
Mah kem e 
Salonlarında 

17 yaşında, 17 
ev soymuş .•. 

" Yaijma mı var? Yaşımı unurun 
gal<ba. uçte ikisini indir. indi mi 6 ay!,, 

Dün ak§am, Uzert ikinci wlh cçl4 I meye sevki f9hı evnlu mtıddeluuıuın;• 
llıahkemeaine ııorgu için getirilen y~· üğe ~rdi 
razıe maznun l 7 ya~mda bfr çocuk Jandarma.ya ıo.ıım e4llmek üzere 
b.ı. Pantalonunu Çorabnım Jçcrtsine drpn çıkarılan lıyn., etra!Tnı aaren 
'akmu!I, ellerini yırtık paltoaunıuı ö. tara mağrurane! 
tıUne kavu~turmu~ ttrtlr titriyordu. - 17 yer a.ma, anealc &ltısm1 tuttu. 
'tanındakl polisle et>lılınla~ral< BOr • rablllrlcr Dlğerlertnln ~idl lsbatı 
c1uın: yok diyorc\u. 

- Ne ynpı:nı~ yahu 'l7U T Bltlat: 
Polb güldU: - Ama, alb t.ıuıeat de kll.fl dedi. 
- D:ılı:ı. ne yapacak, bUt.Un Bcyoğ. - Naatı kG.tl ! 

lu halkına aylarc3 yal<a e1lkitttrıp - T\\bil. Her blr llQıQte.n 3 ay ye• 
~u§. aen, ı,ts aene yapu. 

- Atls..h Allah. nır kü~Uk Ç9Ct.1K, - YatıM. mı nr. Y&§lllll uuutt.un 
ko.1toea. bir semte naır.ı yaka sUklt. gallba? Uçte lkJeini indir. Elti mi 6 
lirebll1r ki. ay!. 

- NUII mı? Sen bunun )~ llyannı korlltna~ eebeb ne o:. 
'bol'Una ne b:lkıyoı sun 1 Tıı.ın yaşı kn. duf'J anlaplm11tı. 
4lar ev, dUkk.lln, ap:ı.rtım:ın ne buJur- Nihayet mahkemeden kırmrzı tcv. 
'- aoymug, kaçmış. kit mUı;ekkereeı :yoUand.ı ve Uya jar.· 

Suçlu çocuk, ben pollsk konu;tUr • darmaya toollm olunarak te\'kithanc
lr.n, b:-..na bakınagn b.le tcnczzuı et- ye gönderildi. 
lllıycrek mustetıziya ne guıur dıJnı • ADl.ıtY& MUIL\Btat 
l'ordu. 

- ,·ay c::nınıı, cle:ıene ki, yamnn 
bır hll".sızı~ kıı~ı k ~ıynyız. 

Yqt }<açmış, lr.ırl 1 
.... 11. 
- Demek eoydujtu y..ı'ler de 17. 
- Belki daha fa:r.la ama, ancak, 

lıtı k11darıo1 teetlt edeblldık.. Baritin ~ 
lIUk il mrmlz bura:!-ı l<nld:. Z!ra iet~ fabuı ~ bUt~n dünya 

tııUbafir tıyıı.yı içeriye ,o.,ırmı~tı. Ç<>- ile a~ -.cbatjyetiıacle ka• 
Clık, !inde, polis arkada 64lona. gir • lan AlınaaT• ._._ llenıen &ltı 
<iller. llyada zerrece korku "-eya 13.f- aydanbeıt son derece §edit muJıa, 
ltııııık aııuncU yokt.'U. rebolor ~ btlt.Un QDfrJJaiql 

- A<lm T Jmllaıuyor. g11a4ca ı~eai hiç esir-
- ll)·a. ~emedl. l"•vkalAdo gıu·rot ,.e ka. 
- raç ya,mdasın T hlliyot g8$terdl. 'f'abt Ahnanlann 
- J340 doğumlu. da bir bı.s:uı QJduklDJ'J \'e insanla. 
- N crcc!e otur.ırsun? Jlll ,kudretleri biııarure mahdut 
- ~Y'>g\unda. 1"1hi1ıc1ala Mr ~. tat.o AJ. 
- Söylo bakayını. Tophanede, Ah • IDUJ'& bugUll bil lıaldkaU anlaına· 

llıedln uUklc!nmd:ılçl etb~s~ıerı aen rol fa Mşbyor. A.m.ıt)'a kenc!binden 
~ldın. 90k ktlçtilı mUletlerle çarp13t1Aı 

- Evet. müddetçe insanlığm üstilnclcı, ef 
- Ne yaptın bunları. ıJanel'f bir m&hlfık gibi görünmek 
- Çarııda birisine 12 ııra~ sat • .lııkinmı buluyonlw. Ruilar ooı.. 

~. 1 rm da bütün faniler gibi bir hısnn 
- Peki, Kurtu1u,ıa, ADdO!lun g5m• nJduklır.rr,ıı ispat etmete mn\'llffak 

1e•ıerınt. oldular. Almanyıuua tılsımı artık 
- Onlan ben çatmadım. uçtu. 
- !!ak ı;te ol.ınadı. Pou.te vordf • Sovyeüer Birliğine son bhlr 
n ifadede k11.bul etmlpln. darbenin lndirileceğinj hemen be-
- Korkumdan kabul otum. Fakat ::1: :..~lıı ay•aaberi bclder. 

~1'1.l!tunu eöylamek l&zımıeUrtıe An • 19 Raslarnt 111etanet Te 
~ıuı ıöınJel,;er.nl s-4lmadlm Gö • l?llYrottut.I aritırdddarma oa}tlt 
11.irorsunta yo.. bıı yaptıklarım; dob. 

1 olayo~ Boetotta lluandddan 
ti\ dobra aö)1Uyoruın. ~•Mllhl tee.dlft, irnt hir ff!Y 

ıılmadığı atla «ettlkfe meydana ÇS• 
~ - PekAlL laWtıaı caddeain"o bek• lqyor. Maln'Olm" ıi1>1 tu'\i· ecı·-
• l Ahmedln dllkkAnmdan Çf.14JIJD len Ruslarm fbDdl Yeaid:: c!lrf; 
ltaraıara ı:ıo diyece~ ı.nit gthl hSr ballerl war ld en' 
~ Halı, bakın le~ bluılan ben ça.ı- ~henin. bi~k aokt:llan:aa! ~~ 

· nıan selınf dartluayor. TmtYOr \"e 
- PBkll. TçebaftDda Le.la ~r • ı:erı1etfyor. Tali J'l}bqı b~yttd 

~anmın kapıcuıı Hllaeyintn palto • fllarak mihvere parlak bir is~kbal 
'ııııu. ı;eUrmlyecete "'nsfyo1. 

.._ Onu da ben çaldım. 

.._ Ayaspapd& - apartrmanmnı 

lctıörtterclet Hfkmettn pardölıtlattntı, 
-Ben çalmadım. 

G liaıt1m öntlndeki evraktan mlltema• 
l~ezı okuyor, nya .sadece: . 
- Çaldım, 
l'iJıut: 

tıı,- çaım•dRP ! d11t ce.ap ~ • 

b ~k h~ b&fl~ ok~ !7 
tı.~ktan aıı.o&k ı taMS\nt kabQl et 
'-t tll#erlorbakı f&W suçhOl luıtmld<. 
tt.. Olup pouıte kor•uswı.da.ıı Jce.bul 
"\111ııt ııöyledi. 
- Pekj rıuıl çaldnı banlan1 
.._ Hep gcc.eleybl. ÇQQkO (11od~ 

t.ııııkelldir. Yaaıaamak var. 
..... --Tcpeba§mdakl apartımaıı.a auu 
"'l'din T • 
lııt .._ Kapı 11.Çtktr, du.,.,,. IGrbt .oru· 
11 ilrfJlm, HQ8eyüı oduınd& J$tu. 
'ite.unu pJ4ıJJı. kaçtım. 
..._ Ptktl& niçla bu lt1m J&Ptm 7 
' P&JUll4Jal 40 Jcalımttım. Kim. 

~iti YOk kJ bana baksın. ÇalıtJııı. 
..._Nigiıa~ 

ile.._ ı, bıilamadnn. Bereerl dl7e kiın. 
1§ VermJJordU bruıa. 

..._ Pek! ~ a.e yııptm. 
- :e.~ ,ecıtm. 
'l'ua...? Nald "41iD lıllsıluıs. 
.... ~uıa. elleJı4lm... 
.._ l!latka.. '-ık•·· INIU1' fllao. 
- P;h, e.r:a "" OllV 41 OJD&dım 

ftt - Gf.lltı. Oan w 1""" tpt7 •r!
t~tııbl ol.alu11ıun IS1-lıdS eeaı t.ntdf 
-wnıa de akl11ı bqma _.ıq 

tı(Ak!m lXiylcce lıyıı hakkında tev • 
k rarr vererek, alt olduğu mahke-

Hüseyin Calılt Yalçtn (Haber) 

- Bırı:.k yenge. eimdi bu lif 
ları. Hele fWlbn gtlr.clcc ~ 
delim. 

- Tutan yok ya. Doya doya 
Eel'Ntf Berıfm ıintrlmo d<>kunmR. 
Aa baı1'ad -. 

- Yepyeni bir hayat ve ~'k 
t:ellkkial karoıanda bulunuyoruz. 
~-enge ! - Kimbilir - belki onla. 
ı m yürü~. bfzf m yüıiiyfu;ü. 
mUıden; onlann ~yiniıi, biıjm 
Hiyinfşlmizden da.ha m:ıkuldür. 

- Anlıyorum.. Anlıyorum .. 
Sen de onlara temayül ı:österme 
rre başladın. LAkln ben seni ma.. 
:ıu.r ~örUrUm. "'tnııan baznn SC\•. 
a.iflnin mas.karası olur!,, derl<'r .•. 

- Rica ederiaı, yenge .•. 
- Rica edecek ne vara ~? 

Sahneler tinünde.. Yepyeni bir 
bant decllihı bu maskaralıklara 
tundan fula tahammW edilir 
mi? 

- lYi ama, onun iddialano1 
n~yle ~tebUtria! Elfmt.d~ bu. 
nun al\sini i&bat edeeek ne var? 

- l\e mi var? Cemiyetin kök· 
leeınia nlae.mlan .. Ör! ve 6.detıe. 
ıi .. Ananeleri •. V• nihayet bir 
uvkitabil ile nonnııı yUJiiyüş 
tanmnıa. Kanbur \1lrümtsılıl nor. 
mal bir vtıru,·u, o!du'funu nu·ı 
iddia "e i~bat edeb'lirsln 1 

- Ya oıılar nurJ böyle mun~ 
zam yU!'(iyebillYMl&ı'! 

- Talim etmişler. Mrikadnn 
~itirilen whti. ~ hile 

Dünyada lıer korkala 
naz, lıilekar vcırdır. llile• 
buJalalan nereden ve i 
anlayacaktık? O halde 
oldukça hilekar/arla §atı 
mevcut olacaktır. ..__ 

""~=.::;;:;;:.:.:.:..) 1 

Tarl · 
---Yavu.a 

, dan1
• . , 

• 
En küçük 1 
Yavuz, en 

aıtın 

Uı:an müdJeı M .. ırda J Z 
tırmu, u•anclırmuh. Y ~ 

l etmek l~ım geliy01 -
Niha,y1 

Hit~ er 
bugOn 

bir nutuk 
s6vıecıi: 

----0--

~ 'Amerika, ma'1 
sermavedarların 
kaıanç nır sıa~ ına 

kapllarak 
Bu harbe 

sebep oldu,, 
-o---

Aıman Devlet 
Reisı 

A merika aleyhtan •İycuet 
gütmediği halde 

Çarpışma ta 
mecllar edltlllllal 

IÖJl8dl 
Balin raJyoamJan: ADOLF BİTLER 

Vezirler ~ lçindeydller: 
.,.,.. Ne der111u T .. Sulı.tı pıa.3 

Molla l4ıi• ıtr&r ediyor 
- Bt>n Vezir dcftUııı. Mıal 

çar oıcıuğıA bunca mual!ml 11.lyet teı:. 
ıaterim. 

- Fakat bıı ııeter IUltnda olenubun-

' APON . Amerlkaa barlllnbı ... , 
~ılmaaınclan llODl"a Alıma deTlet ... 
Hltler, Dk nutku lıac8n .. , 115 te .. Bir çuval andan - ~ı tınatur. ı:4er a1z lde ye • t-ılan Rayıtafda .UylemlPlr. 
Rantatın -ı 15 te aomtı töre • 

nlnde Kodüs mUttüstl "AntlkomlD. ....... 
tero paktına dahU devlMlerbı m~ V -
sflleri, general Oflma ~ blıtDn konup 

qıazsanız ben vertrlm.. eri alır. 
Vezirler bakıgtıla.r. Sonra lctml§ler 

Jnl§ oldukları bin dUlcayı :.ıo 
~ uzatW~r: ıda bu• 

- Bu tarib., bo4oll... A.ma4: d.aAa 
... ç.. ~ tekr'V U1'al' eLWer. tak!p 

fdrlş parayı flddctle rcddottl 

yak dlrcdl: kolor. 
:.-;.==:.==· I03-194 ekmek çıkabi· 
16 1 115 &~ Bltlerl karfdaddar. Bit . 

- Ben an.za;yı sunnuı~ isterlup et.· 
Mesele ruydu. Mısr ~nliuı §ld"' 

ile beraber bulunan molla tdr-.ıttadır 
vus Demlri'nin tarihi tabllaSn1 gerile 

!er Alman mllletlne kartı kendilllDe l V e t b •ı d •td 1 

:ı!cı;::=::~0~ == ece g ı es ı e ı ı 
aanu,ıır.: 

me cttiriyoıdu. Molla, tarih l'Barka • "Harp Norveçte ba,lamıııtı ve o za. 
si1'l bit.irdikwa eonra bir <le mtıştllr mandanberi geçen vekayl taaanuru 
kuide y&.gdl. Bu kaaideainde enerall Çok mtışklll bir haldedir. Arz üzerin. 
malin ön!i e.lmmuı için p,r tara• de tayyare meydanlan ortaya çıkmıı, 
n&sfba~r tdi,yordu. tıte tarlht.-.ıar ge ltaleler inp edllml§, bataryalar ku • 
~r bu kuldtyl dt Yavur.a ver Klayst rulmU§tur. İngilizler A!rikada muvak. 
tlyor. kaside V"rllmeı;likı;c t. devam kat bazı muvatfaklyetler elde etml§ 
venrJ~ceCiol ııöylU;yordu. .e harbi olsalar da bu uzun bir zaman devam e.. 
korkıı lçtu<teydllcr. Yavu. luıratmdan dememiştir. İtalyanlarla mll§tcrek ha• 
lır al~IN Molla 1drlsi değlt ~ Devamı 2 Jncl aayfada 

Belediye bundan bir müddet 
val undan çıkabilecek ekmek 
yapmıttir. 

Bunun neticesinde bir çuvaldan 103. 
104 ekmek çıkacağı anla§llmı§tır. 

Belediye sonradan yaptığı ayrı bir 
tecrübede bir çuvaldan 113 eltmek çık 
ml§tır. Fakat kimyahancde yapılan 

tabllldc son tecrübede elde edilen ek
meğin kallteeinlu iyi olmadıfl anla • 
ıılmıştı. <lundan dolayı bir çuval un 
dan l03•10i ekmek çıkablleceğt ka. 
bul edlJmi§tir. 

riııl de boğd1.1rurdu. ,-lll!Jll--~------~11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' Molla ı.ıiraI'l!lda muvaflak ____ _ _ _________ _ 1911ıı 

r.r~ Ue beraber kasideaınl d • fil :J 
tup~ Selime iöu<! rclı. 'Af# il ~il ~ S I 
karqıklılds.rdan ıUtA.yct vd 

Ytıirtcr kendi kım~·ıerın\~---------------_.,, 

- Jıro a 1drıslQ k re.sı vı 
)"Orlardı; bunun ba§ka yoh.; 

P'akat blg de liyl :madı. 

ria eğer vwr oı.:&ydı. Mu•ı r' 
rette idam edUlrd1. Fl\\Jat ~ ı 

rharrir 

rın Bü
aptı'j\ları 

"i görül 
~unu söy. 

.ey. saym 
nan için 
değildir. 

kiden beri, 
mlh, ·er 

ok şiddet
duymağa 

sirl:lerde terbiye ediv~~~::.!.~; 
hayvanctkbr nasıl ehl tal k 
mna sokuluyor ve bizi ee us 1 

• 

içfn bir çc;>k numarr'atınla eld<" 
laı'Sa, onlar da bu "\ak edi 
ve terbiye görerek... 1 IJ~ko--

- Eh, yeter artık a~ ra 1
• • 

ileri gidiyorsun! ~100!1~ bir 

hiz bile ma!>a başında kabul ede
cek kadar akla ya'km gördükten 
sonra, mes'ul Amerikan , .e İngt 
!iz makamlannm bunu düşünme. 
mi!) olmalanna lmkin yoktur. KaJ. 
dı ki bizzat Amerlkalılann , .e İn• 
~ilizlerin deniz tarihinde kendi
leri tarafmda.n yapılmış baskınla. 
nn türlüsüne ra<1thyoruz. Sayın 
bir generalimizin de bugün kü ms 
kalesinde Jtatırlııttıji.1 ~lbi, deniz 
tııngdınlannm en ;veni ır·<ıall . hıgt. 
!izlerin, dünkü müttefikleri Fran • 
sanın donanmaNDa Oran , .e Mer• 
selkebirde yaptıklan &pall81Z ta
arruzdur. Ba'ikm sanatında bu ka
dar Ü'itu.d olan Anglo Saksonla
rm, bir Japon bMkmma herke
<1in, ha.tti bizim gibi ba.'ıboıulda• 
rın bile ihtimal \'erdikleri bir !öı· 
ı-ada, gafil a\·Jandrklarma inaıı
ınak nct'JUıdar zor! 

Amerika ve 
Almanyada 
iki taraf 
birbirinin 
tebeasınz 

Tevki1 
ediyor 

\ 'a.,inat-0n, ll ıA.A.J - Hariciye 
ı.ezaretı, bir kısrm Alman muhabiri • 
nln tahkikat :crası için tevkif edildik. 
lerını ve iyi muameleye tabi tutul . 
cluklannı bildirmiştir. Bu boyanat, 
Alm:ınyn, büyük clçlllğlnln qıallnc cc• 
vo.p olaral< yapılmıştır. 

Londra, ı ı ( A.A. ı - Anılarında 

gnzctccllcr de bulunan b.r kısım Am<'. 
rlkan tdı:ınsı, dUn Almanyadıı tevltlf 

evvel askeri f ırmda bir çu
adedini teabit için tecrübe 

Japonlar 
Pa'Sıfi~ te 

nakimiy eti 
ele aldık l arın ı 
söylüyorlor 

Tokyo, 11 (A.A.) - Japon guet.. 
eller' ... Amerikan Ye İngiliz donanme• 
lannn kar§ı kazanılan zaferin ehem. 
mlyetinı bcllrUyorlar. 

Hocl ga.zeteaı, Japonyanuı §lmdl Pa 
slfikte \'C Hind denizinde hAkim!,yeti 
cıde ettiğini ve İngilterenln denizler • 
de htlklmJyctl elden kıu;ırdığnu ;)'& • 

zryor. 
Mıyako gazetesi, zaferler.ne rağmen 

Japonyanm mUteyakkız bulWUDUl 
1Uzumunu kaydettikten sonra, Ja~ 
yanın ÇankaY§elt kuvvetlerini tuıny.:ı 
Jçlu her zaman btlyük kuvveUer bu -
tunduğunu hatırlatıyor. 

Sivastopolda 
Rusların 
Çıkış 

hareket leri 

- K12mla eanıo1 te: lnı ımce
• ' ilar mıdır? 

olmaz derler. Bır nllbT 1 ki 
.rz-öırterdim bunu !ns: ı ır er ' 

• bile sa\·ar.: bir <;ok örnekler aö ~ 
Mes:ela. körlerde; ?' anlamadı· 
· t•d . d 1 d taarruzun:p ı at a am arı a <' b t•t 

Fakat müttefik dona.nmanru ağ. 
radığı bu hezime-tl de ba~ka tlirlıl 
na811 izah edersiniz? BesbeUi ki 
Amerikalılar da. İngili:ıler de bir 
ba..c;km ihtimalini önceden düı?ün 
memi~ ,.e buna kar,:;ı tedbirler al
nıanıış olamazlar; fakat bu baskm 
u kadar ustalıkla haztrlanmış, ha· 
rndan, karadan, denizden ,.e bir. _c_cıı_ıı_nı_ş_u_r. _________ _ 
ço'k: nokt.alanJan :rapılan 'taarru7. 
larla hedef o kadar iyi ssktanmıs 
dü~nun o kadar ŞL.,ırtılmı~ lrİ: 
böl le bir ihtimalin önceden ll~ü-
11ülmü~ olma:.ı bile fa)da ,·enne 
mh;tir. tşte bizJ hayretlere düşü
ren de bu olu1·or. ŞlmdJ Amerikan 

&krlin, l l (A.A.) - D.N.B. OJ;,ı • 
sının ask<'ri blr membadan l:Sğrendlğl• 
ne glirc Sivastopolda çember içinde 
bulunan Sovyet kuvvetleri 8 ilkknun • 
d:ı Alman mevzilerine lı:arşı blr kaç 
!:ere llerlemeğe teşebbüs etmişlerse de 
mu~affalt olamamıflardır. Alman top. 
~uları düşmanın çıluş te§ebbllslerini 
akamete uğrattıktan SOQrn Sivaatopol 
'imnnındakl vapurlara mUcss!r bir ıı.• 

teş açmışlardır. Alman topçu kuvvet. 
ıcrinln rasıtıarı birçok tam isabetler 
müşahede etmişlerdir. 

de terbiye ederek ni~ r ~ ! un· 
lara sokuyorlar. z<lh m.nuı~ıı 
tırl~az m·sm? An u . t~hmın 
tilrdUkleri ıe.ıııa.n. ı:ıleğildı. An-
asl'l"hk tneanı btte fm:anklg~en 
ıtivdlrm~k ıur~tiv!e . .;,~ 0 80 

vaf'ett şokmı.:•'a.r. t• us • .Ja. 
nnda Jttnt; krılar!a ,- .\rtfir ola-
lerdi. Btnce Z3t"O a t 1., . 
kadaki dansı ne 1-:~ e. ,.rafları.~ 
bii ise, bunların Y\ ıhtlmalinı 

S il}amda 
harp hô.iı 

\'e lngiliz donanmMmm nerede 1 Bangkok, 11 (A.A.) - Siyam hU• 
\'e nası1 ıntıkam aıacaınn gör· kameu. eang1toı: saau ne '!?2.45 ten Harp 1 O sene sürecek 
~"~ i~In. -.~bırsızlan·~·otu_~· Çlinkia itıb~ren memleket iAl:ıde i :oıp h:ılln!n Tok~·o, 1l (A. A. ) _Bahriye 
s:na':' t~~ihıın . Anglo • ~ako;onl~r me~cu~ o:dut,:::!ı.ı r~ 1y-:ı 11<? i..HJirml~ 1 sözc:UsU muharebenin on sese 
~ehlne donmesı ancak bü~·I<' hır ' ve balı1:1 ou e.1~:-0 !:;,· tc c!rı.,· ! ... ~ 1 Eilrmcsine hazır olma.larmt .Tapo119 
ıntikamla. müınlriİl'I ola~~ :nl~tır. fara tıı.vsi~•c cim.!ştir. 



!Bir, ifti "o~ta 

Yeni nizam 
JJarbln lıooladığı lll• günılenberl 

Almı:.ny& 7f'!\I bir dünyıı ol7Amınd:m 
bahsecU,yor. Aym tarihlerden ltlb:ı. • 
:nvı lngiJtcronln kendine gön:ı kunıc:ı• 
f;ı bir dllnya nlı.:wımm bof! prun5lp-
1 r1D1 l5t~ytz. Onlardan (labn. C\'• 

\el dP .. Mosko\"lı, bUy~ bir nizıımm 

fohumlanıu atmıştı. Nihaşct Amerlkn 
,.e Japonyııd&rı gelen se&ler gene b!r 
''Nlzıım,,d.'VI, ın.anlan hllrrly •e \ e 
:refaha ~ötllnıoek bOyük btr dllnyn nJ. 
:zammd:uı kon11J1n:t.Jda411'. 
~rt,rct, her bulunduğu badi.re • 

den anlatarak. dııılmf lıılr bn.np:ı \"e 

aynı zamanda kal'fıldtlı millet hnl ı:ı.. 
konun tauıttıtı CMDetlerc ~bflirecek 
l!IC91er ta.rlht.e bJCbfr 'rakit ekslk ol • 
m&DU§tir. Fertler do bir orke5traom 
en iyi nağmeleri gUıt onlan iIUÜıı;1a 
(llnlomı>~ ve bir gtbı h:ıkf.l;at olnıası
ıır bddemekten a.ym ae\dlde gert kaJ
ılWUlflarchr. 'Yani, tarih boyunca mD
teaclall bir vaad, ve mtltwıel811 bir ~ 
ma w ~ da\"UI/ .. 

T'ann. prek A ,·.rupa, gerekse b5 .. 
t D:n dtlnya ~ ne olıı.cağou bilmly<I"' 
nur. BilcDifmlz 1U var ki. biz lnu.n • 
larda. her türlü yemlik nız.am.sa rağ .. 
men lmY\'fltll Mr '"mıılı';f,, de ~ "' 
mnJ..""tadJr. ~ medeniyet! bile bt}o 

tün cıeltd1 11e beraber bu n:ııazlJ'1 biz 
5-ııJ&rdaa MSk1q) af.MgM'lı, Şıı halde 
lıarp INzw sökQp atablleMk ve yeni 
Jlfa.mm kılnılupınct. mtleeelr bir rol 
«>ynayaiJUeoek mif •• klmMllr! Btzcıe 

iMIWlar dei'O medonlyetler tarpllfl • 

~ or. Nlt.eıdm Jl)ulu '-e ölen .,eyler 
de buıalllar detu nııedelllyetJenl. 

J)fl'er tanttM bugOn lçlo muhak
liak oM.a lıtr nokto , .. ıw. y....-ı bll • 

)'Öl or, Te 7enl nhMn klml• taratın. 
~, kunılw. ~ beJ'balde ln
lllalllann bugi1ae M4ar adil aldık • 
ilin htlrrlyet n ll!!!ah nlammnı en 
pıeJa•._ olacaktır. 

JıJN SON DAKİKA 

Batan ik 1 lngiliz 
gem4sinden 

2000 kişi 
kurtarıldı 

Ripals'in 
•• • <t 

suvar ısı 
kuıtuldu 

Öbür gemi
nin kaptanı 
kayboldu 
J..o~ 11 (A.A.) - Prlnce Or 

Yeles zırhlısmda bulunan amiral Slr 
Tom Phllllps'lD ltaybolduğu reameıı 

LfldfrDmektedir. 

Slııtgapur, 11 (A.A..) - ıteanıen br· 
dlrildlğine göre, Prlnce ot Vale Ye 

r....tp&Ia harp gCll\tlerlnden iki bln k1§1 
J..-urt&rılmlfbr. Buııla.rm a.raaıncl" Rl• 
pele ztrtıımmm stıvarUl de vardır. 

BiR GEMi ZAPI:ED1LD1 
'.l"okyo 11 (A.A.) - Japon deniz 

3ruvveUcrl tlç bin tonllll.toluk blr A • 
mtııikan petrol g"ml.slnl zaptetml§ıer. 
d(r. 

Japonlar 
Pasifikten 

1 
Par.ste Ziya Gün'üri üni- l.-M-i-11-i --Ş~E--f 

1 

Elaoem lnijiliZ:er j Almaı s~bay 
1

versitege teberrii.ü Mebusıara 
tarafından v: erıerı_ne VARı.SLE.Rı·N ·ooı·As·••A KARŞI mutad cav 

Libgada 

işgal edııdi Mıtralyoz- ı.. • • 1 • lıı zivofetıerının 

rın milEtalıkem mevkii olan ve 1 ~ d • Ziya GtınOn OnlverMiteye yardımı• ye arzolundutu gibi ne§!r dah1 oıuna• 
bir tayyıı.re mevdauı bulunan E-1 ea 1 1 !:L"l_,yaptıSt tea1siD muteber olmadığı cakbr.., 
Jadem ele g-rl"inlmiş, Tobruk hakkında. varisleri tarafınd~ açıWı Diğer taraftan lSıtrendlğimlZe gare: 
muhasaradan kurtanlnuştır. Ge. ı.ondra, 11 (A.A.) _ Pa.rls sokak- da.\-a mtı:ıa.scoolıle nnıvcrsi.cn!n aı. Unlvera!tede yapılacak yardım f§lerf 

neral Rommel accle garbe çeki- ıarından btrlnfn k~eslnde, &:ılı a~· ~ığı tedbirler meyanında rektör ken tı.azırlıklan ilerlemektedir. 
liyor ,.,,. art~ l:U\"Vcllcr takip ha_ mı, bir Almıın mangasmın m!tr:ılyı'iz.. aialle görnııen muharrtrlmlze ~ tıeya• Talebe.ter dolduracaklan matbu mu 
reketini yava.şlatmağa ı:alısıvor. lcrıe hücuma uCT&dıC"t söylenmektedir r.atta. bulunmu:tur: hataları ya''~ yava,, delrenlıklara 
lar. İngiliz krWarı şimdi 80 ki- Ll ı Alman askeri uı ılrUlmUııtur. oı. vermektedirler. 
lometre garptc Akrom~va doğru ğ(;r Alman a.skerkr mukab2lc ctmı;· Ziya Cllzı da.vaat için hukuk orcllnar Yapuacak yardtm l>OO kişlllkUr. 
ilerliyorlar. Bardiva • Tobruk ıer fakat hUcum •denler ımtme.ğıl vil.'Jlerinden Ebllllul1 :M&rd.ln. Ahmet Fakat yurt haline getirilecek talim ta. 
arns.nda. "emizlcme hareketi de muvaffak olmu~ıar(!ır. Son lı:Lfta zar. &ilin ve Ord. Prot. Şvart Unlversltl> buru blnaaı 2-;;s kl§lclcn fazla nlma 
vam ediyor. Gambotta büyük le. tında, bUy1.lk bulvarlnrüıı gezinen ye yapılan teslaln muteberlığini her d:ğma. göre geriye kalan ta:ebeye de 
vazını hasara ujtrn.mır. 27 tank veyahut Pnrll! kahvelertnın önünde o. hangi bir oaihcye meydan vermlyccelt nakdi yardımda bulunulacaktır. 
ve bir tamir a.tölycsi ele ge<:iril. turan Alman ııub:ıyla.rı dıı mltrıılyBz !tadar kuvvetll oldu~unu gerek ayn Doldurulan mazbatnlnr memleket 
miştir. ateıııcrile l5ldDrü':ntışıerd1r. Dornba • ayn gerek mu,terek olara.k yudıklan lerindon tetkik edilecek ve ammı 20 

g~~ı!:~~er\~~=n~:n~1:u ~ larıa da sulkasUar yapılmı~tır. r;ı~~ı:~ı:~::~m!f~~11~keme ~~~ ~:~~e.:ı:::. vwyetıne göre yar. 

ilkkılnuı:ı tebılğl: 
Tobrul<laki lnglllz kuvveUerl, der 

ğudan gc:cı:ı ccnubt A!rika. ve Hind~ .. 
tan kuvvctrerlle Rladcmde irtibat te • 
sis etml§lcrdlr. Tobruk batı mUda.ta.• 
asmd& balen chcmmiyeW dllgm&n kuv 
veUerı bulunmaktadır. 

Tobruk nıuhıısıı.rası bu ırureUe kal .. 
dmlmı., ve doğu yolu nz .. rtndekl mu
vasalnlıır açumı~tır. 

9 ılkkAnun tebliğin.de b!ldlrllen dU;:. 
maııın batıya doğru olan harekoll, 
görUnUııe ı;öre, hava. te3killerimiz.1n 
mUesslr yardımı va kartı J.-U\'VeUerf • 
ml..zin §ldClotll tazyiki ltaruuımda daha 
fazlal!l§mı~tır. 

KD.bire, 11 (A.A.) - AJ!ker1 ıı&cU 
~yle dcınl:lUr: 

Şark cephesinde 

Alman 
kıialaı z 

Kış mev· 
ziler·ne 
ceki~iyor 
BC? lin. 11 ( A.A.) - Askeri 

mahafilde halihazırda dof{u c~p.. 
hesinin artık ya.lnız tabiye nt.:t. 
tasınc!an bir cherumiyet arı.etti. 
ği fa!.at sevkulcey§i bir kıymet 
göstennedi!Zi kaydedilm~ktc 
dir. 

Hit:erin 
nutku 
~ B.lıtaratı l aıol ııaytada 

reket e:.ı~n kılalanmuı bur.ı.ları yeni 
den lstirdtıt etml§lerd.r. l9.ı9 senesin
de ba,7lıyan Iı'in h.ırblnde bu ıtliçtik m:J 
ıctın bUyUk muc.zeler yaratt.ığmı gör> 
mckle beraber .-eralt b.zı.ın kendiler;.. 
ne yardım etmi!m..ze ı:nJ:ıaade etnıe. 

m.§t1. Fakat ben bu yardıın saatl.Jıın 

bir gün gelip çatacagını blıiyordum. 

Da.ha 1940 acnesin:le Ru.syamn yo..nız 
Almanya lQın değil bUtlln.Avrupa ı• 

\ı1n bUyUk l'Jr tehlike o!.;ufwıu bili • 
yordum. O .ıalt.ltıı.;tıı h:lrel~ete geçmek 
benım içln mUmkUn olamanuıtır.,. 

Son gelen haberlere göre, Polonya
lılnr Tobruk b:ı.t.mnda lk! mevr. iş • 
gal etml§lcrdlr. Bu, mihver kuvvet
lerinin umumi hareketinin ş.mal bııb. 
ya doğru t\lvclh edilmiş gibi görUume. 
slD~ rağmen, mllslnhkcm mevzun bu 
larafmdn henüZ dll.,mnn lmvvetler! 
bulunduğunu &"{Sstcrlr. Bu tı.arckeUn 
i!J"..iknmetl fUb:ı.rUe Almanlıırm hasa• 

Do~ cephesinde Rusya kza 
ikliminın §iddetli neticesinde ha
sıl olan yeni faaliyet safhası il. 

rn. uğrrynn tanklnnnı tekrar edebilme. zerinde Almanya tarafından kış 
ıerı gtıçtUr. mevsimi devamınca büyük mik. 

HiUor Avrupa tarlblne alt ba.zl ta. 

rlhl ht.dlzıc:eri zlkrett:ıtten sonra A• 
merıkanıo Avrupayı değil tııka.t AHU. 

panın Amer.kayı k~ctU~tnı sô).CQ.ı. 

{Silrekll GillU§meler., HiUer eôzleı1 
ne §U yolda. devam ~tmıaur. 

"BugUnl<U mücadele A.mıuıya iÇ!n 

değil bUtün kıta için yapılmaktadır. 

Mn.nlese! Avrupıı..ıım ıuurlu olmıyao 

mUleUeri bcnllz ~k çoktur. Demok • 
ratla.r ISUl!Jllanmıı.da."l c;o:C l>nluıctUk • 

Ruzvelt 
Harp kab1nesini 

toplantıya çağırdı 
Panamerikan /ıcıriciye na. 

zırları sonkcinı.ınun ilk 
lıaftasında toplanacaklar 
Londra, J l (A.A.J - Vaglnc;tonda 

reis Ruz~clt anı olarak harp kabf 
neslnl toplantıya davet etmJaUr. Pa• 
namcrlkan hıırlclye nazırlarının top 
ıantısı .eonkCınunun Uk lııı.ftMtnda 

Rtyo d!S Jnneyroda olacaktır. 
Montevtdco l l (A.A.) - Nazırlar 

mocllslnln toplant.uımdan sonra reta 
Baldomlr basma gu beyanatta bulun. 

mll§tur: 
Ne.zırlo.r hariciye nemrcUeri tara • 

tından Rlyo dö Ja.neyroda yapılacak 
yeni toplantıya nlt nclunl nazar tea. 
Ualnde bulunınu§lnrdır. Bu toplantıda 
eheınm.lyeUl anlqmalara varılması 
beklenmektedir. Hallhazırda yeni ted. 
birler aıııımıyacaktu. Yaln~ bldlae • 
!erin yUrUyU§Une mutabık blr dur.un 
tutulacaktır. HUkt'ımet blrle~fü dev .. 
lcUerlc mUtte!lk memJeketlerin g:ı.yı 
muh&rlpliCUU blldlrmeğl derpl§ e~ 
mekte:llr. 

Japon donanması lUycn füyo dö 
ta Pıo::a yakınn:dn denız harel\etlerl 
yapa.billr. ruguay bilhassa mahrukat 
itibarile harpten doğan sık.ıntılarda.ıı 

aıuztarlp olacalttır. 
Diğer taraftan hariciye num Gu

anl vunto.n söyleml§llr: 
Rlyo ve Vaıılngtonla telefonla mu. 

va.sta scvku1ce;•şi planlar tatbi 
ki düşünülmemektedir. 

Bu itibarla Berlin asker! ~ 

kri zaman kendilerine b1Zım. daha hafili son günlerde ilk hatlarda 
yapılan tadillerin ve kış mcYsi. 
minde yapılacak olanlıı.rm mür. çok çalı§tığımızı daha Caz.la suB.Waıı 
ha.sıran tabjyeti bir ehemmiyet ııacnğmuzı ve kaU neticeyi bız.tm aıa· 
arzctleces1i söylenmektedir. Ma· Ca.sımız,ı ~;y:e:nek lBterlm. .Rusyaya 
halli harekaUer sabası dahilinde karoı tecavib: k&ra • .,nı verdiğim za • 
müdafaayı kolaylaştırncak mev. man dÜ§manlmwn ne kadkr kUvvet, 
ziler J~ırnl ed:?cektir. Diger taraf. :.ı olduğunu ne muazzam aiWııara aa• 
tan ileri hntlara girmi!1 ve gayri bQI olduğunu blliyordaıu. Ve ı:ıcı:ı ; e.p. 
müsait şartlar içinde kttlm:ı,-, o. uğun 41 bilerek yapmıoum , ben ayru 
lan Alman kuvvetleri evvelden z:ımanda bu dU,sm:ını da mağıc.ıp ede • 
tesis edilen di~er hatlara ı;~kile. ceğiml blllyorum. 
ccklerdir. Arazi şart.lıınnın mU Bu karan verdi~den .doJn.yı 
sait o~duğu y~rlerde ve d~oms"l Allaha t.e§cldtUr ederim ve bUtUn 
topra!tlarmda.l<i ileıi mevziler de Avrupada bunun lç"n b..ı.na minnet 
daha ileriye alınacaktır. Hırvatistan, Flnlnndlya, lsp:ınya 

tar 01.:ı.caktrr. Romanya. İtalya, 
v~. 11 ( A.A.) - o. F. ı :· Ve batta Fransr. kendi fırho!:.rını 

Rus cephesinde mevzii muhare. hclşevizmc kar§ı cepheye sUrdU • 
beler oluror. Almanlar kışı ge- lcr. 
cirmek ic;in yerleşiyorlar. Bu es. Bundan sonra Mitler 22 h:ızlran 
nada b!l.Zl ehemmiyetsiz; mevzi. cfa bD,filıyan h:ı.rbin ~fahatine ait 
ler bırakılıyor. Faknt mühim muhtdif molu.r.mt Yererek alrnıın 
mevziler muhafaza edilm~ktedir. ı;clıirleıi esir m'kd:ırlarm· veM.irc 
Bunla: m~dafa~ e?ilecek ve ica 1 yi zürcdcre!• dc-mişUr I;i: 
bmda ıl~rı hare.:etı yn.pılacaktır. Almruıya ve menfan.Uer' .. '!in as . 

kerlerinln bUtUn zo?k.!:lıırn a~ 
ve §iddeW soğuklara, bir çok hıı.s
tnlıklara re~en ne!.:!r yn.pmağn 
:nukted'r olduğunu ve neler yapt• 
ğmı Alman milleti biliyor. Kışın 
ba.şlam:ıslylc tamir işlerini durdur 
ma.k m2cbudyeU hasıl ol.mu~tur. 

Hava §al"t.lanr.~ mll!alt olduğu 
ılıı.kiluı,da bu faaliyete gene devam 

\'i~, 11 CA. A.) - O. F 1: edileccktb-. Ve hi!;bir OCY bizi ga
lngilizlC'rm King Corc 5 zırhlıs.· ı yeye ulaşmaktan menedemiyecek

nm battığı hakkında.ki haber doğ.. tir. I:u harb e.~a.'Jmda Almanya 
ru Çikmam·gtır. 22 hazira.ndnn 1 ikiDA:l teı;riıle ka

l dar 158.774 ölU, ~.ooo yarclı ve 

KinCf Corç 
zırhiısı 
batmadı 

olarak dünyaya geldim ,.e 1914 
harbine iştirak ettim. Bu gUn de 
o zaman olduğum g'biyim. 

Halbuki Ruz-.•clt büyllk spdü!frs 
yonlara giriııitt:C!l ben hıı.stahane
de yatiyo.."dum. Ruzvelt mllletinin 
başına geçtiği uman blr knpita -
listten b::.<;:Jra bir §CY de~Jcli ve 
milletin menfaatini temsil edebile· 
cck vaziyette dcğilcii. Bundnn eon 
ra Almanyan;.n ve Ameriika.nm na
ıa.rl görU.~lcri ı:.ra.sında bir mul:aye 
se yaparalt A!mo.nyn.dn bir kilo -
metre m\!l'3blıruna ı {0 kl§i isabet 
ettiği hal~e .Amerika.da ancak 15 
ki5: isabet ct.Mekted..:l'. ;nu Ruzvel
te nazaran Alınan milletinin fa.kir 
~iğini göztcren bir delildir. 

Hitleır bundan sourn Amerikan 
• Japon miin~Uerlnin çok ger
g .n olduğu:m ve R11::vclt l:c.OOi bo
zuk da!ıiii siynz:ti:ıi haricl siyı:.se 
tin1n mn:Cı~si c:cmda gizlemi?,1c 
çalıştığım t::iykmia \e sözlerine 
§Öyle d:;·;:...-.ı ctm:;W': 

''Ruzvclt 1~18 de tasniflere b:ış 
lam.ı.~Ur. !:erm:ıyel::rl biriktirerek 
A vrup:ınm dıı.hfü slyasc tl.oo m U<Ia 
haleye yelt;:nn:!ş vo h1ç b.lr luıklrı 
olnı.adığı halıle bir blum muahe 
deler a.kd-:tm:ıUr. 

RUZ\ c t::ı ],;tt Sl da krndisi git 
hareket ct:r.i:t.t. Am::ri!tada Ho 
landa Be:ç~~a ve s:ürc gibi hayal, 
hükümetıor t:ş!dl edem Alman 
ya}, tammareıı!nn tc;:in uğrftŞJilııı 
ttr. Bc:ıim için onlnım bizim bllki:. 
metlmi~l truuyıp tanmıamasmm 

hiç bir ehemmiyeti yo!ttur. Bun • 
dan bnc~:a Ruzvclt Almıınlann eli
ne uü:r.ı:::-1..::l i~in Fron::ı:Uı::.nn ala 
cnkl::.r nı en t:o::c ctmiçtir. 

tn~rt-:r.! r:. tık p;::in tediyede 
bulun::.b !:c:.:t vnzlyette olmayınca 
Huzvelt C::&:1:ı.ı l~:ır ~e fare kanunu 
nu oTte.yn ç;::3nn~tır.,, 

Mü~::::.:.:)~., Hitıcr, Amcriltnda 
bul:.ın~n L' ..:3.Ill:lro l:::ı.rşı alınan 

te:::l:. :: . · :: J .n b::ı.lıı:::tmi.,,, kcnc!i 
adam::.;; 11 Y:·.:;c~.:v.·-:.yı kund::.Jtln 
n.!l.k i:· 1 :;:.i:: ':r..:·~!:li ve Alm:ı.n 
a'ac::: .• n-.n b!:::~:c c::Jlın::sirı·. Al 
nıan l:o:ıx:<:-:·~"'..:1:::l::r.i.n·':l ve ban -
irnlnr::ı n 1:::.:-.::.tlL'"llı:::mu u.nl~t.mı~ • 
tır. 

17 temmuz ıa Gro:.-nl:md'ı. Al 
:nan:. : •. "1 h:-- ';.! s~ı :.:: l:m~~ için l.ş 
gal et.·:· :i v~ t::n.ıınre:ı..ııınn oih· 
ver ı:;cr .. ., :: : .:? o.:cş ac:mo:.:ı emrin.: 
... ~rd clni töyl:: .. :.tcn tonra dem.iş· 
t.!r l:i: 

Eelslcumlnır hmet tnönU fıtrat~ 
.mu ııcr aene RJya&etleuuıbur ko}" 
kUn:le mcbııslara verUmekte olası 

ray dyafetJeriııe. bu aym on beı:ılD

dao IUbıueo bu CQ!e de t>a+la.ıı.nıuı 
muhtemel oldup ~er verU~kt.e . 
dlr. " 

Millet vekillcrlnlıı 1'nıU Şertmll'Jt: 

~ akllıdan ıe:naama \"e ınemlekct ılM"

acleleri l\2erlndeld baablhnllerlle yük 

sek trııat ''" direktlfJuinılen l!:tUad<' 
1!tmelerine lm!dLo veren bu ıovt..nt,. 
lara mbuslar, geçeu senelerde ol;Jıa. 
tu gibi, kısun kısmı da,·et olunacnk

lardır. 

tiln m.i!Ietin çal-şbğmI, kndmlart!? 
cephane fabrikala.rmd:ı !ş gördU • 
ğUnU her kes!.n fedalt8.rlığıı memnu 
niyetle hazır oldtı.u"unu !XSyleını5 
ve sözlerini §Öyle bitinn~tir: 

.. Bu feda.klrliklar askerlerin fe
da.kArlJ:kl:ır·yı.e kıyas edllenılycce'k 
cierec:cde c-bcmmiyetsizdir. Biz bu• 
gü.nkU mücadelelerimJzin bir gün 
gtllp Alman truihlne altın yaz• • 
!arla yazılacağmı biliroroz de!?ltş 
ve sözüne ~t 16,35 de nihı:ı.yct 
verm'ştir. 

Bundan sonra mareşal Gôrln~ 
mebuslara hitaben bir nutuk söyle 
miş, Hitlere te5ek.kUrlerlni suna • 
mk "l:i.:icrimiz yalnız Almruıyayı de 
ğil bl.itiln Avrupayı kurtarmak u~ 
runda bilyü.k .zorhı!tlarl:ı ç~ 

ton.k mecburiyetinde olduğumuztı 
biliyor ve onun bUyUk dehasiyle 
muvaffak olacağımıza eminiz. :aa. 
•:in mine~ !"ührcrin ark3Smdan ~-ti 
rllmekte ve hl(: bir fedal:arlıkt rı 
~altinmemektedlr. Allah memle • 
ketimlzin ve Filhrer'imiz n ya:rdDl' 
cısı ol::-nn!. 

A~man 

teblii!i .... 
~·· 

Brllu, 11 (A.A.) - Alıuan ontul8-
rı bael•umendanlığının tebliği ı 
Şarkta mevzii taarnıı.ıar ger! pil,. 

tiUrtUlllrken dl!,imana ağtr zayla.t "-er" 
Jırflt:ıl~tir. Alman ku\ veUert dll§tlleJI 
kollarına. tmık top'uluklarınıı, mtıa 

tabkcm mevzilere ve gerı tıe rnuva59" 
la yoUıırınıı. muva!fııldyeUl taarruzlat' 
ynpar:ılt ordunun harcketJcrlno yar • 
tlım etmişlerdir. 

Şlm::!l A!rlko.d:ı dUn mllhlm hare 
kM oımamL5uT. Almnn muharebe taY .. 
yareler! topıu bir halde bu'unan tan1'4' 
l:ın ve motörlü vasıtaları dnğttnıl§ 

·ardır. 

-----<<>----
Çr n Kay Şak inyil z·rrJ 
yaruıma ı1azır.an yor 

LondrC'. 11 ( A.A.) - Evenin~ 
Standard 2azetcsi yazıyor: 

••Br,r!mmandan Çan - Kay .. 
Şek, Hong . Kong'a taarruz edeıı. 
Japon tümenlerine ka~ı biJş 
vard m iein veni bir ccp.1ıe kUl'
ma 'ttadrr. 

Çin generali Ho ~ Ying • Kinft· 
in lrumandasında bulunan döt. 
dilncü ordu bu hareketi yapma.1' .. 
tadır. 

geçen habere ettim. Harlclye oıwr~aruım 
• toplantısı aonkAnunun ilk gllnler.nde 

Sln,;apur. 11 CA. A.l -- Bawn bir m.t!tdard:ı. da kayı:b vermiı1tir 
Repulsc ve Prim~e of Vc.s ?.ıriıhıa. J Hava JruV\'etl::rinin Ira~· bt ha.kkrn: 
rmda.n 600 • 700 kltd kurtarılmış, da kısaca maHlmat vermişt1r Fa. 

"EcJ·!e t:r :ı ·.un ıınc:ık Ameri 
katla bul:.:r.aı'.J!:ır. O bir nıh hasta 
:..ıdrr ve lı'..::~ to.::ı:.r.:.mill edemiyor. 
J apcu·~!·o.:·a k::ı.ıı;ı da ayr.i uculleri 
tatbik e:.~\. I:.ir f::rmnson olduğı;. 
hala~ AllC:!tM yıırd:.m rica etmek 
ted'r. J;··::ı..u .!:.-"'on~ ..ı<la dn miJlet 
hakkını baln"::;tır. Jeponl::.r ar • 
t k b!::mr::lırdır. B~ Almıı.nlar ve 
Avrupa devletleri de yahudi cenne 
tlnin yv.:• edilmesi tcmcnnitind~ 
ır:Utefi"t bulunuyoru.z. Ruzvclt beT 
1.am::n l:i.i".:t!rf nr:.ı:.:m.::ın bütiln 
tfevl:::t1:ri ·vr::ıı etmelt nlyctinde i
di. F:::'lt b!~ kmdiml::i krtfl dere. 
ced~ !:~vv:-t!i h'-~eilyonız \'e bu 
h:ırb.!:m mu..'"3!Zer çr:t~i;'UIUzıı 
cıruıiyet!mtz vcrdrr . ., 

Cin ordulan ebemrntvetlf bit 
rol ovnavabilirlcr. Daha şimdi· 
dan sayısız ~etelerle kuvvetle.11'" 
dirilmis vcdi Cin ordusu. Jap01' 
kuvvetlerinin tehlikeyi esa.se-0 
nzım!':unedıklanm Çin ceph~itı-t. 
dt.> bir milvona yakın asker tU Mu···him birArnerikan · )"apııo.c.aıttır. Japonya ue dipıomaul:! 

mUııascUbeUerl !<esmek hatta. harp bunlar Singa.pura varabih:ılı,;icr 1 kat bfifün kayrbl:ır 1~14-l!!İ8 u-

k 1 k l
·ı l!An etmek gibi tının mebwıl nn ba • a D osunu es 1 er ama yaptıktan beyanata muhalifim. 

Bu gibi kararlo.r btrle~!k devleUcr l<. • 

dir. muınt hari>de!ti kayrblnnmızla kı • 
Londra 11 (A A.> _ Prinee J yas etlllerclyecc!t kadar azdır. 

of Vel8 ;11'blmm~ bulunıın uzak ı Hltleo.r bundan eonra tôkrar Dan 
şarkta.ki !ngUiz donanma.5J kumnr .. 

1 
~g meselesine '!e bu vesile ile tn. 

danı amiral Toma.a Filip'den fim• gılte.reye Y8!l~ telc1iflcre ~ bu 
Y8§1ngton, 11 (A.A.) - Harbiye 

l'leZUet!ntn b!lJirdlğtne göre, Jo.pon • 
lar Paaıtik ~ın pok millıhn bir kAblc. 
yu kesml§lerd!r. Bu Amerikayı Hor .... 
konga blğbyan yegılne kabloydu. 

tıı.nde hlc;blr fayda temin etmez. B!r • 
le~k devletten sayrl muha.rfp l!:iy&.n 

karamıune ragvay hUkOmetlnin ha''• 
hazır p.rtlan içinde alabUeceğt azamı 
tedbirdir. 

<iJye kadar haber yoktur 1 tekliflerin <la:rns r~ cC'\abhle 
• 1 kar§ıle.ndığm.'.ı temas ederek denı'ş 

Londra, 11 (A. A.) - Röyter tir 1-i: 
ajansının deın'ufük muha.biri bi'· · "BiltUn bunlar b!r tek i!l88nm 

Şldö{ler "Dolmuş r suıü,, ne 
yeniden izin istiyor 

diriyor: 1 J;a-1™JnUiir .• demi~Ur. 
Prhıce of Velıı ve Repulse harp Bunchn !onra o zamanki Alman 

gemilerinin batmam ya.ln·z do:ına. • Amerua mU~ob~tlcritıe tenıaa 
ma için değil, uza:C oarktakt aske- j ederek Alman~an-:n hi~bir zaman 
rl durum itin de bliyUk bi'r kayıp. Amcrlkaya aleyhtar b!r u'yaaı:t 
tır. Bu gem;l".r herhangi Japon Wdb etmedl.3tni ve AMer'tc:a.nm 
Miıarunasile boy ö'!:ilr'.ıebilirlercli. 1 !Il3.li &ermayedetlarmm kazanç 
İki geminin nasıl batt.Jt'1na dair lı~l'.\.TT!l!D bu harbe sebeb oldt·~· 
henüz fazla matnmat yor.tur. Mü. nu sövlivere'!t ~u mütııleada bulun 

- ş,mr'er cemiyeti belediyeye mtıra. 
eaat ederek b~ mUd:tot evvel yesaı· 
edilen dolmu~ ucu!llne lekra.r m~c 
ecmmeeJD! tııter:ı~dlr. 

Benz1n tl.lıd1di ve tramvay'lardakl 
kalah&lık, nakliyatı gUı;le,olirdlğln • 

den, şoförlerin bu .cn::1t'erlnln kabul rettc-'ıatlar ndan bir k•.rm'lltn l:ur. rn•·~···r: • 
Pdllec~ll ve tun:ı ı~:ıhJUa b r tarife tarı' ··;r t-··-!n e····· .• ..,r. f'";-•d: ı ......... _ .. ' 4 

··- '·'''·-.. ---·-· ·-ı t·•• 
t,_:; .J:ı:ı.::.:::.:ı kUi/•.l.le ~lwJ...'1 edil., fn~i:~l CC:l:.Jlrr.r.!m..:tı } :ı::r·-•t~ \".'.' '!l!• !ln V"' l .. "11 "1 rn"''-t , •• ,• ••'•t. 
mckted1r. j !ıı§& halinde 19 harp gemi~ va.• leri harablye mlrllkl'yen birer lrun 

nu usulfln §elı!r'deki naklJyat a: • rar. Bunlann ua.-mda ku"ka.'r bin 
1 d~n". Ruzvelt Amerlka.'1 Al • 

kmtısmı önllyecc'"i tabının edilmekte. tonluk Lion ve Tcmera.ire 1943 l ma:nye..s'a. lr~ tabtik için elinden 
dlr, t~ diğer.len ,1944 tc bitecektir, 1 ~n her ~ ~. Ben ibir ~l 

Hitler bundn.n sonra dcmiı:tlr ki: 
"1n,::-'lt"Zre V.:? Amcrii•a m1llctıc. 

ri..n ho.l•hrm: yeml:ılerd:: ve niha -
.ret Alına.."l v~ 1tclyan milletini A
treriJ:a ve 1n3iltereye karşt harı>e 
glrm~::-:ı MOCbı.ır etmi"tir. Bugiln 

mak a ırö:t~rmialerdir... ...,,,,, 

Unrla:ı baılıa mculılelerl• 

PASTA YAPILMASINA 
iZiN VERiLDi 

Ticaret VekAlcU undan maada ınsd
delerle pasta yapılmasına mnaaacS' 
etml.§Ur. 

japo;ı:,:~ lta.'y:ı ve AL'llanya ara • l\'Iaarif vekilinin '4'.etkik1eri 
ttınd.:ı b ~ üçler Lttifakı akdcdilınlş 
bulumnekt:ıdır. Bu devletler mfe. Maarif vekUl llaaan All YU~ l7d • 
re :bı:ia.r ....:' .. terek ve mUttcfik glln soat 12,'° a. kadar vııll ve ftelC .-

~•w,;- ~-.,-o 
b!r h:ılclc çarpışacaklardır. Bu il • törle gczm~ler bu a.rada. Doımaııı .. ·'> t 
Ufak yalnrz hl'.ltde zaferi temin heykel ve rc..-ım gıılrUerinl 1'.IYarc 
~+.tr..::~d~ k!llnur....c:ı.lt h!U'bden son • ve tetkik elmi§lerdlr. 
ra ca yeni C-.yayı tı:.:wm husu - [.'"" ••• ,_, • l 
tı .. r. ·~ r:-. : o!r -:~·:t•r. r:·ı t: .. :~r it.U ~ : • ~ .... c.:cr er 
rr· · · · -ı r · ···et~ ~ .. ,.r··~t'r j ı.~ ~ ·:rı, Err·:3c.de 2 trrmıı ~-1 .. ·...-ı' ., . . ... 

I · l C: • w re·:. rr:::' • ~:J.:J:n c:. ·.:t v::-llr.ı!_:ıtır. 
1923 cie yedi ~i ile kurdu:U p&r j • Zineirllkuyu beled.,,e tara.!ııı:: 
tl8iyle bugüne kada.r dUnyanm en t.anz!m •tt.trllerek htr park a~ıtaC&k 1 
büyü:C devletini, en kuvvetli ordu l • Boğ'ulçlnhı elektrik nıerı.ce.r.ıtı 
bunu 1Cfj1d ettiğini ısöylllyw. bü. 5000 Ura aadly~ ycıılle§Urllcccl•tir. 



- El" so~ OAfitKA - 11 ILKKANUN u:n PERŞEl\IBE 

,ahkeme 
$aionlari"-~ 

"O VUR ADI~ BE KAZARA 
YARALANDI~! " J . ,,_ 

Oas~u tarfıodan bıçaklanan kadın 
mahkemede böy'.e diyerek 

ôavasınd 1 n vazgeçti 
Oluk~ d®z hıaan lle:.::ı~slal sevdlf}!mf ~ 

bıçakla dık~an s~cra aaıamı9 ı. 
~!atık boylu. ssn mn:ntolu bl.r. f - PckAdi. Sen ~ d.iyecek!ıın Ha • 

dı. SO yaşlarında kndar '\"ar. sruı 1 
Sıuh ceza mahkemesinin da- 1 - Ne dl.ycyim, of~•:lim, Fatma ıı • 
.Yerinde bu:unu:ror ve mUt.e. mı ı:tmdt doğ'ru e!Sylcdi . 
.Yen b:ı,."Iıldalti renkH ba.,~rtil Neticede mahkeme, duru~manın bu• 
dUzclterck: kuku O.mme nnmmn devamına karar 

' O zaman vnla.n söylemi~im vererek mulınkcrucyl ııllhtt celbi lçtr 
~. yalan "söylemişım. Ha. ba§kıı. bir güne bıraktı. 

heni vurmadı. Ben lmzn:n:ı. ya.. Fatma 11e Hasan d!§art be~ber çık. 
dnn. di}'\'lrdU. tıla.t' ve kolkoln firerek koridor boyun 

' Bu dtı. ne demclt? Hıı.'3n se- ca c:::ıkln§tılar. Mahkemede hüngür 
"117nadl mı! hUngUr nğlnyaı:ı Fatma §imdi ı;UlUyor. 

ADLİYE ~IUHABtRt 
' !Dvet efendim.. '\"Ur?llndt, ,ben du. 

a ynra:a.ndım. 
'Di!rlta.t et hanım. Hıı.s:ı.n beni ~-~~"'l!':wıı:ı·~·~~!!!!"~::!!!!!!!!!!!!!!!~!!' 

cliy~ k·rakola mllracant c. ,~;'ll;;'!rJ~SJll~te' • un. talıkik'ilt yapılıyor. Hn· iti 
"Urdu.,"u anlaş:lıyor, yaka. 
bu avn gct'ri h·or, sc:ı de 

~ f:n b1 ün ifadelerü-de Hasa. 
•eni bı~o.~lndı&mı eöy"Uyor .. 
~a·:nt şimdi hepsini inkar e• 

~:-_u:ı. Bu n::.sil şey böyle ? 
"U1n hüldmln bu sert ifadesi 
l'.l}lrdt, yuUrundu. B~ lnl l}CVI. 

~ıuund-.ki m:çlu orke~e baktı 
~:ıra gene eski azintlcfırl:ğmı 
llrl'tıt: 
lıayır, dlyo konuşlu, o za .. 

ltcn '.isine kızgnıdmı. Kez:df. 
't fı.::;a.'Ik yapmn.k istedim. O. 
İ~hı böyle oöylcdim. Fnka.t 

t bö •lcdir: Ha.san beni vur-
. ben kanra yıuıı.!andmı. 
linnmı k"n:llne gel, diye. 

~ l' ks3 .,eni tev'klf edelim. 
ld.ın hô.kimi.n bu fhta.n üze. 
k .. n 'i"·nı d:ıhn fazla tutıım~ 

bunınır hüngür ağ~amağıı bnş. 
~.~ka.t gene rsra.r ediyor ve 
l&ini c!ostunun vur:madığuu 1. 
'lltil. yordu. 

~ 
illıltauı.t cvra.kmda nnlaşıldı-
gare, adı Fatma o~n bu kıı· 

,btr mUddettenbcri m::tresı o. 
otu::ı:tuğu Hasen adındaki 
d:ın bir aralık b:kmtş ve di

triı!iyle münasebet peyda et. 
• Dund:uı sonra. metresinin 
l'lnden §Üphelenıni5 olan m· .. 

b bu mUnn.sebcU haber alın'§, 
~ Cece a.rol:mnda §l:ldetll b~r 
~ ç knrnk ekmek blçnğı ile 
•t 1 Yaralnm~t:tr. 
~btıa.ıun yarn.lnn hafif oldu• 
~il kı'!!l bir tedaviden sonra 

~~iş ve Hasen da sulh ceza 
\.t~"le verilm!ştir. 
~ 1l:c;nmln ilk celsesirde Fat. 
<l.!..ı.n.:ian dave.cı olduğunu söy 

" faJuıt bllüh:re dostunun ken 
\'urmnğ<ı, sev&L4'inin z1yade· 

t htUunederek yeni d08tunu 
tı:ı tekrar Has:uıla barı..cunıı:ı, 

'lıııa., bundan sonra Ha.sanı o ka. 
' scvmeğe ba§lamı;ıtır ki d:ı. 
O!duğunu unutmu§ ve kendlslnJ 
~ak lçln her rJeyl gözllne alDıı§• 

! Bfr Şayiaya Göre 
RQ11UlJ1Y:ıllXU ~"' aşikar liizt:nı 

\'O faydusma rab'TDCD sulbü rcd 
cfotnJesl b:ıska türlü .rnpmaE;11 ka .. 
dlr olma.dı~rı zanmnı te\'lit ediyor. 
Ualbuld bir ml\dclottenbeıi orta. 

1 da dola.şan \'e biraz da ciddi ı;ihi 
~örUncn b:ızı §:lyi:ı.Jnra göre~ Uo 
mıuıyıı Rus cephcsinılen çoktan 
ruıl•ericrinJ ç~I~ ve Rm,·yn.da a.n
ea.k bir iki fırlnı brrakmıı; buluna. 
yordu. Fakat bu sclh yapmak için 
değil yon.I bir ba.rp hazırlamak 
tçlndL 

Romıınya.nm Bosruır.b) .. le bera-
ber Trıı.nsllvnnyayı da feda etmet• 

1 

zaruretinde Jı.alrwş olduğa malum
dur. Viyana bal>cmlerinln itanın 
r.a boyun e~cn nom:ı.nyn.nm Trnn. 
sih anynyı unotamn.dtf,'IIU bUtün l dünya biliyor. Bln:ı.enaleyh. Besa. 
rabyo.yı lmrtanuı orduyu Tıımsll • 
\0lillynyı da lmrt:mınak için kuUıuı· 
maktan cıilıın.sip blr hareket ta. 
<onwur edileblllr miydi! 

tşto §:ı.yialar l!omanya ile Ma 
C'nrist.an nr:t.smdn bir hıırp ihtima
li üzerlne tllltkatl celbetmekten ge. 
rİ lmlmıyorda. Ba harp bel";d \"O

lma ~elcecktir. ÇUnldl lılacnrlarm 
l'rnnsfüunya rnaselceini tekrar 
me\-zdbahs etmeğe razı olOU\lan 
imkfuısız glbicUr. ırntc:ı.t r\-Omanya 
lizcrfade de l\fe::ıristan üıerlndc 
de Alm:uı bnsl. ı mevcut olcloltça. 
bfllııı a bu huhrnnlı daf(ilcalarcla. 
IJlr ı:wncn • l\lacıır harbinin pat 
l:ılt vermesi nncıılc bir temenni
ılPn ibaret olabilir. Ilöyle bir mi} .. 
cadeleye r.us ccp!ıesinde".d "'man 
ko\'\'f't1erinb Umit iz &Ut'tte snr. 
cıılmasm!111n onm intizar ctnıelc 
nıanMtidlr. 

lUlseyin cahit Ya.lı;m (Haber) 

w sa uw c ıı:xıwww:: 

- V a.!ı vah. Kırk yılda bir ke. 
re klubümüze geldi,. Rahatsız. 
landı. Bir daha müsamcremi?.e 
gelmek istemiyecck .. 

- Nic;in canım? Her zaman 
§iıııdJ mahkemede, Fatmıı bu sancılanacak dei{il VU. 

-ı ~Uhtyc ne Ha.sanı kurtarmak - Değil ama, bugün bumda 
~ sancılanması kendisind~ h; bir llı:li.etnl milftcrl yerine koyuyor 
tUrı lfo.dclcrinl, bnkıkaU inkn.r intiba brrakmış oımıyacnk. 
•du, NUınyet kad:n h1klınln Uı. "~obstillerin milsn.mere~ine eit-
~ au:slu tım de snncıhı.ndım... dıvecek. 

ı - Hnyır .. Havır.. Böyle blr 

1 

ihtımaı kat'iyen dOşUnUlerncz. 
<:ıyıeyac nnıal bakalım nasıl Yengem c;ok makul bir kadındır. 

~O. kazara l·nraııuuim?' • 1 - ~beyiniz nic;ln gelmedi? 
~rı. hıı:ıura hıçkıra: ...- Ö memurdur.. Malfunya, 
)t~ zıunanıa.rda. dedJ, Hasan ba izin nlınn.dan ı::elemez. Esasen bu 
bakım~ ordu. Para vermiyordu. yoktu. . , .. 

~ Oldum, Tn.hain ne ltonuıJma· - IIaib::rı YO!t olur mu? Mu. 
11?.ıu <l'ıymll§. 0 gece eve geldi sameremızt lstnnbulda duyma. 
'ı:ndı. yan kalmnclı. 
~ Tn.b!tnıe konuwca:.ı GUlcz;k il{ı..ye ~tti: 
~n ~ konll§YOZ'atm tıa - Aga_!>ayınizı!l ~ir.e pek mu. 
~ haber ldl dedJ ve üııt.Um~ 2.MZ oldugunu bılmıyor muyun:ı 
~ a m. sanıyorsunuz? 

~ d!ığecckU. bu veziyct karuımı. 
l!... ele ona mukabele ettim, o vur 
Q ıı \'urdum. Bir aralık iklm.lZ de 
~ llttUk. Maeıınm UzcrlDde duran 
'·h~ ltoluma ve ı;öğatıme kazara 
'"'ili. 

• ~rıtıkıa gelen PQ}lalere tıenı 
1'\~ \'urduğwuı söyledim. 

· ~elı: davarıdnn da vaz.goç\yor-

- \ allahi bu bir tevebh\im. 
dU-r. Ağ·aheyim böyle şeylerle 
hiç meşgul olmaz. O laborntuva. 
rında kimyalarla urraŞır durur. 
Gözü <lilnyayı trörmez. 

- Ya efz •. ? Bumınkü müsa. 
meremizden memnun ksldmtı 
mı? · 

- Fevkalade.. Vo!~boldnki 
muvaffakıyetintz yllri1y{lşte!ti n. 
silane tavırla.nnız doğrusu beni 
se\ind;M; 

-
9.Jic ValUAa 1la.şGaş~1 

---~-------------.-------------------------==-'---------------------..-~ 
Lıvaffakllret yüzde~izi 

s f ra indirme~~ de yükseit· 
mek de eli izdedir 

Ağ ile çalı§an balıkçı!arın t"'tlii, o!t:z ile 
balık avlamak istiycnlcrden fazladır. 

bağlıysa öyle bağlıdır. l:fcs!ch!cr de böyle 
clir; her meslek bir cliğerile uzal-ltan da ol 
sa biribirile a!ô!zadardır. Hiç bir meslek 
ve bilgi yüzde yür. tek bajına bir birlik 
te~kil edemez. llar.gi mesleğe mensup o. 
lursanr.z. olunuz, diğer me:;leklerle alaka
nızın bulunduğunu inkar ettiğiniz gün, 
mavc:.lfakiyet yü:denizi sıfıra intlirmi.f 
bulunursunuz; ak.ine bu yüzdeyi arttır
m!lh da elinizdedir. 

Olta ile birkaç kilo balık tutan bir ba. 
lıkçı, ağ ile belhi de bir ton balılz tu~abi. 
lir. 

f(avrayıilı, hafc.s: irliy.:n bir insan her 
gördüğünden ibret afobilir ve iı:tifac!e 
e:lebilir, Etrafındaki lıer feyden bir §ey 
öğrenebilir. Bilgi ve her ilim şubeı;i bir di
ğerne zincir halkalarla bi:-ibirine na.stl 

Ş~HRİN İÇiNDEN 

Ba~ ~yen adamın 

tıkları 
Geçen~srde bir bara r itm;şlirn. Etrafımdaki masada birkaç 
novarda gürühü patırrH vapıvordu. Eıime geçirdiğim bardağı 

ç:tır çı,ır vameğa ba .. adığımı görünce aeli zannile 
çiJ yavrusu qibı dağıhverdiler 

Geçen akııam b!r ıılle to;>Iıuıtısıy • f Diğer bnyaıı.lar da bu :tıayro~ !§ti • . - Hiç zor değil, Yalnız al~•k ltı.. 
dıı.ydık. . rn.lt etmişlerdi. Fakat çocuk ornlı oı. znn. 

Aile toplıint.Iın dediğime bekıp da mıyordu, (bana bir bardak ~:1D1z, - SiJI n..<ıs:l al~t.mm! 
bunu, ç3.ylı, lçk!ll, briçll pokerll aUıı y!yoccğlm) dl.ye tuttunnU§tu. He~ • - Bundan dört &ıne evvel. ~ • 
parUlerindcın biri z.'UUletmeylıı. DUtı- resi: b3k:mJ:ı sı\-orekteydlm. Blr ak§am 
kls, o lt:ıdar mo.sum vo blgQnııh blr - Isr:ı.r ctmeyin!Z, o .hep l:ıöyıo Aziz ve Enis t.ımılndekt arkAdqlar 
coplantı yapmıştık bunu $mıır.:ı. b.-ırdak yer, bir §eyelk olmaz, söz • bc.ni s:ı.za. göUlrdUlcr. ön ~ b1r 
aimak, hele kale ve kııle:no nlmak lcrlle sotrndaklleri teakine ı.1t\llı7ıyor • masaya oturduk. Kafalar tutırOJcn .. 
lüzum yoktu. du. dıkçe arknd:ı.olarda blr kıpll'daıiaa bat 

Eğer yemek sofrasmda. ı;Brdü • } Ben, birçok defalar, cnm yiyen in • tadı. Kabla.nna eığsmıyorlardl. Der 
ğtlm hoklınbaZca bir hareket olmasay · oanın.r bulunduğunu l§itmi§, !&kat kcn, bir tanca!, ma&dakl budaklar 
dl. tmin olun ki ben de b8yle yapa • &örmcml§tim. Bunun için, rırka~nı dıı.ıı hlrlnl boşalt.t.ı, a~ gGUlrdll. 
<'ak, tıop sözlerle batım~ nğrıt.mıya - hnrc1ı:oUcr1ııi dlkkaUe takip ediyor • B1r de DQ~örclh:n, ~ kıtır kıtır 
eaktım. dum. yemeğe ~lama.mı mı T Hayretıu ,.. 

Beni bu yazıyı yıı.:z:mıı.ğa scvkcden Nlhayot. boş blr 'bôırdak geldi. Bar- çlndc kaldım. Bu hayret, bitl§lk masa 
sebebi yruıayım: dağa çın çın vurdular. Sağlıundt. Del!.. ıar~a oturanıarda va.rdı. O. b&rdatı .. 
Yemeğin ortn.sma doğruydu, ml&"l!ı- kanlı, gık demeden bardağı $ma fiyeUe yedikten sonn. bu eefor d1IW 

rl bulunduğum ev sahibi arkadaııımıç g<ıtUrdQ gl>zUnQ kırpmo.dan kıtır kı • &rka.dqım aline geglrdlıtl bcı§k.cı. blr 
'lkrab:ı.smdan blr genç: tır çlğııemcöe bn§ladı. Kıtırtıl&r, ku- bardağı çlğn~ğo h.. ~. Yan g&:e 

- Bana bir tı:ırdak veriniz, dedi. l;:ığııııa pngırtı aibi pUyordu. TUy • le do bana bakıyordu. Guci.lmo gttml§ 
- su içeceksen buyur. Jcrlm diken diken olmuıtu. ~ bir tt. Onların yapbğl bu tal ben gene 
- Hayır, bo~ bardak f.Btiyorum. lna:uu kıvrnndtra kıvraııdtra, çiy çiy ynpıı.nuyordum T Arkada§lanı.. ansu. 
BO§ bir b:ı.rdıılt verdller, beğenmedi. yiyen bir yamyamın tıar.oıketlcri de t- mu açtım, ntny eder gibi güldWor. 
- Bu, ince, dab:ı kalını yolc mu'! 1 ı;llılzı bu kadnr hoplntabUlrdL Ertesi ak§ıım tekrar hep birllkto 
l3a.§kı:ı. blr bardak verdiler. oım Arkad8.§ımız. '•s:ıfa.ı hatır,.la ba.r • ıo.za gittik. Aynı numara. Artık iyi" 

da beğenmedi. Bir daha. bir daha. lllç 

1 

daltm bir kısmım ycdl. mvcı, yedi ccı ita.lama koymu1'tuın, ben de lnr 
b!rlnt beğenmediğini görUnco arka • Yanlı, ııöylüyorum zannetmeym, yedl dnk ytyocektlm • 
darım dnyanamadı: f~t.c... ÜçllncU s.k§am. gene blrWcto _. 

- A bira.der, sura.hl ıni LsUyorırun 1 camları S'Öl•dcyc lndirdUrten so.-ıra gidecektik Bu ~fer onlarla bulupıa. 
nedir? diye nkrnbasına t.alalmnğa , stgnrn.s:ndan derin . b!r neff>.s çekti, I dun, ben yalnız git.Um. Oııl&r ilerde. 
bafllldL hazma ynrar diye ltoltuğunıı. yn&nn 

1
scçcn :ı~cın.m oturduklan m-..ada olu-

Gcnç adam. b:.ı sitem Uzerino mak• dı. ruyorlnrdL Ben arkada, b!r k~yo çc. 
sadmı açığa \'llrmrık mccburlyctındc j Ad.mm ~teye yazıl~masmr Is • , kilml§tlm. Saz k:z.tut.ıgı vakit. bar • 
kalt1ı. Gayet soğukkanlı bir uarckctıc I Uycn arltnda§a ~ordum. l .;agı ele llldı!D, yut.kun&rak dl§lcrlme 
g111Umsed,: - Kaç scncde."lbcrt böyle bardaklar cötUrdUm. Tnbtl, VUl)'etlml t.amvvur 

- Bıırdağı yiyeceğim! '1c,1rlyorsunuz 7 odebtllratnb:. YllzUm g~ kan tgtn. 
Ev sahibi nrkndnşımın lroymvaldc.. - D5rt ıscncdenberl do knlmıo, dlllm pelteye d!Snınll§, ağ • 

si: - Bu l§ zor mu 1 ı:mıın kenn.rlan kanam~t.ı. HiO kim.. 
-A.. A. •• nurıme 1)1lik ııı:.gıık.~ Dillnın ucuyla. dlştcrl a.rasttıdn ıt:ye görünmeden aazdan çıktını. 

çocuğun c!ğcrl ri pnrç:ıla.n.ııcak, diye. tnl:ın enm tozlarını toplayıp mideye Ertcaı sabah arkada§Ianm bcn1 
rck hayretini U'ado ctU. lndlr'11kton sonra §U cevabı ""erdi: görünce i§1 derhal anladılar, alay ot-

s==Zli •G&>»<waıı:lu:zxwuc::s 

Sncide maarun baamda ayakta 
durucyrdı:.. . 

Bu sırada Sinan: 
- Başka numnralanmz \Ur 

mı? 

Diye sordu. Sacide: 
- Müsameremiz henü .... bitme;. 

Çi.. Dı:ıha çok eğlcncelerimJ:r. 
var .. dedi. 

Sinan: 
- Oturmaz mısınız? 
Diyerek gen~ kı:a yer göster

di. 
Sacide bir hnyli ronılmuetu, 

Oturacak yer arıvordu. Sinanın 
teklifine itirnz etmedi: 

- Yoruldum.. Biraz otura .. 
yırn •. 

Sinan s.."'Vincinden ne sı5yllyo. 
ceğlni btlmiyoı:du. 

Yegesinin hiddetle c:ıkrn gittl 
ğtm çarc;abuk unutmuştu. 

Sacide gülerek sordu: 
- Benden çok insafsızca. in. 

9 w •• 

Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

tlkam alı:rorsunuz. S:ı.clde hn· 
mm! 

- İntikam mı •. ?! 
- Ôyfo ya.. Hem bir falrlllto 

bine ı i~inde c:alıştısnmız. hem 
de komşu olduğumuz halde be • 
nimle konuşmamakta ısrnr gös. 
termeniıe başka ne dnncbilir ?! 

- İyi a.nuı, bunn BP..bep ben 
de~lim ki •. 

- Niçin •. ? Konuşnuyan sir.sL 
niz! 

- Konuşma.me.zlıim sebeple. 
rini bilmıyor gibi sövlUyors-J. 
nuz.. Çok tuhaf doğrusu. 

- A canım, şimdi anlndnn ki. 
siz bobstil oldunuz Bobstil ol. 
mıynnlarla seJfunı sabahı kesti. 
niz. Kvnu..,muvorsunuz.. Sebebi 
bu de~il mi? 
Sacıde glllme~e başladı: 
- Evet •. Madem ki se~bint 

öğrendiniz.. Neden benim ~füi. 
ğim yoldan gelmivorsunuz? 

- Sizi tem.in ederim ki, bun. 

dan sonra -peşinizi brrakmryaca
~ım. Fakat. heme bôbstn olma. 
mı i.stiyon.:~nız. bur.a a.ilev 5e. 
beplerdan dolavı imkan yoktur. 

- O halde boş yere peşimde 
koşmayın! Geceyle gündilziln 
bir araya. ~elmesi kabil olamaz. 
Siz ka.nı.nlıırta. ben aydınlıkta 
kaldıkça aramızda daima derin 
ve müthiş uı;:unımla.r belirecek •. 

- Canon. bırakın Allah~ma 
şu bob5tillif:i. Biraz d:ı maldU 
olalun.. Ciddi konuşalım: Ben, 
sizi oovi)rorum. Bunu size bir 
türlil anlatmak fnıw.tını bwı:ı.. 
madıifıma üzUlüvordum. 

- Üzillmeğe lilzwn vok Ben, 
sizin beni delicıe sevdı*1rıizi bi!i .. 
yonun. Ham "8tak adanır.da. 
eecel.,rt uvh-ıınuz ar&!J"'A• "'mi 
savıkladılhmz;ı da eok defa lm. 
la....&:mla duyuvomm. r"fln'7'1 ~
nim yatak odo.mJa sizin yatak 
odanız arasında bizi biribi,.;mtz. 
den a,yıran bir tek -iuvar va.nıxr .. 

SAYFA -a 

kndar lr.s:ın•n :r..el.flsmı lnın·eUendlren 
lılr ~y yolttur. 

Kil.dm - Demek m ö~kıden 80llm 

ktıllayorsurun. 

aamoşluk 

- Ben sa.rh~ olduiunmu hiç 
hatırlamam. 

- Yani -pek az mı ic:eıısin?. 
- Hayır.. Fazla kactrdthn 

c;ok olur •. Ancak, sarhoş oldu
ğum zamanı, ay:ıldıJ?mı zaman 
hatırlıyamaın. 

Muayene 
Mali vakti yerindedir. fakat 

para sarfetmekten pek hoşlan.. 
mu. Gec:cn ~n sinemada tanı 
dıklarından bir doktorla tesadll. 
fen koltuk kom.§USU olunca : 

- Doktor. dedi, midemden ra.. 
hatmzlık hissediyorum ... Ne ya· 
pavmı dersiniz! 

Doktor, onun vizite parası 
vermem~k tein böyle yaptığmı 
anlamı~. Gü!Umsedi: 

- Peki bayan. Soyununuz 
muayene edip söyliyeyim ! 

mefe bqladıla r: 
- Naaıl bardak JCmek kola~ mı? 
Sonra ıılı§tım, fak.at. :ne kadar tatır 

~y. b!lsentz. 
Jl nanm tızert:ndekl ~ali ari 6y. 

le totahb bakı.Yordu ki, bcpmıln tah'" 
Uked olduğunu anıamıı.k ~ten bflo 
değildi. !Atı derhal d1:ğl§ttrdim, km. 
<Ua1n. bu marileUe mlthlm vartalar 
atıatablleceıınt h.atlrlatbın. 

- Zaten 8yle oluy-or, dedi. Gecen • 
lerdcı bh' bara gib114t.lk. Etrafmıız.da. 
ki maada bUmlyorum ıılçln, (;1lrilltü 
patırdı )'&pıyorlardt. Zannederim, 
bar kadmlarmdaıı birine calu~ olsun 
diye tsbs.nc3 da çekmtıılerdt. Bu azılı 
garil11en hovs.rd&l n Çil y&'tTUtrJ gibi 
da#ltmamn benim lçln !.§ten bil• olma 
dığan dU§UndUrn, Hemen ellmo b11' 
bardak aldım. Gö.tlerlml devire dc\1'9 
re )11%lertno baktım ve di;ıl•rlml bu. 
dağa cc;trdlm. Herifçi oğullan, evvea 
1A ataı.ıadılar. BenJ bJr akıl ha.atası 

yahut bara mensup nu.naralard&n ble 
rf ~ctml§ olacaklar. Fakat ctddl • 
yetimi ve soğukkanlılığımı bomıadan 
ellmdeld bardağttı yammı gövderc,. 
lndtrtnce ad&mlıırd!\ renk me:nk kal • 
mad.r. 

J3lraz eonra. nbadan kaçar gt~ 
Direr Dd§cr y&JUDUZdan avııtıklannı 
bnttrla.dık~n haln. g1llmekten ke.ndin\\ 
alamıyorum. 

Fakat. hakiki engel. bu duvar~ 
daha mUthi~r: Eobstil olmama.. 
ıuz.. Eğer buna knrar ve~m 
-aon sözü.mu eöyliyeyim-he. 
men nişaruan~. 

- Demek ki aramııda bizi 
birlbirimizden ayıran bir tek du.. 
var var?! O halde bu duvan b&o 
men yıkayım •• Odalanmm bir. 
leşti relim. 

Si nan sevine; ve neee içinde 
c;ıldıracaktı. 

- Aman Sncideclifm, neden 
da.ha tinoe. fa.kült.ede buluatuğu.. 
muz zamanlar, ban~ bu :mevzu 
etrafında konu~maJt inıkanlarmı 
vermedin? Neden bu fııi bugilne 
kndar uzattın? 

Sacide birden ayaiE'a knlktr: 
- La.kin !azla Umide dO~. 

yin ! Henüz. aramızdaki duvar 
ortadan kalkmıe değildir. Aradaı
ld en.:e-eIJer bOtUn deh~et ve h'Y· 
bet ve korlruncluğiyle t?5zfunü
~ önünde duruyor. Dediaın 
~bi, bunları :\'lkmak için bir ç:ı.. 
rot\--a.r: Hemen klübün.Uze aza 
olmak .. Bobstilliği kabul etmek 

Ve f!fderken i1av~ e:tti: 
- Fa!fat. w.n1 olarak de~. 

Cancb.n bo'b!tfl olınanIJ l&r.m. 
- Otur.. Daha konutalım •• 

Gitme! 
Dedi •• Sacide dinle.medi •• Rtlı;. 
~ ~i..1'Aiu.ı> gitti. 

.WetJllml tmr' 
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E R Saatıer~ı._ ... 

Jak kum b.r sc.sle cevap Kotesnaşın evınm üst kat genç kadın alelalece otomo -
verdi: pencerelerinden ışık taştığı • biline binip Grokfort istika • 

- Size göre bu işe nere. nı 3ördüm. metinde hareket etti; Silas 
den başlo.m .... lı'? - Silas dedim, misters da uzaklaştı. Jak ve ben bah 

- 'Bo.91 ... '=alırsa ılk yapa - Kotcsnaş giderken size Hil· cede kaldık faka·~ ısık ~krar 
cağ:m.z '• -c.lfo. Kotesmışın top havzın anahtarlarını bı. gözükmedi. -
bu ı;!.:: nlj,kadar olabileceği· rakmış mıydı? Telefonun çıngırağı bizi 
ni küHiyen zilınimizden sil - Titrerdi. • içeriye çekti. Bakkal çırağı 
rc~k oirnnhdır. Vakia tele • - Hayır madam. O kendi Denis Klarlc bize g~;p bir 
fonda onu.1 adı r;eçmiştir. Fa yokken c-;rine kimsenin gir • haber veriyordu. O gün ikin· 
lcat onun Dar.ıleyin buraya cliğini istemez. Evi bir kale di üzeri mis Bayne bakkal 
gelmesinde en ufak bir rolü ğibi sımsıkı kapalı ve kilit!t dükkanına uğramış, ~zun ve 
oldueunu düşünmek mana • dr. manasız birçok konuşmalar· 
sızlıktır. Misters .. \:o!:e:maşın - O halde birisi kapıyı dan sonra sözü bize intikal 
Hiran Darnleyc büyük bir kırarak içeriye giı·miş olma· ettirerek ne kadar borcumuz 

1942 M o d elleri Gelmİ§tİr: 

En d akik, en sağlam, en has
sas, en zarif, en '.lÇUZ. 

Çelikt~n mıımul ince modern san.L 
ıerlmlz az mlktıırd:ı geldlğl.Dden. bu 

saaUerl görmek için muhterem m~. 
terllerlmlzln mağazamıza blr kere 
uğramal!lnnı hassaten rtc:ı. ederiz. 

SiNGER 
SAAT Mağazası 

mEmııı:sı~ıı;;.r i> lstanbul Eminönü C ad. N o. 8 ••••-•• 

t 
emniyeti olmasına rağmen lı, çünkü üçüncü katın pen • olduğunu sormuştu. Bakkal "üçül< lanJaı '.<upoDL• 
onunla işlerden başka bir cerelerinde ışık göriiyorum. bu meslek sırrını ifşa etme - (Bu ırupon:ı cl\lcnerım ~uoderiıccl·ı· 

da bir bayan, resmi hususi bir m.ües. 
scsede veya ticarethanelerin birinde t 
az bir Ucrctle çalışmak istcnıektedlıı. 
(S . .M. K!veş) remzine müracaııt. 

:t- Orta mektep 8 ıncı smıftan mc • 
zun. 17 yaşında. bir ı;en~. herhangi tM 
mUcssesc, tlcareUınno vey:ı mnğıızada 
iş aramal>tadır. et. OstUnıılp) renua • 
ne mUrae:ıat. 

münasebeti olmadığına emi - Silas kekeliyerek titredi. yince oradan çıkmış ve şarap ,11 ar.ım:ı \'e ış Hrruı.- ııflluan tı.;o ~un 
nim. Ha'Lta kızının ölümün • - Nasıl bilmiyor musu • çı, kasap, hulasa münase - Uakıı.ııwı ıı~mıı.u m·şrt.-cıuoocı'1tr. E\ 

den beri geçen on beş sene 1 nuz? bette bulundug·umuz ne ka • tcıımc ıcıııııı ~uıuıcren oımyuc-uıarın 
f d D ı l b N ·? m:ılılo2 tmtmnlı lıı.cre .. arlh ıuırcııh·rı 

zar ın a arn ey e on eş - eyı • dar C!lıu•.f ~arsa hepsine bi • aJ blldlnncıert ıa1.11n.) 
d akika görüşmediğine yemin --0 eve gece ruhların uğ· 
e d ebilirim. rer birer uğrıyarak ne kadar Evlenme teklifleri: 

'Janalnanzntz, 

lJu Süt Kreması 

ısulü sayesinde 
50 yaşmdaki bir~ok 
kadmlar ancak 30 
yaşlarında görüne-

ceklerdir. 

Oklarla işaret edile
yerlere tatbik edinİı' 
Sonra da bütün y~ 

ve boynunuza 
. .. . . .. .. surunuz. ra·.. borcumaz olduğunu araçtır •

1 

:;. Yn.ş 25, boy, 1,70 buğday renldı 
- Misters Kotesnaıın kızı Annabella Silasm sözünü .. D . Ki k .. .. .. 20 ıırıı asl1 m:ııı,lt devlet memuru bir 

aranırken Damley burada kestı· . mış\ı. enıs ar sozunu şu ıs i ·• • '"'er.;ndı>n .. l l l b. . . . b:ıy, ya31 gcçnuycn, C\ ~J ...,.. 

mıydı? - Budalacn masallarla cum e er e ıtarmıştı: anı::ı.r, güzel, tcmız bir aile kızı ile ev-

;;. Llse bitirme imtihanında b~r derfı. 
ten ıli:m::ıll olan bir gene;:, gelecek ım • 
tlhan milddctine k:ıd:ır boş ı;czm~·1ek 
blıtçe~;nı dilzeltmek için c;alışıu.k ~

temckted'r. (Dilşen) remz'nc MUro. • 
caat. 

8 uruşmuş, solmuş \ e sevşemıs 
cildı. tazeleyıp gcncl~tirmel< 

ııı Knrakter sahibi, ıı sene oku, ıstc sı7c baı-11 bir U!'ul 
- E vet, g~nlerce kaldı ve dostlarımızın zihnini yorma. - Bunları sakın patrona 

1 
ıenmck istemektedir. Fotoğrnflo. (A. 

zavallı r ocugu bulmak ıçın ya lu" zum yok Sı'laA 
5 

haber vermeyiniz zira böyle D~ remzine müracaat. - 62 
:r b' ·· t • ' b'ld' :..~ Yaş 30, boy 1,72, kilo 70, ~nkış1lt 

çok uğrCl§tı. Bu işte vazifesin ı Karanlık , Ann;.bellamn ır ~~ra-:a~ ~. sıze t ırme· lı askcrLğlnJ yapmış, resmi dnircıerın 

muş, muh::bcrc, c'losyn ve evrak l~ll'. 

rlnc tamamlyle vli.Jut, dalttllo bilir. 
Eski ve yeni harfler! mUkcmnıel okur. 
Senelerce Maliye şubclcrln~c c;;nıış 

de~ ç~~ fazl.asını yapmış ol- yüzündeki ifadeyi görme - memı ıstemı~~ı. fakat hen birinde 40 lira Ucretll, ı.ımscsız bir b:ıy 
du~ ı~ın ~ı~ters ~otesnaş me mani oluyordu. Fakat ... unl.:ırı ı:;ize h: · "-r vermeyi clddl temiz nlılA.l.ıı. ltlmsesiz bir bl> 

daıma .. cendısıne mınnettar çok sakin sesiyle sözüne de • biı- vicdan borcu saydım. ynnln cvıenmcK istemektedir. D ~ı da. 

ikalmışt.ı . vam ettı· •• Hiç süphesiz Annabella • olnbillr, (F.U. SO) remzine mUracant. 

Örıcr Pınkrcatin tlf' lınzm ctl- ..,ı 
mış hır rnıkd::ır suı krE'tn:ısılc· '1'.. 
nı•kclar lınzm t>ttırılmış zrytınYd 
l;.nrıztır:m1 ve buna ikı mıslı 1

,,;1 

~u• krc"TluS.' ılave cdınız Du te!".' 
mııı, yUktck bir aileden 32 yu.şmdn :.:ırll'ı hrslcr V<' ona ıidettı ınB11 

b!r 'l'Urk r- nri. c;ocuğunun, a!Jesinın • mıyrıcak dcrccl'rlr bır ı;endık ,•r 
ıh!.ynç' .:·. t n•n için b.crhıı~gi bir t.nzelik vcnr tı7, 
muc::-: =~d ı~ aramııkttıdır. Kefalet Bır meşhur ::ırtıst ı;ençlık rnıı 

- • • • ~ HUr fildrl!, ynkış:ku "40 ı.rn net 
- Sız de onunla beraber K'' kt k f l k nın r. erakı endışelı bır eh!!~ ellrl ve bir m 1 tur da pnrıısı .,ulu • 

de vcrcbıllr. l TıılCı.t) remzine mUra r:ısını muh:ıfaw ve ıdıımc ıc!P" 
caat. basıt u:rulü tatbik ctmış \"r 70 )·&; ı/ 

M t k 1 . . .bn. . - oş e ışı a an yo . l , G" I , · t g a e r o eJme gı ış mıy • • - ld b. mıyet a ıyorau. uze arı:ıs ruın orta yaşlı h.r 1:;:ı,, :.. •• ::ol~ ı rm. 
d. . ? azızım, yo an geçen ır ara 
ınız • b f · d • bi::-\m mr.li vaziyetimizi öğ • d:ı. beyı:ız, tarı vc:ta kumral sac·ı ml!t" 

T b .• B''t·· t hk'k anın enerın en cama vu • bl t. 1 1 k - a 11. u un a ı a - . .. .. I I r<!nmek arzusuna kapılmış • nasip vucuuu r ayana ev rmc 
tın devamı sırasında ben de ran zııayı gormuş o aca :{SJ- t J ' istemektedir. (Ah-yUzJ remzine mUrv-

nız. ı, a.ta: caat .• 54 
oradaydım. o·· d d k l k • -- Belkı', dedı'm, clı'm"ıze hh Ui or ümüz e aran ı ıce * 38 yaşında, boylu ve sı m • 

- O halde nasıl oluyor da risinde bir hayal gibi dur~n geçen bir parayı, mesela mur bir bay, en çok 25 yaşında vücut 
d ün mahkemede doktor Ran be b l d k l ıo::HJ-30 doları n-c yantıg~ımızı 1 ve yUz gtızcıllğlne malik, t<-miz ve 
ta Darnleyı·n cesedı"nı· no"rdu"· yaz eve a uyor u • kin · l' b ı k u kilJ:ı.r, ahlll.klı ı ır ayan n cvıcnmc 

ci defa clnrak bir pencerenin :.i~renmek istiyor. ~c...~.u·u~1n't '--nımadıg·ın zı lııtcmoktodlr. (hır ·zı gut) remzine 
ıs u nu"' v"' U1 

1 arkasında bir ıs.ık parla ı. - 2-söylediniz? mUrac..ı.at. - 5~ 
Amıc.~-ella tereddütsüz ce Silas ve Annabella Bayne Bir meseleye dair izahat :f. Yaş 28, boy ı,G . kilo 63, bır kun. 

Vap Verdi
.•• biri birine bakıştılar, bu ba· ' vermemek 0 mesele hakkın • dura dükkAnı olan ) Jn net so llrn 

k d' -· ! ı :ı.zanc;:lı bir b:ı.y ı , , ılc mUtm:ıs:p 
- Yalan söyledim. Bazan b~şt~ manasını ;er~n;e 1fm da tecessüs uyandırmak için cıurust ehm.ı•. · r. :ı.1 ·b. t r ba. 

bir sılcın~ıclan kurtulmak için ır üşünce var 1• • atat er- en fi~;zcl çaredir. Işığın mev· yanla evlenmek ı •ı ı<tedir. (B.Ç.) 

ufak tefek yalan söyliyebili· halde bu bakışla. hır şeyler cudiyetini inkar ederek ve 

1 

remzine müracaut. - 36 
rim. Cesedi tanımı~tun. Fa _ anlatıyorlardı. ikisi de aynı fü!:tsın h~yalctler hikayesini :f. Yaş 40, boy ı,Go. kllo G5, ıı~e tab. 

kat tanımamış görünmeyi ter şeyi düşünüyor, birisi bunu ağzında bırakarak Annaber 1 sıııı, ny.ıa 130 ııra kazançlı, ,ı.rra.~oz 

Cı.h ettı'm. söylemek öteki saklamak b I B , fil ~ ... 1 • • • b • ıu, kıLra knşıı tir b."ly, yaşı t" m • .ı.c -. a a; ne h •• erımızı u 1 n::ısip şlı:man b.r bnyanıa, (... ıenm~k 
Annabellanın Jaktan da- tıyordu. ~ • D"

1ttaya, kö~lcte parlayan ı- , i temektedlr. <E1 40) rcmzınl' MUr::ı . 
ha becerikli daha kurnaz ol. Genç kadın lukayt hır ta· şı~a cevkctmiş oldu. Geçen ... .at • 57 

duğunu sezdim. Bize bildiği· vırla: a.k~am lıid korkudan tiuroten Iş ve işçi arayanlar: 
m iz her şeyi dosdoğru söyle· - Bu dedi, bir akisten baŞ fokat gün~:ı I eyeca,...· ·rı kaı-1 ::. !yt hesap bll n btr d:ıkUl" b:ıy -
mek karari:;le buraya gel• ka bir şey değildir. şıhmda ç~ bul~ca un•.•· an ı • na lhtıyııç vardır. Seri yazma . ı 

. . F k b ' l d ' • • Uşak ifadesini tamamiyle ~ık ve ölüler ~aramı hatırlat b.r mahzur yoktur. r:s::i tu • •• ..-
mıştı. a at ı me ığı:nız d x· . . . B f A · • '.Anler tercih cJlllr. HıırgUn 
hiçb ir şeyi haber vermıye _ eüı!lırmı~'&:ı. u se er nna· tı. ~ ''.1sm izahı bize mantık• 30 ve 1;.ıs,30 nrasınd:ı :ı--:m 
cekti. bel.lanın düşüncesini tacdik uz görü~müştü. Hiltophavs maneefendl hıın No. :? ye .., 

J ak: ettı: • • tekin olmıyan bir ev olsaydı ~ 4 lisan bUen bir tıayun, t• y~t 
_ Oyle olsun, dedi. Mis • S - Em

1 
.ın olunuz. mısters Lüclla Kotesnaş orada otur- muğıız:ısında .veyahut mı 'm t.r 1n • 

trom ·ımse eve g d b' lh · d csscscde iş nrn.ııal~tndır. ı \ v, t·ırı 
ters Kotesnaşan ismini suç· ' ~ ıremez maz ı ta ıi. tıvar kn ının remzine mUracııat. 
lular listesinden silelim. Fa· Annabella il~ve etti: . • ı hayaletlerle di <l;ze ot•1rmak ::. Ort:ıme!ttep 3 un u 
kat F rank!cn Elyotun ismi _ - Hem ne dıye eve uır tan hoc:lanu• • 1;;- 1 fa rkctsc!,, mau vnzlyet!nln bozuk' 
ni de silelim mi? meyi istesi~ier ! bile muh~l::kak perili e :in de nynlrnış. rlyllzlyesı ltuvv · . 

_ Elyot mu dediniz? Ha,.. Bu kelımelerden sonrn ( Dr.rm. 1 rnr 1 ı~lek. z u dakti:o ı n ' 
. ı 

.-

• Tlcnn t lisesı son sınıfında.. mu 
hasebe ,.~ tıcart bllCımum bllg4Jere ,.n., 
:rıf, statistlk ac yapan, elinde refe. 
rıınsı bulunan bir ı;enç iş aramakta. 
dtr, (İ. T. Kut) remzine müracaat. 
~ Evinde bir yazı mııklncsı ouıu . 

nan türkçe, frı:.nsızc:ı, ve ins.ü.zce 
bilen bir bayan gUnde bir iki snnt için 
iş nram:ı.lttn1ır. (Muhııborat) remzi 
ne mUrue""-t. 

:;. Hul,ı..'t C kUltc. ı mUdavlmlcrın 
den bir g nç 11tıftad'.l iki gUn öğleden 
sonra ve di~cr ı:;Unler tum olarak her 
hangi bir ı te çalı,mak !stcmekto . 
ı.llr. (0.t'. E ı - mzlne müracaat 

:ı: Üı 1vcr:: •t' t lciJcsi bir ı;cnç, re.s. 
m ', ya h.ı u i bir mücs.:ıescdc ehven 

lN.B.) 
r 'Tl.-,n "' r c ııt. 

::. 20 ~ · • ... ı, ıı ~ 2 inci smtfındn 

n ·, tahsıllnı maışetlnln 
t ~ ı ıl ıc, n r .. mi \'Oya hustı"! bir mU. 

' , <.' kden sonra 1 ıı.r:ıma.kt.a... 

"' •. X. 4) r mzi.1<' m•ıracnıH. 
' I-Cım ııız, nsker lı'r ı;enç ortn c .. 
:: 1 1 h~ ~· nn:ı lr"l'l it istemekte • 

cl•r. I • ,•'arının t ·m,nt lc;;in yardıı:ıı 

... tır • H; iy<'nlcrin (YllC<.'l) remzine 

d <;.:ılışmı, el ıslr:dcn an • 
ıın, ur:ınıyor. Tnllplerin 

\ • • 15) rcn.ı.ine mtıracnat. 

·.ı okur, yazar t.ır çocuk 
• • tl r. (C, l ıt:ı 153) posta 1 u 

.ı ve ycnı tUrk~eyt 

~~l~;;~~~ft~~::~f:~f'-__ H_ zkau~ __ JY zld zr~u1~la;~· "l'~rr,;~. ~-il ... ~ııcıs:m· ,..::a:m-- '·'::.""~'.' _ _ 
Yanın saatten ben dili dur- ve layık oldııj~u cevabı vernıek. ki? Agzun!a bu f,tu • arJ. o m1ıtiP5 ıelzelc.:rn c:unı a cimı -..·c 

- Grogfortta ne işi var? madan !\fak Yilvam c!cvam etti: t~n çe!dndim.. ·smda bir münaselı"t '" :-1·? Bu uini , va.z•feler:m ı .• m azam ı.;c 
-· Grokfortta mı? • - Evet, az·-."n,, yıldırım ı~or- - Ah, kancığım. buna çok bnya~ı bir fizik h'·;;· : ... Ha_ d.vamlı Eur.::ttc v~.;ıvorum. 
Yüzünde en derin bir hay. kusn insanların en fena kusur~ müteessir oldum Seni rencide rn clt'ktrikleniyor ve... - l\fortimer! Xa roylüvorsur 

ret belirdi: lanndan biridir. Bu kusura el:. etmek istemiyordum. Şimdi bnri - Güzel. "Moıtime!'. • 'izrl! de. .c.e~e? Allah tan korJ;:muyor mu. 
_Nasıl, 0 burada mı? Sıh ooriya kadınlarda, bazan köpe!c. yatağına gel de:... vam et ... Aman yarrı :_;m! Ne rı:n? ~onra lll'r: :nan snl~mmı 

lerdc ve nadiren erkeklerde te- - Mortimer! yapbn öyle? fübrit ıri :·. ı:tm? unıtuyor musun? .. 
hati Nevyorld:an ayrılmasına. düf ed"l' n· k d h' k 1 \n bb' 1 N 1 B 1 1 - A B"11u a·.la kabul etmem. · sa .. ı ır. ır a ın ıç or •· - • ıan yaı-P ·m. ı c o u. - u karanl-lda. o t ru ur mu. ... . · 
manidir tanıyorum. d ytan k · ı· h t • orsun s· · ı 1~·~ m-;ı k · ? Od eh 'b" "'C".hemmı·~etsı·z bı'r ~hmalı'mı'n kı·_ ma an şe m ·ensıy ı. a ~a y . ~ın. wy esene ı:ı.uZ.... • ·arıcı<rım. a c e ı1-m g• ı. = • 

Annal:~lh h~rha!dc küçük alelade bir fare ile kr.rsıl" l)i. - Hfila yatakta mısm? C3._ - Söndür, söndür t .. 'buk. He. lometrelerce uzakta bu nemi f~-
bir sıkıntıdan km:·.!~ınnk i · lir, lakin yıldırım duydu :ı-- i: :l..i buk ~ık or:-dan n<;.3,ğı in, vicdan- pimiz; Mrd"n öldurrnek mi isti. likcUPr doğurma?,a muktedir o 
çin bir de~"' daha yabn söy· patlar. çıldır::r adeta. ~ı ' de. ·z. m•rh:.ımetsiz herif! Kar.m, vor~un? Bilmiyor r. · l' '· ıı::ık l<>ca:1m: ·nanmak biraz güç. Bu. 
b:neye k.:::-_.ı; vermişti· Biraz min söylediğim gibi, istikametini c )}uğu cıocuı1Jnu dt:~ürunC'.G n'L vıldırı:nı cezbedcr. giin, cte.:>dimc söyliy('yim. Nev. 

ı tayin cdemccliğim bir iniltiyle n sw? Fırtın!!. l 1"smda y • Yeni bir gürleme k"lnmm id. yorku bir teh:!'1' gön:krmek Is_ 
sonı·a, 'endi ~;;ini suc üzo - ı·ı ks"'n diı'<"k-:: olarak "bitmez. Ama . d k l d ~ l uyandım... l a.!{l,ı yatm"k .• L ~ tc:h ı tt. ı dialarmı tekzip etti. Bu"ıı rağ_ 
rın e ya a a ı rmızı, ana • _ l\lortimcr! Mortimer! bir ~ey var wı? Bütün :··mnln.r. men: :i ;'z.,!.,jye aklım eser; zira. ben o 
Ymca 'VCi i~d~n ti'~:·ctı. Onu ze'::elc ımnt~ 1~asınm C'ivarında,·. ,, Uykudan kendimi toparlayın. hütün alimler bunu Eöylcr. Sen - Duydun mu, duydun mu? 
dıı::arıyn. kadar takip ettik·, d t b 1 t . 1 k 1 a· l l d B k ~·ı-k~ç ı ~ \~ım. Fakat sa!'! humma iqin bu 

:l' ..:a: 'm C' cm·-e aryoana u. ;ye mycır ı. a. t•'l..ı:ua.;.;m· mevzmı"::ahs o!r•n<?z. nsi:.ı! 
tam bu s(rada, S!las, s~n ll1i .. ın. Süzan? Nerecl<!. ·•r! bCnaiycaOanOimCı n(' vnoıyor! Bari dı•.:ı "'ttin mi' c· 1 •• 

'11ı0r al,.,,.,..,,. old -u gı'b' I I · ? 7 ın•,•ı" hfıl.i m;·-,._ı:. ·a ediyor- - Yooo. Aklının. rr, 1medi,.. ,ö,~ ıkı defa üst :ıcto ~ürlcdi. 
- ..,~ ..... u ug ı ca o sın? Ne vaı · - Mcrtimc! :l\c:re~i~sin? Sesin 

riferi yakmaya gidiyordu. - Dolabın içindeyim, Dışar, ... un! Korkunc bir gi'!> g-ürlcm 3i ocak turafmdan geliyor. Yoksa 
Annabella onu çağırdı ve do. fırtına. kıyamet koparıyor. - Peki, a. cunım. öyh b:'ığır. ciahn. ocağm önünde mi duruyorsun?. 
bahçesinde..~i asmaları buda. Sen de utan.'lladan uyuyor mv. " uın ! Yatrl•ta de:"nlim artık. - Gürdiin mU? F "i•\ dua et. _ Evet, güzelim, iyi k~şfet 

- sun, sersem; B:r · ~n ~' ~ i)zümii l:rnli. Onu 111cdin? t · l\ı: :ıf'h bu d b" · 
mak irin gelmesı'nı' tel.-.. lı'f et· d ı · b' · 1 .. • • +. k' · rn. .tflam 1 nun a ır cı. 

:r - Le:; la b:ı.k! Ay , ınsan u. •. • \, .... ·.:ç:,:urrctH,..,cı •• ı 1..2 ·ıp - Fakat s~v..,ilin1 • f: "'·t J. h.o· nayat ol<luınınu 74'111etmivorum 
\i. DördUmüz de şık araba • vurkcn ı·'.anır mı hi~? .ı pa~·:ını bilivor ın ,, 1l'!l1 1:~·1? -Am~n Mortimer, cabuk oca~ 
sının yanında toplanmıştık Ah. ~ortimer. nnlnmam:ızlı :~ '1 .... ~~ g 1 • ·! I:üfür Sonra bu ·:::dar c!:""t:"ııi,~" 'z ğm yrı:-·r1an ç~~ril, Allnlı :;-1 se. 
Gece oluyor ve karanlık da .. ..arı gclh·orsun. l .. v• bir ŞC'V iriıı ">ö·•!c r" 'rl~~<' '·::-i 'h.r:cn. tacnlarm e!ektrij?i r.2k. 
le.ikadan dakikaya koyıılaşı " et süz'c:rimi ı.. < ık b'r !ııc 1 

• nP r"'ı}n' ... k' Küfitrlerim " ı,r0tm·,·ordum i: ' \P•rı • ı.. ·:' ~· '.ı, ·. •. i unuttu' or musun? '\c-. 
yordu; bir tesadüf eseri ola· ' · C'' ı· 1 

•• • r.ı 1
: ~:m. ' i '1ir''i':;ı • ,· ,. · -'-n .:: '..ıdi? 

_.._,....,__...,. .. _.,.ıcm:ll:Dl:.:a<;.,....,_m:l_.,,:ı::&eı.,ı:=.utcıı~-=~·~'#U*~=rt:ıl:illl:..... ............ ..._ ... __,.,_...,.._ .... ,.._ ... ~r~• ........................ _.,,..1119!1 ......... =-·--...,_._. .............. __ 
rak tepeye doğru bakarken, 

da olmasına rağmen genç k.Odfll 
lerını oynamıştır Erzacınız ô:ı bil~ 
lıtayı sıze ihzar edcbılır /'. ~ 
muhtcvıyatı az mıkdnrdıı oıın• 
beraber p:ıh:ılıv:ı mal olur cYıı ';!_ 
ncyaz renktckı Tokalan krcl11 
· rkıbındc cıldınız.ı beslemeli 
~ z.m ettırılmış wytınyağı ıJe; 
<rem ası mevcuttur Du terl'1P 

"' ıhtıyaç hıssettığı gı..1:ınm tıı 
ı.dır Hernıılde mcmnunıycı 

1 cmere!'ı garantılıdır Aksı tı 
aranız ıkı mıslı ıade edilecekti' - -,. .....-. 

de iş anıma!<tndır. ~s.~:-;) ~;/ 
mürac.ı.at. ~ 

:f. ıs yaşında, ortu mektep ın ~ 
bir genç resmi ve hususi bir ıııO ııı" 
sede muhasiplik, katiplik ve 
benzer işlerde çalışmak istemeltl 
(İ. Dc.n.;zı r ... mzıne mUracaaL. 

r;. :? 7 ya,md:ı., aı;l:crliluc tılfıkllsı 
cSI' mıynn, ı!: ınc!d(p mezunu, 

yeni ynzıları bılcrı hesnptıı.n, d • 
tutmaktan ve bunn brnz r işlerdtlll 
tayan b1r genç iş nromnktndlr. <11 
ı cnızı.no mllrncaat. .,,I_ 

:;. Ortr. t ~hsııll olr genç y&~ ( 
•, rde, t • .ı, ru ve buıı:ı nen.zer ~ 
1 rılc ış arıımalttadır. ı A. D. r,ı11 
:'-'N) r~mzlne mU·acaat. 

* Li~c so~ sınıfında bir geııÇ;J'. 
leden ııo:ırıı çalışmak ıstcınel< ıf 
Her l'crt>lı kabul cJer. (212 :r.ıuJı 
r mzln rn \raC3nt. 

.~~!s~~ R:d~c::~1:.!ıı~~cj;u::L>' 
t ıcfon ı -krinde c;:.al~m:ı.lt ist ~ 
~ı~. f;ı."'1 blr nlle yaı:ında l;!Jc;UI> 
cuk!ara nıUrebb yelıtt ,.,)'41 ıısııJI 
c.ıııgr yapabilir. (0.P.K. 2072) 
lin"' m<">tttpla mUraca:ıt. 

4ldırınız: 
A<pi;'lılu rcıdzlerl yn:r.ılı 

oUlj ucııbrımızın oamiıırın.'1 

ıueı.tuııl!ın ldnı-elıanenılzden 1 fi' ;1ı' 
lan hıırlç) ber gUn ~babtwl t ~ 
.mılar "c o;nııt 17 den ııonm oI~ 

• 
•arı. 

(13 lJın) (Eıl!ıjC) ($ant lı) tV 
rCebıı" 6) iP. l. 24) (H. Y.-/ 
( H .Z.) (O.K.) (Safa) (Pembe 
(Y. Altın) (Üç ytıdt::) (T.l{. ~ 
tBoks §Sll'lp Y0"1U) (l>I.A.K) <"' 
.ı..eman Y. ı l Knrdcşler) t ~ I• 
•35 Aydo7oın) (27 F.G.) (Kriz:~~ 
ıB.B. Ylzcyc girecek) (Ş.IV'' 
tş nnyanı <1n;:ıatı (GUI& 

(Yalnızını benim oll {Enıckll 1 (~ 
<De:ılzc!l (4 A. Fen> (l\lJn il 
( "Mcdiç,. remizli mektup 11 

'en adrese gönderildi.,.) 

(.o;:!J\1!11 t:addı•,.(rı I" • 

KOMEDi K!Sl'·: !~· .. .. 
SAADET YUV A-'1 


