
Aktar apartımanı cinagetininl 
~~~N~~~'!'esı bugün haşladı 1 ~ 

ha!!!:ı:.:~~~r"' SLıçlulardan Haydar ilk ~~~ 
Ankar:~~!~::~8~urdu ifadesini inkar ederek 

~ Kabahati hemşeris" 
Mehmede yükled· 

Mehmet ise bu l<orkunç cinayeti Hay
darla nasıl işlediklerini anlattı 

Bundan bir müddet evvel Beyoğlunda Löbon pasta. 
hanesinin kar$ısındaki Aktar apartımanındaı. korkunc 
bir cinayet işlenmis, Erzincanın bir köyünde muhtarlık 
yapan Hüseyin, hemserileri tarafından tabanca ile vurul. 
duktan sonra kuyuya atılmıstı. 

Bu mtlthl§ cinayetin muhakemesine . -------------
bugün ikinci ağır ceza mahkemesiıide 
başlanmıştır. 

VATANDAŞ 
NE YAPMALI 

Maznunlardan Haydar ilk tahkikat 
sırasında. verdiği ifadeyi tamamen 1n· 
kA.r etmiş ve cınayetı şöyle anlatmış. 
tır: 

- Ölen Hüseyin gerçi benim heln§e 
rtmdi. Fakat aramızda. hiçbir dt.l§ın&n.. 
lık yoktu. H!diee gUnü, yani cumhu· 
riyet bayramının sabahmda kendisine 
Beyoğlunda rastgeldim. Ben, Mehmet 
ve diğer hemşerilerimle beraber HUse. 1 

yinl Kristal gazinosuna götürdük, o ı 
radan resmi.geçidi seyrettlkten sonra 
Balrkpaznrmda bir lokantaya gittik ve • 
birkaç şişe rakı içUk. 

Parise 
akın! 

Yazan : SADRI ERTEM 
'lilli Korunma Kanununa aykı.rı 

h:ırcl•t-tten dolayı işlenen su9lar1 
muhakeme etmek üzere bugünlük 
memleketin sekiz bölgesinde sekiz 
mah'keme teşkil cdUmektedir. Bu 
mahkemeler Adliye Vekaletine 
l)ıi!Jı olmakla beraber tamamen 
Ttfrkiyenin harp içindeki vaziyeti
nin t.abıi ,·eriminden ba..-:ka bit 
~y ıte~ildir. Türkiye hükfımeti 
1989 ha.rbi luı.~ısmda memleketi 
ıık§ton uzak tutnıa1': istemiştir. 
\ e ~ağ!am bir görii5le siyasi ha. 
kım<lan mcmlel•etı harp dışı br· 
rakm15tır. Dlinyayı !'aran harbin 
t"iyac;i olayları ne olursa oliun e· 
kononıinin tesiri istisnasız bir su. 
rette biıtiln mcml<"ketlerdc hü. 
kiim siinnektedir. 

1939 harbinin ortaya çıkudı,!;ı 
ilttısııdi mtıselcleıi muhtelif ba· 
kanlardan müeyyidelerle .kar~r 
lıtmak icabeder. Bunda. cemlyetiıı 
t~ taraflı mukabelesi tesirsiz kal . 
•nı:rM:ıktır. Mesela ikt.um.di hadi. 
!.eye yalnız JktL...adi tedbirle, hu
kuki hidlseye ırn.rlece hukuki mü· 
n~ideyle karşı koymak normal 
zamanlarda mümküntlür Fa.kat 
fe,·kal:1de anlar için ~miyctin 
kontroliinü dnha sert bir ı:JCkilde 
ıcra et.me">I zanıridir. Muhtelif 
müeyyideler bir nokta etra.fmda 
l:opfanıp ı;;iddctli bir mücadeleye 
girilerek ohırlarsn c!de erlilecclı 
netice pek \'erimli olm:ız. 

F.c;;uıen ı.mm Korunma Kanunu. 
nıı iktısadi hadisenin karşılanma. 
~ı lr,in konulmuş mevzuattır. 

Harp ~artlan i<:"indc .. bulunan 
bir C(•miyetin hayati ihtl~Jarı 
arh'i< fcmli ve kıla<ılk ekonominin 
iıle.cılojlk 5ı.utlnrına göre mutalea 
~11.<"ınez, bu !lefer amme hiımct· 
Beı'l ka.drnııu iı;ine ~irmiıoılerdlr. 

unlarm. , • 
m·ıı· hle\zuatm kaz:ınması 

ı ı korunm t -•· tıllbil . anın ·-•ıı.akuk ede-
n ~~I ıçln Milli Korunma Ka. 
t u~~ ; tısadi Ve lml<tıl<i birtakım 
ef ır er~ gözönüne almıRtu 
İ'ktısaclı hlid{sn i .1 • -' : , ,.... "Y ı iw4'adı şart• 

• ara ._ore karsıJanıak r ,1 
M 0 lı 11 k k ~ azımuır. 

. a 1< ilk defa gelen 
te<lbır budur. Nitekim Milli Ko· 
runma l<ananu da dc,·lete ikt . el' 

il Ü 
ısa, 

mes_e e ere m dahale salahiyeti 
\·enrken bunlan lktı'4ıuli <io.J~ h' 

. i a •· \•eti n•rmışt r. Devlet YKtısa.<r 
meselesi de iktısa~1i sartlara ~ör; 
mntnlca etmel•te<lır. l<.isa<;en hü. 
~·ük harp zama.nmda bile harp 
lı;1 nflelci bütün mcmlekctfor de,•lc. 
tin fkh.,adi meseleye müdahalesi· 

Gece hep birlikte benim kapıcrııgmı 
ya.ptrğun Aktar apa.rtmıanma döndük. 
Gece yarı!ı diğer arkad.1.§lar 
evlerine döndUier. Mehmetle Hüseyin 
bende kaldılar. Ben. adamakıllı earho~ 
olduğum i9ln hemen yatağa girdim. 

OIF'" Devamı 2 nci saytada 

Bir ayda 

Japonlar 
44 müttefik 

• 
gemı 

batırdılar 
Tokyo, 4 (A.A.) - N~i Ni§i ga.ze. 

.tesine göre, Japon kuv\'etlert 4 şubat· 
tan ı marta kadnr olan müddet zar. 
fmda düşmanın topyekOn H harp ge_ 
mi.sini batırmışlardır. 

4 Şubatta Cava açığında ceFeya.n 
eden deniz muharebesinde ve .!lon Ba· 
tavya ve Surabya deniz muharebele. 
rinde düşmanın uğradı~ kayıplar bu 
rakama dahildir. 

DJF'" De\'8m1 % nel e&yfada 
~~-----oı~~~---

Amiral Darlan 
Par iste 

--o-

İngiliz tayyareleri 
Reno fabrikasını 
bombaladılar 
800 öll, 1000 
yaralı var 

-0-

Mare,al Peten ölülerin 
iÖmülme gününü 

"Milli matem" 
günü ilan etti 

Londra, 4 (A.A.) - Resmen bildi· 
rildlğine göre dün gece İngiliz tayya. 
releri, Parlsw gaı·bıoda Sen nehri kı. 
yılarma yakın Reno otomobil fabrika. 
smı geni§ ölçüde bombardıman etmiş· 
lerdir, Bu fabrika Almanya için tank 
ve tayyare imal etınelttedlr. 

Berlln, .ı (A.A.) - Askeri bir kay. 
naktan haber verillyor: 

Dtin gece İngiliz bomba tayyareleri 
infilflk ve yangın bombalarile Paris 
havalisine hücum etmişlerdir. Sivil 
halk arasında ehemmiyetli miktarda 
ölU ve yaralı vardır. 

İ~gal lutalarının yardımiıe yıkıntı. 
lann kaldırılmasına de~hal başlanmış· 
tu. 

Clermont Ferua.d, 4 (A.A.) -
Dün ak.ş2JII Pa.ri.s banlıyöstiniln 

bombardıma.m hakkında alınnn ilk 
na.hedere göre, 400 ölü ve 1000 
kadar yaralı vardır. 200 binanın 
iahrip edildi~ söyleniyor. 

l'i5I, 4 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetlerinin dün gece Paris 
banliyosunda yaptıt;.rı: okm sonun. 
da insanca zayiat b!!ançosunun 

--o- binden fazla yaralı ve 600 ölü ol• 
ltalyan elçisile uzun duğu söylenmektedir. Sevr milli 

müddet görüştü porselen fa.brjkasr Rodin müzesi 
ciddi ha.sara uğramrşlardrr. 

Pa.rb, 4 (A.A.) - Amiral ~atlan,/ Vişi, 4 (A.A.) - Bou'ognede 
dUn öğleden sonra İt~lyan bUyük el - 150 il.a 200 ev yrkılmış ve 400 e 
çisile uzun uzadıya görUşmU§tur. Baş· ı vakm insan ölmüş, 1.000 kadar 
vekil muavini, kuvvetli. bir ihtimale lnean yaralruınuşttr . 
göre bugUn V~iye dönecektir. ~ Devamı 2 ncl sayfada 

LOKANTA CAMEKANLARINDA 
YEMEK TEŞHiRi MESELESi 

A~man zırhhları 
Oeee baskına 

uğradı 
Lc.ııdrıı. ı (.\.A.) - DUn gece İnglli.z 

hava kuvvetıerlne mensup tayyareler 
Şarnhorst ve Glnneysnav iımılndekl 

Alman zırhlılarının Brestten ayni • 
dıktan sonra sığınmış olduklan Kile 
ve Vi!helmshavene hUcum etmişlerdir. 
lnglliz bomba tayyarelerinin mıe tist. 
üste yaptıkları gece hücumlarının bu 
tiçUncüsüdtir. 

~-----o~~----

ln g a p ını r f!a 
70 bin Çinli 
tevkif edildi 
Şııngııay, 4 (A.A.) - Domei ajansı. 

ıım Singapurda Şonandan hıı.bcr ver. 
dlğine göre, Slngapurda yapılan temiz 
ilk ameliyatı esnasında 70.699 çinll tev 
kif edilmiştir. Bu geniş milıyasta ya
pılan ikinci tevk!!attır. 

O•------
Bir Çin kumandanı öldü 

Tokyo, 4 (A.A.) - Çin komtinlst 
ordusunun anrki Hopeldeki başkuman. 
dan muavini Paosen, Domei ajansının 
verdiği bir habere göre, bir Japon te. 
dip kuvvetinin ltomtinlstıere karşı yap 
trğı çarpışma esnasında 17 ııubatta 1 
ö1mU1'tür. 

1 Mekteplerde 
Talebeyi ilgilendiren 

filmler gösteriliyor iç taraflarda yemek bulundurulan 
kısımlar kapatılmıyacak 

İ!tanbul umumi meclisi lokanta 

Maı;.rif V ~kilinin tasvibiyle o
kullarda terb"ye ve tedrls ic:elrini 
ılgil<'ndiren ~ilimler gösterilmeğe 
başla.nmıştır. 

nı bir zaruret olttrıık telakki et
rni5ti. Dcyletler Hl39 harbinde bn 
PSao;Jara daha tabii bir surett.e 
intibak etmeyi prensip haline koy. 
rlular. Harbin ll•hsıı.di bünyesi, 
!!Ulhtın i'ktRadi bünyesinden fark• 
lı olduğu için istihale dev.ri §id· 
detli akr.Ul&.meller vür,nda. geti. 
re.~Hir. Bunun fı;in •dddetıi hukuki 
tnuc-yylc1elerle bu ''azlyetj konı. 
llHtk mecburlyctt vardır Mtlli Kcr 
tunnıa htikli~lerin.- avkm hare· 

vitrinlerinde yemek le§lıirinl yasak 
lerln içeriyi göremfyeceği kadar renk. 
ll ca.ııııe. örtUlecekUr. 

İlk olarak bugün lsta.nbul kız 
lıses:nde Beden Terbiyesi, İzcilik, 
ve lngifü mekteplerinde ameli 
dersleri gösteren fil.imler göste· 
ı·llm~tir. 

_. Devo~l i ncJ .sayfada 

etmişti. Bu ya.safin tatbiki u.mumı 

meclls tarafmdan 16 marta bırakıl . 
mıştır. 

Lokantaların vitrinleri tamamen 
kaldırılacak, yemek pl§lrllen ~rrin so. 
kağ& bakall. taratı, caddeden geQe.ıı· 

Bir de lokantanın içinde dizili yemek 
!ere bakıl8.D cam örtüımlyecektir. Dl· 
ğer taraftan bu kararm mahalleb!ci, 
tatlıcı ve ba~ka çeşit yemek satan dUk 
kA.nlara teşmili de düşünillmckledir. 

Film göstermeğe salonları el• 
verişli o a!I diğer okullarda tla 
devam edıJ.eeektir • 

aıtıua bombalar l!Iralanıyor 

Alman tebliği 

Sivastoa 
polda 

Alman mevzUer~nl 
yarmıya çabşan 

Sovyet kuvvetleri 
inha edildi 

- o-

9400 esır 
alındı 

B.erlin, .ı (A.A.) - Almnn orduları 
l'llşkumandanlığının tebliğl: 

Sı\·a.stopol muhasara cephestnde, 
Alman mevzilerini delmeye teşebbü:ı 

----~ Devamı 2 n(') sayfada 

Felemenk tebliüi 
• 

ava.d 
1 Düşmanla şiddetle 

çarpışıyoruz 
o 

Kara ve hava lnlv
vetıerlntn ısta. 
ltlftl sayesinde 

Japonlar 
ilerliyor 

BandoenH; 4 (A.A.) - Felemenk teb 
liği: 

Cava istila. çevrelerindck! sava§lnra 
mUtealllk olarak bugünkü çarp.mba 
günü, ancak, kuvvetlerimizin bUytık 

bir taarruz şevki ve kuvvetli bir JB 

rarla çarpıştıkları söylenebHir. Dil§ _ 
maıını ilen harekete ter.ıebbtis ettiği 

her yerde şiddetli çarp~malar olmak· 
ta ve kuvvetleriınlz düşmanı ilerlemek 
ten menetmeye çalışmaktadır. DUşman 

bilhassa havalarda ve ayrıca karada 
sayı üstünlilğü sayesinde bazı yerler_ 
de terakkiler kayetmeye muva!!ak 
olmuştur. Dtin düşman Bandocnk civa.· 
rmda tayyare alanlarından birine kar 
şı şiddetti bir taarruza geçmlg, aııkert 

1 
ve sivil hedeflerde ha&ırlal yapmı.ştır. 
Tayyarıelerimizden bazıları yerde • 
tu§turulmuştur. İki düşman bomba 
tayyaresı düşürUlmüşttır. Taarruzun 
vah~tine rafm.en kurbıı.nlarm sayısı 

nzdır, Tam isabete uğrıyan zrrhh 
bir sığınakta iki asker toprak altın· 
da gtlmtllmüştür. 

_.- Devamı 2 ncl IByfııda 

Lenigrad 
_ cephesinde 
Bir Aiman 

tümeni. 
imha edildi 
Stokholm, 4 (A.A.) - M.osko. 

vadan gelen telgTaf]ara göre, ha· 
va yo~le Leningrad cephesine 
gönderilen bir Alman tümeni Rus· 
lar tarafından imha edilmi.~tir. 
Ruslar bu cephede son iki gün zat
fmda 2.000 Alınan öldürmüşler, 
14 mllsta.hk.em me'V'ki ve birçok 
malzeme a.lmJşla.rdır. 

Sovyet kuvvetleri, Stara.ya. _ 
Russada 16 :n.cı A1man otdıu&u 
mevzilerine derinliğine ~ler 
yapma.ktadır~ar. Bu çevrede çern· 
her altına a.lma.n 96. 00 A iman.dan 
~·ıı..InI7. 60.000 i ka1mrştxr. Şehirde 
takriben 100 kadar Alman kur· 
may subayı vardtr. 

Sovyet tebllil 
Moskova, 4 ( A.A.) - Sivyer 

akşam tebliği: 
3 mart günü krtaları.mrz dü~ . 

mania şiddetli muharebeler yap
mışlar ve Faşist Alman krtaln 
rı tarafından tesis edilen muka· 
v_emet merkezlerini kuşatıp tah. 
rıp etmişlerdir. Krtıllarımr.z, cep 

De,;amı 2 nd sayfndn 

'' '' 
B 

~er gün Forma halinde 16 sayfalık 
hır veya 8 sayfahk iki roman verecek 

HABER, normaı hac l 1 m ~inden ayınwağı bir kısımda hergUn okuyucu. 
Jarınu fomıa halinde 16 &a;l·fahk bir veya 8 er sayfahl< iki roman 
\"ermeye ha"! " JYa.ca.ktır. Bwıları t.oplayan okuyucularmın, kısa blr za_ 
ma.n znrtındn kiitüphanclerl 7.englnJeştlrc<'ek: 

1 - E';slz zabıta romnnhırı, 
2 - Eşııb. macera ve tarih :romanlan 
S - SeJahat romonlan 

tl'mbı edebileceklerdir. Böylec-~ kitap n~rlyatınm awdıfı bu ımadn 
okuyueularrnm mUhlm bir lhtlyacau kll.J"'<lılaınrş olacaktı:r. 

Edgar Vallasın iyili Zabıta omanı 

LONDRA ŞEVT ANI 
Bu kitap seriai ne§rİyatının birincisi olacak 
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~ Bar;tmııfı l net S!ll fada 
B v~et kuvvetleri ı;cvrilml§ ve 

mh:ı. edilml§tlr Düşman 1 anır zayia· 
ta uframı§tır. 0.400 cslr almmı~. 16 
zırhlı araba, müteaddit mttrnlyözler 
ve mayn atıcı toplsr zaptolunmu§tur. 

Don ç çevre inde dil man boş yere 
hUcumlarını tekrnrlamııtır. Bu taar • 
nız esnasında dağ avcılan, zırhlı kuv. 
vctler ve tayyareler sıln l§blrllğl yn· 
parak dU man ııu,· ıi kıtıuımı yok et. 
ml,}lerdlr. Zırhlı arabaıanmu: geri çc. 
kilen dUıımana hücum cderelt ağır za 
:JI t v rdirml 1erdlr. 

Merkez ve §imal kesimi rlnln muh. 
telif yerlerinde dil manm yaptığı ta • 
atTUZlar mtlce iz kalmııtır. Burada 
mevzll b1r Alman tnnnıızu csnMUlda 
dllsman işgal etti"'! yerlerden atılmııı. 
tır. 

Flaman L<'Jyonu dUıımanln yaptığı 

göğüs oğll e ııtddetıl bir muharebe -
den s ra SovyeUcrin 21S beton ınğma· 
~ı ele geçlrml§lerd r . 

2 3 martta dtl§man doğu cephe. 
nde topyckQn 75 zırhlı araba kaybet· 
1 tir. 
.Man§ denizinde Alman mayn gemi. 
rlle, !nglllz seri hUcumbotııın arnsm 
yapılan ı;arpl§Dlııda bir -düııman 

Ucumbotu, mQtes.ddlt tan snbetler 
onunda hasara uğraml§ltr 

Afrika §imalinde Silveyıı kanalında 
Elkabrit çölUnde ve bUyUk Acıgöl oe. 
nubunda 8 mart gecesi hava alanı te· 
sJslerlne Alman savag tayyareleri ta. 
rafından taarruzlr yaptımıştır. Tny • 
yare almıı beton tesislerinde, akar ya. 
kıt depo\llrında ve ha.ngnrlıı.rm6:ı in • 
trul.klar olmll§ ve blly1lk yangınlar çık 
'DUJtlr. Birçok dilşman tayyıı.tclcı1 yer 
de tahrip cdl1ml'1tlr. 

Sovyet tebliği 
B:ırstaraıı ı ııcl srı.yfııda 

henin müteaddit kesimlerinde 
ilerlemlşlcrdlr. 

2 rrartta hava sava.s)an esna· 
cmıdn düşmanın 8 tayyaresi dil· 
şürtilmUş ve hava alan1o.nnda 
52 tayyaresi tahrip edilmi~r. 
O gün topyekOn 60 Alman tay. 
yaresi tahrip olunmuştur. Bi
zim kayıp!armıız 11 tayyarcdi:-. 

* * * 
.Woskova, 4 ( A.A.) - Marşıl 

'.r.imoçenko orduları Dinycperin 
şarkında. muvaff akıyctle ilerle
mcğe devam ediyorlar. Bu cep· 
hede iki meskOn yer işgal edil· 
miştir. 

Sovyet lmvvetleri, Alınan or -
öusunun bakayelerini şimalden 
mktstırryor ve Letonya hudud
larma vnrmış bulunuyorlar, 

Şimal ceph~inde, Leningrad 
ibölgesinde de ~ddetli çarpışma. 
ln.r devam etmektedir. Alınanla
rın, mahsur bulunan 16 ncı or· 
duyu beslemek iizcrc satfctt.ik· 
leri gayretler bo§a. çlkmışır. Bu 
ordu şlindi art.ık bir kumnndaya 
tabi değildir. 

Starayn. Rusya bölgesinde Al· 
ımnnlat", iki gtinde 2000 ôlü bı• 
ra.kttı.ışlardır, Aynı cephenin di. 
ğcr bir kesiminde de 800 ölü 
brrakmışla.rcJır. Burada. beş stra
tejik nokta. clc geçirilmiştir. 

Merkez cephesinde Kalinin 
böl esind~ki harekat ta muvaf· 
falayetle gelişrhclrtedir. Burada 
son gililler icıinde Almanlar 1200 
010 vcrmis ve mUhim miktarda 
mu.V. 1lf harp malzemesi ~my'bot· 
mişle.tdir. 

Acı bir kayıp 

Memleketim.izin tanınmış ba.k:luik 
çinkoğra.f, ve h0}1kcltroşlamıdan 
Erruru:m ha.tt.x et;rlIB pullarını ye. 
pan, arlteol'Oji :kongresinin madal· 
Jnlarlle m~cltctimiZdcki b\itlin 
incmalıırm dkran ynzrlnrma ve zi· 

nı3.t ongrelerlne maketler yapan 
ve h ttat H8nıidin ke..rdc§i bulu· 

an 'Mu'han'<.'m .A!ka. bu an.b h sa· 
t 6 <b. Amcriknn luı.St..anesinde ve 

f t etmi~ ve öğle :rwruı.zmı mUte-
~kip F riköy mcza.rlığm:ı. gömül • 
m\L<;f;ür. 

Muharrem Afmyı kay:betmekle 
mr.mlckct lnymetli bir e'\lit kay
betmiş oluyor. Anilesinc baR sağ· 
~x dileriz 

tebliği 
lla§ t.a.rnf ı 1 nd ııayfll da 

Son gelen raporlara göre, dUgman 
diln Bandocnlte havadnn taarruza to. 
"ebbUs etUği ıııradıı yakalanmı~ ve he 
aet olduğu r.ı1ddcW kar§ılık darbeler 
;ı,•üzUnden taarruzdan vazgeçmeğo mec 
bur Qfmuı.ıtur. 
Düııman 4 bomba ve btr av tayyal'C.'l 

kaybetml3tlr. Düşman tarafından 11!
gal edilen bir hava alanına ke.rııı tay· 
yarelerlmtzln yapbğı hücumlar ağır 

zayiatı mucip olmu§ vo alanda.ki hnn. 
ga.nların hepsi hasara uğ'rnmıııttr. Ha 
va kar ıkoyma düşman bataryaların • 
dan birine tam isabetler olmuı ve bir 
çolt dU3man bomba tayyareleri mltra.ı 
yöz ate§!nc tutulmuştur. Dil! vUAyet • 
lerde muharebe bakımından kayda 
değer ehemmiyette bir Mdlsc bfldiriL 
meml tir. 

Londmdan blidlrill)Or: 
To )O, 4 (A..A.) - lndramayu ko. 

yuna çıkanlmış olan kuvvetli Japon 
teşkilleri, Arızalı yerleri aııarnk dahile 
100 kilometre ılerlcmf§ler ve hOlt!lmet 
merkezinin nakledilmiş olduğu Ban. 
doeng yakınına varmıglnrdır. 

Londnı, 4 ( \.A.) Mlittefık ve 
Holandıı. kuvvetleri her tarafta taarru. 
zıı. geçm~~rdlr. Maka:ı.Uarı, Japonları 

dC'nl&e dökmektir. 
Lonclrn, 4 (A.A.) - B.S.0; 
Mlltteflk kuvvetler, Cavad:ı anu 

t:nne dayanıyorlar, Kanlı muharebeler 
MUl. devam ediyor. Dün gece Bando. 
engdekl müttefik knrnrgl'ihındnn alı -
nan son haberlere 1;örc mUtte!llt kuv. 
veUer bUtiln cephelerde vaziyete M · 
kim bulunuyorlar. Jcponların yenl tak 
vlye kuvvetlcrJ aldıklannn dair bir 
haber yoktur. Mllttefık tayyareler, Ja.. 
pon harp ve nakliye gemilerine nnuıız 
Ealdırıyorlnr. 

Rembangdil bulunan on iki Japon 
nak11ye gemlsindcn yedisi havaya u -
ı:urulmuıı, ba§ka bir yerde diğer iki 
düşman gemlalno tam 1.Sabetler vuku 
bulmU§, bir Holanda denizaltısı da 
bUytlk bir Japon gemlsinl bntırmıı, 

bl.r hava meydanmda havalanmak üze· 
re bulunan on ikl Japon avcı tayyar si 
mitralyllz ate§ile tahrip edllmtaUr. 

18 avcının hlmayeslndc bulunan 
&O Japon bombardıman tayyaresi Ban. 
(loenga hUcum etmiştir. 

Bir ayda 44 gemı 
n tanıfı ı ncı l rııdn 

tokholm, 4 (A.A.) - D.N.n. 
Sven.ska Do.gbladctt gazctee!nln Lon 

d.ra muhabiri yazıyor: 
Oava.daki durum, felı\ketıı t 10.ltki 

cdllmektedlr. Cava denlzindc mUhim 
.Tapon fllolan görUlm!lltUr ve müda • 
!ilerin, deniz kuvveUcrlnln uğradıkları 
nğır kayıplardan sonra ellerinde fstJlA 
:mosuno. taarruz içln anc:ık hava Jtuv. 
vetlcrt ltalmııtır. Bilhassa av tayyare. 
lerl yoktur 

Parıs bambal ndı 
na::tarafı ı ııcı yfndn 

Cltı.tnArtla 12 ev ha.rnp olmuş 
tur. 2 ölU ve 5 yanı.lI Yatdtr. !ssy · 
1-es - "Moulliienux"dn 20 ev }tkı.
mış, 17 kişi ölmüş ve b·rcoklıı.rı 

da ynmlannuştır. 
Villejuijde 15 ev yıkılmıs 4 ki')ı 

öhn.Uş ve 8 kişi yaralı/.nmşlır. 
Neuilly'da Uç hafif ynrıılı var 
Le - Pecqde 15 ölü ve 21 yaralı 

vnrdır. 
Sovresde 3 ölü ve birçok ynrolı 

varf.ır. 
Boulogne ve Billancour~'<la ölü 

"13.y:ısmm yUkaolmesi muhtemeldir. 
Cünldi bir sığınağa lltica e<lcn 
150 ki,cıi burada tıkanmışlar ve 
§lllldiyc ~ oldukalrI yerden 
çtkanlıanınmişlardır. 

vı~ı. 4 (A.A.) - Gecenin ilk 
&aat.lcrindc Parls b-ml:iyosunda 
'bonı.bardunnnmdan haberdar edi· 
len MareŞ3;1,.Pot.en İngiliz t-ı;yare. 
lctinlıı mUtenı:i.di hücumları. ölü 
ve yaralılnrm s:ı,yısı ve haF.arm e· 
henımiyett haldandn. telcfonia. ma: 

a"Jli1~Wroeı,;.;J ~~~.:11.:t:~~~ 

• 
.Ba§tnrafı l neJ &n)fada 

ketler böylet>-e husu i mahkemeler 
~Uni icabcttfrlyor. 

Bu mahkemeler fc,·knl8cle hnl. 
lerin fc\faıüıde ics.pl:ırnın bir 
karşılıktır. 1\lilli Korunma hliküm. 
lcrine temns eden harplerin cem1-
yetin ~it aksülCi mcllerlylc lınr 
şılanmasını tabii buluyoruz. Esa. 
sen hl r ccmlyctln vicdanında 

memlel<l't nizamı gibi. esas te • 
ldlfıt ~tanunu gibi ceza hukuku 
J:lbl doğrudan dof.'l'uyo. vasrt n 
nksUlfunel hu ule getiren fiiller 
l<'İn cemiyetin iddeUi bir urette 
lıarelil't etine l müml•Un dt-ğildir. 

F.sldden lıir J :ında harp devam 
edcrltcn memlekette c ld il.1ısadi 
bünye olduğu 0 lbf kalırdı. Fakat 
buglln Jıarbln art1an biitlin ilrt.ı. 

Küçük ilanlar Kuponu 

evlenme tek/illeri: 
• Yaş 27, boy 166, kumral, olduk1:81 

gUzeı, serbest me:slek sahibi, aylık ka... 
mncı 150 lira olan bir bay, 18.2!5 yar 
ıarmda güzel bir bayanls cıvle.nmek lft. 
temektedlr. (M.Y. 27) reIIWne mllıa. 
caat. 187 

I§ arıyanlar 
• Fikri Tevf1k kardc§ln otomobil ve 

makinist okulundan mezun bir genç, 
garaj veya denlz moU5rlerlnde çall§ • 
mak istemektedir. (Şl§ll) rcınzlne mU· 
racaat. 

Aldırını~: 
(Semiramis) (Gülhan) (C.R.) (S.C,25) 
(Ciddi) <Ferhunde) (Y.Ş,) (M.K.Al 
(Deniz 18) (27 Ender bUlunur.) 
(El) (Kemal Çankaya) (1. Şen.kan) 
(EmekJi) (Yedek dcnlzcl) (H.T. 8) 

(Anin.şalım) (B.A, Sev. Tap) (O.O.) 
(H,B, 88) (Ay) (Oranl (24 E,D,) 
(1-L T. S) (Genç Rehber) 

adi hlln3e i del'..oistlriyor. \'e bün. 
}'C' yeni ft>nplnrn uymndıl<ç" milli 
bir tclıl: .e cb bl olabilir, Bunun 
lcincllr ki milli korunma hUlıüm• 
!erine aykırı ho.rclmUcrde milli 
\nrhğı yıkmnl< fstiyen bir Juunt 
gö1.e çarpar. Aktar a ar.ımanı 

Bunun için mllli 'nrlığı yalnı~ 
iktisadi tedbirlerle değil, lm\''\'et. c nayet 
il hukuki mllcyyldelerlc 'e ceza_ n.a6taraıı ı ııci sayfada 
lnrlıı ltarsıln.mnl. l<'ubcdiyor. Fakat .Mclımedln nlycU kötü tmı,, ... 

1\lllli Korunma malıl.emeleri lıu Banıı tabancamnı çekerek: 
r.aruretJn n<lliy(• dhazı halinde _ Hayd:ır, dedi. ben HUseytıü öl. 
tanzzııvudur. Ilu cUınun en iyi dUreceğim. Eğer bunu apmdan ÇL 

şrkilde i lcmcsi, \'c milli hünye- knnrsan seni de geberUrtm! 
de \11r~ncu3 n, mllli lktı!lndi her Bu tehdit Uzerine hemen yorganı 
ne eftildc olursa olsun yarabrnı- bB§ımıı çekUm. Biraz sonra bir taban. 
ya C'~hf!all3 Jmİ-ıı;ı nlmııc:ıl< tedbir. ca sesi duydum. 
elrdc yıılnız hukult yalnız füh adi Fakat korkudan ba§llll sa.baha ka· 
tedbir kflfl df'ğildir. dar yorgandan çıkaramadım. Mehmet 
Vat:mdnşm psllmlojik \ e nhJUf,i sabah erkenden bo.na §Öyle dedi: 

lmn etleriyle ona y1ırdmı etmesi _ Hüseyinln lı<!Ss.bmı gördüm. ee. 
llb:ımdır. ııedide; boynuna bir ta§ b&ğlıyarak 

Psllmlojik lcuV\ etin bir mlllctln bodrumd:ıkl kuyuya attım. Etrafta 
hnrp ekonomi ine intiba.kında his· ırnn lekesi falan kaımadı. Cebindeki 
sesi gayet bliyUktUr. Mcsem \'Ur- paralan aldıktan sonra elblaeler! de 
gıınculnrrn ınuvıılfakı~ etini hnz~r- kuyuya attım. üzerinden 80 lira çık 
lny~n ilk fünll halkın lcıırars1zlıga, tr. Sana da 25 ııra veriyorum . ., 
ve ıhllynçlıırını tatmın hu u un<lo. HAki.m Haydarn uyandıktan sonra 
g?sterdlğf lüzumsuz tcl~tır. :Cu. etra!ta ~an leltesJ görüp görmedlğinl 
hı ~lr ukt'ı1 nete ımhlf olan in :ın1 •

1 

ııordu. 
iar ıhtiynç ıı.rmı tatrn n hu U!iUD( ıı. Haydar: 
daha mııku~ h~rcket e'lcreı. \ur- _ Ben hiçbir §OY görmedim. Polise 
gucu~ a ciirtım ı leme tınldinını hn- ı ae haber vermekten do korktum. 
z?"~amn~. Vo.tanclasm he~ nn ken. !lk ifadem tamamen yalandır., denıl§. 
dısınl hır vurguncunun oJ.-scsi ol· ti 
mıılrtn.n Jrnrtammk için seferber r. 

Mehmet ise bu korkwıç CL'layetl 
etme 1 \C bu prikolojfü snrtı ha. Haydar De birlikte nasıl l§lediklerlnJ 
trrd:m tıkann ma.sı Urtizn c<lcr. 

P llrnlojfü uyanıklık gö tcrcrek §öyle anlatmıştır: 
- Haydar, HUseylni öldürmek n1 

vurguncu~ o. luıl'fiı l'cJlhe 1 nran '\'O.· 
tııncla!iı ahlftki Jnymetlcrini de se. yetinde olduğunu bana söyledi. Arala. 
fcrbcr cderC'k onu cemiyetin J~iıı- rında kan davası varmılJ .. Cumhuriyet 
de yalnız mahkum bir ııdaın hU· bayrammm gecesinde Uı<UmUz de Hay 
\İyetJyle değil, fena n.<lam olara'l< oarm odasmdıı. idik. Haydar, tabanca. 
lcıırşılıı.m:ı.k mccburiyctindccUr. u~ HUseyine at~ ettl. Sonra bana dö 

lfulmlt Idiidelerlnln temeli ah. nerek: 
ffiki hl lcrc <layanır, Bu nhliil;i Haydi! ne duruyorsun. §unun L 

cabma bakalım dedi. hls fcrdde, \'C knnunlan tatbik c. 
tlcn ~ahı lıı.rda mUeyylde 0 dl'recn İkimiz birden Hilscyinln Ust1lnc çul. 
milli mikya ta muvaffnlt olur. landık. Bir kuı;ıı.kla boğazım sıktık ve 

JJnkuknn mnlı••fım ettiği ~ hıs· ölclUğtinc ıı.damakılh kanaat geUrdik. 
lnrn eğer cemiyetin nlılfllu !illide- ten sonra, !tapının dibinde duran oıeıt· 
Icri kar 1 ında <'iiriim i"lemlş, trlk teli ile boynuna bU)tUk blr taş bağ 
,·icclnnlara l<ıı~ı fenalık ~apmı5 ladık ve kuyuya attık. Sonra itan bu _ 
bir nclam te iri yaparlarsa Milli lanan yorgan ve yatalı: çarpfları ııe 
lionınmn. tezi gertckten ıağlıım yerlcfi temlzlcdllt. Duvara fışkıran 
hır şckitılc miidafnn. edilmiş olur. ltanm Ust'llne de badana ynptık. HUse. 

Vurguncu)a, l\lilli Konınmn Ka. ylnln cebinde bulunan paraları al • 
nununıı aykın harel,et cclen adam dıktan sonra elbiseleri de kuyuya at· 
eemiyctlıı \'arlığın:ı. ~casdetmlş de. uk. Haydar tabııncayı kapının yanın 
mektir, Bıı adam cemiyetin bli· da bulunan saatçi tiilkltllnmın üstllne 
tiin kı ·met hUkümlcriy1c t<'lkln takladı. Fakat homıc?Ulni atıyan 
t.dllecrk, rnanc\İ bir iirgünlo İbl'nhlmln polise mliracaat etmesi 
mnhküm edilccC'a< hir haimlir, ilzcrlne mesele meydana. çıkU.,, 

J{anunun rlıımgaln<lığı bu udıımı Maznunıartııın onra polisten Aıım, 
cemiyetin \lo<Iıını bir Jmı liste Haydar ve Zeltl de dlnlcnml§lerdlr. 
luı.Jiııdc tnıumn.h ve onu daima Mahkeme diğer şahitlerin dinlenmesi 
!rendi muhabbetinden, tesanüdün~ için ba§ltıı. blr güne bırakılmıotır. 
ilen, C\ gi inden, merhamet.inden t):ro.""tVER tTELt GENCJ1 öLDtlREN 
ıı:r.ak bulunrlomınhdır. O boJ~ot 'l'EIU.'lı"tN MUHAKEME t 
e<lilmi bir iç düsman sııyılm:ıb. Beşiktaşta Gürel sıncması önUnde 
dır. SADRİ )CJ(TE. I Unlveraltc taıebclerlnfkn Hasan Sa. 

Yunanistanın eski hariciye 
nazırlarından 

Politis öldü 

meri bıçakla öldüren Tekit1ln muha. 
kem<ıslne devam (?(liUnlJtlr. BugUnkU 
celsede Bahltıer d!nlcnmıı .• muhakeme 
dlnlcnmlyen şahltıerin celbi lçln ba§ka 1 
bir gUne btrakıim11t.ır. 

JQm.at nlmıştır. Devlet reisi umum: Vişi 4 (A.A.) - YunanısUı.n es 
infill'i' cclhcdcn ve ınilli bir fc- iti ha,;lciyo ?l!l%In Nikohs Polltfa 
lii.ket mahiyetini elan bu alçakca 1 'iün gcc~ Cnnnes §cluinde ölıntiş 
krtnUn masum kurlxınları olan er. 
kek ve k.adm isÇi rolcleri önünde 
elem ve izt.ırn.ph eğilme:ıtted!r. 

Çılgınlar Klübü 
Mareşal boinbaromı:ın kuman· 

J.armm ~Ulmelerl gUnün milli 
matem gllnü olmasma kara'l"Ver 
m~tir. 

Univernte kantini 
üniversite talcoo birliği riyaset di· 

varu önUmtizdeki pazartesi gUnU top. 
lanacaktır. Bu toplantıda Üniversite 
kanun 1§1 konu§ulncak ve tıılebc'yc u· 
cuz, mugaddi yemek temin cdilccckUr. 

l'a1.an: iskendcr F. SERTELLt 
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- Blıi!ıl geloıtrJ.. Sizi arıyor b&ym1 ! 

nhlr lmpıya doğnı yU.rüclU: 
- Ne istiyorsunuz! 

' . 
•- ~'"· . ·. . - ' . . 

- Bayım ı Şura.da bl:ilm hanımın 
kolıııın bir cnjelwyon yapllacll.lmiıe. 

Bir doktor bul, getır dMller. Eo civar 
13 kimseyi bulamadım, ize celdlm. 

Sahir gtilel't.'k ba§ını .ııadı: 
- Bctı l<tmlageriDı •• b6yJe ı,ıerıe 

uğTBŞmam. Ba ka doktor anym ! 
- Bu, doktorlul.: bir iş değtl, bil. 

~un! Bir ltoc ;raptlftcak bizim haDllJJ 
t>fendl)e. Bunu bir ~es fırağı bile 
rr-ııpnbllir. 

aş, Diş, Nezle, Grip, Romatızma 
eu ~aııt Kırıklık ve Bütün Ağrıları Derhal (eser 

- O halde ırtt. bir Mmeı t;1rağı 
btıl •• götür. 

- Ruralarda ~.anıı olsaydı tılı.1 

r.ıtuıtsız f'hne·Nllm. Ko~ıılar sizi Nğ. 
lıl;: 'rnll dl'. 

S:thir blmz t rcddUltı'n 80nra: 
- Peki .. gell)onım. 
Dedi, içeriye girdi. Rovelvt'rini cebi. 

ne koydu. lcebttıd Gunde 3 K.a,e t\lrnabilh Her Yerde Pullu utulan lısrarlB latevini2 

- Bu bir dol.ı\p oba erek. Pn.kat., 

Mahkeme Sa onlarında 

AÇ, BiTLi BIRAKILAN, DA 'A 
ATILAN GELiN ! ! .. 

Evden kaçmakla da işin içinden sıyrda
mamış, Nişanhsı tabanca çekmiş. 

kaynanası da döğmüş ... 
Mübaşirin: Fakat ot;-ulıo.n gene Anadoluya S'fttl. 
- Abdullah, Hasibe, !ıımall, Fnt. Ben de artk onıann yarımda katıyor 

maaa... diye bağırmasmı müteakip, dum. 
uıliye sekizinci ceza mahkemesinin l<~akat... ah onu nasıl a.nlataynn? 
salonuna biri y8§lt, blrl genç iki ka • oğullan birkaç glln evde benimle ka 
dmJa ışçı kılıklı ihtiyar bir adam gtr. bp gittikten sonra bunlar birdenbire 
dL değlati. Bana bir hlzmet.çl &ibi muame. 

lbtıyar erkekle genç kız yan yana le etmeğe b&.§ladtlar. Yiye k1 r, tçe. 
davacı mevkllne, yaşlı kadm da suçlu cckler kılltlendl. .sabunlar sandığa. ko· 
yerine oturdular. nuldu. Aç kaldığım bir ıey değil. Bir 

Hlkim yB§lı kadmn sordu: kaç gUn içinde aabun bulup yıkanama. 
- Abdullah yok mu 7 maktan b!Uendlın. Usteıik de utak bir 
- Hastalandı, gelemedi. suç üzerine dayak yemeğe ba§lamı§ • 
Suçlu kadının adı Haslbeydl, genç tım. Artık tabammlll edem.edtm. Ev · 

kızın da Fatma... den kaçıp annem!n yanma döndilm. 
Fatma babası 1mnnll llo beraber, Ha lAkJıı bunlar bu ae!er de bana: 

&1bcdcn ve oğlu AbdÜllahdan dayak - Evden lk1 bohçn cgyn çatıp kaçtı, 
atmak ve ölUınle tehdit etmek suçun • diye bcn.l mahkemeye verdiler. Günler 
dan dolayı davacıydı. cc uğı"a§tırdtlar. 

HAkim evvela. tmıaııe sordu: Nihayet geçenlerde oğlu Anadolu • 
- Davan nedir, anlat bakalnn! Sa· dan (lönmU§, annesi kendlslnc: 

na ne yaptı bunlar.- - Fatmayı sorma oğlum, rahat bat. 
- Yook bana. bir iOY yapmadıl&r. tI da bir stın evden benim altmıanmı 
- Ya. T?... paralarımı bir bohça da ya.mı alıp 

- 1kl elim yanıma. gelecek, böyle kaçtı! demi§. 
bir iftira atamam ben. Blrgtln evde pencere önünde otunı· 

- Peki nl~ln d.avacısm! yordum. Abdullabr blrdenblre karvmı -
- Kızım için e!endlm, ne yapWarsa da gördüm: 

ona yaptılar. - Kahpe, çabuk eşyalarunw geri 
- Pekl ne yaptılar? ver! diye kotumu yakaladı, zorla kur. 
- Bir gi1n bu kadmm kocası bana tuldum, yukarı ka.ta kaçtım: 

ıreld!. AJlahın emri, peygamberin kav. - Koşun, yetişin demeğo tırs:ıt kaı 
liylc kIZmızI oğluma istyl.roum, dedi. madı, Abdullah lçeri ~. karpma 

Ben ailemden ayrı Yll§&dtğmı için: '~U. Elinde bir tabanca vardı 

- Kart§IIlam, gidin Iummla konu· üzerime doğrultarak: 
pun! dedim. !Baııka bir ııey bllmlyo - - Ben sana gösteririm. Seni öldü· 
ııım. reyim de aklm ba§mıi. gcl.IÖnl dedi 

- PekA.lA. otur yerine. Sen anlat ba. Fakat ben can havliyle ellne sarıl. 
kalım Fatma, nedir bU 1.§ler?.. dtm, sl.ltıhm ağzı ayaklarma doğru 

- Aah ah hAldm bey, b:f.tıtma neler dlindll ve çıkan kUJ'flllll& kendisi ya . 
geldi, neler!... rıua.ndr, bel.4.lmr buldu. İsterseniz ha:ı 

- VııkUmlz yok 1lti kelime ııe .. faz.. ta.neye sonı.blllmnlz, iylle~tnış. çık 

laca esmer, uzun boylu, boyasız surat. mı§ .. 
ıı genç kız, hatlfçe kızardı ve acele a· Beni olümıo tehdit etU, döğdU, ana 
cele: atndan da kendisinden de davacıyım 

- Tabanca !:Cktl, elendim, tabanca Hasibe Fatma ıınlatrrken hafif ha •• 
çekti, diye bağırdı. Ilı mUııtelıZlyanc g'U!Uyor, ve sabırsız. 

- Nasıl çekti? ltı.ruyotdu. Htı.kim kcndlslne döntınce 
- Altı ny kadardı efendim, bunln • başmı §ladetlc sallfyara.k: 

nn oğlu beni görmüıı sevml.§ - Hepsi yatan, hepsi yalan ... htcb1 
- Am.e.n gidin o ltızı bana isteyin, rlslnJ kablil etmem. Böyle şeylerden 

eve alm, ben Anıı.doludan gelince evle. hııberlm bne yok. Oğlum da bunları 

ı1lrtz, demiş. • ynpmıı.mıııtır. 

Anıwile babası da b1zo gelip beni !Bu lnz hırııızlık yaptr, bizden kaçtı 
istediler. Eh anam da razı oldu. Bunun biz de oğlumu.ta ltcndlslnl alınndık. Bu 
üzerine: ku:gmhkla ne yapacağını bllınlyor 

- Oğlumuz dönllnceye kadar yanı. dedi. 
ınıza alıp, bakalım, dediler. Nctıood mahkeme Abdullalını ve 

Evlerine gittim, oğlu da b.r mUd • §ahltlerin çağrılması için muhakemeyi 
ıtct sonra döndU. GUzel bir nişan me. başka bir gUnc bıraktı. 
ıuiml yaptılar ve beni nl§anladılar. ADLİl'E MUHAUlRt 

Bayanlara 
MUJDE 

Bu tasarruf devrinde e:ılddl, boya:ıı 
ı;oldu renginin modası geçtı dlye kıy-
metli 

El Çantalarınızı 
bir k6~eye atıp terkctm yinlz. 

Ate1yeınl! ıstelllgiıilz renkte elbise. 
ıertnlze uygun olarak C'l'lltl CANTALA. 
RINIZI !enilt sureUc b6ya.r 'e ycpye. 
nl yapar. Arzu edlllrse ınoae1, forma 
astar değlfUrllebtıır. 

Adres: MODA BOYA EVl Galata, 
Hasanpaııa han, No. 2·5 Mumhane 
caddesi • Karak!Sy. 

dolap da ol.sa, işime yıırıyııenk.. ortada 
dôno.nleri yııtcuıann 6tretımı, olaro. -
ğmı. Herhalde gitmell)im. 

DedJ, b& tonunu aldı, ppkasmı g1y. 
dl. Vo Ay,eye dl)ndll: 

- Aılan bey, ~'ahut inan gellnıe 
bent bekletıin. 'Ren hastaya pcııyo _ 
rwn. 

Ayııe: 

- Ah bayım, gltrne9eııh daha iyi 
olurdu. Y«&'UIJAIJJlu:r... Biraz; ııonra mi. 
ıa.th1nlz c'le gelooek. 

Diye söyleniyordu. 
Kapıda dtiraıı adam bU 86t:lttt fllttl 
,.ekendi kenClinn homurdaadı: 

- Nn ıeveze hb:metçl. Evin efendi· 
tinin ı,lerlne karr,ıyor. Ayol, doktor 
bey ftlractktikf bir laaetaya ıtDe J'a. 
pıp derhal dheetk .• Sftl ne Myc .ay_ 
lenlyonun ! ! 

MOrdiVl!Dll yolmtain ı.pıa kadar 
konu9madail yttrtk1ft1er_ ı·olaıftl dön. 
ıliilcr •. Moda caddf'8lne 11&ptdar. 

Sahir ya.ıımdakl adan. 90rd11: 
- GldooelimlJ; ev )ııkrn rm ': 
- Şuradakl 110kafın içlııilP. bayım. 

NlgAr hammelendlnbt Mf, Belki de 

fan I1'SIJ\l'L. 

- Ha~'ll'. Hatrrlayam&dun. - •~te ııtıraedda, 

Fıkra 
:ı:mı:::::::n 

Müsavat 
Clr ~olcu gece bir handn yatar. 

Gldf'e> {:I \alcit hancı iki l.aru, ken. 
dl<;! lld kumıı d3 merkebi lçln Ueret 
IRU-r. 'l'olcu Uo kumıı çıkanr: 

- lıu benlm için, der. onra bir 
kam!I da.h~ verir: 

- nu da merkep için, der. 
Hancı pı:kmlılt lçlnd : 
- Neden bayle yııpt.ın? deytnee, 

yolcu: 
- Ben, der, hlg bir \'&klt kendimi 

.ı<lo mUsal1 tutamam 1 

NASKETJ1N 

- E\'liı erkeği lOk mu? 

1 

- Yar bayım.. be)'dmcll Ankarada· 
dn'. 

- en kimsin! 
- Ben oıilaraı eski emektarlanymı. 
- NC'rcll!ıln Y 
- Bololuyum. 
- Oyleyae ıyt yemek ptılı1Tiıbı, 

dP.#11 mi~ 
- Eh iı:te.. ~cllnlmetlerlml mmlntlll 

cdoook kae!U. 
U,ağni göstcrdlği eokır.fa mptılar. 

SMlr biraz Deride 91,.alı lılr otomo. 
bil gördü. 

- Ev ba llOkaktA mıt 
Burası karanlı1ı: bir ııokaktı. 
Sahir ta1*ncamıı eeblılae tutuyor • 

Clu. 

Otomobili görilııee: - Bu lft.6 btr 
ee)'taiUJk var, diye~ 

Oeblna dttnıın tabanca ne l..<ıe ,.a _ 
tarf! 

Salıh1iı yanında gldrn iL~ blrden -
Mre U'1Ülınm ba§tna şlı'ldetll blr yum. 
nık lnd rlVt"rdL Sahlr drrhal • rr yu. 
\"M'lıındı,. vo otomohlldcn çıt :ın n a.ı. 

ıi &biti ı..-ul'Akla1,p flk l>nce 1ı~nıı 

b&~1Mld3r •. ondan sonra otomobil ıı t 
hlar. Bunlardıın biri 'llrt>lu;I• rr. ı 

g~U: (IJcı 11. 


