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\/oıganın 
~arkındaki 
~us sanayii 
bugün ne 

~aziyettedir ? 
~clra, so (A.A.) - Onıteıı ı•nli'iti: 
~ lt.&dt harp IK!T.areU Sovyetlcr 
lıııı l'JUn yeni endllstrl çevreleri ha'k-
~ Qfağıdalti malOm:ıtı vermiştir: 

S illin edildiğine göre bu çevrede 
'ti ~Uer birliği sanayi.inin üçte bl. 
~ Ye Sovyet harp sanaylinin de 
~. 35 inden tazlaBı bulunmakta. -

~. Alman harblndenberl Batı • 
~anaylln btlyük ölçüde doğuya 
~ Uxn!f olmaaı ve birbç aydan 
~ bıı Çevrede kurulan yeni fabrika. 

'~ hesaba da.hl! dC'ğildlr. Bu ara.· 
h,., ti) mUhlm iptidai maddelerden 
~ latllısal edilmektedir: 
t ~etltt birliği !Btihsallnin ybde 
~ ~U lqkll eden b4l!7 milyon ton pet. 

a 
llılıyon 300 bin demir cevheri, ya. 

et~r birliği lstllıaallnin~ 

? 
~on ton çeltk, yani SovyetJer 

ta lstttıaa11n1n y{lzde 35 1. 
llıll.yon ton kömür, yani Sovye~ 

hlrıııi istlb.ııalinin yüzde 35 i 
~bin ton bakır, yani Sovyetıer 

111 iııtUısallnlD yUzdo 90 ı, 
bin ton kUrfUD, yanl SovyeUer 
~ 1-tılı981intn yüzde 90 ı. 
S btıı t.(ın manganez cevheri, yani 
~er blrl'ği ı.tıh8allnill yOzde 67 

~·ton nijtcl, yani Sovyetıer blrll· 
~linin yllzde 56 aı, 
'lo bin ton krom. 
hı~-ton aUlminyum, yani Sovyet. 
.:"1111 istlhsallnln yilı:de 4-0 ı. 

Alman 
matbuatının 

Ruzvelte 
hOcumu 
meJ-ıkalılar 

dün 

Bolşe-
• • 

vızmı 

mahkQm 
ederken 
Bugün mu

vaffakiyetine 

ÇOLDE ilGiliZ TANK DAFi TOPLARI 

dua edıyor / Bir mahkQm zabıta memur-
Berlla. ıe (A.A.) - Alman mat.., 

;.:~=::= lar1nın elinden kaçarken ... 
,.,t.tne hOcum etmektedir • 

R==e~~:~=~ lçiıı ~ K.uyuya du·· şu·· p 
ma2 bir ad:Uet kurmak OF.ere bulu - A M ER ı· KA 
D&D yeni bir ~ h&llll'tandJtml 
görerek, iktidar mevklln1n .-ıalılyet.. 

lerinl tikirlerl ~ ve kendi D\llle. o R o us 
tini harbe drWdemek makadile b · 

ı 

zaqlaia 
odu 

ha 

l 

(80 tank) ve er doaı 
kamyonlar tahrip cd•fJi. 

ı.-ıı.... 33 (A.A.) - Sem llaıop 

telgraaarmı zl!tnıdeD Uoakcwa rad. 
yotU, m•rkcz ccp!:esint'! Almanlal'lll 
sat ccntWıa dof!l'u llcrl t b1b89 
cttnderiDi bi!dirmekted r. 

Radyo §Ublan m..vc ~ ktedir: 
"Volokolamsk Jres1: ~ 

ciddidir. DQşma.n bu k mdc bUç<* 
tank -,.e piyade kıwvctleri taıı;µt et 
ml§tir. Cereyan eden d l mu r-.. 

~~IP.lift--~~,..,!!".~~!"~~""'~~iiıiıllll"!lll'llilii~!flı""~lll'! .... ,.~~.., ... ~ .. ~la-l~ .. llıı..,......_~,..,•i-:::e:~-:::: Aırnaıı'ar ~ -. 11 m ı ' Gıa mab&l.li ljgal 419, 
ra, ATl'Up&Dlll kendine alt _..... Q lmıılı:wda tıaniardan bhint istirdat tıL 
"bizzat karar -.vmealnl,, Amerika ı.. ~ ~ ır.+tda I*' 111. Te lıııeDdi > t"ıne "9ma1t mJför. 
Çin bir t.eıhdlt ola.ralt kabul edm ftlM olmQftm'. stY1l m.blta mCDmlıa. vemılftlr. "Knfulln ~Al 
Ruzveltin Monroe kanununun dtmyayı l'lnnı nemretJnde KJl!llklrdaıı 'OairGd& l'brabim 'ba karan ....nr 'ftrme&, 

istila. lçbı bir eebebten bqk& bir P11 manevra l n r ra getirilen !brahim üılmll btr mah.. ~anl&rmda yilrUmekt -:.a.n .s!Tll mc. 
oımadığmı ill.Te etmektedir. '4 Jdkn Şeikerpmar :mevkllDe geldiği sı. ınurlan J.A!a. tutmu., ve yolun kerıarm 

Her Dtetridı m.U.le8bd fU .1UNOe r&da etntm tıenba oldtJluDU g&mt}§ c!a bulunan boetanm. eon taratma p-

bf.tlriyor: IJapıyor lince ant 1ı1r harekeue bostan lç1J).e 
''lılilter' Ruveıt dıenillerin ııerbee. dotru Jı:aç:ma#a b8flam.tfbr. 

ti81nclen beM!tdel'lra bmla ,.... ı· n g ı· ı ı· z 1 er Kemurtar deıtıa.J. tabaıncıalanDı: ~ Angto • sık .. >•n. _..,_ d-d*- Jtleoyork, 30 (A.A) - O... :ıuıre1t: 
rtzı ~ menı.., Mltna etta11 llOCiated Pressin oertliği bir - 0arı 
netice9tne varıyor. ftmd1 de, enelce ltabere göre Amerikan OT • ı· ra n d a 
mahkthııl ettili bo1feYizmln c1uacm • Jıuu ıimJi Alaskacla fimdi
dlr. Bu hale, hak eıtt:111,.ıcte Dl'f1 ye lıadar görülmedik ölçüde 
koymak l&zııq'ellr.,. büyük ıntUteOralar yapmak. yeni bir 

Emrini verml§ler, takat lbraıhim 

Jmçmakta denm etmiştir. 
Memurlar ateş edecekleri sırada, 

lbrahtmln yok oluverdi~ görmQa • 
lenlir. 

veUerml tekrar toplayarak So"'9l 
mervzılerin<le b1r e ik açmak ıı.t 

neımıl.daoo ggyıoetıer ınrt t.mektedlr • 
ler .• 

.Yoskova radyos ''kızıl Yıldız,, ..._ 
zeteline aUen fU malfunt\tr vermolı.tıa. 
dr: 

~ÜTIÜl7 fil #111#1 Si 

~iUi Şetmn hitabesi 

tatla. demiryolu 

Rus ar 
Harkofu 
tahlive 
ettiler 

yaptırıyor 
--0-

Rusyaya .eoltetlilmek ii:sere 

Biraz Uerl yUrüycn iki memur lt. 
rahimin bostan kuyusuna dll§tüğünil 
n parçalanarak 6ldllğün11 görmtl§ler 
dlr. 
Yapılan tahkikatta mahkOmun ka.. 

garken önüne çıkan bostan kuyusunu 
görmediği ve bu ~en bu fed A • 
klbe~ uğradığı anla§tlı:nıştır. 

"Orel kMlml.nde Alma.ı1lar ktmdl • 
lcrioe Hc:ıe'lamıya d f!Tu bir yol a.çmM 
igin Mvmida.ne teşe.bbU erde bul'llD
m.ırtadn1&r. DUn b raz Jerlemc ~ um 
vattak olmUjlan>a dıı, a r ·lM& 
uğram~aröır. (P) şe rinde oereJ9t 
eden blr :muharebede 80 tank TC 19s 
r.akl ye ka.myo u tahr p edilıliliJ, )IGıı 

Alman asl<erl öld tur. B r SOi(. 

yet topçu btrllğl bir Almnıı koımı. 

lmlıa, 15 ta.Dk, 20 <:Diılı otomobil w 
6:5 kamyonu t hrlp ctJn Ur. 
"Başka bir mahalde 30 tank • 

as ter nakl~:-n yUa kamyo11 tah'f'lp 

cdilml~tir. • 

~\'EKiL Doktor Refik S&y
tll ıt.nun heyecan \e ma.nttk gi
t l'1lJa kutbunu 8ellm bir dtltlin
t ~Is bir ifade ahengi ic:Jnde 

n nutkundan sonra. Milli 
~ yiibek bir çalışma 

telkin eden hitabesini din. 

Tama: Bir Muharrir 

lar, yözleree kiti aU. büyü, pi.. 
gıh meyhueJer, ve hepe& de hm.. 
cahmç l Eskisi kadar' • belki daha 
fazla - yiyip içiyoruz. Şehrin cad
deleri !JOkak)an ve evleri eaklsl 
kadar• - belki daha ful& • aydın. 
hk. Tau.rnıfa riayet edenler, ister 
istemez isra.tıan Jc.aQMlar, ya.hm, 
az UCl'CtU iKl ,.e az ~ memar 
suırfı. Bunlar mahrumiyet içinde 
yüzerken, ötekllerln tantenab bir 
keyif alemi içinde yaşemaJan yaJ. 
nrr. iktl88.di değil, içtimai tezatla-
rr da artırıyor. 

Milli Şefin her feyclc tasarrufa 
emreden hit:abesinclekl "her leY" 
!JÖzü ll.<Jtüntle !:Ok dunr.bm ve derin 
düsiinelfm. Bu her tf'Y1n içinde 
gezmek, eğlenmek, yemek. ~ 
giyinmek, mmmak, aydınlanmak, 
her teY , ...... Emin oWan ld, • 
kazan~h iKiier ve memurlar 
müst.ena, pek ~ğamm, JDÜ
oldapmuzdaa pek fasla llaftlJw, 
daha fenw, keadimbe 111*" .. 
ve sun'i ihtiyaçlar yaratıJol'B. 
tlıtl~ ba fmd •e _, 
kısmı lükstür ve ltllm, matWra el· 
mas takıp hasasi otAMDOhlle bm. 
md< değildir. itiyat ytlztiaden bbe 
tabii göriiılen :nice smı'I ...-rafla. 
nmrz vardır ki hepsi )lbtttr. llilli 
Şefin hltaheaindea, idare ............ 
ımza da, bizlere de çıbD .. blJlk 
derslerdon biri ele, yorpınm...ı.n 
ad kan, <lrşanya. fırlayan ayaldan. 
mızı geriye çekmemizi emreden ta
sarrufa. artık riayete ~h"M'Dm 
flarl ollDMJdll'. 

Basraya mühim 
mıktar da harp 

malzemesi geldi 
1..oodra, 30 (R.dyo '7,lt5) - G~ V8flnglml, .. (AA.) - lyt maıo,. 

ceyanısı Moeikovada n~n mat ruan m•h&O!den bildirlliJQI': 

Sovyet tebliğidir: 1 Geoeıraı KaJuınıUn bqkaDbtmcl& 
Birinci.teşrlniın 1,9 unca gtınll bulunan bJr heyet :peni bfr maTerayt l • 

bütün cephe boyunca, bilhassa :Mo ran dcmüryolu ll'f'Y'J'Ul alt lngtUz te1ı: 
jaisk, Maloyaroelavtz ve Voloko • llfilli lDahalllnde tetkik ıçtıı pek,. • 
larnsk iat.akametlermde "Çetin çar • landa Orta§arka g1decekt!r. 
p!!Jm8.la.r olmuştur. Kıt.a1&ı'nrm Bu yen demJryolu 80\'Jet au,a,. 
merkez bölgesinde fiddetli taar • ~e1'1len malumıllllln topla olarak 
mzlan tardeıbn.işlerdtr. Moekova -*l Jfiııe tahala eclDecektır. 

_.. Devamı % btel •:rfada ~ Deu - S lmıl • .., ... 1111rıa 

Cuhuriyet Bayramı maclarında 
~ - 2-2 - --------

Galatasaray Be
şiktaşı 2-0 gendi 
Oıunbart1et bayramı mQnuebetlle ler 3.'l kl•nm•'•ltdn'. 

fllbrtmls futbol kUlpleri aramada • ı lklDıd mGabaka Fenertıabge • 1.
tıp edilen tutbal maçtan bugtbl Be.. bullıpor' ;J'ap1ZUI ft 2..o ı.t:anballıpor • 
fDdq Şeref stadmda )'9pllmtfbr. l al p plmi§lerdir. 

OOn1lıı blrlnci kart l&fll*ll G6lct\k OGnQn en mtim maçını da 0.-ta,. 
spor ku1Qbl1 takanı 1'e Ka mpep. 8a1' y ·Be ktaf yapmıflar n Z.O Ga 
tabmlan ~ J'll(I 1 N QfiıetUtU ~ pMp plm11t1r. 

Rumenler 
Odesada 

müşkü/alla 
karşıiaşzqo,. 

Almanların 

Kırı a 
va 
t z 

Kafkasya 
endişesı 

uqandzt l(. or 

Loadra, 30 (A.A.) - Sov~ etlerin 
çekllmeainl mUtee.klp, Rumenler tara
!mdan al edilen Odesa fehrlnde, 
mttstevlUer birçok müşktlllerlc karşı • 
laşmaktadn1ar. Alman ve Rumon is - ı 
tihklm müfrezeleri '.Ruslar:uı çekil • 
meden evvel muhtellf yerlere bırak • 
DUi olduklan bl.rçok gizli mayıılar 

'"aauı bambale.r patıa.ma.ğa devam 1 
etmektedirler. I ----0---

Londra, gueteleıinde iri bar!1cr1e PETROL SAHALARININ 
lıuıl&D baflıklard& bfidlrlldlğlne göre, J C:.GALI 
Ru.s1&r ıic&t ederken Odeaada "lnt:t- ';/ 
harcı,. isml ver.len müfrezeler bırak. 
mq!ardD'. Bunlar hiç bir .z&man tes.. 
nm olm•mağa yemin e~ır. 

iki tarafa ne tesirler 
yapacak? 

Şehrin allmda, 80 metre derinlikte, Vftfington, SO (A.A.) - AlmanlL. 
:mabr.enlerde yqıyan bu müfrezelerin rın Kmmda kazandık! n muva.ffala. 
elradı hayrete şayan bir nevi çete mu yeller h11-IU<ında. birlcşlk. Anıerlkaya 

:barebe81 yapma.ktad!rlar. Odeım:ım "' len haberler birçok h r n bcr 
ıııemea bOtun meealıayı aa.thl.ycs1nl alman ma.lfim:ı. m en v ıhun erindelı 
kapl&JaD bu mahzenler eski ta§ ocak- biri olarak tclılltkl edilmektedir. 
landır. Bu ocaklardan, vakUle §811 - Filhakika Kafkasya.dan birkc.ç lıı&. 

rlD lnfUI için kullanılaD taşlar ~ 1 lometrell.k pek kilç bir b ., • ., 
ntmJftır. Bu yeraltı geçitlerinin e14e nlmış bulunan Kmm h:ıl~Ga. teh 
mevcut yegft.ne haritala.n bu çete erin J 'ikell suretttı tr• cHt aıqnda b-.ll~ 
elinde bdanm:ıkladtr. .... De\'Rtm % lnd ıwıyt: " 



Almanlarm Kı rıma 
yıtplıjjı tazy k 

0I$"' Baştarafı 1 lnd saytnda 
ır. Bu tehdit nynı zamanda Rus 

Fransada 
Hırvatis!anda-
sıkı tedbirler 

Bam, IQ (A .A.) - ~bd4n. laviç· 
re Telgraf -.jansma blldtrlldlrill.yor : 

• 
--

Henüz t~yit 
edilmeyen 
b ir h a b er 

Japonlar Arödis
tandan aynllyor BUGüNKü 

HARPTE 
p U-61 h:ıııma da r. mildir. K&fkas~ 
petrol hnvzsııının Alr.ıo.nlıır t.a.nıfm 
dan ı .., il onlnra hnynt.t ehemmiyeti 
l•alz lstlf.-ıdeler temin edeceği gibi 
BovyoUerl d aynı ııl b"tte zayıflatıı. 
caktır, 

Yabar cı 
radyo 

din~emek 

Hınratı.stanı.n ınerkezillde a.qa.mıa. 

rı ı~ık karartma ve aoke.klardıı gez • 
me ya.sağı bir saat ileri alınmıştır. 

Amerika 
ingiltereden 

llollllı&1, S8 (A.A.) - Blnıite • 
tandaıki Japon t ebealanmn bnyek 
kısıu J&i>OQY&.ya hareket etm~tir. 
215 kişili:k bir kafile, Japonya hü • 
kUm.eti tarafından Hmdistanda ve 
ort.q&rkta.kl Japon. tebaalann. 
memlekete get.i.rmek i~.in hazırla • 
nan Hiye lılaru vapuru ile ay ba • 
flilda. Japonyaya gideceiklcrdir. 

italya ile Japonva 
nın mevkiioi bir 

mükayese 
Maam flh, blrıc- k Amcrikadn harp 

malzemesi b!ll.nnın:fan yıırdım·nı art. 
tırma a ı:arar ''ennı,,ur. İstlhı:ali faz 
ıaı:ı.ıttrma)( m clcsi Amerikanın ba,· 
ltca m guliyet:nl tc~k!l etmektedir. 
Bu iUb:ı.rl::ı, bugün veya )'nrm kömUr 
maden~rl a lesinin grevi nihayet 
l.ıı:lac:ı~ hebc?1 memnunly~.le k:ırşı • 

Resmen 
vas k 
edildi 

ıanmq;t:r. . l 
Diğer tar ltnn milli mUcbfo.a lht'. \ 'i ı, 80 (A. .) - Yaoancı radyo,. 

ynçlannı ka1"31I::wnn nnnnyldc grev. ıarı d'nlemk yaısağı hakltmda Fran • 
!ere nlhayct \'crebllm_l{ !çiıı kanuni sız hUkQmti taraltndan allll6ll karar 
ledb!.rler alınması za.ur1 olup olmadı· b1J8'iln remıl gazetede çıkacaktll'. Bu 
ğı mesele.::lnln de b'llnmcıl ııı.zımdır, ıcanunla lngillz ve dl#r yabıln<:ı mro. 

Rels ~uzveltln bu mesele hakkın. !ketler rndyoıa.rının umuml yerlerde 
dııki niyetleri henUz malQm değildir, ve evlerde dinlemek y ... aıt odllmlfUr. 
Fal«ıt, idare Uderlerinden bir! olan Bu r~dyolar bir mUddcttenberl Fran· 
ıı.yu.nda.u Bnr'tlcyin "madenc!lerin grc sa al yhinde propaganda yapmakla • 
vi nihayet bulduğuna G"Öre f§ bahsin· dırlar. Kanuna aykırı hareket eden • 
de yeni kanuni tedbirler alm:ı.ğa o ka~ ıer, tomcrk~ l<ampm:ı ıönderllecolr. 

dar acele mahiyette mzum., olmadığ; !er, mUeueeeıcrl o.ıtı ıı.y kapatılacak 
ha.kkntda bıy nıı.tt.ıı bulunduğu halr.. , r:ıdyobrına el konulacak, yUz bln 
rı., Amerika hUkflm .. Unin ananelere franga kadar para ve altı ıı.ydan iki 
~lı kalam ı, ıhWfLfı huStısunda seneye kadar bapla ceza ma çarptla· 
uzl~ma. ':) ruıeUne devam edcceğtnl cakl~rdır. 
ve dah!l. r{dd tll tedbirler alncağnıa ..:.:.:..::...:,;...,;. _____________ _ 

dair atfct;ill n nlyeUerden fc ~gnt 
ettlflnl gösterecek mahiyettedir. 

Bundnn b::ıı;ıım.. bltnrnflık kanunu • 
nun llgtı.Blna ait mUzakereıer ayan 
mecllsinde tnhmlnln U.Stllnde bir sü -
kOnet bn vnsı içinde cereyan etmek • 
tedlr. 

Kaı"§ı karşıya kalan iki muhalif 
nokta! na::arın taraftarları mUuak~

§ZYI b"yhudc yer uzatmağn karar 
'ermiş bulunuyorlar. 

MU7.e.1terelerln gelecek hafta ortala. 
rma do~ b! • l sa.ıu'maktadır. .. . . 

Amerika 
Bahriye 
Nazırına 

ltaı11anların 
cevabı 

J..ondra., 30 (A.A.) - (B.8.0.) Roma !~\' (A. A. ) - Stefani: 
Cenubi Ukraync.dn vaziyet hAll çok Birleİik Amerika. Bahriye nazın 

ciddidir . .Alman Uerl hrı.NıkeUerlnln Albay Knoks tarafın.dan Kearhy 
Amerikan rnuhr:lbini.n toıı.ullenmc-dunlurulamadığını Ruıs mahafUI <\e 
si hacl:seelni izah eden ve himaye 

IUraf cd.lyor. Almıınlıu: Roatofa b!r \"C refa.k&t ettiği kafiledeki tiea • 
az daha yaklaom13le.rd:r. Bundan baı 

ret gemilerini dcniznltılaruı taar 
kn ~~ binden f zla zayiat vererek ruzla.nna mukaibcle ctUJeı i sıra • 
I<ırım yo.rmıada.ııt met.halinde bir iatı. rln onlara yardım için muhribin 
nat nokl..aaı ele geçirmi§terdlr. ' ""-~ft, 

den!z dlblnde pa.tlıyan uvm.u .... ar 
A.lmnnlal'm ııark capbuinde za • ııavururken atılan bir t~pille ya • 

ylatı bUyUktUr. Hutanoye olan lhti - ra.Iandığım resmen bildiren rapor 
y çl rı yl\ı:Unden Almaııyadakl saruı· lıa.kkındaki mUtalcasmt bıidireıı 
toryomlara ve hll$".ıst bakım evlerine Stcfani ajansı şunları yazıyor: 
el konacağına dair bir teblit çıkmq. "Resmi tebliğde de zikredildiği 
tır. gıbi A.mer.:ıkan Keary muhribi: 

\"iı;I, ıo (A.A.) - (Qti): 1 _Milliyeti ve istikameti if§a 
Berlln ve Moııkovadan gelen ha.. edilmiyc:c, fakat mu.ha.kkak slll"et

berlerdcn anl~ıldıtına. göre cephe • 1 c mihver düşmanlarına ba.rp m.a.ı. 
de Rusıa.rm vaziyeti l'ltUkçe ıucıeıl· zemesl ta§ıyan gemilerden ınlirek-
yor. kep bir kafileye refnka.t ed~·ordu. 

Jııtoskova &t.rafmda., DoDC1: u:ıYT.a - 2 _ Deniz dibinde po.tııynn bom • 
.sında ve Kırını yarııı.ıııdumda olddet.. balar sa,\'urduf;u sırada atııan bir tor. 
ıı muharebeler oluyor. Ruslar de. Al. I pllle yaralnnml§tL Bu ltlbarlıı, bugü.. 
mnnlann llcrledlklcrlnl kabul ediyor- ne kndar mihver devletlerine harp ı. 

Jar. lı\n etmlyen bir mlllcte mensup olan 
Muhtelif membalardan ~len ha • Keary muhribi; bir kafileye refakat 

borlere naıarM Alman öncUlerl lııloa· etmek ve ateo açmak gibi Ik! katlı 
kovanın dış mUdataa ha~lma gelm!r. bir muharebe '\.·azl!csi yapıyordu. Bu 
Ierdir. KallaJ#lde ve Kal~m earkDl hareket, R-eis Ruzvelt ile zimamdar • 
da Oka nehri aahUinde ıtddotll JnU • lartnm beyaz sarayda yaptıkları bey 
harebcler oluyor. Pra.Td& gv.Mtca ve_ nclmUel hukukun yeni blr tefsir! bo
ziyetkı ciddt oldU#Umı yuara'lr. diyor Jumından, yani muharip iki taraftan 
kt: "Almanlann llert hankeU yalnuı ya.ıruz tnrtne ıuzumlu mnlzeme vcsa!. 
Dolıeg b&vu.mu ~ RoeW 'ff Kın- reyi vermek için denizlerin .ııerbcstl.. 
mı da Ulılibye koyau,tu. Halls dut sin! mUdafaa dıyc tavl!if edilmekte -
muu dtlnhlrmata mavatfalı: olama • dlr. Bu ~fslr tarzma göre, diğer te. 
dlık.,. ral buhnlo seyirci kıılo.cak vo hare. 

Sinema ve Uyu.trolar '1a. da.bil ol • 
mak Uzcre bUtün umum! yerler saat 
:?3 c kadar açık ltalabilecektlr. 

I>ahlll ıı!yu:t durunıda aalAh görill· 
dUğU için bu yeni tedb!r tatbik edil • 
mlşUr. -----c>ct,---

Sovyetler Harkofu 
tahhye attı lar 

Bütün 
üslerini 
isti1Jor 

Gı'1enler a.rasmda Japonyarun 
Kalküta ba@konsol()8U ile .Knrac.hi
deki. Japon konsolos ve;c.U t.:lc bu -
lunmakt.3dır. 

I.ondm il (AA.) - Manı,;ester GJI' 
dlyan guetCJll dl:yor li: 

!talyn harbe glnncden e\'ı:el aıllt.t'ı
fiklCT! rolıat.suı edebUecek bir d•" 1 
let kıymet!Ddeydl. Bu kıymet oiııt 

... Baftal'afı l hlc:I .. y ...... 
yak:nınca 39 dlleman tayyaresi 
ta.hr'.p edllml11tir. 

Neoryork, H ( A.A.) - Amerika 
ajuslan Vaofngtondall blldtrtyor: 

A.Uyen kendi taratındu kullanıl • 
mak u.ıı.ere. bütün bllsUk Britanya UI.. 
lerlnln Amerlkay& tetkedllnıNıbılD blr 
lQflk Amerika htıkbıeUnce ın.ııto· 
reckll t alep edflmle oldutu ıtyuı ma. 
ha.ftlde taıbmin edilmelltcdir. 

Genif m•yaat.S yapıJa."l bu ayn]. 
ma ha.ı-Setı, Japonya ile Hindis -
tan al'8.9mdaki f.jlerin azalma.sına 
ve Ja.ponyaya para göndermek ve 
muhabere etmekte teeadilf c<lllcn 
zorluklara atfedilmektedir. 

dt • .AJmanyanm .Ja.pm:1yaya verdiği 
ğerle ölçUienıez. .Jnponyanın duı;.; 
mundn lteııdl nleyhL-ıdo bir nokta gıJl 
dır. Mesela. Fransız Hlndlçir.lnisl -' 
Almanyanm kendisine bırakace.lt 

Moeıkon., SO (A.A.> - Kıta.la • 
nmız Harkofu tahliye etmt lerdiı:'. 
TahUye işi ııevkulceyp mUllhaza • 
lar ve Sovyet kl.\O\andanlıimm lü
zumlu gordUğU zamanda ya.p1'tmı11 -
tır. 

BUtUn fa.bıikala:-, en ehemnuyet 
h tesisler m.Ut"harr~ malıe:ne, 
haın madde depola.rı ve te&mil ıuy 
metli eşya tam vaktinde nehirden 
çıkarılmıştır. 

A8kcri ebemmlyeU olan bUy\HE 
ve küç\lk aanatlar t"'-'s'eri berha. 
va edibnlftir. 

Harkotun saıbtJ için yap:lan mu. 
baret-eler Alınanlara aubay \'C er 
olarall 120.000 ölU ve ya.ralJya. mal 
obn'U§ ve düşman bundan bafka 
4!SQ tank ve ztrhlr araba De talui• 
ben 3.000 kam.yon ka~i>etmitUr. 

izmirde 
bav ram 
t6reni 

bmlr M ( A.A.) - Cumhuriyetin 
on •klain<;l yıldi!Dllmll cıa blnlerc:e 
ulluu. tçtea selen t.eu.hUr lerUe kut • 
lUnıl§br. KııUıı gUn mllna""9tile 

ESKi •TLI resnıl daireler. C.H.P. blııaları kara ye 
"" <*Uz n&ltil vurtalarile h118U.81 bi • 

TRAMVAYLARA naıar, ve bUtun c:&d<kıer bllftu -,. 
motör takıJıyor bayra.Klarımızla donanın'§. kırmızı 

Tr;ıxnvay lda.reai, faala iadibam kar , .• beyaı: renklerle Ye dctne dallarlle 
§I8mdn bir ~l> tedbirler almaktadır. s'ıislcnmlftir, Ana caddelcnle kurulan 
Son .r.amaıllan:t. eski atlı tramvay takıaferler de vec!21elerle beaenmi§ -
arahaıa,ından illtlta~e edilme.si dU- tir. 
şfuıUlmU~ ve bunuara birer motör iIA.· Bugünü bUyUk manada y~atmak 
ve:tiyle sefere çıkabiıleceği anlatılm'§ - ı lstn cumhuriyet 1-yramı vilayet kut 
tır. Ynltmda bu huııusta i§e be.§lana • ıanıa komite.l tarafından hazırlanan 

ealttır. program mucibince villyet mal.::ı • - - ---<>-- mmda. vali J'u&t Tuksal tebrikleri ka. 

Alm a n 
tebmiöi 

Bedin, le ( A .A.. ) - Alman uı::numt 
kararga.Junın tcbUtlııde ozıcUmle bil. 
d~ri1ditlne göre, Alman kuvvetleri K•. 
rım yarım adıı..sındıı hezimete uğrıyan 
dQpıan kıtaıarmı sıklJbrmakt.adırlar. 

Birkae bin cair alınmt§lır. 
Düpıanın takibine ckTam eden A'. 

ınan ve mUlteftk kıt.alan genJf bir 
cephede Doneçln yuknn mecraam. 
kadar iler~mlflerdir. 1lll1cn Te Lado
p giSııert arasında dn.,manın zrrhlt 
bir treni zaptedilml!illr. Ağır topçu 
kuvvetleri Leniııgra.dda htdet!erl döt
meğc- d,,vam etmlflerdlr. 

Alman t.a)'l·arcleri, Lenlngrada ve 
Moskova. Uze.rlne gece mUeMlr akın • 
la r ya pJlll1ll ardır. 

şımıı.ll Afrik&da Alman tayyareleri 
.Marsa. • Matrwaun ıarkmda bir İn -
gUiz hava meydanını n Nll deltası 

uzerlndc b:ızr liman t.e.sisatmı bombar 
dnnan etmltlerdlr, 

Almanya 1Jzcrine yapılan dll§man 
bava akınları mlihinı ha.sarat& aebep 

lml etm~. bunda.n sonra yanında k0. 
:nıutan ve cuıııhurlyet halk partisi 
reisi oldufu halde cumbur!yQt meyda· 
nmda toplanan birlikleri t:ırtl§ ede • 
rek bayramlaran kutlaJIUlbr. At.tUrk 
heykeline yilZlerc:e ~lellJ& koe.ulduk. 
tan sonra vali, komutan lzmlrdo bu., 
ıunan mt-buslar, mnıkt ve askeıi er • 
kAnla yabancı devlet konsoloa ve kon 
ısol::>sluk memurl&rI trlb :ıde yer al • 
mı§lar a.skerl b&udo tarafmdan çalı. 
nan ıstfldAl m3Jl'ı meydanı doldumn 
on binleroo halk tarafından saygı lle 
dlnlenmlf '\."e ıeçtt nemi ~ıa.u,tır. 
Kaht'aman nsket1 birliklerin ve motör 
ıu vesaitin munt.az.ıun Ye heybetli gt>. 
çl!}lerl halkm eopwı teaablirlerine 
vesile olmuş ve dakikalarca alkıştan · 

m11ur . 
Bundan aonr& geçu r...ol ve huauli 

te,ckküllere mensup blrlik1cr de h1111
-

kın aH\k.a ve takdirlerini celbetml§tlr. 
G~lt emasmda hava kllYYeUeriDe 
maaup ııtolar deYaJDlı Mlfttt.e ucutlal' 
yaparak me.rasimln i&t.t.ifamını artır

nn~rdrr. Öğleden sonra Kar§ıyal.ada. 
Ata.türkUn a~lnln mezarı ziyaret 
edilenk k&bn att.ddlt ~lftlder 
korunllf ve nutuklar ~ylcnml§tir. A y. 
ıu zamanda isUkW hı.va ve emalyet 
Jli:ılWklerl de ai,.,.t edner.k çe • 

lenkler konulm111tur. 

Bombay, Kalküta ve J\:ıı ı,!cicleki 
Japon koruıc•ıostı.klarr i~lerin~ <lt: • 
•am odece'klerdir. 

Amerika 
hükumetıni 

tenkit 

ka bir gani.mat lurıntıaım ele geçi'; 
bilnı.ek için h&rbetmek zonmdactıı'__. 
bu da ke.ndun için ümitsiz 1* '"" 
tO§kil eder. Böyle bir vazlyett ~ 
bmuz, &-ayet bUytllt Brltn.nya, A ıfllı' 
ka birleşik devletıerl, SovyeUer b ..ıdl 
ıı. Holanda ve Çillden m~ 
blokta bir gcdilc vara onu kap& -
oıncaktır. Bu hususta hlç t~ 
cdllmlyeceğini Çln1n aldığı t& fj 
ve Ruzvelt ile Çörçllln nutuklart1'1d 
sonra anlamakta hiç tereddüt edil; 

Va,i~..ou, SO (A..A.) - Ün lt.ed Pres memelldlr. Mevcut hak ve m~ 
DOD nrcUtt bir :ıı.utllıkta Ruzyeıt 1. ıer, kalplerinde taşıdıkları d<>S~ 

ciaroatnıD poUtlkumJ tenkld eden a· !illyatta da göstermeleri llZııXli""Jiı, 
;randan infiratçı Nye b!Uınssa şunları bu be§ mllttcfik dosta p!A.nlan blrl 
:6yle!Qittır: te tanz.lın etmek n;ıecburlyetinde _... 

Britanya Umamarmdan birine harp luyor. Yenl bil" harp tehdidini ö~ 
malzeme~l götürecek olan ilk Amerl. mek veya. <;ıkabilecek harbi çabU' 
kan gemısı. diC'nl~ırt yerlerd11 biz - lmzı:ı.nmak için bunu §lhdldcn yaP 
mete gidecek Amerikan kit&l&rilo do· lıdır. 
lu gemilerin öncüsü olmaktan başlta '------------
bir §6Y olmıyac:aktır. lıla.sko atılrııqı -
lır. Amerika birleliJ< devletleri hattA. 
muhasamat İngiliz adalarma lntiknl 
etmeden evvel bDfiU harbe girmiş 
bulunacaklardrr. Okumasını ve dU • 
~Unmesl.nl bilen herkes Ruzvelt. idanı· 
sinin ba.ngi h~e doğ'ru gittiğini açık 
ça anlar. Ameriluuı mitletl kin de· 
recede l\\'\ıtulmlA§tur. 

Yunanıstanda 
balık 

müdür ıüğü 
kurutuyor 

Atına, 30 (A.A,) - M.illl ikUsat 
nua.reUnde, Y'unanistanda balık avı 

cndtlırtrfsfni yen! fenni ve füllsadl o • 
saııara m\Utıcnlden tanzim ve inkişaf 
ettirecek olan bir umumi mOdOrink 
ihdas cdllınl§ttr. 

Amsrikan muhribi 
nasıi . torpiHenmiş! 

\'a.tlPft.n, IO (A.A.) - ~ 
Ame:-Uuuı ıııuhribbalD torpWenmeaJ 
ha.d!sesi hakkında bahriye na.aırı al • 
i,ıa.y Noka tarafından vortı. ywa1 
raporda aoaiıdakl izahat vardır: 

Rostofta 
Ruslar 

Mukabil 
• 

taar,-uza geçlı 
LQMrQ, SQ (A.A.) - Moeıkova .,; 

yo31ınun R03toft.an aldığı bir t~ 
fa göre, Ruıılar bu bölgede mu # 

::~:~:;:ı~::1:'"u;:r~~:~:;;tl" 
de utınaktadırlar. 

Slovakyada 
Yahudilere karıı yeni 

tedbirler alındı 

Berlin. 30 ( A .A) .,:ıı.a. 
Alman rad~unun bildi~;, 

ne göre, Slovakyada Yahucw
ka.rııı yeni tedbirler alı~ 

Bundan sonra Yahudiler ~ 
lerde her hangi bir kompart~ 
na ıiremiyeceklcrdir. )!'ahudi,... 
ınahsus kompartnnanlar aYtf' 
caktır. L_ ... 

Yahudiler lokantalaı ve yaTT 
lt va.gonlara. ~k ve ya'Uai#' 
tan menedilmişlerdir. 

Lc:ıındı. ~teal de tehlikeyi kaba1 ket.siz durııcaktrr. 
~. Almalı t.aısyiki lıefhca 3 Beynelmilel hukukun bu tarzda tef 
llM'ebt ab.umda hissediliyor, Rue .tiri belki orijinal ol&bl.lir, fakat sara
geaıll'a]lerinin ibubt idare tı;in 11.zım ııa.tten tamamen uzakta kaldıfl Ye 
pılılll qukJnınhltklamu lraybett.iklt". flın<llye kada.r hiç kimse taratmdan 
~· ın&kbul tetAıkkl edllmedlğ"inl de ka~·· 
~ 30 (.LA.) - Kml Yıldız dctmelt ltıaundır. 

Çörçil dil}orki 
Sonunda 

gaf ebeden 
emin olabitir;z 

Bu me8'1Jt gUnU tebarQz eWrmek 
maksadlle ,ehrin mdteUıf 19d eria& 
lııonulaD halk ldl'lllUwindıa bir çok 
ı..upter ~ nu~lar aöylen
mı,. h~ llllamen w mtlltep 

t.rde de kaefel'allllar '"~· BU.. 
ten bu ~sim yapılırken Ankarada 
:J'&PI).makt& olaa ~ ~ a lt 
tataUAt da ~ ....-.0• fM" hO. 
pa.r~rlerie yayılm11trr. Saat 16 da 

_.a.ıııerikan muhribi, ticaret gemile. 
rlnin denlzaltıla..nD tt.a~ıı. klLf. 
şı mOdafaalanna yardım elt!gi llU'&da 

torpü\enıaiftir. Mahrip denbr aJtmda 
patlayan bombalar attığı em.ada. tam 
ortaama lıı&bet .el• 'blr torpil ,.,._ 
111 al•I§,, ~ dat"8l huara utra· 
DUf mllretteıba1'aıı •btd 111ıııD§ n on 
• yal'llJanmqtır. Dtıpıan denizaltım 

btmdu. bap& ild tol1dl dalla • timi, 
biri enden djferl arlladaa s•tmillh'· 
~a lıüdlrildlflne gtlıe K.....t 

mııbftlıl, tauruza llfl'amadan e""1 
i!lttkaıneti '" mllli,.etl IMh e4Dmlyen 
bh' kaftllye Nfakat etınekteJdl. 

" Esrarengiz 
harita,, 

Amerikada gazetecilere 
gösterilmiyor 

v..aqıoa. ao (A.A.) - IUiJI. 1 R.etıı P .ızvelttn pıuart.ul ı11nld1 _°.,. 
kulllda mevzuubahs ettıtı e~. 
dünya harlta.ısmı görebilmek IÇiıl ~ 
>ete muhabi.rJerlnila yaptıkl_an tef' .,._tMIDln cepbedeki mullalılrtnin Bundan dolayı Kenry muhribinin 

~ gare Almanlar, Voloko. uğradJlt OJobet ~ mUteesmr 
1*ım*dac lloekova cephelliae yeni bir edeml,.eeekUr. ÇUn'kU bu geml va.zift. 
1auT1lz :yapmlflar bllyak miktarda 11 itibarile bu O.kibetl haketmi§tlr. 
~,.. mot.15ı1t1 it.talye kuvvetleri Bu kabil hA4Uıeler çıkararak mU -
JrdJıynnek .aretDe bati! bir ilerleme dahalc lehindeki maksaUarmı iııtia • 

~· mar etmckteıı ;bqka blr ~yi dllfUıı • 
MQhablr, Alman uyiat:mm çok btl· mi~ Rcl:ı Ru.aruto geainCe: 

)l8k C>Mtığmm Te dtl§ma.ıı llerl bareke. nıt alet açan ba.kk.mda. "tarih i~P 
Qmıı halen durdaruldağunu !it.ve et. eden. bllkmU" vereccıtnl aüyllyen. mu 
melrted:1r. maUeybin bu hususta. iyi matQmat aı. 

Koelk.ova ecpheaiııde Rus kuneUwl mak için a.lb&Y Knoka tara.ttndan ve. 
<1n1mam ldlometnlerce geri l!Crerek rllcn rcsınt tebliği bir dalla okum ı 
:m11t.eaddtt ehemınlyetH ka.!abalan muvafık olacn.ktır. 
lat.tı:dat eyl~lerdlr • 

Mojabk. Mo.skl)V& otomobil yolu 
tl7JCrlndek1 kuvvetli Rus mevZ".Ierl Al· 
maaıarm Dert ~nnu c:tuııtur • 
ma.ğa devam ctmcktıedlr. 

lngllizter lranda yeni 
aemıryo!u yapıyor 

eapandl ı lDd sayfada 
Bu ye.ni hattın techlz c ltb ımesl 

JllJlıkıuıdDe ab;ren 'blrleflk Amoıikada.n 
ra7 Ye mUteharrlk ma~me n-rmui 
ı !!tenilmJltir. 

Sovqet 
tayyareieri 
ıerııne blcam 

ett·Ber 
MG8kO\a, 30 ( ~. \.) -- Resmen 

b'ldiri 'yor: 
2f-10 ilkteşrln gecesi Sovyet lal 

yareleri BP.rlın bölgeN.ne bir :'tava 

Jıo CVJDbqrlyet 'YQ Jl'wJllp9fa lrulffl'llHD 
Çö'fil eelıiJen olmılııia • ıM;:ılm& meruimt.cı. ~..,,.... 
lej1 talebelerine "ycıtQ Jiif. ı..::.;=.::---------
mağe liüwn yoktur,. aöziirlİİ 

"• ileoe e1fi. Alman 

Eminönü 
halkevinae 
Jimnastik müaamereei LotıdrA, 3() (A.A.) - B .B.C: • 

tngmz fbaevekili Çönjl düne.. taııııareierı B~ En"nöau Halk•Ti idm&n .... 
kiden okuduğu 'i:oUeji •:varet et- ~ ' lommda eumıaunyet. ~ mana -
miştir. Tal•, IMcfyekilin ~refi. ııe~We Hallm"i çorcaıan tarafın -
ne yapılan bir tilrlcüyil ~ir ais. Dla !Hl • 011189•• dan blr jimııa1Uk mU.a.m.eresı. ?erU.. 
dan söylemi§tir. Türk.ilde 00 b. dL 

bQa beyhude olmlJ§tur. ~ 

Harlciye ruwn K<:ır"CW 11.a. .,_
abah:ı dUnya h&rita.Dı. ~ ~ 
rlkur cwıılıudye~rl 
ı3etetjp ptenne4Jtl 1rak\md& 
p.mba güJMl kondlalm ~ 

meınft cevap ~· 
Aynı mevma &it d'ler _...,. 

hariciye nuzrı dilııy& h&rlı.m 
lcaile aJil.ka.sı olmBAiıfııu .,.: 

Gazete mubablt1erl "daha sa 

ra ~JlleriD geçeteii~,n bah!!e. JI bombala'ltılar l(U.şamerey. Juz V. wkek .spQl'CU • 

dili)·ordu. Çörçil 'bu münasebetle ların ııöyted'll tatlkl&ı •&J'll il• -- ı ·------.... ----'1•?1 demiştir ki: MMkovs, 30 (A.A.) - 29 Ukte§rin 1 nt Uçta ba§lanıp Mat f,16 de nı~t lı 
''- Tasrih etmek istediğim \'C 29..~0 gecesi Alman hava kuV\'ct. v<ırU<ll. 

bir nokta var. Kara ~nler değil, terinin :Moslto\'ll nuırine b\r akın Y8 r- 1 Erk.eklerin ~etalz, IUcUi, .mu.ildi 
~ günler demeli. Yeise dfü=mcğe tıkiarı 'ftıs ajansı tarnfmdan bild ri · ı rtıetU ., .• kasa ha~ketleri be~nUerek 
Hlzum voktur. Her birimizin üze- ııyor. çol( aııu§laandt. 
rlmize 

0

dii.!)en vazifeleri Y(\JMJbil.. Tayyarcleır.n bi.l.yUk kı oı d :ltll· ı E~ı. klftrhı harekcUerim M 

d.iğinden <lolayı Allaha stikrecle. mış ve hedeflftrın U7.el'lndc u '\mıı. • kız.lan" tek \'e tQplu harckeUe?\ ba.-. 
Hm. On ay evci bu~mı zıyaret rr~lnrdır. ı-:::ıv:ı. mUü11.Cu b!tny.ıluı 

1 
tadı. . 

ettiğimiz zaman lngı1terc ynlnız 1 me\'zl"ftrinl a~b l!ln b\r';!u· el •:nıın j l°:'Jn u:ı:uı:ı alkı •:nııuı kUftUcilk 
başına kalm?§tı. Bir ~ memlf'. tıyYf!"~;•, bo:n l ı h"" r•ır. ıo:ıvur Gi'lt n~ h&NkcUerınd~n at>nra abln.. 
ketle~ ln~l.te!e:ıin har:~ a;vam 1 nu•1'lrJ.r. B r''ıı.c: u l\ \lırtlır. I · rı m~vt'f'fakıy"tl" Q"rÇQ'\"Olerde. 
edcmıyecegım :ıann .. dn 01 cm. O 1 -, T:ınsn ı aı:t~wmdıı. ıtıısa· rda hare-
zan:an~~npcri si~a~ h ~11::me~!1 1 _ ;çw , • ,,..,.,.., ..,...,,agı . ı. · •· ıı::1tıur " rok auw~ndtlar. 

Bir fırsat 
Kiitiiphanelerle, 
Tarihçilerin dik hatirr•: 
Saa~lanndan cı~ bir ""' 

de, 111!: ku&lıu:u:nıa.ınıl$ lli nsW<~ 
mel c;Ulli ruuıiklopWi,)'1\ BrH.

neşrll•UIHiıl• 

Ya.Jııyetımız «:Ok l "l~I h •• Rrt· ı *';,. .,-~1.·,,ı L:"')""."1 i r• ')e nl vl 't:'>j'QZ tuı l~iMlf'r 
~.kı.. } j ;ı: n J• ,.r. ' ,,,,,.. •, "ıj' .t~• '' LJI ' ' 

• • • a.kmı yapmıılardır. tanra, ~ı;u r..an ı t,..1. 1 • : • . • i··~::ı • .:ı'nrc:ı 111·.f t='1! rıık \O oyur .. 
~. so (A.A.) - Ru;,ya. için Sınai ve Askeri hedeOcr üz.eri.ne ~iycrck ditl"tl~. clurrııt:~ '"~ 1ı~~ ın: ı:..•ı..T. '•4 "Tf.•' '" ·ı.ı ı'ırı p. •• i: •• ;:ı;ıaı. 

Tene~ Hislorianı, 
Hı~tor." Of Tlte 

Weıtd 
\ dınıJaki t.n!h küll;~"''' ıot..,.. 
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E.S SON DAKlKA - :?!> lLKTEŞnt.N ll)U çuşuraı, 

Fıkra 
===== 

I 

dligede bir deli 
CAN SiKi 'llSiYLE iŞ BiR 

ARADA YÜ O ENEZ ! 
CAN srkınb.sı1e i§ bir arada yürü. 

Atıp tuttnak 
para e mez 

l"ool 58.frlerc atıp tum~~onız.: 
- Az. yuıyorlıı.r, lyl laz.mryorta.r; 

ynzılrklıınnda. ıno vezin, ne ka.tl.} e. 
tıe do m::ma \ ar? nyıptır; cieblyntı 
\·o liri bu Ç-OC".ılil:ınn rllndcn kur .. 
tanılnn artık! •

1 
laraf an a as nı ekmelivot. bir ta

~,,an a ·' Ne ağl orsun, be ? Haaa, 
~e oım ş. i? .. ,. diye bağırıvonıu 

yemez. Canınızın sıkıldığı anlar 
da vereceğiniz hükümler, kararlaryanlır 
tır. Bu yanlı§ hüküm ve harar siı:i leltıke
te &iirükliyebilir. 

rar vermekten uzaklQ.{tırınız.. Ônce ft 

hıntınızı gide1iniz. lıinizin bcuınclan u

zakla.§tntz. Şöyle ufak bir gezinti, küçük 

bir deği1iklik sizi, normal vaziyete getir

meye kafidir. Kararınızı da bundan son -

ra ı1eriniz. 

l.}1 anın. fjllrf kurtaracak; ~ı. 
laıfl.} esi, nıaııa'!lI :-ı erinde lM ~ 
~051 fü•rleml.: "3lr nuode': Söyle p 

tliklerlmlzJ goop j5alrJcro değil, her 
lılrl r.rııdlnl bir Ilıtmit, blr ŞCk.!!.pir, 
h.'lr;lı 005nın bir deha z::ınıneden, çc • 
klld' tlorl it '}Cdo gurur! otumn '\ c 
yn:;lan kırktan yuJ-mn olan ph'lcre 
SÜ.} lomcllylr:. Onlan tevbih etm"lir, 
gen~ nrlaulaşlıırma Yol gösterınt' • 
dikleri için onbn hareı.-otıe getir • 
uıeU~1ı ! 

:;1'r arasında. giden deli -
~ halde ıına.r.ı oıac ktı, ko. 

~llun mernklı gô;;lcrl ö • 
• •ııp giderlerken, ı;o.hb:ı an 
hıPkırığmı duya.n elleri k • 
·ll.nıı birden gcr1yc done • 

r ~chnın kar ısmıı ddtildl 
ita çasın" sajt ayafalc şld 
ın vummk bağırdı: 
'Y1rnın be? ha .. ne olmu~ 

l lcltme.nln acısını, saı:-
tı. Mcndillylc gözl rini 

• korku~la g rll dı ve ıer. 
tu. 

~orum, o ltldıml H~ ağ. 
, 8urnumu sildim de ... 

' lklncl tcluneyl de hnzır • 
t VUnnnğa fırsat bu!nm:ı· 
~1an Y<'tl§rn lkl jand:ırın:ı 

1 
C.:ckml u. 

~ ~·orsunuz beni?. Ha ne 1. 
~ Qözun §U kclepçclcrfml.. 
il'j de zrnlc d!yc olduğu 

ıı ı, lta!dı: 
1 "J>c l ri çözmezseniz bir 
'tıtı 
~ ın. 

r her n dense kendı.sinc 

"ki dön de açayım! diye-
• b r d mir parç sııc l<elcı: 
ı nçamndı ve: 
r kaybolmıı , ııça.mıyo • 

·, "-ntnşılıyord.ı ı-ı. suçluyu 1 

ıı kıı tıedln, n o.ı;::ıcalt • 

1 anahtar yok. H •tr dcık· 
1 

h ı ı . tı 'ki o b r • y 

Canınız mı nkılmt§tır; birkarar mı ver
mek mecburiyetindesiniz; kendinizi ka • 

ltafese konuım~ b!r kıı.plnn gibi d<>
la§ıyordu. Birdenbire kalabalığı fark. 
etU: 

• •c istiyorsunuz be? Bıktnn sll".. 

den artık .. D3ğllm ıuradan··· 
- Gözleri bakanlardan birini' talttl· 

l!ı - Ya, sen .. ae:ı ne iııtiyoraun ha? .. 
Hlç dell gürmed n mi? Deli .. deli .. Dc-
Uynı~lm işte.. öyle diyorlar, s!Z ele 
SC'\"inlyorsunuz h:ı? 

Si ara Sa cılığından Revü Yı dızl oma 

Gözleri öyle korkunç bir hal almı~ 
tz ki, bn tıı. kerli ferli zat old:ığu bal. 
de h"rkes biranda tlağı!ıverdl. 

~cet v Ü (P)@l lf' c§) 

·ııModdin hoca tlft &Urcrken kt.i. 
s;Ulc ülliiz hareket ettikçe btiyfilc ii .,, 

irtızD döğcnul!J: 
- Jfoca nlt>ln bô) le l ıı.pryonnın, 

deml·ler. 
- Çl\!ıkQ, oomı,, biQ ük öküz ı,a

~t ctınedU~ lctiçi.lk ökfn.: ~r hft;.. 

"1-kefo lendir dci:rlldlr. 
o. hnımn n':ımamı!tI, tekrar ann· 

sma do~ dönd.ı ve kadına rMtgclc 
t~kmclcr savurrn:ığ'a oo,lndı. Bir ta. 
rııfts.n da: 

lffil o t ~ rrıı ô ifil <e<dl lt'nnlı oldu,•unu W.}liyllD una 
çık m ! Jtodlrl mr, d n: 

..., ""1 ... "" 
- Ağlnma .. hele bir ağlar83.Jl vny • · -' • ' 

~~~-~ a~~:~ı:!l::~~l·~~~~·rd7o::~ğ:: Bu yazıyı ol<uduktan sonra hiikn1U kendi kendinize verirsiniz 
m:ı. nlh:tyet kendini gllçltlkle tc.skin 1 , 
cdebUdl. 

Biraz s::ınra diğer jnndarroa da gel· Genç ve zarif aurotte giyinml§ kız. 
mlştı. Arkadnşına: badtt bi.r ma.s:ısmdan 'bir masasına 

- 'rıbl>ıadltyc götUrece""tz. Mti,şa • dolaatıktça. hant blr 3c.sle clalınıı. bu 
hnd~yc a1ncaklnr! d!y;ır k ııurluyu ge 1 s5zlerl.tclttılr)ıyordu: 
ne nrnl:"ırmrı. aldılar ve koridor bo • _ şıganı. var~ Sigara ''ar. 
yunca yUrUytlp gittiler. Suçlu götUrtı. Gü.zel bir kızdı. Yo.lnIZ nedense, 
IQrkcn: j yllz.UnUn 83ğ tarafını dnlma b~lta 

- B n Ubbtftdliye gitmem. Mazhar I yana. çe..-irl.yorı!u. 
Osmsm istiyorum. Orayıı. gideceğim. MU§teriler onun sesinde de bir tu· 
Çöztln şu ell riml. Ben oraya gide· har titrckllk sezmcıctoydller. Mahcup 
ceğlm. Çözün bct'c!.. di~ bnğtrıyor. 1 görUDUyordu. 
du. ÇUnkU bu Ljl dnlm ilk yapıyordu. 

İhtiyar kndm gene .!<'&elz iz lki saat ite.dar evw-1 dışnrdn L."l 'sted'. 
! 

uğlıyara.lt ve r.tır va.ıW ~ımnğıı ça. ğl r.amıuı, slgaract tco;ın ha.sl.alımmaıu 
lı arak nrkalanndan yUrUyordu. dolnyıs!le hemen onu a.ııverm~cr ve 

Bı!Cı.hrrıı. mOddelumumnıktc öf;'Ten. Unl!orınaıımt glydt:rcrck boynunn ı,, • 
dlğlmc göre, <lell olo.n ve Aruı.dolunun port.aaı:ıu takıp mtl~terilcr amsınıı =>~. 

bir şehrinden g-etirilm m.ıçlu, cldukca ııvcrmişlcrdl. 
rısU ve zengin bir allcıye mensup, talı· Barın devamlı müj1terilerl, bu kızın, 

filli v-c içUroat mevkii yerinde bir zat.. Jlrofiltnt hayretle l@~lryarlardı. A • 
mı~ Kendisinin OY\'clA. k uı, Bonra el aa.'bQ bu. kadıu güzel bir Juz neden 
dcll olmasm..-ı. aebeb ~ıan ncıklı hUt(l. sinemaya veya rır,.Uye ~nnlyordu. 

ye lnl yo.nn o.nluta.cnğmı. Böyle bir kız .siv"nrtı aaıtmakln n~den 

ADL1l'E MUHABİRİ vaktini lcıı.ybedlyol"dU? 

• - Nıb ılıa J,;uL-ır n~r"iJ!),> ıUu: 
- Biri ine onıp \ •r sel{ f~ntı 

olru.'lı.: B •n do öğrennıeı. isth onıru.., 

~~ 

l \mıiş. ra.kat b"'n buna ela 
'i"iıyorum. Haydi şimdi ben 

i t _.~im k~c1ar bu f l11efeyc inar.
mıı:ı, h:.ğln.nrnış olayım. Taliirni 
avucum\ln icir.de ynrntmamn im. 
1u•n "~r mıd ı·? Gökleri yere İ'l· 
d rm ğ·~. dc;ı"z.!eri l.urutmo.2n 
muk't dır oban bile, burrün iote
clı~imi yapaı..,,1mu •. ta:iımi ) ara. 

ı• 'l;'k • <'Iİ ı lnrl l.ıvrandt~·· 
mı gbrüyorurı. Söz füb riylc gü 
z 1 c:ızip b r fel&'fo, 1 tc o lm· 
el r. 

• 
• mm doo kleı in· n tanın 
c \ ni yapc;orum. D .. li 1.ı:: 

, 'ne" cima!• i!!fn bahcoye 
,
1
•. S fi b!r knr kcr~ • .. clip 

- I9ÜC'li' 1 , nımN~un. :\1 am 
iin--şi olsun n h ". .. Pi"· ·ı c Nln ··a 

k panm..ı.ktan s~~1ir bas:.ı,.ak u.:". 
ri'1ize •• 

Bir a.ra. ıc.fıerden biri ltendl.sini çıı. .. 
ğtrdı. Ve kız birdenbire yUz\lnU dö .. 

nünce, dalma yan dunnt\Sıntn acı ~
oobl nnla§ıldı. Sağ yanağtndıın itll>:ı.. 

ren boynuna doğ"nı kırmw, ozgtn ve 

çirldn bir yilr:ı. izi görlllUyordu. 
Bırdenblrc bnr~ıı herkesi bir mor • 

hamet. duygusu dola.Jtı. 
!ııte bund;m sonra bir tnkrm teeıı.. 

dlifler Rut Hilltırd ıslmıı bu Arueri • 
kan kızının b~tndtın g~moitc b • 
lıı.dı kl cidden nnl:ıtmağtı. dı:tor: 

O ııJq~am barda Amer\knuın me,ı.-

hur milyoneri Bil Ltdn vardı 40.000.000 
dol(lrn varis oımu.., bu delilmııl\ rnllyc. 
nPr, yU~Un bir ta.raft ynrıılı Rut 
Hllı:ırddan bir p ket sigara nlrrınk 

l.Btt'cli. 
l',akat. bu mrad , Jcızın ıaı,ır.mtu;ır.o 

rağmen, ynt"aı;:'.nı da ~tsrmUş ve bir 
d"n dl\ Un.-ncf,c b:),§lnm tı. 

O ı;Un ga.znte1 erin b rinde blr ~Uz 
y:.ırıunıun ameliyatla. r,-lclcrll lı~lnl o • 
k:.mı~u. Nevyor ''u bir oııcr~tör 

Sofiyi koğdum. Sadece odama 
yemeğimi getiriyor. 

Kendimi vok1ayorum: ı~tahım 
rerin<le.. ~ 

Babamm beni muayenesinden 
sonrn ibende bir lıastahk 1Ja.Ün"· 
gıcr keş.Mm·~ olmnr.;ı iht · 1 ıli 
dahi bir vehim olsı. g-el'€k. ::-.;iha. 
yet rbac~m tende böyl:e bir" h s. 
talık ~czrni ols..-ı, l'lUhcklrnl, kı 
söylemekten cetdnme:-rli. O, }x-. 
nim conuk o!madı~ımı b•lır 

Oh.-. Bende hala, hc1!tr3in·b .... 
ni ee:<isi ı(bi akıllı bir l ız • < -
llığmı w•ın :dıyo ım. J3a a ba."JT 
lan dam~yı ne ç uk nuttum '! 

Deli kız .• D ... li kız .• \khnr b -
;;ına toplu. Bıı ırW , i,>ı bit· gıdi. 
d"ğil . 

* "' ~ .. 
BEYAZ RAl'Ll ADAM! 

O güalcrd" b b m ro1
' r*1r il,i 

lwstasmrn pcşinJ~n l•osı.ıyardu. 

bu iııt yıı.plUJI ve hııatıusuun yUzUne 
taın eski güz.elliğini ver.mJı:ıtı. 

~uç milyoner Bil Lalin hl\tı:rıne. 

bir fikir geldi: 
~t~ şuradıı genç, sevimli, !nkat 

ylU;UnUn gUzclllğine hntcl gelmJa blr 
kız \"ardı. Bunun - yalnız yüı:Undekl 

kusur mUstesna - her yeri ihcrbanı;i 
bir revU ltızı ltadar mllltcınmeldi. 

Onu tekrar ya.nma çıı[jmıı. 
Ye bir kaç suo.l BOrdu. l{ız a!:ıktan 

nçığa cevap verdi: 
Milyonar Lld.ıı, ertesi gUn, bu kızın 

nnncılne telefon ederek yU%f.lnUn tc • 
dıı'lrlsl yapılması lçln kemli doktoru • 
nun bakmasına mlls.aııde ctme.ııl.ııi ıı.ı 

tcdl. 
Uöyle bir güzellik ameliyatına hlç 

parası yeUırolyecek oıo.n annul evvç. 
1'1 hıı;yret ottl, sonra teklifi nıemnuıı'. 
yelle kabul etti. 

ı.;:ız, :rfUi.ıklka ameliyat odwıaıa ı;li. 
tUrtlldU ve muvi.!.t'!akl)elle yapıl•rl bir 
nmellyalı mUtcnldp yUzllnden Mrsı • 
lıır çıknrdığı zam:ın kend sinin tam 
m r.:ısık kusursuz bir hale ııcld!f;i 

görtlldU. 
Şımdl luz.ın annesi bu genç rnılyo • 

ncrl arıyordu. TetekkUr cdccel<U. Fıı . 
kııt genç nlllyonc !JChlrd n a rılmış, 

ve mk srk yıı.ptığı s ynh ttl rinden 
blrtne çıkmı~tı. 

Dört hııneli bir ı·ıı.kanııı. baliğ olnn 
operoıyon masrafını memnuniyetle 
\•ermişti, İşte o kadar. 

nıı milyoner ı;cnç, dahil ilk uer 
lxı. le bir iylllltte bulunmıı;J değıldlr. 

B r d fa bir telefoncu kı~ı denir.de 
bo;,ulınnktan k11rtnnnı'll1r it!, nctıccııl 
p ' • llCliCfilfir. 

Ol.ve I-lamılton l5mln.d ki bu Lclo
.cıncu kn: bir ka;,-ıkta, ınilyoncr Ud. 
sin yııtının ya.nınd'l kfirck çekmekte 
iken yr.tıınd n bir moWr gcı:ert'lc k '• 
yıl)ı nHUst etli. 

I le bu .ıımıı.laydı kı milyoner de • 
ll'<nnh J, ti.<ı ı;lcrhal ccıı!.zo atla il 1 

mılyon rın arkasından bUtUn yntın 

l,nyfıı'lı da a~lanu~tı. 

J(ı'ndisivl~ uzun boylu kımu•.-. 
nw k miun~iiı' olmuyordu. ).faıı -
mafih balırooe bir iki kere kıot
ca konuştum. Bana l;al'!SI e.s';isi 
gibi müs.fi '·· Dün sabah bahçeye 
erkence inmi~tirn. B:ıbanıın ıs. 
rarı uzt-rinc srt..:: h ı:üne i alıyoı
dum.. lelnccle gidiyordu, ~·am
ma geldi: 

- Narılsr~ Le~ ı:ı? l ~ tnhm iyi . ' . mı. 

-Ç 'c İ\"i baba 
- Glin~~j ihm.:ıl ctm<' kızım .. 

S ıbahleyin yarım sa~t. alu;am 
üsUi de yarım sa.;ıt ı:;üneşlenme
lisin ! Giin~ıı a~ap üz.."Tindc de 

üyilk ve favdalr tesirleri var-
dır, -

- An::ıbımm bozuk oidıığuna 
ı::iıı: dn inam •o.Mmmz. c!~ğıl mi 
L:.ı.h:t ! 

B h'\ u giildü: 
- Bı , u ink;tr mı Hl cc\ in? 

<.:: ni hın o J,ad r bo:ıu'mıı 
;.i .. I> ·n t"clını kacıra<':ık ı:ıdd · 
ye~ 'nıl'". 

B rd • bire titredim: 
- Fvin tadını · •• lı ~?. b. .~ mi 

t .,~ ıycn.ım f'nmvCJr- unu1? 
- E<ı'i bc:::ıcak d~il ~ :ı. Hem 

bu kildm bize karşı çok fednk ır 
da\ ranı~ or. BJvle l>ir zamancin 
lııı kadar ı murlriı ı "t'"' hizm"t 
{', '1 rir k.:;.d:n bulaır.n:rız. l..F'\ lfı ! 
O seni n" krıfüır ~t>vivÖr. &n.hr
mc:ı hr>mcn onun elindC1 hüyii. 
1.H.ın.. Halbuki şimdi onu odan. 

I•'ıı.kat Lios, önce atladığı için kız.ı 
şahsan kurtarmağa muvt!k olmuş, 

onu yı\trna almıştır. 

Az ııonra ahbab olmu,ıılar ve Nev • ı 
york gazetclcrlnln dedikodu 8iltUDlan 
lr.ı U:t genç oraauıda blr a,ok mıı.ocnı-
sı ba.lltıdı~ını yuroışlardır. Çok: sur. Ostiin çıktı~ 
meden cvicncceklerinl tahlJlln ediyor. Mübalağucının bir kızı vardı .. 
!ardı ve bu t.nhmlnler!nde isabet elti· Gevezenin de bir oğlu. Bir gün 

ıer. geveze znde kızın babasına mü· 
Fakat ytiı:U yaralı ~en ameliyatın 

dllzeıcn kım gelince, bu kız hcrke.s r~caatlı:ı. lozının "desti izdivacı. 
tarııfmd n pek nrzu cdil('n bir rc,•U . nı" taJcp etti. Mübalağacı sordu: 
niln koro h ye-tine dahil oımu. tu. - .Kızımı se\iyor musunuz? 

Ycnl elde ettiği gtızelllk herkesin - Sevmek de bir şey mi? Aş. 
tıı.kdlrtnt lrnım.nıyorcıu. Vnktlle goct'lt". kından ölilyorum. o güzel gözle
ri rUyasında arzuladıi;'l şeyler §imdi riylc bana bir kerecik olsun bak· 
lahakkulc ctrnıı:ıti. 

tığını görmek için Süleymaniy" 
Fakat kendisine bu iyUlğl yapan 

milyoner dcliknnlıyı daima. gornıC'k ve caınilnin en yüksek minaresinden 
o a t~ekkUr etmek istiyordu. kendimi yere atabilirim ... 

.Nlll ıyet bu da oldu. Llde seyahat. MilbaJAğacı kaşlannı çattı: 
ten dQndUkten sonra. bir akşam, bu - Yo! dedi, ben sana kızımı 
kıı~m şarkı s6ylcdl[;'1 tiyatroya gl~ vermem. 
ti. 1''akat ,onu diğer @zel krnlanhn _ Neden? 
ayırt edemenı~tı. Buna muka~U kız, . • . . 
onun Uds oıdull-unu derhal tanımış - Bızım ııilcye bır mübalB.. 
,.cı bir l::ü,.U?: küğıt yauırnk oyundan [ğacı yetijıir. Bir de sen gelme ... 

,...,.. kon< '1n! görmek ıstodlğlnl ""' )' ~:· ı 
lcmi1tı. 1 • " • 

glL~ll!tlni tckrr.r kaznndırmıığn y r • ;:;:t~I . 
Fl.lhak!ka, oyundan sonra, kcndlsine ~. • ~ ~ ~ 

dun eü n uu delikanlıya naını t k .. 1 K:&~.f~ 
l•Ur ede::- ·Jni ımşırmış ve ona sa. ' ~u._ '"• ";J~ A 
kin bir Hl nimet gözUyle bekakıı.I • VJl~~;f~·. fi 
ITU tı. 'I""' ~- ... 

G"nç vo ~ 1 l:alpll mılyoner ise. te· ;.or-
1

,..

1
1 ~'k·:- f ~, 

'\'11ZU!a: /', ·• iJ;] n. 
··-· Cldd n ~UZ!'l bir kızsın sen!., ~ ''TI 

d:yc lltlfatt:'I bu1unn:ıuFtu. ı- 1'1 ( f • 
v ııc"'lra, k rı.sı tel !oncu kızdnn L, , / _J.,fL ·_I J} 

nyr leh. ,... , 
YUzU yeroıı Ut n nm ilyo.tla dil • 

len k.zın §Öhreti o kad r aa la.n1dı kl 
mcmıu;ı olou..,.u ilk t13 tr<Xl n n n -
lıne hımıl.'n bir bl n i" bulmı " f • 

knt milyon r "t.nel b r d n bul m • 

dn 11 koğuvor. un.. Ona hr k:m. t 
cdivorsıııı 1 

Olı. rı:l .:m r.,.. • e'~r<lc g-eziyor-
du: · 

On"!. haki~r· t · ıı nl ıtnıak ;p 1. 
J.· r v.ü<' olrıcf! ktı. 

Go-ü ve Vİl'darıı. har ci fıl m; 
gi>rmiycce'· ' :-j r kör!c'" •n 'ba 
bom"' fazl:ı b"r .. v Fovı.~ mt:'Z
d"m . 

Bu ···nkrd ". "'""rr"'\ten, bl. 
ı, 7. hır 'JI'! 'w 1 '11 t.iz:ı İntC"', b b:ı.' 
K ·~ut•' ın o J;;P'1ıym .• 

D"y b;!dim. B n~ el m· sıl,"· 
rol•: 

- H· st.;ı.m co'. .,,-;ır Allalns. 
marli::1ık ' · 

l)nyj ı 'ı r\ rı•th'1 <;tlüJ 

Birtlcnbİlt> flü "incr·'l1· \ ::ıb.ı 
be ı-.a111m Kiyle t h · i\lc k0 .. tu 
f. h:- tacı: hn'."' "t , 
m11·dı •. !.('ııden dal '1 

Sofi! dr. 
. ., ' \a 

{) .tı drı. 

hm~ı ncığnn. 

bO n! 
- I.\ et. annenı nrtık bh:lmkı bf'm.. 

b r oturm " t tiy-or-. 

Canınız k.;;lne istediys(', neden 
1.·mrctme-iiniz? 

- Aınnn ef\;ndım, bir parısiyo
rer c" 'ili "bine na ı cmred bı 
lir:' f n hııddimi b:ı ·rim · 

- l\.";çii'~ hanım Afüıh:uıl·ınn 
bcıı;r.ılc- , J ıy ctm,..vin! Ev fi1 ı"hi 
izı;;ini:ı.. Ben, fizlcrin sadık ,. c 

L 'i b:r n c;.t ·rıyım. 1 te o ka
c1 r. 

iı·erken &fi uzak 

\' 'ıı z · Hı kor vp şa~ır ft· 
<' ğnn .• ! S uin tle 1ir ı::eyden b • 
b"rin yok m•ıfi 

(De\3mt '· 



C.:eviren: MUZAFFER ES~N 

~ı 
... -------------•,. EN SON DAKiKA 

.(üçük ilanlar kuponlı 
(Bn ku~ ekleDeftık ~ 

it arama ve 1J verme Dllıılarl Jlllll 8ı'9. 

lnrriliz lirası alncaktır. Fakat - Çinden mi? sakm Hon.. DM'kNk parw ~-ıı:v. 
Z.:\nne'~mcyiiiiz ki ikimizden konktan alınmış olmasın? lenme teknn K~ ~1arm 

rnahfu7; kalmak ll7.Are aarlh adro.ııılcrl· 
birimiz mirasa çabuk kon · Hister Sensburi acıyan bir nı büdJnnelert IADDL) 

:1 mak için kadıncağıza arse - sesle: /f ve işçi arıyanlar: 

1 
nik yutturmaya kalkışmış o. - Hayrr, dedi, oradan d~ • Çal!fka.n genç bh' b&yan matbu., 

Ce .. cdi '4amm?ştı, fa. lahm. Mirasının geri kalanı ğil. Fakat çok yakın bir yer. kimyah:me, yazı:haııe, muayenehane,' 

kat bunu mis Gicılıum olarak 1 Artur Sensburi ile Edit Sens- den. Oğlum o civarda tenha ~M!!ihar.e v~ bunla.ra mllma.'lil mues -

kabul etmek dahn iyi ısme huri arasında taksim edile • bir yoldan gidiyormuf, yol ü. sescıerde auıe ve clddl bir !.§ arıyor. 

geliyordu. · cekt!r. Eğer hu iki mirasçı - zerinde hP.reketsiz bir çinli lMaçka • Te.ş) remr.Lne mllracaat. 
1 d b • • h • k d d b ı ? b'!ekı ... yeru )'!!1.UJ' otJeD Orta 

aa I an ~~isı ı tıyar a ın ~n asker görmüş; u porse en :..ah6&t.U. orta y.,,u atr tıaytn. r.en~ı. 
_Anlıyorum doktor, e • evvel olecek olurso. onun h1s• plak onun kolları ara.sınday- 9:.oe mllllufp bir lf &r&m&kta<SJr. •" 

min olunuz cinayetten hiç s~si de. noteri~ ara~zda tak • mıs. Orada bu zavallı aske - ifterl "yeın..k ~ )'apabllir. (J'.G.D.) 

bahsetmiyecegim. Geiişime 1 s1m ~~ıl~cek.~ır .. ~ırasç1lar • re hiçbir yardım edemiyece. ı-eınzl.ne mUl'3.CA&t · ~ 
seheb olaralct:a viJiada bulu. •, dan 1km de olmuş bulunursa ğini anlayan oğlure askeri ve • Hokulc takWteıd 90r: auııtmdaymı 

ı b ı h i!Ak1 tllrkc;eyi blHr n 9P.'1 nakWo ya. 
nan porselen bir OİDlonun para tamamİy :! ana ve ne• :-ib)O!lUnU otomobile a 1l> as zarım. Blr STUkat ya:ıını'.a Yeya b1J 

çok hoşuma gittiğini ve bu. tere intikal edecektir. taneye götünnü!! fakat zaval- bilro<ıa etınn nerene ~ı.ışaou!rim 
mm bir eşini nerede bulabi. Pointer mırıldandı: it nefer o gün ölmü~. Zavallı. Haber (li.N.F> ~ mQraca.at, 

leccğimi göste.·eceğim. - Halbuki ben mi~ters nın ne akrabası ne de dostu • Orta Y&fll blr D&J~ ıunauaıen 
Bu vesile Poinlerin hatırı- Sensburinin Arturu sevdiği- olduğundan cenazesini oğ • e• l.şlert görmek. ak§a.ml&n nine dön 

mek llltemektedlr. Yemek yapablllı 

na bir ilham rüzgarı gibi es • ni zannetmiyordum. lum gömdümıüJ. Bu porse • " 1.şıenm ıyı tıl1k. K!mPUiı JBlll 

mişti. Derhal bir otomobile - Doğru 11öylüyorsunuz: len bibloyu da hiç kimse ara. bt.r baya da D&kabcır. lBti~tmıı 
atladılar. 1 ih'~iyar kadın yeğenini hiç vın sorrnadIP,ı için ve esasen <Ar. Se) remz1De mDraca.atsan. 

Dok'~or: sevmezdi; fakat mirasını o- ~ok kıyme'c:siz bir ~y oldu • * Ytlk.9ek ikt.ssat" tK"aret mekte 

M k ı d d ı f ı ~ndan ogwlum alıp İngiltere- btnın blrinci aını:!ma kayıUı bir genç 
Ü emme e i, po is 1 na bırakmayı bir vazi e o a· - öğleden sonralan ç&JLŞD11ı4' tatemeırte.. 

kafaları güzel fikirlerle clo - ı rak kabul etmişti. r.1ister ye getirmi~. Honkongu iyi dir. Fransızca binr, daktııo kuııaııu 
lu oluyor. Hoıunuza giden Sensburi col< asil bir kadın . hilen oğlum üzerindeki res- n stanogratıye 11&kıfbr. muhaııebe 
biblo hangisidir? dır. Vazife lıildiği şeye çok min sehre pek benzediğini den de anlar. <S.E. 77~ remz!De mıı 

- Çalışma odasında bu • sıkı bir ıekilde bağlıdır. söylüyordu. Editte bu re&mi raca&t. 
lanan Honkok hatırasından Birkac dakika sonra ha,. cok severdi, o vakit kocamm • A.Uıer~ &~kuı olmly&D. n. 
L-h d ~. • ~zaktan akrabasf olan bu yuiyeal kuvntıt, Uae n:eZ\IIIU bir genç 
oa &e ecegım. . . müfettiş şirin ~imP.h ihtiyar resmt veya b:i.a.t tAr mtı.eaeeeede 

- Bravo zevkmız var a • kadınla karsı karsıya bulu • gene kız bizde oturuyprdu; kt.tipHk gibi otr 1f aramaktadu'. (N. 

zizim. Bunu oğlu Çinden ge. nuyordu. K~drnın. ba;ında fakat sonradan ayrıldı. Ken- TGrk) remmne meracaat. 
tirmişti. Fakat kadının hali. eski modı\ bir gecelil~ takke. disini uzun zamaıı~anberi • Btr Unt<1ersite t&iebelıt, orta ?e 

bu.günlerde hiç iyi değil. Za. si vardı. Bacmüf ettiıti titrek eörmedim. u.e talebeelne '!ı• t1b:lC fen deraı 
il b 1 

" ~ p • k h ' a. nrmekı.dtr. (Alluı.ya} remzlrıe mUra. 
va mm yüz yaşını u acağı- fakat keskin bakışlar;,7İe kar • oınter onu~mayı ~' mqtır. ııattıea '"' kitap iJ!erinde de 

nı ümit ediyorum. Fakat son sıladı. Doktor, mister Poin . tar<'\fa çevirdi. ç.lqabidr. (.S.ır.Y.) remzine mt1racaat 
günlerdeki hali ümidimi kır. terin ~on giinlerde villayı - is Editin yaptığı resim- " Ih'ansmoa, ingilUıoe. almaaca 
dı. . . . gezdiqini ve villadı\ gördüğü ler c;ok h~uma gidiyor. ttaly611C& n ~3'1 mQkemmeı bL 

Poınter mıster Sena.bun • ponelen bir biblo hakkında Layngm biT de portresini len bir at, noter dairMrlnde " ter. 
. h t 1 - b k d yapmıs. pek beğend'm, l\caba cUme tmerint.e Ql'bpı: ak Lltemekte nm as a ıgının u a ar a. izahat almak İ5tedii!ini söy dit". cs.s. eı re:nztne mtıracaat. 

~ ld .. b"l · d k ld "' m1· • An Gislıurnun da bir ret• gır o ugunu 1 mıyor u. ledi. sonra çe i i. .. * Franmz ~ktebllıln ıae ımmm. 
So M. 5 · L_.-.! ki mir; ~·apmıs. mıydı? clddl bir ısl~er emuun mera a dan ınezoım ge.nç buanaf ola. 

- nas tanın ümitsiz oldu. 1 sordu: ·yar !~ndmın mit Gts- rak az btr Qcretıe r!yaziye tız.lk, kim 

ğunu sizden ba~kalan da bi. _ Mera.kınnı ceken şey burnla samimt olup olmaclı· ya ,,,. traruaea ~ll!en nrebınr 
I' ? - gw ını anlamak İstiyordu. {S.ll.K) reımtne mer.cut. 
ıyor mu· nedir? Koleksiyoncu m~1ıu • • Orta 2 den. İt.JTilmJf ıe yafUlda 

Doktorun bu suale canı sı- nu-z? ~"'111111 ~) "',,....,. ... btr pae &llledla eon.. tıtı 
kılmıştı-; Poioter cevap verdi: mQene.S. iş anmakta~ır. Haberoe 
~ Tabii diye cevap ver· _ Honkok hatırası pOl'se. ı <Tlt.) reaıllne ~ 

di. A~ur Sensburiye ve no .. len hir plak. Ner~den aldığı• 1 Birinci nrtrl • U8eatn ı UDC1l amıtma denm e. 
ter mıster Akshota haber ver nıu sorabilir miyim? deıı bir genç, "Al.eden eonra n.at 1,80 
d · · S bu · d mütehas ...... doktor da• 8 ,.a Jmdar hmıaııt veya resmı blr 

. 
' 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralıllların tedav";lden 
kaldınlması hakkında ilfın r1 

Fl<lki nfüel 5, 10 ve 20 p:ırnlıltlann yer~ne dantelli bir kuruşlu1'111~ 
on paralıkla.r darp ve piyMnya ktı!i m1lctnrda çıkn.rıhnqı olduğu!S 
nikel 5, 10 ve 20 paralrkıann 30.6.9'2 tarthlndcn sonra tedıı.vütdell 
masr kararlaştrrılmr;;ıtır. 

Meztroı- ufak paralar 1 temmuz 94-2 tarifıtndcn itibaren artı" 
etmlyecek ve bu tarihten itibaren ancak btr sene mUddeUe yaıntS 
dıklarile Cumhuriyet Merkez bankası §Ubclerinc ve Oumhurt,..cı 

bankam şubesi olmryan yerlerde Zrraat bankan şubeleri tara!tD4' 
edilecektir. 

Ellerinde bu ufak paralardan bulunanlan:n Qıınlıı.n mal.!:ın 

cumhuriyet m"rkcz bankası ve zlrnat bankam ~ubclerlne tebdil • 
ilft.n olunur. C !5605) 

ım ve mıs ens rıye e llıtivar kadın cevap verdi: - mu~-e çal~k lstemektcdtr 
haber. vern:7lerini. her ikisin: _ Oyie seyler lngilterede ı NURi BELLER ('.Menekfe 86) ~e mOracaat. (B. 16.) remzine müracaat. bilen b;-bdyan.-ıl'i ~ all' 
den rıca etLım. Mıs Sensbun bu1unm.az. Bu bana Cinden w~u ~ R111I 11ASTALDU.A1<1 * Ytileek l:kUat" ticaret mektr • Scr1 dnl<tııo yaz:ın ef!ki ve yenı 6 yaşını!ao yukar. çoouğs bıJ 
Tunustadır. Onun için halaw. gelmİ§tİr. - A.ntran Oaıdcte.t N•. 71 bin!D lktnıct 811Ufmda. okuyarı. muha. yazıları iy! bilen bir ge:ıc, herhangi cronı verebilir ÇocttkrlJ~ ~ ~ 
sının artJk çok ya§amıyacagı Pointer h...vec3.nla l'ekrar • \loa:rm~ 1&1'tlerl: 18 ttoa ttnı.rerı sebeden azııayan '"trarımz.cayı iyi bl. tı!r mUcssesede çalışmak Uıtemektedlr myaenmktedlrda o. r<taK!işba•e.l"izı,:)oe tıa..,1111 }' · Za il k -J len bir goıenı;, l:erhangl bir mO~ssesede (ÖRZ) remzille mUnıcaat. , .,, rea.-
nı öğrenme ıaır. va 1 a.. ladı: 5ğleden BOnra çah'şmak Wemektecllr • Orta yaşlı :'nı.nBI.ZCa " ttırkçf :aat. '1, 
dının~a~~ömrü ya~~------------~---------------------------~~------------~ ·~~m~.~~k~ 
~:tyi~~~J!ua;!ı;;7r 7a~~ >;::::.,. __ H_ ikay~ YU" REKLER KABARIN'~yA 1 Yazan ~=~~a~o~:e~~~~~·:r:~~!;ıt. cak. lhtiyar kadının emlaki. : 11 NEZiHE MUHiTTiN :ıtımette c ?.acvi kı.ısısın~ 
ni idare etmek kendisine ol- 1 1 AUseyın eliyle <K. Seure) 

dukça mühim bir para kazan 
dırıyordu. ihtiyar kadın bü. 
tün işlerini notere bırakmı§ • 
h. Bereket versin noter na • 
muslu adamdır, yoksa k'-dı • 
nın servetinden pek çok isti. 
fade ederdi. Fakat mis Sens. 
huri mirasa konduktan sonra 
bu işi notere hırakmıyacak • 
\-ı.r. Para 'mm idaresini biz • 
zat eline alır. Mister Aksho • 
tun hu ölüınden ziyanı çok • 
tur herhalde .. 

(Dünkii nu .. ctJıadon deı.>am) 
Şefika acı lbir gururla kalktı. 

Yatmak, uyumak, bayatta iği! 
memek için km'\·ctli olmak ve u
nutmak lazımdı .. Saatlerden be
ri ruhunu eren hislerin yükünü 
silkmek ister gibi hızlı hı7.lı yü. 
rüdü, Hiç L<Jık yakmadan yatak 
odP.sınm bulunduğu kata çıktı. 
Arkasından boş evin S<.'ssiz ka. 
ranlığı kovalı:ı.yormuş gibi ürke 
rek yata.k ooacıımn k;ı.pıc:mı hJhlll 
knpadl Vf' n"rhaJ c:ürmeJcfü. 

Soyunarak yatağına girdi~i 
zaman titreyordu. Yatak ona, 

- Mister Ah.nhota hasta - karla örtülmüs 1;ir s~hra. k~ar 
nın ağır aştığmı ne vakit ha. uçsuz bm ... aknız geiiyordu ... Yor. 
ber verdiniz? Herhalde mii~· ganrn:ı sar,lnrak. kocasının cına 
terisinin bu kadar hasta ol • bir gi'n söylrdıgi ve hiç unuta. 

mn.dığl tatlı b'r elimle hatırına 
· duğunu b"lmiyordu sanırım .. geldi: 

- Bilakis, hastalığın ba:- - :5 film! G&knndc ne t!'tlr 
langıcmdnnberi ihtiyar ka - bir sır var .. Fakat yavrucugum 
dm için lc.ırtuiuş ümidi ol- söyleme! Böyle esrarlı kal .. Bu 

dalıa çok gü1.eJ ! dcmis~i 
madığının fa?!nndayc!ı. Za • Demek onun ru n na'rı. ğizli söv-
ten bunu !~endisinc h::!.hc:- liyt>meciiği şeyleri keşfediyordiı. 
vermek vazifcmd:r. Bunu ili~ .\11 Fikret! o biitlin J·;;.!p!cri 
defa hnb!:r verdiğim tarihi kl$feclm güz<'l bir büyücüydü. 
hatırlam.yorum, faka\ mis Ifomanlarıncia iı,c,,1.n knlplerini, 

hele !.adın ruhln.~mı ne ince tal1 
Senslıurinin not.erle konuştu· !il ediyordu! · 
ğu giinden bir iki gi.in scın- .... ·=:\ ... fika .• uyumushı. 
raydı. ı·n.msında gezinen hafif ve te. 

Mister Senshurinin mirası-i re::!::!ütlü parma:t tık~rtıl~;i:,:!c 
l · · ı. w b' . uya"dI Pcnc<'relerca hal:t ala"a 

na amın ?ı:.onaca.gım !lıyor· bir k~~nnlık Yard:. rikret dBn_ 
musunuz. müs, evine gelmişti ha! .. 

- Evet, müşterimin ağır Şefika k~lktı, bevaz foniliı. Pen 
hasta olcfoP.unu notere h<> her Yan.,a sarılarak aşa.ğı indi fikre 
verdiğim ;ün k~dm vas;3 et. tin ı:ahc;ma ?dasırıd~n ;şr!.~ ~ızı. 

.. · · · d • , \"ordu. Şefıkamn ıc:cn suzu!en 
nam .. sın~ yem en _yapLtr<.ıı. beyaz hayaline bir c!.;.Jüka sonra 
Bu vasıyetnamc ıle bana ba~mı yazısından kaldıran mu 
1000 lngiliz lirası bırakıyor, harrir: • 
mister Akshot vasiyetname • - &ıni U} and•r<lnn mı? Şt>fik~ 

Genç kadm k.ocasmm yi,,e 
kendisine, görmed:en ooktrğmı 
hi.sediyordu. Kınk ibir sesle: 

- Ne zararı var! diye mırıl. 
dQ.ndı. -1çindeki nı..isilsiz şefkat 
sesine kuvvet vererek devam 
etti - üşümeror musun Fikret? 
Sobayı yakayım mı? 

Fikretin iğilmiş ha.~ tekrar 
kalktı. Kısa '-e dalgın eev-ap 
verdi: 

- Hayır. ffşüme,von1m .• Ça
lışıyorum: 

Son kelime cevap istcmeyor
du! .. ·Şefika derhal çekildi .. Bir 
saniye dah~ ondan bir şeyler 
beklediğini bel.ki his ettirdi? .. 
Mutfağa giv li. lnoo ekmek di_ 

!imlerini elektrik ı7«arasma. yer. 
leştirdi: Çay için ısrtma planjeri 
ni ibriğe dnldrrdı. 

Bir iskemfo.ve ılıeti Ye terlikle
rinin ponponlanna bakarak son 
kararını VC1"di: 

- Giderek .• Hemen ~aba.iı. o.. 
lur olm~ bu evden (:ıkıp gide_ 
c~kti ! Fikret çalu:;ırken ,·alizk-. 
rini hazırlanıalc kolaydı. 

l'ikrct sıcak va C.'Şl bulunm::ız 
bir ~~fknt kaybe .. lecekti. Fakat 
miit.'lvazı b!r şefkat için eloot o 
kadar kederlenmiycrek ti ! .. 

Şefikacığrn <i.;ı. bu dünyada bir 
ha'tkr vardı. Koc:lZınm nevgis;n 
den şüphe ettikten son.rn. burada, 
kalam·nfü ki! .. Bu şirin,, Bu sı
cak yuva ... Ah .• 

Şefika dudaklarını ısrrdı. Hn. 
yır ağhy~caktı! Kabaran yüre
ğine elini ibastırdı. J{ahvaltı tep
sisini alarak Fikr<'tin odasına 
girdi. Pikrot biraz e-0nra başını 
kald·ıuı: 

- Çay mı? .. Oh tam yerinde 
ol<lu ibu!. 

;,raı;ay.;:. :; :ıklaştı. Are-le acele 

bir iki lokma atıştırdı ve çay 
finca..·u elinde tekrar yazılarının 
başına döndü. 

Şefika nefesini tutarak yerin
den kalktı. Eşyasını hazırlamak 
için yatak ocL."lSma. çrktı •.. 

Tam işlerini bitirmiş, çantası. 
nı aşağı jndirdikten sonra yemek 
odasına girmişti, Arkasından 

.. F'ik.retin girdiğini gördU. Genç 
muharrir yorgun fakat gözlcrir. 
de derin bir grur ışığiyle mc
~uttu: 

- Yoruldum ama, diye söze 
başl::ı.dt. Son derece muvaffak ol. 
clum Sefik.a.! •• 

Şcfikıı yutkundu. Sesinin kı
rıklrğmdan korkarak cevap ver. 
ıncdi. Fikret meyval;ktan kocr
man bir elma alarak ısırdı. Son. 
ra karısının "essiz sessiz g-ömü. 
lüp oturtluğu koltu~a yakla.,c:rtı, 
ısırdrğr elmayı onun dudakl;:.n. 
na uzattı. Şefika i'Jtiihasız işt:. 

hasız elm2<lan küçük bir pn.rça 
kopartır. Jı.,ikret koltuğun r~nın
daki yer minderine <;ökerek alm. 
m ~.efikanın narin ve sıcak dizi_ 
ne da.ra.dı: 

- Yoruldwn diye tekrarladı 
Fakat karıcr.ınin bu seferki re: 
man, inanamry~~ bi.r zafer o 
la~k!., Kocunın bütün muv::ı.f. 
fa!nyctleri hep senin icin... R0-
marun sonu tam daprenatür bi 
tinıwk için §Chirde kaldım •.. Bir 
hafta kini!Jilir ne kndar üzüldün 
canım? 

... ~İ ve derin ibir hıckmkı .. 
I•'ikret ~özünli brrakara.I{ müt

hi.'? bir ızt.ını.pla ·erinden fırla
dı: 

- Ağfayor musun?!. Nen V.;?.r 
)•a\.TllCU[hım? Hasta mısm? 

Bu sesin ~tcaklr.ğı, hu endiı:-.ı:-. 
rb ~af \'c te1t1i-z hcy~canı ibütün 

-
şüpheleri eritmeğe kiıfiydi. O za
lim, o soğuk şüpheleri .. 

Ş~fil\a sevgili J.:ocasının kolla_ 
rı arasında hıck.ınyorou. Genç 
ve me!.!ut muharrir, şimdi verdi
ği ~i:t.li karardan utan~ra k göğ 
süne saldanan onun güzel başım 
kaldırmağa çalışıyordu: 

- Benim yavrucuğum ş~n: .. 
Ni~in ağfayorsun! Söyle bana 
sovgilim ': •.. 

.Şefika engin bir iç ferahııwı 
sükuniyle cevap verdi: 

- Çok mesudum Fikret!. Sa. 
adetin çoğu da insanın yüteğini 
kabartıyor. 

Fikret ka''l"'IllI bir et.>k öptük
ten sonra: 

- Kalk Şeiikacığım, dedi, 
BUn<>ün seninle beraber ~ezelim. 

- Nereye gide::egiz Fikret? 
- Maçkara... Amcama gid" 

riz .. Bu gece de tiyatroya ... Fev. 
ketlfıde bir temsil v~rmış, 

Şefika içini bir haftadır kemi
ren o acı f;üphcnin son g-ölgesi 
dudakhı.nnda kıpn:d::ı.yar.ık te 
rediitle sordu: 

- Jc1le lnrumı ziynretc gitme
dinmi bu sefer? 

Fikret dalgın dalgın hayhırdı: 
- Ah karıcığım! Onu tamamiy
le unut.mu<Jtum. Zavallı kız beni 
da,·et etntlsti de~il mi? .• B3.kle. 
miştir ... 
~eyse ne yapalrm •. Bcrı>bcr iti. 

der özür dileriz. 
Jı"ikret gene birdenbire durdu. 

D~rin ve mfı.nnaı değişen, çok i 1
• 

gili ve ço!c mü. fik bir bakı§la Şe. 
fikanm ta gözbebe!deriııe baktı . 

Fakat Şcfi!=ıı wnsuz bir inşi 
rahla Jh'\rlayan gcz't-rini. fntma
dan sonra doğan güne'jin ıslak 
yapra.klar.;ı. süzülen ~ıklarma ce 
virdi 

(SON) nin icra~ma nıem 1rdur, ve i diye seırJn. 
buna ücret olarak da 1000._ ...... -.li ......... ~ ..... .-cı.._ .. _. ...................... __ ................ m.1!!'!1!!19_. ... ...,.'"-.......... --...... C!m' ...... ._ ... ______ _. 

• caaL 

Aldırınız: /ı 
1\ ~ağııta remruen yarJff 

lm:,ııculıınn111.ın namınrı.,- ( 
melttuplan fdllrchancııılr.cıeı' 
l:ırı dalıll) h~rgtln ıı.ıı.baht.it11 

lrn<ln::- \"e s.'U\t 17 den tı0n,. 
lan. 
tH . .M.Z. 19) '(Belkıs) (16 
lH. 99) (i.0.) (İngel 2j) (1' 
{8, Nesrin) (12 SUndUs) ( 
(F.G.D.) (SA.) (Klbsr EJ 

(M l"hat 3) (Y. Akın) A 
(~4) lMeslek 11) (Pembe 
J4ağıda remlzleri yazılı 

blrlnc!teşrln tarı.hinl:l kad:ır 

rım almazlarsa yrrtılacaktır: ' 
(Nedim) (5. 125) (Çayla.it 
{Ticaret 46) {Hamdi) (fi' <1; 
(A. Yazıcıoğlu) (A.Z.X) ~ 

(T.Z.T.) (R.B.T.) (T.P.) ,_. 
(T.T. 29Sı <7. 0.) fNartn> 
(N'.M.) (B.V.) (B.N.Ş.) (rl 
tKoçk:ıyn) 

~--rsr~~Bııı. ~~ 

1 Jlf'ı''l"~t ş E ff l ~ ' il ~ f 1 r t v A r • f' ıı' lEPES~j 
•I 111111 uı:::::,•S:,,,; 

HAftfl.F.T f5 ,,erJ 
SON RAPTA 

istik/~ c:1aduusd~ 
KOMJ;;DI Y.f sMI ,a I 

Ak~ !f, 

KörDöVÜfİİ 


