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B 1R ta.ıaft.an Alman tebliği 

§ark cephesinde harp !ın
reketlerinln son 1,1lddct snfhn ma 
girdiğini, iki taroftan <lokuz mil
Yon askerin ~rpL5JIUl.kt.ıı olduj;'llnu 
hlldlriyor; diğer taraft n To~tl'O
dan gelen aj:ıns haberleri Japon• 
~ada yeni knJılncnin tekrar prcn 
Konoyenln riya eti altınıla ol~~k 
ntlifrltlcrden tc§ekkül ettıginl 
gösteriyor. 

Bu iki mühim hfı.dlse arasında 
ki münasebeti i aret ctrneğe ha
cet yotur. Resmi Alman tebliğirJ ı 
iddia ettiğı §Ckilde önümiizdcl 1 
günler içinde kızılordunun son 
muk~vcmcti kmlacıı.k olan;a. Ja
ponya da Sibcrya Uı.crinden f:o\· 
Yetlc.rc taarruz etmek taraftnn 
bulunan mUfritlerln uzn'k şarl.tnn 
harekete geçmelerine intizar et
mek liizımdır. 

Jaılonlar c asen Alman • Rus 
harbi bn lad [..rı gündenbcrl yeni 
bir h:ırp c phcsi ıı.c;mnk için ha 
zırhklarn. ı..rfnnl bulunu\ orJardı 'e 
Slberya hudut nno. y~prlan tah-

lda.t bu hazırlıklıı.rın alııcnğı isti
kamet hııkkında az çok bir fikir 
\·eriyorda. Son hndiselcr 5,mdiye 
kadur el nltındıın idare cılilen fa. 
allyctlerin artık hütUn sa.nıhatl 
llo meydana atılma ı zamanının 
geldiğlnl gösteriyor. 

Ancak Tckyoda ~eni ı.urulnn 
kabine te başladıld n onrn. u1.ak 
ark hadi el erin o ~ enı Lir Mika· 

met ı:izcrek fiilen hareket~ geçin 
ceye ka.dllJ' Ru ya t-Opraklarmda 
cereyan eden Ye clhan tarihinin 
kaydetmedll:,1 bir 'ib'at Ye şid
dette olduğu anla~ılnn bliy\ik mey
dan mnlınrc'>e inin n<"ticesl de n-
lmmı olacaktır. Bu itibarla uza,< 

h!ldl elerl de bUyill< Alman • 
mC' dan muharebesinin fıkıbo 

il b •lanacaktır. 

cenaze gibi getirilerek gömüldüğü sanılan Şayanı dikkat 

ı u k servetin 
ıı hikayesi 

beqanaf z ,! 

Alman orduları 
beklenen harbe 
başladığı sırada 

Define sahibinin 
ızlarının ınuharri

Almanların Suriye_ 
harbine müdahalesine 

dair 

İngilizler 

İspanyol gençlerinin 
kam da 

MiHVER ARKADAŞ -
LARININKINE 
KARIŞACAKTIR • • r mıze anlattıkları Bazı 

ifsaatta 
bulunu

yor 

Madrlt, ıs (A.A.) - lçerlerlnde 
Amerika birle§ik devletleri ve büyük 
Britanya elçileri de bulunduğu hal.. 
de kordiplomatik tarafından dlnlenı. 

len bir nutukta general Frnnko har. 
bin §imdiye kadar oıo.n tnk!§&fıarmm 
bir hultısasmı yapmı§tır. 

,. 

. ,·~ 

~ 

yapılan 

İstanbul §ehrlnin meahur bir yerinde 
bagftn yeni bir af&§tırmaya başlanilll§ 
bulunuyor. Bu ara§brma en aşağı 
bir milyon lira kıymcfüıde bir define 
ntn meydana çıkanlmaaı içln yapı].. 

maktadır. 

Bu sabah saat 11 do başlıyan a. 
ra§tırmayı bir muhaufrim.lz mahal. 
linde takip etmektedir. 

Çok .heyecanlı bir macerası olan bu 
define ar&§tırmasınm nııaıl başladığım 
ve meraklı hikA.yeslni muharrirlm1%1n 
ağzmdan dinliyelim: 

- SUrpagop mezarlığında bir mu. 
yon liralık bir definenin çıka.rılacağI 
uı ba.'Ql;r aıır nlmaz .fot.o muhablrlmlZ 
le ha.men !b!r otom:> ı.U yı.r k bu 
qıe.zarlıB& gittik. BugUn bo§ bir arsa 
hallnde bulunan mezarlığm Sipahi o-
cağı tarııfmda.kl kısmmaa Taks!m 

_.. Deva.mı ı inci li3yfDda 

Bağdaftaki 
Alman 
elçisi 

iki torba al ınla 
ini 

Bcyrut, 18 (.A.A.) - Röyterln Su... 
riyede İngiliz imparatorluk kuvvetle. 
ri nezdindeki huaust muhabiri blld1rl. 
yor: 

Almanların Bağdat elçisi Groba, ı.. 

rnktald isyan hareketinden sonra iki 
torba altınla Surlyeye gelmi§Ur. Elçi 
Suriyenln §lmnllndc bir otele geldiği 
zaman bu torbalan odasına çıkarmak 
içln bir hama.un ve diğer bir ndamm 
yardrm etmesi icap ctmıııur. 

Beyrutta oturan vo bir haftadıınbe. 
r1 enterne edilmiş olup şimdi serbest 
bırakılmış olan bir ln.gillzin bana an. 
latlnı§ olduğu bir çok garip hikdyelcr 
den biri de bu olmuştur. 

Bana malOmat veren zat Almnnla. 
rm Suriyeye denlznllılarla tayyareler 
lçln mayi mahrukat getlreceklcrtnı 
vaadetmlş olduklanru d:ı. .söyleml§tir. 
Bu da mü!ıim bir Vl§l -memuru ile 

Franko RUByada.n, Amerika blrle§lk 
devletlerinden ve ablukadan bahsede.. 
rek demiştir ki: 

Rusya mllttefikler cephesine geç • 
mek S.St.cmeml§, fakat hareket ser. 
bestlsinl muh:ıfllZB etmeğe ve nihal 
s:ıfha için hazırlanmağa koyulmu§
tur. 

Amerlkan kıtası felA.keti kabul ot.. 
meksizln Avrupa krtasına mUdahalcyt 
c!UşUnemez. Amerikan sahilleri A vru
pa devletleri tarafmdan yapılacak bir 
taarruz tehlikesine maruz değildir. 

General Franko, harbln l.yl bir esas 
nzerlnden ba§lnmadııtmı. müttcflkle. 
rl.n onu luıybettiklel'inl ve Rusynya 
kar§l açılan haTbln ti.Ceyi ı1-1şt1t. 

Dc\ıunı 2 in yJ'Dda 

man 
tebl. _v İ 

Berlin 18 (A.A.) 
Askeri tebliğ: 
Şark cephesinde mu

azzam muharebe hare • 
katı, bütün bölgelerde 
müsait bir surette de • 
vam etmektedir. 

Diğer ıın.r ,.artuhl mubarJ'lrlınWe ' Alınanlarm Hnlep ba:.,'ltllUmesslllerl a.-

Ddlıaa nmştırmn 

ramnda geçen bir telefon görtlşmesln,. 
den oğrenllmi§tlr. 

Brltanyalılar Surlyeye girdikleri 
zaman Renolr her gUn tcvkalAdc ko. 
mlscrllk dalresının ileri gelen azasın. 
dan birine telefon ederek cepheden 
gelen ıon ha.berJerl istemekte idi. NI. 
hayet maiyetinde az ınlktardıı birkaç 
kl§l ile general Dentzle doğrudan doğ". 

1 
ruya temasa girmek için Beyruta gel. 
ml§ ve en son ha berlerl öğrenlnce 
memleketten kaçmıııtır. 

Beyruttakl Brltanyalrlardaıl edin
diğim malt1mo.t Almıınıann Surlyeyo 
karııı bir yıldırım harblnl blltUn te. 
r , :ilalil tasarladığına vo Suriye ile 
LUbn:ı.u tfllllıımlle ı,gal ettiğini dU. 
şUndtığüne şUpho bırakmamaktadır. 

De\anu 2 tncl enyfada 

Son iki 
Muamma 

Yal.an: Bir Muharrir 

B U harp ba.~latlığı zaman, 
A nupada, mubnl'.i!>lerden 

ba"-ka. lıemcn her mcnıl~ct bir 
m~mma halindeydi. lesclii. it.al· 
'.\'& bu muammalardan biriydi: 
Harbe girecek mi, glnniyccclt 
mi? Girer-oe hangi tarafa katıl.a 
cak? Gımıez ·e Almanyanm cim• 

den \"e dilinden nasıl ı.-urtutacak'! 
faaliyeti başlarken Hollanda, Jk>lı;ika, Skanılinav \'C 

H iS VE AŞK RQMANI göre birer muamma idi: ne ynp~ 1 
Baltık de,·Jetlcrt de kendilerine 

r.aklar? Bitaraf kalabil<'ct.1-lcr 

Japonya ŞEHVET YOLCUSU b~rı~:~u~:;;::a:~~;'::~ı~r. mı? 
Balkanlar da muamma ıdı: Ro 

Rusııayı Nakleden·. MUZAFFER ACAR mnnyanm hali ne ola('ak? Yuna.. 
:7 nistan miJn·ere tc:::ılim olacak mı! 

tf • el Bul~nristan Alman ordu unu gc-

PT Of esf o e l Zeng-ln bir kııdm fakir bir genel tabanca ile öldürüyor. Bu na. çlre<'ek mi! Yugoslavya üçlü pak-
yetin sebebi ncdlrP ta girecek mi! 

. ":;eın·et yolcu u,, güzel, zengin kiD15C8iı:, aile ()('ınlyetlndcn uz.ak Fakat Avnıpanın en büyUk mu• 
Tok~o. 18 (A.A.) - Komlurl Şım. ya~mı,, kimse tarafından ıınln ılnıanu, bir kndmın feci likıbetinl amması, hiç §Üphesl:z, &wyetlerill. 

bu gnzetcsı. :Moskovadan aldığı aşa bütün kndınlık ZBDfinnnı ,.e nlha)et nııs.ıl bir çok cinayetlere be. 1klde bir illiın ettfldcri ulh ,.e bi-
ğıdnkl haberi ne§rctml§tlr. blyet verdlğlnl \'e IU1611 kntU olduğunu nnlatmAJdııdır. t.arn.flılr politika ma ndrk kalabi-

Japonyanm Moskova büytlk elçis! "Şehvet yolcusu,, birçok kimselerin gittiği yolu göroooflnlz ve me.. ıccck1er nıl! Yoksa Polonyanm, 
Jo.pon deniZI ne Kamçatkayı çeviren rakla t.akip edeceğiniz bir k romanıdır. Finliındlyanm, kli!;Uk Baltık dOl'. 
denizlerln tehlikeli mmtaka olarak Jetlerinin, Romanyanm il tüne 

llAn edilmesini hUkOmeti namına Sov. En son 1flgD akı· k a yürildüklert gibi, bundn.n da fa.:ıla 
yet hUltOmetl nezdinde şiddetle pro.. ~ genişlemek lstlycoeldcr mi! Nlbıı.-
tcsto etmlı.tlr. 1 yet tngiltel'f), Japonya veya Al-

Sovyetıcrın bu tedbl:i Japon deniz- Sutunlarmda y A B 1 N başhyor.... manya ile ~ mabdder 

cll!ği.ni Vf: mcnfna.tıcrtnl tehdit etmek L•ll!I••••-----------------... •-•• mJ, değil mı~ tccllr. • 

Ingiliz 
kabinesinde 
Değ·s 
yapıla 

Londrıı, 18 (A.A..) - İngiliz mat. 
buntı: 

Tııymls gazctesl, kablncdc yakmda 
yapılacağını tahmin ettig'f kısmi tadı. 
lAttan bahsederek ezcUmle §öyıc de. 
mektcdlr: 

Başvekil 1ıUkQmette bazı değişiklik 

ler yapmak tas:ıvvurundadır. Hatır .. 
!ardadır ki son gUnlerdc Avam kama. 
nısmd:ı isllhsal meseleleri hakkında 
müzakereler cereyan etUği sırada 

bir çok mebuslar bir mühimmat vcyn. 
tsUhsalA.t nezaretinin ibdamıı ta'?1-
ye etml§lerdlr. 

Duf Kupcrin istihbarat nezaretin. 
den çekileceği anlaRılmaktndll". Ku. 
perin muhtemel hlllefi başvekiUn p:ır 
l!numto liı:tsusl kAUbl Drcndan Bra.o. 
ekendir. 

So 
teb 

Mosko~"U. 18 (A.A.) - Sovyet !ı!Uh. 
barnt dalreslnln tebliği: 

17 temmuz gUnll kıtaıanmız PskQf 
Porhof, Polotsk, Smoleruık, Novograd 
ve Vollnsk istlkıımetıerl.nde ve Bcs:ı. 

rııbya cephesinin bir kısmında muha. 
rebelere devam etmişlerdir. Bu muha,. 
rebcler nctlceslndo kıtalanmızın cep. 
hedeki vazlyctlnde mllhim bir dcğioik 
llk olmamrşbr. 

Devamı 2 incl tınyfUda 

1 1 '"' 1 
m 

İki senelik harp, blitün bu mu
ammalann hc~ini birer birer tru;. 
flye etti. Anupada, bir muamma 
olduğu t>iiııhcli 1spanyndan bnc;ka 
memleket Jınlınadı. h,,·~ın 'c ı -
vfçnnin bit:ıra.flıi_;rınıı sımsıkı sanı. 
dıklannda kimsenin süphc l yok. 

A' mpa arlık muammasızdır. 
Jt'n.kat ı\\TUp:ınm dısmda, ifil la. 

tada. Hd bUyük muamma knldı: Bi. 
ri Asya.da Japonya., öt.eki de Ame• 
rikadn Birleşik DC\ Jetler. (KISD.Ca 
buruı. Amcrlkıı. diyomz). 

Son l~rctlere ~öre btr hUküm 
vermekte acele etmiş olmazsak, 
dlyebtrlriz ki, bu jki memleketin 
dunımu da, Alman - Rus harbin
den !)Ok mlitecs ir <>lmnğa. ba..,;;1a
mı tır. Alman ordusu Ru toprak
larında ilerledikçe Amerika lıa.rp. 
fen uzaklaşır gibi görünüyor. Balı. 
rlye nazın bile Aıncrlkanrn harp 
istemediğini re men beyan etme
ğc mecbur oldu. İngiliz gemllen• 
nln Ame.rlkan donn.nmnsmm htma:. 
yosfno ,·erllcceğinden bUc nrtlk 
hah cdilmlyor. 

Japonyaya. gelince, bllakls, Al· 
man • Rus harbi, Japonlann c • 
rct1ni arttırmış görünüyor. 
kuvvetli bir hUküınetı ı~ sm:ı 
get.irmeleri, .Taponlarm ya lllnclt. 
çini, yalıot da Rasyıı. üzerinde 
kerl birt:ıJmn niyetleri olduğu 
§tlphCfilnf uyandmlı. 

FaJmt, b'itün bu isaretlero ?»ğ .. 
men, Amerika dn, Japonya cln, 
harbin son M mnamması olma
devam ediyor ve blrlblrlcrinl harp 
dJ§IDda ~orlar. 
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S ·· rpagoptaki define 
B:ıştarnfı l Incl yfada 

nahiye mlldllrll, MU:r.cler idaresinin 
hafriyat memuru, mczarlıkl::ır mUdUr. 
l!lğ1lndcn bir memur ve Uç polis top. 

lruımiş komşıyorlardı. 

Rivayet malflm, Dıtiyar bir ennenl 
kndmı belediyeye mUracant cdı:?re}: 

babamnm bir milyon lira kıymeUnd • 
k1 altm ve g1lmllş gibi bir sunı kıy
metl! mUcevheratı bu mezarlığa göm.. 
dUrdUğUnll iddia etml§ ve b."Lfrlynt 
yap bilmesi için kendisine izln veril. 
mcs1ırl istemiş. 

Bclcdlyenln bu izni vermesl Uz.erine 
yukarda saydığını zevatı.an mUrek.. 
kep heyet huzurunda biraz onra 
hafriyata ba§lruıılaeıı.k. 
Mezarlı ın bir köşesinde heyecanla 

bekliyen siyahlı kadına doğru Ynklı4'
tmı. Bu kadın, belcdlYfl' mUrncaal 
cdC'Il ve defineyi saklıya!l adamın kız.. 
larmdan biri olan VartUhldlr. Vartu.. 
hl konuı;mak istemiyordu. 

- Jknim, dedi, i:;lerlml eski bir 
Jmmşırm oıan 051llAll efendi takip e. 
dlyor. Ona .sorunuz. ÇUnkU bu ~ f~iı:ı 
yalnız o uğrnşıyor. Ben dotlnc meyda 
na çıkıncaya kadar hiçbir §CY s6ylt>. 
mlycc ~m. 

- Peki, dedim, bu deffnoye siz tek 
başıııız::ı. mı sah p olacaksı~ yok&a 
başka varlslcr de var mı 'l 

Vartuhl cevap verdi: 
- Ojen lBlmli bir luz karde m, Ji. 

ralr ve Agavnl 1slml1 cıe ild çocuğum 
dıın baŞuı hiçbir kim m yok. 

- Bu define çı .tlktan .&Ollra ne 
yapmak n!yeUndesı.nra. 

- Hiç bir şey. Biz zaten zengindik. 
Fakat servetımtzi J~ybetUk. Şlıtıdi 

tekrar ~ olacağız demektir. Bu, 
§UPbesiı: ki ~)'13UDIZI d tlrecek. 
tlr. 

Define ile kadar olaıılı\rdan öğ 

raııdiğlme g~rc Vortuhbıin ba mu 
azıaım servettnl evlAtlarma bırnka. 

bilmck için bu serveti gömmeye hem 
<le kendi meznnn.a gfimmcye karar 
vumlş. Bu kararından aonm lıenilz 

:Vtumbi <bha ufak lblr çocukken .AI .. 
tm. pırlanta, lDcı yahut v dah!ı. bil.. 
mem bunun gibi 'bir çolt müaıvb m.t 
ve birkaç ttıı'llıt madalya, demir blr 
sandukanın iÇCrislnc ycrkıfUrllml§. 

!Bu sanduka ôlll gömtlcUlerlnin omuz. 
lnrmda tıpla btr ölil ibi SUrp:ıgop 

mezarlığına getirilmiş ve yorgnncı 
~ ile roez:ırlJk (lrMind:ıkl dtıva. 
rın 7 ayak llerlsif;de 2,5 metro bir d 
rinliğe gomUlmf.lş. Varlublnln babası 
scrvetlnl giımdllktcn sonra ölünce, b1l 
servetin hemen Uzerine gümlllmü.1.~ 
Fakat v l)'ctlılde ıneznrnıcıan 70 ıı.. 
dım ileriye bir ta cılknmemu yle. 
mlş. Bu tq, bugUn momrın bulun. 
duğu y r1n t.ııyinloo yarıımıatır. 

Muhakkak olan blr y v ıı Var. 
tublnln şundiye kadar mUra.c:ant. et
mPyıp te buı;ünlerde müracaat ctn1e. 
sinin sebobl belediyentn SUrp!lgop 
m ~Jığını npartımım yapılması lçin 
ldray vermek w:crc bulunmaıııdır. 

Şimdi arnıtrrma bUUln lıız!yle de. 
vam ~yor. Mezarlığa hiÇ kimse so.. 

kulmamaktadır. Şışll, Harbiye ve Tak 
Sim civnrmda oturan nı~rakh bir bnlk 
ltütleel akın akın Sürpagop mezarlığı 
na doğru gelmekle ise de polisler 
tarafından sıkı bir kontrol içlne alı
nan mezarlığa hiç kimM bırııkılmn. 

maktadır. Göz kamaşurıcı bır ınan. 

zara ile meydaıı çıkm sı kuv•elle 
muhtemel olnn defıneyl gonııek içın 
mezarlığa ntızır olan npartımanlard::ı 
oturanlar araştırmayı dürbünlerle 
takip ediyorlar. Vartuhl, Ojen, Jirniı 
ve Aga.\·nı tıUyı.lk bir heyecan içinde 
n.ınelenin her kazma sııllayışını takıp 
cd!yorlor. 
Diğer hazır bulunanların beyecanloı

n da defllı.cyc sahip olacaklıınnkin 

den a.şağı değil .. Vartuhl sık sık bay. 
gmlıklar geçiriyor. İri bir horoz gc 
tiriıdl. Bu horoz define meydana çr. 
kar çıkmaz kesilecek. Knn ter l!:inde 
bulunan lkl amelenin korıuomalan 

memurları ve PQlislert hır hayli gUJ
dürdU. Bir köşede ayakları lxığlanmı:ı 
aon saaUerlni yapyan horozu göste. 
ren amele: 

- Ynzık, dedi, bır milyon ı~ ho.. 
roz keeilmez. 

- Ya ne kcstlıneli, piliç kcSÜJllCZ 
ya .. 

- 01te dcnı IBtemcwro. HıınJ ko. 
yun yahut ökUz falan d:ı!ıa iyi olur 
dedim. 

Bu konu maya polis mem uru da 

katıldı: 

- Hoy dedi, koyunun, ökUzUn ııözU 
mü olur? Eğer buradan bir milyon 11 
ra ~r de\•c keameli deve ••• 

Definenin mUSt.nkehl sabipl.crl be. 
yccan geçiriyorlar. Fakat asıl b:iygın 
Jık geçiren milyonluk senetln yetyU. 
z.Une çıkmaalle beraber boğazlanacak 
olan zavallı hornz ... 

ÇünkU d tıoo sahiplerinin fenalık 

geçirmeleri sevinçle karqık bir vey ... 
Ya horoz. •. Hemalde onun ycgflne Uı. 
.selllsl bu def'ıne e mıuıaı ola. 
rak katroasn'lır. 

Sa t bq bucuğa adar devam eden 
kazıd:ı, iki metreyi geçen bir çukur 
TUcuda getlrtldl ı halde bir teY buıt~ 
namamıştı. Ameliyeye devam edllôlğt 
SITada, hafriyat yerine bir Rwı profc,.. 
sörU gel~ ve yarımda btr t.ııkmı A.. 

Jetler de getirml&tl. BunlarClaıı bul. 
ltırtnı yere çakarak ve lrulaklıklarla 
~rl diDıllyerek defiıMınln nered bu
hmduğUtı.u katı Stıret.te t&)in edebile.. 
ceğlnl 86 filıb lüka tecrübeler 
ya.pmış ve neUcede: 

- Definenin çıkması ihtimali var. 
dır. Fakat kaU yerini ve sahası bu. 
Junacak definenin yllt.de onu bana Vt"• 

tllirse glhıterebillrlm, 4 ml§tli'. 
Define varisleri defineyi elde edebi. 

Jlrlerse k ytl1.<J lk!Sllil verebile. 
eeklerlnl Oy1emişter. Rus razı olma. 
nuş ve hafı•lyat yerinden ayrılnıı~tır. 

O<!cc kazılan yerde polisler nöbet 
tutacaklardır. Hn!riyat yapılan yere 
akşam ilstü bir h:lyli mcraltlı topltı
mştı Hafriyata yarm da devam edl. 
lecektlr. 

l\.alltl KAYABAL 

Muhammen bet!e!l 6076 Ura ol~ 44 kalem dJşçt aJAt ve edevatı 28.7.9'1 
p~artesl gllnlt snnt 16 t.e kapalı ~rf uaultle Aııluırada idare blna.ıımda sa.. 
tın alınacaktır. 

' Almanların Suriye harbine 
müdahalesine dair 
~ Ha,tarafı 1 l ıt{'J ııayfıı.dA 

Bu itibarla Britanynlılıırın ııoıı Surl. 
ye hareketi ynlnu: yerinde bir hareket 
dcıtn aynı zamanda b\r zaruret idi. 
Öğrendiğime nazıı ran Britanyablar 

Suriyeye glrnıeğe bn~ıauıktan ve 1nık 
lJıyanı bittikten sonra bile Almanlar 
Suriye hava nıeydnnlıırına malzeme 
göndermeğe devam etml~lcrdir. Bu 
ııureUe yaptıkları nüfuzu tekrar et. 
ınişıercHr. 

Halep tayyııre nıcydanınd,ı en az 
60 memur, knmyon, otomobil, radyo 
makinesi v ?.abltan lkaml'ti lçtn l!l
zım olab!lecek mobllye gibi malzeımı 
sııtm alıuakla meıguldU . HattA şehir. 
de birçok lkam ı,;-Ahlar U ridc gclt. 
bllecf!k erkAn için tutulmuştu. 

1 
Oğteden akşama kadar 

Bir iki satırla 

Hadiseler 
- ;-"A.dııyo vekili Ha..'!rul Ment>mcncı. 
oğlu J>ugiln aaat 16 d& hareket eden 
Trak vapuru Ue lmralı cczaovl.ne 
glt.nılştir. Vekile mUddeiunıumtıik bn~ 
muavlnl Sabri KNtıbf\y ne gazeteciler 
refakat etmektedir. 
* Bir müddet evvot Harbiyede vu

kubulan. Fuat, Kemal VI! İ1ı&:ın adın
da Uç talebenin ölümUııe sebep olan 
otomobil kazasuım muhakemesine bu 
gUn ikinci ağn' cezada. ba.§lanmıştır. 
Suçlu §Oför o esnada sarho§ olmadı. 
ğmı ve kazruım makineye blrôenbire 
!tıs olan b!r saknUık neticesinde vu. 
kua geldlğinl eöyiemlş, mııba.keme 

ba§ka btr g11De blrakllmr tJr. 

• Mllnbal bulunan İstanbul mmta. 
ka Ucaret mUd rl1lğ11De NecmetUn 
lıılete tayin edllmlşUr. Bu husustaki 
emir, vllAyete blldirilmişUr 

• Fiyat muraluıbe koinwyoııu bu. 

gtinkll fo•kll.lMC toplant.ımn4ıı 9 muh 
tekiri adliyeye vcrmtştır. uh~kir1e. 

rln hepsi de e-ayrlnıUSllnMHr. 
* Avrupa Jıatblnin inld fı tlzenne 

Jinı:ınımızda. bazı ecnebi vapurlnn 
kııtmrştı. Bu vapurlardahi mallann 
a.ntrepo!&ra aınıması için teşcbbiislere 
gcçilJnlfUr. 

• l.81tenaerun ııınanınm t kvtyeslnc 
kıırnr verilmiştir. LitmJnnnızda.n da 
ekipler ve veAit. gtndcrllecekUr. 
* Altın tıynUtın yUk IIOOğe §.. 

tamıştır. Bugiln bir ultuİm fiyatı 25 

Ura 30 ktn'U§lu. 
• Tiearet ofisi, memleketin bir ıı... 

nellk klih•e lhUye.cnn t.emln c t.mi§tir. 
Yakında memlekeUmıze gelecek kı:ıh
velerle 1942 estııln bU ayma kad r 
ol8Jl 1'ahve tiyaet temin ecnımtı ola

caktJr. 
• BugUn t 14',6 de k.6prüden ha... 

teket ecıen Kmalmd& npuru Ue köp.. 
nı ra.sma bir ıidal sıluJUU§tır. San.. 
dalda bulwıno ~ k~ kUrtarflmıflır. 

• Maarlf ve ili Hruuın Ali Ytlcel, 
bu un mıınrif mUdürl(iğlhıde meşgul 
olmuş, umun:ı mClfet.U§lerden 1.Znhat 

aım~t.rr. 

• Maliye n:ııeıılclı okulUD& kız ve OT• 

kek talebe ıı.lmacaktır. Bir nıiifıabaka 
imtihanı açılmıştır. 

• Dahiliye voldll dün vllAyete gele. 
rek muhtelif l:Perte nı ul olmU§tU!'. 

• Viliiyet çimento tevziatı iÇhı yMl 
bir tor.mm kararla§tırllUlt.ır. 

ı1: DQn bUttin tırmıar t~ edflmfş 
ekmek çe.şnfieri kontrol edilmtştlr. 

• Buz bayilerinin yıSI çoğaıtıı. 

Bu i§e girm ı. lsUycnıerln 4~5.70 liralık muvakknt teminat Ue kanunun 
tay!n ettlğı vesikaları ~e tcl:litlflrin\ G)'JU gUn saat 1' de kadar komisyon 
rcısllğine vermeleri 11zımdır. 

Şarmamelcr par:unz olarak .Ankarada ı:nalzenıo dairesinde.o B ydarpa. 
lfllda teseıınm ve sevk §efllğ1Jiden dağıtılacaktır. (5727) 

nıağıı kamr vmbnl,ttir. Tetkikler 'Yt• 
, pıtmağa başlanmıştır. 

32 Y a.zan: NEZiHE MUHiTTiN 
Daha fazla izaha lüzum yoktu. 

Birden: 
- Yarın sabah burndan çıkıp 

gideriz! dedim. 
O, bir deli gibi nlnmı tuttu: 
- Buradn çok borcumuz var 

N<ıelfı. Halbuki bende ... Hczalct.! .. 
Vaziyet hn.kikaten mllŞkUldU. 

Birdenbire ihatıronn geldi: 
- Benim o kadar clmaslanm 

ve kUrkl<>rim var .. Yarın 1etanbu. 
la ben 3-alnız gıdcr, hepelni satar 
parasiyle <borelıı.rt öderiz. dedim. 

Tayfur, yerinden frrlıyarak o
dada dolıı,."'Illağa ba ladı. Sonra kar 
r.mıa <llkile~k haykırdı: 

- Sen! .. Senin gibi gtızel bir 
kndm clm~ız. kUrksUz yaşıyabı •• 
Ur mi?! 

Bir kahkaha -attım: 
- Sen bc:nt Şişli hanımı mı zan. 

nedyorsun Tayfur? Sade spor,bir 
mnnto beni daha mükemmel rsrlır. 

- AsJll!. Fakat.. Of başnn rıı 
nroyr! .. 

Ben cldcH tle onun karşıııma 
g('(tim' 

- Bana oak Tı:ı.yfur - dodim • 
eğer ıböyle lbudalnı-.a şe3ler için 

aciz gösterirsen beni fazla yorar. 
sın. Ben ne istersem ynpac-ağmo 
söz vel'ir mis.in 1 

Beni ellerimden tuttnrak bir 
kana.peye oturttu, kendi yere çl). 
kerek başını ö'zlerime dnyadı: 

- Affet beni! Ne i tersen, no 
cmredersen bir esir gibi sana ita. 
at e.deceğim N ccla .. 

- Öyleyse kolay 'l'uyfur. Ya • 
rın dediğimi ysp:ıcağım. Burada. 
borçlıınımzı verdıktPn oonra der. 
ha.1 cıkıp gidec~lz. 

Fakat bir daha yeeil örti.ilü ma
saları unutacaksın'! .. 

- 1.iınet olsun o masalara .. 
- Sonr snna bir şey sornııcğım 

'f'ayfur. Sen hangi dereceye kndıır 
okudun? 

Kıpkırmızı oldu: 
- Us• 11ehnd1>tnnmem vnr .. 
- O kndnr mı yalnız?. 
- Hayır, Ankarnda Uç sene ev. 

vel hukuk şubl'!!ine iki a)' kndnr 
devam rtmı~tm. 

- Knr ya ındasın Tayfur? , 
- Yinnl alı .. 
- Mükemmel... Her şc>yin te-

lafisı mümkün ... 

- Nasıl?! 
- NMıl mı? Bak beni dinle 

yavrum. Bu hayatı mümkün oldu .. 
ğu kada r teıtdZlcyip arkamı?..da bı 
raktJkt.an sonra kcndintlı;e küçük 
n mütevw btr yuva ktıracıığız ... 
Sen h!:ıhuk şubesine devam eder
sin, ben de "arını btrnkllğım son 
senenin imtihanına lıaııtlıınıfün. 
Kendinde bu kudreti buluyor mu.. 
.un Tayfur? •. 

Tclo- r elleriıni tuttu: 
- Sen bertıber 6lduktnn sonra 

her ıreyi yııpnblloodimı hiMedi. 
'Orum! 

- O halde arhk ınel'l'ut günlE'
re hazırlanalım ••• 

Yavaııça onu yerden kaldırarak: 
- Haydi art.ılc, dedim, Kararı_ 

mızı \'erdik. Yarma kuvvetli olmak 
lizım. Ya1 •rayfur. ninlMmf'ğc 
ihtiyacın var. 

Kalktı. t>llerimi öptUk.ten •onrn 
odııs·na c!oğru bir arlnn attı. Tf'lk
rar bnntı c1HndU: 

- Necla, sıınn valve.nrmı. Ba _ 
ucuma ge' o ur biraz ... 

Crkınü~ bir cocuk acısıyla yıı.J. 
varı!II bgnn mıınıA ve sevimli gl"!l f. 
~·ordu 

- Peki. dedim. Şimdi gı>liyo • 
MJ'l\ r:it filen yat. 

O ı~ır rı.dınıl rl:ı ndn.sma girdi. 
Ben dP bir dnkiko !IOtı ra n'lıın l :ı~ 
ucundaki koltuğa ::•urdum Atcs 
l!ihl yanan J'ni uımtnrnk Plimi 
tuttu vP ııın·ıklar gibi: 

- Oh, ıumdl rahatım! Diyf' 

Moskova 
bi diriyor: 

Alman 
taarruzu 

Son dört gündenberi 

Mühim bir 
terakki elde 

edemedi 
-0---

Rusların tahliye 
ettikleri yerlerd.eki 

ahalinin 
Akibet inden 

endişe 
ediliyor 

---0--

c-n 
burada 

Bütün yiyecek stokları 

tahrip edilmiştir. 
Moskova, ıs (A,A.) - Sovycllcrin 

uğnyablleccği muvo.ffakiyet.Blzlikler 
ne kadar mtihlm olursa olsun, netice. 
do Almanların mag10p f'dileceği mu. 
hnkkaktır. 

Sovyet tebliği 
..... Battaratı ı bici •yfada 

17 temmUT.da ha.va kuneUcrlmlz ya 
rısı :motörtil oı:ın dllşınan kuvvetleri. 
ne kal'§t harekltta bulımmuo ve ha va 
meydıı.nJanndakl düpan tayyarelerf
ni tahrip e~erdlr. 

16 ve 17 temmuz.da 96 Alman tay. 
ya.resi tahrip ed.llm i§Ur. Aynı g1lnler 
zarfında biz 23 tayyare kaybettik. 

Sovyet radyosunun 
türkçe neşriyatı 

nkarıı., 18 (A.A.) - Bize verilen 
malömata göre Sovyetter birliği rad
yolan Wrkce olArak saat 8.J!O, 19.SO, 
22.4.~ de n riyat yapmaktadırlar. 

Bu ~rlye.h ltısa. dalga 2."i metre, 
orta dalga. 342 metre ve ınun &ı.lga 

811, 1154, 1379 metre üzerinden din
lemek kabildir. 

General Frankonun 
beyana il 

l\aşıarafı l inci aayfuds 
mlyt>ceğl ve yalnı7. felıutetin vtısatini 
g~l!Jletcblleccğinl sôyiemlştir. 

General Franko sözlerini! devam e. 
derek demi11tlr ki: 

Alman ordularınm Avrupa ve brl~ 
tiyanlığm çok uzıın zamandanberi 

-re J.111l>f 1PSl~OQ llqJtıt'{ JJq l2Ji>ö>ppo. 
rada, gençlerimizin kanlon mib•er ar 
kada§lannmklne kanpcaktır. Ordu 
ve Falanjların beraberce mUda!ıı.a e
decekleri mcınkkctlmlz.in mukadde • 
ratına ulan imanımızı tcıtrar ediyo • 

ruz. 

Bu çete muharebelerinin birinci 
§Ckll, başlıca nıuharebe hatlarının 

çok yakmlarmda bUyt.Ik ctizlltamlar 
t.oplıynrak bun lan dU;ınuı n tankları

nın benzin, yağ ve yiyecek lhUyaUarı 
aıma.ınnı men'e memur etmektir. 

1klncl. §ekil dllşmamn gerisinde da. 
ha kUçUk gruplarla te.hllkell neticesi 
meşkOk fakat çok cUnıtkArane iz'aç 
hareketleri yaptırmaktır. Bu iz'aç 
hareketleri 'bazan çok kıymelll netice. 

Bir hatta evveline nazaran bir kat ıer wrmcktedir. 
daha artmış buııman bu ltinıadı telkin Sovyetıer tarafından ltlhliyc edilen 
eden ıeY Alman ileri hareketinde gö.. mıntakalardıı kalan Rusların naıııl 
rUlen ağırlıkla 1nglliZ - Rus ittlfakr. y&§Iyabildlklcrl hnkkmda sa.rlh bir fi
nm emniyet verici tesiridir. Bu tesir kir edinmek mUmkiln değildir. MıılOm 
Moskovnda htLl..im Olan :r.Ilınl.yct ve olduğU üzere bu mıntakAlardnkl bUoo 
Sovyet propagandasının kullandığı tUn yty~cck stokları tahrip edllml§ 
Hannda bam btr surette göriilm kte. bulunmaktadır. 

di:r. SalAblyeltar mllşahlUcr, Alm n lle. 
'.Mo&kovada gUnlük bayat bir heıtta n ytırilyUtUrıde dil n yavqlığm, 

evveline nazaran §lmdı dııba normal sovydlerin, mükemmel t ehlzata ma
btr scy1t taklp etmektedir. Sinemalar, lik lbulunduklıın hakkmdakl lddia\a.. 
tiyatrolar hnıcabmç dolu olduğu glbl nnı !Sbe.t eden bir hal olCluğUnu l!IÖY• 
nehir kenarındaki mC§hur k1lJUlr ve ıemcktedlrlcr. Bugün m lCtn olan bir 
istirahat parklarmm ga1.lnolan, 1<'- §ey varsa o da Almanların dör gtıo.. 

kaııtaln.ıı çık hava tyiatrolan da df'.lllberl lıetb&ngl mühim bir tM8kld 
bu sıcak '" mehtaplı gecelert'le mlltt. eld6 etmemft onnıuarıdır. 
m34qeD dOlup boşalmaktadır. ~t tayyareleri hakk.ında muta. 

Cephede, b gUn tıvvel ba§lıyan ve ıea. beyan eı. en ınUteh:ı.ssıstar, bunlıı
Pskof, Vltetısk, Novognıd ve Vollnsk rm .Messerşm!Uerden daha iyi Oldu
b5tgelorinde lnklşS.f eden ikinci bUyUk ğ\ınu ve RtUJ pik bombardmıan tay. 
tanrnı7.d&n aonm, atışman, vaad tnıl§ vo.relcrlnln de bu nevi Alman tayyıı
otdUğu netle lcrln 1ılç birlnl elde et- ~leri 00roocsfndc bulunduğunu söyle. 
ıncğc muva.ff&k olamıımıı buıunmak_ · mektcdlrler. Filhakika Almanlar hiç. 
tadır. Bu mUharebcler çok §lddeUt ol. btr mmtakada devamlı bir hava hflkl. 
nıll§ ve htır lkl tanıt bUyUk zs.yltıta nıtyetl teststnc muvaffak otamanu.ıııar 
uğ'ram r. dır. Buna mukııll SovycUcr 11k ııtk 

Alman ileri koll rı Sm<>lenskiı:ı ya. mahalli bava btudmlyctıeri elde etmt~ 
>ı:ınlarma kadar gclmeğe muvııJ'fak oı. ıerdir. 

duklarr gibi Ps1<0fun rkma da var. Alman hava kuvvetleri lttüyan, Qek 
mış bulunuyorlar. Bunlarla beraber ve Polonya mamut!tmdrın m ıhtcllt 
<ıün sabah alman ba.bcrl re glSre bu tiplerde tayyareleri ihtiva etmektedir. 
tki şehir benUz Sovyctlerin elinde bl:- Bu hal aBil Atman Standard tayyare 
lunmakt.Adır. tlpl tinin hA1A garp ceplıesinı.le bulurı. 

Şimdi her iki taraf da yekdigerinin duklannı gostermcktedlr. Şark cep. 
arkti!!lDOaki mUnak&le yollarını bom. besinde kullanılıın tayyareler tc;inde 
bardunan etmekle mqguldUr. Çete ve al!lll Alman tiplerinin u olması Al
harbi lıtml veri.len muharebeler burada ~.ıınlann havacılıktaki zruıtıarma de. 

ı lclld cercynn etmektedir. ıAıet etmektedir. 

güldt.l. Yeni hayatımızı düşünerek 
dala.cağım, bily1lk bir servet ıkay • 
betilin. F k t seni, seni kazan • 
dım. Bc•nl bir az olımn eev Nec _ 
lfı ! .. 

Ynvıı ya.v gözlerini kapadı. 
Ben onun elini hafifçe okşıyarnk 
dilşünUyOi"dum. Bana bUyilk ve 
kıymetli bir vazl.f'c dllştlyordu Gü· 
1,.r: Bir genci kurtamıak ! B~na 
blr mlmnr sanatı Jôzrm. Onun mad 
di ve manevt bütyf"slni tamlt e -
decek, yeni baştan in ed c~k 
bir mimar annatı ... 

Tayfur, elim elinde. solgun ve 
üzük yiizlind~ emln bir tebessilm 

iP. uykuya dalmıştı. Tıpkı çocuk 
gibi... Yüzüne baktım.. Seviyor 
muydum onu aeaba '! Ru efkat ne 
r,.den geliyordu. 
Yıtv~a yerimden kalktım. A .. 

yniclnrrmıu ucuna basarak oduma 
geçtim. AGık pencerelerin tulle ~ 
rınden i~eri Pı:ımer bir a\·dmlık 
~üzüiilyordu. ~abah ohıvordu ar. 
tık. GönlUmde yenj doğan bJr gU. 
nün fertıhı vardı. Taı n~ya cık _ 

tnn. Denizin üstünde titreyen a
ltı.ca karanlık sabah sialerinin 'l • 

raaınd yorgun, sönük bir ateşbö
ccğinln pınltr.srru gördüm!.. Oh, 
Ferhat bili iskelenin açıklarında 
gölgemi bekliyordu galiba? .. 

lçcri girdim. Tarar,a kapısrnm 
kaim perdesini çektim. Bu sahne 
kn.panmıstı artık. Bu gece iki d~. 
fa denize dilştilm. Belki bu dil _ 
!}ilşlcr devam edC()(:ktl Güler .. 

Hayat.mı.da ilk maceram b:ı~lar . 
kcn büsbUtUn basPca bir alemin 
knprsını açtım Güler. Betki ııana 
uzun zaman ynzamıyaca~ Gü • 
ler. Tabii yemden yapılacak o ka· 
dar çok :i5im var ki .. 

Uzun uıman 'benden mektup a. 
lnma:r.san beni affedersin değil 
mi cannn ·: Yeni hayatın zübdesi 
gençlik ve irfanın zaferi olacnk -
tır. 

Tekrar görüşünceye kadar seni 
biitün muhııbbetimlc kucaklnron 
benım sevgili ~zaj arkndMml. 

~ttll& 

Yarın bu sütunlarda mer ak ve heyecanla takip 
edeceğiniz bir roman başlıyor: 

ET KURBANI 

Günden gune 
merakı arlan 

bir sual: 
Japonya 

Neyapcak e 

iki tahmi~ine göre ~e 
Ya Rusya- 1 

an 
ya hlicum E 

Yahut 
Hindiçini ve Siyamda11 

lisler 
istem 

l .ondra, 18 (ı\.,\,) - 'Milli \'C be) ' 
nemilel vaziyetin lnkl§alını l•arşılıı.. 

mnk 1ç1n Japonyruıın kabul edec~ 
hattı hareketin ne olacağı al!kn ııe 
bcklenmckledlr. 

.Taponyıı hUkumetl Japon m~caı.v 

tinin nerede olduğu suali ka~ııı· 
dadır. Bu menfaat Almanları memnuıı 
etmek için Rusynya hUcum etmek mi
dir? Yoksa Hindiçlniden ve Slyafn. 
dan ll1'ler istemek Ye lt\zımgellre' 
cebren almakta mıdır? Ve yahut d• 
Çln • J pon muharcbclerlnln netıce
sllne varabilmek için bir karar ver• 
medcn vakit kazanmakta mıdır? 

Anla§ıldığma göre ~lapon hUkOlll1• 

tine ikinci hnl çucııi en muvafık gö-
rUnmUştllr ve mU.ııtaldl Fra.nst 
ajansına. ı;clen haberlere ı;örc Japoıı.. 
lann isteklerinin muhtelif maddel6' 
rla l Vlşlye de tebliğ edllml§tır • 

Bu maddelerin araı;ında şunlar var• 
dır: 

Hlndl<:intnln f!mallndc bulunan JLY 
pon kıt.Aatınm arttınlması, bazı ı.Jtib. 
kAırım 16 ene mUddeUe .laponyll).ş 
ıc:ırı, kom u llnı nlann kont.rolU fçlP 
iJapon kuvvetlerinin kııraya ihracı 
SııJgona ıo bln askerin gcl~st, Hlfloo' 
cUçinldc Japonlara karoı h rckeUet • 

~=~::::r~:::bua~;ntro;:n:8::: 
tutulması • e Japon mnlları l<:ln nl°' 
salt bir tnr l!e. 

BUyUk Brltanya hUkfimett Usal'• 

1arktakt .,.aztyetı bUyUk bir aıA.ka ı.. 
ıe takip etmektedir. 

Hacir ilanı 
FaUh S iiıwfı ıılh hukuk tıAldınl'

ğiıutı•ıı: 

941/477 
Falih Kocadcde mahatı~aı yedi fı 

mirler sokak 73 numıı.radı,ı oturıı'll 
tınnet. Hacer ôzderin mel'CUt haııtalV 
ğı ha8Cblle hacre<.lllerek aynı ycrd' 
oturan anası 'Mo'kbulenln velflyeU at. 
trruı. konulnwnnıı 16-11. 941 taı nıınd' 
karnr verHmlştlr. 

... la ..... . Keyfiyet bütUn al!ka:.1ar nn .. . 
ıtımu olmak ü:r.crc lıAn ölunur. 

oaıa 

En mesut insan 
Bllııııeı:n ~ordüııuz mü': (ıurııı<'• 

dlıı11..ı;ıe imdi btrllkte ol;;:uyaroı;wırı 
~u biri•~ tt:r lııpoıa krali~t tolııln 
hay at ou anl a tAn bir ~aı.rdau alrt'

nıı ıır: 

.. J npon ıu•..ıJiÇCl!lniıı .)anıua ıu• bir 
ı;a.:ı.ete, ne de nıf!«'.ıoua ı;okıılur, ttl " 
f on nr.dlr btlwcı.. Had)'O gitrmliı: l11 " ı 
ğUdir. Japonya cltirt !Wnl"dlr ( ııır 1 
senı-ye ye.rıi bHh) rın ııe bıırpı' " 

dir. l• kat k ro.liçenlo bundan babi r• 
yokt ur. Avrupa mllth1 bir ccnt:111 

a t llıı kDMlrp kavrulrııak~ıl'. ıı cı• 

nu bllmiyM ~·t'gi llfl ıtHlllUt in n d 
kr:ıllÇ('d.tr,., 

Bu ııatırıarı ev~ okudunııD"' 
o zıunan, birlikte oklldunu7.i& ındl• 
siı.lıı muhıı.kkı\k katanf7A.la ı;o a.ııJf• 
brun kn:rılmı~hr: 

·•- Bunun lmktı.ııı a r mı ':' KrG''" 
re olron cb teıif'fonon, rad )OllUD ııt 
ohJıığuııo bl1mt"lln, helr { lıı b rbi.,.. 
dnn dlınyn harbinden hıı~rt tJnJU'f'• 

maMın~ •• 

Doğru iııe, doğnıluğruuı tnındJTIW 
(elle mohaldmk zllnı~ Şd1"

1 tar ge!;ml t ir v~ i1 (1e benim ı;-fb1 
ynunnı ,o;on M&ırileslnin llOD kt'U~ 
rfni tckmrlamı mrı:clrr: , 

"- ı·eı;uno-meımt lıı!!.IUJ krııllt1·ı 
dlr!,, 

(,•\f.Iht ':'f' 
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ah keme 
alonlarında 

Oğlu ile kızı 
evlenen bir baba .. 
m evden kaçarak evlenmişler, hem de 
nmadan parasız kahnca babalarına 
baş vurmakdan çekinmemişler 

VVi:LKı sUn cürmUmll§hut ü- 1 
çllncU 8Ulh ecza mahkemesı.n.. 
baba. • oğul davasına bakılını~. :r ikl taratın dn. gözy8§lan lçin

rtllcn dava neUceabıde kendileri 
tınıml§tır. 

kuna.n talık!kat evrakmd&D anla. 
tma göre, be.bayı davacı, oğulu 
uçlu . mevkiloo ge~ bldlao 
ur: 
hreınıntnde oturan Ali adında 
• on .eeı:ıc kadar evvel zebra a -

da bir kadırua cvlenml~Ur. zeıını. 
Olllstım ııdmdn bir kızı Snld!n de 

er adında bir oğtu vardır. 
aurctıe bir nmda. b\lyUyen ço-

ar, ta ilk umanlardanbcrl biribir 
nıe~ ınmı§la.rdır • .Ajklan 

rınc""""·~ye kadar glttikcc nrtarak 
ın et ... •·ur 

'Ih - . 
ayet So!Çenlerd Gülstlmüıı 6z t:rtn • 

ue Uvey annem dl\nyaya gın.. 
1 YıırnınulJtUr. lki üvey kar~ a.. 

1 
da çoktan C;Vienmeğe karar ver 

e.rdır, Ancalt ana ve 00.balarma 
t.tırıu nçılamadıklıın iı;ln do anne_ 
ölUnceyr. kadnr sevgilerini gtzle
e çall§ınrşlardır. Fakat Zehra öl.. 

sonra dil Unmuş. tn§UlllU§ ve 
Yet evden kaçıp, uzak bir 

de 1erı mcğe karar vermi erdir. 
u, az Oğlu ve üvey kızının bu hn-

eUndcn Jnemnun olmıı.dığt için bir 
a y(lzt81':bıl görmek istememiş, 
t anneıerı Zchradan kalan mirası 

clilertne ~rmemezlik etmemi§Ur. 
cnı evıner aruıelcrtndcn kalan mı. 
!arını Ç&buk bltlrmtıııcr v ~ pa
ız kaımca da babalarına mllra.caat 

thtlyıı.r bu .&azleıi BISyledi, söyledi 
nma söylediğine de pl§nıan oldu. Ne 
kadar olııa oğlunun CC%a yemesi lçln 
:rsrar edJyordu. HA.kim işini bilir btı
klmlerdcndi. Aynı can. ayıu kandıın 
olan bu iki insanm dn. hnlcU nıhlyele. 
rtnl derhal kavramıvtı. Birdenbire 
Zafere döndU: 

- Oğlum, dedi. nasıl oldu da sen 
bab:ına hakaret edebildin ha? Derhal 
koş elini öp de kcndis1ndcn af dile! 

Zafer dU.nynlar kendis1ne verilse 
bu kadar sevinemezdi. 

- Peki efendim, diye bağırdı, ve 
~-ıbasmn doğru dönerek: 

- Babacığım artık beni affet! bun 
öan sonra senın istediğin gibi dUı11st 
ve ruımwılu bir evlt\t ol:ıcağım ve sa...' 
na dalma bUrmct edeceğim. Hakim 
huzurunda söz veriyonım. dedi. 

lhtiyann tekrar gözleri yaşardı ve 
fakat bu yaşlar oğlununkU gibi se
vinç gözyıışlarıydı. 

- Biz barı§tık, hAklm bey, dedi. 
Ben oğlumdan artık dn \"S.Cı deıtıım ı 

Da.va sukut edip ildııi de dışan çık
tıktan sonra korldordn uzun uzun 
kucaklaştılar. Yanlanna bir do genç 
kadın sokulmuştu. Zaferin kansı ol. 
duğunu aıuadığım kadın da ihtlyann 
elini öptU ve kankoca olan iki ka rdev 
babalannm birer elinden tutarak ken
disini merdl\"enlerden yava§ yavll§ in
dirip gittiler. 

ADLll'E l\IUllARlitl 

Sulh olabilir mi? 

ltlı rrrnv~t 
v ~ Ü ifil ~c§l ifil 

HÜRRiYET, insanların gıJa-
::ıdrr. Ne olursa olsun, insan 

hürriyete km'§ı gayriihtiyari bir 
meyil taşrr. Bu his bazan isyan ha
linde ortaya çıkar; bazan da bulun
duğu zaman ve mekan içinde /1.u
ruyup gider. 

insan kendi hayatına, büyüme ve 
serpilme kudretini ancak hürriyet-

ten verir.Hürriyet, bir insan kal ası 
içinde, en emin, en kuvvetli bir şe
kilde hareket eder; düşündürür, 
söyletir, yaptıru· ve yaşa tır. 

Y aşamuk için mutlaka ve mutla· 
ka hrriyete sahip olmak lazımdır. 
H ayatınrzı hürriyetinizle beraber 
yürütmeyorsanız, siz tam bır insan 
değilsiniz ve olamazsınız. 

B l ve gül yurdu 

Ha p başhyah beri tonlarla bombaya 
hedef o n alta nasıl bir yerdir ? 

ALMANLAR~ ltalyanlıı.r, tn
gillcrenin Akdenlzdekl kalesi 

Mnıtaya fiık sık tayyare hücumları 

yaptılar. liarp bo§lıyalıb ri, buraya 
ynpıl.o.n hUcumların, bu ada Uzerfne 

te birinden ıbnrct oın.n nüfus, bir mil. 
letUr. 

baııkıı bir yetinde görUlmc .. 
Valetta mtlzesinae taıı ''e tunç de-

virlerine alt bir çok sanat eserlen 
görülUr. 

~kaç~ bulamanıt§lardır. 
evıla.n Alini]\ EJchrcminindo kücUk 

Yafdır. Çocuklar kendl1crlnc 
nı.rak "alv Bab:ıc " al'llll§lar ve: 

m ığırn, ne oluraun fU evi sa. 
Almanlar, So,')·et Rn l işini bl. bırakılan bombalann hıı.ddl bt:'.'J:ıbı 

Dlıı, ananesi, hususiyetleri ve uzun. 
ca bir tın1ht vardır. Maltü, taş d v
rindcn başlıyarak birçok mlmnı1 cscr
lcrlle dolu oldugu için ki bir me. 
denlyet. merkezidir. 

Tat d vrlnden ıronrıı. .Maltad::ı. kayda 
değer c.sorler bırakanlar, şövalyeler. 
dlr. Bunların blraktıkUın kaleler, 
Uhkli.mlar, muhteşem daireler, saray. 
ı:ır, mabeUc.r M.111 duruyor. 

ızım hilısem!.zi Yerinizi d ml§lcr-

li bu 
e rıesızıı Yü7.8UuUk karıuımdn bil 
?e ÜV Çıkarnuıın11, yalnız ÖZ oğ. 

ey kıznım lstckıertne kulak 
E kl:ı. lktıtıı ct.mıv: 
ğer dcml§Ur, bir hakkınız v yn 

YeUnız va t raa lnahkcmeye müra. 
edebllinıın•- ı ı;. u.. 

~t evli kardC§lcr ve babalan öl. 
için herhangi b r hak idc:Hasm .. 

bulunaınıyacakJarmdan bu yola 
7.nı lardır. 

er böylece bnbnsmdan btr §CY 
Pa.ramıyacağını anlayınca kcndislle 

l!lk kavgalar etmcğe ve babnsına 
tı;eldigl Yerlerde tUrlU hakaretler 
bU) • 

Al unınıığa ba lamL:JUr. 
le faciaaı dlycbilcceğiml.Z bu va-

y \ ~:~: g~:~ r=p gl=~~::ı~ 
Y kız k rdeşi ile beraber b:lbnsı. 

~ evıne Yerleşmiş bulun:ın Zafer, üıı.. 
ık bır d arkada§ını eve getirerek 
~ı lçıp eğlcnm k iat.e~Ur • 

•kat ihtiyar pek haklı olarak bu 
rekete '· ka ço,. ktzml§ ,.c her ikisini de 

11 
lnnndan tutup sokağa atmqıtır. 

Yüzden yeniden flddetll bir kavga 
6lamq ve oiuı o kadar Uerl geri 

r e~ljtlr kl, bab:ı.sı fnzla dayn
a.ınl§ ve kendialni yalmlattmırak 

rrtnUıneşhut mahkemeatn verml§ • 

Za!er mllhk ğı • eroo huzuruna çıkarıla. 
B~ırnlarda COktnn ııl§man ohnu~ 

· r kö§cde oturan ve ikide bir de 
aırtı ellerini gözlerine götürerek 
ynz sakalından aJup • 
rını ailen ba: giden göz yn§-
klarıru ıaıra basma baloyor ve du. 
. ısıra atlayıp duruyor. 

Mahkemeye tıkarılacakl 
lfcrtn plşmanııtı eon d an zaman 

tu. Nerede ıae ba er CC!Bini bul. 
baamın e.ya •·ıa 

kapanacaktı. F kat bu " "-
&rette bulunduğu babag kadar ha. 
U rna karııı yU.. 

YGktu, Fazla bir ııey yapnrnadı ve 
Uhıtkeme sınuımı bekledi 
l.iahkcmeye aokuldukl~ı aırada 

htlYar, oğlunun kendisine de#nıe_ 
cat için 6y1e tiluıl.nir gtb1 bir vazl

et almt§tı ki, klmsO dllşnıalı.muı bl
bu arıda Zaferin yerinde olnıasmı 

atiYeınczdL 

Baba. oğW, Cbv cı ve suçlu olarak 
rlertne g"CÇUklerı sonra 1ht1Çlll' va.. 

(ur bir luırcketıo ayağa kalktı. 
- llAktm bey dedi, bu adamı ga. 
Yor m tıSttnuz? Benlın oğlumdur, 

bana cumıe lemin içinde etme.. 
Iİlnı kOYtnadı Kendl1'bı111 cezalan.. 
ıııını 

aııını istiyorum. 

tlrlr blllrmı·ı:, gııllba dünyaya apa- yoktur. Afrika aahlllcrlle Sıcllyn ara. 
çık, ,-e bangır b:ıngır ulb teklif edl'. ' sında cevkul~yşf mUblm bir yer l 
cck; tckllfieri knbul olunmazsa, be. gal eden bu adaları elinde bulundnr. 
nwn Asya ve Afrlkadalcl İngiliz. mlUı.. mak İngiltere için hnyntl bir mesele. 

temlcke lklet merkezim Uı.ertnA dlr. 
abana k.,. 

"• No mi olur? Hup, ve Politika 
yola)ln .200 mlllon Avnıpalı)ı znptct 
mlş bir millet, imdi de bu ;)Cironun 
list.Uno 160 mD) onu cblın J' ıf,rnr ,.e 
htU teker tekıır pıı~adı&"1 \ 0 Ah1Ur.r
d n hiçbiri nynl mm.an vo ml'Jduı kin 
do birlce.ıııek l tldndmı gl.isterom..-.uıe 

her r.y olur. Bu her tt<'Y d herkes L. 
!;ln, blllı:ı a dOıı)nnııı r.lele \"ereme. 
yi indeki m, \O fl(m mesuller için tam 
bir ı tlhkrık ıradf' ooer. 

Onun Jl'indir ı,ı nrhk ln~lllr. • '\1-
nuuı u7.l:ı mn nlt'<!btırl) Ptlnc Amorika.. 
nın cln nl ıl erdirmesini temenni et
mek, hatt bun Alıruııı - Sm;yet har. 
bini mükııklp son bir tali dı' kabul et. 
mck, mcdoni lns.<ınlıl• hcı;abınu ~·n ha
J ırlı dil!'k \l' limittir. 

Necip Fazıl KısakUrck (Hah r) 

En mhim tarafı bu meseleyi 
00.yan Medihaya yani Leylfuım 
anne.~ine sezdirmemek Hizupdt .. 
Leyla böyle isteyordu.. Bunun 
elbette bir sebebi olacaktı. 

İlk önce şöyle düşündüm. 
- Meseleyi doktor ~vdete 

açanm. Defteri bulma;k için o
nun yardımını isterim. 

Fakat lbir an ic;in bunu da reh
lyikelı gördilm. Hastahane dok. 
torunun: "- Bu işin altından 
birtakım kirli çamaşırlar çıka
caktır !,, 

Demsi beni de şüpheye düşür. 
müştü. Bu yüredn ,yirmi yıllık 
evli karı kocanın a.ralannı bo~ 
mnk ihtimali vardı. 

Bu işi hizmetçi ile uyuşarak 
- kindi kendime - ynpmağa 
karar vermiştim. 

• .. .. • 
• • • • 1 • 

Militanın, bizim tarlhlmlZde adı 

ehen1miyeUI bir yer alır. Tarlhlmi7.de 
de mühim bir yer işgal eden Maltanın 
bu hnrbln en ehemmiyetli hedeflerin.. 
den birini tP.şkll etmesi itlb:'lrlle nasıl 
bir ycr olduğuna merak etmez misi. 
nız? Slzo bu yazımızla Maltayı tanıt. 
mayo. çalışacağız: 

Malta tarihle bUytık bir rol oyna
mış bir adadır. Dahn doğrusu Malta 
bir değil, birkaç adadan mUtcşcklul • 
dir. Eski \'C yeni tarihte mühim bir 
roı alan bu adacıkların butUn ehem
miyeU rt, sevkulceyş mcvkilerlndc, 
Sicilya, ile ııimalt A.'frika arasında bu.. 
ıunmasında ve dUnyanın en gUzcl ll
manlarmdan bir kaçına sahip olmasın 

dAdır. 

Maltalılann topu 25 .400 nüfustan 
ibar ttır,. Fakat bu bir milyonun dört 
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Bakırköyilnden dondüktcn ı;on. 
ra, akşama kadar işlerimle mcş. 
gul oldum Akşam ı stü Leylanm 
ba:baıunın muayenehanesine uğ. 
radrm. Söz vermi{>tim .. Beklet. 
mek istemiyordum. 

Doktor Cevd-t. benim Bakır. 
köy hastahanesine gid-eceğimden 
haberdar değildi. 

Doktrun kabinooıne gimıeden 
düşündüm: 

- Lcylfı.} ı gordüğünü onunla 
konu.ııduğumu SÖ) lernek doğru 
olacak mı? 

Bu sual üzerine !kendim cevap 
verdim: 

- Hayır. Doğru olmaz. Ma· 
demki arada bir !hr..t:ıra. defteri 
meselesi vardır. Lcylftnm babası 

Finlkclller, Kartacaltlnr. Ronmlılnr 
Araplar, Normanlar, Argonlar, Kıuı. 
tllyıılılar, Rndos vısvaıyelerl, nihayet 
lnglllzler Mnltnda hUkUm allrdUler. 
Maltn birlbirlndcn farklı bir sUrU i 
galler altında kaldığı, bir sUrll isU. 
IAlarn uğradığı baldo Finikelilerden 
knlma samt bir dll olduğU nnl."'l§tlan 
dıllnl kaybctnıcmlştlr. Anl."\tı§ll göre 
mrvhur Antb.'\l l1c Oldo bu dıl ile ko. 
nu urlnrdı. 

Sulh z mcınıarında Maltayı, ziya. 
ret eden her seyyah. bumda tarihin 
her devri He karşıla§ırdL 
Tarihten öncekl devirlerle alllkadnr 

olan seyynh, Dalam mağarasında, 

dUnynnın çocuklUğu devrinden kalma 
fıl ve Hipopotam kemlklerlle, daha 
başka yerlerde lpUdal ins...'lnların 1z. 
lrrlle, dahn sonr taş d vrinln art.ık
Jarilc ka r§ılaşır. 

M ita adalan gnıpunun Filfa adlı 

bir ğacındıı. kınıırzı benekli koyu ye. 
şıl krrt ... nkclcler vardır ki dUnyanın 

bunu duyunca: "Jlk önce kızımın 
defterini okumak bana düşer ... 
Belki de hiç vermiyecek. 

Sükutu tercih ederek içeriye 
gırdim. 

Doktor küçük bir ameliyattan 
} enı çrkmı tı.. Çok yorgun ve a. 
ı:abi idi.Beni görünce sevindi: 

- lyiki geldin, azizim! lçim 
fena halde sıkılıyor. Bu aksam 
yedi treniyle lbizim hanım da 
geliyor. 

- lyi ya.. a doktorcuğum·· 
Sevinsene! Karın geliyor .. Hiç 
olmazsa yalnrzlıktan kurtulur· 
sun! 

Cevdet haz.in ibir taVIrla. ba.5mı 
salladı: 

- Bu yalnızlığa razıyım ben. 
Karım gelince, ona kızınun başı. 
na gelen felaketi Il313ıl söyliyece. 
ğim? :Mı.istakbel damadı her gün 
atlatıp duruyorum. Fakat. karı. 
mı atlatabilir miyim ? 

- Hakikati söylersın canım. 
Ehemmiyetsiz bir sinir buhranı 
gerirdi; hastahaneye yatırmağa 
mecbur oldum· Merak etdilecek 
bir sey yok, dersin!· 

Doktor ısantine bakarak: 
- - Haydi öyleyse, seninle şu 

vapura yetişelim. Karnnm sana 
itimadı vardır. Ben bunları söy. 
!erken, sen de lbana yardım eder. 
sin! 

Doktorun ricasına menfi ce. 
vap ''ermcdim. 11<-rnen knlkhk .. 

Sen Jan ş!Svalyel~. KudUstc. 1099 
da hrlstlyanlığm mukaddes makam. 
lanm ziyaret Jçin gelen fakir ve has. 
ta hacılara bakmak için, bir tarlknt 
vUcudn gcUrmıııerdl. O zrunnn Ku. 
dll.!ı, haçlıların ellnd ldi. 1291 do 
haçlılar FillsUndo ele geçirdikleri bU. 
tün toprakları zayi et.tikten sonra, 
şövalyelerin ııskcrlı:'§en tarıkatl, Ku. 
dUstcn füıdosa glS(:tü ve Radosun Oa.. 
manlılnm geçmesine kadar bu adada 
bUkUm sürdü. 1522 de Rndos, Osman
lı ordusu taratmdan lşınıl olunduktan 
sonra yersiz yurtsuz kalan oövaıycler. 
bir kaç yıl senıcr1 dol tıktan sonr 
Maltada ycrıe;,Uler. İmparator beşin. 
el Şarı. bunlııro. hem Maltayı, hem 
şimali Afrikayı vermif. rakat ııısvaı.. 

yeler 1550 de Trablusgarbl Tllrklere 
bırakmağa ve yalnız Malta ndalarilc 
lkUfayıı mecbur oımu !ardı 

Şövalyeler, Malta a~alarını imar 

Vapura dara dar yetiştik. 
Haylnrpaşaya vardığnnız za. 

man trenin gelmesine yirmi daki· 
ka vardı. 

Doktora istasyonda dolaşır. 
lren sordum: 

- Leyla.dan yeni bır haber 
var r.ıı? 

- Hayır .. Dtind nbcri yeni bir 
şey yok. Fakat, kendisini tedavi 
eden doktorlar .:ün kanantlerin1 

değiştirdiler. l.eyHi.mn tedavisi 
uzun sürmez divorlar. 

- Ben de bti C irdeyim, dok. 
torcuğum ! O mitsizliğe düşmek· 
te mana yok· Leyl(l muhakkak 
ki iyileşecek ve " '· yakında eve 
dönecektir. 

- Seninle kon!l§tuğum zaman 
i<;ime bir ferahlık çöküyor. Bana 
ümit veriyorsun. / Düdük çalıyordu.. ı -

lstasyonda toplanan karşılayı. 
crlar birdenbire komL']lllağa baş.. 
la.dılar: 

- lşte, ekspres geliyor. 
Zavallı doktor: 
- Kalbim fena halde çarp. 

mağa başladı .. Aman dostum be
ni yalnız Bı~a! 'Mediha şilp 
helenirse. feryadı kooarır.. Alc. 
me rezil olruz. 

Diyerek kolumu bırakmıyor
du. 

Biz vagonları birer bil'('r göz. 
den geçirirken, ibayan Medihn, 
oturduı?u lkompartımanın pell<'C-
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Fıkra 
:::::::::::::: 

ferınan 
Gcntlerle ibtl)nrww Kar,jılıklı 

Lsllbm ve lılddctJ rl, alibıı dllıı~ 

om hiçbir de\ rinde ek!ıUı olmı ,._ 
cak! 

lhttyar bir kadının lnııa cteltllk 
giyen genç ku.a kıı.rııı dU) duğu tıı... 

!lale her \-akit ahit OIU)Ol'VZ.. Genı; 

kızın da lht1)1U' kadındnki mutıııın.. 

zııkArlığı tcnkfd cdı•n ı.alıkabaJan 

dnlm3 kulnğımrzd:ıdır, Berek t, in. 
n yn.ı, 60 U GO m ınoa muta" 

tıt bir JUl:ilır; ve lmdmfar ihtiyar. 

l lığı ellisinde bile kabul ettikleri 
~in bu kılr:ıılıı.tı tntıakliilm kn.z.n!iD'. 
bell'ısız gidl.Jor. 
KöyChı blrlıılnde ı;t'llııllk luz.lıul 

bl r koca kan ır013k keruınndn bcrn.. 

bcrce oturvyorlannı • Kn:J rdnn biri 
eğlenmek m: ks:ıdı Ue arkBd lan.. 
na: 

- 1şttt1nlz mi~ der, ihtlJ ar kadın 
lann ı;enç dcllkn.nlılnrlıı evleıımele. 

rl lçtn fennnn okunacakmı ! 
Tllhh, hunu 1 iten kı7.lar k-ııb.kıı. 

bayı r. ll'nknt ltO<'C' knn da hld-
detlmılr: 

- H na ti! kın, bann 
hele bir kere ferma.ıı 
gfllmej!i ondan li<IDnı 

tıalun, dcr, 
okunsun 
ı.r!Jrl\r!'Unllı 

iz! 
Heyhat ki okunmı..,,ııcatı tr fer. 

A ·m~tN 

etml.§ler ve binalarla dOldurmu~l r. 
dır. Musta k!Sytlndcki bir mlbct, dUn 
ys.nuı en bUyUk kubbclerln<kn birini 
taşımaktadır. Ve bu kubbe ancak 
Ayasotya ve Ronıadakl Sen Plyer kub 
bclerile ölçülebilir. 

Maltalılnr, katollkler ve katollklenn 
Pap! ya en çok bağlı olanlarıdır. O. 
nun için rntıbcdlerınl stliıemek husu. 
aunda hiç bir fcdııkô.rhktan c:eklnnıcz. 
ler. 

Malta saraylar ve kills lcı .ıda.aı_ 

dır. Eskt şöVRlyelerlıı üstadı azamla. 
rına mahsus olan saray bufUn tııgı. 
liz vallslnin lkamctgA.hıdrr. Saraym 
bUtUn dalreJerl muhteşem ve duvar. 
lan tezyin eden sllA.hlar koleksiyonu 
dijnyanm en zcngln koleksiyonudur. 

Duvarlan knplıynn örtlllcr,. on ye. 
dinci asnn bQyük tlstadı Petrellos 
tarafından yapt.ırılmı§ olduğu ha.lde 
daha. bugün yapılmış kadar güzeldir. 

Sarayın bir tarafında. olan kütUpha 
ne şövaJyelertn yaptırdıhları bina~. 
nn en eonuncularmdan blı::fdir vr bir 
çok yazmnlnr, kif.t\plar, haritalar ve 
ves!kalo.rla dohıdur. Şövalyelerin Ra. 
dosta bulunduklıı..rr zamandan kalma 
nrşlvl rl ayrı bir d lrcd bulunmak
tadır. 

lnglliz valilerinin oturdukları say. 
tiye de on nlt.ıncı o.sırdan kalma btr 
blll3dır. Bunu ynptırnn da bllyük bir 
llstııddr. Ve ı:smı Vcrdaln idi. 

Şövalyelerin tnrikaU yedi kuıma ay. 
nlıyor ve b r kısım ayn bir millete 
mensup bulunuyordu Bunlar ayrı y. 
n dlllerle konuştukları için her birı
nln J, ndlne mahsus dalttııl vardı. Bu. 
g1ln bu dalrclcr, hUkt'lml't binası ola
rak kullanılmaktadır 

Malta yerlileri zlrruıUe m~ldür. 
ler. T<'ntene örmek halkm ananevi 
natıdlr. 

Eski Romnpm m~hur hatibi Cicero 
Maltad n tıahsederk<'n "Manta bal '" 
gül yurdudur,. dem~U. Maltalılarm 
kendileri ise memıcketlcrlne ''dllnya.. 
çiçeği,, derler. 

tşte bugün sık sık bombardımnn 

cdlll'll ve bu c;ılgm akınlara kAl'Şl ken 
dlsınl mUdafnnya c;alışan -
resinden başını c;ıkarmış, bize 
bakıyordu. 

Tren durur durrraz: 
- Leylfi nerede? 
Diye sordu. 
Cevdet: 

- Biraz keyfi yoktu. ben çı. 
karmadm1. 

Dedi. İstasyona rndl. Kan ko· 
selfimla!1tılar. Ben de: 

- _Hoş~cldiniz.. Nasıl, yolcu. 
luk bıraz uzundu, d .:il mi? 

Diye lfıfn karıştım. 
Cevdetin karısı: 
- Leyla çoktanberi mi rahat· 

sız? 
Diye soruyor, bir tarafU:.n da 

eşyasını hamala veriyordu. Ufak 
c;antalardan birini doktor almı!'t. 
tı. Konuşa kom ı istasyon<lan 
çıkıyorduk. 

Doktor ~velet: 
- Yok canım, ehemmiyetli 

bir §CY değil, dedi, kim bilir ne ... 
kızmış .. Sinirlenmiş. Ben on gün
dür bir baş ağrısı başladı. Bun. 
dan ibaret vapur is' -lesine doğ
ı:ru iniyorduk. 

Mediha - kocası bflet alır. 
ken - bana döndü: 

- Leylayı gördünüz mü? 
- Evet. HaW\ dün de gör-

düm Babasının dediği möi. kirı 
bilir neye sinirlı>nr :ş .. Bugünle.· 
d" ı;-. inde öyle bir hu~uzluğu 
vnr kı .•• 

(Devann , ar) 
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.. 18. Çeviren: MUZAFFER ESEN 

Fransa ile 
İngiltere 

Bir hiç yüzünden 

Yüzme teşvik '•~~ 
~~~~~~.~na ~~rL 1 E~ç~~~~A~~ 

Bugün hiç de biribirlerine dost dan: 
olmıyan Büyük Bl'itanya ile Fra.n. ı _ Klüplerimize evvelce gön- .a. knpoa.a e.kleaN"U r6aıttJI! 
sanın • Vişi Fransası - evvelce de derllmiş olan programa göre fe • •erme lüulı.n r.t So• ~ 
bir hiç yilzünden biribirlerine gir. derasyon yüzme teşvik müsabaka· rua •etredlleoe&ttr. ETı..
mek vaziyetine geldiklerini tarih ları 20 temmuz pazar gün\.: Mo- , .. 4•rem •n111ooıar.. ~. 
kaydetmektedir. da yüzme havuzunda yapılacak- -k kere ~ a4rea1eriaJ ""' 

I~ral iı,;e Pomare • Pomare on tır. ıwt ..._,, 
iki yaşındayken kraliçe olmuştur 2 - Müsabakalara tam saat Evlenme teklifleri 
ama bu hA.dise cereyan ettiği .za. 14 de b .... lanacaktır. .-<dl 

t da k d ....,, • yno 30 çirkln olmıvan, ~ man o uz yaşın a ar vardı • 3 - Kilçük ve büyUk olmak il- ..,.. ~-
fevkalAd ·· kül. • t d"" aileden, okur yazar, sinema. ~ e muş vazıye e uş - zere iki sınıf yüzücü arasınd:ı 
muş.. tu·· Tab"tid b l line dUcıkUn olnuyan bir btı. • ...ıı: · ı e sarayının u un - tertip olunan bu müsabakalarda " J~ 

- Mükemmel. Uşağın Torkanayın bu zi- ı -Size hiç bir cıey söyle • duğu Papetta şehrine resmen puvan hesabı ile birinciliği kaza· dUşkUn, dUrUst. güzelliği ve IJ 

1 k "d 1· 1 s Fran.sıı; bayrağı çekse İngilizlJr nan klühe federas'-·onca birer mü- mevzuubah.s olmıyan bir baY~ 
- a sı e, po ıs er akan yaretinden canı sıkılmı"-tı. medı· mı·'· bti ··k · · 1n ~ k ı te k d'- M-•·- dl s yu a.saoıyet gc>steriyorlar, • k!fat verilecekti'r. me a me te .. . cuusa -

kan ıeli içersiutle yırtık bir Polisin Ar'&.ur Kollarsonu a. - Hayır. Biraz heyecanlı gili;ı; bayrağını asınca da Fransız 4 _ Hakemler: Başhakem Rı- mesut etmektir. CÇ(Sl) remzi.ile 
zarf bulmu§lar, zarfın üze - raması hoş bir şey değil. görünüyordu. Kahvaltı için donanması tehdit.kir toplarını şc_ za Sueri, hokcm Sıtkı En·ar, Be- caat • 229 
rinde Artur Kollarsonun ad. Bat müfetti§ tekrar sordu: kaçta geleceğini sordum. Ce nı.::. üzerine çeviriyordu. !ki .bay • kir Macur, Fahri Ayad. Nuıi Bo- • Yaş 24· Beyaz balık etııı"" 
resi yazılı, zarfın hir kena • - Dıc.arı mı çıktı? vap vermedi. Zannedersem regm yan yana durmasına ım.kAn sut Suat Erler Metin Baran Fa.- ooyıu, ye§ll gBZlU, llk okul ısgrt 

~ olmadığı iç;n kraliçe Pomare de ruk Birgen ' ' ev 1.§lerinl bilen bir bayan b1 

rmda "zata mahsus" keli. - Evet. sözlerimi işitmedi bile. çok mlişktil bir vaziyette bulunu_ 1 · bir subayla evlenmek ı.steııı 
meleri var. Mektup Avustral - Ne vakıt döneceğini bi. - Beraber bir şey götür. yordu. 1844 senesinde Fransa Ta- BevoRlu Halk Sineması Fotoğranarııe (Poyraz un ~ 
yadan pc: staya verilmi§, üze. liyor musunuz? dü mü; bir valiz falan? hltl ile bir protektora imza etti. Matine ıı de s,so da: müracaat • 230 
rindeki Siclney damgası ada. B d . b" b.l Ç k f k b' l ği sıralarda Papeettada antikacı • ı - ÇQı Slll\h,örlerı ' %.'5 kı!nm> J • ve işçı arayanlar: 

- una aır ır §ey 1 • - 0 u a ır e çantaSJ lık, eczacılık ve ayni zamanda. tn_ TekmUJ blrdt'n. 'tacera mnıı. 'Y tJ11 
makıllı okunuy\)r. miyorum. Çıkarken bir şey aldı. giltere konsolosluğu vazifesini gö 2 _Kaçakçılar .\da>ıı. • 11 yaşında biraz dllktilO ~ 

- Damgada tl\rih var mı? söylemedi. - Bu çantayı siz mi hazır ren Priştar ismindeki zat Tahi- --o-- er mektep mozunu 1§ arat11 
- r e"&., iki a·. evvelki ta. Gazeteci söze karıstı: ladınız? tideki Fro..nsız nüfuzunu kırmak 1 VEDAT URFt (Uçman) remzine mUracaat.. 

• 1 t• • Orta tahsllll e.sk.1 yazıyı Jll 
rih. 'l abii bu deli 1 yıne Artur - Mister Li bu sabah gel. - Hayır. s ıyordu. Netckim buna muvaf • T "l l • bl' fak olabilmek için aadyı açlıkla emsı erı mel bilen ve dııkUlo kullanall 
Kollnrsonun m u hakkak bu di, değil mi? - Görüyorsun ya Loms... tehdtı etmiş ve bir dahili isyan Bu Akşam Bakırköy Miltlyad1 iş aramaktadır. ?ııL R , rcmzjDŞ 
cinayeti i§!ediğin\ isbat et • Uşak: Gazeteci müfettişin sözü. çıkarmıştı. o zaman Fransız ami- TlY \TROSUNDA : caat. .,,ır.t' 
mez. Bu zarfın kendisiuden - Evet, dedi. Mister Li nü keserek uşağa dcndü: rali Dilpoti Turas adaya çıktı ve Kan ! . • Bir mUeSBesenuı. ya eti 
çal nmış olması ve \ u cina • bir defa altıdan evvel geldi. - Efendiniz bu geceyi ne- artık işe bir son vermc-k için !n. Komedı Dramatlk (31 Perde mağazanın yaz: ve t. ap ışı rf 

Yeli üzerine atmak ~c- ~ n ara. Bir reyrek kadar kaldı. Altı rede geçirdi? giliz konsolosunu tuturdu. Fran • ---<>-- uht.e edebilecek bir bayan iO ~ 
:r s·z askerleri Prit~1r'm evine git _ Ras;t Rıza Tivotrosu tadır, (Rabia> remzine murs 

baya konması muh emeldir. buçuğa doğru bir daha geldi - Tabii yatağında. tiler ve kendisini yakaladıkları Bu Ak~m ş .. n,·olda: • Hemşire mektebi mezl.!JlU 
Maksadımı anlatabiliyorum ve ancak' beş dakikn kaldı. - Emin misiniz? gibi dlikkAnına hapsettiler, Tabii _ BOBS11L _ Kome.ıı <S> rerdl! yan evlnde her tUrlU enjc~ 
değil m1? Torkonay sorgusunda de. - Evet. bu arada birçok antikalar, eczalar Yarın Ak'ıım Altmtepede: maktadır Ömer Rllgtllpa§8 

- Tamamiyle anlıyorum. vam etti: _ Yanlış söylüyorsunuz filan kırıldı ve kayboldu. Bu ha- 1 - Bnnt öpUntl7 - Konıl'dJ s Pl'rdr No. 84 e mUrı1caat. ~ 

Ştaynı öldüren adam kaha • _ Li'nin niçin geldig-ini dostum. Emı"n 01manıza ı·m • dise bütün İngilterede büyük bir ı Halide Pt,klu tt>m illere lşttrııı. • 17 yll§mda Use 2 de k 
ı infıal uyandırdı t ·ı· h"'k. ı d k lr genç lg aramaktadır. R!yazlft 

hat}• Artur Kollarsonun u··ze. b'l' ? k. k k · d . ve. ngı ız u u " ece t • (1 ı ıyor musunuz· an yo , çi\n Ü sız e yata. metı Fransadan dıplome.ti.k iza _ ==============- veuı yazısı gUzcJdir. Her !,.<d 9 rine atmak istemiştir. Bu - Hayır. ğınıza girdiniz ve uyudunuz. hatla ağır tazminat talebinde bu. ce bü)iik bir münakaşa ba.§ladı. ya gitmeyi kabul eder. (S· 
mümkündür. Fakat delikan • - Efendiniz çıkah çok ol- - Evet. lundu. Fransıt; hükO.meti bir harp Muhalifler çoktu. o kadar ki bUkii remzine mUnı.caat. 
lıya bu fenalığı yapmak isti. du mu? - O halde siz uyurken patlaması ihtimalinden korktuğu rrıet ancak sekiz kişilik bir fazla. • ıs va:ında lise ıı oe ıııt 
Yen du .. §man k;mdı"r7 C k k t b k f d. . k Ik k b için bunlan kabul etti. hkla eksert•·eti kazandı ve zara • kız çaı~ıp hayatını kazanxı:ıstı , - _ ı ar en ıaa e a • e en ınız a ar v~ çı a ı· • J P Fakat ne tazminat verileceği r.n verllmesine taraftar olanlara bııriyetlndedir. Yazı ve heS8 

T orkauayın dudakların • tım, yediye çeyrek vardı. lir. Saat hirle bir buçuk ara. h:saplandığı zaman yeni bir müş_ Pritşar tar!\ftarları ismj takıldı yapar. (X. V. Z.) remzine ~ 
dan tarifi mümkün olmıyan - Otomobille mi gi'..ti? smda her halde onunla be • klille karşı\1şıldı. Çtinku Prltşar Fakat bil tün bu hıi.diseler Pomnrf'. • Lise mezunu biraz trans v 
b . b - Hav. ır efendim, yürü • raber d .. g-ı·ldı"nı"z. fevkalade bir para istiyordu. LuJ nin ölümnnden sonra Tahlti ada • ~ır gCJl<: a.z tılr Ucretıe ça.lJ§ııl 
ır te essüm uç""u: " FT b 11 yerek. ı ıp u mebliı.ğın verilmesini ka- sm·n Fransızlar tarafından llhalc mektedlr Beşiktaş Türk /. .... 
-Bdki UvanTor'du~ · --~----------·~~---~--(~D~e•v•m•n•ı•v•a•r•)-~-b.ul~e.tm-c.dı~· ~~~mecli~abedi~ olu~a~u mbi te~il P~"medi. k~~g~h~~~~~ma~P 
Con Loms sıçradı: • 1 ·-------.. --------------·~ jet adına mtiracallt. 

h -d UvLan dTordmu,d ~alkka_t H i k age 8 . . kadını Nakleden: ·g:ıta ~d~~~! ~=d:ne~~ 
ay ut on ra a eğı ı. ır gecenın ma ar p Magnolya vapurundaki ka • ME'lJEKZAT KARDEŞ !.ışmak ıstemekted1r. Çarşııuı~ ti.•---• :at soka~ numara ı e mür& "' 

maraslnda. ,,, 
Selami trenden in.ince istas- d · --""'--•i • Muhasebede 25 senedt>ıı 

- Orada olduğunu far • yonda, arkad~ı Hilmiyi kendi~!. n bır kadın senin için yaşlı sa. tığı garip hadiseyi düşiınnıeğe lLtakip eden iki haf4---zarfmda rtıbcs! oıan bir muhasıp )"Bıı:Jli 
zediyoruz Loms. Yoksa ni bekler buldu. iki arkadaş ha yılmaz. daldı. Sel:t.mi. Jaleyi, hemen hemen her veya 11ğer Ucarı :nuesscseıe~ 
h d d "d ld - . Kocası öldü:füneııberi ekser Bı"r sene ,,, ... 1 b. k · ·· . rd. LI" ramaktad.r Ha!tada oirka~ r. ay u un gemı e o uguna raret ve saınımiyetle kucaklaştı. ~ e. '"' ır ış gece~ıı. gun gö u. ı: ılmi ve kcrısı çok blrka" saat de çalı•nblllr 
dair bir bahse giri~mek la • lar. zamanını burada. bizim çiftliğin Selami, bir bara girmiş, orada memnundular Jale . " ı· . . " ,... 

'S' k ' b ı • nın ~e-amıyı remzine mUracaat 
ı . d l"k b ya ınınaa u unan köşkünde ge. tek ba.~ına bir maşada oturan 1 1ı. 1 ti zımge ırse, e ı eş parası. - Hoş ~ldin dostum. Sözün- a <lka andırdığı pek bariz olarak • ıs yaşında 11se son aını1 

b 'l ! b b h · · çiyor. Güzel bir kadın. tam senı·n esmer bı"r genç kad n d"kk t' · na ı e o sa u a se gırış • de durup geldiğin iç.in teşekkür 1 1 a mı görünüyordu. rinden biri tatilini geçtrnıelıl 
mem. ederim. beğendiğin tipte: Esmer, uzun çekmi§ti. Kadının masasına ya. Evet, Selami, Jalcye karşı bü-. şey llğrenmek nıakaadile b!Jdl 

- Niçin bahse girişmiyor. Evde herkes benim gibi sevi. boylu, simsiyah saçlı .. Zaten bu kın bir masaya oturmuş, onu yük, hararetli bir aliı.ka duymak. yanında çnuşmak lstemt>kte 

Y k d 1 .,kşam sen de göreceksin ya... dansa kaldırmış, konuşmuşlar, yd ı;alışmıt mukabilinde tılc;bır 
sunuz. o sa vapur an te - Haydi otomobile binelim. Be _ Bu ak~am mı'. ta ı. Bu alaka onun bizzat şah- beklememektedir. Maksadı b11 · ı b" h b • td ? · · to b"I" ı b 1 ~ genç kadın nazlanmadan onun · · ld v sız e ır a er mı a mn. mm yem o mo ı ı nası u uyor sı ıçın o Ub'll kadar. Çir gecelik renmektır. (Seven) remzın., ııı 

T orkanay tebesııi.im etH: elimizden geleni yapacağız. Piş. - Evet. Beğeneceğinden emi. daYetini kabul etmiş, geç vakte meçhul sevgili.si dolayislyle de idi. • 33 ya,ında askerl!kle sıJ 
_ Hayır. Hiçbır haber ınan olmıyacağmı sanıyoruz. nim. Karım "ilk g .. ii~te a.~ık ola. kadar beraberce eğlenmişlerdi. Belki de o kadın Jale idi .Sorma. mıyan eski yazııarıa daktılc 

almadım. Yalnız .düşüne dil. Haydi otomobili nas•! buluyor. caktır ... diyordu. Onun mii'bala. "'ıreçhul kadın şahsı hakkındı\ ğa cesaret edemiyordu. Bu suali gene; kdtıpılk işi aramaktadır 
~üne bu neticeye varabildim. sun? Yirmi dakika sonra çift- ğn etmediğini sen de anlayacak. hiç bir malO.mat vermemiş, ha~ ya bir hakaret teşkil ederek remzine muracnat. 
Bu bir düşüncedir, başka bir likteyiz. 5m. Aklnna gelmişken söyliye. ta uydurma bile olsa bir isim genç kadını kendisinden ebedi- 1 Aldırınız: I 
şey değil. Birkaç dakika sonra istasyo. !'İm. ~füst<~kbel karının şöyle bile s5ylememişti. Bu esrar, Se. yen uzaklaştıracak. yahut Jale "-ta~•d• reuı.ızıert J1'&111 r 

B b • n.u arkada bırakmıdar, çiftligwe 1 18.minin hoşuna gı"tmiş, macera sogvukkanlıhkla yalan sövleyip .uyu,·warıınızı• -mıarlJIJI si - una rağmen u ışe ~ böv.e bir serveti de var. Bu ~ef'er .; 
b h · · 1 ·ı· D doğru sür'atle ilerliyorlardı .. evlenmemek i"İn behane bulamı arayan muhatabına hiç bir sual inkar edecekti. nektuptan ldarcJıa•emiMlett I a se gırışe H ıyorsunuz. e " · .atı.hta.ıı ·~leye kMlar .-ey• 

k k k · · k ... yacaksm dostum! sormamıı::tı. Şurası muJ-ıakkaktı ve Selami me i anaatımz atı... Direksiyonu kullanan Hilmi: :t n ıar aldırmıılan. 
- Hayır, hiç de kati ele ·. - Bu sefer, dedi, karımla b~ı Selami gülürnsiyerek sordu: Genç kadınla beraber sabaha artık kat'iyetle emindi: Namus. ıPflk S7ı tS. 3) tM. ıs> <~ 

ğil, zaten insan ümit olma • tam sana göre birini bulduk. _Peki ama benim evler:memi karşı. kırk yıllık karı koca imiş lu veya macera düşkünü olsun Çevlk 1S5) lTekyııdız S) 
bu kadını seviyordu!. Jale de bu- ı Bayan aşçıı (20921 (KnznnÇ) 

dığı vakıt bahse girişir. Ya. Selami sordu: ned,,., bu kad .r ısrarla istiyorsu. gibi, bir otele girmiş1er, öğleye 
1 

(S. 126> (Sumer) (X. ~.)~ 
ı d ld b - N 1 d w s 14 

• ~ nu an amıştı ve ~kmı kabul e. rış ar a o uğu gi ı il.SI • - Bana töre biri mi? Ne gi. nuz? ogru • e amı uyand hl zaman (Hadlye) (Temiz kalb) cD i 
delik bir be~ para kazanmak bi? Ne dernek istiyorsun? karyolad:ı ve odada kendisini der görünüyordu. (F.K. 26) (Tek) (S. 8) ( 

ister misiniz? - Anlamamazlıktan gelme!... - Seni sevdiğimiz V'e mesut yalnız bulmuştu. Aklına, gazete- (Cabtde GUngör 21) (18 Nu~ 
Con Lons. memnunivetsi7 Kırk ~·ıl bekar mı kalacaksın? olmanı istediğimiz için... !erde ara sıra gördüğü zabıta ke~i~a~~~am yalnız konuşurlar ı.30) ~~Hmı.Y.Z. 30).~tı "~ 

bir tavırlı\ homurdandı: ~eni anlayamadım gitti. Vaziyc. vakaları gelerek hemen para ·~-- .......---
- Bes paYamz sizde k:;,.l • tin "yi. ahlakın da övle. ne diye Aynr ak~am Selami. ismi Jale cüzdanını yoklamıştı. Hayır! - Sire ailem hakkında pek 

sın. Ren-de ~izin fikr"nizrlr • Evlenmiyorsun? Bak ~n senin. olan. genç dula takdim edildi. Cüzdanından parn. eksilmemi§ti, az kimsenin bildiği bir şeyi söy
yh:::. Uvl\n Tor, MaJlorlva le aynı yaşta olduğum halde se 'R•t cindi tavırlı güzel kadım ilk bu gecelik sevgilisi menfaat pe- !emek isterim. Benden bir yaş 
van,ı~nda olamaz. Simdi kiz senedir evliyi:n ve tam mana bakışt...ı. tanımış. hayn>tini giz. ~inde koşmamıştı. küçük bir kız kardeşim vaı. Ba- l S. 7 .1 94 1~ 

siyle mesudum. lem ~i!c ll:Ü"lükle muvaffak ol. k d be · k' 
Kol't".r5onun evine gidivo - " Bu gece macerası böylece sona na o a ar nzıyor ı yan yana ıo.ıs ~vtng ırfl' 
ru.1 . . değil mi? Biraz acelE' Selami omuz lkt:: muştu. Fakat ac ... "a aldanmryor ermiş, Selami bir daha o kadını dursak hangimizin Jale olduğunu kuarkU .tı.oo ~ 
edeıl·m. - Prensip itibariyle evlen. - muydu? İns.a.nlar e.ş yaratılır sö. imkanı yok anlayamazsınız. Za ı0.45 Kllılk . °' 

görememiş, fakat aynı zamanda 'lürk 22.00 05"~ -
- Olur. nin aleyhinde olmadığımı bili zü büsbütün boş muydu? Bunun. valh talihsiz çıktı, fena bir kocaya 

F k t unutamamıştı. Şimdi ise, nişan- dfi..+"" B d k mU11iklaJ yorsun. a .a ... la heraber endam ,_.;;ru··,.;ış l'"Ph s ... u. oşan ı ve az "O macera J .., 
B .. d k k ' ' J u y" ' "- • 1 } a.k tekl"f ed"l . 1 . " !O.IS l~•·o 22.SO _,. ,..-

uro an çı ar e:- gazeLC· - Fakat bar kadınlariyle ·ıe re. saclar, gö7Jeri. retı'1;i, hatta 1 0 ar · 1 1 en Ja enın ile doln bir hayata atıldı. Istan. gaze~ı lz.
45 

ı;şıoll .1 

ci müfettisi kolundan tut•.u: : ı\S ı:ıırfıntılarla vakit geçirmeği b:ıkışlar ve sesi hep o. kadını ha. §ahsında onu bulmuştu veya bula sık sık onu görmek için gi. !O.tli 8010 or"~ 
- Lütfen bir dakika du - tercih ediyorsun değil mi? Bu 1 bulduğunu zannediyordu. d · Ü 1 ~ 

tır atıyordu. erım. ç ay evve namuslu bir Amele alınacak 
1 runuz. Sizinle ba§k" bir balı hayat ilk gençlikte bir müddet Ne miikem.mel bir roman mev· d 1 ta şt Se · · 1 Yemekte hen Jaleye bakıp tet. a aın a m 1 • vıı;;ıp ev endi Taşdclen lııtaobul depotıı.fl 

se girişelim olmaz nıı? devam edebilir ama her şey gibi zµu! diye düşündü. Çifte şahsi- !er. Şimdi onunla beraber A vru- k•rllklo 81 .. ka•ı oımıyan sıııııl~ 
? kik ederek onun evvelce tanıdı0i!ı ~ .. """ 

- 'asıl hir bahi~. sonu olmalıdır. sahibi bir kadın!.. Vilayeti şeh da JV',; kadın olup olmadığım kat'iyetle pa ··· ~Ucri mUaait 3 ame!e 1\ JC11'"_., 
- Ben Artur Kollarsonu _ Bunun için ise insanın tam kestirmeğe çalıştı. Jale ona sü. rinde namuslu bir aile kadını iken Kısa bir sükuttan sonra ilave ıstekUll'rin Çemberlib§t.ıı va ıdf 

e d b ı Yacag- 17. dı' '-"O ara sıra İstanbula giderek h~u. cttı·: mUdUrıU""U bioaamda suııır v e u amı • , • manasiyle anlaştığı bir kadınla kim.etle cevap veriyor, hayret ~:.. b __/ 

B d · · ? na giden erkeklerle hüviyetini _ Sı"zden gı·zı1• bı"r şeyım· kal- mUracaatları. rum. una ne ersmız • karşılaşmac:ı ıazı~dır. Beğefü . eseri göstermiyordu. Ne mükem. -
Böyle bahis olmaz '1im bir kadının da beni beğendi. mel bfr l:omedyacı !.. Selamiyi belli etmeden. vakit geçiren bir masmı istemediğim için bunu Kayıp çanta ~ 

Loms. Ben de kuşun uçmu" ~ine inanmalıynn. Halbuki şim.. tanımamış mıydı? Yoksa 0 ka. zevk düşküt1ü ... Hayır' Bu fara.. anlatmağa lüzum gördüm. 17 temmuz 1941 per§CIIlbC ~ 
ld ğ k ·· ziyeyi kabul .?tnıek bccmiyordu. Anlattıg-ı hakı"kat mı"vdı· ?. Bı·., bahleyin Beşlkta§tan Karn1'

6 
•• o u una amım. ..e kadar zevcenin ve senin ba. dın değil miydi? Fakat o kadar J 6J" ~" 

O d k .k "k. Çok kuvvetli bir benzeyişten al zat kendisı'nden mı·? . ._-oksa hak'ı- ken tramvayda me§ln blr ~ n a ı a sonra ı ı cen · " z""vce ol"r"'k ~e~ı·g-ı"nı"z kadın. benzl"ordu kı· ~eıa· n11· Jal n·n ! ·ı K il • " ç "' 
0 

"' ':il. • • - e 1 danmış olabilirlerdi. Bıınunla be. k t t b" k d . d sinde b1r takım :resmi ev ..... 
tı men "o arsonun evme 'ardan hi"biri bence bu "'"''"tları evvelce tanıdıgı- k"d1n olmadıg-ı. ·a en mevcu ır ar eşın en to-a.tıat"la birlikte zayi etti...-" :.~ raber genç kacbr., becen kış bir · bahsecf o d ? Seı· · b n b' de 
gelmi~lerdi. Burada eazete - 'laiz dcg-ildi. na ihtimal ver\!miyordu. mı ıy r u. amı u u Çantada para yoktur. Jçl.tl 

kaç defa 1:-tanhula rrittigvini söy. hı"c bı'r zaman ··gre-n edı· J 1 ~ · 1Jl 1 
ci boyuljl atkısını burnuna _ Ara bu seferki öyle değil... ~ - 0 em · a e/ı ya da benden ba.fka kimııell ~ 
kadar s1kı sıkıva kapadıktar Yirmi yedi yaşında, üç senedir Selami. Jale _e-ittiktPn ve ev lemiııti. Lak:., hunu öyle bir saf- sevdiği için onunla evlendi ve ramaz. Çok fakir bl.r mubııc::;,ı; 

• h •• 1 .. kl • • d.. I • vet ve masumiyetle söylemişti maziyi araştırarak saadetini kır. l ıanıarın lneaniyet nammıı. 
v.e sıya goz u ~rım • u7;e 

1
. ·1. Ko";ıc:ır hir "+omobil kaza. sahiplerine genç kadını güzel ki!.. mamak akıllılığını gösterdi. adre3C haber vermelerini rıcsı:ı 

tıkten sonra tak~ı<len ındı. smda ölmüş. Otuz beş yaşmda bulduğunu söyledikten sonra BP§ikta§ • Yıldız b0st1'ıı tll 
- Mnalesef Mister Kol • olduğuna göre yirmi yedi yaşın. odasına gP.ldiği zaman, karşılaş. Arkadaşına misafir gittiği gü M~lekzad Kardeş 9 numaraya. veya ae:il' larson evde değil. ___ _________________________________ ,_________________ merkezine. 


