
lıüyük bir benzin cür
mümeşhudu yapıldı 

4500 litre benzini İngi l iz-Rus ta lep
leri karş ı s ı nda vark ell· Iran israr 
edecek mi.? Kırk şoförü geri çeviren 

garaj sahibi hakkında 
.....___---~~~~~~~~~- Almanların 

çıkarı lması \t' umum l'loPŞrnat !\llıdürü 

Hasan Rasm Us 
Basudrğ ıyeı 

\'AIH'.1 MAB~ '\Si 

~ rııı C'addesı 'il A~ 11 Yurdu 

VıNDSOR DUi ü 
24 saat ı ç i n Vaşıng,o na 

gı d ı yor 
\• 

'et ll§lııgton, 9 (A.A.) - lnglltere 
11 lltetının b!ldlrdlğinc ı;:-örc dUk ve 
~es dö Vındsor 25 eylülde Vaşlng-
1.aıı a geJt>cC'kler ve buradıı büyük Brl.. 
Cıt1t~a elçiliğinde 24 F:ıa JLls:ıflr kala
~ ardır. DUk ve düşes tıundan son.. 

l\.ı~nadada mutasarrı! bulundukları 
tı;te çlftıığlne gtdecdilerdlr. 

lı>~ltı k ve dil es de Vlnd.'-Or evlendik. 
lcııa den beri !Ik defa olarak Vn§lng 

geıeC-Oklerdlr. 

1. 
Bcnzın sarfiyatının hUl.umetçe talı_ 

dit edllmcslnden sonra el;.nde benzini 
olan lınzı kımseler!n bu ıfte de fazltı 

ı:azanmak kastiyle lhtlkt.r yapmak 
!s~cdlkleri görU.mUştUr. 

BugUn Taksimde r •• ocıern garaj 
da şnyanı dikkat bir benzin saklama 
hO.discsi cereyan etmiş, tı.kat ani baE
kın yaprlnrak benzinler y•,){aalnmıştıı·. 

Bu heyecanlı htıdlsc şöyle cereyan 
etmiştir:. 

Bu sabah 4~:50 tnks! s< förU Taksim 
deki Mod"m gnrnj sahl!:ıl Seha ı;elebl_ 
ye müracaat ederek ben~.in almak ir
teml§ler fakat Seha !;el '>ı kendisinde 
benzin kalm:ıdrğını sôylenıl,Ur. 
Bwmn üzerine §olörler, l 743 plllkalı 

Raufun arab:ısın:ı Rama:rnn isimli d!. 
ğer bir oo!örU blndlrcr l'!lt benzin iste. 
mlşler Ramaznnn bcnz1:1 verilmiştir. 

Bu suretle Sehn çeleu-:=f benzin ol. 
duğuna kannnt getiren Salt, Rauf, 

meseiesinde 

Tahranda 1 

ed Ot 
ı l odu 
--<>--

D iplomatik 
temasın 

kesılmesı 
etrafında 

~mülahazalar 
Mehmt>t Alt, Sadi Niyaz ve Aziz Is • r Bem, 9 (A.A.) - ZUrihte çıknn 
minde altı ooför d rl:ını 7.$1.blU\ya_yc t 1 Lo d habirl ı a gazete .n n n ru. nıu ran 
petrol o!laine \'az.iyctı bl.wrmlslcrdlr. hükiimetlnln mUtteClklcr tnrn!ından 

Saat. 16 da. petrol ofi:ı1 müfettişle _ 
rinden Mehmet Ali Beycğıı: pollıı mer. 
kezinden bir memur, Vf; Şel İngiliz 
§irketindcn Şerafeddin lsminde bir 
memur garaja gelmişler ve bir arama 

bildirilen mütareke §llrtiannn kar§ı 

tarzı hareketini henüz iyice tesblt et.. 
mediğinl yazmaktadır. 

Tahrandaki 1nglllz ve Rus elçileri, 
İran hükümC'tlnln Alm1>n kontrolü al. 

yapmışlardır. tındaki elçlllklerl kapatması ve Almnn 
Arnştırmn neUcesinde 4fi00 lltre ben tebaasını emin blr mahalle nakletmesi 

~De\1lmı 2 neı sn) fnda 

A ırı H a u ctl hünuıyun at ilstUııdo 

MGsbet netic& verebilecek bir anket 

oda.va Karşı 
aile Miicadele 

eşbar karlkatli· 
rlst Bam z 

"Bugünkü modanın eskiye nisbetle 
zaten ucuz olduğunu,, söylüyor 

üK ŞEHiRL 
Valilik ile Belediye Reisliğının 
bir şahısta top lanmasına dair 

Mü akaşa v 
Bir gazete bu münakaşanın I stanbul 

hakkında devam edzp gıttı
ğinden bahsediyor 

Maksat e? 

.Uuktcdlr \'Bil rn bclcdlyc rclslmi:.ı: 

Dr. L Citfl KırıJıır 

Bugün öğleyin çıkan gazetelerin birinde bir mebus 
"Memff!ket meseleleri,, baglığı altındaki bir yazısında be
lediye reisliğile valiliğin bazı büyük şehirlerimi:de bir §a
hrsıa birle§tfrilmi: olmasına taraftar görünmüyor. Olabi
lir. Tabiidir ki bı: taraftar olmama, şuradaki rıetli. ve bele
diye reisi içi.-. "evet,, bir ba§ka yerdeki için -r'hayır,, dü -
§Ünccsinden cloğmu§ bulunmıyacaktır. Bir prensip olarak 
orlaya konulacak, §ahıslı.ır ıie mevkiler, meselenin dışında 

1 
brrakılarak saclece " birlqmeli mi, birleşmemeli mi?,, 

!
,----·---------• mevzuu incelenecektir. 

l•ng•ılı"zler Fakat muhterem rebusumuz böy. 
le yapnuyor: Meseley. girerken ay. 
nen: Spitzberg'i - Ankara ve 1stanbı.:lda 
belediye reisliği ne bernberdlr. Anka. 

valilik 

• ı t • ı rayı bilmeyiz. Fakat İstanbulda her 
ışga e me. \ e iki sal~lyet ve sıfatrı. bir §n.hIS üze

rinde cem ve tcllf cdllmf: olması hll.. 

Ne e 1 de lA münakaşa mevzuudur. 
Diyor. Bundan çıka., mana: "Bele-

oluyor? 
---0---

diye relsliğile valiliğin Ankarada. bil
miyoruz, ama tstnnbulda birlc§tllemesi 
~d:r,. olmaz m• 7 DW L.ı l.ellme 
her iki salllhlyet ve sıfatın bir §ahIS 

-Uzerlnde cem ve telif edllml§ olması. 
nm bilhassa İstnnbul IÇin hlllll. mOna. 
kaşn mevzuu olarak gösterilmiş bulun 
manasına vardmyor. 

Şark 
cep hesin 

harbin 
e 

Alman 
zayiatının Kömür madenle

rini işletmek ikinci 
derecede kalmıştır 

Böyle bir münaka§'\ mevcut mu • 
dur? mevcutsa kimin kafusınd:ı? Ka.. 
slt şahsa ise, İstanbullular, vııJllerlnln 
hem valilik, hem belcdlyt. i~erlni çok ' 2 
iyi başardığına kanidirler ve bunu ll- milyonu bulduğu 

. ahmin ediliyor 
--0---

Sevkulcey,ı b8y8k 
bir ehemmiyet 

noktası 

hnr fırsatını veren mebusa da §1lphe 
yok 0 ki mUteşekklr olurlaT. R . 

Sovvet 
tebli~ii 

Yaz.ısı 2 lncl sayfada 

Moskovn, 9 (A.A.) - Sonbaharın 

yaklaşması dolayıslle Ruslar, kaI'§ı 

koymak mecburiyetinde kalacaklnn 
vaziyeti ve meseleler! tetkik etmek
tedirler. İki buçuk aydanberi Sovyct 
kuvvetleri mükemmel surette harp et. 

De\·nmı 2 inci sayfada Londm, 9 (A.A.) - l3rltanovanın 

askeri münekkidi, Spitzbergin lngi!
terc tarafından işgnll sayesinde mut. 
tetiklerin eline çok mU~lm bir scvkuı. 
oeyııt noktanın geçmış olduğunu be • 
ynn etmektedir. Filvalt' bu nokta, 
Grocnlad ile yeni :iamble arasında ya. 1 

n yolda kAlndlr. Bu takım ı:ıdııJar, 

senenin bazı zamanlanndl\ şimali Ame 
rika ile Rusyayı biribirln~ raptedeb!. 
lir. ÇUnkU yeni Zcmblein cenup mun. 
tehaıır, Rusyaya ancak l71'ıC kllomctro 
mesafede bulunduğundan buralarda 
tayyare meydanları inşa olunabilir. 

[Qününfilanusı] 

Bu i§galln yek nazarda pek o kadar 
_.-Dcvnını 2 nel sayfada 

Ruzveltın 
• annes nın 

cenazesı 

kalkıyor 

Kad1ln 
Parma~11 

Yamu : Bir Muharrir 

An<lre .IUnurois gibi :Fnınsnrun bu 
lınrp iç indeki politika. \"e idare 
mekanizmasının işle)i ini ya'km • 
dan görmü~ muha.nirlcrin §ehade
tino bakılırsa en büyük işlerde bir 
kadm panna~'l varmış. Ba.c;veldllc 
rin, Xnzı rla.nn, Ordu erkanının 
karıları \ e metresleri. filin mem
leketle ittifak yapılması, faliın cep 
hede t aarruz ('dilmesi, filan lnı -
mnndanm aıli ,·eya tn~ ini gibi 
memleketin mukndderatma Bit is-

Vn~lngton, 9 <A .A.) - Annesinin terde b ile pc'k bii~·ilk b ir tesir sa
cenazcsi merasiminin sade ve resmt h ihi im~ler. 
mahiyetten O.rl olmasını ıı:tıyen reis!. Kadmlıı.nn lynsi faaliyc•tleri 
cumhurun muvafakati alır:mak sureti_ l"nınsada huliı de\ ı:ım etmektedir. 
le madam Sarah Dclano Ruzvcltln C<'• Hem de• suikast gibi en tehlike1l 
nazc merasiminin bUtUn +f!ernıatı tes politika i<ölcrinde güzel k:ulınlann 
bit edilmiştir. pnrmnlilnrı ~örülüyor. l\lesl'la <' ki 

cfızihesine muk:ncmet eder. O~I· 
de •azınn hu u i hayatını musa. 
hede altınn almakla ilrtifa eden 
artist, sullmsti yapacak nrkadasla 
rına lüznn gelen malfımatı yetis
tirıne"ırten geri kalmaz. Altı h1sl 
ot.elin bulunduğu Nis'e bir bombrı 
getirirler. Şehrin caddelerinden 
birinde, bir ırada otururlarken 
bomba , ·uktinden cnel patlar, al 
tı klsfdcn Uçii ölür, biri ağır )llnı 
lanır, lld 1 de yakalanır. 

Frruı anın hı.rihindc, kndınlnrırı 

siya i hayatta faal rol almalar 
)Cııl bir sey değildir; fnkat. hiı 
bir de\ inle kadın, bu harple oldu 
b"ll ka<lar, güzelliğini \C dhibc-.· 
ni girllt politJkn islerine kanşt ır 
mıumştrr. "Hangi t sı kaldı~nnı. 

altından bir kadın parma-,ı ~ır.mr! 
Sözli bir li'ran..ız mes<'lidir \C ı;Uıı 
hesi:r. uzun tarihi tecrübelerin ınnl 
sulildiir. F:ıknt bu siıLiı doJchırnı 
miibnUğa.nın hi sco;inl n:r. ltmalt i 
çin, hu hnrpt<', l<,rnns r. ı.ndıııhır 

t'llerinden gelen h~r ~eli } aııtıln 
\'C l apı~ orlar. Aldıkları rolleriı 
heıısl ele gizli tesir ve hiyle \ iı.,ı 
t.alıırmı kullanmaktır. 

BugUnkO modanın ytK iması ve Y~
rlne her keseye elverişli, hiçbir aile 
blltçeaini aarsmıyacak blr modanın 

ihdası t~ "modaya knrıı-1 moda ne 
mücadele,, rsekllnde oru.ye. atılan f~ 

Devletin bUtUn lşlcrlrıı §imdilik bir I>ahlJiye Nazın ıuax Dormoy'a 
tarafa bıralmrnk sndC'c.e müstacel karşı hazırlanan öliim dnrheslnin 
mahiyetteki mesam cari\<: ile meşgul has kıılıramanlarmdnn biri güzel 
olmakla lkUfn eden Ru:ı:veıt. annesi • ve ml'şhur bir k1Zdır: l\ladnm l\lo
nin cenaze merasimine alt terUbatı reno t rupuncla oymyn.n nrtht lat
izhnr edebllml§tlr. mazel l\faurnillc. B u im:, Nazınn 

kirlerimiz mllnnsebetil" açtığımız an. Ma,dnm R:.ızvcltln cenazesi, bundan oturduğu otelde bir dair<' tut,arnl• 

nu harp bittil.t.en onrn bir çol 
memleketlerde giiz<'I kadınların l 
ynsi ha.yat üzl'ıine !!izli tesirlerine 
lhıir kim bilir ne ha' ret 'erici '<' 
!4knfar n('c;rcdile<><'lctlr. Giiniin bi 
rtnc'!e bu c' ukl C'lh:uı hnrht•ıin ~u 
:r.rl bir kndm yüzünden ~ık• 1 ıı 
öğrenirse!• buna hlı; hayr<'t etme 
meli',. .,,,.... ııden l•en.dirnlzl hazırla -
yalını! 1\tırlkntlirist Urun.iz 

kete verllen cevapları oırnyorsunuz. 41 sf'ne evvel ölcıı koc!UiJ gibi ame. onunla tanışır. Falmt pi ',,in \'e u-
Moda bahsinde memleketimizin en ] leler tarafından Hudson t1zcrlnde kilin ~anık politikacı, giizel artistin n. 

tanınmış karlkatOrlsti P.amlzln ne dU R uzvelt malikfıneslndek! mezarlığa j zun klrp lJ\l('rf araıııma korolu ölüm 
_... Devaını 2 lDcJ aaytada nakil ve defnedilecek lir. tuzağına düşmez. onun k udret il 
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1 - EN SON DAKİKA - O EYLU'L ll>'l SAı. 

• • 

e 
r.ıııı..-J:ı:ı.s·ıruarı ı nc.1 &nyfu.da 

aUndUğUnU bllmclt sizin lçln herhalde 
, çok enteresan olo.caktır. 

Ramiz, karika.tUrlcrtııde ekseriya 
kadmla mc~gul olur. Ve doğrusunu 

söylcm'ek Ul.zmıgellrsc, Raml7.dcn hiç 
bir kadmm şiktl.yetçi oln aya bakla Vat: ve- h ı l rclııl LOtn liırd3r Maarıt ,;eJınletlnc. murncantl ı, 

ort lllrul• •r ;ı, talcbe)C bt-ledi~e bll~lt>rl ndı nl•ındn h\r dt·rs \e- I yolttur. 
1 ÇllnkU, 1nCo zektı.sı w kuvvetll bu.. 

, ., ul, e\· JG•:okı onUnü tenıldcn l t I' H'rit•r ('Ol• 

ıt n ım rı tııını,J\'ll o.:ıılrn unnı.tan, gider grUrk "ll '.\Olun ı;:ıj;•ını H._ 

ı;olum ı ı. fi etmPkten, t ı •• nır lçlııd• \il ı.)ıınl:ırtn ı,.lrhırln oııın 

b rcJ:vınıl:ın tut.. il (l. sehlrllnln bd •• ı. nıil "" ( ıır ı.ur-

1 mı c;cl:. vnı;t ı.ab!'lndr-n ud••m ge ınerbur oldu{,"tl bir ntm \nzlfele
rinln n..,. ~il vıı 6uro• ı> \eri ıa· 1.'.Ctfrllml'sl l!lnm!'ldij!'lnd•""!• bnlısf'dr.t>I, 

d !,, 
Bnledly.,, lı5yle bir d •r tn mufredıı.t pro .. ramıııa nelerlıı ı;\~mcı;;I lll• 

, ın. ,rl:!lğlnt do f ip' iz ki IJ'r eı2u hıı.llnde bllitlnnl,tır. Fukat 1 in gn. 
r'ı> tarafı eud"'• ki bt leJly,. ~llı.u 111deıı bU\ ül< bir in oıını ç <:ııj{a ailesi 
vo ?ı vem:. ıı.n nıt cburdur. H6m de bir dr.rıı hnlindf' llcKf 1 clr ya a.. 
vqı gelen C"'lıl~ cı ltl\ atl:ın r•a?lı>Uf' ! Ço~k, d tut f '1 liç yaıımnan itiba
rı n, c\ı!C nna mr., b:ıb~smın IU!Jf'lu.,tlerl mekter,te boe:ı!Rnııın lrşııtlırı 

tt ı heı l~lııuc arlmdıı~ ve bÜ3' uktrrlnden nldıf:ı glirı>ne dt-rt yı-rlne gc
tır 7~t kl'n ~ C\!l onl~:ır ıı:tbı ynpmnl.la bu 1 i bBprac-uk; ve bc
r , M ,., lr.' bir <ters lı:ıllnd • d('~ıı. blr;te farlmılb olnındıll-ı bir ceını.. 
J• t tuvıu•ı l•alınd .. t>ı•nim ı~ oJ:ıcaJ,.-tır • ._,imdi savın vıUl.nılzln teldi. 
fınJ n çık~ n.ıı.l onıı: ki çoeuklnrmııuı. böyle bir denıt his ett1nned n 
v r ' vazJyettc df>A iliz! ŞU~!ıe!ıl~ a.cı bir y! falmt ynmnııı f~ lleşroe
ııı hu<sm; ııd!l nlınnn ceut tl'rtib:ı. .. da bir teselli,. 

1 aşında 
• 
ır ç cu 

o beş gündür kayıp 

Zabıta, on be~ gQndeuberl H ,... 
ıpnda b r çocuğu arnmııktııdır. Bu 
çocuk, ııneın 11 arasında. blçblr itı-tllt. 
tı olmndı'!l ve ebeveynine ~ her 
zamruı hUrmetkO.r b'.ılunduğu haMe, 
on be, gtL'\ evvel b1r pazar aıah:ı.bl 

biraz CLmek ve arka~~e oyna • 
m.ak üzere ç~. fakat o gece C?e 

dönmemiştir. 

Nihayet bu çocuğun anesı, gttmem 
muhtemel olan bet' yerde- arallll!}tar, 
bulamayınca polise haber vcrml§ler .. 

dir. 
15 gUndenberl zabıtaca. anuımakt& 

olan bu çocutu. A'ksara:;dıı. TqkaBap 
nuhalleslnde Darll ıfn. ll<lkağmd& H 
numaralı evde otunuı poliı!ı lıılehmet 

Özcncin oğlu Sadi özençttr. 

1'.:N SON HAKtKA 

lül 
Güzel izmir bugü 

kuruluşunu 
uUuluyor 

lzmir, 9 (Hususi) - Boglln tz
mlrln h'"11rt.nlru günüdür. Bu mU.. 
ıu.scbet.le ebfr balrt n ba.53 dona. 
b1mıştır. 

9 Eylül ba.ynımmı te için bU· 
yük mernslm yapılaeakttr. Bu a.. 
rada ~bitler iibfılc i. \C Atatilrk 
heykeli önlerinde nıhıen.k g~tt 
resimlerinin hnnrlf.ıI1an da. ta • 
mamhnımırtır. Bu gece, tzmlrdc 
fener alaylan ynpılacalıtır. tunlr _ 
illere bu unntulnınz gl.inU kazanclı
ran Ebedi Şefin annesinin Kn.rıı

ynlaul!lld knbrlnl ziyaret cclip ~ 
lenkler koymak da mukarrerdir. 
Gtlnllu blltün menıshni filme çe 
.ldlmclıtcdlr. 

Sovyetlerin 
tayyare 
kayıbı 

1kır1111. 8 (AA) - Şinıdtye 1ı:ad:ır 
a.lman maldmata göre, Sovyetler 'l ey. 
1Ql4e ccman 71 tayyare kaybctzn1'lcr 
dir. Bu tayyarelerden G2 &1 hava mu. 
harcbelerlndc, 9 u da yerde tahrip e.. 
dllmlfUr. 
Aynı gUn Ahnan hava kuvVetım 

Odesada çovrrımı, bulunoı 1at8lara 
muvattaldycUe hUcum etmeğe devam 
etml§lerdir. Şehlr dahlllDde TC dva .. 

c l'IDda. asker teoommtlleri ytırllyQş ha-b t Afrikadan Unde lıouıır -nı nakliye val!ltnı:ın tmha 
edilinlJ veyn bozguna uğnıtııınr,.crtır. 

ov9etlere 
yardım 

Rıbtxmda mtıte:ı.dcllt anttepolıır "Ye bn 
rada bullınruı lııı.rp matzemesl yakıl. 
ıqtır. 

Kmmm gaıp sahili açıklarmdn. AJ., 

mıuı savao tayyareleri dl>n ticaret ı;e. 
Yohannesburg, 9 (A.A..) - 'Sovyetıer mflcrlne htleum ederek OOo tonluk 
ltihadı dosUıı.rı,,nm toplantısma bin • bir Ucarct gemtaini n.te§e vcnn~ler. 
terce kişi iştirak etm ,Ur Sovyetler dir. Gemlnln artık kul nılmryacağt 
lltlhadma yardım olm!llo; tU:ere gllnde_ zannediliyor. 
ıilecek sıhhiye ıevazmu lç1D. 7500 Bundan b:ı§ka 10.000 ve 5000 tonluk 
İngtllz liram:nı mütecaviz para toplan. j iki nakliye gemis:I de haf.'.!lnı. ıığı'atıl • 
mı:tU'. 1 ~trr. 

HiS VE AŞK ROMANI 

B.ır kere bir çocuk, hele bir tx>
run diln)ayo. geldikten sonra ar
tlk bu kUçUk kendisfndon evvel 
ııBamIŞ ola.nlnn bir ruıda hayat-
an 1mek lster,onlarm nasipler:ne 
r ~ olur V(' Siz nrtJk dCvrin!zi 

durdunuz, Yaşamak hakkııuz bi 
le kalın dı. Ş..m.di benim yneamnk 

::.kkm1 v r .. dCT \'C bizi hnyattn.n 
"vktcn m hrum etmek ister .• Ftı.
ıtat b !l 1a son zevklC':rimi feda 
tmi 'C'C";;. 1, ben daha devr:mf dol 

durm k"dın d~ -illin .. 
V la CcmnJ hislerinin bU· 

• ın m ; eti a dc.ğacak çocu • 
~ lıllllıinu .istedi ve şu şekilde 
U;.ıindü: 

- O zaman Nazan da fazla mil 
teessir olmayneak ve fazil Ui ka'
biylc: Ne ya alrm gtinahtır'ı.::ı • 
furcUni verd k.. diye dil ıı 
. Ah. bu kızın knlbinin buknd 
olduğunu nereden bilirdim. · · ı 

c beni ne kad:ır s•verdi. ŞI ı ı ı· 

cebıı. bana ka:rıJı hiç mı sevgisi 
yok! .. Eğer Ştlkrli Jıarpte öldü ise 
bınıda benhn aıo kabalın.tim var! 
Harp çrlmenğm.I evvelden nasıl 
tnbmin ede'bilirdlm. Fnka.t Nau. -
nnı affedemediği Şükıi.inün vaziye 
ti değil, N~ çoc~'llntı istemeyi 
rıimı clfedemiyor. 

Çocuk h tırma. gelince Mclihn 
Cemal kendi kendine b~i itiraf 
etti ve dudaktan a.ra.~ından mml
dan:ırak: 

- Bu piçi görmnk d ğ , s ".!imi 
b le duym t lsctemıyorum.. dedi. 

Ve ntcııc bir az aalıa vnklaştı, 
ve yanındaki od::ı.da dolaşmakta ol 
dubrunu duyduğu hizmet('i kndma 
l< lendi: 

- Ilatlee, kü k hanunın sol · 
ınt yaktm mı! 

- Evet Hanımefendi .. 
Kcndfsbı.i de gördün mil T 

B•r -.; lsf'yor mu? 

ıuşlarlle susıediğt kartkıı.ıürlcrinde ka. 
dını dalma oıduğund.ın gUzel göstc. 
rlr. 

Onun karikatürlerind" iğr1 bacaklı, 
kocıı.mnn aglzlı çipil göZiU, sarkık 
göğü ıu, kocaın:uı göbekh kndm tJp. 
ı rine hemen hemen te.q:ıdUf etmek 
imkA.nsızdır. 

Tombul tcyzesl bUe duba gibi şi§ • 
mnnlığıno. rnğmen, ne kndnr scvinıİi 
ve caıuı yakındır. 

Kaduu olduğundan da gUzel göster. 
mek Metinde olan Ramiz!n l§te ank('. 

thnlze verdiği cevap! 
"- Moda.ya moda ıle mukabele 

etmek de blr modn gıbl geliyor bana.. 
Modayı Alımet, :Mchnıct, Fatma, 

Ayııe veya §U, bu şahur d ğil zaman 
ve ihUyo.ç icat eder. 

Nlteklm refah ve zenginlik dcıvre .. 
s!nln modalarile bugUnkl\ harp gUn 
lerinln m.odo.81 arasındaki farkı buh. 
ran icat ct.ml§Ur. Buglinkll kndmlı:ı .. 
nnuzm ara.amdtı moda elan giyim 
tarzı dllnyanm belki en lktisadl moda
Sidır. DU§11n!ln bir kere ppka yok, 
çorap yok. üç metre otuı kurll,.'lluk 
basma ve aya.kta takuı:ye taklidi t&h 
tn pabuçlara. balan bir ~ eski luUµm.. 
efendilerin giydikleri y>rmi metre 
atlas kumaştan ipek dantellerle s11B • 
lcnmiıı elb1&eleriıı1, boyunlanndakl sı
ra ıııra incileri boncukları yUzUklerl. 
bllııziklcrl. yelpazeleri samur kür~ 

lerl hatırlaym.., 
Erkekler do öyle dcğtl m1 daha b1r 

kaç sene evvcllne kadar ııcydi o mer
mer gibi kolalı gömlekler, yakalar, in. 
el kravat iğneleri, altın kl\stcltler, gu. 
ml13 saplı bastonlar, balo için mrtıar, 
yok çay için kootUm mel&njeler, TeSm1 
kabul için redlgoUar, gnmsclcler, ya:r.
lık. sonbaharlık ayn nr r pardösüler. 
Asorti elbiseler ... 

Halbuki şimdiki delikanlılıı.ra bakın. 
ceket bcyaZ, &!llPka. yelek yok, km • 
vat ya var yn. yok, pa.nt.nıon ne renk 
olursa olsun. Altı lMtik bir pabuçla 
yağmurda gamııele, karda palto yerine 
geçen klrU bir mU§&mbad:ın ba§ka. ne.. 
leri var. T! Zavallılar bcrbcl' pıı.rasmı 
bll vurmemek tçln aata.nıgaıı ııaçl& • 
nnı kuyruk sokumlanru~ Jm4Rr uza. 
tıyoriar! şaka bertaraf bence ı:noe 
De del?fi, :züppelik ne mücadele daha 
dsabcW ve daha taydan olur. Çilnk1l 
(moda) ne do olsa hayal ~ 
esiridir. Fakat o(zllppcllk; o, en fakir. 
evlere bile .tıabCrSlzcc solculan bohçacı 
kadınlar gibi gcnçlertınızm alılAJam 

çileden çrkanyor. 
- Vcllıaml az gak 'W'Cllnimettın otan 
(modaya) W söyletmem 8Z1mxı. Ka. 
rikat1lr mevzulanmm hiç doğDse yllz
de otuzunu, kırkmı gara~ bana 
o tem1ıı edlyorı., 

Anketi 7ap8ll 

KADBt RAYABAL 

Benzin cürmümeşhudu 
yapıldı · 

Ba tıırafı ı lncl eayfad& 
Zin ve 57 varil yağ bultmınU§ Te va -
ziyet vUt\.yete blldlrllmiotlr. 

Fiyat murakabe komisyonundan da 
bir zat Mod:!rp snraja ge1m1§ ve tnh.. 
kikata b:ı§Ianilll§tır. 

Gazeteyi makineye verdJğiml.z da.. 
kikada tahldkat devam etmekteydi. 

Hatice kadnı Ha.nmıma izahat 
vermek :it;in odaya girdi: 

- Bir sa.at evvel kapısına git -
mlştim Hannnefendi, kapıyı vur • 
duın, Blrşey fst.eyip istemediğini 
sordum. kilçük luı.nmı hi.c; kapıyı 

lıllc açınadan içeriden seslendi, bir 
şeye ihtiyucı olma.d1ğm1, uyuyaca
ğını soyledi. 

:iki kndm göğüs geçirerek bir -
birlerine baktılar ve l\IclLha C.e -
mal gözlerini Hatice kadmm nazar 
l:ı.rmdan kaçırarak: 

-Ne fel.Mtct .. Ne felaket de • 
ğil mi Hatice .. 

Dedi. Hatic~ kadm bir filozof 
ta.vrlylc: 

- Kimse vaziyeti bilmedikçe 
feliiket hafif demckUr .. dedi .. Vo 
aonra ilfıve etti: 
-Hem küçü'k'hannnın sizin gtbi bir 
annesi var .. Bl:r kizm başma. böyle 
bir felaket gol!nce onu herkesten, 
kcm:1ilerine en l:ıiıyük yardımı ya
pacak olan annelerinden bile sak
larlar •• Nazan Hıı.numn sızın gibi 
derdine ortnk b r nn{'Sl olmru ı 
bUyük bir san.d ttir. 

Meliha C mal kendisine guçliik· 
hal ıro o at'ak · 
- ı·a at lJC>n onun bu hatnqım 

asla ffed mcm .. 
Dedı. Hat'ce kııdm yine filozof 

tnvr \le haıımı alladı: 

- Evet dodi filhakika ldlçü 

Baskıya 

rirken 
iran bütün 

Alman 
tebaasını 

Teslim 
ediyor 

Tahran, 9 ( A.A..) - Reu. 
ter ajansı bildiriyor: 

lran başvekili, Alman ve 
l\:alyan elçiliklerile, mihvere 
mütemayil memleketler elçi. 
liklerinin kapatılacağını ve 
Iran hükumetinin kabul etti. 
gı, lngiliz-Sovyet talebleri 
mucibince, bütün Alman ta. 
baasının teslim eClileceğini 
bildirmittir. 

Sovyet tebliği 
Moskhoo, 9 (A.A.) - Sovyet 

tebliği bildiriyor: 
8 • 9 eylül gepcsinde bir cpk 

Alman tayyareleri, Moskovaya 
bir aon yapmak teşebbil.crunde 
bulunm~lardır. 

Tayyare dafi bataryalariyie 
avcı tayyareleri, dilşman tayya
relerinin paytahta yaklaşmaları. 
na mani olmuşlardır. 

Bu tayyarelerden yalnız ikisi 
mania ateşini geçmeğc muvaffak 
olmuş ise de tayyare dafi batar
yalarının bombardımana maruz 
kaldıklarından ancak şuraya bu
raya gelişi güzel ufak çapta bir 
k~ ibomba ile biııka.ç yangın 
bombası ata.bilmişlerdir. 

1ki ev hafif surette lhasara 
uıb'amı:sQr. 

Bir Amerikan 
şilebi batırlldı · 

VO§ington. 9 (A.A..> - Kızıl· 
denizde Steel Seafarer ismindeki 
Amerikan 511ebinin bir tayyare 
taraf mdan lbatınldığı öğrenil. 
miştir. 

ingıliz - Rus talepleri 
karşısında iran 
.. ~taıafl 1 nal •ytad& 

l!lzımseldlğtııe dalr htl).QmeUcrinlıı 

noktal m.zarıanm izah etmişlerdir. 
::Muhabir §(Syte dovaın etmektedir: 
Anla§Ildığma glSre İran hllkQmcU 

lnuıda. mukim .Almanlar hakkmda 
müttefikler ta.rafmda.:ı nert aurnıen 

talepleri kabulde te:reddlt etmektedir. 
tran ba§veklllnfn mihver de\'letıerile 

aıAkayı tamamlle kesm~ mesuliycU. 
nl Ozertnc 6lmaJt 1Btcmemr t de mOm. 
kUndtır. 

Nouvelle gazetto de Ztırlh'ln Ber
lin muha b!rlntıı. bfldtrdlğlııe glSre Tah 
raııdald Alman sefaret heyetinin A • 
klbctl mc.selesi hal1ha:::Irdn tık pllnda 
blr yer i§gal etmektedir. 

Alman acflrl mnlyetile benUz ısefa.. 

rette bulunm:lkta ve İTandtı kalıp 
kalnlıynCnğı mesclestm banetmek için 
lran hUkQmctne mflzakeıe.de bu1Un 
maktadır. 

hanmı. aile şerefinizi bel'ba t etti 
ama, ne de olsa 6fz annesiniz, ona 
karşı şefkat, merhamet hissi duy 
malı:smrz. 

Hatice kadm uzun senelerden 
beri Meliha Cemalin Hizmetinde 
bulunuyordu. Krrk yaşlarında. ka -
dar renkli, canlı yUzlü, ktlçük si -
ynh ve parlak gözlü bir kadındı. 
~lan beyazlanmağa başlamıştı .. 
Gayet basit bir ha.yan vardı, oku
ması yazması bile yoktu. Ancak 
aan tel işlemesini, ortalık hizmeti 
gôrmesini, ütü yapmıısmı bilir ve 
efendilerinin. hannnln.rın.m hayatı
nı ynkmdnn takl,p c~kten ve 
biiyUk bir ketumiyetle ibUUln. sır -
lıı.n s:ıkl&makta.n zevk duyardı •• 
Sakla.nacak borçlan saklamaktan, 
e.ş1t mektubu bışmıaktan ho§lamr
dı.. Kimsesiz bir hastayn bakmak, 
terkedilmiş bir ~ğu göğsUn -
d<> sr".mıak. kocası kaçan ıbir kadı
nı teselll etmek gibi güzel huyla
n v rdı. Hannnlarmm. efendileri· 
tıin aşk hayatlar.ma nit fevkaliıd 
göru lerl ve yalnızca çocuklarla 
hizmetçilerde rnstlanan ~yanı 
hayret kc>şifleri vardı. 

MelihaC('JIUI] km Nazanm gayrı 
me rfı bir sekilde g<>be kalmış ol. 
~unu Ha.tlccden saklnmağa teseh· 
bUs bile etmemişti. Bunun bir çok 
11obeplerl vardı. Btr kere Hatlct" • 
den 'birşey ldnmnğa im'kftn yok-

Şark cephesmdenar ın 
son tafsilatı 

.... Battamfı 1 inci sayfada 
mekt.c olup Almanlara mUthl§ zayi& • 
ta ugnıtnu~lo.rdır. 

AI.maWaı-ıo. uğrnmış oldukları sa
ylabn ikl mD,yoDa tı&ug oıı:ı:ı&i1 muh. 
temeldir. Şu hıılde Alman harp mald,. 
nesi ciddi surette haara UğramJf de
mektir. Maamaffb .Alnıany&mn mııllk 

olduğu vesait '" DlG&bfin ~ 
ti Moekovada küçilk görülmemekte • 
dlr. Alman hava kuTI'etlert eluıeriya 

yeni modelden olmıym tayyaroler kul 
ıanmakta Jseler de Almaıı1arm yeni 
mal:reme kUUelerl seTitetml§ oldukları 

bedllıidlr. 
Ruslar da yeni bir aV« tanrarea 

kullanmAktadırlar. Elupeı1ere göre 
bu tayyare, Meıııscrşmit Upindcld tay. 
ynrelcre aş~ surette !alktlr. 

Sabit olan bir vaka vardır: Alman. 
ıar Mcıekova71 zaptetmek 8Ut0tlle Rus 
lanı indirmek ümidinde bulunduklan 
katı darbeye mani azlirı Rus taııılda.. 
tile k&r§ıl&§JIU§ olduklarından llOJ1 haf 
talar zarfında §inıalde ve cenupta ta.. 
ha§şüt etml~Ierdir. Almanlar haliha .. 
zırda Murmansk demir yolunu teb • 
dlt etmektedirler. Fakat bu hattı kes
meğe muvaffak ola.mamı11lardır. Al • 
ma.nıarm Lenlngraddan oeınıbtı. ve 
ıarka doğru g!tmekte olan bOtUn de. 
mlryollarım zaptetmeleı1J:lln inıkln 
haricinde olduğu görlllmektedlr. MU. 
dn!aa tertibatı çok kuvveWdir ve ara
zi gitgide bntakltk halin<! gelmekte • 
dlr. 

Almnnlarm Smoleııslt mmtakasmda 
tedaflll bl.r hattı hareket ittihaz et • 
m1ş oldukları zannedilmektedir. Fakat 
bundan dalı& mühim olan bir !JCY var. 
a da o da Rusların Gomelden geleD 
ve Kicf Ue cenubu ,arktaeki muıayi 
merke2!.leri için aon derece tehlikeli o
J.ncak olan Alman ileri hareketlnl tev 
k!f etml§ olmalandır. 

Dlnyepcr nehrinin 8.§8.gı vadtmndekl 
vaziyette halen vüzuh yoktur. o.Fkat 
bu mıntakada da Almanlar, sarfetml§ 
Qldukları ıı.cvmldane gayretlere rnğ • 
men, mukavemetten oıırur., nt!brln sol 
sahiline ayak ntmo.ğa muvaffak ola • 
nıaml§lardır. 

nk nazarda vaziyet o kndar çetin 
görllnmemektcdlr. Fakat Ruslar, kış 
harbinin çok sert olacağını tahmin et 
mel.-tedlrlcr. Her ne kadar yağmur, 

kar ve çamur harcka.tı ba.sltle§tlrmek 
teyae de Ruslar, Alnıanlann ktş mev. 
slmlnde de taarruzlarına devam et .. 
melerlnln mümkiin olduğunu tccrllbc .. 
len sayesindo bllmektedltler. 

Rualar !çln ml\)plm~,blr muvat.. 
faklyetBIZllk Ruslara nıadenıertnın ve 
aanay!Jnhı. z.tyıu olmtı§tur. Ruslar, lnr 
muvallaklyetslJ:llğln Dlnyeperlı1 §Br• 

kmdak1 aanayt tır.ertnde).J aklSlertnln 
ehemmlycUııl inkAr etmemektedir. Bu 
nuıı.la bera.bcr Uraldaki saJayl merkez 
ıert istnuınıAtmm kuvt'ctlend1rllmos1 
1§1 V&B1 blr mikyas dabDtnde devam 
etmektedir • 

Spıtzberg adasınm işgali 
.... .Battaıafı l Del &aytada 

mer'1 olmıyan ikinci blr cepbw de 
.Almanya De Japonya arasmda de • 
nlzyolu ile her tUrlO mOnakal!ta mani 
olmamdır. 

Bu iki memlekeUn eenııp denizleri 
tarlkDcı aralarında münakalAt W1s et. 
rııclcrl lmklnı mevcut o'1ııadığmdan 

aimal buz okyanusu yoluyla bu m~ 
n&kalAtı yapmak Umidln! besllycbllir. 
lerdi. Fakat hareket Uelert Spltzberg
dc bulunan tngUlz gcmlkrl, bu tc~b
bU!11 son dcreccde tehlikeli bir §C~ 
sokabllir. 
Almanyanın bu mmtakı.nın kömUr 

damarlarını işletmek pro~c gelince 
artık bu projenin mcvzm:bnM cdnme_ 
134.nc tmkft.n yoktur. 

tu. Sonra Haticenin ıbu SllTl kafa 
snu kesseler ifşa etmiyeceğine e
min bulunuyordu. 

Nibnyet Meliha Cemal Hatice • 
nin de böyle gnyri me§rfı bir piç 
peydahlamış olduğu iç.in Nazmı -
dan soğuycıcat'Dıı ve kendisiyle bir 
llk olaca.ğmı tahmin etmişti. Son 
ra Nazıuun gebeliğini etraftan snk 
lamn.k hususunda da Haticenin bil 
yük faydaları dokurunuştu .. Öteki 
hizmetklrlann gönderilmooini o 
ta.vsiye etmişti. Artık eve yaban
cı ola.rak klmse giremiyor, kimse 
Na.1.anı göremiyordu. 

Ha.tice kadın Meliha Cemal ile 
konuşurken: 

- Hiç merak etmeyin Hannno 
feoıdiciğim. Kimse Nazan Hannnm 
başma böyle bir relfiket gelmiş 
olduğunu tabmin hile edemez, di· 
yordu. 

:Melilıa Cemal Jıizmeleisinin bu 
sözline cevap vermedi. Hatice Me
llha.nm halılar fizerlne abn~ ol -
duğu clblsele.r.ı toı)Iadı ve çıktı 

dtti. 
Meliha Ce.mal içini çekerok ya

tağına yattı. Eğlenmek, dans et
mek ,çme'k. zevkine balnnre!ı: isti -
yordu Fnkat memleket harp halin 
dCI idi, İzmir Karşıyaka her zaman 
kinden QOk ~lgun ve. sessizdi, tis
telik mevsim de 'kışb, 

(Doomm mrr) 

Leningrat 
Şehrinin 

muhasarası 
tamamlan

madı 
Londra, 8 (AA) - Röytutn lıloA

kova, muııablrl Alekeııı."ldr vertııdetı· 
LcnJngra.d mmtakaınnda cereyan 

etmekte olan muharebeler son de~ 
§lddetlidlr, Fakat Almanlana şehri 
çember içine a1mJ1 olm&kt&n pek u
zak olduklan muhakk&kt'U'. 

YalnıZ Almanlar, cenuliu şn.rkidt 
oldukÇa §ehre yak18§DU§lardır. Fak81 

bu yaklqma, ge:nto mikyasta tıoın • 
bardmıan ebnelerlne kifayet edece!< 
derecede değildir. Lcn!.ngradm .ınuı:ıs
!azası Ruslar fçln manevi sına! 'r 
ba.hrl bakımlardan fcvko.1tı.dc ebCJl1 • 
mlyeWdir. 

"Her §eydcıı. evvel ordu,, §Cklindt* 
kl k1A.sik prensl.plerine sadık olan :ı:tn9 

lar ".-ı .. ...-cıı ancak harbe muvaf• 
.~... ıı 

faklyctıe devam için ordt:JA.un §Cillrde 
çek!lmesl esaa itibarile zarurt oldUt11 

zaman tcrkedeccklerdlr. Her f81• tıe
nlngradın urun ve Çt1tin bir mukn\UI" 
mete hazırlamnııkta oldu~u ~ b!S~· 
la l:ıtr mukavemetin pcldUA. mUnı'kuıı 
bulunduğunu göstermektedir • 

l..ondrı\, O (A.A.) - Almanlar V. 
ningradı ele geçirmek tem bUyUIC 

or 
gayreUer ssrfetmektedlrler. Almall 
dusunun ve hava kuvv~UerinJn bUtoıı 
enerjiler! bu §f!hre knrıP tah§lt edi\> 
meğe devt\t"J olunmaktaCı•. Bunuıt13 
beraber Alman radyo.runJs yayıaır 
resmt tefsirlerde şehrin muhasar&S1 
tamo.mlanmıı; olduğU ıurnf edıırne~ ' 
tedir. 

Diğer cihetten Rus ı<:lporlarına gört' 
Lcnlngrad Alman lo':>lsnnm at ~ 
cıltmdıı de~ldlr. Alman toplan bl'rt'° 
el kemerin i&tlhktl.mla ... :ıa ateş et • 

mckted!rler. 
Mareşal 'J'imoçe_-ıko. Voropıotuıt 

yanln.nnıı yapılıı.n Almfltı tazyikini " 
zaltmak için Gomel mmtakaBllld:ı b r 
mukabil taarruza geçmiştir. 

On ikinci harp hnf'tnaınm bal~ 
Rua ordusuna ve şeflerine tqebbO' 
zihniyeti ve ölünceye kodar moc.ad ' 
re etmek azm! btı.kiındlr. · _...,, 

FaUh l lııci sulh buJUlk hAJdD'tı. 
U~den: 

9'1/16 
Tebliğ ettiren: Poata T.T. 
Tebliğ olunacak tanu. Ha.ıııan fen. 

mi: Hoca.paoa ınall~e tahl!U oubçSl 01v 

murlarmdan: ı;• 
Diğer tebliğ oluı:ı.acak tarııf. ~ 

kı: Fatlhto Çıkınlq;ı Kcll.alettin !il~ 
hallesinde zuıa.u çc.:.ne eokagıntitl 

nwnarada. 1" 
Hasan Felımlnin mutaaarrıf ve~ 

eıt• 
kmm rtı.klp olduğU otomobilin mUV ~ 
klll idareye alt EyUpto B:ıtııu1ye t.t 
tclgnı! hattı knvlsln<ı mtrbut 72 ~ 
maralı cllrege çarptınlan.k dil'C rcV 
ıarıımaama sebebiyet veren yuıta , 
adlan yn.zılt kimseler aleyhine ıo7 ıır 
(3 kuruşun !aiZ, masarU. muhakc~ 
ve Ucreu veko.ıetıe birlikte taıısillil 
hUkUm verilmesi haklaııdıo davştl 
lcra kılınmakta olan muha~cmcS1~ 
de davacının lddiruımı l.:ıJ>ı't tçtn 1"' 
me ettiği §ahiUerl ikamctt;tı.lılo.rı ra 
bfil bulunan mUddcalcyblc re W~nen tt, 
Ugat icrasından sonra d.nknınto 
de dlnlenınl~ olD.ll şahitler mUddcale) 
Hakkının §Oförtl bulundu'1J otoın° , 
72 nuınnrnlı dlrcto to.k~rılarnk .ı r 
ğln kmlmaswa ve k:ı.blor.un 1-

1 , 
ıcnmcsiııe sebeb olmak sı.retUc dil' , 
cıyı 107 lira 43 kuruB zısnı.ra so~lo , 
.ıı.unu ispata }tM görlllmcdlğtndC11 , 
o •ıf 
tomoblll 72 numaralı direğe çarı>· 
:mak suretilc davacıyı 107 Ura 43 ;~. 
nı§ zarara sokmadığlnn. dair :mUd 

11
, 

leyhlerden Bakkıya -.e Clireğln 14'tı 
me.m ve kablonun zedelenmesi 8\lre ıW 
davacııım 107 lira 4.S kuruş zarar l\ 
meatndc §Of6r Hakkının Jousuru bU ş' 
ın&dığına dair diğer mUd<lealcyh J1 , 
san Fehınl.ye davacının ancak bir~
min teklif etmeğe hakkı olduğuna r'-' 
rar verilerek muhnkomenın iC 
2•.9.9il saat ıo.ao a bn'&kılmıştır· .ıı-

Yemini kabul etUğinir. takdirde ) , 
karda g&ıterlleıı gUn ve saatte :~ 
kemede hazır bulunmanı• e.kel tJJ 1, 
de yeminden ka.ı;mıru addolun,.cJ

11 

mz~bu lhtıamamc yemin da~ctlY; 
ycrlne kaim olmak üzere 15 gU!l "'ıı 
detıo wıuınn 337 inci r:ıaddc•in~ 
yeminden kaçın~ tı.d oıunac 

cihetle ıllAn olunur. ..,./ 

ZAYi 
Mlı.l'djn enıniyet lkadrosuıı.d:ıı" ııı 

mış okluğum 21685 ~l ısa) 1 1
1 ı nınma !karnemi zayi ettim. 1·eıı Ji' 

olaıeastmdan dki inin b{ikmU ' 
~~ ~ 

BeyoA}u emniyet ıkll<lroWndG~ 
lis memuru 785 Süreu~ 

ftıta aakorlDE: ~= 6' 
.AJtaan.y Yalde mektebi kat'~ ı 

M No. da oturan harita blnbM·'"' 
aft: oğ, Cemal '(320.511) h•-n.rn 

mftracaatl • 
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ağır lı.apis 

iyi hazırlanmış olmall ve 
maneviyatımızı her zaman 
kuvvetli bulundurmalıyız ng;n sandığı, dilencinin gırtlağını 

3~rek öldüren katil, idam verine 
sene hapse çoktan razı idi 

''tır ll:ıceıı bapıaı, deyince tQy. 
~'9\ıu diken oluyor ve gayri. 

1 JlıalıktUca acımaktan 
•lanuyomınuz, değil 

'dlı1e~ 
,tı-ıı..tıı.tı, '6Yle bir iki defa 
~itli, ~ Oyte hunhar, 

'tıt ~ kauııcre tcaadUf e.. 
~ 6 lllahkenıeslnln kuytu 

illıı l'le kanlı ciııayeUerin 
~~~ratnı-:: ki. o andaki 

Ilı b aucıu ı.:ırasmda boy 
Ora lr tavırııı. oturan ka .. 

'Clltta darağacma Qek • 

"<llııı· lratınz.~ "acı ~" cez.aaının yanı sıra 
&n. ~ ~ hapis!, bu nevi 

kt ıınta, öyle sempaUk 
tııı tıercdeyse m:ıhkeme 
~ eıcny rek oynaya • 

~ 
~ Olt\ıyac:ı.emız alçakça 

~ ~pe çekllmeğo tam 
,. ~ dığt hıılde, yqınm 
"' ~e den bundan kurtul .. 
'il', atır hap!.! ile ccznlan-

~°'la 
~ı ;:~~an tMmlcket1mlzc 

~--anovıe admda btr 

ıılDl l&§lrtm.ıa ve hemen k• kooa ka.. 
rakola gttmlştlr, Bcik1 bu anda. 

- Beni yakalayın, ~ katilimi dl. 
yecekU. fakat geııo keı:.'lis1ni tutmug 
ve: 

- Çocuklar hapishane arsasında 
oynarken kafam kopanlmıo l)ır kadın 
cesedi bulmuşlar. Bs.na MıylctlUer, ko
gun! deml;,Ur. 

Ceset bulımmUJ, tahkikata ba§lan.. 
ml§, ancak ceaedi hiçbir ı:ocuğun gör .. 
medlğ1 anıaaxJm11 bunun 117.erlne ka • 
Wdcn Düpho edilerek sıkı~ tınınca 1.§iiı 
aslı öğren1lmJ,§. yakalw:ııı.rak adliyeye 
verllm~tlr. 

Remzi Basanoviç dUn, ikinci ağır • 
cezanın kapısında sabahtan ak§ama 
kadar karannm verllmesin1 beklcdL 
Mtlddeiumumı muavini li:Umle teczı • 
yesini istcml§tl. Katu heklemekten 
bıkmı§tı. 

Kafam çlluk oı:nuzıa.rrom arasına 

ç<skm~. li>a.'mı kelepce11 cllerinln u. 
.zerine ıtmı~tL Klmaeye bakamıyordu. 

Nihayet ~ vakit ma'.:Jıemenln ka. 
pılan açıldı ve katU :iç rı alındı. 
Kararı azalardan Halil okuyordu. 

Yavq tonlu bir sesle htıulscyi yuluı.r .. 
dakl gibi anlattıktan f'O:ua mnhkeme 
nln Hnsanov!ct öltlm cezasına çarptı .. 
ğmı eö:;ledL K&W karnnn bittiğini 
~. dizlerlnin b:ı.gı çbzUlerck ye.. 
rinde bir ild defa 8alla.nml§tır, Fakat 
hdkim okumasma ®vrun ediyordu: 

- Ancak, clnayeU tşkdlğl tarihte 
21 y~ ıı.-maı etmodfğl gözönllne ıı
J.mnua ve cezam 80 &ene nğır hap_c 
tahvil olunmu§tur ... 

Remzi Hasıınov!o idamdan sonra 
30 seneye çoktan razıydı, ııcvlndi ve 
dl§ari çıktı, ancak g5tUrU!ürken 30 
seneyi de ağır bulmug, hli.nS'tlr Jılln -
gür ağlamağn baılam~tır. 

ADLİYE MUHABtRt 

'ile 1>Uioclar ? 
llffl11111uııııııınııunıııııııııııııı1uııuıınıı~ 

lngilir. yardımına dair 

İngiltere ve So ·etler Bir
liği .ba:iba§a \'erip anla mıs, kıtr 
"'dıldı tlW.hhütlerc gfrlfj.lllls \"C on. 
dan sonra Almanyaya harp ııçnıı 
do~rihlirler. İngillz .. So,•yet mu. 
nasebatı pek soğuk btılunduğu bir 
sımda Almanyanm Sovyetlerle rı.. 
ni bir urette hoıuf)tuğu ' 'o hnr 
bin ba ladrğı görtildU. Jlunllıuı 
sonradır kl İngtli7Jcrlo Amcrllmlr. 
tar, SovyetJer Birliğine yardım 
C'tmeyi kendi dn\·itu.rr için llinım
ln buldular, Onla~ın, bu \'oltlui ol. 
masaydı So\yetlcr Birlijti \otanı 

müdafaa v~ilesfni ifa etmlyccclc 
miydi~ Bina<:'nnleyh bugün Aıncri-. 
im.dan ,.e ln~lteredcn nckadar 
yardım ~örebilir e btı açıld.nn bir 
kür deınclit.ir. 

Hüseyin Cahlt {Haber) 

Muhsin Paı a birdenbire kaş· 
larını ~attı. 

Ve Fitnat Hanım tatlı bir e· 
da ile gülilmsedi. 

Paşa derhal cevap verdi: 
- O iş şnya düştU yavrum ı 

Kısmet değilmiş .. 
Nihalin annesi meselc)i tevile 

kalkrntı: 
- Niçin böyle söylüyorsun 

paşa? HenUz kafi bir sey yok. 
Bu işte bir kPre de Nihalin re 
ylni almak icap etmez mi? 

Muhsin paşa kurnaz bir a 
damdı. Derhal :Nilıalin yuziıne 
bakarak: 

- Kızmı da benim gibi düşü· 
nur. dedi. böyle kumarbaz bir 
kopuğa varıp da istikbalini mah 
vedecek kadar budala değildir 

Niha! babas•nm sbzünli teyid 
etmek kastiylP başını alladı: 

- Madem ki paşa babam böv
lc miinasip görüy•>r .. Böyle dü 

MEŞHURDUR. Şöhretli hu. 
mandan/ardan birine sor. 

kudretini kendisinde bulmasından. 
lnsanlor da orduya benzerler. iyi 

haz.ırlandıhları, maneviyat/ arının 
kuvvetli oluşu fena tecriibelerden 
sonra anlaşılır. 

muşlar: 

- Bir ordunun, demişler, iyi ha -
zırlandığını, maneviyatıntn yüksek 
olduğunu nerden anlarsınız? 

K umandanrn cevabı şu olmuş: 
- Büyiik zayiat verdikten, uzun 

müddet rical ettikten son>'a birden
bire geri dönüp taarruza geçmek 

Fena hazırlanmış, maneviyatı 
bozuk bir adam, kaderin fena bir 
cilvesile karşılaştıktan sonra ken
disini toplayamaz. Böyle olmama
ya çalışmalıyız. 

Fere i lo ölülerinin 
esrarı 

Burada ölenler, toprak içerisinde kendi kendilerine 
mumyala~ıyorlar. Bir mucize eseri mi, tabiatin bir oyu. 
nu mu? Asırlardanberi hep o yerde olan bu mumya/aş
manın nrrını, daha hiçbir alim, ke§leclemeJi ... 

~~~~;s~~~'!""'0 ........ ~"9'!!0"!:"~~~~' .................................................. . 
Böyle mtımyaların me.)dıuıa 

MUMYA!? DUnya, akıl erdirile.. 
. mfyen birçok §e.vıe dolu; hari

kalar ,esrar ... Bu haklluıtt lnk~r eden, 
<!Unyayı taııımryor, demektir. Muhnk 
J<alC olan, msan zckAsmı durduran 
§eylerin bul•ınduğııdur. 

Günün birinde bl: gazc•ede, blr dsğ 
tepcslndelti küçük bir ltıılyan köytl .. 
ntln mezaılığ'ındıı acalp bir k<-şifte 

bulunulduğunu okumuıatum. Orada 
toprak kazıldığı sırada tabuUarmda ta 
mo.mlle mumyalaşmıı blr vo.Eiyette ce
setler bulunmuııtu; bu!llür nsırlarcıı 

ev\·cı oraya gömüşmüş C"SCtler sanı .. 
lıyordu; fnknt blllla rağmen ne çürü. 
mtlşttl, ne de dağıl'llışL. CescUerln 
mumyalqması. kendiliğinden olm* 
tu; yani sun! vasıWarlo. mumya.lan • 
mnk değil de, tabit surette, toprak 
vasıtasile mumyalaşma! Haber de 
böyle yazılıyordu. Fnkat, bu lllll!ıl vu. 
kucı. gclmişt1? 

Romantik oımıyan, kupkuru dUşU -
nen, basit hareket eden a .. rımızda, da. 
ha haldkntcn esrıır vnr mıdır? Bu 
mevzu, beni cezbetti. :Bu ltalyıın Jı:ö.. 

yünün ııdı neydi-: Fcrcntillol lalın, 
h=ızırladıfı::n bir seynhat programının 
eon merhalcs nı t şkll C'llyordu; he
defti. Bu kulağa hoşça akseden yer, 
acaba İtnlynnm neresiydi? Hemen 

şünii}cr .. Bana bir şey söyl 
mek düşmez. 

Fitnat Hanım morardı .. Kr 
zardı. 

Oyle ya,. Madem ki Nihalin 
nişanlısı kopuğun biriymiş. Paşa 
bunu tahkik etmiş, Fitnat Hanı 
ma da ne oluyor?. 

reden o da Mulısin paşa gibi 
dil~ünmüyor ve: 

" Evet, Böyle bir kumarba· 
za btın kızımı vermem!,, 

Demiyor? 
Biz konu urken. Nıhal anne 

sinin renkten renıı:e girdiğini, 
kızarıp n.orardığım görüyordu. 

İşte, zaten ben de Nihale bu 
sahneyi göstermek istiyordum. 
Artık, Fitnat hamm'll mlistak 
bel damatla çok yakından alrtk • 
dnr olduğuna ı:;üphe kalmnmıe 

tı .. 
Tıpkı bizim evdeki komedya· 

~ıknnldığı haberi akNOOlnoo, 
t.c.fft Ş3ffelhofür t lnlll Viya .. 

nııh bir luMlm ~ Avus • 
turyadan ltaıy ya {;ltnılş, tı\ te. 
pe.)o çıkmış onuncu ası~ ya.. 
pılmı:ı klllııo barn.bt,'81nfn mezar 
lık mnhzcnlndckl mwnynln§n.n 
olUlerle ba.'ba ltnlmıstı. On • 

l lann rcslmko.rlnl dtt f,)Ckeıı mu • 
h rrlr, lktlbııs ctHğimb: bu ya.. 
:zrsmda J"ereııtlllo ölUI rinln es--

1 ıı:ın etrafında rnıi~.hede.)c müs..ı 
i lmılt ıııeruklı e\1 nnlatın:ıkta 

f dır, 
............... l•ltUHIUlllllllll 111111111 1111 

Bcdr.kere baktım. lnklsaıa uğradım. 

Orada Ferentlllonun tek kelimeyle 
bile bah.oıi geçmiyordu. Coğrafya 10.. 
gatlndc de yoktu. nu 'Ferentlllo bu kao. 
dar ufak ve clıemmiyctsiZ bir yer 
miydi Jd? Harika. ve cıırarla dolu bir 
yer olduğu halde? Yoksa ondıın dola. 
yı mı lZi belll değil? Bu mcaele üze. 
rine rahatın huzurun kaçtı. Bir çare 
daha me~·cuttu; seyahat ncentellğinc 

müracaatı 

- E~t. denildi, FcrMtlllo denilen 
bir yer vardır! Bu yer, ltnlyanm Um
briyen v11Ayetlnde ~l denilen küçük 
endUstrl şehrinden blrla;.ç kilometre 
uzakta, Romaya. doğru demir yolu 
hlzaSmda ufak bir köyol!r. 

t11tıı bu sa!hnyı m!ltcnldp d , Fcrcn. 
tlllo seyahatine çıkl!m. 

Otuz sanl sUrcn bir tren yolculuğun 
dan sonra, ikindi va.ktl Femiye var. 
dun. HarikulAde güzel bJr gıohlrcik, •• 
Gri fabrika blnalan, dumanı tüten 
bacalar, (§liyen maldnclerln gUrWtU ·• 
eU, orak, ~klç, v.s. patırdı.&r.. lştlı 
Fcml, böyle bir şehirdi:-. F6111l, tnsa.. 
nn harbi hatırlatıyor,. ÇUnkU orad 
top da dö kUlUyor. Bu lJmbriya sana.. 
vi şehlrclği sakinleri, harp malzemesi 
yupmnktan başka tUrIU işlerle de mc 

va be~yen bir komedya idi bu 
da •. 

Sofrada konuşurken, hn.yre· 
timden çıldırıyordum. 

Bu sene kız analarına lbir hal 
olmuştu! 

Kızlarının hakkllll çalmak .. 
Ne garip , ne iğrenç bir haksra 
lık. 

Fitnat Hannn lıifı değiştirmek 
istedi: 

- Kısmet .. 
Diye mınldandı. 
O hata mukadderatım kısme 

te bağlamış görünüyordu. Ve bu 
sözünün arkasm.ı bana dön· 
dii: 

- Sizde ne var, ne yok baka 
hm Leyla? Annen geçenlerde 
bana bir ecylerden bahsetmŞi. 
V.uvveden fiile çrktı mı o iş? 

- Hayır tevzeciğım! Maalesef 
geri kaldı .. 

- A .. üstüme iyilik sağlık. 
Bu sene moda galiba! Hep havn 
ıı .;ş1er yarıda kalıyor .. Sonu gel 
miyor. Şaşmamak kabil değil 
bu i._lere. 
Paşn kendi kendine homurdan 

dı: 
- Evet.. HakikatRn şaRma' 

mnk kabil değ-il, 
:'\ihal: 

Leyla zaten bu husustn <:Ok 
mii~külpesenttir, anneciğim! de 
di, o kolay k<>lay kim&'yi be
ğenmez. 

gul oluyorlar. Mesel!, pamukçuluk, 
şarapçılık, meyvecilik ticaret. V JS. 

İki fotoğraf makin~aile yllklU ola. 
rak tramvayla. FercnUlloyıı yollan • 
chm. Fantaatlk bir sUkOn havaalle 
muhat. yemyeşil blr dağlık arazi w 
bu arazi ortıumıdıı.n Vcllno Irmağı tem 
bel tembel kıvrıla kıvrıla alayor. Göz.. 
lcr1mln önUnde açılan manzara, buy .. 
du! 

Bir dağın yamacındıı kurulu olruı 
Ferentıllocb evler, görUnU§te merdi • 
ven balmmaklannı habriatır gekildo 
blrlblrl üzerinden bakarak bu yamacı 
kaplıyordu. Bir nevi amfi .. t.catr tar. 
zı.. ve evler, gllneatc göZler gfb1 pa _ 
rıl panldı. Ta yukarda da bir harabe, 
tnhtmışcnsına yllksellyo1du. 

F;VV()Jdcn gclcl'.eğiml bildirdiğim bir 
nevi bcl<'dlye dairesinde, bana muha • 
tap olabilecek tek insana rasUayo.ma.. 
dun. Sadece bir hıı.demo lmrgıma çıka. 
rnk, Podestnnın birkaç gUn Sçin Ro.. 
mayo. gittiğini söyledt. 

Sonra yukarıya tırınsndım ve o-
nuncu asırda yapılnutı kiliseye eri§ • 
Um. :Mezarlığın bUyUk kapın, kilit.. 
llydl. 
Etarfım bakmdım. SCvimll, cazip 

FerenUllo! Ta aşağ'ımda hulya verici 

Fitnat Hanını yemek yi~"'Ordu. 
önüne bakarak cevap ~erdi: 

- 1yi ama, bir ~~ kız aya· 
ğına gelen kısmeti böyle teper· 
se. sonra evde kalır 

Muhsin paşa: · 
_ - O evde kalacak bir k1z de· 

ğil, dedi, hem bir kız evde kala 
cak diye münasebetsiz bir tali 
bin kucağına, kediye ciğer atılır 
gibi atılamaz ya, Madem ki bo 
yuna kısmetten bahsediyorsu· 
nuz.. Eğer kısın.... ise, Hintten 
Yemenden gelir, yine bulur o 
nu. 

Bir müddet sofraya garip ibir 
scsı::izli'k ~öktü 

Herkes susmuştu . 
Nihııl laf ol un diye, bana: 

- Hiç bir şey yemiyorsun, 
Leyla! · 

Diye soylendı. Beıı: 
- Yediğimi gormüyor musun, 

Nihnlciğim? dedim· ben hepiniz.. 
den fazla ~ ıyorum. 

Fitnet hanım yan gözle pa a. 
ya bakarak hiddetini yenmeğe 
~a!ısıyordu. Ben sofrada olma· 
saydım, tu hid_etini hiç ";Üphe 
yok kı meydı:.:ıa vuracak ve bel. 
ki de paı:;aya catacaktı. 

Mt h. in paşa pisldn b'r adam 
dı. Knrısın•n snzlerine ve J·ap. 
ri~t rine l'hemmıvet bil<' ,·eım· 
yordu. Pa~anın bu halini baba. 
mn ne l;adar lx-nzt'tivordum. Ba· 
bamın pa!>adan bir "arkı 'aı dı .. 

Fıkra ... ::::..- .. 
Şu kadarcıkken 

tanırım 
Pnri tc t;yfel l.nıleslne iııkaıı bir 

Fransız bir do balmr IJ bütün bı • 
ti.'l.lllıır yerde laırınea. laıdar ~illi: 

güzilkUyor. Pıırl lçloılo oturnn a • 
dam ~ nynı §CkUdo k!.ı~ücük! ... llo. 
men a.~ı; ... iner: 

- Bonjur mÖfilÖ, dl'r, nasılsınn.? 
Adamc:ığız bu gar:p ve lAubolf 

mlsaflrln ~1l:ıünc blnu. hayretle bak 
tılctıın sonrn: 

- AffedeJ'.'jıfnlz, dJye cevap ~rlr; 
ben zatdHlnlzl bınım"'Onım ki .•• 

Ôtckl ise: 
- Hııydl oomm, der, ozuıı etme 

1 
o kndar ••• ~nl u lcıdurcıkken bDl· ı 
rÜn bcın! 

lf A8RET.11N 

- Tel el on hattı İfin çölde 
ba§ka mcilzeme bulamadık! 

llW bir nuuızara caıılamyordıı. En f. 
yJsl burada, bu romantizm iDoeli#t ~ 
lirtcn güzellik ve renk fhtf.prqmm 
8llır1ne knpılml§ olarak uatıeroe otar 
malıydım. Yukarda masmavt ııavaaa 
muazzam bir yırtıcı k.tıı, genı, mça.. 
de daireler çiziyordu. Bu da ban& gc
ne ztyarotımın maksadın? hatırlattı; 

mumyaları, Öltım düştli!ce.sl. bu bul.. 
Ytı verici manzaraya hiç de uygunluk 
göstermiyordu. 
Şurada taş duvar t1'ıtUndeld demir 

parm klıklı pencere, nerenin peDOe • 

resiydi adaca 7 Yakl&§lım. lçerlsi ka
:rnnlılttı. Oraya. ookabU~k IÇ1n bir 
parça tğllmem 1c:ıp ctU Soğuk bir ne. 
!es, yllztlmo çarptı. Saniye müddetin. 
oe, mrtmıda buz gibi 'iı1r aoğu#ıJn .n. 
Ttlncrek dolaobğuu hissettim. iBodru.. 
ma benzlycn bu k\ıbbelt yerin duvar. 
lamı.da korkunç vaziyeUcrde... insan 
ccseUer1 sıralanmı§tı. Cansız, kuıı.ı • 
m~. kısmen iskelcUe§~. kısmen de 
mumyala§m~ halde •• 

Bodrumun fcem!ne daha -derinden 
bakmatı tasarlıyordum; ki ayak ses. 
lcri duydum. Ba§mu çev' • .-Glm. Y8§lı 

bir kadıncağız, mczarlJCa çıkan d1k 
yoldan ıhlıya ıhlıya yoku~ yukarı çı.. 
kıyordu. Beni görünce, sanki bon bir 
haynlclrn1§1m gibi. biran t>ldu:U yerde 
:köklamıl§ccslno kaldı; ıı:ınkl ben b'.r 
hayalet.mi§lm gibi 1 
' Kadına doğruldum ve tr.ezarJ.ığn ~ 
rebllmeme kimin dcliUet edebUeceğfn1 
sordum, Bunu sorarken de avucuna fi 
liret BilttitJrdıın. Bunu beklcmemlD ol.. 
sa ger kU. Te§CkkUr yollu 1Alurdı ~ 
vcllyerek, kapmm anahtaruu JiNt1r • 
ınek tlzero scndel!ye se1ıdellye uzo.k.. 
Ja,ştı ve nra.dan birkaç ılakik& gcç1ııce 
elinde annhtar, tekrar g~rOndll. 

Yll§lı kadm, ağır dcınir kapıya doğ.. 
nı ilerlodl. Anc.btar, paall:mnq bir ıı:ı.. 
llt locrtsındc gıcırde.dı. Kap, gıc.ı:r gı.. 
cır açıldı. lhtlyar önden J1lı'DŞOrdU. 
Ben do kcndlsln1 adını adım taktp ed!. 
tordum. lçeriye girmem1%1e beraber, 
zifiri karanlık a4etA Uremlzle dı. 
G&z buna ynvq yavaı a!JWorda. 

(Somı Yanıt) 

Daha sa.kin, daha soğuk~. 
Muhsin paşa biraz sert \le asn.bi 
bir adamdı. 

Sofrada faila kalmadık.. Ni. 
hal ile ben onlardan önce sofra· 
dan kalktık .. BahQCye indik. 

~ 

l\fehtaplı bir gece, 
KöşkUn arka bahçesinde ha.. 

\'UZ ba.!ımda dolaşıyoruz. 
Nihal çok garip bir h~lcti nı· 

hiye içinde bocalayor: 
- Şimdi ne yapmalı, Leyla? 

Art·k her §CY anlaşıldı. Her §e} 
bittı. Bu adam ağziyle kuş tut
Ea, Roçild kadar serveti, Edison 
kadar aklı olsa. bence kıymet; 
yok. Nefret ediyorum ondan 
arttl\ .. 

- Nasıl .. Benim dediğim çık
tı, d ğil mi? 

- Ah l..ey!acığım 1 J{eske de. 
diğin çıkma aydı, keşke bu me 
ı;cle bir müphemiyet içinde ka. 
hp gitseydi de ben bir şey nnla 
masaydım. 

- Bu isin sırrını keşfcdif;in. 
den memnun değil mısın ? 

- Nasıl memnun olabilirim 
Leyla? Simdi ondan da, annem 
cen de iğreniyorum. Demek k: 
ona hu cesareti ver<'n annemdir. 
:ını 1'Jl onun sami""lh' tiyle h'lral 
, nn t •ma} H11erinr- mukabele • 
nıC'm·~ ol .:ıydı. o daha fazla il 
~idE'bilir miydi'! 

rn"'""' 

• 

.ı 
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~·evıren: MUZAFFER ESEN 

EMLAKİŞ'in 
lWülıim Satışları 
Taksimde Fiyat garajı arkasında 

JGOO W kıymetli bir ara satılıktır. 
D.N. 613 Galat.asa.ray kö§O apartı • 

- Bunu mister Layng, eta - Bu geceyi annenle hera. man No. 5 kat 2 Tel: 49010 

jerin üzerindeki kutuda si • her geçirsen çok iyi edersin, KUçtikyalı ı.stasyonuncıa muhtelif 
cim ararken bulm!tŞ içinizde bu vaka onun sinirierini boz- ebatta müfrez kıymeuı ıı.raa.ıar satı.. 
bu yüzüğü tanıyan var mı? du, sana ihtiyacı olabilir. ııktır. D.N. 69C>-

Karin elini uzaUı, sonra Karin, kocasmi\ bakarak Galatasaray kö,e apartıman No. 

korkuyla geri çekildi·, çanak cevap verdi: 5 
kat 

2 
Tel 

49010 

Cihangirde 5 katlı denizi görür 
larından fırlamış gözlerle yü. - Fakat bizim de sinirle-

!..:ıynga yıldırımlar saçan O b konforlu beton bir ap&rtmı.an aatı. 

b
. 1 b kt züğe bakıyordu. Bu baktş ve rimiz bozuldu. nun ana, Lıktır. D.N. 608 
lr :-.: e a ı. bu ses Poı"ntere hakı"ka._1. an- benim de ona ihtiyacım ola. Müfettİf sordu: l Galatasaray kö~ apartmıan No. 

latmağa kafi gelmişti. bilir. :; kat 2 Teı 49010 
. -

1 
MisterlSb~n1.s.b!.lri, bül.,ün _Oh! Babası kararından vazgeç. Iımdıklıda k~glr iki katlı bir apar 

OU"l an nası 1 ıy -Jrsunuz • A d medı" •• tıman 4500 llraya acele satılıktır. M h S b · nnesi e yüzüğü tanımı§-
ark am, ens urinm h: _Bu gece anneni yalnız o.N. 607 

de hal cevap vermediğini A ' • bırakmak olmaz. 811 hadise • Galatıısaray kö~ apartıma.n No. 
gö: ünce söze miıd~hale etti: - n ın yüzüi;ü, lşte orta. 5 kat 2 Tel 49010 

sındaki inci eksik. nin sinirlerine ne kadar do • -Dikkat edin;z ! söyledik Bomontıdo koW:or1u btıyU.k bahçe 
Karl·n tatlı bir "'e•le: kunduguw , bu geceyi nasıl ge • ....... tılıktır D.N 60" leı · nize dikkat ediniz deli • ., ~ ıı beton blr ........ sa • • u 
- Görüyorsun ya Duglas, çireceği şimdiden kestirile - Galat.asa.ray kö~ ıı.pe.rtıman No. 

ka;.llı ! Bu d:ıkikac!G. duydu • dedi; hakkımız vamıı§. mez. Bilirsin ya zavallı Anın 5 kat 2 Teı 49010 

ğt uz derin heyec1'nı, acı ıs. Duglas cevap vennedi söze ölen annesinin hatırası bile o Nl.§antru Tc~vikiyedtı 600 ın b1r 
'arabı tabii nazarı dıkate ah- · • 1 d" d" h lb k" · arsa satılıktır. D.N. 608 Markham karıştı. nu sınır en ır ı, _a u ı şım 
yo.-uz. An bu eve selmiş ola. - Ben karımı ve kızımı a. di çok sevdiği An da öldü. Galatasaray köııe apartıman No. 
bi.ir. Hatta ölüsü burada bu. 5 kat 2 Te1 49010 

lıp Plumstada gidiyorum, bu hem de nasıl bir ölümle. 
lu:rıdugu-na göre geldiği de Beyoğlunun iyi bir semtinde be§ 

hadiseden sonra tabii bura • Karin bu karara boyun iğ. m:.?1akkaktır, ama ölü, ama katlı iyi randımanlı k~gtr bir apar. 
d' i. Fakat her iki halde 0 bu da kalamazlar. (Sonra Layn. di. trman acele sa.Wıktır. 

(Bu kDpoaa elrfcz '* ~ 
verme UADlan .. a- Dalrt....._ pa. 
l'Ulll aepedDecektlr ......... lek11fl 
gönderea ~ lllllb1aa lıml.. 
mak cmı.. mdlı ....... w lııUdlrme> 
len ilam.) 

Evl•nm• t•klillm 
• Yq .((), orta boylu, cıg&l'8. dahi 

içmiyen, ayda 100 • 130 Ura kaza.nan 
kimsesiz bir bay, dul 'VeJ'I' bakire bir 
bayanla evlenmek iatemektedlr. ŞJ§. 
man oJmamaar farltir. (Altm) remzL,, 

ne müracaat • 322 
• .Kırk y8.§IDI geçldn çok asil ve 

kibar, oldukça yakı§ıklı ve halen a. 
çdrta münevver ve kimsesiz bir bay, 
hal ve vakti yerinde ~ kırla geç. 
miyen, k1m.9esiz bir baV'Ulla evl~mek 
istemektedir. (LL.) remzine mUra • 
caat. 323 

• 42 yaşında, mhhafJ yerlndo bir 
bay, İstanbul veya B~yoğlu clhcUe • 
rinde evi olan 3o-40 ya§lllda dul veya 
bakire, dllrllst, temiz ablAklı, temiz 
b!r aileden blr bayanla evlenmek iste. 
mektedlr. Evlenmek iııtlyen Tokatl!
yan oteli ka.tlbl Alı Rıza Türkölme7-
dlr. lstiyenlerln glfalıen veya tahri
ren kendisine mUracaaUan • 32' 

ga döndü, ve delikanlının Layng iki kadını Markha • Galatasarny ıt• apartunan No. 
r" F'· gelirken Dugla.s burada yuzune bakmadan sözüne mın o\:omobiline yerleştirdi, tı kat 2 Teı 49010 iş ve işçi arıyanlar: 
d ~ildi. Bundan kimse şüp • devam etti) Size gt>lince Dug sonra elini kavmbabasma u.. Beyoğıunun merk'!zı bir yerinde Taksimde foto Salt'lD yanmda tez.. 

h edemez. Binaenaleyh siz-. las, sizin Vulviçde kalmanız zatı. Fakat 0 daha evvel vo- yüzde" sekiz randunan..• altı daireli gAhtıırlık yapacak oil bayanla blr 

st · --nak ve derhal buradan doğru olur. Zira bı:rada po • lanı tutmu, olduğundan da _ kAglr bir apartıman satılıktır. D.N. erkek çırağa ihtiyaç ~al'dır. ıuup-
g· mek aüşer. l . . . . - madına Allahaısm:uladık ye ~96. ıcr, hergün Ta.k.slm ~ması ırınde 

Misters Markham, sanki isin lstıyeceğı ıza.:ıatı ver • Galatasaray köşe apartmıan No. (Foto Salt)e m\l.raca&t. 
mek U··zere birisinin bulunma rine gözleri yerde olarak ha. "kat 2 Tel 49010 D"elri•nı lnd ... h lll rvL c! ·::.anlıyı kolundan tutup. " • _...~ er ev '! ...,.tı ye se 

k 
'b' . . . ıı muhakak lazımdrr. Sonra fif hir baş işareti yapmakla Beyoğlunun en fyi bir semtinde slode ~cak blr bayıuı.a, aynca 

ataca mış gı 1 üzerıne yiıni- siz burada iılerin;ze de ya • iktifa etti. tramvay ca.ddesfnde bUtUn konforu btrlclyede ve amellyatııaııcde çalı~ 
c' .J. kın bulunmuş olursunuz. (Devamı var l havi dört katlı altında c:Ukkanlle be. cak bir bayana lhth-aç "-ardır. '.l'n • 

Sensburi, mosmoı tereddüt L b k . dd l nı.ber satılıktır. D.N. ~ llplerln mucssese mMurlUğUne mu. 

C ttı·. ayng u arara §1 et e racaatıan. - · · 1 Galatasaray kö§e apartıman No. 
Miıten Markham, öfke • itiraz e'Lt1: DEPO ARANIYOR l"l .o-kn"'!'9"t_2_T_e1_4_9 .. 0~10""'!'""~--~"'!"'!'- cı tkt kl'Ulk bir aile Taksim cıva 

den kızannış, tekrar sordu: - Buradan ayrılmak işle- ... Tophane caddeainln ıncrkezt bir rmdn TUrk nıya ecnebi bir alil" nez. 
rime katiyen mani olmaz. Bu dlnde yemekli veyn yeıut>k iz iki ve. 

- Söyledikler!nizi kan • radan bergün Klover Lodga Deniz kenarında ve denizde IBke. ~:d:A;::'1! ~u:a:n aoc!:":tı~ I ya blr ocıa. ıırama.Jrtadır. Posta kutu 
T.1ın ve kızımın karşısında k b · · J..eııi olan bUyUk bir deı'(ıSU olanlar su (U62) ye mUnı<'.ruıt. 
f !: daha tekrarlamak niye • gidip gelmek ço güç lr l§ Erzurum han 7 No. Y'> acele müra- lıktrr. D.N. 601 •Her cins motor vt• makineden an 

d W'ld'r Galatasaray kö~ apartıman No. 

~~ 
Çocuklanmzı kilf 
N 1 N di§ macununu 
ya, SANIN di~ ~ 
gilnde üç defa cliŞl 
lamıya cılı§tırınız· 

yetışmelerini tem"' 
fJlıtrsıınu.z. 

l İ .'!de misiniz? egı ı . caatıan. 5 kat 2 Tel 49010 lsrırn. Denlzıle ve ta~rada çalışabı.. 

O Vaki·• bir kelime bile Kayınpederi kısaca cevap lirim. Mnslcğlm nınJ.'1aMllktlr. Is • et' 
., d' Tophanenin tramvaya gayet ya • tlycnlcrln (U. 20 Ron1) resmine mU. a:ıbynn bir gene otel~ ı;ı 

ı5ylemeden, Sensburi kapıyı ver 1 : da. ~ istemektedir. <~ - Burada kalmanız her • km iyi bir yerinde çok mtıkemmeı mcaatıan. 
aç\ı ve arkasından haşmüfet. bir tarzda tnşa edumııı ktı.gtr ve iyi • Kız enstlttlsU dllrl, kısmmdan müracaat. t 

ld h ld d ktı halde daha doğrudur. Bu ev • Ticaret lisesinden ıı:, 
tİ§ 0 uğu a e ışan çı • b kıl B d ı...-ENNl SUN'NEETÇI iratıı dört katlı blr a.partnıınn acele mezunum. Bir yerde çslı_mak ıstlyo. ten nnlnr ve bir mucssrst· 

Sensburt. durur 
00

ihi yaptı. yalnız ua amaz. ura a U saWıktır. D.N. 614 rum. KıMlıköy ve l\fnda tarofl ter- , 
· d ·· · l d N RJ ESSiZ bllecek blr sene iş araıtı 1 Pointet' ona alakalı bir tavır. en zıya e munasıp o an a Galatasaray kö§e ap~ No. clh olunur. tsttyl'nler 'Raber de (Ka. raya gidebilir. tstıyeı:ılel' 

sizsiniz. Zira bütün vakayı Sllı"at "' Emnl.>e& t> kat 2 Teı 49010 dıkö • L.O.) romz.lnc mektup gönde. 
la baktı; .fakat delikanlı, mü- V rcbllirler. remzine mUnıcaat. 
fettİşe bir lahza baktıktan biliyorsunuz. e esasen ev Müracaat yeri: Aksaray Karakol p•WWW * Fransızca, türkce, 

de namımza kiralanmıştır. ka~llJJDda Busuıı5 Daire "' Orta yaşlı bir bayan gUndUzlerl rnznr, işine temiz bir b~·. 
sonra, dudaklarmı sıkılı, 1 Çocu.lö Heklım ev işleri görmek, akşnmlaırı evine dön c 
gözleri deli gözü gibi açıl • Markham daha fazla bir Ahmet Akkoyunlu mek istemektedir. YemPk yapabllfr, kllnda satıcılık V('ya b~~ 

ıey söylemeğe lüzum görme- ev işlerini lyi blllr. Kitlll'CSlz yaşlı ni bitirdikten sonra ~ 
Dll§ döndü Ve gitti. roka.im Tallınhane PWae No. J bir baya da bakabl",lr. lstlycnlcrln lcccği bir ev işi arar11

11 

f · b" ı k.k -'- di. Ba§müfettiş istiyenlerin ı. Başmü ett1! ır t1a ı acm b d l . ..ı b"I k pa7Ardnn maac:tn bergun saat 16 (Ar. Sc) remzine mürncaa.tınrı. lcr) remzine mürncııs 
delikanlı ile bacbac. a konu•. u ev en ayrı ıp JI;.ıe ı ece • 1 t.en sonra. Telefon 4012, ~ Almanca b!.cn oır. 

:: !I' :: lerini, fakat bera~r götüre. ili *Müteahhit yanı:ıda çaıışmı§ yahut •atebesı milsait ~rUarl' 
maktan çok memnun ola. levazım memurluğuncla bulunmuş fş 
caktı. Fakat bu dakikada ya. cekleri e~yanın muayene ediJ piyasasına vakti bir genç .!§ adamma. ynziye, fizik, aımanQŞ 

k d h l 
· l · mesine lüzum gördügwünü bil. 9-9-941 Şubeye d~vet 1 ihtiyaç vardır. lstiycnler Ankara cad. N.E.) remzine murncn'·~ 

paca a a ace e :". erı var• • o ta kte mezutl dirdi. Karin etrafında olup 18.03 Radyo salon lolan EmlnönU yerli askerlik ubeıılnden: 80 No. ya mUrncaatlan. r me P rJ.J 
dı. Sensburinin Duglas 1 l • orkestrası 21.00 Ziraat Denlz makine uflzba.<ı_ ı Şakir oıs. • Harita tersim ve tespit fG!erlnde maıı vaziyeti dolayıslle. 

1 h d · k biten ere ku ak vermıyor; ve ;ru 6 ,.. 1 ıo " Layng a ey in e hırço Jey • 19,00 Muhteııt takvimi Hasan Settar 303 (314324) tecrUbcll deslnatörlere d.,,.mı veya sa- sillle mU~c..-ıaıııp b r /, 
ler söyliyeceğine r:üphe yok. kocasından ayrılmuk fikrine oarkıla.r U.3P Konuşma Dz. Ma. yUzbafı Mehmet Oğ. Kadri atıe götUrU it verilir. tstıyenler vali- ıs.T. 51> remzine mUr& ır 
&--. Fakat delikanlının söyle. isyan ediyordu. 19.30 Ajana 100 sene ön 803 (1328; konağı cad. No. 34-6 ya mUracaaL • Otomobil, tayyare~ 
"" B · k •) • b" anla.yan elektrik, mont' digwi sözler vakialara mı da. - u geceyı pe a a lr o. 19.45 Serbest 10 ce nasıl ya. Dz. Ma. yUzbagı Zülfikar Oğ. Ali * FakUlte mezunu bir gene, li8c ve iC~ 

telde geçirebilir, yarın da bir dakika §ıyordukf Hamlt 303 (1634) • ortamektep talebelerine 'hesap, cebir, işlerini bllen bir mak ıııtll 
yanıyordu, yoksa hayallere b 1 .J k .L9.6~ Fasıl sazı 21.45 KlA.'Jlk Türk S. 7. tUfekçt Bekir 'l"'!u Glyascttln kimya v.s.) derslerini vermek tste • tadır. (U.29> rcınzuıe -~ 

·? B k ·· ev aramagwa a• aı:uı . b k yıııw mı. unu anca zaman gos- 'ı' ı.o.10 Radyo ga- mUzlği (316.237) mektedir. (Y. Akm) remztno müra. il- Es 1 ~ yeni 
terebilir. Belki zaman, belki Markham yavaşçacık fı • zetesi ~.45 Dans mUzl~ Hüviyet cUzdanlarll~ birlikte acele cnıı.t. tahsllll orta yaşlı b~ıf. 
de müfettic Pointer. sıldadı: 20.45 Keman ııo.. 22.se Aa.jns §ubcye müracaatıan iltın <'ıunur. • Yemekten ve yemek servisinden 5ıne m-Uaslp bir iş t.tJ 

-3-:: M ....... ...ı ..................... ,9iilml ........................... ~ ............ , ................. ıı:::m ............................... lşlnrl veyemekdeY8J>! 
• ] • -emzlne müracaat :zs .. 

Yukarda misters Markha. H k 1 Yazan·. ti'. • ,. B e • e • Muhasebede 25 sen 
mı çay dağıtmal<Ja me§gul l Q ye l r ot CANERA VİLSON 11bes1 .Jlan bir muııas!P 
buldular. Pointer, Markha • ıpn l Z m Q C l ~eya 1iğer tıcar1 1Jloe JI' 
mm bardağına bo~bol viski......... ·-----• ·ıımaktadır Ha.ttadS olfı:ııı' 
koyduğuna dikkat etti. Bu • (Diüıkü nüshadan devam) ruz.gar vardır. Kibrit sönmesin dı ki, oradan da kan akması ke. da, ay aydınlığında, duruyorou. Jirkaç saat de c:aı~ 
nunla beraber, gfü~leri bu ka. Dev gibi, ejderha gibi bir şey, diye eliyle de siper aldı. silmişe benziyorou. Yüzünde de Şimdi, bütün hayatını altilst ede ·emzlne müracaat. , 
dar bol viskiyi ,0,bsız içme- Bilyük bir nefret. Öyle bUyük Adam kayaların üzeriQde boy. bir yara vardı. Yüzünün o tara· ook bir şeye karar vermişti. • ıı::vtnde daktllOSU:: 
v l k b" d .. .. bir nefret ki bütün diğer hisleri lu boyunca yatıyordu. Kolları fındaki derisi tamamiyle soyul- Mr. Val orada, yüzü hilzünlü 1uı blr bayan tazı.a 1 ,l 
ge a 1~ ın ır a am gozune yoketmiş ve adamı şimdiye ka· aökyüzüne dom1 kalkm:ş, san· muştu. Adamın sol kolu fena bı"r .-azdırmak tstfyenıere 
h · d ,., ,...A - bir ifade almış, zavallı bir adam -" 
enzemıyor u. dar kendisini asla hissetmedim ki imdat istiyordu. lri yarı bir ""'ldlde vücudunun altında kal. vazar mektupta: LAi_." "". :r- halinde, öyle dw'Uyordu. Ayak. oı" 

Layng en arkadan, sanki derecede bir bUyüklü~e çıkar· adamdı bu. Bir ağırsiklet bok- mıştı. Mr. Vali adamın, bir ta· !arının dibiooe bir kadm ağlıyor- ,ıokak numara 22 ye 
buraya girmek i.;temiyormuş mıştı. sörüne benziyordu. lih eseri, nasıl olup da ölmemiş du. Gözlerinin önünde kırmızı • Sinema işlErindeıı /. 

gibi yava• yavas. zeldi. Ren. Kadın sözleri bitirdiği. zaman Mr. Vall eğildi, adamın o es. olduğuna şaşıyordu. Jb" 1. . • ~1 b" ~t ehven tıcretıe btr ı.o .• tP 
:: - ~ır. Vali: rarengiz bir kuvvet taşıyan göz· Mr. Vail tekrar kadının yanı- e ıse 1• zınClre g anmış ır Kefalet v-ereblllr. tRe~ 

gi sapsa:-ıydı, dudaklarını ı. - Allha çok şUkür ki ölmüş! lerine baktı. na geldi. Şimdi onu daha iyi bir çehre canlanıyordu. Bu çehre 'DUracaat. 
ıınyordu. dedi. O zaman. bir şey - içinden şekilde görüyordu. Ay ışığında karşısında beyazlar giyinmiş, bir 

Karin sordu: Bir cinayetten dolayı Allaha gelen bir his - ona adamın öl· kadının yüzü beyaz ve hüzü.nJ.ü din timsali gibi durmuş, ona gU • 
....:ı • b" lümsilyordu. _ Art!.lr nerede? zavalh şükretmek ona pek de fena bir memiş olduğunu haber veıut. ır .halde görülüyordu. 

adam herhalde burada kal~ şey gibi gelmiyordu. Hadisenin Mr. Vail adamın ceketinin düğ. Kadın: Mr. Vail biroenbire bütün 
bir cinayet olduğuna hiç şüphe melerini çözdü, gömleğinin de ö- - Öldü, diye ağlıyorlu. Öldü, bunlara arkasını döndü. Yalnız 

mağa tahammül edemedi. etmiyordu. nünü açtı ve elini göğsüne sok- ben artık Manaton'a gidebilirim. arkasını dönmekle de kalmadı , 
Pointer hiçbir şey iıitmek - Nerede? diye sordu. tu, kalbini dinledi. O sağken gidemiyordum. Çün.. ilerlemeğe başladı. İki adım attı. 

iş'&.emedi ve biraz evvel mis- Ay çıkmış. ovanın garp yama· Parmaklarının altında, ada. kil... Bana bakıyordu... Bana... Yine durdu. 
ters Markhamm 

5
jrim ara • cından doğru yükselmiye başla. mm kalbinin ~ayet cansız bir §e" Gülümsüyordu. Parmaklıktan Kadın, sanki etrafındaki bü 

k 
. d d mıı:ıtı ve ortal :ğı kili derecede kilde atmakta olduğunu hissetti. eğiliyor ve bana gülümsüyor, tün hayat donmuş da, o uzakta 

ma içın dP.ma ınn göster i. aydınlatıyordu. ~tr. Vail bu ay- Ayağa kalktı. Ay dağın üze- ben de onunla beraber çıkıp gi- kalmış gibi; sesini kesmişti, 
ği e'&:ajere doğru ilerledi. içe. dınhkt.a kadının, eliyle kendisi· rinden doğru yükseli}•ordu. A. diyordum. nğlnmıyordu. 
risinden yüzük çıkan kutu nin arkasına düşen kayalık bir dam ölmemişti... Kadın gölün Kadın şimdi bir nevi keder, Kayaların üz.erinden bir çehre 

Müteferrik: 
lKt GENÇ BAYAN ~ 

• Proies6r Zati SuJl /ı 
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ııllinde ve hnrlete se);;. 
serbestiyi haiz bulU 
dır. Mektuplarmda 0~.J 
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tertemizdi. Kapil,uın üzerin. yeri gösterdiğini gördü. yanında yine hıçkıra hıçkıra ağ· veya dehşet, yahut da büyük bir görünmüş. sessiz sessiz onlara 
de alçıdan dökmP. çiçek re . - Hadise nasıl oldu? diye hyorou. heyecan içindeydi. Mr. Vall ora· bakıyordu. Bu, lbeınbeyaz bir Aldırına: 

sordu. Mr. Vali tekrar bir kibrit da duIT.luş yine kadının anlat. çehreydi. Yalnız, üzerinde bir iki ~ 
simleri olduğu1 iç;ln iizerinde Kadın: çaktı ve adamı veniden gözden tığı işkenceleri dinliyordu. Ni- kan lekesi vardı. Gözleri, bu so. Aeııtıda reımııert ~I 
parmak izi bu m:ı c güç ola • - Sarhoştu, dedi. Kayaların geçirmeye başladı. Bu il}te ihti- hayet tahammülü kalmadı. San- luk beniz üzerinde, harikulade ıruyucnJanmn::m ~ 
caktı. Hnkikaten kutu ve ka. ucuna basmış, bir taş parçası sas1 varmış zannedilecek bir şe. ki buz gibi soğuk bir el, onun bir şekilde bakıyordu . mektuplan ıdarebfUle~.ıl 
pağımn üzerine p:lrmak iz • gibi yuvarlandı l\afasmın patla. kilde, parmaklariyle adamın ba- bir bir damarını tahammül edil. Bir dakika kadar, sükut içi~ ıan dahil) ııe.r&11n _..,,I 
lerini meydanı\ cı1!aran toz dığmı duydum. ~mı yoklarken: mez bir şekilde sıkıyordu. Mr. de, böyle kaldılar. Sonra adam kadar ve saat 17 dfil 

ld 
l\Ir. Vali cesede balmıaya - Gülle ~bi kafası varmış, Vall nihayet kararını vermişti. kayalardan beri tarafa atladı ve ta 

sürü üğü halde mübhem bir gitti. Bir kibrit çaktı. Kibriti c;a· dedi. Kısa boylu, ?.ayıf nahif bir orada durdu ... Gülüm~üyordu. n. of{ 
takım izlerden ba~ka hiçbir karken eli titreıniyorou bile. Ge- Adamın basında hiçbir ,..atlak adamdı. fnre bir ooynu vardı. İri yan bir adamdı bu. (Rabia) (H.N.B.) C ıt ,.. (Nevin 23) (Rlynziye) l ( 
~ey meydana çıkmadı. , celeri ovalarda daima esen hafif falan yok'tu. Yalnız lbir yara var- Bununla beraber, gece vakti ora· (Son) it} (1:5. Leyl!) (22 ç:ayın,..) 

Pointeryüzüiü açık a~-~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ (M.K~> <4~~><~~· 
cunda tutarak sordu: (24 Semra) (Rahiııı> 


