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Varşovada 
Yabr i ilerln 

içte biri 
Açhktan 
ölüyor 

l --o-
tnırrıuzda Varşovada ölen 

4775 kiıiden 3459 u 

yahudidir 
~lldra, 11 (A.A.) 
tanıt Alman ista tıstlklcrlnc göre, 

~de Ynnm milyon yahudl kapatıl • 
'lıı 0lan Val"§ovanm yahudi mahalle. 
~ide öIUm miktarı mUUıiş bir nlsbctl 
l'ltıaktadır. 

t17 tnın:'uz. ayında Var§ovada ölen 
.,/5 kııinın 3459 u yahudldir. 
~ •hudıter Varııo\·a nUiusunun üçte 
t~I tcşkll eylediğine göre bunlar 
~ !Jıda ölUm diğer nUfusa nisbetlo 
q ltıi4Jı fazladır. Yahudiler arasında. 
:ıurn Uçte biri açtık ytızUndendtr. 

'lııı lr aylık rakamlar katı bir delll 
~ aınakla beraber bunlar son zaman 
~tı1a Vnrşova getosunu ziyaret eden 
~rar b!r diplomatın sözler!nl teyit 
ıııktcdlr Buj"llpJomr:ıt _g~ gör. 

'>t "rıntn kcndlıılne dehşet vcrdlğlnl 
trnıgtır. 

Papa 
-uharipler nezdin
Ue yeni bir teşeb
~üste bulunacak 

· -Pa kadın ve çocukların 
~ai için yardım te§kilatı 
~ '-tulmasını ve zehirli gaz 
~anılmamasını istiyecek 
l'., tn, 11 (A.A.) 
~ t gazetesinin Bcrlln muhabirine 

t, Papa muharip devletler nezdin. 
De' amı 2 ncl sayfada 

Amerikada 
~,ooo ton hacminde 

49 petrol gemisi 
inşa ediliyor 

~ •uretleA":rika dünya • 
il en büyük petrol ta§ıyan 
\ filosuna malik olacak 
lı "tlngton 11 (.\.A.) 
u"hrıye encümeni herblrl on bin ye 

\a~ıı~l~!~on~u~::eı~~:~~ g;:~:ıı~ıı~ 
lıtunu bildirmlııtır. tnııa edilecek 

'ti ~tto1 gemllerlnln herblrl be§ mil. 
il l'tdt yUz dokııan altı bin galon 1...-. 

hacminde olacaktır. Bu gemilerin 
~tı bltttkten sonra birleşik Ame. 

• bUtUn dünyanın en bilyUk petrol 
~filosuna malik olacaktır. 

~·o ~a; r.· YA STii 

~k Vt'ya görmek Lııtlyenler 

4 RAÇÇI 
~ KARDEŞLEI 
~l't~n ŞlRKET1 salonlannı bir 
.,. ceunekle tatmin edlUrleı 

bul. Fi.ne-ancılar, Hızapap yo. 
ıau,u No 69-4\l-4111 

"-...,. 1T.LEFON: 22&fm 

Moskovanırı 

200kilomet 
re garbında 
Muharebeler 

.azami şiddet 
1 

inkişaf ediyc 

Almanlar Azak J enizi 

sahilinde 

Taganroga 
işgal ettiler 

\ l~l, 11 (A.A.) Ofıden: 

• 
. .... , ...... ' .. 

:;ark Ct>ph(•ı.lnde Alman sUvarilt•ri Sovyt'tlC'r tarafındnn l1'kıl:ın 

Sovyet merkez cephesındc. lloıık· 

vanın 200 kilometre gıı rblnde ınuh'', 

rebe azamı şiddetle inkişaf t>diyo•1 
Alman kuvvetleri, bu cephede çevir • 
Glklerl Rus birliklerini imha etmcğ2 
aevam ediyorlar. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cenubt Ukrl\ynada Alman kuvvetle 
r! yer.l terakkller kaydetmişler ve 
A.Zak denizi .ııahillnde Taganrog U • 

manını işgal etmıoıerdir. 

Vazifesine nihayet verilen 
bir nahiye müdürü 

.Bern, J ı (A.A.) 

lsvlçre radyosu BUkreşten öğren! • 
yor: Eski dahilil}e veki~ 

On dört .ııaat devam eden olddetlı 

muharebelerden ııonra Sovyet hatları 
Humen orduları tarafından delinmiş • 
Ur. Ehemmiyetli bir aevkulceyo nok • 
tası işgal ed!lmlıtir. 

Londra. H (A.A.J - (8.B.C.) 

li Şükrü I<. agagı 
Tebdlt ederek 

Rus tcbllğlnde muharebenin bllhas.. 
51. Viazma, Briansk ve Meltopol mın. 

tnkal::ı.rmda şidc1etll olmak Uıı:ere bU. 
tün cephe boyunca devam etf.Jlt illik. 
redildlğlne göre Alman ihata plAnı • 
r.ın muvaffak olamadığı zamıedllmek. 
tedlr. Valday tepelerln~n yapılan Al. 

2500 Ura istedi 
mıın taarruzu ger! kaldığı cihetle, Al. 
man kolları birle§ccek vazlyctte değil. 
d!r. 

Parayı ahrken cürrr.ümeş
hut halinde yakalandı 

Bu sabah adliyeye mUhim bir şan 

Bununla. beraber, Almanlar l{n.linin, taj vakası intikal etmiş, suçlusu tev. 
Rjcf istikametinde son derece ağır 1 kif olunmuştur. 
tazyikte bulunuyorlar. Şimdi Atmanla Şantajcı eski nahiye mUdUrlerlnden 
rın tank kuvvetlerini Moskovanın oar Mehmet Ali Biııokay adında birisidir. 
kına !Jllrerek daha bUyilk bir muha.. Bir müddet evvel ıı:lndcn ayrılan 

sara çemberi vUcuda getirmek iste • Mehmet All Binokay, geçenlerde, sıı. 

d!kleı i anlaşılmaktadır. Odesa eH!.n bıl{ dah!liye vekili Şllkrll Kaynyn bir 1 

mukavemet ediyor. mektup ya7.arak eski bazı hlldisatı 

Alman ticaret heye
ti Ankara<f.an geldi· 

Berlin büyük elçiriıizde 
heyetle birlikte 

gelmiş bulunuyor 
Doktor Klodiyus ve Husrev 

Gerede beyanatta bulundular 
Eir müddet evvel Almaııyadan 1 "- İki scnedenberi iki mem· 

c;ı>hrimizc gelip buradan da Anka. leket arasında evvclA normal o. 
rayn giden Berlin Bilyük Elçimiz lan, normalden dostluğa geçen, 
Hüsrev Gerede, Reisicumhurumuz dostluktan daha aıkıla.şan münnsc
lsmet İnönü tarafından ka.bul ve battan bir ay gibi kısa bir müd • 
Türkiye ile Almanya arasında ak- det zarfında bu anlaşmanın doğ • 
terlilen kar§ılıkh 100 er milyon li. muş olduğunu görmek. Türkiye) i 
rnltk mübadeleyi mutazammın ye· Berlinde temsil edı>n bir elçi sıfr
r.i ticaret anla§masının imza me. tiyle beni ziyad('silc memnun et• 
ras:minde bulunduktan sonra bu mişlir. Buradan Bcı !ine tayyare 
ı:aba.h §ehrimize avdet etmiştir. ile döneceğim. Acele edişimin se. 

Biiyük Elçlmizle beraber. bir a- lıebi Cumhuriyet bııyramını Ber • 
ya ynkın bir zamandanberi Anka. llnd~ki vatandaşlarım arasında ge. 
rada bulunan Alman ticaret heye- çirmek arzusudur.,, 
ti reisi Dr. Klodiyus ile heyete Hfisrcv Gerede vapurla köpriiye 
mensup zevat da bu sabahki eke. geçml.§tir. Bir iki gtin sonra vnz1

-

presle Ankaradan §ehrimize dön • fesi başına döneceği haber veril
müşlerdir. Alman heyeti, sefareL mektedir. 

, hane motörli ile Haydarpaşa.dan Doktor Klodiyus da intibalarını 
1 ayrılmıştır. Heyetin, bir müddet §Öyle ifade etmiştir: 

Tarabyadaki Alman sefarethane- "- Doetluk :ve karşılıklı iti • 
ııinde istirahat edeceği anlaş?lmak. mat havası ıçinde cereyan eden 
tadır. mlizakcrelerin müspet bir şeklide 

mevzuub:ıhs etmek suretilc kendisin 
den tehdit yoluyla 2500 Ura istemiş. 
Ur. 
ŞUkrü Kaya, bunu kabul eder gö 

rUnmU§, mektuba cevap vererek p:ı. 

ı nyı alması için k<ındlslni çağırmıştır. 
.\ncak, sabık vekil, bir taraftan da 
za bılaya mUracaat elml§ ve b!r clir 
nıtlıneşhut tertip ellirmlşlir. 

Mehmet Ali Blnokay, dUn ŞUk

rU Kaya'nm evinr> gitmiş ve kendi· 
sinden 2500 lirayı alırken memurin':' 
uırafıııdan cUrmUmeşhut halinde yaka 
:anmı~tır. Suçlu ceza mahkemesinde 
yapılan sorgusu sonunda tevkif ~ıun 
muştur. Binokny, suçunu !tlrnf etmiş 
deml~tlr ki: 

- tııtcn ayrılmış, parasız kalmı§ • 
tım. Bır mlktnr para koparmak üze. 
re bunu dUşllndtim ve kendisine mU· 
racat ettim. Cezama rnzıyım.,, 

bir kiiprilden gcçi;\·orlnr 

Sovvel tebliü i .................... 

3 ıstıkamette 
Şiddetli 

muharebeler 
oluyor 

Sovyet matbaatıaa 
göre vaziyet ciddi 

Mo!t"ıio,a. 11 (A. A,) - Sovyet 
geceyarısı tebliği: 

ı O bi.rinciteınn günü, kıt.alan ,.• 
mız bütUn cephede muhal'cbe et. 
mişlerdir. Muharebeler bilhassa 
Viazma, Briansk, :Melitopol isti -
kameUerinde çok §iddetli olmuş • 
tur. 8 birinciteşrin gtinü 34 Al • 
man tayyaresi dü§ürülmüştUr. 

Bizim kayıbtmtz 27 tayyareden 
ibarettir. 
l\IOSKOVA RADYOSUNA GÖRE 

Moskoa, 11 (A. A.) - Na.tional 
Broodcasting Corporation muha • 
biri bugün Moskovıı rady06unda 
yaptığı neşriyatta cephedeki va • 
z:yetin Almanlnr tarafından Orel 
wptındanberi geçen günler~ na 
zaran şimrli daha iyi göründüğünü 
söylemiştir. üreli zaptettikten 
sonra Viazma ve Briansk istikamc 
tinde taarruza geçen Almanlar, 
bazı noktalarda henüz lerlemckte. 
<lirler ve Sovyet matbuatı vaziye• 
tin ciddiyetini muhafaza ettiğini 
söylemektedir. Lflkin kızılordu 

garp hududundaki ilk gedikten 
sonra nasıl yeni mevziler tesis et. 
tiyse şimdi de vaziyete tekrar bil. 
kim ol.muş görünmektedir. 

Bu 11abah, Haydarpaşa garında neticelenmiş olma.smdan çok mem. 
kendisini kar§ılıyan bir arkadıı.~ı- nunum. Memleketinizde gördüE;'ilm 
mıza Berlin Büyük Elçimiz Hüır- hüsnükabulden pek mlitcha.Mi "' 
rev Gerede, §unları .söylemiştir: sim,,, İngiliz adalanın mü•faa c dccek olan kıtalard&n biri 

Prallda 
25 kişi daha 
idama mah
küm edildi 

ıanıar,n arasında 
Z raat nezareti 

,abe mldtirlerın
den biri de var ? 
Prag 11 (A.A.) - D.X.B. 
Prag ve Brün df\•anıharplerl, iktl • 

sndl kunde.kçılık \'e memnu silAh ta. 
şımak suçlıırlle 25 kişiyi idam cezası. 
na mahkClm etmiştir. Bunlarm ara. 
smda ziraat nezareti şube mUdUrlc • 
rJnden doktor Frnnkenbcrg de bulun,. 
maktadır. 

l'rag, 11 (A.A.) ll.:\.ü. 

Moravya ve Bobemya h!mayc ida 
resi ziraat ni.'Zaretl şube mUdUrü olan 
\'e divanıharp tarafından lktlııadl kun 
dakçılık suçu ile ölüm ceza.sına malı,. 
kum edilen doktor Frankenberg, hl • 
maye idaresinde la~yl temin makııa 
dile Alman makamları tarafından 

!ttihaz edilen bUtUn tedbirleri aklm 
bırakacak teşebbüsler yapmış, zirai 
mahsullltın depolara konulmasını. 

iaşe maddelerinin nisbct dairesinde 
tevzii l§ini şahsl emirleri ile menet • 
ml§tlr. 

Bundan ba§ka pıyasa ıle mUcadcle 
!§inin tahakkununu muvaffaklyeW 
blr t~ebbUsle gayri mUmkUn blr ha. 
le getlrmlştır. Mumalleyh kcndl5ine 
tevcih edilen bUtUn isnatları kabul 
·.-e illraf etmiştir. 

Doktor Fran'kenbcrg, ayrıca dördUn 
ci1 §Ube şefi ve"Piyasa sendikalarının 

hUkCımet komiseri sıfatilc, Alman ma 
kamları tarafından verllen emirlerin 
tatbikini gcciktlrmeğe veyııhut kil • 
tiyen tatbik el.tlrmcmeğe dalma mu. 
vattak olmu1tur. 

----i>>----

Amerika - Japonya 
müzakereleri 
Çıllmaza girdi 

Vqlngton, ll (A.A.) Unlted rreea: 
İyi haber alan mahfillerde zaıınc. 

diıdiğine göre Amerika • Japonya mU. 
zakereleri l>lr çıkmaza girmiştir. Bu. 
nun ııcbcbl birleşik Amerikanın Çin.de 

•G.o .ıv.ısı ;ıpll1S1B;ıl ununSOJtnllllB L&6t 
lemesldir. 

. ----o-----
lngUterede 

Britanya 
hücum 
kıta/arı 

Bir ihraç 
manevrası 

yaptılar 
Sraı Corç 
manevrada 

bazır balında 
Londra, Jl (A.A.) -
lskoçyada bir yerde bulunan bir 

hnrp muhabiri yazıyor: 
Kral altıncı Corç, belki bir gUn 

ui.ışman işgali altındakl sahffiere hU. 
cum edecek olan Britanya hUcum kı. 
lalarının manevrasında hazır bulun. 
mu§hır. Kral manevraları ytlksek rüt. 
beli deniz \'e ordu subayları ile birlik. 
le takip elmiııttr. nu nevl harekat hu. 
ııusı surette tect.iz edilmiş deniz vcsa .. 
ıti ile naklcdllen askerler bir İskoç 
gölll ltıyılarmn ihraç taliml yapmış 
ııırdır. Asker, baııka vapurlıırlıı gelen 
tn.nk, kamyon ve tayyareye karşı koy. 
ma topları takip etmiştir. HUcum Is. 
UhklLm askerleri Ue deniz tayf alan 
tarafından yol hazırlandıktan sonra 
den!z askeri ve mc§hur 1skoçya ala • 
yının erleri tarafından yapılml§tır. 

Lototen adası hücumuna iştirak et. 
miı olan kıtalarda kralın öııUnde blr 
göster1 yapmışlardır. 

BUtUn bu talimler ~m bir m\lv..U.. 
klyetle yaJ>ılmış v~ muhtelif ınrnet. 
ter arasındaki harekltta tam bir a • 
henk görUlm!lftUr. 



z - l:;~ SON U.iHlKı\ - 11 iLRTEŞRI •• l'l~l ctillIAnm ı 

• aret V eKiliıı ·n 
beyanatı 

Be~ !ine gö .. e 

Kati net~ce 
elde edilmiştir 

r ans c·varında 1 

çevr len 
- --.---.f ltatyan tebliöi 

T c ret VekIJi Mümtaz Okmen 
un de hrimizdt. ki tetkiklerine 

devnm etmi , geç vakte ko.dar it
halat birlikleri umumi katinliğın. 
de m Ş!!lll olmuştur. Vekıl bu 
tetkiklerinden sonra knbul cW.ğ 
17nz t ellere beyanatta bulunmus 
Funl n söylem.ı:ıtir: 

'- lstanbuldn ..-ekfılete bağlı mü. 
essesel nn mcsa lerfni yakından 
tetkik ettım. Buradaki müessese 
!erim z arasında daha yakın bir i 
biri ı temin eunck için karar aJ. 
ôım. la«e ve fiyat murakabe teş
kilat: takviyeye muhta<;tır. F.yat 
murnk be teşkilıitmtn ve kontro· 
lörler nin murakabe vazifesini müs 
bel ekılde ynpt·kları görülmekte· 
?ir. Rugün fiyat mttrnkabe bürosu 
nun b ııında çef olarak bulunan 
r.at Vfl nrkadncılan mesailerinde 
cıddi olarak çalı9makta ve muvaf. 
f kıyct göstermektedirler. Kon -
trolörlenn arasında mesa~slnden 
memnun olunmıyan bir ikisi tas· 
riyeye tabi tutulmuştur, 

Bu d fnki tema.sl:ı.rnnın mühim 
bir k smını ithal§.tçı birl klcıi ida· 
re heyetleri ile ithıılatçı tUccar
l:ı.rla yaplığtmız mUuıkereler teş. 
kil etti. Biliyorsunuz ki hükumet 
ithalatı teşvik için tüccara bir çok 
kolaylıklar göstermekte idi. Tüc
carın isted@ nk'red!Uf işinin ken
dilcrlıd memnun edecek bir tıırzda 
ıf}ledıği görülmiıştilr, 

Nakil vasıtneı teminhıdo hüku
met mUmkiln olanı yapmaktadır. 

Meınlcketimizln toprak mahsulle· 
rint dışarıya. götürmek ve dış:ı.rı -
dan ithal rnndd('Jerimizi getirmek 
için daimi seferler tahsis ettik. 

ANADOI.UDAN GELEN 
TACim.ERE l\IAI. TJ<::!I L,1 

İthalatçı tUccadlarmırz ithal et
tikleri malların yüzde muayyen 
bir kısmını Anndoludan gelip bu: 
radan ekseriya eli boş dönen tlic· 
carm ve alıcının ihtlyncmı karşı . 
lamnk üzere birlikler umumi l:a
tibirun riyasetindeki müracaat bü
rosunun emrine tahsi:: etmeği 
muva.fık buldulnr. Bu kararın tat
biki için ica.p eden hazırlıklar ya· 
pılacaktrr. Bu suretle Ana.doludan 
gelecek tUccarlo.rm kısmen olsun 
ihtiyaçlarını karşllamak mUmkUn 
obcaktır. 

İTHAi.. TÇILARIN KAR 
YÜZDELERi 

1thalı\tçı tuccarm kar yüz.. 
delerinin tezyicline ait dilekleri 
de tetkik ve mUzakCTe edildi. 1t. 
halAt tüccarmm bugün karşılaştı
ğı müşkUller, ciro noksanlığı, si • 
gorta ile ka?'§ılanamaynn r.iskler 
dolayısile ithalıltçıyı tcsvik için 
kii.r yüzdelerinin makul ve haklı o
lacak bir nisbette tezyidi takarrür 
etti. 1thalii.tçı tacirlerimizin hUki'ı· 
metten diledikleri bu mevzulara 

mukabil kendileri ile Sanı!mi ve 
açık bir §ekilde vaziyeti miltalea 
ve mUzakerc cttiğtmlz bu arka . 
daşlar ihtilmrla mücadele mevz:ı
undıı hUkumete en geniş !'iekilde 
yardmı edeceklerini ve bizzat 
murnkip vaziyetine geçerek her -
hangi blr tilocıırm vurguncu bir rol 
oynamasına a.elA müsaade etmiye
ceklerini kati olarak temin etti -
ler. Hilkümetin fhtikArla mllcade. 
le işinde nsıl bu sınıf vatandaşla
rm rolü mühim olduğundan sami
miyetlerinden asla §liphe etmedi
ğimiz bu nrlaıda.cılarm bu mevzuda 
memlekete iyi hizmetler cdocekle
r:i kmı3atlndeyim. 

TORK • ALMAN ANLAŞMASI 
Biliyorsunuz ki yeni anlaşma 

dün Ankn.ra.da imza edildi. Bu ye· 
ni Türk - Alman ticaret mulmve. 
lesi iki memleketin tlcaıi milna
seba tmda. mühimce inkişıı.flar hu-

L ondrada 
Rusya vaziyeti 

vahim görülüyor 
Londra, 11 (A.A.) 

Bllttin nmhnveı'Clerlo mlinhnsıran 

l ~lno movzuunu tefjklJ ~ Rnsya 
\'Br.lyetl, tekmil gawte idarelerinde, 
klilplerde, sokaklruda, nezareti~ ve 
ıılçlll!der ve her tanırt.'\ buhra.n kelL 
meıııl ile lfudo cdllmckcdlr. 

Mevmun fovkal&dc gcrıl:t olmMt 
huhranm netice 1 tınkkmda mD&&lca 
\"e tahminler ynpmnğn mÜ11alt olma • 
malda bel"llber \ıu.iyetın valıamethıe 
rağmen Londrada henin fazta bir bed 
binlik gürlılmomektedlr. 

İpttdada birçok klm!lclex anı bir 
şaelrmkp. utranuşlanlır. 

Londnuım sııIA.hlyettar h:l:ıı nıaJı.-ı. 

nıtn1r. n )"ada cereyan edeıı mukabil 
taarnıdamı mııhlyetlert h~kıııdn 

•!dalıDD' olınıım3aına ~ tngl • 
llz ma.tbUıı.tııua btr k18ml Tlınoçen • 
konun ~ ._ faarnn harekeUe.. 
rtnln bıalri!aMe ula mutnhık olmlldrğı 
fikrini hhar eylmıl31erdtr. 

sule getirecektir. Mukavelenin bir 
oususiyetl de serbest p yasnya ol
öukça mühim bir miktar ayrılmı15 
olmasıdır. 

İhraç maddelerimizln harp iktı
sadiyatmdnki mühim mcvkıi iti · 
ba.:ile müşter'sl çoktur. Fakat mem 
leketin ihtiyacı, işükbal iç:in d:ıha 
emniyetli bulunmak düşüncesi ile. 
ciir ki ihraç maddelerimi.zl hem li
sans bakımından ve hem de fiyat 
bakım ndan sıkı bir murakabe al -
tında bulundurmak mecburiyetin -
deyiz, 

ODUN \ E ET I1ATLAfll 
Odun ve et fiyııtlarının tcsbiU 

İ!=!İ tamamile mnh:ıllidir ve mahalli 
f;ya• murakabe komisyonlarına a
it tir. Ticaret Vekaleti, ancak mem 
leket şümul fiyatlar tesbit etmek· 
ledir. Müşahedeme göre odun fi. 
yatları hakkında yapılan şikayet 

üzerine valinlzin yakından alaka 
göstererek bizzat ri~ ııset ettiği 
kom:syon mari.feti ile aldığı kn . 
rar yerindedir. İcap ederse bele 
diyeye doğrudan doğruya nuıllal . 
}inden odun getirtmek için icap e· 
den yardım yapılacaktır. 

Anka.raya döndUkten sonra can· 
h hayvan naklinin tesrl ve tezyi. 
di için daha fazla vagon talıslsi 
etrafında leşebbUslerde buluna
cağım.,, 

Urallar n 
ötesirde 

Bir Gus oriıi~su 
teşkil edt: lp 

edile lyecejl 
bahis mevzuu 

Berlin. 11 ( A.A.) 
Resmi bir knynaktan bildirili

ycr: 
Berlin askeri mah!illerinde 

bolşevikliğe karşı yapılan müctı
delede artık kat'i bir netice elde 
edildiğıne dair Dictrich tar~ın 
dan yapılan beyanat fı.zcrinc ıs
rar edilmektedir. Aynı mahfil. 
!erde Sovyet Rusyayı hıskıvrak 
bağlamadan evvel daha i al edi. 
lecek geniş sahalar ve yapılacak 
askeri harekti.t mevcut olduğu 
şüphesiz ve tabü telakki edilmek
tedir. 

Berlinin askeri mahfilclrinde 
bolşeviklerin kış veya önümüz. 
deki ilkbaharda Urallannın i>te· 
sinde bir veya iki ordu teşkil e_ 
dip edemiyccekleri hakkında 
şimdiden bir şey söylemek iste. 
nilmemektedir. 

Bununla beraber zannedildiği. 
ne göre Sovyet h.-um~danlığı bi. 
le henüz bu mesele için zihnini 

Sovyet erin 
kara h~'ta 
}'ap' tlt ları 
hücumlar 
Akım 

j Bask ıya 
erirken 

bırakıidz 
B!nlerce es~r ahndı 

Derlln, ı ı (A.A.) 

D.N.B ajansının asker! bir kaynak· 
tan öğrendığlne göre Brlansk civarın 
daki muazzam cephede Alman kıtıı· 
ları tarafından ç vrllıntş olan Sovyct 
ordulannın nkıbcU tan~ yUn etmekte· 
diı·. 

Çevrilen kUtıeler 9 ve 10 lıkleşrlndc 
Alman orduW.rı tarnfınd ın daha sıkı 
b!r çember allına alınmış vo muhtelif 
kısımlara ayrılmışlardır. 

A 1 man 
tebmiöi 

Azak denizi 
şimalinde 

S» ı .. fırı a Sovyet 
ınıvvetıcr ·n 

imhası yaknıda 
bitmiş olacaktır 

18 ne~ Sovyet 
ord suaıea 

ba'§kumaııdanı · ın 
cesedi bulundu 

Berlln, (A.A.) 

-------------• yormamıştır. Bu meselede Sov

Mühim bol c-vık toplulukları Umanda 
cecryan etmiş olan imha meydan mu· 
harebeslnd() yaptldığı gibi, karanlık • 
tan istifade etmek ve derin bir sUk(I· 
net içinde ve top kuluınmaksızın Al· 

man haUanna yaklaşmak suretlle do 
ğu istikametinde bir hamle yapmağa 
teşebbtls etml~lerse de, bfltün bu te • 
§ebbUsler akim kalmı,tır. Almanlar 
hatlarını Uç kademe olarak takviye 
etmişlerdir. Sovyet l(ütlelerl Alman 
seri ateşli sıı~h1arr eaycslndc lmhn. 
edilebilmiştir. YUz binlerce Sovyet 
askeri muharebe meyd:ınında kırık 

siltıhlaıı yanında bırakılmıştır. Canla· 
rını kurtarabilen Sovyct nskcl"lerl esir 
ı:.lınmıştır. 

Alman orduları başkumandanlığının 
tcbl!r;i: Azak denizinin şimalinde çok 
dar blr sahada sıkıştırılmış olan dUş· 
manm imhası yakında bitml§ olacak 
tır. Muharebe meydanında, ıs inci Sov 
yet ordusu başkumandanının cesedi 
bulun:nuştur. 

Japon gazetelerine göre 

Hitler 
nutkunda 
asya ile barış 

imkanını derpiş 
etmı, ı 

Tokyo, ll (A.A) Domel ııjansından: 
Führerln son nutkundan bahseden 

Japon Kronik! gazetesi, bu nutklle 
Alman devlet relzlnln Rusya Uo bir 
barı§ yapmak lmkMını derpiş eylc-. 
mekte olduğu, fakat İngiltere Ue sulh 
akdini mümkünsüz saydığı ve bu isti. 
kametto oor11 teklifini hiç dU§Unme -
dlği intlb:ımı tevlit ettiğini yazıyor. 

Filhakika, FUhrer 1nglltcre için de. 
dlği gibl, Ruayıı. için cıo mUcadelenl:ı 

sonuna kadar devam ettirileceğini 

söyleml§llr. 
Japon Kronik), gazetesi JUnlan ncı. 

ve ediyor: 
Alman devlet reisi nutkunda Rusya.. 

ya karıı yapılan muharebenin eona 
el'l6mek üzere olduğunu bellrtmlftlr. 
Bu ttlbarıa AJmanynnm Rusya. l.le ba. 

n§ ynpmnsmn hayret etmemelidir. 
Rusya. artık Almanya ıctn bir tehlike 
olmaktan çıkmış bulunuyor. Almanya 

bundan sonra kendi hegemonyası al_ 
tında yeni bir Avrupo. kurmağn vale. 
flnefs edebilir. ÇUnkU karşısında mU.. 
cadelc edecek yalnız go.rp demokrasi. 
ıcrl kalmış olacaktır. 

- o----
TOrk • Bulgar 

dosouıu hakkında 
Bir BulgaT gazetesinin 

yazısı 

Sofya 11 (A.A.) - D.N.B. 
BulgarUtan kralmm tahta culQııu • 

nun yıldönUmU güııllndc Türkty dev. 
Jet rcLsllc Bulgaristan kralı arasında 
teati edilen telgraflar hascblle Türk • 
Bulgar mUnascbcıtma o.lt mUtalea ser 
deden "Mir,. akııam gazetesi şunısrı 
yazıyor: 

''Bu tellerin teatisi uzun zaman • 
danberl iki memleket arasında mcv • 
cut olup 80D aylarda defaUe tezahür 
eden iyi mUnascbctlertn delllldlr.,. 

Me.zkQr gar.ete bu' iyi mllnaaebcUe. 
rtn ynbancılar tııratmdan bozulması 
vo kangtırılması tcaebbflıılertnln Tür 
kiye hUk!lmcU tııratmdan sureti kati. 
yede reddedilmiş olduğu hususuna dik 
kati çekmektedir. 

"Mir,. gazetesi, mcnı:ıel ne olursa 
olsun. hlı;blr destsmlln ikl memleket a.. 
rasmd:tkl 1yl mUnascbetlerl bozamıys. 
~ğmı ııcı.vc ve 1znh ediyor. 

Dün gece Fatihte çıkan 
yangın 

Dün gece saat 3,30 ınraıımda. Fa 
tihtc Sinan ağa. maht\lleııinde 41 nu • 
mnradB oturan Haltcenln evi tutuş • 
muş, ycti§CD itfaiye tarafından bU 
vUmesino meydan verilmeden söndO 
rlllmil§tUr. 

Tahkikat sonunda ateşin masa llzc. 
rine blraltılan !Ambanm, askıd:ıkl e'. 
b~lerl tutu;ıturmamdan ileri geldL 
ğt anla§rlmı§Ur. 

--<>--
Elini makineye kaptırdı 

g_yUp~e Jl'eahane tabrlltasında çalışan 
Mehmet OsmaD 11ağ elini makineye 
kaptıranıi' czdlrmlş hastaneye kaldı. 
rılmı:qtır 

yetler birliğinin en kıymetli kU5. 
mının Avrupa kıt'ası olduğu ve 
Urallann ötesindeki toprakların 
büyük bir kısmının steplerden 
teşekkül ettiği ve bu bölgede 
dikkate değer bir harp endüst. 
risi mevcut olmadı~ı hatırlatıl. 
maktadır. Bu şartlar altmda Al· 
man askeri mahfilleri şu fikirde. 
dirler ki hakikaten bir Rus or. 
dusu teşkil etmek kabil olsa bile 
Rusyanm malfun olan kışına ve 
yeni Rus ordusuna rağmen bu 
orduyu imha etmek için büyük 
bir Alman ordusuna lüzum hasıl 
otmıvacaktır. 

Bulgaristanda 
~ki kundakçı ilime 

mallktm edlldl 
Sofya, 11 (A.A.) -
Cuma günü Varnada Sovyet. 

!er birliği hesabına kundakçılık 
ve casusluk yapan Anton Prud 
kin ve şeriklerinin muhakemele 
ri neticesindekı karar bildirilmi~· 
tir. Anton Prudkin ile dl.rer bir 
maznun ôlUm cezasına mahkum 
edilmişlerdir. Prudkini'n zevcesi 
müebbet hapis ceza.sına ~arptı. 
rılmıştır Diğer Ü<.' m:ızrun sıra. 
siyle onbeş ve on sene h;ı.pı:e 
mahkum olmu;-;lardır. lki :naz. 
nun beraet etm· tir. 
İddianamede mnznun!arın Bul

g-aristanı yabancı bir dcvlctlt. 
muharebeye sokmaia çalıştıkJa. 
nnın ve bu maksatl.:r. kundalu~ı. 
hk hareketleri ve suikast te~ki. 
latı vnptıklarınm tahakkuk etti. 
ği bildiriliyordu. 

Kanada kabinesi 
mühim içtima yaptı 
Blktmetla 11,ase .. 
tinde ebe•mlJetU 
detı1111Uk 11dacak 

Ottava. 11 (A.A.) 
Kabine dUn bUlUn azalarmm işli. 

rakllo ak§am çok geç valdt.ıere kadar 
devam eden bir toplantı yapmıttır. Bu 
celsede Kanadanm harp ırlyanetlndc 

ebcmmlyeUl tadilat yapılmaama karar 
verildiği söylenmektedir. Celseden 
evvel kabinenin harp mecll51 uzun 
bir içtima akdetmlgllr. 

"V,, mücs..
delesinde 

Holanda haf vekiline ıöre 
üç cephe var 

l..oııdm ll (A.A.) -
Holanda ba veklll Gerbrandl cum".'l 

ı;UnU ı>.lt§amı radyodıı .&öyledlğl bir bu 
tuktıı (V) harbinden bahsederek A 1• 

manlarn karşı yapılan bu harple Uç 
cephe olduğunu söyıem lir. Bu Uç 
cepheden ilk lklal a.sker1 ve sınatdir. 
'OçOnellaU de l§gal edilen memleket • 

Rusya ya 
sevkiyat 

ingHiz f ılosunun 
hima vesinde 

. yapıhyor 
l.ondra, 1 l (A. A.) - lngiltcre 

bahriye birinci lordu Alcks:ındcr, 
dün akşam Vorthingde irnd ettiği 
nutukta, Rusyaya yapılan sevkiya· 
tın ehemmiyetli miktarda arlaca 
ğmı ve bu sevltij atın 1ng"liz filo. 
sunun himayesinde yapıldığını söy 
lc>miştir. M ster Alcksander. Ruf'. 
yada cereyan eden muharebelerin 
İngiltere için hayati ehemmiyeti 
haiz olduklarını bcynn eylemiş ve 
Amerikalılarla lngıllzlerin, Rusya· 
ya, müdafaasını temin edecek mal 
zemeyi va.!dinde vermeleri lllzım 
geldiğini ilave etmi!ltir. 

~ Ba~tara J nel a~ fada 
de pek yakında yeni bir teııcbbUste 

bulunacııktır. Muhabir, bu malQmatJ 
Papanın Berlindckl mUmesslllle te • 
masta. bulunan mahfillerden aldığı .. 
nı b~ldirmlrtlr. 

Muhabir, tcoebbUatin ıu malwıtıa 

yapılacağını yazıyor: 

ı - Biltün muharip memleketler. 

!erdeki kadın ve çotuklarm lll§CSl ı.. 

çln blr yardım tcşkilA.tı yapılması • 
2 - Gelecekte muharipler tarafın. 

dan her tUrıU zehirli madde kullo.nıl. 
masınm önüne geçilmesi. 

Makine yağında 
ihtikar yapan 
Bir tüccar 
Adlil}eqe 

verildi 

Brianks ve Viazma bölgesınde çcıı· 

ber allına alınmış J;uvvctıerln imhası 
da tcrakkilcr kaydctmeklcdlr. UUş· 

mıının yaptığı ümitsiz yarma te~eb· 
bUslerı her tarafta .Alman kıtalarının 
hUcumu karşısında muvaffaklye~lz· 

l!klc neticeıcnmıştir. Alınan esir ve 
malzeme, durumdan fazlalaşmaktadır. 

Lcnadrad önünde, dün dUşmanm ne 
! J almak lçln yaptığı bütlin tcşcbbUS 
ler, muvnffaklyetslzliğe uğramıştır. 

üç gün süren çarpl§mtılarda, yalnız 

bl · pıyade tümeni kesiminde 2 ağır 

cins tMk tahrip cdlımlştir. 
Savaş tayyareleri dlln gece ltosko

va ve Lcnlngrndda chemrnlyetll aske 
ri tC'slslcri ve aynı zamanda demlryol· 
lnrını bombalamışlardır. 

Feroe adalarında bir limanda, bir 
savaş tayynreııi, diln ğUndU:r. iki 1 be· 

ra bcr 25000 tonUft.tpdan fazla hactm 
d~ iki ticaret gemisi batırılmıştır. Baı 
ka iki vapur ağır hasaı a utratılmıı • 
tır. 

11 ilkteşrin gecesi, savaıı tay. 
ynreleri tngiltercnın doğu snh 1i 
üzerinde mühim bir limanı ve a • 
danın cenup batısında liman tesis 
lcrinı bombalam;§lardır. 
Şlmal Afrikasıntla, Alman savas 

tayyareleri ıo ilkt.eşrin gece'!i, A 
Lusmen tn~ı:z tayyare meydanı -
na hücum etml.~lcrdir. 

Fillstinde Hayfa İngiliz petrol 
merkezine tesirli baska bir hücum 
yapılmışur. 

Şimal Afrikasmda hava muhnrc 
bclcrinde üç lngiliz tnyynrcsi düşü 
rülmüştür. B zim kayıplarımız ol • 
mamıştrr. 

İngiliz bomba tayyareleri, dün 
gece Almanyanın şimal batısında. 
.ıti muhtelif yerlere infiliı.k ve yan• 
gın bombalan atm•§lardır. Sivil 
wyiat azdır. Birkaç yerde evler 
tahrip edilmiş veya hasara uğra -
mıştır. 6 dllşman tayyaresi dUşü • 
rülmUştür. 

Sovvet 
t ebligi 

Moskou, 11 (A.A.) 
Viazma kesiminde dü.5mn.n hU -

cumlarında düşmana ağır kayıplar 
verdirilerek geri püskürtlilmüştilr. 

00 Alman suba.>1 ve askeri ölmüş
tür. 

Brinnsk kesiminde Sovyet kıta. 
lan, 43 Alman tankı tahrip ve bir 
dü man piyade tııburu imha et • 
miştir. 

Brlan.cık istikametinde diğer bir 
Yemişte Hasıriskcleaiııdc 68 nu.. kesimde, 23 düşman tankı ve as -

nınrada yağ. mazot ve gaz ticareti ker taşıyan 80 otomobil tahrip e • 
Yani Cicia t<'nekesi 440 kunı~a dilrniııtir. 

satılması lfu:mıgelen nınkıne )agtnı Alman cephesinin batısıııda fa • 
2-100 kuruşa salmak sw·eUlo fhti. aliyette bulunan bir Sovyet çc • 
kıir yaptığmda.n kendisine' cmni- tesi, 50 Alman askerinden mUrek· 
Yet müdri.ilüğü kacnkcılık bürosu kep bir müfrezeye hUcum clmi • 
tarafından cürmümeşhut ;.npıla _ tir. 15 Alman askeri iildlirülmü.: 
rı>k 24 liradan yağ sattığı tcsb t \"e geri kalanlar, büvük mlktardn 
cdilm"ş ve dükkıln·nda mevcut teclı'zııt b-rn.knrnk kacmıştır. 
1500 kiloya )akın :,ağ ile gazlC'r Diğer bır yerdP. SO\')'Pt cetcle. 
tnhkikatm sonuna kadar muhnfcz:ı. rl bir :>ol boyunca kaıa m ynlnrı 
altına almarak diıltkfını mühUrl n. ızmlı!l r ve civarda pusu kurmuş 
mi!!tir. Ynni mUddeiumumıliğe \'(". tardır. Silah ve mühimmat tarı • 1 
rilm"~t·r ~an bir düı;;man nal:Iiye kolu bu 

terin mukavemetinde beliren kanııat .1§ 1 
• kara m:ıyn tarl:ısının içine diıQ • 

ve imanlar cephe'Jldlr. • • • m~ \'e huva}a uçmu~tur. Alman 
Baıveldl, zulUm altmc!n bulunan Bır mınclal devrtl!lı . skerl~ .. · çetec ler taraf n-lıın im 

memleketler mukavcmetlnlzı ölçU ''e Boğazı-;1rdcn Fım!•. yn k te gc. lı.ı f'iİl~·~tir. Frtcsl giin bu <;et; 
~ld:let itibarile gittikçe artmakta o•. tirmelct" o!~~ snn 1!.tl İs"ll" lL"l s"n. 1 bir Almnn biı liğine hUCJ:m rıd:relt 
du~una tşnret elmiş ve ıozlerlnl "li . 1 dtllı Arn:ıvutköy a' ntısmn kapıla ·J 10 Almnn ö!dürmilşlUr. Bundanj 
çUncll cephe U!t lkl cephe ile birle~- ı rak devrllmlıı, lıcrcstcler JC'nlz" dökül ııonm da bu çete AlmMların umu
t:.ğ! takdirde nnzl Almany11yı eze - mllş, 1small etraftan ret~enler tarr- mı karargahları ile münnkalc hnt-
cektlr,, diyerek bltlrml§tir. .fın<lan kurtarılmıştır. Jarını krsm;st;. 

italyan kıtalar: 
Tobrıı a blcalll 

ettiler 
Rom:ı, 11 ( \.A.) 
İtalyan ordulnn umumi knrıır 

n.nın 496 numaralı teb11~: 
Tobrukta mevzii bazı haıeıc.ıt 

r.asınlla kıtnınrrmız bir mlkt r d • , 
rnan askeri esir etmişlerdir. .Mı':ı' IY 
cUzUtnmlıırı yeniden Tobruk mU l ı., 
kem mevkılnc ve Mersa Matrub b 

ges!nc akınlar yapmışlardır. LI~ "
~e d~mlryoll:ı.rı teslsatmn. ba• n • 
m, malzeme depolarına, otomobil P 
1 ... rın:ı deniz tayyare llm'l 1 arır8 

<!Uşmnıı ordugCı.hlarına muht !lf c;ıı 
bombalar ntılmış, in!lltıklar \ vaıı 
ıar çıltlığı mu ahede edıımı tır , 

lngiliz layvarc-lerl mn~az v el~ . , 
ı'lrıa yeniden bırkaç bomlm n '"11 ırJ 
dır. Pek az maddi hasarat \-.ırJ r 
sanca telefat yoktur. d , 
Gondar bölg si cc-ph Jcrlnd 1 r~ 

~er bir Mdl~~ştıl"..:_~ 

?- k ~ ı11 nıı 
s~J t~ 

Batıç71F-r ı.o 

n cın yaın z 
ıntivar.ar 

uğrasıyo~ 7 

D O(i(.~1'r\ b•ıhÇl\.UI llll"llllı', . ·ı 

Tabirimi m:ız.ur horlın. " 1 

pıı;-:ıları sıvalı, ell.ndc çapa, ıs:ı";~ 
bir karı m:unıış, b'.lrıl hnrıl çalı ..,ıı 

ul.J C's1 ~ l'tlstlnon ı;rll<1I gu .. l 01'' 
b::ıbçn·an gözliylc b."ll.mı) onını. , 
m!'I< lıoth orm ld,, ı~eııJlııbl tııldl~-tıı . ,, 
hllrll toprn~ı, dçel,Jrrl, sC'h7r ,-c c\I 

ğ.ı~l.ırl:ı m ı:-nl olııı."lğı, l'\Cr ıııi 
nlz ': ı:, lnl:ıln llnilndı• u·~ıı arı.:ı.;; 
d:ı bir lmrı':l toprııl. bili' olrn:ı :ı. 

rlnlzıle toıımkla u~rnsm:ının, rr 
rMI\ çlç:?l.lcr ~ rtlştlnnı ıılıı, se' 1~ 
turhl:ırJ.ı ı;iiz.rl ı::ıı.1111 J olltır \ ı 11 

gPllrmrııln hn'<rctl \'Ur mı~ 
Topruklıı nw .. gııl olmalı, hiç ~ili" 

l ..ııl'' 
ht• J ulı l.:i te\ uzmın l'll irin n 
dlr. Fnlmt b ııtcvnzıııı, 3 alıı11. ıtıtl' 
lıırda gort\yorııı. l\tUf('lt:ıld bir 1"' 
~um \ardır. f:\1nln b ıtıçr..I J oJ{. t 

lmt üst kat penc<'relrrlnl !{ti •11 

büviıcclı bir b:ıllrnııurı lçl'ri lrıl. ~ 
• ti 

.nl'ttrrı bir pJ.rça h ıllne :;etlrıııl 
1 

Sabaltlt•\ in gö7.ümü açar ıırm:ıı 11 

b:ıllrnnıb'ı ı;örllrllm. Gt>crll •I 1ı1rrl ,, 
bir rob g~trml'i, b:ışınd:ı tnktır· 

llndf' Uzı;ct, s:ık ıla:-ını uL'lm'" 
ur.nısır. "'onnı o riçf'klnin d ılll'' 

b • n 
aralar, sararmı'}lıırını ın ıkl:ır: ,,. 
bir çlç"ğl de tam ııı:ıtm:ı1an ı.op ..., 
ınaz: b!\1.:111 l{l'lldl hullerL'IC' hıl'• 1 
b ışl:ırı bUl.lılüncrJ e luıd r '*"' ,.._ 
S<.lksıla rııı dipll"rlnl !•abartır. ~ ertı' 

1 
nl drıı.fştlrir.. Jiülfı n o ba~onıı 

b ııı' 
içerisine ırncamun bir b:ıhçenln 1~ 
nwtl tıarc·anır. \"e hu h!\dls • tıır cı 
hçiincü katwdn "~·•· ı:ı Ç'l'lir. ,. 

Bir diğer kom l:l - ııc bll' 
bnhtlJıırlıl•? - gen!;tçr ı,ır tr.ıtıçt• fol' 
hlbldlr. Ora mı model bir (l ırl• tııt" 
ilce getirmiştir. l'ıız grct>lt>rlnd•"; 
ğııçlnnn 1k yapraklı dalları urtl "" 
dun geçlrllı-t kablolara takını I' 

cJııA"ıı mini mini ıınıpullrrl ~-tıkar'°" 
lmrısı ' e çocuklarUe Adeta bir ·~ 
rfıJ in,, yaparlar. TiıtUnlınü ortl ~ 
l""r kitabını ora.da okur: kon1i!11 
..~ • ıJ)" 

rilo orada sohbet t•dcr ... fuliııt bu 

hi, yaşlı bir ı.nc;andır. 
Bizde bahçe merala, toprak "''"" 

1.uıı, uıuay,Yen bir )n5tnn soııru ~~ 
lh or. Ekserfye11e mliteıuıttlt 
. ~-ı-:ten gilçten el !;'ekmi!t olanlar bl' , 

~·c' le uğrası\'or. Faal hal ııtı:ı ııııl 
na~bctıerful kesml olanlı:ı.nn ff' 

selll"i Adeta kuşlar \'e bahf.'"'l"rdir~ 
rııkcıt bö) le ml olmnlıdır'! I~ 

. il , 
b:thçr, h.ıyatl) etin ta kendl,.h'lır. ~ 

lm:ı genç ve dunn:ıdıın gençli' " 
tıll 

tckrrır tekrar yenilenen bir c:t•1 
" 

h!idlSt'sl \Ursa bah"<>ler ve hahçt" 
' :r it' 

likUr. Zannıma lmlırs:ı, bir mcn1 

l•etl imar etme!< kadnr, nğnçlar , 
çltt'klerlc \i lenıek do 'lJlnıridrr ', 

"'; bu ı-:ı ~ lııız ihtlyıırl:ım, ıı~ lal< 1~ m:ık ıkınhsından lrnrtulm:ıJarı iÇ p 
tı\ 1 

rıııınııoıı, bir 'n:ı:Hc glhl bırnıuıı · 
ı.endimi,. clıı rle olmalı) ız.. ti' 

Sofr.ıl ırmıı1:, oılalıırımız ı:lçt' 
inle bc-7.endlf:'I gibi lwıın~ma ııı ' ' 

·f11' aıl:ırımıı, kitaplarımızın bir ıu 
rnd' olanmızd:ı ha.ııblhallnr, J;'Bırl ' • ıı:ı 
l l'rlınlule malmlrl r,b:ıhçrclllğt' 

11 
ul-;urı , e ı..arlf tın ilrlerle d'>l.P1 

1
,. 

H ıılmlzde bir b:ıhtl merakı otııı:I 
ıı , 

il r \Clll )Upıl.an t'\111 1; l'\MI, ı . ~' nı:ı: 'c 'nl::ıı:ı semai ı m do~rıı ,, . • r~ 

ı.ııt 'ilkıwlerel< bizi ha\ 11 ı:ı oJ:ı11 . ,.,.. 
mı t ıkın.ıktıın ibaret knlm,'\:\ ıp 
iılçUlı rine hahçel 1 k ıtnıatı:lır ' 

bu bir ır.ııruret olm •lıdır. li 
nens tm ... ta te 'Ik olunan <•'""' 1 !>~· bir ı,.ıdııı gibi, ny:ı~dıırımı:ıı fl('r ıı 

ı:• ntııhilecef;lmlz ••epeçevre l;1 
.. uhaların gürıdenglıııe çoğalrılf' 

dili~ ı lim. 

HiKMET MONlll 



eni .çocuğumdan 
,,lQ ayıramazsınız 
'l abii sahi Aynur! Yalnız, yeniden 

ek için ne yapmak lazım acaba 
bil • mıyorum ... ,, 
~tuından vazgeçemem ' 
liıhJ 'll1 !WOCUğumdan ayır~ _ 1 
'al hUı. Bunu asla yapıı. 
~ a ... 
~llııcu huhuk mahkeme. 

de bağırarak ağlayan 
duYanlar blrlblrlcrlnl i. 

~U§U)'Orlardı. Ben de 
)ı,ı k içeri girdim • 

~btıccek, san§ın bir genç 
~daki çocuğunu sıkı sıkı 

e baatırarak ağlıyor _ 
)Il-
ı. . l:ıal'ır l ben 
"il' tlalt , o amıız, ya v -

ika bile ayrı ya§ıya. 

~ bey, diyordu. Ben eakl 
'ııdaki halcU ruhlyeslnt 
ın. Ancak .•• Evet ancak, 

'1 ~ k&nı, canı olan ya.v. 
'l'eUn .scllmetı namma 
~ 1atıyonıın. Zira an.ne 

tılcıı 1YeU mUaalt değildir. 
~ıyacak, 4y1 bakamı-

~tunu kucağından bırak 
ile luılktı: 
~ ~ onu? Beniın mall va. 
~e 11 OlınadJğint pckA19. bl 
~ıa:itr !L Çocuk ~imdi 
~ , ':dle ... 
~ ltıaııkemedc olduklarını 

lıtertne dönerek kar • 

'bıı kabul ettırmcg.e ça .. 
~bk e Çok enteresandı. HA. 

1 Clllede bu geldlde ko-

'lll~ltnedl, neUceyl bekli. 

~rq iı..l'nur, diyordu. Fazla 
\on Va.zıyeti takdir edemi • 
~kkın var, annesin, ıı-

: Çocuğumuzun tah .. 
liı!' • Uertde Allah muhat'ıı. 

~taerı olmasını mı ıs .. 

~~bet? Ben ba§mda iken 
, r ıa.ınan serseri olamaz. 

' ::: tıUıayet bir kadınsın. 
ı:ı. den aldığın nafaka ııe 

Itır "t olsun, iki ev! \'ar. 
~ leı:ı:ıı bana terketU. 

.,_eı, aına, dulsun ve bir 
il hıUyecckııin, o zaman, 
"ey baba elinıı verece!<. 

'tıı, 
~~ Sen de bir gün evlene .. 
"-;ıı ~llluzu Uvey ana eline 

l 
1 

AYnur, sen sağın solun 
kalıyor, makul dü~Une-

~ıı Ilı lllakuı dUgUncmlyorsun, 
Y n hassas bir kadın oı_ 

<I Ottun. Çocuğumdan ay. 
ttıru tıııı rn kendimi. •. 

tı ltarı kocanın bir tUrlU 
ı ııı ıtırUnce münakaşa -

ıı it kadına ~ordu: 
, aç Yaşındadır. 

be 
~ & diyor mu? 

~ilene bagladı. 
it;. e Vtıklt boşandınız. 

kııdar oluyor. 
~l<ı dUşUnmc~n ayrılır. 
!arı ~unuz !çln ağlorsınız. 

daha ev,•el neye dil 

karşı bir 

a Mkimc ~ilim ve -
lktııar 1klal de kavga 

t r ı aynımı§ oldukların • 
•rkadaş gibi ı;ı:>rll§Uyor 

ı -. !"?le kansını kandırmak 
l bmblr dereden su 

t aaıı çocuğundan vaıge 
~ ~du .. Fakat kadın: 

eınn1, olmaz. Boşuna 

yorulma. diye ayak diriyordu. Fakat 
Kemal bıkmıyordu. 

- Vallahi Aynur. Ben evıenmlyc. 
cc~m bir daha. Çocusızmu Uvey ana 
elınc bırakmam. Bu cihetten lrnrkmn. 
Sen de istediğin uıman gelir , çocu 
ğumuzu görüraUn. 

- Bir defa evlenmiyeceğine inan _ 
marn. 1Idncisl çocuğumu görmek için, 
alacağın klmbilir hangi uırtıntının 

mUsaadcsinl istiyemem. 
Vallahi evlcnmiyeceğlm, Aynur, 

ben aynlırken de sana söylemtştl-ı, 
zaten. Senin üzerine kimse ile ev • 
ıenmlyeceğim. 

lnanmaaam ... nrtık erkeklere 
inanmam. 

Annesinin kucıığmdan indirilen çc_ 
cuk, gayet tabll bir şekilde: 

- Babacığım, diyerek Kemalin ku. 
cağına atılmı.§tı. Kcrnııl, çocuğ'u aldı: 

- Ah yavrucuğum, l!cn de §U an. 
nene söyle de senl banıı versin. 

- Anneee, ben babamı isterim. 
- Sus bakayım. Benden bıktın mı? 
Çocuk umulmıyan bir olgunlukla: 
- Bıkmadım, hiç bir çocuk annesin 

den bıkar mı'! anneciğim, dedi. Fa _ 
kat. .. babamı da isterim. O da gelsin 
artık bizim eve ... 

Eski karıkoca, gtilUşerek blrlblrlc. 
rtnln yüzUne baktılar. Kemal: 

- Evet Aynur, eledi, artık bund:ın 
ba§ka ~re kalmadı. Sen de ben de 
çocuğumuzdan aynlamıyacağımıza 

gilre, eski kavgalarımızı unutup uk _ 
ı ar blrleşeılm. 

- Sahi mı Kemal? 
Kadın inanamıyan b!r tavırla ve 

bUyük bir sevinçle, eski kocasının kc
ltınn asildı. Kemali tutuyor ,.e mUt~ 
mndlyen yavrusunu 6pUyordu. 

Tabll snhi Aaynıır. Yalnız. tek_ 
rar evlenmek için ne yapmak llı.zım, 

acaba bunu bilmiyorum •.. 
.Adliyenin kapısını a§ıp dışarı çık

tıktan için, bundan sonraki konuşma_ 
larını d•ıyamadım. Est!3en duymama 
c1a ıuzum yoktu, artık ... 

AOU\"Jo~ .'.\il H,\lıtıtt 

Beyoğlu üçüncü noterliğine 

Ra,it Konuk tayin olundu 
TcltaUt edilen Beyoğlu UçUncil no~ 

teri Servet ycsarlnln yerine, eski ter. 
ti§ heyeti reisi ve temyiz mahkemesi 
azalarından Ra~lt Konuk tayin edil • 
rnlştır. 

Yen! noter bugUnden ttlb:ıren yeni 
vazl!es!nP. 00.şıamııtır. Kendlelne mu_ 
vaffakiyetler dılerlz. • 

88 KÖPEK U \H \ ÖLDORÜLDU 

Son ylrmı dört saat zatında 38 
serseri köpcl{ ile 3 kedi öldürU!mUş _ 
lUr. . 

Çünkü, İffet Melihe mektup 
göndermek ve beni ona vaadc
derken, kendisini de ihmal etme. 
mesi §artını ileri sUrmek buytık 
bir cesaret mesc'esi\·di. Annem 
kü~tahtı, §ımarıktı, hattfı ~zan 
mtitecavizdi ama . Muvazenesiz 
bir kadın değild( Bu deliliği ııa. 
sıl yapabilirdi? 

* 
Tünele giderken di.i.'?ündükleri-

mı, Haydarpaşa vapuruna bindi~ 
ğim ?..aman hatırl~ını. Yarı:n 
saat evvel annemi nmu\'azenesiz 
bir kadın olmadığtm söylüyor. 
dum Ha'buki, asabım biraz ya. 
tışmca, vaziyeti daha sakin biı · 
mantık ölçü üylc muhakeme et. 
tim. Anne mt~m miınasiyle mu· 
vazenesiz bir kadın olmuştu; e. 
ğer bu me!ttubu gP.r<:ekun o gön
derdiyse,. 

Annemin her gence U!'ltk ola. 
cak bir karaktC'rc .~~ik olduğ-..ı. 

iş hırsızlığı 
ff ıRSIZLIGIN envai görülüyor. Hiç 

biriıi de heves edilecek §ey de • 
ğildir. Hele §U "i§ hırsızlığı,, zannederiz 
ki, hırsızlıkların en adisidir. 

it hırsızlığı, bir baıkasının malını fal
makla birdir. Hem öyle lıir mal ki, para 
ile değil, insanın faziletini, çalışması ba
hasına alınmııtır.,, 

11 hırıızlığı nedir? 1§ güç sahibi olan 
bir adamı, kendi halinde çalıştığı işinden 
mahrum ederek onun yerine gefmek için 
ıarledilen bir gayrettir. Ve bütün hırıız. 
/ıklar gibi, iş hırsızlığını da. sezdirmeden 
göstermeden yapmak isterler. 

Fakat her hırsızlıkta olduğu gibi, ış 

hırıızlığında da, ıuçlu nihayet yakalanır. 
Çevirdiği dolaplar neticesinde girmiş ol
duğu İşten, aynı fesatçı ruhun durm~k, 

dinlenmek bilmiyen entrikaları günün bi
rinde ebediyen atılır. 

Ş~HRİN iÇ\NDEN 

Çoraps zlanma siyasası 
Bir kaç ay evvel ( Haber) in ortaya attığı bu teklif tutacağa 
benz.iyor - Mantar ayakkabı işinde mantara basanlar -

Çorapsız kadınlara ( baldırı çıplak ) denir mi ? 
Sonbahar geldi, havalar serinledi. 

Arknsuıdnn kış gelecek, havalar so
ğuyacal{, 

Demek ki artık bayanlar için çorap 
meselesi hlld ııekllnı Lulmuş oluyor. 
Fakat bu (hlid §Ckil) çorap yokluğun.. 
dan ileri geliyor zannetmcyın. Billı. 

kis, ipekli kadın çorabı bol. Yeterki 
Allah aile reislerinin keselerine kudret 
versin. 

Hatırlarsınız ki (Haber) gaz.ete.,!, 
birkaç ny ev\•eı, daha o zamnndııo, 
çorap fiyatlarının gittikçe yUks idi· 
di~lni ve yUkscltileceğlnl nazarı dik. 
kate alarak bir anket açmış, çoraba 
karııı çorabsızlıkla mllcodeleyl ön-ı 

sUrmUştu. O zamanlar kadınlar muhl. 
tinde hayli altUta uyandıran bu nesrı. 
yatın ne kadar yerinde olduğunu gUrı 
gcçtik<;c daha iyi anlıyoruz. 

Geçen gUn, !ki bayan, şöyle konu~u 

yordu: 
· Hn vnlnr serinledi ne yapacağız? 

- KUrklU manto! 
- Hayır kardeşim, bunu dcmel{ is. 

lemlyorum. Çoraplnr gittikçe yüks". 
llyor. Çoıabsız mı gezeceğiz ne yap • 
cağız.? 

- Bilmem ki, ayıplamazlar mı? 
- Neye ayıplasınlar Geçende bir 

gazetede tanınmış kimseler bu flkrı 
ortaya almadılar mıydı'! 

- Öyle ama en onlara b:ıkma 
- Ya ktme bakacnkmışım? 
- Kocalarımıza bakalım onlnr 

kı§ kıyamette çompıız gezcmemize 
izin verecekler mi? 

- Ver!rler, verirler Fakat gnz.elr. 
eller bizi tef" korıs:ı? 

- Onlara ne kardeş? Biz ister çc. 
rnplı gczerız, lster çorapStz. 

- Evet ama, onlar ıl bildıklcrlnl 

yazmakta serbecıt dcğtller mi? Hntt 
yazıyorlar b!?e. 

Ne yazıyorlar? b n hiç görm•

dlm. 
. Nasıl görmedin? Her sen<' yaz 

ortasında bir ukala. ( :) çıkar, çorap_ 

nu çok iyi biliroıduın. Zaten o
na, bu hru:talığmı kei>fettiğ·m 
için de,ğil midir ki, ihtiyar bir 
erkekle evlen ceı?imi Eöy'cm·
tim. Bu, ona bir ders oiabilirdi, 
eğer vaziyeti muhfıkeme ctmis
se 

. I<;akat, hiç de zannetıniyonım 
kı, annem bu vaziyetten k<'ndi i. 
ne bir ders çık;ı.rmı v-. yaptı~n. 
dan utanmış olşun. 

\'npurumuz Havdarp:ır-aya ~ ıt• 
naşıncayn kadnr <ıl:lımdnn bı , 
bir halas çaresi geçti .. Bu J,ısa 
zam;ı.n içinde bu kadar cok !'i<'Y
ler dti unduğümii hatırlamıyo. 
runı insan bazan bu kadar in n 
bir .zaman icine, mı 11 oluryor dn 
bir ası .. Jık bir tefekkür ve ta. 
hayylil hamul~!ıini sığdırab•lı
yor :'Buna kendim dC' şaşıyor
dum. 

İskeleye n~sıl çıktığmu. trene 
nasıl bindiğimi bilmiyoı um. Trc-

sız kadınlan gördü mu (baldırı çıp_ 

laklar) diye ateş pUııkOrllr. 

- Baldırı çıplak ne demek? ağır 
hir söz mu bu? 

- ,Annem söyledi, eskiden kUlban 
beylere takılan bir isimmiş. 

-------·- -

lkl bayan, sözUn buraSlnda kıvnı.lt 

bir kahkaha attı. Blr tanca!: 
- Biz kUlhanbcyi mfylz? Öyle ol. 

sun •.• Başka mcnııckctlcrde cıplaklık 
modası bllc çıkmıştı. Biz, çorapıı:z 

gezmişiz, çok mu? 

Manmııfıh, bu mUtercddit bayanları 
bir tn.rat'cı bmıkırsanız (Haberi in 
bir iki ay evvelden ortaya nttığı "ço_ 
rapsızlanma, siyasasmın , hayU tu _ 

tacağı anlaşılmaktadır. 

İfin doğru l.llrafı da bu! Zaten bir 
günden fazıa dnyanmıyan ipekli ka
dın çorapları giymekle giymemek a_ 

ra~nnda ne fnrk vardır'? Kaldı ki, fı. 

yatlar da inadına yUkscltlldl. Hattı:ı 

birkaç ay evvel yllksekkaldırımda bi:

m:ığazııdan az s:ıkat bir çift ipeklı 
kadın çorabını H!-90 kuruşa ıılma l{ 
mUmkUnken bu;.. " 200 kuruşa bula. 
mauıın~. E ... ne oluyor hanım? 

Ban:ı kalırsa, bazı gazctecikr!n a. 
sıl tutuldukları şey, çorapsız gezmek 

değildir. BUA.kis onlar, artist ad:ım • 
lardır, gUzelllktcn anlarlar? lhtimdl 
ki onları asıl sinirlendiren şey, bu 
anlayışlarıdır. Hakikaten, nedlr o 
çarpık çurpuk, kara kuru, pire yenik_ 
il bazı bacakların zavallı h!ıli? insaf! 
Bunun nereslndc estetik var? böyle_ 
!erinin çorapsı~ değ"ll. pamuktan blr 
nikapla dolaşması ırızım. Fakat, gel 
d • muhterem bayana bunlan anlat!. 

Kadınlan allıkndar eden diğer bir 
mesele de takunyedir. 

Tnkunye giyen birçift ııyıık, takır 

hıkur sesler çıluırır. Bu muhakkak 
Fakat mUbarek de o kadar sıhhıdır 
kı •. Ayaklar, takunyenln her tarafın
d n bol bol hava v güneş ışığı alır. 

Kışın güne§ nerdC' demeyiniz. Bıı,., 
yanlar çorapsız gezmeği kabul eler. 
!erse gUnE!ş oımasıı. da bacakların bi.. 

.rer güneş gibi parlnyacağmn ıüph!! 

yoktur. Hele o yazın plfı.jda yanml.f 
riyahl bacaklar .. ı:nra. gUne,şlerd!r bu=ı 
ıar: ... 

Bu mevzuda bir de mantar nyakka. 
bı hlklıycsl vardır. Hıkfıve, uzundur. 
B!r çift mantar ayakkabı yUzUnden 
knç ailenin rnhntı kaçtığını, kaç erke_ 
ğin mantara bastı ~mı yazmak, bir u
zun htkll.ye yazmaktan daha zordur. 

Bayat nlıtelerlc ben de okuyucuıa. 
rımı mantarn bn tırmış olmamak lçh 
ınllnndenlzl" imzamı atıyorum. 

• ~~TELGRAF 

STUDIO açıldı 
ı1ASARtK ve ABKA.DAŞLl.RI 

nin har~ket Ilüdiiı:füne uv;rndım 
Sarsıldım .• Kendime ıreldim. ·· 

Sim 1i ne yapacağım? 
Anner.ıc ne söyliyeceğim? 
Bu ı•ezalete nasıl daha fazla 

t hamnıül edebilecek miyim? 
Kendimi şöyle bir yokladım .. 
H niiz mahvolmuş değilim .. 

Hf nüz, iradesini tamanuvlc kay. 
betmiş uursuz bir insara b~n?..e. 
m·voru.rn. 

Etrafımdaki eşyavı ayırt ede· 
biliyorum 

l ığı, k;\ı·anlııh se(!cbi'iyorum. 
Ve niharet hor şeyi düşiınme

ğe mukkdir olduğumu görüyo. 
ru:n. 

Babam yarın gelecek. 
Ah babnm. Benim vegfıne fi

kir ~rkadaşım. 
Onu uz.un yıllar göınıemiş gibi 

ozledim. 
c;··zıerim her an onu ara)or .. 
Onun müşfik ve sıcak sesine 

c:imdi ne kadar ihtıyacım var. 
'l'ı end SPytan zıhnimi kurc:a. 

laJı: 
- Bu nkştm .eve gılmesem .. 

;\ lııhı:;in Turgut paşalaı da kal. 
sam. 

Ve biı den bu kar.arımdan va~ 
geçtim. 

Annemin beni doı1 gözle bek 
ledi~ini düc::ündüm. 

Hala ona anne diyorum. 
.\h, ben gerçekten çt.>k iyi bir 

kızım .• 

Benim yerimde bir başka kız 
olsa) dı. ilk yapacağı iş onun 
bütiin rezaletler ini yi.ıziinc vur
mak olurdu. 

Ben. aile) i dü.'}ünüyorum. 
.Babamı düşünüyorum .. 
.ı\ilemiz!n ı::eref ve haysiyetini 

diı.5iınüyorum .. 
Babam bunları l;: .. :m ağzım~ 

dan duyar".a, yani annemin Sadi
vi sevdiğini ve İffet Mclihe ask 
mektubu gönderdiğini benden 
öğrenecek olursa .. Yap,..cağı jc:i 
biliyoru~: Derhal annemden ny. 
nlacak. Iştl' o zaman vuvamız 
yıkılacak. 

J lerkesin, mesut sandığı aile 
ocağımızın çatısınd.;ı, ba} kufi a!" 
ötecek. 

Zira babam aile ~mus ve 
haysiyetine rok kıymet ve e
hemıniy~t veren bir crkektır. 
Yani tam bir aile rcicidir. 

Ha ·ır •• Hayır .. Bt>nİP1 yüzüm. 
d~n aile biı liğınin v <'aile VU\'a· 
sının bozulduğunu istcmıyo:ru!lı. 

Annemin vuvusım btn mi bo. 
7.dl'ağım? 

3unu ben vapam~m .. 
• * • 

l\o5kün bahre kanı mı aC'ar 
ken, annem kameriyenin altın 
dan kalktı .. Ve bana c:ec;lerd ! 

- Geldın mi. Leyla? 
Ç<.>hrem sarı mı, mor mu .• 

Fıkra 

Kimin için ötmb. 
F ... skl Jıkral.ı rımu.d.:ı.n biridir: 
tkl ahmak l,;(ı~e gltkırlertuın bir 

nğacın altında Lofrıız lstıraha.t n 
ohırmu~:ırl Tam bll ını4a nğa<".m 

Uzı-rlno bir ını~ ı.onuıı tatlı !tatlı öt. 
ııwğı· tı.ıslııını; il:ı tılımaktan biri: 
- JJ.ııl,, d!}ın!s, bt•nlm için öt.illor. 

Üh'kl - Ne mÜıflll bet efendim, 
dt•mls, ,;t>nlu için Uh.Un; benim içtu 

otü)or. 
rnin için, ~nim lı;ln derken btr 

kıwgn ı ·mn~"f't ~s \'ll)ı lınlletmelc o .. 
J:t'tt' it dın.n huı;urmıa çıkın:ıktan 

basluı çare bulama1.lar. Faknt ikisi 
de blmlrlıı.if-n h.."Ibcrııiz.oo kadıyı gö
rerek dava~ ı kt>ıııl: tamflarma bU .. 

kUın l('ln birer l;;oyuıı 'orlrler. Hıı .. 
mm çıkılııcnt. s111ıt gelıllğl uıman 

da bir \a'\c~l dır kopenrJnr. Kııııdı 

bir m dilet iki W oe dln1calktcn 
sonra: yın-:ıc y •• va mı kaJdrnr: 

- BMI dinlr~lmz, der; hani, ağa. 
oın ııltındıı otumrlreıı ba,ma:m tlm
riııd!' bir kuş •fünıı~tü ya; ne sonhı, 
nr dl' ornuı lı:ir. ı.ttc. En doğrusu 

benim için öttn !.. Hnydi baknhm 

kn' ga~ ı k ifnh artık: 

BİLİYOR'?) 
MUSUN a 

TUZUN 
fAYDAll 

Bir cok kimseler şekeri kır.;. 
vet verici gıda olarnk tanır ve 
ona kıymet izafe eder. Fakat 
tuzun, yorgunluk gidermek ihusu
sunda büyük yardımı olduğunu 
pek az kimse bilir. 

Tuz azlı~r. bedeni yorgunlu. 
ğu ve umumi duşkünluğu intar 
eder. 

Bu hastalığın ilk alameti s;. 
nirliliktir. Çabuk kızmaktır. 'Ne 
fes darlığı ve kalp üzerinde sar. 
cılar 

BÖyle hastaları muayene e 
tikleri zaman, kanda pek az t• 
bulunduğu göıiilmekte ve has 
nın perhizli yemeğine yarım c 
kaşığı daha fazla tuz koyun 
beş altı gün icindc iyileşmekte 
diı·. 

Bu müddet zarfında biraz din 
lenmek tavsiye edilmektedir. • 

Otomobil öy!.cdir: insana 
prı1ıaluıa malolur. 

- l'o! .. , Bize pek pahalıya 
n alolm1111or: Eczacıdan dmmnı:: 
ı~r. 

Yoksa tabii rengini muhtfaza e. 
dh or mu? Bilmirorum .. 

Hi<: bir şey bilmiyorum. 
Sukunetle: 
- Geldim. anne! 
Dediğimi hatırlıyorum. 
Bir "n iein be\•nımin icinde 

korkunç uğultular peyda oldu •. 
S nde .. dim .. Ba..:ım dönüyor .• 
Yıkılmamak irin b:r ağacn 

d \andım. 
Annem yanıma kru;tu. 

Ne oldun, Le~ lfı? Ad t' 
s rhos gıbi send liyorsun: 

Ameme: 
"- '.I<;\ et ... arhoşum ..•• 
Dive rağıracn <tım •. Sesim kı 

sıldı .. 
efes nlnmadım 

&ğırnıadım ·· 
Ç<>hremın rcngmı annemın ağ_ 

zmdan öğreniyorum: 
- L<>yla.. Yliı. n balmumu 

gibi sap sarı •• 'e oldu ::ına? 
Yüı.iim b<ılınumu bı cap sa. 

rn nıış! 
Halbuki her gün b~na: 
- Yanal !arın kıp kırmızı 

I .t:'} ı; : Biraz podrn stir d<' ku. 
m ZI\'a bov.:o.nm•ş d mesinler .. 

Dc>ıdı. Her günk i kıp kırmız 
v .,aklarım birdtnbire ıbalmumu 
gılli nıı.sıl oa sararmış. 

Bac;ını doncrken, buna ha 
etm kt n kendimi ::ılamıvorum. 

- \'anur tutu. anne! d dım, 
Lodo vardı dn, 

(HP\ l\nll \'nr) 

.. 
' \ 
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<.:evıren: MUZAFFERE.SEN 

zelik istemem. Çünkü namus 
lu bir adamın ismini yayma
ğa hiç hakkımız yoktur. Ki -
ralık bir evi gezmek suç de. 
ğildir. Ve bu dakikaya kadar 

- 1kinciteşrin ayında gez
diği evin bekçisi gelmiş der • 
siniz. Zira efen diniz adımı 
bilmez. 

Hizmetçi •lekrar sordu: 

(Ha kopoaa elıdeaenıll c6ader1Jecetı 

nrme IJ&nlan Ea ~· l>aklluwla !MI> 

raaoı nttrt!'dll~tir, r;.,.ıenme tdtllf! 
CÖDdel'M OkUJUCUlardl m&hfus •al. 
mats Usel'e ~arlb ıt.drealert.ııJ IJUdl ~ 

led !Atım.) 

Evlenme teklifleri 

Halbuki başmüfettiş cese. bu adamın e•ıi gezdiğinden 
din döşeme altına gündüz so başka aleyhinde hiçhir şey 
kulmuş olduğuna emindi. bilmiyoruz. 
Müfettiş Havka Anın villa- Kadın muammalı bir su -

- Sakın bay orada bir şey 
unutmuş olmasın? Böyle ise 

çok gani bir bahşiş aldınız. 
Zira l>izim bay çok cömerttir. 

* Yaş 30, boy ı.ın, kilo !O, esmer, 
lstanbuldn 120 lira n:aa§lı yüksek 
tahsUU bir ~·r.nç; boyu \'C yaııınn uy. 
gun, SRrışm, narin ve vücudu mUte • 
nasip, ta.hshli, hiç b!r ytrde çnlıoma. 
yan, asil bir aileye ır.cnsup bir kızıa 
evlenmek istemektcdlT. Arkadaş 85) 

remzine müt'!lcaııt. 

~staabal Flat Mlrakabe &omlsyoo• 
120 No. lı iJAn: 

da bulunup bulunmadığına alle cevap verdi: 
dair ı;ıkı bir takım sualler - Öyle mi? 

Bu sözlerden sonra hizmet 
çi kadın kapıyı kapadı; mü. 

feuiş işittiği ayak seslerile a. 
çılıp kapanan kapı seslerin -

den hizmetçinin efendisine 

habeı vermeğe gittiğini an -
ladı. Sonra Pointer hizmet. 

çinin kadına hitap ettiğini 
işit"li: 

!stanbul vıuı.yetl dahilinde odunuı:. çekisi toptan ar.aml 810 
rakende Lse 510 kuruştan satılacaktır. 

sormak istiyordu. Fakat - Fakat ne söyliyecekse - * Y~ 23, l.oy 170, kilo 75, serbest 
meslek &ab•bi, ayda r.ct '45 l!ra alan 
hiç evlenmemiş, kims.rJz bir bay evlen 
mek l!<temek:cdir. tç gUveysl de gide. 
bilir. (B~lkisl remzlnc müracaat. 

Bu narha rlayet etmiyenl~r Milli Koruama kanunıarı hU!t 
!inde cezalandırılacaklardır. (9055) Havk da bu noktayı tıpkı niz biran evvel söylemeniz 

Layng gihi inkar edecekti. lazım. Zira mister Havk Lon 
Onun için bu suali sormadan clradan ayrılmak üzeredir. 
evvel Pointerin ikisinin de Biz de hu seyahatten kendi -

lsl rıat Mlrakabe Komisyonad 

villada beraber bulundukla • sini menedemeyiz. 
I f ve İşçi arıyanlar: 119 No. it lltı.n ,1, 

tatanbul-ja bulunan bllumunı odun tacirlerinin ellerinde bUl 

rma dair bir delil elde etmek Pointer bu son sözleri söy. 
istiyordu. 1 lerken iyi bir iş yaptığına 

* On dokuz yaşlnrında. llRC meze. 
nu bir genç herhangi bir mUessesed..ı 
çalışmak nrzusundadtr. 1stiyenlerin 
(NNureddin) adına mektupla mUra • 
caatıarı. 

stoklan mlktı\rı tetanbul valillği veya mnballln en yakın iuıyınsle• 
İstanbul Fıyat murakabe bürosuna bir bey:ınnllmo ile 15.10 941 

Müfet.'c.iş misters Nolamn kaniydi. Zira misters Nola -
bu noktada kendisine yar ~ nın Havkla g5rüşmek istiye. 
dım edebileceğine karar ver- ceğini sanıyordu. Bu zannın. 
di. Bugüne kadar Havkın is- da aldanmadığı takdirde ka
rni gazetelere geçmemişti. dmın acele edeceği şüphesiz

- Geliniz. Bay sizi kabul 
ediyor. 

sababma kadar bildirmeleri il!n olunur. (9084) 

~~~---------~----------------------------------- ~ UUA!llSUL Br...l•~ll 

Binaennleyh derhal köşkte di. 
bekçilik yapmış olan kadınla Ortalık iyiden iyiye karar 
konuşmak ve bu ismi ona lıa- mıştı. Müfet'"i~ otomobilini 
her vermek faydalı olurdu. Galders Grinde Havkın evi 
Kadının bu işten istifade et- civarında durdurdu: sessiz • 
mek istiyeceğini sanıyordu. ce evin bahçesine girdi, ve e-

Misafir içeriye girer gir -
mez kapıyı kapattı, fakat 

çok kısa bir zaman sonra ka
pının tekrar açıldığını Hav -

kın hizmetçiye seslendiğini 
Pointer işitti: 

- Mari, biraz gelir mi • 
sin? Bu mektubu derhal yazı 

* Yüksek iktisat ve ticaret mel:~ 
tebine gidecek iyi bir genç, tahs:Unl 
yapabilmek için, ders saatleri hariciu. 
de ve tatil gUnlcrlnde istenildiği ka. 
dar çalışmak U.zcrc hususi müessese. 
lerde ehven Ueretle i~ aramaktadt!.'. 
(Nurettin) adına mektupla müra 
caatları. 

* Sigorta i§lerlnden anlıyan ,tec • 
rübcll bir zat, iş aramaktadır. Bir kaç 
ecnebt dil de bilir. (S. Gcron) remzine 

· de kalorifcrc!lık aramaktadır. suıtar f 
nhmette ce?.acvl karfuıında baki• 1 
HUııeyln elly!fl <K. ~!'zere) mUracnnt ~ 

* Her nevi muhasebe uaullerile 
muhabere usullerine vl\kıt ingillzce • 
yi çok iyi bilen ve tercüme yapan tee. 
rlilJli b!r muhasebeci gUndUzleı1 saat 
on altıdan itibaren çalr,mak üzere 
i~ aramaktadır. İbtlya.ct olanların 

(M. A.) remz.lne mektupla müracaat .. 
lan. 

z. k d d' mUracaat. ıra a ın mütema ıyen ev- vin yanı başında, taflan ağaç haneye götürmenizi rica e. * Ortaokulda muallimlik yapm!ş, *Desinatör ve k\.mRl!I dokuma mıı. 
de nokta hekliyen polise tah- larmın arasında, görünmiye. deceğim. Bunu gelirken ora- tat!llerde ikmalleri., b!.hakkın yetiştir. kinelerl ustıuıı bir b:ıy iş aramakta • 
k 'ka · 'k ld w dır. (R. De.Jlnatöı-; n mzlne müracaat. 

ı tın ne ıstı amet a ıgmı cek şekilde yer aldr. Kendi - da bırakmam lazımdı ama miş bir Univerırtteıı genç, fi?.ik, kim. * Li;ıc mPzunu biı genç, herhangi 
sorup duruyordu, vakıa bu sinden iki adım ötede, evın unutmuşum. Derhal bir tak. ya, almanca denleri vermek istemek. bir müessesede, çal•şrr.ak üzere iş ara. 
merak tabii sayılabilirdi. Fa- aşag-ı kat pencerelerinden bi · l b k tedir. CA.T.S.) remzine müracaat. mnktadır. Ortcı ve lise talebesine ma. 

sıye at ayınız, ve unu apı • * El!ki bir lisan muallimi, husu!!l 
kat kadının Sko'dand Yard risi açıktı. s· . h tema tik dcrııl vere"iliri. ( P.K. U) 

cıma veriniz. ızı ra atsız et- oı,uııarda ve husum ders almak ıstı. 
memurlarının kaplumbağa Birkaç dakika sonra lıahçe ld . d k remzine milracaaL .. .. .. I" ld - k k tiğim için üzü üm ama ış yen talebelere ers verme a!'2usun - :;: 19f~.1941 ders yııı, eylill devre. 
yuruyuş u o ugunu sı sı - nin parmaklıklı kapısı gıcır- dadır. (G. Kemal) remzine müracaat. 

k he . ti' şı'mdı' 'ele al bitirme !.:ntlhıınmdn ikmale kalan 
tekrar etmesi herhalde ma. dadı. Kumlu yolda bir kadın ço e mmıye ı, ~ - "' Elinde 6 'M.M. llk prejeksiyon 

1 b. h k • fonla bir taksi de söylerim. makinesi ve rnmıcri olup da satmak bir gen<;, tatısilllc mUttnasip UcretU 
na I ır are ettı. hayali belirdi, acele eden bir i' ar3m Ktadır. (S.s.ı remzine 
Mümettiş otomobilini ka. dimdik bir icadın hayali; bu Şu banknotu da alınız. Tak. ' ıatiyenlerln (Film) remzine müracaat müracant. 

dının oturdug-u evin biraz i. kadın mı'sters Nolandı. I~a • siye ödedikten sonra gerisi ları. • ortamektcp mec.-ı:r.u, mlibendl! • · · l * 27 yaşm•la bır h:ıyan, kasadarlık 
lerisinde durdurdu ve eve dın kapının zilini çalarken sızın o sun. veya tezglht.uM~ ya;ımak istemekte. ve mliteah~~t yanım.la çalışmış bir 

.. ·· k 'tt' K d d p · t · ·· ·· k k gen,. ö&lede:ı sonra ~&lıcımak Uure yuruyere gı ı. a ın ev e Pointer açık pencereden içe. oın er sessızce yuruyere dir. ·rur~c;e, fran!lır.c?. ve rumca o ur ,. ı. 
· · d f · • ı~ l b' • 'h • J • N l t bir iş aram\'ttad:r. <W En Son Daki. gıyın i ve mü ettışı te aş a riye daldr. Sokak kapısını ınhır ı byat a mısters o a. ve yazar. (Slimer) remzine muracaa . ka) reıru:!ne müracaa:... 

karşıladı. açmagwa 2ı'den hı'zmetçı' kadı- nın bulunduğu odanın kapı.. * A.skeriiltle a:akll.!! olmıyan, ri.. 20 

M f 
• k d ~ 1 ki d yaziyesi kuvve~ıı. llsr. n:ezunu bir genç • Ticaret li:cıin!n !O!I atnıfmda, 

Ü erllŞ a ını görünce e.. nın ayak seslerini işitti ve ka sını yavaıça ara 1 a 1• shit v a huııusf tiir mlle!!!!!ııt~I! yll~ında bit' ı;-en.;r mu?ıllsc~. mulıabe.. 
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lıtiklô.l caı:tdı 

Komedi kı~rY', 
GUndUz .. ant l\; 
PAR:\f~K Ç0C 

Yazan: Sal!bıtftlll 
.\k•t>tıl • 6 

Kibarlık hudala11ı ( 
0---c' 

Beyoğlu Halk ··' 
BugUn mil ine l 1 ac ~ 
ı - Lon~ı Hardi: 

Sube:ve D-,, 
Emlnönü l'f'rll A.8. ş. • .. , 
Ecz. Tğm. M. Rıza ' 1 

Eczacı Teğmeni AbdUl1<~1' 
PiyadP. Teğmeni tbrll 
(30131). 

HUvlyet cUzdanlanle ıı: 
şubeye gelmeleri IJA.n 

lindeki kağıtları tetkik edi - pıda konuşulanları dinleme- Havk soğuk bir sesle ko - ~~Upllke~ibl ııır iş aramaktadır. ıN. rat hesap ve .ıJakUJ.Q Jyl blUr; bit t!. 
yormuş gibi bir tavır takın. ğe çalıştı. nuşuyordu: Türk) remzine n;Urncaat. c-arethonede veya illr aıUessesede U Caoğlu Zekl11ey -apartııJl 
dr H' k d - Beni görmek istediniz. "' Lisenin son sıntfında bir genç bir ücretle ç&l.I§mak istemektedir. raıo; koınilyonunda odıoc.ı 

• ızmetçi a ın soruyor -
Kadın sebebsiz bir heye • du: Sizi içeri aldım. Bana ne söy- öğleden sonra çalı§";Tıal: btemektedir. (H.D. 32) reuızlne mUJ-acaat. tupla mura::ut. 

1 t 't · k d )emek ı'stıy' orsunuz ?. (N.L. 88) remzine mUracaaL • 31 y&§ınd:ı. cld1i ve çalışkan bir • Fransız.:adan 
cana 1 rıyere sor u: - Baya kı"mı'n geldı'gWı'nı' k lddt bl k ıı &. ya-rnn ""ıl"" '-'r:-' it # • 30 yaşında, çal!§ ·an, c r genç, odacıttk, apartıman apıc ı~,. -·J • " ....... "'' ~-.• 

- Ne var müfettiş? haber vereyim? (Deı:amı var) bay, huspst veyarell!!'ll mUnasebctıer. veya gece bekçnlğl nrnmaktadır. Ca. Haber gazetesinde (1.cr 
- Siz yokken villaya biri müracaat. . 

0 

girmiş. Bu adamın ismini ve -------------11111111-----------------------------!!!!lll-------------ll! • Bir unı .. ersıte tAlcbt' ~ ~ 

::r;~~n~ ~~:1atk?i~i;o%:!~ Hikaye 1 Mehmet Eyu" pu" n ma" ceraları 1 Nakleden: ;::~'::~~~·;A~:.:~~ 
Bu adam villada bir şey unut L, L. • Türkçe, t:onsızca ?< 

madı mı? -----• •---• ·---• bll!n bir bayan yaz:~ıl"~ 
- Villaya birisi mi gır • ~ Gidelim mi, Tarık? sediyor. alnından ı,,oğuk terler çaldı. En nihayet üst katta.ı{i Defterin bir yapragnıda "Beya- ycrlik gibi "'ir iş anırtış 

miş! Aman yarabbi! - Gidelim, Mchmd. Ve bir akıyordu! Bu sebeple, sevgili ve kadının sesi duyuldu: zıd" kelime~ini gördü. Bu i~im, 'al) rcmz:.."1c ıııurac!lat.. 1 ı 
B h k · A b' daha altm,ış altr öğren de gel, faziletli evladı Fikretin bu ~ne - Kim o? z!hnini sarsan karnnh~ bir tc- • Ya, ıs. evli, ze .. ·cl' 

u ay ırış samımı ır 1 "ir abyan nı!.l~Sl!""!!l .:t)" 1i . 'ki' b' ki' Bu vaziyette benimle oynamıya aralarında bulunduğuna Ala· - Benim, Pakize hanım, ben. selli nuru sa<:tı. Vakit ka_ybet- " - .....,_ ıı 

daydretınb heckerbı • 1 ır dta .1
1 

• kalkışma. ha ~ükrcdiyordu, Tabii Fikret Eyüp ibeY... meden tramvaya atladı. "Beya. yanmda ça.ıışrnıık ıır~.?~ 
in en aş a ır şey eğı • - Peki, peki, Tarık, bir daha hem genç, dinç, delikanlı .,;ocuk. Pakize hanım sinik bir tavırla zıd" a geldi. Fakat iş bununla o blllr. <lnôfll 211 re:ıı ~ 

di. seninle iskambil oynamam. hem de bu gibi işleri maharetle gülerek: bitmiyordu. Adamcağız evin ne • Herhangi 'bir m~r5' 
- Giren bir erkek mi j. - Ben azizim, iskambillerin başarırdı. Eyüp bey İS<', uzun - O, Eyüp bey, siz misiniz? sokai;ını ne de nıımarasınt bili. .arak çaııomü isU)oruı:O 
• ? er-ba.bıyım. profesörüyüm. münakaşa ve kavgalarla geçen Aileniz bugün taşındı. lkindiy~ yordu. Çaresiz po·;3 merkez.ine · ve !eri ·ıazı yAz""11'11· 

mış. - Profesörü!... Laf! Ben aile toplantılarında yalnız fikri. doğru göçleri kaldırdılar. Peki, koştu. Vaziyetini anlattı, rim vardır. lstıycnlcr <1" 
- Evet, bu adamın villa. birader, malum ya, pek hat (Jm- ni söylemekle iktifa etti; size haber vermediler mi? - 1sminiz? ~ine milr&.:aat etısınler· 

Cla hiçbir şey bırakmadığın- da zaptcdemiyonım. Ayşe ile de - Ayşe. ben, I<aragümrükte - Yarabbim! - Eyüp. lf. Lise bitirme rmt!.ll• 
dan emin misiniz. Eş yasın - kaç defö altmış altı oynadımsa bir ev tutalım, diyorum. Eyüp bey bu ~er çok mah- - Eyüp mü? Allah, Allah ı ten muvarrak olarnaııı1ı ,r 
dan bir şey kalmış olabilir. hep yenildin. - Yok devenin b~ı! Bu gidiş- cup oldu. Bunun bir dalgınlık Durun ... İçeri gelin bakayım! imtihanını ·;~11ncey.! ıısd 11 

_Öyle mi? O halde biraz - Fikret oynamasını biliyor le bi7.i Sulukuleye de götürecek- ve unutkanlık eseri o!duğunu ka. Eyüp bey içeri ~irince hayre. mUtenMlp b:r ış araııı•" 
mu? .;in! tiyen kabul etm~k istemiyordu. tinden dona kaldı. Bütün ailesi llkle ili§~ğı S·Jk•·:r. oı:"tl 

düşüneyim. Fakat böyle bir - Oğlum mu? lla, o da bilir - Canım. Sulukuleye deme- I<abil değil! Ba.~baya.ğı, seneler orada toplanmıştı: Ay~, Leyla, .Jesine dcra verebilir. tJ{' 
şey gördüğümü sanmıyorum. ama ne fayu~. o benden beter. diın. Karagümrük yüksek yerde denberi her ~ün aym yoldan yü- Fikret. Fikret be.v babasını gö_ 
Yalnız eve geldiğim zaman Hele ikimizin oynadığını görsen! evleri güzel. kiraları gayet elve_ rümeğe alışmıştı! İşte Pakize rür görmez mc. ankolik bir ta. 
lıunu bilmediğim için dikkat Çok defa altmış altı oynamıya riş1 i, ucuz, hele havası senin o hanıma böyle birtakn~ ma7,eret- vırla ayağa kalktı! 
etmemiş o!abilirim. Eve'ı, teşebüs cttığimiz halde oyunu müthiş sinirlerini teskin edecek Jcr ileri sürerek oradan avrıl<lı. - Baba! 

dalron\ıkla "cimdalh'', ·•otuzbir'' evsafta Sen ne dersin. Leyla? Yeni eve gitmek lc1zı:ndr. İki üç - Ne o evladım: Niçin sızı 
böyle olabilir .. Bu adumm İs- "konçina'' ve ''pasicnçia" gibi di. - J{aragümrük için mi? adım ileriledikten sonra tekrar buraya getirdiler? Bir kabahat 
mini söylemiştiniz ama... ğer oyunara intikal et tiri~ orduk. - Evet... durakladı. Fikr<'tin kiraladığı mi iflcdiniz? 

- Mister Havk isminde Tabii bu tan..da oyun olur mu?.. - Aman babacığım! O mu. ev neredeydi? Bir türlü aklına - Hayır. babacıi:ım . Kirala. 
b. · · Oo! Saat dokuzmuş yahu!... biti be~enmiyorıım... g-elmiyordu! drğım evi unuttum, ve, bu semti 
ırası... . l . N ı E t F'k Pointer sanki dalgınlıklıı Haydi nllnhnısmarladık, Tarık. Vaziyet o kadar gergm eşmı:· - ı e korkunç.... ~ve . ı - bilmediğim idn evi bulmak ka· 

-- Haydi güle güle, Mehmet. ti ki. iki defa Ayşenin terlikten ret bana yeri söylemi~ti. Söyle. bil o'madı! 
ağzından kaçırıyormuş gibi Bugün artık yeni evdesin. değil havaya kalk'tı. Eyüp bey bu teh- diğini iyi hatırJayorum... Ama Bunun üzerine Ay:e töre ka. 
Havkın adresini verdi. Ka- mi? ditkar hareketleri dehşetle takip ne söylediğini hatırlamıyorum! rıştı: 
dının gözleri parlamağa baş - :gh, Allah kısmet ederse. etti ve nihayet Ayşcnin, önüne Okyanusta pu !asını şaşırmış - Şimdiye kadar bununla bir. 
Jamıştı. Şiddetle sordu: Bugün taşınacaktık. E..'fendim, geçilemez hızı karşı!"ımda boyun yuk~~~~~: gibi birkaç adTm daha liktc bütün Bcyaztdt gezip ara. 

_ Bu cinayeti bu adam 1*n böyle sıkıntılı meselelerden eğmekten l,"'c::ka çare bulamadı. m~ktan dizlerimiz kesildi. Kont· 
<'ckindiğir.ı için işi Fikrcte bı. '<>ticede bütün ev mese.1esini -İster misin şimdi evi bula. ratları da kaybetti. hep2ini. hc;ı-

yaptı sanıyorsunuz öyle mi? raklnn. ı<ıl<rctc :viikJctmekte mutabık kal mryavım? sini! Buyurun E;imdi ! Tabii bu 

ne mliracaa:. ıJi 

:r Ortaokı;I c;g-:-etmer.l 
yüksek tahsil talebe3'i or 

1 
ıerine ve d~ardan b urııı, 
•ereceklere 'ters vcrct·C~' 
g!debllir. (A B.J rcınf~ 

• Franıuzc :ı., tı:g'JIYo' 
ıtalyanca ve tAılgar~11 ıı1 
len bir zat. noter da1rt 
cllme ev~rln.c~e çalt§tJ.>J 
lir. (S.S. 6) re:xızln~ rııU 

1 
• Askerllği mrastnd" ~ 

ıımelG.t fşleri.nl milke:ııfll ~ 
.>lan bir genç, berh~gl Of 
;aıışmak •stemckted!t· 
ltlcsint reçlndlrrnek ıneC 
:an bu ~nce lş verıne1' 

• 1 
Hamıde uma mahalle.!., e' 
29 numarada Sabri ı::rci!JI Pointer gülmeğe başladı: Hakikaten göç meselesi Eyüp <lılar. Fikret iki gün içinde ken. b .iarn~n felAket! .:\'crede ya. da babasının evladı! Babası da. 

- Tuhaf söylüyorsunu'Z bey icin ölümdii. Şimdı aybaşı disinc verilen vazifeyi muvaffa. tacağım? Nerede lbarınaca.ğım? ha iyi mi sanki! Sersem oğlu 
misters Nolan ! Bu adıım ne yaklnştığr için kontratları niha- kıyetle bitirince eşyaların ta~ın- Oh, ı\y~c. şimdi sana hak veri· sersem! lşte bizi muhacirler gibi aıura~.aaUa!"L •-A 

11 
fr 

yete eren F.} üp ailesinin başka ması meEelcsi kalıyordu. Eyüp yorum tana küfür ettiğine. İşte sokak1arda sliründürUyor! :t- noıay me...,,,. 0 ~ 
diye hu cinayeti yapsın? Bir bir eve ta.5ınm:ısı icabediyordu. bev bu işe nezar!'!t ctmeltten der- evsiz barksızım. Dalınmhğımla Eyüp hala kendine gelmemişti: •17.c~. ıtaıyancn Jers eJtl 
defa bu adamın mis Gisburn Fakat bu gibi işlerde Eyüp b('yin hal feragat etti. Sabah erkenden serseri s,tibi so"k.a.klarda l~aldım. - Ya eşyalar, ne ol<.!u? yapılır. Her turıu ~,.;;I 
ile vill A4da lıeraber bulunduk. elinden hır şey gelmezdi. Koş. soka,ğa fırladı. gazinoda arkada_ Yarabbim! Halim ne olacak? -- F...şyalar Beyaz.ıd meydanın. CK. G.R) reınzine nı 
farını bilmiyoruz. Bunu isbat m 1 

• ev aramak, odalar. teftı~ şı Tarık'a snatlcrc~ altmış altı Rastgele yürüdü, Yeni evin da, baba, Yarın gene araştırma· ı Müteferrik: 61 
etmemiz de mJmkü'l degwil.. etme,{, p:ızarlığa J{irişmek. kont-. ornadı ve ancak hava kararma. adresini bulmak için uzun, müd. larımıza devam edece~iz Hiç * Hıı.1 ''e vakt.a )~ri" 

ratlaı ı hazırlamak. ve en kor· a~ bac::lavmca eve g-itmeğe karar det düşündü, zihnini yordu. merak etme. Eşyalarımı~i polis konforlu bir apartım~ıtd:,J 
Bu nokta isbat edilmedikçe kunc nokta: Göç fclalrntine neza. verdi. Tramvaya binip birkaç Beyhude! Mahallesini bile hatır_ bekliyor. &esiz orta yaşlı biı' er ~ 
bu adam itham edilemez. ret etmek?! .. Asla! Asit.:! Evüp dakika sonra mahallesine ;rıdi. layamıyordu! O anda kendisini, - Ha, öyle mi? Öyleyse bra- kend!alne bakacak cıd.il ..
Fakat iyke düşünerek sordu. bevin yapabileceii iı:;ler değildi Fakat evin önüne gelince kapılan terü ta.7..e ''Penelop'' un boş yere vo evlftdım! Mademki polis 'bek- ramaktadır. Gaıata rr_ıı 
ğum suale cevap vermeğe ça. bunlar' Alicemı.p profe.,ör bu karrh, ış-ıkla.rı sönmii.i buldt• . beklediği "Olis" gibi bir kahra. lıyor. mesele kalmadı Ben ek 1531 adresine mcktupı;ı 
hçınız. Bır adam villada bir dü51ünceleri yalnız zihnine getir- Hayret iqinde kn1dt. K.g,pıyı çal. man sandı, Bir ara1ık cebinden zannett!m ki! ... Olur ya? * Damgalı ve da1t11'11 

!ley unut•'-u mu? Sonra bu me •• n.1e•ı•:ı•e-s.id•d•e•tcııli_b.ir_iırp.· -~.rme--h•is•--•d•r._Ç•ı•t•b•i•'c-y•o•k•. TAkrar. tel<rar ''dalgınlık defteri" ni çıkardr. Eyüp be,•in içi rahat etmi~ti. ıu posta putu, blıyUk rtı,, 
=- -----11!11--------..-----------------~~----· alınır (~ron S) reınzlXI ııl 11ele etr.af-ında katiyen geve- ı1 arı;ranlar 1 rı 


