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Haki katı 

Yazan: .&SrM US 
A LM AN orduları Bal. 

kanlara indiği sıra. 
larda. Japon hariciye nazı
rı Matıuoka bir Avrupa se. 
yahatı yapmı§tı. Bu seya. 
hatte Moskovadan geçerek 
üçlü paktın üçüncü rüknü 
sılatiie Berlin ve Roma mer
kezlerini birer birer ziyaret 
ettikten sonra dönüıünde 
tekrar M oskovaya uğraml§, 
b~ d~la Sovyetler birliği ile 
bır iıtarallık muahedesi im. 
~Gmlfh. U~lü pakt ile Ber. 
lın ve Romaya bağlı olan bir 
devletin Sovyetler birliği ile 
~yrıca bir b:taraflık paktı 
ımza etmesi tabii umumi aik 
kati uyandırmı§tı. Her taraf. 
ta: 

- Acaba Japonya Mos. 
kova ile bu anlQ§mayı imza. 
larken üçlü paktın hiikmünü 
zayıflatmıı almıyor mu? 
Tokyo hükumeti M oskovaya 
kar§ı mr, yoksa Bertin ile 
Romaya kar§ı mı daha /azla 
dost oluyor?,, 

Suali dillerde dokışmı§tı. 
O zaman tabii olarak bu 

türlü bir suale ne cavp veril. 
se kıymeti bir tahminden ile. 
ri geçemezdi. Nihayet hadi. 
selerin inki§alı §İmdi öyle bir 
sal haya gelmi§tir ki artık 
Japonya herkeıin çc;k merak 
ettiği o suale ıöz ilP değil, 
fiil ile cevap verecektir. Ve 
öyle görülüyor ki bütün As. 
Yada hakim olmak davaıını 
güden bu devlet hem üçlü 
'!akt. hem de Sovyetler ile 
ımzaladığı bitaraflık mua. 
hede6ini inkar edecektir! 

Çünkü Japonya Amerika
nın Sovyetler birliğine yar
dım etmek için Viladivostok 
Yolu ile harp malzemeıi gön. 
'JJı~meaini kabul etmiyor. 

g~r taraftan bazı Japon 
f!.~Zeleleri de Sovyefl<'r birli
gıne taarruz eden Alman or. 
~ul~nnın Ural dağlarından 
ılerı g~çmes·ni de istemiyor. 

T arıhten sonraki dünya i. 
çinde beynelmilel muahede. 
lerin bu derecede kepiize 
olduğu bir devir olmadı. 

\ 

Çin imparatorundan 
Türk ~rin intika-
mını ~lan güzel 

- Bugün 3 üncü sayf adıı -

ızıandanın 

ışgaıinden 
sonra 

Amerika, 
yeni bir 

harekete 
hazllanıyor 

--<>--

Garbi 
Atrikada 
llerı kara-
1<ollar temin 

edecek 
.Nevyork, 9 (A.A.) - Ruzveltin 

ikinci bir hareket olarnk garbt Afri
kada ileri karakollar temu. ede~ğlnl 
ileri süren Amerikan JrBZeteleriD!n 
hepsi l.emcn hemen oilMstlsna lzıan
danm Amerika tarafından l§gallnl te
reddütsüz tas\•lp ediyorlar. 
Vaıtngton Post diyor ki : 

_.. De\1'mı 2 inci sayfada 

Finlandiya 
tebliği 

---<>-
Ka:relinin şimalinde 

Almanlar 
Sovyet hatlarının 

gerisine saldırdllar 
Helslnkl, 9 (A.A.) - 011: 
Bütün FinlA.ndlya cephesinde F1n 

ve Alman Deri hareketi devam etmek. 
tedlr. 

Kıırellnln ııımııllnde Almanlar Sov
yet mukavemetini zayıflatmak lçtn 
Sovyet kıtalarının gerllerlno mühim 
hava kuvvctıerlle taarruz etmektedir. 
ıcr. 

Merkezde ve ıarkl H'arellnJn cenu.. 
bunda Finler Blstcmatlk bir surette 
ilerlemektedirler. 

Ladoga gölü cephesinde harckAt 
Flnlcrltı lebiDde inkişaf etmektedir. 
Ha.ng5de mahsur kıılan SovyeUer tay 
yarelrrln bombardımanına tabi tutul 
maktadır. Topçu ateşi bu bombe.rdr. 
;manıa:-ı tamamlamaktadır. 

Sovyct tayyarcfori Kotakde mWılm 
hasar:ı.t husule geUrmlşlerdir. Burada 
amele evleri yaıunl§tlr. 

Narvlk 
Barbl 

Bu harbe onbaşı ıiitbeslle 
iştirak eden bir muharrL 
rln kalemiyle 

Yazan: 

KURTMAREK 
11 temmuz cuma 

günü HABER 
sütunlarında 

Harp içinde olan milletler, biribirlerine yaptıkları tayyare hücumları esnasında mua:z;. 
zam tahrip bombaları attıkları gibi, küçük yangın bombaları da yağdırarak aynı nis
bette haıar vukua getirmektedirler. Hatta bazı bombardıman tayyar<>leri, '§imdi daha 
ziyade bu vazifeye tahsiı edi lmi§tir. Bir tayyare, vasati ol arak 1000 kadar yangın bom
ba8ı tQ§ıyabiliyor. Bunlar, yanyana dizilmek suretile birer mahfaza içinde bulanmak 
tadır. Her atışta, 400 kadar bomba salıvermek mümkün olmaktadır. Bunlar arasında, 
gene yangın ~ıkarmak makıadile atılan yağ bo. baları da mevcuttur. Yukarıki resim, 
böyle bir bombc:rdıman tayya re.sinin, bomba kapaklarının açdarak, bir sanayi mıntaka. 
lra.ına müıhiı bir huni/Ok aağ anağı indirdiğini göatermek tedir. 

Londranın 
kanaatine göre 

Rus va 
Polonva 
barışması 

Mühim 
neticeler 

hasıl edecek Maiski 

Son çıkan 

Sovyet 
tebliğine göre 

Almanlar 
Lepel mmtakasmda 

icat 
ediyor 

Moskova, 9 (A.A.) - Ne§
redilen bir Rus tebliğinde 
bildirildiğine göre Lepel 
mıntakaaında Almanlar garp 
i•tikametinde ricat elmekte. 
dirler. 

.y. *lif. 

Zıirilı, 9 ( A.A.) - Ofi: Base
ler Nachrihten gazetesinin Ber. 
lin mruıabirine göre, Alınnn mah 
!illerinde Alınan taarruzunun mu 
harebeler Stalin hattına yaklaş.. 
tıkça nğırlaştığmı itiraf edilmek 
tedir~ Rusiar 'baskınlar. çete mu. 
hareöeleri ve şimdiye kndıır ta • 
mamile meçhul kalmış usullerle 
Almanların ilerlemesine mani 
ohrraktadrrlar. 

* * * 
Lontlra, 9 ( A.A.) - Ofi: Bu 

harpte ilk defa olarak Almanlar 
si,yer kazmak usulüne miıraca. 
at"M.mişlerdir. Filvaki buraya 
gelen malfunata göre Dvina cep. 
~inde durdurulan Almanlar 
kopriiibaşı tesis edinceye kadar 
Rus taa.rruzia.rına mukavemet 
etmek için siper kannağa ba§la. 
mış'laııdlr. 
~ Devamı ı lnct sayfada 

YUNAN KRALI 
Cenubi 

Afrikada 
Pretoria, 9 (A.A.) - Yunan 

kralı Jorj, sokaklan Yunan ve 
Britanya ba.yr:aklarile süslü ba:
lunan Preto.ria'ya geldiği za .. 
man çoşkun tezaaıüra;tia kaTŞifan 
mıştır. 

Kralı gaa:da general Smuts 
karşrlamJştrr. 

Kra.1 Jorj ve hükOmetinin 
kahirede lbuluniuklan müddet 
zarfmda lbüytik Bıita.nya ile i§ 
birliği yaıpmak ve müşterek düş 
mana. karşı mücadcleye devacı 
etmek hususunda bütün tedbir. 
ler alınmış bulum:nak:t:adır. 

Sovyet 
tebliği 

Hudutlar meselesi 
§İmdilik bir tarafa 

bırakılıyor 

Ni~anhsma, kız kardeşine söz atlkltğı için 

-0----

Londradaki 
Bugün Sovget Rus_ Polonya 

kıta/arı 
görüşmeleri 

Şiddetli bir 
mukabil Ço~ samimi 

taarruza geçti . . bır ~av~ 
Moskova, 9 (A.A.> _ Sovyet ıçınde llerhyor 

istihbarat bürosu tarafından bu 
sabah erken saatlerde neşredilen 
Sovyet tebliği: 

...- Devamı 2 inci sayfada 

_.. Yazısı 2 inci sayfada 

BI detleaea bir 
adamı 

iki sarhoş, taban
ca ile vurdu 

DUn gece yarısı Beyoğlunda Tarın.. 
başmdıı bir M.dlse olmuş, iki sarhoş, 
M.anoı isimli bir genel tabanca ile 
vurmuşlardır. 

İddia edlldiğirıo göre hfidlsc §Öyle 
olmuştur • 

hoş olduktan sonra Tarlnbaşmda ta.. 
nıdıkl.ın bir kadının evine gltmiDJer, 
!nkat kadın evde bulunmayınca sa. 
knkıardn dolnşmaya başlamııılardır. 

Tnm bu stralarda Mnnol isimli bir 
genç, nnnesi, kız kıırde§l ve nl§llDlm 
ile evine dönerken Hasan ve Balll Oe 
ka T'§Ih§lllIŞtır. 

800 ÇUVAL KAHVE GELDi 
Edirneli Halil Yalçında(; ve Knl'-. 

tamonulu Hasan Bcyoğlundakl mey. 
hanelerden birinde bir bayii içip sar. 

. BiR RUS ASKERi 
Zllzurna sarhoş olan Hasan ve Ha. 

ııı, Mıı.nolun yanında. bulunan nişan. 
lwna ve kız karoe§ine lM atmıya 

lx!.§ııımışlar 'ie Manolun kendilerine 
küfretmesi Uzerlne her ikisi birden 
tabancalarını çekmişlerdir. Yarnı yeniden tevziata 

başlanıyor 
Şehrimiz için ayrılan 1300 çu. 

val kahvenin 500 çuvalı tevzi e. 
dilmiştir ve geriye kalan 800 çu. 
val kahve gelmediği için tevzi. 
at dwmuştur u 

Dün, geriye kalan kahvenin 
SOO çuvalı da gelmiştir. 
Yarından itibaren tevziata tek 

rar başlanacaktır, ve bu suret. 
te İstaribulda kahve almayan hiç 
kimse kalmayacaıktı:r. Eden 

HEYETi 
ingiltere
ye gitti 
--= Yıwııa 2 inci sayfada 

No yaptığını bllmlyecek kadar sar. 
olan Bnsan tabancası ile ateş etın1g 

ve çıkan kur§Ull Mnnolun koluna ısa. 
bet etmı§tlr. 

At';ır surette yaralanan Manol Bey. 
oğlu hastanesine kaldınlml§, auçl~ 
rm ikisi de yaka'amnışlardır. 

Milddelumuml muavinlerinden Ek. 
rem tahkikata ba§laml§t.ır. 

~-• 

e 

~. 
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rö.. . 
nıc., 

i ü k musi 
onserler·ne da·r 

• • 
ısı 

'.l'l\rk mıısıt.ISlnltı en laym~t.11 ı;nlısl.) etlerini taruto:ınk, oıılllra karşı 
ol n ı;l~l nrttırmak d~\lııtf'"llC belOOlye btr karar verdi: 'J'Urk mu.. 
llJ üı.tad · rı t<"Sblt edUl!(l(:k 'c lıc.r birisine n;> n bir S"ce tahsl olıına

ruk CS\:rlerl çnlmıı. .aıt '\'Oyıl b• ylcnooek." 
Af ki U tndlıırınu:un tıa.u.rnlunm ,Jadetmck için 3n1ıılaP bu le.. 

11ebb ls ~ t ııl tq bbüıııerlml7.den <!eğildir. lmdlye kadar muhtelif tcııck. 
killl r bu m:ık da \ııruıak 1 ~., mulıtellf konserler tertip tınişlerolr. 

de<:o 1 n dı~mmlvoıı şul'OO.Klır ı.ı, bu defakt konserleri blnat belf't. 
diye orı;nnl7,c <,1l~lc; yanı bt:ı4"dt:\o bir turartan koıısen,tuarda lda.oılk 

Ti.iri• mu d • ııı derlltoptu blr lıol • getlrmelt htUIUSmıdıı.kl ç lışınnlunn 

d.-uı s nnı; bu çnlı uınlard:uı o.loığı notlooyl hnllnn 1 tifııdııslnıı ve zm·
kine ı;uruv•,aktır. 

IU ili mu:siklınfz.Jn sız bir taDAt eeerl ulduğuııa hıuı •iıu1z.ln Uıı. 

,hesi vnrdır ! Mimaride bir Slll,.ym.-ınl;t I', btr Edime camisi, bir Sultruı.. 
ahmet; tJilrde bir Ba:d mersi.) esi, Nodlmln blr hrun:ımlyll81, Nrrhılıı ktuıı 
d ll'rl ne.) ve hunlardan UL~ b!ılm için ne kadar mtlmkll:o 
değU 1trldcn tı:ı<'_ı hm:ıllde ı \"t' Dede rlendllcrden blgll.ne 1."nlınak dn 
o derece mOmklin <oeğlldir. 

Ilu •tine lmclıır Türk DJÜLlğt aleyhlııde )Opllatı llC rl) tıtt baz.dara.. 
mrz pek ynnlı~ •nlıunı lnrd.ır. I•aJ~ Uıflunm dediği gibi mtic;ıd le, yeni 
bestcl.d6rl:ır '.\etlııtırmektc artı•r lt ır olıın bir mlldğc knrşıdır. l'oks:ı 
ne ki sllt 'Türk ro~z'ğtno '\'t" ne de hail tllrJ..1Ucrlnr ı.ıuısıdır. 'l'ıı1nız 

eı;et edilecek bir t.ııaf \•anın. o da udur 1'1 eııld mustklmh:l tııg ııııi 

hususunda ('(JJDel't ~lcrc pe - ax ı>ahlbl:t.f Uollu on 6CJIC', yirmi liflllc 
rıonm t•ırunlarwnz ktAslk mu!41ı.tyl nnool pi ld rdan dlnlemc(;o mer
bar lınlacaklarclır. Berc'.et rnr L-ı belcdi;>e bunu d:ı d~Unmll ; "" lrnn
servııtımrdııl ı mUıt·luı.tisı btı -ete bütün kl sik ııl~kları doldurtma tur. 
lI:ıcı lsıuall. taJ15ls eüleıı ilK: k nsertn ı;t?hlr lçl11 bUyUI< bir mat hL 
diSt' o1doğıınn Urutt edlyot'\ı7- F.u.~ SO ' DAKİJ\A 

im nlar n ricali 
Ba tarofı 1 lncl yfDda 

E~ cephenin heyeti umu • 
miyesinde Alınan tazyiki zayıf. 
lamıştır. Eksperlere göre Alınan 
1a.r t.Jımin ettiklerinden daha bU 
yük güçlüklerle karşıfoştrkları 
ı.çin şimdi alelacele ta..-rnirat ve 
de~-<Üklikler Yl\Pmak mecburi • 
yetinde Jra.Jmrşlardır. 

K~lb sek esinden vefat 
Tophanede oturan 70 yat}larmd:ı. 

Mustılfa lstmli bir lhtıyar, ko.lıvedo 

otururken, birdenbire Q:Dcrlno fcnnlık 

gelml' w 51m~tnr. 
Yapı:nn muayenede Uımtafanm 

tclknlbden ISldüğll anlaşılıruştır. 

li kızın 
ette i 

Bir genç kızı timarhaneye 
düşüren esrarengiz ve 
acıklı bir aşk macerası 

87.Ab• 

ISKE DER F. SERTELLi 
Leylii, hayatının en körpe ve 
en ateşli çağında birdenbire 
neden çıldırdı 7 Leyi& kimin 

kızıydı? Tımarhaneye 
nasıl düttü? 

YARIN 

DAKiKA 
gazetesi sütunlnrmda merak 
ve heyecanla okuyacaklardır 

• 

Amerikadan 
Sovyetlere 

Harp 
malzemesi 

gelecek 
V~ too, 9 (A. A.) - So\') ~ 

bl1yillt e~ Unınnskl hariciye 
mUsteşa.n Sumner Velsle görüş • 
mllştilr. SovyeUer Birliği tarafm. 
dan Amerikayn. )•eni siparl.5ler ve 
rilm.esi ihtimalinin bahis mevzuu 
olduğu haber alınmıştır. 

Uman9ki tafsllô.ta girişmeksizin 
beyn.nııtto. bulunnrn.k nih yet müs
pet ve ameli tekilller ka!'§JSında 
bulunulduğunu söyleml§tlr. 

V ~lngton, 9 (A. A.) - Sum -
ner Vels Sov)rtler Birliğine ynpı
la.ca.k Amerikan yıırdlJlU hakkında 
gazetecilere beyanatta bulunarak, 
Sovyet bUyUk elçlsi Umanskinin 
gerek kendisiyle gerekse mua.vl
ııi Dean AchesonJa Sovyotler Bir. 
liği tarafmdan Amerlkaya verlle. 
cek siparişler hakkında görU5tU -
ğUnU ve milzakercleıin mescılenin 
teferrUatmo. girl llecek kadar 1 -
lerlediğinl 6Öyleıniştir. 

Vels, gazeteciler tarafından ao. 
rulan bir SULlle cevap olarak da 
demi§tir ki: 

Japonyanm VilAclivoslok yolunu 
kCMCck ekilde J ı:ıpon adaları et.. 
rafmda bir emniyet mmtako.sı te .. 
siıı edeceğinden Amerika res.. 
men haberdar edilml'3 değildir. 

Londru, 9 CA. A.) - Milli harp 
ta:mnıf komltcsi reisi lord Mot
tistone, eon hnfta içinde haı p is -
Ukrnzma 395.000.000 inglliz lira • 

ı 
hk kayıt muamelesi yapıklıgım ve 
bu meblağın 120 milyon inglliz li.. 
ramnm Londrahiar tarafmdnn te
min olunduğunu bildirmiştir. 

Yazan: NEZiHE MUHiTTiN 

- Demek Für.uz:m bey Lorza.n 
hammın pa.rasiyleı geçinir,. 

- Ne ır.anncdiyorsun ya? Jı • 
golola.r neyle geçinirler? 

'tıcy"fur gayri iradi ceplerini 
Yokluyordu. Başm.I sa.llıyn.rak : 

- Tam ılki lbfn yüz Hm kaybet 
miştm, dedi. &ığlik olsun. 

lştc ibızim oosyete Gliler!.. 
Bir kcnnra ili'.JCrck kendi ken.. 

dimi di.n!::.:ili:m. !çimden bir karna.
va! kafilesi gcÇmeğe başladı. Pas
tmnacı oğullan di.,tjli erkdtli .. 
Miilı.tedi bı.r anne. Balıkçı lstavri 
odnıda, denfzlerln yalmmozla.rı i. 
çin.de bir S!!_balı boğul.muş nnnşı 
ibulwı.m.uş bir tıi1yil.k baba. Ve Mer 
cim.ek dağrnm hicranlı yamaçla -
rmda. doruı.nı.k ölmüş saz şairi bir 
bU;}c-ü.k da.yı • Bu son iklsi llrlk şa... 
luslnr Gliler •. B"ll bunlara ço1< 
yakWJk du~yorum.. Blz1m oos -
Yeteıfüı kumarl>azlarından. budı:ı • 
in zilppcl tin.dm ne kndnr nefttt 
ediyors::ı.m. •• 

Çok yonı.bntmtum. B nliğiındf'n 
toc rrlit ccliyormurum gibi h 'l" 

wlınu.5tum. Tayfur dn 

bir kÖŞede uyukluyordu Birden e. 
v.in içinde bir telilş oldu. D.rsan 
cıktmı. Küçük kayn:uınm annesi .. 
ne çicck suyu jcfriyordu. Saraylı 

ba.nmı gene ayılıp bayılıyordu. Sor 
<i um: kUçüctlk ka~ nannm: 

- Hiç oormn! dedi. Biwn eski 
bir ahretlik vardı. Annem çok se. 
verdi onu. lstanbula gelince. Kı~ 
cağız oturduğumuz apnrhmann ka 
pıcı olmak isledi. E•· sahibine 
söyledik, rnzı oldu. Meğerse blzlnı 
kız scyynr salıcı bir gence gönUI 
,·enniş. Kapıcı yazılmc.a ıevlendi 

ler. Çok geçmeden boRnndılar. 
- Ne zamnn boşandılar? 
- On beş gün (\Wel.. Kız tek-

rar evlendi. 
- Ne zaman? 
- Bır hafta en f' 

- Nı:ıınJ olur bu? 
- Olu~ol' p2k llllt ... Bu bir ş~y 

değil. Kız eslti kocasından gebev .. 
di. 

- Db~urdu mu? 
- 1 le onun için annem ren lık 

geçiriyor yn. 1( ı:ı:cngız bir t ü rltl 
doğuramıyor. Mosmor kcsilmi , 

usya - olonya 
barışması 

!..onara. 9 ( A.A) - $. A. ln. 
giliz rnakaınJan, Polanya _ Rus.. 
ya müzakerelerinin aldığı seyir. 
den sarih surette m:eı..~Wl gözilk 
meirtedir. Mü.5terek düşmana 
karşı tek cephe kurulmasına. 
varmak i ç i n h er iki ta 
raftan gösterilen bariz hüsnüni. 
yet, yeniden barışmak için çok 
büyük lbir en~! te.9kil eden bir 
çok güçlüklerin. suictefc.hhümle· 
rin ve meşru tıikayetlerin orta. 
dan kaldırılmasını mümkün kıl
mUjtrr. Polonya • Rusya barış. 
ma'lının Polonya • Çek barışması 
kadar geniş ibir mahiyet alması 
muhtemel bulunmamaktadır. Fa 
knt İngiliz selahiyattar mahfil_ 
terinin fikrine göre, esas mese. 
le, Polonya ile Sovyetler Birliği 
arı.ısında m :vcut mulıasamat va. 
ziyctinin derhal nihayete ermesi 
dir. Ve çok şUkUr ki böyle bir 
imkan gözükmektedir. 

Polonya hariciye nazrrı Zales. 
ki, dün öğleden sonra Edeni zi_ 
ynret ederek Maiski ile İngiliz 
hariciyesinin tavassutu ile başla 
yan ve o zamanda..'"lberi iki tara 

1 /ıwla tebarüz ettirdiği v~ile sa 
mimi blr hava içinde cereyan et. 
mekte olan görüşmelerin inkişa • 
fından İngiliz hariciye nezareti_ 
ne malCımat vcrmiş!ir. 

:tyi harbcr alan mahfillerden 
tebarüz ettirildiğine göre. Ameri 
kan diplomasisi. lbu barışmaya 
varılması için, İngiliz diplomasi 
si kadar faaliyet göstenpiştir. 

Bu Rus • Polonya barışması 
neticesi şu olacaktrr ki dört 
memleket arasındaki miinasebet 
Jer, evvelce gayri mevcut ve ya. 
hut gevşek bulunan sahalarda 
sıkılaşacak ve evvelce esasen aı. 
kı bulunan sah:ılarda da ~k da. 
ha ziyede sıkı bir mahiyet gös. 
terecelctir. 

Bir kerre prensip anlaşması 
vücut :bulunca. Polonya. _ Rusya 
iş birliğini pratil, sahada tatbik 
keyfiyeti kalacaltUr. Rus üsera 
kamplarında bulunan ve miktarı 
220 bin kadar olan Polonyalı as 
kerlerin bir Polonya ordusu teş. 
kili nispeten kolay olacaktır. Fa. 
kat siyasi esirler Polonyndan Si 
lbiryaya ncf)'l}dilen. Fivil kütle. 
leri meselesinin halli biraz daha 
gü~ olacak ve bu işte cok incelik 
göstermek icn:p edecektir. 

l 1 udutlar meselesi, mUsto.cel 
mQ.hiyeti olmndığı için1 esaslı 
bir en~ te..sikil eyleyemiyecek • 
tir. Polonyalılar 1939 eylül anla.'? 
masının Rusya tarafından red. , 
dedilmesini kafi görmektedirler. 

* * * 
J..ondm, 9 (A. A.) - B. B. C: 
Moskova radyosuna göre Stalin. 

İngiliz seflıi Crippsi kabul etmlo; 
ve kendisiyle "bir saatten fazla gö. 
rüşmüştUr. 

Toplantıya davet 
rlırktye Prt. J~·ı.aeı1ar Birltı;tnden: 
Birliğimizin senelik umumt topllln.. 

tJsı 12.,7.941 cumartesi aKpnıı sıı.at 

22 de EmlnönU h::ılkevtndc (Cağaloğ
lunda ı yapılacaktır. Saym meslekt.a{
lanmızuı. ı.,tiraldnl dilcrl:r. 

Ruzname: 
ı ldar<ı ve murakabo heyetleı-1. 

nln raporları, 
2 Asker olan aza arkad141la.nmı. 

zın allC\1 vaziycUert. 
8 İdare ve murakabe heyetım1nln 

seçimi 
4 - .Meslekı serbest mUnakaaalnr. 

gerilmiş Juılmış. 

Derhal nliikndar oldum: 
- Ne yaptınız lbuna kıu ı. 
- Hıc. Alhı.ha bıraktık. 
- Bıra.kınak olmaz. Bir doklor 

c;nğrrmalı. Narede kız şimdi? 
- - A§ağıdıı odasındn.. belki de 

can vermlştir. 
Derhal fİrladun, merdivenler • 

den inerek hasta kadmnı odasına 
girdim. Mruızara müt.hişti. Gebe 
kndm boğulmuş g'bl ) ı:ıtzyor, ebe 
boynunu lbükmliş bclillyordu. Yeni 
kocn~ı bir kenara çöm hniş kruı. 
ketiyle oynuyorou. 

Bu .adama: 
- Haydi, dedim: koş. Ne duru

yorsun? Şurada bir ka.dm dokto • 
runun levhası gözUmf'> ilişti Al o
nu getir bunıya. 

Adam yUzUme bn.ktr: 
- Parası ne olacak': .. 
- Ben verecı:>rrım, sen koş, 

ÇıktJ gitti, biraz sonra doktoıln 
geldiler. Doktora hemen vnzl.ycti 
anlnttllll. Ehemmiyetle ~ b:ıslu. 
dı. Kaynanalnnm da aşaı';'1 inmi§
\crdi. Doktonın tavslyc5ly!e ha _ 
.ıırlıklar yapıldı. Ben )ardnn cdi -
)ordum. .l<"'nknt ilk muayE'neden 
sonra doktor deh et lçind mınl. 
clandı: 

Bu kadm sifilitik ! ! 

iz landa 
işgali 

hakkında 

Ruzveltin 
beyanatı 
\' lngton. 9 (A.A.) - Ruzvelt; 

bugün tilllyatta, Amerika blr:l.eşl.k 

devletlerinin mUda.laaın baı-ekltmın 

garp yanm kUreslne inhtUrı hakkın. 
da lıer tUrlU kaydı ortadan kaldımuf 
tır. 

Ruzveıt, gazetcçller kon!eraruımda. 
demif tir ki: 

Bu veya öteki Okyanusta müdı. 

taa için eheınmlyeW olmıyıın nokta. 
ıar vardır. Fakat diğer taraft&n garp 
yarım kUrcsln!n sınırlannın biraz ö.. 
tealnde kft.ln çok mUhlm olabilecek 
bll§ka noktalo.r da mevcuttur. M.ubay 
yel bir hat çim\ek ve bu hattın tize. 
rlne vnmnndıralar dikmek bittabi 
lmklnsızdır. 

tzlandaya Amerlke.n kuvnUeri gön 
derilmesi bahsinde yapılan blr mllna
k(l§a. eımıuıında, Ruz~lt. Alnıan veya 
diğer bir memleket kuvvetlerinin lr
landayı i§gal etmek Uzere bulunduk.. 
!arına dair enrl'1 malQmet alıp alma. 
dığı hakkında sonılan bir ıuaıe bil. 
vruuta bir cevap verm!ıUr. Ruzvelt 
demlotlr ki: 

Filhakika bu humuıta ~arlh surette 
cevap verebileceğimizi aannuyorum. 
Fakat harp zamanında lnMn kendisi
ni ha mın yerine koyar ve hasmın ne 
yapacağını tcsblt. çalıtır. lnıum buan 
malQmat alil" bar.an atamH. 

mr gazeteci haıımın Asor adaları. 
nı veyahut yeşllburun dalanın iaıgale 

ugebW. etme.sinin muhte.ı:neı olup ol. 
madığını eormuııtur: Runeıt bu sua
le, tahminlerde bı.ılunamam. dlye ce
vap vermiftir. 

Diğer blr gazeteci. Groenlandda. 
Amerikan kıtalan bulunup bulunma
dıfılll sormu§'lur. RllllVelt, bu eua.lln 
yersiz olduğu ve buna cevap •erirken 
askeri m&Jftmatı ife& eCH>blleceğl u. 
vabmı vennl§Ur. 

Nihayet Ru"eıt mıll1 mubafra kı
t.aıarlle yenı ırtllh altına. alman efra
dın blT senelik antrenman mUddetınin 
uzatrtma.ema tuartar olduğunu bil. 
dirmlştir. 

Amerika yeni bır 

harekete hazırlamyor 
W'" Battanırı ı i.nct •yfada 

Ruzvelt İzland!\Jlrn ıııgallne karar 
vermek ve bu karan tatbik etmekle 
İng1ıterenln birçok yUklerlnl bafif. 
lettlğindcn baıka naznerden evvel f. 
lcrlye ~oğrU bir adım atml§ltr. Şayet 
A!rlkı:ı. sahilleri lıakklllda da buna 
l>enzer bir tedblr alırsnk o Uırnan 
Frnns:ıyı ciddiyetimiz hakkında daha 

zlyad• temin etml§ oluruz 
Clcvlanddn çıkmakta olan Plaiııde

n1er g. zetcsl diyor ki: 
Yalnız dar görU§lU infır.ı~ılar, lz

ıand:ı hakkında alınan tedııbirl tne-. 
kit edccekterdlr. lztnndruıın Jşgnllnln 

bir zaruret olduğu a11lkiirdı. Fakat 
tedbirin tnmnmlnnması icap etmekte
cllr. H• ııUz vakit varken Daknr da 
lşgcıl edilmeli ve bu 11ureUe yarım kil.. 
remızin yolll\rı mUeSBlr bir şekilde. 

muhn.fııza ııltınn alınmalıdır. 
Yenınjerscy'd11 Noevyorkt.a çıkan 

Stnrlcdgar diyor ki: 
lzlandRyı işgalimiz, Atıantik nıu-

müthiş, ne nıUthi.~ facia. Hem de 
hustark ilerlemlı. 

Gözlerim kararıyordu. Ameli _ 
yıı.ttan yarmı so..at sonra kadın do. 
ğun:hı ve yaşıyordu. l<'akat doğur. 
duğu bir ucube, bir be riyct ucu
bl"siydi.. Ceninin iki gözti anasınm 
hastalığı neticeeinde patlam ... 
Yüv.ü ve vücudu eerapa yara ld'.1_ 
deydi. Bu korkunç küçük be.tbnh t 
öl!iyii leğene atıp iizerine 

Üzerini k.lrec ve siH>iime ile dol
durdular. 

Bu masum, suçsuz, faka.t dün • 
yn.nuı en mülevvee ve iğrenç mah
llıku olan küçük ceeet önnllde l'U· 

hum anlatılmaz bir mhrap ve acı 
ilt> doldu. 

Şimdi yatağında yav yavaş 
~özlerini ~ ana bir enfeksiyon 
kaynağı i(H, Korkunç macerası an 
hşılmışlı, Severek birleştiği aey. 
ynr satıcı ayni soko.kt a ııpartanan
lnrı cılan çok zengin bir ailenin 
yanında. çocuk dadılığı yapan bir 
lı'izmelÇi kadınla münaseue.t pey _ 
da ctmi§. Meğer iki nur damlası 
g bi gi\r.el sevimli bebeğe dadılık 
~·apan kadın ibulasıkmı •.. Adama 
lıastıı lık aşıla.m rR, o dn karısına a... 
ı;:lamL<ı, kndm da yeni kooaama 
n ılıı.mıQ. Anlıyoıısu• ya, ne bil .. 
~ ük bir facia! .. 

- Ne dh'ôrsu:ı dokt ır, s"f'ıitik 
mi! .. 

Evet, dokunnı yınız oıu. El
forin.izi sillıllmc.}le C'Rlknyın~ • .Ne 

Bu mUle\'ves v? bula11ık inann -
l:ır d~rhal bir hastanctle t~crit ~
dildücr. Fıılınt holle perı.le11t kil -
p:ınrec8 olmadt. , •giJi, g;i,..el vav. 

Bir Rus askeri hey
eti ingillereye gitti 

l..ondra. 9 (A. A.) - İngiltere
ye bir Ru.t heyetinbı geJmesl, 1n. 
gillz - Rus tşbldtğine lm verecek 
yeni bir safha telüıQ ~ktc • 
dir. Bu i birliği Mkert, myaai, ma 
it ve ikt.ıaadt sahalarda kendini 
iöetereeektlr. 

Sovyet; h:e)"Otlnirı bıı.,I:sea iki Az! 
8l kmlordu genelkurmay ikinci 
ba.~kanı general Golkof ile Sovyet 
donanmaar genel Jwnnaymdan a -
miral Karmaloflur. HeyeUn diğer 
dört iı.zlıııı ise Sovy hava kuvvet 
teri ile teknik serv~i temsil 
etmektedir. 

tngilir, heyefüıin birlw: günden
bcri M'oekovada bulunmam Sovyet 
heyetinin bu~a gelmesindeki e. 
hernmi}'€ti hiçbir vcçhile a.zaltma
mıştır. Bu heyetlerin ne gibi İii-' 
!erle tavzif edilmi3 olduklarını a • 
!enen söylemek ıirndi mUmkün dP
~ldir. Fakat Sovyet ricallnin Lon
dra} a gönderilmesinde saik olan 
.,ey, herhalde prestije, nezakete 
ve sıya.sI teamüle riayet gibi mü.. 
li.haulardaıı çok: falklı bir düşün. 
cedir. 

:r."' 4 
Lonclra, t (A.A.) - tnı;'iltereye blr 

Rwı heyetinin gelmesi lngtliz • Rus 
i§birllğine hız verecek yenl bir aatba 
teltlkkl edllmek~dlr. 

Bu işbirliği aekerl, 11iyas'ı, mal1 ve 
1\ttiısaıU sahalarda kendin! gcatereeck
tir. Sovyet Myetinln b8.şltca ikl Azası 
kızılordu genelkurmay ikinci ba§kanı 
reneral Bori!IOI ile Sovyct donanma3ı 
genelkurmayından amiral Ke.rmolof. 
tur. Diğer dört azıı.eı ıee Sovyct ha.va 
kuvvetıerlle d!ğer kuvvetleri tem.sil 
etmektedir. 

Bu beyeUerin ne gibi ~lerle tavzif 
edilmlJ olduklarını alenen aöylemek 
imdiden rnllmk\ln değildir. Fakat 

Sovyet liderlerinin Londroya gondertl 
:ı!le8lnde ıııalk olan teY. herhalde ne. 
za'ke~ n l!iyaa teamWe riayet cibl 
mUIA.lıazalardan çok farklı bir dll§Uıı

cedlr. 

harebeııindc Hitlere indirilen en şa.şır. 
tıcı darbedir. 

San Fransiado gazeteıerınden Crhro 
niclc diyor ki. 
1zlandanın ıegali, bu hareket, Amc.. 

rlknlı:an h yrete d~UrmU tUr. Fa
kat Amerikalılar bunun böyle olmıuıı 
10.Zımg~ldlğini idrAk ed~lcrolr. Htt
lerln bu basamağı ku11anmak veya 
kullanmak te§l!bbUsilnde bulunmak 
sureUıe bl.zi tehdit etmesine mlia$.Bdc 

edemeyiz. 
Bost<ındıı çıkan Globc diyor ki: 
tzııındanm l ıaıt. yıırrm ktıremlzin 

mild1ltaa edileceğinin sa.dece biz eöz. 
~n ıooret olmadığını Almnnyaye. gös 
termıettr Umldlndeylz. 

Rlcnl'rvouddn ~kıın Times Des-
pateh <Jiyor ki: 

Bu hareket muva!ılttıT, fakat kMi 
dcğildor. Amerı :ın mallarmm lngll. 
tereve snllmrn n\•klni temin etmek 
için ·d11ruınmam1zın. derhal harekete 
geçmesini istiyoruz. 

Tennesııcetde c:ıkan K•mxvillc gaze-
teııi diyor ki: 

tzto.:ıdanın i,gali harbe doğı-u atıl .. 
nll! y<>nl bir adıma benziyor. 

Sain~ Lou•o'd~ çıkan G!o~ Democ. 

ra t diyor ki-
Biı 1.arar. Amerikanın harbe ~ti-

raklnl bertaraf etmek lmkı\nlarmı 

bUyUk mlkyutl\ ar.altmaktndır. Fil• 

kat hUkOmetin dt§ siyaseti bakımın
dan tııı tedbirin almmasmın ısnunc 
geçilmesine hiçbir ruretıe imkan yok. 

tu. 

ı·ucukUırma uzun müddet dadılık 
"tmi~ olan kadmm ne kork~ bir 
levs tneıdığmı ha.her olan gen<
anne birdenbire şuurunu kaybede
rek bir a:Cıl hastane.sine ı;ötürül
Jti. O güzel~ inci g!bi çocuklar da 
müşnhcde altına almdrlar. Benim 
bildiğim bu kadar. Kimbillr ibu fa.. 
cia hikay~inin ne ürpcrtid bir baş 
ltuıgıcr, ne yürek paralayıcı tıir so 
nu olacaktır... Bu ct•hennem sön. 
miyecek için lçln 1 ütttektJr. Çok 
ezildim GUler... Günlerr.e hasla -
landım. Meveudiyetime ba..cıan kas. 
vet beni sotdurdukça Tayfurun en 
dişesi artıyor ve beni ('ğJondirnıf'..k 
için ne yapa.cağını lM)'Ordu. Da 
vetleri, r.iyafetleri sıkla(;tırdı. Biz 
de zıyatelh~ri iadeye ça.l~oruz. 
Kah Musa Kerim be.yin büyük o _ · 
tellerin salonlaımda verdiği mü • 
keJlef ıiyafetlere. kiı.h LorzM h2-
rmnm ~ljlldeki knoagında 1>9ker 
ve briç pertilerine gidlyoruz. Ah, 
ne oıanrunz bir bayat! .. Şehbn.I ha 
nım beni kuduz bir !ıisle kıskı:ıııı
yor .. Hakkı da var zavallının' 
ÇUnkU cvgili spereu.su benimle 
faua meogul o?rr.ayn. başladr. Ar • 
t:k çay ziya.fctlf!rine slıveterle gel 
miyor, ktyafetinue hususi bir ili • 
na e-öze ~ıuıııyor. Bo~t neyi e 
vemem, nedruı h<>tJlıwımazsain d~ •• 
kat ~tmi.c:; olacak ki kumar o~nıı
nıııktan \'R~~ti. Hep benimle 
dans f?tmdc için :ırsa.l koli or. 

( I>et·nuu ı"'l r) 

Surigenin 
mütareke 

talebi 
Sydneı.J, 9 ( .A.A.) - Avustrat. 

ya hariciye nazın, resmt mahfil
lerden, genernl Denz'in Suriyede 
muha.sa.mata nihayet vermek 
tekliflerini tetkik& amade oldu -
ğunu bildiren bir rapor almıe ol. 
duğunu beyan etmiştir. 

Sovyet tehi iği 
W- ~taralı 1 tnCi aaytoda 

8 Temmuzda btitün gün, Os _ 
trov. Novoı!rat • Volinsk ve balt 
si bölgelerinde şiddetli çarpışma 
!ar devam etmiştir. l{ıtalarımız 
tanklarımızın ve tayyarelcrimi. 
zin mümhent..i ile bazt noktalar. 
la, dü§manın ileri hareketini dur 
duran kuvvetli mukabil hücum. 
lar yapmL~tır. 

Ostrov istikametinde. bu sa
bah şiddetli binnuharebe olmu • 
tur. Bu muharebe esnasında, kı. 
talarunız bir çok mukabil hü _ 
cumJarda bulunmuş ve düşman 
topçwnuzun ve hava kuvvetle
rimizin borbardı:manı ve tank 
cüzil'l...amlarımwn hücumu netice 
sinde ağır 7.ayiat vermiştir. 

Polotks istikametinde Botkovi. 
çi civarm<la garbi Dvina'ın si • 
mal sahili üzerinde kuvvetler 
ğe teşebbüs eden dtişman kı 
larma kar§ı §İddctH çarpışma .. 
lar devam etmektedir. 

Novograd _ Volinsk istikame
tinde kıtalnrı.nuz, mühim düş .. 
man tank cilzüta.mlarmm bir ta· 
arruzunu an;udanc bir tarzda ge_ 
rl pijskürtmcktedir. 

Beltsi civarında. kıtalanmız 
d~man pıy:ıde ve ta.nklarma 
karşı yeniden şiddetli muhanhe· 
ler vermektedir. 

Falclu ctvarmdn kıt.nlnrıma: Ru-
men • Alman kıtalıınna kn11ı mUtb 
addlt mukabil hUcum!nrda bulunmu - ' 
ıardır. Bu mukab 1 hUcwnlar neUce• 
einde. dll§mım, lntızıunsız bir halde 
ve sl\iı.h \'e tcchluıtmı bnııkıı.nık 

Prutun öusinc pUskUrlUlıııUştUr. 
Murrr.anak, Kandalaşka ve Okta 

isUkamcUcrlnde, kıtalanm1%.. a,,; ız • 
miı:e girml§ olM münferit dll;a'ı1an 

q_rup1an ile muharebeye tulu§muııat 
dır. 

Gilnılllz tayyıırelerlmiıı:, tayyare 
meyd~nlannda dU~an tn.yyarelcrtne 
muvat!aklyetli hUcumtar yapmf.§ ve 
dilşmrınm motörlü ve zırhlı eUzUtıurı• 
larına bir acri darbe indlnni§tlr. Bu
gün 56 Alman tayyaresi tahrlp cdll
ml§tir. B!Zim • tayyarernlz knyır

tır. 

Şimal tılosu harp gemileri, havil 
kuvvetlcrlle işbirliği halinde. Kız:ııor• 
du ile i§blrJlğt yapmak tız:ere muvaf .. 
t'aktyotlı bir ihraç harel<eU yapmıştır 

Hango mmtaknsındn, cUzlitamtarı- il 

nıızıı hUcııma teşebbUs eden iki dUtr 
man bülllğU, topçumuzu ve havan toP 
lal'ımızm at.eşile lmha cdılrnl tır. 

Tuna tııotllllaııııı. menııup tayyare
ltır. Tuna üzerinde dllıman nakllya.. 
tını boınbardıına.n etml§lerdlr. 

)lo!lknvu. 9 (A.A.) - 9 temmuz ıııı
bahı ncşredllen Sovyct re.ıımt tebliğin' 
de bllha öyle denilmektedir: 

Gece Ostrov, Lepcl •e Novograd .. 

Voli.nak mmtn.kalarmda mübim mu.. 
lıarebelcr cereyan etm\§tir. 

Oatr<n• mmtakıunnda kıtalanrn1' 
gceo yeni kuvvetler aımıeıar, bir yaft 
dan da bUyUk gect! keıtficrl yapmto
l rdır. 

Sebcç mwtakMmda mUhtm h ~ 
kat' inkl§B! etmektedir. D~manlll 

zıriılı unsurları Ue p1yad kuvvetleri 
prlt lstlkametlnde ilerlemek lçln bO
yUk yretler a.rtetmektedlrkr. ){u, 

lıarcbeler dcn.m etmektedir. 
Polonak mıntıkaımıda gece Ullll 

BarkO\liÇ etrafmda mUhim muha~ 

beler cereyan etml§tlr. 
Kıtalarımız btrilnç kere kıs& fakı.t 

§iddeUI mukabil taarnıı:lardıa bulUll" 

mu§le.rdır. 

Lcpe.1 mmtak mda kıt.aıanmız 

dü~l'IU\nm lki motörlU alaymı lmh!I 
ve dört batarya Uc blr çok t.&nk toP
lan tahrip etml§let'dir. 

VoUnsk.Novogrt\d mmt.akasmda 
nlllharebeler gec durmada.n ~evaJll 
elmlf lir. DUş:rııanın motörlll v zırll
lı birlikleri rK 1.etlkametinde yaptıı< 
lan ;,lddetU tnarnızlara rağmen :-eri 
pll.skUrtUlm~crdir. 

Cephenin diğer bütün :mmt.akııJll .. 
rmdn gece mUhlm muharebeler oımı• 
mıııtır. Tayyarelerimiz Ostrov, Lcpel 
\'c Vol!nsk_Nov<>grad ınmt knlannO
düşmanm zırhlı ve motörtU unsur1ııt'°' 
na ve dil§ınan bav mcydanlannunl<I 
tnyyarelere taarruz; etm!şlcrdlr. 

Gec" I..epeldcn B<>brulska kndar ti' 
zannn mıntakalardıı dUoman CON!.)'ııJI 
eden ha va muharebelerinde ve ycr<I" 
69 tayyarı- knybctmlıtlr 9 tısy.}aırt' 

miz ltayrpur. 
En snrih rakamlar nnt'lrllr:J ; .. 

4 

tcnıınıızda ıo:: ctlıı.ımnn tayyare t • 

rıp edllml§tlr. 9 il\' tayyaremı:ı. ı..:a 

tır. 
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ah keme 
alonlarında 

avrusunu sıranın 
·stüne bırakıp gitti 
"Zavalh masumu boğacağına aklını 
şına alıp bu haltları karıştırmasaydın" 
23 y&§larında kadal' vardı. Za. j Ana kız, ncrcdeyııe ııaç eaça bs§ba
ktan ıak&k kemikleri cıkml§, p b!ribirlerlne gircceklerdl ki, etraf. 

Blyah bir halkaya ÇCvrilılJl.ş- lıırına topıananlarm müdahalesi !le 

zerinde eski b'J' tayyöl' \'C lrucıı. 
da da bir )'8§mda. kadar bir çocuk 

L Çocuk mUtmnadiyen ağuyor, 
u. Bir aralık, çocuğun ağla.. 
o kadar hlddeUendl kl yanm-

geze.n ihUy&r annesine hitaben: 
Vallahi, §imdi boğacağım bu 
! diye bağırdı. 

Y&§lı kadm da ona luzmqıU. 
- Zavallı maaumu boğacağına, ak-
~ına alıp bu halllıın kan~tır .. 
Ydml onun ne günahı var! 
Aına.n a.ıme s n dP. Ag-zına bir 
dolama. lnaanm canını çıkarın.. 

bu kesilemce dlllDle. 
- Bua mendebur flllık, elmd~ ayak

altma alır, canını cehenneme 
nzn. hem .uçlu, hem gUçlU. Hem 

&naya k&qı O U&Bll ııözler ba'lqı. 

· Allınaılalt. ağzını kulaklanna 
Yrrtanm senln hal .•. 

aratıp yok etmek 
8tr harp gemisini dUşUnUnUz: O 

heybetli, aynı zamanda ne zarif 
8ilAh olarak da ne korkunç bir sa .. 

tıa(:ri,. llAh1 ve gcytan1 bir zekll 
llldUrı Naaıl bir hes..'\pla, itina 

hbtuneue, masraf ve emekle 
da ~ınl§l!r! Sonra bil' Transat· 

tlğl gô7.önllne geUrlnlz.. YUzme
e 't't! uçup g\tmesine rnğmen han.. 
JnOdern bir DCJılrde böyle bir rahat 
kolaylık, bolluk, güzclllk ve tc. 

~lk. 0 .. d~rece blr intizam mevcut-
• Bunl&.r:ı da bırakınız: ıtmanı-

iı:llyen beyu boyalı sarı bacalı 
kunt PoSta vapurlıınna baltmız: 

alttan .eyrme doyulmryor ve içinde 
mvkine kanılmıyor. Hf:'psi de pmı_ 

CikTr flkır, taze boylan, cı1a.ıarı 
ent aksamlyıc göz alıyor .• Ya mıı.: 

eler? İ§tc asıl bunlıır, yağlı yivle. 
den kayarak, kimi sağa, kimi so. 

döne, döne, ahenkli seslerle ne gU_ 
ı:ıe Çevik ve ne hesaplı işlerler .•• 

karken inalUl, ke.ndi zck!\ kudreti. 
n.aıı olduğu b:ı§d8ndUrllcU §ah~ 
l'CIAD. Adeta Urker; göğsll kabara.. 

''Ben, bunu yaratan bir mahlO. 
ııı:nı., der, nefsine tapacağı gelir. 
ll!vet, her hAlik gibi insan dah! aynı 

&Dda. hem yaratıcı, hem de aeve
fsenerek yarattığını ınaat11Zca 
4!did bir kuvvettir: Yalnız tngU. 

yatr§Unldrlar ve dipteki mraya otu.. 
rııp muhakeme srralıı.rmı bcklemeğc 

başladnar. 

Müi>a§lrden öğrendiğime göre, genç 
kadın bir müddet evvel bır gençle ta. 
nUJmt~ .ısevl§ml§ ve evlenme vaatleri
ne kanarak ondan gebe kalmı§. Fakat 
delik<ınlı 1§ bu kereye gelince ortadan 
kayboulmuş. Bundan sonra çocuk, 
dUnya:\ & gelm.1§ ve ana. kız soluğu 
mahkemede alml§. Muhakeme dellkan 
!mm sıyabmda olacaktı. 

Gayrimeşru çocuk h!\Ui. durmama.ca 
sına ağlıyordu. Anne.si ve büyük an.. 
nesi hiç aldırmıyorlardı. Nihayet halk 
tan birisi dııyanamadı.: 

- Canım çocuğutıu euırtursana. Bel 
ki karnı acıkmıatır. Mem~ Ter: 

- Aman bıktım, bund n artık. 

SlıtUm, yok ki, vereyim. 
- Çocuğun kıçını çlmdlrerek .. pat 

la, hmzır, patia! •.. 
BtlyUk anne dayanamadı. 
- Görürsün sen §imdi mahkemede 

hem y.ıptığm kabahatleri hem de ço.. 
cuğa çcktlrdlklcrlnl bir bir antataca. 
ğmı. Ayol ne kadar olsa oğlun. 

- Oğlum, moğlum ben bununla ar. 
tık uğraşamam. Al Mn ne halin vana 

gör. 
Genç kadın bu sözleri eöyllyerek 

kucağındaki yavruyu sıraya bıraktı 

ve hızla kalabalığın içine karıp._r&k 

kayboldu. 
Biçare yavrucak ağlamaktan nere. 

deyse kaWe.caktr. lhUyar kadın niha
yet • eda namı.sa • merhaml'tc gelerek 
çocuğu kucağına aıdı ve blr taraf. 
ta.n kollannda Ballıyarak, bir taraf
tan da meçhCıl babsmna ,annesine ve 
çocuğa ııUrU ııUrü mtıeUer okuyarak 
yUrildt.l, gittl. Aradan biraz geçU, tam 
ayplıyordum ki, yaptığına plflllan o 
lan anne saçı ba§l darmadafmrk çıka 
geldi. Srrada çocuğunu göremeymoe: 

- Çocuğumu isterim.. çocuğumu 
ne yaı.otmız! Bulun bana onu- kim al. 
dı... yarabbim, ne oldu yavrum. ah.. 
diye çığlıklar atarak ağlamağa baş. 
tadı 

Ell'atındakl halk evvelki vaziyet 
karşısında kendlalne o kadar kızmıştı 
ki biraz olmın Uzmek içln korkuttu-
lar: 

- Ne oıacak. Sen bıralttın çocu~ 
nu gittin. Blrtııl alıp gölUrdll. Besleyip 
büyUtecekmlş. 

Anne bunlan işitince bırdenblre 

fenalaştı. sıraya c;ökUp bayıldı. Ken
dlıı1nc bu fena şakayı yapanlar bir 
haylt r;aeırmı.olardı. .Adliye doktoru. 
nun odasına eeğlrttuer ve kendisini 
gtıçJUkle ayıl ta blldlle.r. e ~ ay r.artmda 700.000 ve har .. 

ba§laiıgıcmdanberl 12 milyon ton.. 
gemi ka be 

1 
Nllıayet genç kadın çocuğunun an-

rla Y tnıl§. ıte bUlUn kaaır nesi tarafından eve göWrllldUğilnU öğ 
ta)'tunl&n 1A.1 eden. bUtUn ıe.. renince rahatladı ve k k adli.. 

UeUeri hayıetto ve geride bı- op Ofa 
bn bi ka 1 •- ha 1 ı yeden çıkıp gitU. Ne de olsa aıuıeydL . r ra m. "'9t rp. 

- Refik llııllt (Tan) ADLİYE MUJIABUU 

Nakleden: 

L.~ gelen garip 1;eS)er ku. 
-r:.ıma haylarıyordu: 

;;:- Onu aft°E'!t! Onu ele verme. 
Biraz l!IOlıra k nd töyle dÜ!JÜndüm: e ı kendime 

- Eğer <>nu el verecek olur. 
ısam, Hoeeda lbenı de rahat bı _ 
rakm~ .. Ve lrendi başınm 
Yanacagmı . Sı.ı:tlayınca, bin türlü 
1)~lanla~, if~t_imlar uyduracak. 
ınek pıs degıl ama, rnide 'bulan:. 

<iınr. Padişah 'bu yalanlann bu 
ıftirala.rm qnda birine in~. 
'a.raJrla rah&tmı kaçacak. 

P ~i gün yaramı açtılar .. 
ans:nıan biraz zalunetlı oldu. 

ıd akat. doktorlar (kurtuldunuz!) 
,;Yereıc beni tebrik ediyorlardı. 
l ~ra.. eol ~~mıin Uştindey • 
~ş .. Hançer ·J\lZ dub<:ı girsey. 

llı!f, ciğerlernne temas edecek -
:rıı Bir bUyük tehlike atlattığı
y 1 .~i)rerek ıyarrunı sardılar. 

a'""Yl.'ta -~~~ .. •· w. rum .ı--.u ya,.r:y.o . 

lskender F. SERTELLi 

Nö~çi hel<lmi bir gece odam 
da, karyolamın başucunda bek. 
)edikten sonra. mabeyin etrbba 
odasına gitti. 
Eğer mühim bir şey olursa 

derhal oraya haber verilmesini 
tenbih etti. 

Aradan bir hafta goçti. 
Yaram iyileşiyor. 
Ytakta yan <t.:urnbilıyorum. 
Dizlerim dermanıız. 

Cafer: 
- Hastalrğınız bile güzel . Na 

zikter hanrm! diyor. 
Ve beni, her saat odama uğ. 

rıyarak teselli edıyor. 

• 
Garip şey! Hastalığımın ağrr 

gunlerinde padişah Ecvahate Ç!k. 
m:ış. Bana bunu şimdi s<>ylUyor
lar. 

Bu habere doğrusu pek müte. 
essir oldum. 

Abdülazız beni bir kere olsun 
görmeden nasıl gitmiş? 

Cafer bunu ~y.lcrken güldü: 

:Bit tlalUAa 1Jaş4'ışa 
-=- -- ,,_, ~ 4-',,._., ,_., -

Yalnız gözle gör
mek kô.fi değildir 

H IÇ~birimizin meçhulü değil
dir; insanlar iki türlü gö

ı-ür: Göz ve baairet •• 

sesi olmıyan insanlar - tabir mazur 
görülsün - hayvandan farksızdır. 

Gözle görme, bir alet le görme
den farksızdır. Hakikati görme 
bizim basiret adını verdiğimiz be
yin ve l:o.lb görüşüdür. 
insanları hayvandan ayıran nok

talardan biri de budur. Görmeyi 
yalnız aletle gören, basiretten his-

Beyinleri görmiyen insanlar ma
ı.evı köı-lerdir ki hakiki körlerden 
daha zavallıdırlar. Böylelerinin 
yaşayışları yemeye, içmeye, yat
maya, kalkma)'a inhisar eder ve 
c;ok dcia, çok defa değil muhak- · 
hak ayallları sürçer ve düşeı·ler. 

Çin imparatorundan Türklerin intikamını alan 

Türk güzeli Kul-Ay 
Casus olduöu anlcişı!ınca 
Hançerıni çekti : 
~ Türk kadını kendi elile ölmesini bilir. dedi 

B OYUK Tokyo Türk ımparator. 
luğu, Çin tmparatoru Mlng 

Huangın eliyle yıkılmıg, Arap ordu
su bUtUn TUrklstanr bntıtan ba§a ıstı. 

lA. etmıştl. 
Anluhan Çinlilcırln bu kahbece hl. 

lelerine bir türJU tahammül edemiyor, 
Araplara hücum etmektense, Çinli. 
lerden intikam almağr daha :rJyade 
arzu ediyordu. 
Artık ne Türkistan, ne hUkCımet., 

ne de tsttklM vardı. Anluhan bne llflV• 

gillsiyle bir dağa nuca etmlf, orada 
yaşamağa ba§tamıgtı. 

Bir gUn pek ziyade ııovdlği nl.p.nlı.. 
ıma: 

- Buraya bak. dedi. A§kdan, lleV. 

dadan evvel vatan ve ülke vardır. tn. 
el kadar güzel, pırlanta gibi parJıyan 
bir mE-lekaln. Benim Çln!Ucrden inU.. 
kam alınama senden bnşka kimse ya.r 
dım edemez. 

Genç kadın itiraz etmeden battA 
kendisine verilecek 1.,tin nf' olduğunu 
-adan Js&bul edlvennlftl. 

- eôyle de ya;Payım.. Dedi. 
lı gayet ba.81tU. GUzeı nl§anlıaı Çtn 

lmparatoru Mlngln yap.d~ Şang. 

an §Chrlne bir arUst olarak gidecek. 
ti. Bu zamanda Çl.n sadece Türk ar. 
tıaUerlni gfirUr. Çin sahneleri aadece 
onlarla dolardL O, gUzeJllğly~ pek 
tabll olarak herkesin nazarını 117.erlne 
çekecekti. İhtiyar otmaarna rafmen 
fazlaca çapkın TUrk kadmlarma karet 
pek ziyade haris, olan imparatorda 
duyacaktı. Böylece imparatorun ~ 
rayına girecek. Çinin TUrk Ulkealni 
tarumar ettiren imparatorun b&§ma 
bir yuıar takacnktı. Ondan sonra dl\ 
Anluhanı karde§l diye yanma getir. 
tecektJ. ôteal kolaydı. 

Bu iş dU§UnUldUğtl gibi de oldu, 
Anluhanm nl§anlw <Kut.Ay) ÇlD 
paytnııtma gelerek imparatorun sara
yına gırdl. (Kul-AY) !ilmini ancak 
KuvU diye tcla.tfuz eden imparator 
ona bir de unvanı asalet verdi. Artık 
o Yang _ KuyU • Fildi. 
İmparatorun başına ipden değil 

- Bir akşam ba.ygm yatıyor. 
dunuz .. F..Jendimizin sabrı tüken
di.. Kapınıza, odanıza kadar gel· 
di ve sizi yatakta mışıl mIŞJl u. 
yurken göroil. yatağm:ruı eğildi.. 
başınızı okşadı. 

Cafer bunları söylerken, lk. 
bal başile tasdik ediyordu. Eğer 
lk!bal 18.fa karışıp, ibu lhaberl t<-
yit etmeseydi. Caferin sözüne i
nanmıyaeakbm. 

- Demek ki, 'Odama kadar 
geldi ha?! .. 

Dedim ve beni aradığına, be. 
nimle bu derece meşgul olduğu. 
na sevindim. 

Cafer: 
- Bu ;ışte lbir ~k kimselerin 

canı yandı, Nazi~•ter haram! de. 
di, Siz hakikati sakladınız .. Fa
kat, padişah lbir«<>k ki~erden 
şüpheledi ve hepsini sara}dan 
u7.aldaştırdı. Hatta bu yüzden 
Fizana. Yemene sürglin gidcnl~r 
bile var. 

Bu ha.beri alınca, meyus ol . 
dum. 

fakat daha kopmıyacak Mrrrirden bir 
yular geçirdi. Altmıı YafUldakl hU
kUmdar yirmi ikl yaşmdnkl bi~ 'kızın 
elinde bir oyuncaktı. 

Anlubanı karde§l, ve hakiki kardc
rıı (Han) ı da paytahta getirtti. An
luhan imparatorun lradeıılle glmaı or 
dulan ba§kuma.ndanı tayin edildi 
Haklkl karde§i (Han) da Yang _ 
Kuo. ŞUng lsmile bUUln Çin impara
torluğunun ba§veklll, ııadrazamı oldu. 

Bu:ıa DlUVaUak olan Anluban, §l
malde yirmi bin kişilik blr ıUvarl kuv 
veti ı.c.ıııar toplamaz hemen isyan 
bayraA-ınr çekU. Çin paytahtına doğ. 
ru yO.rüme~ ba§ladı. 

Geçtiği yerlerde tama• otuz altı 

mllyo:i Çlntlyl keatlkt.a ıonra pay. 
tahta vardı. 

tmparator hlçbir neye ehemmiyet 
vermiyor, 1adcce pek ziyade vdlğl 

(Kul.Ay) m kollan aragından ayrıl. 
mak l"temlyordu, Paytaht boşalıyor, 
halk ka.çıyor, ünpa.rator da hal:< ile 
beraber en mukadd• malı olan sev. 
giliainl kollan araama alarak kaçı. 

yordu. 
:Pir ormanm kenanna celml§lerdt. 

O zaman aklı bqma geıen Çinliler, 
imparatora hücum lle kucağındaki 

TUrk vatanperver güzellgtnl almak 
tsteınirlerdl. Fakat imparator bütün 
kuvvctile ka1111 koyuyor, bUtUn Çin 
yanaa onu veremlyeceğinl söylÜyor. 
du. Nihayet halk (Ku•.Ay) ı zorla o. 
nun .Kollarından çekerek almııılardı. 

Genç kadın için ölUm muhakkaktı. 

Yalnız bu vatanperver kadın zcnece 
korku eaer! göeternıtyordu. 

Hnlkm kencllıılnl paralayacatı b&r 
zamanda, 

- Durun, dedt. Biz ı:ıasıı al&in 
imparatorluğunuw yıktık ötremrıek 

ister misiniz? 
Birdenbire tıerkeııt.e dinlemek " 

öğ"Nnmek m•takı uyandı. Bir an lçm 
paraıamakt.n vazgeçtiler. 

- Scyle. Dediler 
Kul • A.y bu ilin namı oldutunu 

nasıl yspıldığmı gülerek. ettenerek 

raya gidecekmiş. Seyahatinin 
bir hayli uzayacağını söylüyor -
la.r. 

* * * 
ABDOLAztz FHANSA YA 

G1TT1 KTE!'J SON HA 

Pa<!L?ahın Fransaya ihareketin 
den üç hafta sonra iyileştim. 

Yaram henüz kapanmadı. 
Pansman iki günde bir d<ere ya. 
pıhyor. Art.ık odamda d<>laşabi. 
liyorum. 

İştah.mı yerinde. 
Güzel yemekler yiyorum. 
Yaralandığnn zaman bir hay. 

li kan zayi etmişim. Doktorlar 
kuvvet illi..çlan vererek. kuvvetli 
grdalarla beni 'besliyorlar. 
Yavaş yavaş rengim yerine 

~elmeğe haşladı. 

* * * 
Bır sabah l!kıbal d. 

mıştr. Odamda yalruzd11m . .KApım 
açıldı. Veliaht Murat ef~in 
sadık dadısı Ayşe kalfa içerıye 
girdi. 

anlattı. Sözü blunl§, söyllyecek bqka 
bir geyı kalmamı§tı. 
Koyıundan kUçUk bir hançer çıkar. 

dı: 

- Türk kadını kendi eliyle ölmesi
ni bilir, sizin elinize ihtiyacı yoktur. 

Dedi, v kendi eliyle kalblnl dele. 
rek glızol, pembe beyaz gliğııUnU kan 
lnra boyayıverdi. 

Bu sırada Anluhan ona yctı,mıe bu
lunuyordu. Yıldınm gibi geldiği za
man. Kul.Ay ölmemi§ henüz can çc. 
kl§.lyorcu. Onun kolları arasmda bir 
daklkaas gozıcrlnt kapadı. 

lıluzaffel' Hakan, zaferi beraber 
hıuarladığı Mvg!Uslnden uzak ko.lmış 
bir öksll.z oluverml§U. 

Hemen yanındaki ukcrlerc döndU. 
- Buraya bakın, dedi, Çin hl~nc. 

Unl bundan Cazla ödiyemczdi. Tamam 
otuz altı milyon kurban verdi. Artık 
benim C!e ış.m kalmadı. Beraberce i§i) 

bs§ladığım Kul-Ayın yanma gitmem 

icap edl.yor: 
Herkes bayreUe onun yüzllne bakı.. 

yordu. 
Onun &Oğukkanlılıkla kardeflııl ya.. 

nma çağırdı. 
- Yirmi iyl okçu intihap eti dedi. 
Emri yerine gellrildl. 
Oklan ellyıe dlzdl. Oklanıı iyi 1aa. 

bet edebileceği bir yere kadar gelerek, 
orada durdu-

-Haydi, dedi. Beni vurunuz! 
Hiç kimse oku çekmeğc cesaret e

demiyordu. Cesaretten ziyade kimse 
kıyamıyordu. Anluhan dakikalarca 
beklediği haldA emri tututmamııtı. 

Tekrar b&S'trdı: 
--Neye duruyorsunuz? 

Gene hareket yoktu. 
KaU bir emir vermek lAzımdı: 
-Ben bakanınız değil ınlylm ! em.. 

re diyorum. 
Ve llOllra kardeolne döndU. 
- Dk oku een atacaksml 
Hakanın emri yerine getlrUmtf, An 

luhan onu okla vuranların gözyqlan 
arasmda sevgilisi Kul.Ayın üatUne 
dll§mli§tü. 

Onu görunce birdenbire içim 
hopladı. 
Ayşe: 
- F..Xcndi hazretleri çok mc • 

rak ettiler de. Sık sık sizi soı -
yorum. dedi. 

Ayşe kalfaya yer gostcrdim: 
- Ah, t.eşek'kilr ederim efendi 

hazretlerinin bu iltifatlarına. 
Vallahi çok mUtehassis oldum. 
Bir k87.a geç-ti başrmdan. 

- Nasıl oldu, kızım bu 1§? 
.Murat efendi pek merak edi}or. 

- Vallahi ben de bilmiyonıın. 
Kapıdan bir el uzandı .. Birden -
bire yaralandnn. Kimseyi gör -
medim. 

Bittabi aynı nakaratı Ay ye. 
de tekrarladım. 
Ayşe birdenbire kalktı: 
- Çok otura.mıyacağım. yav

rum! Efendi hazretleri si?.ıe şunu 
gondercli. 

Diyerek, kuçiik bir k8.ğrt par. 
<;asını elime tu~şturd\l. Ve cc. 
va.p al nadan hemen çıkıp gitti. 
Kağıdı açtım .. 
Okudum. 

SAYFA-8 

Fıkra 
::::::::::::a 

Kandil 
.Şu fıkra izzet Mollaya iı. 

11at olunur! 
Şair, bir gün bir mecliste 

otururken mübalağaya mey 
yal bir zat der ki: 

-- Ftansada bir memle. 
ket vardır ki geceleri bir 
kandil ile tenvir olunur. 
Kandil iBe o der«~CE büyük. 
tür ki bu işe memur olan a
dam sandal ile içinde ge -
zer. 

Dinliyenlerden biri so • 
rar: 

- iyi ama, a elendim; 
bu kadar büyük kandile 
yağ nereden gelir? 

O zaman izzet molla 
müdahal<' eder: 

- Hiç, der, nereden ge. 
lecek; müşarünileyh yalan 
söyler, herkes te nôçar onu 
dinler. Dinledikçe yürekle. 
rin yağı erir, kandile gider! 

. 
Mübalağa/arda aki de

virlE:re mahsus adetlerden 
olacak! Şimdi İ•e yalnız 
harp haberlerinde gözükü. 
yor. 

NASRETTiN 

Nişanlılık 
Kız - Bi15cniz bu yüzük ne 

kadar hoşuma gitti. Sevdiğim 
taşı nasıl anlamışsınız.. Şimdiye 

kadar verilen nişan yüzükleri a. 
rasmda hiçbiri bu kadar ihOŞU -
ma gitmemişti. 

Erkek - Tesadüf olacak işte. 
Çünkü bu yüzüğü şimdiye kadar 
verdiklerimin hiç biri bu kadar 
beienmmnişti. 

Miyop - Hedefler~ ., bi. 
rini devirdim ama, ha.ı~ ... ini? 

llir birimizdc11 edeli iftir6k, 
Şöyle ktırtib etti felek 7cim teni. 
Zihnine tıale§ olmuş ikc sflrctim, 
Sen de bana benzetemezsin bc1ıi! 

Meğer bu. şair Nanuk Kcımaıin 
eseriymiş. Sonradan öğrendim. 
Fakat, ne olursa olsun, bu rnıs. 
ralnrd::ı.ki manayı kendi Ur.erime 
alınarak, kendisine gizlioo bir te. 
şekkür mektubu yazmaktan Qe· 
kinmedim. 

lşte veliahd Murat efendı ile 
esaslı ve samimi muarifemiz 
bundan sonra başladı, 

Ne yazık ki, (Kerem ile Aslı) 
hikayesi gıbl. sevP.imi tatmin e. 
demeden ihtiyarladım. Aradan 
uzım yıllar g~iği halde Abdulfı: 
zizın elinden kurtulamadnn. 

Sultan Azızin intihar ettıği 
dakikay..ı kadar yanındaydım. 

- Hakikati ben bılmiyorum 
ki. saklamış olayım. dedim. 

Bir daha Caferle bu mevzu u. 
zerinde konuşma.dik. Padişah 
giderken, iyi lba.kllma.klığnn için 
icap ed~nlere emirler vermiş. 
Günlerce hek.imbaşmm nezareti 
altında tedavi edildim. 

Ayıje kalfa meğer benim ağır 
günlerimde birkaç kere gelip 
gitmiş.. Sthhatimi sormuş. Tabii 
efendi hazre~leri namına. 

Ay .... beni ayakta ıgörünoe sc. 
vındi: 

Veliahdın o güne kadar şiirle 
uğraşt.ığmı bilmiyordum. Bunu 
hassaten benim için yazını§ zan_ 
nederek, doğrusu ya, bir hayli 
sevinmit w ftındl kendime ~n
mUştllm. 

Veliaht Murat Efendi Osm ı 
l! tahtına oturduğu giın saray. 
dan uz:ıkl~tırıldım. Bir rivaye. 
te göre, Murat Efendi. saçlarıma 
~k düstüğü.nU bahane ederek be. 
ni görmek ıdememis. Halbuki 
hakikat ram başka idi· o bana 
her zaman· 

Ben senden korkarım!" 
· Derdi. Cül\ısunda saraydan ilk 
ön~c beııi atmakla, bu korkusunu 
bir daha izhar etmiş oldu. 

F.ttM N.afrr 

-SON-
- Geçmi olsun. ilumm ı dedi. 

Padişah Parist.cn sonra Lond. Bu, k~ gcl~ biam. 
Yudığı kıt·a.yı ıbıritaç kere o. 

kudum.: 

l 

• 

• 1 
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• 
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• 10. 
Bir dakika daha bu adam 

tereddüt eder gibi göründü. 
Dudaklarından öfkesini gös 
teren birkaç kelime fırladı. 
Parmakları silahının işleme. 
li ka.hzasında gevşedi, silah 
elinden yere dü§tü. Karşısın 
dan bir hayali koğmak is"ıi
yormuı gibi elini gözlerinin 
önünden geçirdi. Mütema. 
diyen uyuyan adama baka. 
rak, en uf ak hareketlerine 
dikkat ederek yavaş yavaş 
duvara, sandığa Çin heykeli 
arasındaki abanoz tahtaya 
yanaştı. Fakat öteki adam 
ba§ını kaldırdı. Yavaş ya
vaş uyanan bir adam gibi 
gerindi. Fraklı adam bir sıç
rayışta kapıyı buldu. Salonu 
ter ketti ve kaçtı. U ~anan a. 
dam etrafa baktı. Sapı işle
ıneli hançeri aldı. Dudakla
rından acı bir tebessüm uçar 
kcn hazin hazin ba§ını salla. 
eh. 
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Naiaa VekAletfa~en. ~ 
ıma.zığ - Van - İran hududU .ııatwnm 94 üncU ldlomet.reslle 11' llncU ki. 

~.,~:=~r:.Bllldakl d/Sretıncn kB•m üıp.atı :U.pall zarı usullle mUnakasaya 

1 
EN SON DAKı·lli 

1 - Münakasa. 16.l.9U tantiru~ tesadüf eden Ç&zıamba günU ııaat 16 1\1' 
da vckAletlmiz der.air)oılar inşaa•ı cUiresindeki mllnakua komisyonu oda.. 

sındı. yapııacaktır. ..!~:~ .. :!r8! ~~r~ 
2 - Bu 1.§in muhammen bedeli dört milyon beşyüz bin ( 4.500.000) Ura.. ...-- • 

Yetme Ul.nJan E9 ~ ~,t 
dır. ,, 

3 -- Muvakkat teır.ınatı yüz kit'k sekiz bin yediyiiz elll (1487CO) liradır. n.aıs •evecWeoekı&r. ı;.,...._. J 
6 - MultaV(!te prl·~ıd, ek8m.ue §8.l'tnames1, bayındırlık işleri genel şart. ::::-.:: .. :~~ 

namesl,vahldlkıyasU fiyat cetvel! J::et.onarme şartnamesi.telgraf hattı §artnaır.e 
al, takeometr'! pltı.n ve profili, fil c. numaralı tip oJetoarme kontrol talimat. lert l.Aam.) 

ııameııl, köprUler hesab~ esasları, köı:.rO vahidi ktyaall fiyat cetvellnden mu. Evlenme teklifleri 
rıkkep bl. takım mllnakaaa. evr.ı.kı elli Ura mukabilinde demiryollar in§aat • Y.ı.., 30, boy 170, kilo 70, ~ 
dairesinden tedarik c•ıı..rabillr. aylık kazancı bir aileyi rahat r 

5 - Bu mt.ınakaS&ya i~tirak etınek ı.stlyenler her tUrlil referaruılarmı ve direbilir blr bay, bir dul veyi 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 
di~r veııikalt.rmı t!r isLidaya rap~edue!I mUnakasa tarihinden en az Uç gUn sanşm, ye§il gözlll, ~ kllO 
evvel vekcllel!mize vermek ınıretl'.e bu iJ için bir ehliyet vesikası talep ede. smda bir bayanla evlenmek ~ 

_ Yar mı saat oluyor ,ef, ceklerdir. tedir. Resimle (Esmer), re.mz.iJlıl 

d h 1 h ! h 1 b 1 6 - Bu t'kailtmeye gtrecekle.: 2f90 numaralı kanunda ve eksiltme oart- racaat 212 
er a iZ 1 iZ 1 uraya ge • • 20 y• namda Unive-•teye .._ _.....J namesinde tesblt olunan evrak va vesikaları ile ehliyet vestkalarmı ve tıyat ~ .-... ..,...vr. 

da bir şeyler dinlemiıtir. 

dim, adeta koıtum. teklifini havi zarflarını mezkm kıtn-..n ve ııartnamenin t&rlfatı dairesinde den klmses1z ailesinden kalan 
zım. - Yarım saat mi? iyi. huırlıyarak mUnakeeavanm yapilerağı saatten bir saat evvellne kadar nu. sahibi bir genç balık etinde, ~ 

_ Skotland Yarda mı? - Skotland Yarda bir haber maralı makbuz mukabilinde ko:nisyon bqka."llığına vercccklerd!r. ahlA.k sahibi, ıs..19 ya§larmda tJIP. 

- Bana kalırsa şef, Skot
land Yarda haber vermek la 

fakat... veneııiz ıef •.• batmüfe',tit (3732) (5234) bir Türk bayanlle evıeı:ıuıek ~ 
Komiser sert bir hareketle Turkanay, Davit Kollarao. tedir. Resimle (Deniz 

218> 
polis romanını kapadı. Şim- nun şatosundaki esrarengiz Asker 1 i k iş 1 eri i;:,:i~~:~rayanlar: 
di bu meseleyi dü,ünüyor. vakalara dair tahkikat yapı- • ıo..zs ya§larında gent bir~ 
Yamacın alt başında, B yolu yor. Bunu aiz de biliyorau- Beyoflu Yerll Aakerllk Şubesinden: Temmuz ve Ağustos ayları l\~lnde bi- bayanı mUrebbiyellk yapmak bltr 

• d Old Ok H l'" b Jk" 1 - 337 doğumlular ve bu doğum- 1A mazeret yoklamasmı yaptırmıya.n_ _.. .. üzerm c a ın par. nu~, e ı... iki çocuğa bakmak ı..atemekte~...-· lularla muameleye tAbl diğer doğum_ larnı 85 inci maddeye tAbl tutulacak-
maklıkları önünde ate• alan rllbelldJr, elinde iyi hizmet v~ :ı Pekı' Marbl pekı' ya lularm son yoklamalarına (1 Tem- lan ilAn olunur. ta 
bı·r olomob'ıl kı"mindir? ' - • ••• • vardır. T&§raya da gider. -. ..J pacağımı bilirim. muz 9U den 1 EyHH 9U tarihin• ka- Feriköytınde ik1nc1 be.ruthane ~ 

- Arabayı kullanan ne ol y . dar devam edecektir.) * * * " ~ - anı... .. _ kl sinde 98 numarada Gllliar .ıısr 
M hl ? "" - ... o ama aym tek günlerinden .x.. mut ar • _Salonda beni bekle.Ev. Beyo6.u Yerli Askerlik Şubesinden: mUracae.tıan. _ ~ 

- Bilmiyorum tef' ona 1 d Y d 1 eabe.hleyin saat sekiz buçuktan 13 e • Türkçe, transızca ft ırıllP""ı 
veli. Skot an ar a te e - kadar devam edecektir. Cumartesi Bu sene Tıp Fakültesi ve VeterL _, ___ ca ve dakWo bilen g"""''.,;,JtP 

dair bir iz bulamadım. Belki .........,... -.. fon edeyim, sonra vaka ma. Pazar gtınleri hariç. ner Fakültesinden eczacı ve diş ta- yan 1§ aramaktadır. m.ek) 
yanmı§br, yahu'c da... halline gideriz. a - Yoklama qattd& gösterUdiği bibi okullan ne üniversite ten fakUL. mUro.cant. 

- Yahut da ne? _ yaka yerine mi ıef? • il.zere nahiye nahiye yapılacaktır. teaı kl.mya ftlbeslnden ne§' et edenle- • Or.ıivorsiteye ®' a.m 9den ,;, 

- Araba bir ağaca çarp- _ Evet, Klifte söyleyiniz. A) ı - 7 Temmuz 9~1 de Beyoflu rin Temmuzun ilk yansında son yok. lngillr.cc bilen blr gc ç ı.tanbed'.; 
mı§ §ef, görünüşe göre toför Motosikleti hazırlaım. Bu nahlyesı. lamaıarı yapılacağı ve askerliğine ka- km \ıir mycssesedo vazıte ~ 
Old Ok Hal parkına girmek B) 8 - 15 Temmuz 941 de Tak.alın rar verilenler tebabeti askeriye kllnl. dır. ucuzca l.ng1l.izce deraleri de ...J 

. 'd pis havada daha ça.buk gide. Nahlyest. ti veteriner kliniğinde Ağustosun Bi· <H.M. 19. Ağu.stoa) NmzlDe _,,,. 
istiynrmu§ falkat vıraJ aBal. riz. C) 16 - 22 Temmuz 941 de Galata rinde bulunacak veçhlle sevk edile. at. ~ 
rabayı iyi kul ananamıf. e - _ lyi olur ıef, hava haki- NahlyesL cek.lert na.n olunur. • orta s inci aını:n ailevi ~ 
ki çok hızlı gidiyormuıtur. kate k k"T" D) 23 - 31 Temmuz 941 de ıra- * * * ier dolayısilo bırakmak mcetıutır. 

Ş f .. k . k n ço o u... de ka•~ .. ""0 doıı..• .... 1u -Uk~ 
- 0 or par a mı gırme Komiserin odasından çı.. ımnpap. Nahiyeat. ........ ....a e- - ·• 

istemiı? E) 1 - 7 Atuato. 9il de Ha.köy EmJnöntl Askerlik ıu1*dn&m. uıo b!lır ve hesabı kuvveUi ~ 

E f 
karken p o 1 i s MarbJ. Nahiyem. e genç iş aramaktadır. '(K.U.) rd1' 

'"" - vet §e • İn kemiklerine kadar ıslan. F) g - 115 Temmuz 9'1 de Şi§ll' 1 - Yd. Top. Ttııı, Osman oğlu u t. 
SAAT UÇO YiRMi YEDi - Arabanın numarası mıf olduğunu farketti. Fakat nahly•si. Abdurrahman Hesctoğlu (48242) m •r= mezunu 33 Y&filldL ~ 

GEÇiYOR ne? bunun ne ehemmiyeti olabi- G) 16 - 22 J.tuato. 9il de Kemer. Z - Yd. P. Attın. Ali oflu Ragıp !ilde lll§J.ğf oJmıyan eald y~ 
- Şef, polis Marbl ıizi - Plakası yok ıef. lir? bu gece... bargaz na.hlyesL Güder CS7969) bir genç 1.ş aramaktadır. Dak 

görmek istiyor. - Ne? H) 23 - aı ~ 941 de KıA 8 - Yd. Topçu Tfm. HUaeyin oğıt bilir. (B. K.) remzine mnraca-" 
Klandonan Sürey merkezi (Dooomı txır) hizıııetınertn yoklaması. AbdOJbaki Tan <tı979> •Bir yük.sek mUhendia me1ıtteıı' 

l 
- Evet •ef. Plakası yok, Bu llb daveUye mahiyetinde'"'- 6-Yd.Lv.Tfm. Ywıut Cemal oğlu N! ıe""--' tahslllne devam edebilJJle'l.ı 

n öbctri komiseri ha"'IDI ka - ~ uu-. ....,.,.. , ~ :ı ne önde, ne arkada ••• bu nok h&t Cemal Akçl.t <39118> aceıe tube.. tatilde çalışmak mecburlyet!JS 
dırdı. Senenin en meraklı h f d . ~ n:ıJze mUıacaatıarı 11An olunur. Her 4°i •·-bul edebilir. lstiyenl8~ı ta bana tu a görün iı. '9 AG .,, 

poli:s romanını dalgın dalgm Komiser memnundur. ~ ~ yaz1ye dersler! de verebnlr. < 
okurken böyle birdenbire CA}\ALO,. 1 AR l için) remzine mUracaat. 
hakiki haya'ı.:a dönüvermek Marbl'in söylediği sözler ea- U uLU Ç FTES AYLAR Bahçesinde ;:!: .. -------• • Kaaa idaresinde tecrnoou 1!'1. 
hiç de tatlı bir •ey deg~ildir. rarengiz bir dramı anaırı .. :ı!! GOZ MUTEHASSISI sızca bnen btr bayan ttcaretıı 

:ı yor.. Bu sözlere inanmalı lO t.emmo.z per,emb6 gtbıft akpmı kJ1metll n.w ii!! Kemal Tarkall de hususl ve müesseselerde !f 

Son-a polis Marll kendisine mı? Pli.kasız bir araba ••• Hal Mu· • N , .. R N u redd ,. n flrıil~ Pazardan - bor ... maktad>•. Galata ............... 
ne wyliyebilir? Gece devri- buki lngilterede kimse pli- ~ öGLEDEN SONRA da s. N. a mllracaaUar,ı,,""" 
!:ie~::i:1~:::i~:!;;:~: kasız araba ile dolatamaz. ve ar~ w.ur halk UlrkW8ri ve ,_ı eeerl~ednlblr::·: Taksim, Kamer Pala& ve:~~:bulda fakir bir aııentıı 1 

- Arabamn orada kaza- 1 zevkle dinlemek fırtatmı J<aç.rmaymız. 1 nci kat mayı seven kimsesiz bir çocu#'l~ 
him vakaya rastgelir? d k Jlalt,......tı ırKtSlZDtR m-"'""erimlrln l•"-"-...__. ... --..... distni _ .... evt ev'"t ""'ftAr.n,. ,-.J ya Uğra ığınm saat açta r-- '> u_.-.. ..•ı..nauaMDD...,...... Telefon: t931S ......... .,. .r-r~..._ fl'ı 

- Sö} leyiniz girsin! farkına vardınız Marbl? mmll.!11 iifilmlfiiiiil edtlecekUr. ~- .•••••••••---- tahsiııne devamında ya.rdmı ..,..J 
Klan don polis me:kezine, zengin ve hayır seven bir zata~ 

b~de~rm~eglı~giliigi.~-----------~p-------------------~------•------------~ta&~~~·~~~~ ~ 
rilmez. Poliı Marbl bunu bi. H •k A 11 ve karakter aalılbl, çalı§kıın, / 

l ·r o . . ·~·n b l age Mu·~ seJI es Nakleden: L. L. zamll. okumayı sever blr TUr1'_.t 
ı . nun ıçın eşıgı yanı a- ğudur. (S.S.B.> remzine mUracr".J 
tında ~ndişeli bir tavırla du. • Pek iyi !.nglllz.ce bilen °?. 
ruyor · Şahıslar: Hayri - Azizim, onların sına.. Hayri - Halbuki şimdi iki onu nerede gördünilz, Allaha.ş. site mUdavtmi bir ~nç kız ve "/. 

- Affedersiniz şef· Hayri. Türkan (H:::.'°yrinin karı. lesi de hep aynı fabrikanın malı. sam1mJ arkadaş gibi ayrılıyoruz. kma? taıebeve,mUsait fiyaua ingil~ 
- Uzun söze lüzum yok sı), 1'\evzat (Türkanm arkadaşı) Nevzat - Yoo. Ben bunu ka- Nevzat -Tabi!. Hayri (ayağa kalkarak) _ Ieri verir. (B. 

49
> remzine m 

Marbl. Ne anlatacaksan kı. Saat 18. bul etmem. ... Ed · alçak ' Aldırınız: (Aynlırl ) ~ erısız, . namussuz... """' 
saca anlat! kı}~u~?- Gene mi dışarı ÇL ife~t-:.1i:a1;ıı:ı:is=a bir ar. Aynı gün, - llzeri. ~=~t_-K!;!~tan çıkar n=-=.ı~ ~ 

Nöbetçi komiser otoriter, Türkan - Ne yapmamı isti- kadaşnn evli. Sevimli bir karısı Hayri - Aman. Türkan, sen dığmız kafi değilmiş gibi, bir de mektuplan ld&rebaaeamdf= .,,,, 
zun boylu, zayıf ve kuru bir yorsun, rica ederim? Evde otu. var. de! H.akikaren insanı usandirL meziyetlerini saymak küstahlı • ..-ıııaıı ilJeoJ• u.tar nıa .,il 
adamdır. Polis Marbl ise en rup senin çeneni mi dinliyeyim? :-Iayri (güler) - Ha.. ha, ha! YQrsun. ğmı gösteriyorsunuz. ye • .,dar alı!ırmalan. ~' 
ufak ihtardan üzülen hassas Sen kendin bana söylemedin mi Yani ortak oldunuz demek isti - Türkan - Bunu sen mi söylü.. (PAk 37) (S. 3) Clııl. U) r 
bir insan: sabahtan a.kşa.ma kadar ve ak.. yorsunuz. Onun da haberi yok, yorsun? Nevzat - Fakat karınızın hiç (Çevik lM) (Tekyıldız 8) ( ~ 

_ Affedersiniz cef. Ya. şamdan sabaha kadar beni gör. öyle mi? Hayri - Ya kim söylesin? te sevimli olmadığını siz kendi. (Bayan &§Çı) <2092) (Kazanç) l:J 
'S' mekten bıktın diye? Nenat (Gülerek) - Öyle. La Türkan- Mesela, benden hoş~ niz söylemediniz mi? (Dus) (Mar) cx. N.) ~ 

macm ucundaki B yolu üze. Hayri - Doğru tabii. Ne, üze- kin benim kabahatim var mı? !anan birisi. Hayri (hiddetle) - Karnnı (Hadiye} (R. ç. Sfi) CH&e! 199) ~ 
rinde .•. bildiğiniz gibi... rinde bir cazibe var, ne de gü. Kocası hayvansa ben ne yapa • Hayri (istihza ile güler) - bu şekilde tahkir etmekten sizi vlm remzine mektup yar.an ?f, ~ 

_ Bildiğim ne? çabuk zel bir 18.f söylemesini, rr.ünaka. ymı? Karısile hiç alakadar ol • Seni acaba sevimli buluyor mu? menediyorum! alrurınası için bir mektup~ 
söyle! şa etme3ini bilirsin. Sevilmekten maz, en kötü ve vahşi muamele. Türkan - Fazlasile. Hatta Nevzat - Pekala beyim. Ka.-. <F.K.R.) <Tek) 

çok uzaksın sen... Senin yalnız terle onu rencide eder. Kadınca. mükemmel. harikulade, eşsiz. rmız dünyanın en sevimli kadı. 
- Evet şef• ben... yaşadığım düşünmekten insan ğız da ne yapsın? ilahi... nıdır. 
- Ne var -:anım. usanır, vallahi. Hayri - Çok doğru! Bir er . Hayri-Sahi mi? Öyleyse mut Hayri - Böyle devam ederse-
- Bir otomobil şef, Bent. Türkan - Şu halde beni ni. kek sevimli bir kadınla evlendi laka bu adamın gözü kör! niz ... 

ley markalı siyah güzel bir çin aldın? mi onu elinden k~ırma.masını Türkan - Bundan beş sene Nevzat - Peki, şu halde ka. 
Hayri - Hazreti Ademden da bilmelidir. Bereket versin evvel sen.in de mi gözün kördü? nnız.. canavar ... 

otomobil. Belki bir yıldırım kalma günahlarımızın temizlen • zevcem sevimli değil, o cihetten O ?.aman bana, dfuzyanm en se. Hayri - Ellerimi kana bulaş.. 
yüzünden... mesine yardım etmek için. rahatım. vimli kadını olduğumu söylemi- tıracaksmız! 

Komiser sinirleniyor, poli- Türkfin (hiddetle kapıyı örte. ::~evzat - Ha, ha, ha! Bu da yor muydun? Nevzat - Çaresiz. bir sinir 
sin söylediklerinden hiç bir :rek çıkar; yavaş sesele) - Ap. bir fikir! Hayri - (müstehzi) - Bu er. doktoru çağmnalr. 
şey anlamamıştır. tal!.. Hayri - İdeal fikir. Mesela kek sana başka neler söylüyor (Gider>. 

Saat 18,30. i\evzatm evinde. farzediniz ki, böyle bir karan bakalım? O gün. akşam üstü. 
- Haydi, ne söyliyecek. Nevzat - Gelme?.Sin diye ıne var. Vaziyetim ne olacaktı? Bel. Türkan - Mademki, diyor, Hayri - Bugün sokağa ~rktın 

sen söyle Marbl? ralt ediyordum. ki de sizin sevdiğiniz olduğuna kocan seni takdir etmesini bil - mı? 
. - Evet şef, sanırım ki bir Türkan - Demek hakikaten şüphelenirdim... miyor. sen de hareketinde ser • Türkan - Evet. 

otomobil kazası oldu. beni seviyorsun? Nevzat - Doğru. bestsin. Hayri - Nereye gittin? 
N t B.. 1 · ·b· H · o · '-~ (Ha · 1 d' w Türkan - Dükkanlardan öte. - Bir o'.:omobil kazası evza - oy e senın gı ı ayrı - zaman sız.e çaLUr. yrı, şühe en ıgini göste -

güz .... J konuşan, cazib ve sevimli d:m... ren bir tavırla başını kaşıdı) beri aldnn. 
mı? bir kadını sevmemek kabil mi? Nevzat - Tabii. Ama böyle Hayri - Hay salak herif, hay 

. . ,) . .,, . ....... .. ,~-· . ...._,, ....--..-

t{l?~ u ( U J 
9.7.1941 
~ 

~ 
18.0S Dana 

havalan 
8.115 Memlekcı 

Postuı 

lS-2:5 Kont11ma 
18.45 Çocuk 

1111&tl 
19.SO Aja.oa 
19.t:J Kadınlar 

Faalı 

Z0.15 Radyo 
Gazet.eal 

2LGt'~ 

ILlO~ 
'U5~ 

laar tJll!I' 
n.ıo:::;,,,, 

n.ao ~ 
ZZ.tG~ - Evet şef, araba yandı. Seni yanımda hissettiğim vakrt saçma şeyleri nasıl söyliyebilir. (Ertesi gün ki~ bir salonda)'. Türkan - Kim bu? 

- Araba, yamacın aşağı. saatler bana . aniye gibi geliyor. din? Hayri - Hiç... Aptalın biri. ~·'*" Hatt.a.nm ~ 
aında B yolunda yandı öyle Türkan - 'l'\Iüthiş kompli. Hayri - Bence bugün söyle • Hayri - Sevimli arkadaşınız Sana canavar dedi. •~-----------"" ~ 

man! dikleriniz saçma. ne alemde? Türkan - Beni nereden bilL - ~ 
mı. Nevzat - Kati yen kompliman Nevzat - Tabii. Nevzat - Teşekkür ederim, i. yor? Beyoğlu Halk Sin .. ., 

-·Evet Old Ok Hal'in de~il. Bunu bir daha söyleme Hayri - Yoksa, size söylet- yidir, biraz evvel beraberdJk. Hayri - Guya senin sevgilin. :u~=~:~ı~~sıs"do. 
parmaklıkları sırasında. sakın. Ben hakikati, düşündüğü- mek çaresini bulurdum. Hayri - Bilmem ama, bu ka. miş? 2 _ GUııdllz tıısa.n, gece g0,t.~ 

_ Old ok... mü söylüyorum. Nevzat - Belki. dının esmer olduğunu tasavvur Türkan (tel!şla) - Sen ona 8 _ Tencere Yuvarlandı. Jillll"' 
Komiser ehemmivetli bir Türkan (mütehassis) - Şe. Hayri - Ve, hakikati ~izle. ediyorum. ne dedin? 

.,.
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ııulmuıt. gibidir: Old Ok kerim... mekten aciz bir vaziyete getirir- Nev?.at - Buldunuz. Hayri - Dünyanın en şirin --o--
:ır- ~ Nevzat (heyecanla> - Cicim. diıın. Hayri - Galiba orta boylu. ve güz.el kadını olduğunu söyle -
Hal, Davit Kollarsonun ika.. N(:V"~t - Her ba1de. Nevzat - Bu da. doğru. dim Raşit Rıza Tiyauoı' 
me!ghahı. Komiser gazete. Ertesi gün Hayri tesadüfen Hayri - Belki <lu sizi öldür. Hayri (heyecanla) - Suratı Tiirkin (mütehassis) - Ay, ~ 
lenfe Davit Kollarsona dair Nevzatla tanııır. Karısının dos. meğe teşebbüs eck 1·dim... da yuvarlak, değil mi! ci<:im... _ ":s:!!::erRağla~~ı 8 r-'~ 
b. I ku .. tu olduğundan haberi yoktur). Nevzat - Belki. Ne\-zat -Evet, evet! Ama siz Hayri - Ah. şekerim .. 
ır ~ey er o muş, ve gun- Halide Pltktn Tems~re Uüz nöbetçisi arkada§ından._ .................................................................................................... edooektil'. 


