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Yahudilere 
merhamet 
etnıiyor 

---0---

Cemaat reisinın 
yalvr ışına mukabil 

Mareşal 
~O ova Antonesko 
önun e dedi ki: 
ç ışan · Besarabyaya 

1 henüz llsorausuna 1 

YENi BiR 1 Bolşevikler 
IVIRi YEVMi ~ gelmeden 
NEŞRE- Rom.~n._sub~yl~rı-
DilDi nın yuz~n~ t~kuren 

,, ---<>- stzdınız 
Bir adım Apuletleri~ünüz, .... 
Olsun geri kerim ıopayla öldürdünüz 

· Vaktlle aklınızı 
Çek~yın başınıza aııaydını 
aş· s ter bu nok
taaa 1<a mah ! ,, 
~rQ, 27 (A.A.) - Mor 

'l'cıclyosu, Moskovamn 
bQtısında, Nara nehri 

t ilca cereyan eden mu
'r beler hakkında diyor ki.: 
tı-ke;z; cephesinde çarpr 
b~kerlere hitap eden ye. 
!~günlük emirde ıöyle 

• 1)'or • 
/ '~ . 

Qcltrn geri çe.kilmemeniz 
ti clır. F Q§istleri bu nokta-
~dıırmanız lazımdır.,, 

Biikre& %1 (A,.A.) - Jlllıdaloo ~ 
lıı0cllrt7ar: 

Rumanyadald yahud1 eemut\erl 
reis!, marqıaJ. Antcneakoya. :ee.r.b
:ra ve Bukovtna yabudfier:tnın..Bu# Deh 
ri bölg~deld Gettolara gönderilme. 
si ha:kkmda §ikAyetıerı lhtin. edelı 
bir mektup g6ndenn)ftir. 

Marepl Antoııeako, ~ 09'l"&p. 

ta ezcümle df!!Dlltir kt: 
"Bir trajediden l:ıabeedi7or ft ma. 

hakkak bir mnm tehdidi ~ 
bulunan yahudller lehinde §e!a&t. Jr 
Uyorsunuz. Kederlniz1 anlanıamz lA • 
.zmıdı. Be.sarabra ta!ılt)'e eclDdtğf. m. 
man ve Beara.bya, Odeea w Aazk 
denizi bölgeırlııdekl dlnd8§1armmn 
kinini .kanÜınnızıa MediğhnJız 1"&ktt. 
kalblerimlzln namı bm'ku!duğun11 bir 

düşlinltnlls. Bee&raıbya '" Bukonna 
... ne,..m. :a inci 8a1fada 

RUSYANIN LENıNGRAD ŞEHRiNDEN GiDEN. YOLLA- 1 

RIN iSTiKAMETiNi GOSTERiR TAFSiLATLI HARiTA 

Sabık örfi idare Komutanı 
Mesai arkadaşlarına 

bir veda ziyafeti 
verdikten sonra 

Bugün Anka~ 

Hudut 
boyunda. 

Ruslaria 
Japonlar 
birbirine 

girdi 
o 

8'r Japnrı 
müfrezes~ 

sınırı geçer 
SOVYET 

MUHAFIZLAR 
HüCUM Elli 
Her i·ki 
tarafta 

varalanan
Jar var 

.Japonlar k811tll 
yaralıi rı kaçıa 
np göt rd er 

....... 27 (A..A.) - VJadhııoe -
toktan Tu ajanema bnd!.rlyor. 
ıs fJlrtıeş:rin gtınn Crask1Ds :badat 
k~en biraz ımı.kta.ı Japon aöer_ 
lerindOD mürekkep bir m11frme hu· 
dudu geçml§. Bolcha • Tcher To9a te.. 
pea!nde ft.Z!.te ~ <lCbfl ADtktne 
kmnand&smdak1 S09'J'et hudtıt muba,. 
fız1aruıa. taarruz etmtşlerdtr • .Jepoııı -
lamı maksadı h!ç §tıphe9!z !tnıdut m. 
b:&.fmlarmnz:r yakaia.mak ,. .TllpOll 

txıpraklarma ~Uhmeltti. Ka.deme 
netıcesınde her fkl tanı!tan da Y&1'L 
lananl.ar otm~. japonJar lllDı1l 

,.ralrt&rım ~lenttr. 

J'apon aııııker bqlıklan -re me:nı:d 

ltalyaya geçtiği bildirilen 
Filistin Müffui Hacı Emin 

.... Yausı % lncf aaytac1a raya gitti 
~ txııpralda.rmmd lrebJıllh". 

~ .VO "S,, ıehri önünde 
Qn eden §iddetli muhıa
eri de taıvir etmi§ ve 1 
<llıın burada, bir gedik 1 

,..it İçin yaptığı bütün te- 1 
(Qünii'7.Planası] işlere vekô.ieten Korgeneral 

Ziqa bakacak 

Amerika 
h rbe 

qirivor mu &ı erin durdurulduğunu 
" diiıman piyade tabu

t;.aon nelerine kadar im
~İğini söylemi§tir. 
~ , :t7 (A.A.) - United Preae 

~ Unun gazetesi olnn "Krıla-

~~a.. Donetz bavzamnda 
\! '2ldl~l1 olduğunu itiraf et. 

I'. Cenup cephesinde Almanlar 
t \r,~o yenı ıruvvctıer gönderi • 
t?!.e !ıiojaisk Maloya.roslavetz 

ıı.~ tazyiklerine devam edl • 
~er bölgelerde Almc.n ham -
~ Uruımuştur. 
~it ltuvvetıerl "S., De zikredilen 
~~Ya giden b:ı§llca yollardan 

khir lsUkamcUnde yeni bir s:t ~lamışlardtr. 
' lıUknınet merkezini mUda

IUzııordu clfln Mojalsk ve 
.. avetz kcslmlerlndc tutun.. 

~rr. 
tt~ liarkofun sukutunu hentız 
~ eıxı.ışıerso de, bu ehemmiyet. 
~ bölgesinde durumun valılın 

~ _~u l;fkredlyorıar. 

~~ ?7 (A.A.J - Rayter a)uı· 
)'~ki buııuflf muhabiri ': 'lar !ıios'tovaya karşı yaptık-
~ birkaç kesimde günlerce 
tıı ktan sonra iki istikamette 

1~ larnıştır. Faaliyetin tek • 
'-"llı:'h ııoktnlo.r Almo.nların 

~ı':.Oa en yakm oldultlan Moja· 
!l)aro 1o.vetz kesimleridir. 
"tJ eıı geıen ho.bcrlere göre bazı 
rcıe tazyik nzalm~sa da Rus • 

Oeva.mı 2 locl eaytada 

Malzeme 
Yardımı 
Elvermez 

Yuan: Bir Muharrir 

B tR zamanar, tngfJterc Be§l-e. 
kili Bald'\in: 

- Bizim hududumuz Rmdedlr, 
demişti. 

Çok g~eden AJnıan1ar Reni 
a.<.'kcri işgal aln11A aldılar. 

Almanya ile Polonya arasmilald 
me~hur Danzlg ihtllifı çıktığı za.. 
man da İngiltere B&şveldll Çem
bcrlayn: 

- Bizim hududumm. Vistö1de. 
dlr, demişti. 

Almanlar, Vlstül nolırHe bera. 
bcr Polonyayı da işgal ettiler. 

Geçenlerde bir Amerika nazın: 
- Bizim hududamaz Volgada-

dır., dedi. 
Gerçi Ahnanlar henüz Volga 00. 

yuna \0amıadr1ar ; fak.at hi~ kimse, 
hatta Ruslar bile bunun bnklruaz 
olduğunu iddia etmiyor. Eğer İn. 
glltere '\'e Amerika, Renden Vol • 
gaya kadar genişleyen demokrul 
hudutlarmı Alman ordusUDA bek
letmek lstemiyorlarm, artık ba de 
ra Rusysya yardımı, kurtaneı ve 
müessir bir Şek1e sokmalıdırlar. 

Avam K.amaıumda hıglliz j§çi 

mebmılan da bunu istediler ve 
Rusya yılaJırsa İngil~re lı;in harbi 
ka.7.amoak ihttmall olmadığını söy. 
Jedfler. 

Mebusluğa seçilen sabık ~ idare 1 kez J..-u:maııdann, bava ?C deniz: ku • Ruzveltın 
llarkot dUştükten sonra, Sovyet. 

ler Birliğinin on büyük ıharp sa.na.
yi merkez.Jerlnden biri de Alınan -
lann eline geÇti. İngiltcrcden ''c 
Amerika.dan Rosyaya gönderlloo 
\'e gönderilecek malzeme, Sol'Yet. 
le.ıin bugiine kadar Almanlar tnnı. 
fm<lan tahrip '\"ey& iğthıam edilen 
silahlannı, Uılırip veyn. l~gal edl.. 
len sayısız fa.brikalannm mamuliı
tmı t.elifi edecek bir mlkt.:ı.nla 01-
ma.ktan Q<>k U7..aktır. O halde, Rus. 
yaya yapıbnakta ol:ın yıırdmım s:ı
dece bir maJ7,em.e yardımından fba.. 
ret kahnamr.sını isteyen bo.zı İn • 
gilfz ve Amerika gazeteleri son 
dere<'e haklıdırlar. 

komutanı korgeneral Ali Rıza. Artun. 
kal, bugtbı Parkotelde !bir ftda ziya • 
feti vermlştir. 

Ziyafotte partl reisi, vali muavin!, 
emniyet mQdUr muavinl, lstanbul mer 

Mareşal 
Petenin 

Kendisini rehine göS-Lermesi 
dolayısile 

Bir Amerikan 
gazetesi diyor ki · 

·'Bunun ehemmiyeti 
yoktur 

Çünkü 
memleket 
ve rejim 

rehinedir ,, 

AmerlJmn ordusu t~nız ordusu. 
nun yanında yer almadık~ ve bu 
iki ordu da kmlordu ne birlikte 
ça.rpışrnıu1rkça Rns~-aya ya.pı)a(';ak 
yardnn, tam mli.nıı.sllc müessir bir 
Sı&fhaya girmiş olrn&'ı. Fa.kat bu 
gtinlin siyasi mruız:ıra.sı, Amerika
nın değil, bilakis Japonyanm harbe 
ı;innek arifesinde bulundıı/;"tlnu 
zannediyor. Ondan sonra ne ola • 
cak? .Japonyadan sora Amerika da 
f'lliha sanlaca.k mı? Dokuzuco ge
misi Almanlar tarafından batmldı
ğr halde harbe ginnlyen Amerika, 
.Jaı)()nyn.dan sonra da. sU3.ha sarıl - Neyyo.rk, ~ (A.A.) - Nev,rork 
mSkta tereddüt ederse, yenl dün. m·raW TrUıun ~,..ayon 
~·adan nteded uma.1ılar en !'IOD ve en Peten, D&?.1 tedhlşl.ae nllıay~ wr • 
tam hayal sul.."Ut.una uğra.ı·acak~· J ır.ck tmerc 'keodialDl rehine gOster 
dır. ..... .-.... J bad ....... 

mıındanl.an, bnsm birliği İstanbul 
:ınmtakıısı relsl ve ör.n .idare erkAııı 

hazno bulunmuşlardır. 
Ycnl komutnn tayin cdillnciye ka,. . 

dar ört\ idare işlerine vekaleten baka. 
cak olan, lSrfl idare mahkemeleri reisi 
korgeneral Ziya, ziyafet esnasında ho. · 
zır bulunanlara hitaben birkaç ııöz 
e!}ylcm!ş, buna hamı !birliği lstanbul 
mmtakam reisi Hakkı Tarık Us cevap 
vermiştir. 

Zlyafet samimi bir han. lı;lnde ~ 
vam etmlştlr. 

Komutan bu a.ltşamkl ekspresle An.. 
karaya h areket edecektir. 

inqil~z 
tebliüi 

•• ._,. c 

soqizyecegı 

nutkun 
ehemmzyeti 
Londra, 27 (A.A.) - Londrada çı. 

kan Dcyli Skeç guetesiııin V&§ingtorı 
muha.blrine göre, Cumhurrelsi RU%Vel· 
tin, blrle:J.k Amerika bahrl19 gUııU 

mUnasebctlle lrat edeceği nut.ıwnda, 

birleşik Ame.ıfüanm, t.arlhlnıfu ~lıı

cl de!a olarak korsa.nlıı.rm Ustllne yU. 

rüyeceği zannedilmektedir. 
Cumhurrclsi, dUn, bahriye nıızm al 

bay Noksa hitaben gönderdiği bir 
mektupta, bahriyenin, ilk milli mil. 
dafe.A hattını tt§kll etmek mesullycti 
ni almağa ne dereceye ka.da.r h:ıZır 
olduğunu, millete ve 11er kuvvetlerine 

Nalrobl, 27 CA.A.) - Şark Atrlko. Jsbata amade bulunduğunu sı>ylcmlş 
amda İngiliz hava kuvveUeri umumı tir. 
karargAhmm tebliği: Y31lngtoıı, 27 (A.A.) - Gazeteler, 

Pervembe ve cuma gtınlcri Habe · "pek mühim,, diye tavsif edilen bcyo.,. 
(IÜJUmda Gondar bölgesin1"e cenup At. natı dlnlcmck üzere be)':lZ sanıya da· 
rlkası hava kuVVtıtlqi tıı.nı.fmd'Ln y -_ vet eclllmlşlerdir. 
ptlan tao.nıızlar nettccsinoe düşmeu. Yft.tlngton, 27 (A.Joa..) - Birl~lk A. 
.siperleri ve gayet kuvvetd ta:7are r.lcrlka cumhUITcl:rl Ruzveıt dQn Po· 
ltar§ı koyma. mevzileri ...ı:ıturuımU§ tomak yatı ile tt'.Ih:ZZUhe çı:lonıştır. 

tur. Fiyat tipinde ı;I!. Sl\tıhlı bir ı"~ Ruzve.1t b'2 tenezz:llıil .IIl"aSinda do • 
DlAn ~TCI tayyaresi oenuı .f.!rlkalı blr na.r 'll& ~1:l11 m'lııa.soJetae bll akşam. 
,noe.a taarnmDıl O-. \'"J"lfl .. ~ soytiyecef1 malla& .... ıcüıı•.ld ~ 1_.. ,..e ~r ""1KE !K'- ~~. 
v:ı. kı:neUerlııiıı h:lqblr k..:yı'ıı yoJc • , ~m. 'elhı tı~ere ıı.oBrl Lort~. 
tar, .caJaı ~t etm~. 
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no.ftta: 

.Go :ının.-ı h!\dlsclerlnln lct.1.mnl sebel>lertnc cblr a.c1Jiye "WCk!Uotbıı..-ı 

,tığı nn .et hcıılh: d vem cdtsor. llerlınld!"J ynkm bir zrunnnda :ı'lll!lmlt 
ıı lic ı ·~den b~ı scb"blc. ln h!ılilltl u:ılldnl ü.,rrencblJ.creğlroiz (;'lbl mulmbll 
toılblrl rLn de nelerden lbnret bUlun.nc:ığı n.nl!\~ıl!lMltl 

Soob~r rosmda J~n ,.e ı,oc:ıdan her lkl~ntn do yilkm alloolno n.It 
lılr Llkı:n d :llko4ulnnn me\'cut oldı ~na lılç ı;Upho ctnıl~ Ilın. llo.t:W., 
gc•i·n z.J.~ me) Wı.rı:ı öl-tiren, lmrı \'o koc~yı çolc kereler b1r1bL-lno dü~. 
rn:rn cde:ı, b~lkl de bu yakın o.ile fortk':r'l Ur. 

Gt"Çen g~'l )'T.Şlı bir lmdın blz.c dert )-ıı.ndı. Fnlmt ceıı.nı halllnnil:ı. til· 
kti;ı etçi oun ba kadının llerf silrdUğU şu bı:ıslt sooebe oolaıuz: 

Sovvet ebliği 
l\1osko,·n, 27 (A .. '\.) - Sovyetıcrln 

ı;cce;.ıarısı teblf81: 
2G Hkte~rln ı;UnU kıtaat.ıınız, Mo 

26 mcı Alman tayyare 
tümeni kumandanı 

General 
jııisk, Maloyaroslav~tz, Hıırko! ve Of & b he 'ı·n 
Ta.gnnroı; iaUkamcUerlndcı hnrp ot • , 1 en a 
ml,71erdlr. Garp cephesinin muhtelif • 
lteslmlerlndc Alır.ıuılar, movzHerlmlz:e bin d!g"' 1 
l::ırııı blr suru şiddetli taarnı?.larda 1 
bulunmu.ıardır. n.ıturı bu taarruzlar, t 
pllskUrtUtmaş ve dil{'mıın ııtır z.aylntn ayyar e 
uğrnmıetır. 

CU:ılerce devam eden ve Almanların d u•• şu•• r u•• l d u•• 
li:> b;n mnktut \"e mecruh vermelerini 
\'e 170 den t1121a top ve takriben &11 -o--
ltcı1 malzeme yük\U 1200 kamyon 1 
kaybetm<:lerini lnW.ç eyUyen muhare· 

--ifalyan tebliğr 
Roma, 11 (A.A.) - 1Ullya.a on!D. 

lo.n ummııt lıararg6bıru;:ı Gl!: numara. 
h tebliği: 
Şimal Atrilaı.smda Tobrulc cep1ııe • 

sinde lnglUzleriı:ı mnldnett n.ctaıan 
topçularmmm ateıJQe tabete uğra • 
mfll ve ta.rdcdllml§tir • 

:Ararmarik sahilleri açıkla.rmd&, Al.. 
man bomb:ı.rdıman tayya.rolerl dil§ • 
ınanın bir deniz te§ldline taarruz et.. 
mtılcr ve bir kruvazıör batırmı~rdır. 

tngmz hava. kuvvetleri Bl.ngm, 
Trablwı vo ?ıılısır adnyı b::>mbardnnan 
etm~tir. Burada Arap mahaırestne 

isabetler vnkl oımuıtuı". Halk arasın 
d& ölU w yarall vardır. Bl.ngazl vo 
Trabluada haaar ehCmmlyctmzdir. ÖIU 

Almanlar 
Birmıntakada 

Mosl ova a 10 
kilometre aklaştı 

Stoklaolm. 2i (A.A..) ;.'frc 
•r.d•ll Rusyumm yedi bUytll.: oebr• • 

tU, AJman.ıarm cllndcdlr: KIY '1 
,.·un· n.a-fta 112 ..n... :Harı-o!, 
lb ' VUOD I 1 .,.,_..., u 

Evlcnııın hAdı. inden on beti ~ün sonra., erkek, g"ooe)1 va.7.lfcslnd~ 

nU' tel olornl< eçlrmelc mocbtırlyot.lndo ltalmt,, ltıtlyn.r .k:ı.-tlın ıöyl() 

tliJ or: 
\ 

belerden ııonra kıtaatımız, StaUno §Ch 
11n1 tııhllye etmtglerdlr. 

Oe era dlşt~ktea 
Iraz ıo ra öldl 

gtı.n muk&vcmctten eonrA dU nı >1 
Rusynmn UU 1dtı.re merkezi ota.JI 
kova ile Lenlngrad henU:ı; ınukll'' 
ctmelttedlr, takat Len!ngTad lı- 1 

danbcrl muhasara edllml~ ı.e il' ve yaralı yoktur. 1:; 
Alman hava daft be.taryalarma. men ber içine alınmı,tır. Moııltovayıı Evvelce nlman maıomata g6Nı 25 

- Oflwnıı.."1 ov! nmcsı lQlıı onu t~Vll< a4cn bcnlm! Ocllnlm Uo ov. Ukte§rln tarihinde 27 Alman t&yya 
rest tahrip cdllmtııtır, Bizim zıı.yiatı • 
mız, l 7 tayyıı.reden ibarettir. 

ce mUth'• bir tehlikeye ın'lr-'ı cup bir cUzUtıı.m d:J§tl'll\llm Dlenhelm .., :soC 
tipinde bir tayyaresini dllşllrınliştUr. lunmaktadır. Genemi \·o~ "1111 le.nme"lno be!> olan d3 benimi şu hnld bo.nıı. ı.o.rvı bortlu bulurunruıı, 

btııl ıı • mcsi, heni :ınne yerine Jcoym!l.lı ınuru gelmez mi T 
Oğl.ımun nllbotı;I oldufu cı.kşnm sUklUm pffi<IUm ~nnıma geldll - Bu 

alt m l~ln bc4•ıa mUsudc Cdinl:ı; de anneme gldeylm, det\! 1 Nlı:ln dly" 
sordum; kocn ı yı:ıldcen ha .. ııanın C\'dO cnru 11ıl:ılıranş: koodJ nnn~nl.n 
:lruıırıd:ı d!thıt rolı:ı.t ~ Kuzum lnymı, bu olar ecy nı1 h1t; OVIJ bJr 
kİı:l:n.ı, b!r gece de ola:ı. e\'ınl barltmı bırakıp gltmelt )UkTıttr mı h1o 'l ı. 

Ha\dpleri esir cdllm\§tir. mUtemadlyen t.ık\1yc lutaa ı 1 " 
oıan orduları, gcrel< c' !<~le 13 

1 Şark Afriltaamda, ilcrt haUanmızın rek tktlsadl bakımdan r.us sat"' 
ötesinde Gôndar çevresindeki kttala. • :< 
rımıı: dltşınan t~~ltlllerlne taarruz ve aembolU oları 'bu ~chrl t.tıptetrrı d 
takip et.mL,ıer ve zayiat verdlrml~ • muharebe elmeltledlrlcr. l~ gUtl 

nıı yı::.şlı lcn.dn:ı l.ıuyunmu:ı; da sl:ı; cc\':lp vcrlalr.t Arooo neden, yeni 

beri devam eden son deı ece •il. lerdir . 
---------------1 muhıı.rebcdcn sonra. henUz kati ıı:' 

dl )!•• 
bir gelin ıccmııı ruıncsl:ıl.n y::.nma gitm ın:gooeyt onı.d3 g~lrm~n; buncl:ı Sof;, ' 21 (A,A.) - tıuıl ojnn • 

ne almtld<, bunu dert ynp:ı.caıt ııe \-ar'l .• Mcoeıe bu kn.mrm dıı kal :\ lyt! auıdıuıı ARAPLAR 
ARASINDA 

Tabii ertesi güııU,bu ltütUk Wn rneselcııl, oğtıla blro bin Jmt.ıı.rıılt )otlotlw ~ Sobranya meellııl rcılııl Malko!, dUn 
rll ~le; nJl<'lillzdt-n ha,laıınndı; bl7J ncb.m ;t•crf;.'lC a:ıymryor dcnocek. V..ı-,. f'levnc(lcı irat ctml oldU"1 bir nutuk. 
\'anı t'rltt'lt de buna tnnnll«\k, yo Immım!l C!\f.ac:ık, yo.1ınt !tinden tnuğ- ta Bulgarlat.anın UctU mlaaka Utlh k 
tx.-r olaM!t!.. n.yıklnyııuz pirincin b,mıt.. etmekle Bulgar mltleUnln hUrrlyet. ve 

:l.stıı.nbul denizlerine balık akını, 
mev~lm lcabı, devam cıtmckteC:lr. Bu. 
na rııgmm 1k1 gUndenbert balık avına 
~ıkılmnmıştır. Bunun sebebi, 1k1 gUn 
CVYellcl nUsluımu:dıı yazdığımız gibi, 
tutulan b3lıldarın bazsuzluk ytl%ilnden 
ınUhnfazas·na imktı.n olmayıçı, ve son 
de!ıı. oıduğU glbl mf bu so~e~tcıı 55 
bin çltt toriğin denıza dakUlrneslnc 
mecburiyet hasıl olmıı.sıdır. Bu vazı .. 
yelte b:ı.lıkçılar, mazot vo tmek ımr· 
!etmektens~ balılt tutmamagı tercih 
clklcrini &ö~lcml~lcrd.r. H lbuki buı: 

nlhn) •t balık ihracatınd:ı lll~umıu bir 
madd J.Ir. lhracıı.tuuı sartmaza.r cdl'. 
dllll t"kdlrdo tutulan be.hklann da • 
hıld ı !h11klne hiçbir mani yoktur. 
Bu, ı t nbulun !aklr halkı ıcın h ki.. 
klllt:ı Cay:Jnlı bir netice teşkil edecek· 
tır. 

nu sab:ıh, ba hususta fikirlerini 
sorouğUmus tımınmı~ balıkçılar bize 
§Unlıırı ııtlyleml§lcrdlr. 

- lJu mcvalmdc tutula.ıı balıklar, 

İstanbul halkını tatmin ~tmez ve ııe'h. 
rln hangi .ııomtlndo oturursa oturmın 
leuınbullulıı.r, torlk 11e palamut& fazla 
ragbet göstermez. Bu tecrübe ne ıııı .. 
bltır. ÇUnkn tabiat lMDbullule.ra daha 
ıencUl ve gtlul, ctU balıklar vcrml§ 
Ur. Halk, bunları, totik ve palamutıı. 
n!Sbetle tercnııın satm almaktadır. 
Sonra., tazıcı. tutlllnn balı'kla.rm hepsi· 
nin dahilde gilnll gtlhUnc Lrtlhl!k edt. 
loceğlnl de kl~ bize temin edemez. 
Çllnlrll, her vollde ne kadıır balık tutu_ 
la.cnğmı kestirmek mQmktln dcğlldlr. 
Tutulııc8lt balık miktarının lbtıynçtan 

kat kat fazla olmıı..sı da, dun olma.ın 
da llılmal. dııhlll:ndcdlr. Bu takdirde 
do bıa.su& 1f g8rmeğe 1mktın yokttıl"." 
~rlllUyor ki balıkçilar, buz mevzu 

mıda ısrar etmcktcdlrıer. Bu cUıetle 
bb, bu iD Be en fazla altı.kası olmwıı 
lcap eden beledi.ye iktisat mUdUrlll • 
ğQD(len ma.11\mat ricıı etttk. Salllllyet 
tar bir zat, tıu hususta bir :ınuharrt· 
:cbnize dem~ ki. 

- Bw: ıtr~ b1r buçuk Benedonberl 
~ atmaktayız, Buz i!Dal için gaz 
amonyak& lhUya.ı; bulunduğunu bili. 
yonmnuz. Bu :madde ise luı.r19ten çelik 
tnpler içinde sevlcolımur. Harp hnll 
dolıı.yıslle hlçb:r :memleket, çelik tUp 
~ğil a, çelik iğne bile ihra.ç edecek 
vaziyetle değildir. Böyle bir memle • 
ket bDlyorJ.arEa. bl.zo haber versinler, 
derhal te cbbU:se gcçellın. Tanmm13 
balik fhracatçılarmd:uı Ali, geccnler
de b1% mUrncııat ederek ltnıyadıı.n 
ıı.monynk temin cdoccğtnl ooylcttd§tl. 
Memnuniyette ltabUJ ettik ve kcn(lia!. 
ne döviz bulacagıtııctI dıı. a!lyledlk. 
7.Jnı, bahSOt.UğlnllZ ihracatçı ltnlyn 
ne ı~ gbrmcktcydl. 1''ııkııt aradan :uı. 
nıan grı:ttğl halôc lr.ı ıııtcn de :ıcssa(ln 
çıkmııJı. 

Nl<'ln Humanyadıı.n amonyak geU. 
rllmed'~lnl soruyon:unuz. Demin de 
~ y!"d , mı:ı: ı;ı.bi bu S.5 Uo blr buÇUk 
senrdftnberl uğra§ıyoruı:. Rumenler 

•c\"V H\., gaz cı.monyak Yercnıiyecckle
rlni, sonm çelik tUplerl temin edcrselt 
ltalıul edcceklcrln.i si)yledller. Bunun 
tlzCT1n~ geçen sene Uzerlnde (lstanbul 
bclootyes~) d:ım ... uı bulunruı 80 adet 
çelik amonynk tllpJnil Rume.nyayn 
gl)tıderdllt. Fa:ıtrıı.u:ı. bu tüpleri dol • 
durdu, ve !Dtanbul:ı. s&vltetmck {}%ere 
Klistcnccyc gönderdl Fnka t bu G"ft'r 
do ~ Mkcrt makıı:mnt mUd:ı.h ~. ~ ctU. 
TQplcr, amonyakla dolu oldu~u lıc.lde 
[{~ccdc beklem~d!r. B; d~ 
tUkroo btlyQk elçimiz F..amrluUnh Sup 

Tannl5ver :mcm'chctlmlz' gr1 dl~I 

ı::ıt. vııllmlzln t~Ut!Ülle b r toplantı 
pıldı. Bftyllk c!çi, Rumnnyadaki Al· 

ICN ON DAıtlI< 

ma.ıı maknmıı.t.ı nezdinde to;ıebbUıtc 
bulunarak Uzorlnd (htıınbut beled'. 
ycal) dam aeı olan nmonyd• ıl":ılu 30 
çelik tUpUn knra. yoluyla mcmleltetl. 
mU:e aevklnl temine çnlıpcattını va· 
nrlotU. Neticeyi b:ıkUyoru::. Bu net•. 
ceyl blzimlc bernber 'b:llılt lhrncntçı • 
Iıı.rı da beklemek mccburiyc~ndedlr 

l!ıtlkballnl temin cdebllocok olan mem. 
teketıerln yanıba,ındıı. mcıvltl almıı ol 
dutunu etsytemıaur. Bulgarlatan, mlh· 
ver ıııı.yoslndo a.ııırtandıınborl peılndo 

ko•makta olduğu mllll mıtallblnı ta. 
hakltuk etUrmtııtır. Bugün Bulgarlı • 
ta.n, mlllt blrllğ'lnl muha!nz ''e yeni 
vaziyotlnl tnkvJye etm<'k !(:ln muza· 
&t bir enerji tlc çalı mak mecburiye. 
Und dır. 

Londra, 27 (A.A ) lmparatorluk 
hava kuvvetlerlnın dUn s-ecekl taar 
ruzlnrında batılıea hedefin Hıı.mburs 

olduğu ı .. ondradn resmen tlfrcnllmlf • 
Ur. 

a ı 

Mareşal Paten 
Baotanı.fı 1 inci ı;nytnd~ 

mı, olan. da olma.sa dn birdir. G&önU.. 
ne setırllecelc tek nokta., mnrc,nl Ue 

•rejiminin csaııen rehine oldu1tlnrt l~eY, 
Ciyetldlr. 

Mııresnl ve rejimi, ırrnnsa hU1:Gmt'. 
UnJ, Hltıcrln vo noun kudrctlnln eri· 
ıebUcceıı noktada tutm k gibl met • 
um bir karan vcrdlklcr1 nndan 1tl • 
baNın rehine hıulne gclm~lerdlr. Pc. 
ten reJlm!ne r.ahlr olup HlUor Almnn· 
l'asmııı yılulacıığ'mı dalma. Umlt eden 

k erek öldü 
\erin bUtUn no.zarlyeel, mUcadele de. 
\• m ctUI'\ nıUddc~ço lilUlırln çlı:mcııl 
altuıda kalmnk mecburlyeUnde bulu. 
r.an o bnhtaızlnnn Uzerlnde C!!Cn rUz... 
ı;b.n, mareııılln tıı.dll etmiş olduitı 
1.n&ncıdır, 

Bcyoğlutıda oturan H:e.liruı l.:ılınll 415 
yn.:larında bir l<adın, bugUn ôğlc Uze. 
rl sebebi henUz nnıa.,ıım.ryan bir rne 

Sovyet batkumandanlığında 
yapılan değişiklikler 

Almanyada n sıl 
l<arşllan! •or 

Bern, 21 (A.A.) - O.D: 
Sovyet ba§kuma.ndanlığmda geçen· 

Alma.nyanın, mlltıırckedenberl, a.nıı. 

seleden stnlr1enmlş, hırsmt ıılamayın vat.tını Franeaaındakt tcrnatındtı.n ma. 
ca yumrut;'\luu cvinln penocresi:ıc vur. alcıac! pek azı 'bu nazıırlycyi haklı 

ınuıtur. 
1 

g&l.ercbllir. Almanya, Franaadan ne 
Kınlan cam parç3lan Katinanm 1 lstıyortıa heprrtnl aımqıtı:r. Jha.nııa. hnl 

'blkk <larnnrıarmı lccsmlf fazla kan kt, Almo.nıarm aıın harekotlerlno kar 
?.nsi cdc.n kadın biraz sonra ölmUştUr. ıı ıeyıın etu:kço, onu, katile knfllc, 

Cescdl muaye:ıe eden Enver Karıı.n kurouna dl ller. BlnAenaley'tı, bugUn 
defni.ne ruhsat verml§tlr, Franaanın marw: kaldığı Akl'botl, 

Holandn gibl memlekcUerin nklbetlr. 

s 
• den dnha mı lyldlr auııll hl\kl,J ol rnk 

aorul"blllr. Eğer bUtUn Fran ı:ı: iınpa. 

Va ratorluğu hQ.IA hnrpt.e bulunsaydı, .At· 
manln.rm vıotd :ı. mutaıebclcrı. Vcr

• terde yıı.pıllXlftl ola.a değlg!ltllklcr, Al- e r 1 
man ei'kAnumumJyesinl ve askeri mıı .. 1 

ga.nt ordusunun t kil cdeceğl tehdit 
ten dolayı, nı.: çok lhUyatlı olurdu. 

hatlllnl f§tio.l etmekte berd!vnmdır. j 
Bıı.ıcde çıkmıı.kta olan Ncı:c Nachrleh· , çok 
ten Zeltuııgun Bcrl!n muhabirine göre 

1 
a.skerl mahafil, bllhMSO. mareşal Ti. 

Moskova önündeki Rus 
ordusuna yeni emri yevmi 

Beşincı kol 
faaiıqetı 

Romanya Yahudileri rnoçcnkonun kıı.billyct ve mczlycUcrlııi 

1 

u d 
kabul ve teslim etmcktcdlr. ı r:J/I"" Bn,ta.ratı 1 lncl &nyfada 

lar uyanık davranmakta de\'Bm et .. ~ratı ı inci sayfada 
Aynı muhabir, marc~l Timoçe.n.. mtJktedlrler. Bu h11bcr1erdcn anla§ıl • nm SovyeUer tara!ındlln 1 gaUnde, 

kanun Rusynnrn en (;'Uzi.de !..-un-elle· ,.iai 27 (A.A.) - Otldt"ll: dığma (;'Öl'O Sovyct mUdafaa :ıuı.ttmda Sovyet kıtnlart (;'özUkmeden evvel, 
tinl hudut ar~lsinde yanl c_,kl D3

'- ı Muheli! membaln.rdan gelen eoıı rn.evcut olablleC(lk herhangi bir r.tJ.yıf yahudlltr Rumen aubaylıırmın yüzle. 
tık memlclıetlerlnde, llc~nrabya ve 1 haberlere (;'öre Rus eepheslnde mu • ndktaya daJııı. §lddeUI taarruzlarda rınc tUkUrınU§ler, apoletlerini Bl:SkmUD· 
Flnl~yıı. hududunda Alrnanlnrn kar harebcler, nrtnn bir DlddcUe devam bulunmak lçln Alınanlar harcltet nolf· lcr ve askerleri sopa.tarla öldUrmu, • 
şı tt'karmanm ale\-hto:ıd' 1 1 

• .,,~ ··~ cci!yor. ta!l aramaktadır, cuma aabtı.hı Al. ıerdl. Sovyct kıt.alan, 9lçcklerle kar • 
01

1ddukınn s0. ylenttlen askert §erlerden Len!ngrad ve Kronatad Alman top· manlar 1kt cephede de bUcuıne. b:ı.§ln· 
0 uğunu ılCwc e meı.tcJ 1• • şılanmı§ ltr. J{omUnl.st tedhişi devrln. 

M'a • k l çusu lle tayyarelerinin de\·aınlt bır mıole.rdır. Rus lntalnrı şlddelll t.Ank de, ynhudller, Rumenleri ele vcrml~ • 

1 
rln ~~ d~mıı:1;em~e. e in içde_r 1 bombnrdmıanı attmda bulunmaktadır. • taarrudarına maka.bele ettnl§lerdlr. ler ve a!lc1cr araoında yruılara scbeb 

fJ ~rçe ile ta:,_ kt~mh eb.· 1 Mosl<ova kısmında Ruslar, yeniden; Fakat (K) rumuzu ile anıtan §Chir olmuşlardır. Besrırnbya yahudllP.rl, h!I. )'Or . .w.uma eyh. A.UUan er ,.... ar ı· 
_,. d rtcate icbar edUml&lerdl.r. Mo!lkova çc•'Testndc Allnanlar kumıen Rue k•. rckct etmeden ~n-voı, niçin evlcrlnl yes1 ta.-m ıın kullanılın~ olan cer-

ler tabl ·cslnl tatbik etmek lsU ordu. 1 ctra!ındıı.ld Alman ~mbcrl &klll§ıyor, taları ıı.rruunıı glrmeğe :muva.ttak ol y:ıltmı§lardır? 14, 15 }'&§111dakl çocuk 

D )t -'t • k kly d l Almıuılar Oka nehrini gcçmı,lcrd1r. mu~~nrdır. Mae.maftb Atmnnııı.r mUdıı.· la.rınm ceplerini nl(:ln bombalarla do. lğcr a ...... an rcsm. ayna ar nn . 
l Dl t nft 'Ahi d Cenupta Rosto! rchnnln bUyült bir Caa hatunı ynramamı,, ve nu~l(l.l" yeni ıu bulduk.? Yahudiler, mlsafirsever mUlhem o ıın ens Aus ~u ..... an . • 

si 1 Tım....._ı. tchlıkc ıı.lunda bulu:ıduğunu Rwılar mevziler !ııı;nl etml§Ur mlllotimlzc ka~ı delice bir kln gÖll. 
snzete • mıı.r a "'lf.....,.onun an. d::ı. itiraf cdlyorl"r, Don""' hav··-da . 1 k 
k r1 h k At -a-.1 h lUb ı l " vw ._.... Ayru cevredtı 12 ...ıı .. çcvrllm~ ko. tcrmlşler ve sırf '):ılzlere kayıp ıı.r ny c are ~ e ............. a er ar ıı. Al il l utnı d dl ..... e~ 

bl l mnn er c.I",, evam c yor. 6w. ıo.n Sovyet birlikleri perııembe v~ et•.. bct~ırmok makaadlle Odeısa Sovyet dtlth-ate jiaya.n r ro oynamış oldu· 1 d tdd Ui bl _._ -·• , 
nm n § e r muh::ınwc \·wtUbu. u u •·•·• h&r""bcle ı k l la ını mannaı• bir l•atllama. t-l!\ınu ynzmaktadrr. Bazı ldmscler, mu.. 

1 
tı:ıd R 

1 
b :m:ı. ı; n yapw ... arı mu ... r e ı a r ~ • .... 

mıı.Ucyhi "Sovyet Rusya.tını hakiki mn < ır. us ar u mmtakndıı da kurtuıma.ğa muvaffak oımu~lardır. vıı, otmi31cırdir. Azak denizi bölge.slu.. 
dimağı',, addetmektedirler. Kumc.n . rlcat ediyorlar. Beraber ve muntauı.m bir ıeklldc de, muvakkat b:r geri çel•!lmcyi mU • 
dnnlık ve teallhnt balmnınd:uı Kızıl • ııı: • dUıımnn lutaıarı amsmdan gcçınJJjlcr· ceııltlp, ynrıı.lılar lııkcnceye tabi tutul. 
oı'duyu çok yQltook ib1r seviyeye t.ıka dir. Bu birlikler yeniden aml Sovyct muş olaralt bulduk. 
mn 0 olmuştur. Ynşlngton, 27 (A.A.) Ün!ted kıt larilo temııeta bulunmaktadır. o halde, bUtOn bu fcnnııkları yap-

Son Rusya._ Finlluıdly& scterlnln Prrss,n K ıbineftcn \"tlkubulan lstihbıı. ---------------ı mış olan \"C ~imdi de sız.e ronalıli e.. 
!elUfetl1 tect11belerlnden sonra Ttmcı.. ralına göre Doneçtcı nus ordusunun denlcr icln değil. fakn.t bu ıruretlc. 
çcnko, orduya mod'ml hnrb1n usulle vazlyeU endişe Yerle\ olımıl:ta dcrnm Fi 1 istin çocuklarını l>aybctm~ bulunan anıı.e. 
rtn1 ltlıe.l et:nck BUl'CWc yeni b1r ta.. ediyor. Du mıntakad:ı. muharebe )'I\ • ıcr için ağlayınız.. 
bircnın tn.t'bildnl!e ~yak oımus • landa bıteeektır. B ~ ş müftü -= ü ------------
t Alm:ınlar, R\U! kuvv~tıcrtnı muha 
ur. [ 
Aynı gnzotc, netıec olllrn.k, dlyor ki: .f!llrn etmek ve Mozıı.sk Ue Yaro::laveç ta [ 11 a jl 
Almanlcı.r, Mlnsk, Byalostok \'C mınW.lmlnrındakl ağ:r tazyL:lcrlnl f. ":'I 

Şehir meclisi yeni devre 
toplnntısı 

Smolensk imha harplerinden sonra daı~e ctt1rmek iç n l!oskova cephe~ f "" d Jatan'bııl eehir me lı.sl lklncit.cfrl:ıln 
Timoçc.,ltonun elde b'Jlunan en 1)1 n" yeni '.m·.-ctı :' yı'hyorlc.r. 0 JJ r a g ın a blrınci gU:ıü yeni <lC\'1'1' i9llmamı ya· 
ihtiyat kuV\•etıer'ne mUraı::nat ede • I DJ<" er t lı;ra!t.."lra gLJre Almanl11r paca!<tır, Top!antıyn v~11 LQt!i I'ır. 
rck muha~be f:\debllCC"k ycnl b!r Ordu ba tel otomob l yolu Uzcriıtd"n Mos· Jtnm:t, :Zl A .. \ .) - Orl, • dar rlJı\Sct cclceelttir. tık olarak riya. 
meydana ı;ctırml!} ve bu S'Jr Ue :; ı • 

1 lto\'tı. U2' rı:o" yUrlJ) rıar. Orman·:ı.:-Ja Stcfnnl aj:ınsı, Vılı :·n ta o·• ·ı i,1'- r:.-t dl\·ıını ıı. ı.l'.ırı v:ı <.l ll':ni cncUmen 
ynnı dlknt ac!dedıtmeı:1111.zıı:r.g len aıı. p l< td tll b:r muhnrcbe c::reyan nUn c. ~ \"c salim o!'l• ık i.. :- 1 ::-~;>n.•ı j a~~ıııpı u~:o::•::ıor.;ir. ı;.ı ara<lıs. en . 
k~ı1 bir harc'k t lcrnsm.ı. rnm·'.ıffnlt ol t 1\'or. Hu lıır bu cıhctt"'l cl::\·nml: a 

1 
tayyare l 1nıanınıı. "~".! olmuş c1 d,ı i;'ı•. cUmcn :ı7..,ı:ı.rı nra~ınd:ı dcğ!;,lltlilt oın· 

mu'i olduğunu h-nbul etmektedirler. kın ar y:ıpıyorl'lr. "'u bildirmektedir. cngı soylennıektedir. 

netice elde cdıımıe (!eğil r. ( 
flh Ruslar, mUdalaa h:ıtıarr ·;ı;ı .t 
diklM agılmı!\ olduğunu k• \tr 
teaHm etmek mocburiyetlndedlr , 

Heyeti mecmunsı it b:uf?c ıJ 
l tll va ccphcstncl"lı 2i sJ.nttenber • 

·ır 
mlyetll bir değişiklik oımarnııı r. 
mıuı tnyyarelcrlnin bomb:ırdııll'te fi 
muttarit surette devam etrrı• # 
Almanlar Vlnzma ve Brians1t ) rf 
boyunca çok mUhl b!r tazyik ıc 
rncktedlrlcr. ~e 

Hojalsk ve Mnloj:ı.roslaveU11 
:;imlcr'ndc Almanlar, hem fcJl11 r 
rnya, hcnı de nuslara l:atti1 

" 
betmok mecburiyetindedirler. 
vcg go.zctclcıiııdc Rus ccV {~' 
ait o'lnrak n~şı-cdilmJ!! olan ~· 
raflar, yilksek y~alı büyUk J1\! 
tolara bürUnmUş olan nskcrıcrı 
fırtınası ve sis 'çinclc ilerler 
termckteciir. \fC 

Rus menbnları. Moj.,lsk ~~ 
~inde vaziyet n r.aliıh bulnlll~ ~ 
ouğunu iddia etll!ektc ise der\! 
mnn kıtnalınrn pa) '.Uıhtın ,ıı, 
de :ıcrlyc doğru ycnj bir sıc e 
hareketi yapmı3 oldukl&rt zııJllle 
dilmektedlr. Fih•akl bir njaıı: 
vadiui. Almanların Rus p3d 1 
na 10 kilometre mcsofcdc bıl 
nıalarını blldltmekt:dir. 

Ruslar, eıı ziy:ırJp H~ıco: 
Rimnl ve cenubund-ı faz!n nıll" 
met göstermektedirler. ,, 
Alm~ krtnat:run ne J{alı11 

ne de Touln çewes·~dc hiçblı" 
0 

hareketi ~·npmağn muvaffıı,t. 
madrkhn tn.hlnin edilınckl 
Ruslar, Mnloja.rc3lrı.vct.r. yolıl 
rinde Almnnla.cm birçok nol.< t 
da plls!tllrtUlmUş olcluklaıını v 
ka nehrini her lınldc Knlugıı , 
nnd geÇmck l<'ec-bbüslcrinln 1 
metc uğnunış bulundu[;'llnu 
etmektedirler. 

Lcningrad'da Ruslar ,.;ı~ 
fedakfirlılclnrın elj~ cd•le!l 

1 oel<~rJe milten s!p o•maaı~ıtı~ 
zarı diJ:kat<? alarul;: hun.ı<: çf. 
ketleri yapmaktan vnz gc f 
lerdir. Bu kesimdeki yc'!fiııC :'lr. 
liyct, Alman h:ıv:ı kuvvotle• 
faaliyetidir. Karad-ı d:ı ~ete 
faaliyetleri görlllmektc.;ır. J? 
da ECrdedilen mut·\ ft[' İl\f~ lt 
şehrin akıbdi esas. itibnı ı> cı 
ayyün etmiştir, Ş !!11r. l }.de c 
sükfıtu gibi, zamanı gcltt1C 
~~ccktlr. rV! 

Finl6.nöiytıda askeri hll ~ 
tamamiyte ha.va şa.rt.lannıı ~' 
bulunmaktadır. Hıl.'ıh ızı!' ff 
şartlar, çok gayri .nn• aıl ~ 
kıtantın, bilhassa :notö.-lU J: 
ıtn sevki mUm.kün ıjeğltcı!r. ııt 

Şimal mUnteha.smda. ~ ~ 
Dietcl'in dağcı &un·etl ~ 
duttan takriben 30 Kilomc~) 
saf eden gCQCn Lits'!l. nehri ~ 
ca alıluka edilmişti~. Bu J( 0-I ler, Murmansk'n en ,·akır. :rı 
da bulunmaktadır. •.11~ Daha cenupta Almnn ~ ı;t 
:teri. kendileri için hedef ·Jll~ 
deniz limanlarını ve :t>ı ~ 
Kundalahti'yt tesbıt ct.uıışl\!\ 
HenUz dmanamış olan ?>ntJltt 
lnrdan geçmek de i:ıal"()J;{ıtı 
hüre u~utmıetır. . ~ 

Halihıızm:la biraz ter(lk~ 
termelrte ol'"1 yegane b 1' 
F"ınla.ndiyalılann 1ıurınaol / 
miryoluna karşı yanmak~ı1 
duldan: taarruzdur. Flnl&n .. of 
Jar, ~imdi burada ~·('~O g~ıı 
şark sahilind-e ka.h Po~~~"· / 
vaklnşmı;ş bulunm-ıkt.::ı.d~ 

Bir yaralama 
•' BugUn Nlşantaoaıda bir yar ,. 

hll.d1scsl 01mu;1tur. Bır mUddettt (j 
nralan acık bulunan lı:zet ,.c 
!!imli Utl genç, s:uı.t 13 BUtarınd' ı 
kaktıı. karr.ıl:ı1n1:~ın.r ve k~ ı:. ;r 
kıı.vı;asmdan sonrıı yumr •'t yıl 
glrnılı;lercllr. ı nvga e ~ ~. Js 
lııçn ııu ce'imt:ı ,. Ga• :ı 

yr.rlcrlnden al':'ır supdtcı yA 

Yaralı E "yo"'lu hı'ltı:ı· n 
rılmı~. suçlu ynl; ı r.mı. tır. 

rt. 
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iNSANI ·ş DEGil, YANL 
DÜŞÜNCE MAHVEOE 

insanlar-
Çiçek işlemeli bohçadan 

neler çıkmış? ... 
/ NSA:NI it mahvetmez. 

İnsan, itinin büyüklük veya küçük. 

lüiünden dolayı da mahvolmaz. 

yıda kaşede yaşamaya alışkın 

dır. 

Bir müessesenin idare başında, en ufak 
!eyleri büyül'Len, amiyane tabirile pireyi 
deve ynpan adamlar, en küçük bir zorluk 
karşısında düşünmeyi kayhed..en insanlar, 
ba~ında bulundukları müesse~ eyi asabi 
bir buhran içinde çırpındırırlar. 

'Ben hohcada. para veva dara eden 
şeyler var sand m. Meğer ... ,, 
~ut UçUncU .s-.ıllı ecza - Benim bunda bir istifadem yok. 

insan, yanlış fikirlerin yüzünden malı. 

TOlur ve ~hayatta mu va Hak olamaz. 

Ehemmiyetıiz Jeylere fazla kıymet ve-

ren in&anlar, çabuk atılan, sinek gibi kı-

nın m:ı.s:ı.•ı Uzerl:ıt'I , beyaz Neyso tiyaUa.rt, onınn ıt;yJUyorum. 
llG~e kena.n siyah çiçek 1g1e. :Mtlbaflr atıldı: 
hı~ bir bohça nc:ıımq, içinde· 1 - Susunuz c!endiler, muhakeme 

1 btrıüuı etrafa yayılmı~tı. , gorUlUyor. Konuşma.k yasaktır. 
' l!lrık ctr:ıfmda renk Vcı .Avram ı;-cn mas:ıda.n bır ıry 

batyıar bulunan bir ııutıcı alnrak !iynt tt'~bltıne ckvarnn ~ _ 
~ tıuıe.sllıl eline alıyor ve 1 çi .u. 
'~ kten ııonra: - lç pa.ntaıonu: S5 
~cık Zibını: 25 kunı~ eıkr. - !ç ı;ömle!tl: 7~ ... 
'k: 50 lruru~... - Hepsi cdt'r, hCı.kim bey, tam 28 

l anıvarn olan 
bevaz kadın 

.. ~ Bir zenct kablle reisi·nin altıncı karısı 
, tı bczınr.: 25 lruru . Urtı 72,5 kuruş .•. 

hıt biçiyordu. - G !zcl ... 
la.ltu.t olnrak ıı.lela.cclc .sokakta 
~it rnahkcm"ye c"lb':!Clll n 

~~<hzıcıaki boyunb:ıtı s:ıtıcııı!, Anla,ıldığına göre, Sirkecldcl..i ta af dan 
..,..,. ~Une aldığı eı:yallU"I\ fiyat Dcmiryolları Jdar('!!l.nde sUpUrgecJllk r 1 n 

"11.bkenıe ltapısın(I bulur. n :yapan Al~ccld..n nd:rda.kl suçlu, bir 
ta._ lııtı dayanamıyor ve birlb\r1~. gece memurların odasında bUyUk n ""'" 
:'lttek· bir bohça gormU., dayanamıyarak Ormanda. ya.na ate§ mi onu ll""'-

"ıtutı · ~ evine götUrmll• m~tl? Yok.sa knn deltsl olm~ yerli. 
-...._....., a. da ucuza kaçTyor, ha? mı:ıı, "' lcrin sadam mr blllnmez Leroy thtt 
~~· "faptırmn"'"a \•cvn aım:ı ~n no::.v;a sahibi mt'mur. ertesi gilnll • · • • 
"' ,.. o • • • yatla bir adan daha yaklaştı yllk· 

"0rtıraUn diye aöylcnlyordu. gelip bolı~asım ycnnde bulaıuayrnca, . ' t.. 
·· t 1 eelen alcvlcr:n arasmda s!yah vUcu 

lçlnde de neler yoktu nC'. nraştırmı~. a.raııtırmış ve n!.hııyct .A. I 
ı. • ı , · tar görOıUyordu. Dnruıcdenle.rln etrn.. 
" i:ak mlarınclan sonra crkclt l:.\cddlndcn şUplıekn('rM lmndlsı.nl bir 
l'f k kmi tına. bir ha.llı:a halinde ylrmt yerli o.. 

• iç pantaıonlnrr, 1. kol ar 

1 

c:ı.ıra çc ~· • 
ler U~ _ Bohçayı gördün mU ! turmua, yan !;!y bir eU hayvnn 'ıı.h 

'lek ... Nasıl mh"a-, §CUle pnrc;a.lıyor, yiyorlardı, 
: ıı:m kuruş. - "' • .. kııcır: - Canım b<'nlm bırnkt!kım bohça. Mütemadiyen sahne dcğ~ordu. 

l'1111r .. 
1 

k ·-" k ... A 

1 
.,, Birdenbire yerlilerden biri bir çığlık 

it. • .. ı ralt e;vmle o "'" ,,_ .~ltoı· fıO k • _Hayır.. ltopnrdı. Onun ardmdan dlı'ter yerlUcr 
""-- 'A urun... k d no-· ti l baylnrdıla.r. Fakat bunların lçlnd<ın 
• ,,~ vriUII' bu ne a ıır u. - o·~ s ye.. bir tane~nin ~sl d b:ı keskin V(\ lmv 

- Şey.. gördUm, amıı., ben alma • 
b:ı"1· dım. 

- Seni pollııo vereceğim. .. 
- Benim r.ıçum yok, n«e~ vem. 

sen ver. 
Ve A!A.eddln poUae teallm, edUmif, 

l~kin orada da irıkArmda. arar edin-
oc, komiser nasihat etmlt ve l\ıtzm_ 

1
._ • dan baklayı cıknrtmı:ş .. Bohça Alled· 
sı" alın karası dinin odasmdo. bulunm~, fçlndekl • 
"ki harplerde dU.cıman or. l l"rl'l bir lmımmı yntağm allına sak • 
~ bır:ılmıak mat.ur ı;ör\l. I lllmrv. bir kırımını da dolabın arkaat.. 
)'&e 'e bu mazeret boglın n:. ... 
ba.ıummdan mut<ıba ille 1 • • * 
~ aç bl1"&kıbruun ca1z ol • Bunun UT.erine mahkemeye verilen 

}ta~ol ctmd< wrur~t suı;:llı: 
~kiden harbe yalnız hır - Evet, diyordu, ça.ldım atıL."\, ne 
4- ar l. tJrf\'.< ederlerdi yapnyım cahillik... • 

ile birçok mcınlekctlcr(le - Zaten öyledir Ç!alarınmz Son 
\ •• tııtutordu. Şlmdl Alm:ın. mllıbkemede "blr c~h!ll'kU İd rll 
tt~ ltılUeti mü<ıell~ha ıırenslpl ' l r, 0 u, ı;ıcy 
.;:,,'lllsı -•ı ~I 

11 
.,. 

1 
d tnna uydu!>., dersiniz. Sanki l>!Sylcllk 

.,..1 · e.u r •• mt orun nr ... 1 d 1 etı.... h ..... r ln it 1 . crza a.n kurtu ııcaltsımz. 
ıı.ı_ '" arl/\,-uıyor r. e e 

~~tin tekemmlilllnden son- j Hem o.nınmıyoruın. Bobcatla.kl ~ • 
ltacıar hakllmt olmuqtur ld yııla.rm çoğu çocuk beuerl, çocuk e,. 

~l<asınclakl "h iller • hazan 1 ~·alart, bunları ne yap!l.c:ıktm kl ? ... 
'"'iti llSkcrl rd n :rJ,·ad t fo· ı S:ıtımn satılm'lZ, lnııtansan kulla.na • 
.. 1) e e " 0 .c: mazsm' 0riar. Boglin ccııhclenlclii · 
' ın.ğıup etmek fı;in biltün - Efendim, ben bohça.da para ve-
~ 'll:ti.ıwcmet·nı kırmak, nw.. ya yiyecek, içecek. <lnha cloğruau er • 
~'\ttfnl z:ı. ıflntmal:, en l>i. zak fa:an gibi ~l'yl r vardır, sandmt. 

~ olarak 1.alıul cililnıiştlr. M<'ıtcr ıçindc bunlnr v:ırmıg. Evde e. 
~ıll" .. lar.ri.k:.t na ı:sl.c:-i , c çınca şaııırclmı, tnltııt geriye vere. 
~ ~ ba lnm tlM ı;ol, C\ \'el ıtıl'•(.'llm ... Onun lçln b5ylc oldu .. 
ı~llSor. Binn.oııııJe,·h İni.lsPl. Neticede mahltcme, Alt\oddı.nln su· 
.t tler "r:ır.ında ".ılm!l gc • çunu ı.bit gördU, kendisini ı ay ıo 

"-ıh!un harplerde bUtlln mi•. {;:.ln mU:Jdetlo Mpl!! Cl'zasmn. çnrptı. 
"'~k otnın -;.~ mcc~nr etme!, AI>Lll'E l\IUHAHlRt 

veuı geliyordu. 
l.eroy, bu ke.skln ve kµvveUl senin, 

açık l"'Pnk dcrlll yerliden ı;cld!Clne ~
mlndl. 

BEYAZ DERlLt \' AB.'I 
I.ero,', elindeki döW>lvcrln ka.'bt'.ft.!mı 

dahil sıkı tutarak y&"ıt! yavaş hal • 
kn.ya do~'t'U ynkl~lr. O kadar kt ... be. 
"ım l'..aldrr.sa gör,.celtlerdl .. 

On maniye kadar yer111crln l91ldl 
cttitt daireye baktı. Sonra birden • 
bire ürkerek ve hafit~ gorlUyerak 
durda. Açık renk ı!erill yerlinin bir 
kadm olduğunu görmn.,tu. Ve bıı ka.. 
dınm yediği et, hemen tnımn ctin1: 
bemr.iyordu. 

KADIN AF.ANlYOU 
On ~ &onra Lorey, yertncrln şc. 

finln oturduğu köye Q'lttl. nutun koy • 
liller bu beyaz adamı görmok ic;ln top 
ııınmıalardı. Bunların içinden llti 1 işi 
I.croyıı şefin n~rcde bulunabll(){:e~ln! 

&i:iyledl. Şclin lmlUbesl, dlğcrlerlnln • 
!tinden biraz bliylllt ve iki yeril tara. 
Cındım muhafaza. cdUlyoro.ı . 

Yerliler önce kc.ndllerlne mUma • 
naat etmek istedilerse de Lcroy bir • 
çok konu.';!malardnn sonra !çeri gıre 
bildi. llundan sonraki aabııe pek hay. 
ret venct 't:ı!r oey oldu: Kulllb<>nln c;n. 
rourdan yapılml!! bir kıarnmdan bir 
kadın belirdi. Leroy, bu kıı.dmm, vnıı. 
şllerln bayram gUnl\nde, hatkıı. içeri 
5ındc bulunup hcrkcalc birlikte hnykt. 

f ran beyas derııı kP.ı!m olclu~nu ha • 
l ttrlamı,tı. 

anlatt,an bir hikaye 
Ka.duı, Leroywı. önttndc 

bir halde durdu. 

kararan: 

l.eroy, l<adtna ya.vao "Perded~n tnuı. 
sızca. olarak derdlnl anıatmnya. galış
tı. Ko.dm a.nlarntyordu. Sonra lngil!z. 
ce konuttu. Kadının yüzünd& bir te • 
bcı;aüm ballrdl. Ve arqtlncı bakıflar. 
la. dolu gözlerile Lero~a baltarak: 

- Evet, dedi. !ngiıteredcn bııraya 
geldim. 

ŞEFlN MEMNUNİYETl 
Yerıııerın ııefl, kart.!11e bir z1;raret· 

c ıı1n bu kadar Jtolnylıklıı. konup.bil • 
melcrlnd•n bUyUk ıncmn:Jnlyet göner. 
cnı.şu •• 

B ı sırada Leroy, kadmm ne gibi 
blr içUmal mevk:U oldlJlunu lSgnndl. 
Şe!in altmc1 karısıydı. 

Leroy, köyde blr, Mrtıı. kadnr kaldı. 
Bu mUddet zo.rfrnda. beyn:ı: kııdını 

hnyU ı;ordU. Bcynz ko.dnı ımninln 

C yn olduğunu sö~!Uyorüu. 
Ve ıştc ,.u b'k~·eyi nnhlmı~tı: 

1 ENA K1Z 
Daha b r çocultken bu kn:cafız, 

lı;:crlslnd"' yr.nı.n gnrlp emellerin eairl 
<olmu,,ıtu. Annesi, bab!ısı, mUrcbblyesı, 
mektep hocnm muhtelıC zam:ıntarda 

kcn lis1nl tıı.b.i ve sakın b r h y ... trı a .. 
lı~tlrmak i temişso de bir fayda ha • 
sıl olmarnıM tı. Kendisi yinnl bir ) a • 
ttnn gcl<llgl zamıın babııın, b1r artı 

onu "cvltı.Uılttan trırd tm k., ı;lbl bir 
telıı.ıltt' bulunmu. a do. kıl.r ctml'ml • 
tl. Fal< • v ıı:lyet artık ah mmUI c • 
ıl lemlyccc • b:r h l almıi}tt. Hele bir 
mUdd t s:ınra i'.iııci b.r gayr.me~ru 

c,ocult sahibi olunc:ı kez: 1 !rıl c\'dt'n 
ko"'m\l§lar \'C istedlfl y rn !;llillPJ..tc 
ııerbest bıraltmış'~rdır. 

'1 \CI I: \ HAYA'f!NA noGR'C 
K d·'l serbest kal.tn""n fst<'dlğl yere 

r,ltmcltt n ı;;eldnmcJi. n.rknç ay dl'Jlcc 
) adr<ttan sonra. rrr...ı'31" nS!l drlc -
ı inden b: ·Jıe sevi p evl ndt Fakat nl. 
tı ay 0:11 ıı felaket b~tr::dl. Fran. 

z un adesl cıvlendikt n ı;onra oo 
r.1 1 olduhın•ı mcyd nn ko;m\13 ve !n 
... ı . .-, kadını iııyan ctmişt1 • Hele Fra:r.. 
st7. il 'l"M1osl İn:tLllz 1<11.rısına daynk 

e.t.maf& m,laymca, iti ııon !haddine var 
ml§tı, 

Bir gece lrıgi!İll kndmı, A8llzade ko· 
cıuıınclnn lta.mçı lle~ayak ycm}ştl. 
ıı:rteı5i ~bah, ko('a.sını da.ha. yatakta 
iken bet dniklka kadar gü!Um'eeyerck 
seyretti, Semra. onun .901 ı;-b%Unc ~u • 
\"D.ldız büyUlıJUğlliıde bir ppka l#Desl 
bt\trrdr. 

MEULEKETTEN l\IEllLEKETE 

KAÇIŞ 

Bu cinayeti mUtcaldp, b!r cr.lrok kı,.. 

lığına ginrc.k memleketten nıeınle • 
kete kaçmağa. ba31Bm?§t.ı. 13ıtta~i tllr
ıu mUl§kUIAta rasUryordu. Kcnd1s1n1 
aramakta olan zabıta t.eolilll.tı da a.. 
ğını OBUD etratmda glttllcı!:e aıldfıııotI,. 
rıyordu. 

Zabıta, onu Oenubl A.trı:ka.dıı ya.ka
ııyaca;fmı zannediyordu. Ftlkat 1cadm 
ontdan da kurtuldu ve orta. .Afr1kamn 
vah§l orıne.nlıı.rı içorl..sine daldı, Artık 
ondan .:onn lten4isln~en habl'r ıılıı · 
madııar. 

Ve l§te fhndl aeyyah Leroy onu 
meydana ı;ıkarm11tır. Or.t.a Afrfkıı.. 

nm htıcra bir mev'kfi olan Kananad:ı 
on eene 1<>nra onu g!Srm~tllr. 

O&MANDA BATGINLIK 
Kadm ormanda. tamamen kaybol .. 

duktan .rıonra, blr ~ece enlkon~ yor • 
gun dilfmll§ ve kendietni ollıır u~e..;· 
ne bırakıvcrmlştl. Uyandığı zrunıı.n 

etTafındn garip b!r tııktm ~slcr Lılttl 
,.e tanımadığı ytlzlerle karnıln:}tr. 

AÇllkt&n bitap lb'r hale gelmiş ol .. 
duğu için yardım istedi, I•altnt onu 
ince ve tiz sesi karşıswd:ı yerlilC'r ur .. 
iterek ltaÇı§trlar. Bir mUddct sonra 
artık b:ıyılrnrş olacak. •• tekrar ı.cn .. 
dlııe geldiği zamnn Mrılm yerli'C'rln... 
den lblrlntn kullibt'sindt> yatt ğrnı gö • 

dU. 

Dtı;YAZ ILAlUJ 
Evveli yerliler on ı bir uruı,.. ı;ö • 

zllylc baktııa•. Baııka bır dunye n 
gclml • ıı:ınıyorl&rdı. l<'ak t glln n &11 
ne bu maceraperest tn~ ll-: kn 
Knnallanm 9.dot ve ta.b atıerine a.I • 

liorlces lw..llô d~'a SUÜMlllU 

llJ r. JI<ı:rkadıı fikri, dü~oc& fU! 
- Bir dafa ulb olaa. ! blr d«a fU.. 
ııu:ııırsutl.ı < ' ant:~ ~ 
ı.ı:lk; blr de!a,M 

TnbU bunu soyllsenlerdcıı bılr.R'm 
urkadJ.U da ıru1h ICln 1'lnblr Bdıık .:.... 
c1ıyor; uyn.tctler çelaccğl, kurlıııuı 
la.r lrusmeğl ,-;ı.a~. 

!Bal {Çının bırl, ot;li:ıJb ~ 
küçillc bir l ... 'll ı ;.ı tiııerel• lıolrli ~ 

nn ı;tıor. Ko..yık ıru rnı alaatm!le' 
s.'l.hlld hayli m.:ıJcln~; derllm flr.ı 
tına kopar, kayık ~ a.nıı8mOa 
ı mon knl:uihı gihI ıml~ ııa
lıır. Ila!ıkçı csltl b1r hıistfymı oltb· 
{;"'it ı n o~l n:ı d<>ııerolt: 

- Dlr; çul, oğttım, <lor, 4-
llm 1 

.Dn.1ın 80W'A da ~ bldıdııa. 

tsmlnt ırJkrUe: - Efer, der,~ td:. 
llk6yl atlatırsak se:ıln ~ 

bnşm I~ ldltsed gem! diııeğl ~ 
bir mum yal.trrmalc nen1m <J9111l;,:~I 

Oğlu: 

- Aman belloaj::ım, cJQ'e 
brşr; b~ fD.!drlT- ~ 
kM.1ar mumu ruuul :ynkttrıaMMz. 

JJalıt."!'11 am-ap Yarlr: 
- , en J:rey:ftne bılk oglıma; 

b1r c!cf:l kamya ayak boeehw1~ 
to!.dar om-. ı-malt la&n"ım 
kunz! 

Falm.t ba bn.ı,a p&a... 4 ' 0• I 

-atrltt trrtmııya pek bc::ımıtıialbOt •-' 
:rmnda tcnı1 db'eA1 knıt!U' ..rn ... 
yt\Jllt Jrulelll lnuhr mum c1llaiek 
ne yrrtn sııTft'dtl~ ~1 

ettJğl saman, onun da kendUest gfW 
fant bir in.san olduğunu ~~-

.tnzııız kadtnmm Tnlı§lleriit n.dctı., 
ı:ııe vo 'bayramlarına llk i§ttnı.kl :ı.ma 
ncUc., ~ rdl. ÇUnkU h'lBt.l\ olIDUıJtn. 

M ıo. bu vaıı,,ııer, dokuz ~ smda b'.r 
oocuğu, ln:;"ltz kadmmm glSztl ~ 
de 151l'UrmUq, pi, rm1 ve ycm ~erdt. 

Kendl%1 on ya n~ glnn den c\"vtl an 
ncsl Olen lıerbııngl loz çcx:ut'll b6yle 
vabfl)'ane b r d nJ Ayinin kur.b('.UU o.. 
Iuyorda. 

lÇEat81NDE '> l"l'ı\N 
8UJiUNANLA.R l.'E~,'l"OR 

KUçfilt yuvrular, cvvc11 derller'!ne 
iğne btl.t.n1lın.nl: sarct\lc mu:ıycne cd. 
llyordu. Bu muayene ~snastnda ço • 
cıık:lJu' h8g1nnı:ı, lçerlmnde ..:eyt 

bulundufu &nlll§ılryor vo ı.e Dm 
!Wın gellyordu. 

Ma mpcre.st lngnız kadım ~ 
bu korkmıç ~yine anes..'t 'be~ 8t'll~ • 

ıı n.b1HH. Somu blrıi1::nblre ~n:1" 
bir y dcğlamlo gtb1 oldu. Keudt!ıi. 
n n dl" bu yamyam Aybı1nden ~n.. 
d mt GiSr<!:ı. Nihıı.y t kendlsl d,. en. 
nt blr "'Mı& ynrrn: ziyafeti?ıd" iT13!1n -
tınl y meye ~amı:ıtı. 

l"\'1\'iUILDiTAN ZE\K AldYOR 
B J Ay!.nlc-r senede lld defa ya.pılı • 

,>ordu. Evvelt\. bUtUn vııh,ıte:- kendile. 
rlni kızdırıyorltı.r, .sonra 1nsıuı etim 
yeme~ g1~!yorlıı.rdı. 

s yynh roy, Ocy:n Ue kal'§llaftı • 
~ ıuı.m:ı.n, C yn vnı:,t hayata tamR· 
m :ıl rnıt u. Y my:ı.m Ayin! rlnıtbu 
sust bir nl' ve tçer1 !llde a:ntlUı1!1 btr 
!hl r yn.n "a'k girdiğini eôylilyordu. 

{BU y zıyr, oldukça tanımnqı Fran. 
y hl rmdan Lcroyun ôlilmtin .. 
ııı, bıraktığı n tı:ı.n 'bir anıyn 

y n y nln n n rettlği 'kit.ıııptan 

u~.) 
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ı!trıngelir. Tnyyareleriıı 
•ıı lf ~.ha atmalıın, tlenlztı.J. 

·~ıın:ıh si\11 '\ olc•ıbrı 
~ batırmft]an cal~ oluyor 
~ ckmek'llı bıraJ,ıfma:sı 

~' afrr bu dnnye~ olu • 
ı.... lkıı erdjnnek zordur. 
~l'barlrğınm en son mi· I 

bı Yıınanistana buğday 
" \'apurun batmlma ı 1 

it. Celince, zannederiz ld 1 
1Yıuı prop:ı~'andıı ı ı»ck 

da, l'nnmışbr. Galiba J;gc 
""batınlnn Thooııhile Grrn· 
, lldl\ll hru.sedllmek Men. 1 

~;.._11u \'nııurun bllt.tığlnı ili• Sinirlerim fona halde bozuldu .. 
b· 11., mihH'r lmynakJnrı Zaten düzeldiği de yoktu Y~. Her 
lllun h nıulesile rran.,n- ı.;un, her saat bir başka hfldise, 
t~ iken bir deniLS.ltı ı;c- bir ba§ka tuza.le, bir lba~ka entri. 

tıJ/'11dan batınhlıKını ilfın ka kare;.ısrnda demiı<len bir vti· 
t .:_!SlındJ aynı \&.purun cudum olsa bunlara dayanamaz. 

' 

"'4\lbulesile l'nnnni tana dı 
0112 - • "ıı,. ~8'\I lddl:ı.sım µ;ürür- rendi ke .dime, lıu h'1-lmr('f lc-

l1>a l,ir propaganda büno • re, mı._c~ıl tahammü! ctt: -..ım~ fl2· 
~l~ oldub'lına hllkmct - t;ıyordmn. 
\.~ , d:ı kalmaz mıyız! "Pansiyoner" kelimesine valid<! 
ı."' 

4 
e İtalyan dostlanmızın hanım kızmış, 

\>~Payn gıda mesele • • reden kızıyor? Y:ı.lan mı söy. 
~ ettiJdcrinl lm 'csllc itiyorum? ~u kos koca köşkün 
· ~ k bizi r.ok memnun <'f· içinde bir pansiron"ro"n farkım 
't ~ 11Inumi fel"tket Ye mnh. va,. mı 9 
>~~~ele onlann c'o't'n eo~n f'strlik. b'r hizm0tci parcneiy. 

1 
_....._ !\ten ba"k!\ di- erlcı in" l biri "rrk, benimle irtilw.e.lar. 
~ e.J.eceıı tuıdL'.r bolluk f~ H k"rttler .. Ve biribirini tevali 

~~ıı bı klarma emin Qlmal• ı cdc;ı b;r cok d )Jnıılar. 
~~ r teselli tcc;kil eder. 

ili Cahıt Ynlçm (11abe·) 1 Sim.:ı· dE' bir "! ı ~:ı R<'W'la" lfı. 
•=•• 1 lm cl•sı c ' arclıla.r. ',i;) a ben rv 

Ie.nmek İçin can a•ıyormuşum. 
:Kim olursa ole.un, nasıl olurs. 
ol.sun, hemen biriyle cvlenmcHy. 
~im. 

Aman Allahım: Şimdi nere· 
deyse aklmu oynatacağım. 

Babam da - an-ıen1 ~ibl -
benimle alaya 1:-q.ş\ndı galiba! F~ 
kiden odama r:;el:t, ben ~Clta kt>ıı 
~açlarımı o'· .. ardı. ı\rhk ve bil
hassa böyle buhrtınh f{inlcrim. 
de aemtirec bile u~raT.tllyor. 

.Beyaz saclı, yn.c.;lı a bir erkek 
le cvlt>nme!\ istedi :hni söylem'ı::. 
tim. Acaba 1 "yle h;" e~kek bul
dtıı!umu mt saıuv;:,rlnr? B'i}le 
b~} az Jl'h bir <' kr ı ->~r1V m• 
mi z bip cldu :ıı '? 

Guy..,. c ı::ı:-1 y. nrna ın diyl: 
benı iıe'l'.le . C> ı le,idimıck i tiyor. 
'ar. Fıı.r:-r.ıı bu t~ lifi l.abu' l t 
sem ,., .. anıı"•r.·n <' 1i ··i '"bi: 

.. _ E·.rct. B~n OH k::ıra f 'a .... 

ya tutuldum. Beni 1.:vlcndiriniz!" 
De3"m. kiminle c-vlendirccek. 

ler? 
İffet .Melih'le '.l .. ~il mi? 
Çünkü bizim vald·! hanım gön

lunU onunln eı~!,.ndirrnf'ğe karnr 
vermistir. ,Peı :hanlar". bir k~ 
güne kadnr ! f<>t M<'lihle söz ke. 
silecG~ini ~Ö) leme-si VE' ~uraya 
buraya bu lıabeıi vuvmn"ı bunu 
te} it etmiyor mu? 

Bunu yapan ve ba~:! böyle 
korkunç bir uçuru.ı.ı hJzırloyan 
k~ının annem otdu.ğuna bin şa
hit 18.zıın 

J Icrkt.3°:lnadalyofüm ııstür.e ba. 
kıyor. Aı1msın1 gi\ren yok. Fa. 
kat, bu ifıin sonu f <na va vara. 
calt ... Bir kııılca kıyarr et kopn. 
c:ık. Bu kadar saygının, bu dere 
<-e te\1azunun elbclt<' bir realı.si 
:vonu 'ardır. Allah be·1i karu ur. 

ANNEMİN DEFT.l<~HlNDEKl 
NOTI ı\~ 

O sahaJı güzel b; r tes düf e <'. 
ri olarak. bahçeye kom uıaroan 
bir çok miEafirler • -..ı<lı. Pence
renin arnhğmdnn ba 1 ıyorum. 
G l nlr>r b0 ni sord ~r. Anı m 

Rh nz ı hat JZ.. nu · n ' at • 
~ın~ n cıh'llladı. t lı 

1· r '\ def il .. 
Di;\ e cevap YE.'rcr. 
8cf' nı·.,..,frl"ıı- ul. 
1 ime b;r şi'p" , 1ı· A llll":'l 

:.;rı:ı !Yİ.İnlcrde odawınd, sıl, sık 

knf,. 

lmd umı.rlı oldu....aunu bilmiye .. 
(.'(''· .iıı.r td l dc>-ıı;m. 

misafirlerin r.('n k h 
111da annemin ers; 
: - Lcyl.i hasta. 



t''W.P ~ml&Uı AM u ll•ı'tmlllJL&~-
n< \1 l-' ERi TAS MARKA 

Kuponu \ 11 O ve 220 Volt 5 Vattan 1000 Vata Kadaf • 
Ceo1ren: MUZAFf'FR F..SEN 

- Peki vi!lfayı namına ki Fakat aradan uzunca bir za· 
::::·.:.~::~~:ti~·.f.:::;:.;: .; ELEKTRil< AMPULLERİ 

'

.. Çok mllsait ve tcn~tı.tıı fiyatlarla sa.tılınaktadir. 
,\d.J'es: Osman TaKıoğlu Karak5y palas. 6 ncı: kat. No. 1~ rn.ladı~ımz mister:; Allingbi ır.nn geç~iklen sonra hayat '°önde~ oımymıolarm oıaıınıı tt.l\l. 

k
. d ? J mAk llUtt ~ adrülertn• bilelim 
·ım ir. ta:-zı:u doeg-btirirsem orttan ~ ıtri 11\:r.nn.) 

- Çok şayanı hürmet ihti" ayrıldıktan sonra bulduğum Evi<lnme teklifleri 
yar bir kadm, öz halamdır. !.,ir antika yitziinclen zengin 

I
., b" • 1·1 ld • Yaş, 37, boy 161, ldlo 70, lrumrnl, 

P 
· · ·ı · A ... ısa ır sessız Jı{ o u. oJ-lug-um•• iddia edebilirim oıntcr gnyrn 1tıynrı söy • 0 "' yüksek tahs!lll serbest meslek men. 

lendi: Pointcr sordu: ve kimsenin bana bir şey de- subu ve bir mUcaaese sahlbi aylık ka.. 

• ::;;.-1 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN 
Boğaziçi vapurlarına mahsus kı§ tarifem l eoııt.esrln ~ ~,;J 

hından itibaren ta tblk olunaca.kt.Ir 
l 

Tarifeler gi§elerde .98t.Ilmaktadrr. 

_ D .... mek geçen gün bana - Bu ifadenizi icabında meye hakkr ol:naz. zancı 200 ıtra bulunan ve biraz da 

ilaam etmek isteaiğiniz en tahriren verebilir ve mahke· ı Pointer biraz düşündükten topıanmrş parası olan bir bay sangm, 
kö'1.Ü cinsten r.arap ta bu yap- me. d. e.ye?minl-e '.:ekrar edebilir 1ı sonra sorclu: ince, mUtcna.s!p TUcutıu, yabancı bir • dil bilen kim.seal% bir bayanla tanışa · 

macıklnr zümresindendi. mısmıNz · 
1 

.
1
. . d 1 - Mis Gisb~rnla ne vakit rak evlenmek istemektedir. lsUyen. e yaoa ı ırım ne c abmette =ezaevi .lı.ı.J1ıaında oakkal 

Havk kahkaha ile güldü: - · ' d. · n·ı·anlanclınız?. lerin Görgü) remzine reslmlerilo mu. u 

hk h l k 
., qüseyin eliy!e (K.. ~eze~) müracaat 

Bö
. l l ·· ·· l · b ma eme uzur.ın a c ·rar ~ . . . . racaa.tıan. - Y e .:otu ur şara ı hyabilirim. Lort Morton çok ~~f et' .. ı~ Karının söyl~dık-. * 194-0.190 der .. yılı. eyllll devre. 

reddedeccg~ inizi biliyordum. ı t t K ın A iş ve i~çi arıyanlar: si bttlr:ne !:nt.h9.nmda ikmale xaıaıı 
kuvvetli bir adamdır. lkimi~i erını unu mamış ı. ar -:r Müsaade ediniz de size ağzı- b. . . . d" . . b • MunueOede 23 eentJm:ı ıuı. ~ bir genç, tatısmıe mUh:naslp ııcrew 

Kayıp aran;: 

1

l 
Kntahyanm Aslan ApaltlSY ~ 

leainde 27 num&r&II evde otur-' 
nem Fa.tma YUkselden tıç ~ ı 
ken. yani bunclan 13 acne e\-ve! _,I, l 
c1mı V'e bir da.b& hiçbir ııabd. -.__. l 
dun. Nerede bulunduğunu ~· 
iruraniyet namma aşağıdald -:.Al 
me ınaltbna.t vermelerinl rl<:ıL ~ 1 

nın tadını bilen bir adam ol• hnğlıyan mukavele de gizli nın ırısını ~v ığını azan :'lltıea .>l&D blr muhutp yautıaııeıerd• blr iş ar:ıma:~~artır. (S.S.) remzine 

d b 
· · d olmakla beraber kanuna ta· bu aşk yüzünden ümitsizliğe ... ,. <1'..#er tıcarl mnea-..eıerde 1f a. mUracaat. 

uğumu is at etmek ıçın a. ha iyı· bir şarap takdim ede. mamile uygundur. Şimdi çok düştüğünü ~öylemişti. !'t.ma.x·am. H&ttaJa blrlt&~ rttn nyı • ncaret 11-uin!n son smıttnda, 2<ı 
zengin bir adamım, ve yük· ı - Bunu tam olarak söy • tılrlt&c; Mat ek ea>lf&bUlr cN.U. > yaşında bir gen.,;, mubascbe, mubabe. 

yım. k l l · · l · k remzine m!lrae&at. rat hesap ve daktllo tyi btılr; bir tt. 
~ Kö~ mektep 911/Y 

nmnarad& kızı Emine ~ 
Fakat Pointer bu defa da se mai İ! ere gırışme c m l lemek güçtür. Genç kız ço • Yemekten •e yemeJı ae"111ndeıı carethanede veya Jl.r mOeueaede u 

bu ~1.eklifi reddetti. yetindeyim, halbuki l?rt Mo~ h~uma gidiyor. Onunla ben- 9.DlAyan bir reııç oteı ftVd ıokantaıar. bir tıcreue çıılı§malıı. tat.emektedir 
Havk yanda bıraktığı sö.. tonla olan mukavelenın mey den ho.,landığını zannediyo. da ış IAtem•ktedtt. (K. O)m remzine (H.D. 32) remzine mnracaat. 

züne tekrar ı..- ... lndı: dana çı1~~ası ~eni bunda? ı rum. F~kat ayda yalnız 300 onnracsat. • Askerlikle a~akuı olmJv..., n. ~' ~ e edebılır Bın e l h l" ~ Tıcaret mektebinin son smı!ıİıda J--. da ",I 

- Bundan 
'"'"'Draki ı..a· dı"s- m n . a na ey s ı I ·1· 1· k k - yaziyesi k'.ıvv .. •" l'-- .... _ yanm orta lş1er1De oe °"' 111 ,..- k tA I k .. 

1
.. ngı ız ırası azanır en ev okuyan bir genç öğleden sonraları, t1. -'-"'• W'<" n:ezunu uU" gene: mekt..,..-. (Kl.._r ID) ___ ... .,. 

l 
. . d b·ı· f . ze n ı o ara soy uyorum: . •A •• •• • ıuml veya b:ım.ıs! t.tr mnesse&edf ..,..... .,. nııu--· 

en sız e ı ıyorsunuz, a Bütün bu anlattıklaı ım mah 1 lenmeyı tahn du§unemezdı~. crırı bir mUesscsedc çalı~mak ıatemek kAtıpllk gibi otr 1ş aramaktadır. <N. caat. ~ 
kat 18 evliya meselesine dair E A d b k d f ki teı!lr. (Ticarctl!) rem:r.ine mnrıı.caat. • J'O.rk"• t-"- -~ ~ remdir ve hu.suidir. Esasen l ~en n a u a ar a r • Bir ünlveraitc truebCSi bilhassa rurk) remzine nıılr:ı.ı:aat. ,..... ·--, ..... ıı" 
hakikati nasıl k~fettiğinizi l M" G" ld ı bır adamla evlenmeve razı o- • Lisenin eoıı sı:ııtır.da bir -nr ·emmeı okur yuar n kOOIJr'." • .w' ö ünün ıs ısbum o ugu-· ı · J ortamektep tatebe.slne franmzca ve •- " ~ bir türlü anlo.ya..-nu:ronmı. Ar" 1 O · öğleden .onra ça~.nak istemektedir ca biraz uıgOızce bWr. ~e ~J nu islıat etmedı"kçe bu ifa • amazdı. na p.yet zengın o- tllrkçe riyaziye, f!zik, kimya, V.S, ders ..... -. ~ kamızda hirhir iz bırakmadı- (N.L. 88) rem.7lne müracaat. ........ aaı olmıyan. um &""'~-"" 

:r demden resmen bahsetmeye lursam kendisile evleneceği- ıı-rt. vermektedir. (Ders) remzi.ne mo.. • s1 yaşınrt:ı ..:tddl •e çalışkan bir oeaaptan n mabuebedeıı ~:..J 
ğm>rzı sanıyorduk. ı__ "- • b• h kkı k · ·· 1 d' b. ·k· ·· ·· 1 raca.at. hay ucus bir Ucretle ış araııs"r 

P 
. d l d l .. 1U1nunen 1019 ır a nız yo mı soy e ım, ız, ı ı gonu * Ortaokuldl\ mualllmllk yapm••, genç, odacııcır, aparbman uprcıırgı ~ oınter a gm a gın aoy• M" G" ı ........,, v k "llH <M..T.V.) remztne mnracaa'-

1 d
. tur. ıs ısbumun ölmedi • 1 bir olunca samanlık seyran tatillerde lkml\llerl, bihakkın ye~tir. eya gece oe ç .. e.• arıı.makt&dD'. ca. .A en ı: .. d "k. ğaoğlu Zeklbey apartıman mal1ye ltL • Fransı% mektebi orta w' 

_ Arkanızda hiçbir iz bi ğını e ı ı gün içerisinde ken ; olur diyenlerden değiliz. Fa· m~ blr tınivcrsıtcll genç, tlzlk, kim.. raz komLlyonunda ~ Ahmede meli mezun. dakWo bllen bir bara-./,/ 
-kma.ııgvını sananlar daima disini büronuza getirerek : kat §İmdi evlenebiliriz. Za· ya, almanca dersleri vermek istemek. tupla. mn.ra~t. maktadır. TUrkı;eat iyidir. (r ·- '° b ·-L t d v• tedil!'. (A.T.S.) remzine müracaat. ~ 

k 
· b k 1 d en ı&11a e ecegım. ' ten An döner dönmez düğü • • FraD.S".U:ldan t11rkçeye " eski rcmztne müracaat • ..J en ço _ ız ıra an ar ır. P . • . b" l 1 * Eski blr !!.Ban muaııımı, h118l!-5ı • 28 ya.şmd.a, uke~ .ıJYjJ 

_Fakat maalesef An Gis- • oın~er yem ır sua e geç.• ı' nümüzii yapacak ve uzun bir oicullarda ve husus! ders aımak ıatı. yazıyı bilen birtat 1' lltemektedlr ıunmıyan -ru .. eak1 .. auıarı,~ tı • tal bel d k .Haber gazetesinde ('lCllc:Ume) l!'6D1Zl.ne ,,- ~ 
burnun Kapri adasına ait bir • .. . 1 balayı seyahatinden sonra es yen e ere enı verme arzu.sun • mUracaat. tıekll.r blr genç, odacilık. kaP "J 

1 
- Mucevherı sattrktan son k .. d k f ki h. t I dadir. (G. Kemal> rem~:ıe mnre.cruı.t .... ... · k 8 ") tf1' manzarayı gösteren porse en . . t .

1 
d .. d.. ısın en ço ar ı ır arr • 18 d rta kt ...... r ış arama tadır. < .--

nd vh 
ra nıçın ngı tereye on u • · b l _ yaşnı a, o me ep mezunu • Bir UnltTersito ta!cbcai. orta ve mUracaa~ 

bir kalıp içerisi e müce e .. k" . 'b" h 
11

. da yaıam.aya a~ ıyacagız. bir genç i§ aramaktadır (Hesap " 11.!IC talebesi.ne 'ler ttırHI ten cıen11 

n
. San Fransı"skoya g;a,:~rdu·· .. nuz ve es ısı gı ı orta a ı (D ) bir . .M ve ktedi 'Alk 1~ ve i~çr· arayanla!: ""... bi d kr nd k· evamı var oe işlerinden anlar ( u. ta. Ya) nne r. , 'l.yn) remz.lne mUra.. .,. T 

gunu keşfedemediniz. Ben r a aım şe ı e yaşama remzine mnracaat nn~tır. Matoa& .e kitap l§terinde de • Eski tt ycnJ yazı., tıUetı, 
San Fransiskoya başka bir ta devam ettiniz? ~Lise bitirme hnt!ı:uuımda bir den c,;&lqabllir. (S.F.Y.) remz.lne mUracaaı tahsilli. orta ya.:u blr baYafl ~ 

hu 
- Lort Mortonla olan mu· l B • f t ten muvat!ak olamamq blr geııç • ttaıyada ı:.ahsU gllrmUş, mıman ;loe mll•as'p bir ~ !U't\maııı-

vapurla gittim. Genç kızd kavelemiz yüzünden. Bu mU"' 1 1 r 1 rsa untlhanmı •eı-incey,, kadar, tabsUI Ue işlerden anlıy:ın, plil:ı ve çini :aıUrek. l~lPrl •e yemek dl' yapa.tıllil· (f'• 
seyahati yaparken ndmı e · kaveleye göre bulduğum 

1 
~Utenaatp bir ı, aramaktadır. A.eker, keple minya~'!r rcslınl~r çizen bir aa. ·emzlne muraCAat ::S::' ~ ğiştirdi, mis Gillesbi ismi al• b.. .. k' l . l d • Kütüphanelerıe, tikle uı~ıgı Y•>k•· r. Ottamektep taıe, natkAr blr §lrkette ve7ı>. hu.su.s'I blı •Hukuk CaklUtest 90IJ r.ınıfl11tll° tında ve bir Amerikalı kadı'" ütun es ~ı eser erı or a -;'er· 1 Tarihçilerin dikkatine: be~lne ders •erebWr, lKadall) remzı. mllesse!ede çaı~mak ı.atemektedlr. F.ak1 tllrkçeyt bilir •e 9"'1 ~ıı 1' 

nm mur 
.. el>bı'yesi olarak seya- meye mec.b-.ınım, halbukı 18 . -. ne mUracaat. '1'8.§rııya gid.-ptllr. ı .L.e&ıı.atör) rem zarım. Blr 3VU.kat yanınoıı ff 

d 
evliyayı b::u:.kasma sattım ve SaıadJklar--. ıçd<MM .?'I .... ha~ • Qrtaok 1\ t.DJ zlne mllracaat. • btlr008 ebveD Q<:retle -il~ 

h 
• . K f t' . d w·..: . ~ ......... Jm"--,,-- ,.. m'"·- uı gre er.11111 yapmır b1ı ..--at eL11. ıya e mı egı~ .... r ı 1 d d 

23 
·ıı. · d """ ...., ......... .......,.. - .,...,.._ ..ııı, ... k ._ ..... , • 1 be • ta kul Haber (H.N.FJ re--·-- oı 

b b
. . d or a a ı Kteşnn en son. meı dltJI aııırlklopediya BrttanUıa ,__. ........,., ~a e & or o tale~ • Sert dalttiıo yaMn uk1 " yem u.u.ı.u<: saçlarını başka ir ıçım e ra lıi..,.metinde çalışamıyaca• Defrlyatmdu terine •e dı~ardan b!Uıme tmUhan.ı yazılan iyi bilen bir g~:ı.ç, ~rhang1 • Orta yaşlJ blr tıay&.'l, gtıı'~ 

kestirdi, ve boyadı. B'}n de ,..., , ·ıd· 
1
• E- d rh l nreceklere ..ıera nreblllr. Evlere de bir mlle88esede c,;a!ışmak i.Btemcktedlr ev leleri görmek, akşamlt.r'l e~,. 

kendisin-: sahte bir ~port . ır: ım. ger e a T enew Hi•lorİaTd, gidebfllr. (A.B.) roınz1ne ınnracaat. <ôRZ> remzine müracaat. mck ıstemcktedlr. Yem-~ r-r 

temin ettim. San .. 
1 
:msısko· fo ..,.j' :""ye dönmemiş ve baş" Hııtory Ol Tlıc • Fransıze&, ingillzce, almnnca • Erkek şapkacılığır.6an anııyan b1r eT lşler1Di 1

11 t>lllr. ~ 
d 

ka bir yerde zengin bir hayat 1 World ıtaıyı:uıca ve bulgnrcsyı mUkemmel bl. tşçlye ihtiyaç vardır. tsu·-"'erin •- bir baya da ookabl:tr. rst1>" 
da mücevheri ondan al ım b l l ,..... - (Ar. Se) remzine m"-c""tı~ıı.ft-

d k
•td b" sürmeye aş a:nıf o ursam ı\.dmdakl tar1b kWll .. ·a.ta ıoo Ura.. len bir zat, noter dairelerinde ve ter. tlktll.1 caddcsi:vJe Hl ı:mmaraya mllnı ....,. _. 

ve işi bil iğiniz şe ı e ı • l d h. 
1 

• d .k b l " cllme evlcrind -"·.. k ,_. kte caaua~ • Blr aVUkat yıınm.ıa -ıı 
tirdim. Mis Gis.bum Kanada• .~- d!r (S S "'> r~-"'Ln mn a t. • "'-"- -~ıı --~A- - t11rkç" amele takip etmesini t.ııen. _ .. ~ or un ı~meon e ı en u •

1 

ya •tılıktlr· tııth.-caJer --.. e ~A .... eme • ... ..-
duğum bir eseri satmı~ olu • f1lb:de F. o . ......ıne mektapw . . . " ........ 

3 
r caa. vn.G ,,.. .. ....... ~ •• " ~ 

ya geçti. Teşrinievvelin 12 • 30 yaşmda, ~kan, ciddi blı bilen bir bayan, ,yı bir aue ner.dlnde kullanan bir ger.<. t~ ara 
sinde Londrada birle~eyi ftDD ve mukavele ahkamına ı mo.rat-&'\.t f'df'btllrler. ba.y, buswıll veya remnt rnüesscsc!er. 6 yn.:mdan yukan çoı:-r.ığs bakabillr .,, (R. VJ remzine müracaat. ~ 

ka l k B 
-d riayet etmediğim anla!:ılır. 1 de katorlferclJlk arar:ınlıtadır. Sultan, , c:k!rrı verebt:lr '"'-'rıtk! •!! blr aile-•- * Blr genç, bir mUes.-;est fC 

_ rar e.~tırmıstı . u mu - .. vv.. .._ ,.,.,, 
1 

r ~ ~ 
1

..,...,.,..,1!1111 ... :mm-=ma:::=-..... .., ... Y-.., ................................................................. ...,,_ ................................. ~banglb~tlcaretcvini~~ı ır 
det zarfmda biribirimizle je yapmalt .stemektedlr (ev) 

muhabere etmiyecekcik. O · f • k ... M u A Yazan: ;nUracaat. 

nun için mis Gisburunun ni- l a9e MMALI eı·n KADIN Müteferrik: ~ 
l 

. . . 
1

_ • • RtlSNil'I!: BALKANl.I v 
çin gcci dığını ~estıremıyo • DAKTİLO ARANJYOR - ı; 
nmı, fakat omın bir iki gün yeni yazı okuma, yıı.z:ma bUeıı 
i~inde döneceğinden yahut Münıhfon Zürihe giden tren Duğlas evli ve iki ç.ocuk sahi.. Duğlas buna pek sevinmi ti. yan aranıyor. Dah.-Wo oıar3!t 
nerde bulunduğunu haber ve Alınan• İsviçre ht:.t'ludunda Duğ. bi ibir Q(}amdı. Bu seyahatte bir Çünkü, yalnızhkta.n ve karşı!ı- ba~ t~I~:ıa. ı:uı~~ahilfr, fakat rılacalttır. Da.kUtoyu lAyildıe 

las, arkadaeını sclametledikten aşk macerası geçirmek niyetin- da.ki muamma gibi kadından ca nlnceye kadar kendisine ayı!' 
receğinden eminim. O vakit sonra kompartnnanma g"ldi. Ar· de değildi. Fakat. J;!iirel bir ka- ru srlalnuştJ. - - Ne münasebet! Ben ingiliz.. rıı. verilecektir. 
sizin için bu meseleye dair kada.şmın bu-aktı~ yare :bir ka. dm karşısında kalmaktan büyük _ Bonjur, Con, nasılsın! Ne. ce söylediğim halde :ılnıanca re- l'tlürncaat: Fatl.h Mwır ıl 
yeniden •&.ahkikata başlamak dmm oturmuş oldUn.Tunu gördti. bir !haz duyuyordu ve bundan reden nereye iböyle! vap verdi. ~·o. 88. 40 ••côUR" cmJl\1' 
lazımgelecek. Şimdiye kadar Birdcnb;re kapryı a~ıp girdiği memnw1du. Con anlattn, Konuqmagay ı...,s.. '1--. - O!abilir dedim ya. Fakat Aldırınız: ,,..1 

1 dm 
-r-· ~ •ut:Il ibahsc tuluşurum ki bu ka. ..ır 

hoşa giden emeklerinize öy· zaman m çant-ası:u açmış, Tren kalkalı oo be§ dakikayı ladıJar. Tren kalktı. Kadın yine dm tngı·tizilir. YüztL'1den belli. Aşağıda remi.zlcrl ~~ıı 
ı · tuvaletini t.alezemek1eYdı geçmişti, ilk komt§tuklarır..dan başını ~tesine irrdi ve oh·umn- kuyucuları::rmmı namıar:ıııı• 

le acıyorum iki... şi yanlış bir - O! Affed€l'Sinfa, madam! başka bir lakırdı etmemişlerdi. sın~ daldı. ,.. Bunlan kadın duymamıştı. Ve mektuplnn idarclıaneml:ıdcn <i" 
noktadan hıırcket ederek Kadın, gayet kiOO.r b;r tetes- Duğlas k~ne çekilip gawte- Con, karşı tarafüıki yere itur- yaJıııt duymuştu. Iı,akQ.t tabii ıan 11aıııı> hl'rgiln ıınb!ılıtaıı 
yanlı~ bir neticey ~ öy" siirnle: sini açtıktan sonra kadın biraz muşhı. Onun da Imr~t~mda. ımr duyduğunu belli edecek değildi. l<.ndar ve ımat 17 den 8onl'f' 

111 

le mükemnıcl yür\kmi.iŞsünüz - Bitte, eledi. dışarı bakmış, sonra o da brazcte.. ha§ yer vardı. Duğlas, o geldiği • ıs: • lan. 
ki ... Yüz"i tamnmıyacal~ şek• Bu ''Bitte" almaı~ ''rica c-. sini açarak okumağ~ tı<lşlamPŞ· 7.aman yerinden kalkmamış ve Biraz sonra tren durdu. lsviç_ lH.M.Z. 19) '(Belkıs) (16 <i 

derim" demel ... K&lmın Alman tı. yine kadının kamrsmda oturma re hududuna gelmişlerdi. Pasa- CBay Nurettin) (Mlmoza) <'f.J 
le gelmi~ bu ceset meselesini, olduğu anlaşıhyirdu. Fakat. onun okuduğu i:',.icc an. ğı tercih etmişti." • portlar muayene e<lilecckti. (H. 99) (7. O) (tng~ 2n <)l ,ı. 
satt•ğımız mi: ceı; herde, mis Kadın, çantasını J;apadıktan ladığı dilden bir gazete idi ve, Fakat, arkwşmdan uzak kal. Memurlar içeri girdikleri za. <S. Nesrin) (12 sıınttus> 

1

,ı 
G · shurnla h

0
nimle de hicbir sonra Duğinsa tekrar ba.1-tı ye onun k.in, sayfatarı ~ık sık çevi. mıştı. Bunun için J:omışmalan man evvela D~lnsl:ı Conun ya- (F.G.D) -es. A.) (Narin) 

1 

ala.·ası yol tur. ~ onun hilla :ıruı.hcu:p vaziyette dur- rip karqısmdakinc bakma klüzu- }"ÜkSCk sesle oluyordu nma ~eldilcr. Pa$1.portlan mua· (SUmer) (S.!ıI.K.) (l{!m:f& 
"5imdı size bu meselede du;'.:'llnu ~örerek cesaret vermek munu hissetmiyordu. Kadın, onlarm bu konuşma. yene ettiler, bir takım sualler (İmren K. 

44
> (A.lS) crJe' 

ı . için. sö;~lerini dnh~ kuvvetle tek. • * • la.rı arasında, okuduğunu anla- sordular. (Mela.hat 3) (Y. Aksu) coı~ 
nası yam aığı ıızı gÖ!lere • rarladı·. m-.h ·k· · k · · c-n a I d d , ·ı Jed"l . u\:n ı ·ıncı istaS)Ona geldi. rna ıcm, dudnklanm k:ı:pm.fa. .;;:v r m m1 o~ır\J ı er ı er. (Uyar) {Pembe zarf) ~ 
yım: An mücevher için yeni _ Bıttc Sahr. Das machtnicht Eu mı.inasehctle Duğlas başını ta kıpırdata okumağa taşla. Kadın, onlar gelinceye krı.d:ır pn. AFo.ğıda rcmlzlerı yazılı ol3 
bir r.1ahfoza 'ap"Tken boy · (pek r:ra ederim. 7.aran yok.) gazeteden kaldırdı. Jl:dm da ba.. mı!itı. saportunu r;ıkarmış. hazırlamı~- blrlnc!teşrln tarihine kadar 

111 

nuıı ~!:\n e~arp•nı ve pa:rr.a .. - '.İ'c~kkür eder.im. Danke! şmı pencereye c~\'ir<li. Fakat, Bir aralık, Conmı yiik.ek sesle tı. Kendisine doğru ılcrliyen me. rmı nlmaz:larsa yırtılacaktır:.,q 
ğı d .n ra.;. ,.· ~i 

1
;.j çıkı.rmı:~tı; .. Duğl.as bu.nları siiylcrken gü. erkeğin başı gazetcsindı::n pence· gülmesi üzerine başım gazet.e::ıin. mur.;ı. uzatıyordu. (R.V.) (5. 126} (Çayıaı: .,,, 

h 
,.
1

. .. .. . .. ~t . . b" lumsedı ve yme ayJkta durnrak rey~ giderken kadm:ı. bakmıqtı. den kaldmiı ve v ni IT<.'lcnin • .:ıa. Memur, pasaP.Qrtn ic.tcrkcn: \Ticaret 46) (Hamdi) ($$ 
<lL il. yuzug ınu raı ruu ır . . · ' I< • ·· .1 • w ,.. 1..ı. d ' 

1 
. l d . . ccb·nden pıpo'"unu c;ıkardr, yak- uc.nıın go7<1Cr1 dogrudan doğru. ln1 ycııi farkına ,.3rmı"'5 gibi 0 - Par on, ınadnnı, dedi. (GUıer. Gilvcn) CNcdırn) (l'~t' 

n !lyn ·oı • ,un11 gayet ıyı ~ tı. ya gazeteden pencereye çevirdi. tarafa baktı. Yadın, bu sefer ~ııgi!izc1,; ola- <A. Yazıcıoğlu) (A.Z.X> ()1 

1 :\l1 riı or, T •• -·~H bu eçarpı~ Sonra k~.dmm kaı~ıc.ındaki Vt• Duğla.s. lfıf ar,mrı.k için! Bu sefer Con, ka,iım rahat.sJz rak: CT.Z.T.) (R.B.T.) (T.P.> ~ 
al. 1. ;; c ;:. l · _!,ts.·.:ı ait c:- rin"' olurdu. Yanmdal,i gıı.zetc. - Aindau. dedi. ettiğini anl~yarak güliin:sedi ve: - Rica c~im, dedi. rr.T. 298) (7. o.> '(Narin> <rtt 

1
_S ği bu c~arpfo in arasın-dan 'bir ı;<ı7~te :ıldı: Bu, dt•?"duklnrı ara istc.svonun - Po.rdon, dedi. Ondnn sohhli sun.Herde de (N.M.) (B.Y.) (B.N.Ş.) y.:ıır</ 

• "!\-rür.d' r Zc"l '' <>} ismi idi. - • . .:ı ingilizce cevap veriyordu. ~ E ·:::~ diğimizi . • . 1.:nc ı u!1g ... manca h.llA.ım yine aynı tarzda: ~ 
_ ..• .. . bır fr:ı..7..t:~e. Halbuk:, payet az al. Kadın yalnız: -Bitte! dedi ve lE'krnr ba.c:ımı Mc.murlar dışarı cıkllkta.n lS'l'ANBUL tn<,LEı>n' 

'~.~ .. 01• ' rmuş manca biliıdi. Fnk::ı.t, gD.Zeteyi - Ya! diye cevap verdi. <:evirdi. •J sonra Con, Duğ-1~'3.: il oı..anun hoy • açm. sayfnlan ~evirirken karsr. Sonra. tekrar suküt. - Gördün mü? 'lcıdi 1ı'Jflll!IJ Ş E il ' tı0 ' 
.·· ... · ~;,in kutuda smdal~ini gizlice !!bzdcn g>f'ir_ O zaman Dnğhs, yerinden Duğla.s, söyliyccek b.ir şey bu- 'I) 'il l r. ~ w-r Fakat bu sırada l·apı ııc:ıldı, kP.lktı ve Conun kar. Iwmdaki "C· lamadı r<:;~• ·· k d k ·· I r t \' A ı ' · ı ı.ı:i ve yüzü tanın m k ! ;n bu J;adarı kaf: idi.. içeri yeni bir yolcu .... ircli. Du~- t d ş J • ,,., ...... m. a mm pc _gu_ .i .:.. ısnıu, L<.Ji\VV .. , .. ı:.· 

1 
t , . . . t· ~ ,_ re 0 ur u. · :mdi b~<l~rııu biri 7.el ve t:ım bir !n~iliz rııvefilyle ı' J I'C>'·~·Dt ftJ~' .. 

; rr0··renlerı· aldat· na< ın gaye şıx gıyınmış ı. las, bu mün~sc'bct~c '.•ine bacını birlerı·ne ,-ak! t ı - jfflf .. .. • ..., " ~ • ö G" . · . . ... k d -
1 

•• ·' ' .. a.ş ın .,., ar, yav~ kon.uş_"'tuğun~ı du.r.m. uı:ıhı. tani, l ~.k.nm ~"".sO ruıc, ve ôl .... ün mi
3 

Gisburn ıyırı•411 yuzu n ar v,uzc.aı ve pen~reden ~~virirken kadına sesle konu111yorlar.iı: İ 1 1 - ,, . .:.v 

,cl l 1 ı . . . hcp.Qı· bı"rdı-n _-ı..:u·'-·t·:~ "'ı·r aheıık . • ' F , t d ı 1 k n~ı :z c dt11~una şuphe yok u. ''"b l k B d l 
O tt 

- vı J .... ,., DaK .. :. •a.:m o, r-;:arı ·ıızı crna ta - K::ı.dım o-Jrdiin mü? Ar ı .. .:ı d • f zı k :ıı.ı ar ı u a ası 
1 • u • ıı c ırmıstır. t~ı.1·ı ccıı·yordu. - d" rd . _ E···et ,.. a arıııua u.na n ~ .onu. 
Ş • ÇN\. tu;\·am e ıyo u ve hıç kımılda- • d 1 1 

i,udi katil I ·rlınnınm hüvi· Duğlas, kendi kr.ndine: J:t",JU)"ı~_tı. _ Alman. sama ı ar Kadın onlara doğru --o-- ,. gayet sa'.mimi ve teklifsiz bi; ..,,.,,,,...;;,/p Hal,,., "rr" 
y !i anh·,1x .. iın.1 "cin def"İD - Neadet! diyordu. GUzel bir !""ri n,ire>n Du~la!!ın ~ir ark:>. - Hı"c, ıı.."~~ 1·y0... ' • 1 1 """" " ·· ·ıı" .......... " tavırla bakn·ordu. Bugiln mn•me n 11" ~e 
bir '-'ev inç ;çinde olsa oerek· y·o cu uk edeceğiz. daşıydı. \lm"lnca koı.t <.··,·ı.•·or' ..• - u ·' (Sonu 11arın) 1 - ı.,._lN?I <.J&r"l t.n1 • 

tir. • .............. ._,.. __ _. ......................................... ..., ...... ~----------~.:..~:.__:;;._ ........................... ..:.;:::;.:__:::,:;;:;_ ,ı .,;ı; 

J - Pamıııı: Pt'f:'n'J<>o, ~cCll 


