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1tlgilizler harbi 
şiddetlen

diriyor 
---o-

Başvekalet 
Lordunun 
Mühim 
beyanatı 
~ 4 (A.A.) - lia§vckAlet 
~ eır .John Ander8on, fUpbeye ma 
'bırakmıyacak kada.r aaı1!ı l1Q be

• tta, bulunacnğmı ac':Syleml§t1r: 
~ ._ HWdllnet harp sanayUnde Çtw 

' erkeklerin vo ka.dmıar:m ma _ 
~ tenıin edecektir. 
\ ıı:- lI&rp, 1mkAn nlsoot:inde mUe::ı • 
a le getirilecektir. 
~ .._ 1nmn kuvvetJcrln1n kıınanıJ .. 
~ için, hUkQmctiD mec11stcn salö.. 
\ t 1atcmest, onun §8MI eerveUer. 
l\ ~Ufade huısu.sunda thmalkAr Tee 

'&'CV§ek olduğuna katı~ deUUet 
ez. 

~raan, mlld:ı.Wı kanunlarmm, 
'1 ~etlere mUtcaıllk htııd1mlert 
it btncc alman tedbirleri aaymı§tır. 

1.181.ıat ~ara ait Amerikiı. eeba. 
-s_'e dlğEir loymcUer devlet taratın.. 

"-lnı.m.ı§tır. MUhlm birçok 1ngt • 
'\( ~ ıılt bulunup onlar ta. 
~ idare edilen Am.crika.n mU.. 
~ lcri, bllyllk Britany&nm taalı
~ ?1ni ltar§Ilamak llzerc Blrl<:şik 
~l'ikadan aldığı 100.()(JO.OOO tnguız 
\.~lt isit.krazm garantis:ID1 teşkil 
~· Dcvlot. lQzum gördükçe, mil 
~e EalaJıiyoUerinl b-uılanmıştrr. 
'k • ~ahst scrvcucrc istinat eden 
.~oq, Yıtm halk, bu ic-Iertni kaybet.. 
\.._ ~. Mcse!A, maden simsarlanıun 
~ i§lerl kalm.runI§t.ır. ÇUnk11, 
,'llllıet, bunla.mı işini inhlsa.r aıtı. 
~~l§tır. lthnlt\.t Ucareti hemen 
~~ bUkClmetiD eline gcçmi,ıtr. 
~tıerın bllinçoları, \"erglıer in • 
\t tı IOnra, tezimin doğruluğunu IS. 
~ kararla.r göstermektedir. 

P,,.. Göbelsin 
ı,. makalesi 

1 • 

ıngilizler bugünkü 
Almanyayı 
tanı nıyor ,, 
-- ı·amw 2 !iri -Y~ 

::\on sistem Spitta.yr tayyareleri ln • 
gtltel'('ft)n ban tıSttınlllğUrıO rmıhafa,. 
m,ya ynrdıru «Uyor. Uçaş ba.tbıdo gör 
dUğünllz bu t:ı.yyaronln kmıe.tlan bel.. 

rinde toplar bulua.ım.ktacbr. 

Holandada 
Aiman ordu

suna ait 
Mo,oın--, benzin 

sto1<4arı da 
bulunan 

Bir tayyare 
fabrikası 
yandı 

T ürkiyenin \ 
icabında 
kendisini 
müdafaa 
etmesi 

Amerikanın 
müdafaası 

• • 
ıçın 

önemıi görülüyor 
---Q---

Bu ba"<ımdarı 
Ruzvelt 

Tlrkiyeye mldalaa 
maızemesı 
gönderecek 

J~dra, ıi (A.A.) - (B.B.C.) 
Amerika hllktlmeti TUrklycyo icar 

vo iare kanunu muclbinco mlldataa 
maır.eıncst vermeğt kn.rarl.aı7tırmı,,ur. 

Amerika. cumhurrcwi Ruzvclt bu hu. 
austa dll?ı gece şu beyanatta bulun • 
muştur: 

"Türklycnin icabında. kendislDi mü. 
dataa etmes1n1 Amcrlkaiun mUdata.a
sı fc;!n luı.yıı.tt ehemmiycU haiz bulu • 

.... Deva.mı % lncıt l!!Byfnda 
Ahnnnlar t.ara.tmaa.u yıkılan bir 
Sovycı köytl YC ahalisinden biri 

Şhirden Röportailar 
~ =-~--------------------=----------.-..------
1913 den beri 45 defa 

kayış değiştiren 

Ve her kayışın 
ömrü 8 ag oliı.n 
Galata tüneli tarihinde 

bir araştırma 

Londra, .t (A.A.) - Loodr&ya ge. 
len raporlara göro, Holandadaki bU. 

1Qk Fokkcr tayyare fabrikam, çıkan 
b!r yııngm ncUcCstnde ta.mamlle ııaia.p 
olmU§tur. Yangın, &yDt zamanda Al 
man ordusuna alt mUhim bc.n.ı;Uı at.ok. 
lannı ye c\T&kı da mahvetml§tir. 
Holıuıdı:ı. yurdseverlcrl sabotaj bare .
keUcrllc ve muhalctctlerle mn.tıeYll.. 
lcrc lca.bil olduğu Jtadar t&Zla zarar 
vermeğc devam ediyorlar. Diğer ta • 
raftan gerek bllyük §Chlrlerde, gerek 
köylerde Almnn askerlerlnin ortadan 
kaybolduklan ha.Ilı aöylenmekUıdir. 
Ekseriya. kaybolan bu aakerıertn ce- Günün ManC1$1 muharririmizin dün yazdığı gibi geldi, ge. 
sctıerı bir lta.natdrı meydana çıkmak. liyor, gelecek derken nihayet geldi. Gazeteler bu ha.beri 

'!tad~ı,.r."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!b!!i!!r!im!!!ü~jd!!e!!!mah!!!!!!i!!y!!etl!!"!!n!!d!!e!!b~üd irdü er. Artık derin bir nel ea 

[q .. -] 1 al':!~i~ü::ı k~= 
1.1 Ti Ü~ hl a ..... IW ~ I t blz biliriz. Göı:Jcrimlz yollı:ı.rda kal -

• 1 #<1 & • 1 -... ~ ml§tı. Dalla Amerlkadan yola çıktı. 
gmı bUtUn gazeteler b1rinC1 :sayfa.la. 

iki Mareşalin 
Görüşmesi 

Yıu..an: Bir Muharrir 

M\R't;Ş.\I~ PetenJe ~lare~al Gö. 
ringin mülako.tr, Fransa iJe 

Almanya arasında normal mllna -
sebel <;erçe\'c i içinde kalan ale • 
Jidc bir temas değildir. İki biıyü1, 
m.kerin görii5meshıde askeri bir 
maksnt. ar:ınıak yanlı~ olmaz. l!"a. 
kat ı;örii,me konusunu uzaktan 
ke~il tleiiı. ancak tahmin etmek 
mümkündür. 

Do.il~· El.:prcss ga.ıct~ St-O'k. 
bolınden 'erilen haberin de bir tah. 
mintleıı fazla kıymeti :rokfur. :Uu 
habere göre, ,\Jmıınlar, Atlantik 
Ma·n-. kıyıları müstesna, bütün 
J<'ransı~~ ı. Aba~.Loreni \ 'C birknç 
5e\1'ulcel ş ıaoktasını tahliye ede • 
cekler; hlitün Pranst7. esirlerini 
strbe-.t bırakacaklar; i~ga.1 nıııs· 
rafla.nnı :;ündı~ bir nıilyon sekiı 
yüz bin Jiradan 800 bin liraya in 
diret-ekler. Uuna muWıbU ist.e«lik. 
Jeri ~y, Fmo n donarunasmm tes
limi '\e I•'rıutstz mUstemlekclerimlc 
harekt>t scrbötliğtdlr. 

Hu tahmlnlcr yeni bir l)ey değil. 
Bir 3ıldall farla bir ı.nmandu.nberi 
Almwya ilf' ı:ransa ::ı.rasınwlıd her 
Jtizli konusmanm peşinden, dünya 
gazeteleri nyuı haberleri ,·ermiş . 
lerdl. J<"ran~a hnnlnn nyn ayn yn· 
lanlrunııld.an hi~ 3·orulmadr. Fakat 
bn defa gnrü';'menin iki m&r«'JAl n. 

ı·a.smda olma.-.ı, ile.ti üı·iilen t.nh • 
rninler üstünde biraz dunnsmız i~ 
~Jn kifi önemde bir sebeptir. 

Ne görUşmü~ olabilirler! Eğer 
mülüka.tm mevzuu, §imdlye kadar 
olduğu gibi, yalnız esirlerin Kısmen 
•ahliyesinden , .o tazminat mlkta. • 
rmm indirilmesinden ibaret kal· 
saydı iki mareı;abn knr§ılaşmasrna 
ne lüzum \-ardı? Sonra, Alm.ıuıya 
hu fedakllrhğmın karı;ılığmı elbet. 
f c lstemi~tir. Bu karşılık askeri 
bazı a\·anbjla.rdan ba.5ka ne olahi. 
lir~ Meseleyi bu yolda muhakeme 
etmek zarureti, bo defa yapıl:ı.n 
tahminlerin ıte'k de bos oJmaclığmı 
gösteriyor. General \"cygandm az. 1 
li hidi:;esl de, iki ma.te5&lm gö , 
rtişmesl '~ma bağlanırsa ~•c 1 
rnasın asken hedeflerle yapıldrı::ı , 
rıa şüphe kıı.lmaz. 

Bellrcu her baret, Almanya ile ' 
Fr-d.DSa arasmdal.i l5blrliğlnin gittil• 
ı:e büyüdüğünii \'e askeri bir rruıhi. 
~et almağa do~'TU glttlğini göste ~ 
rlyor. 1''akat Ji'ransnmn Alın:uıya)n 
donıuımasmı l~Jim ooeceğiııe Ye 
Mrikadaki müsteınlekclerinde ha.• 
rel<ct serbestliği '\'ereceğini uınk. 

Tlll.da haber verdikleri zaman onu kar 
erıa.nıaga hazırlanmI§tık. 

Hlçblr cansıza na.ıilp olmıyan bir e. 
19.kal'.ltı. baklcnen kaY;tŞ için sUtunıar 
dolusu yazılar yazıldı. HCTke:s bu mu
b:ırck )'Olcudan haber bekledi. B,ura. 
y:ı. çıkı1'mı sevinçle kar§Ila.dik. 

- Eh diyorduk, artık ayağı ka.ra. • 
d:ıdır. Allahm Iılma.yclliııc mazhar cı.. 
tursa yakında k&VUı,.'ltlnız. 

Allah onu korudu ''C nihayet dUn 
dört güzıo bcklediğlmlz yolcuya ka • 
VU§tuk. Sırtına. yüklecllği vagonlarla 

tllf"" l~-amı Z lncl ssyfada 

Bulaar 
Kralı 

Nazırtardan 

Berlin görüşmeleri 
hakkında izahat 

tan bUmeğe inı?.fuı ;} ot.t nr. Gene • 1 
ral Veygandm ayrılması, gözleri, a, ıyor 
Fransanm donanmasından ziyade . • 
ı\frikadald nıüsteınlekeJerinc f,'el'.ı :so~-u, <t (A.A.) - •Nazırlar mocllsı 
JOr. Şimal Afrika-.;ındaki Jngiliz dllıı ak;.am bir tçtımn. yapmıştır. Glln. 
taarruzu ita. bu hÜpbcyi kunetlcıı- d\lz kral Borla taralmdan kabul edl. 
dirir. Çünkü ıaarrıU tnu\ af fak ol 

1
• ten ticıret nazın Agarof, bu içttmada. 

do~'1J ta1ı:dlrde er geç Tunus lıodo. Bcrllnde yaptığı görOpıeler hakkın _ 
ıluna daya.nacak olan fnglliı ordu. l dl\ tzabat vcrınl§tlr. 
ımD3 ~ AlnıAnya ile Fransanın _N,ı:tr, b!lh&.vı&, mu~clclcrl art • 
slındiden müşterek te<lbirfer ara.ş. t.ırmak ~.ııum ıız~rlna, ~r et. 
hmlıalan da mtimkün<lfir. J't\IJııtjr, 

Sovyet radyosu 
blldlrlyor ~ 

Moskova 
önünde 

vaziyet vahim 
----o-

Baslar yeni 
mevzilere çelılldl 

--<>--
-ı:.0ndrava g0re 
Tagaarog kapıla
rında şiddetti 

çarpışmalar oluyor 
Moskova, 4 (~\.) - Moskova 

radyosu, Tııla önUndc va.ıiyetln 
vahimleştiğini sö•·liycrek diyor ki~ 

Zırhlı ve motörlü Alman kuv ~ 
veUeri, 2 ilkkanunda, Tula yoluna 
çüanağa muvaffak olmuşlardu 
l\Ia.ama.fih, Rınılar, yeni meV?Jlcrc 
çekile bilm.lşl etfilr. · 

Sovyct n:ı.dyosu, cenup cephe • 
sinde Ta.gamog istikametinde mu 
harebclerhı devam ettiğini ~ber 
venyor. 

Leningrad, kc:S.mindc. General 
Ronda.rcf kıt.alan, .A ve G böl"'e
lerindc faaliyet<> devam ctmekt~ • 
dlrler. 

3 tı.kkruıun •gcesJ. Sovyet kıtala. 
l'lnİD, bu cephede yeni b\r Alman 
mevzii ele ~esirdikleıini Tıı..c;' Aja ı 
sr haber vermektedir. 

Wl\"NDHAYA GÖRI~ 
l..ondııı, 4 (A.A.) - E.B.C.: 
Rostof cephesinde Alma.nlarm 

~~ilmelcıi devam ediyor. Ruslar 
Rostofun garbinde Ta.ganroga var 
mışla.rdır. Şehrin varu!;Ja.rmdiı. mil. 
sadomcler oluyor. 

Sovyet kuV\'eileii kırktan fiıpa 
köy kUrtarmıştır. Almanlar tcchi· 
zat.larmı götüremediklerinden, si . 
JB.hlarmı atıYorlar. Yollar yanmış 

.... Dc\-amı :! inci 63y:Cad:' 

Almanlar 
Margopul 

istikametinde 

Tam bir 
qerileme 
hilinae 

--0-· 

Daha 
yavaş 

gerileyen 
birliklerin 
Bağlantısı 

kesildi 
--0-

Bostol biHıesfnde 
Rasia!' 

118 tank, 210 top, 306 
mitralyöz aldılar 

liuylqcl 4 (A..A.) - Alman.lal"• 
§lmdl Taganrogdıın. M.ıı.riupolıı. ~ 

ru tam bir ricat hallndodirler. 
Rusıar, Almanıarı cenahtan yıprat 

maktadırlnr. Daha yav&§ gcrillycn bh" 
kaç. Alınan birliğinin irUbap ke.<111 • 
mf§tlr. Rusla.rm mUhlm bir za.fer ka • 
zıı.ndıklan ve hlllı.ıuıea otomobil V"l 

kamyon baJommd.a.n nldıklan ganime 
tın çolt tAzıa. olduAıı muhakkaktır. 

Kaybleef,. (A.A.) - Sovyet hab6r 
ler bllrosunun bildlrdlği.no göre, Roe • 
tot bö]gulndek1 muharebede Alman.. 
la.rda.n alman gu.nalmln yapılan ilk 
tadadı neticeslndc, ııs tank, 214 top, 
306 mltroıyöz., 178 siper bıı.vam, 4..000 
tUtek; S71 kamyon ve btlyilk miktar
da.· diğer sllWarla harp mtiızemc Ti:' 

t.oclıizat..rnın Rwılarrn eline gcçmt., o'
duğu anla:!!Jlmı§br. 

Loudia,' (A.A.) -Ro:.-tof ltcsimm 
de Rus mukabil taarruzu, clddl w • 
ra.kkilcr kaydına devam eder gibı 

görfilımektedir. Londrada b!lgtln söy. 
le.nd.lğine göre, bu ordunun hareketıa 
rindckl insicam, mükemmeldir. Al • 
mıı.nlıırm ynpmak mecburiyetinde kal 
dıkla.rı rlcat hn.rekct:lntn cbc.mmlycti 
hakkında saroh.iı.t mcvcu t dc~dir. 
Rtcat OdCDlcr Vo:ı Kleyst ordusunun 
yalnız Jlcri unsurlnrı deg!l, bülUn kW-
11 ku\'TI:tlcridir,. Timoçcnkonun bir 
gUnIUk emriııdc zırhlı ve motörıu kuv 
\•etleri d'! ihUvn eden en az 8 Alınan 
Ulme.n1nln Rosto! clvaı'Dlda ccroyruı 

cıd1:ın §iddcUı muharebeler csnnsmd'l 
tama.men imha. edildiği yahut Jmı. 

men tahrip olundu:U bUdlrillyor. 
Bu hezimetin tesirini ru:ııltmak gaY. 

rcWc Almanl!!.r, .MosltoYaya. lmr§t c.. 
lan hUcumıarnu §iddctlcndinnlşler ve 
bazı noktalıı.rdıı. kuv\·ctıl ~~r 
)"8pn1JDlardır. Birçok noktalarda n.ra-r.l 
elden clQ müteaddit ·dc!o.lar gcçml§ • 
tlr. :Mos~:o\·a ccphcslndc hUktlm BU • 
nın muhataralı §D.rl1arn ve kar fır • 
tınıilannıı ra.ğ"rncn çok şiddcW mulın.. 
rcbelcr, devam ctU~l ooyleniyor. Ros
tom mukabil tanrruzunıı. !şti.mk cdc.n 

nus ordusu h-umnııda.nı ,gcncro.ı Bclo!', 
1-ioskov:ı. cephc~lnln cenup keslmlnd 
bir kumandanlık uı-ruhtc etmiştir. 

Tanklar '\'C suvar! kuV\"elleri ihtiva."
den onun emri nltmdnlti krtatn.r, §im. 
diye ita.dar cıhcmmlyctli Almn.n kın'· 
Yctlerlni geriletmiştir. Belof. Moskorn 
cenubunda llirobruıovo. ka&ı.baam gc. 
r1 sldıktnn sonra Almanları 20 ne 45 
lülomctrc nnı.smdn dcğfşcn b'r mn!J.'.l. 
!eye tardctmL,ur. 

Alman OOTlet :retsl Wtler cepbo"e paraı,üt kıt.nlannm S:?lXlJ"k'w! 
ne ...... , ... r 
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'lJir, iAl 'fO~ta: 

Yılan lıikô.ge • 
l 

Blr sabcıb gu:ıetoıd. m~ lllb!N-tlar anMAndakl ~·:lm-.iz.. 

ilk etrolf•ıda blr ~ 11ıı,.1ı ~ blı1blrt llle)1ılne ID)lC.)1.P clnruyor: 
lçtnt döküyor. 

KJt:ı.pçılar kendJ bakımlarmd.:wı ma.tdnr bir mcvkJcle oL'\btllrler; 
takat m.m:a.rrlrlerlo bö)1e bir mevkle ~ hakikatte hlçbtr &e. 

bob ,.,,kkm \ıttlyet neye berııkls! 
Bizce bu hale ~-e;Ane 9Meb muhanirkrta ba<sıbomldağııd!l.I', Ara.. 

lannd:ı beı1langl k~ bir tclikDila datd -.bip olmtyarı mutıorıir ya.. 
ıynn llfr ln$J.Dm m.ınız knlacat'ı fana bir dunım1a ııemen ıcen1hıt 

kaytx>truPktl',. m tıpkı elinde altııı veya ıamıı, &ezyinat tulurmn b!r 

adarom knywncuya k~'51 ;lbl 'IOlu'"' klbprıda &1!03ktad.ır. H:ılba.. 
ki l:fr lrnyamcu '-eya. bir bltpa7'.a ::-ı tbocartanııdan ~'11 ınst.t ümit edfie 
.-ue nmharrir kat'Hmın aJt:ıa mam:ıUtıaa ka'11 taleb gösteren k1-
tapçıd3n d:ı. clahs. fa:ıla'!I beldenemez. ! 

Şu halde ynpıl~ feY aed.irP Uizce muhanirJcrin kondı orabrm.. 
da b\16usf bir ıe,k1lit klımnJannd:ta ta,ka ba httsnnn önllyccek blc 
bir ıey 7oktnr. Ba teşkilat bir nevt kitap ~l olur: f.e!!l~tıı gi
renler elcmf'den ~.eserleri h.'llk a takdJr ed!lfr. ve mutuırrtr vaı.lye 1 
U de kltapçn"ll muhtag olmaüan aııtıak ba tektıde lcurtımlır. Bakalım 
ozaımvı da~ 'dtapl:ırtle iktifa etsbller. 

• EN SON DAIUKA 

· '{ugos avya
da muharebt)' 

Lon<tra. 4 (A.A.J - 8,6.0.: 
Almanlan:n T'l1.~!ıt'Y~ ıw:ıtro 

altms aldıktan ramandanbeı1 Yugo,, 
tav genel kararı;Mımm Uk tobl!f! 
Knhtrcde ncoredl.Un~tir. Teb'ıtde de. 
oillyor iti: 

''1\>..k\'iye edilen 8 Alman fırkası a. 
ıı r;ilnU MoravBC!A go:ıeraı MlhalO'Vl 
çın ıruma.nd831 a.ıtmdald Yugoslav truv 
vetlertıe çarpl§Dlıştır. Muharebe seı. 
grauu:ı 120 ıaıometre cenubu garb!.:dn 
da, Moravıı nehri llZerlndeki Ujit.af 

şehri )o""Alnnında GlmuJtur. 
Alman tanktan Yu~osıav koneUe. 

rl:ıt h?r ne kadar c;ekilmeğe mecbu• 
etml~ ı-se de mub:ırobe devam et 
mektedlr ... 

Man .. a:a duşrn 
B'Jelln saat 11,tO cıa ŞişU bO.yül1 

~lfUlk Boka.il 1t rıumanı.da oturan 1t 
yq!annda Rıfat kızı Mahmure dün 
banyo yaparken mangala dil§tlp ağır 
suretle yaralandığmd:ı.n Şi§ll çocuk 
hastanesine yatırıımqı ve meac!e hak. 
kında tahkikata ba§lanmııt.tr. 

----~--------------------

1 

Tlllel karışı 
r9 l f ' l .- 11ıı~ı...,,.11 ı utcı aartıMJa 

1'# az a ranca a unu ::11;::ı~:u:!&~~:s~ır: 
•1ı • l l maua.n. u.sıuııuadall taşıyan tuııeı k•Y' 

l t lg a el O a 11 ile D&ıpU:o evvea tııç k!llUIOA!D .. n arın =~ı~taıı:~~,=:~ 
• t • 1 • ~ • 

1
• .<onuştuğumuz kayı§ıD t>abaal AUllJıtll 

IS ex erı yer•ne getır ıyor r4.hmetino kavuguncıı o ı.aman oııUSI 
kıyıntUni a.nıadlk. Zaı.en me§bur fl1"' 
dUr. (Kör öltır badem göUU oıurt 
Gt.cıer. ŞehJrc!o bazı semtlerdo h:ıata ~" 

.:ocuıtıar için fra.ncala verilmektedir 
Bazı yerlerde halkın lhtiy&emm da.hı> 
fıızla ol<!uğu gllrll'mll§ buralara 't'er•. 

tE>ıı unun IDJktan aıtbtllmıttrr. Eml
aön(be .a l"aWl ıtbl •mUere gQnde 
;) ~ tuıa mı ""*ktli. 

istanbula 200 condan lazla 
Kômlr ıeı~ı 

Şehrin b1r mlldettenbet1 
.>dun köınUr sıkıntl31, bug1ln 
hatir:oıntetlr. 

ıusmerı 

!'J!oı~Gva radyoııı 
bildiriyor 

Ne lSO 1!.tı uzatmıyayım. Bu ee• • 
~ yo.cuyu ntr de cx.n z.yaret eoe • 
yı.nı, de<ı.m ve bu maa.:ıaua tUoeıe ıt' 
Um. 

Uzun bir u.manda:ıberf kepenklt' 
riD1 mwren \'O kl&rliDl•P blı.rtıne~ 
ölen kayt§ın matemıru LUt&n tUnCP 
l§tklan yanmı~tJ. Ycnı U.yı§J kar§ıı# 
malt lÇin ber taraf te-:nızıenıyor, r.ı' 
kıneıer orııllan or ... ya g<>t•ıruıll 

oaaııı bir latikbaJ tıazırlığı ı;öze ç:ıtl"' 
yordu. Bana: 

- Yoıcuwuz §U dakUtada eaııpa' 
rmda bUlunuyor, rahatça ge:ctı ıııı,
lçln tııkele.ı c n:.uvıı.kkat blr !diprU lııl' 
ru!acak ve bu k5prUd.m ~eçerck tııJ • 
sul bir traın ı7ayıa buraya ttı3rlf edCW' 
cek:er danildL 

Am~n· 
tebliği 

Jllrlill, ' (A..A.) - Alman ordu1an 
'bafkwuanJığUWı tebilCt: 

Doneo ha vzaamda. Rwı:&rm yaptığı 
Dfddeuı t.ıı.arruzlAr, dll§maııa kanlı Z11oo 

11&' ••rcllrtlerek pllakUrtUlmll§ttır. 

Milli Korunma 
tadıli!ı ef rafında 

Ticaret ve Ziraat Vekilleri 
encümene izahat verdiler 

..... Baotaratı l l8d •y(ılda 
· ıuık ve nakil vasıtalB.rile doludur. 
;{ostof ricati birçok mUaakaşala 
ra sebep olduğundan. Laypzlg ne. 
\'OSU, ltalyaya hitaben nevriyat·n. 
cia bu çekilmenin yenilmez l\.lınan 
ordusu i«;'n ehemmiyeti olmadı&ım 
bildlnniştir. 

Moskova cepbeefnde durgunluk 
vardır. J\]manlar fena havadan şi.. 
ktıyet ediyorlar. Lenlngrad cephe
sine gelince, bu sabah bir Atnı-ı.ı 
sözciisU, Len'ngradın tamamen ~u 
hasara. cdilm.emJo o14$nu kabul 
etmietfr. 

. Vıtl.yet &J4ıj'1 tedbtrlerle bil l§fn 
öpar.e seom1ft1r. ŞlıDGtye kadar ta • 
ta.nbula hart~n odUrı ve kömllr mun. 
zaman setJrilmekteydi, BG.zı a.(;lkg~z. 
ler bu ııı bôamata çahıuuşlar takıtt 
ınıvattak ola.maflllflardır. Bugtln ve~ 
~ 200 ton d8a taaıa k6mDr gernı~Ur. 
Ya.rtn ft dAha aoon. bu miktar arta. 
<ıaktır. Zira ŞUıe bmtt ve Yalova et • 
va.rtaa ıt• mot&'ler yarından eoııra 
dönebilecektir. ,.brlıı ta1t1r h&lkmlı 

fiiln!Qr odun dalıtm&k lçln l:ıalkevl'lri, 
raau,.t. bqlamı'f?'. 

Libva 
harbinde 

Fakat be:ı l(a~ getln~ye i;aat' 
f.atJkbalJne n&url&zulaıı kayıfUl oe • 
ceteaı.nı öğrendim. lltJ mubarek ool ' 
neııın b&b:ıaı kimm~, amcn~ ner 
a-etmlf. dedes1 b~ı dtynrIIı O\·ı~'" 
mJ§ bep.üni, bep.'lmı 03n:ocı1m. 

Tra.rrivııy ida.rcsmın en e.:ık. ın~"' 
ru tlln& l{ayl§lllın 1918 ncaıne l<ll • 
dar oıa.1 :-ecercsını ou gib! 011ıyor. 

1913 ııencalndcn evvel Tünel K~~ 
!ngiltereden geliroitş. Bu wı.> ı~ıaf 
o r.aı:nan t.Uncl arabaıan kOçı.llt oldlli" 

lçfn demirden ya:;ı:ımn~. 1913 tt: 
eonra kayı§tn nCSU değ.ştvcrmış \ 
A.ngıo Sakson u kmdao çıluı.ra.k ııtll' 
akına geçmıe .• ıeıa ı.en ougune ıtır. • 
dar FranU...ıakl Bı>seno tabrtka~ 
ııeıen •~ ı.tuıeı kayl§' lstaubuııııı-t' 
~mıııl&r. Yalnı.Z bu ıAtln ka~ıtf 
herlı&lde nes1llerıni akaakurdık~-uı' 
daıi olacak tam 3 defa yerlertnl acı• 
men ırkınd&n gelen kayı§l&ra bll'•ır • 
mı§lar. 

Lenuıgr&d önUnde. AJmaıı c;ember 
hattmı yarmak için, dll§maoın yap • 
ti.ta yeat tc.ebbUaler &klm l&alauftu. 

Alman bava kuvvetlerl Kurm&.DAk 
deauryolunun bir kıammı tah.rtp wı 
LelllJl«rad& ıeco ve gllndilz bomtıar. 
duD&n etmı;ıUr. 

Daha sıkı bir iktisat sistemi 
takip edilmesi isteniyor Türkiyenin icablnda 

kendini muda1aasa 

Zamanın 
"" 

oynayacagı 

rol 
l'bUA.ndiya kunetlert Hangoe~ 

WaA etmlflcrdtr. 

Anbrad&D blldlrUdlCtne, gOre. par. eelealne alt, o1Clutu ~ ·bmln edllmekte. -- ....,..,. ı ..... ,... 
yorum. TUr~ mtldataa ihtiyaç. 
ıanoı mUmkUn oldugu kadar g~ 
mJkyaata temin edecetm. 

Laed.-, ' (.LA..) - Nlyw: ArlJDlkl 
guetul. Ml!laDm Llb,Ja aıub&rebo • 
slnde ~k mllblm b1r &mil oıduğunu 
kaydederh diycr ld 

U gnıp encUmenl dllD ııabab c:w.t 10 dlr. 
I>Qomıuı kuvveUeı1D1 bamUea B&n. 

goed:uı kaç:ı.n 1.200 tonluk Ru8 Sb.Jl. 
.ne n&kllye cemal bir nıı • Alman 
maya tarla.ama raalamlf ve Oç l'D&1D 
tnııwu Ue tı.:ıara ~tır. Mec. 
muu 80 kloidea ibaret murcttebatJ 
Olu Ud Alman ileri karakol gemıat 

Rua vııpunuıu yedeğe alarak içindeki 
her riltbedeJJ 6.000 dilfma.ıa ukertle 
'Zel1C1D harp malaemeslnl lı&r ~ 

deniz OMUne götllnıillştOr. 

el& Recep Pekertn reial!ğinde toplana.. Ancak aabD ve hariçteki metu.alar 
rak hOkCUnete ;enlt aallblyetler ve- dan buııan tatblkata alt olan mlW 
ren miW korunma kanununun tadili korunma kanununun tadil ve b!U.A. 
bakkı.ndAkl lAy!ha. Ozcrtndc görO§mc. metc daha Senit aWüyeUer veril • 
l:rde bulunmu§lur. meslnl esas lUbarile çok yer'.ndo bu. 

Ameı1kıın malıaflll Amerikan harp 
levazımının zateo TQrld)'e,.e eevJte.; 
dllml§ oldu~unu llSylemlftlr. lnglltere, 
Tnrktyenln hAklmtyet!.ne btlytlk Ug1 
gösterdlğindon bu ha'lefi menınunl • 

yetle ltat'ftl&mlflır. 

Roııimeı te8it'li bir intizar barbJ 
yaparken pflert Afrika ile yeni ve 
d&!ıa aağlam b1r muY&sala battı ara • 
mata Ç&JlflYOl1U'. r.ten • Gartng 
mOl&k&tmı bu, tsab eder glbl ~rtın. 
mektedlr. A.lma.nlann Blurte lhtlya~ 
ıan .ardır. ~ı amanda bu liman 
)'Olunu blmaye etmek. 80DrG. Llbya 
ıateı1n1 mUteoklp lngillzlert durdura
bilecek müdafaa lrunetıerinl Tunua~ 
biriktirmek Ur.ere ı:r.r filoya da muh. 
taçtırlar, Buna ınaDt oıama.aaU. Af. 
rlkadald taamıa ba..~keUmla, muka • 
~ " lmlld bir m....ırald,.ıtea l 
~ lıraJacaktar. 

En ukJ memura tordum: • 
- Blr kayl§Ul ömrU ne kadardJ' 

- Normal oıarak dedi, b~r ka)~ 
Uim1 ömrll setda ardır. Ancak lııl 
gelen kayı'} da.hıı çok dtı/anıı.eaJttıl'· 
ÇUnkU ıımdJkl kayı3 dogrudan dugtıl 
makineye temsa etmlycccl<ir. Sır ~ 
bcr lltı.yesindd bU teması az.ı.itmı§ ıııı~ 
nu~"Oruz. 

Ticaret veklU MQmtaz Ökmenin luıımakla beraber dUnyanm bug11nkü 

A!rJk& o!m&l barp Mhaırmdıa, dtln 
Jı:a.,yda dc~er ehemml,yet.ıe hiçbl!' ban. 
ket olmımlftlr. 

mebuaıarm t,evcib etUklerf mWıtelif d:.ınunu ka~da. hUkCUncUn daha 
auaııer ll.zerlne bugtinkO 09ralte l!atıa sıkı bir tkUtıat mt.emi takip etmem • 
uyabilecek tedbirler et.rafmda mtına • nln faydalı olacalJ kanaatlndedtrler. 
kafalı seçen bir konuomad&D 800r& Çok muhtemel olarak bu ıa.yUıa ge • 
~lraal vekW 'Muhl!.a Erkmen eöz al • rek encUmende, ı;crek umumi be,.et 
ll1llj ve 14ylhanın, vekAleU alAkııdar içtımaıı:ıda gllrUşWUrlceıı btıkQmetten 

eden kısımlan llzeriode lzalıalta bu • bu cihet de sonılacaktır. 

v .. ınsı.on. 4 (A.A.) - Verilen ha. 
bere göre Gallup Yakmf&l'k• gttı:Qell 
wıare b\ılWlmaktad.-r. Kumaıte)'!ıln 

Yakmr,'!lltka seynbatınJn Tllrklyen!n 
kiralama ve lSdUDç venne kanunu &b. 
k!mmd&n l5Ll!ade edecelf b&kkmda 
vcruen k&rann tatbik! zamaama teı. 

ead1U ctmeş! f&)'&DJ dlkkattJr. 

Sonra bir kar.~n kullanılan )~ 
Mldytncc, bu ae.fer öbllr yUzQndetı il' 

215 eoote§rl.nden 2 llkklınma kadar, 
Alman c.ıı.yya.relen ve Almaa denb 

aub&. • b!rlikJerf " lngW& tayyare 
• dlJıollrmll§lerdlr. 

lunmuttur. Bu auaııerln zirai iaUhıJa.. EncOmen bu eab&b saat 10 da tak. 
118 artt:nlmuı ve r;e.nl§leWmeat me. rar toptaımıqı ve mcsalııine C:evnm et. 

Wade edUır. 

Şimdi ben lataabullulara • yeni 'fi.' 
mujde ""41ytm. Bu ceıen kayış ô~ 
an doldurduğll zaman yerini dcrrı•I 
vcçteo yola çıkınıı olan evlAdına ~~ 
rakacaktır, ÇQnkU bu kaYJ§ yo-1~ 
lcaldıtJ 8IMD artı.ad& nkUJıi 
&"'Çlrmemlf. oeallalft 18Uktıallnt ~,. 
Ulcmü için çaltfmlf. 

A,,a.ı mU.Jdet zarfında AlıuD ba. 
.,. kuvvetleri. lagUtere,.e ka'll ,a • 
pdu bareldtta )'&1Ara & t.an-are aıa,.. 
betmlflerdlr. 

Tula'nın 
şarkında 

italyan 
eblıCii 

a-' (A.A.J - ltaıynn ordulan 
nmuml karargtJwua 660 nwnanı.lJ 

bsbligi: 
İtalyan • Alman kuvveUert Manna 

rtııad& yen1deıı muva.1akiyeW muha
rebeler yapmı;lardır. YtNı Biti 

1':1Utt !\RE8E 
TobrUk cephealııde mevzU hareket.. 

lar ema.smda, Tnrcnto ve Pav1n tll • 
menJertnc ımnsup mo.frezelar t>az: 

lloekova, ' <A.A.) - Moüova ra.d. muatal\kem no:Ct.aıara taa.m.ızla i~pl 
1'C*I- bu •b&h. iti babert '\ennlftU': etmJfler, bir miktar da ~ alm.f.§1::.ra 

DOnktl çarpmba giln!l Tulanm pr S&vona tUmenı Ç<ı\'T~do 6oJ;um 
!ı:mda " §imal doğuaunda <;ok §1.d • clvarU:ıdald mU•talılıem mevzlle."'e 
dıeW muharebeler cereyan •tm.ilıtir. yaptıan hücumlarda eaır ve motörlQ 
ao Alman tanla ve makineli bir plya.. veaalt elde edllıDl§Ur. 
de alayı, Sovyet menllcrine bU nok. Merkez kcslmlnde, Bil' • El • Cobfye 
tadan eokulmuııar n TWa. Vene! k&ıJı yapılaD bir tnguıa taarruz te • 
JD:wıa varmıoıarsa da Sovyet t&ılk - ı pıbbQ.sU blrUklerlmJJlden birl taratm 
lan n piyadesi bu kuneUerJn 1U-! dan dllpnaııa zayiat verdirilerek plla 
lıılr Uul ha.reketJ.nı mukabil ta.arruz-1 kıırtlllm~ ve mULeaddit lzıgillz W'hll 
lar1a duroun:ııu§tur. Clvar blr keei~ &r&balan ta.hrlp ve zapteclllm~Ur. 
• AlmanJar. 11 gUn motemadl,yeJS b!r Halen Bardlya.nın batmncL'\ Alman 
laehri &fıtl:r.:3. çal.Jom~ı:ır, tu.t ata ma~ll kuvvetlerlle dtlQID.an b1:-llk • 
a.yt:ıtla pUrkQrWlmll§lcrdlr. ıert arumda Q&ı"PlfDl&lar devam et. 

lladyo, fU haberi ilAve etm.lftir: mektedir. 
Dan gece Alman!ar. Tulı ınm ilca • Sollum cephesinin (;'Crileı1ndeld ecm 

wıs.ua ına.ballertnı bomhala.m•~lll'9 barek&t emıaaıııda. Artete z.ırbll tn • 
~ IScwJet loıpçuauııun &lC}i. Alman JDeD1 t.500 em &lm1f, 26 tank 4Q zırh 

kt&r7&1Aruu au.atunıJtur. b otomobil '"' dll§mamıı diğer b~ok 
YL"it KASABALAR A.LINDI motör:n· vasıtaıarmı tahrip eylemlo • 
~ ' (A.A..) - SoTreUer, Havanın devam eden mlluııdeaizl!. 

9Dll btr muharebe esnasmdıı T1kvin At, bar lld tar&fm bava faaliyetine 
dV&r1Dda yeaJ lcaabalar iılttrd&t et. mam oımuıtur. Buna rağmen mihver 
a1J1 ... &000 Alman Ndtlndlıfler, 82 ban tqklllert, Bi.relgobl cıoaıı-unda 
tank w d:i3 otomobil tahrip etı:Jfler dUıprı•nın mot.6rlQ va.sıtalan toplu • 
dlr. Amı&nlanıı Lenlngradı yarmak taklarına mQeasir IW'Ctte taamıa et. 
projesi §!mdl akim k&lllu§tır. ·ve Al : mı,ıer Te Djale valı&lmd&ltJ dilfmaıı 
man harekeli, kaU surette durmU§tur. mııtrezelert tlztlr1ıle &kmlarmı t.eıuar 

.Alnıanl&ruı Tlkvine kadar ilerlemek eyleml§Jerdlr. 

.,o Tlkvln • Volkot duxıir7oJ.undaD geç Akdenlade b1f tngills dDlz ta:na
mek aretne k&zandıklan D!c aıuftl. N tqkllJ ltalyan aYcılarınm refakat 
fakl19t,. mına.m k&lmı,ur. ewıı bir torptdomuzu etddetu bir 
~ • (A..A.) - Pravd& mu. mabarebeden 80Gr& b&tırmıelardlr. 

Jlabln y.ur,yor: 
Tul& laUkametındcki muharebeler Tal ebe cemiyeti kunılamaına 

gittikçe §lddetını arttınyor. Almanlar hazırlık 
her De pahaya olursa olsun Tul&yt 'Onheralte talebe blrllli To fakü'• 
alma.ta çalı§ıyorlar. Salı aabe.hı dil§.. tcler talebe cemiyetleriıı1n kurulu§una 
.man bllyl.ik tank, topçu Tiı motörlU bql.anınak lçln yum saat 12 de l)m. 
piyade kuvveUert toplıı.mq ve 'I\ıla. • vers!te mektep blnasmdald s.vluda bir 
naı §lmd ~tmndA §!ddetıt mub&re. toplantı yapılacaktır. 
beler ~lam!§tı.r. Almanlılnn sıalI g1l.. Toplantldo uyın ma.arl! vekili Ha. 
ntı llıml bildililmlyt~n b"r ~ p!C:• san Ali Ytlcelln tn.ıcbeye mesııjı o'ru. 
mek ıçın yapl.Il:l:n lc~el.rb&ı, dil~ nacakt?I'. 
r:a. ağır zaYlllt verdlrllerel• tard~ eıı mtlnaoebctıe 12- 13 arasındaki 
'r. deni )'ILpllmıyac:ıkt.tr. 

m!§Ur. 

PiYASADAN KUMAŞ TOPLA
YAN BiR ŞEBEKE YAKALANDI 

V!fl, ne llİrvmn ellıtrlllfnden * 
...,. lnl9ftt.ıe muhtemel ptlnJan tıoz. 
mail t8U,....k. t.lby9d& llllrMl1 " 
ata tılr' plUııe,.ı UAluD&bJ& 

Dr. Gl ıer s.n macalasi 
Beıtlll, t (AA.) - Stetaııl: 
Pro;:ı.gaııd& nazın Göbele, Daa 

Blr müddet evvel, tınmmıo bir ma. 9 ki§lniD çalJ,şt.ıil t.cabit edllınl§tlr. Retch 1aim11 haftalık mecmuada c;ıkaD 
nlfatura mllesael!oai memurlarmdan Bunların laimlert ~. . ...,_ •·- • u...- ma-.eainde lng11~ertn gerek 
biri, fiyat murakabe bt1roau §etliği.ne A:rJr.,' Nlko, .Mi.bacı, SWeymu, Oıt. ukeıt. gerek al7Mll -.hada harbi 1 • 
mnracaat ederek fUDlan r.1Sylem~t1: man Te d!tar dört klfl, Şobeke fG&ld. c:lare etmeleri tarmun mUtıcacls!l aııa. 

- Son u.manl&rda mafa,ı:am•• ılbl gene 1ıtr ermeni oldıJlu da teablt aevt batıl kaauU.r ve 1Ulrı t&b. 
gayt1 tabU ,.kıldo blr lehacllm vaJQ i edllmiUr. Zabıta, a,ylard&Dberl m.a.ııtı. nılnlerte ~ Miyleı:nektedtr. 
oımuotur. Hemen bergtııı, bir OOk kim tura plyaaaaııu aoyup yendz ~t JOk Namr diyor k!: 
eeıer. mıı,tert 81f&Ule mağazaauza eeltmelertne ve m&llarm ••lmısne ı.tbler, balGn b&&l UçllacO RtL 
gelerek laımae almaktadırlar. Ali§ Ye. eebeblyet ftt'Cll bu ctlretklr keçakgl1l cld 1914.ttıt ,.,,. ıta2 AlmQ7Ulle 

llADa'I KAYA~ 

Daktilo 
ıcaa\wı fU'Uarla, tfilkçe, ~ 
es. Almanca eser dakUlo edlJll 
lllıaa bettzer berhangl 3'IW ~ 
kabul olnnur. 
•aracaatı o.ıat. poetıa 

r'-t ertıuı oldutu tçin bUJıa b1r diye. pek yakmda yakalayacaktır. bir tutt.uklan tcta aferin en mllbbıll ip __________ ,.. 

cc''imm yoktur. Ancak. "1'" "1'" a • Şebekeye meMup klnuJeleriD 'f'erdik Amllk.r1nJ.n. dtlflllan ha!tkında ve oııutı ı 4 damların bergUn mağ'Ulmızdaa a er, !eri maıamata ıı.az.&raD 'ldfi, befl'GD malratiarue tmllblıan baklanda ö.z tüci(,re 
' er metre ebadmda bllbul& kum&f t:ıqlta bafka maıuaıara pnrü DO • blr t&llmlft Jtmttmekten ibaret 0 : y 
satın aımaıan btzS §Qpheye dtl§Or • ralık mal eatm almaktadD' .. B&J'leltk. tunu anııyam.amaktadırlar. tnıuw.. 11 ""lıU Ş n tı·~~ 
mektedlr. ÖJl• aamıedJyorus ki bu• le, ,ebeke benbma berJtln DOO liraya ı bu harbi mf 1Ullf .tyua teJlkkilert R~ M .,,. 
damlar, plyuadaıl mal toplayan g1SU yakm mal toplaıımakt&dır. Bunlar yt1zUnden, 1a.nt A1maA milJellni ve o. ı'----• 
bir oebekenln lletldlrler. Onlardan bl. muayyen blr :Ferde btrtktirllmekt.," 1 ntlll Dıızt ~jUnt lktldn mevk!lne gel. Blr ö•retmenıod1'hl mektu~ 
rı ı:ımdl magasamızdadır.Kuıoq alıyor gece otomoblllene meçböl depoya gö.. dlkt.en eoara manm kılldrğt d~ğ!§lkU.. 0 ~ 
Takip ediline belki bir ipucu meyda. tllrQlmektecllr. Bu depoda 100 blll ~ ti takdir elıa9k buaısund&kl bnk&ıı. aynea. ''Bana öyle G'ell,ror ki --
na çıkar. ralık •kJanmq manU'atura 9§)'89 bu S13lıtı ve 1rabfllyetabUtt J11aQııdeb ıqeo., yeriDe ''kart• bile,, ııözl1DU il 

Fiyat munJtabe bnıo.una.. evvelce lundutu tabml ncdllmettedlı'. ka)'bedeblllr. laaıyorm, ?ıillıeklm, J.l ııont.efrl" ' 
de bun& bemıer bul ihbarlar 't'ald o&. lr ~il "Ulua,,an .. ua~~ 
duğUnd&ıl btlro tefllli hemen b1r ctır. llld1 atınnda, .. - J'Wlelm1f -:a, 
mOJne§but terUp •lml§Ur. Yen. Ekmek t ... b . ... " karadan ~im ~. 

CUrmOme3buta t:Urak eden me. 1 e c' u es 1 mm .. denlldltl bal°-8 IS llK1I -~ 
murıar, blru sonra, tarif edlle.n mil§. da ''Girit a4ast parqDtrta ~ 
teriDlD koltuCUndakl kumq paketi 1. • ..... lıılle konm&ım._ ~' 
le dUkkAndan çıktılmJ ve bltlflkteki 10B3ıradçuval UDdaa ıimdld JlaJde J .t icap ettittnden neticenin yama kılavuzda da ".karım. tekUfl ""-A 
bir banda tıaııka bir adama kumqı • et ekmeik ~. alınaıbilecelt aıı!qı~tadıT "tar . ., Opetmenlmbta lulkkJ ' göııLcrdlğlnl hayretle görmotte.rdir. Halbuki bul flnncılar, ba miktar Eter, ba tecr6be Ue bir~ un lıqllaldt .. Memleket lçlndlll,, ~ 
Memurıar, dikkat.terini arttırarak va- :dan~~ fula ekmek çdranla • ~ rılııamı ....... ııa adet ekmek ..... 1anaı1a ela "rapaea., ~ 
kayı daha yakmdan takibe bqlaym ecc6 MU• mesela 113 adet ebılee ~1teafı Mhlt olara ba netice- İı olup olmadıfı dltb~ 
ca. meçbCU mlfteriniıı. handa ~ ahna~ildiğlni ~~ etmektedirler ~ efanet ftntJam da t.oŞir e • '""lmlklert De bile,, ~. 111111"": 

dlsinl beklıyen diğer adam&, mapza .s; edlye riyaaetı, ba iddiaların e~dt Ye Uitrta 20 para. tac!ar ...... ,,.. Mlrkoe çabfkkta. •• .,,,. 

dan 111tın aldığı kUJll8fl para mukabi. ıı~ ğ~roceye kadar helcA&te unun teıaillt ~eeclt tabmiD o • .... ....... ~ ta1ılrlenlem, "', 
tinde devrettiğUU de ısörmUflerdlr. ~ U:, anlamak iç:n tehrbnılde ~- Zlta tlmdiki halde lana ftll_.•• ~ 
Derbal yapılan cUrmUmOfbutta auç de • tecrilbe yaptırtma! la IJa- bir ~ andan 103 adet ekmek 
mı para.tarla kumaşlar " lk1 &d&m ~r vermış ve tecrllbc iç il de Ull ~- And& ful& ola • 
yakalanarak bl1ro ıscfllfl~ r;eUrUm~ ~e~:~~~ ~ !:::-..~ rik elde edllecelı: 10 adet ekmeğin 
Ur. Şc!lik. ort.ııda bir pbeke mevcut çn .unıu -r-- · ekmet narlabda blTu teDl:ll!t ya. 
olduğu kanaati.De vardığtndaıı bunları, TecrUltelere bu mbah betl•am.._ pılmH1111 icap ettirecell · tabiidir. 
derh!l.l zabıtaya wum etml§Ur, !le • t-r. Bir ~ undan US dıDıel ••• ...., 
uleye el koyan eırtniyet kaçakçılık ç•kanlıp çıtanlanuyaiıalmı lıllııılt U ... 
§Ubeal, geçen bAft:ldaııberi yaptığı edecek olan bu tecrübe)'e fltaa • 
t.alıklkat neticesinde, filhakika bu o. b~l askeri ta.hııfyc ve fınnl&r mU. 
damlann, ayla.rdanberl piyasadan ga. dilrll yarbay Mestan Al~, 
yet muntazam b1r oekilde mal top. fınnlar kısnu Amiri G.stefıilcn ne • 
la.yan gtzll bir tielxıkeye mensup oı.. ~at Alptilre:-, belediye reis muavS. 
duklamu meydana çıkarmt~ur. Şebe. nl Rifa.t, bele.rliye iküat mOdiltfl 
kGllm reiıd, lbrmızı yüZlO geııc bı.t er. Saffet, belediye 1rhblye. mldtill 
menidir. Zabıta, bUnun da ızı tızerın. c:>sman ~· umumi meelı. aİiUli". 
dedir. Yıı.kıpda. y11katanmııaı ku\"Vclle oan Fent Hamal vcsalr Z"'iltm ö 
boklcnmckt.edlr. nUndc bu sa.balı ~a§lanm!§t.Jr. 

Re' ten b:ı.~kıı. ~de fcat olarak .'hcak, ekmeklık mayanııı tut. 
maAI .içl.n U'ada.n 't • s 9'8.t --e-
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!:'tah~eme 
§alonlarında ' 

hir Sinemada 
aşk macerası 

&inemada yer gös'.eren k!za taldan 
18 yaşında oir ~onjuan hem 

dbJUldü, nem de sine nadrn kovuldu 

!Bit Vafı Aa 13aş6.oşa 
- 2---- - - ~- ... ~ .. .__ 

iyi idare edilen bir yerde az 
maaşla ça ışmak daha iyidir 

Her genç İntİ$ap ecl eceği mc•leği seç. 
meye karar verir vermez, kend:sine ilk 
it olarak iyi bir mııcı!lim aramalıdır. Bu 
bal:ım:lan, bir genc:n iyi idare edilen bir 
maUN•ede az bir ma~la çalıımuı, lena 
idare olunan bir miieue•ede dolgun ma. 
411/a çalqmann:lan iyid:r "' hayırlıdır. 

Gençlerin hayatta üzerinde darme&:arı 
lazungclen bir nokta C:aha vardır. Bu da 

kiiçiik bile olsa. ellerimle meselci bq yüz 
lira kadar bir f<J6arrJİt.a lnılımmuş olma. 
lan. 

Ba akııılı pnleri için •crbat,e ve bir 
müddet /Wnj~ye muhtaç olmadan talile.. 
rini uramak imkanını kaan:lınr. 

Her yer, insana ayn bir hazanç sahası 
olabilir. Eloerir ki, bu aah:ıyı balmahta 
~ecik.,.emeli ve hemen i~e bCJilamalulır. 

SAYFA - 8 

-E•ki tünel /cayı§ının nıhuna 
Dlr 7.8.Da..-11lr ~ık ,rthl1ndm 

kapnlı dunıa Oıalat.'.L t~-ıt!U lplD I&.. 

rıı:sı-!casın "Yeni kay:J,, m ~ n. 
urdıf', muk:trririerlm1z., pek ye:-1.n.lo 
bir lnoollde ı:.oJ:t l>eyt!ll )ı.ı::Il:ı.ı' yaz.. 
dılaı-.. Hclo ilr..<di 'Tk:ı Son D:::l~ı.ıı.,, 
um .ıenglıı ııs::raıu "B l.r mııb:ı.n1.r ~1 
diyor kl: 

OQflllfJ aıc:t. ar.ıellD gtlmrükte 1-.d 
karıtllaıldıP 'l'ay.lıı.ıı bU;yllk l&U...'"bal 
tören! ncJlr'l' EaDdo mı::ultB.l:lr s:oım.. 
dı ını: li.wtııı.:ıl:ır ko.:IUdJ m1 T \'ali 
\ "O be~ azalan t::ııt:.L"mJ.cn n:ı • 
tuıaıı.r !'löytcaJI uıl? &3tck!.r:.urmu:ı. 

blr ''le~ n.at'fln ~Ueır m1f Bft 
yük gtinler IQ:U mam:ıuue ya:::ııı P. • 
ir!eri:ıda bir .. ~ lmsl.dCll., bnllrb.. 
dılar mı f Hcııüz. lblımiyonu.,, 

Od:netyc Jaıc!Br S5tanbul halkım ~Umq.but llÇtlncü ceza awı • I - BiZ dolşnz. kimse bize KııJ"l§ıı. 
~· enelkt gUo kadın ktBkanc;ııgı 1 maz! diye bana çatWar, ben de kızo. 
.""llQaen Kat'agU.mr1lktek1 Aynur ı1ı. dun: 
~ndn cereyaıı tıden bir dögme bt - O halde .Biz de &lDemada otura. 

1835 senesinde geçen hakiki bir val<'a ::~~=~~~=:~~:~ 
- ğı ~ yukan ' 'plr A~'u.uı,, lndJ1p 

~ dWUfmunu yaptı. mauıınız! diyerek kenaller1Di cup.n 
~!ita olunduCUna göre, b1l1 H . dl.. c:ıkard.m Amn, onlar dayak ycmi§lcı. 
' t8 )'a§mda UU çocuğun dooJuaa ıruıt. ı>ana ne? klmb:llr, c1J11arda kt • 
'>: ~ı eonun.da wkubUlaıı tıadiıtt mlnlo kavga etU:er de dnya.k. yedi. 

t,ııe Obnll§tur: ıer. Şimdi benim Uzerıme auyorL'ır. 

ot!mrtaD ,-.:.cıı t1ln~ ~~ bu ka • 

T . t . d k dal' takılmoyı llOf ~3ım~tz.. I<"~ 

1 V a r O a n a Dl "eski l{.lnd Zizı6tlfl,,nın ~ \'e hU. -

=czı~G:ı~=.:rs= ~ 
\ı atuı cJvannda otunLD ıs yqmda Nt"Uccde mahkcnıe, KatJna n<1ındlo. 
'C1ında, bir çocuk, geçen ~r gt.ı.. ın kızın §aJılt olarak celbi için d~. 
)llınid8 amcasının oğıu lılebınel ma.yı btı.§ka bir gUne bıraktı. 

• • NÖJU~mb.I baynle ,~ ~ 

çı rı lan· dansoz, S;§J;,.:;;~ iı&Jde Karag1ln:ıı1lktekı Aynur 
cttmi§Ur. 

~-ada Katuıa adında btr ~ 
,~•ttınaktadtr. KaUDa eeytrctJen
lrtlc tenertıe yol gO.s:Crerek yer • 
Oturt.maktadır. Biraz gU7.elce 

lttı olduğundan dolayı da bir çoa 
m ahııu çekmektedir. 

"'1. &nıcaauun oğlu Kebmedi. ~ 
:'Yn bilbaaaa geUrmı,,ur. Ztnı 

.Ya.cuıdakJ delikanlının ıııyeu. 

ıııro.ı;1a Mcbmedc gururla anını. 
'tk rne.cera!armd&n bh1aını göe

tecıir • .Ad, Kati.naya vurgun. 

~tlzıa lk1 çocuğa yer g0atermlı. 
'ııetur, Ancak. AU otururken. 

~11 bazı Ultlar söylemi~. genç 
'1clmnıyarak gUlmU,tOr. Bundl\n 

t alan A.ll. artık, fllın seyrede. 

1~~~ckı, Uehıncdi de yanına ala. 
""<le birde dıoan çıkmap ve Ka

UZ&ktan uzata gülerek MJ • 
~tı.~guı tıa.kmağa baflanllftı.r. 
\] ~. çıkıflar nihayet o cıerece.. 
ltı~tur ki rtnemanm eıekt.nk l 

lcanımn de oaza.n dlkkaUD.! celp ''"e ~klan t.etkike ba~ıamrş. 
lı tdttlaya göre, KA.mll. Katina 

'~beltardır. Elektrikçi, çocuk 1 

ite.Una lle konuşmak makandlle 
gtrtp çıkbklarmı rarket.mlf) 

'çJık bl.aı!I ile kendlstnı kal· 
k çıocuklan kollarmd&J) yaka • 

~l'di bakalım. dtpnf d!ye ba. 
Çocukl&n dı.,qn atmak ı.ate • 

"1a dcmjuan, kendisini arııı za.. 
fletkW de -.nmaktadır 
~ klm oluyorsun T Hele bir dı. 

ı ~ aa görelim! Bul"Obl dag bll§ı 
~ılığında bulunmuştur. 

~an ııer ne bahasına olursa ol 
,.rz atmak ıatıyen Kt.mll: 
ıt.Ytr dağ b.1.§ı değil a.ma. Ka-

t l'tlk<tır. BMın bakalnn! diye IA. 

lıniftır Al1: 
,~ragümrUkse Karngümr'Jk. BI. 

dı§an ç&aramaz. parası uı

&.._btıtaya ! diye ayak dtremtıJ. bl» 
~e KAmil: 
.\ırıa, KaragümrUkte adamm 

~llat'adııu c.ıırıa.r, hem de sopa QC.. 

· rnuı:~bclesile qocuWnnn UZt...,. 
-lııau~. hcr ikiflinl de bir hayli 
'1, aonra da kulaklarından yaka. 

~ tokağa atnıı:tır. 
il auratmm Dirkai: ycrt patla • 

~bıu ~mi§, ~ı kmlml§tır. mı.. 
~lıınct, nisbetc:ı batır kurtul • 

~Bundan eoa.ra karakola ko~ 
~ k, ha.dlscyl anlatmı.,ıar n KA. 

it..: 'k.tıattırmı§lardtr. 
'~ mahkemede ytı~ gözll sı) • 

'""<le buıunan Ali, yanındaki mı .. 
~e göstererek: 
ti~ Mchmctle bala.ya giderker. 
~ baruı dlkkııU11 b:ı.kıyordu. Ta 
~ dcı baktım. Meğer. Ktı.mU kı. 

tuYnıuş. Kızm ba.ıuı baıttığı 
"'Unct> kuıkıınmqı, kOiJtU. y.wıma 
~bı.z1 dışım çıkarmak iı>tedi. Be· 

kra '-ererek glrdlğ"1?11Zf söy 
ltı~. bent l!o. Mohmed! de dt. 

• llQltağa nttı. • 
'(: t Olan ktlı:Qk ?Jcllmet de snı01 
~~:ı.ıarıntn nebebl, l-1\U\ya gtı. 
'"'ııeunu ıınıattı. kı12 ı.akıı ıa 

l'ıtı.ı, uıı kızrı: Aliye a,klr e:•k ı 
~· elektrikçtntn de dostu olor 
~ bıocn gtdeet!ğlni ar.te.)-ınca 
,/tı.bıe u1rtYarok U;:L3in1 de dö~ 
~11~u U!ve etti, 
ot t ~n. ba§tan qağrlıoa inkA• 
'~ııueyı d6fmedlğin1 eöyIUyor. 

~tbıa U3 tenim kaUycn allkan 
efendim. diye b.'ığınyordu, r-

\ 1tt beledlycnw ntzamlnr 
~a. dshlJ!nde ayakta gezi 
~~ihnaa, bunlar mUtems Uycı1 
"~ Kalkıp l"tunıvor eıkn> rrır .. 

• 1'ftn1anna giderek. oturroıı. 

~~ 

Not: 

aıtın.ıa b.ı·1sını.n geco yaruu sarhoş o. 
tarak Gazi köprtışU Uzertnden ıfetcr • 
kt:n, Zebra adında l§lnden danen b1r 
kıı dma rastlndığlnı, kadmn tnkıl<Jığ. 
nı, kad'ntn kendlıılnc yüz vermt:mesı 
Uzenne cıe b!Çağllll göğ.sUlle daya.)ıp 

Kendisini kurtaran bir boksörün son 
arzusunu yerine getirmek Üzere 

rmnı Rdbuıe, dıcrba1 öne atıl:ırok: 
- İJi; bem C:e ~k iyi blllrtm; dl. ' 

1"' Uk ba)'1aracılı" bcclm: 
Çünktl bllttln bayı:.bnca, )"ÜZ bin • 

lcroe Jdt!nbl atmıJda.mıı ~ 
crJmı!t bu )ıpl'Nl:k r.ııva!lı. bir gUD. 
bilyilk bil' öç lllrıLI hırsma ltapıl:ı.rak 
ortumd&n çatlayıp., kentllille benıber - Ya u gece benimle geıcocksı:ı, 

yahut sent öldUı11rümf dıye teb1!t e • 
dcl'ken yaka'andığını yaunıctı~ Bir gece ölüm döşeğinin 

başucunda dans etmişti 

• bir kaO ytız ldtlnln birden '1lcu~ıuı 

parçalayablllnll. 
Be)•oğlu cUrmUmeşhut mabkemeS3 • 

ne verilen Musta!a muluıkemea1 1.:> • 

nuncıa 2 aene mUddeUe hapls CIU'A61.ll1> 

mahk~m ve derhal tevkif olunnıu§tur 
Bım.:.ın ~yle aatnhatını yazdığı . 

mTZ meraktı muhoıkcmelertıı, ltıırarın. 
rmt da, bUdlreceğlz. 

ADLtYE MUB \BtRf 

SaJ'U laydmı 
İmtihanda mümeyyia taıeoe 

ye sc.ruvor: 
- Bana suyun faydalarını 

nnlatst-iJir misiniz? 
- Evet! 
- Anlatınız! 
- Bıı.e. adalara eri&mek im. 

kAnını vei·ir!? .• 

Gaf 
Bakkaldan "günlük yumurta'' 

aJı,·ordu. 
Sordu: 
- ~ac ps.ra? 
- 8 kuruş, 
- Gec:en hafta da 3 lruru.ştan 

alm1ı::t1k Halbuki dürden itiba. 
ren bUtün m'11larınızda vilzde ->· 
tuz tenzilat yaptıi!ınızı ilAn et. 
miştidz • 

-- Ev~. dünden itibnren van. 
tıe-ımız icin. bu tenzilat ancak 
dün n•rı·mmız mallara mahsus. 
tur. Bu ''günlük yumurtaları" 
bir hafta evvelden aldık . 

- O halde Yeş11fıvrn 'll n ge
rek .. 

- O :l:ı değil. Ba.v Sinaısinin 
te·'tın etti~ bir ıwrdenp:ırti .. 
Necmıve c;a17aJad1: 
- Srnas de kim? Aktör falan 

mı ? 
- Havır Çok mühim bir a • 

farr. Fnkat. sPrıin onu tanıma • 
cnan ~niYnısu cok gtı.Tip! 

- Nicın? •• Vallahi yenı işıti· 
vorun ::>u i~mi .. 

Seııo lBSIS ... ln&1ltcrcde bllytlk kral l bir ceva.p vereceğini bok14ıneden U-::ı ıegtlrdlktcn &onra kapı), k&:>!l.),p ke.n. 
tıyat.ro.ruııun blr locasında lkt genç a.. t.ıırattan ellerine ya.pıprak arabaıuıı disi arabacı j'crlnc c;ıkarak beyg,rıc'.ri 
aa:ıı oturuyot'. O ak§am sahnede bir . iı;lne bkttlar. kıımçılıı.mağa ba;lcdı. 

keklik gibi raJrııoden gayet zarıt V<I 1 Ağzına bir bez b3ğlandı, Ka: durma Geng dansöz 'l'agliOin1 §imdi ona tc.. 
gtı.z.eı blr kıza hayran hayran bakı • ı' dn,ıı çaba:ayn durawı, Ud kuvveW el f(ıkkUr ediyordu. Fakat onun erkek 
yorıar. · onu b!:ekleri.nden perçiJUemlfU. vUcuduna, yak11ıklı çehresine, bııktık 

Hayran hayran bakmakta QOk hak- l Bu M.dlecyl ~> ıc böyle g~rcn blr' ça fçcrla1nc d:>lan heyecanın blr te 
uydılaı. Zırn sahnede o_."llayan genç kl§l oımu§tu: f'aruwık do!al'tBUc ı;ıskkilrden ook tuıa bir eey ifade et.. 
kız, zanıanın en bUyUk balet da.ıı'JCi. 1 peri§ali dolaşan Nod Vinter a.dtndn t.!ğı aczi:iyordu. 

. zu Tı:.gliomdlt. · blr bOksör! Sonra ona miltemndiycn bileUer 
tki gengten btri 5teklne: Nod Vtııter. ıı•n.ç kızın k:lpalJ ara ,-Bııdc.nnefo ba§ladı. lııl&Jtaadı da gtrııo 
- Ne derain. Şu kllıı kaçırıyOr b6yn solrulUf tarzı:ııı pek befetıme ,..e IcuV\'eUI boks:J. U tiyatroya. getire. 

muyuz? ml!,itl. Bu it.ıb!ırla aıo mUda.halc et • rck onu danıılartle teshir edip kendlal 
öteki: melt lstiyoı·ctu. E~r tahmlnlndo ya ne t.fık etmekll. 
- Sus, budalal:ğm ltızumu yok. pllmışsa gecç ku: oruı ys.nıldı6mı ııöy IAk1n tuhaftır k1 geco bokallr, ma.. 

Kapalı araba neredeyse göle~. Hay. llyebillr; o da lşlne gtdel"dl. Fakat halle kızlarlle olan. mutı.abbetln&n 
di gıdelı.m. yanılmamı§aa, muhskkak kl b!r hay3. 

1 
'i>ahsedi)-Or, neUcede bır mahalle kw. 

o gece e<Jyircllerln d::ığılmamn ia.n tı kurtarm;ş oıacakt.ı. :~ ev:eneceğinı açıkça 8Qy1Uyordu. Na. 
bir tıayll sonra., Tagllo:ıl Uyatroau Araba kalktı, ı;•akat !§BiZ boksör de r1n nrlt, ~ıf nfktır v1lcı:ttla.ra. karıt 
nun yan kap:smdan dr~n çııta.rak 1 harekete geçmJ§ti. Bir &il lç1ııde ya • temayıUU yoktur. 
b1.r m!lddot durup ctnı:ına bakındı. ! pılaıı mUca.delo ııet.lcealnde Uti geııç Yakıftkll bOkaörtı tahrUı edemediği. 
Kendisini delicesine seven bir kon- odam y.ıre Ytl\'8.rtand.ğı gtbl, dansö nı gören danııöz. bu vazıyet kat'§taır. 
tun arabasını anY.ordu, zUn ağ'zındnk! boa de çözUlmO,, ku; da o kadar bld:htlcndl ki, 'kalkıp blr 

Fakat ilk defa olarak kon•.un anı. vazJyctlnl anlatabilecek bır hale gele bS§kas.le evlendi. 
bası orada yoktu. 1 mııu.. On sene eoııro ~andı, Fakat wa 

Buna muknbil kUçUk bir kapall a.. Kızın bökııöre ilk hitabı ııu oldu: Londra balet dansözlerinin en mu • 
raba yanaştı. tçlnden tkl adam dı§an - Dlkkat! Scnı öldureceklerl kemmell olmak aılaunı kaybetmenı.1§-
çrktı. Bunlardan biri dansöz~ Uerllye. .l{J:&, bu sözleri aöylerkon araba • li. Bugılnıerden blrln:le kendisi.ne bir 
rck: 1 cmın elinde glSrUnen taba.ne&yı l§aret mektup geldi. ôyte bir mektup kt, b!r 

_ Aftedcrainiz? dedi. Kont haz • edıyo~du, • kaç çatırr.ır olıur okumaz deUye dö 
retleri bub1ln blrdeublre bır ee)·aJıate 1 Kuvvetli ve çevik boksör, k~Urıne neu Tagllon1 alabUd.ğlne üc·a blr mn. 
çıkma~a mecbur kaldı. sızı evınlze blr harckctJe arabacın.4 bU6:ı-e btr halleye doğl'U koşmağa ~~amıg~. 
ıtadar götürmek tıze:-e bizi gôndP.«li. : yumrık indirerek onu da eillhlyle bir Ora.da pc.·ı~ bir evin içinde yo.lın 

Bunu s6yllycu yabnncr haldkatte lıkte s"°rsıp devirdikten sonra genç kat bfr dôaek Uzcrlndc bir hasta yatı 
kont:ı bir sa.bte mektup göndererek O: kıza hitaben: yort1u. Bu hııata bir zamlln kendisin! 
nu tıuraya gelmekten alı'toyınuş ve - Ç3.bult ınatma.zelt Çabuk olunw: hııyduUarrn cll:ıden kuruuu kuvvet. 
cmıaklka bir seyahate çıkmaaına -. diye tcı~ıa baykırm:ığa ve onu gQ ıı bobördll. 
t>ep oım~tu. ı.cl, narın vılcudw1u mUmktın olduğu Mtr:ltı halinde çıkan ~lyle göy1e 

J!<I genç ad&.m, dansözün ne g!tu ı:adnr nc.uıkcUe tekrar arabaya yer. diyordu: 

Ya.zan: ISKENDER F. SERTELLi 

- A canım . ıfoaada veni bir fikl'!ndc, Ve ilk adımı da at.ml!r
kulüı:ı acıldı .. haberin vok mu? tır. 

ne $arlovari kundur&lar •. Bu ne 
mas!mralık! Cemiyet böyle mi 
ısl~h edilir? 

Demek ki yMhş söylemişler. 
- Sinan bobstil olsaydı ne o. 

la.eaktt? - DeniZC'iJik kuli1bü mü? - Bu ilk adım dedi~iniz şey. 
- Havır. havır .. o. eski bir ler nedir? 

ımlilotiır. Sızım onunla ahe ve • - Mesela şu klasik kıyafeti 
.. ışimız }'Ok. Balısetti!?imiz kulüp m:zi ıs1 o.h etmek, yiirüvfr:ıfüni!zü 
'Robstil Geneler) in kulüı.~idH.r. düzelt.mP.k ic;in yeni E:artlar. kı .. 

NeC'mive vüksek sesle C!ülmiye vafet'cr İ'.\ulmuı;ı ve bir c:ok crenc.. 
t:uı~ladr !eri Y.end: etrafına toplnma.Ka 

muv:ıff'ak olmuştur. 
- Şhrdi anladım.. Çtlg:~nlar _ E~er cemiyette mlfill::ı.t ve 

Ui.ibü ilk adım dediğiniz ~v,.,r bunlar. 
- Ycık camm. Sen ~k fena sa. ~ü?erim halinize! Ben. cemi

tanımıbsın onları. $•nasi, bu yetimiz içinde hi~ bir ferdin ken. 
k1übün reisidir. Kendisi ne çıl. di kılıı'!ından ve vürUvUşG.nden 
!?ln. ne de muvazenesiz bir s.- ~ikayet ettiğini görmedim •• 
ia1'!ldtr Amerilrnda tah~il eröl'. Avrupa va AmerJkadan 
nıüş • Yiiksek seviyeli .. tnkıHio- -gelen l!azete1eri de okuyor11m. 
cı pir qenc. Bu bob$tiller insan karikatUrU, 

- Ameriknda tahsil ~örmü:: gülUn ·, ınuip mahlQklardir. Ha.. 
ki. Fakat. şu fnkılu~J kelim;-• . ·niya vaktiyle Kararahmet me. 
sinin iFrıdı:ı ettiği miı.nayı ıınla · z;tırhmncla (1!.isınn'er k 1ckesi) 
•·ıımndmı. vardı Bol-<!tilltr adt'f P l-11 tek-

- Yani r>f."m!•-et irlndr bit· .ta. ltc,, in · hortlak1 .. ,.. erim h'" c:oey. 
kını iı,;timai inkılaplar .. yapmak· O ne yilıiiyüş,. O ne ·kollar •• O 

it .••• 

Gene kadıİılar gülQ.ştnter. 
Bunlardan biri sordu: 
- Necmiveciğim. kocan da bu 

fikirde midir? 
- $Unhesiz. Sahir onlarla 

benden fazla alav ediyor. "Ben 
va!in:n yerinde o!sayt!:m. Moda. 
da aGılnn bu klübe knt'i~'Cll mü
saade elmezd;m,,. diyor. 

- O halde yaı.nlış kapt çalmt. 
§iZ., ?! · 

- $Uphesiz. Bura.5' bobstll e
\rİ d~~ı.. HUviyetini. muhake 
me!:ini, 7.~vkini vilrüy~ilnü. ~i
yi.nişini hasılı mil1i ıu.nne1erini 
kavbetltlemi!J bir aile yuvasıdır. 
a ~özüm1 

Biıibirkrinc hayretle ~tı: 
lar. 

- Tuhaf şey! Ea:bnld btzc 
Necmivenin kayın biracleri 3i 
nan da bobstil oldu dem$şlerdi. 

- O zamnn işin $ekli değie.iı·. 
di. Tertip edilen klüp eğ-lenCE.'Sı 
icin ~eiirdi~mi:ı: FJU M lirah·, 
bileti reddcl"llez ve llitfen kobul 
etmek suretiyle bize yardrm e 
derdiniz. 

Bu konuşmalnn duvA.n eo=,an 
üst kattan ynvn.5Ça seslendi: 

- - Yenge .• Yenge,. 
Necmiye mcnlivcrı başına. gel· 

eli: 
- Ne var. S!n~n? 
).fü;afirler Sinanm evde oldu 

funu anlavınca yeniden ümide 
dü::tüle.:.-. 

Sinan ycngoolne şunları fıcıl 
dadI: 

- Ben bob!=ıf;ll fnla.n deriJi.m. 
Bundan E!"'D de benim l·<telal' e_ 
min oln.biP~in ! Fa.ket. Şlın1t'rr .• 
i~ yüzünü o.ulam.ayı ~k bl.e!"l~ 

o ba;rle yap;na4t. Tehlike~ 
6ncıedeo blldlrcll: "Ghllyonım.... tcıa • 
bırun. bokuuz.. Ve ke:ı:li kcındbıe aoD 

olduğunu \"er~tcıı eı:;:ır.ı boytu boyun 
ca llUUldığt döy.f,fnde knldrnlma3mı 
bekliyor. 

"Yeni,, ka)"ltı atırJayıp 19eliimlarkeQ 

aynı e:ı.ygı ve fiC'fgt ile ''eskl,.sln!.'l ru
buna ol.'llm:üt, d~ll-tt bll!r btnnbul bn1 
ima ya~rr blr bağhlık e:9Crl oLııcak-

- Hikmet Hllnlr (Va latl 

- HeHiyen!zc tc§ek7riir ~de
rim. Kalcnıfn tecrillmrini 11ap. 
mnkla ~gulılm ••• 

- ôlmeden evvel, seni btr kere da.. 
ha ynnımdıı daMederken görmek t:ı 
terim. • 
OturduğJ evtn OnUndc bir avlu va~ 

dı, Ga:.lcı1 yqtarln do·n:ı d:ı.nııö:; ora
ya !ndl ve bayııt.mdıı. hiç glSrtltmeml.§ 
bir heyecan ve gllzclllklc orada dan 
setU. 

Hıt.ırt& boksör, onu san bir ytız ve 
bUğulu.nml§, gözlerle pc.ncerede.n aey • 
redlyordu ... 
Tattllonı dauıru bltlrip dtı tekrar 

yuknrı çıktı~ :r.ıı.m!.n o san cebreyt 
tatlı bir gUIUmSl"yi§lC aydmlanm~ 

ibuldu. Fal:at bok8fir filmU§tU. 

ediyorum. Mademki klüp?erlndc 
bir e ~lenti ter"Jp ctm4;!cr •. Bize 
de bir bilet riöndermişfor. Alalun 
da bir kor<~.cik olsun ldüplerlne 
gidelim. 

Ve emri va.ki yaparak Necmi. 
ye on Ura uzattı: 

- Haydi, yen"eciğim ! Şu pa.. 
rayı ver de bileti o.I ! 

- !}; oma ağabey oraya a 
dun atmaz •• 

- Canım, a~a.beyimin, haberi 
otm::ıdnn biz senin:e bernbcr li· 
der, biraz oturur ve onları ya. 
kından ı:örüril.,;. 

- Öyle ya, Cemiyette ıslli.hat 
yapmak islil1en l>Jüp reisi iıer. 
ha!de bizim zevklerimize aykırı 
bir rok c~lenccler d~ tert:p et. 
miştir. Orılan y:ıkmdnn ~örmek 
şiln!'(\Siz ki merakh bir iı:ı ola
cak. 

On lirayı gelen kadınlara ver. 
di: 

- Buyurunuz ... 
Necmiye:;-i ~k iyi tnmyan genç 
kadınlar parayı r.l:ncn. müstehzi 
bir t2vırfo. yürlldüler: 

· - Demek ki, yanlış ko.p1 çal. 
mamı6:z?! ... 

• 
Genç kadınlar on lirayı alrp 

gittiler. 
• :rccm:ve fona h~ıde ~!nirlerdi~ 
- Eyvnh1 Şim'ji bu zP7'pe"er 

mzi ele oobsta Z!ll1Tl"Öcceklcr. 
( f.lo'l(u;ıı oor) 



21 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

Kendisi Nevy~rkun en sere hiçbir şey söylemeye lü· ı şünüyor, etaıen Damleyi öl· 
kibar kulübüne mensuptu. EJ l zum görmeden yanımızda düren adamla sandık odasm· 
li iki senelik hayatında kirli kalmı§lı. da &aklanan !ahsın bu işin 

ı BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP. ROMATiZMA 
NEVRALJi. KlRtKLIK. VE SÜTUN AGRILARINIZt DERHAL KESER. 

icabında Günde 3 Kate Almabilir. Her Yerde Pullu Kutuları Jsrarla bteyiniı. 

Ye gizli hiçbir nokta bulun · Tahkikat hakiminin buzu· baılangıcında ortak olduk - llll~~JQı8'1~~~~114'~~.d".~~~-'> - ..... ~~~~ .. " 
mıyordu. runa perşembe günü çıka · ları inanılabilir bir kaziye • 

Okuduklarımıza rağmen caktık, karar gününe ka. dir. 
'liran Dranleyin hakiki ma· dar göz hapsinde tutulduğ.ı • - Anlayamıyorum. Darn· 
ceraamın gazetelere geçme· ' muzu da anlamııtık. Hark - ley kötke gelmeden çok ev· 
qiğine kani olarak gazeteleri vayın bizi sıkmak istememe· vel öldürülmü§tÜ. Biııaena • 
trende bıraktık. Kö§kümü • sine ve bize f aydah olmaya leyh sahte zencinin bundan 
ze çok geç geldik. Ve .~apt ö· çalıtmaıma rağmen bu hal haberi yoktu. Zira bu ölümü 
nünde bizi bekliyen Standiı· oldukça canımızı sıkıyordu. bilmiı olaaydı boı yere bek
Je Harkvayı görerek şaıır • Harkvayın bu himayesi bile lemezdi, o halde bu iki ada· 
dık. İKİ polis kocamın Levi • can sıkıcıydı. Meıela her sa• mm mü,terek çalıştıklarına 
sin tanındığı hakkında söyle· hah erken bize dalmıyor, ev dair hiçbir deli-1 yok'Lur. 
diği sözleri çok soğuk kartı- iılerinden anladığım göster Harkvay: 
li.dılar. Bizi evde takip eL'Lİ - , mek vesileıiyle bana yardı • . - K~bili~ dedi, belk! k.a· 
ler. _ . . I ma kalkıtıyor, evin her ta • tı~. ortag.ına .hıyanet etmı~tır. 
.. ~ok. yo~gun oldugunı ıçın 1 rafına girip çıkıyordu. Bizde Yuz aekız bı~ clolar ~u para
ozur ~ı~edım ve odadan çı · 1 olmadığı zamanlarda ııkaık yı b&fkalan de taksım et • 
kar gıbı ?'aptım. 1 telefon ediyordu. Sonra ziya· mektenı~ >:alnız ~&!ına ka • 

Standı§: retlerin de bu meseleden he • zanmak ıstıyen hır adam her 
- Bir dakika dedi, size 1 men hiç bahıetmiyordu. Fa. şeyi gözüne alabilir. 

söyliy~c.eklerim var. kat çarşamba günü kahvaltı Bu faraziye çok sağlam -
Seaının çok sert. olutun • ı da bu bahıi ben açtım. dı. Jak da bu ihtimali müm· 

dan §&tırmıt gibı yüzüne N" . F ki El t kün görmeye mecbur oldu. 
baktım. Halbuki bu adam 1 t - .. ;çın d" ran en ? yo · Söze karı§bm: 
sabahleyin bizimle çok na • 1 aj.;.~p 1~ e bı.yo:ıun~z • - Zannede~aem Standiş 
ziki.ne konufmuştu. Bu hu - ı d~~ya r ır avır a cevap Elyota kartı emniyetsizlik 

ta ·ık ı · J-'- d ver ı. .. . ıus ı ıua ı a.n.a sor u: ı O d .. h l . goıterıyor. 
- Nevyorka yaptığınız Se"' -d n an .. ~up Fe eknıtyob • Harkvay: 
b . . . l . t nrm emıyecegım. a a u l . . . 

ya at ıçın resım erı gaze eye . . l k l lım - Bun arı sıze söylıyemı • 
vermelı üzere gideceğinizi I 1\

1
; ~vve c~. k araı:.~t~rı d § yecektim dedi, fakat madem· 

söylemiştiniz değil mi? 0 Buakıgu veb ırb .a~- ıtkı~ı.n e.. ki bu kadarını söyledim biı-
E t. fi u ırlUlÇ ıtı ara· d 1 •1 . .d b·ı· . 'Bö. 

- ve · · · ımda bizim de buluna.bilece· az a ıa ı erı gı e ı ırım. Y 
- O halde nıçın Elyotun ... . . 1 t d le müphem dütüncelerle jüri 

yazıhanesine gittiniz? gımızı ana ıyor u. · yi ikna etmek imkansızdır. 
Jak olduğu yerde silkin• Jak haykırdı: - F k \: b d.. .. 1 · • 

di. - Birkaç kiti mi dediniz? nı"zde ha ah ldu b~§unceketrı 
• K ·ı· rtakl b l er a e ır no aya 
- Bun..ı nerdr;1 biliyorau· ati ın suç o arı u un • day n d ""l • ? 

d .. d d' a ıyor egı mı . 
mtz? ugunu a mı zanne ıyorsu • (D J • . ., B k . t" . • h . P.Vamt 1>m" 

- inkar etmiyonunuz ör nuz • u anaa mızı an.gı e· 
le mi? aaalar üzerinde kuruyorau • 

...._ Hayır, Elyotla .görii§ • ?~z?. ~n Darn!eyi öldürmek 
·Lü.m. Fakat siz bunu nasıl bi- ıçın ıki ayn suıkaıt hazırlan 
liyoraunuz? Yoksa bizi ta • ~ı~~ı sanı>:or_um, _D:ırnleyi 
kip mi ettiriyoraunuz? oldurme~ ııtıyen ı~ı .~~.am 

Standit bu suale cevap v~~'.: Sız bunlara hır uçun • 
vermedi. fakat sonraki söz. cu ılave etmeye kalkıtıyor -
leri bizi büsbütün §&fırttı. sunuz. 

- Mister Storm, sizinle ı - Bu mutlak bir. hüküm 
samimi davranmak iltedik. değildir. Standit böyle dü • 

IST AN8UL BELEDiYESi 

w,ull~li"/t o:tıt~~ wllım.11 .... m ·~~· •• 
Müthiş Aile 
hUkW caddealnde 

KOMEDl KISMINDA 
Akşam :?0.80 da: 

SAADET YUVASI 

I f ve iıçı arı yanı ar: 
• Ortaokul mezunu, 338 doğumlu 

yıı.zı.sı güzel, bir genç herhangi bir 
müesseso veya ttcarethıuıcde her işı 
yapabilir, (T.M.C,) rcmzıoe mUrnc • 
ehven fıyaUa çalıJltr. 

* T .carct .ı .. esl son sınıfında., n ı. 
hasebe ve tlcnrl bll1lmum bilgilere \'ll, 

ltı:t', statlaUk de yapan, elinde refc. 
ransı bulunan blr genç iş a.ramnkto. 
dır, (İ. T. l\'.ut) remzine mUracaat. 

* !,;.senin &un suıı.tında, ynzuıı gtı. 
zel ve basaoı kuvveuı bir bay rcsmı 
veya husus1 bir mUesscsedo öğleden 

sonra ehven bir ücretle ıı.ı aramnkta • 
dır. (O. 411 rcmzınc müracaat. 

:c. Evl.nde bir yazı mııktnesi bulu • 
nan tUrkçe, frc.nsızca, ve ingıllzce 

bilen bir bayan gundc bir ıkl ı;aet ıçin 
i§ aramaktn.dır. (Muhatıcrat) rem2"l 
ne mUracaat. 

:ır. Lise ien şubesinden mezun bir 
&en'} devlet mlle63esesi muhıı.sebesln.. 
de ı,:.alı~uııı;ı, asker!Utıe aınkaSı oı.mı 

yan bl r bay herbangl bir müessese, 
ticarethane veya dcvıet datreıcrındo iş 
&ramaktndrr. (N. Em) remzine müra. 
caat. 
~ Hukuk fakUltesl mUdavlmlerl.n 

den bir senı; tıa.rt.ada ll<ı gün öğleden 
sonra ve diğer gUnler tam olarak her 
hangi bir i~tc ça.ıışmak istemekte -
dlr. (0.U. 9) remzine müracaat. 

:;. 17 yqında, ticaret llııcsi 4 emıf. 
ta bir genç saat 3 ten 6 ya kadar tal\ 

slllylo mUtcn.t.sip bir iş aramaktadır. 
(Ticaret taıobesl) remz!.nc mUracaat. 
~ 20 yaşmda bir genç kız eski vo 

yeni yazılan okur yazar, dakWo bl. 
Ur, hususi veya rcsııı1 müeııseseıerde 

çalı~mak ıstemektedir. (Suat) remzi • 
ne mUrncaat. 

ll/o Altml§ yaşında bir bay kendisine 
öUlnceye kadar bakacak kJmaeslZ b~r 

hemşire aramaktadır. Adre~: Cumar 
tesi gü.ıllc..-1 ıuı.ın.azdan sonra Etyc • 
mez tramvay durak ma.lııı.llinde kundu 
racı Ztya vnsıtaıılle maldnUıt Nusret. 

1$. 19 yaşında ortaokulun ikinci sı 
D.Jfma kadar okumuo klmsosız bir 
genç. otellerde gooo veya gündliz kO. 
t!plllt ara.maktadır. lstıyenlcrin Sir • 
kcct Kare& otelinde (Ali GUI) adres!.. 
ne mUracaııt. 

IJu &.."Upona eklenerek göndı•ılı~~ı. 

'" nrama ve tf verme UAıııJan &CD ::ioo 
Uaklliada p&N!Jız oeşredlfccckt.U, mt.. 
lenmt! t.ekllD ııoodcreo olm.JOCOlano 
.maJıluz kalmak ttzore ..arlh adreııle.rt· 

Dl blldlrmeJert IAzım.) 

:;. Genç ve tecrübeli bir beyan bu 
sust bir mUessenedo veznedarlık ara
maktadır. Santraldan ııniar. Beyoğlu 
poatacWır eokalt Santa Marla han 
Numara H/ot (V.C.) remzine mUra. 
cant. 
~ Fransızca vo tUrkça iyi bilen ,.e 

seri daktilo yazan bir bayan bu:ıus1 

blr müessesede ~ aramaktadır. Yazıcı 
sokak ŞUkrUc!endi e.partıruan !M/l 
No, (P.B.) 
~ Unıversiteya devam eden Bursa 

ve Uca.ret işlerinde çıılqıınış vo mu 
habcra.t ve muhasebeden anlayan ou 
ı;enc;: taı:un..ıtıe mütenasip bir iş ara • 
maktadır. J::tc!era.ııaıar ve kefe.ıct ve. 
rebUır. (E.K..A.) remzine ınUracaat. 

:f. UnJvcriteni.D fen fakllltesinde o 
kuyan bir genç aUevt vııztyeti 1)1 ol
madığı lçiD ou sone tahslllni bırak.. 

mak mecburlyeuıc karşı ka~ıya :>u. 
Punduğwıdan ciddi bir vaı:Ucdc ç:ı • 
lı§JD!lk ıatemcktcdlr. Ort.aa.liuııara tı.. 

zik. klmyn, mııtcmııUk, tabliye ders. 
ıerı vereblllr. tMtne) ~mzlnc mürıı
caa.t. 

:(. Tıp fakWte inin bcşınct sınıfına 
kadar r;elml.§ bir genç, h::ıystmı ka • 
zanmak ve maL:Jetlnl temin ctnıelt ı . 
çln t.Wurilınden reragat ederek ıo ara.. 
maktadır. BamJyetll iş B3bip,lcrl ber 
ne iş olursa oıaun vcrebtUrler. (İ§ tıb
biyelll remzine mUraca&t. 

:f. 19 yaşında, ortamcktcbln ikinci 
sınıfını kimseslzllğt yilztınden bırak 

ınış bir genç: berhangi bir işte çaJs.,o;. 
mak istemektedir. 5-6 ay blr otelde 
çalı"tığındnn otel iştcrtnı t~rclb eder. 
(1. GUrbllz 26) remzine mUracnat. 

:;. Haftrınıo ikl gUnUndo akc:am 'I 

Fakat bilmek hakkım olan=-----------="'---------------------...... ------------

:=i::~~:~~~ t:~ Hikau:_j T~c· LEFONDA Bı'R MAf'ERA ' ~~K::::~ 
siye ederim. Bu hadiselerin ,lJ 
sebebini ne olursa olsun. E ------ ----
:ğer polisle iyi geçinmek, (DüJ&/\ü Wl.Shqıla1: </e1)ı(Jm) mıştı: Şika.go He kon~acak hat- olsunlar ... Bir kere daha tenbih mısın? 

keDdı.nı"zı" polı"sı·n hıma" yesı'n- Artık saklamadı: !arın ikisi de boşalmıştı. Her ediver... _Hayır ... Denize gırdim de ... 
- Evet, dedi. Fil Tudoru da halde Katrin ile görü.~ürlerken _ Peki efendim, kapatın. ce. - Gecenin bu vaktinde mi? 

de gönnek
1 

isterseniz bbizden biliyorum, C-ek Örl'ü de, Doroti epey vakit geçmiş olacaktı... vap ~elir gelmez oon sizi aru· - • ·c yapayım. cenin yüzün .. 
bir §ey giz emeyiniz, u tak- Haverliyi de... Mister C-ek örl'ün numarası d 

Y ? Dodo' ~.,ıdı Ses k.. nm... en ... dirde ıizi himaye için elim· - a. yu da tanıyorsun """ : - yo - Öyle ya: Senin anlattığ1:1 
den geleni yaparım. Cumar demek? - Her halde uyumu.~ olacak.. Biraz sonra Paristen de vok şeyleri ben de Tomive nnlnttım. 
teıı" bura.da sı'ze •,ekrar tele· - Tanıyonını. demedim; bili- - TrrrıT ..• Trrrr:r ... Trrrrr... cevabı geltni..+i. Tekla derhal 5~~1 kaldı. tnanmadı: 

yonun dedim.Ötekileri ne kadar - Allo?! 9
" 

fon edildi, karınız Harkvaya biliyor&un onu da 0 krı<lar bili- _Mister Örl? Londrayı aradı ve Doroti Haver. "- Sen rüye gönnü._~ün ... 
!ive haher verrnecbn evvel b1r Daha nala uvku ·el"5Cmisin 

telefon konuşmasının birden yorum. Hepsini telefonda öğren. - Dıııan ~ıktı efendim. müddet bekledi. Belki Fil Tudor Sözll"rine inanmanı i~i:ı denize 
bire kesildiğini söyledi... dlın. Faknt, bir iki muhavereden - Siz kimsiniz? çabucak bulunur da Mis Havcı" gir, bir banyo yau dn kendh~e 

Ve bana döndü: edindiğim maliımatla senin an. - Hizmetçi. "jd 1 k a~.:ı· tattığın bu meraklııpolis hildi.- - Ne zaman gelecek aca.b,ı ".' liyc mu e verirdi... ge ba .ayım... "'-uı. 
- Siz ya.lan söylediniz yesinin arkasını ben getirebili. _Belli olmaz efendim. Çıkar- Hakikaten öyle oldu. Ben de lıiG tereddüt etmedim. 

miıtera Storm, niçin? Peka· rim. ken bir şey söylemedi. Bir müddet sonra Loııdr::ı. Uyku sersemi değildim nma. iç. 
Ji biliyorsunuz ki telefonla - Aıılnt bıa·kalım ... y~alnız, kı- p k~'A · di li t santralı Tcklaya bildiriyoıdu: liP.:iın fazla iGki ~vnime dokun ... - e wa, şım JT,e rsc san· ınu.ştu. Motörün İl:indeydik. So-
ıiz.e Fraııklen Elyotun yazı - sa kes, burada ıtelcfon işliyor, rala telefon et.sin... - Abonenizin aradığı 7..at vuı:nnadnn, etmeden birdenbire 

dan 8 e kaoar çalı§&b1lecek blr ~1" 
mı ihtiyaç vardır. Aydn 12 ıtra fıf' 
1.::e:tur. Ferıköy TUrkbeyl ııoıta1' ~ 

C:G/ de Hasa.na mektupla m(lraO"'"""' 
• 16 yaşmda ortamektep t>!riJldfllf 

nıfından mezun bir genç resmi ı/İ 
hususi bir müe8&C8Cde çalı§U1a.k 
mcktcdir. Horııangt blr 1§ yapatılli'J 

Fındıklı cantez çıkmazı nwnat' 
Molı.ınet Aydın. ..JJ 

• Lisenin onuncu siıufnıda til.r F 
öğle-den sonra. tıerbangf blr m~ 
ııode 1i ıı.mmaktadır. Ehven bit 
rcUo çaJışablUr. Pcrtcvnlyal ı~ .... i 
nı! 5/B de 266 num:ıralı TUi" 

({aşka.la müracaat. ~ 
* Ll8e mezunu el yazım ve ~,ti 

yesi çok iyi bllQmum muc.ııııesel " 
en C§:ığı 30 llrıı licrctle l§ ara~ 
dır. (A.R.K.) remzine mnracaat. ~ 

41 Lise mezunu, yzısı gUzel, ıı:ı ti 
ttlx!dcn anıayan, daktilo bllcJl ti 
genç ,·ıısat bir Ucrotlo iş arama!' 
drr, (A. N. 22) remzine mnrac&J'-..,ı. 

• 28 yaşındD. askerlikle a1Aks11 
1 

mıyan bir genç ailemle blrllkte ·~ 
tıınan kapıcılığı ııram:ı.ktadı:". rf 
cuklıı.rı yoktur. (T.S.) remzine ıı:ıtl 
caat. 

Aldırınız: 
Aşağıda ttmlz;ert yu;ıh o,.~ 

ımyuculanma.m aamıanna ~-

melttuplan tdatttuınemtı.dea (p!l~~ 
lan tıariç) ber gün sabGbtan OV'. 
kadar .c saat 11 'dtn eonra af~ 
~~ ~ 
(13 Işın) (Tez 11) (Gülen 81):;. 
(Temiz kıılb) {P.1. 24) (B·~ 
(S. Haril<n) (Safa) (Pembe •ti 
(Y. A1tm) (lıL.~. No. 1) (T.K. ~) 
(Yüksek MUlıcndUı) (M.A.K.) ( .. tyı 
(Leman Y.) (Kederli) (I,.Ji. jl 
(35 Aydoğan) (27 F.G.) (Denkgelf"' 
{Şanım;) (Zühal 2) (Kasa) ('1 A. I} 
(4.K. Dinç) (A.N. 23) {Glinlll,..-ı 
(3. Aydemir 4i) (Emekli) (~ 
"Tamam,. "Muhtaç,, ".Medlç,, -~,J 
!eri.ne gelen mektuplar b!ldirdW 
adıuo g6nderllm~tır. _/ 

KAT'İYEN 

IHTIYARLAMIYA" 
KADININ 

-
hanesine gelmeniz emri ve ~ benim hesabıma yazılıyor... Tekla Torkelson, kendi kendi- Lon<lra.da beşinci ca1dede, Fnyrf atladım ... Tommi de motörü al . 
rildi. Hangi maksatla? Bunu - Fil Dudor, Dorotinin kalbi- ne: !ay otelinde bulunmaktadır. w, uzaklaştı. Beni denizde uzun 45 yaımd::ı olduğu halde .rüziltl~!.ı-
ba 

.. l . . 
1 

• ni ve bebasmm p3.ralnrını çal. "- N'e aksi tesadüf! diye söy- Artık talihi hakikaten gülmiye bir müddet tutmak istiyordu, o bir çizgi, ruçbh· b~ 1°',.,, 
na ıoy emenı:ıı ısrara rıca d!.ktan sonra Amerik·adan kacı. lcniyordu. Bermuda ile konu.c:ı. b~u:Jamıstı. Bl"ı.,,-u"'k bir ~evinc,lc, Açık, yumu~ak, ve blr nenç ıcıv., 

d
. y h d 1 ~ J ~elinciye kadar ilikkrime k~dar .. -, 

e ıyorum. azr ane e ne er yor... Fakat, geride bıraktİğı mak mün kün oldu, şin;di de bir Doroti Havcrlinin numarasını glbi kusursuz blr cilt, Adeta' bit' 
oldu? yalnız Doroti ile Mister Haverli saattenbcri bekliyen adam mey- çaldı: dondum... rika denebilir. 1''akııt bunun ' 

Ofk de-·ı A Or d d Geldikten sonra dn motörl.? bir izahı vardır ,ı 
elenmekle beraber bu gı ·•• ym zamanda Cek 1 an a yok... - Allo, Mis Haverli? Pardon, rnlnız sahile kadar c;ıktım. Beni işte, bu, VJyana Ont-.·eJ"ŞltdJ r; 

nıÜbake:nenin yerinde ve de eli ve nğ'ZI açık kalmL,tır. Bu sırada Beri in merkezinden Mis Doroti Havcrli? eyine ~oUirmc -, kurutmak ; ,~c fcsöril Dr, SteJskal'm ş:ı.ymu l>~ 
haklı göründüğünü içimden Çünkü ona. Bermudaya gidece· i~t geldi: - Burada yok e>fendim. dır;arı di Kab~ıl e1medim. Ko~ttım bu. ke:;Ii olan "Bloccl., ın neuc".i 
~--.ı k . N k d ğini, orada bulu.sacaklannı ve - Allo? Amerika ... Allo Vi.;- c;rktı. ra~·a geldim · "Bioccl .. her yumuş:a. çe k~ı# 
~i ettım. evyor a ıi i· paraları pay cdl?<!cl<lcrini royle. konsin? Burası Bertin... - Dı.,.~ .... nıı ,..,ktı'. Bu saatte cfüt için elzem olruı genel~ · • b t ı f • ~· ~ - Peki. bütün bun~ mukabil k ·ıı tabii ~ 
§DJllZ u e e on konu~ması - diği halde, ba~ka yere gitmi~ir. - Evet,.. nereye gidilir? . . 1 .,.1 d w ·ıyme. '

1
c unsurdur 

na pekala b3.g"lnrı:ıbilirdi. Bu U.k Örl onu Bermuda.da arıvor: - Abonenizin istediği ı.at Tomrnıvı, an attın arımın ogru pcnhe rcııktcki Toknlon · J' T"\_~.ı • • l' b'I' · . - Herhalde baloya gitmiş o- olduğuna innu<llra'bildin mi".' "Bioccı,. bulunduğundan, sız ~ ..ı 
diu..::~ .... nı"n ba ... '-a bı'r mana· uvuo mc vazı:·e ı ı ıyor ve mü. Bcrlindekı otellerin hiç biriride 1 k ,r a· ı· ·a ı· 1 ;tıv ~~- ... ~ aca. eı.en ım... .'..S3Sen ~I e 1 - Zann"'diyorum. Çtinkü ken. :en cildinizt besler ve ı;c:ıçl~ ~ 

da ı'b ı· D teınııdiycn onu Avrupada, en bü· bulamadık. r•ok oldu... Her sabah knlktıı>ınızda ~~ı ~ sı var, ga ı a po ıs arn • yUk CPhil'lerin en büyük otelle. - rcküla... -. disi esa~en pu1i~ km•Yetleriyle b ,._ .. 

leyı"n öldüri.ilmesindc orta · · . ...ı !'>-· kı. 
1 

- Tekh saate baktı: Ü<;! Ha- huruşukluklıırırı kayoolduğunU ~ rır..ue arama ·ıa m~ ... Tekla Torkelson bunun üzeri. k.' t n~ 1. }J • T d beraber ~iz!i istihbarat memuru biraz dııh:ı gençlcştl,finlz.I görıır'" 
imdaın da iştirakini dü§ünü· ne Parisi açtı, Fil Tudorun aran- ·ı.ta en, ~r ın, arıs. ..on ra olanık c;u.lışıyormuş, Senden al nüz. ·'* 

derken üçü bulmu01lardı ... Yarını · · kk"' ~-~ı..-v 
Yordu. Ve :bunun irin üor.ü • Tekla Toı-kelson , hikayeyi bu ması kin, bir polis iiıniri t.a.vrir- dığım17. ınalıımn! icın ~.·!'L" • ıır GUnduı.ıen ı~uı üe t>eyaı rcı .. ~.6 

:r ":ô - saat sonra ort:ıltl\ a.ydınlana ct'ft~~~l ._.ıııaıır.J 
müz araamcla bir münasebet §ekilde ooğladığı için. arkada- le, emir verdi ... Sonra, Amerika. ktI ediyor... ...~ Tokalon krem.inl 1\-u.ı.> 11,_ 

d .. 1 b' ''b '" Jd d k ' bo , . d ca ..• . d ... , F"ak t 1 Bu uyede cildtnfzJ tazeler. 'JJ 
bulmıy .. r!'llıı:ıy""rduk. şın an guze ır ravo. a r. . a ·ı a :ıcsını nre ı: - Ilır şey c~ . a , ası _,_ft 1ft_, IJlV .. 

... r- :- " Katrin daha. fazla telefonda - AI:-o, Mis Doroti Haverli? Bu orada birdenbire kapı a- mühim maliımatı kcnrlisine ~im- rı""'"<ll<U"an ıcurtarn- ve açık ~ 
Jak Elyotla konuşmamı - kalam82Xlı. Çünkü Tommi Ha- - .\lıo! Buldunuz mu? ı~dıl1.d. 1• t~cri giren Katrin Villets di verebilirim: Fil 'I'ı.ıdoru bul. m:- sıklaştırır.le On :va, dab:;.ot 

ZI kelime kelime tekr .. ladı vcrliyı· deniz kıvrcm. da :ı..ı~k. - Hayır c~endim. Berlindc d r d d · · g m.müz ve 
57 

de kalmıL ı ..... ., - u • ... .L um : ,,on ra a ımış. nllzün zayıflııml$ adalelerin• ıı rt" 
''e elinden geldiği kadar bizi 1 mt~b. Motörlc bir gezint! ya.pa- bulam:idtk. PRrise söyledim... - Daha haW bura.ela mısır.? - O hnlde To~miye telefon yet veriniz. Bu çırldn ıeıiden ı;o ( 
oraya aevkcden ani kararı caklaror., Bu ~~ada.. belk.ı_ ondan b~kliyoruz.. - Görüyorsun i~<'. burad". et, randevu iste. hepsini anlnt. lunuz, Mektepli kız olduJuDUS , 
. ah l F k 

1
. b bu mera.::II hıkayenın d:gl"-'r ta - Aman söyleyin, çabuk ol- yun! Zaten burada olduğumu Yalnız. sö'·Jediklerinc inanmazsa manki taze. sıkı nnak.J.an.Od'd' 

ız a ça ıştı. n at po 11 u ra.flanm da öğrenebilirdi sunlar, neredeyse sabah olacal;:, umduğun icin gelrncJi1' mi? \'e nenize ~iı"'lwni i$tcrse sakrr tatlı güz.elllğınizi ikt!Ap edfJUS. 1' 
söylediklerimize kn' .. iyen ku• Tekla da hikafenin mabadini Şimdi burada saat bir. Parisre... - Evet. Fakat... ~irme... . dink·~~ olanı 1 buh ~.~~te~d, 
lak asmadı. Tek başına bizi tc~f~~~ tal<İ'bc gitti. -:- ramte altı... - A ! Ne oldu sana böı;le tit- - s o N - ~en "''ı::k~e arı~ .. ~ ~ 
bırakıp çıkıtı bunun kati de- il ı }'Uz0ne gülme}::-e başla. - Altı! Aman. kuzum, <;o.bul: riyorflıuı? Rengin Ul"IDU.Ş? Hasta eakmuz. Aksi takdirde pırP' 

liliydi. Zira Harkvay komi· t---------~-----------------------------------------..J rncınunlY<?tle iade ~eib. 


