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767 Sene: 3 

lıt..!ı 
4';.'dereden dönen bir 

eri.kalı muharrir yazıyor: 

İngiliz 
fabrıkaları 

bütün 
verimlerile 
Çalışamıyor 

-0---

lnglllzler beniz 
itin içinden 
çuıamam .. tır 

---0.

~'Plerikalılar rJazil elerini 
Por•a lngilterenin kudreti 

QrtCQk o zaman artacaktır 
~ev l .York 18 (A.A.) 

ııı_11CU~reden dönen anket muharriri 
~'(t•ro, İngiliz nüfusunun kuvvetli 
~ <lorıanmaya, bUytlk bir orduya, ge. 
~ bır hava ordusuna malik olacak 
•~ı zamanda azami bir cndUstp 
~ de ed~ek kadar çok olma .. 

1 
1 ııöylemiJUr. 

~Uz fabrlkalan blltUn verlmlerile 
ınamaktadır. 

•Devamı 2 nd sayfada 

iki İngiliz 
gazetesi 

Sovyetlerin vaziyeti 
hakkında 

lanııı maıamat 
terllmesblden 
"kAyet ediyor 

~rı· · ~ ın, 18 (A.A.) - D .'N.B. 

Amerikan harp gemilerin -
den: NerJyork, Viyoning, Ar
kan•a• bir limanda demirli 

bulundukları eanada 

Merhum Ş1Hrrü ı•aıtm 

Acı bir kayıp 
-o--

1s11ı1e111r vauıı 
ljlllrl Yapa 

din saball ildi 
Eskl§ehir valisi Şükrü Yaşm bir 

mUddcttenberl rahatsız bulunuyor ve 
Alman hıutaaMbıde t.edavt -..o · 
yordu. BUl11D ıee.Grle haber aldık 

ki bu değerli vali aabe.hleyin hastane. 
de aramızdıuı ebedi olarak aynlmıı • 
tır. 

ŞUkrU Yaıım 1882 de 1negölde doğ. 
muıı ve iyi bir tahsil hayatı ta.kip e· 
derek mülkiye mektebinden çıkmıştır. 
Ondan sonra idare mesleğinde değerli 
şahsiyetini belirten hizmetler ifa e.. 
derck milli mücadele sonlarma kadar 
Mardin mllstakil mutasarrıflığında 

bulunmuıı ve buradan Çanakkale me • 
busu olarak ikinci devrede Büyük Mil. 
let mesaisine iştirak etmiştir. 

Son dc\•reye kadar .Mecliste çall§&ll 
ŞUkrU Yll§ın bu devre sonunda Eski· 
şehlr vaılllğlne getirilmi§tt. Ne yazık 
ki uğradığı hastalıktan kurtulamadı. 
Kendisi evli ve Uç tocuk babaaıydı. 

_..Devamı 2 ncl sayfada 

Büyük 
okyanusta 

Harp 
tehlikesi 

arttı 

Amerıkan 
vapurlarına 

Japon sularını 
terketmeleri 
emrı verildi 

--<>--
Amerikanın Almanya ile 

değil 

Japonya da Jwria~as 
muntameı görDIUyor 

Nevyork 18 (A.A.J 
Matbuatm umumi surette izhar et. 

Uğl kanaate göre bUytlk okyanusta 
harp tehlikesi artmıııtır. Maruf mu _ 
harrirlerden Klapper Amerika ile 
Japonya aruında harbin §imdi pelt I 
yakın olduğunu söylemekte ve bu hu· 
susta verilecek kararın Japonyanm 1 
tarzı hareketine bağlı oıduğunu te -
barilz ettirmektedir. 

Muharrir Amerikada lmaıtı.tın tacil 
edilmesini istemektedir. 
Aynı mevzua dair Nevyork _ Post 

gazetesi Amerikanın ricat etmemesi 
b!llkls Sovyetler birliğine yardım i. 
çln gayretlerini arttırması 10-zım gel 
dlğlni yazmaktadır. 

_...Dnamı 2 ncl s&)-fada 

)\~ llcvreden bildirildiğine göre, 
ltıe li ~kspres ve Deyli Meyl ga.ze 
lttj ti Londranın alakadar servis -
ttı ~rndan Sovyetlerin vazi • 
~altkında yanlış malümat veril 
~ ıiddetle protesto etmekte-

( #lününfilanası] 
~~Yll Ekspres gazetesi Alman -
~ bu hafta M08kovada son dar. 
~'-indinneden evvel bir lahza 
~de aldıklarım yazmakta ve şöy 
~~ektedir: 
~~an harekatta pek kısa bir 
'% a "eliJmişUr. Fakat bu fasıla 
~1 "resmi gazeteler" in çene
~ &çınaJarına kil.fi gelntiştir. 

adar Londra mahfillerinde be 
~leliğine göre. Moskovaya 

taarruz pazartesi akşamı 
ta~bılştir. Bu mahfillerde ay

~~'l&nda na.zilerin her halde iki 
~ an evvel taarruzlarına de • 
~ .. 'lrniyecckleri de söylenmek. 
~"i · ~akat geçen salı gilnUnden 
~tı~i ~bi hA.discler cereyan et
~lı · '1ıazma dllşmilş ve Alman 
')11. .~~ piyade birllkleri Mosko • 

'-... ;::_,rtben 65 kilometrelik b!r 
. ~ Devamı 2 ncl Ra\-fada ,- -

Japonya 
kımıldıyor 

tama: Bir Muharrir 

J APONYADA Harbiye Nazın 
Tojo'nun yeni kabineyi teş. 

kile memur edilmesi, her tarafta, 
başta Amerikada bedbin tefılirlere 
yol açtı . .lapon ord11&a dıt pollüka. 
n alt ihtillflann salb ve müake. 
~c yolile halledileblleceibıe inan
maz. Yeni kabineyi onlunan en 
büyük mümessillerinden General 
Tojo ı.tkile memur edllhıoe, la,. 
ponyanın harbe girmek arifeAlnde 
olduğuna hükmedenler çoğaldı. 

tmperator, bundan evvel Pren!I 
Konoyeyi 90D bir BUlh deneme1ll 
yapmak için kabineyi teşkile me
mur etınlştl. Böylece ılaponya er 
geÇ ginneğe mecbur olacair bir 

'4.tt c.... harbin meınıllyetlerinılen de kar. 
Aa ... ....,n " ncNt STll tulacaktı. Pren11 Konoye, Çan-
1't O 11 L YA Kay.4'ekc yapılan yardıma nih•· 
~" ~1• ıırmeır .. ttyeaıer yet nrllme&i, Japonyanm muhtaf,: 
.. .a oldulu ham maddelerden mahrum 
~ l A I! I! J edilmemes;, Rusyaya Vladivostok 

Y Y . , ·olundan harp malsemesl ve mü .. 
,_ il ABD l IJ L B I ·· .llmmat gönclerllmemesi için Blr
....._l'ttn ŞlBKl:TJ ..ıon.1anm bir leşlk •Devletler \ 'e alikalı hllku .. 
~ ~lbekle tatmin edftlrl~r. metlerle sabırlı bir mlbakeı:e yolu 
~ açtı. Fakat bu müzakerenın (ık • 

...... ~Cllar, Krupap yo. maza glrmeğe mahktlln olduKtı 
~~l--6! lljamlarm son zamanlanla verdlk-

N: DMO leri haberlerden evvel, hidhelerln 

::ldişinden anl~ılıyonlu: Amerika 
.ıapon ticaret gemilerinin Pananıa 
kanahndan geÇID.eSinc bile mi.ni 
olma~. Çine yardnndan bir an hali 
kaJmamış, Felemenk Hindbıtanıo. 
dan .ıaponyaya ham madde \ 'e pet
rol gönderilmesine meydan bıral;. 
mamış, Slberya ma\·erasındao Rus 
yaya ba.rp malzemesi yollanın&iı. 
nı tst:.emiyen .Japon protestosuna 
da hiç aldmnamııtı. 

Birkaç ittin evvel gelen haberler 
.Japonya ile Amerika arasındaki 
müzakerelerin akamete uğraına
"mdan korkulduğunu bildiriyordu. 
Banu General Tojonun yeni kab". 
neyi teıtkile memur edilmesi habc· 
ri takip etti. 

Bu bir harp kabine."I midir? 
Görünüşe göre ,Japonya ihtilifh 

meselelerin müzakere yolile halle. 
dilmesi için son bir tc1ebbü1'tc bu
lunacaktır. Tojo kabinesi, bu son 
teşebbüsün de akamete uğraması 
ilatJmall üzerine. laponyanın icap 
edene derhal siliha 86ftlecağmda 
~phe bl1'akmamak i(ln teşkil ed~. 
leoek. Bu arada Rus muka,·emetl 
yıkılma, ılaponyaom ev,·elcc bu 
f>Ütanda işaret ettiğimiz gibi So,,. 
yetler Birliği üstüne yürümesi 
mtlmldindür. Ba ihtimal ııimdi zi. 
yad.Ue artmıttır ve evvelce bl. 
zim ~si mütaliamız halincJeyken 
şimdi Amerika.da blle resmi tah. 
min \ 'e endJŞe mahiyetini almışur. 
Fakat bu defa da Anglo.Sakson 
devletlerinin siyasi dirayetinden 
ümit ke&llemcz. 

1 
' 

ı 

Kearni 
muhribinin 
batırılması 

Ame~ikada 
hiddet 

u9anaırdı 

1 Ş•maıı atıantlkte 

Japon 
kabinesi 
kuruldu 
Başvekil 

General Tojo 
Harbiye ve Dahılıye 

nazırl ıkıarını da 
üzer, ne aı dı 
--0--

Diğer iki nezarete de 
amiraller getirildi 

~~~~~~~!!!!!!!!!' 

Şark cephesinin ' ı Muhribi. baııran 1 
cenup mıntakasında · . demzaltı 

V . t şıddetle aranıyor 

Tok.}o, 18 (A.A.) 

Domci ajansı ycnl kabıncnin şu su 
retle tcşckkUl ettlğinl bıldirmcktedi..Q 

Başvekil, harbiye ve dahiliye nazı,. 
rı; gencrııı Hfdakl Tojo, 

Bahriye nazın: Yokosuka. UssU ku.. 
mandanı amiral S!ılgcnori, 

azıge --<- Maliye nazm: Oklnorf Kaya, 
Ticaret ve smal nazın: Shinsu~ çok Vahim Va,ingtonda hasıl olan 

--o-- kanaate göre 
Dihshl, 

Dernlryollnr ve mUnııkalM n~ 
Nagazaki denlz tezgO.lıları reisi vfıİ 
amiral Kentcrajlma, Iran ve Kafkaıyadan 

İngiliz ve Amerikan 
malzemesinin naklini temin 

eden muvasala yolları da 
tehlikeye girdi 

_.. \'azısı 2 nci sayf8ifa 

Almanya denizlerde 
Amen·kaya karşı 
taarruza başladı 

_.. Yazısı 2 nci sayfada 

Diğer nezaretlerde dcğf§lklik olma-
mıştır .. 

İstihbarat bürosu şc!I: Masayuk2 
TBDl, 

Kabine sekreteri: .Nnııki Kashimo, 
Teşrii komisyon direktörü: Elchl 

Mariyama. 
_..De,·aını 2 ncl sayfada 

Ruzve t 
Harbiye ve balırlJe 

nezaretlerine 

Zafer programı 
hazırlamalarını 

bildirdi 
--0-

lngiltereye yardım ve 
Amerikanın milli müdafaası 

ıçın 

50 milyar dolar 
barcaaacak 

Vaşiogt~n; 18 (A. A.)- SalB.. 
hiyettar mnhfellerde bildirildiğine 
göre Ruzvcıt hnrbiye ve 'bahriye 
nezaretlerine ve istihliLk oiı.si <Ji .. 
rektörlilğUne bir "zafer programı" 
hazrrlnmalaıını emretmi5tir. Bu 
program mucibince İngiltercye yar 
dım ve Amerikan milli müdafaası 
için 50 milyar dolardan fazla sar. 
fedilecektir. 

Atıantıkten dönen bir AlmDll deniz altısında nna,·atan sahillerini ııeyr~ 
den iki denizci 

Bu program şimdiki halde te'L 
kik edilmektedir. Programın ta
hakkuku gelecek sene için 100 mil 
yar tahmin edilen milli gelirin ya • 
nsmm sarfını istilzam edecclttir. 

Sovyet hariciye 
komiserliği 
Ve Am.rlka 

teçblzat beyetı 
azaları 

Moskovad~.ı 
ayrıldı 

Va~lngton, 18 (A.A,) 
Hariciye nazırı, Amerikanın Sov • 

yetlcr blrliğindeki sefiri Steinhardt 
fle Moskovadakt kordiplomatiğin dl_ 

ğer azalarmm, Sovyet hariciye ko • 
miscrllği ytlksek memurlarının ve A· 
rnerikan techizat ve Malzeme heycU 
azasmın .Moskovanm ııarkmda bir ma 
halle gitmek Uzere Sovyet hUk1İmet 

merkezinden aynldıklarmı ifşa et • 
mi§tir. 

Amerika sefaretinin bUtUn azası 

Stelnhartd ile birlikte gitm!şlersa de 
iki kltlp Jle Uç memur Moskovada 
kalmıştır. 

KloJyua Atinada 

Atlna 18 (A.A.) 

Çolakoğlu, Türklyeden dönen Al _ 
man iktisat heyetinin şefi doktor Klod 
yusu kabul etmi~Ur. Doktor Klodyus 
Almanyaya gitmek Uzerc AUnadan 
ayrılacaktır. 

Yeni proğram şimdiki biltçeyc 
oazaran, bUtçe bürosunca gelecelt 
:nali sene için 24 milyar dolar o_ 
)arak tahmin e<lilen umumi mas
rafların taknöen iki mislini ihti. 
\'O edecektir. 

''Zafer programı" tnt.Qik ediidL 
tı takdirde vergiler ve ikrazlar ge 
lıis mikvıuıta artacaktır. 

Bay Ganü 
Balkanski 

\.'AKIT guetesinde bugünden itibaren fom'Ul hallııde vcrlllnlye 
lıuıtlanan bu eser ,Bulgar edoolyatmın en orijinal OM'rlerlndcn blridlr. 

BırÇOk Usanlara çenllmlıt olan bu eııerln muhnrrlrl ALEKO KONS. 
l'Al'lı'TİNOF, Bulgar tipi olarak aldığı GANO BALKANSKİ'nln baslslL 
ğinl ve Avnıpa :medeniyetini yanlııt anlamış olduğunu k'lb:ırUz ettlrmdc 
1Uretlle Bulgar mJllettnln ahllk ve seclyNI Uzerlındc teslr yapmak l.te,. 
mlıttlr. · • • 

( Vallıt) gazetesinde tefrika edilmeye 
ballanan ba eseri oka1aaaz 
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zı ~eHer 

-v--

n ya 
! er 

Moskovnnın gcrileri!e irtiba. 
tı henüz kesilmedi 

Vışı, 18 (A.A.) ll. O. 
Sovyet hududundan gelen ha_ 

bcrlcre nnzaran Moskova muka. 
vcmcte ve Alman hücumunu 
k:;.rşılamağa hararetle hazırla~ 
maktadır. Moskova banliyosu
nun garbınde tnnk daf i batarya. 
ları ve mitralyöz yolları müdafa. 
aya bavrlaıımnktadırlar. 

Cok l?CÇ olarak betondan inşa 
edılen küçük b!okh"• .'lar henüz 
tahtad n kahp!an kindcdir!er. 
Alman tavvareleri dunnad~n uç. 
maktadırlar. Kamyonların sey 
rilsderi yolları kapamaktadır. 
Timoc;enko orduları yaralıları 
hastn otomobilleriyle ~eri taşı. 
maktadırlar. Harp cephelerine 
17. ıs vacsında delikanlılarla yaş. 
hlar ~itmektedirler. Ameleler. 
işçiler Moskova civarında siper
ler kazmakta ve tank maniaları 
vllcnda '?'etırmektedirler. 

Mo.halli idare halkın endic:ele_ 
rini izaleye ve havatın mut.ad şe. 
kilde cerevanım temine uğraş
m~tadır Moskt')vada ~nzeteleı· 
intişar ~tmektedir. • 

Radyo mutad neşriyatmr yap. 
makta.dır. Silah ve :nUhimmat 
fabrikalan faaliyetlerini durdur. 
mamışlardır 

• • • 
Vişi, 18 (A.A.) H. O: 
Moskovadan alman bir liabere 

göre şehrin müdaf aasmı devam 
pttirmek i~in Stalin ile bazı ko.. 
m.ünist şefleri Moskovada yalnız 
kalmağa karar vermişlerdir. 

• • • 
Londra, 18 (A.A.) - Moskovadan 

bildiriliyor: Moskovanm açık ~ehlr 

mın edileceği zannedilmiyor. 
Gelen bir habere glSre, §clılr etrafın. 

da. cehenncmt bir muharebe cereyan 
etmektedir. 

Şehir müstahkem bir hale 
kondu 

\'I 1, 18 (A.A.) - Ofldeıı: 

Gelen eon haberlere g!Sre Koskcmı. 
tahJiye cclllmlş, kendini mlldafaaya 
hazır mU.S~m bir kale vaziyetine 
glrmlştlr. 

Mo.'lkO\'anm ihatası tehlikesi &nbe· 
an artmnktndır. Alınanlar, :Moskova. 
nm garp ve cenubu garbi istlke.metin,. 
do yeni 1Jerlemclcr kaydctml§ler Ka. 
luganm ıarkmda. Oka nehrinin §ima· 
Une varm lardlT. 

En tehlikeli Alman llcrleyf:I Kali. 
nln cihetinden vaki olmaktadır. Tt • 
moccnko sıtğ caıahUe, Alman hamle., 
lıl.ni dtyc!arma#a ~ıyor. Moeko
n. ctrafmda.k! cephe hattı ~yle t~ • 
hft. cdlle.blllr. lmaldo Katinin, me.r • 
~zde M$!j. ce.tiUpttı. 'nıla Kaluga. 

Şehrin irtibab henüz 
kesilmedi 

I:nndra, 18 ( A.A) B.B.O: 
Moskova. şelırlnin gerileriYle 

!P:uvasala ve irt»>atmın kesildi
~ ha.betleri Londra mahfillerin
de m~inıSiz tcmkki edilmekte. 
dir. Son 24 saat zarfında, AL 
manlar pek fa!Jla ilerilememiş ol. 
malda beraber vaziyetin vahim 
olduğu a..~ikiı.rrlır. Moskova sivil 
ihir hükfunet merkezi olmaktan 
~ış müStahkem. bir kale ha. 
Hni almıştır. [[cabcdcrse sokak 
sokak müdafaa edilecektir . 

Rus hUkOmeti §clıri terke ha-. 
~a.myor. Hükfunet daireleri 
Volganm ötesinde ibir yere nak
ledilmektedir. 
Şarki Ukraynadan pek az ha. 

ber gelmistir. Almanların Ros.. 
tof şclırlne karşı hücumları 
muvakkat bit' zaman için durdu
rulmtLııtur. Kınmd::). muharcl:>e
l<'r d vam ediyor. Le.ningrad'm 
müdafaa ı kuvvetlenmiştir. 

Radyo teı;isatı taşınıyor 
Ylşl, 18 c~ı . .ı\.) - Ofiden: Tas 

R f.'\l'l.&I}In tr-bJ;ğine göre Moskova 
radyosu t knık tcs· atı boşka bir 

l ı 1 · J fümi tir. 
Mosltovu .. "erine ild h;;,.::rn 

he liri yor 
O\"YCt l•uJ :du, 18 (A .. \.) 

R 'l. Alm!ln muhal"ebe~ ·.i ı 1 '7 
ı ı, ni t::ı lıyım • 1) 'l 

; , .... il i nv c. .L r• mu • 
n nt• • t> J11nan OJ "'ıtnh} 

ı..l<utılc tema~ Uz etmekted;;.r. 

.. 

MosŞova ilzerlnde iki hUcum be
lirmektedir: 

Napolyım sefer yolu ve Mosko • 
va üzerine tevcih edilen cephe hil
cumu ve Volga ile Ç)ka istikame • 
t'nden gelen dllşmnn çenb::rlcme • 
sinin cephe hi!cumu nrıızisinin tt
bii ve suni manlnlnıı ve Mareı;al 
Tim<><:enkonun muharebeye sllrdü
~ıi tqı·vive kıtahrnm muknvemc. 
tl yUzUnd~n pek batı ternkki!er 
knydetm('ktedir. 

Diüel" tnraftnn, Almanlar KaJ:. 
n'n ist'kametı.nden, P.uslarm s•kı 
ı:uret•e tutundukları Vol~ nebr:. 
nin cent•p sah;llcrine karşı i .:! ~etli 
bir Uınrruz yapmaktad·rlar . 

Toulada bull!nan Sovyet kuvvet 
leri düşmanı eenuT)tan Mos!tovay:> 
uJnştınnnmak iç'n nnudnne muhn
rebeler yaı mcl!tadırlar. 

lki Al:nnn eennhmı'l iltisakı ve 
Napolvon :yUrlivi!Aüniln tekan'ilr 
etmesi imkanını ortn.dnn kaldım • 
b lmek iç"n Mo kovP'lın hayale ka
pılmadığı muha!tkakUr. 

Sovyet devlet merkezi önünde 
fevkaliide kanlı bir muharebenin 
cereyan-na inti?.ar edilebilir 

Alman hava kuvvetler!, t~kviye 
kıtalarmın gelmesihi ciddi suret -
te sekteye uğratan ve şehrin za • 
manmda tahliyes"ni zorlaştıran 
akmlarma hrz verm'ş ve Moskova. 
ya giden yollan şiddetle bomba • 
Jamağa ba~lamıştır. 
---~--

Rus cenup cep~esinde 
vazıyet vahim 

BerlJn, 18 (A.A.) D.lS'.B. 
Cenevreye gelen malQmata g(jre 

Rusyadakl vaziyet hakkında mUtale.a. 
lnr serdeden İngiliz matbuatı mU~te 
!ikan §ark cephesinde, ynlnız Moskova 
Clnünde değil cephenin cenup kesimin. 
de de bir buhranın b:ı.şgösterdlğlnl 
tobarUz ettirmektedir. 

İngiliz matbuatına göre Almnn ileri 
hareketi §imdıyo kadar yapılan hare
kı\ttan dalın ı;ok şUmullUdUr. 

Taymls gazotesin!n n.skert muha 
biri bu gazetr_nin geçen çarpmba gO.. 
nU çıkan nüshasında harbin Sovyet· 
ler için en tehllkcli aa!haaının bqla 
dığtnı yazmakta ve 116yle demekte • 
dlr: 
Almanların baf ladıklan bllyUk ta • 
a~ dayanılmaz bir 8Uratle devam 
etmekte. Almanların bütnn lhUyat 
lanıu muharebeye 11okmağa. ihtiyaç· 
larr bUe yoktlll', Halbuki SovyeUer 
IJ!mdlye kadar o kadar darbelere ma. 
ruz kalml§lardrr ki ancak yavaıı 'ya • 
'Y&f kendilerine gclebllccekletdii'. 'BU 

prtlar altında pek tehlikeli olacak 
olan blr Alman yamuı. harekeU her 
an bekleneblllr. ~akında Alman ileri 
hareketi yava§lamadığı taktllrde Sov. 
yellerin derhal yıkılmaları muhte • 
meldlr. Moskova mUda.fllcrlnln tlm 
diye kadar uğradıkları zayiatı tah 
m1n etmek mUmkUn değildir. Mosko -
vaya kargı yapılan taarnızun Sov 
yetıere k&r11 en iyl ihtlya.tıannm mU.. 
bJm bir kumııba mal Qlduğy ınubak • 
~trr. 

Merkez kcaim!.nde cereyan eden 
oiddetll muharebelere rağmen Alman· 
lar durmada.ıı cenup kesimi ilstika 
metinde Uerlcmektedlrler. 

Bu sonuncu kesimde Sovyctler bir 
11.ğlnl tehdit eden tehlikeler son dere. 
cedc artnu§trr. 

ÇQnkU timdi tehdit altına giren yal 
nız Sovyet cndUstrilerl ye benzin lhtt· 
yatları değil İran ve ıcamasyadan 1n 
glllz ve Amerikan malz.emesiııln nak. 
Unt temin eden muvasala yollandıT. 

•• 
Sovyetler hakkmda yanhş 

malQmat verıliyormuş 
_.. &,tarafı l ncl sayfada 

mesafede Sovyet hatıanru yarmış 
ıo.roır. Deyli Meyl gazetcei geçen 
pa.zartosi günü Londranm alaka. • 
dar mahfilleri tarafından Rark cep
hesindeki vaziyet hakikm.da. matbu 
ata verilen haberlerin bir mllddet 
sonra Londmya gelen malumat ııc 
tekzip edilmiş olduğunu yazmakta 
dır. 

Bu gazete al8..kadıı.r servislerden 
efkfırrumumiyenin kendilerine i • 
nanmasmı istiyorla?Sa daha isa -
betJi hUkUmler vermelerini iste -
nıektcdir. 

---o----

lngiliz fabrikalar1 iyi 
çalışamıyormuş 

;,ı r ki IJ 7. mt>r• • 
lu; :la \8Z f mel '3'larl'lk hı;llte~ • 
nln kuvH:.ı durm:ıJ'n artacaktır. 

-- --- - - . 
Sov et tebliği 
Odesayı 

in ·zamla 
ta liye ettik 

Bütün cephe boyunca 
an 1dane muharebeler oluycr 

l'tloskO\'tı, 18 (A,A.J 
Gece yansı neşredilen Sovyet teb. 

liğı· 

17 teorlnievvelde bütUn cephe uzun· 
ıuğunda anudane muhe.reb ıer ecre • 
yn.n etml§Ur. Muharebe.ter bi!hasaa 
ı;arp ;stlknmetlndc şiddetli olmuı,, • 
tur. Burada Kızılordu dU,manın ııtd. 

<::elli b!rknı;: hücumunu geri pUskllrt • 
mUştUr. 

16 te§rlnievvelde 28 dllşman 1.&yya. 
resi tahrip edılml3Ur. 17 Sovyet tay. 
ya~sl kayıptır. 

17 teşrinievvelde MosltO\"ll civarıııMa 
l4 Alman tayyaresi dU.§UrUlmll§tUr. 

Son .eektz g-Un içinde Kızııordu k u.. 
mandanlığmca hazırlan:ın Sovyet kı • 
talannın Odesadan tahllycsi i§i za 
mıı.nında. ve bUyUk b!r lnUz.amla ya ~ 
pılmıştır. Odes:ı bölgesinde vazifeleri. 
ni ifa etmiş olan kıtnlanmız donanm:ı 
tara.fmdan bUyUk bir lntız:ı.mıa ve h!ç 
zayla.t ıı~rmcden cephenin başka ke. 
simler.ne nakledilmi~lerdlr. 

Sovyet kıtalarının Odunyı tahliye 
etmek me<:buriyetlnde kaldıklarına 

ı!air Alman radyosu tarafından yayı· 
lan §aylalar hiçbir euaa latinat et • 
memektedlr. Hakikatte O~aaıım talı 
Uyes1 Alman ve Rumen kıtaıar:nm 

tazytklle al!kadar olmryan strateji 
sebebler dolayuıl!e ve I<ızılordu yUk. 
sek kumanda beyetlnm emrile yapıl.. 

mı§tır. Bu fUbarla O~aa mmtaka • 
emda Alman ve Rumen kıt&lannm eı.. 

de ettikleri ganimeUe'l' hak'l<mda Al. 
man kumandanlığı tarafından lleri 
sUrUJen iddialar esaMU: tefahllrler • 
den ibarettir. . 

Memurların 
maaşlarına 

zam meselesi 
Btllltmette tetlllll 

elDIJW 
Ankaradan haber vcril~e ~. 

bugUnkU harp vazlyetlnln doğurduğu 
hayat pahalılığı kal"fl&Uld& memurlar 
gibi sabit gelirli oıan muanen blr sı.. 
nıfm vazlyeU hllkQmetçıe tetkik olun 
muatur. Tetklklerden alın&n neUcele. 
re göre alnunuı lcap eden tedblrler 
tesblt edllml§ vo bir ra1>9r halinde 
tanzim edllmı,tlr. 

Geçimin arteyledlfl mU,kWU mu. 
vacehesinde aablt gellrll memur ar. 
nrfmm naaıı koruQacatı hakkmda he. 
nnz bir karar verilmem~ de bu hu_ 
ırwıt.a. ııu Uç noıctaı nuar ileri .unıı • 
mektedir: 

ı - lıılall lınkAn tc.mln ediUne me. 
murlarm maqlarma muaY3"(ln nlııbet. 
te zam Jcracı. 

2 - Memurlara ınua~ miktarda 
erzak tevzll. 

3 - Maliyet flyatile nuııınuriıara )'i.. 
yecek maddeal ve &1Yecek ~78 eatrt.. 
ması için tc§kllA.t kurulmaaı. 

Büyük okyanusta harp 
tehlikesi 

~ Baştarafl 1 nei,sayfada 
Nevyork • Sun gazcteet geD«"al To

jonun ikUdar mcvkline gelme.tinin 
cesaret verici bJr M.diae QlmadJfmı 

yazmaktadır. 

Vaşington Star ~azıetesı Japon hU.. 
kOmetlnin askerlerin kont1'QlU altına 
g_irmesı neUcesinde Japonyanm ya 
şimalde Slblryaya kar§I yahut da. ce. 
nubunda Felemenk Hlndlstanma l<ar
§I taarruza ge~cceğlnJ tahmin eyle
mektedir. Bu lUba.rtıı. Japonya ile A. 
merika arasında bir harp çıkması 

muhtemeldir. 
Aynı e-azetenln siyast muharrirlerin 

den Brovn, iW'B§lngton memµr}armm 
harbin Almanyaya l<nr§ı değıl Japon. 
yaya karşı pa.tıamımııı JUUhtemeı ad. 
clcttlkterlni yazmakt:ı dır. 

• • • 1 ~ı 

\'ac:ington; 18 (A. A.) - Sali. 
'ıiyctli mnhfillerd.e &5ylcııd.Win~ 
r,örc Amerika ticare;şı.iiilin" 
İl"'psİ. Bahriyenin "P •· ~~va 
•iyct" dire :vasıflnnrlırdıı!ı dur..ıın · 
<t ·11 dolayı Japo ,.e Cin sn~ını 

rkNrnck ıı .. ~ 1:-·~ almışlarıiır 
• 1f fi' 

.,, ·ı''':ı; 13 (A. A., - Dola.pll 
':at tı''T'-iit c1 '11~ ·en llir ~a).ia · 
ire b"" \ 'ik O:tyr-ıust bu:u.,an bi" 

'in A m ı:ı rina n "fi 'lıır· arı deriıai er 
·ı:ıkrp Arrırrik:ın \'C'"'l tn~il!?: l 

•w n jJti, ~ etmek t-ı • ..,: ~)n"'-

• r. 
H:,. ı..:~ ..... .,.,t c<ı.tsh·et b•ı habt» 

na.Ki<ını:la tl'hlrJerde l:;;:lunml~ la-

Kearni muhribmin 
bahrllması 

\r~tngton 18 (A.L\.) 
Vnşinı;tonda hnsıl olan kanaate ga. 

re Kearni muhrlblnlİı torplllenmeı.ıi 
a!el~e bir hAdlseden 11>.:lrct değıl Al· 
manyanm denizlerde :ı\.mcrikaya kar. 
ıı taarruz s!yasetlnla 'belki de bir 
başlangıcıdır. 

Doco Jones ajansının Vn.§ln1ton 
muhabirinin bildirdiğine göre altı.kn 
dar mU§ahltler, Almany nın Ameri 
kaya kar§ı h:ırbe girmemekle temin 
ettiği fıı.yd:ılann ao:ı aylar içinde a · 
zatdığmı beyan etmektedir, ÇilnkU 
Ameı·ika §imdi mUttefiklere daha ka
U bir surette yardım etmekte ve on 
ıara gltUkçe artan mlktard:ı. malzc 
me gönderccc~lni vaadeylemekted!r . 
Amerikan bahriyel!leri ıılmdl mUteca· 
vaz ıremllerc ka~ı ate§ açmak emrl· 
ni ıılmışlardır .. Bitarafiık kanununun 
tadili ise Almanyaya mukavemet zln 
cirlne Amerika tarafından <ıklenınlş 

yeni bir halka mahiyetindedir. 
VaşingLonun bazı mahfillerinde zan .. 

nedlldJğ'lne göre ıfmalt AUanUkte 
dün ak§amdanberl Kearnlye taıı.ı·ruz 

eden geminin aranmaıuna ba!}lnnmıı· 
trr. 

HUk1lmet merkezinde §iddetıl blr 
gerginlik hUkUm sUrmektcdlr. Kongre 
azasından bazı lt1ıruıeler bu ha.dlscnin 
Japonları harbe te:vik için nazller 
tarafmdan sarfed!len bir gayretten 
ibaret olduğunu zannetmektedirler. 
Bir çok mahfillerde hiddet iz.har edil· 
mekte v~ lAzrm gelen tedbirlerin sUr' 
atle alınacağı söylenmektedir. • 

Resmt rn&h!lllerde umumt surett,f 
basıl olan kanaate gBre Keı.unl muıı.. 
ribi btr tayyare tarafından değil bir 
deni.Zaltı tarafından torplllenm!§tir, 
Bir tayyarenin denizde bu kadar u • 
zaklara kadar açılamıyacağı söylen.. 
mekte, İngill.J; ve Amerikan devrlyele· 
r nden kurtulan bir deniz Uatll gemi • 
sinin bu i§i yapma.ema da ihtimal ve. 
rllmemcktedlr. ÇUnkü böyle bir ı;e. 

minin torpU atacak kadar sert bir 
muhribe ya.klaşabUeceği zannedllme· 
mektedir. 

• .y. • ~ 

Baydp&rk 18 (A.A.) 
NoU, Kearvey'nııı torpl11enmes\ 

hA.di!e81Jı1, CUmhurrelaine, Vaşington 
dan telefonla bllcllrtlinl§tir. 

Bu haber Ruzvelte, bu sabah, H&yd 
parktaki lkametgA.hın& muvaMlatın 
dan Uç dakika aonra verllmiıtlr. 

Cumhurrtial, m&tbuat toplan~ 
~ b.a.dlaen.ln mufua&l mUnakaşasm.a 
~.ıc:t. lmlhıa etnılıUr. 

Sovyetlerin 
muı<abil 

taarruzları 
Londra., 18 (A.A) -

:Moskovada. çıkan Pravda gazete 
si Ru.slann çar§amba. gecesi Al 
manlarıKalininden tardetmek içhı 
.muvai'fakfyetli bir mukabil Ular" 
nwda. bulunduklarını yazmaktadır. 
Tayyarelerin himayesinde hareket 
eden yüzden fazla Alman tan~ı 
Sovyet müdafaa hatlarına girme. 
ğe Uşebbüs etm.islcrdir. AlmanJcır 
R Ufl!An daha ili bir ı;;ekildc muha 
8a1'a etmek için para{7litçUJer indir 
mi.şlerdir. Ruslar pal"a.Şiltıe inen 
Alma.nla.rr bnha. etmi~er ve yeni 
mevzilcnie toplandıktan sonra mo 
todd~li krtaln.rın ve topgunun 
ya.ıdımiyle bir mukabil taarruza 
g~ dü.,nuı.nı geri püskürtmüş 
lerdir. !stasyon peronu ile istns 
3'Qll. &ıllndeki meydan Alman ec 
6etler:iyle dolmuştur. 

11111 tab nerede 
otaracak 

I..oad.ra, 18 (A. A . )-(B, B. C.) 
Dün Akfaın neşredilen bir tebliğ_ 
de deniijyor ki: "Harp vaziyeti do 
Jaymiyle sabık İran şahının Mo
rla aduında muvakkaten lkalma.sı 
şayanı araudul". Ada valisi sa.brk şa 
hm iatirahatr için icab eden tedbir_ 
't~'alaeakt:ır.' 

lloris adası, Hind Okyanusun
da küçik bir adadır. 

Acı bir kayıp 
~ r-.a,ıaı:.rı ı ııd <ıı&)·f•da 

Şilkrll Yagınla dt'ferll bir idare 
agamı, fc~ıılşll.r Pir vatan çocuğunu 

kayJ?ctıni§ oluyoruz. 
Cenazesi ;·arın hııat.ıınedcµ Te§vikl. 

ye can1lsine nal<lC>lunııcak ve namaz.ı 
ornda kılmdılctan şonrJJ d fnolunncnk. 
lır. 

Ailesine, bacanağı olan orgeneral 
Fahrettip AJtaya btitlın dostlarına 

tazi>·ctJer sune.rız. 

1e;njgtir V·';at bj~ ıı;anı.ır kum 
• ., •• ~-· 'n r:ıU::'l:irP i\fr,cr'l:"'n r1 • 
·~ kcrn" .. \.·ı:ı·ı tPr"ftn"lan 1·i , .. 

"'lilrı "Pe~:\" i.!Mir'le bjr f'~n:mn 
Yük \'apurpnun }.fanille'e rJiinmc1r 

için en1 1r aldttjmı söylcm)«Lir. 

Odesa ı 
- -----ıc.a-.-----__... 

italyan ebliği 
Rom'l, 18 (A.A.) ' • .ra . 

muazzam bir 1 
alev halinde İtalyan orcuları umumi kar~ıı 

\hının li03 numaralı tebllği: 
' tngillz tnv!·nrclcri S!rakuse ~chrl 

birkaç bomba atml§lardır. B&SJ efl' 
!!asara uğraml§tır. stvn halk .,..,ııı 
• .ı 4 ~mı ve 24 JU&b vardır. 

---0--

Karadenizin incisi sayılan 

Bu şe lir etrahna bHyH't 
bir hararet neşrediyor 

ı B".§ka tngtllz tayya:-cıerl gııtı;, 
: ,..ııgliare UzeriM akm yapmışlar!!I 

Romn, 18 (A.A.) Stelnnı ajaıısıııdan 

Odesa cephe.elndekl Stampa gnzclesi 
nin muhabiri bildiriyor: 

Odesa. muazzam blr aıevdcn ibaret 
kalmıştır. BUtUn §ehlr kor halinde bir 
ateş gibi çatırdamaktadır. Her tara.t· 
ta evlerin tahtalnrını kemiren ateşin 
sesi ve yıkılan duvarlarm gUrültU,,U 
işitilmektedir. Eskiden Karadcnizin 
incisi sayılan bu §Ghlr etrafa. bllyUk 
bir hararet n~retmektedir. Hafif bir 
rllzga.r yapan petrolün a~ır .tozlarma 
kanpn .eiyah duman aUtuntarmı aU.. 
rUklemektedlr. Şehirde mahaur kalan.. 
larla muhnclmler hattaıardanbert ':u 
cchennemnln !çlnde §lddetıe çarpış 
maktadırlar. 

Muhabir, !} uncu ve 18 inci Sovyet 
ordularının hezimeti Uz:erlne c:ember 
içinde bulunan kuvvetler için hlç~lr 

mukavemet Umldi kalmadığını btldır
mekted!r. 
,Diğer taraftan mQtemadl)'Cn llmo. 
nı ve Umanda demirli bulunan gemi 
!eri bombardıman eden ve aıkııtıran 
Stukalar denizden yapılacak her lUr 
1U tahliye llareketınc mani olmakta 
dırlar. 

Rumen taarruzu pek 9lddetll oın1•1ı 
ve Odeııaya. hA.klm kalelerin zaptı 

lJnkA.nını vermtgtlr. 

Romada toplanan demirler 
&ma, 18 (A.A.) 
Roma. tehrlnde toplanml§ olan de .. 

mirlerin miktarı bir buı:uk milyon ton 
dan fazla.ya baliğ olmuştur. 

ı ·ar yoktur. ~ 
ş maıı Afrika tayyarcle:-l:nl:t 'f~ 

·uktakl düşman m~vzlleı'ine kal'01 

!.lk b!r faaııret gBstermielerdlr d'I 
Derne ve Blngazl Uzerine yapıl 

dünl•ü tebliğde bildirilen akın neti"' 
sinde dU§manm iki bomtıtırdııtl• 
..ayareal dU§ilriUmUştUr. 

elt 
Şarkı Afrikııda 1ngUlz tnyrar ~ 

son gUnler~e GondlU'ın mesl<ün ın• '" 
terine ve hava meydanına taarru• ,fi 
:ntıılerd~r. Tayyare dafi batar.r•1

1, 
blr tayyare dllşUrmll§lerdlr. Bil " 
yare kaybolmuş addedilmektedir. sr 

KlukA.bert ve Celeırer böl~siDd• "1 
talarımız için mUeatt çarpışrııııtsr 

m~~~ -
Dün gece bava te,ekkllUerfrnlıı ,ı. 

tanın }\ava üslerini bombl\rd•:naıı 
mlşlerdlr. Hedeflere isabetler ~t•Y"' 
dllmfft!r. 

Japon kabines! kur'uıdu 
gs- Ba~tarafı l ncl 

l..ondra, l !J (A •• \..) !JI 
ı aymıs gaze;. ... 3!nln Konoye ı<•~.ıl' 

linin Rusyadakı vaziyet dolaY";',. 
1"~u Amerikan .. Japon mUzaker~ 
·lnın muvaf!aklyet.l!zliği ynztııı ııl'r ~ 
~stlfa ett~ğini yazmaktadır. J•P0 1-ı 
~merlkP'ılarm kendilerine uzaıtşŞ111 , 
.a tıtcdiklerint yapmakta aer!)(lst 
·a .<•nıyaca.ğmı anlamı§\ardır. -Osl, 
1'ıı.ymis gazetesi Japonyanın ) ~ 

r!ndeld maske.}1 attıklarmı ve ~~ 
•cııya ı~arşı açıkça hasmane l:M 
4et. ta !<!p 'ltt!lderinl yazmaktacıır· 

lngll!zlerle Amerikalıların JaF°'~ 
;anın 'barel<eUne mani oıamk tı:;ın 
}"Ult o~•j·anusta mil~tcrek bir ccP 

Bu1garistanda e~kU etmPlerl lft::d~r. 

b 
• . . ( 'ntNE D~tŞtKUIGI Ul':J:JJJıi.,-rr kımva tabrıkasf .'ASIL "'A"~O.A:-iJ)J \' 

1 
Cem: 18 (A. A.) - NeUJb 

Yandı n.chc~ Zeitung'un Berlin mubi 
. hılrl ııyor: 

Japon kabinf!sindc vuku bllV 

Bulgar - Romen 
mtlnaaabetlerl . 
bozaımuı ı 

Londra., 18 (A.A.) 

Röyter njan.sı bildiriyor: 
Haber alındığına göre So!yanın ş!· 

malinde bulgar or.1usu hesabına r;alı§llO 
Koatlnbrod kimya fabrikasının bUyü't. 
bir kısmı aabotajcılann çıkardığı bir 
yangm net~cestnde harap olmuştur. 

Diğer cihetten Sofya poll.81 UJJ)Umt 

kararg~hmın BnUnde lkl J\ıma~ asken 
ClldUrtllmUştUr. 

Bunda!l başka Macar .. Rumen mu. 
nasebetlcrinln bozulduğu görUlmek· 
tedir. 

Transllvanya hakkında b!r iba~ma • 
lıale ne~reden Btikreııte (lllllnt.eeir 
A~vcrul gozewsı Macarlara ıılddctle 
hUcum ede:-ek bup.l&rııı A~pada yer 
leşml§ Asyalı ve' HOnlerln (l.fhadı ol • 
ı:!uklarını yazmaktadır. 

Bulgarların Rumanyada 700 bin 
Bulgar ya§adığını lddl~ ederek Do~ 
rucanm Us't tarafını da tatedlkleri 
s6ylenmcktedlr. Rumen gazeteleri bu 
iddiaya Bulgarlıtanda 200 b'.ıı Rumen 
bulunduğunu söylemelc suretilo ee\·ap 
vermektedir. 

Rumen generali Clupercunun bir 
sulknsta kurban gittiğine dair \'C 

rUen haber tekzip cdllmckted!r, µcnr. 
ral azledilmiştir ve şimdi ••mezunlye. 
tini,. geçirmektedir. 

Bal9artıtanda 
Hergün et iıtihlôkine 

müıaade edildi 

Sofya, 18 (A,A .) 

HUk1lmet şlmd!ki halde hergUn et 
lstlhllıklne müsıındc ctmıııtır. Bunurı 

sebebi kesilen hayvanıann derllcrine 
olan ihUy(lçtır. l<öylUler ,ç11-rık sıkıp., 

tısı çekmektedirler. ~Usaderc edilen 
300 ton ham deri köylere dnfıtııacnlı". 
tır. 

Çin - Japon harbi 
ı..o,rııng lll (A.A.) 

acg~iklik Derlindc itimadltar 
ıhtı~ ar la Jlarvılu..'l'J'lak ta.drr. .Altı' 
mJl11ff'}4t;J hiç bir tefsirde bu)uP 
dan:. Konove kabincsin"n lstif11!ol' 
''e geııe~I Tojonun vr.ni k'l.b'ıı' 
~~ııkile memur edildiğine dııfr 
len haberleri Jrnydetmeklc 1 

,t 

eylemektedirler. , 
Bununla beraber B~rlinln fi\ 

mahfillerinde ~eneraı Tojontıtl 
tidar nievkiinc geJmeslle Uçlii 
tın ruhuna uyğun olan Janon • 
setinin daha mutedil b'r surr 
değil daha §lddctle tatbik ı:dil' 
ğinder. §Üphe edilmemekte \'e ll:, , 
Şarkta.ki vnziyctin inkişafı el 
ile takip edilm~kt.edir. 

• "" .. c 
lA:llJdra, 18 (A. A. ) - B. a. r 
Jş.pon harbiye nazµ-ı ııııt 

TOJOllun askcrl bir kabine k\l~ 
ğa çalı§mast dikkatle ta..ldp ~ 
mekte ve Vıışingtonda buna 
ylik 'b'r ehemmiyet veriJmekt~ 
Bütün Amerikan gaıete)~rl JIJ~ 
ya He Aı;1erika aras:71da harp "' 
lamak üzere bulunduğunµ >~ 
yorlar. Maam&fih r~i r.1&?1 
rpütalea be~·anır.dan ~ekini) oı l, 
Amcrik$rı bfınrfy~ nezareti pof:.., 
tclti Amerikan ticaret vapurl•J"I"'., 
iost Ji~anlş.ra rjt.me l~ri ic:iıı f
t• c rn'li9tir. 

Ruzveıt dUn gtee rp1ü1a:ı.irterl l 
le uzun müddet görİj§mQ~pr. f 
merikan bahriye nuırı. ~ 
ıl-hille ıiode b ütün nılldafM td 

birin in almdıt1 ıve ih~riıaarf ıJ' 
t~av:ll7.ıe klµ'§r ha.ıır buJµ,ıu1' 
nu beyan etmJıtir. "' ı-1 

General T ojo yent kabineyi ~ 
kil ılle m~lken Japon tıa1t f 
g~ael kurmayı mühim bir ;rJI 
a~detmi§tlr, . " . ~ 

Ofa\ a ; 18 ( A. A.) - Mie•er ,ı 
kenzi ~in' Japan kablntıiom ,.J. 
ı undan sonra uzaqark vaziy,tl ~ 
hasıl olan buhranr kaplne uııl" 
uzun uzar}Jya tetkik evlemistl'·. 
Mii~ahit!Pr .vazh·ctj~ ciddi c 

;;u ıpiitaleasmdadırJar, ~· 
Vaııcouver Umanı l\'e f nl'il f. 

lunbiya.sı do)ayıslyle büyük o~' 
rıtis buhranına katılmak tehlil<~~ 
de bulunan l{anada. Londra ~·t 
f!ing1or'ıı. t1m itilaf }lal nde tı• 

Ç"kı:ı.! ~ j.ınsının bildirdi~ e göre :et edecektir. 
Çin ı:ıtatarı g çcn pa;..ır gllntl Sh:hpa Kar.adadaki Japon teh::ııt1sl'f11 
thoyu istirdat ettikten s9nra Ş~n~şQ· 1Vancouver J·.mamnll rJen bjt , 
'n ıı;.rm ler \"t' burada cl!re)·an eoen pno · JJe 1 k "1 · e O"' • . ,,, gemıs meıp t: et erın , 
şldcle.lı sok~k muhtr,.l)el{lrt _e.GDııııım. mtği dijfijnıjUlıJerj ,.P;;.t~Jlt:'l:ır 
d~ cıu-.manıı oğ:r zayıat verdırınıı er .. 

1 
Clir. Japon kolonisi 2~ O~') ıı· .ı ~ 

d.r. · 1 ıfar tah:,ıin edilme' trı:ı;~. :r.uıı·' 
Çinliler hıırdRn .$0DrR Pek!n .. Herı· j "itır."'r veya ikamet etmek ltl;,ıt 

lccu (lıımlryQlU uzunluğunqa cenup f 

1 
hırı .JAponyanın Kanad$ Jıfl.lc~ t 

roşlarmdn dııha milşait me,•zllere r;e. !.<! nivetlerirtl ;:fÖ~terc:cck plt de 
kllmlfltrdlr, olacnktrr. 



ı ı;· k _e me1 

lonıar1i1da H e r k e s ü ç ü ne ü n e ~ i işçi 
o ı m a y ·3 ç a 1 f ş m a m a l ı d ır ha nikah memurluğundan 

çıkarken ayrılmışlar · 
, · aldattı, hAkim bey ustabaşıyım 1 

'8rek kızı rnla nikAhtand1. gılı t 
halbuki anıeie imiş 

D ÜNYADA, ha)'<ltlarını falıfQr~k 
luıuuu:uıları c>e çalııma torzlorı· 

na göre • olabileceklerini üç· maddede 
toplayabiliriz: 

I - Kendilerinden beklenen İ§İn dalıa 
cıı;ını yapanlar, foınlar istikbal namına bir 
ümit beBliyemezlcr. Çiinkü bütü;, .'urptttla" 
rmı kiit;iik ıii.crctler alar.ak gcr;irirler. 

ralı ytıpanlar, bunlar ilerlerler ; fakat en 
yüRseJı mevkilere varamazlar. "8elki dal" 
ma, bir amirin idaresi -a(tmda k<ilır!ar ve 
ikinci lerececle bir rol alırlar. 'Bir amir ve 
ya bir lider olmalarına imkan yoktur. 

3 - Kendinden istenen işten fazlasını 
5ıapanlar, bar• geçmeye namzet ol.-rnlar
i a bunlardı r. 

ttta • 
lıır mahkeme:slnln l<spısı 1 pa.c nıuıeı;1dır . .Naıl fı;terBE' •. kızııu öyle 
~ t it &'Ütil)Uldllr~ kopnıuştu. 1-:"klp Ç<!v!rıı-·etr. 
it 'dın ve bfr kaç erltck Şl:ndl ben ka rımm o::Jama gelmeal
t.:ıı""-lt, karrılıkh baı!r•ıııp nı ısUyor!lm. ;.·ıkihlı J.-nnm <::e,"fI mi 

' ' c~n :i<:reye lı:ttrSffJ.1 pra~·a gt:;tt.\rO 
4-ııı ~ıı zaten Mylesln. Bu rUm. 

~ 0t -:: •. ~aea, ben diyeyim, - 9',lr8i'lna Ol?. ksr:~fimRy•z. il'zim 
'~ ttın a:ıı·~nuz, i~a· v~ .do.lanc!ıncılık. 

"1ttı ltain. sen onu, kızım .- Ama asıl .dolın:dırıcı oa:ar. 
l'l t1or. - Bai<all.uı. flll""d anır.·:acaBız. Ç8. 

~lletı onu kUıihınta nntat. gırm pbltlcr!. 
tını eHne almı ııın, c:ekip Şahltl,.rOen bir kı~mı. ana lt.ızın, blr 

•ııa .... _ 
~>' • -t\ma sardı~ınız bu 
illi .;rrrıu,, gıb1 ~1't.:1i b\r de 

''lıic ~Orriun? 
t liluı:,."r bin gUçlUkle a. 
,~ kendıteriRi mahkemey• 

hrc lıJ ~ a b!r kaduıla kızı do. 
lirı • Orta yaolı bir adam da 

--e ge~ıp l)turd•ılar. F•kat 
~oa Qei<ll\'e:ı fAtı.tıerJe 

• .. _ ••rıua devam ed•vor-
"'t•t -
~ 

1 
blkJın Re~ıt Amırant 

~ erını derb.aı ıu•tm du \' 
l1t l'llveı e bıı tadı. 
~ •uçıunun blh. ··m va. 

>'arca kadmm y:mındak1 
~u ile kan koca oldu~ 

,,, .. 
tıa Ay,-ye llOZ verHek: 
, 'll.t bekayım, dedi. Da. 
~ .. 
,;- bey, ah, ne alz ııorun 

lr~nı. .Araya dQnynnm 
rı.i-:Ydu. Yok: 

lld .. '--
\; ~~ lira kazanır bir 
~ ·~ fÖylc 3·a.,ntaca. 
~ t.ıcağım. )µsyıe ev dU 
ııt ev dllzeoettm. dedi. 
~~met böyleyml§, ded!k, 
~ :ldık, klğttlar asıldı S lattcthlarını yaptrk. 

ltteın11rlugundan ~kar · 
'~laeak bu herif, hemen 

--._il tuttu: 

.:katım. art:k kanmem 
Ya gtd~etf z, dedı. 

'-· · hanı düfUn yapacak-

kısmı da Ahmedln lc!ı.!n.de lfııde ,·er · 
dıler. Fakat bu mU~ôet ur!m<ln ht>r 
11<1 tıırnf da ~'hı~tcrıı> roı!lnR~:ı..n c:. 
:r."ı..ten \'e ~aıcnd:ıkı sınwnl glll ı lr ~ 
me!ctcn ;en kıı'nııyorlardıl. Nt>L!cede 
ır.:ıhkcm.?. blTkaç ~:ı'11.11n gelm~ Ji~lıı _ 
den dutıı,rna~·ı ib~~l\:ı bır gtlne bı 
mktı. 

Ahm~~. mahkem"lkn çrnıır"k n a • 
na kızın .ıı.rk:ıB!ıı.~n: 

- Seni ya!n:ıcı, seni dolandıncı, 

bl1.i a dnu.n. ya!,tl'ı : Bal< s:ına n~ltt 
)-npaca~rz, Jl"Öıilrrun! dl'm,,ıerlne ~::ır. 

ıtt c:.n,fmdakııcı ~' elın·;nı :ırıı •ıık: 

- Ah, a!1, C:irorö.u A1'a~ ·.ı.:nseyi 
bcnlnı \'&%.i)·etiın" 4il.f(lrrr.e• n 

Ben fU anda et:\' i ~r .sJam. E\'I: 
yım ama. iuıns:z eı.-!i. Na1111 iş a 'lla . 
y;tmaoım, gttU. 

Ş4fr oe g'Jzel dt ısöy:'erıı{f: 
le.alım! y~lı lıil' ,-ıre ıO~am. 

4DLIYI!: MI HAIMIU 

'ne 2Jif9itac" ? 
;,uh•:;rlu;ul:~air - 'ı 

Multllia Ertnfnıl , me.lt'j"tnlıı bütüın 
dlln)'JM!akl ~Di\af~~ iallh \ ı. 
_,. -ı-a talıfp .... • 1 illi . o 'Jıtl 
naüAe .. :n:dmizMr . Onu !ııet .-UeriRdr, 

anımlk ı"'&fl9o'kea gWeaıuıtrır.. Ken. 
&ille bir baru, bir me,'banede rae· 
tan1MAZ.. lüiaze\'l lta) .. .ta11a nüweel kL 
tUpJaau~- lıhlltte-ttf dWeNlıen ti • 
~-.tro yh"Dli p:ı.ıeıded, baftahk, en 
be,' ci'•Uik tt"'mtıt>a ınoomualan 41ahm 
eUnla a.ıt...-.ır. 

i.1 ıhıln Erhlnıl, ti~at.1-omuı.da her 
;)"t•nl ft"tt)ıwıları tatbik lçln yılmar. 

bir Himle ''.t' inüo41t• tf'\lk.H oed~a ma.. 
n llere mzan da •·WAHaJı : .... ye lald • 
detleaerdl. bllgf 11e P"8t tefen-ukua. 
da.ıı .e.nılp. diı.tator >·u.--µJupaı ~ 
ar.ıı. ı l"'.ı otd<inP beril.ine •'Bt•hey na • 
ct.ıı : .. dl~ t• ha~·J,ır~ ~okulda .) llr ü • 
3or. Ben Şahs.'ln, IJwııll't temsilinde, 
'fal:il \ rtenl<'ll o lsun, dlğt>r arthdlert· 

aliL.i "'llMll· tıN11-ıllln umumunu GllGll, • 
pe?; :ruı:rnffııl< h•:ı•um. ( p;,erı mullte. 
IU !lefrrl~r garbın büyüt' 5ehirlerJnde 
glir• .. :iııtüm.) Herhalde, tlyatıunuz, 

dlğ••r birçok mllll nıtie9eıael~rtnalz • 
~n. bu a..Ua ınatbuııtmaı&dJip ~k i.. 
ı.ırl gitmbtlr. tııNtJa. kabul ~il. 

VA·r-"i.ı (Akfam) 

.!\taamafih babama kafa tut. 
ma'; da lıi~ bir zaman ıtkhmd~n 
!.!••mcz. 
ru~ün ı~tanbula ~itır:ck niye. 

tmoe ~ı>~ilim. Anncrr.i boş yere 
FLıphcve dü~ünnemek iı::in. ra
• 1atsızuk r>ehane edecek OC:am· 
a"n bilt d.~ar1ya çıkmın·acaj·rm. 

3cıfi :krar ~eldi: 
- Sütünüzü ~etirdim. kü~ük 

ı;ıınım ! i)emin eövlemcyc unu~ 
tum ga.ii;,a. Bey b.;:.banı:ı: "Leyla 
1 tanb~la inerse, bana mutlaka 
uğrac:ın .. , dedi. 

- Benim bu~ün lstanbula 
l!e~rnefe defil. odanıda.n dlf}a.rı. 
va cıkmab rile niyetim yok. 
VCcudumda bir kırı:..hk v;.r,, 
Af;-;ama kadar :vatacağmı . 
-Ya m il!la.ftr v,elirse ? 
- Ba11a ne? ~ız evde eteği! 

rnısıni&? Kar!}tln.rsınız.. Mutiaka 

2 K ''l - d . . - en.-:aı erm en ıctencn ı~i tam o!a· Uçi:ttcü sınıf i§!;İ olm amaya çalı~ınız . 

Şa r k cep hesin de 
Hava muvazenesinin umumi 

nıa.~ıza,· .. ası nedir ? 
~ovyet _ ı lmo.n muhasamatı baş • 

:adıJ: ?. man Mr Ut! tara! lııı.\•acılı· 
gının de,· rak.:ıınlarla çarpıf18!:1\gı Lah. 
mlo t'ailıyordu. Sovyct Hur.:ı a tan·n • 
rec:lliğınln ylrm!. ylrDll tıcş bin ara ~ 
sındakı bir ıne\•cutla ~u d~e ba~ladığı· 
nı gö&teren rakamLr hiç de ~·anlı_ş 

tut~ln•u11 bir hc-ı;ap C:c[.ildi .. ı::unıı knr. 

şı"ık harbin ba,ında kırk bin mevcuc-

lu b r hıl\'11 te5ekkU1Unc ve iki yüz bln ı 

kış.ilk bir yedek eleman knilroauna 
m;ıli:: olan mlb\•er tıa\•acıhjının §ark 
ccpheRlnde on bine. ye.kın bir kuvve.t_ 
le tounıze geçebileceği ~anan~! kuv· 
vc.tııydi. 

llu ,sayı !ar"kınr tayyare evsafının 

değişik .olmasllc telMi etmek pelc de 
mUmf\ü:ı ı;örllnmUyordu. So\':yct tay. 

toprakları genlJllğince mihver kuv .. 
vetlerlnln iStcr taarruzi, ı..ster teda,. 
tUI mahiyette bir hattı lıarcket taki -
binde scr~st oldul<lnrmı ve Sovyet 
tayyarecillğlnin de buna göre :ı·e ha_ 
srm harckeUerlne uyarak kendinJ 
mUdafaayn mecbur l>alması demek • 
u .. 

~~~~!!!!!!!!!!!~~!!!!!:!!!!!!!!!:!...--~:!' yarec.liginin A1man Uıyya:reler!ne na.. 

Gelen ve blrib!ri ardmca kabaran 
ral<amlara nazaran şark cephe81nln 
ikinci ao>·ı "rtalarında. Sovyet tayyare 
zayiatı (9700) oldu :ve blllldan aonra 
da karalardaki harekAtm mihver le. 
hinde 1nktııafa ba§ladığt göze çarptı .. 
Son bir tebliğ Sovyet Ruaya tayyare· 
cllijinln (11000) de.n tazla zayiat wr,. 
miş bulunautunu anlatmaktadır. Bu 
arada mihver zayiatmm da pek,dtl§Uk 
olmadıtı muha.kkaktrr. 

zıı..ran daha aftr a'ksak malzemeden 
ve daha u sayıda ttlfeklerı. mUcer.. 
hez vaeıtalarS]an ibaret olduğu mu • 
hakkaktı. Fakat ne de olsa aradaki 
on binlerle ifade edilen miktarı ııe 

I yaramaz bir .halde b:ıltaıama~ kolay 
I C.:ell"ıldl. Belki Sovyet tayyareciliği bir 

hlk!mlyet 'kunnalc iddiuma pıuvaf .. 

ı 
!ıılt ol.ı.nuyaca.ktı. Ve böyle ı;ayı iarlu. 
ile bir cephede hava hlklmlyetl kur,. 
manın gilç!Uğil .Man.1 üzerinde Alman 
lıa vacılarile, İngiliz tayyarecileri a -

l
ı nısmdııkl mücadelelerle meyd1.11a cık 
mı§ bulunu;yordu. F.a.ltat, korkuJu ril. 
ya görmektense, uyanık !.almanın 
daha hayırlı olacıı,fmı dU,Unen mlhftr 
lıavacılıtt nk taarruzunu lıa.vadaa ve 
binlerce tayyarenin elblrllgUe Sovyet 
meydanlarına ve J:ıava tes!utma kar. 
şı yııptı. Ve işte So~·yet havacılığı ilk 

Yeni çıktı 
1 

darbeyi bu Uk hafta urfmda yedi. 

So'lfyet tayyarecn!ğinin ilk haftalar 
zarfında <t700 sayıdaki kayıbı mlhve,. 
rtn baskın işinde muvaffak olduğunu 
göstermektedir. Bu rakam ic;tn biraz 

SoTyet RU9)'aya demokraaileriıı yar 
dım kararlan ve ıraaaJerli olmuma 
rağmen fimdlye ~adar Uç tııoıuk bir 
grup Lenlngrad mUdafaasmda va.zı. 

fe almıı ve bir mlktar dört motörıtı 
l>Ombardıman tayyaresi de Moskova. 
Y'1- V&J'1111f tıulunmaktadu', Ba plen 
.yardım mlktal"larmm SoTyet zaylatmı 
bpatara.k, havacdıfm -bir blkmma 
hamlesi yapmasma. velllle teşkll ede -
oek mahiyette olmadığı meydandadır. 
ÇQnkU on bini geçen kaybın blrkaç' 
yzUle tela.tim 1.mk6.nmzdır. 

Buna mukabil mihverin bu ookta .. 
dan da bir avantajı var4ır. ÇilnkU, !t. 
talyan, Rumen, lılacar vıe Fbı t&yya. 
reelleri de Alman havaCUJ#ile yanya· 
nadırlar ve :tıu •on gllnlerde de ayn_ 
ca İspanyol havacılığı plmi:Ur. Bu 
hnvactlıklar ayrı ayrı blrer kryınet ı.. 

tade umueıer bile heyet! wnumı,..ı. 
le bir topluluktur ve cepheler boyun· 
ca tAll işleri ba§ararak esas kuvvet_ 
le•in serbest kaımalarmı ve hava hA... 
klmiyetlnln mutlak 111.zumuna kanaat 
getlrlten muıtakalarmda kullanılma -
larını temin ederler ... 

ilılle yl z Kafkas 
romanı 

Çünkü 
"Bir Kafkas Romanı., do~rudnn 
doğ"ruya GUreUceden tercüme 

edilmişt!r 

•• 
B!r Kafkas romanı, Kn!kns ıııı' •• 

nın, Kııfkas ırkının romanıdır 

Fiyatı: tO imru, 

Sat13 yeri: Vakıt Kitabevi 

beni görmek isteyen bir arkadn. 
şım gelirse, o zaman iş cle~işir. 
C'ıelir, h aber verirsin. Maamatih 
beni arayacaklar bellidir,, Muh. 
sın Turgud ~~anın kızı .. .Neri
man.. P{'rihan.. Bunlardan ha • 
ka kim geli~. evde yokum . 

Sofi manalı bir r,ülüşle sordu: 
- Ya lf fet Melih bey ge_ 

lirse .. ?! 
Kendimi güç tuttum: 

- Böyle bir kimse tanımJ\'O
rum .. 

Sofi ağzını bir karış açarak: 
- Aman küçük hanım, nasıl 

tammı)·orsW1uz? dedi _ geçen_ 
!erde hep beraber Fenerbahçcyc 
gitmemiş miydiniz?! 
· - Evet. Gitmiştik. Fakat. o 
adam benim ahbabım değil .. Neı. 
rimanın kayınıdır, Bundan bana 
ne-?! 

mUbaJAğalı !dı.'llasını ileri eUrenler yok 
değildi. Ancak Polonyadaki hava ba.8-
kınlarıııın bir iki gUn zarfında 2500: 
30!10 tayya n•lik Polonya havacılığını 

ve .Avrupanın gözde bir bava u.ııayti. 
nl hıı palayarak işe yaramaz bir hale 
getirmiş bulundukları da görillen hl. 
dlselerdendl. Böyle bir bukuaın Sov,. 
ye~ Rusyada tekrarlaDJD&ml§ olması· 
nı ldd!n edemeyiz .. 'Nitekim mnteaklp 
tebliğlere gö:-c bu zayil\l Uatesı mwı.. 
tazam ~abarmaıar g!Saterml.§ l'e Sov. 
yctlerın de ltlrnf ettikleri gUıi, rark 
ccpbeslnln ha:va kontrolll mlh\•er tay,. 
rnrcell!ğl eline geçmiştir. Hava kon. 
tro:Untin Almanlar eline g-eçmı, bu • 
Junmn~ı. cephe tıoyunca, ve Sovyet • 

'BuJilD artık IJ&rk cephesinde hava 
muvazenesinin umumt manzaram az 
çok kendini g!Sııtermtş vaziyette ve 
mihverin leblnde olmaktadır. 

A.ŞARKLI 

- Sı7.i <:wk seviyormuş da .. 
~Ut fınc:am hi<ldctimdl)n bir

denhiıc denildi: 
Ifa:rdi. sinirll!rimi oynatma 

benim. P.cn bö}•ie bir adaİn tını. 
mıvorum. Bugün ~sızım .. 
OJ~md:ın dışarıya çıkmayaca. 
,11 l. lştc o karlar 

l".,n-:limi l:anapeve attım: 
- Bu n~ küstahlık! Ufet Me

Hh bcv beni çok seviyormuş, 
I l"o'e su alavlara bakın Acaba 
İffet .1clihi ar.nem ~ün için 
kö~k!' rni d~n·et etti? işte, zihni
mi nlt;ist eden bir 1~üphc. 

Kendi k:.-ndime söyl~ndim. A. 
eaba ı:a i>a mı gör;nek üzere b 
tun bula in..c:em ı!ıi? 

~ 

Ö~leden sonra • Sa.at bir bu. 
ç:ık. 

(,iyindim .. Anneme ~örünm~
den evden çıktım. 

Sofi arkamdan koRtu: 
- 1st-':'lbula mı iııhor<=urmz. 

kiınii '< h!lnım.? 
- Ewt. Sincmara f{tdivorum. 
! tanbula mı, yoku Kadıkö. 

) ür::? mi gitti~imi söyllyemedim. 
,:-u l:1 '-'li bıraktım. · 

h~J.:;yona doğru gidlyonım . 
Nereye gide~;?i:nl bf'!l de bil. 

mh·orum 
Bahıma ~tmek niyet inde d~ 

ğilinı. l\Tftnasız Ci~iitlerle kafamı 
~i i • .:c<?k olan babamı da belki 

kırabilirim endişesiyle düşüne 
düşiinc ista~yona gelmişim. 

Arabaların durduğu yerde 
mektep arkadaşlarımdan Peri
hana rastladım . 

- Ne:eye gidiyorsun, Leyll? 
- fstanbula inmek niyeti)ld-. 

vim 
' _:. Bugün misafiriniz ~leoek,. 
Ser. lstanbula iniyorsun.. Çok 
garip! 

Ben de aynı hayretle Perihana 
baktım: 

- Misafirimiz mi gelecek?! 
: - Öyle ya. Bugün İffet Melih 
bcv f.:eleoek si7.e. Böyle ince, 
hassas bir genci bırakıp nereye 
gidiyorsun? Yoksa bir ;maz.ereti 
cıktı da telefonla ~elemiyeceiini 
mi siMedi?! 
Şa kınlığım gittikçe artıyordu. 
- P.el'.ib.~n! Sen neler söylü

yorsun? dedim _ benim bir sey. 
den ihaberiın yok. 

Perihan müstehzi bir kahkaha 
attı: 

- Ne tuhaf bir anlamamazlık 
Doğrusu şa.ştım bu ise.. · 

- Ben de senin gibi şaştım 
ama.. Sen bunlan nereden bili_ 
yorsun? 

- Annem söyledi, a Leyl~cı. 
ihm ! Neden benden saklayor
sun; Kıc:mctini elinden alar~k 
değilim vn. Ben de yakmda Nn
im Kemal ile nişanla.nrrorum. 

Fıkra 
::m:mı:::J:: 

Gene f.jairlCJ·, '°erek mtineldi:t411'r1n 
cercksc balkın (it d :ı1*ri Claimi : -
lu.> ıııe\'ZUudur. hlünek'ıd@.er ncı lllOZ 

lcrl, hail. <lu® tı.1k0ntiilm Do bu 
z:ıvııllılnra ctmedlglıııl bırakmaz; 
r\lluJı, ıııofrasrııda onlıu-a .>emeıt \ıt. 

ad ttlğl ihal , berltes bu baytil• ~ -
.>afetten \"e onl:ırm iç ıllemlerlnil n 

habersiz da\ mınr, hele mlz.nh sa -
:ıel<'IC'rl m:ınzumeleıini olt:ıd:ı .>em 
olarolt ı. ll:ınır d•ırurl:ır, 

Bu hal ~ alnız tıizdc t:e,-il, galiba 
dlln~-:ının her tar'1fr.nd:ı büyle ... ı, • 
rrkf"t 'enin ı,ı tlr~old:lrı ~"'Bkııyı 

lmptırmı~ or, zarif, nlüttclerle basım. 
lannı yete nn~stnl bll'yorb.r. Ab
dulhal. llAmt:ılıı, nı.ı rı .> enl!iğir~ Jmr 
ııı krıı:ll:ılnl tcn •• ld of.~nlere ,-erdiği 
ce\ npl .r m · Iı.ırdur. Fıtltnt bıı mJ.. 
rıel•lddlentoo bazıları da h:ı.ldlratcm 
hinoğlu hindir. l\IC't'.c'l.l nualo Uc G .. 
prl ıu".ısmda ger~ıı n konu~m:ı• :ı 1 
b:ılrnın: ; 

Şlllr nu:ılo bir ziya rette ruısıı.sd 
) eni ~lrleıinden birini a'<WUA) a blı.,: 
lallllJj, Bunu dnynn Şapcl h"mr;ı 

tenkld edlnct', nu. lo! - Aifoo •n;l· 
nlz b:ı3 ruUnckldd, d<'~; ı;:ır .. 
hOtikl'n hlçt<.• tenkide nıuırtedlr d" .. 
ğllslıılz! 

Şapelin J!ıf n!tmda kalat'"ak bir a
dam olm:ı.dığı u ce\'abmdıut anla • 
şılıyor: 

- Doğru ııö31U3orsu.nuz bay 
fakat lirkrinbJc sarhoş olduğunuz 
luular lılC:blr :znnıan sartıo, olmıyo.. 
rum. 

Salih 7'..ekiııln 

Müdafaa 
Us....._ '* Jtf olduğu fCin her 

berin gen!; kalfasına f raş olan a
dam bir aralık: 

- Evlit, dedi, ba"'ka bir nsto. 
ran Yar mı? 

Usta at.ıldı: 
- Nit1n sordunuz efenc1im? 

Kendinli müdııftıa. edC'ceğim 

Uzun ve kıaa 
- l'olis 8enl na ıJ oldu da ya. 

bladı? 

- Bıı.eaklanmm ~ok kısa olu. 
undan. 

- Suçun nef 
- Ellerimin munlağu. 

eanla ı;lkıııtı pekmez ml51n ~ 
- Yok canım! Sdwatıyı: ~kecıek e. 

lan ben cıetmm ! Oktı)-.cıaldar. 

Hem sen kolle.ideyken bu kadar 
kıskanç değildin .. Ne oidu sana 
şimdi? Evlenmenin lafını bıle 
!13'klayorsun ! 

Perihan bunları söylerken bü. 
tUn dünya başımda dönüyor gi. 
hiydi. örle sersemlemiş, öyle a.. 
fallamişhm ki .• 

- Blna bak, Perihan! dedim -
ben bugün Jstanbula gidiyor. 
dum. fakat, sen bana bir ço~ 
havadis verdin .. D:ıha dilinin al. 
tında kimbilir neler vardır.! E. 
ier vaktin rnQsaitse, ben lst.an
bula inmekten sarfınazar ediyo
rum. Oturahm da geniş geniş 
konusalım. 

1 
- Halı ı;öyle yola gel bakayım 

kafir! Seni yolundan ~evirdim 
ra. Haydi !';imdi bize gidelim, 
Annem, teyzem hepsi lınanbuld 
gitiler. Ancak aksam~ dönecet.
ler .. Baş ba1 a verir konuşuruz. 

- Pekala. Haydi gidelim. 
- Biıaz dur. Ben buraya ga. 

zcte almağa çıkmıştım. 
Gazetecinin önüne doğru )'Ü. 

rüdü, Bir mecmua aldı. 
Yanı.na döndü .. Koluma girdi. 
- Ba§ka bir i§im yok. Haydi 

yürüyelim. 
Perihan cok samimi bir kudır. 

Onu mektepte de <;ek severdim. 
lki yıldır yazlı kır-;lı burada otu
ruyorlar. 

fDevamı 1.'ar > 



\ 

-

:.. evıren: MUZAFFER F..SEN 
ile sabah, öğle ve ar .şaf11 

Pointer kunduralarının u ı ne çıkarmıştır. Sonra telgra· 
cuna basarak bir parça dü · 1 f ı r.a aldığım cevaba bakmız 
şünaü, sonra birdenbire lrn· Mister Davidson İzmir kı· 
yumcuya sordu: yılarmda bulunan heykeli sa· 

ı Bo ıropona ekloaenııs cö•clertleoett 
\:e~ UAnlan la Son 0.k1kMla iM'> 
rurz ac!frMll'!'Ot"k'1:1r. c.ıen- cekllO 
(ÖDdP.reti okuyuCOIArm cnab.faT kal. 

mak Uır~re tarUı IMtr•lerbaJ blldlrm& 
lerl U~uın.) 

Evlanme tehlifleri 

Her yemekten sonra ~de llç defa muntazaman 
dl!JICrbıfzt fn!;alaymız 

- Madam Ozakanm son tın almasına dair Japonyalı • Boy 1,63, yaş ıs ve . bu sene Ga 
zamanlarda koleksıyonları • kadına yazdığı telgrafın ce· ıatasaray ıtses!nl bitirmiş iki kardeş 

5 

Pointer kuyumcuya Mister nm sigorta bedelini arttmp ..,-. hını okudu. Madam Oza• 17 ve 20 yaşlıırmda tkt kız kardeş ve· 
Havk n bı·r fotoar"f n ··s f b b d b• ·· dd ya baııka kızlarla evlenmek testemck • Lisenin 9 uncu aımtma devam ~ ı • Şekerd~ 1 u ... 1 1 go • arttırmadığını öğrenemez r.11 

1 
<a u cev.a ın a ır mu et " r 

t · d F l t M" , D tedirler. Güzel olmaları şarttır. (Kar. den bir genç, öğleden •onr& saat 1,80 1 B. Mmtafa ve 
erıyor u. r. ta ısıer a- siniz? Egv er Japonyalı kadın 1 i~=,, eski eser alamıyacağını -'d b . d deşler) remzine müracaat. dan 6 ya kadar husust veya resmi bir Ç 1 K O l AT C E 
vı sonun u resmı tanıma ı- bu eseri almışsa muhakkah ';ildiriyor, bu müddetin mu· milossesede çalı§mak il!temektedlr. 
ğını görünce çok üzüldü. Ku koleksiyonlarının sigor· .. a be· .• ,.., ~kat ve yeniden koleksi - I Ş Ve işçi arıyanlar: • (Menekşe 86) remzrne muracaat. uıoa ile bamlad:fı nefti~ 

t d - b d l · 1 · - * Yüksek iktisat ve ticaret mekte d ta kt yumcu amma ıgı u a a • delini pek c.ok arttırmıştır. ''>n arını zenr.ın e~tırme~e * 18 yaşın a, or me ep mezunu ık ~ekerlerlnlz.tn mfiN 

f .... f .. d"k bln!n lklncı sınıfında okuyan, muba. bl · ktadır (Hesap ve 1 · mın otogra mı gor u ten Davidson bu fikri beP.eı. ..._Jıvacağı tarihi tel!?r.:-fla r genç ış arama . .rşrlfinlzt bekliyor. 
d. d' v• f"k . t dd"t - - ld . . ·ı~ scberlen anlayan ve Cramnzcayı iyi bl, cebir işlerinden anlar (Mu. ta. Ya) tıtanbul Babçek•P' 

sonra e ın ıgı ı rı ere u di: I k,.,.ndisine bi irecegv ını ı ave ıen bır ,...en", herhangi bir mUessesede 
d 

"' " remzine mUracaat. 
etme en söylemişti: _ Vallahi çok güzel bir .-.divordu. öğledı'm sonra çalııiffi~k lstemelttedlr. • B!r karı . kocanın yanında ha.lif 

- Garip bir siması var bu düşiin<'P.. Davirlson ııaşkın şaşkın ba· rB. 16.ı remzine mUracaat. ev işıerini görebilecek 17. 25 yaşıa~n .. 
adamın. Eğer kendisini tanı - Sonra aklıma başka biı ~m! sallıyordu: • Ticaret lisesinden pek iyi derece da b!r bayana ihtiyaç vardır. (Mes .. 

1 d b 
"t · 1 ıle mezun oıan ve halihazırda yUksek ti t 

mış o sny ım u çeşı ış er • s_ey de geldi. Bu kadına alel- - Bu telnraf madam Oza· tek II) remzıno m racaa . 
d 

. ti k il -. iktisat ve ticaret mektebinin ikinc. • Alaturka ve alafranga nefi.s ye-
c memnunıye e u anır • ade zamanlarda reddedemi '•anın on sekiz. evliva heyke- sınıfında bulunan, tlcarI bllrr!lerln k~ 

d V k b d h. ·· 0 meklcr pişiren 45 yaşmda bir bayıı.n 
ım. a ıa u a amı ıç gor yecefji güzel bir eser satma.!{! lini satın aldıŞhm gösteriyor. fesi ile mUcehhez bir senç, rcsmı ve. iş aramaktadır. Taşraya da gldcblllr. 

medim; yalnız !ıenim onu teklif etseniz ... eğer bunu a?- Fakat takip et'ı:iğiniz bu a . ya hususi müesseselerde öğleden sonra Pangattı Hatasktır sazı cadde.si 57 nu 
görmemis olmem, onun böy. mıyacak olursa Budanın en rlnm Japonyalıyı nereden ta çaır:mak üzere ıız bir Ucretıe lş ara. mar:ıda kapıcıya müracaat. 
1 • 1 } "' d - ~ maktadır. (İktisat vo ticaret 96) rem 
e ış ere ugraşma ıgı mana- sek" .. evliyasını satın alm'\1 !'l:vor. zıne muracaııt. • ünivers~te fen fakUtteslntn riya. 
sına gelmez. için büyük bir pl'.ra sarf etti· Pointer fikrini söyledi: f' Krsa zamanclıı ehven Ucrctıe ec. zlyc • Fizlk kısmına devam eden bir 

S' .. l" im talebe, öğleden sonraları riyaziye ders 
ıze şurasını soy ıyey . ği neticesine varamaz mıyız? - Eg"' er bu mücevher O - 'lebl dil öğrenmek, Ucnr1 mektup yaz, 

Senenin Noelden eVVf'l gelen B d .. ı l . r·k· ıırmak ve ltalyancn, fran.sızca, al !eri vereblllr. Kadıköy Sıvastopol so· 
- u a guze nr ı ır. zakava satılmışsa çok yakın kak ı numarada. Vahaka. ll\llracaat. 

bu mevsimi bu ÇCŞİ'.: alıs ve' S' d" d o k b" ~ } ın-ınca ve bulgarca tPrCUroc yaptır, 
- • .. ım ı ma am za aya ır bı"r zamanda satılml'" o n-a· • Yeni a.-ııacak otan blr clbi8e bo. • • 1 ' · · k f b" !' rnak istlyenleıin (dll mUtchaıısısıı " 

HU&eyiD eliyle (K. Stzere) 
• Desinatör ve k\.maf dO 

k!neleri ustuı bir bay iş 
dır. {R. Deıılnat6:-~ remzıııe 

* Lise mezunu btr geııç. 
bir mUesse~de, çalışmak ~ 
maktadır. Orte. ve lise tale ıf 
tematlk dersi veretımrt. 
remzine mUu.caat. d 

* 194-0,.19U den; )-ılı• e~.ıı 
sı bitirme i:ntlbanında lJ<IP"' 
olr genç, tahslillo mUtcııallP 
ııır iş aramahtadır. (S.S.1 
müracaat. rış ış crı ıçın ço ena ır za· telgraf çekerek lzmirde bulu lıdır. Zira cini parcasmın ke· •r"l'Jı.lne mllracııatıarı. yama ve temizleme mağazasına siptı. 

mandır. Bu mevsimde bu de~ nan mercan üzerine kabart - nc.rt bu k rıf.hn çok vakın ol * 17 yaıımda, ortamektt'p, mezu.'lu ri1 kabuı edecek ve tesllm edecek 20 • Ortamek.tep mczı:r.u, 
ğerde bir eseri alabilecek rna bir grek kabartma hey . ı duğunu gösteriyor. Mütehas· oıı genç, bilhassa öğrenmek nıaksa il~ 30 yaşları arasında. bir hayan !s- 11e mUteahh!t yanında -; 
dört koleksiyoncu 11ulunabi • k l' · 1 kl"f clile bir ticarethanede çatışmak ls~ t'(lnmektedir. TUrltçe, rumca ve fran ı;enç öğlede::ı sonra çalı§ ~ 

e ını satın a masını te 1 e· sısm fikrine göre kopyesini,, sızcn bilmesi aArttır. Bu isten anla - olr i• aramı\\ttadır. (W .s:o 
l• d · z mekted!r. Muhasebeden anlar ve d:ık. " ,,... ~ .,, 
ır. eceğım. ira madam Oza• vapıl.-11 u1 ancak üç av olmu'"· ~·an tercih ··dillr. Beyo"lu yenl"ar•ı ıta) remzine mUracaa\. 

Y l l l ~'- d .., lllo bilir. (316) remzine mUracaat. ., " t> " .., 
- ani Noc i e a ö.Ka ar ka aynı zamanda güzel bir t•ır. On sekı"z evliva hevkeE· .. uıtıaba sokağı No. 2t e mUracaat. • Ticaret llııefinm aoıı • 

1 d 
' • On yed! yaı.ımd& ortamektebı: ., b'ı 

olmıyan koleksiyoncu ar e· mercan koleksiyonuna sahir~ nin ilktesrinin yirmi birinci .kınc! smıımı blUrmt.: daktilo kur 1 • Ticaret mektebinin aon sınıfında vaşında bir genı;, mu!:ıase, 
mek istiyorsunuz değil mi? tir. Bir saat sonra buraya tek l"Yi1n;1 ):-P~ı:"r111 ... 1;~;"i 7Annedi ıı;ndan me~ Y<I noter dalresıneE okuyan bir genç öğleden sonraları, tL rat hesap ve daktllo iyi 

Şu halde bu koleksiyoncula• 1 k I Aı f d b J oe• ny staj o"'örm"" b1r "~nç daktilc car1 blr mUesscsede çall§mak istemek ca.rethanede veya 'Jir 
111 

rar ge me uı: un a u unur vonız. Mücevheri bulanlar y "fi .. bir ucretıe ç&IJ§mal.t ~'-.. }'" h t d B • J ... b l veya yazıcı otanı!t çall:mak l.stemek. tedlr. '(Ticaretıl) remzine mUracaat. ..-rm ınus uman, ya u a u • sanız sıze a acagım cev.a ı '"''" """ıo;ıl ,.ekim~ s~•~r.~k 3 • cH.D. S2) reuıztne mnraea 
I 1. B :edlr. (5. 126) rcmz!.ne u;;üracaat. • r:ır Üniversite tal<ıbesl bilhassa 

dist olması azımge ır. ana gö~tercb "leceğimi samy"' rını biliyorlarclı herhalde. * YUl™lk iktisat ve ticaret met:. ortamektep talebesine transızca ve • 81 ya.şınd:ı. clddl .e 
öyle geliyor ki budanın on se rum. Maamafih liu cevap " (Dcı·nmı var) .eblne gidecek tyt bir genç, tahsmn: tUrkçe rlyaztyc, !lzlk, klmya, v.s. ders gem;, odacılık, apartmıaD 
kiz evliyasının heykelleri bil• h~kkmd r.:mdiden llir tah _ rap:ıbllmek için, ders saaUeri harlcJ:n.. lerl vermektedir. (Ders) remzine mu. veya ge.;~:ı:çilll:f : 
hassa Budist koleksiyoncula· e ve tatil gUnlerlnde istenildiği ka. racaat. ~oğlu "'" Y apar 

min yapmak mümkündür. o Yüksek lktlsat ve ticaret mekte· raz komisyonunda oda.U 
rı alakadar eder. Zengin Japonyalının bu ka· lSTA.NBUL BELEDiYESi jar çalışmak üzere husus1 mUessese. tupıa mllra":Mt. 

ıerı!e ehven Ucretlo 1.ş aramaktadır b!nin 3 Unctl sınıfına devam eden bir 
Mister Davidson bu müta· bartmayr derhal satın almak - · 1 k • Fran.sı:zc~an ' \llJıııım~ı t (Nurettin) adına. mektupla mUra ı;enç, tlcarl bir mUesııcscde ça ı§ına 11 

leayı tasdik etti: istiyeccğini tahmin ediyo • l ~ıı ,
1

, T t ~ ~ ~ R RO S 1 caatıarı. tsteınelttedlr. (Fikat) remzine mUra.. ~:z~·; g::~::1 (~orc11t0•l 
- Doğru düşünüyorsu • rum. Bu da zengin Japonya• \ T E P E B A ş ı * Slgorl& işlerinden anlıyan ,tec caat. mUracaat. 

nuz azizim. Hakikaten tanı• lınm on sekiz evliya heykeli- 1 111111 OllAAkl\şamt K;~2!\of,sIN0·1~ 'a rUbcll bır zat, ı~ aramaktadır. Bir kRl * 27 yaşın.1a blr ooyan, kaııadartrk • Bir Unlver.ıılte ta.?ebe'L~ 
" ~cncbl dll de bUlr. (S. Ccron) remzıı.l ~eya tezğAhtarlıH l1lpmak ıttemekte.; P"' 

dlg"an Jmlek!i oncular ara - ni • m<'dıgı" m: a edccel tir. tı..se talebesine !ı.cr toııo rn'Uracaat. dir. Türkçe, frausıua ve rumca okut 
, !mda bir tanesi vardır ki No· Bir saat sonra Pointer k ! HAMLET (5 perde) * Ortaokulda muallimlik yapm!ş ı ve yazar. '(SUmer) remzine müracaat. vermektedir. (Alka:ra>. 

elin yakl~şması münasebeti - yumcu dükkanına girdiği za• • • .ıı: taUllerdc ikmalleri, bihakkın yetı~t!r, " Aııkerllkle a:Akıw olmıyan, n. ca:~o y&§mda, :Stanbuld' 
/ 

le en ufak bir masrafa bile man mister Davidsonu çok istiklal caddesinde 'ı mış bir llnlversltell genç, tizlk, klro. yaziyesl ku·.rve~ı. lise ır.ezunu bir genç doluda coförlUk ve ma 
• B b' k d f 'l h 1 b ld ya. almanca dersleri vermek istemek. resmi veya husu.si lılr mUessesede gırmez. u ıra ç e a mı • evecan ı u u. auş, her nevı f.otomoblldeD 

b k 
--O-- , tl.'dlr. (A.T.S.) reııWne müracaat. kMlpllk gibi tılr 1!I a:-amnktadır. (N. e1' 

yoner olan Japonyalı ir a· Kuyumcu müfettişi göriir KOMEDi Kl5MINDA *Eski blr J!san munlllml, bususl rilrk) rcmzlno mCmeaat. işçi, ehven UereUe her n aJ6 
dındır. Aynı zamanda Bu .. görmez: okullarda ve husus! ders aımak ıstı. • Lisenin son sr.utında bir gene; mak lı!temektedlr. Ya~ız 
distdir de. ismi madam Oza· - Herhalde dedi, mad"\r>J Gündüz raııt H tc. 1 ~Po talebelere dere vermek arzusun . öğleden sonra ça.lıır.nak lstcmek~dlr. vel kaza net!cC3l kulalUafS 
1--d f l d h · d • O k 1 • J 1 PARMı\K ÇOCUK 1 ':tadır. (G. Kemal) rem·•ne mUrncaat {N.L. 89) remzine mUracaat. mıştır. Matoaa Ye kitap 
AD ır, :ı at a a zıya e pı• za a, mücev ıerı satın a · "" çatıcab!Jlr. {S.F.Y.) remziıı' • k ı· · d" J } J k z· } Yazan· SallUıaftla Kü~llk 1 • Elinde 6 M.M. ilk prejekslyon "' 30 ya~ında, çalıckan, clddl bir ,,... , nnç ra ıçesı a ıy e anı ır. mış o aca . ıra lU ayın on , • ttaıyada ı:ahsll g~rmilf:..ı 

• - Akş&n:ı 20,30 de ı makinesi ve filmıcri olup da satmak bay, hususi veya rcsmt mUesscacler, 'il' 
ı Bu kadm, bu mücevheri pek beşine doğru koleksiyonları K"b 1 k ıstlyenıerın (l•~il. m) remz!ne mUracaıı.ı de kalorl!er.::!lik arar.ınktadrr. Sultan. işlerden anı.ıyan, ;ııan ve ~ 
nlô. salın alabilir. Miicevheri nın sigortd. bedelini üç misli' ı ar ı Budalası ıarL ahmette cezeevl l•ıı.rttsında bakkal keple mlnyat•lr resimle" <i 

l
sa\mak istiyen adamın bu ka· natkA.r bir ~lrkette veya 

ı·------------••1!111--------------------•1•-------l!lm---~---------- ınllessesede çalışmak 11t'I dınla münasebete girişmesi· 1 1 raşraya gld~oııır. (Uesır.I 
ne imkan olabilseydi madam H zkiJ.ye v d b • Nakleden: ııne müracaat. JI 

~e7:~:ı~~:~at s:!1:ıü~~~~~;~ll•-ır:m-• ·---• apur a ır ol/ un Uc Yı/iıtz ya:ıı=:~ı:t~~ı:/:~e:~ 
eline geçiren adamın bu zen· 'lir mUessesede çalışmak ~t• 

k d 1 
. . (Dilrılı.;ü mI.Sluıdan devanı) K;ı.maraları da kapalı. ni söyledi! - Mister Harving siz değil ıöRZ> remzine ı:ı:ünıcaat.tll' 

in a m a ış yapmasına ım· - Kocam istatbtik meraklısı. Bunun üzerine kaptana haber - Ne diyorsunuz? Kauçuk ti· misiniz? • KAUplla •e satış ı~ı~ ..c 
kan yokhır. Zira madam O dır, dedi. verdik. O da arattı. careti ve rnilcevhercilik ede:1 - Hayır. Asıl hizmetçileri ,labilecek oır bayana 1Jıt1Yr~ 
zaka kendisine yapılan tek- Sonra arkaya doğru döndü: Yanımıza gelen ta,"falardan benim! O halde, ad~m kendini bendim. Fak~t bu vapurda ka- '5uıtanhaınAmında Me.rpa~ 
lifleri daima reddeder, an.. - Con! d<'di. Bi7.e dah;ı. ye_ biri: • benim yerime gec:jm1el: istiyor.. dın hizmetçi kıyafetine kocasını 1111 ban 33 numaraya ıuUl'I 

rnek gctır. - Gitmişler, dedi, Sakın pasaporlarımı da ralmış soktu, Ben, emirlerine itaatten • E k k kncııı&ı~6:ı:ı 
cak tanınmış m üesseselerin " r c şap o·· O zaman dikkat ettim. Bize - • ~ere}e? olmasınlar? başka bir şey yapamazdım. · lhtl rdı tsU 

Va Utı.le ı" !I. go··ru··r. h ' d 1 B'l K 1 k H 1' d 1 · luk d ' · l\ ·ı d h be · ı~çıye yaç "a r, _,.; 
'!: ızınet e en vapurun garson a. - ı mem. amara arı ·apa. o ıan a ı bır so ta ken ını ıv a am er gece nımle gü- tiktO.ı caddesinde f41 ııuıı>"-

Pointer itiraz etti: rmdan haşka bfri.}di. l\IisterıS lıydı. Bizim anaht.a.rla aı;tık. merdivenlerden aşağıya attı.. vertede gizlice konuşurdu. Dana, 

Y h ha . h t' . 1 içeride kı"msc ."Oı':tu . Kamarasın" uı'dı't.•ordtı. bı'r Hollandalı ı'le tanı~tıö-1°nr, o_ ::aatıarı. .. _ a mücev eri satan a· rvını.; ayre mu an ayaraıc • . - ,., J ,., _ • Orta yaşlı, tr&Jl.917&• , 

am çok kurnaz ise. izah etti: - Eşyalar'? Hollandalı merdivenlerden iner_ nunla ı::izlidcn gizliye konuştuğu. :ıııen oır bayan. ,yı :>it ,.11 
- Con bizim hızmetçimi7.dir, - Eşyalar içeride darmada. k~n aynı vaziyette, telaşla, Çinli nu, bu adamı eline gcı;irip mü- s yaşından rokar: 1:o::uğJ 

- Böyle de olsa madam Seynhatte beıaber götürür geti- ğrn olmuş. Yalnız iki bavul yok. yukarı geliyordu. cevherlerim çalmak istediğini 1ers verebUlr Çocuk~:ıt IJlf 
Ozaka adetini bozacağım ririm. Hepsini iki bavula koyup almış. Koşa koşa yanımıza gelince söyl~yord.u . ~anıştıklarını kim. yanında orta ııııertııe ae .,.. Al 
zannetmiyorum. Bu zengin Be<; on dakik~ sonra kocası gitmiş olacaklar. kaptana: se bılmesın dıye on11nla da gece mektedlr. (Klbar E> reflJl" 
, d d h . d k' l · döndü ı:,eldi. Gene ticaret işlerin. O zaman Hollandalı hemen il.- - Mahvoldum, dedi. Bütün karanlıkta konuşurlarmış, veya •aaL 
ım m a a zıya e ra ıp en den bahsetti. fiağı koştu. Biraz sonrn telaşla siyasi evrakım ç.:ı.lmnuş! biribirlerine kağıt yazarlarmış! • M .. t I "k 
nin elind n ve gözü önünde Yemekten sonra ucne kaptanı ~eldi: Çinliye daha fazla lakırdı söv. So b" ç· l' ·ı b' J u e errı : "' 

l k 
,., J • nra. ır ın 1 1 ~ • ır ~PO~ DAK'I'İLO AUANll'Oi& 

kıy _ Ji es-erleri a ma tan gordum. :\ie:-,eleyı anlattım. ls. - Eyvah! diye bir çığlrk bas. liyecek sıra kalmadı. Merdiven- vardı. :\tadam Çınlıden sıvası 

1 
. ~' 

ho lamr. Gecenlerde Asnagi tatLtık meselesine gelince: tı. Mücevherlerim gitti. Mah- !erden bir gUrültü duyuldu. Sü- evrak ~lıp Jnpona satnı::ır 1 dil yen. yazı okuma, yazına r-' 
d 1 h

• "k" k l k · - Gfizcl bir plfın! dedi. voldum! rUkleyc sürükleye birini getiri. ~ünüyordu Ben bunlardan bir ran aranıyor. Daktilo 
01~.AI' 

e co { me ur 1 1 0 e sı • - Ne plfım? Hepimiz hayret içinde kalmı;. yorlardı. Bu, eli yüzü kömür "' · rılncaktır. DnlW.!ıoyu ıw..;, 
Yon~u namın"" hareke'. eden - ö~·'." ya Sana ı'statı'stı'k ""'- tık. Hollandalı kaı>tana·. . . d t . b . b" şev anlamıyor ve ne derlerse onu .,ınceve kadar kend!stne ,,,. 

Ş } 
d J t."· H~ın e, a eşçıyc enzıy·~r. ır a- yaoıyordum. Fakat :Madamın J 

• iffen enin gözü önün e tıreceğim diye a ·ağı inen Mis- - Singapura dönemez miyiz? damdı. Yalnız. üzerinde güzel korası rolünü oynamak da biraz 
zümrüt bir buda heykelini al- ter 1 larvın ', Holl::ındalınm ka. dedi. bir elbise vardı. hoşuma gidiyordu. 

raı verilecektir. 
:\lüraeant: Fatih ~ta 

~o. 88 • 40 "UCUR" eın)jJ 
d F ı - b d marasın~ rritmi?, bir müd

0

det - K~bil deöiJ. Be.:: mi: geride """nı ı· t n d ı. ı. arı. t c ,er u anın on sc· ,., •• ,., :.- 1 u mız..'l ge ıncc a 1 it<.: ''Bir gün Madam ban:;ı. bir hi_ 
ldz evliynsı hakikaten mey ıcerıdc kalmış, ,,onra tekrar yu. kaldı. Ne yapacaksınız? Bu. Mister Harving'di: ı\d<ım kil.ye uvdurmuştu. Sözde ben 

d 
.. n,. c kmıssa bı"zlerden l>iri· karı çıkmış. - Polise haber ver~ceğim. b~ygın bir halde bulunuyordu. Hollandalı imişim ve kauruk 
• ... - Ne biliyorsunuz? - Telsiz telgraf cekelim. Kaptan sordu: ~ 

nin elın ·çmemiş olması şa Bizim tayfalar Löylüyorlar. - Hayır. nohse Çindc de mü. _ Nerede buldunuz? tücrarlığiyle mücevhercilik ya. 

Şııac ... , k b'r . yd' r. Yalnız ne- Ertesi gün Singapurdan kaık· racaat edebiliriz, Glın!tü. işin 1- pıyormuşum. Dün sabah bu oyu. .. ç· 1 · A - \.Ömürlüktc. nu O'-'nadık. AldtN-ım rol ı'cabı, 
l ı b 

.. h · mıştık. Bazı yolcular oraya <;ık· içinde m po ismi de alakadar . J ... o ursa o un u mucev erın :\lıster Harvin.~'in eline yt:. hikaA"emı·n ortasında .. ~c;ı ı'ne-mıslardı Yemekte salon biraz eden bir ~ey var. J 
0 

.. ,., 

m .. d "r::l Ozakanın eline gec • boşalmış.tı. Fakat. Mister Har. _ Evet. Misters Ilarving bir züne su serperek kendisine gel- cck ve asıl Hollandalının mücev-
mis ol hiç muhtemel de vingle karı ı d.q,. ~oktu. Halbukı Çinli diplomatla konuşuyordu. mesine yardım ederken Hollan. herlerini çalacaktım. 

ı. 
4 ! oluyor ki her 

l bu noktadan e· 
l ~ ım. Bana bu 

misi • 

onlar Avusturıılyaya gidiyorlar. I<ocasının isi irin ondan bazı dalı yukarı Glktı. '"Bu suretle, mücevherlerin 
dı şevler öı!reniyordu. :\1i ter Harvin~·ı görünce hic. ralındığı saatte benim güvertede 

0

HollanJalı telfışa düı::mü~tii. Mesele:' GOk k~rı~ık bir hal al· detıe bağırdı: olduğum isbat olunacaktı. 
Bana sordu: mıştı. Hollandalıya sordum: - Alçak, haydut! Çıkar mü- "Bu plan dahilinde her şey ta. 

-- Mi ters Harvingle karısını - Misters Harving de mücev. cevherleri! marn oldu. Mücevherleri ve olar. 
gordünuz mü hiç? herci miydi? - Mücevherler bende değil, ları aldık. Dün gece de bütün 

- Hayır. - Hayır! - Kimde? bunlar.ı. mükafat olnrak. beni bir 
- Gideyim balmvım. - Halbul~i bana C:ıvnda kau. - On'aroa .ilaı;la. uyutmuş ve makirıe daire. 
Biraz sonra g{'l i: ~uk işiyle meş~ul olduğun.ı, Hol. - Oniar ki~? sir,e atarak kacmış olacaklar.,, 
- Pir bir ''<''"de ~(;rı-nıc-d:-ı. landa.da. da mile· vher._i!:k eUiğ'i- - Mister Han·in~·ıe l:arısı! (SOı\'J 
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