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B rmanya • Siyam 
hududunda 

Japonlarla 
ingilizler 

muharebeye 
tutuştular 

Loaara, 1'7 (A. A.) - B. B. C: 
Ceııubf B nnanyada Ye ruyam 

hududunda mgiliz kuvvetleri ile 
Japonlar araaıDda ça.rpıezxıala.r oJ. 
mUff;ur. 

ligiUız tanareJeri, Btrmaeyada 
Wr dtlşman hava meydanına ta.ar. 
:nnı etmltler, blrçıok dUşman t.ay 
~elcrlııj ha.sara DcÖoratmışlar bl; 
m1ı11 trenine de hücum ederek 
loikomot fi tahrip eylcmlşlcniir. 

Rangooa_ 17 (A., A.) - Ordu 
~ hava kuvvetleri müşterek teb. 
!iiindc Jata1ano Binnanya • Tay. 
laııd hududunda Japonlarla tema.
ille. girdfklcn blld.i:rilmektedir. Teb 
~ifrlc drnitiyor ki: 

Tayyarelerlmiz, yap~ c;daş 
hareketi eısnemnda Siyamda bir 
ha"ft meyda.runa hilcum etmişler 
~ ~ &nare)'f C!ddt surette 
haeara tığl'3~1a'l"dır. Tayyarelc
rlm~ mhh btr treni mitrnlyö: 
dePne tntmuşlar, lokomotifini 

.... Devamı 2 nd •yfada 

Japonlar 
MalakalJı 

baştan başa 
aldı 

lo1.11o, 11 < A.A.). - Dömei ajan- 1 
lıJ bildiriyor: 

J ~ı>on ku~etleri, cenup isti'kn.. 
ındinde llerhyereı. Malnka kli 
ınilen işg::ıl etrnl!)ler ve Sin:::p r'
doğnı ilerlemekte bulunmuşlard~r. a 

Akrebler 
yılanlar ar asın

da çarpışma 

Japon 
askerleri 

Malezgada 

Sıtmaya 
tutuldu 

Şanqhq, 11 ( A.A.) - Malezya. 
daJı:i Japon kıtalannın sıhhi ndyetı 
bakkında yuı.Jan resmt bir Japon 
raporuna söre, Japon askerlerinin 
yüzde ıo u Malaryadao n birta.. 
kımlan da salgın hastalıklardan 
muztarip bulunmaktadırlar. Bunun
la berabcT, bir tek kolera. çiçek •e.. 
ya veba nhaına tesadüf edilme
miştir. 

Gene bu raporda s8ylendiğine 
söre, akrepler ve yılanlar askerler 
için katiyen bQyfik bir tehlike teş. 
kil etmemektedir. Yaralı askerler 
birçok hastahanelerde tedavi ed~ 
mektedir. 

Londra, 17 ( A.A.) - Daily Telg. 
raf gazetesi, bükümetln Male:ı:yada
kl siyasetine karşı yapılan tenkit. 
Jeri bahis mevzuu ederek diyor ki: 

Vaziyet. Yfiltsek harp stratejisi 
'" elde meTcut asker ve cephane
nin dağıtılması pl.Aniyle allkalıdır. 
Sabık A TUstralya başvekili Mnezies 
bata71 Malezyanın lbtJyaçlannı pek 
mfituazı olarak tahmin eden Lond· 
Ddaki askeri şeOerde buluyor. Ha. 
tanın Libya Orta$llrk Rusya Malta 
mı edilecegmı am;yorlana, baya)e .im. 
pılıyoı1ar. 

Karol Lombar 

DöGol 
kuvvetleri 
Bir ispanya 

adasının körfez ine 
girerek 

Mihvere ait 
3 gemiyi 
kaçırdı 

Madıtd 17 (AA) - Dö G&nl'cilleriıı 
bir muhribi, 1spanyanm P'emaııdo .Po 
adumda Salnt ıaabel kör!ez!De gtrmJ§ 
Te denlzalb bombalan atarak, mihver 
devletlerine alt 8 ticaret gem1.sin1 li
manda demirU tutan kabloyu kesml,§. 
tir. Sonra, bu 8 gemiyi yedeğine &lan 
muhrip, onJe.n llmandan çıkarmıştır. 

Bu tecavüz, gemi atlvat1lerin1D ka.. 
nda bulunduklan tarzda yapılmıştır. 

Gemilerin lçl.nde kalan tayfaları, 

Gaul tar&tt&rlanıım öldUrdUklert ha• 
ber alnıml§t.Jr. 

Arrtaa ga.zeteaı, be.,er hukukuna ny_ 
kırı dU§en bu yeni hareketle U.uzvclt 
Ye ÇZrçfl tarı:ı!mdan Potomau gemi
ilinde ilA.n edilen prensipler a.rnsmdak1 
qtkAr tezadı belirtmektedir. Bu l:ı.. 

paııyol guet.eaf diyor ki: 

•'Bu teea'l'Ome hayret edilecek hiç 
bir feY J"Oktur. Zira, aynı fatJler tara_ 

tmd&n beynelmllel hukuk aleyhine 
J&pılan müteaddit cüı1lmlerden mem
leket araztmne kar§ı tecavüz hareket.. 
lertne devam cesaretüıJ bulma.lan ve 
bu bareketler1 tekrar edebilmeleridir. 

Meşhur sinema 
aktristi 

Karo/ 
Lombard 

Annesile 
beraber 
yanarak 

61dU 
Los Aagels 
civarı ada 

Bir sahıekaAr Alevler içind~ 
. . . . yuvarlanan b,r 

Kendısıne .. Myrakabe tayyare ile düştuler 
Memuru susu vererek 

200 fira rüşvet f<ocası 
l k . Klark Geybl 

a ır en gakalandı .. 1.. h b .. o um a erını 
Dun Sultanhamnnıında garip bir la heraber, şimdilik kabul edeceği-

dolandırıcılık hadisesi olmuş, Ala.. nı söyliyen bu adam, Kohenin .er. hava meyda
cafırın sok:ıaındn 49 numarada disi 200 lirayı cebhıe indirmiş ve 
ınanıfatura ticareti lapan Salımıon maijnz:ıdan çıkıp silmek istemiştir. d• 

Kohen'in mağazasına ustü ha"'ı F:ıkat Sa.lamon Kohen, haber sal· nında ög~ ren 1 
tenııı ve clln:de bir de evrak ça~. dağı zabıta memurlarmm henüz 
f.a.ııı bulunan bırisi gelmiş, ıniicsse. yolda olduklarını hesabn katarak, 
5e sahibini sormuştur. ayağa kalkan bu adamı önlemiş ve: Los - Anoelos, 17 ( A.A.) - Sinc-

:'ılüessese sahibi Salamoıı ya. ,,_ Bize büyük iyiliklerde bulun- ma aktrisi Karol Loınbard, annesi 
bancıyn ne istediğini sormuş, adam dunuz, bir kahvemizi içmeden im- ve diğer 17 yolcu ile birlikte bin· 
kendisinin fiyat murakabe başme. 1.i!nı yok zatılUinlzi şuradan. :;ura_ mi~ olduğu tayyare, Los Angclos'un 
murn olduğunu faluralarını kont_ ~ 3 göndermem 1,, dcmişlir. batısında l.asumns civnrındıı düş. 
rola gcldığini .-, IC'mişlir. Bunun .\~ sonra Sal:ımonla bu mecbul müştür. . 
uzerıne faturalar kendisine verH- adam kahvelerini yudumlarlarken, Tayyare ~·ere ıneceği sırada _n~cş 
ınlş ,.e bunları tetkık eden murak ı. ın~ğazadan içeriye memurlar gir. l almış olması m~temeldlr .. Dutun 
be b şmemuru Safamonun ihtikar mış ve bu açıkgözü yakalamışlardır. yolcular ,yanarak ôlmüşlerdır. . 
'.'laptığını ilen surerck hakkında Emnılet nıüdürlüğüne getirilen Kaza ulaşılması efiç dağlık bır 
ı~bıt tanzim etmese başl:ımış, l:kin , e kendisine sahte memur süsü v&- bölgede -rukubulduğu lc;Jn vaka m.ı. 
hır aralık, 500 lira verirse işi kt• ren suçlunun Sirkecide bir oteld halline bir yardım ekipinln varma . 
r>atacağını fl~ve etmiştir. yatıp kalkan Mustafa adında hl~ sı zamana mütevakkıftır. Artis1 

Salamon 200 lirnyn kendisini rn. olduğu anlaşılmıştır. Clark Geble tay:rare . meydanında 
ıı etmi,, Pftra~·ı vcrmcılen e\ '""' dt' !!00 Jira cürmünü ftinıf eden kansını bcklemekteydı. Rnza), oro 
r•ofülcrc b:ıber göndermiştir. l\iuslafadan alınarak !falamon .J<o. da haber almıştır. 

feklif <>lunan parayı azımsama);... hene verihn1~Ur. 

Ag başında verilecek 

Yeni ekmek karnele
hususiyetleri • • 

rının 
Ekmek karneleri tevziatı bugün nihayetlenmiş, ve karnesini alamıyan hemen 

hiç kimse kalmamııtır. Vatandaılarm ellerindeki bir aylık karneler şubatın nihaye .. 
tinde biteceğinden, bu ayın 23 ünden itibaren her vatandaş nahiyelerine müracaat! 

S . 1 

ıngapur EKMEi< karneleri 
ederek karnelerini alabile ~ 

celderdir. 
Y(nl ka.nınıerm bır kısmınm kupon.. 

d .. .. u ş uy o r ·-... -...................................... . 
mu ? -~.~.~~!~~ 

ı n muhtelif parçalara a~ o1'. 
rak vcrflecektir. Zira bazı k1maeler • 
lokruıtal.ırda yemek yediklerinden, ek. 
meğinl beraber ta§ımal• mecburiyetm. 
dedirler. Bundan sonra kanıelerl blSy
le taltslm edilml~ olanlar, yedlklel"l 
t'kmek miktarınca kuponlarını kesUN.. 
cekler, ve geri kalan kısım ba§ka btr 
seferde kuUanablleceklcrdlr. 

7okyo, ı "I (~1.). - Tokyo N~üı4J 
gazetesi yazıyor: 

Slngapurun sukutu ya.kmdir. Bu ha. 
yal sukutundaD ıonra, Avustralya, 
Birle§lk Amcrikanm bir müst.enuekem 
olmakta s-cclkm1yccckt!r. BUy(lli Br1. 
tanyanm A~yayı mudafaa lçln 
htçblr §CY yapmzyacağı meydaDCladır. 

Awstralyatı kıtalar, bUtUn dUııya cep. 
helerlnde, lııgıJtcre uğrunda Çarptfl. 

yorıar. Avust.nııya, bir aıı gelip, BO. 
yük Brlta.nyanm, A vu.stralya latam 
emniyet.mı de müdafaa edeccğ11ll um. 
ırıu§lanlı. ŞlmdJ Avustralya. BiJ'l8§1.k 
Amerlkaya bağlı b1r devlet haUne gel. 
mek suretiyle kcndlstlıl kurta.rm:ıl~ 1.3. 
tlyor. Fal.at Japonyn, bQtlln Pas!Ok 
bölgesinde hakim olı.lu.,u tçin, Avu.st. 
ralyıı.lılar, BirlCıilk Anıe:rikn ile Bir. 
te~mek ırurctlyıe cmnJyetlerlnln Ultef. 

':W"'° l>evnmı 2 1161 A) fa-Oa 

Klark <~e~ bl 

Harkof 
tehlikeye ı 

girdi 1 
.Moskova, 17 (A •• ) - Hu ısabrıhk 

Sovyet resmt tebliği: 
16 KA.nunusantdc kıtaatnnız dil.mu. 

nm mukavemctlnl kırarak il"rl meğe 
devam etmL,lerdır. 

ou,manın YllPmL, olduğu mukabil ı 
hücumlar kendisine ağır zaylııllıı pUs. 
kUrtuımu,ınr. ı 

Meskfln ve gnyrtmesk1lıl mah:ıllcr 
istirdat cclllmıııtır. Pct'§eDlbo gUnU 4:5 
,Uman tayyarcm dU§UrillmU , 14 Sov
:1 et tayyaresı kayıptır.• 

Mosko\-a, 17 CA.A.) - nu sab"bhl 
tc bllğe llfı ve: 

Kirot §ehriıı!n i~gallnde ele geçirilen 
harp malzemesi şunlardır: 36 lokomo. 
tl!, 110 vagon, 56 kamyoıı. 

.Loodra, 17 (A.A.) - Merkez! cep. 
hede Rusların llerlcmest ııetlcea1n® 
Moajlske kn.r91 tehdit artmaktadır. 
Harko!uıı Rusıarnı pençe.si n.lttnd::ı 

olduğu görU!.melttcdlr, 
il.uslar Almruııarda.n kurtarılan nıa. 

hallerdeki sanayi vo ziraatı 18lab et
mektedirler. Fıı.brlkalar tamir edıl~k 
tc ve tşlemeğe başlanmaktadır. 

Riyo kon· 
feransı 

AGIR iŞDE 
JALIŞANLARA 

Vilayetin 
TebLiği 

htanbul vlliyetlnden tebliğ <'.dJJ 
aıl:ff.lr: 

Ağır iı:lcrde ı:alııs:ıu i~ı;Uerc Yeri
lecek el.."'IDCk kamclerJ hakkında: 

1 - .\frr l~lerdo iKi ~tıran 
mllesııcseler bu i~Uilerlıı 1slm, ad

res '-c gördUkkırJ ı,hı nol1nJ göste.rtr 
Ud nll!ıba ce~ el tanzim od~kle.rdlr. 
Bu cetveller mevzuubahlıı l,çllerln 
ikamot cttlldcrl kazalar iUbarl~1e 

n~ rı ayrı olacal;;, ~ wıl~ mU06SCSe 
her lınmlla ikamet eden ~çlleri 

11'ln ayn bir cdlı:l taıızlm edip a1-
tou mesnllyetl oltmda ta!ldlk tıel&
eektlr. 

2 - t~ kanununa tabi tutUluıu~ 
olan mües9e8eler tanzim cttilderl 
ccı,·eııert, 81.rkccldc Liman bıınmd:ı 
Hmt.aka lktısat l\IildlhiUğilııc \ '(• 

i~ Kanununa tabi tut.utnıanu, ol:uı 
mliesııcscler i!ic 8ultantıam:ı.oıında 

\tabek lwnmda laı:c-: ~llldı\rJUğUnc 
tc\"dl cdeooklerdJr. Ulr ls;)crlm• 
bağlı olmayıp l•endl ba"m::ı ağır I~ 

lcrdo c;alıq.n mUnfı'rld ı;abı:;lar da, 
çalı~tıkları M gösterir \Cslknbn 
borabcrlcriııo nbnık ) lno yultıındll 

1107.ll ge<>.,en lu"' l\lüdOrlllğllnr lı:ı~ 
,ıır:waklardır. 

3 - Hu cet\clleri ~uknrıda ozU 
ı;cı;cın malaınlar taraftndaıı ta5dlk 
olunduktau M>nm nlıilmd:ır wUcsst"
bC) O iade olull3cak \C bunlar da cet
' ·Uerl alt olıtukl:ın knynıalmnılılı 

ıara ibraz l'dcrcl< munmı le ini ~-UrU 
tcceklerdlr. 

Bundan başka, ağır işlere verilecek 
cltmek karneleri işini çabult bitirmek 
ıı:tn bir ltomlsyon kurulmu§ ve bu 
sabahtan 1t1barcn t:ılıı;ımcya ba§lamJI. 
tır. 

Memede cocuğu olQ.n kadınlara da. 
750 gram ekmek veıilec~ gibl &J'Ü. 
ta faaliyet gösteren memurlar ı-zıl 
tayfaları ate§Çiler, gece çalışan 8'ftr 
l!11Çllcr, hıunallar, yUkıemo ve lnd1rme 
ameleleri, demirci, matbaaların &in" 
f cUert !abrtkalarnı !azla .bedeni fa&. 
llyct gösteren lşçllcrt. kayıkçı balJlq;ı 
ve umum 1lı§aat arm:leleri de 750 gram 
ekmek alacaklardır. 

lngiilerenin 
Moskova 

elçisi değişti 
Londra, 17 (A.A.l - Resmn.ı 

bildlrıliyor: 
Büyük Brif:ınyanın Moskova el

cisi :iir Stafor Cripps geri çalJ.nl 
ınıştır ve yerine lngilterenln Çung 
king elçisi Arşibald Clnrk' Kerr. 
tol in edilecektir. 

Alman 
Tebliği 

Bcrlin, 17 (~.A.) -Alman ordulan 
1Xı5ku.mıı.nd!ı.nlığmın tebliği: 

Slvastopo! önünde Alınan ve Rumen 
krt lan, dDş:nıı.nm hQcuınıarnu mtıte. 
ddlt d~!nlnr ağır zayiat verdirerek 

pDskürtmu,ıcrdır. Kımnm tıe.t:J a.bs. 
1.nde bir Alman sahil bat.aryası, tıuı 

AJılkadarlarıu maHıııınh bulunmak 
üzere tebliğ olunur. t ı:- ctml t!.r. 

1 

dü~an ı;cmllerlnt uzaklll§Dlağ'a mec.. 

'""'-------------' .;:ırl• c phesinln merkez ve l1m&l 

ÇörçiL 
lngilierede 

1 1 ı.:slnılnd"', Alman ordularma meuup 

/.uııdm, 17 (.\..1.) - Ymston 
ı urçilin JJirlı:şil.: Am ril.a).:ı ~ııptı

~· :ı:h aretten avdeUı: bu • lıah Pii
mouth'a geldisı resmen l ..ıbcr 'l'. 
rill~or. Çürcil, Lord llc:nerbroo!., 
Amiral Sır Doutlry, Pound, hava 
kun ileri lıaşkumnndanı Sir ( har. 
le~ PortaY 'C Sir Cb:ırlc \in ton ı 
refakatinde nermodlcrdeıı •lcrC>', 
Atlanti.,i lıJHı yoliylc a~mı tır. 

ba ı kıtalar, ın!lhlm tayyare tE!§kUlerl. 
nın yardımı:rıe, dU~ana dün de ~ddet 
1. müdafaa savnşlıın csnaamda a#tr 
kayıplar \ crdlrml§lcrdlr. 

Kurk doğusund:l.kl bölgede htıeum 
efradı tara!nıdan yapılan btr hareket 

Ell38Ulda, dUşmanm 3 topu ve blrOOk 
mllralyözu mUs:ıdcrc ,.n tııhrlp edil· 
mı Ur. 

İDJ;lltercnın dogu sahili a~. 
bir İng111.z mayn tar.ama gemla1 bom-
balarla rr hasara uğramqtır. 
Şlmnu AfrUmda Sollum bölgeıdııdt>. 

ki Alm11D ve ltalyan mevzilertne dtlf. 
DIF'9 De\ amı :! Del •)'fads .. 

Askerliğe davet 
330 ve 331 

Doğumlu ihtiyatlar 
talime çağrılıyor 

Beyoğlu, Taksim, Yabonccı Beyoğlu, Eminönü, Yabanca E· 
minönü, Fetih, Eyüp, Bakırl:oy, Şehremini, Be~ıktos, Sarıyer askerlik filbe· 
!erinde kayıtlı 330 ve 331 doğumlu ihtiyatlardan (sakatlar haric) ölçme, 
demiryolu, askeri fabrika, kimya, hava deniz eratı talim -.e terbiye llllll-

sadiyte si&Qh aıthna davet edilmiılerdir. 21. U. Kônun. 19'2 gGl.a ~ 

lan- f"11•. lu IWl:lsn _. ~ wocoot edecett n 81 5' 
hakkında 89. 90 maddeler tatbik edileceği ilôn olunur. 

1. Tüm J\skerlik Dair•si 
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• - ~ SON 1M1ilK.A 

BiR GUN 
Bir kcuarnzlr.k 

Tekrar radyodan babaedişoı.k im.. 
hahat bWm değil: · 

Radyonun ıur ııaa tJındeo .azgeçel"eJi 

lıi.kA)e ııı:ıatl açmak gibi lU:t.umsuz ga. 

''Refah,, h isesi 
ıalıkikaıı M el ·s .e 

Mudanya-Bursa dökovil haltı -Trenle 
yarış eden genç-Tenekeden kalorifer 

;;:::_;,;::.=::-~==ıSaffet Arıkan ve Cevdet l{erim inceda-1 
Radyoda IJeo on dakika ayırank ye. 

~~:= ~ı:~ıa=keıı:~= yının muhakeme edilmelerine lüzum o!up 
=~;,,::., ...:.-:.:; o:madığını tayin için bir encümen seçildi 
vazgeçmek! doğrudan doğn.ıya karar 

,.ızlığa, bu mesele hakkmda bir fikir 
..a.hlbl olmarnaya işaret etmez mil 
Badyoınuz bu hafta yaııldell bl .. ld 

tap aaau ihdlıa etml.ıt bulunuyor. T&
ınennl edelim kl bu güzel hareketten 
tekra .. v~eçınez; ve yapbtJ iti be. 
ğcnlr! Yarın gene radyo ~wıa 

cl&.lr konuııa.catu. 
EN SON DAlUKA 

Sıagapur 
döşüyor ma ? 

_... n:ıot.amfı ı nci 11&)f&da 

ft bflluı..sa Drilnnya ad:ılarının i,,. 
teklerıııden ziyade Japon kudreti.. 
nin kıymetinden az veyahut Male%
yarııo mütlafoa imklıolarının kıy. 
metınden fazla takdir edilmesine 
day:ınuığına pcık acele karar nr. 
meruclıdir. Dugün için çıkarılacak 

ılk ders. dıılıa (azla tayyare, daha 
fazla lop elde etmek acil ihtiyacı 

buluntlu#udur. Birçok gazele len• 
kitlere devam etmektedir. 

Tokyo, 11 ( A.A.) - Cepheden 
gelen lelgranara göre, dcnlı layya. 
releri kalabalık teşkiller haUrıde 

15 sonklınuod:ıkl askeri hedcOeri 
n bllh:ıssa DcnbaVDn ve Tıınga 
havn meydanlarını şiddetle bomba· 
lamışlurdır. 

Bu hususta Terilen tafsilllt ara. 
aında bombıırdımnnların güpegün. 
dftz cereyan elliği, Slngapur•u mü. 
dafna eden hava kuvvetlerinin bu 
suretle z:ıCını ve Japonh:ırın hava
lara hlıkimiyetinl meydana koydu. 
~ belirlilmeklcdlr. Japonlar Qsle. 
rlnin yakınlıAı sayesinde bombar. 
dımnn toyy:ırelerinl avcı tayyarele
ri rcfııkn !inde ııevk~tmekledirler. 

Japon hava kuvvetleri, 1nglllzle. 
rin Mnlezya ynrımadnsında lşgııl 

etmekle bıılunduklan son noktalıın 
da şidılefle bombardıman etmişler 
dlr Du noklnlnr arasında e-zeQmle 
Japon devletinin merkezi olan Jo. 
bore Bahru'nun hah tlmallnde 
Skud::ıi ve KluıınR tayyare meyda""' 
Iarı v:ırdır. Burada tayyare karşı 

koym::ı topçusu tok şiddetli bir 
muknhelede hulunmu,ıur. 

Ankara, 16 <A.A.) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Şemsettin 
GUnaıtaym reıal.ğlnde iki celse ak. 
ciet.miştlr. 

Birinci celsede, Refah vapuru 
hadisesi hakkında Başvekaletten 
gPlen a.şa.ğıdaJd tezkere okunm~
tur: 

BAŞVl!..'KALET TEZKERESİ 

~rgu hfi.kiminin farkı yoktur, ten. ' 
vlr için mebusun ifadesine mlira. 
caatı nizamnamei dahiliıniz derpiş 
etmemiştir. Bwıun için burada 
müsaade ed~rsenlz Biıyllk Mille 
Meclisi na.ınma bwıun caiz olma ~ 
dığmı, herhangi bir tahkikat işi • 
nin yUrllyebilmesi ·çin nir.amnamei 
da.hlHmizin tayin ettiği usul dni. 
resinde Bilytı.k Millet Meclisine 

Türkiye BUyük 
yüksE."k reisllğ·ne; 

Millet Meclisi milraeaat edileceğau an:etmek hı 

Refah vapuru hadisesinin vukuu 
tızerine en btiyilk Mkerf adil amir 
~ıfatlle genelkurmay başkanlığının 
tahkikata memur ettiği Milli Mü
dafaa Vekıileti mUst~lığı tara
fından 28 • '1 • 1941 tarihinde açı-
1.ı>.n tahk.kat neticesinde 11 - 9. 41 
tJ\rihll fezleke ile salahiyet.sizlik 
karan verllın.iş ve bu hususta.ki 
nosyalar gene !kurmay başkan lığ na 
gönderilmişti. Müşarü.nileyh ma
kamca yapılan tetkikat neticesinde 
16 • 9 - 1941 tar:.h.inde alman bir 
tezkere ile meselede alakadıı.r mil. 
li müdafaa vekili Erzincan mebusu 
Sıı.ftet Arıkanla Miinakalat vekili 
Sinop mebusu Cevdet Kerim İnce· 
'1aymın da tahkikata dahil edilme
r..:l JU:rumu Başveklletc bild'l'ilmiş 
ve verilen cevapta mesele ile aıa. 
kadar diğeT zevatın ait olduğu 
m.o.hkemeye tevdii ile mezkCır mu
hakemenin cereyanı esnasmda yu
karrda ismi geçen iki vekil n de 
ôRvaya dahil edilmeei !Azım.geldiği 
karamın vasıl olduğu takdirde icap 
eden muamele yapılın~ üzere me· 
!!elenin bildir:ımcsl yazılmıştı. 

Biliıhrre genel kurmay ba.şkan
l!ğmdan 22 • 11 • 194 ı tarihinde a-

, !man bir tezkerede tenvir maksa
ıille eski Milli Mlidafaa ve Müna
ltal!t Veklllerinln lfııdeler;ne mu. 
ı-acaat zarureti basıl olduğu bildJ. 
rlldiğinden, mesele Tllrkiye BilyUk 
Millet Meclisi reisliğ ne arzedile
rek gerek eski Milli Müdafaa Ve
kili Erzincan mebusu Sıı.ffet An. 
kan ve gel'ek eski MUna.knlat Ve
kili Sinop mebusu Cevdet Kerim 
1ncedayı, Büyük Millet Meclliıi ri
ya.seti vesatetile tenvir maksadile 
yazı ile vaki olacak müracaata ce
vap vermeğe amade oldukla.nnı 
bildirmişlerdir. 

terim.,, 
Yusuf Kemal Tengirşenk'ter. 

sonra reis: "Başvekalet tezkere. 
;::inin müteakip ftkralarnda iki uı• 
tm muhakeme edilmeleri icap et. 
tlği ta.ıırlb ed 0 liyor. Buna göre 
nizamnamedeki ahkama naznrar 
evvela böyle bir tahklkat'll yapıl 
masma ltlzum olup olmadığının 
tayini iç.in bir encUmenin int hab· 
ıçin isimler okunacaktır. Bt~ gö. 
re arkadaşlar beş zntm ismini 
yazarak b:r kutuya atacaklardır 

demiş ve reylerin kutuya atılma• 
ema başlaruruşt.Ir. 

ENC'tnlENE SEÇİLENLER 

İldncl celsede Reis, seçhnin ne. 
ticceini blldinni§Ur. En çok rey a_ 

larak tahk kat encUmenine seçi. 
lenler 81l"asiyle şunlardır: 

Recep Peker (Klltalıyıı), Yusuf 
KemAl Tengirşenk (Sinop), Fikret 
Sılay (Konya). Fuat Sirrnen (R}~ 

ze), Mil.nir Çağıl <('-0rum). 

• • 
AnkBra, .. (A,.A.) - Bllytlk Millet 

MecUııinln bugünkU toplant.ı.auıda in. 
hisarlar umum mUdUrlUğU 1038 yılı 
heaabl kat'Jaine ve 941 malt yılı muva. 
zenel umumJye Juu.ununa bağlı BUyUk 
Mlllet Mecl!.li bUtçealnde mUnakaJe le. 
.rasma ve nakil vaaıUll&rmı gösteren 
~tvele bazı ilAveler yapılmasına da.lr 
kanun IAythaJan kabul edilmiştir. 

AakerUk kanununun be§lııcl madde 
a1De blr fıkra eklenmesine dair olar. 
kanun IAyi.hasınm da bl.r.nd mUzake 
resi yapılmıııtır. Fıkra gudur: 

Riyo kon
feransı 

Londra, 17 (A.A.) - B.B.O.: 
Amerikan devleUerlnln Rio da Ja. 

nejTOda akdettikleri konferansta dUn 
bUtUn Amerikan devleUeriniıı mihver 
ile lliyas1 mlinasebeUerinl kesmeleri 
tek it edllm~Ur. Teklif, konteransn 
lşt.lrak eden 21 Amerikan devletindeı 
18 i tarafından iltizam edilmiştir 
Kontera.nsın t.ekllfJ ka.buJ edeceği sa 
nılmakta.dır. 

Şimdiye Kadar çekingen görünerı 

Arjantin Cwnburlyetınin d&ba atlu bil 
tşblrUg-me temaytHU bcUrlllİIUr. 

ARJANL iN 1·AN ÇIZMBK iSTiYOR 
Rlo • De • Janl!iro, 17 ( A.A.J _ 

Dunkü gunün önemli olayı CastiL 
n in mes:ıjuJır. Cnstılle bu mesajın. 
da Arjnnlinın Ilirlcşlk Amerika ile 
ve bütün Amerika ile olan doya.. 
nışmasını teyid etmekle ve Arjan. 
imin zarurelleri öle.ki cümhuriyel• 
!erin zarureUcrinin aynı olmasa 
dahi bu forkın çaresi bulunmaz glS. 
rü~ forklnrını intaç elmiyece~ln! 
belırtmeklcdır. GeueraJ 1oplanlıda 

Ar:ınha tarafından okunan bu de
meç ,mlilenddit mülalealara mevzu 
leşkil etmektedir. 

Hi1kim olan kanaat, bOIOn diğer 

millcUerin Amerikan noktai naıon. 
na i:,liraki halinde Arjantinio ayrı 
kalmıyacııAı yolundadır. 

Umumi hava daha iylleşmişlir. 

Sumner Vels ıle Louis Guinar:unun 
müzakere salonuna bilişik solonda 
iki defa uzun uzun görüştükleri mr~ 
şahede edilmiştir. lkl devlet ada.. 
mı, çok neşelı görünuyorlardı. Di
Aer tnraflıın Aranha, murahhas he
yetleri reislerinden ekscrisiyle tıö
rüşlükten sonra basın'n verdığl be
yanatta "lntibaım iyıdır . ., demiş.. 

tir. 
Filhakika Brezilyanın konfe-

rnnslnkl rolü gitgide daha önemli 
görünüyor. Brezilya, Dlrle~ik Arne
rikııyn esaslı müzaheret •zminde 
olılııijiındnn J>lrlhl !"inden •Yn nok-

lni nıız:ırları yakl:ışlırmnk için hiç 
bir şeyi ihmal elmemi,lir. Aranha. 
nın şu aşnğıdaki demeç! de ıdi~cr 
bir müsait belirli tc,kil etmektedir. 
''Epualour ile Peru arasınıt:ıki an.. 
lasmazlığın düzcllilmcsi lmkiinı 
bt;lunoc:ıltınıı da ltinıııdım vardır. 
B~mCdh:ımli~ikb 

Avusturalya ile 

Denizyolla.rmm Trak vapuru Mudan 
ya iakelt-.sine ya'UI t.ı Vapuru doJdu. 
ran yolcular otob •ıtr•rln bulunduğu 

yere do~ru ko uyorıar. Kısa bir zaman 
da bUtUn otobüsler tıkımı tıklım doL 
du Şlmdı llltruıyona doğru bir akm 
var. Ben de Blll'S3ya trenle gitmeğe 

karar verdint. 
Vagonun penoer •s n en §Öyle bir' el 

ı:-afa bakdım Den z d ğnı uza.nan 

arazi yağan karla bembeyaz olmu§. 
Koyu mavi bir hrı.t k:ını. le denizi biri. 
blrlnden ayınyor. Zeytin ağaçla.rmm 
dş.llarmda aanki beyaz çiçekler 8.Çml§ 

• lt " 

Mudanya , Bursa d6koviı battı bir 
~em. Oyuncak vııgonlan.n çi, 'lııtwı. 
bul tramvaylarını hatırlatıyor. Hnlk, 
tıpkı Lıtanbul tramvaylnrmda olduğu 
gibi omuz omuza., kucak kucağa gidi 

yor. Tren o kadar yavaş I rlıyor ki ht 
tın 1k1 tara!ını stlsllyen zeytin ağııçlıı. 
rmı aayms.k kabll. B leUerl kontrole 
gelen memura sordum: 

- Acaba l.ııtasyondan daha ayrıl 
madık mı? 

GWerek şu cevabı verdi: 
- Ne diyorsunuz efendim Son 8tlr. 

1.Ue gidiyoruz. 
Vagonu dolduran yolC\il r arasında 

bulwıan genç bir talebe yaıımdakl ar 
udaşma: 

- Ben t1!1lldtim. Biraz ko nı m 
herhalde ısmırım, dedi. Ve trenden 
aUıyarak sıı(ta sola koşm ğu ve kar. 
\arla oynamağa. başladı. Sonra tekrnr 
trene bindi _ tabıt bu Birl'l.da tren son 

ıUretıe gidıyordu (!) 

ihtikar iş eri 
istatis i~i 

İstanbul mtlddeit 
çen 1941 senesi zsrf 
den geçen ilıtll:nr ı~l rlnin munt -
zam bir tstatistif.ini ha.zırlamrn 
tir. Bu istatistiğe n ı o.'.11 bir 
ne zarfında, 1D40 sene · ı:Jen dev. 
rolan 6 işle birl;kte an.bul ad -
yelllne 792 ihtik~r h8' si intl 
kal etmıştlr. Bu h n 
nışmalarına asliye 2 n ı ceza ma.h 
kemes'nde bakılarak. 554 dil neti. 
ceye varmış ve karara a lanm ~ 
tır Suçlulardan 385 ı para ce:r..nsr.. 
:ıa 2."i i hem hapis hem p ra ce• 
ZlU!ma, 8 i ise sUrgfine mahkum e
dilınhı'erd r 12 dava tevhid o u -
muş. 124 duva da berset n .. t;c 
lrnmlştlr. S rgün ceznl rm n b"r 
lttsmı keı:;b· kat'iyet ederek. ınfaz 
olunmuştur. 

Bura • Mudanya arumd& lfllJell 
dökovlllerde kalörlter tel1.latı JOll. 
lı'akat idllN iyi dll§UnmU,: Ayaklan 
uyuşıı.n yolcuların OnUD• GalUvane 
şeklinde bir teneke l'eUriyorla.r. Bu 
tenekenin içine doldurulan kaynar .u 
eayeslnde biru ol!un ıammak kabil 
oluyor. YalnıZ blr mesele var: Bu te.. 
nekeden lstl!ııde etmek hakkı :yalnıZ 
birinci mevki yolculara Terilmlf ... 1. 
kincl ve üçUncU mevki yoıcuıan Dıl 

• • • 
B r §ey nazarı dlkkatlml celbetti. 

Gişeden bilet almııyaıı ntanda§l&ra 
trende bllet verlllyor. Ancak b\I bilet 
ler, blzım bild!ğiml.z gibi delil-. Bun 
tar her biri 11 kUnlf kıymeUnde olan 
Uçtanekocnmo.nkCl.ğıtpıırçuı. 

Ktı.ğıt bulıranuım hUkUm llQrdllğU 

blr zamanda bilinmez neden böyle lll. 
zumsuz kO.ğıt harcanır. KUçllk bir kA.
ğıt parçasına aığdınlııcak blr kaç ke_ 
llmeyi tam Uç tane kocaman kll.ğlt 

parçasına yn.zmak herhalde pek lüzum 
ııuz blr oey olaa gerekUr. 

••• 
Tam dl>rt snııtte Bursaya n.rdık. 

OtobUs!er bu meaateyt -&6 dakikada 
katediyor. Trenden indim. Yqll Bur. 
sa ııtmdi beyaz Bursa olmllf. Burna 
O\'Rsının beyaz blr tüıle örtUneıı gu. 
zell gln, görür gibi oluyorum. 
İstasyonda tek bir araba yok. ŞebrC' 

gitmek lçlıı diZe kadar yilkaelen kart 
çlğneylp geçmek lA.zım. 

KADnt KAVABAL 

Kfi1f•'lirl· 
1 Okullar arası futbol. 

müsabakaları 
Okullar arasındaki futbo maç' 

na. bugün Kadıköy ııt.n.dmda deva 

:Illdl 
H k m Adnan Alnn daresLnde :1 

p ıı.n mlliıab kıılarm bh1ncls1Dde lş 
li!ı et Bölge so.nn't okuluna S-0 gı 
bUyill bir tarkıa galip geldi 

1k c1 karşıla~ma kUmiınln en b. ... 
n a giden Haydarpaşa ve Galatıwı 

mo.n zaman bUyUk b r heyecanla ta 
man zaamn bllyük bir heyecanla ta. 
kip edilen maçı Haydarpaşalılar 1-0 

al.p b Urd ler • 

VAl<IT gazetesi 
müdürlüğünden 

.._o- -

End::ıu nehrinin kı)•ısında Ye ya. 
nmnd:ının s:ırk sahili Oıerinde kft. 
in aynı ı~mı taşıy:ın ş..-hre sahil bo
yunc::ı inen Japon kuvvetleri hOcum 
etml~lcr ve şehri hava bombardr. 
manına tulmuşlnrdır. Cepheden Re
len son haberler, ~fal:ıkanın yakın.. 
da sukut erlt>c-<'l!lnl glhlermekle ve 
Japon öneillerlnln !\fi~ar nehrini 
~aha ccnuplao aştıklarını haber 
"Vermekleclir. 

Ahiren 19 - 12 • 1941 tarlıfnde 
genelkurmay ba.'}kanlığmdan alı -
nan tezkerede, yııp·lmış olan tah 
kikatm neticelenerek, hô.clliıede a
lakalı görülenler hakkmda Amme 
hukuku davası açtldığmı ve ismi 
geçen tkf zatm da davaya dahi! 
edilmeleri lAz-ınsa da masuniyeti 
teşr.Jyeleıi dolayıs.i.le, kanunen bu. 
na imkA.n görülmiycrek amiri adlf 
sıfatile vazif esizlik kararı ittihaz 
edildiği bildirilmiş olmak!:ı, btiyUk 
MJlet Meclisi dahili nizamnamesi
nin 170 inci maddesine uyarak tah 
kikat evraklle bu hususta Başve • 
kaletle genelkurmay arasında ce 
reyan eden muhnbenıtm mııqa(l~.,lt 
surc~lernin 14 do~ya olarak yUk 
sek makım1arm.n takdim edildiğ~ 
ni aaygıl&nmla arzedPrim. 

"Halen si!Ah altında bulunan .ve bun 
daıı aonra llllAh altına aUnacak olan 
muvazzaf erattan tam hlzmetıertniıı 
muvazzatlık müddetleri, anuf tefrik e. 
dUmekstzuı, tevka!Ade hlllin devamı 

mUddetlnce Qç ve kuıa hlzmetlllerln 
yedek subay yellşecekler hariç • lk 
ııenedlr.,, 

Mccl1.s pazartesi g11ntl toplanacaktxr 

Siyasi müzakereler 
yapılıyor lzmirde karne usulü 1 

Vl,1. l'7 (A. A.) _ Birleşı"lt A. tzmlrde ekmek kamclerln!II tevzlln 
merikı:ı ile Avus•ralya hükumeti yarından itibaren dağıtılmağa başla 
a""RSmd:ı Me boume'da siyasi mil. nacaktır. 

Tenz;ıath 
kite piar mız 

Sinnapur, 17 ( A.A.) - fnJtfllz 
tayyareleri dOn düşmanın Mala:rn
daki yol ve dcmiryolu münakalA
tına karşı ağır akınlar yapmışlar. 

dır. 
Vl1f, 17 ( A.A.) - Röytere göre 

Londrada Singapurun nıiyetinln 

'Valıamcll kelmeılilmemckledir. As
k<·rl nıaharil, Singapur müıhfaa 
haltının darıılm:ısı yüzünden lngi. 
lizlcrın daha müeı;slr bir suretle 
müılıı!J.Hla bulunacaklarını lnhmin 
etmektedir, Bununla beraber Ja. 
ponların daha fazla şiddelli hücum
ları heklenmekteı.Jir. 

Vi~l. t7 (A.A.) - Dömel aJan~ı 
:nın Tokyorl:ın bllı.llrd ilti ne naz:ırıın 
Japon molörlü kuvvclleri dün Tam~ 
pin şehrine girmi->lerdir. Bu şehir 

milhim bir sevkulceyş merkezidir. 
M:ıl:ıkn şehrinin ileri knrnkolııdur. 
Japon kuvvetleri dü~mnnı sür'atle 
takip etmektedirler. 

B:ı!)\'ekil 
Doktor Refik Saydam 

Bunu mUteaklp Yusuf Kemal 
Tengirşenk (Sinop) söz almıi ve 
şunlan söylemi<;tir: 

.,Okunan tezkerede, Gcn..-lkur -
may lxı.şkanlığmm, benim ta.b rim• 
le tahkikat hAkiminfn 22 • 11 • 941 
t.arihli tezkeresinde tenvir mıı.ksa. 
diyle mebuslardan ikisinin ifade• 
s'ne milracaat ett'ğlnden bahsedi. 
llyor. Tahkikat hakimliğinin bu 
~ezkeresi mehuslıı:ra tebliğ e<lile 
rek C.!'v~p verip vermiyecekleri sa.. Yeni zabıta 

romanı 

• ruluyor. Tı;-kilatı esasfyen·n 17 n• 
11 

ci msıddesi hepimizin malümudur. 

Hor tcfrfüasında heyocandan be. 
)eeana 11Urilldeneceğin1z 1epyenl bir 
Amerikan eseridir. 

Milyonlardan 
Kaçırılan kız 

I ngilizced en çeviren: 

H. MU N 'R 

arın VAKıT' e 
baş.ıyor 

Bir mebusun maznunen isticvabı 
heyeti unrnmiyenln karnrmıı me!'· 
rıuttur. Bu. mebust:.n tnn.suniyeti 
teşrilyesf dediğimiz hakkın esası. 
nı teı:kil eder. Sonra n zamnamci 
tlahilinin 182 ncf maddesinde me. 
sı:nlyetin kaldır.iması için bir me• 
busun kendi tale-bi kft.fl deglJdir. 
den·yor. Binaennleyh, masuniyeti 

ı . teşrilye hakkı bir fert hakkı de. 
ğil, maşeri bir hak oluvor, Mccll 
sin hakkı oluyor. Tecıki'li.tı esas·. 
ye kanunu maddesinde balısolu • 
nan heyeti umumi~e kamrnm ne. 
n: verilec ~i yani teşr t rnaııunı 
)'ttln rııı~ıı knlrlınlarıı<'b ni7.",..,""
ırel dahilinin 17 nci b'.lbı ve 78 n• 
~· mod:'lesivle onu takip E'den mıı.d 
rte!erlnde srrnyh gBst0rıliyor. Heı 
hangi bir t.11.hkikat hAJtlmliğj ile, 

Alman 
tebliği 

z kereler ynpılmakt:: drr. Bu mü_ 1 ----e>----
z'..kerat ne•iceslnde iki memleket lstanbulda ilk defa olarak 
arasın-la srkt bir i b~r'iği te~ e. \ 
di c ktir Bu milzakere günün• matineler ;çin numaralı 
en müh;m siyasi lüı.djs sini teşk.fl bilet veriliyor 
c mektedir. Rebeka romanını okuyanlar m vzuu 

_.. Bııotaratr ı ncl ııııyfada 

manm şıddeW hUcumlıın ve düşman 
topçusunun şiddetli atıştan devam ct-

Bf rmanya ~!yam 
bu udunda 

mekted1r. lng-lllzlerin Slrenalkada ve Ilnııtarafı ı ncl !lllyfada 
ı.rısır ııahlllndeki tank ve otomobil koL 1 ha"ara ,uğrıtmrşhrdır. Lokomo 
tan ve tayyare meydanlo.n ile ordu.. tüten d mıınlar ç·kmağa başla • 
g~lan, muvaffakıyetle bombalanmış. IJ"I.ştır. BiitUn Uıyyarelerlmiz eall
tır. i men dönmil5;J •rdlr. Kıtıılıınmn: 

Alman eavaş tayyrı.relerl, Valcttrı.dn. M· tt 'd, dU~manla temas~ gel -
ki gemilere, liman tesislcrlyle Malta ,, m:şıerrlir. Mytta. Birmanyn qima. 
adasındaki İngiliz tayyare mcydanıa_ lın ı dir ve bu tı>mııcı dün gece Vl'• 
nna gece ve gUndUz hücumlar yapmış.. j k bu . tur. Hcnllz fazla tafsilat 
lardır. yoktur. 

Ma~şl'"'ra zam layihası 
..... ...-z::www,.:ı __, - SWWW:S~Z=-2 ~----liitrıwP ~ ~ 

Hususi mü~ssese-
lerJe çalışanların 
vaziyeti ne olacak? 

Ankaradan haber verild!~ne 
göre, memur ve mUstahdem1ere 
veril~cek fevkalade zam hakltm. 
daki layiha bütçe encUmeninde 
:ncelenmcktedir. 

Encilmenin ı· ilıada e•a'll· bir 
taiil vapm y. cağı an ~ m k ndn 
Miicc; reler bar min° tll i mli s
rn~eler memur! nnm tel nUt tev. 
kifatı lıeı;'.ip edilme<len 2or:ınımı a1a
bflmeleri için hir c ı et an v rdrr. 
Böyle ha.reıket da.lıa ddil sayı lmalç .. 

tadrr. L~yiha umumi heyette gll 
rUşU1ü ken bazı mebusların hususi 
müesseselerde aylık, haftalrk, gUn 
del kle' çnlışanlarn vnziyetleri 
ı . .kkmda hükümetin ne dilşUndU.. 
·-ı li FO ılan bu mevz ı tcmPS 

'l1 J .. ri • ima' kı vv ir. Bun 
1nn ba~ka mn'1rokat ber!•ll11fa 
m·ıerse"e'er memurl"r na da teı • 
mili ve 1500 rrk'lTiı v r· 1nro 
rnkrmı esasmm kabull1 .iılteııUe -
ccktlr. 

\ 

beyaz perdede görmek arzu n 
bar ederlerken İpekçi karde er bu 
C!lm! Amerikadan getırttlklcrlnl b 
ayın 19 uncu pazartesi akşamı M ı k 
te göstereceklerini llAn etml terdir 
Daha ilk gUndc, gala müsamere ne a 
it b!letlerin kAınilen satıldığmı gören 
sinema mUdllrlyetı bu Cllın! (1p<'k) 
de de gösterme e karar vcrml v~· b 
zı tedbirler almıştır. Bu arada 1 tan 

bulda ilk de!a olarak sUndUZ matine 
ıcrı için biletler numaralanmış v a 
tılmağa başıamıştır. lleriki günler L 
ç1ıı evvelden bllet almak mUrnltUn o 
tncn.ktır. Bu usul A vrupnda b!le yal. 
ruz lngUtere vf' ttaı:,;ada \'ardır. E lm 
lkl buçuk sruıt sUrmektedlr, Melek 
mntıncler 2,f5, :S,4:S, İpekte l,30, 4, 
G,30, iki sinernda da sUvnre 21 dedir 

Ank:ınıd:ın bilı.Jırilıl ğine göre 
Ticaret Vekfıleti yiyecek \·e si~ ccck 
mııı.Jdeleri üz.erınde vurgu11culu 
varanlar ve ev kiralarını arıtır n 
İar hakktnda miıhinı esoslnrı ihtiva 
eılen bazı prrıjeler hnzırlamıştır 

Aynı zamanda ı-v snhipleri)'le J,ir:ı. 

t"ılar arnsındnki miinıısl•heller lı 
veni esaslara b:ıf}'nırnınl,lodır. Me,. 
zuubahs projr.ler mundılel i\lilll l\o 
runmo kanunu ile y:ıkınılrın nlôl :ıl• 
oltlu~ıın<lan muhtelit encUm nd 
tetkik cı.lılmeklellir. 

125 kuruşluk iki kitab 
45 kuruı 

''DUnll bilmeden bugUnO anlaJ&
zstn., sözUne tnanınamak mum 

.ı:.n mU? Bunu ber vesıle lle hlue 
yoruz. Bugünkü d!tnya. harbini do 
ra.n aebeblen, mllletler arasmdB 
ç!nı · liklere sebeb olan Mdiaeler 

b lm k, lruıana kuru bir malQma t 
\ r ekle kalmıyor, h!l.diselerl dah 
!lydm muhakeme etmtılllne ııebeb o-
· ıı vol'. 

... AAR'DA ÇEKiŞEN 

AVRUPA 
n ı baJmndan ell orijinal " ki). 

aı tU b r 1.'SCrıllr. SAAit IQln Almalı 
" 'o ı•ranso. nr.ısrnda •ıı;en bUtün 
) a ı Mdis lerl, mllletıertn bu clu 

rum ı, rş !'>llldalcı a!Alcnlarını ea açık 
:ı anlatan bu eııer harb 90llU 

\ uup:ı ının llctlo;ıadi ve 11lyn11t tarih· 
çesl ı;lbl ~ok kıymcW blr t.ctklld de 

tlva ctmckte(\lr. 

--<>-
SAVAŞTAN BAPIŞA 

Bu roman i<;lıı okuyuculanm J 

ok &CY söy em yi nızumsuz bulu)" 
nız. DclY rll muharrir 

VA-NU 
" va~tan Barışa romanını g • 
u .ı;in hazırlamış ve en g1lzel blr 

k macerasını vennl§tir. 

i ı.)ullan 125 kuru tutan bu 

ıw fAfr, yedi kupoau getlresı 

o.kıt okuyucularma yalru% 4 
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M ah kem 
Salonl ., 

YAMAN BiR j 

HIRSIZ I<A JV! 
"inan olsun kardsş, a adarım .<apıdarı 

kendi kendine irmiş ei erim 
i.ıJ ' ayak~abıları kendi kendine almış; 

Vallahıde, Billahida hiç haberim yoK,, 
~cürıcü sulh cezıı ·mahkcmcsiııın 

kuyluluiıundno, bir kadının ltıt'kı. 
rılı. ıeıııeri ıc:iyunJu. Mahkeme ka• 
Ptsı lwpııh ohlutıundı:ın, hıçkırık 
sahibi konınlıkta secılmiyor, ynl. 
nıı bir kö,ec.le siyah l:ir solgeııin 
Anıd• bir aıırsıJdığı farkedilıyordu. 

Merııt aaıkıısi)·lc birer ıkışer 
:Yaklıışnolara knrışaruk yanına .;ı. 
dıoce kendisinin otuz yaşlnrında 
~•,.Ilı Wr ku.dıo olduğunu gör~ 
dura. Elinde.ki mendil sırsıl.lıı:n 
olıuuştu. İp lllii aö.ı Yll~lurı dölı.ü. 
)'Or: . 

- Hanım derdin ncdir'l 
- Bu kadar nğlııma ayol glizlcri• 

ae yuııkT 
- Hele blr yoJ kendine gel 

bakalım. 

- llaydf sus artık. Alemi b:1şı. 
na torılıımn 1 Gıhl lfirlll hiklıyt-lere 
ka~ı sıııJcce lJUlunık 11fülcrlnl ,lj. 
kerc.-k uzun u•un bnkınııl.la ccv.ırı 
~eriyor ve ağlıımnsını kesmiyordu. 

Nihayet kcmli~inl Beliren lıcJ.:çi. 
den: 

- A)'ol senin k:ınn, kardeşin 
YOk nıu? Dr:ık l:ı kndıncııEfızı birka\.' 
kelimeyle lese!JI Clleylm 1 di) erek 
Ynnıno çöküveren bir kıhlın kendi. 
sini ko ... uşturruııiln muvnrrak cJdu. 

- İnsanın evlildı vnr mı, başı 
derlle dt'rueklir, kıırclcş. 

- Orası öyle hcmşıre. Yok<ııı ev• 
lAdınıo bır kölülüğü rull v.ıı.r bu 
işte. 

- Hayır, l5ylesJ deAlL 
- Va? 
- Du kış, kıyamete hnks:ın~ 

kardeş. Hep bunun yüıüııdcn lıunı ... 
hıra t?cldim. 

- Hıına •• iş anlnşıldı. Oemek so
lı:a'kt:ı üşüdün de ısınmııi!n ge!ıJin 
buraya öyle mi? · 

- Ayol, sen de ıtırın sonunu 
he"lcmcclen hınkırıvcriyorsun. Kış 
kı.) amel dedimse, Qşfülüm, d~me
dım, ki. lloni, kış, geldi, de ot:ıluıu 
ay:ıkkalmııı kııldı. 

- Eh, ne yupnlım, işin bir ı,·nre. 
sini ynrutır. lnşıınll:ıL ynkıntl.ı 
para bulur, alırsın. Ilcnılc ol.sa h._,. 
men verirdim. 

- Allnhaşkınn sus hemc;irc 
~imdi beni Yııkıılnlııcnksın B~ıde 
lli'ımı billreyim de onc.lu•n sunra 
nl" dersen, de. 

Hani çocul:la oynkknhı olnmodım 
Yanum bu kıl'l:ı kıyametle potin' 
'liz kaldı. Benim eski altsız ayak: 
knbıları giyiyor do, avaklar:ı sıru 
sıklnnı olU)'OT. 

İşte sab:ıhle)'in bunlan dfışfin0fl 
Sultan Selim )'okuşundnn gider1'en, 
bir evin kapısını arılınn kndıır o.çık 
gördüm. 

- Eeee... 
- Anlıyacııitm._ EvlMımın tl('t. 

ıo;iy!e burnyo girmişim. Sıra sırıı 
kundur:.ıl:ır aro'iınılan lıir çocuk u. 
Yakk:ıhı.,ını çarşofıının allına ko. 
l'Up çıkmı:Jım. 

- Y:ınnoa? ... 

- Ama, innnolsun knrde<ı 'hn. 
ntın h r • .• 

ıt arkında de~llıııı. Av:ıkl:ı 
nm kapıdan kcnrfl kendine g~rınlş 
Ellerim ııyııkkııbılıırı kendi kcndint
aJmış. Hani uykuda @ezen takımı 
gibi. .. 

Neyse kl'.işeyi dönerken aklım ba
fımıı ~eldi: 

- Fatma ne işledin? di~·e kcnC!ı 
kl'ndimc dü~ünclfim, d6ndüm ayak. 
kabıları yine yerine bırııkıı.,·ım, 
dedim. LAkin tY snblbi koştu, beni 
VRknladı. 

.\yol senin anlıve<'nıtın, bu dün· 
va tersine dön rııii• vrıllnhi Ne ola. 
cak ,:oııınki. Coru~ıınurt lıir tnn~. 
iki iane, beş tm1e dcl!il ki. Bir alay 
,kundur:ısı var. Hakikrıleo talmış 
olsıım ne llızım gelir. 

Velhnsıl bu dün:vnda vicdıın. mer. 
hamet kolmam1ş Vl'ssel.imf., Şimdi 
kimbiUr, bu soj!ııkln ol'!lum C\'dc 
na'>tl a~lııyor. t'!l;lellk de h:ıstııydı 
zavallı. Hı hı hı." 

{ııdın, tkl lnrarına sallana sal. 
lana ıı~lamnı;ı"' Yeniden bıışlnmış. 
h. Etrııfınrl:ıkf knJ:ıtınlılcton blric;i 
ba;-ı' rte ııel fi. <:rhinıll'n ı:ıhır~ıiiı 
:ıı ktırıı~ıı kurnl'.!ınn hır,ıl·ıı, hıı•ı•ı 

neı~ı. liı:Onrfl•ll onıın<'ımt tekin 

.ıo uır,aı.ıuı nC~I.) uı, 1111·a.ı dabe 
lıtçkırıyor<lu. 

l\ıhn,Hl ıuıılıkeınenin kapısı 

çıldı ve mülrnşır kııdını mııhkenı 
.re ç:ığırdı. llır:;ız kod n, parala 
ıncndılıne sıırdıklou sonra yav 
lav,ış kalklı mı.ıhı emele gırıJi. 

- ~O.) le bab.nlnn, h nım, bu o 
yııkk .nları nıısıl ~·nlılın? 

- Hangi ay:;kk:ıbılıın ... 
- ~ınıdı bizi boş \ere uğraştır 

mn. lşte bu ayokkubılnn .. 
- Hen ııynkknbı fıılan çalmadım 

efendim. Hı hı hı. 
Kadın aynı rom mahkemcıle dı: 

başka türlü yaıımalja çalışıyordu 
Bırıız evvel itirafını dışnrıda din .. 
lıyenlcr <le "ucul.ın buşku ne yııı.ı:ı.. 
cıık ?,, diye meı oklıı lıckliyorlarıJı 

- Ece.. Uuııcıı polis, bekçi, in· 
san yalan mı sö)·luyor. Hepsi de 
sn na diışm:ın mı 7 

- J::sıuıurull:ıh, bunu kabul eı. 
mem. l.akııı yanlış s6ylıi.)·orhır. 
Yokuşu çıkarken boğ:ııım susuz. 
luklun yandı, bir lııırdnk su ıçın 
knpıyı çaldım, açan olmndı, ittim, 
b:ıklım, ki acıklı. Knpının dibinde 
de bir çok ayakkabı vardı. 

Ah-, dünya hali bu. belki bir 
hırsız gırcr de çalıır diye df: 1ün 
düm •• hnnr lşlıycylm, diyerek ''U 
ayokkal.ıılnrı elime aldım: 

- Hu, hu kiın~e l·ok mo? Ayol 
hırsız evi temclinıJcn gölllrse h:ıbe
rinız olnııy:ıcıık? diye baiıırdım 

gelen olrn:ıdı. Pencereden bııkııyım, 
d 1)·e uzandım, uzıırımaı.lım, birisı 
omuzlerımılun kıı,·radı. 

- \'ay, demek ı:ıynkknhılıın çnl. 
dın ha'! dıycrck beni polise teslim 
etti. 

- Ynlnn söylcdl~ln şurnclnn bel. 
h, ki Sultnn Selim yokuo;undnn, su 
ıçin knpısını çııldı{!ını söyledi~iıı 
evin tıım k:ırşısındo, köşede gürül 
gürul nk:ır lıir çeşme vardır. 

- ??t_ 
- Hem senin iki tane de snbı. 

knn vıırrııış. Yine hırsızlıktnn .•• 
Seni şimdi ıc,·kif edıyorıım Yakın_ 

cJ:ı muhııt,cmen b:ışko m:ıhkemcdc 

görulecek 
K~n ni'tlnmıısını b(lslılilün hıı

lntıı. 
Çoeusum, çot'unum var be

n 1 m. E\ de ne yemebiz kalacak. 
Beni hap· 1. nt-ye gönderirseniz. 
dı~ e bnğırıp çnğırıyordu. 

Ni'l.ıyet j ncl:ırınn seldi, kendi!l
nı nhp goh ı dü. Muhnkemeyl n 
kadının cHclkı sözler ni dinliven• 
ler. Par• n rır çocuğu olmad;nını 
y:ıman hir şr · 'de do'andırıldıkla. 
rını anlnnıı , •ermı!': olduklnrı SD· 
claknl:ırn yanı •~ nrdı. 

A.Tn/YR MUTIARIHI ... 
fil& s:ı-

Nabn noT"mıt.I,. y11ln17. kaJb da.. 
rn.b:ım fıı.1.lıı.ca. BelkJ cvd~n ayrıhıım 
blııı;t.'1l•rek m[ıt, heyylt olmllftur. 

l>ol<tor nızn tıa,·e etil: 

- .EHt.. bu tehel J Uç )'a llCfeden, 
ya tttSsUrden doğtı.1'. 

Sabir: 

- ller hal"e bom:ra 
memnun olmuştur .. 

l>lye mırılJıuıdı. Karyo!Ada Jlltaa 
h:ltitıının gozlerl blrdl'o ı~ılchı.dı- aM1 

ki, Salılrln sözlerini duymu~. anluı1111 
ıhı tasdii< cdlJ (lrmuıı glbl, tıakı:tWW. 
ı1a böyle bir nı!ın:. vıırdı. 

Sinıın arkaıln duruyor •e bo ııcy&

r.aniı tıııiıneJ i ıte.}' rcıll) ordu. AIJl)"t aııt 
kolundan ılaın•ırn yııpacnldard.ı. 

Sa.bir tllptcl'I UJ.cı oırıngıt.ya çekti.. 
bn.istunın damarıııı buh\u ve tıenlt'o 
2crlmttl. Bastn' doktor bir lfl"Y duy .. 
ı;nuyor ve nı. \f ,ıııınne lılr lnkı)'ııtıa 

boynunu eğlycr •• Hazar. da dl'rtn blr 
hayranlıkla Sntılrln yUz.Unc bakarak 

gUliimsilyor, fakat bir kelime bUe 

söylemiyordu. 
A!Jı mll\';lff:ılıl\•etle yapıldıktan 90ll. 

ra hastayı yat, ıc.uıa yııtırdı.la.r. 

Ve hastnııın odasından çıktılar. 
Hastane mUdllrU doklo• .Kıza: 
-Biraz da bl:t.lm odada oturalım, 

dt'dl. 
Mfanrır:ctl oflnııma gllttırdn 

Tııtı..ı h'lmlsı:rı bu işe tam vak 

!Bic Vafi ~a 2laş6aşa. 
-----~~ ..... -----------------. .... ---......... ----..------------~--.---------

Pa an n kıymetini anc k 
keno: eri kazananıar 

Hayatta para sah:lJi olanları ikiye a. 
yırmak mümkündür. Bir kısmı tevarüs, 
diğer kısmı !ahsi gayretlerile servet sahi. 
bi olmuşlardır. 

mania arttırmışlardır. 
Para kazanmanın ıstıraplarını tatmı 

yarı, zevkini Almayanların para hakkın 

daki bütün bilgileri bunun yalnız zevk 
eğlenceye harcanacak bir {ey olduğudur 

Paranın kıymetini bilen onu ustalıkla ve 
bir hokkabaz mariletile çoğaltan ancak 
fahsi gayretlerile çalışıp k-:ızanmış ol'1tılat 
dır. 

Gene dikkat cdilir•e, teoarüs rnretile 
servet sahibi olanlar içinde servetlerim 
arttırmış ve hatla muhalaza etmişlere ne 
kadar rastlanmaz•a şahsi ga,vretlcrile ser. 
vete havu§anlardan çoğu servetlerini za-

Di5nga savaşınzn meıaklı vak'acarı .. ,,_, ~ - 6-3'"... ,,,_. --- ~d""'tq -. ,,_,,~....., ·-------------------

o 
Etrafımızdan patlayan obüs parçaları geçiyor, siyall 

bulutlar helezonlar çizörek yükseıiyor 
Somus utuklar ap.nUıt tayyare yo. 

lundan 'l'rablu.ag&rba doğru uçuyo.. 
ruz. 
Taınamlyle aa.k1n cece eamrlı g11-

zell.igl ile bizi sarıyor. Altımıula ay 
ışığı ile ok§anan deniz, Uzcrinde glL 

mtq kabaccıklıır O.YDa§aıı dalgalıır var. 
Arkamızda DUbbUekber soluk l§Iğı.nı 

yo!luyor. Mot.örler karanlığı yırtıyr>r 
eşnpmaıı borul&ruıdo.ıı yefil qıklnr ftj 
kırıyor. Pervaııcıertn mo.dcnt sathııla... 

n ay qığı lle OYDAfırken_ gramofon 
plo.klarma be.nzlyen parlak levhnıa.r çL 
zıyor. Soruruzluki..an sUzUlen fevktılrtde 
bir aUkllD bize kadar gelJyor, Motör. 
lerbı a.ııeııgi o kndar muntazam ki ses 
slzllkteıı tarkedllcmJyor, 

·rayyaredc hiç k1.m.se bir eeY aOyle. 
miyor. Herkes tecrübe sahlblıHr ve ya.. 
pncağı iş! bUlyor. Komutruıınuz Std. 
neyüdlr. Bu kıymetli bir denız tııyya. 
reci.sidir. Şıındlye knd&r Almanya, •L 
mnll Afrlk.ıı, Yunanistan ve ltalya U 
ı.ertnde MI uefadan fazla uı;mU§, tay 
)'lll'UI b:ı bUcurr.larda h!çbir taabet 
alrnaml§tu. Tayyarede l.kJ Avust.ral.. 
Yalı ile gene mU.temlckeden birkaç 
genç var. 

Ra!ııt yere aydmıatıcı tışekler brra. 
kıyor. Flfekler dalgalar üzcrlllc a~~ 
böcck.ıeri gıbl konuyorlar. Mllralyöz
cUye kumandalar a-ldlyor: ,.Arka mJt. 
rt' lyöz 3 derece yana 6n mitralyöz 
bir derece rag-a,, 

Trablu.s görUnUyOT. Geceyi eeyre 
dalmıı oldu~mw: lçln bu kadar ça.. 
buk ge~ımıze hayret etUk. YUzba§I 
telefonla soruyor: ••Mee.te kadranı ne 
merkez.de'! .. 
Beklediğimiz cevap geldi: ·~dik 

Trablu.e dört mil tıerimizde, Uman 
görünUyor.,. Rasıt yaklaşarak pence 
reden ba.k?yor. Gelmlıiz. AJtıın.ız.\lA bir 
kaç btn metre 8.§&ğıda beyaz bl.nalaı-ı 
ay ~ığmda parlayan Trablwı yatıyor. 

ta çekıueyız 
Di3·orclu., Sinan ela nfbayeı bekledi.ti 

nctlccyı alabUeccğlnde.n emin gorUııU .. 
yunlu, O tunclJ ll&decıe baııta koqu 
ııuoun lyU~2lUCtı.lnJ lı.tıyor ve: 

- Ada.ıncac12. lyt olaıw da \'1U111D 

kızım bWıu vcrruealn.. 
Diye a(lyh'niyordu. 
Do1'tor llua, Sahire aoruyordu: 
- Su at•Y• baıka ha!Jt.aıarımzda ter. 

rilbe ettlnl'l. ml t' 
- .EveL Ve blllıaesa kendlmde.. 
-~e dediniz .• kendlıılule mtJI 

- Evet. RJç ıaıtmayuı ! llk önce 
kencı:me enjeksiyon ynptun. ÇUnkO ı'l

Umln kU~Ok parmağı kücUklUğUmdell 
beri me.Oup ve atıl bir haldeydL 

&.ıbJr ellnl ıwıttl: 
- Sn.kınız... etm~ dl~er parmıı • 

lanm ıt"lbl. kilçUk parmağım da va 
dtı•!llnl ıcörtiyor. Hu neth'edeıı çok 
me.ınnunuıı:a. 

Bonıburdnn.an tayyaresi çöle )oğl'u 

gem;, bir dıı.lre Çizerek meyillenlyeır. 

Bomba atıcı ho.r1taya BOD de!a bnkı. 

yor ve hnzırlıınıyor. YUz~ı "Bu yolu 
lAlUp edece~ .• 

rayyare .gı dl ve yere doğru lıımeye 
~lndı, A.ğnğıdan b:r eUrU patlamalar 
1.§lllyoru.z. uokyUzU elnıfımız.dn her 
renl;.tcn yıldız,aruı dolu. Şehir tıpkı 

kollan Uo yol bulmaya ı,;aHşan bir kör 
gtbi-'projekl.cSrlcrtnı gdğe dlkU ve top. 
tar öıkc ılc patlamaya başlııdJ. Obua.er 
t.aın yawbaşımızdao geçıyor. Tayy~ 

dco birkaç metre uz.okta krrmızı ye. 
!JU, bcyı.LZ ı9ıklur yanıyor. llu ı~ıkıa.r 

öyle t::.lll öyle güzel ki Uuıan ölllın ge.. 
tirdığine inanmıyor. YUz.başı ırnman.. 

dwıtDl vcrly..ır. '•Hedefe gcldık tam 
a.tımızdakı kara bınalıır.,, 

Bu sözler bıt.er bilmez tayyarenin 
lçertsl göz kıını:ı.şlırnn bir ~ıkla dol. 
du. Proıektorlcr bizi yakaladı, Top 
sesleri hem sıkıaşıyor hem şl<ldeUe. 

ııJyor. o.um G'ellren havalfışcklcr gtt
tıkçe yaltlu,;ıyor. lJllşmu.n uçak.savar 
topları blz, tahrip elme.ıt lstıyor. Bir 
defa cllııc gcçlrm:.:ıkcn gece lc;crtslnde 
tekrar knybelmektcıl korkuyor. ıtnaıt 
kumandana ııc.sıcndi: ••!.şık.ar tam U. 
zcrımtzde, lop ateşi g1tlıkçe <lU.:ellyor 
terde Lse tBu~t ıılacnğız bir vıruj yap 
aak daha iyi olur.,, Kumandanı •O.K,. 
uıyor. Kumand:llartla zaman kaybet.. 
meınek lçuı teklillJılzl kabul cd•yorum 
o::.ana.aında. bu ıki harf kullu.numakta. 
dır. 

Tayyare sert bir virajla birdenbire 
bılyor. Pro.ıektörler bu dikleme lntşı 

takip edemiyorlar Bırdenbıre ışıktan 

ınyrılanık karanlığa gömü Uyonız 
Arkamızda ~ık ı;:zgl, ooş yere me.. 
r.afeleri yalıyor Tekrar Jlıı ld!k Bu 
sefer rıı.s t mcn:.nun: "ü mao Lopı;u. 

su arltamızda kaldt ,ımd uzaklan 
<Jöğ'Uyor.,, 

Tekrar hedclimlz UzcrlDe dönUyo 
ruz. 'l'op ııeslert e.zaıuı takat pruJ k 
tbrrer bAlA btz; ar:yor. 

''Hede.re gl"lıyoruz O,K. tamam. bom 
'balan bırııiuDız." 

Bomba at.an mnnlvelalarda. durar 
parmak ar bu !'mre cevap veriyor Ko 
caman tayyare baştan ba,a earıııı..ı.)ior 
Koca bomba IBl1k çaıarak yere doğn. 
lDJyor ve 600 metre aşııg..ııa yer oıruen 
olre kızarıyor Arkadaki ıwlralyozıı 

ltulla.ı:ı.a.n çavuş i.ntllak.lar gôruugun 
•öyıuyor. Bır a'..· kuşu gtbl, bombardı 
man tayyaresi isabet alan hedefler U 
zerinde sUzilierek :1alre.er çızıy0r Et 
l'a!ımızdan pauayan obllslertn ra.rça 
1.&n geı;11or. ~lynh buıuuar o.gır bcıe 

wnlnr çlzerek yükseliyor. Bı.uuar mu 
b!mmal depeılarının yertıl1 haber vcrC!l 
mektuplarJır. Molorler homı.ırdanıyor 
Tayyare tekrar yukseldl. lk:nci defa 
oorubamrıru o.unnya hazırıaıııyur • .Bu 
&eler bedefı bulmak daha kornydır. Zı 
ra duman bulullurı bı..ze boIL alar 
atacağımız yeri iyiden iyiye gosterdl 
F ııkııt kumıındıın bir emir daha vcrd1 
On ve arka mıtru.Jyo:ı:ler, av ıayyare 
lerl yUksel!)or, Ik.kat. 

lk1 ses aynı z.aın~da cevap veriyo 
"0.1{.,, 

Bir cıc!a dnha indik Bir defa dnlw 
bombalar p!lU&dı bır defa ..ıaba yc:rdıı.n 
taş ve toprak yığınları yUkecldi. 

Artık burada durmak tchllkeı.ldir 

Zaten vazife de bltU. Ycrdek top urı 
yaylım ate~l ile St'llı.ın.lanamk şarkı. 

doğru yollanryonız. 

homurdruıa:ı motörl:'.'rden 
ses işi tmlyeceğll:. 

YazQll: ISKENDER F. SJ::.RTELL• 

iyileıılr .. Ilnfı7.asmı bulur.. muhlllnl 
tanır •• "' ııb. de bu !!llyode mcııbur o.. 
lunıunu.z 

- JUeşbur olmak mı~ Ben bu kl'lf
nnııe J ıJiardJ.nberl ugrU!flJOfUJD. 18.. 
lml bir dal,füu bile m~bur olııınyı 

pntııl ;ppm:ıyı duııliııııı~'illm . .Mııluı.a. 
dıın benıclnııiın!' tıl:c.met etnıck, bqe 

rll eti ıstırabtaıı kurtarm:ıktu, 
Tabnrri koınlseri A8lan ı;ö:z.c karış

tı: 

- Bnnun, maneVi olduğu kadar mBd 
df mUkfifatını da göreceksin., SahircL 
l'lm ! lk'll &enJ kütükten beri tauırım. 
!Sen tokgo:dü ve çok nıertıametll bir 
lruıansın! 

l)iuradun burndnn konuştuktan ve 
birer lınbve lı;tiktı n onra tatıarrl k.o 
nlserı ıı rdu· 

- A ş:ığı l akarı bt o ti(': alınııli L 

Çin nP kadar bl'lclrnırk l!lııru f 

ISalılr cei'Dp verdi: 

-Ge,.çı ben kendi parmnğlmda bu 
oetlccyt J lrml dört aanttc tı.ı ı:ıcttım a.. 
mo., beJ lıı üzerinde bu kadar t 'eıdr 

göswreC<'ğlnl tatımln lnııJ onım. la 
a.nıafih J Lruıl doı:t a ıı;oin<! uJ k 

fark gi.lruıezııem, ya.rıo geee bu 
bir 'kJncJ enje.kıılyon d.ııhu 
terim. 

A.ıı.ltın ay::ığa ke.lktı: 

- O halde şimdi gldt>lim. akit d 
llJl~ U geç. oldu. 

8ııhlrc döndü: 
- Demek ki yann ~ sen gene bu 

saatte gete<:eksln buraya, bJ ıe ru1 'l 
- Şllaheslz.. Mademk bt~ işe 

tadık. Soou.ou getlrn1!'.!UJ tz. 
- !Jenim yartn gece geıml'm Uıtl 

VllÇ yoktur bfillrrun Bt:'D f{'lt'f ıılll tt 
deo malflma alırım 

l'tt' R , 1
• adın kucnRıno her dO,en şı 

klcırtıh nesn~en aoora biraz daha 

llndc eJ kııl dutu l~ln ka.lbc11 milat• 
rlbtı - Oü&el., gtael .. o baldfo metM'lt yok. 

9lodaa -. ln .... lalı lıUta doktor arı.naatı™ da - YAl'Dl biç. olınaaa 

- En u l;ırk ıackl 

Ve gilli'.re.k lltn etti. 

-Ha\ ıa" vıırrı gece ba11t n A(] 
aUşlınılı>n ,.onrn beni 'lrnr!'llın lto~tııııın 

llDlUrnl vaziyeti hakkında .ana aıalQ 
ma~ veririm. 

bAl"Ft\ - 8 

Krc. 
.... .::·::::::.r 

PQ§a oğlu ptJ§a 
Bır va.kitler guz<>telerlnılzln dlllıı. 

Je bir Zııro nğa \.,.rdı Yfl§ı ytlz elli . 
1 ıı u ln n tınarI Ue daJ 

• a ıı..e 1 ol r; 3004;.ndcn tutwıuz 
J.ı J atagına im.dar a.damcağw didik 

Jllc edcrilik. 
.lluı;wılcrde böJ le bir kabrıunıuını 

lıa CLkıp çJunadığmı bllmlyorsal< 
Ja tarih ı:>aJ !alıınnJa fr:ıblus \'llillc. 
r n cu İLzt:t p lşa ısınııı ve ı;ıok :1 aııı 
'ıın devlet rlaıllndcn birine rust&"cl. 
iıl(. Gall~ b:tk.l.mda SOJfr~ bazı 
ıJ.raı:ır ıJa \llr. 

!' nın oğlu d:ı bir pn.p lmls. 
w.ı d ğru \ tat ettığl ı.:ı 

nan oı;:ıu lcln bır camı 3 ııptırm:ıyn 

.ı:ı.rar Hrm~. l'akn.t fa.Jcıl:ırlli'.ın biri 
ılup da camı blt1 gl \ıtltlt kendisi 
ıln de ol nı lu!H!r \erlJıcc ınş:ı 
J n \'ıızgeçınlş, caml3 l J arıılu bını.k 
ııış. AnıJan bir ha;, il znman ı;cçınl~. 
lınlık tıblı:rl :1euı.ı J11 u~-anıuııı, ca

nı~ e tekrar ha.tatmış ve bu ııeft:r 

ıtlrıul~. Tnbiı daha çol. \nlut de Jn. 
,a.nu3 •• ILılc \'fi.kıt olanlnrdan biri 
amı hmUz. yapılırkl"n şôl le Jeml~: 
B trnedı ömrü b. camii lzzet pa :ı 

NASUET1.1N 

İnsan başlarından kesilen 
saçlar nereye gidiyor? 

Bu unun en son eı::;rarlı lı!aı 
sesı nedır bılin baıuıl.m! 
Düşund •ıüz ve t..ılamadmız 

değil mı? 1nsmı başlarmdan ke
sılcn ve dokulen saçlar nereye 
gıdı yor. 

Loııdrada hesap etm·şıer ve 
gô~ şlc.r ki, eğer o şohnn cad. 
de.erı altınla .rnph ... eğılse, her 
ha de insan saçlanylc ürtülil o. 
Jab r. Ht ın bu'la meydan ver. 
sen z, er ekten ivı ı ·r yol olur 
d ğil mı? Yumuşak, d· :>:, tizenn 
de vıirunıesı rahat velhasıl gID..t. 

bır ha ı nevınden bır ŞCY .. 
Nt. d"'n diyeceksiniz? Çiinkii 

Ne' v rklu bir müte: ...ı.c:sıs dıyor 
ill: lns~n tabii hal de giinde 4.0 
Sa(' la~ bedcr. Bu sur<>tle Londra· 
ı ar. h r glin 330,001,000 kadaı 

ve senede 120.450.000.000 saç 
ka ıbediyor. 

Fakat hemen saq bitiren bir 
ilaç a1mağı. kurnladan evvel 
şun.ı sôyliy lim ki, ınsanın kay. 
nctt1;::i kad:ır da saç yeniden 
bıtme' tedir. Bununla beraber, 
Amen1·alı m}tPhas~1s insanın 
le ' nin açr'ması neJ n ileri 

€ d·~ ni izaJ1 edem vor. Sıkı 
şa~ka g'ymenin buna sebep ol 
d ~ u d '·as 111 kabul C'tmemekte 
dir. 

Çünkü başı açık gezenler kafi 
ıcsinin tepesi açıldığı. saçları 
sevrcldiğ'i göriilm k'i.edir. 
~·- ''Wt' •• 

Bayanlara Müjde 
Bu tn arru.f devrinde eskıdi, ooyaaı 

soldu, renı;ının moda.sı geçU diye kıy. 
meuı 

El Çantalarınızı 
y :ıt:ı_; terkel-neylniz. 

Atölyemiz is ed.ğuıtz renkte elblııf> 

r ID z u~ gwı olarak eski çanta lan 

·z f on! suretle b yar ve tam r eder 
rzu ed en sekllde model değişir. 

Adr!'s: .l\lodıı Boyııevı llıırnkGy 

Mumlı:m caddesi llasanııatın 
HJn No. S 

\'t> ln•ndllı rlni bekl13en otomobile blınr 
rel< yolu Çıl•tılar, 

S:l.at 1 J lıuçuğıı g~lml§t1. 
A lan Kıı.dtl.öJ iindc All13 ol ağzında 

ıt-0wvbildı•n lnıli vedıı.laıJhlar. 

8ülılr karu ııt Slwuıla beraber mat 
tlçtt' e\ln dondü. 

Necmi.le haU uyıımamıştı.. 
tS:ıhırın g lillı;ınl gorunco: 
- Boo d bLrıız onct> tclc.tonla hııa 
Dl'){ ura uıı;şllnı. Çıktığuıızı tw.} ledL 

l"r Ne haber var balınlun T 
inan ıığatw~inden once ıçertye ıf r 

eli 
- Hı-r şl"y )Olunda, )Mooeğlm. Sa. 
d n n m:ı. ıı~ı yapılaı. ıwta 

huzur lçııı le \ ti) or. bıı!;iı ucunda bir 
'1 tıı akı ı v r tıası uıe ı.alııbl de 
Ç-Olı meraklı, thtl atı. r \C ınerlıamet 

U bir doktor \gnbeY1mkı hutın için 
d ı t. ndi m~ ı rtn..n ıcupLlrıuuan 

o' r ı. bu runeU1ıı bil) Wi blJ' ıiliUuı 

(Ö terı.I 

- lSetlceJ'1 ne r;aıwıo öğrenebllecıe.. 
ğtzf 

- Yann ~ al!'abeylm tekrar 
ı:-ldec k '" §ır 1·•u paeak. 

- Oenıek ki. 3arın gel~· de aynı he. 
~ e< anı ç ·I< ·c ı:; z, Ö.} le mi? 

- ·~ J ı . bu işe başladık bir 
kl' 

""hlr otomrıbUln hesabmı ı:ıır~ e. 
VUll' ı:-irdl. 

ltlC<ıWJ.) e ııaate ba.ktı: 

(.Devamı rxrr 



ı 

EN SON DAKU<A 
. 

Küçük llanlar Kuponu 

(Ba kupOoa ckleıaettk gUnderileoek 
~ arama ve le ft.rDJC U!nlan En Son 
O&Jtlk&da parMIZ O~redilecektÜ', Ev. 

B D ·s ezla, Grip, Bomatiamaf a9, ı~r v 

CEVIREN: MUZAFFER ESEN 

1 lenrnc teldln gönderen olroyuool!U'ID 
- Hal u, ... uukatın ta kendısi, ladı, lüal seuç .1.;adın Hark' a) a da rak kalı\'e ısmarlamış 'c iki polis mabltn kalmak Uz.ere rlh Adresten 

Siltısla Elyot orasındaki bir telefon cevap nrmlyordu. Polisi odama bir taraftan kahve içer di~er tarnf. ot bUdtrınelerl IJlzmt.) 

konufmasını kulaklarımla ışittım. c.;af;ırdım. Adamcağızııı yüzünün tan kendisine sualler sorıırken 0 

NeV1'8lji. Kınklık Ye RDL6D,.~1anom Derhal I.~ 
lcebında günde 3 kaşe rumablllr. T AKLrn.E.RINDEN SAKIND'flZ. 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA ISTEYtNIZ."t 

Elyot öfke ile Sil.isı tctıdıt ediyor. çok yorgun ve hatlarının bozulmuş sigara üstüne sigara yakmıştı. Evlenme teklifleri: 
du. Siliıs korkudan t.ış ke ilmişti ; oluşu dikkatimi çekti; bana 10 sa. Polislerın bütün suallerine aynı ttat bir Ucretıe, ~rhnılı;i bir mUesae. Beyoğlu Galatu&ra1' Ama.vur puaj 
l>irlbirlerine randevu verdiler \'e nttenbcri otomobille ıkiyüt md cevabı veriyordu: • Yaş 24, boy 17, ldlo 68, kumral de iş arnmaktadır. (Vutnn 55) remzi. No. S (Mod Eva)ya mtıracaatıan. 
ben de Silası müdafaa etmek için mesafe aşmı~ olduğunu ve l\atskil. _Çok müetees ifim fal .. ıt Fra.nk- ya~ıltlr, mazbut ahUı.klı, kendini her ao mllracaat. • Ortaokul 8 tıııctı a:nıfta lıtr sene 
J>avyona slttinı, vakıa Si11isı müda• den gelirken yeni clnayetı ö~ren. len Eh•otun nerede bulunduğunu ve kese sevdir n. yUksck tahsil örmü.: malı vıı.zlyet1n1D bozuklugu. doJa~ 
faada biraı seç kalmıştım, yalnız ıuiş bulundu unu anlattı. Henüz. niçin sittiğini lıllmhorum. Bilsem iyi mevki sa.bibi bir cenç, 17.20 ya. • Türkçe, o.imanca ,.e fransızeıı bi- az bir QereUe bergttıı ögledeıı aam& 

Elyotun arabasrnın pavyon önün. pavyona çıknıaınıştı ve tahkikatın lıile söllemern. ı;md:ı gtızcl, tAbsllll, gorg'l\lU ciddi, sa. len, gayet sert dıı.ktUo Y zan b r ba. çıı.lı:,unnk istemektedir. Riyv.ıyem A"" 
dlen ayrılışını sörebıldim. idaresini tenkide hazırlanıyordu. Polisler bu sükutun Jakın ıniıc.. mimi bir bayanl:ı evlenmek 1 t-0mckte. Y4D l§ aramaktndrr. (ROSA) remztne vew ve ya.zım l~ld:1r~ (Klzıltan) rem 

Jak ve Standiş hana doğru atıl. - Eğer bu işin idaresi bana bı- rimiyeti manasına gelecc~ıni söy- dlr, !azla ş1şmnn olmamom şartlle murncaat. ~ mnracn.at. 
(fılar. Annnhelln kapıdan çıkmak rııkılmış olsaydı şimdi Silı'ı:ı; sn!; ]edikleri vnkıt kndın bir knt daha Fotoğrafla. {Öımıy~,..k n!)k) ll1Ztne • Ticaret Useslnden mezun, muba - • Ortaokul ııon ~ &muxı edıım 
Ye arabasına doğnı koşmak için bulunurdu. Vakın hür kalmaz ha, .,0 rannı;; ,.e cevap vermişti: mUrncaat • 1 JS sebo ve tr&DSlZcnyı lYI b len blr gen~. 17 y~md:ı bir genç, Oğteden ııoııra. 
lırsattan istifade etti fakat Stand· ş pishanev<' ~ircrdi. oma sağ hulu. - Bu mevzuda sizinle münakaşa öğleden sonra llerhnngi bı.r mOesse e. çalr;,mak Uzerc b.erbangt bir daire Te 

tam zamanınd::ı onu ~·nk:ıl:ırh ve la- uurdu. edecek değilim. Size söyliyecek iş ve İ§Çİ arıyanlar do ı.ş aranuı.ktadır. <2 N) r mzino mn. mU~de il anunakt.U1u'. (l.B.K.' 
nımııa getirdi. Ben de aynı şeyi düşünmüştüm bir şeyim yok. Llyot dönüp geldi· r'!lcaat. remz1n:ı mtıra.ca.at. 

- Hadise aydınlanıııcaya kadar, fakat mevzuu değiştirmeyi daha ği vakıt lıizım selPn izahatı vere_ • 17 Yll5lllda orta tahsilll, yazıBI lı, • Sabahları bnşlayıp, akşamlan • TUrkçe. trao.sızca e aımanca71 
~edl, buradan hiç kimse çıkamaz. do~nı buldum. ceklfr herhalde. tek bir Türk h.-ızı, mUcsscsclerde, bü evine dGnmck Uzer , ev i§lcrı ve ye. lyt bllcn ı:> yqmda bir~ berbaligi 

Sonra bana dönerek sorı.lu: _ l\listcrs Elyotun :ıv köşkiıııdc Kadının sükut iradesinı kıramı- rolarda veya ya ı ı,ıerlndc çaıışmal' aıek yapmnSJill bilen bir b l'IUl ı;: ıı.m.. bir yerde çalı,,"1Dş,Jt ııttemektedlr. (8. 
- Başka verecek havadisiniz yok bir şeyler keşfcdebildiniz mi? :vnn poli Jer şafak sökerken Anna. ıstcmclttcd~r. 2:;.so llr:ı.ya kanaat ,. aıaktadrr Yaşlı bir baya d:ı. bııkabWr. Altmel) rcmzl.tıe mllraca&t. 

' mu? - Köşkteki bekçi~! sorguya çek- bellanın uyumasına miı.,:ıade ctmi"· der. Kefil de vcrebllır. ('l'\lrkelruıı ı A. 5) remzine mllrocaat • Halen yUlwck. lktlmı.t Ye ticaret 
- Var,zavallı Sıl5.s bu salıah bu. tim. Az. söyliyen lıir odam, bahu- lerdf. remzi.ne morne:ı.a.t. • Lise onuncu smrfa kadar okumu§ mektebi.De devam eden rtyaztyem kuv. 

~raya geldi, Jakı görmek istiyordu, susta yalnız Fransızca biliyor. An- Aynı znm:ında sarı otomobili bul. • 17 Y8 1imda, ortamektcp mezunu Lllrkçesı düzgUn, blrnz fronsızca bilen vcUl, dakWo bllcn bir genç ticaret • 
ıı>na Dornleyin katline dair bildik- laşmakta çok sıkıntı çektik fakat mak için rnemleektin her tanıfındn bir genç. m:.ıh!ıscbc ve yazı tıııerlndf ou- bayan. 2 yaşınd cocuğa b:lkmak hanelerde veya. tıu.susı mUesseselerde, 
(ıerini söyllyeceklir. Zannedersem neticede Elyotun bize ~lnn söyle. araştınnaalr devam <'dip sidi)or. uygun bir UcrcUe çalı~cıak tstemek \C ders \ermek istemektedir. Ciddi muhaııebe ve muhabere l§lertııde ı:a • 
Elyot zu·nllı adıımın bu niyetini ıniş olduğuna kani oldum. du. Polis her tarafı nramış fnkat tedır. CM. Ahçay) remzine mllracaat oir dairede yazı V\'.l telefon ı lcrlnd(l lI§tilD.k istem.ektedir. (A.0.) remztııe 

( ezdi ve hunun i,.in nlelfırele l"·e~- • YU'·--ı tk •· mUracao.t. " " • _ 20 mart gece<ı:i orada clc~il hiçbir şey bulamamıştı. ru>\.: t ·Usııt vo Uıcnret me,;te do r:aıı a.blllr. (E.Ö.R.) remzine mllra. 
<~orktan kalkıp buraya geldi. Son miymiş? Sabah ı:;nzeteleri polisi harekete bine devam eden, tıcıui bilgileri mu ı?ıınt. • İlk ta.hs1Ul, eski ve yeni yaZJ)'l 

~cinayetinin sebebi bu ol a gerektir. _ 20 mart seccsi oradaymış fa- devam eden yazılarl:ı doluydu. kemmel tstenognı!I uııulUne \"'IUtıt • ı7 ya§IDda, orta 1 den tasdlkna. mUkemmel bilen. muhabere ve muh&. 
Aanabrlla itiraz etti: kat tavşan avın do cleJ;ll, başka tür. Darnley meselesi tekrar ı.lıriliyorclıı. daktilo bilen bir genç, husus1 mUes aıeU daktilo kursundan mezun blr ba scbe l§lerlnc \"Alo!, aer1 da.ktilo ya.za.n, 
- Çirkin iflfralar bunlar! lü bir avda. :Cn şiddetli makalelerden birisinde sese ve Ucarctluınelerde Ö,;'l d n son ywı, resmi veya. hususi bir mUe!18C8C. 28 Yll§mda. c!dd!, namuslu bir g~ 

~ Standiş onu birşeyler söylemiye - Elyot Dıırnley öldürüldüğü Zil• Darnlc)in, Lora Tiviningin Ye El- ra iş aramaktadn'. (H A.ı remzın de ııababtan ıı.1'~a.m!t kad:ır çaıışmnk resmı ve hususi milessese veya ticaret 
;icbar içlo çok u~raştı, fakat gene man Grokforttn hulunabilirdi de- yolun ortadan kaybolmrısından lılr mtlracaat. ı.steıncktedlr. (G.M.) remztn mUra • haned9 çaı111mak istemektedir, (N. 
\hdın alzını bile acmodı; onun Ü.. mek. nşk masalı çıkarılıyordu. • 16, yaşmda, a.llevt vaziyeti.oln bo c:aat. • 28 yıııımcı:ı. orta okul me%Ulltı, U rrine polis bu faydasız isticvabı Harkvny bunları konuşrken An. Snbahı '·atakta ,.eçirdim, '·arını zukluğu ytlzOndcn orta mektebin bl sene motör ve makine tamiratı üzcrln 

turakarak telefona sarıldı . Ve m. "' • 18 ~mda, orta. ikiye kado.r oku. 
B nabellanın hizi dinlemesi lı;!n lm. düzüne mendil ıslattım ve nezle rlncl sınıfından ıı.yrılmış bir genç, '-a aıuş, tanmDU§ mllessesererdc ve Ana.. de amell ve n:ı.zaı1 olarak ç~ 

7 otun ıılliho hanında olmadığıııı pıyı kasten açık bırakmıştı. Bu hoyntımı tehJikeı.·e kouacrık lıir Şl'"' 1stanbuldruı ehlıyeuı bir gen .. , ma.kine 
~rrrendlkten sonrn b"tü k d ki "' J doluda milbayaat ııııerindc, c;:.alışmış " 

ı
'ı>~Jls merkezlerine ~eı~r::ı~ın s~~ mük{ılcme genç sanntkôrı herhalde kil aldı. Jnk lı:ııın gazeteleri okudu Oirnz dakWo ve telefon vantra.lmdan tamiratı veayhut herhangi bir fabrika 

alakadar etmiş olacak ki derhal ~a. ve haber bekledık. Fakat anlaşılan geçmiştir? anlayan bir genç nz bir Ueretlc ~anı. da mo.kinl.sWlt ve eoförlUk yo.pmak 
f;tomobili tsrif etli ve EJyotun eş.. nımızu seldi fakat Jlnrkvnyın rfa polis Iııışka ı.·erlerdc nıecı;:ııldü. - Yarım saat kııdar. istemektedir. Adres: Kumkapı Muh -
3'Alini bildirdi. Bıı otomobilin der- "' ·1 aıaktadrr. ı:Muammer) remzine mtl -

,hal durdunılması ve Elyotun do sorduklarına ceYap vermedi. Perdeleri :ıçtıkt:ın !'onr:ı pencere- - Fazla değil mi? racaa.t. s!neha.tun maballes! tellt odalar 80 _ 

1 tevkif edilmesi için emir verdi. Bu vaziyet Jak'ın ve Standişin 1 den ~oldun seçenleri temnşaya daL - Hayır, belki de eksiktir. • Llseni.D birlncl ımııfmdan cıkaD kak No. 3 te lı".Y. Baprana m\1.raQ. 
l ;"Yine telefonla hnberrlar edilen Bler dönüşüne kııdar d ~m etti. Bun_ 1 r!ık, Ewcla cenaze otomobili ı;eçti, _ l\lün:ıkaşu ettiklerine kani mi. o1r (;'el?Ç ıuz. tıerhangt bir daire veya özer,) remzi.De mllracaat. 

·~e köşke kadar gelerek Annabellanın ~~na~~:~a 0~~~~be~:r:~~t ':!~~ ;~: d~~r:,l~~ı:İ~~n c;;:~~~= ~:;~n d~~: si~?Eh. ut öfkcı!en kuduruyordu. müessesede tah!!•llylo mlltenastp bir at.. nir '""-k '-nvnn• orta ı•-- .,
8 

" 
ınuharaıası vazifesini üzer'ıne aldı, " ı "' ~ ktaell ' ı ••ıo da tuır •S.V '"' ....... ~,,- • ...., • "• derken bana soğuk bir Allııhısm:ır- hen ~a ... aş ••avaş inlenıi .. ·e bas,!. - O h:ılde :ınlam:ıdıf!ım hir nol:. § ar ..... a r -a,... •' • nıver-'te talebcs•-- A"'vcn .... - ... .ı ... 
luven"eri elinde, genç kadının ... a. " " " Çaml ) mzın Q caat. 0

' ......., ,... v---
nıba~na oturdu. " Indık dedi, Fııkııt sinirlerine bir dı. Ye o ''akıt anladık ki hnyvanlıır t:ı Tar. Nasıl oluyor da iki adam ıca tt c m rıı. b.uswıt rnuu: zca dcrm vermek aaı.. 

Jak ,.e Standiş pavyona gitmek türlil hakim değildi, şapkasını eJ. suur bakımından insanlardan pekle otunır oturmaı kahve fcmlye ve • B1r bay, en lyt vekilde ve latent. mektedlr. (Fransızcıı derl!t) remzi.ne 
ıcin üçümüzü yalnız bıraktılar. di\'enlerini nlclı fakat ç.'lnlasını bir_ farklı değildiler. çörek yemeğe b:ışhyorl:ır'J Zlnı o- len yere gttmek ırurctUe matematik mUracııa.t. 

Dh·an üzerine uzıındım. Sandal de unuttu. Dudaklannda mulıakkf. Snnt dörde dol!ru Harkvny pen• danın hali böyle bir yeme içme ve rızlk dersleri vermektedir. AltBa. • • Use b!re devam eden bir geıııı; hu. 
:}esinin üzerinde dımdik oturmuş rnne bir tebcssüsle iki polis ort:ı. cerelcrimlzin altından geçti. Güldü fazlı seı:ll~iııe delfılet ediyor. Her- rayda LrueıJ apartımıuı 7 numarada swd fl.zlk ders! almak ıstem~ltteclir. 
p!qn Annabelliı hir söz söylemeden sındn giden hu kadını hllliı .ıörür \C içerı~e girdi. Yanımıza oturduk. lınlde sizde kırık fincanları, tepsi. (İ.T. eğlQ.n > müracaat. Ehven ncrcue dera vermek tsUyeııle. 

eihl oluyorum. ton sonra baıııı: ·i, devrilmll} und 1 vı ördunllz, • ~lcaret lşlcnnde:ı iyi anlayan, _._ ( '"• ,.,.,,, __ ) _,..__ n-ftftft., __ 
.Jı;ara lisUlne slsara içiyordu. ?ılOt- • ..,. w.. ~ ·~ m .............. w.w .. 
hiş bir baş a~rısından ıztırap çeki. Kapı hızın kapandı. - Misters Storru dedi, tcJefonda bunlara bııknrnk sahneyi nasıl in. fransızcıı, ve alma.ueayı çok iyi bilen • 18 yaşuıdcı man vııztycı...ııuı bo _ 
lordum ve sahahtnnbcri hiçbir şey Sonradan öğrendiğime güre n- işittiğiniz konuşma ile pavyona gi- !lavvur elmC>k mümkün olur! ve gUnde S.4 mektup dııktno yazabUe- J:Ukluğu ytlztlnden Usen1n b1rind ımu. 
yememiştim. Bir llihza sonra arka- nalıello od:ı hizmetri ini uyanrlırıı di5iniz ornsınd:ı ne kadar 7.amon (Devamı ı>ar) eek birine lbttya.ç vardn'. Taliplerin tında.o aynlmL' bir genç, re.smı veya 

daşıma doğru döndü.m: 1---------------.~------------------------------.--------------..c buswd bir mUe~de 1§ aram&ktadır. 
- Demek hiçbir şey s8ylemek Oı!.. mı~> remzi.De mcıracaat. 

emiyorsunuz. H i k ti u e •• ı .., 1 Nakleden: • 18 yaşmde., ak§:ım IUZ sa.nat mek. 
Annnbella acı bir tanrla. ~ o mega g MUZAFFER ACAR teplerl birinci mnı!ından. ma.ll va.ztye. 
- Siz, dedi, galiba sessizlikten tln1n bozuklugu dolayuıllo aynl~ 

Jıo~lanıyorsunuz. Şu holde size bir 1----- . bir b:ı.yıın, herha.ng1 bir mlle&3Ctlede ı, 
düşünce me\-ZUU ,·ereyim: 108.000 Doktor 1rınıı, o gece artık kara• .)acağı ailesi <le )oktu. Kudınlaı·',. inledi. Ona doktor getirecektııu. Bu, lrf oın hiçbir zaman hakkiyle anuıınktadır. (B, Itu1'la.kan) remz!De 
doların üçe kabili taksim olduğunu rını \"ermişti .. senelerdcnberi fikri. Oh bdınl:ırı hiç düşünmüyordu bl 11ıt!Yar nğlıyordu, irfanın l,albin. rnramıyncağı bir ze\"'kti. mllracaat. 
hiliyor musunuz? ni kurcalıyun düşünce ııihaycl son le.. hep ine numnrııyı \'ermişt.. deki insanlık hissi ile lıı:r:ıhcr nıes Doktor İrfanı bu düşüncelerden • Feıı fakfiltcsıne devn.m edeD btr 

- Üçe mi? birkaç ay zarfında hır sinir hasta "Kodınlar yalnız kendilerini düşu- lek hissi de harekete gelmişti. Bi tılandıran ıhU,Yarın sesi oldu: bayan, lise ve ortaokul kız talebeleri.. 
- 108.000 üçte lıiri 36.000 ya. lığı halini cJmıştı. Muttasıl ıliişOn • nen ve J,cndilerini se>eıı m:ıhlıi <· ran tereddütten sonra sordu: -· Ya bakılmazsa doktor? ~ehven nercUe f\zik, kimya ve mate.. 

JJ:ır. ('ç kişinin Darnle~·in parasmı ıniış ''C en sonunda knrarını 'er. lıırılır .• , tli)ordu. - Ncrrdc oltmıyorsunuz'! irfan derhal kendini topladı •• Bir :nıı.Uk deııııers vermektedir. (F'.K L 
•taksim etmek üzere karar vermiş r. ışıi: Kcııdısıııi öldürecekti. \ile resimlerini önünl! dizdi 'e: - Bunut.ın ynrım saat ıııe :ıfc ıJ,.i dokJkn içinde bütün benliği de- •) remzine mUracıı.a.t. 
~olduklarına eminim, Dıırnley bu_ G:ıyesiı:, bomboş bır hayatı ,,ır4 "\z sonııı ben de size iltihak ~1.. de, kuçük bir h:ığımız v r. az ı 15mışti .. şımdi onda )aşatmak i - • 18 yaşında, likmektcp mezunu bir 
hıun için öldürüldü, :rn.OOO dolar dı., niçin yaşıyordu~ niçin y:ışa • cesim 1,, dedikten sonra başkaları • urndıı c :ııruruz. çin yaşamnğa azmetmiş Jnsanlnnn bayaıı herhangi blr mUessescde l§ anı.. 
thıı.zı adJmlıır için hfiyfik hlr :senet nw1 isteyecekti? Gerçi .t:r dok:ı11 nın eline seçmesini isteınedilU b'"... frfnıı: hali vardı. maktadır. (B. Kusko~) remzino 
'sayılır. ve iyi bir dnhilıye mfilelı:ıssısıycl.. tün küçük effalArını, 3 :ıl;tı, nı ı • Bı>n dokıonını, dedı. IJu) ur.ın - Nıçın iyi bakılamıısın, dedi. mllracaat. 

- ?Jese!H Silas için... Fakat bu insanın ) :ı~ann1sı için k•ı tnnı:ımclı. gidelim, biran e,., el kıımızııı tc> 1 • B o eunde iki defo ı.enciı~ıni gör • Müteferrik: 
ı - T .ıbll- rı bir b'ebcp değıldır. Doktor, İrfıı- Plfının son kısmını totbiktcn h'lş ,. sinl' Lak:ılını. ıne!le selirım, siz de eliniz.den se. • HndmıköyUnde bulUn&ll he: OD beş 

- Fakat misters Kotesnaşa ge - nı dü~findürcn Ye öl::iruü se' e se\ c kn işi kıılnıamıştı. Ve otomobili orod ~olun kena • len ıhtlmamı gösterirsinız, mesc!e gtlııde bir lstanbulA lz1l.il gelen bir 
lince. kabul ettirmeğe kııdar götüren uı':' rm0l:ı h.ı :ıı. crok p:ılil:n ) ollıır:ı d '. kalmaz. On beş l irmi güu sonra in. senıı iyi bir kadID, veya ne§ci.l bir aile 

- MMers Kotcsnaşın ser\"eli iki çeık sebepler vardı: lluyatta kiınsı·. • lluıııolıili •· "I :ıman., • 1 ddnr. şall:ıh oıııı t.-skısind"n daha sıhhat- yaomdıı p:ın.s:ıyoner olmak istemek _ 
milyon dolardan biraz. fazladır. si lOktıı; beklırdı \'e dikili bir t~ J,ım uc;'Jruınun lı::ışınn doğru uçu • 1rCan, ~:ırım saat onr:ı t nııı, li d hı ne eli görürsünüz.. tcdır. <Pan.alyon) remz!n mtlntcaat. 

Bu mahirane müdafııanın nereye ş.nın olmasına d:ı imkün ~·oktu.. clu. Ort:ılık kararmıştı. lı lan, ölıhı guıcJ döşenmiş bir od da senic; • * 
1;itmek istediğini anloclım, aynı doktor olduğu için fccl hakikati d:ı. ile hayat, ohret ile düny.ı :ırasındc yat:ığının Uzcrine serilmi ş lıilop lrfan ölüme giden bir kndını Alclınnız.: 
ınmando Elyotu korumak istiyor. ha iyi biliyordu,. ı;vıeıımesine, ni !;almanın \"erdiği bir as:ıp yorgu•ı. yntıın bir sene k:ıdınııı JJ:ışındo ba· hayata döndürebilmek h:in cvvclu Aşağıda remlzlerf yazılı olaa 0

-

du. Hiçbir şeye inıınmamnkl:ı benı le yuuısı kurmasına ihtimal \·er-= • ıuğıı içinde dircksıyonu:10 nban . lıırıuyordu .. ihtiyorın ''kızım,, diye kendısinı dünyaya kazandırnıışu. ımyucularuuızın narulıımıa ~ 
ber J,u tarzda muhakemeye de\"nm nıiı.ordıı. Düşünmeden, vaziyetini 1111 ş, otomol>ile son sürati vern1i), a~lndığı i~te bu genç 1.adındı. Bir mektuplan ld:ırchıuı"'mlzdcn (p=ırar • " 1.n mukaddes bir nzife lşli~onnuş .. ft 
etmek lsteı1im: tııı.:dir etmeden bu 1•1lgınh~ı )81lt•. lıı··ı,·.·ı'·1 ]1:ırekeflcrle nınkincyı,· bı' köşe•IC dünyasından bihaber Qç ;p 1 ıarı u.;r1ç) bergtln ııabahtruı öğleye, " " " ibi hostnsını büyük bir lhtıınam a 1 - Yo Elyot? ğı tab.dırde yarın kendisini knrşı1 n. ıann.rak ölüme doğru uçuyordu. şındn bir yavnı bclıcklerile o~nu • tedavi etli. Bu arııdn kuçOk Nemıı- {il.dar \"C s:Mıt l'7 den eonm nidanın-

- Elyot heş dakikndn bir iş ya. ~ &cak , e ınahvedecel< olan Cıkıbetl Birden fenerlerin ,~ıklnrı altın - ~ or, se ini çıknnnı)·ordu. deli de kendisine olı~tırmı~ ve pek ıan • 
par ve 38.000 dolar kazanır. oıliyordu. Her ıockli dficünmüş, hıır 'l.ı lıe~ az Jıir ha ... ·ol ı::Jrdü ve ölüme Doktor f rfanın ruhuna ilk bu~ u, 

1 1 1 (1" • .Akm), (Se), (0.1{.), (Emekli). 
., " ' - " C\ mişti. btiyar b zı sece er a ~ 

Doktor Rantın gelişi bu mevzuda ihtimali, her hnli terazinin keresi • ı;tiderl\en haşk:ı birisinin ölümüne tesiri hu yarım nile levhası yaptı. ,·arıyor, doktoru geri göndermilor, (Aktntay), Leman Y.), (:Muhaberat),. 
devam eden konuşmamızı kesti. Jak ne koymuş ,.e neticede d:ılrn:ı o. sebebiyet ,·ermc'llek için 'nr kuv. Ve h:ıstasını ınun,·ene cd>Cr l"lmez Yemeğe '° )Sim •:ı alıkoyu)ordu. (Denk), <~ Aldoğan), (27 F.G.). 
onu telcfonl:ı köşkümfize cla~et et. lünı kararıııın ılaha agır ba:o;tıi;ı •• \Cfİ"·fo frenlere bastı, otomobil ı;ı-• ihtiyara S•lrdu: (Bahar ı;!ç ğl), (P. 1. 24) o(T.R.B.) 

" B:ıvıın l\lesudenin hasta ı tı ge•·ıp :t mişti. ı:;örruuş:u. işte bu sebeple caıııııJ tıklar kon::ırı:ık kuakludı ,·e ltJ..er - Bu küçük, kızınızın mı? " .. (F,A.l (AkytlZ) (H.N.) ( 'arıyıı.n) 
•· de neknhel devri haşladı· ı zaman 

Nnhız.lnrıına haktı 'e lÜzünü ekşi_ kıymak lıakkıııdaki karan katiy~t foı!!t. biri kenet .t:ıki hcn.lcğc E?ıı in - Evet doktor b y.. 1 <M. Jo ıtır) A. Bay .Ahmet) (Ful) 
- artık doktor rfan nilenın en ... akın terek derhal yııtağa girmemi emret kesbetmişti. Filhakika intihann e'l ··~ <lur~ı: Trf:ın b·r kıız1 \llJP r,1 • - Babası nerede? " r:;:.; d d ) Saat) (G. Mine) (L.K. 71)\ 

ti. Annabella başk:ı bir sigar:ı yok. nlçakca işlenmiş bir cinayet oldu • m:ıılı~ıııı görme.< it.i:t otoınohilden Babası mı? dostınrı anısında lCr almış bulum·. (M K.A) (Ku§laltan) (S.B. 12) (.İ§) 
- ı •· 1 1 d lordu. Zamnn zaman hrıı.·:ıtı J,arnıı tı; elleri titriyordu. Yüzü o kııdıır ~!lnU biliyor, fakat L:itün om:-,• inince ııtır yüzlii bir ihtiyur rı ırnr lıti)·arın sozler :ılınıştı: " tHayat 4) '(GUnC§li) (M.A.A..) (T.t.l 

sarı o kadıır bozuktu ki doktor lıir müddetince gayesiz )"aşamanın d.ı - şılaştı. Znvalh odam suçlu ı;ihi l1ır Onu kalbellik doktor bey, •.n• 1 k görüp eski kıııı:ı düşüncelerine (F.guluna) (KU§kort ) (S.T. !:) (Va.. 
spirin almasını teklif etti. ha a"'ır, d"ho tahammülsüz olduitı• 1• f d d di. Kızım dul, ".·avru u "'etim kaldı d ldığı zamanlar üşcnmı)or, enn tn~ 55) (T.1 T,'...,,,una) (H&V!'lt 4) 

0 ... "cnarı :ı unı:ror u: f " lkı buçuk saat mesafede bulu~. n ...... ""'t>.., OT-

- nir:ıı eter ots:ı d:ıh:ı iyi olmo1 na hükmediyordu. _ Affedersiniz heyefcndl, dedı. Doktor irfan nzl:ı bir şey sor • (Frnıısızca hocası) (H.Ö. Sevimli) 
:or.· • k' d ı bu bağ evıne ve burada esen "tc:ık mı? Ölum karnrını \erdikten son:.ı Dalı:ıındım olomobitınizin getditiını mı.ıdı ve es ·ı o ;tor halini takma.. (ll'.K.M. 9) (G. ?ıL) (Türkekul) (llı.. 

k aile yuvasının temb; hava ile tr.k • Söze karıştım: şekil lıakkındo günlerce düşünme. FJÖrmed!m. :ı · ciddiyetle: tıyaç) (Turgut) (S.V.) '(Azı.111§8Jnn) 
- Eter hulamanı fakat mutfakta di. Küçük bir otomobili '\ardı. Hu frfon ~:ışırmıştı. Kendisi af dile - Kızınızın hnstnlı{;ı rnfihim b'r rar halnto ı;vdet edbor, kendini i-

J.:onyak vardır. otomobıl ile her nkş:ım gezme ' çı \ ecek ,·aziyetteydi. İhtiyar karşı • şey degıl. Jedi, Ancrık fyl rı:ıkılm:tk :ri hissedıyor, l\Iesudenin şcfkııt Ye 
AnnRhella s:ıktn bir ta-nrla: k::r, çok uzaklara ''Yomun,. soli: • "tndo boynunu hükmüş devam edl. \"e sıkı bir kontrol ister .. üşütmü", minnet doin nnzarlan ve Nemide • Şehir Tiyatrosunun 
- Teşekkür ederim, mııkabek. ıılin yakınına kııdar gider ve y' • :.ordu: zatürree olmuş, bakılırsa mııhak nin oyunlan, masum çı 'ıklnn sa • IJJlıı'ı~~ Akşıım 20JIO da 

inde buhındıı. ~füafirpervcrliğini. hm dönemeç yerinden aşağıda kıı. - Çok dalıtındım .. ncele şehr<ı kak kurtulur, bakılmozsıı... l e~inde ruhu hafifliyordu. l 1 DRAM KI~"DA 
zi .;ok \uiistlmaJ eltim. hın gölün emsnL"z manzarasını sry yetişmem lıizımdı .. düşünüyordum. "Ölür,, diyemedi.. çünkü o ondu Doktor irfan ayl!lrca bu sıcak ı ~ı YDae~vıa.drıgım.. ız 

Doktor Rant çok f'ODI sıkılım redcr t'e h:ıyo:ını düşünürdü. f )le Otomobilinizi görmedim .. acnb:ı şeh gözüne bir köşede bcbeklerlle SCS· ıle )"U\Q ının samimiyetinden i r. '3: 

bir tavırln cchinrle'ki ,·iski şişe ini 3!iıme kn•ar verdikten sonr:ı ken • re daha ne kııd:ır 'ar. IH'ran evvel siz oynı):ın l'':ılru ilişmistı. Hıı)ır f de ellı ve bir sün bu yuvad:ı "kcıı 
uzattı, kadın bir erkek gibi viski}i disini otomobili ile hu uçurumdan oraya \Rrrııam Jiizım. lıu hasla kadının olmemtsi luzım • ılisi için kendllif:iinc!en h:ır.ırlanmı, J l ROlIF..Dt Ki l>A 
sodasız başına dikti \"e l"nnaklarınn a~ıığı~ :ı bırakm::ığı T'C parçnlanaral\ Bir saat ~onrıı oliınıe ka'i uşııcak dı, cünkii lıu kndının ha}atln lılr olan :rerc geçti, Ncmldcli "yav • Bugün GUndQz u de: 
hlr parça renk geldi. gele gömülmesi en muvafık inli - olan irfanın kalbindeki insanlık ga~ec;i, yetistirmelie m cbur oldu. rum .. diye bnğnnn b:ıstı, fesude) i ÇOCUK OYUNU 

Doktor ~·ııto~a girmeme \'ardım har ~<'kli olar:ık J:~hul etli. hisleri öhnemi.,ıi: f,iu 3a-.rusu vardı. G:ı,ri ıhlı~ari de bıış!m cocuklıın olmıync:ıi1ı fık. Ake:ım 2030 d:ı· 
ellikten sonrn çıkıp gitti O ,·nkıt O ak~am kararını tatlı:}. "tmcğ - Şehirde acele bir Mniz. vtırso yine kendisini duşunclü.. hnlnlta rine alıştırdı. OY 
ya!:ıktan, merln nezor('Ji altınıh !ı:ıı:;Jamnzdan en·el odn:ı;ına çekllti·. sizi otoınohilimle söıürcyim.. ~:ıyesiz oldurtu için ölmek istemi • Kopmnk üzere olan bir Jııı)nt i • UN iÇiNDE OYUN 
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