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Atmanlar 

oskova
Tu·a 

dem ~ rvo
lu~ u 

kesti er 
~ndnı, 7 (A..A.) - B. B. C: 
"'lOSkovanm cenubundn vaziyet 

UU§tlr. Prnvda gazetesine 
t, Alma.nlnr Uoskova • Tuln de 

\':olu boyunca ilerliyorlD.r. 
ifl. 7 (A..A.) - Ofl: 

thnanıa.r Mo&kova • Tu4ı demir. 
battml kesmişlerdir. 

londra_ 7 (A.A.) - B. B. C: 
ltul\yada ~iddetll muharebeler 
anı ediyor. Almanlar cenupta 

hamlesini durdurmak içllı ile· 
e Yeniden tnnk ve piynde kuv 
t'ti sürmUşierdir. Dalın şimalde 
cııko orduları bir cenah ha. 
'ue ~bY tnık.~ Pllş 
1huko.vemetc hnzırlantvor. Kr-

Sıva.etopol önUnde bir a ' • 
ri Alınanlar, ıoo bin ktı=:l k:ıy 
~!eri.ne rağmon bir adrm ileti 

'c tşlardır. 
Oskovs cephesine ~elince, Al 
lal', şehrin 120 k:lometre y .. ı. 
~ekı Moj:.uski e'lcrlne geçirdik· 
1 i.ddin ccliyorlıırsa ön, .Mosko

hu.nu tey't etmemektedir .... QGko 
~--120 klometre şimali garbisin 
'\ltlin!nde Ruslar buz tutnn Vol
~rini geçerek ilerliyorlar. 

ı Covaya 60 k'Jomett-e mesafede 
11tıan Klin civarnda Ruslar bir 
':in sokaklarına gtrerek taarruz 
~!erdir Bu ~clıir Ruslar tarn • 
tı l< harflle bildiriliyor ki ::H'1 

~I muhtemeldir. 
iıııtııan larm yevı\ne ilerled'kleıi 
lj; cenupta'k.I Tulacbr. Alman 
~Yllk tank tnrırnızlarile Tulıı 
0\'a volunda i1errvorlar. 
_.. l>e"\'nmı :! lncl 1!!'3J'fada 

,<\merikadan 
ingıltereye 

t Qönderilen 
~Vyarelerden 

bir grup 

Cenupta 
Timoşenko 

Fon KLaysl'ı 
adım adım 

takip ediyor 
-o-

Ruslc r üstün 
vazıyeti ele' en 
bırarmadı 

Bugün 
An karada 

Galatasarayla 
yaptığı maçı 

kaybeden 
in~iliz takımı 

~ 

- -- -----~-

Ga atasaraylılar lngi 
pr f esyonellerini yen • 

ı 

Ruzve~tin 
imparatora 

• 
mesajı 

Yeni 

ilk devreyi 2-1 mağlüp 1 

bitiren galatasaraylılar 
ikinci devrede 3 gol yaparak 

maçı 4 - 2 kazandılar 

Şi1tıa A 

Afr k da 

l f J Ankara, 7 (Sureti hunzsiyeJe giden muhabirima. 
Lotndnı, 7 (A.A.) - Thn~enko. e sırıere elen telefonla) - Memleketimizde misafir bulunan ln-

cenupt& U3tUn vaziyetini muıuırnr.a. gol Q Çl liOr: giliz profesyonel takımı bugün dördüncü maçını Anka. 

Kat'T 
meydan 
Muhaıebesi 
başlamak ya devam etmekte Ye rlıca.t lıalindekl :1 rada 19 Mayts stadında timdiye kadar tesadüf cdilmiyeıı 

Von Kleıst ordusunu yakmdBn t&ldp l ...,.....-(>--- bir kalabalık önünde Galatasarayla yaptı. 
-=:ııkova mtıdııtllııri, µ\lmıtnlan 1 Vazı et çok nazik Hava çok sojuk, aıfınn altında 7 derece. 
dört kesimden tardctml§lerdlr. SoY • ı ib { dl Müsabakada Baıvekil Vekili Saracoğlu Şükrü, 

•• uz ere 
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• 1 

Belçika Kıralı ır-------------
0-,.,~~:n~: ... , I Bugünkü piyangoda 

Müdürü, birçok mebuslar Te lllD bu mubarebed.e 
devlet erkanı var. 
İngiliz takımında bir değişiklik n.r. ro Ü 

dı. Dtln ağnçık oynıynn oyuncu aollç. 
to, onun yerine de yenl bir oyuncu t. 

Mihver gemilerinden yüzde 
altmı!ını batırdığını 

bildiriyor 
kame etm.l§lerdL 

Baş Piskoposun bugt1n blltUn Bel. K A Z A NA N 
!;ika klllselerinde okunan mektubu, 

Galatuaray da !fU kadro fle alıa
da yer aldı: 
09mıuı • Faruk, Salim • Eşfak, 

Nw1, Mu"" • O:u.&nrer, Mwıtafa., o.-.. 

LondN, 7 (A.A.) - Blngazide f&. 
aliyewı haflf surette yeniden başladı 
tı ktıydoıunmaktadır. Fııkat katt 
meydan muharebeal, hennz ~lama. 
mıotır. lngfllz donll.JUWIJll, son dere. 
ce mühlın bir rol oynamakta ve mlb. 
Yer 18.§C gemllerlnl yüzde 60 nlsbc • 
Unde bııUrmaktıı.dır. Halbuki Rom 

mil, Arif, SalAbntttn. 

BugUnkü ~ tnglllz hakemi M.IB 
ter Lorcy idare «ıdlyordu. 

Kral Leopoldun Mlle. Mary B:ıeln ile • u ARA c.vlendlğlni lınber vermektedir, nu N M LA R 
lzdlvaç, hiçbir hukuld mahiyeti tqr. 
mtyan tllmnmen husus! btr evlenme. 
dlr. HUkümdarm kendi imu.oınt ta • 
şıynn b1r vesika, ze,·ccııtnın Krallı;o 

Unv:ıntndnn T'e me,·kUndeı:ı feragat 
ettiğini bUdlrmelttedtr. 

nael& atıesı., Vesttalyada mıı.ru=tur. 

R bbentrop 
Baika lara 

geliyor 
_... 1·av.ı;ı ı !Jıcl !l&yf'llda 

Milli piyango üçüncü 
yaşına g~rdiği için 

(ekilişe bir törenle başlandı 
Bugün 'Milll Piynngo İdaresinin kunıluııunun t\çUncü yıldönUmü o•. 

mal< mUnaeebctile. ke~ldeye törenle bn~'anmıştır. önce lııtıkldl Marıır.

1 çalmmış, sonra. Mıııt Piyango Direktörü Nl.hat Ali OçUncU nşıığıkl 8ÖY. 
ıevt vennlştlr: _... Devamı : lncl .. ytııdA 

Don havzasın
da Alrran 
taarruzu 

durduruldu 
sovyerer birçok 
kasabalar aldı 

Oyun& lngUizler ba§ladı. Akm Ga.. 
lat.aımray müda!aaısmda kes.tldL O • 
yun çok heyecanlı ve zevkli oluyor. 
lııgi.ılzler ellerine geçlrdlltleri b1r a.. 
kmda Galatasaray nısıf sa.basma in. 
diler, Sıkı lı!r ıınue oyunun birinci 
dnldkamnda taknnlan lehlne llk aa • 
rıYI l~aydcttUer. 

Galatasaraylılar, bu golden sonra 
canlandılar. Ve İngill:: k&leslnl sar • 
dılar. Ariften Gaza.nfere Yfl Gazan • 
terden Musta!aya gelen topu eoUç 
güzel b1r ~ütle ağlara tııktı. DördUn. 
cU dakikada Galata.saray Mustafa • 
nm ayağile beraberliği temln etti. 

Oyun ~lmdı daha serf ve daha car. 
Lı oluyor. Her iki kale de tehlikeler 
geçiriyor. Bu arada Osman çok gtı • 
zcl blr kurtarııı l'llpryor. 

Top Ga'atasaray mUha.clmlcrtndc 
önü boş 'ıızlyette topu yak&lıyan 

Gaz:anter, ıı:ıkı bir ııüUe kaleye hava. 
le ediyor. Top kalccln!n ellen ara • 
smdan kornere cidlyor. Çekilen kor. 
ner netlccs'..z, bugün oyun çok serf 
ve zevkli oluyor. 

Oyunun yirmi altmcı daklkumda 
Galatasıı.nı.y muı:ı.vinlerlnln fazla dur. 
guııluğundan lstl!ade eden İngilizler 
lkincı gollerini ynpıyorlar. Bu golde 
kalcclnln hatası yok. Bu gol hemen 
hemen kalenin b:.ırnunun dJblndeıı o. 
luyor. 

Kuybi~f. 7 (A.A.) _Günlerce Bundan sonra Galııt.aMraylıtnr e. • 
1 evvel Gcn('ral Schvedler ta.rafın • çılıyorıar. Arifin bir nkmı semeresl.z 

dan Don havzasına ·krır§I merkczd~ kalıyor. İngilizler şlmdl nlsbeten l:ıl., 

mel ordusuna malzeme götUrmek b'.ı. 

rinc! derecede mUhlm bir !§Ur. Zira, 
hUcuma u(,'nyan gemiler, &ili suret • 
le lnflllk cttiklerl ve at~ aldıkl&n 

için bunla.rm mühimmat ve benzin 
~dıklan meydruıdacıır, 

••• 
Roma. 7 (A.A.J - ltaıyan ordulan 

umum! k&rargnhınm 553 numaralı teb 
Uğl: 

Mannarllro.da Tobnık cephesinde ve 
Eladem ile Birclgobl arııamdaki mili .. 

Oı.'\<1.'\ruı 2 ın~ı ~n f,ı<Ja 

RUSVAD~l{i 
LEH OfiDUSU 

BuYüYO 
--0---

Ge!ece.( serıe 
taarruzuna 
Ruslarla 
beraber 

işt:rak ec.ecek 
ynptlmağa başhyan Alınan taarru. kim oynuyorlar. 
zu durdurulmu3tur. Sovyet kıtal3. C:ılata.sanı.ylı mUdatner, topu mt\ • Kııybl,ef. 1 (A.A.) - Stalln il 
rı, şimdi düşmanı kuvvetle tal-de hac:Olcr:ne gönderiyorlar. Merkez y•ptıl_?l ruU!fLkllt bakkmda gw:etccl • 
diyorlo.r, Bu RU8 muvaffa.kryet! ınti!ıAclı:ı Cemil topu fazla eçLığm • terle konuşun LIJhütt.ıLn ll~vekllı Gc. 
mllhimdlr, Zira, eğer Schvedlcr r rle::ı neUce ıılarr.ıyor. neral Skonkl, RU3yncıakl Polony& 
kendisine bir yol bulab!lmiş ol!4&)'· l Oyun Jnllteva:dn lıcr ~ki kale de ordueunun evvelce tasarlandığı ;1bl, 
dı, Rostof istikametinde Har'• ~Ut)· •ı tehlf~lı IU'J"r t;e<;l:iycır, 

1 
yalnız lkl tUmendruı ib!lret oımıyactı. 

1 un ve Lopa tinin ccna.lımı açın?§ o. , lDr,tliırieı- ıııln bfr AkC\lı\ Ga!at.tuıe- ğını, bunun birkaç misli bUytık bir 
lac:ıktı Schvcdler, topçusunu yığ. 1 rny ;,:-lPE'1r.• tni;ı-orlar. Kale öotıııde i kuvvet te~kll edec&ğl:ıl .ııöyleco"fl!r· 
mak surctile Sovyet kıtala.nm zsrı İ kim!:-0 yolt. O!ım.uı, sııJıalarımızdn 

1 
Bu ordu, gelecek nene te.o.ITUzıwdt. 

tetmeğf' çalışmış, fakat muvaffak 
1 

çokt.a.'\dır J:"ôre:ncı.Ht-'lnıLı: bir ft-vkaltı. Sovyet ordualle benllıu' ~~..-it. • 

-- Devamı :t lDcl Myflıda 1 --~ ! Pd -~ tir. 



· u. a a 
(Jn.,to nırı ı btıJ 15l'yfnm 

maç 

r OF Baotararı ı ille! ili'~ 
dellklı~ ı nuha.kluık b'.t' gole mfl.n1 oıu. 
yw. 

o,uıı11 :n 8!I tnd dnlrfka FDds ~ 

Cer- 'dl :arlıntla 

l ngiltere Amerika f İıgilizler 
"'lr!:lll Ptyaf'Co ~.ıtıt .k:! :;ytı.":lflı C)lıı?c!\!.rdu. O nncıı ~a gtrd1. ae:r. 

;i :raot ~cı:L.·. Ii'aht .Oti yıl için~c b<tp~izin ·~ymcUI yardımlan ve 
ı~dı ..ıy~ dll:te c\t~l vataııdıı.şl r 11.st.etll ve. dat;ttığt sornıt 

v .. yn.ıct r. 

C'ldc21,..,t101 bybedlyor gUı1. 
Galat& saray muhacimlert 1.ngmz 

kalcs1nl ıııkıştınyorııır. lngruz mtıdıı.. 
tllm u daha kendJ. kalelerine gol 
y&p.\CA'lt4ır. N1tekım korner oluyor. 
Çek:L\cn N onıer mUsbct bir notico ver. 
nıtyor. ~lan • lurm.u.ılılıınn bütün 
gayretım neUccı venntyor. tJstUste 
yap~n h\ıcumlnrdan neti~ yok, Cc
mllln tOJ?U. ayo.Cmda fazlıı tutme.mn.. 
dan aem)!rt~ yok. G:ı.z:uıterln gllzel 

ile tic~retimiz 255 mihver 
tayyaresi 

Anbradaa haber ~ g&:e, 

hllkO..metımJ.r., lngutenı " Amer1.k& 
De ttcaret.ID genjflemeıll Ye bu m.eımte
keUerden lthalt.tmuzı ko1Ay1~ak 
için bazı tedbirler allnmıı.ktadir. 

denk ....sı aantt. ~ ~ • 
k:l.kHır )'ap&cakt.ır, tahrip ettiler Rck·• ~ .ttıllyon nrt\llk bilet 1!!11.tildt, Bmıuı:ı beıı mnyonu hııllta 

dol\~ Bu tetklklerdm aonra proj9 kaU btr 
ına.tııyet alacak ve İskenderun Um&nı 
cenup yoluyla yn.pıl."l.Cak ltbalAt ve lh.. 
racatı tamamlyle lt&J'fllry&cak btT M.. 
11! get1UrecekUr. 

n· f:\8•nı bllh lmyded trlm ki, halk b1r pl lam;o bilettle vatan ----0-

lngilizlerin kayıbı ise 2.15 mtıdat:ıasının kuvveti nmestne yardmı ~diyor. 

Bir milyon atı yllz bin llı-a, Hava Kurumuna. temin edildi. Gerek bu memleketlerle ve gerek • 
ııe Hindl.stan ve Uza~k memleketle 
rlle tıe.rgüıı ut.makta olAn tl.c&ret -e-
YMDll cenup l1man1anmm yoluyla ya 
pUdığı ~tlnde tutulaıU§tur. Bu a.. 
nı.da btlh~ 1.ake.udenm Umanmm 
tıo;,altma ve yQkletme t:ıe.s1a&tmm ge_ 
ntoletllmea l1lzumlu sPrWmllştUr. 

Bu makaatıa geni§ bir proJe hAm1a... 

ııacak Ye derhal taallycte geçllecekUr. 
Devlet llmAnlan umum mQdUrtl Rauıı 
Maııyaa bug1lnlerde İ.üendenu:ıa gt • 

tayyaredir 
Dem k b r bıJ•t sahibi ka'- naına<1ıysa, ortal'.a ytn kazanan vıırdir. L<mdra, 7 ( A.A.) - lngil 

hav.a kuvvetlerinin sonteşnn s 
zarfında bütün harp C'e\Tcler· 
255 mihver tayyaresi tahrip el 
tiği, kendisinin de de 235 tal~ 
re kaybettij8 haber verilmcJct 

56, z.ı ııs 2t:ı20:; 

li,! N UiLAR 
:rr 4. 101766, 212662, 

2. :ı 

68C70, Ul71 , ... ZS4, 11471, 252511, 
l'"lM, :ı , 02H6, 33227, 67895, 

en bUtUn biletler. 
.A HAZANA.NLAB 

9694' 4-01~·. 2ı45i, 7~694, !)8151, 
1 ı, 86110, 84892, 18588, 

' 8788, 32119, 11882, 
~. 64786, 15759, 6791G 

e nfh ) UC'~cn b'Jtün biletler. 
~ LtRA KAZAN\ l\"I.AR 

52&>, 53 ., ve 12~ Ue nllıayctl 
bt1 Un bl Uer. 

n 

n tL~bliği -Berlin, 7 (A.A.) - Alman 01\o 

du arı lxı: omu tanlı~ tebliği: 
Doootz ha~mda Alınan ve 

lt:ı.lyruı teş!tlllcrl, fevkalade soğu 
ıŞ ııı.gmcn muvaffu.kiyetli mevzii 
tnarnızlar :> p~. 
Doğu cephesiz ·n bir<'pk yerlerin

de Sovyct ta.:ı.ı'ı'W':ıı-r püs:rurtül
m'i tlir. 

Len' 
T-etic
t 

r 
nde, muharebeler 

S'rcnaOt aa.h.IU ya • 
lJl den zaltı gemi
m: temin C'den bir 

·ne taa:rn:z et.m.iJ • 
le bir petrol gemi. 
· n kliveshıe isa. • 

5 ililinunn 

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

~ Çil':Ck mezatlR.rt bundan eoma 
~ çiler oemiyetJ tarafmdruı yapdıı.... 
w.tır. Bu mC%nt ~inden dolayı cemı -
yet h!.çbfr ra.ro ıı?:nryacıılttrr, Yalnız 

~lcdlyo rc:ımı llltmda devam oluna • 
cW:tır. 

100 ı..m ~ KAZA...""JA.NLAR 
228 11e 787 i' .. niha ,.tlcncn bütün 

bir orlaJAy,~ İng1.tl.z kn.leci dört 
kişlntn ılnı.Amdıı.n topu Jru.-t.a.rıyor. 

Rumanyıı. ticaret lleyettıe Ankara.da 
Yapılmakt2. otan )·eni ticaret: ~ • 
muı mfu:nkereleri OnUmllzdekl ho.fta 
fı:;lnde l!On& erecc~ tnb.mln cdllrm:-kte.. 
dlr. 

bil&tler. 
CIO LtRA ItAZ!\NA.NLAR 

488, 'i'75 ve 740 11e n!lıayetlenn 

bQUln tı11 tler 
10 l.ın'l. KAZANANLAR 

Bir In~Uzı ak.mmı hntall .urette 
durduro.n: caıataaanı.y aleyhine iri • 
kik ve.."'il~yo:-. Frtk1k on sekiz Qze • 
rtnde f&kj&t In.,"1llzler bundıuı lnitnde 
edeml} or ıar. 

.Mtb:alt~ı,.r amim! bir han. için. 
d-0 cettyan etmektedir. Anlapnıınm 
bugUnkü durumuna gfir~ her ilti ro.em 
l~ketin mal de~lştin11cler1nin fazla r 

lıı.şacatı ftlll:ışıl.ınaktndır. 

dir. 
!n~iliz kayıplarının h"ps'. b 

va muharebelerinde Yt:l·ubuldıl 
~ halde mihverin knybolnn t~ 
yarclerinden 146 sı mulrnrv 
esnasında d~ürülm~. 109 

%1 Ue nlh ~et' nen bütün biletler. 
'O'ÇE& LlRA fü\Z~ANLAR 

5 ne nl.hay ] m>n btltftn bt,, 
lcUcr, 

YILBAŞI PiYANGOSU 
MUKAFATLARI 

San .. lırıım:llıl.a.rın bir alanmda 
Inguı.z ı:ı:.llda!U topu e le tuttu. On 
11ekbı paa tıurtnde.n ~knen frikik 
n~ halryor. Vo de''TC 2 -1 1ngt 
Uzlertn gnllblycW son& en?!. Ruzveltin imparatora 

mesaıı 
Ruzvelt 

yerde tahrip cdilmi~lır. 
Garp <;ölünde ve orta !::arid 

• harekat esnasnıda ka.vbolan t 
Yıl~ pi~ an 0311 mu fııtlıı.n !1Ull

ı rı:lır: Bir tane yüz l:'ıfn llm; hir tane 
nıtn ti§ bln lira, lki tane larltar bin ıı. 
ra, ııct t.ıı.ne otuzar bin lira, lk1 tane 
ytrm,' beşer b n Ura, beş ta.ne mmr bin 

Um, 111·1 tane bc:'!Cr bin lira, yüz tane 
i!d bin be r ~Uz Ura, dört yüz tane 
biner Ur•o., bin tane bf' er yüz lira! 

ebliğ. 

~tada 
tahkcın me1:ld1n cenubunda. muhare • 
be!er devam etmt. Ur, Bu ke:ı mdc 
dtlşmanın yeni kuvv tıerle yaptı~ §id 
deUl ve cıU ·errcr hUcuml:ır durdu .. 
rulmuı;ı ve m 1\v r t ar:ı tar fmdıın 

pü.9kUrttllml1 tUr. Bu harckdt emıa a 

llmdıı. gene t ıst mutrezcl..!rf. mlsa.J 
t.cŞtn edcc k bJr yar&rlı'tla ~I~ 
lnrdir, 

SoUwn ccpht> ..n h b:.r değışikU1t 
01Dı4m11tu'. t ' ':: tayyareleri, h • 
reltO.ta ı Ural( cdcrclt dUşmanm ıı:ırblJ 
Ye piyade kıJ.vvetlerl.oe müteaddit d .. 
falcr hUcum ctrnı~ıerdı.r. Bunlar, ay. 
nen mtıtcnddlt hava. muharebeleri 
de ya.pm~Jard.r. Bu müaademeler er. 
ııamnd:ı. 22 cru,m~n tayyare31 alevler 
l!ıinde du,nrııımt13tUr. Bunlardan 14 tl 
bizim tAyyareleriınlz t.araımdwı 8 l 
Alman tııyyarelf:ri tara!mdan dUl}fl • 

rQlmll§tUr. 
~mn.o. tayyarelerindc.n birkntınnı 

aıUrcttctntı eetr edilmtşUr. 6 İtalyan 
tnyyaretri no' nda. 

hıı;:ı htı.rp gemllert Tobnı.Mnki 

mevzllıır'.nıiz! bombardıman ctJnJı;le.r. 

dir, 

lKl.Nct DEVRE 
lldnci devrey\; Galıı.t.aw.nıylılar ay 

nı klldro ile çıktılar. Maç, çolt heye • 
cıı.nlı oluyordu. Galat.a.aa.raylilu 801 • 
dan y~ptıtua.n bir alanda lngillz ka. 
ı~ 1ndller, Cemil eılu oır §Ut !:ek. 
t1, ta ca t Iııgil lz k alccilf1 r;1lzel bir 

kurta~ yaparak topu yakaladı. 
Galatasan.ylılar tıAk1mlyct1 alden 

mra.kmanuı.k .için bUtUn ga.yrctıcrtnJ 

ımrfederek İııgillz kıı.le !Dl ı:orladıl&ı'. 

fühayet bu r.orla.~~ 12 inci da.kt.ka. 
da Ga!Atua.ra.ya berıı.berll.gt temin et 
u. 

uatatadruı aldıı!I blr pası Gıı.zan.. 
te.r mkı blr oUUe golcı çevirdi. Stadı 
do duran binlerce halk ı:an,.lanxıı:zıu,, 

la.n çılgınca ~IAdılo.r. 
Oyuna bUyi.lli bir oe vklo devam e • 

den Gala.to..ııa.rıı.ylıla.r, beraberlilt sa • 
ywndan bir Qı.alkıt. sonra tcluur hU. 
cuma g • er ve Fıı.!'Uğtın merlteze 
kadar ı;et1rdi '!1 topu UI UııcU d<ı.ktka. 
da Cemil., iki İll! lli: rnUda!llni geçe • 
relt ağla.rn talttı. Çok kına blr zaman 
:::ıu-tmd:ı m&elCl y ttcn gallb1yete ge 
çcn enrı. .tnızı.ııuı.r sağcla.ıı eoldan 
yaptılmm sıkı hUcwnlarlA lrıgill..rJerl 

bayreUer içinde bırakıyorlardı. 

27 nci dD.k1ka.da Ga'atasa.raytılar, 

sıığdıuı bir akın yaptılar. Top Cemile 
geldl. Cemil Ga7'.J.Il!ere netıs bir pu 
\'erdi. Bu ımstıuı Uıutade ed<:n Ga • 
zanfer kuvvcW bir §UUe Gıı.lnta.ea.re. 
t.m • Uncll ollln \ attı. 

Ga.!G.t.aıs&rl.',Y.ullı.r bu golden ~ 

bır c \ r gt~ old •ar. İngilızlcr 
s:ık sık GııJıı.ta,eruııy bl~s!ni tehdit 
ctuıtyo b<ışludılar, Osman gUzcl kur. 
tarı,. :ı.r y pıyordu. İngilizler bir a.ra. 
lılt Gil t.e.aaroy laılcsinl ı;ıUt ya.gmu,.. 
n.ınD. ~uttulnr. Fnk.ıı.t Ga.iatasaroy 
m.Udnf en rjı.k bir oyun gOetenıı 
ve m.a.ç 4--2 Galatasa.rnym gn.Ubi • 

yct •• c neUce-1 ndl. 
Bu ınaçi.:ı.rm l'e'."&n§t öııtımllzdeki 

ıı.ft..ı. lstanbulcb GalAt.a.ııara.Y stAdlıııo. 
da. yıı.pılac::ıktır. 

3 ltıuyan torpU tayyaresi, Tobruk 
ve ~ Ara; ıı.nuım~ Ud dtl .. man 
kruv - r1 " mUtC'aticilt b beUer kay .. 
dctmı,ı rdir. Yn.rn anıı.n l ıemıd ll 

de bUyU'· at~ aUtı.mlnn ) 111 lıutştir. 

Knıvazörlerd~ blrl.ntn batm'G} olması 
Lenp eder. Halk kır ko~uau yapıldı 

2 tıkkl\nun tarlhll teblığdc bildiri- 1 F..eyu~lu Ha.ıkevllll.D t.crUp ~ttJgt 
ton Bln&ıızt akmı emınsmda ttnıyan iınlk kır kOt'WJU bu mb&h M.ectdlye 
Alınan tayyare kar§'l koyma topçu • l.öyU UQ Tuğla.harmAnları anı.sında 

m lkJ dlişmıın tayyarem denize dU .. 5-000 metrel1k bl.r meısate llzertode ya 
~rmUştUr. pıl.mıştır. 

Bu gece 1ngi11.z hava lnrvvetlerl, Na BlrÇok krymeW aUetlerin i§Ura.k 
poUye hücum ederek birlb'.rln'1 mUt • ... ... ğl bu mllşabnkn eıkı bl.r ocIUşme 

aktp dıı.J.gnlıır hfulııde uçm~ ve tnh so:ı.unda ~.lAta..ıııı:ı.ray takım.mm gali. 
~ ve yangın bomba.1!1 e.tml§tn'. B.ı.r b!yctııc neuceıenmt,Ur. 

!tat; eve ve blr k ı.3CYC ~betler vn.. Gıı.latas:ı.raydıuı Rı.r.ıı. Maksut bl • 
k:1 olınu:ıtur. Aha 1 ara..: nds iki mu, rUı.c1, DUndıır Tunç ~inci, A.U Kara 
btr yaralı vardır. 

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

a 
.. 
1 " ] 

Sab· 

• 

d.ım!Ul QçUncU gclml§lordlr. 
J3u mllaalxıkalarda., yenı bSr atlet 

o.en Dündar Tunç, blllıAllSa nazarı 

dU;.katı celbetmişUr. ÇilııkQ bu geııç 

haıaz çok ycnı olduğu halde R~ 
MAkmıdun hemen arkasmdnn lk1nci 
gQlmlg ve m<ı.ı o.ton FDJ.plyonu Aliyi 
4.0 metre ı;crtde btr&km!§tlr. 

Y~ 7 (A..A.) - Runelt:ın 
Japon lmpanıtonma göııderd1g1 me • 
•J. bu tı~ııeta "8D11 hlçbl.r ısarab&t 
mevcut olmadığmd&D dolayı muhteüf 
t.etmrıere 701 &çm&ktadll', Bu Yeai _ 

kanın Genemi Tol<> t.ararmdan ucrı 
atlrllleıı dellllerl atuorta ~dett1ğ1 
&Oylenmektedlr, 

RuzTelt, tebaam tara.tmd&n ull1hJ,. 

yet cevııert tqıdıgı teıO.kld edilen 
Jıı..ponyanm en yük.8ek relııinc hitap 
et.mi§ ur. Pa.ıntlkte IN!hQn muhafaza. 
ııını temin edecek aonııaı bUttln ~ 
lomatill nmtaıAnn tnkend.lgl dtlşllnO 
11lrlle, Mı hareketin mAnam izah edile. 
b!lır. 

~ '1 (A.A.) - Yomun gaze. 
tes1, Bang..Kokta.n aJe.rak ne;ıretUğl 

bir telgra.tta 'l'ayland latala.rınm bir 
kaç gün eYVel cenuba doğru g1tmek 
cmr1 aldlki&rııu N COğU.nun §&l'k 
bududmm terketuklertnl yıagmakta • 
dır. 

Loadra, 7 (AA.) - Japonlar, HJn. 
dlçlnldek1 takYtye kuvvcUerı hakkın.. 
da B1rlc9lk Amerika bUkQmcUne cıe. 
vnp vcrm~lerae de, m~entn heyeti 
umum1ycs1 henUz muall!kta.dJr. 

Amt.nıJ Noınura. 10 gün kndıı.r ev. 
Yel Japon mOmcsıılllertne tevdi edilen 

Am.erlkıı.n not.aama, Tokyonun ancn.lı: 
t:ır m~ddet 80IU'a CeT"P '9'el'OCeğtnl 
tahmin etmektedir. 

To!Q0,1 (A:.A,) - &ıba.h be.lmıi, 

Japon • Aaıerlkaıı mtlna.sebeUertni 
bah1.s mevzuu ederek vaziyetin nazik 
bır noktaya g-cldlg1ni Jttitakla sOyle • 
me.ktcdlr. 

N!§!n1§1 diyor ki: 
"Blrl~k Amcrikaııaı bundan eon • 

rakJ harckeU, çok bOyUk bir dikkatle 
gOUizıllnde tutulmalıdır." 

YomJurl, "Japoııywım Ruzveıt mıal 
'Yl\rakMm!J. verdiği cevabı, netı-retınek 
ıNreUle Birleşik Amerikanm dip1omıı.. 
at ananelerine lluuıet etU~" ithamı.. 

1 
ııı Ucri sürüyor. 

.Aııa.hJ gazetesi de ooyle yD.ZJyor: 

1 
yareler bu rakamlara dahild' 

Amerika 5.yan meclisinden Almanya üzerinde ve düşman 

7C milyon 
dolar daha 

tahsisa istedi 

~ali altında bulunan arazi u 
rinde yapılan akınlarla auv 
Britanyanın müdafaası ic::in 
pılan harek" t csa.~mda 1n 
hava kuvvetleri 40 düşman t.ıı 
yare~i düşürmüclerdir. t .. '1 
tayyareteri..nin ka:vıbı 1:)6 d 
Orta sn.rkta lnc:iliz hava kuVl 

NcvyOl'k, 7 (A.A.) - Ruzveit lcri. muharebeıc: esnasında 
milınC6 ·ucr m r-Ii•i tttıııfmdıın tas f{ıyyare kaybetmış ve 215 
dik edilen 8244 milyon dı>la.rl?k mı.. \'er tayyaresi tahrip eylemiıd1 

~afna m1m1.am tıılıtfA:ıtoın fün·eteTJ ı Bu.nları~ ~ 06 SJ h!"vn muha~ 
ı0.000.0IJO dolar f.ahs:ıxıt dah'l. • c. !ez:n<le \ <'I de tahrm olun!Tiuşt 
rilmceinJ. nynnda:ı islt'mL<ıtir, ~ l ,Crınde lQ!) ll yerde tahnp o!tJ 
milyon doln.rlrlı: veni ve d · a ml'. muştur, . ----<>-
Wm tahııisat ba11rfye nezareU tez-
g~ılar. ve. Juı:rnunr i.daı·c"inc. faş. Amer ckada 
rih cdilınıyM nn.fs...'1. ıqJcrine sarlc. 1 

lunac:ı.ktır. ' Kaynak i~..çileri grev yapacJ 
---0- l'lforguntorn, (\lrjinh-:t) '7 (.'\.. \, 
Sabık Şili cumhurreisi Hilltfiml't mil nhalo ~tmcdlği W 

tecavüze uğradı dlrde b.ıuın aırırşflt ~rfkay~ 6' 
&ntfago, (l:'W) 7 (ı\.A.) - Sabık mıı ol:u ı < Lı rl' E'.llı sabahından 

cumhurı-eınl .ı\kksandıi, 28 yn.z:nda b rt'-ı ltnyo:ı'~ i <;llcrinln grev yapıl 
bir ~cnç kac!m t.a.ra.fmd:ı.n suikıı.sta 'lt t<'hllJ,('5! m \'Cuttur. Bu 1 çil 
uğramış, faJ·at ltr:mdisiıın at?ı:ın ta • 1 nıcn:;up b•ıl ındukları IK'Ddlka. ayrf ~ 
b:ı.ncn ateş nlmıı.dığmd!Ul tıtumd n sendikalar blrltğl te km lı:fn flcrl ti 
lrurtulmtı§tur. Kadm, tevki! cdllml' _ rtllen J.mktcn doıııyı AmcrflctJ!I 
tir. fcdcre.ın'Onu ne ihtilat h:ıllltdedfr. 

~------~--~-----
M o s k o \fa .. Tula Basın birliği reisinin 

d · f ı · gazetecilerle s-öri.ist~ 
emıryo u L·esı Türk a~ Birliği Iru)ı'ket 1ıc 

ı~ . . ..ı~ıı ı ltıd t;nl'fada ti reisi Pnlih R.rfln At.ayla Aıııll.. 
Rı.:.sl:ı.r Mookovanm GO .kilomet- lu njansı umum mildUrü Mu'\:ai.fl' 

re ccnubımda Nncofominsk bölge. Menemencioğlu ."W"Jll Aıık~ 
sinde Rus hatlarını delerek bir cep ~c.hrintize gelecekler ,.e Bamn ~ 
yapm.ığa muvaffak olan Almanls- liği İstanbul mrntaknsı binasll"". 
n geri sürdUlcr. çarşamba günU bas:Jı mcnsupl~ 

R~ı:01, 1 ( A.A.) - Sivastopol dil meseleleri timinde görii ~ 
kesiminde Alman kıtnl:ırımn ıerclir. 
m"\'.cii hucumları üsl:ürttıikleri ,------------
Alınan rndyo u t.::.rnfmdnn ha. 
bcr verilmektedir. Alman topçu· ı 
su, SO\'J et kolla.mu ve t&yyare 
mcydanlarıru top ntcsine tut.. 
muştur. 

Cephenin merkez kesiminde 
laşma.z.lık Vll.Ziyet.Jnl göZÖntıxı.c getırı-. Alman krtalan Ma!oyarostnvetz, 
cek olunsa m.ıl.h kurtarılabilir. r,..rn Nov""'ı·ı 'rncvki'ı · b' l· 

Eğer hodpereııt Amerika kendl uz. 

ö.tz tü ckçe 
ko.nuşatım. 

".Münhal bulun.:m ... " ycrlncı ,._j 
bulunan ..... deır.ellylr.. "MUnhol .. f 
riJniz olmBZ!!U., lılzmet s.rry.JJllııJ': 
"- Açıl;: yerim z yok!,. crva.rl 
vermez mJy:z? ''Ll;ıcden mczull ..J 
yerine ''lls..-d n dlp!omaıı..... ~ar 
"Ilsed~'l C'lkma.~., d.ycblllrlz:. 

• • • 1 ~ • VQ •• erı ır .ne . I gündenben Almo.nl:.ınn elinde 
Vaşmgton, 7 ( A.A.) - Harici bulunma.Id:adır 

ye oazırlıği R~eltin Japon im· Donetz havzası kesiminde 
~toruna bır mektup gönder. müttefikler, Sovyet kuvvetleri. 
d!~mı babe~ vermektedir. Hari. nin mükerrer hücumlanna şid
cıye na.zJrlı~ndao alınan haber- detle mukavemet etmekte ve 
!ere ~bre ~~panyanm Hindiçinide 1 düşmana ağır telefat verdirmek,. 
tah~ıt ettigJ kıtalar, mez:ılek.etin tedir. Alman topc:;usu. Lcning. 
cenubunda 82,000, şunalinde rad. Kroştad ve Or:vonbaundalıi 
25.000 neferden mürekkeptir. ,. a.~keri hedefleri bomb:ı.lam !;ıf,ır 
Bundan başka. halen Hindiçini l.ondre, 7 (A .. ) - Sovyct trtJı!ğı 
limaJarmda demirli bulu:uı gemi. elcİlWle, 12 ı:rtm dcTRm t\den mubıın>. 
lerde de 18,000 asker vardır. Bü.. ~ler cen~•mdıı. cenup ct".phe:J'.nde 
tün bu 18.000 kişi Crunranh kör. Sovyct lv.nıı.. hın·ctıC?"in!n 102 Alman 
fezındeki 21 ıısker nakliye gemi. tayyıl4'ttl dot:nn!WtkrJ. 147 hUcum 0 .. 
sine ~k~im edilmiştir. ra.bwıı, 86 top, 2600 d"'n tatla ptya .. 

"Sağlık,. ı "rme.t., yerine hlJ~ 
ıuyoruz. "SL~He~tirme,. yerine ••I" 
ı~urmn,.,. diyemez miyiz: ··- /.. 
ovasrn& gUçmen yerlc,,Urmcl: i 
önce, sulama ve t.ıJatmn. i1'lcrJııJ ıfl 
m:unlnmnk Ye ovanm hnvaşmt ',,it 
ınştırmak lt\zrmdtr ... 

Acaba ara~amn ııl.ebct ••ye. 
ne yap.ılnın bOtlln Jcll§elerl atıtıll" 
c<>k miyiz? İleride ~lkl.. 1'1~ 
"cdcb1., gibf blr talumr, grameri' 
m!zln mUstesnnlar kıımımdo. bir ~ 

atan rı 

Arl~dwımı tc:ıyt etmek lçtn kopn 
tanm:nıo biri.ne terden Reşit de kQ\IU 
l:.ar1cı d6rdUncU gelmlf 1oo do taba 
bu s:ı.yılm~un.ı;.ıtır. 

BEYOGLU HALKEVINDE 
Himme'~in Oğlu temsil edildi 

Harıcıye nazırlığından alman de ntlldtye kamyonu tahrip e:.tlklerı 
daha ba.~ka maJOm.nta göre bu '\"O 0000 del>. tez:ııı rt dilşmmı ı>..s!rerl 
sa.bah Hindiçininin cenup burnu. üııttmı'Jlrior1 sey:tı:nn>9ktcdlr. 
ola Caınao'u ceup doğusuda. kuv. 1 
vetıi refakat gernileriyıc b"rlikte t Don ı.avz~sı"da Alman 

ll valdt ~l~nec!!kt!r. ' 

• vaz 
Hük:fımet, ne o ursa oh=ı a.<zbit 

gelirli vatandaşların lınrp dolayı • 
elle güçleşen y ~a R rallini ko-
13.yla!3tırmak kin m kün olı:uıı 
yn.pm:ı.ğn 8.Z111et:mi tir-. 

Bu tcdbiı'lcr'.ıı ilk tcmbUrünnn 
rek y tkmda gürü.!ecef' Aııkara.d:m 
ooylenmektcüir. 

BeycC!u Halkevl temııU kolu ge.nç_ 
len dUn gcoc ''Hlmmetm Oğlu" nu 
wmsll etıni§ıcTdir. Salonu dolduran 
gilz!de bir kalabalığın tnkdlrlertle 
krı!'§ılanan bu pı~ıc Rauf ınukut, 

Seniye B:ırnn. Orhan Erçtn, Vahide 
Uynr, Mustatıı. Bllgctekln, Mehmet 
Taı;ıkal. Orhan SeveDCAn. Em.ine Pe. 

Siyam körfezine doimı yol alan ı;ı. ~, .. 

iki kafilet;örülmüştür. taarruzu durduruldu 
Londra, 7 (A.A.J - B.B.O: 

~~llMI-~ 
oiezamıs Te mukclrll ~ 
b-.ı suretle MmereBi% ~
Rt12lar, birçoo kaa:ıba al:nışlar ve 
pli.it :ınuclib:nce ilerlemekte bulun
m~. Du,msnm bilcurn e..ra. 
lnla.rt alrnı! a.Slm kaldığından Ha . 
.ıi!cımf 'Ye Lopa.tin ileri hareıketk. 
rioe &Mmı et.mektcdi.ricr. 

BEYAZJTTA 1 

rlncek, Kemııl Şener, SUlcymaıı ?ııleıı 

goı ve Bıı.lıtlyo.:r Kn§lI ayn ayn mu.. 
vafialt olmuşlıırdrr. 

Oyunu soJıneyc koyan Ali ZQhttı 

Altayuyı TII dekot'a hazırlıynn $ezeli. 

Amerika cümhurreisi Ruzvelt 
Jııı>0n imparatoruna bir mesaj 
göndermiştir. CümhUITeisinin bu 
hareketi. Japonların Hinc!i<:lııl 
deki askeri faaliyeti h:ıkkıncfa 
AmerikanSn notasına verilen ce
vaptan memnun olmad!itıı e:ös
te.rmektedir. Ruzvelt, mesa.iiylc, 
sulhu korwnak iı;in elinden gelen 
her şevi yapmış oldu....ı".unu 2'ÖS-

termektedir. Cümhurreisi bc.n. .Aım.ilcadaki Fin elriti 

Gar!ptir ki biz "sel ve .sal,, r, 1
1 deta, aıııp "Y~,. znıin tercUme-' ~ 

bl kt:llıımyon:z. "Leyi,. 1 tllrlır
cevtrip "gece , derselt, "ı;ocelllc,. ., 
men. "leyıı., nln yerf:ıe geçiyor.-~ 
ocncUk "ey:ı tnmnlı ~ ''talı ta,, tJ1T 

nız: "bu blZim ıı:tn 6lllın1Uk ~ 
lık b!r dü.vn.dır!,. dedl@mlzde 1ll!J 
t-e~Jme yapmı~ olmu~<oruz, Ffl' 
"t:ırlııt,. ye alt,t.ığanız Içl:ı ,,f.,,t': 
illt,. demekten ç klnlyoruz; Jtal~ 
mizin ucuna "t rih3<!I., ge!Jyor, ~ 
bulci "ma102Jlılt , <Uyor \'e ya:IJ.10f!' 
"Ahnll-i m!!..hnl!iyc = yerli bal1'.• ~ 
"lıln.ıııı.ın., klll'lfilrl:'t ne ··~,.... 
ne de ",.emel., tııkat "yerli,, cıcıı_~ 
rettir~ "'Edcbt c rler!miz,, ~~ •. 
"ecleblj"&t. c.:ıe• ı !'fm!J',., Jı! blr 'JI" 

lımıa Tar. N ~·:.tın ' mmat,, :ıs 1', 
btr Diı!tbetmt ya.pı:::.~l7" Her ~ 
"edett ... ıe-,. Ye '' nllt _.rıeC°4' 

GAZI OS J A ;. E . .. .... 
f;ft:&iki. %i~eti veren Türk musiki sanatkarları )i 

~I İ8M..'\.fL OKAY • Cln;..CC-, be!stektu- l:ı.mirl.l ZE!il DUY· , ! 
GL"LU, Z>; NİHAT OFLER, pi.)illllst tıimb.ırl FAİZE, HAı:cn. : .~ 

lbO:z İBitAHlM T1'GBERS ve A.H'l'Aril S- • ı.: •• ~N, ·~! 
~ ?e ~ nıı. Mele!; &ro, nn. JU A vdm :-:: 

.ı 

Her gece saa.ı 19 dan 24 e kadar :• i Her •• 
l>'eOe '"C gUaı:iD bAl.1.11 ve ndis tnbldGt, nJ-.ıJ;;urt srcnlt 'e &0o , i~ 

~ fooıeldaır. : • : 
: : . 

y1 tebrik edertz, dan evvel 1937 birincikanunun- ~ 
da Japonlar tarafından ha.tırıl· V~ıle ıöriiftü 
ması üzerie ~e böy'e b'r m~aj -~, "I CA.A.) - FhıJtn .. 
göndermişti. ciiye. c ifil ProqlJi'O, barictye near 

Uzak Şarkta. müdafaa tedbir- muavini Vela ile ~üştnr, Btı 
leri almryor, Siyam (Tayland) tnüffdııe.t, lbilyük Britanyaruıı li':i:ı • 
milli meclisi casuslara karşx t!ndlsa.y.a hsıp 1lim haberi duyul 
tedbir a!ımş, nakliye vesaiti kont dı.ııkta.n aız 80lıra wltubulmu,t.ur. 
rol altına clmmıştır. ~De:- '.hecope, bu. ziyareti, &!dece nar·. ı 

yay gttınesı muhtemeldir. hakkmda . da tedbirler alınmak.. cl..ve DM1r'1ğ?le tanıw nıuha.faza ı 
Bu %.ly rotln busuııı mablyette ol tad~r. Sın~pur?a kara, hava, etmek ve Vels ile muhtelif mcee .. 

d ~u h 1 rUm sse de Avru m ce den!z ~.vvetlen • Ill(!D3Uol:::nna Jıalrl g6rlilmk üre.re yaptığını, ga ~ 
d k ' k pa.n ven1en ızınJer kelcıırılmıştı.r ze'~ ~ söylemi~ 

n• P t :.ı.'lc~ 1 mem e .etler ara • ı Filipin, ttdalnrmda isi olmıyan E!çi, tngfüz • Finıindl 1ınt i 1 
ııınd-ı mevcut olan arazi meselelerini bütün sivillerin nd dan har:>kct hıııklMlda tcf&me bulllll,n: js~b- 1 
h:ın tme'\'c ral..I§a.cağı .zannedWyor. etmeleri itan edilınist.ir 1 ~ı.iitir.. l 

demi~ 

"Ter:mler C p Kla• uzu" ndlW- fJI 
rama,-a. devam edzyaru.z:: l - "1 
Din = döint, ı - Oe.rey&D == ·~ 
3 - CUıaz == aygıt, ~ - cıııe.t ~ 
yön, 5 - Daraban = vuru, 6 

nav~ ®um~. 7 OılJ "' 
nar, s E!Aıttlli! CllDPk, !J 
F'aal, ınUessir cUıln. ıo P"8Jl

1
' 

,et - dkinlilc. Ulu; (Ankıırıı) 



- ~ SON' DAKJ!U - 7 JLıımı\1lfınt' lNl rA..ZA.H 

&lahkeme 
r ~alonlarında 

r 
5 

Vuran bel1i deQilmiş ki, 
devacı olsun ? ~. 

''Ayol,'o beni vurabilir mi hiç? Sinek 
kadar adam ana fiske ile dokunsa 

ben ona pençe mi indiririm. ~, 
... 1* Ja1J1ı TU"dı. O kadar k1 ar., l§~ yaram burad&. 

"- ..,lmfmufl1l. Etratma blnblr c;e • Sol ayağmı han:ra kıLMırmlf, yuıta 
~ ~ ra;:rth& •eorediyonlu. nya doğra çeid]"Ordu. R!k'!Xn., her ııe 
.... banJena ı..p.tnt a.Drol ~- kadar: 
' - !..ırtemez, lı!tcmm:., raporda. y~ 
~ J'&ll&Drtıl§ 8DÇlan ea.- -

" tadar .-ımo. sa.kAJJ bıy.Jtz ne ka. 
~. O.umde ~to yoktu. ~ 
~ g~mleg-t.nln vnkt'ylıe bqaıc o\.. 
..... lddl& edllıeblllrdl. 
~ tara.ta yalpa TUr&rak koridorun 
~da. gört\nmllo ve kata bcllığı ?nı • 

~ gô.z.ı,.rfıe ı:nzı:relc YC tinüno ge • 
~rt birer k~ııara iterek biri.net ııulh 
..... nıahkemeırlnln Upl!'ll untlne g~ 
~Daha aa.roh nbllh meyhaneci. 
>I ~t ettlk• an' ılıyorilu. 

ita.Pi dibinde konu.şan lrtrltaç ~ • 
~ &ra.ema g'..rdı \"<' b1r tanesin.! ya. 
,_dan ~n.vrıyerak : 

-... B& ııen, geldin mi? diye btttırcb
' tıtz.ı çıı.ğı:rmadılar değil ml? 
..._- Rayrr .. lıf1.den evvel ll<t muha • 

~var. 
~ane blr tavırla bıı.şuu eğdi: 

:Wter. onlar da biter... Biz de 
~.z., biz de sonrakller de . .. Va.kt.ty. 

'l'ra blustıı iken ... 
\r Ôyte yUkf't'k M:B'<' 1 onu,, Jyordu kl, 
~~ k~ mera•a:.mr • <.trnfmı çc. 
~eğe b~lamı tı:. R,. nr lık gürül. 
~ mahkeme ııalcmuna. bile ulafb • 
~ müba§ir cı~n çıltarak ken -
~ ikaz c-tU. Fal>.nt o ban& aldır. 
~ı: blle. Mllba§lrl: 
- Hadt be ııen d , diye b1r kenara 
~k yayık )'ılysk konu§U!MrDA de. 

'-'etti: 
.b....~ g,.et, Trablust:ı iken de bJr cfln 
'ıwı &dQreceklerdt.. O tıuUate-
lcaıabe.lığm Mr kıımu ;,aptıgı lıD • 
~ere gUIUyor, blr lwmu da olur 

' gider gttıne?. sık ak lQgn.t 
'lamaımıa beJmrnl( baıııtarmı iki 

' ııallayıp: 
..._ A.um adam doğrUBU. KlmbUir, 
'1 bu hale ~U.oı T diye l!IOyle • 

~ardı. 
~yet, mllbauır bunun da 1.t!m,pıl 
~ ve kcnd~i d~emesi 1çin 
~dan tutarak içeriye soktu. 
~ mııvıı.zenesfnl kaybetmemek 1. 
' tkı ay~ pergel glbl açarak hA. 
~ karşuımda durdu. HUvlyctlnl 
~t etttrlrken, farabm te81rlle dô. 

bqmı kıı.ldıramıyor, burnundan 
~t eeıııt aoluyordu. Davacıydı. Keıı.. 
~ All tsmhıde blriBi wrmugtu. 
'yet hdkım Re§it Nomer: 

Eeec.h, deci!, a.ıılat bakalım, ba 
leni DIU!ll vurdtı? 

't~ho§, birdenbire tıeomı kaldirdI. 
. .,1-n çgtılmJJ, dudaklan nı.Ostehzl 
I' baı almı,,tı. 

~-... ?-\ e J\l1 beni m1 TU'rdu? Hah g1l. 
.'Tlttı bıı.ri. Ayol, .All ben1 1'\lra.bll.lr 
~ hlQ? Sinek laı.da.r &damdır, o, 
~ fiske ile dokuna&, ben cıaa pen.. 
·-.qı lndirlrlm, 

~.\ıuatı:rkmı parmaklarile tıske i§a. 
ıı. Ya.pDll§, sığ ellnl de açaro.k pen.. 
~c bu ttskenm üzerine vur • 

~: 
h '- l'oook, dedL Burası mahkeme. 
;;:ıe §eyler istemez. Doğnı dUrllat 

tt bakalım. 
,....._ Peld, peki, hiddet buyurmayı: • 
L. ~ Yani demek !stıyorum ki, 
~ 4U vurmadL 

' .Eeee, Jt1m vurdu? 

lı! d1ve baglrdıyz,a. da. o d1n.lemcdl ve 
pantolmıımu baldlrı:na bc!ıı.r myıra • 
n.k dertıı btr bqıek yarrumım izln1 
~rdi: 

-Nah lfta_ 

- GllzJel. g(lnillk, JfıııöDe ltibar11e 
eeııi Alinin yaraJamıtdJğııı'.f ~ylUyor • 
ısmı. 

- Pek tablt.. omm nıe ka.bn.bstt var. 
Hıç beni vunbllir ml o 7. 

- O ha.ide neye 1.'1U'8ltOlda t...,.nl A. 
Jf TUrdu, dcmJos1n. ! 

- Ben böyle bir ıey sö~lemed!m, 
hem mahkcmt'ye ça.Ctrıld•ğrma da 
hayret ediyorum, doğrusu. Beni vu • 
nuı bent değil, lt1 davncı olo.ynn ... 

Neticede mahkeme, f&hltlartn celbi 
t.çtn dun.l§mayı ba.ı;!c& bir Silnc bırak 
tı. 88.rtıoş yllKı 1k1 tm-..!ı:ı ynlpalaya 
yalpalaya. dt'8-n çıkt:t. çtka.rkcn mu • 
temadJyen kısık lamk gUlUyor ve: 

- Aman bu gak hPO. beni AJ1 ... 
ID1lf ha! .AlL haha hah. o maka Ali 
ha ? ... diye .ıııöy.ı~yordll. 

ADLlY.E MUJIABtBl 

Kaynar wyla hqlandı 
K.ammpaşada. Nolmt •Jmtmd& 

4i numanıd&, oturan !ıfJbacUıa 08lU 
~ yqmdakt Petro, dUn maııplda tııa 
ıuna.n kaynar aı tenoereetne dO§mGc. 

sol baldırı tamamen ,1&Dmqtır. 
Pctro Şişli çocuk ~ kal • 
~. 

Tq kömüründen zehirlendi 
Imçtıkayaso!yadıı. mcdreee ııokapı.. 

da 12 numnra.da oturan 40 yaJJlarm • 
da Mevlt)t dlln nk§n.m odasında yak _ 

tığı taıı kömürllnUn tcsirlle .zelılrlen • 
mtştir. Bu sabııh kcııdls'.ni .ziyarete 
gelen ko~ufan odada. baygm bir 
halde yattıı;'lnı g6nnnf er ''e polise 
haber vcrmL,ıcrdir. :McvlOt, imdadı 

m:hh1 otomoblliıe hastaneye kaldınt. 
~. 

30 lllyll 
Kuduz manda etinden 

hastalandı 
Kandıradan bildirildiğine göre 

kazanın Delimcstli köytindt' ku
duz bir köpeğin ISJrdığı 65 ka
dar manda ve sığır köyliiler ta
rafından ~csilerek etleri yenil 
miştir. Bu yüzden :30 ki.5i kudu. 
za yalmlarunış, tedavi edilmek 
üzere muhtelif ha.c;taha.nelere 
kaldınlmıştır. 

yorsunuz? Sizin halini?.C zin. 
danlardn ya.~ayaıı esirler bile 
gülüyor!) diyor. l'.:1ister Bob. 
un bu mutalcası dUnya ~enç.. 
lic;ini harekete getirmiştir ve 
ikiız etmiF?tir. Bobstili kabul 
etmek.le giyim Ye ta.vır ve ha. 
rekettc bir inkılap b~lanuş 
oluvor. Mister Bob bu itiba.r. 
la inkılapçı bir reşit, bir pey. 
g-amb~r r;:a,,."Ilabilir! ~ !" 

, ' 1'e bileyim bcD, bırisi \'Ul'du, fi· 
~o gece, otcıe gittim. Baktım, ki Sinan bu satırları büyük bir 
~~ bad&na ya,pmaı=ıırtlar. Zira dikkat ve soğukkanlılıkla olru
~nız tahtııturu.ıı 1 olunca. uyuya _ yordu. ~eden bilmem? Birdenbi. 
""' re sesinin tonu değişivermişti, 
- 1 - Bu Şinasi denilerı zat va!. ~ Urıun Uzerlne kalkum, h.ıımnma. lahi müthiş bir adam! Ger~k. 

ek üzere ıwkağa. çık.tun. ten hndi i de asri bir penam· 
' .t~kUI mlydın? ...... ber gibi l•onuşuyor. Mister Bob ...... ~tb'::ı. vardı! gibi bir film artistini bir halas. 

1ıı..':" Tabminen 12. Tam hamamın kö. kar veya peygamber mevkiine 
'1 dönerken biris1 önllme çıktı, ya ~~~vtıfü3~~-1 küstahlığın 

ıı aa.rııarak: Sahir dayanamadı: · 
;- I>ur! dtyo bağırdı. _ İyi ama ,Sinancığım.. Sen 

\ı l.lrdum, meçhul adarn, cllni b:ı1 - de bu satırları okurken, farkına 
.. ~ doğra attı. Bıı:n ,ını sapladı. varmadan hey~cana kapıldın! 
\' §öyle: Adeta bu saçınalarn1 tesiri al-

ı:t~ elleri.le trui!e b:ı ladL 1 tında kaldın! !nsan, cemivetin 
"' l3en de onun ka!a:>ını: lto.umun kılığını değiştirme:kle bir mkı
l\~ Dô.Ylece kısttrdım. faknt... Ke. lap rapmrş olsaydı, her sene de· 
~1 CekeUmlD kolunu yırtarak kur • ~en kadın modaları ~'{lzUnden 

41~u. lw;tı. Biraz sonra hamama sık sık inkılapler yanılmış olur. 
lııce b:ıltt1m, ki sağ aynğmı kan du. Bir sene uzun <'tekli, bir baş

ı 1
" H men tırınılım, bir arkad~r. ka. sene kı<ıa etekli kadm t>lbisr> 

/1 ·•·itı g!d rck, ı endlsinıl n men. modaları çıkrp duruyor. 
ll:tlt-<1 m, yarama sardım. - Fa.kat, er.IWderin elbiseleri 

Ada tavşam gibi çek·· :en 
olmaktan daima uzak f<alınız 

Gerginlilı ve atılganlık .•• İ§te sizi mu

vallakiyete götürecek iki ıınmr. 
cleğilclir. 

Girgin ve atılgan olun·•':r.•n mana:ıı, 
küstah Vf! terbiyesi,,.; olıııt• .: deme• .. değil
dir. 

Gerginlik ve atılganlık demek, kabili 
yet ve bilgilerinizi etral:ımza g&termek 
ve cizi bekliyen mevkilere geçmek iste -
mektir. K4biliyet ve bilgi olma.dan~ hiçbir 
bedeni ve filtri semuıyemiz olmadan baş 
l«J.anna sokulmak, onlann canlarını 81-

karak ·rahatsız etmekten ~ka hi~bir 5ey 

imanlar arasında kendiruze l Ayık olan 
meı1kii bulunuz, seçiniz ve bn n1 evhii al
maya çall§ınız. 

Ada tav§cinı gibi çekingen olmaktan 
daima uzak kalınız. 

KORSAN KIZ 
.AJıDe BamaeY 1smU. ~ PQllD 

konı&D ıuz. eoygwıcu paülorm Ak • 
dent.r.l ~ altma &l.dıklan u • 

rm tıqıaap:md& dogmUftu. 
Dü!lyaya cell§t bile, ~k maoen&ı 

geçen b~yarma gayet uygundur: S.. 
lm.:u olan a'f'Ukat, kans11'ı bwgt1n kay 
ga eden. geçim.sü:, turçuı blr a.Qanıdı. 
Hu yüzden kadın, ayta.n:a ev1nd9D u
za.k, a:mesUıin yanmda kaUrdı.. .ICYdıt 

avul..atm !şinl gören, h!zmetl;Oenı ne. 
za.ret eden Mori lımılndc bır kacı:m var 
dı. Gayet becerikli ve aynı amanda 
oldukça da gtızel olan bu ka.dm ııır 

çuı avultatı yumuşatarak tozüne 
girmeğc muvat!ak olmuttu. 

Avuka.tm karısı, an.ııesuıl.D 3'8.nmda 
geçlrdığl lkl Ug aylık btr eeya.batten 
cllnUncc, 1mzıum: bir mektuptaıı ko • 
cuile Mertn1n aralannm pek l31 ol • 
duğuDu ~di: Fak&t elinde hen11z 
lta.tı btr dem yoırto, kocumm ken 
diBtne Uıarıet ettJtine lrıanaııuyordu. 

Bir gece. kocaamm ha.bert oln:ıadan 
Mer1.ııln yatak odUlm değiştlrd1. Kcıı
d1 de hlzmetçiııin eek1 odu.ında yattı. 

Gece yaruıma dogru, oda kapım ıı 
sizce a.çı141 ftl JtaraDlıkta, fk1 kol boy. 
ııuna dolandı, lY1 tanıdığı blr ses: 

- Uyanık mmm. M"rl? diye aor 
du. 

Bu hO.diseden oonra, ltlld!Jl 7..0.tl>n 

-lapmadıa;J a.vuka.tt.an yntCll. 
Btrlr&o ay _,.., Keı:tD.tD bir Jaz çcı

cıuk dGDy&7& pttrmut, avukatJa lı1z 
nıetıçJyi blriblrtne bllsbOtun bağladı 

A vuk&t hizn:ıetç!.1ıln1 nlk!Uı etme". l<; 

tıınaı mevkUDe ~:ıd.IS'I içtJJ, 

kızm kendi çocuğu olduğunu lzled 
Çocuğun akratıalarmdıı.n btrl.nln oğl• 
olduğunu aOytedi. 

Bu çocuk, btlyQyt1Dee "Korsan laz, 
diye m*ur olan ADnc BoIUl'Cy oldıı 
Babası. küçükken ocun erk Iı: c 1dutı·

nu söyliywell ve daima erkek kıyafl!. 
tinde gezdirerek farkmdo. olmndan 
kızmm mulla.dderatmJ tayin etuıi§tl. 

Fa.kat, kızın keıı<U çocuğu olduğu. • 
nu in.kA.r etmekle dedlkodwuuı öuUne 
geçemedi. EakJ kansı da, iıı.Ukam ar• 
r;us!lc mUtema41,yQn aıeyblnd.c propa.. 
ganda yapıyordu. NUı&yet. bl.rço!t 
ınücrtınleri müdafaa eden avukat lı:en.. 
dln1 mUda!ııadan a.cı.z kaldı ve kızllo 
Meriyi yanına ala.ra.k, do.ğuP bilytldU.. 
ğQ §Cblrdc.n UZ&kl&§mağa mecbur oı.. 
du. Ameriknya hlcret eden bil' grupa 
katılarak, a.hllUt dll.st.Urlan nıuha.ta • 
zakAr A.vrupanınkl kadar aert oı.mıyan 
yenı d11nyada yerle§tiW'. 

.,Avukat. orada birkaç sene sar!lnQa, 

hi<: değişmiyor. O eski klasik ce. 
ket. yelek, pantalon.. Yakalık. 
boyunbağı .• lşte o kadar. 

- Bobstiller de aynı §ekli ka
bul etmişler. Ceket ~erine başka 
bir şev bulmuşlar mı? 

- Hayır .. Pantalon yine eski· 
si gibi yerinde duruyor. Yaka. 
lı.k, boyunbaiı şekli de aynı. De. 
ğişiklik ceket kollannın ve bo
yunun biraz uzun oluşunda. 

Necmiye söze karıştı: 
- Bence en büyük, en bariz 

değişiklık itinalı yürüyüşte ve 
cemiyete yukarıdan ba.kJ5lara 
kıymet verilmesindedir. Nedir 
o birtakım gençlerin iki bilklüm 
yürüyüşü. Bu maskaralık cemi. 
yet ic:inde yayılır ve revaı: gö. 
rürse, maskarahi{a istidadı olan 
birtakım meczuplar kendilerini 
bu suretle teşhir etmiş olacak· 
lar. Bir bakımdan d::ı. fena bir 
se.y değil. Aramızdaki muvazene. 
siz ve mecnun giiruhunu kolay. 
ca öğre~ tannnış olacağız. 

Gece yarısına doğru, oda 
kapısı sessizce açıldı ve 

karanlıkta, iki kol boynuma 
dolandı, iyi tanıdığı bir ses: 
''Uyanıkmıs11ı, Meri?,, dedi. 

~~· -~ 

O, ilal.Dıa ~ .. i~ yalnız bafYlllı dolapr, butm ntaaıa blruuclrtt.'D 
7.evk nlı.rdt. 

t>Skls.irıden da.hıı fazla blr lcazruıç te
min etıneğc muva!!ak old\L 

~eri, Amo:füayıı gltt!ktcn az blr 
mUddet Stıtu'& ölmU t!l. Avukat da. 
kendi t:ıterllc o kadar mc~dD ki, 
ruz:ly?a Utun uzun amıtadar olacak 
vakti yuztu. Çoc'.uk başıbof, 1 t.00.iğ! 

ı;ibl 3'aJIYordU. lilı; l>IZ c:wa lıı g!ytne.z, 
kı:z!arıa. oynamaz. dalma erkek ço -
cukln...'"3. ııolrularal: ltaba oyunlardaıı 
ho,.!:ı.nırdı. En sevdığl oyu-ıcaklnr, tU. 
feklerle tabnııcaJard.L 

En Yıı.hıJi hrrçl?l, a.tlara bl.runek t.en 

çekinmezdi. HcrgUn saatlere~. t&'!IZ 

ovalarda tele tıa,,ma atmı k~unırdu. 
Çekingenlik ve korku onun asıa duy. 
adıgt h!~• rd!. 

Ço t gıl;ıel b:r g ne kız o!mU§tu . .A.. 
ı:rlt h,;ı.\ b ' :ı.t·, bol spor vücudunu 
ı;Uzcl1~~. saçlnrına da güne§te 
çok gezcn'cre has parlalt baınr kJ • 
zıll~ yer etmişti. Y~n gözler i, za • 
man :tanuuı. hayranlarım çıl4ırtan vah 
şl bir hırslıı kedi ı;lizU gibi bUyUr ve 
p:ırlnrdı. Ondıı, prest:şktırlarmı dal • 
mn kendinden uzal: tut.m3.k, kendi • 

Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

Sinan: 
- Yenge. dedi. sen de pek faz

la hücum edıyorsun bu zavallı. 
lara! Belki bu tipi yaratmak ,.e 
yaşatmakla cemiyet içinde daha 
mühim işler görmüş olurlar! Ga. 
yelerini iyice anlaYJTJ dinlemeden 
bu derece insaf sı1.ca hücumlar 
yapmıyalım. 

Sahir masanın üstündeki ga
zeteyi kapb: 

- Yahu, bu mecnunların ga_ 
yeleri ve hayab tellkld tanlan 
meydanda. lşte. reislerinin SÖY
iediği sözler. Bence bu adamı 
tımarhaneye ırötürüp bağlamalı. 

Sinan cevap verdi: 
- Onu tnnarhaneva atmakla 

f lkir ve idealleri baı?lamaı?a vıe. 
va voketmeifo imkan var mıdn-., 

Sahir gazetevi vere attı: 
- Haydi canım.. Cemiyetin 

zevkiselimi ve şerefiylP bu dere 
ce istihza edilmez. Bir c;:ok zaval 
lx gençleri zehirlemek, yollarını 
şa$tdmak istiyen bu adam mec. 

nunun biridir. Gençleri bıraka. 
lım .• Tahsillerine devam etsınler 
ve böyle şeylerle uğraşmasmlnr. 
Bu manasız te~kkillün J)e3ind~ 
koşan gençler derslerini, mck 
teplerini ihmal ederek. ağızların. 
da pipo, kollan ileride, gövdeleri 
ıkı büklüm, semt semt, sokak 
sokak. küme halinde dolaşrn du. 
ruvorlar. Sarfettikleri vakte, e
nerjiye acıvorum do,ğ"rusu . Bun. 
ları - eğer vakitleri varsa -
ır.emlekete daha faydalı işlerde 
kullanalım .. Daha faydalı saha 
lara se"•kedelim. Yazıkbr .• H~ 
der olup gidecek bu zavallılar 

Sinan da zaten bu fikirde;rdi 
nma. ne yapsın kL Sacidenin · de 
o güruha k::ı.rı$tığmı dü~Unerek 
itidalini muhafazaya çahşryor 
ve ağabeyi ~ibi mutalea vilriit. 
mek imkanlarını bulamrvordu. 

Acaba, bu gönül ::ne.."-elesi onu 
da. günün birinde bu mecnunlnr 
zümresine kan§lll8.ğa. sevkede. 
cek miydi? 

8AVFA -1 

Fıkra 

r izam 
,, Sırok bir mentaımıl J'Mtlayaa 

ı ibma.mı:ı b&yrammıla ki7llmlm bl. 
rloc: - Bo nmaauu ııaed Olkar • 
dlna.! dlımlljler! 

!. Otuz kiti tıoplaııclak, pynıt et • 
WI, bir gfuılin lçiıa&:ı ~dı:anTenllk! 

ckml,. 
leni clUPya ııf!SM!unc)wa aekrar 

-..boo!l!~a ~dl. Ba ıılZllml 
kumoo.k ~ lctıerdon birine nim • 
WID D&!ld mliınkUn oI.ııee.ğı liOr..alla, 
belki de: 

- Wp CIKll.Dl ! dt,-cıcek, ... -
Avrupa devleU toplauc!ık, laınınr -
dllt !,, lColtat gullba., lö.ü~liiler tAıa -
llado.n R•ma.zanm bir ıı.mdA ~ıan.L 
wu.aı kadar bu ı, o derece kolay de
ğil? 

Et'"ekrar 
- Balıklar nu? 
- Artık çok oldun! Dün gel· 

dın sordun taze dedik. Evvelki 
gün sordun, taze dedik. Bir haf.. 
ta.dır genp soruyorsun, taze ol.. 
dutunu .söylllyorum. Daha kaç 
kere soracaksın! 

Karamanlı latano 
Meşhur ayaşla.rdan Karaman. 

lı lsta vro Bambolidisin karısı 
ölmüştü, Ağlıyor, sızlıyordu. Ar
kadaşı Koço: 

- Vire lstavro. dedi ağlama 
be: Hepimiz bu dünyadan g~ 
ceğiz, Dünya kime kalmıttrr? 

- Öyle ~e usta Koçaki. 
ben şim<lı bir kadeh eksik içe. 
ceğim, Karanın §Crefine toktı1-
turamıya.cağ;m, 

De bQrmet etUrma.k vadı da Tardı. 
iUg k1mae yıwı.ına aokulmıığa ceaa.ret 
edemezdi.. 

Genç kıza 1.§Ik olanların araaında. 

b1r dcllka.nlı, bir gUn na.sılsa k.ızm 

)'anm& yaklA§maga muvaffak olarak, 

Cifkından bs.luıetmeğ'e ceaaret edebil • 
Gi. Anne, bu hJ.slero ka.rııı tamamlle 
ta.ka.yt kaldığ'mı itiraf etmekle t.ktUa 
•tmlyerck, delikanlıyı birkaç gUn ya • 
takt.an knlkamıyae&k kadar §iddeW 
doğdü. 

Am:ıe yetl§Utf aıralardA, AmeJ1Jııa 

,,. garbi Hlncu.tıı.n ahllleı1Jlde .:or. 
anlık alıp yürümll§tn. Bunun &:ııua. 
geçmek iktidarında olan bllyWt deT • 
tetlor &lyn.sl meselelerle uğTafmakta.n 
konıanlan takip edemiyorlardı. 

Bu korsanların en meştıurlarmdaa 
b1rl de, ytızUnUn fevkal.A.de beyazlığm 
dao dolayı patiaka Jak lAkabüe am • 
lan Rekl:ıem lam.l.odı yama.ıı blr hay • 
duttu. Kcnd!.sl bentız bir tayfa lk.., 
blr gün korsan gemlslnln mürettebatı 
re181er1ne isyan ederek onu hal1 bir 
adaya brrakmışla.r yerlne Jalu nü 
yapaııolardL Kllata.b "" cesur oJchlp 
kadar talillydl. B'akat bu bayattaıa ça.. 
b;ılt bıktı. Kral birlnd Corcun Ulıı 
ettiği umumı atdan lsU!ade ederek 
korsan'ıktan çekildi. ''Nev Provlden
ce ndasma yerl~U. 

SiNANU YENGESi BOBS· 
TlLLER MÜSAMERESiNDE 

O giln Sinan üniversiteye git
medi. Öğlene kadar Moda gazi. 
nosunda oturdu, ders çalı$1. 
Öğle üzeri eve geldi, yemek ye_ 
di. Saat ikide (Bobstiller KHi
bü) nde verilecek müsamereye 
rid..ıoeklerdi. 

Bu işten Necmiyenin kocası_ 
run ha.beri yoktu. Sinan: 

- Herkesin ağzında dolaşan 
bu müsamereyi yahut 'bu garde~ 
partiyi yakından görciim, yenge.. 
·-· 1 cıgım. 

Diyerek Nec:miyeyi '1e - ko
casından g-izli olarak - klübe 
gitmcğe ikna etmişti. 

Necmiye: 
- Bu iş arammla kalacak. 

Sinan, dedi. ~er ağabeyin k.lü •. 
be gittifjmizi ve Ustelik senin 
bu i§ ic:in on lira verdi~ni du. 
yarsa ,vallah kwlca kıyamet ko. 
par. 

- Merak etme, ~nge! Bilir 
sin ki ben geveze bir İD.S&D deği
lim. Vallahi bunu bir sır db! 
mezara kadar ic:imde saklıyaca.. 
ğım, Bütün emelim, orada bir 
kere ı:örünmek ve bobstinett 
karşı aykın bir adam otmadıf!. 
mı bilh:ı.ssa Sacideye an!atmak 
ve bu suretle onun sempatisini 
kazanmaktır. Bu fikrimi n~ıkça 
ve sa.mimi olarak ağabeyime a.c 
mış olsam, uma.rrm iri o lbile ba. 
na hak verir. benim fikrim& i9t1• 

rak f':derdi. (D6wlmı .. n 
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Jal< şahadelini bitirdi. Fa• 

kat artık onun şahade'.inc 
dikkat eden kimse kalmamış 
bütün gözler Annabellnya 
çevrilmişti. 

Doktor Rant artist.e döndü 
ve: 

- Mis Bayne dedi, lutfen 
buraya gelir misiniz? Bildi· 
ğiniz gibi jüri heyetiniıı mü· 
za.keresine mahsus olan o o· 
dada ne aradığınızı izah et. 
meni icap ediyor. Bu odaya 
girerek bir hata i§lediğinızı 
söylememe izin vermenizi, 
en derin saygılarımla sizden 
rica edeceğim. Şimdi sizi 
dinliyoruz. 

Artist öfkeli öfkeli cevap 
verdi: 

- Sebebini demin de size 
söylemiştim. Lüella Kotcs • 
nat çok eski ve çok sevdiğim 
bir ahbabımdır. Binaena • 
leyb bu herifin .•• 

Sözünü kesti ve parmağiy· 
le Jakı gösterdi: 

- Zavallı kadın hakkın. 
da neler ıöyliyeceğini merak 
etmiş'~im. Yalanlarını yüzü · 
ne kartı haykırmak istiyor · 
dum. Vakıa Hiran Darnley 
Lüellanın vekili idi, fakat 
ihtiyar kadın bu adamı pek 
az tanıyordu. Adeta bu a · 
dam hakkında hiçbir fikri 
yoktu diyebilirim. 

- Söylediklerinizi pek i. 
yi anlamadığımı söylersem 
beni azarlamaz .. ınız sanırım. 
Lutfen biraz daha açık ize.b 
buyurunuz. 
..... --.. Neyi izah edecek mi • . ., 
§ım. ı .. .. • 

Bana tahit son ıöylediği 
aözlerden pişman olmu§ gı• 
bi geldi. 

- Darnleyi tanır msnnz? 
Sözlerinizden bt1 adamı mis· 
ters Kolesnaşlan daha ıyı 
tanıdığınız teklinde bir ma. 
na çıkarmak mümkündür. E· 
ğer yanılmıyorsam bunun na• 
sıl olduğunu izah etmenizi 
rica ediyorum. 

- Ha! öyle İ&e peki! Dcırn 
ley misterı Kotesnaşı gör · 
mek için Grokforda gelmiş'Lİ. 
Kendisiyle orada tanıştım ve 
Jıiç hoşlanmadım. Arkadaşı. 
mm bu adam hakkındaki 
mutlak emniyeine rağmen,· 
ben Darnleyi soğuk, sevim • 
siz ve budala buluyordum. 

- Bu tanışma ne vakit ol· 
mutlu? 

- Çok eski, 1920 hazira -
nında, mister Darnley, Jan 
Koteınatın cenazesinde ha • 
zır bulunmak için gelmişti. 

Bu 9ahadeti dikkatle din • 
liyen Harkvay, birdenbire 
hakime yaklaştı ve kulağına 
bir şeyler fısıldadı. Rant tı. • 
redi ve dikkatini Annabella 
Bayne üzerinde toplıldı. 

- Hiran Darnleyin cese -
dini \abutçu dükkanında gör 
dünüz müydü? 

Artist bir yalan ı;öylemeye 
hazırlanıyordu, faknt bu sı
rada ela gözleri gözlerimle 
karşılaştı ve bu bakışımdan 1 
bir hatıra doğdu. Artist bir 
an için §ıışırır gibi oldu, son· 
ra kendini topladı. 

- Evet, gördüm. Cınr:ar 
lesi günü Brovnlenin dük • 
kanma girmi~tim. Bunu şim 
di birdenhire hatırlayama • 
dım. 

Bu kelimeleri ağır bir ses. 
sizlik takip etti. Hakim va· 
kur sesiyle tekrar sorguya 
ba§ladı.: 

- Cumnrteei günü ölünün 
Darnley olduğu henüz '.:eş • 
his edilmemi~ti. Niçin o güıı 
polise ba§vurarak öl5yü ta • 

ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

nıdığınızı bildirmediniz? 
- O vakit ölüyü tanıyama 

mıştım henüz. 
- Nasıl oluyor da tanımı. 

yorsunuz? 
- Tanıyamamıştım diyo · 

rum bu çok tabiidir. Zira bu 
adamı onbe§ senedenberı 
ı;örmüş değilim: Sonra sima· 
sı da herkese benzer. Yüzün 
de, kendisini tanıtacak bir 
f evlmladelik yoktur ki. So · 
kakla raatlass.ydım gene ta. 
nunazdım. Nerde kaldı ki ö· 
lüsünü tanıyayım. 

Bu kndının )•alan söyledi· 
ğini biliyordum ve doktor 
Rant da aynı fikirdeydi. Fa· 
lm\: bütün çabıı!amalanna 
rağmen, kadının tenakusa 
düştüğü bir noktayı bulama. 
dı ve çekilip gitmesine ızın 
verdi. 

Tahkikat yeni hiçbir şey 
meydana çıkarmadı. Saat 
beşte jüri azaları müzakere 
etmek üzere çekildiler ve yir
mi dakika sonra dönerek ka· 
rarlannı bildirdiler: Hiran 
Damley bir yrıhut birkaç 
mechul sahıs tarafından kat· 
!edilmek suretiyle ölmyüştür 

Bu köylü jiiri azasının bu 

f.. 

mesele hakkında ıamimt fi. 
:iri eri neydi acaba? içlerin· 
len ekserisi !Üph~ıiz Jakı ve 
lteni suçlu sanıyordu, fakat 
bir l<açı da benim gibi Anna• 
' 11 b" ı .. ' >e anın ır ~ey er ıoy. - ~ · 
re razı olsaydı işin biraz da. 
'ıe. ayd•r.Iana.cağını düşiiniı · 
vordn. Mahkemeyi dinliven· 
ler de jüri aza tarı gibi düşün 
dü!er. Ve artık bize eskisi ka 
d"' · kötü gözle bakmadılar. 

A§ağıda kendisiyle karşı• 
taştığımız S'.:andiş bizi heye . 
canla tebrik etti. Ve · artılt 
~öz hapsinde bulundurulma· 
-J1ğımızı müjdeledi. 

Harkvay bizimle beraber, 
fakat bu sefer davetlimiz o· 
larak. Balliho hanına geldi. 
Konusma biraz sonra Anna· 
bclla Bayne üzerine intikal 
etti. 

Jak sordu: 
- Bu kadın benden niçin 

nefret ediyor? Niçin miıters 
Kotesnaşa bu kadar sıkı bir 
sevgiyle bağlı? Bu ıuallere 

hiçbir cevap veremiyorum. 
( Deı:amı var J 

lUo kova glinUn moselesJ baUndoolr. Şlddrtll htkum!ar, kahraman~ 
mlidnlanlar, Ucrlr.m~er ve ~rilt'llneler but.ün dünyada şlddetlJ bir &IAkıı 
nynndırmıştu. nır İs\'lçre mecmuası ııon gekn sa.yısmıb Mosltova.ıım t:r.m 
lılr plı\ıımı ko~mu:ııtıır. OlruyucoJanmruıı meralda tııklp edeceklerinde !JÜP'" 
tıc olmıyan bu plftııı nynen n1ı3·onız. 

1 - 1\17.ıl meyd:ın. Kremlinin duvarll\mtd:ın ltıb:ır~ıı m,tıu, 130 metre 
genl~llğlndcdlr, D<ıyu bir ldlometrı•dt.>.11 da.ha ıız:ıınıJıır. l.enlnln meuln bu 
rooyda ndn.dır. 

% - "ıı.ılordıuıun h't!l"' m<'rkezl. 
a - Gorkl eokngı. Bu sokak Mosl,o~"ntn :uııı dn.man :\Y'flrt". 'Ba.c}ta.n • 

oo.:ı. Ru" lnkıl!bınd:ın voom y:ıpılmış Abidelerle si.iııllldilr, cenl:ıllği 60 mct. 
redir. 

4 - lllnga "Oknğı. Ticaret, t.,, clahlJlye, "Ziraat, halk l\ornlıM"rllk1ert ba 
cadd" üzerindedir. 

dl. 
5 - \'a.n11rka olmğt. Eski Rus beylerinin ~1l"ri bu solm.k tlzerl.ndC:l ... 

G - !\Io kovt\yı n l1rnl!ltan l\lnj eJ('t,trllı meı1:c7J 

7 - lılmı',ova aslterl kuınıınıianlı~mııı ı..-urn1!'1.y1. 

8 - llnrp slmdeın~L Ttmoçenko "·e l.'uhof bo alcadoıııUen .merzlllldı1"' 
lar. 

ti - lltı g:ıJ k l\loır.ko'\ıınm l\lnhmut[l'l.~!U;ıılır. 

10 - .\fosl,o\11111n li3atro1Jın buM.d:ı hnluour 
11 - lk!nct Gol"kl soluı~ 
11' - llfo!!lrn\a ot<-li. Hunııu ~a..,ıt~~:m!A lHo~kownm bir bnedJ< k~ • 

~yl ban vııntır. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZMA 
NEV.lALJL KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

İcabında Günde 3 Ka!e Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lararla lateyiniz. 

..-....--~~- ~·~~~.a..'lt:::.riıillıdPllM-...ı..~-· 

Pırbnt:alı '"' ehrı:t.şlı demek, bir l'ellm~ lle StNGER SAA1'1 clft:nelcUr, Çttn ldl: 
Pırla.rıtuh ve clum.tılı ıı:w.llerln blltUn hnJ<ild evı:ıafı rneıtıunı &lem olan Sl!'llOER saatlerinde toplanımstrr. 
Bunun lçln: Saat alll(DğuııZ r.:.nun, krt.xliliitsllz SINOER saati &lıml19ınız n ııaatba llr.crindekl 811" 
,;J!:R marluı&ma, müesıw9Cnılz.1n ndres ine dildınt choenlz. linmdır. 
Modayı tıı.klp eden her asri lmdm lçln kıymetli ta.şıarne ft nefts ~ltm1esRc lıakUaı.tıen nazarı 

~lbcdoo hö.) le bir barmutAde SİSGE.R e..'l.fttine l!lı&lılp olmak Adem bir tMlade ttlr. 

SINGER SAATi; ho§a gidecek en makbul ve en güzel H EDIYELIKTIR 
No. 8! • A Elmaııb Ye 11 pataotalı 600 Ura.. 

Emsalleri gibi 15 sene gmantif!-'ir. 
.A~rP"'" :-:1,.:op;n 1'fqlloı\,..nlR.n. t"h"""'' ~.,,1,.,11.,ıt "'io. 8 

IST4N8( 'L BELEDiYESi 
ŞEHiR 

TiYATROSU 
fEPEUA~t 

OUtAM KIS.'\llNH.\ 

Gtı.ıı•lU! l~.80 ca 
Akı:ıllT' ıı .. ıtı .ll.\ 

Müthiş Aile 

18 - Dı.>vfot banknın. 

""'~-...--~ 
htıklAI C".addP,.lnde 

KOMEO! KISMINDA 
Bugün gQndUz l~.30 ve akşam 20.BOda 

SAADET YUVASI 

t 
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U - LUblynnku ıwlro!l'r. M'>Slım-nın!I• ml\rllirl1·et1 bu sokaktadır. 
U - Sl~ryu §lnlCll:lifcr l'lfll3.).ınu. 

~iJiJ~ 

tN SUN UAKıKP 
l(üçük lii•Iar ~opoou 

..tt 
tBu ırupooa eklenorell ~nderlJ&l'~ 

'il arama n te •c:nue uaıııır.n u 
Uak.ll(ıMJ& P:UBl'IU Gt"ŞrodllN'eKtU'. ff 
·~ııtm' teklif) «ODClUell olluyu<ıtl .. 
u&lılıu katması cızere .arlb 1Ml~

1 

ıt otldJrtnf'lf'rt ı&zım.) 

Evlenme teklifleri: ~ 
• Y&§ 82, boy 1,70, kilo 70, 11"' 

day renkli hlc;: cvlcnmomlıı, lstJLll ıJI 'ı 
b&nkalarmın birinde 60 tim uc;,
ça.lışan ve 8 odalı bır de evt bUJ ojJ 
blr memur temı.z ahi.Akit dul veya .ılf 
bir bay&nJa evlenmek l.ııtemwıCU' 

ısaat 12) remzine murncaıı.t. - :.!-
• Yq 89, orta boylu, nartn. gı>'_ 

tlpU. cıa. gözlU, kUmral. ui'al1 bi~ 
un ol&ıı., diki§ \"C ev ı,..ı:rtnden , 
yan. lnce ruhlu, §erc!ll., umu: aJI~ 
den bır bayan. 4M6 y&§lrın.ndf!.0 tıJ 

tabiaW, kır saçlı, ııamwılu ve • ;:, 
bir bayla evlenmek latemektedlr. ,. 
boylu ve §i§cuın oımıyanla.r te~...ıı 
diltr. {Yalııwm bcn1m olJ rclll"'" 

murac:aat. - 39. f' 
• Yq 22, boy 1,78, kilo 72, ııoolt 

an aa.çu, ye§ll gözllı, çok zcngtıı 
e • 

duğu halde t,alı.siline gUvenen. 5ıtl r 
mayı, sporu, açık havada dola§ıı:ı;, 
lçkl)1 eeven blr bay, fevkaJA.dc g ı4' 
ı r. 9 ya§larmda tenllı oynamastlll e<' 
lezı, fakir de ol&billr, bir baya.nlll 1' 
ıeucnck istemektedir. (B.B. \'W 
slrecek) remzine müracaat. - 40 

• Ya, 26, boy 166 kilo 64, dsır.sp. 
saçlı, beyaz çehreli, oldukça gtızt'1 ,, 
careUe meşgul, ıı.sgarl kaza.nCl ~ 

Jlra olan blr bay, kimsesiz otduğ'IJ dl 
çln le;: güveysi glrel:ıllir. ır - '?.Z ye,şıll • 
gUze'ce, ,ık, ı:;:ızmegı seven, orı.atı"· 
ıu bir bayanla ev'enmek tstcmektedl" 
Uıl.Y. 26ı remzine muracaat.. 4 Sfl' 

• Yaıı 27, boy l,,70, beyaz wııllı 41 
yr. saçlı, "'>k sükse yapmı§, birsJI, 
paruı olan, fakat artık ~·ıenıne1' , 
Uyen Türk bir artist bnyan, ıoo ıır'ıf 
dan yukan ma.a§h, uzun boylu. f 
talısilll. çok ocn bir btıy!n. ciddi 
kilde evlenmek Uıteınckt.edlr. (K# 
tem ı remzlıle mUracn.at. • C! 

Aldırınız: 

16 - \ "olga boyunrıı gI.:t<·ı şlırnm Ji!er i .. ta.'iyonu. 
17 - l\tosko\ıının şllm~oCııltlnclcn d!ih.'1 mooern meı.bohıılan. 
18-19 - iki bil.' ül4 bcleıJiyc h:ıcıt-ıncsı. 

~on~uıa l'f'mlztert yar.ıh ol•" ı' 
ku),Jcalarımı:ı:m aamıanna ırt 
m~l.:tuplnn ldBreham-mluten c pıt J 
!arı tın.riçJ her gUD oıababtan ısğl 
ımcıar ve Mat ı 7 <ten •onra aldJ~ 
~~ 4 
(13 Işık) (N. EM) (Gtıleıı 51) (f;ıJ' 
{Cebir 6) (P. 1. 2f) (H. Jt. rf 

• {Filltıe :!4) (Safa) ıPembe ~el'' 
,Y. Ak:r;) CMN. No. 11 (T.K. c;tUııJıl 

20 - l\loekovanrn en gtiz<>J b'.\hQ..."Si. Bu bo.hçeııtn Rııl[IÇa. lfimlnln tam 
1ercnmcsı "lıısıuılarııı yorulma!c lm'.C .. nn JJ.n mıı.lınım oldul4ln.n yer,,dlr. 

21 - 61.'rçeler tepe.cıl, ı.ı t'ylUI Hll2 ıle Nnpot~·on bu 11olıfa·ı,_,. 1\fopko. 

'1."tlDm amumi ıımn7.arnıımı s~yret:nhtl. flura~·n scl!lrneı tepceı ~ dı>rlcr. 

22 - Garlçelerln me{ılmr No"·ocrf rnmıa-;ttn. 
28 - Urlyan'>k lstn.syonu. 
24 - Rusyıuıın en bUyUk doklllll'.ı !nlırikwn.. 

~ - !\lrşhur Olnnmo "t:ulı. 

26 - llt'~'B:z. Rusya Is* .s cnıı. 

2'7 - YllkSf'k tn~ 'nl'C'cll k n~l..~bl 
28 - Amrlp C\•lerl. 

29 - Lenlngnıda glıloıı trenlerin lı.,roltet nol'b\.'" olan lklnclteorln 
lııtn!l:•:onu. • 

SO - ı·oro .. tın lstas~ onu 
:n - Kn1.ıın tst:ıFyoou 

!2 - Fol.:on nnn:uıı. 
il - ~in ar:ı.yı. 

M - BUyfık askeri bMtanoler 

; Yaratı kalb) (M.A.K.) (VC ı;.ı 
(Leman Y.J (Kederli) oc.ı<:,61 
• 3:S A.ydogan) (27 F.G.) <H.Z.Ş ı c~' 
( Senstzı tEnçe) (Kara) (f A. f s'' 
\İi arayanı (A.N. 23) {GönUl ıeı• 
(S. Aydemir uı (Emekli) ıoenl&&tl 
(Mine 1 ( Kıulsaçıı kadm) (ltıŞ J{ , 

~Boks ,amplvnnuı pr.,tı 15) ~ 

s~ tıhk motör 
ıs oeygir kuV\·etindc ~f:ı.'< ı~e· 

~asrafla mazotla i.şlemege e 19 
nşll bir §f'k!e nokulııbiler.ck 0~ 
ga~·et az kullamltr:~ V~k+o 

4
• • 

:narlr:ıb bir ufld petnl rnoto. u,. 
tılilit1r. Talip olnııl.arın .\ k · 
Ordu ca.Cdc:!İ YC'!ı;iltulun.!J:ı. w.r:ı· 
Yüksel apartman 5 No. ;>'n ınu 
eaat. 


