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Sırbistanda 
karışıkhk 

lleıWatta 
442 kişi kur
şuna dızildi 

--o---· 

8arbt Bosnada 
lıııııar Usıaşiler~e 

çarpışıyor 

h•oıın;;;ada da 
'badiye kadar 
140,000 kişi 
tevkil ed idi 

8atp ırıi~itaben 
beyannameler 
noırolundu 
~ 18 (A.A.) - Afi: 
~ 8omıada Sırplar Ustaşneri 
' ederek KIJnie ve :Mirkoncng. 

aa.... ~ etmişlerdir. 
ı... ~ &aabtıeoen hUkl'.lmct makam 
'»1....._~Ui tenkil hareketleri tatblk 
~. Son on be§ gUn zarfında 
"-~ kundakçılık suçu ne 442 
~ dizlJm~tlr. 

~ Devamı 2 nct sa.yfada 

-- o 

!ovyet tebliği 
Sm.olensk 

ftıı11.takasında 
~Uslar muka
bil taarruza 

geçtiler 
)~~a. 16 (Radyo) - Sov. 
'-.ıu tebliği. 
'~henin bfit.nn kısnnla.rm.. 
~ nıuha:rebeler cereyan 
~ ~ liava kuvvetlerimiz, düş 
~~ tiyle tayyare üslerine 
\ııı.._ ~ dii~dirmi~tir. 14 Ağustos
\!.' ,,,uıan tayyaresini :iskat 
~tahrip ettik. Biz 11 

•llYbettik. 

Milli ŞEFiN TETKiKLERi 

..ı:-... .1D••--•~ıi 

----o---

VALi LOTFi KIRDAR ALAKADAR MAKAMLARA 
YARDIM EDiLEBiLMESi iÇiN 

BAZI NOKTALARI iZAH EDiYOR 
Milli Şefimiz lnönü dün yanında maarif vekili Haaan Ali Ticaret Ve~,aletir~ce azami fiyat ve kar 

hadleri tesbit edilmiş olan maddelerin liste
leri yakında mağaza ve dükkanlara asllacak 

Yücel olduğu halde Ankma erkek ıanat okulunu ziyaret 
etmiş, üç saatten /azla mektepte kalarak atölyeleri gezmif. 
/erdir.Burada Milli Şefimizi talebenin mesaisini tetkik 
ederken göriiyor-.ırıuz. 

Ruzveltle Çörçil 

Staline 
bir mesaj 
gönder

diler 
Moskovada bir 

konferans 
toplanacak 

Sovyet kıtaları ,. 
Ukraynada 

Kirovogradı 
tahliye ettiler 

Odesaga 
giden 

Buyuk demiryolu 
Atmanlarm 

kontrolüne geçti 

VJIA.yet ihUklrla mllcadele f§inde 
halkın yardımmı istemi§, ihbar edile. 
cek yerlerin telefon numaralan gazete. 
lerle iJAn edilm.i§tlr. Bu mllnaaebeUe 
vali ve belediye reis!. doktor LQt.fi Kır. 
dar bugtln bir muharrlrlmlze fU beya
natta bulunmuştur: 

- Halkımızm ana ihtiyaç madde -
leri ali§ verl§inde aldanmaması ve U. 
t.lkArla mUcadele !.§inde tereddüde 
düfllleden alü.adar makamlar ve me 
murlara yardım edebllıneai lçin dik.. 
kat edilecek bazı noktaları, bir daha 
izah etmeği WZUınlu görUyorum; 
Biraz dikkaUI va.tandqlarımızm gı
da maddeleri üzerinde aldatııabllece.k. 
lerine ihtimal veremem. 

ÇUnkU ia§eye alt maddelerin iBUh. 
lAk mmtakalarmdald azamı !iyaUarı. 
m Ucaret vekMeti, illn ediyor. Tica
:Nt WkAletilı.b:\ ~ ettlll fJ,vaUara. 
nuaran fiyat mtır&Jrabe komJayonU 
da k&r ve muratıan heaplıyarak 

aatI§ fiyaUarmı teablt ediyor. 
O flya.Uara göre gıda maddelerlnlD 

tımrinde etiket bulunduruıması lae 

1 

Vallmlz doktor Latfl Kırdar 

paaariıkaız Mbi Jauıwıımım ~ 
dandır. Bu ~ göre mtıfterlnla 
sabcıyr kontrol etme8l gok kolaylaf • 
Dll§tır. Aynca bu kola'1Jtr daha art. 
tmnak üzere ticaret veklletuıtn e 
mirlerlle azami ııyat veya kt.r had. 

Jerl tesblt edllmi§ maddeJ6rln tara • 
fmıızdan hazırlanmakta olaD Uııtelert 
·bu gibi mallan aatan m.,._... 
yak:mda astmlacaktır. 

Ana ihtiyaç mad®leri çerçe"8UM 
gl.rmiyeoek malla.rm alı§ verl§inde lb. 
tik4n önlemek için pratik çare&erdea 
biri .satıcıdan fattıra. istemektir. Yaz 
kuru§tan yukarı alış verlfle.rde map. 
rin1n iııteği Ur.erine aatıcmm fatura 
vermesi kararname Uttlzaamdandır. 
BUtyonniııuz ki ahval dolayıatle mali 
yet wıaurian çok mk cfetitlyor. Ay. 
m cins malm birer hafta faaılala De 
ithal edllmit çqltıerl arasmda dabl 
mali,Yet UD8Ul1armm dehmul fiyat. 
Jarma te.ır yapar • .MeaelA bul ntan 
d8§ 30 liraya bir Avrupa &78-"kaı
,elmak latedlği vakit bebemebal tatma 
ılatemelidir. Yahut camekADda gGr6 

ttı bir malın ~tmı Wıif 1ört1Jmı. 
.... tıellıtcıa ım:manlanm Jl&n ett:lll. 
,mts 1ıGrcılara haber wrmelldlr. 

lhtncar!a m1k:adele haUml .-rlll 
ımtızaberetl.le böyle umuml bir bal • 
~ 1*;ak gibi kealdD .. lıaU olar,. 

Stalin mesajı veren 
mümessıllere Sovyetlerin ·;Bir dolaadlnmıı• 
1 
hararetıı teşekkürlerini ı 

bildirdi 
Moakova, 18 (A,A.) - Ofi: 
Sovyet hUkQmetinln resmi teblifi: 
Sovyet Rusya nezdlndeki blrlefik 

Amerika !evkaıa.de murahhası ve bU.. 
yllk elçisi Steinhard ne İngiliz bUyWt 
elçi.si Sta!ford Krlps dün mü§tereken 
Stallni ziyaret etmi§ler ve Ruzvelt ne 
Çörçil ta.rafından gönderilen meaajla.. 
n tevdi etmişlerdir. Reaınt tebliğ dtıD 
Vqlngtonda neşredilen Ruzveıt meııa. 
jmm metnini vermekte ve ~yle de. 
mektedir: 

Stalln, Stelnhard ile Stattaord 
Krlpsten Sovyet Rusyaya yapmak is. 
tedlklerl yardımdan dolayı Sovyet 
milletinin ve Sovyct hUkQmetbıin -.. 
mımt teşekkUrlerlnln ibIAtuu rica et. 
mi§ ve demi§tr ki: 

tptıdat maddelerle harp malzemesi. 
nın taksim ve tevzii maksadile Uç 
memleket mümessilleri aramnda Koe. 
kovada bir konferans toplanmuma 
mUtealllk olarak Ruzvelt ile Çörçfl ta. 
r:ıfmdan yapuan teklifi harareUe ae. 
llinlarım. 

Stalln, mevzuubahıı konferanam 
biran evvel toplanması ıcm icap eden 
bütUn tedbirleri ittihaza Amadedir. 

BugUn aaa.t tlç srralarmda Gala 
tada garip bir dola.Ddıncrlrk vak'am 
<>lınU§lur. 

tzmırden gelen Zeki iamlnde bir ada 
mm yanma birisi ya.kl&§mI§ ve ahba.p 
lJ#I ilerletmiştir. Bu meçhul oabıa Zeki 

ıye blr if tekllf et.mi§ ?e 170 Jar.- • 
laDdırarak a&VUfJDllftur. Zeki __..... 
~ biraz geç anJam., ft alıltQ& ma. 
:racaatıa vaziyeti a.nlatmlfbr. ~ 
tahkikata. bqlamnqtır. 

[(lününfil~nası)I 
-

Fransız 

Alrnan 
Anlaşması 

,Alman topculan b!r kaısabayı döğilyor 

YMaD: Bir Muharrir 

FUAR PULLARI PAZARTESiYE 
SATIŞA ÇIKIYOR 

H EZİMETl'EN llGllJ'a Fl"an-
sızle.r Ü!)e aynldılar: 1ngll. 

t.erenln aferine inananlar Gme
ral Dö GOl'öıı etratnu almıflaı'cb; 
Almaııyanın zaferine 1nenan1a..
La valin peııjfne takıldılar; her Od 
ihtimale göre hareket etmek lsü
ycnler de MaJ'l8l Pt.enle bera1Jer .. 

Posta, Te1gr&.f Umum KUdürlUğU 
t.a.rafmdan ı9•ı 1zmır EDternaayonal 
ıuan için hazırlanan 6 ~ette 
580.000 adet pulun ba.Bılması ikmale.. 
dilerek bugUn tesellüm edilml§ ve 
vaktinde tedavüle çıka.blı.mesi için pos 
ta ~rkezlerine teVziine bqlanml§ • 
tır. 

Pazartesi satışa çıkacaktır. diler. 
Bugünkü Tan refiklmizde bazı MareŞ&l ve etrafmdaldler ~in 

noksantann lkmall için pulların daha İnglltcrenln 7Aferl muhakkak de. 
iki gUn tesellüm edllemlyeccğl blldl • ğtldf. Genera.J dö Gol gfbl Alman. 
riliyordu. Yaptığımız tahkikatta böy.

1 

yaya Jcarıı Fransız dil'8l&llhğmı 
le blr noksanın olmadığı, pulların mat de\'am etttrmck ~ tehHkeU bir 
Juba uygun bir tarzda tabedilerck pos §eydi. Almanya. kazanırsa Fransa 
ta idaresince tesılm alındığı anlaşıl. büsbütün mahl·olacaktı. Fa.kat, 
mıştır. Petendler ~in Almanya.om zaferi 

de muha.kk&k değildi. IAval gibi 
Fransız kalbinde İnglHz diiHman· 

F•ın kıtaları BOL ÇEŞiT ve YEM STtL lığına fazla yer \'ermek de olduk
ça tehlikeli bir şeydi. tngUterc 

il O 81 L YA l kuaıurs& Fransa bunu ı;'-Ok palıah D u .. n iki şe tı i r ; almak veya görmek latlyenleı ödlyeccktf. 
Mareşal bir sene Mbrct1l. Bu 

t tt• ı l B A B A Ç Ç J 7.aman içinde hangi tarafın zafe· zap e 1 er ;re daha çok yaklaştığı \'e namzet 
--<>- 1 B ABD l Ş L 1 B olduğu ~akça görölet'ekti. Fakat 

8 1 d b• • ••h" ı.JMtTl:ı> şlRKE'11 aalonlarmı bir İngiliz ve Ahnan tazyiki al'88ında 
un ar an ın mu ım ıııkı ...... , ma.gwlôp, --11 l'e - bir defa gezmekle tatmin edWrler. ır···~ J-- ..,. 
bir demiryolu iltisak f•tanbal, Fincancılar, Ru.apeea :vo- mem1eket ~I• ba Mr eeneyt ~~ 

noktasıdır 1mŞD No. GB-tl-81 1 çlnnek dile kolaydı. Hem bu ya .. 
D:l.ıEFON: 12860 rayı sarmak, ltem mağlôblyetln 

.-: YMU& 1 lld MYfada ı .._ __ .... _._11111111!11 ___ _. acılarmı azaltmak, hem AIDIN7B-

Y1 clanltnwn..ır hem de tırP,Yr'm 
leboğa~"mndı. 
~ ba bir 9eMJI ... -

atlattı ve Menııellıelıir, Dlılıu' 'il&. 
dlselertne göz yumdu; Jddafaa • 
lkUfa et.U. Faka& İngiltere, 8'alo 
yede, Fnuwzlan FND8alara ı.. 
dlrtan bir harp ... o. .... 
bununla da bltmlyeceldl, lagll&e. 
renin Amerika ile elele •ererek, 
Afrt.kanm batı kıyılanndald Jl'ıu. 
SIZ topnlda.nna, AIJyada ~ 
niye kaı!f bh hareket ~ 
tehlikeleri IJat gösteriyorG. • 

Mareı§eJ, Suriye bidlı e '* 
Hindiçlni de t.ekerrtlr etmeme111 L 
5,'lln Japonlarla, garbi Afltlıılda t.e. 
kerıür etmemesi i5.'ıln A..._.IN1a .. 
MrUğf yapmak liamgeldllbd .. 
ladı. Kendlısl üsteHk ~ 
Avrupa medeniyeti için. bir fellı
ket, AlTUpa balkı l~ln bir beli 
tclikkl ediyordu. Alman - Sovyet 
harbi başladıktan ~ra Framnz 
halkının komünizm 41tişmanbjm. 
dan da istifade ederek Almen,a 
ile tam bir anıapna ya.pmüta 
mahzur gönnedl 

Bu anla!Jma yalnız tktısadt ve 
siyasi midir! Yoksa askeri :madde
leri do var mldırf Bil • 
mlyoruz. Fakat amlral Darlan gibi 
İngiliz düfflJlADhğlle maral bira. 
damm eline bütün askeri MIUd
yet.Jer \·erilmiş olması bilytlk ,ap. 
heler uya.ndll"8Cak maJılyettedlr: 

Günün birinde Fransız cJootuvnMı 
mihH~r dona.ıımasmm yaa.w. 7f6 
alabilir. 

Fa.kat ba, sadece IJlr ....... ... 
lb:ı~etttr •e lsttinde wmma .. . 
nı' - "ırH icap ettJr~ clellll!r 
kafi mP'•t:ırch değlldir • ._._.,._.. 
Dlii: NdkeWe .... ,, 



' 
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.. • ze c a l 
li ızetc ıı.~kıu diline eo Yf!J<ID bir ruücs .. ohııak ltlbaril balkın 

ıtl3 lr ı.onu-:ur. n::ıı U\ ll6alı101W:aki uı· sadelik pr..etel ve guzetoollcr 
•mi ın '\U[ıılmı .. '1ır. ŞlnBt>i. hJr edip oldu~ nlsbettc blr gazctecly. 

tı: , 0 ~l!zct• "ılld.! b: Ud:ı lcomı~rlten oon a layncağı bir li nb. yani 

;mlvettc l(o1111ısul6uğu gUıl hitap edCl"dl. 
Gazı te'er:nıiı., d::ılın soııroJti senet rde de lisan ·llğl rucseJe. 

inde uurıerdrn ı:ı·r! lmlm:ıdım.r. ı·annı n ırlılt lekslyonla.nmız, k.ıı7..a.. 
nılnn lfsruı !'lig ı'.!ın smht, mbrm bu d3vıt:\'D• .adun ndıın nıts.ıJ yıwr. 

dımt"ı olılu.. • • .1111 f,bstt'rlr. 
Bıınwıl:ı bt'mbt.r ~nr gtufltdc ırib:Ju, bUha ll8UE ıflığma jv• 

tı mlıl'ğim: uah·• tat.la elıcmmi)et verildiği bu zıımancla D nlıı.nl'lm Dl\. 

den bozuk <;du~"tı Mınılııcak \O d~filooek bir ldir. 817.ce bu bo. 
:ı:uklck" ne fıl•m'ıuaa, ı:e bıı malmlolorde, bfLtt ne do gazetedo birıat 
ç:ılı,.ıın muhhlr • nmharrlrl"'rdcı değildir. Bo7.uldtık, ~si hiWisclerln 
lcc :ıfetlnden dt1hıyı gazetenin dortte lit U ı .. goı eden ve bu sebcbt.!lı 
dolar da tol, d:ıb rnz gouı ~ aj hsberlerlnd lr. Bu 
b< :rler rıısmıh öyl k lme!er w cJere Wtıad~ mllmkilnilür ki, 
m mti) et nmb:ırrirlcri bile, 1: emlmhılıı :s. ~ 
f!lğt tllkdlrde (ti.farı yazmak butilı61lnda mutlnJm t.crcddllt ederle~!. Ha .. 

tnnm, yabancı bir llsnndan nnkil vuku 1 1 : aynro 
lconıışıililcıılt tıl r meseledir. 

Rel!tlrllJJl!'mwnznıı dil kurumuna k: ık zlyu.retl yaphı-ı ~c ıı. 

ın gi'z~t.Jrı? etr.ıtııu'la kaU dlrektffic.r 'rol'dl.ğt bir devirde yn.-
yorıız. ba:la C'L 

' 

:M yar.qj1arıımı aıtmcı hafta. qu. I kıu. bir uçın bahis varmr. 
l3n Vclie!ımdl.de•yapı18Cnktır. 1 rm programı f :vo rl unl 

Btı haftak1 ~ da fazl& at ka~· B1ntN U: 
'-"Clilmi§tlr· Bu yüZdcn ~be. 
1""Cr:Ulb c;ığt tabllcllr. BDhuşa İkl ve kısraktan. 

· ~ ı lngWz ta.J.ian k çok 
sandır. Yarın da ik1 çifte, l1ç S. 

---0-

B·r Mnc ... r "limi ha t 
lıgı kati surelie tedavi 

ediyor 

rnu ır. Macar ıuımı rnılıroskop mu
!1 !Sile kıu da mevcut koh baıı.llcrl. 

nJn fmh:ı.ııı için b •ı mad n tozlarınm 
.. zerk dilmesi! vettm mlkropla

r:ın..n öldUrWecefln '-c ha t Jığm dıı 

k:. '"lıyııcağmı ke,tt'lm~t.tr. 

İspanyada mahkômlar 
affediliyor 

".ldrit, 16 (A.A..) - Oli: 
Duhllde m.Ul1 bnrtı1 slyasctının tat. 

'hlktne devam eden lspanyol btııdl .. 
... t1 1506 m.cı.hkO.m ~ 204 mevlwta 
~ olmak rtD aerbestllc .. 
'rhıl iade e~. 

metre. 
Bu koşuya. Bora.. Bozkıırt, Sa.va, 

Işık. Kar~, Sevim, Budak f. ls1mU 
yedi at ydedl~r. vori1Sava .. 
dır. 

lKlN ._U: • 
Oç ) §Ulda. yerJl yarım 1 kao :tııgUlz 

at ve kısraklara mabeus. f 

1 00 metro. 

Handikap, 
Bu ko~uya GUlgeç, Ta.nan, Mellke

tUlhnvva, EmlrUlsahrn. SUleyk, K~ 
adındaki taylar lşUrak etmektedir. 
Favori Tarzan v lellkC'dlr. 

DORt NOtl n:oşu: 
DBrt ve daha. yuk n )aşta lngtllz 

at ve Jwırakıara raah.ms. Me fesi 
240l> metre. 

Romans, Dandl, Knnınfil, l(onca, 
Komın lrj girmektedir . .ıı•avorl Romans 
v., Karanfil. 

BF.ŞtNOl KO\}U 
GünUn bu bcyecanh ve • lPrrirle 

bitmesi ihtimali olan koşusuna. Çoban 
km, Gungadln, Kara.biber, De.met. 

ket. Şmıs. taiınU altı tay 1ştırak. 
mcktedlr. Favorl Qotı:ı.n kızı De. 
meWT. 

tkiU ba!ı1B1Lır: l~ ıncı Ja\jU'larda. 
Çitte : 2.3; u mcı 

ttzerinde. 
OçHt babi8 de: z...4-6 tnc1 <kMlllm'ltn.. 

dlr. 

HiS VE 'AŞK ROMANI ... 

Mclllı3. Celi kenctsine iht.hwı. 
la, hattA ıı.asretıe b::ıknn kadmJ~ 
:m tcl>essllm eW. GUzcl başını sa-

a sola eğı}or, hnyranlıı:rmı se • 
lı1nıl yordu. Meliha Ccınn:l herlte • 
sın fjU veya bu lıısle, t.rotdirle, h 
s tle veya lstckl üzerinde dur • 
m dan biıyUl bir zevk duyu • 
~ ord ı ?J lı ıa Cemal bir !köşeye 
oturmuş ol n ihlJyar ka.dınlnı a

ı~ nı.k bakıyorau. Z valh • 
l r n li ~ursa tokmı§lar. Toku;. 

I r ,.c bu şekilde nazarlnrı 
l tm :·e b kmUi • 

.ı o b r tek mticcv • 
du, r \at be)' z 

• i her tiiı
daha g ı • -

28 
lbrahim K.cıioı1n. .~~14- . .ııfllWJıa 
Cem.n.Ile nldatıt.ığnn b!lfYm: .. ıve 81-
da~ bir kn.dıntn lmllsıı:ıJ:»Jece. 
ği bıltün siJAhlarla l.brrlhiın. Ke.ıi.. 
me hücum ediyordu. Bu silah'larm 
en müthi§i :hiç şll.phcşiz ki bo§an.. 
ınak tehdidi idi. ÇünkU lbrahinı 
Keııl.aı boşandığı takdirde mevkii .. 
nı muha.fnzıı. edemezdi. 

Meliha Cemal biı ç a.ydanberi 
lbrabim I"er'.ınin kendizinaetı kur
tulmn.k jster gibi bir :ı<) lak 
göstenneğt> oo..,ladığını pek fı.Ui. 
hissedıyordu. O gece d lbrnhlm 
Kerimin derhal karısının > anm • 
d'l.n kalkıp k ncil.sıni aeliunlamağa 

lm di ın· "'orUnce: 
- Va\. Ken is.nı ağrra s.-ı.tı • 

or ve)ahııt korku)or ha.! 
O y dıl Uııın Uş, som"n lfı.ltn/ t o.. 

m llker k u hti tmu vC'r. 

m n "'Uzel yavrum 'kf'ndin 
n .. 

B"r rok crkeklC'r Meliha CernR• 
lln et raf mı ~e,irmlşler b r dans 
rica edh orla:rdı. Bunların nrnsmda 

- -
ra sa aki 

Pani esnasında 
Yaralıları bırakıp ka -

çan doktorlar 
mahkemeye verildi 

Pnr - 16 (A.A.) - .. Parl Suar,, g8. 
zeteslnln verdiği bir ha.bere göre hnzl· 
ro.n 1940 da Almanlar ilerlediği v.a • 
man vnzlfclerlnl ve hastanelerde ya. 
nılılnn kendi ha.ilerine terk ve panl. 
ğe sebelJiyct veren ve ckscr:tsı yabudl 
olan mUteaddlt doktorlar aleyhine Tu
ıuz askeri mahkemesinde bir do.va 
ııçılmışbr. 

Sırb standa karışıkhk 
naşta.rnfı ı ncl sayfada 

Londra radyosunu dinllyenlere şid 
deuı cc.za.lar verilmektedir. Evvelce 
Britannla mcomuasmı idare Qden ııa.. 

ruıyl odası umumt kll.Ubl Mlllcavle 
tevkif edflml§ ve baplshanede ha.knre. 
te mnruz knlml§tır. Milloovie çıldır 
IIll§Ur. DoktOt' Anto Palevl.çln Rus 
cephesinde muharebe etmek için Htr
vat.iat:andan göntııın toplamak teşeb. 
blls\l akin:ı kalmıştır. H:rvat Univ r. 
alt.esi bölQğ{lne ya.ınız 1k' gönUUtı kny 
dilmlıı ve Ustaşileıin gUzidcler taburun 
dan on altı kişi ba davete iştirak et. 
mtşlerdir. 

Yunanlstandn lngtı.ız Ulyyarclcrhıl.n 
boml>:lrdmuuıı mtına.sebetlle verilen 
t§lkları karartma emrine balk tnro. • 
fmdan riayet edilmemekte ve toU>l 

bAva m1)ycınnma ve dlğer asken mcv 
re dü;}en h tngUh: bombnm bom. 

bardmıM ..csn.asmda dıımlara çıkan 

halk tar&tınd!ln rMdefüı allu§lanın&k. 
tadır. 

Rwı • Almı.uı harbinin lPtlda.anıda.n 
beri Çekoslovakyada, Ru.syo.yn ınuhııb 
bet ~ tqxyan on bin ld§1 ges.. 
ta.po tarafUıda.Q tara!nıd8ll tevkif edll 
mtaUT. 

Çek lovakyadakl Alman yUk }( 
komlııerinln blldirdlg1.ne gör bir çok 
Çek phsi)-etlert temerküz kampları. 
ruı. çtinderllm~erdlr. Çeko \ovalı:y .. 
mu Almanlar tarafından 111g llnd n • 
beri tevki.tat yeıronu yllR krrk bine 
baliğ olmll,Gtur. BUt.ün Ççkoslovaky 
dn o.çhk bUkllm a\irm ktedlr. 

Ve.allca U ballın verilen gıda. mad
deleri gitgide azalmaktadır. Mevcut 
ylyocek ve relerin bqplll a<ırk cep. 
tıW tııUkameUne ııevkedllmektodir. 

- Gıdıunzhk ytız. od Ç koalovıılrya 
halkı UraJı ndlL naııtaıııcııır ve bllhn 

ve.rem hastalığı ı;ttUkçe artmakta • 
dır. Prag oknldarmd bil'çok lbltynr. 
Isr dermansızl1ktıuı dll,Up ölmektcdlr. . "' . 

'il g6ım ""e 
başladığı şım;ı FBa.t da vamr. 
Maide w kaç sene evvcl öhn_üş, 
~ d& royafu:ıte çı'krnı§tı. Moü-
ha Canal QO'k fBlınt her 
man ta:ıc bJ:r lıatrnısmı canlımdr
nı.n Ş0.'rilyo iltff.&t etti ve onu 
yeııneğe avdet eddken: 

- Nazan sizi o 
ki- her '.MMe daba 
mmn... 

D.e:m5ştıi. Fakat Şınmi o .a.kşn.m 
bir eürp.r::iz aal!dlyoldu: 

- Size silTprlzli bir habeıim 
\"ar.. ~ ıxwka.bela etti: 

Ve ~ gll]erek sordu: 
- Hiç unınıadığmız bir kimse 

yi birdenb'ire g6tme'.k zi mem.. 
mm etter mi! 

ese kimi? 
- Ba'bamı? 
- Sahi ml? Demek seya~nlten 

dönüyor. Son olanık Mısrra mı 
gitm ! 

- Ev t •• 1sta.nbula g~erken 
lzmircı de u • ray~k. Mühim bir 
işi vnı .. Yınni dört saat 1zmlrde 
kaldıktan sonru trenle lııtanbuln 
geçecek. 

felıha Comal 5kı bir imay:i, 
hem de. o!du1<çn d rtıl bir hatıra 
bırakan bir ıılm:ıjl tC'krı\r görece 
ğındcn memnundu: 

- Oh, n gUz 1.. ne izel. 
D.yp menmuniyctinl 1zt r etti. 

Şükni yalvn.rdı: 

- Uıtfen bir dnnsmızı da lıa
nn feda tmez misiniz? 

areşal Pelene 
ener 1 dö ol 

Fiıl!uıaıarı -d::-n 
i i şehri zapdetti er 

Hclı.-1nkl JG (A. .) - D. '.:6 • 
C9Ydp Verdi : Kauppnlehtl gazetesi dUn Clğledon 

sonra bir fevknlMe nllsb::ı. ~rederek 

F ansaljl \'lru tıe Ellsenvanranın Fin kıt.alan 
tarafından 1 nllnl blldirml Ur. 

1',in kıtalan dUşmnn mUdafo.a hat. 

kurlarmay l t:;~,;:;~~ak iki mUblm zafor knı.an.. 
f lı.emaara mUh\m bl: d mlryolu 

ir ke e daha iltsnk n_okta-sı-dır.-o--

taahhüt 1 
Sovyst kıtaları Kironova-

• e ıyoruz 
neyrut. 16 (A.A.) - General dö 

Gol, dUn ak11nm marepl Potcnln nut
Jrunıı radyoda cevap vennl§tr. 
Frawuıya hiznıet etmeğl ve Fran.. 

sayı kurte.rmağı bu Akdenh: sahilli'. 
rinden bir kere d3ha tnaJıhUt ediyo
ruz, diyen general dö Gol, tcsllm oı. 

mıynn v Almanya ile i§blrllğl )'ap.. 
:rne.ğı reddeden hür Frans:ı nammıı 
Vişl hUkametlnin !!lya tini taltbllı et. 
mi§ ve ckml§tlr kl: 

HUr FranllJZlar Fnmsaya ki bU. 
..ıyUklUğUnU vo tıllrrlyetlni iade etmek 
için mUcadeıeye devam edeceklerdir. 
Fransayı baskın ve surat saye de 
mağ'lnp eden Almanlar, kcndl.nl bek -
Uy n ~kıbetten kurtulmıyacaktır. 

ita lyan maarif 
nazırı na göre 

arp10 se 
sürec k 

--0--

e 

Nazır ltalyan milletine 
buna göre hazırlanma

larını t vsiye ediyor 
Zürilı lG (A.A.) 1talyan maarif 

nnzın Ceıtisa saıo.ıe Bott.al de n vrct. 
Uği bir makalede bıı.rbln belki on sene 
d ha sürece-, kanaa.Unln yayılmaSl 

ıcnbet.ttğtnt yazmakta ve ltalyanla. -
re. uzun bir harbe hamrlanmnlannı 

tavsiye etmektedir. 
Ttılgraro gaz tesllll Mlll\nodn çıkan 

Jurnal Cathollquo aynı tavsiyeleroo 
bulunmnktııdırlar. 

General Denz 
Genera 1 Vilsonla 

görüştü 
--<>

Fransız ub ylar Ku
dü te erbest 
ezebilecclder 

gr ~ı tahlıye ettıler 
i\lo ho\ll, 16 (A.A.) - Röyter ajan 

sının hususı muhabiri blldirlyor: 
Sv~ yet kU\'VeUcrinln KJrovogradı 

t rkettiklerl ıtlraf olunml\ktadır. 

Buranın ismi evvelce F.JlznbetGraddt 
Bu gösteriyor kl Odcsadan gld n 

bUyUk cromlryolunu Almaı. kuvvcUtırl 
geçmlaı ve Nlkolayetten gidon ana 
bat da Almanlarn. tehdidi altına gir. 
ml§Ur. Fnk t önUmUzdckı gUnler, Al. 
ımnn taarruzunun ilk hedefi olan Din. 
yeper dlrseJttndekl mUhlm endüsari 
mmtnkasının zaptmd:ı. kısmen oısun 

muvaffak olup oıamıyaca mı göstere
cektir. Büyük nııı.<k>n ın~rkezl olan 
Dlntepe.trovsk merkezi de bu ınıntıı. 
kaya d:ıhlldlr, Buraamm k1 dı Y~ 

kateriruılofdur. 

Almanlar, Jtu mııdcnlerinln bUyUk 
bir Jtumnnı temin eden Krldvolrodu 
ışg-al ettiklerini blldlriy!lrlar. Fakat 
Mo.skova Krldvoirodun dtışman tara 
tından ı gGllnl tekzıp etmektedir. Bu
d!enny ordularının eldfı tutulmll8.I 
gnrb1 Ukraynndan dahR mUhln1 ve 
ınildıı.faası d ha kolay olabilecek ol n 
arnzlde mevzi almak Uzere ne KDd:Lr 
ı;mledlğt blrkaç sUn 1ç.noc belll o.. 
lacaktır. 

Bcrlln 16 (A.A.) - D.N.B. nln 
aı&.hiyetli knynl\lda.rd n öğrendiğine 

gUre Atman hava kuvvotıeri Lcnln • 
grad .. Novograd • Botogoye mmtıı.ka
smda cumo. günü de fasııaaız olaralc 
d ıniryollarmı bomb lamqılnr 'e ınU.. 
t nddlt nakliye trentnl yoldan çıkar -
mı§lardır. To.nklnr. 70 k&myon tahrip 
-Odilmlg bir batarya ve ııyrıca 9 top 
uetunıtmu. ur. 

Finl!nrHya körf.,zlnd Qç bin ton. 
luk bir Sovyet ttcar t gemi 1 ikı bom 
ba tsabetlle b&tmııtır. 
Şark c~phe"lnln cenup mmtaknsın

d::ı. Atman ::>tukalan 'ile savaş tayyıı.. 
releri :ııtke uçu§\8.rll dQ~ n t.ah.\\hM 
tına, topçu mevztlerl e v kıta tecem 
nıUlerlnc taarruz etmiQlerdl.r. 

Çerkassl. Gorodlç mıııtakasmda 

mliteadrlit lııtasyon hasara uğralıl • 
mıştır. 

N!kolayefin cenubunda bir Sovyct 
6miııl mitralyöz aleşino tutulmuş ve 

ateş almışbr. 

Pariste 
Komun stler kargaşahk 

çıkardılar 
mr ı (A.A.) - Haber alın • Poli halkın Ü7erine 

d~ göre, neral Dentz dUn Su • 
rly d ki lngt& kuvvotwrl kumanc13· ates açtı 
nı general Vllson Ue kıa bir mUllkat ~lırih, 16 (ı\.,\,) - Paristen ıs • 
y ,p1DJ1J ve gcoenl rcıe tevklt edilen vlçr nJan ınB verilen bil' habere gö. 
Vip subnylarm yapılan muameley re dUn akfam Salnt. Lnzıırc garı cı " 
mü anık m lel r dostnne bir b:wa \'o.rmda vuluıbulıın ~tık ~sn .. 
lçlnde görU,Wm~r. ımd 16 kiDl tevkif cdllmiıtir. Polis, 

General Dentz mczJ«lr subayların • IDt Louia kapısı clvtmı:ıda toplanan 
sur Uzerindo set'bc3t btrnkılmalnrını halkm Uzerlnc atea ııçmıa ve mUtead
ve ,chrin tarlht Abldel rlot ge2mlclerl. dit kinıeclcr ynralJınmıotır. Kargl\!:a .. 
:oe m!lııaad edilmesini utemfııtlr. Ge- lığın komllnlstlcr tnnıfmdnn çıkıı.rıı-

naral vnnon !bunu lm,wl etmiıUr. • dığr söylenmektedir. 

Ştua11 ne bc.ra-ber ~ etiller, 
sonra salonu çok sıcak !bulduğu l
çlıı Mellhn Cemal balkona çüUı 
ve h.enUz güneşbı harareUni kny 
betmcyen b:ılkonun m emı rlerin 
daynııcb. Gooe yıınsından sonra 
da İhmhim Kerbnin kendisine 
doğru g ldiğ:ini görUnce sordu: 

- Karınız niha.~ et ~ mi? 
- Şimdi kendislfil götürdlim, 

ora.dan döniiyor.uJn. Siz daha kal. 
mnk istlyw musunuz? 

- Oh, luı,yır, ha.yrr.. O kadar 
.>or~num ki! 

- Şu halde derhal gfdclJm. 
Ve birl.Jikte çrktılar. Sab::ıh olu. 

yordu. 1bra:hbn Kerlm krsa bir 1e 
rPddüttf',n sonm: 

- Meliha, dedi. Seninle biraz 
açrk konuş:maklı!hm ıtwm.. 

Şimdi mi?. Oh dostum, ar • 
tık sabah oldu, e\'C gidip istira. -
hat etm Ü.} im. 

- Fa"mt lAzun. 
D:ye lbnıhim Kerlm bir mmltı 

ile ısrnr Ntl. 

Meliha Com ı y v a oınuzln .. 
rıııı silkti: 

- Oh lbrahbn .• 
Dedi, lbrohim Kerim tekrar sö 

ze baBJ.adı: 
- BlUyorsun ki ka.rmı .. , 
Meliha Cemal oozUnU kesU: 
- Evet 1brnhim, evet blliyo • 

rum •• 
Evet, :P.!P.Uha Cemal İbrahim 

Kerimin koı'lm ve tereddüt içinde 
olduğunu çok güzel blllyoniu. tb -
rahim Kerimin knruu her zaman 
boşanmak sHA.hmı kullanıyor ve 
kocasının h<'r ne sebeple olursa ol 
sun Meliha Cemalle arkııdllf!lrk, 
hııtta basit blr dostluk etmesine 
mfuıi olm k · tiyordu. 

Halbuki 1bmhim Kerim bir a.n 
bllı> Melliıanm cazibe inden kur • 
tulıı.mıyor vl' gene kndını her yer 
de ve gölge ihi Uılcip ediyordu. 
O ak am da otomobilin bir köşe • 
sine d tll ·nm· vaziyette olan 
lbrahim Krrfm ndetd yalv l'rypr, 
bU) lik bir gUc;lUklc 6yle mmld:ı. 
nıyordu: 

Pravda gazetesi ihtarda 
bulundu 

• • imya harbuı, 
bek 'eyin iz 1 
lo ko\ , 16 ( • .) - B 

C: Pravda gaze i, "Kim ~ h 
bini bekleyiniz" başlısıyla du 
sansasyonel bil' makale neşret 
~tlr. Makalede diyor ki: 

"Almnnlarm b.'lrbar diğer bir 
metoda b şvunnalarma intizar et· 
mck laz:mdır. Almanlar, :r.ehı 1 

IJ maddelcr'n imalinde ihtisas 5 • 

hibldirler. Merhametsizce gnr:.l ,r1 
kullnnncaklnrdır. Şimdiden bö 
bir ihtimale knrşı tedbir n11118 

liı.zımdır.,, c· 
Londra, 10 ( . A.) - B B. 
Bir Alman hnrp muhabiri, dUll 

Sovyet askerlerinin Smolen • ınıll 
takasındı:ı. muknhil taarıı.ıza ç 
t klcrini bildiriyor. 

IA>ndrn, J6 (A. A.) - 8. B ç: 
:vı:oskovadakJ Röyter muh. IJI 1 

nin i5'aratma göre önümll"d 
günler, Ukraynı:ı.da Alman tıınr İ 
ruzunun kısmen muvnffak 'olur 0 

mndıJmı gösterecektir. 
Rusların sınat havzayı elleri1' • 

de tutmn.k için Dniopcrd n Kıır" 
denize kadar uzanan mırttakB' 1 

mUdafna edecekleri tahmin edil 
mektedir. 

l.ondrn, 16 (A. .) - B. B. l 
Ukrnyruıda Alınan orduları fi 

diyetınl o. lularmı tuzağa dU il 
mck ve)'ahut Dnlep r nchnnin 
te tarafına atmnk istemekte 
btitUn gayretlerini Odesa ve N • 
kolayef şohlrJerl ile Dnieper sınıı 
havzasını ele geç; rmek için top! 
mnkt dır. 

Tic ret ekili geldi 
T cnret veklli .Mümtaz Ökf111' 

bu sabahki ekspresle A11lmı d 
ehrimlz golmi tır. Vekil ~ıa 

1zrrirc mtiteveccihen şehrımı 
nyrılncnktır. 

Amerikada be zin 
t arrufu 

\'a .. ıu;ton, IG ( \ .) - Afi: 
Fıyat rnUralmbe ofi 1 nzln liaı-f 

yatını az lltm'il\< lç n ı~ usul ıcat 
mlştlr. D<ırh 1 tatb!k ıılllecek o 
l)u usule göre, vesikıı verUmlyccel• 
kat tulumbalardan verilen benı: ~ 
mtktnn yUzdc cuı nlııbctlnd a 
caktır. Fiyat mUraknbfı ofiıııi 5arf 
bn petrol s-emlleıinin İnglıtereye d '' 
redllmesl dolayıslle azal:m nııkli' 
ile hemahenk olması m~ks:ıdile ıtt • 
haz edilmiş olduğunu bcıyıın etıncıtt ' 
dlr. 

Çinde bulunan 
Mançukolular 

n hıı~, 1 ( .A.) -. Ofl: 
J pon sctareUnln söıcUsU bat• 

Çlnde bulunan nn.nr.ukolulımn l " 
ğustostau evvel yerlerine <lönmeıerl ,, 
nln ve bu tarihten aonra Mıınçul<0 

mzlsl dahilinde yapılacak ııcyab8tıt 
rin çok mU~kUlleşeceğinln Mnnçı:ıl< 
tabllyeUnd bulunanJan\ bll<llrmlf 
duğunu teyit eylemiştir. 

ispanyada serbe t 
bırakılan mahkiiml t 
Uııtfrit, 16 (.\.A.) - Ort; I' 
DabUd mıııı bam &ly Unln t 

blklne devam eden tspaİiyol hUl~ıt 
lt:i06 mahk~m ile 204 mnvkufa fi\ ., 

kayyet olmak ınrWe a r- ııtllcrirıl 
ade etmiştir. 

o 
Bir kızı kiri ten 

yakalandı 
Nazmi adında blrlal, g ce ys 

ı , 
sokakta bulup para ile kımdırdıg"l ıf 
12 ya§mda Rahim adıula blı' t 

\ 
Aynsofyn camll arka.ama gcttrmlO 
burada kıza tosall!ıt etml§Ur. " 

Rahlmentn şiktı.yeU Uı:erloe Nııfll 
nln kıza, mUbtclA oldu~ butal 
da §ıladığı anıaııımıo. yııkalnn ~ 
adliyeye getırllnıl.§ ve tevkif edllıı11! 
tir. Rahime hastaneye kaldınımı§t 

--<>---
Bu sabah Oskiidard 

bir ev yandı 
ÜıskUdrırda bu Babalı bir yıın 111 

mu ve Alımcdlye cadd sinde F r fi 

soka nda Ayge adınd bir kadııı , 
1l bulunan 70 numnrnlı stııop ti~ ı. 
lı e" k mllcn yanml§t.n-. 

Ynngm gl?celcyl.n külle dttUI 
bırakılan man .. nldnn hıı:rrıynn bir 
vııcımdan cıkmı ttr. Ev ah ap o 
ğundan çıra gibi yıınmııı 
yet n itfaiye bunu slindtıı mr 
eartınazar ederek etrafa 
1 mi Ur. 

---<>--
Araba - otomobil 

çarpı ma ı 

İ'pmhim Kı~rim. M"llha Cemal ~ 
le berııh<>r otomobili! bindi '' ~ • 
\n.ş \"a\as körfezin kav ini tnki • 
ben otomob l 1 IU'fJI~ aya doğı u 
ka\•mağ:ı bnı 1 dı. İbrahim Kerim 
bu kPre büyük l<'roddüll<'re gir _ 
nıcde-n: 

Meliha, dedi. Bilıvonım, b:ı .. 
n ka"'ı ıkın :tok, f knt biraz -
C'rk ıırknda lığın, doııthığurı vıırs:ı 
acı hının. ... Blhyor musun ne ka -
"lnr bet baht bir eı't<' ·ı'll ben ..• 

, - - Bir dP boı;anmn rezaleti or. 
ln~·n çıknma artık ben ~nı;r •amam 
Meliha, Sö~ lP ne yııp:ıyım? Ne 
\O.Jı:1bllirim ? .• Hnyntı s nln elino 
huıı.kıyorunı. Beni ne istemen 
'ııp ... Artrk b<'n hPrhnldo çocuk 
cleı'Wlm. 

Mclıha Cemal a ıkmm bu ateR
li sözlerine mukabil iç nden: 

Ne büviik nııtallık ... 
Dıyc mırıldandı. ( Deıtmnıt var) 

Mahmudiye caddealndcn gcçcıf1 , 
numaralı, arab:I, tPför Sabıinln 1 )1, 
resindeki 2247 numaroıı otomobll 

çarpıımrşt.n-, MU!ademc son_un~ı:' 
raba. beygirinin ~ 

şoför yaltl\laıız.gıdJı. 



parası 

Cl.Uır getirmez •• 
~eden ve kazanan iki kumarbaz 
~ırlerini bayıltıncıya kadar döverek 

Bihuş yere serilmiş ... 
~.,. 
Cltrıer ra111 hayır getirmez, 

• ~~at &tl!.ğıdald yazıyı 
~la. }f be!A da geUrdlğinl 
,:_nı de öyle bir belA, 

~'Ilı rıı nın degtl, kaybede • 
llıı ıı. ~u )'aralayan, Ustu. 

ltı11 ~~Yan blr bela. .. 
ite Oôy:oe ~reyan et. 

a OtuJ.a 
lf~ n ve eımnflıkla meş.. 
~ 'kı Y1n Qtlu Haııan. admda 

ll.Prıı ara. lllallannı satarak 
tttırl1ik~ ve P•raaını cü?.dam. 
'-de ıt. 11 eonra yemt>k tıze. 
.\Jlıuıı hve lçm k ntyetne 

kahveaı~ lm~ • 

h. otıı .. li 
·ıı .... a ii111l1 ıs ra da bl r u. ... ,_e·a 

G k Pattı 25 e tavla 
<tr 

0 
Uru t LO k plkll prafa 

:aınak Ad l•dir. 
t it P blUr(lıkt n sonra ~a-

it 1 &'lbl esnaflık yııpan 
a.ıı ta k a.dı~dnkt nrk dtı§ı 

u ar.ına itil ı ek· 
t 'l 

tıır. . dl.) c ~oı mu • 

!ol ınck d -

dır. 

n, bir ı Lhzn dU.. 

u H anın ı ııg. 

yere serilml.§, baygın bir halde bul. 
mu!'J. ve kendllertnı tedavi altına al • 
mıııtır, 

Hilscyin oğlu Hasan .sopn ne Ham. 
dl oğlu Hamzanm b~mı yarmı§, yü. 
zUnll gözllnU yaralamış ve muhtelit 
yerlerini de yumrukların çllrUkler L. 
ç!nde bırakmıştır. Hamdi oğlu Hnm • 
za da Hüseyin oğlu Hasnnm göztlnU 
şl§lrmiş, dudağmı patlatmıştır. 

Kı!vgt\Cı kumarbazlarla, kuhvC'slnde 
kumar oynatan kahvec.I Ali bu sabat 
Beykoz clirmllmeDhut sulh muhkeme. 
sine verilmişlerdir . 

Gece vakti zuhur ede vıı kıı Bey • 
koz halkını bir hayli he:'ı'ccann d'lşl!r. 
mUşae de, l"ln mahiyeti anlaşılmcn 

herkes kahkahulnrln glllerek f vtnc 
dônmUştUr. 

Kıı.ntırbazhr f3ev'koz SUih C<'Zll mıı.l 
kcmcslnce görUlen durıışmnlan sonun 
da h<'r iki kııvgacı 5 §er 1:ra parq er. 
zasına, kahvesinde kumar oynatan 
kahvecı ise S gUn bıı.ps .. 50 lira da 
pnra cezasına mahkı1m edilmlşl<'rd r 

U>Ltl'E l1 HAUllt1 

ihtikar cezala1·ına dair 
Bu ~imkU Habe?'de Hilse:,in 

Cnhit Yalçın İhtikar mevzuunu 
ele alarak "Muhtekae mcrha -
met edilmemrl:dir!'' diy<' ynzmnl<
tn ve ııunlnrı iliıve etmektedir. 

('o<'uldu,;tımuz<la dinledlğhnb. 
ıil.i'ı~ elerse biı.l' bw:ı lhtisa1ı a~ • 
lnrıııın e'• ıı. mal satan <'Bnafı trn 
lnkbrındnn dlil•kiin knııılnrınıı ç). 
'ilrdilderinl hahr.r ""rlrl<'rdi, Bu 
ı;iinkii hnssasl~·ctiınlz '<' f('felildlr 
tnrzımız ö:ı il' bir hnr<',tetr miisn 
ndt' etml~or, ı·nkat insnf!'fZ csnn 
fıı hilhtı"'n lçln<lc hulunduJ!,umuz 
itıtikfır miieadele"'i <''innsrnıla re
ıalnrın çc•I• nrttınlmnsı icap <>'lc
r'f"~i de te<;ijm olunmalıclır. 

('üriimlc N'zn nrnsııula bir mli 
nn-.rbct ~Özl'f ilmt"si modern lııı'-u
kun t>n im\\ etli e!';aslnrındun Mri. 
<lir. ratmt hıı ınllıın .. ebrti <;içmeli 
t" her ıle\ rin t e!akl<ilerinin değ! 

l'<' ~.l de n<>il·lirdır. Mannınfih bıı· 
'inl.ll ft'l§.lcklh•rde bile lhti'. "ır 
ı 1 u·~rınrıı hflcl<iır f'<;nntııı dnhn 
lılcll'l le t t'cliıı cdilmelt'rlne mfuıi 

bir nol\tn ~ o'lrtıır. l iiılcr<'.t:' ıııfü.te
rı..iııc 1 lmbilir t.ur, znmnııdıııı'>eri 
·k .. ih elmı('k satııu bir fırınrı bir 
h lft:ı müddetle bt'scr çunıl ıız uıı 

~ r arı kur. ı .. ıemeyr mııhhi'ım "dili;\ or. rakat 
ı bir nılanı o tırıııcmın bir kilo <•k· 
ıncl!lni f,.'Blmır; olsa~ dı af'ııba kaç 
;iin h;ıpls •·nı Ur':tkh. 

- HUs yln Cahil <Haber) 

Durustlüğilm .. mantıksız 
bir şeyi çarçabuk kabul edem<' 
yişim .. lştR bu hasl(!tlerlın bc:ıı 
daima mahrumiyetten mnhrumı 
yete dijşürmüstUr. Kendi kendi 
me: "Elbette ~Un hirinde, 
kendi kafama uygun bir kadın 
bulacağım. 1şte o kadın. br ~ 
saadet verecektir." dh•ordum. 
Böyle blr ·tesadüfle sizi° tanıdı 
ğundan müteessirim. Çok sevı 
niyorum, fakat. sizi daha müsait 
daha nezih. daha makul şartlar 
içinde tamsaydım. clbcttf' s'z d 
bu tanLc;ınadan memnun olacak 
tınız! Şimdi çok ii~n ve kırgın 
olarak ayrılıyor unu1.. Halbııki 
benim hiçbir suçum yok. Sizi fjC' 
refimle temın ederim ki, ömrüm 
de bugünkü k:ıdar muazzlp ol 
duğumu hntırlamıvonım. 

Tramvay gelmişti.. fozla din 
1iwemedim. 

üna a alarda u
ha ao!arınızın cins;
yet ni qOzönUnde 

bulundurunuz J NSANLAR arasınaa anla§a· 
mamak daha çok, cinsiyet 

farkı gozetmeksizin konuşmaktan, 
ihnaa çalışmaktan ileri gelir. Er -
keklerin kadınları, erkek, kadınla
rın erkekleri kadın gibi görüp ko

muhakeme birinci, his ikinci dere
cede gelir. Mühim bir mesele üze -
Yinde muhatabını ikna etmek isti -

nuşmala'f'ı sakattır. 
Kadınların çoğunda prensip yok

tur, onla*" kalbleri ile hareket eder
ler, ahlak bahsinde de sevdikleri 
erkeğe tabidirler. Erkeklerde ise 

yenler, muhatablarının cinsiyetini 
gözönünde bulundurmak z.arure -
tinde olduklarını hatırdan çıkar -
mamalıdırlar. Bu bir kadınsa evve-
lô hissine. sonra mantığına başvu -
runuz; erkekse yalnız rakam ve 
muhaheme ile konu§mak halidir. 

Tarihin seyrini değiştiren bir aşk hikayesi: 

Evlenmiyen aşıklar 
. 

KONT ROBERT'LE BiR TABAGIN Kili OLAN 
GÜZEL ARLETTE NASIL SEViŞMiŞLERDi ? 

Mazide bazı erkekler ve kadınlar aşk için her şey 
!erini feda etmişlerdir, ve bu fedakarlıldar dün 
~ üzerinde öyle değişiklikler husule getirmiştir 
ki bu tesirler bugün bile hissolunmaktadır. Mese
la, Normandi Di.ikü Robert, Falaise'li tabak kızı 
Arlette'e tesadüf etmeseydi Britanya acaba bu -
günkü Britanya olur muydu? 

y OLA?>.TDE şöyle bağırdı: , 
~ Ah bu Arlctte, bu erkek 

düşınanı kız. Fakat ıstcdlğlniz hN 
~yüzerine bahse girişi.rlm ki btl.)'Ulı 
Kon~ ona parmağıle ıHyle bir !§arct 
lı:fn derhal havayı değı Urlr! 
Debbağın kır.ı Arlettc, çıplak .e 

gtlzcı kolu ile, orgUIU sııı;lannı arka. 
ya atarak: 

- Sizin, dedi, erkoktt-n b&.§ka hl • 
bir dU Unccniz yok mudur. Allah nş • 
kma ? Vır, vır vır! BUtUn gun ht>p 
bu dedikodu bllttln gUn hep bu mcsc. 
le Bıktık, usandlk art!k! Söylediğin 
Konta gelince, ki adına Şeytan Ro 
bert diyorlar, gen~ olmwl'na rağınen 
hnKiknt "l hr rytandır. Ona. yakala .. 
nacak biçare kızın hıılll:ı acırım. 

Falals ndmdnl•i kllçUk Narman 
kasab:ı'!ının lnzlnrı ırm.ık kcnarınd;L 

hem cnma11ır yıkıyorlar, hem ıwnuı;;u. 
yorl rdı. Yıkııdı ı göm! b sıkıp ıııık. 

tikten sonra ynnıba ın::i ki tavın u~ 
rı e s r n bıı lm tir hız dn şu müt 
lcayı yUrllttlı: 

- Yan cebim koy! Yn daha ~lr. 
mlyc bile varmıınuşl>:en ı.uv-.: ti! , 
ce aretlle deıtil yalnız Nurmand de sı. 
nır aııırı ycrlcrd bile şöhret bulun bir 
adamdan cin ha tıllsı n" olabilir? Hem 
o, bab.<ılarmm adlarından baıkn öv!lne 

- Allahaı~arladık, lffll M~ 
lih Rcv .. 

Dedim. O. elektrik dircğıne d, 
yanmış .. trnmva.v hareket C'din 
ccyc kadar, hareketsiz bir he\ 
kel gibi kalmıştı. 

Bebekten bu suretle ayrıldım. 
* * * 

Tramvayda gideı !, n Gok asa 
bi ifün. 

- Acab·. Nerım nm d ' e 
sevdiği bu adam Nenmnnı n 
tanıdı? 

Çünkü, onu iyi tanımı o' } 
dı, omm arkadaşı olan bnna dn 
ivi r.azarla ookacaklı. Anlaflılı. 
vor ki, Neriman hakkında ç 
fena kanaatler cdinmi$. 

Köpriiden vapura ~;nerkcn 
hiddetimden kendimi veııe:nivoı 
duın. 

Vapur<la duşUııme~c ba la 
dım: 

cek bir o.eyleri obnıyan kUçllk lort. 
cuklara dn benzemez, 

Arlette cevap verdi: 
- Hlç çeneni yorma kızım! Fikri. 

mı değl~tlremczaliı. o, l)Uklln oğtu • 
dur. Hep bJllrlz ki b6yle &damlara 
§öhrct temini için binblr blkllye uy 
dun.ırlar. Dalknvuklarm s vısma kı 
ran girmedi ya! 

Bu esruıda boru sesleri ı,,itilmeğe 

ba !adı. Sıltıhlı aUıla?'dıın mUrekkep 
bir l alfüı geliyordu. BUlfuı kızlar 

hn~t l:pa_ğrur Arletto bUe, heyecana 
dlli,ıtUler. Arletto bu canlı mıınznra.yı 
daha lyi s yredob1lmel< ıçin bir tauın 
IJ:ı •rine çıktı. 

AUıln.r nihayet durdular. En önde 
bulunan borazan biro.z llrrllycrek bo. 
nınu çalıp bir iki yutkunduktan ııon
ra ·•Hiesmois Kontu Prens Robort 
hıızreUcrlni.n Kontluk merkezi olan 
'Fal l eye vcırdıktıımu,. ııaıı etti. 

Bu tnnt nalı ııaııı hallan har kcW 
a ıu ı takip etti. Bu esnada aivrl bu. 
nınlu , mıı.vl, parlak g6z1Q1 gcn!J o. 
muxlu bir (;C'ncin alynh bir at Uzerlna 
de Ucrlcdıği görüldü. H lkm alkl§la. 
rına nıukabeıo ediyordu. ırmak ke 
narınd ki kız'ardan gelen ince sesler 
nazarı dlkı<aUni celbetmiıı olnoş.k ki 
ba mı çcvlrlp şahlninld lmdar keskin 
gl.>zlcrlle o tarata baktı ve bılmlye. 

- Tuı han. Nerimnnı daha 
fazla avucunun ıçıne nhrsa 
- ki buna ınanmıstım - mval. 
lı k t.ın a'ubeti <:<>k fena olacak. 

Sonra İffet Melih lbütUn inceli
ğiyle gözümün onüne ~eliyor .. 

Onun SC' ini du) uyordum: 
"- Ben, vallahi, ömrümde ilk 

d f::ı bu kad r üzül yorum. BC'ni 
affed nlz L<>vlfı hanım. Benim 
bu i. tt.\ n suçum \'nr?,,: 

E\'1..t .. Onun hiç bir suçu yolc· 
tu. Hcıtt.1., Turhanın &:VİH'Sınde 
bır J?:Pn" de c sr.. vdı ,orada benim 
vüzun'dcn m thi bir kavıı:a da 
c;ık hil•rJ F knt o. l; 'lignrı b • 
ınzan d ,.,' ı Mukabele ve mu .. 
d:ı.fa larınd n da bunu anlamı<: 
t m. 

Kendi kcndıme: 
- Ne olur a olsun, divordum. 

Nr>rİIT'< mn yüz'indC'n bu lmd:ır 
ha' r ti re maruz kalı ımı ;;_ 
lunc c kn ar uııutnrıavncağ1m 
Z l\', ı ,. man. b .. Yit' t "rbiye 
.,;z bir - nMII <la 'P\ ruiş .. ?: 

~ 

Hayd rr d n tı en<' biı er_ 
kC'n ~rn ş batıyordu. 

Anne_m gec l.tiğim ı<;in bir &'\ 

sovl mez:iı ama, b. bam - beni 
ımn m:t n cok se\·d~ği ic:in -
b .,i ı:?Ö• ;.ince uzun bovlu uzül 
dilğ'iind n babs ... de<'f"k bovııum. 
sarılnl'nlt adetfı annPmi kı 1 nn_ 
dıracak .. işte bunları diışündUk 

rek arkadn8}:ı.rının hepSinln ~tUn• 

çıkml§ bulunan Arletteyi gördü. Bu 
manzara, enstantane bir fotoğraf gi. 
bl, derhal d!mıı.gtııa aksetti ve haya
tının una kad:ı.r oradan çıkmadı, 
silinme GördUğll manzara fUydu: 
G!lne~ kaJF pırıl pm1 parlıyıp.n u. 

zun örme saçların çerçeveıedlfl. caZlp 
çehre, tatlı fakat mağnır bir .-,ız 

ona doğru dlk ve a deta alay 9der gf. 
bi bakan :menek§e gömer, oik güıl kir 

pikler." 
Robcrt, h~eldiniz nutkuna baaıre. 

!anan değirmenciye hitaben: 
- Söyleylnlz bıınn., dedi. §U ~tc 

<le • ıtarıraıar ara.smda bir Jruta slbl 
duran• kıs kimdlrT 

Bu sorgudan b1raz Pf1nU1 delir • 
menci, dönUp Robertln l§aret etugf 
tanı.ta baktı. Fakat Arlette meydan 
da yoktu. Kendisine çevrilen cesur 
bak13le.rda.n §aprarak ve bu b&kI§la. 
n lAzmıgeldığl kadar ı;oğuk bir eda 
lle karvı:lamıı.ğn muvaffak olamaaı • 
ğmdan dolfyı da kendi kendine k:rr.aa 
rak üzerinde durduğq taftan &tlaDııt 
ve ya.Ya§Ça.cık balkın arasına kn~ 
mıştı. 

Robert hlddeUiydl. O, bir şey iste. 
sin de yapamasın? Nasıl olur? Değir. 
mene.inin ho§gcldlniz nutkuna zerre 
kadar kul,_k vermiyordu Nutuk bl • 
ter bitmez halka. kısaca. teackldlr et .. 
tikten sonra oturmasına ayrılıı.n eve 
doğru atmı sUrdU. 

Ro'OOrt tam evin 6nlln~ yaklqml§b 
ki arlmmndan gclı?n bir atlı kolundan 
tulup çekti. Bu cllret ve terb!yoaizıı.. 
ğln ce;;asmı verme!: llzcro başırµ &r• 

kıı.ya çevirdiği zaman ppka8U1Ill k~ 
narları çuıgıraklI zayıf b1r çelıre ile 
kareııaomca bu cUreU.O.rm Deli Jak • 
tan bı\§'uı. klmııe olmadığnıı anladı 

c:e muazzep oluyorum. İçimde 
şimdiden lbir Uzilntll var. Baba .. 
mm gösterdiği bu lüzumundan 
fazla sevgiye ben de sinirlenme· 
ğe basladım doğrusu. 

Annemin hakkı var mı, yok 
mu? Bunu bilmiyorum .. Henüz 
bu mesele üzerinde de duıma. 
dan. Fakat, kadın buya. O da 
benim sevildiğim gibi sevilmek 
is~mez mi? 

Trendeyim,. 
Kendi kendime bu f;tıalc cevap 

veriyorum: 
Annemin kıskanmakta 

hn'.kı yok. Babam beni fazla sc· 
vi:vorsa, bu bir bahanın evUlda 
olan ~evgi d<-rinli,ğinden başka 
bir sey değildir. Evlat Revgisıyle 
hangi sevgi ö•c:ülebilir? Ne de
rin, n° kuvvetli aşklar tanırım 
ki b r m 'ıddet son JI herhangi 
bir <'<•b p "<' vcsivle ile .. :nün 
gıtmi tir. EvJUt sevgisı boylc mi 
v:ıı Amları r:c kadar nçıl a .. Ev
lat ı c k' d'.lr huy~uz. ah : k ı 
\\ .. fn .., c, , baba, sefkatını yin 
C>v' dınm l zerinden esirg mivor 
C't. 11< euniı or. Bu t:.>v ı, knrı 
k a sc" ~i ıyle ölçülmez ve$C· 
l'im. 

n he ı.apısım ararl~eıı bizim 
nı nut <'I""'ırnk ortalığı aynğa 
k 1 ll'·aıı bu· giirültti kopardı. 
f ,·errvc gı ('r ı;rirm<'z jı:üzcl bir 

SAYFA - 1 

Fıkra 
:1.::::::::::::: 

oca ile Softa 
&zı gaz.ctcl rimiz., arlı>ada~ • 

rınııı 3 aııtığı muhtelli l IJlllıilan 

düwltm k üzere bJr mUddettenbcri 
ırtıcük l<iıı:ıll· tıilturJar açmış bulu. 
nııJ or. Ho , bunlo.rın da el!üeıuln gö. 
ztı:ıdeltl ''-upU a.rnrl•cn kendi gözıe.. 
rlndckl mcrte~1. göreec.li halleri Yok 
~ ıı ': her IIC'J'5C... karmca karannca 
bir 1 yapına! 1stiJorlar. ı·a1ııB, ber 
gün de bu sütunlarda yıızacak yan
lı • dUı.cltc..'CÇlı: bir gnımer bozukla.. 
ğu demeli ki bulunu.)or. Bulımuyor 
da ne demek; her tarııfta tümen tU. 
men ••. 

ortnnın biri belinde büyük bir 
.)atağım hıç.nğı ile gezerken, bir ho
ca görür: - l\loll:ı, der, lııu da ne-

1 dlrP 
Softıı ('.C'\'llp \'erir : 

- l'nn!ıslnn dllzcltecrk ilet efen.. 
dlm? 

- Anıa da. .)apıyorsun ha. bu ka.. 
dıır bUyUJc t\letle yanlış dllzellr mi T 

Softa: 
- llcy efendlm, der, öyle yanhf

lar var ld bumı.ııla bile dUzel1mek 
kabil olamıyor; siz ııe dl~orsunoz! 

Onuıı gibi kür'Uk l~ flkralar 
d~I, maknleler yazılsa gazetelerlo 
mlzdelcl muhtelif 3-anlı ll'n dtızelt • 
mek galiba kabil olamryneak. 

NASRETDN 

'le hiddeW geçti. Jak <ma fl)y1e dedi: 
- Robert karde§I Bazan delillk de 

l§e yanyonnll§, O zengin divaneler 
!Afla kulaklarmızı §l§lrirlerken ı-D 

hal.km arasında gözlerimle etrafı 1'Ql. 

luyordwn. Söz.le.rlı:ıizl ~ ~ 

de gözlerln1zi takip euım.. Ve, ctizıııı 

lcrhılz!n nerede bulunduğunu gördlbn. 
Robert gülllmalyerek: 

- Senin delWğln, ded1. bOtnn hlk. 
meUerdcn .kcaklndil', 1)-l kalNI Jak. 
Anlat lxı.kalım:. 

- Çok gllzel Robert karde§, çok 
gtır.eı. Çok gUze1 ama anlatmıı,sanı 

olmaz mı? Belki lıtemez.ainil.. 
Robe:rt aabırsızıanarak: 
- Anlat canım, anlat. 
Diye :ısrar etti. 
- Peki öyleyae. Adı Arlettecllr. Ba.. 

baaınr da lı"ulbert diye ~lar. Ka. 
sabanm çok değerli do't>bağıdu'. Kız. 
ırmağın arkasındaki cadclecle, UçD.ncfi 
evde oturur. 

Robert, t&rtf edilen eve doğru atmı 
ııtlrmeğe bazirln.nrrlren deli. kolundan 
tutarak: 

- Yoook, dedi, o kadar acele et
me deUkal:ılı! O, bildiğin kızlardan de. 
ğildtr; Olm'U§ elma gibi pat dl.ye lnla,. 
nm ~ dll§mez! Onu zorla ala. 
blllnılrı ta'bit. ~-u hepimla blltrb 
ki Normandlnin en ıcuvvctıı adamısm. 
Bunu blr kere daha. isa.bat& lllzum yok 
NJ.çtn ba§ka yerıl bir US'.ıl takip etme. 
meli? 

Robert, §&§km nuarlarla ~ M 
karak llOl'du: 

- Nic;tn tel!a ediyor, ımuztarlp g6,,. 
ribıUyorsun .Tak? Sen hep böyle ZQ. 

mantik ocY1~en mı ho§lamrsm r, 
.Jak, otddl bir eda ne cevap Terdi: 
- Tcı~ ve ıstırabmun 88belti 

ben do bilmem. Bildiğim Olr gey -.ar. 
s:ı o da buı;lln bir tarih ;,a.rat.lm1a 
benzediğimi blssecll;ılmdlr. Sebeblnl 
sorma Robert kard6§. DelQıe hlG tı1r 
zaman sebeb aorulmu. 

E:'tes1 sQn Robert:, DellD:ID ~ 
nı cldd'I tclQklrl ettiğine ~ m.. 
hyct bu d:ı diğer kızlar gibi. bir km 
dı. Neden bunu tıısaD keDdtDe btr tf., 
gtıç edinmcllydl? 

(8ona ;pna) 

sürprizle karsıl~tun: Amcamın 
oğlu mimar Sadi bir iki yıldır 
Almanyaya etüt yapmağa git
mişti. Bu yakında geleceğini lbı 
liyordum ama, böyle birdenbire 
k~kün bahcesinde karşıl~aca 
ğımı zannetmiyordum. 

Sndi çok sempatik ibir gençtir. 
Beni görünce kapıya koştu: 

- Ne.reCicsin. Leylfı? Az kal· 
dı gidecektim. Amcam, yen~ 
zorla alıkoydular. Le:vrn. gelirse 
darılırlar dediler. 

El ini sıktmı: 
A .. Doı;ı.ısu buraya kadar 

~elm Rken, dönüp gittiğini duy. 
saydım !'\ahiden darılmbm· Ne
reye gideceksin? Bıırasr senin 
amcamn evi. Yabancı bir yer de 
ğil. 

Sndinın beni kar§ılaması her 
şev: unutturdu. 

Ba ama, anneme döndüm ve 
lt'' .... cn: 

- Geç vakte kadar Neriman 
b ro.kmadı. Ah su kız. Vnlla:tıi 
insana ~.am cnkızı gibı y.ıprm or 
Bir dah:: onların eYine git.miyc
ceğim. 

Dedim. Babam bu arada: 
- Çok merak ettimdi yavru. 

cuğum ! Niçin telefonla dUnden· 
beri bir kerecik olsun bana tat. 
lt. mc:ok s"cıini duyurmadın? 

Demekten kendini alamadı. 
(Deua1mu ar) 
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l8o kupona e.k.lenerelı ıı'~..p 
verıne l.lanlan En Son ~" 
rasa neşredlbooktır. ~~j 
göndel'E'U okuyuculanD ~ıııı". 
mak U7.e~ !llU'lh 14re91erl0l 
len lAum.> 

Evlenme teklifle~ 
111 

.. «3il!!s:c::mıE!l!!::;m~ •~••"" Askerhk ilanı * 45 yaşında, okur yazıu~ 
ır lı§lna, gezmekten ho~ıanın 

AHı\1ET ATEŞ Eminönü Yeril A"kerllk Şube.sinden : llği seven, içtimaı terbiyesi 
tur Kollarsonun ortadan yat mt>ceralarını rabii bil • Mariha Linin sesi biraz tit --o--- 1 - 337 doğumlu ve bu doğumlu. ahlö.k sahibi, gUzel bir baysıı ;' 
ybolcl.uğ• ru bana telefon- mezsiniz. Ondan k1min inti • riycr: Karyola ve mobilye larla muameleye tAbl eratın yokla. sini gcçlndlreblecck 60 vets ~ 

söylcmis.tiniz. O vakıt, kam alacağı hakkında bir ha Davit Kollarsan bu hintli • malan 28 Ağııstoa 9n talibinde 80
• kan y8.§ta bir bayla evıenıı1~_, 

d b• h J Satış eVl na erec.ılttlr. • kt dl (Ş i K dm) reJ.ll.Y n de ~aydudun zavallı de. berin iz yoktuı. ka mla ır scy·a atte ev en· me e r. ·ar n _,____ 2 - Yoklamaıaı aşağıdaki madde. 279 
. .anlıyı öldürmek için bu • - Öyle mı zaıınediyor:;u. mis .. i. Bu kadmdar.. iki oglu Her nevi karyola . !obllyc ve son 1e gösterilen ~l\nlcrde saat 9 dadır. ra=a;~ 40, gösterişli, 2z-2~.,,ıı 

yn p:İı di:im sanmııı;' ım. nuz. Davit Koll ... r&ür dan İn· oldu. Kollarson bu çocukları istem şık abajur ihtlllaçtarınızı 3 - ı«. n. 2Z, 26, 2$; Ağustos bir oğıu bulunan dul bir tı&) 
- Zavallı delikanlıyı ne • tikam al:nak istiym iki oğ • bir ln.rri,iz gibi terbiye etti. •Jcuz ve sağıam olmak şartıle bu.. 4 - l'alebcle·ln de aynı günlerde gfnce bir bayla cvleıunelc i$l 
de. bulduğumuzu biliyor lundnn biriai olamnz mı'? Koleje! ... , üniversL "de okuttu, radan tedarik cılchlllrsinız mektep vesikalarile müracaat etme. dlr. İhtiyar bir baba.ııındaıı ~ 

'l Hı.ndlı" bır kadından c:•ogwnn spor yaptırdı, seyahatlere --<>--- 'erL sesi yoktur. (A. Se) ren:ızıne 
usunuır.. orcs· Nuruosmarılyc Ç'arşı Kap:. :J - Gelrniyerııer hakkmda kanuni caat • 281 

E t l ·ı· B d ıkı' cgwlundan. yolladı. İki oğlu da babala - • 81 Çuhacı hlln caddAsi No. 9. 14 ı pıın~""'' llAn olunur l ı 
- ve n ıyorum u a rını çok severlerdi. ---<>-- 'Iluame c ya ·~7~ • · I § Ve işçi arıyan ~~~J 
kada Londra a"alisinden Mariba Unin yüzü titrcJ' "' Almanca biten blr y0" 

w b . b • t rt "b• ld .. l . ) d uBu iki çocuklar, lıirisi, Hazır, ısma-ıama slpıı.r~ kabul Emlııönii \'erli \ ... Şubcı;ilıdrn: ııst 
::çogu enı u ış t suç o a. gı ı o u, goz erı par a ı. eder ve 1-ıer nevi ~mlratı da ı - 940 941 Lise mezunu olup as_ ytaal~'bcycs,I f~?ksa, ltal§t!.mrtlo.n~:ıe .. 6-'t 
olarak kaı...•ıl etmel<tedir. Boğuk bir sesle sordu: babasınnı Avus' ralyadaki deruhte eder kerliğtne karar verilmiş yüksek oku. ... ız.ı ..... c 

- Böyle düşünenler ola - - Siz hunları kım söyle- koyun sürülerini idnre edi • E!L!!'!!a:::m;a~ a ıaı~~ııı la devam etmıvec,.k otan kısa hizmet- N.F;.) remzine müracaat. f 
..ı Ç k •t ••t k. d 1 1 :t- K<'"'llne göre okUyt.IP .. ilir· Fakat lren bövle düşün- di? yor"u. o mesu~ u, o e \ e illerle tam aııkcrl ehllyetı..amc ı o up sırı ... 

· · O K )) H" Sidneyde oturuyordu. lJ::in es f.J 1 her hangt bir sebeple sevk edilmemiş olan iyi yemek yapma ııır 
ıüyorum, sıze emnıyetım - a\•it o arscmun ınt 3" bayan, kalabalık oımıyan 

d ı . b" k d l 1 d rarını ilk defa ögwrenen, ko- oıaıı kısa hizııı,.tllJPr sevk edilecek. ye 
ar ır. ı ır a ın a ev en iğini \ • terinden 2:;.~.941 gUnU saat <9> da gilndUz lşlcrlnf yapmak. 

- Teşekkür ederim. mi? yun sürüleri.1i idare ed:m oğ- ünne ÇI nüfus cüzdanıarlıe ~uhede bulllllma. uı hazırlamak ıstemeıtte:1ır 
1 ıd Ç'ftl"kt k d 1 da bakabilir. Geceleri c·\'lJle Bir sükiit dakikasından - Evet, evet, kim söyle • u o u. 1 ı e ' a am ar- tarı. 

A l kr · b di? dan birisi bir ak§am arka· 2 - r.ıse mezunu olup u askerıtğl. zarJreUndcdlr. Yalnız bir r" 
onra sya ı te ar söze aş 'oakabllir. (Ar) remzine ıııll ,," 
d - Ar"mr Kollarson. daşlarma babasına dair bir ne karar verilmemır olanların bV. 

a 1: 25.8.941 tarihinden evve' şubeye mu. lf. "Esle! ve yeni yazıyı ıı. 
d A 

' 
F k d b · meraklı hikaye anlattı· ''Da - 1 bB~ - H "'i.İz anlama ığım - rtru · a at O a u ış- racaat ederek yoklamalar:nı vaptır. tahsilli. orta yaşlr b r t 

• kt N. · U te çok bir s_ey bilmez ,, vit Kollarsan, dedi, namus. •aı. en~·'kıiiyon ve maıarı ve sevk ırın aynı tarihte ş~ sine münaslp bir !{ aratll~ıı 
.>ır no a var. ıçın van b. "d" • . b. ...,, "' "' •teri ve \'emek de yapıı.ruır f A t K il ·1 .. Mariba Li cok sinirlidir. suzun ır• ır, ıstersemz ır 1 'lansuman Kab!ncsı bede bwunmaıa!'l nıuı oiuııur. .. 
or, r u~ • o arson ıhe utg- Kalktı, odada yu""ru"'du··. Pen • cani, bir katil hır haydudt •arşıkao. tramvay remzine müracaat 2 2 _.., 

·aşıyor, nıçın onu ma ve - O ll 99 Fennı Be,ıoalu Halh _c.o ,·neması • l'Urkı;e. !ransızca yu,. da diyebilirsiniz. nu y: ar- 1--~•<l""f":~ '11rnğ1 No ,.. . "l on 
mek istiyor? cerenin önünde durdu, döne· ca evvel Hindistandn tanı • ...,........,A.:.ııio.:...cı- !innctç!llk Buıofuı s Büyük nım birden: nemmeı okur yazar ve ~ ııt 

Başmüfettiş Maribn Linin rek Torkanaya dik dik bak. 1 _ Ponpcyln l!Qn gtlnlerL ca biraz lngllizce blllr •
5 

S k 
dım. Bir Hintli kadınla evlen ıAkası olmıyan, kefil !!~ 

·· .. .. kestı" • tı, onra öte i n. encoereye geç 2 - Den17. aleYler iç.inde. • ozunu • miıttİ. Zavallı kadı!'a bir esir 'lesaptan ve muhasebede .. "' 
• • · · ti ~ I S - Kanunsuzlar çetc&ı, r" 

- Bu iş, talımın e• .. 1ığ1nız ... gibi muamele ediyordu. Ka - silinen bahçeye sabit: göz e r --o-- .ıny ucuz bir ücretle l!! ~ 
kadar basit bir mesele olma· - Grup çok güzel Tor ka • d d b" k 1 le baktı. tM.T V.) remzine mlir~~ 

nay! Gelip seyrediniz. mcağızı orman a ır u ü· Raşit Rıza T ivatrosu • ı:::s!d yazııarıa ;;eni \fllı 
sa gerek. Con Loms da Artur be içerisinde zincirlere bağlı. - Mariba : Bıı Ak,nnı oe~lktı.şta: bin. bir munyenchnn'". t 

Kollarsonun cani olabilece • Asyalının sesi çok mem - yarak bıraktı. Kadıncağız Ceymia Oliv e r T orka - - Beni öpünU-ı - Kom<'UI s Perdf' yıızıh!lnede ı§ aramaktad•' 
ğine dair b~nde şüpheler u. mm, çok tathdrr. açlıktan öldü. Sonra herif nay müfettişine doğru dön· Halide .Pl,kln blrlil..te. remzine müracaat. 
yandırmak istiyordu. Sonra Müfettiş bir kelime söyle· ölen kansının iskelE:.'dni in - dü ve elini omuzuna k o yd u : FlLl\I H&Jl öRU • TUr~çe, Cransızc-ı 
hugün Hayd Park Kornerde meden yerinden kalktı, Ma· giltereye götürdü.,, Bu ada .. _ Mariba, Da.vit Kollar • tercümeye vtı.kıf yazı m:J • 
üzeri · ze ateş etti. rihaanın yanında el urdu, hiç 1 d ki · • ı· · mnsım ve muhl\scbe bileti mın söy e i erını, giz ıce ı• sonun iki oğlundan bir isi U· müessesede çalışan bir gen~ 

- Ne demek istiyorsunuz alakadar olmadığı halde par şiten Kollarsonun oğlu, b u a - van T ordu . o•Leki d e siz de • ten sonra bırknç saat çş ~ 
Torkanny? ka baktı. damı bir kur unda ö ldürdü ğil mi? biri§ aramaktadır seyoll1 

_ Lomsun bu ışte nasıl Acaba bu güze] gurup ve kaçtı. Fakat intikam arzu- Asyalı cevap vermedi. Bir 16.8.1941 ınn Hüseyin adresine ya~ 
bir rol oynadığına akıl erdi· manzarasını görüyor mu? su kalbinde alevlenmişti. Ba· nefese benziyen hafif bir seı 19.4;i ~lcld:ın 21.10 Oinle~ icl • Fransız mektebi orte f1i 

H f"f } • A l il b Id mezun, dnl:Ulo bilen bir tı8 
remedigimi söylemek isti • a ı nr ruzgar a sa anan asını ö üreceğine yemin le mırıldanmakla iktifa etti: Faah tı.tckll'i1 maktadır. Türkçesi lyldlr· 
yorum· Niçin senin aleyhin - çınarların çıkardığı tatlı sesi etti. Kardeşi boş yere onu hu _Şimdi anlıyorsunuz Tor 20•15 Radyo %ı.4o Konu ma re:qızlne mllracaat. 00: 
de bir makale yazdı, niçin işitiyor mu? fikirden vazgeçirtmek için kanay, bu işte tamamile hir OaU'te~ 01~~\ınrıert • 24 yaşında bir bnyan 

20.4G Şarkı ve L"" tadır 
yazı i leri müdürünü bir deli -Evet Torkanay oğulla - uğraştı. polis gibi harekı>t e demez- Türküler 2Ui5 Salon dn satıcılık ışı nramak r 
gibi tokatladı? acaba Loms rından birisi ihtiyardan in'&.İ· Asyalı sustu. Akşamın ka - dim. ıı.oo zınını orıtcstr&&ı fr~nsızca; z:::a~~~~ yaf. 

hakil.aten çıldırdı mı? yokı;a kam almak istiyordu. ranlığı içinde yavaş yava~ (Devamı var) Tnkviml 22.ao Ajanı za. ~~m:~~ında bir sene~ 

siz Lomsun işlediği birtakım !!11-~:ıc::;;uı;a:mm:ıııımı:ı::ıı-=ca--• •s::=ıım::cı:=ıııııı::::z11---------------•'•------ı=z:;m--:.--;ı;::aıııı:ıı-=-----ııı:ı=1 yeti yUzUnden berhn.n&" 
cinayetleri Uvan Torun sır )lr ııcretıc c;al1'mak ınccll 
tına mı yüklemek istiyorsu - H ,·k a"' ye d k d "1akleden: sedir. (Hamcııı r.emzıne tıl 
nuz? er e ar asın a Uç Yılttız • Sinema ışıer!nden ıı..ııl' ıat ehven Ucreue bir tJJ ıır"') 

- Hayd Park Kornerde Ü• • 11:1~11Z1smıJ Ketaıet vcrebllir. tRekttJ.ıı' 
zerime ateş eden adamın (Geçen nushadan ıevam> - Eğer kocanız da bu parayı - Bunu anlamak kolay. Ga· "Şamp:~ on.. gautesı şahibı müracaat. 

0 
Lorrs olduğuna kani misi • "lş bundan sonra mahkeme}e vermek isterse ortada mesele zetede vereceğimiz iliın<la parayı hademeye: • Profesör Zatı Rungı 
niz? intikal edebilir. Çünkü haydut. kalmaz. Yalnız dediğim gibi, almak i~in filanca saatte g"lme. ••Gclsın,. dedi. !ahnede oızrnet etme~c lÇ,;r 

- S' hücum eden ada - lar bu rumuzun kendilerine ait evvelfi vaziyeti bu şekilde idare lcrini söyleriz. Gelenlere meı::elc· Sonra odadakılerc döndü: oayann ihtiyaç vardır. 
olduğunu iddia edeceklerdir ederiz, :\1ister Milisent parayı yi anlatırız. Eğer eski bor<;larını - Havdut ı:c!iyor, dedi. h!Hnde ve hariçte seysb"\, 

mın eşkfı.li kıyaf ~d, Con Belkı" de bu harfler resmen ta-· b l h 1 l 'k · 1 ·1 - H k · ·· ·· ·ıa ""rbcstlyl haiz buıunmıl' u up azır ayınca gazeteye ma ıkeme vesı asıy e anıatmagı er e~ın yuzu sapı::al'l kesı ı 0
" 

Lomsa ve Rudling hastane· nınnuş bir alametı farikadır. veıiı. O, zaman r..li ter Et· kabul ederlerse iş tatlı! kla hal. Bırnz sonra kapı 9.çıldı İ<:eri. Jır. Mektuplarmdo. şa.b!J\ 
sinde Artur Kollarsona ateş lşte, o andan ıı.ıbaren davayı vud, A. B. C. nımuzunun vesı. lolunur. Kabul etmeyip ille elli .... Mister Bersın girdi. tahsil derecelerini kayc:ed ,ıl' 
eden adama çok benzemek. ben iızcrimc alırım. kalar n· kabul eder ve haydutla· bin dolar i;-terlerse suclu vine Yüzünde alaycı bir teb5Siim Sungur) o.dma fotoğrııfl& 
tedir. - Çok teşekkür ederim, Mis. ra parayı verir. onlar olur. Çünkü bunda tehdit vardı. Fakat karşısında Mister mlzc göndermeleri. o<ıı.bıJ 

ter Zander. Söyledikleriniz i<;ime • :f. • cürmli \·ardır. Ve biz yine onları Milisenti, eski ortağını ~orünce yn.ntıı.rın fotoğraflan iade~ 
- Sahi mi? biraz ferahlık verdi. Fakat. Plan bu suretle çizilınişti. A. yakalarız.. d..ırakladı. Afalladı. KaC'mak is. • Evinde daktilosu buıJ~ 
- Evet, evet, dPmin bu - Evet? vukat, polis hafiyesinin yanına - Garıp bir tecelli d:.ıha.. tcdi Fakat. Mister Milisent et.· faı bir bayan fazıa yazı~:" 

kasadar • 1dı bi.- ce .. etten bah - Bılmem ki söyliyebilecek gelince om yalnız buldu. Elinde· - E\·et... yağa kalktı: yazdırmak lsUyenlere e f 
settiniz? Uvan Torun dün miyim? Faka size söyliyebili· k, bır pt:rtavsızla me1~tubun ü. • :;. - Haydut sen ha? dedi Bana vazar mektupta: uueu. 'el 

rim. Bu bir sır. Hem de bUyük zerindeki parmak izlerine !::akı· zorla hile yaptırdığın bir i:jtc sokak numara 22 ye ıııufl, 
gece öldürdüğü hu adamın bir sır. Size bunu derdini dök. yordu. Bu da kurulan ikinci rlfindı. ortak oldu<Fı•n para kafi <Telmedi • • Ell,.rlnden iş geıen tıl" 
k • Id ~ · b"l · Bunda. avukat kadına, kocasını '"'" " uıt ım o ugunu 1 mıyorsunuz mek ihtiyaciyle shylü'-·orum. Ceri Zander. Fil D"n'·ma·. de şimdi bu SU"U alet ederek :ı.ynı yerde çalı§tllnk " ' miidafa".l e:lece~ine dair verd;.!,j " 
demek? Çünkü bunurı çaresini c:izin de - Bayan 6ilic:entle konuştum, d ? ıı benden ;para "ekmek istiyorsun maktadırlar. Apartmıan . .r sözü unutmuş muy u. ~ayır. " ıcıv 

_ Hayır, bu hususta hiç· bulamıyacağınızı zannedivorum. dedi. E r iş mahkem,.,·e akrederse demek? Al~ak... yapabilirler veya btr do" 
bir fikrim yok. Bayan Milisent anJatıyord ı: - Y· ! Ne diyor? Miste:- Mii=senti, hi'ekarlık ciir· Mister Milisent eski ortağı. ı;ntı§abmrıer. Alaturka Y0 

- MPktupta okuduğunuz gibi, - Korasırıı incilerindn ('Ok miinjen lmıtarmak u~in ca'J"''l- nın üzerine atıldı. Odadakilerin er. Çocuklan yoktur. (fı 
lkisi d<' sustular. T orka • kocnmla Duvav Bersın ortak seven bir kadm. · heı>si. bu ani man1.a.ra karıı·sında '11Uracaat. . t • caktı. Çünkü, par:-.n:n gaspeclıl. , ,.... 

nay bıitün bu karmakarışık bulunduk1 ırı zaman bir hile ile, Pc ıs hafiy~-.i. baı=rnı tekrar memir, fa1rn.t. imk~:ı bl''unama. dona kalmışlardı. Bir an hic biri •Orta tahsmı. mantı~., 
işleri düşünüyor. Mariba Li bir kaç bin liıa zimmetlerine> ge. kağıdın üıı;crine eğerken: d·ğı İc'in verilmemi:; olduğunu aya~a kalkamadılar. Nihayet, fade ve merama mukte !I 

çirm"şlerdi. Bu paravı onlar<:h.n - Inc'leri kccaC'ından dnha id lia edecekti. gürültiiye ko~an hademe Mister ihtiyaç vo.rdır. Sirkeci ~ tp1 
c:trafı gözetliyor. almak içın. dava aram3d1lar. fenadır dn ondan, dedi. !\liliseııti kollarından tutarak :1eslnde f«>/1 dahlllnde 11# 

Dışn.rda gökynztinün kı~ıl Çünkü senet voktu. Da.ha doğ· Sonra. r.:--rtavf'ızı da, me!~t· bu E~ar haydutlar tutulursa. 0 gnri cekti. Yerinden fırlıyan a· 9. 10. ve ıs 14 30 sanue 

1 k b 1 d 'L. zaman da haydut!ann paranın k • ve erguvan ren eri yavaı-, rus•ı .... enet ·av "l muştu. Nere. a cedne sr>lrcı <ık: vu at da Milisentı haydudun cao.t. .w 
-s .J d , B ı gn ~olunduğu jdd:a..,ım cerhede- 1 doııv· 

ya va~ stli•ımcl· .. e~ t.I' Geccr •• n u v . unu va mı bPn ve ko- - B n bu ı-:tc A-bakl • ıriti. yumruk arından kurtarmağa • Lt&e mezunu A.na el 
·,ık l<c.l"rı, Londraı.ın t'"'r!.ı· canı biliyordt .k Senet b;zdt>wli serıti haydut! r.:an d!lha fazla cek. onların bU'"'J bahane ederek koştu. Kac. dürüst, ctdd1 aı.ınat ~ ""' ... · ·1· · elli bin lira İE.tedil.lerini. binae. ~· ve ha a da bi?de. Bu ı::ır ~imdi suc:lu b ı uyo. ım. de:ii. Bu sırada kapı açılmış. içeri daktilo b!lcn 18 yıı.şmd0 " 
na Y '"'yılt'"Or h b' ı K NT • ııalevh tc-!ıJıtle oara ceken birf"r u· . · . , .... p .,. .r • ana ır azap o uyor. ocam hn. - eoen? " :nı ter Dankın girmıı:itı. ( ,fü-cfü. aramaktadır. Huııust oıa•~, 

Tork... y bn11..11• lco.ldırd~ l::ikaten haks·zd'. Fnkat o c;ıra· - B11ts nı ı.eriflerin biııler<'e ha) dut olduklarını ileri süre- ğü manzara karşısında şa5ırdı. tep ve lise taltıbcS:ne .,.ıı 
~ ' b · ce' ti. w .,e. ve M:u ... r.m gt>~lorin~"" ıçi· :ı u paraya ıhtiyacı da pnk liraQım " b~t.,,iş ... Sonra para· . . . 1" d Fakat soğukkanhlıgını muhafa· Ja az bir Ucreue rıya.zl 

ne oakar '< Su.ıı;.l" başlv.clı: i' :>hydı. F11brikanın bu"' l{Ü yı j trd;1.leri 7.'!1!11'1. O'll'.lrı hav. dıcıl<:a~~~:e~~~· ~t~i~kı p anın a zn etti. Hemen haydudun Uzcri_ almanca dersleri vereblllf• 
h ' bu para sayesinde ortaya dutlul la ıtham edivor. ne atılarak yakalad1. Diğerleri· pemzıne mUracaat. 

S.. l J" w •• l d ı · t· o Mı ter Frrı.r.~< l!/tvudun gazc. .ı,.. 1 · - oy e ıgmız s :. .:?r e ge mıq ıı·. - da bunu i'"irnf etti m;? nin de yardımiyle l> ~çe e~ ge. 
iyice anlanadıfum bir no'<ta Orıun ıc;in, r.Yer koram öldü. - H1yır etmedi. İftira diyor. tes yle. A. B. c. nın:ıuzunun pa· çirJi. Aldırınız: ..ıı 

- "!" h k zl w 17 ravı al'Ylıık ic;:n bir s~ günü ı::a. S A•nan.o.. nımızıert <(flf" var nicin KoH rsonu, Uvan ru urse a ·sı eınm ccz;aı:ıım :\.arsı etli mi? onra sordu: _ ..... - Af 
• çekmicı ola akt•r. Parayı \'eriIT:: - Ne ro n biliyorsun' at 14 le 15 arası gazete idareha· - Kim bu? koyocularmıızm naıııt~ 

Tora ka• 1 him ye etmek is. borcunu - faizivle bcrRher "-O d1 bwııı itiraf etti mi?., ne in gc> melfri ilan olundu. Misler Milisent ce\•ap verdi: mektuplan tdarahnneın~ 
\edinİ.7.? Niçin pohse hnher ödemi bulunac ktır. Fak1t, hC'm dedin. D • 1~k ki karısı Ptmiş. l\lister Milist'ntlc karı ı ve - Eski ortağım.,. ıarı dahli) hergllıı ııab31l~ 
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