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~ Utnandanlığt teb!l .. ediyor: 
yark -ilet ccphcslnde harelıtltrn mllsait 

bır elceııı dolayısiyle bU:;Uk ve yeni 
~u takım zaferler haz.r'ı:nmaketadır. 

Vvetıı .6.lman etşck'!<Jılrrt, Lenlng. 
De\'llmı 2 rıcu sayfada 

Bır ln giliz 
hava filosu 

RuslJada 
hır ~(lru, H (A A.) -- 1Umda pyan 
ltı Clıbadan öğrenUdıf\''nt· göre bir 

f:!Uz ha . 
~ıı. va filosu Rusynya vasıl ol. 
~tur. 

Bulgar 
gazetelerine 

•• gore 
Bu haro 

ile zaman 
bitecek 

Londra, J.l (A.A.) - Itöyter : 
İranda, Almanıarı Uren. kampları 

na göndermek Uze~e, 'ol .• 11 olduğu ka. 
dar sllraUe tedbirler aımmaktadır. 
Şimdiye kadar, iki kafı!c? Alman yola 
çıkan im ıştır. 

lranla Rusya ve İnJ;i:tere aruında 
aktedilen anl&§ma hUkıtn.lerinln tat 
biklndc, İran nazırları, !i•mdiye kada; 

hUıınU niyet göstermls-lerdlr. Bu iti
barla, ltllAt gazeetstn!n rıeorettığt bir 
makale, bU~1lk bir hayret uyandırmış. 

tır. Rusya ve tngllteM bUkftmetleri, 
bu hususta, İran hUkQ.ul'tinden izah. 
aet istemişlerdir. İran baıvekill, tra.. 
nm içinde bulunduğu yeziyetln, dahut 

leMterlnde derin tHbler yapabl. 
iec ifıl batırlatmııtu. 

Gerek son harici l::tdlııclcr, gerek 
yeni dahlll oartlar ke'l>ısmda, milıt 

işler Uzerlnde halk kontrolu teslB1ııin 
şayanı arzu olup olaıat!ığı, !randa 
cay! görülmektedir. 

Finlandiya 
sulh istemiş 

değildir 
Vaşlıngt-On, 14 (AA.) - Rus ~ 

lAndiya muhasnmatmın t.atıli lçln t e. 
şebUslerde bulunulduğu llaberlnl Fin
ıa.ndiya elçisi Procop", htıkQmeeU na • 

mma tekzip ctm~ ve h!ç bir bitara.t 
memlekette, FinlAndly!l mUmesallle. 
rlnden hiç birinin ne Btr;eılk Ameri- ' 

ka elçisinin tavassuti:lt!, r.e de bqka 
§Ckilde Rus mesleke~l~·:e temu ede. 
rek, 1939 dakl Rus • Finla.ndlya hu-

dudunu iade esası Uzerioıcen mUzake. j 
rata giriımenin mUm'<üt: olup olma.-

dığını sormak tC§ebbUcıila.ile bulunma.. 
dığını söylemek llzero. sı:retı mahsu. 
sada emir aldığını beyoo etmiştir. 

Alman bisiklet taburları faaliyette 

Oermlcddin Rlldlk 

.Roma, 14 (A. A.) - ~lclıı.ni ajansı 

bildiriyor: 
Voice d'İtaıya gazetcııinde Gayda 

diyor ki: 

ı 
Ruzvelt'ln mesııjı, llorlıutucu tesı 

rini yapamadı. Vaşington. mihver ta. 
rafından olddetll bir Qk81lı0.me! bekli. 

yor. Mübarezeyi kıı ıul ve bundan 
mUten·Jlit mesullyetin wUnhıısıran be
yaz eve cari olduğunu tasrih etmek. 
le lkti!a eyleyen Romı.mn ve Bcrlinin 
sUkQnetl, şlmııll Am:?ri:mnın harpçi 
propagandasını şaşırtmaktadır. Be 

yaz evin sözcUtcri, mlh\ c:in gösterdi. 
ği sUkQnetein bir zaaf &trl olduğunu 

iddia ediyorlar, fakat lr.ınun doğru 

olmadığını bildiriyorlar 

ltalyu ile Almanya, c.ı:n.hur reisinin 
oyununa alclanmııyorla•. tahrikte bu. 
lunuyorlar ve Birleşik Amerikanın, 

müstakbel hl!.dlscler~~! mes'uliyet!, 
zerre kadar şüpheye m:ı'ını kalmadan 
sabit olması için, ke:.r. eri tahrike 
maruz kıılmağı tercih ec: i;)!Orlar. Dlnıı. 
mitle oynayan Amer!. a harp taraf. 
tarlan bilsinler kl mı:.vrr <kıvleUerı. 
nin korkusu yoktur. MUtvcr devletleri, 
herkesin kendi vazife-:ınl yapmasına 

ıntlzaren, bugün söze nasıl sözle mu. 
kııbele ediyorlarsa icabı halinde ateşe 
de ateşle mukabele edeceklerdir. Ruz. 
velt'in tec:ıvUzkAr nlv;;tlcrinl ber şey 
teyit etmektedir. 

Daha dUn Amiral St<'rlıng "lşimtzc 
gelirse, Akctenlzdckl m•lt!R!an baklu. 
mızı ( ? ı lmlıımııblllriz, ı:ı.yordı •• l>ahn 
dUn, harp taraftn.rlıın bir r,ok Amerlkn I 
,.azetest. mihver gf:lDl\erlne ateş ~ 

-- !>evatur % lnn• .ayfıM!A 

Lon d ra 
rad y osunun 
kul land ığı 
b ir tabir 

lspanyoiları 
sinirJendirdi 

İngiliz 
propağandasını 
Bolşevik 
çeteleri 
elinde 

görüyorlar 
;:\ladrld, 14. (A.A.) -· Stefanl ajansı 

blldlrlyor: 
Mavi fırka gönUUUler!nl hukuku u. 
~DeVllmı 2 .ıt'I ı;ııyfBda 

AMERiKADA 
ŞıMDiYE KADAR 

MiSLi 
GORüLMEMiŞ 
480.000 

K.işınin 
iştiıakile 

Muazzam 
b~r 

manevra 
vaoılıvor 

İ k i gen eral in 
idaresinde 

b ulunan 

Ordulart ·an 
birinde 

150.000, 
DiQerinde 
33 .oool 

k·si 
Vaıılngton, 14 (A.A.) - Blrlcoik A . 

merika tarihinin en bliyilk askeri ma. 
nevrnıan bugUn gece yansı başlaya 
cak ve bu manevralara cem'an 4 000 
kl§l Louislane da tahaşUt etmek sure. 
Uyle iştirak edeceklerdir. 

Bu etrat. ikinci ve üçULcU Amerika 
ordularına mensuptur. 

General Lear, ikinci (\rduya; gene. 
ral Kruogerde UçUncU orduya ku. 
manda etmektedir. 

General tear'ın orduı.u 1~0000 ve 
general Krueger'ln ornıJsu da 330-000 
kl§lliktlr. Yalnız birine, c,rduda halL 

hazırda Amerikanın mbılK bulunduğu 

tanklarla ve zırhlı oto,.nblllerlo mU.. 
cehhez kıtaat bulunm!!ktadır. 

Coııet !laman içinde 
............. ..-. - --~._,. 

Şof örl 1r müşteri-, 

sizlikten şikô.yetçi 
Gece zammı da kendilerine verilse, 

canla başla çahşacaklar ! 
Aşağıki ynzıyı okuycUı.ar, bug1lnkU 1 sert nerede, o benzin dolu bolluk@. 

benzin tasarrufu ve otcrnobil darlığı nü nerede? 
içinde hayretten hayrete dUşcc<'kler. İşte on sene evvelki İstanbul gaze-
dlr. Öyle ya .. GUnUn ve tilhossa gece. lesinde çıkan yazı: 
nln herhangi bir sa .. t'ndc sokak • (:SOn :r.amunlarda kıu..:ınçlarmm fC\ '• 

başlarını umacılar gl' ı tutmuş tak. knl6do aZAlma ı, ~ofürl:?rl umumi bir 
si otomoblllerlnln yanı.;:ı vardığınız l ese dü,ünnü;,tür. ~ehlr taksUertnln 
zaman, ters yüze ge .. i döneceğiniz gece l~lenıek ııeraltl tetkik olununıa 

muhakkaktır. Evet? Çilnl<U ya benzi heledl~enln hflll\ mer'i addettiği C<lCtl 
nl bitmiştir: yahut '•ml.!lııtne tekllf ,_.. Dtwamı 2 ınc: yfada 

edilen mesaf P.ye gitemc_;c l§lne gelmez. 
Hnl böyleyken, insan n.«tsıı hayret et. 
mez ve "şoförlerin müşterisizlikten 

şikltyet ettiğine .. inlll'al.>l'ir? 

Okuyucularımızı faı:la yormamak 
için, hemen söyllyclirr 1. aşağıda 

okuyacağınız satırlar, bb,,d;ın on sene 
evvel lstanbulda çıkıı.r. gazeteden o.. 
lınmıştır. Eskl kollcks"•.ı.ları karıştı. 
rrıken gözUmUze ill~tl 

Voroşiıof 
taarruzu 
kataı mı? 

Uebitıki. J.ıl (A..A.J -~ 

menbalardaD alman b.~berler. Vor<Jfi. 
lof tea.ra.tmd&n UmeD glfümn Q omıul!u 

na dogT\l Valdri ovaa:ıı4& ~' 
lan muk&blt teaa.r.usuıı ak&IDetc r.1ft.
mıe olduğunu t.ytt e~tı\.e4tJ \"~ 

şll~. ~ m~ha.bl! ta.!".:.aı: ~"d 

Hani bir sör. vardır: "Geçmiş za
man olur ki hayaH cllı~n r.eğer" deni. 
lir. Çok ştikUr o de"Cı.C müthiş bir 
sıkıntı ıçinde değiliz. li''.lkat yine şiir
le ifade etmek Jl!.7.ımg-e·:rs,', eski :z.a. 
mantarın halırıısını anmA;. tızerf! "11 
mısraı söyllyebiliri7: .-... nui.u:ıc •• r.n~·· -=~~o.. ... l.:•• 

... ~- ,. -~~-~:ua 
~ •t• cı• 

!'IPa - ıl ıh (Of . .... 

mri IMllftle1 

&ttl mevzwr. ~· 
için ı.J1yoblUm Jd: 

qdanı:ı&' l :!\. .:ı.-.-..u.tıı ~~ 8l!ll -.., ......... W<O•~ f&r ~. 
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--smeoıen5k 

Sovyet toplarının 

~- --Bu!g?r gazetelerine göre 
Sotyn, H (A.A..) - Slc.va gaut.eat, 

bll§?Jlakaleabıde bllh~ §UD!an yaz. 
mD.ktadtr: 

Dllnyanm ~ Avrupanm hiçbir mn_ 
letl tngUtereıı!n zafcrtnı letcmemek
tedlr. Blltün dUnya, ~<tllik vazi)'C. 
Un değl§m'1!inde menbattardtr. Eğm" 
birçok mWeUer, Avnr.ı.ıcm yeniden 
teşkllAtlandmlm!lınna yardım edecek 
olurlarsa bu dcğt§lkllk zaman aıtma 
alınmış olncaktır. :Maamıı.ilh yeni Av. 
rupa fikri, başkala.rm:ı: mUdahales! 
fikrini tamamiyle be.:tare.f ~tmekte. 
dir. Bu sebepten dolayı bu harp, bu 
nlzamm Avnıpanm te~Qdil sayesin 
de tahakkuk ettlrllme11l anma kadar 

•• • 
l l 

ı..} od3 har ıı' ~lerle t.o~hyııo bir !Jtlr saati dln!edlk. 
llugtic~ l.n.l.lr b5y!e eanften mahrum lmlı:;mırzı kimsenln gut. 

\C'rml.)er it yrnl progruını ıılkışlıtm.-ılt :fikrindr_}lz. lUı .. .)oda bJr 
ç • t , il\ • 1ını t cıduğuıııı söyllyrclcr, manlcser, tesblt tdllmlş baz.ı 

fi.Jrlc 1 k.ır91mı7.n çıkn::ıdı!füın fçlu geç kuluun13 veyn k lmaıapı bu. 
o;u; ı · lı.uu rnu.ı ~l< :ız fikrimiz "'8rdır. Eu itlb:ırla, sllr sa ti, bize grire 
) l '\'tc d'nle~ld!Prı meınnuıı l.JP<.elt lılr s:ııı.t oluyor. Ssdece, ş:ırıe bas. 
lıy:ın :ı:ıtırı cJl~t>r edebi neı;ll1Jil0 ~rnbcr y1lrUuıesl de lllTU edilccelt bir 
n t •dır. AnJatı:ı 'f' no!dalanl'.lı laldelerlno uyuJclıığu tnl•illrdc, hUtft~ 
Jet-1, tmııun \'Ut canlı nUnıunt'lerlo dolu oldo'hınu Umıt. c~rrlz. :O ıa.. 

tm ~ • m ,..a l;ı ! ı hJ;'1 o cdllmt, bir mevzu, vnlt.'ll!ı.rmm dohırarotrı al 
ı n h rMnde, r,llT.('I bÖZ ı,ıtmı•&;-c muhtaç kula.klnrcntzı da besllyoce.k 

r ı:ızin dlr.. ~V S'•:'.'li D'\KfKA 

:ı' ei;mize ga!sn esvaplar 1 Ruz eltin nutku 
n:ı.,t-rarı ı. ıncı 91l)'1ad!ı ll:tfJtamfı .. ıı.eı •y:fa.da 

L y C :naleltlıı rl.lcfüı. fiklrleriw mak emri, bUtUn dcnlzll'.'re §amildir 

"An'cetinız vere n cevapları aııuta 
le takip c.uyc.ı.um. Eiı: e~iyctln erkek 
clb e ennde yapı;ııc°'"" :a.dUAt ve :ta. 

dm cll:ılseelrinln ~~ 
0

e§tirllırc.:dyle 

bır tn :ırruf elde edlletl't'CCğl fikrinde 
o ı~·J görüyorum. Ne pantalcm 

p ~ nm dUz, ne cc .. cttn yakasız oı. 
ma ve ne d kadın t.Ur.ceırtnln BIY 

dcir • rl 'ile!;! bekttın~n tasarrufu te. 
:ınlıı edc:nl,ycc ktlr. B:\ylr bir hnreket, 
- etabiriml mı.ı:ur gbrllnUz - etse 

etse devel!e kuıa.k keb!liudım bir ta. 
a:ı.rnı!, bel ;1 edebilir. GM:m balıst:ıde 
erkeğin bUtgesinl Barı::ı.n, yıkan, alt 

üst cd n en b ruıci 0...-n'l sade de olsı:ı 
kaduun giyfmldlr. HııttA karısmm 

mantosu, tn:-ı3öril. WrilU vesalre.sl 
lçln borc::ı. g r1p ve bu bor~m Bltmdan 

ka'kamııdığı için de mtı kül vaziyetle. 
re dUşcn erk k nz d"ğ'ldir. Giyimde 
tasarruf temln ed ... b11J"r'~k için t.e kıı. 

dmL; .. (la:ı. b;: )amak l'\Zmgeld!ğl ka. 
n:ı.aUnd yim. Cardlrobı:nco renk renk 
ro u cins c1:ıs kumo.şte.:ı tayyllrO, bf,, 
çim blç manto u a.aıı duran bir 

lmdınm kocıısma sorum.:z bakıılnn; 

ka takım elbisesi V.'.1.td. !? Ş!lphes!z 

Karısını, bUtçeslnln ml'. desi n!D
t inde giyln~.rmck, guı!.!robunu çe_ 

şit <; t cılnııe le üOıdurmamak er. 
kcğhı clı.nd .. dir, cllycıu r ob.biUr. Fa. 

ıca• böyle söyleyivermek ne kndar ko. 
lay :ı. tatbiki de o n!s~te gUçtUr. Kn. 
namın isted.ği mantoyu, tııyyörn, ya. 

hut robu yapam:ıyı:uı bir kocanın 
tazyik ve n!l mU .. kfil §ıır"..lnr al~mda 

kaldığı l..ıık~ edilemez blr hakiknttlr. 
B1r ta:Y'JÖriln yııpllruaua&mın evin a.. 

hongini bozduaunıı. kadmm g1lnlece iç 
sıkıcı bır su. Un durdı.ıtur.ıı, - dahs 
lleri gid ceğim - blr m..u. tonun alın. 

mama.sının 'llle yuvas:nı temelinden 
yıkmak Gtbt eı nctlc~lc:r Tt:!rdlğinc de 
rasıanmamış değildir 

BUtiln bunlan hatırlattıktan eonra 
kısaca diycbilır.m k!~ giyim b:ıhs!n.. 

de t a.s:unıf temin cd~·.lluıek 1çln ıw.. 

dmnı erkeğe teabi olm:m lll.zımdir. 

dmnı erk ğe tabi oln:a.'11 JAzmıdir

Kadm, kendi glyi.'r!:ıd'l yapıı:ıcıık t.<J. 
.fr§.kırdrğl §!l zammıda, l:ir tn.!!mlcltet 

işi olarak d~Unür ve ~:e alırsa o z.-ı_ 

nıan ne pantalonun pas:u;:nı dtıs yap. 
ma a, ne yakasız ce!co:. &1ymeğe ıu. 

zum knJacakt.Ir. Kadın elbisesi hu., 
ınıınındA koca:nn:ı tC.bi oL7.ak fednkllr. 
lrğmı göze almntlık~. Erkek çrplıık 

da s~tn çı!u:a, gtyln•de bir tıısar. 

rut U:ım.in edilmcğo .ı:.:uv.ıffak olwıa... 

cağını hiç mi hiç Um t tmıyonım. 

diye yazdılar. Bılylec'l medeni dUnya, 
Akdenlzin de Amerika 8Ularmm mu. 
dafo.ıı mmtcakıısmda .. madut olduğu. 
nu b!ıyrcUe öğrenecek ve Ru.zvcltln 
tecu•Uz ıırzwıunu mUlrct:ımelen anla. 
yııcaktır. 

Gayda mnltalcslııe şöyle devam edl. 
yor: 

".Amerlkıı:ıın, AkdP.Illz hakmdakl 
bu tclı:nllılne hayret ı?tmlyoruz, zım, 
Amerika denlzallıJıınn:ıı, 1taıyaya 

karat h:ıreket ctm 't l'.ze:-o Akdenizde 
ki meveud yetlcrl lhtım~~ı.ne, bir kaç 
haftadıınberi nazn.ndia.a.U cdbc~mi§. 
tik. Ruzvelt, duraıo.dan hn:lı gidiyor. 
Bu İtalya ile Almnnyıı f~ln, silAhları 
hıum·, rutl terib ve ~fU' hA.dise 
"·cyn lhtnAtbr çıkanııa&a kuvvetle 
!;arar vermı,, olarak, v ll\111 zamanda 
her tUrlU tahrike, mUW.ı>.a ha.kmm, 
harbın ve namus ve §trel kaidelerinin 
tcabatma uygun olarak tcrcddilt.ııllz, 

bUtün kuvvı?Ueriyle v:ı ocr tQrlQ va. 
sıt:ı ne mukabeleye b.."!ZU'; beklemek. 
ten ba~ka ya:>:lcalt bl~ ~ey kalmıyor. 

Yalıuz, Ruzvclt'ln giln_<U, harbe dor,'l'u 
neden dolayı böyle aç•.ktıın açığa yU., 
rildUğll suali sorulabilir Bu durumun 
scbebl kglltero vaziyeU'lln vahlmleş. 
mf3 olmasıdır; tngııtereDln, ncz.!ne 
yeni bir mhıal dı:ı.h& g:SaUırmcm ve Al. 
man ta rruzunun, ııarlt C"pheslndeki 
m~m lnltlşnfinrmı y rlndcn kıpır. 
dıımadnn phlt otına51 S<'bcblle, Bav .. 
yet te§Cbfl3UnnUn, b raz sukut et. 
mekte olmasıdır. Şlınalt Amerikalı 

harp tarnftarlan, da~ sür'W bir 
fcl~ctc pruut olmamak i\.1n mUdahale 
etmek ıtızumunıı luwldir!t>r. ~lmall A. 
merlka taarnızun yc:ıi merhıılesi, 

bir İngiliz • Sovycıt t.rı.nrruzunun tç 
kans'.z'ıt:rnı teyit etr:e ktedlr. Şimdi, 
lıarp taraftan Amerib: nın, harbe iş. 
tırak ctmek1o iyl bl.r iş mi yapmış 

olact.ğını, yokaa, ıılmaıı Amerika hnl
kmm, tnmlrl imktL~ silrprlzlcre 
mi mahkilm olacağını J:"~Nceğtz. 

• • eni e ı 
a rı rev 
ap dar 

NC\~ork. 14 (A.A) - Şlmnli 
Amerika denizcilerl beynelmilel · 
birliği, mihvr veya muttcfik li -
manlarma gidecek olan bUtiin ge
milerde grev ilün etm.iı:ıtlr. 

Sendlka, muharip memleketler 
ı;ulnrmda acf er eden gemilerdeki 
dcnlzcilcre verllen tazminntm art· 
tınlmru:mı istemektedir ve bUtun 
G.znlnnn.a, gt'I?lileri derhal terk et 
melerini emretmlatlr. 

BugUn Bcrmud'a ve Antillere 
mntevecclhen hareket edecek olıın 

• gemiler, demir nlamnmışlardır. 

HiS VE AŞK ROMANI 

Fn.ka.t gözlerinden bir tek damla 
Yas bile a.kmryordu,. Yalnttca nr~ 
sıra kuru ve kesik bir hıçkırık du 
dakl:ı.rmı açryordu. 

H:J:ıyet H:ınnn ..reınıa. Cemalin 
te U• üne ic+ira.k etınckle-bcmbcr 
bu zengin müsterlsinln kederinl 
tahfü Plmeğc çalışıyor: 

- Ü~lmcyfn Hannnefendicl -
im, bUtün bunlar pek C!lbuk ge

çer .. d yordu. Bu kadar • m olm:ı. 
y:n . l cndinlze glln:ı.h dcO:il mi, slz 
dnl ıı k nJinizi xzt.Irnb!a hırpalat -
mıyacak kad:ı.r genı:3inlz.. ÖnUnilz 
de dnlıa. g n , u"un bir hnyn t '!lr. 

Hidayet Hımmı b"'lkt daha P.öv
~ektJ. Fakat Meliha Ce-.ınLl: 
Rica c.derim. Hidayet Hanım, 

us! .. diye sözünü :kesti.. Hidayet 
Hannn sordıı: 
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- İcap eden resnt muameleyi 
yapa.bl:lmelt için bana nUfus kA.ğrd 
larmı filfuı verin .. 

- Fakat benlm yanımda nilfus 
kağıdı gibi hiçbir şeyfm yok.. 

- Yoh mu? Peki .. Şu halde o
na göre işi halletmeğe b!lkanz... 
Fakn.t söyleyin bana, zavallı mer
hum k:z:nız knç :rnemdn idi. Hatı. 
rmıda .kaldığına göre onbeş ya.~m· 
dn olduğunu soylilyordunuz, değil 
m!? 

- Hayır •• Hayrr .. Sız de çok iyi 
biliyorsunuz ki Nazan onkş değil, 
on dokuz ~da idi. 

Diye Meliha Cemal gii<;lUkle mı 
rıldanclı. 

- Eğer bana ltiınnt eder ve 
tam sa.lfilıiyet verlnıeniz Na.zannı 
~ nu on dokuz olarak değil, fakat 

ateşi altında 
Klyele dotru 

yapılan 

Yeni taarruz da 
inkişaf ediyor 
o81t0va H (A.A.) - Radyo, ha. 

reket kararmm Ruslann cl!ne geçliği. 
nı söy11ycn bir tebliğ neero~Ur. 

Tlmoçenko ordımı. AJı:ıa.nlann Mos 
kovayı tchdlUertnl durdurmakla kaı.. 
mıyor, belki, Alman krtaıclfmm Lenlll.. 

dovo.m edecektir. 
Zora gnzetesı diyor ki: 
Muhakkak olnn bir eey Yarsa O da 

Bol vlzmln bu harpte imha. edllecr_ 
ğldlr. 

grad muharebcsl ltln yap tıklan t'ecem ş f •• 
1 

•• t • • 
milden istifade ed('rek, bunlan Smo •' o or er muş erısız-
lenıık 1.sUkameU:ıde bırpnlıyor. Smo.. 

eıcnk, Rus t:>plarmm atc.V' altındadır. likten ş·ıkAyetçı" 
Kfydo doğru ynprlan )CD1 taarruz S Q 

lnldgaf etmektedir. Ru lD.r, Çemiko .. Bo.ttanı.fı l nd sııytada 
ru tahliye zarurcUnde ıc-.lmışlaraa da z a m m 1 n 1 n !J(lförlerle halk 
Kiyefle Lcnlng:-ad, mulıarebeııln ao • arasında bir anıa.,nın nf'll005lnde bll
nunu ltlmaUa bel:lemckt.cdir. flll knllmıı, oldu{."U gürillür. JfuttA yal 

Şark harbi 
uzun sürecek 
Mo kosa, 14 (A.A.) - tlll! a • 

jansndan: 
Pravdıi go.zetesi, yazıyor: Harp 

uzuun s\lreceğe benzemektedir, bu 
harp, maddi sanayi ve vesruUn tU 
ketilmesl ve dUemanm canlı kuv -
vetlcrlnin imha edllmcsl harbidir. 
Bu harpto Bitler .Almanyasuıın 
maddi sanayi ve vesaiti tukenmek 
te, nüfusu mahvolmaktadı:r. Bu es 
nada bWm kuvveUerinıtz artmak· 
tadır. Sovyet bırliği ordusunun Kt 
zıl saflarma mUtcmadiyen takviye 
kıtaatı getirmektedir. Stalln Yol 
daşm de.vetl, Sovyet millotinJn nı 
hunun en derlnllnlerlnde makcsl. 
bulmuştur. 

Yolniyamn istirdadmdan 
sonra 

Moshovo., 14 (A.A) - Yolnla'· 
aa ~ehrin ~rdu tarafmdan is
tirda.d daJiJ ı;onm etlkfın "e 
asayis teessUs etm1§tlr. Her gün 
mllltecller, aile ocn.klarmo. dönmek 
todirler. 

ruz ~ zaınmuım dı>ğt.ı, çok dcJn 
:taksilerin bile )ıu.dığı r:ıkamlam ltl. 
bcr ecillmemektedJr. Mııtıtellf mceafe. 
ler arasmda balkla 1fOf3r1er nramıdıı 
adet& bir nevi sabit hlr tarife de 
yapıınu,tu. MeseJA Sirkool, yalıut 
EmlnönO De Tola;'lm nraeı gecenin 
hangi tinde olur..:.ıı o un fiyat 6-0 
kunııstur. nn ftyntm ~ok defa clahn 
apğıya ~ldlldlğt ele vddıllr. 

Dlln ı;-ö~tUğtımUz. ofUrlerln 1ııu 
mUnasebetle söyledllderlnl kaydt.'Cliyo. 
nı.z:) 

lJ.rrll"AZLI ŞOl.l'ÖRLl'!R VARM.IŞ, 
AOABA IUMLERP 

%2!8 numaralı: otomot;Uln ofDrtl 
Re§lt cfencll diyor kl: 

.._ 18 senedir §o!öı11m, bu kadar 
kesat bir seneye rasUamhdım. Geçen 
sene ne bu ecne al"UQ·ia da yan ya... 
nya fark var. Geçen stne (2~) saat 
Ç'.llt§rnak p.rUyle vuatt 115 llra alır. 
dık. Şimdi nerede? .. 

Oece zammı, adeta. \ılı' Ulm olarak 
kalmz§t.Ir. Gece zammını bırakın, b!z 
mn,tertyt. a.atln yazdığmdıı.n da ucu. 
r.a. götQrUyoruz. BakmT.g aaat 11 den. 
beri bun.da bekllyoru:n Bir mtl§terl 
ge.lmedl. 
Diğer taraftan 11Q defa se~r yapan. 

ıar da vardır. Bunlar ısu1örlcrin mUs. 
tesnalandır, 

T osa 
aadı 

aliye Vekili Halkın gösterdiği emsal~ 
siz rağbeti şükranla karşllıyor 

Anlmn., ıs (A.A.) - Maliye kayı şükranla kaydetmek isterim. 
Veklll Fuat Ağralı tasarruf bono. Satıı:ın yüzde doksanından fazla.~ı 
ları haltkmda Anadolu ajansına a· bir sene vadelilerden olmuştur. 
şağtdak.l beyanatta bulunmll§tur: Dünya buhrannı.m doğurdul;'U 

Hasılatı Millt Müdafaa lhUyh.ç. mali ve iktTSadt ~prtlnr karaırında 
larma kııreilik tutulmak üzere hp.lkmnzm 3 vo 6 ay vadeli bono· 
4058 numnmlı konunun verdiği lar da. meveu~ bulunduğu l~nld~, 
snlahl t istinn.d ta.s&rruf bo e.ıı uzun vadelilere rnğbct gösteı. 

ye e en mesl cUmhuriyet maliyesine olan 
nolannın satşı çıka.nldığı maın • emniyet ve ithnadmın yeni blr te_ 
munuzdur. MezkO.r kanun bunun mhUrUdUr. 
azruııt haddini 25 milyon lira ola· Bide edilen bu netice, bir taraf 
mk tesbit ctm ştlr. tan ta.snnı.ıf fikrinin memlekette 

tkl aydan kısa bir zama.n için. esnslt bir surette ycrlcsmekte ol -
de bu mikUı.nn tamamen satılmış duğunu göstermekle beraber diğer 
olduğunu iftiharla. söyllyebillrlm. tarnftnn vntandaşla.nn mllli mlidn· 
Binaenaleyh bono sa t kap&ıını~ fna mevzuundal:i alil.ka ve hassa. 
bulunnıa.l:tadır. siyetlerine kuvvetli bir delil teş 

Vatandaşların bu hususta gas _ kil etmesi ltibaıpe de takdire şa
terctiklcri emsalsiz rağbet ve alll· ynnclır. 

herkesin kendisine verdiği yaş ~ 
larak, )·ani 15 Yatımda. im~ gibi 
kayda geçirelim. Emin olun bu 10· 
kil hem merhumenin ruhuna hiz • 
met etmiş olacak ve hem de ken
d;niz bunun faydasını göreceksl • 
nlz •• 

Ieliluı. Cemal: 
- Benim için. .. dedi. Fakat sö 

zUnU tamamla.yamadı.. Yutkundu, 
kaldı, sonra: 

- Pcld, dedi bunun zavallı kı
mna ne gibi bir faydam o1n.cak? .. 

Meliha Cemal bir çek ya.za.rak 
E:Iidayet Hanımın ellne mkıştırdr: 

- Buyul'Uil bunu H'ıdayet Ha.
mm, dedi. Çocuğun bakr1ması için 
bu p:ı.rayı doğrudan doğrnyn Bati 
ce Ha.nmı..a. verirsiniz.. Sonra tek
rar gelip öeni göıilrsUn.. Ben ~ 
cuğun hiçbtr mahrumiyet görme
sln.i jstemedi.m.. Mes'ut olmasmı te 
menni edlyorum bu ldlçUE;'ilıı .. Ya· 
rmı kim bUir? Benim dUnynda bu 
kUç\lktcn başka kimsem yok ki? 

Hidayet Hannn anlayışlı pratik 
kadınlara. has bir deha göstererek: 

- Evet, dedi, yarını ki:ınbllir? 
Belki de onu bir g(ln resmen kabul 
edersiniz .. Belki onu günün birJn· 
de bir anne gı'bi de ~ve:ndnfz, de
ğil mi. yann} kim bilir! 

xıv 

Melfiıa Cemal krzmın ölümün -
den sonra Avrupapdan aynlmış ve 
harl>in sirayet etmedl,ği.Arap mem 
leketlerlni dolaştıktnn sonn mü· 
tarcke eenelerinde lstanbula gel -
mlşti. Anadolu harbi nihayet bu
Juııeayn. kadar İ6tanbuldan aynl -
ınamışt.I. Sulht.an sonra lstanbula 
kayna.~C'.n Meliha Cemal de bu 
kaynaşmaya dahil obnakta.n zevk 
duymuştu. 1924: yılba,51Ilda lstan -
bulun pek moda olan beriannm 
birinde dans ediyordu. 

V akıt sabnh ynklnşmış, dans e· 
denlcrln yüzleri yorgunlukla km.:r 
m.ış ve danslan ağırlık btr snrhoş. 
lu'k ha.llni alnuşt:r. Caz artık yan 
vahşi ika.bllelcıin tam tamlanndan 
farksızdı. Birçok çütler dansı iken 
dilerini eıılerinin kollarına bırak -
mışlıır yil.rllyor, dolaşıyorlardı. 

Meliha Cemal dans etmiyenler 
arasında. idi. Kızmnı ölilnıll üzerin 
den ib1r sene geçtikten sonra. si -
yalı matem elblselerlni çı'kara.rnk 
Yerine beyaz matem elbiselerini 
giymiş ve /beyaz renk kendisin" 
çok iyi gt ttiği için nrtık bir daha 
bu 'beyaz clbsclri çıkn.rma.m!!itı O 
g.lln de 'i1'zeıi:nde !beyaz tir elbit!c 

Is bul -

eden muall 
e f ı 

ler 
Maarif Vekaleti ıne21~ tcdri.saet 

muallimleri a.rasuıda m:ıayyen mlld. 
detlerlnl dolduran ~z.ı mmılllmlerl 

terfi ettlrml§tir. İs!antrud8 terfi eden 
meslek mektebi muall!mlerlnln t.ım. 
ıertnl yazıyoruz: 

'10 liraya tnli edenler: 
İstanbul ytlkaek tırtm.et ve Ttearct 

mektebi lise kısmı fizik rr.ıualllml Ah. 
met GUler. 
50 liraya etrli edenler: 

İstanbul erkek terzUık mektebi ter. 
zlllk mualllml, BUrharu!ttln AygUp, 
İstanbul yilkaek iktL..qet ve tıcare 

Sovyet tebliği 
• 

Londra 14 <A.A.) - (8.B) 

MookovadlUl blldirUJyor: Gece ya. 
run neşredi!cn Sovyet tobllğl: 18 ey. 
ıuı gtınU bütün cephe boyunca çeUn 

muharebeler olmuştur. Rt:ıı hava kuv
vetleri perşembe gUnU tııt.va üslerinde 

ve hava muho.rebelcrlnde tsO Alman 
bıyyaresl kaybetmişlerdir. Rusların 

zayiatı 3t tayyaredlr. 

CUma geccst Rus hava kunetlerl 

BUkre§l bombardmıruf. e~. Bu ha 

reket.e !.§tırak eden tayyarelerin bepsl 

mııimen dönmil§tllr. 

Şimal buz denizinde Rl.08 motllrUl 
torpidoları d~ bir eahn muııa. 

faza ve bir nakUye goırusını 
mıştır, 

ootır. 

Romen 
piyadesi 
Odesaaıa 1ıı11ııer 

mahallesini 
mldalaa eden 

Sovyet mu avemet 
hattı ile emasa 

ge d·ıer 
BudııJ,eŞtc, 14 (A.A) - Mare
~ Antencsko, blr gazeteciler top 
lııntısında, Rumenler tarafından 

Odesa bölgesinde, b.lr aydan beri 
lstih3al edilen neticeleri tebarüz 
ettirmiştir. Antcnesko, Odesa.nm, 
milteaddld mUstahkcm hatlarından 
mürekkep bUyUk bİ.'l' çenberle ku
şatılnw.J olduğunu söylemJşUr. 

Bu hathrdnn dördil tahrip edJl
mi.5 sayılabilir, dedikten sonra, sö 
zilne devam eden Aııtonesko: Ode 

mektebi Jls" frıınsızca. lcı. lıJ uıuallıııı: 
Zeki All.} bc1t, İııt!'..ll:.a: ;seksek ı.ıttJBll 
ve ticaret mektebi us,, kısmi tıU!'O 
kommmerslyal mu&.Ui:n! Nevzat .Dl" 
raL 

40 liraya terli edenler: 
İstanbul mmteka sanat mı:ıktebi ,. 

ğaç ~lert atölyesi ımıammı osın:ı 
SDyür. 

U cretleri mthnlanlar: ıı: 
ls+..anbul mıntakn sanıı't :rnektt 

mensucat §Ubcsl telt'A&t!l kimyası ~ 
boyacılık muallimi Te-:11lt Baılt ı:~ 
mruı. 

Leningrad müstahkem 
cephesi yarıldı 

llnftarıll.ı 1 oct ı;ayf~ 
mdm müstahkem cepht'sırıi yarınııtıı.t· 
dır. Dtqmanm anudruıo mudafaas:; 
rağmen §Chrln çenber iç ne aıınrı:ı 
1§1 fnınlaıım surete dcvnm etınel<et~ 
dlr. 

Ferde .At'la.larmm ce:whımda d~~ 
xıın b1r kargOS\!113. bcaıt.al&r ıııatıe 
ctUrllnıl§ ve bUytık h.:ısaraet& r.ğTSuı.. 
mıgtır. JJ. 

Greate Yarmouth'wı etırkın4a 
man tayyareleri tarafınr ıuı bir dt1t' 
man kafilesine knıııı )alJlltnı§ oıdur' 
dUnkU etbUğde bildirilmiş olan tatı~, 
esnasmdıı 'bir İngiliz to,.pitosUJlll 
bllyilk çapta bomba ısncıet etm~ 

Şimall .Afriknda Alaıı..n mu tı-

tli.yyarelerl, 12 - 18 eylll! gecem 'fo rt 
nık mmtak:ııımdaki lngiıız taY>" 
daf1 ba.taryalarmı ve laır.ıplnrmı bOıf 
bardmıan etml§lerdlr. ;.~ 
oa~o.n, ne gece ne do gündl1Z 

111 
man anı.zisi Uzertndo ta va taallYClt 
de bul'.ınmamt§t.Ir. ~ 

12Ey1Qlde bir ordu ıru:mandanl 0 t 
general Şuvallyc Von fıcbubert. f' 
cephesinde maktul dllşmUştUr. __..; 

ingiliz tayyarelerı 
Palermo 
limanına 

hücum ettiler 
Kahire, 14 - (A.A) - or 

§ark İngiliz bava kuvvcUerl ıııır' 
klihmm tebliği: ~ 

lnGlliz tnyyareloriyle donıı.nıllJıJ 
ya. mensup tayyareler 11-12 e>/.~ 
geecst ve 12 eylül gfindüz o~ ıf 
denizde bir dllşman gemi ka.fıl 
ne pek muva.ffakiyetli bir taaftli 
da bulun.muşlnrdır -

Bu taarnız neticcslndc, 3 tjcıJ~ 
S"emisl bUyük blr ihtimalle tal1 
edilmiş ve diğer bazı gemiler 9 

hasara uğratılmıştır. 
Gece yapılan taarruz esn~9 

donanmaya men:mp tayyareler sa önUnde, hissedilir zayiat ver - iilt 
dik diye llnve etmlı tir. Diğer t.a • i"afındnn atılan bİ.'l' torpil bil) t e 
r:.Utan, Rumanya piyade kıt.alan, 

Odesanın hem~ civarındaki köşk
lr r mahnUPSınde vUcude getirilen 
Sovyet mukavemet hattr ile temn
sa gelmişlerdir. 

Londra radyosunun 
kullandığı bir tabir 

ticaret gemisl.nln orlnslna ısa.be r 
miştlr. !nfiliı.k o kadar iddct!i t 
:nuştur ki tayynreler sarsılrn1ı; 
Bir gemi batarken görlllmil!!til 
İkincl bir torpil diğer büyUk bır ı 
cı>"et vapuruna fs:ıbct etmfı;tır. 
filitk neticesinde vapurdan bil~ 
bir d.umı.:'1 ve buhar sütunu ,ii 
selm!§Ur. 

11·ı2 e~ lUl gecesi nğn· bOJlltı 
dımnn Uı.yyareleri Palenno UtP 

'""=""B:ı tarafı ı ııcJ tınl •nda nınn, gemilere '\'0 deniz tczsill 
n.umıyc m:ı...'ıkümlı.uı ;ı )O ta\'sil eden nnn taarnız etrni !erdir. H \'ll 
Londrıı radyoımnu.11 ncFa"atı lspanya. 'i bulunan bir ticaret gem.isme r. 
da ~lddctll bir infial ı:yıındımıı§tır. tcnddid bombaln.r isabet etnı .. 

0 
bpanyol gazeteleri, artık, Boışcvllt bumd'l!l kızıl alC'vlcr çıktığı g 
çetclerlnln <'nnlııde hutunan Jnglllz mllştiır. Duman yüzUnden hnS; 
radyosunun kuUandıt;. ı~ı to.kblh o.erecesl sernhatln mUMhedl'I 
etmcktcüirlcr. lementlştlr, Ayni gece donanJJl Jt 

vardı. Hi.g chı~memlı;ti.. Sart saç 
lan yine eskisi gibi giizel, ytizil • 
nün hatları yerine eskisi gibl taze 
r.anlı idl 

mensup tayyareler Higntn crP 
ne fabrikasını bombardıman ctıtl 
lerdir. Taamız neticesinde bCi 
bir duman ve bir ynngınuı <:~ 
;:,rörülmllştUr. Rngusa eh arın 
istasyonun bombardımanı netle 
sinde diğer büyilk bir yangın ( 

Yalnızca yanıığmdalti bil' hat 
~orgun olduğun olduğu zaman de. mı~· 6 mulıripten ve dört t;1'~ 
rlnle~lyorve hA.lıl bUUln taravetini r<'t gf"Inisiyle ortn hadmde ~ır11 edt'n cildine rağmen elmacık ke - gemiden mürekkep olan k~jJe 

1 
ı:niği !le gözkapa.klan altmda siyah bakiyesi !n~iliz tayyareleriniJl.., 
koyu bir iz, ihtlyarlığmı: belll eden a.rruzuna uğramıştır. Büyük ç&r 

bir i:şa.ret. halinde ortaya çrktyor _ bombalar bUyUk ticaret gcnıiıcf 
du. ne Jsa.bet etmi§ ve bunlnrdan , 

O gün snbahn karşı üzerlerine ~e5!'1in alevler içi.nd~ yand~ 
do(;'Bn güneş perdeler arasından rli~mUatür. 1._kinct b~~k g tJJ 
salona girince Meliha Cemali bir- ı dogrudan dognıya b?yük çap 

• bomba isabet et:ınlştir. ~ 
~ ~o:sım faknt yınc her . .zaman- Lfbynda 11-12 eylill g<'cesl .. v 
kı gıbı gUzel bulmuştu. Güzel, be- gaziye yenLden taarnız C'dUınJ:tııı' 
yaz, beyaz mrtI tamamen açıktı, Jullana dnlga !aranma ve rıb ı 
dans ederlcl.'n ba§lnt ma'suma.ne ltı.ra. bombalar a.tılmı.s ve yn~ 
bir ooa ile bukUyor, kavalyesine çlkarılmışt:rr. Julia.na dalga. Jc~ 
gllzel Urnit veren gfü:Ierle glllüyor nm cenubunda lbir petrol g-etP ~ 
du. de taarruz ed~Ur. Dnlga tıı 

Bazen bir mucize kabilinden ıba· na tam isabetler kaydolwunuŞiıo" 
rm boyalı salonlan arasında bir Avdet uçuşları esnasmda ~ 

kıza. ti ,_ bardmıan tayyarelerimiz _ ftl 
E)CDÇ ra.s arım, 0 zaman .. ıuz;I tle Tokra arasında motörlü ıı~ı 
Nazan hattrma geliyor ve ümitsiz ye gemilerini ve depolan ıntt.f"" 
blr şefkatle ölen za.vnllı yavrusunu yöz nteşine tutmuşlardır. 
d~llnUyordu .. Fnkat Nazan artık Garp çölünde !bir tnyyareıxı.Jı 
ölmüs, ~oktan toprnğa kan.51DIŞ ı· voia tiplnde t.ıir ltalyan bo!IJ1l'9 
dl. maıı ~ ılllllnnftıldl' 
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8hkeme 
aıonıarında 

•• 
r"-ilıiş bir kadın! .. 
1~alarıa göturUIUrken sevdiği erkeğe yumruğunu 
ayor ve "kurtuldum zannetme, biray sonra 
, Yine karşı karşıyayız ,, diyordu 
cı Sa~lke.lh·lr, derler. Fa. Sabahattin, HaUccnin elinden Jren_ 

'- 'lıe: ttinc soracak, o.. dislnl g1lçllikJe kurtaroıı, ve tabann 
>"nı ~ kuvvet evden kaçarak aoluğu kara 

:ı \' anda lrorhunçtur, da! kolda almıştır. • 
bıı tıpe:ektedi·. Hatice, Sababattinin ~!kAyoU Uze. 

~llzun kadr:n tatm~ bulu. rlnc hakkında bir cürmUmC§hut zaptı 

23ic lJafa~a 1Jaş6aşa 
- _ _, ~ ,_,, - ,_ 2-2 -

Ca ışmıya, mUcade
leve, liyakat de 

inzimam etmelidir 
"Liy::lkat,,in bCZ§lı batına manaıı ol. bunların ba§lı ba§ına manaları büyüktür. 

dıığu halde tek batına İf yapc:mıyacak bir F' Gkat hakikatte ancak tek elin kudretilc 
meziyet olduğunu anlamalıyız. Liyakatin kar§ılQ§tırabilir .. Yani tek elinyaptığı işten 
faydalı ı.Jlabilmesi ancak onun mevcudiye. fazla bunlardan bir §ey beklemek hayal 

olur. 
ta·n; sez:p kullanılmıı olmcuile mümkün-
dür. 

Çalı1mak, çabalamak, mücadele etmek .. 

Çalıımah, çabalamak, miicadele etme • 
ye liyak.:ıt inzimam edince btı§arrla
cak işin azametine hudut bulunamaz. 

~r? ba§lr.u. ı:eler gcılme. t.anzım olunarak aöllwyc verllml§tir. 
1 ~·r ~·e . Fakat hAdlsenln bukııdıırla kapıındr,. B ı· r 
~ :den C'l'Vel, biraz da ğmı sanmayın. 
< lltıın B.b:ı.hat olduğunu u. Hntlce bir taraftan Sabahattin dl. 

kuytJmcuva göre 
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bir ın dır. ğer taraftan mahkeme :Juzurunıı çık. 

~~~:~:::~ =:~~:~:::::.::~~.::.: : KA O 1NLAR1M11 
ınal'~:ınım tatslltıtı bir aralık polislerin "l!t.ı.a~n kurtuldu l 

LÜKS UGRUNA VARLIKLARINI 
HEBA EOECEKLERiNE MÜCEVHERATA 

ı.~ il 
o~ &ene lu!dar evvel ba 
ııe :o Sababnttln HaUc; 
ltıı Yllnı., o.dukça güzel 
~ l§nıı, 1ıe b<'raber Y&§S. 
~ tır. 

ve tekrar SabalıattiL!.n t:zcrlnc ntııdı. 
Hatice kadm bir tarııftbıı Sabahat_ 

tln1n boğazına sarılmı.; l.endlalnl dut 
dalı silker gibi tartaklayor, bir tea. 

~\ le.t.ıı nıu terek hayat uzun 
ll'fbtrı geçınııı ve lk1 aevgW 

b~l'fnClen a~ rıltıcaklamu 
' e g J nnediklerinden 

btz. o.n blltı dU§üııme. 
·~et 
~ a.ncn~. aradan 9 sene 

tt lfatıee Sa~ tun 11on za. 
e teç den lıütkmlık göster. 
~~ehnet:;e, bazı geceler 

Satıe. ~a l'.!ı:lamıııtır. 
' hattı.. o hale geımıı. 

&eJledlı Ltıraber yaşa_ 

rcl'tan d:ı §Öyle bagtrıy••' du 
- Nankör ..• Bu kaC!e.r sene sana 

emek verdim, saçımı ı.l.pUrge edip, 
kahrını çektim. Şlmı::ı l:.ana bunları 

KIYMET VERMELiDiRLER 
yapıyorsun ha ? 

Ama be.11 kqlay ••ol'-'Y yakand:ın 

atamıyacaksın, Allmal•ı.ıı .senı parça 
parça edip ciğerlcrlııi ıtkeccğim; ke_ 
bap yapıp yıyeceğim!. 

Sabahattlıı kapancı kıl'.:ıllll§ fare gl. 
bl. Haticenln iri yan eilcrinden bir 
tUrlU kurtu!.amıyor l>.•Qazını sıltruı 

HaUC41 de gltikçe taı}1k!.nl arttırı

yordu. Nihayet poliJ.••r ve mübaşirler 
yeUşerc .. Sabahatlinl Ht ticenin pcn_ 
Qeslnden luırtaTdılıo.r. 

OnUne blr iki polla si~ p aıarıu bn. 1 

ğazm.ı Ofulturali \:.: .!1ol W.I! '"""'"" 
düzelten S&OabatUıı 1. ... nı.tı . .>•ll ı:ı-.. 

den oe:ıar.t alm~ •*"•~ Çl.llAt. 1 
mazkea bu aeıu o ek u .. ıx.,.. fOY•• 
ııöyle.ııJ,10l'du: 1 

Kuyumcu Enis All 0,vulıfrcloğlunun 
tczgtıhınm karşısında.ki sandalyeye 
hcııUz oturmuştum kl içeıı)"e babayani 
kılıklı bir kadıncağız g:.rdi. üstüııdc 
bir manto başında &v .. h bir ba§örtU 
vardı. 

"- Sizi biraz rahatsız edecegt.m., 
Diyerek koynundan bir mahfaza ~ 

kardı. Beni. "bu adaı:r de nen1ıı -1 
acaba ?., gibilerden ,Upbeiıl bir ı.ıa.ıa 
aUzdU; ııonra ''mUCOTbenat,..ım onaya 
döktU. Blrkaç a..t.nı bıı.!.u ile kArUı.a. 

d!m btr çıtı ta~ .. : 
Mc~~r. kadm~ lif"l.lwtı f\IYDl\1§. 

BunlnrdA., m0<~ ~ .ıu yUzttk 
ile blr çıfl irOp. faJ>IU"lt1'1..ll MWLma • 

nn bugünlctl .nı.)'1"',,.. D&Y.a.nuı. mııJ. 

ı.ııuyorau. ReUtı oıııa.r •tar. ıaı...ıuı.. 

ltırtnl .. bn:ıır .,<lan a lD'ttl - Bele bwıd&rı "°""··· ttundıu 1 

aonra h&._ ArtU. KnlUıır \l!!ra IAJ1 fa 
oamak değil ya.. blr -n.~!1- ı:ıtıo otur_ 
mak iateınem.. 8- CNJ:ma IJUAAIO&. 

1 
Pek yağlıya benzllllt~rı bııı aı~te. 

't( uzun uzadıya ltozııı;tuktaıı •om·ı .. 

dmL, hamm. 

Nihayet Hatictı bakkınc-.a tıa suçta.n 
dolayı da blr cü.r ... U..~~bul ı:apu ı.ıa. 

urıaııdı ve bir ılÖ{;edc JukomoUt g1oı 
soluyup duran kadın TI'.&l kemeye so. 

kuldu. 

Mahkeme. netetcede HaUceyi 84 
gün mUddetle h:ıpse r.ıc.tıkQnı etU. 
Aynı zamanda derhal tf!\•klf edilme. 
si de kararlaştırıldı ve jandarmaya 
teslim edildi. 

Hatlce arbk bo~oıı.ı§ hüııgUr 

hüııgür ağlayordu. 

Blrall sonra tcvkltl.f\!leye götllrtil. 
mek üzere adliye merd•v.:ılerfnden a. 
pğt lndlrfllrlı.en, sesi lıçkırıklarla 

kesile kesile Sabnhat~e doğru yum. 
ruk!anm sa'!layor ve 115y.e bağırıyor. 
du: 

- Kurtuldum zannel txmı. Bir ay 
eonra yiDe kıırııı kar§tyliyız ..... 

Sabalıattlıı i.ee, çokb>n ortalıktan 

kaybolmU!:tU. 

MuhAkemeyl o::.ştan sonuna kadar 
dikkaUe dinleyen vo vakUyle btr hay. 
U gün g8rmtııı, teleğtı G'rmu 11erdin. 
den geçml§ olduğu a.:ıln .. ılaıı yanımda
ki Ya§lıca zat, gazler! He..tıcede oldu_ 
ğu haıde bir tarF;ftan Jı..tvnmsız, aort 
kolalı yakamıdan kaya'l JABtlkll papl
yon krrn ... tın: d~zclt!yor, "lr t.ıırııftan 
da §6yle s6yleniyorc!a: 

- Bulunma;; kadnı • AtUtbl§ kıı. 

dm! ... 

- Fakat, sevgi: lzzetincfsin 
de fevkinde bir kuvvettir, Ley 
la! Bunu inkar edebilir misin? 

- Evet ama.. ne de olsa, sev. 
giler mütekabil olduğu zamanda 
izzetinefis meselesi kıymetlenir. 
Yoksa bir tarafın neftet ettiğ'i 
takdirde, diğer tarafın intihar .. 
kaU,,şması hem manasız, hem 
de iu.etinefissizliğin en büyüğü
dür. 

Annem daima alt perdeden cc-

1 
~ - Hele bl:r tmftlnıryım_ 
Balll\n~ ç~.ı. g'1tU, 

Bu ttptek! htr kadm•.n ır.oıla indu-
bmdan kendini kurtara:ı.nmıısınn iıny. 
ret etml§tlm. Halbuk. Eı4s Ali Ccva
bircloğlu ile konu,unca anladım k! 
asıl benim cehlimle hay'"ct ctınek ıtı. 

zmunış. 

Diyordu kl: 
- ls+..anbul baynruon stıse çok mc • 

rıı.kııdır. Bu seııe ise, mliccvhrrat pel< 
revaçta. Bilhassa elmııR ve pırlanta • 
lar .•• 

- Ya altm? 
- Altın, bugtlııkU telli!tkllere naza-

ran, biraz itaba addolunuyor. Şimdi, 

kollan, eskisi gibJ dizi diz. altın bil • 
zlkler süslemiyor. Be.j! bir yerde me • 
raklı.BI ı.se, §Chirlerde. ÇOktan kalktı. 
Maamafih, altın plywıaııı dch§etll iır. 
laml§tır., 

- Ne kndarT 
- YUzde 200! 
- Ya clmaıı! 

-Yüzde 100! 
- Kadmlanmız, en tok hangi tip • 

teki mUcevherlcre rağeıet s6.stcrlyor? 

- Bu sene, g6ğUsc tnkılmak için 
nıtın ile kan§lk cımasıt \'E pırlnntalı 

çiçekler pek maltbuL 
- Birkaç sene önccı~rl Fillps saı. 

s-ınt vardı ..• 
- Ama ııımdl onlar pek takılını • 

yor. 
- İyi blr eıınns çlçc~I 

almak mümkün? 

şöyle bağırmak istedim: 

kaç liraya 

''- Ben, annemle evi. en bir 
erkeğe eş olamam!" 

Sustum. Ba~ırmadnn.. Onun 
da kalbindeki sev.giye hürmet e
diyordum. Biliyordum ki, o, Sn 
diyi delice seviyordu. Bütiin bu 
çılgınlıkları, bütün bu riyakfır
lıklan ona yaptıran bu sevgiydı 

Bazan ona acıyordum ~ kendi 
kendime: 

- Ne yapsın. diyordum, ~dı· 
yi seviyor. Ondan ayrılmamak 
ic;ın beni feda ediyor. Yani 'be· 
nimle evlerunesine b nim bct
baht olacağımı bildiği halde -
razı oluyor. 

Yazan: f 

Sa6.ilt .Alaçam! 
- 200 11A. 500 liraya 
- YUEUklerde moda mı? 
- EveL Bilhassa, ı.u~tlk parmağa 

takmak için, §Övalye _ )1İZUlder çok 
aranıyor. 

- MUştcrilerin!zlıı ckS<riyctinl ka. 
dmlnr mı teşkil ediyor, yoksa erkek • 
ler mi? 

- Dana kalırsa, şöyle bir tasnif da. 
ha doğru olur: Anadoludnn crltckler 
~lir, lstnnbuıdan da. be.)'anlar uunu 
biliniz lü kuyumcular çar§ısmın bin. 
tertandı Anadoludur! 

- Aralannda ne gibi bir fark var? 

- Şehrlmlzln kibar ba:aıııarı mo • 
daya meraklıdır. Go:r.ettl••r!, mecmua. 

lnr tnklp eder, se:ıf'!'iııe batttı 

mevsimine glırc mücevherat alırlar. 

Bunlar, ckserlycUc alafranga çeşit • 

ıerdlr. Anadolulu mUşte~ilere gelin • 
ce, onlar da iki kısım: Zengin ve mU. 

ncvver olanlar, bilhassa. cvl<.'llmek hu
susunda gene modaya ı:ynrlar. :Fakat 
köylü ve knsabalı mUt-tt:rllerlmiz eski 
Adetlerden kolay koıı.y nyrılamıyor • 
Jar. Bu bakımdan, hıU!: dut küpe, gUI 
yUzUk ,.c emsali rağbettedir. 

Du sırada, dUkkllndan içeriye çam 

Aıme bunu yaptıran sevgi de
ğıl midir? 

Sevgi in ana neler yaptumaz .. 
Annemi böyle soluk bir bay· 

rak gibi ayağımın dibine düşmüş 
görmek istemezdim. 

Anne! dedim _ ne yapalım? 

Kısmet !böyleymiş. Bir genç kız, 
istemediği bir erkeğe varırsa 
- sen de pek iyi bilirsin ki 
mesut ve bahtiyar olmaz. ' 

- Fakat, Sadiyi sen QOk beğe. 
nirdin! Bövle birdenbire kararı
nı deği.,~enin sebebi nedir? 
Bir anne sıfatiyle bunu sormak 
ve anlamak hakkım değil midir. 
Leylil? 

- Hayır, anne! Bu, senin hak. 
kın de~l.. Benim hakkımdır. 
Bunun belki bir <;<>k sebeplerı 
var. Utkin şimdi bir hir Şl'.'V b'I 
miyorıım. Bildiğim bır ı;ey var. 
sa. ondan tamamıyte alakamı 
kesmiş olmarndtr. Sadi bana ko. 
ca olamaz. Ben de ona zevcelik 
vapamn.m 1.J..-imh: de betbaht o
lur. perişan oluruz. 

Dahn kat'i bir Had<> 1le şu 
cumlevı de ilave ettim: 

- Hatta mahvoluruz, anne! 
Bu yüzden aile ocağımız ela yıkı-

yarması gltı bir vatıındıııı girdi. Ya • 
luuımda kravat yoktu o.rua, göğsünde 
kalın iki kat bir altın köstek parlı • 
yordu, lyl adnm, l!fmın t:.ıstUııe geliri 
derler ya, dC'~ru! Bu, k<l~den yct.4mc 
bir kalantordu. AhbablıJmdan, Enis 

Ali Ccvnhlrc1oğlunun es!.; bir mU§U'. 
rlsl olduğu da bclliydı. 
Adamcağız, bir yığın sıparış verdi: 

Blı'lmç alyans, dö:t kil1)t. gUI yilzUk, 
altın kordon vesaire ... 

- Ismarladığı mücevherlerin hepsi, 
kendisine mı !Azım, acatıa? 

- Hayır! 

- O halde? Yoksa, kııyumcu dUk _ 
kAnı mı açacak? 

- 1stanbuln geliyor ya . koııu kom. 
şudan da slpariş aln.ışt•r. Anadoluııuıı 
birçok yerlerinde Adet be;rlcdlr. Ak • 
rabalnrdnn, ahbablardruı kim evlene. 
cckse, kim mücevher a.acııksa, o sı. 
iuda lııtanoula giden :ır.:!tcınet dosta 
bu anga~ıer yüklenir. Gelırken, el • 
lcrl, kollan bomboıı olan lu elçinin her 
yanı, dönU§te tıkl'nn tıklım doludur! 

J<;nıs Ali Cevııhlrclogıu biran dU • 
şUndU ve: 

- Ben, slzc, ba§ka bir şeyden b:ıh 
sctmck lı!tiyorum, deai Eslddcn bir 
lidet vardı: Evlenecek bi: kız için, ev 
vel • kuyumcuya gldiliı ; sonra da 
mcmıfaturacı dUkklimrn uğranırdı. 

Şimdiyse, altsine ... Uk önce manlfatu. 
racıya koşuluyor, para arı.arsa kuyum 
cuya geliniyor! 

lşte, ben, bunun a.loyhlndcytm. A • 
ma niçin'? 
Anlatnyım: 

MUc<.'vhcr11ta para vi!rn .ek, kumba. 
raya para atmak gib! jır. Bir kadı • 
nm bin nr.ılık elması olsa, bunlan, 
pek az nok.ııanıruı s:ıtar-ııır- ve eline 
gene mühim bir para geçebilir. Hal • 

buki, yııpıl::ın esvabın yrJnız bir gi • 
ylmlık canı varaır .. E,.1-.mlş bir ma.n 

toya, eskıml§ bir kUrlrn, esklmlg bır 

roba on para veren çıkılr mı, acaba! 

Diğer bır mesele: 1nea•.ın başı dar. 
da kalırsa, müccvherıerını terhin e -
der, ihtiyacını karınlar. l':!I gen~lcdlğf 
zıımıın do borcunu l\dc: rr.allannı ge
ne çekmecesine koyar. Halbuki ne 
mııntoyu,nc robu kim re'ıiL alır da mu 
ltabUlndc, sahlb!ııe para '\'Crlr? 

Yn§lı kadınlara baku ız En fskırl. 
nln bile bir yUzUğü vardrr. Onu, ka • 
Uyen ellııden çıkarmaz, e.rasında:. 

- Bunu, cenaze p:ı.ra..ı lçln saklı • 

lır. lşte o kadar.. Bu bahsi ka
payalım.. Ve ö!ünceye kadar 
tckrarln.nıayalım. 

Annemin o dakikada renk
ten renge, kalıptan knl·ba girdi· 
ğini ve oturduğu yerde titrediği
ni göriiyordum. 

Sözlerimde şüphelerimi üade 
eden bir \'UT.ull yoktu. .Fakat. 
o her şeyi anlamış gıbıydi. 

Hiç şüphesiz ki. anlamıştı. 
Renkten renge girişinden, ol

duğu yerde titreyisınden de bun. 
!arı kolayca sezmek mumkündü. 

O, benim vnnnnda daima s•ı ç
luydu .. 

- Demek ki, ölüncı...}e kadar 
bu bahsı tekrarlamayacaiıı.. ö1-
le mi? 

1) ve mınldalıdı 
- 8\e:. anne .. Bu kapıı.r.mftf 

ve kulleru1111' bır kıta ~ıt r Oı.u 
hır da.tın okumak unkAna kahnJt 
mışt.ır. 

Ava.~ kanrtım . ll~e.."1nW-' 
bir.u da.ha vuzuh vermek. mak.. 
andımı biraz daha ka:ı t:•r lts;ın
ht anlntmak i'iedim: 

- O kitabı belki sen o\rnyabi. 
lin:ıin! Fakat ben asla .. 

SAYFA - S 

Fıkra 
:a:::::::::as 

Kaftan 
\ nlrtllıı 1nuıcla meıınur J~vnn 

ilanı olUr; yerlne o(;lıı geçer. '.l'erzl
bnşıyı ragıraraı, kcnı!l!!Jne bir kattaD 
biçtirir. 'l'er.ı.1 knfta.u getirdiğt za. 
nınn:• 

- Ey t~rdb.ı~ı, der bu kattana 
dlkmı• pnnı«ı no \'fil'Sem ı;erok1Jr. 

Tcr.ı.lb:u ı: 

- J ıymetll llAnon, der, merhum 
pederlnl7. bt•r kattan dll."tfrince bana 
da bir l•art411 gi3 dlr!.r, lılr de at ~ 
rlrdl. S.t-L de 6llnmıza .öhretlnlı:e 11e 
diisenıc on•ı Ihsan t'4finl7.? 

Yl'lll ilan: 

- Anl.:ıdrm anladım. der, dllrt1 • 
~n kart.n.!ıı he!" sen b'r oera al gtt, 
1 ntn knlsm: .. 

' 

Bazı dn\letlcr bazı .. evktlerln Is. 

tcklf'.rlnl ııc:ı~ d<.'rhııl hunun için nli 1 
kabul cdlyorlnr! 

NASRE'JTİN 

Amerikan fıkrası 
Boşanmak istiyen erkek <mah

kemede> - Başlıca şikayetim 
şudur: Evlendik evleneli karım 
benim önilme bir tabak ibile sıcak 
yemek koymamıştır. 
Kansı - Yalan !bay reis. Da. 

ha dün akşam kendisine iba.g. 
lanmrş yumurta verdim. 

Teessür 
Reis sabıkalıya: 

- Göriiyorsun ya bugün tam 
on dördüncü defa olarak karşı
ma çıkıyorsun ... Ne hazin şey .. 

Sabıkalı: 
- Vnllahi reisbeyciğim, bu 

kadar iızüleceğinizi evvelden na. 
sıl tahmin edebilirdim. 

URTULUŞ 

BiÇKi ve DiKiŞ 
DERSANESI 

Mtıdlmıl: Bayan rapa:ı3an 

Haftada dört gUn kadmlara, gUn

dc Uçer saat Fran!ı7. m·:.ılU ile biçk! 
ve dlkl§ dersi tcdrts Pd liı ve 4 &.) da 
maarifçe musadd!ı.k dlp:9ma vertıır. 

Feriköy Tepell.stll ll6 No. 
Papazyan Apartımaııı. 

yorum. öıum, sokakta kalmaz! 
Tekerlemesini söyler. 
Maıılcset, geııç bayanJıınmızda bu 

güzel ddetl g,_örmUyorum. Onların san. 
dıklıınnı açarsak, ne bulı.cağı.ı. bUI • 
yor musunuz? 

Bo., bulundum: 
- ~k mektupları .. 
Dedim. 

Fakat Enis Alı Ccva~~ g6ı. 

ler<>k: 
- Bir yığm da krrpmJ ! 
SözUyle, cümlemi t&mamJadı! 
Muhtabım haklıydı. Ka~ 

lüks ub'l"Una varlarmı yok ~ 
ne, mücevherat aıırlarıo.&, bem atle ._ 
konomislnc hizmet, hem de 1moem.
ru • icabında bir lnmıl'ar&Ja ...... 
ctm~ bulunacal<lardı:r. 

G<-ııç bayanlar, ıunu da wmtmamJ. 
ıar ki acrup esvaplar, a.i.ıklar, nıjLar.. 
ln dc~il; taktıkları mQce.herlerte da
ha gtızel, da.hıı. <.'.&ztp gOrUneceklerdlr • 

Kuyumcu P.:nls All OM"ahlrdopt 

Diyebildim. 
Avucunun içindeki ~cilk 

beyaz mendilini sıltqı .. Bunıştur
du .. Parmaklarmın arasına do
lac;lı . Cevap verrnedı. 

. Yerinden bır yıgm et ve ke
mık külçesi hnlinde kalktı .. Kbş. 
kc doğru yürüdü. 

Onun hayat.ta bu kadar: sarsıl
dığını ilk defa ~örüyordum. 

O kadar ş:ı.şkln w• muhakeme. 
siz vüruyordu .. O derece şuuru
nu kn.ybetmışti ki .. Beni kandır
mak için uydurd$ m,...ktubu 
bile yere duşurmtiş ve ara.m&yı 
1 t'?liruneden ~ekilip gitmişti. 

Kendimi ırüı; tutuyordum. 
Mektubu • avaşça yerden al. 

drm 
Bu neri1'an.. Ve e:rişan oldu· 

iu kadar gülüne;'~ m~na.m alaJı 
'.ehdit silAhma eOyte bir ~ös pı.. 
cfüdım. 

7..:ı.valb annem Kf"ft:melerha 
rurerofHfini Ot" kadar değiet:ir. 
me;!e ~il$ Fa!<at, ml1V'"4fail 
oıamam115 GOva Sadınin yasm. 
nR hetlZt't::rn.i.ş .. Çok ace1e karala· 
dıt; o kadar beU i.ydi ki .. 

rf'evamt ft.T') 
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Levıren: MUZAFFER ESEN 

dır. Cinayetin günd~iz yapılı. , Onun için cinayeti onlar üze. 
şı ise katil ilr· ölu arasında rine yüklemeğe ç~lışıyor. E -
rr. :.inaseb!:tleri.:ı ço!< samimi 1 ğer bu cinayet ha!(ikaten bir 

ler kabul olunur. J{ayıt munm •h•lt•ri • 

Adres: Tııvşnntnşı \'rnlJ vır 

ı Hu ımpooa ~Kkoereb "on~krUeceg-ı • Orta yaşıı oır oayar. gUndUzJerl ı:ı n•ar oazırlatııır verme 1ltt11lan l!:o Sou lttıklkıwlıt ~ 
ev işleri görmek, akşamlan evine dön müracaat. 

rıuıu n"l:lrt.'dll ıc.-.kt:ır . ~1tııırıw tekili ~ t mek l.stemektedir. Yem k yapabtllr, • 17 yufmda 1>1t ~cP ~ 
~ondereı; okuyucuıum aıanıu~ kal. ev işlerini iyi bilir. KiıııPulz yaşlı yeti yüzUncıer -ı • r'ııuıır' 
nınli 07.CN! ~ adreııı .. rını bllıllrmu tc 

olmadığını gösteı iyor. Müna. intikam üzerine dayanıyorsa ıen U\um.) bir baya da bakabt:tr tstıyenıerın :ıır ııcr ue .;aıı!mak aı aJ 

sehetleri daha derin olsaydı bunu bu sure'i.le i2ah etmek <Ar. Se) remzine müracı- atıan. dedir 1 Hnmdlı r~mztne 
Evlenme teklifleri * Fakilltc mezunu olr genç, lise ve • 17 yaşm:ıa rise 4 de 

gece randevu verirlerdi. mantıki ulur. Zira cinayeti .,eP 
• Yaş 45, boy 158, hir gözü sakat ortamektep talebelerine · tesap. cebir, gece: ış ramaıttadır " 

... ı cesedi:r daha evvel hu- Bu noktaya kndar bu mu- işliyen her kimse bütün şüp- olmakla beraber çlrklr. .,~.,uyan, na • kimya v.s.) derslerini ıermek tste • rlyazıyesı ıtuvveuıdlr ( 
ıu~ _ '!iŞ olması ite sırf bir hakeme basit ve :.:oğrudur. heleri genç karı koca üzerine mus1u ve şerefine sahip, . .ır evi bulu- mektedlr. CY. Akın) n>n:zıne mura.. zıne mUracnat. ~' 
t e .. ad . -~en ileri gdmektedir. Fakat bit~ün safhası? ..• Aca- yüklemek iç1n bundan daha na.."l bir bay, bir yuv&.y. mesut ede· caat. • Hemşire mektebi aıeJ" • 
.tfo.valar müstesna ol.ıraK so- ha bu cinayet bir aşk cinaye. güzel bir yer buhımazdı. Son bilecek karalttcr:le bh 'J:ı~anla evlen- • Yemekten ve yeme•; ecrvlslnden yan evinde tıer türlü en .t! 

· ·d· ? y k · · · l · Ak h - d mck istemektedir INPdlnı) remzine anlayan bir ~enç otel vevo lokantalar. 1 maktndır Omcr RUştüP 
ğuk geçti. Ceset bahçeye ha- tı mı ır. o sa canının ış e- ra mıster s orhm ugra ı - muracaat.. 327 
k d b l meg-e mecbur olclu.iu birci - g-ı kazanın bu takd ~rde izahı da iş tstem~ktedir. <R D>m remzine 1 No. 84 e mUrncaaL an uvar oyunca gömü - , • Yaş 25, boy 160, n.~uk etinde, elL müracaat. • 24 yaşında türkçe, 
müştür. T uprağın meyilli ol- na yet midir:' Katil bu cinaye mümkün \•e kola)' aı. gözlü, kumral lyı bir nMyo m"'nsup • T!caret lisesinden mezun. ticaret en okur yazar bir t>aYoJl ~ 
ması ve kırılmış, yahut çat • ti işlemeden arzu ettiği bir Layne bu cc~11di tanı • orta tahsilli dul bir bayar 25-iO yaş ten nclar ve btr müessPıı .. , ı idare ede- dır Tuzg(Lhtartık ya~~ .. ,_. 
lamı'( birkaç tuğlıımn bulun. şeyi mi eline geçiremiyordu? mayışı, onun An olduğunu lnrında en nz ilse mcıunu evine bağlı bilecek bir genç iş nramıı ktadır Taş • yanında çalışabillr. <~ 

• y k b" · · ·? - bir bayin evlcn>nck is~l :t" ktd.llr l25 ...td bili ı ti 1 (R"f"k ua) ması yüzünden ceset hava ce o sa ır para cmayetı mı · bir türlü kabul e:mck ıf:'.te • raya b' "" r s yen er " 1 
• müracaat. ~ 

B h 0 Melek) remzl.!ıe ınUrncant lj2S remzine müracaat. • Almanyada ve .ADle~ 
l k l ütün bu mec. iiuere rag- • · · A G' b y.ı··zu·· rcyan arına mar~z a mış ve meyış1 n ı~ urnun - f · l 1• il k k de yUksek mllhendlsUk t 

d d k . h · ı men, cinayeti hallt «İden en l l l l 1 k · ş ve ışçı arıyan ar: • ·ransızcn, t r çe rumca o ur ··-·' 
ış<ır a 1 ava 1 e temas et. :> ğÜDÜ a e ace e ~C\ i nrna IS • • Lise 9 dan •.asdlknRmel!, 22 ya,. yazar. işınc temiz bir b!lynn bir dük bir b:ıy, ehven ve IXlWI'"" 
· t • kısa yolun, cesedin vaziyetin t · d k 1 · ah oluna 1 16 1 i kilde. mış ır. emesı e o ay ız • şında zor ,şıerc vtıcudu mllteharnmtl kiinda sntıcılık veya be$le nltırlo ış!• ve ıstuadel b r şe 
Pointe!', cesedin yumuşak den işe başlama'" olduğu mu bilir: Delikanlı ya maharPtle bır genç he:-hansı bu- ıı: aramakta- ni lı l tirdikten o;oııro evine döncbi· glllzce ılsnn ve rıyaz11t f' 

ve sıcak bir ha]de kırişler a. hakkaktır. hazırianmış hir suikastın kur dır. (M. K. Demir' .. cn•zıne yazıl • lc<'ci{i bir ev işi arıım ıı'<lııclır (Gfi. rlr. lstnnbul Fatih • oı 
i 1 ) - numara 9 N. Berkanta rasına gömiildügvü dakika • Pointer bu hususta yanız b ..ı y h A G' b ması er remzınf' murm .. :ını. 

anr"lır. a ut r :s urnu 32 d ıı t ı * o kt 17 d • 19 yaşında tUrıtçe. 
danberi yerinden oynatılma- iki izah tarzı oldueuna 1na • hakike.ten öldür<•n odur. Bu • yaşın a, c erı.noen ş ge en rtame ep m<>zun..ı yaşm a daktilo bilen bir baYoJl ı.ş 

d ı d k çalışkan bir ka:-ı koca epartıman mali vaziyeti do.ayısU~ bir gene: tatı 
mış olduğuna kaıaicli, esasen myor. Buka mı ö.diir Ü ten ikinci farziye kabul edilirse kapıcılığı aramaKtadırlar. Kaıoıifcr. s!lllc mtitenas!p bir tş 11.rumaktadlr dtr. (Narin) remzıne 'l1 ~ 
hunL "\n şüphe de edilemez - sonra cesedinin dö~cme ati • Duglas Layngıı: mis Gis • den anlarlar kefalet verebtl!rler. (S.T :il) remzine müracaat, • Eski Vefa suıı.anl 
di. Binaenaleyh bllrada kal- \ma konulmu! ve orada bı. burn ile bu vi1la da ~arşılaştt. (A. ı Bı remzine mUmrıuıt. * Otomobll, tayynre m,,~örıertndcn mUteaddlt devlet datreıe, t 

k l k• b b ı lk yapmıa, tecrübe satılb dığı müddet :çeri~1nde çivi- ra ıJmış o ma'.lı 1 t se e ten l . . , h" • Evvelce •ınnillll'e7~ dııhlliye savı anlayan elektrik monta1 tesv yec.ll .,, 

h J b 
ğını giz emesi ıç ır mı.i ım işlerini b!len bir makinist ~ aramak yaşında bir aile babası. 

siz lıir 1taç ta. ta ; e ir parça ileri gelebilir. Ya ~atilin ev. bı"r sebeb olmak lfızım g e lir. inde ı;::ıhşmış bir ıvr .nn, ıtyrmı dlrmek mecburiyetinde · ·· ·· ı · b nııı; diğer bir bayan:: .l tı3 aç vardır. tadır. ( U.291 remzine müracnnt _,., 
mu•an a onun goru mesme velce tahmin edemedig·i ir M f·ı L ı · n· dır. şoför ehllyetnaaıe:J• .ı :r aama ı ı uu arzıye. ın Taliplerin mül'Ssesc ıniılfhrlilğilnc mü .ıı: E~kı ve yenı vazı~ otıen orta tı•" 
mani oln.u~tu. Burası, çok ga sebeb, onu cinayH yerine tek aksine de hükiım verm ek raro!l-tlnn. tahsilli orta yaşlı bir bııy.-n ıı:endt. nnn bu otnç adam. bCr 
rip bir rr.~za:-dır. fakat bu rar gelerek bu t'e<tedi almak. mümkündür Cir>:ı.vete sebep • Her cins moför ~·<' ınııklncdoo an ıııne mU11!l.Slp bir iş arıı.maktndır Ev yapabilecek bir tktid~ 
garip me- - rın bıı :mıammayı tan menetmişcir. Yahut ka • tanın. Denizde ,.e tnşrntJa çalışabl· lşlP.rl ve yemek 1e vapaMlu (F.C.D.) ter~ Boğa7kescndc 1 ~ 
haıledecr •• L. bı"r delı'' olma•ı- Layngdan in'. ikam ôlmak ar- ı ııı u •- remzine müracııat "~? sinde 79 numarada Y 

,,_~ ' " til, cesedin oraJa keşf edil. l ·1 l L · lirim. !llesleğlm maı·ırı -.ı ~ r "" 1 
d 'h ) d h'J• d d. z· ZUSU )1 e O Sa gene ayng l• tlJenlerln (U. 20 ltoııl) re:rımlnf' mü. • M:ınıuıet>cde 25 seneJ<'r tez.ıs tec. m lracaet. 

a ı hma a ı i !l e ır. t- mesini istemı:tir. Ba•ka bir 1 ··ı · ı d b' • 16 <>asında mnı• v • :r e o u genç .oz atotıın a ır racsatlan. rübes. ,.an oir :xıuna.sıp \"azınao ... ıerde " · d' 
ra c' . ma katil He kurbanını tabirle evin Marklınm ailesi münasebet bulunmnk zaruri- • Kız en t1tfü;U dlı.d~ Kısmından veya ~:ger tıcar1 'DUessPll<!ıenıe '~ a. 1 yısllE' tahsilini orta 2 rJ.f 
biri' r'ne b~ğb.van bir bağ tarafından kıziyje damadı i- dir. Çünkü ancal~ böyle bir mezunum. Bir yertJf' <.-n•ı'.7mnk ıstlyo. -amaktaaır Hıı.ftnJll olrımı ~ veye mecburiyetinde katınıŞ rl' 
vardu. Bu bağ r.e kadar in. çı·n kı"ralandı2ıı • bılen katı'I b l h rum. ıcadıkö'-· v~ M••dı• tanıtı ter· olrks<: saaı de caıışabUtr tN M l '<ili ve ynşlle mUtenııslP ~ 

~ münase et yüzün~ en şüp e. " d 2" "O ıı ue <:31' ce olura oi 'Un k3',i)~ asmağa ı k rlh olunur. tsth·enler Hnbcr de c Ka. -emzıne mflracaat ta ır ,_, ra ı 
bu cesedin Du~I~.•ıa arısı ler delikanlının l17Crinde top uya) remzine m'lracı> 

kafi lecek kadar sağlam. tarafından meydPna çıkarıl- lan--bı·ıı·r. Bu .. ebeb m\ıLak • dıköy L.o.ı remzini' mektup ı;oode. • Evtn11e ıaKtııosu ou• .ıı:an ıtenç • lY1 bir mctodla ır• _J 

d ı L - b l k t k. "" 0 fl reblllrler. 1u: 01r ...ayan tazıa yaz, ıı.rını 11artçtt ot'" 
ır. l "agı u mrı ı a ıp masını ı·stemckte•l-'r Poı·n· er k ı hl 'k ·ı 1· .. f ıtr tkmeıe kalan ı.aıe 

b k ı. " " ı n < ta i l at ı e pil ıs mu et. ıl d va1.dırm&I~ ıstlyE'nlere etıvı.n nyaUe oJ ebne ... , kay etm<: po ıs mü. . d "l"k "k" ht• 1 .. • Hukuk fakUJtest sm· ~;n m ayım rlllr Ai!•anban perşeaı"".~ 
şım ı ı bu 1 mc1 l ıma u- tis.inin oöziine ca. rpacaktır. E:skl tUrkreyl bilir ve ı>P"1 dakttio ya- vaz.ar mektupla Wlıeu .aır ll'ıtna• __ .ıv 

fetti<ı.inin vazifesidir. Evvel- d ,- . " ·nkak numura .,., ye m·•rn,.nnı • ..,1 ata t>ny Handeıt ,,_-:ı' zerin e yürümeğe karar vt.r. Bu seheb göze c::rpacak bir zarım. Bir avukat yanmas veya l>lr ,., Q .... u u_._ ~· u t 1 

ce hazırlanarak yapılmış her dl. Bu ihtimal insanın hatı • bürooa ehvPn ücretle c:aırşabll!rlm • ::>ineme ışıfr-"lden LIJl&vao 011 m raca rJP". 
h k b• . 1 şekilde hazırJan·n<"mlŞ bile nt ebvan ucretıe otr ,., araıuaKtıı<1ır 1 • Otelde <dtlpllk e 

are et ır cmayet sayı ır, rına ig-renç ve korkunç bir 1 • b. l l h Haber ıH.N.Fl remz'_rf' müracaat. - ~ ...,, raya ı;lı1ebllece:t 20 ya.Şı 
b · Jd kt • o.sa tmzasız •r m"' .tup a a. "' Ka:nbnlığı oımıya.ı temiz bh nıle Ketaıet trereblUr ı Rek Am > remzıne 1.5tl 
, U '' yapı ~ 

1
an_ 8.onra cankı intikamı getiriyor. Katil öcü- he- ··ermek güc. biı ~ .. .deg·ildir ı:nura""at. gene: nl'1lnmaktadır 

onun netice ernı s-me .. l k . . ' ··1d·· .. ~ ,. ynnmda yemekli veya yemf'kıı\z panıı ta u.rfıncıa sab&btarı 
-T nu ama ıçın rı ı o urcu; ya! Zira e

0
oer ci ,ınyetin scbe von ıstıyorum. tsteklllP• 1~0096 1 No • ııı yaşında llskerıık.11 P.11\knsı ou :ı 

·-~kkma maUk ·eğildir, ilk f k L' h l - :ıtkpaşa camı sokak 1 

1 b
• a at DU meç Uİ kati İn ÖC bi bir intikam lSf' höyle bir ya telefon etsinler. unmıyan yeni ve eski V!lZlllirı Otleıı rntrilye mUracaat edetıl 

' enen suç. suç uyu ır tkal • almak istediği ıavc\llı kız de. se eh mı•haltkuk ... ~u·dır lslıa * Tllr:<çe tnglllzce, i"r:ı.ıısızca almnn oekAr bir genç ndncıııll Kapıcııııı. ~~ ıam:ıncıa okumak ıııtı~f 
&ım neticalere doğn1 sürü er gwı•ldı·r. Bu hu'"vı"yeti. ı.e1ı·rsı'z a. ca inglllzce bilen bir s:en<. deri.' V"'r- oı rıır tş aramaktadır ıs Al rem:ı:ınt zc& .. tı mümkündür. V t- hu .. ebeb • rürkçe ve :raıı.sı ,; 
Burada da ayr.ı muhakeme d D ! "l ' d b k mek veya. terctımanlılr ıçln lş a- mUracaat oııen gen" .bir .... yan Sil 

il k l 
am ug as ı e l{etrısm an ir cinayet it:i ic. in :ner ez o- • nrtamektep talet>eslo~ ... ucreUt ,. "" 

Yürütüleb:Hr Be ti ati , ce- _ı • ro.maktadır. cı.tsanı rcm;1;ine. mUraca. .... rıen sonralan tercuaıe 
ca intikam alm:. ~ is•;vor. ıı. h;t;... ı'"Dr••rtmı wu') at. rra!l!!ızcıı dersini verııır ikmal' Ka ıc 

sedi saklayacağı yeri uzun u- ışmak Uzere tş araıxıa 

zun dü!Ünmu,. it;na ile ha-~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~dan ~reümeıer ~f 
zırlamı.tır. Çün~i.i bu yer, iğ. 1 1 r.ı remzine müracaat. ı 

Nakleden: • Orta 2 den ayrı.l;:ıı,1..1 
renç maksadına en muvafık l k a lje v A z o Kimsesiz b1l'.' genç ı;ğle;· 
yer olarak örülm:işlür. Son- Uc Yılt,ız müessesede 1§ araınal< • 
ra bu ev. mister; Sensburi ---- -m:m--•ı (T.R.> remWıe müraelf. 
döşeli obrak k!ra.hdığı hu - Hal:o! Delikanlı .ne vapı kuyruk keşfettım . ..:.unradan z~n- istiyormuş gibi davrandım. Va de müıt~fitleşti. Bense. onun va. • Orta y~ıı ve eıı:ıJll 
evde cinayet zincirinin hal yorsun burada? gin olmuş bir hayvan taciri! Bu rodan tarafa bakmadı.Kını halde. zoc:una hararetli bir talıp görüne- :>lr allcnın yaınız ;ertıe' 
kalarmdan hirisidir. Pointe. Bik, !::öyle haykırarak, bana sonradan ~örme herif, ker.disirıi herif. esnafın kaşarlanmış ! Be. rek, yektahtadan 2000 altın :ek mek istemektedir.sa~ 

doı?ru ~·ürüdü. Bik. evvelce "~ı·v. sosvete adamı yapacak birka,. nim, vitrindeki vazo~·u alm""I lif ettim. Aldı!!ım cevap "'Uydu: •u Ta.rlab:ışı Macar rin emin oldu~u b:ı"'ka bir " " "' J .. , ~ ., 
, , '$ tilus,, gemisinde tayfaydı; ben kişi angaje et.ti. Ben de, kendi tercih ettiğimi, çaktı. 5 altın is- - Muhterem profesör: bil. nara 42· 

nok'ı:ada cesedin bulunduğu de o zaman aynı gemide dümeni min eskiden Baron Pumpsinin teyince, ben bu paranın çokluğu. mukabele ben de başka bir teklif • YUltsek mımartıı~ 
yere gündüz konulmuş olma- kullanırdım. Kendisi, şen bir ar yanında oda uşağı olduğumu yut nu ifade eder bir halele. herifin ileri süreceğim: Ben, kendimin. •ında bir genç tıır şırtt• 
sıdır. Zira, bu ~eçilen yer, ge. kadaştı ve kolayca para kazan. turdwn. Kibarlık heveslisi yeni suratına bakıp sırıttım. Bir müd kini satmad·ktan ba~ka. sizin müessesede, bir mı.ıntıl' 
celeyin mutfağın en karanlık mak hususunda adeta bir müte rengin, bu vaziyetimi tabii fev det kıyasıya pazarJ·kJa çckistik. yeni bulduğunuza 2,500 altın Ucretıe ıe aramaktadır 

ha.ssıstı. Bu yolda hart!ket eder. kalii.de saydığından, bu itibarla ten sonra. va7...oyu 2 altına alma toklif etmekle müftehirim Tabii. vislerı vardır. IMiatt> 
köşesidir; buna rilğmen çivi- ken. vicdanını bazı bazı evde· bı ben §İmdi adeta o evin aile dostu ğa muvaffak oldum. Buna, senin Eikin elime tutuşturduğu biç ~ö ~anL 
ler yerlerinden ÇQk dikkat i rakır. umursamazdı. Ama gene mcrtebesindeyim. Birkaç milyon şu ihtıyar hnvvnn taciri. mu. rülmemiş bir kırm•zı renkte taş- • Frans:z mektebi 
çıkarılmışlar. ceset örtüye de suçlu olmazdı!?. altın kendisine ağır yük olan bu hakkak 200 altını tıkır trkrr sa- tan vazoyu. ona braktım; an. nczun. dakUlo bilen ;;ı 
gayet muntazam bir ıekilde Onunla ben, biz ikimiz, çok adam. h~allığmı ettiği bu alt·n. yar. Fakat, bana bu işte yardı. cak, daha evvel bir parçacık naz· naktadır. Türkçesi 
sarılmıttır. Maclemki ceset defa buluşur, konuşur, o bazı za. ları ne yapaca,ğını kestiremiyor. mım esirgememelisin. Bak, iyice land m: bir ganimeti, bir hazine "mzıne müracaat. 
mezanna gündü? konmuştur, manlar ne kadar sıkıntı, ne ka Eninde sonunda da en saçma sa· dinle! yi, bir hatırayı, hulasa kolay ko. Aldrrınız: 

0 
halde katilin kurbanım dar güçlük çektiğini ve herhangi pan sarfiyatı yapıyor. Manasız Ve Bik. ağzı kulaklarına vara- !ay ele geçiremi.)'ecek, paha bi- Aoıığıııa nımt7.lrıı1 ...ı 

d d 
bir zenginin ceplerini hafiflet. şeyler satın alıyor. rak. bana planını anlattı. Bu se· çilemez bir şeyi başkasına terket kU.)'Ucuıa.rımn.m ıııt'" 

gündüz öldür ü~ü e aşağı mek için ne gibi bir desiseye Daha dün, bana en yeni satın ferki planı da, her seferki gibi mek t~klifiyle karşılaştığımı da rııPktuplAn tlt.n".bııD 
yukan muhakka'k gibidir. başvurmak 18.zım.geldiğini anlat aldığı şeyi gösterdi. Mısır çöm. dahiyaneydi doğrusu!?.. mırıldandım Neticeee tam 25 an dalıflJ ııcrgUn .. 

Esasen genç kızın kıyafeti tıkça, hepimiz candan gülerdik. lekçilerinden birinin Hazreti Bir dostumdan eski bir frak tane 100 altinlık banknot, sahi. ıUldıu ve ııaat 11 doP 
de gündüz öldiirlüdüğü fik • Herhangi bir limanda uzunca bir İsadan birkaç yüz sene evvel la bir de silindir şapka - iğreti bini değistirdikten sonra, biribi· ıan. ~j 
rini takviye etmektedir. Hal. müddet demir attık mı, paralaı Firavurlardan biri için yaptığı olarak - temin ettim. 'l\Javi bir rimize karşı tekrar tekrar reve (Rabla) (H.N.B:> l(ff 

suyunu çekerdi. O zamanlarda küçük bir varo! Gerçi çömlekçi gözlüğüm vardı. Bunlarla kıya- ran:::lar yapa vapa, vedalaştık Nevin 23> lRiynzıycl 
buki katiller, ekserivetle gün da, o, etrafı kolaçan etmeğe yol. bu vazolardan 2 tane yapmışsa fet değiştirdim. Tanınmaz hal. ayrıldık!?.. tıı>. LeyU\)(22 çayıaıı>1 düz adam öldürmekten sakı- !andıkça. · kendisine vardım etti da. diğer teki bir türlü meydana deydim artrk ! Vazoyu say~ıya Para cebimde Bikin yanına (M.K. 26) CH.T M.) ('l' 
nırlar. Zira bu takdirde ci • ğimiz olurdu. çıkmamış. Ay! .. Saat altıya mı layık bir çantaya yerleştirdim. iönünce, arkada§rm bana şöyle 124 semraı (Rtıblıtı} ~ 

, • b k l l ·h Şimdi tekrar karştlaştı<mnda, geldi? Ben, saat 8 buçukta da Saygı de°'er eski hayvan taciri so··yledı· · 0 > naye.:ın ça u an aşı ması ı - ,,.... " · <Ar. Sel (F.G. · 
cebimdeki son meteliklere rru .. ve. onunla beraber tekrar vcmek Y. e- zcnırlnin \.·anına yollandun. Eöer acele edersek Parı·., 1 .... 1 timalleri çogwalır. Fakat hu ci. "' ...,. - "' · ~ (N. Knıpakçı) (A ..... 
nerek, Kras lokantasma gidip ye- mek zorundayım! İlkin, pek öyle dostane mua- sürat katarına zamanında yeti· (KB.) 

nayette vaziyet pek de öyle mek yemeğe ve bu arada da. her. Bike adresimi verdim. Ertesi mele etmedi. Fakat kendimi Şi. şebiliriz! 
değildir. Bu iş1 yapan adam hangi bir yerden mütekait bir sabah bana gelmesi için sözleş. kagudan Profesör Kartrerigha Ben, sonsuz derecede şaşmııs Şubeye 
o gün kendisinin ı.:mse tara. dümenci aranıp aranmadığını tik. diye takdim edince. hele E~ip tım: ~ 
fından rahatsız edilmiyece- öğrenmek üzere gaı.etelerdeki Ertesi gün, bütün öğleden ev- toloji orofesörü olduğumu ilave- • _ Fakat neden? Acele etme· Eminönıı .r('rıı Afi." 

gvı"nı· bilse gerektir. Misters ilanlara gen gezdirmeğe niyetlen. vel, "ha geldi, ha ı.ı;elecek,. diye ten söyleyince, muamelesi deği. mizc sebep var ::nı, va! Bundan P. Bntı. Rasim o!~ 
- miştim. Tabii Bik de bana refa· evden <:ıkmağa cesaret edeme. şerek ben, Mısır eserleri tetkik- dolay1 başımıza bir şey ~elernez. Dz. makine Yzb. 

Nolan 21 illctesr1nJe evde kat etti ve kuvvetli bir icki ile dim ·ve Bik. ta saat 4 te teJacıla çisini hatta yemeğe davete ka· sanır m! 3erede 302 <1107) 11 
yoktur. O gün Duglas Layng dehşetli sarhoş olmağa hazır. kapıyı çalarak, acar a<:maz, ba dar nezaketi ilerleti. - Bir şey gelmez mi? Şiiphe Dz. makine 'lzb 
villayı ziyaret etm1ştir. Sens. b~başa vermemiz gecikmedi: na SÖY1e SC"lendi: Teşekürle mazur görülmem li! 1hti\·ar bunak, kendi vazosu fusttfa ...:amı mınırıe" 
buri, 

0 
gün An Gisbumu bu masa başında oturmuş. eski ha. - Hallo, Coni! demin talihin ricasında bulundum. Çünkü. vak nu c:atın aldıihnın farkına varın Dz ouverte Yzo. ~ 

tıraları araştırıyorduk. biiyük hir lutfuna mazhar ol. tim dardı. l\lısırd:ın Amerika ya ca. hiddetinden ter ter tepinecek ı net Adem Damgacı 1 
villaya giderken 7örmüştür. Böyle başba.şa sohbete dalar- dum! dönüşün bu merhalesin<le. Mar- - .Ne! Kendj vazosunu mu ? .. 

1 
HUvıyet cüzdanıaril 

Pointer cinay~t zincirinin ken, söz kendiliğinden şimdiki Ve muzaffer bir tavırla. hiç s~lyadan şöyle geçmekteydim. U- - Evet; dün bana, göğsünü ubeye mürııcnauarı 
iki halkasını yalmlamıt ol • vazifemi?.e geliyordu. Anlnı::ılan. gürülmemiş bir k•rmızı renkte zun boylu kaybedecek vaktim kabarta kabarta antikalarını * • ' 
duğunu sanıyor: ev, cinaye • Bikin işleri beniml·inden daha taştan bir vazovu, masanın ta yoktu. Bu sırada kendi5'ine uğ gösterirken. bu vazovu <;aktır· Eminönll Yerli ııe- ~ 
tin gündüz yapılması. Bu ev yolunda gitmiyordu. Onccleri bir orta yerine koydu: rayı~ımın sebebi de. işittiğim e· madan çantama kaydTm·~ım! Piyade Blnbn~ı:sı 

~emiden öbürüne atlamış. lakin - İşte. bunu demin ele ge- hemmiyetli lıir şevdi. tşitti~me - Demek öyle. ha! E. 0 halde 301 <316 - 66) 
ka'dlin mister.s Sensburi veycı bircok gemi seyriseferden kalalı. çirdlm. Yeri kazıp çıkarmadım, göre, o. en son vazonun diğer ne diye bana antika da satan hır Deniz makine ytız114 
Markham ailesile uzaktan ve dan'berl, o da yanaşacak gemi ama antika da satan bir hurdncı. tekine malikti ve ben şimdi, o· davatçı dükkanına dair bütü11 o ıu Osm!Ul Gerede 31)Z 
ya yakından ır.ünasebette ol. l:lulamam·ş. Hulasa o da bir hay· mn vitrininde du:-ur gördiim Ta· nun elindekini satın alarak. aslın- mil.sah okudun Deniz Mnh1ne yUS 
duğunu anlatan mühim bir 1i zamandrr işsiz, güçsüz sürttip bii hemen içeriye girdim. Önce da çift olan vazoları tekrar çift · Bik. gülümsivcrek, şöyle dedi: All oğlu Mu.'\tafa S~ 
delildir. Bn iki ai!::nin müna. duruyormuş. Fakat, büsbütün şöyle bir parça etrafa. 5una buna !eştirmek arzusu!1daydırn!?.. - Çünkü; senin vicdanını faz- 303 (1552). 

1e boı:; durmuş değil! bakındım Sanki ı::ömfoem İİ?:c. Kendi vazosunu satmağa ya· la yüklü bulundurmak isteme Deniz GUvertc yuı 
sebette bulunduğu insanla • - Coni, ben burada yağlı bir rinde kovacak bir' ~ev sermek naşmamakla beraber, daha ziva- dim ! ?.. oğıu Ahmet Adem D0

11
, 

nn muhitini ise Poiı1ter aşağı =----------~-------------------------•ı•----------------•• HUviyct cüzdanla~ yukarı tanımıf bulunmakta. eubeye mQracaauarı 


