
örfi idare sabık 
komutanının vedaı 

MANŞ DENİZİNDE 
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Sarsılması ı htimali olmıyan milli vahdet
1 varh ft1 nın ınü ezayit ferağat ve 

fedakar.ık lar la devan1 eueceaini 
yakinen anlamış bulunuyorum 
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Ör·I ı idare mınta kas1 ndakl 
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On bir ay kadar ur.fi idare komutanı olarak aranızda vazife gördüm. 
llıc vazl!eyl elo aldığım zaman neşrettiğim beyannam.:lekl tcınc.nnuerlmi; 
neil ve temiz Tllı it ırkına ve onun her sınıf ve meslek sahiplerine mahsus 
ytıksek emniyet, duygu ve anlayıııla ve luymetıı yardımlarınızla tamamen ı 
yapılını§ olduğunu görmekten duydugıım zevk ve IJUhnr lmdutsuzdur. l 

Rostot 
varoşlarına da 

gi diler 
-0--

lr çok fabrikalar 
ç lışırken 
eıe;eç~rnıu 

Moskova 
'heyda. mu .. 
ha re· .. es~nin 

K t'i 
s f, ası 
baş adı 

~usıa;40kilomet- I 
reiık bir saha 1 

~abilimıe gar diyor 
-0-

BüHi ~ yOJ~ar 
.,. boyanca 
4t Q~Yik bütün kur.wctile 
0ııkova üzerine tevcih 

edildi 
\ı 
')> Jel(JıOlın, 25 (A • .A.) 

~l llıondial ajall.'lmm husust mu 

' bUcıirlyor: 
lto\'a meydan muharebesinin 

llatııası başlamıştır, Nisbt bir sü· 
~ ~CÇen bir ha1ltadıı.n sonra Al • 
~ ;:n ınJthiş harp 0..letı bır kere 1 

tı arckcte geçmiş ve tabiye ha 
tıı~lne hiç ;hemm!yet vermez gl· j 
)ll'a ere t, dof;'J'Udıuı doğruya hcdr. 

ltu n Yollar boyunca, tazyikini bU 
ttıtı \l'vetıylc Moakovn üzerine tev 
I>~ 'lvt.edlr. 

ıtu ınalQmata göre Ruslar, •O 
ctrelık bir saha dıı.hUlndc, bu 
~ Ilı tazyik karşısında gerile· 

"ı ~ır. 

:ıı.n ller! kuvvetleri, cenup yolu 
<le, Malojaroslavotzl geçtikten 

' lllara • Folln k kas:ı.basına 
~ lar ve Aprjelevka istasyonuna 

\'lıltı.ı.'llardır. 
~ ~olu üzerinde, Alman kuvveL 

'to it l}lddotıi çarpışmalardan son· 
~~t.:18kden harekeUe llerleıneğc 
~ k olmuşlardP" ve Goılznoya 

>fııı,llıaktadırlar. 
ltt ~t. §imal yolu Uzcrinde, ileri 
M~ daha yavaş ilerler gibi gö • 

ı_··.,.ıedir _,_il . 
\ ~a, 2.'> (A.A.) 

'~h Prııvdıı. gazetesine gelen 
va radyosu tarafından mev. 
'dilen son tdgraflara göre, 

ı. r, lfoskova önUndcld kaU mu· 
°":'fe h .. -~ -ıılamaktadırlar. Dün mU. 

bir değtııikllk olmamışsa da 

t:un §iddcitlc çnrpışmağ'a de • 
Uıtıi§tlr. Almanların yeni lh • 

l>c,11mı 2 inc-1 f!R)·fnda 

S:ırsılına.sı, llıtlmall ohnıyan bu milli vahdet varlığınuı ml~tczayit fcra· ! 
gat ve fedııkt'ırltklarln devaın edcccg"!n! yakinen anlamış olarak ve bunu 

1 umuma dıı ilt'ın ederek ~izlere arzı veda eder ve saygı ile hepiniz.! sl!lmJıırmı. 

Berlinde askeri bır 
kaynak bildiriyor : 

20 hazirandan 30 
eylOle kadar 

200 
Sovyet 
fırkası 
imha 
edildi 

B r çok fırkalar da 
harp kabiliyetleri
nin yüzde ellisini 

kavbettiler 
Berlln 25 (A.A .• ) - Aakeri bir kay. 

naktan haber veriliyor: 

Sarih ara,ştırmalar netl~sinde, 22 
hazirandan 30 eylüle kadar 200 den 
fazla Rus fırkasının imha edildiği an· 
la.şılmıştır. Bu fırkalar ya kA.mllen im.. 
ha, ya esir edilmiş veya o kadar ıı. 

ğır bir inhllA.le uğramı§tır ki, dağı • 
nık küçük birliklerden lb:ırct kalmt?"-

1 
lır. 

Ayrıca, müteaddit Rus !ırka.ları, 

harp kab!liyetıerinln yüzde elll:ıinden 
fazlasını kaybctml~lerd!r. 

Kırkı zırhlı olmak Uzere 200 fırka. 
nın ve daha blr çok birliğin tahrip e· 
dilmiş olması, Rus kıtaıarı için, ağır 
blr kısmı esir edilen milyonlarca aıır. 

Orn lıl:ın! ı;;.'\l ılc l<t•mutııllı 
Korg<'ncnıl 

Ali Hı:ı.a Artunlm.l 

Rusyada 
çetelerin 
faaliyeti 
~ 

Almaı müfrezeleri•1i 
tuzağa düşürüyorlar 

- o-

45 Alman t~nkı ile 150 
kamyon tahrip edildi 

CiF"' :ı'azısı 2 lııcl sayfada 

Berlin, 25 (A.ı1.) - Stefani: 
Fc'l/kalade Alman tebliği, Har

kof ı::ehri.nin Alman kıt'a.lan ta-
• rafından :i!;gal edildiğini bildirmdk

tedir. Sovyet luırb sana.yli ve Sov
yet iktisadi. bakımdan ehenrlyetJi 
merkezlerden bi.ri, bu sureUc Al 
mnnlarm eline geçmiq bulunmakta 
dır. 

Borllıı, 21> (A.A.) 011: 

Alman kuvvoUcrt dün HarkOfu 1§ • 
gal ctmı~erdir, 

Bem. 25 (A.A.) 

İsviçre matbuatı tarafmdan neşre. 
dilen Alman • İtalyan kııyna.klarm 

1 
dan alınan malQmata göre, Harkofl 

J;.j~~ı?.: .. ~ Rostovun zaptı pek yakındır. Filhak 

lııgillz ve Almanlar tarafınll:ın ~I.o.n;:o ıOOııltlnlu ]{e.ndl ı;a!.ıllltırine yalnıı 
tumlanım hava :ve d<'2 iz 9Cl'..t.nzcdelcrl l!:ln r'l'Slmlerdc görüldüğü ı;ll:l ~ ur. 

taran dubaları koıunuştur. lı;1l'rindc yntal;:, bdtc.nlye, konserve, lauıynl• \<' 
k r bulunan 'bu dubalar clonlro dllşen '<'J"U ı·ımek ınoob ırlyutınde kah; ı 

tay3a.recilerln luıyallaran 2mr1.ıtrma.l(t&dır. üstte tngllJz, nlttn Alnnnlur 
tnnırıml:ın ~mnuhUı dubalar ıgörülınekt.cdlr. 

ka, motörlU Alman tcşkllıerinin b• 
ik! ııchriıı varoşlarına blrkaç kilo 
metre yaklaştıkları söyleniyor. Bu k • 
simde, harckMm aldığı durum hak 
ı,mda, La Suise gazctcslnln Beri ı 
muhabiri, telefonla şu malömatı ver 
mektcdlr, 

Donctz havzasmrn sllratıe ncrliyC'r 
!~gali, Alman kıtaııırmı, ı:Urprizlcrl 

karşılaştırmıştır. Bazr mahallerde, rl. 
cat eden Sovyetıer tarafından yapı 
lnn tahribatın tam olmasına muka 
bil, diğer bazı yerlerde de, talırlbıı.t 

emri düşman tarafından yerine getl • 
rilmeğc vakit bulunmadan fabrikalar 
\'C madenler işgal edilmf§tlr. 

So,y e 
teblfioi 

~~ Hatta bazı yerlerde, Alman moUlr 
ıu birlikleri öyle sUratll gelmL,le.rdir 

Londra, 25 (Redyo !llUlt 7,ıı; de) ld, içinde ht'ıl!I. çalL5makta olan 811. 

Dün gece Moskoımdıı ne~rcdilcn r • ııayi mUcs:ı~sclcrlnc ginntşı<'rdir. Ay. 
ınI Rus tebliği: nca, İsveç gazetelerine göre Berli 

, 24 teşrinievvel r;nnu kıtantımız, nln iyi haber alan mahfilleri, cephe· 
j Tnganorog ve Makcjavkıı mıntaka • de, şimal buz denlzlnde"l Karadcnlzc 
1 sında dUşmanıa şlddeUe harp etml~ kadar, geniş hareltct lı!lZirlanmııkt 
j ıer,.Mojask ve Molojaroslnwç isUkn J olduğunu söylemektedirler. 

ı ı metlerinde dU§?Ilanın ya.plığı mütead. D ğer taraftan. İngiliz hava kuv. r: 1 C'lt taarruzları pU~kUrtmli~lrrdır. ~ De\-amı 2 inci sııyfnda 

4ıNam la 
loto ,,ır rg,, si 

l<~otoğra!çr arkadaşımız, sanatkar 
Namık GörgUçUn cumhuriyet halk 
partisinin lı1maJ-csilc uzun ınUdclcttcn 
beri hazırladığı sergi bugün EminönU 
ııaıkevinin bUyUk ııa' .munda açılmış· 
ır. 

C.:Uziue bir d:ıvetıi kUtıeslnln h:ızır 
;,ılunduğu scrglnln kapısını C.H.P. 

\•ll!\yet reisi Reşat ı.nmaroğlu bir nıı. 
tukla açmış, gazete fotoğıafı;ılığın 
da Namık Görg-UçUn haınlcsınl ve bu 
sergi ile atılan adımı tcb.ırllz ettire 1 

safhaları, şapl::ı, harf, kıya!et inl,ı • 
11\.plnrı bu fotoğrn!larl:ı. tesblt edil · 
mı~Ur. DUnkU İst.ıııbulun, Ankaranın 
lzmlrln aldı:lcıl unutımuş yerler çeh. 
r ıcrde göze çarpmaktadır. 

Serginin gezilmesinden sonra başta 
Re at M!maroğlu olduğu hııldc b\l'tUı 
zıynrctçllcr sanatkl'ır Namık Görgücl 
tebrik etmişlerdir. 

!terin zıyaı demektir. 1 Sovyet ordusunda hastııb:ı.locı kadmlar bir yaralıya ilk mUdıı'\"atı yapıyorln.r 1 rck bUtUn diğer fotoğraf meraklıl:ı • 
rmı hnlkevlerl sinesinde toplanma~a 
davet etmiştir. 

Fransa 
üze, inde 

Feci bir kaza 
Bir badanacı beyni pathyarak öldü . 
Bugün Beyoğlunda su terazi.'li soka ı' n.~n beyni patlıyarak öımu.,ttır. Ht'ıdlse 

ğında 7 numaralr Nil apartımanında OQyle cereyan etmiştir: 

feci bir kaza. olmuı ve bir badanacı- ı1 Apartımanın dordUncU katına ba 
dana yapan Petro işi icabı, a.sansö 

Kuybişef 
Sovyet bilk1lmet 
dalre?ertafn ve 

i-ı or~iptomaUflln 
merkezı ol a 

-<>-
Türk sefaret heyeti de 

buraya nakledildi 

Bundan sonra binden fıızln ve her j 
biri zamanında bUyUk aHl.kn uyan 1 
dırmı§ ve bugün tarihi birer mnhi · 

1 yet almş olan fotoğraflar görUlmU.0 • l 
lUr. 

Sergide dUnUn simalarını, bugilnün 
bUyUklerlni fotoğraflarda görmek 
mUmkUndUr. Türk inkılt'ıbının bUtiln 

Mareşal Budyeni ile 
Voroşilof 

fil'1<1etı~ bir bava .. 
mub.arebe · ! oldu 

77 A;man ıavvare
iişüı Ü dü 

. 
Si 

-v-

Amerika Rusyaya 
riln üzerine çıkmış ve çalı~aya baı;· 
lamıştır. Fakat o çalışırken asansıs 
rün birdenbire hareketi muvaz~ncslnl 

KııybL-;eı, 2s {A.A.> onııoo l'rC8S: , Yeni 
Biı· kısım Sovyet hOkQmct d:ı.lro • 'ı 

orduiar eşkfl 
ediyorlar 

lngiliz tayyarelerini Polon. 
yah pilotlar kullanıyordu 

ArkaaJel yollle 
yardJm edecek 

lcrinln ve kordiplomatiğin eski Sama_ 
kaybetmesine scbeb olmuş, birkaç ra ııehrinc nakli, voıga Uzcrindeki bu 
kat merdivenini, etrafa çarpa çnrpa kaleye ycnl bir hayat vermiştir. Bir,. 
yuvarlanmış ve bu çarpmalar netice 1 kaç gUn evvel ancak arabala.rın ve 
sinde beyni patıamıştn. kızakların geç~ği sokaklardıı. ve yol 

HA.diseye müddelumumtıilt el koy • j !arda f!lmdi lüks otomobiller işlemci<. 
mu~ ve tahkikata b3şl:ımı~tır. ~ I>o"amı 2 inrl 1111~·~ 

1.oııdrıı, 25 ( ~.A.) 
Kubl,cf, 25 (A.A.) 4 DUn, öğleden sonra. Fransa Uzerllt,. 
Timoçcnkonun cenup orduları ku. f de 7'i Alman avcı tayyareslnl ~ 

mandnnlığıruı. tayinln llA.nından soı.:-.ı j <' t'll tajyarelcrln, hepsi Poto.-ıyalı ~ 
edecek olan yeni o:-dula.rın tc,c!tkülu ı ı.,utor ta.rafmd&n kullanılaa ııu ~ 
lşlnl nlhayete el"dirme}:tc old•t1dvını 1 ~'I ı:ru~ oldu~. !ı&YA .ıu7.areU M. 
11öylenrl§t1.,. ~ U.-Unı ~ Jr. ı ,1'ıu~n 

• 



Moskova meydan 
muharebes! 
n:ıştnrarı 1 in(') nyfada 

tiyat kuvvetı.ır getirdikleri anl~ılı • 
yor. 

•r\)ptar, cuma s b hı fecir \"al<tl 
gUrleıne~ ~ı:ın1·~ ve Alman tanı: • 
l ıtlle J:!ly::ı. • inin t.ı.srrutları, bUrnn 

1 
Jn, Ad.ta f' ılnsr.z llevum c~ -:ılştlr. 
Malo;yaro l ıv tz ccnubundıı Atman· 

l.ır, iki ;ycr,ı R •• yd kU\'vtıtl rint gr-. 
rl rıUrm 1 1 l', C ':" t ;yeni bir ;Jınan j 
ı:erl har , ~ rr. .ı 1:1.nı~ ve Ol;a ~c!'" _ 1 

rlnl gec-:n 6 0 ;.eııebb '• c:ı~ıı Almanla· 
rm bu hareit"d llklm kAlm~tır. 

-- . 

Finlandiya 
Amerika Rüsvava ı -

Arkanjel yolundan yardım 1 
• • cep. e ın e 

Vağmuı-- ve kar 
yüzü•den 

edecek j 
Londra, 25 (A.r\.) 1 
Rusiara harp malzemesi göndermek 

Uzere Arkanjel yolunun inllliap cdıl. 
mesi, Japonya hnkkmda tatbik cdllen ı 

sıya.r,ctıe hiç nltı.kndar olnııı.dığı Ame· 1 
rllm. mahfili rinde ı3rnrla stsylcnmelf. I 
tedir. , 

Diğer taraftan, Jnponyaya, Rusya 
ve Çin znrnrıno. olnralt, hiçbir mUsa. 
a1clct.rhktıı. bulunnuyacağı a,ikıı.rdır. 

Ruslar, biner to:ıluk Uç taruı buz kır-
ma gcmlslnl eldo har.ır tutmakUı. ve 

---o--- Ar':anjcı limanı, bUtUn kış devam et. 
Uzak ş;mnlde mu.ıarebeler 1 tlği nıUd<letçe bu gemilerle ırnııanıln. 

havai rda oluyor bl!lr halde buiundurmağt Umlt ot • 
mektedlrlcr. 

Şin1a i atlan ikte 
A ıJ1er 
satı 

Bir İngiliz 
muhr.bi dalla Mosko\·a ceph::slnın cimaı l:eııımi~. 

de, Sovyct luttıları mevz!lorlnt kııv _ 
\'cılle muhafaz-ı etınc·cteJır. 
Pravd nın dediğine göre Moııko\·aıım 11 lıın'd :a;; (A.A.) 
batwndıı. Mojs!sk clvıınnd:ı muharebe Şimdi, Flnliı.ndlya cepheslııde, ge· batırıldı 

Aıustcrdanı. 25 (A.A.) - D.N.B: 

!Amerika ayam-da l---~__;·~~--
!Peper A.merik~ bcıhri~e nGdl 

dıyor kı: ı 
Japonyanın derhal &biukaya 

almmaımı iı\iyor . 
V~lngtcıa. ış (A.A.) 

1 
Ayandan Pcpper bugün matbuata 

ı şu beyanııtt& bulunmuştur: "Japonya 
birle lk .Amcdk4 tara.fmdruı derhal 
ablukaya ıılınmau ve bU llU1"9tle Ja • 
ponyaya bUt11n knynaldıı.rdan gönde • 
rJlen her tUr!U harp malzemesi ke!il. 
melidir. Peppcr, bahriye nazırı albay 
~oksun Past!Jktekt va.ztyctln !Otl de· 
rece gergin oldu~"U hnkkmdakl beya. 
nıuttnı tll5vip etmiştir. Peppcr, Japon. 
ya Sovyetler birliği Uzerinde bir taz· 
yfü icra etmeden evvel birleşik A • 
mcrilcanın harekete geı;me31 llzım 

geldiğini söylemiştir. 

Japonyanın 
24 saat 
zarfında 

Harbe girmesi 
ıhtimah varclf 

--0--

Uz.akpk hadiseleri 

İflgilterede azanıi 
eningratta 

Çık ş teŞe büsleri 
l •r bllhas.aa ;:ıaaetll ct:nuıt:.ı:-,Aıınanlar nl§, mlkyaı:ta harcldl.t bckl mek zor. 
buro.:b taarru~laı'ını ı;im'ile \"e doğu. dm\ lti lkt~rlnd~ubcrl ya mur ve kar 
ya doğ'nı inltl.şıı.! ctt.rmek ı,.ın ınıı.tııı :>'lt8mllktn(lır. Bnta.klrkl r nşılmaz lılr 
çalı§ıyorlar. Dutun köyler \'c knnbe. hnldedlr. Geceler uzundur, gUncıin 
ıar ısr:ırlıı mUdJ!n'l olunm:ı.'üaJır. ı mcvcudlyctı unutulmaktadır. Ceph('. 
"n .. koyu kcnnrıarında ırokak muha· ~<', fl.Slterı .. r t•dırla.rd. ~ hut. top:-nk OlU aifal< O;amı or 
rebelerl yapdrnakta.dır. (f) k6yU Sov. 1 ütıtllnde yalnı:: <lamı gözül:cn baraka· 
yet kıUı.l:ırmm clınded1r. Sovvct 1ınvn !arda oturuyorlar. Kareli berzahmd:ı ' \'I 1 - Of'ı..,...• • 
kuvvetleri Alman alaylarının tllkt n LWıuiyalılar, Lcnlngrad ınuhaıınr - 1 G l . " ' Fi ı•--" , tö (A.A.) """ 

p e en son haberlere göre Rus cep· 

"BrMdwater" l8nıindekl İngiliz 

muhrıblnlın §imali Atıa.ntiktc bir ltafl
leyl himaye etmekte iken ootınldığı 

İngiliz aminı.lllk dairesi tara.fmdan bli 
<Urilmcktedir. Gemi mUrettebatmın 

yakin akraba.lan kc.,vflyettcn ha.b:ır

dar edilmlştır. 

~ulgarrstanda 
Zlz ata e est 

ba ün seferber 
ediliyor 

Bulgaristanın ziraat amelt-..sı, 215 
llktegrinden itibaren, tarla tılerl için 
!cCerber edileceklerdir. Nazırlar mcc· 
usı kararile yapılacak olan bu sivil 
sc-!erberlıtc, bilh ssa mütehaasıs a 
mele, yanı zlrut \'C hıırınıın makim·. 
ler! kullan masnu bilen amele de.hl ı • 

ditd<atle takip 
ediliyor 

Vaşington. f5 ( A A > 
ünited Press'in h!ıter verdi~· 

ne göre, albay Knox, Japonl:ırıtı• 
yayılma J>roğrammdan sarf~~:· 
zar edeceklerini v.annetmd=~ı 
söylemiştir. 

etlikleri yollar Uzertndc akınlar y sına f§t!ralt ctm~ktcıdlrlf!r. Sovyct nıu h 1 d Al ap - k b es n o mnn tazyiki art.maktadır 
maktadır. Bir kesit!ld;ı t.Akrlbcn 70 ·a. il taarruzları durmu:;tur. I<:ron1 • ~n'"-d R • 
.Alman tank ve ııırbh otomobll!, ~CO 
kamyo:ı, iki dUşmıuı piyade taburu ve 
lkl ha.va dan baı'.aryl\Bı tahr.p edil • 
mı~Ur. Dlğcr bit ıce.9lmde, henUz n • 
tamam olan rela.mlanı gt)rc, yirmi 
beş tank ve eeklz kamyon ta.brip o _ 
lunmll§tur. 

dRdt bat ry tarının Finl:l.ndlya sa:hl • -ö'.. us ı;nrnlzonu Neva nch • 
ıı:nı bombnlamalarr seyrckl~i§tlr. rint geı;erok bir hunıı: hareketi yap • 

S\'lr Uzcrlndo, Ru lar, nlsbcten dr. mnlt 1;8lcml§, harckAtr gl%leın(lk 1Cin 
ha faaldirler, faltat lı:ır~l<P.t mevzu sunl sus kullanını§t.Jr. Fakat Ruslann 

Broadw&ter lngiltcrcnln Ameri
kadan s:ıtm aldığı ın:ıhrft>terde:t b:ı 

tan ikinci gemidir . Albay Knox, bu proğrnnıır 
Japonya ile Birle~k Arneriktı ıı· 
rasında bır ~arpışınayı il'tat: C• 

deceğini ve müsndenıenin, 24 s'
at zarfında vukuu mı.;htenıcl 0 

tluğunu beynn etıni§lir. 
bir mahiyet almaktadır. bu yeni hurucu da akim kalml§tır. 

Ba.,q!ıcl\ ala.kayı celbeden Petroza. .Almanlar, Knllnin ve Tula istika • 

Pravda. gazetesi, Alman ordusunun 
MookoVanm sronk kqlalarııın ul!!.§mak 
1iın1dll btr "taamı• fikri,, göl'ltern1ck 
te Olduğunu kaydetmektedir. M~{O
vaya kat'§ı yapılan ttıı.ıımızu.n 23 ı;tın. 
dUr deYam ettlg'lnc ~ret eden Prav. 
da. gazetesi makal ine ~yte nlhnyct 
vern1ektedır: 

\'Odak §imalindekl kesimdir. Bura.da, metlerinden Mo.,kovanm ihatası ha • 
ted ruı hııreketler, On ga &'ÖlUnUn rekatına devam eylcm~ler, Ruslar a. 
şinuı.llnde, göllerle, körfezler ara.sın • razı terkine mecbur kalmışlardır, 
da lnkl:at etmektedir. Arazi, B<>n d - Mookovan.m önUndcı \"e §arkında bU.. 
recede rptır. Bundan dolayı da, Fin yUk tank muharebeleri cereyan et • 
lG.ndlyalu:ınn, ProJa.crvı:ıen şe.ı·ke. meltledir. 

·~Bu da gösteriyor ki, Moııkovayı 

bir "yıldırım darbesiyle,, nlmn-k hu· 
au.sunda Hitlerln projesi 11.klm Jcalmıı.ı 
ttr. Hit!er Almanyasma. son d rbeyi 
vuracak muharebe henU~ önUnıUz1e 

doğru uerllyen tanrruz hareketi, yal. Pravda gazeteııi halka hitaben ne§· 

mz, Ladoga gtıllinUn filmallnd ki !böl· retUği bir mo.'ltalede her vat&nda§t 
ge)1 l§gal ctmelc lınkAnmı göstermek Mosko\·o.yı mUdataa içln eok k mu • 
t.edlr. harcbelcrtnc hazır bulunmağa davet 

edi)'Or. 

durmaktadır., 

tokholm, 25 (A.A.) Ofi: 
General Ju1covun 'ta;>1nl, Sovyetıe. 

riı:ı, h~CUnct merkezini tehllkede g&. 

Daha elmald , §11.f'kt Karelide gölier 
ve ormanlar donmadıkça ve kayak iı 
Urn ll mUmltün hale gelmedikçe hiçbir 
hattltct yapmak ltabll değildir. Kann, 
halen ge!:lt verebilen ve Ruslar tanı. 
fm&n mUdı:ı.fn.D.51 kolay olan dart yol 
haricinde diter yollar açılmasına im. 
idin verm~lnl beklemek lA.zmıdır. 

Mosko\"a radyosu dUn geceki n~ • 
rlyatmda, tehlikenin .Moskovanın 

lcapı:larmıı. dayand mı illl.n cd:rck de 
mlştlr ki: 

- Moskova ve civa.n tehlikekedlr. 
Ş ıdl cephe, Mo<'..Jtovanm önüne da • 

ynnınışt?T. 

Cenup ccphc!lnde yani Doneç hav
ı>.asmd:ı. vulyct, Rualanı. tnmamcıı 

gayrtmrısnittır. Almanlar, Stallno 
mmt.Akasmda yeni terakltllcr kaydet.. 
m~tet'dlr. 

dilltlcrlnl n.nla.tan gayet earlh bir de· Uza.k ~lde, muharebeler, tama • 
lildir. Fakat bitn.ro.f mllphltıer vazı. men li valard cereyan etmektedir. 
yetin kaU surette ilınltsiz olduğu ka.. Yollan, tayyare meyd'.l.n!a.rınr \•<ı kıta 
naatlnckı değillerdir. Esasen, Alman· taoemmWerinl bombalayan her iki 
ıarrn, Moskova. d~ mndntaa h.aUamu tanı.! arumda, çarpışmalar şiddetli 

zorlnm&ga muvattak oldu.kl n, Rus dl-r. K b~ f 
ktıynaklan tarafından tekzip edili - Geceler gitgide uzamo.kta ve ha.va uy ışe 
yo-r. faaliy tsnı kolayla;ıtrnno.ktadt:r. Bu.. ~ ı tnct sayfada 

M03kovayı: mUda!aa eden kuvvet • na mukabil, ha\'O. şartlan, kıtalann tcdlr. Kuybtşefde pek ço'k modem bl. 
ler, kısmen nmocenko ordusunun ba.· !ııallyctlni ~lcştirmektcdlr. na \'ardır. 'Doğnıdıın dOğruya 'milda.· 
ktyelerinden ve gcUıi gi17.el todarik "- fo.a ne alMi:adar bu1Ul1Dlıynn Sovyet 

drınıl§ mudafaa vesa1uıe, ellerinden Rus çetelerinin faaliyeti yüksek memurıarr. bu blııaıam yer. 
geldiği kad:ır vut'll§an .ıılvll ve asker, le§ınlfoterdlr. K.DYbiBcfe gelmio olan 
çcıılt çcşlt insandan m\Jl:.e§ekklldlr. Lon'1nı., 21> (A.A.) Sovyet rlcaltnln 1simler1 blldirilmem~ 

On gün kadar kuvvetle mildntaa. e. Sovyet gece yarısı teb!iği zeylinde, Ur. Fakat Molotofmı ve hıırlc1ye halk 

clllen dI§ kemer lstllıkAmla.rt. sadece merkez cephc.slııin blr kesiminde şid· ltom!scrtnin muavinleri VJ§inskl ve 
ccnııp ve batı • cenııp kesimlerinde, detu ı:ıı..rpıame.lar olduğu ha.b"..r vcrif. Lozovs~n1n Kuybi§c!dc olduklan mıt. 
yedi llQk.tndan yarılmJ§tır. mektedir. Her k4rrş toprak kuvvetle 1 lCımdur. 

G-O.ncral Guderian, Koppcner ve müdafaa edllmcktedlr. .Amerikan, İngiliz, TUrk, Japon, Çin 
Rc!ııhardtm ıztrhlı bfrllklcrl, :Moskc. Pcrvcınbe günU, merkez cephesinde lran: Efgan, ,Polonya, Bulgar, tsv~. 
vn:ya giden yOllnr boyunca ilerlerken, hareko.t yapan btr Sovyct tnyya:rclcri Norveç, Çe!coslovnk, Yugoslav ve Yu· 
ıınva iı.."UvveUerl Almo.n kıtalarile eF. grupıı 45 Alman tanlonı ve Alm!ln r.nn diplomatik tıc)'()Uorl, Kuybi fe 
ldmnden dahıt fazla clblr'liği etmekte • plyad!!lcrly!e yilkl11 l50 kamyonu ta~. yerle§?ll!.alerdir. 
cfırter. rlp etmtştir. Molotof, Ku~e ~cllr gel.mu 

Londra, 25 (A.t\,) B. B, C. Leningradın, Almanlar tarafından kordiplomatiğin rctsı tran bO.yllk el 
Gupteiı M<Sove.ya kuşı yapı • işgal edilen ~r kesimin<k, çete taa· çiai Muhammed Sa.ddi \'C bundruı rıon ,. 

lan 80ll Abıuı.n t.aarru:Al, dü.n gc • liyetlnln, lki aydanberi tasııasu: de • ra tn.,"'iltcre ve Blrt ik devletler bü· 
ec*1 Rus ıtettiğhıdc Mojıı.sk. v<ı lfo- vam etUğl haber vcrilme'ktedir. Mc..~. ~'ille clçtlerini kabul ctml§tlr. 
loje.nıs.la.veÇ ınm.tdlaıJarında. Al ... ı!, daha geçenlerde, <;etelerin kurduk· 
am.ıı, tnaıTuzl::umm dU,.<mıana ağır ıarı b~ tuzağa dU~cn 200 erden :ın '
ucyiat vcıdirilerek ~Uğtin rel!!kep bir milfrczeye mc.nsup 100 Al.. 
den bahsedlldiğine gô're, durdurul man, !;arpışma sa.b.asmda 6In olarak 

Eden 
~. bını.kılmı§tır. Almanlar tarıı.fından Ru lann istecliği bütün 

Aln:ıanlwm. Ka1lnin nımta.ıtasm.. işgal edilen aruldeld yollar Ye küp • malzemenin ıverilecefini 
cJuı Rıus1an ya.ndtın ~~ek :için rlllcr, Almanların ilcrlemcslne mo.nt söyledi 
sarfettikleri gayretler de durdu - olacak şekilde ıtl~unlarla doludur. Rl'. "' 
mlm.Uit.ur. Kelinin Şehrinin yans: men ordusunda, harp alcyhtan hislr. l..onclro., %5 (A.A.) --
Rus~. diğer ynıısı A.Inuı.ııla.rm rln yayıldtğmı bir <.:ok Rumen tUJltnrl· Dün, avam kamaraıımd&, Eden, Rus 
eımde lJtthınmaıtta., he'.l' sokak ve nln kaçara:k l{ızılorduya teSllm oldu. yanın istcdlği bnttın t:uüdart ve b1i • 
köşe başı "~·anc muharebelere ~ haber verilmektedir. Rumen ku - tün tayyareleri elde edeccıtnl 815ylc· 
sahne ol:ınaktadtr. .mandan.ı, tayyareler tnrafındıın atı • ml~tir. 

Alınanlarnı Orel nuntakasmda tan Sovyet bcyan:ınm"'l~rinin tc.s1rt Eden ''Rusya.va yardım,. tablrinln 
çevfrme plıi.nlan da muvnffaluyct altında kalıın oskerlıı huS'.ı'Ji surette hnkikate uygun olmadığtnı, zir mi • 
gi)stcrıncıneactedir. ıröz h3psindc tutulmMmI cmretrnışttr. 1 tel'<' it mUcadcleye f§tlrak1n mevzuu • 

Ruslar, Lenirı.grodın cenUbund:ı ı bahs olduğunu bcllrtml!}tlr. 
A'lnıanlara 2,500 ö~ venii~-
mişlcrdir. rno.-;.,neıı düşman pek nz muvaffa • 

Cenupta DoneÇ h vazaatnda Ru:ı kı'-·et elde c<lcbilm;~lir. J 
l ,._. •-ka ..... Al "' - Bir ev kaıu.nr aranıyor ar, vır ımm.... m...,..,C511a man So\'vet cüzütaml:ırı büyUk bir 
taattuzla. nnı r~. ;tük. .ten ronra muvarfalc•vetle ehemmi'-·etll bir 

il 
..., ., Cocnt, ı:. blr e~ fçtn ldn tz bSr 

Fransayı 
mağlubiyete 
götüren erin 

dosyası 
ıoo in sayfayı 

bu da 
--<>-

Aleni muhakeme 942 sene -
sinde bathyacak 

Pnrls 25 (A.A.) 

Adliye .nazırı Bartclemi'nin I'etıt 

Pa~yen gazetc.sin1n vı ı muhnbirl 
ne verdiği lzahaıt.a. göre, harp ve mağ· 
Uı.blyet m c l'I u 1 i y c t ı e r 1 n i n 
ittham doeya.sındaki 

wslkalar, topyE.ikQn 100 bin .sayfa te•. 
kil etmektedir. Rlomdn alent muhn. 
keme, 1042 yılı bidayetitıde ~tıya • 
caktır. BUtUn dünya mcmıeketlcrindc, 
bulunan 650 phidln. dinlenme~ 1.cap 
edeceldtir. Rlom yUksek mahkemesi • 
nln 11142 llkba.hıırmdıı. karnnıu ver • 
mesi beklcneblllr. Suçluların Purtalct 
ltaleaine nakli, yapılması icabcden 
hazırltklar yUzUndc11. ı aontqrlnde 
vukua. gelecektir. 

560 Yahudi 
Arj 

Rlreno • 
iPre&.. 

(A.A.) Onltod 

$0 yahudl şimdi Bre.ztlytı. Uc Ar • 
jantln arasmds. dentz Qzef'indc do?a • 
FP durmaktadır. Bunlann pasaport. 
lan muntazam. olmadığı tçin Brezilya 
hükOm tJ Brezilyaya gimıcl tini ya _ 

k tmJetlr . .Arf!lllUn gıızctcıcrl de 
yallU'dlleriD .ArjanUne sokulmama.et 
içtn neşrl')·.ı ta :?>s:la.mI§1a.rdrr. 

La Razon g-azetcsi f6ylc yazmak • 
ta.drr: 

Bu ıııa.mru 1.§Çllere lhtiyacmıız yok. 
tur. Bu kaçak adanilann memlcl..~tc 
gtnı:ıcs1ne ıztn vcnlmcmeUdlr. HiÇ 
yerinde olmıyan bu sahte merhamC'tc 
lllzum yoktur. 

da 
Bitarallık kanununun 

tadili genif olacak 
Y ngton, "• (A.A.) 
Mebu,iar mec1Lst tarafından karar. 

tnıtmı:ın bitaraflık k nununım tadl -
linl, htlkıimctle ayanın dıı.ha faıtlıı. 

ı;-enı~ıcterck, Amenka d nlzcllerinlıı 
ha11> btilgclcrine gitmelerine i.Zin ve • 
rllmesı maddeslnl de bu tndlllıta ilüve • 

yenı me\:.i'?.ı·c.re çeki. mili;. • stir. Bu mm SC\'lnılcevş n'>xt cır.na vaY'm·'" 10.1·, ,.c tak c! t ciddid ., · .• _,, lmdın hi7.mctc,;I aranıyoı-. bt~cnle.. 
~ a \8,UJC .r. ycnj müdafaa hnti.ırını ı gaI eyle. ı rln Ankıım C'M nıte Ywnt Ki· etmek istedikleri anla~ılıyor. Aynnda, 

IA>ıırlrıı., 2> (A.A.) 

1 

mişlC'nrr. . . Ulbe\lnılı:! B."ly J~hrama m\iracaat. zemin yı>klanılml.!J ve 96 ayan &?..n.<ıın. 
osko,·a radyosu, Mookovn cep.. Almanlar.~arb? taze ıhtı~at kuv da·ı, v cumhurlyet~i de dahil oldu&-u 

he i boyunca d~man taarruzları • vetler &ilrduklcrı "~ ) a.sın. böl .... r- . f'ıa ___ ._.,......,aw______ ' n~nrl 55 kl~l.nln bu fikre taraftar 
nm f sııa.oıız devam etmoo:ne ve leı-den kuvvC't gctırd~lerı halde olduğu anlaşılmıştır. 
Mockovnnm lxıtL~·mb takriben yüz bile M'oj~sk e.ağ cen2~1nda mu ... -----------------------------
klletn" re mcso.tede !foja!tk ile yi- hıırcb" g ttikçc d!!.hn flddctıe de - •u• J 
ne C<.'nım batısında nvnı mesafede vnm e-tme'ctedir. 
bulunan Maloysroola~eto etrafın ~ vı,ı, '2j (A .. \.) 

dir. Bu amele, Ziraat nczaretlııin cm 
rinde çal~caktır. 

---0--

Fransa üzer;nde 
hava muharebesi 

Bastnratı ı lnct ıı;ayfada 
berter SCrvl$i tarartndan !C~ edilmek. 
tedlr. 

Bir Splt!ires hasara uğramış, fakat 
pllot,, yaralı olmasına rağmen, tayya· 
reyi salimen ~ri getirmiştir. 

On dakika. sllrcn muharebe, bir bı•. 
lut yığını Uzerlndc c~cyan etmı~tır. 

Muhasımlar, adetçe müsavlyd!lcr. Al. 
ınanlar, Uk anda UstUn bir vuiyct a· 
!artık, Polonyalılıır ta.ra!ından ku!lanı_ 

lan tayyarelere pike hUcumu yapmı • 
Itır ve birer birer, takrlb"n d:.ı'cllc'ld:ı 

blr Uı.yare olmak UT,crc, nlcvlcr \çin· 

de )'-Orc dUşm~lerdlr. 
------o---

Aıman kuvve:leri Rostof 
varoşıarmda 
l~tnntfl 1 1nd sa~ fndıı 

wtıerlnbı '\'.O dOıı4IıtnMınm ortA .Ak 
denizde ve ~malt J\trlko.da aram fa· 

aıfyetlne M man!\ vermeli? Fllhnltllca 
Bingazi cephe11indc harckl\tm telcrar 

lamam arifesinde bulunulduğuna 

dair, muhtelif yerlerden rivayetler 
t,,itilmektedir. 

·m·yorlc, 2i'i ( .A.) 
Ünited Press'Jn Kuib!~f'den ha 

her aldığma göre, Pravda. gazete -
si, 1-lareşal TimoçeWı:onun uman -
<las·n<laki cenup cephesinde vaziye 
tltı endi~ verici rnnhiyctte oldu -
{;'Unu söyltmektcdir. Pravda, Sta -
ıino ve Dak<',>alta ltcsimleıindc şid. 
detli muharebeler cereyan cWğinl 
YC h~r iki tarafm ağır zayiat ver
diğini ilave etmektedir. 

Londra, f5 ( A.A,) O/i: 
Dün gece gclen tclgmflıır9 

f 
göre, tekrar hararetlenir gibi g~· 
rünen uzak şaı k hidi~eri, .Lol'I 
da, azami bir dikkatle takibe<.!; 
Hyor. Londrayı Ya.şingtonn b8rı, 
yan sıkı tesanüt doln) ıeiylc. f. 
merikahlarm duydukları kıı;:~ 
ve endişenin lngilizler tara.f' ~ 
dan da ayMn hisscditdiğı : 
Tokyo, Çin'in veya Sovyet :RU· 
yanın zaranna olarak haklı «'~ 
mak icin tatsız 1:sullcre ,·e) 
söz.tere ·başvurchıi•ı 7.ama:ı. ıı~. 
mi metanet göst.-~mcğe Lond 1, 
mn da Vaşington kadar nzJ11 
miş oldufru sövlen;ıebilir, 

·~ ~ 1-
• laama.fihj Japon) anın, rıı' 

Napoliye 
Ağ r bir b CD 

yapıldı 

ması plô.nm'°dan sarfınazar ctJ1 t 
recegıne Ar.1erfüamn kant.~, 
bulıındui:'Undan uzak şarkta 
çntı~manm. bilkuvvc, tcwık~ O' 
imkansız hale ~e!dlğine daır • 
!arak albay l{nox tarafm<lan ıl 
ri süriilen mutalfı.a, Vac;im;t 1• 
telgraflariyle Londrnda ö~r~ 
diği zaman, biç olmazsa i1'1 ilt 
haftruık bir sUkun muhaf:a8"'' 
dileceği tahmin o1ımuyordu. " 
nı zamanda, Döınıei ajansı111 

uzak şar~-tn. sulh-.:n mu.hafa:-~ . 
veya istikrarı, yalmz An,erıl\ 
nın dinde oldu..,°'lınu söyJiye~ 1 
bir tahrik yeya bir 1ccrübe b:>J 
nu malı~yeti taşıyan uzun tebl 
alınmıştı. Bu uzun tebliğin tı 
ri. Diyet Meclisinin, ikinciteŞ~ 
ortasında hususi oi:- ic:timaa. .u 
vctle aynı zamanda vukuhutrıı; 
tu Yani o tarihte, "~neral 'fôJ 
nun, ancak Ameril.alılar ur::ıf 
dan tavizler verilnıek su~~ 
lıai:"be mani olunabileceğini l~ ( 
ederek bir prestij muvaffal\I), 
göstermesi ve} ahut Japonvıı,, 
emellerini. güzellikle veya ı1 

• tahakkuk ettinncğc 1 erar ' 
diğini narı etme-si ıE\.![ffi ~r1 • 

Londra., :?S (A.A.) - (B.B.C.) 
Ağır İnglllz bombardıman tayya 

releri ÇD.rjamba gecesi Napoliyi ıkiıı_ 
el defa Ziyaret ederek yeniden bom • 
bardımaı:ı etmişlerdir. Tayyareler, ~a 
poU üzerine geldlklcri zaman bir glln 
evvel yapılmqı o.ıan hava akını neti,. 
cesindo çıkarılmııı olan yanglnların 

hllıi. devam ettiğini görmüşlerdir. 1n 
g.111.z tayya.rcleıl deı:Wryolu lstıı.syo • 
nuna ve lmallthanelere yeniden bom· 
balar atarak yangınları genlşlctm~ • 
lcr ve ycnl yangmlıır ~tkarmrslardır. 

lngiliL bahriye nezaretınln tebliği 
ne göre bir !ngnız tahtelbahirl, orta 
Akdenlzde ~.000 tonluk bir İtalyan 

muavin kruvnzöı-Une torpll isabet et. 
Urmlştlr. 

İngiliz tayyareleri Trablusgarp ve 
Bingazl limanlarını yenıde.n bomba • 
lam ll\lllrd ı r. 

Asor adal rma yeniden 
asker sevkedi}di 

Thbon, :n (.\.A.) 

tir. 1 •• Londranın muhtelif mrılı! 
rinde, aynı zamana tesadUf er 
bu iki hadise, bu ~!'.'kilde izııll 
diliyordu. t 

Pek iyi say:ılmıyan diğe,. ~ 
alamet de, Amerikalıların. ~ 
la.ra, Vl8.divostok yolu ile ro 
mc göndemıemek hususundll 'ı · 
dikleri kararın nlbay Kno~ 1 

l)()n mahfilleri tarafınd:m b· J • 
§ekilde tefsir edilmeleridir.

1 lXJnlara göre bu, Amerik9U1 

ta.rafından ıgösterHcn ıı,:r h 
niyet eseridir. Albay Kno":ıı 
re. lbu karar, uza\ S'larkta~1 ~ 
ginlikten dolayı vcrilmistı~ 
naena\cyh, buhran, muM ~ 
surette mevcuttur \1: Loodl' 
hiç kimse. bu buhramrı i~ılc 
ümit etmemektedir. 

V 1ngfon, 2~ (A,ı\.) 

J<:emame Vakasugl, Sumner ,. 
görllşmOşUlr. Bu gtirU~ın!'nln, JI (f' 

ya ne Amerika nrnmndnkl mOt.'~ 
!erin devamı h&.kkmda ccrcynn ti 
ğl zannolunuyor. MUlll.!cattan E 

kendisinden m lümat 1.sUyen ~ \ 
cilere, Vnkusngl. Japon clçllitlt111'1 

nl talimat alıp nlmsdığı!\ı :ıö~'1C 
ten imtina elmiııtır. 

•. ı ·: tnamml-rm fazla hır flid • Sovyct tebliğiıv•ı:-, ılıln, nvcı t.ayya , ~ 
et :Im::;. n'l n>ğm<>n Alm:ı.nl::ı.rm • relerin n ve t yyar ye t.ar,ı ){oy nn • -

I~ ~ 'ı~thnndn henüz bir O'edik nc t<>1ııa:-ının, Hoslw\·a lı.t r nac mutc J • .,. 
mağ ı muvaffa...l{ olmııdrkla::mr b"l : ( dit hnva taarı"U 'arını tar l ttl\l ri , hı:-
uı -mek dir. .aö~l!mme•~t"d r. !?O Alm:ı.:ı l"Y: ::ı. l 

OEQEX SF.::S-E nAc~HE'l H ,!iOnJ,Al:ı H.m x 
Af{ \U <"ll'lill\" ltlZI tilnıiııiıı unutnhıtı:ı ) ılı1.11 

A"or ve Madcre adalarmdaki gnr. 
' ıı zon,erı t:ıl;\•lye maksndlle h r ı1;1 

~daya yenl·Jen ll\k\•lye lnto.ları gfln· 
tlerllrni.şt!r. 

Nc\·yorh. 2.>. (,\. \.) 
Tokyotl n haber \'('rllJ 't M 

~cneral 'l'ojonun diyet m • 
mıı.a davet etmeni \e bu ur tı• t 

kfı.meUn s1ya!Setlnl m!lletln t -11 

~ ı ·:.o ;.ı ra.d) oou. dti!'1,11 n·n cı!Aı:ıilrülmfü tur 
t nk ve to c:u Jlc tak• j~ • ~ .:ı:ın:ifi 1 Gec ley. , t- r 'm n t Y.1 "r 1 ri 
o~an b tti;: hUcumbrm·n n. ku'·· ı;runa, Moskov • mUd fn h .ırını o..ş 
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ah keme 
Blonlarında 

o.gram münasebe
tile çalmış ( I J 

------o -
dığı paralarla bir güzel giyinip ku-
~ış. ama. paraların sahibi karakolda 
Sini üzerinden soyduru 1 geriye almış . 

'\ııı 
~l.rça. olmU§ ayakkabılarını j - Çavuşoğlu .. 

~eı blr &eııı,, korldords sU· - Adın? 
ıl:iitc BUlh mahkemesi önUno 

1 
- Mehmet. 

' l<orkudan r.aten kansız o -
lıılıııın rengi abnı§, kireç kcın. 
it Cectk dudakları titriyor, iki. 
t?ıdlsini getiren mUt.chakkim, 

~ı r bekçiye yalvararalt: 
lr •• <1trısın $rn, beni nldccck a· 
~~uaancye atarlar mı ki ... 

u. 

~1hıdokı evrakm saytalarmı 
~~ duymamazlılttan geliyor, 

S::e mı ~lyoraun? mapuaa.nc
bt nereye gönderirler ki·· 

lıe kendisini bUsbUtUn kor. 
' Utretıyordu. 
~41lkça aotuk, h<?le ta§ korl. 
~tQn aertU. On altı, o::ı ye· 

ltı taıralı maznun çocult, 
h ~uınulmu§, kara kara dU
battamıştı. Sırtında, omuz 
ltı llirQndUğll yırtık bir mtn 

~ ~ •Yağmda. dizlerini azıcık 
~ llla1ı b1r pnntnlondan b.<ışka 

l°Olttu, 

~ kı halktan hiç kim&c kcn. 
•dar olmadığından biraz 

llıttrnuıncr,ıhut UçUnctı sulh ceza 
ft eınııcn iı;crl sokulduğunu do. 
"ketrncıniştı. 

t.~özıennt ovalaya, ovalaya a. 
~lı: 
~cUıanede uyuyamadım da 
~ 1§tın! diye mırıldana mırıl· 
,~. glrdj. 

4~ adı? 
~tt 
tııı • l'l§rndasın? 
~llltı, 

İtt"ıın adı. 

~~ 

"-t)Q ve Almanya 
"ci'<l Amerika 
t•)'a gelince. Amerika Jıü. 
~syaya )&rdon için ~liıı· 

()lduğu malz<'nıeyi Ylıı
trııanına C"ıl•armal.1.an \'UZ· 

~ l'a.nııı Yem1is 'c bunu 
~tir. Malum oldufu üzere. 
ıl(' Japonya arasında son 

l.rııa ltıt.ililf mcnuu olan 
\ 

1 
en. biri tle bııydu. Jn. 

. a.dn·ostoka "ıka.rılac1\I, 
111 \<eneli cınni~:ct mınta • 

"r~~nıesini ho':' gömıUyor· 
t~ ka bu hu~ıısta ı.,nır et • 

ı\rkanjcl yolile Uusya~·:ı 
4,~eğ(' karar \'erdi. nu 
~ ıı itlrazlanna bir mU-

ltı~ ıııidlr, tel.nik blr leap 
ıı_~liildur? Pek belli dt>ğil. 
"ıı lı'kü serait dairesinde 
~ hatırı için, claha doğ. 
~:ı., 3anın nıüdıHıalesine bir 
b~rlarııamnk iı:in ittihaz 
~ t-e<lbir f;ibi ı;orü-

• rl'd ttikn tıakllnıt te b\i. 
ı ~ '~lrlık ~'1lıım:ulan .la • 

ltırcn tatmin etmiş 'e 
ı! ~01ilnıııelde biı·lıir nrl\t 
11

11 
ltu lar da Amerll\an 
~ tnahnını J\almaz. 
lııj ~diş taı-1.ma b:ıkılırsa 

,'.ı.ı1ırıt taraftan harbe doğru 
" b~ llsı~ ııdımlnr atmakta 

1 tı"'a.hcr <li~er tarnftaıı 
• ~o !lap lciıı ellnc1cn ~elc
t~til turınıeğe ele !:Ol• dıcm

>11 .?~· nuııun d l'liı lct etti.. 
~tıı"ure, \mcrilmnm hıır. 
~ ..... ~ ırıarıi olan ku" et l<'r 
l\ı :·';·an ıhhlli ııolltikasın· 
'\~d~•~a<'al• ka;lıır ı·anlı • 
11\a~ lmnununda t.ıulilat 

S Ilı ııa.<Jn,. ııarBmentoyn 
lıı;~ ~'acııatin iktiran ede· 
~' babılıı bh:i ıfolın et. 
~'/'~ 1 emir edecekHr. 
~"'· lııt kanuna tamamen 
u..'tı~~ Blrlesik Amer:-;..,_ 
.-..._~ ır.nı kın, ctıı btr adnn 

11 '!t~ hUkmedilenıc7.. 
hU~~b'1miz netice 

tı 
~ )\ı~~lll.it tanuımcn hazrr 
~~r İtıdcn böyle dalgalı 

1~111ı::k"t takip etmek ı~t·. 
'l U)or 

y • 
n Cabtt Yalçın (Hohcr) 

- Ne ya.pm'!§sm, sen be Mehmet? 
Bayram gibi mübarek blr gUnde in 
san hiç hırsızlık yapar mı? 

- Blrcahllliktir yaptık ilfeendim. 
- Demek ltıraf ediyorsun. 
-Ha? ... 
- Yani çaldığını saklamıyorsun. 
- Niye saklıyayım, ki .. Ben dört 

.ıscncljk esnafım Sonra rençber çocu. 
ğuyum. Hiç yalan etmem. Bir ctı.lıll _ 
llkUr, yaptuk, şeytana uyduk ıııte .. 

- - Peki nrunl çnıdm '! 
- HUscyln oğlu Hllaey!n ve daha 

iki hemşeri ile beraber Tahtakaled~kl 
handa beraber yatanıl'h Bayram saba· 
'hı erken kalktım, Hllaeyln oğlu Hille 
yin uyuyordu. Yava~ yavaş yanma 
gcttUnı. Yeleğinin cebindeki 89 lj re. 
yı aldum. 

- Buçuğu d:ı olacak. 
- He bir de yarum liralık vardı. 

- Sonra? 
- Sonrası efeendum kaçtım. 1' 

lirasını yedum, geri kalanını Htı.eytn 
oğlu HUscyine kanı.kolda iade ettum. 

- Peki, M:ıhmet, neye yaptın bu 

l§i? 
-Heç ... 
- Nuıl hiç! .• 
- lşte •. Bayarm geldi, Olttmıde be. 

eımda yoktu. Kaç gündür de 1§ bu • 
ııımamı§tım. .Açlıktan gözlerim ka 
ı ardı, kendumu kaybet.tim çatdum. 

- H lirayı nasıl yedin? İçki falan. 
mı? 

- Yoh ben içki içmem efffndum. 
Ça!"§tya. gltttm, aırtnna :retıl bir ce • 
ket, bir pantalon, btr ayakkabı atdım. 

HAlcim lıılı!ııllmedln U..rindeld )'lrbk 
mintanla. c.eld pantaıon ve ayalcka'bı. 
ları ııtızerck: 

- Bunları mı aldm, l4 liraya? M . 

dl. 
- Hayır. Aldıklarımı Hil8eyin oflu 

HUseyin karakolda gerj aldı. Hepsini 
nldı. Ayakkabııarı bile,. 

Hl\.klm bir müddet dil§Uııdllkten 

Fıonra: 

- Mehmet, dedi, mademki doğru 
yu .söylUyoraun. Ben de seni ıerbcat 

bırakacağım. Zira itiraf ettiğin !çhı 

kaçman veya mevcut delilleri imha 
<'tmcn gibi bir jhtlmaı yok. Ancak,. 
E.;cr mahkemede lnkdra veya sözle · 
rint değişUrmeğe kalknrsan yandığın 
gllndUr, hnyd! bakalım .. 

Demek gidebilirim !lyle mi? 
- Evet .. Mullnl<emenl gayrimC\' 

kur olarak gBrcccğlz. 
Mehmet 8Cl1De :sevine dıtaı·ı çıkar 

kcn h~kim arkaııından §tiyle batın 
yordu: 

- Ama, salun bir daha geleyim, 
deme, karI§mam .onrıı. .. 

ADLti'E Mt'HABlRt 

Cözlerimı oğu~turaı1\k sor-
dum: 

- Babam geldi Pli'! 
- Şimdi geldi .. 
- Saat kaç? 
- Onbiı· .. 
- Onbir mi? Bu \'akte kadar 

nerede kalmış? 
- Tehlikeli bir hastası var. 

mış,, Yolc1a gelirken ce\ irmi§ler. 
Bu yiiz1en gecikmış, 

- Aman. dü~manıma bile Al
lnh doktor Jtoca v~rmeflin. Baba
mın her hali hoş ama.. rnesle~ 
hi~ de ~eki!mcz. 

Yataktan kalkam.ııuım. 
- Beı1 bu saatten sonra ye. 

mck yemem, Sofi! Uyku yeme!-:
ten tatlı. Haydi kapıyı yavaşça 
k- Ye uyuduğumu söylf". 

-· Aman lilçülr .llanmı.. Bev 
babamun cam sıkll&cak. 

- i\'e yapalım? Cece yarısına 

HAYATTA HER GENÇ, iŞiN 
EN AGIRINI iSTEMELiDiR 

E CER muvallak olmak, talili ol. 
mak istiyorsanız, muhakkak su

rette bir noktadan diğer insanlara nisbel
le yüksek olunuz. 

tiyen her genf daima çalııma sahasında 
mevcut iıin en ağır mevkiini istemelidir. 

Çünkü ağır vazifenin rakibi az olur. 
Sonra da ağır işleri /ıagaranlar göze çar • 
parlar. Umumi olarak halk daima hakikati 

görmez ve sevmez. Paranızı bir işe yatır
mıık mı istiyormnuz? Halk satarken alı. 

Muvaf lakiyet ve muv.af lakiyetsiz.lik 
iki caddedir. Birçoğumuz rahat ve geni§ 
muvallakiyetsiz.lik caddesini, dar ve yük. 
r,ek muvaffikyet caddesine tercih ederiz. 

nız, halk alırken satınız! 
BCl§kalarınJan füıtün olmak, 

langıcıclır . Hayatta muvaffak 
tali baş -
olmak is. En büyük sakatlık buradadır. 

SEYAHAT NOTLARI 

Okyanusya Yamyam-, 
ları arasında ! 

''Şimdi kurban olarak ınsan kesmilJor/ar. 
Fakat ormanda hır insana rasgelirleıse, 

hiç ainıemez, öldürüı ler,, 

T&şlar kızdı lırıa hazır ... 
Etrafm1ızı çevJren adamların çoğu 

ı!llhlı. Klmlıılndc Alman tUfeklcrl 
var, ldmlalnde zehirli oklar. Bu okla.. 
rm ucunda. sivri bir insan kemiği var 
dır. Bu kemik cvvclA ekmek ağacının 
reçinesi ile oğulmuş, sonra çllrUlt otc 
bırakılmıştır. Bir kap içinde çürüme. 
te bıralulmı~ olan bu et zehir teşkil 

etmelttcdlr. 
Ok, iyi atılırsa, dU:manm \'Ucuduna 

ile; dört .aıatlmetre kadar 4llplanır. 

Ok aynı zamanda ağırdır. Onun iç1n 
saplandığı yerde, yere doğru dUş • 

mek lııtediği ıctn, >arayı açar, bli 
yütUr. 

Okun zehirli ucu da etin içinde f p. 1 
ali)'{lte geçer, Yaraıanan gayet kısa 
bir zaman !~inde tetanostan olUr. 

Adanm lçerlcrinc do~ru gldi)oı-uz. 

Birbirimizden ayrıyız. Aramızda yer 
liler var. Hiç seslerini çıkarmadan 

gidiyorlar. Blivllk ağaçların arasında 
ki bir pntiltadnn ilerliyoruz. 

Bu yoldan bir kuyc gidiyoruz. ı.-ö. 

yün ctrnfı b!r surla çevrili. Surdaki 
l>ir kapıdan lçeı·! gtr!yoru?.. <)nUmU:-. 
de bir iki lm!Ube \'ar. tı;;lerindc eşya 

namına bir şey yok. Yalnız, fenn biı· 

koku geliyor. 

gacın govdesinde bir ltovuk açılmış. f şın ortasına çıkıyor ve 8.§lreUne bir 
Bunun 1 !nd' bir ta' \ar. Bu taşın 1 nutuk .söylUyor. Sonra ndıımlan taF. 
Uzcrınde bo~azlanmış bir domuz <hı- lan ltızdınyorlar. Bu taşlar kızgın c- ı 
n.ıyor. l3cak 'c !turbanı kızartmaga yarıya 

"Buı·ad , dıyorla.r, artık l.nsıuı kur- cak. 
bAnı verllmıyor. Bu, rahibin nUfuZU"- Bu işler yapılırken, rakııılar, bağrı.ş. 
dan lleri gcll~or. Faknt .. etrafımızda. mıılar başlıyor, Tamtamlar çaııyor. 

ki p yerlllcr beyaz b!r insanı elle- Fırın hazırlanınca, rctıı taşın Uzerln .. 
rine ormanda geçirirlerse hiçb!r şey ücn lntyor, ve kurbanlann ba§ını bir 

dinlemezler, ananelerini yaparlar. balta ile kesiyor. • 
Kurbanlar, c nlı canlı, taııın ctrn · Dundan sonra, l<urbanların lçl bo .. 

tındaki kuık1ars bağlanıyor .. Reis tR. Faltılryor, fU"Ina atılıyor. Fırında lmr
banlar bir iki saat pişiyor. 

Yamyamlar bakkmda iyi maUlmatı 
olmıyan klmsclcrtn onların kurban.. 
tarını aıev alev ve yanan ate ler Uzt. 
ı;nde kızarttıklarını söylerler. 

Bu yanlıştır. Yamyamlar, yiyecek
lerini pişirmek isterlerse, böyle, top· 
ıak içindeki fırınlarda, kız.gm ta,şlar 
arasında pişirirler. 

Kurban meydanından kalkıyoruz, 

tamtamların çalındığı yere geliyoruz. 
Tamtam decllltlerl şeyler, Uç dört 
metre boyunda. tnhtadan oyuımu!j 

çanlnrd:ın ib:ırct üzcrlerln vurarak 
çalıyorlar. 

ğu arttırmak için havada bır gcc 

SAU"A - S 

Fıkra 
=-=--: 

Sokratın bir sözü 
ı.ııusla) u bimU bir nüm.ar \'ardır; 

bil) Ulc s:uıııt Sl"r~ll··rlnde lklde bir 
eserini teşhir olunur; Jiimi mUneJ.. 
kit göltlcrc çıkıırır, l<lml ~erin dibine 
batırırlar. Çünki 'uplığı he~ keller
ıll'n bir çoğunu in :vı deıneğc §&hit 

lliı.ımdır. ~cfamlıınıı l uz!i bir l>3§ka 
uc-ulw, \'ticııtl .ırı bir b ışl,u ucııbodlr. 
ı\merlJ,a s:.ınat memnualnrınıh e8ki 
05erle-rlnd,.n biri, bilmem ne mUııa. 
!IE'betle ~ C!llden me\'7.uubabs olu~ or. 
Bu münasebetle ılt> hl'~ keltrnşın Nı. 

fil i bir fn'Bm hliklınıleri, ıı:ı.nıı.t gö
rfüılert konuşulu;\ or. IJlı.ce vaziyet 
sudur: l\tr..hur rıto7. ıf ·01,rat bl~k 
lıeykeltnışı to~ ;:\Ontınııltlıı ~ıul 

gdr!lıı~: - Hu lırrJflcıln 1qtan De 
fıırklıırı \'ar ld, de-mi'?, boşuna yt!tt 

taşlan l(Nıdilrrln" b.•n7Rt~~I! t:ıJr. 

&ryorlar. 
Bu '\'lıcut \'tı çclı~ 7.llğürdli içhl 

.'1\71f'rcc c;enc e\ Vl'I ..ılylPnml, bir ~ 
lşt-0 ..• 

NA r:.ETTIN 

Hacet var~ 

Oturmuş çay içiyorlardr. Btr
den telefon çaldı. Ev sahibi-: 

- Alo! Sen misin, .Ahmet. 
Nasılsın Munet? Söyle Ahmet! 
Olur Amct. Yann beklerim .Ah. 
met. Allaha :rsınarladık Ahmet •.• 

Telefonu kapadı, geldi: 
- Telefon eden Afunetti, dedi 

Büyükler gevezeliği 

Turam annesi azarlıyordu: 
- Büyükler sözlerini bitirme 

den küçüklerin söylemesi TX"l· 
fena ıbir şc~dir. demedim mi" 
~için söz dinlernivorsun? 

- P~ki ama anne, onlaıın S< ~ 
zil bitirdiği yok ki •.. 

Tiyatrocu için facia 

- Bir komediye ne zam ı 
traji - komedi denilebilir? 

- Oyuncular hazır, vakit gc . 
mi~. andalyalar hfiliı. boş olduğt. 
za.'llan. 

Etrafımızdaki Smoınambnlardan bl 
rlne başımı ltaldırıp b31uyorum .. Göz
lerimin onUnde vahçl blr hayvan ç~h 

resi gibi bir §eY vnr. Bu manznrn kur 
şısmdn kendimi titremekten alamıy<•. 

rum. 
Gene at;ao;lar arasından ''kurban 

- ~I' (ıla ':'('y! nı·nlru hıırntl ı (":l -

nıııı ~ıksın s ı'Jte ;} iiı. JlmhJ,l ır :'.' apa. 
e:ığını <ll,rc, ,.,. su p:ıml!ırı m."lnt;ı • 

"' \"Cr!.. 

Gece birdenbire bastırıyor. Bir iki 
dakikaya kndıır her taraf kapkaran _ 
lık ke•llcck. Ortalıktaki korkunçlu ı 

kuşu dola§ıyor. \ ı;rl!lerdcn biri he • • 
mc-n eline geçirdiği bir sopayı havaya 
fırlatıyor, ku; vurulup düs1}yor. Adam 
m.,u bir değneğe aplıyor nlıp götU 

- O lcıtdar bağum:ı.ym. S:ıtJr de

ı.'itlm. 

- Kıı~ım bğır da, ne konu!Jttığu. 
ınıızu duy uıı diye bo.fınyorum. meydanına., gidiyoruz. BUyl\k bir a. 

kadar bckliyecek değilim ya. 
Yarın sabah görüşfü·üz. 

Sofi zorla oda.dan cıktı. Bir 
pansiyon gibi, evde hiç kimse 
tarafından rahatsız edildiğimi 
istemi Yorum. 

Çok umdum ki, &'fiden sonra 
babam gelsin. 
Hayır .. O da ~imcdı. 
Gürültülü bir yemek )edikleri. 

ni uzaktan seziyordum. 
Benim de inadım tuttu .. İnme. 

dim •. Ba'1ma yorganı çekip uyu. 
nıağa çalıştım, 

Ondan ötesini bilmiyorum. 
Aşağıda neler old•ı? Hab:ım 

beni aradı mı? 
Annemle neler konu~tu? Nele

re karar verdiler? 
Bir şeyden haberim yoktu. . "' . 
Ertesi sabah baabmm her za_ 

manki gibi ~rk<'ndcn t!İf1 iğini 

duydum. Saat sekiuie uyaıınıış
tım. 

Bahçede anne!n So"iye yiikS{'k 
sesle hağırıvorclu: 

- Hn\ di ista,yona koş . Be. 
yefendi mendillerini unutmuş. 

Yava ~a kalktım.. P:rncurun 
nra~ından l:ı 'i:tım. S )"İ il{i men
dil~ almrc;. sokağa ~·ıluyordu. 

Gerc:ck, babam •vd n c;ık~rken 
mcndilsiz yapam ız.. Birı ter, 
biri burun mendi!idir 

Demek ki. babam J~ni bu sa 
balı da arayıp sormadı. 
Artık, valde 'hammln peder bt:) 

- görülüyor ki - lıeıılnı nley_ 
himde mi.ittcfik bir c••rıhc almış. 
lar. 

Beni ~k sevdiğim zannettiğim 
baahmın bu ihmal \"C l:.k:ıvdisi
ne başım ne mana v<'rcbi!irdim ·: 

Pancurun ara m lan bal ıyc
rum .• \nnem ha.ltc · ı • k:-hvaltı"ı 
nı yapmıs, sahalı ;..i\b· .. ~ · ni fr 
micı .. Şıı:nd; d::- el•n -. ~·, ıra mı 
tiıttürcrek. gül fıda ıı:ıı •rı güz. 
den geciriyor. 

Dahili siyllS('t, beıli ki. onun 
lehinde cereyan "rliy.ır 

Fettan kadın! rier ~'·i kendi 
arzusuna, k€ndi göı ü~- Jj''. hatta 
kendi mantığına ~o·e hali tmck 
ister .. Bu meselcd-> dt babamı 
kendi c.-ephesirıe nim~ :':n m uvaf 
fak olmmı. Balım, rıa"'rurt.ne 
dolaşmasından bunu ı.ola_yca an. 
ladnn. 

rl\yor. 

Şimdi ne yupmalı? 
Hic .. 
- İpin ucu yine l)enim eııniac. 
Evlenecek olan o kğ~I b~im .. 
~n söz bende. 
Öyle sanırorum kı. lffet Meli. 

hi eve damat almakta ısı ar eden 
annem, bu hususta babamı da 
iknaa muvaffak olmu ... Zira, Pe. 
rihnnlara falan oı:ndnn bahset 
tiğine bakılır~a ~ıhE\\ et bcn:m 
i:r..zctiı~fsimin her •eyden yük
sele olduğunu bildiği i<;in - bu 
havavı ön~1cn k '"Öi muhitimiz 
de yani b~n nı mu~~ timde yarat. 
rnak siyas0 tinc b:ı.; vurduktı an. 
!aşılıyor. 

Sofi geldi. 
- J{iicük hanırn. Boniı.r! 
Ben. aynanın öniind saçları 

mı dliz0 ltmeklc me~~tı.urn. Hi2. 
1ı1etçin"n yuzüne :1:ı\nrn<lan: 

- BanJuı· .• 
Dıve eC' ~ ' vcı'<j m. 
Sofi ya\., - a Dffa nıın knpıqmı 

k&:)ayıp p nccrenin önünde dur
du: 

- Pancm lan a.ç:t) un mı, kü. 
ük hamm? 

Fena olm;.ız. 
Sofi pancurları aı ıyor. 
Onu aynadnn sevredh onım. 
Bu, 'leninı kalkt·ğıma bir İRa 

ret. Anneme ı>encel'-°'den <1im al 
ve;yor. Ne garip dc,laplar! Ken-

dimi Abdülhamidin sarayında 
sanıyorum .. Her <.!~,kika bir ent
rika, her saat ıbir dnlan dönüyor 
vehimi içinde sinirl~rim o kadar 
~er~in. beynim o :ı .ırece uğultu
u .. Aynı 1.amandn i(mde de biı 
corku bclinneğe b lndı: Ya bu 
kadın bana bir fena !ık vnpmağa 
n.alkışırsa .. ?! 

i'\e kötü bir \'ehim. İnsan ken~ 
Ji evinde bu derece rahatsız olu: 
mu? Bu kadar C\'ham ve şüphe. 
1er if'inde yaşayab"l;r mi? 
~ofıye sordum: 
- Babam neden t rken gitti? 
- I Iastası varmıJ da, 

Ya akşam? 
- Akşam da nas!adan geldi. 
- Of bu hastalar •.. Adamca 

ğız neredeyse evin;n yolunu um. 
t.acak hastalardan. 

- Hastalariy)e b,1 dereceme. 
gul olan Ahir dok'"cra lbe-n de il~ 
defa rastlayorum, küçük hanım ' 

-Ne }&zık ki, y~hancı hasta. 
larla bu kadar candan mCSl!U' 
oluyor da. en yakın 'tir haı;,tasıy 
la alakadar olmuyor ... 

- Kimmis bu rakın hasta .. ? 
Güldüm: 
- O :hasta} ı Fen benden iyı 

tant\'Ol'SWl, Sofi! 
~ Vallahi anlay.cunadnn, kü

cük hanım .• Btı:?'Ünlerde mnim 
o kadar dnf!ımk ki . 

- Canım, kim 0°lacak, arın<'~ 
(l)e,·tuııı · 



Polis bu evlerden yaptığı 
tahl"ikntta her eve b:siklctli 
bir genç kızın uğradığını öğ. 
renmişti. Ev sahipleri Mis 
Gislıurnun fotoğraf mı görür 
gör:mez genç kızı derhal 'La. 
nımışlardı. Bu genç kız bu 
evlere bir bardak su istemek 
çiçeklere bakmak, yahut yol 
sormak gibi muhtelif vesile
lerle girmiş ve evdekilerle 
konuşmaya başlamıştı. Ko • 
nuşma sırasında sözü sigorta 
olmanın faydalarına intikal 
ettirmişti. Bu ziyaretlerden 
sonra mister Havk eve :uğrı
yor ve ekseriyetle bir sigorta 
mukavelesi imzalamaya mu. 
vaf fak oluyordu. Bu evlerde 
oturanların hu genç kıza ve. 
yahut sigorta simsarına es -
ki bir şey sattıkları da sık sık 
vaki oluyordu. 

Bu sur<tde Pointer şimdi • 
ye kadar halledemediği bir 
çok noktaları anlamış oldu. 
Şimdi genç kızla sigorta sim
sarının birihirile tanışmıyor 
gibi görünmelerindeki sebeb 
meydana çıkmıştı. Fakat ha. 
la halledilemiyen bir nokta 
kalıyordu. Katil veya katil -
ler cesedi döşeme altına koy. 
duktan sonra tahtaları nicin 
Çivilememişlerdi? Hiçbir Şey 
hu noktayı aydmlataıyor • 
du, meselenin en nankör 
nokt sı buradaydı. Bu nokta 
anca'< bir suretle izah edile
bilirdi: Katilin herhangi bir 
seheble villaya girmek'Len çe. 
kimesi. Fal·at Pointer Havks 
villaya girmekten menede 
cek bir sebeb göremiyordu. 

Bir saat sonra Pointer Hav 
kın köpısmı çalıyordu. Sim • 
sar Polis mi.ifettişini mutad 
nez ... ! ~ ve soğukkanlılığı ile 
kar ıladı. 

- Yeni bir şeyler keşfede. 
bildhiz mi, sayın müfettiş? 

Pointer cevap vermek için 
hizmetçi l ndımn mutfak ka 
pısım kapamasmdaıı çıka • 

L'ev:ren: l'vlUZAFFFR ESEN 

fakat süküncti:1<l.eı:ı hiçbi.r l ~esedi olmad.~ğı~ır. Siz ~e~i 
şey k:lybetmemı~·.ı. f ıpkı hır ıJU genç kızı oldurmeklc ıttı
taşı ileriye süren bir dama ham ediyorsunuz. Bu kız ya. 

oyuncusunun rakibine mey - ~aclıf;ına göre bu iUiham ken 
dan okuyan sesiyle: diliğinden sukut eder, benim 

- Sizi temin ederim mii- için yapılacak iş size mis An 
fettiş, dedi. Döşeme al~ında. G1dıurnun hayatla olduğunu 
ki ceset mis An Gisburmın isb:>.t etmektir. 
cesedi değildir. 

Fakat sigorta simsarı Po -
interin yeni darb~sir.i be!-de: 
miyordu. Müfettiş cebinden 
çıkardığı bir deste banknotu 
masa üzerine koydu: 

- Bu parabr için misters 
Nolana bir makbuz gönder -
menizi rica erlerim. Bu para
lar bekçi kadına sizi An Gis
burnla beraber gördüğünü 
söylememesi için verd!ğiniz 
süküt hakkıdır. 

Havk ok gibi keskin bir 
bakışla müfettişe bak\ı. 
Banknot destcs!ni aldı, süku. 
netle ve dikkatle saymaea 
haşladı. 

- Bu parayı o ke. dının e " 
linclen alabilmeniz hakika • 
ten şaşılac'k bir şey, zira pa
rayı kolay kolay verecek bir 
insana benzemiyordu, lıerhal 
de vicdanı müteessir ettiği i
çin bu parayı size gönül rızn. 
sile iade etmemiştir. Kendi. 
Lİni kodese tıktınız mı? 

Pointer bu suale cevap 
vermeye lüzum görmeden 
Budanın 18 evliyasının Mis 

Gisburn tarafından bulundu
ğundan ve bu mücevherin 
madam Ozakaya satıldığm -
dan haberi olduğunu ilave 
et' .. i. Sonra düşüncesini söy .. 
ledi: 

- Ne süküt her yerde al
tındır, ne de söz gümüş. Bu 
hususta vereceğiniz izahatı 

mnhkeme huzurunda da tek. 
rar etmeniz icap edecektir 
sanırım. 

Havk cok sakin ve cok ka. 
ti bir lisa~nla söze lıaşl~dı: 

Pointer bu fikrin doğrulu
ğunu l~abul el' .. i. 

Htwk dcğru söylediğinden 
emin bir insan eda.sile sözün. 
de devam ediyordu: 

- Bunu isbat etmek ol -
c.bkça güç. Yalnız size bu 
cesedin o olmadığım tekrar 
söyliyebilirim. Mis Gisbur • 

mm birlmç qündenberi ln -

gilt.erede elması icap ediyor. 
d~. Bugiin olmazsa yarın, o 
da olmazsa öbürgi.in m~hak• 
kak genç kızın Skotland 
Yarddaki hüronuza girdiğini 
göreceksiniz. Ben de mis Gis 

burna arkadaşhk etmekten 
büyük bir haz duyacağım. 
Şüphelerinizi ortadan kaldır 
mak için ~unu da söyliyeyim 

ki mis Gisburn nişa"lılmulır, 
kendisile biiyük bir i1e giriş. 
tik, bu işte muvaffak olduk 

veya olamadık bu tamamile 
bize ait bir mesele. Bulduğu

nu?. ceset yeşil bir rop giy .. 
mişti. halhuki mis Gisburn 

katiyen yeşil giymez, zira bu 
ren{"in l~er.disine fel5.ket ge. 

"" tireceğine inanır. 
(De\"nmı ''ar) 

Bir fırsat 
Kütüphanelerle, 
Tarihçileri 1 dikkatine: 
Sa.ndıkla~dan çıkmamış bir hal.. 

de, hl!: kuil:wılm:uurıı 15 mllkem. 
mel ciltli nn!rll•lopcillyn Brltanlluı 

n~rlyntmılıtu 

T enew Historian•, 
Hıstory Ol T/ıe 

1Porld 
A.ılındakl tarih l•Ulllyatı 200 um. 
ra satılıktır. İstIJcnJer gazctt>.. 

mlzdc F, ö. renwlnc mektupla 

•nürM:ıat edPtıillrler 

- Bu hususta hiçbir iza • 
hat verecek değilim. Bütün 
bu anlattığınız şeyler tama. 
mile hususi ve şahsi bir işe a. 
ittir. Bu işte ~ize ·~aalluk e• 
den bir tek nokta var. O da . 
bu cesedin An Gisburnun ._ ___________ _. 

orsa fııraiilt aııesl abç ita ı,. 
Her pazar saat 14 ten 18 e kadar kıymetli sanatkiıf 

t••r1 llh:ım.) 

I ş ve i~çi arı yanlar: 
• Yeni ve esltl ttirkc;e olrnr yazar 

ve dnktilo da bilirim. Hususi milesııe. 
sclerde ve avukat yanınd!I. ve herhan 
~i bir işte olursa olsun bir b:ıyan iş 
ıırıımnktadır. Adresı: Nuruosm:ı:ılye 

enddes~de 86 numarada M.H.K. rem. 
zine mUrncant 

• Yemel(l.,n 9l' yenı .. .ıc .servlstndeı 

.,,,nıayno tılr ı?tn<: oteı 'eve lokantalar. 
:in iş l.stenl'!ittedlr. (H.. u)ru reınztnf 

-ntlrncaat. 

• e abalı, öğle ve akşarı1 
Tıcar<>t mektebinin son sınıfmdıı 

Kııyan bir ı;enç öğleden sonraları, tı. 
cııı1 bir mües::ıe::ıedc ç:ılı~mnlc lstcmeil 
rdır. (Tirnrctl!) l'C'mzfn(' T"\U:"acııat. 

H~r l emeli ten c;onra ~i.inılC' üç defo nuntazıunan 

di~!crinili fırı;alaymu 
~~~ 

• Bir Ünlversit<> te'ebesi bilhıuıs:ı 

ortamclttC'p talebesine frnnsızca ve 
tUrl·çe rlynzlyc, !izik, kimya, V.S. deı·s 
iP.ti vermektedir. (Ders) remzine mU. (H.D. 32) reınzine mttracant. 
racaat. • Asker'i.ikle aUikuı olmıyan, rı. 

* Ortaoku•da mualllmllk ynpm~ yazlyesl ıt· .,v ! 11, :ı r::ezuou bir gen~ 
tatillerde ıkmetıcrl, bihnltkın yetll}t!r. resmt veya h~.rnusı t.ır müessesede 
mlş blr Unlvcrs!tel! genç, fizik. kim. kA.tıplık gibi olr lş aramaktadır. (N. 

va. almanca dersleri vermek L<ıteme:.t. rurk) remzine ml.!raı:ant. 
tedır. (A.T.S.) remzine müracaat. • L1senln son sr.ı.tırua oir genç 

* Eski bl'r l!sıtn munlllml, hususı öğleden sonra çalış.nr.!: istemektedir 
o .. rnllarda ve huswıt ders aımıık istı. (N.L. SS) remzine mUracaa.t. 
yen talebelere ders v~rmck arzusun • 31 yaşınd~ clddı ve çalışkıuı bir 
rtadır. (G. Kemal) remzl:ıc mUrıı.caat genç, od:ıcıhk, ap rtm .. an kapıeılıg: 

• 18 yaşında, ortamektep mezunu veya gece r:ıekç~llğt amınaktadır. Ca. 
bl,. genç ı, aramaktadır. (Hesap ve ğaoğlu Zektl>ey ap:ırtıman maliye iti. 
cebir i~lcrlnd"n anlar (Mu. ta. Ya) raz kom!syo:ıunda ~c..ı Ahmede meıı 
~emzlne müracaat. tuplrı. mUrn:;:ı:ıt. 

lf. Lise bitirme lmtıllanmd:ı. bir dcrı: • Fransızc~druı tOrkçeye ve eskt 
trn muvaffak olıunamıt bir genç, yazıyı bilen elrl.9l ı~ tstemckted.Lr 
tmtlhanmı vı:ılnce11~ kadar, tnhsill ile Haber gazetesinde {'J<ırcümc) remzlntc 
mUten:ıslp bir ış aramaktadır. Asker. müracaat. 
lıkle illş!~i y•)k~· .r. Orto.mektep tale. • Bir üniversite ta!ebcsl, orta ve 
besine ders verebilir, tKadak) remzi. ilse talebesl:.1e :ıcr t1lrl0 fen ders 
ne mUracaat. vermektedir. · Alk'\ya) remzlııe mUra. 

:ı. Ortaokul i5gTctmc:-.llğ:I yapmış b!r mıştır. Matoaa Ye kitap işlerinde de 
yükselt tahsil talebesi ortaokul talebe çallı;ab!tir. tS li. Y .) rc:m.ine milracaa ı 
!erine ve dışardan b tiıme imtihanı • 1talyııda w.b.sll görmüş, mlmad 
vereceklere :\crs vereMllr. Evlere öe işlerden anllyan, ;;ııa.r ve çini mUrek. 
g!debilir. (.'\. B.) rcınzl.ne mUracaal ltcple mlnyatur resimler çizen bir sa. 

• Fransızca, lng'.lizce, nlmnnca nntktı.r bir §lrltette veyıı. b.u.susl blı 

itnlynnca ve butgar.:ayı mUkemmel bl. mUessescde ı;aıııımak ıstemektedlr. 
ıen bir zat, noter dairelerinde ve ter. Tn.,r:ıya gld•:>ııtr. e~ır.atör) rem. 
etime evlerinde çal~ır..ak istemekte zlne müracaat. 
'lır. (S S. 61 .. ·e::nzln:ı mUrncaat. • Serl dalctfıo yaz3.11 eski ve ycnı 

.. 30 yaşında. çalt§kan, cl.ddl bir yazıları iyi bilen bir genç, tı.orhang 

bay, hususi veya re.sml mUcssc"" ; rıır müessesede 1:.a!ışmak l!:temektedir 
de kalorifer.::Uik araı:ınlttndır. Sulta: .. 1 

vRZ) remzine müracaat. 
ahmette cezaevi kar§ISında bakkaı j • Erkek ~apkaeıtığır.a:ı.n anlıyan bh 
HUseyln eliyle (K. Sezere) mUracnat işçiye lbtlynç \'ardır. tstıycnlerln ıs. 

91 bitirme ~-:ntihıı.nmC:n iltmalc kalan caaUnrı. 

bir ı;cnç, tah.sililo mütenasip Ucrcu • Ortn yaşlı :'.re.nsu.ca ve türkc;t 

,. 
Q 

---o--

1 

Çünkü.,., 
·· Bır Kafkas Romanı,, dOo 

doğruya GUrcUceden terC 
edilmiştir 

~ 

Bir Kafkas romanı, Kaf]{ll9 

nın, Ka!kıı.s ırl;mın rolll,,ıı 

<> * 194-0.,1941 ders yılı, eylUl de\-re. tık!Al cadde inde 40 ımmaraya müro 

1 bir 1§ :ır:una~ttadır. (S.S.) remzine bilen ntr bayııu, ıY1 ~1: aue neZd!.nde ________ .,, 
::n!lracaat. 6 yaşından yukan ço~u~s iıakabUl.r ve 

• 'l'icaret llae!'in!n son sınıfında, 2C ders verel:ıl.:lr Çuctık!;ı~ b!r ailenin 
ya§ında blr gen..;, muhı:sebc, muh:ıbe yanında orta l.şler'.De :ıe bakmak !.ste. 
rat hesap ve dakWo lyı bilir; bir ti. mektedir. (Kibaı fil> nw..zlne müra. 
carethnnede veya ;,,ır macssesede a.z cıı.at. 

bir Ücretle ı;r~I§'lllal' uı•emektcdlr • f'f.lrk<:e, trıuuırzca. yunanea mD • 
caksesii~it:tlceyekadarbek-~,..... .............. _____ ..., ___ "P""....,,...,_,, __ ,... ___ ,... ____ ..., ___________ .,,.,._ ... .....::ı::::::ı:o ..... ~....,,..._,..,.. __________ ıı-=~ 

le:neyi lüzumlu gördü, sonra 1 
bi.- sualle söze başladı: H i /<.a ,, e 

- Sizden bazı öğrenecek ':J obi~ 
Nakleden: 

Oç Yıtıtız 1l t>-...a! .>!an l:>!r mUh.Uip r ~ 

.teya ~iter Ucat1 mUeaiOil'ıt f, 
-.:m:---•I ·a:naktadır aetutta tıırllıı~ ı }erim var, evvela size nasıl 

hitap edeyim? Havk mı di
yeyim? Yoksa Dovc, Pa.trik. 
ke, Heron isimlerinden biri
sini mi k ıllanayım? 

Hınk ti',remedi, fakat göz 
lerind~ rnlribinin mn.ksadını 
okumak istiyen hir mık dolaş 
tı \'C b ını sni~ıyarak cevap 
veıdi: 

- Ha-vk icmiyle hitap et. 
menizi lerciiı ch .. ı · .n. 

- Öyle o'sun mic;ter Hn k. 

crww 

•• • l!.rka1: 9a.At cıe ı;&ılf&billl (Oıinkii nü• lıallıııı dcrnm) u ~plen i~ndcn de .. Kızıl lJCl'Ukayı ÇI. emzm~ mtıracut. ılı 
Aradan pek kısa bir zaman A. o e kardım. • 2a ys;ımda, askerlikle -1 '1 

r ~-·lj• gcC'miRti kı, kapıcının l;>ölme•foe )cJikanlı, 2ğzı açık ve ~özleri ·ınmıyan yeni •e e:5kl ypv # 
girdim. Kendimi tanrtarak. her - Her Otto Dvorak, ilk defe. nereden 1biliyorsunıız? büy:imüş bir halde bakakaldı b::- ıeı<tır blr ı;enç, odacılık. ııtlt' 
şeyden evvel, siyah elbiseli kad·· dır ki bu sefer bizim otele indi. - Frav cenap\arından duy. na. Beti, benzi kül gibi oldu, 11 blr ,~ a.ramakt..ııdır. (sfa) 
nın ito!e dolduı up verdıği hüvi. Lakin, kar1sınm QOk defa inmiı,- muştum. Pst.. Bakınız lütfen!.. _ Frav ccna.olnrı, lutfen ba oUracant. 
yet y~nı1amesini istedim. Bun- liği var bizim otele. Aşağı yırka- lşte, merdivenden çıkıyor .. Mu- kmız, ben bu kİ.zıl pcrnkayı bir - Fr:ı.:ıs:z mektebi ortt' ..... ~ 
dan a·1l~drm ld, ke::=ıisi FraY rı altı ayd:;ı.nberi hemen her ay hakka'c, 17 numaralı odaya, kız otomobilde buldum •.. !cinde bir oezun. dnkUıo b!leı:ı b!r b'>"ı• 
D • tı ·1· "t h J' ·nd"ll l·ir .ı?i'ın kalmak üzere otoiimiz. kar-de .inin v~ma. crjdiyordur. k iyidir vorna r. vı ay.. a a.ısı " ·~ "' E-> nd~m öldilrülmü!j lıir otomobil. "l'lk adır. Tür çesı · •-.: "ftlı"k ~.,ı :b:n·n ı·a .. c:ıdıı· de m·ısafir ol11ıtıf',tur, Ben, delika-.rılımn 'nl'<.ıinden ı·oP.. n ,.., r c;ı .,., ıı ' ı ~ . ı~ . ti~.,. de .. Kocanızın öldürüldUğü oto- r zlne m rae&at. 
Bir ka ... ı;:üıı C\'veı, kccasmın re_ - Daima yalnız olarak mı tum ve 17 numaraya gird~ini b'ld , 

geldi~ .,.ördüm. Iüıla<Tımı bu odanın mo ! e. Müteferrik: F. faka.tinde olrralr, Bud.ape5tcye ,., ,., Kad:n, deh!)(te uc'Tramıs. bir ,,., ~· 
a ak ı.. m - Evet Yakm akrabasından J,ıı.ınsma verdim, irer.yi dinle- - ,.., t> \ '~TtLo A"'A"''l"'Or. 
Y uru> 

1 ~. • halde ha"kırJI sonra birdl'r.obirc · "' .. ·~ .._ ~ Ka.p•c ya .. oıdum: bilın~nı kim ha-;ta yatıyor, bir dim. Önce, derin sükün hüküm / . 'li yazı oku:nıı, yıwnıı bll'ı; 
ŞiMdi ::;'?elen ye•ıi ö"~cr.c:: .. - Kocaı;;ı <İa iıcnüz Du<lapeştc · ha tahan~de. Onu ziy;.r.,.te gel'. sürdu, sonrn kadının boğulurca_ kenw~:ndi ;~.ınırlayarı:ık. güliimsc. yan aranıyor. Daktilo 01ıı.~, 
ğim b=" zı nol:t:-1 .. r hn ld.,m<la d m· öıı? yordu. Frav cen~ pları. sına hıçkırc!ığmı işittim. D ı•. megı f.'nt.-ul. rılncaklır. Daktlloyu ııtyl~ 
tam ve a,.. ~ j7-, "" • v .. rme .. i- r; yır, o gitti. - lliG kim2e ile buluGmadı ını kanlı, onu teskin yollu sozkr . -

1 
Siz . yanılıyorsunuz, c~.e'~- rınc~ye kadnr kendisine 8s6' 

,. z1m"'n? hun•da l)"}ıındu.T' sıradf'? sövlemeklc beı"'-ber, aracla sitem dım l~enım kocam pazar crunu zi İ!:tiyor:.un. S\1 noktayı ~im- - ·' "" · · •• "' "'" •• ' ·~ · • • · b rn ''c'ilcccktır 
d d h C - P,•ıt ı tc5i !!iinii öğle :ı:ı1m~nı. - liayır, O. pek afif bir l:a. dolu söz!cr d,. harcıyordu: öğlen zamanı Bud?.peştedcn (!itd.

1 
;\Ji\rnc:ıut: ~atih l\lucllrl' 

i en atx:-bt "Y'm: .... vap! .. " - Onun seya1ıate cı!.tığınd~n dmdır. Eke<riya otelimizde yal- - Bctbaht! Sanki ne diye k!!.}. - Bittabi! Fakat, bir d~ha 1\io, ss .ıo •·ul}UK" cn1I· ıı 
rınız bel"i t .... tırin etmcdit;: min misiniz? . mz bir ~ün kaldı ve bu sırada kıp <la gittin?! Yoksa. beni feda asıa gcrı dönmiyeceği bir yere. Ald • . 
takdirde i ;m ,,- .. i dcıha~ ' .. ev. - l'ıav l.enaplan, buna böyle erkek" J,ardcşindcn baska kim~e. etmek mi istiyorsun? Ben Ye siz, yarım saat önce, ırınız. ~·1• 

. A~ğıdn l"('mf;~Jcrl ysw ~ ki f etant.. lr o' ca k. ı:ıöyl dı. nin ziyaretini kabul etmedi. Artık t reddiit caiz de~ildi. Ştal sokağının köşl"'siudrn, bera- Icuyucutı:ırımızııı ııuıııııırı', fi. 
Ha\ k gay · :.> l::;ir- bir ses. - Ha?! ... . ~~ .. h.a~e c;ıktı ~mı - Bak, gordün mu? Gene birı· Talımıııimde isabet ctmwtinı ber cenaze nıernsimini seyrettik.. zctet' 

1 arıc:ırdan ucrc:ıdınız demek' Si\•lc tuiue.;muı-ı. i~te! Bir Zi\•arct h.apı:vı \"Urmaksrzın oO'irdim 'oan: Fı·av cenaı>larr, ben her ~evı· melltl!plnrı ldarchnneml ud Je cevap Vf' di: ~ < • "'; • ' • • • - ,.., :1 J ları dahli) hergtin ım1J11bl"'" .ı; ;~ B ı.:ın curn'l.'n kabul etmiP. · l~rkek kardec:.inin yn. ikisi de hayı·ctlc gözlerini l ·1· ~· "k" · ..... ,. Ir onu mamız ;ı z: il . . ' . ., )J l)Orum .. ~ız. ı ınız uzun za. :rn<lar ,·c saat 17 den ıwıt•r 
1 -~ 

1 1
• A ı._• u:-ı c· ~ K .~ı"ıya, tJdiirüh'n r.d1mın zıv.ı r(tinı ! Bana bu adamı tarif ana ç~virdiler. Tıp talebc~i. ka. mü.lldanbcri biribirinizi seviyor- ıarı. 

acar,ı arılrı ılıyor, lu!fen o • p lİıfce <'ekt "rilen foto~dıfını t- edebilir mi .. iniz? ba lıır tavırla für..erimc yüıiidü: 
t B · J • 1 • • ,. • t , ... sunuz ve kocanızın, ar,.da bir en. (H.M.Z. 19) <Belkıs) p6 ,,, urnı 7 1:Ylısmız. enı •anvı zahırn Hcsmi ~öz.erme dogru _ Pek ynkıflıklı, gene bir ~- ·'I.! ııı ıyorsunuz. ı.,c ~ı ıyur. 11 w • • 

1 
,·ı 

• l k 1 :o.unuz burada? gel o uugu ıçin, gayet basıt o<:- (Bay Nurettin) (Mimoza) (~J 
suç a tev if et .1~....: isliyorsu- tu c..ı ak: dam. 'l'e.hmin~n yiımi sekiz ya. rak, 0 şöylece aradan kaldırılı- (H. 99> c7. O) ctnı;el 27' ı" 
nuz? •raıııyor musunuz bu ada. Frnda. Sinekkaydı perdah yaptı_ - - Affedersiniz! İhtimal zz. verip. yol açıldı... es. Nesrin) c12 snndos> 

'11 · • ,,2 · · mı? riyor.. mansız ~eldim ... ? Sizi arıyorum. ı 
- ı i:te~rım" r-, In~i veya . \m"'n yaral)bi! Odur! Her ·- [._i, gücü... - Beni mi? Giize\ kadın, bay.gm bir halde (F.G.D) (S. A.) (Nanıı ~ 

23 üncü günü villi1.cla n-i An Otw Dvorak, - Eğer yaıulmı:yor:am, tıp - Üç gün evYel bir şey kayrp y~rc düştü. Dostu, korkusunu (Sümer> (S.M.K.> (J{I~~ 
G . b b w k ··ıd · · l t · · · ı b biraz~. idcrı·p kendine rr"'Jmı·ş v:ı. {İmren K Hl (A.lu) ( I" urnu O"'~rn o ı .. rr.,, • - O, pa1.a"r günü öğlı.:•dcn c:on. tahs:ı edıyor! e mı~ınız. Budum ve ulunan -~ ~" · o 
sucuyia. Tı-··if.i kati o!ar"\'L- ra ~a"lt ik ik Uç n.ra nda üld,i_ - En oon ne 7.am:rn buraday. seyi sa'damak suc:unu i~lemiş ol· ziyet.tc, rovelvcrinin bulunduğu (Melahat 3> (Y. Aksu) ~ 0 · ~.~ı·.~ 111~ 1 • ı·sl"nl""'7ı·~nıden. C'Cbina el attı. Fal:a~. ben bıınu Aşa~ıda reml.zlcrt yazı 1 
bilmiyo'"Uz ama bıı ıun o ! - rı...u '. 1 a.r. "" vu "'' dıı.r 

" •)'d""ıru··•<l ·· "mu··" ..... a ... -... ııı Fr v - Diin ak<!anı. EnistcsivJe a. - H"nr, pPutan !!füürsün sizi! bekliyordum ?~ten. l)crhnl atıla- blrinc!tc!}rin tnrihlno k 9 •• ,: 
dar ehemmiyeti olmo.s:ı gc . ı - ' ' 

1 
u ·. z,, - '. "' '*'· ~r--J ~ , .k. b' d nnı almıızlars::ı yırtııacııı>v-,. 

c"nap!!'lrI! Ha'bul'' o, dnha hı·· .. ısı ı.;~k iyi değil g:ılıb:ı.: zir.;:., Defolun buradan! Ben, hi<' bir ra." ı ı kolunu ır en yakala. (R.V.ı (İ") (
5
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><SlG)C(, 
rek. bir f;ev u·:miyor Her Dvora'{ oteld(' ika.met ettiği rny kaı oetmedim. Mutlaka yan. <lım ve kıskıvrak edip s!ktım. ıTicaret ~6> {Hamdi) c: 

Hav1c bn~n~: {'ll ri içi- - Bu karı, k0ca~ı ll"'Un za. müddet~. o. ,göıunmcili lıiç! lış k.;:.pı çaldınız! Daha fazla mukavemet M('nıedi. er 
ne almısh, l-t- 1} .. cf ... v.ik lıia· m:ı.-dan'' ri tanıvor mu~unuz - Bıı d--!ik:ır.lınıı1' Her D\·o- Çel<etimin cebinde ka~ıda ~:ı- bilfı.kiR, tnliinc boyun ı,ğdi !. {Gilıer • Güv<>n) (Nedltll) 
mesefoyi halktm~l.c istiy.cn ~ f;~? ra!c"n hı'):~ bir::.d~ri oldı~~unu ı ılı kilelik bir na ket \·e bun.m (SOı\ ) CA. Ynzıeıoğlu) (A.Z$)) ._ _____________ ,_ _ _,,,,_,, ___________________________________ ....,. lT.Z.T.) (R.B.T.) (T.I'· 

bir talelıc durgunluğu vardı. <N.M,) (B.V.) (B.N.Ş.) 


