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b londrad? 
lJlunan bir çok 

hükumet 
'nürnessil ıerınin 

önünde 

Genral 
Do G·oı 
Heyecanh 

Leningrad 
mınlakasında 

Alman 
v 

agır 

tooları 
ıki mühm limanı 
bombardıman etli 

Berlin, 2 (,\,A.) - D.N.B. a· 
jansı Alınan harp tayyarelerinin 
dün gece Douvres mıntakasmı mU· 
teessir surette bombardunan et· 
ntlş olduklarını bildirmektedir. 

Limandaki mU<'SSeselerde bir<:<>!{ 
infilaklar ve yangınlar vukuua gel· 
mi...,tır. lng'ltererun cC'nubu sarkisi 
ile mc>rkezinde birçok tayyare 
meydanlarına taarruzlar yapılmış· 

trr. tır. Harp malzemesi depoların· 
rla yangınlar çıkar:lmışbr. 

Leningrad rnınta.kasmda Alman 
ağrr topları bir habere nazaran 
Sovyetlerin Cronstüdt ve Aranien 
bau limanlarını bombardıman et· 

Dcı-amı 2 nci sayfada. 

1 

bir rıutuk 
söyıeui: ANADOLUDA SOYOUGU EVLERiN PARASINI 

~na vat~nda -ve iSTANBULDA YERKEN YAKALANAN 
"11ınleket dışındaki • 

Bütün 14gaşzndakı hırsızın macerası 
/.·,.ansız/arı lstanbul ~r.bıtası, kurnazbir hırsız çocuğu yakalamağıı 
6ırleşilre- 11vaffa1e olm"ıMlor. Yapılan taltkika neticiı1nCle,~IM6--st~ M 

14 ya,ınd.r.. olan bu çocufun, bir hyli enteresan macerası oskova 
..., olduğu l'\nlaşılmı§tır. 

cegız Balıkesirdo İzmlr!C;r mahallesinde dccetfın, domlş vıa c;:alışmak için Ak.. tesl ı•m ol-t..... 23 numaralı evde oturan Niyazi lslm.. hisara gltmltlir. 
\ ~ ı (AA.) - Serbest Fran.. 1l fnklr b!r ndan::.m o.-.ıu olan Hüseyin llıııı... ~ o Hüseyin, Akhla<ıra gider gitmez 
~ lrOQı 6t1n1n ı:derl ve Fransız ! bundnn Uç srne evvei babasına: kUçUk kafası ile bır~ız.lık plAnları ha. k 
""1 ~te.1 relai g~nl'ral dö Gol, - Bnbn, ben artık bllyUdUm. Görü. zırlamış ve •.am 9 ev soymuştur. l<,a.. n 1 ya c a 
'-~~~~atlJ-ıı"t mUmessllJc. yorum ki ser bar.o """"lükle bakabill .. .._ ~ 6".. kat sonuncu vııka9ında yakayı ele 

~ •• :.· 2 lnd sazyfada •• yonnın •. On~llçln be,n ça.lışmazğa gi..•I ;::~~:.;=~;~::::::u:,::: 
• mcz, elinde ?ulunan parası ile hemen 

latanbula gt'lmlş, Ortaköyde Ahmet 
lslmll bir l:ıerberir y:.nına çırak gir. 

~ 8111,e Çl•·arıldı mlşUr. A Bir gUn HUscyl:ı, uı!tasınm evine bir 
iş için gitmiş, evcle hlmsenln bulun. 

S ~ l&ıılpleıi beltd!yeye müra • İ sına karar verilmişti". Verilen karar madığ:ınr ı;ö.-UnN? meycanda. bulduğu 
-.:_~son yapı!an yUzde 35 zam 

1 
tatbik sahasına önUmU:zdekl cumartc. bir pantaıon, blı" cep saati, blr · çUt 

~le Ve mal7.eme pahalılığıru si gUnU girecektir. M""'De\"amı 2 nd sayfada 
~ nlıbette olmadığmJ ileri 11Ur '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!1!!!1!!!!!!!!!!!!!!1!''111!!!!1!11-----....ı--
~ • Vazıyt't da~ı encümen ta .. 

tekrar tetld1ı. edilmiş ve bu [ J 
...., ........ ıın, '""'"im• -(j Ün Ün fil On O S I 

&uıgar Kralının "o~" rçı-ı;n 
Yll dönümü ' • 

hlUnasebetile Nutku 
-,,,.-

Yarın hı.an: Bir Muharrir 

h ş; ş' ide ki I NGtLiZ Baş\'ekilinln bu de-
q fakl nutkunda, harbin ne-

fl lgar kLıse ticc .. ine alt ~,ki ıddialarmdan hiç 
'a. • biri ~·ok! ur. Sayın • Çörçll, ne Jljt .. 
~ıcJe b ""' • lcrizmin b:ı§mı ezeccğlnden, ne 

l r a 'IJ l n ltalyaya kahredici darbeler indi-,. k receğtnden, ne de zaferi elde ede-
't._ ~ Q p l l CJ C Q 1 ceğinılen bahsediyor, Nutkun t<J-
~-~ &u tikbale ait' kısımlan çok rea.ll8t., 
~I 1°'ar krı>.l.n!ın tahta çıkı§T· bAtti mUtcva.zıdır. Baş,·ekll bü.. 

•toıı Uç11zıcu yıı':!önUmU ml1n:ıse. yir.' bir nezsketle diyor kl: 
~..._ t ~eıu Bulgar kfüscslnde bir "- l\fiisaadenir.le pa.rli.mento-
~~ıttuıı yapılacaktır. )'& şunıı tekrar edeyim ki, kendi 
~Ilı gıt.ı Bulgar kralı Borts sine hos görünmek için hiçbir ü. 
~~ ~ O?:. sekiz senesinin mit veremem. tstikballn pal'lak 
S ~ ' ll~cu gUnU, Bulga yahut k<.ılay olacağını da hiç tc
~~ ~ltıı. rnıı1ku1 bir devresinde kraıı. min edemem. BU&kl~, önUmUzdeki 
... ~ ... e aınııotı. Ve o zamandan iti. kıs bile hi,.bir teminat getinnl. 

""'etrıı " "' '9.~ e<teUnl i~crJctmck, ve sı.. yor.,, 
>oııı lllda kom5ularilc iyi geçln İnglljz ba5veldllnln So\')'Ctler 
,~cıa sarfett.Ri emeklerin Blrli~rl hakkındaki sözleri de sarih 

ElJi tcnıeruı! olunur. bir \'andl lhth-a etmiyor; bllikis 
bu yeni mütt~fikc yardımın zor. 

il m an 1 'nldarını gözöaüne koyuyor: il .?crhal söyllyeblllrim ki Rus or-

t ) Jlnrmı harp sa.Jıala.mıda ilAnlha.. nb 1 .. " .. e birinci derecede bir harp kuv 
~ .1111 n .1 eti h!'.linde tutabilmek için tngi. 

.... ~ liz milletl tarafından t-Ok t'lddi fe-
l'azıaı i U:d 1111ytada dakirlıklar ve fe\'lcalide gayret. 

ler sarfedilmeli \'e Amerikada mu· 
azzam yeni tesisat ve me\"cot fab
rikalarda tadilat yapılmalıdır.,. 

Rusyaya kayıUıız şartsız yardnn 
taraftarlarma cevap \'erir görU· 
nen M. Çörçllln şu sözleri daha 
manalıdır: "En basit bir insan bl 
le Rusya.ya yardım etmekte bil· 
ytr.ı: merıfaatıerlmiz olduğunu tak. 
d.Jr eder. l'akat ayııj zamanda ha
tuia.oacak daha bl~k l:ıa&ka meD• 
fa.atlerimlz de var,,. 

Bu nutkun hor tarafından sı
zan hlHdm manaya göre, Sov)·et· 
lere yardmım Uizumonu idrak e 
den lnglltcre ~ 8811 mesele ana 
\'atanı müdafaa etmektir. Henüz 
kıt'a oİ-dQlarlle boy ölçüşecek bir 
İngiliz ordoq yoktur. Ne A\'ru
paya bir ihraç hareketi yapılab'· 
llr, ne de Rusyaya bir yardımcı 
ordu gönderilebilir. Hanlar müs
tesna, karada ,.e denizde tesebbüs 
kudreti mlh\'eriıı ellndedir. Fa'kat 
M. ç,ör'!:il, AtıantJk harbinde Al· 
nuuı taarruzunun gevŞediğinl \'O 
İngiliz gemi zayiatmın üçte bire 
indiğini müjdellyerek söze başia
mışt.ır. 

İngiliz ~vekilinin bu defaki 
nutku lle.r bakımdan tedafilidlr \'C 
İngflf-.t.: müdafaasının her Yerden 
.riyade an&\'atana inhisar edeceği· 
nı haber vermektedir, Demek ki 
İngiltere, bl~ tahminlere ve 
temennilere rağmen, Almıuıyanm 
Rucıyada me.-;guJ bulunması fırsa 
tadan istifade etmek niyetinde 
deiUdf ı; 

İki ay içinde 

Bu şehit üzerine 
yapllan taarruzlar 
Otuzu buldu 

---0----

2500 uçuş 
qapıldı, fak at 

Moskova 
davanı yor 

Londra, ı (A,A.) • • Pravda gazete· 
sinin Çlll'famhs günkü nUahasmda aı· 
bay llylnlnln verolc.. rakamlara göre,. 
Moskavayı teslim <1.mağa mecbur 

etmek iCln Alman hava ıkuvvetlerin.
ce sartedllen gayretlerin ne kadar te .. 
sırsız kaldığmr ve k<'ndilcıin1' ue ka. 
d:ır pahalrya mal olduğunu göstermek 
tedlr. 

Albaym yazı:!ığına r,öre, Almanlar 
temmuzun ortasındn. 200 lll 300 tay. 
yare ile uz:ın uzun :ı.nesateyl gece u.. 
çuşlarm:ı alJılktn 200 t.ayyareclden mu 
rekkep bir mUrcttt't:ıat grupunu bu. 
l§e tahsis ctmıoıcrdl .. Ağustos ortasın 
da bu mUrett.ebat ad~! en az 120 ye 
ve tayyare adedi ise 150 veya 180 e 
dll§rnUş bulunuyorou. Bu hal Alman 
kumandanııgını batı Avrupadao Smo. 
lenSk nımtakasına 80 11A 100 kadar 
tayyare g<ı!.in:ncğe mtcbur etti, 

Moskova ll~rlne iki ay içinde ya.. 
pılan 80 a'kmda dllşman 2500 kadar 
uçuş yapmış muhtemel olarak 2000 
ton }ıonıba ::a.şmu~tır. Ancnk 100 ka.. 
dar tayyare Moskovayn kadar gelebil 
meğe muvaffak oımuftur, Bombalan 
nın yüzde bUyU:t bir nlabetl hiçbir 
hasar yapm:ımıştır. 

İki aylık on· d"vro içlnde Sovyet l 
avcılan Moskova yakınlarında 110 

~De\'aıııı Z ncl sayfada 

Trabıusgarp 

üzerine 
lngilız fay
gareLerinin 

Ağır bir 
hücumu 

Rusyaya giden 
her mümkün yol 
tecrübe edilecek 

---0--

3 iih·m 
vol kula
nılıyor: 

Vlaaivosok, 
Arkanjel, ve 
Basra körfez· 
İngiliz mümess:li, Ruslann 
maneviya'tının pek yüksek 

olc3uw.ınu söyledi 
Loııdrn, 2 (ı\ ı'\..) - lati!Anm ba§

lamnsından 48 s:uıt sonrn ekonomi 
heyeti Jlc Sovyetıer birliğine gitmiş 

olan Lnvrcn'J Cadburi dUn yaptığı bir 
beyanatta Sovyetier birllğlnc mnızc .. 
mc gönderilnıesinln ehemmlyetlnl be. 
Hrtmlştir. 

Bunun lçln, dcı:ıiştir, Uç mUhlm yol 
vardır: 

Vladlvostok, ArkanJc 1 \ e Basra. kör 
Kahire, 2 {A.A.) ·- Orta. §arktakl fezl, Rusyaya giden her mUmktln 

İngiliz ha\'a kuvveUerl umumi karar. yol, tecrübe edilmektedir. 
gAhmın telı.igi: Gemi kıı.t11csl şlmd.dcn Arkanjc~ 

İngiliz ha\'a kuvvt:Cu•.oo mensup vnrmış ve blzim itin lı:ımulc yUkll1 o. 
ağır bombaroıman tayyareleri 29-'30 lnralt sUratle lngfitereye dönmu,tur. 
eyllll geoe31 Tralllusguı'P Uzcrinc bir lı;birllğlnuen bahseden Kadburi, 
akın yapmı~iardır. Du nkın bugtlne demiştir ki: 
kadar yapılunların en teslrlilerlndcn "Lltvino!an Mosko\'a konferansın.. 

biri olmuıtu!'. 111< önce motörlU nakli d3.kl Rus murahha:ı hcycıUne tayin.t, 
tecemmU!erlne ht:.c.um edllmiı;ı çok bUyUk b!r ebemrı:ılyctl haizdir. 
ve bunlarda yan~mlııt çıkarıımıı;ıtır. Lll\•lno!un kon!ern.nst.a bulunm:ıaı • 
Bunu tnklp l'<ien !.ombardıman, yan run bUyUk bir yardımı olacnğt mu .. 
gmm şiddet ve genlı;ıllğinl o derece art hakaktır. 

tırml§tır ki bunu 150 ltUomctre uzak. Sovyct makamları, hcyeU, Alınan.. 

tan görmek mUmkUn oLınuştur. Bun • ya hnkkmda yalnız SovycUcr birli • 
cıan baı;ıka hlr t-.yyaro meydanoıa, ğlndcn göndcrllen ve muknbillnde AI.. 
garlara, binalara ve motörlti nakliye 1 manyadlın alın!Ul <'§yalor bahsinde de., 

_...De\·anu 2 ncl sayfada. ı ~De\"amı 2 nri sayfada 

Tarihi konserler 
başlıyor 

ilk konser CLJmartesiye 
Vali ve Belediye Reisinin hususi 

davetlileri önünde verUecek 
Konscrvatuar tarih. konserler tttıyr.. gnzınosudna verilecek Uk konserıl 

tinin te§ekkUlU mUnasebetlle cumar. vali ve belediye reisinin hususi davet. 
tesl gUnU ıııınt 16 dr. Taksim belediye llleri bulunacaklardır. 

sOVVET 
AYYARECILERI 

Bu ilk konserde Hamamı zade 111. 
mali Dedenin Ferr.!.feza peşrevi, Fc 
rnh!eza bes'.'?Si, yörbk StJmalsl, Tahir 
buselik ağır semaisi, ağır aksak, var. 
kJBI (ZOlfUndedlr), GUllzar Aksa} 
lkl köçekçcSl çnJmacaktır. 
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Gccfknıl5 de obn, h:ılk par'tl 1 ıtUphe&l:r. ki çok g1lzcl blr te:ıebbüso 
glrlııttı l:urt~u gllzel saııatlnn ıcevlk mnksndlle "sıınat m\Udifah,, adını 
b ı)an bJr m.ı!.lHnt ihdas etti. 

Es ı nnı lmdJlllt lus:u.·a bllıllklml:ı. bu mWdtfat Roman, IUz.lk, 
Tlyntro, Şllr, ne lm, ile) lt"l \'C l\llm:ı.ri olıırn.l;: yedi kolu lhtlvn ed°'•k, 
bu k o ar nz~rLni!e en ı;tıwı eseri vcn:n Tnrlt s:uıntı.nnll3 t vclh oluna. 
ro .tır. Aynen s:ın:ıt mtildifatınm ilk kclıı olan rom:ı.r. nıW{ftfn.tı h3lk.. 
C\ ler in onuncu y:ılılônUmü mllııa&ebctile bu sone verllOO('.k, badema her 
1 ol tçln, mUl<ilfat bea senede bir tclcerrUr cdoocl;;tlr. 

<ıuzel s:ınatlerdc d:lhn bıiylik tnltl,5nflnr noktn md:\.11 mllk1ifatm 
t l'!j\1 t edici mahl)l'tlnl bir tarafa bırolmlım: ml'mlel< tlmb:.do ~el ıı:ı. 
natkrin ıu ır bir &cyir hıldp ettiğini, böyle bir ,,eyin bbdc mevcut oı.. 
m ğmı stıylı,l en b..-ır.ı bedbin nıhlurn 1 ar,ı ne mUkcnunel bir 00\-'1lp, 
~e nr ş d!t blr t kııt .. Demek ki hU kflll1e.t bu Bo) lnribn çok daha bel 

im tllrlll dU fuıllyor, ve daha verlmll neticeler almak husut.ı.uıda osor ~e 
mu iri balt:llom:ıktao çol<, onun fanllyet huceyrclcrlnl b:ırelteto getir. 
m ı ıhh:ı fu~d!llı buluyor. I>lğer tamttan bu ne,1 mllkfılntlnmı, mıı.. 
hnrrlrl nıllli bir ı;u) reto ı;cttroccğ! bden hlc llphcnlz olm!ıSm, ctlnkn 
mt-,srle ne ounda, ıne bunda ,.c ne dı.ı ın:ı.ddi tnrntta değil bUtUn blr mil. 
1 t n tnl<dlrlno m zhar ol.m:ıl.-tadrr. nu ltıb:ırln. Uk kol olan roman &:ın:ıt 
m::ik!if:ıtını kıunn:ıcal• \'ata.ndaşı tılmdldcn sel mlıyorur... 

ov t tebıiği 
M os'kc>va, 2 ( A.A.) - Sovyet 

istihbarat bürosunun dün gece 
ceşredUcn tebliği: 

1 TC.<-:rinievvelde, bütün cephe 
boyunca şiddetli muharebeler 
devam etmiştir. 

Pazartesi günü 25 Alınalı tay. 
ynresi dü.şürillmüştür. 

Kut.7.evalof kumandasmdm 
Sovyet tayyare teşekkülü, cylUI 
ayı ir inde, piyade, mühimmat ve 
er2'4!k taşıyan 864 . Kamyon, 78 
tank, 80 zrrhlı otomobil, 61 ben. 
zin otomobili tahrip etmiş, 15 
mUhirunat deposunu berhava 
eylemiş ve 38 Alman tayyaresi 
düşürmüştür. 

14 yaşmda bir hırsızm 
macerası 

Bıı torafı 1 nci sa.yfB4a 
:lskarplnle 250 kunrtı parayı çalarak 
ortadan knybolm~tur. 

1stanbuld:ı da bu sureUe hı:rBIZlığa 
bıışlıyan kUc;f\k httSU, c;:aldrğl eşya. 

Jarı satarak. B:ı.lıkestr otelinde yatıp 

meri a hür 
Fransa il 
iktisadi 

münasebatı 
sıklaştıı ıyor 
Va15lngton, 2 (A.A.) - Yeni tc~ck. 

kUl eden "hUr Fransuıar muıı komi. 
tesl,, azası Plevtn il~ mUatqar Sum. 
med Vels arasmda cereyan eden gö • 
rll§mclcrln .aeticcsı olarak birleşik A. 
merika llo hl.lr Fransıı amıımda en sr. 
kı blr lktLladt elblrllğf yapılması dU.. 
gUnWmektedir. 

Sala.hlyeW mah!ıncr, bu mtUAkatm, 
hl.lr Frnruıız hUkQmetlnln tanınması 

mecburiyetini hiçbir suretıo tahmil 
etmeyip, bllhnssa. hl.lr Fransızlarm 

kontrolü altında bulunan b5lgclerde 
birlc~lk Amerikayı alakadar eden 
lktl.sndt mesolcler etrafında cereyan 
cWğinl b!l<llı"mcktedlrl~r. 

Plevln, bu meseleye. d:ıir izahat ver. 
mek üzero yo.ıundıı. Londraya dönecek 
Ur. 

kallanağa. b !!laml!J ve burada Bakır TrablUsg rp ltzerine 
k6ylU Ahmet özdemir imılnde blrls1 

ne tanIŞDll§tır. tayyare hücumu 
HUscyln bitkaç gQn Özdemlrln evin &ııtarafı ı nci sayfada 

de mlsaflr kalmı§ ve mlsaf1rllği mm.. kollarına da tam Is:ıbcller kaydedil, 
smdıı. bir ytırde saklı bulunıı.n 400 Ura ml.§Ur, 

para Uc bir Lonjln :;aaU oaıo.rak kaç.. Bicllyadıı. Gcrblu ve Comldodaki tay 
mr17t.ır. yare meyda."llarmtı. bomba ve mitral. 
Başından bUyUk işler beceren k1l.. ~zlo hUcum edllml3 ve bunlarda yan 

çUk hmm: ou sefer IUks otellerde, lo. gın ve Jnflliklnr kaydedilmlşUr. Bu 
kantalarda, gazinolarda ve diğer eğ.. son harekette dU§lDan avcılarına. tla 
lence yerlerlndo sctnhat Alemlerine hUcum edilmiş ve bunlardan blrl tab.. 
d lmı17tır. rlp cdllm~. diğeri do hasara uğratll.. 

Ancak bu h.ıl !Btanbut zabıtasmm mr,,tır. 
nazarı dikkatini cclbetmiş, bu kadar Aynı gece Blngaziye ae blr akın ya 
ktlçUk yaşta b6y1e bol bol pnra sarfe. 1 ptlmıştır. LL-nıuıdak.i g<'m1lcr bombar .. 
der k eğl n n Hllseytni yakalamıştır. dmıan cd!lmlgUr. Dıı nhtrma bağb 

KUı;:Uk hırsız verdiği ifadede ba .. blr ticnret gcmlslnc bitc;:ok isabet kal• 
basından çaldığı -100 Ura para Ue İs .. dolunmuştur. GUnd!lz Trablusgarptc 
tnnbula. gcl!fiğlnl bu p ranm 160 ıını.. enbll yolu bombaıanmı§tır. Kıtalar, 

sı ne elbise ve dlğer giyim ~ al. mltraly8z ate§lne tutuımU§ ve aııkcrlc 
d•ğını söylemL,ur. yUkiU bir otobUs tanı bir bomba lsa. 

Çocuk, burad:uı lla!ıkeslre gönderll betile tahrip cdllml.§tir. Erltre yakın. 
mtş, lfabasına vaziyet nnlatümı", ba. lnrmda bir moUSrlU nakliye koluna bir 
bası çocuğun.'\ değil 400 Ura değil 4 çok bomb:l.lar ~Wm~tır. 
lira bile gönderecek vaziyette olmad- Bu barek3Uerdeıı ve avcrlarmıızla 

ğ1 nnlafrlmtştcr. dl,ğcr k~l! ve devri) e hareketlerin • 
HQ.seyln hır81Zlık suçu ile adliyeye den yalnız bir tek tayyaremlz dönme. 

teslim cdilml,ltir. mi§Ur. 

HiS VE ASK ROMANI 

Dedi, halbuki ha.yat dalnıo. ... 
Ve eli~lc b::rçok inişli, yokuşlu 

hatlar resmederek: 
-Ya. böyledir veya böyle. 
Dedi ve eliyle bir istifham işa. 

reti laptı. 
Feridun MUjganr tekrar göğsUn. 

de sıkarak: 
- Sen bir kere git, §ifa bul Ye 

gel. Bak o zaman görür.>Un, dedi. 
Nasıl bu kadmm iliklerini bile 

sökeceğim.. ismini öğrenmek is • 
ter misin? lsmi yo.lnız "kadındır" 
onun. Bundan bir şey anhunıya • 
caksm •• fakat ziyanı yok. Ben de 
&enin asl..nı, es3SIIlt bilmiyorum. 
fakat se• iyorum seni .. Hem de çok 
scv·yonım seni Müjgiın .• görecek -
Ein dö • zaman samı ne gü .. 
zel Cl el r, pırlantam a acağ m, 
hem biltun bunlnn o kadmtrı p~ .. 
elle aıacs.o~ Mlijgf'm. 
MQj~ bir kaç gl1n ıeonro elin-

• · ı \nlizd birkaç kitap o duğu 
, ldc }ola C!tktı. Mutadı üzerine 

l r açıktı, bcreGhıi elinde tutu .. 
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yor ve ılncc bej tayyörU ile hafifçe 
titriyordu. 

Bütün temennileri MUjgfınm iyi 
olarak nvdetl idi. 

xxı 

Feridun l\IUjgandan birkaç kısa 
mektup aldı.~ Bunlar ancak blr 
neşenin son nefeslerinden farks'.Z
dı. Sonnı bu birkaç mektup ta ke
s!Jdi ve a.rtrk hiç bir §CY gelmedi. 
Fer:dun Müjgflnm nihayet ölcce .. 
ğini biliyor, h~r gUn bu haberi 
J;lekliyordu. Kederi çok büyüktü .• 
UzüntU jle dişlerini biriblıine ge • 
c;iriyor, tıraş olmuyor, bir kitap 
açıp birkaç satır olsun okuyamı • 
yordu. BU tün ; i gündilziin elb SC" 

lerile } atnğmın lizc!ine 'kapanmak 
gece geç vakte kadar uyumak, 
sonra kalkıp soka'"n. çıkmaktı. Bu 
fakir, sefil, fakat binbir hnt:mı. do.. 
lu odnyı tcricctmek cesaretini ken 
dinde br.lamıyordu. Hem buraean 

Şimali Afrika 
harbinde 
Denize 
atan tav
vareler 

ltoma, 2 (A.A.) - İtalyan orduları 

umumı karargAhrnm 457 rıumarau 

tebllğt: 

ŞlmaU Afrlkada, Blnıui anhill ya. 
kınında, Almnn tayyareleri bir Bleıı. 
hclm tayyarealnl denize l.cmeğe mec
bur etmtşl~dir. Bu tayyare bat.mi§. 
tır. Daha başka Alman tayyareleri, 
Tobruk mllatahkem mevkllndeki a.s • 
kcı1 bedenoro mUtcaddlt taarruzlar .. 
da bulunmuıııardır. DU~man Blnga.zl 
Uzerlne akmla.r yapmı§, binalara ve 
Blngazi clvarmdakt birkaç kasabaya 
haSar vcrmiııtlr. Bu son bölgede bir 
sahra ııastnneslne !..sabet vakl olm~ 
tur. Daha bn§ka İngiliz tayyareleri 
Trablusu boınbalamrolardrr. Birkaç 
husust bina ve mllsteml~ ha&taneal 
halmra uframıııtcr. 

Şark1 Afrikada, Gon<lar bölgoaln.. 
do bir dllfman mutreze8' mevzUerlml. 
ze yaklatımnta tecıbbUs et.mi§, mayn 
tarlalarımızdıı.n blrl tnrafmdaıı, mu .. 
him zayiatta. durdurulmuş ve topçu • 
muzun ateşi :.ıo da.ğıtılml§tır. DUşma.n 
tayyareleri, mUatahkem mcvzllerimlz. 
den blrinc el kumbıırnın atara.k, hatif 
maddt hasarata sebebiyet venn1§ler • 
dir. 

DUn gece t"yyarcleıimtz, Kıbruım 

Lcfkoao tayyare meydanmı bom.bala. 
~rdır. Slcllya kıız!alrnda, avcı tay. 
ynrolcrlmlzdcn yedi.si, seklz Harikan 
tayyarellk bir te,ekkUlo hUcum edl". 
rek bunlarda.::ı lklalni C:Uşi.lrmllşlerdlr. 

General Dö Golün nutku 
Baştarafı 1 uci sayfada 

rtno vertımıa olan zl)-d!ette blr nutuk 
söylem~tlr. 

İngiliz istihbarat nazırı Brendan 
ile Londrada mUmesslilerl bulunan bU 
tUn hUk~mcderin Latlh!Jlırat nazrrlan 
lıa.ztr olduğ-1 halde lrat et.mi§ bulun. 
duğu bu nutuk.da gen~raı dö Gol §un. 

lan aöylemi,tir: 
ı - Bu 30 sene harbi Atman mW. 

tnrlzlmine karşı bUtnn milletleri bir 
araya getirmek, • 

2 - Anavatandı\kl ve memleket 
haricindcld L>UtUn Fr:rnııızlann vah. 
dcUnl temin etmek. 

General §unlan UAve etml§tir: 
Halihazırda Paris, Llyon, .lılarsl!. 

ya, Lli, Rennea ve Strazburgdak1 va. 
tand8§lannuzm dUşi.lncclerı ve arzu.. 
lan arasında dalnıt bir hareket mev. 
cuttur. Vata.ndaşlnrıl!lizın dil~Uncele. 

r1 ve arzulan da ayı:.:drr. 
Geniş mikyasta bir Fransız muka • 

vemetl hazırlanıyor. Bl.a bu mukave -
melin harp vakayll üzerinde gittikçe 
artan blr toolr ıcra edeceğin! kuvvet.. 
le tahmin edebiliriz. Bugün mtlttc!ik. 
terin nlhat zil.fert ve yeniden doğacak 
Fransız demokrasisi galiplerle mUsav1 
bir mevki işgal edecektir. 
Fransız mllU kom:tesinln Uk i§i 

bu mukavemeti tensik ve idare otm~k. 
Gayemiz bUtUn milletlere kendi ken. 
dllerlnl hariçte brrakm:ık istlycn mil. 
lctler mnatcıına oımak Uzt-re hal~sa 

doğru götUrlmekt~rl. Fra.nsanm da • 
vam htlrriyct için, mUcndclc etmek l.. 
çln mücadele eden blttlln millcUcrln 
harbi oldu~.ır.u ve bu davanın Fran. 
sanm ~UkllUlnl tamnmlyetıni ve a. 
zamctlnl iade etoekt~n ibaret bu • 
lunduğtlllu UAve ctmlşlır. 

çrksa nereye gidecekti? Her ta • 
rafta kendjsin.l l>ekliyen yalıırzlı .. 
ğm mUthiş :ıztmı.bı idi Gece olma.o 
smr, sokaklarda hava.gazinin yan • 
masını, şğm sokaklara pancurıa.. 
rm gölgesini a.ksett:irmesini bekli
yordu. Drşanla yağmur yağryor 

ve Fcrldun burnunu cama dayrya. 
rak bUyUycn gözlcrile bu j~ur. 
lan seyrediyordu. 

Müjgan!., 

Onu ölü olarak pelt sı'k ltarşwn
dn. görilyordu. Müjgdn sessiz, sa -
dasız, biraz silik ve güzel vücutlu 
birkmlı. Sevmesini~lirdl Biraz 

. melil.nkollkti ama gilzeldi. Zekiydi 
Miljg!nı düşündilkçe Feridunun 
kalbi garlp bir tmlc, büyük bir 
Umitsiililı:le ezilirdi. Gece tama -
men bastmnca Feridun ev.inden 
çıkıyor ve meyhane meyhane do. 
lattnra.k önüne gelen yenle içiyor 
ve böylelikle melreslnl dü!iilnmek 
ten hiç değilse onu tama.men ha • 
tırln.ma.k:ta.n !kendisini kurtarıyor
du. Fakat sarhoşluğunun en mUt .. 
hiş tının.da bile .Miljgı\nm yokluğu. 
nu içlnde iblr ~ult gilıi, açlık gibi, 
h;sscdiyorou. 

Zayıf, kemilklerl sayılan göğsü
nü açarak ya.tağmm üzerine ~-atr
yor, ölen metresini dlişilnmemek 
için muttasıl yağan yağmuru sey• 
redi:yordu. Sonra. kederini dağıt • 
mnk, ölilyU düşürunemC.k içln, :Me. 
liha Cemali hatmna geUriyor, ha-

• - Haiin"bi?-vefat 
Erzıncanda Kızıl- ~mrnrSe1: arkad~~~y~~i ~-. un pe ermı crıo-

ag mahalllesi = ... mar11111:~:;;:.::.~~ 
Tura. bir mDddettAmberi mUt>Jel~ bil 
c:tuıu hıı.atalıkbm kumılamıynrak Ankaradan blldirildiğlnc ı;(ire Na.. 

ti& vekAletL zelzele lXflgesindo yapı. 
lacak imar ve ln§a faaliyeti etrafında. 
ld hazrrlrklannı bltln:rıek tızeredJr. 

Vekiller Heyeti karar!yle harcanacak 
olan be§ milyon llrade.!l 2,082.000 ura. 

Moskova 
konfransının 
neticesi 

Moslwva, 2 (A.A.) - Ameri
kan .. tngiliz • Sovyet Uçler konfe
ransı neticelenmiştir. 

Beaverbrook la Ha.rrima.n tara -
fından neşredilen müşterek bir be 
yan.namede, Sovyet Rusyanm :ia • 
tediklcrlııi hemen tama.men alaca· 
ğı söylenmektedir. 

Stalin, Birle§ik Amerika ile BU. 
yük Britanyaya verdikleri mebzul 
malzemeden dolayı Sovyet hükıi -
metinin teşekkUrlerini iblağ etmek 
Uzere Beavcri>rook la Harriman'ıı. 
ımlfthiyet vermlştir. 

• • • 
Londra, 2 (A.A.) - Röyter ajan • 

BD1ID Mosko'-n rmıhsblrinılen: 

Üçler konfııran.srnu; mesaisini nl • 
bayete erdirmek hususunda göster • 
dJtt sUro.t, hertıalde e:sh:dlr, Uç gUn.. 
den daha az bir zaman zarfında fev. 
kaU.de chenı.mlyctu bir iş görülm\lf • 
tUr. Molotof'un da bildirdiği gibi, bu 
konferans. e811!1 itıbanlo diplomatik 
değil, aekeıi bir konferanstır. BUtUn 
murahhaslar, sUraUn ehemmiyetini 
müdrik bulunuyorlar.it. Mütekabil ve 
mUkemmel anlayı!'}ı, mlltekabil ve tam 
al'Ztlyu ve muvaffaklyeUe sona eren 
mesainin netıcelerlnl a.'llatan reımıt 
Sovyet beyanatı, Rus efklrrumumiye., 
sı bakrmınd.ı.n son derece ehemmiyet. 
ildir. 

----~o-----
Leningrad mmtakasmda 

na,tarafı 1 DCİ sayfada 
miştir. Bu tayyareler oşm zamnn· 
da. teşrinkvvcl ilıtiltilinJn lisan mü· 
essesesi oJan b.ln:ı.yı da n.teşe tut· 
muşlardır. Oranienvaum limanında 
bulunmakta olan büyük bir ticaret 
gemisinde de bombardıman tesiri· 
le yangın çıkarılmıştır. Bundan 
başka Alman bataryaları dün Lo· 
r.:ingrad'ın smai merkezlerini bom· 
bardnnan etmiı§lcrdir. Kief deki 
müesseseler ile b;r gaz ve bir e· 
lektrik fabrikalarında da yangın 
çıkarı lmrştır. 

Rusyaya giden lngiliz 
heyeti reisinin beyanatı 

(Bas tarafı 1 ncide) 
ğll, fakat aynı Rı.:s ~cttl§lcrlnin 

Aimnnyada fa.brtknlnrı zıynrctıerl cr
nasmdaki lntıbalan t.ahalnde de blr. 
çok malQmııt vcrmı§tlr 

Lord Beav\lrbrook Moskovnda Rtı". 
lar hava hUcun .. arır.a, Londrnnıle

rm yaptıkları sı~ı mulmbcle etmekte 
ve her zaman olc!uğu glbi ı.ıerine dt>. 
vam eylcme~~ledir. 

Kadburi s5zlerlnı şöylo bltınnlgtlr: 
Rusların maneviyatı yUkscktlr. Mos. 
kovada Ruslar.,,,, 

in bUyUk annesine doğru fikrini 
çeviriyordu. 

- Artık gelmesinde hiç tehll -
ke yok. Artık ben.den korkmasın. 
Ben hayatta onun .kanından iknlınrş 
yegane insanını.. 

Diyordu. Sonra yine ilmilsizlik 
için: 

- Müjglin, MUjgil.n •• 
Diye söyleniyor ve utanarak göz 

yaşlarmm Jd.rp!klerine kadar gel· 
diğini hissediyordu. O zaman ya -
tağma dönüyor, başını sararmış, 
ekşi koktilu yastığmm nltma so • 
kuyor, yüzükoyun kapantyor: 

- Müjgdn benim zavallı 'kızım 
sen gittin ha .. halbtdn ben o ka ~ 
dmm parosile sana şeker alacak • 
tı;nı. Gilzel güı.el elbiseler alacak
tmı .. Biraz olsun rahat gün göre
cektin .. Benim ~vallı yavrum me. 
ğer nasibinde bu da yolonuş .. ya • 
.zık bunu bile göremedin. 

Feridun bu kadar zayıf ve böyle 
lısrk olnuıktan da utanıyor: 

- Ne olacak canan, diyordu. 
Ne ynpabilirlm ki? Nihav~t bir 
başkası gelir o kadar. • 

Fakat derhal fikrini dcğişt.iri • 
yor, Um.it.sizlik içinde, bir aydın • 
hk lem'ası görnıilş gibi: 

- Ah no olur, o yalnız iyileş. 
sin •. o gelsin, ölilm tahminim doğ. 
ru olmasın .. o blUerc gelsin; kur
tulsun o zaman o kadmm ciğerle
r.ini yüzf'r, her şeyini alır ve doğ. 

nm llk pılnda artı için ~ 
otan projcl~rtn tatb!.lrtne de ba§le.n. 
mışltr. 

Bu para ila, zelzele mmtakuma 
dnhll vUAyeUerde, 19 ~zaevt. Erzln,. 
canda blr belediye bi'lUtt bir hasta. 
ne, bir tephirhane, bir vllAyet ve hU. 
kil.met konağı. 12 adet kaza hUkQmet 
konağr, mUtce.ddlt ilkokullarla hasa. 
ra uğrıyan binaların t&ın1r1 101 yapr. 
lacaktcr. Bundan bıa:Jt& 1sıs bln JJra 
husust idarelere ve 1315 bin Ura da be. 
Jediyelere yardım etmek için ayrrlml§ 
tır. 

Yapılaco.k .>lan bu binalardan bir 
kl.smınm nıa!esl yapılmıı, bir kısmmnı 
ve bu arada 19 cezaevinin infuuıa 

başlanIIUJtır. Zelzele tela.ketiyle bir 
yığın topraı< haline gelen Erzlnc:an 
hUk~metlrnlz!n çalı§malartle pek ya. 
kında mUkcmmel bir yurt kÖ§esı ola. 
cnktır. 

BUyük Mıllet Meclisinin eon defa 
ka.bul ettıği 2 milyon liralık ya.rdmı 

ltnnunuy1a bu c;:alı§mAlar b1r kat dah& 
hızlanacak, canlanacaktır. 

BugUn yeni En:lnoanda bUyUk bl! 
kıztlay mah.'lllesi yapıımr~tır. Yüz ya. 
takJı ve bütün sağlık tesisleri bulu • 
nan hastanenin ln§aSl bitmek Uz.ere. 
dlr. Park ve s~dyoruun ln§&sI da 
devam etm·~k~cdir. Hapl.ahane, ilkokul, 
otUv evi, gazievi blnQlarrnm inşasına 
da yakında ba§lanacaktrr. 

2 milyon liralık tahsisatla halk l. 
çin evler, hamam, otrl, tiyatro, lokan.. 
ta, §ehlr kulübü, ve yeni bUk~met 

mllesseseleri yapılacaktır. 
Yeni yapılan ve ynprlacak olan ev. 

ıer tek kat esası Uzer'.no yapılmakta.. 
dır. Tek knt\ı evler, tek evler, çift 
evler, ve bitlgik evler halindedir, 

İki kaUı tek evler ve sıra evler 
de vardır. AlUart dUkka.n UaUerl ev 
olan Çe§lUer aet Tardır. 

a!ı&h vefat etmı,ur. el 
Mehmet .Re§lt Tura uzun ııell et. 

memleketimiz irfanma muallinıUlt ıııl' 
mek suretne hayli ım.meu gec 
kıymetll hayırhah ~ sattı. ııJJI 

Cena.zesl yamı saat 12 de, 13eyot r, 
da, FirW:ağada Ağa hamamı ca~dJ. , 
de 17 numaralı apartmınnmdan ~ 
rılarak namazı Atah&mamı cam 
krlmdrktan sonra detnolunacaıttıt· 

Akşa.01 
~ 

Sohbeti 
Yeni. sinernB 

·isimleri 

ŞEHRIMl~DE Y.en~ 
çılan hır sın <• 

kendisine isim bulmad.a11.fJ11 
vel gazetelere JÖY le bır ! e-

. . "M hte sııı vermııtı: u rem ,, ~ 

maıeverlerimi7in bulace.~~el 
simler arasından en go e~ 
ismi ıeçene, sinemamızın i• 
güzel yerinde bütün ıen~, 
ki kollu~ tah!is edilecekti ·., ., 

Doğrusu pek cazip b•. r 
l A b•'tOO y 1 sıfl an... u un sene a n ·ı~ 

mada, gö.derile<.e~ olan ~ı ·~ 
leri, beğenmeseniz dahı, ~1 
koltuğun, §ahsımza ınahS (.~ 
bekleme~i insar.ın gururUS, 
oktıyacak bir ~ydir. 1,r Moskova teslim olmıyacak netııa tı1<ıım tıklım c1° ,1 
Fakat sizin · kohuklaı1~ 

C.- &,tarafı 1 nci sa1Iacb 
Alman tayyaresi dilııUrmUşlerdir. 60 
kadar tayyare hı.va liia!i bataryaları 

1 tıı.rn.fmdan tahrip edilmiı ve 3 tayya 
re de balon barajlarınıı çarparak dU~ 
mUştUr. 

İlk ay lçlndo dll§manın tek bir bom 
bardrman tııyynrc:sl gnıpu tayyarele. 
rin!n yUzdc 70 ini ve mUretebatmın 

yU1.de 40 mr kaybelml!Ur. Alman tay 
yarelcrlnl şlm1i tecrtlbrli ttıyyarccller 
yerine acele talim görmü§ genç mtlret 
Diğer Uıra.ftıı.n albay Borlsot, da 

teb:ıt kullanmaktadır. 

Kranyaya Zvezcbdt'. Almanların Le. 
nlngrnd önlerlnd~kl kayıplarına alt 
rakamlnr v\lrmcktedlr. Bu Albaya g6 
re Almanlann bu §ehrln yalnız cenup 
ve bntı cen•ıbunda yapılan muhareb~. 
ler:leki kayıplnn ölU yaralı ve esir o!a 
rak 100.~0J ki~iyl buımu~tur. Jı.laıze. 

me olarak da 701 mlt.rnlyöı:, 800 tor. 
pil maklne~i. 40IJ tank, 117 zırhlı a. 
raba, •200 top ve 846 tayyare kaybet.. 
mlı;lcrdlr. Bu rakamlara Estonyadnkl 
ve Novo;:;rad lstık:ıım·~mdeki muhare. 
belcrde u.l'ra :lıkları bt.ıyUk kayıpları 

da katmak ltlzrmdır 4.lmanlar, kayıp 
lnrım çarşamh'.\ l)U:ııı r.qrctm~lcr fa 
l:at Rus r.ııık:ıbil hllcGınlarınd:ın bah
İıetmcmişlel".iir. Sm'>Jcr.sk mıntakasma 
gelince buradaki mı.:kabil hUcuı:nıan:ı 
bUylllt ölllçU<le yapıldığaıı kabul et • 
mck mecburiyetinde kaL-nı:tnr ve fa. 
kat bunların bUym: li.e.yıp\arla plla • 
kUrtüldUğünU söylemırıerdir. 

boş •.• Herkes bir.:birine 50
.,, 

yor? Acaba kimi? bu~laf;~c 
Pek r:ıuhterem hır mısll ·d'· 
mi? Bir !inema münek1'1 

, 

nin mi? Yükseh makat:> ~:Jf 
hihi birinin mi? Bütün ~~ 
lu ittah ve met akla 5di 
maruken kohl!klar.mı~a b'' 
kilmi§tİr, derken, ı ılmın 1 
lamasına !,eş dakika !'~ ~ 
holdeki kahven:zi it;ın•§ ıf 
yanını çıtı pıtı bayan111

1 
takmı~ olduu1mu2 halcl&ıgı• 
yakkablarımzı 31cırdataj\11, 
cırda g~Hycrmn.u~... O 
cık müsal.de f'clmız .•• 
aıa !... . ı 

Yukarda hnhsetti ğİ1t11~ 
nema, aradığı :smi b~l O,!\ 
olacak ki, gaı:etelerde ıl 111 
na başladı . .Hem de feoll J 
isim değil... Tfö·kçe; 6.~ıır 
zarif, can Rlıcı ve bugı.ı 
sinema sanayii 'Je mü~"e 

. 1 h" . . lJ-ıt betı o an ır asını... 11
• 1 ,. 

derim ki muhnfoza eder eçc 
Sinema isimlerimizde 

··k" b" t"' k J me ,e su ur ı~ ur çe eş 
yan başlamıştn. Eski sifl~ 
isimlerini hatırlıyor ırı" i' 
nuz? Birer birer saya.~ıJ11 ~ 
terseniz. Glorya; Ma1ık•. C 

~~:ı,:!şman ederek, Müjginımn val, Ekler; LüksenburS 'l~ 
Diyordu. Ve sarh.0§ kafasile ha.. pera,; ha\ti Emperyaf.·: 1 

zan §Öyle garip mlinasebetlere, san kendini Pari~\e Berlt•ı:: 
mukayeselere dalryo:du: , eya Londrada ::amyord~·i1 

- Yimıi ye.şm~ bir genç kız ·d. b 1 h : · değ1~. 
şu dünya yll.zlinde beŞ dakilta ''oh'" 1

• un ann ::~~.nı cJef' 
demeden ölüp ....;.ıı .. 0 r sonra bu ih mışlerde, f,taJ .. 1d. cad I{ 

6......,, • b" - .. k . . nıe~ tiyar ç1lgm mücevheri~, prrlan • ır nevı tur ·çe ııum Jı 
taları var diye kendinde Aşlk ol • ri haline ge\irmişlet 
mak, sevilmek.! ~evınek ve kıskan. Glorya, Saray oldu. 1\1~ 
m~eh:!!:::gonıyor. Taksime çevrH~i. Etv~pe 

- Ben bu deli karıyt pekAll dıza, Ekler ~ark~, 
öldürebilirim. Sanki bana kim ne lpek'e yerini tetkettı. 5 
der? diye dilşilnUyordu. Hiç! •. H~ Bu meyanda bir de,. jl 
khnleh~~bua.~ı~~·be. Y~tbe.: karya sineması vardı k 1•e 
rem CLAwuer, oıı.....un nım u. ld ~ · · i 1 
yiik annemdi, beni ve annemi ma.h açı ıgı 2~man, ı:::nın ı. b" 
\•etti, benim böyle sefalete dUş • böy!:! ha!l:a arftştıı:ara_.~şf' 
meme sebep oldu-, ben de inlika - durmus V!" hir nevı lfll.I 

nırmt aldmı.. dedirm.. diyordu. vermiş ti. , 
Sonra Mclihanın kendisine ver - N k k" ııı t 

diği paralılr batırma geliyor: . ~ ~azı 1• mu:ızzaırlllt 
- Bana para vcnniş 1taç pars rıhı hır menkıbeyı hat b 

eder •. bana tifo gibi Müjganın ve. "Sakarya,, gibi muaz7.eı 
remi giıbi bir illet v~rse "de ~u di~"\ ismi değiştirip verir.~ 5

·, 
yadan göçsem, daha güzel bir ii • sakallı, kdiydi~ ltcrd~fıı 
lemde zavallı anneme savu§sam.. b" ı. • "E !h rr."':ııı 

Diye dü~ilnfi>·or. ve o zaman Me. ?r aocaman 4 ' a •·· 
liha Cemali to.zyik etmekte kendi- yazmıflar. ı-1~ 
sini çok haklı buluyordu. Madem ki deği~\ircce•~ • 

Ôlmeği ne kadar arzu ediyordu. di · vaktile isl!'ll buldt'r.,ı, 
Fakat muhakkak ki henüz sıra~n : .t .ad.. halkın ı.i:ıf'l 
gclmem:Ştl. Yalnrz Allaha isyan .çınd, n

1
... j11 r. 

edcmlyordu yor u ar. or.ıJ,· 
' (Dc\'amı \ 'tlr) HIK.r..~ET M ' 
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8hkeme 
Blonıarında 

lir haftR misafirliğe gitmiş, 
tam 7 ay kalmış 

'" ~ as ç yaşındasın. 

!Bit ıJdiAa !BaşSaşa - __ .. ~ ,,_,_~ ~ -~ .... --

iŞ i N iZ i N' ALETLERiNi iYi 
TANIYOR MUSUNUZ? 

- Şu iki ıapka araıııındaki fark nedir? 
Cevap verir: 
- Biri bq, diğeri altı liradır. 

Fıkra 
*ID:ız .. MU: 

Avukat 
ne diyecek? 

::;ehlr Jıanıdi Jcrl ar86IDda töyle 
bir ııy gö7Umüz.e r&rptı: ••Dotancıı.. 

neılıkla suçla .fııla'ı :ır.nt, mubakr .. 
nıcsı soııııııd.ı nnılmt tutııcnğmı l!Öy. 
llynek eri c ba5k bir güne tehir ('. 
dlldl!,, • 

Adumın biri &J ru uçla ınabkMl<'. 
) c getlrll:ıılş. l>olıındırıcrbğı '\"C hrr. 
nlri;'l ltlruh ile ıı.nblt olıı.ruk ceza. 
ının taJ ini sırtıın gelmiş. Ft\kat bu 
ımdo hl\klme dönmU : 'tle~dlm ?I •• 

' '' ••• 35 diyecektim de dilim doıa,tı 

I Ş sahcmrula en büyüh muvallaki. 
yeti i§inin aletlerini çok iyi tanı

yanlar elde ederler. Mesela majazaların 
~oğunda çalııan tezgt!htarlann binlerce. 
Bi, •attıkları malların fiyatlarından bQfka 
bir §ey bilmezler. Bunların vazileıi, an. 
cak müfterilere malların liyatlannı bil'. 
clirmekle kalır. Bi;~o"fL mcğazaların alı§ 
verit eclememelerinin bir s~l.ebi de buclur. 
Gene meıela bir fapkacr mcığazaıına gi. 
rer ve tezgahtara sorarsır.ız: 

Çünkü fark hakkındaki bilgiıi bundan 
ibarettir. Böylftlerinin ilk yapacakları 

ıey, •attıkları veya me~gul o:dukları §ey. 
lerin kaliteleri hakkında da bilgilerini 
arttırmak olmalıd~r. Tezgahtar, tezgah -
tarlığın en e•a•lı kaidelerinden biri olan 
"fiyatı en •ona bırakmak,,ı ogrenmezse 
o tezgahtarclan ba§ka belki her ıey ola
bilir lakat aıla tezgahtar olamaz. 

- Efmdlm, derrJ~ bu hafta a \"U. 
l•otun gelemedi; hükmün gelecek 
hnftnyıı trhlrlnl rlr-.t ederim. · 

IUikim - Oğluın, lıırım:lık yap • ı 
tığın ı:-nhlt ve diğer Mıntlarlıı. mny. 
d.a.ııdo olduğu gibi blrnz e\"\"CI de 
kendin itiraf ettin! \"Ukatm gelip 
de ne dlyec.ıek? 

lıut .aıah'<emeslnde, d:ı. 
j de hııluı:an kadın, uzun 

0 :nt:>lu zayıf birisiydi. 
~a da p;rlantalı kalın 

Bedia, lsmallln mahkemede etiyle .. 
diklerine fa.zlaslle tçerlcmi.§U. Dı:ar. 
da kendisinl yakalamış, her iki kolunu 
birden ytlzllne doğru uzatarak: 

~ Y&rdL, • 

lrı l:Une de karo kaşlı, ka
hrı bir adam oturuyor. 

~cı~ da\ acıya hlta.p etli: 

~ 
~? 
~~.lıııu, ı 
-..ı;: 0turyorsun? 
~ita, eaır Ntamı caddesin. 
~ Qda. 
tı...·~, 
~! 

~<::ıauı 

~~?! 

' 

... ı~·-
'i-e 85 Jı.,"('cektlm. de \ ,, 

b;,-:":oreun bu adamdan? Yok 
.. :"Ilı, tnı? 

~llab göstermesin. HcJe 
• Ve111ın de .•. 

- Bak !fU altm biı<'Zlklere bak, dl. 
yordu. Tanesi 70 lira eder. S<'nin e
vinde kalmışım da, ısenln ekmeğini mi 
yeml§l.m. B:r tanesini satsam, yedi 
ceddini senelerce bakarım. 

lemail d<ı kızmıştı. 
- Tabll ya benim evimde yedi ay 

oturdun da 'O para mıısra! mı ettin. 
Bu altın bil.:zlk!crln\ kocandan aldı • 
ğın nafakaıarll biz.lm evde biriktire _ 

• rek yaptırdın. 
Hem gene llcşllttaşta mlsatır olarak 

oturuyormuşsun. Raltnlun bu alıbab
larını d:ı btiylc bir suçtan ne vakit 
mahkemeye verccek.t!n Neme J&ıım, 

bcd:wa geçim yolwı"J bulmuşsun vaı. 
lahi. .• 

Nihayet mUbaş1r koştu. ikisini de 
ayırarak bl:-cr tl'rafıı. yolladı ıre ko. 
rldor gene ukl sessizl!ğlnc dtindU. 

A m .111-; M IJHAB1Itt 

~11la.rmı? 
ı.~lt1t~1n bit gardrop, b!r J<ı. 'Jle. 1.}i~ıoclaC"' ? 
-,. ~ • b r yorg:ın... ..,,. 

~ lbuıael'ıct bunlan senden --------------- - -,;an aynlıyordum. Blr I htikiır suçluları ilan 
'lu •rda kaldun. Sonra beni Edilmelidir 

lar. Eşy:ılanmı da ver • 

L ttt,,e 
~~Ilı ·ermc:Uler? 
~? ~ln bizde eşyan yok, 
ta. bukı, bUtUn sokalt hal. 
~ terlrtm ki, bc:n bunlann 
~ doru.su ~yn gelirdim. 
lt.~hı lı.yoo hanrm. Bedriye 

it.~• ~e hanım ••• 
~ iainııer .... 
. "'\~ ttlııuerı ı:ııyıyordum, da. 
~ llındl bu 11ahmen. hep. 

~.~ e~ Sana kalsa 100 ka. 
>ı"ll lnraııyacaksm, 

bıı ~ !U:a bfle ecrer. 
~~:eter de suçluya d6ndU. 
~:~d:ı. olduğunu, kundura. 
• ~: • LAngada oturduğunu 

~ 
~ıı:11cıı, bu kndmm bende 

· ~l.Zde tam yedi ay otur 

~~Ue oturdu? Karı 
~ llı~lA? 

\a~ alanc:ıı. Samiln yerinde 
ltı ~ doğru l~orkak bir na.. 

,1 sonnı: 

, ~d:rn, yok. Böyl<ı §CY 

Uı: çocuk sahibi evll 

,~? 

~ ı. a hanrnu ağabeysi mil. 
""llırırn ~ . Bir sun kız karde. 

~~;:ınııze gclml§ıerdL Ağs. 
"t ~· 
tf, cıı •. ~hxı, koClll!mdan ayrı.. 

'-QI' b" 
~l\~ tr rnUddet sizde kal. 

l'dı. 

~ llq Odamız var. Eğer ya.. 
~ 'bi.eır. Odaamda yatsın. A.ma 

~~~hatta, daha fazla ken.. 
lltıı. anı. dedlm. 

, Sak lYi adamsın, §6ylt» 
~ diye beni piyazladıla.r 
~ ~ :tntsanrllğe ıt:bul et. 
~ la tn 7 ey, dikkat ediniz 
· ·' ııı 7 ay evden çıkmadı.. 
'~~ kC'Caslle banşame. 

'lt ti ha içmek hep bcndCD 
' ·et dayanamadım. Ev. 
lcol'lı /\.raba tuttular. Eşya_ 
~p gittiler. 

"' • daha o zaman bana 
1'attL 

"- .._., auıh mahkemcsin-
~arak gnya benim alı. 

'l\h 'alarını .ıstettl. 
~~llar 'Ve diğer şahitler 
~tt <l~nu 'SÖyk<ii ve 

ı. 

~ ~k~nıcde dedin? 
bu lh tnahkemesindc. 

~l.: " <in Yayı getuteıl.m. 
'"'8' er. ... 

\ 

~ı:atıeıne. bu byanm ' l:lıuı. ,_ • • l 
ıı. '1.ı~ıu b r gUııe bırakıldı ve 
~ bl.nbırkrinın yUzUnc 

atı Çıktı~nr. 

lhtıkllrla mllcadelr. lç1n her t edbire 
hR!ll\·11nıldu. Bu ıınula, lhtllctırn alt 
şlkA)PtlPr!n dc,·lct kulnğınn daha ko.. 
lay \"e dalı:ı c:ıbuk erlı;ıncsı için gnzeı.. 
te'Jer e blr knç tell'fon nıunamsı ela 
UAn ooUdl. 

J,ı bu kadar ı11kr eli' almanın elbet 
te halk lehlne müsbet netle~lert gtirtlL' 
mektedlr. Halk bunu öğrenmek ihU .. 
yacın4adll' • 

Ga zetelerde ''dlin ıu kadar :muhw. 
ktr tcvklf ecllldl,. nevlnden r.abrta va.. 
kasma benz~r milm:.dele haberleri da. 
ğD, fakat yakalanoıı cezalanan, hattA 
be.mat eclen lhtlklir suçlarının a.dlaıi. 

le, ısanlarlle halim UAnı gW'drtlr. 
(Ak§Rm) .... 

Çörçilin izahatına dair 

B ugün şu hpldka ti milşahedc 
ediyoruz: 

Atlantik harbi kazanrlmam15hr 
\ "C bitmemiştir • . Fakat Almanya hu 
harpte yeni unsurlar icat. e tmezse 
At lantlk harbi dejenere olacak \'C 

mlh\·er tarafından hJçbir zaman 
kaza.nrlamıya.caktır. İngiliz gemileri 
bel'ki batmakta. de,·am edecektir. 
Fakat yerlerine yenileri k onmak 
imkanı bulunacak \"e h arp faaliye
ti sekteye uğramıyac.akta. 

HUseyfn Calllt Yalçın (Haber) 

Babam kapının önündeki elek· 
trik limbası altında telgrafı yilı{ 
sekQe sesle okudu: 
"Karım fena halde rahatsızdır. 

Konya.ya gidp gelme yol varası
m telgraf haval6sile gönderdim. 
Yapılacak konsültasyouda bu.lı!1ı
mak üzere hemen hareketini rıca 
ederim." Konya mektupçusu 

Tacettin GiUcryiiz 
Babam başmı sa.llıyarak mı -

rıldandı: 
- Zavallı Tacettin .. Şu kadını 

aldığı gündenberi hastalıkla ui -
raşır. Soyadı Güleryü.z ama, bi
~arenin yüzü bir gün lbile gülme
di. 

Bu telgraf ibenim ~&ıurnı sık· 
mışb. 

- Baba gideeeli misin! 
Dire sordum. Annem hemen 

• babamdan önce .. cevap -verdi : 
- Tacettin babanın' ıgol(@ 

ŞEHRİN İÇİNDEN 

Hırsız 00\"Bp \'cnnls: 
- Bendeniz dP np dlJooek dlJC 

memk ettllim lçln hUkmU:n tehiri. 
nl rica cdiyonun ~1l ! .. 

O dn bıı cinsten olacak! 

Çınaraltı Dedik~dusu ,-sE;=-, 
''Ben sirk artistigim. Geçen akşam bir bara 

gittim. Bar sahibi beni görünce, 
atın şu serseriyi dış0:rıya dedi ... ,, 

Bu çmaraltı, başka çınaraltı .•• 
Yazının b:ıglığına bakıp da beni, 

lıenUz dumıınları savrulmuş "edebi,. 
bir mUnaka,:\yı tazellyeceıtı.m ll&tlnet_ 

meyin. BllO.kls, o mUnnkıışayn uzak. 
tan bile karı~mak niyetinde değilim. 

Benlın maksadım. Ziya Gökalp ile bir 
nice meşahtre me·ce olmuş Beyazıtta. 
kl §U meohur Çma.ralUndan bahset • 
mek, §ehrln fçlııden .size birkaç sahne 
daha ııeyrctttrmoktlr. 

Çınar dlb1Meylz. K!.mblllr kaç yUz 
l!enedlr etrafına gölge sa.çan bu çına. 
rın aıtmda bitmek bUmlyen blr geçit 
resmi var. Mevsim, so~bıılınr. Yap • 
raklar dökülUyor. Hava serin olma -
'8ma rajfttıen hem buradaki kahvenin 
mll§terllerl bol, hem bu pasajdan ge. 
çip Bcyazıda, ldtapçılıır Açln, Beyazıt 
kUtUphııneslne gidenler eksik olmıyor. 

Birçok klmselcr tanınm ki sır! 
geleni geçeni seyretmek için çınar 

dibitıdc otururlar. Çır:ıır dibinde otu. 
nırlar dediğime b:ıkıp da yere şöyle 
bir çömellveriyorlıır zıınııctmeyın. Bu. 
rada, senelerdir, küç'lk bir kahveha
ne var. Sıcaklar basar bn.smaz kah • 
veci, masal.arını, B&ndalyelertnl asır. 

Jık çmarm serin gölgesine kor. Artık 
bu.rast, bir "kır kahvl'si,. olmu§tur. 
Sonbaharm BOillarnın kadar bu böyle 
devam eder. 

çııuı.r dlblıılıı h\18U8lyetıerinden blrl 
de kahve mnsterllerlnin blrfblrlerfnl 
tanımalarıdır. ÇUnkü, scncıcrdlr, hep 
nynr lnsıınlar, hep aynı arzu ile bura. 
ya gelmişlerdir. Ara.da göz 11§Uıalığı 
bqlarnıştır. Çınar dlblııe yalııız er. 
kekler gelir Z3.nnetmeylntz. Buraya 
genç kızln.r, başörtUl!l kadınlar bile 
uğrar. Nargile, çma~b!.nln "keyf.,L 
dlr. Sansasyon arsyan ecnebilerin bu.. 
rad:ı oturup okkalı kahve ile nargile 
içtiklerini görUrstıntız. 

dostudur. Adamcağız yol parası
nı d;ı. göndermi~. Arkadaşlık böy
le zamanda -belli olur. Reddede -
cek değil ya .. elbette gidecek. 

Babam önüne bakarak yürü -
dü: 

- Bu almam düşüneyim ... Ya
rın sabah kararımı veririm. 

Yemek odasına girdiğimiz za. 
man babam söyleniyordu: 

- Bur.ıda da her gün uğra_ 
marn icnbeden hastalarım vnr. 
Konyaya gidip gelmek en asağı 
dört !beş gün meselesidir. Bura
daki hnstalarmu dört beş gün 
nasıl yüzUstü ibırakabilirim? 

Annem - !belliydi ki - 6U sı
rada, 'bir kaç gün için olsun 11>3. 
bamın evden uzakla_şmasını isti
yordu. 

- Gitm~. Tacettin vallal1i 
gtlcenir sana! Öliinccye kadar yü. 
züne b<Gcmaz. Bilirsin ki. onun 

Çınar dibinın o günkU müşterileri 

arnsında blrkaç r1>ssarn, blr y&§lı l.n,. 

gfllzce muallimi, nıırgilc Uryaklst bir 
ki\!: ihUyat ile okı.:ma meraklIBı blr 
kaç genç vardı. , . 

Herkesin kendini dml-edlğl bir za.. 
manda birdenbire ortaya uzunca boy. 
lu bir adam geldi. Bir ııanlye içinde 
ceket, yelelt ve gömlt'ğinl çıkardı, 

kollarmı gerdi, kapadı. 

Kahveci n.ınldandı: 
- CMdl! 
Meçhul adam, bun ı duymuş: alın. 

mış gibi şu OC\"abı \"erdi: 
- Hiç olmazsa tmbırtım zınbırtım 

yok! 
Ve hazlrun:ı hitap etti: 
- Ilayanı"r, baylnr! mUsaade.nlz,. 

le kendimi ı:ı'.7.e takdim edeyim. Bana, 
ndiyıe sanlyla Kıbrııı'r Mustafa pehll. 
vnn derler. Şimdi slM bazı hünerler 
gustereceğim. • • 

Pehlivan rı .. şınır. hUnerlcrl, haklka • 
ten dikkate dcğ.::rdl. Kahvede otrı • 
rnnlarla etrnfla.n geçenler, ml!lrakla 
seyre tlnımqılardı. 

Etractan aldığı bir takım snndal • 
yelerl Ugt liste ,kcyuyor, muvazeneyi 
tem etlikten B<.1nra l:·Unlan. alt Çt'. 

.nesJnin üstUnde tutuyor, cambazca nu 
maranlr yapıyor.fa. 

Biraz sonra Yustafı..: · 
- Bayanlar. b'lyl11r, dedi, §imdi 

size sanatır:ıln en zor nı.:mara~ını ya. 
pacağım. 

Gitti. Su dolu bir bardak aldı, gel. 
dl. Yere ;t U.ı!ıkoyı..n yattı, elini gerdl 
ve bardağı. llzerlr.e oturttu. Bu kolu 

sana c;ok itimadı vardır. Konya. 
da. doktor mu yok diyeceksin 
Bl!12 •• Bu bir itimat meselesidir. 
Gıtmezsen <:<lk ayıp olur. 

- Ya buradaki ihastalarım .. ? 
- Onları yakın_ \:e samimi 

meslektaşlarından birine bıra
kı ~m ! Sen dönünceye kadar 
yoklarlar ... 

- Bu d~ fena bir fikir değil . 
'1'aciyı cidden ~k severim. Kü
cüklüğümdcnberi arkadaşızdır 
onunla. Ben tıbbiyeye ~rmiştim, 
o mülkiyeye girdi.. Kaymakam 
oldu. Şimdi de mektupçu .. Fa
kat. ben size bir şey söyliyeyim 
mi: Onun karısı hiç bir zaman 
iyi olmaz. O hanımcağız ipo. 
kondrik bir kadındır. Yani da-
ülmerak •. O, lbu hast'1-hktan kur

tu'amaz. her şeyi merak eder .. 
Fazla düşünür. Kendisini aJô.ka. 
dar etmiyen §eylerle de meşgul 
olur. lki sene evvel onu bir ke. 
re daha muayene cttiğ-im zaman, 
~vvclkine ni beten hastalığı da. 
ha ilerlemiş bulmuştum. Iki se
ııedenbeı i büsbütün artmış oh•· 
C.lk. 

Babama E:>fiyaı.e lıir hi\ ır:a 
r;ordum! 

- Bu na.sı l ~~stahk, bab&? 
- Kıznn! Bu. vehim •:r- v~·"" 

scclen do~ar. Pıumaiının uC"tJn. 
ela bir küçük •İvılce tü.:!'a , h,.m,.:ı 
kangran olmuş ıtibi te:ie;la düşer. 
A~ qukaldı zazmedrr, 

ve eli yerde yapı§tk kıalmak prtile 
Mustafa pP.lıllvnn, berdak mihveri et. 
rafında edf;:ı;\arca d6ndil. Herkes hay. 
retler lçlnd~ydL Bu nıı:nara, cidden 
ynpılır ~y değUc:!i. 

önümdeki masada oturan temizce 
giyinmiş bir 7.at, hayret!nl açıkça söy. 
lemck ganf!tl'lde bulunınuştu. l'ehU • 
vanbnşı, bunu da duymuş. Parsa faslı 
bi tUkt.en sonra ~ketin! giycll, yanma 
geldi: 

- Ben, dedi, a.clzane Ne\'.)'orkta 
sirkte bir taneydim. Aıtmro cambaz 
arasmdll e~L'Jl yoktu. Az pnrn da kıı
zıınmadım. Fnknl sonra tıılllm ters 
d6ndt, 'kazandığımı yediğim gibi na. 
merde de muhtaç oldı:m. Sizi temin 
ederim ki bu halimden utanıyorum. 

Bu, snnııt değildir, dlle.nınekUr. Fakat 
mecburum. Bqka mesleğim yok. Ne 
yapayım, vaktlle bun!&n kendime l§ 
edlnml.§lm. Hırsızlık, cioınndırıcılık ya. 
pamam. Bu kırk paralan, çoğu 

defi bel! için, eadnke. verir gibi bana 
veriyorlar. Bunu da b:llyorum fakat 
tahammUl gerek. 

ttlkçc coşuyo~du. Muhatabı sor. 
<!tı: 

Sirkte l.ı.'\§kP ne yı!pıyordun? 
Adamcağt~a· bir tuhaf b klıktan 

sonra: 
- Hayvanatı vah}lye nıUrebbıyc 

idim de? detll ve Utıve etti : 
- Geoen ıı.kşam ne oldu, biliyor. 

musunuz? Bir barcı gittim. HUner 
göstermek için, hsr ııehlbl beni gözü. 
ne kestiremedi: 

-Atın şu serseriyi dışa~ıya : d1ye 
emir \"erdi. Fena h~1de gUcUme sit~ 

ml~tl. 
- Efendi, dedim, ~1:111 böyle kaba.. 

ca muamele ett!~ln lç•n 11sıl serseri 
sensin. Ayn!ıe lade cdt:rım! 

Ben sirk artlstlylm ~yım. Fakat 
burada sirk yok ld. Ne y palım, dU,. 

öksürse: - Verem oluyorum. 
der. IIcr şeyin ifratına varır .. lti. 
daUni kaybeder. Geceleri sabaha 
kadar uyuyamaz, düşünUr. Gü) a 
bütün dünyanın .mühim isleri o
na hava.le edilmiş gibi, her şeyle 
ala.kadar o'ur. Hasılı «Ok müziç 
bir ıhastalıktır lbu 

- Tedavi i mü~ki.ın değil mi? 
- Şüphesiz mümkiindür ama .. 

Kocası c:ok havaimeşrep olmalı .. 
Karısının yakasım bırakmalı .. 
Onun bu h~talıklariyle meşgul 
olmamalı O 1.aman kadın kendi
ni unutu"r, kıslrnnc;Jık başlar .. 
Jfocasiyle uğraşmaktan kendini 
düşünmeğe vakit bulamaz. Hal. 
buki, Tacettin hassas bir ad~
dır. :Karısiyle lti.zumundan fazla 
meşgul olur. Bu ihastahğm üze. 
ıine düşmemek 18.zım:hr. Tacet. 
tin bunu yapamadığı için. kadı
nın hastalığının ilerleme ıne ade
ta kocasının fazla. a1ftkası da 
belli başlı selx'plerden biri olar.ık 
~österilebilir. 

- Aman yarabbı! Ne •I at'ri!' 
·:e ml;v.ic bir hastnllk:mı.ş bu. 

- Çok fe·l.ldu- yavrum! Taci. 
ve bunun i,:=1 otedenlX'ri o<-117"?1 
Ç'.ok •..aUsiz hi r aclamn: n\ 

lJ.aha.mm Konyı.}·~ gin:· .. teıı:n. 
yühınii g~~.tcnr.t'f!U:dc:r. mcm:ı•ın 
olan P ~wem. l"l'tlf'J! bir ta 'v-rriıı 
ıı:zrı•.!c·\·c !'.es ffli. 

- K~rrmm: arıkt •. $<)!~' Ye,. 
m.ck !uı.zır mı? 

PEK 
YAKIN DA 

Tepeba,ıa•a 
Ol zeı Bir 

s 
E 
s 

s 
S ES 

s 
s 
E 
s 

Bem dayatacak 
Hem girillecelltir 

-S ES ~mmı 

mcz kıılkmaz b!r Allan! Cenabıl' ıc, 

mllleUmln k"sesine tıcr~ket vereln. 

Bu adnmı bir delta görmedim. Ne 
ben onu tanıy.:>rum, ne de o bt'nl, d, 
lrncl ve şarıatnn ()lmıı.dığmı kabul et. 
mek istiyorum. Ve bu hisle lçtmden 
ôlyorum kl: 

- Acab!\ tir te~bbUs 88hlbi i 
ııta da bu adamcağızı organize 
veya belccllyc de kendıs1le aııu. • 
olBa? Belki C:e nrıımızdn hnkika 
bir '"s rk art ti,. \'ar da farkmda de. 
~llizdır. 

*~* 
Çınar dibinin bir ba§ka hllSWllyeU 

de gtıverclni•rldlr. Hani ııu. ya~ an. 
Jll§ılan bir er:ıirle az kalsn ölüme mah 
lrlım edeccğ'ımlz gU::cl gtlvercinler ... 

Umumi ILl!tUphanenln önUne topla.. 
nan gUvercinler u'tultulorlle çmardfid 
mUştenl ruıe o.d ta bltmlyen koruııeT. 
ter \•erıtler. Burada oturan bir lnz 
çocuğu, selen grçcr": 

- l{Irko~ra ver, hn)vancıklan ıe.. 
vindır, 'aptır; diye .n1nldanır du.. 
rur. 

Ut:SA'J" MAHMUT 

Sofi mutfaktan ibaşını uzattı: 
- Her şey ihazır, hanımcı~iin ! 

Hemen sofraya buyıJ runuz. 
Babam ve ~nnem her zamanki 

yerlerine oturdular. 
Babam kendi kendine mırılda

nıyor: 

- heşke Nerimnnla kayınını 
hu akşnm } emeğe olsun ahkoy
saydık. Ayıp oldu doğrusu. B • 
na Fenerbahc;ede hatırlatmadı. 
nız. 

Annem: 
- Benim aklım.;. geld ama, kı

zı yolundan alıkoymak jsteme· 
dim. 

- Hava açık \'C mchtaplıydı. 
Son trenle ı:-iderkrdi. Ncrsc lb•r 
başka gı..in telafi ederiz. 

Benim o.sabnn o kadar bozul
muştu ki .. Ad ta - annemin) ü. 
zünu gbn11emek için - sofraya 
bile otunnak istemiyordum. E. 
~r babam: 

- H::ı.ydı lnmn seni bekliyo. 
nım. Ne y pı) onıun ayakta? 
Dıyerek, bo:~n "tr. .ı sofrnva <!a

~nmış oiı.a}dı. :a··a..sça oda. 
:na ctkro b~.::tlı hfıngtg- ~ıa.. 
vıtCAktım. 

Kaç fı.abtte.nbcrı -- ~ltUllal 
:lı~iya.clyle - od:una b."YUS'DNl~ 
·~tivonım. 

Hele ru eaıı ~ t."'eWD •• ıtzıı. 
rUdc bul~lnn. Iffet ~ .fJI:. 

ıer t:O}'liycc.eğiru. dhan!ınn. 



... 

C.:eviren: MUZAFFER ESEN 

ri almak için ~P,ramıştı. Fa - sokarak bırakıp giden adam 
kat bu hususta pazarlığa ya. Havk değildi?'. Fakat söyle. 
naşmadım. Ev içerisinde eş - 111ek istediğim bi:r nokta da • 
yayı tekrar sayıp cetvelleri ha var. Buna o zaman dik • 
mukc:.bele el'Likten sonra pa - kat etmemiştim. Fakat bu 
rayı istemekten vazgeçtiğini sabahtanbcri üzerinde düşü. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TIZrv1~ 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE ~OTOH AG ULARL~IZI ıJEıU tL ı<ESEtl l 37 

- Cinayet haberini gaze. söyledi. O vakit (Haf:day nüyorum. 
telerde okuy.ınctı sabahtan •• bunları söylerken dudakları- Haliday, o gün mister Hav 
heri birçok defalar telefon et m ısırıyordu) Mister Aks- kın biraz sinirli olduğunu, 
tim. Fakat ne yazıhanesinde, hort hastaydı v~ haftalarca her hareketinde acele ettiği. 
ne de evinde kendisini bula- d k k b ni yazıhanede bir dakika hi. 
bildim. Maamra'ib bu tahki- ışa~y.a çbı amıyahca tı, u • le fazla kalmak istemedigwini 

lcahında günde 3 ka~e alınabilir. Her verde oultu kutulan t1rarla iıtevinif 

katla mister Hnvk arasında nun ıçın u para. ana cena. 
bl halk ·L ·b· Id' ı·zah e•'Li. Fakat bu acele kor. h' b. ·· b t .. .. t ın ınsan gı ı ge 1• " 

ıç ırHmuknaseh~•· gdormuky? : Kimse mister Havkın evi ki. kunç bir cinavet 1şliyen bir 
rum. av mu ı.ın e ço ıyı ı d w b·ı · d · canı·n·ın vakillnmok korku -

b
. . J • 1 ra a ıgını ı mıyor u, zıra 

tanınmış ır sı ~ona sımsarı. 1 · t N l L •• l sundan do?.an t.elaAşlı acelesı· dır. mıs ~rs. o a~ ı:cnuz. ~ve. ge • ~ ı 1 mektupla mur.tcaat. 

P . t 1 • kAt•b· J memıştı. On ıkı ııgılız lırası değildi. EN SON DAKı· KA • Ka.tipıı:t çe sa~ iıııerne meşguı 
oın er est<ı • a ı ın mev. d b · "b' b d . . Pointer bir nol,taya par • olabilecclt oır oayanu ihtiyaç vardır. 

d k · · ·· a cnım gı ! ır a am ıçın Sultanhamammda Marp ... ççuıarda Çar 
zu.. ..ışkına .çı llıarnası ıçın so- büyükçe bir servet sayılır. O. mak basmak l!!edi: K·· .. k ı · 1 k 

e t uçu t an ar uponu şılı han•33 numarny.ı mUracnat. 
zunu s ı : • • b .. · - Bu adamın görünmek • 

M . t H k . . . nun ıçın u paranın uzerıne (Bu kupon. l!llllmN'ell côndertJeceM • Ortaok'..I mezunu l'ir genç. nwıu. 
- ls er n~ sızı, mıs- t d . k. l d w ten çekindig"'ini zannediyor • .,. 

S b 
• . d'. .1 o ur um ve evın ıra an ıgı. ~erme tlAntan ita So• l.l&klltadJI ııa. st bir mUcasescde veye c:rvıet ışlerln. 

ters ens urının oşemesı e . t Ak 1 t .. l sunuz o"vle mi? • de çıııı~mak .ute:ııek•eG•r. <1.S.J rem. 
b b k

. k .
11

A h k nı mıs er s u.r a soy \;me - run D"fredll~.kUJ. cvıenml' wkıtrı 
era er ıralı. vı ası a • d. B d b. l f _ Eve•- zlne mUraca>ı.t \ 

k d 
.. .. k .. . ım. un an ır ıa ta sonra cöndettıu olm)'Uooıarm aıatıııu u.ı. 

ın a goruşme nzere zıya • . • M kh ld. Haliday birçok defolar malı ıızue QJ'1b IMlttmlert.w blldlnD1> • Blr nvı.ıı:at V'l.nm.1a r;&lışmış. mu. 
ret etmişti. öyle mi? 1 ~ısi~rs ar L.m g.e . ı ve .c- ıert lbon.) amele takip etmesıru tJtıen, daktilo 

E 
.. ~ .1 . d 'Vı kıraladı. iste lııldıklerım basım salladı. kullnnan nir gı:?c<. ~ aramaktadır 

- vet muş.erı erın en b d ·b -t · _- Bu nokta t .. mamile böy I • ve i~çi arıyanlar: 
b

• k d b .11 A b. un an ı are tır. .. v v (R. vı rem:.:ıne mUrE\Cllıı.t. 
ır a m u vı ayı ır ay F a k a t size şu nok • leydi. Soğukkanlılığına rağ • • so yaşında, ~tanbull)a ve Ann- • Orta vaşıı Tanı:t•.ı:ca \"e tfirkçe 

kadar kiralamak istiyordu. tayı lemin edeb!Hrim: mister men bu :ıdam kendisini gös- doludıı şo!örıük ve makinistlik yap. bilen otr bayan vı ~tr a!.ıe ııezdlnde 
Ke d. · ·ııA ·· dan mi§, her nevi otomobilden anlayan blr 6 d k ıı •·-bili 

n ısme vı anın uç ay Havk katile bemd"·en bir in • termek i~temiv. ordu. Yazıha. yaşın an fU an ço•uf)s un.... r ve ··dd >. l k• ·ı ~ ~çl, ehven 11cretJe her nevi işi yap ders verebl:ir Ç.xnk!J~ bir allenin 
az mu t,.a e ır.ıya verı e • san degiiJ-lir Onun bı·r kadı. neye girdigwi valtil boyun at - mak lstemelttedlr. Yn:.rıız lkl sene ev-• w• . 1 tt o k•t ".I yanında orta lşı~r•ne Je tıakmak !ste. 
mıyecegını anıa ım. va 1 nı bn kadar va!ışıyane bir su. kısmı yü-ıünün hir kısmını ve veı kaza neticesi k\:lnl\ıarı sağır kat. mektedır. ıKit>sı Eı rcu.zıne mıırn.. 
mister Havk bina işine gel - rette öldüreb;lec 3ini hiç boynunu tamamile kapaya _ mıştır. Mat:>aa ve kit.ip işlerinde de caııt. 
diği takdirde misters Aleng. h . . M' cak bı·r "ekilde snrm1c.tı. O - çıılışabillr. ıs..F.Y.) remzine müracaat • Ortamektep sekizinci smıf eleme. 
ı . . . d I .. . . ta mm etmıyorum. ıster ... ., • ltalyada f.8.h.sl! g!lrmtış, mimari 
>I ısmın e o an muşterısı na- Havk hakiH bir centilmene gün onu bu vaziyette nezleli s!ndc önUmUzdck serıeye Kalmış 16 

mlna bu Vl.llaAyı ·..ı· r ay ı,,.·1rala- işlerden anJ.ıyan, ;>lllr ve çini mllrek. 
~ " b · d yaşında bir gene: blırr ve ayak ~1~ enz yor u. sanmıştım. keple minya~·lr resımıe• c:lzen bir sıı. 

magwa karar verdı' rinde az bır Ucreue ÇRıtl!Bb~llr ··t·. · p b l (Devamı \'ar) natkA.r bir şirkette vev11 husust bir • " 
Mı's.ter Akshor•_ sordu·. ointer u müta eaya ce. renızııe En ~vo .>ıı.kıka~h nuııırmeıerı 

1 d 
mOessesede çalışmak istemektedir. 

- - v.·ııaAnın kıralık oldu- vap vermeğe üzum gör Ü. ı .. . Harltıı ve t:ıet'lll R.l!At' •·ıertm.· Taşraya gldeb1llr. uc.ı.ır.n tor) rem. .., 
ğunu nereden öğrenm;ş? - Başka hir r.okla daha Kız, Erkel:, ztne mllracaat. mUtehasaıs .. vrupad .. ..ı..ıslı gormü~ 

Var B "t ·· k/ nt bir yUksek ı:Uhendl!l ı-.~r tUrlU pltuı 
- Geçerken "kiralıktır,, ••• u un çocıı arı za • Lisenin fen ııubeıotı.dtn mezun bir 

H 1. 1 dd"' tt" Ok ı.. • proje, ve heaapıar denıMe t-tml'kte<Uı 
levhasını görmüş. Otomobili a ı-ay tere 1.H e ı, son- utar.ağınız Rttap: gene:, ilk orta ve ııse talebelerine (Mühendis 141 rcmttn nıuracaat • 

Yazıhanenin kapısı önünde ra tekrar söze Jaşladı. matematik ve coğra.1yn dersi veı )bilir. 
E .... . t H k b. . Kanı·1·e KüçUkpazarcJa H:ıcıkadm mahallesin- • Lise mezuniyet ID!tlhamnı gel~ 

bekliyordu. Ben de anahtarı - ger mıs er av ırı- cek sene vPr~cek. ı;skc.rı.kle aJAkası • · ld w bb. de Tavanlıçeşme aokağmclr. 6 numııra. 
aldım ve müşterime evi gez- sını Ö ürmege leşe us et • ıı evde Mehmet Bayrıya müracaat. buıunmıynn .•ir ırenç resmi veya nu. 
dirmek üzere yazıhaneden miş olsaydı, emin olunuz ki Muhasarası . Bir maldne ı.ıstası aranmaktadır. susl mUesseseıerd<. a... b~ Ucretıe ış a. 

k d h . h. ı·z b k ramaktadır. (Tokebzı rea..zlne mllra. 
yrıldım. ar asın an ıç ır ıra • Ayda 200 l!ra v.?rtlec.clıttr. Fatihte 

Pointer sordu: mazdı. Hayır, başmüfettiş, N.\.l\llK ilil~l\lAL'lN Sofular cııd<iealnue Ui numaraya mu • caat . 

Dr. Emin Şükrü KU 
tç Hıı..'ltaluaan l\lll~ 
Osmıumıcy BomoııU tTl'ııı 1d 
rağı No. 2S7 TCJ!'f('JI Sl • 

Herıtün lkld"tl ~ 

~~~~~·~tis:J 
rak az bır Jcrctk r:y1t.zıye 
ya ve transızca derıııen 
(S.M.K) remzine mUrııc:Bllr.. 
* Alaturka v<ı aıarra:ıs• ı: 

yemekleri pişiren bir Kaoııı IJ 
mnktadır. lstanbuldan dışııtl 4' 
bilir. CKtiçUk parmnkıuıpıOS ,1, 
rada Bayan A. ~ ı ye ıııUr' 

• 24 yaşında blr nayaD oU 
da satıcllık işi aramaatadt"' 
franaızca, nımca "lkur vat'r 
mı remzine müracaat J. 

* Bir genç blt aıuesıtelt ıı". 
rıangı b!r ticaret evini:: 11es!! 

1 de vapmak stemektctll! fe' 
müracaat. 

16 • Orta 2 den a~Tll:n.tf 
kimsesiz blı gene ag-ıedf>ll 
müessesede lf c&ramaıı.ttııJll' fi. 
C T.R ı remzine mUrac.aıı.t 11 

• ı 7 yaşında 1ae • rJt '
1 

s;-enc ~ aramaktadIT Y~ 
rtyıızly"'s1 kuvveUldlr tJJ-' 
ılnt ıııllracaat c'f,tlı ~ 

• 29 v~ıncıa CekA.r s . 
kne oımıvıın veni "' c!r ~ 
ıen otr 1?enc; ner oe oı•ırt' ~ 
iş aramııktadfl' ı B.S. ) f'f 

. t 1-1' k k ı k cn1'N'ILEŞT1" ... -N at. * ıs yajl:ld.ı ..Sk'.l•lll<!P ıJ~ g:ı Ol - Otomobilir.: markasını mıs er .uav on . ya ama - l'...... ......... nıca 
t k ·· ı··k keceksin: KAIIRAM.U'l.CK DESTA~ • Seli darttııo Y&Z.'.U1 er.ki ve ~nı a:.ıyan, eun.ıen ~ı:ı .. !{'=·""• ou senı. ':ll • .. emzıııe mUra.:aaL 

'\tırlıyor musunuz? a ço guç u Çf' • ,z, i~ aramakt.adır ,. aorı 'uı ..ı.ootör,erlnot 
Ç k k.? Her kita.~ula bulunur yazıları iyi bilen bir gı:n~. herhangi * 1$1 yaşınaa .>tr gen' 

Mı.ster Hal1·d .. v otomobilin - 0 mu ze 1 • çatışablJır. Hup C - ~~; remzine -" ..... J F 1 l ~ k b• J:o'iyııtı 80 kum' bir mUesses<ıde çalışmak istemektedir. temekted!r Fat>-ko ...... 1 
narkasını ha'arlamıyordu. - ev.r<!\ a<1e ÇO ter ıye. (ÖRZI remzine a:Uracaat. tllUracaatJ~:· ve otomobil ıto oar~auı (ll ı 

1• k k.b f 1_ t ·cab da Te\"Zl yeri: VAKl1' KİTABEVİ * YUkseıı tktı:ıat ve tı<'aret mekte ,,. Mister Havk, giderken de, ı, ço ı ar, aı.<:a ı ın • On yedi yaşmda :>rtamektebln ıKurt ısı remzıne m!trf 
k t hı'k 1. b. d ikinc' mıf bltl ı. .:ı ktil k oln!n t>lrincı aını.:na Kayı.ıı t>lr gene; <J k k U ,ı 

gelirken de delikanlı ile ka- ço e ı ~e ı ır a am. M k . s ını rm.., a o ur. • c u u •ak ıteaı :t0r dl 
P • t d e tep sundan me<!:UD v.ı noter dalre!l.1nde öğleden sonraları c;aı::;ınuı.t ıstemekte. Eekl ttlrk"eyı oillr n _,.r' 

ti.yen konuşmamıştı. Tabı·i oın er sor u: 61 .. -• 
B d h

. . . beş ay staJ görml}ş b"J g .. ,1 ç dııkUlo dit. Fransızca oıllr :ıaKt.ıo Kwlıı.ııu zarım Bir ıvuk.at vaııoıv _ _., 
noter katibi de bu adamı is. - u a am ır cınayet ış. ve stanograf:ye vakıftır munıı.aet>e g'llf 

l• b·ı· _,_ 1I ld veya yazıCJ olara!' çau:maıc ıstemek. Hb~roeoo1ıı 1eHb.vNf'nF 11ıc~mtı~~.- .., 
tİcvap eder gibi sualler sor- ıye 1 ır mı• 11 er ~ CJ 1 tedir. (5. 126) ren.z•.nl' ınUracant. den de anlıır 1S.L. 77. r<:nızıne mü. .. ''" .,..,.. ~ 
mayı nezaketsiz bulmuştu. - Belki. Fakat bu dakika. -.ıı ~ • Erkek şapkacıtığır.eı:ı.:ı anııyan bir racaat. • Nlrı<çe tngtıızce •r&tl I 
Havk villayı çok çabuk gez - da aydınlatmağc- uğraştığı - 11 k, orta ve L 1 se işçiye ihtiyaç vardır. 1stıyenlerln ls. * Trıkota üı ve ı:an.rıı makine. ca :nglllzce :>ilen bil ırell~ 

d k nlz Cl·nayetı· 1• ıı.l1'yemez Bı·r tiklA.1 caddesinde 441 tmmaraya mUra de c;nıı,.mıQ ,,,. • .<ızıarP ,,.,tıya" ~·ardır mek 11eua tercııman~ııı 
miş, fak at her şr.ye iyice i • T • caatları. T .. .. " ' ·~ 
kat etml.ştı·. Mu"'şterı' binayı haftalığımı ortaya k oyarak kitap 1 a rı n 1 eeyog-ıu .;ıcmt.nG< ot•ıır.rı ar tercih • "amaıt'-41111 ı l.t.sanı rca.ı: D • Bcyojtlunda rrlkotll~ atölyesinde dil~r l Pos•a ıı:ut lbU 11"i~ 1 ye aıUr& !Lt 

gezerken de katibe yalnız u- bahse girişebilirim. öşehme. VAKiT kitabevinden dUz maklnezı ve c;ırak kızlara ihtiyaç -:ant. • )r:a vaşıı olr '>Bf&~ 1 
mumi mahiyette birkaç sual nin çivilerini sökerek ta ta. vardır. Türkçe okuyup yazmak bil • * Fransız me .. tetııni· ııse Kııımın. ev ışıen görmek aK~'irnı'1' 
sormakla iktifa etmiş\i fa • farı kaldrran ve cesedi oraya allDIZ mek §arttır. (Posta kııtusu 21821 ye :!an mezun lddl :>lr trene ıus•ısı Jla. mek •:.stemektedlt YcDl"a ~ 

••-------~-------=ı:ıı------• "" ışıertnı vı oillr ;<ıuJll kat binayı gezdikten · sonra 1 1 1 

~:r::~::~::~::ili:e~i~i:i; Hikay_e____ Bun·a polı·s· vakası "~:·:~;.~.~ ·:.':.:~ :: .. ,.,,':·~::,..# 
kapı olup olmadığını sormuş 4~!~~~"'!!,,u .. rı ,,sıı \ıı.., 
tu. Katip b'.lnu bilmediğini ;a---- ,, "' ~ 
Söyleyince gidip bakmaSI i • den ı·rm ı· '(U,)1J(' ll la&rl.Dl lZ.ut ıır.nll -"" 

• • • H l.d Kapınnı zili birbiri arknsmn iki nu anlatın baka1·m, ııimdi. ·ıwktupıan ıdaff'lllao~ çin rıca etmıştı. a ı ay ge • 1 • r• ııanll J 11~r-''ft •-" _14 
b l b. d. r kere çaldı. Hemen hemen nynı sa- - şte görüyorsunuz, ölmedim .. - ,. 

lip de öy e ır mer ıven 1 r..iyede odamın kapısı açıldı. Hiz • sapasağlam burada bulunuyoıum. rnıta r tt uat l'1 dtW 

kapı olmadığını söyleyince metçi kapıyı açtıktan sonra çekil- -· - Kapıcı ile yeğeni banyo dairesinin 
mister Havk evi tutmaktan cii ve Armandineye yol verdi. Banyo dairesine kapanmış." mürekkep. Daha doğrusu, geçen kapısını omuzladılar. Kapı açıldı 

Kapıcmm yanında yeğeni de var sene beş bindi. Bu sene de altı t d 
\razgeçer gibi görünmüştü. Armandinc yıldırnn gibi içeriye dı. İkisi beraber arkamdan geldi bin olmuştur. ÇünkU kollekruyon çer e. 
Fakat yangından çok korkan girdi. bana elini uzattı. Eli yumu. !er. Yukarı çıktık. Onlar da kapıyı günden gilne kabarıyor. Ne büyük - K'mse yoktu. 
müşterisi Alengho iki ka\:lı şacıktı ve titriyordu. Sonra yıkılır a~ağa çalıştılar, açamadılar. O bir kütUphane! Hem de yaln•z doğ. - Nereden b;Jiyorsunuz? 
veya bahc_e ortasında oluşu. gibi büyUk meşin koltuğa oturdu. zaman içeri doğru bağırmağa baş. ru ve "yaşanmış" şeyler bulunan -· Öyle tahmin ettim. ~ 

d 
Büyük bir solukla içini çekti. tn- ldılar: öir kütüphane! - ''Kimse yoktu. değil, artık 

na memnun olacağını üşü - ler gı·bı bı"r ses ,.IknrdJ. Sonra elle- k 1mse ~·oktu, Çilnk:U bir iki dak.1-
k

• l "' - Elim'zdesin! Çrk dışan! Po • Felix, mUtemadiyen el'nde bu -
nerek evi üç ay için ıra a • rinden eldivf'nleri sıyırdı, kUrk lis çağırdık! lunan kıymetli polis vakalarmdan kn evvel içerde kimsenin olup ol 
mıştı. Sonra c..'\rtları karar - mantosunun önünü açtı: bahseder durur. E:trnfmı bı·r a'-y madığrndnn emin değil'z. Ynni mc 

r"" Ben korkudan bitiyordum. Bir "' ı · · 1• •• 
la•tırmışlardı. - Ah! Dostum! Ölüyonun ha- d genç kadınlar alm·...+ır. Bunlar dai- se emn csmrengız ıgı berdevam. 

:>" I N k )an an ıla dü§ünüyordum. Aklrma .,..~ _ Pencere açık mıydı? 
Yazıhaneye döndük eri ni .. Tek lmşnna idim de.. e or. bir ~Y gclmişU. ma yeni bir şey öğrenmek merak- _ J{apnl:ydı. 

zaman, Havk hiı· aylık pe • kunç §ey! _Ne gelmişti? hsıdır. Hiçbir zaman da bıkmazlar. 
B. ı.-rdak to rd' R · ı..~elix brraksa bu meraklılar büyük - Evden bir sey çalınmış mı? 

•in vermis. bir iki gün içeri- ır "" por ve ım. engı - Bundan bir iki ay evvel gene Hl b' 1 

S~ı.nde mı:sters Alengbı·nı·n t•çmuş dudakları ile içti. böyle bir şey olmu.'jtu. Hem de öy- bir kalabalık şekline gelir ama, o, == Öy~e .. .::e :ey ça ınmamış. 
Ş. b. k d' ı f r b' · ak etrafmdak11erinin datmn az kalma. " 

ı k 
- Mersi. ırndi ıraz en ~ne e ec ır t:ekılde biten bir v a __ fştc asıl merak etrg·im "eY 

kontratı imzn c.\ma üzere geldim .. Hattii tamamen iyile§tim idi ki bu! larrna dikkat eder. Ne zamandan- " 
h J ~ • • ·ıA beri "yeni misafir" kabul etmiyor. bu benim! Gardrobun içindek11er 

yazı aneye ge ecegını ı ave diyebilirim. Fııkat, si2.e anlatacak· - Yn! ahnsavdı, nenccrenı'n ""mı km! • 
• · KA · · S Armandinc orıun en sadrk ve en ""' 

etmıştı. at,p mısters ens .. !arım var. - Evet. Fakat bu vaka hakika. t saydı h ·ç şı.iphe etmezdik·. lçerı· 
mıın azam devnm eden dinleyicisi-

burinin kolay kolay kiracı ''Biraz evvel Br gitte ile lokan- ten olmu.5 muydu, yoksa ben onu dır. F'nkat şimd'ld halde konfe _ .hırsrz girdi derdik. Ortada bir şey 
beğenmediğini biliyordu. Fa ta.da idik. Üçe doğru eve pe'djm, 'lir polis romanında mı okumuş • ransla'r teh·r edilmiştir. Felix Mı. yok. Bu ne m:ına dcrsin'z? Yok. 
kat Havk, m· sters Alengbi • ~iı.zmetçi bugün izinlıdir. Tabu ev- tum? İşte bunu hntırlıyrunıyor • sıra gitti. Evine g'lZ~te'P.r gPliyor Buna ne mana ver:rs'niz? Dedim 
nin bir prntestan vaızından veltl banyo dairesine gitt'm. Kapı. dum. Şımdi bile hntırlıyamıyoruın. ve aroı!madan biıikiyor. Geld ği za ye, mesele esmreno"'izliğini daha 

;, açayım dedim aç·Jmadı. O zn - Felix Pariste o!s:ı.ydı, hemen ona man bu ka<lar biriken işle bakalım muhnfazı:ı edil or. 
dul kalmış bir kadın olduğu. mnn akıl edemedim. Kapıyı aç • telefon ederdim. O bilir büylQ f:CY· nasıl başa çıkacak! Armandinci bozmak istemedim. 
nu söyliyerek bu nolrt.adn mat için uğ~tım. İttim, çektim. leri. Bana muhakkak bir cevap ve. Sözü Fali:.c <:evirdim. Armandine, 
da kn1&.ilıi temin ctmişt;. ı.nne. O zaman birdenbire.. tirdi. Arman.dine: onun bu~·d bulunmayışına çok U-

Ertesi gün akşam üzeri sa- - Birdenbire? Fcııx, Annnndirenin nrkadaf'iıd•r, - Evet, FeJ'x olsaydı bann. söy zültiyol'du. 
at altıya doğru mister Havk - Aklıma geldi ki, içerde biri- benim de, onun da sevdiği birşey lerdi, diye tekmr söze ~lndJ. - G1tti gideli hiç bir şeyden 
tekrar yazıhaneye gelmişti. cıi var! Asar.söre bile biıuneği dü. vardır: Polis val:alnn, Gnzeteler - • - Söyliyecek de ne o!acak? haberim olmuyor. Gazetelerdeki 

- linemeden. tnerdivcıılerl döl'Qer acki bUtiir• polis vnkalarrrı keser. - Ne mi olacak? Anlarnıvor • polis vakalar:nı okumağn ces:ıret 
Bu ziyaretin, sebebi, mis ters törder inmeğe ba.-,Indım. Kapıcı o.. saklar.. Dür .ı a..,m en glizel p~lis ~unuz demek? B'r işe girişmek u. edemiyorum. Çünkü onları ı.~alixin 
Alengbinin Londraya gel. dasmdaydJ, Meseleyi ona anbttm1: \n.kası kolJcltslyonu ondadır. Gazc- zcrryken ondr..n evvel olmuş nynr ağzından işitmeğe 0 kadar alışını· 
mekten vazgf'Çtiğini haber - Eve d'Ullde.n birisi ginniş, telerclen kest ğl parçaları bUyUk şey hak'lmıda mnlümat olsa ve ben !iID'l ki! ~imdi gazetelerde yalnı1 
vermekti. ·:ledlm. - Y ed'ncl katta oturman•n beyaz kôğıUarrn Uzcrine yapıştı hu malümata dayanarak hareket Riyaset yıızılrı.rmı okuyorum, onlar 

belfuı• budur işte! - Pencerenin rır ve klfuıörlere kadar. Elindeki etsem daha iyi olmaz mı? dan bir şey öğrenemiyorum. 
- Bana verdiği bir aylık camlarını kırmış, girmiş ol~cak. kollekslyon tam beş bin ciltten - Orası öyle. Hikayenizin sonu- (Sonu yarın) 

kiradan bir kısmını olsun ge. ,18m;ı;mzmı:=-ı_ıııım_aıalD'!lıı:m==-:ıı:ı-ı=:.:!%ı:ııl ... - ••------- - - ---- ... -• .. ZS1:ı:m8m;;:;-11e:s:ıı:121:11m1------.: 
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