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ahaliye veri
len ekmek Nevvork 

6nOnde 
bir den:z 
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/Jir A--;;;,ikCJn 

Bütün memlekette ve bilhassa 
Dam pınarda 

le taarruz miktarı 

Parlak bir zafer 
merasımı yapılacak 

' gemisı Proara-
Q/evıer ıçmde/ 
~· --<r- mın 

ıltereye erzak taşıyan 
metn~ 

\'a.p l ku Jd Başukmandanlık mcydu muha . 
~~ Ur ay r t arl 1 rcbcsinln 19 UnC'U yıldöUnlimli olan 80 
~e Ork, 19 .<~. A.) - Ofi: ağustos zafer bayramı blttUn memlt>. 
~0.rk §ehnrun aşağı kısmını kette bUyUk mernslmıe kutlnnacnktır 
''Cıtb infilaklar neticesinde dün Bu münasebetle Dumlupwarda meç. 
1'1bıı:ı MaU Line" kumpanyasının h<.ıl asker a.bldeslnde yapılacak mera-
~ış~rnıda büyük bir yangın simin programı teshil cdllmlşUr. 

t.fad ' O gün, merasim bıışlamazdan e\'• 
~ .. ı.... en vi~klU "Panuco" ismı'n " 11~ Jun "~ . ._ v!.'l, meçhOI nsker fı.bldt'slne, Buyilk 
"t h <'rlkan şilepi ateş alarak Millet Meclisi, BaıwekO.let, vckltlctıer 
~atlan yanmak suretile rıh. 
"1ıe •mlarak körfor.de tama -
~ltı Yılnnuştır. Ayni rıhtımda 
~ rıan "Toamo,. vapuru yanmak 
la"?!ı \u.ı.tulmuştur. İhglllz vapur • 
~ Ilı İngııtere ve uzak gark i -
~ erıak yüklemek üzere her 
~ e~ll.!Jtıkları doklan muhafa. 
haııhı ek maksadlle hlldise ma. 
~~ ll'lUhlm mikt:ı"<la itfaiye 

l'llı esi gönderilmiştir. 
dilrıe .ıtna §ahit olanların söyle -
lttti l"ine göre yangın bir infilak 
ıtıı :eınde çıkmış ve alevler yir. 
~et.reye kadar yilkselmiştir. 
~ ıun evvel Tampico ve Pro -
M lah~n gelmiş olan Panuco şile. 
tlrOGltı Ye edilmekteydi. Yangın 
l'ibf!ll Yn deniz tezgB.hlarma tak. 
~~1 .. 1600 metrelik bir mesafede 
~ .,,,ttr. 
~:"York, 19 (A. A.) - Ofi: 

llıe\t.e'\>york doklarmm henliz tUt. 
ıtı~t k olan enkazı arasından şlm. 
~ r>oıadar beş ceset çıkarlmışsa 
ıı~ll ltıçp dok ameles:nd<'n ve de 
dıı~11 e~dcn on beş kişinin kaybol .. 
l'aralıYan cdilmekt<'dlr. 

~~iye b ıa.z:n miktarı takriben 70 
~t alıg olmaktadır. 
~ ~Ork Herald Tribune gaze
liııtıı ukY~ng:m neticesinde 65 ki. 
~il' e stlmiş olduğunu yazmak-

~ ~ki 
"il ltlrı ar ve bir gemi harap oldu. 
do~'I' tı!1ıtsarat miktarı iki milyon 

Saat hnıin edilmektedir. 
tect 10.40 da başlıyan yangın 
'fl)~t:eç va.kit henllz devam et 
~el Ydi, 

Leninarat 
a·ttikce 
sıkışıyor 

L adoga 
Qö lünü n ş ma lı 

garbisınde 

Finler 
B ra.r, ar dınca 

M üstahk em 
mevkiıe1 i 

işgal ediyor 1 
Stokholm, I9 (A.A.) - Ofi: 
Şiddetli muhnrebeıcrdcrı sonra Lo • 

ningra<lın 200 kllomctre cenubunda 
kain Solltlde bulunan Alman kuvvet. 
teri Rusıan İlmen g61Un!.ln garbına 

_... De'amı 2 ncl sayfada 

Alman ~ar 
h1t •u~dlye makamları yangmm 
~lanıataat eseri olup olmadığını 
~tr için tahkikata başlaımş • 
~ kuBununıa dokları işletmekte 
~ ll'IJ>anyada yangının bir su 
, .. ee&eri olduğuna dair h l~bfl" s le sk , l 
llıe1tt mevcut olmadığı söylen m o n 

edlr. 

ea - 9) muhasaradan 
ı. nkay -Şek Mos- Vazgeçiyor-
1\0vay .d k . ? 

l Olt a gı ece mı . lar mı ? 
C"-~~o, 19 (A. A.) - Ofi: 

tt{"'lt ka Londra, Uf (A.A.) - Son askerl 
ı.._ -e(:efi Y ~ek'ln Moskovaya haberler hakkında ana.llııte , §Öyle ya .. 
~da lekllndekJ haberler hak 
)ettar trıUtaıealar yürüten salü.hl. 
~ huıı:aJıatn, bu haber oğru i-
~ it.Us 11 Ca.nk Kay Şek'in Sov. 
~ ~a ile İngiltcrP ve Ame. 
ll!Q a(le ~daki mesai blrl'ğinden 
• ~lr ~ erek Rusyanm daha 
,ct?ıf.rı 1 1 

Ir Yardm· rıa bulunmasın• 
11 lta hu1 n nevrnıaane bir mfiraca 

1•11~ arıı Unnıak arzusunda olduğu. 
""'QJrıer, agılacafını beyan etmek· 

z.ıyor: 

Yeni Alman hamlesi Peypus g61U. 
nUn §imalinde Estonya hududu ve u . 
ningrad iStikametlcrlncio yapılmakta. 
tadır. Bu hamlenin kuvvetlnl hentız 

tahmin etmek mUmktln d, ~ldlr. Fa • 
kat belki de bu hamle Kexholm etra. 
fında faaliyet gösteren Finlerin g6a.. 
terdlkıerl harekAta dahl!dlr. 

Smolesnk etrafmda nisbi bir sU • 
k1lnet vardır ve mUteaddit haberlere 

ordu ve cumhuriyt?t halk partisi, be. 
den terbıycsı g\lllel direkt6rltiğti, kı. 

zılay, TUrk hava kurumu çocuk esir. 
geme kurumu, ordu harp malQUerl 
şehitlikleri imar cemiyeti ve Türk ba. 
sın birliği, adlarına birer çelenk ko. 
nacaktır. 

Her makam, çelengini kendine lem 
silen göndereceği bir memuru ile ft. 
bldeyc koyduracaktır. Merasime 28 
vildyt?l iştirak edecek her vııa.ycU me
rasimde, biri parU ve halkevlerl, dl. 
ğeri vlltıyct umumi mcclısleri adına 

seçilmiş iki zat temsil e lecckbr. 
Bu mllmessil heyetıcr de, vlldyt?tle. 

rl adına birer çelenk koynC'aklardır. 
Çelenk tedariki zorluğunda kalan vl • 
ıa.yet heycUcrı çam dalından veya 
başakdan birer çel nk upı , Uz in 
rozetlerini bağlıyarak koyacaklar • 
dır. 

Merasime 1.§tirak edecek kıtalarm 

miktarını milli mUda!aa vcka.leU le.s. 
bit edccekUr. 

Afyon, Konya, İzmir lzcllerile, 1s • 
tanbul ve Ankara ytlksek okullarını 

temsil edecek bir kısım talebe Ue be. 

Nıkolayef 
mıntakasında 

Dört Sovyet 
bir liği daha 

ihata 
edildi 

Berlm, 19 (A.A.) - D.N.B. ajan
sının saltı.hiyetll bir membadan öğren. 
diğine göre bir Alman piyade tümeni 
17 ağustosta Nlkolayef rmntakasında 
dört Sovyet cUzUtamının bakayasını 

ihata ve tamamlyle imha etmJ,ştir. 
Gece Sovyet bakayası 16 ağustos. 

tanberi Alman:arın elinde bulunan 
bir §OSCyi tutmağa teşebbUs etmiştir. 

_... Devamı 2 ncl sayfada 

göre Almanlar bu mmtakada siperle. 
re yerle§IDektedir. HerhPJde burada 
bir gedik açarak kütle halinde oradan 
Uerlemek için altı haftadır. yaptıkla. 
rı pahalş gayretlerden vazgeçmi§lerdir 

Kiyef mıntakasında da vazıyet de. 
ğişmem.ştır. Kıskaç ha:-eketinln iki 
kolundan biri §'imali garbtde Koresten 
de diğeri de cenubu §ark1de Bletaçer. 
kaçda durmaktadır. 

Alman hamlesinin şidc!eti cenubi 
Ukraynaya intikal etml.§tir.Fakat ma 
reı:ıaı Budlenni orduları tecrit edilmiş 
değildır. Bu ordular Dlnyeper dirseğin 
de bazı mevzilere aımsıkı tutunmakta. 
dır. Almanlarm bu mmtakadakl mu. 
vaffakiyctıerini inklşat ettirerek 
Don Maden havzasını tehdit etmek U.. 
zere Dlnyeperl geçmeğe ~bbUs edip 
etmlyecckleri henüz bilinemez. Böy .. 
le bir hareket Almanlar için tehllkcıi 
olur. ÇUnkU Alman ileri hareketin.in 
sol cenahında daha mağ!Qp edilmemi§ 
bUyUk Rus kuvvetleri bulunmaktadır. 

Binaenaleyh HiUerln fena halde 
b.ırpalanmı§ olan lutalarmı merkez 
~ Devamı 2 Del aaytnda 

1 ediyorlar j 320 gram 

den terbiyesi gC'nçlık kJilplerl adına 

bir mUkelle! kıtllBI, 
Kütahya ve Afyon vlH\ycU{)ri köy 

ve kasabaları halkının l::ıtlkl ıll har. 
bine iştirak etmiş mUcahiUcrlndcn 
t,. il cdilrcrk bnlk kıtııl m. 

...,-. De\'MW 2 Dcl ıı&yfada 

Sur yedeki Vişi 
Fransızlarının 

vaz,yeti . , 

Bir m se-
le oldu 

Bu askerler 
isterlerse hür 

Fra· sızlara 
iltihak 

Londra, 19 (A.A.) - (B.B.0.) 
Pravda gazetesine göro:ı Ruslar Al. 

man geri hatlarına makineli kuvvet. 
erle taarruz etmek suretile yeni bir 
abiye ku11anıyorlar. 

Bir Sovyet taburu, topçu ve tanlı 
-ılmaycsinde Alman gerJlerine sark ~ 
m~. bir Alman motörize kolunu im • 
ha etmte, 126 ncı Alman tll'kasmuı 

Kararglthına baskın yaparak 3 zabit 
esir almış ve mUhlm e"Tak elde et
miştir. 

l\l<>Sko'-a 19 (Radyo) - Sovyet 
kuvvetleri bütün cephe boyunca dUf,. 
mana şiddetle karşı koymaktadır. 

Sovyct kuvvetleri §'lddeUc d6ğtl§t1lk. 
en sonra Kinglsep §ehrint tahliye 
tmlşlerdir. 

Pazar günü vukubwan hava muba.. 
rcbelerinde 22 c111§man tayyaresi dU • 
t"lirdUk. Zayiatımız 18 tayyaredlr. Ye
ni alınan malQmata göre cumarteal 
gUnkU hava muharebelerinde dU,,UrU. 
ıen dU~man tayyareleri 19 değil, 25 
tanedir, 

..... Devamı% Dcıl ~ 

Ruzvelt Çörçil 
mülakatının 

Gizli taraf /a
rına dair 

Yeni 
ifşaat 

Reykljavlk 19 (A.A.) - Rci.slcum.. 
bur Ruzvelt ile muıa.katmı mUleaklp 
dönUş seyahati esnasmda Reykljavlke 
uğradığı zaman ÇörçU deml§tir ki: 

"Biz buraya harbi tzıandadan uzak 
!aştırmak için geldik.,Parltunentonuu 
önüne birikmiş 'llan kalabalık bir halk 
kUtıeslne Çörçll balkondun bir hit.a. 
be irat ederken aeıa.mıamt§tır. 

İnglliz başvekili bilhassa §Öyle de. 
mlşUr: 

"Biz slze demokratik medeniyette 
bUyUk rol oynamı§ yUksek medeni 
vasıfları haiz bir millet old~ğunuz için 
geldik. Sizi mUmkUn olduğıı kadar az 
rahatsız etmek ısttyoruz ve Amerika 
ile birlikte kültUrlU mazlnlzin serbest 
bir istikbale müncer olmasına çaiıoı. 
yonız.. 

Çörçll reisicumhur Ruzveıtin oğlu 
ve AtlanUk mülD..katına. 1.şUrak eden 
grupun İngiliz azaaı ile birlikte ka • 
raya çıkmıştır. 

Ba§vekJl karaya çıkar tılanaz 1z • 
lanW\ naibi .BJorruısonu'yu ziyaret et. 
ml.ş, onunla ve İzlanda ba§vekll ~ 
diğer hUk~met er:ıtlınile görO§lllUştUr. 

_.,. Devamı 2 D<'l sayfada 

etmekte 16 ~ğustos 
tarıhıne Kadar 

Serbest Mihverin kaybettiği 
değil mi? gemi tonajı 
Londm, 19 (A.A.) - Afi: 
Afinin diplomasJ mubnblrJ bllldi -

yor: 
Suriyedeki Fransa kıt.Batının dö 

Gol taraftarlarına iltihaklarını temJn 
_... Devarw 2 nct sayfada 

Londra. 19 (A.A.) - 16 ağustos 

1941 tarihine kadar dUşmanm uğra. 
dığı zayiatın zaptedilen, batırılan ve.. 
ya kendi mUrettebatı tarafından b8.. 
Urılan tonaj yekünu re.ı;men §Öyle 
tahmin edilmektedir: 

Bu da son zamanlarda 
alınan tedbirlerle 

Temin 
edilebildi 

Patatesten büyük 
ümit bekleniyor 

Roma, 19 (A.A.) - Stefanl ajan. 
smm haber verdiğine göre İtalyan 
maka.mıarmm mUdahale:ıl sayesinde 
YunaniBtan iaşe v~eU son zaman. 
larda dilzelm.1§ ve ağır sanayi ile yapı 
inşs,atfnde çalışan amelenin gUndellk 
ekmek tayınını 320 grama çıkarnıağa 
imkft.n hasıl olmU§tur. Patates zerl • 
yatının gcni§letilmesl suretlle vaziye.. 
Un daha ziyade dllzeleceği nmlt edil. 
melrtedır. 

Amerika
dan yar
dım isti
yenler 
çoQaldı 

Va§l.ıagton, 19 (A..A.) - Ofl: 
Bazı Amerikan ajansları, halllıaar

da RUzveltin yalnız Vqlngton ile Tok 
yo arasmda mUtemadiyen artmakta 
olan gerginliğe değil, aynı :ıamaQCla 

bUyUk Britanyanm ve Sovyet Rua • 
yanın hergün gittikçe Ziyadele§mekte 
olan harp maızemesl taıeplerlne de 
karoı koymak mecburiyetinde bulun. 
duğunu beyan etmektedir. 

İngiltere iaşe nazın Lord Beaver .. 
Brookm talepleri yUzUnden ihtiyaçlar, 
o raddeye vasıl olmuştur ki halen 
mevcut olan tertibatın !>!<!ayette der. 
pi§ edilmi§ olan hudutlar haricinde 
pek ziyade tevsi edilmesi tasavvur 
edilmektedir. 
Resmı mahafil, hUklln:ıetln iare ve 

lcare kanununa mütealllk yeni prog. 
rammm on milyon dolara ve hatU. 
daha faziasma baliğ olacak blr yar . 
dımı ihtiva etmekte olduğunu beyan 
etmektedir. 

Dün !are ve icar kanununun Admı. 
nlstratörU Harry Hopklıuı Ue Lorc 
Beaverbrook arasında yapılmı§ olan 
mülAkatm kızıl or.:!unun acll ihtiyaç. 
!arını tatmin çareleri hııkkında ce 
reyan etmiş olduğu rivayet edilmek. 
ledir. 

2.321.000 ton hacminde Alman gemisi 
1.533.000 ., .. lta!yan " 

84.000 ,. Fin 
119.000 .. düşmana 

faydau olan gcmJJcı 

4.007.000 tondan ibaret olan ~ktin 
hava hücumları ile t.aluip r:dilcn gcmı. 
teri ve hacimleri yekiını.: 800.000 to. 
na baliğ olan ve Ruslar tarafından 

b3t · 't§ oldukları lddl<ı olunan 51 
va p ı da Uıtlva etmektedir. 

1P 
.lı,.•· geçen yekQn, 10 &.ğustos 19U 

..... ' llml§ olan rnkaor. üzerinden 
( · m miktarında bir fazlalık 

göstermekte lir. 

O· 
ı, 
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ne sonraki vrupa 
lt.ahıwın tnbl)e nazın bl: mnkBleslndc h rhln on Me llr~ğlnl 

ı«I\ hinır. Koni c i:ınonun ı;ııze.. ı olıın Tele rııfo da ayııı ı.rmaatte imiş. 

l'7u t ırJllf'rln t~ırlhte 'lıu lı ~tma.dığı uı:ılQın! nu harp dı• uza~ıı

hlllr. nntt . illt ııç a(Jrt sentıtik tnhınlnlcr hll!lfııtı\ on ıwnt •lıı ı>lırn. 

ı nl. t, dil • '<i>l .. 3 gPıeıı 1111 on sPneden sonrs ... 
Bl:r.lır tUrl<ÇeıT $ d bir tabir ,·anhr: \'ıl.mak kola), ) ,\pmak ı.or 

dl'ıw Uıı tublı ın lınk ı.ı ıllf'dlfll•ı•ıG, dlimn, galltı:ı UIJ •1• Lllt<:ct>ğt zıımm .. 
dlll'n yl'lıll h rplı unlnn klnr! Ilal<J kut u ld lkf lnıt ol:ın, Ş"hlrlr.rl yıkd 
m c;, lıhprlll rl twrnuva l"llilnı .ş, rnUı.rll'rl tutu tunılınu , kııtedmllnrı 

t p nt ini" u~rnnıı ''(' blit\in lr ~lnrllP s!'fil bir man:r.nrıı go!itert"n 

'\ uur-ı \ ı -' uıld<'n mPl damı ı:.-;ttirmek bnJiı:ılım o 'ııldt nı"•ll mUnıldın 

ol r , ,,. ... in nlnr d~ harpte :ırle ttlklerl mua:r.znh rehtt• 1, d:ıhn mı 

nL ıı~ret .. :urı-dıct>klPr, dana mı 7 yonılaroklnr' 

F,!\O l'\OX llARtli. 

s s bayramına hazırlık 
JJu tnrutı l uci sayfada 

rıı .. m yerinde, merasim flmlr.
nin c nrlne girecek, bunıarın gerek 

rasim ycrindeltl duruşlarını, gerek 
g"lÇ.t r ıımindeld sıra tertiplertnl ko .. 
mu nlık tanzim edecektir. 

A 'ili gllnde yerl~rln dönebilecek 
r yakm oL'.ln köy vo kasabalarm 

bu m rasime bUyük ölçüde l§tiraki 
r>Jin cdllccekUr. 
Merasime 11.&l da top endaht.J ile 

b:: anacak, sırasue, ordıı, cumhuri .. 
t halk parti.si, h.:ı.lk vlerl, İstanbul 

ve Ankara okultan ve beden terbly s1 
mum mUdOrlUğtl, gençlik klUplerl 

ııdına olmak Uzere birer nutuk söyle-

Lenıngrad gittikçe 
sıkışıyor 
Rn5tarntı 1 Del &ay.fada 

tmağn muvaffak olanlk Norogradm 
riıdne, göJUn §imal sahlllne kadar 
rıcmişl rdir. Buradan Leningrada 

d ğnı bir flnıcnditer hatb vardır. 
Sulh zamıuımda. buradan Lexıingra

a iki saatten nz bir zamanda gldU. 
mrkteydL Fakat §imdi bu yolu ka~t. 

için çok daha uzun bir za.mnna 
htı nç olduğu zannedilmektedir. ÇUn 

kU hUkQmct merkez.inin ctnı:fmda.ki 
ıvzller lytce tah!tim ed!JmJ;ıtir. 
Bun :lan manda !i(lhrin müdafaası 

çin V<.>ro,şllotun emrine mtllı1m kuv. 
' ı r verllmlı;ıtır. 

Pskov lSnUndeki Alman kolla n da ı,. 

r mi leıd1r. Bu ~)'(ldo ainıalde bu1U 
n.uı kuvvetler Lcnin,,"Ttl.d. Tanın hat. 

ren. karı;ı tna.rruzn geçmek lmkfmxm 
bt bilmektedirler. 

FlnlA.ndiyada Lıı.doga gmııntm §ima.. 
bi hfiindc mııhsur bulunan Rus 

kockkWlerlnln teml.zlenmesi tçtn ya. 
p•ı n h:ırekAt devam etmektedir. Sor 

vu Mm cenubund:ı. göl eahJUndcld 
m noktalar bir.biri arkasın 

Iı inler tarafmdan i§gal edilmek • 
r. Finl r Kronoborg kasabasnu 1.§-

1 elır.i§lCrdir. 

Rwılar §imdlyo kadar Ladoga göm 
~tlden takriben 80000 ~yi gc.. 

m' •w blndlrmcğc muvattak olmu§lar 
sa da geri katan takriben !50000 kişi 

lmha edilmclı: teh1iltes1ne maruz bu .. 
lo.Ul1ll&ktadır. Bu mrutakada §lddetli 
havıı muharebeleri cereyan etmekte. 

• Ruslar malzeme irk!bma mırr.ı.f. 
olnmamIJ)ardır. 

neccktır .. Ak§nm da radyoda partiC(' 
bir kon!ernnş vcrllccel:tU'. 

O gece bUUln halkevlerınde ve halk 
odalarında, halkcvi ve o<!ası, olmıyan 
yerlerde, p:ırtl mcrkezteıınde, top .. 
lnntılnr yapılacak, ıs:.ik'M harbinde 
mılletçe gö'!terdiğlmlz kahramanlık 

ve fedakt'lrlık ve SO ağuııtos mcyd:ın 
muharebeslnln <'hemmlyet ve kıymeU 
hnkkmda konuşmalar ve kor.ı.foranslar 
terUp Niilecektir. 

Bu bOyUk ve mlllı hll.dl!e hakkında 
ki merasime matbuatımız 30 ve 31 
ağustos gUnleri ynpncakıarı kıymcUl 
ne§rlyatln ~Urak etml§ olacaklardrr. 

Halkımızın bu meraelme kolay ve 
ucuz l§Uraklcrlnl temin için 80 ağuıı.. 
tos g1inU Afyon ve lzmlrden, mera. 
sim yeri 1.ııtıuıyonu olan Sllkl.sarnya 
ucuz tarlfell gidi§ ve dönU trenleri 
tertip edfleccktJr. 

Sllktsanıy istasyonu Ue, merasim 
yeri arasındaki mUnııkalGt ve mera -
sim yerindeki tertibat ve hazırlıklar 
kor komutanlığınca temin edilecektir. 

Gerek bu mUil!ıkalll.t ve gerek me. 
raırlınin heyeti nmumiyeBlnde Kütahya 
ve A!yon vU~yetlert ve parti t.eşld.. 

lltıan Kom her tllrıU yardmım aza
mlstnl yapacaklardır. Cumhuriyet 
halk p rUsl 30 ağustos ı;UnU akp.mı 
~ ıviJa.yetı reisi ordu ve merasıme 
iştirak eden heyetler ve halk mUmes
sUlcrl 111retıne Afyonda =->lr yemek zı. 
yafetl 'Ye?"ecclttir . 

Dişçi mek ine 
gönderı len 

esrarlı mektupları 
Son zanuuılardn, dişçi mektc .. 

binde kli.tipl''· vnzifesini gören 
Kenan Akif isminde bir zata, bir 
takını imzasız mektuplar gönde 
rilıneğe başlandığı, vaki ihbardan 
anlaşılmıştır. 

Verilen mnlfımnta göre bu mek 
tuplarda, Kenan Akifle mektepte 
çalışan ibazı ika.dm ve sair memur
lar hakkmdn nğzn nhnamıyncak 

:isna.dat vnrdır. Gönderilen mek • 
tuplarm bazılarmda imza varsn 
da ıbunlnrm uydurma isfrnler ol -
duğu anlnşilnuşt.ır. Re5ttörlük tah.. 
kikata lba.~lamıştlr. 

U niversite Rektörlüğünden: 
Topçu Ye aDvari kam.plan nehad Olarak SeJfmiye kı§lasmda yapılacak., 

• AJJ\Jaldar talebenin oraya mtmı.ca atlan. ('1268) 

Hi S VE 'AŞK ROMANI 

Jı 

teşli bır şe.kilde yuzwıu v 
dunu bır kat daha gt.izelleş -
ğe bakıyordu. 

Esat o gece Gnmsızlarda ye -
ek ~iyeeekti. Meliha Cemnl ile 

ım yemek yiyeceklf'rdi. Da 
:ınt yedide Meliha Cemal ay

nanın kat'§ISına geçmiş tuvaleti 
nzaıni dcrecrde itina göster -
•e bru·lnmıştr. GUzr.I bir ilk - ' 
ar u.k!\Mlıydı. Gökyüzünde sau 
deni en a.kscdeıı mavi ve ye _ 
re nkl v rdı. Girneş körfezin 
ny tind<'n çcrnıenin üzerine 
ru k ordıı. M<'lıhn Cemal 

"e bir an iciri lstanbulu. Ad:ı.vı. 
'.'lilrk rı uç kız.lığının ilk b 

a.b eyin safakla bera-
r " zev kanamnm olarak e-

' günlerı düşUndU. Bu 
1 dön\k erin j~i cln 

~ • r tnn i Mc·Jrn rl 
h n-a bn nk.m ( 

n D" ımiu. Böyle r 
ıl ı. Son l>alorla dans et f 'ı 

.ıı: '\ietlha Cemalin beyaz 
lı h:n nlı, sonra kayıkta bo n zu 

nun içınde çmlçıplak vücudunu 
saklamağa çalışan a.oemi hareket
leri, nihaynt Mil.denin ku~ tu bir 
kö esinde kend'slni çırılçq>lak E
sadın kollannda bulduğu o mut .. 
hiş dnkiknyı hntnfadı. 

Mnid<.'yi, hasta kuzinini düı;ıiın. 
dil. Saadetini nruııl çalmıığa kalk 
mı:ştı. O znmnn kendisini haklı 
bulmuştu. Şimdi dC' kendisini hak 
lı buluyor, s vllmC'ği bir hak ola
rak isth·or: 

- Ş mdl daha güzelim, S(>vil -
mek hnkkm1 ... 

Dhe diı ünü)or. Sonrn keııdi 

kendıstne tiraf cdC'rek: 
- Sevilmek ı tiyorum. Fakat 

hc>n dı> ci Melıha; ı, kücük af -
c n kızı aromasını l 'emem. c·'l • 
kU ben de esk 'arlığmıı ş:ddPtlf' 
k knr:ı orum. 

d•ı. Dal ndı. Bi.deı b·r 
md o a hı 1ct ı ı:ı· t ~ün. 

ı Hizm t sonı; ordu : 
H mm f<'ndi bugün hongi 

~1 ıı·selerini gıymeği arzu ediyor .. 
!ar? 

Japonya 
Amerıka ile Sovyetlar ve 

ingiltere arasındaki 

Anlaşmalar ı büyük 
dik Katle takip 

ediyor 
Tokyo, 18 (A.A.) - D. N. B.: 
lngıltere ıle Sovyetler birli~i 

arasında aktedilen anlaşmaya ve 
birleşik devl tlerle lngiltcrenin, 
Sovyctler. Japonların müstakbel 
ilerlemelerine karşı koyduğu 
takdirde. onlara yardım etmiye 
hazır olduklarına dair dolaşan 
haberler hakkında istihbarat 
dairesinin sözcüsü demiştir ki: 

Hükmet, lmnlarıı ne nisbette 
tahrik maksadivle uydurulan ha· 
berler veya vakıalar olduğu me· 
selesini tetkik etmektedir. Sov. 
yetler birliğini Japonyanın çev· 
rilmesi siyasetine iştirak ettir
mek için sarfedilen bütün lngi. 
!iz - Amerikan gayretlerinin Ja· 
ponyada büyük bir dikkatte ta.. 
kipedildiği de muhakkaktır. 

Niago Şimbon P,azetec;i, İngil· 
tere ile Amerikanın Sovyet!eri 
uzun bir mukavemete ve Alman 
kuvvetini kırmıya t~cwilc ettikle
ri, bunun için de büyük mikyas. 
ta yardım vn.adettikleri ve avnı 
zamanda Japonyanın hareketsiz 
bir vaziyette tutup ve cenuptaki 
siyasetini karıştırdıklarını teba 
rüz etirmektedir. 

Bu gazete, diyor ki: 
Daha dün Birleşik devletler ve 

İngiltere, Sovyetlcre mütecaviz 
ve sulhun ihlfLlcisi diye hUcum 
ederken, ~i onlan iltifata bo· 
ğuyorlar. 

M. Ruzvelt ve M. Çörçit. ge. 
miler dolusu harp malzemesinin 
Sovyetler Birliğine doğru yolda 
olduğunu bildirmişlerdir. 

Japon sularının sükiineti. Bir· 
lesik devletlerle lngilterenin bu 
gfui hareketleriyle ihlal edildiği 
takdirde Japonyanın böyle bir 
vaziyeti kabul edenıiyeccği mu· 
hakkaktır. Japon hükOmeti, ln. 
giltere Birleşik devletler ve Sov· 
yetler birliği arasındaki müza· 
kere ve anlaşmaları büyük bir 
di}<katle ta'kio etmektedir. 

Am ·kaLın 
To yo sefiri 
D ün Japon hariciye 
nazırile u zun müddet 

görüştü 

Tokyo, 19 (A. A.) - Anıeri .. 
kanın J aponyacln.ki bilyilk elçisi 
M. Grev dün öğleden sonra Jnpon 
bn.rlciye nazrn amiral Toyoda ile 
uzun müddet görtlşmiiştür. Ame. 
riknn bUyilk elçilik müsteşarı M. 
Dooman dn Japon hariciye naztr 
muavini ile uzun bir mUlA'ka.t ya.p 
m~tır. Bu mUJ8.ka.tlnr esıuısmda 1 
görtişU.lcn mevzular lı.akkmda be- ı 
ynna.tt.a. bulunulınamı§tır. 

Ze.nnedildiğine göre Japon lm.
riclye :n.ıızxrı, Pr.esidcnt Ooolid,ge. I 
ismindeki Amerikan va.punı hak
kında geçen cunıa.rUsi g(lnfi A • 1 
merika harklye nezareti tamfm .. , 
dan tevdi edilen muhtırayı ihti • 
marnla tetkik etmi§tir. 

Melllıa dn}.gm daJgm baktı, son.. 
ra l~hıi çekerek : 

- Pembe elbiscımle incileri .. 
mi... 

Ve bunda:n sonra bUttin mUce,· .. 
beratını getil'tti, Esndm gözüne 
Ada.dnki genç kızdan, sonra. tat • 
mfn edllmoniş E'sadm zevkle, he
vesle aradığı çocukian baŞka tür .. 
Jü görllnmek, bütün kadınlığını, 
olgunla.'3n bUtuo gfu.elliğlni gös
termek, olınuş, leu.et bulmuş bir 
meyva g bi kendisini tattırmak 
ve a • mm şarabile Es:ıdı, ilk iı. .. 
li!lkını mcstetmek lsbyoı'du. 

Odn hizmetçisinin arkasından 
kalktı, dolnbın ôniıne gitti, naf • 
talin kokusu gelen bfrçok elb:se
leri teknr tc>kPr gözden geçirdi. 
Sonra nsahi bir hnnkeUe: 

Hangisi olursa ol:nııı ... de .. 
ıli, I<'nknt herhalde beyaz olma.smı 
ist<'rim. 

N ihnvet Esnt Ergin geldi. Pek 
az df'ğişmişti, Yalnızca sıtçlan be 
ya?.luıınrı;h. Ak :ıım yPmeğini 
Gamsızlnrııı denir. Ur.eı inP açılan 
bli\ iık b:ılkonundn \ edıler. Gam • 
sızlann geeelc>ri ka bir halı 
\'.ırdı. Ak :ım olunca havat bu r
z:ık ı<:ıhllden yavns yavaş Ç<'kilir. 
iskel ' tarafına toplanır. O za.mıın 
G:ım ızlnr karşıdn Kadif<'kalenin 
karanı \ manzarası, Kordont.ın ger 
danlık gı ı ııznn p giden bir srra 
elektrik lılmbasile ve denizin rıh.. 
tona vurup, köpüren sulariyle b r 
az vn.Juıi bir manzara arznderdi. 

BU SENE KÖMÜR ALMAK 
DAHA KOLAY OLACAK 

BUtUn memlekette k&nUr satış ve 
teVz.i işin! tek elden idare için EUban .. 
kın kurduğu kör.1Ur sntış ve te,·zı 
mUe88escsl şehrlmlzd-: de inıı.liyete 

geçmitJUr. .l\lileıı:ıcsenin lstanbul şu. 
besi Galat.ada yeni yolcu salonunda 
yerleşınlşUr. 

İktisat vck!leUnce yeni konulan 
fiyat haddine göre ts•.anbulda kömU .. 
rUn tonu mUşterlnin vam•r.larına depo 
da teslim şartile toptan olarak 21 
liradan satılacaktır. Şimdi ııemtler 

lr,;in tali depolar tesis olunmaktadır. 
ötedenberl kömUr satış• Ur meşgul o_ 

inglliz iş 
nazırının nutku 

----0--

"Almanya beynelmilel 
an laşmalara 

hürmetkar deg ıl d ı r ,, 
-1.ondra, 10 (A. A.) - İş nazın 
Bevin diln verdiği bir nutukta şu 
beyanatta bulunmustur: 

Öyle zannediyorum ki, İngiliz 
lmparatorlu~'U, Çin, Amerlkn Bir
leşik devletleri ve Rusya dilnya.. 
nm mUstakbel telfkililtmda tahak
kuku iınkt\.nma hlç1Jir Y.ama ihti
mal verilmiyecek olan bir rol oy. 
nryacaklnrdır. 

Ham maddeler meselesine te . 
mas eden Bevin şöyle demiştir: 

Bu mnddelerin taksimi teşkilU
ta bağlanrnalldır. Ben ham madde 
lerden müşterek istifadÖnin ta -
raftanyım. Bununla beraber .Al -
manyn ailfı.htan tecrit edilmedikçe 
hiçbır sulh teessüs etmiyeeek .. 
tir. Zira Alman~'tl beynelmilel an 
Iaşmalnra hürmetJdir değildir. 

Almanlar Smolen ks 
harbinden 

vazgeçiyorlar mı ? 
-- Bastarıı.fı ı ncıl ııa~ loda 

nımtakaıarına sürmesi ihtimali daha 
kuvveUidlr. HiUer, m!l.re~nl Budiennl 
ordulnrmı takviye tı:ln merkez mınln
kalarmdan kuvvet ayrılmış ve bu mın 
takalan zayıf dUşnıUş olmasını Umlt 
e~btllr, 

BütUn bunlar t.abinUle birer taraz! .. 
yeden ibarettir. ~"UnkU Alman başku
mandıı.nlığı pldnlannı belli etmemek,. 
tedir. 

Nıko layef mmtakasrnda 
~tart~fı 1 nel fJ.!lyfııda 

Şabah erkenden topçu ateşi açılmı,ur. 

Ormanlık arazinin sıstcrell bir tarır
da bombardımanına devam edilrnir 
Ur. Sovyct kıtaıarmın gizlP..ndlği köy 
ve çi!Ulklcr yanmnğa ba§lamışur. 

Müteakiben Alman plynde tümeni hU.. 
cuma gcçmltşir. Paniğe uğrıynn yUz.. 
!erce Sovyct askeri Alman kurşun ve. 
obüsleri altında can verml§tir. Demir .. 
yolu civarında Sovyet kıtaları tekrar 
toplanmnğa teacbbUs et.ml§lcrsc de Al 
man piyadesinin ate§t dört Sovyet tu .. 
meninden bu geri kalanları imha et_ 

mişUr. Dc.mlryolu Sovyct askcrıeri t.. 
çin bir bOyUk mU§terck mezar olmu.ş.. 
tur. 

Meliha Cemal yemek en-asmda 
birdenbire E<3ada sordu: 

- Tekrar Mısıra dönmek fik
rinde misiniz? 

- Ztınneıderim. Hayatmıın 80 -
nuna kadar orada kıılmni;'"l arzu 
edi~·orum. 

- Haynt.mızm sonuna kadar 
mı? 

Diye Meliha Cemal lınyret gös
terdi. 

- Evet Meliha, hayatımın so .. 
nuna kadar. Buna hayret mi edl. 
yorsun? 

- Evet ..• .Aırtık Ma.ide öldüğü
ne ve hayatta biricik ynvrunuz 
ŞUkrilnlin umumivctle 1zmirle 11' .. 
tanbul ara.anıda bulunduğunn gö
re s ıdn Mrsırda kalmakta ısnı.r 
etmen;1.e bir mfı.nii veremedim. 

- Ben nrtrk Mrsn11 bağlanm•-
51m. 

Meliha Cemal gUldU: 
- Doğrusu r.arip bir inı;nnsı . 

nız Esat, dedi, Hayatta kalan en 
yakm akrııb3.m ve hiç şlinhesiz 

en i\'İ dostum olduğunuz hald<' s -
zl ~olda rastlıyacağun ale){4df' 
bir kimse kadar blle tnnm11~ orum. 
Hıı.)atmızm son kısmını nasıl olıı .. 
yor d'l bu ~ nbancı memlekeltP 
ynlıı:z ba nıza sızi Revcnlerd<'n 
uzak obruk doldurmak i!.'li; orsu
nuz? .. 

,.P .Meliha Cemal gözleri dala .. 
rak tekrar etti: 

- Yalnızlık ... N nıiithış !l"Y,;• 
- Yalnızlıktan Lu kadnr kor • 

lan mUesseselcrden bu mabat1a isU. 
fade edllecektir. 

Depoda toptan sab§ fiyatı esas tu. 
tularak tali satış yerlerinden yapıla. 
cak kömtir ıınt~ı Jçfn bir barem hazır., 

la.nm~tır. Tali satı5 ııubelerindo bu 
fiyatlar büyük levhal&rla ilA.n ,oluna
cıık ve bundan taı:lasuuı. kömür satıı .. 
mıyacaktır. 

En fnzla kömUr sarf ve tatlhldk o. 
lunan lstanbulda ~u kış hiçbir veçhi .. 
le kömUr sıkıntısı çeldlmemesi için 
tertibat alınmışUr. Bunun lr,;ln bUyUlt 
stoklar vUcuda getlrllmt.kt.edir. 

Berlin radyosu 
dün gece suslu 

ıng il i z ta yyrele rı 

Holanda sah ı l.er inde 
üç Aıman karako 
gemısı batırd ı lar 

Londnı, 19 (A. A .> - Öğrenil
diğine göre lngiliz hava kuvvet _ 
leri dün gündüz Pas de Calais')i 
geçmişlerdir. 

Dün öğleden sonra cenubu şar .. 
ki sahilinin bir noktasında büyük 
bir avcı teşekkülünün sahili geç 
tiği ve cenuba teveccüh ettiği gö. 
rülmüştür. Bu büytlk tcrıekkülden 
hır grup ayrılmış ve tekrar t , 
şekküle iltihak e-tmeden evvel hü· 
yük bir mesafeyi devretmiştir. 
Gökyüzü çok bulutluydu. l•\ıknt 
Mans ve Fransız sahillc>ri üzerin • 
de açık havalara tesadüf edilcoU. 
mekteydl. 

... Ji. • 

l..ond ra, 19 ( • A.) - B. B. C: 
Dün gece, avcı tayyarelerınin 

himayesinde büyük bir İngiliz 
bombnrdıman filosu Manş denizi. 
ni geçerken görülmU§tür. 

Britisclı Unite<l Press njnnsınn 
göre dün gece ynnsı Berlln rad· 
yosu susmuştur. Bu sükfıt, Alman 
'hiikİlmE't merkezine bir hava ta • 
arnızu yapıldığına delalet Ader. 

Amerika Hariciye 
Nazırın ın bey an atı 

Vaşington, 18 (A.A.) - Ame
rika hnrıciyc nazrn Kordel Hal 
Ruzveltle iki buçuk snnt kadar gö. 
rüıµııüştlir. 

Hal riyaseticümlıur sarayından 
çıkarken gazetC'Cllere demiştir ki: 

Reisicilmhurla ycı.ptJğımız mUla· 
katta umumi ma!Uınnt teatis:nde 
bulunduk ve birlbirlmlııi entcrnas 
yonal vaziyet hakkındn bilclik1erl
mi:r.dcn haberdar ettik. Bizi bll -
hassa alakadar eden va:rJyetln 
muhtelif veçhelerini ve uzak şark 
vaziyetini münakaşa eyledik. Bu 
arada. J aponyadaki resmt Ameri
kan memurları ha'riç olmak üzere 
diğer Amerika şubesinin "presi. 
dent collidge., vapuruna blnmelc· 
rinc mani olmak için Japonya ta
rafından. alman tedbirler de gö. 
rüşülın Ü§ tür. 

kuyoı- musun Meliha? .. 
Ve Esat ).fcUhanın gözlerine 

tecessüsle bakarak ilave etti: 
- Hiç deği.'}memişsin Meliha ... 
- Niçin değişeyim? Kadınlar 

hiçbir :r.amnn değişmezler. 
Esat cevap vermedi. Meliha 

Cemal hemen karşısına oturmuş, 
başını önilne eğmiş, inci gerdan • 
l 1ğı ile oynuyornu. 

Meliha hula gilz<'ldi. Fnkat bu 
zayıf. korkak, Jtimat.sız gUzelllği, 
Esaihn sevmlıj olduğu genç ve 
canlı Melihanın hayali gıbl; di. 
Esat Melihnyı bu son seneler zar 
fında birçok defolar görmli!i, fa -
knt Meliha kendisini nsla dUşiin -
mem şti. F..sat her tcsadlifi.ındc 
.Melihayı etrafı birçok {u;ıkları ile 
cevrili bulmu~ ve her tlefasındn 

bu n te5ll kadının gUzel giıı Un • 
nwldPn baska hiçbir düı;Unceııl 
QJmadığını şnlamu:;tı, Melıh·ı C'e. 
malın bu tc>saclUflerinde kc-ndıei • 
ne hıc ehemmivet vernııvor gıbl 
hal' ket etnıE:'si E;sndı iiznııi ve 
di.ışündürmü<1tü. Fakat bugün o .. 
mı, a\ ni Meliha Cemal knrşısm -
ç!a kendini be -;. .. nd ımcğe ugrnşır 
bir vnz·) ttc bulu~ordu 

Fakat o ... o <,:oktan değişmemi 
mı;c"ı ? .. Uzun mtiddc>t kalpte kn· 
pr:h ltal<>n h·ı ar-:k ihtiyarladıkça 

neti şır ve nihnyE't ç kilmez bir 
hal alaı •• k ) ıkılır. Esat da böyle 
olınıı.,.lu. Şlnıdi .Melihaııın karşısm 

da bulunduğu sırada ı;öylf' dilşü -
ıı il) ordu: ( Dr vımı ı t1ar) 

Orta;~rka 
g6aderllece1' 

Amerikan 
tayyareleri 
Menzil usu lile 
sevkedilceke 

Vaşington, 19 (A. A. ) - Ofi_: 
Bir Amerikan ajansının bildır• 

dığine göre Ruzvelt, orta şar1tt9• 
ki lngiliz kuvvetlerine gönderile • 
cek tayyareler.in sevkini tesri i ' 
çin Panamerikan Aivarps t.arafıtı
dan bir m enzil sistemi tesis edl ' 
lec<'ğini ve bu sistemin Ameril': 
yolu ile Amerikayı ortn şart< 
bağlıyacnğını söylemi§Ur. 

Riyaseticumhur dnlresinde bei~ 
yan edildiğine göre tayyareler , 
tnlirettebatı Amerikalı olacak ' . 
bu tayyarelerin takip edecekleri 
yol, oimdiki harp mmtaknsınd1111 

gcçmiyeeektir. 
11 Menzil sistemi. t.ayyareJcrl ıxıe , 

zil il.ssüne kadar götUrUp müret 
tcba tı geri getirecek ve ta;>'>-şre
lere mahsus yedek parçalarT 'it 
sair malzemeyi nakledecek olııfl 
bir nakliyat siste.mi ile ikmal ed ' 
fecektir. 

Bundan başka yeni hava yolıl 
Afrikaya doğl"U Ncvyork ve}"' 
Baltlmor'dan yapılacak uınuııt 
ticarı>t sen·isi icin de kullanıla 
caktır. Yolun Afrlkadakl ınunt~ 
ha noktasının neresi olduğu lf 
edilmemi§tir. 

Sur ivede Fra nsız 
askerle ri 

~ Baııtnnıfı ı 111:1 e:ı~tıı~ 
lçtn İngJlizler tarnlınd:ın yapılrı' 
olan tci?ebbUı;Jl'ıi protesto maksad~' 
Fransa hilkCımctl tara.:ın;lnn ıngııt"' 
re hUkOnıctlne gondcı11• ıı \'C Hll"'"' 
sum radyosunn göre Madrıtteki f'r&ll' 
sa sefiri tarafınd:ı.n ora•lakl ıııgtl 
sefırıne tevdi edılmtş oıan nota ~ 

1 ' test ııkşamına kadar Lc>ndnıya gı ıııı 
mcm1. ti. E asen Londra böyle 
protestonun yapılmış oıdı.ğundan ııı" 
ıumattal' değılJır. 

b-:ğcr böyle bir portesto gonder~ 

:::~ı:e:s~1~:eh:~:nt~~!~~i::::;b~ı 
Madrlte gönderilmek u1.ertı henUZ ) il 
da bulunması muhtemeldir. Bu S 
tebligatın günlerce teabhure uğrsnı~ 
sıksık tesadUf edilen ahvald'"n 
gönderilir gunderUmez hakiki rıı ~ 
selUnlleyhlcrine vruııl o.ımaın nadlıf 
tandır. Şu hnlde böyle bir protesto1'1t' 
me hakikaten göndçrllmlsse pel< >" , ' 
lun bir zamanda Londral a vnsrl o 
cnk demektir. 

Bundan ba§ka şu noktaya da r" 
ret etmek 11\zımdır ki Suriye ıuUt' 
keslnln Fransız askerlerin moteli 
olan nhltl).mı \•azlh değildir. ,. 

Fransız askerleri, !n'ansııyıı ıadt fi' 
dllmelerinl istemek veyahul bur f°l'l'ıti' 
sızlara lltlhnk etmek şıkJ.ıınndan b 
nl tercih etmek hakkın& malik 11ııtı? 
makt11d1rlnr. Mütareke mııka\•tleıı.; 
mesl, onların bu haklarım ııaral!Bt 6} 

tanrmıştır. HUr Fransızların yan111 

mücadeleye devam etmek arı.ustıl' 
izhar etmiş olan birçok askerler • 
surcUc hareket etmekle ancok bU rı 
tarını istimal etmlşlertilr. Şu b8 b 

Fransız prot.eslonamts'nln naıııl , 
eııııaa lsUnad ~tmekle olduğu anlıı" 
mamaktadır. 

General Dentz De dığer blrçol< t'I 
tnnm mevkufiyeUcrlne gellner., V',. 
drada İngiliz esirlerinin iadesi mea' 
sinde tatmin edilmedikçe İngntertfl 
haltı hareketini deA'lştinnesine tııı , 
kdn mevcut olmadığl taııırlh cdlll'fll 
tedir. Londra, yakuı rarktadld ın~ 
otoriterler inden bu hutıul!a nıUttll 
bir rapor beklcmck~dlr, 

Ruzvelt .. Çörçil mülaka'1 

tl9"" na taro fı 1 nc.i f>8.) fıtd'I ' 

' Çörçll ve maiyetlndi'kı nvaL re• 
katlarlnde lnglllz elçısl Hovard Snt , 

olduğu nnldc ReykiJ:ıvlk ch·arın• ' 
mlşJerdır. ,, 

BBşv,.kıl İngiliz ve Anu:rıkıuı 11'
1 

!arını teftiş etmi"tlr. Bundl\ll s011 

birçok nskerlc görü mil~. b.ıu ~ı 1 

sormuş ve onlarla şakaln~mıştır. 

Rusların y 3111 tab ye,, 
1 ' 

Ba t:ırn fr ı nc •ı "ıı~ tlfcl 
Baltık denizinıle Rus torp c1 

ve donanın!lva nıensup t ,. ı •tr , • ş 

Alman denız.aıuslyie tı:<i cıı n ıır. ıı 
Uye gemlıılni catırnus•ııı ır 

........ 
J..oııdra, 19 ( "·/\.) - l~b\'ter 1 

sının bl• mesajına gl!-e Su\ vt.t ı 
ğınin tahliyesinden bahs .. rtJj!' I~ 
sep ııehri, şimalde Eaton~ad 

Narva ııehrlnin 24 klJometrf' es 
da ve Lenlngra.dın 112 ki ornetr 
nubu garbtainde kalndlr. Bu ş 11 

tahllyeslnden eonr& &nyet kıuıntl 
Leningradm dış mtıda.taa hatıııfl 1 
doğ'nı çekllmeltlt 1'~ın ıatıd 
edilmekte~ 
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enzin yerine 
kömür 

iO lt\ttt 
'~flblYetJ Fransayı d11nya.. 
ht~ Vaziyete aoktu, De • 

~ Çolt ttıu Franaaya eıya ge. 
i'raıı.aıı. §kUl oldu. Bunun üze. 
let bı.ı._ dl§&rdan getirilen 

tıı ~.....,._ıu bao göaterdl. "Bun. 

~~<1a ı>etroı. "" benzin bu

Olttıa cı~ca mounıer durur. 
, ıc_1~ Yalnız yolların oto-'da ın demek aeğlldlr. Ay. 

rııı '-IQ Otörıe i§llyen birçok fab 
~lıt. eteeııeıer1n de kapanması 

ll'aç llıttranı 
>Ilı Yortn aııtıesidir.,. derler, 
'11 1-ba de Olduğunu bugtlnUn 
rı. oto t etmektCd.ir. Bugün 
°'ltın lllobuıer maden kömUrU 

GJu hkar&k yUrUyorlar "Bu 
You • 

bıı ... d!yorsnuuz. lıte ben 
llOkt&Yr anlatmak latlyo-

'obuı ' ı>,tı 1UrUtmek lçln ne ya-
bı: 'Yıcı bır tııayı borular 

0ı:- Pl•tolill:rıdlre geliyor. Bu si. 
~ııc_ 1111 ihtiva eden tulum. 
lııtıucıt ~,. ley değildir. Bu pat
~ lr elektrik kıvılcımı ~ 
ıı.-;:r. t>auayan barut gUt. 

Utrı Ye doğru a. tana bu da 

.. ti~ do~ atıyor. PJııtonuo 
lıatek r bir voıanı çeviriyor. 
(•tı et edince ataleti yUzUn 

""~ ~lt~evarn eden volan plato. 
"'ll'll~o,. hareket noktasına. ka. 
S ' Orado. tekrar bir in

li... : Ve vo!anm yeniden 
~ld tonun bu gidiş gell§l~ 'la ~ ederek htorhangl bir 
~ r &rabnnu: tekerlekle. 

lı.ar 'it lllUmktbrlllr. Ve isle 
1

"
1t haJUıdeolr 

bı.ı~~ ~ııırda Hukghens ıs • 
, '11ıı Olı.ı lr lllm otomoblll ke;

~tallıııı uttu. ~lra blr silindir i.. 
.~~ ıçt.11 lıarekeUnt bir arabayı 
"t bıı ltuuaıunay. dU§tlnmll§. 
llıtcıa:a.kaat için kullanacağı ''it 1 0 aıınn malQm olan 
~tıllkbıa..Qdocst, barultu. Onun 

" t ~ııılttıa lrı&ddestnı mu\'a.ffa
'~t btr llıa.dı, Ve eu ~ten var.

' p 11l11ndir ıçerislnde ha. 
!:ıe.ıı. "ton fikrlncıen vazgeçil. 
t~~11takı amrlar bu fikri 
ıı.- r. 

lı ~ tı ltl'\ltk Ugüne kadar kimya 
"' g 1 etmtşUr Bugün ge.. 
~,it tr:k toz halinde okaljen 

1~ "'rt.angı karbonlu bir 
,. , ııı.ıo'~blltr. Bu sur Ue Huy. 

nunu .., ı. 1tı .ıarekeı ettırmek 
rı.ı ~dde buım mu§tur. 1n
l4ıoı " Ur tozu bavagazl, icL 

ıı 1cır0~ benzın vesaire glbJ 
Ilı tr a.~ bu ı,. yapabilirler. 
'11-~lı iç da birisini ötekine 
ltıotö lrıl hiçbir aebeb yoktur. 
ıı r erı •·ı lıuııa "'J emek için yal • 

Ilı tlı.,u ııar11 ret.rol tııllhsaı 
\'p !te eııır kalmnlttansa 

ıcı1ıı.ı lto1av ııı lhM.l edilen 
J• kuıııınma ~ doğru bir 

"il o 
'd 

m.ıo olan Ust k~mUrlerln a·ramndan gc. 
çiyor. Fakat bu gaz yanmaz. Yalnız 
bu gaz kömtlrlerin civarlarından 
geçerken kömürlerin bir teklifine ma 
nız kalır: "Arkadaş, bana oksijen 
lft.zmı. Se.ıı de oksijen tazla, gel bunu 
taksim edelim !,, iki zerre oksijeni 
ihtiva eden 00 2 o vakit oksljCDlD bir 
tanealnl kömUre bırakarak CO hallne 
gelir. CO yani karbon oksld! yanıcı 
bir gazdır. Ve yanıcı bir gaz olduğu 
için bir otomobnı yQrUtcblllr. Yalnız 
bu klillanmak için otomobilin üzerine 
kömUr dolu dik b:.r silindir yerleştir. 
mek mzum\ır. A§ağtGald slllndlr ıs_ 
karalardan hava ıı.larak kömUrlerlnl 
yakar ve karbon gazı hwrule getirir. 
Bu gaz yukarda.ki silindirin kömUrıe. 
rl ara.smdan geçerken kömllrler bu
nun oksijenini çalarlar. Binaenaleyh 
002 ga.zojenln .silindirinden çıkarken 
karbon oksidi haline ~mljtlr. Hava 
ile kSrI§ık olan bu gaz ıntllak 811ln • 
dirinden geçerken patlar ve tekerlek. 
lerl çevirir. 

Maalesef s!llndlre gitmek Uzere ga. 
zojenden çıkan gaz ta.ıruımlle yanıcı 
değildir. Zira lçerislnde yakmıyan ve 
yanmryan bir gaz olan azot kartGmtş
trr. Buraya azot alttaki kllmUrtl yak
mak için sokulan hava ile girmiştir 
Bundan başka ga:ı:ojcnd11n çıkan gaz 
içerisinde alttaki kömUrlerln yanma.. 
sından husule gelen karbon gazı ds 
vardır. Bu )1lzden gazm motörtı ha. 
rekete getirmek kuvvet• çok azalır. 

Bu yUzdeneır ki bu gaza "fukara gazı 
ismi verilmiştir. Fakat elden ne ge. 

lir, koyunun bulunmadığı yerde keçiye 
AbdUrrahman çelebi dtımelr llzımdır. 

Değişmeyen kök 
Past<ir kuduzun tedııvl!ltnı mluıı • 

klln lnldığı zaınan, 8f•nt'd<· u icadın 

bin insan hııynh lrurtuldıı. dtilllyordu 
li'al<at o de\·lrde, dakJl.ada altı ylli 
mermi Y- <.m lll"ri nteıtll rpnldnt'll tu 
fcklı>r h<'nliz lcad ohınmaııuııtı. Ctıriı• 

ailesi Radyom mad!'nlnln mucl:t.e) ı aıı.. 
dımn h:lSSalarmı ortoyn ı:ıknrdıldnrı 

gün gone ııencdı> su knd;ır bin d'rt• 
llye de\'ıı btıluıımuş oldu. Fnkut o de
'lroe, snntte altı ) Uı; kilometre npan 
bombnrdmıan tan11rclnl henliı. bl • 
llnmlyordu. 

Btıglln bir .llla<'.nr f'11l.n1 \ereme ı.ar 
ı ll~t; bulduğunu Mlyl.ıyıır. BeU.I yn

nıı ba5kn bir dllm, clğcl'lerlmbl l<iı

klındl•ıı ıWlıı>n yeni bir gn7. kı•şfedı· • 
rel•tlr. 

1) i l~ic::.I ::fil) ll'rln blllııınıedlğl dı• • 
'lrdc f!'.Jıalık yapıı•ı kll\'\'t lll'r de )ol<. 
tu. Orfaçıığda bir H•ba ıınlgmı bir bl'l• 
deıılıı ü~·to birini hfık llr H'kı<nn f'dt•r. 
l<en, l.ondnı) r bugün ol~ııf:"u kadar 
han~! km' ı•• ) ıkabllirdl. 

- ın .. lnl)·ct rn"dt>ııl~M:! 1 
Diyor "' kafamızda hirş"~ lı'r kuru.. 

yonı:r. Halbtıl,I bltanıf n dı~rıdan 

bir bakışla nf' kndar il) ni tc~ l:r~ l'\I' 
ı.adar değı nıt>~en, kt'fldi olaralt kıı.J • 
makt.1 tl'lrRr edl'ıı bir l\lılw bıığhyız. 

- N. CCuınhurlyet) 

Çünkü, ben Sndiyi küçükten 
lx.ri beğenirim. 

O, çok sevimli. halftk ve kibnr 
ruh'u bir çocuktur. Almanva) .L 

ı.tilmckle - otf'ki züopc gibi -
hüvıyetindcn ufak bir zerre bile 
kavbetmemiıt 

Yemek yiyoruz. I<'akat, neşeler 
sun'i .. 

Vakit ~eçiyor. Fakat, heyecan 
fçindcvim .. 

Sanki yanıbaeımda her an in. 
filiı.ka hazır bir bombanın tehdi· 
dı altındaydım .. Ylireğim sık sık 
'iğzıma geliyor. 

- Aman, annem, babama ça. 
tacak mı?! 

Diyerek, dalına sağa sola ba. 
kıyorurn. Daima ikic:ini de kolla 
vorum. 
· Babam muztarip,. 

Hem de çok muztarip. 
Ben dünyada ıztıraplarınr bu 

\ 

!Bit 1.Jafda 1Jaş&aşa - ~-. ~'-~ ,,_, ._, ,,,,_, -
Bir işte ihtisas sahibi olmak 

demek etrafına yabancı 
kalmak demek değildir 

K ARŞ/NiZA aynı işle meşgul 
olan iki adam alınız. Bunla

r: muhtelif ve münasip suallerle de
neyiniz. Neticede şu kanaate varır
sınız: Hunlardan biri yalnız ı§ını 
bilmekte, etrafına karşı, işile mü
nasebetli i§lere karşı kör bir halde
dir. Diğeri ise hem i§ine hem etrafr
na alaka göstermektedir. 

oluşu şüphe yok ki iyidir. Bu, onun 
işinde ihtisds sahibi olmasını temin 
eder. F eh.at bir işte ihtisas sahibi 
olmak muhite yabancı kalmak de -
mek değildir. Cemiyet içinde yaşa· 
Jığımız.ı, yaptıijımız işin de cemiye
te ait olduğunu unutmamalıyız. Ce
miyeti bilmiyen birinin cemiyet ih
tiyacını takdir edebileceğine inanır 
mısınız? Bir insanın yalnız bir işle alakalı 

ESKi iSTANBUL .............................................. 

Şu zavallı Istanbullular .. 
Bir zamanlar da havvan vUzOn

den neler cekmem·sıer ki ... 
B .l!:YNELM:İLEL bır şehir olan 

lstanbuldan sırt hamallığı kal 
dlrılırken hUcum ha.mallann sılıhı:ı.Uerl 
dli§UnUlmUş, hem de !Jlr iptidailik or. 
tadan kaldınlm~t.ı. Sırt hamallığmm 
çok iptidai olduğu muhaltkaktı. Şehri 
gczınlye gelen seyyahlar §chlr so • 
kaklo.nnda kocaman sandıklan semer 
lcrl üzerine koyarak ta§ıyan birkaç 
hamo.lın rcsmınl almadan yapamaz. 
ııırdı. 

On Uç sene kadar evvel llma.nmıı. 
ı;a. Çestcr adlı bir lngillz harp gemisi 
g lmlştl. Gemi matbuat erkllnma geı>
dır Salonlarının bir ltöşcslnde ga. 
rip bir ınanzara görmilştUm. İngilizler 
TUrk limanına geldikleri için olacak 
İstanbul mnnznrnlarından bir köşe 

yapmı ıardı. Fıı.kat bu 1'.öşe o kadar 
gar1PU ki, resimlerin he.nen hepsin.. 
de yUk ıa,ıyan garip kıt.klı hamallar 
göze çarpıyordu , O vakit şöyle dUştı.n. 
mUştUm. İngilizler yıı. Tılrklya hak. 
kında bunlardan başka kC1yacak man. 
1.ara bulamıı.dılar, yahud da bunlar. 
dan daha çok enteresan bir resim ta
savvur edemedikleri için buarya yer. 

leştlrdılcr. 

.Beni, bu hatıramı yazmıya sevke • 
den scbeb yetmiş beş sene kadar ev. 
vel İstanbul sokl\klarını canlandıran 

birkaç vesıkaya ra.stlıı.mr.m o1du. 
O vakit çıko.n bir gazele bir gaze. 

tenin muhtcllf sayılarmd"' şehir sokak 
ıarında dolaıµın inek, c~k, at ve sair 
hayvanlardan fiktyeUeröe bulunduğa 
görUlmektcdlr. Demek i5 sene ev. 
veı gözo çiı·kln görUnmeğo ba§lıyan 

şeyler ancak yartm asır sonra orta • 
dnn kaldırılabiliyor. 

Bu gazetede "inekter., baıılığı altın 
da şöyle bir yazı var: 

Dört evli bir köYiln b'.lc bir ııığırt.. 

macı olup köyll:ı ineklerini, ökUzlerl• 
nl oUattığı hald:3 bir valtlttenberl ls. 
tanbul sokaklarında &crbest gezen ve 

derece saklayabilen insana rast. 
lamadım. Kan iciyor .. Şerbet iç. 
tim diyor. Gözyaşı döküyor Sil
rurumdnn ağlayonım diyor. 
Tam bir filozof .. Hakiki bir aile 
babası, Bir an için düşunüyo 
rum: 

- Babam bu ıztıraplnra ne. 
den katlanıvor:' 

Bunun sebebini onun ağzından 
oğreniyorum. Bana: 

- Kızım, d;yor, bu sıkan ve 
uzen havata. bu tahammul ed1l
mez ıztıraplara hep senin :çin 
katlanıyorum! Sen olmasa) dm ... 

Ve sonra lbirden '1işlcrıni sıka· 
rak, kendini güçlükle tutuyor .. 
Bira kadehine sarsılıyor: 

- Haydi ıçelim yavrum. Ze. 
birden ı:ıifa uman muztaripler ı::i
bi içelim. 

Diyordu. Beraber içivorduk. 
İçtiğim bira boğazımdan birer 

hiçbir taraftan (şehir !!;inde bunların 
gezmesi ayıptır) denllmemcltte bulu
nan ineklerin hiçbir çobanı görülmll. 
yor. Yoksa lstant.ul çtfUlk midir ve 
medenlyetça köylerden de a§a.ğt mı -
dır? 

Bu lıayvanlnrm pen·ası.zca gez. • 
mWtıln yabancıların gtızlcrine kaI'§ı 

ne derece ağır dilşeceğlnl bir tarafa 
bırakıp diğer zararlarmJ beyan ede • 
llm. ?ıfaJQmdur ki, İsta.nbul çocuk. 
lan hılkaUcrinln iktizası üzere "çar
§amba karısı hura!csile., korkutulmak 
ta oldukların.dan her §eyden ve hattfı 
ırı bıyıklı bir adam bi!c görseler kor. 
karlar. Bu nazeni.nler 1so kapı önüne 
dökU!cn kavun, karpuz ve sair kabuk 
le.rr yemek Uzere daracık soknklarda 
okağın enine do~ _ı.ızayıp ~.ocukla.. 

rm gcçmclqin~ nulnt oluyorJo..r. 
BlnacnııJeyh bu hayvanların oehlr 

haricinde mı olur, her nasıl o!Qrsn 
mauırratluı olm~r ısurette otlan. 
dırılmalanna ŞelıremaneU celllestnın 

himmetini çocuklar n~ma rtca. ede
riz. Ve biz zannederiz ki, bunlar böy. 
le serbestçe sokaklarda gezdirilmesi 
serbrsUi ticarete dokunmaz. Zira tnn 
zltatı belediyeye mugayirdir . ., 

O vakitler bu başı bo' ineklerden 
başka şehir sokaklarında bir yerden 
bir yere seyahat kin şimdi adalarda 
olduğu gıbı sUrUcUler var(lı.Yetml§ beş 
sene e\'vel sürücüler de o kadar başı 
~muı:ı ki işte gazetenla bunıartlan 
da şiMyetı: 

"İnsan hangi köıe ba,şmda. bir ata 
bınmek isterse surtıcUlf'r ellerindeki 
bcyg!rl rl ile dört nala koıarak hU • 
cum etmektedir. Bunların hUcumumı 
bilenler a.ta. binmekten yaya gltmcği 
tercih ediyorlar. Z!m ekseri böyle kıı.. 
zalar vukubulmaka.dır • ., 

Tııblt bn iş tc bcledıycye dllşttlğü ı. 
çln bu babta himmeti .. (! ~·e tııtmektt>

dlr. 

kurşun ağırlığiyle mideme gi· 
derken. neler dlişlinüvordum ne. 
lcr. Biı kf're ailede saadet denr. 
len va.himcyc - gün geçtikçe -
ıııanmaz olmuştum. 

Bılhassa ba:bamı lbu halde 
~i. rdükc. aadete nasıl inanabi· 
lirdfm ki.aynı 1ztırapla biraz ö. 
tcde annemin de kıvrand1ğını se. 
ziyord ım. Biribirinc zıt iki men· 
fı kutup,. Bunların birleşme ine 
imk!in mı vardı? 

Bab.unı teselli ede:rken: 
- Bunlar geçer, babacığım! 

diyordum. Annem son zamanda 
biraz fazlaca sinirlidir. Onu hoş 
ı!or. 

- Hoş goruyorum, kızım! 
Hoş ~önncsem, bu masknralığn 
ta.hnmmül eder miyim? 

- Hangı maskaralığa, baba? 
Gözüyle ıf'aret ederek: 
- Bak, divordu, bır elini de 

Sadinin omuzuna atmış. Bunu 
ancnk en y .. osav' · ffederdir1 
B5vle ~ nç hır çocukla bu derece 
hiubnli olmak ancak senin hak. 
kındır! Bırak ki. bunu sen de 
yapmazsın! Senin teı'biyen, cid. 
divetın, anlayışın ve uzağı gorüş· 
l .. rin buna münidir, 
Yavaşca bnşrmı cevirdim. Sa. 

di 1in omuzunda annemin el ni 
göriince fla~ırdım .. Tuylerim ur. 
pe-rdi. Babama: 

- Gayri ihtiyari olarak koy· 

Uzun 01Uddet lstanbuldan uzak kal. 
dılttan sonra tekrar şehre .gelen biri 
o -.·akltln gazctesıne Beyazıt meyda. 
nı için uzun bir mektup yollamış. Bir 
parçasında şöyle diyar: 

"Mali:lmdur ki, btzim Dcrsaadetln 
görenek belediyesinden madut bir a
deti vardır. O da Ramazanı şeritte 

ve mUbarck kandil gtinlerfnde Beyazıt 
meydanında arabaların değirmen dola 
bı glt:l harman ı:evtrmesldlr. Acbı ti. 
klrlerime göre buraya. Sultanahmet 
meydanında olduğu gibi bahçe tanzim 
olunsa ve ya~t Sultanahmet meyda • 
nmdakt gibi arabaların dOlB§Dlasma 
mani olncıı.lt surette sık mk mllnasip 
ağaçlar dikilse •. , 

Gene hayvruıııır<Uın §ikflyet eden 
b ka bir mektup: 

"Geçen gUn ŞclızadebafI.Ddan gl~ 

mektc iken arkadan bir g1lrt11tü zu • 
bur etti, Bqımı çevirip bakayım ki, 
gelen ada.mlan aokak almıyor. 

Herkes birlblrinl çiğntyerek, bağı. 
rarak, çağıra.nı.k ve nöbetçi gibi kop. 
rak kaçmakta. ldl. Doğrusu bu hal -
den bana da bir korku geldi, Hem ca. 
nımı kurtarmak ve hem de il!I anla • 
mak iı;in bcndcnlz de bir dUkkD.na. 
sığındım. Bir de ne bakayım. YUz elli 
taneden fazla, ba§I boş, erkekli, d.1§111, 
~ içlerinde beş ta.ne tığa da olduğu 
halde bir sUrU Kınm ineklerinin gel. 
dlğlnl gördUm. GU~mekte olan herif
ler hayvanların zladcce ytırUmesl için 
ellerindeki sopalan muttasıl vuruyor. 
!ardı. Hc.yva.nlar zaten bByle dar yer. 
lerde gezmedlklerlnden ,.e böyle ka • 
!abalık görmedıklcrlnden bir yandan 
sopnnm acsmı, bir yandan etrafın gtı.. 
rUltUsUnden dolayı o der~lerde ko~ 
makta idiler ki, tarif kabul etmez. 
O aralı.< be,er, sekl:ı:er yaşlarında tkl 
tane çocuğun hayvanlar:n ııyağı altın.. 
da ezildiğini aöyledllenıe ~e gidip gör. 
megc merhametim kan olmadı. Nıhıı-

muştur. Çol bira ıQtiğini hesaba 
katmak 18.zım. 

Dedim, Fakat. ıç1me giren 
ı:iÜPh('lerin boş ve manasız olma. 
dı~ını an!ayordum. Annem her 
zaman hana Sadinin inceliklerin. 
den bahs.:xlcr, dururdu. Hatta 
bir ıki gün evvel Sadiyi sokakta 
görduğünü, bir akşam yemeğe 
davet ettiğini söyliyerek: 

- Sadi o kadar kabalaşmış, 
o derece değişmiş ki.. Hiç de es· 
kisi gibi değil. 

Demekten kendini alamamış. 
t•. Ben bunlardan o zaman bir 
ı.ıfma çrkarmam15, omuz silkip 
genmiştim. 

Annemin bana Sadi hakkındli 
fena telkinler yapmak istediğini 
şimdi nnlayordwn. 

Sadiyi ona bırakmak .. 
Bunu f: -memiş değildim. 

IIatt:i ıçimden: 
Güle gulc eğlenin .. Fakat, 

babamın sofrasında bulunduğ'u. 
m• h !° an unutmayın! 

Dıyordum. Zo.valh &dinin, 
sofra ln benim gibi bir genç kız 
d trurk n, o kızın annesiyle 'im· 
nu up ~-ülüşmesi ne acı. ne ta. 
1' mmül edilmez bir ~eydi. 

'\c '.la Sadi bunları gördükç<' 
ırı'1d n neler diyordu? 

I lıç • üphe yok ki, kendi kcn. 
dın": ''Y('n~em hala uslanmamış. 
Hep o eski muhteris ve nç gözlu 

Fıkra 

Hoca merhum bir tı.amaıa yük 
) Ukletlr; fnl.nt yolda giderken ha.. 

malı blrdenbltt kalbedc·r. Arar ta.. 
rıır, yok! ıını.dan be3 on gün gCÇ<'r; 
bir tanıdığı ile giderken hamala 
nıııt ""Clmetiln nıl f Fnknt daha karııı. 
dan görür gurmez dt hc>men dUrnenl 
Jurur, kaçınıı~ 11 b tar. Hocayı bu 
\n:ıl~ette gören arkndn l.:ırı: 

- Yahu, dcı·Jı r; stc aradıLiını 
buldun. 1·ı.ıkU111l lstı~ec{'ğln )erde 
bUikls knçnm'!iıın .. 

Hoca: 
- Ah, der, 1tonnayın: benim ye

rimde olsanız siz1n de kaçneağmı:ı 
nınhakkıık? Nn ıl knçmı):ıyım ki 
yUlclı ka, l>cdell tamım on gün o. 
hı)or. l'a hamal beni tutnrd.-ı: -
110<'.a hum) n b!\k, on gtlndUr ylilcü. 
nll tnşryonım; )e\'lnlyl'mf lııt<'rlm/ 

der c ne ynpnrım ! 

NA~l~ETI'İN 

Aklı ba§ına geldikten 
sonra 

Zarif genç yaşındaki oğhu1 
evlendirmek için hazırlık yapı_ 
yordu. Ah'.baplanndan biri: 

- Yahu, dedi. Bu genıç Yaff· 
ta çocuk evlendirilir mi. Biraz 
aklı başına gelsin. 

Zarif güldü: 
- Matlup aklınm başına gel 

memesi. .. 

AMELİl'ETHANEDE 

Halltanm mldeslnl AM'Bba diktiniz 
mi? l'aka düğmesini bir tftlılU bula
mıyorum, 

yet Ud tarafı ezerek, çlğniy.!rek orıı
d:ın geçip gtttller. 

tstanbuldn. btr takım at, qek ve 
arab:ı an gezllırcsl mul•al hUkmUne 
girml~U. LO.kln bu hal ötekilere rah
met okuttu. Tram\'ay l:ımn 6ldUrd(l, 
köpek çiğnedi, IAkln dUdUk yaptı. 

hayvanlara çıngırak taktı (tramvay 
hayvanlnrmo.) önU sıra bir vardlyan 
koydu. Kabahati Uzerlndt>n attı.,, 

Bu mlsnllcrl çoğnltmakta mana yok 
tur. Altmış yetmiş sene evvelki la. 
tanbullular hnyv~nlnrdnn neler çek. 
memlşıer ki .•• 

kadın .. !" diye söyleniyordu. 
Bir nra annemin, ş~n bir sehle; 
- Ey, SÖ) le bakıihm, Sadi! 

Alma.oyada kadınlar na!;ıl eğle
niyor? 

Diye sorması baban'l tekrar 
harekete getirmişti. 
yemek mi yiyorduk .. İçki mı, 
zehir mi iç;yorduk .. 

Bilmivordum. 
Savallı babacı .m da bunun 

farkında <fo~ldi. O atlı ruhlu, 
hazımkar ve namuslu bir aile 
reisi olan babam .. Yan güzle mü. 
tem:ıdiycn aıınemi tecessüs cdi. 
yor, Sndinin terbiyesinden ve ah· 
IUkından emin oldu~u için, ona 
sık sık bakmıyordu. 

Saatler ilerledikçe ibıra şişeleri 
açılıp boşalıyor; bah::ıma yardım 
<'de~ im, nrkadnş olaynn derken. 
ben de arhoş olmağa başk.yor. 
dum. Gözlerim dönüyordu. 

;ı 

Gece .. Saat on bir. Hepimiz az 
<:ok arhoş olmuştuk. 

Annemin n~ nden, babamın 
da ıztıro.bından yanma varılmı. 
yordu. 

Sadıyi bu gece daha çok 'be
ğeni) ordum. Bir hayli içki içtiği 
halde nhlak ve terbiyesini zerre 
kadar bozınamıstı. iradesine ne 
kaJır h itim, nefsinin di~nleri. 
n' kullnnmasım ne iyi ibHcn bir 
erkekti ( Dcucımı "'ar) 

O· 
ı, 

z 
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46 ÇevıTen: MUZAFFER ESEN 

Do~or yatan adamın üze· iki adamın bu .:erey•lD yüzün bir adamdır. Kapısı açılma· 
ıe iğildi ve şöylece mua • den öldüğünü sanıyoruz. Bi· dan bir yere girilmek imka • 
ne etti. Doğrulduğu vakit naenaleyh kapıy1 açarken ih nı olduğunu dü,ünmez. O • 

·raberindeki adamlara e • tiyatlı davranmanı2 lazım • nun için kapı açıllt\asın diye 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 1 
icabında günde 3 kQfe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. Her 

Pullu Kutuları ı•rarla i•teyiniz. 

:r vndi: dır. karmakarı,ık bir müdafaa 
- Bu adamı götürünüz, iki elt>..ktrikçiden birisi gü· sistemi kurmuş olacaktır •• 

· imizden geleni yaparız. lerek cevap verdi: Bu İ§ için kim bilir ne kadar 
Ba§ müfettiş doktora - Bu çeşitten bir çok hi - emek vermiş. Birtakım he • 

1klaştı. kiyeler dinlemi§imdir· Kasa saplar içerisinde uykusunu, 

J•-~::~~ VENi KOLEJ 

1 
EN SON DAK.KA 1 ıtk·Orta-Lıse Taksimde ıiıraservı~ 

1 1 Müdiırll: Sabık Ş~ll Te.!'Bkkl Direktörtl M. All ~1 

t<üçük ıllnlar ıcuponu 1 Huıuılyetıeri· Y&Lancı diller öğretimine ehemmiyet. vernıe~~ - Bu adama ne olduğunu kapılarının elektrik cereya • rahatını feda etmiştir. Hal· 
·ümkün olduğu kadar ça • nile müdafaa edilmesi her ta buki meselenin çocukça bir 
ık öğrenmek istiyorum. rafta yapılan bir iştir. Mese· hal şekli olacağını tabii dü. (Bo kupona l"klcnercıı ıöoderlleceğ:I 
_ Görünü~e göre, bu a • la kapı açılınca elt"ktrik ce· şünemezdi: Kasanin kapısı verme UAnlan En Son Dakikada pa. 

sınin sıhhat ve ınzıl'lı.tıle yaKı'lciıı.n allkadar olmaktır. Derııterc 
başlanncaktır. Eıkl talebenl"l Kayıtlarını ağustoa sonuna ıcad!f 

:welert ıa.zımdıı. T~leton: 411159 • 

· :ımda Davi\'. Kolarsonlda reyanı tekrar kapar ve sür • nı delmek ve istenilen büyük raaa neonıdıı~. Evlenme teklltJ 

ördüğümüz haller var. güler. Böyle ahvalde kasa • lük\e bir delik açmakKd
1
a
1
ima =~~e=cnr':!: N.E.) remzine mUracaat. m) remztne müracaat. fJ 

B ··f tt• nın kapısını açmamak daha mümkündür. Davit o ar " teri'"-> o\' Ke.,11ne göre okuyuı. yazması • 17 ya§Ulda blr gel\Oo.,, 
aımu e ış. .h 1 . b k b. IAM.IDo yetl ..n.,.'"den berbaııı' rP 

E d d. b" l iyidir. son ı tima kı üyü ır i · Evl-nme teklı.ll·n· oıan 1y1 yeme.k yapmam:n oııen bir .1.......... eC 
- vet, e ı, ıraz evve K k ? 1· d. fak . kA ,... ,... bayan, kal&balık olmıy&n bir allenln bir ncretle çaı~mak aı. 

• .b L. d b . - apısını açmama mı. ım ıt, at ınsan ze asının ., y .... 80., "ocwr.suz, ,.irkin olmıya.n, e rıı 
ıarı a ı e ana aynı ıeyı Ot k I 1_.._.kç. d b • d l . d h ..,.. " " gUndllz l§lerlni yapmak, yemekleri . dedir. ıHamım remztn ~-'J: 
öylemişti. e i e eıurı ı e söze asıt üşünce enn en ma - okur yazar, ev işlerinden anlar, getlri nl ha.zırlamak istemektedir. Çocuğa • Sinema lşler1ndeıı ,..,. 

Mariba Li başmüfettişin kanştı: rumdur. olmıyan bir dul bayan evlenmek iste. da baka.blllr. Geceleri evine dönmek zat e.lıven ucrcuc Dlr ~ ~ 
- Fakat kapıyı açmıya • Bir çeyrek saatten daha mektedir. Erkeğini mesut edeceğine zaruretindedir. Yalnız Mr erkeğe d~ Kefaıet V"erebllir. lRek' 

özünü kesti: cak olursak usta... kısa bir zaman içerisinde ka• kanidir. zevke dU§kUn değildir. <Yap. bakabilir. ı Ar) remzine müracaat. mUracaııt. ~ 
- Bu husus.ta ne düıün - _ Hayır kapıyı açmayız, ra kapıda altmış santimetre rak) remzine müracaat • 286 11o Eski ve yeni yazıyı bilen. orta • Evinde dııktUoıru ı:ıu' ~ 

Jiiğümü biliyorsunuz değil k • bb b ki w d b. • Yq 24, boy 1621 kile. 60 devlet ta.hallll, ort& yaşlı bir bayan. kendi. 1UJ bir 1>ayan tazıa yaıı> tt' 
ni? çünkü cereyan me anızma.sı mura aı üyü ügün e ır mUc.sscseteriDden birinde 80 Ura maaş sine mt.ına.ıılp bir if aramaktadır. Ev ~·azdırmak lstıyrnıere eb f 

ekseriyetle rezeler arasında delik açılmışb. alan, Fatihte bir evi bulunan kimsesi l§lerl ve yemek de yapa1'ilt.ı. (F.G.D.) ya.zor mektupta: ı.AteU. • ..t 
Doktor Kompton müfetti• hulunU'r. Onun için kapıyı a- Başını bu delikten içeriye olmıyan bir bay, 19-215 yaşlarında ba. remzine mUracaat 282 sokak numara 22 ye ıııuı~ 

~ do'ğru dönerek tordu: çacak yerde kapıyı deleriz. sokan elektrikçi söylenmeğe lık etinde, temiz, gUzel ve namuslu • Tllrkı;e, tranaızca, yunanc& mu •orta taııs11u. maııtıl'd'' 
- Bu hususta bir fikriniz Bu tahta bir kapıdır değil baılamıştı: bir bayanla evlenmek ıatemektedir. 1<.emmeı okur yazar ve konuour ayrı. •tade ve merama ınuktll ~ 

mi var? mi? _ Güzel bir bulu& doğru• Reslmracaatıe .. r11
28
e

7
CM. Şen 2!) remzine mu. ca biraz tngWzce blllr a.akerlikle a. ihtiyaç vardır. Slrked 

:r IAkıuıı olmıya.n, ketll gösterebilen, desinde ~0/1 dablllnde 0 

- Evet, doktor, Kollaraon Mariba Lh . . su ••• ~an yarabbi, bu da iş ve işçi arıyanlCU': heaapt&n ve muhasebeden antayan btr s. 10. ve ıs 14.so saaue 
bu kara kapıyı açarken bir - Evet, dedi, abanoz hır ne? b1r ceset? • 1823 doğumlu, İnebolulu, okur bay ucuz bir ucrcuo ıe a.ramaktadır caat. 
elektrik cereyanına tutularak kapı. Fakat altında çelik bir Birdenbire geri çekildi, ve I ya.zar dört nllfuslu bir aile rel..st ken- (M.T.V.) remzine müracaat. • TUrkçeyı. tra.ıı.sucaYI" 
ölmii§\ür. ZlTli olabilir. korkudan irileşen gözlerini dlB1nl geçindirecek herhangi bir iş a. • Esk! yazııarıa yeni vazııan bllen mt.ıkemmel yazıtı okuyaıı 

- Belki de bu kapı bir ka- Fakat kara kapı zırhlı de"' müfettişlere dikti: re.maktadır. letiyenlerin: Balat lpek blrt, bir muayenehan'll, ticarethane oıaıryazan d2aı tnyag~ılzccarm~~~ıı ~ 
.... ,d. B" k 1 • ah K d b" çayevtnde lncbolulu Sallhoğlu Sallb yazıhanede iş aramaktadır. <F.S.V> ,, .... ~ 

sa kapısıdır. gı ır. ır ma ap a sıy a• - asa a ır ceset var, GWe mUraca&tıarı remzine mUracaat. aramaktadır. ('l'llnel) 

_ Evet doktor. Şimdi alıp banoz kolayca delindi. kanlar içerisinde bir ceset, • ~ Y&§mda BekAr, a~kerllkle aıa. • Türkçe, tranaızca.. muhabere v-e caat. ~ 
götürdüğünüz zavallı da ar Elektrikçi işine devam e- yarı çıplak. kuı olmıyan yeni ve eak1 yazılan bt. tercUmeye vtıkıf yazı mal(inest kullan • Çalı~an. dUrilst. t* 
nı kapıyı açarken aynı aıa. derken mırıldanıyordu: Torkanay sordu: ten bir genç her ~ ol•ırsa olsun bir maamı vo muhasebe bilen mail bil 1yt çalıştığı takdirde ıstilı 
b 

w d D""" ta fta _ Tuhaf değil mi? Mu• _ Kendiniu bir tehlikeye l§ aramaktadır. (B.S.) remziM mu- mUesscsede c;all§an bir ~cnç aat cıört nııcağı bir t.ş lc;ln ara ~J 
ete ugra ı. ıger ra n racaat. ten eonra ı:ıirkaç saat c;alışablleceğı omda a~n işlen yapabile 

Davit Kollarsonun fizik il • liafazaaı için bu kadar ted • maruz bıralanadan bu cesedi • Malt vaztyetlnln bozuklu~ yU bır 1§ aramaktadır Beyoğlu postrea ve azmıııdo olabUmest ·~ 
mine ve elektrikçiliğe mera • bir alınan b u kasanın kapısı dııanya çıkarabilir misiniz? zUndcn bu sene ta.bBlllııe devam ede. tan BUseyln adrealnc yazılması. yaur oımuı klUldir. f..y,1' 
kı olduğunu da düşünürsek.. incecik bir tahta .•• Kim is\er - Dışarıya çıkarmak mı? memek zaruretinde bulunan blr genç • Fransız JI\ektcbi orta kısmından radır. Tallplerin Bah!:8 

Doktor müfettişin sözünü ıse hir keserle açabilir. Fakat... herhangi bir mUesse.setıe iş aramak • mezun; daktilo bilen bir bay&n 1§ a.ra.. eıtar sok. No. 10 oa.vJt 

tamamladı: T orkanay tebessüm etti· _ Vakıa timdi ye kadar tadir. (F. Yazıcıoğlu) remzine mUra. maktadır. Türkçesi iyidir. <Never) ne• ~;~~!~:ı,n:::-9ııı 
- Bu kapıyı bir elektrik Jlk görünüıte bu düşünüş elektrik cereyanı İflemedi, ca~t. Almanca bUen blr yüksek tahsil rcı;ı:~=~n~~:~ ı:ıayan bir dUkkAn. transızca dersleri verıur ,, 

cereyanile müdafaa ettiği tekli doğru sayılabilirdi. Fa. fakat fazla hareket edersen talebesi mUaa.it prtıarıa liselilere rt. da satıcılık l'1 aramaktadir. Tllrkı;e tanlar hazırlatılır. (PafP 
neticesine vanrırz. kat Davit Kollarson ihtiyar belki... (Dooamı var) yaziye, flzlk, aımcınca gösterir. (H fransızc.a. nımca -:ıkur yazar ı~ıtmo. müracaat. 

E d b k • -------------11!11-------------------·------------------------ • 17 yaşmda lise 4 de ...4 - vet, ben e u ma sat feY, 

1 1 
gene; iş aramaktadır. > 

la iki mü•,ehassıs elektrikçi LJ •k ""' N kled riyaziyesi ıruvvetıtdir. C 

getirttim. ·---nl ay_e_ Mı·nyatu··r cı· a et. ua en: tine mUrncaat. 
- Bu mümkündür· Bu tak n :g l ·--- c Yılaı.ı ·----•l • 28 yaşında. askerıııt:e 

dirde ise ıunmıyan yeni ve eski ııf 

Ba~müfettiş doktorun sö • (Dünkü sayıdan devam). O zaman Görinır sualini tek. gönderdikten ve evi de mühür. - Peki ne olmUQ? :k!; ~ıra;:~~k:~~;1~s> 
zünü kesti: - Vallahi bilmiyorum. Fakat rar etti: dikt.en sonra karakola E!elcn - Kim ;.;ırı bulunmuş? mUracnat. 

_ Bu takdirde Davit Kol • Agnes bilir. O onunla.. - Ne var? Ne teli.~ ediyorsu. Morlantla Göring kendilerini ka. Göring bu sözlerin Morlant • Yalnız. ıyt tıır aııere 

1 k ı d ·ı · l Hizm~i kız odaya onlarlct nuz? napelere attılar. Evvela Mor1ant şaşırttı<nnı zannet.mi ti. Fak. t d1ll 
arson at e 1 memış 0 ur. beraber gelmemişti. Polis hafi. Yabancı, kendı'nı· toplıyacaı.·. bir ' h' glll. orta ya~ıı o!r ka .. 
Fakat bu muhakemenin hata 'Ooh!,, çekti, sonra rcncerc. polis hafiyesi: yenehaneslnde c:aııoına" 

yesi kahya kadının ne demek is. kadar zaman lbulmu.5tu. Tabii den dışarı bakarak: - H.,.~u anlı:ıı::ıhyor, dedi. teıı1e 
il Oldugu... bı·r nokta var. Bu tedi""' · 1 t s·· ·· .. k .. ·· "" çal ak ~-r--• ....., ::ıır aoıırna bakmak 15 

gını an amış ı. ozunu ese- gorunmege l§ar : - Daha herke.J işine yeni gi· İzah etti: yenlerin bir mektuplıi tt ,• 
tesisatı Davit Kollarsonun rek: - Hiç bil'§ey yok, dedi. diyor, dedi, :lalbuki biz işimi:. ''- ôJdürUlen Si 1 . ; • Ap. raıarını veya adresıcriJl! 
yapmış olduğuna göre kasası - Çağırır mısınız? dedi. - O halde tela" ·nızdaki sebep bitirdik, katili yakaladık geldik. peleyard'dır. Her iki cinayett • zıne bildirmeleri. . 278 

k a....t:--1 Kadın çağırdı, Agnes geldi. ne? Morland o zrur. ..n polis 1 fi ve. ~ k ·ı s· "' d 
:nı açar en cereyana LuLu ma• Polis hafiyesi sordu: - Nasıl telaş etmem. Ortağını sine, çoktanberi zihnini kurcala. "e ati ımdir . .,im ün ge~~ • L1Bo mezunu biraz 
muı lazımdı. _Sim dışarı çrkarken kanıya öldürülmüş. yan suali sordu: Melrose'u, sabahleyin erkend ~n b!r genç az bir Ucretıe • 
Marı"ba Lı" tatlı • .. 1·r sesle·. 1 ad b be ·ım· · · Ü 0 ... de gidip ortağını öldürmüştür. mektedlr Se§lkta' rur~• 

u t ar era r gı ışsınız. uı· - r-ta.gım ı öldlirüldüaiinii - Pekı' ama. Appek .ard'ın c--... ~ ~mra Ap""'l"· ·· ·~ olhi .. n1., ... ·rı; ı--• Lo"batı- soka'" o 
- Belki cereyanı kesmeği rinde nasıl bir elbise vardı ne biliyorsunuz? katil old1 <Yuna nasıl hükmettin? "'"' .,... " ..- e.· 

acaba? Bu sual, öldürülen ada mm or. ..0 zamana kadar hiç bir delil giyip kendi elbiselerini de ona det aıtms mnraeaat 
unuttu, dedi. Mesela şiddetli A k • b. lb' ... A geçı'._.ı·o+ı'r Öld::.-.:Ju .. O-u" adamı o Mu""tel-rı·k.· .. • .._.,. h _ı k - çık urşwu ır e ısc e. tagı ppeleyardı, biraz evvelkin. onu ith8 etmiyordu. Bilfı.Y.ı.; uıı !l" • unı .., ""'' ~ 
uır eyecan anmqa asayı fendim. den daha fazla yerine mtlıladı. şüphelerimiz Sirn'in Ü?.erinec civarda bir yere sürüklediktc tKt GE!'ıiÇ BA\'A:S Afi 
aç.mağa lüzum görmü~se, ya. Bunları sövlerken kızın sesi F~vet, nereden biliyordu? toplanıyordu. sonra ... Ha! Sorma*a u"· ' ·m· • Profesör t.atı nu~ 
but bir saat evvel, esrarengiz titriyordu. Poİıs hafiyesi anladı: Çünkü bu haberi polis karako- Polis hafiyesi ı:;..,,.dü: "Sim nerede bulunmuş? sahnede hizmet etmctı 1~ 
hir tehdit mektubu almııısa Hizmetçi uşakla sevişiyordu. !unda Göringle Morlant almıştı. _ İyi )'a işte, dedi. Ben de - Evet, taı.m;niniz doğr oayana lhttyıı.ç "Vardır· 1 

:r Gö' · tesk' tm k · · D d k d ·' b' Appelevad'ın bahcesinin arka ta. hll• d h t yııııt' korku veya heyecan yüzün • rıng, onu ın e e ıçın: ışarı a anca evı en gıGen ı· katil Simdir, di··~. um. ın e ve ar ete se l 
- Korkma, dedi. Yalnız sor. risi tarafından ,,.ayılmH:ı olabı·. o rafında.. serbestiyi haiz bu1unıı>'1 

d w • • J .....,, - halde neye onu tevl. i 
en saşırmT~ . yapa<>agı ışı u- duklaruna bildiğin gibi cevap lirdi. O halde, Melrosc'un öldü. etmedin? - Tamam! Bu isi yaptıktan dır. Mektuplarmda ~atıl' 

nutmuş olabiJir. ver. ğünü Appeleyarda gidip Sim ha- sonra, kendisine Melrose'un or tahsil derecelennı ıuıyt' 
T orkanay omuzlarını silk- ''Sim nasıl bir adamdır? her vermişti. - Kim diyor etmedim di\ "" 7 tağı si:sünü vererek rahat rahat Sungur) adına totoğrııl1~ 

O Senin haberin yok: Karşımıza lJk · t• ·,,.1ed·w· .,... ti: Hizmetçi kızın sesi daha fazla zamana kadar Aopeleyard M ı emaye ı Isu ıgı yere eglmiş· mizc göndermeleri. <~~ 

Ş. d" 1 l d d" titredi: kendisinin polisten olduğunu an· deıros;:und.orta.ğıyım diye çıkan tir. yanların totoğranan it!
111 

- m ı an aşı ır, e 1
• e- - ~k iyi kalpli bir adamdır lamasın diye sesini c;ıkarmamış a am ~ım 1

• ''Kendisinden - yani Appele. • 1314-1325 senmrlııdf 
lcktrikçiler gelmiştir herha!· efendim. olan Morlant söze karıştı: - Ne diyorsunuz? demek teb. yard'dan - ""'phe ..Ai1ecci!in3 nu vllAyetinde letir.at eeP 
d lJ dd d S dili kıya.fet etmiş? 9"' l'.'"' 8r* 

e. - zun mü ettcnberi bura a - · im söyledi, değil mi? hiG aklma getirmemektedir. Çü::. pan Yanyalı Ali Rıza ~ 
- Evet Torkanay. mıdır? Appeleyard bir cevap evrmedi. - Evet.. kil, Simi katil olarak itham ede- taallflkau hakkında ınsıC:Jf 

'C'., , t .. ed b · H d' led" - O h&!de Ap,....leyard ne k el -·"" ır Asyalı müfettis dok'Lora - ı.:.~·e . uc; sen en erı. - ayır, evet.. ıve keke ı. ...~ ce d ili - yatak odasındaki rm bu aileye alt buSU"" ti' 
döndü: Morlantla Görin" u~ağın oda· Fakat, fazla lü!:ırdı söyleme. oldu: minyatürü - meydanda bırak- çln görUşlllmek uzere !!! ft 

smdan c•k ıvorlardı Bodrum kıı sine esasen vakit kalmam1ştı.. - Meı:eleyi tahkika menı. - mıştır. nı En Son Daklıta gazete 
- Bu jste bize yardım e. tmdan yukanki sofaya cıktıkları Morlant hemen ileri atıld1 ve: ettiğimiz adamlarımız bunu ne. Katil zannedilecek olan .,ahte remzine mektupla bllditı9 

dersiniz tleg·n mı doktor? sırada bahçe kanı~mdan if'!eri bi. - Sen katilsin! diye gür bir rcdevse öğrenip bildirirler. olunur. 
. . . 'rd' .... . .. d'"I 1 1 k d Polis hafiv .ıi sö7.lcrini ~: . . ·• Simin de ölmü.'] olmrun onca, me. 

- Elimden geted yapa - rısımn ~ 1 ıcıru l?'or u er. ..ese rnv ·ır 1· selenin hemen kapanmasına ya. Aldrrınu: _.I t çeri giren adam karııısında . 3u """S. bir tüfek ~ibi patla- mPmiı:rti ki tP1efon raldı. fY,,. 
rım. kolis memurunu ~öriincc kendini mıştı. MorlRnt bunları söylerken Telefonda verilen haber r- ~ rayacaktı. Ataf'ıda remtı.ıert rr,,; 

H ld 1 d 1 Son sözü Morlant söyledi: kuyu ıı1armımn na.Pi~ 
o e ~c-:ıctra an ge miş tutnmad·. birdenbire: adamın vaknsına yapışmıştı. O idi: _ ... Fakat övlc olmadı tmı.di- c ~~ 

iki elektrikçi, kendilerine - A! diye haykırdı. zamana k ' hr h" · Ptsiz d . . .1 "Sun ölü olarak bulunmuştur.,. si olarak ete rr .nek istemiyen mektuplan 
1 

_.,.; 

yaptırılacak işi beb.lıyorlnr. Bunun üzerine Cfrin;z hayıe;t Anoelyard. birdenb:re elini arb l\Torlant telefonu kapayınca: katil başkası olduğu halde ~ene ~~) _!~ C:. .o,tl 
Torkanay kütüphanenin c- t'lli!'; gibi görünerek: cebine {'"ötiirmUs. f<ı " ·tıt bu sıra- - Asıl katil cezasını bulmuş, ele ~eçti. lan. ( 

. . d - >J'e vpr? di··e sordu ve ye. da Görin('r hemen tr.banc· qını çe_ dedi. Polis memurunun bu kaı ~ 
şığın en ele'ktrikçılere ses - rinde tas l-M<ilin duran adama kerek ileri atılmıc:tı . - Kim? CR.a.bla) <H.N.B.) cso_11<11 J d" "' ve 'ieta felsefi bir cümleye br- es ) (11 M.) (88 ,ı .... , 
en ı. : dosrru bir adnn attı. Bevnin" d0"" 1

" ı tab.f1-' "nm - Sim! zi_,·en sözlerini cinayetin esrarı even · JJ~ 
uraya gel!ni ....... Go"'rdu" _ Polis memurunun kendisi .ıe tehı'!ir1 i ı· .,.,ls nfü1 •katil elini ar. - Hfila Simin katil oldu,~. na <(BSeavtmnk >

1
) <M(P.R.em) be< ~..np karşılarında çözülmemiş olan ~·: 

- .. .. b · h k b" k d(\trı•• 1 •-iirii...,.,<>c;i "-" r;np "ıtl:ı!'lncı loı cr"'>inden bHr c·karc.ım~mıı-:. mı inanıyorsun? · · g u z u SH·a apı ır a• ıdn anla!'ıılmaz bır lakırdı idi. (40 • 47) (Nadas) (A·Z 

d a<l<ım bir adım P'Prihd1 ve bir- öde hal J!';tı. - Affedersiniz; sizin tahmi. 
sa kapısı ır. Bilra.t.?diğiniz .;.evler kt>kele<li Ti":ılrnt ne SÖ'"1e * * * ninizde '<lmldı"ımzı söyleme:>. 'SON) <Kazanç.) 
bir tarzda kurulmu~ bir elek. r'!if?i ;ınlac:rlmrvn .. ~ıı A npeleyard'rn tevkifhaneve iı:ıtemedim. _R_cı$_İ_t_R_ı_z_a~T~ı':""·~ 
trik cereyan He ro~d~f a~ edil 19/8/9il OoA"ancı!ard• .J 
mektedir. Su kapıyı açarken-----------------1·-------------------------------------•Komedi 8 perde. Haıld• flY 


