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Surigenin 
mütareke 
talebini 

İngilizler ve Hür 
Fransıziar 

nasıl karşlladı ? 
-<>---

Mütareke 
şartları 
tetkik 

ediliyor 
-0-

Beyrutun açık şehir 
olması istendi 

Londra, JO (;\.#\.) - Hllr Frans.ız 
umunn karargllımm slyaal ou~ 
g~ Dentzln mütareke taleb! hak .. 
kt.Jıı. ~şağıdaki mütaleayı yürütmek 
tedlr: 

Müttefik kuvveUer, yakın şarkı 
nazı nllfuzundan kurtarmak zarureti 
karvıaaıcı:ı. Suriyeye glrmtşıerdlr. Bu 
hareketi tamamlle tasvip eden Hı,r 
Fransız kuvvetleri lçlo lru zaruret na. 
n~ bir vazıyet doğurmuştur. ÇUnkü 
hUr Fransızlar, Vlııtnın fena çobanla. 
rı tarafından ve Almanya hesal.:ıına 
döğilotürmek Umldlle yollan çevrilen 
Fransızlarla burada kar§J karıııya 
gelebileceklerini biliyorlardı. HUr 
Fransızıar mütareke talebi haberini 
öğrenmekle bllhnasa bahtiyardırlar 
ve yalancı propagandalarla aldatılmıo 
bulunan kardeşlerinin Fransız mille. 
tlnln ebedt dll§manı olan Almanlara 
ka?'§J mücadele tmek Uzere safları .. 
mıza. lltlhakı derin bir kardeııılk his. 
sile kar§ılamaktadırlar. 

* * * 
Londra, 10 (A.A.) - Londranm 

başlıca gündelik gazetc!erl Suriyede 
Vişlnln ba§kumandanı general Dent. 
Zin mütareke oartıarmı istemesi ha. 
berini (iyi haber) diye tavsif etmek .. 
tedlrlct. 
Dey.ı Telgraf, hiçblr havadisin mem 

lekeU bu kadar memnun edemlyece. 
ğlnl, çUnkU İngiliz ve Fransız ordu. 
larnun yanyana değil, kar~ı kar~ıya 
harp etmeleri fikrlnl.Jl iğrenç olduğu.. 
nu yazmaktadır. 

Tayınts, muharebenin tasarlanış ve 
idare cdlli§lnl takdir etmekle beraber, 

imha et ti 
.\loııko\·a, 10 (A •• \.) - (Jfl: 
So\•yet kıtalarının Rumen hassa ~

tayının birinci tabuı unu topçu ateşı .. 
le tamamen imha ettikleri blldlrll. 
mektedır. Üçilncü taburun dörtte üçU 
mahvolmuş ve mütebaklsi esir edil
miştir. 

Londrada 

ilk casus 
asıldı 

Londra, 10 (A.A.) - George Jonb 
son Armtrong, dlln Londrfldn Vand~
vorth hnplshaneıılndc idam edilmiştir. 
Armstrong, harbin bnşındanberi ca. 
sus olarak asılan ilk 1ngılizdir. Armst 
gong, bundan birkaç ay e\-vel Amerf .. 
kadak! Alman konsolosluklnrından bl 
ri vasıtas!.le İngiltere aleyhinde faa. 
liyctte bulunan bir Alman casus te~
kllAtına arzı hizmet etmiş ve lngil .. 
tereye avdetinde yakalanarak Londra 
cinayet mahkemesi tarafından S ma. 
yısta ihanet su9uyıa öltil"l cezasına 

mahkOm edllml.§U. 

Bulgar-Macar 
ticaret 

anlaşması 
Sofya, 10 (A,.A.) - Dün imza edı.. 

len Bulgar .. Macar ticaret anla§Illa. 
sı mucibince, iki memleket arasında 

600 milyon leva kıymeUnde mal mu. 
badele edileblleeektlr. Bu miktar, Bul 
garlstan tarafından yapılan umumi 
ihracatın yüzde 20 sini teşkil etmek
tedir. Yeni anlaşma sayesinde Bulgar 
• Macar ticari mUbadele1erl büyük 
mikyasta artını§ bulunmaktadır. 

Bulgaristan bilhassa makine, ray 
vesalr cndUstrl maddeleri ldhnl ede • 
cek ve tütnn, maden, oL saman ve 
bunlara mümasil maddeleı ihraç ede. 
cektlr, 

Yeni 
Sovyet 
tebliği 

Mosko\1l, 10 (A.A.) - Sovyct iBWı 
barat bürosu tarafmd3.n b·ı sabah neş 
rediltn tebliğ: 
Ostrov mıntakasında Rus kılaları bü. 
tün dli§man hUcumlarını tardederek 
Almanlara ağır zayiat verdlrınlşlcr. 

dir. 
Pol0&k mıntakaııında a.nudane mu_ 

harebeler devam etmektec!lr. Ruslar a 
z!.mkrırane mulıab!l hücumlarda bu. 
lunmuı;Jardır. 

Lepcl mmtakasında cereyan eden 
muharebelerde Sovyet kıtaları kırk 

topluıt bir Alman motürlze !ırkasın_ 
büyük miktarda nakliye malzemesini 
ve husust lll!lklneleri tahrlı: etml.§ler. 
dlr. 

Borisov mıntakasında Sovyet kıta.. 1 
tarı dU~anı ciddi bir hez!mete uğı"at. 
mqılardır. 

, Bobrulsk mL"ltakasında Sovyct kı
talar: mevzilerini sağlam blr şekilde 
muhafaza etmektedirler. 
~ De\-amı 2 inci sayfada 

5 yaşına kadar çocuklara 

Francala Veri/
başlanıyor • 

mesıne 

T uzsuz ekmek tevziide 
voı una kondu 

Her iki ekmek raporla verilecek 
ide edilenlerin herhangi b!r Francalanın 5 yaşında kadar olan çocuklara verilmesi hakkmdaki karar 
döğüşerek müdafaa edilme- katıyet kespetmlştlr. Bu çoeuklar da raporlular gibi müracaat edeceklerdir 

___ ..;;,.._D_C\_1l_m_ı_2_ın_:cJ:....::sa:.:::.y.:..:fo.da=-_'.__:B::el:.:e:d:::ly:.:c:....:.:lk.:_:ll:sa=t..:m::.:üd.:.ü:r:.::lll.::'..:ğü~f.:.:ırı.::n:l:ar::a tebligat yapacaktır. Francala lçln ve. 
rilen mlktarm raporluların ve çocuk. 

Hu harpte mühim bir rol oynıyoıı :paıa üt~ülcr, wnıımiJct.le, kısa bir zaman. 
lçJndo blriblrlno pek yalını olara.ıt :\ero iniyorlar. Bu 1a1"7..da. ba.rcket eUnek, 
nıümkün olduğu kadar ısık tahaş'}üt t•tmt'k bir zarurettir. Bu ıruretlo dü~ 
na kar~ı kuwctll bir C<'I•he WIJkil (fmck kabil olabiliyor. Yulmrıkl J'61!1bnde 
r;örlıldiığli \'C~hilc ;ıar:ışü~Ulcr 210...400 metre irtifadan ve dokuz sanl~ellk 
bir mesafe içinde blrlblrl ardınra ıaliıımektedlrlcr. Paraşiltçuter, yt".rc kını 
lnmf'z, ııaraşiitlcrdcn birine b:ığlı bulunaıı malzeme sandıJ;"I da yere hımfı 
bulunur ve para iit~üler bunun i~nde kendilerine IAzon olan her ŞC;\1 bula. 
r~k derhal fouliycte gf',çerler. 

Rus - Alman 
harbine dair 

Bir italyan gaze-

İngilizlere göre 
Almanların 

Rusya 
lesinin mütalaası: harekatı 

Almanlar Nasıl bir yol 
Rusların geri ~~~.~ ,7~e~~k? 
Çekl•ımesı• nı• İngiliz efkArıumumiycs!. Rus cep. 

1 
hcSindekl vaziyeti itidalli bir nikbinlik 
le muhakeme ctmektcdır. Ruslarm 

istemı•yor cephenin bUyUk bir kısmını azimle 

-<>--
Stalin hattında 
yapılacak harp 

Almanların 
-lehine 

olacaktır 
Roma, 10 (A.A.) - urı: 

Soriero Dclla Sera gazetesi dtin 

mtidafaa ettikleri ve kU\"VCl manevi .. 
yelerinln iyi olduğu mllşnhedc edil
mektedir. 

Deyll Tlegraf gazetesinin Moskova 
muhabiri, HiUerin ilk hedefinin mer .. 
kezi Rusyayı Baltık ve Karadeniz 
kısımlarmdan kesmek olduğunu ve 
bunun en mUhlm esaslı fikri te§kll et. 
tlğtnl yazmaktadır. Bu suretle Uk.. 
rayııadakl hububat, demir ve çelik ve 
Kafkaayadaki petrol sahll8l ayrılın~ 

olacaktır. ırakat hiç şüphe yok k1 
Sovyct hükömctl vaziyete tamamlle 
vAkı! c,lup icap eden her tcdb!rl almak 
tadır. 

Aynı gazetenin Stokholm muhabir! .. 
nln fikrine göre, Alman kuvvetleri 
Uç bin tayyare ve Uç milyon erden 
mürekkep olup aynı zamanda güzide 
fırkaları ihtiva etmektedir. Alman 
tayyareleri cephede anudane bir mu. 
kavemete tesadüf etmektedirler. 

Berlinden Stokholme gelen matnma. 
ta göre, harekAtın betaatinden ve gay 
rl muntazır bUyük Alman zayiatın

dan dolayı burada bir huzursuzluk 
vardır. 

elaket felaket üstüne 

Bir arabacı öldük-
' 

!arın ~'ilnlUk sarfiyatı lle karşıla§IP 
karşııanamıyacağı 2. "3 gUnlük bir 
tecrübeden sonra anlll§ılacaktır. Fran 
calalar 250 ve 500 gr. lılt olacaklar 
ve satılnıaları için belediye iktisat 
müdürlüğü yeni bir tcbllgaı yapacak. 
tır. 

neşl'Ottiğl bir yazıda Stalln hattının 
pek kuvvetli olup 30 k!ıometrc derin. 
liğe melik olduğunu ve Hus baı;ku .. 
mandıı.nlJgmın soın haftalar znrfından 
tabya.tar arasında ba§ka müdafaa te .. 
ıd&atı inşa. ettirdiğini haber verdikten 
sonra, 1914-18 muharebesine i§Urak 
eden Ut Alman zabltlnrn raporunu 
nc§relmektedlr. B:.ı zab.t, Alman er. 
kAmharbiycslne \'erdiği raporda Sta.. 
lln hattını mUd:ıfao. eden Rus kıta. 
larınL-ı fevkalAdl) cesur, iyi talim gör. 
ıptl§ ve hazırlanmış mükemmel slltı.hıl 
gUzldc kıtaıardan mürekkep bulundu 
ğu.nu kaydetmektedir. 

Gazetenin fikrine göre, Alman ba§ 
• ... Dc\.'8.Dll 2 lnd r.ayfada 

I ngillereden 
R us yaya 
malzeme 
gidiyor 

Gece yarısı pasta 
yemek istiyen iki kişi 

Fırının camını kırdı 
fırıncıyı yaraladı 

_.,. Yazısı 2 inal 88y:foda 

ten sonra çiğnendi 
Bugf.ln SnlkımsöğUttc tıbb1adll bi.. 

nasmın hemen önünde feci bir kaza 
olmuştur. 

At, zavallı arabacıyı çiğnemeden 

geçmlşscdc arabanın ön tekerlekleri 
Mchmedln Ur.erinden geçml§tlr. 

B.raz sonra yoldan geçenler araba. 
cı Mehmedl, arabasmm tekerlekleri 
altında cansız yatarken glirmUıııer -
dir. 

Baz~ hB.Btnlar tarafından hem 
gıda hem deva olarak kullanılan tuz.. 
suz ekmek ve graham tabir edilen 
ekme!\: Galata Necatibcy cad. 122 mı. 
maralı fırında belediye ve hUkömet 
tabibierl rnporlarile vcrllmektedir. 

Kamçatkanın Amerika-
ya bırakılacağı yala n eern, ıo <A.A.) --on: 
Moskova, 10 (A.A.) - on: Muharebe için lUzumlu büyük mlk· 
İstihbarat nezareti muavini Lozovs tarda emtianın Rusyaya sevkini tc. 

Litvinofun 
8 nutkunun -

tamamı 
Eski Hariciye 

Komiseri 
oiyo r ki: 

Almanya 
garpta 

kazaBırsa 

l 

•• • 

Bizim için :i 
----o-

Şarkta 
kazanırsa 

inai·ltere 
• • 
ıçın 

Vahim 
olacaktır 

Moskova. 10 ( A. A.J - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Litvinof 8 temmuz aka~ı 
radyoda, ingilizce olarak aplf
daki nutku söylemi§tir: 

Sovyetler Biı liğile Almanya, a
rasında bir ademi tecaviiz p&1dı 
mevcut olmasına ''e bu paktın 
bizzat Hitlerin milteaddit~ 
beyanatile teyit edilmiş b~ 
masma rağmen, Hitlcr Alman~ 
smrn sul'ıperver Sovyeiler Bir
liğine karşı yaptığı hainane ~ 
cavüz. mü tnkil hareket eden hfc 
bir memleketin nazilik ve Hitllııır
cilik baki kaldıkça kendini em
niyette hissedemiyeceğini biiaiı 
dünyaya isbat etm~st,ir. 

Hiçbir muahede ve pıaılct, 
Hitlertn cürü:n o?"takl:ınnm ım,. 
?.<ısını truşıy:m hiçoir teahhll, 
hiçbir vaat, teminat ve beyanat, 
aradaki dostane mün:ısebetJer 
tahriksiz ve bekler.mekdik bir 
hücuma karşı kafi ir garanti 
teşkil edemez. Hatta bizzat Hit. 
ler'in imzasını taşıyan hir sulli 
mualıedesi bile Almanyanm ~ 
lcdiği zaman yeni bir h<lietmı yip 
masına mani değildir. 

Bizzat Hitler'in ve cirüm •· 
taklal"lnm kendi ya.zderınd3n 
bunJann kendilerini, milletıeriiı 
müşterek sulh varlığı, ~i· 
lel teahhütler, ahlak, §ere{, m
saniyct velhasıl bir kef nne •e 
medeni cemiyeti vahşi hayvan. 
hırdan ayıran mefhumlaım ~ 
sinin üstünde gördüklerim ciğ. 
renmiş bulunmyor muyuz? 

_.. Devamı 2 inci mayfada 

italyan kruvmu 
batmamış 

Roma, 10 (A..A.) - Ofl : 
İtalyan bahriye nezareU Gorizla 

kruvaüirUnUn kaybedildiği baklanda. 
k1 haberi tekzip etmektedir. Ba§ka 
gemilerle bir arada bulımruı bu knı. 
vazar bir İngiliz denlzaltısmm hUcu. 
muna. uğramışsa da yaptığı aerl ma. 
nbvra l:ayeslndc torpl1lenmekten kur. 
tulmuştur. 

e 
a
rı 

Sultan Ahmette Akbıyık mahaııe
alnde 106 numaralı evde oturan 50 
yaşıanr: da >1'-bmct isirıll bir arabacı 
1358 :oumaıq,1• arabl>qnu göç eden bir 
evtıı !§yalarını yükledikten sonra 
Slrlreeiye doğru, atı yedetinde ola. 
rak giderken tam tıbbtadilnln öntıne 
geldiği ıırada yere yuvarlanm.t§t.Ir. ... 

Mehıredin B<!klcl kalpten mi? Yok
sa tekerleJrJcrin altında kalarak mı? 
öldüğü heoilz tesbit edilmeınl§tir. 

ya terkini hazırlamak Uzere bir Rus. almdığl ve bazı eşyanın şimdiden yol l~Z?IJ!l!JZlfi,iiiiiia!~~~~~~---•••••J 
ki, Kamçatkanm birleşik Amerika.. min için icap eden bUtUn tedbirlerin 1 
Amerikan konferansının topla.nacağı l da bulunduğu Lonijradan bildlrllmek. 
h&kkmda.ki ıaylalan teltzip etmiftir. tedir. - - Bugün bQ§laclı 3 iincü llQ!flcmı•da dl., ... 



BdedJ) e t &küdar h!ılk pt ~ta.rmın ıamirlııe knmr "ırmlş. 
'l.!wmuzun ıU tı.ataı.;:,ı bittı, Mttdeyso Hdnel baltasrnı bltJrnwıic 

u:u:n:ytz. Knruroıu ı;;ımm tat.Mı.ata gt.~k için de en ıızı on glın ıa.. 

ı.nu cldu mna ,;wc.tdemek ki r hıı.lk pwjı, ıuıcak denl:r. mewımı.. 

nln nunda lstlm:ık' clv ri:;ll bir le •elmiş olıuıak! 

1ı;w blit in l,';luinüzde anl.ı~<j·lımynn bir noı.-ta. •• Bilh , ö~IJC". 

ri bel d ):C Llı rın.;2& nla l bir nolda! Dnlm.-ı ,::-eç kalma.k; ya

hut • umurta k:ıpıyn geldikten ura karar "ermek._ Bir r.:ıınanlıır ~ 
rlf" mewlı ı de bO:ı:lt.) lur. ı:~cr, snyf.l)e gaz.lnolan kapanın:ıya y\U. 
tut:Y', tarlff•lı•r anrnl Olldnn bO•trll tn.sdlk"fc..'11 tJ:lwniı. Bereket, bu ~ nr
tık )QI na r;ln lıutunu1J0r. P.ı!uıt,. ~o h.ıı.mtunlannm yem tamire 
b." nm:ı~ı hatta t.ınıl~y<'nl ı.amr•w.rilme!ll keyfiyeti baklk&ttıo p.. 

ştl al. şı>)dır F.N SO • DAKİKA 

n nu ku 
Baştn.mtı 1 ln<'J ııayfıı<b 

Kin, imha ve tahrip hart>i, 
Hitler'in sebeb" mevCudiyetidir. 
Bitler, '':Mücadelem" ismindekı 
eserinde dünya beynelmilel bir 
sulh d 'VTesi idrak ettiği müd
detce nevmit olduğunu ve harp
siz hayatın hiçbir manası olma. 
diğtnr bizzat itiraf etmiştir. !n
~ kanile sulınımış tarlalar, 
dumanı tubnel .. te olan harabeler 
haline elmiş sehirler. açlık, seA 
fa'et, anaların. ze~erin ve 
kız kerdeşlerin hıçkınklan Hit.. 
ler'i m ve memnun eden un
surlaroır. 

Mfitccaviz nazı. Zilıntyetanin ne 
kadar büyük bir tehlike teskil 
ettiğini ilk anlıyanlardan biri 
Sovyet hiikfuneti olmuş ve bu
tün milletleri azizmin frenleri
ni sıkarak onu müsterek :bir mUw 
kavemet.le karşrlaştımıağa d~ 
vet etmiştir. 

Sovyet hükfunetinin bu mü
kerrer davetlerinin niçin matlup 
neticeyi ı.-e.n:ncdiğini şlındi ara
mak zanın.m değildir. Bir ev ya. 
narken heı· şeyden evvel yangını 
söndürmek 18.zmıdır. Yangmm 
niçin öniı.ne gec:ilemediği ve me. 
suliyetin kime raci bulunduğu 
meselesilc a.naı.k bundn.n sonra 
me.smı olunabilir. 

Simdi Avrupa.da ve diğer kıta. 
arm ih.:'tZI lo:smı1nr:mda yangın 
ardll'. 12 den fazla devlet, is. 

tildallerinden mahrumdur. Bu 
devletlerin, üz rindcn çekirge 
si.irüle.n geçmiş tarlalar gibi, 
yı:~a edilmiş. ha.rabezara dön. 
muş ve milletleri esarete mah
kftm edilmişlerdir. 

Hitlerle yapılmış bitaraflık.. ı 
ad mıtt"Cavüz ve "dostluk" pakt
ı n gibi asrlsız bir perde arasın
da h 1 sefilunc ve söme müs. 
ta.kil bir mevcudiyet geçiren 
birkaç mi1Ieti ya.landa ayru a.kı. 
betin beldediğinden kim ffl.iphe 
edebilir? 

Hıtler tarafından altı sene uğ. 
rru tlarak ihtimamla hazırlanan 
mtr.ı_zzam Alınan harp makine. 
ine karşı !lan şiddetli mü-

ca.delt>nin s· et merkezi şimdı 
Amerikadan fiili yardım gor
mekte olan İngiltere ile domin
Yonlarma ve bilhassa Sovyetler 
Birliği.ne tahmil edilmiş bulun
maktadır. 

Bu memlekctlcnn karşılaştık. 
lan yegane vazife, müşterek 
düşmana knrşr sonuna kadar 
amansız mücadele ctmel;.tir. 

Dünya.ya tahakküm hQlyasmı 
tahalruk ettirmek için sair m~ 
leket:lcre karşı şeytanı tecavüz 

plAnlanru hazırlarken HiUer'in 
· tasdik ettiki tek düstur, .. Ayır 

ve lıiıcum et"' olmuştur. 
HiUer, müstakbel tecavüzlerine 

manız kalacak kurbanların müşterek 
bır muka,emet hazırlıyamaınalıın ı. 

çln e11 hnlnane va1J1talara mUrıı.caat 

etml \"(' Avnıp nm m kuvvetU de\•. 
Jeti rlne kal'§l iki cephede harp etme .. 
mek ıçin bllha.ııaa bUytlk bir lhUmam 
göstermiştir. Hitlerln takip ettiği ta. 
btye kurbanlarını vaziyetin icaplarma 
gare teker teker ezmek ve evvel! 
garp devleUerini mağlQp ettikten son.. 
ra Sovyetl r birliğine hUcum etmek. 
U. Fakat bund tamam.ile muvaffak 
olamadı ve bir yerde takıldı. 

HiUer, Manşı geçeCP.k kadar idman 
h btr yUzllctl olmadığını gösterdL İ§te 
o zamnn dimağında yeni bir plAn 
yer aldı. Ve garpte fill1 bir m\ltareke 
temin ettJğl kanaat:ııe hareket ederek 
lnglltercyc ycn1 ıruvvetıerle tekrar 
hllcum etmek ve bil!Uın-a lşfni bitir. 
mek üzere ~rkta bir yılaırmı harbi 
yapm a karar verdL Hitler aynı .t:a

mıuıd!. ideoloji sn.luuımda garpla prkı 
biribirindcn ayı.racagnu ve garple pr 

km m11ştcı'elc bir hareket.ine mani olaca 
ğmı d~ tlm.lt cdıyordu. Fakat HiUe:rin 
oarka knııµ ba§ladrğı harbin bir yıl. 
'dmm. h:ırbl mahiyetinde tecelli ede. 
mcmc31, gerekse propagnndasrnm bir 
mucize kuvvetiı:ıi haiz oıaouunn c bu 
.sefer ~~ı ltU bir wrcit<ı 

göstcmiiştir. 

İngiliz bııpcldli 
0

ÇISI&it dcencilsiD:in mu 
mı>y)"ız vaatı. ol!ın bir devlet adamına 
bııs bir anlayışla Hitlorin hilelerine 
a.ldanmıyacağım dünyaya nrm etmiş 
ve IDUerin Sovyetler blrl1ğinl mağlüp 
etmesi!lln Britanya imp:ı.ratorluğu ı.. 

çin fctakeUer ve musibetler doğurıı. 

ooğmı ~1.emlştir. Bız de HiUerin 
garpta galip gelmesinin bizim için ne 
kadar bUyUk bir tehlike t kil edece .. 
ğl.nl müdrikiz. 
Kıulordumuz Hitıerin kuvvetli br>r.p 

makinesinin bütün darbelerine muar. 
nldıı.nc karşı lmynrak ve Almanyayı 

mütemadiyen garpd.ın şarka yeni kuv 
vuUcr geUnneğe mecbur ederek ha
kiki kııhrrunanlık ve metanet bari_ 
knlıın yarntmılktadır. İngiliz mıııeu 

bu sayede 12 aylık fasılasız bombar. 
dıınanlnrdlln sonra biraz dinlenmekte
dir. 

Hltıerin garptaki fiih mütareke 
Umıdınln boşa ı;;ıkıınlması ve biran 
bile rahat bırakılmaması IAzımdır. 

Hltlerln go.ycs.i aynı zamand:ı. iki 
hasımla mllcadele etmemek, bizim 
gıı.yCDllZ ise, dllfmana aynı zamanda 
mu terek darbeler, yorulmadan, rahat 
verm den ındırmekUr. Şımdi indirtl.r
cek d:ı.rbe, dllşman üzerinde 10 ml!i!ll 
fazlıı. mü ssir oıaca.ktır. Ve belki de 
hasunl.ırdan birinden birinin veya 
diğcrlnin daha. zaytf dilıjtUğU bir sını. 

24 Yazan: NEZiHE MUHiTTiN 

.Ll" topla.n.tld::ı. Şeh'bal hmum ibe -
nimle lliı.nt harp ctmeğe kalktı. 
Hücumları çok milthişti. Fakat 
en t daillt ''O.Ziyet almağa bile 
ılZUlll görmedim. 

Davetliler masa başında yerle. 
mi alırlarken Şehbal Hanım sev 
1lisinin kolundnıı tutnra.k )nnı. 

'>aşma oturtmak istedi. Fabt 
('rhad d kolwıu silkerek o.. 

"lUn elin kurtardı. Şehbal Ha 
rm bir takım boyııl:ı.rln. büyütüL 
ılliı gözlerini büsbütün devil·erl'k, 
üzüme baktı: 
Adetn. bana hitap eden bakışla 

tiyle ı:ev·zilisine sitem etmeğf' 
ladı: 

- Fcı-had gcl )anıma otur. 
Kaç zamandır uğurumu kaçırı) or. 
l r! 

Ferh:ı.d bana doğru bir adım 
tarak: 
- Beıı artık oyundan hoşlan. 

raQ'Onml - d"di - bir sporcu 
V'!t hmar ya.kışmnz! 

Ay bu ye.nl huylan kimden 
•ğrendın? 

- Hiç kimseden.. 

- O halde vazgeç bu iııaUan 
da gel yanuna otur. 

- Bırakın beni .. Bakın.tz Necla 
Hannn da poker oynamıyor .. 

Şehbal göilerinin içine kadar 
kızardı; büyük bir hiddetle: 

- O halde • ~ecliı. Hannna rica 
et de sana konçina öğretsin •• -
cii) e bağırdı. -

Frrhnd ~asırdı: 
- O da ne demek! 
- Şu demek kı; pokerle briç 

Şişlide>, Mackada, yani ) ük1!ek 
sosyetelerde oynanır.. Konçina t:. 
se ••• 

Ben gülliyordıım. Benim bu 
soguk kanlılığını onu büsbütün 
kopurbıuiştU. Adeta üstüme sal 
dıracak bir tehevvurle titrediğini 

görii)orclum. Kocası bUtlin ciddiye 
tini ''e cesaretini toplıyarak: 

- Neclô Hannnefendiyi poke. 
re karşı gösterdiği istiğnadan 
dolayı t br'k et.mC'llyiz. İnşallah 
yavns yavn~ hC'pimlze bu fikrini 
aşılar da bizi de kurtarmış olur 

Şehbal llannn bu sefer kocasına 
Qf'fretle bakarak: 

--F1rı ın camını kırdi • 
tırıncıyı yaraladı 4 vekıl Şelırl:~ı·z~d? -.--- TDrkiYe 
Dün gece Bcyuıtta bır tecavtız 

hll.dJ.sesl olmuş, iki sarho§ bir fırının 
~1trinlnl kırm'§lar n fırıncıyı brçak.la 
yaralamIŞlardır. HAdise şöyle olmuş.. 
tur. 

Beyazıt.ta Ordu caddesinde 149 nu. 
manl1 paatarıeinin sahibi Kadri g~ 
vakte kadar dükkA.nında pastalarını 

pişirmıo tam çıkacağı sırada zllzur
na sarhoş olan .Ahmet Yıldız ve • • 
cati içeri zorla girmişler: 

- Se ne kanşıyorsun paramızla 

değil mi, paste. yiyeceğiz, demişler, ta. 
kat Kadri. onlara. bu vakit.Un sonra 
pasta ııatamıyacağmı söylemi§, bu. 
nun üzerin iki sarhoş vitrini kırm 
ıar içeri girdikten .110nrn bıçak llıo: tı. 

nncıyı yanılamışlardır. 

Suçlular yakalanın~ tahkikata. 

baflanml§tır. 

Taksim bentleri 
henüz yıkılamıyor 

Taksimdeki su benUertnln yıkılp 

yeniden yap'llnıaıu hakkında beledı.. 

yenin karar verdiğine dalr çıkarılan 

şayialar yersizdir. Şehir pl!nının muh 
temel ınkıoanarma göre onlnm açr1-
ması. P?'Mt.un pUl.nında lllırum gö
rUlUyonro. da. o civann ctlldJerl henllZ 
kesbi kaUyet etmt:dığind~n belediye. 
ce bu alAkadarlar nezdinde t~'tı
biht edilmcmılştir. 

Bir ltalyan gazetesinin 
mütaleası 

t.aratı 1 lncl yfada 
kumandanlığı Rusların ~ ordu
sunu 1.1!1er'...Dden Çok uzaklara gitme_ 
g-e iCbar edecek kilde çekilmekten 
se Stnlin hattmdl\ muharebeyi kabul 

otmelerlni tercib etmektedir. ÇUnkU 
bu sureti Rus ordusa geri çekildiği 
takdirde mevcudiyetini tam olarak 
mutıaıta.za edecek ve dahilde .Almanla.. 
nı hUcum edeeektlr. 

da lndirUecek dariıel:erdeıı daha az 
masrafı Ye !edak rhğı istilzam edf' .. 

cetttir. 
SovyeUer birliği ve İngiltere, b<!r 

ikisi de tamnıniyctıerinl ve lstiklAllC'
rini korumak, milletlerini esarettf'..n 
bntttı atn voımaktıın slva
net etmek tçln mUcadele edlyorı.ar. 

HiUerirzmin ezilmesi de\•rlrniziıı en 
bacale~ tooelllya tmm ve ınsa_ 
niyetin terakkisine set Çt":ken ı:e şun. 
diye kadar göıillmcmlş hır nıanlanm 
ortadan knlkml\81 demekUr. • 

İngiliı: ve Sovyct mDletlenııln g 
ci muvalfakiyetırlzliklerr uğrıyarnk 
daha birçok ıstıro.b, mnhnmıiyet ve 
gailelerle kıırşılaşmaıar1 mUmkUndUr. 
Fakat tarihin v bUtUn Lıuıaııiyetin 
huzurumla mesuliyetlerinl mUdrik bu .. 
ıunan bu iki roUletın Uzerlerlnc ahlık. 
ları tarihi ,'1\Zlfeyl şerefle ba§armak 
için bütUn gayretlerini azamı surette 
sarfed ccklerlne şUphe edilemez. 

Sovyet milletleri, SovyeL hUkOmC' .. 
tinin reisi acvgill şc.flmlz Stallnln da .. 
,·etine sonsuz bir heyecanla cevap ver 
mlşlerdlr. _ 

Sovvet ml111)t;leri, 

Bu aabehki ekspresle dört V'eo 
kfümiz Anka.raıdan şehrimize 
gelmi~ir. Vekiller istasyonda, 
vali ve belediye re· · Dr. LUtfi 
Kırdtr, emniryet direktör vekili 
Salaha.ttin w vekaletlerine bağlı 
devalı- erkanı tarafından ka'r.}ı
lannuşfardır. 

Bu sabah şehrimbe gelen ve
killer. Hariciye Vekili Şükrü 
SaraÇQğlu, Maliye Vekiti Fuat 
Ağralı, Sıhh tt ve İçtimalmuave
net Vek ili Dr. Hu!Usi Alataş ve 
Adliye Vekili H asa.n Saf iyettin 
l\ lenemencioğludur. 

Bu zevattan Hariciye Vekili· 
miz Şükrü Sara.çoğl u, refakatin
de vali ve belediye reis i Dr. Lut. 
fi Kırdar ile emniyet direktörü 

Trakya 
Umumi 
Müfettiş 
Vekikili 

l':dl rae Hl ( Hwnı8i) - General Kl. 

zım Dirik'in vefatı llzcrlne mUnh&l 
kalan 'Trakya umumi mütetU§llğine 

umuınl mU!ettlıılik ba§mU.,.<tavlri Sab.. 
rl öney vekCııeten tayin olunmuştur. 

UZ'Jn seneler valiliklerde, umumi 
ınilfettı,ıik ba~U~virllğine tayinin
den evYel de dahlliye veka.lcU mahal. 
11 idareler umum mUdUrlllj!ilnde bulu
nan yeni umumi mll!et~ vekili bu 
vazifelerde olduğu gi!Ji altı M ye 
yakın bir .za.mandanbcri um umi mU
fctUıllk ba§mtlşavlrliğlnl ne muvafta_ 
kiyctle ifa etmektedir. Sabri ö neyl 
kullar ve yeni vazlfemnde de muvaf .. 
fakiyetler dileriz. 

Sovyet tebliği 
~ .Bn§caraıı J lnCJ aay fadll 

Novograd • Volin.Bk mmt.akasında 

Sovyet kıtaıa.ıı. bOyük düşman ku,·. 
veUerinin ileri hareketlenni tutmak
tadırlar. 

Besarabya mmtaka&ınds. düşman 

yapt.Jğ"I t&arruzda kıtalarmuzm kuv. 
vetll mukavemetile kal'flll.§Maktadır. 
Diğer mntakaılarda bilytlk e hem miye 
ti halz b!r lıareket olmamıştır. 

Çb,ı11ambu ı;UnU öğıeden sonra Sov
yet tayyareleri tahnllnen 100 dUşma n 
tankı tahrip clnıişlerdır. 

Tayyarelerimiz geçen geoe Ostrov 
ve :N'ovograd _ Volinsk mıntakıı.lann
da dft~ kıtal.arınıı karşı taarnı:r

larma detrnm etmişlerdir. 
T~bltgde bundan sonra salı gecesi 

§ark cephesinde avcıların h\ma.yesl 
altındaki SS Yunkera ~yyarelerlle 

ı=>ovyet tayya rf'leri ara11ında vuku bu
lan çetin hava muharebesi hakkımla 
tafııilAL verilmektedir. 

33 Almnn tayyarf'si dUşürUımuştUr. 
SovyeUer bef tayyare kaybetmi{

lerdır. BUtiirı pijollar sağ ve salim. 
dlr. 

Seyyar börekçilerin 
tefti§ine başlanıyor 
Sokakların köşebaılarmı tutan ve 

sokııldarda g~zen .Börekçiler tarafın 1 
dan stı tılan börek ve çörr.}\Jerln inıa 

~e. bunların imalinde kuılanılan 
iptidıtl mıı.ddeler ve yerler hakkında 
gazct .. lcrin yazoıldarıııdan sonrıı. tef. 
tlş V€' nıUrakabe memurlarına bu iş 
iÇin tahkik ve takip f!tlUmeııi için r . 

, ., & Sovyetler birliğindeki 

vekili Se!Mıatün olduğu halde 
Motorla Karaköye g~ bu
radt Parkot.e gitmiştir. Hari. 
ciyc Vekilimize kalem m ahsus 
m.üdilrü L.eki PaJar da. refıtka.t: 
etmektedir . Hariciye Vekilimiz 
şehrim i7..e istirahat makısadiyle 
gelmiştir. Bir müddet b.ırada 
k:ılacaktır. ...ı 

Bu saıbah. şehrimim gelen di. 
ğer vekillerimfaden :Maliye Veki
li Fuat Ağrah, Erenköyde, Ad. 
liye Vekili Hasan Menemenci~. 
lu Moda'da kahnışlardtr. Sıhhı
ye Vekilinin adaya geçmesi muh
temeJdir . Vekillf>.rim iz burada 
bi r müddet istirahat edecekler
dir. 

Surivenin . 
-mü~areUe talebi 

BeııJt.anlfı l Jn("j yfadn 

8i mecbunyeU olduğuna da lpret et.. 
mektedlr. 

'fa.ymJıS diyor ki~ 
•'Suriye. kıymeUi bir kazançtır. Fa .. 

kat mUda!a& edilmelidir ve mUdaf'a
ası mUhlm kuvvetlt'.re ibtlya!: göster .. 
mektedir. 

Taymis, bu lU.b.'\rla Suriye, !zlanda 
ya benı.emektedır, demekt.P. ve bu mu 
nasebetle Çörçilln İzlanda \'aziyeU 
hakkmoa ııvam kama.rruıında söyledik 
!erine işaret etınektedır. 

Çörçıl, Britanya ve Amerika birle. 
§ik oovıcti babrlyclllertnin mUt,.k h ' 

yardımlnnnm !aydalr olaca~ 
mi.ştir. 

Tayml.s diyor ki: 
Btıe btle kı~ca söylenmi.§ bu aöı.

lerde dalma aıkı bir l§b!rlıgtnin tab
loeunu görmek kabildir. öy~ bil' ı~r 
liği ki, Almanynnın Amerika ıotaama 
yaklaşma.eı tt>hdidini önlemek icap 
ederse, yalnız lzlanda ite iktifa etml. 

yeb\lir. 

Bu tedbirden evvel hıı;blr gcy, hattA 
kiralama ve ödUnç ,·erme kanunu bi
le, Amerikanın atlantikt.en gönderilen 
emtianın müsadere veya imha.sırın 
ve Almanyanm gönderilen emUa için 
mukabelebllmUıll hareketlerinde bulun 
ınak Uzere Amerilcayı vurmak için 
basamak kullanmasına. mani olmak 
kararım daha iyi tebarüz cttirmemlf

tlr. 

* * * 
\'i!ŞI. 10 (A.A.) - Ofl : 
Bu dakikada Surlyedekl İngiliz 

ve Frıınııız kuvvetleri kumnndanlan 
mütareke şeraitini tetkik .etmektedir
ler. Bu şartlar aynı zamanda Fransız 
hllkiımctinc te\•dl eı..hlml.ş oıup onun 
tn mfından da ·tetkik ectllmektedlr. 
Şıındi Pnriste bulunan bıışevkil mun
vlnl amiral Darlnn bu hususta telefon 
la haberdar edilmiştir. Bu malfimat 
haricinde hiçbir haber olmayıp saUıbl
:ı,·cttar mahfiller cereyan eden muza.. 
k relerin esası hakkında taın bir kc
tumıy-:l muhafaza ctmcktcdlrlcr. 

* * * 
kıuJü , ıo .\ ( .. \ .) - Flll,.tlndckl 

Fransız menfaatlerini 
himaye edecek 

Ankara, 9 (A A ) - Fransız hil. 
kQmcti 8ortyetler Blı11gtııdeld Fran-

z men!ıı.atlerlniıı Tllrkiye hllkftmeti 
tarafından hlma~ edflmeatıll rtca et.. 
~. Türk hU'kfunett de bu talebi ka. 
bul etml§ür. 

Fin Radyosunda 
türkçe neşriyat 

"ı-~lnlı\ndiyanın LahU radyoditüz .. 

yon postası ecnebi dıl nC§liyatı gün. 
IUk orogrıımma tUrkçe neşriyatı da 
mı.ve etmiştir. Ttlrk.çe neşriyat ııer .. 
gün 'l'Urldye ııantlle 1.80. 3 ao, 11.50, 
16. ve 22.30 da oımak üzere kııın dal. 
ga ile 25.t7, 16.85, 19.'15 ve 81.58 met.. 
re üzerinden yapılroaktadtr.,. 

~ 

İngiliz tayyareleri 
Almangada 
1..ondru., 10 CA.A. ) - B. B. C. 

Ha va N ezarc~nin tebliği: İngiliz 
bombardımaı. tayyareleri. avcı 

tnyyarelerinin himayesinde ofa· 
rak işgal altındaki Frıınsada Be· 
tune elektrik santralına taarruz 
etmıslerdir. Tam isabetler kayde· 
dilmi,.tir. 

13 Alınruı avcı tayyaıuri düşü· 
rülmüştür. İngilizlerin za)ia.tı S 
tayyaredir. Bunlardan birinin pilo 
tu kurtulmu.o;tur. Evvelki gUn iki 
düşmnn avr.ı tayyaresinin daha 
düşürüldüğü tahakkuk etmiştir. 
Bu sul'ctle Alman zayiatı yirmi
yi bul.muştur . 

Evvelki geie Britanya. tayyare· 
!eri Almanyıınuı içerllC'ıindc Layp 
zige yakm Lcona şehrine tanITUz 
etmiştir. Hedef bir şehir kadar 
büyük olan sun'i petrol fabrikası 
idi. Aynı gece §imcndifer irtibat 
hatlnnna da taanı.ız edilmiştir. 

Fin kıtalan Sovvet 
topraklarına girdt·ıer 

l!clsinki, 10 (Rcıd110) - Dun 
gece neşrcdılcn Fin tdbliği: 

Cehenin cenubu şarki kısmın~ 
da inkişaf faaliyeti olmuştur. 
Kıtalarımız düşman toprağına 
10 kilometre derinliğinde g-irmiş. 
S top, pek çok miktarda mitral· 
yöz ve ilah ele geçirmistir. 
Düşmanın Finlandiyaya gırmek 
teşebbüsleri akim bırakılmıştJt". 
8 temmuza kadar 41 düşman 
tankı tahrip edilmiştir. 

Hnngoecle dilşman Ltıhkii.m· 
ları tahrip edilmektedir. 8 tenı· 
muza kadar 73 düşman tayyare· 
sı diişurülmüştür. Tayyarelerı· 
ınizden dördii dönmemistir. Bur.
lardnn birinin pilotu kurtulmuc• 
tı•• 

Uı•rlin, 9 ( \ . .\. ) - Alman kı· 
taları Finlandiya cephesinde kuv 
vetlf istihkamlar tarafından mü -
dafaa edilmekte olan Salla •ebri· 
ni iŞl?al ctmişlerdlr. 

Helsinki, 9 CA.A.I - Fın 
kumandanlığı tarafından bu ak -
şam neşredilen tebliğ: 

On ~ilyonlarla lnsan, yeryüı.Unde 
faşist barbarbğmın hiçbir izl kalma.. 
yıncaya kadar, hürriyete bİığlı dlğer, 
milleUeı·ıe birlikte mUcadeleye devam 
etmek huswnmdaki ııe.nıılmaz bir a 
zimle ilzenndc doğduktan topraklan 
mlidafııa etn:ıek için bir ~ adam gi

bi doğru.'mıı.tttaJır. .mır verilml~r. 

tngi.llz kU\-vetıerl başkum ndanı gene 
rs l \ 'i!son. Surıyc Fransız kumandanı 
general Ocntzocn, Bt•yrul şehrini 
açık şehir lltm etmesini raılyo ile uı. 

lep etmlgtlr. 

Cenubu şarki hududunda bilhas
sa ke,if ve topçu iz'aç fa liyeti 
olmuştur. Lnhdenpohda istikame· 
tinde ilerlemekte olan krt.alarımtz 
hududu aşarak JO kilometre de· 
rinliğind!' bir saha l.sgal VC' SPkıı 
topln bır çok mitralyöz ve silah 
iğtinam etmi lerdir. Sovyet muka· 
bil hücumlan heı tarafta dü rA· 
na alır zayiat verdir<>rek püskür· 
tülmfu tür. 

- Scıı zaten ha) attan, ne an· 
!arsın ki.. - Diyı:ı dudaklarını 
büktü - Alevlenmek istidadını 
g<lsteren mutıamma Musa K erim 
Hf~yin bir şakssıle sükun buldu. 

- Bugün sevgililer kU ü. tiiler. 
Pokerde şans vnr? 
Kağıtlan dağıttı. Oyun ~!adı. 

Ben de ;:ıtemediğim halde Felılıat 
la dans etmeğe rnzı oldum. 

Fakat Şe'hbal Hanmun mnir1eri 
oynamu lı bir ik<'re. ikinci partide 
Feıtıadı yine yanma çağırdı. Eği.. 
)l'rek kulağına sert sert bir şey 
!er ~ylerken Süzan Hanım bay. 
gın gözlerini sil:r.erek jifolosuna 
emretti: 

- Haydi go-..:llııı. sen NeclfL 
Hanıma l·efaknL et de Ferhad 
masaya otursun. Yoksa bizim o 
yun nltUst olac3k. 

I<'eruzan Bey kırıla döküle ye 
ı inden knlktı. Fakat 1''ertıad r;id. 
detle itiraz etti: 

- Ben bugüm poker oynamıya 
l.'ıığım! Canım dans etmek- isiyor: 

Salonda bir tango çalınıyordu. 
Feı had yanıma geldi. Yine ı Pddet 
nıediın, Fakat hu ~cfcr Tnyfurıın 
bana garlp garip baktığmı gördiım. 

l~ı tesi glinü Ler1.an Hanunn 
dıl\'etliydık. HE'pimiz vnk tinde gC'I 
oiğimlz hnld" nmmızdn Ferhad 
eksiktı. Vakit geçtikçe Şehbnl 
Hunun kolundaki snnte asabi nsa 
bi hir göz atryor<lıı. Nihayet salo 
•ıun kaprsmdan Ferhad görününee 

hep birden hayreUe yüzüne bak
trk. ı;eru; adam taınamiyle değ iş· 
mişti. Ne o alatarzan ;:açlar, nı:ı 
acı Dugla.'\ bıyıklar kalmu tı. Hay
retle onu bakan gfu.ler tebessüm· 
le bana çevrildiler. Hir gün bir 
münasebeUo sinema. artistlerine 
benzemek istiyen genc.;leıi tenkit 
\'olunda birkaç söz söylc lll iştim .. 
Hiç şüphesiz Fertıadm bu değ~ik 
llği, bu sözlerimi işitenlerc hatır· 
latmı olacaktı. ~E'Jıbal Hanım, 
yine köpürdü. Kendin! 1.aptede 
mlverek: 

--- Bütün şaınımızı kaybetıniş· 
siniz Ferhad Bey - dedi - tıp 
kı Knııunpasa futboleulanna ben· 

. . . ı 

z~ı ınrz . 
Le!"U\n H unun 

verdi: 
derhal cevap 

- Sizi tebrik ederim 
8€-y! .. Tam bir ıııporcu 

mız. 

Ferhad 
olmu 

Forhadın bu hali hoşuma git
medi dersem ynlan söylemiş olu· 
nım. Ona elimi uzatırken go7.tım 
Tayfunı ili5ti; dudaklarını ısırıyor 
nu. Bu sefer oyuna hepsi i tirfık 
etmiı;ıli. lt'erhad 1<ekingen ve ma
nalı bir ~ükfınla bir kÖf}eye sin
miştı. Şehbal Hanım sebepli e· 
b('psiz hrrc;m 'kahkahalar atıyor

dtı. 
Oyunun cok kızıştığı bir an, 

J~erznn Hanımın ~alona bitişik kü· 
cük odnnm açık kapısından bal•a. 
mnn hir cnil"lrsiımn l~n~ hal ır-

dıkt.an sonra kanapeyo u1.ıındığını 
gördüm. Kadmm üzerine bir fe. 
nalrk geldi zannederek hemen kil· 
c;:ük odaya. koştum: 

- Üzerinize bir fı>nahk mı 
geldi hanunef endi? - diye sor • 
<ium - mernk ettim aizi.. 

O, baygın gözlı>rlni süzer k: 
- Oh. hayn·! - dedi - te • 

şekkür ederim... Biraz başımı din 
!emek ist f'dim. Baksanıza kadın· 
cağız kısrak gibi durmaoan kişni. 
yor .. 

Let7.an Hanımın bacağına batır· 
dığı iğne meraknnı tahrik etmiş. 
ti: 

- Enjeksiyondan sonra rahat 
ettiniz mi bari hanmıefendi? -
d.iye sordum. -

o. manalı manalı gfü:ledni kırp 
tı: 

- Rahat etmek de ııöz mii? 
Sen i çapkın seni! Sanki anlıunıyor 
sun değil mi? 

- Müsekkin bir ilaç olacak .. 
- H em mfüı kkin hem muhar 

rik .. Bu ilac bir alemdir güzelim. 
R!r katresi bir ke~;r ummanı ya· 
ratır .. . 

- Şayanı hayret! 
Leruın Hanım elimi ate§ gibi 

yanan a\•uçlarmın içine aldı: 

- Hayat sade suya bil" çorba 
gibi yutulur mu yavı ucuğum? 
neı ~öyle .vanmıa otur da seninle 
dcrtle~oliın. 

( Dcrmm uar) 

8 temmuz akşamına kadar 41 
düşman tnrikı tahrip edilmiştir. 

Şark hududunda pltın mucibince 
harekfıt.a devıım edilmektedir. MU 
teaddit düşman mevkileri ve bU 
meyanda Repola, Voukkiniemi, 
K ontikki, I<ostnmes vcı Oulnnka 
r;f'lıirleri işgal edilmiştir. 

Deniz ku...,·vetl<>rlmiz son günler 
içinde beş dilşman gemi.si b:.ıtrı • 
nm lıırdır. Bunlardan ikisi büyük 
nakliye vapuru, biri bes bin tooı· 
la.toluk bir mayn tarn),cısıdır. Dı· 
ğer iki vapur da ciddi hasara uğ· 
ratıLmıstır. 

1'opçumuz durmadan Hanko mın 
tokasını dövC'rE"k dil man istlhk(ırrı 
larmı, t.anltlarını ve mUhhnmnt 
depolarını .tahrip etmiştir. 

Hava kuvvetlerimize mC'nsuP 
müte ddit \'C' mUhim ha\•a teJ;"k 
killlcrimiz düeman Uı} \"art' me' -
danlannda garlara, nakl yP tı en· 
lerine hticum etmişlerdir. g tenı· 
muz nJq,amına kadar tay~ arec·1c· 
rinıh: ve dafi bataryalanmı.z cen1· 
an 73 düsmnn tayyaresi imha t· 
miı,lcrdir. 

Bu müddet znıfında ynlnız 1 Fin 
tannresi Uslerine dönmE"mi..;; \C 

bunlardan birinin pilotu p:ı.rnşiıl· 
le atlamak sııretile kurtulmuştur. 

N .... 

,, 
a 

'Ji le 
Ulr 4 

b bti 

•• 



Mahkeme 
~alonlarında 

1000 liralık güz 
görümlüğü 

'Doktoru sevmiyordum. Ruhumu okşa
aycak bir tiple değildi. Evden kaçt!m 

yoz görümlUğümle radyo, altın 
ve bilezik vesaire aldım. ,, 

0NALTI, on yedi yaşl&rmda, 
1>yu çikota.ta · renkli, kı•ır krYir .ı.. 

h saçlı b!r zenci kızıydı. Kendisine 
1 denemezdi., fa.kat kıvrak blr vtı-

du ve şakrak bir Jıalf vardı. Ua.. 
ik çok da giy1mnl§tı • 
PoUsıe getlrlldlği aulb mahkemeal-

- Ha.ngl paranla? " 
- t>oktonın verdigi para ile ••• 
- NasılT 
- Doktorun verdiği parayla diyo-

rum, çUnkU bu paralan çalmadrm 
Doktor verdi bana.. 

-Ya?! .. 

ilaşGaşa ----....... __________________________ .,.,.,,. 

Bugününüzii f y
dalı geçirdiniz mi? 

GÜNLERi arkamızda bırak
tıkça, her geçen günün so

nunda o günü nasıl geçirdiğinizi 
düşünitnüz.. Dün, bu sutunu okudu
gunuz saatle bugün bu sütunu oku
duğunc..z saat aras la kalan z.a
ınanı na~ıl geçirdiniz? Faydalı mı? 
Faydanın §ahsınıza ait olmasın -

da zarar yok .. bu binnetice gene 
c.:.emiyetin faydasıdır. 

Günler aylar, yıllar biribirini ko
val<;;ıdikço biz, tarihimizin büsbü
fıin kapanacağı dakikaya biraz da-

na evvel yaklaşmış oluruz.. Maha
rf't odur ki her günümüzü gerek 
kendimiz, gerek cemiyet hesabına 
gamsız, kedersiz. ve çok faydalı ge
cırmekt·~ Bu mahareti, göstere
mezsek nrkamızda kalan yılların 
hasretini çekmeye başlar, bomboş 
~eçirdit?iuıiz. günler için acı ve hüs
ran duya,-ız. 

Buf(Üu ·;nüzden memnun değilse
niz, fa~ d,.,/, treçirmemisse,.,;z bunun 
yarın da tekerrür etmem eine bakı-
nrz. 

ŞEHRİN İÇİNDEN 
• 

kapımnda, aabirSJZ. aabınm: üç 
be§ yukarı do~yor, arada bir 

~ıwnadığt biristnln 6nUnde du
ak, bir nefeat.o en az dört aütwı-

- Elbette ya. Yanına çalışmag-a 

girdiğimin llçüncU gUnU bana vurul- A t •k l • d • • j • 
~:~ı.E:~~=:.:. hlç ayırmamağn b&§. n l a c l ar ş l m l ne l e geç z-
dlgl,:rg~. b~ gfln açUd• &nl -.1 n i g o r, merak etmez misiniz? kon~yordu. Hem de çok fa.sib 

&ilzel 'bir tUrkçe 11~ •.• 
Kendisınt getiren polisten aonıp 
dıtnna gött, Beyoğlunda bir 

torun yanında bl.zmetçilik yaptığı 
&. birkaç gtln evvel doktorun e_ 

c olmamasmdan l:ıtifadeyıe çek. 
deki 1700 lirayı o.şınnı§ vo orUı
llaybolmuş ... 

fhayet mtibıı§lrin 1prell llc mah
eye sokuldu. Gayet ııerbest ve yU. 

ken vUcudunım blitUn hatlarını 
Ydaııa koyan elA8tlki bir tavırla 

P1da.kl kalabalığı yararak hAkimin 
""3mda.ki ııraya oturdu. Hflkim ev 

tetkik ederken. o da daktilo bnya 

- ~kını kabul etmedim Bu ıscler 
benimıe evlenmek istediğini söyledL 
Yıılvardı, yakardı. Ben de acıdım. 
Kabul ec1 oründUm. Bunun tlzerine 
bana yU.ı. UmlUğti olarak 1000 lira 
'\'eı::dl. 

- Allah Allah": 
- BUtUn bir binlik kA.ğıttı. 
- Ya geriye kalan iOO Jlra? 
- Ondan l\iberlm yok Paranın 

hepsi bir blnlıkti. 
Fıı.kat dUşUndUm taşındım. Dok-

Birı, nesap biter bitmez çiğ köfte ile 
ısmarlayacağını söylüyor rakı 

KAPALIÇARŞIDA, bır o.ntıkacı 
dilkkAnındıın lçeriYf! girdim. 

lCu.}'tu bır k&,ıeye otunuı u§llk kılık. 

lı bir adam seslendi: 
·e istiyonun ! 

- Yo ... k! daıha okumadım! 
- Eh, öyleyse? 
- İçime doğdu! Zaten aııo vc11ş 

de kesat! 
- Hani !§in çokdu! 

- ısunıar çok para eder mi, acaba? 
- t-..'rbabmm ellndc, eloottc eder. 

Antlltacılık, h m merak, hem d 
layışn bağlı bir sanatt!r. 

an. 

- Malların17a yaınız maddi kıy-

SAYFA -3 

Fıkra 
:::::::::::::::1 

e aba it e kase 
B u~ nııtikacı, hlr ı.we dolW!IQ 

SakSCIUya tabatmı mapı.a. 
.ııınn:• gottınnck için bama.la 'lo'erlr. 

ı~ımı )Oldn gtdı ıiten hamalhk tK-.. 
rcUııl ödrmoınel\ için şi>yle btr tecı.. 
bir dıişünlir: 

Atıtılwcı - Hnnıal ı para mı M.. 
tl'nıln; ) okıı:ı s.-.na 1iç n:ı!lihnt mt "ttw 

re3lm? 
Hanını - l'ı\sltıat knrıı• doyur. 

nınz 1 I, no lap l ım! 

- Am ı.. bcıılru \creccğlnı ı. 

b tlcr Öl le dl soı.lerden değlldlr. 

GUn olur ld bin nltm d<'ğer! 

- Hın dl Ö) le i~. bu serer de böy 
Jı• gtt l!ı: nl dinllyoruın. 

- Blrlnel ıuslhatlm lfU: Züğürt. 
lük 71 nglnlJld<'n iyidir 
rummu. 

- Bunu kim bilmez ayol! 
- Acele etme: lklnrJ nftldhatt.nı 

dııha )MIULrıdır: R<>k rlıl; e\ltlUrt~ 

1) 1 d rlel'M' gene fnnnmıı ! 

- HUtUn bunlar bUdlğlm rJCl ler 
nrlmdn". n~nc ki biz 1.lktl IM'dava 
tn.5ıdık. 

- l'ok asıl l Uçüncü de! 
- Oldu olacalt onu da l~t.elhu 

Öl leyse! 

- l'11ya ) olculuk atlı 'Olculıık. 
tun !HA derlerse gene inanma., 

Hııınal hı lmıış kJ blltUn emckl6rt 
boı;a gfttl Hemen kOfeyt artmem.. 
elan fırt tmış: 

1 
- Eföndl, demi , bura) a bak• 

ıtU ı,fifenln içinde 811flam bir ~ 
tabakta bir iane kbe kaJdr derlene 
sakın sen de lnıuıma._ 

Harpten sonra dilnyada yeni blr 
~ah devri bıışlıyncn.jh eôlleınlyor, 

Karşılıklı fıal'JllOrden, tayyare bom. 
ba.rdımanlııroıdan BOıım tek ı;ağ-lam 
bir ir.sarı ktılarak hunun bövll!I o1aC'l& 
l:mr ~ıyorsan, sa.km h.-ı. •• ~ \nt,.._ 

dn ne tab:ık, nn ldl~ knldı. 
NASRETrlN 

hihiYeUı:ıl yazdnınış ve bekleme. 
bqlamll}tı. 'Birdenbire Mlrlmln 
tadı olduğu vcçhile karşısındaki 

toru sevmiyordum. Benim rubunıu ok 
ı:ııyacak tipte bir adam değildi. Tut.. 
tum, bir gUn evden kaçlım. Parayı 

bana hediye et~.ğl lçın geri \•enneklJ. 
ğlm neza.lretsizllk olurdu. Fazla UzUJ
mesin diye de habc>r vermedim. Yat. 
nız beni unutmasını, zlrn kendıslnl 

ecvmediğiml bildln-n bir İtt.ğıt bırak. 
tım. 

- sııg-ııemı ... 
Dedim ve mUe8Sf'fle 

dum. Muhatabım: 
8ahlblnl 

- Ne ge~er? 
~Ne bile)1m, öyle söylcyordum! 
- Harp çıkalıdanberi siftah cttiğı-

metlerini nazarı dikltate alarak mı ıra lıroı. Nlhnyet, blr Şam avizesl:ni gös

aöytemeğe fTI"&At vermiyen tt. 
iıune 9\18.ll ile ş&.§lrdı: 

Haydi bakalım, anlat! Naml 
dm paraları? 

•trbcı!t hali artık kalmaml§tı. 

•tnın kalın tonlu. aert. sest kendi. 
i bir kedi &ibl bÜ§mU§tU. Bir lkf 

nduktan eonra: 
Çalm&Qrnı ki, ~'mdlm .•• diyebn. 

Naaıı ça.lınamıpm? Yıt evinde 
unan paralar, radyolar, mobilyalar 
kil kumaşlar-· 

Paramla aldım. 

le diyorlar 
ktn" ailelerine yardım 

eaelesi hakkında 
bet a.ek.cr allelcrınc y'l.l'dtm için 
karartar alınırk<'n bu kararıarm 

lruVV'eUerimlzle hemtı.henk ol. 
ı ~rcih ederiz. Fakat ırulh ve 

Cin uunanında, çıkardığımız bazı 
ıvetıcrtn ana yaaaya a,şlltA.r suret.. 
uyınadrklannı gordUğtlmliz 'e sırf 
kaıı.unlan mlllt ml.'nfaate uygun 
alan yUzUnden bil'1 itiraz kabul 

- Eeee, sonra,? •• 

- Para bUtUn bir b!nllk kAfr{t ol-
duğundan bozdururken belki §Uphelt-. 
rılrlerdl. Doğruca bir radyocuya git. 
tim, 230 lirayn bUytlk bir radyo aldım 
böylece parayı bozdurdum Sonra 
131 liraya 22 ayar bir altın bilezik. 
evime de bir hayll mobilya aldım, dö
§edlm, dayadım. Fakat dediğim glbl 
doktor parayı bnna yllt görlimlUğü 
olarak vermttıU. Bunun hırııızlık nere. 
sinde? 

- Ama seni yakalatan doktorun 
kendiBi. Eğer böyle bir oey, olsaydı. 

- Olsaydı, değil, oldu efendim ..• 
- Orasını bilmem. Ben .ııenl ser. 

best bırakamıyacağım. Tevkif cd!.. 
yorum, derdini duruşmCLnda anlntır. 

sın? - 1;e mUba§lr işaret ederek -
alın ııunu serbest değildir, dedi. 

Genç zenci kızı tevkifhaneye g6.. 
turlilmek Uzcre koridordan geçirillr
kC'n, kırıta kırıta yUrliyor ve yanında. 
kl bir arkadaşına. şöyle söylUyordu: 

- Ne yapanıın karde§lm. A§k bu. 
Sevda yllzllnden lll3anm ba ına. neJer 
gelirmiş, neler. Bu da bir şey mi san.. 
kL-

ADl .. h"E MUHABUU 

Bır saat sonra gelır. 
Ce\·ııbını verdi ve elindeki ekmek -

ıe peyniri atıştırmağa devam ctt!: 
Diğer b:r dUkktuı.:ı. uğradım. Orada 

da ''patron., yoktu! ''rnadanuı.sı., ır. 
kına has ticari bir endişe ile, belki de 
yağlı bir müşteri k8çmasm. dil Unce
slle : 

- Şindl yellr, lat.enıa.n otur! 
Diyordu. 
Mad!ımaya: 

Sonra uğranın. 
Mukabel~lnde bulunarak soluğu 

dı~nia aldım ve gene, diğer bir dUk
kAna u~ım. Tubal değil mi? O.. 

nun da salılbl henUz lc§rlf etmem!f. 
ti! Halbuki, saat 9.30 du Herhalde. 
antikacı esnafı için, sabab geç olu.. 
yor(lu! 

Bir müddet oyalandıktan sonra, 
dördiln<.U bir kapıya müracaat ede
rek kısmetimi denemeğe karar ver. 
dlm. Bu defa. karşıma çıkan 'Kostan. 
tin Şaya efendi, ternlzlilt yaptığı için 
özUr diledi. "Sabnn sonu, ee.llmettlr,. 
d"ylp bekledim. Nihayet. LUbnanır 

antikıı. mütehassısı i~ ICıf edebilmek 
aandetine kavuştuk. Faknt Fakat, 
gazet...ci olduğUmu söyler aoylcmez. 
ndam<"nğız pek telA§landJ: 

- ~imdi işim C'Ok. Ba,vka bır {;'Ün 

konuş:ılmı. Hem Mıaırdan da mektup 
aldım. Canım bUtıbUtUn sıkıldı! 

- Hayrola? Mektupta fena hava. 
dlsler mi var? 

mlz yok. Tam bulmussun bizi gaz • 
tcye yı.zmanm sırasını ı Bir blklye 
''ardır: Adam, elin bir kadın geçir. 

- l ı Yazan: 1 

ısaSUı.Alaçam ı 
~~--~~~~ ........ --~----~-
mi~. Onun ile, tam yalnız kalaca#t 
sırada, arkadaııı seslenmiş· Fincanlar 
kınldı. diye ... rahatl kaçan Aşık da 
feryadı basmış: Çarşıda. çok ••. ııcn de 
nntlkacılardan bahsebnenin tam sı

rasını bubnuşsun! dlnUyen kim, ya.. 
hu? 

Her ne lse, otur bakalım. Belki a.. 
yağında blr uğur vardır! 
Üs~Une halılar konmuş bir iskemle. 

ye çöl<lUm. Koatantin Şaya efendiye, 
gUleryüzle: 

- Demek, mil§teril~rinlz hep ecn&

bi, öyle mi? 
Deıllm. 

- '.:0ğu ııeyyahlı. Ama, arhk ne 
vapur geliyor, ne de !J8rk tuhafiye.si. 
ne meraklı lnısanlnr. 

- ı::eyyahlar, en fazla nelere nığ. 
bet ederlerdi? 

Her §eye... mesel! işlemeli ter. 
ilk, zarnı fincan ,sırmaıı şal. sUnnet 
takkesi. kesme nargile, arbeak kan
dı! aedc! nalın gibi kendi memleket
lerin~ bulunmıyan, onlar !çın ynban_ 

tanmıız? 

- Tabii .• işçilik ve bır de kl.r DA. 
\e ederiz o kadar! 

- İyi ama, bakır tep.sı, dokmecI. 
ferde hır lira, siz~n dUkl•l.nmızda ylr. 
ml lira' bunun eebebl? 

- Eskidir. tarlht kıymetı vtırdır da 

.on~an' 

Bu. maddi bir deHl tHı •bit 
olur mu? 

- Erbabı anlar, canım! Hele, an. 
likanın sahibi, tarihi bir §Bhslyet. cı. 
tursa. .• 

- Ne gibi? 
- Me9elA. Solrullu Mehmet paşa.. 

nm kıhcı .•. 
- Sende mi yokııa? Çıkart. §UDU 

da bir göreyim! 

- Bırak şakayı! ne diyordum? Ha 
mat. t&rihl bir şahsiyete alt bulu
nursa ... 

- .Anladım. Mutıı.ı, para ediyor. 
Fakat, meaele.nl.n pUf noktaaı da bu. 
rada. Salı.lan malın nnUka olduğu. 

nu lsbat keyfiyeti, llfta kalıyor! 

- Onu, senin gıbl c:ahlller anla. 
mazi 

- Yahut, bcnını gibı cahlllcro, böy 
le aôylcyip sataraınız değll mı. 

Kostantln Şayaclendi, tl.dcta kızml§ 
u: 

- Neyae, danlma .. 
Dıycrek IA.fı değiştirmek lüzumunu 

lıuıetUm. 

Ama, o, iznhata girişti. önUme 

terdi: 
- Bak, fiyatını yazıyor, dedi, Tam 

180 Ural Şu tavanda. gördllğ(ln bUytlk 
kandil, bunun tıpkı aynıdır. Çı!tart 

elll Ura §imdi vereyim sana! 
ôztır diledim: 

- Ben, sade cahil değilim. A)'Ul 
zamanda. ztlğllrdUm. Ama, antika 
meraklısı bir za.ta rııstgcllrscm, seni 
tavslye ederim. IAkln, pek merak 
ett.Jm: 180 ıırauk malı. neye 50 liraya 
veriyorsun? Sabah sabah. btı bol -.. 
scd.cn lkramm sebebi ne? 

- Söyledim ya, ~ yok! §U bıu:p 

bir bitse... 
KostanUn Şayaefcndi, biraz d~ 

dü.. Smıra. Adeta yerinden tırbyarak 
sordu: 

- Sen, gazot.edsuı, bllırsin? haıp, 
daba ne kadar sürecek. acaba?. 

Onu bilmiyordum, ama muhatabl.. 
mm pek aabırmzlaııdığmı biliyordum.. 
Onun !çln, yakm bir btik.bale t,aret 
etUm: 

- Bir sene! 
La.kin, Kostantin Şaya efendi, 915.. 

ztlıne inanmadı: 

- Hiç r.annetmem, dedi. DOnyan:aı 
ba§ma çöken bu filet, be§ ..aedtD -. 
vel biteceğe bcnz mlyor! 

Ben, b1r senelik vaade de :aıraı: et. 
tim. O zaman, Ltlbnanlt anUkacı, '11!1' 
az keyiflendi: 

- 1nşa1ıah. ded1ğin Ç!br.. o ... 
ına_n, gel bana: Sana, çiğ kMe Ue :tılr 
rakı içi reyim! dedi. 

SA.BlH Al (.. Uf cı o}aı:ı ~yaya ..... 

iğlıntz hal~. bugUn harp iÇınde, 
htaç. asker ailelerine yardım yolu- 1 

&Ç8ıeakolan ve201nci asrmsllra-l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll 
nıeriyet mevldine geçmeai ıtzım. 

bir katalog koydu, say!ala.rmı kartf-

en: kanun Uzerinde maksadı lehli. ! 
dUşUrccck mUnakaplara (bu 1 

altatalar h&klı dahi olsalar) gır. 
izi doğ'l'UllU maalahata muvafık : 
uyoruz. 
krimızı teyit etmek içln de hu
katdelerini.n değ~I cııular'-

ba§VUl"llrak diyoruz k1, zaruret.. 
memnu olan eeyleri mllbeh kılar. 1 

- Ollaat BUian {Tuvirl Efkir) 

* * * 
·ıenciler hakkında 
"r &dam riiya gormu~. Bir nwJ,.,k 
bot1uğuQda muauam bir danıl 

comalda doiatQor. Sormue: 
Senin lüımııetia aecllr ': 
l'ttliD.ünde 'Ulemadan biri..._ 

verecek oluna ben de bu ~-11 
bir kfllfl vururana. Hlzmettm 

•• imdi.) c kadar bir ha.) il dRnıl 

ııı olamk.8tn. 
elek, 1ııg ııevkl bir defa otfıtm tat.. 

I~ itin: 
Eğm- bir kere \'nrmU$1Nlm @Hm 

"rn.. yenıinile temin etml • 
u flkra ulemanın ha ıs olduğu ve 
clye para vennedlğl manasına al 

Böy&e dilşll.Llnwk "dliıl" '\'e 

ntdc,a ~tt vennenlCktedlr. 
stanbuı dilenellerlnl kalclınnak ls-
01'1l41., llW'leğe davul ~aldırmtya1rm. 

NI) azl Ahmet (V8kıt) 

Bir loş gecesi. 
Sokakta bir ktrış 
Tipi .. 
Fırtına .. 
Yollar ıssı~ 

kar var 

Matbaadan eve geldiğim za. 
ınan sırsıklam rslanmı:ştJm. 

Kapıdan içeriye girer girmez. 
hizmetçi karşmıa çıktı: 

- Aman bayım. soyunmayı. 

ruz .. Akşamdan iki kere telef on. 
la sizi aradılar ve lbu gere her
halde Acısu sokağında Saadet 
apartmanına gebnenizı rica etti. 
ler. 

Çok yorgundum. Fakat. bu 
ha:beri alınca düşündüm: 

- Saadet apartmanında eski 
dostlarımızdan Dr. Cevdet Ak
gün ailesi oturuyôr. Beni tele. 
fonla iki kere artyrşlarmm mü· 
him bir ee'bebi oıea gerek. 

Ten:; yüzüne döndüm .. 
Sokakta yüzümü kamçdayan 

soğuk ve karlı llıir rüzgarla bo
ğuşarak, Maçkada Acısu sokağı. 
na güçlükle gidebildim. 

Satdet apartmanının üçüncü 
katma vardığım zaman. vücudu. 
mun her yeri dayak yemiş 
gibi - sızlayordiı. 
Kapıyı tereddütle çaldım. 
Dr. Cevdet acaba böyle pis bir 

havada, üst üste neden aramıştı? 
Kafamda beliren bin bir ihti. 

maiden iki tanesini çok kuvvetlı 
buluyordum: Hastalık ve hapıs. 

Dr. Cevadın kayın valdesi çok 
ihtiyardı .• Sık sık hastaltmrdı. 
Bu, birinci ihtimal !kincisi de 
doktorun kendisiyle alakadardı: 

Ceza mahkemesinde bir tokat 
hadisesinden bir hafta ihapse 
mahklım olmuştu. Aeaba temyiz 
bu hükmü tasdik mi etmişti? 

Bunları düşünerek merdiven 
başında beklerken kapı &çrldı; 
Dr. Cevd~ti bird~nbire karşımda 
gördüm. 

- Aman azizim, dedi, bu ha. 
veda zahmet verdim ama .. Kusu
ra bakma. Çok müşkül bir vazı. 
yetteydim.. Sana şiddetle ihti· 
yacım var. 

İçeri girdim .. 
Doktor çok heyecanlıydı .. Ko

ridorda kulağıma şu iki kelimeyi 
fısıldadı: 

- Leyla çıldırdı .. 
Birdenbire şaşaladrm · 
- Ne diyorsun, doktorcu. 

ğum,. Leyla çıldırdı mı? 
Dr. Cevdetin bir kusuru var. 

dı: Biraz mübalfl.ğacıydı. 
- Aman doktor, dedim, Leyla 

çıldıracak bir kız değil. Mutlaka 
bir şeye sinirlenmiştir. 

Cevdet: 
- Hayır, dedi. mübalağa edi· 

yorum 7..annetme.. Onu yattığı 
karyolaya güç.lüle ıbağladık. Ya. 
rın sabah timarh~ götüre. 
ceğiz. Fakat. bu gece sabaha 
kadar senin gibi bir arkadaşa ih. 
tiyacnn var. Burada yalnız ka
lırsam benim çıkhmıam da 
muhtemeldir. 

Dr. Ccvdetin saçları dıkilmiş. 
ti. Rengi lbalmumu gil>i sararmış. 
ve gözleri dolmuş bir halde, di> 
lerinin üstünde güçlükle durabil
diğini haediyerdum. 

Vaziyeti çok ciddi görünce te. 
sclliye çahştnn: 

- Herhalde lbir sinir buhranı. 
dır .. . Merak etmeyin. Bu ~ 
uyursa, inirleri yatrşır.. Süku. 
net bulur Yann sabah bir şe} i 
kalmaz. 

Leyltının yattığı odanın kapı. 
sı önünde durduk.. Aralıktan 
baktrm.. Leylayı arka ti :ü kar
yolaya yatırmışlar ve kollarını 
bacaklarını karyolanın demırle. 
rine iple iyice sarmışlardı. 

Dr. Cevdet iyi bir dahilıyccİ}· 
di. Kızı Leylayı büyük bir ihti· 
marnla yctiştirmiııti. Leyla yirmı 
yaşını yeni bitirmiş, kült.Urlü, 
temiz kalbli mütevazi ve <:Ok 
güzel ıbir kızdı. 

Bütiip insaıılık vasıflanm 
şahsında topla:mı.ş böyle ince ve 
kültürlü lbir kızın birdenbire ak
lını oynatmasında ne ebep ola . 
bilirdi? 

Doktora sordum: 
- Bu cİf\netin scl>ebmi sen 

elbette bilirsin? Teşhisin nedir? 
- Hiç bir şey azizim .. Hiç bir 

şey. Sıhhati yerinde.. Muhake. 
mesi. hafızası kuvveti. Uzağı go
ren kabiliyeti gittikçe inkiııaf e. 
den soğukkanlı lbir kızdır Leyla. 
Meydanda hiç lbir sebep yok. 

B6yle ~ lazl!lrm dertleırinı 
anneleri daha ;,; bUiT. Annelri 
ne diyor? 

- lşin :köt.ü tarafı, annesmin 

evde olmamasıdır. Mediha :ihti. 
yar dadısiyle beraber dün ~ 
smı yani kayın.pederimi ziyaret 
etmek üze.re Kayscriye hareket 
etti. Zavallmm bir şeyden habe. 
ri yok. 

- Gıderken, ana kı:z ar.ısında 
bir gürültü falan oldu mu aca.ba? 

- Bu lbeniın de aklıma geldi .. 
Hizme1';iye sordum: ''Ôpü,serelk 
ayrıldıfar, beyefendi!" dedi. za. 
ten sen onların, ana kız gıbi de. 
ğil, ıki kardeş gibi sev· tıklerini 
pek"dla bilirsin! 

Koridorda yava.ı yavw: konu
su~ orduk. 
- Şimdi ne yapmnk fikrındesın? 

Dedim. Doktor: 
Tamnmiyle cinnet alfumi 

gösterdi. Birdenbire, durup Ju. 
rurken kahkahalarla gülmeğe 
sonra bardaltlnrı. ta.baklan et 
rafa fırlatrp kırmnğn b:ı.s a 
Bu hali süra'tle ilerledı.. Oda
nın balkonuna koetu: 'Şu µ1 ıı 
ne kadar güzel.. Haydi gcJin"z, 
hep birlikte ylızc un!"' d yerek 
k ~dini penccrC'den atacağı sıra. 
da kolundan ~ akaln.drm.. Zorla 
yatağına yatırdım.. Bir buçuk 
saat mütemadiyen bağırdı .. Bir 
kaç doktor arkadaş çağırdım .• 
gC'ldiler ve lbir kelime ile ''çıJdrr .. 
nmı" deye teşhis koydular.. Kcta 
hma mC~kkin bir ~TliP-'lrnivorı 
yaparak güçlükle u~ uttuk. 

(Devamı •mr) 

\ 

•• 
.ı 



A 
Kürek teşvik yarışları 
lstanbul Su Sporlan Ajanlı- Yabancı ~·e Yerli KadJkö~ askerllk 

ğından: şubt>lerlndcn. 

1 - Bölgemiz kürek teşvik l -- 337 ve bu doğumlularla mua. • B1I lnıpı>na ekleaerdl ctıı~ 
vanslarının birincisi 13 temmuz mele gören eratın 11or yoklamaları 
J ~ 9 temmuz 941 tarihinden itibaren ~erme UAnlan r. Soll DaldkMIA r' pazar günü Kanlıca ile Bebek a. ~ 
rasında yapılacakttr. asker.ik §UbeSi binasında başlanın~ run: ·~ı~ıar. ltTteame ıı,I 

2 - Milsabakalara tam saat tır. 19_,_ı;..941 gUnline kadar devam e. ciaderea elı:wyacalanl aalatu 

15 de başlanacaktır. lecektir. 1 -a llııltte .. ~ Mlttııleri&J lııll~ 
3 - Toplantı mahalli olarak 2 - Yoklama günleri pazartesi, çar ıen IAaıa.) 

tesbit edilen Bebekte Galata.cıa. şamba ve cuma günleridir 
ray denizcilik lokaliönünde klüp- 3 - Öğleden evvel yerlilerin ve bt. Evlenme teklifler. 
lerin muayyen saatten evvel bu. ıeden ı;onra da Kadıköy, üskUdar ve 
Iunmaları lazımdır. Beykoz kazalan dahilinde ikamet e. 

.. il. 
Polis Marbl amirinin oda. 

amdan cıkarken bu gece mü. 
him şeyler olacağı :çi. e doğ. 
du. Bu gece 'lıpkı pol.s ro
manle.rmdaki gecelere ben. 
ziyecek,. O, pencereleri kam 
çılayan ayğmuru dinliye din. 
liye sabaha kadar neler ola. 
cağını dütünüyor. Ve dudak 
lannda memnun bir tebes. 
aümle hükmünü veriyor: Ha. 
zırlanan büyük hadiseyi ben 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 4 _Sporcu adedini artırmak den yabancı eratın yoklamaları yapı-
. d b. ·· ··ıt·· ler var mı Dı·n? gayesiyle bu yarışlara klüpleri. ıacaktır. 

sı arkasın a ır gutu u ••. a. mizin istedikleri kadar tekne ile 4 - Her mUkellct bemberindc nU.. 
yak ~esleri ••• belki c!e birisi - Hayır, hiçbir !ey yok.. iştirakleri c:erbest bırakxlm:ştır. !us züzdam ikamet ves.lkas. ve tahsil 
heyecanlı bir haber vermeğe başka ne olmasını istiyorsu- 5 _ Hakemler: Baş hakem de bulunanların okullarından alacak. 
geliyor. nuz? Rıza Sueri - Hakem Bekir Ra- ıarı ı:.ths!l vesikalarlle beraber şube. 

Daireye giren~üfettiş Li. - Beni görmek için hiç cur - Efdal Nöğan - Nedim ye gelmeleri. 
d" kimse geldi mi? Ulhatur - İsmail Dalyancı - 15 - Tabip, Veteriner fakUltesi, ec-
ır. l d. Bedri - Nedim Özğen - Nuri zacı Vt! diş tabip okullarından bu yıl 

- Başkomiser, görünüşe - Hayır kimse geme ı. Bosut - Arif Sporel . mezun oıanl:ı.rla askerllğinf' karar ve. 
göre bana verecek havadis. - Kısa boylu birİ$i de ge) Saba komiseri: İbrahim Kel. rilmiş ı.abip, mühendis. kimyager. 
lerinız var, ehemmiyetli şey. medi mi? le.. eczacı ve dl§ tabibi sınıfıı.a ayrılmış 
ler mi? Birisi yazıhanenin kapısı. ---<>- bulıuıar.lorın 15 temmuz 941 tarihine 

_ Evet•müfettiş. na vurdu ve müfetti~ sustu. Bisiklet Yarışı kadar askerlik şubemize mU:-acaat 

K d• etmeıen. 
Din knşlarmı çaltı. en ı. - Giriniz. Bakırköy Hal1a;;vinden: Evi. 6 _ 337 doğ'Jmlu ve bu doğumlular 

sine verilecek haberler ol. Eşik üzerinde bit polis miz tarafından 13.7.941 pazar ıa muameley tabi erattan taşrada bu.. 
4 dğunu Li nasıl biliyor? Ne. gözüktü, şaşkın bir tavırla günü kazamızdahilinde bir bi. !unanlnrm bulundukları mahallin as .. 

siklet yarıcı tertip edilmiştir. 

çözeceğim. 

SAAT DÔRDO ON Üç reden ög-·rendi? müfettişe baktı. "' kerl!k eubclcrine müracaat ederek 
Yar.şlarda derece alanlara mü. 

GEÇiYOR Asyalı pencereye yakla§tı - Nasıl, siz bura.da mısı. kaf at verilecektir. İsteklilerin yoklamalarını yaptırmaları 
k d 1 

·ı ? 7 Bu llA.nm davetiye yl'rine geı;e. 

& •komiser Dic, masası ve sarı istorun or on arı e nız . halkevine müracaatları. ,. cet;1 :Ilın olunur. 
batında oturmu§, garip bir dalgın dalgın oynamağa baş - Evet, lıiraz evvel gel. Y€'rli Eminönü Aıı. Şubesinden. 
takım hülyalar içinde ken. ladı. dim. Yoksa buna canınız mı Yeni Neşriyat: ~ağıda adları yazılı yedek subay. 
dinden geçmiştir. Çatık kaş. - Bu haberleri söylemek sıkıldı? ıarm kayıtları tetkik edilmek ü.:ıre 
lan ve dudaklarının kenarın lutfunda bulunur musunuz - Hayır, fakat ~izi gör. Yalancılar ntüus cUzdanlarile ve ellerindeki vesi-
daki sert kıvrım, dü~ündüğü Din. mek · s'dyen birisi geldi de... Yazan: l. GALİP AROA:S kalar!a fUbcye müracaatları. 

k k b N l b
• d ? k tl tk"' Diş 'l.abib! Tğın. Abdurrauf oğlu 

-lerin rok ag-ır olduğuna - Gece yarısını ır eş - ası ır a am. Tiyatromuzun ıyme i sana ıır 
~-.. ;ı- h Ih b 1 ve muharriri 1 .Galip Arcanın ev- Abdülgani 321 Adana (41592). 
delalet ediyor. Ünündeki def geçe Sen • Ceymis as\ane.. - tiyar, kısa oyu, u. velce tstanbul Şehir Tiyatrosunda Piyade Tğm. H. Haşim oğlu tsmail 
terin beyaz sayfası üzerinde sinden Davit Kollar&onun ö. fak tefek birisi ••• bir yahudi "İki kere ikl,, isml ile oynan.m;,ş Naci P23 Eminonu (416!>2). 

' gecenin hadiseleri kati keli. lümü haber verildi. olsa gerf:k... olan bu eseri Yedigün Matbaası Piyade Tğm. M. Abdülhayir oğlu 

• Ya§ 20, liseden yeni mezun oltı: 
bir genç, yUksek tahsiline devaııı 
rasmda kendisine arkadaş olabil~ 
güzel, mUtenaslp vUcutlu bir bS)'f' 
la evlenmek istemektedir. Fotoğtf' 
(Türev 13) remzine mUracaat • 211 

• Ya., 27, boy ıs•. kilo 75, kutıı' 
mUtenaslp vücutlu. g' zel, tcmiZ f 

lAkıı, vicdanlı, kimsesiz dul bir b' 
evllnmck istemektedir. Hayat aP 
da§mrn gcçindlrebilecek bir ııı' 
ve iyi bir meslek sahibi olması te 
sebeblerlndendir. (GUler) re~ 
mUracaat • 215 

I § ve ışçı arayanlar: 

• 2().23 yaşlarında gcııç bir 1' 
bayanı mürı:bbiyellk yapm9.k bir 
lkl ı;o::ı.ğa bakmak istemektedir. 11 
rilbelidır, clınde iyi hizmet vcs!1<8 

vardır. Taşraya da gider. tstıyeı.ıl 
Feril<ö.}ilnde ikinci baruthane es 
sinde O? numarada GUlizar adl'f" 
aıUracaa tlan. 

• rurlcçe, fransızca ve muıceııV 
almanca .ve daktilo bilen gene b~~ 
yan .ş aramaktadır. tRekı ~ 
müracaat. 

• üı.ıverslteye devam eden çol' 
ingU!ı.ce bilen bir genç İstanbul~ 
kın h!r myesses(;dc vazife araııı 
dır. Ucuzca ingillzcc dersleri de 
(H.M. 19. Ağustos) remzine ııııır' meler le ve kısa cümlelerle - Kim haber verdi Din? - Beni niçin görmek iste. tarafından kitap halinde neşredil· M. MUnlr 322 EminönU v11730). 

Yazılıdır. - Gece servisi başasista. diğini size söyledi mi? mlştir. Sahnem.izin olduğu kadar Piyade Tğm. M. Arif oğlu M. Cev. at. ~ 
tiyatro edebiyatmıızm da. unutul- 323 Edl (41906) • Orta 8 incı smıf! ailevi ..,. 

Saat üçü kıkr he§ geçiyor: nı. - Hayır, sadece sizi gör- m.az bir eseri olarak kalacak olan det rne · ıer doıayısile bırakmak mecbUri>" 
K.landon An Sürey merkezi - Ala batka hadiseler de mek istediğini söyledi. Ona bu eser piyesi seyretmiş olanlar Fatlb Aııkcrllk Şube&lnden: de ka!!in 338 doğumlu mUkemnıeI 

1 H d al ? burada olmadıg-ınızı so··yle. tarafından sabırs-.lıkla bekleni- s. 15• Hs. Me. Dursun Oğ. Ahmet til bll ve h b k vv uı ol~ le efon etlİ. a ise: tı saat var ini• u. rop Dağ (1878) çok acele şubeye mU o ır esa ı U e ıJ 
ıik gece devrl.yesı· yapmakla - Evet müfetti•; Klando. dim. Zira geldig-inizi... • yordu. Tiyatro meraklılarına. kita- genç l.e aramaktadır. tK.U.) re 

k 
:rl d .k. - 1 but•· racaati !l!n olu:ıur. mUracaat. 

S.. k E t t 1 bm çıktıgıru müjde er ve un o-me•gul olan polis Marbl saat nan urey ara o un an ı ı - ve , eve , sonra ne o. . Beyoğlu Yer!. Askerlik Şubesinden: • orta mft•unu 33 ya•mda. JJ 
s kuyucularnnıza tavsiye ederız. ~ .. 

üçe doğru Old Ok Hal par. telefon geldi. Birinci telefo. du? Bu sene l'ıp Fa.killtesl ve Veteri. liklı:ı lli§iğl olmıyan eski ya.zııarı 

kının kapısı O
··nu··nde yatmı• nu ürü otuz dört gece aldık. - Sizin burada olmadıg""ı. ~ ........... ~ .. ·rı:==· ................ ~ ner Fakilltesinden eczacı ve diş ta- blr genç tş aramaktadır. oaıctl1° 

s: 3 ........... ••• • ................. bibi okulları ile Üniversite fen !akU1. at. 
bir otonıobil gönnüııtür. O. Komiser... mzı söyleyince zavallı ada .... Doktor Hıl•ı Bakım .. bilir. (B. K.) remzine müracn ..ı s .. .,,. ... tesl klmya §Ubesinden neş'et edenle- k •- kttll' 

\omobilı·n plakası yok. Kul. Mariba Li plakasız otomo. ma b5r ııeyler oldu. Başkomi. : •• : DahlUye mUtc.baıısrsı !i • Bir yUkse mUhend ... me 
b·ı "k• . k h • s rln Temmuzun ilk yansında son yok. lebesl tahsiline devam edebuınc.sl 

lanau adama dair hiçbir ize ı hı ayesme ço e emmı. seri gorup ona söylemesini !! Taksim: Tall.mbane i! ıamaıarı yapılacağı ve askerliğine ka- 1 tlll 

t . .. .. a· K • • d. .... k" h b • ii Gllııg~r· Ap. :,: ril l b:ıbetl k . kl! ı tatilde ÇRlI§mak mecbur ye rf raslgelinmemi§. Fazla tafai. ye vermıt gorunme ı. omı ıste ıgım va ıt a er ver gı. t: ! rar ve en er tc as en~ n. Her ifl kabul edcbll!r. lstiyenl~ 

1 l D • 1 tt ki ·· b• h il d M h kk k li Berglln öğleden sonra :. gı veteriner kllnlğindc Ağustosun Dl· , ... 
a""t :nu··ıemmı·m ma um· at ı·s. ser ın an a ı arıııın mu- ı a•ını sa a ı. u a a •• ... .. yazıye dersler! de verebilir. ' - ı f · l k d ed x r::::::::r.~::::::-.:::::==::::::::::.. •• ::::; rinde bulunacak veçhlle sevk edlle.

1 tendi. Komiser bizzat hadise ett1~i a a a ~ r etm iği~.i sizinle konupnak istiyor bu ceklerl llln olunur. için) remzine mUracaaL 

Yerine gitmek üzere olduğu. çah.uk farkettı, bu mesele u.- adam. • Kasa idaresinde tecrUbell ı~ J d f N• • b • 1 k EmlnönU Askerllk vubeslııdcn. sızca bilen bir bayan t.lcaretb 
nu süyledi. zerm e uzun uza ıya \a sı. - ıçın enım e onuf- GOZ MUTEHASSISI ı - Yd. Top. Tğm. Osman oğlu de busust ve mUesseseıerde !f 

Saat dördü beş geçiyor: iat vermedi; sadece komise. mak istiyor? Kemal Tarkan Abdurmhman Hcscloğlu (48242) maktadır. Galata posta kutu&,, 
Klanden An Sürey merkezi 1 rin bir keşfi üzerine müfetti- - Zannedersem size Old Pazardan tngka, her gün 2 - Yd. P. Atğm. Ali oğlu Ragıp da s. N. n mUracaaUarı. rıe1' 
telefon etti. Hadise: polis şin nazarı dikkatim celbetti: Ok Hal işinden bahsedecek. G Güder (37969> vercblllr. 
Marbl tarafından görülen Kan lekesi. Zira bana bu itle uğra~an ö LEDEN SONRA 3 - Yd. Topçu Tğm. HUseyln or;ıı • tstanbulda fakir bir aııentıı 

1 - Taksim, Kamer Palas AbdUlbakl Tan (41979) mayı Sl'Ven kimsesiz blr ı;ocu~ 
yanmış araba ortadan kay. Mariba Li omuz arını silk. müfettişin kim olduğunu sor J nci kat 4-Yö.Lv.Tğm. Yusuf Cemal og-lu Ni d!Bini nıanevt evıa.t yapacak, >1t 
boldu. Hadise mahallinde ti ve haşkomisere döndü: du. Telefon: 49818 hat Cemal Akçlt (39118) acele şube. tahs''lne devamında yardım "' 
kocııser yanan arabanın en. - Başka söyliyeceğin şey (Devamı ı·ar) m!ze mUracaatları ua.n olunur. zengin ve hayır seven bir zat nrfi 

~nnıkaldı~aküzNeLoL~------------1·~--------------------··-------~--------------~ta~~K~d~~rU~~m~ 

1 1 
ve Karakter sah!bJ, çalışkan. 

dradan bir yardım otomobi. H • k ,,. zamlı, okumayı sı:ıver bir TUr1' • 
linin gelmit olduğuuu göste. l age Başdo··ndu··ru··cu·· Nakleden: L. L. ğudur. (S.S.B. ı remzlne mUr&:r-
ren ~azı izler bulmuştur. Ko.. • Pel: tyl inglllzce bilen / 
miser B yolu üzerinde O!d I•---· •---• •---• •mmı::9=-• site müdavimi bir ~nç kız .e 

Akşam ilstü, köpeğiyle beraber oraya bıraktı. Ondan sonra, yolu. lcrl verir. (B. 491 remzine mUI"' Ok Halden dört mil uzak\a kokulu kadın talebeye.müsait !!yatıa ı.nguızce.,t 
bir kan lekesi keşfettiğini de bir dola.şmağa. çıloruştı. Yol, r:ehir na devam etti: 
haber vermiştir. den uzaklaşıyor ve ISSIZ bir hal· Tabanca. sesinin arka taraftan 

Komisere bu hadiseye da.. de koruluğa kadar gidiyordu. doğru geldiğini hatırlıyordu. E· 
ir tahkikata baılaması bildi. Kilisenin saati bir "yarım,, sasen, katil önlerine çıkmış olsay-
rildi. Leaterhat, Kopham, çaldı. Skot düşündü: dı Çinğ görlir ve havlardı. Katil 
Ripley, Guilford, Salford, ''Kaç acaba? Dördü geçmiştir, herhalde evvelii. onların önünde 
Şere, Dorğıng merkezlerile beş buçuk olacak . ., bulunup, Skotla köpek onu geçtik· 
cenup ve garp banliyö istas. Kfüsenin yanında idi, başını kal ten sonra arkada kalmış da ola· 
yonlarına malumat verildi. dırıp saate bakamazdı. Başını kal mazdı: Bu takdirde Skot, muhalt-

l§te etrafını saran karan. ıiınp saate bakmazdı. Ba§ıru kal- kak kaUlin ayak sesini if:itecekt.i. 
lık ve endişeli hava içerisin. rem ezdi: Çünkü kördü. Köpeği öldüren adamın arkada 
de başkomiser Din hu iki Onu bu yolda, zlnc:ıinden tut. olduğu muhakkaktı. Onun için, 
vakayı düşünüyor. Bu gece tuğu köpeği id'.lre ediyordu. Çinğ Skot, dönmüıı, geldikleri tarafa 
mühim bir !ey olmadı. Kim. öyle al·şmıştı ki, efendisini nere· doğru gidiyordu. 
se polisten yardım istemedi. ye götüreceğini, yolun ilzerlne çı· 
Yalmz bir araba bir ağaca kan bir taşa çarpmaktan onu kUl" 
çarptı ve ateş aldı. Bu işte ! taracağmr bilirdi. Kar§ıdan bir o· 
muammaya benzer bir şey tomobil, blr araba çıksa, daha se. 
yok ki ... arabanın sahibi Lon si işlLlmcdcn ilemen gider ve 
drada bir garaja telefon e- hnvlıyarak haber vermekle bcra· 
derek arabasının enkazını her, yolun kenarına kaçar, Skotu min ettiği yerde köpeğini buldu, daha ziyade alil bir vaziyette bu· 
kaldırtmıştır. Bu işte gayri. o tarafa çekerdi. kucakladı: lunuyordu. Kendis'.ne yol göste. 
tahii ne var! Gene öyle gidiyorlardı. Yol bu Elınc evvela sıcalt bir şey gel- ren, onu idare eden arkadaşım 

Fakat yol üzerindf kan Je. aksam her zamankinden daha ten di. Bu, zavnlh hayvanın yarasın. da kaybetmişti. 
kesı , ar. Soııra bu lıadise ha, idi. Otomobil, araba hiç geç· dan akan kanlardı. Skot, se\·gi!i Hangi istikamete gideceğini bil
Old Ok Hal kapısırcla olmuş memişti. Tanıdığa da rast gelme- köpeğini kimin vurduğunu araştır mediği için, bir an dört bir tara-

rni5lerd1. mağa lilzum görmeden evvel, hay- fına döndü, sonra; tabanca sesinin 
tur. Arabanın pl~.kası da 
yok ••. işte bu noktalar başko. Skot bir ıslık tutturmuş, yavaş vamn ölfip ölmediğini merak edl. geldiğini tahmin ettiği tarafa doğ 
miser Dine esrarlı b,r hadise yavaş ylirUyor, baz~n köpC'ği ıle yordu: ru koşa koşa ilerledi. Fakat, bir· 

bir iki latife edi.}ordu. Şimdi elinde, kıpırdnmadc. du· denbire durdu: 
ile karşı karıııya olduğu hiE-,. ran ve üzerine bula.şan kanları Kucağındaki köpeğini ne yapa-
sini veriyor. Arabafjın niçin Birdenbire bir tabanca sesı. yavaş yavaş soğuyan hayvanın caktı? Onu, elinde evine kadar 
plakasız olabileceğ~'"'li de dü. Tabanca yanıba§larmJa patla· göğsUnU kulağına yaklaştırdı, d,n- götüremezdi. Bundan başka, şimdi 
tünüyor ve kan lekesini yol mrştı. ledi: onun yapmak istediği şey, köpeği 

* * * 

-- Köpeğinizi öldüren adamı 

biliyorum. 
- Sal.i mi? 
- Fakat, ben zavall; adama. 
- Evet. 
- Klnı?. 
Skotia Jr.onuşan kadm sesi bi· 

raz daha vavaşlıyart.k cevnp ver
w: 

-- lı:m!nı öğrenm•k a!zin için 
:-.or bir §ey d'3ğil. Birazdan öğre -
ni.nıiniz. Yamız, size §lmdJ oıwn 

rflrede bul:.m~luğunu gösterebili
rim. 

Skot, kar§ısmda görmediği, 

faknt tall; sesin! işittiği kadına 

tc12e~k;ir eltı. ı3u yabancı kadın, 

tabanca sesini ;şitmie, köpeğin öl 
dilğti11:.ı ve onu Cildürt;ı adamı gör 

üzerinde görür gibi oluyor. O anda köpek bir ç·ğlık kopar- Çinğ ölmUştU. niı:ı katllıni bulmaktı .. 
Ba iki iz acaba aynı vakaya mıı;; ve sonra sesi kesilmişti. O znman deli gibi oldu. Fakat Elleriyle yolun kenarında ~i· BeraLer yurüyorlnrdı. 
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mı ait? Bunlar araıında ne Skot hemen "'ere eğildi. Tah- ne ''a.pa.bilirdi? Simdi eskisinden menlik bir yer a.vl?'arak, köpeg-i (S ) ~ibi bir bağ var? · J J ·~ J cınu Yl"ln ~0·13 ::ı 
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