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ıngiliz~erşimali kalacak 

Afrıkada 
Uçü general 
olmak üzere 

9 000 
ESiR · VE:RDi 
27 tayyare 

kaybetti 
Berlin. S (A.A.) - Yölkişer Be • 

~ter gazetesi l}İmal Afrik~~nda• 
ı'rnubarebelcrin gidişi hakkında 
~an kaynaklarından :ropılan teb
UIJerl bahis mevzuu ederek db·or 
~i: 
Sayıca nzlı'k ola.ıı Hoırm:ı.cl kuv .. 

teuerlnin birkaç suu içinde ezile • 
l"tii hakkındakt 1ngnlz t~fahUrlcrl 
\trfkadaki Alman askerlerinin \'C 

llı.iittcfikleri ltalyanların kahrnuın • 
~Aı sayesinde akamete uğramıştır: 
rısuızıerden üçü sencral olmnk u· 

cere 9000 esirin ve bir çok topun 
lllınınası, 814 tankın talırip edH • 
ltıesi veya muharebe meydanından 
1'°t>lanması ve nlha:)·ct 127 ta:ryare -
lıin düşürülmesi, insanca ,.c malzc-. 
'llecc bizznt kendileri tnrnhndan i • 
~erı sfirülcn rakamlnrla sabit olan 
llgifülcrln sayı üstünlü~ü gözö • 

!!Cinde tutulursa Alınan ordusunun 
~llharlplik J.."Udfetlnin derecesi an • 
~ılır. Afrikntlaki şarllur icinJc 

~l'adaki nlsbctsizlik daha büyüktür. 
~ü az olnn beyaz a ker mevcu -
rjllnun tanklann vo ta,·ı:arclcrin ik 
~au bnkım"ından güçlii·l;ler r,ok dB • 
il raılndır. 
lk:nıe, 8 (ı\o1\.) - terani. 
btı gUnd nberl İngiliz ajansı Es • 

~ange : · l.:6fnph, Slrcnatlt harekA-
1l'ldnn bs.hsotmemeh-tcdir. Bu aja.ns 
bıtarat mcmlekeUerde al!ka. uyandır 
~- oan mu!!Wlal tebllğcrinl arbk 
~ De\-ıtmı 2 inci sayfada 

YENi BiR 
CANKUR
TARAN 

Berıı, 3 (.A.A.) - Ofl: 
Berner Ta.gebıatt gazoteal Sotyet

ler blr!lğlnln harbo devam etmek ım. 
kAıuna malik bWwfduğunu nazarı ıtt. 
bara alarak bu memleketin harbe 
devam etı;ne tua.vvurunda bulunup 
bulunmadığını· 8C.lll'm&kt.adı. Bu p.. 
z:etc Avrupa Ruayuı taın&mlyıe elden · 
çıka& dahi Sovyetıerin elinde A.vru
panm iki mlall bClytıiıüg1lnde bir a • 
rufye malik oldukıarmı ve ıMan f.h
tiya.tıa.nıun yUz ylnn1 bln ~)'1 bu]., 
dutunu Ylldlktan ıtonnL bu 1ınUıı • 
ııı.n kulla.n&bllmek lç1D So?yet.ıer blı'
lf#inln q&ğıdakl §&rll&n yortne ge • 
tirmMl lb:ım celdilinl kaydetmekte-
dir. • 

Aııglo - Saka:ıa.18nn kAtl mUctarda 
m.a.ızen:ıe göndermek Teya. tldnd bir 
cej>he tesia ·etmek suretUe Scwyetl6l'e 
mlkıasir bir ya.rdmıda buhmmaıarı 

ve 'SovyeUe.rin de bu yardnnd&n ıstı • 
fade edebilmeleri IAztmdJr. · 

Bu aon lddia.yı bu prıet. ~a 
mtijiılieaelerlno istıut eüinıı'tk~: 

JIQlteltk ölma1arma riıllDin ...... 
Jarl& .Anglo - 8abonlatin lıl'fbMertne 
eınııtyeUerl yoktur. Londr& ft V~ 
~un ntıruzlu malıftllerlnde mncut 
<>lan k&ııaat §Udur k, ~tıere g6n. 
derilen yaronn kAtl gelmu. nya,• 
ğıl' bir surette· .evkedllecek otura' 
SoVyetler matlaı> ol&caklaı'dır.' Yal .• 

~ ' . 
nız l'dyast·mecburfyeUe bazı" dmet 
adamlan Sovyetterin lnhizamma mem 
nunlyetle şalılt olacakJannı açı• 

söylemekten menetmektedlr, Koakova 
ise komıınsmıın Uerlde ya)'tlmuı tı • 
mJdl baki kalınuı p.rt.Ue bu harb! 
bltlrmete tarattarmr. Çl1nk11 Koııııko • 
va mlltt.etıld olan lngnlzlerle Amert. 
kalıları §lmdlld dtlfma.Dlarmd&n tu
ta sevmemektedir. Söylendlftne a:We 1 
Moekov& elinde kalan muuzam top. 
raklllr tlurinde Sovyet hllldbnetinln 
otoritesi baki kalmak §ll.l'We daha. 
şimdiden ırullı lmzaıa.maga b&zırdır. 

Berner ':r~blatt gazet.eal netice 
olarak ,ayıe demektedk': 

Almanyanm komllnlmntn' tmhum. 
dan vazgeÇeceğ1 pek §UpheUdlr. J'a • 
kat bu fikrinden ~k OltırllL 
8Ulb • h«ımeıt )'ann imza edlleblltr. 

Alman 
tebliii 

0
, ı,. Alman alimi ( lllyomotor) isminde ueni bir cankıırlaNlll 4lell ke1-
et 

01
111i§llr, Bu doktorun ismi Aysen !ılengerdlr. Bu alet boğulmak Qzere 

... Qtt cocuklara (Çelik ciğer) vazifesini gormektedir. Ba çelik ciğer A• 
·•ıe •r. 
'h rı,.·an icadrnda olduğu gibi hastanın bir celil~ odaya kapanmasını 

1 Pt:buı· etme:. l'ukarıki rcıim çelil: ciğer teda11lsi qôrtn ve nabzı 11ok 
ıırıa11 bir Jıastagı göstermektedir. 

-· _,.-~--- -- ~------

ingıı z 
kruvazörü 

Sidney 
nasıl 
battı? 
Alman 
korsan 

gemisi ile 
Şiddetli bir 
top döğüşü 

sonunda 
. iki gemi de 
yanarak gözden 

kaybolüu 
--0--

Denizde çalkanan Alman 
Cl8k~rlerinJen bir kımn 

Sahile çıktı 

.. ır. man 15 1 am Başvekilinin 
. 8· . ·Al . t"hk.-. 

1 

Avusturalya 

hucumbotu yol alırken izahati 
~ıman esirl'=rine 
fena muamele ['- •• • •• LYI ;] 

vaP>ıldığını '.ILlll616' ıu1. ~TiCi S'_ 
. anlatan 

M0l0t0fwn Müjde, Kayış ~eldil 
tDeyanatına · a.ELDt, geliyor, yola ~ıım, hu. 

k ı • • dudu g~ti, durdu, bekliyor. . arş 1 geri döndü. bayır dönmedi, ~ gü. 
. , • ne kadar burada, haJU' oo günden 

i A · ı m·. a·n 18. f e~·~ gelemez, geur, geıeıer, gcli. M yor_ Derken, i~ geldi: Kayı,, 
tlln~Un kayışr, .Kleopatraıım brır. 

M 1 f 
nu, A~ topuğu, ~u Alinin 

· Q ata un DWdWU bdar meşhur ve aylarca 
Hmr aleyhlseeJim gibi lsn:ıi olau 

"ağlunu,, şahit ~:.:mı olmtyan kaYJl', nUıayet 
Geldi ama 3Caba ~ ıın. · go·· sterı·yor !:il karşılandı? Yapılan bUyilk istik.. 

bel töreni nedir!' Bando milzlkal&r 
. çalmdı mı? Kurbanlar kesildi ml? 

. Jl?skova. 3 (A.A.J, - Tas tıJansı Vali l'e belediye azalan tarafmdaıı 
bıldıri yor: . nutuklar ısöylendt mı! Bestekarla. 

Alman ıoakamlannın Sovyet esır· 1 nmız bir "kayış marş" beet.eledi· 
terine yapti#ı çok çirkin muamele ı lc.r nıl! Btl)iik gttnler için mama. 
bak.tunda Suvyetler birliği hariciye tne ya.zan tıalrlerimlz bir "kayt!I> 

komiseri \lo!otofun n~ret~ nota kasidesi" hatırladıl"r mr? Renlb 
üzerine }ı ı ıJcrciler doğru vakalara bllmJYonız. 
dayanan bu \'C<>ikanın ınilletlerara - Tevfik Flk.rettn "Kılıç .. m&Dıu. 
gı ef'Un fiıcrine yapmış olduğu tnM!nj habrlarsm.rz: 
miri azaltmağa çalışıyorlar. Onun • . 
i~in de Almanların bulduğu en iyi Bır çelik ~bir gün bir 

ehemmiyet alır 
Koca bir kav.miıı olur haris! 

istikh\li 

çare Sovyet hariciye halk,koklme • 
seri Mololofun güya esir etmiş ol • 
duklan iddia ellikleri o~lunu bir 
yalanlatıcı olarak Ml.l ı sürmek 
olmuştur. Bu iş icln gestapoya bir 

-- l>eftUU ı inci •Jf848 

Bu nusrala.n ka~ tatbik etmek 
de ne kadat' mümkiiıı ""e ne kadar 
Yerinde: 

Yamn: Bir Muharrir 

Bir ka.yıı:ı 

.Koca bir 

parçası L;r gUn bir 
ehemmi.yet alır, 

ı;chrin olur lAyılo 

istikbali 

Dihı ayaklanmızın altmda kalan 
hu kayışm artık ba.'1DUZID üstünde 
Yflri '-ar: Kabil f)Jsa trann-ay teU 
gfbI onu hn.,-a.yu. ~r. ayak rutmda 
kalmasın:ı. razı olnıayız. 

Boudan ~rn her gün, tliııele 
girip !,;ıl.'ıırken, kayı~ önünde o • 
lanca sa.ygnnızla eğileceğiz. YBlnız 
f'Pyg1 değil. obnt"a dlkkatlmlzle de 
eğileceğiz: Acaba muhterem kayı.5 
faila liziilüyo~ mu, yoruluyor mu, 
~"ldyor mu dı~·e bakacağız. 
Dansı traı:n,·ay ba.ndajlırmm ha. 
~ •. Onlar da geline, artJk yü • 
reklerimlz heleeandan tmmılacak 
ve hasret ka'\'U~uran Tan~ §tik· 
ranlarla dolacak. 

Bu ka113 Ve bandaj lıikiyesJ bJ.. 
zim kilçtik ~ylere ne kadar btiyiik 
bil' ehemmiyet vermeğe meebnr oı. 
dağunnım ~terlyor: Bl.r kayı' ve 
bandaj yüzünden İtıfanbal atb ara 
._ devirlerine rficu etmeğc mecba; 
olmqta.. ~·et, bir kayış l"e bandaj 
J~fanbulan f.al'ihind~ ~·eni btr ele • 
vlr açıyor. 

Ey ula byış, h~ geldin, safa 
geltlln? 

Galata tünelj pazartesi 
•• •• gunu açılıyor 

Kayış, yarm yerine konulmağa başlamyor 
Birkaç ay evvel yola cıkanlmış o 

lan tünel ka)'lŞı dün Haydarpaşaya 
gelmiştir. 

Kayışın Qilmrük muamelesi bili· 
rllmiş ve bir motörc konularak Sa· 
hpazarına çıkanlmıştır. 

Yarın sabah ~keaden tramvay Te 
elebr* jdaftSi me.amrlan.n.daıı 

müt~ekkil IJir heyet kn)'lŞl Salı . 
pazarından alarak Tünel meydanı• 
na getirecektir. Orada muvakkııt 

mııkar~ındıın cıkarılarak · mihver. 
Ji mak:ıraya konulac:ıX '\"C arab:ılara 
bağlandıktan sonra scyrisefcr cm • 
niyeti icin yapılması icap eden nıtılı 
tıeıir t~~1'1" n.pılacakhr. 

Tünel seferi.erinin pazartesi günü 
bnşlaması kuvvetle muhtemeldir. 

Bandajlar da geliyor 
Şehrimizde trnmvııy izdihamını 

önliyeccl: lıandnjlıırdan 120 ınncsı 
Homanraduıı yola çıkmıştır. 2;;0 ta 
M yeni sipariş için de garanti ııhn 
mıştır. 

Moskovaya 
gide 6 b .. ün 

yollarda 
Alman askeri 
alabildiğine 

hzzlandz 

Büyük yol 
üzerirae 

Bir kasaba 11 

işgal e liler 
--o-

Fakat 
Rostof 

çevresinde 
2 000 

• 
zayıa 

verdi er 
Moskoııa, 3 ( A.AJ - .Moskova 

rııdyosuoa söre Pravdn gazetesi 
muhnblrJ şöyle yazıyor: 

Moskovayıı giden belli başlı bü • 
tün istikametler uzunluğunc:ı. top .. 
lanan kfilliyeUI miktarda Alınan 
kuvw:Ueri sil8ide daha fazla faali
yet söstenncğe başlamışlar ve Mo-
Joi* -vc-..Maloyııroslavec lslikıımet • 
lerİnde bir taamızn geçmişlerdir. 
Bu kesimde, piynde yardımile Al • 
manlann büyük hucum arabalann • 
dan mürekkep koll:ır, ner:l sürülmüş 
ınr. 

Moskova radyosu diyor kı: 
l\loskova ınnnğı yanındaki dar 

bir kesimde ikl düşman tnmeni kuv 
velli .bir hücum arabası koluyla be
raber. taarruuı iştirak etmişlerdir. 
Ak.şnma doğru düşman, büyük yol 
üzerindeki bir kasahal ı işgale mu -
vaffak olmuştur. • 

Moja.isk lslikamclindc, düşman 
hficum arabaları, (K) kasabasına 
kadar hatlarımıza girmege muvaf • 
rak olmuşlarsa d:ı kıtalarımız. 3 
.kasabayı geri nlmışlardır, O rıı • 
mandanberi \'Btiyet fcnalaşmışbr. 
Pravdanın muhabiri diyor ki: 
Cenup cephesinde Sovyet kılala

n, paniğe yakalanan düşmanı t:ıki
be devam etmektedirler. 

Henüz noksan nıalüm:ı.t:ı göre, 
Rosto! civa.rındıı cereyan eden mu
harebelerde, Almanlar 21.000 tele • 
fal ve yaralı vemıişlcr<lir. 

So F e 
teb ii~~ 

Moskova, 8 (A.A..) - Gece DeDJ'O. 
dilon Sovyet tebliği: 

2 ıtkkAnun sUnU kıtaıarmuz bütün 
cephede dU.!!mıı.nla çarpı~mışlardır. 

Garp cephesinde, şiddetli Alman hll • 
cumıa.n geri pllskllrtlllmll!I, dll~ı:n.e.n 

insan ve malzcmece $?' zayta.ta at
rnm.ıotxr. 

Roetof kesiminde Sovyet kıtalan 

dll§ma.m takibe devıı.m etmişlerdir. 

l Ukklnunda 12 Alman tayyaresi 
t.nhrip cdllmi§tlr. 4 Sovyet t.:ıyyaresi 

luı.yıptır. 2 llkkft.nunda Moskova clva
nnda 13 Alman t.nyynrcsl tahrip edil • 

mJtrtir. 

Okayucalar11mzın 
Dikkatine 

OJ."Uduğunuz gazeteleri sizden 
geri lstiycn blrtnkmı ~ln.r 
var. Bunlar mil\-czzt değı1cllr_ 
Gazetenizi blSylecc ziynn edeceği_ 
nizc, eğer hnldkaten bir ~knı-
rna verebilmek \Wyetinde) c. 

niz, ha.st.a.nclcrc giindcrinlz. Muz. 
tarip \ntandn~lan ıncnınwı eder. 
siniz!. 

. .~ .. · .. . ... .. . '- . . . 
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lstanbul kolunun 
faaliyeti 

Yardımıcvenler cemtueti buoün Sıraservilerdckl bölge ba,kanlıöında 
lopluıımışlır. nu lop'anlıya şehrin bütün tanınmış buuanları iştirak et
miştir. Toplantıda #mdlyı; !:adar yapılan ve yapılacak olan işler ko . 
nuşulnıuftur. Cem1uet şimdiye kadar 2000 parra çocuk elbisesi diktir· 
miş, 1008 tane erkek elblsul diktirilerek lev:;l edilmiştir. 

Bundan başk,a 10 aileye i:; bulunmu,ıur. 
}'ardımsevcn bayan'ar cemiyetinin her taraftaki ~ubclcrl, kı#ık ha

:ırlıklora başlamıştır. Bu arada fakir halk ve melımctrikler liçn bü 
tun ;ubelcr.de eıuu kalıut edllmel:tedil'. 

Kurumun varidatını arllırmak irin 7 ııubal 942 de bir balo neril 
mest l:ararlo!Jlırılmışfır. 

l'ardımscvenler kurırmrı bundan ıonra geni bir ıencllk toplantıya 
karar vucrel: dai}ılnıışlır. 

Korunma 
Ankanı.dan blldlıildiğine göre, 

Meclis Pnrtl grupunda teşkil edilen 
kom'nyon bu snbah tekrar toplan.. 
m."Ştrr. Mn1ı korumnn kıınnnıı.ndıı 
t.c>..dili derpiş edilen madde. 
lerlc nltıkeh olnrnk istenllen ma 
lümat komisyona vcrilmfa bulunu.. 
yor. Proj::yc bundan sonra hlikQ • 
rnet tarafr.ıdnn son §ekli verilmiş 
t:ılaca.k ve kanun laylh:ım meclise 
acvkcdilecektlr. Ehenımiyet ve 
milstaccllyctıne binaen layihanın 
mecliste mulıtcı:t bir encllmene 

ldney nası ba~tı 
Melbrun, 8 (A.A.) - Habe-r vcrlJ. 

dlğinc göre, Kormoran l.6trnll Alman 
kors3D gemlsl kaza.ı.edelerinl h:u:nll 
ık1 tekne, garbt AvuııLralyııd.'\ Ca.r. 
ııarvc.na varm· .lir. Kru:.a.zodcler, Kor. 
:ı:nc.ranın 19 ~.ıt~nde S'dney knı • 
vazö i e mu.ıarebcyc t;utu~tuğunu. 

ilK aaıvo:!a., kruvıızöre, do;:ruaan doğ. 
ruya bir ~rıet kaydettiğlııl söylcnıl,ıı. 
leroır. 

Sldney, tntmal; llzcre buJumn•ıruıa 
rnğmcıı mukabele ctmı~ Komuıro.m 
alevler lç!ndtt bua.~mıı>tır. 

Ara§Urmıı.lar ynpıwı.kı:ı me.şgul o • 
lan ta:1ya.:eler, Avustra:ya aa.hlUnc 
240 k.loI.ıetrc mcıw.!cdo AJmıı.u a.s • 
Jccr erile d3fu Lı~''tdkne gtlrdUklerlnl 
habc:- vennı,ıcrdir. Bir mll3ellıUJ ba • 
lıkçı gem.al, !:9 sonUşrinde tokneyl 
ycı!c~ ne ıılmt§tır. 

&hllJcn 820 ltüomctre mc.snfcde, 
Avustrn.ıya babrlycsıı:ıe alt b r can 
ku. Ulran gem.al görlllm!l,Jtur. Deniz • 
den ı .ı Al.nn:ı s:ılı, bir lnzlllz salı ~ 
bir Almıın cc~odı de çıknrılmx,tır. 27 
... -:ı~ta,r.ııdo a.n-ar bır Almu telcnest 

havale edilmesi kuvvetli bir ihtf • 
mal <'lnhUindcd1r. 

Diğer ta.-a.ftan bir Tevzi Of'sl 
kunılmru!ı yolundaki tetk'kler ve 
ça.lt.5malar ilerlemektedir. ~u te~. 
l:Uiıt lUzuınlu mnddclerin tevz:iinin 
b1r elden ve bir meknnlmıa ne ya-

pılması faydalı olocat'1 mUlabaZP. 
sile kurulacıı.ktır. Bu suretle ihti. 
ynçlar mümkiin olduğu kadar hal • 
knı yakmma gctir:lccektir. Her
hangi bir fhtiynç maddesi OJr şehir 

1nl5nQ gezisine dikilecek o1an Milli 
Şef İsmet lnöntlııtlıı heykeli lç.n c!ln 1 
akpm, daimi en,.Uınende Qç s:ı.at s:ı. 
ren bir toplaou yap.:.ını~trr. Toplııntı. 
da heykeltrn§ Belllng lmıır ve fen 
mUd.lrlert de hıızır b·ılurı.m;,ı,tur. 

Billndlğ\ glbl,, bcl~I} imar bare. 
ketleri esnMındıı ro.s1cumhur Milli 
Şe1 lsm t İnö:ıünUn bir b~ykclfnln de 
ş•hro knz:ı.ndrrılmıı.ııı.:ıa k.ırar vermiş 

ve t.eşobbllsler J:ı bu .ınmu,tur. lnanu 

gurülm~ ve !çlnde bulunan kn.znz..cde- ı:erliıı, 3 (A.A.) _ Alınan oı. 
lcr a ır.mı~tır. Arıı.şt.ırın:ılıır, hlçbtr cula.rı b~·:unıanduılığmın tebli • 
net C" \ermc:1 .. n bt!J ı;-ll.:ı dıı.ha devam 1 ğ'nde deniliyor ki: 
ctm.,.tir. 2~3 Almıın kaza.zede cıılr eıo 1 Mo.,.kova ccph~aın:Je, Alman pi • 
dJlml ~-. Dunlarllan UçU. teknelerden yadc ve z rhlı kuvvetleri düşmanın 
birinde ölınu,tur. ancdnne mu.kııvcmet'ne 've multa ~ 
Kormoraru;ı sU\·nrisJ bir A.vuatrnıya bil taa.rruzlarma rn~"lllen, tayyare 

r;cmıaı tnnıfındoıı denl&:!en çıkanı • ~illcrl yardmllle ycnı1en arazi 
mı t.ır. i:auı.nm~hu'dır. DUnkll bu muharc. 

S.dney Moming Hcrald gazet68l • beler esnasında, dilşmn.nm 20 hU • 
:ı:ıtn C<lr.ıa.r~:ı.naı.ı:ı muhllblrıne ,.,re, c~ ~J La.hrib edilmiştJr. 
.Alm:ı:ı kıız:ıı:ade!or, No. veç bandırnlı FinlAndiya körtcz'n.dc, bUyUk bir 
i ormaron gcmls!nln S!dneye 500 met Sovyet ıuuliye ge:nis! b:ıtırı~ 
red•:ı dıı.:ı:ı !ru:!a yn.kaı:ıaugmı ve ilk Alnıan ha.va ltuv-.Jctleri 1nnillz 
~-· :1 ... dn in • .., CLUVO .... ~l tttyUk toplarmı mıa. sn.hlllcrJ açığında, bl•yU:ı: b;r tiC". 
turuu~unu söyloml~Ur. ret gemisini nğ:r hıunnı uğr&~ 

'..z so~ra ır.,rmoro:ı kn:nıızörU.ııUn trr. 
b'l..:.f top:crı t.ır:ıtuıdıı.n o.t1'ıı.n mcr • 3 Ilıtkü.nun gecesi, Alınan hava 
r. ı rüıe yıı al ı:.11~tır. Gemide ynn • kuvvt:Uen, İngiltcrc.nin ce."lup b:ı
ı:;.n çıl:m., ve ı:ıUı-ettcbat G'emlyl ter- tı s:ı.hilinda bir llı:ınr.ı bombalanu .• 
llk m~wı.Ur o: .ı.ı;tur. S:aay de orta. tır. -
:Y • n .. :ı v pı.::mstru:an tu~mU§ ye. Avu.st.ıa.Iya rclıiU nçığ'rnfuı Al _ 
1' ı o·du. Az no:ıra d:ı cözden kaybol • mıı.n ya.rtlancı kruvaz!SrU Ciınxıo • 
rnun~ u. :ran .. \'e Avustnı.lyruıın o.>.wıcy kr11. 

C:ıııL~rr:ı, 3 (A.A.) _ n:ı~vckil vazorll arasl!"..da bir m~ar.cbe ol • 
Cl rtln, A tr:-ly:ının Sidney kru • muı;tur. Yarbay Detmcrs n kuman 
\azo.ı!~ l'ormoran loısnn gemisi ı.la ett:ğl Alman yard:m:: knl\a • 
aruı;ınd:ı cerc3 un cd n muh:ırcbe zörU, ~llAb \'C sUmt it!.barUc ken -
La kıntln şu rc!:r.!l iz:ıh::ılı \ermiş • dıs'nden llst.lln ol:ın d~ Sc::ıi 

Sid:ı~f , ~::ıf.!c \'ekli, korsan cemi cine tefevvuk ctmi.J ve onu bat r. 
sini Cnrn:ınonun 300 mil c:ırbindı! mıştır. 6800 tonluk i:ı.i;> ü:: b'r krı. 
eumı.•:;:ür. Koı·s:ın tenlisi hü\'i)'Ctl • ''aZÖr olan Sidncy, 42 subay ve 6(13 
nin S:uncy lnrtıCındnn ı:ınınclı11ına 1 bahriycli:i:n mürekkep büttın mU· 
.kanuni h:ısıl eder etmez, Sldn;yin ~tteb:ıtilc beraber batm·&tır. A -
i k s:ıh·os::l'e r.ynı znmnnda ı:ılcş I gn- ynr~ ~n Almnn gemi l de z:. 
a~mış!ır. S.l.' ·~Y fc üvcrtcsi h:ısıırn 1 ferle b.tcn bil' çarpıemacbn Eonr-..ı 
uJrnmış 'e çılt.ın l>ir yıuıcııı. mu • !l.ı.tnui}tır, MUretteb:ıtın:n bUl ~ 
lınrebcnın dcv:ımı mııddL!incc ;>nıı. 1 bir kr~ı kurtnrrım Ş ve Avustral 
nıı. ır, D.: :n Uzeı·in,.. Sldnc:,'ld'C ı ya ta:ııllcrine ç~tn.nlmlf'll!'. 
ko <ı:ı l ' , :ni hn ara u~r::lı.llŞ \'C Cn.:-nora::ı yerduncı Jı::ruv:ızörü 
t " ı .urıu ı~.lır. Kor:nuruıı ltt)·fnsı 1 t lU Ye kadar kUlliyctli mi~ctr.rdn 
t -. i ndJn tsl,edlldil.tcn sonra d~~:ınl" l ır~t :cm isi ~'ırnıı.Ştır. 

v y:ı uçımuııtur. s:dcey orta kı • föma ! Afrıkada, Tobru.rnn ce • 
' • - :rn:p deı••us:.ın'ie l•tı<>ntıı..,.. • 'U : _ v al.:!\' yanarak uru•. to ı.ııy _ .,.. ·~ ı; e J.. en. 

u bir d.tlıa ~uzükmcr:ıi~Ur. Zcl~ndalı. ?lr tllm~ni~ ktilli bıv • 

Kas•!lln:ı<Jade.ki fmncı -
iz!>ıl:~t veriyor 

'~tını teQitil ecıuı mgılıı: kuvvetle. 
rl, kıcnPn imha, kr..-::n_n de cs!r c-
dflmi~ur 

ı:: -..el' ı u:ıkü nüshrurı zda Kn .. 
8 m,ı:ı ~dn o:u:-:ın b r o'.ul ucuma •

1 ıun, pol' mcr:.ezi J.. r, 'Dllo:.ı r. ~2 "i 
rındJ h:-1'.ı ı c·rnd·ı?ı o!':.r lı:ır.,:·, - Hukuk fJ.::alL ::ı G,12 g .. ı cumart::- •• 
lcıı b:ı!ı,.:cl ... n bir şi!-:1. U.1i ruz . gU.UQ P:ırl:"'t....'i ı;:ıl:J..!arm1n bir ç:ı\• 
mışlı':. Bu fırıııı ı :ılıibl lı'zc sön- verec-!ttlr. Prot".:!irlc:-tu de s~tı:-nİt 
dcrd'Ri bir n l.tupto lınlka fcn:ı 1 cdeceltlerl bu c~ nt nm ııcMnln en 
mu:ımclc etrnedi~lnl \'C her türlü seçme topıantılarındau oı:ı.cağı uıvıuı. 
kobyl.JU söstcrdi~nl yumakladır. makt.o.drr. n 

~N'JID r av 11 
l ı d çaıaadı 

1 Bıı !lkşam saat 18 sulnrmda Ha.r 

1 

melde• olo.n tnımvaym. altmd& kn.11 tmd& silrii.klcnmi~ ve parçalanmıe 
b:-yedc Sip:ı.hl ocağı k::ırırsmda feci nuşttr. Ur. Yavrunun hUviyetl Jıennz tes 
bir tramvay knza.sı• olmuştur. On Ç-Ocuk bir kaç metre tramvay al bit edilemcm14tir. 
yıışlanndn bir çocuk Şişliden gel 

Basma, pazen ve 
patiska tevzi şekli 

Molotolaa 
beyaaa ıaa karşı 

8ulft1Ullh l lnd eaytllda 
adam bu!an HıtJercilcr şu şekilde 
bir komedya o.)'namışlt.ırdır: Dabis 
me\"Zuu olan bu odnm Almanlar ta-

Reemi ve hususi mllcsscselerde 
çnl·şanlıı.rn pru::n, patiska, basme 
veı::a.ircnin dağıtılma şekli için vı. 
liyctte bir toplantı ynpılmış ve 
b3zı kararlar almmıştı. Silmerbank 
Umum MlldUrlüğU tnrnfmdan bu 
knrarlarm netlcelenmesf biter bit· 

Tadiliıtı 
veya ks.snbada muhtelif satış yer. 
lerindc ofis taral:.ndan piyasaya 
c;:karılac:ı.k, bu suretle ihtl3W.rtı ve 
f:yatlar llzerindc oynanmaema da 
meydnn verilmlyecc&Ur. 

Diğer tnraftnn ver;ıen ın:ıluma· 
ta g6rc, Jstanbul in.se mUdürIUğU. 
nUn, fiyat mUrnko.besindeld reUca. 
deleyl ııiddetlendfrmcsf için ealAh'. 
yetlerl gcnl.şleUlecektlr. Bu mUdUr 
IUk bölre 1a.Ge mUdllrlllğU adını aı. 
maktadır. 

efın 
eı· 

mez tatblkntn geçilecektir. rafından gazetecilere Mo!otuCun oğ. 
Dağıtma işi şu gekllde olacak lu di~·e tokdım edilmi~ o cfa l\lolo • 

ar: torun notasında zikredilen hadi c -
Nllfus Jdlğrtlarma Ozerlerinde lerl reddetm~e yuni kar9nıo be • 

kullanma tarilılc:i yar.lı olan ku. .raz o!dul{unu isb:ııa başlamış ''e Jfıt 
ponlar eklenecek. bu kuponlar her lercilerın Sovyct lınrp csirleriııe 
alJe verişten sonra kopnnlacaktır. ka~ı kuzu gibı muamele eUlklerınl 
Herkes, bu kuponlarda yazılı olan wyleınisıir. Dahıt sonra ractyodu 
tarihlerde mallannı almağa meeo >öt söyliyen bu çapkın gramer ynn • 
burdur. Kuponlarla beher nUf\U!a lışl:ırı ile dolu bir nulu!; inıt etınlş • 
verilecek olan buır.a. patis!ta, pa. lir. Mesela rusça "iclı: nod.,roJniki., 
zen ve kaput b~zinln m.fktan 15 keJimesi ~·erine bu hertr (transpor 
ıtıetrcyi geçmlyccektır. lovtsl) 'kelımcslni ku:ıanmı$, ve bu. 

Ancak dul ve yetimlere daha zl· nun gıbi başka bir çok yanlışlar 
yadc kolavlıklar gösterilecektir yupmışlır. Uu derece ga.Jilnc bir kc-
Mahalle mllmessilleri, bunların ma medya lcrtıp ederken Hitlcrcller 
tı~ cllzdanlarmı tetkik ederek birer Hılıııı bır oın.rı itil..ıara olmamışlar 
liste haztrlıyacak, Yerllmallar Pn. dır ki o da ~folt1ı...ıfun hiçbir ıanırın 
uırlarma g5ndercceklerdlr Pazar. oğlu olmndıf;ulır. Bu gibi becerik • 
lnr taraf ndan verilecek kuponlar sizce manc,·rolara baş,·unna!an ı.. 
Yine mUmcss:Jlcr va.srtasfle yctl?n ı çin Hıtl~rcılerin işlerinin lıcrhnldc 
ve dullara dıığıtılaeııktır. t>ck fena gitmesi lözım gclmelctedır. 

Ameril<a 
Rusya ya 

.Kafi derecede 

Efganistan- ! 
dan çıkarılan 

Almanlar 
Memleketi

mizden geçti 

1 

i gat-dım 
edemiyor mu? 

Softa, 3 (A.A) - Stefanl: 
gezi yerine dikilecek otan heykcl\n Efge.ni.standan çıkarılan l!:iO Al 
1'rojclerl Alman bcykelt~laruıd&n nıan, bu &ı.bah Türkiye yotıyle Si 
BelUngc h:ı.zırıııtılmı§tır. \'i:i:ıgra.d':ı gclmt,ıer ve Alruanyn 

Dll.'lkU toplantıda bl!Zlrtanan proje ya doğrıı hususi trenle ~·ollnnnn 
UZer.nde mlinakaJ:ı.lıı.r ccreyıın etmiş ı devam etmişlerdir. 

Nevyork, S (A.A .. ) - !yt baber a.
.an bir rnembııdan blld:rlldJğlnc g5 o 
Ruzvelt bUkQmeinln Sovyet blrllğl • 
ne yardım taahtı11Ucrl pek dıır tir 
m{kyaı.ta tahakkuk cttırt:cbllml§tlr. 
Filvaki tik ve &ootc~r1n ayla nnda va
dedilen mııl%emenln ancak pek ıu: 
~~ Jtu.ıyaya göndcrllcbllmigUr.Me 
«16 Ruayaya gönderilme J \B.zlmgclell 

Belllngıe yupıla.n uzun göıUŞtı\elerde~ F:fgnnist:uıd:ılti ltnlynn kolonisi 
sonra tıeykeUn ,;yer. teııblt edllınl~Ur 1 nl t~:dl c.rıen 25 hnlynn·n da Sin 
Hcykcı curnhurtyetın 20 tncı cıısnu~ Hngrad'ıı gelme.~ı lenmek ed!r. 

;'Il:nda. nı;ıı:nak u-.ere h'Ylteltraş Bel 
llngo ra.ı> tını nen le tl'l'. 

Knhire, S (A.A.) - Ort.aşarlt 
umumf ka.rarg!hmın tt>bliğı: 

Muhn.rebelcr, gcır1tJ b:r bölge da 
hilindc cereyan ctrnoltle beraber, 
son şiddtli devreden son'ra. hare .. 
:.atın seyri, tab'.atlle ba!lflcmlş • 
Ur. 

Seyynr keşif kollarumz, muhnr". 
be mcydnzılarmı temizlemek hu.su. 
EUnda fa.al davro.nmı~lnrdır. 

Sidi Rczegiu garb ndc Eldudda· 
da blr keşif t.anrrum yapılmış dl!§ 
ınnn n bir!tn.ç topu tahrip odilmı;• 
Ur. 

H:ılfsya • Sollum bôleeııinde malı 
sur dU.1?IU!Jı garn·:r..onunu dcn!z.dcn 
i:ı!'leYe t~~ebbtls cttiili enla§ılan b:r 
ki!-;lilt ge!llf llmr.nn girmeJc muvıü 
fak olıı.ma.do.n topçu nteıi.m.zlc tar 
o. '.Xil~tir. 

11cri blil<tclerden Muıır.ı esirler 
ı;clmcğc devam ediyor. Gt!lenlcr 
"'res:nen Alınanların Afrika kİta • 
ı:u kurmayına mensup yUkaek rJ.t • 
:'l;:U c:'?' 8'..t~y vard.n-. 1 

Tayy:ırclerimiı: 1 un kuvvetıerf. 
miz.e tcdrll ~ nrd'mlnrdn bulunma· 
ğn devr.m ceJyo:lnr. 

El:ı.dcm ve Sl:il Rczeg bölgel" • 
:ın fc1·f cll~an to,...lulukla.rı mu • 
1;1\f.i'ckıyctle bomb~:nnm·ctır. 

mımlet davnmnn:ı bu ll!lb:ıh dcı b~ 
yU.:t rıır l<alab::ılıl: lıuıı;:ırunıh da\•am c. 
lil:!!.. Mulıo.lte.ne g'e::ıc b.rlnr.l ağır 

cc=:ı. mahkeme,,inln ezloıı n:ı:ı g:l:Ul -
dU. l'arafl:ırdan ll"psl do geiml~. 
Mah!te:::ı .. e.c:ııı· :ı.çıımaz. rets C.Cmll 
GU.z:ıy, y:ımlı:ın yazıların b:rer t.enldd 
ve blr unklde vcri'cn ce arı mıı~ly ... 
t n:e o!clu';unu &J:;Lyerek. tunl:ırda 

ı:ı"t:ı et Ot.ı:> o nı1•j'ıı n bir ehllvu 
t•ı~.ı t.=~ttlk ett.r.1 -:t3Sl:ıc kıı:;ır veril. 

• ll b !Jl:.!t 

ita 
t b 

an 
Roma, 3 (A.A.) - lınlynn orC:ula 

rı wııumi kornllJjhının 54(1 nunıura· 
lı lebliği: 

Marıuarikodo, havanın fennl:~ına 
rnğnıcn rucv~il ruuhurcbeler Jevnın 
etııııştlr. 

Tobrukt:ı IOPt'U fonllyctt olmuş 
ve ılerı müfrezeler lmrckat yup • 
ıuı~l:ırdır. 

.Merkez bölgesinde birkaç müsn.de 
ne olınu~ dlişınııu vasıtası tahrip 
edilmiş, tnyyure karşıkoymn topçu
su uir lnglliz ıa.nurcsl du;ıürmüş -
tur. 

Sollum cephesinde düşman, Bori 
da isUh!tLm ı:cmlıerınc top ateşi a -
mışlır. Batarya:arıa ruuknhcle edil· 
mışlir. 

Dıırdlya tan·are k:ırşıkoyma top • 
çusıı, bir dü;ımt.ın tayyaresini alev • 
lcr içinde düşürınuşlılr. 

En son yapılan he.saplara göre 
Sid··)mer mD~talıkcm rnc\zli müd; 
filerf, 17 tnnk, 5 :r.ırhlı oıoınol>il ve 
2'.) ln6iliz topu tahrip ctmı~lcrdir. 

1ngiliı lııyyıı.rclcrf, Dlııgnzinln dl· 
t·r nıe\'kilerincı bombıılnr almışiar· 
dır. 

Bu layynrelurden biri, isabet n<'• 
tlcesindc yere inmcac mecimr o •• 
muşıur. Müı·ettclıatı esir edlJnıişllr. 
Dernc tnyynrc l.:ııı şıL:oymıı topçusu 
b:r bıı~lrn tnyy:ırc dıı,urmlişlür. 

ıra,·a nıuh:;rcbc!~ı i esnnsınıln, 
bomb:ı lı:ıyynrclerimiz 5 tııyyııre cifi· 
şürınuşlerdlr. 

ı-

r;.svını !:ml:An Al.B\'I!lNDEIU 
DA\'A 

Tnsviıi Efl:ir ı;ıı.zetes!, ı:ı:umıet de. 
vaıarında suç:u .ol:Jujıı h:ılda, mub3. 

bırçok tnyyare t.op:arındwı ancak dö· 
dU tesı!m edll:ıbilmt,ur. Sevkıyat, 
grevler dolııyuıile eodn.rtrl lsUhsalL 
tında çıkan buhran nakliyatı yapa. 
cak vapur bulunmamam ve Amerikan 
askeri makamıarUe Vo.şt.ngtoıı ve 
Londra hUkQmeucrt anunndıı çzknn 
lhtllAfl'lr yüztlııdcn ltıylkUe yapıla • 
marnıştır. 

Almanya 
Atla ti ve !Wanş 
sa!ı!lleri mı!stesna 

Bütün. 
Fransayı bo~ 
Şailaca~'~mış ! 
~ 

F ranıız donanması verilirse 
i~~al masrafları incl;rHecc!t 

I.oııdra, ı ( A.A.) - Ofi: 
Stokholmcleıı Daily Ekspres ı 

gaz~tcsıne bildirıld~~ir.e göre, 
Almun,ar Atlantik ve ManB mil$
tenna oimak üzere M.ltün 1'"'r ... :ı. 
sayı E!aa:;ıorcni ve da.ha bir!rn. • 
stra~ejik nc'.la\'I tllhliye edecek~ 
b:dir. .1ihvc;· lrn.yn::.1·l:ınr.dan 
alman bu malümata g-öre, bun. 
da!l b~!ta Almanl:ır bUtün 
Fransız. csir!erım serbest bıraka· 
ca!dar ve F:-cıunz donaıım&smm 
Almanva}·a teslım edilmesi ve 
Almanlcrrn Fransız müstemle. 
lı.elerinde istedikleri r,Jbl hareket 
edeb:ımeleri rsartiyl.:! ifrrnl mn.· 
rafları ~:ınde l .8~.000 liradan 
300,000 limvn indlrccc!derdir. 

lagDl~erıa {arlı ı 

A r.kadakl kaybı 
lıemele:tn s:ı..:aJıatını, matb'Jnt kanu. _... Bllftarsfı ı inci 1&yf&da ı 
nuniln 62 lncl nınddc.11 ın.eu~tntlş oı.. dtlııynya yııynma.maktadır. Y8.lluz 
masum rr.1u:.cn ·aznıı:; "·e cund.'!ll do. ru>:;rter ajansı vazl.yetı.'l mUphom o•. 
l:ı.yı h l•kı .lı ır'ldde'u:numtll!~~:ı de. dUZnn bUd;ren ktıın tebliğler neşret. 1 
vn !lt:ı.me c:!llo,. 't blrincı asliye CC%3 me .tedlr. Holbuk! :ttnlynı:ı ve Alman 1 
ar':ıkcme.sınc v rllml11t1. ııııbıırlert ssrlh ve objekU! m:ıhlyet'nl ' 

Bu s:ıb_h H:ıınlet d ·nıu:ıdıın sonra m:.Uıafa:;a ct"D•'etedır:er. !.ıJll,z ııa • 
ou mu:r• ltem~;e o:ı!uldı ve gazete ~rler .nın az .ğı do.ayıııHe lııviçrc r,t. 
u:ıh!?ı ıı:ı::ıd Ill~!lu!ya ile l'l\ZI ıeıerı zctelerı b:ı 9atıatı Nevyo. ktan aldıkln 
mu :lrU CJııı.t Da.ban m:.ıtbuııt knnu • rı bazı hııberıerı ne~rctmlrıerotı do 
nunuıı 27 ve i2 ı.nct maddo!~rlne töre ı bu bııberlerde fimıııı Al.rlktldnkl 1ıı • 
~00 er ll~ nttr pııııı eenst! ecuı. glU~ lı."Uvvetıerlııln vazıyet! nlkblnane 

Almanların 
Rusgaga 

hücumundan 
•• once 

·n ilizler 
Ruslarla 
an!asmıs· 
m:Vdı? 

!loskova, 3 (A..A.) - Tass 1111 
jıms bi'dirlyor: 

2!5 so.:t şr n:le Alman har1clye 
rıazın Von Rıbentrop asılsız beya• 
natta bulunarak l:ıgiltcre Ile Sov. 
yctler Birliğınin Alman taerruzurı 
öan ı;ok eweJ birlikte Almanyaya 
hUcum l~in milza.keredc bulunduk• 
tarını bildirmiştir. Von R.b"nt.ro • 
run. milletini inklsarn nğrn~ 
olmak töhmetinden sıyn1nııık 'le 
Almanları::ı .Sovyet~et Birliğine bU
cu,munu haklı göstermek için b1l 
s:ı.htekürlrğs. ıht'yacı \~rdı. 

Da.ha geçenlt>!'de İngiliz' lı:ırld • 
ye naz·n Edeıı Avam K marnsın • 
1a.ki beyanat~1a Von Ribentro .. 
run Sovyetlcr B:rli~i bakltındald 
beyanatını ya.lanlnmış ve tı5yle de
rnilj!tlr: 

Alman k:talarmın Sovyctlr.r Bit 
t:ğ'np hUcurnundan evvel h'çlılr za.. 
man lngil!z ve Sovyet hUkfımctlcri 
arasında mllzallere cereyan etme .. 
miF.tir. 

Bu yalanlama So~et gazeteleri 
t.ı:rnfmdan Tass Ajıı.n3mm nşa~ • 
da.ki notu ile birlikte nc3rcdllmiş • 
w: 

Tıır;s Ajusı tngfllı harlc'ye tlP• 
zırr Ederin bu be,·annt nm kati su
rette b,:;n:. oldu~'Ullu beyana me-
1:undıı-

HitJcı'riler, SoweUcr n•rı;ğine 
~·apılnn luı.!nıı.ne hücumu haldı g6S 
tercıelt için Ribentropun s:ı'!lte!riır
lrldanndan istifade ediyorlar. Fa .. 
kat s'\.htekarl!k da'mıı ııahte'~a'?'lrkı
tır, Hitler ile H!bentropun eahtc • 
klırlrkl:ır: t"e dalma yüzde yUz salı. 
teklirlıl:tır. 

O'st:ıd tsmau Hakkı Baltacıoc1'lunUlS 
çtlt rd:ğl bu c;ok fııdalı mecmuıuıf!l 

~52 ıncı sııyur z~ttn mUr.<terecatla. 
lnti:ar etmiştir. Oltuyucu:arzmıza ta• 
alye e,!ertz. 

··~ı-1.'l:"''''el,, :ır.ı, 0 DJ>t.esrtn,. nıl, 
''ı1!rl.,C:t~ln., mı! 1Tfirlı!.'(l Terim • 
ler G.1p l:~vuzu,. mıınycırı Ulm "/O 

len terhnle:-tnbt l:nrtr1ıj'.inıı t tlt ı;t. 
ti, Er;er k!ml "ml!scl.les,, ıtt:nl 
"tl!):?'ll,, ı!~~...e. 5U,:ırsu. bl!l.n dll:JO 
a~ı a!llnı ver m • tı:. O.ı, •·u~zesı,. 

1 lrulliı:u;r.ık l l.\uli \ Cj'll <ı~ 

!Diyenler itin, koodJ ıar.:ıtlantll' 

blr pı knbı:! :11'1", o 1: r ! 
YaJ•mc!a buJ:-ık, .. ı,oannıı tarib f6 

üt ~ teı·l.cıl•r: ~ bö,rle bJ~ ktln~ 
th t.'Opl::.:ı.::u, gt:c: ;;ıx.. o , 1Jf. 
B) lan d3. ?~U !m Jl~dıırrnı l>ııl&CU" 
ğu.. BıuıtL'lS Wra.J'7, ıtl!ndllJCPr 

"teşrinlc\."\Ol,,1 lilr tı:ımrn 8t;uıı::,r, 

b..."!1 dn~nı yobn liatll."ldcfilrtc. Mo
t:elo ''l;ıiıı ı,. 90 "lklncı ile "illı ve 
·~n., 1 ııtilnırtı w!dJr~ Tele ıwJt.ıı!C 

oh.ra.Ii Ya.%1 \'C lruıalıfi'I bıılumı:ıd:ıJl 
bfz '.'IU:teşr'_,,, ,·e ·•~nt.."ırin.,I lr:ıır.ıl 
ediyoruz. "Bl.-ln~" ~ '•lldncl,. dl .. 
yaı.11'.'r da hlohı• 'l'Urktı ayl.anutLı ~~
nıltmış <•lc:ıu.!nr. O. reuılı bel'ıgntı;l· 
l~rf n:oo ),Ur..r. beUllxll;lı Uırtmıct 

lıntünde !ıllo anlatıaınsdılar. osmııss

lmıı, durnın<::w., <l!ı:ılt>nmeacn a;ırı:ırw 
c:o:a da~2~!J, k:ıydı. On:ın bıa ctlv--.!ert • 
ne "Dcrleyı,,, ••ıta.?!3 lyl.ro 1ıt1l1,. 

dl~ aT't1llurdult.flııg'J:a ynlnrz turt!:"' 
tc;stlımJye doğru l!crltııı00~ 
h:abı:ı iyiyi W'Dm.'.ıl;ırchn noı!on ıntJ· 
yot eııcUm'! ı:ı::'a lir ıo~t ~ 
tlnıı:n önce, blr tn:um tckliflerln bıJ 
kulh•nış ti'c!1~bell'l'WdC'11 çcs:me:tfı' 
o1m:wna ıw.-tıımııllytz bllG? 

* ''Bn snret'o,, ycı•..,.-ıe Mı:en "'tl)yl~ 
Wde,, \'O ''böylcoo,, dcttKıytUıo~ 
'IW) lelUt,, dO.) L-nl esW btr ~l<P
tm mı:ırnccıııa en l<UV\"etll ~ t:l .. 
tar: "Bir tuylelij;''n gUnoom~ 
fa!ı:-1 ~? .. ••:ı!nımak surl't!yle ... 
glbi ycrl:ır,'.:e be ''ı:.lm:rokb ~ya a
lm:ıroı,,. dcm::k ı. ;n.:ır. 

"/: 
F..odh:ıus'd:ı un:ıt.ı: .:ı.ıo, t~'·"t çoll 

clıtğNt! btr i"lirk tö:ı.U vuz. ··~b:t ~,"' 
ra?ııt,, kn!'§ıhğı cıdurt:ıt., dnn..'J1·, \Y' 

kcr,:ıımaa ~u l~lnıı,nr: "Jlfallr1bl"· 
IDtht~oo of ordro,, 

• •tıc:ı.:c, e..ı'h·~!:u! ob.c:ı.k ze.-~tm 

.... m:~rıııın Cn.vc:-cite f'6cb:ytıt dckc.n 
lı~1n1.ın aorulm~tı~ k:ırıır verilere!< 
mUhakcme önUmCll:dekı pergembo gQ.. 
ı:ıl\ '8'.!,.t 11 c btrnk1Mr 

'-1+ ırnrett'3 mUts.ıta edllmcmektodlr. :/ Ulı~ (Ab.Jat.r l 



ah keme 
aıonlarında 

4rka arkaya 22 
ev sogan kadın 

~5 yaşındaki şahil için: Beııde gözü 
~aroır. Beraber o ur mamızı is eoi, 
anuı etmeaiğim iç~n kızgrndır. ıftra 

atıvor ! ,, oıvorcu. 
~qbut a&1!79 OçUAcO c:eea ı ıqıuyordu. Yemin ettikten aonra, • 

eaının kapaıı kapım OrıQndt' arad~ bır dlnlcııcrclt, H.ıv\'aıun baLta.. 
~ btr kalabalık vardı. Ka4tn nıyeıı.ını çal .. ugını, iki gün aonra ya 

te:ıg ilıLıyar birçok meraklı uıa~dığını, battan.lycsını karakoldan 
~ r tarafından geUrlleıı me~ poll8ıer1Iı kcndlsıne \"CrcUklcrinı aıılat 

le ltadmın etraiuıı o.ınııo lt.endı • u. 
~dlyorıardı. Havva Hasan d-:.yuun da ı.tadesl:ıe 

~'_§larındıı, §!§manca, ba§ÖrtOIU auıırıenmıştt. HıddcUc ayat;ıı kalka • 
'~ bulunıı.n mevlt\11 ita.dm. blı rak : 
~ 'burlendi Ye olduttçıı güzel - Kabul etmem, hAldm bey, ka.:>ul 
~ pUrblddet kalabalık tızerın. etmem. u.yc bağırdı. Bu adam. ~ .l§l• 

dikte!& sonra. jandarma)'& çı- na t>akm!Hl!Ul ara aıra evime ı;ollr, 

• tıana beraoer otur.lla.ııızı teldi! eder. 
<l), bayıJac$ğrm. Oagrtm ~la. -il. Bende suzü van:ıı. Faknt kend181ne 

~kına. Hıç 'de mt w.<ruı gör. ıbiç y1lz. vermed.ğtm lçln bana kız • 
·~ l'abul.. (;mdır. Onun için iftira atıyor. 
~kta bir ik1 kımıldanma Havva bağırırken Ha:ıan dayı gUIU 

kımec dııfllmağa y1l1 lııL- yoı ııu: 
~t 6t.ccıen beriden mev\mt k11e _ Allah qkma, bakın bfr do benim 
~kır sonılmsğa ba~ıandı: &rtJk kadıntarı:ı uğrap.cıık baılm kal. 
~ fll§lro, he~lre, gcç.n~ ol. mı~ mı ki .• dedi. 
tı P neden seni t•vl:1f ettUcr ki. Nlbnyct uc;UneO §ahit bakkal Ah • 
4. iıılıı körllnden.. cn:L çağrıldı. Bakkal da, e.sa.a vakayı 
>'oı görmilyor muaun? Kadmm tıllmedlğtnl, yalnı7 'lu kaı:unın ıtcnd'. 

tutmllf. Bir dokun, bUı ab .tnı de 160 Ura dola.D.dırcuğun aöyll. 

>'et, mahkemenuı kapılan açıl 
"ı~ıu ktMWl ıçen~ aokuldu. 

t ew akJ tıAkim tt.ı rn f ı n '.JaJI 

ı:ı ta.alan bU kad.run merbur 
lıırawa:rda.n Havva olduğu 

leaıuermde eoymaaıgı ev bı. 
Itır. Zabıtanın tc8b1t ettığttıe 

btı-kaç ay lçl.Dde tam 22 •• 80)• 

· tn aon olarak da CibaUde St\ 
liaııan adınds blrtsin1D evlno: 
lıılltanıycslnl çaım~. aynı o

'tq aa lbrahhn adında dlCcr bl• 
<it elbifflerinl toparlayıp kaç. 

yettık: 

- Ne blleytm ben. dlye devam et. 
tı: t>aşörtUlll. temiz pıık bir kadındı. 
DUkktuuma gelir. alı vcrl§ ederdi 
Ben de kondıalne kredi açtım vo ııso 
llr&Uk mal verdim. O.mek, ki beni de 

doıandırmıo. 

Havva bakkalın da e6Zlertnı kııbuı 
e:.ınedl ve av .. ka.t tutacağım aöyllye • 
:rek ma.tıı:e'Ileden mllddet LBtedl. Mat 
':er:ıe de bu tal~bt!}l kabul ve aıuhn. 
kemeyt ba§ka b!r gUno 1>:raktı. 

A iP 'tVf.: MUBABtRI 

... ----------- -

So.ğır, cUl&lz \'C körlCl' 0/"1l'Jyotlnln körler orkestrası ve C'-Oml.> et rclıol 

Sağır, dilsiz ve l<iirier ceınigetinde 

8A1TA - ı 

Fıkra .................. .. ..,_ ......... . 
·s~ra ile 

Halkın cc::nlyct l~dıe ISıt-clmborl 
uğ~ .. tıtr me3lek ~upb.rm:bn 

blrt do doktorlardıl'. Her a~nse. 
lıııJkm doktorlara g4rll> bt.r bmum::. 
ti vardır; "" bllh ber üllbl vn • 
tın.s:ıı:tı:ı.:ı sonra: - .t..h, derler, 131 
bir dol.tor olsaydı belki mvallıy1 

lt".ırbmblllrfilk: 

Bir doktor -1.."tlle ~J. 
1-'ıuat sırtı clAWa yoıe gcld.ltt l(ln 

p~lrnnlılıt".11 \-azg-eçml~ doktorluk 
y:ıpnnyt!l b::,t~ış. nunu gGren b&nr 
'ls.e şöyle d~:nl:ıler: 

- Eh. ber ~ para Uo ll~t mM 

l!edlr. o:.r mm~nl:ır ııcıııbs 111rtııu )-0. 

re ge\irm.lerta t1mdJ - tlU1aJ )W'f:' 

geUrtrM'tRln ! 
NASRETI1N 

Körler or es .ra.sı ·~ _ ,_,,,a · B ı L i V O R ? 
" ~1USUNUZ , 0 

bli- pa tora· 
dlyl or 

v birm 
a keyay · 

290 dil bilen prof esôr 

Daktor Şids isminde bir .Al. 
man profeserU 6imdire kaear 
290 dil öğrenmi~tir. Profesör, 
bu dil!cri nasıl öirenebildiğine 
dair soru.'.an suale: (Bunun için, 

rn U•• z•ık sanatka.-. la l ıradc, dikkat \'C imkan) lfızun.. r r 1 dır. Cevabını vermış. 
. , Doktor Şids, henüz ll!:edeyken 

g l b f far k 1 ar var ? \ ba&ı .. ~ene...:' ~illerini c;ü'tcr, c;if. 

Körlerle normal 
arasında ne • 

• ter ogrenmc1:.,e başlamıştır. İlk ----o-- önce eaki yunancsyı öf,Tenmış-
lray usulü DGtalar DISil ~e;dlr? Göz nura ve n·m.o~fradea ur.profesör 1900 ~nae ıeka· 

Ude eevkedilıniştir. O zamandan 
mahrum bulunanlar nasıl müak Oyrtai) orlaııa 1 bucnıne kadar dil öirenmekte de. 

\·~m etmektedir. 
tatanbuluıı ~e§ltli bBD&f ve yardım 

•C1!mlyetler1 araıımda, arada sırııoa de. 
d!.kodulu h1dl.selerııe kendlaln1 gar.ete 
&Utunlarmda lı!llka hatırlatıı.n bir ce.. 

0
1 yarç.ıı lle koyun ııUrUsU adlı bir paatö 

i
l raU takdlm edecek. 

Dtl§UDUn b!ı defa..: lld ı;;ö.."11 nurdan 
mahrJın b!r fUlt saruı.tk6.rı, ı;o paatö. 

mlycti dnha va.rdır: Sagır, dlııılz ve 1 nu ve melodi besteUyece1'-. bu b33te, 
sörler yardan cemıyeU... b! r sanat lcymeU ifaae edwcek. O kıı. 

Bi~ kısmı "görmek,, kt bayata renk dar kl. Haıı:ıı t:ıl;:clim olunacak bir 
vere:ı blr nimetten mahrum m.alQlley... kalite göet~recc:kl •• 
te dlğer kısmı l§1tmck zevk ve maı: I İ§te bu mer.:klı nokta. hakkında. 
harıyotinden uzak bulunıııı snkııUar •. .;-•~ ile genç \'C malQl aaı:.atkCı.ri.8 konll§Urkeıı 
dıın ibaret &Zati.le bU oemıyeL de, di rofM,;at edece 1 ola.n kör 81UUltk4r bu noktayı sor;l:ıın ... ı:.n!ııttı: 
r:er içtımat birlikler glbl co:nlyetler lsmct Gök. SOLDA: Oııilmllulekl a • - Ben t.ah.s&llm!, lunirdekl Gll#Jr • 
kanununun bUkUruierlle ldare olunur ym 14 lmdc blr ımt kunııerl ""recck dilsiz \"8 kllr.cr cnsUtU..-tıııdc yaptım. 
Yıın1, azaıar görmtyen, lşltmiyeıı ve 1 olan kör sa.natkAr şatıın tıı~ Bi%1m gltıı ~QJ !nsanıara m&Mua 
llonu;,amıyan nıa1cıaeı den tbareL oııın mcto<ı.arla mUzllt.. öğrendim. Buna 
1>u cemlyel de ııene.niı: blr gllnUnde recek.. FlUt Ue aoıo parçaıarın iki gö. istidadım varmış k.i çabuk Uerlettım. 
ııeyetı u:numiye ıçtıaıaı yapar, ko:ıg ıu tun! blr aan:ı •kü tarafında.o ça • Koı ıer orkcstrasmda ~filli. ediyorum. 
re ak~der. kendi azalan araaındaıı 
ıdare lieyeU' aeçer, adl vo fevkıı!Adc 

tupıantılar yapar. Bu toplantılarda 

görmiyf'n, tşitınıyeo ve konll§Srıuyan 

nza harareW mUnaka§ııyo. tutu§Urlar 
Naıul biribt:ıerıne meram o.nıaurlar? 1 
Nasıl bfrlblrlcrtnın lddla ve tlkırtcrtne 
mukabele eııerler! Bu, kendi maıQıt 
yeUennln busuaıyetlnden doğan bir 
sezme ve anıayıg kabillyoUnin l§aret.. 
terle Uadestnde gtzıı bir sırdır. 

bnmaaJnc!M baret otan ou koa..erde 8ekiz ki§ılık orl~rztramız dıyeblllrtm 

ayrıca ıneraıw btr Laral rdatıa var... lU k'enC:I muhltlndeJ<I bir çok 'mU~k 
Kon.sen EmlnOnU tuılkcvı salonunda heyc'luerlnden dnh-ı llstiındUr. Bunu 
halka verecek oıao kl» annııtka.rrn ~ verd!.gimlz lkı konserdcltl halkuı a!A.o 
mı Şahin 101.n<ır.. enıır.. 20 ya§la • ka ve eer.ıp:ıtisindcn ötrenıyonız. 
nnda zayıf. oahU, bumu Ustllnde Bizim mUzUt melodumuz Bray siste • 
maUUlycUDin iki ııembOIU gibi aiınaJ- ınl denUcn kabartma ve huau~ ip • 
yalı cnmıa.r ıırıtaaından boj ve nursuz reUerdcn mllr~kkcp blr nota metodun 
gözıerııe, kafatuınm tçUıdekJ c:ıyııyı aan ibarettir. Bununla ve cllenmlz:1A 
kendi muhsyylresinln ~klllendlrdıgt dokuıımıı blaSllc ozberlc::lz... 'i'anı nor. 
d~Unceıert. ta.hllle ve aeyre uğr~an 1 ınallerıe b.zim mu.siki tahslllmlz ara • 
bu genç ve sakal sanalk&ı mıılü.ıer ı 8lndald fark, onların gOzlcrllo bunu 

Öğrendiği her yeni dili husu 
si bir albUme kayded~ profesör 
dabn on dil öb'enmek l!!tediA'ini 
söylemi§lir. -
malili bir mualld§io.utU. Solo flQt 
konserinden sonra arıtadq1m d& pı. 

yn.no Ue bazı parça.ıar çalae&k, bun • 
d.an b&§ka mU§terek konscırlerlmlze 

geı:llecekUr. Roııserlertmlzdcıı ıunıar 

vardır: 

ı - Paganlninln karnaval dö Ve. 
n!zl, 
~ - Verdl.DlD Traytyattuı 
8 - Gene \'erdlnln tıeadörea! 
' - Toskadan mci..ldi!er
ComtyeUn bllhaasıı mUz.lk kumıma 

verdlgl hUSl.llll ebemmlyeUD aldıft ne. 
Uceler URrlnde pyanı cUkkat bir t&-

eiri •ardır-. 

Bayanlara mahsus 
MODASI GEClUŞ, 
RESOI SOLMUŞ 

Dllatzler ve klSrler cemlycl!.nlD ken. cemiyetinin Cağaloğlundakl merkeziil takip o<Jobilmclerı:n:le bızlnı ısc cllo • 
f.'4 dl mallll ua.aı lçln tlkmcktepteri de dt' gc>rJU.'ll.. ı riın!zle katmrtmo. §Ckllleri yoklayıp 
~ I vardır. BUDlaıd&D lzmı.rdekl cerolye Blzlm bildiğimiz; güzel sanatlar litlftleri ezbrellycrck tıuswd GOtam:. 

t1D mektebi tanıC:Uğımız btrçok dlla1Zın bef hissin mUşterok '2Cvkıle tıı.hsU °"' j .zın bu nota mc~rlcrt.De tatbik ve 

Görmek Dlmetinden mahrum bulu • 
nnn mUzlk aanatkArlarlle verece1t 
konserde tıuıunmaga gayret edece • 
Ctm. G&ıtı aanatkl.rtarı imtihana ta. 
bl tutan ve aral&nnda muva.'fak o • 
ıamıyanlan ayıran belediye mD.zllt 
lmt.lb:ın beyet1nlD k:ılııklan ~ınıuın.. 
later mlalnlz bu;rlln iki eııcrıc kendin! 
halka takdlm eden bu maUU nut sa • 
no.t.ttatı yuın bir unat deham halla. 
de yeııl ve muvattak eaerle1'e TUrk 
gU.zeJ sanatlar tarlbl.ııe bir aayta Ulve 
et.aln ... Sanatl<Cı.r kendJ J.uymetını ken 
dl ayıırlayan b!r plıalyet olduğuna 

göre yarın bu kıymetı.:ı tasdikini ken. 
dl haklan ara1mda bulan betedl)'e. 
flUt artl8t! Şahla ~eri de 1mU • 
handan geÇlrstn " ... 

paramıa 

Ue beraber. Mükerrem &dm. 
~ek ve Hadiye adm'.1& bir ka
~U,yctwar. Bunıar da Havva. 

•§>'&!an aaklarr.tflar veya 
ctı. bU.nlar da t.nku eaerek 

'lan INll.UUD&dıgm.ı .oyle· 

le.!ııUere reımı.etı. bk oahlt. 
'C:al.uıan lbranlmdl. .Mahke • 
't.k Dil' &&Yırla prdl ye fUDoo 
~ tt&: 
:;.- ceouı. euan daJ'l ne be. 
~lleıı çıkUk. IL&bYeye sittık. 

'l oturup blNr kahve lÇ • 

~ birk&Ç l&lw'dı 1toıı11ı1tukte.n 
~ döndUk k.l. oe görellm 
ll'dına· kaaar aı;;:!:U. Hemen 

~°ttuk. benim elblKlertmın. 
~ltıt.tuıın da tıattanlyff1nlll ~ 

~ıe,. ~l'du. 

~ber YerdUL l1d g1bı eonnı 
hUrdlıer. &ıblaelerte mt • 

~ttllııhıl tıuınuqlardl. 
~r mı! diJ"I .ordwar. 
~: dedlJl ve mararuuıaı aldık 

ıı., _1'11kolda eve nuıl glrdlğtnl. 
«"'Clıtnu teker teker yawmızdıı 

~ l&blWk e(krkeon. Havva 
~ hrtndc oturamıyor, tepuaı • 
~l:ıa:vet şa~ldln atızlcn bltınc• 

l&dı Ye adanım yU:cllne ka·. 

~ tltanmaz, arıanmaz herif ! 

~~ağa ba§IAdı. ~yundan 
.: '""\ın&cbD yüzUme kP""§f 

, t l\yoy, Ne diyeyim. AUaJun .... 
lt ! Hl<:b'r -l'lzO.nQ kabul et. 
~ llydurr..al 

lll.b.a aöylenecektL Fa'knt 
'tarat1ndan ıusturuıarak yo • 
~rtuıdu ve lklDc:J şab!t Hasan 
'ıı"lcaı. 85 tık thttyıı.r tnHye ın. 
~~eye gırdl •• ıablt ınn • 
' · Ayaklannda potur omu • 
~- btr t&J Yardı. mniut.kl ı»s

....__ ~)'akta durUUJ&C&ll an 

~~ feY'.Z aldığı, saruıt OÇeodığı bir mil • ıunur. Yani resım oısun. m:lz!\t olsun, ollo.nslıınnı kıymet1c:ıdlrmeml.zded1r. 
~ es.'!C..edlr de .. -Zalna lstanbııld~kl cıı. temsil ve tııhrır oıaun : muhakkak oev 1 Bahar mo.oJtal l!o k.:ıyun sUrUSU 

El çantatan ~ mı) et. ~ ... en aeııcdenbert blr yenlllk blSSln yanı görme. duyma, tatma pastlkaUnl oır eenelik bır metı:ıl ae • 
aekll göaterdL. O da ıu: Cemiyet nza ı dokunma ve kok'amanm birlikte ae. tlccstnde ourod:ı hazırl:ı:fım. Ec:ıım 
ıtndan ve sade körlerden mU•ekl<ep ferberllt!'tle ele geçtrtllr. B.naendleyo muhayytıemdel.t g~lzel !&JtanbulUD 
bir orkcatra te~ldl eLtl. Bu orkestra.. notayı okumadsn, sa.zm perdel~rtnı mUzllt şeklinde \e t&b.at gU:ı:elllklo. 

nm geçen eene. ik1 or:,Jlnaı ltonserlDi goraıeaen. konser gioı hıilk huzurw:ı rl.n1n nağme tufanı ballr.de t!adcaın. 
dinledik Normal tııııanlıırctıuı tarkBtS: da bir sanat m:ıhıUl:lııU takdlnıe Kıu.. den ibaret olan bu eserlerin dcger nı 
bır ahenk kompoztayonunun kulağa lıt14mak. biraz. ınubayyel tJ1r sayey> ıuınserlmi.Zde bulunacak oıa..n kalaba.-

R ıamlr edilir. Ve elblııelerln ~D • 

~ !1ııde modn blr 11,J'"" olarak :c. ..-
{Cpyenl yapılır. 

Acırea: K&raklSy Mumbaoe cadcı 
ı H.&aanp&fb ban No. 1 

- Ç.Ok garip f!e'Y. Bunlar 
bobstilliln adeta (ma~on) te$i. 
ıfitı gibi dar. örUmcekll bir cer. 
ceve icine sokmuşlar Kendile 
rinden olmavan•nra insan nazn. 
rMe bakmıyorlar diyeceğim ge. 
Uvor. 

- Do~ru sövlUvorsun ! Sacf de 
eskiden cok temiz \'Ürekli. cok 
makul bir kızdı Halbuki. bobs· 
til oldu:;tan sonra valnıı kalıbı
nı. hUvfvetini ~ğil, aht~kını da 
deeiştirdl. 

- Annesi ne diYor onun bu 
battketıne .. ? 

- mc. Ne divecek? Biricik 
kızlan üzülmesin dlvc heı yaptı. 
eıns rröz \'1.Jmuvorlar. 

- Ya haba<ıtt .? 
- O da müsamaha ediyor .• 

Göı v11rnu\'OT, 
- Halbuld doktor Cemil Hoş 

!l6r cok ciddi \'e bilhass.a mec:lc. 
.;irıe cok hıı;;.h hir ;:ınRITliit Kı. 
zı da kendisi gibi ciddi yetiştir . 
mek iaterdi 

- Sacidenln ciddivetfne diye
cek ''Ok Civar1m'zdaki kızların 
en nihrb~ıdısı odur I~kfn bolı • 
stıl o!duktan sonra. kıy:ıf,,ti r.•· 
bi. ahl~kını da d,,;;ı ... tirrH Ooc:t• 
!arına. ko~c:ularttıa. ha..s'h ce 
mivete tepeden tıakmıya başla • 
dı .. 

- Tuhaf sev! Benim bir nr • 
kad~ var,. Nüzhet Bu <"OCUK 
bana bobstillerden bahsederken. 

bot gelen nagrneıerlDl tam bir ua elde etmekle bt·du bence- ıık tayin ve takdir edecektir. 
t.alıkla kullaııırıardı- Işın darıaat var. Bu Amil sanatıınr Bu seferki konsere nrl:ndn§tm b:a 

NeUce her ne olum olsun. latmı • 
bul mıAır • dilsiz ve körleri tesanQt 
cemiyeti, biç btr ıo KörmJyen de ola&, 
yapugı orkeat:a. yetl§Urdlğl beatelLU 
ve n:ıllzlsyenlerle ltUbar edebilir. lkt yıldır çallp.n bu orkeatra. önO • vereceğı kuııacrde kendl sanat aıah. yan tsmet G<:lk d~ l.g~lrnk edecaktlr. 

mllzdekı ay için ycınl bir konaeı ve- auıu olan bıılı&r meıo:ıtsı fatmll btt J{cndisl lyı b1r plyano aaııau.An ve RAMIYAllUZ 

l 

bobatiJ olmanın en blı-inci şartı 
.. kalender" o~aktır derdi Sa~ı. 
den:n tcvıt ve hareketi, kalen • 
derlikle ve kalenderliğin icapla -: 
nndan blri Qlan tavazula ölçüle
bılir mi? 

- Sen onların dedU!ine inanı
yor musun? Masonlar da insan· 
lan böyle oya.larlardı. Babamı 
hatırlıyorsun ya! Mason olma • 
dan ne hayır sever. ivilik vap . 
malda herkesle yarışa çıkar bir 
adamdı. 

- Mıı.son olduktan sonra o da 
bobstiller mbi hüviyetini kay • 
bettı ini? 

- Evet. Heıiı de ne kavt-cdi~! 
- Tuhaf eev: Hnniva nıason. 

hu cok ivi insanlardı?.. iyiliği 
severlerdi? 

- E\·et 'fvili~i sever'erc?i ama 
kendi t.ralannda. Mason olma 
yana insan nazarile baknıa:.!ar • 
dr. Babam " a mason loc-alanna 
girdikten sonra, saia. sola ya'P • 

rü.k IAboratuvarmda :ısi var. Bu. 
gelen başka biri olmalı. 

Necmiye ka.ı>ıva k~tu. 
Sinan: 
- Aman yenge, bir miBafinııe, 

haber ver de ben odama çıkayım, 
Böyle Pt.iama ile ki.nsenln yanın 
da oturaman1. 
Kapı aqılClı .. 

Yazan: IEKENDER F. SERTELLi 
Sil"an nencereden ba::;ıyor: 
- iki ~enç kadın. Her halde 

tığı vardımlan birden kesti Ve 
yalnız nıason localarına mensup 
kımselere yardım etmeğe başla. 
dı. 

- Galiba bunlar da aynı vol· 
dan vüruyorlaı" lns..,u avların· 
caya kaaar alt perdeden eridi 
~·orlar . Avladıktan sonra tabi· 
atile insanı kendi p·ensinlerınc 
ltendi nizamlarına l!Yd:.ıruvorlar. 

- İ.şte. en canlı, örnci?i rnay . 
dancla · Sacide. Bu kız bobstil 
olmnda., böyle mıvdı? Hepimiz • 
le ne iirUzel konuşur. şakal~ır. 
hatta dertl~irdi. Halbuki sim
di selamımızı bile n.Jmakta naz • 
lanıvor. 

- Bunlar aile ve ~emivet te~ 
bh•eı:ını de inkfit edıyorlıır de 
mek?'. 

- ŞUphesız dive<'eelm ciln 
kil l!Ccen e-ün kanının önUnde 
bat.a~iie de avnı ml'vzu· üzerin • 
de müna.ka.~aıar vamvordu. Ko
m.şnala.nndan anla4IJ?nna (!Ö • 

yengemin arkadaşlan olacak. 
re babasının san1imi c!ostların • Ben. misafirler girmeden odama 
dan bırıne Sacıde selam verme • çıka.ynn. 
miş. O zat da bundan gücenerek Sınan vavaşc:a alt kattan Ust 
doktora~ "Kızın OO-!>stil olduk • kata çıktı. 
tan sonra aile dost~armı tam • • Misafirlerden birinin gen kah 
mamal?a t>aslRdı. Bu n::.sıl iş?" kahası iaitildi. 
dıye takılmııı Doktor kızına ka• iki ıırenç kadın içeri girdi •• 
oı cnünde bunları anlatarak: AJt katta hızlı hrzlı konuşuyor-

"Sacide. sen artık. aile bağla • lar: 
nnı da birdenbfr(' kopanp at • - Necmye! Bu akşam böyle 
ma~ ve beni dost!ar:mın yanın- geç vakrt sana uil amamızın se • 
da mahcup etmive başladm!" di. bebini bili'rıor musun? 
vordu. - Ha vır . Her halde ba} trlı 

- Desere, bobstillik zavaUı bir ha~r \'ar. Ya cav ı:UnUnlirli 
kızcafuzı bu bale retirnılı.J!!.. değif;tirdin!z.. ya kardeşiniz.in 
VRlla.hl acıvorum PU kıza · niı:::mına davete ıze1diniz! 

Sinan akşamü~tü alt kattaki tkici birden ırUlerek cevap ver. 
F€'nPrhahC'eve "-;ıkAn odada ven- dil •r 
~esile korıuşurken. birdenbire - Yok •. y~k ou'iı<ınn hi<: bi• 
kanı c-a•mdı. ris' de~;ı ~:ı.nh b;r bı!et )'etfrdlk. 

Sinn.n: - Nr bileti? K.~ ••. fl, rn, 'Eelr. 
- Gal•ba a~bc,·im ı?eldf.. 7 ....... Kıtrll'"' •ımı" ~:e· 'Mi mi:' 
Dive mınlnan<lı Yengesi: - v..,,. cnnnn Jt~ıen aeııde 
- Demin dedim va. bu aksrun buııluı hat.ırla.~ınt 

l'I i?ahev\n bi~ ı?ee J?elecek. Güm (D4m<Jmı ''~ 
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20 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

KüçüM ,J.i•iv kuponu 

(Ba k1lpOll& -~ «öndertlece.. 
t.,J a.~ n S0 ""1De li-.ıtart CD ~ 
o..ır-Jı.4d:ı para.o a-.rodltecetcU.r. ~ 
ı.....e &eldllt ı;öndfl~ olcuyucutaru. 
mabfcıır lmlmak az- aarlh ad.rftıler1 
QJ lllJcllrmeJNI -.{ 

SINGEB Saatıerınill 
1942 MODELi 

iSi.keiden nnmul levkalAdc ':!-:::: 
~ lmllanqlı olan bu .atin • _...ı 
llasuel olarak ı 1 nıblıl Uaerincle 11111""' 

ıedlhnlt ~k doğni işler n lllÇ t"1' 
.maa. SRattn arka kspıl.tında bir ... 
bllrlmıs "Lokomotif,. f't'lllllll TfjlfJlt• 

rıYATI z5· Llradll' 
'.l'afradao lliparıt vukuu.nJa bir ~ 
RAftl8fle bedeli petla gandellldll' 

- Mister Elyot sizinle bir 1 çin Hiran Damley, Elmer Le bence çok mühimdir. Bu pa· it ve i§çi arı:1oniar: tak:ı;ı:;;ı:~~ 
çeyrek saat konuşma~a lut- vis ismini aJm.ışb, niçin va • ranın miıterı Koteınqa ail ·.:....dCI 
fen muvafakat ediyorlar. Fa· !izinde bankn~t halinde olma.aı imkansız mıdır? • ortaokul mezunu, 338 <log-umıu. SINGBB Saat MağilP"' 
kat biraz beklemeniz lazım. 108000 dolnr taşıyordu., ni • - Vakıa bu imkinıız de. ~=~~~;ru:':!uın!::'~ ~; •STAN~Ul:. EMJNÖNÜ Cad. No. 8 ~ 

lliz de bekledik. çin Kotesnaş hesabına bir it ğildir, fakat aklın kabul et· yapablJlr, (T..MC.> .~une mllrsosııt • ~ 
Ni'ı!lyct daktilo bizi mü · görmek üzere geldiğini iddia miyeceği bir ıeydir. Çünkü cb..-.ı.n fiyatın ç"l§U"· ~...ı' 

!rultef bir odaya soktu. Frank etmişti. ? Bütün bu ıuallere biz misters Kotesnaıın umu• • Ticıırct Utasl son smıtır.da, rou • No. (P.B.) ._ Orta talılliJU bir genç ~ f' 
len Elyot eski biçim muhte"' Elyotun verdiği cevaplar mi vekili değiliz, ne ben ne huebe ve ttcnrt b!l\~"'\tlm bilgilere vd.. • üniversiteye devam eden Bursa ıerde, bürolarda ve buna beni"_; 

b b ~ut, statiııtlk de ynpan, ett.ıde ref~- , ·ıe UCAret i§lerını!e çalıtmı~ ve mu terde 1§ aramaktadır. (A. D. 
!em bir yazıhanenin arkasın "bilmiyorum,,dan i aret kal de ortağım onun namına an raıı.cn ouıunc.n hlr ı;e:ı~ 1., ıı.ramakt.o. ~:a.~a.t "H muba.ııebeden anıa.ya..n ou yet) remzine müracaat. ~; 
da, bacak bacak üstünde o - mıştı. Jak onu söyletmeye kadan para almak ıalihiye · dır, et. T. Kut) rcmzlı'.:c mıır3~at. ge.nç tab.51llte mütenasip blr if ara • Orta ya§ta, tllrkçe, tran6'" 
baruyol'du. çalışmışt fakat muvaffak o· tine malikiz. Sonra ortağım.. • J.isenhı .son sınıfında, yosısı gU. maktadır. Refera:ııılar ve ı.daıet ve. len kibar bir t>ay, ev idare~ 

Yalnız değildi. Saçlarına ·lamamıştı. da valizinde bu paranın se • zeı Ye hesabı kuvvetli bir tıay resmi rebilır. (11:.K.A.) reıru:Lı:ıe mUrac:aa.t. beş ya§Uldıuı yuka.n çocukla~ 
kır düşmüş bir kadın, görü • - Bir dereceye kadar e • kiz, on mislini \atıyacak ka• veya hususı bir ı.ıUCMPscoo öğleden • 4 Onlverttenin fen 1fakWte~~.: 

0

1 
abırykeııada§~e 1m1kC§iUcdeır 0(:'.~~· ~ ~> sa 

h b,,. ...... eUe f'" "ramakta kuya.ıı btr g .. ,,.. allov vaı:1-... OJ• o. ...... • ., _ nütte göre bir memur, bir is· vet. Fakat Hiranm yazıha • dar zengindir. sonra c ven ,. ...... -s... • -· ~
9 

mo-.. •at.. 
::ı l dır. (D. 41) rcmzıne müracaat. maciığı lçın bu sene taha!llnt bırak. ........ 

kemle üzerine oturnıu§ ağlı• neden ayrıldığı cuma gunu Suallerimizden yoru mut • Evinde bir yazı ma.klno.sl bulu • mak mecbwiyetile ka11ı ka.r§ıya tıu. • Lise son mu:fmda blr 1-':: 
yordu. Kadın mendilini elle. maalesef büroda değildim. olan Elyot, sabrının tüken · nan tllrkc;c, fransızca, ve l.nglli7.ce lunduğunda.D ctd<!i btr vazltod• ça • t~den sonra çall§ma.k taterıı' 
rinde buruşturdu, ayağa - Demek oluyor ki Grok miş ve konutmanuzın bitmit bilen bir bayan günde hlr ikl saat itin llfmak t.atemektedlr. OrtaokuUara n. Her Ucretı kabul eder. {212 >' 
kalktı ve sallanarak çıktı. forda niçin gittiğini bilmi • olduğunu anlatmak için aya. ~ aramakta.dır. (Muhab~rat) remzi zlk, .kimya, matematik, tablll'e dera • remzine mnracaat. 

Elyot buna dair bize izahat yorı.unuz? ğa kallCtı ve bizi kapıya ka• ne ml1rncaat. lert verobll!r. (Kine) remzlrıe mtıra. • LUte mezunu, aakerlikl• ._ 

1 v.. Lise fcın şubesinden mezun bir ca.a.t. olmJyan, devlet memurtyeuod' il' 
~ermeye üzum görmcmİf .. - Ka'dyen, Fakat Hira • dar te§Yi etti. aeno devlet müessesesi mubUebesin. " Tıp !aklllte.slnin be§inci smıtına tunmuş bir bonservisi oıan • 
Ü. nın daktilosu mı"s Velletı' bu - Mister Storm, müsaade 1 lta.dar gelmi§ bir gen1:, ~atım ka • ç:ı~kan b1r bay bertı:uıg1 blt fi de çalı~§. ııalter1l.kle al&kaaı o nıı . ~·ıır 

Bu yuvarlak sevimli çeh - meseleye dair sorguya çek • ediniz de ıize bir nasihat ve• ynn bir bay herhangi b!r mUeaısese, za.nma.k ve nıaişetJnl temin etmek i • maktadır. 'ragraya da gide- · 
reye bakıyordum. Baımı dik tim, demin onu siz de burada reyim. Tahkikatı polise bı · tıca.retbane veya devıet dairelerfııde 1§ çin t&b.sUJ.nden !ern.gat ederek l§ ara.. f&&t l~) remzine müracaat.. ,..,..,ı 

d B b d b h be il akı t.. ı· hafı"y• aramaktadır. (N. Em) rem.zlne mllııı. makta.dır. HamlyeW 1§ aahiplerı ber 19 y&ftnda hnsuat veya - _.,,. 
tutuyor u. u saçsız aştan gör ünüz, u a r zava ı • r nız, ama or po 11 ...- ne ış olursa olsun verebilirler. <to tıb- mücasesede veznedarlık muh.,...• 
müthif bir gur.ır akıyordu. yı hüngür hüngür ağlattı. leri kanun adamlarım ya • caat. biyeli) remzine mUracaat. telefon i§lerfnde çal&§m&k ı.ıı ..111' 1 > 
Bu baıt bilmem neden bana Daktilo ortağımın miden nıltmaktan ve öfkelendir • ~ Hukuk fakWtesi müdavimlerin :ı. 19 y&§Ulda, orta.rnektebln !kine! car. lyi bir aile yllllında kllç.... > 

::ı kt b k b" • den blr genç b&ttada lkı gün öğleden UI" Napolyonu hatırlattı. Göz .. Kotesnaıtan hiçbir mektup me en at a ır ışe yara • aonra ve dJğer günler tam oıarak her anu!mı kiın•aizl.ltt ~den biralı cuklııra mürebblyellk vt?ya 
lerimi odada dolutırdım ve almamıc. oldugu"' nu ve tele • mazlar. k mı~ bfr genç; lıertıangt bir işte Ç&lı~ catıtı yapablllr. (O.P.K. 2a72> 

~ ::ı O 'd' • kı 1 hanC1 bir l§te çalıpı&k isteme te • mak istemektedir. 15..& ay bir otelde ztne UK?ktupla mllracaat. 
yazıhanenin bir köşesinde fonda çağrılmadığını katiyet mı ımız tamamen n • dlr. (O.U. 9) rempno mllracaat. çalJft.JlındaD otel fllerlnl tercih eder. • Lise ikide b1r genç mail _,tlfl 

imparatorun küçük lıir büs - le iddia ediyor. mış olarak gaze\elerin Üze - • 17 Yll§mda. tıcaret uaeaı • 8llllt. et. Gtırbllz 26) remzine mUracaat. oJD bozukluğu dotayısile tabi""" .. 
tünü görünce §aşırmadım. - Ya evine bir haber bı. rine abldık. Büyük maııtet ta bılr genç aaat 3 t.en 6 ya kadar ts.lı • H&ttanm 1k1 gQDDnde aJqam e allea1ne yardım için ~llfDlal' 
Elyot bu bakışımı yakaladı rakılmışsa? ler ölünün tanındığmı haber eWyle mllteııaaip blr iş ara.maktadır. dan 8 e kadar çab§&bUecek bS baya. rtyet!ndedir. Herhangi bir nı IJ 

"}" d" O ş h Ki veriyordu, fAkat uzun maka· (Ticaret talebesi) romz.tne mtıracaat. na lhU~ vvdır. Ayda 12 Ura verı.. öğle~n sonr& ve pazar ,.unıert ~ 
ve gu umse 1: - rtnğım at am Üp 4 20 yqmda bir genç laz e:ıkl ve ıecekUr. Feri~ TO.rkbeyt eokak No. JJ§abillr. (Muhatasettln) re.ın".,.. 

- Napolyon çok büyük te oturur. Polis \abii bu hu • lelerde itimize yarar hiçbir yeni J&Zllan oırur yazar, dakWo bt- ssıs de Haaaııa mektupla mt1racaat. raeaat. 

bir kumandandı. Kendisine ıusta \cap eden tahkikatı ya• haber yoktu. Gazetelerin yaz tır, huawıl veya tum1 muesaceeterde • 16 yqmda ortamektep birincim.. • Lisenin birinci mutmdaıl .at 
ooyük bir hürme'ı..im vardır. pacaktır. Şahsi fikrimi sorar dığına göre, ıakat kanal bir çalqnıak 1stemektedtr. (Suat) remzi• nı:tınd&D mesun bir gene; rum1 veya name almıt bir genç lm berb""'. 

Fakat lutfen oturmaz mı • sanız mistera Kotesnatın ay. ıanatoryomda tedavi edil • ne mllracaat. husus! bfr mtıeaseaede çalıpı&k la~ tre ve müessesede tahsUUe ııı!,, 
? s· "b' b" mekte olan Hiran Darnley, • AlQD.ı§ Y&flllda bir bay kendLsine mektedlr. Herb&Dgl btr lf yapatılllr. bir il aramaktadır. tauyeol 

s.ınız • ıze ne gı 1 ır yar · rılmasından sonra ortağımın ölUnceye kadar bakacak klmlJea1z bir :ırmdıklı C8.Dfez çıkmazı numara 12 N.) rem.zlne mekb.ıpta.rı nıO 
dımdn bulunabilirim. kendisinden bir h~ber almıt Y&.f&Jlfl itibarile gençliğe ör lıUDfll'e aramaktadır. Aclrea: eumar Mehmet Aydın. n. . 

Oturduk, Jak tereddüt olduğunu sanmıyorum. Onu nek o:~~:.k bir adamdı. lda • telll g11nlerf namazdan eonra Etye • • Llaenln onuncu anutmda blr genç • u.e mezunu eak1 

etti, ad~ca~ız terbi~c~i bir vapura bindiği gün görmüt. rehaneıi Nevyorkun en tanm mez tramvay durak mMatllnde kunciu Hğleden sonra, herb&ngl btr mlleaaıe. daktUo kuıtanır, bl.r sene~ 
tavırla soz s~yl~memızı bek tük. Bütün itleri de yolun .. mış müeueselerinden birir racı Ziya vaaıtaallo maklnJat Nu.ret. ecde i§ aramaktadır. Ehven bit' Go • :ıın:-:cı:;a:=~ıınası!i 
Hymdu. 5es:;ızhk uzayınca daydı. Müessesemiz misters di. (DftltltlM .,,., ~a-=:~ ~ :ıt.ieo,;11:~ .Pe= ıı;:;; aramaktadır. 1.FUlbc 2f) retO""' 

Ely-0t evvela kocama ı:ıonr~ ı Kotesnaşın emlakinin idare· JSTAN8UL BELEDJYESJ gene. otellenlo gece \-eya.gtlndll& ı~ Kqk8la mOracaat. racaat. 

saate bak~. Juk ~ız~dı fa: siyle meşguldür. Binaena • 1'11~ ŞEHiR Upllk aramaktadır. 111tiyenlerin sır • • Llee mezunu eı Yam.il n rlyui. .,. Blr mobilya tabrlka.lı ıG" 
~t gene bır şey soyhyeme • 1 leyh müşterimizin ortağıma ,!.ııı . 

0
~'!:;'!!~ kect Karem otelinde (All GW) a4reısl.. yee1 QOk lyl bllOmum mUeaeeselerde 1.§Çi almacaktır. t.uyenlertıt,;. 1 

dı.1 K~amın .~onrad~n ::~ 
1 

hususi bir iş tevdi etmeaine ~::.::. ..... ne:=:: tecrilbell bir bayan hu :.~.::.!1:::.Uem~ca:'t~kta. :'raC:~uan.cadd _ _. 
an allı gına go~e, 0 

• ~ .- İnanamıyorum. llU8l bir mtıeseeeede ftZlledarlık: ara- • ı.ıae mezomı, yam gbel, muba. • o.S.A. yWmek mfmart tu':;ı 
kada bu Y~~tıgrımz ııın m~- - Ya ortağınızın valizin• PMI u""thi~Ailıoe~ • maktadır. Saııtraıdaıı aıııar. Beyoğlu abeden anıayaıı, daktilo bilen bir amıt taıebeainden blr genç ıoll"".ı 
nasız oldugunu anlamıı, hır deki paraya ne dersiniz? oır po9t&Cll&r .,kak Santa lıılarla ban genç vaaat bir ocreUe ıo &r&m&kta • terde bUrolarcb. Wp&t r11• 
§eY aöyl~med~n _kalkmak ve - Herhalde kendi parası- Kor!iim Q;;'iNoA Numara H/4' (V.C.) remzine mtıra. dır. (A. N. 22) remzine mtıraoaat. yanmd4 resınl ve huauel 

~çmak ıs;emışb. Bu adam~ dır. Or•.:ağımı fakir bir adam Bugün GOndllz H cı.: ~t. i'razı8DCa vo tüıicçe iyi bllen ve rru;:us b~~ :::1!"!:r::-'..:. =:~!r~eG::a~l':•:.s. 
Luella Kc"esnaş hakkındakı mı zannediyorsunuz? ÇOCUK OYUNU eeı1 dakt1lıO yar.an bir bayan husu.at tıman kapıclhgt aramaktadır. Qo. bilir. (H.. 78) remzine murser-. 
şüphelerimizden bahsetmek - Jak tereddüt etti: Akpm 20.ao da: • blr müeueııede lf aramaktadır. Yazıcı cu.klan yoktur. (T.B.) nmstae mttn. • Eakl yazıyı bilen. uke11l~-' 

. budalalık olurdu. O bu hu • - Mister Elyot bu nokta SAADET YUVASI .,kak Ştık.rilefendl apa.rtmıan 2f./1 caat. olmıyan bir bay reamı " 11'-

susta bize bir kelime bile.---------'----.-------------------------~---r-------------11 ı.reıerde .kalörifercUik araıo .... 
söylemiyecekti. Hatta müt • Elektrikten ve terkoll m~GY. 

terisi hakkında derin şüphe· Uı·ka"ye Ter LE F o N DA B ,. R M A c E a A Nakleden: camJrl.Dckn anıar. Adra: :_wJI leri olsa bile. fl ı • Oç Y1LD1Z ınet park karfl8mda ıcuap ~ 
• tiye mUracaat. 

- ·Sizi dinliyorum mister ----• • 2ı yquıda, JJ.ee ~ 
Storm. Geoeyarısı. A.merikada Viş- miz Berlindeki otellerden birinde raz kendisiyle koa.uşacağtm .• ; şi var rlkan llaealDdo 4 eene lngU!IO': 

Jak nihayet söze baılıya • konsin'de, Vinnesenkee telefon Fil Tudor isminde birini art)'Or. - Allo! Kati, ll!leJ1 misin? Na- Tekİa burada az kalsın: muo blr bayan, berballgt bit , 
bilmitti. santralı. Gece nöbetçisi san~m Derhal bulup verin... ınlt iyi eğleniyor muam? "Bili)·orum, diyecektit Doroti sede çal1f1114k lstemektedlt· 

_ Zannedersem gazetek"' bir genç kız: Tekla Torkelson. Avrupa.ya giden bu siparişten - Çok iyi eğleniyorum, fakat Haverli. yahut sadece Dodo.,, remzine mllracaat. _, 
- Allo! sonra, Tekla Torkelson artık baloda değil,.. Fakat, kendini tuttu. Çünkü .ış Türkçe. almanca muJı&tıeP".-. 

ri okudunuz. Adının Elmer - Dahn bekliyecek miyiz? Ne yerli işlerle uğraşa.bilirdi. Şika· - Nerede! l{atrin bu heyecanJa hik~yeyi kıl, klft derecede tranaızes 
· Leviı olduğunu iddia eden zaman vereceksiniz Berınu<ia'yt? go hattına baktı: iki hat dahi.. - Parkta, denime ... Balodan anlatmakta devam ediyordu. iakWo yazan ve aakerıtıd• 
bir adam otomobilimde öl· On dakikadır bekliyorum... ıa me~dü. Bennudayı bekli. başka her yerde. - Tonuninin bir de kızkardeşi otmıyan blr tıe.y lf aramakta~ 
dürüldü; bu adam bavulun • Bu hiddetli sese Tckla yunıu.. yen Mister örre gene tatmin e. - Ne oldu? Yoksa Conla meh- varmış. 1sm.i de Doroti Haverli. :enler (Horı remzıne m~~ 
da mühim bir servet ta.ı:ıyor. şak bir sesle mukabele ediyor: dici bir cevap veremiyecekti. t&ı> sefasına mı çıktmız? Yahut sadeee Dodo ••• Bu Cek • Onıvemteye devam ·~ 
du. Bu adamın ölümÜnden - Şikagoya bağlı bütün hatla- Fakatt adamm tekrar onu arayıp - Birir.cisi yanlış. iklndsi Ort ile Doroti sevişmişler .•. Fa. sebe ve rıyuıyeaı kunetll P"' 

rnnız meşgul efendim. Bo§alrr öfkeli öfkeli bağırmasından ise doğru... . kat, adam onlara ne oyun oyna. tıuıru.ıd • blr mtıeaaeae veya 
ilk ittiham edilecek insan be.. boşalmaz si7.e vereceğim... kendisi haber venneyi tercih - O ne demek o? mış, biliyor musun? nede Gğleden •vvel veya eoıst' 
nim. Zira zahiren aleyhimde - Ne?! Hfilfı. Şikago ile mi etti: - Mehtnp sefasındayız ama, - Ya klZI. yahut da paralan mak ıatemektedlr. Kem de 
olan bir çok delil!er de var. konuşuyorsunuz? Olur ıJeY de. - Allo Mister Ôrl! Conla dejfü. Tomrni Haverli ile... almış ka~ış olmasm? <R.K.) remzine mtıracaat. 
Bu · · .. · d 'k' ·· ğil, d~rusu! - AlJo! Hat a.çıldı mı! Verin - Ne dedin? - Hayır, a.dam daha ııeki 

l§lD uzerın en 1 1 gun geç ha - Ne o? Yoksa tanıyor mu. imiş, Hem paralan, hem kızı a. Müt•#__;k.• 
ti. Bu müddet zarfında polis Te!da, ş;kago ile bağlı hatla.. kayım,.. ..un? lrp ka -a dn~; .. -·· Fak t "" .... •"' 

nn ikisine de tekrar baktı: İkisi - Hayır, efendim. Henüz açıl. "' C(u . .. YI 1A9U&MaıUŞ. ' a ~·Nur marka 2 numara 
hiçbir tey yapamadı. Ha•"ta de halA konuşuyordu madı. - Kimi! iki karpuz bir koltuğa ~ğmıya 

1 
maıı mUkcmmeı ve çok oı" 

ölünün kim olduğunu bile Bu sırada ltalyadan cevap - o halde bana neye telefon - Tommi Havcrliyi ? cağı için, yanma bir de orta!< salamandra bir eoba çok ucul 
'bulamadı. gelmişti. Amerikalı aboneyi bul· et.tiniz? - Hayır, ne münasebet! alınış... t& satılmak tstenmektedlr. 

- Y arulıyoraunuz mister du: - Haber vermek ic:in... - O halde anla.tayım dinle: - Herhaide, paralan ortağına tlyenlcr heıı;ün öğleden e~ 
Storm. - Allo? Müracaatınız üzerine - Neyi haber vermek için? Tommi Haverlirun babası büyük \'erece-k. k .. -m kendi alacaktır... Soğa.na~a camisi civ&rmdS ~ıd 

_ Nasıl? İtalyayı aradık. Mis Haverlit Hattın açılmadığını mı? Onu bir ticarethane sahibi... Fa..1\ri- -· R:ı~'Ir. öyle ya.parsa pek n&n sokağında ı numaraya.,..... 
Napo!ideki bütün otellere tele. ben zat.en biliyorum .. , Bu gidişle kalan var, ma,..ö-azale.n vıu-... zeki davranmamış olur, bunu blllrıer. 

- Elmcr Levisin hi:n ol· fon ettik. Mister Tudor isminde açılacağı da yok ... Bir daha be- - Tebrik edc.riın, .• sen de biliyorsun ya! Bilakis kı-
duğu anlaşılmıştır. kimse yok hiç birinde. Romayı ni, hattın açılmrıdtiım haber - Dur, d:nte .• Arlrası dalv. :.ı arkad-dfma. verecek. paralan Aldınnız: 

- Nerede? ne vakit? kim da aradık, ornda da yok. vermek için rahatsız etmeyin... mUhhn. Bunların C<-k ört i& kendi81 a1.v-..ık. Faka.t, evvela ;l.ı 
tanıdı? Siz bunu nerdcn bi· - O halde <bir de Berlini ara- Anladınız mı? Bermuda'yı ne minde bir kAUpleri varını~... kt>ndisi hi~ Pld.niı!a yoktur ve iki Atatrda remlzlert yasılı 
liyorsunuz? ym, Londra}I arayın, Parisi arn- zaman vcreccktıenll: o zan,&n U.. - Ne ckJin? . rolü de Fil Tudos oyna,or... ::::s!n~=:ııa:=, 

Elyot bl.zc dı"l,. dik bal•.tı. yın... Oradaki biltün otellere lefon edin... _Bir katipleri ~.. - .Fıl Tudos mu? ..,. 
• so.un. Sonra, dikkat edinı Bana Tekla Torkelson telefonu bu.n· - !!ayırt onu anladım. K~tip. - Evet!! Ne var bunda şaşa ları ~> ller ı;ttn...,.. 

- Şimdi Grokforttan ge.. bir daha sadece Mis lkverli de. lann hepsini dirJ~meden evvel lerirtin ismi ne imi~. OllU an!a. cak! Yaba tanıYor mu~tm bu kadar ve MM 17 ., _.,. 
li..,o·."Um. Orada ölüyü ben meyin. Benim ismim Mis Doroti kapamıştı, Eu gec.e haldk.;ten madun adamı? . tan. 
tıa.;.:dım. Elmer Levis orta • Haverli. Yahut Dod.o! Çabuk a.. işler aksi gidiyordu. Halbuki - ~Pye ecni hu kadar nl!ka- TekJ.a.. biraz evvel te!efonda (Karde&lier)(13 lfIZl)(S.A.H~ 
t-ım Hiran Darnleydir. rayın ve bana derhal bir cevap "P.embcglil't ga.ı.i~uooa t:u ak. ılar edi~r bu iaL-n? ayn ayn isfmletjni öirenmiş ol. (H. 09> <~el 21, <PJ. 24>' 

Elyotun cok zeki b:r a .. verin, bekliyorum... şanı büvük bir Jxılo vardı. On - Hayır, alakadar olduğuİıı d~~ bu Ü( şa.hsıt böyle bir tek lY.M.71)(S.lial'lka)(sa.fa)<8~ 
1 ld ~ ~ k G. Tekla, önünde duran k-d.ğrrl:n ilride çıkmak. ora,·a ~L"Jlck isti- :Y"k. Anlaro?dtm <la, a~ba tanı. hadi!ıedc kahraman. rolünde bu- C.l. Akın) (M.N.No. l) cşerı-
'run o ugunu anca rog· üzerindeki Hn,cTlivi uz.un bir yordu. A'rk~aş1:ınna da sez d;::,M bir irim mi dive sor<hım tunca hakikaten <:Ok hayret et ıN. Maskeli) <M.A.K.) < 
f,..r.<ln. dö11erl:en trende anla- ~i?.Zi ile' ı:-imi ~ ~'1ıine Dodo veı mişti. heJ)6i onıı bckliyoo:k. Neyli r,.ydi? .' · mir.t:. Fakat, arkadaşmın bir Etepunırıı (L.s.ı (NU) tff.v.ı~ 
~~. yazdı 1'~mı.ı Avrup3 ile konuş. !erdi. - Cek Örl isnindt biri imi. ~evı·~l!k ve ~ırf d«liiı:odu olsun <Leman Y.) (Denkl (ti",· 

t.:vnaT a.d.llll1 l!•tnltkia bü· mıy::l h:ı~!adı. B ... ı•ni ar.tı: - Allo! ''Pembe1?Ul" ha? Om- iş~e. dıyP, ~nhtttiı .1'tı hilı.avenfn ma~ (31 AJ'do~n) (27 F.G.)(saf> .... 
L! • - Al!o' Bııra~ Amerika. Vis. .Jan l..a"la J<~trin vm~ti bulnbi. - Peki ee. v.am .et... hftdinl .. :e l·.eI'dı".,,.: bı"li,·ordu. Şe .20) {4,... 

t ·:n wildilJerİmtzi n.g-z1run: • •--.~- ~r: ~- _ 1 n b 1 · ..,, ( nstz> (ZUhal 2) (T c· " ı:ı ...... m ... • ınn*,\ ,~·. ı->ır r, one. lır misiı.i~? Tı>l ·fon:ı. ı:.-e 5m. !:li· - To~unın 11!" de krzkarde· (,~,.._, ,. __ r•n) c~K.Dfn )(Bah 1 ,.. .,, • d'1n al::-.-, (akı:ı.t bi~ ıı:e ye • -"''•<A- _.,,. • .... ç arç ~6 • ' 

-:ı ~ _._..,,tttıtttıı::ı-==---------------------------------------=-------- (S. Aydema:, 44) ('I\)OMftTl ~) ni b:r ~ öğrebxi~~\j. Ni • • (JDmekU( Denbct> ' 


