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NORVEÇiN GARP 
KISMINOAKı 
ARAZıDEN 

fvıarııvetı nenüz 
Ciıtıaşııamavan 

bır sebeple 

Norveçliler 
ÇıKarıuyor 

aıa TEFSiRE GORE 
BURALARDA 

~imanlar askeri mües
seseler vücuda 

getirecekler 
tral.ondttı, 81 (A.A.) - Norveç tel-

; •lansı bildiriyor: 
\> 

0ıırcçtn garp ııa.hiyelerindekl Nor 
~lilertn ani ve gizU ola,.ak tahliye 
ltıı1tneıerın1.n bizzat Kislinglcrln pro. 
d to etn:ı ğq btlJlıım11 oıuukları blr 
tlıııet ve kargaşnıık tevlit etmlgtir. 
~ nel'gcn ve Hordalandtn elvıırmda
lld 111llıtyenın Kıallng vallııl fırkasmm 
tu trlertne göndermiş olduğu bir mek. 

1~ ne gibi mllşkUl §cralt tçincre ça.. 
'ltn ~ nıecbur kalmış olduğunu l.z&b 

ektedir 

rı!:rge_" valisi diyor ki: Hardanger 
~I dunun gehrl olan Ulrlkden 2000 
~ Cıkarılmıvtır. Bundıı.n başka La 
ııtı aag mıntııkasında Gravdal komu 
;r111 <la tnhllyc cdllmJ§tlr. Diğer tahll· 
rtıı et"t! lnttuır edilmektedir. Tahllyete. 

\> 08babı nenüz maltlm değildir. 
~ aıı lltıve ediyor: 

ı-ıı!Jıcdadlannm toprııklıı.rından kopa. 
l'tnı alınan Norveçlilerin aksUl&.mene. 
•et •lıe tasvir etmek thtı:vacını hiıı. 

ınıyoru ... 
?>\ "'· 

bcu:rveç Telı;raf ajansı bu mllnallt'. 
a §öyle diyor: 

ll~ "'•h§lceslne tchclr!er, i§galler! 
l'ar da bulunan geni§ topraklarda tay 
~ llleydanlan ve sair askeri mQca. 
tlıa ler \'llcuda getirmek ietlyen A~ 
~lı lllıı.rızı takip etmekte oldukları sı. 
~ctJcelerldJr. 

Japonyada umumi 
seterberlik 
meclisinin 

Yeni bir 
kararı 

~ ---<>--
aadin sanayii ve diğer 
tlladdeler üzerine 

Kontrol 
konuluyor 

~eık, hükömete 
~rdıma davet 

edıliyor 
foq,o it 
Ja..Poıı (A.A.) - Oft: 

f(Otı°l'e:•nın harp gayreti, dün Preruı 
Olan crı .. in riyaseti altmda toplanIW§ 
lll o&Uf!U ..,, ~"uı uınuını seferberlik mecll. 
t1ın lkı dan neoredllen imparato • 
~"'lbt lnUbtnı eıntrname projesinin 
tır. 1Jc l'enideg tnkvjyQ e<lllmla • 

Yeni yapılan 
anlaşmaya 

göre 

Rusvada 
Hakimiyetine sahip 
Bir Polonya 

ordusu 
kurulacak 

--<>--
Harp esirleri ve siyasi 

mevkuflar 

Serbest 
bırakılacak 

Londra, 81 (A.A.) - Pat ajansın. 
dan: 

Londradaki ı1lyasl mahafllde P~ • 
lonya • Rusya ltll:Hına. r.UyUk bir e
hemmiyet atfedi'ıntlttl'dlr. Bu mahn.. ' 
ti!, Sovyet Rusyanın Almanya ile 
Polonya arazıslntn lş3111lne mUtealllk 
olarak akd1?tmlş ol:luğu itilafları fe~. 
hetmesl, Polonya • RUl!ya mtinascıbo. 
tmı 1920 den ııonra imza cdllmi§ olan 
muahedename ile bu harpten evvelki 
arazi statUııllnlln teşkil etmekte o• -
dukları eski kanunu e&11aa. irca etmek ı' Bir §ehir üzerine, bir tayya. 
tedir. re hücumu vaki olduğu za. 

Polonya • Rusya diploması mllnıı. , man, o şehrin tayyareci gö • 
sebeUerinln derhal iadesi, Polonya züyle manzarası nedir? Yu. 
harp e.slrlert ile Blyasl mevkufiarm karıki resim bir lngiliz res. 
serbeıt bırakılması, Rusyada hAkiml- , ' • 
yetine sahip bir Polonya ordusu vücu samı taralından bılhassa bu 
da geUrtlmesl, bUtUn bunlar iki mem- 1 bakımdan temsili olarak ya. 
lek~t arasındaki mUna.sebetıerin BUr. pılmıgtır. Almanların Köln 
atıe normalleşmesine mcdıır otaı:alt. ıehri üzerine ydpılan bir 
t.ır. bombardıman esnasında §eh-
Polonyanın hUkUmranlık hakkmın 

Sovyet Rusya taratından tanınması rin aldığı manzarayı bütün 
ve bunun Poıonya ve 1ngiltere hUkQ. dehşetüe ku§ bakııı göster. 
meUeri araıımda teaU cdıtml§ otan mektedir. 

Dc'·amı ~ nr '18\'fRd& 

Meşhur bir gece hırsızı 
Nihayet yakayı ele verdi 

--o----

lstanbulun '' Yüzüqamalı 

Bir Rus - Japon 
ihtilafı karşısında 
Rusya gafil 
avlanmamak 

, 
zçın 

Hudutta 
muhim 

tedbirler aldı 
Londra, 31 (A..A.) - B. B. C.: 

Sovve -
Po onva 
anlasması -
imzalandı 

imza 
merasimınde 

Çörçil ve 
eden de 
bulundu 

l..ondrn , at (A.A.) 
Sovyct • Polonya anta;:mast İngiliz 

hnrlclye nazırınm önllnde imzalan • 
mıştır. Merasime bll§vekll ÇörçU ri· 
yaset etmiştir. 

İngiliz başV1?kUinln sağında, harı. 
ciye nazırı Eden onun yanmdıı. da Po 
lonya başvcklll general Skorskl bulu.. 
nuyordu. Sovyet bUytik elçisi Maiskl 
bUyUk clrillk mUSteşarı Novlkof Çör. 
çilin soıua".la yor ..a.luu§tardır. 

lmza. n sonra, Eden 
.kısa bfr ~r. "1< ır·ıt ederek lı.kidleri 

tebrik etmiştir. 
~eral Sikorski ile Mıılskl de söz 

atarak kısa bir hitabe trnt etmlşlcr. 
dir. 

En sonra söz alıın Çörçll de kı.sn 

bir nutuk s6ylcmlşUr. 
Nutuklardan sonra Eden, gcneral 

Sikorskiye resım bir nota vermiş gene 
ral de bunun cevabını, Edene tevdi 
etmişUr. Eden Avam kamarıısma gı. 
derek anlaşmanın imzalıınmış bulun. 
dııeunu mr-bwı'vıı. tonlll etmL~t.ır. 

Sovyet 
tebliği 

Leningrad üzerine 
yapılan üç akın 
Tardedildi 

ı·azısı 2 ncl ıınyfada 

iranda nazi 
ajanlarının 
bulunması 

ingilterede hoşnut
suzluk uyandırdı 
Londra hükumetinin 

verdiği bazı tavsiyeler 
karşısında 

Iran 
hükumetinin 

tedbirleri 
J..ondra, 81 (A.A .. ) - lranda. nazi 

ajanslannm bulunmakta olınası dola. 
yıslte İngiltere tarafından Tahran 
hUkQmcti nezdinde yaptlmI§ olıın te.. 
~bbUsc mezldlr hUkOmet tara!mdan 
cevap verilml§tir: 

"Röyter ajansmm diplomasi muha. 
birinin öğrcndlğlne göre vaziyette 
memnuniyete şayan bir t.cbcddW yok
tur. ıranın cevııbı İngiliz vcsayasma 
ktı.r§ı tam bir cevap tellı.kkl edlli:mez. 
Bu cevapta bazı: Almıı.n eşh:ısı husu. 
slyeslnlıı vaziyetlerinden ve ontann ı. 
randa ne gibi ahval ve oerait dolayı.. 
elle bulunmakta olduklanndan bah· 
sedllmekte ve faaliyetleri hakkmdn 
tahkikat yapılmakta oıduğu 110.vc e
dilmektedir. 

Alman 
tebliğ. 

10.000 Sovyet 
esir edıldi 

Bcrlin, 31 (Radyo) - Alman 
başL."Umandanlığı tebliği: 

:>eipus gölünün garp kısmında 
iki Sovyet fırkası ihata ve ta· 
mamiyle imha tdilmiştir. 

* * * 
Berlin, 31 (Radyo) - Alman 

başkumandanlığı tebliği: 
Dinyestcr civarında bulunan 

bir §e}ırin işgali sırasında Alman 

adam,, ının mf.4. cer.ası 

Amerika makamları şarki R'bir 
yada Sovyet ordularının Japonlara 
adetçe faik olduklarım bildirmek· 
tedir. Bu sebeple Jnponlar Hindi • 
çiniden bir harekete kalkışırlarsa ' 
muazzam güçlüklerle karşı! aşacak. .!!!!!!!!!!!!!~~~:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

Deı.1LDU 2 lucl aayfBda 

Bir kaç aydanberl Galatada, Yenl §ehlrde, Ç.Cşmcmeydanında ve Kllçuk_ 
pazarda muhtelif cvli'tı gece vak!.i girerek ceket, pantalon ayakko.bı, §apka, 
iç ç&ma§ı':l &ılıl meyoan'.ia bulu-ıan eşyalan Çalan bir gece hırsızı yakalan· 
mı§tır. 

Son defa ~am.ı.un otelinden kıymetli bir s..-ıal çalıuı bu hırsızın yUzU ke. 
sik dlğt!r bir tatirle yOzU yamalı Abdullah ismlle maruf bir sabıl!aıı olduğu 
anla§ılmıo ve bu eaı llrnl• adliyeye tez.Hm edilmiştir. 

İkinci proje, demir, çellk bakır, pi. 
rinç, bronz ve ııanayide mevcut diğer 
bakır bautalan mlktannm, mağa7.a. 
larm ve depolıırın hUkO.met tarafın • 
dan mUtah:ıbe ed!leceğl veya satın a. 
Iına bileceğin! derpl§ etmektedir. 

HUktlmetln aözcUsU, bu tedbirin h<'
defl, demir, çellk ve bakır kıtlığına 

mani olmak olduğunu bcyıı.n etmi~

tlr. 
Mumalleyh dcml§llr ki: 
"Cebı1 müsadere usulü tatbik edil. 

miyecckUr. Fakat hükUmet ellerinde 
bulunan demir, çelik, bakır, plrillç ve 
diğer baktr ıialitaıanndan ihtiyari te. 
bcrnılarda bulunmak içln halkm va
ta.naeverllk hialerlne müracaat ede 
cektir. Maamallh bu laneıer, sınat ve 
tlcaı1 müesseselerin bu ihtiyaçları ve 

ya. l§lemeleri için zaruı1 olan demir Yukarda resmini grdii~üııtı.z genç, 
çelik, ve bakır maddelere oamll olma. bundan bir mUddct eyvel bir tavu1' 
yac&ktır. 

Bundıın ba~ka "mlill umumi sefer. 
berlik mecllal,. bugün de dlğer iki 
proje kabul etmi§tlr. Bunlardan blrist 
deniz nakliyatına alt bir kontrol lh • 
daı etmekte diğeri de elektrik kudre-

~:ilzünden !:ıluın kın·gada öldUrUlmüır 

tü. Bugün ağır cezada devam eden 
muhakemesinin ~ııyanı dlltkat tııfsl

IAtı ikinci sayfamızdadır. 

lardır. Japonyanm fazla kara ve 
hava kuvveti olmadığından milna • 
alp bir fırsat beklemeğe mecbur 
olacağı tahmin ediliyor. 

Sibiryada Rusların 40 fırka as · 
keri vardır. Japonyanm ise Man · 
çuri ve l{orede 14 fırkası mevcut· 
tur. Japonlarm umum tayyareleri 
yekunu 3600 dür. Bunların da b\L 
yük bir kısmı eski modeldir. Sov. 
yctlerln ise Uzakşarkta 2400 tay 
yaresi vardır. Sovyet tayyareleri· 
nin Vladivostoktan 700 mil kate • 
derek Japonyayı: bombalamat.ı 
mümkündür. Fakat bu oldukça gilç 
bir iştir. 

Son haberler~ göre, Japonlar 
l'iyençinden şimale doğru asker 
tah§it ediyorlar. Müdafaa işlerinde 
çalıştırılmak fizere 50 bin Çin işçi· 

si seferber edilmiştir. 

Afrika 
harbi 
Bütün 

şiddeti le 
devam ediyor 

Roma, 31 (A.A.) - İtalyan ordulo. 
rı umumi kararglUunm 422 numaralı 
tebliği: OllF"" DıMımı 2 ncJ rmyfod:ı 

U tevzlatmı kontrol altına vuetmek.. 
tedir. 

Smat cemiyetl!)r hakkındaki birin
ci emirname, maadln sanayii, gıda, BÜYÜK MiLLET MECLiSi 
~c::~:ı~:.~;~~~t:.u::;ı::;u:~ :: PAZA RT ES ·ı 
pat aarıaytt gibi mUhlm aana.ylln J 
her blrl için merkez! kontrol ofisleri 
"4&aı derP.IG ıtmokted&r. r 

GÜNU TOPLA IYOR 

aıa mı 
istila 
tehli esi? 

Yazan: Bir Muharrir 
[ NG1Ltz başvekili Çör~il, 

son nutkunda, Büyük Bri· 
tanya adalarırun Almanlar tara. 
fından istilası tehlikesinin daima 
mevcut olduğunu söyledi. 

Sovyet - Alman harbinden ev· 
vel bile bir ~k muharrirlerimiz 
bu istilanın imkansız olduğunu, 
Almanyanm Büyük Britanya 
adalarına bir ihraç hareketi yap
ması için hiç bir şansı kalmadı· 
ğını yazıyorlardı. 

Çünkü Fransa çöker çök· 
mez, Flander hezimetinde bü· 
yük bir malzeme serveti kaybr. 
den İngiltere, kendini müdafaaya 
hazır değildi. Aylar geçmesi la· 
zırndı. O zaman bu istilayı bece
remeyen Almanyanm. ~İlter • 
ye koca bir sene kazandırdıktan 
so:ora bu maceraya atılabilece
ğine ihtimal verenler azdı. 

Hele Sovyet • Alman harbir• 
den sonra bu istila ihtimalinin 
büsbütün ortadan kalkma ı la" 
znndı. Almanya 1ngıliz adalarına 
bir ihraç hareketini gözüne ke"• 
tirmeyince garbe değil, şarka 
teve<(cüh etmisti. Rusyanm isti· 
lnsı gibi muazzam bir davaya gi· 
riştikten sonra lngiltereye nasıl 
dönebilirdi? Alman ordusu, kı· 
zılol'du kar§ısında mağlup ol· 

masa bile harap olacaktı. Bu kı:. 
dar yıpranmış bir ordu, Sovyet 
harbinden evvel bile gözüne 
kestiremediği bir maceraya I1C• 
sıl atılabilirdi? İngiliz adalarının 
istilası ihtimalini kabul etmeyen
ler, Sovyet • Alman harbinden 
sonra bunun büsbütün imkansız 
olduğunu söylüyorlardı. 

İngiliz ba.şveklinin son nutku, 
böyle düşünenleri çok ha}Tete 
düşürmüş olsa gerektir. Hala mı 
istila tehlikesi? 

Evet. hfila istila tehlikesi. ln· 
giliz başvekilinin böyle bir §e}'C 
ihtimal vermeğe devam etmesi 
için bizim bilmediğimiz pek çok 
şeyler bilmesi lazım gelir. Yoksa 
en mesul mevkide oturan bir ir. 
sanın boş yere bütün İngiliz 
milletini, müttefiklerini ve dos' • 
tarını endişede bırakan bir iddi· 
ayı tekrarlamasına imkan yok
tur. Bu beyanatı okuyunca. ot<. 
denberi düşündüğümüz ve ym. 
dığ:mız gibi, bu harpte mutlak 
hükümler vermenin doğru olma
dığına bir kere daha inandık . 
Siyasi ve askeri dirayet. her tür· 
lü ihtimale saygı besl":neği err. 
reder. Çörçil gibi son derece 7.cl<ı 
bir devlet adamının, uzak bile 
olsa, bir istila ihtimalini kabul 
etmemesi bu dira~;etJe telifi 
mümkün bir şey değildir. Onun 
icin, Ingiliz başvekilinin son 
nutku, bu harpte, hükümlerini, 
kestirip atanların ke-.lıanctlerinc 
iştirak etmiyenleri hiç de hayre-
te düşürmedi. Biz de bunlarda- .. 
mı. Şn.şmayoruz. Olagnndır. Fn· 
kat korkulan şeyin olmaması. o
lacak gibi hareket eden lrigilte
reye hiç bir şey: ka:y1bettiımez. 

ti 
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y c a nn ş 
llir tanıdık, lkJ tarafm dl\ ınllştert kPu o.çt.ıf;ı bir tala.il da 

knnvın n O) rıldt. 

Bir Ucl!;ikalı olan mııtatbkauın a:) nlııu' husumındA Dcrl UnlllğU 

fil'beb şu: 
- ~tanbul cf:ll'nt•csl:z. bir Jo>f'hir: .llliı:ı.t:ler1 'e dl r husu i m baniyi 

ı:-cz llkttm ııon111 bUtıln gün cvda otıımuıyn mecbursunuz! Turt<!tlk )Ol.. 

itli' y<ılt. Otcllı•r kiilO ! GC<'.cl •rl ziyaret edeceğini'!' lınrlnnn 611)181 üçü 
geı;;ım".ı: • l>Mliz <-f'll'rıcelcrlnln ynııılllığı ı•l&Jlarn ııl J 1 mini vermek için 
ınsnnın ııı.uıı ınUcldt>t denlzo tJt K yerlf'rdıJ, ılnğlnrdı' ve ~·u' lıı.lunlu yn. 
fillmış olmn ı ı :ıımdır. O tem. luX'.anız da bir mlm.s)edi ,ıeğll, yani, 
gUnUn ukı1 on atini sl:r.d n 111.Ak Mrcamaya ı™'Cbursa. hUUlıı bu 
~rtJ ır d:ıhılıııde nn ıl ~'il; nr, aı- ~apııbllln;lnlz/ 

.t'h•nı 3y:. -=lt!rn ıtellknnhlonnnzd:m bir QOğuııu•ı koll:ırında bir 
Fmnıot7 mntm.'lzcll. bir tııglll:ı: mlııi, yahut bir lm.m fnıylıı~ nı ile geL 
(]iğini 11ık !iık j!lltilrliz! Bunt:ırın encamına dair ellml1.dö mevcut bir 
lstati&tlk her nr kıı'1ar yok ' ~ yulmnb 7llcrettiCdmlı. mi :ılln pcJ< 
kar:ıkterl!iUI< b.r h"ı<ll e ,;e bru1.1 rlnrlnln dı• fn:t.l:ı ııldu~nnu s ıııyomz! 
'li1rk crkeltJerinin ynbııncı kamı temn)1ilü yeni hlr ey deo~lldir. Tan.. 

'İ!.lınattn ı:nrJl!llf me cere;)anı ile ~ıuyıuı bu teın::ı.31ill, dahı::. soıırnlan 

Avmpa)D talebe gondc.nno 'liMi~~tlertle nrtnıı ; hnttll bir çok a..'111 
all .. ler nrasına lıo yüzden mlinııfn<rt gtrnıl Ur. Jln l<ı atırlord:ı, içti• 
m mllPs5eM.'ınbln hlr tamfını slcliJ11tıl' ul!ıkalıındırnn bu mevzuu ınrı
nnlmsa rtmel< i,.femh-onız. Sad o bir tnlilk dıı\'asmın sonunda mııtaı.. 
lAJuının lfs:ınhndnkl hlı7.tlf' nazıırı dikkati orJbctn~k lstlyonız. 

1 
F.S , O~ DAKİKA 

---------------------~ 
ü ük Mi let Meclisi Açıhyor 

Ankam, Sl (Hosnsl) - Bnşve· 
kil Doktor Refik Saydam dün sa • 
bıl.'l D,20 do şehrimize dön.mUı ve 
garda. BUyUk fillet Me<:l.W Retmle 
Ve.klllı>r, C. H. Partf!i umum! ida· 
re heyeti llZtılan. mebuslar, Anka· 
ra Vali ve Emniyet direktarU ta. 

mdan karşıln.nmtıpr. 
BllyUk Millet Mecllsl pa.zartesl 

gilnU saat 16 de toplanacrı.ktır. 
Ruznamedc meclis hcs:ıpl nnm 
tMdild ve adliye zabıt katlplerlnrı 
yapılac3k ı1tll Uiythalan vardtr, 

Salı gilnU de Cumhuriy t Halk 
Partisi meclis gnıpu toplanacak • 
tlr. Bu toplnntıda Hariciye Veld • 
llmhtn bir aylık tatil devrcsi es • 
nasındaki siyasi hl\.diaclerin ve 
dUnya vaziyetinin inklşnflan ct
ra.fmdn. izahat v rmesı muhtemel· 
dir. 

Meclisin, hüldlmetçe mlihlm bir 
lAyih tevdi edilmediği takdirci~ 
bir hafta sonra tcltra'r bir oy ka 
dar tatil yapması muhtemeldir. 

av lara zam yapılacak mı 
Türk aı matörler birliği, kömür 

fiyatlarına zam ynpıldıt;'lndan. 
beri epey bir müddet geçtiği hal
de ıuı.vlunlara zaruri olan Ha.ve 
yapılmamasından dolayı armatör 
!eri. zarar ettiğini gözönüne ko
yar.:: Münnknlat VeMUctine mli
racaat ctm1ş ve mm yapılmnsını 
istem.istir. Bu husu~ta bir karar 
verilmek üzere olduğu anlaşıl· 
maktadır. MUnakaHlt VeklUeti 
alakadar dnlreleri bu meseleyi 
t.etkik etmektedir. 

Öğleden akşama kadar 1 
Bir iki satırla f 

• SUmcrbank umum mlldUrU Bllr
han Zihni, bugün lJğlcden sonra eeb. 

Kümür fiyatlarına zrun yapıl. 
ması karan 27 nisanda v~rilmiş 
ve ton başına iki liraya kadaı 
zam yapılmıştı. Bu vaziyet do
Jayısiyle liman nakil vasıtaları 
şirket ve mUesscselerlnin zam 
ıs4 ·ını yazmıştık. Bu nalril va 
sıtalarrnın bilet ücretleri .. fan· 
bulca toplanan bir komisyon ta. 
rafından tesbit edilmektedir. Fa· 
kat uzak deniz vasıtalarının nnv
lunlan Münakale VekiUetinde 
toplanan bir komisyon tarafın· 
dan tayin ve tsbit olunmaktadır. 
Bu mcynndn denieyollan idaresi 
de uzak seferler yük ve yolcu 
ücretlerinin yükselmesi i~in bir 
proje ha.ztrlıunı~ v kfiletc ver. 
mfştir. 

Hopkins Moskovada 
Rusların askeri levazım 
ihtyacını tesbit ediyor . 

T.lmlze gelmiştir. Burhan Zihni, ıebrf.. losl•ovn 31 (A.A.) - Dün Mosko.. 
mlzde lkl sün kaldıktan sonra Kııra. ya musavasaıat eden Ruzveltın hu
bUkc gl eceğlnl söyıemletır. suııi mllmcsslll Hopklnıı lAndmdnkl 

• li'iyat murnkabo lcoml.syonu, bu-1 blrlctıllt Amerika bUyt.lk elClllğt men
gfln, mutad toplan!ılnrm:lan b!rlcinl suplanndan tuğgeneral !artey ve 
d:ı.ho. yapmı,,tır. Bu toplantıya komla. tayyııre teğmeni Allson refnkat et • 
yon ayakkabıları üç cJnse ayırarak mektedlr. 
ru:ıım1 kt\r h&ddl koymuatur. Mumıılleyhln Londrllda olduğu gibi 

•Halle vnpurlarma bugün dcnizyol- Moskovııd.a da en zanırt olnn askeri 
la.rı torsu takılmqı ve vnpurlnr bu levazım hakkında tctklkatt buluna. 
torslarl:ı fllcmı,tlr. cağı tllhmln cdilebillr. 

HiS VE AŞK ROMANI 

- '.Pa:ı ıkıntısı çeker miydi? 
- Hcpimlz gib1 reis bey, Bi • 

zim vaziyctlmizdP. ynşıyan1nrın ruı 
cak ayın beşine kadar sesleri çı
kar. Sonra kimsede metelik kal • 
maz. 

- Sizd n hiç ödilnç para almış 
mıydı? 

- H:ıyır, çok mllşklll vaziyet· 
lerdo kaldığı halde istememi11tl. 
Hem kurumuş çc~cye desti dol· 
durmdğa gitmek neye ya.rol' re.is 
bey? F ridun bunu da çok iyi tak 
dir ederdi. 

- OlUmUnden blr mUddet evvel 
maddi vııeyctınin dll%e1di{;1nl his· 
setmiş miydlniz? 

- Bayır rcls bey .. 
- Maznunu hiQ nuıktuliln evin· 

de gl5rdUnilz mü? 
- Bir tek kere rejs bey, 18 

icvvel 1934 de. 
- Oh maşallah hafızanız çok 

hvvetli. 
- Ertesi gUn mUhim bir iınU. 

hanrm 'O'ardı rcts bey. Bu kndm 
lr.orido:rdlin gt-Çcrken odnmıı. dolan 
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gU:ıcl kokusu beni çnb maktan 
menetti, crtesJ gll.n çok fena bir 
numara. nldun da onun için hafızam 
bu kadar kuvvet buldu. 

Salonda glllUşmeler .. şahit de • 
vıım eı'I vor~ 

- Ferldunun odasından <;ıktığı 
zaman daynruımadnn. ben de ka • 
pımı açıp baktun .. Fevka.ltıdc gü • 
,.;el kn.dmclı. En ufak hntlnrma. ka· 
dar zihnime nnkşolunmuştu, 

- Arkadaşınızın odamnda uzun 
mUddet kaldı mı? 

- Yanın saat kadar. 
- Bu ziyaretten arkndaşmız 

Feriduna bahsettiniz mi? 
- Evet .. Aynı gece J{uledibin. 

deki kahvede Ferlduna rastladım. 
Her ikimiz do biraz earlıoştuk .. aı· 
koliln verdiği pişkinlikle kulıığma 
et;ildfm, bu glbl hallerde bUtnn 
arkadaşlar nrasmda. söylendiği gt· 
bi: 

''Haydi bugUn 1)1 idin ... " dedlın. 
Güldü, fİikat gtilcrken yUzUnde 
o kadar sert bi.r mfınn vnrdr ki .. 

8 Tavuk UzUnden Amerika He 
Japonyanın arası işlenen 

Bir adam minareden Cinayetin mu· 
düşüp parçalandı hakemesine 

•• 
ir Amerikan 
gambotu 

bo,mbalandı 
Ncvyork, 31 ( A.A.J - Ofı: 
Amerikan ajansları. Şanghay· 

Çla bulunmakta olan Tutuila • 
dmdaki Amerikan Granbotunun 
diln Japonlar tarafından yapılan 
hava akını esnasında cuzi hasar.ı 
uğramış olduğunu haber ver· 
mektcdirler. Geminin bir kaç 
metre ılcri ine bir bomba düş 
mUştUr. 

Aynı hn beri ere göre, Şan,g" 
haydaki Amerikan sefareti bina
sı da hn nra uğrnmıştır. 

Vllşington, 31 ( A.A.) - Ofi: 
Tutuiln Gambotunun bombar· 

dıman edilmesi ÜZE'rine Aine.d· 
kan reisicumhuru Ruzvclt, bu 
mesele hakkmda Sumıner Vels 
ile görüşmüştUr. 

Tahmin edildi~ine göre. Sum 
m"- Vels bu hii.disc hnklund.ı 
reı::mi bn bevnmıt ne..c;redE'c<'kt' •• 

Bllkl'f' , 81 (A.A.) - Kral w vnllde 
knlllOHl hrıııtanelen ztynreto d~vam 
ederek Berasııova vnaıl olmu1ıar 6 
Rumen ve b'r Alman hastaneeınl zı.. 

yaret etml§lerdlr. Memleketin lçlnde 
Uç yüzden fazın askert hasto.no bu. 
lunınaktndır. Bunlar 60 bln yaralı alı
yor. Bu rulmmda cephoy ynkm sahra 
hnstancıerlnde tcd:ı.v1 edilen yaralılar 
la Almnn ordusunun yaralılnn dahil 
değllc.'llr. 

O' 

Av s alya 
seferberliği 
genişletiyor 
ldney Si (A.A.) - Ordu nazırı 

Spender, bugün a.pğıdaki beya.natta 
bulurunll§tur. 

''Milis kıtaatmm nnt.renmo.n r -
v!slorinln tıwsil dolayısUc Avustraı. 

ya bundan bayle anavntnnı mUdafaa 
fçln sllAh altında daim! bir orı.! v 
malik olacaktır. 

Spcnder, Avustralynıun i§c yarıya_ 
cak bUtlln efra.dınm anraUe seferber 
edllebileceğlni v len mda buna tc -
vessUI olunacağını nıı.ve etmiştir 

S!dııC'y 81 (A.A.) - Harlclye rıuı. 
n Sir Frcderik Stevart, bugUn Jn • 
ponyııda mukim Avu.slralyalılarn A
vustralyadaki Japonlara yapılaİı mu
amelenin aynı muaınelc:ıin yapılması 
nı temln lctn Avustralyadal<l Japon 
sc!irl Tntau Kavi ile milzakerNerc gl. 
rlşml§ olduğunu b yan etmiştir. 

Elini makineye 
kaptırdı 

Bugün sant 10 da EyUptc Bahariye 
Cilzlfıvet lfı.stlk fabrlkasında çalı§lln 

ve F.:yUplU kurukııvnk G nıımorada o. 
turan makinist Mustafa l{ökııal, mcz. 
kOr fabrikada bir makineyi tamir e
derken elin\ ıınt lşllyen dlşlllcrc kap.. 
tırmıı. yaralıınmı trr. Mustafa der • 
hal hastaneye ktıldınlarak t davlal 
yapılmıqur. 

- Bu sözleıin1ze ne cevap vel"' 
dl! 

- Hiç ... Yalnız bir beyit okudu. 
- Nnsıl? 
- Ş.ire, edebiyata merakı çok· 

tu.. Okudu~'U beyit hlllfı halmm _ 
dadır : 

Anrunm hayali 
Geçti gözümün önünden .. 

Bu sabah OsKUdarda tecl bir kaza 
olmuş, t.ır işçi 40 metre yüksckıığln
dekl bir minar den dUş ı-ek parÇalan 
auık sureUlc öltuUştUr 

Kazn Osküdardakı Cedld vaıde ca
mii, diğet :ıemllr. Yenlcamlde cereyan 
etmiştir Bu sntıah camlln mlnaresln.. 
deki şerlfe.nln nıunda Ureyen nebnUa.. 
n temzıemck Uzere ıskole kunıp bu. 
raya çıkan işçi Yıınya Ilı! Abrülhnkim 
c;alışırlal'ken, lıkelenlıı blr aralık sal-

Alman tebliği 
Ba tnmfı ln(\ı ı>o'ly'fııdn 

kıtantı 10,000 Sovyet askerini 
~ir almışlar ve mühim miktar· 
drı rn;:ıhemc iğtinam etmic:lerdir. 

Mi1nno, 30 ( A .A.) - Ofi: 
Ukraynada kain Balta şehri. 

Ponrlo d'f tnlvanın Romanya -
Rusva cephesindeki muhabirinin 
t:elefonla bi1dirdif!ine göre. Al· 
mantar tarafından işgal edilmis
tir. 

TALiN 
Ruzveltin şahsi mümes

sılrnı kabul ettı 
loııgova.. Si (A.A.) - Ruz\'·~ıun 

l.ııgiltcredeki bu8U81 milmeJısill Hop • 
klna dUD Moskovayıı varmıştır. Mu. 
malleyh Amcriknnııı Londra sefaret • 
hııneslno mowıup !ki askeri mUşavlr 
re!aknt etmektedir Sanıldığına ıırı 

r:araıı. Moskovada Amerikanın Rus -
yaya verdiği harp maızemest mese. 
ı 1 mllznkero edilecektJr Hopklnıı 

dlln Kremlinde Stalln tarııfınıJnn kn. 
bul edllmiıı, RuzveJtin mesajını ken. 
dlslne tevdi etmıııtır. 

Macarlar 
18 Soy et hrltasını 

püskürUüler 
l~ondra, 91 ( Ra.fiyo) Dü.ı 

gece neşredilen Macar tebliği: 
Macarlar Jitomirin cenubunda 

18 Sovyet fırkasını geri pil kiirt· 
mUşlerdir. Birkaç Sovyet fırkası 
muhasara edilmiştir. Sovyetlc· 
rin bu cephe kumandanı mnrc 
şal Bodyeni kıtaatının en mUhim 
kısmını Dinyeper nehrinin geri· 
sine çekmiştir . 

Rııdapc~to. 31 ( A.A.) - Erk:i 
nı harbiye son günle- zarf ndn 
vukubulan muharebelere dair hiı,: 
bir resmi tebliğ ne:o;retınemi~tir. 
Bununla bera~r Macar telırrnf 
a.fansmm aldığı habere S!0rc 
Macar askeri son iki gün zarfın· 
da mühim muvaffakrvE'tler rlrl<' 
etmiştir. Mevkiini ~iddctle mü
dafaa eden dlişman arct w f:nrk 
istikametinde takip <'dilrriİ~tir. 

Macar askeri, son vnğmurhtr 
elan mütevellit g"ürlü<rü venmiş· 
tir. Kıtaat mlitemadiven ilrrlr" 
m~ktedir. Bİr<X>k esir tan'< ,:ı .. fj 1 
topu, havan topu otomobil ele 
sreririlnüalir. 

verem olmuş ve teda \i içln lsviç 
reye gitmlgtl. 

Rels maznuna döndü ve sordu: 
- Siz bu kadınm ınıwcudi~·eUn 

den haberdar mıydınız? 
Meliha C mnl bUyUk bir gavret 

sarf ederek: 
- Evet. 
Diyebildi, Rel.s devam etti: 
- Genç lışıkmım V(>nn ş oldu· 

_ Niçin bunu okudu! ğunuz parnlar bu kndınn mı gidi. 
- Ben de merak etmiştim. yordu? 

Sordum. "Nc>dir bu Feridun?" de. - MUmkUndUr. 
dim. "Athnlinin rilynsmdan bir Salonda bir erkek arkadruıının 
parça dedi, Tabii sarhoşluğuna ver kulağına eğilerek: 
dim .. Saç.malıuruştı, - Bak .. mnznuna dikkatle bak 

.Maznun enhlt Muradı büyük bir dedi. Şu Feridun kendisine ne ka· 
alaka ile dinliyordu. lncc burun dar ıstırap çektirml.~. tsml geç · 
dcliklennin hcycr.ıınln açılıp ka • tikçe yüzllnde alenen kin okunu • 
p:ınnığmr göğsUnUn inip knlktığı- yor. Eğer bu kin de yUzilnde gö· 
ncrkça görülUyordu. GözlPrini riilmC>se. insan bu glizel mahlil • 
güzel gözlC'?'ini şahide dikmi.ı;ti. kun bir cinayet lşliychlleceğtni 

Rei!i tekrar şahide ~rdu: tahmin edemez. 
- ÖlUmüne tekaddüm eden Şahit mevkilnc beyaz tenli, sn. 

akşam mnKtul Fcrldunu görmüş nı ın, biraz yuvarlakça bir kız gel 
mUydUnUz? dl ve hfıkimlerin karşısında elleri. 

- Evet görmUştilm. KörkUtUk ni kavuşturdu. lsmi Maıika idi. 
sarhoştu. Yerinde dll'ramıyor, etrafa, hli • 

- Her znman içmek Adeti miy- kimlere bakıyor, gü!Uyor ve sami· 
dl? milnl de gUldürilyordu. Reicı bir 

- Ender olarak içer ve kati • kaç defıı kUrsUye şiddetle vura • 
yen fazla kaçırmnzdı. Fakat o ge. rak ihtnr etti: 
ce fitil gibiydi. Eski metreslerin. - Tiyatroda değilsini:ı.. Bura· 
den Miljgfuı ismJnde bir kadınm da gülünmez. 
ölUmUne fevkalade müteessir ol " - Sinirli olduğum içlıi kendL 
muştu. Son zamanlara kadar be • mi tutamıyornm, gillüyorum. 
rabcr vıışnmnılat"dr, Fakat HHMin 'i. - Sn hnlde bil"R"l 9ıl1dn n1...,ıı 

!anması neticesinde AbdlllhakJm mu. 
vazencmnı kayooderek aşağıya tı<: • 
muşmr. tO metre yUkseklığindekl ml. 
nareden b!r Yış pıırÇaaı gibi dlişen 

AbdUlhaklm. kaldırım taşlarının üze
rine dUşer dUşnıez vücudu hurdehaş 

bir hale gelm~ kafası patlamış ve 
hemen ölın\lştilr 

Hldlııoye 'Osktıdar mtlddelumuml • 
li(:i el koymuş t.ahkikata bıışlnııınış • 
tır 

Sovvet tebliiji 
................ ımıı-=ıı• 

:\to .. l<0\8, sı ( \ .ı\.) - Öğlr. vakti 
neşredilmiş olan BM ·et tebliği · 

Çarşamba gecesi kıtaauoıız. Pork
hov. Novorzhov, Smoıensk ve Zltomlr 
ısUkametlerindc d!lşmann kar§I mU • 
caddelerine devam ctmışlerdlr. Diğer 

istikametlerde ve mıntaknlarda mll • 
hlm mücadeleler cılmamıştır. 

Kara ku"-..·etıerf .ıe mesai birliği 

yapan tayyarelerimiz dllş?n nm maki 
neli km-vetıertne JVe btı t rynlnrına 

darbeler lndinnişlurdlr. 

30 temmuz gUnU dllşmıuı tayyare • 
teri, llo defa Lcningrad.ıı akın yap • 
mnk teşebbüsünde bulunmuşlarsa da 
tayyıı.ı·o dnfil bııtaryalarıınızln ovcı 

tnyyarel,,rlmlz tnra.t'ındo.n pU11kl\rtUI. 
mllflercllr. 

Afrika harbi 
Şlnıall Afrlkadn Tobruk ccpheslı:. 

de mUscllfı.h tnnkınrla tak\ iye edilmiş 
oln dllşnınn mflfrezclcn, firarn icbar 
edilmişlerdir. Alman bataryaları. mUa 
tnhkem mevkideki tcsisalı bombardı. 
mıın ctmlşUr. 

Blngnzlye yapılan ve dllnkU teblil:'
de mevzııubahs olan akın esnasında 
bir tnglllz tayynrc.,ı d~n!zc d!lıımüş • 
tilr. 

MlhYol"Cileruı ta •yurelcri, Slrennlk 
sahih açıklnrını1n bir petrol genılsln! 
bıı.tırmışlnr ve bir ''npuru vahim su • 
rette h:ı :ırn uı::-ratnııı,ııard•r 

Şii.rkt Af~ -O tı :.ı r rnı,n • rn 
da Blyah gum klll r m ırr rı t e 

müstemleke kıtaa u , cUrct.kllrnnc bir 
huruç hnrekcU yapnrnk dUşmnnın 

mevzllerl.ne girmişlerdir Düşman 

nıuknvcmct etmek lııtcmlşe-e de fire. 
ra icbar edilmiş vo gerek insan gerek 
mııl7.emc itıbrırilc bUyUk zavtatH ugTa 
mıştır. Bu son gllnlcr1 Gondıırın 

rnnhallC'lerl bir uı.lmn hıı\a altmlıırnıa 
mnruz kalmıı:tır. Telefat yoktur. ln
glllz tayyareleri, dlin ögleden sonra 
Gaglla.rlyc hUcuııı etmlşlc,.dlr. Tnyyıı. 
re cla!i bntarynlnrıınız, avcı ~yynr<'
lerınln ynrdımllc sUrnlle dl\gmanın tc
şebbUsllnU nklm bırnkmıslardır. Yal
nız blı askerimiz telef olmuştur. 

Romanyanın Nankin se
firi itimntnamesini 

verdi 
\'oııl-i•ı, S l(A .. 1.1 - ()fi: 
R"lmnnv:rnrn . ·anHn hülrfımc 

ti nemindeki ilk elri~i J!l'nernl 
Geor1"e<, Bnrrulernn 1tim~t:ıame· 
.,:ni rroiı::icumhunı t<lkdim l'trni~· 
tir. Gı>t'('r~ı. nvm 7an :rnda .l::ı-· 
P"'ll ,. • fanruko hiikumetleri 
n"zdinon rıe memleketini temsil 
etmektedir. 

ğa gayret edin de suallerimize cc· 
''np \'el'ln. Siz Yüksekkaldırımdn 
lğri yokuşta pansiyoncu Despina· 
nın yanında çalrşıyor mu sunu:ı .. 
Maktul Feridun da sizin pansı~·on 

da oturuyordu değil mi? 
- J:;vct. 
- Maznun movkiindc bulunan 

bu kadrııın sizin p:ın!iyonda m::ık 

tul Feridunu ziyarete geldiğini 

hiç gördüntiz mu? 
Şnhil maznuna baktı. 

- Oh reis b y evet. Bu b nr 
mı çok iyi tanıyorum. 

Dedi. Reis tekrarladı: 
- ::)izin pansiyona geldiğini 

gördiinüz mü? 
Şahit her tarafını ayrı ayrı oy -

natıırnk, ezik rum !vesile anlat . 
mağa ba!lladı: 

- Oh 'reis bey, böyle gençlc-rin 
oturduğu bir pansiyona girenin 
çıkanın hesabı tutulmaz ki. Fakat 
bu kadın hususi olarak nazan dık 
katimi celbetmişti, ÇünkU öteki • 
lere benzemiyordu. Gayetle şıktı, 
fevkaltı.de güzeldi, üzerinde kilrkil 
parmaklarında kıy:m,etli yllzllkleri 
vardı. Velhasıl başka bir kadındı 
bu. Bizim pansiyona bir kaç defa 
geldi ama dört mU, beş mi bunu 
hatırlıyamıyorum. 

- lrlaktul Ferldun size hiç bu 
kadından bahsetmez miydi! 

- O mu.. Oh.. vay vay ... vay 
vay.,.. 

'(n~ ıvoırl 

ugun 
Ağır cezada 
devam edif di 

Bundan bır nıUddC!~ e,·veı E) llP" 
t•' bir cınnyet oımu,, Uçşehitler ıns" 
hall~sinde bn(tc;ıkmazı sokagında ô 
numaralı evd otarnn m<'le Vel 
bir tnvuk meıt<?lcs! yUzUndcn 
komgusu mıuılyl bu; ki ö'durmUştO 

Uu cınnyctln mulıakC'tneslne bUt:O" 

biılnc! ağır ceza mahkt'.' nesinde dt 
vıım edılmlştlr. Mahkcır.e \' ı nıtı 
çnlıştığı Fe hane fabrikasından nlC: ıı 
çıkarıldığının sorulnıa .. ı ve tıbbi d• 
linin vereceği rııporun gt!lme11i ıcıı:ı 
gelecek pC'r~mbe gUnUnc bırnıuınıı ' 

tır. 

Yukıırd:ıkl resimde Hlı111rUll"n KU'
slnln resmini görUyorsunuz 

Hindiçir i 
sükür;etle 
işgal eoildi 

\işi, sı ( \.,\.) - orı: 

Htnı:llçln11e ihrnç hıırı .cctlerı yııps 11 

Jcpon kıtnntı ılc bazı yeri' un!urıar 
nrııaındn blr takım hfı.dlsoıer çı'kn1ı• 
olduğuna dalr burada bir gOna malfl• 
mat yoktur. 

Alman tavvareleri· 
nı:ı os.<ovaya 

hücumu 
\(v .. kn\'tl, :~ı (A_.'\ .) - Ofi: 
30/ 31 temmuz gecesi onıarl".A 

man tayyare ı. yeniden Moskcı"·oys 
hUcum teşcbbUsUnde bulur.mueıar 
d Jıucum ec.'I~ bUtUn tayjılrch?r l•"" 
yare daıl balarvaıarHe v ı tay arc" 
lcri tnrnfındıın pnytahtn ya klnşınııl"' 
nna m .. yden verilmeden dıtıt.ıın11tl•' 
dır. 

Hesml tebliğ ıllı.ve edıyor: 

Hiçbir dU~mnn ı.ayyrıreaı. p:ı)tal>' 
Ur.erinde uçmamıştır. 

tngilız tayyareleri 

Norveçte bir 
lima 

hücum 
a 

ettiler 
Herlın :H ( ICudrn) - Alman unşl<ıl 

mnndnnlı~ı tcll•ıği 

oun. ;;ıımıı.ı buz denlzJndc buıunıı11 

bir tngiltz tayyare gemisinden uc;urıl
lon mlit.-addıt lngiliz torpıı uıyyllrfl" 
lerl Norvt'.'ç!n şımııı llmnnıanndıuı b1' 
rlnc karşı tnnrruzcta bulıııımuştardıt 
Taarrz pUsk'.lrtUlnıUştUr 2 lng!IL' 
tıı.yyareııl ıfüşUrUlnıUştUr. 

Amerikada 
benizn 

tahdidatı 
Neııyor1;, 31 (A.A.} - Ofi: 
lyi main.mat almnta olan rnıı· 

hafil. 1 eylül 19U tarihinde" 
itibaren şark hükü.mctlerindl' 
benzin satı mm vesika usuıurıe 
t.iı.bi tutulacağını beyan etmek· 
tedirler. Verilecek benzin rnik' 
tan. otomobillerin mcşgalelcı i~6 
gC>rc. ihtivaçları ilf' mütennS11' 
olacakbr. 

Benı.in satış morkczleri .tıtJı· 
didata mütaalhk ilk tedbir ol 
mak üzere, iki hafta içinde giiıf 
de 12 sa t kapalı kalacaktır. 

Rusyada bir Polonya 
ordusu kurulacak 
DF" llaitanıfl l lncl ı!iSyfP~ 

notalarla toylt etmesi ,.e tngfli:ı rı"" 
tasında İnglltel'6llin Rusya ne z>ololl' 
yn menaftinl lhlOJ. edecek hic;:blr ınııtı
hilde gfrmcmil olduğun d&lr Potoıılıtl 
ya. teminat verilmesi ve lnglltcreııtıı 
1939 da Polonya arıızlslnln kuvvet ~ 
Umall ne t.&kBlmtnden mllteTeiltt ııt9' 
blr arazi değielkllğiııl tanmınanıns1' 
bllt1ln bunlar Polonyanm pf§ta1d " 
mztainln hukuld ve ırlyasl vaz!yetill

1 

temin etmekte ve Polonya hükt)nıtt1• 
ne bundan sonra :ın.esa.ıauıı HıtıerU' 
AJmanyasma ka?'§l mUcadelcye ıııı .... 
rctmek fmkAıum bah§eylemcktedlt· 
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lhkeme 
llonlarında 

Baba oğul, ana 
,~ızı döğmüşler~ .. 

Pöh paranın kıymeti mi var ki, sen 
Yedr-· b gın cezaya ak, cezaya ... ,, 
ti~ boylu, ufak tefek blr Tedlttm dayağın cezaamı çekecek. 

llı:ııılf tıç kızdı. Yummuo gözleri.. .Aıı.amm ellerine bakm bir defa. 
~ &tzıru, karşl.8mda keııdllert.. 
ır-ı)~k için ugraıaıı adama 
'~ C1bl botanıyordu • 

e~9 • 
~1 ' lıarJ§mak mı? Allah göa-
~l ben bu yap kadar ba-

'heıııııı tl•ke bile yememlflm de, 
attztı dayağı mı sineye 

'lıı.r:ı liah b&b hah, gUleyim ,. 
ile !;'Mı Yalııız beni döğmilf oı.. 
U..ıı, • fakat anamın da yediği 
~:utnruklan, Ustellk de elln
t «lbl uımklan ne yapacak. 

~il 
ıı.t canım, sız d ona muka. 

Gfııt ~et.rnemtpiniz yani. Ana 
her • de kUçUk kardee- ma.. 

)t.p1t tıırı.nı.z, bir tokat, bl.r yum.. 
~llıtı lırınlf, durmUJ. 
~U eşbut rnabkenıesinin önün-
~~l't:e beklemiş olan vakanın 

bt. <J.en biri.eJ de ötekı tarafı 
'lıı~ lıttrrıp lfl kısa kesmek ı.. 

... 1tt': 
::: en kUçUklerı kunduracı 
ll kogtu, bir bıçak kaptı, e. 

tltııılt~"aydım SUleyman, efen
~ etmdl. yaııaaa. hanım kı
e de kaoohatln!.z var. gelin 

t u davadan vazg çın de hep 

"·- '"' ..... ""'t &•delim. 
ltJç r::.ç kızın dediği ; dedlkU: 
' una uğraıımuym ağalar, 
Ilı, bı lltkar fakat ağzımdan cı. 

tll111 r da.ha yutmam. 
~" :nenıı11. l§ltllmemlş, aey 10 
~t ot Çin yenilecek nane midir! 
>e ti 1Unu dn yanına al, odadan 

lllt~~ 
~ • bakalım çekin arabanızı, 

Ve hemen arkamna d6ııerek, kendt
ainlıı hakkını koruyacağından emln 
bir t&vırla matrurane kJSlnı seyreden 
baf6rlfilQ anaamın elini kaptı, ortaya 
doğru uzattı: 

- Ya bU wnklar, tırmıklar ne o.. 
lac&kmff.~ 

Elçiler·mUtemadlyen ~dip geliyor. 
lar ve her defumda SUleyman efendi 
nın gittikçe dolgunl&f&D Uk~lflerlni 
getiriyorlardı. Fakat genç kız, hiç de 
oralı olmıyordu. EkııeriyeUc banıtlıp 

bitirilen bu gibi davalarda bu kadar 
tnatçı, hele kadm kıamından blr dava 
cıya rastgelmcmlft\m. Nlteklm lna • 
dında biraz sonra mahkenıede, hAkl. 

m1n tekliflerine rağmen gene ısrar et. 
U. Neticede mahkeme SUleyman efen. 
dl ile oğlunun auçlarmı ııablt gôrnıUş, 
her kisini de 25 Ura para cezasına 

mahk\lm etmıfUr. 
Kahkemede.n dı§l\rı çıkarlarken auç 

lu SUleyman efendt ana kızın yanına 
yaklattı: 

- GördUn mU tlnıdl, dedl, eu ina. 
dmdan vazgeçaeydln de bu paralan 
sen alaydın, olmaz mıydı? Şlnıdl üae 
tellk de kirayı Ml~cek ve evden de 
çıkacaksm. 

Genç kız yutkundu. Fakat pl§maıı
ııgını göstermemek için dl?· kendisini 
iyi idare etti. Dotrusu : 

- Pöh dedi, tuzlılayım da kokma 
Maksat parada d~l. aeıı yediğin ce. 
zaya bllk. cezaya ... 

A.DLtl:.E .)U ;HABIRt 

Ne diyorlar .. '<lan, eşyalan da 10 llra.lık 
Gt, n~a mukabil zaptedlyo. l J 
'~~I kolumuzdan tutup BOka.. Artunka a air 
~ ra. da beni. annemi bir te- Tiirk' ll'kmm Rumeli yaylaların-
' Oh babam, oh neredeyiz... da ~cli~i'J hafmNli taplarından 
~~ kıınae evinde insanı beda.. biri<ıine malik olan muhf.trem a<1· 
'~ kcr, bilhassa çehresinde düğümı~. 

•:tıt. denıl§, bedava oturuyoruz. ylci madde ifadcslle, ayni ır:.ın 
tıı hı 2,ıs liradan 4 aylık kira ~ık, temiz ve dtıriıtt ruhundan dı. 

ltt " riktnı11. de çok mu sanki. şan ,_,,{dar swlmyordu, Geniş 
Ut e~eğız, ödlyccelltz. namus çapta bir maddeyle ruh aı;asmda 
~ u... abtmk, vesha ve 9lUVMMe ifadesi 

t~lcUercıerı bir iki.si mUtema • ni - ki ısaJıeıııerlnl ebc<li bUyU. 
ttıı tuçıu baba :ı:e oğulun ya. ğüm Mareşal Fevzi Çakmakta bul· 
~da davacı genç kwa anası- dom - Artunkalm yUztlnde oku-"'· °"'t CIQ1p geliyor, buradaki va. ya okuya <luydaima zevki anlata. 
.~~ a. oradaki vnztyeU bura. bilmek isterdim, Ve muhtercın 

Or!ardı. Bir aralık bir tane. asker uzun usan koaqtukça, an· 
: ııon 8uıh tekllflorlnl ge- tattıkça, tahlil \'e terkipler yapuk 
~ ça, bir hamle<le edindlifm lntlbaın 
~di, dedı, artık ııu ~I bitire- boyuna ,·csi'kalarını toplamıt; oldum. 
~~'ll efendi, ben on Ura ki. Biiyiik km"\'et, ılddet ''e sallhly«"..-
. -<.geçli tin büyük hicap, edeb vo hak Cluy-
~da b nı, hclfll olsun, diyor. gusilc iç içe barmma.tıını dalma 
,~, lr diyeceğin yok ya, ha. 
~, ın' özlemi" olan rniıacrm, Allahın an· 
~lt~aebet, on llraıu onun o~ t'ak layık kullanna bah,etnğl bu 
llg ı.. ... bugtln ıoıme de gideme. yaradıhs imtiyazını r\rtvnkalda 
11... 11.ul'Uf fıu:lasUe buldu. 
"'ltı)t kaybettim. Evde altı Necip Fazıl KısakUrek (Haber) 
'ç be0t\ızn. Hepe! odada kilit. 

1ttıı ~Yorıar Yalnız gidip 
'') ll 15() ku~ıtan fazla da 
ı~~ verdim. 

~ der gibi ba§mı saııa • 
tıa.' tekrar SUleyman efen-
~bu aı:tlrtU. Bu uzun mas. 
~la er birer anlattı ve mU. 
's döndu: 

~ll ittUleYinan efendi. lyl kalbll 
~ ~:cıı V1L7«eçerae bu ziyan. 
:ı... ~•oetım, diyor. 
~ ı, diyorum, aı.ze. olmaz." 

hakkımı b:ırakmam. 

Ben: "'örünce: 
- 1yi ki geldin, LeylA ! dedi. 

lçimde ) athiş bir sıkıntı var. 
Nerimamn gelmeyifi endifelerl -
mi büsbütün arttırıyor. 

Babama: · 
- Ben de aynı endişe i~inde.. 

yim, dedim, Nerimanın şimdiye 
kadar gelmeli lf.mndı. Ak§&.m 
oldu .. lıAll meydanda yok. 

Ba.bam kahvesini i~en yü. 
züme bakmaP, cesaret edemiyor 
ve f!&l'İP bir haleti rublye içinde 
muztari"" görünüyor .. 

- Ya sınıfı frecmedinse? •. di. 
yordu. Bu sene diploma alacak -
tın. Eğer sınıfta kaldm83. bü . 
tün emellerim altüst olacak. 
Leylll 

Een. ba.bamı teeelliye çalışı -
yordum: 

- Şimdiye kadar Amerikan 
kolejinde bir ~ne bile sınıfta 
kal madun, baba! Ve bütün sene 

I 

_!Bi!_ ıJaldluı _ !B_~fa_ 

M üessesenize 
bağlanınız I 

BiRÇOKLARI, gömleklerini, 
belki işlerini deği§tirdikleri 

kadar sıh değiştirmezleT. Bugün 
Filan ifle, bir başka gün falan işte
dirler; yahut lalan ve filan mües
sesenin adamıdırlar. 

vu halınc gelmedikçe ne sizin mü • 
esaeaeye, ne müessesenin size bir 
Faydası olamıyacağını hatırlamalı
sınız. 

insan İş ve müessese değıştirme· 
yi haya~ ve zaruri bir mecburiyet 
olmadıkça yapmamalıdır. Bağlı 
bulunduğunuz müesseseyi benim -
semedik~-:e oranın ayrılmaz bir uz-

Müs11ese, a)'Tı ayrı yaradılışta, 
ayrı ayrı karakterde bulunan a
damların yanyana gelmelerile or
taya çıkarı bir varlıktır ki, o varlı • 
gın size faydalı olabilmesi ancak 
ve ancak sizin ona göstereceğiniz 
bağlılıkla mütenasip olur. 

Define arayıcılar' arasında: 
'"'E3 -------- -

~- -- -

Bir kalata~ı, bir ilaç 
ke•lk ve bir •adeal 
taş parçasından sonra 

Gerilen sinirler gevşedi, omuzlar öne dUştU, gözler 
parlakhğını kaybetti. Ayaklarını suruyerek eski hayatlarına 

doğru istemiye istemiye yürüdüler 
MACERAPEREST M:IstN1zr ır.. 

ğer böyle bir yaradıJl§ta llenlz 
ve arzuıannızı tatmin etmek lmkAn.. 
ıarmı bularoıyonıahız, halldlm olmı. 

yarak eize blr tavsiyede bUlunayım: 

Define arayınız! 
ll:mlıı olun, A!rlkıı. ormanlarmdakl 

vahşi hayvanlar, ve Amcrlkadakl kJoo 
zıt derililer arasında geçlrcblleccğlni. 
:r.l tahmin eltiniz heyecanın btr lmç 
muıllni define peşinde hlıısedcbllirsl • 
niz. 

Son de!inc hlk~yesl herhalde he· 
plnlzln batınndadm 

Bu define arayıcıları arasında Uı.ln 
dört gUn bulundum. Onıann heyecan. 
larmı, ihtiraslarını, Umlt ve nihayet 
sukutu hayaller4nl yaktndan gördUm. 

Tam Altı kişiydiler, iki kadın, bu 
kadınlardan birinin iki cocuğu ve çı. 
kacak definedcn hisse alı:ı.cak olan ı. 
k! maceraperest adam. 

Hlkflyeyi anlatmaya ıuzum gömıO
yorum. Gazeteler gUnlcrce yazıp dur 
durlıı.r. Ben sade define ara.yıcııannın 
yukarda da söylediğim gibi, heyecan 
thtlras ve eukutuhayale uğradıktan 

aonrnkl vaziyetlerini ıı.nlatacağım. 
Evvelce tesblt edilen yer" - ki bu. 

rada muhakkalc define bulunduğu s!ly 
lenlyordu - :tik kazma vunılunca de. 
!ine arayıclarmın başı Osman Şav. 
ltnm rengi hafifçe sarardı, dudaklan 
kıptrdıyor. bir veyler mırıldanıyordu. 
Aııl~tlan bir §eyler okuyordu: n 
denir? İtikat meselesi bu! 

Defüıe sahibi iki kndm ise ytı:tıcrl
nl kalabalıktan çemlrmlşıer, meçhQI 
bir noktaya bUyllk bir bUrmeUe bıı· 

karak istavroz çıkanyorlardı. 

Çıkacak servetin en kQçllk varlal 

nasıl çalıştığımı, gece gündUz 
nasıl derslerimle. vazifelerimle 
uğraştığımı siz de görüyordu -
nuz! 

- Evet. Görüyordum ama .. 
Nerimanm son günlerde biraz 
fazlaca havalandığını dn duyınu 
yor değildim. Bu, lbana, dersle. 
rinizi müştereken ihmal ettiğiniz 
fikrini veriyordu. 

- pen hiç ıbir zaman dersleri. 
mi başkalarının keyfine feda et
medim, baba! Hem siz neler söy. · 
lUyorsunuz? Neriman bizim sı _ 
nrfın en ciddi, en çalışkan bir ta. 
lebesici1r. Ailesine gelince; lstan 
bulun en eski, en mazbut. en as.il 
ailelc..inden birine mensuptur o. 

- Olabilir, yavrum! Bütü~ 
bunlar, <>nun havalanmasına 
mani teşkil etmez. 
- Havauanmaktaki maksadını. 

zı anlayamıyorum. babal Emin 
olunuz ki. Neriman çok dürüst 

2(l..22 yn§lanndald genç ise .tılç bir 
hareket yapmıyor, sadece dll§UnUyor. 
du. Ne dll§UndUğU p«ıkAlA tahmJn a. 
dllebllir. Muazzam serveU D&iil 71Ye
ccğl.nl. geçlreceti taııtauıı ıflnlerl 

, .................... itli 111111111111111 ili 

f Yazan: 

ı Kadri Kayabal 
bir sinema §eridi gibl hayalinden ge. 
çlrdlği muhakka!:. 

Yanm metrelik bfr yu yaaılllı. De. 
tine arayıcılan çukurun etratm~ dl. 
Zllmişler, her toprak zerresine bUyUk 
blr lhUnısla bakıyorıardL 

Bir aralık ameleniiı kazmaer sert 
bir şeye çarptı •• 

Bu sesin meydana ~UrdJği heye. 
canı tasavvur edemezstnlz Kadınlar 
gözl!?rLnl kapamqlar, sık lllk nefes 
tıyorlardı. Rafi!çe söylenecek bir: 

"çıktı!,. kellmesi onları çıldırtabilir • 
dl. Omıan Şavlı tıtriyen elly)e mey. 
dana çıkan beyaz noktayı gösterdi 

- Hafifçe vur! dlyeblldi .. , 
Amele, o beyaz noktaya kaama.yı 

hafifçe vurdu. 
Yuvarınk bir koğuk meydana çık.. 

tı . Sonra amele ser~ bir kazma da!U
ail bu l<oğuğu 'lleydana çıkardL 

BUtUn gözler. ıçı bofalnuı bir ka. 
fa tasına dlldlmlJti. 
Geniş göğ\lıı gcçlrmeterlnden eonra 

tekrar faaliyet ba§ladı. Artık eald 
heyecan kalmaml§tı. ÇllııkU define. 
nln artık 1,5 metre dennllklc cık&ca. 
g-ı kuvvetle tahmin ediliyordu. , 

ahl8.klı bir kızdır. 
- Ben, onun i<:in, ahlıiksrmrr 

demedim ki. Havalanma.ktaki 
maksad!l'll şudur: Birini seviyor. 
diyorlar. Bunu bana kendi alles:. 
ne mensup biri mahrem olarak 
söyledi. Yalmz bu kadar söyle
seydi, her koyun kendi bacağm
dan aı-.;ılır deyip geçecektim. 
Fakat, ~unla kalmadı: "Kızı• 
nıza dikkat edinlz.. Ot.eki bir u· 
çuruma yuvarlanıyor. Kızmızda 
ondan görerek. bir başka u• 
çuruma yuvarlanmasın .. ,. dedi· 
İşte ben bundan korkuvcnım .. 
Leyla! Bunu çoktanberi sana 
mahrem olarak a<;mak isterdim. 
Şimdi fırsat düştü. Annen bura
da yokken söylcmeğe mecbur 
oldum. 

Babam kahvesini içerken. şu°" 
!arı da ilA.ve etti: 

- Annen sinirli, evhamlı bir 
kadındır. Bunları duyarsa, hem 
seni mektebe gönderm.lZ, hem de 
Nerimana fena muamele yapa:ı
dı. Bu endişe ile süki'lt ettim. 
Diplomanı alıncaya kadar da 
susmayı tercih ediyordum. Fa
kat. böyle bir günde Nerlmanın 
seni atlattığını görünce sabrım 
tükendi. Şimdi baba kız gibi de. 
ğil, iki arkadaş samimiyetiyle 
konuşuyoruz: Haydi, bana haki· 
kati itiraf et. yanım .. Senin de 
Neriman gibi bir takıntın var 
mı? 

lıır. gUnll define arayıcılar be7ecan 
"'° UmlUl geçirdiler. Bir gQıı aonra 
tekrar o mahut çukUrun ettafma top. 
ıanan de!lneellerd.e ulcl heyecan kal. 
m&mlfb, YotgUJUUktan bl.t&p bir hal. 
de bekl.,lyorlardı. 

Mefer hepal geceyl uykusuz geçir. 
ml§ler, o meçhru eerveUn g&ı Jtamq. 
tmcı manzarası aktllamıdaD, bayal. 
lerlııden biran bile çıkmamı§-· İçle • 
rinde yalna en genç varı. .Tiralr tqa. 

Dı\ll, onun da rllyaıan bU aerveUD te.. 
min edeceği pırıl pırıl bir hayat.m lflk 
larlle .U.lenmiı. Ve aabab aolutu hep. 
.ı aynı çukunıil etratmda aımqı1ar. 

Ameleler açtıklan koeaman çukur. 
da 40rt sUD miltemadlyen kazma ııaı 
ladılar. Artık bir köatebek )'UVaam& 

ftönen toprak sanki: - BeDl bofuna 
didlklemeytn, bende define taJaıı· yok. 

Btrakm ıllııeme çektlllm 1nan oğul. 
lan ebedt uykularmda rahat etaınler! 
diye bağınr .u. 

Altı define arayıcw hAl& OmlUeıin! 
kpmeınt,ıerdl Bir tabakatUllrS mo. 
teb.asauıı onlan yenldı?n canlandırdı. 

Hep.tnln göalerlnde bl.r limit lfifl par. 
lıyordu. 

- Çıkacak, cıkacak muhakkak zen 
Sin olacap! diyorlardı. 

Yeniden 4fe giri§tller. Artık bu ee.. 
rer neNde biteceği belli olJIU7&D bir 
maceraya girişmlyortardı. 220 eantl. 
metre derinlikte defineyi buıaoakla.r. 
dı. 

Gene aynı ihtiras, aynı heyeoan ve 
Utıııile aarbot olan detlne arayıcılan 
yent çukurun etrafına toplandılar. De.. 
tine~ 10 santimetrelik blr yer kaldı. 
Mlltebulls: 

-lfte, dedi, ııtmdi burada ya de. 

Bu söz Uzerine: 
- Ba.ba ... 
Diye bağırdığmıı hatırlayo. 

nım. Başka bir şy söylemeden 
varundan ayrılmışım. 

Biraz sonra kendimi odamda 
buldum. 
Yatağnnm kenanna uzanmı. 

~ım .. 
Ağlamaktan gözlerim 6işrniş. 

Akşam üstü .. 
Başımı yastıktan kaldırdım. 

Odamın kapısından bir baş u• 
zandı: · 

- Leyia ! H~la uyuyor mu-
sun? Haydi. yemek yiyeceğiz.. 

Annem beni yemeğe çağırıyor. 
Ba.-,nm vavaşça kaldırdım. 
- Biraz .-ahatsızım, anneci

ğ'im ! Akşam üstü de kahvaltıyı 
fazlaca almışım. Hiç iştaham 
"°k. Beni bırakın da yatayım 
bu akşam. 

Annem ısrar etmedi 
- Peki .. Yat .. 
Diyerek, yava~a odamın ka. 

prsmı kapayıp citti 
Merak ettim .. 
Arkasından kalktım. Pencere

nin paneurlan arasından balı• 
ceye bakıyordum . 

Kamerivenin altında kurulan 
küçlik bir vemek mMa c;ının et
rafında annemle babam karşı 
karşıya oturmuşlar .. 

Fıkra 
::r.:: ••• n~:::: 

Yans nı say 
E~ elld nlqam bir arkadaf OD ... 

bUyt,lk bardak bJra ~ Bir an. 
lık mldeelnl bastı'ı'arak: - Ala, -.. 
dl; mütlıl=ı bir saacıL •• 
Nlikicdıınlar&ut blrt blr doktora 

müraeaaUa &ö.rlc demli. - Aman 
dPndinı, mldonı, mldPm 

Doktor eorm111: - Mutlaka ye
meği blraz. fazla kaçırmıt ohtcebı. 
nız.! 

- l 'ok crondlm, gc.lirlu.•n bir bao
çıyn uğrndım, alb tane pltmlt bet 
yedim; 11tz dört tane tarsecllDZ,. 
İki okka ekmek yedim. siz blr -.. 
)'iDi Onnrm tatlı lstecll, 11eklz kilo 

badem hcJ\'11 .. 'll )'Odim; ıU bet kilo 
deyfnlz! On kilo llztlm &ldım; .az 
bet kilo faruıdla 1 Kırk karpo• ye
dim: •lz )lrmt aaym/ 

Doktor cevap ve.rmtı: 
- Fena del'll, altı ııene mide baa.. 

talıfı çclmeckstıı ;ama aen 3 rıene far 
ı.etı On et'ne beyin sersemi olacak. 
an; Mm bet fanet ! lkl &'iz.tin k6r o
lacak, ııen bir tane kıyae eti Dl-. 
nunda öleookııln: ama 8lmedlm 997! 
kabrine ) üz kürek toprak ataıtar; 

elli k1lrek tut!." 
On bet bUytık ba!Uk bira.. mide 

mi. Yolma 90 ha.dneıd mi baP 
NASBBT1'11'f 

Tiryaki 
~k fula tiryaki olmadıimr 

söyiilyordu: 
- Çah§.D'ken hiç sigara iç. 

mem. 
Arkada§ı: 
- Ne fyi ! dedi. O halde az 

sigara içiyonun f 
- ~t. gfüıde iki üç paket. 
- O halde az çalışıyorsun 1 

Kavga 

Kansiyle l.."3vgasmı anlatıyor. 
du: 

- Dediğimi yapmamakta ıs.. 
rar ediyordu. Bağırmak çağır. 
mak para etmedi. O zaman ne 
yaptım, ibniyor musun? - ' ., . . . . 

- Onun dediğini ... 

fine, yahut da blr madeD1 tq tııı.
cak! 

Herkellıi gGsıeıt bOyQm0ttL 'ntlt,. 
yorlardı. Ameleler bl.lUln Jmnetıeıt. 

le kazmalarmı aallıyorla.rdı. Soluk 
bir kazma 8eal bir telfl§ uyt.Ddm!L 
lkl kadnı blr1blrlerlnlD eUerin1 batta. 
ıar. Osman Şavlı gözlerilll çukura • 
m1ft1. Amele bafırdı: 

- Tq var, tafl 
Ve madenle kanflk bl.r tap ...,.. 

çıkanp~L. 
netıno araYJCl}an bU1tlk 1ılr ..._ 

ttihayale u~. GarDea llBlllo 
ıer gevıe<ll.• OmUJllar &lıe cJltttL Clllıl. 
ler parlaklılmJ kQbetU-~ 
nı sUrUyerek, eeki hayatlarma dolJ1I 
t.ltemlye ıstemıye yOrtldlller. 

Ve onıarm ba maceram bCtyte 1ılttl. 
K'*I Ka,.... 

Sağ tarafda bir sandalye boş 
duruyor .• 

Bu, benim yerim. 
Kan koca. yemek yiyorlar. 
Hatıra defterimin başına otur. 

dumm 
Mehtabın odama sUzU.len sol• 

gun ışığı altında bu 83t:ırlan ka· 
ralayonım 

Kalktığımı hissetmemeleri 
için elektriği yalmıı:yorum 

• 
Neriman.. Diploma.. Havalan· 

ma .. Ve uçurum" 
Bu dört kelime beynimi tu-. 

malayıp duruyor 
Bahama Neriman hakkında 

bu malumatı veren kim acş.ba? 
Bunların hepsi ya.lan.. HeJ')e• 

uydurma. 
Eğer Nerimanın başı havalan• 

mıs olsaydı. bunu o benden gir 
lese bile, sezerdim. 

Hem Neriman benden fimdiye 
kadar hiç bir sımru gizlememi§. 
hatU'i babasiyle annesi arasmdai 
gerginliklerin sebebini bile söyle
miştir. 

Nerimana güveni~: ÇfuJa 
kü, kollejde, uzun tahsil senelerl 
arasında biribir:imizi ~ iyi t.. 
nıdık .. Çok iyi -seviştik. 
Nerıman, temis y4lrMI.. lltU• 

kı mazbut ketQm we ozaf? lf>
rüşlcri çok kUVft'tH bir m. 

(~ ''"" ' 



. 30. Çeviren: MUZAFFER ESEN 

BiR HAKiKAT: Bayın m1l§terDerliDliln u:nrı dlklmt' 1J . - ~ . ·-~·· ..... 'l. ~ '1 . 

Pırlantalı w elmaslı saat demek, bir kelime Ue S l N G E R S A A Tt demektir ÇUnkil: 

Pırlanıalı ve eımaslı saatlerin bütün haklkt evsafı meşhuru Alem otan SİNOER saatlerinde toplanmıştır. SU' 
nuo 1çln: Sa.at alncnğmız zaman, tereddüt3Uz SİNOER saati ah:xıa.lunnız ve aaatlD Uzcriodeld stSGgıı 

markas:r.a, müessesemizin adresine dikkat et.neniz lAzmıdtr. 

Moday: tnklp eden her asrt kadm içiıı kıymetli tnşlarile ve ne>fls lşlemeslle llal<ıkateD nazarı dikk8 tl 
celbed~n böyle bir harikulade Sl~GER aaatinıı sahip olma!< Adeta bir saadettll'. 

SINGER SAATi; hoşa gidecek en makbul ve en güzel HEDiYELiKTiR. 

Fakat ev tamamıie sessiz. Kollarsonun cesechle karşı • labilseydi Mariba neler ver. 
S .,. N G ER No. 8! • A Elmaslı ve 11 pırlantalı 1500 Ura •• 

1 · Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 

dir. Asyalı müfettiş hoş ye. laşması ;ok muhtemr:ldir. Ya mezdi. Bu adam tek başına, ••f:tl~~~r:~"~:f-•ii-...\dree! SL'IJGER SAAT Mağazaları, tstanbuı Emln6nö No. s _......1 

re ağır, meşe kapıya bütün delikanlı sırtından hançer • Hindistan ormanlarında ya • ::::;,....-'""~ · 
hıziyle vurdu. Gbnmüşe göre lenmiştir, yahu•ı; da boğulmuş fıyan bütün kaplanlardan .. ;e. • 1 ~ ~ .... '"~;t:J_ 
bu vuruşları iş:ten hiç kimse tur. Bun~n ikisi arasında bü. kıyme\lidir. • ifüffi 2 AuUSTOS CUMARTESi Gün ve Gecesi füfü[~ l!Frn~ 
yok. Kimse müfe\.tışe cevap yük bir fark yok. Herhalde Mariba düşUnüyor: =.:.= .• !ı.:,,: Sarayburnu Park Gazinosunda i.·.~.==· ' ı .~ 
vermiyor, kimse müfettişe Artur Kollarsonun cuedi kü. - Kabahat ben&e. Bu a - KA 
gelip kapıyı açmıyor. Belki tüphanededir. Ve kara kapı. damı maksadimı anlar san. :.i.IL.i eu· ·vu· .K MECCAN"ı su··nne~ du··g._u··nu·· .i;,:~ EN SON DAK~14 
de Stef an ve Meri gitmişler· da asılmıştır. Ve burada iki makla hata ettim· Bu herif ı ı .. 1 

l=iıi . :m Küçük tlinlar kupooıı 
dir. Belki de bu evın gittikçe Çin heykeli arasındaki aba. vahşi bir hayvana benzer. 1 • M" •zEYYEN s ···· 
artan sessizliğine dayanama. noz siyah tahta mihverleri ü. Orada, ormanda nasıl tek ka Mı' u en ar mi .... klıpoaa ekleaerelı ,.D (. 
dıı k ı B il d d ki l 1 1 d :ı: :::: .-.... Ublan Sil Som Daki--" ar ve açtı ar. e u e zerine düşmüş, için e sa a. an kurşun a kap ant öl ür. .... .... rıJ 
Mariba Li çok geç yE:tişfr dıklarmı meydana çıkarmış. dümse bu adamı da bir kur. n~ı ve arkad:ışları KRiSTAL SAZ heyeti iiil =.:=::~~~ ... :::. ~ 

-Çok mu geç kaıdım? tır· Şimdi duvarın içi bomboş şunda yere devirimeliydim. :i~: Beıtekar tanburi Salahaddin Pınar fm -.ıı ben aarUt Mrealer1aJ .u'I 
Arzusu hilafında bu üç ke. tur muhakkak, Acaba her ümit bitti mi? ~fü Kemanı Necati Tokyay :=.:: ı..t ...._> 

lime müfettişin dudaklann. Mariba partiyi tamamile Belki de Londraya dönmek :::: im 
dan döküldü; yüzü bir ıstı - kaybetti. ki.fi gelir. ihtimal ki daha va i.~.i.i. D u·· m bu·· ı ı u·· ı· sm a · ı ::: Evlenme teklifleri 
rap ifadesile buruı:tu. M''f t • k b k k k" d C i J "it · .... • Ya§ 42• sıhhatli, Beyoğıuııdl ~ u e tış par a a an açı ıt var ır. an ngı ereyı .=.·.'·:=.=. c:- ~ • .. ..... • 

H h L •• • d k eo<>z; • ... Ilı: - \aryu;e, 'It>pe.,_ı bahçesinin büyük revüsü yük bir müessesede 45 Ura •'li 
- ayır, ayır, uu mum· pencerenın önün e aya ta öyle çarçabuk terkedemez. :::: ıuutcnev\·i nıt>Ltup eğltnceıert iki evi bulunan yalnız bir t>aY: il" 

kün değil. Aldanan benim, bunları düşiinüyor, bakışları Bütün polis merkezlerine he. im SüLnet kayıt muamelesı c~c..-. ak,amma kadar devam edeceğinden • yaşlarında, dul veya kız dllrtl5t. 
ben aldandım. O, onu alıp haftalar.;:lanberi takip ettiği rifin eşkalini göndermek, is. !m karJola \·e masalarınızı ırn:r:.~J· için her~iln an.a.t l'7 den H e kadar: !Ak aa.b.Jbi bir bayanla. evıenıne!> 
buraya getirmedi. Ü onu öl. adamın otomobille beraber tasyonları, limanları, hava m: ~raybumu J,aı;asına muıa.caatla bıı buımata fazla tafııUAt ve mekted!r. İstıyenler Beyoğlu~ 
dürmedı", hayır hayır. d l • ma.!o.m:>t alablllnlnlz. =-=w=:-":,:.:·,:.::z. tusu 1156 A. Rız.& adresine yat> kaybol uğu yo un dönemecı. meydanlarını tarassut altına ~::ac!! .. ı .. ın 

Sola doğru fırladı, cepheye ne dikilmiş kalmıttn Otomo aldırmak faydasız bir i' de - le.rN:t~:u ilan birkaç l'iln e~ 
doğru yükselen çardağa tır. bilin kaldırdığı tozlar yolun ğildir. p.r etmişti. Fakat tertip seb'.ı 
mandı, birinci kattaki açık üzerine ağır ağır düşüyor, Mariba başını sallıyor. Ye. rak posta kutusu numarası ~ 
bir pencereye yetişti. Elleri Mariba birdenbire kaskatı niden mücadeleye giri•mek sıınnctçlba§ızade çıktı~ için sah!btnln goncıeriletl,. 
P encerenin granit kenarları. k ·ı · h k • d' 'l' tuplarmı alamadığ"".nı, öğrendllt· 

esı mıt are etsız ır • neye yarar? Müf e•,tif Lon - strr."NETÇt t 1 • k 156 ost' 
nı tuttu. Bir sıçrayışt~ bina • Çok uzakta, parkın ağaç • draya dönünceye kadar saat J l. 7•l941 s~~:;:~::ı~; ~: etm~ktedl' 
mn içinde kayboldu. !arının arkasında ufuk ka. iki olur. Haydut otomobille 18JJI) Serbest ıo gazeıe.ı iş ve işçi arıyanlar: 

- Stef an, Meri ı nere desi. rararak kapanıyor, uzaktan kaçtı. Müfettiş ancak Leter. dakika ıuıı Fasıl heyeti • Çalt}kan, dUrllBt, sporcu b1t 

niz? Hana cevap veriniz! gök gürültüleri işitıliyor. Bel bette bir taksi bulabilir. Hal. kıraathanesi ya.. ıu-0 ı•ıyaaa zı.oo Ziraat ıyt çalııtı~ takdirde tsUkooUıı1 

Faka\ evin kapısı açıldı. ki de gecekini andıran bir buki Leterhed •atodan epey #> nmda No. s p.rkılan Takvimi nacağı ~r iş için aranmakıtaı:~dt 
Parça parrA, eskı' bir gabar. ~ ,,.., 19.00 Oerdle,me .ıı.ıo fasıl heyeti btnda a6 .r işleri yapabllece t C 

r- fırtına patlıyacaktır. Hava a. akt p · .... d n tay Telefon: 23860 aaatı Zl.2" San'at•·a- dll' din pardösü giymiş, yüzü si. ce uz ır. arıse gı e • ., ~ vo azminde olab!lmeSi ı:ı.zım ıf. 
ğır, gökyüzü kurşun rengin • yare saat biri on geçe Kroy. LD.16 <Au ve lanmız yazar olması ktıfldlr. Aylık ~ ıı 

yah maskeli, başında eski d h d d R R T Tango konuşuyor radır. Taliplerin Bahçekapı Eti 
bir fötr şapka olan bir adam e. don ava mey anşn an ay • aşit ıza iyatrosu orkeatruı ıuo Opera cıtar sok. No. ıo Davıt Koheıı • 

d Müfettiş boğulacak gibi o- rılıyor. e Ak Bo ta kapı önünde görün ü, bir ıı pm 5 D<'ıda: 19.80 AJans 1'1ostkl81 ne mektupla mtıracaat. uıı1' 
luyor. ·Hayatında bir defa Hayır, yapacak hiç bir •ey - Bobstll - Komedi s perde 19.A" .,ftwtt.an 2 ... 30 Ajana • · ,, vahşi hayvan gibi etrafına - 'l' .... JL ~ .. Türkçe. fransızca t!zlk ... 

b k M 
"b ~ b daha aynı ıstırabı yaşamıştı. yok. Müfettİ§ partiyi \ama. Yarm Akpm şenyolda: eesıer %J.tö Oazband ortamektep tnlcbcs!ne rı7-azly• 

a tı. arı anın ata asma Bu val<a Hindistanda bir or. men kaybetmiş\ir.Şimdi ya • - Bir A.şık tazım - KomedJ 3 perde 20.111 nadyo ri verilir. F.K.R. remzlR m,Ydl 
doğru atıldı. Araba bir toz manda geçmişti. Mtifettiş or. pılacak iş borcunu ödemek. BALtDE PİŞKİN birlikte. • Ortamektep talebesine s.ı il 
duman içerismde parçalan. manda yolunu kaybetmişti. • -o--- fransızca dersl~ri verilir ikınııl~ 
maktan korkmıyarak geri tır. B "'l H lk <' K ıanıar hazırlatılır. (Part.) re 

Gece düşüyor, bir kaplan ar. Mariba borcunu ödiyecek. evog u a .. ,,ineması ongreye Davet 
geri gitti. Şımdi de yolun ü. kasından kovalıyordu. Tüfe. • M''d f • • ·· 1. B Un mllracaat. 
Zerl.nde l,ondraya dog~ru uç. tır. u a aası ıçın soy ıye • ug Matine-. ıı,so da, gooe 8,so • İ§inln ehli, bulaşıkçıiıktı.. çıı ..ı 

- • d b" k ku k 1 da s bUvtlk Boğaziçi gençlik klUbnnden: lW maktadır. ğın e ır te rıunu a mıt ceği sözleri Skotland Y ard . film birden: ell temiz ve çııburi: bir buıaşıii; 
tı. Tek hir kurşun tek bir kur kabul edemez. Ve-receği iza. ı - Klnğ Konğlın oJlu. Macera. 26.7.941 cumartesi gtınU ekseriyet yan aranmaktadır. S!rkectde ~•G 

Mariba Un in bnşı birinci l d" f 1 - Kara adanın esrarı. Borla olmadığından 2 8.941 cumartesi saat handa ıokantacı ve kebapçı S:W" 
kat pencereıind~ göründü. tu uş ümi 1 • halın hiç bir kıym*"ti olmadı. Karlof. 20.30 da son kongremizi yapacağnnız. tere müracaat 

_ Durunuz, durunuz U • Bugün kaçan adamı yaka. ğını §İmdiden biliyor Davit 1 - Yeraltı earan. Sllllbşör dan bUtün azaların bulunması rica o- • Lise mezu~u biraz transııe' 
van ! yalvarırım size... Size lamak böyle tek bir ümit bu. (D"""""" var l Kovboylar. ıunur. bir genı: az ı:ıır ucrcUc çauıınJıı 

mek~edlr Beşlkta~ TUrlr Ali 

&~"ppm~ is~mi~---~----------~

1
-------------------··-------·,~------------~~~~~~~~~n~~-

ruS~nkiyolunköşesindekay Hikaye Nasıl olsa ayrılacag""ız' Nakleden: :Je~~~Dh:::::ı2~\ened<'rt•~ 
bolan otomobili duı·duracak. ı V ç Yıldız rllbes! >!an bir ::ııuha.slp yazılı' 

d r._____ •---•' ·---• ·----ı veya -ı:ger tıcaı1 'Ilüessc.>selcrdt mı§ gibi yukarıya kal ırdığı ,.. ıll°. 
ı . .. d"' t•• • -ame.ktadır H!Lftada birkac 1!1 

e ı yavaş yavaş aşagı uş u. S 1 k km ı 1 1 k h . . ılrkac; saat de c;a ııcabllir ' 
Y d b . d . b" aç arım armakarışı ış. De arı, yuvar a çe resı ve sıyah gördün beni ne kc..dar sevdiler! Pişman olan o idi. o sözü söy' • " 

üzün en ütün ıra esı ır. mek saçımı iyce tarasam. beni gözleriyle sevimli bir çocuktu. Hanri de, kar1sı da l"'Ok hoş in· diği için büyük bir azap duyı:.- ·emzıne mııracıs.at ı 
an içinde silindi. sevmiyeceksin! Fakat, dudaklarmJL ~:zgi.si, ka· sanlar. Hele onlarda misafir bu- yordu. Niçin söylemişti. bunu! • 19 yaşında lise son sınıf" el 
Kınk bir sesle içini çeke • - Yo! Seni dairc.1 seveceğim. lın boynu ve geniş omuzlariyle lunan genç romancı yok mu? Bilmiyordu. Yalnız nasıl söyk- '"inden bin tatilini geçtrnıek 

rek: Fakat camını sıkan hallerin bir kadındı. Robert'in bazı söz. "Sizi bir daha nerede görilrürn ?., diğini biliyordu· Hiddetle: şey öğrenmek maksadlle bit 
var! lerini dinlerken bakışları çocuk diye sordu ve randevu istedi. vanınds çalı~mnk lstemPktec!l1~ 

- Artık yapacak bir §ey Birincisinin istihzalı sesind~ saflığı ile kadın istihzası ara• Ben de "pazar günü buraya gc- Filisiti'yi daha köşkün kapı· -;atışma mukabilinde lılc;blr ııı~ 
kalmadı. dedi, şimdi her şey hidt!.:ıt vardı, ı.:incisinin sakin sında kalan ve hangisi oldu,tu leceğim., dedim sından Ernest karşıladı. Böyle- beklemcmekted ır. Maksad bir• 
mahvoldu. ··-1,.rinde bir infial hissolunu· iyice kestirilemeyen bir hal alır- Şimdi gelmiş bekliyordur... ce, bahçenin uzun yolunda y • -enmektır. <Seven) remzint- ııı !f#1 

AL TiNCi KISIM vordu. dı. !'ilisiti Robert'in yanında, ken· nız kalmak fırsatını buldular. • 33 yaşında askerı!klt •1~ı' 
-1- istasyonda idiler. A}Tılıyor• "Ro~rt. $imdi OT'ı:t: disini beğenen ba.cıka erkekler• Hemi Landi ve karısı da genç mıyan eski yazılarıa dakUJdo r ıf 

' ardı. -Ne kadar ~z.el ve ben onu den bahsetmesini pc!t severdi. kızı biiyük bir sevinçle karş·I : . ı:enç ktıtip ılk l§l aramakt.&. 1 
• 

AYNI GÜN SAAT ON lKl. Robert Filisti'ye l?İtmemesi ne kadar sevivorum ! düı:ıüncesile Onu kıskandırmak için mi? Bel· d:lar. Fakat, Filisiti e;ünün bü- ·emztne müracaat. 1, 
YI OTUZ BiR GE~IYOR "İn o kadar ısrar (;tmişti . Fa .... ~. bakn·ordu. Yalnız. "on.Oan avn· ki. Fakat kıskandıup ne yapa- yük bir kısmım Ernest'Ie baş ba- • Almanca, transızca. tngUI<' 

H ıd ti'iJi3ti inatç bir , ndı. ''C:idecc- lacağym,, düşüncesi kRlbinden caktı, madem ki onunla evlenmi· şa geçirdi. Köşkün bahçesi insr. ötğer dersler müsait şartıarııı 
er fey mahvo u .'Yim!" dive avak diremişti . yükselen hevecamr.m vüzünden yordu? Kim bilir belki fazla c:"'• nın saatlerce canı sıkılmadan g • Fatih Macar kardeşler cadde~ 

Şimdi B yolu üzerinde a. Robert. Fm.,~ · ;: · . inatçı· bir ~vinç şekrn..ı., tebarüz et- vilmiş olmak onun hoııuna gidl• zebileceği kadar genişti. Hele • B!r buçuk sene evveı 61~ 
rabasının bütün h zı yla Lon hıb kn~r~md:ı henı hiddet, hem mesine mani oluvordu. yordu... daracık bir yerde bile olsa etraf- ııakeri mütekatdln ıo yaşınd' 
draya doğru kaçan bu damı -:le takdir duvuvordu. Fili c:iti nnını ...,.;;nlünii almasını Robert. uzun müddet bir ke. lar·m geniş görebilecek olan o ı . 
artık kimse göremiyecektir. İstasyonda da, o k ..ı. muhave· bili .. di: Gülümsedi: lime söylemeden durdu. Filisiti tar için. bir dünya kadar dolaşa 

I reden sonn . ona bu hic:Jerle Robcrt, onu daha güre! buldu bavulunu kaldırmak icin istas. dolaşa bitmiyecek bir yerdi. 
Bu arttk yok 0 an. yeryüzün. ~aktı: Filisiti, ona ~a,.lıtTTTII iyi ve: yon hamallarından birini çağır.. Genç muharrir Filisiti'ye ar. 
den silinen bir adamdır. ~aramadığından şikiıvet etmişti. - Gitme! C""ti. mıştı. şündüğünü bir romanın rnevzuu-

Mnriba Li partiyı kavbet . ""ohcrt. ecıa"en cam sıktlmıı:ı ol- Gene: kız-n vih:ü yine de ;;; cıti. Sonra Robert'e döndü, elini u- nu anlattı. Sonra: 
fr Bütün çahala:na1arı, bü . i •ı '!u kin. bunu bir vesile edine- "Marur gör!, der gibi bir hal zattı. - Buradaki kahramanlardan 

.. el . söv1eprn: ı;ti. !arak: - Allaha u:marladık. biri sizsiniz, d. li. Biri de benim. 
tün iradesi. bütün zekası bo. Filic:iti onu km'h"mnc:·nı bil· - Olmaz. dedi. Na~nl olsa ay- Robert tuhaf bir tavır almı~ı. En nihayet: 
şa harcandı Bu tam bir if • :li~i ~ibi l!'iinliinü alrrı a!'nm da bi· rılacağız. Şimdi ayrılalım daha Yüzünde. kızan ve somutan bir - Sizi seviyorum. dedi 
!astır'. Şimdi müfe~tışin üze. '. Burada da "seni daima se- ivi. çocuk hali vardT. Kız.mıstı. Hı•• Filisiti cevap verdi: 
rine derin bir yorgunluk çök ıece:rı:n.. sözl erhıle ne kad .r _ Niçin "naı:ıTl olsa avrılar.n- kikn.ten k•zrnıc:tT. Onnn vanmda - Olabilir. Fakat ... 

Müteferrik: 
KlKt\.LCK EV 

• Beşlktnşta YenımııhaUedD 
ıe 

40kağında 9 numaralı, lçindO e 
iU ve sarnıcı bulunan, 1.stenl~ 
gıızJ de alınabilecek olan altı 
tflr bir ev klralıktır. ıf 

Ev. denize ve parka naztrd J 
oüs hemen yanındadır. TUtlll'1 yenler Yakıt matbaasında (1'-
ztne mekt!.!pla mUracaatıarı 

tü. Davit Kollarsonu caniye "lücıfik röriiniiv Jrdıı ! Frıkat ''ca· ğız?'' Ayrılmıvabiliriz de ... Hiç baska bir erkekten bahsetmesi• Ve ona Robert'ten bahsetti. 
"lımı sık~- hallerin var! .. de·· , ı , a ak ...... :ı,.·ıde bı.rlec:in·z ne tahammiil edemiyordu. Ernest, tıkı Robert gibi, yanında Aldırınız: .J 

kar•ı himaye edernemi•ti avr: m.y c :1""
1 ~ Yan van baktı ve·. "'· 

'l' 'l' • 'np bir iğne batırmıyor muy- de başka bir erkekten bahsedilme- Atatıda reml&lert ,...W ~ 
Skotland Yardda bir höc. iu? ·Fili iti daha ciddi bir tarzda: - Güle güle, derken ilave sine pek kızardı. Bundan ba.şka, <uyul'uJarımıua ll&DIJAl'd• 

reye kapayarak kurtarabile. Robert . ona hic1""t ve t-> 1··~;,... _ Hayır .Robert, dedi. Seni etti: onun Robert gibi, takdirle bakışı mektuptan ldareJı.:uıenıJzJell ( 
ceği yahudi Ştaym feda et "' b:ıl\t· Falrıı . \•ine her zaman sev"-rorum. fakat evlen~mem... - Pisman o1acaksm. yoktu. lan dahil) berglln ababtao ı 

k. 'b' l ' -"-" ti " k ı -" · • ..ı N' · " d' I: ., düsünülmed<'n sövlenmiş. Fı·1ı·sı·ti köşkte u",. gu··n kaldı. kadar veya saat 11 ye kalla'• mişti.Artur Kollarsonu sakla 1 '!1 ı . ı• n:ıe ı ·a "'"n' verıne Robert 'ne .. " . ıcın. ıye- ~ 
,,,. •• ,.,; .. ;nin hP""'"ırıı vt'ıksc'di. . ecı· B"l ' d k. F'l's't' · 1 dah:ı. il n.'Tnısu, ağızdan kaçmış Ernest ikinci gün ayr;lmıştı. lan. " ma < da mümkün olamamı•tı m 1• 1 ıvor u 1 1 1 1 :nı. ır 

'l' Fi\isit~·; sevivordn· Onunla sözlerine itirnz edilmez ve o da· bir p f;7.dii. I 'Pak sn lS. 3> CM. ıa> (~ 
ve simdi... 'l '"ada bir hafta P'P"irni"l!'r<ii. ima itira.?: erlilrnez §eyler söyler. Filisiti cl f'rr.lü: Filisiti gittikten sonra Robert Çevik 115~) <Tekyudız S) (f 

Şimdi hı>r şey bitrr'~ti . Bir {Jrlar.1a. denizde. necı•e ile gcc:en Robert, yalnız: - Ben mi? derli. Havah,,..,dıı. ne de çantası(nı aldığı gibi, ista ... (Bayan ~çı) (2092) cR.F'.) ~ 
dakika sonra müfetti~ bu 0 , ir haftalık vaz... li'ilisiti bu _ Peki. Filic:iti, dedi. Şimdi damet nedir bilmiyen bir ins~· yona ko§muş ve aksi istikamet.. CA. 17) CDeniz 213) (80) ' 5,ı;1 
dadan çıkacak aş:ığı kata i. neş•e hııvatma ne kadar vakr$ı- nereye f:tidivorsun? nım ben! ten gelen trene athyarak Nev-1 (F.K. 26> CTek) csuaıi 25

> 1ıı• 
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• k vordu! Robert'in ancak omuzu- - Landi'lere. Ge,..en gün se- Sonra yürüdü, ıı:itti. ;-ork'a. dönmüştü. (Temiz gUven) (Poyraz ırn .11cı nece ' ütüp aneve gırece • ... a "'"lPrı bovu. kovu kumral sac- ninıe beraber ~ittfüimi:z zaman Robert arkasından bakakaldı. (Sonu yarm) CN.M.) (19 Papatya) (Bat11' 
tir. Orada başı şömıoeye da (28 GUzel) (F.A. 395) (19 f' 
yanmış, yerde yatan Artur .. ~ ........ l!l!!!ll ............. , .. _______ .... _ ... ___ .... __ .. __ ........ ___ .... __ ...... _________ (6851 


