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irana 
bildirilecek 

Yeni 
şartlara 

göre 
Dahili işlere 

pek az 
karışılacak 

ı...~ndra, 3l (A.A.) - Bu sa. 
ucuı remnı mahafilde bildirildiği. 
: göre İİlgilizlerle RU81arm lra;. 

~nneyan edecekleri prtlar 
~-~. edflmit olup derhal İran 
_;:~e~ tevdi edilecektir. Bu 
~ "llLn?l ne oJduiu bakkmda ree 
- nıaJtımat yoktur, Yalnız u. 
~ fikir, Rua ve luailiz hüka.. _.. ...... ,tnar.,M · 

8udiyenni 
Dinyep8r 
hattına 
hlkim 

···""··""··-· 11 TURK ALEV TABU~LARI f 
~<i'.>zı,(":·'*' 

: »~ : 

~ ·,. ı;ı 
.~~ :' 

ıır-r .tk'JP'l.;!'Y • i 

• · . : ~ ~; ·.G 1 .Mosbet netice verebilecek bir ekonomi anketi 
,,... ' il. t .. 

~ i Keselerimfzi kor·umak·· ve zevkımizf 
1 ·de kaybetmemek ;ç;r ı 

·-------_::-.4~· Modaya karşı, moda ile 
::z~&ciltcaA mücadele etmeli 

. 

· BelslCamllaraa 
ıeyabatlerl 

,- . 
:Aydın, 31 (A.A.) - Rewcumlaur l•mel lnö

nii dün buraya geli§lerini müteakip, mulatelil mii· 
eaeaeleri gezmiıla, müteakiben _ aeyalaatlerine 
Jevam eylemek üzere şehrimizden aYnlmıjlar. 
dır. Milü Selin gere'k buradaki kıaiı tetJakkulları 
ve gerek ıelarimi~ tıelit ve ayrdqları, NJlıımmn 
içten aevgi ve baildtlt tezalaürlerine veaile ol
m~. 

1 

Bulgar polisi ~ 
· Rusçukta 
Bir komünist 

şebekesi 
. yakaladı 

·iNGiliZ 
ARiCiVE NAZiRi 

· ran işinde meşhu 
şark meseli 
hukmunce .. 

"Acele 19ytandan, te· 
enni r&linlanelan aelir,, 

. diyerek 

işi biraz . 
avaş· .'tuttu~, 

diyor 
Fakat müsbet 

.~ev.ap 

_ aıamayın~a 

Guzel "pahalı,, mn 
yerine zarH ''ucuz,, 

Kütahya 
Mebusu 

Sadri Ertem 
Yeni hır fikir 
ortaya atı!JOT 

Muammer Karaca bu fikri 
tat bika hazır 

~ "°'1d.r&, 31 (A .. \.) - Son &1mall 
~ berıere göre M&repl Budiyeni ha· 
~hıYeper hattına Mkim bulun. 
t&ıta dır. Fakat Alma."l•arm bu ıAm,. 
~da ue.n hareketi yanmak için her 1 
~ bq vurm.akt.a o;duklan ·&fi. Sofya, "31 (A.A.) - B~ 
~ · ltueıar t.aratmdan• yapı!.mJi o· 1 poliai, Tuna" limanlanndan Rus.. l 

Derhal 
harekete 

·. geçilmiştir 

Kütahya. mebusu muharrir ar 
ka.d31ımız Sadri Ertem V akRta 
yaz.dıiI bir yazı ile yepyeni bir 
fikir orta.ya atcym. Bugünün ik. 
traadt şartlan, aile müessesee2nde 
kıyafet için sarfedilen pa.ra.n.ın 
muha.kka.k surette knnlması mec 
buriyetini doğurmaktadır, Bil • 
h3M8. kadmlarm giyinmek için 
sarfettikleri para, aile için Adeta 
yık.mı olmaktadır. ı:tıukabu taarruzun muvaffaldyeti çukda gizli bir komüniat tepi • 

~ 2 lnd •ytada ~ l)eır9mı 1 btel -~ 

kermanşahta 
bir İran müfrezesi 
Bayrağile 
beraber 
bıraklldı 

Pet ---0-
roı mıntakasında yaln1z 

ingiliz 
'•keri bu· 
lunacak 

. . . : Mareşal 
Peten Edenin 

Turkjyeye 
·dair sözleri 

Lcmdra, il (A.A.) - Bdılın, dtm öt .. 
ledee llOllr& Covemtİ"Y'de bir nutuk 
lıad ederek 1rudan baıı.etmif 'N bu 
MIMl1dD ktmmuani aymm lılf1ıuısı. 
cmd&nbeıi A1ma.D hult11Untbı t.ehlike. 
lertal tNU fhtısl' •tmete bq}amJf ol· 
4utumı 'bat.lrlatmıft,ır. İngiliz harici· 
,. JtUa'I· llÖlderme devamla actımıe 
cMmfft:lr ki: 

- .Almanyaıım truaa ikamete tef. 
'll'tk ettllt bıJr gok pnç Alm&nJar var. 
dı. BuJIJann hepsi de uke!'Hk hUmı.e., 
ttB! ır&:ııııOlk 3'8fla idiler. Bmnm ..a.· ......... ,llld.., .... 

Sadri Ertem. bu iktisldt me • 
seleye t.emaa ettiği yazrsmda, 
modanın sosyal ibir temayül oldu 
ğtinu ve in8anlan mantık ve a. 
kıl icaplanna rağmen oteri~i 
a.ltma aldığını söylüyor ve psı • 
kolojUt bir kudtet halinde insan. 
lan saran modaya karlı yine bir 
moda ile mücadele etmek ·fikrini 
ilen sürii:yor. 

Muha.rrir, ibu modarun eski 
moda,yı yıka.bilmesi için sosyal 
ve ekonomik ihtiyaçlara uygun 
cazip Jtliz.e1 ve estetik olma.mu 
da. §8.rt kô§m3ktadrr. 

Ayni mevztıa temas eden ar. 
kadB§Imız Hikmet Münir de 8ad 
ri Ertemin tasa.\-vur etf.ği e. 
konomik şartlara uygun moda. 
nm §.lklıklan ile t.anmmış met • 
hurlarmnzm ve sanatklrlarımı. 
zm icat etmeleri ve bu işe öne.. 
yak ohnaları lfu..-:l geldlii rıkn. 
ni ayni ş:azetede ile sürmektedir. 

''En Son Dakika" bu hakika • 
ten mühim iktiadt mücadeleye 
(ial;y&k olmak mabe.dr ile mem. 

Muammer 
Karaca 

leketimizde zerafeileri ile tanın.. 
mi§ şahsiyetleri, san'atkil.rları ve 
münevverleri arasında bir an • 
ket aç.nuştir. Moda.ya karşı mo. 
da ile nasıl müc.a.dele edilme!.'. • 
dir? Ekonomik bir kıyafet na p 

sıl olınalrdı:r? sualimir.e bah~t. 
tiğimiz kimselerin verd1klerl ce.. 
vapları gazetemizde Okuyacak • 
smız. 

Sevimli sa.n'at.k!rmuz Muam. 
mer Karacan a.nk~ oı:wa. 
br verdi: 9r' nıe.-. :a .,. ...,....,_ 
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ay arşı moda 
muca ele •• 

lngiliz Hariciye· 
be ya nah 

---azırımn 

ci Sıı yt·.ı.cı 
oe bu gençlerin tskanı kaygusundan 
ınlltcvc.Wd olllmıyncngz aşikllrdı, BI 
nnCllaley?ı Almanıarm Jlrandan gitme. 
lerl lle darbcl tılik.Omet tcı>cbbUsUnUn 

tıraıı ı :lDcl Sa 1 yecek ve derhal bu kij af etle gez.. aklm kaUn ı tcınin <!dllml Ur. 

...ı ık en uzer.ndc ehem. ı meye başlayn.caktır .. Kurula • Eden, U&.vcten şöyle denıl§tlr kt: 
' durulması icap eden bir cak komiteler şıklıkları ile tanın - Bu hnle vakıf olduğumuzdan iki 

.!11" Ben ı;ıah n rule reisi mı kimselerden müteşekkil ol. §ikan btr!nt tercih etmcmıı: tcap edJ.. 
· n üste başa rfedi. malı ır. Mesela erkekler komite yordu: Her gün daha bariz bir §cldl 

clllil n.ile bwtQ s'..ni nasıl si öyl kunılınalıdır: alan ııcyleri görmemek lddln.smdıı bu.. 
nı C'Ok ıyi bilirim. Sadrı Vala Nurettin, Cemal Nadir, ıunmak ve nazı ajanlannm darbe! hU 

fikrine iştirak ed:yo • Abid:n Daver, Muhiddin Sadık, kOmet veyahut blzleıi.n ,.e dostınn· 
u hur modayı yık • lhap Hulusi, izzet Melih, Ertuğ mı:zm aleyhlne mUtcveceın her hangi 

ha· c lazmıd•r. Bunun rul Muh .n, f. Galip, Vasfi Rıza bil' te bblls için mllsait on buıcu c. 
l pmak lazımsa yapma. Burhan Felek, Hikmet Münir. dlnceyc kadar taallyetıerın devam 

k1.lırsa bu mCcadele. Kadm!a.r komitesi de SOS)ete etmelerine mUsaado tmek veyahut 
n bir erl:ek erden hayatında tanınmış bayanlar ve v zi,yeti ıran hUkometlnl' ııçıkçn ızab 

ard1.11 olmak üzere ı!.lti kadın a~istlerimizden teşekkül '1erek bl::lm kadar 1raw da tehdit 
kurulmalıdır Bu komite etmelidir. , tmekte oıan nazl faal y tıerine ııı.. 

d rcc de ucuZa. ç•kabile _ Bu mcm1eket va~fesinc ifrt.i. tnm vermesinl mezkor bllld)mctten 
r kı)afct şekli bulmalı, ev. ra.k etmeden imtina- edeoek bir 1sten1ek. 
ll komitenin fi.za.lan, sonra kimsenin bulunabileceğini hiç Biz, Udnci battı hareketi tercih et. 

r Nur: ttin, Safiye, Mii7.ey. zannetnUyorum. Bugün gerek eı tik. Tahranda müteaddit t • bbURkr 
<.:. nar gUıi tanm.'"ll;ı artist. keklerimiz gerekse kadmları - de bulunduk. !Ben de blu.at Londro.da 

z bu ln~afetle halkın hu • mız çok ı>:ıhalı giviniyoruz. 1 - ki tran eıçlSinl gördUm. 
cıkmalıd!r ~hir ti • pekli öm1ek, ağır kuma,cı, lüks "Teenni, rahmar.dan. ac• ıe cytan_ 

da J!'l li ve :rr.odem pL kravat giyecek zamanda değiliz. d3lı gelir,, çekllndekl tatk rMsellnl 
c arti lerini bu kıydet. Nedir o kadmla:rımızın 50 lira - tatblk etu. 

ve çıkn.rmalıdır Bu su. lık çanta. 70 lırahk ko.,,"tUm. 31) Memnuniyete şayan hlı: bir ocvnp 

Bir mülazım, 
bir ko isgon
cu, bir taclr 

il'nri • Si ( .A.) - Fransadakl as_ 
kerl kumandanlık b ldi:rlyor: 

Bahriye mUlzlml Henrı • Louls Con· 
te D'etienne, komisyoncu Maul.cc Ba.r
lier ve tUccardan Hollanca tablıyetin. 
de Jan • Louls Doomlk. cnırusluk cllr
mUndcn doJa.y1 ölUme mobkOm edtl. 
miş ve ltursutın dlzilnuşlcrdlr. Dl.ğ'Cr 

be§ FranBIZ Comte D't>tiennc'e yar. 
dımda bulundukla..rmdan ve komilntst 
nümaylşler!oe lştırfık ettiklerinden 
harp divanı tanıtından idama mah. 
kQm edUmtş ve kurşuna C!.zl.lmlşlcrdir. 

ırana bi,~'rHec":: 
şartlar 

. 
ı•I'\ •• ı , ..... 

naat.o.rafı ı inci fada 

metlerinin İranm dahili işlerıne 
mümkün olduğu .kadar az mü • 
dahalede lbulunmağa gayret et • 
meklc beraber Alman tclıdidi _ 
nin memlekette tekrar baş gös • 
terrn ine mani olmak "l:C Rusya 
ile münaknlatı temin eylemek 1i. 
çin bazı tedbirler alacakları met. 
kezindellr. 

Times lbas muhaı'lirinin işaret 
ettiği gib• müttefiklerin esnslı 
kaygulnrı, 1randan Alman hulul 
ve nüfuzunun tamamile znil ol • 
rna.smı temin etmek \'C bu nufu_ 
:zun tekrar t "ssütünc mani ot 
makt:r. 

Bunun içın miittefikler bir 
takım sahnbet tedbirleri alacak. 
lardır. Bunun ~çin tngıliz kıtaa _ 
tının memleketin cenup krsmm. 
dakı SC\'kulocr~i okttı 1 arı. petrol 
kuyularını ve Bnsra körfezı sa. 
hillerinı ı~al etme' ri, Sovyet kı 
tant'llm da şimalde Bakünun 
ı>etrol sa:nayii tesisatını ve Ha • 
zer denizi sahillerini nezaret al. 
tında bulundurmn~a mecbur edli 
mcleri lazrtndır 

Şark cephes n e 

arbin 
hafta 

• 
1 

.. 
Ci 

' 

lAndru, :Si (A .) • lU H.0.) 
Harp \'azlyctl hakkınJa şu mUtalc 

beyan edJllyor: Bugün oarbin on bi
rlnı.:l haftası başl.ımıljUı. ıtusıar ıkı 

mukabl..1 tanrnıila Almanıann mcrkeı 
de Moskovaya ve şimalde. Lcnlngrnti 
kıı~ı Uert tıal"CkeUertnı 6Urdurmu~ı r 
dır. 

h 'k ye i -a ti beıı"mse_ liralık ayakkabı ve hele bir saat alamadık Alman cevaplar, ıtJrazlar
ten farla dayanmıyan ip::kl~ ço_ dan, bahanelerden ve ehcmmıyetsız 
bunları giyecek devirler g~ti. bir takını mllsaadekArlıkbrd:ın iba. ı 

Harice çıkan milyonlarca li • l"CtU. • 

Bulgar polisi komun st 
yakaladı 

Orta şarkı tehdit etmekte o. 
lan Alman tchl'kesı ?.nil olur ol. 
maz ln~~liz \ e Rus garnizonları. 
nın memleketi terkcdecekleri 
hakkında İran hiikQmetine ga • 
ranti verileceğı tnhm;n olunmak 
tadır 

Şımaloo P\ıypus gölU.1!.lrı 200 kilo 
metre cenubundakt mukabil taarrur
da vaziyet gittiltçe lnkJ~a. etmektedir 
Bu taarruz muvaffakiyeUe neticelc • 
nlrse Pcypus gölUnUn prkmdak: Aı
man kuvveUerlnln vazl)'\:tt gtlçleşe 

cektir. 
Merkezde yapılan taa"ruzdan ga~ 

Almanların Kfyefe doğn.. llerıemeıe 
rlnl durdurmu m&ktl. Bu cep?l<>de kar 
lı muharebeler devam ed :> or. Mosk<. 
\"anm' gnrbf .siperler. tank tuzakları 
her tOrlU nınnlnlarla ôolu.!ur. DUn ı:. 

cephede bardııktnn boı:ıunırcasme yo~. 
mur yl\ğmıştır. 

::.an vermanck kıı.rarmdadu
Alm:uıla.nn f' e geçecek 
an~t. yoktur. Alman'3r 
Rusların vatanpcrver!Jk'cn. 
rl olan llabcr-lcrden bD.§kn. 

.:ova, 31 (Radyo) - Bu 
nesr dilen Sovvct tebliği: 
gece t kmıl ce hede şid. 

:ı.rpı ma ar devam etmiş· 
r§enbe günü 10 Sovyet 

re me mukabil 29 Alman 
~esi d r:ürülmüştür. Çar. 

(D \ ı 4 Clncttdc) 
ba gunu diiş''lrülen Alınan 

vvarelerinin evvelce bildirildi
. 41 d wil 76 olduğu anla. 

l ur. 
ı Almır' r Lerrinı!rnd cep-hcsin

tazyi! lerini arttırmıı;ı1ardır. 
-·n civnnnı m\ldafaa eden 

t tavvnre tcr"kkülleri 
tli taarruzlard1 bulunuyor. 
?'famba gUnu / lrnan hava 

'Vctleri tnrnfmdan Sovyet hn. 
mevdanlarıdruı birine yapı
taarruzda .,3 AJ !U1 tayyare. 
· ur"'rn" r. Al anlar yer

l· b!r tayyare b:le bulama. 
~ 

HISVE 

ma Itıp, dili ·Un, yorgun 
1e ann .nın sözünil kesti: 
Yalvarırım anne beni yalnız 

vnı :um, bunn imkin 
nı bu halde bırokamam .. 

bvedlyorsun .. Böyle su 
..ıı m '.vedecl'ğine ağla .. 

. D le beru Na. 
nutacaksm .. 

uı onu.. n n buna emi • 
:len b:.ı.nn nasıl itimadın 

mdi n"d n böyle yapıyor 
m temm ederim .. Sana ye 
nm kı onu bir gUn muhak-

1 ~:ıks!ll .. 
Cemal kIZIDm yllztlnil yU 

.-:.klaı tırmnk i in Nnzruu ya
, .mdan tuttu ve yüzünü yııv

n buz gibi kesilmiş menMI· 
etmiş >i.ıziınc doğru yaklas 

Yanağını Nozar..n y .. na~ma 
, sonra kJ?mın Ma'sum yü -

} üzUne doğru kaldırarak .. 
Bak b:ı.na. de<h. O g'J%el yü 

raya Y zık günahtır. Bug{ın Av. smı ay'lar zarfında nazılertn fa lı 
rupnda. Ye bilhass:ı Almanvada y uerl gtddcUnl ıırttıtml§ ve ıran bll· 
çok «>tk msinen k .dınlnr kokot. ld)meU --ilıtlmal. Almıı:.ılarln tehdJ. 
lardır. Eğer ko.dınlanmız zengin. dindc.n korkarak- yapıll'.n ihtarlara. 
tiklerini ~ostermek is'ti vorlarsa tat plcre ~-men :r.anırl hiç bir hnrc
esasen her zaman para dernek o kette bulunmadığı gibi Aimantan 
lan altın b'r yüztik. pırlanta yü_ memlekcUcrina .göndcrmcğe de - nı.r 
zük ve kolye gıbi ziynet eşyası vermemiştir. Binnetice biz ve muttı:-_ 
takabilirler. 

Bu rnesclc üzcr.nde bUtün :fiklcrimlZ olan Ruslar, hhrckete geç 
münevverlerimizin büyük bir :ınek mccburly tinde kaldık. 
hassac::iyetle duracaklarına cmi. Bereket verstn daha başlangıçta 
nim. Ben erkeklev komitesinin pckaz ır.upıoma ordu. Zıuınıma kalır
bulacaf; kıyafetle iftihar er '""1· sa 1rnıı bUknm<'U w lran milleti lıO._ 
dolaşacağını. reketl.mlzln csbnbmı iyice anladılıır. 

Kadri KAY.ABAI, Almt§ old$muz raporlar, her tarat

Finierm ıaptettikf ri 
ipu · büyü 

gö sa •• u 
Bu şehır gene Karalının 

mar ezı olacak 
B ı. 81 (A.A.) - Kareııuın 

ve ıncrkez1 Finl ndiya korfczt earkın.. 
da en ileri xnUstahkcm mevki olan Vl. 
pu ptedllmlştir. Ftr.:a.ndJyelılo.r, 

Vlpurt)i sadcco blr ıeblr o.ddetmG
mektc belki Finli\ndiyanm tarihi va.. 
zifesinln acmboltl tel iti« eylemekte • 
dlrler. Bu vn.zlfe, şarkta .Avrupa me. 
denlyctlnln pl.§tnn olma :tu. Vlpunnin 
ziynı, mart 1910 ırulbU Un en knrn 
noktaıanndıuı biri olmu:Jtur. Flnla.n -
diya.lılar için 600 M'mı r.arfınd :valnız 

bir defa Rua lstildsma ug-rannş oııın 
Vlpurldeki şato Uzerinde kızılbayrağm 
dalgalanmakta olduğunu b.ımck pelt 
elim dl 

1939.1940 kış mevalmlnd )R.pılmış 

olan §1.ddııW bombardrmanlıır ve llOn 
istasyon ~ bugUn bit harabeden 
başka bir §CY dt'!!1ldir. Eski şehirde 

yalnız duvarlar kalm~tır. Estonyada 
evlerin y(lzde cllls1 harap olmuıtur. 

Yalnız eski §nto, aeıırm f"'·ltlndc yUk
selmekte ve garbin şarkır. gnleb sini 
temsil etmektedir. 

Vlpurt, yeniden FlnllıJ:.diyn KarcU. 
sinın ve belki de K .. rclinlD meı kezi o.. 
J.flcakUr. 

AŞK ROMAN/ 

zi.ınil bıraz d ~ha yakından g ıre -
yim •• 

Nazan, dehfJ~ttcn bUyUyeıı. ıztı. 
rııbdan bir Kut dalıs. ı.ertlc; en gdz 
ll'rini nnnes .,fn mg'sum, s:ımlmt 

görünen yüzüne kaldırdı: 
- Ben ŞUkrUnUn metre.si ol • 

mu~tum anne, dedi . Şimdi de ge
beyim .. 

- Nasıl .. 
Dıyc Mclihn Cemal bitkin bit 

sesle inledi ve kızının üzerine bir 
az daha eğilerek Nazanı yakından 
tetkik etti. B.r genç kız dağmıl: 
S.."lçları, ince zayıf boynu, çocuklu
ğu ifa.de eden halleri ne o kadıı.r 
ma'sum o kadar kUr.ük görünüyor
du ki ellba Cemal kendi kendine 
şöyle d0..'}llndll: 

- Yalan söylUyor.. Bunn im -
kfin yok .. Nnzon gebe olamaz.. Ve 
b!rdcnb're fuü b'r hare ketle km -
nın gömleğinj aşağı doğru çekerek 
memelerine baktı. Memeleri dol • 
mtı§, dikleşmiş ve gebelio~ ilk za 

tn halkın krtaatımıza karşı iyi hisler 
izhar etmekte olduğunu göstcrmelrtc. 
dir. İngiliz imparatorluğunda herkes, 
bundan dolayı sevinç c:ıuymaktadır. 

MUsand ıilzle umumt hattı rcke 
tlmlzi bir kere daha ıznh edeyim. 1· 
randan amZ1 brumnmda bir gW1n ta_ 
l bimtz yoktur. ıran &rıızlslnl bir tek 
santimetre muraboom.:>. göz oymuş 

değiliz. Bizim vo mUtteflkhniz olan 
Rusıarm kıtaatmuz tarafmdan işgal 

edllml§ olan mmtakalaroan hic blrinı 
llh k t'tmtk tasavvurumuz o ·tur. 

HükOmeiı knıllyc vu ovyet hUkQ. 
m u, ıran lıUkClmetlne lranın s1yas1 
isUklA.llne ve mlllkt tamamiyetine rı. 
ayet edllcc fi hııkltmda mUkerrerı::ıı 

t mıno.t verm1&1crdlr. 
Bu temln'ltı, mUttcfiklerimlz olan 

'ıl'llrklerc v komııu m ınlckeUero tok· 
rnr etUk. Bu teminat, dalma bakl ve 
muteberdir, .A.ekeıi şel'B.lt mUaaadc e· 
der etmez lramlııl:t kuvvctwrimlzl ge_ 
rl ı;ekeceğiz. Kuvvetli v m\ıstaktı bir 
ırnnın Orta Şarkta lııtilrrarm esaalı 

blr unsuru oldUğUnu blllyoruz. 
Iranda tak!? etmekte olduğumuz 

g ye. dU"ııun olarak bu memleketi 
nı etmek dt:>ğil, belkı lranlıJarln 

dostçamıa me3al birliği yapmaktır. 

loglllz kıtaatı 1nuuı. glnni§, fakat bu 
kıtaat ile bt?raber İran mllletinin muh 
taç olduğu g-ıdata.r da mcn1l k te glr. 
m~tlr. 

lngiltore hUkQmetl llc Rusya, lra· 
nm refahını tem1ne yardım etmekte
dirler. 

Bundan sonra Eden, Sovyet hUkO_ 
metinin beynelmtlel mUnasebcUm1 
sağlamlaştırmak !Çin tcvkalAde mu. 

manlanndaki mermer beyazlığını 
alrruştı. 

Bu teŞhis Meliha Cemnlf daha 
daha bitklıı bir h.nle soktu: 

- Zavallı çocuk, dedi. Sen ken 
di felii.ketinl kendin ha.zırladm .. 

- Hayır .. diye Nr.za.n sert bir 
hareketle b:lşıru sallndı.Felnkctime 
iz, yalnızca siz sebebiyet verdi -

niz .• Niçin ŞUkrü ile evlenmekllği· 
me müsa.o.de etmediniz? Gençtik, 
birbirimizi seviyorduk, pek aııı. me 
sut olahilirdik .. Niçin bu içdivtu;ta 
ııaadetlnrl.zc :rfulni oldunuz? Nıçin? 

- Ben seııl.n..hiç bir şeyi.ne mfı. 
ni olrnadmı ki.. diye fellluı Cemal 
de kızma çıkıştI .. Ha.yır Nazan be
ni bu şekilde itho.m etmene mUca~ 
nde edemem.. Buna hiç de hakkın 
yok.. Ben sizo katiycn evlc:ıunc -
vin, evlenemezsiniz demedim .. 

Yalnızca bir nz beklemenizi tav 
siye ettim, çUnkü h r ikiniz d o 
ka.d::ır gençli~ ki.. 

Nnzan moydan okuyan 1Ul%a.rla-
rlylc annesine baktı ve kınk ümit. 
siz bir sesle: 

- Evet, dedi. Tnvsiycnlze uy 
rn.k bcıkledik o kad!ı.r ki ölüm onu 
elimden alıncaya kadar bekledik. 
Tabii sözUnüzden dışarıya çıkamnz 
dık. Küçük, terb~eli, fakat abdal 
çoeuklar gibi fclA.ketimizi bekle -
dik ve bütün saadeti, 'ı, ihtira,. 

SI size bıraknrn.k ve yine sizin GÖY 
lcdiğin:iz gibi bir kaç pusc, ibir ild 
gizil randevu ve tatlı :illtikbal pro 

(lla tarafı l nclde) 
latr keşfetmi tir .. Bu gayri ka • 
nuni teşkililbu reisi bulunan avu 
kat Hristof. komünbt erkanın • 
dan nldığt talimat mucibince bu 
şetıirocki mektep gençlerine ko • 
mUnistlik ruhu a.sılamaktn idi. 
Hric::tof polisin elinden kurtulma 
ğa muvaffak olmust:ur. Be~raıına 
meler ve komünistliğe dair ~er 
ler dn~tmU? olan dört tal be te\ 
kif edilmişlerdir. 

hlm iki tedbir atmış olduğunu bc~nn 
dml§Ur. 

lvı· bir mcr.1xı.dan alınan ra _ 
JlOrlara göre lranda halkın hisi 
c:iyatı, 1nr{iliz • Rus teşcb!büsü_ 
nün lehindedir ve halk meselenin 
neticelenm'13 olma ından dolavr 
huzura lmvumnuş gurünmek ... 
tedir. 

arasaı Pet~n ,dıyor iti : 

Budyeni ordulan oınycper nE"nrln.ı 
öto tarafına geçmiş .. Almanların K 
yelin şimalinde Dlnyeper nchrinı .g<' • 
tlkl ri iddiası teeyyUt etmcmiı;tlr. o. 
dcsada kanlı muharebP-1eı devam ca • 
yor. Burnda Almanlara Rurr.cnı, 

kanlı zaylıı.tn uğrnmı~lar\lır. 

Sovyet hUkUmcU, Rus~a !.le mUruı.· 

scbetlcrlnl ycnld n tanzim etml§ olan 1 
Polonya ile Jtilli! C"tmlfUr. Rus top· 
raklarında bir Polonya <;ıdusu teşki
lini derpiş etmt:>ktedir. 

\"ışl, 81 ıA A.) - ırrausız lejyonla. 
nııın yı.dfü. l U §cnıiklerllıd bulun. 
ı:nak lizere l~gal a!Un1 bulunmıyan 

F:rnnsa chirlcrlnd n e Ş.mall Afri· 
kndmı g len yirmi bin ıejyonerm top· 
landığı\ l§ı be'ediye stadında bir hı

tnbe trnd eden Mnıeşal Peten şunları 
&iyleml§Ur: 

''FranRadıt yalıu". bl· hllkCımet var. 
dır, o da intihap ttlltim mesai arka. 
dnşl:ırile beraber idaremct bulunıın 

lıUkflmetUr. Bu hükfınıctln bir tek 
siyaseti vardır; taalıhUt.!~riml mUdrlk 
\'e ı.~ransanın şeref, bayı:ıyet ve men· 
!aatlerl endişesi ile mıltc.:ıalUilB olarak 
tarih klırımımda mesulı u tızertme 

alıyorum.,. 

Moskova radyosuna 
gore 

Gomelde 
Almanlar 
8000 ölü 

ve dile 

Sovyct btlk(lmetl. Türklyeyc yapı. 
lan beyanatta da bl.zlmle beraber ol. 
muş v TUrklye CumhuriycUnln muı· 
ki tamamiyetine kemali ihUmaınla ri
ayet ctmeğe ve TOrkiyenln Avrupa. 
devleUerlndcn her hıµıgl birinin tcca

vUzUnl' ı"!'Mması takdlıindo ona yar_ 
dım herctte bulunınağa tı.ma. 
de oı ..ıJ beyan etmiştir. 

Sovyel hilkCımetlnin b • tc ebbllslc 
ri, bizim tarafımızdan hnrnrctıe kar
şılan mıştır, zira mevzu1 babls olan 
fkl memleket yani TUrkıye n Polon
ya nraınndn husuııl mUşt rck rabıta_ 
lnr vardır. 

Bizim bu iki memleket< mjltekabU 
mUzahcret munbedelerimlz \Brdır. 

POlonya, barp mey(lantnd ki kabre. 
ruan mUtlef!klmlzdlr. Coğrafi va:ı:I 

yelleri ve milli mczlyeUerl ile Tllrkl· 
ye \•c Po!onya, hcırpten sonraki bey
nelmilel işlerde ml\blm b r rol oyna_ 
mağn namzcWrler. 

Eden. rnlltcaklbcn harpten sonraki 
dUnyanın ve Ruzvcltln sekiz nolıta • 
tarak izah ve tcşrıh ettiklerı prt:>nsip 
lcro laf.inat ve btıtUn mlll U rln m · 
sat birliğini lısUlzwn ı>deceğlni ııöylc

mlştir. 

Hatip, hiç bir milletin komı1ul:ırma 
karşı bir tccııVU~ harbi a :ı.maması 

llizumunu llAve etmiş ve "Altıncı bir 
Almnn harbi olmamalıdır .. , deml§Ur. 

jelerl ile iktifa ederek bekledik .. 
Bu hatanı affedemem.. Gençlik 

abdal ve kör olur dedlğin1z zaman 
~ kadıır ihnklı imişsin mcğel' .. F .... 
vet anne biz meğerse çok nbdn.l. 
çok gafil ve senin ellerin nrıuıındn 
pek :r.ıı.ytf imisiz .• Beklememizi tav 
siye etmiştiniz, b!!Fka ne ynpabi -
rnlik ki! Bekledik •. Harp çıktq1ı 
zaman ŞUkrU ile evlenmeme müsa
ade etmC'niz için ne kndar yalvar
dım, hnlbulti tiz benim bu ıicnl -
rmıı dinlemek bile istemediniz ve 
iki giin sonra. ölmesi daimn ihtimal 
dahilinde lbuluncın bir gençle evlen 
meme mü::;a.ade cdcmiycccğinizi 

bildirdiniz ve anne vuifenlzin böy 
le blr ıl.zdivaca §iddetle m ni oldu
ğunu söylediniz.. Annelik vazife -
niz lb evlenmeye milıandc ctnı · 
nize mfuıi olu)•ordu de~H mi! A
ma !hangi annelik vazifesi? Bana 
karşı annelik vnzllcnlz.i yapa!>U -
mi§ olsaydınız, beni de dilşünen 
bir annem var diyebilseydim ne 1 

kadar mesut olurdum. 
Evv<!Uı., anne lbana karşı 6amlmi 

olduğunu znnnebniş buna. innnmış 
ton.. Hııtttı: Şükrü bile buna inan 
m~lI. Fa.ka.t ço1k za.mruı geçmeden 
ne kadar saf olduğumuzu nasıl al
datıldığımIZI anlamnkta. gecikme • 
dik, bizimle ne gfu:el oyıuyor, kay 
nana olnınğı milnı.kün mertobe ge 
ri bırnkınak bir zam.nn için bile ol
sa ha.yatta hftla doymadığı zevkle
ri lbir az daha ta.tma.k sn.adetimizi 

Mareşal, "Milli 'ihUIAlln gönUılU ve 
muharipleri Fransız lejyonunu,. tees· 
sus surctlle lejyon kadrolarının geniş. 
' tlleccğlnl ve böylece lejyonerler gibi 
muharip olınak şerefini kazanmıımı§ 

olmakla beraber lcjyonrrlerin iman 
'l:e inançlarına ~e kurtc.rıcı hareket_ 
lerLlle f§tlrlk etme!< lstiycnlerln bu 
t.cşekkUlc --ırmelerinin ltolaylaştınl. 

mış olaca., nı anlatmış ve sôzlerine 
döylc d v m ctınlştir: 

"Benim ve Amiral Darlanın b:ı§m
da bulund:.ığu hUkOınetlı:. istinat et.· 
mek karnrmda o!1uğı.ın>uz sadık ln
sa.ıılar, lejyonerler, fcl ketmıizl ve bu. 
mın doğurduğu lftkıbeUeriL ebemmlye. 
tini ani mıyarak h1ll mazının tnhay· 
yUIU ıl vakit gc~!rmeltt<' devam eden 
bı\tun gayri mcnu.unlun ,.e bUtUn çc
klo""en lns::uılan bl%o b:tg-.anma~a da_ 
vct ediniz. Onların sinsi ve gUrUtlUlU 
tenltitlerinl susturııcal<sır.ız. ııcınlr. 

keti nlznm ve anlapua ~-olunda lut· 
mak için bize gelmcsı tçl.n ç..ı.lışınız. 

Muslih:ıne ~e içtimaı Caıılıyetinlz ktm. 
seyl endişeye dUşUrmlyc::ckUr_ 

<>almak ıstiyordun.. Sen yalnızca 
ltcnclini düşUnüyordun. BJ.z bunu 
çok güzel anlıımıstık. 

Şilkrii askere gideceği z.amnn 
bir dahn gerj dönemlyeceğinl his
retmiş \"(' bunu bana söylem'ştl. 
l<'ııkat ben onun için her fcdııkar
Jığı yapınağa ham'dım. N 0 yazık 
ki kendimi onun için değil, senin 
ıçin feda ettim. 

Ve Nazan artık göz yaşlıı.nna 
hfi.kim olamadı. Hem hıçkrnyor, 
hem söyleniyordu: 

- 7.ınvnllı ŞUkrQ gc-r: dönem1ye 
ccğini biliyordu .. Bnna: Her n0 pa 
hnsmn olursa olsun Nazmı gt'I ev
lenelim, seni bu f;ekilde bn-nka • 
marn, geri dönemlycceğtıni hisse -
diyorum, sonrn senin l}alin no 
olur?.. 

Demi ti Fakat ben Sl'nln san -
dC'Uni, ynlnız senin a.ıı.detinl ve 
hayatta noksnn kalan nasl.b1nl nl
mnnı dtlşUnmUş ve Şilkrli'ye ''bek 
liyclim,, demletim. 

Meliha Cemal kınım ateş gibi 
yaıuın ellerini avuçlnn içlno aldı: 

loskovu, 31 ( .A.) - Mosl OHI 

radyosu dUn akp.m Gonı<!l etrafınd 
cereyan eden muharebe:cre mUtc:tlıl 
olarak §U haberleri veriyor: 

"Sekiz binden !az.la öıU ve yaratı 
takriben 200 EJrblı muh:...-ebc arabarıı. 
blrltac; yUz top, blnlcrcc otomobil, 
kadar tayyare ... işte Cq.:rt ordusunuı 
Gomel IÇin ödediği fiyat budur.., 

Kermanşahta bir lran 
müırozesı btraıuı cıı 

Bit tnnı.fı l inci ISal fada 
ve haber almdığma gö~ Solryet hava 
teşeldtUılerlnln barekıltı yalnız kara. 
da yapılan nskeri bart:>kfıtı hlmny ) <' 

tro.n tay)-arc kuvvetlerin ı faaliyetin 
tahdide ve beyannameler atnuığa ın_ 
blııar ctmi§llr. l:un lmynıı.klarınd:ıı 

çıkan ve İran nçık vel:irl rlnln bom. 
b.:ı.rdınuı.n edlld!klerlnl oildJrCD haber 
terin asıl ve esası yolıtuı. 

Sovyct kıtalarının Haz r Denizi sa 
hlllerlndc Pcblevt ve Şalu:- eehirleı in 
lşgaı ettikleri ve Sirc:ı.n'ıt doğru ilerı 

harekete de\•am ctt'kleı. z:ınnolunu

yor. 

ıl 

Muhteşem bir müsa· 
mere verilecek 

C. H. Partisi EminönU nahiyesinin 
T ylW otı cıımartesi gcccs1 Bebek 
Belediye babtealnde mt:hte§Clll bir 
mllarunerc tertip ett.i#i haber alın 

m~txr. 

Bahçe ve 6nUndcld ıruJar o ak§a.m 
mebtabm 1' Unctı gecelerine malı· 

sus §U§ııas!l taşkın bir nur ve ziya 
tufıım Sçlnde kalacak, Boğ~m tıu 

e§S!z k6§CSS çok uzun ısaauer lflk 
ve mUslkt nağmeleri, genç Ye mc::ut 
kahkaha ve ç it çqlt gtsrilımenıte 

llyakaW mıhnelcrle tam bir cennet 
olacaktır. 

Tertip heyeti tru ftr:::attan istifade 
ederek, o ak§a.ınn kada bir e\'lcn· 
me memurunun tsnUnden geçUklcrl 
halde gu veya bu sebeple hcnllz dU 
~nlerini yapamllml§ gcno çlftıer f· 
çin bu gll.zcl cennette bircır yer ayır 
mayı dilgtınmU~tür. 

- Söyle, dedi. Söyle, ne zaman 
onun metre 1 oldun.. Ben senin 
Ma.yıstanborl Şük:rliyü görmediği • 
nl zannediyorum. 

Nnza.n yine meydruı okur gibi 
annesine baktı: 

- Her :r.aman itaat edeceğimi 
mi .zruıncdiyordu ? dedi. 

(Devamı OO'I'). 

Geno çifUer ıaterıera~ duvakln.riıo 

bu C§Slz yeri 81lalcyeblllrler. ı.terıer 
so herkes gibi ı:erbest falaı.t mum· 
kün olduğu kadar açık renk gtyebl· 
llrler. Yerler az knlmıştır. Bu bap
taki mUrac34tlar nahiye.ntn Ankara 
caddesinde 67 numarndııl<I mcrkezlne 
ve lal.bil olduğu kadar sUmtıe yapıl 
ınalıdll', 
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ah keme 
alonlarında 

• 

Kim IEl•e 
ıçak çekti 7 

Biribirine giren karıkocadan erkek 
yaralanmış. Fakat. Bursa kamasını 

hangisi çekti, bu belli değil 
J!:rkck mUd umumll.lğin kaıFam· ı mck Uzerc çekUğt k madan koron· 

daki koridorda. mnuun üzerine uza.n· mak ictn kOlunu uzat.t.UJ va bıçak e_ 
mış, ba.ygmlık geçiriyordu. Sol eli dlr. 
scgioo kadar sanlmı§, parmaklan 
kurumuş kanlar içindeydi. 
lhUyıır bir kadın kcndislnln bayıı .. 

malt tlY.ere Olduğunu görünce va~rey. 
lAyı bastı: 

- Ye~in, ey ahali bu adam ba· 
yıldı! 

Mtibaşl.rlcr, pollsler, bekçiler koşuş
tular. Hemen krıgrttan bir bardak t.. 
mal edildi ve musluktan su doldunı.. 
larak ada.mm başına &erplldi. Bir 
bekçi de, bundan on sene kadar evvel 
pek modn. oıan cep sa.atı çerçevesine 
benzer muskalı ~ -.10: ."a mahfazasmı 
flixıa De çıkardı. iht!ya:-)tndınm avu.. 
cuna bir kaç damla döktti, baygınlık 
geçiren adamm bumur:a çcktllcr, 
lnını oğdulnr. 

Adamın r<'ngi kirecleıımitı, gözlerini 
knpayarnk kendinden geçml§ti. 

KUçUk bir çocuk etrafta doltl§ıyor, 
ağlayordu. 

Kndm da erkeğin uY..ruıdiğı smuım 

tnm kn?'§ISmdakl mm.da otunıyordu. 
K'llçtlk çocuğu knwadı, kucağına al&· 
rak kcndls1ne meme vermete başladı. 
Bayılan erkek bu kndınm kocası 

tdi. Uç tane de çocukları vardı. 
Erkek suçıu kadm da mağdurdu. 
Başta ev sah.ipleri Mustafa Ağa ol· 

mak tızere bnWn mahalleli kendile.. 
rindcn mtıatekl imi§. Sık sık kavga 
ederlermiş. 

Mustafa .A#ıuun Söylcmeslne g«>rc, 
kunduracı ŞUkrQ, her hıı.fta, l..ı.Ctalı.. 

ğmı altr alnuız klSr kUtUk bir halde 
eve r, mekt vo m ur kavgnlan da 
bu ırurcUo bn.,ıamaktadır. 
şwmı dQn gece d gece yammdan 

sonra tam mıa.t Uçte eVine gettnl§ttr. 
Faknt gelir ~lmcz de k8rısı Hadiye,. 
Dln bombardmıanma mnruz kalmr§tır: 

- Karnı aç mı, çocukların tok mu! 
diye dUi1lnmUyomm da Nlyle gece 
l'&nla.rma lkada.r meyMno meyhane 
dola§IP tçiyorırun? Scndtı hiç dllşUnco. 
utanma yokmu? 
Bıktım rtılt bu yattan. Yann· 

dan tezi yok senden .aynlacağmı.,, 
Zaten sarhO§ olan Şükrü bu sözler

le lrendinden gcçınl§ ve kndmm iddia... 
sına. gllrc cebinde kamasmı ŞllkrUnUn 
iddiaama göre de Juı.rrm Hadiye Jdm., 
bilir nereden bulduğu Bursa kamasmı 
çekmtıı, blrblrtcrin &Jnnl§lerdlr. 

KuvvcUcr, erkek sarhO§ olduğun. 

n mtıaavi gibidir. Ka.da;m lddlasma 
Rorc kama .ile öldürmek istlyen ko· 
(" nm elini itmiş " 'bıçak Şllkrüntln 

801 eline plımnııştır. ŞUkrllnUn de 
iM asma göre Haafye kcndlslnl öldür 

r-~ ~· A-....1 ? '.e .uUJotuu- • 
ıu,, .ıııı11ıınıımıı111111ıııımıuıruıuıııuıı..__,. 

~9 Alustos 
~aferine dair 

Uün, Tllrk tnrlhlntıı en &ereni bir 
~nUnü kutladık. \'nl,ur, n il bir iktı~ 
lnyı. 

1 nrfomdan 6rf. ntfllı a4mu, geldl-
1 l olu, gld00f'~1 yeri blJ~n MU mD· 

1 
11 ~ yulapn bir 1.-utJa~ 
\ nlnız Türk tarlhl değil, dünya. ta

tlhı ç ~C!'\· inde. bir eşine duba maı.. 
'-rıınlJ an bit- uf erin böJ 1 kutlam. 

11la h knnlnr, bu uıtvln, kuUıyıuıla· 
tllı 67. ımılı o1dugıııuı 1 ltslz, \' ele· 
ili \z inanırlar. 

lo nn, ln n olalı zııfnterlylc U~U.ıı· 
Cltı, Fnka.t hl!.' bir lnııan f<"pluluJlu, to.. 
~ llltsUz lddlıı. cdllcbllir ki, Türk 
!'~ nın ının wfnlı>rlnl kutlayısmd:ı. 
it t r ~ı mınkıı \lll.ıın gll ten:. 
tı dl. n ııı kt, Tllrk, nı-rc<ıen gelip 

: l'f'\ ı f{I tlğtnl pek l i bfllJ or: bclll 
1 l'ilrk, 17.hmbmı da, C>\ Lnr-lnl de iz· 

~:ır etm ııln ülı:U llnll lctn rnıru tir. En 
1( C: lk bir ti , en kUçUk yatdım, n 

l:U!, bir kendlDdl'D ı:t'Çml) ra tlan· 
tlıı nn bu kutl ~ı tan bclll ki, ufer, 
lıtı14 bir t<:ıır.i elinden çıkını elbise 
tUıı kQDdJ m lı. , • nclnn, nlaylsten, 
~h ıı z.nfcri kütUk cfü~llrccck, yi\r 
~ nğynr nanırınd:ı ıtUlflnQ bir OJe\"• 

koyacak proJı•lrrd ıı tı7.ak. 

H . R. (Hnber) 

llnc saplonmı tır. Nihnyet ev sahiple
ri ve kom§ular Yot.llcrcl: knn kocayı 
ııyırmışln.l"dır. ŞUkrU U:devi altına e. 
Jmarak eıı tedavi dilm~. f: kat 'Vn· 

kanm tah' lcatı CUrmUmeşh~t kıınu· 
nunUD!\ göre yUrUUlldllğllnlien bu sa. 
balı ta lli1llyeye getirilmJ~Ur. ' 
Kocası baygın ya.tarken, Hadiye 

blr taraftan çocuğuna meme veriyor, 
bir tarattan da acıyan 1:6zleı-le koca
sma bnkntak etrnflnı çevirenlere arı.. 
btıyordu: 

- Bir d ğU, beş a #!" ber uırnan 
böyJ 

Bu telAkett ba,şırna geUrooektl. Be· 
nıkct venmı, çabuk davrandım aa lbı· 

ça~ kendine doğı'u ittim Bann gele. 
«k teltık t ona geldi. 

Evine bakmaz, çocukJa.rına bak
maz gUnd <?lll kurtl§ venyor. Gidiyor. 
sız ti<5yJııyin tiu parıı. ne nasıl geçi. 
n!riz. 

Bir d lelik, karakold::ı ~'ben ~in 
annene d kardcl lerine de, l!Ullle.ne 
de balayon.un., diyor. 

- Cı:ı.nım karı kocruıınız, bunlar 
gelir geçer. BanJlll dıı evinize gidin! 

- Kazın ııya.ğı ôy~ değil. iBu hep 
Nlyle stlrllp gidecek. tmkAnr yok ba· 
n§m.am. Kendisinden dav.acı değilim 
ama, artık beraber yaşayamam. Bo
pnacaltlm.., 

Adam :yattıgmdan bl;nlan lşltmi_ 
yordu. YoklJa bir fJrtına da adliye ko
ridorunda kopacaktı. 

Fakat buna vakit kalmadı., çtınkU 
bekçi her lldslnt de kaldırarak phlt. 
lerle beraber -cllnnUmC3but mllddeiu· 
mum111R"tne soktu. 

Kan kocanın mulıaktmelerine ya
nn mba.h bnkılacaktır. 

DLİl'E MUUABtRt 

Arap ibact - Allah bizi dünya
da yaktığı iç.in Cennete gQndere • 
eek ... 
Uşak - Hayrrl cehennemde 

kömür olarak kullanacak! .• 

- Ah. iltifatınızı teşekkür 
ederim, Leyltı. hannn: Benim ar. 
kadaşhğımdan çok memnun ka.. 
lacaksmız! Sizi hiç bir zaman 
üzmiyeceğim. 

Yav~ yava döndük. Sokağı· 
mızın başında ayrıldık. 

- Pazara.. Sabahl yin.. U. 
nutmayın! 

O boynunu bükerek güldü: 
- Unutmak mı? O güne ka· 

dar uyku bile uyuyamayacağım. 
- O kadar rahatsız olmanızı 

istemem. Uyku uyumamanıza 
hiç bir sebep yoktur. .. 

- Teşekkür ederim, Leylacı.. 
ğmı! 

O ilcriledi. 
- Ben de ltös1m ınroim. 
Kulat;rınıda hiç hoşuma gil· 

meven bir ses ~mlavor "- Lev. 
lA harum .... 

23it VakiAa .13aŞG.aşa 
w= z:ws.-~...... - ~ e=n ~ ~ , 

Sizi a ir ede lerin se wyt;Sİ i 
göz ön .. ntle bulun ·r n z ! 

ETRAFINIZI çevreleyen !/ıal-
;/?.ın, sizi, beğendiğine emin

sınız; bu emniyetinizde gördüğü
nüz, sa/ılı kalmasına imkan olmı
yan tezahürlerden anlaşılmakta
dır, öyle mi? Güzel, beğenilmeni
zin sebebini sormayoruz. Bunu~ 
her halde yüz güzelliğinden gayri 
muvallakiyet unsurlarından oldu
ğuna biz de eminiz. Fakat hükmü
nüzü vermelıte acele etmemelisi
niz. O kadar ki bu zamansız hü
küm, sizi, &e°klemediğiniz l1ir hayal 

sukutuna götürebilir. 
Alkışlanışınızın büyük bir m.u

oaf lakiyE t oluşunda zerrece şüphe
mız yok. Fakat hiç me~ edip, sizi 
alkl§layanların umumi ~eviyesine 
baktını-z: mı? Bunlar, yani aff-. ;la
rrnı topladıklarınız, hak;katen ha
kikati görür, gerçekten münevver 
insanlar mı? Böyleyse beğenilmek
ten, tahdir edilmekten doğan se
vinciniz yerindedir. Ya değilse? .. 
Bu bir kuruntudur; çiin~ii. muvaf
fak sa.)' lmaktan uzalwını=. 

• 

Büyükadadan estantaneler: 

ra at armm arkas a, temizlik 'çins 
birer t r a takıla az m ? 

/pekli çorap stoku - Gece nöbetçi araba lazım ........ Kendini, vata
nından uzakta bulanlar! - Vezirhanında neler varmış? - Mü teriye de
niz suyu .. -iz.mirde olur da, adada niçin olmaz? - Yö:·ükalide saat hır

sızları - Esat Mahmut Karakurt ve f>obstiller .. 
f' 1111 11Jll11111111111111111111111111111111 "illi 
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iki kadm konuşuyor: 
- Ha.berin var mı? Kocam, i

pekli çorapla mücadeleye · karar 
verdi: ''Ayağında ipekli çorap g5· 
rUrsem~ yırtanın! dedi. 

- Ben.im için böyle bir endişe 
yok .. 

- Neden? Kocan kılıbık :rnı ! 
- Ha.yır •• Yirmi clft stok çora 

bnn va.r .• 
* • 

Rıh tını boyunda, b r aile babaa •• 
arkndaşna anlatıyor: 

- DUn gece \başıma.gelenler -
den haberin var mt? 
-Hayır. 

- Haniya bizim Bayanın arası-
ra böbrek sancı::;ı tut.ar ya. İşte, 
gece yn.rmrndan sonra tuttu. K:ı· 
dmcağız kendisini yerden Y~e a
tıyordu. Nizam caddesinden yUrU
yerek iskeleye geldim. Bin mUŞld
IAUa doktor buldum. Fnkat bl.zlm 
ev rnalUın yo. iskeleye bir az uzak
tır. Dokt.or: -Yorgunum.. Ya,ynn 
gidemem, dedi, Hakkr Yar. 

- Bir ara.baya. nUasa.ydınız .. 
- İşte ben do ondan bahsede-

ceğim ya .. Anıba.ln.r gece sa.at bir· 
den sonra işlemiyor. Hepsi ahırla
'::ına çekiliyormuş. Bir araba bul • 
mak ka.'bil olmadı. Hemen hemen 

Of .. Bu "hanım" kelimesinden 
hiç de ho larunıyonım. 

- Anne .• ! 
- Annesi manne:si yok .. Bu 

yaptığın, soğukluktan başka bir 
şey değildir. Sadi telgraf yarnıış 
ba;bana. Yarın akşam . Adapa.za. 
rmdan doı:ruca bize gelecekmiş. 
Baban da. ibu sabah giderken, ya· 
rın için icabOOen şeylerin alınma 
mı tenbih etti. Sofi her şeri al· 
mış .. Sen burnumuzdan get:r. 
mek istiyorsun! 

Öniindcl~i tab$ masaya "id
detle vurunca, tabak birkaç pnr. 
ça oldu. Annem bilsbUtün lıid· 
detlcndi: 

- Btma delilik derler. Ayağı. 
na gelmış saadeti tepmek, uzağı 
görmemek derler .. 

Diyerek sofra.dan kalktı •. Hid
detle odasına çıktı. 

srrtmıda götürürUm desem ynla.rı 
söyl.ememi.s olunun. Koluna gir -
elim.. Yalvardnn, yakardım. B:n 
türlU şaklahanliklarla bir saat son 
ra eve va.rdik.. 7..avallı kancığmı 
Meta can çekisiyordu. 

- Bunun önüne .geÇmek ıiçin 
bir çare var: Ya ada belediye& 
geceleri muayyen bir yerde nö -
betçi araba ibeidebneli, ya.but san 
er, doğum gibi doktoru icap etU -
ren ha.stalrklann - arabalnnn pay
dos ettiği 1Saatten nm - gelmeme 
si için alla.ha yalvarmalı, 

- Birinclsl nııı.'klıl bir tedbir •. 
İmkan lbul~k da. ada 'belediyesinin 
kulağına fısıldıısak .. 

. * "' 
Bir pazar gtinU adaya yeni gelen 

iki a.teşll genç lkonuşuror: 

O Sadiyi düşilnUyor. 
Ben de pazar günü gelecek o. 

lan lff et Mclihi düşünüyorum. 
Sofi: 
- Harumef endiyi neden kız

dırdınız, küçük hanımcığım? 
Diye mırıldanı~yor. 
İskandala yol açan t.czatlar 

içinde booalayonız. 
Bakalm bu muammanın dü. 

ğ\imleri ne zaman <:()zülecek? ! 
Hizmntçf hnyretl r içinde. 
- Küçük hanımcığım, ne yap

"tımz? d~or. Bugünlerde anneni. 
zi çok üzüyorsunuz! 

- O mu ~ni, ben mi onu ü
züyorum? Anlamıyorum, Sofi! 

- Hanımefendi yalan mı söy. 
lyor: Sadi bey QOk iyi bir ~ 
cuk. Evimizin öyle bir ônmada 
<;b1t ihtiyacı vnr. kUçilk hanım. 
cığım ! Onunla evlenirseniz ... 

Hizmetçinin sözünü tamanıln· 
masrn meydan vermedim: 

- Senin daha fazlnsma aklın 
ennez. Sofi!. Yeter artık .. Ben 
çocuk değilim. Kimınle evlene. 
ccğim~. kiminle mesut olacağımı 
senden de, annemde de iyi bili· 
rim. 

Lokmalar boğazıma dizilmek. 
le beraber, yemeği sonuna kadar 
yedhn. 

Sofradan kalktım. 
- Ben bıraz UZS\nac:ığım .. 

Muhsin Turgut paşanın kızı be 

- Hnva bugün çok güzel.. Or
talık kala.balık .• llrk, tatlı bir rUz· 
gfı.r insanın yUzilnü okşıyor. Ne -
den somurtgan duruyorsun? Niçin 
düşüncelisin? 

- Hemen 1stnnbula dönmeyi 
düııünüyorum. Buranın havnsı be
ni çok sıktı. Kendimi, vatanımdan 
uzaktn hissetmeğo başladım. 

* • 
~an bir Rum kadını, yanında 

durnn erkeğe soruyor: 
- Ti önı ini. sas panıkalo? 
- Rumca nnlamnm Madam .. 

Türkçe konuş! 
Kadın mUstehzi bir tavırla du 

dağını bilkUp yUrliyor .. 
* ~ 

İki tüccar arasında.: 
- Ena)'i.ler bugUn ytn mağa.. 

ni ararsa, derhal uyandırırsın, e 
mH 

- Peki .. 
Yemek odasından üst kata 

çıktım. 
Ve odama girdim. 
O ne?.! 
Kulağıma oynak bir ses gelı

yor .. 
Annemin sesi. 

Şaşılacak şey do~u .. 
Annem şarkı söylüyor! 
İşte bir tezat daha .. 
Çıldırmak lşten bile değil, 
Biraz önce sofrada hiddctlenıp 

söylendi .. Tabağı kırdı. Şiddetle 
yemek odasından "Çıkıp gitti. Ve 
şimdi şarkı sö ·Jüyor. 

Hnyret .. Ilavrct .. Hnyret.. 
Hem de neler söylüvor! 
Nuh nebı •ıhndan kalma bir 

şarkı .. 

''Bana ne <Jldıt da ben bil mem: 
EsN halimi hi<: qôrcmem .... 

Bunu doyunca, kahlrnha1arla 
gülmemek için kendimi güç tut 
tum. 

Annem sahiden çıldırmış 
galiba! . · 

Benim Sadiden ayrılacağımı 
düşündükçe. znvallı, ne ynpnca. 
ğım, ne söyliycceğin1 bilmivor. 

Belli ki, ruJıan çok muztarıp. 
Doğrusu ya, annemi bu kadar 

SA'l'FA - S 

zayı bastılar .. Beyanname haricin. 
dP basma, patiska arad•lnr. 

- Sonra ne oldu? 
- GörUyorsumız yn, mai;az..'l 

bostur, ded.:m. Elimd mal olsa sat 
maz mıyım? Yakında belki y le -
cek .. O zaman yelirsıniz, bevıınna 
meyi doldurur.uz. 

- Budalalar. Vezir hıınrndakı 
,ıiepoları bilınıyor1nr, değil mi? ? 

* :(. 
Kahveci, garsona cıku ıyor: 
- Ulan. sana ~tiz kere tenbih 

ettim: B.r damııc-mta Gfötepe su. 
unu küpe boruıltırkm, dört ten<' 

ke de sarnıç suyu boşalt diye! Ne 
den ıar anlamıyorsun? 

Müsterilcr f~; "U istiyorhn. 
usta' 

- Haydi be .. Gevezelik etme: 
Mfü:teriye deniz suyu dn \'el'Sen 
sesini <:ıkarmaz. Burası adadır de>ı 
s·n. geçer gider. 

* "' 
lzmırden mezun n gelen bir b 

lediyc memuru, büylik adada misn 
fir bulunduğu zata anlatıyor: 

- Adada biltün asfalt yolların 
da araba hayvnnlarmın kUme kil· 
me pislikleri duruyor. Bilhassa ge 
celtti, kaç defa aya.ğmı bu pislik
lere bulandı. 

- Hayvancıkları defi hacet et
mekten menedeı ·ur miyim, Ba -
yrm? 

- Evet .. Bu, menedilemaz. F'a
kat, burası dünyanın en rl!zel ~·
fiyelerlnden biridir. Sokakları gill 
gibi temiz olmalı .. Nezafet memur 
fan seferber ed lmcli. 

- Maalesef ~pçü lbulamıyonız. 
Nezafet onb~m saşm çöpc;ü 
~erden fazladır diyorlar. 

- O halde, İzmirde olduğu gi
bi, araba hayvanla.rmm kuyruk nl
Ona birer torba bağlamalı. Bu mı
trctlc bu pisliğin -önfuıe geçm 
mümkündür. 

- Aman Baynn. bu f"ıl:rinizf lüt 
fen biz!m adalar kaymakamı Bay 
ŞeVkete söyler mis'n,z! 

* ~ 
Eczanenin önünde ıki !kiti kômı 

GUYOr: 
- Lokantalarda, manav dükkan 

lamıda, gazinolarda, cadde ve ıso
kaklarda aıı:ı.dmı. bulrunadnn. P.i • 
yasadan ka.çınlmış kıymetli bir 
mal gıôl, aceba nereye gs'kt ndı?! 

- Rim:ya mı arayorsunuz? 
- H.ayn-. BC'lediye, 

* "" Yürük Ali plajında: 
- Bu yaz 1.stanbul plajlarına 

mu.sallat olan bir saat hırsızı bu . 
gilnleroe Yürük Ali plfıjmc'l:ı dol. 
§TYO'"T"'"'". Hab"n" var mt? 

- Hırmzı tanmuyorum ama, 
hırsı:zıUi h berlm ·ar: Diln ık 
ruiro.daş geldik,, İkfmfzhı de saatı 
yerinde Yoktu. 

Uzaktan bir ses duyuldu. Bir ka 
dtndm, çocuğun& bağrm.>ur: 

-Ja.n .. Şakayı bırak! .. Saatimi 
nereye ealdadm ?! 

* .. 
lk:J bobstil arasmda.: 
- Muharrir Esad Mahmut Ka

ra.kurt "Dağlarm Çobanı,, ndlı ye.. 
ru bir roman yazıyormuş .. 

- Fena değil .. Bir kaç yrldrr 
öksilz kalan ''l>ağlann Km,, ram& 

nma bir El§ hazı:rla.nu§ olur. 
Muhatabı hiddetli bir tavma 

cevap verdi: 
-lspınnidln tıallrontındaıı Hey. 

belinin ~iiksek Blrt1arma be:ta bı.
ka dağlara tn.kılrp kalmıv.. Bir · r 
m §ehre :ine.miynr, monşer! 

- !meydi, bizi görllr, biztm ~ 
çin de btt roman yazan!!, demet 
mi istiyorsun?! 

muztarip ve §aŞkın bir halde 
görmek istemezdim. 

Kadınlık ve insanlık dteygtı}a... 
rı bir anda bu derece bayağılf§&,. 
ibifümi? 

Annem, ki kadınlık gnınmu 
kimseye ezdirmek istemiyen bir 
kadındı. Şimdi onun bu dcreoe 
küçüldüğünü gördükçe onun he.. 
sabma ben utanıyorum. 

Bugün Muhsin Turgut paşanın 
kızının bi?.e gelmesi muhtemel. 

Geçen gün onu BaJ1'dat cad· 
desinde görôuğüm zaman, bugün 
~ç'in bir mnni zuhur etmezse ba. 
na f!Clcce2ini söylemişti, 

Nihal .. 
O da talisiz bir kız. Geçenler

de nişanlısından ayrıldı. 
Güya babası, müstakbel dama. 

dını Beyoğlu caddesinde bir 
kokotla kol kola giderken gör
müş, Eve gelince: "Ben böyle 
sef;t ruhlu bir mahlfika kızımı 
vermem!,.' demiş. Adamcağız 
hakir. Y()ni nişanlı bir gencin 
bu hareketi çirkin olmakla bera. 
ber, bıivük bir ihtiya.t:sı:zlıktır. 

Fnka.t, gelgelelim, :ıföal bunu 
ı;>zfrle görmediği f <:in, bu ayn· 
lıkta başka sebepler ara.yor, 
Gl'~n gün :zavnlı kız !bana JGl. 

da bir nebze derdini yandı: 

(Devamı oor J 
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Cevcren: MUZAFFER ESE 
1..L Batka bir gen; kızın... sözünü kesti: 

·~.terede kumral kız mı - Hayır olamaz. glas 
, cetcde baksana bir kc . Da. 
ointer bu fakikada deli. ha eli .:katli bak. u ndır. 

kanlmın yüzüne elini sürse, Demek kızcağız ölü olduğu 
elinin ter darolalarile ıslana- ~in düğünümüze gelmedi. 

. . cağını da dıi~ünü'yordu. Mü • O nu düğünde bulunmaktan 
K4nn çok kP.tl bır lısanln 1 fettiş sakin bir ses!e J.:aynga al koyan iş ölümmüş meğer! 

aöz ııöylüyordu: cevap verdi: P ointer iki kadına sdrdu: 
- Bu u;te t>emm aldan • · - Evet, fakat lıu kum .. -1 - Bu Eşarpı tanıdığınıza 

mış olma~ ılıtima!lne ge in. k~ın bu evde .,aşayanlr an emin misiniz? 
ce, bu tamamile mı:masız.dır. bids1ni olsun taıtftıt11 .a - Başmüfettİ§, Eş. rpı zavallı 
Oz kardeşim gibi yıllarca ' zıımdır. kadının şişmiş be •nunda ilk 

--. . . . - . - - ..... -~ 

BAŞ, DiŞ, NEZLE •. GRıP, ROMATiZMA 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTUN AGRILAR~NIZI OERHAL t<ESER . 

icabında günde 3 kafe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAK.JNJNIZ. Her yerde 
Pullu Kutulan ıar:ırla iıteyiniz 

vimizde yaşamış elan bir kı. Layng kuru bir s• .::: defa n-ördügwü va • hile bu 
:!> • Ottamektep mezunıı 17 ya?mıia. yoııa 2 dakika mesafede 544 metre mu 

zı tanımak'aı aldanacağım . - Böyle bir f..ır.ıziyeni:n eşarpın hususi ikkatini mall vaziyeti dolayı.sile bir genç tal> rabbaı arsa acele olarak saWıkttr. Ta. 

tasavvur edilebiliı· il i ~ So~- muhakka_k olm. · a lüzu~ !' çekrn=şti. Eşa .'k' -,ra~ı- s!llle mUtenas!p bir iıJ arcıma.ktadıT. Uplerln Vakıt gazetesinde Adnan Ev. 
ra bu eşarpa ne demelı ... du- yok, dedı, bu ~ •Ç k•z, bn na ı rmızı ve vı; ,itdı •

1 

cs.T. 51) remzine mUracaat. clmlfe müracaatları. 
ğünümüzden evvt:l hir gin ' dönünceye kr d neti İn .boş ol 

1 

kilm'şti. EN SON DAK.KA 1 •Otomobil, hyyare·motörletinde.n • Almanca blleıı bir ytıkeek tahlD 
bize gelmiş,bizde yemek ye. dugvunu bilen t>İri ; tarafın • - am~"""ı . ._ em1·n·ıın. 1..1·1ç 1 anlayan elektrik, montaj tesviyecilik, talebesi mtısa.tt _p.rtJada ıtselllere n. 

'"" re -ı l§lerini ~len b1r ll).8.kitllst it aramak • zı fizik &im &t8rl (B.. 
mİ§tİ.l§tebu eşarpm ke.n~rla- dan kandırılmı,, yalıut ceb- bıı· kimse b~nn bıınun aksini Küçük ilanlar kuponu tadır. ctf".29> rem.zlne mUracaat ;:.E~~mzU:e mU.:C':..:.g r. 
nnı ogün bizde dikmıştı.Bu ren buraya ge'ciriimiş olabil- ı kabul ettiremez. * Yilksek mlma.rlnl.n s l.l!ıcü mu. .y. t:;ski ve yem yaZIYl bilen, orta 
dikit adeta bir e~enceymiş ir.. M" t M 1.L k d' . (Bo kupona eldeaerell ~ fmda bir genç blr firk'#tto veya husus! tah.silli. orta y&§ll bi1' bayan. kandı. 
"b. r . t. ı t . d. B J .k.. ,... F ıs ers ar.H.lıl m en ısı. verme IJ&nlan En 8oD Dak1!rada pılı. ınUessemıde, bir mim&r ~da aı: bi1' 

gıbut nete ıb~eç~l~~ ~~ ! e. ııwl • ~ u ua ~ıülmb·~n "hu~. al: . ni toplamağa ba byordu. rnan 0.1!9".'edlleoektir. Evlenme tekllD Ucreue lg aramakta.dır. E!iinde bonaer sine mll.Dasip bir io ara.maktadır. ııı. 
e§arp ır o unun ım o. • kat ortada böy e ır ı tıma ı .. ~öıcıe..-ea okoyum.larm mabtm Dl. lV}erl ve yemek de yapabilir. (11'.G.D.) 

duğunu tanımağa yarıyor. kuvvetlendirecek hiçbir iz Layng tekrar ~o7e kaıı.t~ı: m.41l tt~ae sarih aıclrMlertaı bD4l.rm& =~vardır. (Mi&tt) Temzine m11ra.. remzine müracaat 28= 
Ne garip bir tesadüftür bu! #· Bu genç kızm buraya, Bu_ eşarp Ana.n ol:ı~•!ır. len lkı'D.) • Dizel ve bllllmum benzlnJ! ve ma • Türkçe, transızca. yunan.ca ~mu 

Bu sözleri söledikten sem- ta91dığı birisile buluşmak i- Belk~ A_n bbunu başd~a bınsıne iş ve işçi arıyanlar: zouu · motörlerin baf:l'akln!atlltıııı ;:m:! 
0!:11"~:8rb; ":;::ıkl~ 

re. Karin düşer gibi olurdu: 1 istiyerek gelmiş olmasr ve~ıştı~ uA cese ' A_n ol - * Fransızca, türkce, rumca okur y&pDUJ ve elinde müteaddit bonaer • LA.kası oımıyazı, tem g-öster~bll~ 
Pointer bu umumi heyecan ıi~timali daha kuvvet.lidir. fa duguna ımkanı yok ınan t: vazar, io;ine temiz bir bayan bir dük vt.eıerı buluiı&n bir ~ekinJBt i§ ara.. hesaptan ve mWıwıebeden anlayan bV 

ireriıinde sükunetini •ıt .,·z bu kız m·ıs Gısbu'm mam •• Bu kadm_ın yapılışı A • Unda satıcılık veya beşte altıda işi• maktadır. T&fr&ya. da &1deb1Ur. cuıı.. ba.y ' ucuz bir 11creUe ıe aramaktadır 
~ ni bitirdikten .sonra• evine dönebi• ta) remzine müracaat. 

dan ıo~du: . . {;il kim olabilir diye ":ıor.. na lııç. bt!nz~m,~or. • lcceği bir ev işi aramaktadır. (Gü. • Bir buçuk Y8fUlda bir eocuta <M.T.V.) remz!.ııe müracaat. 

- Sız ne dersınız ğuiJl suale henltz ~e.vaıp Sesı k~~me ın.an~n bu a- ler) remzine müracaat. bakabilecek tecrübeli, ııamualu bir bt: E: ::~ıı!ıe;1 va=~= 
Markham? siz de bu rmediniz? damın bakım sesıydı. Faka! •orta yqlı ve emniyetli bir kadm dadı aranın~. lsteyenierlıı Ta.lr yazıha.nede 11 ~a.maktadir. (F.S.VJ 
tanıyor musunuz? - Mesela Helen Braba .. bu hakim ıes kantı~ üzerinde blr ailenin yalnız yemek tglertn~ yap. ilimde Taksim ecaaneauıe mQraca.at· remzi.ne mu~caat. 

K h. b' t · '- 1 tın d. mek istemektedir. B.V. Bayan Beyoğ. tan. M "k 
arııı: ...... n olahilir... ıç ır esıl"na~u e e ı. u

00

tefarı : . ...,., lu Ta.rlabaşı Macar Turan 110Jcatı Nu. • K.a.rta.1 lıfaltepeabıde, Kuruoeıme 

- Dikkat c\: Tom, ~ Karısı sert bir haykırışla (Dcvamt tJar) mara 42. mevkf.lnde Bağdat caddea1nde '8t.u • mı GENÇ BAYAN ARANIYOB: 

h~rr~.H~~p~~z '•~-----------~---~-------------~----~-------~--~--~ · ~~r~S~ ~~ de onu tanııilakıan. Bu md. :J t aab:nede hizmet etmek iÇiJl lk! PDC 

hakkak Andır, bukası ola' H •k J1& M k ı •• l Na.kleden: · be.yana Uıt!yaç vardır. Tllrk1ye da · ~ l ay e . t "' hllinde ve hariçte ııeyahAt edebilecek 
maz. Fi.kat bu ölümün ıebe •• .____ a U un og U MELBKZA.T KARDEŞ . aerbe!Uyt b.aiz buluıım•la.n ıt.zım. 
bi ne? .,.. dır. Mektupla.rmda galud vasıfl&rfl• 

Bu sefer de Markham ıed. ta.hail dereceleri.Dl kaydederek <Zati 

Y
enin üzerine iğilcii ve örtU- Uzun zaman iş\erift.fiı fena g1.t- hemin keseslııdcn yaşamakta yor musu,;ı? Bu iş senin sandığın inanmağa başladın, Bana olan Sµngur) a.dma fotoğra~arfüı ga.zeU. 

· mesinden ve parn.srzhktan sıkıntı bulunmuştu. kadar kolay mı acaba? zaafın işte bundan· ileri geliyor. mize göndermeleri. (Kabul oıunmı • 
den görünen kumral saç.a :i kmiş ola Ethem Başaranın ya. Şimdi bazan Ellhrnnin evinde Delikanlının bu küstah tavrı du. Oyıe· değil mi ihtiyar tilki! yanıaY.ni totoğra.tlan ıa.ıie edilecektir 

rına baktı. Sonra doğruldu altmışı bulduğu şu sıralarda yatıp kalkıyor, ekseriya ise, ar- Ethemi bir hayli sarsmıştı. lhti· Ethem BaŞaran "ink!ra, itiraza •ı••········· 
vücudunu aaran ürpermenin k hayakndan memnun oldu- ka.daş edindiği bir kaç ııersesi yar adam bariz bir endişe ile hattA heyecanıimı gizlemeğe te- ıı 
g9çmesini bekledi. Sonra • ı tahmin edilebilirdi. Gençli- ile gizli kumarhanelE-.rde, kirli sordu: şel1büs etmiyor, tir.ete ıR"ene nef. EMLA'" Kl• Ş!ir\ 

inde ve orta yaşlılığında :pe§in.. evlerde dolaşıyor ve bir ka<: gün· - Ne demek istiyorsun? Sana retle ba.kıyoidu. Yirmi 5eneden- tt'I 
ğır ağır: ~ <1eı41beybude yere lcoştuiu servet lük gaybubiyetten st0nra Etbe- kaı'IJ 'hiı: bir ltoredlö ve 'mıthU: 1'tı!i"t"Vi~U!ı 'keiblren '~u,, Dl. 

- Kumral saçlı bir ~ tıi~ onun bankadaki k'ıtsaalrm- min karşısına dikiliyordu: , dUiın Y.Ok, Bilakis sen ~ min· bayet, ..ölümüne sebep olduğu .a.~ Mlldm Sattı atı 
dmba§ını;,;. arkadan göriın- da e hesabl<i,nriierinde ~en - Arkadaşlarla. ]X>ka oyna- nettarlık ve t*kküre borçlusun. damm şu serseri oğlu tarafından 11-----------
JÜ, dedi, herhangi btr lqım :gü artmak n idi. dık, kay!bettim. Borcum var. İzzet küstah ve müstehzi. bir meydana çıkarılmıştı. Yirmi se. Takstmae Fiyat garajı a.rka.ıımd& 
ral saçlı kadın başına bonz l ' irmi sen<' tadar evvel Hızır BaEthna 1beşemyı~t·ırazalira v~!:!,dh"-'•- .... ~:- kahkaha attı. Sonra birden cld· nıedenberi lbilıneyerek işlediği 8600 .M2 kıymeW bir arsa satılıktır. 

K b l d i yetişen b ir kaza sayesinde "">~uLW cuı- d!1eşere;· hamisine yaklaşıp ho. bir cinayet Yüzünden az mı azap D.N. 613 Galata..aaray k* apa.rtı • 
arin ıöze aşa ı: mükemmel s igorta edilmiş bir yordu: murdandı: . çekmişti? Demek insan fenalığı. man No. 5 kat 2 Tel· 49010 • 

- Fakat bu mülaltaza ·ka atöly(• i yanmıştı - eli- - Benlm altın rna.denim mi - Fakat viOOarımın mUsterih nm cezasını muhakkak çekiyor! 
hakkında doğru olamaz. ~e<ıen mühim miktarda si~or. var samvorsun? Senin para ta. olmadığı anlaşılıyor. . diye düşünüyordu. KUçüky&lı ı.at.asyonınıda muhtelit 
kü An aaçlarını hic. kimsede parası babadan kalma fabri· leplerinden b:ı.;.tım usandim. Sen Ethem itiraz etmek istedi' ise H8.m.isinin bitkin halini gören ebatta müfrez kıymeW araaıa.r atı. 
oörülmiven bir bidmde kes- ·ayı ilerletmesini mumkün kıl- de çalışmalısın. Fı..: rikada sana de İzzet onun s~ söylemesine İzzet, sözlerinin yaptığı tesirden lıktır. D.N. 690 
• J .. ımıu, 5ermaye meselesi kalma. vazife verdim;· neden çalışma· vakit bırakmadan devam etti: su·· tl · t"fad et k ak Gala.tua.ray kd§ıe apartıına.n No. tirirdi. Bu muhak.tak başka- :;- ra e ıs 1 e ır.e m sa. 
al Olamaz. 

n~ı. O zamnn lanberi . işleri y~rsun? b" - ~~ zate
1
dn v işndain içinde bir diril'ynl!::uyu.'1n?-ğa mütenayil gö· ._~_k& __ t _2_T_e_ı _49_0_1_0 _____ _ 

günden güne düulmiş ve nıhayet lzret çalışmak lfıfr olunca vü- ıt yewgı o ugu n epey za· 1..ıu clha.ngırde 5 katlı dPnlzi görür 
Babası bir türlf buna kati Ethem l3aşar:ın lburiinkü ınl.t'd.Z· zünü buruşturuyor,' para talebin· mandır şüpheleniyordum. Senin ~ !'{eyse, bunlar hep mazi; kon!orıu beton ' bır aputunan a&tı. 

olarak inanamıyoı du, onun z..iln set"Vetini elde etmişti. - de· ısrar edfyordu.' Arkada.cıl.,n- giıbi bir a.damm uzaktan bile ak. isten\rse unutulabilir. Şimdi ha. lıktır. D.N. 608 
iç.in müfettişE: · Arkadaşları hazan ona sami· na "moruk" diye bahsettiği Et.. rahası olmayan bana k;ı.rşı bu na ihtiyacnn olan ikiyüz elli Galatasaray koşe apartıınan No. 

- Kadınlar bu işten daha m·yetle sorht-h{dı: h~mden istediği narayı lmı ra- ka 1ar zayıf davranmasının elbet lirayı ver, bu meseleden bir da.· 5 kat 2 Teı 49010 
_Neden 4&>yle hep neşe~z. c:-a~Aari einindi ve nitekim ıer bir sebebi vardı. Bu sebebi öi· ha. bah .. .,.tm·y ı· · ı----------~--

İyı· anlar herhalde. I:arım Fı""":l renme~e azmettim ve araştır- - """ 1 e ım. Fmdıklıd& k!gir iki katlı btr'apar . L b h t l somı:ıı tkansm. Ha}•att.a ınu•af; C.~fasmda koparıyordu. Ethem Başaran, inkar etme. tıma.n 6~00 Uray& acele a&tılılttır 
mıaters ayng u usus a a - fak olmuş bir adamsın, parayı _Bu 7.mnanclıt'. para talenleri dım. Bazı ma.lüm.at topladım. mek suretı"yle ış· ledı·a; ha+ft ·yı an-
d 1 l .l l d · "cıi,,..:ı·v· kadı:ıı,. d l"kA-1 ba~ı tarih!eri mukayese ettim ~· 14 D.N. 607 
anmamış o ma ttar ar, e - ısevıyorsun ve ı)i"""~ıgın ~ sıklaşmış • e ı .-.ıııLırun Yaf.'. ~ Iamıştı. Şimdi tzzet. ondan şan. Gal&taaa.r&y lrö~ a.part.m:ıa.n No. 

nıekle iktifa etti. . jpara}a sahi~n. Mideni seviYQr· tarzı Ethen~e daiha endi.sev rici ve 'her şeyi anladrin. Meselenin taj ve tehdit yoJiyle istediği pa- ~kat 2 Teı 6901.0 
. Duglaı Layng heyecanla· t;un. er. iyi aşcılar ev.inde, miden b~r ·mahiyet .:-ımağa b~p.ıµıştı. dü -':'1.iın noktası {?U: • • ra.yı, hatta; -yavaş yavaş büt;üiı •--------------

sağlam. Sıhhatin de mukernmel . h 1 k d li ı Sen brni yirmi sene evveli. ba- · • Bomontide kon!orlu büyUk büçe ~::Cırdı: . , Zab1ta a { ın • , er Det' ">nse, d servetmi çekebilirdi. Buna. yol 
ıs DaJ1a ne istiyorsun ? tahkikat yapı:yoruu. Etlıt>m bu. bam fabrikan a ~ıkan bir yan· açmamak. · binaenaleyh para ta. u beton bir villA satılıktır. D.N. 606 
- Bu o değildır. Bu ces · Ethem B~nran omuz silkerek nu bk ah.hnbı vasıta.sivle haber gı. dan } anarak öldükten sonra leplerini kat'\)·etle . reddetmek Galatasaray k<S§e apa.rtuııan No. 

A:n ·değildir, diyorum size. , cevap verirdı: almıştı." hiına.ye..ne aldİn. lizımdı. . 5 kat 2 Teı 69010 

. Bu kadar neyecart gösteri • - Hemdolsun hüylik bir' der- FabriKatörün ta:ha tilü ta~ SÖ7Jerinin muhatabı üzerinde _ Sarıa. bundan sonra beş para. Nipntaı Tetvlkiyede 600 ın lıtr 

'

ine de canı ııkılnu~tı. ZiP .,dim yokli Fakat 1 ıelin beni çok mıştı. Keneli kcndi~in.e karar .vap~ı~ tesinE'thölçmek için bir bile vermem. Beyhu~ .... yere vak- ara& aa.Ulıktır. D.N. 608 
" zd'" ~ .. . . ıl f< - - .-1 lahuı. 'Sustu. em, rehresi sap ~ 

0-zu··r dı'liyen bir taHrla nıis Y ugun ır {cu .,...emem. verdi : " timi alıp canımı sıkma!... Galatasaray köııe &part.ım.a.ıı No. · ıı· All ı t · san, boğuk bir sesle konuştu: ter J\.kshot'a döı erek yava~. - A1 ah ah. z:r..et senm ne - Artık· yetişir: .Ağır bir ha. Gen'l -serseri hiddetle yum. 6 k&t 2 Teı 49010 
r• .. ı ~lun, ne de uznktan olsun ak. ta nii y1rıni senedcniberi manen - Evet, doğru.,. O zaman sa. ruklannı sıktr. Bu iı:ıatçı ve ha.- •--şe-hza.d--eba§Jn--d&--5-da.ire-·ll-bll·tlln-
~ ban ... Onu se\•er gr'bi görün· ve maddeten ödüy,orum. Yetiş- na karşı çok müşfik davranmrş· ·s "ht· k d" . . b' . 
· - Bu huv. um rok fena, de. s tun. Babanın ölmünden pek az 81 1 ıyar, en ısını ır cına. konforu havi geni§ bahçe.ıı tz&m.vay 

3' k üyorsuıı da .. ~ana üzUntü ve· mez mi? !zzet ... crseric;inf kendi yetle suçlandırdığı zaman ses caddesinde ve denize neza.ret1 olan 
di. Kimsenin yanlı~ bir fi re ~orsa kapı d•şarı et gitsi:ı. halı"ne bİ~~ırım . Ne olursa ol. zaman, evvel a.nnen de ölmüş bu. çıkannammken a.ı"mdi para: .... __ ı.a .. •- blr ~.&- ıe •• , ..... 

l h l d 1 ·· · r:'1+.L Ba unduğu içnl seni hiına~eme a.ı. '".$ '::I ı.e~ -...u apa.~~ ace 11&...ua -
••p anmasına ta aınmü e e., Bu öz er uzerıne r~ı.ııem • sun. yı"nce mı· ka't"C.1 aelı"uordu?. Et. tır D N 600 - "· ·· ·· d n ış, tahsil ve teribiyeni deruhte -:»"' ,., J • • • 

mı.yorum. • rı nın kanlı yuzu morarır 1• Bu kararı vermek İ"İn bir heme bir adım daha. yakl'!l•tı, o- Galatasaray k"'""' a ....... .-.... No. 
ı f:.c h kk k " et ni~tim. • ~ "S"' _......._.. 

Mi!ter Akshot, sedyenin vap vermez, "' 1 mu 2 8 .h:::.y!i di"şiinmllştii . F~ kat karar nu tehditkar bir tavırla süzerek 5 Jta.t 2 Teı 49010 
gı~ ~tirirdi. En muteccssis ta. \'Cr~·ı·tcn .ronıa -ııntJao.mış, su··- İhtiyarın söylediklerini hiç işit· h urda. d •-------------. yanında duran miste r1• (' " nw ., ~ • 'b" ı-.M- :ı....:__ iki om n ı: k bir ......... de • ·a.t ı arkada§ları biıc, dııha kO.nct . ıl mlli/ U. Şimdi kendisi. memış gı. ı, ~ı., tuıraz; f!!VVe Beyoğlunun mer ezl J--

hamm ya.:ıma gitmİ•tİ. 4 
la bir şey ~·cnem:,recekleri· sert tavriyle devam etti: - Haydi paralan ver, yoksa.. yt1zde ııek1z randımıı.n'1 altı da1rel1 

y V.F;• .. ne ~vem ordu, karannı tatbik İht"yar ha manasına başın 
Pointer ona du aynı ni tecrübe ile bildik e:ri i<;in rsrdar edeccğindcır cmı di Bu sebeple - Yangın, fabrikanı çok iyi sall~a.kl~ ~a etti. Onun m! kAg1r lıtr apa.rtmı&ı:ı •tılıktır. D.N. 

d ~tmezler, Et:heo ın haaytm a 1 1 d şe"a; 1e ve yüksek primle sigorta ô96. 
aor u: ~rarlı bir nokta uhınduğundan hemen. 0 g•~•: aal ,.. en sonra etmeik i'htiyat.kfuoh~ göster- inadı, bermutat lbir hayli içmiı Gala.tasara..v kö§e aperlmıaıı No. 

- Bu cesedin hüviyeti · İzzet omm ç:-11şm odş.sına fi)· bulunan İzzeti büsbütün çileden 6 kat 2 Te.ı 49010 up~ ederlerdı. rinec hiç teıı1ddiit ·rme<li. 0 _ menden pek az sonra. çıkmıştı. 
hakkında siz ne c ü ~et , hı"zmetı· ııde lta.,....cı b~lu. Scrvttin işte bu tarihten başla.· çıkardı. Ethenıin fi7.erine çul. • --Be-y-o""'_un_un_e_n_h-.. - ..... ---..... - ..... -._ .. -_• .-, '" na kararını ibi dirır k için hm la.nd rtı .... ldı 6• -.;T• w,; _....._ 

sunuz. 1 oan babasının fılihnii üzerine sırasrvdt Delil anı 1 0 zamana dr. 1
• gı agına sarı : tramvay caddellincle b!ltlbı konforu 

F a ' at noter fikı i o:öyle' .hima)t'Sinc ::ıldığıru Et.nemin kn.tl:ır nlİş:mrıdıı{ı l ir tavırla hi· Açıkça söylememe lüzum var - İnadından vaz.geç diyorum havi dört katlı aıtmda. cilkk&nlle be. 
mek l temedİ, yaln 7 ezey esl.:i a ka.dnş\arm.dan 1 i)m~j'C!l tap ccJct'el;:: mı? İflasa malıkumdun, yangını sana!... · :raber satıliktır. D.N. l584 
hafıza.st kendisini yanıltmı ~ yoktu Önceleri Ethcmn. zaval· _ lZZ('t, deı:lı, samı çok nasi. kasten ~n çıkardın! Her şey yo- Ethem, genç serseri boğazını Galatuaray k!Sfe apartmıan No. 

Y
orsa ölünün saçll' rının mi lı bir cuğu himayesine alrp o- hat ettim; m ıalcscJ "aydası ol· lurda gitti, yaln.ız ufak bir ha· henüz sıkmadığı halde mosmor '5 kat 2 Teı 49010 

,. kutm • sııu herkes gayet tabii gör 1 -.:ı k t•· dise sevincine hafif bir keder kesilmişti, ~Ukle nefes al&bili· •------_...._ ____ _ 
Gısbumun saçlarım\ enz 1 müştu. Fakat hima~e altına a· mn<lı , Bu sebep c ,. ııucn a ı kattı. Fabrikada bekçi olan ba. yordu. "Beni öldürecek!" diye Tophane caddeabıbl merkezi bir 
diğini mırıltıya be: -ıi~ en Q ı: an , >euğun ~h.k ve t.abi2ti ~ırcttc iimit ke:ımi3 lbulunuyo. bam, ibinanm bir tarafın.da ka· düşündü. •1.şlediğim .cinayetin yerinde ugarl yüzde oa fn.tıı iki 
aeale söylemekle ik'Li fa etti. ' laşı!İnca therkes gthnmin ba· rum. Du <l:ıkikadan itibaren se- palı kalarak, senin zengin olman ceza&ını, biliniyerek öldürdtığüm k&Uı k!gir bir dükkb acele atı • 

M ··f · L ı_, k b" na bu belayc neden ~atın aldı.. ninle hiç hir n.lftkam kalmadı. uğr mıi, diri diri yandı_ a&mın oğlu çektirecek!" lıkttr. D.N. 601 

u ettı§ aynga "'\aş a nı sormağa başlamışt.t. Bll evde de işin yok. Derlıal bu. Bu kaza, dediğim gibi, se''İll· Gözleri döndü. Eliyle ~ O&la.t.uara.y kö,e apa.rt.mwı Xa; 
aual sordu: b•t ahliksıld<tan d~ayı her ravt- terkct! cine hafif bir keder kattı. Beni tuttu. Nefes almağa çalı§tt ve ..,a_ka_t_ı_T_eı_4_90_1_0 ______ ,.. 

- Bu cesedin mis Gisbu';t r• nıel~teı;t.en az zamooda Hiç ummadığı ibı• hitap üzerine himavene almağa, tahsil ve ter. muvaffak olamıyara.k başı ibir Tophane.nin tramvaya gayet ya • 
na ait olmadığını k1'bul ett ·o~!mu~. nihayet tahsili lbrra.k· evvela pek fJ(l.Şr:rruı lu.et kendi· biyemi deruhte ebnene kendini yana düştü: · km iyi blr yermde gok u:ıflnmırıeı 
ğimiz takdirde kimin ce.e m* mecbur o1muş, biç bir işte sini ç:>buk top1 dı ve alaycı bir vicdan.en borçlu hissettin. Serve- Ethem .Başara.n, 1 İzzetin ·onu btr tarzda ınp edflmiJ kAgtr'" tJ1 m olabileceğine dliir hiıllfi dıkf.,' tutturamamış, askerlik ~\'.Itfa: tin arttıkça yaptığın bu iyi hare- öldürmesine vakit ka.lmai:Ian, iratJI dört katlı bir a.pa.rtmıan ..eıe 
rlniz var mı? '3J hi.zıneti ı· yaptıktan sonra. d:J,jş- - Ne o? dedi. Beni leyleğin ketin seni ce7Adan kurta.rmağa kalp sektesinden ölmllştO. ııa.tıııltt.ır. D.N. su 

'ft...- nz gLçs\r <lolaşt'll'ğı için l ci> ~~- attıiı y:wnı gibi başından atı. yarayruı bir garanti olduğuna MBLBKZAT KARDBŞ Galat.uara.y k~ ap::ırlmıa.n 1'o . 

..,~laa Layng inatçı biıiftlimııiı--..:ım------•m.-.-.-----------------~~mlllJ!lmll!---~-------ts kat 2 Tel 49010 !esle homurdandı: 


