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tAZARTESi 

Lalelide bir müteahhit karısı 
kocasını tabanca ile vurdu 

Nuınara: 781 
reı: 2as12 

Sene: 3 -- Sana son defa söyl~vorum artık bu kadından· vazgeç!u 
Haytr• ' gocukıannm oımuı da--.~ bGe- al.mi§ ve onu iBt.edıgt gtbl id&nı "'-

-- • • • bOttın kuVftUendlrmJftlr. meye haşlamıştır. 
Altı ay~. be DMRt &lleDl.ıı hu. Rıdnn, lıledlba ile do8Uul;-unu IMc.. 

-<>--

Kırımda Alman 
\lerleyişı devam 

ediyor 
~ lontır. 1 (A.A.) - Moekon. radyo. 
~ ,'\lnıaıı1arm cenup cephesini yar .. 
~nı bu sabalı teyit otml§tir. Koa. 
t radyom yarma harekeUntn han· 
~ lltıktnda. yapıldığını blldirmekte fa. 

l btıuın btr gUn BUren fuıla.mz ve 
llııdctu muharebelerden sonra Alman 

~ hareketinin durdunılmU§ olduğu. 
IÖyiemckt.edir • 

••• 
\rı11 a (A.A.) - :Moskon. n Lem· 

ııarad:ı Almaıılarm çepheler tıoyun 
~ Ucrıcmekte olduklan kalnıl edil 
~'ktedfr. MNkovada çıkan ''Kızil 
11

11dız,. gautem harp bakkmda yaz. 

~ nıakalede dll§manm ycnl taar
)' geçtiğini ve Tul&da. Ruı!l&nD 

ı..~ mevzilere çekildiklerini bildir 
-·~ktcdir. 

Sta.un geçenlerde ne§l'etml§ olda... 
ttı bir emlrde Sovyet askerlnln bir 
~ bile geri gltnıemelerl lUzumu. 

bildirmişti. 

'-.._--- Devnmı ı inci -~ . 
lnönü ile Elenler 

Krah arasında 
~lll<arn. 8 (A.A.) - Elenler kralı 
,~!ite lklnçl jorj l~ Rel.ıricumhur 
)ı .. et lnönU a.rastndıı cumhuriyetin 

"6 r 11Umu vcsllcsile tebrik .e tefek.. 
'-._lelgra.narı teati edllm~t1r. 

Hayaletler 
Köşkü 

j::)Qk yakırda 

EN SON DAKiKA 

BakOde petrol Jroyul3.nnm görfuıfiııü 

Moskova 
muha
rebesi 
En ciddi 

safhaya g-i, 'Bi 
-0- . 

Alma·n!ar muhare-
be · hatttna yeniden 
tank, toa ve asker 

sevk ediyor 
• Lolidra, ı (A.A.) .- lıf.OOköva rad 

yosunun bU abalı blldirdlğin.ıı giSl'e 
lıloSkon için yapılmakta Olan muha.. 
rebe en ctdd1 -.nıuma gi.rmjştır. spı.. 
ker §1..nidi quklardan e-nel ııo.pta 
~ıpn Almanların mUlıarebe hattr· 
D&

0

YenlCle11 ttUlk, top ve asker fhtt7at 
lan stırdUklerüai 111.T• eb:nl§Ur. 

.Kahirede 
Bitin ArB p memıe" 
ketleri mlaıesıUle· 

· rlDID ı,t1raklle 
Bir konferans a.ktedilecek 
Loodra, S (A.A.) - Aft: 
Son bA.diseler, KnJılrede pek yakır. 

da bUtuıl .Arap ~mlekctleri mUrı>eM • 
&illerinden :ınUr<'kkep blr kon!enuı 
sm t0pıanma111nı milmkiln kılmı.otır. • 

Etganiatan ve Hindistan nıUm~"!J· 
terini de araımıa al&eak otan bu kon.. 
feransm booefi, Kahire K!bU ve Pe§a.· 
verde tamamen tems!lt mahiyette 

Bundan aoora bayan Ley. 
la bir gün eVTel tedarik 
ettiği tabancayı çeldi ... 

Lalelide bir aile faeiul olmuotur. 
Bu müthlış &De f&etaamı blttUn taf. 

ııUAtUe b11dhi;yoruz.: 
L&leUde KemaJ:pq& mahallesi KA 

tipelltm &<>kağmda 1' numaralı apar· 
tzman4a RıdTan Sıdmli 'bir a&ltlı,e mu. 
te&hh1di oturma'ktadır. 

Rrdnnm kansı Leya güııel ve gör. 
gUIU bir kadmdır. Bv. auenın ıa YIL§t!l 
da ~ı blr de kır.ı&n vardır. 

RıdTan, evlendlti gündmberl k&rıs:
na. bU)'Uk bir eevgiyie b6ğlanDUf ve 

Snrastopol düte..e . . 

Karadenızde 
Sovyet 

donanması 
ne yapacak? 

Almanya 
Fransadan 
bir milyon 
işçi istemiş~ 

--o--. ---<>---
Çelik ve alüminyum Ç.Örçil, Sovyet donanma 
ütihsalatı arttınlacak komutanına ıonuna kadar 

Looclra, ı <A..A.> - Atı: 1 harbetmeyi tawiye et.mit! 
Dejli :Mey\ gazetesi. Hlt1cr1.n marc.. Beıiln, S (A.A.) - Stefanl: 

pl Petcnden mir milyon FrnnmZD1 Volkifer Beobalıter gazetem Sa 
Almanyada çnlqmıamnı !eted'ğini ta. ra.dan ~len haberlere göre, haJ~a.. 
kat ı.rtmdiye kadar bllyük kısmı !~al 7.trda Karadenl.zde bulunan Sovy-t 
altındaki Fransa balkmclıın olmak r.. donnn __ ,., b' ... ttt h 1 

1 
" ması, ..,..,.... ır ıua arp gem .. 

ıın ancak 70 bin k13inln gelmesini te· sile yeni yapılmı§ iki TC diğeri Yirmi 
mine .muvaft .. k olnbfleccğini yazıyor. 

1 
bir aenellk üç kruvazör, eon ııİstem 

Frnnstz ve Alman mUtehassrslan 1 birkaç torpido muhribi, em denl%altr 
çelik istilıSnlini iki misline ve tayyare g'(mıl.'lf n en süratli hUcumbotundan 
ime.1Mt itin ll\zllm3u alüminyum is .. 1 ibarettir. Bu donanma malzeme 'ft ta.. 
Uhsıı.linl Uç misline çıkarabUmelt Uzr. mi.,. bakrmmdan mUte&dd\t Uıılore 
re Vişlde De Brinon ile S'Ö~mlişler• muhtaçtır. Bunlan l\labileoek evsatt& 

Ban mabari her tUrıü deniz tezgft.bl&l"l mevcut o. 
lan ~A.ne liman. dl\ha §imdiden Al • 

memlekenere nıan tayyarelerinin taarruzun& hedef 
olan Sıya.stopoldur. ~t donanma· 

it • h I" I· ıımı bekliyen Akibet nedir! 

"') mU§terek bir cephe kurmak Ye bu 
~ezetesi nde oepbenln askerl "vo diplomatik be.. 

in~ er~nın arp an l na~:k::e:~~=1~:n=~~ 
e. mesı hakkında harp etmeği tavsiye etmiş bulundu -

lumdan mUtte!tklere ne §ekild~ yar • 1 1 f ğunu sısylemekte ve mihver aley1ıtıı .. 

~ dlm edebileceğini karar)&ftımıakttr. 
--~~~~~~~~~~~ Taymls gazeı)eıl 1 de olunca Ç(m;Uln, tngiltz olmamak 

• §llrttic, son gemt batmcayıL luldar 

.Hatayda Kız sanat· -'enstitüsü 
ile orta ticaret okiılu açılıyor 

188 lyor ? 1 muharebe etmek gibi kahra.manca 
1 kararlar v-enne&ini bildıtinl nıve et

~ S (A.A.) - 1ng'Uterenin mektecllr. 
Rumanya. Macarlırtruı ~ F'inld.xıôlya· ------------....., 
ya harp ilfm etmesi .hakkındaki Sov. 

Yet talebine ait mUta.ıea serdodOD General 
Tayınla ga:ııet.esi, bu taıebln ba.§lıe& 

sebebinin, her Uç memleketin Alınan. Vavel 
<\ııı..._ 

~ ~~. (BUllUll!) - lılemnuniyet 
'ti( be,,. aldığıma göre, maarif vekA· 
~ .\zıtakyada açtlmaama karar n 
l "'"lt"tuz sanat cnatltUsU fle orta tlcA. 
~l Ulunun kadrosunu \ilAyete gön. 
ll Jtlr. 

4 b~laYtn ticaret ve sanat yolunda 
~ ~~ faydam dokunacak otan bu 
'11'\lc~nln en kısa zamanda a • 

tı.a tedrlsatn roşlaması için der -
lcız ıırlıktara ba!}lanllU§tır. 
~ı ~netıtUsUnUn açrımaırı Ur.erine 

llUz kız aanat okulu lıkeadenlD& 

yaya sevkulceyıı bo.lammdaıı. menfa- • 
na~leceık n en.wtltll t.net ~ Q,. a.t temtn edft'ek mazot.uz Alman tU· I 
kuJuna yerlqecckt.tr. t.metpq& Uko. ır.cntnln mulıarobe haricinde ltalmASt. j s in gap urda 
kuJunun §imdi Akfam kız -.nat okulu na. sebeb oıına.larmdan Deri goldlğinl 
bina.mıa nakledilmesi muh~metd1.r. kanaatini izlıar odiyor. ! Hava.mareıali Te Çindelri 

Orta ticaret okulu 1çl.n de en mü • Ma.amafih, lnglltcrenin bu 1)ç meın. 1 T . l'l .. .. ek 
n.uip bina, Fenlçakmak ilkokulu göe lcketc harp ıınn etmem, Taymt.ııin ngı ız amıra 1 e goruıec 
terilmektedlr. dtl§Undüğilııe göre, Londra De Buda- 1 Slııgapar, S (A.A.) - lncB.,...... 
Diğer taraftan lıLa&rit cemlyeU ta. 

1 
~t.e ve Bükro§ aramnda mllnaBebet· Hind ordutan başkumandam ~ 

lebe yurdunun g6rdüg11 bQyUk rağ 1 ler ese.sen kes1lmlş ve Fınltuıdiyada 1 Vavel, ınrun şark 1.ngiliz hal'& mare -
bet Uzcrlne yurttaki talebe kadrosu • tamamen Rus olan topraklan istlll'4 t şali Bnık Popbam ve Çin .ula.nnd& 
nun 75 e çıkarıımam karar altına a.lın ı etmesi it\bo.rile bnrıştan sonra uğrı • 1 tngll~ filosu kumandanı amiral Lay. 
mıttır, ya.cağı tehlikeyi bildiren §iddetll 'Dtr ı tonk ~Uz.ere burQ& ........ 

iWılıt' JWlıll ' 1 lııAıı F ,....,..., ti&. 

Y n aaadettnt bo8a• bir hAdtıııe o;. lettıkten ııoı:ıra, mnı 'ft ka.rımm th. 

mll§tur. ı male ba.şlamış ckaerl geceler Mediha· 
Bu ~dl38 Rıdvanm lleUlıa i91mli nm yanında kalmaya ba.§lıımıF. 

genç '\'fi~ btr k&dmla t&ıu§muı- Kocuın4aki bu değişikliği ~ 

dır. W"' Devamı 2 bacl •ylada 
Rıdnn, M:edü:ıayı görd11ğll Dk azı • 

dA t.şık olouıo n bu kadmla doetiufu 
nıı il erletnıiJtj.r. 

Mediha kurnaz n zeki bir kaduı 
olduğu için Rldnnı çıab\ıoü. MQCU8& 

Nevyork Po•t gazetesi 
Yazıyor: 

Bütün lngiliz 
üslerini 

Alman deniz 
kudretini su üzeri n-1 
cıe süpürmek iç· n 
kuUanmahyız l 

----<>'-
H~ lıiJR9enİn A.eriAan 
/Kup gemiaine fCllllf ı ax 
eaemiyeceği pren.ipini 
harekete geçirmeliyi.z 

Neovyoıtc. S (A.A..) - ~: 
Neyyork Poırt guetal yazıyw: 
".Amerika ancak, Ruben James 

torpido muh~ibinin batınlınuıtı& kar. 
flhk olmak Us.ere, y&hııs ODU lıatzNu 

dıııni.saltı geml.ııinl değil :takat aı)'1Ul 
nsttinde ve altında ra.stlaDM:ak gemi. 
ıert denl&hı dibine g&ıderdiktal .,... 
rabıat edebHeoektlr.,. 

Alman tebliği 
---o---

Kırımda 

Sovyet 
kuvvet

ik0 • 
erı 

is ta 

---o--

Diipnan kuvvetlerini kaçır. 
mak için kullanılacak ge -

milere hücum eden 
tayyarelerimiz 

10 ticaret . . 
gem ısı 

batırdılar 
-~-

.. Amerika, İngl.ltre, Afrika, Oebe • 
ıuttank Ye emrimlse ftrileoek olan 
dit-er bütün deniz üslerin i, .Alman de. 
niz kudretinden baklyye kalan kumu 
aı tızennden etlpUrmek için kullan 

~·=ri lngUterede tema eclileeek o· 14 gemi de atır 
lan Amerikanın bombardıman tayya.ı hasara uQradı 
releri, denlzıcrl dolduran ?e kirleten - --<>--
.Alman denizaltı gemilerinin keştecııı. Tayyarelerimiz Sıvastopol, 
~leri 1§\nde kullanılmalıdır.,. 
"Yalnız kuvvetin hUkUm BUrdUğü Balbk limanı ile Kerç 

bu dünyada, hiç kim.enin bir Amer.. goğazını bombalıyorlar 
kl\n harp gemisine taarruz edemiye· j Yazısı 2 D<'i sayfada 
~ prenaipfni harekete geçirmeliyiz,, .;;... _ __... _________ _ 
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ga · pahalzlu.ğı 
ın :·nasebetile 

---------o----~--
• " .. ' ~-ius~Js; sarıc.ın muessese~e= 

rinu~ ~şçiye vardım e ı!ece~ 
ımlli Sa.nn:,.i mrrı;t, 1~tıs:ıt Ve. 

kn!eti.1in ı ç,;•~1 .. r: te:-fii:i ve lıay:>! 
ııah:ılıl?:;·ıı~ i;.•rsı m1ı1ı:n·cmet!erinl 
ıırtmrnk • yohmclakl lır.rcket.lerlnc 
U) anı.'• en biclcrce 1 ı:inln çalıştığı 
ı tanJ Uli!' \İ r.11lli s:ı:ı:ıyi ınU~SCSC· 
lerimJ de trılbirbr aimmnsı iQin 
h:trcl,n•e gcçrnlçtfr. Milli Sıuınyi 

Biri" i hu husu tn tcthi.k.l~r yap · 
ın:-1,t.:ıdır. Alınmıısı icap eden te<!· 
birlerin şekli li:ı:crlnde tet'k.ikler ili · 
mal olrmlt ı..tnn ,onra fn.brikatör • 
lcr ı~ gruplık'"llln göre toplanbya 

ı::ı.f:'1rılııral' lm hususta tatbik.ata 
naı :1 g~ll~ct.'i t-eshit oi mıca.J.tır. 

De\ lct fa!Jrfü.-ıJa.rında ol:luğu gi.; 
bi hususi sınai mücssesalerde ele 
ı,~ılcre ~ı<2k yomek ''erilmesj ve 
i;: '«-rc:ı.i;ı temin Yeyn i. tir.ık ede 
ce~-i şenn:ı.~e il~ i5çilere c\ leri iı;ln 
gıda madıleleti, giyeook c;n·a~ı YC 

l nkncak maddclt.ri alııunası mu va· 
f:..< görUlmt•lm:<llr. :\laamafih bu 
hususta lmti karar l!:thnnlarda \e 
rilmiş olacaJ<tır. 

• 

Alman teb;~ği 
nerıin, s (A.A.) - Alınan Of• Napoli ve 

dula.rı umumi karaııgillıınm resmi 

tebliği: p ~· lermo 
Kırını.da da. mağlup edilen dUş • -

man AJnıan ve Rumen teşc-ltkülk- • ' 1 • 
r1nin sw Wdp y~ ts;zyiki altında ıng~.iz tayyare erı 
biri Sivnstopol, digen de Kerç yer 

~~~~~~:~~~~~~~~~~uraç~ıtarafından altı saat 
mak için kullıınılaca.k gemilere hU b 

1 
d 

cum eden tayyarelerimiz topyekun omba an 1 
38 bin toni?atoluk l O ticaret genr. 
si batunuş ve <i.i~er 14 gemiye de 
ağır luı.sar vermiştir. 
Diğer tayyareler;miz Sivııstopolu 

Yalta limanını ve Kel1Ç boğazı ile 
Karadenizin §imal doğusunda bu • 
lunc:ı hedefler! bombalamışf:Jr. 

Radubdald mevzilerden bir.ine 

--o--

Fa ... rlka ve I imanla. 
ra tonlarca 
bomba atıldı 

Londra, a (A.A.) - İngiltere h&VO. ağır <;:.apta. bomb.'llnr isabet ettiri!- tini haberler ftCrvial cuma &k., 
. tir Kmm • , ' tak"p mu nezare n 

~eb~lerl :ı~:d~ v;3 bin 175 I ı;amI aıtr u.at de\·ıım eden taarruz 
k. . . dil • • 230 tan'k 218 ı tı.>nar.ndıı. lnglllz ağır bombardıman 
ışı C6lr e mış 'e ' ta _, ind U kkep eheınDll • 

t b. • ' 1 tr n " birçok yya,,,,.er en m re 
oikp,t ~drçoı{h zrrıı ı 1 em sı~ ·rrtinam yetil te§kllAUcrln NapoU, ''o Palet'Uli 

nı ar a arp mcı ze c ı.., b 
1 

lM rdık 
yeya. tahrip edtl.m!ş.tir. Bımdan ~ ~erind~ tonlarla. bom a ar Y8eıw' 
ka Bert hareketlerimize mAni ol • ıarmı bıldlrmektedlr. re 
mak için ltonulınuş plan 13 binden Nııpolldc, torpil !abrlka.ııı, tayya r'ra n sa JQ fazla kara torpili de tahrip edil ~ I gövdeleri ynpıın bUyUk bir fabrika. 

C ı U 1 · tir ve demiryolu ista:ııyonu tam l.SabeUere mış . 
&-ıt:ı.mcı ı ilıcl s:ıyfada İtalyan krtaları, Donctz havza. ,. bedel olmuştur. 

Bır üile faciası 

Lcyl!ı, Rıd\•anı sıkı: bir göz hapsine Bes da ~ ikatık mnda!d muharebelerde Yeni arazi Palermo elektrik santralı. deııl.z 
almışur. Rıdvan ise, Medlhıının tel ~ ltaza.nnu,.<>tir. Doğu oeplıesinfn mer .. 

1 
tamir ha\-uzu, mendirekler, dentz tay,. 

kinleri ve bu lmdtna. karşı olan sevgi kez !kesiminde mühim bir ,iJAyet ya.releri Us.ııU §lddet.11 bir bomba kaııır. 
sının tesiri ile kanaı ne sık sık ınO.. grev merkezi, demiryolu telil.ki noktası guma. tutulmU§tUr. Bu harekeUcre 
nnk&§-ı.lıır yap1D4kta, bu mlln&ka§nlar Ye ısano.yi mel"Jtcz! olan Kursk zırh l~tlra.k eden lngillz tayyarelerlnden 
bnr.:ın lun:e;n §CkllnO dökülmekt.edlr • muvaffak it ı:e pjyade 1eşek1dillerfmlz tara• yalnu; biri nolt.aandrr. Dön Ilı e.ma.sm-

LcylO., ı.ocıısııu kendiBlne ihe.nct et.. fmda.n ele gcçll'i~tlr. ca 1taıyan avcı tayyareleri :"apoıt Uş-
Uğlııi lmtt olarnk anladıktan sonra oldu lngitı:crc etrafmdald sularda sa ttinde beyhude olarak tıtyyarelerimlzt 
kocasına. vıı.zıyetınl dll.zeltmcslııl, yap- vaş tayyareleri 4000 tonilAtolu'k dağıtmağa. te§ebbUıı et.ınl§se de b ep3i 
tığı şeyin ıer~floo uygun olmadığını bir gemi b:ı.tırmJJjlar ve 6 gemiyi ealimen Uslertno nvdet etmiılerdlr. 
hatırlatmış. fakat Rıdvan karmınm JA>ndra, 8 (A.A.) - Londmya de ka.ybodi~ Bddolunecak dere- İngiliz tayyarelerlnden mUreltkep 
ısnırlıı.rma rağmaı lıl.edlha. ne olan ilk gelen ha.berk-: General Dö Go- ccde !hasara uğra.tmI!}IM"dtr. diğer bir le§kU de A'<dcnizde gecele.. 
mUna.sobcUni kenmcmı,tir. lün bü.tlln halk tarafmdan riayet Şimali Afrika.da Alman MVS§ yin mihvere alt bir 111.§e gemisine ta. 

--Ulm...cinl· istcd:~ h..... dakikalık ln tJla Nihayet birkaç gün evvel, LeylA IC'U ...,,.... "6• """il tayyareleri Sollum ya!kınmd& - arruz etmiJUr. Kısa mel!at'eden • n 
M.cdlho.nın hasta olduğwıu haber al.. grevm Fransan.ın her tarafmdıı giljz kamyon toP.lantrlarmr dıığıt. ı bombalardan en az alt:aı s-emlye ısa. 
mi§ ve kocasmın mutlak .ıru.rett.e ziya. tıı.tbkk edilmiş olduğunu tahmin et DlJŞt.ır. bet etml§Ur. Tayyarelerimiz yaralı 
reUnc gideceğini dll§Onerek tedbir aı· tlrecek mabiyefıtedir. Süve)'Ş ılaınalt Uzer.ne yapılan g-em!yi son dt!a görebndlklerl zaman, 

.Amerikan a.jBnSla.n, teza.hilratm bir akmda 6000 tonili.toluk bir Ü- s-eml hareketten kalını§ ve ba,o tara · ~~kıka Rıdvan evden müteessir Naney, EpJnaJ, I..ongva.y, Mont.ıbcli caret gcml.sl lbatmlnuşt.Ir. Dll§m&D fmdan dumanlar yUk&elmek~ydi. 
birhnldc çıkarak Medibanm ziyareti. ard ve Vf§ide de cereyan etmi5 °1• tayyareleri Almanya üzerinde uç • 

Sovyet tebliği 
Moskoın, S (A.A.) - Bu a.bah 

ki Sovyet tebliği: 
DUn bU.tiln ,un to1ı:mU cepheler 

boyunca muharebeler dCftm et:mio 
tir. 

Kırımda ~ mWıanllller ce-
reyan etmiştir. , ,. 

Sovyet genelkurmay reisliği. 
ne mareıal Çaprqnikof 

tayin edildi 
Londra, 3 (A.A.) - B·B.C. 
Rus reemt fiÖZcUSU Lozofski Ma. 

reşa.I Çapra§njkofun Sovyet ordu· 
lannm gcnelkurma.y reJısliğine ye
niden ta.yfn edildiğini beyan etm~ 
tir. Çapra§Diltof, Çarlık ordusunda 
ruba.y rütbesini haizdi. 

Rus ~yOtJUna göre, 19 hafta zar 
fmda AlDıa.nlarm zayiatı dört mil • 
yonu bulmuştur. 

Pravda gazetesi, yruıdığı bir mn· 
kalede diyor ki: "Bilyllk demokrat 
devletler, Rusyaya yardım edebil ·
cek kudrettedirler. Faşlzmln bir 
gün yere serileceğini ümit ,etmek· 
ten kendlmizi alamıyoruz." 

Bingazi ve Deme 
bombalandı 

Loadra 8 (A,A.) - (B.B:O.) 
lnglllz tayyareleri cum.nrtesl gllnU 

Bingazl ve Denıe llmanlıı.rma ve Der. 
ne tayyare tıs.süne htıcum çtm~ler, il. 
manda yangınlar çıkarnll§tır. Derne 
hava tl.ssUnde dl5rt t,ayyare atqe ve. 
rllml§, deh§etU 1nflllkla'l'la yangınl:ını. 
.sebebiyet verllml§tır. 

. 
iki Amerika muhribi 

çarpııtı 
1KanUtıf J ( A.A..) - Ott: 
Geçen hafta yapılım deniz mancv· 

rala.n emıasmd.ı iki Amerika torpido 
muhribi çaTPL"l'!lltşlar ve hafifçe has:ı. 

ne gltml§tir. duğunn !ğYd~:~~re;:~ mamIŞtlz'.. 

ve~~=s:~~=p =· ~= pcy-O:rpcy maırı e _A_m_e_r_ı._k_ad_a_1Vali bu"g_ü_n fır.ınları italyan
0 

tebliği 
rlle görmll§ttır. :nu;~ F · 00;;.,, ... ,.,.,:ıft şc-

Aldat?ldığıne. k&U olarak kanaat , mn:ı& t>""".........., tefl.İ~ ettı 
u LeylA, kocasma 80!1 deta. ola. birlerde grev t('7.8hUrlerl hakkın. Dö l ·ı ,.~ ı~ T kta 

gc ren ka4mı: k tmeatnf. .Syl~ diki hal>erlerl görmemezlikten ~l r mı yo. n iftftUIU• +~--bul vali ve beledi"'C reisi LQt• op r u 

ra uğram:,;:r~:_ııı._r_d_•r_. _____ ~-

rıı.k bu ter e ~· mrei bımlann tamamen tatb~ e - .uıwo.u " 

:::;:~:~e:~~~~kocumtöldUr di~:ı-~ olduklarım gfı&tcrmeğe mü· den 8,500 ZÜ . ~~~a~:::f=~~a~ta~~:: şiddetli topcu 
Lcylfi bu ır.U~ kararı ft1'dDdeon Wı~ bu haberler grev hal.dtm ma 'k&qı tedblr &bnmuı 1çln bizzat 

;:::.,~;, ':':.'~:~""!.: :ı, ~-=:: ~:rı"\:ı; grev halinde '"":;:-..,! ... ııı· "''fi"'·~ faaliyeti oldu 
kur§unl:m yerleşttrmf§tlr. neşredilen ve 1ı&tkm General Dö Nevyork, 3 (A.A·) - Pazar alt·. mUf \"e paat&cı, börekçi, tatlı ve .simit Roma, 3 (A.ı\.) - İtalyan ordu 

LeylA kocası yntm&k tızıere iken GolDn davetinden nıalfınıattar ol • 6a.mı n~cdilen ha.tıbi:yc nezaıoctl, çiler! katıul ederek gtirll§mU, ve yeni lan umumi ıkn.rarga!ı:nm :reeml teb 
yanma gitmiş ve : duğumı bildiren gayı;i resmi iki teb t&bllği Amerikan nıilll müda.ffta aldıkları mikta.Tlarıa namı idare ettik. liği: . . 

- Sarra bir defa daha aöyl~onmı. liği tekzibe kA.fi bir delildir. sanayilnde ça.lı§a.n 4 ıınil.yon amel; lerinl konu§IIl~tur. Vali ö:;leden sonra Dün gece hava Imvvetlenmtze 
Bu kadmla ıınUn.asebot'tnl hemen kese· Jeeıme de Arc'm yıidönllmil mu içinden 8500 finün iştirak ~ 22 o!l.s mtıdtırll ne de aynı mesele ctra • bağlı brllk:ler bir defa daha Valet-
ccksln! deml§tlr. ıwıel>etile de btt Jaı.bU ttbliğler nea grevin bir Ustesini vermektedir • fmda g-OrliflnU,Ulr. ta deıtiz UsEünU boım.balnmışlardır. 

Rıdve.n bu defa da: redllımJtj, Çelik sanayii için haya.ti ehem• Ştmalt Afrik.ad& TolmJ1rta topçu • 
- Ha.yırı deyince. Ley.&& tabancayı Diğer taraftan .Aminıl Darlanın miyeti halz olan kömllr madenleri s b • t d muzun frlddeW faaliyeti ohmıştur. 

ı;;ıkarlllll§ ve kocasmm nstUne doğru Pe.rlal ziyareti ve de Brlnon'un Vi. grevinin muvakkaten bitmiş olma· 1 r 1 S an a Düşm~ !hücum ıt.Cfjeb~ri der. 
ateş ctmf~tır. Çıkan kurşun Rıdva şiyc gelipıe de *'1'et cdflmekte • ~ına ra6'1Xlen umu.mi vaziyet kafi nal pü.Skllrtü\müttür. Dilşmanın 
nm bnşma isabet etm1§ ve kanlar i.. clir. Bir faraziye ohnakla benıbcr derecede ctddi sayılmakta Ve grev• ı• sya n Bi.ııgıci çovrceine yaptığı bir okm 
çludo yere yuvarlanın.ıştır. Çok ~~dl. bu gidiş gelişlerin a.ynı zaman& !erin kanuni hükümlerle tahtl_i<S esnasmda birk&':} ev hasara ıuğra • 
ği lcocasmı bOyle ka.ıılıı.r 1Çlnde goren tesadüf etmesi Fransız ha.lkrnm lüzumu lehinde ısmrlı fikirler de.. -o-- mIHttr. Ara.p ah.ali araSmda lıir ölil 
Lcyll\ ş:ı.şkın bir halde odanm içinde General Dö f':ı<>lün davetine icabet vam etmektedir. Filhakika. bazı a- 80000 Çe'ı e ve Jbirçok ya.ra.It bulunduğu bildi.rli 
ne ya.ptiğuu bilmiyerek <t0§lll&ya baş- etınil oldubrunu isba.t edebilir. yan a.zalan, memleket içinde it ~ mek.tedir. Bir hava. muhs.reiJc&nde 
hmıg lbu mrada aynğr halıya takıla besinde ahenk hl.lkUm sUrm.~e a.v t.a.yynrelerimiz bir İngiliz ta.y. 
r:ıkdUJmtlşt.Ur. --o---- hükfımetin harici s1ynsGtine müza~ faa~ı·ye· 'ı halirt\de ya.retd dilfÜmıüştUr. 

Loyll\ dil§llleııile be:ra.ber taılıllnc.a. Al baret e!zıleğc müstait değildir, 1 il l Doğu .Airikada. 1ngiliz ta.yyarcle-
patıamt;} ve nğır surette yara.alıtmış ma n Nev Jcrsoydeki "Bendix-Air Af• b t ri kızıl lhaç işaretleri açJkçıe. görille 

tır. sosiatcd lncarpora.ted" mUessOOC-t>~ U unuyor bilen Külke.bcr as'keıi hastahane • 
Kan koc:ı 61Um hali.ude bir imda • t ar 1 ~ gıöi ordu kin tayyare yedek &~· ı,ini bomba~amrş ve nti.tralyöı; nıtc. 

"' Sl'hb! otomobiline konuınrak Cerrah Q Y Y efe T l mı yapan en büyük fabrikada mc- !Jo11dra, S ( A.A.) - B.B.O: r.ine tutmuştur. Hasta.luuıedo bulu 
pap hast.ancmto kaldmln:U,tır. ,4000 tonluk bir f nailiz sni normal ola.ralt devam etmekle Amerika unulıabirinln hildirdı. 1 nruılıı.t" arasmıia. ölenler -vardır. 

HMlae)'e mUotıeiumum1 muavini • dir. , .. ~ne ~öre Sırp vatanseverl~inin • 
F<'hmi Çağıl clkoymUJtur. ticaret gemisini batıt'dılar • .tf. ff$.~i j:~~;ı=~3~~:ni~~ps~ Ruz\'eltln tor ununu 

Tulada Rus mudalaa 
hattı yarıldt 

..... &ştAra!ı l ncl ~ 
Ba emrlıı bllhaııııa. Molk.Ova cep • 

J:ıcalo1 '18Wıdaf et.tlğt muhakkaktı. 
Fa.icat buna ra{;'IJlen Rwılar bu cep 

hede da.hl geri <ıck1lmlolerdlr. 
J.ONDBAYA GOBE 

BerUn, 3 (A.A.) - Dan aıc,,am B. A k ~ - l .. f r 
ve diln geco Uç Alman S3Va;J tayya. ır mer 1 a A i~!~~~i~l!::s:. ~n \~n1::~ lka"ıracaklar mıydı 
real lnglltcre etra!mda denlzlwde K 1 h lbir oote ltalyanlara ıl:askm J·~· Y 
dört bin tonııatoluk bir tngnız yl1k 'ZI aç :par.ık 40 ltalyan askerini üıdur. ıkl 111111 Jlll&l81!8• 
gemialnl batırml§lnr vo cema.n 28.000 • • mi.lftUr Sc\n on giin zarfında ce. ~ 
=~aı::rat!:ııı:-!1:!.,::~ gem 1s1 t~ tarB:f ~.nd.~. ~ ~ihver su- ı ak bapıe 
miler o kadar tahribe maruz kalmış - t§"a! altında 6ulunmıyan b&y ve erı oldürulmüştür. mır.Bllm oldular 
lardır kl ba~ olduklan mUhakkak· e> B' Al ,. • e · ·.,..,. t 

, Franıaya rr mcın (.ınyyare.sın L"~netkııe. ~ (A.A.) - n vY er: tır. 6.000 tonluk diğer blr ticaret g<'. ohn 

inönünün 
nutku 

'fii#f 1"'' --0-- • 

ilalya ve Bulgarıs-
tanda- nasıl 
Karşılandı 

"Biitün milletler Tiirkiyetı~ 
mi•alini takip etmi§ olsa~ 1 

harp burriinlrii katlar aerttf-
lemiye;ek, bu da insanlık 

irin büyü/1. bir kazanç ola· 
caktı., 

Sofya, 3 (A .• A.) Of i: 1 .. Jlu 
• "Cumhurreisi İsmet n~ 
akhsel~ hit!l-P. eden. ~'Ol> g~. 
sözler soylemıştır. Reıs lnofl 
kemal ve aklı~ı timsalidir... 

11 Türk devlet reisinin : .. ı.-ııll r 
dinledikten sonra ibütün Bul.!:'::ı 
siyasi mahfillerinin ilk dU~iinCC· 
si vukarda ya.7.Ilanlar olmust~r. 

Reis lsmet lnönünün Türl'n~· 
nin ihtilatın haricinde kalı:ıJd; 
azminde bulunduğu nokta.-ııı 

1
• 

bilhassa ısrar etmiş obnası. li~, 
gar rna.hdilinde rnenmunıyr 

1 
müsahede edilmi~ ve Cumhl1~ır 
yet .Türkiye.si t raf ınd n tB • 
edilen ana siyw:etın Balkan nı 
Jetlerinin istiklallerini muh~ r ~ 
etmeleri olduğu hakkındaki ;. 
yanatı da büyiık tir memnll 
yttle karşılanm11tır. 

Roma, 3 ( A.A.) ·ci 
T ü r .. k .. i l'.'. e C?,u~ılHLr':e{.t 

tsmet !nonu'nun Buyuk l\fıl , 
::\kclisindc söyle:llği nutku file~. 
zuuba.hsedcn Stcfani njan ·, rrı 
şarünile)~hin. Tüddyeni.n .bil~ · 
sa l:endi hürriyet Ye ıst•kl~ıı· 
muhafazaya azmetmiş bulu ıı'· 
ğunu ,.e mfic.;.de!e haricinde I<. 
mak hususunda. kat'i ir:ıd.~· 
belirtti~ini kaydediyor. tı 

Stefani ajansı. bu beyanıı 
11 

ltalyada memnuniyetle ka111!l~. 
dığım bildir<li~tcn Eonr~, Tilf )'. 
Yeden kendi b?tarrulı!• sıya"etl r• 
ie taarruz teşkil edebilece't ?~c
hangi bir şeyi hiçbir zaman !5

111
• 

memi§ olan .mil~ver devlctl~Jl f 
şimdi Türkıycnın aynı bıtn~~ • 
!ık yplunu ~ipte devanı, ett~11• ni zevkle muşahede cttiklcf1 
ilaxe edere!{ ııunları yazıyor: 

1 
ı 

''Bütün milletler Titr~iycı rF 
misalini takip etmiş olayoı, b3 

b ·· kü ka.d~r gcnialemil'.cc~ • 
ugun · · -ı-·· ··ı b r lı'-bu da insanlık ıçın ıuuyu { •. c• 

zanç olacaktı. Harl:ıin tahrıP. 
demediği her §CY bnrııı old ~ , 
gün :wniden kurulma f aalirc.l , 
de da.ha az İ§e .sebep olacr~tı. 
Cumhurreisi lnönünün, Türi.ıı\• 
nin bütiln devletlerle a~lasxn.: 
alıenk içind~ yaşamak ıstc:l• ', 
bildiren sözleri, milstal~ıt r. 
muhtar siyasetini idame yoll~;1 
da gayret sarf eden Tür~ iye 

11
., 

kuıneti iQin ciddi s~mpat1 d~} , 
makta olan lt:ılyadn, r.:.1•1 1. 
tam ye:rin<le olarak k. r'iilnııtYl 
tır ... 

-----~-cı-------

La Guardia 
U ·· ··defa Nevyork be!': çuncu ... ,,ı 
diye reisliğine namr.ctltğ' 

koytlu 
ıı 

Nevyork :\ (A.A.) - Blriblrinl ııı1-
• ' rC• 

lcakip iki defa Nrvyork bcledlj'C 
0 

• 

l!ğlne intihap edilen La. Gu~rd :ı.1) 
çtınell doftl olarak nau~tıığıni ·or" 
muştur. Mumıı.!IP.ybln rakibi N°'"rıcrl 
valisi I..chman ve demokrat HJC d~' 
tarafmdan himaye edilen Vllyah O ,e 

clt yerdir. L:ı Guıırdla, reis RUZ\ tı', 
Vendel V.ilkl tnrnfmdan tutuıınnl< 
drr. 

1_.ra, S (A.A.) - Almaııl&nn 

~ ve Tul& 11Ukametlerlnde ya 
ımı da1m teklinde JrloekOT&ya dotrn 
ytıpmakta oldı:ıkları Derl hareket dur 
durul.mu,tur. 

mir. de vablm haeara u-..mI§tır. Ot'r mı·ıv .. dolarııı.. kartı Rci:ı RUZ\·elt.i.'1. en kUçUk. oğlu J 6

... D 3 • J j ,. Ruzvolt ne zevcesinin ,.c 16 aylık 
llAÇ •e r•t netlrlyor'. ngı l Z çocuklarınm KallIOrni)'ada Coronado-

1 Almanya maliye na~ırı 
Solyala 

il • •U = <!:ı.kl 1knnıetıg4.hlannın muhafazası !- Makenzi King Ka.nadaY1 ka dl n la r l ÇUl polis meµlUrlıın ikame cdllml§tlr. döndü Novyori;, 3 (A.A.) - Herald Trf. 
bun gazetC3inln Vaglngton muhabir". 
nln öğrendiğine göre, AmeTikan l{ı • 

zılhaç cemlycUne mensup bir gemi ~
gal altında olmıyıın Fransa.ya. götti • 
rUlm.ck Uzere bir milyon dolarlık il!ç, 
takinı tıdilıni8 sut ve çocuk cna.aı 

hamulestlc İngiliz ablnl<a ihattmde.n 
geçmek nıUmtadcsinl ıılmJ&ıUr. Kızı\ • 
hac; gcmı,,inin bu ayın yirmisinde lfar
Blıyaya gelmesi beklenmektedir. 

Cenup ~ c1dc1t tehlike e1&n 
bo.\illtlr. Fakat RtUJ mukavemeti saye· 
dil.do bu tehllkenlD &ane •eçltmekte . 
dir. 

.A!maılar ,.,..n kUVMtler toplMnak. 
tndıli.81'. Moelwva;ra kıa.rf>.,Y-1 bir ta 
IUTUU. recıneleri beklımiebmr. 

NJr&niar ·Tlllanm Z8fl*ml kMIMll1 • 
mak ıçtn.n:ı.k b1r bMp 1apm91ttadlr. 
tar, 

P..a. m.M'NMmm bYdk'4iğlne l&ıe 

TUlıbım 88 kilometre ıwallnde Ser • 
~ ~ ~battı dmuft&ır. 
~d kGdJnl mOdataada de • 
~ etaıütedlr • 
~ ~vadaıa, denlzde:ı yapı • 

~ 1 (A.A.) - Bulga.rlatan mo. 
llye nam Bag1.lovun zlyaretin1 iade 
e.ı.n AJrnıı.ııua maliye nazırı Fon Kr~ 
ıılc ~plmflUr. 

1' 

lul'lılabı taarruıılara ratmen Haı:ı.. 
... k•lNI ht.IA mlldelaada bulunmak. 
tadlr. 
~ Almuılar Stallnonun· zap • 

tından .oara. tımit etUkleri kadar l· 
lerUJtımemlflerdlr. 

Banda Rllll2ar Alınanların Uerl hıı. 
Nketlerine mani olmekta.dırlar. 

Blrf Myter hab<'rlne g!S:-c Kırımda 
• vaa:v.et çok vah!.m bulunmaktad:r. 

P. T. T. Falnıika MüdürliiğünJen: 
~ :aıt ..a. ~ ton bl~k halinde .ı.-urıun salın alınacaktır. 
.. • 1-MI (16230) lira nıuvakkat teminatı (1218) Ura (7~) 

~ uı.Hı tarihine rutlryan aalJ gUnU a3at 115 te :ııpılıı.c!. ~ "• 
~ ~hı oartne,me w tererrUatmı gJrmc'{ i"ln he~ gUn fabnka kn'r .. 
mm. m&ırAcaat ,,.. elmııtmeye girmek 1ç!n luuıunun tayin etUt1i vc~lı< ıle 

1CrSJlılı9 a..ınat ınakbuzlannı \"e tekllt: melttııpıarınr hıwl kap::ıtı zarnıırmı 
~n f~~ kadar JıcoımtJıyÔn ı-et!l~e m&kbutı mukf.'bllinde teallın eyle· 
~ ~ eonm ~rllccek za.rtlarm kabul ohınamryıı<:ağı. (9273) 

MalıaW polis makamları, Jobn Ruz d' 
sır 11198 daft veltin ç9C1Jğun~n çalmmaaı t e§elJbU • Ilılyd Park, 3 (A.A.) - ' l{~:r' 

ır~nün nıtlmkUn oldu~a dair çıkan balivekili Makcıızl Kını;, I~ana ıtl' Jt8t•J!•••• at•! itli ;ıayi& ha.~ llÜ% sö,Yıemeği redclct~ d~\lştllr. MUmnllc:1•h reis RU~rol 
b)~ia. -'tHer mi./l laka.t bir pcnceredmı eYln içlnı ha.nı;i mevzu Uzcrinde ""ti•l\umU~ ree' 
~ ~ ts tarusut ~den Uti kipinin ya.ka.la.ııara.k dıığu hakkında mnıfımııt ''ermeti 

J,cr.Ora, a (A.A.) - Ordu y~rdım. 
cı .uQ:ıne dıüdl genç kııdmlann, 
dÜidttf~!l.r 'g«c.ei LonGra muhitin· 
'de u~ ltlr· A!m.an tayya.rcs1nc l<al"fı 
ilk cıeH:töıa"ft.Rt 1' .. axa dnfi b!.taryalan. 
nın "a ~ !dare ct!l'\t'} oldukhm L<ın. 
drftde'\o i!~ · e~Omeittecllr. E•J .l'!t"~ ka. 
dmlar .}{~trol 'Jc d.n!tmP. e 1l ıız.!a.rmı 
id~ cdf'Tk"n btttaryn C'"l :-1 el" &I · 
l!hln~ :ı!durmakla m~ul bulur.u • 

be§er güıi bai>lıı cczasma mııibk.Om detml§tlr. 
edild[klerint bildirml§~. ----<>--

Moğolistan hududu 
hakkıllda 

Ja,ponyadan 
dönen 

Amerikahlar 
yo:ia1.ııı:B~ ır memur hlr ımba:r f>l!dtle, 3 (Ak~.) - .Ameriltadaki 

J.-.ponya ile Ru5ya ara.ında gcnctkadtnlarm h~pıı·n1.n ,•uıt• eı:ırJ Jııron ato.caktarmm bloitc f!dilmesı 
bir anla~ a ya.pı!dı büyfl~ blr vukv.f Ye ııogtı!.ımnıı~ıkia ka.ra.rınd2n sonra. iMt defa olarl'Jc b!r 

) B C C " - l'IQŞ&mı.tş 6ı&.ı~ı!U'tnı 9l>ylem!fl!r, Aırc•:ıkan limanına ı;eıen Japon bandt 
T .. ond.nı., S (A.A. - · · • ll.JL• • ... ralı l.;'.l!i<:an. Manı vapuru, tr..ıgUn bU 

ğolls-tan hudt u l'n.kk:nda Japon.. B~Jrtasta bıılunıın para :,1llt b r ı:1smı Ja.pon~-adan dönen A • 
, l .l ile So".:,ct Rm;yc. nrasmja ~ır • Hıkrhct şt~ önıı.t il• llüb•ecel ~ikalıhrdan ıntirtkkep 156 yolcu 
nnla~e.y~ \'!lMlmn:ıhr. Dı5 'o,,., • F.QÇana. ~'ff"tas:b aokakta 25 lira i~ bura•'& v&&ıl o~nıil§tıı:. Gemi bu nlc 

' lictr.n hud":!U 1933 scne~e :u'f! b:ıını~rchr.'!k.hıbiııi;ı Bt,flktll§tan ı ~rn cl-:~crJP-etlni Jap,ınyalııar tcııltll 
J l

ve ~~po<ln kttl~etıer: ~~Yaset \'aerml\l'ı·.::J KılıçaıQe'~·caddeılnde 7T 11u • eden 360 ·Y~~ ili! .Jsponyaya döne • 
ı musn ::mc cı e se11e..,. " • ~ • .. .. ., ~ u ktir 
li. maralı eve mtl:raea& ce • . 

BvlePlmC 
• ı ndıı.ıı 

Merhum Bnh!"lye bln°t'l'lll ar ,. '1 

Davut kızı M"Ulta ile ın". bunı • ..., 

Pa•tı. rJı.dc Kcmnl Ekrcmln nl)P.lı111 • 
• .. :ı·ur burtln Jkyoğlu evlr.:m"' m · .t , .,, a c'\'' ğundıı her U:I tara!ın ı;ilz e p•' 

lerl '\'C altrnbal:ın hu-urundıı ) '° 11 ' tl t,.ııır mı.ııtır. Yeni :ıll<'ye zaadc r 
<'deriz. ...-/ 

ırt 11 ~ z \ \"1 _ ~il.ta nutus do c , 
.. ~ f ,.~ • den aldığım nU uıı cı=.ıanım f" ıı 

um. Yenisini ııla.ca(ı"tmdan c9'< 
hUkmU yoktur. . r.ıı·ll 

Bfıelktıt' TOrlt All matıan~• J ıı 
tar molla &tıkak :No. S .1111111 o 
Zeki Toku~ 
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uhen imt ·zaÇ 
• de emı 

, 
v 

ünakaşa ·ıe e ı;;,;-;e nmna ş Sıa.tlCI krz - Bn :fiyıı.b. .kc ])Ü'· 

ile ayrlla . bir . arı oca dlr, Bu ayal lnrı bn fİ)atn D.'l.· 

sıl lnr:Ucıyoii."\r bHmem, 
Mi~teri - ~!' 

()' 
~ ıtU(!J~ e' raı{tan 'ba;ıını 

tordu: 
le t bo anmak ıstiyorsunuz ": 
'il efendim, mutlaka .• 

Yltyen gayet şılt gıyfnmış, 
~u ltıınıştı. Aynklarmd.l, şlm- 1 
~"u;,a satıldığını gazctc!l'r<lc 

tıı incecik ten reo~l çorap· 
~ llıtçlannı cn"'es!nden yuka. 

lOJ>laml§, grr bir pardcsU 

~ ~. nnsıl söyllyeyfm, nıhen 
>....~ B.r tUrlU imtizaç ede _ 
· ~ l'Ukan 11 senelik evli. 
' b r gUnUmUz b!le mUnaka • 
• "d •• 

l nıcınakaşa? Eğer kavga. 
it llıUnaknşa es:ı.a itibarile !c. 
> ) dcğıldlr. 
d 11.\·ıtasız mUnaknşayı ancak 
a Ok•Jdu'• it ... 

tok ınUnaltaşalnrmız, ya -
• ltavgalarınız neden 

~l Yden: mcselO. bir sinemaya 
ın &Uzeldir, ben vccdlçlndc 

t:Crkcn bir de b:ı.knrım kl, 
lında horul horul uyuyor. 

ler uyandırırım. 
l.toı, ayıp, bak hcrkeıı bize 

• liın. 

: 
1i.lt~ı kadar açılır ve yUk. 

~ aYtp olacakmış yahu, diye 
tl>ea kcy!lmln kA.hyası mı? 
\i~nıu sinema sahibi de 

r daha böyle kötU fılmle. 
~ ~lAlemln pıırıısını yakm::ı-

• d dim ya film gUzcldir, :fa.· 

liuc:ım, tabancalı, :mit • 
tpl{ film sevdiği için böy 
tcdır. Böylece mUn:ıkıışa. 
• ~ddellenlr ve nerede o -
kavgaya ba11lar, fi.leme 

· Anlıyorsunuz ya ben çol• 
r kadınım hlı.klm bey, 

ıt !Ja ••• 

~~&I olduğu anln~ı1an 
q,,_ltalın siyah paltolu ııdam, 

1 
"111rken yerinde duramıyor 
11.\'Ukatının kotunu sıltaral: 

it-.. kemiriyordu. Nihayet 1 
-~ Uzcrlnc yaylı bir kulda 

) ıı fırladı: 
+ ~itim, dedi, kulıı.l<lannızla 

1Jııerınlzlo de görUyorsu • 
ldınıa ımkiuıı yok bir o. 

1 
~ llıaz. Bn.ltmız mıılıltemede 

tınektcn çekinmiyor, ba.

1 ~ eıııyor. Zaten evlf'nme-rlcn 
ıı bunun tııb!ıUnl bllayor -

sırf inat oı. un diye ı;v. 1 
ha evlenmeden ev\'el b". I 
YUıUnll gvrmemııı. mc\. 1 

•.torduk, ~n g:ı:: tcyc bir 1 
~ iğııu kıı.ın nlullı. yt it 1 

b <ılına :.nı ıstcm~Um. 
r ıncıttııp aldım. İfadesi 

tı.rıııırdı. Kız, kendlsl.nln 
1 lilnıflıı. bıraktığını, ber 
ıraaığım kız<l:ı dn bu kn,. 
lrı olduktınu ynzıyor vo 

r t ırıu ıını mUnnltaşnyn · 
llerı soruyordu. 

ıtr :ı. cevap ,.-erdim ve ııu su • 
ııı ldirmcslnl istedim: 
l:OCu!unu nasıl bU~ Utnıc. 
r,Yda!ı bir unsur hnllne 
1 '1ır., 

Ilı, . 
' ıp arkalı, yUzlO. en az 

' ll;ı bahis Uzerlndckl !tk· 
lltatınr ctm.yecc ini san. 
l rn.y ccğlm. !nk.\t 'er. 

- Demcl• siz de ııyrıımnk lsUyor -
sunuz? 

- E\·ct efendim, zaten ayrı y&.§ıyo. 
nız. Çocuğumu da kendlslne bırnkryo· 
rum. 
Kadın bu hltfu kııbııl etınlycn bir 

tavırla kalktı: 

- Ne münasebet, bu çocuk benim 
oldu~u kadar, kcndislnlndlr de, o b:ı.k 
sın bUylltsUn. Bakalım, cemıyetc tny· 
dalı bir unsur halinde bUyUtecck mi 7 

Adam pllrt:cı~ atıldı: 
- GörUyorounuz yo. clcndlm, dedi, 

kendisi de razı: oldu. Çocuğu ban& br. 
rakıyor. Ben yavnımu büyUtUrflm. 

Kan kocanın lddlalarmı ifadclerile 
tamamen teyit eden Ştl.hltlcr de dlnlr. 
nildlkten ısonnı mahkeme kanırmı bil. ' 
dlrmelt Uzcre muhakemeyi btl§lta bir 
güne brraktı. 
Boşanma kararı almak iç.in çırpı -

nan karı kocn dıı;ıan çıkarlarken, er • 

S:ıtK"ı 1.-ız - :rnımcm, ~re S<>ra
ynn! 

(DiiNttc·~ ~o ! 
l:ck memnun ve glllUmıslycn bir tnvır. Kcndlnı a1alm. Şimdl kral \)izi 
la karısına. doğl"u !~ildi ve: ' ziyarete geliyor. Oİıun için 6UnUD1 

- MUşerre! dedi, seninle tanı§lıl\'ı- buruştur, göüerlnl oatıt gibi yıı.p. Ken 
mızdanberi ilk de.fa olarak :ıenl mat din! ~rkin g6ster de yaln.ncı ı;tlmuyn. 

1 
ettim. Tabiatlnl bildiğim için çocuğu yım. Seni nasıl sevd~l bllmcl".'t.n 
ı.stcme.z göründUm ve senden bc}:ledi· F.Ifridacığrm! 

ğinı ce\'Lıbı aldım.Çocuğumu ben bUyll El!rlda. bu!ıu :l§!t!r i§itmez, birden. 
teceğim işte... bire hiddetlen&. Çünktt kocasmm kcn 
Kadın birdenbire gözleri döndü, ren dislnf ne gibi hi;·i.stiltb:ı.lden m:ıhrum 

gt attı, dudakları titrcmcğc ba~ladı Ye etutuu öğrenlajttti. Iı:.ğtt oıın vn.r • 
boğulur gibi bir sesle: mayıp da., kendi.sine gıyıı.bcn Aşık o • 

- GörUrslln, sen, §imdi hem mnl!. olan kralla. evlenmiş bulun.s:ıydı, ~ 
kemeye bir tstldıı dayıyıı.rak, fikrim • dl kraliçe ol&e:\ktı. 
den vazgcçtlğt.ml söyıtyeceğt.m. Ço - Hemen o anda k~drul lnt.ikAm 
cuk dıı yanımda ?.aten. Anadoluyn bir almnk mUmk:!in det;tldi. 7..ıra kralın 
akrabama göndereyim de sen onu ıı. gelmesi pek yakmlaşmı.,tr, kral Eclgr:ır 

ra bul artılt! ıııntoya geldL LoM Atcİvod vo Eı!nda. 
Diye bağırdı ve hızlı hızlı y1.1rQdil, nııı ml:mfiri olarak kaldı. EltrlUL\. ko-

gltU. Erkek nıU~ bir §ekllde bo • cnsmm U\limctma tu.ma.men mıflıaüf 
&ulmu,tur. Yanmd ki arkad mıu kc- ~rQ.k = kndar .;mlltnkllılse o kn r 
ıune. girerek ııen~e'ltye scnd' 11ye Ytl gilv.ıl ~örUnmeğe ı;.alıpll!l ve bu s _ 
rUmC':e başladı • .Arkadn§ı k('ndislnl ıcUe kralı kendınc bıı.ği:ım19l.ı. 1 
bir taraftan tc _Uly-e çalışıyor, bir 

1 
k T'l!rld 

d Kral şatodan ayn ır en, ·~ n.ya 
tarıı.!tan n.: 

- BOlbUI dilinin bcllııım çeker! deli gibi Aşık olmuştu. 
Bunun Uzcrinden bir.kaç gün geç • 

diyordu. 
ADLll'E MUHABlHt 

Kan re 
uhasarası 
namık kemal 'in 

renll~tlrllerı tflert 

ıııı:ı:ırluyıuı · hııkLı tıtnk u! 

ı.ııdrn, crı:elc, ıı ii~U.. hln1ik tu.•J' 

tUrk \çln teknır tekrar olroruuıntr 

bir ltııh 

fi.-ıtı :J• IIU!UJ 

te\7.I yeri fAl\11 ıdtabev1 

bet kltn.bcıda ontuımr. 

tikten SODra. lort Atch·od bır sabah 
gözlerl.ni açınca. kendisini b rtakı'::l 
maskeli adamlıırm ortasında buldu. 
Bunların en önlinde, kansı E !rlda 
görUlUyordu. Ell'.ridanm cll.-ıde bir lr'l. 
ınıı vnrdı. Kam.ayı kaldırmış, ve gUz 1 
ı::-özlerlni açml§tL Fakat pıı.rlnlt lt:L· 
mıı.:ım ucu, hilekar lort AtelvodJn 
kalbine sa.planmadnn evvel, ıort • ı; . 

~ ıc hoykırrp l!ınet etti: 
- .Allahın gazabına tığ'rıyasm! sa. 

na, senin ahfadına \'C menhus §tıtoya ı 
llnet olrun! 

Bu ı;öl'Jerln ardından da, gfi:r.el ko. 
rnımm elindeki parL-ık kamanın !lvrt 1 
ucu lort Atelvodun ı;öğstine girip 
kalbini pn.rçıı.lamıştı .• 

Söylendiğine gore, işte Krof ıı"tomı· 
na vc.rlt o!ıın bırinri ttlnC't bu .ur! 

Elfridıı. bununla da l•almıya'rak; 
ltocamnın cesedin! şatodan lrnld rt.ıp 
hendeğe nttırmıştı. Orada.il d blrh: ç 

lllr )'3n~a. A~rikwua ··~~ .. 
.) ol°' , koc:3 rt:.tsJ ~·ı erzak , e tıl Lma 
Cl'I•lı ıneyc bı>ı.,-::ı< ~ Ur1rl alirll! · or. 

ı 
bir ~an l.ol.ll ıı:;- nutukhır l!IÔY • 

hiyor._ "LSnC:~r•,,hı mautı'-ı da. btr 
lıoştcı-. o, Alı:ı:ın~ayı ç<Xı:: daln evvel 
ıion hltYtlt mOO'J'!ml ıı lmb.-ı.Jın.tiııl il U'dl • 

1 
nıcfo ~ tll,fü~ oı-. "'Eğer tmıı, ~yledl~m 

:r.nm.'\n bıı ı .. yapıl a~·dı; bugün lthıılc 
bulunduğumuz f"iak<'t nr1ıl; S-('Çllı o 
l:m:ıl. tı,, ıllJ or. Nıı.sıl, h!>!j de~-il nti? 

DAi> ı \ r, İta.1.)-:ıtı malı~li bir 
kl;:-r:ı!, An1erı:mnuı blıtiın .lnJ;iJU. lb. 
lerine f'l kol c:ıt:ını \C bu bah:uı 

ruın.'loclılJ l ı. cdN!t>ğini ı>uylli~ or. Ne 
gll.7.J'I, ne harflmlAdc l~rlcr ..,~ı 

~u.•, ... 
- Hem b:rnıı. "Itlelcğim'' diyo rsun, hem ele o İ<;fediğim !':l.pkn.;\ ı 

ıılrnıyorsım ! 

e-'"lımll oruz! •• Pal.at yazık ki bmTlıınn 
y~rlnd'"', ;yanıı l C'l!cr esecek. ~m 
bu JD.'l?J:ı,,ı:ı:l:ğa propng-.ında yor • 
Bıında, clhıını yeri adım oynat. • _,bir 

tn:uıh eU im'"' ett ı;öroyoruz. İlls..'lnlı 
~'ln gı:~rc'Hgi göL. hnstn.lr:hna, akıl 

ve slnlr tmhr.:ı.nm~ bilmem J.1 d:ılt:ı. 

bqlm §alılt ar:aınuk liznn mı?,. 

- Jhıluı. iyi Ö) lcdin ;r~! ~aı;'kalı melek gördün mu sen hlr. ! 

oduncu tar&tmda.n görUlUp kaldınia 1 
rak gömUlmU,Ştlir. 

Hilek!r I..ordun ölUmllnıicn lnM 
bir :r.a.man sonra kral li:dgo.r Eltrlda 
ile evlendi. Ve mC§um El!rlda Lon 
dradald kral sarn.ymda. hUkUm sll?'D>I.'. 

~(l \>aıjladı. 
Fakat kraliçe Elfridanm hayatında 

birbiri ardınca aksilikler zuhur e~ 
('l'e baş~t.I. En nihayet otuz !ki ya· 
şmda. olduğu halde kral Edgar öldU. 

Kral Edgar, ardmdaıı iki erkek ev. 
iM bırakmı~tı. Burılard!ı.n b rl, kralın 
ilk karısı, .sıu·ı§ın Editadan doğmuş o. 
lnn Edvarttı. D~rl de esmer Elfri,. 
<ıadan doftmu;, olan Etcrnldl. 

HD.rls Eltrida bittabi kendt oftlunu 
tahta ç.ıkıırm:ılt istiyordu. Fakat b~· I 
pl"'kopos SCn Dr.nstnn dah:ı. çabu't 

c.avranarak ve nUfuzunu lmllannralt 
Edıtanm oğlu Edvartı tahta. çıknrms-

:ı. muva!fnk olmU§tu. ı;dvnrt !cvlmlA 
.le 8Cvildi 'e Elfridn a.'l:ıblyetlnden 

te'cmr Korf şatosuna çekıldl. 
Bundan sonra, Kor! ş:ı.toıranun ka _ 

ı·.anlık du\•arlan arasmd:ı bln;ok es_ 

ro.renglz h~dlselerın cereyan ett ğı 
ı vı oımr:ı rıı. b:ı§lo.dı. 

Bır delikanlı bu a)1alard:m heyıc • 
can!l. gelerek bir gece satonun dU\' • 
rmılan tırmanarak bir p~nc reye ı. _ 

-ır yakln.,mI]t. Omdan ıçerl 1lnl {l'Ö. 

zetlemek istiyordu. ~~ lcdl.;_lne gorc, 
bu d llltanıı, pcncerenln iÇ(''"lıılnılrn u· 
1:ınnn blr el vacııtasile içeri çc-kllmlş, 
:mm da pcrt,,dn halde ııato tlvarındıı 

ltl ormand:ı. bulunmU!:;lltır. Zovallının 

~özleri l.ör eli lmiş ve dili kopartılmış 

tı. 

Elfrldn birkaç seM böyle lşkenc(', 
h .. sızlık etmekte ve clna~ et i.7lemck le 
d~vam etti. Hntttl. gUnOn blr.nde kralı 
olle öldUnnAğe tc;~bbU.'I etti. ve bit. 
tabı maksıı.dıı onu ötdllrUp yerine ı.cn 
<lt oğlunu tahta çıkarmaktı. 

Kr • Korf, ~tosu civannda avlan • 
ın ğı Ilı~ t culnmişti. GimUn tlrtndc 
E frl ı. ya ml'nsup b.r cUce, kralın bey 
g rt y nına. yaklaştı ve ona drdl 1tl: 

ye~anc hnzik bir tabip olarak 
ad nızı ı:luncey(., kadar hürmet
le nnnrnğım. 

D : t 'r Sedat cana "ÖZ \•erdi: 
- Si i kcnd~ lıa. ı ahant'lDc a'l

sarn • ! r mi iniz? 
- Siz lıi um güstcrir(!cniz .. 

Menmuni\C'Üf'. Şunu Ja il~.vc c. 
d '" i '11 !·i, b •nı buradan k ı~~ 
ı :r.' nız. c 1. n eme bil ' g, lirim. 

Ve ' cnd k-:c.nd:me r-Oylc .. Jiın: 
- :-:.. ı, cb.ı evden 'n:ı tulma'i:, 

uzakla ıa~ ümidi bi e lx>ri yarı 

e er 
- Karde§lnlz Elfrod tc§rltinizl bek. 

llyor. Eğer ıottcdlp §atoya uğrryaeal• 
olursanız, ıf<'vknlO.de memnun olacak. 

Kral hiçbir §eyden §Uphe etmlye -
rclc cnco ile birlJktc ı;atoya gitti. Elf. 
rlda sevinç içinde görllnllyor, ve m • 
lCın taJıavvıırunu sezdirmemek için bU. 
tUn mıı.haret Vt? cnzibesl:ni kullanarak 
kra.ıa. göz açtırmıyordu. 

Kral ,şatoda kaldığı mUdde~e. OD& 

krrun ctmcd!ği içki kalmadı. Fakat 
ltapıdan dışan çıkıp da yola dU:ı:lllece 
.,1 :r.aman dn, lldet Uzôrc son bir ".ec· 
rınleme içkisi,. ikram ettlğ"I zaman
dır ki, bcldenmlycn hft.disc vukubul • 
du. Genç kral, bu son kadehi dudak. 
!arına götUrdllgil sırada, El!rldnnın 

adanılnrından b!rl derhal kralın ar -
kasından kalbine doğru bir hançer 

sapladı, krnl atın, Uzeri:lden dtıvrl!di. 
.Fakst nyağl Uzen ıyc tnl<ıld!ğ? için 
tamamen yere dll.'1neylp o :ıırad~ Ur. 
ken beygirin peş! sıra ormanlara doğ 
ru sUrUklendi. 

Söylendiğine göre o gece, ihtiyar bir 
amn. kadm sofl'uk orman içinde kend!. 
ıılne sığınacak btr ytt ararken, bu kra 1 
lın cesC'd!ne dokunmuş ve birdenbire 
gozlcrl açılmış, ondllD sonra, kral Ed· 
\arda, bir "Azl:ı:., llkabı verlleı-ek ken 
,i!ı'1ne Sent Ed\•ard denilml'.}tır. 

Birkaç gUn sonra kralın c~di 

bulunnrnk, Sıırcnsbörl bUyUk kilise • 
sınc .,etırılcrek cenaze alayı tertip 
cc!!ld •. f~.Criun her m>ye rağmen bUyUl< 
İı!r t 'sıı.lr 1Ç!'1Jeydl, Öldürttu~l kar 
im ccnıı.ze mcrasimıne ~tirak etmek 
istedi. Fakat bindiği at, ıl rl gltml _ 
yor, ltrndlsını crnrızcyc götiirmUyt>r
<iu. O l<adıır'ıa, kcııdi<ıl yayan ytırUyc 
re , g"itmek lst J gi halde B.)'akları tı.;!" 

tuldu. K lltıc 'ıkamctine il<'rlıycme 

dı ... Rivayetler, bu rnerk"Zdedir .. 

Nlbn.yct Kor! t.alosuna dönmcğc 

ınecbur oldu. Fakat ornya dönUp de 
kendi oğiu EtC'lr:ıdı k:ırcl~ı.;!nin ölUmU· 
ne ağlar bir vaziyette bulunca, yen • 
den aks1llğl. tutarak soyup, bir nt;~c:ı. 

düm. Fakat, verdiğiniz; sozu .ı
nuthnuyorum, doktor bey! . 

- Hay hay. Ben d~ sözümde 
duracağnp. Hattfı hu gere 'bcy
babanızla bu işi kararlaştırm~a 
c:.a lrşacağrm. 

Ynva.şca kalktı: 
- Siz uyuyunuz ... Sabahleyin 

tekrar görüşürüz. Fakat, uyuma.. 
drğnuzı, ba~k~ bir şeyle zı"'bin 
yorduğunuzu göriirsem, o zaman 
sözümde durmam. 

Hnkkı Sfihıı. ~zgin (V~,t.) 

bağladı ve onu bir gUzeıce dllvd!l 
Bununla bcra.bcr, Elfrlda, oğbm& 

taç giydırmeğc muvaffak oldu, fa.tat 
tıı.ç giyme rn~raBiml henUz ~ 
kt, bB§pLskopo.ıı Sen Danstan bcti:rcoeoe"k 
ı;öyle bir tnldsard& bulundu: 

- .Allah sana !Anct etsin, ~ ..... 
kAr kadm ! İ6lediğin sayısız S'.ıçlar ;,o.. 
zUnden hem bu, hem de ötekt ~ 
rah:ı.t yflzU görmlyesin! Ytmaı oikı 
§ataya da lAnet olır..ın .. rad& otanın 
lar huzur, refat bulmasm! •• l'b.n «:i • 
killen yerlerinden d!llma kan'ftklp ~ 
lıusm .• 

DlllCT"de pyl olduğuna. göre. Kcı!r'! 

ı;:ıtosunu u~rsuz bir hale IŞ!tircn 'i • 
ldnci bl.lyük lAnet de bu iı:tr..{I. 

Fakat El!rlda rahat duımıyosda, 

Bı.r gUn Sen Danstnnı kaı;ırmak 
dı. Fakat başpiskoposun nU!us ve m.. 
b:ı.rı o kadıır yliksekU ld, bu p~ı ~ 
blk ctnıeğe ccs:ıret edecelc adam bu· 
lamadı. 

Nlbıı.yet kendisinde de ne maddi ne 
manevi takat kalmadı. Bir manutira 
sığındı. GUnahlaruu itiraf etti. Bu • 
r.un Uzcrlndcn ço~: gei;m"ı!":ı ıstırap 

:.efalet içinde öldü. 
OlümUnU tarif eden efsane de §1.1 

yoldadır: 

ÖldUğU gc.cc, manastıra doğru bir 
cenoze arnbe.l!lllın geldiği gorillmUı. 

Araba. başaız: blr adam l:ara!mdan sll
rillmekte ve bn~ız dört bCyı:!r tun _ 
t: ıdan çcklımekteymJş. 
MAnaotrın önünde durduğu zaman 

iı;erlsind('ll ktll!l.hlı bir hııyalct çıkmı 
:Mano.stıra girml~ Sonra Elfrldnı 
sUrtlkllyer('k dışarı çıkarnıı~. El!rid 
en güzel elbiseleri içinde pınl pml 
ynnıyormu§. Kor! ~&tosunda hUküm 
sJrdUği\ en parln.k devirlerinde giy _ 

dıği elb" lerl gtylnmitı bir haldeymiş. 
KWAbtı hayalet, onu böylece sürü!dı. 
ycrck cennze arabasına kad r getir _ 
mı, ve IQl:rıye koydtığu gibi çckıp ~t· 
miş .• 

Rivayete gdrc, f§tc bu haln kadrom 
lıaya}.}U şimdi vakit vakit ı-:o .. f ııato. 

eunu ziyaret ediyor .. Bu yüzden oram 
oturulamaz bir halde bulunmaktadır, 
Elfrldadn:ı ı:ıonra b r aııra yakın biç 
ltımıe ta:-:ıfından işgal edılmlyen bu 
ato, ıı.rnda bir b:ı.-ıı meraltlılann illi.. 
caglhı veyn kralların mevkii mtls 
kemi o mLJ '"8. dıı ~imdi bir barabc ha· 
ll .dedir. 

Son defa va.ki olan Rayll Te R&yt 
!ılıdıs.:'linc bakılacak olursa, acaba, 
tı ıftk"r l.ord Atelvold il" B::.orp ııkopos 
S n Dnnstanın HlncUerl htıJ tem?'fnl 
ınt h:ı!ll%1 ediyor mu?! 

Halbuki aıınenfae misafir yanın
da 'hnk!'..l'Ct ettiniz. 

- Hnlm.ret edip te ne yaptım? 
Hatırlamıyorum ama. hertıaıda 
fena bir ~· söylemişsem, hak:. 
kati söylemişim demektir. 

- Annenize "alçakJa.r" diye 
bağırdınız. YC!li ge'len doktor 
bey bile ŞoQŞTrdı. 

Sofi derhal Jô.fı ~di: 

l t. nim kabah:ıtım n 
Y .. uır.ı. Vny ,,fentllm Doktonın sözünü kestim: 

.. . . . .. . nrıyn i ıle!-ıtiN'hili1· Aıı:ıhım 
- ~k ı,_ ıtsız g6runmcyın a, ~ n o ~~ır.t; bana abtlk gös rr! 

lw"nm ! Siz ruhau hasta .. ınız .. 

- i\l~rak etmeyin, doktor 
,bC'y! 

Odamdan çıktı .. 
.!\lcrdivcnlcrden indiğini duy. 

dum. 

- Lakin ı;u, gclcrı doktor bey 
de ne yakır;;Lltlı. ııe güzel, ne lri
bar bir erkek. l~te, tam sizin a. 
radrı:~nrz beyaz saçlı tiplerden. 

- Ne yıı.zık ki, ~ gene: .. 
, lll'ıı 6yllyen" MUtet! l>lp 
~· h ltl tinden r..tc;:ı püs!< -

( rın:ıcıım, bu de!n ds "ktı 
lı 11 ll o'mn•ıdır? .. su:ıllnl 

1l<nııa <h ııcllcc oldu. VcL 
bır tıcsclc hakkınd:ı o1ur. 

~ tn~1tluplıı kavga etlik. 
~ ll! O.l.Akadnr ctml ti. B:.ı 
lea l{l'nd! !ıldrl rlml ktlbul 
;ılın. R smlmi yollaı,lım 

•'tıı Y(' c\•lcr.dılt. Fa kn t ... 
lıtııı l bcll) çatlı ır u 
ltı • n Udnc! glinUmle 

• 1 t n {;'(' mlştl. Her-

'" "de mutıofta benim 
, lt~ltı tnUda!aa eı.!ıyor. be· 

ı .• 'nlerın yanınd.'I, barıgi va .. 
~ll'lu nazara alnından boz 

ı. ııı b C!.ı. 1 tc görc1llğUnUz gl. 

1 iz bamba!ika, ap'lyrı kn
l' insanız iti katlycn ıırtılt 

11~1Ya.ınayız. 

- Kfı ~i l{rui Ilu b:ıhcedc 
yaptığıı ız .. tavsiycİeri tcltrnrla
m~k :r.alımctindc bulunmayınız. 
Bu <wdc bunların hic; biri olma?.. 

- Nicin canım? insan JwnJi 
yuvam'1daıı şikayet eder mi? 

- Hayır .. Şikayet değil, Nef · 
ret ediyorum. . 

Ye birden ağlamağa başladlm: 
- Yalvarmm size, doktor 

bey! Ne olur, beni bir hastahane. 
ve kaldıı nnmz mısınız? 

- A gözüm, sizin hastalı:ınr
ye gidecek kadar ılcrlcmiş bir 
ha tah~nız y.ok. 

- Ya bu bol güneşleri .. Bol 
<;hm havalannı.. Bol gıdaları 
Jdmin için tavsiye ediyorsunuz? 
Hastah~ımm dah.Q. fazla ilerle
mrsini, yani ~zarn girmemi mi 
bckliycceksini?. '' 

Doktor beni teselliye çalışı:YQr
du: 

bnııka bir şeyiniz yok. 
- · lyi ya. Jfostalığımın en 

mühim ta.,.afım kC'~fr ıı1i • iniz! 
Sizi tebrik <..-<lC'rim.. C'id 1".1 hu. 
zik bir tabipsiniz: B ·11 l kı 
bir d·•hiliveci oldu~u l ı'd", ," P 

gündüz gözüniin l.'-niircl ınlcyen 
kızıma bu hastal·ğını tc"lıı. <'· 
demedi. 

- Doktorlar Ö) kdir, ' l\f ım. 
En ) a1cnılnrmm h talt'1 •ıı r 
tc!$h

0

.> edebilirler, ne de t m;i. 
Bilhas-a babanız gibi bir .l, l\ı. 
z.ma h ı lıaıırrj bir ha • · hı •l 
kondurab lir? B·m ı ab ık 
kati :m :mid!r. 

- Dcmel: ki be~ıim h t lıl.l • 
rırnı siz Ji:~ let..tin=z. nr .1\ Q, Ilı l 

rn O halde beni hem ·1 1· r luı • 
tal;anevc kaldırınız t ,t • o .z<ı· 
man oen de Sİ?A' her~ minnetlcır 
kalacağım, hcın de hayntmndo. 

O ~""( doktor son vnpuı-u kn.· 
c,ır mı ·. 

1 · h ıla g..!. ·memir;. 
!"'" :·1 ısrarı üzer:,ıt bi .. im 

kö .1;:..l 1 ı•m· t:r. 
H 
- ı:vım 

0

7.d~ iki h ' ı \ ~r. d -
mi•_ brı hir r:'ceJ~ . kın b<ri 
~ ılıu1. ~ . .:: <l:ı ı;ıgıı ! 

Bu .. :. ı b"'f .. ..lım: ~viıdC'tı < , 
ı ıri.m. 

• "> m bl' az sü' (ın t bulunç; . 
d ,• tor ~ tlat kcn li cln' bı:ıı . 
. •t ır.ırdı •. Bira~ terey'"gı, n.'<'<'1 
• " m k y~dinii. 

- \rtı1 ;: vüzi.i,.. ~lti)or. G~
mi~ ol. un. Şimdi bana mü.:~.ad 
C't de hC'y abnnlı;. beraber, be•ı 
de bir iki lokma bir ~Y yiyeyim. 

- Teşcldilr cderlm.. 'i.i:Q ~ 

B· .'bam ondan önce annamin 
oda .ınd~n ~ıkınL'>tı. Biraz sonra 
Sofi onların yem~ini verdikteı: 
ı:onrn. ba.'bamm ısrariylc benı 
~ oklanıııı~:ı geldi. 

Sofi~ c ~; ler yüzle dauaııdım •• 
Şa ır ına ! d::ıdim • ri\~ô.r 

l• r d-' 'k.;ı. bir tıraftnn ~mez. 
f ün l>O.Tnzdı .. Bugün lodos. B • 

~r.ı nc!cdc? 
- Yeme!~ ode~ında. lX-.kt<>r 

St d::ıt b!-ylr }emek ycdilrr .. l{ .. 1ı.. 
\'C içivorlar. 

- Ya annl'!m •. ?! 
- Hanıınc.;:{nn birdenbire fe. 

na'a .. tr. Yatıyor .. 
- Nedeıı fenala.~ı' H::ı. t~ o. 

J •• n benim. Ona ne o'\!ycr. H~. 
talıbmnb. rr.t kt~nd: yokı::a .. ': 

- Bö;.itı ~·:kıaııcyln k.ıç:J~: 
hanııı:n! J.tmeni:: ~ ~ :i'!"."eC, 

- Bund,nn yaşlJSI da babanız 
yerim g~r. a küçük hanım: 
Ba~ucunuzd~ beklerken ~rdülu 
de. domrsu tam sizin (!engini?. ... 

- Ac.-ıba bekar mrvm~? 
- Evet. Bekd•mıs .. 
- N'cr€d n biliyorsun bekar 

olduğunu •• ? 
- Bcv ba haım.h konuşw·ken 

anlndt!l;: ''Bekarlık ~eı~kt:o)1 
l'ltıltenlıkmış .. 1viki evlenmemi
şim. Dertlerim bir mic:li, 011 m!s. 
li d::ı.h a 2rta<'aktı !'' dedi 

- Ru fıl•irdc olun bir ins.ı.n 
hır b"r z..'\man evlenmez. ~k 
k 1. cınun da e\ lenmeğe ni :ctı 
~o!~ .. Boyl,. hadi!: 1 re şa.lıit oı. 
du\ç evlilikten husbütün ılCfroi:. 
clfr'i anla ıiıy-0~. Zaten bundan 
S<ı:ır~. cnıl r. daha yaşlISI, ondan 
dl\ha '1.l S.'!.f;ll0ı •h ic2t~a ~8 
y::.e e\ ıcnmem. 
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Pointer kalirtı ve derhal 

t:evıren: !VlUZAFFER ESEN 

de bekliye::ı otomobile kadar dan beri ilk defa olarak apr .. 
sürklediler. m açtı: • 

Hıı.vk 0tcmobil hareket el· - Bu iıte bir yanlı§lık o • 
tilden sonra izahat vermiye lacak herhalde. Hangi mis 
ba§ladı: Gisburnu görmeye gidiyo • 

- Rolonyadan bir telgraf ruz? 
aldım. Mfo Gishurn Oregon- Pointer izah etti: 

3kotland {a a giı'ı.i. Orat.lı. ya vapurile hareket ettiğini - Mis Gisburn sandığı • 
bir rr ~-:c.~e, kendfaiyle konu-.:. b"ld" · 1 d b" · ~ ""'T ı ırıyorou. mız cese in ha~ka ıneine a .. 
mak istiyen bir şoförle karqı· - Vapur Nevyorktan mı i'ı: olduğ1ınu öğrendik. Yüzü 
laşlı: gcliyol'du? tanınmıyacak hale gelmit bir 

!iu adam beceriksiz bir ta. 
ı - Eve' .. , telgrafta şu cüm. ölüyü teşhiste yanılmak da • 

vır a: l l d (A V'kt · k E 
B d d

. . d h e yazı ıy ı: n ı orya ıs ima müm ündür. ~~arp ve 
- en e ı, nı~e a a o.v. 1 t .. •yonun'" ı · or' t l f ·· ··k · t M ki 
1 

i d b. ..- "' ge ıy ı e gra • yuzıı mıa er ar ıamı ve 
ve söy_eı;ıe: İcap e en 1

{ 1 taki tarih bugünün tarihiydi. kızmı yanıltmı!lt, onların ya. 
hediseyi 1a r vermeye ge • ; Anrojers diye im?.alanmı~ o. nılı~t bizi de h~taya sürükle-
dim. Bunu vakt1yle yapmı§ t 1 b ı r: ·ı f b 
l 

ı__ d : a n u le graıı maa ese · ir 1 di. 
of s1aydım d~~_.~Yİ koK!rkuu, ~ az geç aldım. İstasyona git. Mister Okshot saskın saı;· 
amlpatronu:noan or . it·-· k"t ı ı k ·· ı · · ! ~ ~ -1 ~ ~ 

d Z
. '-- -k rgım va ı ~on yo cu ar ora. ·rn goz erım urpıyor<ıu: 

yor um. ıra er.ıue parası. d nı' ayr 1 1 d B F k ··ı·· ·· 1 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZM 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTUN AG RILARINtll OfRffAL KESER 
icabında günde 3 ka!e alınabilir. Her ~erde ouJlu kutulan ılT'Srh iste.USif 

. ... . , ~:, .. ' .. -,, . ,.• . .,~ -· . )' 

istanbal sıbbl 
Ceflkt.ı:ıe Aııkerll1t Şube!ıl Sapan. 'llc:ı I 4 mi ...... '• . -: ve e .. ı itme DO syona ...... 
ı - Şub.lmizde kayıtlı yedek plya· Bakırköy emrazı akliye haatanesl.Jıi:ıı -4 kalem i1Aç açık ~utffll 

de Ast~mcni Ahmet oğlu Osman nulrnuştur. I 
C-1&t68) nm verdI~i adreste buluna· ı - Eksiltme 12.11.941 ça.rpmba güntı aaa.t 15,SO da ıırtan!Jll1 
nvı~'l, bu subayın p:!k acele olarak ı mlldOrlUğü binamı.da kurulu koınlsyonda yapılacakt.Ir'. • 
~~o mtiraeaat etmesi, etmediği ı - Muhammen fiyat (4) .kalem ııa.ç için (tın Ura (90) kuf11~tııf 
takdirde hnkkında l07G .S.'lyılt kanu- 3 - Muvakkat teminat (48) lira (t5) ıwruştur. 

ntın maddei mahsusuna gUre mna. ' 4 - .l.ııkkl.Uer oartnam.eyl hergün kamLııyonda ~bWı!er. J 
nıcie yııpılncağı. 1 5 - lsteklller 2490 sayılı kanunda. yazılı veslka.la.ı1a 19il yı1t ııcf 

ld k ak ! , an ye ı mıf ar ı. ere. - a. at o unun saç arına 
nb~ e edn. n8çırm. 11 (.~r~nç kel venin ki yolda mis Rojer ne diveceksiniz. -~, '. ·• j 
ır şey ır. en ınrteınmn c · . 1 b. '- d B b. h'kA d' 

1 - ot bT I b. sı tanımts o an ır t\a ına • - u uzun ır ı aye ır. 
nkuna aog,rtu ~ 1 ımbi e ır rastgeldi~. Bu kadın gene Gene kızın tehlikede olma • 

aza yap un, UKtyar r no. k b" k. b. d'-· -: d - ~ · ld k 
t 

· . - di . ı___ ızın ır ta ·sıye m ıgım ıgma emın o u ·tan ~onra 

2 - Yine ~ubemlzde kayıtlı yedek dası veslkııslyle birlikte bu i§e yeter muvakkat teminat makbUZU ~"1:;: 
•~iye. tetmeni AU oğlu AVDI Bilge 1 ka mektublle birlikte komisyona belll gün ve .ııaatte mtıracaatıa.ı1· ~ 
de ver~iği adreste bulunaroıı.dığmdan 

1 bu subayın da derhal şubemize müra· 
caat etmem, etmedigi takdirde 1076 
GBfllı l:Wlunun. yukardn mcı::lror mad-' 
desine gijre muamele yapılacağı. 

erı çıgne m, eınm onnıuz .. .. t·· K d l · b 1 bT · • • • .,... ______ _..~. 
ki bu kazayı katten yapmış gofı;ı:nuş u. d' :': nda g:nhç nzlın sı::':Me . unuAakn hata ı, ı~ım. 1 d Beyoğlu Yerli As. Şubeı@inden: 3.11.1941 EN SON DA'fl 
d "'T Ad - .. JO ore ver 1g1 a res1 ahr a. ıstcr ·s ot ~e;uar a ı ıs.so M.tlzik: Ya~1t tanbur ve kanun 1\ 
egı ım. amcagızı g-ore. . . ' d B .. ı . . d k }l t Af~ırlıı smı! ve Mitbe:ıi yazılı Yd. ile saz eserlcrl, IB.45 lncesaz f88lı, JI" 

memİ§lİm bile. O 1i!'OO patro- malsr ıçın !.altv~r. ~:nt:_ . . ahna ve goTz chrıl?k' ad amal ı ~ :ç ı: ~yıarm acele ~ubeyc mürncııatııın, 19.15 Mtiz!k: Yeni •Arkılar, 19.SO ' 'u"çük 1· 1 •cupv-... 
md . . . ot mob"ll.c ya nız şu soz erı ııı~ tgmı a - e t e e o nl&cıigına ~~;taklHrde haklarında 1076 s:ıyııı ,...- ı'- lan ar 1 

nb~ f. ank ızımız _ L ~.... d~ tırhyabildig"'ini söyle<li. (nu· emin olduktan sonra mı? Fa. Memleket cnat ayarı ve Ajans haber· CBu kuporuı eldenen-t< gil 
ır ıya a yapmaK l:ı>~ ım. b"I . f k k d. .... . d A ·-:Cıı.nunım ~dei mıı.hsusasmn. göre lerl, 19.45 J~onu'111a (Yardım se"·en- ı,ıl 

B
. d h " n.: marasını ı mıyorum, a at at ver ıgmız a res rlur mı:ameıe ynpılııcnğr. (15798) iş arnrıı.-ı ''ti ı, vermo ıı~·~_ı:if 
ıraz a sar o~ .. um • .D'ID&en. . s· C C"Jl • ..

1 
. . S b . , d. lor ceml7etl), 19.S5 MUzik: Oda mUzi· Ualtlltada parasız nejjredil~ ~ 

1 h d ... .. l b' evı ır on : Kın alo y~ı • ens urının apartımam rr. 'Iabib T~. M.uııtara oğlu Zeynela· •ği (Pl.), 20.15 Radyo gazetesi, 20.45: le··ınıo 'Aklin gü-.. n~ _"11] a ey a amcngıza şoy e ır . k d d . . . , ..., '"'u•~ Ol'-
. t O da I d bi nın iU{tSın a~ ır) Ben hu a. M.s Gı~burn orada hangı teh· j bimn (38!549), Muhabere Tğm, Sait Dlr hallı: tOrkOstı öğreniyoruz. H:ırtn mahfuz k:ılm:ılc Uz.ere sıırill 
çarp ım. n n eTVe d~ r tölyenin Kolingam Garden • like~·Ie kar1ıla•abilir? 1 5_6nlhan (S7f9S>. s. 8• MI. Me. Ömer nm tUrkUsU: Süpfirgesl Yoncacl:m: nl bUdlnnelerl IG.um.) 
fenere çarptım zaruıe ıyo • _ . . 1 .ı •• '.S NQBl'et (828-'H), Tabip Tğm. Samı 
rum. Bunu size daha evvel de oldugunu ~ıh~orum faKat Havk soylende : Port.e:ı: (38395), Pı,·a.de Tğm. Fa.hrct ~Upilrge~ı yoııcadan (Emlnem) Evlenme teklif/,rt 
söyleme]iydim. Fakat bu me· nuın.a~asrnı~ hılm!J:orum. ?u- . - Ya orası mı? An bana ' tin (~l!Y.i:S), Plyad; Teğmen HUscyin Gayet bel: inooctcu coın • Yao 29, boy orta, etili# 
sele hakkında tahkiitat yap. nun ıçın do~ruca sıze geldım. lnrkaç defalar Arhrr Sen*u· H!ti..-1 o~lu HU!eyln (16278-13517), Ben sont ııeı..-mınm (Emlncm) a~ık buğday renkli, kestane A 

t 
.... . . k _._ Pointer sükunetle cevap ridcn balısetmiŞ'ii 11!yade Tğııı. 1s:n.ıı.U uoso:>. Pıyade Ycrdcld kanncadan (Of!). ıu, orta tahsilll, ulak bir F~ .._

1 ıgınızı ogrenıncıye atwlr . · .a; . 1 d T "I 

1 
d d. A verdı: Bu sözler söylenirken oto. , ·ııgm. BMattın (328155), P ya e er:- gUzelce bir baya.n. 81.lbaY ... tı ~ 

JUna cesaret e eme un. n. B .. h . 22 h"l b h ol . 1 ~n M.'Oe!a.lettln (13917), Levazım 21.00 Zlrant takvimi, 21.10 MUzlk: tahsili!, nuul§I so liradan~. ~ 
cak Öbrrendikten sonra ne o- - u şup esız numara. ~~. 1 mevzuu a 5 an e'\."ln ı Teğmen Alılett1n (39502), Le\'"e.zurı Muhtelit şarkılar, 21.so Tem.sı.ı: Kim- ynn bir bayla cvıenmek ~ ~e 
}ursa olsun size gelin haber h apartrmandır. 1 onunde durmuşhı. Havk ve Teğ:r&cn Ali ZUhtU (4SGS2), Lcvnzrm gil nileııl. 21.45 Radyo senfoni orkes· dlr. (Denlq;eı 29) remzine ı:ıı, • 
vermeyi bir borc bildim. Mister Akshot titredi ve Pointer apartımana doğru a~ 1 Tetmen All Eşref (32204), Piyadt trası, 22.ao Ajans, 22.45 MUzilt: caz· iş ve fJ!ÇI arayaıJtl' 

Pointer ı;oförden bimz da. bu konuşmanm b~.~langıctn • tıldr!a.r. (Devamı tıl1'r) 1 ·~en Sed:ıt Gllnyol -(42373), tand. * Fraıımz meıs.tcbl:l.U! 111' I_ 
haizah~~l~k~n~ma~~-------------~ı------------~--~---------------------------· ~~~t~~~~~ 
.m te~kkür etti ve bir daha LJ 'k ~ ç o BAN 1 M ~ i1 n n u .. " l E R. Tomas Harvdy'dan hikayeler: rak 11% bir ücreU\; rlyazl~e 
fiynka yapmak için tenezzü-..,. __ nm l ay_e___ ~· o a n u D\ 1 iLHAN TANAR !·:.:u:~=e ~=:şıır. /. 
he çıkar-va daha ih'tiya'dı cla'5 _ • Bir üniversite ta!etıcs\. 
ı-anmasını tavsiye ederek ıse taıctıes!.:ıe !ıer turıo f~ııl 
s~vdı~ B~ 'suretle müfettigin ( Dil.JıJ...'ü. mıslıadan llevamJ ğır bir yükü taF,.la.rm arkasına den L ~tmek .istiyorsun? göreceğim. Yirmi dört ·sene daha vermektedJr. ı .>..lknya) r~ 
nokta.i nazarı lrevvetlcnmH: Dük'ün ~c~i bfü:bütün bo~uk. taşıdığmır.r görmedim. - Yit-mi iki sene evvelki yıl. sırrımı muhafaza. etmesi için Ja- mıı;tır. Matoaa ve kltaP t~ 

·~ ln.:.c:.ınıştı: - Hım!. Bütün bunları gör. başı ıtı~t:asından, mf:teveff a "Zav. zım geleni yapmağı bilirim. ·• e oluyordu. Zira ölünün An ı:aı~abUir. lS.F.Y.) relJl..,ll 

Ed 
- Hayır, o değil, olamaz. mcdiğin pek isabet! Şimdi, ter. ceniz D[.i.şes'in yaylada ku7.eni Samı. çoban odasına çekildik. • Fransu.cs, wg'..11%0C'• 

Gisburn olmayıp ta it - Evet, hakikaten o değil, v cih et bakalım. Söylediklerini yüabaşı .Fred ile bulu~asınd.an ten sonra, uyuyamadı ve saat on talyanca ve bul!;'crcayı ıntlll/ 
Sensburi olch.ı'ğ-'1nu öğrendiği d.a.ha uzun boyludur. Bu bir ço.. imdi tekrar l'tmemenıi .mi ister- bahsetmek istiyoruım. 'I'ıpkı böy- ikiyi çalarken. şapkasını alarak .en bir zat. tı~ter dairdcrfı! el 
dakikadan itibaren Mister cuk. ~in vok~ bütün havatnnca ·bir le biT geceydi . Ben ora<.laydmı. parka çıktı. Yayla.ya doğru yii. · ame evlcrln~e çnlr§D'.ıılt ~ .. 
Akslı.otun ugrw adıg-ı otomobil - B"'n demedim mi? Çocuk. sır muhafaza etmeği ~mi? Her şeyi görmüştüm. rildii. Artık <> civarda ağıl kal_ .•r. fS .:;. ~ .... ":lzln~ morsv 

buraya gel. - Sır tutmağı. a.silzadern ! - Ne diyorsun? Bir ~oban mamıştı. Fakat dikili taşlar es. -c~ 
ka ...... rc:ının lıı'r k-t demi ha. ı • * YUks'"k 1ktısat Ye 'J.' 

_.._ ...... b" Genç çoban. titreyerek yak. - Kendinden emin mi~n? ~cuğu..'1, mukaddes bir laşı ö.. dsi gibı beyaz ve sağlam duru· ı:ıJo 
kiki bir kaza olması lô.zımge- lat-i.ı. - 'fecriibe edin efendim. pcrek ettiği yemini unuttun mu? }'orla.rdı. ~:~:~ ~~=~==~~a~r ı: 
1. ord - Burada ne yapn. ·orsun? - Şimdi gel benimle. Şu tnt:Jar Hatırlatayım mı? Bircienbire. vaylada ualmz ol- ue ıy U. "'"'!>' J .J rum. Çok ehven bfr Cc~ ..ııı 

Ert · ·· b h~ ..ı· ed - Sür~:müzü ~özlüyorum, a. mukaüdes bir mabedin :bakiyclc_ - Lüzum ·yok. O ('()ban ~~rt· . madı•!'ını farketti. Beyaz bir ha- uı J"_, 
• eaı gun u V.{;018 en sı·ı~nd'·m. . d" Ba 1 .. ~ . .. tutm ..4 o d • . . 1 t d"k·ı· ta l d ~ .. .. 'ımallerl haricinde tn ı' _ ,.,.. ... rı ır. na on an opcr<'.ı< y<?mın nu ~7,11r. gece enoen, sı. ya c ı ·ı ı ş ara ogru yuru. 

notere haber vermeye karar - B<mi tamyor~un. Bnrndrı • edeceksin ve bende seni rob;ı.n. ze knrt.! bile zjz:ndan es1 i haya. clü ve arkadaki cukura girerek . çalı~b!llrım. lsllycnlerfll t 

Verdl·. f .. 1--t bu rArpmanın h .. oı.~• 1· 1 . t k ~ d - 1 . k . 1 'l . t - k y b 1 remzine mektupla. mUracs.11 ... tul :r- er gece surüyü ı~,,,_ ıy-0r mı.:sun? rn nn urtaracagım, a am o a. tına d:ı1r te • bır söz mçrrıma· eı erıyie opragı ·azmaga aş.a-
hir ka2ada.n ibare\ olauğuna - Her gece, ac-iJzade-m. cal:sın. Şimdi ı;i:izlerimi tekrarla: m~Lır. Bwı;. r~"~n. hadi"C ar- aı. Bir~mç dnkika sonra, bu i şten rı. ı6 .J 

· h" ._ ı· Düc"'s sord · "Vaktiyle IV'\ba.n olduö-.•mdan tık mz\i kalmavacaklrr. vaz.gtywt;, oeldim vo. lu takip ede- • Orta 2 d:n aynlnu4 r~ n<>teri ikna içın ır nay ı za. · -.r- u • '!<""' ,, _ ~· ~ -,,.... > ,,. dıruıes!z b!.r ... cnç öğ!ed...0 
man sarfetmek-icap etti. Ni; - Öyley~. bu gece veya dün ve l\larlbury yaylasında geceleri - Sus. Seni dinlemek İEtem=. rek ~at.oya döndii. "lllic!:e:ıcdo 1: e.ramAktltJil':.._ 

gece bura"ıa ne gördün? Bekle gördiiklcrimder. bn:hs"'decek o.. yorum. Eski coban, uykusunda yürü- "Ç ,. 

havet ba: ... u'"fetti1l no.._.ri, ..... ~ ld · ı • · h. tt d b ı · · ıT R.I reaızine mUracaıı.!.• "J _...... co "ç - yen veya g~en o 'l mu? ursam, ciınyada ve ~ ırc e, - Ben en ihanet ı:k,f'meyı_ yen Dü'.'ii ürkütmemek içm ye. 
da.ha öliime süriiiiliyecek o .. Çocuk sustu. Alla1nn bütün lanet ~,.e c~ası \!. niz. Hatırnlnrmun bir rlip•hn ı ·inden kunıldanmam:ştı, Pnrkm • Lisenin 9 uncu mnıfıı.t~ sİ 
lan bu badinenin l)ir kn:ı:a . Dak, ateş ~bi vnr:~n gözleri. zerime gelsın... iban~t olma<lıf:'lTia kanaat et.ınz!;: bir il.o~-inde bulunan kendi köf;. Jl' .• bır genç, ôğl,.den sonr et 
..ı - ld 'kn ni ÇO<'Uğa dıkerek SÖl'~ kar• tr: Titrt:yeıı çoban. bu Mzleri tek. için clün gece bir kazana. alı: nı ';\. kün. rirdiı!i :-~1an, vakit g:occ Jnn 6 ya kadıır husu!!i veYB ~ 
oan ibaret o Ugt7una, ı a e- . " . •l.les.~"sede çalrcrmnk iste - Bir şe~· gfömemis. l.ı>lın. rarla~ı ve tal)T öptü. o vere ıritti:rrı '"" t.;:...c;larm ~ı·::ı. yarı-mı hayli geçmişti. Uzun .. _,. 
debilirdi. Müfett:" noterle güdelim artık. llaYa, uzun mfül. - Şimdi ver elini bana, mali. smd~ki çukurda b:r (şeyin) c;.ürü müd<lei kf.bı· ln.r1a mücadele et Meneım 85' remzine I!lll' 
konuşurken kapı gürültüyle det acıkta d:.ırımı.~~ mUsıı.it kimome gideceğiz. Annenide mc· m~ oldu~mı ?.nladmı. tikten sonra daldı. *' i"UkseK tKt11ıat ve ucs::.. 
a.çı!Ch ve Havl: g<!zleri yerin. değil. ra.k etme OnA. ömrünün sonuna - Bu meralt nered~a geldi? E •tesi ~ab.:ı.h. ~atova. yaklamn. J!n!n iklncl srnıtmda oını:~, 
den oynamış bir;_:fuimetçi ile Onlar ~i<lincc, GObar.d:ı kuliilıc. kadar rahat bir hay~t temin c- - Din:cmek istemecı·giniz ıo·r ca, cierhal bir gayritabiilik f:CT· .cucc!en anıayazı ve fl"an"

1 

be _>.1 sine <;ekild;. Artık ~·Miyet.'.) ah~- dcce?tiın. Yalnız b"r şartla! .. ·c:- ı::e!Jeptcn doln.vı, nsilza<leın. di. P.:mcerckrin perdeleri indi. en hlr genç, herhan;;I bir ı:ıı 
raher içeri~e giEU:i. mıs, karm.:;mdıt p:(imülü olan ~ di? . Dük sustu ·Bu c;Jkfıt csm:sm- rilmi~ti Ikrin bir sessizlik vardı > ~.eden ı:o:ıra ç:ıltŞ'Ylnk l!t 

- Bana lmmcli' biihmaca. <}!;l.mdan pek korkmuyordu . Fa. - ÇDbanlrP.ımdan ,.e burada da. k..>y kiifa~ün çanının ağır kapıda ·duran u~~!< cfendisiPJn n. 16.) remzine ınurncll't. 
ğ1n121 sö;ykdi!er. Mis Gitı· kat valnız kcvfi si:w~edi Dük gfö"dü!;!crimdcn balıs~trr.iyece- ağır <;atladığım işittiler. öliim ha~ı·ini verdi: .Müteferrik: /.-
hÜrn fo:.yl::c;ıa • Gittiği soka. yalnİz olarak lnıliibeye gi.rdi. ğiın, - Nedir lbu çan ee5i? Kimin - Ge~ ' evin J·en<li l.endilerinc • Taşradan gelen nnı"'t !" 

· ğm iamini liillyorum. FaHat - Biraz e·.-:el konıı!'!tuğumuz O ~ece. coban çocuk Dük'ün için çal.yor? bilmedifrııiz bir vcrleri dola.~. tal~bclerı için nııe yanınd, 
girdiği evin araeını bil. sen miydin? malikanesinde uyudu. Prtesi - Köriimü:-ün en ittiyarı, 1:ıe. r.ı:~lar ye dCinii.<jte en ünt ka.t istıyenıcrin Azak sincrn~ ııoJ. 

_Evet, ac:il:r.adem. Riinde, memleketin en iyi mek- nim ('S:~i ustam ol.Q.n roban ic.in,. mcrdivenöe mm·nr.enelcrini kay. TI\rklatan apartımanı S 
miyorum. AHtili aJkına he • - Din!~. DüP.C~ sana dün f'{'re tepleriPdei! birine leyli olarak - J~aç yaş:n'dnydx? bctlcrek a5ağıya yuvarlanmı~1ar. nıuracıı..ulları. 
n'iıffic beraber,geliniz. bumda ne J::"örrl;iği.irii sorduğu wrle tirildi . - Doksan dört. • çaıı~kan genç bir b:ı.Ys.11 re 

Hıwkın yfa:füide ıı'ı:ırabiı 7.aman cevnp \•ermedin. Şimdi DÖROfJXOlJ GECE - Ben yetn'liş yaşmdayL!l., "° klmyatuınc, yazıhane, roıı•~ 
bir y,alvarma ifadesi vardı. "aynı şeyi ~n ooruyorum. Kork. Anlatıian hfl.oiselerdcn seneler Daha yinni dört senem var de. •. . . . . terzın'.lne ve bunlara mUıtl11 1• ı Mhıter .A.kdıot garip bir wa.. c1cv.!,ı"U ceverı Y~r. -,c.nra bi.r l.1. gecesi. iyi tç.hsil mcktir Y ırmı bır sene cvvclkı mace- sescıerd~ acele ve ciddi bir ,_I 
tavı:ırla sor<lu: - Asil?.adem, ben 7..avallı k~- görmü-; bir ü~ ve th :ıret adamI - Siz ~ıi hiınay\>r~zc nhlığr. rarı. :ıbık Gob::.n papaı;,t.;ı..n ev- {Mnı:ka Tcş) remzine ıııll 

rasrz ,bir CJ0C11ğum, GördükleriL1i hiiviyetini nlmış ola.n ı:ıaotk c-0 - mz zaman onıın rnnında :y:ı.m.Lk· v~! ifşa etti. Geı;irdiği mane'i Ald • . /. 
- Mis <:;· bunı mu? "~~a mmtunnn. brn. Diik'ün Marlhurv yaylası ı ... CX:e~ui.."ll, Sizi iB~ ı:,c~r<lü;'iüm lrnyg-ularm tesirivlc o da, elli ya_ ırınız. . ıll 
Soğuk ba?ptı 'd'" 1 ~r karp. Dük. Vtı!;l~r.arak: ciYarmca'.·· malikanc-ind". mii. ikinci g('OC o da yayla<l~yınxş. ı:ıına bımn.ndan Afrikamn <Kap) A~ğıd:ı. rl'mlılerl .,ıı.ı,"' ~ 

sında hisoodilen ıhay1.;" "'li ve - Tekrar soruyorum. dedi. kt>nuncl döş.eli yazıharesindc O· Bütün gec~lerini yayla<:ia gcçfr. f;{'hrind:? <iİftçUik ederken öldü. l.uyucuı.-ınmızm narnııu·ıı:JI C 
oP ....,~ İki geoodir bazı ı)~ylcr gördi.in turu•·orJu. Ya.5ırı<lnn f~la gö.<;. mis ve :her rJ>yı· f,ijrbıüş. Yalnız l\ll'arlbury yaylası artık sürü. melrtup!An ldııreh.ancrotı.d ~ 

çekin:;:en l>ir scmpı-.ttıyi•ifa.de ~ ··' tere~. soJgtın ve muztarip yüzlü bundan ne si';in ne de benim hr- teri ~otl:;:.t.mak için kullamlmayo:-. ı:m dahli) hergıin ,.."'1cıll ~ 
ediyorclu. o'llll~ ~\silzad'::'m. merhamet edi. hir :ıJam olmuştu. Bir mliddct berim;z olnır..nH.Ş. Bunun hir ~ehcbi, tabii bir mel- ı:.uıar ve "':ı.a.t 17 den 

90rıtıt .1. 
Pointer yeni .geleni totkin ,niz, ben fıka:-a. bir rocu~m. na. vazı masa.sm·n üzerindeki kilf{ı;- Dük yerinden fırladr. ca teşkil eden karaçalıların ora- lan. 16 Qifi/ 

etti ve noterle't:unışt-ır<lı. bamda. sizin C'Obanım-;.d.ı, annerr:. Jnrla oyalandtkto.n ~onrn kalktı. - Ah, a1ç::k! Sonra, devam dan k~idırılma.sı, diğeri de, hnlk (H.M.Z. 
19~. '(Belkıs) c 'n ı1'~ 

_ Geliyonız, otomobiliniz de hizmetltf!rı.l'!rımzdarıdır. Yal· u~un koridorlardan geqcrek bir et. Djnliyon.ım. arm:mda dolaşan bir rivayete ~c- <H. 99) CGorgü)(lngeı 2 
{ 

c mz kalınca. ben hem.?n uy:rnya k~pının önünde durdu Ye 1ıafif~ - Bugün, köy(lsn gec:crken, rs, soğul• YC me.'ıtaplı krş gecele. i8. Nesrin) cı2 SUndus> <'1 

aıağ.ıda mı? Siz Cle bizimle 'da!erun ve bir ~Y görınen1. ,-urcu. ölümhalinde 01du~'UDU, ve muh. rinde d2kili taşların etrafmd3 cs.A.) (Kibar E.) (M.T.'1·> ıJJ 
heraber gelini-z miSıter Aks. Dü.1.\, oocui:u yaka.c;ından yak?.· Giröiği odn. hamisi Diik'iin terem efendisi Dük'c ka~ı ıfoy. ~ez.inen hayaletlerle havada sal. (Mcllhat 3) <Y. Akın> 
hot. Belki bir yardnncıya ih • !ayarak sarstı: kiitüµh;ınesivdi. Gecen uzun S". duğu saygıdan dolayı yirmi kü· larum bir lnlıc ve ağır bir yük 11f)' 
tiyacınız olur. - D::n gece ne gördii11 diyo_ neler. Diik'ü hayli ilıtiyarfa.tmı~. sur sene ımuha.f;ı.?..ı:t ettiği bir ~rr. tg~ıyan <,;izmeli · r AAhsm görül · ftn"A.NBUI uı;Ll~P 

~-l t d'" •. d"" rum. rlleri ve yilzü !'"ffa( de~~~k bı· rr itiraf etme!~ Ül!Cl"C köy pap?. mesiyui. Fakat bu SÖ?lerin doğ. jlllll~l~ı' r • Ş E fi l fl0 ı ~ 4' 0 er uşun u: ç L d' ·· 1~ k .... 1 ı · · - - · "tt• c-.· rulu<>"I.-, nu ı· .... bat ı·çı·n hı·~ bı'r del1·ı ' C·""aıl, yere ız c;o~ere • Y- dar iııet' :nı~tı. zml ça.grrttığı.nt 1ş! ım. ...,mıdi .. ~ " 
-:Bu gidi§le s:zin biı· yar .. vardı: _Gel o~lwn. ne var, ne yok? dil~yonm1 da. bana. enır..iret mevcutd~ildir. Dük'ün macera. ·ıı\ JI' 1 r t \' A J' ıı 

dımcıya d€ğil bir deli göm - - A7.il1.ad~m. b~ni öldürnıevi- - Yeni bir şey yol;, <:-fendim. etm~Uğini. u,v;uy:ı kalmamdan s:nı öj:;'l'Cl'lcn köylülerin böyle : ı'ınn·~ 1i. ·1ısnKLA1:0 .. _ ,:,Dc.ıU>1 .:.~s~ıS ~ 
]eğine ib'liyacmrz olacak. ni,;, Ben .,,;r ~.ey ?,örmrdim. Diin r,a<l~ ~ki ram.,n1arr canI::ındT. korktuğu için geool~yin birden. bir vf'..h:me kapılm4lılan müm. f; .. .. ,.,, P v,,.. ~ 

Fa.kat Pointer notere ~ap- e:~ce siıin bPr&1"' dolm;tı~mm. r.:ın h~rı !ı5.rli.:PJ>r var bir~ ıreli\'crdiefini hattıfayoru:n. kündür. 4ktr.ııı 20 
kasım uzattı ve Havkla be _ ~ir ndamı b:~l"~:~:.,;~ı. ~?'ll':t ~·. B:mk eski h::ı.tmı.lar',. ·e. - Yetişir. Yarın ~a'b~ pa,azr (SOS) Kör Dövü§i.İ ~ 
r~bcradruncağrzıkapıönün .... _______ .._...,..,,,,...,,,. __ .._...,....,...., ...... _.-. ...... ---------------.._-..................................... --... ---..................... ~ Yıu:aıı : SaJUıattiO 6 


