
10 
llAZiRAN 
ÇAR.~,umA 

1 9 4 2 
~.. IJ~r at J'Mlfı.,, 
Mli-Sl'ERJ 11. aABt!ILl:auu: 

' 6 T 1 •• a a 11 l' o N D 

AKŞAM POSTASI 

Bahsi mUJtert'.k bDeıleri ılparı,ı lda· 
remizde, yalnız cuma gtbılle Cllmar. 
test ı;ilnU saat 16 e kadar kabul edilir 

~ YEHUE 5 KURUŞTUR :t- POSTA KUTUSU: 1%4 - JSTANBUL ADRES: ANKAR-\ CADu~sı \'AKIT YlJIU>U - lSTA?lı'BUL 

Büyük bir ha
va baskınına 
g den lngıliz 
bombardımar 

tayyareleri 

1rakva kôoıüleri 
Yarın UzunkOprUde tecrlibeleri 

1· yapllarak t slim alınacak 

Suikas 
davası 

Tecrübeleri yapmak üzere bu sabah 
şehrimize bir fen heyeti geldi 

Müdafaaların dinlenmesin 
bu sabah devam edildi 

------- Jnglltereden kalkan 

~~Af~ Amerikan 
Sulh için tayyareleri 
1 ecrübe Almanya 
13aıonları Uz erine 

lsvllengradda mlşterek gar tesis edildi 
Yeni Avrupa battı tarifesi 

15 Hazirandan sonra llAn edilecek 
Anupa ıle doğnıds.n doğruya tren münauHl.hnı temin etmek 

üzere bir nıüdd-ette-nberi Meriç ve Artla nehir! ri üzerinde inşasına 
cevam cdil'!n köpriller, tamam lanmıştır, MUna.kaıAt l:S Haz.l"d.J'l .. 

Kornilof 
Masum 
olduğunu 
söyledi 

(Yazısı S UncUde) 
dan itibar!n ba§lıyaca.ktır. -----------------------

Ubyada taarruz.a. g~ lnglllz askerleri 

Pragda 
41 kişi daha 
kurşuna dizildi 

-<>--
Snllıastten beri 

275 kişi lldilrtlld 
1 Vfşl, 10 (A. A.) - Çekoslo 

:Ja devlet reisi Hachn, Berline h 
reket etm=.§tir. Orada, Heydrich 
in cenaze törenine iştirak ede 
cektir. 

l.ondra, 10 (A. A.) - DU 
Prag radyosu 41 Çekin idam e 
tlildiğıni bildirm:ı_:.t.ir. Böylellk 
Heydrichc yapılan suikastten be 
ıclam edilenlerin sayısı 275 e 
bğ olmuştur. 

lblllye Ve ır ıeı 
Sıhhat ve içtimai muavenet v 

kili nr. Huliisi Alataş, bu sabah 
ki ekspresle Anka.rıı.dan ş:hnmiz 
gClıniştlr. 

Hüseyin Cahid YA9LI~ 8kln8 
/j ta Amerika gazetesiniıı b 1 d ı 

Yeni hattm ilk ilk tecrübesi ve 
köprillerin teslimi yarın yapıla • 
caktır. Bu ma.kS!ttla Uzunköprücle 
bulunmak UZere devlet demiryol. 
!arı m\l.Cendislerinden mürekkep 
tesellüm he~·eti, bugün şehrimize 
gelmiştir. Yarın Uzunkôprüdz ılk 
tecrllbe yapııaca.kbr. Bir müddet 
evvel, tarifeler üzerinde görüş • ı 
mek üzere Anka.raya gelen Bul • 
gar heyeti de Sofyaya dönmüştur. 

Bunlardan başka 9 uncu i'letme ı 
mUdüril Hayri be-n ve arkad3§la. 
rmd3n mUre-kkep bir heyetin tek· 
ııik işleri göril~ek üzere geçen• 
de Sofya.ya gittiğini yazmJŞlık. 
Heyet, yann şehrimize gelecektir. 
BUtUn bu temaslardan mUşterek 
tarife ve Orer üzerinde anlaşma .. 
la.ra vımldtğ: anlaş!Imıştır, Gc • 
r~k Avnıpa hattına, gerekse KU. 
çük<;ekıneee ba.nliyösiine ait tari· 
fe, 15 Hat.imnıfau cıonrn ilan edi· 
~ce'ktlr. 

Esr.arlı bir hadise 
• ~ habere göre taraf- a' a 1 ar Ilı hır payıtüıttan gelen mallı. 

!batta Berline utradıktan sonra --<>--
oraya \'Asil olan dapoo diplomat.. 400 tayyare din 
lannın sulh müzakerelerine yol 
lıa:ıırıamak üzere tecrnbe tıalonıa. Bar bllgeslDI 
:rı u~urduldan bildlrilınekted\r. bal d 
t'enıin ohınduğuna göre tngtUı bOm 8 1 
li!:aklamım Kolon)"& ve Essendeki ----o--
~ripleri o kadar müthi& olmuş- Londra radyom Fran1tz 
ftır ki Japonlar bunlara Amerikan ıahil halkına ihtarlarda 
~klan ela iltihak ettikten sonra 
\"&rtlacak neticenin ne olabllf!Oeğt. bulunuyor 
li düşünerek Alınanl3Dlll 19i2 &e- (Yazısı S lin<'üde) 

Sfvllengndda mUşterek gaz te
.ttJs edilmiştir. Makamlarımızla 
Bulgar ma.kamlan arasında muta
brk kalmdtğma göre taraflardan 
biri nekdar dolu vagon geçirirse, 
ö.Iğer taraf da o kadar boş Ya.g.,_ 
nu karşı deroiryollan idaresine 
verecektir. Böylelikle vagonların 
boşaltılması işinde vak.it kaybe • 
dJJmiyecek Ve uzun aylardsnberi 
gerek Bulgaristan, gerekse bizim 
gilmrilklerimizde bir.i.kmiş o!an ih· 
racat mallan fıüratle al!ltalrl:ırın 
eline geı;ec~ktir. 

'esinde harp harici kalacak bir 
baıe sokulmasmı mümkün gör. 
"ektedir. 

Bir .laponun matbuata yaptığı 
lıtasusi beysnatmda şayet Alman. 
lar nıağliib olacak olurlarsa Js
Ponyanm sullı muza.keresine glrf
hcıeit anl~ılmJLktadrr. Çünkü bu 
•aııoo Uzak Doğuyu tekrar zapta 
~ln§nıak mlittefikler i!...ın 7Ahme. 
~ değer bir i:t olmadığı müta~ 
'nidadır \' e Amerikan bom bardı• 
~n tanareleri Almanya gökle. 
tuıdc göründüğü gün Almanla"!.° 
~"'i kuvvetlerinin sarsıl:ıcagı 
'«ll&athıdedlr. 

Anıt-Kabir 

~ Anıerlkalı gazetenin verdiği bu 

Proje, birinciliği kazanan Türk mimarı
nın da dahil olduğu heyete yaptırllacak 

Prole•ör Emin Onat ue d~en Orhan Ardanın projeıi 
birinci, Alman ve I tal yan mimarlarının. 

ki de ikinci ıayıldı 
Ankara, 9 (A.A.) - Başveka

letten tebliğ edilmiştir: 
birinin doğrudan coğnıya tatbike 
e:ver:.Şli olmadığı ve tadile muh· 
taç bulund•tğu jüri heyeti raporun
da da tasrth edildiği cihetle bırin. 

~ 

Zırhlı Alm~n Hediye edilen zehirl 
k~vvetlet~ bir ş·şe rakıdan Mal-
Şıddetll tepede iki kişi öldU 
hücuma 
geçtil 

Kartal btlktmet doktoranan bAdlse 
yerine 4 saat geç geldlll 

mldde .. amam.blle 'iklyet edildi 

Beş italyan hücumu 
püskürtüldü 

Londra, 10 (A. A.) - Libyada 
zırhlı Alman kuvvetleri şiddetle 

Rakıyı hediye eden birber Ali 
nezaret altına ahndı 

hücuma ge~mlşlerdir. Beş İtalyan DUn Kartal lılaltepcslnde garip bir 
hücumu tardedil.mistir. zehirlenme vakası olmu§, eğlenmek 

Bı'r li3.keimi müdafaa eden lçin rakı mıuıası baıına oturan ild 
kuvvetlerin komutanı general Kö• arkada§ ölm\l§tUr: 
nıng general Ritchle'Ye ıu telgra- Maltepcde çarşımeydanmda meyha 
fı göndcııniştir: necilik yapan Sefer, aynı caddede ar-

Şiddetli blr hücum beklemekte• kadaşı tavukçu Tcvflğl dUkkA.ııına 
yiz. I..aztrngelen malzeme geldlk • çağırmış, birlikte Tevflğln getirdiği 
ten sonra hiç korkumuz yoktur. ! bir §işe rakıyı içmeğe başlamışlardır. 
Zayiatınıız hafiftir. Fakat birkaç kadeh içip bir miktar 

(Dc\·amı S UnMide) (Dl'\'&mı 8 Unl'Udcl 

Sivasfopol 
önünde 

oertn hakikate uyup uymadığı 
llakkmaa hii: dütünecek de:ı.iJim. 
~kü doğnı olmaması ihtimal da.. 
;::nnde bulnndur.ı kadar az çok 
utr haktkatl ihtiva etmesı de 
bathrıkUndHr. tbtlmaJ ki Japonya 
~e lnihver arMmda çok sıkt bir 
-.ğlılık bulunmadığını göstermek 
"-hadile ortaya çıkanlmı~r. 
:•kat her ba1de rea:Hte gözönün. 

1 - Ebedi Şef Atatllrk için ya. 
ııılac3k amt kabir projesini tetkik 
eden jürı heyetince milkif ata la
yık goriileıı üç eserden: 

a _Profesör Em.in Onat ve do
çent Orhan Ard~'ya ait projenin 
b:! ·ncı oıara.k seçilmef'ine, 

ci olarak seçilen projenin de tat. •t=====================~•I bik edilmcmestne mli.'8baka tali -

Çok kanh 
muharebeler 

oluyor 

e tatalarak llerı siirlllmüt bir 
lblttaleadır ki bugtiıı lı;Jn tama. 
~erı hakikat doğilse de yarmm 
,..ldlcatl olabilme9ine bir mi.nl 
toktur. 
Japnnlsrlıl mlh\•er arn-nnda so

'1nıa kadar bir tesnnUt büküm 8U. 
~41ne ilıttmal vermek e;;~ 
'-f<l.-runluk olur. .Japonlar A\TU. 
llalılar atMmdakl ibtiliftan isti
tacıe ederek kt'fldi emperyalizm 
~Iannı tatmin ~1n fırsıı.t ara
llbıştardO' Kendileri Uzak Doğuda 
laa1tım olduktan sonra Avrupa.da 
~gemonya hangi de,Jetin eline 
terel"Se geçmr bu .Japonyayt ikin. 
ti derecede alikals.ndınr. Hatti 
bQ balamdan lngillzl~rl Almanlara 
l<?rcıh edttekl<.-rl zannolnnablJlr. 
Onun için .Japonya Uzak Doğada 
l<Aıı llereoede yayıldıJdan ve ,\.\"• 
l'ııpada da mlh\•erin l<ıleri fena 
~ıneye n,Jadığnu gl\rdUkten 
'°nra l§iD lcln<l•n ltarla çıl<mıı.k ve 

(Denau a lbıcüdel 

·~ _ Alınan profesöril Johan 

J, •• , ve ttsıvan profesörü Ar. 
.... ruger e · . • "·' 

mntnamesinm 18, 19 ve 20 inci 
maddelerin~ tevfikan iıükünıetçc: 
karar verilmiştir. 

Bavın ı Barbla 
u ı 11111111111111111111. 1111111111111 11111 

.................................................. 
nrudo Fos.Kini'ye ait dıger .ı.&.1 pro. 
Jenin ildnci sayılnıo.larm~, 

2 _ Thas-!n bu üç proJeden hj,; 

· 3 - Anrt-kabir projesinin mil-
88 bakada b'ricılia kazanan proje 
~ahibinio de dahil olacağı bir mU· 
teha.ıısıs hevete yaptırılması n;u. 
k&rn>rdfr. Pearl Har bur 

GUmrük ve inhisarlar bas .. '<.ını nasıl oldu? 
Vekili bu sabah geldi Kumanda etliği bir tayyare filosile bu 

baskına iştırak eden Japon yüzbaşısı Vekalete bağlı muhtelif müesseselerin 
işlerini tetkik edecek 

g.., arada bazı cins ıigaralarm bulunamaması ~eseleıi. 
nin de halli tiryakileri memnun edecektır 

Gümrtlk ve Dlh.l.larlar nldli Ralt 1 rükler ba§mUdUril Medhi Ad&k&n, 
Karadenlz, bu sabahki ekaprule An. a.hlaarlar umum ml1dUrtl. muhafaza 
karadan ı;ıehrimize gelmlfUr. Veldl. tıqı:ııUdUrü diğer gümrUk ve inhisar 
Baldar,..a ptlP"' bttA'N& Sim • .(Devamı S tiJıcide) 

Müşahedelerini ve hadiseyi bü 
[Ün teferruatına kadar anlatıyor 
Sekiz, on rin devam edecek olan bu fevkalade heyecanlı 

macera vazısını vanndan itibaren 

(HABER) Sütunlarında bulacaksınız • • 

---o-

On glnde 70 Alman 
anareı dilştlrtlld4 

-<>-
Almanlar merkez kemninde 
30 müıtalıkem mevkii için. 

dekilerle birlikte haavya 
uçurdular 

(Yazısı S llnMl«'le) 

Bu sabah vilayet
teki toplantı 

Şehrin iaşe ı,ıerl 
görtqaldl 

Bugllı:ı öğleden evvel, vUA.yette vali 
ve belediye rel.ııl doktor Ultli Kırda. 
rm re1.eliğinde vali muavbd Ahmet 
Kmıkla l&§c mUdUrU MUmtaz Rekin 
l§tirakfle bir toplant.J yapılml§tır, 
Toplant.Jda, relııin muhtelit ia§e ti ,. 
lerı llzerinde g&11ft11m0,Ub'. 
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ikmale kalan çocuk- Kömu~şla_rı Çocuk 12 lıralık. 
ıar derslerine nasıl p~i°!ıi:ıt:.=t:' saatle gezerse ... 

çallşmalıdırlar ? ··:;~.::er 
Yazan: DO&TOB llALIS OzaG 

Etibank kömür tevzi mUeaeaeat. 
ıehrin maden kömürü ve sömikok 
lhttyacmı kargılamak ilJlere depoıarm 
da kömür ıtoku yapmağa. devam et. 
mektedlr. Mtleaaeaenin hususi vapur· 
lan haftada vasatı 6.7 bin ton kömür 
getirmektedirler. Bu yıl kalöriferll a. 
partımanlara ııömikok verilmtyecek. 
maden kömürü verilecektir .stok yap 
mak makaadile birkaç aydanl:>erl kö· 
mUr ab§le.rr durduruımugtu. Pazar • 
tesl gttnQnden itibaren tevziat& baş. 
ıanacak, Dk olarak kalöriferli apar • 
uman sahiplerine kömür v~rtıecel<tir. 
Bunların senelik ihtiyaçları tesbit e. 
dilmektedlr. 

Birisi kollarını yakalayıp bağlamış, 
diğeri ağzını tıkamış, üçüncüsü de 
kol saatini bileğinden sıyırıvermiş ... 

l U öç gün evel bir mektebin 
tinllnden geçiyordum. Bir. 

kaç adını l\er~e komşulamnilan 
l;irlain oğlu De beraber telişb te. 
liı;ılı gittiğini gördllm. Adım~ 
mı hıdaadmhm ve onlara yeüıs
tlm. Dostumuu ,.ustınde keder ve 
memıuuı.lyetsizllk izleri vardı. 

Sordwn: 
--- Ne o, biyle hızh bızh nereye 

gidiyorsunuz 't 
- Eve. 
- Gliıel. Fakat I~ zamam •• 
- ()yJe 1UD111a bugün çalıpmı. 

yacağmı; canım sıkıhyor. 
- Sebep! 
_J Şu fani dlnyada biz fnqalar 

lçia dert, acı, lztırap hiter mı bl
~r. Me,Jıur ı. J. Rousseaq•nun 
dediil giht yeglne nulbimlz hun . 
lar deill mi? 

- O bd&l' 1*1bin olmaym• v~ 
Pi beytj de her zaman tekrar e. 
diniz: 

"Mlmeti kendine zevk.etmedir 
Alemde hüner, 

Ga.'llı 48dü felek böyle gelir böyle 
gider.,. 

- Delm, Kabul ediyorum. l'a. 
bt ı ... hel" saman kafuı He ha. 
reket edemiyor. 

- Ne he &öyleyin lıakalan shl 
im kadar mliteesslr edea te:t ne .. 
dir'i" 

- Sonra anlat.mm. 
Raııao üzerine koın'°81 olhma 

döndti: 
- Haydi sen eve git, biraz 

IORra ben de gelereilm. 
Çocuk yammızdan uzaklaftı. Ba. 

ba sine bMladı: 
- Şimdi beni bu kad&l' ful& 

fişUnd~" JeJiıa .. oMlalaa 
öireııecekelnlz.. 

Biliyorsunuz oltam ba sene n. 
lellİD oamıea llOUfmda idl Gerek 
kcndlııl, genk ..... 8llU:fnu geoeoe. 
linl lmit .. rdak. Halbati. .. 

- E\ret. 
- ŞimcB mekttblnı!en ce11yo • 

rtmı. ikmale blmıt. Aynlırkea 
llrikliir bana "eter oğhmaz mun. 
tazam eahfJJ'S& snufmı g~; ken
disini lnutanr, dedi. 

- Çok J.?lizel. O halde sizin ~ 
pptlacak yegane ıey bu t&vaiyeyi 
Jerine ~tümekten DıarettfT. 

- Şüphesiz ki lyle .. JalaJ7. .. 
tnantazam çabşmanm mahlyetf ne . 
dlr! Ona aalam'&"t lstlyonm. 

- Peki.ta din.leyin: 
I - Oilunuz her ~yden evvel 

IJir ~ programı JaPBl9: ba 

programda ·- liin ~•Mir ll8At 
ı.n; ~118C&ir ?IıeYleıi nmanına 
lire bulsun..!... her gtbı yalms bir 
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• »ki Habeş f.mpa.ratonı Liji 
tYasa mevkuf bulunduğu hapis • 
Jwıeden kadın kıyafetinde kaç • 
_, ve Gojama iltica etmişti 
liji Yuu 1917 de tahttan ind[: 
:,.ıı:,~ ve mutıatua için Ras ra teslim edilmiştir. 

• Çın hük1lmeti Japonya ile 
muhasamatın bitmesi yUz;ilnden 
idare merkezni Nankine naklet. 
miştir. 

• MEfbur otomobil y&ngçJSI 
llndre Buvayyo, Ar ıabiHerinde 
JBPılaca.k yanŞta.n bir kac; daki· 
b evvel otomobilini tecrübe e • 
derken bir kaza neticesinde ya.. 

anrmv ve aldığı yaralardan 
ü.ştür. 

* Mısırdan şiddetli bjr sıcak 
iılalgası geçmektedir. Asuvanda 
tenmometreler 51 dereceyi göster 
dikten sonra patlamiflardır. 

* Armada va.puru nefyedilen 
• ileri alarak .Andomaın ada. 

a barek't etmietir. Hindiı. 
a ka.nşildlk ç•armakla su~ 

lAılldll'll.an bu menfller arasında 
alıatma Gandi de vardı~ 
ııı Pamasiyen edebi hartketi • 
şeflerinden olan Fransız piri 

J ante Parisıte öhnQşttır. 
* Holanda mndiatanmd,a. "Sulh 
u" i91Dini taflY&C8k bir poe
pulunun resfmlerınt yapnak 

bir mftaabeb ~.ırnştı, 
heyeti bndlsfne 'V'eMn 700 
ten blrlsllli aıiaUata lbJt 

ıtnıııea~·ltll'.' • 

şeyle ağı'a§Bm; mühim yerlerini 
not et&ia. Ertesi gün başka derse 
tabşmağa b3.§lamadaa evvel bu 
aotlan bir defa gam. geı:frsln 
ve lmklnı varsa yüksek !le!'lle ken
,y kendine anlatsm.. 

D - Oilwam ikmale kaldığın. 
dan ye!ie, bedbiDliie düşmesin. 
Zira yeiıt ve bedbinli'k ruhun ener
jisini, dlmnlzm.....,1 kemile ke. 

mire yok eden menfi kuvvetlerdir. 
Her sabab işe ba,lamadao önce 
kendi kendine itimat W1dn etsin 
ve ' 'bu defalkl imtlluıada muhak
kak muvaffak olacağım,, sözünü 
biı"nac; defa tekrar et.ta. 

:f. :(o. 
111 - tmtihaa günleri fakla . 

~mcş. evvel~ !:Slı,ırlten tuttuğu 
notlan tekrar et.in. Eğer ikmale 
kaldığı ders matematik gibi mtt. 
cerl'f't denler İle dunnada.a tem. 
rlnlelr v.e meeele1er yapsm; ken
disi ldtaplanıula meveut olan el. 
ıenıblere ve meselelelere beuer 
egzersizler. m...elelel' aydanan. 
Siz de elinkden geldiii kadu ona 
yardım edinlZ. 

••• 
Yuılanma 11011 venneden ISaec 

ikmalf' kalanlar kliı faydalı ofald. 
lec!k bir ça.lıpna pognmmı 7ua. 
ragnp: ~ 

Kalkma 
Vıkuuna, eper 
Çalqıma (mt1!12l~la ve 
Sabala kahvaltıaı 
egzersizler). 
Dinlenme 
Çalqma 
Dialeame 
g.J .... 
ffhılenme 
ÇallŞlll& 

Oile yemeği v~ 
l!ltinhat. 
Çabşma. 

Dİlllemne 
ÇaJ..-
Dln lenme 
tıctlrahat • 
lJylua 

S. D. 8. D. 

8 
6 - 1 
1 - 8 
8 - 8,JO 

ıuo- 9 
9 -.O 50 
9.18--.10. 

t-11 .. 15tt 
'hM.--11 
. 11--12 

12-16 

15-15.50 
15.50-18 

16-18 
tR-20 
~0-29 
21-

Bu ttaretle bir ldmse yonılma • 
iaa p:ttndc birkaç eut çalqır. Esa. 
sen htlttin çoeaklanmızı clabs. ilk 
f811arüa itibaren propamla ~· 
bpntp abştmnabyız. Çtlnkü bili. 
70raz Jd llayatt.aki manf~etJe. 
rln önemli amillerinden birisi de 
programlı çah'"1aktır. 

••• 
Nihayet ııcon bir noktaya ela te . 

mas edeceifm: 
But çoea,dar ve genç1er çalış. 

mak lçjıı imlan., parklara ~ider. 
ler. A~lı: h&\-ada calı9mak ~ok iyi 
bir şeydh-. Jl'akat kmla buıamn ve 
bilhaua 9C)C!Uk1snn clikkatlnt Çeke
ee-k ~erin fazlahğtnı ela anut • 
11.18111&~ Qalşmak içı. iyi yer 
evdir. 

Büyük kızının 
nüfus 

cüzdan ile 
Küçük kızını evlendirmeğe 

kalkan kadın 

N.11111 ltozalda, 
AdllJeda tavısu 

edildi 
Kandillide oturua Gllnq admda blr 

kadm, kUotlk ımı l'Oruzana çıkan f.yi 
b1r lmmeti k&Çırmamak 18temif ve 
bDJUk km Em1rin ntıtwı \lllıdmı 
tahrir ederek nfkAbJanmak iltemiftlr. 

.Ancak Jd1Gtlk pUn ile gllveyi Ke. 
mal Yıldlml, evlenme dalreıllnde, tam 
nfkAblan kJyılırbD evlemne memuru· 
nun notu. Jıllıdml tylce t.etldkl neU. 
ceıdnde if anJqılmlf ve JdklJı bozu. 
1&rak GUnet adliyeye Tel'Umlftir. 

Kadm, dtııı UCODoU aorgu JılldmlL 
ğlnce resmi evrak üzerinde tabri!at 
ve yalan beyanda bulunmak llUÇUJldan 

Dl§arlda, 2 ..., 10 gün hapis 
ce-ası yiyen bir hınız arkadatma 
nasihat vermişti: 

- Eh ne yapacaksm, bir defa 
eeza11 yemiısfn. Hem iki ay da ne. 
dir ki, gözünü açıp kapayIDcaya 
kadar get-er. 

Fakat bundan sonra ne yap ya}l, 
bir daha içeriye dü~menıeğe bak. 
Zaten bir defa if!erinin tadını aldın 
mı, bir daha kcak bucak kaçar 
durursun ya.. hem senin yaşın 
kaç? 

- ıı .. 
- Korkma seni ~übyan koğnjU 

na verirler. Sakın ha içeride hiç 
bir ldm8efe ahilik edeyim, deme. 

- Nedenf 
- Neden olacak marlzi yer, o. 

turunun ap.ğıya.. ben ilk girltim. 
de, sn almak için gldlyord~. Ha 
nl ıöyJe biraz çalunlı da yiirümil§. 
ttim. 

Derken, en~cle bir p.mar !';all. 

ladı. Vaamıda. bir sabrkaJı vardı: 
-- Ulan bu flyabn kfıne? 

Diye balrrt'lı w yanağıma bir 
llô tokat dsJıa ekledi. Eh, gel de 
ı.en de karşılık ver. Atiml'Hah in. 
sanm pt"st!Jinl sc~l'ı~;-. 

Onan lthı öyle kab:ıc!::-yılıp fa. 
lan kalkma, ne derlerse "eyvallah 
abfclm,, de.. 

Arada bir "Adem Baba,, için bil" 
!;aDRk Qe para t.oplarJar. Sen de 
bbbt: kanıt verirsin. 

- Kim ba Adem Baba f 
- Çml çıplak bir sabıkah. Ne 

anuı ft!', ne babası, ne de kimse. 
st.. onun 7e1'1 ayndır. Vzerlncle Jde 
bir .., J'Oldm'- Sen. beD, 8t4tldıd 

- P<•e ;srJllW ~~ JR1t•ınp\!IJW11'"il.Jlp' 
~11111-w•d .... M~fllt,.•İM•iio\i\ı•ıllMlllhııaflft&ılHfttjfti~·~~flıfli_~Be~'·'°'=n~o~na birkaç paket stgara 

t.evkif olunmuttur. 

tahril eJen bir genç göttireybn bari. 

yakalandı - Ha, işte o 7.aman yandın git. 
!lahir adında bir ge!M}, Milli Pi- tt, .'\dm paralıya çıktı mı bir defa 

yankonun son keşidesind~n bir • kendini zor karfanrsm. 
kaç gün sonra, Mim Piyanko ida• Rem, hapishaneye lnnızhkt.an 
resine müracaat ederek 250996 dtlşttilftntl söyJiyeylm deme. Kav. 
mımaralı bir bilet :ibraz etmi:t: gadan de. 

- Buna 20 bin lira isabet et • - Neden f 
mit. Himeme diitm 5 bin :tlırayı - Öyle işte, ba~hsnede malı. 
veriniz. demiş.tir. kiimJa.T, hırsızlara deh~etll kıza-r. 

Bilet meırnurJar tarafmdaıı tet • Jar. Her gUn dayalı yer, durur. 
kik edilince, bunun numa.ralarm • san. 
da tahrifaıt yapildığı anJeşılııuş, Hapis ee'1.a-llllDI bugUD mil yecJin ! 
Mahir çağnlaa pollalere teslim e- - Evet. 
diımiştir. - Rh, yine ta.llblı lmf!fsin. 

T.emyi7.den fa8dik edi'lnr.eye ka • 
dar )aşı balar, ıüat edl'rsln. K.üllii piri~ler 

Bir mUddet evvel, Beyof lunda
ki iki bakkalda. lküflil pirinç bu • 
lıınmuş, bunların toprak mahsul • 
leri ofW tarafmdaa verilmediği 
anlaşılm.ıı. 

Bu piı•nçleıi veren beşmutemet 
Galati adl\yeye teslim okmmuş. 
tur. 

Dl1n ttılldldarda da kilflll pi .. 
rinçler bulUDJDQI, 'bunla.r da oıfiS
ten sorulmuştur. 

KıraJm adamı İçlnclen kopup ge. 
1en ümit ve 5eVbıç dolu bir gtt
IU,le: 

- Yani tr.ao&ymı mı demek ıstı. 
yonun. B1laa imkln yok. 

- Amma, ~nşsun be. fleft 
del Yani ya ~erlde Y'\Zm tahta 
karalan mit ilyle J)llrmak kadu. 
dır da. GISıftne b'r dn.m 1R uvl<a gt. 
rene ile &J&... Kıtm yakarlar so • 
bayı. bakarsın ke"Yflne. Sonra keh~ 
le yarışı da .hani. pek ınkı olur. 
Ti alzma bir ~a ektTtf'k koya.. 
billrsN, S!Jkohm sana, derim. 

Maha.vereleri ikinci ağır ceza 
mahkemesinin kapısı önünde cere. 
yan ediyordu. Küçük mabkWıı 
&ordu: 

- "X• senin ne i§ln var, bura. 
da? 

- Hiç, afak bir it. 
- Eh, Allah kurtarsm. Bana 

artık müsaade-
- GWe gille, sakın dedikt.mni 

unutma. 
l '7 YB§mdaki hırsız, "içeri" si 

hakkmda aldıiı izahattan bir hay. • U dlltüneeye dalmıı, dalgm dalgm 
yürlimöt, gitml~tt. 

Nasihat.I veren ise, şimdi ikinci 
ağır ~ mahkeme!'linin suçlu ye. 

·.rindeydi. Yanında kardefl de var
dı. Bir de ii!:Uncli suçlu daha ola. 
calltı, amma, o, gelmembtl., ve ne. 
rede olduğu da bı'Unmlyorda. 

1klsi de spor ceketli, açık yaka 
gömlekli idiler. Ancak üçer Yat 
aralan vardı. Yani birisi 19, <llğe. 
rl <le 22 )'Bllllda var. yoktu. 

- Sizin sabıkanız da vanmıf 
İkisi de birden ayağa kalktı: 
- Eh var, amma, iftiradan be. 

yim, Htiradan.. 
- Malüm. Hepsi iftiradTr, zaten: 

Okunan sorgu kararname8ine 
göre, ba lld delikanlı ile Mehmet 
Ali adındaki arlmdaflan, geoenJer 
de bir gtln Lana parlrt& gezinen 8 
yaşında bir çocuğa kandırmışlar, 
bir ki!efe ~itlerdl· Bunda, 
Nazmı adındaki bUyHlil çocuğun 
kollarmı arkaya kıvırarak baiJ.a. 
mış, ka.rd8'1 Ali alımı tdmmş, 
timdi ortadan kaybolmut b'11aaan 
~hmet Ali ele ~ koluıulUl 
1ı......... ..... ....,. 

- ....... , ~lnift ,...ae 
Şimdi de kilbe gündüz ~ygunculo. 
ğa batlamıtsmız. Ha, ne diyecek 
sin, buna Naznn! 

- Beyim ben ~ akıllan
dım. Böyle şEYJ yapar JllJYllD, ar. 
tık. Hiç haberim yok benim. O gtln 
·uehmet Ali, yaıuma geldi. 

- Benfle bir aut ~...-, l.fUllU a. 
ht mısın, dedf.. Bu bir kol saatiydi. 

-- Beocl~ para yt*. amma. re. 
lıln bıralunm, <ll'dim ve saati gi. 
türüp Kuledibinde tüfekçi Raeea• 
lld liraya rehin ettim. Parasını da 
Mehmet Aliye venllm. 

- l"a sen, All Suavi? 
- Denim icıe bu kadar bile ma. 

lfhnatnn yok. Ben Lnna. parkta 
bls~'ldet kiralanm. Bu 8 yqm<laki 
çocuk gezinirken Mehmet AB saa. 
tini c:a lmış. ala beyime vermiş, 
o da rehin bmıkm•I). Rnnlan b . 
ra'koldl\ a1'1mı. Aslında ben şa.hit 
idim. 

- Amma, ı;oeuk karalmhla, sf:r.' 
~öıtereHk, banlar ellini tuttular, 
dcımfıtf 

-- Yalan.. hunlar da Vıtl'flt de<lt 
Snçlu kardetlt'Tin ifadeleri, l'k 

sorgutarma uyduğundan asıl suçlu 

Su sporları 
mevsimi 
açıhyor 

- O halde, dedi, ıillldl daha 
btQ1lk bir imaDla ötekilere kOfQ • 
yorma. 
~ ..,....;a.. iri vllm

dlyle btlttla naaımı.nnı atlıya. 
cıajma emin olhia lılr kotaya ~ 
ortamr gibiydi. lltlctlk ça.h1D1a 
odamın 19'nde, bir yandan öbür 
yana c1oıa.,ıp dnrayorda: 

r-.., 
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Barllaroıaa batı. 
ruı amıacak - Sizin, dedi, lnra.lla benim ha. 

reketlerimden, biittm icraatmuzdan 
latan bul 9 <A.A.> - Beden tvbl.. hnberdar 0ımaruz JAmıı. · Böylelik

yeai latanbuı bölpaiDden teblll edil. le, na.ktu da o&a, ~abşmamm 
mi§t lr: 1.akip edebilirsiniz. Ara sıt"a ga. 

19'2 yılı cıehrlmiz au .sporlan mev- yet t&apalr kelimelerle. benden a
alm.IDJn açıllfl modiebetUe 1' hazt.. laealnm bfrbç eat.ırhk bir mek. 
ran 9'2 puıar gtlDll 81.at H te Belik- tap size iti ne raddeye getin1iği
tatta en bllyUk Türk denlzdsl Barba.. mlzl bildlrmeie yetecektir •• bu ak. 
roaun tUrbul önllnde bir merulm 111111 Brilbele döntlyonım. Ora
yapılacak ve eaat 1G te DolJlıa~e dan, Jıemen J8.ftD, Nevll Çem~r . 
ııara,yı ile ytlkaek deniz ticaret mek.. layaduı bir randevu lstlyeceğ m. 
tebl Onilndekl ahada ktlrek w :veJ. Bir 1'1tdan da kıral Romada Mu 
ken yarışları lct'a edllecektlr. :HUsa· solinl .ile görtllebilmem için bir 
bakalar yüksek deniz ticaret mektebi imkla bulrbumya ~....ıt.. o
önOnden baflıyae&k ve mekep ne Şe. nanla görlitmek bellct biraz daha 
ret ıtadı rıhtımmdaıı takip edDeeek. ~ olaeka.. ba arada ben Dam. 
Ur. marka. Norv~ ve tsv~ başvekil • 
-------...----1 1er1yJe göröpntlş oJaeainn • bu 

ZA. yt - Şirketih&)'l11'84eD a1mıt 
oıdutum· 5105 numaralı ~ zayi 
ettim. Yenll!nl al&catımdalı e.kilılabı 
hWmdl yoktur. 

Gllda AJIJel (UT''r) 

memleketlerin yabıır kırallıırlyle 
bets,·ekillerl ba işten haberdar e. 
dllaeelller • ve blttln ba illeıf tay
)'Re Ue 1t8reedim •• hem imk&n o. 
hasa ~ tle aynı yerde t.,&. 
7Malma.. ba7lece it .daha kolay-

1af111Jt olM&k.. iki tayyare eeyaha. 
ti arasında da Boıancıa De '- bal
lledeoelim-. Y&h1lt imal knllçeyi 
binat l'Ör'1'·· her 1eytn lstedlit. 
mlz gibi yllribnesj için önümllz<'le. 
ki Jısttanm tıOlllarma. dotra 1ngil. 
tere ile ve Betlerle işimiz blbnlş 
olnıalr ve geriye yalnız Kitlerle 
Masolini kalnıaıı.. kabil olsa önce 
Bitleri gönaena a.ı.. iyi olur, çUn
kU o evet derse MasoUnt hayır dl. 
yemez.. ball!Dlla beraber HUBOHni 
yi d.e Çemberlayn ile Rallfu Jto.. 
maya gelmeden evvel glSnnem 11. 
mn •• yani iklnclklnonun 12 sinden 
önce.. ondan sonra bütün senaryo 
huırlamnıt olacak; ltoma millA.ka. 
ham ~onunu bekliye<'eğiz, bütün 
dünya. matbua.tmm alı wJı etme. 
sini.. mtt1&katm netıee1e1'1 tizerhı
de alavlar ed11mecıinl.. ~onra ayın 
19 unda veya 20 sinde bombamızı 
fırlataeaiız.. naml, gUzet deifl mi"' 
tıdrmlkinan sonunda da her teY 
anla§ılmıt olaeak. 

Kendimi tatamadnn. Btttttn hay. 
nnlıirmJa: 

- ~-. btittln bnnlan. dedim, tek 
ba'1JUZ& ba§&l'le8bmızl 

- l."ok eamm, dedi, tabil kt· 
nJm yartınnile.. akat bU!yor ma
ımmn, insan bir ttYe bir kere iman 
etti mi, e.~ıl kuvvı:tl ondan slıyor. 

- İyi gayeler uirunda da köttt 
gayeler için olduğu kadar dlııa. 
miznlle hareket edilirse, het şey 
el<te edilebilir. 

tıi.,·e ettim: 
- Berlinde zorlaklarla kaqda. 

şıuıağmnı talımln ediyorsunuz •• ne 
itin Altetz'i görmek istemlyonnı.. 
umt ()yJe eamyorum ki o da iyi 
lılvetU bir insan olsrak kalmıştır 
\"C. t<endl9ine güvenilebilir •• 

- Sahi, bakmız bunu hiç difilll. 
memiştlm. ffibtl Mr fikir .. 

- Yalmı<fa. Simali Afrikaya git. 
nıek soranda kahılcağmı için ttzti. 
lUyorpm. Onda pek de sabit bir 
yerde kalnıryarn.k doln~ğmı •• 
ne zamandır bu seyahati edeceğim. 
Bu 1dru işlerimize ket vuracak 
amma.. 

Kendlıdyle 811811 mektuplqabi • 
leeeğfmlzi 1IZ11ll uzadıya görüşt.ök. 
Ba hususta bur kararlar ve tecı. 
hlrltP" alddr. 

X. blrdeabire ..ıtae baldı:. 

---------------~--

Dil Baralta71ndaa 
llelrledllbnlz ı .. 

ll l 1LIJ birliği yaratan ve 
iYI.' kuvvetlendiren en böJ1ik 

V8 ba.,Jıca amil diJ birliğidir; bU 
o kadar açık bir hakiksttlr ki baba 
ve ti~erlnde daımağa ihti~ yok. 
tar. Tarihte milli birllkten mah· 
nmı kalmş ve zayıf dti!Jlllüt ınr.. 
Jetlerin kuvvetli bir millet oluşla· 
rma doin atdan ndmıları tetkil' 
ederl<en bunan için lazım gelen 
.hareket kabillyethd dil birliğtnf 
hazırhyan hareketlerden aldıkları 
nı göriiı'ilz. Bizim tarihlmbde bn. 
nun misalleri ve ehemmiyeti IK>lki 
her millet tarihhıden daha çoktUr. 
OrtaçailaTda devletin temeli 
"dln,, dl; göreneklenll. Daha 80JI• 
ra dinler cıald kudret ve nttfazıa .. 
ımı kaybettiler; onların yerini dil· 
ler aldı. Birlik demek anlaşma1' 
demektir ve meşhur sözdür: Bay. 
vanlar kok~ ln'toalllar kona
prak anla§ıı-lar. 

Türk diUnln yabancı kellmele. 
rin istlWma ağramaaı hemen he· 
men O!ımanlı nltanatı ile bqlar; 
altı yUs sene evvelki Tftl'k muh•r. 
rlrlerinln yazdarı dört yUz veya 
beş yilz sene en>elkilere göre pek 
sadedir; aznn zaman bu memle-
ketfie iki dil bMdmdl: Resmi ve 
hu11USl. ~ on sekizinci unn 
~Jangıcmda Uçlncıil Alunedle 
damadı Nev,ehirD lbnhlm pafll 
anııtmdakl hususi mektuplan göz. 
den getl~ banlarm pek temiı 
\ 'e samimi Tllrkc:e olduk1amu gti• 
rtirli'l. ''Nedlm,,ln kendi devrinde 
ti~ncli dördttncii derecede bir !fil. 
ir saydmasmm ba~lıca sebebi <le 
onun diğerlerlae göre halka dah• 
yakm o1a'u ve !iade Ttlrk-:e yaz· 
masıydı. TOrkce yazan, böyUk halle 
yığmlamıa hitap eden Jrn.ik ı,airle. 
rinin esld eo~eblyat sal:asmt'la İ• 
t'fmleıi bilr. amlmH ve bontara 
••bayağı., danıg:ı~1 vurahuda. Bu 
teJMckitl hattft. "EdeWyatı Cedi. 
de,, mckt'!'11:ıue ~i;ri\yoru .. ; resmi 
tli1 ise tld~ta. bir hiyerogllfdt. 

Il '!~\in TUrk dili, Şinac;l, • hmet 
Mlthnt, Z'yı:. Gökalp ve <lmer Sel'• 
~ ga'bl takiJl.pçr muharril'klrhl 
""'°ıull!11iylw ..-ı *-lmleaulll.,t.lr, 
falmt henüz lmt'I 3eklini almııt sa.. 
yılıınıaz. Dil Kanıltayı bir ta.ıma 
cm nazariyelerinden ziyade Tlll'k 
dilini bitin d&nyadaki bUytlk 
TUı'k mlllethıia anlatış Ve yuat 
vasıtan 7apaeü tedblrle.r amma. 
h kararl&1' almnl:ıdır. Zira :rürk 
dİıi • de Türk milletl gibi 
datmık vaziyettedir. Öyle bir 
J'<>I tutmalıdır isi yakın za • 
manda Çin, Horasan ve dljer 
vertenleki Türklerle AnadolG ve. 
~1a İstanbul Tllrklerl uumds. bir 
~n birliği meydana ıı;elsin. Bu a. 
sırda ve bundan sonra azlık mil. 
letlerfn hayat baklan ela az olu
~·or; '1\lyiik mDletler bUytik ve ge. 
ni~, ılom ve zendn, mHşterek bir 
ılil ııabil>i olan1aıdır. 

KaJircan KAFLI 

nan Meltm@t AB olduğa an1-.ıı. 
yordu. N etl".ede matdreme ba lleb 
met !!\linin arattırılması liıtn poll. 
se "'meld<ere ytm1~a ve 1ı11. 
.,uk ~l'nn p.hlt sıfatlyle mah. 
kem.eye eelblne karaP Yeft:!'ek ma
ha'kem~yl başka bb- vftne 11~ 

NtllAT ŞAZ! 

- Uooo., dedi, trenim Jmk da.. 
hika llGDft\ kalkıyor. Otele ujra. 
~ ıp bavulama a1ımJa aueak vakit 
n1r. 

Arkaallldaa sesle.JWDU 
- GUl9 gWe.. tAtlbinJs ~ ol. 

sun. 
Ertesi eama gtlD\l klralıa ada. 

mmllaa bİ! mektup aldan. 8'I mek 
tur 18§1Dada ltallandıiunız •16' 
hakkında bir Udr edbaebilmeafs i-
!.in o mektaba aynen al&iı1a alı. 
yoranı. Sh artık her ıeJi bildiii
nfz için güçllll ~Janeden aubı'a. 
csks11111, fabt hioblr 6eYdeD Iıa. 
bP.ri nbnıyan kimselerin eline ge1. 
ti~ takdirde b• JDektup, onlar 1. 
çin, pek öyle kolay k olay aalalr. 
labiletek bir teY değildi. Bu da, 
dlplo1ll&tAk bir !;ifr&ye bedel deill
se de, bize klfi geliyordu. 

BELÇlKA 
~YAN ımcLtst 
O stadım, 

29.XILSS 

Bufrline kadar her 3eY yobmıda 
girliyor. Önümtı.zdeki hafta orta • 
.sına Londrada (N. ~-> ve Ko
penhagda (3 talmı.ıdinıav memleke. 
tinin bqve.) randeWJar aJmdJ. 
Berlinli doatumıza yazdım, kendi
sini T..oındn. ile Kopeınhag arasın. 
da görmeğl ~-Yamı bu. 
racla Holaıı.dalıl:ı.rla btr g6rllşme • 
m1z <'lacak, bwıu belld de LaheY· 
de-. bir lldllAli görlltme takip ede. 
~ .. ~ · ' (Devamı var) 
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8abJbı ve Neşriyat 11ldilrti 

hakkı larık us 
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ikinci deniz 
muharebesi 

Suikast Davası 

r~~!_U_ ... T_MA_ .. Y~.~~--__.. 

1 Orümcekli evlerdeki kızlar 
ABONE ŞARTLAlU 

~kJye Ecneb1 
8eneını lt.00 lir. 27.00 Kr. 
• aylık '2~ • 14.00 • 
1 aylık c.oo • 8.00 • 
1 •ylık l.t50 • 8.00 • 

Oazeıeye önderlleo 
Evrak ~eri v~rıımez 

--0--

Fena bava 
Devamlı çarpşma 
lara mani oluyor 

--o--

\nkara, 10 <Husu~, muha.blrı • ı bir yerde verildiğini ıddia edi • 
miıılen, telefonla) - Suikast vor 1 
maznunlar:ınm muhalı:tmıclerlne bu · Hakil<at şudur ki ortada ne 
Eabah saat 9,40 da ~am olundu. \bir evrak "Vardır, ne de bunların 

Evvela K~ilof, t'ürkçe olarak teslimi İ§İ. Eğer iddia makaımı 
hazırladığı mudafwuırunesini oku. bu noktalan tetkik eLc;eydi bizim 
mağa iba.cı~:· Y~ız hakikat( ifa• suçsuz o1duğurnuz anlaşılırdı 
de ede_ı:_~ğmı soyliy~rek uydurma. Halbuki iddia ma.k1ıllnı böyle bir. 
hd~~t~Jğ1, -!~r. gUn ~ defo da.hn §e\' yapmadı ve bizi suçlu olara . 
deg:ıştirlldi.,ını ~orduğü Abdur - ,yösterdi Bu hadiselerle bizim 

1 raJımarun ve SUJeynwun üadele. ~uçlu olduğwnuz nasıl ispat edi· 
rine dayana.."8.k kendilerinin maz• ı· 1 B' · lb ·şı }·M· ı 
nıtn meVkiine • ır. ızmı u ı e a cı:ıı.amız o ma. 

. ı:ıok:'l~gunu ifade <lığını anla.ma.k ictin lbir hukuk • 
et tile.ten sonra dedı :ıa: ....ı • a lüzum k Akl 

- Mn.hkcme safa.ha.tında beni çu uılll9%. yo tur. ıs:-

Evlenmelerde bütün kabahati erkeklere yüklemek 
hata olduğu gibi, evlenmemelerde de gene kabahati 
erkeklere yüklemek hatadır. 

lfaretimiz, umumiyeti kaıdetmemekle beraber, 
genç kızlarımızın büyük bir k11mı, evinin kızı değil, 
göıterİ§İn kızıdır. 

Aman bozulmaıın diye elini sudan, bul~ıktan .k11. 
kanan genç kız, evleneceği erkeğin yanı ııra bir dehiz. 
metçi getirebilecek bir zamanda bulunmadığımızı bil. 
melidir. 

Tevekkeli dememi§ler: "Örümcekli evlerdeki kız. 
ların evlenmeleri güç olur •• ,, 

sıvasto oı 
maba ebesi 

Japonların iki uçak gemi•İ
nin battığı kati olarak 

teıbit edildi 
Rus '""ı . •. m Um sahıbı olmak bunu ispata ka· 

0 
...... hareke~ ettiğim söylen- fidir Ben hayatımda ne Marsc1 , .. _________________________ .. 

dı. Evet, ben bir Rus vatandaşı. • lo . . ak SIVUtOpOI aDIDd8 h akşam 
\ a lngton, 10 (A.A.) - AJeoucıen. 

n s adalan dolBylarında cereyan et • 
mekte olan muharebe lktncl derece • 
d dir. Bu carpışma~ a iştirak eden 
kuvvcUer diğer çarpı§malardaki glbı 
clıemmlyeUI miktarda değildir 

\tnı B n· b-...ıı· bü Ut ban berber sa nuna gıttırn, ne evr U ı er 
~ • •e ı =''ıye:n Y en ıı fY aldı B 1 d d 
yaş:ıma hakkı ve-~ Sovyct mil • ı an h ~:· .~n :r~y urm

1
a: ırk vı,ı, 10 (A.A.) - Rus cephesinde 

lctinin ıbir va:tandaşı olmakla if- d~~ı a se~ ~1 . a.slbeı • o as~a Almanlar temlzleme amellyeıı.lne de.. 
tihnr de · ın enen çır UlZ nım u • vam etmektedirler. Berllndcn gelen Almanlar KerÇ ' ll rl.oftmı soıını 

lbııdi Sh-a U..polo du Urm k i Ilı ga~ 
ret harcı)orlar. J>Uıı c plıı d n Kızıl 

Ylldız gııreteslnc gondrrll ıı bir tel 
craıta ı;oyle drnl) or. 

Fena hava, devamlı çarpışmalara 
manl oımakta ve netıcelerln tesb!Uni 
güçleştirmektedir. 

M e r.ımbun.,, d leymanla dükkinda: türkçeden haberlere göre, merkez cephesinde sznun an sonra geçen ~-...tr 0. dili kon t w 

celsede Abdürralunanm avukatı uc:a.:föf~ ır H ı~uıc· Süluş ugıı~?.~ bir Rus müstahkem mevklı işgal edil. 
Şakir Ziy:ı.run l!Qyledjılderine ışa • edy u~: ~ a 

0
. J-ı b"~n ~ mi§ ve 80 kazamat içindekilerle bera· 

ret ed rek· ç en ~ ·a, ır ı ı ıyor. en ber ha~aya uçurulmuştur. 
.,_eBu ~tidafaa A!bd" re.hm ise rusça, türkçe ve 'biraz fran ~ Va§ilıgton, ıo (A.A.J - Slvastopol Dül)man ba\·ıı bomb:ırdıınanlannın 

tlddetino rağmen S<)\ :>et hına kın • 
\6tler1Jo uı;,ak \ ır t ı !'.. \a to 
ııoı. cesaretle müdafaa f'tmektedlr. 
~mıın taarru:ıllU'ı '' rt.ııııı,: bir mu. 
.kavemeto çıırpmaı.ta ır. sı·hre karşı 

l1'pılan taarnızlard n l lrkac gun ev. 
veı Alman l!ın a km'\ tlf'rl nıud:ı lıı ı 

lnevdlt•rlmh; muhtelif uımnıılarda 

katı darbeler \'UnDa) t .. r.bblls et 
lnltee d kun-etlerlınl "hnanlan ı:ıeh 
l"e )-aklaıtnı:ıya mü dı etınf'ml tir. 
B&tka bir kesimde uı.: k \t• tnnklarla 
._teklenen Almıııı pi) nd ı, on defa 
ıtbneıılerlnln bUyUk bir kı mını ileri 
a.ta.adan enel bir ald:ıtın., tanrruı.u 
3'Pnak i temi tir. 

I>Uomanvı bu lrurn ııJığı derhal an .. 
1atalınııı 'e taarruz.o h r tnnırtan plı 
kürttl!ruU tUr. Bunun u~erlne \lnıaıı. 
lar ~ka bir taraftan tuarnız.a kalk. 
IDtJlarsa da bu ttşebblİ ıerl de 1&kim 
'"1-Bkılmı"tır Alman ooslnnı blıtUn 
g'tbı do~ artmıştır. l>U man 88• 

kerlerin~ NJSet '1 lğ°ınları 'e parçala· 
nan top \6 tanklar mıwzlleriml7ln o. 
Dünde toplanmakt d \'tını edl)Or. 
UP'adıklan bUyUk ka)ıplar AlmAO. 
ları taarruzlannıı de' omdan menet • 
tnemckte ise drı hlı;blr du m&n tanr. 
ruzu muvaUak olamamaktadır. Bir • 
llklcrlmlz. dalma m ,711erlnl tutmsl<· 
ta v-0 d.ı~ıuımııktadır. Knıl yıldız gn. 
'l.et ı bundaıa baı:tka lın:ıl bati cephe. 

lnd ki Alman taamı larrnm dört 

\'a§lngton, 10 (A.A.) - Son rapor
lara göre Midvayda Japonların ka • 
yıplan şunlardır: 

IkJ uçak gemisi, blr torpido muhıi. 
bl. batırılmı:. Uç uçak gemisi dört 
kruvazör. Oç zırhlı ve birkaç nakliye 
gemisi ağır hasara uğratılmıştır. 

Bir çok uçaklar d tahrip edılmtş • 

tır. 

.Amerikan kayıpları ise, batan bır 
torpido, hasara uğ"rıyan bir uçak ge. 
mlslle dUşürUlen birkaç uçaktan iba. 
rettir. 
MUHAREBEl"E lı;TtUAK F.OEN 

GElUILElt 
Çunktng, ıo (·A.A.) - Çin memba· 

!arından verilen haberlere göre, M!d. 
vay adası muharebesine iştirak eden 
Japon deniz kuvvetleri 4. zırhlı, 4 ve. 
ya 6tayyare gemlsJ, 4 ağır kruvazör, 
5 hafif kruvazör, S den z tayyareleri 
lll§C gemisi, 84 destroyer ve 200 tay. 
yareden mUrekkeptl. 

\"a11Dgton, 10 (A.A.) - .AlmU 
raporlara göre, lılidvay dolaylarında 
batmlan Japon uçak gemller!nden 
btrı "Saga,, tlpln4e olup 27.000 tonL 
lAto gelmektedir. Bu uçak geud81 80 
ucak ıtqunaktadır. 

JAPONLAR SES ÇIKARMIYOll 
V lngton, 10 (A.A.) - Tokyo rad 

yosu, hAlO. Mldvny deniz muharebesi 
hakkmda hiçbir malfimat vermemi§. 

tir. 
gibı süren s;arpı mal ırdıın sonra pU!I. Dün ak!Jtlm, Bertin radyoeu bir Ja· 
kü.rtUldUğUnü blldlrınt"kt Alman. pon amiralinin ııözlennl zikretmektey 
lar bu "taarruz.larda tank! rl ı destek 

cıı· 
lenml, bU' ilk km etler k11UD11mıı ~mirah Aehahl gazetesJnde yazdığı 
!ardır. 20 tank kullanılnuız tınle getl. bir yazıda şöyle demekteyml§: 

rilmlıtlr. · ''Her an galibiyet beklenemez. Mağ 
Berlbıden gelen habcrll·rdP ise Si. , lOblyetlere de uğnyablllriZ. Yalnız 

\'aat-0pol kale 1 t pnıklıırı bstlmde şunu s6yllyeyim ki muharebe daha 
C&rJ>llitn ıtarm de\ m ttlgl blldlrll • 1 bil 1 ı trr Çok uzun stırebillr,,, 
ıncktedir. Ağır topı.:ıı 'e bil ük ha' ;_y_c_n _ _:.o_a_m.....:..ş_. _______ _ 

kuvvetleri tarafı.ndan ınurs .. ır blr """ 
rette d teldrn n p 'ııdcl r h kim bir 
~ boluııan bir mll.t r tahkimatı 
:r.ap~ mi , , o\) !'tlerln mukabil 
taanuzıarını kanlı z vi ııla ııu kUrt 
ıuu tUr. Harkof ceph indi' fııall)ett•· 
bulunan bir tek im ın ıırlılı tllııwnl 
1%.27 mavıs ara ıııdn sr: tııııl • 227 

top 6SO ;nıtral)Ö:ı ' bomba topu 
ı~ den fazla :ılıı iri otomobil tııh 
rip "' tğ-tfnam rtıııl tır. 

1.t:BYADAKİ Dl it 1: 
Röyterlıı Llb~ d k hu ll!!i nıuhıı 

birinin bildirdiğine güre, ingliız. zırh. 
lı ala\ lan "-e tank im ıl.o\ 1113 topçu 

• dn sile Hintli piyadeler h ftn sonun 
lklıı11 Tobnık ınuharl brslnl 1 azıınmış 
!ardır. Hintli pi) ad 1 rln 1 ıın:ı 'e 
ttlrel!IBga ~aptığı t nrnıdnr ıtoın 

LlbJa harbi 
(Baştarafı ı incide) 

l.ondra, 10 (A. A.) - Evening 
• tandard gazetc"1in Libyadakı 
muhnbirl 5öyle yaznmkt.adır: 

"Toplu bir halde yapılan bir 
zıı hlı Alman taarruz.unun pUskiır
tUldUğU ilk defa görülen bir va • 
kndrr. 

Son 24 saatte cereyan eden ça.r .. 
J>I§malar muhnrc-be hattında bir 
deği~iklik yanmamıştır. 

Cenupta, Biri Hakeim hfila da• 
,antnkta ve ka?.:ın kaynamaktA • 
dır. 

\'isi, 10 (A. '·> - 1ngiliz hat .. 
uııın merkez kt'Unında ruddetli ç.ıı 
pı mala.r devanı ct:rnektedlı. 

Şovaliyı> köptiisü.ndeki 1ngil.z 
kuv,•ı-tlen gıtgide sı'kı tınlmakta· 
dır. Bi'r Hakemde bulunan mevzi. 
]er i5e A man tsa.rruzlnrınn da • 
yanmnga <;nlışmaktarlırlar. 

Esrarlı b r hadıse 
( Baştarafı 1 incide) 

da m ze y~dıkten sonra her iki ar 
ad ş oturdukları }erden yere vu • 

varlanmı !ardır. 
lkı arkadaş mUtblş sancılar ıçerlsın 

d kıvran kıvrana bağırınnğ başla 
mışlardır 'ilrrtunc hastane ıne kel 
dıı ılırkP.n de ölmüşlerdir 

Vak va O~kUdar müddeıumuıııısl 
lzz t, bizzat elko~ mu . Kartal hnkı. 
nıı N el Jandarma lrnmutanı it'aik 
Uğur '1e hlikfimet doktoru Ah Rızn 
tarafından ) erinde ynpılan keşif o. 
nunda Sefer ne Tevflğln zehirlenerek 
öidüklen tesblt edllmi§tır. 

ve onun avukatının Jciml:. oldu~ sızca bilirim. ~u ~~l~e Süle:;: • llnUnde cereyan eden çarpJ§malarda 
lannı biz~ gösk.rmis oluyor. Avu mania a~a.şa.bıl~mı~. tek l~ • Ruslar 11 tncl Alman or~u.suna ağır 
katın müclafsıas:nda AbdUrmhmo- san ve muşte:rek hsan turkçedır. kayıplar verdirmektedirler. 
nm masum olrluğuııu söyliyecegi B.u mesele hakkı~da da d~a \'~lngton, ıo (A.A.) - sıvastopol 
yerde faşist prerutiplr.rlni ve tak. ~rco,~ ten~uzlan ıfade edebılı • kaleaine karısı yapılan hava akınlan 
tiğini kullar.arak bize ve bağlı bu• rım. dedı, Karadeniz bölgeslntn §imdiye kader 
lunduğumuz içtimai prensiplere Kornilof ibunu müteakip, kell• göımediğf bir §lddett.edır. 
lıüeı•.m et.ti. Şakir Ziyn.nm bugii • di ıhıı.ldand!ı ileri sUrUlcn iddınl • ıo gUn içinde Slvaatopoı üzerinde 
ne ika.dar hiçbir dava takip etme. rı çüriltmeğe devam etti ve ;>un • 70 Ahnan uçağı ıtaıırlp edıtını,tlr • 
ml§ olmasr. A'bd!lrrahmanın para • lan söyledi: ALMANLAR %000 ÖL"O \ERDiLER 
SJZ olarak avukatlığını yapm3SI ve - lddlanrunede Süleyman 5 Loncira. ıo (A.A.) - Sivaatopola 
bu sıra.da mütemadiyen §ahsnnıza. Mart 942 sae.1 18 de benim hU\ - Kal'§l Almanlar §iddeUe hUcum etmek 
hilcum etmesi üzerinde teva'klcııf yetimi billdımıiş olduğunu mUdde. tedirıer. Şimdiye .kadar bu taarruzlar 
t.-dHccek bke-r noktadır.,, ıumumt söylUyor~ pUskUrttllmlllttir. Almanların kayıp. 

Komfio!, bunu müteakip muhake • Halbuki 3 Mart terihinde zabıt lan çok ağırdır. Son günlerde Al • 
menin devamı mraaında kendi aley. \'arakasında. i&e Süleyman be.nbr- manlar 2.500 ölU verml§lerdlr. 
hine tevcih edilen iddıalann tl!§rihln! le Abdürrahmanı lkendJsinin ta - Slvastopol önünde H Alman tankı 
yaptı, mUddelumumtnln delil olarak ıuşt.Irdığını bildirerek hUviyct.inu tahrip edilmiştir. 
söylemi§ olduğu hA.dlııeler! birer birer ve eŞkAlimi bu zabıt varal<asmda 
ele alarak bu hadiselerde gördüğü te· ifade ed~. 5 Mart mat 18 e ka. 
zatıan t.ebarllz etUrdt • dar ibctıim ŞAlimi ve tWviyetimı 

Bu arada iddia makamının §8.hlt bilmediıltlerini söyliym AbdUrrah• 
Edvarı Romanskln.ln sözlerine ina.ır man ve Süilcym.an. 3 mart tarihli 
mıyarak SUleymanJa olan mllDUebe.. ifadelcrindel"C lstanbulun kurtu. 
tini kendi kendine izah ederek iddia. lu11 be.yramı gilnUnde iberaber bu· 
da bulunduğunu söyledi ve na.ve etU: lunduğumum söyliyerdc llıUviycU• 

- Bir davada delil olunsa, mOdde. mi anatıyorlar. 
iumuml iddiamın yapar, ve maznun • Bu tıiribir.ini tutımyan ifadeler 
!arm tecziyeslnl ister. Delil yoksa bir iddia. maka.mı için, kuvvetli birer 
takim hayan hadiselerle iddiada bu. üelil teşkil ediyor,,, 
ıunamaz. Milddeiumumt bitaraf, aktı Kornılof söz.1crine devam ede • 
~mdıı bir §o.bit olnn Edvart Romans rtkSUleymanm bir ifa.desinde ltaı 
kinin §ahadeUne inanmıyor. Her defa disini.n ayak ayak üst.Uııe attığmı 
efİıda b&§ka ifade veren yalancı SU • ve bir ayağım daima 118.)lam:ık A.ı 
teymanm sözlerine inanıyor,,. dcti.nde bulunduğunu ısoylc:diği 

Buıidan aonra Komllot SUJeymanm halde diğer bir ifadesinde İl'e gö• 
poliste verdıtı ifadelerdeki tezatıan rilşmelerin Jıepsi ayak üstü oldu. 
ızaha bqladı, dedi ki: b'Um.t, soltsJ[ta ve birkaç dakika :ı.. 

•• - Süleyman bir Uadeslnde Sov. çinde görll§üldQğünll bildirdiğini, 

yet sefaretine gittiğini, bir diğer ıta. SUleymanm kendJsini otururken 
deelnde gltmediğlnl, bir •itademnde lıiçbir zaman görmed4,<%n söyledl
sefarette beni gördUğUnİ.i bir diğer ği itıalde, kendi itiyatlarının rı.<ısıl 
ifadesinde ıse ba§ka bir Sovyet me. olup da Sille~ tarafmdan an. 
mun.ı gördUğ{lnll; gene bu ifadede labhnl§ olduğunu. bu itiyatlan • 
eylUl blclayetlnde 111!.farete gtttıglnl nm ancak başkalan tarafmdan 
eöyIUyon iddia makamı idcllanameain tesbit. edilmek l!luretiyle SUJeynm• 
de bu görll§Jllenin eylW aonıannda oı. na anlatılımş olmasnun bir haki .. 
duğunu b!ldirJyor. l,te iddia makamı kat olduğunu bildirdi. SUleymanın 
bu eııaalara, bu birbirini tutmıyan, ken~in bir pannağmın sa'kat 
bayat mahsulll göril§Dıe ve bulU§ID&. olduğu yolundaki iddiMmm da 
ıara dayanarak iddlaatıu yapıyor. SU· yalan olduğunu işaret ederek: 
ıeyman ve Abdurrahman kBr§mIZda - Görllyorsunuz ya bay hAJdm. 
valnız mUttehlm olarak durmuyorlar lcr, benim aaJtat ola.n pannalmı 
ayni zamanda iddia makamınm blz1 blr değil, •ldir. Bu iki sakat par
itham etmesi Sçtn de ~cı §&hlt o. mağmı <;lOk ıu:r.aktan bile oleıa gö
ıarak bulunuyorlar, İddianame be§. rUlmektedir, dedi. 
tan qatı iyice tetkik edilecek oıunıa Burada 10 ~a1Uka celııeye ntha~t 
görUlUr kJ, iddia makamı blzl mah • verildi. 
kQm etmek için dalma delil bulmak İkinci celsede Komllof .A bdUrra.b. 
arzu ve hevemndedir. Bizim lehimize manm t!adeslndekl tezaUan saymağa 
olarak tek hAdlse glSrlllmllyor. Ab • ba§ladı . .Abdllrralımanm bir 1!adesln. 
dUrra.bman ve Suieymarun saçma ita. de kendisine lstepanı tanl§tırdığmı 
delerine havali bulu~malaro. istinaden söyledlğı halde bu tanl§manın nerede, 
tecziyemlz isteniyor., ne vakit ve ne münasebetle vukubul. 

duğu hakkında. hiçbir §ey söyleme • 
Kornilof Süleymanın ifadesini mi§ olduğunu anlatarak: 

leyhlerlne olacak delilleri oplamağa 

çauıtığmı beyan etti ve: 

- 58 yaşında olan Madam 
Ojeni Aıbdullah, Omerin benim 
evime geldıği srrada., merdiven • 
den düştüğünü ve perişan bir 
halde olduğunu, ömeri icaıpıdan 
benim oda.ma girerken yalnız bir 
defa görduğünü söylüyor ve bun 
da.n dört ay sonra Omeri fotoğ. 
rafından tanıyor. 

Bir insan bu şartlar altında 
gördüğü bir ada.mı dört ay sonra 
hem de fotoğrafından nası ta• 
nır? Bunu anlryamadım. lnsa.n 
bir fotoğraf maldnesi midir ki. 
bunu derha.1 tesbit edebilsin? 
Bay ha.kimler, hakikat ı;udur ki 
ben ne Omeri tanıyorum, ne de 
o lbeniın evime gelmiştir. 

Evime gelen ve her pazar ~ 
ni ziyaret eden arkadaşım bır 
Sov}et vatandaşıdır. Bunu teş • 
his edemiyorlar!'' deli. .. 

ömerle tanıştı:kla.rı "Veya go -
rüştülderi hakkında: bUtun muha 
keme saf ahatmda; hi~ kimsenin 
söylemediğini, kendilerinden baş 
ka maznun mevkiinde bulunan 
Abdurra.'hmanla Süleyman ve 
Pavloftan rica ederek: 

- Beni ömerle beraber gören 
varsa lutfen söylesin, onu bana 
kim. nerede, ne münasebetle ta. 
nışlırmıştır. Bunlar hakkında 
tek bir ,,ey bilen bir kimse v~~ 
bunla.n hakikat naırnına ~dı 
olsun anlatsın. Bunu ne bilen. 
ne gören, ne de işiden vardır. 

Kornllof bundan sonra parçalanan 
a.damm ömer olduğu yolunda elde 
.mvvem delıller olmadığını eöyledi ve 

11ısyıe hUta..sa etti: 

1 _ Ehli hibre maktulün 3CHO ya 
vında olduğunu söylUyor, halbuki ö . 
mer 23 yaşındadır. 

2 _ Ehllhlbre geriye kalan parça. 
dan bu adamm hırlstlyan olduğunu 
söylUyor, halbuki, Ömer musıumandır 
ve sıınnet olmu§tur. 

s - Paıçalanan adam karnından 
bir ameliyat geçirmiştir, halbuki Ö • 

ınerin akrabaları ve halası blçblr a. 
mellyat geçtrmedlğlnl söylüyor. 

bahis mevzuu ederek Süleymanm - Ne sihirdir, ne keramet ~l ça • 
kendisini Anka:rada gördüğü yo. bukluğu marifetin bu zabıtlarda bil. 
!undaki sozlerinin tamaman uy - hassa yer bulduğunu Mlyledl ve §a. 
durma olduğunu. çünkü iddia olu bitlerin kendi hakkında ııöyledi#f 8'Sz. 
nan tarihte kendisinin Ankarada lerln mahiyetine temaa ederek: 
bulunmadığını. bunun poli ra • - Akli matnllyetı tabibi adll ra. 
porlarile isbatı mümkun olduğu. Porunca tesblt edUen Klrkorun iki 
nu <>övledi ve: harta ile allı aytık zamanı tayinden 
"- Süleyman bazı ~\rakı Mar U.ci7., her .eonılan suale "hatıranda de. 

set berber salonunda bana verdı ğll derteı1mdc yazılıdır yemin eder 
ğini söylüyor. Halbuki Abdur • mıstn deyince "başUsttlnc .. diye cevap 
duıTahman mcvzubnhs evrn.km \ ren kendini ıdareden ve admı bUdlr 
kendısinin gozü öniindt• bruık mektcn bile t'lclz olan bu zavallı 60 

4 - Otel kiı.t.ıbi ömerin allı 
kauçuklu ayakl~b~ kullandığını 
ooylüyor, halbuki evinde 14 gUn 
kaldığmı söyli.ycn Süleyman, Ome 
rin Mvle bir ayakkab1s1 olmadı • 
ğmı bildiriyor. 

"öylcmeğc mkAn yoktur Hunun tçın 
ceseUer morg& kaldırılmı§tır. Morgu,.. 
•vreceğı rapor hfıı11seyt nydmlntacak 
tır. 

lık thti;) arın lfadesi iddlıı mnkamı lçın 
n kuV\etll b r delıl tcşkıl etmel<te 

lır ... 

5 - öm-rin iki kruı ıarasrnda 
bir ben bulunduğu parçalarclım 
anln.5tlıyor. Halbuki b37.1 şahi~ler 
ömerde böyl,. bir ben olmadıgmt 
ı;ovlfivor. Bu ifadeleri ve bu te
zatla.n daha coğaltmak müm~Un • 
dür 

Un Rlrbakem&m do1asamlc 1'obnı •ıı 
~1rmek plAnbrını altU t t'tnıl tir. 
Tanklann arka,.mdan ılt rlll • n Hintli 
piyade ımvvetlerlnln n m il hu tep. 
lerdea o7..ııkta&tırnı' ı 'r ııı, Alııınn 
kal'11 taarruzun pü k rtııı l tlzerlne 
\iman kumandanlı ı bıı 'ol kolunu 
gcrt almak zorunda lmlııu tır 11."lr 
ınat tt-petıı için )apıl n mulın he bü 
tün g-Un ııUrmU<ı \I' im n tanklarilc 
Zirhb otomoblllcrl in iliz topçu u a. 
tetı altvıda ağır k •lıplam 1 mmı 
ta. DllnkU 1talynn t blı~I l.lb,ad.ı 
iki tarafın zırhlı kun <'ti rı ır ısında 
çarp.,malann devam etti ini hlldlr 
rocktedlr. Alman tebll 1 2l lııgllıı 
tayyattslnln dU ürtüldU~nıi luıbt r 
vermektedir. Mlh\er kunetl ıi dün 
Blrbakeme kafi• )llptıkları t ınrrııı. 
daa as evvel burad ı 1 müd fikre 
bee ırtDı tclııcJe beıJlnl'I d f ' t sllnı ol. 
._ teklifinde bulunmmıl ır da mlı 
dafller bu teklifi d rrdt'I tml 1 rdlr 
81rbakemden dftn Kahtren· gundcrl 
ltm bir metıaJda şUl 1 deııil ordu• 
Şbndlye kadar olt'luğtı gibi inse \<' 

tblll tıılerlnln yapılma 1 dr11am ettik· 
~ buradaki vaJ'.ly t tehlll• 11 '" ümit 
lllz değildir. Mlb\er m \zrıne 11 r. laŞt' 
llatlın:ma )1lpılan mUtt file taarmı: 
lan eenaıımda büyük mtırtardn esir 
lllındığı ve 6neml1 bllear 'erdlrlldiğl 
~ğreıdlmJttlJ'. 

En ku\-vetıi ihtimal rakıdR zehir 
bulunmasıdır kl, rakıyı da Tcvfığe 
bir mUddettenberl araaı açık bulunan 
berber Allnın hedlve olarak gondcr • 
dığl anlaşılmıştır. Berber All nezaret 
altına alınmış, tahkikata başlanmış. 

tır. 

tJııl<üdar mUddelumumlllği bundan 
başka, dlğer bir iddiayı dnhn tahkik{' 
başlamış bulunmaktadır. Bu, h d'st' 
hUkOmet tabibi Ali Rı7.aya haber ve 
rlldlkl n sonra, kendlslnln vaka ye.. 
rlnc ancak 4 saat gibi uzun bir zaman 
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nra gclml' olmasıdır. Daha evvel 

clebllseydl tkl kişinin ölUmd n kur • 
~rııııblleccğı ıddıa olunmaktadır An. 
cak, doktor, yaynn gldemlycceği için 
tl'eb beklenılştir ve .Malt.epede başka 
btr doktor da vardır. Bu cihet de e· 
bellUDiyelle uıceıenmektedir, 

Kornllof l;unrıan svnra ÖJenı Abduı 
!ahın lfad nd nykın gördüğü nok. 
laları 17.&ha b..-ışladı. Kendi evlnc ge. 
ı~n adamın. Ömer değil. bir Sovyet 
ı;atandıı~n olduğunu, bu adamın foloğ 
rafmın madam Öjeniye gösterilmeyip 
de ömerln fotoğTa!ının göet.erlldlğini 

anlamadığını, Tilrk ceza usulU muha 
kemeleri kanununa göre, iddia ma • 
knmınm maznunun yalnız aleyhinde 
<>lan dclll ve emareleri değil, lehinde 
olanları da toplamasını Amir bulun. 
duğu halde, bu zatın §&hlUere neden 
gıssteritmedlA'fnl ve mllddetumumhıln 

Öten adam Ömerdir demek iç 
bıiUin bu itirazı mucip hallerin or 
tadan ka.t'kma.sı liizımdır. Bu nol. 
talar aydmlanmnd:ı.n öten adan 
Ümerdir demek hiçbir mônıi 1fa • 
de etmeı.,. 

Vakit gecikmiş olduğundan mah 
keme heyeti, Komilofun mUdafa. 
lll!lma denm etme.s.i i~ mu.hake. 
meyi i>tled~ eoma •et 14 e bı. 
raktı. 

Diğer taraftan lkı arkada§ın dük. 
kAnda bulunan mangaldan da zehir 
lendlklerl ileri aUrUlmektedlr. lılaa • 
ınaflb henllz bu huuata katı btr f81.. ~~~ıııu~ar.-·-

(Ba,tarafı 1 ineicle) 
mümkün olctuğu kadar az za 
uğramak çarelerini düıJlınm~ 
tcredclüt etnılyeocği asikirdm 
Onları bundan alıkoyabilecek t 
ahhüt lcriıı, misakların, mütale& 
lamı huküm 'e kı~'metinden 
sa yer l oktur. 

.ıa ()()fl lann gün g;c;ıçtlkr.e i,ıe • 
lenalasaen!;'lnı lnkclirden geri k 
nıadıl.l:ırmdau kimo;e şüphe ede 
ıne?.. Onlarm bugün t<endi hl' 
!arma yapnl ile('('kleri en akılh 
Jıarel>et mUt:tcfiklerle bir ban 
c:.aresi aramaktır. rakat müttefik• 
lerln Japonlara kapılacaklanaa 
kat'iyyen ihtimal 'erilemez. 1"'~ 
"'' AuupatJaki mücaclele- iki ta
raftan blr-i:ıln katli surette e7.il .. 
mrsile nihayete ereblll"5e Uza'k 
Doğudaki boğu,na da ancak ayni 
tan.da bitebllir. ('ünkü her illl!d 
de ayni mahiyettedir 'e ayni hal 
çaresine ihti~ aç ~östemtektcdlr. 
Jaııonlar nekad!ı.r tecrüb~ balonu 
uçnnırlıırsa nçursunlar hif;blr za.. 
man müttefiklerden müsaade le 
mümnşat goremiyeceklcN:llr. 

Miittefi1'1erln A' nıpa harbini 
bngüntlen kazamlmr" nddedemiye
N:klert tabii ise de artık 7.aleri 
uzaktan ı:önnc•Je ba~Jadf,danna 
inanılabilir. MüttcfiJder sonra bU.. 
tün kuV\etleri~1e Uzak Doğuys 
ılönec.ekleri :f.ıınt:ınm çok ~eı:miye. 
ı•<'tfni dılsünerek orafla da kat.'i 
b"r tıı.'lfheYe \arm:ın. kendi men
faatleri,' prc-;UjlerJ lı'in zararlı bir 
hal ~re5i aramo~a mulıakkak ki 
~rdh edeedderdir. 

Hl\ e)in Cahit l' AT.CUı." 

Amerikan tayyareleri 
Almanya üzerinde 

\Ta.ı lngton, 10 (A. A.) - DU.n 
Huhr endüstri bölgelerine taarruz 
eden lngiliı uçaklarmtn sayı.sr SOO 
il& .100 dür. 

\'aslngton, 10 ( . A.) - DUn. 
Almanya fuerine yap lan hava a. 
kınlarına birçok Amerikan bomba 
uçaklan tirak etmiştir. 

\'a~ington, 10 ( • A.) - Loo. 
dra radyosu, ıfün Fransa halkı.na 
hita~n ikinci bır dilekte bulun • 
muştur. Radyo, Fransız hafıuna 

sahil bölgelerinden çekilmesini, 
bunun güçliıkler ynratacağmı, fa • 
kat buna k Unnmalan ıcap et.t.fğı. 
n cıöylcm.istir. 

Radyoda şunlar ılii.ve edilmiş • 
tir: 

·•son dakikayı beklemeyiniz, i. 
çerilere doğru t.emen çekiliniz. 

inhisarlar Vekili geldi 
(Ba~tarafı 1 incide) 

lar erkAru tanı.fından karıılannuftır. 

Raif Karadeniz, Hayda11>a§a.dan va • 
purla, lstanbula geçmiıı ve t.etldkle. 
rtne başlamı§tır. 

Bu 11abah kendi.sini k&r§llıyan blr 
muharrlrımlze Raif Karadc.nız kısaca 
deml§tir ki: 
"- lstanbula tetkikat yapmak için 

geldim. Bir batta kadar keJt,cağun 

ve vektüctime bağlı mueueeeıertıı 

muhtelit i§lerinl tetkik edeceğim. 

Bu arada, lnhlııar maddelerlnden tü • 
tün \'e içkilere geçen 10 martta ya. 
pılan zamların neUceh:rlDI incellye· 
ceğlm. Çay ve kabve idaremize ~
ti. T kiltı.t yapılmakta olmasından 

dolayı bu ay da satışlar esklai gibi o. 
lacnk. Gel c k ay, çay 'lie kahve ııa. 

starı tarn!ımızdan yo.pılacaklır. 

Tetkiklcrlnun sonunda matbuata 
beyanatta bulunacağım.,, 

HABER Geçe.ıı gUn yudık, in. 
hl arlar mUd rU ''blz normal ,ekllde 

t \ t yapıyoruz , dedi. 
birçok tuuın.euıerde 

r !arı bulmak mllmkUn 
ı mıyor hal tutun tiryakilerine 

ı tıro.b \Crm kted r. Meaelt. bu ab&lı 
ene Ankara cadde.sindeki tOtbcU • 

rln bir çoğunda "Batramaden., -a· 
:ı.s bulunmuyordu Saym ?elır:IDlıl lıll 

mevzuyla da al!ka.dar cılmman 11M. 
sarlann aıhk mt11urtıerl .... • • 
yaktterl mmmun ~ ,..._ 

)'Oktllr. 
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Mev~ımın en güze' 
konseri ... 

M ini ki T 
n nü bal ev n e a 

1 
ve 

sevinçle din edik.u 

Meşhur komp zıtör Adnan·ın 
kencı besteleyip çaldığı Karade

niz oyunları çok nık sıandı 
EV\elki glin Eminönü Halke

vi orke trası mevsimın son kon· 
serini verdi, Salon her zmnankı 
gibi · zıd dinleyicilerle hınca • 
hınç d uydu. Bu konserde HııL 
kevının Ar şubesi d'nleylcilere 
iki güzel sürpriz hazırlamı t . 
Bun rd n biri, iki küçi.ik yavru
nun verdığı pıyano \c kemaı:ı 
konseri, :Qi w erı de Paris ve Al
manya kotlS':!TVatuvnrlnrında 
tahsil etmiş olan meşhur kom .. 
pozıtör Ba.y Ananın sahnede 
bizzat kendı escrleıini calması. 

llkonce mınİ!?llini sanatkarlar· 
dan bah ed Um: Piyanoda dört 
morsu çalan lruc;ük sanatkar Se
vil Konunılp, d gcrli doktorları. 
mızdan ikinci cerrahikl niwi do
çenti operator Halıd Ziyanın kı
zulır. ) arının buyük anatkfı.rı 
olacağında §ı.iphemız olmıynn 
kıiçilk Sev il piyanonun b~ında 
o kadar cesur, o derecede hAkim 
bir tavırla çalıyordu ki, yanında 
duran orkestra. şefi Bny Cemil 'n 
uf ak b r mudahale ve yard.L'l'Ilına 
bile lüzum göstermemiati. Kil • 
çuk sanat ar oldukçe güç parça
lar çaldı: Lichncr'in (LlUe)si, 
BeetJıoven'in (E.iz için) i, Burg. 
mül er' in (M lekıer annonisı). 
ve Van Gecl'ın (Lcs Pap l on 
Kelebc!tler) ı falsosuz salındı \C 

QOlc alkışlandı. .. 
Bu yıl Eminönü Halkevi muh

telif vesilelerle bu gibi küçtik 
sanatkarları halka tanıtmakta 
bUyük bir gayret gösterdi, Sevıl 
den sonra yıne o yaşta iküçük 
kooıancı Rahşan Dündar sahne. 
ye çıktı ve iki hiiçük solo ile k~ 
ill< p•yaniste arlcad:ı..,ıık yaptı ... 

birlikte çaldılar .. sonsuz alkı§lar 
la kucak kucak buketler aldılar. 
Hocalarının bu iki yavru hak• 

Kında şimdiden verdiği not şu ol 
du: Mcmlck t, istikbnlde iki bü
'lik sanatknr kazanacak Bu ikı 

istidat, lm blerimizi Umiiıe, neşe 
ile sevinçle doldurdu. . . .. 

ırıl akışını, fiCn ~ir kad· m kah 
kaha annı; engin ufu}.}r.. d do~· 
ru açılan birgunıiniıı gıdi§iru; 
hasılı mlisbet, menfi; tatlı, acı; 
sakin veya gürültülu.. Birbirine 
teıad t ·ı ed n ne d r b • 
yat snhnesı vrırsa, ım n o· 
duğu kadar bir arnyı:ı. top anmt ·. 
Biraz sonra sı nı a onunda 
kend' 1 e görU U k n b 'lil bu e. 
ser hakkında izahat v ren Buy 
Adnan: 

- GörlilUyor ki, bestekar bir 
ar tırma yapmış .. yani i'er'de 
hazırı •a.cağı e aslı J:>'r senfoni 
ye malzeme tonlam1ş, dedi, 

Ne olun.ııa. olsun bu nrn~ 
lar bn.ş ıb:u mn. bir sn 
Bay Adnan ç 1dı - p 'y o 
dcta kon t rdu.. v G a t 
n!n varnttıZı tip eri v . hn le 
biıyUk bir kud;e'le ~ attı. 

Bay dn::m b nd • o rı ken 
di es rlerini , m w b ı~1 
Yepyeni hır mc ıı< t rı 

:Kilçük Sanatkar 
SEVİL KONURALP 
(7 ynşmda piyanist) 

dinlediğimiz bu morsulardnn bi
rincisi "Dağ sesler!" idi. Beste.. 
kar bu er nde dinleyicileri yük. 
:ıeı .. bfr dnğ zirvesinde dolaştırdı. 
Bundan sonra "Karadeniz'' ve 
"oyun"u, ses renk ve buluş itiba.. 
tiyle birb rinıden güze! ve cidjen ı 
orijinal parçalardı. Karadeniz o
yunculannın sesini ve ayak vu· 
rarak oynayışlarını. garp rnuı;i • J 
ki..i tekniği içinde kendi nağme. 
lerimızle, kendi husruıiyetletjmi7-
l gurdük ve duyduk. 

Bay Adnnn musikide dcnebi -
lir kı, bu escrlcrile yepyeni bir 
çığır açmış ve ilk defa biıe yer
li motıfl rlc i~lenmiş çok değerli 
öm kler verm: tir. 

Perhiz ve 
ldhna turşusu 

"Son Telgraf'' arkadaşımızda §Öyle bir başlık göz;lmıe 
ilişti: "Vali sporculara çay veriyor!" 

Sporcu olmadığıma mü~ir o~dum; içil!1 sıiladı. Öyle 
ya, sporcu olsaydım, valimızm h~ıye edeoegi ~u~.a 
harmanlanmış nefis Çin çayını --Çın çayı verecegını ne bılı
yvrsun, deınıeyıniz, v~li bu, ::-~ı. külüst~r çaylardan verecek 
dçğjl a!- Evimde demler, kilçuk be.rdaga kor, ceylAn kanma 
benzlyen rengini doya doya seyrederek ~d~ar, k~ç za
mandır hasretini çektiğim fili. kokulu, halıs bır çay ıçmck 
zevkine varudım. 

Kenclı kendime: 
- Hele yazıyı da okuyayım, Bak!Wım vali, çayı nasıl ve. 

recckimiş Ve kaçar dirhemi Dedim Ve metni kıskançlıkla ol.."lllXlağa başladım. Ve 
yazıyı biti;ince anlndığun .~u oldu: Vali, sporculara çay de
ğıl, çay zıyafeti verecekmıal 

Serlevha ile melin aras.ınıda.ki tezada ne buyrulur? !nsan 
::.a,§lığı okuyunca, valimizin ~porc~l~a ~~yvereçe~ini .,anlı• 
yor, Fakat metni okuyunca ış degı~ı~r. Çay verıyor de.. 
mek, çay ziyafeti verecek demek mıdır? .. 

El ilanlarında, filın tercUrnelerinde. makalelerde, kitap. 
tarda, kon~~a lisanımızda, gazetelerde çıkan ilAnlarda bir 
türkçe hat.ası, lisan bozukluğu. eivesizlik gördüğümüz, oku
duğumuz ve duyduğumuz zaman titizleniyor, isyan ediyoruz. 
Kaleme aanlıp "turi<çeye hürmet edelim. lisanunızı garip 
bir 6 kle sokm'ıyalım, lisan işlerinde zUbbelik ya.pmıyalrm" 
diye avaz avaz bağırıyoruz. Kolaç kolaç makaleler, fıkralar 
yazıyoruz. Sonra da, asıl şiyesizliği kendim!z yapı!.oruz, 
şivesizlıği, lisan ha.talnrıı;u bız yapıyoruz. Kaıdelere hurmet. 

r·"rk uım kf, bu eserler lay- 1 
rr "'~ ' ""~ -· ·\ı • ın :a asından U- ~ 

n ı ... a ... .,".,n.p ~'l ın. Zira 
mhl;iı. ~ .anlaı pekala bilir
çok nankör bir sanattır. Kon • 
serden sonra istirahat salonur.. 
da Hnlkevi Reisi Yavuz Abada
nm dediği gibi, böyle kıymetı; 
es r! ri pi· ~ a. çekmek ve teksi 
ederek hallt arasına yaymak 
milli oyunlnnmızı ve milli musi
kimızı korumak bakımından çok 
favda. ı bir iş olacaktır, 

tz'lk "&teren ae bi::ız. 
. H'°: ·.ooun zi~ de bizim dik'·:ıtıi olrnamrn rrrn. Muhar-

rir d bir çc.şl b~ı"t..-ııcn d " 1 tir .. ~teı in de ~1r <'ıe!1it 
gıaml.-r olduğu gılıı! Başkaları. dan rk :Y~ ! t rl·" , 
bu saygısızlığı bız yaparsak, bıze gfilerler ve ylizUmu.ze hay-

Ben bu satırları karalarken, 
bu faydalı işe önayak olmasını 
Emin"nü Halkevi reisinden be • 
nim gibi r'ca edenlerin sayısı pek 
çoktu. Musiki seven ve bilenler 
aynı 1htiync1 duymuş olacaklar 
ki, bu t menniye candan ietirik 
cclJvorlrı rdr. 

B" c bir teşt>bbüs, gerçekten, 
musi · ı .. ultürümüz için ~ok fay· 
dalı neticeler verecektir, 

Bu :ı le üzerinde bir lfilıza 
ol un duralım. 

ISKENDER F. SERTELLi 

kırırlar: 
_ Bu peı·hiz ne, bu 18.lına turşusu ne? .• 

Hali tasvir eyledim bin kere ey m/fnr. rtt, 
Olmadıu bir kere olsun inkisarımdan habir. 

.. 
Bir Ameri.Jralı mibon•r JO 

dolar kazanınca bunun 
dokuzunu devlete verecek 

LAEDRİ 

yüzde 10 bir yükselle vardD'. En 
fazla fiyatı yCks len madde is_ 
pirtolu içkilerle jiklettir. 

Halkev1 orkestra.sının hazırla. 
dığı bu zengin musiki progro.mı 
arasında birçok yeni parçalar 
vardı, Muharrir arkadaşımız 
Nusret Safa Coşkun'un ön se. 
zünde de söylediği gibi, bu sürp 
rizlcrden biri de kıymetli kom • 
:pozltör Bay Adnanın piyano ıle 
çaldığı eseılerdir. llkönce, eksan 
trik ve orijinal eserlerile A vru • 
pada şöhret bulmuş olan meşhur 
bestekar Gram tcin'in Recher
ches (Symphonique - Senfon.h 
araştırrnalar)lnı dinledik. Kom. 
pozitör bu eserinin mevzularını 
büyük ba-rpten Sonraki dünyanın 

nyanm rn b • ' şl rından ynrntılal'·.••••• 
2 blı,)ük film l:lrdeıı - l'nnn m:ıtlnclerden ltltıarr.n: 

Amerikan maliye nazırı Mor 
gantav da kendine göre bir harp 
le m~guldür. Bu sene 11 milyon 
Amerikalı ir&t vergisi ile mükel· 
lef tutulmuştur. Halbuki geçen 
sene Amerikada yalnız 9 milyon 
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vatandaş irat vergisi vcriyor~u. 
Önümüzdeki sene hem vergıler 
iki misli artacak hem de vergi 
verenlerin sayısı 15 milyona çı. 

Amerikalıların hiç hoşuna git· 
miyen vergi otomobil vergisidir. 
Zira büyük §ehirlerde geniş cad
delerin ve köprülerin başlarına 
tahsildarlar konllf,lIDuştur, her 
geçen otomobilden yarım dolar 
vergi ah"llaktadırlar. 

*** 

LALE Sinemasında 
lLK DEFA 

1- Has t arkı 

umumi seyrini gözönünde tuta- ::.· • ı tarihinde Bay J{ prıycl 
rak, bütün ses ve rcnğini, hütün 1 Abra an ... ta eyledığim. İstanbul 
nağmelerini hayattan tor'omı: . 5 ne l\ottr.in Yev. 5C53. c it 164 
Bay Adnaru dinlerken lbir "'ök sa.rrlı umumi vek.ıı' ı.ı...ı, Ycv. 1193 
gürültüsünü: bir coşkun denizin cilt N 16 ile lsl'l.llonl 5 ci N.>ter-
kükreyışlerini; hazin bir e 1ü1 j l'c 21·".·.H2 ta.r.i ~ i.cbu umumi 
a.lqa.m•nın grubunu; bir hasta • Vt .. fil um feshe stir. . 
ıun iniltilerini; bir suyun ırıl B neena. eyh k r tar t 

dZan: ;; ~~I E 
dil Ve on<ln.n ha ka odada kim e· 
ler kalma.mı tıı Bcdianm U)Uşmuı; 
dima •ı bini nblre uyaım cmıl tı. 

SıınJ.ii demlnld goz lcını:ı tırıcı ı. 
fiı'klar hep onun b yııine dolmu tu: 

- 1 nnflTlclnn çe 1 in'z! di)c 
ha:tkrrdı -

J."ak:ıt in )ıın eri.ek buna hiç 
n.1c11m11ı<1ııu <lnh:ı ~ ııl lııstı \C eh. 
nl uzatarak Be<llnnın nnrln HİCU
duna dokunıJu, bo~l' mırıltı1.ırln 
korku 'eren nT.ır nefc i l üzıine 
sam riı:ıgih1 .;fbl ~arptı. Bu teın:ı.s, 
bu bo ulc mırıltılar bir akşam C\ • 

'l':'ıd hatıraları blltUn fecaatiyle 
anlnndırmı~tı. 
Recl'anm 1,ızıl 

b ü tlın e.1.;rm 

cutlıı r 
rPe tl 

Fnk\lt he\h t bunun b lindc l ı .. 

ra !>l\plı bir bı lr nl nnmı~ ordu!. 
\ c iri O\dc muth bir lıuhın gı. 
bi i.11crin tlal :ı bıh ık bir ğırlıl .. 
in ı;olrlı ordu.. Bcctin ıııırin 'tıcu 
dundıın umulmıy:ın bir çe\ 11,lık'e 

iç e:c: çık •mRd:ın :)erlnclcn bir 
yny ı;ihi fırlnyınra edlrin ;\ anıu. 
daki bodıır ma<tsdnn büyifü 'e n 
b'lr mndeui tnh1:ıyı kıparak ıizcrl. 

ne td ran lıoro. nihdeli erkeğin 
r· ir ha\\ n ben hen b~cıuıa o 

lan•:n 1 uHeti le hıdirıll. GC'n bo. 
f'Uk bir hınltı, \e 1 a cf.er ynnıu 

k fllvnnın ti ıl n ai;'lr 

Tamamen renkli 

2-VAH$i AŞK 

ıtib:ıren B:ıy Kapriycl Abrayanm 
imaliıthan..,mle hiçbir suretle nla· 
kııaı olmadığını ve namnna hlc;· 
bir iş yapmağa mezun olır.adı;;uıı 
illin edencı. 

flnrun Heris mensucat 
f brıka<11, Çakmak~ılnr, 

\'ali c Han 82 ı t:ınbul 

'c f)cs bır yu\ ıırlanııt .. 
Hedi!\ ku.lm hnlmm U tUnde ÇO· 

ruıılnriyle kocıar.ık pen<'eren1n ağır 
perd~lonrıJ p:ırc:ıh~ p IJ'f;Rlıya !'il, 

~ mlı ve ~nıı bir tüy A1hi kalclınlı, 
Ş·m<ll tmyu 'c in 1 ~ece keskin 
,.e acı bir feryaila yırtılıyordu: 

- tmdıı~ ! tm<lnt !. F'lll" ! Uurn. 
,:ıa !tatil \"tl.." ! 1. 

_ Jfatil . K ttl !.. Beclrinln ka 
ı ili buracln ı.. tmct!\t !. Kosun beni 
hnp!i~ ~iıtU.- in!. Kurtarın bl'ni: 
l'urtnıın ı.. 

U r il · 'innlvc ~nııı bos \'C ko. 
ran1 ıl< l 1• ı m nrı1:ı tol< nyak 
re 1 ı .. Ve ğ<'('('n'n irindc ııarlı 
van ılniCormı lı keskefler belirıll. 

il- 1(. :{. 

He<'lbnbt flef'llnnın ke<:kfn ferya. 
·iı !!'t'Cl'nhı ;\ umu!ll.lk vr ko "' ka. 
rnnh,'11lr h11'erkcn. ı !llZ dağhınn 
DJ'8smı do1 rluran sisli ve kalın ltn. 
r"ıılı-;ı lrn<'.nmnn ejderha "ih1 yanp 
•!eten Tormı ekstJrt'!l1nirı lt'1tl 1tllz
lii lolcomotifl hunldıya hı'jılclıya 
u:zakbrıı sıkıntılı bir yoleıı tnşı. 

l'ilrcln: 
Ru uzun olb.ra rılınn bütün 

\oJcu1o.r yolun ''c gc>Ct'nln knsve. 
t ni cluym mak !çtn uykuya dalını§ 

Mutfağa cuılacalı tablo 

kae&kt.ır. Sebep meydanda: Harp. Nant satış salonunda "Posta 
arabasına hücum'' isimli bir tab_ 

Amerika vergiler hakkrnda lo satılmıştır. Kimse artırmadı. 
propaganda yaparken aunları Bir dE'~:konlı çok ucuz bir fiyatla 
söylUvor: Senede 500 lira kaza· tabloyu aldı, &0nra bir mutchar: 
nan bek!r bir İngiliz 156 lira FJsına götilrerek bu tablonun 
vergi veriyor, Halbuki Amerika~ı kıymetini sordu. Mütehassıs 
olsaydı 30 lira \ergi verecektı. Posta arabasına hilcum tabo:ıu. 
Evli fakat çocuksuz bir lnglliz nun XVI ncı asr n meşhur Ho. 
500 lira~ık kazancından 126 Ji. 'andalı ressanr Dirk·::nasm şahe 
rasını devlete verdi~i alde ay_ seri oldu'?unu \'13 huglinkü Fı a:ı
nı şartlar içindeki Amerik~lı hiç s1z parasıyla yarım milyon 
bir şey ödemiyor. Amerıkahlar rran.<tan fazla değeri bulundugu 
bılhassa bUyftk serv l~rden ver nu söyledi, hattd bu fi} atla E:alm 
gi alıyorlar. 1 milyon dolar i<n- almak da istedi. Fakat delikanlı 
ıanan Amerikalı bu sene 733,000 buna razı olmadı, Ben bu tablo· 
dolar vergi ödedi, gelecek yıi yu alırken satmak iç'n değil, 
900.000 dolar ~eyecektir'. mutfağa asmak için almıştım, 

Amerikada fıyatlar bırhayli kıymetli de olsa, kıymetsiz de ol
yükselmiştir, Gıda madde'.erindc ı n. oraya ası acaktır, cLdı, 

lnr<İL Vııgoıılar<ln ağlr bir hn\'a 
bulnna buhuıa ardı arkası ke iJnıi
);en hkırtılına. sanbyordu, 

Ferhat, garip, meyus \'e umit
ııjz ı-·-:rha.t uyant;•tı!. 

Bu~"'Ulanmı~ (Jen<'eı·eye ~ıtmah 
tıışmı <layı) :ırııl< dı~:ırıclakl ı!.hk 
karanlığ:ı. bak1)or, göğsüne sıt. 
rmyan r~fe ini birbiri nrdrn<lnn 
yakhğı 1~ ra dumanlarlyYc boğ. 
m ğa. ~alışcy·orc1u. 

f:cnı; aclıun bu ıt:ıJ<ikada belki 
ıliııı) nnm en betbaht en \imit iz 
bir ı~tımb'yle bunıı.hyordu. 

O buı:Un. Oö ıül !:'" ıJt gittikten 
Lılr <rınat sonra dıssrı fırlamış etra. 
fı ara .. tıınu<ı, t 0 krnr odasına döne
re'l< her luıpı çalınışında ~ıç~mk 
Ucdis~ ı beklC!nl tl Otmç kız ona 
mut laka geleceğini söylemişti. 
Belıleme;;. met-1 '"'(lu. Onu arama 
,ğn ~itmekt61 hiı:blr fayda ummn
ynrclu .. madem ki gelecekti. Sıkın. 
tJClnn lınna'dıkçn dıpn fırlıyor, 
fıoka!:ı ba'tan b:ı.'8 dol1111p gene 
oılıt~moo be'ldemeğe koyuluyordu. 
f.'nkat son dısan çıkışında kapının 
öniine gelmi" '.>l:uı bir telı?nlf mti
\'e7J1~·1e karj'ia~n.. Münırai onu 
gôrlince: 

- Ferh:ıt bey iz mi iniz? Dl. 
~ e cıormuş, e\·et ce\·abını alınca: 

-· Bir tolgıufın·ı: \'ar • diyerek 
ı:ımta mdan bir t~l~f ı:1kamu"tr. 

Ferhat Umit ve !la.kmlılda tel. 
gralı ar.ınr.a kapının önUncle dona 
kalmıştı. Bu fMıa bir haberdi!. 
,\rn~~ .. mdıın ~elıyordu •• 

"Baban son nefesini vermeden 
seni ı;ormo~ istiyor. tık vaıııta ile 
tierlıal hareket et. Amcan 

SAİ)I 
Ferhat bu fena hnbcrli telgnıfı 

elinde sıkarak yukarı odasına 
koı;ınu:t, hilA h:uır Junuı \'alizle. 
rlnj güzden gcçinnİfJÜ. Saate bak 
tı. Tam trenin hsreketlııe bir saat 
\'ardı, Dü~Un~k hiç 'nkit yoktu. 
İ'.'ini kemiren lntiz.v \'e teret"lcüt 
\ e lı:ıtti o l,'llrip ve kn\'\'etli ask 
bile onu, ıı la öfüm döŞeğinde ı.en. 
disıni bekliyeıı za\'alh babHma 
koşmaktan mencdemezdl !. "ı>err.ck 
ılıtlyar ba!:ıa;;ı llört senelik bir hu 
retten sonra. nihayet sevgili oğlu. 
nu :•i;nneıl :ı Umltslz Ye malızun 
ebedi uykmmna. varms.k üzereydi! 

llayD', hayır .. Ferhat bu iyi 
kalbll, sabırlı \'e mert babayı ha
yatı :pahaOJma da olsa bekletemu. 

(Guetem!zba blrtnd .. "18SDldıı 

batlık yaıımdald tarttı QerÇe•erotnJ ek. 

Uyerell eönderecelı oıruyuco1anm1UD 

ticari mabJyetı llab otmıy- KUçW& ... 
l4nlan parun netrolonm.) 

Evlenme tek/illeri: 
• Yaı 25, boy 467, kilo 62, buğday 

renkll,blrinel smıf marango.z ve mobil 
yacr, ayda 75 lira kazanan alkol ve 
sigara kulla.nınıye.ıı bir bay; bir evi 
veya dük.kAnı olan namuaıu bir bayan 
la evlenmek :istemektedir. Dut da ola. 
bilir. (Biçer) remzine müracaat • 874: 

• 24 Y&§mda, kumral, buğday tenli 
il.le tahlilli, bira.il emllki bulunan, ma.. 
.zlal temi% bir aile km; 30.40 Ya§la. 
rmda, yüksek tah.eUU. &fır tıaııı, ctd. 
df, evine bafl1, aylık kazancı 120 lf. 

rad&n &f&l't olmıyan blr bayla evlen. 
mek istemektedir. Serbest meslek sa. 
bibi olanlar bllhaua tercih edlllr. 
(F .K.) remztne müracaat • 375 

• Yq 27, boy 1,78 ldlo 72, ticaret· 
le me§gul, aylık kazancı 120 lira olan 
bir bay; yq ve boyu ne mütenasip 
bir bayanla evlenmek istemektedir. 
( Kı.smet) remzine müracaat • 878 

I f «TIYanla:r 
• 17 y&§mda ,ortamektebln ikinci 

sınıtma kadar okwnuı bir genç, ta.h· 
allile mUtenaalp bir 1§ aramaktadır. 
(S.S.) remzine mUracaal 

• Askerliğini yapml§, yülaıek tah. 
sile devam eden bir genç; 5 ay lÇln 
ücrette blr iş aramaktadır, Eskl yazı. 
.ın mükemmeldir. (H. 8) remzine mu. 
racaat. 

• Bir genç, ortamektep ve Uae 
talebelerine ·•geometri, aritmetik, tt· 
zlk, kimya, biyoloji, nebatat, tranmı. 
ca, realm,. deralerinl mükemmel ver • 
mektedlr. Ders ııaaU 25 kuruştur. tr 
Uyenlertn saat 11,80 la 12,80 araamda 
GedllqıB§adıı, Ballpap. yokU§unda 
Bıuıdıılcı thııan aokak 28 numarada 
ı Ahmet Kına) müracaat • 2 
Aldınnq: 

Afal'tda nımb:lut ,...... ...... 
ınıyucu1armuıml a.amlarma pim 
mektuplan ldarebaıwn•ntea (~. 
ıan bartç) bergtıa .aı.ııtan ötleJe. 
kadar ve .. , 17 el-. eoan aldını9-

tan. 
(H. 4~) es. Gllrcan) (Ş.CX.)(t2 B.R) 
(E.N.G.) (Sevgi) (F.Z.) (Ş.U.T.) 

<Acele) (Ar) (H. Önsal) (GUllz) 
(Ş,F.1 (N.N.) (B.T. •S) (N,C.K.) 
(Pembegül) (Gün 40) (Yedek Deniz.. 
el) CE.L.) '(Tekca.n) (R.R.G) (Gar) 
(T.H,R.Z,) (E. Ural) (A.lıı:I.) (Ş.U.) 

(Ş.'B.) U!l,O.) (Naclye Dindar) (Köy) 
('.ff.B. 888) (Yardım) (Ratk1v) 

(Mihrace) (El.N,S.) (S.T. Yalnız) 
(İsmet) (B.L.M.C,) 

Kaymakamlar arasında 
nakil ve tayinler 

İstanbul muhakemat mUdllrlU• 
ğüne devle~ şflrası müddeiumumi • 
!erinden Arif Hikmet Yaına.noğlu 
tnyin edilmi:itir. 

Kaymakn.mlar arasında da bczt 
tayin ve nakiller o muııtur. 

Gö!paz:ı.n kaymakamı Reşat At
ir l{5yceğiz kaymakn.mlığma Kel
kit kaynıa.lt:unı Hamdi GUry~l. Ak. 
s:ıray knynuıkamlığona, Tarsus kny 
makamı KIU:unn Tuğman Silifke 
knymakrunlığrna Sll!fke kaymaka. 
mı Nıhat Danişm~ Tar8US ka ma. 
knmlığma, Torul kavm.akamı hzet 
H.ıravuz Boz<loğ:ın kaymaluı.mlığı
ıııı Bevtilşşeba.p kaymakamı Kemal 
Tnşkıra.n Şirnak kaymakamlığına, 
Şinıa!· kayzr.aka~ı Fn1.1l Knft.anoğ
lu Eı·ba kaymakamlıgma, Bayra. 
mıç kymakaım Şilkrll Alptck'n Ka. 
lecilc kaymnkamlığma, Bozdoğan 
knyma.1.tamı Vııdi Ö.zdemlr Kelkit 
k:ıyrn knmlığma, NUMybln kayma
kamı Hakkı Ge~coğ' u birinci u. 
mumi mUfett.iljllık yıızt işleri mu. 
dllrlCğUne naklen tayin edllmhı • 
!erdir. 

tlil Ona k05-"lW, ODD kuca"byıı 
cak, nk salcnJh muhterem bıııtmı 
ı,?öğsl\ne dayayacak ve orada on 
nefesini ra.hat nhat verme ine ve 
yu ! h~Ud, bell<j de kurtulnıasrna 
) ardım ~ecekti. 

itini yakan hlr hasret atcljiylc 
hiçbir ıey dU11Unmeden \"alİılerlni 
yiıklencll ev sa.lılblne nrele bir Al. 
lnhn ısm:ırladı'k diyerek kapufan 
ı,:ıktr .. 

Etrafa göz gt"tdirdl Şoför Hay. 
ıian meydanda giiremech. Ne ha. 
bae.'ln, ne gli1eryijzlll, ne fedakar 
bir genç.ta o!. G<:remcyince :içine 
tnhar bir gariplik çöktil. Birden
bire ktmsesfz1ik aeısiyle sızhyan 
kalbi hem ı t.anbnlo h<'m gideceği 
yeri yadırgwb. Ak,amm o lıre do. 
kunsn rerık<ıizUği de timdi hfora..'1 
<lolo bir hisle içini e7jyordu. V~ü- ' 
tüf'l\ bir ürperi,le ~ağı doğru gi_ 
rlen ynbancı bir taksiye f~aret e
clerek e~nnı ycrle&tlrdl. Ara. 
ba tıar~et ede~n dört seneılir 
içinden her 7aman n~·,. ve Uminc 
gi!Qtlği lot 90kağa bsktı: Boralar. 
da binlerce hatırası, 3hncli üz.P.ı ine 
nkşa.m garipliği ı,:ökerek mahzun 
mahzun arkasından Ul'Uklu.1ordu •• 



-z d ,- b ı· n d e 1 1926 da Geliboludan Londra -ya dömnüştüm. Gelibolu bende 
pek hoş olmayan bir hatıra bıra.. 

HARP VE HAYAT 

1942de 
Londra b 

• f • kan bir yerdir. 1915 de yine or~ a C 1 a daydım_. Hc_r ~~~e _benden da~a 
eheımnıyctlı lbırısını vursun cliye 
atılan bir Türk güllesi bacağıma 

üba'nm ş·malindeki sularda, eski bir hazineyi ~!=?If~~; 
zerinden 11 sene gc~tıkten sonra 

lngiliz gazetecilerinden O. 
ven Tvidi Londrada bir 
müddet kaldıktan sonra Mı. 
sıra dönmÜ§lÜ. Londrada ge. 
çirdiği üç haftalık zamana 
ait görütlerini anlntan en' .. e. 
resan bir yazısını o~'llyr.acu
larımıza veriyoruz. 

arayan bir dalgıç, peri masallarında r:~ö;:?J:~iSo:. ::~ 
lduğu gibi, korkunç bir macera geçirmiştir tEIE1~ii~~§ 

İn Amerika, tahli iye lr. göstermi.tl ki, bu sayede, biitiiıı 1 ('!8, açmaj;r:ı muvaffak oldu \'.e hiç 
ket~ Küba imalinde, Ba. dal~çla.m b~ olmu tn. dü~linmcden içine dn.ldr. Burası, 

L_ sığlığında, dört yüz sene ev. .Jon Erlkson, ilk enel çıknnna kaı>tanın lmmanda kabinesi idi. 
~llnı, olan bir İspanyol yel- ııUiul:ınnı tanzim edebilmek ınaı,. * * $ 

lllde bıılunduğu söylcneJl bir sıulfyle, enkazın yerini ve ,-azı.re. Eriksoıı, yan .. ına kadar lombar 
~~ ~dcıt.rnutra teşebbü ettl. tinl tn3 in etmcl< için bir tecriibe del!lderinden girml~ deniz yosun. 
ıt.• lıs l! i sırasmd::ı bas dalgıç dalısı yaptı. Kumluğu aradı. ta. ları~·Je kaplı olan bo kabineyi ea 
...,tik'JOb d ' 1 rndı, nihayet, orada, keresteslıılu na\lıra karşı en emin bir ... ·er' bul: 
lc"h-- , . ehsetli b r macera. 1 d ·' ..... ~ 1 ıınğlamlığ, ylizünflen, clört asır< an u. O, cana\'nr çeldıtıı ~hlhıccye 
lllıt\ adMOU: ~~al sahillerin- beri, snlarm tahri11kir tesirinden kadar. burada bekliyecekti. 
'" l!aıı"81a toplu eclalıınndn kendini korumu~ olıı.n g.eıniye mst. Dalgıcın, hatmna gelmtyen blr 

Olan halk arn mda asırlarca ladr· ~ .. .. h:ıl nllnıa geldi. Jilmbilir, denizin 
:ın oğuıa dsan ' b . Gemı, yarı yanya kuma ~omu!. <'ereyanınılan mı, voksa dalgıç el 

bat11 'a intikal .,;~e e:zı)~en mUştU. no yerde, denfa cereyanı b1<1.-:sinln nb"T7.lıi;'1lldan mı nedJr • 
ı llihayet lht" e 1 ,.e ;ı ~- pek ku\"\·ctıi olduğu için, ince kum gemi f:.t>knesi d:ılıa ful~ sallan '. 
tlıll'blltl~J _ı~r arın ~ t Sf ı; j lnrı so.rnru'f·or, hatta gemi tekne. nıağ:ı ba<.ladı' sonra yanladr \'e o 
da!ııann h etrı r dey 0 mu)~ 11

" .,fni de lınfifre knmldntıyon:lu. nun araldc b;rnlrtığı karn tama. 
)', a un ın n, a ır ar 

1 
ı:: * * . • ' · 

" hıtnn fada Bahama kum: • mıyle lcapa.n<lı. Kapı k:ı.p~nmca. 
"tı !:arpan "~ i~lmlcki adnmln . füikson, keS!inl tamam~amak ı· ha,·n borusu ile l.!>timdat ıpı, lı:apı 
e hlllu•<ısa .,.ôtUrm h"te ld ğ~ ('ın, yanına fkı muıninln_ı afn_rak, He pC'n'a.7. arasında c;J'kı,toını~tı. 
'oıııarca nıt::ı liralı~ hnz~ne:i ·• birrok ılefnlnr c~n, denıı.e '?di. ı~nkson, bu Yıuiyett.c eski ts. 
tı.ta11 bir t 

1 
••• '5 Artın, çılcarmn planlnnnı tanııme panyol genıisinln içinde mahpus 

ta 'l<lı ~p:ı~yo mb"ıellltının ı.ım ı~efmiştl: fakat o esnada bir kalılı Biraz sunr:: lrnlaklsrr o,'111 
~lr gc,.,:c,, en ne cr,l :nr:uı mlih!m nol•tnyı t3yfn lüzumunu dam~ı:-a n~r.esı cİ~ralmaj;-a b:ıc;la: 

1 ~ •e ecrc'f nn cc e.n bu 1 1 ıl •k b d r · · .,., ' "' 
ş faciayı bil~tyorlar. 1 1 ssc <'rt ' u e a, nn~a~·ınll'rıııl (]r. Atomdan !'!Oğok terler bo~anı. 

"' * • karaclıı. bımlmrak, kenclısı, Ynlnv: ''Or bası dönüyor "Özleri bnlaın. 
el•· b "-Jd · • "' ' · ' "' 1 l\enti gemi! l , . d nçıl· a mıı .... r. Jlluıwin!erı, ha,·n hı. yor<lu. İçinde bu1unduğu tehllkeyt, 

• Zlcl'tte &e'-"nler tl( e\ rınl e,t hli' ı lunıbasma \"e istimdat ipinin \"ll.Zİ. harnc;ı1.lı".-tan ooğu)ıruık Uzere bn 
''ıl" ' "' 13 ~r. ro • e • eti t ı· 1 d . . • :ı 1' Genıllcr, "'idc1ctli fıı1ma. • • 0.e nezare ~ ıyor.:ı: '· • lanrluğunu anlamı~tı. Kapıyı açfna 
lıı "•k ılc ~taz:ışn uğrnr, lçlncle- F~nkso~, <1enlzı~ dıhı!1e ırulli(i sı Jfi?nndı. Açamnzsa ölüp gide. 
eli <ıtılar , c sen etleriyle cleni. z_aman, bıra~ ozagmda, e~ telılll.e. ~oldl, 

1 blnt boylardı. Kolluma ha. l tı. cinsten bır köpek halrgmm gU. Dalgıç, elindeki gfililngü kapıya 
.~7na, gU, eneerk saatlere~ ~ ıı. müş reng-lndeld ~öl~esinl gördll ,.c indirdi· Ağıu;, hlUft, c;ağlnın<lı, kı. 
1 

1 ı )alıut bir tahtn direk par. fena hal~e Jıorkto. Jhçmağ'll ça_ rılınadı. O, hımbar dellklerinı'len 
;a l~tunarak günlJrcc <lulgn • lı5manm ımklinı ~·o'khı: fııkat ca. ıle çıkamazdı, çünkü clalJ!lÇ elhise. 

k "11Uıtdc üriiklencn za\:ıllılıır 118\'lU'I ko~_kutup kaçırtro:ıı1an ba::;. ..ı, istimdat ipine \"e ha\'a borusu. 
h•;'tler t~:ıdütlerle yarabbim k:ı çare go~yo~du. · no b:ı~lıyılı. Bunlan kesse, üHhn. 

11ırJıttlığın:ı kn\ ucmbllirlcnli , 1 IJalgıç mo~re .. inm slipnbm~. aç1 1, Le ıuu,ı~-ın:h. 
o ~aınaııl 

1 
• 1 t 1 r, ı.uyun lı:lne Jıava lmçh ve b<ı,•lccr. !hı o.;ıra.larda :vuJmrıflıt bulonlll'! 

~Cl'ıııeıre \ lan a, un< •' •• 'jab"ll· su kabsrcıld:ın 'Ücudc ~tirdi. 0, ITIU!l\ İnleri de~i;,ln aibfnde ı:a~ ri 
·•qe~ t> c ,:ızanm yerıııı ı . 1 f 1 h · · .. ' · • • 

!;t l'nn t 1 1 t 1 f mıı. lın~ ' e a, e:ınnnır an, u marıfetı. t ahı• bir c;eyler <-Crc.-ya.n "' U~ıni 
C-.1 i~tl ;aı·ın c "

1 
.,,t· c gru le knçrrmış1 ı. Köpelc b:ıh,h'l, h~ tın. ıi..,setmiıı olacaklar ki, lklsj fılnlen 

on.... et ı nıem ı; J. 1 1 kt b •·- ~ 1 " • 1 . :•, o Mırlar<la, batnn gemi. ~~c ' an :ı~hll ı>Sb"ll, so ~ <a0gr11 ı ('~gcı ahla_rn~ u tatarının _!1• lıın . 
tl l\\iht1Utn

1 
k ir,:lerinde':ii scr\'d- ~·ıLZerck dalgıca yn•daşma •a baş. \ duını yer~ ınclılcr. Ilı' ~ıraııa I~

aıil tır~l'tn~lı:' idıı ne aletler ve lntlı. 1 rik'-on. b'.ı.51 ıl5nmiis, nefe5İ hlmn 
il) ~eler, ne lfo bugiinkü munz lMk on, bn tehılit karsı~md:ı, mıs oldu~u icln b:nılnu'" ,.e l:alli. 
l"dı e ~'ll•tı t:ı.1\ll;;;i c sjrl,etleri karaya )'Ük clemiyeceğlni anlayın. nen1n ic.)in(lc boylu boyunca. 01.an 

• ,. • " nılan tlol:ı.yı clcnizin (t'- ı ca, ceUimc~ ~nN$l ar:ımağa ba~ln- mı-;tı. 

t inen l'n etler 'bir ... ,, ( clı. Gemi tekne~infıı yanmrla Mi. Jlat~rr, m•ı:wlnlerf, rnnnvnr.:lnn 
itin b" h" ' muuııc 1 h" ka 1 .. _ ... ,_ ' 1 nan ır ıkfıyc m ,-nn 

0 
1 Ornclıı bn unnn ır pıyı 7:0r :ıyın. eser ı:;orm\,,"'''"'"r. .,/a m1 tııwn l>o • 

, on e L • 

nım Harbin baş.ından:beri Lond· 
rayı· görımem· §tim. Onun için bu 
üç hnfta banaı çok enteresan gel
di O kadar enteresan ki herkese 
anİatmaktan kendimi alamryo.. 

munu ~~§. ıba~a bir asır ada.. 
mınaı bcnzıyordu. Çantamdaki 27 
çift çorap için benden çok ağır 
bir gümrük resmi aldı. 

rum. Londraya geldiğimiz va.kıt or. 
Evvela yeni bir İngiltere ve ye talık ıkara~tı. Londrada Lank 

ni 'bir Londra ile karşı.karşıya ol. ham otelde kalmak istiyordum. 
duğumu anladım. Yenilik her va Telefonla oteli aradım, ıbulama• 
kıt çekici bir şey değildir. Fakat drm. Bir taksiye atladım. Şoföre 
yeni Londranın ve yeni lngilt<ırt'- otelin ismini verdiğim va.kıt şo • 
nin çekici bir tarafı olduğunu id. för güldü: Harbin b~ındanberi 
dia edebilirim. İngiltere toprağı· Londrada olmadığınız anlaşılı • 
na ayak basar basmaz her vak1t yor sir. 
rastlamaktan 'korktuğum bir ha İngiliz şehirlerinde bulunan aJc. 
kikatle k~ı karşıya. geldim. Bu rabalnrnna gel~imi haber ver • 
hakikate şu ismi verebiliriz: Hn.rr, mek istedim, te!efona baş vur • 
halinde !ngiltere ..• Güımrük dai- dum. Şehirler arası telefonu iş
res.inde kısa lbir zaman g~irdim. liyordu. Konuştuk. evvela sesim
Pasa;;ôrllarm ve eşyanın mua - den beni tanıyamadılar. Kendi -
yenesi eskisinden daha uzun sür mi tanıtınca hayret ettiler, sonra 
medı: fnknt bu kısa zaman da brı. sevindiler. 
na lngiltercnin h::.rpte olduğunu Ertesi sabah kendimi iaşe cet. 
anlatrnıya kafi geldi. Pasaportla.. veline kaydettirdim. Bir hüviyet 
ra pakan b~ ıgözlii1dü kumral varakası aldım. Ayrrca bir gıda 
genç kız rna..o::anm gözünden koca vesikası. bir kullanılacak eşya 
man mavi bir Jrurşunkalem ~ek- vesikası, bir elbise vesikası ver .. 
ti. Bu genç kIZln olinde duran diler. Şimdi harp halinde bulu ~ 
koca kurşunkalem haykırıyor gi· nan lngiliz millP.tinin lbir ferdı 
biydi: Biliyor musunuz, lngilte- olduğumu anlıyorum. 
re harp ediyor? Çantalarıma ba.. Gıda karneleri canımı rıkınadı. 
kan ihtiyar memur yaş mefhu • Bir apartman kiraladım. Kapıcı 

'tx'nden karnelerimi istedi. Bu 
nısu IJ<' i~1imdnt ipinin, kapı arn. 1 tedbir 1ngiltereden ayrılan kim• 
sına sıkısmış olduğunu gilriince, selcrin karnelerini başka vatan • 
ııstntannın orn<la Jınpııh kalıhğtm daşlora vennemeleri için alınmış 
nnlamı ltm.lı. Gliliinlilcrinl lnılire • ı tır 
rek J,ııpıyı de' ir<llicr ,·c k:ıbioe)e Yiyecek bol. Herh:ı-!lg~ .büyü~ 
~irditer. 1 bir lokantaya gircbılirsınız. Gu. 

J;M•!>On blrlmç dnkika clnhn ~eç mils tabnldar içersinde yemek 
mi ol aydı, ntüme mnlıkümılu. yiyebilirsiniz, yemek yerken h~ 
l\lnn\1nleri, bin mli51i:ül"ıtln ynkn- mı kolaylru,tınnak için çalını:.n 
lnt!ılnr ·e onu ıleniı: yüı:iine ':ılmr. orkestrayı dinliyebilirsiniz, fa • 
dılar. 

1 

kat en kibarından en adisine ka. 
Bn!i ıla mı: Erikson d"<truca. ha... dar her lokantada yemekler bir· 

' " · · · d üç ka.ıptan faz.la t.nlı:ın .. Yc ~bHiriiltlU ''e nn,.nk nHı 

1 
bırının arnl iT, • • al tav 

hııf1n'ı ' ı,:r tNlıtYiden sonrn aya. yemek yıye~CZS!WZ. ~ . ~ + • 
ğıı kalkabildi· san serbeSttır. On~ ıçın ıs~ • 

M. nastm <lzo1~~ 'seniz ilave olarak bır tavşan ·yah 

5 

nisi yemek her r.!ü.n elinw-* 
Kibrit ~ eipra ~il~ 

bır mesele yaıat.ıyor. B .. !ılar ,·s 
sikn.ya tabi eşyadır. Ve crdu içır 
lazundtr. Fakat ~iviller bu husm 
ta istediklerini elde etmek im· 
kanına malik değildirler. Hele 
kibrit gayet ehemmiyetli bir m<'
sele olmuştur. Bugün lngiltere • 
de her vatnndaş cigara.sını yak . 
madan evvel etrn.fa bakıyor ve 
cigarası yanan bir insan arıyor, 
Sonra böyle birisini görürse cı>. 
binden ucu yanmış kibritini ~.ılca 
rıyor, göpü karşısmda.'kinin ciga 
rasına tutarak ateşliyor ve bu 
bir an içinde yanıp sönen çöpk 
cigarasını yakmıya çalL~;;ıyor. 

Bu fedakfirhkları yaparken 
gurur duyuyorum. Çünkii bahis 
mevzuu 1n.giltereni,ı hayatıdır. 

Elbise karnesini muvaffokıvet 
le kullan:ıbilmek bir bahsi, mulı. 
telif kelimelere bakn.rnk an~iklo· 
pediden öğrenmek kad .. r güçtür . 
Bu karnenin sol sayfas~nda e:-v.: 
isimler{ ve eşyayı al·mnk i<'İn it~ ıı 
eden kupon sayısı yazılıdır. Sa~ 
sayfada her insanın kullaıuııP/a 
ha:kkı olan kupon miktarı işuı e 
edilmiştir. Birşcyler almak ist • 
dim. Bu alacakla.rınıı bcsaphya· 
bilmek kin tam bir saat uğra~ • 
tım. Nihayet 7 kupcn ver.'.?rek İ· 
ki gömlek, bir kupon \'erer 
dört yaka, iki kupon vererd; 
dört mendil aldım 

Mendiller bilhassa bana çok 
18.Zlmdı. Zira ağır bir nezleye tu. 
tulmuştıım. Fakat Tanrıya cok 
şükür ki lngiltcrede füıc: 'esikn · 
ya tabi değildi. Ve ca..anelerdc 
burnwua çek ek nı:ı.ntol, <iksürü 
ğümü giderec ı,az.>tiller vardı. 

!ngiltereye döndü~m günden 
itibaren her rasgclı'l:ğim adam 
bana nynı suali soruyor: 

- Lonıdramn bombardıman. 
dan sonraki halini nasıl buluyoı. 
sun uz? 
Lond~a heyeti umumiyesi it -

bariyle cok değişmemiştir. Bont 
Ştiritte birkaç harabe var. Piga. 
dilli ve Sent Ceyımia bir maden 
hamuru halinde. Sen To-mas has 
tanesi de i)yle. Londranın maıı 
müesseselerinin bulunduğu Sili· 
yi geurken bilhassa Sen Pol kili
sesi civarlarmda eski Londrayı 
bulamadım, Burada zarar çok • 
tur. Birçok sokaklar tamamiyle 
kaybolmuştu. Evler ve depolar 
taş yığınları halinde duruyor. 
Ve bu harabenin ortasında Sen 
Pol .Jciliscsi dimdik yUk eliyor. 
Eskiden buradan bakı'.ınca ev • 
!erden bo.şka bir şey görünıınczdi. 
Şimdi nehir görünüyor. 

Sonra Londranın meşhur saat lliha rn masal Ş"kllne biirUnür 
Yet unutulurdu. 

1 
l ... * * ,_ ___________ _ ------------.,kulesi Big Ben ha.Ia duruyor. Va· 

kıa kadranı artık gece görüntr.ü 
yor, fakat her seyrek saatte bir 
sesi bütün şo'.hirde çınlıyor. Gece 
Big Beni bütün Londradan i9it -
mek mümkündür. Kararın~ Lon 
dra çok sakindir. Gece olur ol • 
naz koca şehir se..<ı.siz olur. 

şte b ..... • • 
nı1 ' an u,.,mı! kıncı bir fa,.in "af. Alaca karanlık. Şiddetli \ 

llıi..ı· lııcngımı7., hpanyol harı• sulu bir kar tembel tcmb 
t, t1u1~"~"!"' da, böyle, bir miıd vanan gaz lambalarının etrafı· 
trra en ilrJM!rten korkunç tıir dn dönüyor cat.ılara şapkala'T' 
~~ <lmu<ôl sonrn m r ı b: · ' • ~aı . ' . ~ cı.<n 1 .r huyvanlarm sırtlarına ve omu 
ı ,•l,i nesıh.en ne ... flc iııt· • '-· ta,· ' . 1• larına konuyor erıyor ve kayır~ 
lııı 1P durmuo;; \' nıhayet unu. • ' 

t 'tış nclklı bir cleniz knzıısı İci luyor. ~ . 
~arırı bir tesadüfün )ardnnı ol t~na ~~stapov. beya~ b~r ~uı 
Ydı onu buciin ele kims 1 • yabanı gıbı yatmış, bır msan Bir ıztırabın hikavesi 

'c bulunmuyor. 
Uma güldü: 
- Ha, ha, ha!, Orası öyledir. 
- Peki, orası Ö)rlcdir. Yürü 

öyle}'se. Her zaman hep böyle mi 
gidecıcksin? 

- Evet! 
. - Haydi oradan! Sen dayak 
mı İstiyorsun? 

Büyükçe olanlaroaı nbiri diğc_ 
rinc: 

ÇEHOF'dan _Benim başrm çatltyor, dedi. 

~ltlaına<;ıruı'. lmlUin y<>ktu en 
11 

vücudunur.. bükülebileceği kadar 
tali t('<.;~<llifü, bir b3.lıkçı 

0

motorii kendi üzerine kıvrılmı~. hiç bi_r 
ltı. Bir g""n nrknsmc1nki for. h~r~kette bulunmadan ıskemlesı_ 

&eı. 11 
' nın ·· · <l t akt d Ü ~ ıı.lin(l~ nfunı slirill•liyercli ı;i •. U?~rın e o un:ı a ~· zc- ğc 

;~. b:ıtıı, a\'h,· Tilu rıne yıgılan kar yıgmın bılc duy_ 
koyı. ldu. '- .~ ... .. 
- Gul yaban! :de.reye götürU· 

yorsun? 

Biraz zaman geçti. Arabacı Yarın akşam Doulmıfı.ssoye'lerde 
yeniden kolunu uzattı ve sıkıntılı Vassaka ile dört sişe konyak içe· 
bir bakışla kamçısını salladı. Bir ceğiz. ~.:· Uatıııma ~ı~lıj;~cla bir yC're ~ua°r· Onun y~r~e.~ ve küçilk 

'°e ılı. l'tlotörlU kıyık <lannn\::ı t a tıpkı kendı.sı gıbı bembeyaz 
' ... ııahkc;ılnr am lrort;rmnğa Ça. v~ hnr:ketsiwir. o tavır1ariyle, 
• . llir müdd' t sonm lrurtnrrlan elı~dek.ı sert değnekle yalnndan 
j ~~karıltnca ehnhk,.ı'nrm gözleri tıp5_ı bdı~ ?hut~ yabaniye benziyor. 

'<ll ' ... ım ı ı unal k" d"" .. 1 . ı ~ 1 ~lbi ııçılclı • "Ünkii n~ ı bir d "'1 ı uşunc.-c erıne 
tıı l· • '" a mıştır Gerc~kten a · · d n \ll<;csi ı.ı-.ılr bulunuyordu. 1 dan. ~ ar ~sın C ' * • * kır arın , alışmış oldugu man-
~~I ralardan .. k.. c& 

'lilJj ı}(~ılıır. M~le 1ull!lf bir tesa. ~yİe daimi sogu··ı:::ıru·· ~rılarb~k, 
tıı e bir s t _ .... lb" ı bu \e ta ıat 
t.~ıc en c. Sau 1 0 unc.'l, kanunlarına :::.ykın cehennemler· 

'lııtaıı 'b~erh~;:!ın 81dğr.mAmlt uy
1
u:;1 ıe dolu olan bir girdaba ve bütün 

İ ıauye O U· ID ' • b vaziyetleri dilşilnm .. 
•ltı:u ~f. an yerde dört tloln::oanl:ır, ~ . · uyormuş 
~ijl ~ Çen"el atanlar bir altm ~ıbı konuşan ınsaular arasına 
ı.. ~ı .__ ' soku1..'l1Ufi~ ·.r. 
j'lt •~ra mıyuliylc ~~rpmnn'ıır oltl.u. tana ve beygiri hayli zaman· 
t>iıı(ı ftan da, Huba ııclası "nhıl. . h rekct etmemi ı d" 
•tııı-._'· B:ı.hama sığlıf.., f'hıırında rianben a .... . yedikten şer ı.: 
• ..... lhtt rarl:ır balıalanndaıı A.k.aam yemM'lnı az. son 
L, (!~tind d" ı 'a·ı·ı 1 k h" ra: depodan çıktılar. Daha Siftah 
..,.#'tı ~n ın e ı . er aza ı- . d aksamın buihısu 
;;ıbı t'Jiııj h yal mr~al hııtırl:ır bıle etme en .. .. " 

tıldnt:u- ;chrin üzerine ço~UŞ. ~nyısrz 
hı~ laıuan "i ,. fırc;at ndan.lnrı · fenerlerin ışığı hakik1 I§Igın ye-
tııı tıı.rnrt~ ihtiyarlnrm h:ıtıral:ı . yerini tutmu~tu. 1 • d·~ . . 1 Ar~"'"cı' Vvboı""' maha le-

.''tıı. l';Cr taraftan eskı forıh ere • ~ tu.1<• • J t> 

~ lıa ~:\t eılcrek, dört nc;ır e\'\'el- sıne. . • • . 
a l:aııın me\cucliyetinl ıncyclırn:ı tana birdenbire bu sesı 1~1~t~ 
ıı:1ılar . titredi. Kirnikleri kardan bırıb•. 

1 
,1 anıt:ı:n itlharrıı ~l"mi cnk~ rne yapışmıştı. Baktı; p~ltolu 
• ara rnnnlt, lrlnıleki haz·ne i ve yük.,ck serpuşln bir zabıt ... 
~~~a'< t~bbü"leri lı:u;laclı. Yer - Viyborg mahallesine! dıye 
~ bı'e lı:ı.t.'ln "cmi li:ı:er"ncle, lt:ı tekrarladı. zabit. Uyuyor musun? 
~~ıq r l.11m tnhakn ı ~lik<;ehni .. tt Vvborg mnhallesine! .• 
~;arı dolayı, tescbbUs'er Jıattfı lana muvafakat işaretiyle ter
~ ta rıın enkazmm hulımılu<;•r ~ e hiyelerc asıldı. Karlara serilmiş 
ı'+"Jı rn Ve tesbite imk~\D 'erme 'llan lfayvanm Slrtına omuzları· 

I!· 1eh:ı ('Jup gicllrordıı • a vurdu. Zabit k17.ağa yerleşti. 
•iıı~tr Rihı c;ıcak mrntnlm tlen'ıle tana hayvanın cli~inlerini oynae 
t~t r tnlih'm fn:ıliycUrm·1e cöh- tı, ileriye kaldırdı. Ve bir leylek 
~~:ı.ıanrrıc; ol:ın bnş clnl~ç Jon '>oynu ~ibi gerdi Her zamanki 
"' on. l'jc cl nttı. Bu n(lnnun, hn l\deti olduğu üzere kamçıyı §ak_ 
•1;ıı;~'l'.rlmııcıı, h"f bir nl'tf<',.ye vn nttı. At da ona boynunu uzattı. 
•ııtı 1ee{'i:rlnc a 'nmet sn\'ıldr. O cı.ertleşmiş olan ayaklarını bük-

, :ij• ı:lı}(fa ''C d~j7. d" Jctintl"'1 tn , . ., 1::ır$1.-.ıt~ hh· hıı1"1- ~1iiri~mP 
1)'ttınde o 1 aılar mııharetler 

Arabacı bir ses duydu. nk an_ 
larda siyah kayalar içerisinden 
inip ç1kıvordu. Sonra arabayı 
sağa aldı. Zabit kederlenmişti: 

_ Sen arabacılıktan anlamı-

yorsun. Sağına al! Usta bir ara
ba<!I buna muvafakat eder. 

Yolun bir taraf ndan diğer ta· 
rafına geçenler omuzlariyle hay. 
vanın bumuna çarpıyor, 1fına 
bunl~ra sert bir halde bakıyor 
ve kolunu sallıyordu. l~eml~i
nin ü.7..erinde sanki ii!ne üzerin
de oturuyor~uş gibi dö~üyor, 
dirseğini sağa çekiyory ~og;ık v~ 
buğudan kama.c:m~ ı;nbı go~lerı
ni oynatıyordu. Nerede oldugıın'.l 
ve ni<'in ora·1h olduğunu anlamı • 
yor gözüküyordu. 

- Tembel şey! 
Za:bit lana ile alay etmi~ti. 
lana müşterisine doğTu <löndil; 

dudaklarını ovnattr Bazı ~y
ı:r söyl<'nlclt iStiyorcİu; fakat bo· 
gazından :yalnız boğuk bir ses 
çıkabildi. 

- Nasıl? diye zabit sordu 
lananın dudaklarında bir gü· 

lümscme büküldü. N'efesini eeb_ 
retti ve boğuk bir sesle: 

_ Benim oğlum bu hafta öl
dü. dedi. 

_Ya? Neden öldü? 
tana bu sefer bütun vücudunu 

çevirdi: . 
- Kim bilir? Belki şıddetli 

sıtmadan. O üq gün ha"; lt~~-d7 
yattı. Ve öldü, Allah dcdıgını 
yapar. ~ 

Zabitin sesi kruranlkta bagırdr 
- Dön önüne hav~i.! ~eytan ! 

rt•'t:- l"\T\11 ,...~~t"lı1• .,('>_,,,. .. .., ~1!1 

kaç kere .7.abitc doğru döııdüvsc Diğeri: 
de, zabit göz'erini kapamıfj ve 0 _ - Böyle yalana ben inanmam, 
nu dinliyemiyecclc bir haldeydi. d "'di. 
o, Viyborg mahallesinde indi. 1a· O arkadaşını g-iicendinniş, ali. 
na bir "Traktir" in yanında ma.kça yalnn roy1emişti. Sonra 
durdu. İskemlenin üzerinde bir kuvvt•tlendirmek i~tcdi: 
da.ha toplandı ve kmrldamnrlr ~·ı - Allah cezamt yemin ki dog 
lu bir kar atını yeniden teyazı.ıFt rudur. 
mıştı .• Bir saat geçmi§t.ı. Bir - Doğru, bir bitin öksürdüği. 
saat daha. gibi. (1). 

Bu esnada yaya kaldırımın ü- tana güldü: 
zerinde kauçuk ayakkab larını - Ha ha. ha! . Bunlar şen e-
takırdatan üç genç adam mün~; rendiler! 
kaşa ederek geldi, Biri küçük ve Kambur arabacıya bağırdı: 
kamburdu - Sen ne ~ytansın? Söyle ba 

- Arabacı! Polis noktasına! kalım, yürümek istemiyor musun 
Kambur, keci gibi bir sesle ba. ihtiyar kolera? Böyle mi gidiliri' 

ğırdı: ~ Şaklat kamçıyı! Sür şeytan, sür" 
- Üçiimilz yirmi ka-eik! Beygire iyice bir dayak at. 
lana dizginleri çekti ve ağzım tana sırtının yanında kambu. 

sapırdattı. Fakat oparav1 diişün- run hare.ket ettiğini ve onun çat 
mPmişti. Yirmi kapik .. Bu n~ay- l~k sesini duydu. Ona tevcih e· 
1ı bir fiyattır. Bir ruble. yahut dılen küfür!eri işitti: müşterilere 
~ kapik .. Şimdi müşterilerin· baktı. Onların sessizliğini göre 
den tedarik edeceği bu paralar rek yumuşadıklarını ve sükut et_ 
ona çok bir şeydi. Üç arkadaş tiklerini anladı. Kızağın içinde 
itişere-k, şakalaeoarak kızat!a yak_ oturan iki arkadaş açıktan Na 
laştılar ve ona hepsi, ü~ü birlik- diejda Pethı:vana'dan bahset.mi 
te çıkmak istediler. Kimin otu- ye basladılar. tana boyuna on 
rup kimin ayakta kalacağını lardnn tarafa dönüyordu. Bir ar 
müzakere ettiler. Teklifler, it· için sessizlikten istifade ederek 
hamlar ve uzun münakaşadan yeniden onlara döndü ve mm!_ 
sonra en küçük olan kamburun dandı: 
ayakta duracağına karar verdi_ _ Ben bu hafta çocuğumu 
lcr. kaybettim. 

Kambur: - Hepimiz öleceğiz! 
- Giriniz sırava ! dedi. Sonra 

iyice yerleşerek ve !!nanın boy- <Sonu yarm) 
nuna üfliyerek: < ı) Fransızro bir darbı mesel ki, 

- Kam~ıla! dedi Sende de bitin öh-stırmesl na ıl lmklıısızu se. 
bu şapkalardan va; ha moruk! nln doğru eöylf'!men df'! o d~ im. 
Prt ,-c::hııf""Y'flp hnnlıırfn ~n ki')til~ii kflnııız, d~m<"lrttr. 

Fakat bu karanlık saha.da ha • 
yat sessiz sedasız devnm ediyor. 
\"ine insanlar ağır ağır yürüyor 
.ar. Evlerden soka.ldara hiç bir 
.şık sızmıyor. Fakat karanlıkta 
otomobiller ve taksiler gün.düz 
·adar bol işlh~or. Can kurtarma 

verleri gizli bir ışıkla aydınlık. 
. tiı dde yangınlarla mücadek ct-
:ı •k için kocaman bir su depo_su 
~nşa edilmiş. Bu deponun Y~.rın· 
:ie vaktiyle Londraıım en r.uzel 
nağazalnrı vn.rdr. Tiyatrolar ve 
~inemalar saat ona kadar açık. 
Fakat giriş yerleri görünmüyor. 
LJndra geceleyin harp üniforma 
ı;ını giyiyor diyebiliriz. 

lngfüereye döndükten sonr:ı 
~ana soruyorlar: "Büyük Britan 
·•mm manevi durumu nnsıl ?'' 
İki noktada nazarı: dildmtimı 

elbetti: 
1918 harbinde Almanlar daha 

Arnicnde Ma.nş sahillerinden çok 
uzakta iken İngiltere harpten 
~ız·an·yordu. Harbi a~ı acı ten-
';id ediyordu. İngilterede hiikfı -
met bugün de tenkid ediliyor, fn. 
ı.at sızlanan yok. Harp acılan 
~oğaldıkça dayanma sevkitn.biisi 
:ic artıyor. 

GözUme çarpan ikinci nokta· 
tngilterede uya.nan taarruz ruhu 
iur Herkes taarruz edelim di • 
vor~ Bütün gözler Byariçten 5mo 
·enske, şimal burnundan Mata • 
oan burnuna kadar geni.-, cepe -
:ie bir taa.rrcrz, bir hareket bekli. 
yor. Herkes evvela Almanya di • 
yor, sonra Japonya. ile görüşu • 
rüz. 

Satılık ev 
Oı;küdarda Doğıul<'llar parkı alt 
kapf81 karııısmda 4 oda iki llOfa 
terkos, elektrik, bahçe koyu. 
Mll~t: Vakrt matbeuı Oır. 
ıı..-. 811M 10-U e k.adıv. 



6 HA B F, R - Afi<:ınm Postalb 

9,6.942 MUAMELES! 

Londra ı Sterlin 5.24 
Nevyork ıoo 130.70 

·91· 

12,45 ajans 13,00 _ 13,30 
Şarkt ve tUrkUler. 18,00 Program 18, 
03 Radyo dans orkestrası 18,45 Ince 
saz faslı 19,30 Haberler 19,45 Serbest 
10 dakika 19,55 Hicaz makaı:nmdan 
şarlala= 20,15 &dyo gazetem 20,4.5 
Bir halk türkilsU Öğreniyoruz 21,00 
Ziraat tak ... iml 21,10 Şarkı ve tUrkü
ler 21,30 konuşma 21,45 RiyascUcUm 
hur bandosu 22,30 Haberler 22,45 -
22,50 yarınki program ve kapanış. 

Cenevre 100 Frank 30,365 
Madrlt 100 Pezeta 12.937:> 
Stokholm 100 İsveç kr. 31.16 

i)Jis l\lert büsbütün şaı;aladı: l dcıı baltası)ru onun bJzmetçisi.ıılıı boy 
- Bunlar birer 68.fsatadwı lb:-ıret. nuna savurmuş. Canavar herif!,, 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Evvelkl.Bugtm 

İkramiyeli %6, 938 21 - -.-tir. Sen ~ok kfuıtah bir adnmıı. benzi. "- Eğer zavallı Panşuayı o öldür
yorsun: Bir inMilın arkasından abp düy~, yazıl> olm~. Şimdi gözümden 
tutmak çok kolaydır. Fakat, Temuçln dliştü Tenmçln.,, 

İln". Ergani %5 938 
%7 1/2,933 T.borcu Tr.1 24,85 -.
% 11/Z,933 T.borcu Tr. 2 23.20 -.
% 7 1/2,933 T,borcu tr.3 23.30 -.-

Jıo isnatlara ve bu ifttral:ım layık bir "- Ben zaten onun ne ca.ııavar 

insan dPf.llulr. ruhlu bir katil olduğunu çoktan Bllla.. Çocuklu bir ailede ev işle
ri :ıe b::ı\:ıbilecek 30 - 35 ya~ 
!annda bir OO.:·ana iht'yaç 
vardır. Talip ola.nlarm Va.kıt 
matbaa;:ıı v-:-znedarı Behraır. 

- Bunları ben kendiliğimden uy. mı.~hm. Kwbayın hiıhl onu bekleme. Sıvas _ Erzurum ı 19.90 -.-
durmadım ya. 

- .K1m söyledi sana bu hezeyanla· 
rı': .. 

- Bektay a.mcıı_ 
Mis :ım.•Tinin ı.ahrı tükenmişti: 

-Bu Bektay a.mcadan çok bahse. 
diyorlar. Ben adeta Kurbaytn baba. 
suııta:n da §Üpbelenmeğe başladım. 

Bt:>ktay amcayı evine alan o mudur f 
- Elbette .. bizim evin efendisi çok 

misafirperverdir. Yakında gelirse gö. 
rüı-sUnüz! 

.. - Pekfılll... Bekta.y amca, Temuçinln 
bir Japon olduğunu nerden l<eşfet. 

.mi''? 
- Çanta.ı;ını kanııtrrmış .. ve çama. 

:ıırlarmm ara ... mda bir (mukaddes 
balta) bulrnu, .. . 

- Garip :>ey: nunu sana Bektay 
nmea mı söyledi! 

-~ Evet. G~en akşam benim odam
da yatmıştı. Sabaha kadar uyuyama.. 
dr_ BQnlan anlatt1. Sarb05 oL«a.ydı 

sözlerine inanmn.7.dım f'aln\t o gece 
bir l<adeh ıınke bil<' içmeoüşti. 

- Rı•ktay amca ı:-i"r\ilüyor ki, Te. 
muçlnl çclH•mem.iş. Çünldi keııdlı;l 

çirkin bir udammı~. Temuçln Kurba. 
yuı gözüne glrınl, .. onunla edeno:.eğe 
karar vermiıı. Bl"ktay bwıu duyunca, 
zava11r delikanlı ba.kl{lllde. bunları 

uydurınmı .. t~te me.."lelenln içyüzil .• 
l?ahçrvan i~·in için gilldii: 

- sız Bektay amcayı yakından 

tamsann, bn hiikllmleri vermekte ge. 
dklrdlnlz. O, dünyanın en makul ve 
babacan bir adamıdır. Hiç kimse hak.. 
ıonr.ta gözü)'le görmediği ve bilmOOl.
ği şeyleri öylemez. B:ına bunları an. 
latırken: ''Şangbayt heyecana dü:.ü. 
ı-en Japon cellAdmı buldum. O meğer 
uzakta değilmiş .. , dedi. Bu ise ben de 
ı;;a.5tmı ve in:ı..,dnn. Doğruımnu ister • 
~cnlz, ondan ben de fUpbelenlyord1ım. 

- Bu g~A Bektay amca gelinıo 

•ıerae y&tacak? 

- - Benim odamda .. 
- Kendi odasında neden yatmıyor? 
- ÇtinkU, kliçük san ortalık ka. 

rıırdıktan aonra kapılarm kapanma. 
ııuu emretti. Kapılar l<o.pandıktan 

tıonrn, Bcktay amca gellr8t', şüphe 

yok ki evin dışında yatar. 

- Ba, onun için bir hal<ar~yıl
maz mı? 

- Yok l"a.nnn. Bektay ıı.mca ı:ok 
pMtlıı bir adamdrr. Böyle hakaretlere 
o aldın, etmez. 

Mis l\lert daha. fa7Ja lAfı uzatmak 
ıçtnnedl. 

fç·fne bir 'liphe girdi: 

- Acaba bahçıvanm söyledikleri 
rloğm mu!! 

Teınuçin, gerçek, bir Japon cell4.dı. 
na. bt'n:z.eml.rordu ama, çehresine ba. 
kılırııa, bir Japon olmaıoı da mllbte.. 
meldi. 

Meri j3Vl1~ kapıyı kapadı., 
Demirini !"!UrdU., 
tı;eriye gireceği srradn. bahçede bir 

fnıılh duyda. 
- Yoksa Tcmuçln mi geldi?! Bah. 

çR'll.n beJtiın a.rkamda.ıı kiminle konu. 
ıııyor? 

Diyerek pencereden kulak verdi. 
Hayır, Bu, Temuçlnin 9081 değildi. 

İn<'rı bir ses, bahçrvaııa hitap edl· 
y~.rdu: 

''- Dernlndenbcri konu~tuğun bu 
yaban<'ı kadın klnıdlr 'l,. 
"- Kli!:lik sıı.ıun yeni ınlsafirL bir 

lnıoiliz kadını.,, 

GEOEl'ıUtISINDAN SONRA 

KÖŞKE GELEN K.Dml! 

Bahçede bahçrvnnla konuşan adam, 
.Bektaym kend!JılydJ. 

Mis llerı bu konuıımayı merakla 
dinliyordu. 

Dl:mek ki, bahçıvanın ı;öyledildcrl 
boş dl"ğildl. Ve bulıçn-au bu saate 
kadar Bekfayı bt>kllyordu. 

t,te bir SC!I dahıı .. 
Gene Bel.:tay konu~yor: 
"- Kcırbay bugün büyücüye git.. 

ırılı, .. ö.yle mi?,, 
"- Sokağa oda hLı:metı;l!ılle çık. 

mılfh, Nereye gittiğini bllııılyorwu . ., 
"- Hlzme~lsinJ buglin öldürmüş 

ler.,. 
••- <ttllncc öyle söyledi anın, benim 

ıtklım hfıli'~ a!mıyor. 

"- Akıl almcync:ılc ne var? l;ogttn 
büyfü~üye gltmijtlm.. o, hepsini söy. 
lcdJ bana. Kurlıay ht\llL Temuçlııl arı. 
Jorıuuş. ilalbukJ, Temuçlıı (mukad.. 

sille ona göuW vermesine şaı;ııyorum 

doğrusu . ., 
"- O haldı> Temuçi.n bundan ıon. 

m gelmez buraya.,. 
- Şüplıesiz brelmez. Çilnktl, gele. 

Uzc~m':ı müracaat eylemesi. 

sıva~ .mrmrıım 2·7 19 9219.85 
% 5. 938 a.az.taıı. 27.50--
%7, 1941 D.Y. 1 20. 
%7, 1941 D. yolu 2 19.50 19.65 
Anadolu D. Y. Tth 3 52.75 -.-

ınez.,, 1 
"-Öyle ya. Ne )ÜZle ,gelcook! l•••••:P.!'!I••••••••~ 

İlk önce ihtiyar uşağı, bugün de za.. 1 Anadolu D. yolu %60 80.26 --
Ana.dolu D. yolu 12 25---.-
Anadolu D. Y. Milin. 51. 

vallı Panuıayı öldiirnıuıı. Böyle bir ca- Yakacıkta Merkez bankası 
t bankası Dama navarm boytıunu \'llrmal< artılı. hepi. f k JC. 

miz için nıukaddes bir vaı.if'e oldu.n sa ılı k uik İş bankam bamlllDe 

"- Hiç durma.. ve tereddüt etıne. 
Onu, lll;. gordUğUn yerde gebert!,. 

"- Tereddüt eder mıylm? .Elen. 
dlm Naııkiııdeıı geliroıc, iki eı-ki emek. 
tannm öldıirilldüğüııü görecek.. Wm. 
bilir ne kada.r meyus ola<'ak.,, 
"- Ef<'mlidcn bah!>cttln de alduna 

(eldi: Kurbaym bal>aııınd.ıl.n bug-lin 
bi.r telgraf alduo. Ban·t, bir iki gilne 
kadar l'ddne hareket edeceğini ve 
buraya gelcmiyooeğlnl yazıyor. Kö:J. 
kU bo' bını.kmamakhğunı da bildiri· 
J'Or.,. 
"- Garip şey! demek ki efendi 

gelmiyor, öyle mi•: 
"- Evet, hte telgraf.,. 
Bahçıvan telı;ralı aldı, fanosun al. 

tmda okudu: 
"- Bu işe kliçfik sa.om canı sıkı _ 

tıMıa.k,,, 

"- Neden bab:ı.81 gellr!le, ondan 
büyük b1.r yardım mı göreceğini umu. 
yo.r?,, 

flaeı Paşa köşkii namlyle aııı. 
ruf 20 oda. 35 dönüm arazi için
de sebze bahçesi, 800 ağa.9 me. 
ııe ormanı, 2 kuyu ve bir buçuk 
mMU!'a Aydos suyu baluna.n 
küıık satılıktır. Müracaat yeri: 
Vakıt matbaasmda Orhan Te.. 

mel. Saat 10 - 13 e kadar. 

250liraya~ 

tş 1)8Dkası MUesSUı 160.---
t.ztnlr Esnaf A.hall B. 6.10 
ımar Bl].D.kasl hisse 
Aslan çimen.ta 18.05 -.-
Astan c;Lmento ınUesslıs 5.SO 
Şark dettrmenıert 5.30.-.-
IttUıat değirmen. 
T. kötnür maden. 
% 6 T. bonolan 
Türk U. Tiyatro 
rst. Umwn Sigorta 
ŞfrketUıayrlye 

şırketihayıiye temettU 
Rıhtım tahvili 
tst. Su tahvtı1 
tst. Bu twıse. 
Tllrk borcu Tr. ı 

Borsa harici altın fiyatı 
01.lllktl HugUn.ku 

RC§adlye 33.10 33.20 
Killı::e ıı:tın gramı 4.54 44.51 

"- Şilpheı:ılz. Babası değil mi 't 
"- Babaıu ama, o adam benim eıro. 

:rlıodedlr. Be1ı ne.reye gitmesini ister. 
tıem, orala gider.,, 

~~'~!~~~!'>~hl 1 ................... 

" -Kendiıdnl Pekine gönderen sız 
IDblnlz?,, 
"- .E~et. Kur?myın ;.ı.1"7.llsu hllfifl.'l~ 

c.Jarak, ı.enınsın~ Ftklne gttnu'6lnl 
yazwı!!hoı. \'eı:rliği <'P.V ııtıı. ~ ı;nn Fe
klne bare'ket edeceğini Mluirlyo•. Şun 
dillk köşk benim emrimde demektir. 
Temuçin artık elimden kurtnla.maz. 
Şanghayı titreten bu gaddar (.Tapon 
ceUAdı )m ne yapıp yapacağım, ycne
f'cğlm.,, 

Bektay bunlan ı;öyledlkt.eo eonra. 
bahçıvanın odasına girdi. 

1\-1.1.e MerJ de pel'cert.>den odasına 

çekildi. 
hıglllz kııdmı hayretinden n&redey. 

Be kü!)ilk dJUnl yuta.cal{tı. 
:;\Ils Meri knlıı.klarına ina.n&mıyor. 

d.n.: - Geceyarııımd:ın sonra kö,,l;;e 
gele.n Be!day amca. meğer nt' yaman 
bt.r adammış ! dıyordıı • 

Bektay bılmiyerek bahçedeki bah
s;ıvanla bir hayli konuştuktan sonra, 
bahçxvanuı odasına. girince, pencere • 
den btitün bu konu~malan . dlnllym 
mlıı .Meri de odası.na ~ ve d\itjlin. 

ıneğe bo.'lnmıştı: 

- Bektay, Kurbaym babasını Şang 
haya. sokmak lstt!mlyor. Adamcağıza 
Pekine gitmesi için emlr vermilj. İyi 
ama, ona. emirler veren bu adam ldın. 
dlr? Aman AU:ıhım, neredeyse ~imdi 
aklımı oynata<'Ağnn.. Temuçinl de 
(Japon cellildı) olarak tnnmnıııJ .• bü
tün dnayetlcrl ondan biliyor. Zaval. 
lı Temuçin ! Acaba '.:lmdl serı nerde
sin? Büyücünün dediğine bakılusa 

Temuçln şıı dalllliadB karanlık bir 
malıpustadır. 8€.'ktay yalıuı SÖ)lü)o.r_ 
bahçn·anı da Kurbayı da korkutmuş. 
Jt'akat benim klmsedı>n korkum yok. 
Ben ne çlnliyim.. ne Japonwn. Tiyen_ 
Foya ı;önill Yeren böyle serserJ ruhlu 
bir sarhoşmı Mlzlerlne tnıuınınk lçln 
ya deli olmalı, yahut budııln. 

Geceya.rısmdan iki saat sonra. 
Mis !Uerl odasında yatağa uzanmış. 

tı; fakat uyanıktı. Göı:Une uyku glr • 
mlyordtı. Bu knd:ır entrikaların dön. 
düğü bir e~·de insan nasıl uyuyabilir. 
dl! 

Meri köşede yana.n fa.nosun dibine 
git.ti, ııağ tarafında duran bir etaje
rin Uzerlndekl kıtapları karıııtuıken, 

gözüno kenan biikl.ilmtiş mavi kabb 
biı: kitap lli5tl. Kenarları bülrtUen say 
fa.ya şöyle bir ı;-öz attı: 

(Devamı var) 

Maliye Vekaletinden : 
• 

Eski nikel S, 10 ve 20 paralıklarm tedavülden kal. 
dıulma.oı hakkında ilan: 

E!-!ki nikel !5, ıo ve 20 paraııkl:ınn yerina dantelli bir kuruşluklaria 
bronz 10 paralıklar darp -ve piyasaya kJlfi miltt.tı.rda çıklı.nlmış olduğundan 
eski niltel IJ, 10 ve 20 paralıklann 31. 6. 1942 tarihinden sonra tedavülden 
kaldırılması k&rnrla.şhrılmıştrr. 

MczkQr ufak paralar 1 Temmuz 1942 tarihinden itibaren artık tedavül 
etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yaıruz mal san.. 
dıklarile CUmhurlyet Merkez •Bankası §Ubelerine ve CUmhuriyct Merkez 
Bankası §Ubesi oımıyan yerlerde Ziraat Bankası §Ubeleri tarafından kabul 
edilebilecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulrmanıa.rm bunları mal sandıkla.rlle 

CUmhuriyet Merkez Bankası ve Zira at Bankası §Ubelerine tebdil ettirme. 
leri llA.n olunur. •( 4129-5605) 

, H'HM'Wiik P ili z.-
I T8rktye 

ZiRAAT 
Camburiyeti 

BANKASI 
Koııı.ıue ıartııh 1888. - aerma.reaı: 1000.000,000 .l'GtJ& ı.ına. 

Şube ve Ajans adedi: 265. 

Zirai ve ticari iter nevi banka muameleleri. 
Para b1rlkttrenlere 28.800 Ura lkra.nıtye vertyor. 

an.at Bankasmcıa lmınb&rab " lbbarau taaaı-ruı aesapıarmaa eıı aa 
00 Urası bulunanıara eeııede 4 defa çekilecek ırur'a ile qağı<ıa.ıa 

PIA.na göre ikramiye dağıtııacakta. 

• • l500 • 1.000 • • • 
• • GOs • ı.ooo • 
• • ıöo • ı.ooo • 

f,C1 • LOO • 1,000 • 

uo • tO 
• ıo 

• • l&CI • • 

otKKNI': Be8!1.plarmdaltl paralar bir sene içinde 50 Urat1an "Pf.ı 
~~tyenJere f.kn,miye çıktıf,ı takdirde % 2C raz:aaıyıe verllecektit 

Keşideler: 11 Mart. 11 Baztran. 11 EyJQl, U Btı1nc1.ka.nw:ı tariıııe 
~de vaptlır 

............................... mi ... 

1 

M :::.En'i'J'J~~,- r lıtanbul Belediyesi ilanları _1J 
Halid Ziya K onu1"alp / 

lKlNL1 <JERRAHI OOÇEN'fl Vefada Hacıkadm mal'alle.<Jinln Yahya güzel sokağında 22 No. ıı evin 
Beyoğlu lstıkla.ı Caddesi Elhamrıı Mdım ve tahassill edecek enkaZmID satışı .. çık arttırmaya konulmuştur. 

Apartmıaııı 1 Numarada r Tahmin bedeU (683) lira ve ilk ttmin&tı (47) lira (48) lturu§tur. Şart.. 
Der gUD öğleden llOora 1 ye kadar n:ı:-ne zabıt ve muamelA.t mUdürlUğü kaleminde görUJebllir. !hale 22.6.942 

Telefon: 42204 pazartesi günü saat H. te daimt enctimende yapıl:lcııktır. il•••••••••••••ll!l Taliplerin llk teminat makbuz veya. mektuplarile ihale günU muayyen 
j sar.lte daim! cncilıneııde bulunmaları. (6229). 

10 H A Z t R A 1'T - 1942 

TURKiYE iŞ BANK ASI 
l9U OUSAM1 a:ı.ııau 

Kn~uk T~ ~Rrruf ı adet 2000 L1ra.l1ls • 2000.- Ud 

Hesanları 1 • 1000 • - ııooo.- • 
1 • lf!O • - ıwo.- • l9U~PLA.Nl • • !500 • • 1600.- • 

UŞtnEU!:ıc: ı Şahat., 4 IO • 2:ıQ • - ıooo.- • 
\faya, ~ atv•toa. ı ikin- '° • lOO • -~. 

5() • eo - .lllOO- • 
altetFhı tarth.lertııde • 

280 • 2& • - 0000.- • 
1"&Pılır. 200 .. IO • - 2000- • 

~--inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - İdaremiz ihtiyacı için külllyetll miktarda lfi.va.nta Çiçeği pazıı.r!JW 

satm aıınacaktır. 

2 - Pazarlık 12.6.942 cuma gUnU saat 10.50 de Kabataşta Jev 

§:Jbesindeki merkez satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - !eteklilerin pıı.z-ırlık için tayin olunan gUn ce saatte teklif edece"' 

hırt fiyat üzerJnden yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte mezk{lr koizıısyoıı' 
mCTacaaUarr. (6183) 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret UJnum 
Müdürlüğünden : 

t 

TUrkiyede yangın, nakliyat, hayat ve kaza sigorta ~lerile meşgul r) 
~ıak üzere kanuni hUk.Umier dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet ~ 
ıınde bulunan Doğan sigc·rta Anonim şirketi bu kere mliracaatıa t.ıı# 
Manlsa ve Aydın vilft.ycllerile mUlhııkatı acenteiiğine şirket namtna )'$~ 
ğ:n, nakliyat hayat ve kııza sigorta lşlerlle meşgul olmak ve bu tşıerd 
dot,acak davalarda bUtUn mahkemelerde mftddei, mUddaleyh, ve uı;llrl 
~alns suatlarile hnzır bulı;nmak üzere Petek TUrlt Limited Şirketini tııtl 
eylediğini bildirmi§tlr. Keyfiyet Sigoı ta. şırketle,.inin teftiş ve mürakatıt" 
lıakkmdaki 25 Haziran 1927 tarihll kanunun hüklimlcrine muvafık gôr{ll 
m~ olmakla ilan olunur. 

Tatvan Malmüdürlüğünden: 
• 1 - 28.6.94.2 salı gllnil saat 10,5 da ınalmUdürJUğU dal:.-eslndc toplıı.ıı': 

cak olan eksiltme komisyonunda (30920) lira 57 kuruş keşif bedem Tat\'B' 
hükOmet konağı ikmaıı inşaatı kap:ılı zarf usullJe münakasaya konoıı;f 
tur. Eksiltme aynı saat:e yapılac:ık. 

2 - .Muıtavelc ek.siltm\} genel ve yapı işleri umum! fennt şartnalllesl 
i<.:ışit hulaBasI, vahidi fiyat cetveli, ölçü defteı·1 para-ııız plarak nalla mUdU" 
ll:ğU ve Tatvan malmüdür!U~U dairesınde görWebillr. 

8 - Muvakkat teminat (2319) lira 4 kuruştur, 

4 - 1stek1Uer bu işe benzer iş yapmış olmaları ve ihaleden en az ıl'1 

gUn evvel BltHs vallllğindı:ı: ehliyet vesikası almaları ve 942 yııma ait ıl
carat odası v~sikası ibraz etmeleri 11\zımdır. 

5 - İsteklilerin kanunur. emrettiği belgderle ihale saatinde: kotnl!)'"' 
na gelmeleri ı!An olunur. (:>969.6111> 

A.nkara Jandarma satınalma komisyonundan: 
Tahmine.:l beher aderll ı 5~0) kuruştan 2700 adet keçeli belleme nuınıl 

ve ~rtD.amesine göre kapalı zarf ile satın alınacaktrr Muhammen ı:ıed 
(14&50) lira olup muvakltat teminatı 1113 lira 75 ku~ştur. NUmune 1' 
şart.namesi hergün Ankıı.r:ı. J. satmalma komisyonunda görüleblllr. şartıı" 
me Ankara ve İıftanbuı J. satınalma koml..syonlarmc'an parasız verilir. 

lhaıe 18.6.942 per~m'oe günU saat 15 te Ankara J. Gn. K. lık dairesi"' 
Mltı aatmalma komisyon ur da yapılaca ktrr. 1steklılerln kanulll\ uygun ~ 
sika ve temlnatıan muhte"t":. kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme ~"' 
t!nden bir saat evvellne kadar komisyona makbuz karştlığında vermeıetl 

(3942.6056) 

Ankara Jandarma satınalma komisyonundan: 
Miktay F1yatr tık te.mınatı 

kUo Cinsi kunıt Ura 
88000 Kösele 610 u08S 
63000 Vaketa 610 

Cins, miktar, flya.t ve ilk teminatı yukarda yazın mr ım1"!D CfY& "" 
pelr zarf ckıııltmeslle 16.6,94z salı günü saat 15 tf' Ankaradald kom.15yOCI_. 
muzda satın alınacaktır. Ş:ırtname.ııl 46 Hm 66 kllrUJ bedelle Ankara <fi 
letanbnl jandarma satrııalma komisyonlaruıdan alı.nır. bteklUerln ıcaV-11 

7.arf t.ekllf m~ktuplarmı ihale gün ve saatındeo blr saat evveline .kadar lı°' 
misyonumuz.a vermeleri. (3910.60-10) 


