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\usrar da 
Şark 

Cephesındeki 
harpte 

41rnanıa
rın 

kaybını 
bildirdi 
~' 11 (.&.A.) - Almanlarm 
.._: ... '8tu& ettikleri zamandanberi 
~1t&t verdiklerlıü göateren ra • 

ı 

3 gun suren 
tarıhı mu:akat 

Amerika Cumhurrelsl Ruzvelt 

Ruz ve it 
Çörçil 

mülakatını 

Almanya 
nasıl 

karsıladı? 
BerllJı, llJ (A.A.) - Yan re.mı bir 

kaynaktan bildiriliyor: 
Berlinin .ıyasi mahfillerinde mU§ • 

terek Ruzvelt • Çörc;l! dekllruyonu. 
nun eski ve bot cümlen!n nUm.&yl§ll 
bir tekrarından bafka bir ,ey olmadı. 
ğı müphede edilmektedir. 

Harp mll§evvikl Çörçll, flmdi Cok 
mkmtılı bir vaziyette, Venay ve 
Cenevreden beri çok iyt blllnen ede • 
blyaU&, dünyanın dikkatlııi nazik va. 

I 
zJyetten bqka tarafl&ra ~ete 
çalışıyor. Her zamu oldutu gibi Çör 

1 

çll ve Rumeıt, budal&e& ve kUaı.hı:& 
bAll hakem rouınu oynayabllecekJe • 

1 

rini zannediyorlar. Hem de bwıu ar. 
tık hiçbir 'kuvvetin Avrupayı kendi. 
ne yenl bir niam kunnuına ve ken. 
di iatJkba1!19f .kendbılD tayin etmenne 
mani oıam.,._.. btr uda J9PIJW • 

Bosna da 

Bir tecrit 
la~;çıı ve Rusvelt, me~ketJerfDID kamp 1 n da 
toprak geDlflemelll ukkıDda blçblr 

. ~:;1B::.ııa~=~~: isyan çıktı 
~ enlandm, :bıandanm. ~Ye 

lı =-==~-=== 29 kişi öldu 41 kişi 
Qörçll ft Rusvelt mlDıetlerlD bn. d d 1 d 

lıtıkQmet ,.lclint kararıa,tırm&kta • ' dQn Dep9dllm.Jft1r. Bu rakam.. 
ı.ı ~ bir Alman taı:k kolorduını, 
it ~ ve 18 alay 1ınha edllmiıtlr. 
' le 

11 ınevcudunun yansından faz 
~3Ybetmift1r. 
~1:Yettar mahflller bu ht18Wlta 

41..:_~· ~)&natta ~: 
!'tta. ~ bJıha edilen ıutaıarmm 
~r kıtalar gf!tlrmek için 
~ çekeceklerdir. HiUer, geç 
~°'» \' • Zira blriDcl ağuatoata ma

dilen için - muvafık ~ , i am e i i 
lngUtere Bafveklll Vlnaton ÇörçU aerbMt bulunmak ukl&nu ria.yetl Zafreb, 18 (A.A.) - D.N.B. 

edeceklerini riyakinıa kl4ia ediyor • Boımada Travnik civarında blr tec. 
(Bu iki devlet adamı araamdakl mU. l&r. Bu :ısmu.t& İJ)gllterenba lfe HiDdis rit kampmda vukubulan !.ayan hare. 
IAkatm ellt'&rmı 2 ıncl aayfamızda t&n, Suriye, trak vealre ile blfla. keU eSDaamda mevku!laı:dan 29 k1§I 

ok.ılı~) t De~S iffmt• ::;• ı i ~~ S-U A,Jtıl4Jıı; 

~ kuchnerdln Leningt'&.d&, ma 
t~ \' bockun Koekoıra.ya ve :ma 
~ı Cila Rendııtedt'ln Kiyefe giJ"e 

~t~ etmfttu. 
r-.__ -_- Pl'Ogramı tıosruna uğra • 

~ bert imu edilen Alman 
18 lllnlardır: 

la,_~ tank kolordU8U 8, ıs. 16, 
' Ilı..... IDct tank tllmenlerl Z1, lDcl 
.-.. ~ &, 68, 110 Ye 187 inci pi. 
"'-'~ .. ölüm b&ft,, ismini ta. "'= ....._., hllcum tUmeni. 

lhcaun ,arımndan :tazıaaım 
~ 1la Olu ıem.ı.ı araaında 5 

1 bGcum tlbDeni vaı dır. 

Beyaz 
denizden 

Karadenize 
kadar 

LoNo~ADA Bütün 
~\illa dizilen ve cephelerde 

..., 

-.ııan casuslar 

~ ..,= "7 .. ':':.!':: Şiddetli bir harp 
_._. ::--lllılbqı~~cından~ri ilk 1 
~ kurwuna dlzlldiği söylen. o uyor 
~~ '.Dtter bUUln casuslar sal • 
~ ~ edilml.§lerdir. _.. Yazm 2 llCI eaıMa · 

------~~~~~_...;;..... __ .....;;~~~~~----- -
AIERiKA 
~RiVE NAZiRi 
En küçük 
6;,. şephe 
lt.Q,.şısznda 

4ı Arnerikalıları 
tnanyaya hücuma 
davet ediyor 
~ 13 (A.A.) - Amerika 
~albay Noks "Collienı,. 
-... lıa. a Yazdığı bir makalede 

~ ınmetı Hltıerden evvel S ec11J &eçtııneatnı ve Bitlerden 
~ ... dltı takdirde Amerikanın 
~ l'ine atıımaanu tatemelldlr 

•' .: 
18

Uhbarat bUrownun tamı. 
1&1et Hltıer Avrupayı 98 

. J 
Amerika Balırlye Nasın 

İngiltereyi ele geçlrlnıe bladen dört 
mlall fazla gemi lDf& etmete muvat. 
!ak olacaktır. Bundan bqk& bütün 
Avrupa H!UeriD heaabma çalJp.n bir 
tayyare fabrlkuı hali.De girecek w 
bllA.hıra blzimklnden bOytlk ve llDl• 
yıe kadar tasavvur edilmedik bir do • 
nanma ve hava kuvveti vtıcuda getı. 
reblleeekUr, Fakat bu aahada bilhaa. 
a yUk.eek maneYlyat " askerlerimi • 
mı ır.ek&a ttlb&rlle Bitlerden UerdeyilL 

Müşterek 
beyanname 
İngiliz gazeteleri 
tarafından nasll 
tetsir edHiyor 

eklarasyon yeni nizama 
karşı muakavemeti 

kuvvetlenecektir 
~ 11 (AA.) - Londra mat· 

bu&tı bu •b&h d11nya.ya dalı& iyi btr 
lıstlkbal vaadeden Çörçil • Ruvet 
beyanatı hakkmd& uswı tefaitlerde 
bulunmakta.dır. Gueteıer bu bey& • 
natm, Bitlerin yeni nizamma karfI 
mulu.vemett kuvvetıendirmek bakı • 
mından, DUi boyundunıfu altmda lD 
Uya binlerce tnana oearet ..rece· 
tlD1 yazmaktadırlar. 

Tayml8 f6yle )'l.JSIŞa': 
Bu Myan&tta bl?dlrllen preulplerle 
~ ne.- ı .. •yfada 

Amerika 
Yarından 

sonra 

BDyG~ bir 
manevraya 
başlıyor 

---0-

500.000 
kişi iştirak 

edecek __ .. _, ......... 

AlHUUı 
ceplıesinde 

52 gündenberi 
durmadan 

devam eden 
muharebede 
Odesa tecrit 

edildi 
Fak at Rus kıtaları 
imha edilemedi 

--<>--
Badlyenlala 

mebaretll tAblyeıı 
Londra, 15 (A,A.) - Röyter ajan.aı 

blldlrlyor: 
Alman ba§kwnandanlığı Alınan il

leri birliklerinln buğ ha!iciDde, Ka. 
radeniz aahiller\ne vardıklarmı ve bu 
auretıe Odeaanın tecrit edllmtı bulu. 
dutunu, &1U! zamanda da Sovyet mu. 
d&taaamm garbi Ukra1Uada yıkılma. 
ta bafladığmı iddia etmektedir. 

<>Msanm tecrit edUml§ olmaaı lbt.ı. 
mali dlln Moekovada bUyUk bir en. 
d1fe UyaMırmıp& da eöy!endftt.ne 
g6re Bu41imny cldd1 zayiat vermek • 
alzin, befbca kuvveUerlDl muvattakl. 
kiyeUe geriye çelonl§tlr. 

Almanlarm makaadı Sovyet ordula. 
mu tecrit ve imha etmekti. Bovyet 
tablyest JD&b&retle ayaklan tızerlnde 
.nçnyarak hısıımmm emel darbelerin • 
den mü~~ pkman ve humı • 
nm hUcuOllf ._ ftddetlnl k&ybettlren 
bir boböri~ kullandığı wrule benze • 
mekt.edir. 

8o9yet kuvvetleri bu tablyeyi tat. 
blll etmekle MraMr, dllfmana &&man 

la telllrini göate~ ayımı darbeler 
lDdlnnektedlr. MuMarebe &2 gllnden • 
beri durmadan devam etmektedir. 

Hidiatanda hazırlık 
8lmle, u (.&,A.) - Hlndlltan hO. 

kdnMtı, bahrlyıe :ııesaıett tarafJDdaD 
lruJlam!mak Uzere aablb doklar lap. 
mıa karar vermiftlr. Doklarm 1np.aı. 
na yalanda baflNlaoeaı Mnıw:dllmek. 
tıedbı. 

Büyttk Brtt.anyanm latUAya 
yapmıı oldufu hazırlıklar meıaam. 
da 80,3 santimlik bavan ~ ela. 

hl varchr. Bunların merml81 ~ ~-
rek ton atırlığlndadır. Bu t.oplar 
demlryollan iberlnde lıuİunuyor. 

TDrkive
ye 

Sovgetlerin 
verdiği 

teminata 
daır 

( 'lüniinfilanası] 

Ruzvelt 
Çör çil 
beyan
namesi 

YMall: Bir Muharrir 
T UZVEL~ • Çörçll bey.n

Dallle81nde &ıoeden bildi
ğimiz ve blJmediifmlz maddeler 
\ '&r. 

önceden bildiklerimiz: 
1. İngilterenln ve Amerlbmn 

ftitahat emelleri yoktur. Ba iki 
memle5tet de arazi genlflemeel 15 
tftnlyorlar. 

2. Alibh dedetln serbest ıi
suı olmadan arazi deği§IDeeinl ba 
Ud memleket de lstemlyorlıar. (JSu 
maddede )'mi olu feY alAblı 
devletin rbuıcbr. Böyle bir kayda 
neden Hizam görtllmtltf Allkab 
devlet nzı oldktaa ıııonra arazi 
değlpnefdıie easea kbnae kanP
mu. Mal 98hlbl mahnı dlledliine 
verebilir.) 

S. Her milletin dilediği idareye 
sahip olmML 

4. lla.rpten 90llN 9l.llhlann tah
didi. 

Da maddeler ötedenberi ma
ıam. 

Fakat 1U maddeler yeni: 
ı. Xöçllk ve btiyük, galip ve 

maiUib hötün de\'letlertn ekooo 
mlk refahlan için lhtıyaçlan ba. 
hman dbya ı.m maddelerine ve 
t.lcarete mllavl surette 1,Un*le
ıt 

!. ııene.e ... iyi (allpna 
tartlar\ ekonomik t.erakld n llM
pl emnlyet tıemhd ~ m111et!er 
arasmcJa • tam it lılrUIL 

s. .... ......,.. - .... 

lerl ve Okyaoaslan engeleb gea. 
melert. 

Ba yeni maddelerden 1ılrhuıW, 
A.nıeıtlıa Jla.rldye Mllstefan S... 
ner Welles taratmcluı oa glıa lıllı
dar evvel Dert etlrtllm.__ "* 
Yok ki dtinyanuı ham _. .... 
n&kJarmdan ve dearetbaclea ..... 
milletler mb&vl ..,.... :latlt1lde 
et.eJerdl ba harp ~dnnMcb. ('la
kil dtinyuam en biiyilk bam meıt. 
de kaynaklan Amerika, bllltere 
~·e Fransa gibi blrbt devletm la. 
h1-n u~mda bQlanayonlu. Jlaıpo 
ten evvel AJmanlann açlıiJyla 
alay etmek bir teamW haline ıe&.. 
ml~U. Ezeli hakikat: blı1 yer, .._ 

.rl bakar; kıyamet ondan kopa-. 
İkinci ..ade müphemdir. Mil. 

letler anamda ekonomik ve en 
tam l§blrllği nuıJ temin ~ 
t.'Ctı: r ŞlmdlHk bu bir temennlclen 
ibaret .. 

C~lincti madde. en biiyiik garu
nı denizlere hlldm olmaktan ..,.... 
ka bir teY obnıyan lngllt:ereala 
bu hildmlyetten feraptinl ml ifa
de eder r Bu medde ele müphem 
dlr. 

Fakat bu üç maddedea de hö
yük itiraflar sızdıima töplıe 
yoktur. Denmılı bir banim Dk 
§artı Mmbnlyet ve samlmlyetta 
ilk p.rt.ı raf olduğuna gl. 
re, bu · de, lld tara • 
hq U1 doğra açıJnnt 
Uç bttytlk • Eğer tngUtere 
\•e Amerika ip olcbıklan ma-
auam mtistcmlekelerl terkederler 
ele yer ytbtlniln en geafı hm 
m.acıe kaynakl&rmdaa her mDJe. 
tin mhad surette istifade etn.e
.ıne J'U1 ohırJana mhilele,e 
sebep lra...... FUat hgtltenmbl 
de, Amerlk.ulnı da böyle bir feda 
kkbia huır oldaJlJarma lw•IMk 
zor; ba fec1ekiriık yaprlmac11a • 
bMn ımdde byaaklarmc1lıe .... 
cuıettea her mlDeda m .. " ae
recede latlfade ~ha-. ........... 
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1lic, · 

AkdPnlz, ortn An oltı, Kn:tlırnml , Fımt vo Dicle hnV7.atıırlle Sn.. 
ım~uı: 3 npılaf'al. u ı lerl &~lıı Si nıllyon llrnlı.lı: t.ahslsnt n.rrıldı. 

H.ılkunıwı en büylik ekst ny(ltlnl bUlııdlğl üzere tlt~i tcfık\l eder. 

çuıı,.nıln i e nnıılur1p oldut'11 ı&U8tılluk \eyn feyeuuıdır. Ilalbuld 
m mleltctlınlz tl!l:..şnnın en sulııı.: yeri rlııden biri yılablleccğl gtbi 
ley ezan dıı sun'f \nıııtahvla bt rtarnf edllcock bir ınnhwrdur. 1 te bu 1 

ı.tfil: rdan ı:arcket eden h\ll.;.Omet, mız yerleri ulak erlere ğls.. 

ı, fe3e-L.lıı mıntrlıalnnnda tHıJııler ;tapmıık ırurctlle halkın ıstımbmı 
ııcnn ,:-o , c '1"tırede rcfahmı arttınnayn lmmr vcrml oluyor. Karar 

v ı Jı!\dlıtenln nılllrtler arası buhranlı günlere tes:ıdUffi blllın lmy. 
da yandır. B!l:;ton b31ıı ğnçlı, ,;ulnk \o h r kan toprıığı mfuıttt ye-
li bir Turl.134'.. On doı;'l"U turla )11rildl1 !ilmtl7A1en emin ol lım! 

mole s 
den ahliye 

· ? e ı . 
Londro, lo (A. A.) - Mosko

v , Rwı tlı.biyeslnln Smoleru;kten 
ç ' lmekle Almanlara bUylik za

":ı.t verdirmek ve ihatnla.rdan kur 
t lm t m sadım gUttUğUnU üa -
de ctm ktedlr. 

ı.o dro, ıa (A. ~> - A~ 
l rm Knradeniz sahillerine ~ 

'darmı blldlren fevkalade 
ğlerl hnkknıdn mtita.İea ser • 

l•n Londm ma.hafili bunun ev. 
ce Londrn t.anı.fmdn.n 'bildlrll • 

miş olduğunu söylemektedir. Bu -
r..a rağmen Mareşııl Budienny'ntn 
orousunun en bUyllk k!smmı clddi 

yi:ı.ta uğramaksızın Dinycperln 
' a sahiline çekllmY olduğu hn.. 
r vorllmektcdlr. 

.mer.kadakı biiyük 
mane}'raıar basuyor 

Nevyork 15 (A.A.) -
Biiyü/ı manevralar için 

n hazırlıklar halen 
uisiane da Beanr Re
~d kampında yapıl -

ma -:tadır. 
t.:anevralara pazarte

, a· :'&Ü 500000 k.~1inin 
aı·akile başlanacaktır. 

~ cc gündüz laer taavl -
ta uzun yürüyüş kolla
• kafileler ve trenler 

.. lmehtedir. 
n 15 ( • \) - &hrlye 

D b ldlrd ğlnc göre ''Nor. 
•·es • 4ri7,, ıı:ııaında vuku. 
ç rpı ma ncUce•!nde blrkaç 

"l ı hrı.r llsinln 11.kıbcU meç. 
Donannıayıı. rne.!llup blr bot". 
t rllmış esl'l nlr yat oıan 

in mUrettebatı kurta.nlmı11. 

EN SON DAKiKA 

Tür iyeye Rusların 
tem· natı ha ında 

BerUn, IG (A.A.) - Yarı rcıımt bir 
kaYnaktnD blldlrlllyor. 

lııgtltere ve SovycUer blrllğt tara
fından, Türk toprağuıd:\ hlçblr emeı.. 
lerl olmadığına dair Anknraya yapı • 
lan mUıtcı .. k dcklı\rasyon hakkında 

Alman hariciye ncuırotlnde ou cihet 
mU,ahed ediliyor kJ, Almı:.n makam. 
lnnnın elinde, Molototun aon Bcrlln 
zlyaretl nGa çok caUl.blyetıı ng. 
zından çıka azami derecede s:ırl.b 
mllabct v ra dayanan delller var 

nr, Türk toprağı Uze .. 

rinc1cki So emellerini reddedilmez 
bir t.arzda l.Bb:lt etmoktcôlr. 
Eğer Sovyotler birliği hlçblr zaman 

böyle emeller beılemcdlğlnl zannettir 
meğe uğrnıııyorsa, Alm'ln mıı.hf!Ucrl 
nın kannntince bu, zamana uymak 
gt lben soğuk blr harekettir. 

SovycUcr birliğinin 'l'Orklyenln ba. 
zı mmtaknlan hakkındaki emelleri, 
h~l~ ve d ima Kremlinin gcnJtıleme 
hıı.ricl eıyascUnin ayrılmaz bir par • 
çasını tc kil cl!ncktedlr, 
Eğer İnglltere. TUrkiycyt> ltarııı An. 

ka.ra.dakl Sovy Ucr birliği mUmcssili
nln yaptığı tarZ<.'!ıı bir tıckUlrıı.syon ı.. 

le teşanUt hnllude iııe. buna .Alman • 
yada. bl\yUk bir ehemmiyet. ıı.ttolun • 
mnmakta, fnkıı.t hund:\ bir tabiye ına
ncvrıı.111 g5rUlmektcdir. 

Sov et ce hesinde 
l\104lko ,., 15 (AA.) - DUn ıık§am. 

ki Sovyct tcbıtğı: 
l4 ağ\ısto:ı gtıııU kıtal:ırımız beyaz 

denizden Karadeniz ka r ltJtOn cc:p 
he boyunca dUumnnta ıı ddcUi muhj. 
rcbeler yapm• lır, 

C nup ı tllcnmetind kıt ı:ırımız 

Kiro'l:ogrııd v Peıvomıı..sk Ş('hlrlerinl 

tahliye tml tır 
Kıtal rımız a b rl .ı yapan hava 

kuvv t r.mlz dU mıı.n kıt.alarına dar. 

bcıer ındırmc"'e dnam etmış ve tay .. 
yare meyd:ı.nlnrmdn uıy..-or l"rlnl tr.h 
rıp eyleml3Ur. 

ı:ı a u tosta 7.f Alınan tayy reııı 

hıı.vıı. muharebcl rlndo \'C Lııyy ıc mey 
dıı.nl:ırındıı tahrip cdllm stır Bl:r: 2ı 

t.ııyynr kaybettik. 
Baltılc denizinde d niZnltılıı.nmız -

dan biri bir dllıımıın lcr.ızaltı"'ını l;d. 

tırmıııtır. 

Et lhtıkArından dol yı 2 inci nııllye 
ceza m .... ıi< mcslne verı.~n Kemnı \ e 
Artın imund kJ iki celep ııuı;fnn sabit 

l/JS V E AŞK ROftlANI 

Bir mUdd tenberi her ~eyden 
oruluyor ve UtUlüyordu. Yolda 

r tl""'iığı bazı ço3 güzel kndınları 
rmcmck için ha' ını ÇC>vird ğ'l bl· 

c oluyo:-c!u. Bncaklan çrplak ola · 
rılı: do1~n canlı genç iltızlar vah· 
i fn.lmt lkuvv~bli nazarlnrile Mell. 

ha Cemalin yorgun, fa.lıa.t tecrti • 
~li v l'lığmn. Meta meydan oku· 
orlıırdı. 1w ellhn Cemal bu genç 
z1 ruı fevkalMe nefret ediyor 

e bu nefretinin sebebini kc:ıdı 
no <: i!n üğU .zamanlarda uta 

lordu. Bazan yoldo. rastladığı 
üç~ cm çocuklaMn gençlikleri• 

ni km1uı.nıyor, fakat sonrıı her za. 
nuı.nkhıden fa .. a utanarak onları 
yan!lln c:ı/;-ırıyor p:ıra '\'Cli~ordu. 

Zııman zıuruın nefret ettlğ'l an. 
nrol hatırmtı. geliyor, o.nnesi Sn • 
flyeyi :ınorfinle baygın bir h:ıJc 
gelmiş oln.rnk yatağında yatar gibi 
glSrUyor, o mnuuı 1ç1rule nın 'l-JQb "· 
demediği bir dil UnlUk duyuyor
du. O, herkes tamfmda.n 6evil • 
miş, aranmış ve sevilmekte ve n-

27 
rnnm!!.kt.a oln as•na rtı rmcn derln 
blr yaln11.lı:k duyu)ordu. bğer 
Mehmet Cemal y amıı~ olsaydı 
Meliha bu h sini nç!'.kçn 3) le • 
mektcn çcldrunczdl. Çtin!tü nnc!lk 
Mehmet Cemal onu anlıynb lirdi. 
Ha.lbııki Mclımet Cenıa: ohnUştU 
bile. 

Hı:ı'iha Cemal her gün şu veyn 
bu arktıda ına gid • or, t- !'ctlercc 
oturuyor, fıık'.-1.t nihayet C•ine dön 
mC'ISI "ca.p edJyor, d8!1Uyor ve o 
zam !1 hli.la akşam olın:ıdı ·mı gö. 
rilyor, tekrıır soknlın çıkıyor, bn ~ 
zan 1zmlrc in yor, mUcevherl't('ı -
Inra, terzi ine ,b rlıerlre uğru 
yor ve n :un olurken tC''<rnr c ''İ• 
ne dönU)ordu. Akş m olunca M~
lilıa. Cemal yC'nklrn h • ~ n.t buldu • 
ğunu zannediyordu. O zaman ay -
:ra.nın kl!J'Şınına geçer. uzun uzun 
giyinir, cm km avna1arnu karşı • 
eıcla gUz 1 vücudunu daldkalarca 
eeyreder ve o gece gelecek mlsa.. 
firlere daha gtlzel g3rllnmek lc:in 
hnzzrlık yapardı, En bilyilk ze\1d 

1 

ik8r ıhbarının 4 tan 
ma emeye ~erildi j·· 

rlarıa aslı 
anlaşıldı 

8ır Amerikan \4.;kerl 
heyeti 

Londraya 
geliyor 

U1.bon, 16 (AA.) - D • .U. t ; 
Albay Klark Haven'tn rtyaset t • 

Uği bit Aınfu'ikfili asker1 heyetl , 

Bug"n 14 ihtikar daha haber verildi 
pmba gilnll Kliper tayyaresile ı..ıs 
bona muvasalat. etm13Ur. Heyet 1#' 
draya hareket ede<:ektlr. Heyetti 
bin\ıa.şı dahlldlt. 

Şehrimizdeki ihtikar vnluılannı 

ho.bcr vcrmeğc davet edilen hu.Jkı • 
mız bu vautesını mUkcmmeı ba§ar • 
maktadır. 

takibattan vnzgeçınektodlr. Bazı kim,. 
selerln de euınlyetlo hareket ederek 
bir kLSrm tile.can lhbnr ettiği lSğre .. 
nllmi§tlr. 

Sinema artisti olayım derkefl 
Birkaç gün içinde llıbnr edllenlerln 

sayısı 40 ı gcçmtotlr.Bunlardan yalnız 
8 tanesi hakkında zabıt. tutulmug, 4 
tıuıesl mahkemeye tnUkal ederek muh 
tekirler tevldl cdllm'31erdlr. Fiyat 
mllrakabo bUrosu bu lhbsrların bazı. 
lanru tetklk edince thUkAr olmadığı 
neUceslnc v rarıık o tUccar hakkında 

Şehrlmızdokl bugUn ihba r edilen 
vakaıarm sayısı U dUr. 
Bunıann hepSt hakklnıla ııuratıe 

takibata geçllm~Ur. 
.AlMtadn.r makamlar halkın bu mu.. 

ıt ve ıçtlmal vazifesini kolayca bentm.. 
semeslnl memnuntyctıe karşılamakta 
drrlar. 

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

. · ... ~ ... ~'"lir' ~ •. ·• ~ - "".. '•:,ı.- ...,...;~ r,. 

Surige 
ve Lübnana 

ilk muahedeyi 
Fransa imzahyaca. 

Kuhir<ı, 16 (A.A.) - lııglllz devlet 
nazın Lyttelton ile general dö Gol 
arasında 7 ağııstostıı. tcab eullen ve 
dün ne§rcdllen mekluplnrdf\ Suriye 
ve LUbnnna istıltlAl vermek hususun
dnkl lngtıız • Fransız kararı teyit <'• 

dllmekte ve maıunaflh Fransaıun bu 
memleketlerde birinci derecPdekf re. 
ıunu İngiltercnln tanıdığ! ehemmiyet
le kaydolunmııktndır. 

Lyttcıton mektubunda bllhıı a d'
yor kl: 

BUyUlt Brltanyanın Suriye ve LU"I:'. 
n:ı..ı:da h:ırbi kauınmnktrın başka blr 
menfaati yoktur. HUr Fnınu ve btl. 
yOk Brltnnya her t•·ısı blrdcn Suriye 
ve LUbnanın lstlkl~lni vadetmlııler

dlr. Bu c aııı tedbir ulındıkUln son
ra. buna halci gelmemek p.rtllc, Fran 
s:ının Surıyc ve LUbnanc:ıa imtiyazlı 

bir vnzly ttcn istifade etmesi lA.2:ım 

geleceğini kabul ediyoruz. 
Haber alındığlıııı g~re Suriye ve 

LUbnna'a ille muahede akledccck o -
lun hUr FT&n a-:tır. 

EOilDi 
gorUld ,u den tevki! edUerck nıuhl!. 

k ... mclerl b şan blr gUne bırakılmış 
tır. 

kendisini g!izol görmekte bulurdu. 
DUnyndn b'r ko.dınrn kendls:ni gü
zel görtlıC'Si ka.dnr bUyiik bir zevk 
var mıdır? Kiminin, ho~a gitrae.k. 
ve sevilmek herkcsın tn.bii b'r ıı-. 
tlyncı}1:c>n lellh:ı Cemalin l'n bil_ 
vll~ lhtrnsıi oluyor \'O Meliha Cc. 
malin bu tırzUSU nneler llerled ;<. 

çe bUyUyor. kuvvetleniyordu. 
O gece :Melllın Cemnl aynanın 

kn ısında satıtlf'rce knldıktan 
sonrn nihayet hıı.zırlanabllml ti. 
Tuvnletlnlıı tnmam olduğuna kn 
naat getirdikten eomıı lmlktı, Nıı.

z.'.lnm odn ma girdi ve dNi.81nln 
nltında at(' l bir ırnnm dolaştığı 
lıl85edilen ynvrusunun ynnnklıı.r-. 

nı öptü. Kızını hayı nn nazarlarla 
seyrediyordu. Nnznn bM1rnlnrının 
nazarında değllse bile annesinin 
nııznnnda b r wman lçJn çocuk 
hlmıııtı. Meliha Cc:mal de Nıı.uını 
g yot ustnltkJn giydir.yor, fakat 
Nazan düz okçclcrl, uzun eteklik. 
l"ri ve su. Uz clbl clc>ri iç'ndc lb:_ 
lo yine de uım bir gen kız oı. 

ôuğunu anlııtıyordu. B lhnsaa Na.. 
zan daf;rm•!ı: sacları, at .. li kuvvl't
li hnll gi>i b r ktı.t daha sevimli 
görlinilyordu. 

Bnzan Meliha Ccma.1 kızı hak • 
kmda ş(Syle dUljUnUyordu: 

- Şlmdlkt hnlde kıtaplannı. 
ııv köpeklerhtl bah~edc koşturma. 
sını, ve tehlikesiz gezmele'rt sevi • 
yor. Na.zan mahcup, çe~en ha.~ 
ta kot.kak bLr kız..,. 

Kıbrıs 
yeniden 

bombalandı 

22 kişi 
yara andı 
•Jtoma, 16 (A.A.) - ltalynıı ordu. 

lan umumi knrargA.hmın 437 numa. 
ralı tebliğinden: 

DUn İtalyan hava lrnvvetlerlniD 
cllzUtamları, Kıbrıs adasıru benztn 
IIUlğazıı. ve dcpoınnnı mUcı:slr surette 
bombardunnn etınl§lerdir, 

Geceleyin diğer İtalyan tayyareleri 
Maltanm t:nyyare meydanların& bU -
yUk çapttı bombalar atmıelardır. Aı • 
l<eı1 hedenerc tam ı.sabetıer vakt oı • 
duğı.t knydedllml§tlr. 

1..r.fko,f!, l l'i (A .A.) - (Kıbnıı) Röy 
't'9'r ıı.J:ııı ndan : 

Resmi b1r membadan blldlrUdUtlne 
gl:Sre bu sıı.b:ıh Kıbnsa kat§ı ilet ha. 
va akını yapllmı§tır. 

Birinci nkın esnıısınaıı. 22 klDl ya • 
rnlanm~tır. Bunlardan OçU ölmUştUr. 
İkinci n'kın esruuıınd::ı. bir kadın Hl -
mUş ve Uç ı!Vil yaraınnmı~tır. 

Askerler arnsında yaralı yoktur. 

Amerıkada ih ti yatların 

A sk erlik 
m üddet ini 

uzatan ka·nun 
Ayanda 

kabul edı di 
\'n ın:toıı, ır. (J\.\.) Ayan nı ... r. 

11,1, mUmtaz sınıflnnı ynlmış kur'a 1 
efrod!le, m ili muholızın ın ve lhtıynl 
ıann nskcrhk mUddctını l ay tcrr.. 
d t cu u kanun Jt\ylhaBinı 1{1 reye kar- ı 
şı :::> r yle tasvip t:l .. lir. 

Ilazıı.n d fik'rlt>rlnp ou mlis 
b t istikameti verirdi: 
tık hep onunla m gul olacnğun ... 
O uımıın Naz.an da dans edecek. 
gülecek, hayattan nnrubinl nln -
cak ... 

Oh ha) 11 ... BC'n Nn1.:ın için c:d. 
- Daha ilci üç ccne ge~ıdn. r

di, so • uk bir anne olnıı)·ncnğım. 
O en yakın ntkada.'J olarak beni 
bulaca!t, her ı;eyi bıına söyliyccok 
ve mes'ut olacak. Fnknt daha pek 
erken. ÇU"kll henüz pek gem;. 
hnttiı biraz mahcuıı ve tecrUbesiz. 
.Mao.m ıv.ı böyll' olması dahn iyi, 
herh:ıldc benim g'bl hnfif, havai 
olması tercih edilmez. 

Meliha Cemal Nıızann dn şöy. 
le diyordu: 

- B.lmcm senin gibi bir kı -
zım olacaırınn, o bUyük .kndınlal'ı 
tnkl t eden, boyruı n,. cJgam lçen 
küçük bir kız m olsaydı, acnba ne 
)&pardnn? Fnkat sen o k dar cm. 
ealsiz bir k17..11ın J 1 nankör çağ 1-
c:;hıde olduğun hr,Jde mnsum guzel 
llğlne hiç de halel gP1r.ıedi. 
Na~n nnncslnln ibu şekilde mü 

to.lea etmesine mllsaaöc ed~·otdu, 
yalnız gençlerde bulunan o derin 
!lleenaplığa m l ktl, yn.eınm pek 
hUyük olmamasına rağmen ihti • 
yarlığa doğru giden annesinin ts.. 
tını.hını, end e.slnl çok gllıel an
lıyordu. HattA <inha ~feliha bunu 
anlama.dan Na.zan hissetmiş • c an 
lamıştı. Annesine acıyordu, Bu 

Ağaçtan yuvarlanan 
üç çocuk . 

dalda oynarlarken dal kopmuş. <"" 
cuklar yere dllıcrek ya~ııır 
dır, Vaknyı görenler haber verııı' 
ve çocuklar .Şişli çocuk hastarı 

knldırılınt§latdır. 

Taka1mc1e A ka.rca ııokak 5 nwruı:r • 
da oturan Yervıı.nt, Oscf ve Ohannca 
ısmlndekl Uç çocuk stnenıa arUstıertnt 
takllden oyuna b~lamı:}lıırdır. 

Bir aralık her UçU o clvardakt ar 
sada agaca çıkn•ı ıar, :CallJ\t çUrtlk _ _ bt_r ___________ _ _ .,../ 

RlİZveltle 
Cörc;ı 

arasında
kimli ikat 
A~terdam 16 (A.A.) - D.N.B. 
Ruzvelt • Çörçll mUlAkatı hakkında 

AUI tarafından dlln, 11.ı.dyoda ya • 
pııan beyanat hakkında 1ng11lz l.Btıh
tıamt bUrosu taınfından vertlcm pıa • 
ı<ımnta göre lkl devlet adamı araam-

muı.tl.kat Uç ırUn UrmUş ve mUltı... 
kıı.t esnasmda iaşe meselelorlndcn 
lxı§ka uzak §ark. Dakar b!i.disesi ve 
Sovyet • Alman hıırbl d görtlfUlnıUe-
tur. 

* ~ • 
Tokyo ıs (A.A.) - IUSttcrı 

ıtuzvelt • Çörç11 d k1"rasyonunun 
aklslerınt öğrC'nmt1.ı içln vakit benUz 
erkense de Tokyod ki müşahitlerin 
ı.nnaatınc {!'bre iki demokrat mcmır. 
ketin .. cocı1 tantmdan tanzim cdilrn 
scktı noınn in Japon;ynyn tc"nas cdll
mı.:ınış olm sı manlalıdır 

Ml\, terek Ruzvclt • Çörı;ll dckltıras 

yonıı ıt mo lı artlı m ktııc'ıı 

~ıevcut kanat1t.t' nnznron, mezkur 
nek!liıasyon tu. lterc lir !\ıneı·tkn a. 
radmdaltl tı ltı ~?ırlı~lnm rcddcdile -
m z bir d : . d r. 

[) k ıırıtsy• ını.I.\ '\ln!nn\' il b.rte 
mı- ul n de\•lctl"f ytıpılP.t t ıı h J a. 

pon , .:ız y thln otıhaı;ı t tkık ed 1 • 
mı o.du~ ı ııur 

dır. 

._ :cC •• ı edllınektt. 

RUZ\•e.t - ÇÖ"":' mUl:'\IU!tınn hl<,:blı 
K n Jal.nın lştıra ı e m dl.;! öğ •n.l ~ 

hisl<:ılc kı•n.: f,ni ııcll gen<: hlssc
uiyor ve önUnde daha uz~n bir 
ha~ 3t yo'u oldu~unu görcrC'k hu 
yolda ko mnktn hiç de ncelE' et -
meğ aüısUnmU~ordu. 

N:ı1.an n,nc ini yannklanndan 
öptill<tc~ ;ıonrn· 

- Oh nnnecl!:'1m. ncluıdnr gU _ 
zeMnlz. E t 1 ('n z de nchdnr gU 
zcl... Do •rnsu nnn ciğlm peri ma. 
salların:ı ki hur.lcrden de gUzcl -
11in e u ... 

Dedi. :McUhıı Cemal hakikaten 
gllzcldl. ÇUnkU o gece bir toplanM 
tıya gt tmek için hnzırlıınmrş bu -
lunuyordu. lııtanbulun ve Avrupa.. 
nm muhtelif şehlrlorlndcykcn bir 
çok bUyUk balolarc:Lı bulunmU§, 
TUrkiyede, Fransa.da veva lngtl -
terede olsun, dalma a}'lli Qekildn 
t:ereyan eden o.ynl karakterde kim 
selerin mutat sö1.l~rtn söylendiği, 
mutat jestlerin yapıldığı bclolan 
çok görmüştii. Fakat bunların için 
de bir t.tlnesinln bir balo eab:ı.hı
nın hatırası hlcb"r ztı.man hııtırm.. 
de.n çtkmnmıı t.ı. 

O gece Mellh& Cemal e&ki zen
ginlerden DllAver beyle banune • 
fendlnln ven1Jklcri 6UVBnı}'C da • 
• etllydl. 

D&ha. Mlonn gfreı'ke.n. fevka.lAde 
kıyıtfetl, itiraz kabul etm.oz gU • 
zelllğlyle herkesin nn.zıı.n dikkati.. 
nl cclbetımL,tl. 

Beyannameyi Almanlar 
nasıl karşıladı 

Baştaratr ı nci ,.n~-fil •• 
mll8I Bcrlin slyaat mahfillerine" 
Uf edilmektedir. 

Bunu ileri &Uren Berllıı 
filloıi ou suali d& aoruyorl r utl 

.!\'eden İngiltere ve Am a .. ~ıı 
zamandanbcri bUUln mllltl .;ı oe"" 

ve ham maddelere ertımek humse ııt' 
vermediler? Neden p!Utoknı.aner ' 
eltıklcri bu gtlze1 progrıı nı uzuD 

mand,.ntıerı tatbik etmedi: ı ? ··"" 
Bertin alyut ınahfllleru:ı& sillV"" 

nn truıdldl 1cın :Pılhrertn yaptığ1 
kerrer lekllfler Jıabt1atı1mtı1<1 
BUtUn bu teklifler reı!ded ! r. ır 
halde Ru2We1t . ÇOrçll del~t!ra.::>' 
nun bOttın bl1 cUmlelerl, bu gev~ 
lerl nasıl ciddiye atmabtlf!'? 

Avrupa 1utasmnı tetilülll J 
değil Alman za.terlerlnlıl yaratı 
kuılar Ye bakikaUer tayin eylı c 
tir. 

lontrea), 15 (A .A,) - 1nı;U~..ııı!' 
vn kuvvetleri trtuuıa.Unntık .ııe~. 
bildirdiğine cöre, btı'Je§lk A:meti1' 
daki lııgfll.t mUbayııa komi yoı1 
umum mUdUrU Purvts :tnglltert 
tayyare kazası netlce.stnde 61 

\'ııştngton. 16 (A.A.) - Art. 
ıınrfdve MZirı Kordcl H ut, Ru~' 
Çor ıİ dcklArasvonunıı "umumt tJ 
blk ~ahasmda clha~Umul um 1eı~Jt' 
umumi s1yas1 hatlar,, euretinde 
sil etmiş ve deml§tlr ki: 

Bu prensipler §lmdlye kıtdnr 
tUn iııeden1 ıntııetıercc kabul 
ve bazı memlekeUer, me(!eni nı!l 
.ırllSlndakt medeni mtınn.stbeUet 
tcınlnl yıkmnk ve fetholunaeak 
ı ·ı~rc ımrşı va.h§et ve barbar! 
ynn•m bir tnh kkUın usuli.l "u 
yoıund clhanşUmul harekete teoJ 

1 
edinclyo kadar da §lddetl mUdtCI 
dı•egclml§tlr. 

muşll 
nasıl 

( ·gıliz gazateleri 
re!< beyannameyi 

karşıladı 
Ullf-ı&lrııfı l DC1 -~ 

esaret nltınıı aıuuuı mllletıerin "',/ 
mımnı istihdaf eden Dul ve t 
prenslplerl ara111ııdakt t ntld o i'~ 
b rizdir ki medeni etkir lkl.5l' 
birini tntıh p etmekte b1C ıer 

edemez. Uzun zamandıı..nberl bil~ 
yelerlnln sarahaten tayini ne D1 il 
bir boşluğ\Jn doıduruımı.,e ol cııl1 

mit edllmcl teydl. ~ 
Şimdi harp gayeleri ve harbiJl ti: 

gi pronalpler ugTUnda ytı.pıldıl' ~ 
tuında dUnyada hiç ldmseııln şO rı' 
kalmamıştır. Hallhıu:ırdd. be~ 
sekiz maddesi Wldlr. Bu b tıı' 
talstl!t talep etn1eğe de hacet yo~: 

Tayınla §Unlan n&vo etmekteı!t 
Çörçil lle Ruzveltln rl, ~ 

llJlpaartorluğunun hllk<ımeUcrl ~ ~ 
Jl.yctıeri lle dll§man l§"'all al~~~ 
ıuna.ıı bUtlln mom.leckUor ve bil ııJ 
seven bUtün insanlar tanıtmdflll 
rnrettc kar§tlanacaktır. ,1 

Gazete, btı beyanatın Aaıerl)(.I~ 
kAn umumiye.since lıarareUc t ,ı 
edlleceğlne tncuıaıak lçtn btrto1' dl 
bcpler mevcut olduğWlu 114,v• f t 

tcdlr. ,,ti 
Taymil, .Japonyanm da ''~ fi 

alyaseUerl ile dUnyıı m~t' ;J 
tehdit eden" memleketim' erıuıınd~tlf 
lunduğuna ~pho olmndıCf J<ans > 
dedir. DUnyado. uıak ııark kad$'ıııı 
menkıı Ue !ngUlz lmpartortutıı11 -1 
blrllğt ya.pınn1annı ıstUzam e6efl 
yer ,.oktuır. 



~ EN S0 DAKiKA - 1li AGU TOS JDU CUMA 

8hkeme 
aıonıarında 

M ii.hi:n bir sahte-

33ic 1Jaki/Uı 13aşG.aşa ---- __ ... ,,....., ~ - ---
t utm • 

ka""rlık ha""'dı·sesı· TELAŞ, hiddet, asabiyet, kor-
ku gibi şeylerden sakınma -

rr.uğın lıuzur içinde yaşaması insa· 
111 doktora başvurmak ınecburiye -
tinde bırakmaz. .. 7ab mız lazımdır. insanın kafası bozu. 

r· 1 İsi / b d "' l d . er memuru. makinist ve zamk ustası sahta ıırsa e enı şart arı a bozulur. Her gün biraz eğlenmeli, gülme· 
Hakikatte dimağ ile beden biribi -

PUı ımaıı suretlle 1 o bm hra vurarak rine o kadar yakın §eylerdir ki, bi- li ve neşelenmelidir. 
Hayatını gülerek~ sevineı·ek ge

ciren bfr adam, bellli de bu yüz
den on sene fazla yaşar. Tabiat 
hayatı takdir edenlere, ha}1at verir 

evler satın almış .ar ı rini diğerinden ayırıp ona dair söz 
c:rııcc söylemeye imkan yoktur. Çünkü 

ff &abaıı ZA mahkemesinde bu ( söyledığtmı bilmiyorum zlra kendin, _ dimağ da, beden de, hem fiziki 
I' ...: ~ nıuh nalıhlm blt SllhtckArhk de dcğldlııı. croml§tl .. ., ı' hem fiftr:. birer Varlıktır• 

.: oııU:ıa.n &ken esı gör1Hnıeğe batı Reis BUl'hanettln bu ciheti 1şuet f - D d 
~~ıg-1na tahkikat evrakından dince, suçlu doğru söyltıdığlnı ııer. imağ a geçen düşüncelerin bi - ve. bu nimeti tanımıyanlardan onu 
l'i 11'l d:ı titre, hAdıse §bytedır: sUrdU. ı le hazım üzerinde tesiri vardır. Di- esir ger. 
~%~a mat amn~ ~bı ~~~mam~E~~Ka~m~ı ~ ~========================================~ • llıuııarUtunaa c.uıunan Hilınl da: -

~ıl'oıııa zaauıa tevdı edllen pul - Benim hiçbir şeyle a!Akam yoh-
tıı~ 11ıdnkf pullardan zaman tur. Diye söze ba§lıyara.k §Öyle de • 

C:ı 'Uttıt~ ıntktar aşırarak satmı§ dı: 
, ~tı bııtın &attığı puııar 400 küsur - ltıhmut bir gUn zımba makin -

U tır Jınur. sini alıp evıme götUrm~. Bunun b<-r a~roa 
'll:ııııe liolnndu bUkQmet.i, bU zuk olduğunu gördüm v Muswa n. 
~ l'nllracaa.t e<!erek. TUrk dında blrislno Uımlr için göUirdUm 

'tıukbır kolckılyon ıstomi§Ur. Benim evime niçin gcUııllğini biım •• 
llıUııurı Umetuıııı bu talebi Darp- yorum. l''akat zımba makinesini zım. 
wıı baa tcttne blle11rllmı., ve ko. ba defi.er imal etmek Uzere almış o .• 
~ e 11ınıetır. duğunu söyledi .. 
telt k.oı'krı bu tınattan i&Ufad Bundan sonra rels Burhancttln dl • 

e1taıy ~ Olldtın a Jtğı pulları ger suçlu Mahmuda dör..dU. Rel.tifr 
:n:aı taaarıamıı, ve Holan. aşağıda okuyacağınız bu lsUcval.ı. 

ııı-lfıaa lçın :rapı.ırııan kll§cler- tıpkı mc§hUr fıkradaki kadar nu,h • 
•e ~ lllll IDakn l!tl Malınıut o. rane nı zekicedir: Hanı vaktlle tılrkn 

Ilı k <hılreai wıtası E}them kişiyi öldUı-en bir katil yakalnnmış 
' ~le Blılagarak birer adet fakat mahkeme kendiain.ın öl<lUrUdU. 

01eluı.ıyondakı eksikleri ğilne dair bir delil elde cıdemedığln • 

'lr~~ ltltrıtr:. den rcl.s mahirane bir mtıne\Ta çc • 
"~l ~tb lllcnıunı HllmJ Er§ell, vlrmeğe karar verml§ ve auçluyu kar 

_. ' Zile Otağa v zo.mk da.o guıuıe getirerek: 
,, 'aq,, l l!:lbeuı Klllec10ğlu bun- - Senin demli, suçlu olmadığmı 

lııc t~~§rlk1mesaı ederek bir sah öğrendik, beraaUne karar ve:rdik. Hay 
iltı.u kurmuıılar ve pul dl artık git ve blr daha klınseyi öldUr. 

r~ aaı~ltp zamklndıktıın sonra me ... 
ile "lQ aldıkları bir zımbn ma- Hakikaten kaW oıan suçlu btı ka • 

'ttr,,._tnbbftııyarak pw baylle • rar kat§Ismda §neırmış ve baklayı ağ-
tı~lara ~. zmdn.ıı çıkararak: 
~~ ~ mel<! na çıltmıu ve - Allah ömliı'ler verınn, efendlm, 
'°tl'il t Vkit olunarak ağır oe. bir daha kimseyi öldUnneın! diye su • 
·~ta llılıur. Snbte pullan bile. çunu itlrat etmlf ve ta.bit sonra da 

lan ve piyasaya stıren pul I söylediğine plşmruı olmu~ ama, idrun.. 
.._raa'll llnlıkpnzarında tUtUncU 1 n l(urtulo.ınapuf._ 
~· ~ trnı ve Pıındell do tcs- ~o rcla Burbanett.ln de Mahmula 

aaıı l'e bunlar da gayrtmevkuf ynı dUgUnco oll!cak, zımba mak!De • 
~ ltkttrınrta btrllkte ağtrce _ ıılni neyo aldığını ve hMlaeden evv ı 
ta ın lir. mi, yok.sa sonra mı aldığını sordu: 

ahi<.! 
l{ tııahkemcyc mevkut Mahmut, biraz evvel lnktLr ettiği 

"e tt!ı rnı ~rşen, Mahmut Ota • ııuçunu tamam.ile IUrat eder §eklld<i 

ha. ~~tıt I{aıecloğlu geUrilmlş, şunları söyredl: 
lt Cld A.rcıa. da gclmf§tl. Naz. - Ben zımba mııkincsinl aldıktan 

r lbra; Uf:uncıan mahkemeye biı on be§ gün sonra ho.dlse m<ıyds.na çı .. 
datı etınl§, Pandell, askere a. kanldı. Maksadım, Ankara.ya tqına. 
lıtııa l'ııabkemeyc gelmeınl§ti. cak olan matbaa Ue beraber gitme .. 
lerc7ıı hepııı oe temız, plU< mck ve burada uınbnll Cfe.ftor imal e. 

~a · liılını Eroen ile Mab • derek satmakU. Jdak1ney1 12~ llro.)'a 
il 1ae ~ta Yaşlıydıhır Ethem Ka satın aldım . ., 

' 2 YCl.§ıneb oıduğUtıu söyle Reis bu sözl~ri aynen zabta geçlrtti. 
>'et lıı Fakat Mahmut inceliği anlayamaDlI§ 
~a:bıu lgı bittikten sonra, tı. 

' ~ 'ah aıneaen anlB§ıldığma Bundnn sonra tUtUncU Baki aorgu • 
!'._itllcıe ~~fı.r Y\lkar-Ja anlattığı • ya çeklıaı. Bu, hiçbir aeyden haberi 
.~ll<ı.t bin lirayı tecavüz c- olmadığını, sahte pul alıp ııatmadığr. 
e bırc teının etmişler ve ken. nı .ayıedl ve mahkemede, Pandellnln 

1 L, t ev satm allill§lardır. bUlunduğu ınmtakanm en yakm mab. 
~ıı ~Ya liiunı Er§cıı çekll. kemeslnde lsUnabe yoluyla lt'adeainln 
~~ kı~l'I ba§t.anbaşa inkAr e. almma!fl ve Nazmini.n de fyil<ı§enık 
'"il ~ • mahkemeye celbi için durupıayı ~ 
ltıt~~k.ıyon pullım benden ev- ka blr gtıne blraktı. 

• ~~ ~brı tarafmdan alınan ADLiYE MtJHABtıU 
~ ~-uın de dahil bulundu • 
~lııiayon laratmdan Uç aene 

lto~ 'kı.ı •e leab!t edlld!. Bu nü -
~ ... 'G( lı çbtr aÇık yoktur. 

\a~tılı~kthnet.1n1n istediği al • 
11..~ u:Y•tı her pul teker te
•-~lftıt. rtne basılmak ırureuıe 
~ ~Bu ecldlde fazla ba • 

f_ ~ ~ı Yoktur. 
tıı,~.~ Yo~ gibi satılan her hangi 
~~ >oıt tur. Zateıı eatılmA81D4 
~ dNı.. tUr. ldarcntıı bu yolda. 

-,,' ~ -vgru detndlr. 
~~ ... 41ter UltUncliler~ lılç pul 

,~ilah 
ı...... ~ ı:nut Otaga da aym A ~ı s.... ......... ... 
~ ~ 9Ge · - canIJD, ne uaUJ'ı llAI u.nqcwu 
...;~ ~ rtık 111nıan eöyledl: da Neriman Hanımlarda kalUBı' 
~~ 1e.ı Hıımıye aftUr, 

. " lcıt :8u btreJ:%1Jlltan babe-
~ ,,~7e de pul •tma. 
; ~--~ ~ ıa~ 4. btırta. hnkln yoktur. zı. .,..-, S-' ... 'l!ııpadan gelc21ği IÇln 

lıııa ~IJ>:U 
'ttı~ ._ __ ltlnae verdllt uacı.ı 

lı ltl---.ıı, ı>ollste berte11 tt!
~ ~dı. Fakat .Mabmut 

~ hu hiç kabul •tml. 

' ~ gGritııee NS1le 
~bu,. kaldım, C117ordU. 
~ llllldUrQ de tehdit 

lıtJ. ~ blJdmı tahkDcat so • 
eaını vortrlten P.Olll bl.-

ı.~~ıcnıı,, Mabmv."ı Otap 
vır ">'ı.r çıktinu görtlnoe: 

~ıamaMIW 

ruz. 
:Neriman: 
- Öyle ya, ~edl. bu aliriam da 

bizde kalırsrn, IAylAeığmı! Eve 
telef one ederiz. 

Turhan birdenbire, 113ldamak 
istedi~ f ~ziliıUn ıwih. !ak~t 
iğrenç bir lfadesHe cevaı> verdı: 

- Bırakın $U telefon nağme. 
sini a canliln. Sis isterllenh: -peki· 
11 blınmıız. H.attı bütnn bu 
geceyi Bofazda gezmekle de ge· 
çirebilirh:. 

Bu k08tah delibniıya verile • 
oek cevap vardı: 

.._ sen bizi so&1JC km mı aa. 
mvonnın?" 

r :mek lazmı.dr. Nerimamn 
hatırı için. i31 şakava vurdum· 
Cevap vermediın. 

İffet Melih b:ıdıfsmr aôadı : 

100 ser ıe evveline ait 

Bir aşk faciası 
Kapı kethüdası, onbeş senedir aşkı ile 
yanıp tutuştuğu sevgilisinı bir gece 

yatağında bulmuştu 
TAM yet.ını,ş sene evvel basıl • 

mı!} blr kitap; MUsamcretna • 
me scrislnln fklnci ve UçOncil ciltleri. 
Her Udsi 144 sayfa tutuyor. 

Adr "Kapı kcthUd:ısı Behçet clcıı.. 

aı ll1l Makbule hruımım scrg{lze§ti!., 
Hangt cepheden nlırımnrz almız 

cfddcn entere.!lıı.n bir eser. Mevzu ma
ce,ro.Iıır'lıı dolu. 

Kerem De AS1r, Leyla. flo Mecnun 
gibi masallara ~ottlmek iste~. 
Falcat tam realist me-nuu kısaca 

kaydediyorum. 
Asmaltı tUccnrlarmdnn Gh1W Ha.. 

v1m c!cndlnln oğıu Bclıçet efendi. Fa. 
Ubtekl Tqmektebc devam ediyor. O. 
ı;at'.la Makbule lınnlnde blr kızım kat. 
falığınr yapıyor. Bc"1jlyoı1ar. :Me.ııde 

meydana i:Jkmca be bsst kızı nl§an. 
tryor. Fakat nlk!h olmadan Haşim e. 
fendl gllZlerlnt kapıyor. DUkkAnmm 
hesapları tetkik edilince de zava.Dı 

Ha§lm efendinin borç içinde yUzdllğil 
anla§iltyor. Bunu duyan Makbule ha. 
nınun annesi, kızı vermekten imtina 
ediyor. Dellye dönen Behçet lstanbuJ. 
da duramıyor. Para kazanmak içlıı 

Glrlde gidiyor. FakAt o Ciritte para 
kauınma.kıa me§gul oladursun, :Mak. 
bule hanım lstwıbulda başkasına m.. 
&j8.Dlanı:yor. Behçet cleDd~, tırtık ya~o.. 
yamıyacak hııldecllr. YelkcnU ile bir 
buçuk ayda İııtruıbuta. ge?lyor. Anne • 
sine bir miktar para bıraktıktan son.. 
ra Balkanla.ra uznkla1;11yor. Seneler. 
ce dolaşıyor. Blr ı;UmrUkçUnlln yanı. 
ııa kMlpllğe ba§lıyor. GUmrllkçU Beb
çeti takdir ederek kızm:I ona vermek 
iltlyor. Fakat Behçet lçln varsa Malt 
bule, :yoka. Makbule, &§kasını göztt 
görmüyor ... Bu esnada aııncslnden 
bir mektup ııbyor: "Makb;ıle kocıısın. 
dan bCJŞalldI. Seni bekliyor. Hemen 
geı. .. BebÇet sevinç içlııde hemen bir 
ınikt&r lıedlye Jıazırlıyarak 1.Btanbula 

- .Affedersiniz, lhanrıncf cndi ! 
Arkadaşınım patnvatı yoktur. 
Bu ıgaf mı affediniz. Gecl.kmeniz 
de ailevi mahzur varsa, sizi biç 
bir r.aman miŞriil vaziyete d~ür 
~ istErnem· 

- Teşekkür ederim, Melili 
Bey! Siz çdk a.nlaYIUh bir ~· 
siniz .• 

Turhan rkrndığmn anladı: 
- Öyle ya.. İffet Melih ~k 

ince. çok anlayışlı. iBir.e gelince .• 
kaba, dalına gaf YflJYctr, lbirl. Fa· 
kal, eBki bir qarbmıeseJdlr: Doğ 
ru t.:öytiyeni dokuz kö)lden koğ" 
mUfJlar. 

İffet Melih: 
- Turhan! dedi. Gaf Ustnne 

gaf., söylediğini Jadağm işitmL 
yor. Leyltl hanuru zorla nasıl alr 
koyabiliriz? 

- Hayır. Ben :roı la nlıkoymak 
istemiyorum. &Jasen böyie lbir 

gl:lndertyor.Blrkaç gUn sonra da kcndı 
si hareket edccck. ArZusunu gUmrUk. 
Çilyo s6y1Uyor.. GUmrUk~U katıyen 

razı olmıyor. Behçet her ne babasına 
olursa olsun kaçma.ya karar veriyor. 
Tam bu esnada. ikinci bir mektup. 
Fakat bu annesinden d ğfl, mahalle 

l 
.................. y.~;;;~·;·"""'"''''''''''ı 
nüµı,!li Alımet-'ı 
................................................ i 
ımammdan: ''Behçet efendi. Anneniz 
b:unamda ayağı kayarak dllJttl. Fazla 
kan zayi ettiği l~ sizlere ömUr oı.. 
dil. Gönderdiğin hedlyoıeori ben aldım 
sakliyonım,, d~·or. D~ıun cclicnnem 
olan Behçet bir gec<ı C§ynsmı topla. 
yıp kaÇTYOr. Kızını vermek fçfn btltnn 
hazırlıktnrı yapJnI§ olan gtlmrtıkçtı, 

kAUbln kaçbğın görUnce arkıuından 

iki sUvarl koşturup Bo:madn. yakaJn. 
tıyor. İftiralar ederek valln1n huzu • 
runa.· çıkarıyor. Behçet, art.Jk sabrede
miyor. Anneslnln ölUmUnU nnlatıyor. 
GUmrUkÇllntln mUsaade vermemesi O. 
zerine kaçmak ıztlrnnnda kaldığını 
stlylUyor. Vo.U lyt kalblidlr. Behçet! 
ııffodor k kendi ya.nmda alakoyuyor. 
Ve ona mUhUrdarlık gibi mUhlm b1r 
vazl!e veriyor. Fakat knlbl B§kla 
tutuşan Behçetln göz(lnde hep Makbu 
le& tütüyor. RUtbe ve acrvette g6zü 
:yok. tstnnbuıa gitmekte ısrar cc21yor. 

Vali ise: "İstanbula gidip ne y&pa. 
cnksm, gel seni burada evlenc21reylm. 
Benim yanı'llldn. rahat edersin., diye 
urra.r ediyor. Behçet buhranlı gtlnler 
goçlrlyor. Mahalle ltnamuıa mektup 
yazarak Makbuleslnl arabyor ve gece 
gUndllz sevgili.si için g6zyn§lan dlSkU. 
yor. Bir gece oda kapısı vuruluyor, 

Bu saatte kim gelebilir? Bir aıUdıo 
det tcreddUtte.n BODTa kapıyı açıyor. 

hakkım da yoktur. !Bu haklmnı 
ancak Neriman tizerinde lkullana 
bilirim. Ben sadece lkanaa.timi 
söyledim. Gün.ah mı ettiın? 

Ben cevap verdim: 
- Günah değil.. simen lbekle· 

nilmlyen bir muamele. Paris 
görmüşsünüz ama. ne yazık, ter 
biyeniz c;ok krt, azizim! 

Bu kadar küstah ve tmt>iyesiz 
bir adrunın masasında ve kal"§r 
sında dahn fazla otu.rame.zdım. 
Ayağa. kalktım: 

- Bana. mlisaadc, Neriman .• · 
Biliyorsun iki babam aksi bir a· 
damdır. Semin hatırın için bu sa · 
ate kadar knldnn. Siz güle gül~ 
olıırun~ Benim yerim uzak., 

Nerima.n şaşırdı: 
- Bon de gideyim., 
Diye mmldandı. Rengi birden 

ea.ı:xsarı !kesildi. İffot Melih: 
- 'l'uıtJan. yaptı...auv gördfir. 

m.Q? 
Diye OO;ylenbicen, ben her- ik.L 

&ni nez.'\ltetle "9e yalım. 1:ııa_,.mıı •. 
sclamJadım. 

Turhan b5.JA l:üstah<:I! t&VJJ'l~; 
ri1e ve kahlmhalaıia ~r. 

- Bu Dağmeieri ~tr. . gördiD 
ca.nnn-

Diye ar'kamdan &Oylet.,.... 
o dakikada g51cyQrııll --

QÖkmU~ t:ibi. beymmde 1ıorlumc; 
uğultular duyu:yo!-, diı:leı 1mtv 
bağı çöziilüyordu. H"t'\lıtfl ...... 

(;'akat kJnıscıer yok. Sotaya çıkıp 

etra.fı ara§tınyor. Tekrar odasına gel. 
dlğl vakit her yer karanlık, kandil 
llÖllmU§, clyordnmı ile yatağDU bUlu. 
yor. O ne? Yatakta bir clalm. ''Sen 
kimsin?., dlye sesleniyor. Bir kadm 
sesi.. Behçet kadından kaçıyor. Kadm 
peri olduğu iddiasında.. lldncı gece 
mesele anlaşılıyor. Bu blZzat Mak. 
buledlr. Vallnln kansmın ahbabı lmff. 
lııtanbuldaıı beraber Bosnaya gelDUJ
ler. BchçoU görmU, ve p:izllce odası. 
na girml§. Behçet ııeVinclnden b:ıygm. 
lılonr geçiriyor. Saadetini anlatmaya 
kelime bulamıyor ve bu gece sevi§ • 

melerf günlerce devam e~iyor. lft v&H 
de kefledlyor. 

H:ıtt& bir pce pcnoorelertııln önQ.. 
ne kadar gelerek Makbule ne Bcb • 
çetin sevişmelerini gidip diDUyor. 
Vali Behçet! sevdiği l<:ln Jıltı.kbuleyi o. 
na Dlk4.hlamaya karar veriyor. Fakat 
bir gece valinin maiyellııden Behçetl 
kıskanan birkaç kl§l, blltUn konağı 

ayaklandırarak BehçeU loskıvrak 

Mu.kbule Ue ynkalıyoı'\a.r. Devir fena .• 
Vali Behçctt müdafaa edemiyor. Za • 
vallı {l.şıkı kıskıvrak b:ığlıyorlar. 

Bir hafta zlndo.nda hapsettikten sonra 
valinin bir lCılru olarak idam cezası 
ııUrgüne, tahvil edilerek BehçcU lstan 
bula nefyedlyorlar. 

Zavallı ~ık, tallln bu cı.ıvelertne 

g6ğUB gerenılyecck derecede bı:rpı:ıJaD 
mL' ""' llmldl tamamlle k~. 
Evini satıyor. Dünyanın bir llC'ID& 

ııeyahatc çıl:maya Jıazirlanırken Boe
nado.n gelen birln1n kcndlBlnl aradrtr,. 
nı haber alıyor. Bu, valinin kapıcısı. 
dır. Behçete blr mektup veriyor. Kek. 
tupta §U satırlar var. ''Behçet e:feocll 
evvel~ ı;enln bakkmd& meğer pek bD
yUk gadrolunmuş olduğunu be,..ıı e.. 
derim, La.klıı buna da &e1-p de sene 
sen olduğunu ltirat etme11Jd.n. ~ 

ne yapa.cağımı bilmiyordımı. 
Kendimi güç tutızyor, oımm *3'1· 
yesine inmemeğe çallŞI.YOrdum. 

Bu kUsta.h adamın bhe ne 
maksatla baktığını, bizi l&ta 
sokak kızlan gibi telakki ettiği· 
ni ibu çirkin ve mlltehakldmane 
muamelesinden a.nlamrşt.ım. 

Neriman bu kmt.ah delikanlL 
nm cazibesine tuttıınwş. yerim· 
den kunıldıyamJYOrdu. 

İffet Melih ben] tramq,p 
kadar teşyi etti. 

Tramvay beıkli)'Wdam. 
lff et Melih: 
- Atfedersiniz. bammetmdl ! 

Bu dakika duyduium ızbnbr • . 
se tarif ve izah edemem. Tar 
han QOk lbQyük ayıcmızlık yaptı. 
Fak3t: benim mıçunl ne? Ya!va. 
nnm sia. sa.km ibana da.nhm · 
ymısi 

Diyerek, ede btir.WI! Osib O! · 
ltyıordu • 

- · Hayır. dedbıı. aıa d&nlmll· 
ıa hakkmt yok_ Fakat. be kadar 
~ eri .. ~ Nen -
m.t..nm batm için lcattandıtm
a.nbmJe olmanız lAzımdır. 

- ŞQpbe8b. an1l)"OnJm. Her 
"'1t antıyoı om. Neırtımm Haı:ıı· 
mm om nrcır bQyQk an rM1 
.., ~ t&hamlntl, baza· 
hr. lfadesidlr. 

- Va!bld, her ~ keDdi 
ba :•im+= ..... 9lııD clıi ince 

SAYFA - ! 

Fıkra 
: ...... ··-·· ............. 

ı ır ç a ın 
Ale, Wr ara.<ıınd hnk nUl.te • 

lerllo nıe bur dl'ğllclir, UuyUJ: adıı.nı 
olm:ıu h35kn. s-ıızr..ı kor.:ışmak \"e 
$li7. u~ l ~•• ba kıı, bÖ7Jerlnl nbJ;;. 
t e rlerle te:ı:~ ın etme k o r1o 00.'jlot bir 
sıu !!.(tJ Ulğı r taraftan gene mr • 
alılr anuıınC!a ti~ l1>Jc rl ardır ki bir 

nUktf' hau .. -si o''lmk tıınınnııı.m:ııc
lıı ber.ıLH'r amsıra \·nphkJ:ın nUI;: • 
tcler tarl.'ıe geçmiştir • .l\lesclli ırmn.. 
sız edlplerlnd n Ul:lı>ro onlardan bL 
rldir, 

l>lderoya bir gl\n fl"ra11 ı.rn.ıı on 
bl'51ııci Uiinln mctres:eıindc..oı ma
dam dö Pomb:ıdor ile m:ıreşal dö 
Sa k m kollcob gezdi~! .ı -göSt4'..r • 
ınlşlrr. l) &>ro Ö.)1e df!llllt: 

1 
- Uunıln :ııııu•.nk n Tarf kmlrn' 

kılıcı il ı.mı blrllkt~ 1?1'7.mrfe çık. 
mı lnr! 

N.ı\!ô;HET't1N 

bu fllln vukuuna senin .s beblyet ver. 
dlğfndc ııüpho yoktur. Bununla bere. 
ber f§tc haklunda dergtır olan nnzıırı 
h~udl ve muhabbet gtunla. ve mu. 
vasalatı azıım tkAraneyl bihakkın ıet.. 
kik ederek lkln1zJ dalıl at ne her iki. 
nlzt 00,ka bqka taziyeye mecbur ol. 
dum. Bundan bagka so\"gflfni gciıe 
an.na aktedcrek ve seni kemaktı.n mQ • 
bUrdıırUkttı istihdam etmklc ikmali 
namus ve bayslyctlıılz ba1d olaı>ak. 

Mektubumu alır almaz ıı rıan J30lotla. 
ya gelesin. •• 

Behçet mektubu alınca. ııevlndndcn 
çılgına dönüyor. Biraz da ınann.mı • 
yor. Fakat yap:ıco.k ba§ka iş yok. 
Hemen Bomnya gl<!lyor. Vali onu &ı6z. 
yaılan ile karııtıyor. Makbulenln b1r 
az hasta oldu ruııu aoylUyor. A§ık 

baygınlıklar geçiriyor. Htmcn Mak • 
bulenln odasına koşuyor. Birkaç ka.. 
dm yatağın etnı.fm!l. toplanm!§lar. 
Ses yok. Hepsinin g6ZJer:! yıı.şlı. 

-Öldll mU? 
Her kadın aus i§aretı veriyor. Beb. 

çet yatağa lğlllyor. Makbulenln gW 
yUzU soımuı. On be§ senedır aıkı lle 
tutuşup yandığı sevgilisin. nihayet 
böyle mf görecektir. Bir mllddet ııon.. 
nı Makbule göZlertnı açıyor. Bchçetı 
kaııJımıda görUnoo dudaklar g111Um.. 
8Uyor. "Artık mesudum._ ölcl:ılllrim,. 
diyor. 

Vail de b8§ uçlarınds. durmu3 at 
lıyor. Kapıda imam_ Hemen nlkAh 
kıymaya. hazır. lld sevgili nlkAhlr o' • 
madıklan tçUı BchçeLbı :Makbulenln 
;yUzllne ookmaaı gUnııh. NikAh hemen 
kıyılıyor. Fakat Makbule her dakika 
ağtrla§IYor. 

- Behçet beni. koilannm anı.sına al 
kucakJa .• diyor. Bu arzuau yerine ge.. 
tırillnce, ber lkl.!1 GirlW olduklan iı;tD 
nımca biliyorlar. M&khı.ıle vali P8§Q -

nm ve diğer mls3fir1eriD anlama 
ma.sı için rumac: 

- Sevgitl.m diyor, :ııu hali lxı§mltta 
getiren validir. Seni lstanbula .ar. 
gUn ettlkten 80llra btr gece odama 
geldi. Beni eevdlğ1ııi, ben1 almak Ilı • 
tecliğlnl s6yledl. Reddet.tım. 1snı.r etu. 
Cebirle alaeağnıı söytcdi. tldnd gQn 
zehir 1~Um. Vllcuchun &Do08k 9md beJr... 
temek için bu an& b.da.r 1'llbwml -.. 
ha.faza etti.,. DuDd&D ...nra m bld 
arkamctnn bnyu!a 7tdettBıce ruıı.m. 
yeUm 817.den ~ cı11-.Jdıır. 
Bu Makbulenln 8Clll e'd r1dlr. 

GlSzlerfni k:a.pı;Jm. 

''Kapı keth11duı BellQlıt • • • 
Kakbule bammm argGaEıf9- 1ıılmllln 
uıret. Fakat 70 .,_ •Yftl ~ 1111 
kttap ıoo seme wnlJd lılr -ım • 
deYriD dD.l ne aııl&bJ'Or. 

duygulu, ldlltthftl tir ge:nctD b 
ka.ba ruhlu insanla nasıf ll'b· 
d:ıışlı:k yaptıfma IBPısmuı* a 
bil~. 

- Doğnı. Fakıııt, tnsımm b· 
ba. ince, hassal veyahut ~ 
sm ~ ~ buhJi)ILN· 
lir. '.I\ırı1ıan benim kilçmd<lk ar.. 
kadaşımchr. ~ gitmedell 
bôyle dU)'glllktl değildi. Parla O" 
ıımı karakterlni. aht!\kmı defie• 
tinfi. Onun bu halinden~ 
bis aritad~nrı değil ta:BD • 
al efradı da mQ(;te!:ldlT. 

- lbt ama beni h8b:rete ne 
baktı var1 B'izf ne samyor? 

- · Vallahi. ~ temm ederlm 
~ bana S1%İ1\ hakkmuda fda 
bir ~ 80ylemedl: ·'Bir ~ ıu: 
dnm. onu kdclJU'JUl) tstıyorum.. 

Yarın bir dıe arkadac.ı ~. 
baydJ. ee::l de geır- &dl. ıt.m. 
yılda bir kere omın talJine beli 
de talümf ~mı. ~ 
tesadüt'D..nrlmien çok memmmmn 
Ne blly{tk bir hu ~. 
ne kadar çok~ bmı, 
ba2rt.1)'81"lrğmım de.tt:o:idc! c 
bclı edemem. Leytl. Hanım.! B\r 
dakika i~ onu ~ w 
si2e. si1.in irfan ~ l'Jtlclmsa 6ı 
gihefiiğlnb bdar p~ eden 
bir gend laımaynmf Zina be 
mm ka1mlftl'dM tı1ç umm yo··. 
tur. Bo.tımı ~ bJaca arL" 

deyim· CD "°r J 

l 



43 . Çeviren: MUZAFFER ESEN 

E~ç!~~Ak~~~~ 1 
(Bu kupona ekleaerU ~ 
verme UAaJ&n ile Son l)aldkılda pi. 

nanı ~. l&vleame ....., • 
pacterea okoyaeu..lanll mabfaıl kal,, 
mak !bere aarUI adreelertlll ~ 
leri .lbım.) 

E vlenm• teklifleri 
• Y&§ 27, boy 160, aiyah eaçb, kah. 

.e renkli gözlU, balık etinde bir dul 
bayan, çocuktan bulunan, geçinecek 

J:iiıtiin polis merkezlerine anladım. Uvan ·rorun sade. o olduğunu söylersem ıat - kadar geliri olan bir bayla evlenmek 

Uvan Torun eşkalini bildir - ce Davit Kollarsonnn yalnız mazımız sanırım. Parkın ka Uıtemektedlr. YO§lıca da oı.. ehemmı.. 
dim. Bu evi muhafaza altına hayatına dütman olduğunu pısmdan girerken bildiğiniz = :°:;:r· (Swıa) remziııe mUra • 

aldırabilirdim. Fakat bunla. sanıyordum. Sonra bu it\e kaza oldu. Haydut buradan • Ya§ 27, boy 160, kumral açıı, 
rı yapmadım. Bu noktada ka batka sebepler olduğunu da çıkınca Leterhad'a git\:i, bir elA gllzlD, nıırln vDcuUu bir bayan, 
bahatliyim, bir cim ... yetin ya. anladım. Uk sebep bu kara taksi kiraladı ve yerdeki an. kendisine az çok iyi bir hayat yqate. 

pılacağını çok evvelden bi • kapının arkasında saklanan kazı kaldırarak Kollarsonun cak iktidarda blr bıı.yta evlenmek 

len fakat bunu amirlerine milyonlarca dolan çalmak garajına götürmek için Lond =~:k~~;· (Nadas) rem.zlne mtıra
haber vermiyen bir adamca- arzusudur. Fakat herif he • radaki bir garaja telefon et- lı ve işçi arıyanlar: 
ninin suç ortağıdır. nüz bu arzusuna nail olmu§ ti. Ben de bir müddet sonra • Tür~, !raruıuca. yunanca mu. 

- Fakat Mariba?. değildir. evden çıktım ve yanan oto - kemmeı okur yaz.ar ve konuşur ayn.. 

.._Görüyorsunuz ya Tor - - Nereden biliyorsunuz? mobili gördüm. Bunun Kol. ca biraz ingllizee ;.,111.r. askerlikle a. 
kanay, Davit Kollaraonu baı - Çünkü çalacak vakıt laraonun otomobili olduğu • lAkaaI olmıyan, kefil gösterebilen, 
ka bir adamı hapse gönder. bulamadı. Sekiz gündenbe • mı derhal tanıdım. Ve bunun hesaptan ve muhasebeden anlayan bir 

DiKKAT! 
INr mt)fted mab alatrea dlllka& edeaelt molda; __, ile ti' 
pgen puarbk1a .................... Füa& möttert. .. ~ 
wlılı: :-.,_ fflll&f •'f= met. mlftısd aldulr. itte lla eaed 

Yealptı.._ Cl9dllelıl 'l'ml Valde S- aHmda No.. lflll 

ALTIN ÇAPA 
KUNDURA MAİAZAll 

l'W adrakabe llomlaJODUDUD Cıellbit etutı fla' tlzertadl9 
u.tqa ve malı Ue berabf'r bir ele fatura ..ermeğf) -.ı.......-:· 

Maliye Vekaletinden= 
Eski nikel 5. 1 O ve 20 oaralıklann teda 
k&ldırılması haklanda ilin ~ 

Eski nikel 5, 10 ve 20 par&lıklann yerine dantelli bl.r lrunl§lU 
on paralıklar dart n plyuay.& kAfi miktarda çık&nlmıf oldC~ 
nikel 5, 10 ve 20 J:&t&lık.arm ~&U tarihinden sonra teda 

nlmaaı kararlaıt-rı.ınıtJtır. 
Jıılezkftr ufak ?8J'll!&r 1 temruuz M2 tarthlnden itibaren areaJ 

etmlyecek ve bu tarihten lUba,·,m ancak blr ııene İnnddeUe ~ 
dı\darile Cumhuriyet Merkez Bankuı pbelerlne ve CUmh~ 
BaDkuı Şubeel olmıyıuı yerlerde ~t Bankaaı Şubeleri tarafJI""'" 

edll<:llllccekUr. 
Ellerinde bu ufal~ paralarJAvı bulunanların bunlan 118 

Cumhuriyet M~:kez Bankası n Ziraat Bankası şubelerine tebdil 
leri 11An olunur. (41 

bay uaız bir Ucretle 1§ aramaktadır. 
meden kurtarmak istiyordum ri her gece burada yatıya • için, devriye gezen polisler (.M.T.V.) remzine mliracaat. -" 
Ben ceza vermekten hoılan. rum· Bu kasadan paraları tarafından görülmesin diye • Eskl yazuarıa yeni yazılan bilen mtze göndermeleri. (Kabul oıunmı • • Hemşire mektebi m 
mıyorum. Ceza vermeği se • afıracaklarmdan korkuyor • otomobilin pli.kalannı sök • biri, bir muayenehane, ticarethane, yanların fotoğraflan iade edUecekUr. 1 J&D evinde her ttırlU en 

ven, haydu\'.lann eline kelep dum. Dün gece, Kollarson ö. tüm· Artur Kollarsonu amca- yazıhanede 111 aramaktadır. (F.S.V) ... Evinde d&ktuow bu\uııan cenç. maktadır. ômer ao,ttıJllll' 
re gerirmekten hakiki bir lünce, Uvan Tor taliini de • sının ölümiyle ali.kadar göa. remzine müracaat. dul blr bayan fazla yazııarmı bartçte 
3' :s • TUrkçe, fra.nsızca, muhabere ve yazdırmak ıstıyenlere ehven ftyatla 
zevk duyan polisler, müfet • nem eğe karar verdi. Evin termekte hiçhir fayda yok\ur ıercumeye vA.kıf yazı maklneai kullan yazar mektupla: u.ıeu. pır Fıtnat 
tiıler vardır. Bu Kollarsan İ- kapısı sürgülü değildi. içeri. sanıyorum. ın&8D1J ve muhuebe bilen. mall blr sokak numara 22 ye moracaat • 271 

tinde buna mecbur olmıya • ye girdi, buraya geldi ve be. "Uvan Tor, dün gece park mUeuesede çallf&Il blr genç aaat dört • Ellerinden 1§ gelen blr k&nkoca 

cağımı ümit ediyordum. Ona ni tanıdı. Beni öldüreceğini ta bir cinayet daha itledi, ten eonra birkaç saat çall§&blleoeği aynı yerde çaurmak tıRre il a.ra · 
göre tedbir almı§tım. Kollar- dütündüm, fakat bu it hotu- bir adam öldürdü. Bu hadise bir ı., aramaktadır. Beyoğlu postres. maktadıtlar. Apartıman upıcılrfı 

1 tan HUseytn adresine yazılması. yapablllrler veya blr doktor yanmda 
sonu lngiltereden ayrı mağa, na gitmrdi her halde. Kasa. yi bugün öğleden sonra öğ. • Fransız mektebi orta 1usmmdan çall§&bilJrler. Alaturka yemek biJır. 
bir daha bu topraklara dön. ya yaklattı. O sırada derin rendim. Öldürdüğü adamın mezun, daktilo bilen bir bay&.n 1f ara.. ıer. Çocukları yoktur. <R.G.) re~ 
memeğe ikna etmişt\m. Za • bir uykudan uyanır gibi yap cesedini çalılar arasında sak maktadır. Tlirkçesl iyidir. <Never) mih'acaal 
vallı ihtiyar, hayatını tehdit tım. Kaçtı. ladı. Kim olduğunu bilmedi- remzine müracaat. • yaımz. ıyt bir aileye memnıp bil. 
eden tehlikeyi iyice anlıyor- - Bunun o haydut oldu- ğ\f.l bu adam bu dakikada • 2' yqmda bir bayan bir dükkAn. gW. orta Yaılı bir kadm, doktor mua. 

du. Uvan Tordan tehdit mek - d • . . • ? 1 . . d k l da sat.ıcııık l§l &rl}i'l&ktadır. TUrkçe, yenehaneslnde çalqmak fty& yalnD 
- gun an emın mısınız· yıce bu kasanın içersın e apa ı fransızca, rum.ca okur yazar. (Kimo. bir adama bakmak ıatemelrtedtr. ı.ts. 

tuplan almıf,ı. lngiltereye tanıdınız mı? bulunuyor. za) remz1De :ınUracaM. yenlerin bir mektupla teııtfon numm. 

ıırf kendisini himaye etmek Maribi Li hazin hazin - Bunu nasıl öğrendiniz? • 11 y&fllld& bir genç, ane vazı . raıarmı veya adresıerln! (N.X) rem. 
için geldiğimi de biliyordu. güldü: - Upk Stefan söyledi. yett y1lztlnden herhangi btr lfte az ztııe bUdirmeıen.. m 
Fa4:1a olarak Avuıtralya po- - Bu, ondan başka birisi Uvan Tor, ölüyü buraya ka. bir Dcretıe ~mak mecburiyetm · • 11 y&§Dlda u.e ı de ldm....,. blr 

liıi vasıtasile Uvan Torun olabilir mi? Ne siz, ne de dar beraber tafımalan için. dedir. (Hamdi) remz.lne muracaat. genq 1§ aramaktadır. Yum güzel" 

Mongolya vapurile Londra • ben, Uvan Torun dün gece ... 1 ş· d' · · • Sinema l§lerlnden a.nlaj'&D b1r rtyaztyeai kuvveUidlr. <A..Z.X> rem. 
Ufagı zor amıf. ım ı evı ıs- zat ehven tıcretJe bir lf aramaktadır. z1ne muracaat. 

ya geleceğini de öğrenmİ§ • Mongolya vapurunda olduk- tediğiniz kadar arayınız, ce- Ketıııet vereblllr. (RekIAm) remzine • 28 yqında, aakerllkle &1&kuı tııu. 
tik. Fakat biz de Vils gibi, lanna inananlardan değiliz. sedi bulamıyacaksınız. Bu mUracaat. hmmryan yenı ve eakl yazıları bilen 

Sidneydeki Rudge gibi al • Dün gece buraya giren ada. kaaa da ne güzel mezar olur • Proteeör ?At! Sungur yanmda. bekAr bir pnc. odacılık, kapıcılık. ~ 
danmıtız. mın yüzünde siyah maske ya! Fakat Uvan Tor aynı ııahnede hlmnet etmell lıçtn 1kt ~ tıl bir it al'&makt.Adır. (8.A.) reımlM 

- Yani, Mongolya vapu - vardı, fakat huna ratmen zamanda para1 ri da ?imale ıı.,.. ilı~ 'fUl!r. "ftrıtı79 aıa .. m~ 
rundaki adam Uvan Tor de. ben onun Uvan Tor oldug"'u. • d B' el f d h b hlllnde ve..,ıı.rtçtA!I aeyahş.t edebilecek • Uae maunu biraafl'&Dlıaca bilen istıyor u. ır "' a a a u aerbeııt.lyt. hals bulunm'llan !Azım. bir genç as tılr tıcretıe <:eJ1emaJı in. 
ğildi, demek isitvonunuz öy. na eminim. 1,e mani oldum. l aydultan dır. U:ektuplarmd& §abat v&8Ifla.rfle mektecnr. Befiktaf Ttll'k Ali ...... 

le mi? "Artur Kollarsonun oto. biraz sonra buraya yetiıtim. tahsil derecelermt kay~ederek <Zatt 1 lul LotbahOe mkatı numara• 1Ceo. 
- Evet Tcrkanay, bunu mobilini kullanan adamın da (Devcımı oor) SUngur) adm& toıtotratıarile guıet.e. 1 det adma mOraca&L 

söylemek istiyorum. Aldan-~-----------•------------------------.. -----------.. 

vapurunda değildi Vapurda ff z.ka""ge 
bulunan adam ortaklarından 
birisiydi, alnı üzerinde bir Perde arkasında 

Nakleden: 

De Ytldu 

mııız; Uvan Tor, Mongolya 1 

------ ....... 
yara izi yapılmıf bir adam. Briç masasının etrafında dört - Kime?. olmadığı için. nlllhJremeye müra. Za.nder buna mukabele ederek: 

- Evet, öyle olacak. kişi idiler. İkisinin yüzü gülü· - Milisentin eski ortağı Ber· caat ed:p bu '1>4rayı alamamıştı. - Ben de davanızı müdafaa 
- Bütün felaket bu yan • yordu. Talihleri yaver gidiyordu. sm'a. Bize de/al.arca b<İ.ş vurmuş ,fa. ederken sizden kuvvet alacağım. 

htlıktan ileri geldi T orkanay Diğer iki.si de asabi asabi oynu· - Peki, mektubu gönderen kat inkdr yollarına saparak, po... - Haydutlann bulunacaitna 
ben Mongolya vapuru V cst yorlardı- kim? ra."lnı gene oormem~tiniz. emin misiniz? 
india dok rıhtımına yana§ _ Sam Moreyn bir ilanat acente. - Bilmiyorwn, fazla konuşa. "Bugün sizden bu parayı beş _ Ona hiç §Üphem yok. Çün. 
madan Kollarsonun hiçbir si müdlirü, Frank Etvud da bir madık. Şimdi gidiyorum. Haydi on misli ile ,cobren alacağız. Bu kü Fil Dankın c;ok mahir bir po-

spor gar.etesinin sahibiydi. Fil sen de gel. mektıuöu aldtktan ~ dört sa. lis hafi) esidir. Onu benim kadar 
tehlikeye maruz olmadığına Dankm bir polis hafiyesi, Ceri - Olur, at 30m"a elli bin doları "Şam.pi· siz de tanırsınız. 
kanidim. Bu ifte ~ldanmak Zander de avukattı. • 4 • Yon'' iMmli 8'f>01" gtJZ6tesine A. _ Evet. İncilerim çalındığı 
ihtimali olduğu çok geç ha.. Bu suretle ilk ikisinin mesleği Biraz sonra Fil Dankın ile B .c. nımuzıtna teslim ve R. E. zaman hırsızlan bir günün için. 

ıd D h 1 h ile son ikisinin mesle;?i lbiribirle- Ceri Zander Bayan Milisentle Pcnt imza.<ti11ıe ilan etmezseniz 
tınma ge i. er a uraya rine oldukça yakındı. görüşüyorlardı. ikiniz de ke1ıdinizi ölmiio bilin. de meydana çıkannıft,ı, Fakat 
k tum K 11 tam •ura Ü oy aimdi tehlikede olan incilerim Of · o araon '.11' • Oyunun en heyecanlı bir ye.. - Mektubu bugün aldık . · "Parayı ikinizden istiyoruz. ~ 
cıkta, kasasının kara kapısı rinde telefon "~ldı. zerinde bugünün tarihi var. De. Fakat> h--m elimize ikinizden bi. değil: Kocam. Bilmem ki haya-

l"" vr• tını kurtaraıbilecek mi.siniz? önünde yere serilmi,ti. Bu Dankın, Zandere: mek ki yakın bir yerden yazıl· ri tarafından verilecek. Onun 
hadiseden sekiz gün sonra - Koş bak, dedi, mış. için, aranızda göriişment.z ve bu - Bundan da emin olun. 

ld k k . .. Zander: - Posta. ile mi geldi?. meseleyi halletmeniz Mzımdır. - Fakat, kocam yirmi dört 
o u. ve anca se ız gun son - Sıra şimdi bana gelecek:. - Hayır. Bir adam getirmiş. Fil Dan.kın, mektubu okuyu'P saat zarfında elli bin dolan bula. 
ra kendisinin katledilm1ı ol- Kağıdımı oyruyayım da öyle gi· Kapıcıya bırakmış, bitirdikten sonra elinde tuttu ve mıyacağını söylüyordu. Bersmı 
duğunu öğrendim. deyim, dedi. - :Mektup yanınızda mı? Milisent'a sordu: da bulamaıwş. Hem onda da de-

- Ne tuhaf bir öldürÜ! Telefon bir daha çaldı. Dankm - Hayır. Kocam aldı. - Buayt Berem ile görüştün iil bu kadar, bunun yansı ka. 
deg"il mi? Doktor Kompto. dayanamadı, elindki kağıtları - Mister Milisent nerede? mü? dar para bulunacağını zannetmi· 

nun raporunu gördünüz mü? masanın üzerine atarak telefo. - Mister Bersın'ı görmeğe Arbakl Milisent, biraz tered· yorum. Kocamın ortaklıiuıdan 
na koştu: gitti. düt etti, sonra: ayrıldığı znma.n fabrikammdaki 

- Hayır, fakat doktora - Allo! Allo!?. Evet. Benim Çok geçmeden Arbakl !\lili. - Hayır, dedi. Yazrhanesinde sermaye hi89e8ini aldı, başka bir 
telefon ettim. Bana meseleyi Bu)'lirun? Ha! Siz misiniz Ba· sent geldi. bulamadım. işte kullanmaia başladı, Fakat 
anlat•'"ı, zavaliı KoHaraon ! yan Milisent?. Teşekkür ederim. - Merhaba dostum. Fil Dan.kın da bir an sustu. kazanamadı. B~ iflas halinde 

Söziine devam etmeden Siz nastlsımz?. Anlamadım. E. - Merhaba. aonra: olduğunu söylüyorlar. 
Mariba.Li dakikalarca sükut fendim? Tehdit rr.ektubu mu?. - Geçmiş olsun! - Peki, dedi, Bu para işinin Paranın te.lim olıınmaaı cihe. 

Nereden?. Ne zaman?. Acaip!.. - Teşekkür ederim. Sen bu aslı nedir? Böyle haksız yere tinden hiç merak etmeyin. Mev· 
etti. Mister Miliscnt ne diyor?. Başka işe ne dersin? alınını§ bir para var mıdır ha.ki. zuu bahsolan "Şampiyon" pze_ 

Geniş bnhçede yayılan ak- birisi de mi tehlikedeymiş?. Fil Dankın gülüınsiyerek elle· katen ortada? lesinin sahibini ben de, Fil de 
§am, koyu gölgeli altın ışık- Kim? Hayır, tanımıyorum, Peki, rini a«tı: Arkalb Milisent, gene kısa bir çok iyi tanrm;. Hattl, siz telefon 
larını pencerelerden odaya şimdi geliyorwn. - Henüz meseleden tamamiy. tereddüt devresi geçirdi. Sonra: ettiğiniz r.aman Dankmın evinde 

d Fil Dankm telefonu kapadı. le lıaberim yok ki! - Hayır, dE>rli. İftira. Bunu oturfrı\IŞ, briç oynu}'Orduk. 
döküyor. Kuşl:ır, ağaçlar a Kon\L'iluklarım İ§İten arka. - Karıma sana telefon etme· ma.h9Us böyle yazıyorlar ki, eski· "Binaenale~ parayı ntmna· 
civildaşıyor. Bir kırlangıç, daşları <:oktan ona doğru dön· sini söylemiştim. den jşJenen suçumuz meydana dan da n,zetede A. B. C rumu.. 

remzine mUr&caat. 
• T1lrkçeyt. tranmıc&Yl

mllkemmel yazıp okuyası fi 
b1ru da ing1lbce bilen. 
layan 21 yaıl&rmd& eYU 
aramaktadır. ('l'ODel) 

pencerelerden b\rinin altın. · müşlcr, merakla bakıyorlardı. - Etti. Vakayı anlattı. Fakat çıkacak diye korkalım da mek. zun.a teslim edildiğini ilan ettire-
daki yuvasında, kaTa gözle- Zander sordu: mektubu görmedim. tubu polise göstermiyelim. biliriz. ıuo 8erbe9a 
rile Mariba Linin hareketle. - Telefon eden kim? Arbakl Milisent cebinden Şimdi Arkabl Milisentin tavrı _ Fakat BOnra? Haydutlar 10 dlıldlla - Milisentin kansı. mektubu çıkardı: tabiileşmişti ve serbest seıtıest ., 
rini gözlüyor. - Ne olmuş? - 1.şte mektup. konU§Uyordu: parayı almafa, eglirlene. ıa.to Svlna' 

Söze başlıyan Torkanay - Kocasına bir tehdit mektu. Fil Dankm mektubu eline aldı. Gösterdiği sebep, hakikaten, - O zaman Mister ll'rank llDarte&I 
oldu. bu göndermiB}er. Ceri Zander de yanına geldi, be. akla yakındı. Etvud - guetesinin a.hibi - ıt.OO &oa.....-

- Bir intikamdan bahse- - Ne istiyorlarmış? raber okwnağa başladılar: • • • paranın hakikaten t.eelim edil. ıt.u ~~ 
T kt bu ·· d · · ' F"I o · diğini. fakat, veremiyeceğini ---di..,orsunuz, cinayete sebep - ehdit me u gon eren "Arbakl lJiilisent e ı ankın ıle Arkabl Milisent 1. C!l~ı.... 1 ., ... ,. A ... -
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