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Fransada 
Yahudııere 

karşı Almanların 
çıkar'Jık ar 

YENi EMıRNAME 
J!artıı, :S (A.A.) - Alman makam. 

lan tara.rodan yahudllerc kesllcn bir 
ınllycı. . franklık ceza hakkmda aşa. 

ğıdakl cmimamc ncşrc:!iımlştJr: 

ı - Yahudiler hcnllz teyld edici 
tedbirlere tabi tutulmıyan mo.lla.nna 
kontrol scrvıslııln muvafnkntl olmak.. 
sxzın tasarruf edcmlyecokler ve bun. 
hırı ba§ko. bir yere nııkledemlyccck • 
lerdlr. 

2 - BJrlncı fıkra mutad faaliyet 
ı;erçeves1nl geçmlyc:ı ve §ahs1 geçim 
1ı;bı ayrılan muameı t hakkında, bu 
geçim masrafı ayda 15 b!:ı frangı geç. 
tnemck §art.ne, tatbik cdllmiyecek • 
tir. 

3 - 14 llkkAnun 1941 de Fransada. 
ltl Alman askerl makamlan tarafın_ 
dan l§gaı bölgcslndo bulunan ya1'udl • 
lere tahmJl edilen b r milyo.r franklık 
Para cezası evvel~ işgal bölgesJndekl 
~ahud! malları anısında taksim cdilc. 
<:ek, sonra 29.11.Ml tarlbli kanunla 
kurulmuş bJr şirket olan Fransa yahu 
dl birliği vasıtasllc Paristc Rol i ltredi 
itauaya ~llslıl tılflftılrbefehliıhir 
hesabına yatıruacaktır. 

Para ceza.sının nıı.sıl kullanılacağına 
30nradan karar vorllecckUr. Bu ceza 
~kaim edilirken Fransa yahudller 
birllğlnee tesblt edilecek mllttarlann 
ta.hanı Fransız mnkamlo.rına aittir. 
Para konulan müddetler içinde tediye 
edilmediği takdirde Fransız makamla 
rı tediyatı Fransız maliye lcanunları. 

Sirk~cide bir facia N için 2 
yaprağa ındik 

Sivas opol önünde 1 

Şiddetli 
muharebeler 

ingiliz 
teblitii 

1 

OiUIJOT Si mali ... 
malezyada 

En Son Dakika bugün. &&iz oku
yucWanıun karplma iki Bayta ola. 
rak çdayor. B izi bu ani karan. llÖ. 

rükJlyM, kt.ğrt stolmmuzu kunet... 
Jendlrmek J~ln yapdaa MfAhhüelertn, 
bir mUdclet için, m u.bet bir netlceye 
varama,maıll lbth n a)hlln ~ • 

mest olmuıtur. E n Son Daldka , in. 
ti~ra başladığı ramıuadanbert bir. 
kaç defa. böyle neUceld IDefk6k c1u. 
runılara dU~Uf ve lkl Myf"Y& in· 
ıuek karannı al~ ve böylece çık. 

mı~tı; mU!!okUI dakUaıJar aaWıa gi. 
rip, kı\ğıt tcmlnJ mtlmkün olar ol. 

Ruslar 
bir ten.eyi 
bıraktı lar 

vaziyet sakin 1 

ına.z tekrar et!lkl hacmine dörımU,uı. 
• Bu ııefer oo, lk1 yolla karldatıyor. 

dok, ya fiyatı arttırmak. ya eayta.. 

Japon laqga
relerinin 
hücumu 

püskürtüldü 

i l 
1 

yı ıualtmak, fiyatı nrttımut bulun. Moakova, %8 (A.A.) - Rus gazete. 
saydık, D<'tlce hasıl olmıy11A"aktı. KA. lerinln harp muhabirleri, Sıvastopol 
ğıt temininin ımkbaızlığı ytlz.Unden önUnde çok §lddetll muharebeler cerc. 
fa7Ja ödedikleri .halde gibılln birinde yan etml§ olduğunu ve SovyeUerın 
- Allah o gilıılerl göstermeslıı - sayı bakımından Ustun bir dll§manm 
gazetesiz kalacaklardı. Biz bundan tazyiki altında burada bir tepeyi 
e\"l'elkller gibi gene lkJncl yolu lbtl. tahliye mecburiyetinde ltaldıklarmı 
yar ~or, fiyata dokunımyarak, haber vermektedir. 
gazetemizin zararına blle olaa, ga • Alı:nanl&r taratnıdan kuvvetle talı. 
zetemtün ömrUnU uzatmaya çalıp- kim edilen Maloyaroataveç kealmJn • 
yonız. Klğrt temininin kolaylqtıtı de Alman kuvvetıertnln muk&bil ta _ 
gün, aziz okuyucıularmıızm karplı. arruza geçtikleri Volkot • Tikvln 

3azı şt h:rıerde Japonlar ı 
sokakları mhralyöz 

ateşıne tutuyor 
na gene aynı baclmde ve aynı fiyat. ceytıealnde de §lddetll muharebeler SAagapar, :ıa (A.A.) . ı inslllı: teb. 
ta çıkmak prenslplerlmlztn ~- _ cereyan etmektedir. Uj'I: 

dır. Başka bir tepe de geri Ş~ Malezyada.kt dorumda biç. 
Şlmdlkl halılo bıLltoda 1k1 gttıı dör. alındı bir detiştkllk olmaaı~tır. 

der diğer gtlııler de iki~ 911.yfa çı. , M oekova U (A..A.J _ n{\.....,en SJ Dün pce, Slppurda, kUB süren 
kacaltz. Dörder sayfa ., • .,. .. .-.......... .....~·1 

• bl ba &e1a11a.-
-''"''"-' ~---.- vaatopol önUne takviye kıtalan getir. r va ..._.ı lpretı verilmlflfl 
:U'"""Ti>~n blrl maUundur: Camaıte- meğkte ve tazyikini arttırmakta ise de hiçbir bomba atalmaouştar. 

1 
e; · blğer gUın de ,geri kalan SÖD· de her tarafta §Jddetll bir mukave. OOn ...,..., Japon avcıları, Luru. 

°; erıde_ rl oJacak. Ve ba lıtaunana metle kal"§ıl&§Dl&kt.adır. Bahriye allA.h pur tayyare meydanma b ücom teııf!h 
g ;

1 
ğitooekttr. endazlarile elblrliA't yapan Kı.zıior • bö9tlncle bulanmuprdır. AwıJar~ . 

k 
sayfa s;ıktıfunız günlerde, dunun bir bJrilği bir tepeyi geri al • mız, bunlara derhal taarruz ederek 

o uyur.nlamnaz, mttndericatımnAım tır lklalni d~llrmutıer, cUter lldslnJ y».. 
büyük bir ekalkllk ........ _ _ .., _ _._. ~ .... ..."ftftft- altında bulunan ra•· - ··lanbr Bu-•·- ............ _ 

Müttefı kl '=rin 

Uzak şarktaki 
ı'ayabı 

hakkında 

......... ..,__ -~.. şehrin , - • - ~av. 
flll•'91'111ııdlllllllll~llll-..... ,.~- durumu, va.tıametlnJ muhafaza etmek det etmlıt olmalan l.mkln9Ddır. 

tedlr. ZJra., dO§man faaliyetini azalt : Dün cece. tayyarelerimiz Maacer-
nıamaktadır. Patam tayyare meydallma bücom 

Doneç cenup cephesinde Sovyet bir. etmftlenllr. Fakat görtit tmk6nmm 
likJeri 46 kaııabayı geri alml§lard.ır. azlığmdan dolayı netlee teebtt edile. 

Lenlngrad cephesinde, dllşman hat. memlftlr. Bu bllcwuda, dll§mao ta. 
lan geri.sinde tıarcket yapan kayakçı ralmdan hlçblr mukabelede bulunul. 

mam.pır. 

... .........,. ı Del ~ 

18 raııada Çl~all 
Kaynar paça kazanı 

altında 

Yanarak öldl 
Kazanı göbeği üstünde 
kaldırmağa çalışırken· 

Ayagı kayıp paça suyunun 
altında can verdi 

Ankara caddeıinde Sirkeci tramvay durajına yalan bir 
yerde bulunan 179 numaralı çakırın itkembeci diildcinme 
da öğle vakti iıtiha ile çorbalarını içen miifteriler bir ara. 
hk mutfakta bir gürültü itibnitlerdir. 

Bu gürUltUyU bir çocuk feryadı ta 
~:ip ctml§ ve mutfağa ltO§U§&Dlar eu 
tüyler Urpertlc! facia ile ka~la§mı 

!ardır. 

Bu dUkkruıın çıraklarından 16 ya~ 
larında Alı etrafında duman UstUnd 
paça parçaları ve vücudu kaynar paç; 
suyu ile stmklam oımut yatmakta 
cır. Yapılan tahkikatta. Alinin kayn:ı 
paça kazanını yerinden ltaldınrJ:e:r 

ayağı kayması Uzerlnc dU,tll#U ve :· 
zıının başına geçtiği anlqılmı~tır. 

Ali, bir imdadı sıhhi otomobJlıı, 

Beyoğlu hastanulne kaldınlm.ıpa dıı 

vücudunun her tarafı §tddeUI bir su 
ı-ette yandığından bir müddet ııonr:ı 

ölmtl§tllr. 
Ali, §ark vila.yeUerinden bJrlnde do$ 

muştur. Annesi ve babası memleketin 
de 'bUıunmaktadır. 'tstanbulda dayıaın 
dan 1iİifk& hlC klJUieiil ~-

Za bttıı hld!ee bak1rmda tahklaktıı 
~ ~ . 

l\a,)ltar .. yuu alhada ölen .\lhaJıt 

laüYVet we'k·smdllll ........ "*''' Orta şark 
l n giliz başku
mandanının 

~.>1m•e1· ... ~~ 
'MNlriıil*tıedltt+I'. ~ blJplere 
,.ayılan nazi tQmenlerl Sovyet kıta _ 
lan tarafmdan temlzlenmekt.e ve or. 
manlarda eoğuktan ölmll§ Almanlara 
tesado.t edilmektedir. Yakından ko -
vaıanan Alman lntalarmm ımnaama. 

devam edlliy6r. M ürakabe bürosu 
" 

nm tatbiki suretiyle t emin edecekler. O k d 
dlr. ı Kate eğer 

Tul& kesimlnde, general Boldln lu • 
talan, Nazi mukabil taarruzlarına 

rağmen, 25 kasabayı geri aldıkıarm • 
dan. orada da buna benZer Dert ha' . 
rekeUer olduğu haber verilmektedir. 

yeniden gizli 
Yeni 

Alman 
teblilli 4: - Yahudi mallarmı Fransada 1 • S Ô 1 e .. • 

<la.re veya muhafaza edenler talep vu- ı Z 1 : 
ltUunda istenilen mahlmatı Fransa • , , Teçhı·zatın ço~unu 
<lnkl Mllltarbe!ehlahabere vermeğe " 

tnecburdurlar. Bu hUkUm billıaSSa L• b R " 
bankalar hakkında tatbik edilecekUr. 1 ya ve usyaya 

5 - Blrlncl ve 4 UncU fıkralara 

llluhalit ha ·eket edenler hakkında kU. no""ndermışıı•k ., 
tek, hapis veya para cezası tatbik e. !f .., 
<lllecekttr. Slngapur, 23 (A.A.) - Orta§&rk 

G - Bu emirname neşri tarilılnden İngiliz kuvveUerl ba§kumandanJ alr 
itibaren muteberdir. Robert Popham, "Eğer kuvveUerimiz 

Bulgar 
nüfusu 

da.ha mllhlm miktarda ve bl.!besaa as
keri tecıılzatımız daha tam ol.ııaydı 

lılalezyadan İngilizlerin çekllmesı za. 
nıretJ haaıl olmazdı." demi§ ve fU ai5Z 
ıert ııave ctml§Ur: 

Techlzat talebi hiçbir zaman yerine 
getirilmemiştir. 8 mı lyon k üsur 

Slr Robert Popham, bu SÖZierden 
Sofya. U (A.A.) D.N.B. JıOnra Rusyaya ve Libyaya çok fazla 
StaUsUk o!tllinln teabıt ctUği ra • miktarda tayyare ve daha ba§ka barp 

ltamıara göre, Bulgar ntüusu 8.423.000 malzemesi göndermek icap ettitfni 
<lir. 1 söyleml§Ur. 

Amerika 
Kan.ada ile 

beraber 
Har o 

islihsalô.tını 
ortırmak ıçin 

B:r.e-ik 
beyanname 
neşretti 

Ruzve t in 
sOzleri 

Va,lngton, ıs (AA.) - Kanada ve 
birle§ik Amerika. harp l8Wısa1ltı ma, 
terek komlteslnin, azamı harp latib. 
salA.tı Jçln m~terek bir gayret yapıl. 
nıaaııu ve bu istihsal yolund&ki bf1 
tUn engeUer1.0 izale.sini latiyen bir be. 
ya.ıuuneyi 1ltı!ak.a kabul ettiğini Ruz. 
velt aöyleml§Ur. Ruzvelt, fU aözlert 
llAve etmı.ştir: 

HiUer, ceb.rJe ve köıehltle, Avnıpa 
nm btlyUk bir kısmının uıtih ~al kay • 
naklarmı ilh:ı', ve taıızluıe bir dere. 
ceye kadar muva.f!ak olaıuıı.ur. Ame. 
lika kıtaaı latibaal kaynıı.l•l ırmm 11 • 
hak ve tanzlmi, demokrası usulile 
ve bllanll riza ile m llml<Un o.duğunu 
isba.t etmeliyız. Bu be/anna.nıe, harp 
kabinesi taratmdan ve beıılm taralım 
dan taavlp edllmlftlr. AWc&dar dal • 
relerden, bu beyanna menin, ruhuna ve 
mcfadma riayet edllmealnJ istedim 
Bu beyannameyi tam .urette teatrıı 

kUmak üzere, kanwılarda ne deNOe. 
ye kadar detlf1kllkler rapılmaaı tcap 
ettiğinin tahkikini Amerikan komite. 

si reiai ı,Jlo P.er~ ~.~· 

Cörçil 
Ameri· 
kada 

Londnl. %8 (A.A. ') - B.&<J. 
İngilia bqvekiıı ÇörçU V&§ington • 

dadır. Beyaz evde RuzvelUn mısaflrl 
otarak kalıyor, Dllıı ~ce !kl önder 
arumda bir konferana aktedilml§tJr. 
Çörçlle levazım nazırı lord Blver bnlg 
ıenelkurmay bafk&nı amiraller ve 
teknik memurlar refakat ediyor. 

Beyaz sarayda yapllan konuııınatar 
nn ba§llca gayeat HiUerlzmln mağlQp 
edilmesi Olduğu blldlrllmektedtr. Bu 
mUDalebeUe fU tebllğ ne,redılmlııtlr: 

&uzvelUe ÇörçU arasında yapılan 

g6rQfll!O Sovyet Ruaya, Çin, Felemenk 
ve Brtt&Dya domınyonıar.ınm da dahil 
olacakl&n bqka toplantıların b&§ıan. 
gıcı aayıuyor. Diğer devleUer ele son 
gayeye vııaıı olmak içln ellerinden 
gelenl yapmata davet edileceklerdir. 
Konferanal&rm DUı&yetlne kadar b8§ 
ka be)'&D&t yapılmanıaaı muhtemeldir. 
ll'&kat diğer devleUerle daimi temas 

baUnde bulUDuJacatı §Uplıeslzd1r "" 
Çörçll AJDerikaya hava yoluyla 

gelmi§, bava meydanında Ruzveıt ta. 
ratından kal"§ılanml§tır. Dllıı Ruzveıt 

Çin, Sovyet Rmya, Felemenk setir. 
1er1D1 kabU: ederek görUfınUştUr. Bu 
~örllpne l§birllği lçln almacak u.Uhim 
tedbirlerle alAkadar sayılıyor. 

Kanada t'&§VeklU Klngın Çörçıı 

RUZTelt görtl§melerlnde bulunrı.,ı.k u 
zere yakında Vl§lngtona gideceği 

haber veriliyor. 
Lcıadı9, 11 ( AA.) - lngniz matbu 

atı bu abalı bllytlk harnt ba§lıklarl~ 
~ Vqmgtona vardıfını haber 
vermektedir • 
Ta~ gazeıe.t eliyor kl: 
M~ere edileceği ııöylcnllen tını 

~ne.ama '~e~ -~ 

kumaşlar meydana 
çıkardı 

Fiyat murakabe bürosu mcmurlan. bugün yeniden birt;ok yerlerde 
arama yapmışlar ve gizli kumqlar bulmuşlardır. 

MUrakabe memurlan, bugUn, Flncancılarda :Mlzrabi ve ortaklan 
mağaza8llla gırml.ş. organtin ve saten istcml,tcrdlr. llUşterı sıfaUle giren 
memurlara. mağazada bu mallann mevcut olmadığı cevabı '\"erlllnce me 
murlar hUviyeUerinl lsbat ederek ardi7edc arama yapm~lar \'e 13 sandık 
saklı kum~ bulmuıılardır. 

Bunlardan başka Çakmakçılard:ı Sabrı Safa h.ınında SO numarada 
1za.k Varon ve mahdumln firmasında 40 top lcvantin, Uç buçuk top beyaz 
levantln vesair sızu kuma~lıın meydana cıkarmı§tır. Suçlular, maı satı 
şından tmtlna suçile adliyeye verileceklerdir. 

HONGKONGUN 
ŞARKINDA 

Bir ing~liz 
n evzii Japon· 

ların eline 
geçti 

118 ıagUlz esir 
dlıtı 

Kovlon, 23 (A.A.) - Japon kuvw:t. 
!eri dUn saat 23 te Hongkongun şark 
kısmında bir İngiliz mevzH olan 
Y:ount • Cameronu hllcumla zaptet • 
ml§lerdJr. 

Tokyo, 23 (A.ı\.) - Domcl ajanRı 

bildlrlYor: 

--------------------------
Bu tepedeki ve civarındaki ıstıh • 

ı<Aınlar. bir gece hUcuınu esnasında 

1.ııptedllml§tir. 

Hongkong yakınındaki barekA.t es. 
nasında, 23 llkkA.ııun.ı kadar alman 
İngiliz esirlerinin sayısı, 118 ı tnglllz, 
q14 U HlılUı ve 187 gl Çinli olmak u. 
~cı-e 1119 dur. 

Domel aJallSJ, d~man ordusunun 
~ •saretı kırıldıfını \"C dll§man kıta • 
ı .ınnm maneviyatının zaafa uğradığı. 
m kaydctmPktedir. 

rokyo, 23 (A.A.) - İmparatorluk 
umumi karargAhmm ordu ve bahr!ye 
şubeleri MindaDao adasına çıkarılmı~ 
olan Jauo!l Jutalannm. ılmdl deniz 
kuV\·eUerile ıııkı bir elblrllğl yaparak 
bu adanın merl<ezl olan Davaoyu ta 
mamen işgal ettlklennı bildirmekte 
dlrler. 

Şehrimize 
yeni radgoiar 

geliyor 

JJedlll. il ( A.A.) - Almala • 1 li 't 
b&fkuma.Qdanlılqım. teblllt: 
Şark cepbM'ntn merm ll+f , , 

§lddeW mllharebeler dftuD •iT S l 
dir. Kıtaıamnız muhtısUI l'olEt•'ı• 
dU,manm l.-uvvetıl bOcumlumı m -
vaUakiJetıe püüQrtm8'191' w lııli • · 
nada.. 19 Sovyet tanla talartp «r IJhı . 
air. Sava., ve Stuka tanan tılılldl

lerl kara muharebelerine Jan1aa c -
miflor, dU,ııwıa mtı~ Ullll • _ 
ytat verdlrm1flerdlr. Bu tanu"tlm'. 
birçok tank ve be.r tOrlQ aralı& 1Mırf1> 
etml§ler ve bl.rook b&tarJıa71 _.. dr. 
§IJlda bırakımf)ıardır. 

Srvutopol 8Ula.nnd&, Al-.. ..... 
kuvvetleri tam iabeıUl • iıw k 
bır Sovyet harp ~ u.ra tıt _ 
ratml§lardır. Sa~ ta~ il& . 
lıkçılar yarm•ad•amın dolmımdıt. or. 
ta btlyükl!lkte bir ytık p lldllnl 1ııabr . 

Dllflardır. 

Kol& körfezinde bir tiC&nt _.m.ı 
bombalarla hasara utratılJmlbr. 

Daha. evvel hWIWll bir telılllde lıO • 
dirllditf gibi bir Alman dsalmlt1lı 
AUanUkte bir katUe,. refabt eden 
bir 1nglltz tayyare pmı.me htlcam 
etmııttr. Denlzaltı, tan-re pamı 
Din uskunına torpil labet •turdllbı . 
den, gemiyi manevra kabm;retmdeı: 

mahrum bırakmqtır. Tanan pmlal. 
baıtaratına bir, ortuına da lıtrw tor. 
pU l.sabetue, prcwadan 8UJ& datmat 
bqlıyar&k batmıştır. 

BOL ÇEŞtt 'RI DlQ ntt. 

•OBIL\A 
a1mM ft1a girmek ..... iller 

dABAÇÇI 
& ABDllLla 

tJJdTIW fPM-rJ ..... .. ..... ,,.,. ...... ... Japon kıtaıarı, İngUlzlerln, Hong • 
kongdakl son mukavemetlni kırmı§la.r 
ve pazartcaı ıtınO alqamı Cameron 
tepeılndeki kaleyi işgal etUkteD aon. 
ra Toplng ve KUi ctvarmdakt moa . 
tahkem mevkilere hUcum etmekte bu. 
hllılPU~rdıra 

• ... h' r 1 tr •••• 
Avrupa ve Aaler1ka4an .apulfle p . 

Urtllmekte olan radyolar Yunanl8tan ,..._. ile. • • • 
• Tl:L&l"OJI: -,ııc ~.DN.~ YMDUIU!'.. .... ._ _________ .. 

.,.._.. . 
.. .. ~.;fA;3:'_..:~: · ·-~' ... _~·1'·~ .... ··- ,' .. . . ., .... , ·~ ~ . .. ~ ...... - .. - -· ~ • - • .. 1 . .. fi.. • • ~ - ~, • •• • ..... .. • .... ~ .. • • • • • ... - • • • ~ ...- ....... • • - .. atl'~ ... ~~ . . .. . ,,~: . " ;.o ' • • ... .~ • • .. .............. - • • • • .. .. ., ... ·.: • :· • ... --~. ~.1,.~....'ıı! .... , .... ,.,, ' 

, •,..• L,. ,.., ~ -- "' ~""lh'~ • , ",,._ "•.}••,°4•J',_•, .·"'·~ ,.ı:-)F" .:.e.~'\ i.,." .. \, 
.,. . ... ,_ . -.,:: •• ~.....--• .. Ü'"'~~ •• 
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-------·--------------.. FıKra 
rnx• 

Esk şarla:anlar 
NMıl eski. r.amuAnlar tanoe ka.. 

npaca ~mm tadı tuzu 
kahmdl)wı Ycııılcıunl de öylo.. Dem. 
ket ki lıın '1emln bpı1111131 onlarda 
Jftll Y'O toml:r. meydanlann yer alm.'l-. 
ııma \'e&ÜC oldu. 

\'Bktlle l: cnle:ımlde hüner göste • 
ren. ııubı:l.ı'et Umu: cdM bir yığm 

eı&rlat:ı.-ı \"ardı. Şo.rlatanbrd.'ln biri 
bir gün, önllne btr tıaı>rr açmış, rll. 
ne bir klbıp Ulmrş ;-llb tıbdan, Sflh 
)'Ildız Uarlnden ı.lulecler dururmu~. 
Mazlblerden biri yanma yaklaşarak: 

- Uırtad, demiş, bu yııkınlarcta ba. 

mı lılr lllet lnz oldu. Bir tiirlü doğ. 
ra 4ürilst töktirendyonım: M~ü 
-ta tllkllnlem ııol:ı. aıısğı tükünıcm 
yakanyn gldi,for. Çarotıl~ oortlcrc 
dliftllm: aman dcrd<mo bir çare: 

Şarlatan: 

- ll•Jc bir ttikür, görelim; do • 
mtf, elb...."'tt.e derdine çaro buhıru74 
&ın mısın bunu diyen: muzip ye. 

radana 11fmıuıık pdatanm ~1izUne 
doğru bir yumak JllPrttl11'l': 

- Va7, bre lıf'.rif! ne yn.ptm ! bU. 
tün ylhlllmü pzDmü tillcftrtik lr'nck 
bıraktın/. 

Muzip boynunu bllkmüş: 
- Ne ,apaymı, birader, dea:ıi':i, 

ben MAa bat.1-lı~on e\"\~oo 1!18yll'. 
ml!JUm! 

~Al'\RETT1~ 

ŞEHtR VE MEMLEKE f 
iÇiNDE 
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.;: Taksim • EminOnU otobüs servi.si 
ıdn belediyenin k bul etm~ oldul;"ll 
12,'5 kuruş fiyat eoförler tarafından da 
uygıın bu!unnuktadır. Bu busustn 
mutabık k:ılınncağı ltcstlrllmekle be
raber hcnUz k:ı.rar verilmiş değildir. 
* Ticaret ,·ckAJctinln emri ilzcrtne 

otomobJllcre lAstlk tevzi cdllecck!tr. 
Dunun için bUtUn 'Otomobiller mua • 
yene edilecek ve eakilik ve ycnlllk 
de~cclerine ı;örc U\Jıtlk d:ı~trlacak. 

1 t:r. Muaycnrlcre b~r:caç güne ltadar 
~anacaktn. 

Bir L.a. · i'1Ea 1a,111,a --- ~ ~ ._._ 

Kuvvetli kar ak ter 
sah . hı ınağlObivet

ten yllmıyandır 
Hiçbir insan, muvaflakiyelıir.lik karıınncla, bu

lunduğu mevkii bırakmamalıdır. Size oradan ancak 
muvallak olduktan, bulunduğunuz )'eri doldurduktan 
sonra aynlmak düttcr. 

Kuvvetli bir tabiate malik olanlar için mağlübiyet, 
yeni yeni tac.1rruz.lara atılganlıklara yol açar bir kapı· 
dır. Biliniz ki, bö)ılc bir moğlubiyetc uğrıyan kuvvetli. 
karakter sahibi, yen; en ve kuvrıetle ayağa. kalkacak 
ve atılacaktır. · 1 * Devlet dcmlryo!lan IJaresi bo.zı 

tren ııc!erlerinin tahdidi hakkındaki 

karnnn tatbfülne ~::ı.mı,.tır. tık defa 

olarak Ho.ydarpn§a. Ada.na :ır8Slndıı- Yıl b~ şın da 
kı aclerıer 11art.'.ıd:ı 1 den 4 e ındırıı. Amerlkada o. 

1 rrl~tlr. • 
AtAkada.rl r , trenlerde izdihamın labrlka'arJD gazıno ve 

olmaması için t.cncuUh ..-c hususi zL 1 
yarcUer ya.pılmn.ına.sını muhabere ile 1 Öft .. nde barlarda 
temin edılecck ~lt.:r içln vatanda.şla- ı z hl asker olornobiller 1 ıın scy"'.batıı çıltmamıı.ıannı blldinnek. tr 1 • • M a 5·a par. l s ı 
t.cdır. t·cltıyor ~ " * Kıırnc usulll ile ekm' lt dagıtılmn. / k 
ııı l§tne ön:.lmUzclckı aybaşından iti . ::=:ıın l•'rnııslı.ko, 23 (A.A.) - Bob. Q f n m l lj Q C Q 
bnrcn başltın:ı.c:ı.ktır. ?iyeye ruıhsus alltılılo.r ıma.lAUnm Yılbaşı ve nocl r;ccelcr1 için eğlcnC<' 

Bunun için icap eden b:mm hazrr. kaynak ışçllerl grcvlndcn dolo.yı ııe~- 1 .,,..rlcr'.nde y~mek ve içki parasından 
!ıklar lltınııl edilmek Uzercdlr. ı l.ı 1 dcmz .,-

IA;) e u~. • ı lht.!ma.ı u unr.n .na.un. masa. parası dıyo blr para alnı * Yunnnistana c lrdUncU ynrdım !ncıant f"'hrlkA'ıın "~une Ame .. 1kan • ..,. .. ... v.. • mryacalttır. 
1-.amu:cslni ı;ötllr y.·,ırtuluş \'apuru. askerleri \'C zırhlı otomobiller ltonul • HaU:ın önceden böyle bir §OY için 
~Un ı;cce sabalıa luırşı liıruıoımı:ı:a 

muştur. para vermemesi kendi mcnfan.U lktl· 

1 
dö:ımll~t.Ur. 

Sovyet - Japon münasebatr * Mcmurınnn mıı.nşlarr. b:ıyr<UHO 
ııy sonuna rasUamnsz mUnascbct!le 

\"ukuu muhtemel olnn grevin scbe. z sındandır. 
bi, mUstnkil lşçllarle A.merı.k • L!J fe. ---~-·--------
dcrruıyonu arnsınd ı · çıkan hukuld bir 

lhlıkfirdır. T~ IS (A.A.) - Japon sözctısü önUmlizdckl cuma g1lnU verilecektir. 
Hori. gueteclle.r toplantumda., Sov. j -------------
yet llOkQmeUnln Japonyııya ~tar. Çorçll Amer~kada 

~ Dt>"'llmı 2 ocl sayfad:ı 
19 Ukl{{ınun sab:ı.lu, 13 Jnpon tay. 

yarest, Ku!}unge hUcum ctmlJlcrdir. 
Bazr mııdd1 hasar olmu§tr. DU§maD 
t.o.yyarcleri, evlere ve aokaklnııı bom. 
bo. ve mltraly3z at.o~ açmışlardır. ÖIU 
·ve yaralı azdır. BUtUo belediye ııcr 

vlı;lcrl, iyi çalışmış ve halk lyl hare 
ket etnlı~Ur. 

ZI harckotinde bir değl~klllt olduğu. 
na dair htçblr altı.met meYcut olmadı. 
#nıı teltnu- rlSylemf~tlr. 

r~ot?J~ 
tN SUN UAKIK~ 

Küçük ilanlar Kuponu 
(Ra kup.ıaa eklectero!( göndedleor.k 
il' anm:ı. vo iş verme lllnlan En Son 
D&k1kad& para...'lız ne,redlTtcel<Ur. Ev. 
Jcrune tekiln ı;önden~ okıısucul:ınn 

rnahtaı. kalmak Uı.enı S1Lrlb adre11lcrl 
nl bUlllrmelfll'I l.\:mn.) 

Evlenme teklifleri: 
4 Y~ 18, boy 1,36, kllo 35, esmer, 

knra kO§lr, kara ç-ISz!U, u.nat mekte. 
binin 2 inci mnrt'lnn kadnr okumuş, 

ev \'(' cı !~inden .anlnynn, 8311 bir o.ile 
kızı, ::ş..30 yaııında aııgıırl l!se talı. 

tıillJ, drvlet memuru karn knı;Jı. lcnra 
gözlll, U%Unca boylu bir bayla. evlen • 
mek ıı:tt>mcktcdlr. (Asil) remzine mu 
racant .• 73 

~ Y!l§ 23, boy 1.73, 125 Ura geliri 
olnn, kı.nse.ıı:z, yüksek bir a!lcdcn 
t'!CTCtll bir me:ılek sahibi bir bay, bal• 
\aktı yerin.de tcm!.z bir aileden 17.1~ 
ya.,mdn. boyuyla mnt.cnasıp kumral, 
J:ilzel, ahl:\k ve k:ırakteıi mazbut. ma. 
zls! tcm1z, orta tnhsllll blr bay:a ev. 
1cnmek ı.stcmektedir. (Deniz G.S.) 
:oemzlnc mliracaat. 7<& 
~ Yna es, boy 1, 70, kilo 90, sarr~ın. 

me.vl ıınıu, §en, gU!er yUzın. kltınar 

Tc içki kullanmıyan. 40 llnı maaeıı fil.. 
kir bir memur; 80.Bö r:ıtmda.. gWor 
yUzIU. b31tk etinde. tip ıncvzuubahıı 

deı'tfl (bir e\1 \"& blru e.,yaaı olan ter
ctb edfllr) b1r bayanll\ evıenmek l3te. 
:rnektedlr. Fotoğrafla (Aslan, remzine 
mUracaat • 76 

Çılgınlar Klübü 
Yaan: ISKENDER F. SKBTELLt 

-30-
Sahir tatlı bir te~Je sö. 

2Wıe &U cümleyi ekledi: 
- Senin onunla birleş.men 

bence ancak bir suretle mümkün 
ola.bilir: Sen de b:>bstil olursan. 
Hatta -.dece kuru l>OC~tillik de 
para etmez.. Onlarm klübüne 
girme.k, içtimai nizam:anru ka· 
bul etmen, adetlerine uyman, 
hasılı tıp1n onlar gibi hareket 
ctmen da gerektir. 

Sinan ter!emeğe başladı: 
- Fazla müba!{i.ğa ediyorsun. 

ağabey! Sacide hiç de onlara bu 
dere<:.? bağlı bir lm: değildir, He. 
le bir kere §U Hacı ba'.:asına tat· 
bik et .. Doktor iyilCŞJin.. Göre
oekain ki Sac'.de ker.di ıı.ya·~vlc 
bize kO§UP gclecek ve bizim her 
dediğimiz! yapnc: ktır. 

- Pekala •. Tecr'Jbesf Jco:ay., 
Sonra yine gör'Jşürüz bu me3e. 
}eyi. 

/\"EOMIYE. SAC/DENiN 
EVJJ.DE •• 

C.ece aaat dokuz: buçuk. 
Necmiye doktorlann evinde 

Sacide tarafından kartı)andı •• 
MiA.fir odasmda biraz aonra 
lacid'!nin ann~v!e lronrıryns;;a 
llqlayar. Necmiye 'Ik t.rz ola_ 
nk. ııiyaıwtlnln mebeblai anlattı: 

- ıtııcam bir ~ ~-

Ö.!Ztückçe 
Ao.nuşaeım ·---._.-- ______ ... 

tki ı;11:r.el l>nnır wrilml5tlr: blrt, 
yntı.lncı kcllmcw-rlno trırli~ıelerlnl 

J•ııll&ııan belli b::ı b yıızıulanrnızdan 
.,lr ynzılar ra.•<;m"' ı y::ıpınak ~o her 
ay bir biilt('nk) n~rt•tnwk! nlilten, 

yısı ytir.Iı>ri g~Nı h:ısm birliği ii. 

~clerlne d:ığı1daro.li, kullıını .. ıar ~in 
tl!nklt!cr, düşünce \<' Jtlrndnr olıın;:ı 
bunlar da ert i blıtcıılno kotu\C3. '· 
tır. 

1klno! kanır, na~ omuıun on ~ 
gllndc bir y<'nl ı...ıımc kııllıını:ııs..ruu 
;fl')"'lll3k için hlr tlll 118Atln ~m1ş ol. 
masıchr. Bundan lıe~ka, tarı..~ıe,mıı 
lr.ln merkezde pok 1~1 çah,ıuı, ,.e t11. 
t:ınbul lc;-ln de daha ~it t.crtlpln 
aldıjtın1 hUdlğlnılı Anadolu ,\j:uıhı, 

kl'linıcll'r yıuunımda t•n brıyıtk biz. 
mctlerdm ~rtn• ı<".ıl<lır. 

~ nıaı;tamrı ı nd sayfada 
1 lıca. mcscıeıer tıunııırdır. Elde mevcut 

bUtün vaBltıılarla mllşterek b!r t.aar. 
ruz barcltctlnln hıızırıa.nm:ıın. mUtte 
fikleriıı cndUstri kudrcUn!n müşt-Oro 
ı'en inkişaf ctUrllmesl. 

Deyll Telgrıı! cazctesinln diploma 
tik muhabiri Böyle diyor: 
Ytışlngtondn pek mtlhim lto.rarıar 

\'<:rildlği aşiltflrdır. MUttefiltlcr bu 
karnrlıırm stiraU<ı t:ltblk! için ıl\zım 
gelc."l matdneyı hnz.ırlamnlttndmıır. 

D:ıyll Meyi ga.r.ctl!si aynı zamand:ı 
Mr.ıskovl\da mUhlm ınüz3.kerelerin cc 
reynn ettiğini bildirmektedir. 

Dcyll Ekspres şöyle yazısor: 
ç.5rçil ~nponlnrın Pcıı.rl • Horbura 

taarruz ettiklerini ts~rcn!r öğ'rcnmez 
Ruzvelt ııo bulu~mot;ı IUzuroıu addet. 
mi.§ tir. 

ÇGNKJGDRKt GÜP.tl •• 'MEJ.T::R 
Londm, %3 (A • .I\..) - 6.B.O. 
:MUttcfUt devlet ndıuntnn nr.ıısında 

Çlnln merkezi oln.n Çnnktn~dc de :mü. 
hlm görüşoıeıer yapılıyor. DUn Amcri 

Honkoııgda. 22 ilkkAnundn mahalli 
6'l4Ue 18 de durum ıs~yleydi: İngiliz 

ltuvvet1erl muka\·eı:nctc hlU!I. devam 
etm kte olroalnnna rağmen, Japonıp.r. 
adanın bu kısmını ele geçirbl§lerdl. 
Adanın b:ı tı ya11smda bulunan gurnl
zonun kUll! kısmı, Jııponlıırm, garbe 
dcğt'u dalın ileriye nutuz etme tqıcb. 
bllslcnnc mukavemet göstermektedir. 

Bu ıırada, Hongkongdald baskıyı a. 
r.rı.ltınnl;; üzere ilcrllycn Çin ltuvvctıcrl 
Ö!1CUaü, Hongkongdn'l 69 ve 44 kilo • 
metro r:ıcımfcdc kMn Tıı.rnsut tlt> şa. 

yosunga varmıııtır. Uongkongda:o an. 
cak 22 kilometre mesn!edc bulun:ın 

bir noktada çete mulurebclerl ba§la • 
drğr haber .,.eritmektedir. 

Anadolu ke •· . ı a.rumda dola. ka, !nglltcre, Fclc:nl.r.k ec!lrlcn Çin 
C _ .zeral 
Runşled 
istifa elit 

ti31ım: "dönüm nokta ı., yflrinc "Söz bUl>funct adamlartlc pek mllhlm 1rör'Jf 
Df'rleme Drrglı;l,,nde bulduğumttT. meler yııpmııılıı.rdır. Ulrkaç filııe ka 
"donemcç,.I lrullanablllrlz:.: "Uzak • aar bir tetılı~ neşredilmesi bcklcnalı. 

ııark ıs.'\\'n.ı.mın en tehlikcll dönenw. yor. • 
<"Jndc huımnıyomz:., yahut: "16SS. Londra, 23 (A.A.) - B.B.C. 

\"1.!J, :?S (A .. J\.) - Lenlngrad cephe 
r.:ncteld Alman ordusu kumandnnııırm 
d:uı Gcncıo.l von Run§ted orduya bir 
emri ycvmt nqıre:lerek sıhhi scbcb 
ıerJ 'n doltıyı vazifeden çel:ildlğlnl bil 
dlrmlşt!r. 

Osmanlı fetllılt.'r t.ırlhln:le bir döne- DUn Mo:dcovndn lnglllz ve Sov:,·eı 
1lX'Ç olmu5tur • ., Kcllmcnln dalın kısa 

1 

maknm:arı arasında mUlllm m~ı.c 
''clöncmt,-ç,, pli de nr. rcJcr olmuştur. .. ~--~----------~--~ 

Gmc bo Hcr~ılc mııtıadığıını-ı Ş3nghay, 23 (A..A.) - Cıınbena. 
0 döncj(en,, krlinHıSini "girdnp,. ~e , aan ıı.lıııan bir haoore ı;6rc, AvustrnL 
rlne kııll:ııınıak l<ık n<-z mkinlz? ya harbiye nazırı, nisbotcn genç o:an lST AN 8l 1L BELEDi Y ESi 

Nlçln "tnhslt kaıııpı" di.)Cllnı '! ve ynkın şarkta. tccrUhe edilen bru:ı 

Urfa t.amfln.nnıta bir ··~.ı.ırnk., keli. AvustraJyrı.lı subeylıırın S"t!rl çağrıla.. 

nıcsl \'tlr iti "•h3plo;h3nı-., rruuııtımıa <'ağını söylcm!ştir. Bu sub:ıylar A. 
dıı. gellrml::. t~ğcr "t~klOııuıe,,yc bir \'Ustralyıı harb!yc nnzırına göre, bir 
lınrşılrk trıtmı'lu~sait, krJlme bcllti Japoıı taarruzuna hazırlanması icsp 

;llll! ıı•m ŞEHiR 
TH' ATROSlJ 

·ı ı 111 rt:l'LUA~I ıj : Olt: \~I KJ~Ml?l'IM 
ııııııtl ı\ıopw ıo.:so cıı.ı oraya daha uysun f:el bU r. eden Avustralya. ordusund.ı. mUhim 

Miithis Aile Ulus (Ankara) ·mevltllcr ~gnl cdııcckl~rdlr. .... ..._ . 
- ili c-

Do~r beye bu ilfıç tatbik ecli" 
lirse, ~~indeki bunama ala1m;n 
den eser kalmıvaı-a~nı söyledi. 
Bu hususta sizinle komışnuıf 
geldim. 

Dokt.ornn kar:sr, :Kecmiyeyi 
hasretle ı.ıüz.d U: 

- Arn:ın hem.c;ire! Sizin bay 
i~in pek şakacıdır diyorlar. Alay 
edecek bir mevzu bulamadınız 
mı? Şimdiye kadar bunamış 
kimselerden han~isinin aklı ba
şı.na gelnıiş ki, bizimkinin aklı 
da böyle bir ilaçla clUzelsin? ! 
Buna imkan var mı? Kocanız 
sizinle nlay etmiş, n kuzum! 
Necmıye birdenbire ş~rrdı. 

Hiç te bu e~kilde karşılaşacağını 
u· -nuyordu. 
Sacid~ henüz odı:ıya girmemiş 

Ye bu konuşmaya §ahit olma.. 
mıştı. 

Nec..'Iliye daha ciddi bir tavır
la söze başladı: 

- Kocam buJlususta bir ~k 
tecrfibe!er yaptı, hannnefendi ! 
Dedi. Uzun yıllarda.nl:cri sol eli
nin kliçilk parmağı mefluç bir 
haldeydi. Bu ilfı.c; sayesinde par. 
nın~'l hareket etti. Buna benr.er 
bir <;Ok muvaffnkıyetleri var. 
Kocam iruıanlığa hizmet etınmini 
seven bir adrund·r 

Sacidenin annesi" gülmeğe baır 
Jadr: 

- Aman Nccmi~·e hnnım. bu 
t-ok <r~-ın blr PIQ- Koca"'·z b•ı 
il!eı kendi ı:ıarma'!mı tedavi 
etmek için ke,t~ olacak. Bt· = tıey)rı hast&lığroa Sahir be· 

ra~t!f ~~~~i~~y ~~~ag~~~ 1 u r 11 ·~ 1 e 11 [ r , , o .. s ~ u .. 
?i~. kimyadnn. bir maddeyi tx..hlil H t! 1 u ı. n 
ışındcn anlar. ı _ , . 

N'ecmiyc bunlan duyunca ı~y. Çeviren: MUZAl1I<ER l'.6EN 
ninden vurulrnu..s gibi sarsıldı. - .. 8 -
Zavallı kad·ncağız oraya ne iyi 
bir niyetle g:tmişti. D~em=: üzerine mendilimi se-

Bu sırada Sacide liif a karışma- r~rek diz çöktUm ve t:en de bir 
mış olsaydı, Necmiye birden ye. gazete yığını c:ektim. S '1C ftiba· 
ıinden kalkıp gidecekti. Bereket riyle tasnif edilmiş o~an bu gazc. 
v~rsin ki, Sn.cidenin güler yUz'e: tel::ır tarih itibariyle sıraya kon-

-- Nasılsınız Neaniyc teyre? mumıştı, binaenaleyh vazifem 
Diye söze başl:unası Necmh p· uzun ve r.alımetli <ılacnktr. 2 

nin sinirlerini serin bir duş 2'ibi i!:incikanun 1920 tarihli gaze•e. 
yatıştırmıştı. d2!d kilxıt' ulemi hn\·adis'eri ü. 

Necmiye, Sacldeve hitaben: zc.inde durc':um: Jn.n Kotcsnnş 
- Jyivim.. Teşekkür ederim arkadn.slannı yemeffo davet et· 

yı:ıvrum! dedi. Sizi artık hiç gö· miştı, Şii taftadan çok güzel bir 
remez oldum. rob giyinmişti. Bu ··azının 

Sacidenin annesi bir behanzvle b:iviisü il~ ml'hnvvi'errde Jra,,bo-
odadan ç karken. Sacide, Nec· lan ~nç J·ız:n ITTizel pölgesi can
miyeye cevap veriyordu: !ardı; ıro•es .. aşl"rm salonuıı 

- Babamın hastah~ı bizi De. ba !:a bi: rr.anzara aJt·nda gör 
rişan etti. Necmiye teyze! Dolı:- d i'll ve Jl'e~ut bir rrn1lnin Jıa: 
torlar hemen heınen ümitsiz bir ya'l"ri i"'inde vatmz dolaşan ih
balde.. Yapılan tedavi hic bir th·ar ka"lr,,m cöktüren ı:r.t ıabını 
netice vermedi. Bunama aHiimi ye"'; anla'iım. 
gittikGe artıyor .. Artık nercdey- T.' rar İ"'e 1-~ı'lı,~um Bir rev. 
se bizi de tanımıvncak Hi" b:r' rck '"""'ra Jı-'fı a .. ,,.o .. .:f11rn. bir 
~Y hatırJamn'Or: Hafızasını ta_ r'c ... • :r~ h:r1~in 1n '-mıf uözctlc1i· 
mami~e kavbetmiŞ. (i .. j 5n~İm, s~rt bir }'1Pre1•P'-1e 

- Vah vah. Babanızrn ha.stat- dt:n·:üm ve Anna'·ella Bayncyi 
ğının bu kn.dar ileriledirnni b!l· kapı e-e·'!i üzerinde. dudnldarın· 
miyorduk. Sahir bir ilii~ k~fetti on. bir tebef?süm hareketsiz gör. 
de Beni bunun t"in ~ö.,flerm;.,+; .. fö,,, 
!-T;;,,,lki ı""'''·-:- ,_ __ ._,.., ~ 1 A•• "' ..,.. • • -1 • • - • ,. t "• 

ti: a-'e•A ...... ,...zm h• 11:~ ~1 f '·•· h • • •! ~-: ·.,.. -·~ -ınizt ha.-
istemiyor ~ibi görünüyor. 1 ber vernıedfniz? 

,Dooamı 001) - O kadar dalgındmrz ki sizi 

MAHKEM:: SALOKLARINDA 
awo ' 

Boyoğlu kadım Fa1ma Jale 
n2sıl öldürüldü? 

İkinci a{;'1.r ce?.a. melıkcmcsl, dUn, 
y1lrek sızıata.n, iç knruıtan bir faciaya 
anhnc o~du. Öyle bir !ac!o. ki, mlsılne 
anc .. k rom:ınlardıı r::!nemnl:ı.rJ:ı. tlynt. 
rolard:ı. temı.dilf eder do, bir hakikat 
olabilecr-ğlne nslıı. ihtimal vcrnıcz:ıl • 
niz. 
DUşUnUnUz bir dc!a, haydi bn.ydi 8 

y:ışmda. diycbilecet:lnlz, gti7.e1, tılrin, 

nınsum bir lnz çocuğu, btr n.şk mace. 
ram, sonu:ıdo., öldürWcıı • veya. iddia. 
ya göre lto.z..'lra ölUvcre.n • annesinin, 
ltimlcrle scvıştlğlnl, muhtelif' dosUa. 
nnı blriblrlnden h&be:röiz nasıl ldınc 

ettiğini, Beyoğlu gazinolanndan nasıl 
kendi aradr~, rakiplerini nasıl tlllııt. 
lığı, ,.e nllıayet nasıl öldllrUldOS'U yo
lunda ıçın için ağlaynrnk şnlütllk et • 
ti. 
Yakayı belki hatırlıyncakmnız. Tah 

rninaı Uç ay kadar evvel, Bcyog"lunda, 
kalyoneukulul<tnkl bir evde cereyan 
ctmıştı. Fatma Jale adında bir ka.din 
Mustafa adında bir dostu ile kapandı.. 
ğı odasında t.ab!ı.nca kurı;unu ile ağır 
)'D.rnlı oıarnk bulunmu,, blra.z sonra 
da hıı.st.anede ölmll§tUr. Kaduu Mem
duh adında. bir dostundan kıskanıırıı.lt 
vurduğu ııaııılıı.n Muetaio. da ba§ından 
,varalıydr. Yarası nlııbcten hafif oldu. 
tundan kurtuımu;;ı ve tevkif oluıuırak 
lkincı af;'tr C"..Za mahkemesine ver'.l -
ml§U. 

Mustafa iri boylu, esmer, geniş o. 
muzlu, yağız çehreli r;ık giyl.nlni§ 35 
Yll§lannd:ı. kadar blrla!y(11. lklncl ağır 
cc::a nıa.lıkemestnin salonu açılıp da 
tçcrl a!mır alrnnuız, mnhkcmo S.'\lonu. 
na y\i:.1erce dinleyici bliiblrlnl ltcrelc 
doldular. 

Suçlu bu kalabalık! yadırgamı~. 
slkılı:nı§tı. ReiB, Ult tahklltatm açılma. 
ema dair ko.rıınıameyi okudulüan 
sonra. kendisine hitaben: 

- Fatma Jaleyi öldUrdUğUn eöyle • 
nlyor. ne diyeceksin? diye sordu. 

Mustafa ıçinl derin derin çekerek 
11ya~11 kalktı ve: 

- Ben su1:suz vo b!gUDahıml dJye 
başladı. Fatma. Jale kazara l<cndl l:cn. 
dini vurdu. Ben kcndls!le cslddcnoorl 
truıı~ır, 11cvlşlrdlm. Sonra sonra gittik 
!:4 dU.,tüğUnQ nihayet de kötü bir 
kadın olduğunu öl!'rendlm. Tabll dtr • 
bal mUnascbctiınl l't tim. Jale beni 
çok aovcrdl. Bun elan Ul:UlclO. .A.,. dılll 

blrknç ay geçiu..:c, b!r g <'CC .saat iki 
re.ddclerlnde, fazla. aarho~ blr batde 
beni Bcyoğlundn yakaladı. 

- Haydi b!.ze gldeceğlz! diye su • 
rUklemcğe lxı§ladı. Egcr ltııbul et..mC'. 
6eydım. CaJJc ortasında. bir r.:zıı.ı. .. t 
çıkacaktı. Son ıı.ltı, yedi ay ~ıı.rfmd:ı. 

bu şekilde b.rknç dc!n evine :r.orln çö. 
tUrdU. 

Vaka ceccsi d kcndl3in~ Laladn 
rasUa.dını. O, tm.:ıındn b!r cr!\Ck ve 
l•U<;Uk l:ızı YUltscl ol<Juqı.ı hıı!dc sot. 
ci, bir manya. oturdu. B:ın de al akta 
bira içiyordum. Biraz ~nra Memduh 
gitti, çocuğunu d:ı b:ı§tndan a:ı.vdı ve 
beni mnııasın!'.\ t'.l,1'ırttı. Dcdl~im gibi 
b.r rczıılct çıkn.rmasınd:ın korktuğum 
için yanına gittim. Aynı evde oturdu. 
ğtı Ed!t adınJıı'>I bir kadın da mcıı;a. 
mızn gcJdl. Bırc:.z sonra ayrıldı ve Jıı.. 
le: 

- Hiç dlnlemem bu gece b:\n:ı ı;c
lcceksln! dly ısr.ı.ra b:ı ,., iı. Sıı.rho3. 
tu, Yüksel gelince lmlkbk ve bir o. 
tomoblle blnerelt evvcl!ı Ş~Uye ltndıı.r 
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rahatsız ct-'Tliye k yamndım, bu. 
~da ne yamyorsunuz? 

Cevap vermedim; o sözü.ne de· 
va.m etti: 

- İster f:fıylzyiniz. ister SÖY· 
lcmeyinız. buı ada ne arndıRınızı 
biliyorum. Fakat vaktinizi botl 
vere kaybediyorsunuz, sizi altı: 
kadar eden nylc.rın koleksiyonla. 
rı kaybolmuştur. 

- Hangi n~ laım? 
- Şubat ve hazirıın aylarının. 

Jnnın macerıı.smı nnlntnn ayla.. 
rrn. Onlar bur~da yok. Bundan 
eminim cünkil bu sabah saatler
c.-c arad m. 

On 1::.ş sene en·c11:i bir facia 
ile alakadar oluşura öyle hay. 
ret etmiştim ki ni:z mı a~m bir 
kelime söylemedim. Fakat o sö· 
züne devam etti: 

- Bu ga.zete!er 'c ne bulmayı 
ümit ediyordunuz? Han~i arzu 
sizi bu a~aştırmaya cevl•et.tl? Bu 
arzu s'zdc Lora Tivi.ıin~in lcü· 
tü-:>haneden aldTi°t ra1nnm~vi ıre· 
ri vermediğini ö~-en1;kte.n son. 
ra mı dc'!"(Ju? 

- Bunu da biFyo~unuz ha! 
B=ına vaklaşh YC dirseğini bir 

ı:;aute vııiınma de ı•ndı: 
- Bana acıkca evet vevn ha. 

yır deyiniz. dost mu~·uz? Bcra
~r çal·şmrva karr.r verdik mi? 
E~r buna ka.r~r ve"rıcmlı:tse-~' 
h;· ·:·.l~rirıi s;ze r~~ ı .. ··yrvooi1i 

1 ., 

B 'lımıe mat ·. o'd ·~ı·rıu 
söyli·yen ve benden itimat bekli• 
yen bu kadın daha. dün cUr'etle 

gittikten sonra. dönd:lk. Kalyoncu?nıl. 
luktakl evine ı;ltUk. YUltsel b!zl odll 
da yalnız bırakmış, Yultarda EJltln 
y:ınma çıltmı§tı, ki Jnlc birdenbire •i. 
::erime atılarak arkıı. ~blmdekl tııb:ıo 
cnyı kaptı ve bana doğru tutarak: 

- Sen artık ba§l;asile f:C~ !,yiyorsun, 
benden bıktın. Fnkat ben ~nl tıağ t>ı. 

rakmıyacağım! diye bağıl'dı ve nt ' 
etti. 
Kurşun başıma saplandı. Hemen ~1!1-

zıyeU knvrayarnk Uzcrlne atııdını. T • 
bancayı almağa 1;3lt~rrken 811Ah kt:n • 
dine doğru çcvr!ldl ve patladı. Yere 
yuvo.rlandı. Ben kcndlsiııi btrnkt.ını. 

Dı§an çıktnn. 5116.h acstnl ııııtcn po • 
11.slere mslim oldum. 

- Siz Jalenln, Memduh admda bl.
risile mtınascbct peyda ettiğini, bıli. 

yor muydunuz? 
- Yedi, sekiz sene evvel bu islmde 

b'r dostu olduğunu ve uzun znma.n 
kendlı!ıle yaşadığuu lşltml~ttnı. 

- Son mUnasebett dolayıslle gıı.zl • 
nodıı kavga etUnJz mt? 

- Hr.yır. Bııhia bUc etmedik. De • 
dim, yn son gUnlcrde Jale ile konuo
madtğnn Jçln bu halleri beni alAkad:ır 
etmezdi. 

- Edlt, ecni Lcilnda ıısrunce koıı -
muş, Jııleye söylcnı!;ı. Jrı.le de bir kav. 
ga çıkmaması için :Memduhu b:ıfm • 
dan ıııı.vml§- Sen de bunun tızerlııe 
hemen mııaıımıuı. ı;ttmı~ın? 

- Ho.yır böytc blr §<'Yc!On haberim 
yolt. Edltl daha. evvel g-azinod& gör • 
mll§tUm. Bent! Jnlcyc benim orada 
olduğumu ııöylemlşUr, takat ben Jale. 
nin mns ııın:ı. kel'ldlm lııltyerelt &itme. 
dlm, Jaıc beni :r.orl:l eve ~l.ltUrmek t.. 
çln tıcr §ııvı ynpıı.cnğtnı eöyledl. Bu m. 
rnda kır.ı ):'U\Jiel de mMn.mn:a gel • 
011§U. Bunla.n o da duyınuDtur. Jale 
ıınrh~ olduğu zamanlu her tıeyi ya. 
pardL Buna meydan vennemek ıçln 
ltabul eder, göründllm. Niyetim dıp.n 
çıkmC3 kc.nduinden ayrılmaktı. Fı.ı • 
knt buna fırımt vermedi, bir t&k.slyi 
çevirerek bindi, bani de kolumdan tu. 
taral\ IÇ<:ri soktu. 

- Demek MUce tt.lba.rlle, lnıılto.n!:
lrk yUzUndcn Jale Jlc ka.vgn. ctraedl • 
t;1nlı:t, onun kcıı.ıı.sını fhınal etmeniz. 
elen dolayı sU:I 31dUrmek istediğini. 
bu nrade. kazara kendlalnl vurduğunıı 
ııöylemek ~tlyorınmuz:T 

- Evet. Hakıkat de budur, zaten. 
Hem Jaıc hastanede ötmeden evvel 
"ben kendi kenc:ııınl vurdum,. m.nuıe .. 
nın ııuçu yoktur., diye mUtoaddlt de.. 
talar söylenmııu. fakat bu lfadeat 
!ınkkında ~bıt tutulı:namı~, niçin bll. 
mlyonım. nen masumum. Jaleyi vur
madmı.,. 

Mustafa beyecanmdon ıuada bir tıı. 
tutuyor. kekeliyordu. 

Sorgusu bltük~n sonra. Jalenhı, 
kUçUlt lm:ı YUltscl m'lhkcm<ıyc çağ • 
nldı. GllrbUz ve &lrl{lm bir kıı; olan 
YUltsel, korkak t.nv:rlnrla mahkeme 
s3lonunrı. girdi. Şahit rucvldlne gltU. 
Boyu §t!.hlUcrin durduğu yerdeki pnr. 
mnklılttan çok dalın kısaydı. Yıuı.&k· 
lo.rı al uı lcıza.muş, heyeti h1klmen1D 
h"ybeUndcn UrkmU§tU. 

Dlr dı-fa d!\nUp ı.ıuşt..'lf'a)'& baktı. 

Sonra btı.§ını önllne lğerck bcldemeğ'e 
bn~lııclr. 

(Mu1'<\kemenfn ikinci srıfhatiını 
:çnıın ysznca~.) 
' ı\a)L\l"E :ııtt'llA»lRİ 

n 

ya1an söyliverck beni aldatmak 
istiy.">rdu. Binaenaleyh 8()ğuk 
biı tavll'la. cevap verdim: 

- Bi'.diğim bir şey yok ki si& 
den snklıyayxm. Bugünlerde Jan 
J{otcsna.ştan bahsolunduğunu 
çok işittim. içimde ıazumsuı bir 
lll{!tak uyandı. 

-- Yani bu gazeteleri niçin o· 
kudum.tnuzu bana söylemek iste. 
miyorsunuz, öyle mi? 

- s:7jn bu sı:azete!crle neden 
alakadar olduğunuzu bana izah 
eder misiniz? 

- Ben bu gazeteleri okumak 
için aramadım. Yalnız burada 
bulu::up bulunmadıklarını merale 
ctt!m. Ç'..ünkü onların a11rılmış 
ola~ağ na ihtimal veriyordum. 

öfkeli öfkeli eöyJendim: 
- Bu ihtimal nereden "ı...-ı. 

yor? Benim hiçbir şe.1 salcl&ma· 
mamı istiyorsunuz, sonra sh: her 
ı;evi saklıyorsunuz. 15 senelik 
es'ti gn.zıetelerin ortadan knybol. 
dt•rıunu durup dururken nasıl 
tahmin olunur? ' 

- Siz Bergsonu okumamışa 
benzivorsunuz, farzediniz ki diln 
o'rnl salnamesinin kalboldu~u 
öğrendim ve buradan bir fe ee
zi.,,e gazetelerin de kaybola.bile. 
ceğini cliişUndUm. Sal-ameyj a
li:'.> g-ötüren Lora bunlan da al~ 
rrötürebilirdi ve bu sa.b:ı h cı:uctc
lc"i 1't1rn.d" r•·ln.t"'ll""n" bu '"'8. 
i •• ,,. r .... ~ ı a . 
e r ia Parla ıitt!ğtne kani ~l 
d~ 


