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A M.ERİKAN Gcn€'1.kunnay Baş. 
k:ım Geııer.ıl Ma.ıııalm :tngıı. 

ten~c gelişi mUtteJlk muhlüerin. 
de ;, i akis ler h usule getirdi. Bil 
hacıc;; l\Ia~alın ' 'A' nıı>aya. yayıl. 
nlRk istiyoruz" s iizü blr~ok tefsir" 
lere u&;ramaı.t.ndır. Bunclan mütte. 
fihierin A:n"ıJpada ikinci bir oopbe 
lfilll3lc i..;tediklerine kaclllr hUlrilm. 
ler çrkaranfar bile meYcuttur. A· 
nıt-rika gcnetaunnay başkanının 

İngiltereye gehn<'<ti her halde bo,. 
ı;una !>lr hareket olmMıı gerektir. 
Bu hnrr1'etin 11ebebini Maysklnln 
Lomlmd , Litfinofun \'a~ingtonda 

&ôyledlkleri ve üzerinde ısrar et 
tikleri ikinci cephe iddiasının ta. 
hııkkukr. bs.shyan ilk safhasıdır. 

Nitekim Litvinof itd ~Un ewel 
Filedclfiyadt\ söylcdlf.-i bir nutuk 
ta yine lmti xaferin Almanyanın 
kati !!Urfllt c yenilmesi ile mUmküo 
olduğunu, bunun da sadece abluka 
,.e han. barruzları ile mümkün oL 
ma<lrğmı, bil.tün lngiliz ve Ameri. 
kan, Rus gayretlerinin bir araya 
toplan1Ms1 lizmıı:e1diğlni anlatmış. 

t.ır. 
1Jh1nofun \'e Mayskinln nat.ak

larmda ileri lriirdilkleri ikinci cep. 
he ha'hkınd:ı lnglltere mahfilleri 
Almso propn~ıında organlanmn de . 
d!kleri gibi müsbet bir cevapta bu. 
lunm.•vlılnr. yalnız bir "Sen Nazcr" 
baskını yapıldı. Ve bunun t.efsirleri 
uzun sttnlü. Ancak iki So\"yet sefL 
rinla nutku tngHtereden ziyade 
A-rlkad:ı tesir yaptı. Ruzvelt 
genelkurmay bafkanını yerinde 
tetkikler yapmıya memur etti. A. 
~rlkanm bo harbi çabuk bitirmek .. 
te ve Almanyayı ydmıskta büyilk 
ftlf'nfaati vardır. Bu menfaat ln -
Kllterenjn • .\ lmanya ile olan t&La • 
dındnn dnba lnn'Vctlldlr. Bu nok 
t.da Amerikan hesabı fnglıt.ereden 
ziyade Sovyet Rusyaya yalandır. 
la~terenln hareketsizliği öntinde 
'Jovyet Rusya İngiltereyi Amerl • 
1-a kan.aliyle de faaliyete sevket. 
lllek arzusundadır. 

:l\nıerilmnrn ba harpte nammi 
)l)anak iofn istifade .ttijl e&Mlar 
lanlanbr: 

l - Avrupa kurtal'llnıalnbr. • 
O - Afrika lmrtanlmalidrr. 
QJ - Asya kartanbnalıdır. 
iV - Pulflk ve Okyanusya 

brtanımabdlr. 
'h dl\rt no1da ile huJiaa edilen 

Praa.lp1er tüıd vablar haline kc. 
llaeak olana A vrupaom almma e. 
-.ı kaldıru Njimlerdea t.emlz -
~ Aspda Amerikan menfa. 
-.. &atiae dikilen ıapon mania 

,....._., Asya puarlannm 
~- baın -.elde kaynatdM'Dlm t.4!k. 
• _.ele ~I Afrika hanı mad :::_na ve ,._rlarmm kaybe • 
lbadde ft, Pulnk pazarlanmn, ham 
Jaq 1-YDakJannm Amerikan 
aclal~ına terki Japonyanm çıpla.1< 
lllİla ar lizerlne atılması bunlan te. 

edecek bir nlzamm kurulması 
--=. Devamı 1 Dd •Y.ıada 

Avan projeler 
hazırlandı 

1100 talebeyi alacak olan yurd 943 . 
senesi ders yılında açılacak nur ha\'Z~snıa en·elce y~~~ taarruzda alman resim 

Manş 
Üzerinde 

Evvelki gUn tehrlmize gelen cum. 
hurlyet halk partllıl genel sekreteri 
Fikri Tuzer buradaki tetkikleri hak. 
kında ıu beyanatta bulunmuıtur: 

•• Şehzadebll§t., Dlreklerara.smda 
yanan Ferah tiyatrosunun arka 
ama dll§en ve evvelce kon.servatuar 
binası yapılmak Uzere hazırlanm11 o. 
lan arsaya parU tarafından yaptınla. 
cak talebe yurdu blnasma alt avan 
projeler hazırıanm11tır. Yakında De. 
tay plAnlarının ihzanna baflanacak • 
ve bunlar da blr aya kadar bltlri1ml§ 
olacaktır. 

Detay pllnlannm ıhzarına bqlama. 
dan önce avan 'pro6Clerln araa üzerine, 
intibakı bakıınmdan tetkikler yapmak 
ve bu huaw.~ ileride çıkabilecek her. 
hangi bir anlqmasııtııı ıtmdlden il • 
nUne geçml§ olabilmek için icabeden. 
ıerle görUııUp anlaımıılt Uısere buraya 
geldim. ·Bu tetkik ve görUımeler ya • 
pılını§ ve tam b!r mutabakat da hasıl 
olmll§tur. 

lhar edilen avan projeJe gere ya
pılacak yurt blnası (1.100) talebeyi 
lstıap etmek üzere (16.000) .ktı.ur 

Fil ofun 
nutku 

---0-

Yeni hükumet 
Türkiye ile 

mevcut 
Doıtaaedea de 
daba ilanım 

Münasebetleri 
idame edecektir 
Mihver Jevletlerile akı ve 

aamimi iıbirlifini muhalaza 
eclecefü 

Sotya, ıs (A.A.) - Bulgar ajanaı 
bildiriyor: 

Bll§Vekil ve hariciye :ııazm Pr. Fl.. 
ıot, dUn alqam radyoda, yeni hükikme. 
tın iç ve dqı politikası hakkında bir 
nutuk aöylemi§tir. 

Pr. Fllofun bu nutkunun dıt poUtt. 
kadan bahseden kl8Dlı ıudur: 

Yeni hUkQmet, Bulgarlatanm flmdl. 
ye kadar gUttUtu dıJ polltlkayt gUde· 
cekUr. Bu slyaet, ıimdlye kadar oldu_ 
ğu gibJ, mihver devletleri ve UçlU pakt 
Uyelert ile arkı ve ısam1ml bir i§blrll. 

..... Devamı ~ .acı •ytada 

IDglllı tanarelarl 

Şimalt italyaya 
hucum ettiler 

Londra, 13 (A.A.) -· Hava ne· 
mreti tel iği: 
Şimal It::lya'ya yapılan hava 

akınına işitirak eden İngiliz ha 
va kuvvetlerine mensup bomba 
tayarelerinin hepsi 2.400 kilomet 
relik uçuştan sonra salimen üsle 
rine dönmüşlerdir. Bir~k. hedef 
lerin bombalandığı bilinmekte ise 
de henüz bunlara ai raporlar elde 
bul,UDma-D"Jlkadn:. 

Ordinaryüs Pro
fesör Hayrullah 

Diker için 
BugUu üniversitede 

toplanh yapıldı 
45 Yıllik me&~ hayatını doldu. 

mrak emekliye geçmesi mUnase -
hetile Tıp FakUlteei OrdinaryUS 
Profesörlermden Hayrullah Diker 
için bugiln llniv~rsitede bir toplıan• 
tı tertip edilmiştir. Toplantı saat 

_.. Devamı 2 net aaytacla 

GIDA ~W ADDE-
Siddetu hava LERI TEVZiAT/ 

muharebeleri oldu ı 
131aıiUZtanares1 1 Hangi bakkallar tara

da,1r11dı fından yapılacak ? 
tstanbul 10.~ Müdürlüğü tarafmdan hazırlanan liste clahillwle 

gıda maıldel~rinln tel"zlatma bugiln ba..,ıanmıştır. Ofis gıda IMddellı. 
rlne tiyatlsn şu ~elrlJde tespit etml!-itlr: Pirinç 51, fMUlya 25, bu.Jgııl 
!8, boyaz peynir •~, yai 173 kuru11tan satdacaktır. Bu maddeler .&. 
ru~ lı8j111& verilettktJr ve bıtkkaJlar, alanm isim ve adresini bir defte 
re o~cdecek1t'ırdir. Herkes, pirine:, lmlgur ve fa.o;nlyadan blror kUo 
yag ,.e peynirıten 250 gram alabllece1•tir. Ru sabahtan itibaren 'Wlel'll. 
ıneğc haşlanan gıda maddeleri JGO fon pirinç, 300 ton fasulya, 150 
ton bulgur, 600 teneke sadeyağ, 1600 teneke peynirdir. Kendlleltae 
gıda ntad<leleri verilen"bakkallarm lshn ~e eemtlerini yıwyonuı 

Berlin, ıs (A.A.J - Alman ordul&
rı ba§kumandanlıtmın blldldirline gö. 
re, İngilizler, pazar gUnU öğleden son. 
ra lılal1J kıyılan Uzerlnde yenl bir 
atır yenllgfye utramlflardır. 60 ka • 
dar Splttıre • Belçika kıyJ8IDa heDUs 
varmak Uzere lken Alman Tockevulff 
av uçakları taratmdan k&r1ılanarak 

savap. mecbur edilmlftlr. Fevkallde 
flddetu bir hava ,muharebesl mahlye • 
tiJl1 ialQı ~ :A1maD av uça'k. 
lan, İııglllz bomba U9&k1an tefldllnl 
datıtınl§lar ve Splttlrelerıe §lddeUt BEŞiKTAŞ KAZASI BAKKAUABI 
blr muharebeye tutU§mUf}ardır. şım. LtSTEst 
cıtye kadar alınan haberlere gOre, 12 Merkez Nablyeat: 
Splttlre dU,UrWmU,tür. ;kgWs av u. Nevzat (Te,vtkiye), Kenan (Ortab 
Ç&kları, himaye ettikleri bomba uçak. bahçe Aile kileri), Mehmet Ali '(Or. 
larma, hedefe kadar yol açamamıııar /. tabahçe), Yani (Sinanpap), Yani 
dır. Bu aebebten dolayı y&1DJZ blrkaç (Has Fınn caddesi), nya (Ortaköy), 
bomba atılmlf ve bunlar da hiç bir as- İbrahim (Kunıçe§?Ile) , SWeyman (Dl. 
ker1 mahiyette zarar vermemiftir. Bo8 kilit&§), 
ton tipinde bir de bomba uçatı dl1§11.. 
rUldUIQ lçln, bu l41febbUs, İngilizlere 

en aptı ıs uçağa mal olmU§tur. 

Berlladıa gelen 
balterlere gire 

Bomba muhake
mesi munasebetile 
Sovyat guetaıeri 
IJlddaW aeptratta 

....... , •• ıar 
Berlin, lS (A.A.) - D.N.B. a. 

jruısma 881lbiyet.1i kaynaktan bil • 
diriliYor: 

t:zun bir 9lik6ttan sonra Sov • 
yetlerin reımıt Tas ajansı Alman 
yanın Türkiye Wyilk elçiai V on Pa 
pcne yapılan su1kast davaamm bir 
kaç safhası hakkında Sovyct bası. 
nma nihayet ms.lünıe t vermek zo. 
rıında kalmıştır, 

Tas Ajans.mm verdiği haberler 
... Devamı ı ncl -~ 

Amavutköy Nablye.I: 
Panayot (Arnavutk!Sy),Ahmet (Be. 

bek) , 

BEYOGLU KAZASI BAKKALLAR! 
LİSTESİ 

Merkez Nahiyesi 

Klmil (Feruzağa camisi), Ekonomi 
(Kalyoncukulluğu), Dlmltrl (YUlaıek 

kaldırım), Koço (Tarlaba.11) , Ermlı 

(Balıkpazan), Aziz (Kooğlu sokağı), 
HUsnU Ege (Meı1ruUyet caddesi), 

Taksim .Nahiyesi: 
Ankara pazan (lstiklAJ caddeal), 

Emine ve Tevfik (Cihangir), Kostan. 
tin (Papaz köprUsU) . Nuri (GUmtl§. 
suyu), 

Galata Nablyes.l: 
Faik NecaU (Mahmudiye caddeai). 

Abdullah ve Naci <Fmdıklı), Mehmet 
(Salıpazarı), Kemal Asa (Okçumuaa) 
Yani (Galata nhtım caddesi). 

W'" Devamı 2 ncl aaytada 

''Uçan 
Kaplan,, iar 

18 lapon 
t8'J'areıtdı,ardl 
(.'nnklng, 18 (A.A.) - Birmeıı.. 

yadaki Çin umımıi ikare.rgabı bildi. 
riyor. 

' 'Uçan kaplan'' tayyareleri Bir. 
manyn cephesinde faaliyette bulu· 
nan 24 tayyarelik bir te§kile dahil 
"O" tipi 18 Japon tayyareei dU
~nnUşlerdir. 

M. U. M. filmleri 
Bu sabah davetli

lere gösterildi 
Matbuat umwn müdürliığünün 

hazırladığı yeni propai'amiı 
!ilimlerinin bazıları bugün saat 
11 de Melek sinemasında husu
si ~avetlilere gösterilmiştir. Da
vethler arasında Vali Lütfı Kır
dat, Orgeneral Fahrettin Altay. 
Parti genel sekreteri F'ikrı -rı-ueer 
İstanbul Parti idare !lieyet:i !iic;. 
kanı R~t M:in}aroğlu, Y,~k 
riit'beli orau erl(anı, Vila:yet ve 
parti erkanı ile gazeteciler n&iır 
bulunuyorlardı. 

Karısmı aşıkile birlikte sine
mada vuran 8damm sorgusu 

Japonlar 
Bataan yarım 

adasını tamamile 
işgal etti 

Misafirler hazırlanan zengin biı 
büfede izaz edilmişler, biWıaı-e 
salona geçerek filimleri seyret 
mişlerdir. 

Tokyo, ıs (A.A.) - İmparatorluk Bu filimler arasında muhteııf 
umumt karargA.hmm bildirdiğine gö. ı.arnanlarda ~nleketin her lİö
re, s gUn suren ve dll§ınan esas kuv. şesinde yapılan san'at, kiiltii, 
vetlerin1n 'k&mllen imhaalle neUcele • 1 &por hareketleri .ile merasurdef 
nen umumi taarruzdan sonra, Japon gösteriliyordu. C:emu 6ımeıerla mabadı 11arı11aı 

lldlrmek qaluaı da ıakat ltırümallmıtl 
Dün gece Cenbeıtitae a.iııemeem 

da cereyan eden hldiaeniın faili bu 
gün Sııltanahmet ikinci aulh ceza 
:aahkemesinde yapılan eorguaunu 
müteakjp tevkif edilmiltır . 

Su.çhı Ceani.l Ölmezer, 80l'gll9U es 
nMJDda b.rıBı Gilzint ve kansı ile 
bcırnber gördüğü Mumferi niçin 
ve na&l vurduğunu şöyle anlat.mı§ 
t:n': 

- Güzin benim nUtlblı bnmdır. 
Bundan im' mAlıddıeıt ~wel bir-... 

sele yUsünden kavga ettir. Onu bu 
kavgadan 90l1J'a babulrMl teeJıim 
l'ttim ve lzmire gittim. Ben tmür 
!iyim. Ora.da: !smetpqa maJıa.lleain 
de 802 nmmralı sokakta 2 ayılt 
evde ~turunun. Sanatım marangoz 
lu'ktur. GU-.ıe I* ıtııocıok 8eJle ev. 
vel evlemniltlln. hm&re gittikten 
iki ay !IO:nnı. burada bulunan lr&r • 
deşim Cemalden ibir mektup aldım. 
Cemal, bu .mellttubunda: "Ağabey, 
~ Detllmı 1 Del •7fMa 

kuvvetleri Bataan yarunadaaınm ta. CM.U.M) filimlerinin gÖ8telil-
mamen ııgal etmlıılerdlr. mesinden sonra, bir Ameı-Mia 

studyosunun memleke~e ~· v.,ınıton, IS (A-A.) - Pazar ak. "rdiw• ki. b. f"l. - ._, 
il vı gı ren ı ır ı ım gos&.q'.11· 

pmı aeıred en harbiye nazırlığı teb. . . Bu fitim .. _... __ ı.:..ı An-
lltlftde deniliyor ki• mi§tD'. JJSUWuw ve 

8oD 2• saat ~da Korregidora karanın muh~~lif semtlerile, İç -!'1 
12 akın yapıiımttır. Tayyare kal'fıkoy n~lUDUJ?- koy .~a~tmı pek g~
ma bataryaıan, Japon tayyareıerinl fJetbır şekilde göEftenyordu. 
çok yüksekten uçmata mecbur etti • 
linden haaarlan az olmUf ve pek az Macar genelkurmay b~ı 
tele!at verllmi§ttr. Korregldor ve el· Romada 
var adadaki kareler Bataaanda n ııo.., 13 ( A.A.) -- Macar or. 
lılanilla körfezinin cenup sahilinde dusu genel kurmay başkanı Vi~ 
bulunan bataryalar taratmdan dö - ı Ference Szombathely, bu saiıah 

,nlmtl§tUr. Romava a:elmistir. 
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Mahkeme Salonlarında 
:ıda 111&ddeleri tevziatı 

_.- Blıftaratı 1 ncl -~ fnda 
\"1& ublJ'lldı 
• üleyman (HalAskfil'gazl cr.d), Y&b 

~a (Rumeli cad.) Ali Rıza (Ferlk6y), 
H ......... • :nalllyeslı 
Zeki Ça1CJr (Zinc1rllkuyu cad), Sey. 

fullah HO§gör (Muvakkithane cad.) 

. ı Sovyet hasmının neşriyatı t: DDE CB' ~anemadakl cıaayst .... Ba~tarafı 1 ncl aayfnda: )Jd' 
~tanılı ı ncl aayfn.da d"<'c Sovyet ta.bı:ikltmm pren. •ı - ı ..... ~ l ki 

ıllyordı· kn.nn bir adomla mlinnsc- 'ı tıp! r .ııı \' rmckte ise de, Sovyet - - Baotnratı ı ncl ııa ....... A... B a l l p an ay l r l n-., ler Rirll,;;i halkı bu sayede başka - .J•-
bette bulunuyor. Bu :ıda.m eık sık -•..:ı. ı.ı~nı __ u l'ü. ,_, ,.,ı_ yani Amerllmnm harp ı:ayesi de • 

. t ....:ı: B -"'- . m\lU&olıı;-e...,.. e, m~ r.uy~, 
onu ııyttre """yor. er~r gez1 • 1 hall mU&aldl ms.hkemeler bulun • mektir. d b • h d 
r;ı:ır. Buraya gel Ve 6Crefini kur- I duğu, bunlarm Blcn! nı.ıılıkemeler Amerika. bu dıı\'a.ıımı tabakkak a ı •, aA ı·s e 

• • . yaparak suçlu sanılanların kendile. ttlrmek IÇln kal'II9mda iki na\lhim g 
Evvela mektuba ehemmıyet ver .•. t d'kle . . ...n..; ::..L...- .....:ı~·ı üiişman ~iirrnektedir. Japonya, AI-

medim. Belk·ı ded·ıkodudur d-"t...... nnı 111 e. ı n --~ ... muu=aa ""-'"<;Ut 
t:UW• diklerini b ı k tlerd h ma.nya. Diğer devletlerden hesa • Suphl (Çividler sokağı), 

llae1dS7 nalıl,e.I: 
Awam (Has1c!Sy), Vangel 

oğlu), 

Fakat ikl:nci bir mektup aklım ki, : u mem : e . e mu a. bma göre bir koı'kusu yoktur. İn c b• d k k •k •• Ü 
(Halıcı. kardeşim bu mektubuna ka.nınm kemeleno hıılkm g<SzU önünde aç.ık ~ilt~re artık Ameril<anm nufuzu • e ın e amasının emı sapı gor nen 

ba.h9Cttiği adamla. yattığı kaydmı bir surette oereytlll etmekte oldugu na tabi obn.Aktndır, Çin Okyanua 

EMtNONU KAZASI BAKKALLAJU 
LlSTEst 

l\lerkez ııahlyeat: 

A}')'l'ldız (Ketenciler), Forlt Şeker· 
el (Ketenciler), Teofflla (Tahmis), 
Dlmltrl (Sirkeci), NaU (Tahmis) 
Kamkapı naıılyeal 

Recep Funda (LAlell), Şeref auoıu 
(Beyazıt), HUSeyin Kmay (Cerrahpa. 
ıııa), Yunus Terzloğlu (Kumkapı), Sıt. 
kı (Çarflkapı) 

Beyaut nahiye&!: 
Sabri Yllcelcr (Mercan Tığcılar), 

Şen! (Beya.zıt.), Ziya Yemı,çl (SUley. 
maniye), Osman (Vezneciler), 
K~r.ar nalıtyesl: 

All (Kubbeceoıııc 23•>. Salt Şe.n 
(Unk&panı caddeel 29•) İbrahim GUn 
ay (.'Ku~e caddeııl), Muata!a 
<iebeeloflu (RtlçUkpnzar caddul 151') 

A.lemclar nablyesı: 
Nuri (Kadırga liman caddeal) , Meb 

met .Al1 GUrzade (Suıtanabmet Yero
-a.taıı caddesi), He.ut (Nuruoamaıı.Jye 
y.ztrhan), KtlmU Yetiş (Divanyolu) 
~ket Şen (KUçllk Ayasofyaa) 

EYUP KAZASI BAKKALLARJ 
LlSTEst 

Merkec nahlyeıd: 
uıttı (EyUp kapıçeıme) , Zeynuilah 

(EyUp cnmli kebir ka11w), ŞUkrll 

Kisbl (Ayvıınsaray iskele cadı, Meh
met Çıray (Dctterdıır), 

Rami nahlyeet: 
Mahmut K(\fadar (Rami), 
Kcmerburgnz nahiyesi 
Demir (Kemerburgaz nahiyesi). ö. 

tn1!r (Allbey köytl) 

FATlll KA:t..ASJ BAKKAL LiSTESİ 
Merkez nahiyesi 
HUsıılye (Hatızpa§O). Halim (Sa • 

raçhancbqı), Saim (Ordu caddesi), 
İbrahim (Sorular cadded). 
Sıımatya nahiyesi: 

Salim (Aksaray), Ziya (Aksaray), 
SUleyman (YedJkule), 1brnh1m (Kocn 
Muırtafapaşn), ŞUkrU (Etyemez) 
;chttnıinl na~I: 

Hacı İbrahim (MevlA.nckapı), Melt. 
met (Srny meydanı) Ahmet Ziya 
Şehremini) Ali (UzunyusUf) <M~ 

'&fa (Topkapı) 
Fener nahiyesi: 
Mustafa (Fethiye), İlyas (Sultan. 

qellm), Hamdı (KUı;Ukmustatapap) 

Ahmet (Balat) Zekeriya (Ayvanse. 
raay) 
J(nragUmrUk n:ıhlyesl 

İbrahim IEdlmekapo, Selim <Ka. 
ragUmrUk), Mehmet (USkUncUler), 
Zülfikar (Fevzlpqa cad.) 

K"t\DIKÖY BAKKALLARI 
LtSTESl 

Merkeı. nahiyesi: 
RU:tu (Kadık6y), Nafiz (Kadıköy), 

Ekonomik (Kadıkay} ,Şllkrü (Kadı. 

k<Sy) Hilmi (Yeldeğirmenl), Durınm 
(Ku,şdill), İsmail (Gazhnne), Abba.a 
(Moda), NureWn (Bahariye), Meb _ 
met (SöğUUQçe,me), · 
Krz.ıltoprak naJılyc.1: 

Kemal (Kızıltoprak), İbrahim (Kr., 
Ziltoprak) Ahirongtıoa (Göztepe), Kus 
tafa (Feneryolu) 

Erm.köy nahlyCtil: 
Ramazan (Ercnköy), Hafız <Eren. 

köy), Sallm '(Sundlye), Kemal (İçe_ 

re.nköy), Melmwt (Kozyala#J), Şev. 
ket (Merdiven köy), Etem (Boetancl) 

ÜSK'V'DAR KAZASI BAKKALLA1U 
ı..tSTESt 

Merkez D&blyl!ıfif: 

Hllmü (Üsküdar), Ali t{ÜakUdar), 
Selim (ÜakUdar), Enver CtJskQdar), 
Nuri (UskUClar), 
Kmldı naıııye.ı: 

Sabri (Kmklı), Mıfır (İcadlyc), 
Ali (Tophanelooğlu), Mihran (Bağlar. 
bll§l), • 

Beylerbe)1 nahiyewd: 
Narl (Beylerbeyi), TQdori Papa.la • 

plro (Kuzguncuk), Mehmet Koca 
(Çengelk!Jy), Emin (Kandilli) 

SA.BIDB KAZASI BAKJUU.ı\BI 
Ltsrıı.:st 

Merkez na.tııyesl: 
lbralı1m (Sanyer), Emlıı (Sarıyer), 

Bekir (Rumellkavağı), Ali Bayrak 
CB0711kdu'e), Emln (Klreçburnu) 

YedlG7 nahlyeııl: 
Yorgt llandell (Tarabya), AbdUI-

iLE 

k d Artık b eJmek. nu hayretl-a görmek imkanını bul· d t ld m gibi otomobUden inmiş 
:::kauÇare kıı=t/Kalk muş olacaktır. :::~.~t:<~';.: i~;~~~!:ıt: ama ' yı ırı ~ 
t Jd• Kard "ml b·~ı."-tt·f Taa Ajansmın raporla.n: Sovyct k d k 
mı, ge ıtn, eŞt .n . """~ • halkı ara.smda adalet arzusunu bir yetlcriac <.>ngel olamaz. Çin cJc e • k s ayınpe erı• ve ayın ği adamın M~ffcr isı~ı bırı ol.. kere dahn belirtmlıitJ.r. Bundan ö. sa.c:en Şan-1Uıy.Şek uzun seneler - arı 1, 
duğuııu lSğrcndim. Gltum Muzaf • tUrlldUr ki, Sovyet ~eflt"ri birkaç <lenheri Amerikanın bir nevi muha. 

feri buldum: gUn var ki halk kitlelerinin bu bek fızı halintledlr. s.o~·yct Rusyaya ge. biraderinin karşısına diki miş ... 
- A:rkad~. dedim, sen karıml:ı. Jennıcdfk tepldinsin:i bol§cvik 00 • Unce, onun arazı ı, nüfo", endii<J • 

nJA.kadar oluyormupun, bazı BeY • <mımda yayılan 6iddetı· bi.r hiddet trileşmo ~:ırtlan otarııfk bUnyesl Daftellar Mehmet Azlr. Saikaya, 
101' söylUyorlar bu doğru mudur? frrt.ması ile boğmağa. 

1 
başlamışlar ile de Amerilmyo. dfüıyanm hiçbir km Mebllka &ıkaya ve otıu Feri· 

Muzaffer, ka.rmıJo. sn1 insruı:iyet dır 'tararmt'tıı kaybolarak ı:ıkamıyacak. du.n Balkaya idi. Bu balıe, kr:r: ve o. 
namına a.lılka.dar olduğunu, onun Sovyet basını, bu.men tckra.nna tır. .. .. ğıılwı dan.cı oldukları mauıun da da
bezı borçJa.nnı iyilik olsun diye tes imkln olmtyan ifadelerle Alman • Amerlkaya ~ore, dunyanın her madıydı. Yanı baba damadmdan, kız 
viye ettiğini söyledi. Fakat bir ıı. yaya, Tilrk mahkemru!ne ve TUrk ~gi lıir kö_şesinde l~cn~sine ra kocasından, oiul da eniştesinden dava 
ralık ağunı bozdu. Bana kU!ilr e.. memurlarme. hnkr.rct ntmektedir kıp ola.o kun·ct telılt'.ıtelı bir em • cıydı. 
derek: Bir te.raftruı, Sovyet basın~ın pe~·a.IMtlr. . Vaka, dünkU Balıklı panayırında 

- Bas, git, c-linden gelenı ar • bu iftira dnlgası Moekova 11efleri • Japonya A«~·ada ~e .ra"ıflktc A· cereyBll etmişti. 
kana komn dedi. nin zihniyetini ve Sovyotler Birli • mcrllm iı:in tehllkelıdır. Ahn:uıy& Şimdi cllrmUmeehut üçüncü Mllh 

Muzafferden aynldıktan sonra ğl:nde hUkUm sUren havayı vaslf •11\ aynı "uretle Al'nlpeda, ve A • ceza mahkemeslnde damadından dava. 
knrnno. gittim, hC'l' §Cyi anlatt.ım. lsndırnıa.ktadtr. ÖbUr taraftan da: mr.rikada. bir tehlikedir. Rul1un ~· smı anlatan kayınpcde.r &(>ylc dlyordu: 
Bana bunlıı.ı'ID iftirn olduğunu ve Tilrlc acillyesinln veka.rlı ve sakin ~in .\merıkn. Alı'!1'ny:mın yıkdma.sı - Alimallah, kalabalık otmaeaydı, 
inanmamamı söyledi. İnanır ı;örUıı. hareketi, Boloevik propo.gnnda.<ıı- h~rbini osıı.sh hır o;ur<>tte blrim~I bir cınayetln vukUu mubııkkaktL,, 
düın, Onu ça.ııııy:ı götUrerek bazı nm :lçtığı mücadele ile açrk hir te- P lna a.lnuktadı~. lll<b:ılıa.r taarruzu Orta boylu. fHla esmer, 60 ya31Jınıı 
ufa.k tefek şey aldım. Bir m ktar zad teşkil etmektedir. baslarken Am.erıknn gene!':.-unnay da, en ufak bir oeyı bile cöztlnde bü· 
paro verdim. B::uın: Bir kere daha medenı dünya ef. ba"kanıTifn Avrupaya ~115.ı bir~ ı yUten bir karskterdeydl: 
-· Sen lzmire git, işlerini dü • kB.rı Rus şeflerinin ld.tle halinde kn noktai.laıı da elıemnuyetlldlr. - Kızım bu adamdan artık bayır 

zelt, bir haftn sonra gel, beni al, de ınahkiımiyetleriyle neticelenen m,. c:en~ra: M~n ın.giltereye gel'. gelmlyeceğlni anl&ymca b&nıı ... vur. 
('!:. but bolşevik tlyatro muhakemele • şı bı~lmç yLl.i: lf.n l~$lllk. kU\-vetfıı da \-e: 

Bundan kuşkulandım. Gidlyor. !ini hatirla.makta.dtr. Bu muh:ıke _ ~en ı kadsr t,ooir ya}l1'.lillr. Çlln _Babacığım, beD bu adamla otura. 
muşum gibi .rn.p?..rnl: ayrıldmı ''e melerde suçlu snnıla.nlar blitlın ldi 1imit uyandırır. Gruı, oephesln. mıyacatım. Ayntmak istiyorum, de • 
otele itıdlm ıHin~-ayı hayrete dilşUren bir gay, de ,\lm:ınl:ınn yeni kuwctlcr fop. dl. Eh koca8lle ben ~11.§ıyncak değlllm 

Dlin gece canım .sıkıldı. ~yle retle suçlanclınLrnıştı. ÇUnkU ha.kim ıam.ııc.ına ıııcbep olur. ya, Otur kızlm, benim evtm, 84!nln e. 
t~r dola...,aynn dedim ve Çenbcrlitaş ler milddeıiumumidcn de daha şid • llıiPteldm son gU~l-Ordeı!bnanl~ • vtıı, deodlm. 
~nem.asma gitfün. İ!:eıi girdiğm rtetli davranmak ictlyorlardr rm BeJç)'ka ve Fe emen es:ı.ı ' Vaı.lyet bu merkezde lkmı, dtln hep 
zaman etraf karanh'ıttı. Birinci . gir smctte ıutkcr ta.h5lit ettikleri ben.bel' gezmek llttre Balıldı panayı-
film bitip elekL"ikler y:ınmca kim. Alma'n tebllftl haberleri de gelmektedir. ruıa gittik. Yollar mah~rınl mah. 
ler var, kimJer yok diye şöyle bir Mars:ıtm A\'rupa .. ,.yn.hatindeıı ,erdl. Dönllttf>, bakton ki kartıdan 
~rafa baktım. GözUİn arkaya ka • ncrlln, 18 (A.A.) - Alman or- neler ı:1kıı<'tıhtrr ı:lmdillk belli de • -yıldırım gibi bir otomobil geliyor. Geg 
ymca hayrot.ler içinde kaldım. dulan başkumandanlıfmm tebliği: ğllse de ilk netfoe!~r Nrtıılmn km'. meel .için ltenarş ~klldlm, takat oto -

Karım, Muza.f'ferle yanyann o _ DUşman Kerç ynrnnada.sınde. bir VPtlerln ıı;arka deftl, garbe 8e\'kC • mobil zmk diye durdu ve ltlndeD dL 
turmuş konuşuyordu. Kendimi kay gUn evvel a.ğrr kayıplara uğradık- ı1ilmclerl oldu. madım Lfttfl çıktı. Oeketlnln iç oe 
ccttim ve tabanca.mı çektim. ~vv=e~=:.yıt SADRI ERTEM binde beyu k~nc saptı twnaamm 

- Maksadın öldUnnek miydi? Bütun dü.sman taam.ızla.rr püs. ucu görUnUyontu: 
- Evet. kürlWmliştur, - Dur, dedim. Ne l.stJ)"onu.n': 
- Rcr SkiSini de mi? - &-.n eöyle cektı, kanını ıurecıe • 
- Hayır, yahıxz karımı öldtl.rc. Doğu cephe8iniıı diğer kısmıla • Bejtnratı ı ncl sayfada ğtm! diyerek beni bir kensra çekti n 

Cektı·m. Muzaffnrf dn llA1•at bı-'·- ı.nda dü.smanm yüksek sayıda. kuv l<-l"d An "*nup do 11 . k 
" ~, ciLI' 11.l:J\ -M·' w tP" en Ve, aynı zaman.,...., "" · · I kıınJnın llzerln" r rttyert ; 

mak niyetindeydim. Fakat karnnı V=ıerle yaptıgı mUnfeıit ta.a.rruz • ğu komşumuz TUrkiye ile mevcut doa. - Haydi baRalım. yUrU eve! diye 
':imBye etmek isteyince, tabancanı- lar da pUSıkUrtUhntlştlir. taneden do daha kuvvctll muııuebct • baln:dı., 
la Uzerine Uç el a.tee ettim. Sonra Moolru bir piyade tUmeniniı". lerl tdame _,,mek ve bu mUnaae'beUer\ Kır.ım: 
kamnr kaÇ!U'ken gördUm. Arkasın. ini baskın şek1inde yaptığı ~ UuvV'cUendirınck arzusundan llhnnt :ı. ... Ben nrtııc ıeıılnle •1 y&fıyamam, 
ılan koatum, ta.ba.ncamın tctiğ'l.ni ~.oor~ı~.ı~dtu'ır~~aarnnt.?_5JOVees4!ro, lııcaktrr BUllJOristan, bUyllk mUttefik çektiklerim yeter! dedi. 
çektim, pa.tl:ımadı. Derhal b!cnğmıa iT-= !erile işblrlltl halinde, kendi payına iJte damadım, buaua ll&e.rlDe ellıı.I 
Eanldnn, bıçağını kınından bit" turlü mitralyöz kaybetmiştir. yenı Avrupa nl..zammın kurulmaııma cebine attı, knmaınrn sıyırdı. 
çtkmıyordu. kını ile beraber saplı>. Doğu cephesinin merkez ke~i yardım etmclctedir. O yeııi Avrupa Ben - burada ellerlle, kollarlle 
<lrm. Bu, onun hayatını kurtardı.. minde Alman savaş ve av tayya. nizamı kl Adalete dayanan devamlı yaptığını aynen tarif ederek - oğlu. 

Kadının yarası nrkt!sındıı ve sol re teşkilleri bilhassa müessir bir sulhU garanti edecektir ve mem. ma: 
lro'un<landır. Hafif olduğu i;in ya_ müdahalelerile ordu harcketlerlni ıekettml.zin tcrakklıdnl ve Bulgar mıı. - Aman, yctlşln, diye balmJnn ,-e 
rnları: Mnlmtş ve hastaneden çı • kolaylaştmntşlardır, leUn\n refahını temin eyllyecek yegl· LQtfinln ynlmsmıı sanldnn. Otlum da 

- 8erı ne d~ID kkt\lUD, lıak 
kaytnpell rine, kanna. ktıyt~:Ara4e • 
rlne ııeler :;apmıı:sın büyl~. Sualine 
ımqı kek~ledl, bunun lh.erlne h!Udm: 

- °Se htlC mık edl)'OrBUh, d.l:)C l!Öy. 
lendJ. htc kama burada, dııhA bunua 
6teel var mı 'l 

- Ama ben bnkAret etmcı4tm, ken. 
clllertne ... 

- Hakareti de nereden tılmrdm. 

Dava kalalk\lık 79rlerde blçak taıı • 
mak davaaı.. 

- Ben bu kamanm tqmın:ı.sını ya. 
sak olduğunu bl1ml3•otdum lll,. yolda 
bir lmdavaatçıdan ıl&tın ak1mJ. Sola· 
ra kfmaeye çekmec'Unı. Oeblmde ta§ı. 
yordum, yalnız ... 

LCı.tfl yaptığından pek plşmnndı, 

Rıınları .üylcdlkteD ~ra ycrlnc otur. 
du. Sıra hAdl&enfn y~~ph!<'ll olan 
Mustafaya gelml,tı. Mltflye TOJtka • 
puta ~Uf ettlğbtl, otomobile bindi. 
ı-ını, Utftnln kanemr gllrilnce JCre 
inerek, kendlalne: 

- Haydi eve gel l dKll;iııl, bu sırn
da bir kıırga,alık oldatono, fakııt bı. 
çak çektlğloı görmediğini söyledi. 

Kaylnpeder Mostala..'lın ifadesine l. 
tlraz etti: 

- Fakat bo, damndın!ıD en azız ar
kada!jıdır. Kendlııl.ne yardım için bwuı 

da yanına alnıı•tır, Kıırakolııla bonon 
da lizertnde bıça~. c;ılttı. 

Muhakeme bitnıl tl. H:.ıl:im, ceı.e,t 

bet claktkn taıu etti. Gmı; ltedm lıa. 
ba8ı ve nğubeyfsl llıı lıir tıır.ıfa, kmıa

sr da arka<Iaalıırlle diğer tanıfn gide. 
relc bek.lemete b:ıfl d·. L!ıtrı 3annıda. 
kilere: 

- Acaoo. ne crı ~ lycc ğlt.1 ! dl,Je 
ııorut&wup du.nlyorda. nu au:ıll etr.
fındakllerln muhtelif met • ı:ınna 

yol aotı. klml&I B • ıc. khu,•I ..... a7 ••• 
hapla. klnılırıl ı1t' <!nhu ın flı <;ıkarak 

bera.ııt dt-dllt!r. 
Beri yandü ise, çlkolab renkli 16r.. 

IUklü bir ZRt, belki fı:Zb emnerllğlııdm 
dol&yı mllletlafı ınndıftı l\letımet Azl· 
dn yıınına ıolmlmıı : 

- Oıınrm n 1 olur kan kocıa 
Acab:ı aulh kabil dc~ll mit "1'arın llMı.. 

karılmıştır Ü · 'f d k' 1 1 1 ne unaurdur. :vardım etti. B•DBtr ellndl'n aldık. :&la.. rışn-crlrlcr .• diyordu, 
• Gilmlişs~yu hastanesinde l>ulu • RiV8rSI 8 8 1 Op an 1 B&§vekll Filo!, yeni hUk!ımetln l§Ci azallnh... Mehmet \zlı lr.e: 
nan Muzafferin yaralan ise tehU • _... na6tararı ı ncl eayta.da pollUkaaı hakl:ında da bilhassa şun . - Sen ne diyeceksin bayan MehlL 
keJI göl'illmektedJ.r. GUzin, kocw. 14 de ~lamış, Parti Genel Sekre. ıarı '6yleml!ftlr: kal 
nm ~-gusunda haztr bulunmuştur. tt>:ti r.kri Tuzer ve Parti başkam Yeni hUkClmct it siyasetinde, bUtUn - Babamın sliyledlklerı doğrudur. 

lab (Yenlköy), Şemsettin '1stlnye), 
Ahmet (Boyncıköy), İsmet CEmlr. 
gAn), Mustafa (Rumellhlsan) . 

BEYKOZ KA7.ASI BAKKALLARI 
usn:sı 

Merkez nahiyesi: 
Faik (PnJabahçe). Mustafa (Bey. 

koz~. İbrahim (Beykoz), Muıtota 
(AnadolukavağıJ, Eşrer (Yalık6y), 

Anadoluhl!Jllrı nahl,p 1: : 
Kllmll GUven (Anadoluhlsarı), Sab 

r1 (Kanlıca), Mehmet Ali (Çubuklu), 
ömcrll nahiye l: 
Necip (Ömerli nahiyesi) 

Re<;'-t Mim:ı.roğlu, üniversite prc. gayretlerini, ietıkbnlde, yeni Avrupa Jhnıı: 
fesörieri, t.rp mt-nsuplnrı, dostları nizamı prcnsiplerlle ahenkli bir halde - Ha~dl c\.'C Fi, der drmez kama. 
ve talebeleri hnzır bulunmuştur, eosyal bakımdan hnltkanlyete dayanır smı çe.ktl, üzerime atılacnkh, fakat 

üniversite rektörü Cemil Bilsel kuvveUI blr :milli Bulgar devletlnln b:ıb:ımln ıığab<'ylm mani oldular. 
f.iniv~rsite 3.dma. ıopla.nt.Jyı açmış, kurulmaama. tevcih edecektir. ~fehJlka, uzunca boylu. lnoo 1Uratlı, 
prof~rU tınlvex'site ve ilim namJ. Yeni hUkQmet, iç pol!tıkasmda bil. kUçük bumn ,.e afu:Jı, boyua. bir 
na fC'brik e!miştrr. bassa a§llğıdald eaa.s prensipleri takip gt>nl) lrodındı. lfocnsını dava cttttln -

BilA.ha.rc tıp dekanı Ke.mnl Atay, edecektir. den hlt; mUteeaair görtlnmllyord::ı 
ProfC'lÖr Fa.hre.ttin Kerim profesö BUlUn millt kuvvetlerin, memleke • - Drmı.-J, Cf'ıalııındırılmaıunı l•tl • 
riin hayatmd3n, meslc-ki kıymetin. tin yUksck ac!l kralın etrafında itti. yorsunm~ 
den Mhsetmiş-:Crdh-, badı, memleketin mevcudiyet ve bUr· - E\'et •. tnbll ... 

lki ta.leh() de h<><:ala.rına kar§l riyetinl ınuvıı.ffakiyetlc mUde.faa ede. Genç kadın bu iki kP.llmeyl k~ı-
d uy.gu larıru jfado eden !IÖzler!SÖY• cek kuvvctıı ve 1~1 techlz olıJnmuş ua bakm3dıı.n lcat1 bir lfade ile dyle. 
l€mi!ilerdir. bir ordunun idamesi daha bUytllc blr ml~tl. Bundan oonra ağabcylııl ı-·erldun 

En son obrak Hayrullah Dıker sosyıı.1 ha.l<kaniyet ile aoısyaı tesanu. ] d3 dava mı aynoo anlattı ve enlıte • 
gözyaF,ln.n ~de kür:Sliyc gelmiş dU temln etmek ve bllhassn sosyal ve sinin ~landmlrn:ı mı istedi. 
gösterlien bu yüksek nliiJmden de. ekonomik bakandan zayıf sınıfları des Sıra Lnttıye gelmişti. Latn en a· 

BAKIRKÖY KAZASI BAKKALLARI Iay1 clnyduğu duvgula.rnu i1.har e.•. teklemek Uzere her tUrlU tedbirler a. ta~ı J,80 boyunda, eıımanca, ince kum 
USTESt m!ştir Profesörü Masrif Vekili de lınacaktır. Sermaye, mllU menfaaUe. mı bıyıklı SO yaşlannıla bir genç a • 

Merk~ n&Jılyeaı: 

Kemal (Bakn'köy), Hnyrl (Bakır • 
köy), Abbas (Bakırköy) Sabri (Ye 
nlkoy),. 

YflfJllköy nahlyeııl: 
Na§ide {YeşUktiy), Kemal (Yeoli -

köy), -
Mah.mutbey nı>.hlyeııl 

Halll Kılçık 

ADALAR KAZASI BAKKALLARI 
L18TES1 

Merke-z nahlyC81: 
Yqar (BUyUkad3), Dlnopoll (BU. 

yUkııda), Bayram (Btlytlkada), 
Heyb<'U nahlyt'!ll: 
Ali (He:y'bcllada), AU Osman (Hey. 

bcUada), 
Burgaz nAhfyellf: 
Yani (Burgaz adası), O!rodltl (Kr. 

nalıadıı.) 

AKSAM 

blr ~Jgrn.fla tebrik e~tir. ı1n emrlne verilecektir. damctı. 

Yürüdüler .• 
\"e bir pıınoya oturdular. 
Şahika &'\-ucunun lçlndo mUteınadl • 

yen sıkı5tırıp durdut'U kilçlicült ipekli 
mendUJyle a1nmm terlnl sllcll: 

- AcabB Vedat beni tekrar aldat. 
ınap mı başladı!! 

- Yok c-anun. Dalaa kaç gün oldu 
ba~ı ! Ellnl öptü UzUr diledi .• l<"n du 
OllU affettin. lıisan aynı suçıı bu kadar 
çabuk tekrarlamaz. Hiç olmaZS3 bl -

rtncl9ialn llOIRDI ıınutiurrrıuı gerek, 
- MBl<ul Jnaanlar lçta ç.ok dofru ve 

ırDzel bir mantık. 
l'edadm gtılmeyl inden .Scct!l da mo 

tee!!81 rdl. 

- Yeni bir teıJt>bbUse glr~mlşttk. 
Ekı'emle bu pazll!r arilnll ılzde buluıtup 
görU5ecektı.tc. \'ed:-dr.n verdl~I tıözü bıı 
kadar l)abak unutacafmı sanmam. 

Bu •ırada gu.lnunun önUnd ıı kara 
kuru ve kıM boylu bir adam geçti, Bu, 
bir ermeni Raııtlyeelydi. •Yanındaki 

ı..-.ru klipctinl çekerek, gen9 bir kızın 
pef;loclen hızlı hızlı gidiyordu, Blrdoo. 
bire Şahika ile gözgöze reıınoo <1urdıı. 

Bo odam Vedadı çok iyi tanırdı. Şa. 

hlka onu kocaeının \"MltasUc tannnı'j 
tı. Se1Amla9tılAI'. 

Mukaddes Uçurum 
·8· Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

Şebika bay.retinJ gWiyenıf'dl: 
- Arkadaşım NeclA ile otunıyo. 

rum.. yaln~ defilim,. 
Dedi. Muhatabı cc-vap ventı: 
- Onu denıek lııtemedlm, bannne

fendJ .. Vedat bey ayn gczlyor •. siz ay. 
rı oturuyorsunuz. derucl< illtedlm. Ne. 
den birlikte ı;eznılyorıımuzf 

Sonra birden büyük bir ııuç ı,ıemlş 
gibi <'zUip büzülerek llAve etti: 

- Ha.nlya bendeniz Vcdadr ook le. 

verim de. Acaba aranızdan bir kara 
kedi mi gQttl diye anlamak lıtedJm. 
1\falfimya, bura.sı Adadır •• blllıruı8a ak
rsamlan burada o kadar kara kedi do. 
lııııır ki, Adeta beklrlıınn bile nabatr. 
nı lUtt"Irır. 

Şahika eqkrn bir tavırla eordu: 
- Bl7. onu vapurdan çıkacak diye 

bekliyoruz. O çıkmllJ dA g-3rmcmlşlr: 

demek! no tarafta doiaeıyorf IQtfen 
bir.o söyler mlllnlz 'l 

- Ha.. bu olablllr ama, ben onu 

Şahika kendkıl gllç tuttu: 
- Şey.. evet. Herhalde kız .kard~ 

ıfnıcJI. TeıtekJıUr ederim .. bizi bura 
da fin:la bekletmt'dlnlz. 
Şahika derhal hesap gtsrerdc Nec. 

llnm ko1DDA girdi. Oa.zlnodaa ayrıl. 

dılnr. 

NecJA arkadasmın slnlrlendlflnl aö. 
rtıııce: , 

- Ayol, bol yere telAf etme! dedi· 
BU ad&ın anopun btrhUr. Bakalım 
d<'dlklı>rl dotı'u mu f 

-A. .. vallahi doğmdur Necllcıtnn. 
Bu tıdaıma bize prezl yOll ya. Neden 
yalan 11öylesln? :Sezakctle Vedadın 

~apkmbk yaptığını aulatmak istedi. 
Du, bir iyiliktir. 

- Bence hlı: de lylllk değil. Bah • 
setUfl karaJcedllerden blrt de besbefll 
keodJ&ldlr. Ara bozmak lstlyen opr. 
ııuz bir ada.m.. 

KuJUoo doğru gidiyorlardı. 
Şahika hiddetinden mU~yeo 

dltjlertnı gıcırdabyordo. 

- Baaı, b!lk arJıln:ı dl •ordu, 
evvellyatını bllm',·or11unuz: cıa, onuD 
ICln böyle ı;U,ı; ll\'t·or nnu::. nunıın bl9e 
yaptıklıırını b!r anlut m... diyerek 
nzwa bir hlklye e glrl~ğt ırncla 

ml1b9flJ' kendJJerlnl mahkemc3·e ~ • 
tudı. &O.kim, f.fttflnlo bıçal< Çf!ktltl
llln ablt olmadığı, ancak kalababll 
yerde bıçak taşıdığım söyllycrek G 
Ura baflf para ceuııına. ınahkfım etti, 

Mabkemeden çıkarlarkon, d~arda 

bekllyen Mchllkanın kız kardef( lllıe 

enltte.IDID bapl9 t"eZllnDa çarpılmuı. 

nı latedlltnctm olacak, ablaamı yak~ 

l&Dllfı 

-Bapte ne kadar, bapll! diye eorn. 
yordu. 

AnıM!el otchıtu anl&§dan yıttb bir 
kadm da, Lnttıyı bir kenar& Çf!lnnlfı 

- lş~. diyordu, bundan llOnrft e.rkell 
isen, •nJ ha ballerl't dU,llrcn kadaull 
peelnden kot ... 

ADI.iYE MUH.UlRt 

yapacakla, sana bcnr.lyenlnl bulaca • 
ğma RDlıtle konıııur, senln ~ladea 
l•opr. Ba adam "sizden daha gtlzel ve 
mesel& emner bir kad1Dm Petlnden ko.. 
15uyor!" deseydi Ve4adı mçlu mevıcı
lnde ıörecıektlm. Mademki konuıtuğu 
kadın tıpkı 8alU bcnıJyo11DUJ.. bu if. 
te bir yaalttlık olacak. Şabtkaeıtımı 
boş yere llzme kendin! •• 

Yaran aat ked:ır dolaftılar .. Veda. 
da ~t11J'HM4ılar, \'edat eTlendltl 
gtlndenbcrl bıer yaz Adaya gelir, " 
vapurdan ~ıkar çdmıaz eve glttttınl, 
lllkelede ~ biç bollanmadı. 
tnu söylerdi. Bu aebeble ~ da 
iskeleye ın,...... 

Oyakl köpek.il IMlaaı lllrelede ljellL 
kadan a7r1brken: 

''- eunnetmdl r dfımlfU • llıl 99.. 
nedir Vedatla ba.ralarcla Mır ..._ 
aaatlenıe dolafır dunirm. Siz ae.1m 
fnmezat.ım ~ Biç olmMea aJcpm e.at 
bir pzlnoda oturur n deni& baVMI a. 
lasmızln 

Şab1ka ha llklM1 ~ ko. 
caamm hDelerlnl ve Ud J'1I& kendisbıJ 
n.asıı 8'Vde kapadı{tmı anlıyoı'dn. 

Son npııra kadar bekJedller .. 
Gezdiler.. -

Her ~emclt~n ı;oıırn gUndr li!: defa mantuzama1.1 dl~lerinlzl rırçııltı~ırııl, 

- \'

0Ay hanımefendJ, alzt çoktanberl 
garemly(mını. Nedf!tl böyle ayn ve yal 
m7. ottıru)orınınu7.! 

tk1 aaattcnbcrt buralarda volta \~ır_ 

dug-unu, ILIJ&A'ı yukarı dolaştrtmı gö . 
rüyoru."lt. Hem de yanmda 111&1.n flbl 
gUzel bir bayan var .. ıılzc de pek ben. 
dyor •• herhakJ~ kız knrdqfnlz oıacakl 

- lkınlm kadar ıen\' ve gth•PI bir 
kadın .. bem de bana beauyormuı.· bu 
kim olabilir? 

Etrafı arqtırdılar. 

Vedadı bulamadılar, 
Bu adam no demr'k ı~th·nrdu ~ \) . ' - . 

- . . - - Çok tuba! ,ey! Veda.t çaplnnlık <.~var) 


