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Sovvetler 
botun 

CeDhede 
Mukabil 

IQQrruza g eçti 
,ı::.evyork, 80 (A.A.) - Amerikan 
'-be larnım M<>11kovad:ı n aldıkları 
l1lıı tlere göre, Sovyetıer şlrr.d! bU.. 
1-ra Cephe üzerlndı multabll hticum. 
~eçınıo bulunmaktadırlar. 1 
J:te ~. 80 (A..A.) - Afi: 

'rıı.n radyosu, dün akşam Sovyet 
dtltJ lının Alman hatlarının gerisin.. 
f.orta birçok mkavemet noktalarını 
~ llııı oldukıarmı kabu. etml§tir. 
~o, A.lnıanl11.rın Ukraynadaki ileri 
~eu~lnin betaatlnl havaların fe. 

u, lzah edilmektedir. 

Bolşevizme 
karşı 

~ransada 
1500 gönbllU 
daha toplandı 

~"1, ıo (A.A.) - D.N.ö. 

A~·ık derıhlerdt' donanma hlrruı~~ altında sey rüsefer P.d'en tnglllz kafllelt'I. 
rine Alnııın tıty~·arl'lcrlııin ınk .,:., t:utrru:t ettikleri nuhimdur. ıson posta Ue 
1nı;lltcrrııcrı gelen me•·ır.ualar, 'l•ı t'.i1Mımlıırın k:ıç nevi üı:erlno olduğunu 
gıııteren temı.lli rı ı.lmlcı neşrGtınPlo:tedlr. 8u me~·anda ~,ıkarda gördüğiinüz 

reı.lm, inl\lllz gr nııwr ıı.• muhtcliı tıpt.f' Alman tayJ&relerlnln yaptıkları hü. 
cumlnr r.iı~trrilıynr. ı ı ı ınım:ı.r . !lı tııy,·ar.• mnyn cökii:rnr (2) numara tah
rip bombalannı ntıyor. (8 . pil<f' hllc m ediyor. (4) Yangın bomba~n atıyor 
(ıi) Torpil htıc:umıı ,rnpı~·or. (61 mhklnelü<ü.e'Kle S.'lldırıyor. 

Moskova- 1 

ya yedine~ 
taarruz 

Londra, 30 ( A.A.) - Al. 
man radyom, dün gece Al -
man tayyarelerinin Mosko . 1 
vaya hücum etmiı oldukları- ı 
nı haber vermektedir. Bu hü. 
cum, Sovyet paytahtına kar. 
hiiÇ.!'m ıı yqpıl~ı Y,~dinci du; 

ingiliz Hariciye 
· Nazırı · 

)'». C1l.n Mara!lyada bir toplantı 
llııiıı il gönwıu ıejyonu mer'kez komite 

"'.t·" 1
dare mecuııı tarafından bildi • B l" 30 (A A ) D N "'tin er ın . . - . • 

itlc:etı e göre l§gal altında olan mem.. B. ajansı dünkü Alman re•
'lrııe:l'den boı,cvıklere karşı harp 

Japonlar 
hakkında 

ıııoo llzere açılan gönülll' ıısteıılnde mi tebliği hakkında askeri 
l.atn:ı mukayyet bulunmaktadır. mahlillerden fU malumatı 

Fin cephesinde 

Milyarlarca 
sivrisinek 
Muhariplere 

göz açtırmıyor 
---0---

Ladoga gölü 
kenarındaki 

ikf ada 

Fin.ler 
tarafından 

işgal 
edildi 

---<>--

Hindiçinlnin işgali 
hadisesinin 
iç yOzO 

Tal}mis 
gazetesi 
Siyaıi tarih 
bakımından 

Mühim ifşaatta 
bulunuyor 

Londra, .so (A.A.) - Afi: 
Tayınis gazetesln1n Vaşington muha 

blribiri, Vi§1 hakkmda ve "lıılllıver 
peyki Vi§I. Unvanı altında bir etUd 
De§retmlıtir. 

Bu gazete diyor ki: 
Hlndlç1ninin mUdatauı için .Japon 

ya ile yapılmış olan "mf'l&l blrlltf" 
nin hergün daha. ziyade karararn blr 
tarihin 11<>n faslmdan bqka blr feY 
değildir. Japonların bir Wtlmatom 
vermeleri IUzumsuzdu. ÇU.nkU buna 
katlyen ihtiyaç yoktu, amiral Darlan 
ile diğer bazı kimseler, zahiren mare. 
§al Peten ile dahl lati§&rede bulun • 
mak81Zln yalnız L&val ile el birliği 

ederek İngillereDin Hindlçinlyi tehdit 
etmekte olduğunu ve Almanlan veya. 
but Japonian İngilizlere terclb ede • 
ceklerln1 beyan etmiflerdir. 

Vlfl, .Japonlar lHO aeneııtnde ha. 
rekete geçtikleri zaman 
Amerlkadan hiçbir yardnD aermemı, 
oJduğunu da beyan etmektedir. 

Tayml.8 gazeteal, diyor ki: 
Keaele, §Udur. ~ Amerikan 

m&haflllnden müzaMret eören buı 

~auızta.r, Frapsız sefiri Henry Ha. 
p'i ıörerek ken&ıdne Hlndiçlnlyt bü. 
ıyQk Okyaau.u. •ll••faem: •lltemıne 
ıLDial ... bu ıılftelDl ~ ~ 
malzemeal ile takviye etmeal telcHftıı 
de bulunmU§lardır. Ô zam&n Jl'ranaa 
ııeflrl, Hlndiçlniyl J&lıUs lngUUerln 
tehd!t etmekte oldukl&nnı beyen et. 

mlftlr. • 
Son gllnlerin hldl.ııeleri, Franım: 

Bas vekil 
An karada 

A nkara 30 ( A.A.) - BtJ§. 
vekil Dr. R elik Saydam bu. 
gün 9,20 de fehrimize dön. 
ntÜf ve garda Büyük Millet 
Meclisi Rem Abdülhalik 
Renda ile veküler, C.H.P. 
U.heyeti azaları, mebuslar ve 
lrôletler erkanı, Ankara vali. 
si ve emniyet müdürü tara • 
lından kaTtılanmıftır. 

Ruzveltin 
mübhem, 

fakat manidar 
cevapları 

---0--

_Japonya 
Tazyik edilm ıyecek 

\'atlngt.on, SO (A.A.) - Ofl: 
Dünkü gazetec!ler toplantısında 

Ruzvelt, Uzak§arka müteallik slya.Sl 
meaeleler hakkmda beyanatta bulun. 
maktan imtina etmiştir. Gazctccllc • 
rin blrle§ik Amerika için Avrupadıı. 
ki vaziyetin mi yoksa bilyük Okya
nua vaziyetlnln mi mllhlm olduğu 

sureUnde 110rmll§ oldukları bir suale 
cevap veren Ruzvelt, böyle bir sualin 
hiç bfr manası olmadığını. 1k1 mese. 
leyi yekdiğeri. ile mukayeae etmek • 
gayrimümkün olduğunu aöy1emlştJr. 

Çörc;llln Amerikanın harbe girmek 
tlzere bulunduğu suretindeki beyana. 
tı1~kkmdakl mütaıeası eonılan Ruz. 
velt, böyle bir §eyl okumamı§ oldu. 
lamı beyaftdatl a<mra Uzak§arktakl 
lla'iCibD ltcıatrölll netajlef liikkmd& 
e9ftldeıı blr teY ııöy1emek · mlimkl1n 
olamıyaca#mı yalnız Japonyayı taz • 
yik etmek mevzuubaluı olmadığım 

U&n et.ml§tir. 

Ruzveltin 
mümessıli 

Moskovada 
~ almıftır: rransada Şark cephesinin cenup 

mıntaka•ında Rumen kıtala-
Do•• G · rı Besarabyanın kurtarıl . ole sem- ma•ını tamamlaımılardır. 

Ağır bir 
nutuk 

sövledi 

Finler 939 senesinde 
terkedilen yerlerden çok 
daha geniş mmtakalar 

elde ettiklerini 
blld,riyorlar 

halkmm hlalyatma itlmedmlık ıöe. 
teren Vlfi rejl.miııin mihver meclla'
nin blr peyki gibi hareket etmekte 
olduğunu labat etmektedir. Londray& 
gelen raporlar Almanlarm iK&ll at. 
tında bulwuıuyan Fraııaanm dahlll 
!şlertne vaki olan mUdah&lenin on JDll 
11 a.rtinıı olduğunu göetermektedtr. Londra, (Jl.A.) - Röyter ajan.sınm 
Naziler, flmdi ziraate, ticarete ve le;- öğrendiğine göre, Rooııveıtın lngUte • 
Umai ,artlara mtitealllk hueuaat hak l redeki plıai mümesslll Harrl Hop • 

__. DftamJ ! lad •Jfacla ldna, Moskovaya vaaıl olmU§tur. 

Bq ha/talık bir müddet i. 
.. ~ati artıyor çinde Alman ve Rumen kı. 
~l"lbı taları Rumanya generali baf 
'Vltıde' 80 

(A.A.) - Atı· vekil Antone•konun kuman. 
, 11 n bfldlr'Jdlğtne gre hava ge. J l J ol k R 
Qluıı erınden Baston ıle Cochet, de u aft a tınua ara ıalar • 
~·e kal'§ı sempati l.zhaı ettlkle • dan bütiin Be•arabyayı geri 
~ayı tevkif edllml§lerdir. almıılardır 

Londra, SO (A.A.) - Avam kama. 
raımıd'l uzak§ark hakkmda yeni ha • 
berler veren EJen Vişi hUkQaıeUnin 
Japonlara biri Camren kMezlnde, dl. 
ğeri Lalgonda olmak üzere 1k1 deniz 

_.. Devamı 2 lncıl eaffada 
o & ,. 

Beyazıt yangın 
kulesinde bir hddise 

Helalnki .SO (A.A.) - Oft: 
Zaptedilmif olan arazide Rualarm 

çıkarını~ oldukları muazzam yangın 
lar tahribat ika etmek~dir. Sıcak 

ezicidir. Milyarlarca alvrlsinek muha
riplere göz açtırmamaktadır. Mevcut 
mUhi.ın mll§kUlAta rağmen FlnlA.ndt. 
yalılar, kendilerine haa tablyelerinl 
kullanmak sureUlo cesurane ilerle • 
mekten geri durmamaktıdırlar, Bu 
tabiye, ke~\f kollan muharebealdlr. 
Hudutsuz ormanlar araamda tıerllyen 
kUçtik müfrezeler, dU,mam !zaç et • 
mckte, mUnakala.tını kesmekte. dtım. 
dar cüzUtamlarını çember !ÇiM al • 
makta ve kc·ıay: kWliycsine durmak 
hnl<A.nl.lll vermemektedirler. 

Hindiçiniden 
Sonra 

Yuaa: Bir MuhtıTrir 

JAPONYA, FranSUID rızesl. 
le, Blndldn11e girdi. Bun-

dan sonra ne yap9Cak? 
Tahminler öo lhümal tiıttinde 

ı:eJalııl,i so (A.A.) - OfJ: dola§ıyor : 
Finllndiya.Wamı Ladcga s6l1I ,a. 1 - J aponlar, Sovyet hududa. 

kınmda kA.!n Mantslnsaranl w Laku. nun 500 kilometre gerisine 17 ti. 
lansari ndalnrmı t.,gal e~I: Oldak1an men daha getirml§lerdir. Ruslar, 

~ MÜŞKÜL VAZiJErTE YAKALANAN BiRi· :~;.~:.:.~=· [~f .§:72~§ 
endisirıcien rüşvet isteyeni, Maarif Orla Tedrisat kadrosuna :.-=:~fe11~=;:!~ 

mahkemeye verdi Y .d 
320 

~:bı~:.S · J apon k•p~ı bekte. ()-- -- en l en 2 - laponya Bindlıçlnlye gtr. 

A k d d 
dikten llOD.ra gözlerini Od hedefe 

r as ln an a dikmlttlr: Birlnelsl Blrmanya, öte. •• "' t . l ~ k ki de Singapaıdal". Bu Ud hedefe k . . ogre men a ınaca ::.:-:..~:"~ en d ıs l gaka lan dl Kaarit vekilliği yenl ders yılmm Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da h. =e~.=ı .::::m~~NI:; 
Şuk yakml8.§JDUI dolay181le orta tedrisat tanbula ull öğretmen tayin edilml • ıo • Sabon devletleriyle lfhlrllll 

t8iııd ru laimU bir polis, Beyazn ıra_ beUıiz hareketlerde bulunurken kule kadrosunu haznlamağa başlaml§tır. yecektlr. Diğer taraltan vek&let bu yapt.ıpaı ve laponyanm emalyetJ. 
lf~1~ rtlıvet alırken yakalanmıştır. bekç!lerlnden Ali ve Hakkı tarafından Kadroya yeniden Gazi terblye eruıtlttı- seneki orta tedrisat kadrosunda bil. nl tehdide kalktığmı iddia ecBJor-
'«~lrı ınahtyeU §Udur: görUlmll§, yal<alanarak kulf'dekl polla aüoden 120 ve yUkaek öğretmen o. hassa ünivenıl~ mezunıarmm mezun lal'. ldllverin t.uyika veya Jtga. 

'~ıl'e 1•lıntı bir genç e9"11d poe Ştlkrtlye verilmlılerdlr, ; kuluyla, Ankara dil , ta...'"ib coğrafya olduklan f&kWte ile aWt&lı den t- le karar ftl'dlil memleketlere Jıar4 
lttıı ... _. 1.siınıı bfr genç kızla &yazıt Fakat polll ŞtikrU kendWne betf faktltteslnden 200 kadar ötT•~m!D aJJ. retm;nııkleriDe tayin edilm.ı - ı 11, Wb veya halmıs, .,. ldclla11 

--ıu.u iç n:ıerdivenlerinde mUJlue. _.. ~ 1 ad .... 'f tnW9*ır. ııı kabul ~Ur. ..._., ~ ....ıtmiu. l • 

3 - Japonların Hindiçlnlde \C 

So\-yet hadatlannc1a aldddan ted. 
birler tedafüidir. laponya her iki 
tarafta c1a hudut.la.mu daha sıkı 
emniyet altına aldıktan sonra bi 
tlp tükenme bilmfyen Çin dansmı 
befarmak için son ve kat'i bir 
hamle yapmak istiyor. Çao • Ka~ 
• Şek'ln mukavemeti devam eUlk 
~ laponyanın Anglo • Sakson laı::ı 
veya Sovyetlere karşı bir taarrm 
hareketine kalkması bekk>neme:r" 

Bizce bu üçüncü tahmin, ötel<i 
lerden daha zayıftır. laponyanrn 
So\")'et hududuna sırf müi.lafa:ı 
maksadiyle asker tahtit etme~i 
için bir Rus taarruzu ihtimalinde•• 
kuşkulanması lizmıdrr. Son·etlc 
rin Almanya ile h.-p halin~ iken 
bir de laponlara ~ cephe ~· 
nıak i~temelerinc ihtimal \'erile. 
mez. HlndJçln.ld~ Fransız. ,Japon 
işbirliği tedafüi mahlyett-e olabl 
llr; çiinldi İngiltıerenln Suriye\ i 
işgal etmesi, 50 bin kişilik bl; kiı. 
çiik ordudan fazla kuvvet olmı)·aıı 
Hlndlçlnlyt endl§eye düşürmüştür. 
Aynı htlli hareketinin burada da 
tekrarlanmumı önlemek lsth"f'n 
Fransızlar, laponla.ra eı lfta~t. 
sonmda kalmış olabiHrler. Fakat 
ba lfgalden sonra da Japonya 
lrendhlnl emniyette hissetmediği. 
al söyltiyor \'e bu defa gözlerini 
Siyama çıe\irlyor. Büttin bu hare.. 
ketleri ve l~retlert yalnız milda 
faa zaruretinin dar kadl'OM içinde 
mltalea etmek zordur. 



2-EN 

ir orijinalite 
Gaı.etelı•rlnıiı:dPrı birinin lr,ı suy:l'nsmdn Ö)lc blr ha)lık: 

- .ı\J, ı;o11>~a! 

l'ıiaslhnh• ı~·liıırıt• hPrl.eSf' .ı 11) ula \erir; tüııırn lliıueı• dağıtırız. 
l ııt. ıt l>ır dı• lcrndl ı;:o1.unıuı<I k, çöpu gon;ı·k! 

l\fulınrrlrln ııı~ dı mel;; iı;t .. ,ıl~ı tabiı rıııılüııı! ı:mı,,adnn h.'lh">Cdc<·ı•I;;! 

tfrııhııllln hlldlgl RJi,} \Z Hm;:ıadaıı! 1111.1 ı ıu• ~npahnı ki orijinalite diı~ 
klıntı lir nrkııd.ı" <•l<tul,"l.ı nnl:ı ılnor. \ nııl, heri• in ltarn dedlt:'ine nk 
dh ı ıı f'iııst m :. 1 tl'llli ayııı n:anıı) ı lf ,ıdl' t'(lt•n ı ... ıır.ıeter ıı raı;ındat.i 

m•~ furJ;t:ırlluıı dıı biraz hnhA•i ~ok. Uoğrusu B yaz Rusya tablrı dıınır
kı 11 Ak RUb)'B ı;lhl )t-nl bir cıhlı lmll:ınnııılitııl 1 ı:arnbı·tiıı m:uıu .. ını 

• JK'k anla~nmndıl •• 

r ke i r ıza 
taarruz etti 

Ç plak bacaklara saldıran 
kedi güçlü le yakalandı 

Ortnkoyde, Çiftehamamda 15 
nuı:narada oturan Kizım kızı 
Mcl.3.bat adın.da bir genG kız, 
dun biraz hava almak nıaksadile 
Sarayburnu park gazinot:tuna 
gitmiştir. 

Şık ve güzel bir kadın olan 
Melahat azinoda oturup kah -
vesini iQer ve denizden esen se. 
rin ı~fuia ferahlarken, bir ke. 
narda oyruyan gazino sahibinin 
~i"i birdenbire çıplak bacak -

1 
Oğled;~ ak;ma kadar ( 

ir iki sahrla 1 

Hadiseler 
• • Kuruçeşmede oturan ve o civar. 
dakl kömUr deposunda bsmııfttk ya. 
pan Mustafa Kara bugUn deponun 
rıhtımında bulunan Sııbır ismindeki 
ınotöre kömUr taşırltcrı, listünden geç 
nı"'ktc olduğu kalastan düşmüş ve 
mo•.öı1lıı kenarına çıı.rpank yarıı.lan,. 

rn ır. 

• Ortaköyde Narlı apartmıanda o. 
turan ve O:ıltı.ta llst.lk fabrikasında 

makinistlik y n Saim, Çmar !ab. 
rikada çalışırken. yanlış bir hareket
i elinin pıırmı:rğrm maki ye kaptır. 
mış v parnuğı czUmlştlr: Yiıraıı te
davi cd lml;l, tahkikata başlanı:ıuştır. 

• Vetıefendiye otobt\s scniSleri ro., 
lıı.mıştır. Florynya kadar temdidi dU. 
şllnUlmekt.cdır. 

• Cocuk kampları kapaıın1 tır. 

Kamplardan 401 çocuk faydalanmış. 
llr. 

• Gramer kongresi.De giden heyet 
dönmüştür. 

• Yalova • Bursa yolu 20532 liraya 
ihale edılı:nlştir. 

• Üsküdar meydanının imar plAnı 
üzerinde d<'ğlşmeler yapılmıştır. 

• Husust otoıiıobllt rin l§liyeceği 

dot-ru değildir. 
• .Asri mezarlığtn etrafına. duvar 

çewılmcsi:ne bıı.şlunmıştır. Aynı za • 
manda burayı:ı. m<'rmer bir de kapı 

edilecektir, 

Homw-danmatar, omuz sılkme • 
ler ve güclilklc zaptolunan hu) • 
ret nid:ıl:m arusmda halk şöyle 
mınld:ım) ordu: 

- N~ sukutuhaynl. Halbuki cı. 
nun rek ıd.ır güzel olduğıınu söy_ 
luyorl rdı. B-r de şu halinl' lınkın. 
lhtlynr bir kndmdnn hiç fnrkı yok. 

- Haydi cnnun, siz de bu ka_ 
d r gaddar olmaym. İki ay tev. 
kıfhıınC'de \latan bir kadından no 
ne h<'klenır. 

Hala güz 1 olmasına lmkitn var 
mıdtr? Yüzünde maki) aj yok, üs -
telık t hammül edilmez rstJrab, so 
rarım, sen olsa,>dın yrrinde ~iı 
Zt!n DP.} (' dO!lf'rdJ., 

Oh do ,rusu incelif.i. Yucıı_ 
dunun guz<'lligi lnknı edilmPz. F. 
l rmi görm·ı;·or mu un. Nekad&r 
rn,izcl. Hem de bu güzel ellrriyle 
öldUrmu~. NMıl er kmı" tetıği. 

En oon ıralanJa malı! rn enin 
ne karar \ rcceg- ni n) nkta bek • 
Uycn b r k~d'n ·~ıni çekiyor: 

- Ah •• Mırhmut Ata 'bey gibi 
bir dclilrnnlıyı onun gibi astı bir 

)arına \'e ü?.erinc atılmıştır. Ke. 
di her halde fazla sıcaktan ola
cak kı kudurmustu. 

M !abat ağzından kopukler 
saçarak üzenne atılan kediden 
kaçmak istemişse de muvaffak 
o!amnm~, ve bır aralık kedinın 
dışlcnni çıplak bacaklarında 
hissederek çı~lığı basmıştır. 

Kedı Melfıhati birkaG yerinden 
daha ısın:lıktan soıı.ra yetişen -
ler tarafından tru la ve wpa ile 
bayıltılını , gene kız da büylece 
k urtarılnııştır. 

Melahat hemen kuduz hasta . 
nesine .kaldırılmış, kedi kuduz 
olup olmadığmın tesbiti için ay. 
nı hastaneye gönderilmiştır. 

Peten 
ıY arın bir nutuk 

söyliyec.ek 
vı ı, .go (A.A.) - n: 
Mar•I Pcten, 31 ağwıtostıı Fra n_ 

sız muharipler lc)yonunun ihdasının 

yıldönümU mUnasebctlle büyük bir 
nutuk aöyUyeccktlr 

POLIS'te: 

Borcunu vermed ikten 
maada üstelik 

alacaklıyı döğdü ! 
Topkaprda li"atmasultan soka. 

ğuıda Ers sokağında 24 numa. 
rada oturan FazıJ Akarsu adın
da ibirisi, a) m mahallede 41 nu. 
maradn oturan Snbri ve Şinasiyi 
alacağını almak üzere dun evine 
davet etmiştir. 

Fakat !borçlulardan Fazıl para 
yı veremiyeceğini söylemiş ve 
ıbu yüzden Sabri ile şiddetli bir 
kavgaya başlamıştır. Kavga so. 
nunda Sabıi Fazılı bir hadi döv
müş, tokatla da yüzundt:n yara . 
lnmrştır. 

Yaralı tedavi altlnn alınını~ 
hem su lu, hem guclü Sabri ya _ 
kalamırak tahkıkata başlanmış -
tır. 

l~ 

adamı aldatmak ne hata! .. 
Artık dilenen ıjnhiU~r maktul 

Feridunu Uını)an kimselerdi. I•'a _ 
kat .> orulmu.cı olan samıin kütlesi 
bu ~ahitleri uırıka) la dinlPnıiyor 
du bile. Bu davada ynlnı1.ca maz.. 
ııun kadın bUUin salondakilerin a
lakasını ıizE>rine toplu)ol'du . .Mak
tul zayıf, silik bir gölgedf'n has
ku hır şey degildi, Umumi alika. 
srzlık ıc;ınde maktul l<'eridunun l~ 
nisan 191(; dn Mnnisada <lilııya • 
'a gPldiği, babasının ve nnnesı • 
nin mPçhul olduğu, küc;.ük Ferıdu
nun bcledıy(' tarafından oradaki 
bir oteldi' katiplık 'azifes· de gö. 
rl'n Mr mUstahdeme verildigı, A
li eavu ismını!Pki ha"ıalığının ty_ 
ııi oteldcı abçıhk ve> h.zmc>t ılık 
> apaıı Ayşr kadınla bernh ; 
camaktı olduğu. her lkirunır: d:
bilfı.harı;> e\ latlıklun 1''eri.dwılu 
bir··~ c B 1 o~lu Y~ııf rı<')"İn 
.).anını girdiklf'rt "<' h·.'J .. lı ı A! 
<'ıwu un rn19 ri:ı ana) ~ .ı\\ "i(' l:a 
dınm d.:ı 1 !"132 sc .. ~sind" olun nr· 
kadar Bftl Ycmnf bcy.i:- ı..en. 

Sovy8t 
ebliöi 

tosko\i a, 80 (A.A.) - Bu .eabalı
KI Sovyet tebllği: 29 temmuz gUnU 
Smolensk cepheılnde şiddetli muhare. 
beler devam etmiştir. Sovyet kıta _ 
ıarmın mukabil uııı.rruzn glrlşmcıeri 
Alm11J1lan ağır znvtatıa mevzilerini 
terketıneğe sobcb olmuştur. J!to_ 
mır, Ncvel \"C! l'lovurzev tstlkamelle. 
l'!nde harp devam edıyor. 

Sovyet hıt.va kuvvetleri kara kuvvet 
lerlyle işbirliği yaparak Alman mo. 
tOrize kıtalarına, hava uıevdanlanna 
taarruz etmiştir. 27. 2 temmuzda 51 
Sovyet t.ayyarcsme muknbı: 74 Atman 
tayyaresi tahrip edilmiştir 2 tem
muz gecesı Mo.ıkovayıı. yapılan taar. 
ru7.da evvelce bildlrlldıği gibi 9 de. 
ğil, ıo tayyare tahrip edHdlğl anla • 
şılmıştır. 

(Sovyet tebliğinde ilk deta lsml ge. 
çcn Novorzcv. Porkofun 60 mil cenu. 
bu garbislndedir.) 

l ..O:t.OV..,KlS1 ' UKVA~A'J'1 
l .oııdm, 80 ( \ .A.) - ( 8.8.0.) Sov 

yet istihbarat bUrosu reis muavini 
Lozovski gazetecilere şu beyanatta 
bulunmuştur. "Harbin altıncı hafta. 
sında Alnınn ilerl harekeli durdurul. 
muştur. Bazı C<'phelerde mukabil ta. 
ıırruzlıır yapılarak dlişman geriye tar. 
dcdllmlştir. Cephede sabit vaziyt yok.. 
tur. BütUn cephe boyunca. hattA cep. 
he gerisinde harp ed!llyor. Bazı Al • 
man kuvvetleri rnuha.sara edilmiştir. 
Siperler harbi sabitleştirmek lçln de. 
ğil. fırlamak içindir. 

Nişi Nlşl adındaki Japon gazetesi 
tarafmd:ın Almanlann Lenlngrada 
gırcllklcıt hakkında verilen haberin 
doğru olup olmadığı hakkındaki sua.. 
!o l.ozovskl !JU oovnbı vermiştir: 

"Soyllycb!leceğlm Alman propa.. 
gandnsının bu gazeteye girebildiği • 
dlr.,. 

Yang ın kulesindeki had ıse 
11%tarnfı lncl sa~ fada 

ııra verilirse vakayı kapatııc:ıığını 

ve kendilerini serbest bırakacağını 

soylemlşUr. 

MUnlr Uzerlnde ancak Uç lırn bulun 
duğunu eğer müsaade ederse kendisi
ne iki Ura yerine 2,Ci lirayı yarın ödi. 
ycceğlnl soylemlş, fakol ŞUkrü -
Saatini rehin olarak bırak. yarın para 
yı getır sııatlnl ı, başka tilrlll kurtu
lamazsın, demiştir. 

Mlmir soğukkanlılığını boznıııdan 

s:ıatinl çıkanp vcrnılş ve doğruca hlm. 
niyet mUdllrlüğUne giderek ho.dlseyi 
anlatmıştır. 

Bunun Uz,.nne bır ct1rnıUmtşhut 

terUp edilmiş. :;:ıolls Şükrü, Milnirden 
rehin aldığı saatin geri \'Crip 2,5 li_ 
rayı alırken ynkale.onuştır. 

Netiocde Mllnirl<ı Nazmiye Maba 
mugayir hareketten, polıs ŞUkrU ise 
riişvet almaktan adliyeye veıibnlş • 
lerdir. 

Kule bei<çlsl All ile Hakkı da §ahit 
olarak dlnlcnmlşlerdir. 

Polıs ŞilkrU sorgusunu mtıleakip 

derhal tevkif edilmiştir. 

Taymisi ifşaatı 
n a t rafı ı lncl BSyfadıı 

kınd:ı mUtnı 3.lar yUrUtmekl:Lı ve ko. 
rarlar vcrınektcdlrl('r. Bu bapta iııtiB,. 
na teşkil eden yeglne şahsiyet general 
Veyganltır. 

Vlş!nln Almaeyaya karşı göster • 
mekte olduğu zaaf o derece ileri git
m!ştlr kı Almanların İspanya ve Por. 
tekize sevkedilmek üzere askerlerini 
bllr T<'ransadan geçlnııeği talep etmiş 
olduldarı rivn~t edilmektedir. 

ililerine çok iyi baktığı, bnltfı. Ay. 
şe kadının ~ocuğa büyük bir sev
gi göstererek imkanlarının üstün. 
de bir ihuyat teminine baktığı, bıı 
arnda. Feıidunun lise Lahsilinden 
sonra lstanbula gönderildiği ve 
annesıle babasının ölilmünden eon. 
ra tamamen lsianbula yerleşen ve 
ünivf\rsit~ edebiyat fakültesine 
devam <>den Jı~erldunun Univcrsi -
tPdl"n temin ettiği bursla evvelll 
BeyazılUı. ve bılalıare YUksekkal. 
dmmda fakir bir pansiyonda ya • 
şanı~ olduğu vı> bu şekikle nor • 
mal bir ha)at siırerken maznun 
:.\{ehh ı Cemal tarnfındnn kntlo -
luııduğu öğrenildi. 

Reıs maktul Feridunun eski mu 
allimlerinden biri tıuıı.fuıılan mah
lı:enıC'ye gönderilmiş olan bir ııe -
hAdl't mektuhunun okunnıa.c;ını 

emretti : 
"Sakin karakterli, az gülen. 

biraz gıınılı bir çocuk. Şa) anı 
hnuet b.1 dehası var. Vaktinden 
~,·,·el t<'kamul etmış .. ve dı>ha de. 
recf'ı;fnc vnrn.bıll•n bır kafası var. 
~as ırlı, çalışkan Ye her türlü mtiş 
klliiı.tt yllnıneğt• muvaffak olmak 
k t \ f"ll hır r,_'W)<.'t.U:,., 

Bı cümleler maktul zavallı Fe. 
naımım ·lime geld.gınin birinci 
ıt tn ı ııunuMa hususi mii.şahede 
d ftr·rııne ynzmıl! olıh:gurn fikir _ 
ı.:: .. 
Ferıdunun y~~ tIDş{lncesl :. 

'loma» bn.ıunriıılu m~ \aı.ıyeti 

Baker müessesesi
Ukranyanın 

Balza şehri 
• 

nın ihtikQr davası Alman kılaları 
tarafından 
işgal edildi Maznunlar mahkemeye gelmedi · 

Zorla aetirilmeler·n 
karar verildi 

:\lilün•, SO (A.A .) - OU: 
l ikraynada kAin Balza. ı:ıchrl, pop<>' 

lo d'ltalla'nm Rumanya • Rusya ccP' 
besindeki muhabirinin telefonla bil • 
dirdiğlne göre, Almanlar uırafındi111 

işgal edilmi§Ur. Beyoğıundaki meııhur Baker mağa_ 

zasmın bugün ul!yc U;:tncl ceza mah 
kemesinde kundura üzerinde yilzde 
128 nisbetinde ibtlkAr yapmak suçun. 
dan muhakemesi görülecekti. 

Ancak mahkeme geç vnkte kad r 
mazn~nlıırı beklediği halde, ne mnğa-

Alman 
tebliQi 

Berfin, 30 ( Rad110 - Alman 
başkumandan.lığının tebliği: Vi
azma civanr.da ileri kuvvetleri . 
miz şimendifer hattına vasıl oL 
muş. burada hattın iki tarafın -
da mühim şimendifer levazımı, 
bir zrrhlı tren, Sovyet kıtaatı 
bulunduğunu göı:muştür. Derhal 
yapılan taanıız neticesinde 1200 
vagon. 1000 tank. bir<:ok leva . 
Z!m _tahrip edilmi§tir. 

Eski Romanya 
Kralı Meksikada 

zanın mesul mUdUrll S nıuel, ne de 
kundura kısmı l'efi Dımltrl gelmemiş. 
!erdir. Bunun li7.eıine mablteme, ken
dilerinin ihzaren celbine karar vere. 
rek muhakemeyi başka bir güne hı-
ra l<m ıştır. 

! 

Bu şehir, Dinyesterln 40 kllometfl 
şarkında ve Dlnyester ile Bong arasın
da yarı yoldn bulunmaktadır. 

Edanın beyanatı 
~ 6n tarafı ı inci il~ ıudıt 

F h • d üssü ııe Hlndiç'nln!n cenubunda seıoı in cep esın e hava UssU terkctmlş oldugunu, §fllld
1 

öğrenllmış oıdugunu soylemlş ve ştı 
Ba tarafı ı lnei •il) fada sözleri ilave etmışlir: 

etmek için yapını§ oldukları tc§cbblls.. Kamara, şimdiden .Malayaua aıııı • 
lcr akamete uğramııstır. mış olan müdafaa tedblrlerl bakklP. 

Helsinki, 30 (A ,A,l - Ofl: da benden herhalde etraflı izahat l5" 
Ladoga götunün uimal-şark sahili Tu tlyecekttr. Amerikanın ve Hotand8 

ulosa kadar elimizdcdlr.'l'tnılos,Olonet hUkClmeti ve İngiltere nükCımeUnln ıt. 
zin 30 kilometre şimali garbislnde ve tihaz etmiş oıduklo.n mukabil ıktl&ll' 
Moskova • Mourmabsk demlryolu • dı tedbirlerin hepinizce malum oldıµ 
nun 70 kilometre garbında kAindlr. ğunu zannedcr\m 
Bu haberler. resmen venlmlştlr. Gazeteler, bu tedblrıerdcn batısettı. 

Göllln ~imali garbi sahilindeki iki lcr. 25 temmuzaa Japon matbuatı lıı.
demlryolıı da elimizde bulunmakta • gılterc hUltClmeti tarafından bloke t
dır. Demlryollarmın kontrolllnü tek - dildi. BUtün doınlnyonlaraa, Hındlt• 
rar eline almak maksadile dU,manm tanda. Burma ve 1nglllz mU.Stemlekf• 
asker ihracı !.çln yapmış olduğ'U teşeb lerınde de bu veçhıle hareket ediillll.1 
büs akim kalm~tır. 'l'ardedilen düş • veya sUratle edilecektir. Gayemiz ar
man, sahad3 bin ölU ile nıübim mlk- tık Japon tfcaretıne. Japonların yıı• 
tarda malzeme bırakmıştır. J:o'in!Andf. pacakları hıc; b!r işe mtisııadeeiz pıı.. 
ya ordusu, 18 gün lc;!nde Rusların ra yatırmamaktır 
l 939 senesindeki !'leferde Uç ay içinde Çin hUkünıetinın talebi üzerine çııı 
zaptetmlş oldukları araziden ve yo. ıılallübatı da bıokc edilecektir. sunuıı 
hul Finlfindiyanın 1940 ınuahedena. sebebi işgal altındaki Çıne sermaye • 

A1eksiloo, 30 (A.A.) - Afi: mesi mucibince terke mecbur olduğu lenn gitmesine mani olmaktır. Çilnl'il 
Eski Rwnanyn Kralı Karol ile yerlerden çok daha geniş mlntokalar bu sermayeler, omdan J8ponyıı)' 

Madam l..upesko saat 13 de \"e- ele geçirmişlerdir. kaçırılacaktır. Fazla olaıak çın iktı• 
raruz ve Peranto tarikile Hava. -5----d------b--k- l_d__ .. aa·ıyatın'" "Ukü na!ıfllyecekur. çuıı 

d bu 1 . 1 rd" g· atye avasına a ı ı a -..,. " 
na an raya gc m~ e ır. ı.r kUn Çankay"ek hükümeU tıu serma)t 

k l. haf" he' Ku"'b [ u··" hı'z Bugiın !? inci ağır ceza mahkeme. y ço po ıs ıv.,.,ı. a 1 -< ıerden müstefit olabilccektır. 
t · d""rt k.. k b·..,.,.,.k eş sinde Salye davasına bakılml§ ve bu 

me c;ı, o ope ve 1 ·'<~ • Nihsyet Varrantıar da J:ıpon denlı 
ya da sabık kralla birlikte gel _ celsede maznunıardıı.n Yusuf Ziya, 
miştlr. Turizm şefleri ile MeksL 'l'ahir Kevkeb, :N'eşet Kruıcmgil. tema. hatlarından geri alınacakur. 
ka hükumetinin mümessilleri. il tsa, Sadun Gnllp Zlya Taner, ce. Şunu da habeı· \"Creyım kı Tokyodfl 

•taht · kl · da ) mal Şahin Giray, Sedat Urol, hepsi ki İngiliz sefiri, Hindistan • Bit" 
payı a gırece • erı sıra yo · manya,~ Jııponya arasında merı oııııl 
d ""yahla a hncı!ımedı· bevarı hvır butunmuşlardrr. Heyeti hft.klme a •""'-' r ""{" 1911 tarihli ticaret muabcdenames1P1 
etmişlerdir. Sabık kral. ga7..ete - Den!zbank kananunun a Uncıı madde. 
cilerc beyanatta bulunmaktan sinde derpiş edilen husuııatın ve hU.. ve bu muaiıedeye merbut bütün mu • 
imtina ebniştir. Sabik kralın pa ktimlerin esbabını iktisat veklUetinden kaveleleri feshetml§tlr. Kanada ııe 

k ı. hk Yeni 7-clanua Japony:ı ile mevcut saportun.da şöyle'yazıbyor : Ya~ 1 ~onnaya arar vermo.§, ma eme bu 
48. m~lek Kral , M tSadi mcnahii sebebdım 25.8.90 pazartesı gününe muahedelerlnl !eshetmlşlerdlr. 
ayda 500 piastrc. bırakılmıştrr. tnglltere 11 Japonya arasındai-"1 
_..:.-------------------------------' münasebatın bu şekli almış olmıısıJlll 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikelıS. lO ve 20 oaralıkların tedavülden 
kaldırılması ·hakkında ilan 

Eski nlkeı 5, ıo ve 20 paralı darın yerine dantelli bir kut'ı.ı§luklıı.rla 

bronz on paralıklar dACp ve plyn; ya klfi miktarda çıkarılını§ olduğundan 

eski nlkel 3,1( ve 2Q paralıklann 81.t>.942 tarihinden sonra teoovfüden kal. 
dırılınııaı kararlae ı.m tır. Megkf.r ufak paralar ı temmuz 94~ tarı.binden 

titibaren artrr. te.ınvm'6tmıyecck ve bW tarihten itibaren ancak bir ııcne mtıd 
deth~ yalru. ma.IR6nddc1Ame C. Mo,.kt? .. ban.kur şubelerine ve C. morkea ban· 

pmsı,şubesl olrmıan ~rlet"dc ziraat bankası şubeleri tarafmdruJ kabul edJ· 
lebilcı.wkUr. 

Ellorl."ldcı bu ufek pa~alardaıı bulunanlarm ounlan ınalsa.ndıklarlJe o. 
•mer.kez bankası -.e zıraat ban.kain şubelerine tebd!I ettirmeler! i!An olunur. 

(4129·560~) ----------------------------- --
Yüksek Mühendis mektebi satınalma 
komisyonundan: 

Mektcblmizin ROO<IO parça çamaşır yıkama isi kapalı zarf usulil<' eksilt. 
meye konulmuştur. Behrr parçanın muhammen bedeli i kuruş ve ltk teımlnat 
420 liradır. Eksiltme 31.7.PO Bant 11,45 de yapılacaktır. 15810) 

yenmekti. ~"'t>vkalfı.de bir çocuktu. 
Arzu el tiği lıiı· ijeyi HğrPnmck o
nun lcın bir~vnzife sayılıyordu. O 
kadar ki Uç ay i<;inde kendi ken
diM lugat vasıtasHı> ingilizcC' öğ. 
rı>nmişli. I•'nkal İngilizceyi öğren. 
dikten sonra artık agzındnıı bir 
tek ke-limetingitiz'l:e çtkmamıştır ... 
Riyaziyesi insana hayı et verecC'k 
derecede kuvrctllydi. Böyle oldu. 
ğu halde ~etH~t fakültesine git 
miş o~:f'iıayret ctmC'dim. 

.• J •• öi::ıt:.nmek teccssUsfi ile YE
ni1%;r s ;raya. sürliklerunloti. Her 
şey., ' · un olan hel' ŞC) i öğ -
Tenm~ amak':istiyen bir ka -
raklerc l'ikti. .Feriduna tesir 

Vl\adediyol'du,., 
Bu mektubun okunmr.sı nihayet 

bulduktan ~nra hakim diğer .,,a. 
hitlerln g(•tirilmesini emretti. 

Bu gelen ~·irnıi yaşlarında bir 
gençti. Siyah sadım gayrj munta. 
zam bir §ekilde kcsllmi§tı. fakat 
) ilzü traşlı ve gozleri atclj doh.r"'• 
du 

Reis sordu: 
- İsminiz'! 
- Murat Aydın . 
- Kaç ) aşındasmız? 
- Yirmi bir •• 
- Nerede oturuyorsunuz? 
- YUksekkaldırımdn Eğri yo-

ku!jta, Desplnuııın pansi) onunda .. 
- Ne :İ§ yaparsınız? 
- Tıb fakültesinde talehe\'im. 
R0is ıınlıicll' yemin e1 tirdik ten 

<ıonra iııtil'vabn de\•am etti: 

teess\if ederim, f kat bu, bizim kuııtl• 
rumuz değildir. "Alkışlar ... 

Japonlar, kendilerinin çember ıçıııc 
alınmakta olduklanndan şlkAyet edi• 
yorlardt, halbuki tecnvüzlen ile teblı... 

keli surette tehdit etmekle oldukl&r1 

kom§U milletleri gitgide m~ı;µ müdll• 
faıı.. haline sokmnğa sebebiyet vereıt
ter, kendlleridirler. 

Japonyada devlet adamian bulun • 
nıadığına veyahut bunıarm gözlerlnlll 
kör olmuş olmasına ınanmam. Japall 
yanın mukadderatını elll'rinde tutınPI< 
ta olan siyaset adamlarının vakıt geÇ• 
medcn bu husuııta teemmülde buıun• 
malarmı temenni ederim .. 

Ziraat vekaleti 
müsteşarhğı 

Ankaradan hnbe" veı lldlğ'lnt .. or0 

ziraat vek(l!etl mUsteş.ırlıtınA :;ra 1 

umum mUdUrU Abidin Egı; tııvln ('dl• 

migtir. 

Askerlik iş leri 
~.) nğlu :) ı • rli ııı.kı•rlik "ııl,..11iı111•'11 

• 837 doğ\lınluların ve ou doğumıu• 
ınrla muaınetcve tabl dı~eı doğt11n' • 
ların ı temmuz U 11 tnrılııı ık n ıtll • 
r<'n ,vokUımalarınn deva ın rdılııı 1 • 

dlr. Yoklama gllnlcrl t,.krnr a d~1\• • 

~·azılmıştır. 

2 - Yok\amıı cumnrt ııı !<' nl f• 

harıç olmak Uzer "l:ı;ın t h ı:tınıtoılnd 
yapıt maktadır. 

3 Yoklamanın sıra ı 

31 temmuz 941 gUaU 
Bcvottlu :M rn: 7. nahlyuı Tal s rr 

C1alata, Kııııımpı. ıı n:ı .. \'elPr acl• 

getmıycrlcr. 

1 ağustostım 7 ı:t•ı&LosR ı<ad:J' 
Hasköy n hlycsı 

8 nğuetostan lfi ıı~uııto~ıı ita ı ıı Ş 
il nahiyesi. 

etmek ! .<{ınsızdı. K1ms0 onu te -
siri altn ı tutnma.:r.dı. Xe iyi 
dostları o '1 iizt'l'.nde hir lesiı· 

ha~ıl cd~ir'<'r jlıe de kom.<juları 
onu yolcl~o k ~ııbilirJerdi. Yıılnız 
c·a kenditJııaıfunı.v.rma. kendi dlisü. 
nüşlerine göre yı.qndığ'ı ac;;ıkça gii_ 
riılüruü. 

- Maktul Feridunu tanır nııy- 16 ağustostan 2!! nğusto.<oı. kad 1 

dııırz? Kemcrburgnz nahıyesl 

Yaı:;amış, yetişmiş olduğu mu -
hıtlı> tamamen teu:ıt tc:rıkil f'den 
:>:evkleri, al'1.ul81'ı vardı. gn b(iytik 
ıstırnhı anaro;ı. bahası meçhul b ' r 
pıç olarak ıliinvnya gelmiş olma
sı) dı. Yilkstk sınıfııı haya tına 
g-ıpta ile lıakal'. muhnkkıık yük
sek sos~ ete ye knrı,,nıak isterdi. 

Zil\0alıı f<'eridunun ha' ııtına mal 
olan fnch bl'ni fevkaliıdı> mutecP
gir Nmlştir. Çiinkii lıu W\'allr ço. 
cuk fevkalade ııarlak bir ıııtikbnl 

- Oda komşumdu. 22 ağustostan 29 al!'ustoııa kııdB 1 

- S.z» hiç hususi hayatından Beyoğlu. Taksim, Galata Ka ı ıp • 
hah<ıPder miydi'! fJa: Hnsköy ve Kemerl>urgnz n hl\ ' 

- Hayır ... O öyle delikanlılar- ıerindC'n g<'lmlyentcr ı 9.02) 
dan de~ildi. Pek çok konuşmazdı. • • ' 

- Sizin görüşüniıze göre nasıl •~nıiııoıı lı ycrıı a ... kl'rlih .. ıılıe'llııdı'" 
hir cocuktu? Yd. P, Yzb :M hmet o •ı. Rtl,Lıı 31 .. 

- Biraz alaycı, sert, nz dost (333_'228) Fatıt: ~-h :rn lx·} m ıınıl'" 
tutan. fakat namuslu ve i~· i bir ~: Hayd:lrb<'y RIJı<nır No " 
çocuk. }{adın ve cıkek olmak ü Vd. Jandıırnııı Yzb C n ,ı .,~ ı.. ::-.ıı · 

7.Prc bırc;ok nıilşlcrek arkadaşla _ ı ıhnddm 3118 lı.tııııb•ı1 "H 13 ı'<tJI 
11nıız vardı. Hcps;nc sorun. hepsi 

1 

lhlamur carld<'sl No. ı2r 
de a) td c:cv.ıbı vcrirlc•r. Acelr şııhcye ııniraca ıtları ılnn o.-

( Dr 1•a mı 1·nr) lunur. 

eı 
h. 



........... 11\lill\\ l\O fL'IMl•z l!Hl l \H. \;ır- \ 

.llrnazca işlenmiş 
ı,. hırsızlık vakası 
h·re hepsi kıskanır beni kocalarından, 

ıç ben çalar mıyım böyle yüksek 
şeyleri be akim bey ... " 

t\>vEL 
l'l<lo IU gUn g ne adliye ko.. yavaş yavaş saklandığı yerden çıka. 

~ııııt:U hır suru çingene karısı rak evdeki yükte hatif bahada aftır 
teraıa F'akat bunların bu defa- eşyaları birer birer torba8ınn. doldur. 

"lırna1!. rı bir hayli meraklı ve muş. tekrar kUçllk odaya girerek 
eki C.l lşlcnmtş bir hırsızlıktır. saklanmıştır. Kurnaz hırsız, çaldığı 
O&lııtıu:ı, Cşynlan o kadar ustalıkuı scçmişllr, 

ıı tanı Taıımhane meydanında ki. evdekilerin tıemcn hırsızlığın far. 
) 111.ıı k lUnıo tüccorıarımızdan kına varmaıarmıı lmktul yoktur. Tı1 

l'd \ı ;~ısı bayan Zinnur gc • ki bunlardan bir tanesi, mcscltt Zln. 
~Yı ııc;: nı,anfiri ile evinde nur hanımın gerdanlığı lAzım olacak 
'°kat~erken bir aralıl< pcncc. ve itJtc bu 'sureUe anla§ılacaktır. 
O)tı~ bakmış ve sokaktan Çingene kadınlarının plft.nlannı to. 

ı göru g.,·\.D bir sUrU çıngenc mamlamalan !çln arkadaıılannı evden 
e~k 1!cc. hemen arkadaşları. çıkarmaları lüundır. 

1~k~r BÖylece öğleye doğru gene cUmbUr 
t11 ~a&lr demiştir, haydi şu çln- cemaat apartımnn kapıs111a dayanml§ 
~· lllırn da ialrmıza bak- ıar ve kapıyıcıyn: 

l'llıı - Söyle dünkü o bizim güzel ha. 
•e r ltıısaıırleri de bu fikri nımcığa, gece gördük bir rüya ki, o. 

ı: ÇeJtı,e~c b<;lnı;-C'ne kadınlan luı. na nnlnlacağu:. Çünkü uykuya o-
llıercı1 ır telefonla balılar nun rüyasını görmek için ya.tmışız. 
bıı1t14venıerdcn etnıfa şıışkın Kapıcı Zinnur hanınrn telefon et • 

· ~!ha araıt çıkma~n başlamış • 
,, }··t tı 

· ııı ita <'PSI bıracn ıc;crl a-
ti( tr..e.ı:ıdl\ı 1'-'ndılcrın etrafını c;c. 
'l&l'llt tUııı tanı nçm~lar. bakla. 
r • rıu "'ttııt Pnlavrnlnra ı:;-ırlşm!ş 
1Juııı tıı 8 lon kah.ta tııılnrdan f. 
ı.t., lncktcdır· 
"""il llıc · 

"ar. >...;; Jt, sana büyil • blr kı~ 
llıı c1t ' bir gUn mU deşem, bir 
~ın ~ın. bır sene mi d<'.sem .•• 
•btıy a. !:ıır asrn çıkma. O 

~.. arıaın.ı •en .c istemem: ••• 

1~ırı . .::;rı aıun saçlı küçUk hn. 
q \'ar ı dU Uncn esmer bir de. 
tlra\' · 
ti o, Ya 
ı. ~e §a 1 Bulun çocuklar na. 
Çıktı r;ıın artık her şeyin mey. 
a ça,lı lllekur. Bir daha sak. 

!:! •· IJ:na . ..., c 
lt ~ hanırncığıın size de çok 

~!ıa ler var. 
it~ daha 
• anız . · 
~ !!u cı rıızd"n başkasını dü • 
· hc•ten do h!I' merak et. 
b-~ 

mlş \'C lmdın dıı merak ederek 5lnge. 
ne kadınlarını yukıırı çağırmıştır. 'I'a. 
bl\ uydurmasyon rtiyıı. onlnlılırkcn 

kllçü'.< odadaki çingene kıırısı. cvdeld 
hlzmetc;inln de meraklıı salondıı. rü

yayı dinlemeslnd,·n istifade ederek 
çıkmış. arkadaşlıırının or.ı.ı1ına karış.. 

mıştır. • 
Çingeneler bir ikinci bah~iıı ile do. 

ba tııltif olunduktan sonra tekrar gU. 
le oynaya mcrdh enlerdc:,n inmişler, 

fakat açık göz tı.pnrtımıın kapıcısı J 
tarafından önıenmlşlerdlr. Zira knpı. 
cı bu sefer sayısını tamam saymıştır. 
!çeriye yedi çingene girdiği hrılde. sc
ldz tane olarak dışarı çıkmaktadır. 

Hemen heybesi §l§kln olanın, yani ev. 
de lmlnrak hırsızlığı yapncın üzerine 
atılmış, bcybe:ri kapmıştır Bu sırada 
da hC'ybenln ıçlndcld kıymetli bir v • 
zo yt.>rc duşerek parçnlauınış, bylece 
ış anlaşılarak 8 çingene kadını kaç.. 
mak üzere ıroknklara dağılmı larsn da 
bırer birer yak:ılnnurak adliyeye V<'• 
rllml.şıerdir. 

el( ;1

111vaı Uzı.:ı teiiZlp edile • 
.. "11.ııı Bırkaı; gün e'livel nıahkE>mede or. 
"t ,.. 1 ~ nrıa fallar bitmiş. bu r ~'<!gen 

1 
guya çckll('n çingene kadınlarından 

da Ok e crın '.\Va tını ro • 
t.o Udu•-1 • hepsı de 11uçunu lnkl'ı.r ctır.lş. asıl hır. 
"Uıt!e... "'an VP.}'Il sinemalar. l'ı • • "lb szı olo.n ise. gece evde k ldığını kutl-
ıı 8Q,.,. ., 1 tasa\'VUr edC'n h8. 
~. lt-.. tiUrıu başlamıştır. yen inkll.r llc arKadaşlıı rmı göstere • 

.. ra gö rek: 
h"< ~kıy z.ıu kız, söyle baka. Açan bunlardan b!riıol bana lflı_ 
"lıı: •or or musun sen ? tJ rna h ra atmıştır. hı\l{lm bey, kendi çalmış. 

lıı ren nnımcığıh• .• · Bakın bcnım torbcmn doldurmıı~tur. 
\r .\illa g!ın bU bütün siyah oı. 

lllı \'ah hınzır başkasını ııc\•cr .. 
~ k v8 ·it 1 te bu h:nl .. 
r bır h teeıın•g.nd<'n fıııcı çln. 

llı a··lı ~·r~ · Pıra il" ı:;-onUllcrl 

tıı.1ı it: ı:tındcrıımııııt-rclir. 
'ıı <'I Jlldaıı lÇ<'ti birer birer 

l\g<'l 
:1' rı ıı.lan kapıcı s k.z. 
lıa '>lng t>: y ~lle l'nentn çıktığını go-

' l!:h re dılşmtı tllr 
•tkadaşınız. yukarda mı 

Zeıe hepsi de kısknnır b<nl kocııltı 
rından. Hiç; ben çnlıır mıyım, bu kıı

d'lr yUks•'k Ş"ylerı. 
Nctıcede Ell1 adındaki çıngcnc ka. 

rısmın te\'klfin<'. dlğer•erlnln gayri 
mevkuf muhııl1:emclerlnc karar veri • 
terek duruıımaları gorlllmck Uzero 
evrakı alt olduğu mahkemeye gönde
r.ıcıı. 

ı\Dl.l\1'~ ;\IPHAHiU I 

Hızlı hızlı konuşuyorlar: 
- l\Iediha dün beni ne.den 

bekletti, Soficiğim. 
- Biraz rahatsızdı. pasam ! 

Bugün de gelemedi.. Beni gon. 
derdi size. 

- Doktorla ~öriişüyor mı..? 
-- Allah gösterm~sin. Hanını· 

cığım. o aptnl. adamla konuşur 
mu hic .. ? Avrılazak ondan .. 

- Bu iŞ ~abuk biter mi 
acaba .. ? 

- Çabuk biter, pasam ! Çok 
çabuk bitezek .. Sizi onun!~ bera
ber evlendireyim. Çok mesut o. 
lazaksımz:. 

- :Eskidenberi N'I iiha ile bu· 
luştuklarnnızı Dr. Cevdet hiı 
çakmazdı. değil mi? 

- Yok canım .. O budaln bir 
erkekti. Hastalarından başkn 
bir şeyle uğraşmazdı. Allah ona 
bir gül vermiş ama, o budala 

!Bit 2Jaldluı ~aşkşa - ~ ,_, ,,,...,. ... ..- --
~~TJl'A - 1 

··~~-------------~~~~~ i 
O Komstok isimli Amerikalı _ 

' nm yaptığı hayatımı mahvetıniı, 
ti. Yani, harpten evvelki zaınan
!arda hayattan ne anlıyorsak, 
ı~t.; o hayatımı mahvetmişti. O G üç üş 

·~· IK©Day üş 
, ~ihılf'rde bizim ananelerimiz var. 

dı. Sanata hizmet etmek de bu a. 
nanelerden biriydi. Reuılet ise 
tamamen tbaşka bir şeydi. 

• İtalyan rönesansı esnasında. 

U zERINIZE yeni ald~ğınız 
bir iş iÇin, bir günlük bir tec· 

rübe nttticesinde "kolay,, kanaatini 

~imonetta, çıplak olarak sanat. 
kar Boticellive model durma _ 
mış mıydı. Büvük Napolyonun 
k'zkardesi Polin Borges de aynı 
surette meşhur hevkeltraş Ko . 
novaya model durmu!'}tu. 

~ize. Pol Şaba!'la nasıl poz ver. edinmişseniz muhakkak aldanmış
sınız demektir. Bu kanaatiniz cid~ 
di ise, f.lksak bir tarafınız var de-· 
m ektir ki düzeltilmesi la zımdır. 

Dünyada kolay İ§ mevcut de -
ğildir . d aima zordur. Fakat çalış
kan, becerikli, yılmıyan insanlar
dı.r ki bu güçlüğü zamanla yenerler 
.ue işi kolaylaştırırlar. Fakat gene 
hıçbir çQlışkan İşçi yoktur ki ışını 
l~olayla~h.rdıktan sonra yan gelip 
otursun. Hayır, böyleleri, m ensup 
olduklco·, müesseselerden daha güç 
işler isterler; onları da birinci işle· 
Y: gibi kolaylaştırmaya çalışırlar. 

1 

diı!imi anlatavnn. 
I$1klar ve • ~öl~elerin ovunu 

irersin<lc alaca bir manznra ar 
zetmekte olan ressamın atöh·e -
c:inde elbiselerimi çıkarıp mÖde. Çünkü iş, ne olursa olsun, bu -

nun hakkında "kolay,, kanaatini 
fQ§ıyanlor tenbel insanlardır. Böy
leleri emiyet içinde yaşamayı, 
mümkiin olduğu kadar çalışmadan, 
yorulmadan gününü gün etmeyi is
tiyenle1 dir. 

Muvaffak işçi yorulmıyan, çalı -
şan, .gürliiklerle boğuş mayı iş edi
n1;n isc.'c!ir. 

Hayatımı mahveden 
Mce~n~u11r T©llb>DO 

Bu Tabloya modellik eden kadın 

Macerasını .anlatıyor: 

..._ 
Tam çeyrek asır gizli tutul _ 

duktan sonra "Eylül sabahi'' 
isimli m e ş h u r tabloya 
modellik eden Fransız kızının 
hususi hayatı artık açığa vuru
labilmektcdir. Çünkü tanınmıs 
ressam Pol Şabas'a kimin model 
durmuş olduğu anlaşılmıştır. 

Bu kadın. bugün kırk alt1 ya. 
şında' bulunan ve halü güzelliği
ni muhafa?.a eden Parisli blr ki· 
bardır. Fakat otuz bir sene evvel 
bu tablo yüzünden çıkan re7,alet. 
!eri, ve dolayısile bütün hayatını 
mahvcdeeek kuvvette dedikodu. 
!ar yapılmış olmasını hatırladık· 
ça, bala kızarmaktadır. 

O zaman yapılan itirazlar, kü. 
<;i.ik· deniz kostlimleri giyildiği ve 
vücut güzelliğinin samimivctlo 

tebcil edildiği bu devirlerde pek 
unlaşılamaz. 

Fakat 1912 senesinde, "Eylül 
ıabahı" isimli bu tablo Ncvyork 
ta te.şhir edilip de o ·zamanın 
delidolu ıslahatçılarından An _ • 
toni Komstok'un gözüne ilişince 
:ıdtta yer gök titremeğe başladı. 
'<omstok, bu cıplak vücut karsı· 

j 

sında, asabiyetinden adeta bo . 
ğulma derecelerine gelmişti. Fa. 
kat bu işte yalnız kalmadı. Bü
yük Harpten evvelki günlere te. 
sadüf eden o zamanların muta _ 
assıp birçok kadınlan da pe.. 
şi ne takmıştı. 

BU .KIZ K1MD1R? 

Bunun üzerine bu çıplak re • 
im mevzuuna artık enikonu 
bağlanmış olan halk. sorma~ 
b<.>şladı: ''Bu rezalet dolu tablo_ 
ya model duran krz kimdir?" 

Akabmde. bu kna dair birc:ok 
masallar uyduruhnağa başlandı· 
Çünkii, tablovu yapmış olan mcş 
hur ressam Şabas dahi, hakikati 
ifşa etmek istemivordu. ·• 

Şabas, bu sırrı.biitün hayatın 

Ara.dan geçen iki uzun -sene 
içinde neler olmamıştİ ki.. 

Leyla. defteri aldığım günden 
. iki ny sonra mezara gömülmüş •. 

koklamasını bilmemiş .. Onu sen 
koklayazaksın, pasam ! 

Tüylerim ürperdi. 
Peşlerinden fazla kosmağa ne 

. abrmı, ne tahammülüm müsa. 
ıtti. Gerı döndüm. Onlar. n}'nı 
mevzu ü1.erinde konuşarak tü • 
nele varmı§laroı· 

· Mediha, damat olarak seçtiği 
F('ridunla evlenmişti. 

Dertlerini kurcalamamak için 
doktor Cevdetc mektup bile yaz
mrvorduın. 

Bir gün adresime gelen Kon
ya vilayet gazetesinin kırmızı 
kalemle işaret edilmiş bir köşe. 
sinde şöyle bir ilan gördüm: , 

Mesut bir evlemnc 
"Bir buçuk senedenberi şeh 
rimizde icaryı tababet et
mekte olan meşhur dahiliye 
mütehassısı doktor Ccv-

ca muhafaza etmiştir. Bugün 
seksen altı yaşına girmiş olan 
ve sessiz bir köy evinde oturan 
ressam. kendisini hundan beş se 
ne evvel ziyarete gelen bir ga -
reteciye biJe ancak şu yolda be 
yanat verebilmişti: 

" - O kız, şimdi kırk bir ya. 
şrndadır. :!.engin bir Fransız sa
nayicisile evlidir ve üç sevimli 
çocuğun anasıdır. Yirmi beş se. 
ne evvel olduğu kadar da ince 

· V;'pıh değildir artık.-·· 
Ressam ŞaQa.sın, Madam Del. 

ve hakkında söylediği sözlerin 
~·alnız yaş ciheti doğru idi. Ken
disi filhakika klrk bir yaşmday 
dı. Fakat evli olmadığı gibi ço • 
cuk anası da değildi. Vücutça 
da tam on altı yaşın.da bulundu • 
_ğu zamanlH anne...;.i yanında o
larak yüksek ressam Şab883 mo. 
del durduğu günlerdekinden pek 
fazla değişmemişti. 

Evet, Suzan Delve, o meşhı.: 
tabloya model durduğu zaman _ 
lar annesi de yamnda bulunu -
yordu. Şu halde, bu kadar dü • 
rüst şerait içinde yapılmİş olan 
bir resmin modeli neden gizli tu
tuluvordu? 

tŞte ~1adam Delve. nihayet 
hakikati üsa et:mi.~i. • 

Diyor ki: 
"- Amerikalı Komstok, mcs 

hur tablo münasebetile dünya -
nm dikkatini ben.im resmim ü. 
zerine c;cktlği sıralarda. ben P,ı
ris so~yetesine henüz takdim o
lumnak üerereydim. Hakkında 
türlü dedikodular yapılmakta o_ 
lan tablo ile milnasebetimi o na
zik zamanda bittabi gizli tuta -
rnkttm. Fakat şimdi. evet şimdi, 
bunu söylemenin hi<: bir mnhzu. 
ru voktur sanirim. 

dilmesfne müsaadesini istedim· 
Doktorun o sırada nasıl bir 

halet ruhiye içinde yaşadığını 
uzaktan seziyordum. Defteri 
neşrederken, bütün isimleri de . 
ği§tireccğimi de ilave etti~im 
için. kendisinden menfi bir ce • 
vap ~eleceğini ummuyordum. 

Çok beklemedim.. Aradan on 
gUn kadar kısa bir zaman geç
mişti. Doktor Cevdetten şöyle 
bir mektup aldım: 

"Aziz kardeşim lskender! 
Mektubunu nldım· Beni ne 
kadar sevdiğini bildiğim 
için, teklifini reddetmeme 
imkin yoktu. Leylacığmıın 
hatıra def terini, şeref ve 
haysiyetime halel getirme. 
mek şartile - ve birtakım 
muhteris analara ibret oL 
sun diye ~ müsaade ediyo-
rum. 

lin durmasına tahc:is edilmiş sed 
de doğru vürüdü{ffim z~man fev· 
kalade sinirli idim. Atölveve be. 
nimle beraber gelmi~ olan an 
nc>m. mütemadiyen hana söz söv 
IUvor ve benim fit.rinıi haska 
c:evlerle meşgul ederek asabiyet
ten kurtarmağa çah~ıvordu. Di. 
ğer taraftan ressam ~abasm ka
nsı dn atelvcdc bulunuyor \'e 
hafif hafif ·pivano çalarak ~nı 
t~kine ralışrvordu. 

tnsiyaki surette. bugün "Ev
ifıl sabahı'" isimli tabloda gördü. 
ğiinfiz oozu almts:ıtrm. Ressam 
bağırdı: 

- Öylece kal! 
Bunun üzerine ressamın em • 

rettiği şekilde kaldım. Resim 
yanılmağa başlandı. 

Resim, birçok kimselerin ha
la zannettikleri gibi Anesi gö • 
lünde yapılmL'i değildir. Göl res. 
mi sonradan yapılmıştır. 

''Eyiül sabahı" isimli tabloya 
karşı Amcrikada uyanan itiraz • 
lar AYrupaya da aksetmişti. işte 
hu zamanlarda ressam Şabes ile 
yemin etlik: 

Bu resimde kimin modeı dur.
duğunu asla acmıyacaktık· Bu 
yemini, bugüne kadar hiç boz -
madık- Fakat edilen yemine ve 
tutulan vaade rağmen hayatın> 
bu tablodan hayli müteessir ol. 
muştur. 

Benim gençliğimin bir tü\·al 
üzerinde tesbit edilmiş olmac:ı 
bir Fransız erkeği na7.annda C' 

kadar mühim değildi. Fakat beı 
bir rezalet.in merkezi haline ge 
liyoroum. lştc bu, beni deli ecı: 
yordu. Bundan bahsetmeksizi· 
evlenmek ve günün birinde bil 
tün dedikoduların meydann. c:ı1 
ması ve her şeyin doğrudan dor 
ruya bana atfedilmesi ıhtimal 
karşısında ürküyordum. 

Aailem yese düşmüştü. Faka 
nihayet benim haklı olduğumı 
takdir ettiler. Nihayet konserva 
tuvarda gerek trajedi, gerek ko. 
medide birinci t:cmc:il mükafatını 
kazandığım zaman fevkalade 
müteselli olmuşlardı· Bilhassa 
harp senelerinde Ye dara düştü· 
ğümUz zamanlarda sahnede ka -
zandığım bir miktar parayı ge . 
c:im vasrtalarnnıza ilave edebil 
mekliğim çok i5imize yaramıştı 

lşte o mmanlarda idi ki, ye . 
niden ressamlara model durma -
ğa başladnn. Sahnedeki faaliye . 
tim. beni ta Hohvuda kadar gö. 
türdü." 

Suzan Delve ancak bundan 
on sene evvel bir Rus ile evlen
miştir. 

"Evlül sabahı" isimli ta'blo 
bugün bir Amerikalı pet•"'' 'cra. 
lın~J• elinde bulunmaktad r. 

tnnbulruin ~elecek, sıntfmu geç • 
tiğim.den eminim. Fakat, ita.ti 
bir haıber alamadım. Neriman 
koleje gidince benim vaziyetimi 
ve geçip geçmediğimi de anlıya
cak. Dün kolle.i direktörüne lba. 
bam telefonla sormuş. Direktör· 
"Leyla benim kıznn olsaydı 
böyle bir sey sormağa lüzum 
görmezdim.'' demiş ve t.clefonu 
kapatmış. Babam bu sömen bir 
mana çıkaramamış. Bu, sadece 
iltifat değil, aynı zamanda d3 
bir müjde. 

Fakat babam çok maddi düşii 
nüyor. Hakikati, görmeyince i 
nanmnz Kuru sözlere bel ibaği" 
mıyan bir adam varsa. o da bn 
bamdır . 

İçimde gittikçe dcrınleşen bir 
endişe var: Ya sınıfı geqmcf? 
muvaffak olamadımsa ? .. 

Facianın derınliğini anlıyor • 
sunuz ya ... 

detle. Konya eşrafından Ko. 
camihal zadelerden Hüseyin 
efendinin kIZI Perihan Aka
lının nikah ve cvlen.-nc me. 
rasimi dün tbirc:ok davetli. 
lerin huzurile icra edilmiş: 
tir. Tarafeyne saadetler 

Gözlerinden öperim karde_ 
Ac.1ba Neriman ne haber ~(' 

ti~k? . . . . . . . . . . . . . ,. . . 
t.Kt SENE SONR \ .. 

Leylanın defterini aynen neş. 
retmek iGin. iki senedir fırsat 
kolluyordum. 

Doktor Cevdet M a('knclaki a -
pnrtmanından daha c zr.rna. 
c::ıkmLc;tı. Bir arsM· onuı. 1 or •• 
yava gittiğini, orad::.ı atölse ac 
tığını tluydwn. 

dileriz." 

Doktor Cevdetin evlenmesin -
den zıyade. beni hatırlıyara.k, 
bu ~azeteyi bana gön#ienbİg ol • 
mnsına E \ indim. 

DPrhal kendisine b:r tebrık 
t ıf!rnf! v~ ·dmı. 

V P :k• l"";n sen.!".:> da, bir mek
' l"l _rr. l .. rrr-i. k;:ı:.ı.nır bror!t
ma',,. n j·a! .. ı ··alır-. doi'tnfoı· 

·• ronıan nie'\ t'ıJC \dı·je Jlf'GN"' 

şim.'' 

Cem.ya - Dr. Cevdet Akgiin 
• . . ' 

-5-
L~i..A ~IN HATIRA 

nEFrERt 

{;(iztepe - i Mayı.• ..• 
Btı .. .,iı. ~v "'.!\. bilı· s ... ;~·:>r 

ltt:.ıı. ~~rir.-.n-. ~eden. !l()Cll"f, 'f1,_ 

1 reden bu kadar gecikti? 
Menfi bir cevap aldıysa, h 

ı.-tiphc yok ki. bugün buraya gel 
nıck cesaretini kendinde bulamı 

acak· .. 
Babam ba.hC'cdck: kamerye.o.i: 

altmda bir ı;.ezlon~a upnm JIU 
Pencerede.~ g~r'.i.11«'. hemen $Tir 
•:,;lıve pir~l"!nr. .. bahçeye imim 

Cn.~M: benim .-rl~!l Dbv< 
;.o,,"'meSini pe.lc l!eV•'."!'. 

• l 'M,1(!'1ftf ... ) 



. 29. 

. ı ~ ~.::.~ 1ıayvC\ nl:ır I 11· ~-~z:!El'ZIDll••••llı:J1a•m11•••mf9liil" 
~J.dı.:;ılyada milli Fransız r::-.:l 

yosunun mikrofonunu hayvanat 
bahçesine götürmüşler ve hay
vanlar üzerinde musikinin tesL 
rini tetkik için birkaç 'J)lfilc çal· 
mışlardır. 

Çok hassas bir hayvan zanne. 
dilen fil, çalınan parçaları işit· 
memezlikten gelmiş. Ayılar ağır 
musiki parcalarına karşı lakayt 
kalmışlar, fakat av borularivle 
bir hava ~alındığı vakit coşmak. 
ta ve şevkli şevkli homurdan· 
makta. imişler. 

Kaplan musikiden kat'iyen 
hoşlanmıyor ve çalgı çalmağa 
başlar b~lamaz demir kafesind~ 

1'1odayı takip eden her asri kSdın için kıymetli ta lartlo 'f(l ~ 
lemeslle hakikaten Jt..az&n dl~lia.11 celbeden bö)ie bir tıarl.lrullide ~ 
GER., aaatıne sahip olmak td"t saadettir, " tNGER,, ı;aatıer oJI 
nellk bir mUdd'!t fl'ın velev mn terinin m ullvotlndcn o15un ıırt • ıııtr 
ıı.rız.alıınn mlıeıısesluıiz tııra!ırıdan biç.bir ücret alınmaksızın Ut 
nacaklun garantl edtlml,tır. 

si NG ER ?\u. 27/B 126 clmarılı \'f! 8 pırııı.nta t6-l 

Adre.'I: ~1!'.IGER SAAT M:\GAZASI - 1 tanhUI, EmlnönU cııd' .......................... ~~ 
deli ~ibi koşuyor ve böğürüyor- ~ 

Çeviren: MUZAFFER ESEN muş. Zürafeler ise musiki ile .~~"""2 •Almanca, fran.sızca, 
me·t. oluyorlar. vı: uzun boyları. ~-~ diğer deraler mll!alt şartıarl'c 

Maribi. Li evınde birisi. vardır? Bu odada orta yerde bir m büküp tatlı gözleriyle hulyaya Fatlh Macar kardeşler cadd~ 
ni hapsetmi§, buna inanmak - Oh, sır .•. Evet, evet... yazı masası var· Masanın dalıyorlarmış. 1 o 1 • B!r buçuk sene evvel 

6 

için insanın deli oiması la- fşte .•. Ben... yanı başında bakıtları dal- EN S N DAKİKA askeri mUtekaldln 19 ~ıııı"" 
zım Birkaç dakika sonra asan- gın, çehre~: ~apsarı bir adam babasının ölUmU yüzUn enı..r. · l(üçük ilanlar kuponu devam edememek mecbur r 

Bıı§komiserın vazıf esi mü- sör altıncı katta durdu. Şim. duruyor. Ve kocaman bir ro. Bu genç, kendisine babalılı 
nakaıı.a götürmez. Amiri için diden bütün hına hareket ha velveri göğsüne dayamış... •9

• knpooa eJdeaereaı r.aderU~ ve kendisine bir sene &ha olı 
:r •- lllnlan il:. Boa Dakikada ,.. ~ .. ı:ıı 

hiss~t'dği seı'I\pati ne olursa linde"clir Her Kattan kapılar bu adanı Artur Kollarson- run •ttr9dlJeoeJEUr. l:•t-me ıeklltı yardım edecek bir hayır""' 
Olsun Mak Kolnı telefonla açılıyor, herkes hı· ribirine so. dur. " k .ıar. ne süreceği oartıarı kaou~ ı~ 

' 

1.'tlrküsü r••d•ree • ayuc aa&llhs ltaJ. bulunclu5.•"u bildirmektedir. 
k endisine vaki olan bu ihba- -5- ıs.os cazband -• bere u.rl.ll ~ıenaı WJ.'1ıwe. & .... ruyor. 18.15 Serbfılt 10 bğrcnı~·oruz eli) remzine müracaat. 
r:ı ihmal edemez. içinden - Ne var? ON 1KlY1 ON SEKİZ dakika u.oo 1:ıraat ıert IA.um.) • EhllyeUl bir §oför ıaıcın. 
muhbire lanet okuyabilir. Fa - Acaba ne oluyor? ı!'.25 Konuo:ma rnk~imı iş Ve işçi arıyanlar: veya kamyonetlerde iş ar&ıJI 
kat :;:.:ylediklerinden resmen - Baksanıza müfettiş Li. GEÇiYOR ı>ı~ politika 21.10 Solo • Çalışkan, dürüst, ııporcu bir genç (G. Akdal) remzine m!lraca~ 

·· • t ... L kk yoktur nı"n kapısını açıyorlar. Çab k b k .. t' Mdlııeterı oarkrlar lyl çalıştığı takdirde istikbalini ka.zıı. • Ayda on Ura. Uc!"etıe 
fUp1ıe e mege :ıa ı . u ça u .• son sura ı 1 dolı•mak "---e 3 ... 0 ...... ., ... d• 

b 
18.415 Çocıık saati 21.2.'I ı:ı~:aııetlcum nacal:"ı bir iş için aranmaktadır. ca. ,,. .......,, ~ .r-. ... 

Başmüfettİ§e ha er ver • - Müfe".tis Li mi 7 t:::.::ımı. açtı. Araba bu viraj 1 iki te • ıı> so Ajanı. bur bandoııu bında ağır işleri yapabilecelt iktidarda yana ihtiyaç vardır. tstıycııl; 
mek lazım· Bu i' onun ışı- yorum, bu adam da kim? kerlek üzerinde döndü. fa • haberleri 22.ıo Ran,rk ve azminde olabilmesi llı.zırndır. Okur tıh Saraçhane başı Horhor cŞ 
dir. - J§ittinjz mi? ... adeta... kat bu aÜrat \:c kafi değil , ı9.4ı'I Fuıl heyeti aarkılar yazar olması kA.fldlr. Aylık safi 20 U- şU tekke sokağında 40 nıı~r' 

Tam bu sırada başmüfet • - Bir roveh-::; sesi... hızlı, daha hızlı. !(l 11' rladyo :.ııo ,\jans radır. Taliplerin Bahçekapı Rahvan. ter Celfil Kayabaya murac:J111 

ti•in odasından gelen bir zil N k ku bb. Mariba Unin siyah otoır.o Oazetecı 22.45 ı>anıı cılnr sok. No. ıo Davit Kohen adresi. • Kullanılır halde buıunaı> (. 
:r d - e or nç yara ım·. tO 4 ~ Bir halk fttü1Jğf ne mektupla müracaat. si arabası aranmaktadır. to 

sesi nöbet odaamda çmlııı. ı. Demek bu .-.dada haydutlar bili Old Ok Hal üzerinde u- ' 1 srl " • Türkçe, fransızca f!zik kimya ve olursa 1!8Ukslz de olab!l r. 
Mak Kolni iç telefonun ku varını§. çar gibi gidiyor. orta.mektep talebes:ne riyez!ye derste. tının (Otomobil) remzine ' 

laklığını aldı. Hakikaten ba§müfettiş: Bu otomobilin geçtiğini Rasit Rıza Tiyatrosu rı verilir. F.K.R. remzine müracaat. evsatile ve nerede görWeJ)ll 
_ Evet. Demek şimdi o- M · B • k 1 gören seyrüsefer memurları • Ortamektep talebesine az Ucretle bildirilmesi. 

S . - aJeste rıtanya ra 1 h .h . f. b 30. 7. 41 ça,..,amba Bag~Iarbaşı fran.sr"'a derııılt>.ri verilir ikmale ka • • Orta lkiye kadar okuınllf:.c 
danızdan çıkan mister mı. b ı u ı tıyatsız ııı.o öre oı yere ·" ..... •· namına u kapıyı açınız· ,. Hale sınemasmda. (Bir iiı;;ık la- !anlar hazırlatılır. (Pari.s) remzine aantralı kullanabilir, biraz il'.; 
tin ifadesinin alınmasını is. Derken Mariba Linin oda ümitsiz İ§aretler verdiler "m) Komedi 3 perde. mUracaaL lir, iki sene kad&r tanını:n~ ~ 
tiyorsunuz. Resmi bir şekil - kapısı arkasından bir rovel. O arabasını yavaşlatmadı ---<>-- • l§inln ehli, butaşıkçıiıkta ça.Jı§mış. essseede çalışmış 11 yaşında~ 
de yemin ettirilerek ifadesi Asyalı müff'tti•in çehresi ta. H S eli temiz ve çabuk bir buıa§ıkçı ba.. az bir ücretle her ıııı yo.pnı8' 

ver patladı. :l' Bev,,ilu alk ineması ur' 
alınacak, öyle mi, peki, anla. mamile değişmiıtiı. Gözleri yan aranmaktadır. Sirkecide kprüJU ur. iMuamm1!r) remzine aı y-' 

ld 
Ba,miifeltİ§: nin bütün lakaydisi ve bü-- Bugiln 11 de akşam 8,30 da 1 - handa ıokantacı ve kebapçı Emin Di. • Askerlikle allı.kası oırnı 

1 
fi 1

• _Çabuk açınız, diye hay. Tarzan yamyamlar arasında. 2.3 !ere müracaat. gösterebilen, dUrU.st ke.rt'ıct ~ 
Noter, nöbet odasının ka- kırdı, ne duruyorsunuz, ace. tün neşesi kaybolmu~tur. Yü. kıs·m birden. 2 - Kara kedi. 3 - • Lise mezunu biraz franııızca bilen zat bekçilik, kapıcılık ve)'° 

pısmı vurdu, yalnız nöbetçi l • zünün çizgileri sertleşmiş'~ir. Komedi. ~ır genç az tıir ucretıe çaıışmak iste- bir iş aramaktadır. Ka.nts 
başkomiser bu centilmene e etsenızne.... Çenelerini sıkıyor. gözleri - mektedlr Beşiktaş Türk Ali mahal.. makarna fabrikasında Ktıı:ııilı. 
"giriniz,, demeden '!vvel baş - Evet, evet sir ••. anahta- nin bakıtı öfkeden parlıyor. ıesı Loşbabçe sokağı numara 23 Nec. vaaıtastıe Mehmede mnracs~ 

"f • k d. . l f I rı arıyorum. işte buldum. Al Sarsılmıyan bir irade onu det adrna mUra.:aat. • Lise ve ortaoku' taıct>eıe 
miı ettışe en ısıne te e on 

8 
lah verse de kapı arkasın • T A K s ı• • Muhasebede 25 seneJ«'r Cazıa tec. çe veya transızca ->larak rlY' 

verilen haberi anlattı. canlandırmıştır. zlk ve lisan dersleri, mektuP'' dan sürgülü olmasa... 1 . d Ş ~ubcs! .>!an bir :ııuhastp yazıhanelerde 
Müfettiııı. Linin evinde bir I b l • şte şım i er ınişini ini. veya "'!"'er ucaı1 'Dtiessc.>ııelerde 1• ~ ta Luteclhendek PapadJpı:l0 :r kinci ir rove ver sesı a • J 0 v ,.. 

adam kapatılmış, 1 orkanay yor. Dün gece Artur Kollar - o omobı'lı" ·amaktadır Ha.ftada Olrkal gün veya man 108 Zeki., adresine o;tl 
Partımanın sessizligy\ni yır\: . b , tra bu ihbara hiçbir ehemmiyet sonun otomo ili de' B,,yolu ü. 1irkaç saat de çaıışabuil (N.M.) • TUrkçe. almanca, ~ 

vermiyor. Hatta içerisinden tı. zerinde böyle hızlı gidiyordu Sa acaklara ! remzine mnracaat daktilo bilen bır ecnebı reşSJ 1' 
T orkanay haykırıyordu: y ld k il • 18 yaşında lise son ıınıt talebele. ramak tadır. Resim işleri, o!l 

derin bir teselli duyuyor, o a ça ı arı kopararak 1 ııh•~p ıaıerlnl o•ta .... 1.r uc-tlt 
A b k rlnden biri tatlllnl geçtrnıek ve b r =~ .. . v •• 

Condrada ne bahe~ına olur - çınız, ça u - açınız. patinaj yapan frenlerin gü • ıey öğnınmck maksadUe otr daktilo ur. (Y.M.) reır..zlne mUracadıı 
sa olsun Liyi tevkif ettirmek Nihayet anahtar kilittt rültüsü. Araba durmu~tur. 1 l~er ve ıyı t>!r naıoe olup ta ranı:ıd:ı çaıışmak ıstemf'ktedlr Bu • Llsc, ortarıkul t.alehı!ıe1'11e 

d .. d"" "ll k k d taksi otomob!llni satmak lstiyen.. t11• 
ı"stı·yen bı·r1•11• var. Bu manev on u · nayır apı ar a an Mariba Li yere sıçradı. Mer. calışma muka!:ıllınde hiçbir menlaat ten lise bitirme tmtlhanıor 

d 
ler otomobiEerinln son Clyatıarını rı• 

ralarJan haydudun endiıede sürgülü değil ir. 1 orkanay divenleri bir -!eli gibi çıktı, ve otomobll!n nerede gorülebllece. beklemı::ınektedlr. Maksadı bir şey öğ. ceklere gayet uygun ~artla 
alel5.cele apartımana girdi. k ld ""'ini !stanbuı posta kutuau 214 e renmektir ı Seven) remzln• mUracaat matik ve Ctzlk derslen ı)!s' 

oldug~ j, yakında yakalan - ve apıya atı ı: ., 33 d k ı•kı .. k ı remzln" mUracaat. 
ak k kt y k Bir kapı sağda, bir kapı or St f St f k b!ldlrmelerL • ya,ın a as er · e aı .. ası 0 

• " 
m tan or ugu manası çı - e an, e an apıyı. 'llıyo.n eski yazıların daktllc bilen bir • ı.Aleıicı: ko.p1cııık 
paz mı? Müfetti§ L! belki d6 tada, iki kapı solda Başmü- açınız. 937 - 9311 kUçUk motör Ford ı;:-enç k6tip !k tşt aramaktE.dır. \B.K.> bir kan koca aramvor. 
haydadun maskesini düşür - fettiş sağdaki kapıyı açtı. (DC1:amı var) -ıA.stiksiz ~ olsa - terctb edilir remzine milrncaat. kaloriferi yoktur ve kadu: > 

k d · ·· k. d b partıman sahibinin ev •§lerl8 ıı 
me üzere ı~ ote·ı e unu~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~kt~ OçgUn~~deS~ked 

1 hissettiği için her vasıtayı H •k 16 1 1 N kl d nu hekimlik dairesine muracs' 

kullanarak müfettişi tevkif, ___ , ag_e __ Oyununda ~uvaf- ___ ~ a c en: ---·:nası. . ıe~ ettirmek istiyor. Üç rıldız • 16 yaşında mali vazıyet tf 
Bununla beraber T orka - ııw" - yıallt> tahsilini orta 2 de ııı~ 

nay bir lahza tereddüt etme. - Dfinkii niish<W m devam - f k l k d madım. Biz uyurken biric:.i ~ör- mecburıyetrnde kaımıı bir b$)• 

V"kt a o a 1 ı . f 1. k ~ııı ve yaşlle mütenasip bit' ~ di. Onun da bu ihbardan •üp ı orya ne cevap verecek n a l n rnüş. almış o acaktı. şın e a e_ nır· 

he etrneg
'"'c hakkı yoktur. :rBu diye beklivordum. O, hi<: tercd. ti. dönüş bildlerimiz :ie çantam- tadır. 2~-~o Ura ne çalıfab· 

düt etmeden: da idi. kıl.ya) remzine mUracaat. 6J 
meseleyi tahkik e-~mesi icap _ Albertle gezmeğe gittiler, rını kırmamak irin kabul etmiş. O da mı Fullerle c;ıkıp gitmişti? Bu vaziyet üzerine Rişard'm • GUndc Uç, dört saat ).(&" 
ediyor. Nöbet odaama iç te. dedi. tim. Öyle soih!k bir adam ki! :t- • :.t. benzi kül gibi oldu: Cebinde bi_ ıo.ktl olan mu!ıasebc, ınıJnıı 

Ben hı'" ıa· kırdı etmed"ım O bo· Ertesı· ~ab"h erkenden Kamı·ııa ı t 1 ı d - •o.ktı·ıo 1 11ıerlnd·• tecrllbc .,e lcfonla başmüfettiş emir ver. Çocuk birdenbire durakladı. " · · .... ·· e a acak parası oma ıgını. • " -
di: Sonra: yuna konu~tu... geldi. Benzi sapsarıydı. Gözleri sıkıla s·kıla söyledi. Geceyi 0 'lulunan oldukça ıyt ingUfzc:t 

_ Do"":tdu'"ncu·· bölük benim _ Nerevc? dedi. Kamillar.ın bu sözlerinden an. uykusuzluktan kızarmıştı. radaki bir kır kahve<>i'1de Q;cr.ir· nUkemmeı surette tercuın~11 r! _ Kimbilir nere'-·" Otobüse nesinin canı çok sıkılmıştı. - Ne haber? dedim. dik. Sabahleyin şafak söker nanlık yapabilecek ikttd:ır ~ 
IE:. gelecek, şimdi gıdiyonız. bindiler, belki Esseki'e gitmiş_ - Kamil! dedi. - Aman sus. dedi. Başıma sökmez vola cıktık. Yürüye yü. r.mıca da konuşan ve okuyaı:ı t 

Rusel sokağmın garp kö- lerdir. Kamilla annesine döndü. Ne gelmedik kalmadı. rüye buı:aya e;eldik... ıı.Unasıp ucretıe çalışmak ı~ 
d · · sövlivecek diye bekliyordu. Bu Sonra. kanapenin iizerine dlr Arzu edenlerin (M. A.) 

fesinde Mariba Linin otur u b'l- ,~~reye gittiklerini ıyıce sırada kapı vuruldu. İçeri Fulle- çökerek: 
1 

:t- "' :t- -nektupıa müracaatları. ,
1 guy Sen Cevmı·s Monsion ko- 1 me ·vım. · · • Bu trcıJ· • komedinin sonu :!ıiç "' 

N ·· a bet' A ,..· 1 rın ııirdığ"inı gördük- - Evvela. dedi. bir ricam \'ar: - • Anadoludaki yalnız keıı 1, 
Camal) Ve modern hl'r bı·na - e mun se · nne::-1 o - B' h" b k d d - K birimizin beklemcdigi şekilde · duğum halde ben bile sormadım. ıze ıç a ma ı, ogru a. Anneme "Kamilla bu geceyi bitti: zas.Je l§I olan b!r yazınaııe ııt 
dır. tl<i kanadı kocaman bir o vaşta rrenc k•7ıarı biraz ~er. millaya ilerledi: bende geçirdi .. diyeceksin. k bayan aranmaktadır. tş çolC 

ı .... _ Neredey_ din? Viktorya, o gece ızının eve ts M tne 
kapıdan bu binava giri ir. bec:t bırakmalı. Esasen. sizinle - Olur. dedim. Fakat neden "'etmemesinden büvu. "'k bir endi. tl)·enlerin M. • remz 

1 ek 1 • Kamilla ııülüyordu. · bett" b ? ,., - d rıı ıı bildirmeleri ss1 
Kapının önünd~ sırma elbi. ev enec o sa bıle evde kapama· ıca ı u · !':"ye düsmuş'" fü. Kamilladan b i_· " re er 0 

- ıı · · - Asıl ben sana sorayım: Sen S"' ~ • Al bil bir •• nıa;c 
seli bir kapıcı sabahtan akşa mza ne o tahammül edebılır, ne - Anlatayım. Annem Fulleıin raz soma kosa koşa bana geldı. manca en ,.. ıı 

k d d 
ben... neredevdin? · fena halde canını sıkmıc:ı cra!iba. Kızını orada - bulunca hemen talebcal mUsalt §arUarla ııse1.tl ma a ar ay .. k.ta urur - Ben burada seni aradım, ~ ,., tı ı•· ım derfl " .... • Viktoryanm bu sözleri beni Beni bile aözü görmüyordu, sarıldı, kucakladı: yazlye, z ""' a anca ~ 

S C • M .v. oktun. Enssekse gitti. dediler ,., H N E> in u dnı.. 
en cymıs ons.ona po • de, Fuuelleri de havrette bırak_ Oraya ı;ı-ittim, aradım. Odadan hiddetle çıktığı zaman _ Affet beni, Karnilla, dedi. C • • remz em rac .. 

lisler gelsin? Sırma kordonlu mıştı. Bunları mahsus sövlediği _ Essekse mi gittin? hemen arkasından koştum. Ev. Seni de, sevgilini de belki çok Müteferrik: 
kilpıcı gözlerine inanamı • vr> kavga etmek istediği belliydi. _ Evet. Bulamadım. tekrar den beraber çıktık- Başbaşa ka· üzdüm. Fakat yaptıklarım hep K.lRALIK EV 
yor. Neler oluyor? Binada Fuller durmadı. kapıyı çekti buraya ~eldim . Jıp konuşmamız lazımdı. Otobü_ şakay<lı· lçimde, eskidenberi giz. • Beşlktaşta Yenlmahıll!cd~, 

• ? eitti. se bindik. Bu sefer onunla Es· li kalan b;r hissin esiri olmuş· dev 
bir cani mı var. Vı'kto ... ·o bı"r kahkaha attı·. - Canın sıkılmış. Rişard. sekse gittik- Orada geniş gövdeli Bend k .. ""ki . - . ,ıokağında 9 numaralı, için ~';J 

K b no."betcı· ko • • B Ik' h ki F k t tum: en uçu enn uzenn_ 5u ve sarnıcı bulunan, 1Steıı1'" .. 
- apıya ır • • - Zavalh çocuk! dedi. e 1 a ısın... a a ··· ağaçların altına uzandık. Önce de tahakküm etmek arzusu bes· 

b • b"'t•· k Kamilla söyliyecek bir şey gazi de aımabilecek olan attı 
yunuz. ınanınl u un l apı • - Fena yaptın . dedim. bulamn•ordu. Annesine baktı. o bana annemin söylediklerini liyordum. Sen küçükken sana ı;-tr bir ev kiralıktır. ..ı 
ları nezaret a tına a ınsın. - Havır. dedi. Sen bilmezsin. · anlattı. Benim yalnız kendisini ka-ı duydu;;.,,,.... sevg"ı buna ma_ zıtw. Viktorva elindeki romana dalmış d ~ ·"' ,.,......... Ev, denize ve parka na ,, 
Müfettiş Linin dairesi hangi benim bir düşündüğüm var. görünüyordu. ~ev igimi royliyerek teselli et. ni olmuştu. Fakat bugün bir bU. hemen yanında.dır. TUt~ 1 

kattadır? Sormadım. Cünkü. ne yapmak Birdenbire Fullerin onume tim. Zavallı çocuk! Bir iki sözle genç kız ve bir genç adam ola· yenler Vakıt matbaasında (r 
A

' k . yd istediğini biliyordum: Kızını müteessir olmuştu- Bir iki sözle rak ikiniz bir arada k<>T'GJma çı. tine mektupla mUracaauarı 
- •'~mcı atta su·. sag a. Fullerden ayırmak ve Albcrte geldii{ini ve "Allaha ısmarladık,. de bütün neşesini tekrar buldu. ......':t 

ki asansörden, altıncı kat, vemek. dediğini işittim. Sonra, biribirimizc ma~al gibi kınca, bu arzuma yenildim. Aldaınu;: 
soldaki koridor, sağ•lan ikin. Viktorya yine bah~i de~ştir- Gidiyordu. Kamilla arkasından tatlı şeyler anlatarak vakit ge- Bu~n biraz rahat etmiş bu- Apfıda namıert ,....ıı ~ 

· a· ç k bcaendiv·n· s .. vledic;i koştu, dışarı çıktı. çirdik. Sonra yattık, biraz uyu_ lunuyonım· Artık hiç korkma. ......,... ci kapı .•• fakat sir.·. sız... ! ve ~ "" "'1 1 ~ " yın. Sizin evlenmenizi ben her- aı.)'1lcuıanauım ( 
Ü l" benimle bera bır romanı bana okumaga baş. - Viktoryaya baktım. O da, duk... kesten fazla istiyordum. Fakat mektuptan ıcıareJıa.nemızdeO 

- ç po ıs - ladı. elindeki romanı bıraktı, bana Ben gözlerimi açtığım zaman ıan dahil) hergün aabahtao ,ı 
ber gelsin. 1 Roman hakikaten giizeldi. Sa· baktı. hava biraz kararmıştı. Ri§ard şimdiye kadar bunu belli etme. kadar veys aaat 17 ye kadar 

Bu anada asansör boş o atler geGt~. biz ronıan okumakta - Darıldı, Fuller, dedim. hala uyuyordu. Gecelerini uy- dim, değil mi? lan. 1 
larak inmiştir. T orY.anay a . rJevcı .. m edıyorduk.. . Omuzlarını silkti: kusuz geçirdiğini bilirdim. Bi. Kamilla ile aynı zamanda ce- (PAk ST) (S. S) (Jı!. lS> (~ 
saıuör kapı~ını açtı ve kapı- Ögle oldu. Ka~ılll!: ~~ldı. . • - Dar~lsın! dedi. raz rahat bulduğu ve içine huzur vap verdik: Çevik 155) (TekyııdıZ S) ( 

d
•• k ' - Ne çabuk dondunuz. dedım. Baktım, ne söylesem yine kar dolduğu zaman uyumağa cesaret - Hiç! (Bayan qçı) c2092) (R.F'.) ( 

ya doğru onere : 1 Bari ivi e;;ıendin mi? etmiyecekti. Ben de odadan çık. bulmuc:ı.tu. - O halde oyunumda muvaf. 0 
S• d b" · l h b "' "'$ lA.17) (Deniz 218) (3 ) (~ 

- ız e •zım e cra er - Yoo! dedi. Eğlenmeğe git. tım. Aşa~da Kamillaya rast Uyandırdım. Kalktım. Gidi- fak oldum. (F.K. 26> (Tuk) <Suali 25> ıı• 
geliyorsunuz değil mi? de medim ki zaten. Annemin hatı· ı::aleccifimi c;aruyordurn. Yoktu. yorduk- Çantamı aradım. Bula - SON - (Temiz gUven) (Poyraz l5) el 
di. He~nlde sizde her ka-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~CN~.) (19 Pa~~a) <~ 
~ açan ikinci bir analılar <~ GUzel). (F,A. 396) (Çö11 


