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İn~iliz tayyarelerinin 
rind{' "\"' işareti hnlfndc ~·aptık. 

ları bir giisteri;:. uçuşu 

ANADOLU 
AJAN iNiN 
Beri in 

muhab~ri 
liavalf bir bildiriyor 
Suikast 

Iranda 
Şehinşahın 
idares1ne 

Kimse 
1 ı- aldıramaz 

'"':ıda, bugünkü idareyi dU,ttr. 
~ llk&adıte bir aulkast ha1.1rlaıı
~ dair et•ııebl ajanslar bir pyia 
~ llfıJ lar. Bunun bir p)iadan lha.. 
llııt Ufuııa dair resmi lran ajansı 
~~~lnı katı gljrml)en lrr, tran 
~ 11Yaııetıne, terakk' ' e inkişaf 
~~r gö7. atmalıdırlar. 
~ Aıa Haz.rf't• Hümayun 
S 1 l.ran Rıza Şah Pf!hlevl, ı.. 
' el,. aldığı gtındooherl, bfiktil• 
~~rjlaJ aayestndc 1ranı büyük 
~ barnıeıertle, şhndlkl ylıkseK 

' tırkannııtır. 
~Ueu. bir dm1et reitllnde 
~ 1 lbungelm bütün .ıuezl • 
S"'•lrıoo toplamı5 bu yüksek 
~ '9'ı OllUll •kurduğu ldal'f') i 
~ ,.e ıııa:vmaktadır. 
~""- '.Pflfıle~ ldanoel. mille tin 
~ hı. •lrıınl.ttr. 
~I klJncla.n bir &tılkut haberine 
'1ıı bt ~lfimh g-lbl bu habe 

''~ lıllcun hulll181 maksatlar 
". tııt'~ Clkanlmıe oldu~ ka-
~ ~~ketlrıe bugünkü miimtaı: 
~ l'~ bu yflk~k Öndere mln
~ ~ buıunan kardeo lranda bir 
~ hile, Majeflt~ln lrurdııtu 
,, 9'.ılkatıt yapabileceğini ula 

t edenıeytL 
H1KMET .MtlN1R 

buıgarlara ilhak 
olunan 

laşoz 
&dası 

~anıvor 
l>rı~ (.\...ı..J - Or• a:ıanıı bildiri. 

~ıltıı "ırııı 
'ıı tıı. lllarda Bulgari.atana Uhak 

§oa ad 
-...,. a ıış onnanıarmda bU. 

Uc\amı 2 Del •Yfada 

Varşovada 
hır çıft 
kundura 

100 liraya 
Bir öğün 

yemek 

10 liraya 

4 ırrava 
_. l'll71SI 2 rıct &aylada 

Ana karaıada 
çocuk ağlar mı 'I 

Kayserideki hadise dolayısile 
Meşhur çocuk doktorumuz 

Alı Şükrü Şavlı'nın 
muharrırimize söyledikleri 

inailiz 
ordusu 
aittikce 
bOyUyor 
Çevik bir 

taarruz 
harbine 
hazırlık 

Londrn, 18 (A.A.) - !ııglltercdeki 
ordu nezdinde bulunar. Röytcr ajansı.. 
nm harp muhabiri bildiriyor: 

Gittikçe btlyUmekte olan İngiliz 

ordusuna ait yüzlerce tank manevra. 
lar yapınak, bilhassa "serl bir taar. 
nız,, hareketinde bulunm.,k üzere tn. 
gilt.erenln cenup sahillerindeki ovala.. 
ra gönderilmiştir. Bunlar "Valenti • 
nes., tipinde 20 tonluk ve ''Mallldas,, 

tipinde 25 tonluk tanklardır. Sert olnn l 
bu tanklarm zırhları kalındır ve plya. 
de ile işbirliği yapabilmektedir. 
~ Devamı 2 ncl sayfa.da 

ingiliz 
Vorspayt 

ZlfhflSI gü
vertesinden 
hevbetli 

bir 
manzara 

• 

ÇOrcil 
fngiltere
ve dOndO 

--<>--

Mülakatın 
gizlı tarafları 

parlamentolarda 
konuşulacak 

_... Y&zr!ll 2 nd 8&yfada 

1 inqiltere 
Rusvava 

Yeni bir 
kredi daha 

açıyor 
---0---

Moskovada Uç 
devlet arasında 

yapılacak 
kont eransta 
MDhim 

kararlar 
alınacak 

Askeri 
malzemerı in 
miktarı ve 
geçeceği 

yollar 
Giz 'i 

tutuluyor 
Londra, ıa (A.A..) - Cumartesı 

günü Moskovada tnguı. büyük elçis 
Sir Stafford Krlps ile dış ticaret ko • 
mlscri Mikoyan tarafından imzalanan 
Ucart anla§ma günün en mUhim si. 
yast Mdlı!esidir. 

Bu anla§ma hakkında tcfsiratta bu. 
lunan Tayml.s gazetesinin siyu1 mu. 
harrlri diyor ki: 

10 milyon sterling ilk ônce küçük 
gözUkUyor, çUnkil İngiltere bu meb. 
lağm iki ml.ııllnl hergUn harp ihtiyaç. 
ları lc;in ııarfetmektedir. Maamafıb 

Sovyet Rusyanrn ihtiyaçtan çoğaldık. 
ça kredi miktarının da arttınlacağma 
§ilphe yoktur ve hatt.A 1ngilure ile 
Sovyet Rullya arumda lT'.klpf ede • 
cek olan çok büyük iş hacminin an. 
cak kllçtık bir kuımma t.aı:.sia edilmek 
tlzcrc daha mühim bir kredinin de 
verilmesi mutasavverdir 

Sovyet Rusyaya ihraç edilecek İn. 
gDtz mamulltmm bedeli Sovyet Rus. 
yadan ithal edilen mailer veya pe§iıı 
para Ue ödenecektir. 
s~tıer, parasını veremiycceklerl 

İngiliz ihracatını, krediden istifade 
etmek suretlle ödiyecek!~rdlr. 

Zannedildlğine göre, yakmda Mo~. 
kovada toplanacak olan üç devlet kor. 
ferlUlBI esnasında alınacak tedbirler. 
den 110nra İngiltere ve bl.rle§lk Ameri
kanın Sovyet Rusyaya g~nderecekler 
ıevazımrn İngiliz Rwı ticaret anla§. 
maamda zikredilen miktarı apcaktıı 

Sovyet Rusyaya yapılacak yardım. 
d& Maa tutulacak ~y, n~al! anlaoma. 
Jarm metni değil Rusların ihtiyaçları 
dır. 

Amerika ve !ngllterenln RUl!lyay1 
gönderecekleri malzemenin miktarı 

askerl bir &r olduğundan il§& edile 
mez. Bu hususta fazla tafsllAta glrl, 
§ilinıe maızemenln geçf-ceğl yollru 
~ Devamı 2 ncl •yfacla 

Kadıköyde bir hırs~z dolaşıyor 
-= ~ ,_,, --. - .... -

Cebinde 100 lira ile 
bir pantalon çalındı 

Bir apartıman kat kat 
1 

soguiarı 
W"" \ azw • od •ytiıacb 

0 -

ı, 
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ana karnında çocuk ağlar mı? 
Gazetelerin bildiı dlğint' göre Kay. 
ride şimdiye kadar görU~mf§ bir 

h ulls c reyan etmlştır. HAdlse şu • 
hır: 

Kay rıntn tanınınıo Ermeni alle -
terinden birine m,.ruıup bir kadın ço
cuk doturm k Uzcredlr. Gcçenkrde 
rnlab tık o r nıecl te otunırken bır 

ocuk a lan. sı ış tllmış. sesin nerden 
eldlğl arn tınlmca, bunun kadının 

<Brnındıın g ldlği 'lie kadm hareket 
ince e uı k sı dığ\ gorUlmUştUr. 

B ı a.:s bir çoruk ağlamasına benze_ 
nckteym~ 

V \k h ıtU 1 '>!r vıll'ıyetm ağzında 

a k r. • ı çln çok mühtrı dir. 
Hız: de knrllt:ı ill"lze bu yolda dahıı 

e slı mnı{Jmat vermek Uzere meş.. 
nur h klmlertmızden Ali ŞUkrU Şavıı 
le bir konuşma r pt.rk. Hı:kimlmlzln 

de<.! ğın gol'\!: 
"Bu gibi vaklll.r zannedildikleri ka 

Anadolu ajansmm Berlin 
muhabırı bıldıriyor : 

U rllıı, ıs ( .A.) - .\nndolu njıuı. 
ııııu hususı nııılıubiJ"I bildiri~ or: 

\"nr md::ı kısa bir mJddet kaldım. 
· hriı t mıımlyle manz~rasmı değiş. 

tın:n m hlm ha.ııarlara rağmen hayat 
ldloını lrnı§tır. 

\' O\ adak! mUşkUıat bilhassa ınşe 
l undt ndlr. FiyaUar d• ~tli ytlksel 
mi Ur, Bır çift ayakk bı yllz TUrk 
llra .. ı bir yemek on TU,.k lirası, bir 
p k t algara dört 1'tlrk lira.f!ıdır. 

h r bUvUk bir ııskcrl garnizona 
~ı:ıyor. Halk her türlü işbirllğin&m 
imtina etmekte ve yüksek halk taba. 
kaaı general Slkorskl hUkQmeinc iti. 
mat eylemektedir. ButUn Polonyalı 

kadınlar matem taşıyor. Lokanta ve 
kahvelere gid ıller mClnhnsınuı l§gaı 

kuvvetleri meruruplarıdır. 
Varşovadıı. kuvvetli bir propaganda 

yapılıyor. Fakat Polonyalılar da mu.. 
k :bil propagandalar yapıyorlar. 
Vnrşovnda 30 TUrk vnrdır. Bunlar 

b llerlnden memnuniyet göstennJşler. 
dlr. Bir Türk fırını şehrin lçerlsiııde 
mllhUn bir rol O)'.,Ilamaktadır. Fırın 

hibl büyük takdirlere mazhar ol .. 
muştur. 

. 
800.000 yahudln1n göz altmda tu • 

tulduğu Gettoyu gezdim. Getto §ehrin 
ortasmd:ı bUyUk bir mahalledir ve dt.. 
kenll tel örgilleri ile cevrtlm.l§Ur. Al.,. 
m n ııskerlerl ve Polonyalı pollid r 
k p:yı ııcz~t altıncf3 buluDdurmak .. 
la r. Gettonun kendine mahırW! bir 
bü.klimet t.rnmvayları, taksileri ve r. 
lckt.rilı: santralı vardrr. Sokaklarda, 
kDllannda Davudun haçmr ta§ıyan 

nsanlar ka~maktadır. Her tipten 
ve her sınıftan in8anlar görlllınektc. 
dlr. Bunlar Gettodan çıkamazlar. Fa. 
.kat harl~ten slparişler alabiliyorlar. 
BUytlk bir sefalet vnrdır.Bllbruısa. ia.. 
~ vaziyeti çok karl§lktlr Herkes so.. 
kakl rda yatıyor. ÖlUm nisbetl yük. 
S<lkllr. HergUn Uç :>1lz ki§lnln öldüğü 
tahmln edlllyor. 

Arkadaşımız Nihat 
... 

Koçyiğit evlendi 
Muharrir arkada§unız Nihat K<>e 

yiğitle Güzin YörUtgeniıı nildUı ınt' .. 

rnsimlerl bugUn saat ı.t,80 da Emı.. 
n!SnU ev! 1me memurluğunda yapıl. 
ll1 tır. 

Merasimde gazeteciler \"e lk1 ta 
ra!m d03tlarm bulınımuştur. 

Yeni evlilere saadeUer ve uzun 
ömfir dılcrlZ. 

dar eııteı-csan .ieğ'ildlr. Çocuk, ana 
karnmda ağlayamaz, yalnız es çı!ta. 
rablllr. Fnknt, ses çıkar çıkmaz ölür. 
Çünkü çocuk ana rahminde bir su ı_ 

çerlslndedlr. Binaenaleyh çoeuğ'un. ağ. 
lamasına, yanı ciğerine hava gıtme. 
eJne tmkt'm yoktur. Fal.tr.t meşime 

zarının tnhallUsU ve kordonların için.. 
den geçen kan, ana kalbinin dara bani. 
le, çocukta daha doğ'ruııu, ıına kar • 
nmda hır ses çıkarabilir Yahut ba. 
ğıraaklardııkl gazı rm da l'm tşte da.h 
lı olablhr. 
Hılkat garibeıerı içınde ıılmdiY': ka.. 

dar ana.sınm kamında konuşan görlll 
meml§SC de l§llldmlşllr. Bunun sebebi 
söylediğim g biılır. Yakanın Kayserıde 
geçmesi çok şayanı dikkattir. Çocuk. 
ıarın annlarındnn tUylU ve çene teşek. 
külltı tekemmlil etmlye baıılsmı~ ola. 
rak dişli cl<>ğduklnn görUlmUştUr. 

ÇI. E. 

Kadıköyde hır hırsız 
do laşıyor 

Zabıta, son 1.amanlarda Kadıköy 

civarında bır kaç ov! ao)'an yaman blr 
hırsızın izi Uzerlndcdir. Yaptığımız 

tahkikata gôre bu hııı:ıız bundan bir 
müddet evvel Kadıkbyde Moda cadde. 
sınde yt>nl Figllr sokağında 15 numa- 1 
ralı apartımanın blrlncl katma gUpc • 
gOndU:ı: \'c <'V .sahibinin de evde bu. 

lunmıısınıı. rıı.ğıne.n kcndi'iinl hissettir 
raed n oebindc yüz lira bulunan bir' 
pantalonu ç lmıııtır. 

Ev aablbl pantalonunun ve yllz lira 
smm gUpegtıııdUz yok oluverdiğini 

görllnce hem n polise haber vermiştir. 
Anı.dan kıs bir zıımnn geçtikten 

sonra gen ynı apartımanm bu fer 
ikinci katı da gece y rıııı .ııoyulmll§tur. 

Bu lklncl vakıı.yı da. aynı hırsızın yap 
tığı kuvv Ue muht meldir. Fakat bu 
yn,man hırsız ikinci evl o kadar usta. 
lıkJa aoymU§tur ki, nereden girdiğini 
ve na81l çıktığmı etmek bir hayli 
güç olmuştur. !Bu meçhOl hırsızın el • 
ölvcn kull ndığ'r dıı. sanılmaktadır. 

Çünkü pa.nnak t.zrerl bulunmamıotır. 
Soyulan lkincl evden oldukça kıymetli 
mnoevherat, i'otoğrnt makine81, ku • 
m ft ayakka.bl gibi yler çalmmı • 
tır. 

Son d da. gene Kadrkö)'Uııdc :MU. 
bUrdar mahal! sinde zengin bir Ermr. 
nin evi soyulmutlur. Bu l~l de aynı 
htrBUIQI. yapb#ma muhakkak nuarlle 

balalmaktadır. 
Za.bJta.nm elinde kuvvetli del(ller 

mevcut.tur. Şlddelll takip edilen hır • 
7.ı.sm blr zamanda yakalanacağı 
§UpbealzdlT. 

ingiltere Rusyaya yeni 
kredi açıyor 

... B&ftaf'llft 1 ııcl ııayfada 

hakkında <IU~na mftlfimat verllebl. 
ltr. 

Taymls, lngtıtere ile Sovyet Rusya 
arasında mUbad le edilecek mallar 
bakkmda etraflı malQmat vererek 
tngDterenin Rusyaya kauçuk, kalay, 
clmu ihraç edeceğini ve Ru.syadan 
plAtln, kerettte ~e keten ithal edece • 
ğin1 eö;yıemektedir. 

ZAYl - Fakülte idaı-e•lnden aldı. 
ktm ,ebeke kartımı kaybflt.tlm. Yeni. 
ıdn1 çıkaracağımdan ooklınln hUkmll 
yoktur. 

Hukuk fa:&diltaılnden 6747 
ıoi uret.ttn Sıuat1ayeıı 

HiS VE AŞK ROMANl 

Dı)'e düşilnülUr. Fakat heyhat, 
görü~orsunuz )a. Aşlm bu kadar 
<>k ; ri bHe kendisini dü ünüyor. 

Gamsı-.ı:lar köşküne gelml§lerdi. 
Guneruıı ilk ışıklan köşkü aydın
ı tl) ordu lbra.him geriden otomo 
1 ld o inı1ı, .Meliha ile biıkaç a • 
dı ttı. Kndmm içinde o zrunan:ı 
k ar hiç hissetmediği müthiş bir 
ı tırap vnrdı. Fakal aldanmıyor • 
du, bu his aflk değildi. Esasen 
M hı o zamana kadar scvılme-k, 
her an sevilmekten başka bir 
h le sarsılmamış kliısık mfınada 

kı nl marnı.~. anlamışsa. da mL 
nasız bulmuştu, Mf'llhanm bUtün 
ha tı his! ı ini tatmin ettiren ha 
r t ı a k mnceı alarilp doluydu. 
H r vım ıı ·ç.n sevilmek ve guru-

tatmin ettirmf'k ıst.emişU. 
ı.ınerek İl)rahim Kerime baktı 
khı Jnn unları geçirdi: 

- Acaba onu eoh bir d fa ll ... 
s m nıi? Son hlr dPfa kendim ko 
IR :ı at ım mı? Hayır lıa •ır •• 
B ı bir hareket ol _ 

gits;:ı. Dile-1 •I 

kadmwm gitfiln, Ben daha gen • 
cim, güzelim. lbrahimin yerine 
bir b ası hem de daha iyisi ge. 
lcbilir. 

Ve bu kararı verdikten sonra 
elini uzattı: 

- Allahaısmar'.ladtk İbrahim .. 
Dedi. İbrahim Kerhlı 1il.riyor _ 

du. Bir an için Mrıliha, thrahim 
Kerim üzerindeki 1 Pairini, hli.ki -
mlyetinl ölçebildi. ÇiinkU Meliha 
elini w.ııttığı zaman lbrnhim mağ 
liıp, harap bir bakışla bu güzel e. 
le bakmı • sonra eli tereddütle a.. 
vuçlnrı içine almış, bir miiddet 
srklıktan sonra Utriyert'k dudak
larına doğru götürmüs, ateş gibi 
yanan dud klannı bu küçük beyaz 
E'ller Uz rlne koyınu , ıbadct edL 
)onmuş gıbi başını lğmi ti. 1-'akat 
bru mı kaldırdığı znmnn MC'I hn 
C mal karsısınd ı 1hralıım Keri _ 
l'l'ln fE'vlrnlıide s:ıkln nldı ğunu gör 
rı • tU. Her şey gecrni~ti. Fırtına-

' a tlntmış, gemisini kurtarmt"lı. 
- .A llnhaısmnrlndık, ~teliha ... 
JX-di ve uzaklnşt.ı ... 

Japonya 
Sovyetleıe 

hücuma 
hazırlanıyor 
Çımq • Kıng, 18 ( A. A.) -

ITö}ter: 
lvi malfımat alan mahfiller, 

Japonyanın l'zak Şarktaki Sov· 
vet ordusuna taarruz etmek 
~iyetinde olduğu hakındaki ve 
Çung • Ring ile Vişi hükumetleri 
arasındaki siya i münasebatın 
bozulmasını naznrı itibara ala· 
rak. Jnponyanın yakında oyunu. 
nu açiğa vuracağını tahmin et
mektedir. 

Çin menbalarmdan gelen ha
berlere göre, Japonlar, Binnan
ya yolunu kesmek teşebbüsünde 
bulunduktan takdirde, Çin'e bu 
yolun müdafaasında yardım e. 
denilmek için. İngiltere ve Birle· 
§İk Amerika şimdiden Hlzımge. 
len tedbirlri almakla meşguldiir. 

Burada bildirildiğine göre, t n
giltere, Birmanyada 8 büvük ha_ 
va ü U ve Rangoon'u, Yunnan 
eyaletinin merkezi olan Kun
ninge bağlayan yol. Japonların 
bombardımanma uğradığı tak. 
dirde Çinlilerle irtib:ıtı muhafa
za etmek maksadiyle, Birman_ 
yanın şimalinde üç yeni yol inşa 
etmektedir. 
Japonyanın Siyamı taz.~·ik 

etmesine rağmen, iyi malumat 
alan Çin mahfilleri başlıca J a
pon hedeflerinin Sovyet Rusyaya 
taarruz etmek olduğunu iddia e· 
diyorlar. Aynı mahfillere göre. 
J ponya halihazırda Hindic;ini 
ve Siyamda gösterdiği faaliyet 
sayesind kendini İngiltere ve 
Birleşik Amerikanın muhtemel 
bir müdahaleeine kar§ı korumak 
istiy()l". 

Tahmin edildiğine göre. Ja
ponyanın cenup denizinde büyük 
mikyasta harekatta bulunabil
mesi için a arf 200,000 kişilik 
bir orduya sahip olması e17.em
dir. Halbuki, şimdiki halde Hiq· 
diçinide bulunan Japon askeri. 
nin miktarı ancak 50,000 dir. 

İng iliz ordusu gittikçe 
büyüyor 

Ba!ibl rııfı 1 ncl Myfııdıı. 

1ngllterede halen muhtelit tipte 
kuvvetıl tanklar imal edilmektedir. 
Bunlar me ·anmd:ı bilha~ kudretli 
"Çörçll,. ve Covennentors.,lar nazan 
dıkkali c lbetm kledlr. 

YUk&ek rUtbell Norveç z.ablUerinöcn 
mUrekkop bir bey t tıe3ltlrmda gene
ral Fle.lscher bulunduğu halde iki liva_ 

nm iştirak ettiği talımlcrJe hazır bu. 
lunmu9lal'dır, 

lıllc!ruz nıUııtevıner tanklar ve zırhlı 
arabfılarln 1ngtltcrenln oonup sahiline 
Uç noktadan karaya çıkmağa muvar. 
fı<k olduklarından mUdaf11.a manevra. 
ııe mükellef oıan liva bu kuvvetlere 
l<aroı gitmiştir. Den11.e yakın bir me. 
sa.feda bir tank muharebesi başla -
mi§ ve her lkt taraf da yüksek bira. 
razlyi ele geçlrmeğ'e gayrtt etınlştlr. 
Bu arada mUılev111er buı muvatta • 
kly.etler kaydetmişler V.3 blr nehri 

mUdaCaa eden bir piyade müfrezesi 
bir duman perde.sinin himaye.sinde 
yalda§Dlq olan mUtearrızlann ant baıı 
kınına ıığrem~tır. 

Vll 
Hidayet hanem Melihn Cemalin 

muntal'.8.Jil bacaklarını, güzel yu • 
varlak kalçalarını oğar.kc.n: 

- Siz hiçbir zam&n ilı.tiyarla 
mryacakemrz harınnefendici • 
ğhn, diyordu. ÇXinkü gtizelliğlniz 
yerinde iken kendinize bakmağa 
başladll\tz. 

1''akat bu Meliha Cemale kafi 
geldi. O iheı· zaman için kırılabi • 
?eco:k, ih tiyarlı'kla. ha) ır olgun _ 
Jukla boa;tılabilece-k bir giizellilt 
değil genetiğin hakiki kudretini 
temsil eden at şli 1bir varlı'k, tabii 
ve kuvvetli bir gllullik istiyordu. 

Yolunun üzerinde ra.cılatlığı kim 
Relerin en znvallısr, en dUşkünü 
bile başını çevırlp heve.<Ue ken<l . 
einc haksa, hnıirin mart aymda 
bitmez yağ:mun.uıcı. yakalanrp bir 
köşeye sığındığı zaman etrafın • 
da.kilerden birinin, hattiı alelıi.de 
küçük bir eatı<:ınm bile ''Aman 
yavrum, n<' şek~r şeysın sen .. de
diğini duysa, bu iltifattan bilyilk 
bir· zevk, sevi tikten sonra duyu • 
lan tatlı ve dinlPndirici yorgun _ 
luk gıbı hır his duyıu'dr. 

Artık Muhterem Akının arka • 
da lığın tahammUI edemiyor, o • 
nun vuzilndf' gittikçe derinleşen 
hatları gordilkçe ftaabı bo:z;uluyor. 

- O d nıh \'Ct kırk beş yaş. 
lannda v r yok. Yani benden on 
yas kadar bU~ ilk. On yaş., Bu o 
kaılıı'r kısa bir zaman ki... 

Dıyc di~Unü)ordu. J>azaıı da b•ı 

Moskova ' O 

feransında · 
ın]İltereyi Lord 

Baverbruk, Amerıkay ı 
Hopkins temsıl edecek 
l.oıııJra, 18 (A. A.) - .Mosko • 

vnda bir konferansın toplanma.'II 
hakkında Ruzvelt ve Çörçllin yap 
tıklan teklifin Stalin tarafmdn.n 
kabul edilmesi Uezrine, halihazır. 
da Londrada bulunmnkta olan 
lord Beaverbrook'un Moskovaya 
gidecek olan İngiliz heyetine ve 
Reisicumhur Ruzvelttn hususi 
mümessili Harry Hopkinsin de A
merikan heyetine riyaset edeceği 
zannedilmektedir. 

Varım milyon 
liraya yakın 
zarar veren 

Yedikule 
fabrikasında

ki yangın 
Dün geceyansmdan sonra Ye

<iikulede büyük bir yangın çık

mış, ikı fabrikayı tamamen yaktık 
tan sonra sabaha karşı söndürill -
müştür. 

Yangın, Yedikule .. KazJıçe§llle, 
Kirişhane 80kağmda 11 numaralı 
M. l{cmal, Sfireyya paşa, l<'alıret. 
tin ve şUrekanuı. nlt idrofil pamuk 
fabrikasından saat yarnnda çık -
mıştrr. Fabrikn dahilinde pamuk 
ve kimyevi maddeler bulunduğun. 
dan ateş süratıe genişlemiş \"0 bir 
anda fabrikayı tamamen sarmIŞ
tır. 

.. F'abrika bekçisinin y ngmr haber 
verme i üzerine 1''atih ve Balur • 
köy itfaiye gruplan derhal yan -
gın mahalline gitmiş, fa!kat bu 
müddet zarfında da fabrikadan 
yükselen muazzam alev &Utunları, 
ayni çatı altmdn bulunan bitişik. 

teki 9 nwnarnh F\ıat ve r,Urekisr. 
na ait Santral mensucat ve iplik 
fabrikasına da sirnyet etmiştir. 

ttroıye gruplarmm bUyUk gay
retler sarfetmf'sine rağnıcn her 
iki fabrika da tamamen yanmış, 
diğer binalara sirayetine meydan 
verilmiycrek söndUrtilmi1!1t.Ur. 

Yaka etrafında zn'bıt.aca tahkf. 
kata başlanmı a dn henüz yan -
gının ne suretle c;ıkmış oldUe.~ 
anlaşılamamıştır. El ktrik konta • 
ğından çıktlğt s:ımlmnktadır. San. 
tral mensucat fabrlka.sı 400 bin 
liraya, idrofil pamuk fııbr'ka.smın 

da 80 bin lirnyo. sigortalı olduğu 
ve idrofil pamuk fnhriknsında da 
50 bin ll:ra kıymetfnde mal bulu~ 
<iuğu anlnşdrruştır. 

T aşoz adası yam yor 
Ba,taraft 1 nol sayfada 

yük bir yangm çtkml§tır Bulgar n~ 
zareUnln bildirdiğin göre bin hektar
lık orm11.n harap olmu tur. 

.A teşt sön<IUrmcğe memur edilen as.. 
kcr kıtaları gUııl rce süren gayretle. 
rlnden sonradır kt yangını tamamlle 
tahdit etmcıte muvaffak olmuştur. 

Ha&ar pek bUyükUlr. Yangmm şiddet 
ll sıcaklard!\11 çıktığı zaıınedllmekte_ 
dlr. 

dü..~ünUşleri kafa.qmdan çıkarmak 

fikirlerine Böyle bir istikamet 
V••rıne'k jstiyorJu: 

- Hayn-, lben genç kalmak is • 
tlyorunı. Diğerlerine benzemek 
istemiyorum. Hcıicesin benim i _ 
çin: "her dPm taze,, demesini ar. 
zu etmiyorum. 1 l 1 rl 

Hem neden Meilha için böy!e 
düşünsünler .. Kimse onun haldki 
yaşını hilmiye<:ekfi ki... Meliha Ce 
mal güzeldi, genQti, hatta otuz 
ya ında bile göıilnmlirortlu. Daha 
senelerce de kendini otuz yaşın.. 
dn gostcrebllil'dl. Otuz yaşı bile 
kendine çok buluyordu. iB!r an i
çin gen~ kı:r.hğr, BilyUka.druia ge _ 
çirmiş olduğu bir o.y, Esatla yaşn 
dığı müthiş hararetli ~ler!, Me. 
liha Cenıuı tekrar o g\inlmi ya • 
şnmak, tekrar ayni heyecan ve 
hevesle mırsılmak, ayni zevki duy 
mak istiyordu. Fakat bu anuyu 
duyunca, içinden yükselen şu Is • 
tihzayı yenmeğe çalışıyordu. 

- Bi.ttl ... artık o gUnler uçtu 
gitti. Yine gUzel knlrp herkesin 
h~una gid{'bflirsln. Fakat art k 
eskisi gibi olama7.sın. Hn kadro 
o f{'vkalade zevki hnyatmda an -
cak bir kere hisseder. Gençl k 
zevki, genc;llk nrzusu bir bahar 
kadar lnsadrr. 

Ah, bu sözler ku1nk1nnnda bfr 
bayku sesi gibi feci akisler yapı_ 
yol'du. Adet{~ mUteessirdi, Bir an 
ic:in ~oğukkıınlrlığuu elde etti ve 
sö.} le düsündü.: 

Alman iayyaa&:arr~--
5
-

0
-v-y_e_I 

Moskovaya teblifli ' 
ganaşama- .lıloek•n, 18 <Racty•> _ S<f(1f 

dılar 
Moskova, 18 (.A..A.J - Röy· 

ter ajansından: 
Alman tayyarelerinden mü. 

rekkep kü<}ük bir grup l\1oskova 
üzerine akın yapmak teşebbü· 
ünde bulunmuş ise de bu tayya. 

relerin dağıtılmış ve içlerinden 
hiç !birinin hükUnıet merkezine 
varamamış olduğu Tas ajansı 
tarafından bildirilmiştir. Tas a
jansı ilave ediyor: 

Cumartesi gecesi Moskova ü_ 
zerine bir a'm yapmak teşeb· 
bil ü esnasında bir Alman tayya. 
resi tahdp edilmiştir. 

Çörçil ingiltereye döndü 
Londra, 18 (A.A.) - Çörçil lle r e. 

fakatindcki :revo.tm bugllnkU pazarte. 
si sabahı salimen !nglltercye dön • 
dllkleri 'bildirilmektedir. 

Melburn, 18 (A ... \ .) - Sal~lyet. 

tar bir membndıı.n öğrccildlğlne göre 
20 ağustosta AvustraJ)·a başv kıli 

Menzlcs parllı.mcntoda l!Za~&rktakl 

buhranın vahameti hak'kmdıı. mU!as. 
sal izahat verecektir. BL• izahatı mu. 
teaklp belki Ruzvelt • Çöıçil mUll 
katının şimdiye kadar gizli kaimi§ o
lan bazı noktalan da dnbll olmak 
üzere daha mufassal maıomat almak 
üzere parlllmcnto ho..tı bir ocllle ak_ 
tedecektır. 

Menzieııln parıll.mentova başvekilin 

Londraya gitmes.ine kabinenin mUtu. 
tikan karar verdiğini bildireceği de 
zannedilmektedir . 

Muhalefet lldr.rl Curtlnnln Men.tie-
ese refaakt etmesine t'lalr yapılan tek_ 
lif baı.ı mahClllerde taevıp edilmekte. 
dJr. 
Başvekilin isUfıısından evvel Lon. 

drayı ziyaretine bir vesile olmak Uze. 
re siyası maksatlarla ıızaktıarl<takı 

buhrandan mU'balll.ğalı bir şekilde hah 
scdlldlğtne dair amele partisi tarafın 
dan yapılan tenkidlere Menzlea şu 
cevabı vermiştir: · 

- BlltUn kartlar muıanm üstünde. 
dlr. Ben yalnız A vuııtralyn. milletin • 
den talimat isterim. 

Harp meclisinin amele a:ı:a8tndan 

EvatUn tenkltllcrine cevap veren Men 
zıes domlgtir ki: 

"Evattin zihni siyasi manevralarla 
Cloımuştur .,, 

Ticaret Vekili 
Bu sabah 

izmire gitti 
Geçı>n cumartesi giınü şehrimi

ze gelen Ticaret Vcklli Mümta,; 
Ökmen, bu sa.balı · oa.t seki.7..de 
hnrek~t eden (.Marakaz) vapuru 
lle lzmire mUtcvccclh~n şehrimiz. 
den nyrılmL5ltl'. Vekil, vapurla bu 
gün andırma~ a varacak, oradan 
trenle 1zmlrc gidecektir. 

Ticaret \'ekili. bu sabah OO§yl
inde bulunan bir muharrtrimlze, 
20 Ağustosta açılnıa.cıı mukarrer 
lzmir fuarınm küşat resmine bnF· 
vekilimiz namına riyaset etmek 
Uzer{' lmuro gitmekte olduğunu, 
orada iki üç gün kaldıktan sonra. 
tekrar şehıimi7..e döneceğini söy • 
]emiştir. 

- Ni •in ümitsizliğe dilşüyo • 
rum ... ::-leden? fbrahim Kerim be. 
ni ~erketti diye mi? ~i gitti lııe 
ne olur sanki yerine ba kası hat. 
ta ba kaları gı>liP. 

Fakat ne de olsa lbrahim Ke· 
rim kendisini terketınişti. Haya • 
tında ilk dofa olarak bir erkek 
bu şekilde kendisini terkediyor • 
du .. \lağllıbiyetln buz gibi havası 
ruhunu donduruyordu. Fakat ha • 
yır, ha:ı.ır. Bir diğeri muhakka1t 
gelecekti. Derhal ~at hatırına 

ı;eldi. Esat kendisini neka.dar sev 
mişti. Herhalde hiıliı da seviyor • 
du. Onun yUzUnU tekrar gördüğü 
zaman her ı;cy yeniden başlıya • 
cak, yeniden kcndlsiııl Esada tes. 
!im edecek. Bu eefC'r scırbestço, 
hiç kimseden çekinmeden sevi§e. 
cck, seı:4Je<:eklerdt .Meliha Cema 
!in ince beyaz elleri duyulacak 
bir zevkin sabrrmzhğı icinde Ut • 
remcğe, burun delikleri hassas bir 
kısrak gibi şehvetle açılrp kapaıı. 
mağa başlamıştı, 

Mayısta Eısat Ergin tzmlre gel .. 
di. Meliha Cemlll bu gUnU utan. 
cmdan ictraf edemediği acı bir ea 
bıı s-zlıkla bekliyordu. Hil!!lerini 
kendisine saklıyor ve şöyle di1sU .. 
nil)ordu: 

- E..'ladın Mlli beni l!!cvdiğini 
görrnek hoşuma gidecek, acaba 
yine bıına e kisi gibi llşık olacak 
mı? •. Zavallı F..sat. .• 

( .l)ıof;mm oor) 

remıt te.bli#idir : tfİ# 
Çetin muharebclerden eoara gri , 

rog ve N lkola,etl tahliye e ttrk- "1 
taatımız, Nikolayetl talıllye eı.ıııe' : 
den eV'\·eJ dokları · hava)'a uçurıııllf 
lardır. 1f 

Henüz tamam olmıyaa maıoll1' 
göre h&Ta muharebelerinde 19 ~~· 
man tayyareai dllşUriilınllştUr. Silo"' 
zayiatımız 12 tayyaredir. ı1:! 

Ka raden!Lde tahlelbahirleriınıı. , 
bfıyUk Rumen nakliye geml8iıll IJf 
tırmışlardır. 

Loodra, 18 (AA..) - B.B.0° }:ti 
Şark cephesinde cereyan et01e tJ 

olan mücadelenin karakt.cr!etik nollrt 
sr, Sovyet kuvveUeriiıln A.tmanl~ 
gösterdikleri anudane mukaveuıct 

BütUn oepheruıı boyunca mubsff ; 
beler devam ediyor. Bununla ı>etalJll 
muilarebenin IJiklet m erkezi ki'&!; 
nadadır. M:arepl Budlennl askerle ıJt 
Din~pcr tırtik&metınde ı:ekmeğe ııı 
vaf!ak olmuştur. 

Londra, J8 (A.A..) - B B .0 . rı 

Buraya gelen maltu:nata gore ot~, 
kez cephe.sinde SovyeUer muvafl• ~ 
yeUi mukabil taa~da buıınuıı~tıJ 
ve mUblm bir Alman kuvveUnl lY 
etmI:lerdlr. 

Lcniııgrada doğru Almıuı ileri ~ 
keti, Ru.s m ukavemeU k&rfl9llld•' , 
llerllycmlyor. Rua ba4kuman~ 
nm takip ettiği tablye :ı.ınılU '; , 
anla§llmı§, memleketin mUhlılS ., 
srmlarilc muvakkaten terkedlleet•

11
, 

ıan kUJımııır ayrılm11tır. A}oıaJl.; 
henüz mühim bir sanayi merkesfı\1 
le zaptedemeınltlerdlr, 

Moskova, 18 (A.A .) - B B.0. , 
Sovyet tsUhbarat bUMm tebııl , 

diyor: Fqiltlc!'ln muharebeye ; 
dUkleri yeni kuvvetlerin en ,,_. 
kıımu, Sovyet ııskcrlerlnin partalı ıl 
kavcmeli kar rem da tnllhVoltoufl fi 
Almanlar, .sayısız genç lMAD fed' 
dlyorlr.r. 

Krh•otnıg \'e Nlkolaycfin zıı.P~J 
neticelenen hare'klı.tta Almanlar_,,, 
zaytat \'erm~lcrdlr. 

f a'IJOnlJa 
A vustraiyaga 

teminat 
~ 

verıyor 

T°"~·o, 11' (A .A.) - on: 
Jıtpon Tayml.8 gazetesi, Js~ 

ile AVW!tralya ara.eında daha tYI 
&nla§ma. zaruretinden bahaederelC 
le diyor: 

111 
Japonyanm muhayyel tecavüı 

>·etleri ytizUnden AvuatralyaıııD ~ 
den gllM a rtmakta oıan • ndioeel f 
h§ propa,::anda mabsulUdilr. Japat' ,. 
nm bu iatlkamet tekl gowııemcıeiJll ~ 
it olan kehaneUeri.ıl tamamil• .-_, 
eııaalan Ari oldağuna Avustral)'S .JI 
letinl ikna etmek iç1D lblr ~~ 
yapmak icap eder. Her lkl m~ ı 
tin ~nfaaUerl arasında tezat~ 
tur. BUyük Ok.yanlMI mmta.lcaa:J 
her iki devletin m Uteküil 1.nk1".J 
için ki.ti Mh& vardır. İki m•~ 
aruma itimataı&lık eokn:ıak ~ 
ıınrmal iktlsadt faa11"9Uerinin ~ 
!mı bOCn&ktan bapa blr ne~ 
ır-. 

Bulgaristanı~ 
notasına 

Sovyetter cevap verdi 
~ ... 18 {AA.} - Qfi: .,,_ 
Buıpr h~ Jlloalto-ra ti 

veetıulJ4 Sovy.C: MlltjUeetme t;jt ,dl 
ta tevdl ederek 11.12 a1U9t08 1 -' 
Şumllu To Sllfera mrntakalarınlO · ' 
l&balrk maha!Werblln lıombardJlSlY 
nı protMto et.miftlr. .ıl 

Suret! u mumtyede lyt b&ber 'ı/. 

mahf!Uerde beyu edlldi3tn• gör' .j 
yet bUkUmeUnln cevalıl SoYyetıe1 r' 
llğlnln Sotya Mfirl Lavariçef ı
Cmdan Bulgar hUkQmetlM tevdi 
mlştir. Verilen bu cevapta Şıl~ 
ve Sl\teıayı bombardnnar eden 
yarelerln Sovyet tayyare.ili 01JJ1• 
bltdirllmektedlr, 

Ruzvel.tin ye 
müşaviri 

\lnnlla, 18 ( \ . \ .) - ·•Mani • 
!etin,. gauteslne gore, Frank v r 
iktisadi işler lı;in rcıslcur.ıhur ıwı 
Un husus1 ınU~a\'tri olmu"tur of' 

nln vazifesi cenubu şark' J.!3"1, 
lkt lsadt vaziyetini te•ktk etr:ıtli 
iba ret olacaktır. Grndı, ı.Rrlit ıli .,.,1' 
tld&t maddelerin dcmolmı ııerc ' 
rllıııteısi ve mihver devıetlPrl:ıtn <' 

ge~memesl için lA.zımgclEn dilli' 
gösterecektir. 
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1 R A K M 1 Ş, N E B A R O A K DOSTLU(;UMUZUN: ahbablı 
ğımızın ömrü daha pek az 

alanlari'l çoh zaman latifeye kal -
kl§ırız ve bunun fena, arzu edilmi
yen bir şekilde neticelendiğine *a • 
hit oluYUZ. 

!ananı yaralar. 
Şüphe yok ki latife, latifeden an

layanlar üzerinde hiç de fena bir 
tesir bırakmaz; bu onda bir keman 
dinleme hazzını yaratır. Fakat ya 
anlamayan da ... 

aınaıyadaki gazinolardan birisini 
sı eden bir sarhoş adliyeye verildi 
.\~ 
~ 0tur&n Sabri adında - Bunu yapamayız, efendim, kA!l 
~ akşam İstanbul miktarda lçmi§Sinlz. Size rakı vere. 

ti Oe tly "Yhane.ıerden ekaerısı meyiz, Sonra biz meııuı oluruz. 
ff ' 11 ~tı ~t ede"k bir hayı Zat.en kendini bilemlyecek derecede 
111' Satııa.t~e Bağa eoıa snllıına ııarhO§ olan Sabri bu sözıerle bUsbU.. 
·,.; ~ ....... tı Yadaki ı:nzınoıarn dog_ tun zıvanadan çıkın!§ ve: ~ ıtıt ~ll?f r, 

tecey - Ben rakıyı zorla dn içmesini bl-
ııııır brt bıı;ıısuıa. yakla§makta • Urlm. Çabuk nkı getirin! diye aya.. 

ıı ~iıhta dakı 8tra srra gazino. ta fırlaml§t.Ir. 
ı.. ~reıı:ı d 
-.ı~~·e 8 ında blrl!!llniıı 1§. Fakat tam bir mümanaat.la kaf§ıla-

bı; :rrnıo ve kalabalık oan Sabrt, çekip evine gtcjcceğlne tut. 
~ btr ç kf,,lye çarptıktan muş, önUndekl maııada eline ne gecı;:r. 

Latife, güzelliği kadar tehlikesi 
de fazla olan bir alettir. Çok za -
man deiil daha yeni tanıdıklarımız 
üzerinde .• uzun zaman beraber dü
şiip kal khklarımız, huyunu, suyu · 
nıı öğrendiğimizi sandıklarımız 
üzerinde de aynı neticeyi. doğurur. 

Latif eyi iki yüzlü bir bıçağa ben
zete bil friz ki, ekseriya bu aleti kul-

Lô.tife yapmaya teşebbüsten ev
vel, muhatabınızın hakiki har.akte-
1·ini ta1lımış bulunmanız, zemin ve 
zamanın buna müsait bulunması· 
şarttır. Huyuu, suyunu bildikleriniz 
de, şakaya mütehammil olarak ta
nıdıklarınızla latifeye girişmezden 
önce ze11cinin müsait olup olmadı
ğını aroştırınız ... 

~ ~ eıı :ıı:ıasaya kurulmuotur. ae etrafa fırlatmağa başlamıştır. Ga. 
;: iloc !ar~: zlnodakl halk dıp.rı kaÇl§Dll", sar.son- Her birimizin 24 saati - -~ ken lut diye e.mretnıı.,. ıtı. lar ve .Muhterem Sabriyi zaptetmeğl 
l'lııa ita diatnın bunu söyler a!Sy çalışmışlardır. Fakat Sabrı bu mUd. 
lı bır 1~kunn ba§ına ve halin~ det zarfmda bir hayli bardak. r:ıı,., \, 
._ı:ıYet e degt:, bir kadeh bile cnm ~tır. 
~1 Slıttr te olnıadı:ğmı görm~ Gazinocu Muhterem, Sabriye rn k 
11ltr. onuna koşarak vaziyeti \'ermediğine çoktan pifman olmuştur 
~un 8aJı Fakat l§İ§ten arlık gecmıp olduğur 

t Sabrlıun lbl Mubtımıın bunun dan blr kenarda kırııan nıallarıno nt 
S..1ıtt k Yanına :vakla§mışbr. nıp durmaktan bafka bir ııey y11pa 
ilir bil 'CZldiainin geldiğini :fark mamaktadır. 
~ııı1 e, Ztra aarho§luğuıı le- Sabri yanma 

ll:ıe~ 
~ Ya koymuı 81Zlllt§ • 

yaklaşmak l.stlycL 
ga.raonıan birer kenara kaçırttıktan 

sonra gazinonun ortuında ynpaynlnı:ı 
kalmı§ ve blr muza!ter kumandar 
tav:rile bağırmağa ba§laml§lır: 

Bir gazetecinin· 24 
saati nasıl geçer? 

• ltrelll 
dt.r, eııyı Sabrının omuzuna 

doı... 
.. "'"llarak kendisini u • 

~ •e· 
, feder~ 
~ l.(l ınız demiştir, alze rakı 

fi ~lıı ı:ı lfc.n ovtnız. gidip ı.su • 
lh... kJ1rtn ~,: 11, gGzıcrtn.ı uğuştura 
>\ 
ıç ıı dJ 
~Ye ııormuştur: Blztm 

'ı'nr da reçnııyor mu ki? 
ttı;ı,Or eftJıdlın. paranm geçme-

' 'ia.ı1rıı ' l.akln maınm, ya hali .. 

S , ıııı? ne var halimde T 
I~ rt.ılt lı;:ıı:ıezaenlz iyi olur 

~.: ... 
geıtnıo, fena gelml§ be. 

'\k 9trııez. Sen derhal bana 
1 gönder. 

- Haydi, bakalım. Rakı gel.sin un. 
ha ne dunıyor81Jnuz? VallahJ k:ırı~. 

rnam ha!." 
Tabl.t hlçblr garson yanına yaklaş. 

mağa cesaret edememiJtir. Nıhayct 
canına tak diyen gaısuıo aahlbl Mıılı
terem, yavaı yavaş yanma yal<lıışa • 
rak: 

Günün muhtelif saatlerinde nerede olacaktır ? Belki 
esrarengiz bir cinayetin işlendiği kasvetli bir evde, 
belki de dünyaya hükmeden şahsiyetler arasındadır 

- Beni mahvettin, aenl pollae ''err. 
oeğlm. diye k~dl.sln! yakalamak iste. 
uıtştir. 

Sabri bu s<IZlerle yentdA!n alevlen • 
mı,, •e elini cebine atarak çakısını 

çıkarmış, Muhterem!n llzerlne atıl • 
ml§b.r. 

Böylece ne yapllğm1 bilme• •r • 
boş Muhteremi de bacaftından hafif • 
çc yaraladıktan sonra yetıeen polisler 
tarafından yakalanml§, kara ':ola gö. 
tUrUlmü3tür. 

Evvelki gUn cUrmtlmeııhut l!Ulb il • 
çUncn ceza mahkemeslM verilen Sa.b. 
rl, bUUln sarhO§lar gibi, ııarbe>§luğun 

ertesi gUnU bUytfü bir p~manıık için. 
deydi. 

:Mahkemede evvel! içtiği rakıda 

kabahati bulduktan sonra: 
- Ne yapayını, efendim, diyordu. 

Hiçbir ı:ıey hatırlayıımıyonım, Gazino
ya gittiğimi blllyonım. Fakat eonral!I, 
bir dummı bulutu içinde ... 

Yarasını Mrdırarl\k mahkemeye 
gelen davacı Muhte~ Takayı yukar. 
da.ki ıekDde anlattıktan ve zlyatılan. 
nı birer birer aaydıkt.an aonra, Bab.. 
rinln cezalandınlmaa1n1, lııtedl. Fa • 
kat eahlUerden blr kısmı gelmemlş
tL Mahkeme, bunlarµı da e&ğnlarak 

dinlenllınetcrlne karar verdi ve du • 
ru§tllayı başka bir gUnc blrakt1. 

ADUYE Mffı\BIRI 

Z :AM.ANIMIZDA gün· 
lük hadiselerle ala • 

kadar olmıyan bir kimse • 
nin bulunabileceğine inanı • 
yor msuunuz? Hiç zanne\ -
mem. · Dünya hadiseleri o ka· 
dar bol ve o kadar değiıik ki 
dünya itlerinden elini aya • 
ğını çektiğini söyliyenlerin 
bile günlük hadiselerle ala • 
kadar olduğu muhakkaktır. 

Gazeteler, radyolar, sine 
malar, durmadan, dinlenme
den dünya hadiselerini h l • 
ka bildiriyorlar. 

Bu havadis bolluğ\ı arasm 
da herkes kendi kendine so· 
ruyor: 

Acaba Rus • Alman harbi 
nasıl bitecek? Japonya Siya• 
ma saldıracak mı? Amerika 
harbe giriyor mu? Atlnntik 
muharebesini kim kazana • 
cak? .. ilh ... 

Bu suallerin cevaplarını 
vermek ve havadislerin inki
!af mı en kısa zamanda hal • 
ka bildirmek vazifesi gaze • 
tecilerin omuzlarına yüklen. 
mi! bulunuyor. Devrimizde 

Annem sadece: sini bir türlü öğrenemiyen ve 
- Nankör... ' öğrcımıemekte ısrar eden bir 
Diye homurdanarak. bizden zevce .. 

önce kameriyenin altına yürüdü Kameriycnin altına varmıştık. 
· Sadi ile ben arkadan J:idiyor. Babam der.hal güler yüzle bize 

duk. döndü: 
Sa.di yav6'Ça kutağnna fısıl- - Haydi çocuklar! Hnva bi· 

dadı: raz bulanık.. Şiddetli bir poyraz 
- Ne arn<:am, ne de yengem çıkmak ve bizi üşütmek ihtimali 

eski huylanndan vaz ge<:memiş. vardır. Hemen yemeğ'e ba.cılnya. 
ler. hm .. 

- Evet, onlar bar.an böyle dl· Deyince. annem başım kaldır. 
veleşirler.. dı .. Havaya baktı: 

- Böyle cilveler aile muhi. - Gökytizü yıldızlrk. Bu ke· 
tinde benim h~ hoşuma gitmez. hanetc sebep ne? Anlayamadım.' 
Amcam <;ok makul ve yumuşak - Babamın nttıl:rı bu taşları 
bir adamdır. annem üzerine almak i::.temiyor 

- Yalnız bu kadar mı? Aynı du. 
zamanda çok hazımlı bir koca.. Maama.fih bu nüktenin ifade et. 

- Böyle olmakla beraber, t.iği manavı anlam·ştı. 
ye~em inadına titiz ve asabi. Sadi kulağıma: 

_ Eksik s()vle<lin: Aynı za· - Su amcam n"' ince adamdır. 
manda da kocaya hürmet etme. Diye mırıldandı. 

gazetecilik en ehemmiyetli 
bir meslek haline gelmiştir. 

Bir gazetecinin 24 saatini 
nasıl geçirdiğini bılmek, her
halde sizin için enteresan o-

l 
.... ,,,,,.,,,,'-••Y~~~;••Uı•ıooouuou•uı 

Kadri Kayabal ı 
................................................ J 
lacaktır. Hi~bir m~lek ada. 
mının çalışma tarzı gazete • 
cininkine benzemez. Onun i· 
çin çalışmanın, didinmenin 
ve mücadelenin sonu yoktur. 
Ne zaman iatiraha\ eder? ne 
zaman eğlenir? Bu belli de 
ğildir. Gazetecinin hayatın 
her safhasında vazifesi var' 
dır· 
Düşünün bir kere; siz her

hangi bir hadiseye lakayt ka 
labilirsiniz. Fakat bir gaze· 
teci... O günün her saatinde 
hadiselerle meşguldür. En 
kanlı bir hadisede, en gülünç 
bir vaka da onu alekadar e • 
der. Bütün ömrü, hiribirine 
benzemiyen bir değişiklik ve 
heyecan içinde geçer. Her an 

Annem, Sofiye: 
- Haydi, y~mek getir .. 
Diye şes}eniyordu, Sadi sof

ranın havasına ncş'c katmak 
maksadiylc: 

- Karnım da ne kadar acıktı 
bilseniz .. 

Diyel'('k salatadan yP..mcğc 
baRlnmrştJ. 

Yemekte, benim so!umdn Sa· 
di, Sadınin üstünde de annem 
yer almıştı. Babam adeta ma'-a· 
nm 'ba ında tek ve yalnız kalmış 
gibiydi. 

Annem Sadiye çok iltifat celi· 
yordu. 

· ndi yemeğe baktı: 
- Talıim varmL<{.. Almanya· 

dan geldiğim gündenberi bizim 
evde birknc kere söylediğim hal· 
de bunu yapmadılar. 

llk yemek patatesli tavuk kı
znrtmac;ıydı. 

Sofi bunu QOk güzel. çok lez· 
zctli yapardı. 

llk oncc babam aldı· Ondaıı 
0 >nra !lnem ben .. En ronra sı. 
ra ~-ıdı) e geldi. Sadi şaka olsun 
diye: 

- Yahu bu ne garip t~rifn1 • 
tır, dedi, misafır dururken, c\' 
.,ahıpkri en güzel t dları ahı l 

r1ye kanatlarını bırakır mı? 
Heu:miz gülür:;tük. 
B bam _ bu sa.kava rai!'mrn 

en h i bir budu kendi eliyle Sadi 

dikkatini ve hafızasını uya • 
nık bulundurmaya mecbur • 
dur. Çünkü rakip gazeteleri 
atlatmak ve okuyuculannı 
diğer gazetelerin okuyucula• 
rmdan evvel haberdar etmek 
bir gazeteci için en büyük 
bir zevk, aynı zamanda mu • 
vaffakiyetinin ölçüsüdür. 

Gün"iin mub\elif saatlerin • 
de nerede olacaktır? Bunu 
kendisi dahi bilmez. Belki 
Kasımpa§ada esrarengiz bir 
cinayetin işlendiği kasvetli 
bir evde, helki de en muaz • 
zam otellerden birinin muhte 
fem salonlannda dünyaya 
hükmeden meşhur ~ahsiyet • 
ler arasındadır. 

Demokraaide, yalnız de • 
mokrasi de değil, hür fikirli 
ve hür vicdanlı bütün mem • 
leketlerde matbuat, dolayısi 
le gazete,başlı ba§ına önün • 
de durulamıyan bir kuvvet· 
tir. Gazetenin bir kuvvet ol • 
duğuna inanmıyan birinin 
bulunabileceğini hiç zannet• 
miyorum. Yanlış iş. hatalı it 
karşısında gaze\eci en insaf-

nin tabağına koymak şefkatini 
göstermekte gecikmemişti. 

Halbuki buna annem de hazır. 
lamyorrnuş .. Bu defa o da baş· 
lamış bulundu: 

- Ben de bir bud vereceğim. 
Dedi ve tabaktan bir parça U. 

vuk alarak Sadinin tabağına 
koydu. 

Sadi şakacıydı: 
- Budlar ciftel~i.. Taliim 

arıldı. Amcam da yengem de ek· 
sik olmasınlar, yemekte beni da. 
ima koruyorlar. 

Diye söyleniyordu. 
:\nnem her zaman kut? gibi, 

c;im çim yemek yer. 
- Yine rejim mi var, yenge· 

ciğim? 
Dive nlay cdivordu. 
Annem van g-özle Sadiy.:! 

bnktı: 
- Sen o r~jimi yanındakine 

sor,. Ben rej!md n cıkalı ~k 
0 1du. 

Dıyc i.ıldü B bam $tCniş bir 
111;f aldı· 

- Oh .. Çok şü!.ur '\Haha. Ha. 
\a acılıyor .. Bulutlar )'<iV~ ya
vus sıyrılmağa bac;ladı 

\'e Sofiye • neş'eli bir se. le 
b ğlrdı: 

- Haniya bira şişeleri nere· 
de? 

S3.di: 
Annem o gece Sadi ile - ba. 

Fıkra 
n:::::::::=:: 

Gelen, giden 
DUn.)a üç ~e.)e ynkı.ıı bir za • 

ın:uıdanbcrl h:ırp h:.tllnde. •• Bu müd. 
det, cephede neler gı:t'liğlni henüz 
bllınlyoruz. 'l'ııbü bUtiin bunlar harp 
ısonıııı<la belli olacnk; ve tlpkı 9l8 l 
müteakip zuhur cdoo Emdcn macıe
nılıın, Skajenık mııharebelerl, ca .. 

sus roıııanl:ın, cephe ıı.ohbctlcrl gibl 
blrook hakiki H•yu uydurulm~ hl • 
l•llyclcr dlnllyeccği1:. 

Geçen harpte, bu giltı \'akalar 
nakil, horbln daha de,arru smelo • 
rinde ~Iıım1,5tı. l"akııt bu harp gcç
nıltJ harplerden hiç birine benzeme. 
dl •I iÇın gülimç \eya acıklı \akalan 

da kulaklıırmımı geleml,> or. 
Harp \-aka ,.e hlkA.) elcrl, yalnız 

1 
) lmılncl asrın harıılorlne alt değil • ı 
dlr. Mcs •ili, on seklılncl unn ha • 
&md::ı. ocreya.n eden bir chlr muha • 
ıınnııu lınrplerlne alt işte bir fıkra: 

1711 de ırransı:& kumandanı Dük 

dii Növll muhssara edlJen nc.hlr tab. 
yalarmdan birini mua~-ene ederken 
ehi nınn turafındıııı atılıvı bir top 
gl>ll 1 kumandanın hemen yanından 
gelip ,geçer! Bu sırada topçu kuman
dıınlaftndıın \'e ı.ııatır blr zat olnıı 
Wgolo da orada bulunuyormu~ Dük 
dü NövU tX>pçu kumaııdanmm •tır• 
lığı ile alay etmek lsUyereık: 

- Adzlm IUgolo, ~ ~ 
IDll90D, lılr mmılld 8eei ceJ1yor ! 

!Ugolo, ha8talığı kafa uauwllllirm • 
dDa 1ıılrfnde olanlann .....,..: -
Ha'JU', ~ dmlııl!t. ......., ___ 

ÇU:ıık11 lııml geleae aep. ~ ....... 
ne cDlaıltt edt;yCN WD !., 

NASB.m"dN 

aız müfettiıten daha jnefwır 
dır. 

Bir Jiakaızlrk mı olda? Dit 
i~yan bayrağını çeken gaze • 
tecidir. iyi it, güzel İf kaqt • 
sında halkın hayranhfına 
tercüman olan gene gazete • 
cidir. 

Bütün bunları niçin ve ne
den yapar? 

Y alna ve yalnız halk için! 
Devir, devir gazetecileri sev 
miyen, adeta on)ar'dan nef • 
ret eden kimseler çok görül • 
mü,tül" Bu gibi insanlar bil· 
mezler ki gazetedlerin en bü 
yük doatlan, en hüyük kuv
vet olan lhalktır. Ona: "he:r
teYe bumunu sok~n. ukala 
inaan,, vaafını verenler lcen • 
dilerine u suali sormalıdır • 
lar.: 

- Gazeteci, her İfe bımu
nu ne'den ve kimin için so • 
kar? 

Cevabı da gene kendilQJ'i 
verebilirler. 

Kazancının az1ığma, vazi. 
fesinin yorucu ve ağır olma• 
sına rağmen mealeğlni, lier 
meslek adamından dalia çok 
'benimsiyerek ve sever-ek ya· 
pan gazeteci,herkesin liir • · 
me\;ne layık bir in&andır. O, 
bütün yorgunluğunu lietpı 
yenileten bir eser olan ga • 
zetesini gördüğü zan•n 
unutur ve aynı ku+ +e\ 
ve enerji ile tekrar mücade. 
leye baılar. 

bama hiddetinden olsa gerek -
sofrada fazla me.şgul oluyor, mü. 
temadiyen on.unla konuşuyordu. 

Ba:bam bile bunun farkına 
varını tı: bir aralrk bana döne
rek: 

- Kızını, biz de seninle konu. 
~nlım.. Hava bu gece pek buln 
nık. Bulutlar Gi.lt sıyrılıyor .. 
Gah ıbir araya toplanrp yıldızlan 
kapnyor. Haydi, biram içsene .. 
Ne bekliyorsun? Hele şunn bak, 
ne kadar da köpüklU. 

Sadi birayı duyunca: 
- Bizi unutuvorrnusun. am. 

en? 
Di; erek, ortada duran şişeyi 

aldı, annemin bardağını, daha 
"Onra da kendi bardağını doldur· 
du: 

- Haydi. biz de içelim, yen_ 
gcciğim! 

Yemek masası - annemin ak. 
iliği yüzünden - ikiye ayrılmış 

gibiydi. Annem Sadi ile konuşur
ken, babamın cam sıkılmasın di. 
ye ben de babamla mcsgul olu. 
yordum. 

Fakat - neden ve kimden 
E!ıklnyaynn? - o gece Sa.dinin 
ın~elikleri ve annemi idare ed:şi 
.ho.c;uma gitmişti. Onu her za· 
mankind0 n fazla beğenmiştim. 

Her zamankinden fa~a dlyo_ 
rum 

(Devamı ııar) 



45 
J:Saşkomıser buz. ~ıoı so 

ğuk bir se:ıle karar.nı bildır • 
di: 
-Tahkıka·~ hıtmeden ev -

vel en ufak bir şey söylemek 
ı< .. ti yen yasaktır. 

Tahkiı.at bitmemiş .•. Dora 
Klm dik dik ba~komisere 
llf.ktı. Tahkikat bır adam ö
lürse, yahut yaralanırsa açı· 
lır ... şu halde ... 

Birdenbire genç kızın et· 
rafında her şey yıkı!ır gibi 
oldu. Demek Mariba ölmitş -
tü ! 

Baıkomiser Cansun yüzü 
bir canavarın yüzü kadar 
sert bir ifade takınmıştır. 
Dora Kamın etrafında ise 
her ıey dönüyor, yiiksek is
kemle, portmanto, saat, \e -
bfon, iki pencere .. her şey 
bitti, dün kurduğu güzel rü
ya tahakkuk etmiyccek b1r 
hayal oldu, her şey kırıldı. 

Başkomiser Doranun ya • 
nınd duran iki polise emir 
verdi: 

- Onu götürünüz! 
- Fakat şef .. bu kadın 

bayıldı. 
- Bayılsın, götürünüz. D 

hücresine kapayınız. Şakak. 
larını sirke ile oğunuz, bir 
ik\ tokat da yapıştırınız. Der 
hal kendine gelir. Buna ba • 
yılmak değil, komedi oyna. 
mak derler. 
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GEÇJYOR 
- işitiyor musunuz Tor • 

kanay. 
- Evet, evin önüde bir o. 

tomobil durdu. 

SANiN 
DiŞMACUNU 

AHMET ATEŞ 
o 

Karyola ve mobilye 
aabşevi 

Her neV1 karyola • Mobilye ft llOD 
sistem şık abajur ihliUaç1armızı 
ucuz ve aağtam olmak p.rUle 00. 

radan tedarik edebllinlnl:r 

Adres: Nunıosmanlye l.'aı'fı ıı:ap 
sı Çuhacı tıe.n caddesi No. 9.14 
~ 

f.,'evrren: MUZAFFER ESEN 

Hazır, ıamarlama ılp&ri§ ıı:at>u ı 

eder ve l'ıi!ır nevi tamirab dı 
deruhte eder .. • . ................ 

!aştı. Durdu, tereddüt ediyor 
gibidir. Gözleri Çin mabudu· 
nun duvarda ·çivilenmiş mas. 
kesine dikili· f ere..idüt edi • 
yor, kapıyı açma"ı için bir 
hareket kafi, fakat tereddü'l 
ediyor. Boğuk bir sesle ho • 
"llurdanmağa haşla tlı: 

- Bu korku gülünç bir 
şey ..• demin ölüyii kollarım· 
da taşırken bu kapıyı aç • 
mıstım .. O vakit teppden tır· 
naia kadar ürperdim. Kolla. 
rımın arasındaki ölü dirili • 
yor sandım. Onu İC'eriye fır -
lattım ve kaçtım. Budalalık 
etmişim. O vakit paraları da 
:!.labilirdim. · 

Rovelveri.ni masanın üze • 
rine bıraktı. İki el; Çin ma -
budunun masl·esin? doğru u· 
zandı. Maskeyi yakaladı ve 
aşağı gelecek şekild<> çevirdi. 

Siyah kapı yavaş yavaş. 
sessiz sessiz açıldı. Dıvarda 
geniş bir delik göründü. 

Fakat haydudun boğazın • 
dan korkunç bir ses çıktı· O· 
rada, kasanın içinde dönen 
bir şey var ..• 

Sessizliği korkunç bir na
ra yırttı. Haydu'ı cansız bir 
cisim gihi yere düştü. Kara 
kapı kendi kendine tekrar 
kapanıyor. 

Mariba Li ve T orkanay 
gizlendikleri yerden sıçra • 
dılnr. Adamın cesedi üzeri • 
ne eğildiler. Gri J>oyun alkıısı 
m, şapkasını. siyal1 ipekten 
maskesini çıkardılr.r. 

Baımüfet~İ! haykırdı: 
- Bu Con Loıns değil. Bu 

adamı tanırım. Serserinin bi· 
ridir. Bugle isminde birisi. 
Birçok sabıkası olan bir a • 
dam. 

Bu &t's başmüfettişin dön • 

mesine sebeb oldu. Çin ma • 
budunun maskc:n kendi ken· 
dine eski şeklini alıyor. Si • 
yah kapı ihtiva ettigj sır üze· 
rine bir defa daha kapan -
mıştır· 
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SAAT YlRMl BiRi ON 

lKl GEÇlYOR 

- Şef, hastane otomobili 
geldi. istediğiniz iki elek' .. r\l 
çi de sizi bekliyor. 

- Peki. 
Mariba Li ba§ıııı kaldır 

dı ve Torkanaya baktı. Baş. 
müfettiı kütüphan~deki ka· 
napeye yatırılan ar;amrn üs . 
tüne atılmıştır. 

- Yapacak bir !?ey yo'k 
Torkanay, Davit Kollarson 
da böyle gitmi§ti. Bu zava.Uı 
ayılmıyacak ve biz de kendi· 
sinden bir kelime öğrenemi. 
yeceğiz. 
BgşmüfeWş içini çekerek 

doğruldu: 
- Hakkınız var Mariba. 

Fakat bu adamın kimin he· 
sabına çalıştığını ogrenme. 1 

mek çok acı hir şey Zira bu 
adamı kendi başına hareket 
et'ı:;ği kabul olunamaz. Gözü 
pek bir heriftir ama. birinci 
sınıftan bir cani de::ğiJdir. 

- Kardeşim Uvan Tor • 
dan ba,ka kimin hesabına 

Dişlere hayat verir 
•-•=ANCAK-•-. 

Her sabah, öğle ve 
o;zkşam, her yemekten_ 
7onra mutlaka lırça-
' amak şarttır. Bu u
~ulü şaşmadan, mun· 
t azam bir metodla 
takip edenlerin dişle 
·i mikroplardan, has· 
alıklardan muhala
~a edilmiş olıır. oas· 
! anmaktan ve çuru· 
-nekten kurtulur. Her 
-:aman temiz, parlak 
·~ ıdizel olarak kalrr 

. 
ile sabah, öğle ve 
11kşam her yemekten 
!Onra oiinde 3 delr 

S:cza.banelerle bUyUl< ıtriyat 

mağazalarında bulunur. 

1 

1 

1 

' 

-------

18.8.941 
ııı.os Da.na 

Müzlgl 
18.:JO Serbetıt 

10 dakika 
18.40 Oda 

müılklsl 

19.00 Mehraf'dln 
Saati • 

19.lli Köy 
havaları 

lı..30 Ajanı 

19.!5 lrırf>Mz 

Faslı 

•o 1 f> Radyo 

üın.eteal 

20.l'I Bir balk 
'l\ürküııü 

Oitrcnlyonı:ı 

Hay dab da 

21.0tl tirı:ıat 

fskvlmJ 
21.HI Saz 

Escrlert 
:!1.2."i Hoebef 
2·1.1~ .;:~nronlk 

Mür.lk 
·t:ı.so Ajan• 
~.41'- nan .. 

müdfi 

Bevoilu Halk Sineması 
8ugUn S 8Uytlk film btrden : 
ı - Ponpeyı.ı son &'ftnleri. 
! - Deniz alevlf'r için~ 

S - Kanu.nııuzlar c;ıetellı 

. 
Birinci sınıt 1 mütehassıs doktor 

NURt BELLER 
St:NtR •l' RUH RASTALIKLAKJ 
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relf'fOD 1 "'JSj 8 
çalı,abilir bu adam? l 

Sen Ceymis l1aslanesinden --------...-....... ---------------
doktor Kompton ve arka • Q K G K S :1 d sındaki iki adam ;çel'iye gir· rrnan Oruma 8R81 . atmalma ~omısyonun an 
diler. 1 ı - 7000 adet ekmek torbCL!lı kapalı ;z:arf usuıue '!lluıiltmea. 19 ağllııtof 

T h f d 
~·1 • b 1 941 sal: gUnl' saat J5 oo Ankar~cl'l yenloehir orman koruma g6Del 1'omu 

- u a egı m? ay ar. k b' k 

k
• .. . . . d b" "h" . t&lı ınasında vapı.au. br. 

se ız gun ıcerısın <' ırı ırı. 2 - Muhammen bedeli 154 ıo urs olup muvakkat temınau 115~ Ura<lrı 
ne çok benziyen iki vaka için s - $aı·tııamcıı1 ı:-.~rgUn kon.ısyonda görUıet.ilir. l'.steklUertıı taıu gün. 

ik\ defa buraya geluim. de vcslkalarııe birlikte tP.klif mJlt~uplarmı thıwı oıaatlndP.n bir k&t evveıln• 
' (Devamı t•f1r> kadar komlsyonr. 9armelert. ( ıöHa..6470) 
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.:rı l&Dm.) 

t-vlenme teklill.rİ ,, 
* Yaı 27, boy 162. ldlO 

lt.lyaUar! buıunmıyan yaınıt 
ıa içen. bir fabrikada ırıald 
den sıhhatli bir genç: nııP 
a.hlAk sahibi bir ahe kızl it 1 

tstemektedlr. Ev ıııerındell· 
dıkişten anlayanını ıerctıı td 
lio) remzine müracaat . 2~ 

• Yaş 19, kilo 6~. orta t ıııt 
best meslekten, ayda 50. 30 
aatı bir genç 18. 20 yqıarır.dl 
.·eya sarışm. §l!}:na.n bir fi"" 
ıenmek iatemekteor. uı~ 
met) remzine müracaat 

I ş ve işçi arıyanlot; 
• 1323 doğumlu, !netıolul ,.

)'&<:ar dört nU!uelu bJr aile rl 
dlslnl geçindirecek berb&nl'~ 
.ramaktadır. 1stıyenlerın · 
çayevlnde lnebolulu Sail ı<'l1" 
GUlere mUracaaUan. 

* 29 y~mda BekAr. a10ke 
kası olmıyan yeni ve eıkl 
len blr ıı:enç ~ .. ue o1'J".S -1 
i~ aramaktadır (B.S.) :-enı 
~acaat. rl 
* Mali vaziyetinin oosuid 

zUnden bu ııene tahılline d• ~ 
memek zaruretinde buıuııaJI 
herhangi bir mUesseMıde lf_.., 
tadır. < F Yazıcıogıu ı f'f'lSP ... 

talebeııl mlisait ıartıarla 
yaZiye, fizik, alma.ne& 
NE.) remzine müracaat. 
~ Ke- ine gBre okuyul

oıan iyi yemek yapmuDI rJf 
bayan, kalabalık oımıyaD 
<:ı:Undılz ~le:-ıni yapmak. 
nl hazırlamak l•temekte~ 
1a bakabilir. Geceleri e.tll' 
'J.ruretindedlr. Yalnız tıotr 
•akİt h\llr. (Ar) remzine 111 

~ !!:ski " yeni yuıyı 
ahııım. orta yaşlı bir ~ 
ıne mUnaalp bir it arazııa 
şleri ve yemek de yapa.1'ilU' 
remzine müracaat 29:? 

• TUrkçe, fransızca, 
·~el okur yazar ve ıroO 

ca blraa J.Dsillsce blltr 
ıAkuı olcııyan, lıtetll 

'lcııaptan ve muhaaebedell 
;ıay ucuz bir ücretle lf 
ı M.T.V.) remzine m~ 

• EskJ yazuarl& yeni 
n•rt bir muayenehan'!I. 
vazıbanede tı aramaktadl" 
·emztne mllracaat. 

- Bu benim o•ı:omobilim • 
dir. Motörünün sesinden ta • 
nıdım. Artık ağzımızı açmı
yalım Torkanay. Herif ka • 
pıyı açınca saklandığımız !"' ............................. 9!1..., ......................................................................................... ~ • TUrkçe. franaızca. 

ercümeye vA.kı! yazı ınak 
aıasını \·e muhıı.sebe blleıı 
müessesede çatı~an bir ırcııC 
ten !IOOra birkaç ııaat ı:•1 

yerden üzerine sıçrayıveri • 
rız. Hikaye Nakleden: 

Uç Y11ı,,2 
- Anlaşıldı· 
Davit Kollarsomm kütüp -

hanesinde akşamın gölgeleri J<arakola haber sab:ıhleyin ço:\ vak ~sleri duyuldu. - Evet. Erkenden aşa~1 ın. 

Minyatür cinayeti 
medik. 

------ıı bir l§ aramaktadır seyo.JI" 
tan Hüseyin adresıne yazıl 

cr1 'en e-e'c. •. homiser Coı Kaı} ı bir hizn ,trıi kadm açtı. dim ve .•. 
birikmiştir. Her şey sessiz. tatlı uykusundan telefonun <:al· Gorıng kendilerinin kim c 1..- Polis hafiyesi kızın sozünü Polıs hafiyesi ayağa kalktı. 
Kalın perdelerin arkasında ma iylc uyandı. O da cinayet ha- !arını anlatırken içeriden başka kesti: Yerlere bakınardk dolaqt1. Bütu.ı 
iki müfettiş büzüldüler. berini alır almaz polis hafiyesi bir kadm göründii ve onlara d - Niçin erkenden aşağı indı. cinayetlerde yerde bir ipucu bu· 

Evde ayak sesleri var. U • Morlanta telefon etti. Biraz son. ru gclmeğc başladı. niz? lunduğu halde burada öyle bir 
van Tor, Mal'iha Linin kar • ra polis hafiyesi l:arnır ~ · ı ~el. Bu kahya it.. ve gelenleri Bu sırada yanlarına 1'."clmiş şer yoktu. 

mişti. karı=rlayarak kendini takdin olan Mistcrs Hudson atıldı: Sonra ~özlerim yerden kal. 
deıi geliyor. Eve gh·cli. Meri· Cinayet na, olmuş! etti: - Her sabah gayet erken ka: dırdı, etrafına bakındı. 
ba Li artık vazifesini yap - - Henüz bir şey bilmiyorın,. - l~mim • ı; • rs Hudsondur. kar, dedi. Polı:. hafıyesinin a)'aıal dolap. 
mağa karar Yermiştir. Hiç Adan ölü bulmuslrı. Hepsi bJ ~onra hizmctri kızı g-öster.!. Göring kahya kadına başka lara baktıiını gören ':\fisters 
bir şey onu bu kF.rarından kadar. rek: bir sual sordu: Hudson. acı acı ctiliimscyerek: 
caydıramaz. - Haddizatındc daha f~L.·a - Mi~ .Agn~. dedi. Şeyi o - Mister 1\lelrose dün l!ecc - hte, dedi cinayete seh 

, _ kelimeye ihtiyaç yok: Olmüş öl k~fetmiş. kaçta :yattı acaba? bu dolaplar oldu. 
Haydut kütüpha.,enin Ka - ~ÜŞ· Fakat. bizim i~in daha baş· ~özünü getire-1edi, kekeledi. Her gece geç yatmak adetidir. - Anla.madı 

pısına yaklaşıyor. Duruyor. ka şeyler bilmek Jı1zun. Onu esa. Göring: zaten. Fakat düo ~ece yatt·ğı - Cinayet:n sebebi bu dolaJJ· 
dinliyor, belki o d~ bir rey. sen ben pek iyi tan•mazdım. - Kafi. dedi. Şimdi l•ize rn zaman pek geç değilei. Akşam· ·rdır. divorum. 
den şüp.hE- ediyor. emniyet e· - Tanımamakta hakh .. ır:..-z. tulü nerede buldunu1 .. gösterir dan ortairr 1\Jistl"r Appcleyard . Neden? 
demiyor. Fakat he.yır, hiç rthur Melros~ insan ıçinc so. mi ... iniz? ile beraberdiler .. Ortağı saat on - Bu dolapların ic:inde neler 

kulmaz, tek ba.<?ına yaşıyan bir JlizmC'tçi kız öne g-eçti ve: bucukt.a gitti. var, bilseniz! 
ses vo1<. Ev hombocp 1:-nnzi - .ıdamdı. Adeta dün} adan c!inı - Buyurun. diyerek, iki pol: • - Ne biliyorsunuz? Siz yat. - Neler var? 
vnr. l<iro,C"C'i ..Jer VC\lr r=-h .. t etei?inı çekmis biri i. aldı ve evin avlusuna doğru iler· rnamış mıydınız? Çok kıymetli minvatür kol. 
rahat ir.iu • hitirebilir Maa • - Zen."!ındi dC'ğ•I mi? lcdilcr. - Ben yatrmşt.nn Sim ~ör. leksiyonları .. Şimdi hepsi çalın. 
mafih """h.• p\meli bf'11ci d.. - Evet, övlc divorlardı Evi Sonra bUvük bir <'dava ~irr müş, o anlatıyor. mış bulunuyor. 
"'tariha Li . bir hazıne imi.. Bir min~·atür ler Oclat"" a;;rt -l)ir duvarı avna. - Sim ... Şev galföa? _ Yı? .. 

· ·· kc, 'ek 'vonu vaı "'llŞ ki binlerce it dıla~ı ... +:ı k~n'r·dı. Fakat ne - Evet, Mister Melt'Of!e'un Polis hafiyesi düşünceli dü-
Yava-; va •as ki'ti"lllıl'n"' - lır<ı 1 I'metinde tahmin edıy-•. Gö!'in~. fıe Morlant o da1'ik<. uşağı. O görmüa.. Hatta giderken 

J .., !V şünceli başını salladı Sonra: 
nin k a p ı s ı ;\ralıkl • lar. l"akat hayatını bal k avla- aynalara. bakmadılar. Gözleri l - kendisine fener tutmuş . Kapınm _ Bana Simin odasını göste. 
nıyor. A c a b a odada makta ~ l; Vallahi fena bit raz ileride yat cesede dikil- kapand!ğını tx>n de duydum: Sa· rir misiniz? dedi· 
kimse var mı? Se~.-.· Fi< h"\v. iş değil, c c i? Biz de b~la. mişti. at on buçuktu. , _Hayhay! 

sak mı sizinle beraber. Melrosc kısa boylu. biraz tık. - Demek ki dün gece Mister 
d d • t .l ı· 1 k . - Bodrum katma indı'ler. sı· . u a emnıye verc:ı e ı e e • Rvet, fena bir iş değil ama. naz ve yaşlıca bir adamdı. Ha. Melrose ile en son görüşen Mıs-
trik diii!mesine gitti Ecıilcten ben kendi hesabrm<ı ı imi ona yatında hiç güldüğ'ü ~örülmiyen ter Appeleyard oldu? Onu en min odası karanlık bir yerdi. Po-

d w• •••• d h k k b' k'ld .. d s· ? !is hafiyesi odayı baştan aşağı içerive gird; <;aP. rlinclP bir "gwmcm. vuz•ı a. a or unc; ır şe ·ı c son goren e ım. 
,.ovelvrr var. . Göring gülümsedi. Biliyordu asık görünü~ıordu. - Evet. ôy\e olacak. gözden geçirdi. Bu araştırmada 

ki 1\ forl:ınbı me ı,_.:::; ' "'1c!isi irin Polıs hafi ·esi. cest..'<lin yanın.. - Sim nerede? eline ancak iki şev geçirdi: 

• Fransız mektebi orU ..J 
mezun, r.ıaktllo bilen bir tıar d 
maktadır. rilrkçest iyidir 

·emzine müracaat. 
• 24 yaşında blr bay&O rP 

aa satıcılık i§l aramak~ 
fransızca, rumca '>kur ~ 
ıo:a> remzine mUraca&L ~ 

• 17 yaşında bir pnÇ 
yeti yUzilnden tıerhanır' flJ 
~lr Ucretıe c;a1tımak ın 

1edlr. c Hamdi ı ramzıııe dl~ 
• Sinema l.şler'.nden sııJ 

zat ehven Ucreue t>lr 11 • 
'<.efaıet "'erebtlir. (RcktAJISİ 
mUracaat. 

• Ellerlnden lf geh n __ .~ t 
~ynı yerde c;aıı~mak UF': 

maktadırlar. Apıırtnnaıı 

yapabilirler ve76 bir dO't(fll 
çalışab!llrler Alaturka '!' 1 
4!!'. Çocuktan yoktur. (~O-
-:nura rıı.at. 

Müteferrik: 
no GENÇ BAYAN AV 

• Profeııör zau Run~ 
;sahnede hizmet etmek l~ 
bayana lhUyaç vardır. 
lılliııde ve hariçte aeyabl'' 
serbestiyi haiz bulunrn•l-" 
dır. Mektuplarmda taıı-' 
tahııll derecelerini kay<! 
Sungur) adma fotoğraf! 
mlze göndermeleri. U<"tııil 
yanlarm fotoğraflan tad• Iceriye giren adamın üze- kan karlar lazım b!r şeydi. Başka diz c;öktii ve muayneyc başladı: - Bilmiyorum. Burada değil. Yatağın bruı urun~ "lc;ılınış bir 

rinde eski bir gabrırdin par- türlii ya.mvamazdı. Onun en mc. · - Öleli epey olmuş. - Riz, Agncs: cinayeti ha'bcr elbise; yatağın ayak ucunda da Aldırma~ 
dösü var, yumusak fötr şap. sut dakikaları bir cinayet tahki - Kalbinden ni vurulmuş a. alır almaz ne yaptınız? duvara asılı bir minyatür. 
ıtası alnı iizerıne inmi~tir. katına bMlnd•;:., "''lmanlard•. caba? - Hemen telefona koştum. Göring kahya kadına sordu~ .... ~~,..,.. ~~ 

• :t- • - Öyle zannediyorum ama. karakola haber verdim. - Minyatürler bunlar mıydı? • .....,_.__ ............ _. 
Boynuna gri bir es'lrp sanh Biraz sonra ikisi de Molrose' bakıp anlamak la?.ım. - Demek telefon eden sizdi. - Öyle zannediyorum; ·pek mektuplan ~ 
Fakat bu Con Lomstur. Hiç un evınde bulunuyorlardı. - Tabii. niz? bilmiyorum ama... lan dıllallJ Mrstm ~ 
şüphe yo t. Muhakkak gaze. Göring: Görinrr birden'Jire hizmetGi kr- - Evet. bendim. - Bunlar Simin elbiseleri mi? kadar ve ...a 1' ,_ _,,-
teci. - r.;;.,. 1 bir - . dedi. za döndü: - Sonra ne yaptınız? - Evet, onun elbiseleri. ıan. ;n 

Bu adam son bir defa ola· Evet. - Ne biliyorsanız söyler mi- - Hiç bir şey yapr.ıad1m. Siz - Demek başka elbiseleri de (Rabla) <B.N.B.) <&eftd' 
1 Polis haf vesi önden ilerlod: "iniz? ,gelinceye kadar bekledik. vardı. Dışarı "'İderken onları cae > c,.. ... ) css ııJSll 

ra.k evin se~cizlig~i ... 1 dinledi · .... ~ "° - . .m.. --ul ve kapının zilini 'ti. Zıl içeri. - Bir şey bilmiyorum ki! - Demek hiç birşeye el sür. giymiş olacak. Acaba arlcasına (Sevim> (Jıf.R.) cffaıt""" 
Çok uzakfı;Lrda, •urda bir de. boş ve geniı; blr r ·e uzun - Onu evvela i5lü olarak siz mediniz? nasıl bir elbise giymişti? (Bank 1) (Pembe zarf> 
köpek havlıyor. •ır.111 rınlad•. Riraz dink ··ır>r. A. bulmuE;sunuz. - Hayır. hi~ birşeye el sür. (Devamı t)tlrJ (SU.U 26) (Nt.daa) 

Haydut Kara kapıya yak • ----------------·------------------------------------ <ff9:mdi) (Kuanç) 


