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TAHLıLı 
-<>--

-Harp ne kadar 
aürecek? 

- Almanlar ne kadar 
ilerliyebilir? 

- Ruslar ne kadar 
dayanacak? 

Loııdro, 21 (A.A.) - Deyll Tel 
graı gazetcsı, nskerl muharririnin bir 
nt~k ~I llt§retmektcdlr: 

.ı:aledc ezcümle §öyle denl1-

!ar bundan on gfuı evvel Le
ın pek yakında dll~eceğinl id-

Almanların bu luu'pte dlkkatl çeken 
n.skeı1 b.BreldUmdan biri ek', ırmalda 

n \"C nehirleri seçmel< husu unda 
gösterdlklerl stlrattlr. :Cu hnrel;:Clt 
mot.5rlü kannlarla yapılmaktn, ve 
meseltl 200 metre genffllğlnde bir 
ırmağm blr ahlllnden diler eablll. 
ne çok kum. blr zıım:ın içinde 80.rat
fo geçllmcktedJr. Askerler Jrendile'
rlnt lmr,ııdan göıd.emıemek lçln öıı. 
terine bir duman kümesi atmakta 'Ve 
b·ı dumanın ö:-tllsU nJtmda hareket 
et mPktedir. 

SovEJel Rusya 
ve Yugoslavya 
mümessilleri 

Butgaristanda 

Yahudiler 
• 

vergıye 

tibi 
tutu uyor 

Sofya, 21 (A.A.) - Stefanl ajRMm 
dan: 

Bir kararname, a.Bleıı yahudi olan 
eşhııaın tediye mecbuıiyeUnde bulun. 
dukları verginin, ytlzdesinl tcsblt et
mektedir. Baba anaSI yahudi ol8ıı * 

Devamı 2 inci tinyfada 

.Innaklan geçmeye mahsu kanular. 
dan blrlnl id:ırtı eden Alınan subayı 

Fin parlamentosu re
isinin müthim bir 

nutku .. 

iZ 

--<>--

Biz '' üvük bir 
inlandiya ,. 
hulyası 

beslemiyoruz 
---o--

emle etimi 
zin selamet· 

tehdit 
etmeyecek 

-o---

Bir hudut 
tesisi 
lazLmdır 

t l§lenıe de bugUn ınez.kQr cep. 
vaziyet az çok istikrar kcsbet. 1 
rünüyor. Almanlar Piskofn gir

r, fakat orada durmak mecbu- Londrada 
a 1 ş ar 

----~------------------------~ Oğleden akşama l adar ı 
ı--- Bir ikı satırla 

Helshıki, 21 (A.A.) - Fin parln• 
mentosu rol.si Asldla söylediği bir 
nutukta ezcUmıe demiştir ki: ··~ 
ki harp bınıdnn evvelki hnrbln bir drJ 
vamrdır. Zira Moskova sulhünll ta1dl 
eden devri Fin halkı tı;ln ha~ 

•YeUndc kalmışlnrdır. Başlangıçta 
zanne~Hld!glndcn daha bUyl\k mlky~. 
ta yapılelığı anltı§ılıın dcnız a f rl tam 
bir heztnı:ctı neti lenrn T O g mi 
ya batmış ya huara u~ mı 
flnr etmııur. 

ıı:altık eyalcUcrtrun vu:.ıy tl bfüıbU. 
Eu~:rip bir man ru nrzctrucktedlr. 

e Lctonva ne rl Estonya ta. 
nıe.mue Alm ant'lnn lind bulunm~ 
ror. Filhakika hllkrt' yerle tirilmiş 
o!an topların la~:ırcl0r deniz seferi. 
~ n hezimeUnde bUyük bir rol oyna. 

l§lardıı- Gemiler Rigtı. körfezine g!. 
rerken eahUd k! bataryalar bunların 

rıne müthiş bir ateş açmıştır. 
ll~-amı 2 lncl sayfııda 

'"Londfü, 21 (1\. - Deyll Telgraf 
gazetesinin diplomatik muharririne 
göre Sovyet Yugoslav diploma.tik 
mUnnsebcUerlnin yeniden tesisini Sov 
yetler birliğinin lngntcredekl büyük 
elçts: Malak! hazırlnmı§tır. Malskl 
Yugoslav ba§veklll Simovlç ve halen 
Lonaradn toplanmakta olan Yugoslav 
kabin"'sinln sair azalnrile uzun konuş 
mRlar yapmt§tır. 

Sovyet _ Polonya mUzakerclcrlne 
müsait bir tarzda devam edilmekte. 

dlr. 

AGOPTA MOHiM İtalya barlclye nazın 

A A ILACAK 

a 
o es 

Defineyi aletlerle 

Tobrukta 
şiddetli 

,muhar be 
oluyor 

~ma, %1 (A.A.) - ltalyan ordu. 
tan umumt karargAhmm 411 numarn
lı tebliği: 

meydana çıkaracak 
21 temmuz gecesi ltnlyan tayyar<'. 

lerl, Malta adasmda kft.ln Mlkabb:ı. 

tayyare meydanını bombardıman et
mi§lerdir. 

Şimali Afrikada Tobnık ccph~sinde 
dU~a.n müfrezeleri tarafından ltal -
yan mevzUer!.ne yakla~nk için yapıl 
mI§ olan tc§CbbU8ler sürnUe pllskUr
tWmUştUr. ltaly&:ı ve Alman tayyare. 

Dc\1'mı 2 inci aayfad:a 

Araşllrma esnasında hiç kimse cebinde 
veya ağzında maden bulundurmıyacak 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~ --<>---

Yeni bir 
defineden 

daha 
bahsediliyor 
Sllrpagop mezarlığında nrn.nan de 

gllnUn bir hAdlsesl .hnllndedir. Bu 
&'Un de Balında bUyUk bir fnallyet gıs.. 

. ti-:: Çarpıyordu. Faaliyet ve faallyet .•. 
"J• eUcede beo metre kadar derinliğe 
• 

1 
1: ldiği halde bir §Cye rastlanamadı. 

'f &&ıldıtı gibi ~e Polonynlılar, yahut 

> - Devamı ı l.IJcl aa.~:fada 

f.f 

··>' (!'./ 

b ikell b r 
tramvay 
zası olda 

BugUn öğle üzeri Saraçhane ~m
da bir tramvay kuZ&.Bl otmuD. bjdl.se 
tesadüf katilllnden ınUhim b1r OC>' 
olmadan kapanm~tır. HMiSenln sebe 
bl §Udur: 

Fatih. Harb1)'.0 arasında. 1§~ 

tc ola.n 45 numaralı tramvay araba.. 
sı Saraçhanebaşına gelmekte iken 
4278 sayılı, buz kamyonu d:ı uaf ör 
HulQsl ömer idaresinde tramvaya 
arkadan yetl§ınl§Ur. Şoför trnmvn. 

W: oevaını 2 lııcl sayfn4a 

Bulgnr bıv;vcldli 

• 

• Şehrimizde bulunan Dahiliye vr
kll Faik öztrnk dUn sabah Yalovayn 
gitmiştir. 

• Kızıltoprak ve Kımklı fırınlannm 
nlzama aykırı ekmek imal ettikleri 
görUırrek bcledlyQ tarııfmnan ekmek. 
lcri müsadere edilmiş, haklarında ta. 
kUr.ıta bn"lanm~tır. 

• Fatih yollarmın 1nşası lçtn bir 
plll.n hnzırlnnm~tır. 

• Asker ailelerine yardım işi için 
hnzırlnnncak ı:.ıuıunun o.na hatlnn 
tesblt cdllm ştir. 4 ağııstosta mecllse 
sovkcdllccckt.ir. 

nr, :ımı 2 inci llD) (ll(]:ı 

11 muvatiakiyett1. B u g l1 n 
Ftnıtındlya artık yalnız dcğfldtr. Blıl 

ımcıııılcyh FlnlAndiyıınm doğru oıaıı ' 
davıı.mnı nlhnl zafere kad;ır götürcbt'. 
mesl ümldı mevcuttur. Artık Fi~ 
dlyanm l!ClO.mctinl tclıdlt etınıyd 
blr hudut tesis etmek lfi.znndır. Fin 
ha.lkı, bU) llt bir FinUuıdlyo. hUlyamııı 
tahakkuk ettirmek arzusunda değil. 

dlr. Biz nncak, bize llzım oıan hayat 
~:ı.ho.smı tcmln ebnektlr. 

e 
V• 

Yazısı 2 lııd ııayfada 

BULGAR
iT LY 

GORüŞ [:::::::::~:?.:~:::::~:~0.~~:~~:::::J 
~t7 "" u --<>-

Kont Ciano ile 
mülakattan sonra 1lldön "" "" mu 

Bulgar 
nazır arını 

Kral 
kabul etti 

---<>--

Nazırlar 
Romaya nıçin 

gitti 

B U satrrlıırın muharirr1 !\fon. 
trö Jmnfcrnnsmcl:ı. bulun· 

muş bahtiyarlardandır. Gazetıcci 
oldut;"lı i~ln müzakerelere iştiralc 
etmfı; deh,.;ı c de. !\lontrcux - ra
llU'-<:'m salonlarında konfernnsm, 
almrd edilen bir saz ldri~i !,'1bl, 
gilh ~erilen ve giıh gm şeyen he 
yeı-.anlı saflınlannı, en taze nnla· 
nndn yalmıclan ta.kıp ctmc'ic fır
satını bulmuştur. Lihinof gibi, 
Paul Bonkur gibi o devrin lot'a 
politikasına hakim lmnl::ır lıar ı· 
timlln 'l'c' fik fifü,tü A nıs'ın giis
tcrı.liğl. lyn i di.;yete mu 1ıit o
lanlardır. 

1036 Avrupasmda., &ğazl~r 
Ronı:ı, 21 (A.A.) - Ofl: meselesi ~ibi tarihi 'e çct1n hır 
Bulı;o.r başvekili llc hariciye nazın da\ıınm Millf't•er Ccmiy<'ti bünyo-

buraya muvnsalatlannı müteakip Rinde halle 1 c. ı limitleri fa1.la 
kont Ciano ile görllştr.U§lerdlr. Bul. değilcli. Ma! ı: ··nin isgnllnrleııberl 
gar nnzırlnn, mUtcnklbcn Guirinal bu C('miyctc düşen her milletler 
sıırayma gitmişler ve c;rndıı. kral • arası mcc-.1cnbı ııknmcf uğrama· 
Lmpnrntor ta.rafından kabul edilerek Gı an'ane haline gelmeğe lıa..5la· 
müşarünileyh ne dostane blr mUIO.kat mıstı. "C~mp de forcc" ,]etlikleri 
ya.pm~lardır. cebir \'e baslnn usolU mut.chcnli. 

Bundan sonra Bulgar nazırları, Müz.nkerc yoluyla hir hnkkuı is
Duı;e Ue görüşmek üz~ Venedik sa. tth al edlle\ıil<'ceğlne innnıınlnr 
rayına gitmJşlerdir. Buradaki görüş. a7.dı. 
ree saat 11 de başlamıştır. 

1 
Boğazlar mesclf"slnd<' hiitlln 

Bağdıı.t 21 (A.A.J - D.N.B. a- Karnclenh: 'c M,deniz, hnU . .fı ln
Jansı bildlı1yor: Belgradd:ın geçerken ~lltcrc gibi AtJnntlk devletleri 
Bulgar başvekili Filot, blr Alman 'kenclilerinf afilkalı buluyorlardı. 

·- ... Devamı 2 lnct yfnc!n Başta Türkiye, bütün kom::ıu ve 

Yazan: Bir Muharrir 
dost de\'letlerin emniyet \"e men. 
fcıatlerlni telif eden bir k&rarn 
\'nrmak zordu. Bunu temin ctmel< 
için en <lob'l'U prenslpl herke c 
kabul oUlrmtıl• IB.zımdı: Boi;a.zla,. 
her milletten ziyndc bizim emnr
l'Ct \'C eliimetimizi alill,l.\dar <'· 
der. l'tiı'l i) c, lı\lkümnınhk hnlde
nnıı sahlıı olmnsı lazırngclcn b 
~cçiılin knpıeısı değil, cJenıfü;fdh 
}~aknt bu kapı~ ı lıaşkala.nn:ı açı 
kap:ırkcn, milletler arnsı hulmkr 
nun c aslnnnıı en uygun bir öl 
!~inde harcl·et f"dccektfr. Birin 
prcn!tip kabul edilirse, dn\ô., tı 
kapının nçıhp knpamnnsm;l:ı h. 
1 im olnca"l{ en iidll esnsln.n b. 
formiil hulinclo tesbit ctmt>ğe lm 
lamktı. 

TcYfik Rlisti.i Aras ve onun ııı · 
§inde hlz Türk ~nzete<-ilr· \ cp<' 
t crlcclilt. 1 'ilınyet, beş sc • en r 
bugUn, Moutrcux - Pnlıı.c<•'dn. ıro 
<lcrceo ~erilen rnUzakeN• teli, bir. 
clenbire tatlı bir ~mlayışla gO\'l1e· 
dl. Mesele bltml ti. 

O gün bugün, tariherı o.fendi i 
oldu~"Umuz boğnzlann, ahdcn de 
hiıklml;\iz. 1stik1a1iml ve topn] 
bUtünliij::rlimliz üstünde en l::!.l~l 
bir üphcn1n gölgestnf b~ 
ve l~1n tamnm!1yan • ontz , 
şhndi gururla \'e 

ruz. 

ya .. 
ül 

e 
a
rı 

ı, 
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130 TIJalıkii.m 

--- Ruslar 
Bıraktıkları 

yerleri 
ı tıutbal vllAyett IL1:ndt tıudutJan da.hlliııddd lH maılalci)mu ıa&fla 

W:mıet!erlıııle çahştumaya uanır ''erdi. l\fnhküınlar jandarma ner.are.. 
tıııdr I~ )ederine suvkedllenık (lralarda rııoı>allerloden lst.ilade CdDOOPk. 

Nasıl 
tahrip 

ediyor? 
Olmyuculıırımn.m hatırtvwda obıa gordrttr, blr tnöddet evvel 

"JJlr iki Nokta,, 11Utunumında bu ınııeelell movzuulıahs etuıılt wı aıaıe.. 
tin bütliıı manasHe ~akitleri harcanıuı bu l\Cla.mlard&D lfl&llade çareleri 

ııranın:ı..-. lıu usunda bazı b nı.lvrlerde bulunnm tuk ! Ol'ımlyet, onlan 
herJl;lngt bir d:ungll ili" bir nr.ldde'.t lçln kendi bü:ıye8lo<161ıı tecrit et

.... dahi. r.('den, umumi m~te yarayan fılerde lmllaıuua~ın ! VllAyet.. 
1 r!mlzln lwmcu Ltı;fll kendi lmdutlan dahilinde yanın kalllllf yollar, 
tnnılı gorecıek etJEi("ler, tcmeılım atdacak mektepler için bu maJakCUn1a.. 
nn sarr J'('r( mevcut olııuya:ı aıt:ıle lnıClretlerlnde hiç ıtlpbemb. bO)'tlk 
bir yardımın s:ıklandığmı bll'l'K'lıdlrler. Netice \'ll&yot.lertmhden bir 
kısnuıırn rı:ırııs11Jık vr bütçe dnrı ğı dolayıtlllo yan kabnıt bir 3'JP -na 
işleri vardr. !stnnbu uıı ileri attığı bu adımı dlğ~r vUAyf'-tlf'rtmlzi• ~ 
kip etıneelr beklıyfflm. 

ZürlJa. 21 (A.A.) - Tnbuna gaze. 
tesuıin prk cephesinde bulunan mu. 
habir'., yudığl bir makalede d~ 
nuuım her geçeceği yerde her şeyi 
tahrip etmek hususunda takip edilen 
Sovyet ıdyasetinln ne kadar tam ola. 
rak tatbik edildiğini anlatmaktadır. 

Lübnan 
Başvekilinin 
beyanatı 

Londra, 21 (A.A,) - Ulbnan ~-
vekpt Nııkkar.ı, Taymiıs gazet.eslnln 
mtlhab:rinc demiştir ki: 

Lübnan. kendisine kOm§U 'tı\an dev
letlerle ikt.ısrl:dl bir cami:ı. halinde ya_ 
,,amak lUzumunu müdriktJr. Bu dev. 
letler araaı bir gUmrUk birllğl veya 
ilrtiaadl tıcr :federasyon te§klll mllm. 
kllnse de camiayı t~kil edecek dev. 
leUerJn Slyaat istlkliUlnin tam olarak 
nauhafaza edilmesi !}arttır. 

Tramvay kazası 
.... Bac!taratı 1 lncl 8&.) fa.da 

ym önUne geçmek istemiş, fakat o 
esnada karşıdan bir Beşiktaş tram
nyı zuhur etmiştir. 

Şoför iki tramuy ara.snıda kalıp 

bir kazaya sebebiyet vermemek !Çin 

ısUTati art.tıdmı§ ve 45 numaralı tram 
vayn §fddt'tll çnrpIIU§lır. Trcmvay 
yoldan çıkmış ve bu aııl •demeden 
yolcular tramvayın içine yuvarlan.. 
mıjlardır. Bunlardan Gill§eA i.mıJııde. 
ki kadmm d~lerl kırılmıl. Kamer 
Hııymım lslmU kadının, 3 aylık çocu 
ğu kuc ğnldnn f'Irlıyarak yere dU,.. 
nıll,§ ve ha!l!çe yaralanmııtır, 
Diğer yolculara mUhlın bir fti:JY oı.. 

m&DU§tır. Y ralılar Haseki hastane. 
Bine kaldırılmış, §o!ör yakalanarak 
adll tn dbatn başlanml§tır. 

11 Oğleden aksama kadar ( 
Bir iki satırla f 

Hadiseler 
• Ağustos nymda yeniden İltanbul 

emrine verilmek Uzere ıısoo çuval kah 
ve ayrılmı~. 

• Fiyat murakabe komisyonu, bu. 
gtlnkil lçtımaında bir elektrlkçt Ue bir 
bisikletçiyi ihtikar suçundan adliyeye 
vermiştir. 

• Yeni odun ruırhı etrafuıdaki §lkA. 

y~ tetkik eden fiyat murakabe ko 
ml87onu geçen perşembe gllnU kabul 
edilen tiya.Uarın ibkaama karar ver. 
ınlştlr. 

• Ticaret vellilı ile la§C umum mU. 
dürü Ankaraya dlinmüştUr 

EN SO.N UA.KlKA 

İngiliz kabinesinde 
değişikliklerin 
manası 

Loadra. 21 (A.A.) - Röytcr ajan. 
smın sayuf muhabiri şunlan yazmak 
tadrr: 

Baıvekllin hUküın tte yaptığı değ!.. 
1Uı:Jlkler haıı> kabineai azalıklan ha.. 
ricln<fkl makamlara inhlaar etml§Ur. 

But'terin maarif nazırlıgma geUril 
me8l hariciye nezareU mUsteprlıfın
dA yaptığı hizıneUerin bir mükltatı 
Qlarak tellkkl edilebilir. 

Lancastier dllkalığı şaıı.sölyel.igine 

tayin olunan Dut Kuper.n harp kabf. 

Her ne kadar bir kaç silah ve iplik 
fabrikaaı klllmen hasara uğı'amı§l&nıa 
da Bmoleuk bu 1lyaseU11 bUhaua 
lnırlı&nı oımuııtur. SovycL Kare.il.sinde 
Sovyet Rualar bütün fehlrlerl h&k ile 
yeksan etmip!rdir. Vart.sllaeda aene
llk Iattııall 29 bin tonu bl:Jan me§bur 
·sıemena lılarten çelık fabrikalarından 
g&WtUr hiçbir teY kalmamııtır. 

lııluha bir prk cepbea.inde yafmurta 
nn bqladıltJU bahis mevzuu ederek 
diyor ki: 

"Taarruz bqladığmdan beri ilk de. 
fa olarak elddetll yağmur fırtınaları 

bqlamlftır. Şayet yağmurlar devam 
edecek oluna kolayca bataklık halı
Di aıan mmtakalarda Alman motörlü 
lntalarınm Ueri harüetı en bUyilk 
mUtkUIAt karşı.smda bulunacaklardır. 

Şark cephesinde 
üç mesele 

DOa1 nam.ma Uzak§arka oir vazife Ue _.. Baftarah l iac' ııayfada 
g&wterilmw son zamanlarda tatbik e.. Alman.ıar merkez cephesinde cblıa 
dUen bir alyaaet cUmJea.lnden bulun. bUytlk tuakkller elde etınışlerdlr. Fa. 
maktadır. Hatırlardadır kl sabık n • kat taarruzun Uk on geş glln\l zarfın.. 
2114ardan Lord Harlech 80D zamanlar. , dakl atırate nazaran son OD bef gün 
l!a cenubi A.trikaya tevka!Ade komiaer csıuuıındakl surat günde 30 k!lometre 
olarak gönderllmlJU. Kezalik 1ıı1aı. kadar azalmıı bulunmaktadır. Bu da 
kolm lıılakdonald da Kanadaya fevka. Rus mukavemetinin kıynu·tlnl göıte. 
JAde komiser tayin edilmiş buJundu- rtr. Ml'gilef ile Vltebek arasındaki 

ğu gibi Lyt.tclton Ka.hlrıye ®vlet na- mıntukn artılt Husların l"llndcı bulun. 
zın sıt.a.We mümessU olarak gönderli ınıyor. Fakat mühlm Rus kuvvetlerı
ınl.ş ve Cross da Avuatnılya fevkalA. nın buradaki çıkmtrnın §!maline ve 
de komberllğine tayin edllml§ll. Ct:nubunn yaptıklım tazyik kendin! 

Duf Kuperln Uzakşarkn gönderil. sıtrn·ce daha ziyade ll~tUrmekte. 
mesS baJVekilln muhtelit styast ıuılieri dir. Rusların ciddi bir mukabil taar. 
ve fdarl makamlıınn her yerde tam ruz yapablımeıerl için muktazı biltUn 
blr aQelı.lde calışmatarma ne ka~ un~urlar me•~t buluamaktaıbr. as. 
bUytlk bir ehemmiyet verdlglnı Is bat ca l esn:uıında Ruq• rın yaptığı mul.a. 
etmektedir. Kupor OOJu'ilöı.. nazırlığı bıl hUcumlar ber ne kadar şiddetlen. 
yapmış olduğu gibi harblyt> nezareti m!ş 'bulunuyona d'l şımdiye kad r 

mtıst~rlığmd:ı. da bulunmuş oldu- ftuslnr bU ·Uk mıkyaata bır mukabfl 
ğUndan Uzakşarkl alAlmdar eden me- taarruza gcçınemlşlerd.r Ö"lle an.la. 
seleleri mUnakaşa edebilecek b!r vnzı. şılıyor k.J Ruslar Alman taarruzunun 
)'ettedir. yıpranmastnı beklemektedirler. 

Hazine tcdiyat §efllğine tayin edı_ Asıl mUhlm oJau nokta Rusların 

len Lord Hanltev knblncnın blr!:Qk uzun müddet yorgunluğa tallammUI 
komiteleri~ reislik e~mekte devam t'debllmelerlndedlr. Rıwann Almanlar 
edecektir. dan daha mUteh!lmmll olduklarını gö!'-

Sabtk ve mUtevt>tta ba~vekil Bonıır teren deliller günden gUne çoğalmak-
Lav'un oğlu olan Aklnv harbiye neza. 
ret! mUsteııarlığındıın harıclyc mllste
prlığma gettrllmelctedir. Ç'orç.lln dn. 
madı olan Duncan Sandys harbiye ne. 
zaretl maliye ml\steAArlığındn Lavı 

lıtıhW etmektedir. Yarbay Sl\ndys 
harbin bqındanberl Ol'duda bulun. 
maktadır. 

T üccar Levi tevkif edildi 
Bugün asliye ikinci Cezı\ mahkeme. 

Rinde, davası görülen Muııevl tüccar 
Levl mahkeme kararlyle tevklt edil
tnl§Ur. 

tadır. 

Taymls gazetesi ere ~yle diyor: 
Ancak bir ayd·ı tamamlanabil~

ğl tahm!n edlımtş olan Ruıı seferber. 
glmn sonn crrnr.l: üzere bulunduğunu 
göstt:ren bir çol< emareler \'ardır. Ru11.. 
ların henüz cepheye :;;e\•;tedflmemiş 

tam tcchlzatlı muauanı ihtiyat kuv
vcUcrlne malik bulunduklarına şüphe 
yoktur. 

Dögol Kahirede 
Kıı .ıre, %1 (A.A .) - Hür Fransız

lar lideri general Dö Gol diln Kahire. 
ye gelml§Ur. 

lb.. t k. d f · f Fransa .uurpagop __ a ı e ıne-1Komonistl nin hakıkı macerası ıtevkiti dev 
_. Bafiarafı ı lui aay,.. 

Ruslıı r karıştı . .MOt.-hassııı kendisine 
yüzde :m verUdiiı anda ~euenıe öl. 
çllp biçerek yahut bamneyt eliyle koy 
mu,; gibi bulup çıkaracatı iddıaem. 

da bulundu. Önce yU.zcıo ıkı verdiler. 
Kabul etmedi ve bır Anıt:rlkalr 1f a. 
damı gibi kartını bırakarak ra&1 ola. 
cakları anda kendisine baber veriline. 
si rlcaaUe aynlıp gitti. BugUn ötreni.. 
yoruz ki, beş metre kazılıp da biç bir 
~y but'.lnamayınca arziy.t ve ma•. 
niyat mUtehaeınaına bafvurıılmUJ ... 

Bu zat hatrlyat yerine gelml~.lletleri 
ni kurmut bir taraftan ölçUp biçmeye, 
bir taraftan da pazarlı.g& bavlamııtır. 

Uyuıuıacağı muhakkaktır. Bundan 
aonra notere gidecekler ve bir muluı. 
vele yapacaklardır. 
Şimdi if bu aatbadadır. Oıılar defı.. 

neyi arayadununlar blz, l~in ııaklkt 

hik~ye.sini, definenin buraya nasıl ıo. 
mWdUğUDU anlatalım; 

Bundan 80 Sflne kadar e\•vel ... Ab. 
dilllzlz devrinde Obaruıe• admda 
blr aarr&f var. Beyoglunda mükemmel 
bir d0kk1nı bulunan bu zat oldukça 
para kazanmq... talil yolunda gitmiş 
üstellk A bdUlllzfzin gözüne de girmı, 
ve yolunu bularak kllpsğı lfısıra at_ 
mı4 .. Orada da bir ı;arraf dilkk~ı ac;
nuş ... Bir giln bakmış 1.1 çalışmaları. 
nın neUceaı bir milyoıı •ıra ... bundan 
60Rra artık Muıırdtı kaımaya ıUzum 

var mı? Ver elini lsta:ıbuı .. 
Ohaııneı dört C\'lat subibidır: ll<isi 

l'rkck. lkl.st kız. Oğulları tıüyük. Han. 
yayı Konyayı anlamış vaziyetteler. 
Babaları da Zt'ngin; çalı!Jıp ne yapn -

caklar O meyhane aenin bu meyhane 
benim gez.ip dııruyorlar; eğlence yer
lerinde hazır nazır bulunuyorlar. O. 
ğullarının bu ~azlyet~ memnun 
olmıyan Ohanneıı b.r gUn kanama. 

- Hunlar adam olmıy6cnkıar .. bti

lUn tlmidlm kcııiıdl. Çnpkıo!ıktan baş. 
ka b:r şey dllşunmuyorlıı.r Ben ölUr
S"m s n bunların eıınd nuıh\•o: caı •• 
sın. Ben paralarımızı go.umeye karar 
\erdim öi6Hem elınde tıır şey 'bı.;. 

ıaınıuıınlar. Sen kızlara 1>1,yudu .. ıerı 

detlneyl ouıl aı;;aınıar. Batlarmda er. 
kek yok .. ya hükCıınet dı>fıne d1ye pa. 
raya el kor• 

Milyoner karıaı lfın Qlll&nnı kıal

rını eYleadtrmelı:te oulMUf " Vartu
ııı,. koca eeçttfl Dlkrum hiçbır iş. 
le c;al&Şmuma nılleaade etmlyerek 
detin.nln bekçt.ı haline kOymUf. Su 
adam aece gillldtiz meaarlılı:ta define. 
;)e gl:I& kulak olmUf. Gel zaman r.t 
aaman Dikran da ölünce kocasının 

•uiteetni WltUne aımış Vuıyet bu
gUH klidıar da böylece dn;ıım elmlf. 
Fakat belediye 8Urpqop mearlıtını 
satınca 'buralara apartunan yapılma. 

11 \'.ararlatmca it dfltlfmİf. Kom•ulaı·: 
Oamaua batvurmu,tar O da Hllmı tt
mlndeki bir arkad ıına bulunacak de. 

tiaeden hiue \·etmek prtlle bir mu
kavele yaptırak onaan lh&r& temln et. 
ıniı. JılalQm olduju ıekUd" ile ba•. 
lamıtlar. 

Hlklyeyı burada k~rek 

define başında ogıede11 t.0nrakı 

klalardan bat\ffde\un. 

şimdi 

vıı. 

ediyor 
Londra. %1 ( .A.) - (}fi: 

Geçen harta t>ariıte 1200 
te\•kif edilmif ~2 ıizlı •a_.. 
na çıkanlmi!J, 300.000 beyann 
200.000 r.-.ı. imha echlmi4tit 

Darlanm <rerıu:, okluju illi' 
St. Nazalre St. Malo, \rılleneu• 
Georges bPl .. dhe r'llaler. a 
lf'rdır. Bunlar bır müddetten 
cenah ıebine yapmakta oıcklk 

alıyet dolayııı!le nuaret al 
lunınaktaydılar St. Gec.ırı;l'• 

rl'lııi on llf'k!z tı.y bapııe .rıab 

OlUflUr. 

COrcil 
tanklar 

Vari.alerle O.Wan mUtehassııla l..otldra. 21. (A. A.) - l 
mul•avelelerını yapml§lardır. Buluna- zırı halen fngilterf' t&br"k:a 
cak deflneden ona da Y'.l&de on wri1... toptan imal edilmekte olan 
cektir. Blldlrdlgımiz Sibi ölçUp bıçnıc. piyade tanlı:lanna Cön:il 
ye ba2Ismııtır Asıl faıı1'1'flle yann 1 vermlştır. J)ilny~da hf<:bır 
baflıyacsktır \"C deilnenin muhakkak nun. bu kadar mu•biş bir 
bulunacatını ıddia etmektedir. malık olmadığı sanılnaktadlf. 

Profcıı6r. yarınJll çalışması esna.sın 1 tan~larıtı zırhları mllrettc1-
da ba!rlyat yerine hl~ k~mscnın aıma zamı deı C'Cede KO!"U\'l\Cak 
mıyacağını, hattA muayyen bir metsa. ta yapıimaktndır. Sılr~et .~ 
te dalıllıne kim.senin 90kulınıyac1tğmı ınen hu tanklar her t~"lıl 
ıtOylemlşUr. Buna sebeb. bulunacak lıa~·ret veren bir sliıatle ıı 
definenin yağma edilmes\ korkusu dt- t.cc.ir. Topları son. derece rf 
flldir. Bu Aletlerinin husaıı olmaınn. ''. ,.: arııbnnrn kın ~P upd 
dan ller!. gelme:<tetllr. Çalışma saha. Yer _tutmaktadır. Bırçok 
•mda vazlfeten bulunacak olanlar da. l~nk. 'lrınm. bu t~dpdlarm ta 
. ııtP~Ul(' uzun mu et ta 

hı Uzerlerınde altın, demir ve buna ç,d b'J ~ 'hti I ·ı-
e ı ~ce,, .nç, ı ma ven ... benzer ne glbı ma<lenıer varsa bunla-

ted r. Bu tnnk harelrcts'z 
rı bırakın.ık mecbunyeUndedirlcr. dııiu vakit kale val!ÜPStni 
Hattıı mUdilnyııte mi.iracaat ederek bilecektil'. Başvekil ç~ı. 
derme yerınde hazır bulunacak mı:- b t t 

1 
b t " 

rı mıı rPm u u an u an10 
murlarm at ıııarmda aıtnı diş bulun. 1 b'ıı·· ~ '-1 ,, k t .. ... · i ·· n.- L' , re ecrıı·ı""'ın • 
mıyan mernuı·Iıırdan ~eçılml'sinl rica zaman tankın bir taksi Jr 
ed cdnlr. ı!ıo se\·k vo .1::-. ': edildiğ nl 

lt•n garıp tarananncb11 biri~ de. müe+iiT-. 
mUtchassısın daha dcfi:ıf'yl ..tıulmn l!ln 

zaman aöylersln... m · .. bur oııışud\ıt' 

Bu teklif karnımı m ·ınn•ın etmiş Bugı.bı öc?t den 'IODra Bakırkôyuı:-\ Bulgar nazırı Ohannes hemen ertesı ıun iş" t1a41a. dc:ı Morıs Matye adında ·rıırı. trthi • ' 
mış Sürpagop me:ıarlıı;m J4 bır aıl<' ) et.ndıt bı• ı.·ransu: ışç11 kendisine 
mezarııtı satın aıru ş \;" b r ıtıı. ıMıracao.• ed reri BakırköYil~ de 
ratyl~ birtikUı buraya bth.tm aev ~ ... 1 b I" d~r.n 1> ılunt:rutunu haber verm t 
ıını J;"ömrrı~ler yanız o:ııı~ıı • dır.~ \.,. crt ya çııtarma~ içm kentJUıin.n ne 

ıı < ndH rini ıd;ıre ed .,eli ruıı(tardı& ıstedıg-uı sor~u tur 

p .. ra ayınııavı ca .•utmaroışlar B r b&ıjkas: da Sürpasop defuaeaiDe 
Oe.fınenw bug;lnkü vıı.r~lerı. .)'a- <>rlal( olmaı,ı nr:ıı.:.ısunu a;öetermLt kas-

hut m11ııblrlerı 'lartub ı~ Hıw ıınu m.:ı maıraflaruı k.ınd!s:in:a sörmeai 
bu bldıııe cer van eı..tı., .. :ım ıo •.la.ha 
7. va418.rmda küe;uk ç.~ukl&r"llt~ '~ 

bıttab olup bft~ndf'n olha~r birrr 
uıasum. 

Aradan zaman g<'c;ınlş. Uır gun 
balan Ohanneain kalb s<'lilulnı.! n o ... 
meaıle ı<a~ııaımı,ıar Dalııı matcnı ı 
gUnlerl dahi g~me.:ıen ııarrat ba -

1 
nın sağ\ıgındakı Le;ıhıaı ll,ı"nıle ç kıu.ış 
Oğullan anaaını sıkışunuı,ıar pJra 
lstcnılşlur: •·nerüc ba1>al4rtuıızuı P~

rası ".. diye tutturmuşıa r. B r >;iC\ 

bulamııyınca dUkl;l\nı .ıııtnııc;ı• r. \"!. 

yıp lçm!!Jler ... fnknt ne ı<odnr :sUrer. 
Hem para çok ıüıwemı . r.ı !!Cfa
het.ıerınin ceza.ıını çekı;'l!§ler... c.aea.; 
denece1' yqta ?nlar ıJa cayata göz. 
teıinı kapamıılnr. 

Mılyonerln karı.ıu kaları Vartuhı ve 
Hayganuşla yalnız kalınca işi 11ruk 
evıenebUecck blr Y&fa ıelmtş otan 
çocuklanna anlatIIUf.- ~allat tena.ı 

mukabilınılr htaM :a\e11Uftır. 

Sovyeı ~ebliği 
~lo!>kou ı ı ı Rıv.l~ o) - Bu ıı~ 

, h r.('$:rcdilC'n rt>smi t<.'bli.:;d:r · 
·c:ıh .. df'ki ~\'\f't kı1nlarının \'a· 
ivctl rin"' mühim dc'!'.,lklik ~ok 
·uı. DUn jlllti.ın "Ün ~idJet!i mu • 
' l\""'rftıer ~re~an E'tmittir. 'P..uc 
·etelar Aw"'n hatlaı • ger'fi!nde 
muoff .. loyetli haı f'

1 fıtta bulu 
rıu"O" Bu c:-ett'l r }QQ kam\On, 5 
tnn!t, 4 ıtrlıh ot01"'obil. 2 ta~· a 
te. 1 radyo \'erici ısta.syoııu. 19 a. 
raba tahrip etmh!lerdtr. 304> "11"'· 

'"')n1 ı 2 tOPÇU fırka81 birka<: 83.at
ljk muharebe neti<ıcsiD<le tahrip ('• 
i"nıiştir. 

l(iin 25 dlltman tayyaq\ dU.U. 
riilmüş, Baltıkta bir A !men torpi. 
"lnhotu batınlmıştır. 

_.- üıt tal'afı ı lacı 

lt.a§muharrlrme vueü&i ı:nu 
ma se5 aha tinı Bulgar bU 
teı;ebbilsü üzerine yaptığını va 
yabı.tin umumi meseleler bAt 
görü§mek ve BulgarUıtan ile 
araaındaki doelane mllna.a..•be 
yit et.mek gayesine malul oıd 

blldlrmIJlir. 

Bu gar standa yahud 
~ ._,aanfl l ""'' ııa 

hM, yah di ııctdedilme;ctetlir. "f 
lcr, mnılk oldukları ('ıTI\'ilJ ve t 

!iıym~ li Uç ınllyon levayı teca"' 
ın.dlgl ta1'.1!rde yilzclr • rml 
ın!ktarı mUteca' l:ıı olmuı baJi 
yüzde yirmi beş nlııbetlnrt \'('r 
ye edeceklerdir Kıymetl. ık1 

levadan apğı emllk •ersı r<JIİİ.. 
attır. • 

B•J l<arnmame, ahiren Bulga 
llh1k eılllm15 olan arazıae 
buluaıın yahuciilere de 1&•~ 

!lılAOARIST 

JtMından: 

HJSVE AŞK ROMANI düğünüzti söylenıİll8iııiz. Bu ifade. mı reddetti. Tam o sıra.da telefon 
nlz doğru değil mi? O gece k;'l <;aldı. Ancak Mahmut Ata o ııaat. 
kendigine randevu vermi~ miydi _ te bana teJefon ede-bilirdi. Feri • 
nlz? aun ahbeyt benden evveJ aktı. Be 

• - Ve memurlar gelip cinayeti. 
nizi gördükleri zamaa hakikati ol 

duğu gibi itiraf e t tiniz nai., 
- T~"vn' •• 

BQyUk bir kı.-ı't bol§evızınc 
pati g~ateren asıen yüuı.li bfr 

Söyleyin bu kllla ra • 
bıtaıus emasmda maktul Fcrldu
na ne kadar para verdiniz? Mllna
sebeUııU 1934 senesinin 13 teısrL 
niovv l gilnUnden, ayni senenin 
son glinUne. yani 1935 yılbaşı ge
cesi daha doğrusu 1°935 senesinin 
ilk gilnU doğarken tarafmızdan 
katledilmiş. Bu ilci buçuk ay zar. 
fmda sb.den nelı:adar para. aldı? .. 
- Ben ona para venni3 değlllm. 

- Bayır, .vermişsiniz. Maktul 
Feridun namma tamfmızdan lmza 
lanmış lbin liralık ve 15 tegrhılBa. 
nl 1934 tarihli bJr çek elimize 
geçU. Bu para hemen ertesi gil-ı 
bankadan çekilmr.:ı. Fakat nereye 
sar.fedilmiş olduğu tesbk edilcm"'
dl Söyle;i.n, ona dalıa baika defa. 
iv da para Yel"dintz mi! 

- Haytr. 
- Bln liralık hı..~ bir çek da 

k ellmJze geçti. Fakat bu ra 
•>Nan nl~. Anlaşıldığı • 
• ~ bt11 lira esam tlzerine a.. g,:: taıWle ...... ıd_yDJ' -

Maznun anlaşılrna.sı müşkül bir. 
kaç kelime mmldandı. 

- Haydi şimdi bize clnayctfnJ. 
zi anlatın. Evet haJı:kmız var. An.. 
latmak yapmaktan çok daha güQ
tUr. Fa.kat adalet sizden bunu ıs.. 
tiyor. Tnhldkat c•\Takma göre 935 
yılbaşı gecesi yanmrzda Mahmut 
Ata GUrcll olduğu halde evden 
snnt 8,30 da çıknuşsmız. Doğruca 
ahbabınız fa.brlkntör lrt'an !şbiU • 
rin evine gitmiş ve akşam yeme. 
ğinl hep bera.bcr ye1ikten sonra 
yeni yılı tes'it et,ıxıek üzere birlik 
tc Ma.ksirn bara gitmişsiniz. O • 
rada İrfan İıJbllir ve karnın da da.. 
bil olduı;tJ halde di5rt ahba.p ~ 
hn kndar dans etmiş, içmiş ve 
eğJenml(!Sinlz. Tamam mı! 

- Evet .. 
- Sabaha ~ Ma.hmut Ata 

De birlikte evinize avdet e~ 
niz ve dostunuz kapıda si7.den ay. 
nlmış. Tahldko.t h!kimlne verdiği 
ıtlz ifadede, otoınobiltnlz kapıya 
geldiği Mman Fcridunun garajın 
~m~dfılt. 

·- Hııvır bir mP ı.:ı .. tf Pnberi o- nim VPrime cevap vem-P1< istedi. 
mı görmOyordum. İşte o zaman lroll!t>dinln çekme • 

- Kat'i olarak tetbit edemez sinf ac;tmı, i<:fnden bir hamlı>ıie ta 
misiniz, ne kadar zn"ll danberi ! baneamı kaptım ve ate• ettim. 

- On gün kadar. Kaç el ateş ettbn, sonra ne yapa 
- Neden makt111ü ~örmümrdu- tım, bunlan hlc; bilmiv<:mlm. Ge-

nuz? •. Artık münasebeti hl kes • rislni hatrrlamryonım. 
meğe mi karar \•erimştinf.z? Ce • - Bu sll.,.lerlnlz. ll:atillerln söy
vap \'ermlvorsunuz. O rrün.. yani ledfkleıi kl!sllt s&lerdfr. Ancak, 
cinayet gUnU saba.hley!n onu ka. tabancayı aldtktan t'IOnra ne yap. 
pmızda gördüğUnüı zarr.an sise ne tığmm artık bilmediğinizi fllSylt • 
dPdi? yece.ktinb, • 

- lceriye girmek iatedi. Maznun rei.sln bu istihza-"ını 
- Sonra... anlamak i8temedi bile, , . .., ,., ... ~'\ 
- Reddettim .. Fena haJde sar- ~"RŞlı ~rini ynden kaldırdı: 

hoştu. Yıkılıyordu. Knrkt•ım. Ka • - Hakikat, bütün haklkllt bu. 
pıyı açtığım zaman onu arkamd& 

gördüm .• Beıı.l takip ediyordu. O du~edi. Hakim söıdlne devamla: 
da arkamdan eve, sonra odama 
girdi. - Kabul edelim, d~~ Vaka • 

a:- - d..u1:., nm böyle geçmiş oldu,.wıu ka.btıl - ~ ne O\U ••• cd 1_ ı;;;_:_ 
- Blltlln hakikati Mahmut Ata E>lim. Kendin.-. geleli,,.~ za. 

ya anlatmakla beni telıdlt etti. man nasıl bir manzarayla kal'Şl-
- A.§km.ızı çok garip blr tekil. laştmız? 

de kabul ett:l.riyormUı!lll\IJlas de • - Kendime geldiğim zaman o-
mek. na dis1erimla dltııiDde cauaı bul • 

Kasnun yorgan ôh' b&reık\ltJe • dum. Santmı. yUzUue • 8el1>tim.. 
lla1 alladı: Fakat bu gaşretlertmm -aJe 0-. 

- Onu a~rdum. dedl • duğunu cördllm. 
- Sonra!. - Soma?. 
- ~ tehdidi ibıeriae kor.kt.m, - 8cmnaı me'Am.. Ocla•..Jiıfllmet 

Ona rica~ Ya!vardım.,~:m.9-- ..... ~a bıı1Mıt , ...._., 
te•si' -™·~ı,t --UW~~ 

- Peki. ne drdlniz? 
Mel•ha Cemal ilk tahkikat aı -

r&ı1ında venai4 okhağla ifadeyi bo. 
tuk bir sesle tt'krarlame.ğa ba.ııla
dı. 

- Soyunurken baynodıln bir 
-ee gcldifbü, a aonra i(eriye bir 
yabaner erkeğin gtrip mOcevlaer _ 
lerimi çalmak istediğini 9Öylemifı. 
tiın .•• 

Dedi. Hakim devam etti: 
- Evet mDeevltertermatn ça -

ima.cağından bahsetmiştiniz. Hat -
tA ilk tahkikat IU'Umda mleev • 
h el'lerfniai banyo daireailldeki kil. 
çük tavalet odulna 1-aktlimw 
söylemiştiniz değU mi? 

- Evet.. 
Bu sında mlddeiumumf !!(iz al

dı: 

- Evet büim beyie.-. dedi. 
Bu ya1aa • dlıiııa .uıeti ele al
datw.kt.ı. Çlmldl ıı. _...._ ser. 
vett, içtfmaJ meftif bnıftltıd an 
altında kalmaktan kurianyordu. 
Fabt ilk tehk'teh ;ı...- -'* 
rös .a.ta wıw-....,.. • 
tJn illeadliı Jatak «> 1 m ....._ 
)eri .... btllla-... ........ 
nu bile çıkannam11 o1dufanu • 
büttia milıcMbedeıiafa 

Budapeşte de Galiçyah b:r 
vahud! tevkif ve lıullUBI bir 
&e\•k .... onda •.-ı•«>• 
da maddelerinin flyatlaıma 
otduklanndan dolayı biıoeok 
de mahir~ \"erilmiştiı . 

Tobrukta 

bal ...... w· da ıtıellıft. q!Jlllc~ILlll!!llllll;l'Jlftllr 
(1JowJ-11•u;.,_.-.~ .. ~ıııa11nıe 
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f1ahkemeden çıkarken kapının dışındaki kalaba· 
sktan tekrar bir sigara istiyen ihtiyar: "Şimdi 

u
1
ltanahmet meydanına gidip mendil açacağım 

ge bu sefer de mani ol,, diyordu. 
KlLIK ve kıyafetinden pek de nor evlM, knr§ıma dikildi: Ters bir hay. 

kc ti ınnı bir adama bcnz<'medlğlnl kırışla: 
11 rrnek hiç de gtıç cte~lldt ~za - Gtınc mi dileniyorsun? Utanmaz, 

illBbkeın l ' r e ert koridorunun ucundn ye- arlanmaz. bunak herifi 
~~önıelmtş, sağ elınde sımsıkı tul- 1 Diye söyıcnmeğe başladı .. Şevki c-

kirll bir torbaya yaslanmış et- 1 !endi söze karıştı: 
rafına top ' b b: d b lanan kaıabalıt'.'tl anlatıyor: - Et.meyin kardeşim.. a :ın ır u 
On - Bu zanınndn evlllt; sahldcn dert. tıenln! 

u bu Yaşa getırln~ye kadar ne Vay, een misin bunu söyllyen .. 
Çektlb[ • . b ktı o 
1 

6 m. bir ben bllırim bir de AL Bu sefer Refik bcnı ın:ı. · nun 
ah. Yemedim vcdirdlm ..-ıymedlm yakasına sanldı .• Guya beni dllencili-

Ydl • ' " rdırn, l:ıinblr sıkıntıya katlana- ğc teşvik eden oymuş, ona da söğmc:. 
~k,,, okuttum .. Ş•mdı ıum vaktimde ge kalkıştı .. El oğlu bu, kimecden sö ... 

emeklerimin mUkG.fatını gorUy0. ışltlr mi? :Mesele btiyUdU .. 1ş bUyUyU. 
ruın: Hakaract, tekdir, tokat... cc, yumruğa silleye bindi. Bunla: 

Durdu, gözlerin~ ba ına toplan n sokak ortasında döğUşUrken polisler 
Ufacık kalnb ılıktıı grzdirdı. Giyin - geldi. Hepimizi aldı. Şimdi buradayız! 

nden kalıı.ntorluğunu kcstlrdığı orta Oa\'ncıyım bay hakim ... Bu baba ha. 
İO.§lı. rnUtccl!S1r ifadeli hir adama piş 1 ini cvlMtan davacıyım .. 
;(in bir dılrnc..ı nğzUc rtcıı etti Hlı.klm Şevkiyi! de sordu· O da bir 

Evıu bır sigaran vurs.ı verir az farkla aynı cumleleri ~ckrarladı... 
!Ulstn" Maznuna: 

lh Etrartan blrk ç cı blrJen uzandı.. - Bak, ı;cn babanı tnhkir ctml~sin 
llyar sırr 1 baba dostunun oğlunu d:ı döğmUşsUn. l<l • .,ar arın htıp. Jnt du ,ıı te. 

11 
tUrl rl aluı. K•ılak'tırının arkası- ne dıyeceksln~ 

a. ccpı rlne ~eri ,.lirdi. devam rttl. l)cliknnlı hadiseyi nync-n tckrarlı-

Pak Bn}ıamd.ın bnywrr.ı olsun bir yarak HAv• etti: 
t tUtUn almaz Daha anasının - Hcrkcsın şerefi, izzeti nefsi var 

ğ 1 ~nda vcnı '1 .lltanlılığın 1a ho;ı.- bay htıklm .. evimde bamdoleun eke!. 
llıg-a b a,1 1 tı. B.nhnıetll kadınım ğlm yokken, babamın benden gizli 

ıtaç dcfaıar yllzlmc: sokak, sokak dolaşıp dilcr.ıncsi olacalt 
S<'nı doğuı·ncağıma t.ıış doğıJI- iş mi T Bununla mUcadclc için seneler 

Ydırn Bcnı vakitJıtz kora topraı.._ dir yapmadığım kalmadı... Evvelki 
ra sokacaksın kA.!ır yumurcak! akşam eve dönüyordum. Samntya çar 
l.>,ye barbar babırmıştı şınmdan g~rken babama rasUadrm. 
s " .. u nı halle ngztlc başlayan yıılvn- Koıtuğunda bir ekmek, avucunda bir 

rış kılıklı izahat milb:ıısırln sesilc ka. lira, karşısmda da bu adam vardı. 
t'1§dı · ' Ona YJlytk b\r dilenci ağz.iylc dua e. 

Sa Muetata ş , ki, R fik... diyordu. Yanına gittim bu yaptığın 
l b t <'lındc sımsıiu, tuttuğu kırll nyıptır baba! dedim. Eve götürmek 
or ayn Yaslanan ıhlly ır bu sese ku- istedim .. Bu adam söze ka~tı. İş bU 
ak verdi, davrandı: yUclU. Zaten mUtcc:ıslrdlm bir de bu 

sın~ ~ıığırıyorlar .. Şımdı soknk orta. teessürün Uzcrlne nasihat kılıklı ml.l. 
nuı b ba haşıamnnın, cl toka ilama- daha1'1 ve tahkire uğrayınca aynt şekil 

ca&bını ver cek. ac mukabele ettim. Ben Şevkiyi to-
D:)re Yerinden k 

1 
kıı.tlaC\ım ııma, o d:ı boş durmadı, beni 

ı n41ı k 1 b a ku. Başma top. d d ymı 
YllrUytı ~ a alığı aratadı. aks.<ık b r döğdU, ben de on an nvacı •• 

u,.,_ c lllıılıkerncden 1çcrlye girdi. Mahkeme şahlUerinl dinledikten I 

o...,.fm; ikt d sonra icabını dll§UndU, kararını verdi: 
klind d avncı ile maznun mc'- - Babasını tahkirden Şevkiyi de 
kb; Ya,~rnn tcmı,. kıyafütıı yirmi &. döğmektcn suçlu Refikin hareketi 
1ııın rmda kadar gozUken bir a- TUrl{ ceza kanununun o fasıldaki mad 
ıan: hllviycUcrtnt tcsblt etti,,. 1d- dclerlno uyduğund:ın davacı Şevkiyi 

cyt okuttu. Bunda· maznun 
tefıkin cc- ' döğmektcn yirmi bC§ llrıı. para ceza-
basını • do. sokal< ortasında smıı. babıısmı tahkirden de bir ay hap 
i C1a clUğlni, Şevki ismin- sine, on lira ağır para cezasına mah-

ok a mı ua tokaUadı"'ı ya••Iıydı. 
b ~ kftm edildi.. Şevkinin de Rcfiği bllmu 

uma bitince evvel!'l lhUynra sordu 
- Bu refik senin oğlun öyle mi? knbcJe döğdilğil §ahltlerln :ifadesinden 
- Olmaz olaydı \\e!ikı · oğlum' bay ~nlnşıldığından buna a.l.t ccz:ının suku 

h1kim! ' · tuna, baıılm mahk<ımiyctl olmadiğı 

• n 
kiyt d SOkak ortasında sovmtiş,bu şey 

tokatlamış. nasıl oldu anlat! 
İhUYar intikam sırasında kinini 

tatnıhı eden bir göz l!ack!slle bakışla_ 
rtnı CVVeU\ oğlıınun Uzcnnde gezdirdi 
"<>nra ağır bir ed::ı Ue davayı anlattı; 

- Bu Relik benim oğlumdur_ yedi 
~~rndanbcrt onu anasız bUytıtttım. 

di.yetf§tı ! .. el! ekmek tuttlığu gün 
Sokaktan edindiği bir ynb::ınm qüftcsi 
nı fle§lne taktı.Eve getirdi-o gUn, bu 

~dUr bana d:ı değil babaya; ugağa 
Pılıntyacnk hareketler aldı ytırüdU .. 
Ben ~kaftan tekaUdUm. Uç a.yd:ı aw -ığım otuz Ura ıle bu zamanda ge. 

tlnıneıı: mlhnklln mu? Elim aya'"m, 
tu•- • b• 

"""• kcndlıne göro bir •• arar bu. 
lur kın ~ • 
,_ ' c eğimi c;;ıkanrdım. Bu halle 
'9• falıuı görecek vu.ziycUe d....wu-
Uzatın ~"'~ .. 

ıyalım: Bu oğlum olacak Re-
fiJc, bana bir lokma ekmek vermez 
bir kut ' u tUtun almaz, Uç aylıklar çık.. 
tı ını: b::ınkanm kapısına dikilir otuz 

için bu ınıı.hkflmiyetln de teciline 
l•arar vcrlldl .. 

Mahkemeden çıkarlarken ka.pmm 
dışındaki lcalab:ılıktnn tekrar bir af. 
gara. tstiycn lhUynr söyleniyordu: 

- Şimdi Suıtanahmet mcydnnma 
gidip mendil açacağım ... gel bu sefer 
do mani ol bakalım! 

Diyor, karardan memnun aksak a. 
yaklarnıı sürüklüyordu_ 

ADLll'ECll 

•• n n ve garını 
adın/arı 

B UCON kadına tufeyli bir 
nıahluk gibi bakmaktan u

zağız. Onları erkekler yanı bQ§la
rında, kendilerile omuz omuza gör
mekten memnundurlar. Bununla 
berabeJ· kadının "yalnız ev kadını, 
yalnız İş kadını,, olup olmaması 
etrafında münakaşalar eksik de
gildir. 

mekanda yardımcı kuvveti olmalı
dır. Ev kadınlığı ve annelik bundan 
:>onra gelir. Kadın bu kuvveti, dü
şiineb!lmPk ve düşündüğii.nü yaza
"bilmekle elde edebilir ki , bu da kül 
tür meselesidir. Kültürsüz, bilgisiz 
kadın, bugünii.n kadını olmaktan 
uzaktır. Cemiyetin sırtında tufeyli 
geçinmek kadın için en ayıp şey· 
Jir.,, Kadın ne olmalıdır? sualine bir 

in.giliz ıçtimaiyatçısının şu cevabı
n: birlillle okuyalım: 
"Kadın .. ·bugünün kadını, men

sup olduğu yurdun her zaman ıJe 

Babalar, yarının liadınları bu
gün çocuklarınu:drr. Onları zama
nın icap effİTdiii §ekilde yeti§tiri
niz .. 

SUSLUK ••• 
1914 - 1918 harbi esnasında Normandiyah 

bir Fransız kadınının gördüğü işler 
V AKA ve hAdlselerin aevki De 

casusluk hayatına atılan laı

dın ve erkekler arasında, tı:ı.zaıı en 
usta casuslar kadar işe yanyanları 

da bulunur. Bilhassa, bu Uplcr, her. 
hangi bir infial ve teessUr neticesinde 
dilşmnn aleyhine hattkete geçmişse. 

·ıer, intikam nlmak emeliyle lılzmct 

gördükleri için, çok defa büyUk ya. 
rarlıklar gösterirler. 

1914-18 harbi esnasmdn Normandi
yalı bir F r a n s ı z kadmmm 
gördilğil ialcri bu t a r z d a k 1 
casusların en Juı..rakterlstik misalini 
vermi§tir. Fransa divanıharp rel.sle. 
rinden gencrnl Morne'nin ifadesine 
nazaran, vaka §l5y1e cereyan ctmi§'tfr. 

Um m1 hal"biıı ilk aylarmda, orta 
~'ll§lı Normandiyalı bir Fransız aUtılı 
altına almıyor. Fakat, bcdcn1 nıı.klsc
lerl bakımından cephede blzmet etme. 
ğo clırc~ll görlllmiyerck geri hat. 
larda bulurum bir köprünün muh:ı.ta.. 
zam.na memur ediliyor. 

Almnn orduları, 19H eyJOlllndo ge
ne ~ok sUraUl manevralar yaptıkları 
için, Fransız safi.an rlc:ıte b::ı§lıyor. 

Bu arada,, Normandiynlı köylUniln 
muhafızı bulunduğu köprü do Alman 
kıtaıan t.arafmdan ihata olunuyor. 

Harp harekeUerl esnasındıı, her iki 
tııralın bir çok askerleri gibi, bu 
Fransız da öllUyor, Fakat; kM'181, L 

damm Almanlar tarafından kuıııunn 
dlzlldiğinc kanidir ve bu sebcblo ko. 
casmm intikamını almağıı. d:ı. yemin 

etmiştir. 
Kadın. bu maksaua Par.lsc gidiyor 

ve sabah karanıığmd:uı gece yanla
nns. kadıı.r Fransız harbiye nezare
tinin kapı qiklerini 8.§Dldırmağa baş. 

Iıyor. 
Memur ve zabitler, ona, ne istedi. 

ğlnl soruyorlar. 
Diyor ki: 
"- Maksadım, kocamın intikamını 

almak.. oııun için, lsvlçrcye ccçece. 
ğim. Oıırdaki Alman casuslarını bu. 

lıı.cağmı. Onlara. kocs.mm canavarca.. 
sına öldilrWdilğllnU söyliycccğlm. Fa.. 
kat, salan Almanlan glkdyet edeceğim 
zaımet.ıncyiJı!... Bll&kls, Franstzlan 
itham eyllyeceğim. dlyeceğhn ki: Kı:.. 
cam elli yqmı gcÇkin ve mariz bl.r 
adamdL Buna rağmen askere alındı •• 
Sıı.balılam kadar nöbet beklemcğe 

mecbur edildi •• Zavapı. ~ cece yor. 

Y=: 1 
SaWı Alaçam 
JI lllll l llllll l l l l l llllllll l l l l l l l l llllUUIUU 

gunluktnn uyuya ~ Hemen dl. 
vanı harbe verip k1JruuDa dizdllerl 

Bu clnayeU attedemiyorum. tnu. 
kam almnğa karar verdim, lllzlerc 
iltica ediyorum. Her cınrınızı yerlne 
get1ı'ıneğe hıı.zrrlm 1 
Fraıım askeri latilıbarat serv1Bl ku.. 

mıındanı, Normandlşııb kadmm aamı.. 
mi.yetine inanıyor; onu lariçreyc yol. 
lıyor. ' 

Aradan birkaç ay geçtikten sonra, 
bu kadını ~ llzerinde buluyoruz. Ar. 
tık, Alman caausıan ne anıaımış, 

onlıırla • gQyn ! • beraber ç:ıb§Dlağa 
'ba§lıımıştır. Verdiği bazı zararsız 

m.aldmatm doğru çıkması ilzerinc de, 
Almanlarm tamamen itııruıdmı ka
zanınl§tır. HattA, tıpkı Fransızlnr 

gibi, onlar dıı bir kn.ç defa. casu.slaıı.. 
nı Frnnsaya göndcrm!glcrd!rl 

Böylece, Normıındlyalı kadını erte. 
si yıl, lsviı;:re Ue Fransa. arasında me
kik dokur va.zlyette buluyoruz. 

Artık. mevkii bUy(lmtış. emımmı. 
yeti artmıştır. Ha.ttA. Bcrline kadar 
seyahat ederek, uhdesine mtlhlm ter 
bile verllmtşUr. EzcUmle bonlardaD 
biri de BU(hır: Fran.su: gemilerinin 
hareket zamıınlarmı ve rota ı.st1kn.. 
mellerin! bildiren casusiarm topladık
ları ma!Qmatı onlardan alarak Beril.o 
ne getirmek. 

. - Evet, pasa.m .Bebekte otu.. 
ruyorlar. 

- Ben dün Lcylaya. git.m.İ3 
tim. Doktorlar onwı. vakında iyi· 
Ieşeceğini söylediler. Leylfi. ben. 
den ricada. bulundu: "Benim im
Y.amla Feridun& bir telgraf çeki· 
niz. Ad.resi Sofidcn alınız.. Feri. 
dun !bir lkere !hastahaneye gel
medi. Onu görmek istiyorum .• , 
dedi. 

Rıılbukl, bir yaıı4ıın da bu mesele 
Lle Fransız mukabil casus ~tı 
m6§gU1 oluyor; gemiler hakkmdakl 
bUgin1n .Almanlar tamtmdan namı e. 
dlnDdiğ1 öğreDllmek i.Stıınlyordo. A. 
caba, bu h:ıberler, hangi phWa.r ta. 
rafmdan vo haDg1 yol De A1maDlarm 
clfnıe varıyordu. Bu noktayı, Frıuımz 
muka.'bll cuua tegkilll.tı bir tllrlll ay. 
dmlatamnmI§tl. 

İ§te, N~ kadın, J:ıu meç
hulft malQm yapıvcrdl.I 
Meğer Manıllyada taallyette bulu. 

nan tanınmış bir ecııcb1 tacir ile onun 
.UtbesUt ll'ranıstz olan ortağı b!r eebe.. 
ke kurmuşlar. MafyeUeıine cıe 1"ran. 
sız, tMçrcıt ve ttaıyan lkl di.lzllne a
dam alarak mükemmel blr Alman ts. 
tlhba.rat servisi vilcuda geUnnlşlcr. 
K.adınm ihban Uzcrlne ıruçlulnnn 

hepsi tevkif olunarak divanı harbe 
veıillyor. 

Fakat. ortada delil yok hf!r:ttler 
de cllrllmlerin1 §fdcleUe lııkll.r ediyor. 

ıar. 

Divnnıhnrp ııznsr dalı1, mazmmlarm 
lehinde bir kanaate varıyorlar. Ama, 
Normandiyıılı kadın, phlt sıtatile 

salondan l~ gfrince tŞn rengi 
d~yor. Bu husu.sta, divanıharp re. 
isi general Monne. bizzat §Öyle s6yl 
miştlr: 

- Ben bile, d:ı.vamızd:ı. pek haklı 
olduğumuza. kani değlldirm. ÇQnkn 
ithamlar, ehemmiyetsiz dcllllcre daya 
nıyordu. ŞahlUer de suçlularm lehinde 
söz söylUyorlıırdı. 

Nihayet, Normand!yalı madam ••• ı 
çağırttım. Soçlulal', onu g6rt1r gör. 
mez aapsnn kesildiler. Kadın, pıııı.. 

detı esnasında mnmunlan tamrunen 
itham etU ve bu fthnınlnn Adeta mUs 
bet delillerle :ISba.t eyledi. Nctlcado 
ma.munlann on bir tanesini Jruqunıı 
cllzdlrdlm! Böylece, NorınmıdlyalI m.3. 

d:ım- d:ı., kocasmm intıkatnDU OD 

ml.Bll f'azlasflc ~ oldu.., 
o(B1Trt) 

Gidip gclmcsi yanın saat sü
rer .• Ben de bu müddet zarfında 
işimi bitiririm, diyordum. 

Hemen Leylamn odasına ~ 
tim. 

Zavallı kızcağızın odası kitap 
larla doluydu. Her şey, b:rrakbğı 
gıöi. dağmı'k lbir halde duruyor
du. Karyolanın yanma sokul
dum. Kendi !ı:endirne: 
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Dilıı akıµm m."lıun1a.rdan birine 

uğ~ n bir mü t.cr1 arıınıdwl ldlo
suno sordu: 70:, elnıaıun ld!osunu 
sordu 6 : 

- Chlın hanım da, dedl; bun1::ı. 

ı-m hlcblr ı ~m. ki-. 

Esk1 kon:ık hlplarlndeu blrt Y8-
ıwuı blr ahçı nbr. b:ıhleyuı çağı-

rarak: - Ahç der; bııgfuı bJ. 
zlm oğlan puf bQ~ t tl)or. ye • 
mez a, yemez ; en gene nohutlu 
ynhnl ile lllhımıı plı:ılrmeğe bal ! 

Erteııt gtin olar: 
- Ab!;t ! Bizim kız bir ayva 

tııtım tatıyor. Yemez a. yemez o: 
aen ı;cne nohutlu ynluıl ne pra.-.aya 
lmlt! 
Dııha ertesi gilıı nh~ı şıyr gene 

)"tUlIIla r:ı~: 

- Alıtıb:ı§ı! U:ınım bir mclınll b! 
lstlyol". l:'emcz a. yemez n, gene 
nohutın ynlın1 lle knbak stısnın 

bal;: t 
Bir gttn d ahçr ba ı konak f'.fen. 

dlsln1n hm.uran çıkar! 

- Efendi hazretleri. der; blr e 
d.lr )"llilllUZda. ~ıyonım; pek fJWa 
lltlfatmlZI gilrdllm. Fııknt boodeııılzl 
bugünden ltlba.rcn ar.at buyurun. 

- Aman oğlnm, ben ~ CD fO\'lo 
lm.J!i.de memnunum: bu ynJ 
o.caba ne beb wr'l 

Ahçı bir milddet Qne ba. 
lmrsa da, sonm b:ı5D11 kaldmr: 

- Doğru, der; buyunoz, rmynııuz 
iyi ama, fJll nohutlu yalın' ile pr&D 
ve bpmmktn.n lıılrtnn dmı. Bay. 
le gt korlmnm ki bMQn DdJ. 
!im pfşlnııestnl 

cağmı! 

. 
~ nuına\'a tıl;-nynıı dün ak. 
~ beye evdeki lııınun böyle Mr 
blkAye ulıı.tmamıştn-. 

NASRETl'lN 

Hazindir 
KOCSSI muharebede ölen 'bir 

kadm başka bir erkekl evlen. 
. mişti. Bir gün: 

- Kocam muharebede ölme. 
seydi ben şbndi sizinle ev.1'enmiş 
olrnazdmı .. 

Dedi. Erıkek içini çekti: 
- Doğru, dedi, harp tc netice. 

si de QOk hazindir. 

- l\lllntınl olnn dokuomcı uataııp. 
nıı tnliblm. ! Ba palto kendi e&eırfıxıdl:r 

- ~ boe yer kap:lndıt 
- Ya! ne r.mıınndan lıc.-rl.. 

- Paltonuzu gürdilkten 

benziyordu. Her sayfası baştan 
sonuna kadar - hem de çok o
kunaklı, çok muntazam yazı\. 
nuş - notlarla doluydu. 

Kalın ve aşağı yuka.n iki yUz 
sayfalık bir defterdi bu. 

Sayfalara şöyle bir göz gez. 
dirdim. 

Ura nu da elimden ııbr ' Ben ... 
snı tıa!:;' rinıdc sen olsan n )-apar. 
ca. mCl'l'ı bey? Böyle aç, b!llAç kaım. 
mmı 1a:::tU ınUsillınanıarm yardı. 
Bu hal de küç zorunıı dUJUyorum_ 
na. dokmıu~ Uk YC#cntmin namusu.. 
Sa.mat.yadan 11§ •• Evvelkı ak§am 

lskend~ .SERTELLİ~==:;;~~~~:;S!ı.ımlimm.;m. .. .1 - O halde hemen lbir telgraf 
yazınız, pasam. 

- Bakalım bugün Leyla hns.. 
ta.hanede ann:ısini görünce ne 
yapacak? 

Birdenbire, satlıi bir balitşla 
hiç lbirşey anlayamadnn. Mesela 
bir sayfasının başında kırmızı 
kalemle çizilmiş şu satırlar göze 
çarpıyordu: 

efendiyi eskiden ~O?'d'.ım. Bu Şevki 
ın bizim kalemde tanırm:ı... Baba. 

ınüslllman bir mtlnıeyylzdı." dil. 
Oğlımu görtınc ~dı rahmetll 
Ytlreğim mzla4t. ~ h!ltırıadım, 

Banldım. 
Biraz kon~. Dcrdıını actnn. Re. 
nıtten. yaptiklarmdan bahset.Um Şev 
lti efendi ba.n=ı. acıdı. oradaki frnn. 

hlr ekmek, tnt.lincUden bir paket 
ldı. Ellme de btr llrıı tu~~ 

1'8.rak: 
- Ben do bir eVIMıntm usta.fa 
tndlclğün. Kwrum be.km'-. 'Şlnıdillk 

bunları al da ben gene seni bulur, 
Yoklarım, dcd!. 

- Alla.h razı o~! 
\>emeğe vakit bulllomadml: Bu brun 

BİR TELEFON: HEMEN 
GELtNlZ .. 

Ertesi sabah giyiniyordum. 
ona yirmi vardı. 
Yazı odamdaki telefon çalıyor. 

dlL 
Koştum· 
- Allo.. Allo.. Sen mısın, 

Sofi? .• Ne diyorsun .• Evde kimse 
yok mu? .• Çok aıa.. demek ki 
doktorla karısı Bnkırköyilne git. 
tiler, öyle mi? .• Ben §imdi geli. 
yorum. 

Telefonu ka.patttm.. 
Çarçabuk hazırlanarak evden 

çrktmı.. 

Maçkada, Dr. Cevdetin apart. 
manmdaynn. 

Leylanm odasında araştırma 
1 yapacağımı hizmetçiye söyle. 

mek · e~u..Sofibana 

biraz hannndan §11r8.yet etmeğe 
başladı: 

- Ah pasam.. Bizim hanım 
~kibar, çok iyi .. Fakat. biraz 
kizmI kıSkanır. 

Bu sözler beni uyandırmağa 
başlamıştı. Leylfuun delirmosi· 
nin sebepleri ii7Jeri00e durur gıöi 
olduğumu seziyordum.. 

- Yok canmı. dedim, sana öy. 
le geliyor. Mediha hanım da çok 
genç ve gil7.e1 bir kadındır· Kı· 
zryla. yan yana geldikleri zaman 
onları iki kız kardeş sananlar 
çoktur. 

Misafir odasında oturuyor. 
dum. Sofiyi bir müddet a~ 
mandan savmak i~ vesile ara· 
Yordum· 

Biraz sonra şöyle lbir çare 
düşündüm: 

- Sen, Feridun beyin adre5ini 
bBtyor musun? 

- lşte ben de seni !bunun 
için görmek istiyordum, Sofi! 

Haydi, telgrafı yazayım da, 
sen kendi elinle Pangaltı telgraf. 
hnnesi.-ıe götür, ver. Ve ilmüha.. 
berini ibana getir. Yarın tekrar 
hastahaneye gide~ LeUiya: 
"lşte, telgrafı Sofi iç.endi eliyle 
çekti.'' derim. \'e ilmfilıaıberinil 

veririm, inanır .• Sevinir·. 
- Peki pa.sam. Ah. siz ne iyi 

yürekli insansıaız. 
Lafı çabuk kestim. Telgrafı 

ya2ldım. Zaten böyle bir şeye ih. 
tiyaç ta vardı. Fcridundan hfidL 
seyi saklamalarına sebep yoktu. 

Bu vesile ile Feridun da va.zi· 
yetten haberdar edilmis olurdu. 

Sofi telgrafı Pangaltı teloraf. 
hanesine götürmek ürere apart. 
mandan çrkrp gitti. 

Onu pencereden bir müddet 
gözümle takip ettim 

Diye söyleniyordum. 
Yatağı kaldırdun .. Defteri a· .. Haıjat, bir muammadır di· 

ramağa başladım. yenler, hayat.. bir muaınıma gibi 
Yatağın sökükbir yerini buJ. görmek istedikleri için böyle 

dum. B •• .ıdan elimi soktum. Ç'.ok söylemişlerdir. Hayattan daJı,a, 
sür::ıedi. Parmaldnnmm ucuna basit, <faJıa ıvazıh, daha sade ne 
sert bir şey dokundu· vardır? Dünycnun 'hangi köşesine 
Aradığım defteri buldum. • gitseniz aym matı::m-a ile korşs. 
Çektim.. Yata~n içinden ç:ı_ lcı.§'ıTsr.ntZ: Yer, gök, deniz.. Ve 

kardım. bir sürü in:mn. 
AvucrJ.mun içinde bomba.ya Asıl muammmıa benzeyen, ha. 

benzeyen yabancı bir madde vnr. yat değil. bu hayatı yaratan oo 
mış gibi, kalbim ibirden çarpma.. ynşa.yan insanlardtr. Mesela 
ğa başlamıştı. anr.cmi ele alalım.. Bu kail ' 

Leyliinm çok ehemmiyet ve. ~~ bfı~·1:mdan bir muamma de-
diği habra defteri §imdi elimde· gil midır 9 Gece kocasım, günil.ii: 
duruyordu. Hemen yatağı dil- dostlarını aldattr duru,...,, 
zelttim .. 

Odadan çrktım. 
:Misafir odasında. E<Jki yerim. 

de oturuyorum. 
Leylanın hatırn defteri, içı 

tıklım tıklnn d u bir gardiro'ba. 

Birdenbire tüylerin üıı>erm. 
"Dünyada bu kadar a ~ kon~ 
Ran, acık yazan insan da varm 
m~er .. ,. diyordum. 

(Detıamı 
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- Evet, evet, fakat ... 

Artur Kollarsonun bir cani 
olduğunu söylediniz. ltlediği 
cinaye'ı: nedir? 

- Hayır, hayır. Bunu size 
söyliyemem, mis. Mariba Li 
size !İmdiye kadar söyledik
leıimden haberdar olursa be 
ni derhal kapı dışarı eder. U. 
nutunuz mis, size Kollarsona 
dair söylediklerimi unutu
nuz. 

- Bilmek istiyorum. Her 
§eyİ bilmek hakkımt•r. 

- Hayır, hayır, hayır. 
Yabancı elini kolunu oy. 

natıyor. Ürkmüt ve taıırmıt 
gibidir. Salondan cıkmak is
tiyor, fakat genç kız kolun
dan yakalıyor. 

- Bilmek istiyorum. Bana 
her şeyi söyleyiniz. Yemin 
ederim ki sizden öğrendikle. 
rimi hiç bir yerde tekrar et
mem. 

Meçhul misafir mütered
dit görünüyor. Etrafına kor
kak bakıılarla bakıyor, din
liyor. 

- Hayır, hayır. Bu kapı
nın arkasında hiç kimse yok
tur. Fakat Allah aşkına her 
ıeyi söyleyiniz. Mister Kol
larson bir cinayet iıledi öy. 
le mi? 

Yabancı çok yavaı bir ıea. 
le fısıldadı: 

- Evet. 
- Nasıl bir cinaye\, bay. 

di ıöyleıenize, söyleyiniz 
diyorum size... Birisini mi 
öldürdü? 

-:Evet. 
-Kimi? 
- Amcası Davit Kollarso-

nu. Çok karmakarışık bir it. 
Simdi bırakınız beni artık 
iıis .. artık gideyim. Size da
ha fazla hiçbir §ey söyliye. 
mem. Şimdi müfettişjn yanı
na gidiyorum. Allah aıkına 
kimseye bir tey söylemeyi. 
niz. Affedersiniz ..• sizi saba. 
hın bu erken saatinde rahat
sız ettim. Fakat hadise çok 
ağırdı. Gene görüşürüz in
ıallah. 

Yabancı alelacele salon -
dan çıktı. Bir hırsız gihi ka. 
çıyor bu adam. Kapının tok
mağını tutarken eli titriyor, 
çıkarken salondan gelen ıs. 
tıraplı feryadı duymıyor, 
duvmak istemiyor. 

-3-

SAA T SEKiZi OTUZ iKi 

GEÇiYOR 

Ledi Gordon Pikurst kızı
oı teselli etmeğe uğraııyor. 
Yavrusunu dizlerine aldı, 
bağrına bastırdı. Sanki ha • 
yatlarından on be~ yıl silin. 
mit de Florans küçücük bir 
kızmıı gibi ona tatlı tatlı bir 
şeyler söyledi. 

- Bu adamın söyledikleri 
doğru d<'ğil Florans ! Artur 
katil olamaz: Onu sen çok 
yakından tanırsın. Onun için 
bu sözlere inanman doğru 
olmaz. Müf etti§ Li aldatıyor. 
Polise mensup adamlar hep 
böyledir, akıllarına gelen şe
ye hemen inanıyorlar. Haydi 
Floranı ağlama yavrum, bu 
adamlann dediklerine inan
mamalı, hiç inanmamalı. 

- Ben de zaten inanmıyo. 
rum ki anne. 

Bu sözler iki hıçkırık ara. 
sında söylenmişti. 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 
- inanma, yavrum inan

ma, Artur namuslu bir deli. 
kanlıdır. 

- Bunu çok iyi biliyorum 
anne .. faka\: henim inanıp i
nanmamamdan bir şey çık. 
maz ki. Polis onu suçlu . sa
mrsa. Düşün bir kere anne. ! 
Bu ne kadar korkunç bir şey. 
Sonra onu yakalarlar, hapse 
atarlar. 

Hayır hayır korkma yav
rum. 

- Anne,, ben onu seviyo. 
rum. Onun hapse atılmasını 
istemem. Onu bu haksızlık -
tan kurtarmak lazım. 

Genç kızın, kendisini isti. 
yen delikanlı hakkında dün. 
kü lakaydisinden sonra, bu. 
günkü hali asil Ledi Gordon 
Pikiirstu biraz şa~nttı. Bu 
sevgi birden bire hasıl olmu
fa benziyor. 

- Onu seviyorsun, peki 
anladık... şimdi dostumuz 
mis T odgeye haber veririz. 
Herhalde T odge bu işte bize 
yardım edebilir. Ben şimdi 
telefon ediyorum. 

Mis Dafne T odge Londra. 
nın en meıhur kadmlanndan 
birisidir. Birçok kadın klup
lerinde reis, birçok mecmua. 
larında muharrirdir, Bu mec 
mualar da lıaftada veya ay. 
da bir defa kadınların hakkı
nı korumak üzere hararetli, 
fakat manasız yazılar yazar. 
Avukat olarak da iyi bir şöh. 
ret kazanmııtır. Resmi dai. 
relerde büyük bir nüfuzu 
vardır. itin iç yüzünü açığa 
vurmak lazımgelirse resmi 
memurlar, bu kadından ve
badan kaçar gibi kaçar, 

Aradan on dakika geçme
den mis T odge koşarak gel. 
di. ilk sözü: 

- Ben de siz~ \elefon et. 
mek üzereydim, cümlesi ol
du. Çünkü tanımadığım 'bir 

adam müıkülat içerisinde 
çırpındığınızı haber verdi. 

- Tanımadığınız bir a
dam mı? 

- Evet, kim olduğunu bil 
mediğim birisi. Hadiseyi on 
dakika evvel bana telefonla 
bildirdi, şimdi meselenin ne 
olduğunu biliyorum. Bir da. 
kika kaybetmeden bu itle 
meşgul olacağım, müsterih 
olunuz Ledi . Gordon. 

Ledi Gordon Pikurst yal
varan bir sesle söze baıladı: 

- Artur Kollarsonu, ta • 
nırsınız değil mi mis T odge? 
Ne kadar iyi bir delikanlı ol
duğunu da .•• 

Avukat Ledinin sözünü 
kesti: 

- Evet, evet, kendisini 
tanırım. Fakat söz aramızda 
kalsın ama erkeklere katiyen 
inanmak caiz değildir. 

- Aman mis T odge ! Bu 
sözlerle Arturu ı böyle bir it 
yapabileceğine inandmız 
mı? 

- Hayır .. tüphe yok ha
yır .. şöyle · aklıma geldi de 
söyleyiverdim. Evet... hiç 
§Üphesiz Ar"&.ur amcası Kol • 
larsonu öldürmemiştir. Doğ. 
rusunu söylemek lizımgelir
se gözüm Mariba Li denen 
müfettiti hiç tutmıyor, ser
serinin biri galiba bu herif. 
Skotland Yardda çalııan ah. 
makların sarJ ırktan bir insa
na bu kadar kıymet vermele. 
rini anlayamıyorum doğrusu. 
Bu adamlar burunlarının u
cunu bile görmüyorlar. Bu 
Mariba Linin namuslu bir a
dam olmadığına yemin ede. 
bilirim. Kimbilir, belki de 
Davit Kollarsonun asıl ·katili 
kendisidir. Şüpheleri masum 
bir bat üstüne çevirmek isti
yor. 

- Mis T odge siz .•• 
(Devamı var) 

- Sonra, kızım şarkı da söyler .. 
- Zararı yok, o kadarcık l:ı1suruna katlanırım .•• 

Yedek 
Gün geçmiyor ki tıp aleminde 

aklım•zı ş~ırtacak reni bir ha. 
dise ile ka~ılnşmayalım. 

Bugün ele bir gazetede tavşan
dan çıkarılan bir beynin arka a.. 
ynkları felce uğramış bir köpek 
kafa.sına ycrlc.~tirildiğini ve hay. 
vanın bir kaç ~n sonra zıpla
mağa başladığını görüyoruz. 
Başka bir gazete ise bir kimva. 

gerin tecrübe esnasında yanlış. 
!ıkla bir hamız i~tiğini ve bu 
yüU!e, midesinin ve bilhassa 
yemeklerini midesine götüren 
borunun tamamiyle yandığını 
yazıyor. 

E ki zamanlarda olsaydı dok· 
torluğun bu zavallı kimyagerlere 
yapacağı yegane iyilik midesine 

·bir delik açmak :ve gıdalarıru 

uzuvlar 
bu yoldan mideyesokmak ola. 
caktı. 

Halbuki mahzemiz olan ga
zeteye göre doktor, bir ameli
yatla kimy~gerin vemek borusu. 
nu çıkarmı§i, yerine bir ba
ğırsak parçası dikmiı:;tir. Şimdi 
kimyager tamamiyle iyileşmiş 
ve yemek yemeğe ba.slamıştır. 

Vücuda yara.mıyan uzuvlar
dan biriside mide olsa gerek. 
çünkii mide kanserine yakalanmış 
bir kadının midesi tamamen çı. 
karılmış ve yemek borusu ince 
;ağtrsağm ucuna raptoluıınıu.ş. 
tur Kadın bu ameliyattan sonra 
ya~amıştır. Yalnız saatte bir de
fa az miktarda yem.ek yemek 
mecburiyetindeidir. 

Küçük tlinlar kuponu 
,a. kupona ekleaettıa ıtaderileceeı 

...... UAaJan s. aoa Dıalı:lkMll ... 
r&.aıs •etrM119Cıelı:U1, ETi-- tekUtl 
ılatlere. ekayuoa.l&ıw malltu imi. 
--.k ..... ..ra Mıw.leı1a.1 ~ 
lerilUm.) 

I f ve iıçi arayanlar: 

• Bir buçuk Y&§mda bir çocuğa 

bakmak !çin bir dadı aranmaktadır. 
Namuslu olması, çocuk yetl§tirml§ 
bulunmaaı prttır. !atiyenlerln Tak.. 
simde Taksim eczanesine müracaat. 
ları. 

• Bil' doktorun veya dişçinin yanm. 
da bizmet edebilir enje~iyon ve has 
tabakıcılık l§ler'.nden anlarım. Yaı.. 

nız sabah gidip akeam gelmek üzere 
lstlyenlerln adresime blldlrmelerı .. 
Topkapı Faur.asultan maba!JesJ Et. 

bem efendi ıokak 10 numarada Zabel 
• Blr buçuk sene evvel ölmüş bir 

askeri mUtekaldln 19 yaşındaki oğıu 
·babasının ölUmU yüzünden tahsiline 
devam edememek mecburiyetindedir. 
Bu genç, kendisine babalık yapacak 
ve kendisine bir sene daha okumasına 
yardım edecek bir hayır sahibinin ö. 
ne süreceği eartıarı kabulE. amade 
bulunduğunu bildlrm,.kted.ir. (K. Er. 
di) :reır.zine müracaat. 

• Almanca bllen bir yüksek tahsil 
talebesi müsait gartıarla liselilere ri
yaziye, fizik, almanca ders:eri verir. 
(H.N. E) rem;.lnc mllracaat. 

• Lise taıeooler!ne fransızca der~
ler. lfü ve orta talebelerini ikmal im. 
tlhanlRrma hazırlar. (K.B.T) remzine 
müracaat. 

• Almanca derııler için küçük moda, 
bÖstan · sokağı numara 13 te bayan 
~oa Volbrück'e müracaat. 

V P ldebağı prevantoryom ve ıanatoryom 
eksiltme ilan" 
Grup 
No: Cins! 
1 Sadeyağı 

2 Dağlıç eti 
Kuzu eti 
Sığır eti 

3 Yaş eebze 
4 Kuru faauıye 

Nohut 

• 

Barbunya fasulye 
Kuru bamya "çiçek 
Ye,,11 mercimek 
Kırmw mercimek 
Pirinç 
Mutlak tuzu 

5 :roz şeker 
Kesme ~eker 

6 Yaş meyve · 
7 Yumurta 

Patates 
Soğan 

Sarmısak 

8 Yoğurt 

9 Beyaz peynir 
Kaşar peynıri 

10 Zeytin 
Sabun 
Soda 

Mlktan 
6.000 Kg. 

20.000 .. 
6.000 .. 
2.000 • 

Tahmin 
bedeli Tut.art 
Krş. S. Lira Krf. 
15l5 9300 

&O 12000 
60 3600 

•:S 900 -
30 kalem Muhtelif MH .O 

1.500 Kg. 30 570 
500 .. 30 l!K> 
300 .. 19 57 
100 .. 110 110 
300 • 22 6& 
200 .. 22 " 

10.000 .. 50 5000 
1.500 • 7 lO:S 

ıo oı:ıo .. 
2.000 • 

47 
50 

6102 

4700 
1000 

5700 

16 kalem Muhtelit 2827 "'il 

35 000 adet 2 ıK> 875 
10.000 Kg. H 1409 

•.ooo .. 8 320 
2W • W l:US 

2720 

6.000 • so 1230 
4.000 .. 70 2800 
2.000 • 100 2000 

1.000 .. 
4.000 .. 
4.000 • 

35 
30 
9 

4.000 • 25 
4.000 .. 45 

4800 

360 
2000 
360 

2720 

1237.ISO J 
~ 

421 IS() 

· • Türkçe ve fraruıı.zcayı mükemmel • 
bilen genç bir bayan sabah veya öğle .. 
den 'sonralan tercüme işlerinde çalış
mak Ur.ere iş aramaktadır. Almanca 
dan tercümeler de yapabilir. (R.B.T.) 
remzine müracaat. , 

ll Un "birinci nevi., 
Makarna ~ınlkll 
Şehriye 

Nişasta 

Piruıç unu 

12 Ot1un "meıe., 
13 Arpa 

300 • 45 
300 .. 33 
300 - 33 

400 çeki 460 

1000 
1800 

135 
99 
99 

3133 
1~40 

530 
600 
530 
500 
253 

235 
138 

• Almanca, fransızca, ingilizce ile 
diğer dersler mUsait şartlarla verilir. 
Fatih Macar kardegler caddesi 38.10 . 

• 23 yaı,ında t Urkçe, fraıuıızca, 

rumca okur yazar bir bayan iş ara. 
maktadır. TczgA.htaruk y:ıpııbilir. bir 
doktor yanında çalışabl!ır. (Bayan 
özen) remzırıe muracaat 

u • tyİ"ıni muhasip 1~ ııramaktadır. 
1ıİUyenıer İstanbul posta kutusu 176 
muha15lp remzine müracaat edublllr. 
ler. 

• 7 inci sınıfı aile vaziyet\ dolayısi,. 
le bırakmak mecburiyetinde kalan 
tUrkc;e, fraıunzca. rumca ve daktilo 
bilen bir bayan lş aramaıtt.adır Refe
rans· verebilir. (Su.ıa.:ı) remzine mu. 
racaat • 228 I 

• Türkçe !ransızca !izli! kimya ve 
orta talebesine riyaziye U\rlh ve coğ. 
rafya ve yurt bilgisi derıdtrl (lll..S.S.J 
remzine müracrı.at. 

• 17 yaşında biraz daktilo bilen bir 
orta me)<tep mezunu iş aramaktadır. 

(Uçman) • remzine müracaat. 

• • Orta tahsllll eski ynzıyı mu kem. 
mel bilen ve dnktııo k<.ıllıınan bir genç 
iş aramaktadır. M. R. remzine mUra-
caat. 

• Bir müessesen:.n. yazıhanen'n. 

mağazanın yp.zı ve tıesap ışlerınl der 
uhte edebilecek bir bayan ış aramak. 
tadır. (Rabia) remzine u.Uracaat. 

·• Hemşire mektebi mcızı.nu bir ba.. 
yan evinde her türlü enJeksiyon yap. 
mal.tadır Ömer Rüştüpa~a 9okağı 

No. 34 e müracaat. 
• 17 yaşında ilse 2 de klmııeslz bir 

genç I~ aramakt dır. R!yaziyesı kuv. 
vetli yazısı güzeldir. Her t.,...J ve taşra 
ya gitmeyı kabul eder. (H.B 967) 
remzine müracaat. 

• 18 y&§ında ilse 11 ce bir genç 
kız çalı,şıp bayatını kszanmak mec. 
buriyeUnded.ir. Yazı ve hesap işlen 

yapar. <X. V. Z.J remzine müracaat 
• Lise ınezur..u biraz transızca b!len 

bir genç az bir Ucreue çauemak ıste
me1'tedir Beşiktaş Türk Ali mahaı. 
leal Loşb&ııçe sokağı 'numara 23 Nec. 
det adına müracaat. 

• • Orta. 3 . de, 15 y'aşmcls blr çocuk 
mağazalarda v<ıya yazıh.::.nelerdi! ça,. 
Lııımak .ııııtemektedlr Çarşıkapısı Hat. 
tat ;ıokağı numara 1 e müracaat. 

• Mutıaaebede 25 seneJl•r tazıa tec.. 
rU0esı 'olan b1r muhaaip yazıhanelerde 
veya ?!ğer tlcaı1 müesseselerde iş ~ 
ramak.tadır Haftada blrkal gün veya 
birkaç saat de çaı~abllil; lN.M.) 
remzlne 'tlüracaat. 

Müteferrik 
' SATILIK FOTOGRAF !\lı\KINl!;st: 

Almauyada ,h~!lllıd ?laral< fabrikasın. 
dan mark karşııığı 190) Türk lirasına 
alınmış 1.4.5 ob,Jektil. (ll toye) 
1 ilA 450 enstantane korupr otoma. 
Uk. t..6 ve .e.9 çeken Kontaks yan 
vizörlU ıpor fonta ~talı :ve gene 

15.000 Kg. 11 
SRman 10.000 .. 6 
İnce kepek 
Kalın kepek 
Arpa kırması 

6.000 • 
IS.000 • 
2.200 • 

14 Ekmek 40.000 • 

Grup 
No: 

EkslltmenlJ:ı. 

cl.nıil. 

1 Sadeyağı 

2 Et 
3 Y'S§ sebze 
4 Kuru erzak 
5 Şeker 

6 Yaş meyve 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
u 

Yumurta Vd aalre 
Yoğurt 

Peynir 
Zeytin vesaiır 

Unlu m~vad 
Odun 
Hayvan yem; 
Ekmek 

11 
10 
11 ıK> 

12 2:S 4900 

t83 9'1 

Eksiltmenin Ek.Utmentn EUl1 
tarihi (UnQ 

22.Vll.lstl cuı:na.rte.a .. .. • .. .. • .. .. • .. .. • 
" .. 

" :?8.VII.1941 pazarte.ı 

" " • .. .. .. .. .. .. 
.. " .. 

Vaıccbac, prevant,.r_yom ve l~n~•ın·yomun11n yukarda e•ruı ve 
ysız;ı 1,ı-.1 mal· yılı fua\r ve {oikll••ağı eksiltmeye kcnmu~tur. tate 
g ·ııplaı 1'1zı1~11:da yı z•1: &'tin ve ~atıerde CağıJoğlunda yük ~k melı"';I. 
muhasPt>ecillğl nına.sında topıa.1 ıcak olan kom~yona teminat mak~, 
yeni sene ~tcarcıt oJaıı "eslkaaı »e d ile sadeyağı münakasa.ama tıural' 
cek.Jrı:ı mllr.sst'seıerle t.cneae P.D aı: JOOOO Jlralık liralık 1§ yaptıli.!~ 
nısnıı nıtiesscsclerdeu 11'acakları tx:lgt>lerle m\iracaat etmeleri ve kapal1 1 
usulile ihl\les. ) apııacai< olan gt.tf•.&.ra ait teki il mektuplanıu elıtailuP' 
atınc!t:on tıiı saat C\'VE.1 hcmlsyon11. ttsı;m etmeleri İFttır. 

Şartnnme!er Valde. ağı Prevaı:toryom ve Sanat.oryom idarealne 
cartt e.Jilerek gorO•cb!llr (5763) 

çaııtalı bir sehpaslle ballkte ıık v .. 
gayet lllks ve mUceddet Zaiaa marka 
bir fotoğraf makinesi sahibi asken: 
gitmesi dolayııile thtıyacı için sauıa. 
caktır. Almak lstlyenlerle !!yatta uyu 
şulabil r. (Fotoğrafı remzine adresle. 
rini bUdirenıere makine g11Urilip gbs 
tcrillr. 

• DEVRE!loi SATILIR BERBER 
DCKKANI - Fatihte Macarkardeş. 
ler caddesınde postahane yanında 34 
sayılı erkek berber dükkl\nı göÇ dola. 
yıslle, ehven Clyatıa devrf:n ve acele 
satllıktır. Dükkı\.nın iyi ınüşterlsl var. 
dır. Arzu e~nlerin lçlndek! şahlbi Ce. 
!il Gök.suya müracaatıurı, 

Aldırınız: 

Aptıda realislttt . Judl 
ınayur.uJ• rnnııı.uı aamJanlllı 

-'rtuplan ldan'llaaaemlsde9 

u:•. btaıı etliye ka4ar nı,a 
Yt' ·!tar aldırmaları. 

1 
(PAk 37) (8. 3) lM.. 13) (K.M. ı 

1 

GOZ MUTEHASSI 
Kemal Tarkd 
· Paz.aroa.o Daflla. ber rtbl 

001.ltDEN SONRA 

T akaım, Kamer Pal 
1 nci kat 

' Telefoe: 

OPE&A'l'Oll 

Halid Ziya K~!'~ 
tJUN<,1 <,-UBABI ~-:. 

~yotlu la~ Caddeld 
Apaı:tmam 1 Numaradl 

Her ctıa öfledea IOlll'a , .,. 

TelefODI 

ıÇevik 15l5) {TekyUJı? 3) (K. 121 1 
(Ba.yan aşı;ı) (2092) (R.F.) (A.17) 
(Bankacı SS) (Deniz 213) · (30) 1 
(F.K. 26) (Tckl IR.C.) (Rabia) 1 
(Öğ. H.Y.Z. 301 (h:a 41) ("Aile .. , 
remzine gelen mektuplar gönderilm!§. 

(X. V. Z.) (Poyraz US) (Suner)_ 11.ıı•••ııııil••···-.....-· 
{S. 126) (X.N.)_ (H~dlY,e.). :(Bu J).. 


