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!Japonya mihverden 
çekilmelidir ! 

. / lstanbal 
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CUMARTESı 

Bulgaristan 
Sovyet nota
sına ehemiyet 

f5o vermiyor 
~ ~Ya., ıs (A. A. ) - Moskova 
~l'o~~aristanın hattı hareketini 
~Uerı . etmesi Bulgıı.r siyasi mah 
t~e ~erinde hiçbir tesir ıcra 
'l'eb~tlr. 

dt .\ aruz ettirildiğine göre söz 
bıı.11 lnıan Bulgar bahri iş birliği 
~Undaki Sovyet ithamı hiçbir 
~~ bıilstcnit değildir. Çtinkli 
~:r linıanlan, harp gemilerinin 
~lta lertnı temin edecek teç.hi 

11 bıahl"Umdur. 

• 

Sovyetlere 
yardım 

~ti.ilteredeil kalkan 
ır kafile Sovyet 
limanına vardı 

~rkad~rilen harp 
ı., lerneai de ynkında bir 
.:11 lirnan!.ııa vası! olacak 

lltı Pa~ ııı {A .A,) · - Mali.ye neza. 
1~ •aotr~.ınento encümen kA.Ubl Ding 
!lrı~ dUn söylediği nutukta, bUyUk 
'tt hakhnın Rusyaya ynptığı yardım. 

l:>1ııg kıncla lfpatta buıunmu§tur. 
~le, Sovyct taleplf:rir.J mubtevı 
' alındığı nafta z.artmda bamu. 
'~ ha&ırıandığıru ve gemilerin de
ıtı. ~ildı~ı aöylem~Ur. Bu maıze .. 
')Qrdi Rus ıımanıa•ım varmııı bu. 
~, lar, daha bqk& m~eme de 

~er . • 
'1 ıc_» ~tan. Ru.sye)·I\ gönderilme 
~t ~ ~ Amerik&!t 6tlAhlarından 
'lıı ınalzemesinden ınUrekkep llk 
' • tok )'akında Ur İran Uma .. 
~eııneaıne intizar olunduğu, ı.. 
~dlrUmektedır. 

'"l\r . eltın nutkundan birkaç 

P~a~i~a 
bandıralı bir 
'iapur daha 
~ .b~dı 
~rıkan gemileri mihver 

P Qemilerini aramaya 
başladılar 

..... Ya:uıı 2 tnC'I ııayfada 

Bundan 
başka 
Çinden 

çıkmahdır 
---<>--

Amerika ancak bundan 
sonra Japonya ile 

bir anlaşmaya 
varabilecek 

\'aşinrt-0n, 13 (A.A ı - Japonya 
ile blrle§lk Amerikanı(I ı:r anlaşmaya. 
varmak Uzere oldukıa·. hakkındaki 

haberler V&§ingtonda r.ı•,v&J mahsulU 
telflkki edilmektedir. Bu haberlerin 
ekserisi Şanghaydan v<..~'a Tokyodan 
gelmektedir. Böyle bir ıınlaıımanm ha.. 
len vuku beklendiğine r. .. .ır burada 
blçblr emare yoktur. "'a,tLgtonun iyi 
haber alan mahfillerL"lc ;öre, blrleıılk 1 

Amerikanın vaziyeti dt.ğişmemi§Ur 

Ciddi müzakerelere ba§lornadan evvel 
Japonyanm bl.ss!yatmdnkı aam!miy~ 

_...Devamı z :ıcl sayfada lagllterede imsi edilen bıııkla.r b l.unote konulmak üzere ııevl:edlllyor. 
~-:-~~~~~~~~~~~~~~~--- ~ 

Avnıpada ikinci cephenin 
açılmasına dair hazırlıklar 
~ 

Kral Corc 
Bir ingiliz 

zırhh fırkasını 
teftiş etti 

Londra, ıs (ı'.\.A.) - Röytcr ajan. 
smm İngiliz ordusu ncz.d'ndeki muııa. 
biri bildiriyor: 

Şark Clflpbeelndekl A1m1tn kumandanlarmdaıı ... Gen<'ral Von liü!,:hl<'r bir or .. 
manda diğer kumandan !arla gö~Uyor. 

Kral Corç cuma gUntı şarki lngilte_ 
rede tam mevcuUu va tıım teclılzallı 

bir İngiliz zırhlı fırkl\Smı tefti§ et .. 
ml§tlr. 

Binlerce tank, top arnbnsı, zırhlı sa. 

Pariste 
Sokaklara mitral
yüzler yerleştirildi 

--<>---

Geceleri sokaklara 
çıkanlar pek az 

---0-

Marailyadaki tt.,Jyan 
mütareke korn11yonu 

himaye isteJi 
..... Yazısı 2 ne.: sayfada 

BOL ÇEŞt1 ft YEN1 ınll 

MOBiLYA 
almak veya ıörmek tatlyenleı 

BAIAÇÇJ 
KABbEIJLIB 

~.11\Ul.'ED ~1RKE'l1 ea.lonlarmı blr 
defa pmıek~ tatm.ID edilirler 

' ıııaııbtıJ , FinC'&llC'Jlar Kızapat11 vo
lnltU No, 6~)..._., 

TELEFON : ZZ060 

Sovyet 
tebliği 

---0-

Çeınikofu 
tahliye ettik 

Finlandiya 
sahiller ne asker 

ihraç 8h8D 

Hücu mbotlarile 
dubalar batırıldı 

--....-0-

Almanlar Dinyeper üzerine 
köprü kurmaya muvaffak 

olamı ) or 
M08kova ı s (Radyo ~ ,'16) Sov .. 

yet isUhbarat bilrosı.. ·.ıı~ı.fıodan bu 
sabah ne~rcdllcn ~A:ı:p L·~::ııığı: ' 

12 eylül runıı deva·al"'<;a, ordula
rımız bUtUn cepbeler<1e dıiı,;mana ko.r. 
ııı muharebeler lermeı<'l! devam ot • 
mişlerd!r. 

Şld~tll muharebe.lete:ıcn sonra or • 

VB§ arabaları, motoslkıutiEır ve otomo. 
biller kralın a.na vataıı kı..vvetıerl baıı 
kumandanı BrooKe, Ztl'hlı kor kuman.. 
danı tuğgeneral Marteı ve grnelkur • 
rnay ba..,kanı Adamın t~ı,kil ettikleri 
yüksek rütbeli askPrl e"'kAnın önün.. 
den geçml3lerdir. 

Birle§lk Amerika at~·~<.mlllterl ge .. 
neral Lee'de rcsmlgeçll.~e hazır bulu
nuyordu. 

Bu fırka bUyUk BrltGI1yanın halen 
ana vatanda ve den~.y; arazide bu
lunan müteaddit fırka :1ı•ndan biridir. 

Kıtaat nakline rnah!!JS arabalarda.ıı 
~ De\'llmı 2 ncı sayfada 

&arp barında"' beri 

Finler 
800 top, 1000 

Mitralyöz, 25.000 
tüfek iğlinam . 

ettiler 
Ayn; zaın~n zarfında 454 

Rus tayyaresi 
tahrip olundu 

~Jle"ıımı 2 .ı r• ııa)"fada Clliıf'"' \'ıızıııı ı iııc 81'1~ tıuıa 
~~--~~~~----~~ 

Yarın Y eli/ endide 
Mevsim in son 

koşuları yap ı l acak 
'!pora kavuşabileceklerdir. Bu haf. 
~.:, da koşuların ve bilhassa büyük 
!ngiliz ı. tlrı rı ar&!'•rc.aki ko..c;unur> 
ııey~ıuılı •'t a:.-,·A. .... olıı.ca!;'l şimdı 
den ts.bmirt edüCbDlr. K~niara 

bı:uıc1a awanncla devriye sezea Amerika torpilotan 

İstanbul at yarışlarının son ko 
şuları da yarın Vclicfendide :,'&!•• 
lacak~. On haftadan'beri bu gü 
zel s porun zevk ve heyec&nıw 
doyamıyan İstanbul at severler: 
ancak tam bir eee r.onn ~ t"ihii;~ - · 0.....- % lD~I aayfMla 

mabaslarıadaa 
balkın dllell 

Büyükadanın lisan bakımından 
Kozmopolitlikten kurtanlması istendi 

__ _...,o- --

Kınalıda oturan hir bayan da yolların asfalt olnıamaaı yii. 
zünden ayakkabılarının çabuk eskidiğinden şikayet etti 

İstanbul mebusları halkla temasın. 
rmın sonuncu~nu Şile l'alkile yapmış 
lardır. 

Şile kaymakamı Şi!e bE:zclllğinln lb 
ya Ye tektl.mUlil için )BJ'llmakta olan 
loleri izah etmi§, bu ;sıe mc,,gul ol .. 
mak ilzere bir de koopl':'Btlfln tegkll 
edilmekte olduğunu haber vermiştir. 

Diğer taraftan mebW>Jı.rın Adada 
yapmış oldukları terr.as dıı Ada halkı 

terkos tcsisatmm tevcı ~dilmesini, bit' 
camım yapılmasını, Kn•.&lı. Burgaz 1-

şık tesisatının arttırııır.sıımı Kınalıda 

oturon bir bayan da, Adanın asfalt ol 
maması yUzUndcn kadı!l ayakkapları. 
nm süratle bozuldu~unu, bazı kimse • 
ler de BUyUkadanm liban bakımm • 
dan kozmopolitlikten kı1rtanlmamnı i8 
temi§lerdir. 

Müsbet netice 
verebilecek bir anket 

Modaya karşı 
moda ile mücadele 

Genç kadın terzilerimiz den 
Hürrem Erkul diyor ki: 

B llrrem Erkul 

Moda ile mücaHelc, 
kadınlarımızdaki 
b~zı zihniyetleri yık
ınakla kabil olabilir 

Modaya .kar§t moôe ııe mUcadel( 
anketimize verilen cevaplarda bil . 
hassa ko.dmlarımızın g:y.•ı• için sarfet 
tikleri paranın, bugUn 1ı;ın fuzuli ol. 
duğu fikri ileri sürillt vo rou. 

Bir c.;ok P.lle geçlnu;ı71!r'lerlnc hat. 
tlı bo§&nmalara scbct, c.,a;:. z.amanı 

mızın modasını yıkmak \'e onun ycrı
S.- l)(.'\'llmı '! lnr SD)fada 

[#lün.ünfilonosı] 

H~ro 
Merdiveni 

vauuı: Bir Muharrır 

A )IERİKA, kendis"nl harhe 
götüre n ınerdh•l'nin basa

maklarını teker teker ı:ıkımığu 
de\ nm ediyor. Gerd bu nj:,'lr b r 
rıkı!;itır ; fakat şimdiyr k:ı<lnr 
mr rdlHmin yarıdan fazlası da n 
ı-ıldı. 

.Rlrinci b-.amak, bitaraflık l•a 
n unnncla bir maddenin tıutlli oldu. 
Bu madde harhc gir«>n dt'' l«>tlcrc 
pcı;in parayla bile lliıh safılmıı. 
sını men edi)·ordu. Uıun mll1.nkcl'<' 

1 
\'t• mün~ka~nlardan sonra hcrnnı
ta t Roo ... e\'l•lt tıtrnftarl arı galiıl 
~eldi Hı madde tadil f'dihli, lnı::ll· 
tere dcıılzlcrc tıii'kimdl \e nıltl\e 
re karşı abluka ilan et tiğt için 
Am('likadan yalnız o 'e ınütl cfi 
ki t'r:ı.n"a harp malzemesi ı:;etire 
bilecekti. 

İkinci basamak, bu ı•cşin p:ını 
ka)·dının da kaldırılmasıdır, Artıli 
•·ran a ortada yoktu \'C müsande· 
den yalnız lngilterc bt ifnclr ed<'
hilecektl. Fakat Amerikanın tn 
bilter<•ye sllfıh verebilmesi için a· 
sılmssı gl're'kcn birçok zorluklar 
daha ,·ardı. Bunlıırclan birincl 1 
bizzat Amerikanrn kendi ilıHyaı•ı. 

na kiifi harp istlh ali yapnbllme"'ı 
lıli k i, an<'ak bunun fa71msmı bii· 
~'Ük ıl~tıma ,·erebillr<ll. ll<lnrl ... I 
hııllı er<.•yc bÖndcrilec(?k mtt1r.f'. 

1 
m~ln ho•tırı~m-ıkUın kurtarılma 
;rydı. Bonrın lç' n ;mo111"'1ıan ılo 

n:ınnınsının İıı!,riliz :::cmih•rini hi. 
mııyc etmesi, yani Amcrlkanm 
hnrhi gfo•:e alması li!zımılı, Uoo~ 

\elt hunu yaı>:ımııdı, fakat bir a
dını dalın :ıttı. 

l'çlincü hasnmak, Aml'rlkanm 
lzlnnd:ıyı 'e Groeıılıındı iı,~al et. 
mcs!dir. ı.öylecl' Atlaııtlğin şlm~ 
linctc tngiliz nakliyatını b~raz kolay 
lııstırılaeal• üsler l'lıl«> edllmi:; o 1 

lııyor, dördüncü basama~a ı:ıkmak 
için dl' hnzırlık yapılıyordu. 

llorclün<'li has!lmak. Roo e,·elt'lı• 
Sfln nutlmnıla haber 'erdiği ka
rardır: b.landa ile Amerilm ara 
sındnld -.ulardn ~örünccek nılh\'cr 
ı:<•mllerlnin bntınlm!l-;ı k1l ran 

iki ·cnoocnhl'ri ağ•r ağır hu 
diirt b:ısnmağı çıkan Amerika haı 
be ctoı;'TU cı>CY yol alını~ oluyor. 
RooseH•lt'in ihtiyatlı 'e znki po. 
lltUmsı, harp is•r·1ıiy(•n Aml'rlkıı 

cfl.iırı ıımumlyeslııi kaçınılmaz b ir 
emrh akle ılo~rıı adım adım sc\ . 
l<etmelctl'dir. 

Fakat Amerikayı hnrbl' göfü. 
ren bu mrrdi\'enin kaç basaına~ı 
''ıır? Dordlı ~ittl, kaçı kaldı~ ı·o 
lun ;} nrıclnn fazla ı asılmıs görü 
ntiyor; fakat haluk:ıttc bu merdi. 
,·enin kuç ba ... nmak oldujtunu u 
zaktan bllmcğe imkiin yoktur. A· 
mcrlkada harp aleyhtarlığı o de 
rccl'declir ki Uoosc,•C'lt hl!: umma. 
dığı nıukn\'emctlcrle knrşıla5ahilir 
ı\mrrikan donnnmasınrn h iila bil· 
tün Athntlkte ln;iliz gemi{rrini 
hiınıı~·c c'-"me ... inln t1ebehl de, 
rnc"ıtni bir halde ' bulunan bo mu. 
•·ıwenıcttir, 

Baluıhm harp bitmcdf'ft e\'nl 
füıı• '· sor. b".s~ 3'4\t.l§ebfl<'. 
f'l''-k rrıl <> 
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lnnl •l.ctlmlz lıiı 7Jrnnt reeınlc.kctl olduğu lmdar, son bt!'i" on liCJtt>

nl • ıyre!Wr blr )i ımMn\cktti mAya •ru da yürii)or. liıı~ rl 
be~ r mlı 1;; dı~r 'l.'e s;ellk. r~r;:uıı ınr. b.mlt 1 ğıt inhrikııbnma:. 
bu uı;'tınl ı ntılıııı'} aC!ınılardır. s.uı.ayt rn.nllyc:tlml'TJ lnld • l.'f• Irdlf;rlmlz 

nlsbt'ttr lıır dtimı• rnmlıı.ısııdn alacaL'llDız mevki hem '1.-ıtuı. med ni bir 
ı "J.stI!z liır..ni tnnılne ;)ıı.rıyacaktır. • 1rce bir :z. 

ra::ıt menı "e ~nıt)1 m:ı.!ldclcrl 1 :ı!'W!U nrlç 
pi~ aıı:ıl:ırn dll. in fall'tini bfıtlln mlllet tnl>dlr etmcllfür. Yuknrtb 

nhn:ı.ıı tt•dblrler f':'l'll>;'l"I huyatauı:zın 1nlciş:ıfm3 bll~Ulc ) rlhmt:ın doku. 
n:ırnlc, \T Jr.ıll.:ı lı:ı ıı:urdıı 1\'Uö ooııcck bir t.nkmı nısıtıı.hırc!rr k1 on.. 

larm ldkat ' - u gönn"ltle 6e\1nm!'llylz. 

• 
r 

Londra, 1:3 (A..A) - Bund~ btr'kaç 
hatta evvellne gelince;, t' knd::ır mun. 
tazaman b deşik Amer ~~ glOen 
kalaylan, ~.maı Rll!lya fazla mlktarda 
.satm almaktııdll' ve tıu nılilınyaııt u .. 
zan zaman acvnm edP1Jı ccekUr. 

EN SON DAh'"tliA 

Harp başmdanberi 
Fin muvaffakiJeti 

llclıJııkl 13 (A.A ) -
kıtalarmm, harbin ba ırt'an eylUl ip _ 
tld::wna kadar 25000 .t.!tf• .K, 2000 .mn
kincli tufek, 1000 mltra.Jyôı., coo kııDi 
bara tllfcğl. 150 si ağn ol:>Us topu oı. 
:mıık Uzcre 00 top BU LııJif obU11 to.. 
pu, 180 sa l.ım topu aso tank <bil t.o. 

Bu lıw>'.ı..<1&, p nokta kayda &ğer pu J~ ctUk.'crl. Cıı"l tanlttan, 67 
ki malum~ temmuı: tatnUaUklerlno J:ırhlı otomobilden ll!r ~ ltUnam 
ı:m.zaran, seneıcrdcı:.berl Mıı.lezyaclan bir kwnmı tahrip ett.!klert. tanklar
knlay ithal ctmlyen Rusya bu mem • dan lliO sinin ıı.•e ot.omublccrden 26 aı.. 
lekeUn en iyi mOşterll~ anısında li.. 1 nln kullanila.billr halde olduğunu ayı;. 
çüncll dereceyi almış ve bel11 başlı c:ı 300 tra tl&rie 12501m?cyOndtuı 'keza 
maı olarak kauçuk ve kalaydan bir kısmını tahrip bir kısmmı iğtinam 
ı.000.0000 llralığ'a yakm milba)'3&da ettikleri, bımlarm da lılr çoğu kolay 
bulunmuştur. ca tam!re eıveri,u bulunduğu, :resmI 

bir tebliğde blldlrilrcıckt.côir, 

Pariste sokaklara 
tgt1nam efil1cıı §lmen~er maızcmo. 

8f lçl.ode, ezcllmlc hef''i basara uğra. 
Jnl:i 30 lokomotif v ôOil vagon ve 1ki 

mitralyozlar yar eştiri1miş zırhlı tren vard:r. 
Bund::ın bal'}kll, .harb.::ı bidayetindrn.. 

Lfabcm, ıs (A.A.) _ Paris- beri, FtnIAndtyn1'lnr ıocooo toodan 
ten yeni gelen kimeeler, orada fazla geınl tahrip etmişlerdir. 
vaziyetin sür'atle fenalaşmakta Finla.ndlyu bahriye&. 55 tamı sahl1 
olduğı.ınu söylüyorlar. Şuraya batarya c ısı ve 14 tavynre tahrip 

buraya yerleştirilen mitralyözler etm~ir. 
buna alfutıetir. Bu mitralyözler, Ladoga göltlndo, l!"i:l!Andiyalılar ıo 
bazı Fransızların idam edildiğini tane gemi ve top çekeı:. 6 bll)1ik duba 
bildiren ve acı bir kin 11yand-ran tahrip ct.ıJti31er, ekRrls! motörlU kD. 
haber~ karşısında. yl).pılması çtik Ç1lntnlardan ibL"'et 42 gçm1 lğtı-

muhtemel tezahürata, aynı .za.. ııam eylcm~el".dir. 

---nketimiz 
na taralı'\ lnct 6BYfüda 

ne bugllnlln fkti Mi gı:..rtınnna uygun 
mod:ı. ıc t etm<:k irin u.Uncvverlcrtmı. 
zin ve sanatkfırlarımızl!l dUştlııdUkle • 
ri nazari olmakuı.n ller• gidemiyordu. 
nu J tc ı adm tl:'"zllcn:ı tl!yUk bir ro 
oyıınyacrıklan §U'h('S!z .r. 

l:lugil:ı. genç kadm t"r-.. Jcrimlzden 
Hurı ın Er rulun a:ıkethıiZe verdığl 

cevabı okuyorsunuz. 
Halk parUsi, Emin!» !J nahiycsı he.. 

yeti id 1 csınde yru 1uanda yıı.rdnlı.. 
;;er er ccmlJcUnd ııza tulunv.n Ht.r 

rem Erkul, bu mesel .}ı .talıetmok Jçlıı 
ıçtimol bilnyc:mizJ b r ct",S~ikl!k ya. 
pılmasınm ~rt olduğ" :::u nöylUyor ve 
diyor ki: 

--l.Bu mUbim ıncsel yı halletmek, 
görUndilğil gıbi J o ' y lı :r Ci doğildlr. 
KaduılıırmU%m .nifuJııl. ~ ccğlOtirnıek 

uı.zımdır. Eu!!Üll ;c)' Ç> a.dmlar -
h kl.kall s y1emü llzım,,.Qirsc, bu ika 
dml&rdan hemen hcpsı 1.3.."llllllll§ kim. 
sol()rln lmrıbrı ve h m~ıreıcr.dlr -
Sade .giyinmeye §lc1det1e muhallftlrler 

M el bız b1r modcl ~osteririz. kn. 

dm bu modeli beğmlr, fal :ıt ke:nIDUğln 
den b!r ı;UrU rutvc1cr yeytlrn'. 
Şuna emln ohm ki, Jmdm ellılselcri 

nin pahalı olmasmm en milhim sebe
bi gar.nitnrlcrine Vttllen parndlr. sa.. 
denin daha zarif olduğuna .inamın pclt 

az; kadın vardır. 

Gostcrd blr elbilx.-yı inooacn 
inceye tctklk etlllttcn pcnra ~nlr • 
ler. Fakat: 

- Bu elblsc, derler, ,gU:el, güzel a.. 
ma, çok l!llı:Je, fW-asıIU1 'bır çigck :flAw 
caomcz n:ıin;n!z? Sonrn şuı:asmı da 
btızblllU yapın.., 

Görüyorsunuz ya ıkac1JI::1ardaki dU-

ııuncoY1-
B.ı nım!yeU söküp ~ :tçtı.. 

mni bünyeı:ci%do bir -d~i§fkllğtn P. 
pılm~ı lğte bunun iç.n elzemdir. 

Modaya uymak ve <17k gczme'lt ~ 
gıdaamı dolayı:;ile lilbh:ıt"ni fed eden 

• pek çok kadml:ır vardır. 
Biraz evvel de a!S~ g1b1 

günkll mod:ı.yı yıknınk )aıl 1bır mocıa 
nm icadı De aeğil, kökleam~ olan zıı.. 
rarlı zUınlyeUcri s!SkOp atmakla ka-
b!l oln.calrttr. KADI l KATABAL 

Yenika ıda 
bu sabah kaza 

Bu sa'bSh Ycmikapl tren is • 
't&ayonunda. .çıoik :fcc:i 'lbir ikua ol. 
muştur. Yenikapı çeşme sokağı 
28 numara.da oturan Zc1ı:m 'Orc:s 
.isminde bir .ihtiyar kadın, sa.bahle. 
yin kömür almak için evden çrk.. 
.mıştır. Zebra tam tren ~o • 

manda, muka.bcl.e bilmisil olarak Hava kuvvetlerl ve Jen\oa dal! topla. 
Alman askerlerini öldürmek üze. n, "25 haZlrandan u -0yıtııe ka.dıır 120 
re vukuu muhteml taarruıJ.aro bombardmıan tayyaresi, 281 avcı tay 
karşı koymak için yerleştirilmiş.. yares.1, 2ZI kep! tayyare& ve ti :tane 
tir. bağlı balon ki ceman 429 tane hava nundald raylar arnmnfüm geçer • 

Şimdi, vnsrtam tahrip etmış!er ayrıca lD :tay. kcn Yc§ilköydeıı silraUe gelen 
<>rta!ık ~ktank- 5 ~on iğtinam eyıemlşJetdlr. , banliyö treniyle ~~tır. 

sonra pek a.z kım.se sokag:ı <tI yare. TJ'en Yenikapidan eltsprea ,geçece 
makta.. sine:maya ve tiyntroya Bu hesapla, d~ın mylat.ı, uçar ~. d sil.r' il olmis Zehra tc • 
az kimse gitme1rtedir. 1 en tahrip edilenler h::ı:'ç olma.k i1zc:. ~ nı rln a e ~ ,,.,1 ... .......: 

45f raknmma b:lllg o!maktadll' e ıa: a. ~~. 
Meınlc .:?tin her tcirafında tev. nı Ealrh tarafındı ra 10~ Tren halkın tıağtrmasiyle dannntı-

kifat eevam etmekte isede bu an w. m ma sadn kıı.dm parça parça olarak, 
tedbirer, fabrikalarda ve czcüm- ta mzaraıı e ır adedi denek fazladır. ölm.llştür. 
le Elermont Ferrand ve Saint .. BUtıın nsenı.nm y:aıı h~Uz tesbit c- Kötu ıblr tesadUf olarak, trenin 
Etinnc'cle vukua gelen sabotaj <lilmemiattr. son tcirerleği kadnım cesedi üs • 

hareketleriyle ka~aşalıklnra mi Amerikad n Rusya"a tUnde dtınnustnr. Vak'aya müd -
n· olamıyormuş, 1 ö.ciumumi Sezai el koymuş. Tabibi 

Marsilynda. ltalyan mütareke Bir Kızılha~ heyeti gidiyor adU ~c~ cesedin defnina nıh-
komisyonu ô.zasının, Vışi maka· Vn lngton 18 ( .) - Birkaç gtı- _s_at_v_e_r:_:mış_Ur_. _______ _ 
matına müracaatla, ıhimaye ta.le. no kncbr Allcn Vardeve.ı!.n riyasetin.. 
binde bulundukları söylenmekte- ao Ru.<JY&ya btr kızıltıaç heyl\tl gide_ 

dir. cekttr. 
Bu arada, son zamanlarda bir Mum:ılle.}h 1911 eeı?l':ılı:de de btr kı-

<;Ok sıvil Almanın geldiği M.a.rsil. zıllıaç bcyetlnln ba~ın Rusyaya git. 

ya milstesna, Fransada Almanla- m!§U 
nn savısı artıp eksilmemiştir. Heyet RUByanuı mUcstliecl tbtıyaçın. 
S· rk cephesine giden A:.r.:..an kı- rınm neden tbarct oıduğ-unu tetkik e. 
tal;U'llla mukabil. Fransa neka- ~ecektlr. 
r etbanelerinc yaraltlaı s;P.lmek- Rusyaya gondımlwık llllçlıı.r li:ı.ur. 
terlir. Jnnmaktadır. 

HiS VE AŞK ROMANI 

Hid:ıyet h nım Meliha Cemalin 
bu son sözlerinden fev'knlMe mem 
nun kalmış olacak ki göğüs ge • 
çirdi ve: 

- 'Parayı fcıda ettikten sonra 
dünyada ynp:dnuyacak ~ yoktur, 
dedi. Hatuı. istemeniz :uzn.ktn, ı .. 
zın görmiyecei;iniz ve hiç kimse. 
rıin bilmiyeeeğl bir yerde bir de 
sUtninr. bUlınak mUmkündür. 

- Evet evet. Jk.n de bunu i~
tzyorum. 

- Ben iıepslni yoluna. ~O.} arım 
h.ınnn fc>~d mğim.. Siz, hiç tela! 
etme)'in. Çok ş{ikür ki ölum mı 
'M. c tabii ... Normal. 

VP. Hıdrıyeı; Melih:ı C~lın !ku. 
ı.ıguı • eğil rc>k ljU sözleri illive et· 
i. 

B ım b Iediy de b r ahb·. 
m var, cvvcke bir kere dn.ha ba.. 

a bu g; l b r fşte Yardnn etm 
t1. Ben oimdi kendisine müı ac..: t 
eder, (OCUğun Mnntcla<Wd 1 . 
host!lncmde doğdu~'UllU ve ıu: 
ınm çorof.u brrnkarn.k kaç 

SÖ.} lenm. Bu ~ekilde birçok ' 

1.ar oluyor ve hepsi de gayetle !ko. 
l.ııylıkla ka.panzy<11'. Sizin kilrük de 
terkedilmiş diğer cocukl:ırm 1is _ 
tcelne kaydolunur, olur :biter. Son 
ra kızınızın ölilmU meselesi kalır .. 
Siz lahit Nnzanı göğüs !hastalığın• 
dzıa ölmfi~ gilrl g&terebilirsinlz de 
ğll mi? Hem lbu ~ilde son za -
:manlarda Nnzan ıhnnmım ni.çin mk 
mk dışanya c;ı'lrnındığx da a.nlıışıl. 
m~ olur. Sonra esasen Kal'ŞTYa • 
.ka fevkahde tenha.. Harp halin• 
de bulunuyoruz... Kimse vazı;vetcn 
l}ilphe etm<>z, hemes kendinden 
btfunış, yanındaki evde ne olujor. 
rc-Jcr geçi)or, merak bile etmiyor. 
'Bu da ızın lel!ketinizi tnhfi! r. 
dcce-k lbir scl>ep sa.ytlmalı. 

Nasıl, sizın tıinnetçi Ha e kn.. 
dırun zj;"'Zl mıdır del.'.il mi? 

-- E,·et ... 
l.>i.ye Meli.ha Comal mırıldandı. 
- J.lıtf n çağırın da b'r-dZ ge~ 
'I. 

11 1 dak a nra Hati ... kadın 
ır ri e gir . :> z lnplarmızı ol • 
mu tu, elleri tıtri}or. yeni doğ • 

"Japonya çekilmelidir 
~!'"'&~ara!ı 1 68yta.dı\ 

ti gösteren herhangi bil tı.lşaneye lhU... 
yaç vardır. 

Bu n!şane. Japouyan::ı milıvm.1ıc.n 

tamamllo oekllmesl olnbillr. Ha.ttA, Ja 
ponya. çini terketmek 8Ul'etle efkAnı 
sükQn t verınt'.digi müddetoe, böyle 
blr hareketin s:ıdece fJk admu ~ 
ctml§ olacağı %8.lll'ledilml'lttcdJr. 

muş çocuğu göğsü ıüzerinde ıSI1a 
yordu. 

Hidayet hıuum Hatice kadmı 
nnznrlıı.riylc lluı.~ederek sordu: 

- Sizden ~ kJmse bır ~ey 
bilmiyor, değil mi? Eğer tliz de 
diUnh:i tutmasnu bilirseniz hanı -
mefendl seni memnun edecek, 
hem de ıfe.zlasiyle memnun ede • 
cektir. 

- Xilçüğtl ne yapacaklar? 
Diye Hatice iltadm merakla sor

du: 
- Ne yapsınlar, süt nineye ve. 

recekler. Başka eekilde hareket 
etmelerine imkii.n yok GiL. 

Hatice kadın Hlda.yet hanımın 
sualine cevap verml'.'den küçüğü 
tuttu. Melihn Cemale doğru ruzat• 
tI: 

- Birnz oısun gonnek istemez 
misin.iz? •• 

cliha Cemal dudtıikla.ruu ısı • 
rarak güçliikle kontLc;abildi ve: 

- Hayır, h:ıyır, dedi Ben bu 
çocuğu hiç görmek istemiyorum. 

Hntıce kruim hürmeti br:rakıruı.. 
mnkla beraber biraz cin.rguı bir e
dayla: 

- Fakat hammefendict ~im, 
n1asumun ne lkclxııhaU var? 

Dedı, .Meliha Cemal birdeıılıj 
vıJcudunda J,rotkunç bil' yorgunluk 
h ssctti ve omuzlnrmı silke1·ek 
blzmetclsine: 

- Haym, venn ban ~ .. 
Dedi. O fına kadar hıddetten 

tltri~n H'ltice kndm: 

·-.:a-k e 
Çeteler 400 

kişiyi 
r er 

er 
RuibpOfite il8 (A.A.) - Nemz.etl 

jsag gazetesi Hersektc '1 ııbaz nahiye. 
sinde 400 erkek, kadın ve çocuğun 
te~Ct komUııist çct.::'cr! tarafından 
6ldllrllldU1ffinU lbildmn dır. 

Bazı nıleıer tamarnhe katicdllml§. 
bütiln evlere ateş verı.mı • Bo3na Sa. 
ray • Ragwıe flınenOlf~r hattınd::ı 

mUnakala.t durmu1'tur 
Haydutlar Belgrad i1 Sabs.ts a.m -

moda ~llyen vapurla ·~ g Urilmış o. 
:ıan erzala 'imha etmiş! r ..ıU. 

Teılh~çiler kaı;nıağa muvaffak oı.. 

muıılnrdtr. 

Rusya 1a gidecek 
Amerikan heyeti 
r 8 azadan teşe~dcUI etti 
\ a gtmı, l s {A..A.) - Ruzvell 

Rusyayn gidecek !heyet reisi Hani. 
:manl& görll§tUkt.eh SOI'ra,, Sovyet el.. 
çisi Umaruıktyi kabul etmiŞtir. U· 
maııskl, Amerikan i.stlh11a11l.tı hn.kkm • 
da ırapor vernrek l1zel'e yakında Mos. 

ovaya gidecektir. 

Panama bandırah bir 
vapur daha batırıldı 

vapagıon. ıs (:A.A.) - Amerikalı 

C§ba.ımı malı oıan Pana:na bandıralı 
14ontana vııpunmun Am .. rikadan lz. 
land:ıya gitb'kcn yolu torpillenerek 
battığı hariciye DWU'CU tarafntdnn 
blldlrllmcktedlr. Vapurun yirmi altı 
kişiden mllrckkep tayftı.a! tamamen 
kıırtarılMl§tır. Ta:yfada.:l tJçlilri Ame.. 
rtkalı değlldl. 

Hariciye ııc.zaretı, o~tan nm ev. 
velce Paula 1simll bir Dbniinarka ge • 
mlsl olduğunu Te deniz komLsyonwı • 
ca m1lsadere edildlğtnl s!Sylemektecllr. 

Ucıntana, İzlanda bük.Qmetlne ait 
kereste yükOyıe, 29 nğ"ı>btosta Vil • 
tnJııgton .. North. Caro:!na'da.D 1zlaıı. 
daya hareket etmlJtl. 

..... 
Loa4rB, 1S A..A.) - Atlantlk açık 

lannda :Mon~ ııdm&I. lıtr Amerikan 
ticaret vapunınun batırıltnı§ olduğu 

haberi RuzvelUn nutkı."llu SS;Ylemesın 
den blr kaç sant evvel ı;cımtştir. 

Amerikan ticaret gt'JIJ.Jerillf batır. 
makla AJman1ıınn Amcı1kayı kor • 
kutmak gayesini tnk11' etmektedirler. 

RuzvclUn -vermiş o'dı;ğu emir Uze • 
rine Amttikan bnrp gem'lerl mihver 
gemllertni, tayyııreıcrtı.1 rırıımıya ~ 
lam117lardır. Amerikan !Jc ret gemilc
rtnJ himaye etmek içiıı !Jloya emır ve. 
rllmiştlr. Amerikan harp gemileri ih. 
tıı.r etmeaen dU.5mruıu ilk darbeyi in
dirmeye ha.zır bulunml'.l.fa<lırlıır. 

lzlanClanın §arkı bun&n boyle ln • 
gillzler, garbı ise Ameri'kalılıır tnra. 
!ından mUdafaa edLlcc ki ir. Br.ı su • 

SovyettebliQi 
..... -.ııı:ıım ........... 

~ Bıııııt.arah l nci yfncb 
dulanmız Çemlkof şer .. ı:ı: tahliye et. 
ml§lerdir. 

10 eyıuıde cereyan edf>n hnva mu.. 
hnrebelcrlnde, havada Ttı ba\•tı. mcvd:m 
ıarmda, 53 Alman tayyuesi dU§tırlll • 
mil§ veya tahrip edfl:ıılı.-U.r. BiZ1m ka. 
yıbunız 82 tayyarcdJr. 

11 eylllld9 Alman tl'.yyRreleri mO • 
teaddit defalar Lcnlnuac oehrlno bO. 
cum tcşebbl\sUnt!e buillnıxıu§lnrsa. da 
her aefaımı(!a ıı.vcı tayyı-.1clorim1Z ve 
tayyare dııfi toplarımız t..Rratml1an da.. 
ğıWmışlardır. Gece 6a'&t 22 rad6ele • 
rinde, çok yt.!ksekten U!:Urak §ebrtn n. 
zerine varmağa muva!f&k oıa.n mllıı.. 
fent birkaç Alınan tayyaresi şehre 

rastgele yangm vo talrrlp bombası at. 
mı:ıtır. Çıkıı.n btrlmç yangın derhal 
söndUrUlmUştUr. 

Alman tan.nm maınm:ı.tn nazaran 
tayyarelerimiz vo tnyyııre dafi topııı. 
nmız Lenlngraa cıvarmcn ve LenJn • 
grad üzerinde 11 eyllllde ll Alman tay 
ynresi dn~nrmnııerdir. 

10 eylUlde deniz kun-cl!crlıUlz.I Fhı.. 
10-ndlya körfezinde birka!;l hUcum botu 
im romorkörler tarafL .dnn Ç"CkiJmekte 
olıın asker dolu birkaç :ı:navnn lıntırml§ 
ıardır. Bu kafile, FinlQ.nciya sahillerin 
deki bir noktaya asker ihraç etmek 
m:ı.ksadile go.lmi:llercll:. 

Fakat h1lcum'>OUn.rm:n Oerleyl§lnl 
farkeden deniz k11vvet~cri-.:r.iz, bunlara 
hUcum ederek evvel! blrf\.;rt ardından 
4: hücumbotu be.tırmI§lnrı!rr. Alman • 
lar, hllcumboUarmm tatırııdığuıı fark 
edemt!diklerl fçln, az s•Jn.-s romorkör. 
ler taratmdıın çekilen ııeA.cr dolu mav. 
nalqr g6rUnmu,uır. Bunlııı da btrlblrl 
ardınca kA.mllen b:ıtınimı;lardır. 

Dllşmanm Dl.nyeper nehri O.zerinde 
mlltc:ı.ddlt defal"1' kurmnğa te~bblls 

ettiği köprWer, her defa&ındn topçu. 
ınnmız tamfmdım tahrir• edllml§, bu 
arada, bu k6prlller tmcı mde, seyyar 
dubalarla karp kıyıya ,,e-çmeğe ça • 
lı§an 100 lercc .Alman askeri öldllrtll. 
mll§Ulr. 

RUSLAR DINYEI"ERDE BlR ADA 
lŞGAL E'J.Th.F..B 

Lonctm, 18 (A.A.) - B;B.O. 
Moskovadan b!ldlrlldlğlne g6rc mer. 

kez cephesinde ceçen hafta zarfında. 

283 Alman tankını tahrlp eyleml§ler. 
Dfnyeper nehrinde kAln Korfç adası. 
ru l:ıı;al etmitJler ve daha aaağıda. dört 
noktada Dlny~~,gatp lu~ geo-

erdlr. 

Kral Corcun teftişlari 
... llaftadf1 i IDd ııayrada 

b!rbu1e yer al.mfl cııan krii1 fırka 
.safları annnacn oo dakika mQddcUe 
geçıIÜ3 mUt.aldben :fırka kralID llntır .. 
do geçit yapmI§tu'. 

Bu JDDJlU\J'11 Uç maııic2ar lıMiııeye 

k8Z'§I b1r ihtiram ifadem gibi teıAkld 
ed.Uehlllr: ~tere tt>brlkalarmda. 
tank imal!l.tı lı;ln sar:fcdiJon fıızla ı;ay. 
rcUn neUcelerl ''Fra~ nıeydan mu
harebe!lind yalntZ bir t'k 1ng'lllz zırh. 
ıı fırkası bulunduğu devirdcnbcri 
İngiliz OrdUllUllUD htıcwn kablliycUnln 
yeniden tanzim cdllmlJ olması, ve n;_ 
hayet Rusyayn yardım elınek ve naz! 
zırhlı 1ruvve!.fnin Avru~sı:1an tardma 
çalışmak için Almanya.ya knrvt "ikin. 
el cepheni:ı n~lmnsı ~aksadll yapı

lan de'V&ı:nll hanrlıklnrd•r. 

Tetle bUtUn Atlantfk Aımanlıır için ı 
tcbllkcll mmtaka olmuş :ı.r. 

Birleşik Amerikııda imal edllıp fır. 
kaya ait yardmıcr cllz<itaı:nl.ara dahil 
bulunan ta • reler • fııllnnı.n mUra • 
caııt edecep;i y~Oııe hava kuvvetini 
t şkll etmemekle b r.ıheı - krtnııtm 

Uz rinde tcşekklll balinı~<' uçmuılar • 
dır. 

' Hanmıefendiciğım, dedi. Ne 
de olsa çocuğun ibUyük annes si -
Diz ... 

Melllın Cemal o nno. kadar sarı· 
sa.rcyken birdcnb!.re kan beynine 
çıktı, yUzl\ lnplmmızı oldu. Ve 
bir çılgın gibi feryada bı:ı.c:ladI: 

- Göturiln bu çocuğu. .. Götü • 
riln bu çocuğu. .. Onu i>ir daha gör 
ıniyeyim, İstemiyorum görmek 
bu p!çi. .• Nefret cdıyonım bu ço. 
cuktan. GötUrlln diyorum, parn 
vereceğim, her ne isterseniz ve.. 
receğim, fakat bu oocuğu c;ekin 
onUmden, slm götiirii.n, bir daha 
da getinneyin, görmek istemiyo -
nım, bu piçe tahnnınıUl cdemiyo "' 
mm. 

- Siz istcmiyors:ııuz onu ben 
alırım, hanımefendi. 

Diye Hatice ndctu hnnımma çr. 
kişrr gibi ıbağtnp ve çoouğunu lbü. 
tün kuvvetiyle gi)ğsUndc sıktı. 

Meliha Cemal iııçknıklar içinde 
yat.ağının Uze~ kapandı, ağlı .. 
yor ve Hlda~f't hanmun kolundan 
ç@rerek yalvanyordu: 

- Ne olur, siz her şe}le meF
gul olun... Beni rahat bn'fllnn .. 
Hıç hana acımıyor musunuz?. Bt • 
nim ölfimlımii mü istiyorsunuz? 
Eğer benim ölilmtimle Nazan ha.. 
ya bul~a'k olsa <ben bu ölUme se. 
ve seve :razı o1ı.ıcaE;'1'T!l, Heni lbını.. 
kın, dfuımeyin üzeriuı!', beni bu 
ka.dar Uzrnc~rten ze>vk ıılmaym. 

Ne yapa.yun. bu cocuğu rnıı-. 
iıe m ımım odenuyorum, bu pic 

benim hiçbir şe}itn değil, Ben bu 
çocuğu tanımıyorum. GöUiriin bu 
c;;ocuğu, nereye istenJeniz .ora.ya 
götürün. .. 

Hatice kadın masum yavru ile 
b raber evden ~ıkınca o ana ka • 
dar Meliha Cem.a.le JıAkim olan 
iddetıi, adet.il l<uhm asabiyl'lt de 

geçti. Bır hamlede ya.tağmdaıi 
kalktı. Hidayut hanımı cliylo it • 
ti ve doğruca kızmm oda.sma giL 
ti, ya:ta{;'Tn ayak ueuJU otıurou ve 
gozya.5}armı se~ akmaları 
için bıraktı. Meliha Cemal kalbi 
PaL"çalruınrak ş5yle .inliyordu: 

- Nazan, yavrum, bunu neden 
yaptm? Neden beni iOOyle bırakıp 
gidzyo.rsun? Şimdi artk Ya.lnız, o 
kadar ynlnlZlm ki... Kadri de as • 
kere gitti, sen de beni bırakıp ('.. 
bedlyete int.Btal ettin. Demek ar
tı::k dilnyada. beni seven bir ımah.. 
]file kalmadı. 

Hidayet hanım deriıal tedarik 
ettiği siyah clhiscleri getimı.Işti, 
Mellha Cemalin giyinmesine yar • 
dnn etti. 

Meliha cemn:ı bir tek kelime 
olsun söylemiyor, titriyordu. Göz. 
teri kuru ve ateşliydi Fakat bu 
haliyle her zamankinden da.ha gü. 
w gôrO.nUyoniu. Zaman zaman 
ellerini göğsU üzerinde e.tkıyor ve 
düşünüyordu: 

- Ah blr ~. Muhal!• 
knk kc>ndimde dJlın !büyük hir h'.l. 
i~ik hi:Eedcceğim ... 

~·~ 

eni ad 
muha ebesi 

--0-

Sovyet sözcusu l.ozo orski 
diyor ki. 

Çarpışmaların eşi şimdiye 
kadar görülmemiştir 

l..ond.rn, ıs (A.A.) - ı..enıngrııcllO 
nı mlekc in dilı'cr nlts:ımllc ıru::ııtıt' 
kestiklerine dair oL: rak Alınantar: 
ileri atlrdüklert idtliaıar: Lozovıkl t 
sllAtn girişmemekle b!caber r ddet • 
mlgtlr. 

Lozovski "bundıı çok mUbalA.ğn \at• 

tabirini kullanmış v" eu sözl rl ~\ 
ctml;;Ur: d• 

''Almanlar, ııcıırm ç· k yaklJ1lll 
olduklıırmı iddia ediyor.ursa d 1>' • 
Dingradı tayyarelerle bomb 1 P18 

muva!fak olamama.mıç'rudır. uını.tl : 
grad iyi mUdnfaa tcrtııntt.na sa!ı1Pı 
ve Belgnıdıı benzemez.,. 
Almruılann ll§ağt D.nycperi ı;e( • 

m ğc muvııtfak olup oln:ıııdtldarı SU" 

llnc, nus s6zcUsU, mUhurcbe gece ' 
dUz a vam ettlği için tam ta!sUAt ,ı. 
mndrğı, fakııt Almnnlnnn nchrl ı; 
mek tcgcbbUslerl Ruslar tar. 'ı:ll 
kmlmakta olduğu yolunda ccV&P ~· 
m~Ur. 

Sovyet s6zc:UsU Loz"v~t Lenı.ngrtı, 
nıubnrcbcıerl h kkında eu beyanat• 
bulunmu~lur: • r 

''Lenlngrad yolunda vwnıbulaıı çı. • 
pıgmalarm eııı daha görillmerniştlf 
Almanlar, bu kadar geniş bir ınu~ 
rcbcyo U.."'UD ınUddct dayanaaıazl~ 
Bunun için çabuk bir neLfoo a1ınıı1'; 
Uyorlar. Uğradıkla.rı ıı.yınt. ts 111' 
bUyQkttır. Alman tayyntE'lorl, U'.fl 
gradı ctadi BUrette bo'!r,..,alamağli tn"' 
vnffak olam.ı.mıııte.rdır .• , d, 

Alnuı.n mnre~auarın'l&n biri, gil~ 
Uk eml'inde Lcnlngra~ın b!rkaç t1 
kadar zaptı ll\zmıgcld·l~mı MSyıenıl~ fi 

llmen göltınUn cenulıl. F&rldstnde , 
Lenlngradm dış müdafaa ııauarı 'b~ 
rtclnde bulunan Sovyet kuvvcj.ı , 
Lenlngrada taarruz etncktc oıan 
mıın ordusunun ccnahmı tehdit edl • 
yorlar. Lenlngrn.da gittm'kte olan~ 
lerl, zırhlı trenler himaye ediYOrı;, 
Bu zırhlı trenlerden btrl bir Fin nı 
rczcslnl pUskUrtmO§tfü 

Yarmki at yarışlarl 
~Baftarııtı i nca sayta.4' 

d girecek a.tlıı.r ve yanşlarm JJle· 
feleri eunJ.ardır: 

Birinci kOS'U: 
Üç Y8§II1da saf kan Arap e?t<; 

ve di§i taylara ma.bsııs. Mesai .: 
1200 metre. Bu koşuya . K~ 
SUlcykl Melike kaydedi'lın1liu 
Favori Melikcdir. 

Jıdnct iJrosu: ~ 
Dört ve daha yukan ya.şt3 ) 

rmı kan :ln.siliı: a.t ve k.tsrn~ı,r.ı 
mahsus. Mesafesi 24-00 metre· el1 

Poyraz, Olg , Cesurun gtrec 
bu koşunun favorisi Poyra.:7.dır· 

t':çuncü koşu: ,,,! 
Uç ve daha yukan ya taJd 

knn İngiliz at ve kısraklara :ııt8 

sus, Mcsfesi 2400 metre. ~O' 
Bu koşuya Dancli, Romans. 

mis~u'J, Gonca, Özdemir, Mitil: 
isimli altı at girmektedir. J<'n\ 
Romans. 

Dörrlüııcil lrn a: (11.andrJtap) ~ 
Dört ve daha yukarı yaşta • 

ka.n Arap at ve kmrnkla.rn mnbSIY 
Mesafesi 200G metre. ~"" 

Bom., Tomurcuk, Kısmetin o"' 
ceği bu koşunun favorisi Boradıf 
~ci koşu: ·ıl 
İki ynşmdn yerli saf ka.n !Jıgt . 

erkek ve dişi taylara mahsus. ııte 
safesi 1200 metre. 

Bu ko uda F. Simsa.roğtuıııı 
Buket, Demeti ile Salih Terııc 
Çobankm koşacaklardır Bu üç ti' 
ym arasından :favori seÇmek bit11' 
giktür. Fakat en göz alanı .J311' 
kottir. 

l\lilı;terek bahisler: - ""' 
İkili: 1--3-5 inci tosulıu'" 

~!ftc bahisler: z--.:3; 4--5 iıı 
ko~lar üzerinde, ilç]U b::ı.bis ~ 
-5 inci koşular üzerhıdedir:,_./ 

Bebek bahkçeside 
bu akşamki 
eğlenceler 

Bebek beledi;ve bahçesbıdc geQd1 ~ 
mart.esi gecesl lein lıazrrıaınmıı 0 

muhte,ml mflsamere h'.'lvanm mu?ısl"' 
fet1 yOzflnde.n yaprlamntnı~. 

Cumhuriyet halk partim EnılJJ 
nalı.lyesin1n hazırladığı 1bu m ııı 
bn gece yapılacaktır. 
M:Oaınere ba§lnrkcr ,!Bebclt ko)"l

111 

da denJz yarl§ları ~pll:Jcak 
mehtabın hariktılAde qrkıan al 
.Tapon ~elerl d!Illc:ıccek, GarPIP' 
garkt&D parçalar ÇP.lınacak. m 
c:e&belll içinde, aenlzdec Eaz ht') tJ 
geçecekUr. 
~vka~c rakııılnr 

~er de ayr.ea. 
bta' • • &Wlt.,......,.,.. .... 



.. SON DAlltKA - l& E'1'L'CI.. 19U ClJM~RTEst ~ 
~a-h_k_e_m_e ___ , ~ 

~tonlarında 
~lllNI BiR ERKEKLE KARANLIK 

SOKAKTA YAKALAMIŞ 
Kuınkapıda cereyan eden garip bir 

ıcıııııq 
vaka adliyeye intikal etti 

Ilı Pt cıvannd oturon ve esnaf. 
'~l olan Erm<::ıi.I va.tanda§ • 

~ :kı::;o~e c;~ıt~~:ıc~:m ~~ 
llra cvı,10 doğ'ı'u yollıı.nmt§ • 

il lt btr Uınknpnun iğrl tüğrU ve kn-
d 110knğrndan geçerken, kuytu 

it fll!llU halinıte konuoan iki 
'~Uı ,.e scvg~!lcrin rahatmı 

< ~ re gürtı1tfl.ııt1zce geçip 
<a mııur. 

lig tanı bu aıradn sö~gelerdcn bi
~?'asını yakmak Uzcro klbrttJ. 
~ v kit.nUn ı;ızğında gllrdtığU 

itan ile Agobun ak • b'.l§mdan git .. 
~ tC'Peıılı:.c fir.tynrnk elindeki 

"toııu Ycrt. dökWır.ll~ttır. 
t llt!tın S6rdUğU mnuznrıı gudur: 

\'ıtı n ~ hayli da ı;tı2el olan kızı 
' 

11 &arasını yıı.lt.ıın dellkruılınm 
%ttrırıı;, k nd!si.:u• doğru yas 

r. 

:: ~"rine Agop 
~ne S6roorum. Agavnl sensin 

'..k n di~" el vcrek <>en,. t11n • • .. .. 
"'il t' atıımı§Ur 

..ti krırarıııktıı 1"t.rı.sının sesin! 
~ z fecaau k-ıvr ... mıı ve can 

~ \"\ U bacald'ınna vcrcr k 

ıı ~ lnşıaı:nı~tır. 
r ınu , As:t\V!\I kaçını§ ve 

tıa karanht.\ kızını bir ttır-
lınag-a -nuva!fıı.k olamıynrok 
l\ 8oluva aolJ:va r.vlne d8rı. 
d s!ııı bekleme~e 'karar vc-r • 

~ 'lll 
ha karan mut~\ r: Kalın bir 

"' Zırıanuş, Age.vnly1 bir temiz 
it a~ı:ıetmıııttr. 

11 
Agavnı d ÇC"lr korktuğun • 

~ 
111 
gcı~emı11 ve Agop kansının 

't tlU t seuı.sı lle tı1rnz k1nle~
l'ı> 'l:YUmuJıtur. 
~. Oir akra._ 

Otu 
a geç \aktc 

l'(!uktan sonnı kalkmı~ 'liC 

'ç'e gelerek coahtnn ile ka.. 
~lı.tıı lrlp Q<i:ısI:' kapanmıştır. 

t,. "aka bu kadarla geçl§Urllmlj 
· Sababıcyln e•kendcn kalkan 

7 • 

Agop doğrtıcn im.mm od11Sma gltmııı 
ve kcndlsinlD geldiğini bğrcnlncc bir 
k6~ye brraktığT kalm oopasını kap • 
mı§tır. 

Tetikte olan Agavnl bunu da farket. 
mlş ve takat sokağa k!.c:ı•myoro.lt bah 
çeye :tırlamı,ı.tr. 

Tabll babası da arltaamdan gelmiş 
vo baba kız bah~edo c.?bennem1 bir 
ltoşuya bB.§lamıaıardır. 

Agop he:n kızını kovnbyor hem de; 
- Sen! b1r elime gc,f.rm;em, öteki 

dünyayı boyladığm sııncmr Bunu böy. 
le bl1esln eml?!. diye bağınna'ktn -
dır. 

Bu v9.%lyet karsısındl\ Agavnl 'ba§1. 
nn gelecek teblll:cy1 nnladıgmdan o da 
babasından kaçmakta, l'~·m de komşıı 
lııra i§iltirmek Uzerc ıııs.ıı•e bnğırmnk
ta.dır: 

_. l§ltınoorııunuz. Enlrıd luıtnı babıı 
yı niçin yakalamoorsu11uz. Can kurtn. 
ran yoktur .• 

Ve nUıayet babasının r ınc dll§<!ccğl 
nl de anıayuıcn, bUtUn km·vetı !~ J;en 
dısini toplamış ve komı;u bahçenin cı. 
ti üzerinden 6tckl tnrn1a n Uamışbr. 
Agop her §Cye rnğmeı. Aga \-nl)1 ya • 
kale.mak istediğinden o df\ arkuın • 
den çiti nşınl§ ve kovalamaca kom!1U 
bahçede de devam ebıı1 t r 

Bu Sirnda gUrWtuyi~ i~•tcn komşu 

lar da pencerelere uğ:ıımı~ ,.c babayı 
tc8kin elmeğe başlamı~iıır~ır. Ancak 
Agop: 

- Siz ne kanl!ıorır ... ıı.u. 1 Beni ke
paze eden cııllldı at cdccrğlm! diyerek 
kendilerini .susturmu.ııtu·. 

Bu aralık öyle bir şey olmuştur ld 
Agobun elindekt eopa fır1&.mtş ve ağ. 
zı bir kan§ ııçil: 'kalnıtour: 

Can havliyle yıldırım gibi ;koEnn A

gavnl. b3bçedeld ağzı aç!k kuyunun 1.. 
çlne uçmuştur. 

Agop feL.'ı:kcU anıam: '°e bu & feı 
ltomşulıın ımdadfl çağmnağ1l w a. 

mıştır. 1 
1''akat t.esadWe bnkın, ki komııutnı J 

6U soğutma1' üzere bldmç !liie:Yi ko • 
vıı.ya doldurDlUJla.r ve hu)uya sarlut. , 
mıılardır. Agavnl 81JYC1 d~r dQ!';TDa 
tekrar su sntbmn çlk--m 'kovaya yu • ı 
p~ ve ııyaklannı l.,;Uıc geçirereh 
covanm llzc.rlne olu!lIIUjit\."T. 

Yctl§en kOD'.l§Ular lbW..b!r gUclukle 
bcnç kızı kuyudan ~u çel·cı· gibi yu!rn
rı çıkarmı§tar, ancak t.a.buuun elınc 

ter~ ebnemlşlcrdir. Z'•a Aga,·nı 

ötesinden berisinden yara'anmı,, bir 
hayli d su yutmu§tur 

Genç kız §imdi tedavi altmd:ıdır l 
.Agop hakkmda 15':! meddeiumumiJW 
tarafından yarııJamn;ığa ae blyet 
vermek suçundan tak!onta girl§Uml~
tlr. 
Yakında ba§lıyacak ol:ın Agobun 

duruşmasmm, heffı kw §ahitlik edcı. 
ken bir hayli mnraklı olncağma şUpbe 
yek tur. 

ADI.in~ ~IUBABt.Kl 

- Ha.rıgl vaziyetten ibahscdi
yorsıin? Benim artık Sadi 'beyle 
bir alakam kalmadı. 

- Sizin alfıkamz k~lmn:mış 
olabilir. Fakat, Sadi ibcy sizi çok 
seviyormuş. O alakasını ikesme. 
.mi. , ne yapacaksınız? 

- Bundan bana ne..?! 
- Fakat sizi ço'' seviyormuş. 

Sizden aynlmaya.ca.kmıs_ 
Bunu işitince ltahkah<!,Yla gül· 

düm: 
- Bni yüz ki · de sevebilir. 

Sofi! Fakat ben, bunların arasın. 
dan ancak gönlümün istediğine 
varabilirim. 

Sofi önüne bakarak bana §U 

izahatı verdi: 
-- Ben sizi çok severim, 1kli· 

çükh~mm! Duvduğumu ve gör. 
düğümii söylüyonım: Hanıme· 
fendinin bahçeye indiğini gör. 
mcdim .. Bah.,."e kaµısı ~gırağı-

Herşeyden evvel kendi ken
dimizi iyi tanımamız, doğru 

ölçüyle ölçmemiz lazım 
NE gtmptir, insan, her §C')'den, her. 

heıten iye tanıması laz.ımgelen kendi.ini, 
belki herkesten ve her şeyden daha az. 
tanır. Ha')iatın her .aalhasında d a en bü. 
yiik eksikli.jji. bu kendi kendimizi tanıma. 
maktan ~luyarız. Ya kuvvetimize inan. 
ma.z, yahut kuvvetimizi büvük flentlimizi 

yete diifürmiyecek, biz.e fırsatı kaybettir. 
miyecek ôlo.n §ey, bilakis bunun aksi, ken
di k endimizi tanrmamızdır. Mq hur -
dur. Napolyon marqal "Ney.,derı sormUf: 

" hczyat prugramın nedir?,. Jemiı. 

. , 
~arefillin cevabt .a olmuf : " Kendi 

kendimi doğru ölçüyle ö/rmek.,, 
her şeye muktedir görürüz. Bi:Ti mağlôbi. 

Hakiki zabıta vakaları notlarından: 

Korkunç batakhane! 
1918 senesı kAnun\,C\'V<: ayının ıı 

inci gllDUdilr. 
Vakit, akşam. 
Sular kararırken, Avrıılı~mo po

ll.s karakoluna Niktar lsırnli bir adam, 
soluk soluğa geliyor. Verd!ği ifadede 
diyor ki: 

··- Knsnnpaşada, (4ııld~r m~arlı. 

ğmda at;zı paç&\'1'8.larltt. t.ıkalı, kollan 
bağlı b.r adam yatıyor! 
Zabıta hemen b:ıreket.c gcçıyor. Meı. 

murlnr, t\şıkln.r merarlıt;:r:a gidince, 
Niktnnn gösterdiği :::e: de, iki mezar 
tnşı o.rasmdald çulrurde '\"e (lllUD söy. 
lediği \•aziyette 'lıirlsin1n yatUğmı hay 
retle görüyorlar. 

Adamcnğız.ın hemen eılerlnl, kolle.
rını çözUyorlar, nğzuıd ki paçavraıa. 
rı çıkarzyorlar. Tam vaktinde yctl§il
~ Çünkü. zavallı, neres nıamnmak
tan neredeyse boğulac'.llınlqı. Zorla 
kendınıı geliyor. HO\iyrtını uöylc an_ 

!atıyor: 

"- Ben, .muh:ıcırinı. Adım .Musı.ıı .. 
fa, babamınki .Mehmet Yol ln as.tın .. 
da amclE>lik Nllynnun. ôtcbcrl almak 
ıçtn hıtanoula gelmi§Um kt akabinde 
tıaşımn da bu vaka gcldı! 

Mustafayı, bir araba üo karakola 
., tırlyorJar. Hiç mecalı kalmn,mı:ı. 

c;aıı. gözlerini kapcyor. gClh kendin -
Jen geçıyor. Belediy3 bı?lüml, ilk te-
;niyl yaptıktAD SODI'.:'., Mustafa UA°• 

rııdiğl felAkeU ~ sözlerl izah edl • 

~or: 
Scnelerdenbe.t1 tasar.ut y pn ya. 

pu 2 5 lira blriktlrmlvti:n. Dort gUn • 
evvel. elıre ayak .atUm ve Gnlatadn 
bir otele .tndim. Kamın. açtı. Bir iş
kembe çorbası 1.çmclı: ls~ed.lm. Ka.&oye 
ekmek doğrarken, yanınıa, sar11.1m. 
palabıyıklı b1rlsi yaklaJlı: 

- Mcrmt\b&! Nnsılımı bkalUll ! . 

DedL . 
Bu adamı taruyamamv tmı.Seıtnu -

na mukabele <CWm. Am:o kim oıchı • 

gunu sordum. Bana: 
- :MUteabhldim! 

Cevabını ~rdi. limdi ıı:ercde çalı§· 
tığımı sordu ve kendisin' tanıyanına.. 
maklığıma hayret etti. 

- ArnavutkByU civarındaki eosc to
mıratmda amelelik ediyorum. 

Dedim ve ke.ndl kendime. herhalde 
bu adamın yanmda da çalı§ttm ki 
bana 8§1.na. çıkıyor, ta.r7..;nda dUşUn • 

nm ~Iındığını da ~uymadım. 
Hanrmefcndi mutfak önünde ba
na Sadi beyden bir mektup gel
diğin: söyledi \'C Leyla Sadiye 
varmayacak olursa köşkUn ka
pısı önünde intihar edeceğim 
ilave etil . 

- İntihar ederse. boş yere 
kendi canına kıymış olur. Zorla 
güzellik olmaz ya. 

- Doğru söylüyorsun, kuçiik
hamrn ! Zorla güzellik olmaz a
ma, Sadi bey bizim !töşkün önün 
de kendini öld\irurse, hanımc. 
fendinin yüreğine iner. Anneniz: 
"Ben bu rezalete tahammül ede· 
mem !'' diye söyleniyor. 

Sofi fazla durmad.L 
- Hanımefendi mutfakta bcnı 

bekler, hanımcığnn ! Gideyim de 
sonra yine gelirim. 

Diyerek, bana bu ha'beri/ v 
dih-tE'n sonra <X'-undnn cı'ktı. 

dUm. Esasen, muhatabı~, hal ve tav 
n emruyet telldzı ediyordu. O:rtelik, 
l§ vermek teklif!nde hulwımU§tU. ~ 
rusu ya, buna da sevlnuı~Um. O da 
bir çorba ıçtL Beraber dUkkAndan 
çıktık. Birkaç adım atbktnn SOJml, 

ı-- y a7.8ll: ı 

ı_S_,a_Wt._A_ta_ç_~· 
mlltcahhlt olduğuuu lltiytfyen zııt. bir 
ahbabma rastladı. Bir fI?'BCI dUkkAnı. 
na girecek oldular. Bapa : 

- Haydi, sen de gel! 

Dediler. Her nedcnae g!tmtık iste • 
medlm. LAkin. ısrar ctt.ıcr. Böyıece. 
bir b:ırdak da şıra. içtim. Arkadan. 
cıgara ikramı ba§ladı. Lakin, bu, tu
haf ve ııcrt. kokulu bir nesneydi. Blr. 
knç dakika aonra iba§IIll oönmcge ~ 
iamıştı. Sokakta yürüyen adamlar, 
binalar, blrlbirinin UrrtUne yıkılacak 

gibi geliyordu balın. •• 
~e 10 ı:tuğumu anlıı. 11:'.&mf§trm 

Dedim kı: 
- Aman. bana mUsaacie edin. ote

le gidip yatayım! 
- Hayrola, nen var r '.Hasta mısın 

yo}\sa? 
- Bapm döntiyor, ga?'Jerim. etrafı 

cıtt görüyor ••. 
- O halde senl bir ar&baya blndL 

relim, b1z gı>ttırelim. 

- Size zahmet oımaam ••. 
- Zahmet ne dcmeknıi§. T l!adcmkı 

rkada.şlık ediyoruz. Seni, hasta hu. 
ta yolun ortumdıı. lbtnı.hmak olur mu, 
hiç? 

Bu sırada yanımızda lı!r araba pey. 
da oldu. Beni, A.deta zorla 1çtno sok.. 
tul r. A2. sonra kendirot kaybetın1şiın. 

Aradan ne kadnr r-..man geçtiğini 
bllmlyonım.. 

Gözlerimi açmca, çıp~k denecek 
bfr vaziyette olduğumu gön.niyeyim 
mi? 

Etn.ftmı:ı. baluııdmı, DCY!J !llğr8.dığtm. 
birdenbire anlnyamıyar~ mut.hl§ bir 
korku duydum. Basık tavanlı bir oda
daydım. Bir kenarda ulacık bir petrol 
llı.mbam yanıyordu. Pen«rcler, tah

talarla kapalı, ikapı da l•UIWydl. Ses.. 
lendim, duvarlara ·-w'dum. cevap 
veren bile olmadı. Bem nc:tım, hem de 

Annemin numaralarına hiç di· 
yecek yok doğrusu_ 

Sofiden 'bu malfımntı alınca 
kendimi tutamadım.. Gülmeğe 
başladım. 

Annem. artık inanıyorum ki. 
dessas bir san'atkar ruhu taşı. 
yor oynadığı rodderde muvaffak 
olmakla beraber. başvurduğu hi
leler de insanı düşündüıcce'k ka. 
dar derin ve manalıdır. 

Sadi güya beni ç<>k seviyol"· 
rn~ .. Eğer onunla evlenmemek. 
te lSrar edersem, kapnnızm ö
minde intihar edecckmis .. 

Baştan başn hile. 
Belliydi ki, annem bu gece sa. 

baha kadar uyumamış,. Düşün· 
muş, taıımmış 'iböyte bir mektup 
uydurmuş. . 

Fena bir tuzak değıl. Fakat 
artık böyle tuzaklara dü ecel: 
kimse vÔk! 

Annem bu uydurma mektup. 
tan Sofiye bahsederek telaş ve 
endişesini ibana akscttırmek. be 
ni acındırmak istiyor. 
Bwıu anlayamayacak kadar 

budala değilim. , 
Sabah ça,yım içerken, annemin 

haline her zamankinden fnzla ıı. 
cıyorum. Eğer benim ıztırapla
rıma iştirak etmiş }'ahut beni 
teselli eylemiş olsa,<lı. hk ~Uphc 
rn'k ki ona Kl\l"ŞI duvduğum bu 
a<'TVJ unutmav"acakttm. 

unuz! Acaba, bu vazıyeıle, burada o. 
!Umeml mahkQmdum; y~nJdcn feryada 
başladım. O sırada kapı açıldı. 1çc:rı.. 
ye, saçlan dağınık bir knôınla, ao)'UI. 
mU§ bir erkek gir'11. lz!r.uıdut gibi ibir 
beri!, Uçümtıze hıtapl&: 

- Gık dcrs~nlz, derın!zı yüzeriDl.! 
Sesinizi çıkarmadan oturnnuz! 

Tehdidini Ba'nlrdu. A..ma, ne mtlm
kllD,! kad'!l: 

- Yüwklerim, küpdemif 
Diye feryat ediyor, e:-kek de oııu 

teskine çnlışıyordu • 
Sizin anlayacağınız, korkunç bir 

blltalcb&.neye dU§MU§'Ulk. 

Tahminen bir g{lıı, b!r gece kadar 
orada kaldık. Ba.e. ya1LIZ ekmek ve 
su vcrm~le.rdi. Buradan cıuıı:l kurtula
eağımua dUşUnUyor, f&K .. t hiçbir çare 
bulamıyorduk. Nib3yeı, o Jzbandud 
gibi herif tekrar glirlln(!J kadınla c.-r. 
keğe: 

- Yürllylln! 
Dedi, Gnyrilhbyarl 
- Ya ben? 
Dlyc eordum. 
Cevnp yerine, kafama 'bir yuınnik 

tndlrd'! • 
Çaresiz lblr k~J'e btlzUldllm. 
Gene birkaç saat geçti ve o l&be.n

dut karpmıı. d;klldl. !Uıllarmıı balla. 
dı. .Atzıma paçavra ıtlk.adl Ye kafama 
da blr çuval geçirdi. E:tratıpu göre
miyordum. Omuzlandım. Sonra, bir 
yere bırakıldım. Bır kamçı §8.'klama. 
smdan, kaldırım taşlanmn ~ 
g{lrUltliden arabnda olduğumu anJa • 
dun. Bir mllddet gtWk. Araba danın .. 
ca gene omuzladılar ve bir ye. 
re bırakarak kafamdarı çuvalı çıkar• 
dtlar. G&lerlm, karanhğa ~ 

beni bulduğunuz mezarlıkta oldufumu 
gördüm. Kollarımın b:ığmJ ~zmek L 
çiD, çok uğra§tl.l1'- LO.kitı. muvaffak 
olamadım. Ağzım da o knd&r sıkı U. 

kanınıııtı ki nefes alaroıyordum. BU. 
tlln gün, yanımdan lrtmııe geçm iH. 
SUrün silrilne caddeye çıkmak :late. 
dinl. Bayılm.şm. Si% gi!'J!p 1turtıırdı
nız! 

Jıdustafanm ifa.desi !buydu Ye maoe
ırası burada bitmiş oıuycrdu. Fakat, 
zabıtanın lruıllyeU de 'b~rada başla • 
mış ve Uç sün soara, korkunç batak
hane, bütün mensupla!"! lkı meydana 
c;ıkart.ılmıştı? 

Fakat §imdi.. Ondan, ve onun 
ıztı~aplarmdan ziyade kendimi. 
kendi ıztıraplarrmı, kendi vaz1-
yeUmi düşünüyorum 
Eğer annem 'bira.Z sonra bana 

bu uydurma mektuptan ibnhscde· 
cek olursa. ona ne cevap verece. 
ğim? 

Gayet basit .. Vereceğim cc,·ap 
şu olacaktır: 

- Anne! Benim Sadiyle hiç 
bir alfıkam kalmadı Art.ık onu 
düşünecek halde de~ilim. 

En doğrusu da bu değil mi? 
Sadiye merhamet etmek ica

bedcrse, kP-ndisini bundan mene. 
den kimse yok. Vnrsııı ı,rünlcrec 
hatta yıllarca Sadi}'e acısın dur
sun. 

.y. 

Bahçeye ındım. 
Kameriyenin altında kitap o· 

kuyorum. 
Babamın erkenden gidışi canı. 

mı sık!tı. 
· imdi nerede} annemi~ kaı 

ŞJ karşıya geleceğim .. 
Bu jbtimali dü ündükçc sinir. 

leniyorum. 
Annemin uydurduğu mektup 

meseelsi berhalde onunla ara 
mızda bir konuşma mevzuu ola. 
<'ak. 

De1iğim çıktı .. Annem tela .in 
k'1Rkl<:'11 bahce~ e inerek: . 

MmwA .. - s 

Fıkrd 
www.rn:: 

Çare yokmuş 
~usretttn merhum t-Jr aabala erkeo 

flrken yola çıkar. Faksı bir mııı.baDo 
(;tcı00 tq oın kt,i yolur.u ke8enic no
reyo ~ttlğtnl eorıırlar; 

JI <>r.a - Fal:ın iş ~in fa.laa k&)to 
gidiyorum, d~r. 

- l'ok, d!Jc ClC\"ap \"erirfor; &en 

umdan ~nı.ya gloomezsiıı hOt'.a! 
-Ncden1' 
- Qilılkil öl~ @eD ! Sıe81 Kt1.. 

rolce tekfin Nllp göm~.k h<!pbnhıe 

borf! .. 
Bunu söJiy BÖJi<mıez de hocıa.ıım 

yaka ma 3-apşrlar; l!IOymo.ğa, ~ 

mıya kalkarlar. llora •ıamaıı., za,, 
maıı, 1 im \ 'Ur'' dene .. dinliyen 
ktmf l'aka paça, :mcrluıma malaaDe 
meıııcldlnhı tabuUtığuna gt"UriJ'lerkfn 
yolda ihlr bDdlj'bıo ras!gdlr, hocanm 
ijJdUğUDU, cmıuede l:ıululla.Amı ı&

llf ederler. Fakat 7.a\'nlh ac1am elle,,. 

rlnden kurtulmak i91• bla lıahamı 

bu1map ~: - Vallald, dıır, 
beni a.fledinh_. Kiyde acde im 
\ 1U". 

Fnlmt heriflerin~._,. blıu1 etılMllll 

nerede: 7.avnllı ~-- fa~ 
la f!!rar edl~ ba wefer boea dayı\. 
umu.: - ·ame, der, b1ç cıehhlnıa. 

Benim itim ııeııtdea daha 8ttifı'ri!f: 
'e ea"' ki ooel ~ıa. ~ top. 

l1111mtŞ, gitmekten m>5'ka ~ ydlıc.J 

NA.8BET.l'IN 

Kaybetmi~ 
İki arkadaş birlikte seyahate 

çıkarken, içlerinden biri gider 
her ikisinin de biletini alır Yol
culuk esnasında kontn>l ~ 
bilet sorar, ibiletleri almış olan 
derhal ceplerini karıştırır ve o 
zaman biletlerin birini kaybetti
ğini görere'k, gayetle masum ve 
müt ir bir taYırla arimdaşm3 
döner: 

-Affedersin kardeştm, çok 
müteessirim, fakat biletini ka • 
lbctmi§im .. 

Der. 
Ağrısız dit 

Hasta - Ağm;ız diş oeker 
misiniz? 

Dişçi - Her zaman değ.il. Ge· 
çen gün lbir diş çekerken bileğim 
çıktL Sancıdan deli oluyo?dum. 

-·Peki baba, anneme fnr 
§ey söylemem. F tzkat hesap 
vazifemi bu gece. sen Jlapa • 

caloın. 

- Leyla: neredesin'! - diye 
seslendi - Sadiden 'bu sabah bir 
mektup geldi. Zavallt çocuk s~ 
nin yüzünden ıintihar edecek
miş .. 

Anne::n beni kameriyede ,gö
rünce - sanki bir gün evvel bc
ni m aleyhimde bağırıp ~ğır.an 
o değılmi gibi - ı;ilerek yanı· 
ma komu· 

- Hele §U mektubu bir okuya. 
yım da dinle. Leyla! 

·ede -Olsa annemdi.. Daha 
fazla alakasızlık gösteremezdİm. 

- Tuhaf şey! dedim - sevgı, 
:..arşılıitlı olur. Kendisinden hQ6· 
!anmadığım bir adamın intihal 
etmeğe kalk1§ması !biraz gülün 
''c manasız olmaz mı. anne? 

- iyi ama. yavrun, bir de 0-
nun goziyle hadiseyi tetkik et
mek JRzmı. O seni - !biliyorsun 
ki - delice seviyordu. Ona bu 
cesareti veren de sendin! Şimdı 
birdenb're 6enin yüz çevirdiğini 
görünce elbette sendeledi .. Boc2 
tadı.. Böyle müthiş lbir haya 
inkisarına uğrayan !bir ~en.cin 
yerinde sen olsan ne yapardın'? 

- Ben mi? ... Herhangi bir se. 
~plc benden yüz çeviren. dalın 
doğrusu benden nefret eden sev· 
ı:dlimden derhal uzaklaşırdım. 
ÇLiııl~ü bn izwtinef.is sahibi bir 
• 1 
ın ... amm, anne. 
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~evıren: l'r1UZAFFER E.SEN 
Uu Kuponı1 :$hı.ıı.,rell C1iDdurUooeğı 

Pointe:r polisten bu izahatı lığıdır. Fakat onu hu eve bağ verme tlAnhı.n 11;0 ~u lhik1kada pa • czw •:qm-~~~~~~~ 
aldıktan sonra kurıuserle vil. layan bir sır vardn herhalde. mııız a.,recııı ıooktJr. te,;ıuo01e teklif' ----------------- ----=-
Jada o turan insaular ve bun. Gözlerinde parıldtyan biri- ı:onııcreu oıtuyucuıann ouıhtuı kal. İstanbul Fi vat l\1uark;;ı.be Komisyonuwı-ian: 
larla mıinnst bctlori olanlara fode, korkuyla t:tı·i yen du • aıak ıızere ~Ut adr.,..Jertııı tılld.lrme 1C9 Xo. ır uın: ,.. 

ıert uı:r.ım.) fabfl" 
dair görüştü. Korn\serden al. dakları bunu gösteriyor. Peı.roı, ofüı, askc:1 tnhr.ko.•ar vr devlctın sermaycs:ıc şııt!'tı. 
d b . h . Ak M f . 'IIA k iş ve ısçi arıvanlar: mUsLesr.a olmıık lıZE.re <:Jlerlndc lo ki.oluk bir tenelmt:n 8Z1!. ıııaKll~ 
ığı ütün ız3 at :llJ&'Ler ·:ı- ı Ü et' .. ış vı anm parma • • Lise 9 d!ln •.asulknr.mell, 22 ya. 12,5 kiloluk bir t~ııe ·<tl'er: fazla oPJlzın. 14.75 kıloluk btr te.nPlıf'df'Jl ı• 8 

- Fakat ne? hortun söyledil<lerine uygun. lığını açtıı, içeriye girdi ve şında zor şlere vücudu mUtehammıı rol, 15 kilcıu,.. bir tenekeden faz,':l motorin • ·Ma~ot., bı.luııd,, .. .ı.rııaı 
Pu. teı ba~lad1~1 sözü bi- du. Noterin de bu civarda mutfağın dö~eme tahtaları. bir genç he:-hangi bir ış aramakta.. nered~ t>ulundurdu.r·arım, cinsını mlKtarmı ba.ngl tarihte vt huııı.iell 

ti )n -• ;anlar.:fan 4ıoşlanır. çok şöhreti vardı . .Komiseri- nı yeniden muayent. etti. Mü. drr. (M. K. Demir) rcn..zlne yazıl · yaa olunıtuğunı: ve m!lhı.;aa fiyııt.n ve kendi ad!'esıe-ını bllclıren bir 
111 

Noter boğ'.ık bir sesle an • ki delikanlıd.ın bcs.hsederken, fettişin emin olmak istediği ması. nam-' u, en geç ır 9 &•l ııant 17 ye kadar mahııllın cm bUyUk u:uıkı)·e • 
1 noterden daha ihtiyatlı ola- ı bir nokta vardı: Acaba bu • 82 yagında, ellerindc.n iş gelen makhı17 mul<ablllnde Llldtrmelert ru!Jll korunma kanununun Hrdl!• -1 
< "llakta de~am e t ti: çalışkan blr karı koca apartıman t' istl.nat!en llftn olunur. 

- Fakat l;,eni, bu e~laki rak söz söyledi. çiviler, ölüniin C"tÜmüldüğü kapıcılığı aramaktadırlar. KalorUer. ~·>T: 
tef :iş'ı:en men için öldürme - . gündenheri Ç!karılmış olarak den anlarlar kefalet verebilirler. ı - Beyarıname mllnderlea ıı.m tevsik! ıcabettlğl takdl·C:e cvraıcı 
ğe lüzum yok'~n. Uzak bir -4- ı mı duruyordu? Burada baş • (A. 1 81 remzine mUrnraat. bite sa!Ahı;etü mrıkamn ibraz edı·~erlttlr. ~ 
ka a da buna kafi gelebilir. • . . ka bir ihtimal de l1atıra ge. • Ev\'elce OıırUIAcczc uuhillye servi 2 - Maı.ınc }n~tan beynnnanl'.eri 13.9941 saat ıs e kr.t:sr veri 

d. E ı·k· _1 l k Poınter kom•s.e~hkten. ç.o. k 
1 

lebilirdi. Ceset konulduk • sinde çalışmış bir l>ft\'tma, ayrı~ lat'aktır tı"l31 , 
ı. sasen em a ı :JO aşma , k l u- rwş diğer bir bayana '.tıtıya~ vardı!: 

ad ~t yerini bulsun diye ya • uza o ?,J'Y~n VI uy~. ~~ru • tan sonra tekrar çalnlmış ola Tallplerln müessese mUdtirlUğüoe mil ~lerlnl oıren bir maktclst ~ aramalı m•ıreaddlt devlet dııtreıerırıde ııtt 
pıhn bir i~tir. yerek ~o.ndu . "! ~l .yururken bilir. Bu takdirde ise, dna- J'tl('.natınn. tadır. < U.29• remz1ne 'llUracaat yapını~. tecrübe snht"IJ• e ıcış 

_ Bu kazadan sonra ki _ bazı ha?ıseler! z~hnınden tek yetin meydana ç.ıl~arılması- • Her cins motör vı- m:ıkinedec an "' Eskı ve yem yuıv oııen orta yaşında bir aile oabası aııeslll1 

tibinizi koğduğunuzu da söy. rar geçırmek ı.stıyordu. Mes- nı is'Liyen birisi çivileri çıkar lanm. Denizde· ve taşrada ~lı$11bl· ııhsllll. orta yaelı bir ttnynn kendi. :ıırmek meeburlvetınde buıunııı' 
ıek hayatında ilk -1~fa olarak F J f . . 'I lirim. Mesıeıı.ım mal:i'lt .. tllktır ls ine mUan.tılp bir I• ıırıımaktadır Ev dır Şoför ehllyetnftmcq1.,• >ııılt""' 

J • • B ı ı·· . . . c"' .. t. mıştır. atat mü cttış c_ıvı e. " ~ " I" eırnıı.tın. una neuen uzum h k ıı~·enıerln ('r• 29 Roal) resmine mil- şlr..rl ve yemek 1e yapat-Uh tF.G.D.) nan bu din" adam. her'"ftn,.. 
~ ıçerısıne za.ma.n me umu a ri ı'nceclen ı'nceye muayene et .:nn .. tıo.n. u. .. .... ,.. göriünü:z:? b J k ·~~ •emztne mflracllnt "'q!' yapabilecek btr fktldardar.:ır [.! 

I !oter tereddüt etti: rışmıyan ır ~ınayet e arşı· tikten ve çivi yerlerini de dik • Kız enstıtllsU dltcl, ım;mmdan • M:.ınasehede 2s senı~J<T razıa tec. ıer!.n Boğar.kesende KR.ra.tta~ el 
_ Resmi seb~b vaziefesi- laşmıştı. Katıl haf~aJ_arca ev: katle tetkikten sonra bu ikin- mezunum. Bir yerdr çaıışmnl< ıstıyo. 1lbes: •.an oir :ııuhastp \'&zınaoeıerde sinde 79 numarada Yaşar 

ni i" "lal elmiş olmasıdır. Bu vel yapılm~ştı~ kaHl ıse helkı ci ilıtimalVı imkantTZ olduğu. mm. Kadıköy ve M,.du tarafı ter- .reya 1!ğer tıcar1 nUessPıı ... erde ~ a. mııracaat. 
yarın belkı b~r.kaç 5aat son- nu anladı. Çiviler valnız bir clh olunur. lstJyenler Unber de (Ka. ·amaktadıı Raftada olrka~ gtlb veye • 16 yaşında mal' vazıyet1erl 

sel .. h tabii yalau değildir. ra. yakalanabılır. Yahut da defa çıkarılmıı:.tır. Şu halde dıköy L.G.> rcmzlnı- mektup göııM- ,ırkaç saat de calışnbilu tN.M.) yıslle tahsııını orta 2 dP b~ 
Fal at tamamile aramızda h k I d ~ reblllrler. ·emzıne mflracaat mecburiyetinde kalmış bir ııa1 .. ,_ 
ka[m~ ·~ §artile bu işin hakiki ıç Y_~ a ~nma~ •1• .. w bu tahtalar ceset, uöıeme al. •Hukuk fnktiltesl em: srnıfmdaymı • Evtode 11a1ttııosu ou•.u:an genç "ili ve yaşlle mtltenaslp bir 1§ • 

1 
1: ı · · .. l' b ı· · KAt' . ~-ufettı§ tafı.ılatını ogren • tına konduktan scnra ~ı:ekrar Eski ttirkçeyi bilir ve 11Prt daktilo ya. ıuı blr bayan ta.zıa yazı ımnı 'laMcte tactır 25-10 ııra ue çalışab!llf· 

ıe .::.> •• 1 soy ıye ı d ım. a ı. d - k l b ~ f d ı 
bi.nıi:ı he,aplannda ufak te. _ıgı .va a arı ı~ -~ a a ı~ çivilenmemiştir. Doktor ka _ zarım. Bir avukat yanmda veya bir .,,a?..dmnak ıstıyenıere enven nyatıe saya) remzine müracaat. 

zı~nınden geçır~ı. Evvela dının ölümü üzeriıtden 4_12 bUroaa ehvPn Ucretıe çalt~abillrfm vazar mektupla U\lell. saır Fıtnaı • tyı bir metodla eransııca 
fek ~·a:: ıclar vardı. Onun İ- mıster Ak.shor.~un ttaşına ge • .hafta kadar zama~ gPrmİş ol Haber <H.N.F> remz'.ne müracaat. rokak numara 22 ye muraca.at 271 ıtr . lkmo.le kalan talebeye c1trf 
çin 1 :cıı ısine yo! venneğe l k I - E ku -:ı- * KR:abalığı olmıya.1 temiz bir aile • Si.nema ışıer'.ndcn uıayan t>1ı rıur. Asianhan perşembe pa.-rt-ıJ 
me bLr oldum. Bu katibi koğ en aza 1 e ugraştı. n v. duğunu söylemişti yanında yemekll veya yemı-kstz pansı ~at ehven ucreue oır ~ aramaktadır .ata bay Handeli vasıtaBDe 
duf 1 ma çok üzüldüm.. Çün. vetl\ ihtimale göre, sahibinin (D::Vamı var) yon istiyorum. lsteklllt-r <20096> No Ketaıet ~reblllr. tReklllm) nımztne mUracaat. 1 

kü ;. ·ki adamdı ve bu huyu. hastalığı sırasında villadan ya telefon etsinler. aıUraraat. • Otelde kAtlpllk etmek ~' 
aıı.agw ı yukarı mesul sayılan • Türkçe, tngUtzcc, fransızca alman • 28 yaşında. askertltt;e ata.kası DU. raya "'ide bilecek 20 yAııınııa ......-

olır.noak ıı.artile b•.ı meslek'Le ~ " ...., rl :ı: mister Akshortun ba§ına bu ca lnglllzce bilen bir gene; ders ver- unmıyan yem ve eski yazııan bilen genç aranmaktadır lstıyen'•' dl' 
çok muvaffak olacağına da kaza geldiği vakit öldürülen mek veya, tereUmanlrk için 1.§ a. t>eka.r blr genç, odacılık kapıcılık. g1. ta zarfında sabahlan oıı.a ıı-~ 
!ÜÇ··- :· "klu'. Bu rfelikanlıyı genç kızın cesedi villada bu- arat.maktadır. (Lisan> remzine mUraeıı. bl bir tş aramaktadır. (8.A.) remzine dlkpıışa camı sokak 12 nu- ~ 
yar. " ptilası bu hale getirdi. 13.9.1941 müracaat. mlrllye aıUracaa.t edebııırıer· ; 
Şiı · bir si~or!a kumpan. lunuyordu; Pointer, bu kaza- 19 ıı; Radyo caz ~ı.oc Ziraat • orta yaşlı blr baya"l gtindUzlerl • Ortamektep talebesine u Qcreue zamanda okumak ıstlyen terdi' 

nın noterin villaaya gi'a.mesi- J9.8t> AJ:uıs Takvtml ev 1.§Iert görmek, ak§amıan evine dön tran.sı:zca ders1Arl vertllr. lkmate ıca • Türkçe ve tran.aızcayı ııı111'' 
yaaıı.a girdi. Şimdiki vazife. ni geciktirmek için yapılmış 19.·l~ Scrbcat ıo ıı.10 Dlııleylct mek istemektedir. Yem"'k yapabilir, ıaoıar oazırlatıJD'. lP&rta) remZ1.De oııen genç bir bayan sabab .,..,, 

ıinde eline para geçmiyeceği olduğuna ihtima! veriyordu. daldka l!ıwklerl ev işlerini lyi bilir. Kimıııestz ~ıı mtıraca&t. de.o aonraıan tercUme ışıerilld' 
için muvaffak olacağını ıa. Zira öldürülen kız miı An ıo.r;~ .F.skl 2Uö uonıışma bir baya da bakabt:tr. lstıyenlerin • 17 y~mda bir genç, aile vaZS ll§mak Uzere ıo aramaktadır. ıF 
nmm. pcsrevler (GUnün {Ar. Se) remzine mUraeaatıan. yett yUzUnden ll:?rha.n~ blr lşt• u cadao tercUmeler de yapabUlt· 

_ Size son bir sualim var. Giıburundu. Eğer mistera 20. ıo Jtadyo mesoıeıert} * FakUlte mezunu btr genç, Uııe ve ııır uereue c;al1'mak mecburtyetıJı r. ı remztne aıUracaat. 
Lza •anında: ytı1:rdımıza ko _ Akshort cesedi görmü~ olsay Gazetesi ..a2.oo Salon ortamektep taıebelerllle ıt.esap. cebir, 1edtr. ı Hamdil rtmztoe m""'•rn11• • Orta. 2 den aynl:ıuş 16 oJf 

dı onu tanıması çc.k muhte • ZC. ·~ E Jd lstan. orkestrası kimya v.ıı.) denılertnı yermek tBte • • 17 yaşmd:ı tiSO t de ıdmsem !ıh kimsesiz bl: genç öğledt;ll 110 

fUl•&dam kimdi? meldi. Bu kazayı nisbeten ha bul kabare 22 so Ajana mektedlr. (Y. Akın) rt'll!Zine müra. ~enç iş aramaktadır Yazuıı güzel vt müessesede 1ş aramaktlıdll'· 
- Mister Fri, !Uracıkta prkr vo 22 • .s:s Salon eaat. riyaziyesi ıruvveUid.lr. (.Li..X) rem. (T.R.> rem<tine mUracar.t.afl. 

Bıf, Ştritde ba!ıkçrhk yapar. fif yaralarla atlatmış olmak- ka.ııtolan orkestrMI • Yemekten ve yemek aervlslnden mıe mtlracaat. • Orta Y'i§lr ve emn:•reu• oıt, 
Kazadan sonra beni deviren la beraber noter kaza günün. anlayan bir genç otel veya lokantalar. • Hemom mektebi mezwıu bir tıa. btr ailenin yalnız yemt: .• şıerıo: 
cani haklunda h~lki biraz taf den, bugüne kadar villaya Askerlik ilanı da 1.§ lstem'3ktedlr. (J:C.. D>m remzine yan eviııde her türıo e.njoekalyoıı yap. mek inemektedir.Bayar s.V;,.., 
silat alabilir\m dive kendisi- uğrayamamıştı. Müfettiş bu Trumlm Askerlik Şu~ı l&e başladı: mUracaat. ti t maktadır Omer Rll§tUpaoa eoıtagı lmnu Tarar~ba§I Macar runuı ao 

kazanın tasarlandığından ve 1 - Şişli, Taks!m, HaYköy nahiye· • Ticaret Uses!ndcn mezun, eare No. 84 e müracaat. ~ cO 
le tekrar konuştum. Sonra o- ıerl hududu dahlllndrM bUtUn esnan ten anlar ve bir mUesBllıM=Y1 idare ede. • 2• yaşmda tUr.ıtçe, transızca, rum • YUksek mlmarlıılD a tıJl 
tomobilin köseden hızla dön. \stenerek yapılmış olduğuna erbabına (Yedek eub:ıylar hariç) mU. bilecek bir genç iş araınal{tadtt. Taş • ca okur yazar bir be.yan ı.ş aramakta. tmd.a btr gene bir ıtrkettc ver'~ 
düğünü göre;., ve rr..ister Fri. aşağı yukarı kani oimu§ bu. tcalllk askerlik muwr::ellitı yeniden raya gtdebillr. tstıyenler (Refik Ua.ı Jır. Tezgftlıtartık yapabilir bir daktilo müessesede. bir mimar yanınd' 
nin haykırdığını i~iterek ne lunuyordu. tc§kil edilen ve 15 EyJQl 941 tarihin. remzine mUraeaat. yanında çalışabilir. (Rahim) remzine Ucretle lş aramaktadır. ır:ındl 

Mistera Nolana gelince: den ltlbarcn faı>.l!ycte ~eçerek olan • Fransızca. türkçe nımca okur aıUracaat. vüılert vardır. OOatt) remzUS' 
olduğunu görmek için koıı.an b b' d-k -s bu kadın müfel~Lişin hiç de S!pahloca.ğı binam dahilindeki Taksim yazar, işine teıniz bir nyan ır u • Almanyada ve Amerikan kolejin. caat. ,ı 
bir de polis var. B'..I polis oto. h . d b k d §Ubeslnee görUlecektlr. kanda satıcılık veya beşle altıda iş;. 1e yüksek mUhendlalik t&h.Bll etmlı • Dizel .-e bUQmum ben.siJ!JI 
mobilin veşil olduğunu söyl. oşuna gıtmiyor 14 ; u a ı- 2 - Birinci mnddedc adı gecen bu ni bitirdikten sonra evine döncbi• blr bay, ehven ve müsait şartlarm ~uu motôrlertn tıar.nt.ıUD~ 
yor. Size ko::niserlikte bu po _ na emniyet caiz değildi. Bu- Uç no.hlyedo ikamet e1.p tE bir şubede ıeceği bir ev l~i aramaktadır tGfi. ve tstlfadell bir şekilde. almanca. 1n- yaplDif ve elinde müıeadcilt 11 
1. • ki d' nunla beraber bu lladm e • kayıtlı olmıynn yedek ııuhay ve erler ıer) remzıne mürncaat. gtl!zce Usan ve riyaziy• deraterl ve. vı.sıert bulunaD titr bafmeıldJlll' 
ısın numarasını verece er ır 1 7 d """ktadD'. ""'•ra,,.. da .,.,..d.11. 
F 1 b 

hemmiyetli bir cinayete icti- yeni kayıtıarmı Takslır. ı;ıubesine yap· • Ortamektep mezunı.ı 1 yaşm a tir. İstanbul Fatih • Fatih eaddesl ~ • ...., J- s--IJI""' 
a cat ütün araştırmalara -s ta!> ta) re-'"'-e m"--·• rak edecek hir tipte degwildi. tıracaklan gibi, taırrn şubelerinden bu mall vaziyeti dolayıslle bir gene; numara 98 N. Berkant& mUracaat. ......... ..._ 

rag"men otomobilin 11umarası o.h k blr •· maktadı:r • • .,...,_.. ..____ ---""' O bö 1 "h · ~ · · Uç n iyeye yer değl§t!rer yede au. a!llle mUteııasıp '9 aru 19 yaşmda türkçe. cranaızca ve ~ ~ .. Qe, ~-rzca. ,a--~ 
nı bulmağa imkan olamdı. ~u • Y e mu ım ....ır emaye ı baylar do.hl kayıtlarını Tnks1m şube- 1 (S.T. 51) rcnızlne müracaat. dakttıo bilen oır bayan ış aramakta- <emme.ı okur yazar " ıroaıJlll' 
Ve ben istemiye istemiye bu te •!tırak etmekten menede - sinde yaptıracaklardır •otomobil, tayyare mo\örıertnden dır. ıNart.n) remzı.ne "llllracaat. ca biraz tıı.gtllzce bWr u 

İften vazgeçme~c. mecbur ol cek şey vicdanı değil, korkak Keyfiyet ehemmlye~ı ua.n olunur. anlayan elektrik. montal tesV1yecU11L • Eski Veta suıtanla1nde okumll§. Wta.sı olınryan. um ~ 
dum. Bu vakanın hir katil ha tıesaptan .-e mulı&aebedeıl 

':-........................ , .. '!' ......................................... , ;ım ............ 11111!!191 .......................... 1 t>ay ucuz bir ücretle~ ara 
diıeı1le alakadar olarak ye. 1 • 1 ı !ııl.T.V.) remztne mnraca-ı. .J 
niden hortlayac~ğtnı hatırım Hı.ka" ııe H 

1 
ç Nakleden: • Ttırkçe, traı:ısurıca. aollll'.J 

dangeçirmemi~tim. 7 aya et arptı --- VcYılaw ___ J ,ercnmeyeva.kıfyuım~~ 
Pointer izin aMı. Evvela aıası:ru ve mutıAeebe bil• ,,;_ 

gidip noteri kurtc.rnn balık. ıu....... •---• muesaesede çallf&D bir ıreDO 
(Dünkü nüshadan devanı) baya girdiğini gören ahali deh- lvanla Mary evlenip Sırbista· yine Ivanm çığhklariyle uyanı- ten sonra birkaç aat oalll' 

çıyı buldu. Mister Fri saçları Peter, hakikaten lvanın balta· şet içinde kalıyor ve bir elinde na geliyorlar. Fakat yap~ıl• yor. F akat bu sefer odada yalnız blr iş aramaktadır. Be~~ ..... 
dökülmü~, kıırn~.l gözlü bir yı kaldırıp onun baş.na doğru balta, gözleri yuvasından fırla- kardeşin sağ kalanı mesut mu- kocası yoktur. Bir elinde bir tan Hüseyin adrea1ne yuuu--..., 
adamdı. Müfettişe kazayı indirmek üzereyken kimbilir bel. mış bir halde sendeliye sendeliye dur? Hayır, gözlerinin önünde balta, diğer elinden kanlar akan • Fransız mektebi orta 
çok açık anla'..tı. M1ster f ri- ki de korkudan öımüştür .. . Dü yürüyen bu katilin önünden her- daima kardeşinin ı.ayalini görü- bir adam karşılarında duruyor, mezun. daktilo bilen bir~ 
de ancak öldiirmt'K kastile şilnün. lvan, sağ eline ald ğı kes haykırarak kaÇL'.fü'Or.. yor. lvan, yeni bir Kabildir: A- lvan, bunun karşısında geri geri ınaktadtr. TUrkçıeC 11idlr· 

J k d b
. baltayı, geri çekilip hı~ aldıktan !van, eve bu vazi .. vette giriyor demin bu katil oğlu, kardeşi Ha- giderek duvarın dibine siniyor remzine mOraeaat. 

ıare et e en ır şoförün böy sonra, Peterin üzeı ine doğru yü. ve babasına, kardeşinin sürük bili öldürdükten sonra daima • TürkQe w tru.mca11 
le hareket edebil~ceği fikrin. rüyor ... Her an bövle bir tehli- !ediği ce.:;edini göstererek: nasıl onun hayalini görerek vic- ve orada kaskatı olarak serilip oııen genç bir bayan ab&b .d' 
deydi. keyi yan gözle gözetliyen zavallı - Kaza oldu. di}'or. Balta dan azabı içinde yaşadıysa lvan kalıyor... ıen sonralan ıercnme lfl~ 

Komiserlikte yapılan aras. genç, gözleri yuvalar ndan fırla. yanlıı::llkla Peterin üzerine düş· da aynı şekilde bu türlü bu ha- Bundan sonra eli baltalı adam mak u.zere 11 aramaktada· 

t d . b' .. - • yarak bakıyor ve, sol elindeki tü ... Zavallı kardeşim.. Öldü... yald.en kurtulamıyor. kadının üze.nne doğru yuruyor :ıan tercUmeler de - .... lıidJ'. l 
ırm~ a ~e?ı ~r ~.~Y ogre~ - baltayı bırakarak: Duyanlar: Blr gece Mary tvanın çığlık- ve baltasını kaldırarak olanca ,,-...- ~ 
medı. Hadıse-yı r;oren polıs, Fakat, kaçman:n im!cinı yok- - Zaten bunun bir günde böyle lariyle uyanıyor. Adam yataktan hıziyle indiriyor. Kadın. bir çığ. re~m=t. AnadOIGldı '~ 
bu 'otomobilin 'k1•,·vetli bir a. I tur. Ne kadar griye çekilirse olaca~ı muhakkaktı, diyorlar... ftrlamış, kollarını dehşet içinde lık atıp karyolanın dibine serili <an. dtlrllBt, Ciddi aım•..- fi 
raba olduğunu. F~sesk mar. katilin eli o kadar çabuk yalda. Hiç iki yamşık kardeş beraber kaldırmış: yor... ıakWo b!len 18 JaftDda .., 
kah hdunduğum~. otomobi • şac~ktır. · .. .. odun kesebilirler mi?!... - Gelme! Gelme! Öldürme Ertesi sabah ikisinin de odala- ~amaktadJr. BU8Wd.,.... 
}' k h 1 ·· · · • · - ·· ·· f B~raz sonra Pcter arka ustu * * * b:mi ! Bırak elinden baltayı! diye rından çıkmadığını görenler ka atıe1.ıl..:.. 
ın ço ız 1 yı:ruc. ı~~ ~~u, a. yere yuvarlanmıştır. lvan da, lvan, ufa!t bir ameliyatla kar- ba~ırmaktadır · pıyı aç•p girdikleri zaman lvaru tep •e uae taıebes:ne ~.J 

kat bu hızm, nı:rcımı suraVen eiindcki balta karde~inin bn:ını deşinin cesedinden ayrılmıştı. Zavallı kadı~. kocasının deli ölmüş, karısını da baygın bulu. :ıa az bir ucreue rlyaztyıe. ~·· 
fazla o!ma,dtğını söyledi. Fa~ par('alıyarak gö-ğ'sünc batm ş bir Şimdi iki kolunu da istediği olduğuna hükmediyor ve c;ığlık yorlar. :ı.lma.nca der9lert •erebWıı. _y 
kat köşeyi birde.• 11İre dön _ ha1de, onun üzerine kapanmış - gibi S"ll :ıva sallaya gezebilen bir ç·ğlı~a sokağa fırlıyor... Kadın kendine .,.eldikten sonra ·eınzine müracaat. 
miiştü Po is sonra bir frryat tır... ad'.lm o'mu,.tu ... Hürdü ... İstedi · l\fahallcli ayaı'Ya kalkıyor ve sal{ kolunu kmırdatamaz oluyor A.ldırını%: 
• 't . · hA d ' . l han. icı'edii!i cimı.•·etin a"!ırlı-· ği kızı nl:ıbilirdi.. . 1vanın kabuslu bir rüya gördü ve yanındakilere: ,._

11
., .. _ remnam 

ııı mı~ v~ • a. ıs_e ''erın_e_ ·o.· ~ı a'tında bir mfülc'et kaJl:amı Bundr.n sonra kn·deş !:atilinin .n; zan ed"I k k' h"'d" "'9 e· ... 
F b ,, ,,.. n ı ere o gece ı a ıse - Baltayı bu koluma ı'ndire Kuyucuı.rmuuıa ......_,.. ' şunca rıy1 ır In'dn vucu yor. Simdi onun "Özleri c1 .... 1lsetle ilk isi t th"'"va "İtmek oluyor. buntınla ka 

• 
0 

• '"' pamvor. cekti , divor. Fakat ben tam vak. aıı-ktupıan Ldıw'M•0em"• üzerine ii!il :rit; Nfümü~tü, bu a"'.ı'mı~. yanında ve hir yım, n Orada l 1is Mary Grcenl'"'f'ı" a F"kat bu k~busl d t J _ .. " .. ıı ar cvam e • tinde geri çekildim ve yalnız ıarı dahli) «aersUD __.._ 
vücut, otomobiHn kazayı yap 1<anlı et küle esi l:nJinde yatan r .yor. Buluyor. Andan seneler melttedir ve nihayet bir facia ile baltan·n sapı koluma çarptı... Kadar ve aaat 11 dea ..,. 
\ığı yerden bir h'!~ metre u. ardl" ·in~ lJakıyor ... Pcter öld~··: germiş olmasına ra~mnn kendi neticeleniyor. 

.. f I b: . Fakı.t, lvan ondan kurtulabıldı sini unutmadrvım, <'Ül"Vii cok O gece, Ivan karısivle beraber O günden rnnra Mary sakat •n. •:t 
zag~ ır ıya~. ~-e ~ır mucıze mi? Hayır ... Dunı•n irin, brı 1 tavı scvd;7ini r 5ylüyor ve izJivaç yine •atn~a korl:n korka Jı;irmiş kalmış ve köyde bir efsane do· (Rabla) <H.N.B.) (BJU ( ıY-
eserı olarak olı•m.:en kurlu • ko1 tı r intlirmc"i '· ....., ı·.. Talih tc':lif ediyor. tir. r.ünkii, liimha söndühten la!)mava ba~lamı']tır. ı Nevin 23) (R!yazlye)(HaJJSCli~( 
lan, ve yerde Jı:encHn1 hilme. on'arı c'c1" vermi ~1 Bi ·ibirine İngiliz kızı c;enelerce evv"l on sonra her v:ecc gözlerinin önünde Pelerin ruhu bir gece, kendi 115. Ley1AJ(22 Çayla.k)·P'.S·"1~ 
den vatan mister Akshortun dü:-m~n 1· ildiklcri halde ayrı ların getirdi<Ti çirekleri alır'·en karcl"5inin havali canlanmakta sini kazaen öldüren knrdeşiniP tM.K. 26) <1~-'3ör) (T.T > 1~ I 
idi. Polisin yaptı~ bütün a. ''1mOryokrtar •.• bi ed" k 

1 
d vaptığı gibi yine bir glillimeeme ve e1incle bir balta ile onun Ü7~- odac:ma ı:drcrek onu öldUrdü (24 semrıı> (Ro.hlm} <~ı>! 

t 1 ~ a ·şam, r ce.s ı o un an ile mı•kabelede bulunuyor ve: r ine yüriimektedir karısını da c;arntr. .. <R .35) (N Kalpakı;ı) (r.'iddfl (tf' 
raf ırma ara ra ,rr.en otomo. tutmus sOrükli\'cn adamın kac:n - Paki diyor... G a' ... k d "()N u 29> bili bulmak mümkün olma • •ece vamıma O!:"l'U a m. - :- - <Ar. Sel <F.G.D,) ( _, tı.) 

•--.. ----.. --.. --.. ---• (A. Yazıcıog-lu l (M.T.V.) (.tY' mıttı. (H.T.M.) (Altın) 


