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Amerikan 
şehirlerinde 

Pasif 
müdafaa 
tedbirleri 
alınıyor 

Don gece V qingtonda 
tehlike düdükleri çaldı 

Bulgaristan 

İngiltere ve 
Amerikaya 

Harp· ·ıan 
ett~ 
-0--

Vişi hük(ımeti: 
bitaraf 
kaLılJor 

Loadra, ıs (.LA.) - .Alman re.smı 
ajaıuan& ı;6re, Buıgaristalı lııcütere 
'N Blrlerfk d.-.WaeN haJ"p IUbı eıt • 
miftir. 

Loadr&, U (A.A.) - .Alman radyc• 
9Un& g6re, Vi§i hUJdl.meti Pui.tikte 
blt&rat kaldığını muhMY?n devletlere 

lıüd1nnlft.lr. 

N~ IS (A.A.) - Amerika 
~ göre, San SalvadOT cum
hariyet1 İtalya n Almıu:ıyaya hup 
nan etmiştir. 

Oklabama ve VJrJI· 
aa Amerıııaa 

Luzon ada-
1 sıl'"'daki hare 

atı gösteren 
harita 

lngiliz Takımı 
G.Saıavı4-1tendi 

An.karada 4 .mac yaptıktan sonra hugün şehrimizde Gala
tasarayla karşılasan İngiliz takımı, cok heyecanlı bir o
yundan sonra müsabakayı 4--1 kazandı. 

.Ankarn.dıı. 4-'! Gaıataaa.rym galiN-

Sov1Jeller 
hususi bir 

tebliğ neşretti 
--0---

yetııe neU~loncn maçm re~ m&"' 

h!yet:fnde olan bugUnkü ~ bn 
b&lamd&D da çok ebemmtyetllydl. Bu 

m11na.ııebetle Fener .stadı, 9CJSl MDlı • 

lerde ~remedfti bir k&labehğı et -
ra!mda top~tı. 

Btrlncl dC'n'e Gal&t.ası.raylılar, An• 
J:arad!I. çıkardıkl&n oyunla kiya.s ka. 
bul edeoek kadar dU%gtlıı bir oyımdaıı 
llODr& deneyt 1--0 galip bitirdiler. 

~ ıa <A..A..> - v.,ıııcton. gemilerinden baf)ıa 
- .... blı1eflk dnSetlertD h~ ma- 1 . 

Bazı büyük 
şehirler 

geri ahndı 

!kind devre talamm tılraz toparta. 
nacağı ve bir §eyler yapacağı bekleni 
yordu. Fakat beklenfiıım olmadı. ıo
.flr takmı bu devrede, S gol at.mağs. 

muvattak olarak me.çr 4-1 lddıTC 

çevirdi. 
... ltalatıllecek dlCW f"hlrıertnde .ar. Arız ona 
.a. pUıt arama tedlılr1en lllmm&k 

~~ ~ oı:.~ zırhhsı da battı !ldncl de'vro GalAtaaarayın hiç bek 
--O-- Jeirilmlyen boZuk oyunu, Ankaradak1 

Almanların top, çok güzel maçtan sonra b&klı bir nmı Jaunma oeOert deıiıal tabı!dll edilen 
~ alm'f!M' Te deTJet datreJermbı 
~ tıqlannda maakeler bulaDaD Malaka açıklannda bir de 
llıSbetçtl• dJ'lr1lm'ftir· BOtOıı gece .-k lngiliz muhribi batmldı 

de dtl§enlerl tam bir ınıkutnhayalc uğ-
t&Dk zayiatı da lazıa rııttı. Galııtasaraylılar sankt bir gQn 

ı.r tamamen Jc:arartilımfUr. Capltoil 
)ıro~ de SlındnrtllmQ§lUr. 

Amerit<ada 
&alEerllk çağı 
ııa1,ıet11dl 

LonilrG. 1$ ( A.A.) - B.B.C: 
4merika topyek\in harbe atıl. 
llUltn' Amerikada. askerlik öde. 
~ 18 Ya.ıooan 64 yaşına. kadaı 
•tıbnış American donanma._m ~ 30 niSbetinde arttı. 
l"dması kararlaştmhnıştır. Ayan 
1ılıeclisi 11 milyar d<>larlrk yeni 
~t kabul etmiştir. 

Aillntın 

tebliii 
11ıer11a. ıa (AA.) - Aıma.ıı Cl'dı1 • 

1-ı bafkwD&ndaDl.$nm tebllli: 
Jlıota eıePıeetnde dUpanm mM&J. 

lt taarnızıan ptıskUrtmmOştUr. 
4a..ıı baT& ımnetıerı, §imal oep • 
~ aplı Don mecrasmd& Dmıeç 
~ki demlryol11 hede!leril• Sa 
"- Jıaır dO§ZD&ll kunetıerlne mn • 
"-lı- ta&rnW&r 7&PD1Jf. bıund&n ~ 

" Ladoga gmnııtın cenup doğıJsUDııo 
1'kı SoYyet haft Uelerinl bomba.lamlf 
~ dtln gece lıloKondaki aakerl be • 

~ taarTUZ etmift.ir. 
ı ~ tayyarelerimiz 12/lS geceel, 

~tereııbl cenup batı layıla.rmdaJd 
~ temlerini bombantmı&n etınır 
~. 
>.ınka oimalinde halen 3iddetle de. 

•'- eden muharebalerin sikkt merke. 
at. ~ katt muvaffakiyetıer ka• 
ıahınN!l1!• rağmen Tobruk batr.amda.ki 
:ıi:Slgeye tııtlk&l etmiştir. 
Barcııya ve Sollum dllFnanm gitW<

~ 90ta1an ta.zyildneı inatla mult&n • 
illet etmektedir. 

BOL ÇSŞtt " YDl STiL 

MOBiLYA 
almak veya ıormek t.tıymler 

llARAÇÇl 
K ABDIŞLIR 
~ ştRKEETl ..ıontannı bl 

defa geunekle taıınl• edlllrler. 
l-ıuıbuı, F1ncaneı2ar, Rrzapa,a 

yoko,a f'in. 69-61--83 
TZLEFON: nOIO 

~ 11 (A.A.) - lmpanıtorluk 

mnım1 kararg6hmm cııemz kr)'m adııe 

Y. ---o-- 1 eTTel çok sıkı bir maçtan bitkin çık. 

ıarma ya~ Jaıpcm t.a:ımmı ~~~ 
di Vliiit V1rgblla 'H OM...,_• .._.,_ 

Ta g on r ok j =I~bl snM4a yorgan ~kü • 
1. d TaJcmı. .A.nk.8radaki oywıuıaun a.yn s ı m a ı r e delil de biraz ;,almımı Çtka.rabllaey • 

adasına ıA, ··d d!. bugt1nkt1 ma.çtlın dıı. iyi bir ~tice ka llattı harp gemller1Ddeıı lıa.flla .A. 

rtzona zırhlıımun da bstınıdrğmı te • 
,.ıt et.m&ktedir. Bundan bafka, lıf.aJap 
açıklarma yapılım &lam •ffıf!Dda bir 
1DgUlz torpido muhriblntn bat:m1dCJ 
da teyit edilmektedir. 

\."lı!Jhıgtoa, ıs (A.A.) - Aya.n mec 
1la1 hariciye cncilmeni ·reisi Valsh dC"" 
nJz l!aınıetlert.nbı ytlzde otuz ntabetin
de &rttı:nlm!MWM mGılatt btr 1ııııaun 

lly.lhut Te!'mlfUT'. 

Dünyanın en büyük petrol 
gemisine el kondu 

Hobııe.: (Ala....,_) ıa (A.A.) -
DCmyamn en bOyUk petrol gem ısı olaa 
~ bandıralı Şeherazad gcmlld 
Amerika donanmam tırafından. ma.. 
dere ednmi§Ur. 

Japon imparatorundan diz- ıman ınu a- _ne_~_bfli_rdl_. _______ _ 

~7..ı:.~:!unak 1Japonların as- f aa hatları LIB y ADA 
ra=:nı~~~)nf,an~; = t ker çıkarma yarıldı .. --o-

bakla nu.ec1ııeceldlr. Buna aıt htiswd 1 t bb .. I · Kuybişet, ıs (A.A.; - Sovyeı kuv. iki ıtalyan 
mcm.!im pek yalanda Vlndsor şato • I eşe US erı vcUerinln halihazırda şiddcUl muh& -ı 
aundakt Salnt George kilı.sestnde )"Lo rebelcr yaptık!an ilk cephenin ilk tu•· menı· çevrı·ıdı· 
pıl&eaktır. muvaffak battarmda sisler ıı.ra.ıımda Taganrog 

Toprak mabsaııerl 
ollsi 

Pas\a ve börekçılerin ellerin .. 
de bulunan unlan almaya ' 

haşladı 

şehrinin evleri görünmektedir. Alm&ıl" ~ 

olamıyor 1 !~:·ra:r~~:!~~~::=:~lJleme 1
1

Bingazl limanı tld· 
--o--- Ta.ganrog §!mııllndo. So\ryet ıwn·et.. deOe bombalandı 

ıcr1, Mius ırmaitmJ:n &a{; kıyuımda kuv , 
Manillada beşinci kol vetl! Alman mUda!o.a ıınuıınnı delm~ 

mensuplarrna ıcr ye ileri hareketlerine devam cd<ı • Londra, 
13 (A..A.) - B.B.C. 

Libyada İng1llz ileri harebU de?u1 Polis ve askerler rek birçok kasabaıan ~ aıım§lar - etmektedir. 1ngruz kuvvetleriıı.lıl Tob. 
dır. rukun ~kilometre ba.tısnda Guale-tar&llDd8D Xoskova, 18 <A.A.) - SoTY6t öğle ye aurauc nerıeyi§lcrt, Tobrukuu ,ı • 
tebliği: mali garl:tslnde bulunan ild !taıyan 

[q • • ee Pi ] 1 ateş açıldı 12 !lkkA.nun gecesi h"UVVCUcrlmiz bU t1.lmenlnln geri çcldlm~c manl ol .. 
1 • .-. • .,, 1-.a ,... ~ .:. ı tUn cephelerde dllşmanııı. çıı.rp~l§lar mu...+"r. Kum fırtmaları hllv& faali-
.._.•• -.... · .. • I ... ~ , Londra, 1S (A.A.) - B.B.O: :ı~w 

B dır. vetıne mani olmasına ra5 mcn taVWR.. 
1 u sabalı erken v!:l~i ... n+,...nda '"l k l" (A A ) Sovy t "' 0 .... -

"'-:J Hfı"" ı• o~ ·o,a. ·~ • • - e relerimiz, lı:l.va mulınrebalerindo 7 
neşredilen re9l"li teblisre O'öre J~ h t ,._:ı..,ı;;;; 

B k f 1 d "' usmıı ı.çu~: dQ.,man tayyaresini dU§llrmft&ıler, di. ar 1 c ey i ne e ve a ~:a~~ptıtı~~ç~a::ru;la~~ \"~i~~:~da cephclcrimizdeld ~er bir çoklımnt da haaara uğrabıuf-
411' ~büsü muYaff" İ7 ........ tle püs. G 1 T ~, -·-ı· k t lar, Libya.ya gelmekte olan 3 Yunkers 

Taımya bin ı;ükür, 'l'Ül'k Yaıdu 
sava§ ~dadır. Fakat kendimizi 
barış devrinin refBh prllan İçinde 
sanmıyal.mı. Türk.iyede, yalınz u. 
ke.rllk bakmıuıdan S&\"&j yoktur. 
Ondan öteye, her aJaııda, yeryüxü_ 
nün muvazenesini altüst eden bü
yük aa1"Sıntdann te19ir ~\Te"'I için. 
deyiz. 

Kendlınizi muha.rip nıilleUerc 
katlim~ sayalım; fenli ve milli 
btttün hayatmuzı tamemiYle ea.n~ 
halinin ,artlanna uyduralım. Bu. 
nun için iktmadi seferl>el'likten ön. 
re veya' onunla birlikte nıhi bir in_ 
tıbak li.mn. Henüz ı.,nş de"Tinde 
lmi!jb gibi yaşıyoruz. Eğlen.ce ye~. 
lerinln ualac&ğı yerde artan ra~ 
betine bakıp da buna hiiknM'tme · 
mek mümkün değildir. 
F-•.ır hallmnro'!Nı :rani çoğu ..... f • 

mudan b&hactmiyoruın. Onlara 
tasarruf ôiüclü vermek bile abes_ 
Ur. Meseli. duvar il&nlarmda, fa,. 
kir alıaliye, kuancmm yüzde yir. 
misinJ arttnnasmı ta\"'siyc etmek, 
onun sefaJetllo alay etmek olur. 
Ra za'"alb halk \"e oaun içinde az 
maaşlı memur, az ücretli iııc;i züm
releri, n-.ş n ücretlerinin hiç de. 
ğllse yüzde yirmi artması lı;in Tan. 
nya ve del'"lete dua f':(]iı• dun1rken 
ba ut.nıan olınuiılna 1'8§IP kalır .. 

..... o.m- ... ~- "'"""" fhıjfl, 

a.A.!.J'" 1 - enera u~u~o uvvc • · 1 1 1 ı lnd d •-· dn!'l!lr 
Y&mn: Bir Muharrir kürtülmüştür. Adanın şimali leri birinci Alman tank tümenini ı.ayyaresm n ev er ç 0 cnu.c "'"i 

. . 
1 
garbisindl~ iki noktaya Japoh 14 "S tö 1 .. 9"!~ ..... ~ t"- 1 m~ler', Blngwye ağır b!r hUcutn 

il da b tasamıI im.kim b ı ve ., . CI mo r u .~.-e u.LUCll I .....___ .. , m yon ır ı e _.. DC\'&1111 2 lnd uytada _ l>cn.nu 2 ind sayfada _ _. ~·-uı - ine: sayfacl.a 
"'8Imamıştll'. Ekmek kmntrlarmı ,_ 
bile rlya.n etmek istemeyen ve e. ' r"l'7.,......._ l "' 

ıeldenbcri tas:ırrnfun göriilmemi~ 1 • • 1"~.\ı'J" 
ne,·UerinJ (cat eden hu zümreler, ı ;.,ı :P.a..~·'" 
öğüde dcğı1, yardıma. muh~. Az 1 ~ • .. ,_"' ·• ... 
lc;tihlik mi istiyoruz~ Onlardan 1 ı ' 
ı1aha az istllılfı.1, eden yoktur; çok 
ist1hsal mi istiyoruz'? Onlanlan 
çok tstllısal eden yoktur. ! 

Biilin sözümüz orta hallilere vel 1 

daha yakan ta.balra.Jaradır: Bah· 
ı;ekapı ve Beyoğlu ma&'lWllarmı. l 
~ğlenoe yerlerini, sinema.lan dol • 
ııuraıı.Ia.radn'. Hiç kimseye ne~yi 1 
çok görmüyoruz , .c kahkıılıanm : 
yn&ak edllmeSini istaniyonız; fa_ 
l•at bo.n§ haliyle sava~ hali arasın. 
dald farkın iyice kal-Tt\11JD8SIDI 

isUyoruz. Hunun için de, OOnşa 1 
göre ayarlaıum~ ruhla.nmızm &lııı 
çetin §&l'tlam göre t-imdiden Jıazrr. 1 
lnnma.~ı geırckth·. 1 

En refahb ailelerde büyükler ' 
t.U~iiklere, feragate, mahnımlnkla
ra ve ır;ıJuntılara dayanmak, bitek • 
leri ve lştablan mıırlandırmak. 
fBZla gayret sa.rfetmeğe hazırlan. 
nıak yolunda örnek olmabdrrlar. 
\' eryüzü Mnş halinde değildir , .e 
hu de yeryüzü mlllctJerfnden biri 
olduğmnuz için bu1f;. keyfine veda 
~ 7Jt>l"Uftdll,:m: • Aıu-t .-1.~ '19rk oepbesindo karlar anwnda Ueıilyor 

t'1Z.=t 
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-·"TOPRAK MAHSULLERi OFiSi Baskı va 1 
... 

I stanbul Barosu 
bugiin toplandı 

Orfi idare 
6 ay ciaba azatıldı 
Btıyfik Millet Meclisi dün Re

fet Canitezin başka.nlığında yap. 
tıb toplantıda. tsta.nbul1 Edirne. 
Kırklareli, Tekirdağ. Çanakkale. 
Kocacli vlllyeUerindc 23 Udnci. 
1:.e§rin 1940 tarihinde ilii.n ve BU. 
yük Melet MicUsinin 1100, 1209 
sayılı ka.ra.riyle de 6 ay müddet
le uzablı.uş olan örri idarenin bit 
tiği tarihten itibaren ü &y ö&hn 
uzatılm:ısı hakkındaki başvc>.ka
let tezkeresi kabul olunmu~ur. 

unları almaya başladı 
6.lZ.9'1 glln11 eluıerlyct nt:;abmı bu. 

ama.dığı iı:in tehir odilml§ olan 1.t. 
L&nbul barosu topl ~ı.ı t bugUn saat 
14 te Mekkl fflkmct O lcnbeğin re • 
.sl.1ğl D.l tmda top. .n m:{t rr, 

Ruıı:nameaa bulunı:ın !da.re he:,c. 
tlnfn raporunun olrunmım bittikten 
sonra llHZ yıtı Wt~sı tctldk \"e ltt .. 
fakla tnsv:ıp rııunmu~tur. 

SovyetTebliği 
- Raştar.ıh l lncl s:ıytadn 

leri:ıi e::er~ Ro~a§e''İ z.o:ıbt ve ırnn 
ebrinı geri alnufıb.rdır, 

2 - General Giznctzoz kuvve•. 
leri Yakrona şehrLıi zapt.ettikten 
• onra Alınan altmcr ve yedinci 
tank tUmc.nlerlnl 23. cü piyade tı:. 
menini taldbe dcvmn elrnJ ler ve 
Klin ı.;c uinln cenup b!ll•"m:ı. gel • 
nıifjl e'rdir. 

3 - Gencrnl Vul "rlV kun·ctleıi 
ikinci tank ve 55. er Alınan piyade 
tümenini takip l'C'lC'ı c:.: Soln~o • 
go~k 6clırlnl i ~ etmi .lerdir. 

~ - General lıookovski ku'rıvet
lcri beşlnci, onuncm '\"C on birinei 
Alına.n tank Ulmenierile hücum kı 
tJJan tUmenini ve 35. ei plyadc- tıi 
.ı:nenh:ıi takin cd rek Kllı'tm §Chtl. 
m alnuöl.a.rdır. 

5 - General C'..ogo"'Ov kU\'VetlC'. 
ri 2:52. 87. 78 ve 263. ci Alınan pi. 
• a..de tfuwlcnl •. :nn·n müd"f~ ha.t.fa. 
rnu delreık Guli' /:ı.kin ve Lokot • 
:naya krshnlerini iş"al etm.Jr,lerdir. 

6 - General Boldin kuwctleri 
liçUneU, dördUneU. Alman tank tU.. 
menler•le Ccrmımya tiimenine mon 
sup hUcum kttafarnu bozguna uj • 
ra.tara.k ve taan-uzlarım muvafh ... 
kryetJe inkişaf ettirerek 296. et Al. 
nla.D piyade tUm<:>nini çok yakından 
~ı,ıt:rmışlar ve çevirm.i,;Jcrdir. 

7 - General Dclcon sUvı:ı.ri mu
hafız kolordusu 17. cj Al.mau tank 
tümenini, 10. cu ırıotörlü piyade 
tümenini ve 167. cJ c'!ll.wı3n plya. 
cic tUmenint boı:gunıı. uğratzmş, 
bunlarm geri 1"':U:ı.nlarmı takibe 
tlcvam ct.'lliş ve Vinycv ile Stall • 
~ogorsk şt?hirlcrini işgal etmf6Ur. 

8 - General Goükos kın·veUeıi 
tenup batıda ıs. ci Alman 1ank tn.. 
menini ve 10. cu nıot8rlil plyndc 
tllmcnini püskfirtmü<ı, Mi'kailov ve 
;ictlsa.n şüirlerlni almıştrr. 

Taarruzun başhdı{;'l 6 1ll~kanun .. 
<ian 1 O ll!t.1:!munn kndrır, birlildcri. 
mlz 400 dcı fazla kalnbalık balllm 
bulundıığu şohlr ve knsabaları gc. 
?'.l almış ve dUmna.n i::;gallnden kur. 
tarı:ırştn-, 

&.10 llkk!nun zarfmda kuvvet • 
lerimi~ 386 tank, 4317 kamyon, 60f 
rnotosiklct, 395 top, l 09 cJpcr ha. 
cautopu, 655 mitralyöz ve 546 el 
mltra:yözü znpte~!erdir. 

Aynı müddet znrl'mda kuvvet • 
lerimiz, 71 t.ıı.nk, 665 kamyon. 92 
top, 119 sipe.r havantopu, 181 mit· 
t'alyoz tahrip etmişlerdir. 

Bu rakamlara tayyare kın-vctle. 
timl:: tarr.fuıdan tnhrip edilen dil!i 
nıan mnlzc:ncsi dab.il d~ğildlr. 

Enndan ~ fevkalAde büyük 
mlktard !.iWıhrla mühimmat 
bşc maddeleri, ünffomıa ve sa!; 

t 1 irçok harp mnlzcmcs.1 iğtinam o • 
f lunmııstur. 

1 
Almanl~ muharebe me:o,.·do.nmda 

30 binden fru:Ja ölO brr~lırd:r. 
16 Sontcerlnden 10 11kkt.nuna 

knda.r g~en müödct zarfında., tay. 
~"llre!cr.l.miı::in lmrckfı.tı dahil olmak 
5ız:tı d!!{imnnın 143~ tanl;1, ~HG 
ka.ın:v~mu, 675 tcpu, ::ıso eiper hr .. 

1 \•antopu ve binlerce rnitra.Iyözli 
tahrip cdilm'şti:, 
~Almo.nlıınn büyük bir bo.r.-,.nunıı. 

ugradıklnn mulu.1:..'tnktrr. Alman • 
lar Ja,tan ş•kuyet ediyor ve Rl:EI~ 
run kı3 Udbnmin Mockovımm zapt? 
için y&pUklın plAnlcn tat.bık mev 
kiinc koymalctan kendUcr!nl me • 
fletti!?f nj eöylliyorltır. 

Şura31 bWnrnelidir kf MMkova . . 
cıvarında hentlz k1§ yoktur. ÇUnkU 
hararet dereccsl burada ıs•!ırdan 
a}:lğı 3 ilA CS dl"?cccdcn faZJ& dcği' .. 
d!.r. 

Almanlanıı ~tan böyle acı bir 
ı·ekHde ~!kı1yct etmeleri hUtun 
dUnya.}a bir krg muhare~c ha.. 
z:rland::t!arı hakkında !:oittan.berl 
::erdikleri haberlerin doğru olmadı 
grnı ·ve ol"dulannı kıel k tlıüforma 
lnrra teöb: ctmediltlerJn.l göster : 
:.rıektedir. F"lli:-'t"us.. Rueya seferi. 
ıni kr;; mcvslmindCJı evvel bitirme. 
b'i vvur ctu!derlndcn kıtıılıı.ıı. 
ru. kışla elblse -v ercmcmfalel"(llr. 

• BALYB ALTINDA KALDI 

• SOtlüoed~ Pı:ı.yyerfııde Meıb 
SllE-din ot d~ ot tqıymı 
Kns:m cdmda t :r amele yıkılan 
bt.r ıbnlrcrJn a.It·r. ·r.. ko.1.m13. 
muhtelit Terlerinden ~-n.ralnnn. 
ı-.Jc Beyoğlu h:IBtnll.xıesine knl 
dtrı!mıntrr. 

Bundan llOlll'& mUddeU•ri bite.o 8 
ua yerine aza ııeçtmlne ~lanm.t§tr'!', 

Reyler topıanrp truml.t edllmltı 78 
reyle CclAl Salt ve 7.f reyle Celtl A • 
dal a.m r;eçllm~Ur . 

Diğer azalıklar için reyler kAn 
derecede olmadıfından geriye k&Ju 
S ıwı.nm seçtm 1§1 gelecek cumarte31 
yapılacak toplantıya. btrakılmıştı:r. 

Bir kô.ğıt tüccarı 
ihtil<ardan iki sene sürgüne 

mahkum oldu 
Slrlted cimrmdıı. l:!ğıtçılık yııpıı.u 

Davlt a d ı n d a bir musevı 

oaUy i'tincl ceza mabkemcslnoe ibt.! .. 
lt9.r suçund:ın para ve sOrgUn cczaıı.• 
na çarptmıml§tır. 

Dıı.vlt, p3.r,llmeıı k&ğıtlarmm o.zıı 

ğından billstl!ade 10.:5 liraya oto.ıs to
punu 18,5 Uradan ıratmak l.ııtemi§ ,., 
tıö:ylece 50 top kftgrttao fCoO U:ra nyı1 
mubllt me.ntaat tıımtnl.ne kal!:u§mı~· 

t ... Da\1dln suçunu ~btt ~Nll malı 
ı .. :.no ken ü~!nin 500 lira para ve 2 ~ 
ne Dlyarb.ı.l:ıra stlrg:in cdtlmo&":ne \'C 

00 top pal'§'.lmen k&$ıdmın ınQ~d" • 
reru1e karar vermi~tlr 

* "' 4'. 
.Emln6nQnde ticuct nakliye L}le 

rlle nıoı,S"Ul olan ve çlvi Uz.erinde jhtl-

kA.r )'RP&1l Hilnıl dün aıı\iy• ikinci 
ceza n:ıabkemes1.'lce 'O llra pa.ra ve ı:ı 
~n dUk1<4.nmm kapatılmuı cez.a.ınnıı 
ırıahk~m edllm~. rJÇ ortaklarından 

Ramazan ve Tevfik de 25 ger Ura ce• 
zaya çarpttrtlmlflardır. 

Bu!ldlln ~4lta .Aksa.rayda Mkkallrk 
yapan Ali mıı.kıı.ma. Rultanhamam'ltl 
da tUUlncülülc ra:rıan Bod~s bira lhtl" 
kl.rında.ıı 2~ ıer lir& para, b~r batta 
dUkt~nlarmm kapattlmu1 ~zuma 
malık'Om edllmt,. tuhafiye üzerinde 
ıhlltll' yapan kapaııçar§l~a Neıtm, 

murctmeğ1 fUl& fiyat!& Nl&'ll 'l·e.nı,e

hirde ba~kal !ie:kta. eonbı )11k.9ek 
fl.ra.Ua atalı eenıdıı:a,ad:ı tu~sflyecf 

'IJ8tafs da tnkit otunmuıtanttT· 

Böreke{ " putacdarm ellerinde bu • ya baol&m11tır. ~lrçl ,.. peatacıla 
ıunan unlu!\ bir koordinasyon kara. nn unıarmı Galat.o.da Pt!"§Olllbo paza. 
nna ~re el konmll§tlı. Toprak malı • rmcb karde§lnı soknğında CiO/l ııu • 
eullerl oflsi <ıl konan bu unıan alma• marada toprak melı!;UUeri oflıd biln> 

Bulgar 
Başvekilin~n 
beyanatı ingiliz hava 

kuvvetlerinin 
akınları 

Loniln, ıs (A.A.) - İngiltere htı· 

va ncEArctlniıı blr tebll,ğl. bombar • 
d.unan aervlaine mcnmıp Hampt.en U.) 

yuelerinin cuma gee&l Almanyo• 
nm tlm&l bat.ıstnd& horeklt yaptıkta.. 
rrnı blldirmeltUdlr. Ernmerieh petrol 
tufiyehanclcrl \"«! Krtıllyet hııva kU\• 
votıcı1 avcı tayyareleri Calis ve Nh"' 
p:;t bö1glılerindeki bede!lerc ıaamız 

etmı,ıerdir. Bu bare'kAttan blr tııyya
remiz nokaılndır. CUml\ gUun yapılan 
kc~if ha.rd~oUodeıı b r nvet tayyare • 
mlz dönmemi,ur. Pa.:ıı.rtcm aiqa.ını 
btlyijk BritanyıL OT.trlnde bil' dilımaıı 
bornberdııruı.n tayyaresinin d~Ur1lld~· 
~11 §!mdl teyit edilmiştir. ..... 

r..,n<lm. ıı (A..&.) - lngilt.ere hava 
l\en.retlrıln cumartesi sa.tıah tabl t: 
DU;tmm, dt\n ı;eoc ha.valaTda az faal~ 
yet g611term~ ve yalnız Mhll çevre• 
iertnd görOrmıUJlllr. Atılan bQmbBlaı
ıuı.aar VEI ill.8&1le& telefat )'11.pmanııftır. 

suna götürmeleri ofisten bildirilmek • 
tcdir. Bu unların pııralıın derhııl ö " 
.:ıenmekted!r. 

Lazon adıımda 
Sof~ ıs (A.A.) - :Bqvckil 

Filof, po.rla.mentoda. Bulgnrl:stantn 
lngiltcreyc harp iı!ti.'n ettlğini bU -

Dltr' Ba~tarafı ı inci aaytıı<ııı dJrmiştir. 

nar:ışüt.«,:üleri yere inroi!'ll<>rdır. Başvekil ntttıkunda son h!ı.disclc. 
Luzo'nun en cenup ucuna. bazı rln bir taraftan Japonya ve Mih • 
cltl~"'lan aEkcrleri karayn çıkmış. \"er d ... vIQtJerl ile 1n;r'Jtcre ve A • 
.ardır. mc'rika a'!'Mllldıı harbi kaç·mlnınz 

Ametika.n bahriye Nazın, Vn. bir hale getirdiğini söylemi~ ''C 

ı·e ıle ?\Jıdvay adalar. gnmizon- şunl:ın ilii.Ye etmiştir: 
lar.mn mukavemet etmekte bu. Bulga.ristnn Uçlil pcltt.ı imza c • 
lunduklarmı sövk •• ti,tir. Gunm. elerken g:rt tJği taa.hhli.Ucri yc2trc 
un Japonlar tnrafmdan i~ali getirnıek ic!n harbe gi.rm~ Ur. Ff. 
tccvvüt etmcınistir Ruzvelt Va.. hıı.kilm bu rnıJctı.il 3 CincU maddesi 
ke a":lasındaki hilt~ük Amerikan mucibince p:ılt'tt imza eden devlet. 
~arnfaonunun vazifesini kahra. ler, pn.kt: imza edildiği tarihte h ... r 
manca yapmn.kta bulunduğu.mı be girnıeınb oian ~vletlet'(le:t bi.ri 
söylemiştir. bı.rıı.fmda.n p:ıkta ar.hll bir devlet 

1ra.ş;11gtitı, 13 ( A.A.) - Bah. t.tıarrw: edildildiği tmı:d;rde bu dev 
rive oozaretintn tebliği: Jete kayıtsız ve ~t:ı.ız ol-a.ra.k ik· 

Valrn ve Vid •:ıv adalan halen t;"ı.::ıdi, s"yn.<ıi 'Ve nskeıi yardtmda 
Amerika 13irlc!'iik d:vletkrinin bulunmak mechuriyet.Lndedirler. 
elinde \: _lunmo.kt· :':ır. Hltlcr ve Musolini t&rafın.dnn 

Libya harbi 
IJ.attarah 1 uıc> ii:i.} 111.(J:A 

yapmışlardır. Skllyada. Katarıya. lima 
nmda. bUyllk bir dU.:;man UeaNt ge • 
Jnisinc tam u •. "1 isabet vukt.ıbuloı~. dJ,. 

ğer blr Uc&rot gemtst de uğır hasara 
uğrııtılml§tr. BtltUn bu hareU.ttıı.n 

Gece yarısı sokak· 
ta bir kovaiaınaca 

V~!.ngton, 13 (A.A.) - Cµn:ıa a.k;ıa &öylenen nutukl&rı Mitti~1ni, bu 
r.ı• b&rblye neıareU ta.rafından nepre. i.':i sef Amc.dJra:ım· bl'rçok tavnı1 • 
dilen bir tebliğ. Jnponlann sıın Far.. brınn uğr:ıd·l:tarı İc:in Amelikan 
nand~, Vlgar. 'c, Llnk::!yene Uırıı<•. lf:· konf eclerasyonu Ue mUnascl>etl r·· 
l!Cblrtı3lcrtnde lıu unduklarıoı !n ~t ni keserek h::rp hııU ıırı.n ct.m~k 
~merl'knn kuv\ ct~c:: tr1y .flrdnn pU:· ı rr. ·bmiyetinde kılldıll:larını söyle • 
kUrtUldillderini bl.d.rmekt.edlr. 'l"Ukar ın ·'~rJir. Bu Şlırtla.r <ı!tını:ls Bul • 
da. i6:lmlerl g~ Ug iCh~r LUZO!l c.dt.· l "!lrist."Ul hilkiill'et.l. dllnkü ı 2 i'k· 
eındndır. Bu adaDın şlınal cıogu ve ı: • 1 hi..1un gUnU, Arne IJ(a ile dip'omr. 
ı:na.ı ınl\ntehası nokllllimda ııo.z~ıı ve l l( ml.nRc:ıcbctlerii.U kc:!crc',; Ame· 
Yugucgart mcvkl1crinle ııarn.5UtçUlc • r'ka ve m•lttefi1ti 1ngilU:re ile 
r1n bulunduğu bildlrllmc.ktcdir. harp btıli!)!fe bulundıılhınu ilin et

Mıınllla, ıs (J\.A.} - Karartılmı~ me~e ka.rı:ı.r wrmi;ür ~ 
aolmklard:ı. Jnrmrzı ~k•ıırlr. l{aret \"e. Bu ko.ral"ı vı-rmek\e Bulgaristan. 
ren beşine! l<ol mensupların t!z.ertnc yı:?.Ju:.ı: vırır, ı:ıl yapmı;ı olmuyo:-, &T" 

ıWbetçilcr tnrafı.nd:ın ~le~ a ılaıı!jtır. ni ı:s-nı nd:ı Avrupn'nm teaanQdU lehın 

11 tayyaremiz dönmcml§Ur. 
Asken rıözcU, Libya. vaziyeti hııl< • 

kında dem~Ur ki: 
- İtalyanlar AkdenU:<len ,·apur ka. 

fileleri ı;eçtrmckten gittikçe çcld.nt • 
rorlar. Almnnl:ır Romele tak\iye kuv 
\"etler! ı;öndcreblllrler. Fakat bfr tU
mcn göndorebUmel~ iı;:l.o bir tilmcnı 

gözden çı'karauılarJ 13'crel<Ur 
Bugün Llbyada mih~erin cİL'ldC b~ 

ıuna.."1 llroADlara zırhlı kuvvcUıı.ti ln • 
dlrcbllme:k çolt gtıçtUr. 

BuE;"Un 1t:ı.lya.•ılı\nn elinde 4•7; zır:bh 

2 ağır knıvıu:ör, S hafit knıvaı:ör, 80.. 
&!5 rouhrlp vardır. Balı AY.den!z.lnde 
faııllyettc bulunan Alman d~nlzaJt;. 

lıın §imdi doğu Akdenlzde de ıruı.ıi • 
yete geçmişlerdir. 
~lre, 13 (A.A.) - O~rk lı:.• 

GilJz ha"""a. kuvveUerl J:at"argflhmm 
tebliği. 

Raıılll baıtabaaeıl dosya memura evine 
girip para çalan bırıızı dakikalarca 

kovaladıktan 1011 ra yakaladı 
E\'Velk.i gece yarısı, SWeyms.ntyede 

garlp bir hmıızlık ve heyecanlı bl.r 
llM"lllamaca , ... kaaı ~reya.n etnlşUr. 
Dün c~ curmume:hut malıkem~tn ın 

tfüal cd<ın M.diac göyle gcc:ntctır. 
Süleyman aduıdll eabık&lı blr hrr • 

atz evvelkl gece yarım Slllcyme.nlyede, 
Siyavtlfp~a aoıc114ır.dıı 27 numarada 
oturan Haneki hıuıtnr.ıı!!i dMYa me • 
m•ırla.rmdan Rcmri Çe'lk1n evine, ~

pıyı om~laı:ıutı suretJle glrmlt ve o. 
dadalt! elb!se.sl.niD cebliıden 32,5 lira• 
cmı çatarak katınıat& ba~lamı,,trr. Ali. 
eak Kemıı\ ÇeIUdn annesi hrrnm gijr. 
mcıı. oğluna o!Syleml§Ur. Bunun üze
rine Kemt.l Çelik arkada hmnS &ıdeo 

Namlat davası 
Ellll nkal 

tet11aıore ltafladı 

evin içindo, llOW'a da ııoka.kta hey<'
cuıh blr tak.ip ~lamı§tır. 

Hı:11IZ olclultÇ& ayağılıa çabuksa dıı. 

Kemal ÇClllc--(Je dıı.o &;en katma ı . 
ğından nralarmdıtkl meô!\!cyl azalta• 
rak SUlo]rilımiyc ennwsı bir defn tur 
cdilmiO vı:ı mUtcaklben KOçtlkpazaro 
doğru ytıllanılıxngUr 

Hırsız Süleyman İ>ısylcoe yarım aa .. 
aUik bir koaude..n sonra. kesUml§ ve 
Kemn.ı Çc!ik yct!~!p yaltasına 11arı\ • 
DUftır. Fakn t hrrsıı: '11<.:Ul kuV".·ot .. 
ıı 1ı1 yarı bir adamdır. Kemal Çallke 
kf.ı.ıı}l koynıak istem~ lClkltı I\'.emıı.ı 

Çelik Jtendlstni ktskıvralt yaltnhyarak 
evine oraı:Ia.n dıı. Beyazıt Jtarııkolunn 

götUrm~Ulr. 

Hırsı: karakolda su14unu ltlraf et • 
mi~, ancak ctlrmUıxıeşbut mahkeme • 
ıdnde s:u;:ına mı.pa.n konuşarak dcll • 
llk allmoUerl g!lsterml§llr. Bunun 
Uı:er!.ne ı:ıabkcme keııdiırlnl tıbbutdll 

mt\§&hedchaneatne acvklnc ıowm gör 
mUş, muhakemeyi blif!ta bir g'llr.e bt 
r&kmf.!1t.ır. 

Polis ve ıısl,er kıt.alan ı§lk eı~n ev - d" h'r hal'eK"'tt • l:mlunmuf oluyor. 
len de ati' e tutnıUflılrdrr. ÇUr:kU Bulgar r:lil ti, Avnıpn'da yt-· 

J.\POS TEDJ.t .t ni nir-amm kurulma.sına yardım etme· 
Tokyo, 18 (A.A.) - lm1mrntorluk C'o Jmtıyot1e nr.ınetınl~tlr." 

umumi karargtı.baım d~n!z. luamı bli" l'!crlls, .1<-ııorun nutktmu §fddetlo 
diriyor: ııl~'ıunl"J. İ''llyn., Almanya. ve Japou· 

Japon deniz lruV"vctıcrl cuma günU ya leb1nde tezahüratta bulunmu;}tur. 
Manllla eh"llrmda m\!htellf '°"lı:ule:ya Buı~r!ııtnn hnriclyc nezarcUnln si· 
r.oktaıarınıı. şiddı-~c taa.rruz ctmı, ya.si lmaın dlnıktl5rU, A.mcrt~~.n orta· 
Ur. 8 AmcrUte.n tayyareal dUol\JıUlmUG cı~ısıın~ :rmsaporUnrmı ı.-en:ıt.ııtır. 

14 u yerde tahrip td!lrn!v \·c 7 acnlz 
to.yyarcı;! de dün İion;;-ko:;d:ı ha112ra 
uCT.ıtınnı:ıur. 

Japon der.iz Uıyyıı.relerl blr dU,ınan 
muhribi ba.t.In:ıt§lar, blr t.Dp!;ol:cr, ve 
S Ucaret gemlıı~ tahrip ctm~crdlt'. 
rct"Şembc gUrJl Japon deniz blrlllt

ıert V:ı.ko ııclrıem"a.kl a.slt"rt tcsislcrJ 
hO:Tlllt h:ısaro u"'ı: tml.§lan:lır. 

'aeington, 13 (A.A.) - llaveide 
Asyalı 234 ynbancı ile Almn:ı • Itoı. 
yan ve Jnpon ııcsllndcn Amerika tc,. 
banJI 48 kt .. i tevkif edllmlltir. 

AVUSTA:{,\1,YA TKBL!<U 

Siyam s::a.hi!lerinde 

Felenıenk 
l'iindistan ına 

mensup 
denizaltnarı 

Moıbur11, 1s <A.A.) - .Avustnııyıı. ıJl x"t ~ Lııl 8 
bn\"a KUVVeUerinln bu;;Unl:;ü cumartç- t5• vapon DAllıl , 
aı ıcbllğt: gemisini bat rdılar 

DUuı:aaıı kC!Jlf tayyareleri BIBroark • 
takt ndnlu.rı UZM"ln(le gilrtllm~ttlr. Bu Ma:ezyadakı ·harekat 
tayyarıııer, yal.ıı.l11nmı ıta. vak!t kalmıı. ri d 
dan kaçmı~lıırdır. uevam e ıyor 

ıc.11 ilkkAnun geeesi bombardıman 
tayyarelerimiz Bingut Uman tesısıe. 

rinl t.eıcrar uıuvıı.Ualdyetle bombıı.lıı • 
ınt~a.rdir. Dcmlryol!arına. nbtnuıara 

Te doklnra. tıım is:ı:bc:tıer otm~bır. 

K8.tcdral ınendl.re#lDclc vidd'.llll bir tn
.fUAk olmu~tur. DUnkQ peroembe gu. 
Dll Libyad& harp bmgesi Ur.erindeki 
1'.arekd.t havanm t'eno.lığl baııcbne zo:• 
ıuklar ya.ptlmıııtır. l1ıı.ama.flh a~·cı 

tayyarclerim.lz., dU§m&n avcı tayyn.rele 
rine tııarruzla yc:<llsinl tahrip etmı,ıer 
diğerlerini hasara uğratmıola.nJır. ıı:. 

JIJ.81ıeila yolu Uzcrlndcld dU.:,nnan talı• 

§it kuvveUerınc mitı:al.y87JerJe ~r ınra 
taamızla.r yapıltnt.Btır. Benzinle yilklll 
ınllt.cac!dlt ea.mıçlı <Jll§man kamyonıa. 
n çok clıemmlyeUl hasara ufratılmıa 
ve diğer motörlU ara'bal:u' tahrip olun 
mu§tur. DUgman inıınne& da. zaylatll 
uğnunl§tır. 

Hamlet da\'3.lartrun a.çılnıasu.~ı 
fl()'OC-p olan yuıJarı tetltik etmesi 
kararl~tmlaıı üniversite profo .. 
ı;örlerincien Sadık Sami, Ahmet 
Hamdi T.ı.npınar ve d.oçent Bur. 
hc.nettin"dcn mUtoşekkil ahlivı.ı. 
lmf heyeti dün doayayı mah.kc. 
nıeden a.larak ünh"Crsitede tet. 
kiltlerlne b~lamı§ttr. 
Te~ika.t ~i günü bitiri. 

Jccek ve dosya ile ehlivukufuıı 
raporu eall 'oe~-& çarşamba ea .. 
bahı mahkemeye: tevdi olunacak. 
tır. 

Yolcu trenleri 
azalttlıgor 

t.unakalat Vekili beyanatta bu'undu 

Toı~ o ıs (A.A.) - .troparatortuk 
umumi ıuırarglhmm kara. orc!ulo.rı 

ltıır.nr, Honkon~ kar111smdıı. Kovloon 
~·arcL-m a.~şı münteha.unda novlomı 

şehrinin Japoı: kuvv ue.rı tıu'a.lınd&ll 

iagıı.ıtnl blldlrmolited1r. J&pcm. kuv .. 
\•etler! hal.:ı!I Hor.konga ka?F bOyWc 
bir tnarruz ll:ırclrotino giri§m!I bulıın. 
m!\ktadır. 

Honl~on..,"1lll karıı:r.uJıı çok elmısmt
yeuı bir İJıi'iUı: ~ olan I"ovıcoı:ıını 
ıuca.ıl haro~Q.tm dc'l"aıxıı tıo.kımmdan 

çok mlllılmd'r. 
------~~--------------Tınlml ve Cyre.ne araamdııki yol • A ı d 

tarda dU,man muvasala. kollan bom" manya a 
b&rdıman ı. yyarelerhnls t&fafmd.&D 
flddeUe bombalanınıttır • .Martutı. ıı.. Amerikan tebauı 24 aaat 
va meydanrııa ya.pllıın blr akın .. • iç.inde karakollara 
t'umda yerde bir tayyanı tahrip e • hatwracak 
4l1mlf ve benzm depolan aıe,ı~ Borlln. ıa tA.A.J - D.N.& 
ttr. Şlm&lden ~eo Yuııken ~ ~ ~' dablll;ye ~--.nt:mtn ı.bft 
d9 Oo du,m&ft t&~ 1.4b,ra lıtilca.• fi: 
metınd• u~'uktan macl& ~ 3 •:vtW lNt ı.rtbl1 J&bucılar hu. 
mı. tar&hndan taamıı:a uframq n kmda tatbik •dthc:ıtlc !ıtıkllmlen alt 
&kv\er t~de deıı!JDe dll§t\rillmUt;tor. karanı&ııle pre~ce. bQyilk A.ıman-

Merkesl Akdeıı1:::le. ~mbe ya topraklarında otun.o ııs :f&O?Dd& 
be gilnU boınbardıman t&yyarelerirnııs JUkan bUUln fimatt Amerika devı.,t 
cataııa llmanmda dU;m&n ta1)'Uelo • ıerı tebo.al&n, ylnni dl5rt aat Mrfm
rint taarrua etmı,lard!r. Btlytlk blr da oturdukları 78rlerin en yalan po • 
ticaret gem!alne fkJ laabet olmq , .. 1 ısa merka.l•riııe mllracaat e~kler 
pml tutuşmuıblr. Diler bir pmlJ'e dlr ıa 18fllld&D aptı ota:ı1&nD bep 
de aynca iaıı.be t olmU§tur. Bu eon • ı ırtıılD ı.=ıert .,. adt'Mlut bawd mtt
ret&t il• diJef ya.pıl&D ha?& a.lr:mla. .aumm natutı• ka&& ~w po. 
nııa ııtıralc eda tt.yya.relerimbden 01\ Ua merkulıe:tne bllcilnn•k mecburi 
blrt 118Jerine dönmem!§lm:Ur. retmıt.dtr. 

. . . 
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Ankaradan bildirildiği.ne göre de,-
let dcm.F.-yoUarı umum mQdllrlUğU 
bezı )"Olcu t:rcnlerlnl l;aldırmı~trr. 

Bund!ltl blJyle Hl'yda.rp11.1a • Anltara 
.. Samsun • lukendcruD, lla.ydafPa§& 

Alman denizaltıJarı 
Bir gDade 2700D 
toallatolak gemi 

batJrdllar 
Berıtn, U (AA.) - A.lmıut :radyosu 

blldl.rtyOl'ı 

lıkknun baflangıcmda Alman den!r.. 
altı pnılle1'l top~ ~.ooo tczıilA.to 
ha.eı:tılı\de 1ngru.ı t1caret reml.81 batır. 
mı§?ardır. D11n de ı?.000 tonllltoluk 
dll~mll.?1 gcmL!t batmı~t.rr. 

Almo.n radyosu, Pasltlkoo yeni mey. 
dana g'O.hm lhUlU buebllo rnuvaaaıa 
yolla.rınm daralması neUoeslndo pet • 
rol geınllerl qyiatının tevkall® ıııı.. 

detle hlaedilec&ttnı filve etmakı.dlr. 
J.ym mllddet artında, Alınan denb 

ve bava kuvveUerl dU:ınanın btr mulı. 
rtbtlıl, btr denlzattmıu. b1r bln\aye ~ 
mUanf, bir tcıpçekermı vcı cmrt sen hU 
eumbotunu batlmn§.lardır. !ki rnut. 
rlple Jld karakol gemlafnl haaar& u~. 
ratmry'!llTdır. 

- Anl~a.rıı, - Zotıguldıı.k, Haydarpn
~a - Afyon - lzınlr }tatarı:\n batta• 
da Uç gUn; He !arp!!§ - Anlt~r ~ 

Erzurum J<ntuı hıı.ttadıı blr gün ht.re. 
ket etmlyecoktır • 

.Bu mUna:ıcootıe mUnakallt veltlll 
amıra.ı FaJn1 Eıı:tn. fil beyanatta bu
ıunm~tur: 

"...,.. Son za.maıılarda kara ve deniz 
ll&kll.y3.tmıu: çok o rt.cı Ii tır. J:>u nen<.• 
kl§Ul çok 01dd~U1 olU.§11, bl\ba.lla. Jcan 
denizde n&llil l§lerlmizl iaUçlO§Unn!f 
ve &4'lf~tırmJitır. Aynı vıu:lyet, J1ik. 
ııck Anadolu yayluındakJ ılmcnditcr 
baUarımada da ay01 aobeble ı:örUI. 

mektedir. Den.Lz ,., kara naktll'f.ttılda 
me!nlekeUa bay&U lhtiYMtlarm& taaı• 
lClk eden toıerJ blr\nel pllııda. ııaıan 
C11kkate a.ııyo:w:. Ve bunların ttlniJı.\nft 

\"11ş!n;;-ton1 ıs (A.A.) - )[alezya"' 
nm ııtmaı tm.tı mUntc!ıamnda KOC:aJı 

eyaletinde Japonlar b::w yerlere gtr
mıolerdir. Kct&bahru cenu~da vaaı. 
Yet scUkrar bulmuıtur, .Ta~ıar dur
mata mocı:mr cdllmlfl~rdir. Kara bere 
zabmda Japon kısmı küllisi ,ıddetM 
bomba.r~a.n edilml§Ur. i'~l Har .. 
burda Ja.PQn tayyıu'llleri btr cloha iÖ" 
rUnmıımlflerdtr. 

~!ınıt'ımT' ıs (A.A.) - Resnıt teb,, 
llğ: 

Felem<ınk, H!ndiatanma monau_p de 
nl7..a1Lı i'emUcrt cenubi Sl;am kcyıWf 
açıklarında dıert dli;man u"11,ye p • 
mlalnl ~UrnuJl&rdu. 

ı:~ı. Yalnız ,._ıcu n.a.kllyatmda Bir Fransız 'cicaret ıemlli 
ballummn ztılımct Ç'Oktltinl de wu • torpillendi 
yoruıs. Muhterem halkım~dan bu y;,.,i. 18 (A.A.) _ D N B 
lu§ ayllU'Ulda. ook ve kaU lhU~O ol • l"ransız Amiral.bit ~ bfidiri.-
ınadık~ şeyaha.t etmemelerini late • YOr-
:kllğimiz fçiD bir çok ııebeblıır var .. , • c·emlrde.."1 ?ııfa.rsilyaya ı;ldc;t 

· Franaı"I Sent De-nia D3.kliye geJlll• 
Normal za.m.uılarda ee~at!ert si 9 !lkk@und.& .&aJeus adalan CC 

t.e~ll vazlyet!lldo o!an b:zl•r. t•vkae ıı~bunda bir ~llz dcnlza.ltrsı tara. 
lAde ama.nlarda bteıni~erek •YA• tından t.Qrpllle?tarclr batınlmııtıT· 
batlert t.ahdit •a.ruretiııde buhmuyo • lltlr~t.ebütaıı o~a 8Qn~. df~e.Ple
na Bunu to:ıım i!:ln t!yatlan arttn-. rl kurlulm~tıır. 
mak litj bir tiklr de hatTra ruree de Batırılan geıınide l"rana ahaliEİ 
bunu ea 80ftra d!lfllnmekl!Rfmlz dıılul jç:ln llU'&P. meı;yva "'8 ae!se «tf.:d fa• 
do:m ohır_ ııc meddıeleri ~i ~ 



Mahkeme 
§aıonlarında 
Antropolog, biyo
log bir hırsız I? 

~ahkemede " Laboratuarınİa gilmez
sem 2~0 bin lira zarara uğrarım 
sız de benimle beraber havaya uçar

sınız ! ,, diye b~ğtrdığınaan 
müşanedehane ye kaldırıldı 

• 

1JaşGaşa -
• Kahramanhk madaıyasır11n 

pazarda para ile sattlm:.-
dığı bir zamardayız 

Hayatı, ıereli ve seroeti ha:anmak, kcr 
zanmak için de yılmadan çalışmak lazım. 
dır, yalnız temenni kafi gelmez. 

Şimdi öyle bir zamanda bulunuyoruz 
ki, pazarda artık kahramanlık madalycuı 
bir altına .atılmıyor! ne ekeracn onu bi· 
çersin ..• hiçbir §ey, ekmemişsen hiçbir .fey 

biçmiyeceğin de tabiidir. 
Şunu bilmek lazımdır ki, insan kahra -

• 
manlık madalyasını ancak gayretilc kazcr 
nabilir ve bunu kazanmak İfin de bir ta. 

kım müşkülleri yenmek mcc!mJ'İyetincle • 

dir. 
Şunu da bilmek lazımdır ki asıl ve /ıa. 

kiki müıküller pek azdır; bunları da er 
zimli bir insan mutla.'' yener, çiğner ve 
geçer. 

Her düıüncenizden gülerek ayrılmaaı -
m oe: "bir da!:ıa sefere daha kuvvetle tec-
rübe edecğim!,. deme•ini öğrendiğiniz 

gün biliniz ki mııvaffakiyet ayaklarınız 
altındadır. 

Sinyor Muso ini Sahnede 
ra<ı!zm rojimlnln fikir \'(' ifade 

bilrrlyell tnnımodığnıı :r.annediyvr_ 
duk. Btmda ne kadar hni.stt!Difn! 
Jtalyatla öz ,.c nesriyat lılirriyc
t;nır. nr 1 :ı k.r hudutsuz olduğuna. 
lmıın gctimıclc itin "U fıJ..'T!l.), dj :.. 
ı.at'r olru)ıınuz: 

"Bir ntlam, h.:Lkiki 'c denıokrtl· 
ti! bir mU'lt.eblt okın t.ek bir n.Wun, 
hudntsnz birtZrnn entrl~-alarla bir. 
zat !.endi ıncmleltetlnin halkını bü. 
ytik bir hile ile llldataral; ht\rbi l!. 
tcdi 'c f'~'fruıi b:r inatla hıırbf ı;H. 
nü ~iınüııc lmzrrladı." 

1 

Höyle bir cümlenin bir tt..a.ıyan 
~&7.Ctesine derccdilcbit,....<.'eh.;ne ihti
mal ,·erir miydiniz? Bir lta.Jyan 

l muharriri :ısnb'l!IIDI yukarısını be..,_ 
lcnıeclen, bin türlü i~Uyat tedbir • 
len.ti almadan silcce bu sözleri 
hir gn:ıetcde bo.stırsa)dı 'lMlneder. 
ılilt l.:l derhal ~Jnsi poll taralm .. 
dun ynl;alruıır 'e bir daha geri dil. 
ni:ilm<'lSi 1 ·nı oimıyncak nrn.k bir 

~ znuaya YUrıı.nı.k: 
1 

ltwavra.k yakalamış ve doğruca &. 
' Iıeni mexul elmeyl.n.iz den t y~t merkez:lne gtStUrmtl§tUr. 

't diye bagu-ryOTdu. Ben .Antropo • ' Mahkemede bağıra bağıra deli ol . 
• 'bujologwıı. Ltboratuva.runda. kD- duğunu iddia.ya çe.lı§an Stlleymnn ka. 

POSTA PULUNA 1 
diyara, <"enupt.nkl adals.ra ıtünderi_ 

HUCUM linU. Ualflbl."'d i te i&y Dt,..e bu 
1 suri kiı.r fıkranın olm\"U<'ularda h.a

ıl ed~ği te!'lrl htr düşüntneden 

kayıuyor. H men §U anda !.\ rakold:ı BUÇunu gllz.el gür.el ltlro.t et 
tuvara yc~euem, ben diyeyim mıı ve bwıun Uurine de ctırmUmeş • .Altına :tıUcum, Şarlonun güzel bir 
• iliz deyin ::00 bin lıra uu-ara hut nı&hkemcsir.c &ovkcdllmi§Ur. !Jlmidir. Bugtln nl.) kalan Anup:ı 

lt .. -tıı Bıralun bçnı glde,'illnl... memıeketlerinda ekmeğe ve yiyeceğe 
~kCmcye kadar tdu a, Uı 1:et.J- SWcyman mahkeme kara.rile tıbbı !:Ucum olun!lb!ll!'Ccği kolayca dUşUnU-

hırsa:, mahkeme salonuna gırer adll mU.,.<;ahedchancsine götUrülmek 1Pbl'1r. Fa.1'1ll yeni Qılanl§ bir postn 
, -Z. btrd11nb!re böyle konuşma~ Uıcrc dı§a.rı çıku,lirken mUt&ma.dl • plunu ıol ksiyonuna koyabilmek 11;1n 

~tı. ycı:ı garip ha.reketıcr ynpıyor, önUne r.atış gişe! ri önllnde 68nUerce nöoot 
~ bir deli gözler ı ı ouyUltUp gelene kA.h &Ulllyor, ktı.Jı dleıerlnl sılu. bckllycn binlerce l.nsanm bulunduğu• 

\'or saçma ıs:ı.pan h!ırck t • J yor \'e mUt.cmad!yen: j nu SÖ) lor k okuyu.culıınmız belki d 
~ huJunuyordu. H kim nlJı yet - BcJli lılboratuvanma götllrtın I bi1.e inanmak istem!yeceklerdir. Hele 
~ Unun akli \"llZlyetlnd n §ilplıclen 1 mUbJm b1r ilAı; k"'tedlyorum. Yola!a. bu binince !nsa.nm, dllşmen l§~tl al
lı lrendlı>:..-U adliye doktoruna mı,;· lllboratuva.r l.ntiln.k eder hep beraber tında yqrynn, yiyccelt bakımmdp 

ıı., Ye g~nderdı. Bıınwı Uzcrlne sıııs- patlara;, mahvoluruz.., dlye bnğm • •bUyUk bir sıkıntı i!:{nde olduğu rı-

rhaı doktora götürüldü ve orad:ı yordu. vayct edilen Partsıner olduğunu söy• 
wın munyenesi sonwıda da şllp!ıe ADIJYE llfUJIABtr.t !!yerele olurı;ak bu inanmazlık b1r kat 
te t mUşahedc nltm ı alınmasma daha artacaktır. Fakat sözleri.mis blr 

&'ÖrtlldU ve tıbbıadll müşahe haklltattir. Son gelen bir Fran.m: mec 
ll~fne t"l:Snderlld . ı' mımsından aldığımız; resimde bunun 

delilidir. 

~ FranS1%ların, bolki de .Almanlnra 
unun nıa.ritcUne bal:ılırs:ı de • ı hoş görilnmek tçbı, §ark cephemde 

en fazla uat.alı~ndan şüphetc. 1 Ruslnnı. Jcarşı hıırp etmek tlMre g6 -
· l<endl.st 11abıkalı brnıızlardno 

an adında birisidir. Hırsızlık 
llıııh~ltt c.ma.nlarda hapse gir • ,. 

S'mçllğinln yarısını burada gc. 
.. ~ .. 

ttın boylu, güçlü kuvvetli kor 
bakıcıı btr11ııyc11. Hapishanede 
ç ay evvel çıkını§ ve gene eski 

dö~rek b1r kaç ı: c V\"el, 

ye civarmd!\ b,ı· ve glrml' 
Yınıı.n.bclki de hnkıkııten aklını 

a ba.~n.mış o1d..ığundan bU • 
bUlUn hırsızlar tlLı pencere, 

\Uıdruı ı;eyıı. anahtar uydura • 
~lltdan glrmlf de(; ldt r. Va.kıa 
~ lrapıdan girm~tır, ama, k pıyı 

• Oll:luz vuraral< kıt.ti rıni sök 
Ye rezc.ıerlnl ltopanp a.rkrunna 

t ~adıktan sonra .. 
l geee yansını bır hayli geçmiş 
dan evdekiler bu gUrUltOytı 
ıeJardır. Böylece içeri gi~ıı 

Pişmanlık 

Kadın kızdı: 
- Arbk sen çok oluyorsun! 

Nedir bu kinayeler sanki? Ev
lenmek için senin peşinden ko§_ 
mndım ya? 

Erkek içini çekerek cevap " r. 
di: 

- Evet, hakkın var. Doğru 
E.:öylüyorsun. Fakat kapan dn. fa.
renin arkasından koşmaz ama 
gene onu ya.kalar ! 

Söz ve namus Çıkarıbıı 10() fnınltldt tl ı: 

nUllü alayları tcs1a e~ olduğunu 

okuyucularımız herhalde unutmam~ 
inrdır. Bu gönWIUleri hazırlıyıpı ko • 
ıı O!l tcşekkW masrafmı ,,korumak 
ı r yUr: f'nınk krymet.1Ddo bir pul 
· kı.ı.rmalt müsaadesini Fransız ve Al. 
man h' .. ~meUerlndcn alnıl§tır. Bu pul 
l1Lrda.ıı fiOO tanesi 81 Ukle§rin günU s:ı. 
balu sa. çıka.nlmı§tJr. Pulların çok 
az miktarda bruıılmış olmam kolnk.si • 
yoncul r nazarında pek çabuk kıy -
rr.ctııtnece:;.ne bir delll oltu11.k Ba)'ll • 
nuııtır. Ve onun 1çln herkes bilbJu;&:ı 
put alı.,<:\·er •• ile uğrf ::uılar alıcı ola• 
ralt nıeyd:ı.nn alttmıalardır. Da.ha pu• .. 
-dnnn satısa çık r.ımcısmda.n blr kaç 

~ n, doğruca yukan Çıkın!§ ve 
~ bt Kemıı.Un odu.sına. dahil otc
ııaıaının dUVnrd;:l axıh bulun D 

~ kt 82,5 Urıı.Yl cebine indirml§ 
tıp nıerdtvcnlerl iıuncğo b3.!Jla 

S. S. ölUm d~efinde oğlunu 
yanma çağırarak nasihat ve va
iyet etti: 
- Ticarette iki esaslı kfıide 

vardrr oğlum. Bunlara çok dik.. 
lmt etmelisin. tecrllbalerime is.. 
tiruıden söylilyorum. Bu kaide
lerden birl namuskarlık, öteki 
de ihtiyatlı olmak .. 

lngiltere enkaz ihraç ediyor Ş LJ NDAI\. I 
Nevyorkta otuzuncu ve otuz 1 )J 

dördüncü caddeler arasında açı B LJ 
bu srrad:ı. uykusunda. txı.7a p:ı • 

t l§ıtc.n ev sah!blnln anncııı me
~rek d:2arı çıkttğuıdıuı kendıs:.. 
~ OrnLJtır. Tn.bll ka.dm çok kork '. 
ltı~ız var! yeU§inl dtye avaz o
~ .. ltırmağ bailD.m.tf \'e bay 
teı:ı~rek de duvs.ra ya.$larunı;ı 

- Namu.sk!rhktan kastın ne. 
dir baba? 

- NamuskB.rlrk verilen s5zü 
tutmaktır. 

- Peki ihtiyatkfirlrk~ 
- Hiç SÖZ vermemektir. 

lan yeni bulvnnn ~~tı bitmiş N O A 1 
tir Bu bulvarın ~ılma töreni .:..=------..------..: pek yaJ..-ında yapılaeaktır. Bir 
bulvarın açılı§I gİibi basit bir ir.;i 
Fransız g-azetelerin!ıı sütunları
na kadar ge<:iren enteresan hfı.. 
dıse, bu bulvarı doldurmak için 
kullanılan toprai!m İngiltereden 
getirilmiş olmasıdıı·. Fransız r-a
~ .. elerinin yazdıklru ma göre bu 

bulvar bugijnku harpte 'bombar. 
dıman edilen Bristol §eh,rinin en 
kazından yapılmı§tır. 

Amerikada bilhassa Nevyork. 
ta toprak tesviyesi •Yamnak ve 
t:Gpı ilfl doldurmak iç;n icabeden 

~l\tiyet ka.r§uınıda Slllcymv.n == = ..... 
kaçmatta bUlmu~ ve kapıya 

4t 8okııga çıltmı§ur. Ancak, ı;tı.. 
ıı uyanan ev s:ıhlbl KE'JD&l da 

an fırlnm:§tır. 
~kiden bir hayli sporculuk 

Cian SWcymanda.n hız.lı kO!i 
~r. Gcoc yansından oonra oo • 
~lıyan kovalamaca yanm sa.at 

- Hayır, yenge! Bu ,ı;bi mA. 
'laSJZ inanL~larla yaşayan in. 
nanlıırm o.kitlelerini bilmemiz 
:<:Jn, elimizde bu cibi kit.avlara 
ihtiyaç vardır. lşte ben bugünkü 
bobstillerin fikirlerini ve tuttu· 
ı:,'U yolu, {?11 Çinli filowfun fclsc .. 
fesine benzetiyorum. 

gün evYel & tı y ri olan ~wımer 
alayı merkezinin bulundu~ • Ober 
SQ1'ağı civannd:ıkl otellerde yer but
ına1~ imk:\nsız bir bale gelmt,tir. Sa• 
i.gı gUnU M'blıhleym a&&t be"bı Ober 
l!Oklll,'lndıın itibaren opem önUnc ka. 
d:ır olıın bUtün caddeler tn:;:ınıa do. 
ıuydu. B"r komtscrln nezareti altın
da ehemmiyetli mıktnrda polisler n 
lx'led ye ııabıUısı memurları tntJı:amı 
korum ~ ı;abalıyo·la.t'dı. lııkrıJl ve 
Matünm ookaklıı.ruım ktıocaindo bis!k 
lctıı ıı usıl'lrd n .baret bir baraj lrurul 
ı •J tu. Fran 13 gönUl'Uleri alayı ı:ner. 
kezi de gene polisler tan.tmdan muha 
te.za altına almm111u. 

enkaz yani moloz cok az b-\llu.. 
nur. 

Buna mukabil Bristolda enkaz 
haline gelen evlerin snY\sı bir 
haylı çoktur. Amerikadan lngil
tcreyc mühimmnt ta§ıyan ızcmi
lcr dönUöte bu enknzı Ameriknva 
götürmektedirler. 

Nevyork belediyesi ş mdiye 
ko.dar 3000 metre mikap enkaz 
almıştır. Bu enkazın bir metre 
mikabının hı}meti 20 f\CTit yani 
bizim parayla 35 kuruf}tur. 

~üt' ve SWeymnnıye camisi 
ır_1 b'.rkaç detıı. dol8§11dıktıuı 
~al hırsıı:ı KUçllkpaur civıı
)\~e.lıı.m~a muva.tfak olm~ • 

N cmiye dalgın dalgın Fener. 
bahçeye b;;µcara.k basını sa:!ladı: 

- Doğru söylüyorsun. Sınan! Ycız;on: lSKENDER F. SERTE.LL) 

il&&..~ lrt ys.n oldu,-undan ı~e • 
-~ kurtulmaktan bıışlta Ç& • 
'tQıelXU§, falta t t.aliBb:UCc ba • 

1lt.ıenıa,1 kendilinden çok dalın 
Olduğundan buna dıı muvnt. 

illlıl'nro.k blrka.ç tol:at ve yurr.. 
~~l'll"a boyun eğm~Ur. 
~ ağabeyim, benettim. Sen 
~ pıı.nıı.:ı.rım \"criyOl'Um. be. 

~ar' o!A. vaktin goç olınn • 

' OrtaıJkta da hiçbir poıts .. bek 
1ı •. ·~estndcn çekinen Kemal, 
-~ola. kad3r göturcbllmek 

'°--~ görUnmUg: 
~· dcml§itr. E\e kadar gl
tt ka.ııuı. cebimden aldı~ pa-
:aı:n raı. O;ıda.n ııonra seni 
~•laıukı.ı:ı IOl1l"a. bıre.kınm 

kola verm~ 
\ rı. buı:ıu oıı.ııa n-ıtnııet b1l • 
~n-.aım ber&ber yttrnmüttOr. 
g tlleyrruını böylecQ SQIÇY\Dıl. • 
tt.trdflı~ eonra ko1tamıdıtn 

Bobstillerle bu Çinlinin anlattı~ 
ınlskinJer hayatı arasında. b{lyük 
bir benze~'İ§ var. 

Son1'8. birden ~erek sordu: 
- Acaba bobstiller. Çindo 

böyle bir inanı§ın mevcudiyc. 
tinden haberdar m1dırlar? 

- Zannetmem. Fakat. biz.im 
Nüzheti görürsem Çinlinin bu 
felsefesini ona anlata.cağım. 

- Bu akşam abbeyln geQ ge.. 
l cek •. A~am Ustil iskeleye ine_ 
lim de kendisini karşılayalım. 

- Hay bay, yen~! Fena ol- . 
maz.. Biraz hava almış oluruz. 

- Bugün klübc gittiğimizi sa. 
ı·m afrzından kaçırma! A~a'be. 
\in sana da banıı da kıyametleri 
koparır. 

- Yok canım. c;ocuk muyuµı 
ben?! ~ <;oktan kilidi vur
(ıu.m. 

Sinan hazzrlanmı3f,r. Moda bur. 
nun dan bi'r VB.f)U?'Utl kıvl"ı ldıı~m ı 

- Haydi yenge, dedi, oabuk 
çıkalım Vapur geliyor. 

Necmiye kapıya kQ§tu .• İkisi 
birden telaşla evden çıktılar. 

Necmiye hayretle soruyordu: 
- Bizim saat mi yanlış aca

ba? Yedibuçuğa beş var. 
- Geri knlmış olsa gerek. Bu 

vapur her akşam eekiı.e on kala 
geliyor Modaya. 

Hızlı hızlı yilrildüler. Yüksek 
merdivenlerden indiler.. lske!e 
yolunu tuttular. 

Bu sırada yolcular da. ciknuı.. 
ğa ba.,Jrunıştı. 

Sinan: 
- Ağa.be).;m acaba bu vapur. 

da mıdır? 
Diye söyleniyordu. Necmiye 

IX>k ümitli görünerek: 
- Herhalde buna yetieıajı ol 

sa gerek •• 
Diyordu. Son yolcular ~ıkın· 

caya kadar beklediler. Sahir Ya. 
'PUTdan ~dı •. 

' Necmiye suratrnı utı: 
- B"r saat daluı. bekli~iz. 
- Dokuz vapuriyle ~elir belki, 

ren~. Yetişememlı;se ne yap. 
sm? Zaten sabahleyin giderken 
de akşama gcc: ge]~ini söyle. 
ıniş. Ağabeyimin b~ünlerde 
gümrUk laboratuvarındaki işlerı 
;pek Qofa,lmış. İkramiye de aldı .. 
Kendini l~ verdi. Kolay kola'' 
laboratuva.rda.n çıkamıyor. 

ri döndüler. 
Ndcmıye sahildeki .:azjnonun 

önifnde dUl'du: 
- Haydi 5urada oturalım •. 
- Hay haY . . Fena olmaz. Bi 

rcr kahve iQeriz. 
- Yalnr.ı kah\'e mi?! Bir saat 

vaktimiı var. aoı bol da konu. 
~ruz. 

- Evet evet .. Bol bol konuşu. 
ruz. yen~ecimm ! 

GazmoY<J, ~irdilcr. Sahildekl 
masalardan bir kac:ında mUşteı ı 
vardı. BUY.ilk bahçedeki i>ütüıı 

müşterilerin sayısı ondan fazla 
dt:ğlldi. 

Necmiye: 
- Ne iyi .. Aynı T.amanda da 

tenha •• 
Diye mırıldanarak dibe doğru 

rürUdU. Ve kenardaki masalar. 
dan birinin önünde durdu: 

- Burada oturalım mı? 
- P<:!k kenar... Maa.mafih. 

mademki burasını münasil) ı:ör. 
dünüz .. Satın alacak de;':iliz ya. 
Oturalım. 

Necmiye hasır koltu.~n k~rıdi. 
ni attı: 

- Sen do llizuml1ndnn fazb 
uysal61n, Sinan! Her ı;eye peki 
dersin.. Boyun ~ersin .. İtlrnz 
etmezsin! 

Sinu. gQle~k yen'?esinin kar. 
şnmdaki kltuQa oturdu: 

- ltireı: edi'mw !oabed· ı 
mesele~erde bic bir zaman kendi 
mi eroirmek. ist4'!me-m. Hakkrrı 
müdafaa etJtIBc:ini de pekala 'bı. 

,.e bundan korJmıadan nlımen böY 
I.• h:ıylarıyor \e zn ıt.a da kcnd': 
iıu! bir y ~-upamı~ or. Maamafih 

nuçe bile, hudı.ıt u~ lmdret \'Q fe'· 
l•ctine rağmen, ibtiynt tedbirlerini 
ıınut:manıı~ ,.e bu sözler f'~nld Ruz. 
'• lt hal •·m•ln' mr" ı::hl daTranmır.
t ıı-. 

Uuçe b&<ıka bir b:>\dk.at deha J 
ilin ediyor: -
"~ize tnnu söy1Uyonım 'e aiz d'"' 

:.nlıyorsunuz ki doğan sfuı~ im" 
par&truiuğu aşkerlcrlnln yanm~ıı 
rıııınşmok bir imtıyımhr.'' 

t ... ~ rmlist hamtro tecriil>cle 
ıindcn ders nhr blr dc,·let ada.mm~ 
mkı ır beyan:ıt. ÇilnkU l>nra ı;örr
l{"kli \'e 1tynı mmM<fa kanı. taUli 

l 'n•f tlel' slmdiyo kad!\r neTC(le yal. 
uız b!\l la.nna çarpı~ mrsa felikct.e 
ıı~'l'lldıla.r. Onun için, b k& bir 
mcrnlc~t ~"erlerinin ~anında 
ı:nrpışmnk imtiya::ınd:ın btifacltwf 
ılüştinmel• lüzumunu takdir ~tm.i•ı 
oldukln.nnı g-ôrüyoıııı. İtt\lylı.n h:ıJ .. 
l;ınrn k&lblndo bir itimat 'e emni. 
yet oynndırnın.k istediği a~umr olan 
Duçe bu not tayı memleket cfkirı 
mnurnlyesinc bHhassa anlatmakt:ı. 
fa.J'da gönnü tür. Garp oephesind<ı 
harbin mukadderatı ta-.yyltn ett~k. 
ten sonra Alm:mlann yqmu,c!a 
met ld al:ırı ftı(;f tler o aman (l:\ 
W\'T'etHlcrln yanmcln nroışn1aı. 
imtiyamıd:ı,n l tlfade ~deeeı.Jeri 
iimidine dli~ kril o r.:Llllal"I bo
~ erkan t:ılımlıtlcrhı bu sefer ta 
hakJmk edeceğini umdukla.n anla
tılıyor. Kam gömlcldllc1inden limit 
;estlğt göu r.arpan Du~e Japoal r. 
la bir~ olmak say inde " ~ne. 
eeğiı.'' diyor. Fakat çok zek1, ~r 
Ye nUJ.'feci obn sc,·glll Duro ple. 
be etmek manasmft ini "J'en~ 
ğiz" diyor, yol a hapur hupur ya: 
tulacsğn: mana.susa mı u~"f"necegtz'" 
diyor; btu·nsmı pek ı,estir~.ınlyo. 
rum. Onun irin ben do 41g5rereğix'' 
di,)<tnım 

Htlsay!n ca.ııtt Ya.tcıa {Haber) 

- B"ncma fotoğrt!f'J'lOTt del/il 
kendine gel! •• 

1 ı·ım. Şimdi ~a bir saat otu. 
rarfl~!z .• Bu kn.d:ır k-sa bir ı;a. 
rr, n icin oturacağımız bu yer 
hakıund mUnnkıışa etmekten 
dııha manasız ne olabilir? 
-Doğru .. 
Bu sırada garson geldi .. İki 

kahve ısmarladılnr 
• ,ccmire durgun· duruyordu. 
Aca:ba giı:li bir dertli, bir dü· 

şünoesi mi vardı? 
::::ına.n venır~inin durgunlul?u 
nu ke."'f ctti: 
- Ne düşünOyoreun, yengeci. 

ğim? Kaf amn içi i livar gı'bi ge. 
liyor bana. · 

- Evet .. 1 Iiyor, Sinan! Hem 
de bu!?iinlerdc öyle çok işliyor 
ki.. Dakikada birkac: yfu: devir 
:vapan maklne'er gibi. Dimıığı. 
mın içind sanki, mUthiş bir 
dina.m:> i~liyor.. Ve mütemadi 
ı:cn demliyor. 

- Do~nıdur. Bazan be.ninı 
b""ynimin icinde de bana ôyle b'r 
makine mevcudiyetini hissetti. 
r n ı:-ürülttiler olur. Fa.kat, be
nim kafamdaki dinamyu ~\iren 
türbinler dakikada dört. be bin 
devir vanncak kndıır sOr'ntli dö. 
n('rle:r. 

Necmiye ~lerek eordu: 
- Ben mektente olrudııldanım 

unuttum. Sen b~lft okttYW8U!1 • 
öilh~!n: n 1{:1<ada dört ~ bin 
devir yapn.n dinamolar var mı 
drr? , (Dcoomr 1·n 



l'ırlantalı ve cım..lı demek, bir kelime lle SlSOER S.L\1'İ demektır, Çün kü: 

30 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 
l'ırlantah ve elımuıh ınatlerto bttttto 1ıak1.ld evııat'ı ınetbonı Alem ohn SINGER uatlerlnde toplanmııtır. 
Bonon 19in: Saat &l.acağmız 7.aım.ı>, tereddUt6Ü7. St.~GEr. soati almalı1u1rz "·e saatin Uu:rln~kl S!X· 
GEr. m:ıri-"Mına., coUCtl8ellelDlzin adres imı dlklnı.t etınenU IAı.nndJT. 

Bahçenin tnhta duvarı is. ti ve gözden kayboldu. ı Ümitsiz vaziyetlerde, he • 
tikamctinde bir iki adım at.- B~hçenin bir köteainde, yecanı öldürecek en emin va· 
tını. Jak da meyus bir halde ! koca bir direğin yanıbaım • sıta hareket'dr. Şimdi mu • 
beni takibe hazırlam:,.· · rdu, j da Röbcn kanlı bir kütle ha- .Jınkkak olan bir nokta. vardı. 
fenerinin ışı~mı .son d~fa o: • linde !er: ~erilm~ş yatıyor : Top:oktan çıkarılan esraren· 
larak bahçe uzerınde bar da du. Bız gıdıp gelmt:.ey~ ~ giz yük evde bir vere saklan• 

Modayı t.a.klp eden her asrl kadın için kıymetli ~la.rıle ve ndi l!lr,mesile hal•füaten na.zan 
t-"(.>l~Jen bijyle bir bartkoJ!lde SlNGER M.nt:nı• ..tli[> olmak Meta bir sıııa.de ttir. 

SINGER SAATi; hofa gidecek en makbul ve en güzel HEDiYELiKTiR . 
SiNGER No. 8% • A P.:lma.&h ve 1 ı pırlantalı ii:>O Ura 

Emsalleri gibi 15 sene garantilfr{ir. 
Adres: 8İ!IİGER lUalf::ı.z.alaTI, tata.ub:.ı: Emüıünü Ncı. 8 

ha dolastırdı. dar mezar kazılmış ve ıçen • b · w b 
_____ _.r;ım _____ sm 

Boğuk bir sesle haykır - sinden bir şey alınmıştı. Bu mıta k e~zıy~ 4i:er un~ an. ~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~--

dım ve derhal durdum. Ya. ig çok acele yapılmıftr. Top. ~aca sa ~ ~ arf'1n ıyız. 
m başımda J a k mermer bir rak ratgele yere serpi)mi~ • arın geç ~ mış 0 uruz. 
heyk ei gibi hareketşiz kal • ti. Çamur üzerinde ayak izle• Bu çok yerinde m\Jhakeme 
mış',ı. Şimdi apaçık gördüğü'" ri ve kazma yerleri ha.iti bel. arayı§a ba,ladığımız: z1t.man 
müz şeye gündüz bile bu ka· liydi. bana cesaret vermedi. Dilim 
dar dildcat edenıezclik herhal Jak köpeğin yanma diz d i t K • 
d lr b' l "k I. b ama ıma yapıfJllıt ı. en 

e.. "'oca ır topra • parcası ço tü ve am asının ışığını d. · y b. · ı· b' ·• 
l .. d'l . . G- . k k .. . d ımı agır ır ıuç ış ıyen ırı < .... ıru eki 6.. . d rtı taze a tUSİ C 1 MlŞtı.. arlp açı CU Ur UZerJD e dolaş • • b , d 

8
. , , uu pona ener,.... l,!•Jn e "CCl-

bir şe!:ilde ve garip bir bü. t;rdı. -Çok iyi görünen izler skıne ektnzektıyor umkt.' 1 1nnc1 1\1 arama •e ı~ •erme llAntan tı:o Sorı 
ata rı ı ve va ıy e çay Oaktlmda paraaa o~re.tJJNWICfjr. Ev 

yük!ükte .. Aşağı yukarı dört yerde ve çok ağır bir ş.evin • • v• ~ • ıenme teknıı ıöndcreo u1ı.uyacu.lar111 
metre eninde ve altı metre çekilerek götürüldüğünü gös· ıçtıgım1z mulıtetem salonda Oll\blU:ı ıtıı.tmaıı ııııere uruı llMlnslerı 
boyunda . Bu garip toprak teriyordu; bu izler 11olll doğ. durduk. Lüella Kotesnqm oı bllcıtrmeıer1 tAzım.ı 
parçası büyiık bir devin mc.· ru ev istikametinde devam e· gölgesi karanlık odada ya • Jş ve iıçi arayanlar: 
zanna benziyordu. diyor ve ağaçlarm karanlığı kalanmaz bir duman halin • :r ortnmektep 3 üncU amıtmdan 

latan bul Fiyat Murakabe Komisyon\Jndan: 
ıso No. ıı nruı : 

Vitı·ınıerdc tc~lr edilen mallar sa~ı. ar:z:edllmL' olduğundan bun!S:.:. 
U.Zerinc sat.ılmı§lır etiketi koyauk veya vıtrlnin bozulmanıası kastlle Jr" 

satılamıy:ıcn~ını beyan eder bir etUcct tıılik etmek memnudur. f 

Bundan böyle müstehliltin herhunı.ri bir taicb! U7.er\ne mal v!trtndtrı ç 
kartıhp kcndiırtne verilecektir, 

Aksine hareket eden Ucarctııo.neler MillJ Korunma kanunlan bi11'~ 
leri daires.n<le tecziye edilecekleri UM olunur. (10959) _J _____ __., 

Matbaacıların Nazarı Difzkatine 

Müessesemiz için muhtelif cins ve ebatta ~Ak tabcttlrilecektır. ti 
Bası!acak cvraiun nOmunclerı büromuzda mevıruttur. Bunlan sorıP 

ve tcldift.I! bulunmak Uzerc tallpterln 16.12,9U ııalı gUnU ~at 14 te ~ 
nım hanmda 2 ine\ katta. Ttlrk Maarif Cemiyeti rcsmt llM işleri bUl'09"' 
müracaallan. 

Bir baykuş öttü, yanıbaşı • arasında. kayboluyol'du. de dolqıyor gibiydi. Baato • mali vazlyet!nin bozukluğu dolayı.aile 
mızda Itoben. hav. ladı ve_ben Röbeni mantoma sardım nundan çıkan tok ıeai ititti • ayrılmış, riyaziyesi b'llvveuı, yazısı b l bl ı kta.. ... Klnı .e·ı· okur, y•••r ı:-ır ~ 

1 d d k ld l§lck, l>lnız da daktilo bilen 19 y8§m• ı ransı u un~n r genç ş sra:nn ... - ".. ...... ~· 
saç arımın ım 1 0 ugunu ve tekrar yola koyulduk· çigy ~· · ·· ·· d"w'" IA d (t T K t) ı u ncaat. aranmaktadır. (Galata 1637) p~ h' · J k l" d f - . . ' gım1, surun ugu avantanın da bir bayan, reaml husu.si bir mUea • rr, · • u remz ne m r 

.ıs?tdtı_ı_n:. d~. e Dm ehnl ene nenm1! otlar mahzenın ka• kokusunıf duyduğumu, \afta sesedc veya ticarethanelerin blrlıldc ::. Hukuk rakUltest muda\"lmte rtn tusunn mUrac:ıat. u ~~ 
rını uşur u.. er a yere pıaına kadar devam ediyor .. • .. .. az blr ücretle çalı§mak utemektedlr. den bir genç ba!.toda lkl gUn öğledc:ı ~ 20 yn~mcla., eııkl ve yenı t r cır 
iğilerek feneri aldı, oraya d k b ) d J k robunun uzerınde yuzukle • lS.M. K!veıo) re--'-e mUracaat, sonra \'C dlgcr gilnler tam olarak her blle:ı , d :ı!<tllo kullıınan blı- tıayaJJ'...,ı ve ora a ay o uyor u. a • • I d w •• d''ğ" .. ,, u.u.w u~. 
koştu, diz çöktü, elleri ve a - eliyle kapıyı yokladk ve ki • rının par a ıg.ını gor u umu ~ Orta nL';?ktep 8 inci sınıftan me • bangl blr 1§te çalışmak !stemekte • cader~Uı•anrııemva?'ıaadhıcı-r.ha(nSg.TI b. 12r)mrA _..ı:: 

ki · J ki d sanıyonım B1r -y k ...... ıJda• dir. co.O'. 9) remzine muıacaat. o.y.... " .... ııı,.. ya arıy e '&.oprağı yo a 1 ru b' h· h' tt' t • • ,-w ..... zun, 17 ya§mda bir genç, herhangi bir . ı e ır ana 'ar ısae ı; e 1 d k hk b. • . d • * Ün!w:rsite talebesi bir genç. rcs. müı-acs.at. 
ve derhal yanı~ geldı. reddüt etmeden iç.eriye gir - 1, ara~ ır cıı1m • o a mUenesc, tıcaretbııne veya mağazada mı ve"a nususl bl.r mUcsseacde ehven :-.~ ıs yll§ında, orta mektep ı11eP'9 

T l l ı dan 1_.t1 1-lerhalde bı f tş aramaktadır. et. üstUnalp) remzi• ,, uel" - opra ı:: yem <azı mış. di,· bir kovanın üzerinden ~ · r are. bir Ucreue i1• ara.mnktadır. tN.B.l bir genç rcsmt ve hususi bir m -·• 
ı_ ne mtlracaat. ;< 11'"' 

Bu çukurun içine bir şey SaK- atladı sonra :.reriye baktı. Bu Fakat nefe&İm tutuldu ve eI· remzlne mOrncaaL sede muhaslpllk, kAUpUk ,.e Mr 

l ı k R ·:r • l{IU'&kter sahibi, 11 sene oku. '------ '"l d 11 ak t e1't""· 
anmış o s~ gere , siz Ö • rada kalörifer ocağından ge. )erim Jakın omuzunda kilit. muş. muhabere, dosya ve evrak igle.. :t- 20 yaşında, ıtse 2 inci smtfında ''''""·M= ~ CJ1 e ça şm • 
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benle berab 0 b• rad kal • J b' k 1 k ku b J d' Ka J k b" d b" okuyan, bir genç, tabııllinl maişetıntı:ı (İ. Deniz> Nnızlne mnracaat. P. . . .... r . :.ı a . ~ en ır Ü o ıu oğazı ya en 1. ran ı ır en ıre rlıle tama:nlyle vt.kıt, daktilo bUlr. • 2ı ya1Jmda, ukerllkıe attkaJI ~ 
nız, şımdı hır Kazmaya ıhtı • kacak kadar şiddetliydi, fa• birçok hayallerle doldu ve Eskl ve yeni harfleri mükemmel okur. temini için resmt veya husust bir mu.. mıyan, ilk mektep mezunu. e~,, 

k k l Senelerce ı.t:all,.e ıubelertnde çalı§ • essesede, öğleden sonra iş aramakta.. GP' 
yaç var. at a örif er ocağında ne a• bu köfkte artık yalmz olma• dır. (X. 4) rem::ıne müracaat. yeni yazıları 'lllen, helıaptan, ,. 

JakNa sarıldımk. ? teı vardı ne de kül. dığıma ben de inandım. Mah =·~:e:en:~ ;:';0 ::. ::::: * mm sesiz, nslcer bir genç orta o. ~:;::~~~e:ç ~~~1::e~~r;:ı 4' 
- I e Y.a!':ı;1 sını~d ~ Yaralı köpeği kapmın zenin anahtarı kuten kilit UıU~arıru temtn için herhangi bir kul ln1tihanlarınn girmek istemekte • remzine mUracaat. 

.. w - çe~~1~. e ne o ugunu yanına koydum ve kocamın üzerinde bİrakılmıftı. Biz mUeneeede iş aramaktadır. Kefalet dlr. ım.a.plannın t emini için yardım "° Orta tahatıu bir gene; yaıııı.ar. 
ogArenme ıds ıy~drwnd '1· .. • yaruna gittim. 0 beni ko • batımız iğik doğru tuzağa de verebilir. <Tal&t) remzine mflra . etme!• ıstıyenle:-ın (YUccı) remzine !erde, bUrolarda. ve buna t>eıırıer r 

ramaız a ş1 et ı muna: Jumdan tuttu ve l·ulağıma. . • ik caat. müracaat, ıerde 1ış arsmakt.&dır. CA.. o. EI011 

kaşa cereyan etti. Korku ve - Çıkalım. "' • gırmıtt . • Ticaret llaeat son aınıfmda, mu. * Atölyede çalııımı, el !~inden an - yet) remzlne mUracaat. ~ 
. l balebe - ••--rt .... "'-um b11-<1e- vl. l(yan b!r lıayan, aranıuor. Taliplerin 16 d t b'""'• tehlike hissi beni tamamıy e Ded'ı. (DW« ) ·- ..... ...._ •- ... " • YAflD a. or a .......,ıı - 1 

'"' tıcır ınr, ıtatf~lk de _ya~n. elinde refe. (Vnnat 15) r emzine mUracaat. b' b h 1 b' n _-M 

~~~.~rdü~m~~hl~:------------~----~------------------~--~~------------~~P~ ~~ ~~~~ :ı- ~ aramaktıı.dıt'. (T.R.B.) remzme 111 
gizlenmiş mezar Koteanaşm ca:ıt. 

evi ve Hiran Darnleyin ölü• Hikaye L •• • • l Yazan: A. Çehov * tngu1.zce, frsnsır,ca, hua~ ~ 
mü arasında sıkı bir müna.se• uzumsuz ınsan ar Rusçadan çeviren: Seroet Liinel ter veren bir bayan, gayet :ı.~ 
bet olduğuna kani olan Jak mUddet zarfında kolaylıkla taıe 4' 
bu gece araştırmasını muhak nl ilerletebilir. taUyenler (lmreıı ıc. 

Haziran akşamının saat alhsı, :para aiıyor, §UraYI devlet azası Pctyan buldu. Petya, masanın !anmaktan kat'iyen menettikleri_ remzine muracaat. "' 
kak neticelendirmek istiyor. Küçük "Hilkovo" istasyonunda olarak bulunuyorum, • halbuki başına geçmi§, alt dudağını çi. ni hatırladı, yerinden kalktı ve ı:: Li&e 2 talebesi bir genç. ö!_l~ 
du. MaMntık bu işten polisi tirenden henüz inen bir kalaba ikinci nevi tütün içiyorum, ve şirmiş, burnw1dan soluyarak zorlıyarak "Hugcnotla.r" dan bir sonra resmi veya hususi bir nılJP"'ıJ' 
haberdar etmemiz icap etti· lık, S3yfiye1ere doğru gitrnektey: doktorların, böbrek taşlarına i!-.kambil ka~ıdındruı l:rıro bac_. havayı ıslıkla çalmağa başladı. scde ~ aramaktadır. ehven ucı'..ıtl 
ğini •,avsiye eder. Fakat Jak eli. Torbsı kii.ğıtlarr, portföy ve karşı tavsiye ettikleri Vi§i suyu- ğını n·:ı.kas!n oymaktaydı. Bir nralık Potva'nın: çalıııabllir. (Muhtarcttln) rensY 
buna bir türlü yanaşmıyor. kadın şapkalarına mahsus kar· nu almak için Cebimde ıazla lbir O. başını ÇQVirmeden: - B 21:>a, sen tiyatro oynama- müracaat. 

ton kutuları yüklenen [tile 'b3.ba . rublem bile yoktur. - Sen rnisiu, baba? .Merhaba! ~mı bilir misin? dive sesini 
Bu hususta ileri sürdüğü se· lar::, bu kalabalığın ekseriyetini Biraz sustuktan sonra, 7A.y. - Merhaba ... Ya annen nere. i şitti. · Müteterrik 
bepte polisın kati delil elde teşkil ediyorlardı, Yüzleri yor. kin: d~? _ Öf. ahmak<:a suallerinle ca. Kullantlm13, kUçük bir apar~ 
etmeden mister3 Kotesnaşm gunluk, açlık ve hiddet jfadc edi. - Bunların hepsi müstekreh - Annem mi':' O. Olga Riril. mmı sıkma! diye kızdı. Deve da. yatınz oturnn genç b !r bay; • , 
evinde bir araştırma yapma• yordu. sanki güne~ onlar i<:in şeylerdir, dedi. Ben, beyefendi. lovna ile tiyatro oyn::?.Inak i<:in dikeni gibi yapıfitı: Artık altı lşleı·l:ıe bakacak nna glbl cnnd~ct" 
y.a razı olmlyacaktı. Jak 

15 
• pa.rlaır1yor ve çimenler, onlar şu fikirdeyim ki sayfiye hayatmı tecrübeye gitti, Öbür g-ün onla- ya§ını doldurdun, halbuki hiıli t;· ,,ı.ı.n aramaktadır. Münasip ~ 

rarlarile beni vı:>ndi. Fakat için ye.senniyordu. icat edenler, şeytanlarla kadın- nn temsili Yar. Beni ~e götü~.:'- üc 8'2l1c evvelki kadar budalasın. ''erııccel:tır. (Bay) remzine mu~.;./ 
_.. Bu kalaba.lığın arasında villL lardır. Bu Wi.dhıede ~yta.nı te~- cekler ... Sen gidecek misin? Ahmc.k. terbiyesiz ~uk! Mese- Çocuksuz iki kl§l yanmd& :_.,, 

bahçede yalnız başıma kal • yet mahkemesi azala.rnıdan Pa- vik eden §CY. adam c:ocuk!arma - Hım! •. Pi?ki ne vakit döne. ıa b~ı iskambil kağıtlarını niçin p l.§irme!l!nl bilen, ev hlzmeU ı-, 
maya katiyen razı olmadım. vel Matveyviç Zaykin de 'bulunu. karşı duymakta old~"u hu.su- cek? h · 'ln.t ediyorsun? Onlan ne bı: cek orta ya,şlı biru fransızc:J ;,! 

Röben bizi takip ederek yordu, Bu iri yapılı bir adamdı, mettir. I\admlara gelince, onlar - AJ.ajama döneceğini söy!e . hr l :ı kesiyor~un? bir kadın hizmetçi aranmalı 
Srrtında ucuz bir yazlık ~et ve da bunu hoppa.lıklarından yapı · mişti. p ,._ . k ( C. 13) rcınzlne mclttupıa mora~~ 

Yerde..tx'"ı sıkı soludu ve hav· etya. L7aşmı ce\'lrere ·: J"'. "t ba..~mda rengi solınu.s bir kasket yorlar. Bu, değil pranga. cehcn. - Pak: • •ata.lya nerede? B • w 1 · d ~ -1 d SATILIK ARSA: üakfldarda · .1 
]ayarak yaprakları dökülmü"' K ndi · · ~ o · · · u kagıl ar .senm egı · e- Jll". 

s- vardı . c s1 ter içındeydi. Yü- nem! Bu bogucu sıcakta nefes - nwı temsilde giyinmcsıne di. Onları bana Na.talya Yerdi. ııınanz caddc!l! 1212 numarad• ~ 
defne ağaçları arasına atıl • zü ln.µkırmızı ve küskündü. almak bile ~Ü<: olduğu strad:ı vardım etmesi \c;in beraber gö- Zaykin, git gide artan bir hid. t>a.jı ıJcnız ke:ıarı, önU ueaıt, • ı 
dı. Kızıla <;alan kahve.rengi pan. ~n. bir günahkar gibi, bir yer- türdü, Ak-uEnada orm:ına man· detlc baiırdt: ~o:-u. 'iO r.Ptrcımre Uç kıta ıı~ rff 

N h . · b h ? talonlu bir sayfiyeli ona hita . d en bir yere la§ınrr dunır ve l1ir tar toplarnağa gitti. Baba niçin ie ve ucuz ı;" tıl: lctır. suıt.anııhtnet ~ 
- e ı ssettı u ayvan. ben: bir suretle kendine bir melce. insanı :srdıktan sonra sivrisi. -- Yalım! ~alan söylüyorsun •, ııtı.:nd m:ıhnllcsl çayır~u sol<-1'~ 
Jak sa1:m.-sız bir tavırla ce. - Sayfiyeye h ergün mü teşrif bulama1.sımnz. Ötede. ı;ehird ~ neklerin karınları kıpkırmızı haylaz çocuk: Sen, da.ima ralan mara H bayan F' ... Aı-cana mo,.-c" 

vap verdı: buyurlll'SUiluı7 dedi, ne mobilyıt, ne de hizmetr.i Yar. oluyor? <..övl "' rsin! Kötek atmalı ~en do. Aldırııuz.: 
N ı k b ık . b' k'" Zavkin, somurtarak: Her ""''-'i savfrve,.·e ta.o;dılar... - Bilmiyorum ..• Kan eınclii~. d; muz y:ı •rnsuna! Ben senin - e o aca , c ı ır os J -..~J J J J '" kııbklarmı ı·onarınm ! Aı1a.ğıda rewldert yu.ıJı oı•11"""' 

t b k B. · · · bak 1 - llayrr, her gün g·ı: l r>ıem . di· Y~diğin şeyi bir Allah. bir <lr Teri jri-.. Şu halde e\•de hiç kim. r ' .err e e ... ız ışımıze a ım. < P"t•·a. c:. andalyadan ' "'re atl '.l. K11y11cularmııznı aamlanna • 
I: l d ue cc.-vap verdi . Karın · oı!lunı sen bilirsin ... Ç;a.y İ"mezsin, "iin_ sc .•·o!,• ... .ı"' Co"pcgye ses "'n ı'm · .ı ~ ~ " ·' d . · ı · <l v t+ rıwııtupları ld:nehancmlr.den !P~ ... i ... " · d a.:Ona burada otururlar. bense kil semav .r koyacak odam yok- - Hiq kimse. E,·dc bir ben ı. ocynun u ı erıyc ognı w.a •1 Df": 
- Rohen ! Röhen ! haft::..da. Lir veva. ] d defa geH. tur, bura va, tabiatin O"l°i;zdliltlcr i- varım. ve gözlerinı bab2.Smın hiddett"ll ıarr anı:' rıer ~liıı ..abo.htarı ' 

.ı .ı ,.,- •· d'kt' ıı:ular \ r tıa:ıı 17 den tı0nra ıJld1 - Hayvanı rahnt bırak rim. HEr gün buraya gelmek ni gör.meğe gelirsin. toz t opr ak Zavkin, koltuğa oturdu ve bir k•r;->.ran yiizune ı ı. ıarı _ 41 
Lola, varsın kö:;'ı:ebe~.ıi yak·· iç.1 vakit müsait değil. hem de içinde, bu sıcakta. yaya yüt ii. .. dıı."·ika kadar pencereye bön bön Tri gi"lzjcr. evvela sılt sık kır- ıV 

o tl3 I~ın ) (Gbçmen ll)(Saat 12) . ~ 
Iasm, sen ben imle gel. pahalı. Tu! Siz, evli misiniz? baktı . Sonra. : pıidı. sonra vaşl'lrla. doldu. ve (Cebir Gl <P. ı. 2•> (H. ~~ .. 

Kızıl pantalonlu sayfiycli: Kızıl pantalonlu: - E. yem~ bize kim hazır- < ocu~un yüzii <:.arpıldı . CH.Z.) JO.K.) ( "'-'a) (""" ~ıY 
. t · aat cH.m, fakat içimde H k 'k ten 1 · E U ~ "' .,..... v., n. · ı · a paha r, dıyc ;G - vet... ç ÇOCQgt1m var, lıyacak ? diye sordu. Petya. n~lıyan bir sesle: 

istel::sizlit;e p::k C.lziyen b ir e<>kt i . .$eh irden istasyona kadar diye içini ~'Ckti. - ıBu. gün yemek pi~irilmedi. _ Sen. niye danlıyorswı, de- ~~!~ı:;\~!~~K~~> <~~> ı" 
his vardı, ko r. _dun karem. - yaya ~-d~. araba !izım, - Umumi~ ikrah cdiyo. baba! Allnem senin bugün ııel. di. :\'<!'den bana musallat oldun, ~ 
lık içerisinde keşke kadar g~- sonrn b ilct 42 kapik.,. Yolda ga. rum ... f?inıdiye .kadar nasıl .sağ miyeceğini sanmıştı. onun ic;in ·cudala'. n~n kımse' ye ~...:kunmu. l:IA"llan Y.) (Kardc§ler) <1

'· '-
- .. 'al di . t ~- rak t " ld' W • • , o· V'I< uv (35 Aydoğan) (27 F.G.) (Krısaıs-..-

dişimi:zi ve bir kazmayln dö. ı:cı.e ır, kcn ru u~nuya · ıı· kalabi ıgnnım şa.şıyorurn. yernex pi§innedi. O. , f!R Kiril_ yorum. yaramazlk etmiyorum, ,.,.._. 
- kadeh vo l!ra içcrı:Jin . Bütün bu!l_ Niha>·et &ayfiyeliler, kasa.be_ lovno. ile orada yiyecek, · a· ı · h lbuk' t:M. Y 26) CS.P F.A.) {Y· :a> 

nüşümfü•ü hala hatıdarken <>.oz ın ıyorunı.. a ı s en... (İ§ An)an) {İO§D&t){E§fm) <ıı-:r..-la r. ilk bakışta ehooliniycts iz ya geldiler, Zaykin, kml pmıta_ - Tc.~kkürler ederim, peki Beni a7.arlıyorsun! Peki s.imdi be .I"". 
t itriyorum. Bir çek defalar bir şey g ibi görünür, fakat bir de lonlu adamla vedalaştı ve kendi sen, ne yedin? ni niçin azarladın? (Muhnbe:-at) <Fevk&IMe) (T.I< 
uzaktan köpeğin hc.vlayışla· bakarı:,m bütün vaz mevsiminde evine gitti. Evde ölü bir sessiz. - Ben, süt yedim. Benim irin l"".-..cuk. bunları öyle 'kanaat tEmeklJ) (Mine) 

· · · 'h' lrn ı"ır ı· yu··z ru"ole'-·ı· b·ulur. Temiz ha. lı"kle ka~ıl ... ..._• Yaln- sı··....;...inc altı kanı'klı"k su'"t aldılar B,..;ı..a yv rını ıçtbi' gı ı o u~tum. "' J ~~ ~.... .,, u '"" • ,.,. ' • ...ı.., • verici bir sesle söyliyor ve o ka. 
_ Röb~n hi'la havlıuo'l" va. tabiatiyle baş b:ışa knlmak, ~n vızrltısiyle örümceğe a.kşa.m sivric;ineklcr niçin kan emiyor. dar acr ağlıyordu ki Zaykin, u-

_, hoş ::nem:a.rahı.r. elbette dalıa '.'t!.'""""'°'i olan sineğin feryadı işi- lar? 
Jal'. ~- tandı. • f-:zla der , aksi.ıi iddia edecek de tilivordu. I'encerekr, perdelerle ~ykin, Jnırşun gibi bir "eyin 

- Besbelli köstebeği ya · ~·lim, .. Falı:at bizim memur ma. kapan.tm§tı, bunların arasından. . birdenbire bübrel:krine doğru "Sahi ,iben n~çin omı azarlıyo.. 
kaladı. aşlarnnızla. kendiniz de takdir solrnaia yüz tutan sardunyala- indi~ini ve orasını emmeğc baş. rum", diye düşündü. 

Bu ses SC\-'İ.ıçli bir se.,e 1 ~ı.ıy~ll'Ursu;ıuz.'. ol;u:ak ~yler de- nn c!c:.ekler! J:'Öri.llınekteydi . Bo. Iadığmı his.qetti. Bütün benliğin i Sonra, QOCUğmı ommunn do. 
. ~ ld1r. Çunku her kapık hesap_ yas:z taht.a duvarlarda, c:ıtalann öyle bir hırs, teessür ve acı :uı~. kunarak: 

be .L. .~y~r.. . .. .. ,: . lwmıstır. Dü..c:;ünmcden bir ka- ,·:ınrnda 8İnekler pir.ekliyordu. l"dr ki o, ~~lükle nCfe!! almağ-s. - Haydi, bavdi yeter! dedi 
Bu & • .crı kop,,~ın o. kelı pik harc.-ısm, sonra bütün gc'<!e sofrada mutfakta. yerrK?k oda- ve titrcm~c bn..<?htdı: yerinc:len Kabahat IY-nde Pctya,,, Af-foo~~ 

haviayışı takip etti ve bu ses gözüne uyku gimrz... Evet... sı:ıda kimsecikler yoktu. Aynı fır!amak. aiır bir şeyi alrp yere s~n. akıPt. uslu bir QOCUksun, 
en sonunda b·r rntırap hayk,· ~1:1· ~yefendj, ~tıalh~izin !~i· zarr.anda misafir od3SI ve yemek ~arpmak ,.c küfretnııck arzusi\·. ren seni ~k se'•iyçmım , 
rışiylc nihavetlenrll. J. k ·c nı1~1 bı ,n:ıel\ S:E!re!1~~ natl deJı.1hf!l• r51 t -ıu ,·nzifesini ~fü""n od..?.d • iç lavranı:yordu . f akat o ancfa . (So nu 'J:<rrW) 

ı ld c; .. , 1 1 .. • ~ ~ nci"' 1kı bın ru:ı.>ıeye yakm bir Z"vkin. l>tl<'G:·. :ı.ttı v:ııır. ~r o~: J rloktoriarm kf'..n<l1sini lıc-yecaıı -
ma :eoy:~ u, • •t '"ı.ı • r .ı • '.> • • • ··nünden fn~ mı f!:Li geç ,_ _____ ..,,.. _________________________________________ ._ ______ _. 
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