şehrine ynklaştıklan· 
nı beyan ediyor. 

ar ynpı m11 ve ng ız: e '"'•r 
dü mnnı t&~lp edcrek çarpr,.ınakta binest.. ismini verdikleri be§ltt ko.. baMettiktcn sonrn. diyor ld: 
ve ~berg in iki tamfından ilcrlE'- mild.nln tctıklli işçiler tar&tlndan aı.. Hükumet bu degffikllğe karar ftr. 
mc tedlr. JmılıınmıatJr. mlştir. Ordu tarafından yU'kaek mezi-

BiııUst.ok ile Mlusk ıırıuıında muhıı.

1 
1 yelten takdir ed.llmi§ bulunan Auctn 

rn edllml buJunan So~t ordulnn, J B k f' . Le<:kin ,ansı Y&rdzr. ÇUnkü kumanda 
bUtUn &Un, muha.sıı.rayı yormak içın apon 8ŞV8 1 inin edecegt kuvveUer milkemcl ukcıier. 
beyhud nevmldııne tcşcbbUaler yap.. h . tabesı' den u kk u 
mıalıırdıı·. En uğır tanklarm da yar. 1 m re ep r • 

dımiyte n 12 d Ig gen13Hğlnde o. Ba§taraıı ı IDCI •Yfaö& * * * 
lıımJ;: dO~anın mtıtcadd.lt. defıı yap.. lel'de Japon ar kcndllerlnden, ku.-vot. 
t.ı,ğı huruç te ebbUalerl, fevk lide kaıı. , lerlnden ve kendi milli membalanndan 
lı kayıpların ktnlmıştır. bagka hiçbir geıe güvcnmtyecekler.. 

Tunaboyu ne Rlga arasrnda, g niJ ı dir. ttimada layık ba§ka bir te1 JOk.. 
bir cephede Tuna nehrine vanlmı,ş ve tur • ., 
bu nehir mllteaddlt Mktad:ı geçilmlcı. : aç. * .Y. 
tir. Burad:ı da dUıntanın iddeUl mu- Tokyo, 2 (A.A.) - Resmt bir tebllt 

bil hllcumlıın akamete uğramqtır de, bildirildiğine göre, bugUıı al<ted.1,. 
A!tııan ha\'a kuvvetler-ine mensup lccek bir imparatorluk kon!eran• 

teşekkWler k.ıı.radaltl muharebeye kaU esnasında hn.disclerin cereyanı karp.. 
blr mllesslrlyetıe f.tlrnk et.mi§lerdlr. J mda. nıllll aıyasetln eSM bedetıerl 
Alınan hava tcf1okküll rl, Lemberg'in , hıı.kkm<la bir karar ittihaz edllecclctır. 

rkında yol Uzenndc kumlcn lki ve. ' Bu kararın mahiyeti b&klunda hiçbir 
ya Ug koldan yUr11yer8k rlcat eden 1 gey bilinmemektedir. Karar hakkmda 
~ teşckkUllcrlnl bombardıman i tııhmlnlerde bulunmak memnudur. 
ebnl§, Bia.l stolt na Mlnsk amaındı\ 4 ç ~ 

mulıaaıı.ru aıtmd buluı:ıruı Sovyet kr. Harici ye 
taıanna tok $r kayıplar kaydcWr. I 
mi§ v mUte.madi bombardmıa.nlarla Naz' r 1 da 
Riganm öbUr tn.""t\!Uıd!\ rlcat hallnde 
bulunan dll§mrı.na hUcumJar ya.pm11tır. ş u n 1 a r , s ö y 1 e d i 

Alman hava kuvvetleri, Sovyııt ha.. C. . k d ki hi 
m kuvv Uerine ka.rıı mucadclcde dün Jınm şar ın a mu m 

LondnL, ~ (AJ\..) - Röyter ajan. 
sınm l"iyaal mulUl.rriri diyor ki: 
İng:llt.orenln oı:Uprkl& harbi tqkili.t 

landırnıak için sarfetUği gayreUcrln 
orta.şarktaki kunetlcrin b&şkuman. 
dnnıığuım gitl.lkçe artan yüklbıU hatif 
Jetmeğ1 Lstlhdaf ettiğini zanncdiyo. 
rum. Şimdi kabul edilen usul bu mm. 
tadabl harp teşkllMmm ukeri .. 
lliyut tnrallarmı blrlblrinden ayırmak 
tır. Lytt.eıtona orl&§arkta vuife nrD 
mest hükt\metiıı bu mmt&kanm ıdyul 
c!unımuna olduğu kadar &&:kert Taziye 
Uı:ıe de verdiği ehc.mmlyeU göstermek 
toclir. Geçen aenc Avam kama.ruma 
a:.a atçnen Lytteltonun harp kablnC!d 
azalığma kadAr çıJmııurı çok eeri oı. 
mUflur. Lyttett.on, Ucaret nezaretin. 
de dikkate değer bJr mu~t 
gösteren bir 1§ adamıdır. 

* * * 
!!tWılm mu\'t\!f kıyec. ... r krıydeımıour. • hadiselere bigane 1 Yeni kumandan kimdir? 
Fovkal!cl bir tcblığie blldirilm~ Oldu. k l . 
eıı gibi, dtış:ına.ıı, so Hazironda, 2so j a amayız 
tnyyaro kaybobn!§tir. Bunlardan 216 { Londm, 2 (A.A.) - BugUn Tokycı.. f l.ı:ındm., % (A.A ) - Ortaşarktakl 
sı hava. muhnrebclerlml dUgürlllmUg; ! CIA Alman _ RWJ haı'bi hakkmda oo.. İngiliz kuvveUe.rl ba.§kumandanlığma 
t.Ur. 1 yanatta bulunan bariciyc nazın Mat. tayın edilen general Auchlnleck Nar_ 

Balıkçılar ynnm ad ınm cenubun.. suokı:ı. Jnponyanm dOnyı:ı. umum! vazı. v~ muharebesinde Nanild zaptcdcn 
da, bir Sovyel torplt.o muhribi bomba yetinin sey:-lnl tılkip edeceğiııl aöyte. mUtt.cflk ku~tlerlnc l..."UmAnda et.ml§ 
ile ba.tınlmt§ ve diğer bir torplto muh ml§Ur. Ur. General, bu hareket eım:uımda kes 
rihl, ağır hasrıra uğrıı.tılmı tır. Mıı.t.suoka §unlnn ilave etnti§tlr: kin 7..ckf4 ve bUyQk bir dirayet göster. 

ncrlm, 2 (Radyo) - Alınan u- BiR ISP ANYOL 
mumi karn:rg"'cihmm fevkaladtı 

"İntihann şudur ki göz1crimiı:in ö.. mcsilc ın<ışhurdur. 
nünde ve dUnyada bilhassa. Çlnl."l şar. Genemd Auchin Lcck l884 de doğ. 
kında ddden fevl<altde hldl.aeler ce- muş ve bu SCM başmdn H!ndlstıı.ndaki 

reyan etmektedir. Bu vaziyet bizi İrıg1ll?. kuvvetıerlnın be.şkumandanlı. 

doğrudan doğruya a!Akndnr etmekte. ğına t.ayin edilmiştir. General nskerl 
dir.,. hnyatma l~ de Hindistanda bnşla. 

tebli~: KIZILHAÇI 
Alınan kuvveti ri Rieuyı iş - Şark cephesine gidiyor 

ga.l etmiQlerdri. 
Bcrliıı, ı ( .A.) _ Alınan or- :Uaılrlt 2 (,\.A.) - Bir İspanyol lu. 

dula.n b<>c;kwnazı.danlığının tebliği: zılhaç lhıw1 şark cephesinde cereyan 
Şark ceı}hesinde Bcrcsina neh. cd,..n muharebelere gönUntı o1arıık iş. 

tine vanl~tır. tırak ıçln tspıı.nyol maksmlannn mn. 
Ilerlin. 1 (A. .) - Bugün as _ racaat etmiştir. 

kert kaynaklardan D.N.B. ye biJ- ---
8
--k-

1
-------

dirildiğine göre, şark cephesinin isi et çarptı 

J.latsuoluı Japon mllletine hitap e.. mı§tır. Oet de Htndistanm fimali gar_ 
dcrck millete sakin ve mlltte?lit kal- bt lıududundn. mumalleyhln enut nltm. 
masmı ta.vsiye. etmiştir. yapılm~ 01.:ın h&!"ekAl Hindistan 
Nazır impıı.ratorluk kon!en\nsmı §.imali garblBl tarlhtnin lmydet~ en 

m1lteıı.kıp bu beyanatta bulunmu§tur. muvnffıık tall muharebelerden birid!r. 
"- * 4 Geçen umum! harpte .Mı.aırda, Adende 

A 
merkezinde Bhılist.ok'ıın şarkında· BClytlltd re Alimler sokıık l:'i numn. 
ki btiyük muhasara ÇC'nhr ri, şim - rolı evde oturn.n 11 Ya§IDd i Tev:flk. 
dkien fiç ktlçük mulınsara c;i'.'mbc. Becer~no hil\iyctl meçhul l'9r bll;lklct. 
rine ayrıl ıstır. Ilunuıı neticl in- Li çarpmış. Tevfik ayağırubn yaralar-

Tokyo, % (A.A.) - AlmM, İtalyan Irakta ve eenu~ KQrdlstaı:ıda :wuhte. 
ve l:)o\·yet scnrleri bugün Matsuokayı Jl! kıtal ra lcumıında ed n general Au. 
ziyaret etm~lerdlr. ehin Lcek bu n<"..JJC Hlndlstıı.na f,"ltmc. 

gazrt<"sİ sutunlanıı mer k 
ve eyecanla okuy caklardır 

de, bu ç nb rler ioi.ıtdl'kl Sovyet mı tır. Hasta tedavi altına alınmış 

te ekklllien gıltikçe dahn ~ ı,m - Tahkikata başlanmı .. tır 

- l~tc ricamı söylüyorum. &k 
unıdn 'bir kUçUk oda var .. 

- Bıı mıı ric.an? 
- Dur, dn.lıa hitirmedlın. 
1'a~ fur gene sabırsız davrandı: 

17 Yazan: NEZ.HE MUHiTTiN 

Hı, n.ılndım. Sen piyano me 
rnklısu:ın. Pıvruıoyu -0rnva. mı nak. 
!etmem zl ~U} orsuıı. Hacet yok 
huna Şimdı gid ı s..-ı.na alonda -
kindı:ın mUkcmmel bir piyano ahp 
oraya yt>rleştiririm. 

• nra~a bırak bu söyliyc • 
CC'.Kl nn büyükanne ... Şimdi sıra.. 
81 d ~·l. 

Neye ı. oln asın kuzum? 
Vnkıt öl;leyi buldu. 

Tavfurı: er perde yük-
seliyordu· 

Is et , "'l olsun. Keyfim 
boy! ı LıJ or ! 

KorJ.:rn::ı. ıçc.rdeJdni kapmaz 
.a.ı .. G"I divorum sana! 

F.u .. zle'Tden sonra kulağmuı 
l ~etü f rltılar g~ldj, Biraz da. 
h_ dak v rtnce sa.raylı henunm 

1 ~ U.!t.!:'ClC'rok: 
Yuz ·Jtl•~'l.. yüz aklığı! .. 

Dcdi~ni d•ıydum. 
Tayfur bağır.) ordu: 

it ..,., ... ,.~ h p vcrmeğe 
meal ır del!llbı ben! .. 

Bır d kilro co:ıra T yfur ı1>nn • 
car .gibi kız::.rmzş bir halde ocfaya 
girdi li<'n hlç bir şey du •• ":.lanuıl 
ft yeni uyımıyormuş gibi g&ıen. 
.. ,.., -:arô: 

Bu l.ısn cevaptan sonra yanımıı 
yakla.şarak ısaçlaı ımı okşadı: 

- Vah vah. uynndrrdım !'l!Cni 
g:ıliba?. 

- Zarar )vk .. zaten kalkma 
vakti geldi. 

- Nasılsın bugün Neda? 
- Te kkUr ederim, daha iyi-

)'im, fa.kat ... 
- Bir Şey mi söylı) ecoktin gU. 

t:ellm? 
Kalkıp oturdum: 
- Evet Tayfur .. sPnden büyük 

bir lica.m var! .. 
- Emret yavrum ... 
-- ı.• kcıt k lıul euni)ec >ksiıı, 

diye ·lıı}~orum. 

- Nasıl olur bu? Beni. bir k:ı.. 
dınm arzusunu radde<lecP.k kadar 
vahşi mi zannedi)orsun? Tf'..eesUf 
cderbn ... 

Tıı.yfaro ıpohpohln.manm tam sı. 
l'M!}'dı: 

Onun bu uzun gevczcli~ni sa • 
bn·ln dini·~ klen sonra: 

- H:ıyıı·, dcdun. Oraya hır pi. 
yano yerleştirmo.k tckllfinde de -
ğilim, 

- Brı.nn ne U:kJif edeceksin': 
- Bir kiieük yntal: yerleştir · 

meği. 

Z:ı.va.llı <,,'<>Cuk ağzuı.ı bir knrıs 
açarak yl.izilnıe bllktlktan soıırn 
boğum boğum bir sesle sordu: 

- Yaa!!? Niçın bu?!. 
- Niçin mi? Dur İ7.nh &le 

yim, B!r l ı:re ben daima ynlnız 
yat:mağn. nl mğnn, 

- Fakat cvhlik hayatma gir -
dik artık. 

- Evet, do~. Ama ben evli ' 
lık ihayatuın girerken, eenin ta..-n 
nlafrnııgıı. bir gonç olduğunu dUşü. 
nerek böyle bir arzuya itiraz et· 
miycceıği.nl, hatıtA bwıu kendiliğin 
den yapacağ-nu wnmuşlunı. 

Tayfur ka"ŞUllda duda.kl.vm.ı 

Sefirlerin Japon hUktlmetırun ecya. den evveJ ccnuM .lngiıt.credekl fnniJlı: 
natı hak•unda tenvir edUmek istedik. lruvvcıU rinln kum&ndıu:n bulun. 
lert zannedilmektedir. makta idi. 

şündükıten eonra mühim bir şey 
kefffetmiş gibi: 

- Bu odaya bir yatak daha ila· 
ve edelim, dedi. 

Ben dudnldanmı bükUp om~ · 
:.arımı eflkcrek cevap V!Brdim: 

- Ayni y değil mi 1' Zahm t.e 
değmez •• 

Bunlart söyledikten sonra d·ır • 
gmoo. bir ta.V'll'la bnnyo odasma 
g-eQrneğc lıa?.trJandnn. Tayf ur der· 
bal: 

- Dur, bta.z, dedi. T-eıklifinı 

ben maalmemnuniye kabul ede • 
tim. Lakin bizimkiler! .. 

- Sizinkiler mi! 
- Öyle ya? .. Şimdiden lbaşı 

ının etlni yiyorlar. Dtşan bir a • 
dmı atma.ğa korkuyorum. 

OOlcrck: 
- Tuhaf, dedin). Niçf.n başmm 

etin.I y~? .. 
- Orasnıı bmk şimdi, dedi. Bu 

nu izah etmek istemiyorum. Se 
nin zeklina !bıralnyonım. 

Bu Eilzü uzatmak :istem.edim : 
- Sen UzUlme Tayfur, dedim. 

SWnkilcı"n nıeseiesini bana bı • 
rak, ben hallederim. 

Bu sözler de gururuna dokun -
du: 

ko~ unlar. Fnknt ben orada ynta: 
rıın. 

- Bak. bu obnaz jşte. Seni ra
hn.t8?Z etmek istemem. 

- Sen de bıı karışma. Ey, 
imdi memnun musun cannn! 

- Çok t eklIUr ederim. 
'l'ayfur bir ev övl.cme.k ister 

gibi tallı t tlı ,·utkundu. E n bu 
tatlı dUşUncc~·i kurcalanınk iste • 
miyordum. Ht'mt'ıı banyoya doğ • 
ru yü'rUdUm. iki adun atınca. Tay
fur kar§mıa golcrt>.k yolumu koo
U.. Ellerlmt tutup beni öpmek is -
tedi. Başmıı ar.kaya. M.tım. O mü ~ 
teheyyiç: 

- Odalartmn:r ayıracağız ama, 
beni yalnız btrUm!yacıabm, ®ğil 
mi? dedi. .Anlıyorsun ya! Seni 
çok eeviyorum NccU! Oh, bırak 
da. kucaklıyayım .. 

Mesele ciddileşiyordu. !.çimde 
bir şeyler alt Ue olmağa başladı. 
Faka.t r.ı:aaf mUt.b1§ olurdu. Kendi. 
mi toıpladım, Ve ona: 

- Tayfur, dedim. Sana bi?' ri .. 
oom dalıa. var. • 

- N edil' 'YM'"JDl. söyle. 
- Gel, şuraya oturalmı da sa. 

na anla.tayım. .. 
Oturduk .•. Ve !ben gene söze 

bnşlad.an: 

- Beni ibirlw.ı zama:ı kendi ha 

- Ne demek tetıyolllml N~. 

Bir Alman 
gazetesinin 

Takdirkar makalesi 
Bedill, z (A.A.) - Almu m&tbu. 

atı, Tl1rk • Almul rm•ı.ectwnhı taa. 
dlld münaaebetile Ulu., CU:mhurlyet 
ve İkdam guateıenn)A ~ele. 
rtn1 lırttbu etmekt.ecıtr. 

"Frankturter Çaytung,. Anknra 
muhab1rlnln NAJtı ok" bllflı#I Ue ya:r._ 
dığı bir makaJeslnl nc§l"edlyor. Bu 
makale ıu bakımdan a!Akadardır ld, 
TUrklyeyt alyut ananeJerl olmryan. 
mUnha8ıran ziral ve otoriter blr mcın. 
Jcket olarak tam)'an Alman c&fln 
umumlyeaine ~yt hakiki çehr. 
aile bildirmektedir. 

Muharrir, cnmılıuri,yet ballıt partisi. 
D!n YUtCeslni "'l'Qrk 111,..ıl hayatı. 
nm aeyri Oserindekt rolOnQ anl• YI§lı 
bir tarzda lfıdte etmekte d&hlU 
aiyast bamleııln ve cum.bwfyet. flklr .. 
1crinin ba.ı1z; 'QSıflarmı Çizenık millet 
ne p&rU arasındaki mOnaaebeUer! tet
ktk eylemektedlr. 

Mak.aıenin lldDd lmmmt\a Türk 
dmetintıı lktısadl t.etıebblla unauru o
larak g5rdllğU 1§1 uzun uzadl)'a tahlil 
edilmcktM.ir. Kakalede ~ l•t: 

Yeni TllrJdye devleti, TDrJdyeyl lk. 
Usadi bakımdan fect bir ftZlJcltc bul 
mll§tul'. EcMbl aenna~ ilrttsa. 
den yutmak gayreUerlne karp müca
dele etmek meotnıriyettnde JralDUfbT. 
Türk attisadl meselesi ancak beo ıııc. 

nellk plAnla halledi1ml§tlr. Bu pl!n 
TQrki:ycnhı eaııayfl~elİDI de:rpiş 

ediyordu İ§te bu sureUedir Jd devle.. 
Un muraknbesl altmda firketler kurul 
mlJ§f.ut·. Bu §irkeUer §!mdl tam b r 
verimle ~akladır. 

"Allı ok., bug1lııkU Türk re.fahmm 
eaaa temeli olmuştur. 

Amerikada kabul edilen 
Tahsisat 
kanunu 
Jayıhalan 

V~gıon, S (AA..) - Mcbusan 
mecllsl t.&halBatlnn\ mlltedair bOtUn 
kanun IAyUıala.rmı kabul etm!ft!r. Bu 
lAylhalnr altı ta.ne olup ta.allak ettik.. 
leri tahsisatm • yekO.nıı 4 mD,yar 600 

milyon dol:udu'. 
"lu senenin k.D.nunu•matn&!Qberı 

parıAm.eııto taratmd&n kabUl edilen 
tahsisat yekt\nu 40 milyar dolar olup 
bunun 26 milytı.rı icar w iare kanunu 
mucHı ncc m!Jll mOdafaaya t.ahs1a e... 
dfJ.miiUr. 

Oatdan Dala 
............ u•••• .. •••• .... 

'' Yazık oldu 
Süleyman 
efendiye,, 

Ulust& Nurettin Artanı ''Toplu 
lğne,,nin llk harflerile ''Yankılar,. 
yazar. BugUnkU poata ile gc;cn ga.. 
zotenln bu stitunund bir ben4 gör. 
düm. Serlevhası "Yazık oldu Slllcy. 
man efendiye,. idi. Aynen Jktibutan 
kendimi aıamı,yoru.m: 

"Şair lıclıı:et Keorml Qailar, 
"Yeni, biç bir :tamaD dojonerc de .. 
Dlf'.k dt'ğUdlr" baflCkh bir~ 
de u u~ IJulunUJ or: 

r.aıuaıılarda eaamı IKımm at• 
rıncJ.a. ) nl ncaU!l ı:tilrldlr, diye olL 
oıtn bir mısrağ ... 
ıw.çct J[cmal ne mıarağı tıfıkrar. 

Jıyor, ne pirin IMbal iiUflJ 1 • 'W'8l'tam 

yor ama biz. anlıyonm. Mmrat yazık 
oldu snıcynınn etendiye 
lll1!irBf1dır w piri de Or11aa VdL. 
dlr. 

F.,,..-t, bo nusmf, Reb~ KflDJMlln 
ır~ ettij;-tne göre Fraaaa ,.art V•
ı nlu 
Pricz pour pau\ re Gnrpar 
mısra~ .,D'11ıruftu. 

Bu ifşadan 80lll'a Myat.ı 

müddctlnoo d}ğli.rUük ve OMU' af· "'"' ~·ı vo uyuzdu aktı rahmet.il 
Uloyman efeudlJıe bir defa daha acı 

dım. SUl~'lıum N'cndlye bir kere da. 
ha ' uk oldu, dl e dftlUndOm. ÖJtc 
defa ınH' 

. ilcyman efendinin piU8ll J'Oldu, 
pula )°Oktu. ..-ınnı iYi edeaelc: Dlft 
-yoktu; fakat öltımliacbı. aoara keu.. 
dJ!llne ,.man mtt81J'l' ~ ,.a.ııt kita
be o bUto blltan memlekette IDe!J
hur "1)4ı, diye tAwdil buluJ'Ol'dak. 

Mııjcnıe o kitabe ~ 1ııe1o ldtıalııırı. 
nln bel'keı& t.nl'&fındaa f9ıo"lmen m 
önenılt nusrağt bir FraMlll l9lrtı.e 
alt iğretJ bir ....... = .... 

Zaftllt SüleyJDR?ı. fi~ ... ta 
görtıp glSreceğtn llOh ma.alaariyet dit 

kııCak Dlıllı Olktı. 
Vudı: olılu Garpu'daa cl8ıııme Sü-

1ııyrnMI f\ffondlye ! 
Hakikaten yazık otdu 8tlle1!ftan 

- Ay, d l"d mI}'Otn ! 
Diye tto~wa,. 
- Ev.at. 

- Billlkis, senın tam bir cen· 
tllmen olduğunu takdir edıronım; 
de<lfm. 

- o halde'!! 
kemlr.ı.yor, yfu;Unün rnuhtf'.lif nolr 
taıarmı nynattyordu. Bhuz dil • 

- Ilayır, bn& hacet ycik.. Ha -
reld'ıtondan kimseye hesa.p ver • 
mek meoburlyetind~ değilim. İate· 
eliğini lmbal ediyorum. Hemen 
eöyllyelim ki 'buraya bir yata1< 

lime bırak, Tayfur. 

1 
1A ! .. İDl!lan .koc98!J>Chn .rab•tma o. (IAUl(U,17 

hrr trnı ! (~ı ftlr1 •·------------• 
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ah keme 
alanlarında 

Kadın deniz gibi 
• • 
ımış ••. 

Bir kadın, kendisinden bir de çocuğu 
olan sevdiği bir adamı gözü önünde 

cezaya çarptırd1. Fakat. .. 
HENÜZ ya.vımn on hc§ı bile bul- J kendi'jl He yakmda nillb yapacatnu 

madığ'ı ilk b~kı~ta anıaıılıyor. söylemi§ ve adı MU§erref olan kız da 
u. O kadar ki kuca~ında \•iyakllyan ! evine hiçbir ıey aöylemlyerek HU... • 
\rnı<ju ile kendisini görenıer hayret. medJinın gelip kendini evdeıı iııteıne. 
duraııyor; sini beklemiş. 

- Yahu. kendisi lıenUz çocuk!., der lfaltat bu intizar o kadnı uzun sür. 
bi birlbirlerine bakarak ,efkatle müş kı. nihayet karnındaki çocuk 
lUa•tyorlardı. O lae hiçbir şeyle alA- bllyUmeğe beşlamt§ ve bir gUn lfİ 
dar oınuya.rak mütemadiyen çocu- evden Paklayamaz olmuş. Her ıey an. 
u 8&Uıyor, uyutmağa çall§lyordu Laşılmıı. Mütecaviz kunduracı yakaıa. 

A.tır ceza mahkemesinin kenarında. narak ağır ceza mahkemesine veril.. 
~re ~kmtısına oturmuş, arada ıniş. 
SOcuğundan fırsat bul .. ukça elin. Bu mlidd!!t zarfında da çocuk dUn. 

ltt elanek kınntılarmı pencereden yaya r.elml, ve kız evinden aynlarak 
Y8 gil\•crclnlere aerplyordu. bir eve hizmetçiliğe girmiş, böylece 

811 .. oY\lncak ana!,, öğrendiğime gö hem 1;11iışarak, hem de görülmemif 
Tophane.ıe oturuyormu~. Bir müd- bir düşkünlükle çocuğunu bUyUtmet• 

t evvel tnahııı.J.le arasındaki eskiciye başlamış. 
kkabılarıru çMJetmek tlzere gö. lş böylece mahkemeye düfttilrten 

Ü§, Kunduracı: sonra. kunduracı kızın aileıine ve kı. 
- Şuraya otur, ayakkabılarını ver? za hıı.ber haber llatUne göndererek be. 

ı,. men nik!h yapacağını davalarından 
~\Uı<luracının elediğini Japmı~. :fa. vazgecmelerlni teklif etmi§. F&kat ıu. 

kunduracı ayakkabılarım çiviler. ztn aUeııi kabul ettljti ve, hiç tıınlt 
~t' 'lokağın te:ıhaııgından istifade· ile edllmı>diği halde kı;r; kabul etrnemı,: 
tı &talık kapıyı kııp11.tmı~ ve kızın - Bu dünyada ben yalnız ba§mıa 

~l\~ atılarak dıµteld Maya .:orla çocuğumu bUyütmeaini blllrim. Beni 
ll !tlenıl§ ve... evvel! ;;stemiyen adamla §imdi t9 bu 

er ~ lılttlla..:n sonrp kunduracı kernyl! dtıştUkten sonra kaUyen n. 
llUsameddm ımsey.: blr şey söy ıenmem!,. diye diretmiş, durm~. 

"Dlesi için ~..ıh·arnuş, yakarmış, Tabil muhakeme gizil oldutundan 

- --- dunıııma ssfhaaını ıstrenmek kabil O. · 

lanınuuştı. Fakat bugün karar verile. 
ceğl için celt!Je açık olacaktı. 

KüçUk ~ne, bUyUk bir ciddiyetle 
karan b~kliyordu. Vaziyelinten ~ 

1 ğun t-al>aslle artık hiç bıı.ntmıyaeağt 
anıaı:ılıyordu. O kadar, ki mahkemeye 

• ftu de' re i(•iaılc mihver lehine girlldi~l ve davacı yerine oturduğu za. 
man da son sözlerile yeniden mamu.. 

i, bozul\, 1:e:ıirJi ..ıe..,Jer t;ıknrmış nun cr-zalandırılmatınu isledi. Ancak: 
Şahtım. 'eft -genifj ö~üde vatan _ Cocuk içtn hlçbtr para a.temı. 

nneti ~<'!'<: esinde mtltaıea e. yonl1n. Sadece c~ 'ftrilaUpl .._ 
l l m ı. 

''--· Neticede delikanlı 
oıA&t ıh " J ·ı, Tı rk Al ma n z sene müddeUe hapee mAhkQm edl1.. 

tluk nnlasma:.mdan beri 1 di. Kü,.Uk anne karardan ııonra hiç 
Yer k b u·-· "' • a c ıgt l?eret v~ 1 bir şn:v söyle.miyerek çocuğwıu ku. 
gı hislerini cına f•ı'ız•h le 1 · .. ,, ' cakladı \'e yavq yav&§ mahkemeden 

dıracak , en·ı hır çı - ' 
•' . dışarı çıktı. Giderken ayaklarmm. ha. 

&çmıstır. İşte mı!ı\'er bu yeni ' f1f h fü titrediğini farketmlştını. 
içinde ~adakatJe ytirüdüğü 1 a . 

ime, mesel& benim ,iibl onun. Delikanlı ise dışarda diğer mevkut 
~bir ideolocya Jhti11fı taşımı· ark~daşl'l.rına: 

kalemler, her 3eydeu cv\'el - N" olacak, dedi, 2 sene yedik iş. 
kıymetlerini mahfuz görmek tel Karı kısmı bu. Yalvanr, yakanr, 

nlveti altında mihvere dostluk ı aldırmazsın da, een ricaya başladm mı 
rıni uzatabilir! r, burunları kaf dağına yUkeeUr. '1'1!ıvek. 
1'frclp Fazıl ICraakUI' It •(Haber\ · kel\ ıememişler "~adm deniz gibidir., 

~ * ~ diye ... 
Jerev k • d · Ben daha çok kUçtık annenin halini 

s ıye aır merak ettiğim için kendialni uzaktan 
~ clAJıllerlndı>n büyük hir lw;.. l takip ediyorclum. Za\'allı kız, ancak 

.. .:aderın akıl em1ez bir clh·Q6ı o- koridorun öbür ucuna kad&r gldebll,. 
JiL • ba)atta Çok oı.l3ct ~mlıler 1ı mııı va rocu.ı..•nu ku .. • .... a baaarak 
~~ılıt ··ı s .. s~ ..._., ... 0 müşlerdlr. Me8CIA biçare I bir kö.eye tekllml,, ba§mı duvara 

wıremdrın goı.forinl ~'Umdu. a9.yıyarak hUngUr hüngür ağlıyordu. 
'l:aıba!l Cf!!IBJ:eelnin arkasından yil- 1',akat her şeye rağmen hak verini 

bir tıP.k ki,! yoktu; bir seneri · 
bulm Jştu. 

gibi umı11n1 bir mezara Jöm\h'tlr. 
dl..Bettthoven,üç J>erdeill> oper&111 

elio,. lllMlneye konuJdı.ıtu 7.am&ll 

ı: ıtahetıerint ne insan, ne ı\let 
ndl"ll hl~blrtnt ı'ftmeden sadece 
yle taktp f'tmek azabma ve 

<ıb.UlJnn nıtramıştı. Schıunann, 
1 bir ırmata atmış. kurtarıl. 

f:.kat lkt IM'!fte l'attıktan sonra 

llir\\ ynrdıındıı sönüp gltmlştl. 
bert, "" huri alar vllcuıla getire. 
1i bir kutlretto lk<'n 81 yn.5JDd:ı 
,c tutul ıralt ln'5afıınca hlU'C.lll-

Polonyalı Chopln ~ ic;ll bir \ '&.. 

~\Prdl· \ardıgı t:ôhrcte n.ğmen, 
f uıe, iı.t Ular ve ihtllAllerle ya. 

memleket de.rdbıln de zehlrl dola 
krrk ~mı balmad&n K"h ı-ı,. 
kurbenı otlla. 

:li ek' gene oralı bir musiki di
l kayt,ettik: ~L BUyük 

mftk! 81 Y8flllda lltıyor; .._ 
Clllclen lmraloP ldkWbıt kuaıı. 

yardım etti.ti memlelret.anı wı 
öınıtbace oab!tliı nmkaddee ela 

ı·ne perifao halde lmaknrak. .. 
bu fHUm iki senr p'V\"el vuıtua 

'dl, arbamdft kıırtulnınş koca 
lir .._ brrakmanm teee1Bsiyle 

nnlt olac!aktı. Ne yazık ki, can 
vnmlnnıt, c1uclakls.r1Jlda ebe. 

kördttttmııe kahrolup gidiyor. 

ı. benee. yukarda ıııtmıerllll 
......, WlhJan anuımda hhı-

~ - feuuı ı.abet fJC1en 
kmdlaldlr; .aıarem. fakat 

11• Paderevskl ! 
- Refik Halit (Tan) 

ADLiYE MURARtRI 

Nakleden: 
- Hayır. Hem başkslarmdan 

duydum. He m de kendisinden .. 
- Başkalarından duyduğun 

liı.flaıa lüzum yok. Kendisi ne. 
ler anlattı! Bunları söyle bana! 

- Biraz önce efendiruiR şer. 
bet götürmüştüm. Dönel'ken ~ 
şeda. ile karşılaştmı. Bana '6Jrle 
bir taş attı: "Artık eski çamlar. 
bardak oldu, İkbal!., 

- Bununla ne demeı'k ilbemiş T 
- v allalıi birdenbire bir şey 

anlıyamaıdı:rn, durdum. O, yanı • 
ma sokuJdu: ''Nasikterin hasta -
lığı geçmedi mi?" dedi. Ben: 
''Onun hastalığından haberdar 
değilim" dedim. Hofeda güldü: 
"Demek ki, efendimiz ODU kas -
ten davet etmemii. Şimdi buna 
daha çok memnun oldum. Bey -
kO.Xu neyzen yarın a.kpm da sa. 
raya gelecek. Yine bir cihannü.. 
ma eğlencemiz var. Bu it para ile 
değil.. sıra ile." dedi ve kah· 
kabayla gülerek yanwndan &"/ • 
nldı. 

lkba.1 ile bu <1ereee istihı.a et. 
ınS cüratini &hı*ırea ~ 

93ic 2Jaiilta ilaş6aşa - ,,--, 
~ - -

....... 11 
lllr lbt11açtır 

y ALAN 11e inanmak ... Bunlar-
dan biri fena, diğeri ihtiyaç

t,,. Jnaanlarda inanmak ihtiyacı ye
rini hiç bir ıey tutamaz. inanmak 
ihtiyacı imanları doğru söyledikle
nne inanJıkları büyüklerine, ôlim
lerine, sevdiklerine bağlar. Hele 
.öylenenl.er hahikat oldukça bu 
bağ kuvu.tlenir, artar, kuvvetle§ir. 
O hale gelebilir ki, onların söyle
diklerirıi dü§iinmiye bile lüzum gör 
. ?leden l)ir hakikat olarak kabul et
miye ba,lar: Bu aözler arasında 
havaalan.ın alamıyacağı cümleler 
bulunmasının zararı yoktur, O, bun 
/arı da bir kelimesini atmaya lü-

zum görmeden aynen benımser ve 
bunu, niJfuz edemediği bir hikmet 
gibi telakki eder; karşısındakini 
bir doğruluk mabudu haline getirir. 

Günün birinde inandığının ya
lanını yakaladı mı, ta icinden, ben
liğinden sarsılır. Masallara, hayal
lere aldannuş olmaktan çok doğru
luk malmr.lunu kaybettiğine müte
essir olv.r. içinden: "Bana yalan 
söyledi,Jiden değil, sana inanamı
)'acağrmclon .muztaribim,, der . 

On.ur ba.şkalarına inanmaya 
başlamasr bir gün meselesidir. 
Çünkü 1n.•an inanmadan yapamaz, 
muhakl:ak inanacağı birisini arar. 

Osmanlı tarihindeki 
(~rafı dönkil M;!-ıda) 

Bu v&ka. Uçilnctl Mehmet zamanııı.. 
da oımuıtur. 'O'çımctl Mehmet padi§&h 
olup namazdan g-eldlkten aonra tahta. 
oturur oturm.u kendine rakip ol&bi. 
ıecek on dokuz kardeflD!n bulundufu 
nu düşUnUr, demek Jet en çok dU§ma. 
mana ve rakibe ben malikim diyerek 
(Mustafa, Oırman, Beyuıt, Selim, Ci.. 
bangif'. Abdullah, AbdtlrriJıman, Ha
san. Ya.kup, Alemfah, Yuaul, Hbeyin, 
Korkud, .AlL tabak, Ömer, .Al&eddin, 
Davut) i.mıindekl kardeflerlni öldUrt
meğe karar verir. Bunların en b(lyütü 
on ve dtterlerl de daha 'aptr yqlar. 
da '" memelerde çocuklan:IL Bu kü. 
<;ük yavruların bile rekabetinden kor. 
kan hain Mehmet yavrucuklan gece 
uyurlarken annelerinin kueafmd&n al 
dırmtt ve 61.dUrlllmelerlni dllıdzlere 

emretmişti .. Masum yavrucuklar gad. 
dar cenA.tıarm elinde can' Yermlfler ve 
ıavaltı ~lert. •çlarmı, bqlarmı 

yolan.~ yalval'lmflU9& da biç kıymeti 
olm&mlft:L 

Bir padlşahm tacını ınuhafaa et.o 
mek için feda edilen on dokuz cocu. 
ğ\.uı hiçbir kı:ymeti yoktu. Bu on do. 
kuz yavrunun tabutu resmt kavuk ve 
sorguçlar1a sllBleııerek saraydan çıka. 
nlmış ve Ayuofyada hazırlanan yer. 
terine gömUlmllştU. 

Blr müddet 80m'& JMldif&lı Ahmet 
bir kan.un çıkaranlı: kard91 öldürW. 
meaiıli ortadan kaldırdı. Bunu mey. 
danda yapanuyanlar, stall gizli ço. 
cuklar dtlnyaya gelmeden dU,Urttiyor 
veya dofar dotmu bOldUJUYorlardı. 

Bın:.dan sonra. on ildnei aınrda bU 
işler biraz ha!iflemlş, hattA bir aralık 
annelerin erkek mltlarmı fedakA.rca 
konımalan sayeırtnde bQabfltiın orta. 
dan ka11on~ Niteıdbı on Oçl\n.cll 
ll.Blrd& erkek evl&.ttarm y&fadığt görll

lllr. 
Gene bunııun netiCt'..&idtr iti tam o 

zamanda J.fııstafa ne üçUncU Selimin 
taraftarları anaamdakl kan,lı vakaları 

lakendn F. SERTELLi 
hak verdim. Çektiği bunca ıztı -
raptan acnra, demek ki, tekrar 
padişahın gÖEÜne girmeie mu
vaffak olabilmiş. 

- Ziyanı :ydt, dedim, madem. 
ki bu iş paTa ile değilmiş, o hal. 
de şimdi sıra onundur .. biz isti -
rahat edeceğiz. İşte buna pek 
memnun oludum. 

Sinirlerim. - riedeDse • birden. 
bire~. 

Murat Efendinin gönderdiği 
haberi dftşi)nerek, kendi kendi • 
me: 

- Bu neticeye sevinmeliyim, 
memnwı olmalıyım .. 

Diyordun:. Yalnız İkbalin ya. 
nmda gunınmıu muhafaza.ya ça. 
hşarak: 

- Sen iyi ki. padiphm, be • 
nim yamında Hoşedaya yaptığı 
muamelelere şahitsin lldbal ! Faz 
la bir lltY söylemeğe ltızum gör
müyııona. 

Dedim. lkbal • gOya muztarip. 
mişim gibi - beni teselliye ça1ı1t 
tı: 

- ~ hu11Mıj1D1! 

facialar 
Ayasafga 
öldürülen 

camii avlusu 
şehzadelerin 

mezarlarile doludur 
çıkarml§tır.Nihayet Mustafa taraftar 
ıan, Mustafadan ba§ka bUtUn erkek 
kardeı ve evlatlarını öldürmeğe karar 
vermişlerdi. Selimin tara.ftarlan da 
aynı fikir ile Selimden baıka diğer 

kardeş ve evlft.tlarmı oldUrmeğl dUşU.. 
nilyorlardı. Bu yüzden hepimizin blL 
diği vak& ortaya c;ıkmıı ve lıer iki 
t&ralm gayretue, b9Uln er~ek çocuk 
lar iSldUrUlmU,. lldncl Jılahmuttaıı bal 
k& erkek· kalm&Dllftı. Halt! ildııcl 
Kahmudu da bir cariye kurtarmıtt.ı. 

lılustai'adan ba§ka o al.teden kimse 
kalmadıtmdan herkes lstemiyerek 0a 

na itaat ediyordu. 

İkinci mahmut bU kanlı \r&kalan 
atlattıktan sonra kendisiDe rakip hiç 
bir erkek evlat bırakmaınafa azmet
ml§ti Fakat bu 1§1 açıkça yapamadı. 
Yalnızca kadmııı.rdan biri erkek çocuk 
doğurduğu vakit fevk.alAdo memnuni 
yet gösteriyor, §enllkler yapılması ı. 

çin eınlrler veriyor. Fakat aradan bir 
iki ay geçince çocuğu bareme gönde
rir orndan artık celllda verir gözü 
önllnde öldUrtUrdil. Sonra da ,eb.zade. 
nin bilmem hangi haatalıktan öJdU. 
ğünü etrafa i!A.n ettirirdi . 

O zamana ait olan vaka nUvis 
tarihleri ve LQtfi tarihi gözden geçiri,. 
lirse atk Bik ikişer, Uçer ayhk çocuk. 
larm ecellerile öldükleri görülür. 

Artık işler o raddeye gelmi§ti ki 
gebe kalan kadınlar çocultıarmm kız 

Bu işin kokusu yann meyda.ıa 
çıkar. Ben hiç bir zaman H*. 
danın sözlerine inanmam. O, ya. 
lancmın, düzenbazın biridir. A • 
yak üstünde binbir yalan söyler. 

Bundan sonra lifı kapattmı. 
- Seyahat hakkında yeni bir 

haber var mı? 
- Evet. Bu akşam Fuat Pa

şa saraya gelecek ve padişahlci 
seyahat meselesi hakkında görıi. 
şecekmiş. Galiba seyahat progra 
mı da hazırlanmrş. Nadir Ağa. 
run dediğine bakılırsa. A vnıpa · 
ya maiyeti şahaneden hiçbir "ta
dın gitmiyecekmiş. Hıe-p erkekler 
bulunacakmış .. 

Oh.. Bu habere memnun 
oldum işte. Aman İkbalci~m, 
sen bu gece etrafa kulak .;er. 
Fuat Paşa gelip gittikten sonra 
tel:rar sızacak haberleri gece ol. 
mazsa, yamı mutlaka be.na eriş. 
tir. 

- Halbuki ben ge<;en f{Ün §ÖY 
le duyınu<jtum: Efendimiz yanı . 
na birkaç kadın da alacakmış. 

- Yalandır. Ben bunu imkhı
sız görüyorum. Alsa alsa kadm 
efendiyi alır. Buna da t.esettür 
meselesi manidir. Kapalı gitse, 
bir yer göremez. G!vurlar için · 
de de hoş ka~maz. A~ılsa. buna 
da padişah razı olmaz. Bu sebep
le kadın götüreceğini sanmıyo . 
nım. 

ıaı prio bir hidieeye daha 

olma3ı için gece gündüz aua edeıler, 
vaadlerde bulunurlardı. 

Nihayet Abdlllmedt aımemıtn a.. 
kıllılı!t ve fedakArlığı: ayemnde ba. 
basmm keskin kılıcından kurtulmq. 
tu. Abdülmecit de ikl a.y!ık olunca 
Ma.lunut anasından çocuğu tatetml§, 
anneal (çocuk hastadır, odadan çıka. 
maz, arzu buyrulunıa geıı.p genıııı. 

ler-) cevabını Tel'IDlf.. Blrk&O del& 
aynı cevabı alan Malı.mut, bizzat gtdip 
MecJd1 anasmm kuca.fmd& glrmllf, 
kendi kucağına almak 1.stemif, fakat 
anne3i sonra geri alam.ıy&1:&ğmı bildi. 
ğ1 için "kemlkleri zayıf olan, ooeuğun 
lncln.aeğini., kendi kucatmda Ur.en • 
vebllıteeğini aöylemif ve ftrmemJt, Bu 
söz kar§mnda lıılaJımut da çocutu çeı. 
kip alamamA§ .• ve anaaı çocuğu ı&kır. 
dı 8'5ylc~r1p, yll.rtlyUnceye kadar bu f6to 
kilde muhafaza ebnif. Ve nihayet Kah 
mut onu iSldllrmekten vasgeçmlftl. 
Abdtilblzln anaaı da aynı tekllde ha. 
reket ederek evlMım kurtannağa mu. 
vaffak olmuştur. Ve Mahmut Mecitle 
Azizden ba§ka. bUtUn evl&.tıanm öl. 
dürtmU§tUr. 

tşte Osmanlı saltanatının bqtan 
başa cinayetlerle ve katillerle dolu oa.. 
du~u görmekle bugün eeTe aeTe kur 
duğumuz ve bir kılnnıza bile doku. 
nulmadan yaşadığımız cumhuriyet 
devrinın açııması zulüm ve istibdat 
devrini kapanu~ır. 

Son 

temas etti: 
- Fuat Paşa ile Ali Paşanın 

da aralan açılmış diyorlar. 
- Bu, yeni bir mesele değil. 

Padişah onların aralannm dai • 
ma açık bulunmasını istiyor. Zi· 
ra ikisinden de çekiniyor. 

Hı&.kikat de böyleydi. Uk sene· 
terde Hüseyin Avni ve Rüştü Pa. 
şalardan çok çekinen Sultan Aziz 
şimdi de Fuat ve Ali paşalardan 
adeta korlcuyordu. 

Fuat Paşayı daha dürüst bu • 
luyor ve ötekine bira% daha 8.1. 

itimat gösteriyordu. 
Böyle olmakla ber~:ber, her iki 

sinin de bu devlete büyük hiz -
metleri vardı. SuJtan Aziz bun. 
ları takdir etmiyecek kadar nan 
kör değildi. 

İkbal ile bir hayli dertleştik • 
ten ve Hoşedanm bir gece sonra 
tekrar bir ney alemine hazırlan . 
dığını öğrendikten sonra: 

- Haydi git artık. tkbalciğirn. 
Seni ararlar. Çok kaldın yanım
da! demiştim. 

İkbal gittikten sonra, Hoşe . 
d<1nm ikinci bir (cihannüma) 
eğlencesine iştirak edememesi 
için bir çare düşündüm. 

Bu suretle izzetinefsimi kur . 
tarmış ve kon.nnuş olacaktım. 

İtiraf edeyim ki. sarava girdi· 
ğim .stünden. beri bu - e2er ta.bir 
caiz ise . ilk kurduğum tuzaktı. 
Şöyle düşündüm: 

SAYP'A-1 

Fıkra .,,, 

Hangisi çok 
Mizah edebiyatımnda eli. 

lencilere dair de bir bayii fık
ralar vardır! Bu fıkralardan 
bir çoğu huil ile dilenciyi 
kartılaıtınmflar, aradaki ten 
benzerliği ortaya koymak is. 
temiflerdir. Meseli bir taneai: 

Hasiain biri cadde üzerinde 
bir ev almış. Fakat dilencile. 
rin biri gelir, biri gidermiş. 
Her kapı çalındığı zaman da 
huiı batını uzatır; hiç bir f8Y 

lvermiyerek: - İnayet ola! 
diye savarmış. 

Bir gün kansı: - Yahu, 
demiş; nedir bizim bu evden 
çektiğimiz ! Bu kadar dilencisi 
bol cadde hiç görülmüş teY 
değil! Bari satalnn da bqka 
bir semte gidip biraz rahat e. 
delim. 

Hasis cevap venniı: -
Sen teliş ebne kanağım; Is. 
tanbulda bu kadar dilenci var 
sa bende de o kadar "inayet 
ola!,, var bu gidişle zaferin 
bizde. kalacağına emin olabi-
l. . ' ınm. 

NFSRETTIN 

PaRon. - Siz diba izin almadan, b 
nW bırakıp gltmlplnlz. 

Memur - Balıa.m ölmt1't8 cenatt. 
sine cfUlml ..... -·----ı Bili ..., 
plıadet ef;melldlr/-

Fransa 
h·arbini 

filme nasıl 
çektim? 

Yazan: Dr. Hans Henkal 

YARIN 

HABER' de 
Başlıyor 

Mademki yarın akşam Bey. 
kozlu ne}'7al tekrar davet edil -
miştir .. saraya gelecektir. Onu 
sa.raydan uzaklaştırmak ve d -
hannüma eğlencesine mAni ol • 
mak. 

Bunu yapmak için gizli bir el 
18.zımdı. 

Bu eli buldum: Tablaıklr Ah . 
met. 

Ahmet, akşam yemeğimi ge • 
tirdiği zaman ona. hediye muka 
bilinde bir mektup verecektim 
Mektubu derhal yaz.dım. Bu km::ı 
bir ka~ satırdan ibaretti. Ney .. 
zen gelir gelmez bu mektubu o. 
na vermek. 

Mektupta şunları yazdım: 
"Azizim, 
"Efendimiz rahats-ızdır, bu ak 
"şam mi kabul ethmiyecek 

"Zer. Hemen saraydan uzakla 
"8tnız." 

Teşrifatçı Nurettin 
TeşrifatGılar arasında bu nan 

da bir kimse yoktu. Fakat. ne:\ 
zen ne bilecekti. Bu mektubu a 
lır almaz korlrudan t.ersyüzür l 
dönüp gidecekti. 

Ta.blak!r Ahmet gelin~. ken. 
diaine mektubu uzattım: 

- Ahmet! Sen namuahı, iyi 
kalbli bir adan.sın. Yarm 611e . 
den sonra sara~ BeykOlldan biı 
MY?Sl ~lecek. Elinde neyini ~; 
rünee onu ta.nmmı. Bu !Mlrtub· 
gislioe ona ver'. (~ t'ar ı 



Artur Kollarson ise odasın
da kapıya doğru şaşkı: şaşkın 
bakmaktadır. Olup bitenden 
hiçbir şey anlamıyor. Tehlike. 
li bir vaı-iyette bulunduğunu 
sanmıyor, çünku arkadaşının 
bahsetti~i meseleye dair hiçbır 
bilgısı yok Yalnız adeta tıtri
yor ve kuvvet iz bir halde kol. 
tuğunun üzerıne baygın gıbı 
düşuyor 

-3-

SAAT BiRi YlRMI Bh.._. 

GEÇiYOR 

~~ E =Kc§ldor 
1 

EN SON O K '"KAiı Prati~ güz~llik bil~ile~İ n.~~~ her feda ~ttiğiniz saf:' 
11- Terlı, nemlı el ho§a gıder bır zunuzun şeffafhgnu, tazelit 

KüçüK llinlar kuponu 
1 

§ e Y değildir. B u ~ :1 n l a azaltır. 
tB• ınıpona eklenerell gonderil~ herhalde mücadele e~ıdır. Re. 4' lyi yeyiniz. Çoğumuz çtJ. 
•"rı:M u1.nıan Er 8<1• Dakikada pa. çetesıni v"rdiğimiz solüs)on çok yeriz. Ağzmıızda bol tükiifl' 
n.au •etrodilecekUr. Evıeame ~klitı faydalıdır. Yaptırıp kulla.nrnamzı ifrazına meydan bı~ 
r6•d•n.'9 oh;rucularm mahfm uı. tavsiye ederiz: Halbuki bu ifrazat hazmın 
maıa ti.lere -.r11ıı ad.tealer1D..I ı,ucUrme. Formol 10 gram. teinture de dIIllCJSTdır. Mideyi yorulma> 
ıert l&zma.) benjoin 10 gram. gUl suyu 500 korur. Bilirsiniz ki mide neld 

Evlenme teklifleri 
gram. iyi işlerse cild o kadar le& 

Ellerinizi önce iyi cins bir yer. kalır. 
li sabunla yıkarsınız. Sonra bu. Bol sebze, riy seb7.e, S3i' * Ecnebi ve ekalliyet mekteplerir. :< 

• ça!::>uk hareket ediniz. Bu su. de hocalık eden orta yaşlı. kumral or- solUsyona batırırsınız. Birkaç yaş meyva (mümkünse ka.b 
retle birçok zorlukalrın önüne ta boylu bir bay; gUzel, ııarışm ince dakilta bırakır. çırarırsımz. Ken. yemiye çalışmz. 

Artur sana ne vakit aşkını söy. geçmiş olacakJmız. Bana ina • yapılı tercihan Y6§11 gözlü blr bayan. di halinde kurumasını bcldersi. Cürükler 
ledi? Bu gece mi? nımz. la anlaşmak lııtemektedJr. Kazancı niz. Bu işi üç dört günde bir tek Çürüğe -pek ehe:.nmiyet vef 

- Evet, birınci perde ka • Bu sözleri söyliyen yabancı bir aıteyi geçindirecek kadardır. Milli. rarlarsıruz. yiz. Düştük, bir ı. rimizi -ft'-
d d 

yet mevzuubahs değildir. En az orta 1 \T d . k atbil ld' • !?'' 
pandıktan sonra. ka ın sesin e ı~tıraba benziyen tahslllı olması ve ıyi giyinmesini ev e ınma yı an en e ıver:- mt gittik~ morarı.:ı.n lekenin 

Ledi Gordon adeta sevinç bir ifade vardı. Bu kadın adeta işlerini bilmcsl lı\zımdır. Bilhassa !er giyersiniz diliğinden geçe<:eğini diişiin-Or 
delisıdir. Hakikaten ne mesut yalvarıyordu. fakir ve klmse"liz olan tercih edilir. :J. İyi uyuyunuz:yatağa girer. dırnıayız. Hele yüzümüzde 
bır hadise. Ledi şimdiden kızını - Bu gidiş Artur için de ha. <Sermet) remzine müracaat - 2U3) ken aklınızdan gündüzün btitün se aldırış bile etmeyiz. yi1$ 

Yırlr olacaktır. Buna emin ol. * Küçük :faknt iyi kazançlı bir mü- heyecan, üzüntü ve gailelerini m';....o,:ıe ise .. O v-·1·:t güze]1=~ 
bir sato sahibi olmuş, şatosuna essese .sahibi orta halli bir aileden ne. S w raf ~ tı.Aı uo· 
lngıltere kralını misafir eder- masaydım zaten size telefon et muaıu, dürüst. ;y1 abıa.kıı, dedikodu. , çıkarmaya çalısmız. ag ta ı. zı bozuyor diye bizi biraZ 
ken goı"tiyor. Bu bir rüya ka. mezdim. Eğer nişanlınızı biraz dan :ııo,ıanmıyan, §en b!r bayan tanı .• - ruza yatınız. Sa'baha karşı sola şündürür. Ona da muvakkat 
dar giızel bir hakikat. Fakat olsun seviyorsanız bu nasiha- mıık vo evlenmek istemektedir. Re- da yatabilirsiniz .Uyumadan ÖD• zile baktığımız için pek üzii!: 
ruya gibi uçan, rüya gibi alda. timi ınuhakkak dinlersiniz. 

1 
simle \KUçült 204) remzine müraca • ce geri!1iniz. Sekiz saatten az sU. yiz. Halbuki: Çürüyen yerdt 

nan bır hayal değil. Muhakkak - Madam... at • 204 ren her seferki uykunuzu erte • zan umulmadık Rrızalar rııel 
IJir şey. Birkaç gün sonra mis- - Sen - Ceymis ha~tanesine si gece daha fazla uyuyarak te- bir iltihap başlıya bilir. ~ 

K 
telefon edı"nı'z. Oavı't Kollar. iş ve işçi arayanlar: lafı edin=z. Çiinlrii: Uyku binbir ı'"in mo,,..,ran yen· derhal ,,/-

ters Artur ollarson şatosu ne!:. ~ ·~ ..w 

Şimdilik, saatle mühim bir vereceği kabul resminde... sonun neden öldüğünü soru. • Pek iyi ıngllizce bllen bir ıınıver. manevi yorgunluk içinde yıpra. yağı ile oğuşturmalı, sonr' 
alakamız yok. Ledi Gordon 1 Londrada yaşıyan birisi Le. nuz... ıııte mUdavımı bir ~nç kız ve erkek nan vücudun en kıymetli enerji kolle karışık su ile soğuk 1' 
PikDrst heniız yatak odasına di Gordon Pikurst'uıı tatlı bir - Yarabbi! talebeye mlLnlt fiyatla lnglllzce derE- iH'l.cıdır. Unutmayınız ki uyku. "'CS yapmalıdır. Bu koıı1P 

kil k 
. d d ··ıd h l dı - Belkı" de oradan sı"ze ı'htı". lerl verl!r. (B. 49) rcmziM müracaat. r bandla yerın' e bag·1- __ ı çe mi · nıyetın e egı ır. Ü ya içerisinde yaşa ğını an. tllo kursundan mezun. noter daire anw 

Kib b ak k Yarin katledl·ımı'ş oldug"u ceva. • Beykozda, iskele önllndekl dal. B t_..,.,.,..1.r h •~'l.ıik,,. ... ; .. 
· ar kadının u c;am uy u }adı. Onu bu tatlı ru"yadan u- sinek 4 ay stn.j görmüş, tUrkçesı kuv u \XUu , can u;ıu ~ ~ yanda. gönde ııeklz ııaat kazıkta bek.. 

su bir türlü gelmiyor. Zarı! dö. yandırmak istiyor. .:>mı vereceklercLr. Rıca ede. !iye .r Uç kişi~ ihtiyaç vardır. Gün 11etıı ')ır b'\yan yazıhane ticarethane nü alır. Hem de çürüğün gc; 
şemeli küçük odada karşısında Telefon deli deh öttü. rim, hemen bu akşam Londra- de 2 ilra yevmiye verilecektir. oıger ve ounu benzer yerlerde daktilo ota ceğı uzun istihaleleri hızJJ 

tu 1 
·· } k Fi Led G d k yı terkediniz. mesai tnatlerinde ağ kurutacaklardır. rak veya yazı işlerinde çalışmnk liı rır az zamanda krrmıztlıktall 

o rınuş o an guze ızı o. i or on kızına oak.::ıra temel(tedir (S. 126) remzine mUra ~ 
ransdan gözlerini ayıramıyor - Öldürülmüş mü dedi- Fatih, Krztaşmda 58 numarada hacı caat. luğa, sarıya yeşile, maı,;;ye '.ı 

'çini cekti ve: . 1 il il il 1 suıeyman Akarsuyıı. mUracaat. h t · d'' ·· tenin V 
Ledı' Pı'klırst kızına hayran ş h · 1 f d' nız a o a o a o • tkmaıe kal!\l'I veya önUmüzdek1 aye grıye onup - üp esız o te e on e ı. · · ·· ·• ... • L<sc son sınıftan ayı ımı§ oldukça 

hayran bakmakta hakl:dır. Böv yor, dedi. Yatmadan evvel sa- Esrarengiz kadın telefonu daktilo bilen bir genç iş aramaktadır. ders yılma hazırlanmak tSteyen orta rengini almasını temin ede!· 
le bir kızla herhangi bir anııe na bonsuvar demek istiyor. kapamıştı. Bu sessizlik içerisin (R.G. '/4) remzine müracaat. ve ııse talebesine ucuzca fnınııızca Arı sokmasına kar~J 

d b k d . Fi • R F tU k dersleri verilir. (0.T.J remzine mUra yapmalıdır? •. 
iftihar edebilir. Açık pembe _ O mu? O kim? e u a mm sesı oransm umca. ransızca, r çe yazar 
robu irerisinde Florans akılları kulaklarında hala çrnlryor. Bu ve ok.:r 24 yaııında. bir bayıın hafi! ev ca!t. Farsça konuşan, aıman::a. ma llk yapılacak şey arının if 

:r - Canım anlamaz gibi yap. . k b lı;ıl tezgA.htarlık yapabillr. Ev işini ec- · · · d' •· erd ık-- .t' baştan çıkaracak kadar güzel. sesı genç ız u sesi tanıyor carca. !tnlyr.nCCl, rusçn. yugoıılavca sını gır ıgı Y en Ç aJ"Illl"', 
ma Artur işte. :eütün aşıklar f k .. t. d b , nebi yanında tercih eder. (Sumer) tUrkçe yazıp, okuvan ve Konu2nn bir Çü'nkü: Hfı.laA zehiri bul·· .. a. 

dir. On sekiz yasında, güzel. 11 k"d b" d l f a a nere e işittiğini ir tür. rcmzınc mUracaat. J ,,.. war#-,.. 

l Fl 
sevgi i erine i ı e ır e te e on )" h t l j bay tercümıınlık Işı arnmaktndır. Tar tgn· e:v1• tırnakla belki PTk 

hülyalı bir kız o an .orans te. • ederler. u ~ ır. ayamıyor. . . • Orta yaıı!I. namuslu ve emnlyetıL .ı :<6 

b d f 
1 

Bır _sımşek geceyı deldı. Le. güzel yemek yapmasını bilen bir ka- laba§ı Kilit solmlt numara lO, 5 inci lirsiniz. Fakat crmbıtla çıl<'1°' 
nis ve riç şampiyonu ur, ev- Fakat telefon eden Artur kntta Hamcll Orbaya mUrncaat. 
kalade güzel golf oynar bir di Gordon Pikurst sıcrıyarak dın bir ailenin yalnız yemek işlerini nız daha iyi edersiniz. 
'"'rensle, bir kontla bile evlen. 1 değildi. Genç kızın telefondakı haykırdı· ~ ehven bir fiyatla yapmaya taliptir. m:z!t::ı~zceA:e:::k ~:~~:d:~ Ondan sonra bir iki daro13 _ı 
r- alosuna boğazdan konuşan ga. F . ba l Köye de gldeblllr. Tarıal)aşı caddesi türdiyot sürersiniz. "fv 
se kocasının saadetini temin e- - ırtma Ş ıyor, bu yıldı. 189 rıumaradı:ı 3 üncU katta bayan len Mr tUrlU tkaı1 muhaberata ve / 
::lebilir. rip Ş!veli bir kadın sesi cevap rım çok yakına diiştii. V.A. ya müracaat. tcn:Um"ye muktedir bır genç 1§ arı· tuzlu veya sirkeli su ile sil 

Lecli Gordon Pikurst fısıltı. verdi: Yıldırım hakikaten çok ya. • İstanbul konservatunn ilk dlre:k. yor. <Tezışı remzlne mürdı-.aat. niz. 

yı andıran }•afif bı'r sesle kV7ı. - Size bir nasihat vermeme kına düşmüştü. Havd Parkda törU profesör Hegenln en muktedir • Btr yuıcsek mUhendis mektebi tn· Soğanın veya sarmıs~ 
• ..... ·· d d · · · · Fl J tal "' ı lnd bl .. ~ t · lebesı t.ntılae çalışmak istemektedır. rmak .,;ı.; 

na 
söylu"~,·or. musaa e e er mısınız mıs o. birkaç yüz yıl görmüş koca bir c ... e er en r oCJrc men pıyano le uğuştu ta fena dc~'1ttV 

rans ~ dersleri vermektedir. KUçUklerle d Her türlü hesap işleri, proJe ve plln· Ei!er bir dağ il birçok ıırf. 
_ Bugün çok mesudum _ Bir nasihat mi~ Fakat ağaç, ölen bir insan gibi dev. uğra~abilir. !Bayan Beky) rcmz!.ne ıarın temize çekUmcsl işlerini nıablllr. hu''curn~ una ugr· arsanız y~ 

Y vru B A -tur K 11 n rilmiş. yere serilmişti. müracaat. Herh'l.ngl bir müessesenin hesap ıoıc J. 
a m. u MI 0 arso sı'z kı'msı'nı'z madam? bı'rcr bı'rer a'edigunw· ız' gı'bi tlY senin irin essiz bir koca ola. (Devamı va.r) • Galatasaray Lisesi s ncl ıımıfıno. rlni deruhte edcblllr. Llse ve orta ~ 

1 
' l -Eğer yerinizde olsaydım ----------·--- kadar okumu~. gUzcl Franııızca okur, mektc~ talebesine rlynzı~ dersi ve !ersiniz. Ondan sonra .oohire 

cak. ki milyon ln~iliz irası Londrayı derhal terkeder. ls. :::::::::::::::::m::::m:::::::::::-.._ yazar, konu,ur, daktilo da bilir bir rcblllr (Arı) remzine mUnıcant. şı dura'bilmek için alkollü 
serveti, lskocya ve lrlandada i. k d Ll d d h b .. Doktor Hıfzı Bakım' ~nç yazrhanr ve diğer mUesseselerıJo · eı· · · Amerik d · " 
k
. K d .f l'kl oçya a, ..,,. an a a, ya ut aş- :: . :ı Ald ıçm ısınız. ö. a vı 
ı şatosu, orunay a çı t ı e. k b' f k k b :: D:ıhıllyc mütehıı ısı .: az bir UcrcUe iş aramaktadır. ırrnız: vustralyada şamp~n.~ ~ 

rı. var. Amcasından mı'ras kala- a ır tara ta ·üçü ir seya. :: Tekıılm·. Tallmhnııe •.•. es E u p 1 o t A•a•\.ıJıı remizler! Yftzıll olan o. .._,,.., 
h t k dı V i..' .. •• •• . . ) remz ne :n ıracaa . " ., ., ""rnıbı Cenubi Ameril<adıı ıı. 

cak olan Old Ok Hal de caba. a e çı ·ar m. e seAlZ gun e. :: Güngör Ap. :: • Orta tahsilU, uzun zaman yol ve kuyuı-uıarınıı:ı.ın -roıarıııa ıeıen :.-.o. 

_ Old Ok Hal mı"? lime gazete almazdım. g nergün öğleden 11<onra g bina ışlerlnde ~altı'm!!f · fen işlerine mektuplan ldatthAı:ıffillır.dHı bergttn içerler. Hangisi o dakikadtı 

E t A tu 
- Neler söylüyor~.ınuz? ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·· ı vakı:f bir genç mlllcahh\t ynnınct:ı v~ 11&blt.htaıı öi!leye kadar ...eya ~ı n rJze geçerse durmayın o d~ 

- Ve , r run amcası s· f h } ya dP.VJet işlerinde çalışm:ık Uzcre 1§ ye "d:lr aldırm:ılıırı. iç.ı"n, 
D "t K il t k b b - ır ırtma azır anıyor avı o arson e aşma u . Fl s· f d 1 ı aramaktadır. Taşraya da gldeb11lr. lPa.k 37) \S. 3) (M. 18) (K.M.) Tavsı·yeler 

k l 'k"' d rd ı mıs orans. ıze ay a 1 0 • ·'eyo"lu ın ... nız sefarethanesi arka· T k dız oca ma ı ane e yasıyo u l . .1 l h b . l Çocuk Hl'kiınl ., ,, b~ (Çcvık 155) ( c ~ıı 3) (Yılmaz> * El t 1 ind • .» 
Ş. d' "ht' s -c . mak arzusı e )unu a er verı- Ah smda Cumhuriyet gazınosundıı Ah. {Bayan nacı) (Hadiye) (2092) IY.A.) • • er.emcs :n kUI~ .... 
ım ı ı ıyar en • eymıs B f met Akkoyunlu ...,.. k - ka 

h t 
. d .. 

1
.. I l • yorurr.. u ırtınanın kurbanı met Gilngör. CF.K. 261 (K.12) (Öğretmen> (Gönül 5) ma ıçın ccvız yapra.gı 

T 
o mayınız , l'nltslm raJlnıJuır.o Palae No. I • 'rürkçe ve fransızca tızlk. klmyn (S. 051 (A. 25) (Arjan) (Kll"anc;) 

1 

IDI§ SU ı e SI Sr en ,...,. as anesın e o um e pençe eşı. l 

1 

·ı k k eli · ..... tr 
t PuTardan maada brrgüıı aaıı il\ ve orta mektep talebesine rlyıızlye (Faik) (Mar) {X.N.) (Erol) favd,,-ılıdır. yor. iyatrodu yanıbaşmdaki F k. da 1 

locada oturan düşes ihtiyarm I - M.:a k~a ~ .. :. k d ten cıonm. Tclrfrın 401 .,, dersleri. (F.K.R) remzine ınüracaaL (S.207.A.) <S.S.Tallll) (F.M. 07) ·* Tırnaklarınız pek çaıb~ 
kum iması için hiç ümidi ol- um un ° ugu ·a ar likr'3l~E:E!i:'l~g;:ı~ m • 17 yaşmJn orta lkl tahsilli. dak· <YUksek) (Serbest) (Tcll (R.Ç. 35) rılı}orsa. her gece yatarketl 

madığını söyledi. Oi.i.ıes, hu • •-:ıımı-ıı::ıı:ıııaa .. =-ı~-~--===z:a------=- zerlerine va7.elin yahut tatlJ 1:1 

gün akşam üzeri doktor Komp H i k a g e T Nakleden: dem yağı, yahut zeytinyağı p 
ton ile konusmuş, ne i~e bu ke. akı•· ı·m c ,· lza I~El\IAN R. rersaniz az zamanda. tı~f 
derlı bahsi bırakalım. D ... n yal- ' nız kuvvetlenir. Bunu yaprf>~ 
mz şu noktayı anlatmak ıç s;:--- beraber doktorunuza so~ 
b 1 ·· 1 d" A 11 (Izak efendi zengindir. F'a.'<at çski dostlarından Şaloıııu gördü. - Yolda <::ıalomu go··.,dum·· . Be. -Yuz" yı·rmı· kuruşmuş ama, ·-~ un arı soy e ım: rtt•r 1'.0 ar ··st·· b k d'' .. c;; ~ • Zafiyetten ileri geliyorsa vef'JI. 

u u aşı pe uzgun dola.<;Jllaz. Söre .._.:·tlom başladı:) ni sorduğunu söyl~di. Gel bir bize yüz kuruı;a bıraJ tı. 
son ~evgili kızım icin her ümi- Seyyar satıcıdır. Açıkgözlülükle gün dedi. Soru'a takvime ihtiyd.- -Bak kerataya. Bana(75 ği ilaçtan daha çok istifade 
din fovl-inde bir kocadır. tanınmıştır. Bir gün gtme her - Bonjur lzak.. cı olduğunu söyledi. Ama biraz kuruş demişti .. Ne zaman geldi. siniz. 

- Evet, evet hana da öyle günkü g'bi sabah saat 7 de evin. - Bonjur Şalom. dola~cakmı", ben elimde tası _ :f. Yüzünüzün fazla tetrl~ 
d 1 G ı - Y alıu nerelerdesin? :.-· s - Dah b" 1 ıktı Bel geJ:yor. en çıırnuştı. ün erden yıl ba.ıı- _ lstanbulda. yamam.. Mademki sen Sirkeci - a ıraz cvve ç · • ni hafifletmek katildir, talll,;< 

G 
ıı.a. yakın bir zamandı. Zamanın taraflarına gidiyorsun. 'Eve uğ • ki köseyi bile donmemiştir. J<V 

enç kız, annesinin istediği ticaretini yapıyordu. Takvım sa. - Aylar var ki gönmüyorduk. ra da bırakIVer. Hem Rebekayı {Şalom kız.1nıfitı. Hizmetçi Es. le geçirtmek mümkün deği 
kadar heyecanlı de vildi. Her- tıyordu:) Bizim karı da seni sorar durur. da görürsün. Parasını da evden teri çağırdı:) Şu ilacr bir eczahanede ) 
halde Artur Koll~ .. onu annesi - Bonjur lzak. •'Görmüyor musun?" diye. alırsın, dedi. - Ester .. Koş bale .. !zakı bııl rıruz: 
kızından daha çok beğeniyor. - Bon~ur. - Görüyorsun takvim satıyo- - Geidiğine pek sevindim. O. çağır.. 10 gram borate de soutı A 
Fakat Florans da Artuıla ev- - • 

1
e o, gene ticareti değiş - rum. tur bakalım, bir kahvemizi de iç. - Peki efendim. gram ether sulfrique, 200 t:r" 

tırmişsin? - Kaça? - Eksik olmayın. Hayhay.. (fözmetçi kız koştu Sokağın · ek 
lenmenin aleyhinde değildir. - Ne yapalım zaman. - İstersen ".>ir tane vereyim. - Kaça veriyorsun takvimi? köşesinde İ.zaka yetişti.) çıçB" suyu. • b n·çı __ atı 
Delikanlıyı uzun zamandanbe. - Kaça veriyorsun? Çok uc,ı.ız 75 kuru') - Herkese vüz yirmi kurııa a- ı--a. T\1" ·· 1 k ır pamugu u a a ı:w-

75 k 1 • d v · J • ._ - ;c.aa'; •• • osyo za .. ruz ve yUzü"nuzu·· .. gu"'zelce b ..... ı.I>' 
ri tanıyor, onu sevimli buluyor - uruş. - vcuzmuş a . ı azık ki ıh · ma. Size yüz kuru~. _ Ne var? w· pi 
ondan hoslamyor, evlendikten - Bunu ucuz da verıyorsun tiyacım yok. - Peki. - Mö:Jyö Şalom sizi çağırı • siliniz, sonra tuvaletinizi yı 

ama .. Kaznnryor musun bar·? - Zararı yok başka ı:it:{er. (!zakın kahve içişi ve soh- yor. nız. 
sonra da kocasını herhalde se. - Şöyle boyle .. Ekmek para. - Bi~ gelsene bir gün. Karım bet edişi yanm saat kadar sür. _Ne yapacakmış beni.. Daha 11-------------

vebilecektir. sını çıkarıyoruz. da sevinir. dü. Tel<rar gdeccği vaadiyle pa- simdi evden çıktım. 
Ledi Gordon tatlı proJ· elerini (I{endisiniu bankalarda tilınC!l. - Gelirim.. ı. 1erde oturuyor. rayı alarak çrkın gitti. Az sonra 

tümen parası olduğunu bilen sun? Şal om kapıyı çaldı. Daha içeriye <lzak biraz düşündü. Sonra:) 
hararetle anlatmakta devam e. ler:) - Gene eski yerde .. Sirkecide. girmeden kansı yetiçtirdi:) _ Anın.dun. Mtıha!cka.k tak . 
diyordu: - Yahu .• Nrrfir bu doyma •· - Hay .. h"y. - Şatom! lzak "'eldi. .... "' vimi çok beğendi. Takvim ala. 

-Ya.lm bir kısımr ı Old Ok mazlık .. Artık ihtiyarladın .. Bir (Ayrıldılar. Şalom ~ı içine, - Hangi İzak? cakUr. Fakat bugün gelemeye.. 
Halde geçirirsiniz. Orada eşe dükkan tut da rahat et. 1zn.k Sirlrnciye doğruldu Saat öğ- - İzağı bilmiyor musun ca - ceğim. Çok işim var. Başka bir 
dosta verecegwiniz ziyafetleri -- BNankreredadeap. ara? leye yakındı. lzak hemen Şalo • mm gezici! gün uğranın. Birliran varsa ,ta!c-

mun evine koştu. Kapıyı çaldı:> - Yolda görmüştum. Kendisi . d 
hazırlamak için ben de size yar - Bankadaki paradan bana _Kim o!. na uğra demiştim. vuni sana vcrcyım esen götür. 
dı - Var. 

m edebilirim. Sonbc:>.harda Is. ne.. - tzak .. Rebeka!.. lzak.. - Eve bTnkmnsını söylcdiğ'in Ar 
koçyada oturm k çok oüzel 

0
_ - Sokak sokak dolaşmaktan - Nasıl oldu da böyle geldin takvimi de bırakıp gitti? - a .. Ver bana parayı .. Al 

ı 1 
° vorulm"" .... ısın?. + __ ,_ N 1 d · ? Ne takvı'mı"? bunu Ha;~...ı; n.rzım Mos· ya·· C:n 

ur. skoçyanm avı pek bol: _Üayı ... r. JZa.K. ere e~ esın · - · .. ~ ..... :n. • ~ .,,... - İ§ güç. Ko.-;maktan va.kit ka - Bayağı takvim. Sen "Ben loma çok selfi..m söyle. Kusuruma 
dur. Arturun İskoçyadaki ma. (Mahmut paşa.ya yaklaşmıştı. lıyor mu ki, do"tlan gelip ~öre- ta§ımayım bırakıver'' demişsin? l'akmac:r'l .. Bir !başka gün gün 
l.ikanesi Balmora1lerin malika. Niytei Sırkecideki sokaktan ta • Hm. - Hiç. te lböyle bir şey söy? • uğrarım. Re'bekaya da çok sc. 
nc-sİnl! bitişiktir. Ne saadet, dü. ramaktı. Knrşmmda birdenbire - • 'asıl hatırladın da geldin? medim. K:;ıç l:uruş verdin. lam. 
şun bir kere kızını, ne saadeti ,..,.ıa::ıı::::;;:;:;:==:.;::zcz;zmzıa~-=--m;;ıı .................... ..,. .. r.::ı ............................. s...mıııılilll .. ma.-ı .. ..ı ........ .. 
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