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şefleri ne 
görüşüyor? 
A 1maılqanın ı 

""' 1 

geıli bir cephe ' 
uçn1ası 

ihtırn.ali 

Ve bu 
Vaşın,ıton. ;:f) ( A.A.ı - Ruz- .. ı 

veJt, Beyaz ev önünd .. fa llanan ihtimale .Q'Ore 1 
bir kalabalık kar.şısında radyo ~ 
ile yayılan nutkunu süy:emigtir. Harp malze.ır.eai tevzii 

Halk. cümhurrcisinin milli ı ı · d"kk te 1 ! 
Noel aiacını yakmak idn düğ- mete e erı ı a a ınıyor, 
nıeğe basmak suretiyle yapacağı • , .llflngt.«m, 26 ( A.A.) - Böy&er: 1 
hareketi görmek üzere oraya lngillz - Amerikan konteraam 1 
toplanmış bulunuyordu. "Büyük strateji .. tl.krlnl ortaya atar 1 

Ruzvelt , Beyaz evin cenup re- ıten belllba§lı iki mesele Ue meocuı 1 
vak.nda yer almıştı. Yanında görUıı.mektedlr: 
ÇörçiJ bulunuyordu. Ve bütün ı - Hitıer tarafından yem bir 
gözler ona bakmaktaydı. cephenin açılmast veya yeni bir ııe. 

Ru.zvelt, önümüzdeki l ikinci. tere bqianmas. ıht!mall, harp saııuı 
ki.nuıı gününü dua günü ilin vuifeırlnl görme11l dAha muhtemel 
etmiş ve mazideki günahlarımız- teJA.kkl edilen salııı.=r.ı. göre, muna • 
da.n dolayı af dilemek ve gelecek llip malz:emenir. t~v:r.i!nl icap ettıre. 
günjer içın Allahm yardımını is cektlr. 
'temek il7.ere bu dua gününü tes· 2 - Bu harbın sevk ve ldarealnde 
bit etiğini söyledikteIJ 80llJ"8. ~ıca alAkadar taranar, yant bir· 
§Öyle devam etmiştir: ıeolk Amerika, BUyUk I:rltanya Rus 

Amenkada samımi ve dürüst ya ve Çln, en büyük ,.e acil gayretin 
J>ek çok erkek ve kadın var ki, evvelA. HlUerl mağlilp etmet• mı 
bu :-Joelde kendi kendilerine şöy. matuf o1muı ıurmgelecelfJU, yanı 
le düşünüyorlar: Harp içinde, iSnce Ruaya ve Orla§&rk cephelerile 
döiüş içinde olan bu ıztıraplarla metetıl olup Pulflkteki J apon taa. 
\1e ölümle dolu dilnyada temiz 1 Uyetlerint iki.net dereceye ml bırak 
bir ruhla Noel ağaçlarımızı nasıl malt icap edecettnl kararıqtmnak 
)'atabileceğiz? Nasıl toplaşaca· mavkilDdedir'ler. 
ils ~ Allaha nuıl tela.bet ede- AnMrrıtan meldlllert. PMUUctıe 
ceğiz? Namuskir befjeriyeti ona merlka yarımkllnllSnin lıaJ&U ebem. 
hücum eden düşmanlara karşı mlyett ll&ls müdafaa noktaıarma kar 
.u&hlandırmak giıbi acil vazife· fi acil btr tehtllt mne1.1t olrnadJll 
lllizin ortasında velev bir gün mtltalıeumdadniar. 
için olsun, velev Noel için o) .ıazı mahfillerde mwcut olan kL 
awı nasıl durabiliriz !sanın do· "'tı3ate göre, 80n zafer i~ln h&yaU de. 
iumunu kutlamak üzere sulh ğilse bile <:MmmiyeUi bir nokta tef. 
11enelerınde olduğu gibi kadın, 

b · taraf kil eden Si.ngapurun mtld&tauı, an.. 
erkek dünyayı nasıl ır a cak müttefiklerin tekmil hava. kara 

Şarkta bir ıava meydamna yağan bomba yağ nuru 

koyabiliriz. Kötü bir Heye karşı 
koyan dünya.nm h~r taraf mda ve deniz kuvvetlerinin e.ıbl.rlltl 111!1.. Bir müddet evvel köpril altında , Bugün iki.Del asliye ceza mahkeme. 
&ontlan ta.bil ve ~mılmaz SU- yeıılııde temin edllebllecekUr. Viktorya isimli bir kadma alt olan dUk ' lllnde yapılan duruıma sonunda Bo. 

5 kuruşlu k sandviçi 6 
kurup mıgr rcnr 

45 lira ceza J&dl 
Dükkam 10 gün kapamyor 

aller bunlardır. Slngapurun mUdatauı için fi:mdl kAıı.da beş kuru§a satıımaıı: icap eden tos 45 lira ağır para cezasına çarptı. 
Bu sualleri sorarken ce· lik azamı gayret sartodllmesı hu.ıru sandovlçlerf altı kuruşa so.ttığı ihbar nlmı§, dUkk1nınm ıo gün kapalı b'I_ 
~I da biliyoruz Silah ve sunda hiç değilse bahriyeliler ara • 1 edilen tczgA.htar Boğoa ve Vlktor lh- r11.kıhnasına karar veril.ml§tir. 
harp "malzı!tnesi hazırlİğmın ya• smd& :tlklr b!rlitf mevcut gört1Dmek UkAr suc;u ile mahkemeye verıfm~ler. Vlktor · ise, satıım yapıldığı sırada 

Baskı va 
Verirken 
Hong-Kong 

düştü 
Akşam 

aats beş 
buçukta 

lngiliz 
garnızonu 

teslim oldu 
Lonılra, 25 (A.A.) - Röy 

ter ajaneı Tokyodan öjreni
yor: 

Japon umumi karargahı 
bugün Hong.Koııg'un alındı 
ğını bildirmiftir. lngiliz glll"* 
nizonunun saat 17,30 da tea. 
lim olmumı müteakip saat 
19,30 da mubuamabn tatili 
emrini vermiftir. 

ita iv an 
teblilli 

Aiman 
eblJl!I 

...... ıs (A.A.) - Alıma Of.ti 11111 
............... tıelılltl: 

DUn dotu cepMaiDde muharebe fa. 
allyet1 keaU olmqtur. Oepbenln mer. 
kez kealm!nde SovJet taarrmılarma 

k&r§ı yapılan mlldataal&r emumda 
kolordulanımzdan birine mensup kuT. 

IUbaşmda ve öt.esinde bu millet- ~~ oe,·amr ı acı savfada dl. 1 dUkk~dıı. olmadığı için beraat etmlı. 
ten beklenen bir başka hazırlık ı--- - - · - tir. 

var. Kalblerimizi de hazırlama· ] Boğos parayı ödemcdlğl takdirde \ahf1t katarlan hava kuvwUerimlZ 

~hı~ız ~~iy:: 1 ( r. Ün Ün fil on o S I 1 ceza.111 hapse tahvil edilecektir. ~r;;:~nı~ •trr surette hasara ut. 

Ve kalblenmızı .~ ve .ıztıraphı.ra _ ~ • - H d Deniz harp kuvvetlerimizin uzun 

:r=::~!r~:ke~~~~~ Pastdı ... r Hortııı;nıd,..' ı atay a :::~ıbl;~:~:~k::.:st~lu~~ 

veUer Sovyetlerln Zl zırhlı arabum.J 
tahrip etmlflerdir. Sava,, Stulca ,,., &T 

eı tayyareıerlmbı cephenin merku 
ve cenup kesimlerinde dU§man uker 
topluluklarmı dağrlmlflar ve }ler .ıpnı 

ta mensup d~ao koll&rma taarruz 

etml§lerdlr. Kikvin doAumnda ve lılur 
ı:naosk demlrYolu llzerlnde birçok Rua 

nü gereği gibi bütün hatıralarıy- ._. f ~ a muıl•rdır. 
le ve bütün manasiylc görilyo- lt Afrika §imalinde ku\-veUerimlzl.n 
:ruz Vaun: Bir Muharrir labUecek bir tatlıda. i~ra( edilme • a ın . bareket.ıer! metod dahilinde devam et. 

100 senesi, be:ıcil hedefi h~· H ı ·uaım• tJne niçin izin veriyor! Un büyü! • mektedlr. Alman .savaş tıı.yyarelerl ,.m··esseseteri yrl:mak olan mag- AN put& ? · lerc ne kadar lizımsa pirin~ unu 
u "darccil in gıri§tik.leri bir Herhangi bir pestacı dilkkinı- da ~lar J~ 0 kadar lürumlu d • S!renalkte lngl\lz 'motörlll arabalar ~ h.Jtin milletimi7.e yük· I na giriniz: Bütün 8Ö9lert ve btttibı bir gıdadır. ÇocukJann hakkını bü. m a en l toplant.ılarm:ı taarru7. clmlı ve btr 

lemi$.ir Bu idareciler jstiklile Şeklllerile pastanın her octldbıl, yüklere yedlnnek reva mı! Fat&te. , hava meydıu•ıncla bu.unan tayyarelere 
qık milletlerin elind~n asırlar ~. ~i.k~~uıı, f1&t.ıklı· se gelinee. ktlçttlttn de, büyüğün Adanadan verilen bir' habere• göre, tam lsabet.ıu kaydetmiştir. 
-.rfmda zahmetle kazanI.Ulllli tıDU, bademlııını, eo\·ızlltdnl bul1!r- de tıaolıea gıdalanndan biri budur. Hatayın AkıJiı köyü topraklarmda al. Libya kıyııarmda bir dU§man muh_ 
hilrriyetleri ~ek istiyor .. sanuz. A~ bir tane Yeylaız, Çok defa ekmek yerine bile ge • tın madeni olduğu anlqllmı§tır. Bu lfi rtbi btr Alman denlza.Jtuıı tarafmda::ı 

İngilizler 
Maıezyada 

tutundu 
Batı Kıy ıs ında 

65 ktlome re 
geniş iöınde bir 
cepne boyunca 

Üstün Japon 
kuvvelierıne 

karşı 

BOtOn 
kuvveti le 
çarnışı-

vor 
---0--

N~. 23 (A .A.) - Slrıppar. 
dan .Amerikan ajan.ıılarma btldlrDl -
;vur: 

lnglUz kuvvetJer:l, llalezya.nın batı 
mhllinde 65 kilometre genl§li#inde 

" 32 metre dertnliginde bir cepbe bit 
makta, !azla me"YCUUu bir kuVTetıe 

taarruza geçen Japoıııana aftr kayıp . 

lar verdirmektedirler. 

AJD.J ajanlllar, Japon mu.ademe 
kıtaıarmm S!ngapurun ffO kilometre 

p aHndekl lpohda lDgWz lıatlarmJ 

JU1Q&k t.e,e bbtlıılle bel§ yere ta,aııı 

.,. mttraıy6s ·~rtn· karp Uftllle 

.,._~ olcliı1tlanıu bildiriyorlar. 

Ruslar 
Kalinin 

böl""esinde 
ilerlemekte 

devam ediyor 

3 Alman 
tahu,-u imha 

edildi 
Motıko\ ... %5 (AA.) - S0Tyet it-. 

yeUerinln TUla bölge.tııl temtıdea.. 

ğe devam ettiklerini PraTI!& ,...._ 
yazıyor. 

Aynı gazete iZahat vermeklıl.m 

b!rçok kalabalık merkezlerin :ııulden 
tıpı edlldlğlnl bildiriyor. 

"A" keaiıni ctvannda üç Alman 
la.r 1941 aenesf, nu.a.nmmia kıy ı etıkllerfndcn ~ ~ farlWdır. çer. Halk için bu kadar lüzumlu bir tetkik için lktısat vek&letl Hataya ba.tmll1lt§tır. 
rnet taşıyan geyleri konıyabil- İster lısyretle, ıst;e,- mıemınmı. gıda maddMln.I pasta gibi lüzumsuz İsviçre!! bir maden mlllıendlsi g~er. Alman savaş tayyareler. avcıların Pravda gueter;i, Ru~ann Kalln!n• 
ınemiz için dünya. harbini ka.uı.n. :retle sorunuz: bir tatlıda ziyan ederek fiyatını mlşUr. Bu mO~ıı Akıllı l<öyürıUn 1 blm"yeııind<3 llaJta adasmda Valcta bölge.sinde clddt Alman mukavemet· 

taburunun imha edildlğlni yazar 

ıruımıza yardım etmek Ü1.ıe?'\! - Hani put& )'MAktı! ylhme)tmek doğru mudur~" yanmdan geçe• çayın kumlan arastrı- j ıımanı tesislerini gi.lndllziln bombardı. ne rağmen terekkl etm~kte oldukta 
"ençlerden olduKu, Jtibi ihtiyar"' PMtacwMn !IU cevabı ailtC'alaeıuz: Elbette -doiru değlldlr. Paöt.a.yı da bulunan ince altın zerreleri tızerlo 1 aıan -etmlelerdir. rmı il!ve ediyor. 

laroan da cesaret ve azim bekli· - Efendim, unla J*'t& yapma'11 daha ziyade refahlı züıtıre)er alıp de tetkikler yapmış ,.e örnekler alml§ ------------------~~--~----~( 
YQMemıekete karJI olan fcda.lairlı • y~ Bunlı\r ne ile yapılıyor! :=... bal~~e:i:~u:na h~~~~: !:~ ~::!a;:.::d:0:8:d::ı:.. E k m ek t ı· yatı n ı n 15 5 a i n m es i ~. hürriyet ~na, ceeaı"e • - Pirinç Hİie, lıİNZ da.. pata. Cldulcbr. Balı vakti yerinde Olan • üzerinde çalı§malara ba§ı.ımqıtır. Bun -

tiınlze menrmız vardır. Fakat AL tesle! .... .,.ıuız )"a§l1abllirler, çocuklar dan sonra Kırıkhan ve tekeııderun B . b ıı · 
lahm yardımma mazhar olursak, Eter put:aabktan ilim an.byor. pirinç UDU olmadan gıdalanm ala - topraklannda incelemeler yapacak" l ~ •• garın e l 
kuvvetimiz her yerde bütün insan· sanız bu cev ... inu mams gtlç o- mazıar. o halde pastalarm yalnız tel1tlklerl neticesini bir raporla vekl. 1 u.., un 
larırı kuvveti gibi daha bilyük bir lar. Sırf pirinç aouna n patatese llllla değil, pirin~ • unilc , patatale, ıete bildirecektir. ı b 
te&ir kazanır. Bu iti.barla 1942 se ~ eski put.alana tadau vermek hiç cııevlale, bademle ıW.... yapılıruwa l k 
?Jes"nlıı ilk günllDU geçmjşteki gil- de kolay lıir 18)" dejlldir. İçinbe da yasaklanmahdır. Daha doğnısa O rta şar K 1 o aca 
tahlarmrz için af dilemek ve gele. tliphe dUşer: "Oalit., dersiniz, ba PMta nev'lnden, lbtidai maddesi 
Cek gü.nter için Allah tan ya.rdun is- majua.lar De yapıp yapıp OD baht- ltalJon gıdasını ~kU eden her lüks 1 n Q 1 f I Z k 
~";!!";..d:U::l':.".:= ... -: ~:,.!"""" ..... dun :..~ • ....:=::.- ..,,,_ Ko m u tan n ın l Ekmeğirıçeşit ve ceşn·s değişmivece 
bu fa.kat halda-:ıa kuvvetle güvenen l'aneclellm ld bu ~ IJbndl öailmiz kurban bayramı N 1 tk . 1 ~ koruma 'erıtslDln kaldJnlaaut B. M. MM1'8ln4e ~ edl!. 
bir millet olması fcdıı.karlığa me • babmmm. BildliiJalz puta yalnız ve Jllba!ı... Haydi ha dini gtinlerin oe n U U 1 ..... oldlltandan ekmek ,.e francala fi~ 1 ku~ uamlı,..PY 
tanetıe tahammül etmesi ve hür • ~ anmulaa ,.e patatesten fi• ytlzUsq)'U hllnnetlne, son defa ola• 1 .Jlldh'f7oruz. 

liyetin ve ban§tn zefer.ni teminda p~tır. Fakat böyle o1dapaa rak, herkes doya doya pastasmı, 1 Kahire, %6 (A.A.) - Ortaprk b&§ aw&emiz ç~1 lllMl.te kaclar '\il&yet ve ~e &ehmt= 
l:eeu.r olmam için on'IUl bize yol inanmak sizin hapetlnizl mltır oöreiiıU, tnınblyeslni yesin. Fakat rumııııdanı general Auchlnleck, Noeı .:mlı .. klenmekteJ'dl. Bel~ toprak mamuUert oft91 IAzımırel• ......_ 
&iSstermesine muhta.cız. nu harpte mı! Derhal fUllD dÖ!fÖDtiralbllz: ondan sonra, bu gibi lüks gada I mUnasebetile kttalanna hitaben yaz alauilanhr 
en kuvvetU alll!ımm, N'lcl günü ''Tevekkeli delil. 80ll WD&lllarda mllddelerfade tam IJlr milli perhize dıgı kMıa bir meajda diyor ki: ı teri Fl,..t ~ bill'OID mılr pili' pime& tıoplananlc ,.,_ .... h" 
r:ın.- b "- ötckl ...ı;...ıen1 bü .. ı..a-A •-•- .-.. atan -" glnnellvil. Bu memleket ..... ıı.ı-'-- Almanları ne kadar ç&buk aeneır 111 -

""' Utwı fiu;AM en ve ..... '-!( na ve pa._ PJ ı-. ' ·-..:..:ıı.. ı...a.. • mah~J .. ~· blrlblriume hakikaten aeviııçll bir No kararaıı tehre ltll~ktlr. t1lıı ~teki r "mizlcrden de.ha faz'a tıelfp darayor. Eter lıtUdimet...,.. '~ • --u 51 ~ ... , ~gun w eur Ankarada ekmek fiyatları )'Wlllclan itibaren 
13 

lmnş, it '* em•• 
ifa.de ettiğt insanlar a.rı-ındalti ri ihtJyaç madd•lerinln iııtlhWdlli 81 "• haUma ekmeği, salonların pu. el Te hak!.katen mesut bir yeni aene geldlfl t.kdlnle U,5 lalnlta olarak •tdacıaldlr. J .. 
lr~eelJt ve vakar inancıdır. Kin aza~ WiJona pi.rinı' anana tuıadan kat kat tistlln lıir ihtiyacı yt o kadar çabuk temenni edebiliriz. 
~ne-"" 2 nd •yf!IM ,..,. '"'1""f""'i11 . ..... dlıl tiMm ._... 6elnlQ eden ada JUdcleleıddlr. O hal<kı, ileri.,. 
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Bir, iks nokta - -
Bu f .yat er aberliği 

neden? 
Nezle ll:ID lıf naca mmm lııMll oı.. 

dn; ecmM, mt'mlet. lmlzde lm:ıl cdL 
len bir clıısl gundı-nnlt .. gtlz.el! Böyl. 
it) blr iIAcm 1 enfil IAbo.rntuvarlarımrz:.. 
~ yapıl:lı &mı gürtıl"Jrten d.:ıbs b~< 
':Vk olabilir nti '!' 

Bir ebenin vakitsiz 1 

müdahalesi yüzünden 
Kanada 1 Bir gebe kadm istanbula 
Başer ekili 1 

• ·ı· · 

MAHKEr~E SALONLARINDA - - m .... .. 

Bir Kız Kaçırma Davas1 
- x..m~.. Şehriban,, O'l'ııclWln !. .. 
~but n,silye t:ördıinaU cc. 

ra. m:ıhkClJlefillltn tlnD.ııde~l l.'"&b.bahl< 
birdenbire :kan;ıtı ,.o ev> lo\ ln:.a -.,..y. 
to, ba;,örtUJU Y"-~ bir lcıdınla, fil~. 
DJ3.Qca,, beyaG t.cnll ıu y~Ianna 

gostcron genç bfr lu:r., ulrusmdıuı da. 
pi pıırdösWQ, L~çl lnhlth lıtr dell'ü'O. 
h mahkemeye ı;irdller. 

Eb, u kadar oı.a h~uluk " r 11. 

rı>.mı;>;$1 ll('lQCU OOCQ~ yatuWın ' o 
t]ab..rlbaınb bember kaı'a.1 :-. ı;Utun. 

- Bildl..,'ln bu kıular mı'f 

-~et. 

- mm kaç?1'1111f ~ 
Şo!i.'ibıı.n hıuıım 't 

1·aıı:m~ hlr ılOl<fn rnrı llu ıın~ ;ser. 
ı. ve yab:ınrn n~Rert ıuı:~racb'~ flyw.t 
bcraberl!~ln n ıllyeeı.·ğtz~ anında iki nazırlı i getm uken 

Otta~ .. !4!8! ,!_ttl..... Trende doğum iztirabları 
()sman· -411 delikanlı suçluydu. F.

JPJ,oeyl kaçırm~. hir mUddııt mindo 
ab.koymn17ttı. Blli.hırc mali :achııın M. 

1t:ıuneı, ol<tu#'UJıu SÖ.l \l"Ql.I u.nt.'.11• '"· 
ıun hııbaslle an:ısı bu~ nı .ıı olma • 
eıql&rdı. Şlmdl bem tnz, bem de nn. 
~l keot!GiJıdcıı d~va.t)n·ddar. Ml.lha.. 
lı:emcnln ocvı ''l<ı:ırrrrn.'ll~ \'C fiCh\'l't 
talllflilo yaıııoda almoym • .,,ı.:.,dı. 

- Oırman. nah l1l ddlkanlL 
nwtda.n soua eis uıl)ddeıumnmılye 

vcrUdJ. ll~ moavlıı.l IJpıl -

nellln rfı'-3«".n Osman• annMl ve &ey. 
7. J De teszcslnJn evine ~ittiğin!. kızı 
na da bakl geılmem\.J oldutunu. bin&. 
cnales h orta.ds, OSlDlllU mahk6m ede. 

ook bir delil bulunmadığ1nı Uert ııure. 
rf'k oo!Ilıanlınm bl)raatiıü lıstedi. Du. 
rusnıa bltmı,,tt. llAldm, Şdırlban& acın 

Avnıp3d:ın gl'f ltU~!.fü bir tüp nez-
re UAcı, 11u ,;e ba muran.-ıl' d:abl1 elli 
kuru&! FW.nt l<cndi memleketltclzde 
t;:u.ta m:ı.sMLllar ruf cdllerel.t ya.. 
pıldığl b:ıt.ı .. nyın tUbe n~m dll ktt. 

ru, ellm7 K:ıldı k1 fhtrl.nc l llP~tı. 
rrlan bir ctJkctte bu fiyatın yalnız ts. 
tınhub malı.~ old :u da kayd.lı

~11 h:ıldc, nıı'M'U rto "'• yaJuıt \'ıus VQ 

Iı.aı'St& :t.) nı lllh'ı cUI lrunı~n da n1JJ... 
nı •l at'alıl:ı.r! 

veklll Mnkenzlltlng, re!D.katlndo Kn • 

n:ıda bllh~ nazın Maedonllld ve ınil. geçı·rerek 
.11 mUd:ı.faa ntıJ:ln Rallston bulundu. 

~~~~;;:m.::; ··· Bakuköy doQum evinde öldü 
Bugün tehrimizde gebe bir kadın kendiıine vakitaiz mü· 
dahalede bulunan bir ebenin hataı1 yü:ıiinQon feci bir 

auret\e ölmütlür. 

EmlnenJn bl~ d.ıı. b<>basl \C aıı.-ı.sı. 

nuı l<orlrusUc Osm:ı.ııchn cl,J.\'aC'l oldıı. 

ğu belliydi. Zira a.m.:b blr ynıundım 

dura.:ı dellkanlıyn bnkı3 or ,.o ~ Uzü kı. 
lAl"llml< ~~mı önUı·" lğlyord:ı. Halin. 
ele b:ıkışlanndıı bJQ d d3\';t ıl:ı.rıı hn;ı 

blr hnr.umet '\'ç ldn eseri ~·okta. 

Şchribınn: 

- Davacıyım. Oe-~ Tm'llmeelnJ 15U. 
) orunı, ıJedl. 

ı· 11 m:ı.hna hllyllk rağbetin J(%\fü 
hir b:ıı;u l,>e11 de nc:ıb:ı ucuz olmaSJ 
d ı;n Cl!dlrf Yct<A yanlış nu cJ~il. 

ıı ı. onn.:? 
&.."\ so~ D.\Kt:KA 

f EN S( ;,= UAl{IK.t\ 1 
Küçük Uanlar Kuponu 

(llu 1..-uponu t>.klOOl'~k gunderUecct· 
ıı; ~ve~ wrmo U.:l.nln.n En Son 
I:>.lkU:3da p:ırıı . nl"'<rt'iiiJCC'Je!•ti • Ev. 
'cıune t~lılllf t; ınd<'retı o!<U.)'1lcul&nn 
bah!Uz knlmak llzt're mrUı adroslerl 
nl blldlrmeleı 1 lJzr.n.) 

Eıılenme teklifleri: 
:r. Yq 44, ı~ lira kaunçlı, serbest 

meslek sahJ'J', tah81ll1, 11 yaşmdıı blr 
oğlu olan bir bay, uysal. tab&lli, be.. 
raz, gU.zeı. uzu:lea t>o•· .<ı. ıı~U. 3().SS 
~larmda bir b:ıyln cvlm:ımok l.Ste • 

~ktedlr. (f"tarl rcm::i:lo mUrııC33t 16 
• noy, 173 kilo 62, buğday, renkli, 
lgalı styab çtı, Q.n!~ıırmted& tıp 

alıs11 cd•n, aynı znm~'ld~ bir mllcs • 

lt'SCde tal1ıı n vr. b' .. "U d raa:ı r.: 1 
l"Uln b r ~::lt tmıd!Jıe :rı;un bır 

bayanla evlenmek late:nekt.edlr. <Sa.. 
t) romzl:ıe mtlracaat 77 

Roma, 25 {A.A.) - ••tt.nlyan or.lu. 
lan umum! ke~m li71 numara. 
lt tebliği: 

00,,man gcrld(ll s<:lon yeni zırhlı 

kuweUcrinln b!.maye-'ite Bltısaıi Wl. 
~esl:ıdo Cebel tepe.sine ısrarla ula.ama. 
fa. ~cıcbbils ctml:tır. Bu t~bbü:; 

mihver makineIJ U1men1erl taraflndruı 
pUskUrtuım~U\r. Alr.1an :ı:rrhlı bkJlk.. 
ler!Dln meTZll obruk y;ıptıfı ~üılı 
taa.rruzlıır muvai'!aklyctlo n.ctıcclen 
mlşUr. Slltı.hlt t!.r& balar topıa.r talı 

rlp edilm.l" bir ço..'ı: esir a.ımmıııt.ır. 

Solıum ~ B&rdlya ~l'Dlzonlan lıU • 
eum edcD d~tılllll mllfrutlcırlıı1 Zil.. 

:'11etıa çckthnc~e mecbur ounı,,tcrdir. 
Merkczl Akdcnlzcle. 10 illtkll.nunda 

deniz J..'Uvvctlcrlmlz tı:uıı.fmdan batı. 

nlan ~marun N pWn kru\~l11M 
ve bir muhrilı!no mc118UJ» mUNt.t.ebl\t
tan bcu;ı.11.n kurtarılmı~tır. Almıı.n ha. 
v::ı. tO§ldllert mllteMlp dalgalar h~iII. 
de Malta ada.ıunm liman ve 113kert ~. 
m:ılerlnl bon:ıb:ıl~l3rdn'. Bu İe§kllin 
avcı tayyıırclcri Ud Harika.n tayyare. 
fil dıı,,1.lrmllşlerdlr. 

iUJiliz Amer.kşn şefleri 
&ııotararı ı nl"J t-nytada 

l<>d'r. Muhtelit cephe? r, g~ barp 
garc, brr tıı5ıgc;ye bir b.ımand&u ay. 
te mlll'(!}:\l F tevtl\ ~.n-rı ba.'.;'ku. 
m:l'ıdanlr~ benz r bir kum nds,nhk 
lhı4ıı.sını mllmkUn lrrlmıyncak derece 
de birlblrlndl"!l to.zla uuk o!Juğuna 
nlı:na.sı tcap ctUı?l mUlalea olunuyor 

Su bld :ıe ~t:.rdafmda ~lıltıt: Gedin m.ot'ga knldmlmunsa ınzum gijr 

Eınine de o.nnesi ;\bl ~Yle41. ıc.eıs: 
- l'cld ıuwı.. dool. eecı keo4.lp kaç 

Dl :n~ 

Ch'!lç b."IZ im.ardı veı 
şeh~e Dll:ı:J.yet bulaıuıttıt'. mUftUr. Osma.ıun ııı<U'J>U u g~cn (ll!l&ı.:odo ~rı. 

pılmış. delikanlı Jo;ıntnı·~1 ~ııçımıııı.'lı. 

tnu, t.öylcınf~: 

- Jbyır, dedi, ben k~un. Bml 
:r.orla. ot-Omobll-0 bindirdiler. Teki~ l\Sgıı &nıtoy 1aı.ıum. --.----1-t-ln--D-D_t_ll_D __ 

da. ot\u'an 30 ya~l:ınnda Saflyo. bof &'.il 81.'f _ ııu s~:ı dC'llkanlı. blrclcl\blre :re. 
rlul!cn frrindı, coblnıien blJ' totoğriıt 
rı ;:amralc hikl.ıoo ,·rrdl \ : 

ovwı kocıuıı::udu ~be t:ıltıU§ ve kcn. 
di!;ini bu xaı.u.m e\ıı<l$ltte g&tennek 

iırt.etnl§U:r. ôlttDildJt\UO g6ro 8afi 
yeyt ıxıu~ ett-..ıı ebe. haQz Mbcbl 
anls.şıbnll'U l'O ,okll tt~ b1J' 
mU:?nllalo ya.pınlf. bu mUda!ıal-i neU. 
ccs!ndc: kadm bl?'d~blre buıtalaııro~ 
tlr. 

S:ül;ye.ıılıı a.trabelan ve doatıo.n 

bu ,-azcyeu görU.ııc. dı::..rls~ doktcmı 

haberdar etml§l r, ~vallı bdını mu. 
ay~e e<ıo:ı dolıı~ lttndlllbıtn l:ıtaııbul 
da. blr butazl~ kıldınlmam ltızumu 
rı.u blldlnn!;tir. 

Bu tavsiye ~rme Saf\ye heme 
trene b!ndirtlmlf Ua.ttkl :tıu~ 
xı. yatmlms.k Uzo~ yoıa ~ıka~ 
tir. 

Fakat kadm yald:ı §lddeUl ~dıu 
ıa kıvranın ta. ba~lam~ ~ludtö~ 
geldiği ı:uıınn iso do:Um Mt!ittl!l ken. 
dbl göetenni§Ut'. 

Bu \~"et tll;crln lb.sekl hl.ata.ne 
sl4o kadar gitmoaln !mltAnı otmndt 
(;ı dti§Unülcrek basta R'\ktrköy fstu 

yonunda trend<ın l.rıdl:il1:r~k Daklrköy 
doı?tJıu c''ine k11.lı:!ııılml§t\r, 

Baygm bir l)'t ide olan Ba.fıyoye do. 
ğtı.ır.evl.n® hiçbir twY y:ıpmak imkA.n. 
olm:un~, bıçare ka(i.11 biraz sonr. öl. 

.. 6:\~tara.ft l ad .. yfadH 

prensiplerini telkin ve anlan tatbik 
eden düşnuı.nlara ktUll be~erl se.v. 
~·~ olan imıuıtrMtız slID olluıık kul 
lan;Umı. 

- E\-vcl~ .-eııdts• 1 nll :-sındm bte. 
cllm, \ermedller. Bcın.ın Uzcrim.• nnn:-ııı 

I•• tC'Y7.61Dl ]\-mTI ovlne )Ollt\.daıı. E. 
mlıı:! onlara. bana knç~'< t tea.lğlni 
sö:ıcın1 .. , ıuı.ncm d" rıın ol.:ırnk ~n. 

dlslnl nlmı~ tc~zemlıı C\ lne ?ıınılun "· 
liakat nüfns l~ıdın;b ~ ıı '."tUt bal>:. 

tll{, Çok t;;U_çUl>tU. Korktuk \'U n.11 tıtc 
~·oll!l4h~ Ortada kıt.ı;trm \;; yol..-tur. 
JknatiDli iet~rlml ()c.rı1l~I. 

İ§te bu dU,ünce llodtr ki, bJU1a1. 
sa ko.n.dıı ,.c denizdeki ordulan . 
mııda himıet gören, b~ m için ça 
bpn ve bl:ı:bu için ıahmct çdtcn 
cl&kt&kl ot;ıullarııum ve karde~lerl 
mizi clti§"!lnerek bu Noel ~r<'f~io 
ele hu krt.s.nm bh' ueu&ian ~tir u. &qtne l'.:IB, knp·tzr~m ötı\.Uıe ;cl.n 

- ZGrla ~ bir l~ Myle ba1 
b'\.,<ıa l'\!'Sl:n ~ktlrlr mı, efeqdlaı T de. 
dı 

ı· fogratt.ıı. ~ile Oemanm rao 
~una. ı,oı ita.ta, ba§b:\,:ı. ~ Ylllll)o. 

• ~ d:ırdukla.rı a;~ri\lU,yN'dU. J\rle-. 'l· 

il" dll ~:ınıı blbıbtn Ofıkanc clbn. 
k'l~r ynzxhydı. l!:minr,nba kııankl.ıı 
lıü.<ıblıH' n arttı Bir knn&J'ı\a ~'-Q"t'!Q 

habasuım ııııı::cm gtı~r;fle bBk&D11 • cuna Noel ınUllllnnmm tut.uııt~ . bir otomobilden, Osm::.n ll n,ımcel \'O 

yoru.ı. BUyUJıı: bir da\'a ııfrunda to:."ıC8tnln çıl•tığını, ~orb ntonı:ıbilc ynı;~;:: 
b~a ı:ıe.'Uleketlerle \'e bqko, mil- ııW.ık kaçmlıklann.ı, fa?.":lt O m:ınm - r; ı rr,'m:l ~d lm: atn nılsblP ~ 
letlel'le birl~tik. M lyon.~ in licmll!ılne do1,;unm 1ıfrını ~ıe:uı • 
tan aylarca \"O senelerce kanlarile de!ilaUıluıııı CCT.:tlan:lmlm • ı iste • dl:_ fü t.. 

ba.yıı müdB!M ttmek \'1\Zl!ceitli a. 
1 

mitti. _ Aıtınr!aı.ı .>~ ftlll IDt 3'Udnı' 
taır~. Onlarm bUyük b.-..a 1 Bugt1n r;:ıhttter dlıılf'n~olnf. Uk • DıdUtmıh aW.tlt; 
luınb.rındıın biri yanrmda duruyor bit, l'.,minenln bab:lsı Ahmetli. Kmr - - O yazı bilro~ bir ~a 
O ve onun roılltU, dUnyarun birço~ c-ık bıyıklı, san tul;.ımlu bir adJ.rn el. ~ıtzJirm:l), 11~11 keadlsl a.t;rc:uJ. 

ıınktalanda tl!lkJ blzlm burada yap lan AJunot, nın.h.kum ye bir tuvırt:ı Eınlııc lmna kAı-11: 
tfl:,~ gibi Nool ağaçlaruu yıJmı-ı:ı glnll ve fjlllıJt llKNlcllnc ı;r~.erch "'u;ılıı.. - Yal3n, dedi. be.il ,._z11ıa4ım. m.. 
ı::mtrr. Ve' ağuçlc.rtn ctro.fmda kil • " aıılııttt: za ot.ıue~.m. Bu rcaml da ~ Tel' 

çti.k ~ocuklrın v:ırdır, O ve m.'.Ueti - l1'n!u1J,ad:ı t~ır1•eu ı romı.ıı O!!. ınealCJ. 
her !.araf'taJd küçUk C.OCUklarm iyi. ll'llJG ~rııfıadıı.n kıı.~ırrt,; •ı u GÖ lo!J ' - I'&l, öylo l!IC Osman bu nıııotl 
llği &dma cesaret ve fednkiı l:k ör. lt'r. Derh41 l\o0tunı. Tıiliklltnt y:ıptım. oerdeı:ı lı lro~ ! 
ncgi olmualardrr, Onun için orta. 

1 
Eoılno~l Oşmıı.ıım arlm.l~hrından :l 

ğ m ve c&l doatwndl\n bu al~ı.ıurr. , l!Uı.addlu\n ı;vtno ı;u~.lı:d.UJednl ( ~ri\.. 
gc~ ı.·c UıUyar Amerlkalılara iki nt"l.'('k gtttlıu. Kızımı aı111 l''ıO .. '°tir. 

t~ fioylemo.'5inl r!ca edeceğim. ilim. 

- naı--ı·ın. 

r. 
1 iiSARLA 

iD RE 
mll§tür. 

ı Adliye d;:,?. •or ı-r.ı.m t TUrıer, ce. 
RUZ\·eıtton &Qnrtı söı alan Çörçil, - !imna dokun:nu ını: '.' 

:Je~tir ki: - ifa.yır, bö~lc blr ıtOY )· ı1-.. 
HOrlyct davnsmda ~ arkndqlan - Oııımm da.tın ov~ l ftl'ııJeo lmmı 

ve sitlh a.rkad~a.rı,, lsteı.lJ nı1 'l 

Nliıssl't foto~rat d~ya lrOll1Jld11 
" k rıır blld.kllıfl, J(nrara l!flll'e 09 • 

nıan bernıı.t et.-ıılııtL D<:llkanlı şr,vlno 

5C\ ıne ~'t!dırmı gibi Clı)an fırladı bir 
ar'.~~ınm koluna gtrettlı trlm, r,tt. 

"· 'Emine lle anneııl Lwe, danyı kaybet. 
nıd•teıı miltl'\ U:t hlr tee3 Urlt yavq 
• av''! dı.,an ı;ıktıl:ır. Kırın hab3ı;ı 

kendUerlnJ dı5arda bckllyordil. .rltrtlld 
det En ~crıln Uzertne yfU'\l<lü: 

SAYitAM Te 1.'lLDAŞl llEDlTElil OIARAX 

VlSNE 
#ClLEK 
~ PORTAKAL 

MANDALINA 
TURUNC 
BE YENDiK 

NANE 
MUZ 

ALTIN 

Liköı le ini, Kanyaktaı ını 
ve SiPAHi 

SAMSUN 
ÇEŞiT 

BOGAZICI 
. YENiCE 

SERKLDORY AN 
BAFRAld ADEN 

GELiNCiK 

~GARALARINI 
TAVSiYE EDER 

Ö.'l türA(;e. 
konuş atım 

"Gaııtmet,,tn ttlrk~I ç-.r. Urıut. 

ınn,ıız. bımlmılljrı., An~al' M~ \mu:r. 
Nı bu kellmrnın ••ganalm., \·ıı ''iğtJ. 

allm,. rıeklllerlıll bsfly" ı;:&.mdtJlı. 
"GllJl •• Jxu,. ,yrrtoo ••gn.ıılınııUer,. .. iğ. 
tlnanı .. yerine do ••gnnınıet &in~. 
dlyeMUrlı:: 'Dlln kıto•anmr~ 100 top 

''" 5 tanı: ganimet alonııtır.,, Otıman
lun bclAgıltçılan lçlıı blrn'!ı bo7A1I( 41\ 
(il.sa. hele blr yab.lııcı f6kllden kur. 
tmmak, bl7.tm ~in feda· edilmrl'. bir 

l."IWUlçtır. 

* Bıızı karıiılı~;lar ~asıl kendi keo • 
dUerlne, se I~ lllMIMı-. yttlf"tilyor. 
Bir :ı:amanlar .. .._rbcbi't, diyorduk; 
r;l.IQdl "h&r~ .. do diyoruz. Bunlarla 
'·~p t'e gayri ımılıa.rlp de\"let. 

ler., dakl '"bell\Jerat1,m "• :ıııdiluuıı 
tllrkt;-Otillll bulıu1.&1 olu,yonıı., "Mu 
harlp halktır?,. dakl "nıubarlp,,la 
kaJ'1ıht'l itle .. dtitt'oenndtr. 

Ul119 (Ankara) 

İ)()l!tum ts«lcin reJsJn roylc<li~ı - Rlr 461a 1 tcdl. ~ yi tubrfüa. 
Noel arefesi mesajı ile &.rle§ k A· da s;aıı,.rtıen gönn\ie. a "Ull'- ı n«at 
mcn'\ıı ~'lı ' t'ı ı ve rilclerin.i ku. bcın verıu ıdinı. 
~ttı~ bUsnUniyct va iyUllc kolye • - Ni!;!u.,. 
sbıQ blr pruıdn.ntl! illi.ve etmt"lt fie _ ı,w wmıool;:ll. Jlnllnt ~ğrnm<'. 
~cf duyarım, Bu yıldönUm\i.nU ve dlıa. 
ln, yortuyu nıcmlc-kct'mde.."1 uza?-;, - Pckl\14 111J~1 Wr ıu• :uu c '.il. 
c;eç:ı.i_voru:m. FııJta.t doğrusu ltondl. Diğnr ı:ııhit ll:ıli.ll!ı :ul_.ı:b blr "l. 

mi yurdumdan uzrık lıisscdiyorum clMıı:tL Hn..sna F.nı!.n~lıı ıuın ı Şehri· 
dlycıncın, Gerelt eno.rn tarafmdan tıa .. ın t.om:;ıl8U otJıı}.ınu .U.ıllyerek: 
knn nı.btluı &ebe bile, &:erek buro • - ''"kil ııl<51J.nııı. ,ı ı~ru~ dı:ı, ld atJ. 
da senelerce devam eden faaliyet kuktıı lıtr gUl'UltU, lllr ıuyıunct koıı. 
haya.tı esnac; nda tesis ettiğim dost tu, dJyt· b:ıı;tadı, µ:-:ı.:t·r~J n ı.:ınn Jı.:u: 
lukla.r aebebile, ya.but aynı <illi ko. Şehnbıuı ı. nım, Mt .. ı. brsuu ~olanl.k 
nu..'.'jan, aynı ır.ihra.b öntlnde d z QÖ.. ııilra\'aı. •:.\ıtırıp d ını ı·•>r: 
ken ge!\i.~ ~l<,;Ude aynı idealleri ta. _ l;"etl hl dcı tı;ır, ı. :.ı:nı ı.~ırtlıtu. 
kip eden btlyUk rnilletl rin ml!şle· ca.rmnı clg nıru c"\ltl ıd.ıler. ı•oı. 0;.ı 
rclt davas•:ıdtıld ilstUn n.rkıuiıuı;hk ı,.-nımıc k.ı.rut ola. g• !oc.e~ bir h l 1' 

duygusu &ebebile, hulasa bu mu. (!O!ıi'J'ill? •.• 

~ u~ a.:ptal ~ be, db'o ba. 
G'ırdı. ~l'~ fııtotn.h Oınuıwım fa.brl. 
kıtd.m CI nr·\· so~;t:ı.n ~,..nrnıt 'al<. 
1 .:ftı!ı 2".:tın:.ın bir ıırl<a.da,nuo uı;p.11'
U?• olı;on diye rf'ktlnlljttnl llıÖ,>lııme. 

dln ha .• T. 
-Ne llfley1m babıt, ak:ıma .......... 

di. SJ;\l~ım bel' lı;rrde .. 
MJı~ko.'ıı~ıı IUll\~I de kımltl Y9 

nUo h:uı lııuı ı.onu~r&k gittUeı. 
'ıı.lnız. tıab:l. r;ura.sıuı ~ı;ıtuyordu. 

ı , fotattrnf solum foto~· d~ll. ro... 
ıı:ılononı)ş oektlmlft ~ 
~I nmldl bh' reışlmdi. 

AOL1YE MTIBillRt 
llı.ba.7.alaıın bir t..-ıne:ıi Vt'~ lıepsi 
~ebebile burada Birlcılk Amel'ikn . 
nm mcr:ke:z."n<lc ve ~ikasındn ken 
ö~i ya.ba:nc1 ~edo:ncm. (Alkı" .. 
lıır). 

Duyduğu.."'tt birnc ve kıırda~lilı 
hisısı, beni luuııılıırken göaterdlği e 
niı iyl nlyctc: inr.imaın ederek ocn .. 
ğ'ınızm ba§ına oturmak ,.e Nool tıe• 
~clerintzi P6)1lfmak hakkına uhip 

NEVROZiN 
BAŞ, DlŞ, NEZLE, GntP, ROMATtZMA 

N!:VltALJt KmmLIK VE :ım:rON AQRU.ıAIUNW UF;aıI.r~ :J(.EDJt, 

lcalıınd.'l ('illede 8 na~" Ahn:ıbl!r. JJrr )'er~ P. ıJJu U:qtuııı" !ıırarla l•t.eytn• 

o!duğum lwıaat.:nl banıı veriyor, ~~·~~~~~~;.~~~ 
-~·~~~ı~A!!!!!!!!!!!!!~C~UW!!!:W~l~C:!!!W!!:!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!~~~~~==~======~~~~~~~!!!!!~~!!!! .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~JM!!!!!!!!!!!!Zd!!i!!!!!~---:!!~=--~~l!!!!!!l.!!liiiL!!!!:~~~·~aıı~~!!!~!!'!!!!!!:!IP~...._~!:!Jllli!!!!!~~·~r~~~~~ .. ~~._!: 

Çılgm ar Klübü 
Yazan: 1SKENDER l!"'. SEBl'F..LU 
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- Y~ngene çok !ena muamele 

yapm~ls.r •• 
Sinan atıldı: 
- Mutlaka doktorun karısı 

yapmı§tır bu !çaba.lığı, 
- Yani Sacideye t.oz kondur· 

mak istemiyorsun, değil mt? 
- Hayır, ağabey! Onu demek 

~temiyorum. Fakat, e_111inlın ki, 
Sacıde l>n.ba.sının kurtulmasını 
istiyor, Bir kadın, kocası için 
fena şeyler dUşUnebilir. LA.kin 
bir kız. baba& için onun dUşil.rı. 
dükleri Ribi dü1'Unemez. 

- Dofru. Fakat, Sacidenin 
i}i vey~ müaait kaı~la.muı ne. 
ye 1ara.r? İpin ucu kadının elin
dedir. 

Bir mUddet bu mevzu etra.f m. 
da konu.'.jlllduktan sonra, Sinan 
:nıeytıs ve rnuz"arip, scyunmak 
ilime odasına çıl:tı: 

- Cok terllvim.. Gidlo oama· 
Şir de~ı,tJ:reyim. 

Sinn.n odadan eıka.r çrkrnru;, 
Sahir kamıma dôndfü 

- Bizim oğlan galiba Sa.c:1de-

ye fena tutulmuş, Onwı hnkkm· 
da kimseye .tıö~ r.öykıtmck int:e. 
m!yor. 

- Evet. Sacideyi ~k seviyor. 
- Sacidenin de ona temayülü 

v.ı..r mı acaba? 
- Var gibi görünüyor ama. 

bu vaziyet karş-smda e.,:lcnme. 
lerine im.kan yok, Çünkü ... 

Necmiye birdenbire au.smuttu. 
Sahir hayretle ka.rı ına oordu: 
- Ba§ka ne gfb1 mAn! \"a.r! 
- Sacide klübe yemin vermiş, 

Bob~til olmıyan bir gençle ev
lenmlyecekmi~. 

Sahir ka5larmı c:.attı: 
- Halletmiş JJWJkam. •• ~n. 

imkftn olsa da onun babasını 
kurta.rsa.m. Sinanm eyaJda.nıut 
ka.panrr. 

- Evet. La.kin onun onun bL 
bası bu gidişle ölUme mahQm· 
dur. stelik Sacideyi seven biri 
daha. varmış, 

- Bu da kimmiş?! 
- Sinanın tı.rkndn.c;ı Nüzhet.. 

• - Va.y, ev tıaloı da adam mı 
olmu,, Deeene bezim Sina.nm ra· 
ktb1 de varmış? ... 
BOBST/T_, KLÜBONDE GiZLi 

BiR TOPLANTI 
Ertesi sabah 
Sinan odaaınch oturuyordu,. O 

gU~;l~~F.~~. 'Hnyaleller ~öU~ 
gô}ıtttıi illott. Kendini arkaya ı · 
-kt.i Gönı-n ek ; .. ~ .. -ecıı· · Ccvlmı.: MUZA.Y.FF.J\ ~N ,.... .. m -~" • 

Nüzhet l!Qkaktan geçiyordu; - 40-
fakat birden dönerek Sacidtnln 
kıı.nooı önünde durdu •. Ve yavar 
ça kamYl caldı. Sacide ıöründü. 

- Bonjur NüWt bcıy,. Ne 
vın., no :,·ok? 

NUzhet başivle selam verortk 
~ı.nhm fıtıldadı: 

- Bu akf]am ueıt altıda Bay 
Sina.sı sizi klUp~ l:ekliyecek. 
Miihim bir toplantı var. 

- Yeni bir arkadaş nu ka.Y. 
deCildi? 

- H.ayır,. O>k milhim bir mo.. 
lele konupcalıı •• 

- Demek k1 şen de buluna· 
ç.a.kfsm ! 

- Evet Kanbersiz dQ~n olur 
mu?! 

- I>ekft.16. .. C.elmeı'!c c:ılrşımn. 
Babam f a.Zlaca rahatsız. tkf 
ıctındilr üniversiteye de g!deml. 
JQru.tU. 

Doktorun. odu•na <;lktık: ma
aasına oturdu ve kltlt yıJ'tmlıı. 
rı arasında bir zart arn.dı, bu 
~ bir l<~tı~ :Parcatıı ~~(ar. 
dı eorıra sözüne devam etU: 

- GörUyon:m· ki n.ulhtıtlıırr 
nun tam akeine hareket tdiNr• 
Bunua. S!ze dUn ı:e~ mO~P\s 
olmanın ı.ararla.rmdan b"1lset· 
tim, btWln bana bunu t?etlrdim. 
niz; bu te~u~ shıe f)Ok paha
lıya mal olabilirdi. Knr·nızın ya.. 
hut ıian tildürUlmeml19 olmanı. 
bir muolledlr. Bu ı&hllkeye n!. 
çin atlldmu? Sise 110ruvorum. 
Bu kemik ~mı ~tirm~ 
1~ nıı? 

Kemlk p~mı zarla koydu 
ve aynı eda ile tötruM dev:uu 
etti: 

- .4.klm•.sr mı h..,, .. d·nı ıll!I! 
- Babanıım ha.:ıtalııtı ıeonıe· Bn .,,,. ... a.ıını .r.tır•k havatmm 

di mi? r ve karmuun hauatrnı tohtl~ 
- Hayır bilakis gün geçtikçe kovmıva deJ!cr mi Bu yaşa gel· 

ilerliyor. I dikten sonra ü'°'rinire vnzife ol-
y-- !(D6t>csmt '-'111) nuyan i~ere kanşmal· akılsızlık 

de.ıW midirl Di!·kat e-dln daha 
\'akit va.rkon sözümü dinleyin, 
ve bu meraktan va."l""' ... c;ln. 

Jak'm bu srraüa1d hali SU<i' 
ll.zerinde vaknlanmış bir kG~ük 
wcu2u andırıyordu. 

- Geceki tc;ı&büsUmüz bir 
bal:nndan lüzumsuz ve tehlike· 
liydi. Fakat bir dnhn elime böy_ 
le bir fırsat geeeree bu işe te!~
rar bMle.mıya"~ğımo. Ş;ze şö7. 
veremem. CUnkU dtln akşamki 
te~bfi'5ilmilzün he.yırlı oldujtu. 
nu aıınryorum. 

- ?:i~in ho.yırh bir i§ bu! 
Doktor scesiz tdasız blrııı 

düşUndü. Ve sonra. sözüne de. 
vam etti: 

.... !Uran Dart'f-Y l>1dilrUldü, 
bell\1 öld\\rUlen ikfnci bir ,ab·*' 
ta vardfr. bı,mlan dlrilt&meyiz, 
Pollcl bu işle u,ğr~tımıakta hak
lı bulurum. O vaz!fesi:tl yapıyor. 
Katili arayacak fakat zannecc· 
rim k! bula.mıyaca:lrtır. Benim 
vaz!lcm hastalaro bakmak, sl. 
zin \rıtztfeniz m,. .. am~atan bora
ma..1<. karın•ım i·I <"e lte)h ... _1eri 

.. t•rlal" haline dhnrktlr. B ra. 
k'n heriNI iı,Jnl ~-ısm. Bir ka.. 
til ceza.sız kalrrsa kıyamet kop
maz ya, 

Pencel'Minden gUn.CHli bahç&-

sine l'ı:ı.ktJ. Ve devanı etti: 
- Çoeuldar siz henüz bir in· 

fl.\TJ hnyahnm. pek korkunı: saf 
hnlıırı olduğunu bllmiyeeek ka
dar gencsiniz. Fakat size §Unu 
söylivevim ki ynrı deli bir kadrnı 
tuza~a düşUrmek ve onu poJ 1ıdn 
ve aclaletin acıkmış midesine bir 
yem ı;ibi atmak iyi !>lr hareket 
de~i'dir. 

Jı.ı1t vtı\'a.ş ya.vaı c;eva;p verdi: 
- S!lzllnüı.den gu mAna çıkt. 

yor Mistern f(oteımgoı bir kt\' 
til olduhrınıa ~ d~ inonnorş~ 
nuıı:. 

Pokto:r pnrnıaklariyle rna:..'l>
nın üY.er!nde niyanQ çe.lıyordl\. 
Alaylı bir ~e: 

.... Ben de t:edI. s!zin f{lbl l)(>lll 
lıa!iy~i rubu yokki. 

- Blı;e k{IJ1I bak~ız oluü 
sert dQ.\'T2lUY<>l'61U1VZ. 

- ~lki, ben ı:;adece k{ltbln',., 
hitap ctrpek, siı.de olmıynn mcr. 
ha.met lıisşini ur:uıdırınak isti· 
yorum. Hatta sf ,,P bir par.ar)Jk 
teklif etmek arzusu.-r, ··m~ Ben 
bı: İ'"e <"afr r:ıhsf dil .. ~'·:~ m! tı."Il< 
•ç•k ııöyliyeyim. ·F~.a.t e!:z:de 
katil · polis oytınunu bır&kı> fU
çantza ve kalem.inll:e dönünüz. 

.'.KLı4ul ~ 


