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~erika ıiyu! mahafiline 
göre 

Japonya ile 
Amerika arasında 
8ergt!dlk gittikçe 

im bir şekD 

Memleketin her köşesindeki 
samimi birliği" ve Türk devletini 
idare eden meclise ve hükiimete 
milletçe gösterilen itımadı sevınç 
( ile görüyorum. 

-
a ıyor 

~~ 1 (A.,A.) - Kı*••A•,_ 
~O!Rı ~: 

l\ı .\Jııer11t8.llm dtplocnat11t " ~ 
.._~!ttline göre Japonya. Ue Birl"f\k A. 

H. ç bir şart altın a 
... e- ı.._ 

'"'1 n.ramndakt geı:-ginllk ~tti~ 

l!Jıaıııet keebcttruW.."tcdir. 

~~k Amerlkanm ı..Hbas:ı:rda 
~ Çın w lngUia 1lılıMdlaill AJIM ., 

Yıl torld h&kkmd& Ç!n " İDIP1 .. 
~~ Ue mlli:a.kere halinde ballmdu .. 

·zor kabul etmiyeceğiz 
~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~-- ~· 

ha.berinin. heıntıs •Jtt ~ 
Jı~taber, :Japonyada (dddotlt b6r' ak-
• ,-ncı uyandırdığı ma:km m.._ · 
~ylcnmdrt.cdir .. 

Almanlar 
Tula 

Moskovaya 
Evvelki gece çok 
şiddetli hücum 

yapıldı 

. . .. .. .. ~-: , .. , . ... .~ 

Finler 
FevkalAde bir 

tebllğ neşrettiler 
v roş arında iki lıtas on t m -<>-

ısa ~"etler avdedlldi 1 Rus~rdan büyüle m~rda 
~ 1 (AA.) - (B.B.0.) 
~!ar :Mo:ıkonya k&r;JJ merUz. 
~-"e iki cenahtan hQoum etmek bu
~i pltınlnrmm euy& dQfmeıB! 
)~ fimdi plAn1armt ~ 
~ :llerlemeğe çabalıyorlar. 

~ J f esır ve harp malzcmıesa 1 
Berna, 'l (A.~) - AlilWı ~ aldılar 

yoou evvelki gece Mcıeııiwa &eri Hemtnld, 1 (A.A.) _ nn '.lrnftt.. 
ne yap?lsn bava akiDmm fJimdiYc 
kadar yapılania.nn Cll ~ ol- le.rinhı. Paate:ı - Rakaj&rvi yeni hat· 

du
v '-11..:lt~ tmd&k1 .sllratl1 ilen bareketıerl '" • 

~on. l'&dyosunun dUD geceki 
gunu ·u~•:YW· uA... 1r tir 
Koumk ve Goriı:i demiryollan - ım.......,, b tebliğle bildirllmlş • 

~Yatma göre Almanlar Voloko. 
~ llıaıtta ~arrun geçmJşlenııe de pek 

lnn+Tm u .. .: l...+n ... , •- • F1n kuvvetleri bllytlk ehemmiyeti nm u""'ii'""t>" LM ........ ,ona """m .sa-

llerıe~rtUr. Rwı1ar yeni mevzi. 

betler olmuştur. MoelwYaye. varan olan bu ııevkulcen manevrumı yapa· 
on bir dcmiryolundan dördll hali • rak dll§mandıı.n btıytlk mtktardtı. oe1r 

bazu'da .Almanlsrm elinde bulun • 1 ve harp malzemesi ıılmştır. ' Almanlan durdurmU§lardrr. 
~~sktc Alman taarnJZU bıld§&f 
~ tlıenıı,,tır. Cenupta, Almanl&rm Tu 

~hrtnın n.roşlanna vardılc1art ~Y
~ Yor. Bu mmtakada ağıl' nıuhate 

ı:ıuııktadır. Bu. s:>n iki ifftasyonun 1 • • • 

'?cereyan ~iyor. 

tahribi a.rtık Rusla.r tanfmdan iş 
letileımiyen dcmiryoll&rDitn adedi -
ni altıya çıkarma.ktadır. Esasen 
Alman hava kuvvetleri artık Krem.. 

lin üzerine gece taarruzları Y3I>' 
mağı kB.fi gürmokte ve her gün 
:Moskovaya hlıiblrini takiben dört, 
beş kere hilcum edilmektedir. 

Helsinkl, 1 (A.A..) - nnl!ndi
yada ha.ra.ret dercee3\ sEfmn ~ 
da on del"'6Ceyc düşmli§Ulr. 

~ya.da derece BJfırm. al 
bnıda .26 dır. Burod& doğu bölgesi.u 
den gelen kurtlar sllrillerle Ren 

geyiklerini imha etmişlerdir. 

ııı f3oıı Yirmi dört mı.at zartmda Al • 
~ Rostor oehrlne pek az Derle. 
~ 1'rcfü. Don nehri yağmurlar yU • 
C\ıt ~n t&§tığındnn Alman llerleyi§inl 
~Ye uğratmaktadir. Rosto! cıva· 
~ bir bartı.j havaya uçurulduğU 
~n 800 Almıın kamyonu mılar al-

'kalın~. 1 
't\ 'da ağır Alman tazyiki altmda 
~!l Rlli! ml!dııfaa hatb tekrar 

[tJününfilanası] 
' Ye edılml~Ur .. Amerika 

Sevirci 
~ Devamı ı inci -,tada 

n 

ır 
Yazan: Bir Muharrir 

~us - 'aoon hudu
dundaki hadiseler 

o D EMOKRASİl..ERİN zaf erioi 

80.,ye· sözc!tsll isteyenler, pCk de halımz ol-
• V l& mıyarsk, ünıftJerlııln en büyült 

ile d Yor ? pcymı Amerlkamn harbe girmesı_ 
ne oog-laıwŞlal'dır. tkt yıldanberi 

~~· ' •ova, ı (A.A..) - s°'·yet • Ja. BirJef!lii ~ dedetJcrln er meydanm .. 
~Udut Mdi.sesl hakkmdaki bir gr>. da gÖrünUp görünmiyeoeğl muam 
~ taratir.:ian sorulaıı suale ceva. ması, harbeden iaraf1ııu'a epeyce .. :o~ ~·mları eöylem{OUr: ter, bize de bir bayii mtirekkl'>(I 
ltr ~11 hadisenin lıızibatmz ukr.rler döktürdü. 
~ t:r:nd3.1.1. yapıldı:a»a iruuımak iot:.. Atlant.iğbı öbür ucıındır. beliren 
~la ~e Ja~ htlld)mt'ttnln hAdiııe llUÇ- sou i;ıaretler, !flmdiye kadarki tab.. 
Ot. l'ını O<'Zalandrraeağml Umlt edl • minlerimlzc kuvvet ,.~ mahi
~ yet~lr: Amerika htt.rbe girmek I'........---------- niyetinde görünmUya.r. Görönmti.. 

- yor değil, bmm harlclye nıum 
~ı. ÇEŞiT .e YEN1 8'l'IL Oordel Hnll 90ll natamnda ~ 

O 11 L A 84>=-rib haı"hc niyetli veya ha· 
ili~-- zır olsa;rclı aradığı fırsatı r:ıimdiye 
.'<UIU( veya görmtık isti~ "' 

A. AÇ Ç I kada.r l;irçıok defa bulac&ktr. Ewe-.., ıı, tngilterenjn karada Te denkde 
iP en büyük müttefiki Fransa, Ahnan 

l.ı~ - A D E ' L 1 R Ol'tln&undiııı 90ll devfricl darbeyi 
~ 'l'F.n Ştn.KEETt 93lon..,.,ı bir yemeden önce, yiizünU Amerfkayıı 
ı .. la geunckle tatmin edlllıier. dönerek, acı ve keskin bir imdat 
~but, Fincancıbr1 ~ ı;ıı;hğı kopardı; Aklığı re\"&J) bir 

.toku'° No .. 69-61-el t~elli nutku bile değildi. PeŞin 
TELEFON: 2IMt den, tek başma kalan İngiltere 

._ ..... _ ... _____ ... ~ ....... gia• ... Wdeoo 

dl, fakat bir kmnt Atlantillte Jw... 
t.an sUi.h ve malzeme yardım1ari1e 
iktifa ett.i. Amerika Yunanl~taıım 
ve Yugoslavyanm da sırt.atı sıva7-
Ianu.5t; nJhnyet Sovyetlcr Birliği 
de Amerll'8dan bndıad bekliyor .. 
Rtitün banlar r.irlefifu devletlerin 
hnrbe girmesi ~n kii.n z:ıruretler
dir. Vstelik, umumi harpte batın 
lan ve Amerikayı harbe sokan bir 
gemiye mukabele, ba defa Alman
lar dolmz Amerlkau ı;emisi IJı&ta.. 
dılar. Ruzveıt Şhnali Ameri'~e 
17.lanıla a.rnsmdnl<i sulan n.JrlcŞk. 
devletler donamnasnıın !tontrolü 
altına koymusto. DUn, Amerika 
Bahriye Ne:raretiDİn :resmem bildlr
dlğfne göre, 80 sı :rn.~ ~i 
''Kuben lamcs" ismindeki ~ 
kan ınnhnöi de İzlandaıım pnall 
garbislnde torpillenerek ba.tmıştır! 

Bütlin. banlara a1men Amorl • 
kanın harpten ~ dört 
sebep ftl'dır: 

ı. Soa ~da g6riUıHl. 
ğii ı:;:lbi Amerikan onhısn ~kilit 
bakmı:ndan çolt n~saıuhr Te harbe 
ham- değildir. 

%. Aınerikad& dl:ooriyet harbe 
aleyltt&rdn'. 

3.. Grevle!' böttiııı ~e de
'Y:\ID ~ 

4. Jsponyada bir harp kalrine6i 
iktid:ı.ra gelmi~r. 
Bu~ün şartlan değişinceye 

kadar AmerHm.nm harbe gireceği 
ae ilMll1DWı;: veya bana ~'elUJle
JDek doğl:!a ..... 

mu etimiz bir gla de dl 
1ama beklediği barışı 

... yaatı olabilirse baada 
dayacatımız sevinç pe 

• 

blylll olacak ır 
A--. {1lmalıl) - Btıytık ımıeot. 

liecd;isl bug1m a&t OD beşte ac;ıdml{w 

tir. Aalann yoklaması yapıldıktan 

.-amııa, Jıımıt Şc! lnöntı. allcıflar ara • 
mad& kilratiye çıkmışlar, fU tarihi mu 
ldııııı. :ıwtku irat bayarm~ardır. 

BQy1ık ıımıet lıfedlı!dntn ayın ..._ 
lan. 

içtim& MDHiDi 11oÇ1JOnJ1D. Heptıdzl RT 1 tı#ı p:yrc'*9 yerdJ;mel "'nınf"ılr. 
gl "'°' •nı De .ııelAmlanrA.. VDWimh ....tanm kaygıst ntaıım 

Geoen b6r ..,_ -.r1mda d1m7a bab. seM1ımet1 ft Disamı oıu büyllk mecl1· 
ram lruMnlık tıı;iD bt1y1lk uıtırapl& geç. simlsln yakından izinde jUrllmtl§t:Or. 

t&. TUrk mruet1 ba acı yılı da kendi j Yurdumuzun her tııratmda dirlik mem 
cler1n anl&)'Jlt '" mllJt kwnetine gö· nun olaca#Jıms btr balJedir. Dünyanın 
?enfle ~tehlikeli anlard& ~ bu deıniD6e n.tandaş1arımızm 'fe 

tukkanlıl~ brrakmakmzm, cu.mhU. memlokeUmlzde yapmakta olan her. 
rtyet httkO.DHıttntn içerde w ~rı keem bUtttn haklarmdıın ve meıtnı 
vatanın emnlyetmi korumak tçtn yap. ınent'aatlerinden terbestçe istl!ade et. -----------------------=--=-..:.. mekto olduklarını söylerken ıttihar 

Altıncı tntıbap denwinlD QçUnct1 

Şehir meclisi 
u sabah açıldı 

du~ Memleketin ber kÖ§e81D 
deki aamtmı blrl.lğl ve TUrk devlettnl 
ikS&re oden bllyllk mecllae ve cumbu· 
:rt;yet h1lkQmetine kar§ı milletçe gllıs.. 

terilen itimadı seviDçle görtlyoruz. Ya 
hancı emellere stırQkleyiei telldnlcr, 
ortalıkta yayılma. ve tesir alanı bula. 
m&ııU§lardır. MDlet ya.pısmm aagtığl 
ve aa.ğlamlığı her vnklt en krymet'l 
dayıınığmıız olııcaktır. 

VUt.yet umumt mecliıll J:ıugım .-t ıo ylall -.. muv&ttaldyeUi olm&smı ba Tabitdlr kl vatan eclA.meUni istcrlc 
da a.çıl.ı:mft.rr. ETYelA ftli n belediye ranıtle cmerım. riDc uygun olarak dnhlliye ve adllyc. 
retıııt toplantıyı aı:;mq 'f'e demı,tir ki: S.)'111 ~lıanm; mlzln dikkatleri normal zamanlard::ı 
~ 1llllUlllf .-alM"., .. dıeıjı!ıril lvtanbWd& belediye rai8I sı!atilc olduğundıı.n ziyade mlllt nızn.mlar 1b: 

a--.n; vadt• &Jdıfnn t&rlhtenberi her 8eDe rinde tıoplantruDl&rdır. 
O~ int2hap de~ Mrdün-, ·ou içtim&ııı. deTreml.zhı başında, geçe Jd.illeUn saym ve.killeri. 

eCl yılı 1ldncttepin lçtl.mamı aç&r n bir eeneUk lcraatmurm !.7..&hmı temsil Gcc;ıen toplruıtı yılmm bn~mdanbcr1 

~ •l'Cl D.e •ıA.mlarım.. ettiğimiz latanbul halla .na.mma m • dUnya durumunun g&ttc.rdiği geliş .. 
Btt ~ma den'c6lntıck1 meeetm7.ln ;- taı&U&tUe arzetmeği bir vaıı;ife o. meler neticestnde, o zamanki truımln 

cSe §ehrtmb ,.. Tilll.)"'et:i.ıım içlnde te- 1&rak ka.buJ. etmiştim. Bu aeneki icraP lcrlm!zc uygun olarak harp alam kor 
tmus baklanda da .1Umı gelen luha· kımç bir tarzda ge:ıişledi. BUtOn Av. 

Samsun vapuru 
Bu akşam 
H~ hçte battı 
Sam8'lll VQilW"U Kal&fat ,.ertDdek:l 
T~ dıeıpoaanmı öııftnde tıanm e 
dllmelrWdi. ı.. 1ıaratmdan ~ 
trtUmeıı: aı..e 95kl1len bir aç den1:r.. 
den yanın metre ,.aaaıeıtte oı""Llllna 

ratmen gemiııiıı btrdenblre muvuene 
ilini kaybeder-ek lskeleye yatmam tia 
rine 8l1 &lmn.y& bnşlsmqı Ye 16.40 geoe 
ba§lıyan muTUeOMiZUlc g..mntn 

~ mntam&dl:ren cim!9e gGm 
mil§ ve Jaırtarııamıyıırak aat tam 
lT de ba§tan bAhldama oiarak d!klne 

batmıştır. 

Gomi 5.000 liraya .Anadohı §irlre 
tin~ alqortahdır. Sa:bH:ıi V41bhi A.kJJU.0-
tl .. bW ..U.. 

tı ~hasır bulunmaktayım. Fa.- nıpayı ve hemen hemen bütnn Aısyn 
kat bu Dk !çttmarnuzuı nızıuımcs!Dıckı ı ve Afrikayı sarını§ olan harp ve tşga. 

llr nıe..- s bd ~ ~ Devamı 2 1:ne1 saytnd:l 

• 

MAARif VEKiliNi NiVE m 

SiTE REKTÖRUNE TELGRAEI 
" Genç f alebemlıe ber zaman daha ço 

blzme1 etmek emelile d y Dlu 
oldatmaa arzederim n 

Untnntt.am aıcı1J§l m«ln&9ebetile Kaarif vekili tınmnılte,.e apğıdakı 
telgrafı gön~: 

En bQyWt be.yramımm .e ODU t,aldp .elen günde yüksek mthsseseml • 
siD açı\manm Jrutlayıuı l!O.ym rektöre, ~tim heyetine ve genç ta.JebemlrA' 
m'lllh&bbetle, fftkranls. ve her aman da.b& ~k hizmet etmek emellyıe duy . 
plu oldQlwDu aaedeırim. ....., "*'11 

'l"lk'ıPI 
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Milli Şefin nutku 
Alma1'1ar Tuta 
varoşlarında Rusya ya 
.Bııoıarats ı focl snytnda d 

ı.onıını. ı <A..A..> - 1ıı1os1tovıı. raeı.. yar 1 m L 

Lord Baverbuk 
·islfa elti mi ? 

lzlandanın şimaF 
garbis nde 

... BaftBl'afl 1 ~ •:rfMa 
t&c1alan, meaılelltt1miz1n etn.tm.cıa 

bu tel!ket:lerdetı maawı k&lın~ bir 

tek mlllct bırakmadı. 
F.Beıt1e görüyoruz ki, ya.rmld mama· 

ranm mcleniyet Alcml iÇl.D bagtl:D • 

kUndcn daha elemli olması ve yıkıcı 
harbin bUtO.n dUnyayn d&ba ziyade 
genişlemesi kökl~ bir lhUmal 

h&Undedlr. 
Yangmlar lçiDdc 1nliyor. Avrupa ,,. 

Aısye. krt&1armm biti§ik noktu:md& 
sulh ve silldllı yurdu aziz vatamm.m
dır. Ha.rpt.en doğan bin tnrın feltsk.et 
içinde büttin mllleUere kar;ı inaanı 

vazl!ealni kudreti ni.Bbetınde yapmakla 
utJhar duyan mcmlekeUmlz bir gt1n 
do dUnya.nm beklediği ve muhtaç ol. 
duğu bar'J?jm kaynağı olabilirse bwı. 
dan duyaca.ğnna: se~ pek bt1yQk ola 
caktır. 

Saygı değer arkadaşlar! 

Son toplantmuzm ba§mda••l:>erl TU. 

lma gelen fhUlAUar sayılamıyac&k ka 
dar çoktur. 

Balkan olayla.rfle bql.I)'all bareluıt 
ıtr. 1rak '"e Surlyedcki gell;melerle 
b&tı ve cenup kom§ulanmızı muha.re • 
be ve işgal alanı haline koydu ve bir. 

dcnblre bir dev admu atarak Alman -
Sovyet sna.hlı 1ht11Atnu meyda.ıı.a çı 

kardı. Böylece şimal kOIIl§UmUS da 
harbin yangmlan l.çl.ne girdiltteııı eon-
1'6, diğer kom~muz lnın ~:;al facla.. 
smı gördll. 

l\!omlekeUmfzi bu kadar yakındfl!ı 
aJAkalandıraıı askerl hareketler, b!z1m 

ı:ıya.ı:ıık1ığm ııon derece arltmnıf ve 
taalıhlltlerlmlze ve dostıulı1n.rmımı llC• 

da.kıı.t çerçevesi içlndc §Srefimizl W 

emniyetlm!zi koruyan sulh arzwıu, s'. 
yaset1mlzl.n mesnedlni teşkil etm4tlr. 

Demin bahsettiğim Balkan harelwt· 
le:r1. mem.Ioın.:t.lm1zin emniyet ve ma.. 
ınınlyeti ba.kmundan Qzerlnde çok bC. 
y11k tıa.ssasıyeUe durduğumuz bir mc. 
sele olmuştur. BiU.nılnlz ki. Balkan 
mllletıerlnln ıstikltıll, cümhurlyet Tllr 
kiyesinln takip ettlğl myıuıet temelle. 
rinden blr4cllr. 

Bugttne ltado..r t.emennllertnıiZ ve 
gayreUertm.U;, n.ııl!!l bu 1ırtikllı.l1erln 
mahfuz kalmam Uzerlndc merkezlen • 
diysc. gelecelt zama.nl&r içinde hlale • 
rlmi'Z ve dileklerimiz aynı kalaeak-
dtr 

ıettı*1 §lıu1D& tam tovatuk eden, umu- yoou, :Moakovannı 160 kilometre cc . ordun Çörçille aralarında 
m1 menıfaatlerlmlze ve beynelmilel alı· nubunda bulunan TuJa saıw.t •6hr!nin --<>- ihtilaf çrktığı söyleniyor 
!Aka -- -·-- ~ Amerikan donanma ve ordu. 7""6~e uygım ....... b1r prenıı.lp o· §imdi tehdit altinda bulunduğunu bil. Nevyork l (A.A.) - Re8men te1"-
1arak tatbik edeccktlr. dlrmektedlr. sunun ihtiyacından ayrılacak zip edilmesine rağmim. Lord Bl\'er • 

.Am ar.Jradaşi:ır, Almıınlar bu §elırin harld mlldafaa M 1 d t b• 5kt brukwı istifam rivayeUeri Amerika 

.Arzetıniş olduğum bu sfyasct, b&U:ınnı ya.muşlardır. Muharebeler a 1 u ır m 1 ar matbuatında. ısrarlı bir makes bul • 
memleketimizin coğrafi vazi.yeli mahalle ıı.rtı.larmda ynpılınaktııdır. Şı.>. maktadır. Gazctecllerln blr kısmı loı-

Bir AmerikaP 
ınuhribi daha 

ballrıdı 
ve hazbin Jn.k:i.,,~dan doğan hir etrıı.tmda fiddetll mıtharebele?' Sovyetlere dun hasta olduğunu söyllyorla~. 
hususiyetler öııilnde, artık her tar- cereyan etincktedir. HeraJd Tribunun Londra mubablrile 811 ba er Amerllı•' 
rafta lmhu:l ve takdir edilmek ıa Almanlar verdikleri za.yl&t.a. bak • •• d 1 k bl.rlllıtte diğer bir kısım gazeteciler de 
mngclcn dih'üst mahiyetini teba • maksızm hllcumlarma hız vermekte. gon err ece Avrupa karasma blr lnglllz sefer he • da b ddet 
rii% etıth-m.iştir. dirler. yeti gönderilmesi baklanda ÇörçU ile n a d d 

MüstaJô.1. hareketlerine h.8k.im Son 24. sant r.a.rfında. Almanlar Ros. VB§'lngton. l (A..A.) -: Amerikan ve lnglli:r. kadmlnrmm biran evvel .. , 0 lr 1 
ve kuvvetli 'l'ilrlı::eyc, klmsoyi teil - tofta mevzilerin! te.hk!m ile meşgul devlet yüksek memurlan Amerika seferber edilmeleri mcseleslnde de B{'. B L..ı<t 
dlt e+-.'••cn bir sulh "'"v .... _,,_ d d 1 1 \'ıışinı:;-ton Sl (A.A.) - ıuıı ... ~ .,~.ası m.J.LU!• olmuııla.rdır. Şehrin suları yUkselmf:'. onanma. ve or usuna ayn an harp vin ile lort B!vcrbruk nra.smda nok. . ':ll ıııı 
de, ve medeniyet için fıı.ydnlı bir Ur. Son yağmurlar luı.reld\.tı U,k!\l ey· malzemeslnden "mahdut bir mikta lai nazar ihtilAfı olduğu lleri ::ıUrUI . nezaretinin blldirdlğlne göre sr.- ın . 
unsur kıymetinde kendini goote • !emektedir. rmm,, JmkAn nl.sbelinde yardım yapı. mektedir. teşrin gecesı (Rubln Ja.mes) isıt1 • 
r~. Memleketimizin ..;,,..asetlıı.de . labU~ ... 1 1,.ın Rusyayft ....ıc..1 dertıecc • deki Amerikan muhribi bir tx>rı>Ul 

...,.., Ruslar Ros.tof civarındaki bendler. ....... " .. b~" ıs • 
ki astı hedefler ve gn""""tl.er, tak. Mft• bevan etm•aı--·"'-. Fı bntınımı:tır. Muhrtp At.ıanUkte 

.;•... den birini berhava ~ttlklert zaman 6 .... " ~ 1'.<Ull Q ııJiJe" 
d1r olunmaktadir fimidindeylz. Diğer taraftan, RUJJYaya verllen • r Q n sa Q landa.nm §imali garblslnde blr k 

Cilmhuriyet ordusımtm kuvvet .. takriben 300 dll:man kamyonu sular refakat etmekteydi. 
•-- ı:ıltmdıı. kalmıştır. den ba,,ka. BUyllk Brttanya, Çin ve S k • d h kif ~ 
ıcuwe61 ve ihtiyaçlarmın tamam • ortaşarktaki lngUiz kuvvetl<ırinin her 1 omünıst a a \ev Hnydpsrk ı (A.A.) - Rel5 
Ianması, bilyük mccliain ve hükü- Havngazi şirketi hakkında son zn • edı"ldı" volt hatta tatilin! geçirmek UZJCre d~ 

__..... ı...~ - ir manlardn 11!.ka.yetter çoı;-ıılmışlır. Fil,. gllıı artmak oa.ruıe tAyyare alm.nkta 
muwn en ~ .fşi oldugunu ib kere olduklarını da na.ve etmic:l.er ve Hani \'f~i, 1 (A.A.) - Klermont • l<"er-ı akşam Haydtparka gelml§tir. rt.d d-'-- '--~- haklka dUn de fiyat murakabe büro.. " • rı.....-
...._ u=AJ.·w.uek isterim. Türle va manm staline yap•·- yardım. vaa • rand sanayi böl,.cııinde gizli bir komu

1 
Burayn gelir gelmez .AmC .... t. t ~ t d suna bir çok şlkll.yetler vaki olmuş • ._. o .,... 

.a...:ıaşmm, kcndis nin e içinde dlnl yerine getirebilmek maksadlle nlst tf'.sekkUlU kca4'cdllmi"tir. 61 lr1•i Rubin Jamee torpido muhriblninlt lf alAT,:;.. da tur. Bu 11lkll.yetlere göre şirket, mUı;- ~ :i"' ,.. """" ~·-·...+ 
V8Z e ~ ve ys.rrn alacağı. bu aevklynta ba•lamnadan nvvel ordu t.cvkif cdilnıl•, bunlardan 30 u ha~"".. tığı haberi kend18lnc bildi~· · Ti1r.k ord: ı..:- ,_.._nil h tenlerine gayet az taı:ylltll ve ısıtma ... - .. .--

usu ~ ...... .c><.e: en er fc. ve donanmenm mntaleasmın atmdı""· lunmu .. tur. Londra, 1 (A.A.) - (B.B,C.) A daJdi.rl•m --'-· t"~~.., kuvveti nolcsan gaz vermel(ted!r. Böy. c;• " -ıAv 
U& ve )'u.ıUUill ~~Utsüz nı söylem'!!lerdlr. Bundan >.n .. ka yedi komllnlat temer. Amerikan. Rubln James torr;,_ 

"'"a ._- .wı.~..ı.1 du ,,, - ıellltlo aboneler, evlerinde hiçbir d<'. ..,. ~ • ..., ... 
J' pugmı 6 ..... ~e yuugumuz se kllz kampına PÖnderllml<ıtir0 Jnuhriblnln batırııma.ın, B1r.le§ilt .l-: ... 
v.'-" ~~ • ..ııı.+n.. v-ı--- .....,,_,_ ğlnlklik olmadığı h:ı.lde tediye zaman· "' " '"rır 

....., uu.J"4AOAU. .n.=ıru.u:ıan ~w~ M b• Polla, bir""k n_..,.,....,,.anda n•""ya • rtkada hiddet uyandınruF. Ba•• .. ... 
ord h -..:.o • - Jarm.da 1kt mlallne yaltm p:ıra öde ısıra 1 r v- ..--...... ~· , ... . usunun er Vı=.ucyı yap:maga tile vazı teksir makinelerini mu.sade· nez:ıretinden alına.ıı malQm:ıt& " 
-ı.ıı Ld - ..... ~d ı•~- diklerini görmektedirler. Büro, bu ş!. ~ . ... ... 
CIU1 o uguna ,,.,., ..... an ı.w:ıadmıır re ctınlştlr • 44 tayfa kurtarılm~. KıJhribill ":.rı 
vardır. kAyoUcri bolcdlycye havale ctml§tit'. Amerı· kan rett.ebatmdan 7 zabit ve 60 tayfflı>"' 

Buru:lan sonra MUnanta.I!l.t vckA. Tahkiko.t yıı.pılmaktadır. Keyfiyeti • altibcli meçbfildOr. 
Jetinin ağır şa.rtlal- altmda çalış • tıesblt edilirse eirket saatleri gazla de. İsviçre i&te vaziyeti VAllı-OER vıuctNtN BlB TA~ 
tığını, Zi.rea.t Vekfiletinin istihsali itil, h:ıvııylıı t~letmelt suretllo fazla heyetı' gelı"yor mükem.ınel Londra, l (A.A,) _ (B.B.C.) 
artımınya. ,. .. ı....+-n.. ..:ı ... .:w+~ın- p:ı.ro. ıı.ımnk ve lht!kA.r yapmak su • Bern, 1 (.ı\..A.) - Federal ''""" ofisi •• ıw (' ~~~...._, _ ............. ma - ~ Geçen intihapta Ruzveltin ya..,u-
klneler sayesinde istilısa.lin arttı • çuylıı. adliyeye vertleccltUr. --<>-- binaamda toplanan iaşe konferansı lan Vander Vllkt b~rle§lk A.meriJtBJ1tıı 
ğım, .istihsal bir taraftan atarken lderinde yu-zı-e teknisuen tmç~in hail ha.ardaki ia§C vaziyc. h hal t tta huk k JDeJ)l-
mUstehllkln de ı......ı~-un an ... larmı ş h' M ,. ld "' ......... ~. tlnln mUm\t bir §Ckilde devam ett!- er ve ırsıı. u ve 1' 

"'1.<b<U• jl<1..l w 9 ır ac ısı açt 1 bulunan heyet fiini müdafaa edcceı;1nl AlmaJl,. 
gözönilne a.la.rak yn.~yı.:ımı ona #ini mll§nhcde etmlşlr. Yaz: mevalmi blldirmcslni isteml§tlr, 

göre o.yarlcımasnun. m.ı1li bir borç R:ışta.r:lfl linci S.'llfnd:l ararga" hını Kahı·- zarfında halka verilen iaşe Yeailuılnn Y~lngton, l (A.A.) - Rubiı1 Jf# 
olduğunu· söylemiştir. riya.set divanı ıntuıabı, ihtisas cncU. ?.lyadeıeııtirllmff oldu#U gibi bunun t>ıııl' 

İnönU, topnık kanununun Mecli menleri int1!ıabı ve nihayet dııhnt er. kif mevsiminde de aynen ibkeııı lhtl. mes Amerikan torpido muhrl --ıı 
d k k 

torpUlenmesi haberinin nmnen ~r 
se sunulmak ilzere olduğunu, iaşe cllmen intihabı gibi zamanımızı uzun re e ura c a malterl vıı.rid görülmU§tUr. Maamafih mccllslnde blldirUmem Qzerlne A.>~ 
politikasmm halkın ve milli milda· ca ~gal edecek mnddeler bulunmtW inşc lstihaklnln ...ttUkçc daha. fazln 1 

b• d$Il O'Danlel, Amerikan deı:ılZ ııe 
faaıım ih~-açlıırmr knlt}~ ol dolayutıe bu izahatı müteakip fçtım:ıa Lon~ ı (A.A..) _ (8.B.C.J ne.bati gıdalara dog-ru tevcih edllmr. )(8ldl' 
duğunu, i.lıtikfırla mücadelede hal tulik el yorum. Assoclndet Pre33ln bildirdiğine gOrc sine ve ot, kümes bo.yvo..nl&rı yu"lfllr rU.scfertnl meneden tahdldatm uır6J 
km hükfimete ynrdı:m etincslni sulh lstnnbulumu:o:; en başında :UilU Şe • on be§ ff{lne kadar Mısıra bir .A_ tn ve süt isUhl~kinln azaltılmıı.sınn rılınam için bltaranık ıtnnun 'lf>"' 
i"'nd ... müst...,,...,.. bir memı-ıtctin flmiz ve Rel.BlcUmhurumuz lemtt lnıı. ı ynplac.a.k tadile ıııt kıı.rnrm A.yan .....ı ır "' ~ c< merikan heyeU gelecektir. Knrargtı.ıu ça ıştlacaktır. llsl t.arafıntlan ittifakla wrilD1ee,,.... 
evlMı l'Crefini t.ıışrynnlnrm o mem nU olduğu halde cumhuriyet hllkil.mt>- Kahlrede bulunacak olan heyetin ye. 
le'keti.n kanunlarına \"C nlz.amlarına tinin ve b!l..'uı.ssa saym b:ı..,veklllmlzin nmda yUzlerce ukeı1 V'C sivil teknis· Es'<., Fransız talep edeccgıni söylem.lotir. 
hürmot etm..:1• ve ettlrm-'· ... -feclı' ve LUtUn bU·~'kle:.ı·lm!zm dnimt ve hıı SENATO AZA.!..ARI JIADı.sıı;:l'f ıı:;::.o. en _.., .r" yen bulıınacalttır. Heyetin vazifeleri 1 1 m ED~O ' .. a. 
sin en wı...ı;t. hakla oldu1'-·-u bı·ı • yırbııh al!ikalıı.rıncla.rı bJ)11k ml\7.ahe • NASJL TEFS u n~ ..J 

.,...,,....,, t;u.1• arasında. Amerlkruım kiralama ve ö. har·cı'ye nezaret•ın·rn ,. ın-to 1 (AA) uoa!IJ"'" hassa tebarüz ett: ....... totfr. rcUer ....;~rmcktc ve bunun çok feyizli Dfi""'"t> O. • • - s~ ........ .ı t>V dtinç Yerme kanununun tatblkııtm& ne _,_,_ +~--ı.ıı 
Mlllt Şef, htiki'i=netin milli korun netloclerlni idrak etmektedir. Ja.mea,. destroyc.-llüü -.y -~ 

ma kanununda ı:1-·- 1u go"rdilğii" Bu iUbat'la ilki" olnrıık kendilerine zaret t-tineği ve Amerika.dan gönde • mntcaddit sc.nato ıı.zalannm ~....-
wc.wu.ı ,.. rilcn tnııklıı.rm bsknnmı ve saire vnr· Evrak memu- Ur .Milletin sayın vekilleri, tekliflerini Mecl ' e arzedeccğini, derin tıızlmterlmlzi, b:ığlılıklarımızı, tefsirlerlne sebebiyet venıı~ ~ 

Cumhuriyet. J;ıUkQmet.1, Avrupa b&r. petrol o.raınn sonda.jlarmm Rruna.ıı minnet \'13 gıUkrıı.niarıınızı telgraflarla dtr. o•• tdu•• r u•• ıd u•• lIUkt).metin dış aiyaaetine p: 
bl.nln ııon durumunda bltııraflığmı 1:- bölgeslndo teşvik edici m:ıh1yC'tte nrzcıtmc"" t.ckllt, ve bunu yl\ksck tas,. r U muhali! olan Gillette §Öyle demi,_., .,. Analist mecmuasının ~ ııtn ctml~. tı.ndan b:ı§ka, muha.re • devam ettiğini, Urfn, E"Tirdir, ~ vlbbrtuı arzcdlyorum..,. Amerika. vazifeleri. ıse olU1°a' 
be içindeki bUtun devletlerle mQnase.. yab:ıdda esaslı tet.ki.:der yapıldığı- Vali LOttl Ktrdann teklifi nlk~larla mütaleasına göre Faıts, 1 (A.A.) - D.N.B, bahriyelilerin! himaye edecektlr. 
bellerimiz es ·t ve yeni muahedelerle Dl, maden nr"...mala.rma da ehemmi· kabul edilmiş, Mllll Şe!e,. Ba§vek1le, ş Pariate Kat Donıay evrak muha:tt. Cs.pper demi§tir ki: dJI/' 
tanzim edil~ bulunuyorlr.r. Eu mua yetle devam olunduğunu, pancar Meclis reis.ne, parti gc:ıel sclcretcrlne ark :z:ı Corç Glrard'nm ka.tu baklanda, ''Reuber James,, ~ bizi t 
hcdderin h ı•tUmleri tnmamlyle mert • cldmln'..n 44 bL, hekmn geçtiği ve dıı.lllllyc vekiline tazım tcJgraflnn mum&lleybtn. goçen sene maYJa Te dQellosuna yakln§tırmaktadır. biti , 
dlrler. Bunları söyledıkten aonra, TUr nt, kBylUye 8 milyon liraya y&rut çek'Jmesin-:ı karar verilmi§tlr. Bu er. h • d haziran aylarında Frana& hariciye • Gurn.eye göre, bu aoııı hAdlae , 
ltly 'nln b•ı i\lnltU harp önUndekl duru· para verileceğini, Türle koylUsünü n:ıdıı. azndnn Arif Ödill EÖZ alnralı cep es l n e ner.şrotı umuml k!tlbi Aleksla Leger ra.flık kanununun kaldirılması Jeııi" 
manu iylc" anlatmış olmak ic;in, kar. zirai filetc sahip k!lmak ici.u geçen tebrik tclg-rafL·p·ı üzerine §U mlltalea· tarafından verilen ,.., kendi de dalın de kullamlacak blr dellldir • 
• 1 ı!dt s:ıfl:lrda bulunan ba.§lıca dev· cene 17 viliı.yete tczgfı.h gönd-e'rii· dn bulunmu,tur: H k A t eılma.k üzere sol parU siy&s.1 §ahsi • \'lıl.te d~tlr ki: ,, ti' 
1 tlerl" mll:ı sebctıcıiml%l bcllrl:mek wğini, demJ;•olu ,inşaatmm devam " MllU Şefin ve Baş\'oklllmlzln ar e a yellerini tehlikeye ~Uren ehemmi • Destroyerin torpnimmes! HiCI Jf" 
1 terim. eylc<ijğinl, Dlyarbn!ur Irnk hat - tsUın'bul·m imannı temin lçln tb~ yelli ııtyast veslkalıırı yakması hu - gemilerimize hQcum etmek ve buııl~ 

A'm nya ile ın.ı.ıa-ebetlerimtz. Ba'. tmda 77 inci, EliizU • \"an 11.'.ıtt r- ctt. df'rl yardım ve kolaylıklardan de-. muvakkaten susuı:daki emre muhalefet etmiş ol • bnbrmak niyet.inde olduğunu bir 
ı ..ıı harek Ueri esnn:;mdn. en çetin ı da ~-5 inci k~lom~trcye k~ar iler• ınyı kend!lerini yalnız tebrik ktıfi de.. duğu hatn lalılmakbıdır. <lııha lsb:ıt etmiş oluyor. 
1Mt'1''Ulını gcçirm:,,Ur, denilebilir. O lodiği.ni, . su ~lcrl faaliyetinin 50 (.'1'd r • d MaktulUn, bu ves!kalan Bordoda Tnıman ŞU bcya.natt.A butunıı1~ 
z m n, b~:ı ki nlikn ve cnd1'eyi ıa.. ~lyo~-~ıralık PI"?Jram tahtındn T ksimde yeni ynpıltın ı:-ezgide 1.n~ uracak mış yalnız kendince matfim bulunan bir tur: • ~ 
yık olduq-u ehemmiyetle gören ve an· ılcrled:.Bın~, _Mıınr f i.şle1!nde, köy r'lr:U"n bir heyltelinin dlkllmeı:lnl ve yere roklalW.§ olduğu söylenmekte • Gemilerimiz harp bmgeslnde bel 

ll}nn Alman devletln\n sayın reisl ~ııstitulcr run ıı.dcdinın lı Ye ı:~t·· 'Iqı"'b'l ı Tozkopakaran caddesine d• Londra, 1 (A.A.) - Annallst nıcr- uir. Kntlln ccnebt ııjıı.nlar veyahut duğundan bu gibi Mdtneıcr bekıeJll• 
Hıtt r b::ına ynzd :ğı huıust bir mek .. gmı, talebe_ fh"ıYI~mın 0000 c ç!k • ı~cfik Sııy..l" m caddesi adının veril. muasmın askert mUta~cam: Lezerin doetıan tanırmdan ika edil • bitlr. • 
t•Jpla 'me-:ıılek"timlze karvt dosluğunu ıruıkta,, o~u...~u.' t~nik öITT:~tiın m ·,ı tekli! edıyonım.,, HiUerln k.ıo gelmeden evvel baş diğl zannedilmektedir. Adama §Öyle demi*: ~· 
s aterml!J vo hUk1lmetin tasviblle ken .için ~r.ı.f, Velcilet.inde t_:1m..::r t_e Teklif rlıem:ıuniycUe kabul edilmiş la.dığı son büyük taarruz tam bir ay- Mademki ate.ş açmak emrini , 
dl!ıine verm~ olduğum cevap ve bir mel te§ıtLamım .. ~uru1dUl:,"l.~-ıu.~l:;u ve b'lMlmı. Mellhıı AYnl S.'3zen SÖZ ll• dır devam ediyor. ı·n,İ-ı•ıterenı·n ı•nsan blr.e knrşı daate.ş edebileceği~ 
k re dnha v:ıkl olan mektuplJ4:lllıımIZ, ~f:rornm ~~ul.ı.ıe ~u:1~la.c::~r - ınra'•· bu teklüin MUtt Şe!e ve Bn,.'1Ve Moskovanın 80 lllı.160 kilometre be. ı:1, i dır. Buna mani olamo.yız. Biz mrf / 
ıs H .. lrıın ıou tıır;blı T U r k ~ ' . kr~ ... p . ~hı ve Turıi.lye Cüm· kU b'1dlrJlmcsin! söyleml~ttr. tı, §imal batı va cenup batısında • k 1\ d! iıılerimlze knn§mnlıyız, harbe 

11 

Alman muahede.sini \'ÜCUda getiren dwıbuyelti rCJ.~: etrafında tetkikler 1 MelihJ. Avni Sözenin de teklifi kıı.· muharebelerin şimdiye kadar gör!ll. za\jıa!ı ne adar r. Urak etmemeliyiz. 
· e unm" ~ uzero "I-'· ı· t ·ı · 1 Y • ka!'§•lıklı ıtım:ı.t bavnsuıı yc.ratmııJtır. eumh . t .. :=.1 ap an 11 bıH edilmiş ve mec'is riyaset divan·~ rneml!J bir §iddette cereyan etınl§ oı BridgC3 şöyle demltaır: fP' 

Bu n Uccyi memnuniyetle kaydetmek ve k urlyct ~ıısUtui.ılı J,urr~- velrlll.ı ine Fnruk Dereli, ikinci rol.s ınasma rn#mcn Alınanlar bu.'ltarı teb ---o--- Bu son hMl.sc göstcmıl§tlr ki, }. 
am-n arar a.ş ıgı Yen nesli Y"f i ' il "'"' •<ral a b~rb •vııı. akl Ud taa tmeııd!r t)tl' u, rtm. ti kte h' b' ikm " • \'t'l.lll ..nE:' fıırult dereli, ikinci re s llğlerindo bile zikrctmemekta., buna llİ5-6>Ul J 6 J v rikıı. h armı m l\ e · e6" 

'Nrlc • Alman m~'l&sebcUerl, o tıı- v nr:~ i ıçw 1~ gec . ey~ mC'ydan ve'tlhiğne AbdUtkadlr Knrtı.mllr&el, k!\ multabll Doneç havzasuıcıa ve Kırımda nlzlerdcn ko\'ulmamtm mllSIUlde 
ribt~bcrt h çblr zarnruı bu!anmıya.n ?.~ t~ .Yeceg n~, n:_~lıye~n ~va UpUlc!f'rc; :Mtl.h:ı. A\·nl Sözen, Sadl muvat!akiyetler elde etUklerini iddia D8Zlf 1 bazı meyiz. ~ 
bir do3tluk takip ediyor. 18 hatiran ::"=~~ bognye F.'ag ~U ot Ub\lônu, özJ n, Rcfll:ıı HulQsi Beh~t, Atıf Ô• etmektedirler. Alman tebliğlerinde i • rakamlar ne•· lyor Reuber James dcstroycrln\Jl °"": • .--

k ~•nu. nosunun m e çe g r ~ w A ... .,dü-"""' m dan okUfP""". 
10<1 tarihli dostluk \'C sıı.ldmnazu düği.i rağbotten do!:ı. n m'lletl tct- dut ı:eçllml:lcrdir. . l~ri aürWmUş muvaffruuyeUere alt hiç ması uı ~ ...... n mey "' 
muabt-d"sınln hUlctlmlerl. her §art içln rik etmenin bir borç} oJdu:Yı, ıu r.5y RlyııE~t cıl\•ıınmdan sonra dalm1 en bır mahal ka.ydedllmemlş oıınuma K.ı.rnberrıı., ı (A.A.) _ Avustralyn nrn yeni bir bUrhıınıdır. Bu ~· 
de mahfuz olnrnk devam cdlyorlnr ve llyen Milli Şef nutkunu şÖ ·le bi • cUmen nznıarmnı seçiml ya.pılmış~r, göre bu iddiaların umumi mahlyett6 hıırbiye nazın FrancLI Ford, 25 ey • hnl.:ıce ha.re ketin intikamı alnım ti!' 
devam cdec,,.'derdlr. S~tı gUnlerdc ım. tirml~tir· y \'C glz;i reyle yapılan seçim de Refik olması ıAzmıdır, ltll 1941 tarihine kadar Avustralya Denizler Hitlcrln malı dcğU, btl~ıı. 
z na muvaffııklyet olv re:ı ve yıı • "1;erd~ milli beraberliği gUı'lü • Ah 'l t Scvcnzil, Bican Bağcmğlu, Av Diğer taraftan R~ıslar da, Moja.lsk, imparatorluk domlnyonunun verdiği mllletıerln malıdır. Biz dcnlzlerl 
kındft. yUk ek U\sdildni.ıc arzedllecek yorw:, v:ı.ta.nd!ış!arm .. e1'mc 111c ni Ya~ız, Tcvfık Am:a, Suphl Arlol, Volokolanak ve Maloya.roslaveç cıva. • ıru:an z:ı:o,1nlınm 13.143 kl§iye 00.llğ· tere terketm\yeceğtr.. n.tJlll' 
olan Türıt .. Almnn Ucl\Nt nnla.şmas nykırı olam!: coiru yoldan tapa • E :rem Tur, Fuat Fazlı, Aemı Engin .:nda ve Tuta i.stlkamet1er1nde §lddet. olduğunu blldirmı,,ttr. \ Anla§ılıyor ki, naztler blzt de 
bu do3Uu't \'C itim.at s!yr.acUnln ha.yır. cnklara karşı kovac.:ı.~. DL~ ile c\(8<'riyet kaz~ııı.rdır. U muharebeler cereyan ettlCini bil • ?ılwnaUeyh, bQytlk Brltanya ile bU· ı.ovmağa ar;metm~crdlr, fakat ~ 
ıı bir meresl olarak tel!:.l,k.1 cdilmeğe mUnasobeUerimime duru nht!a..."t oaımt encUmen seçiminden sonra' dlrmektcdirler. tun dominyonlann orlqark, Yunanı~. r.Juın mWetinln denizlerden Jtonı 
'il.yıktır. mIZm yolunda yürüyeceğiz. H.!çbir lhtt :ıs encUmenle:1 seçimi yapılmış • Almanlar, .Moskovayı mlldafaa. eden tan, Girit Suriye ..-e Ha~lstanda ver üzere ol<hığunu uı.ıuıetmıyonım._.,...-

şnrt n.ltinda z~r kabul ctmlyece .. \'C metli in çalışma gUnleri tesblt e .. ,. Rua ordularını kAğrt üzerinde J.mha dikleri z.aylatm cenıan •.870 ô1U, 
sayın arkadaşlar, ğiz.'' dilmiştir. Meclis salı ve cuma gUnlerl ettikten sonra karıııarmda dikllen Hi,184 yanılt, 28.•77 kayıp, 6.580 e. 
1910 ynı;mda Fransa.nm mağHlbly<.>. 1 çnlı';ıı.caktır. İkinci toplantı önUmU?. mukAvemeUn her zaman fazla 11Jdd1lt· slrden ibaret olduğunu söyledlkten 

tl ln'!ttizlcrt en mu,kuı varlyete uğ· Grev yapan bir feb-ika cleid .ı.lı gılnU yapılacaktır. u olduğunu bir tUrltı ke.buı ııdcmemck.. l!!Onra Birleşik krallığın bu topraklar 
r~tm~ bulunurken, TUrklycnln mU • A te, bir yana hare.koli yııpmağa. mı;,. dıı.kl harekAtta 29.176 ı.naan kaybetU. 

Rusya 
ngiltereden c.o.tnn ve :Il!\S\Ullyet wnclc·crıyıe tAkip S k eri ·iş a r U •K ta vaftak oımağı ve yahut kl§lll ı:eımcsı ğlnı. dominyonlann umu mı zıı.yintmm 

ctin :ı o!duğU ııtyuetln blr noktasma mllna8obetlle luı.rek~bn daha elver)f. a:ı. 25.9~ insan olarak tesblt edildi • 
halel [;clrnCdi ve Türkiye ittifak mu. a'~i a ·~ nrı r.la ll şnrttar içinde tekrar ba§lıyacağını ğinl lif.ve etml§tir. Finiandiya, Macaristan 
n'ıcdeslnc s:ıdo.ltatlnl nı;ılttan açığa Un <ı:e ıa 111.h U!ll ftrtınalarndan blldlrmeğt beklemektedir. BUyUk Britanyanm diğer harp sah.. 

ooyledi. Tilrld:,•e, dUnyaıı.ın en bUyük Vaşington, 1 (A.A.) -- Reis At 1 AJman unıumt karargAlıaım Na • neterlr.dPkl in.san zayiatı 70.000 dir. ve Romanyaya 
G~v. Ucrlnden b'rlnc l:nra gün dostu Ruzvelt, dört ay zarf =ıdn ilçi.ıncU hareıta yaı11 amıyor polyonun 1812 Rus .ıtefcrine 11.it olarak İngiltere bnhıiyeslnln kayıbı ~.O!lO H ·nı' 

~:hınu, o zaman bir kere daha i!'• defa ola'rak grev Y"llaD NC'v Jer- lisblrC', 1 (AA.) -- İngiliz ortaşark Alman gnzotelcrinde mevsuba.bs edil lılşldir. arp ilan etn1esı 
b t ctml..,'ttr. Aynı m!l<lııfaıı \"C masu· acy'dc Air Assocln• .. d Bend ,; tay- orduınrı umumt karargtınmm 81 ilk • mesl memnu olan radyo lle lmparatorluk hava. kuvvetleri 8.MO 

t umdelertno istin:ıt clmiye de· ynre fabrikasmııı asker kuvvetile t -,ı!Jı t olıt>I: yaptığı ne:;rlyat, Almım roUıetını ha. insan knybetmlşlir. • t d• 
v ec ~ lt olr,n hnrlcl ııiyascUmiz, işagil:ni emretmi7tfr. Halen gr" Tobruk oo15'1slndc kum fırtınaları ıekı'llm mU\"llkkatcn durdurulla.cıığ': --<>-- ıs e 1 
t bhUtlcr.ne BJ.d 1:.atl, Tllrk ml!-, ve 700 nmele i~tirfilt etmektedir. d~manın raııli;>etini sekteye uğrat .. fikrin:! nlıııtırmnğa matuf olduğu zan Odesayı alan rrt' 

m·i~,.. nmı vermektedir. :ai:~~~ ~;Aı:~k~n~yaıı; 

~
:~~~~Ankara Tadyosunun ıevim!r~~~ .. ~ tıı .. ııız kıtn.ıarı dll§mnn tıı.rnrından ç· d k" 1 ·ı· b ı ROm811 kıfaları dllcllğln.e göre Rusya. tngtıt.ered • 

,, • ... ıe § !zaç edllmel<sizln geni§ bir saha. da• ın c ı ngı ız te a arı Finl~iya., M&carlstan -.e ~ 

O Z G ~ ıı Unde harekeU-rinc devam etmekte- çağrılıyor ya ha~ ilb etmestnı lstem~t.ır. -:: 
~ ~ t.ir. Hudut ccph sinde yalnız kO§if Şaughny, l (A.A.) - İngiliz mıı. Bükreıte bir geçit resmi ncdHdlğine göre sOvyet b~o 
~ 1 Son~ıin pcmr cilnllnd~-ı Ulbaren l ~~ kola !a Uyct olmuştur. ı·amıarı Çlndc bulunan bUyUlt Brltar. yapacaklar kendisinin harp halinde bulunduı; 
3 ~~ Dllşm nın topçu atc~lne rağroen bU ya tebaalarını vo bllha6Sa kadmtnrla mıkr~ ı (A.A.) _ Odcsadan mı•. bu Qç memleketle büyük Bri~ 
~ ST . 'S !B a ~ t'in he12c0 re muvaff kiyetlc taar ·, çocuklaı·ı, Japonların idare ve mum VııflakiyeUo avdet eden Rumen kuv · 'sulh ballnl idame etme3int Sof'Yetıd 
~ ~ ruz <'d n lcc!!i! kollanlt)lZ zaylş.t ver• knbesl altındaki Çin topraklarmı terk vellerl, 8 ııonteıJı1llde Biilrreşte bOyUkl blrllği için aiyasl bir mahzur .~ 
" ..., ~ ıncden ycrlarbıc dönmtıolcrd!r. ! ctmc:c tekrıı.r davet etnıiftlr, ( blr CO!iit re.ınnl yape.caktır, J l ettiğini bildirmlftir. 



lhkeme 
lonlarında 

ki Erkeğ~ Dagak 
4tan Kadın?! 

~ 

dam Hermine, Karabetle 
ayiği aceba döğdü mü? 

k11lhacbey ııokağmda man evimize gelir ve ne gördU, ne 

~ Sıı.ı~:~~. Karabet de soıı !şitUyse gidip bUtUn mahalleliye ıı.n • 
•. ~ ~t, Beyazıt, Fa. • lntTr, bizi rezil, kepıız.c eder. 
~e cfvarmdakl semtlerde 1 Artık kendisini e\·c sokmnl< iste _ 

&n, ev \•e oda. buluna. meml,_;ıek, blze krz:mış, eög.u1, sayını,· 
btlfadej-i kurmu§ ve sc· I tır. Üst.elik kız karde§l Uc benim ve 

~ 1 •l'inln Ust katında ııyda oğlum Hayılcın Uzcrlnc atılıp iklmlzi 
':ilca. 0tııran Haygıınos admdaki de döğmtl§l~rdir. Oğlumun ı;açlarını 
ita l'tnağa karar vennl§tlr. ellerinden zor l<urtardım. Çocuğım 
~O§ hiç de öyle "ağzm'l lcpllJkıı saçları nah, böyle avuç ıı.vuç 
~ l al!,, cinsinden değil. havalara uçmuştur. 
~Utt konıcmn. kanunu var. Hemlne da.yanam:ıdı: 

,~! Şundan §Urc.ya adımı.. - !caruyor musunuz, bunlara. hll 
~ dl.ye ayak dlrem~, tıı.bi - kim lx'y, hiç iki balaban adanu benim 

Un hlmıı.ycslne aığmarak gibi maksum blr kadın di:sğcblllr? 
tır. - Sc:ı söyicdln, §imdi sus da, bir 

'learabct1n: §OY söyl!yecckaen, SOtıra söylenıln. 
• ~a kız karde,,lm Nazeni Karabet sen de\·am et! 

~ tıl.vallmm kocası l§e git· - Bu kadın, ;r.-:dl tane erkeği blle 
il ıı::~ !;ıkacaksm, yahııdda döğer. Değil, ki bizi. H:endlclnl koca. 
'tıı Tereccksl.n, k\ Juz kar • 8t bllcm zııpt~deınem\tlir. 
l'tıı tt!utu odanın klrıı.ııını vert'. Oğlu da babası gibi ifade verdikten :dakl yal:ınıarı !ayda sonra hA.'k!ro sordu: 
" · - D~mek sızı barıştırırs.."lk, 
~~ Karabet, Hayganoşu 1 

te ~ tızerc, ltendlslnc "· j 
, ~ Yapmağa. karnr vcrm\ıı 
~"!'ak da: 
~~ liermlneyi buma 

'1 Ilı. Benim evime gelemez. 
dt§ardıı. gi:lrsUn. Ç\lnkim 

lı!ç levmeorum. Çok deaıko
! Ci~ uydurmnsyou bir ve

' llın~tır. 
~ Olarak Hangano,, buna 

•e evvelki gQn kız kıı.rd~ 
\ ~ı gürmeğe geldiği 
, ~'anıet koprnul'tur. 

\~da. Karabet, ıuıncsi n 
bcl'abcr kapının öcnUde du. 
~ ltcrı:nıne yanlannf'\an ge • 

1'ttı Kara bete : 
~Oducu karm genem gel· 
~' Rermtne bunu duyunca 

ekten gerl kalmtıml§ ! 

maz mısınız .. 
İki taraf birden atıldı ve barıtım·_ 

yac::ı.klannı r;tsy:cdi. Buııun Uzcrlııe 

mahkeme, şnhiUerln çağrılnıa111 için 
muhakemeyi başka b.r gUnıı bırol;tı. 

I<arııbct ile Hayık ınııhkcmcdcn 
çıkar çıkmaz, Herınlne ile yeni blr 
lmvgnya tutll§mnmnk korhııslle ıı.~ 

le acele knçtılnr, ' 
Hermlne arknıanndıı.n muuıtter bir 

kumn.nd:ın ta"-rile gerdanını §l§irerek: 
- Bakınız. bir kadınclıın kaçooı·ıar. 

Bunlar erkektir'? ya benim koc!\m. 
sağ olsıı.ydı ne yapac:ıklnrdı? 

Ve etratındakllere dönerek: 
- Blr ırUn BllyUkadadııkl gu:lno • 

do. bt'nlm tçtn 12 kişiyi uöğmil§ ise 
hepslnln pestilin! 
söyleniyordu. 

çıl<!\rmıştır. diye 

ADL1VI': MUllADtR1 

U be.nim, )"Oksam ııer.. 

~ağzını )'Ummu§ gö..-.U.. ... -----------• 
c''U& gUrliltUye kız knrdeıı\ 1 
~~~ ve iki ltız kard~ Ka 
~ mnthl§ blr bomb:ır • 1 

~ llf. Derken Kambclln oğ. 
~llitnıış VO baba. oğul, kcn. 

Bir fırsat 

!Bic ~~1Jalda :!~laşa 
_,_, ------. .---, .,.-, --

! ş adamının işi zor- f 

lukları yenmektir i 
G IDECEGIMIZ yer ilerisidir. Zor - - Bakalım bugün yenmem lazım. 1 

luklarla beraber ve aynı derece- gelecek hangi müfkiUlerle kar!ılct§aca -
de keffedilmiş kuvvetlerden de istifade 
etmeliyiz. 

· Mazi ulmü~, on dokuzuncu asrın ölmüş 
neslini bırakarak, kendi yirminci asır ne•
limizlc temas etmeliyiz. 

Cesur ve akıllı bir if adamıysanız, her 
&abalı yazıhanenizin veya iıtinizin basına . ~ 

geçtiğiniz zaman §Öyle söylemelisiniz: 

ğım. 

l§ adamının İJi buclıır. 
lı adamı, bıı İ§İ baıarmak için . .· . 

ışının 

btqındadır. .. . 

lı adamı, zorlukları yenmeye memur 

bir İnsandır, çünkü hayatını zorlukları 

yenmekle kazanmaktadır . 

Tarihin en meşum hanedanı 
anacağı bir sülale olarak 

SA--\.'FA - 1 

- On dokuz ya.şınday.lmu. çelainL 

ğtm romüın.. Çolc ~ mtytm!" 
- llnyU'_ OOrdUğüme güro yala& 

811.Çlantın yerini değiştlrmiı; o lmıila-

gün muhakkak ki haklarını istiyccelı:: 
ve ofmdiyc kııdıır dıılına reddedilmlt 
olan hUrriyet hnkkını kazanacaktır. 

Yukal"daki hAd~cler uydurulm1Jf hl.. 
kO.yeıer değildir. Habıtburg an~ 
hayatında yerctm!ş bakfld ~ • 
dandır •• 

KüçUk Ensinin hayatına. a.it biı9* 
Takalar vurdrr. :l;rto btr diğer "8.ka: 

30 klı.Dunusanl 1889 scneaı aqım. 

her tarafı afyahlar glymt, ~ 
Uzun mUddet Avwıturyo.. Macarl.$- Scmeringin de Avusturya tarlhlnde m n hemen &yııı Yl&§taydıl&r., Her iki. tarafından çevr:Dml§ bir vagon, lbC1tlııl 

tan imparatorluğuna ho.klın o MI- lzl, Mayerl!.ng kurbanının hayatı.! sJ de ıssı ııencslııde evlenmi§lerdi. Ar_ pencerelerinde matem iş&reU olan •. 
Ha.bsburg- aül~l hı~bır zaman~o.lt" le bir rabıtası vardrr.. ı cak Gıyomıın bir sene .onra 1882 dil zun mumlar yakılm~ olan ev1erln • 
kiyle saadete eri;,imcm~ bu sUIAleyc Meyerllng faciumd&n bir ııene ev. bir oğlu olmu~, Frederik Giyom iaı:ni· nUndeıı geçerek Ot'btırgun öntlnde dm".. 
mensup olan birçok klmreıer son bir vcl Scmering~ bir av partisi e.masın n! almı§tı .. Yakında İkinci bir otlu DlU§lu. 
aııır :r.arfında daima feci bir o.klbcte da. Rudoltun bUyUk babası A~idük da dOnyayıı. gelecekti. Bu QOCtık da Yukv,ma, prensin daireaine ata: 
duçnr olı:n~Jardır. Hudolt birdenbire hllkUmdann llzerl· Etiel lı'rederikdir. bir tabut Çlktln,oor.lar; yukarda•* 

~n~ıdıı. Ycrcceğinıl~ tılr lisk bunu n:: ate~ etmiş, bUkUmdar bu hUcum • Arbk H.udolf ailesin.in t~ıneli oUna.. hnreketaiz. bir ltadm, al~ ,._ 
t d k :tanl .bil tabutu k&r§ılıyordu. çok güzel lsba c ece tir. dan bir mucize el!(!r! olııralt kurtul • sı zamanı b'elmi~U. l§te bunun .!Çin 

Habsbur.; 3.ileelntn aon kurb:ını muııtu. bir oğlu olmasmr S.'l.bm!ızhkla bekli _ Du tabutun içinde ArııidUk Rudıol 
Hudolftu. :Mnycrilng !aciıu;ı l:allra • 1 Mayerl1ng taclam UstUnden ~ili Bl'. yordu. !un ııcvg'fllıılnln kollan arasından a • 
mıınınrn torunu olıın bu zat bu feci ı neden faz.la bir zaman gcçmlş bul~ Kapı açıldı, Bombol görUndU. Göz. lmmq olan kanlı vUcudu ?ardı. 
nklbcte duçal' olmuı;, rekor uğruna b!I- nurken, ikinci P.udoıt, ailesinin C81ri leriııde hakikat okunuyordu ..• Bem • O Z."tman Er?.st altı yaşmda.ydt. .Bıa.. 
) atını feda ctm~U. o'duğu şea.mete kurban gtclerek ma _ beyaz olmu:; dudaklan titreoı.. tlm!l. baısı onu hiçbir zam~ ao-remtım1§tt. 

RudolC şot'örlllk ve ben:r.lnenık ynp_ ırım feci ructbetc dnı;ar olmuPJtur. .s!z bir h:ılde: j ÇilnkU Berllnde htiJdlmdar olan prens 
ma'ktnydL _ Bir kızınız oldu .. dedi. MI~ erkek çocuklar dtlnyaya geth1 • 

to >:.A}'ANI TEESStJR Blıt J>"'l .. 1 Bu genç .Avusturya lmpnra ru, ... '"' •• Ve Fillp Koburgun kolunu mkaralc yordu. 
Erurl kız doğmuıı olmıumım snıem. 

nl yemişti.. 
Fransuvıı • Joze! ve kraliçe Ell&a\Je • 1 53 scneııl.ndcyiz .• İki senelik kA\'. ııllw etti: 

tin son varisiydi. gnh, r;ilrültü!U, acı bir evlJllk rmyatm - Ah, artık Almanları topa tutmak 
Fakat onu Mayerling :!aclaın kal - dan sonra Fransuva Jozefın o~lu Ar. mUmkUn olur .• 

ramanı Arşidllk - Ru<lolfun tonuıu o • §ldilk ~dolf bir oğlunun dllnynyu ı;el Krallç•' Elluıbet b1r arzu ge.terlyor 
]arak tnrlf etmek hepsinden ltolay • meBinl lstlY.Or,. t.hı: 

dır. Knrısı, Belçika kralı ikincl Lcopoı· - Rudl çocuğa brninı ismimi nr!r. 
~fal{lm olduı'tu üzere A11idük Ru • dün kızı Ste!anl doğurnınk Uzeredlr. sen memnun oturum. 

dolt', ı.ıayerlingdeki av pıwiyonunda, Salonda doktorl:lr ilo birlikte i?.dh-açta v~ Mnra Budape~tenin tatlı haya.]. 
ölUın halinde bite gllu11if;-ln\ kıı.yool· lılç de mc!!Ut olmıyan Arşldil~esin btl- Jcrlne dnlaTak llft\~ etti: 
meınlf olan :Marl Vetneran.m yanında yUk hemılreııt Lulz ae vardır.. Fakat benim bmtm mııearcadtr. 
ölU olarak bulunmuştu. Franıruva. Jo- Lu1:ı:, Prena Fillp d~ Koburg ile ev. En :ı:lynde ıtevdll!lm lııim Erıııelııet.. 
zef bu bUyUk a§lcm kurbanı olo.n RU..j lldlr. BUlUn hayatı kurt avmda ve 1-Jrzobet kı&'lltıldıfı zamaa Ernıf 

Hiç gWmlyen, altı y~mdaki bac _. 
rarengl& anınıtt kız, her neyi anı~ 
tı. Daha •oıo:ra da muhakkak k1 ~ 
da geçen bu feci gecmıtn bUtUn tde:r. 
rtlatmı da öğrcnecekll . 

l<'Uia gecesi imparatorun ?ezirl 
mnhswıu Mra.ya gidlp geliPken -bir 
yandan d& AıFdllk Rudoıtun ım.ıı 

yOzOntln Dl1ll&jt 71Lpıll)'Ordu. 

• • • doltun 1smlni ®vam ettirmek arzu - bnrlnrdıı geçen bu adam Lulze &'\adet oluyordu. 

sunu gösterml~tl. tenıın etmemektedir. ı Haooburg • l.orcnlerden bir htıkthn. HABSBURGLARIN PT.-01 AKlBJl:'l'f 

Rudol! ainemada bUyUk babasmm Hasta odasına yakm diğer bir oda.. ı.!ar çalml'.§ olan Ensi Yavtl§ yanı.o .Fraı:ısuva 309flt ,.. Ellzabctin ... 
hayn.tmı canlandırdıklarmı gordU. Ta dıı. Rudoıt beklemektedir. Verıı.ııet hır-! bU)1lyordu .• Fakat onun hayal! gamlı atndek.1 ted mnmıer fUlll&rdır: 
rihı ya.nlf!:I anıat:a.nıa.r, ~U seneden son &tyle sinirleri gerilmiş bir \-a::iyclle • ve meşumdu. 

lmpanı.tonm karde;ıl olan Jıle1ı:ı!ılh 
ra en esrarengiz lSllln1ln hayatı üze • d.lr. Manmaflh, blr oğlu dilnynyn. gele_ KUçtlk bir hayli bllyümU•tU •• yaza_ 

" krıı.lı :V..aks1mllyım. 1861 aenemnde br 
rinde duranlar Ue m\loa.deıe edebilir. ock, bUtUn f ter vr.Juna. '"reccktir. Bu nUn manası bUyUk annestnl andın • 1 J - ~· ıuna dtznm~ mpara.tonın ~ 

\~& güre, lkl Jcız lmr-1 
~ Yemlo, Hermlncnln ve 
~ ldcllıı.sma göre lac, ba
~l~i döğmUştlir. 

Kiitüphanderle, 
Tarihçilerin dikllatine: 

88.ndıklanncıaıı çıknıftnuı bir tını. 
de, hlc lnıi..lıuıı:ına~ ı 5 mllkt'na. 
mel clltll ırnslklopullya Urltnnll.a 

nt"şrlyatrnıtnıı 

dl.. Fakat o ancak hatıra.mu mUda.. ıurada I<,illp dö Koburgla "öyle l<onu:ı yordu .. SükCltt, fakat A.§ık b!r tlp., Otı.. Te Makmmfiycnln .lmrDıI Şarlot dıt. 
1 faa. ile lktlfa ettl ve Ml!'t\l. m!lkladır: da dalma hayallerle uğr&f8D, da\gm aynı senede çtldmnqıtı. Eliz&bettn r.· 
l Rudol! VJyanada faldr bir hayat - Bu çoçuğu serbest, hür bl.r preuıı !ıir hal vardı.. lenl ikln<:i Luol, Ştenberg ~ 

~li.bct ile Hayılt, Herml • 
\~ lzıo de kcnılllcrindcn lr:tr 

Ctydıla.r. 

~Uı Ct'za hlil imi Ml\nlm: 
1 

t1 iniz de kav~dan sonnı 
dl:p §ika.yet ebnlşslnlz. E\". 
lı &itti! diye 80rdo. 

•e Karabet lk\.11 birden l 
tltJ:nİ§lm T 

,~ learabeL Bayan 9Cl1 sruıt 1 
~te gitUn? 
\ hek \•ardı ne T .. 

~.~ g\tt1n Karabet? 

h'"' ~. 
~ lıı'b!Lt ec.'lerısinT 

) llı.ı? ben gitml§9em komi. 
ltı_.;tıı. Biraz eonrıı. geldi. O· 

~ ht?'ttot suçu bastırmak 
l ~ karakolıı gltmıa ama, 
~ 11 meydana çıka.racağtz 

)., ~~bayan, ııcn bu baba ile 

"' Yediğin 1çbı da vacııım? 
~e:-Yak değil reis bey, Us.. 
~ de yedim. 
)~ ~e dednerr ' 
~ llı.eae söylenir? • 

\ tııaııkemede her şey söyle. 

~. 
\ı.~l~tr. Fakat nlb!lyct 
~ ~ ~lertnı birer birer aay. 
~~ v"'lldan ııonra KarnbcU 

\ tı. l{arabcl akm lddladay· 

lı~ 
~lı'lt'tııtnc yoktur htüdm bey, 
~ 1& ablaeını evden Çlkar 

>!)~· °r'o'kaam kadınm hiç 
~tıt? tur. li~r zams.n da aylığı 

' ll'aJı:at bu kadın her u.. 

~ ltc.ciını aranıyor 
bı,. ev için klmfıeelz blr 

~"' aranıyor. Jstlyoılf'I. 
'~d inde vn.ı.ıt m 

Y' '14-bmına ınllracaAt. 

T cnew Historian11, 
Hıstor." Ol Tlıe 

World 

.\dındllkl tArlh kllruyatı 200 lira. 

ra satılıktır. bti)tnJer ı-azete.. 
mlı:de F, (). rcD.71ne ~ktiıpla 

mümcaat edPbUlrlcr. 

- Beybaba.ruz bana. 1bir kitap 
vaıı.detmişti. Fakat bir türlü ·ge. 
tirmek kısmet olmadı. Ne zaman 
sorsam "Unuttıun" demdi. Bu. 
gün istasyon civarında rastla
),nc.a. te!Rşlı telaşlı yilıiidüğünli 
gördüm. Telişınm sebebini SOC· 
dum Bana: "Kızrm biraz rahat. 
srz -~faama!ih ehemmiyetli bir 
şey. değil. Asabı bozulmuş!" 
dedi. Ben de asabiyeci olduğum 
için sizi görmek istedim. Geldim. 

- Ço!t teşekkür ederim, dok
tor bey! Babam yanlış teşhis et. 
merniş. Asabını çok 'b<rzuk .. 

- Mesel~ neniz var? N'e gıöi 
rahatsızlıklar hissediyorsunuz? 
~na ilk önce çok hoşlandıi:rmız 
ve hiç h°'?lanmadığmn şeyleri 
söyler misiniz? 

Doktor Sedat çok kurnaz bir 

· eürllyor, ma.ifGtJ.nl gUQiükle temin e • oınral~ yc.ttştirc~ğim, Ona altı ytlz - Söyle balmyım Erzsı, nele!" kuru l886 da boğuhnuştıı,. Oğull&n Rııdolt 
dlyordıı. Ailesinden kalan :mlrn.s rcs· senelik et1lcelin deh§etinl hlım.,ttlre - yorsun?. 18811 dıı. Mayerlfngte aın olarak buhm 

mi d&lreler halinde kulluuııyor.Rudol! Cl'ğim. nn etiket bl:.?i öldürmektP.dir. Kilçttk Eı-z,,i :ne bUyUk b&'bUmdan muştn. Yeğenleri Jan SalTator o(ort!)) 

da §Oförlük "m ben:r.lnclllk yapar!lk O benim intikamımı alACak.. bir tebessüm, ne de b:ılıe.amdan bir 1891 de kaybolmu~tu. Eliumet:iıı bem 

hayatını tmnln ediyordu. Bu sırnlarda hUkümdar kcnd!ıılnl mob.<ıb~t ni3:ınest görmeml§U. Arwt. ,,um 1898 de Cenevrede katledi!mt§. 
Fakat bu kad:ır baı!tt bir haya.t çağınnqı \'e yeni maceralarmıı. ait bir dUk Rudolf müstakbel bir prens de>. tl •• Kralın yeğeni Franııuva Fen:lbıcıt 

silrınefrine m:f;meıı Rudolf &ilestnın O.. pollıt raporunu okumuv, ı10nra alaylı ğurmadığı Jçin hem karu;ma. hem c:'lc 191' te Sarajevoda ka.Uedllmi§ti. 
zerine çökmllJ olan r;eamdt~ kurtu. bir tnrzda §Unl&n ıııöyleml§Ur: dUnyaya gelen bu gUnaruın: ÇOCUğa 

lamadt, o da :leci bir oektıde 15IdU.. - Sen cğicnirken, yeğenin kendi • k11:gmdı.. Çocuk yalnn:ca bUytik ruı. 
Bir moto~klet ka.r.aınndn. Rudo! mo- 8lııe dU;en \•nzllclerl, aile reistlğln~ nesinin !5Cfk:ıtıyle iktifn ediyor Ye 81.l. 

tosiklct l'rl\rat rekorunu kırmok için b:ıfarıyor. . l suyordu. 

!mparatorun oğlunun tonnm Racııat 
da bir motosfklet Jramaı nebi_. '"' 
aynı :leci akıbete uğramış w: cteweyl 
tınmunlamt,tJ. 

Semerinze giden yolda bir antNınmıı.n Me\'Ztlubahs olu mUstnkbel ikinci Çocuk hnklundıı blr g1ln kTaHı:e Şurası muluı.k.kak ki, H&b:ııbwetM" 
hanedanı taı1hfn me§lml bir henectanr 

bir olarak ftnılrp gidecektir. 

yaparken ke.pa.klanmş v~ hayatlı. gar- Glyomdu. Ellzabet şu fikri yUrtltti.1: 
!erin! kapamı,.cnı. lklncl imparatorluğun iki nrl.s! ht'. - Bu çocuk beni korlrutuyor .• 

hekfındi; bu iki sualle adet.'1 
- Sıniyane bir tabirle - bam 
telline ba.smıştr. Fazla düşfinmc
den şu cevabı verdim: 

- Hiç hoşlanmadığım şeyler: 
Gürültü, dedikodulu konuşmalar. 
BWlla.r a5'1.bmu cleh§Ctli bozuyor. 
Çok b(l§landığmı şeye gelince, 
bunu bir tek kelüne ile iza:h ede· 
bilirim: SükUnet •• 

Doktor Sedat, sağ eliyle, alnı. 
na dökülen uzım dağınık beyaz 
sa.çlanru topladı: 

- Çek güzel_, Çok ~ı .. ~ 
saht bozuk olan biltün bastala. 
rım süktlnetten hoşlamrlv. ,Fa
kat siz o hastalarımdan <ieğilsi
niz! Fa.zla sessizlik sizin -sinir}(-. 
rin:izi büsbütün bozar snıuyonım. 
Mesela hafif salon m~)de gü.. 

7.el bir aile toplantISt sizi sıkar 
mı? 

- Bilakis .• Buna çoktant>eri 
h:ısrct. ç.ekiyorum. Falrn.t. nere. 
d{' öyle aile toplantılan .. ? ! 

Bu sır.;;ı,da babal!ll: 
- Bana bir dakika müsaade et, 

doktorcuğum! Köşke gireyim de 
bizim hanmıa geldiğimizi haber 
vereyim, 

. Diyerek yanmmxlan aynMı. 
Doktor Sedat - yalıuz ka. 

Iınca - hQ.yretini gizleyemedi: 
- Tuhaf ~y! dedi - siz, böy. 

le giU.el hir muhitte oturduğunuz 
halde böyle aile eğlentileri ya. 
pamaz mısınız? 

- Hayrr .. Yapsak da. bu tDp
lantılı:.ırdan 7.evk alacağırm tnn• 
muyorum. 

- Yok canını Bu kadar bed.. 
bin olmayınız: Böyle eğlentilerin 
insanın ahvali ruhiyesini gole ça. 
buk de~iştirdW ve asap üzerin. 
de müsbet neticeler verdiği fen. 
nen sabit olmuştur. Eğer ibey b._ 
hanız bu noktayı ihmal ediyorsa, 
kablthat sizde değil, kendisinde. 
dir. 

Doktor Sedat göz kapaklanmı 
ravaşça açıp muayene etti: 

- A:h, <:Ok iyisiniz .. Bir şeyi. 
niz-y.ok., Sadece ibir sinir. 

Ve birden ayağa kalkarak: 
- Z\.ıfü.saade ederseniz, gekni~. 

] .. b" k 1 rnn sızı ır ere de ben dinleye. ı 

~m. 1 
· - Hay haY .. Dinleyiniz. ook. 
tor bev! 

Doktor Sedat GUçlU omuzlan. ı 
ma kulağmr koydu .• Dinlemeğe 1 
başladı: 

- Öksürünüz Nef~ almrz 
Bir daha ölcsürihiüz ·· 
Kulağym büyftk bi~· itina i~ ar

kamdan gemimi . 
Babam tıenUz k~k-tcn dönme 

mişti. ~J • 

Babamrn annemle beraber ge
leceğini ta!bmin ediyonlum. 

Tahminimde yanılm~ıın.. a;.. 
raz sonra onlan uzaktan gör_ 
düm. Birdenbire kalbim çarpma.. 
ğa ~ladr. 

Doktor Sedat bu srrada göğsü. 
müa;>mıe ediyordu: 

- Tuhaf şey! dedi - kal biniz 
neden im kadar sidoetli ~rpı.. 
yor .. ? 

Paranın kokusu 
Bir işe giri~işlerdi. Aralan

na giren ortağın koyduğu ser
maye çoktu. Fakat bu adam hak. 
kında biraz şüpheleri vardı. Onu 
aralnnna kabul edip ctmemeği 

dil§UnUyorlardı. 

İçlerinden biri: 
- Kabul edelim, dedi. Para. 

nın kokusu yoktur. 
Bir diğeri: 
- Vardır! dedi. lyi kokar-

19fil 
Annemi göriince fena halde 

sinirlenmiştim. Fakat beyaz 
saçlr genç doktora bunun seıbe. 
bi nasıl söyliyebilirdim? 

- Ara sıra böyle şiddetli bir 
yürek çarpıntım geliyor, doktor 
bey! 

Şapkacıya giMiler. Kansı &fı. 
zel bir §apka beğendi. Şapkacı 
da. ısrar etti: 

Dedim ve doktor !başım ~ 
me koyduğu zaman, bir ıtümtie 
ta~ gibi başını söyleyen beyaz 
saçlann'1. dikkatle bakbm, 

( Det>tımı VM') 

- Yeni modeldir, dedi. 19f1. 
Kansı kocasına döndü: 
- Bunu alahm. 1941 imi§. 
Kocası biraz durdn: 
- 1000 kur.uşa. '?erirse alırı.,. 



c~vıren: MUZAFFER F..SEN 

yır, mektubu sald.amamı"tı. ~ahkikata giri§tiğini izah et
P o~nler delihanlrya t~ekkür ti. Müfottiı} telgrafında genç j 
eLtı ve telefonu k\1.padı. kızın bir müddet Şampvalde 

Müf e'~~iş müm~? olduğu 
1 
oturduğunu sandığını ya~ık 

kadar surat)c Edıtın :nektu. tan 5onra mis Seıuburinin 
BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP,' ROMA TizM> ! 

Demekki Edit Sensburi 21 bunda isıni geçen ''sevgili 1 ·ııA d · l k NEVftAUt. KlruKLIK VE S8TON AG·ilLARIHIZt DERH~L t<ESEH ) 
d H 

, , • .. b vı asın a pamıyner o ara 
1' 1'kte•rı"nd·" 1'unusa gı·tme'· ma am eı.Jier•e muna.se e. , 1 l b 1 d ... 

' -ı ...... r.. · · l · t 1• • • • .ıu unup u u ma ıgım sGrU-
ten "·azeeçmiş ve bunu note· tc g1rı!me i ıs ecu, cunun ıçm d 

l ..ı b l ' ı~ ı· yor u. re hahe• vennişti. Hatta bu taı;aını u mn az m ge !yor- , 
kararını doktora bildirmek CW.. Katlımn ismi, katledilen ' Müfett:İf telgrafma erteM 

İcabında giinde 3 ka~ alınabilir. Her verde oul1u kutulan tsral'1a iste"'inİf 
... . . . .. .. ... .. 

zahme'Linde noterden rica et. genç kızın kesesinde !xdu - 1 gün saat sekizde cevap aldı: . 1 1 ki 
mişti. r~ış için ismini verme. nan paralar ~:ıtır~ he~ !er • \ Mis Senshuri ton yıHar~a bir~'. ~~ Ç z 
Je:l ho.la.smm ,.m ~.ı;mı kira den evvel ~svıçi·~yı ge~.i;ır~r: 

1 

çok defalar, uzun muddet I ~J ~· 
ıamak niyetindeydi· du. o. v.akıt polı~ ımu.et.tışı kaımnk şartile, bu villada 1 ~ rsa ratbanesl a. çe "'iP 

Hi.-_ .. tçi k .. \clın odaya gi. An Gıs.burnun ~~a~~~~a .. ım- 1 Pansiyoner olarak ya!am~. ı EN so&• ru~K·ıKA ~ . o~ 
rerek lia!ida isimli bir deli. zası:z lın· tablo gordug_ım~ h~ 

1 
ViUadan son ayrd~ı 1 4iİK- 1 f\1 UM ~~ Her pazar saat 1 4ten 18 e kada~ kıymeth ~tif. 

kanlının kendisiyle konu~· tırladı. Bu tnblc~un ç:zgılen teşı·indi. Bu aynlıştan sonra ! Küçük illuılar kupomı il kar bay ve bayanlardan müteşek~ıl (saz heY i ~ 
mak i::ted;ğini haber verdi. Lnyngm portresındeki çizgi• d r. • eblP kı d ı (Bu ln.ıponA llkl~ gıınıterlleook ~ dinlemek fırsatım kacırmaymız. I .. ıraathnneıı'\ 
Mur cWş no!cı in evinden çık 1-Jri he.'"1rbtıyordu· Eğer mü- ı m1~7n .. ~m "~u- _ -r~'~l~ılÇb. ~-~n ı~ DrDma vo 11 ,orm~ ııt.uııın En Son 1 ~ kisiz ve nezih aileler~n salonudur. Tel: 22~~ ~, 

f · b d'' .. · d 1 ı ıl&t~rın tarın ı ır Kıi:lrt ""'° "' :.. ,.. ,.. "' ,., "" "' ,.. "" "" ""' ,.. "" ,.., ,.. "' ,.,,.._~~ ~ td·taa sonra hir p-0lisle Aks. etttş u uıuncesın e yanı . -'$ • • nakHmda pM1M1r7. neeredllooı>.ktlr. l"N. " "" """ "" ... "" "" ~ ""' .,. ""' ., ,.,. ,.,. ""' ... "" """ ., ;.a.,;~•' 

h 1 · l A • 1 · · A d d k' t almış, ondan sonra hıçbır ha• 1oıuııe teklifi J:"önıleren olruyuenlıı.l'Dl ~ ı;ı!l ohm ca tı ;:ai:ı >ını aratmış - mı yorsa nın o asın a ı e· b l B I L 181.'Al'ıo'BUL at..tJU1• • 
tı. lefond~ Editin kaleminden I er a nmamı!;tı. u ;:art on. ruaiu'"uz Imlmak ho::-e sarih ajrC61eııt- yaman tyt blleD btt genç, heriıangi 1 i ~ ~ 

Delikı-.nlıyı karşısında gö- cıkmaydı, bu tablo bu tak - dradan yazılmıştı, genç kız ııı b0dtmıekn1 lhmı.~ • b1r mueaeaede çe.1şntılr !Btemektedir. I ~~lU} ş E f1 t • 

~ • Blr m!ltealıhlt ya.nmda doeya 1§. E JJ rijr germez müfettiı:. söze dircle iki genç kız arasında 15 gün içinde Tunm;a gide- ı Evlenme teklıll•rı <~> remruıe nıüroeıuıt. il ııı r • ı: A ı ı;.•' 
başladı: bir münac;ebet bulunduğunu ceğini söylüyordu. Genç kız •Boy ı.M, kilo 60• Y~ sı, esmer, 1eı:2nde çaışnak '17.ere olnır ynzar bir 1 l r E P ; .. •ı 

- ızaen ır §CY Öğren • gostermış O uyor U. ır yaz 1 gumın MD e mu nJCKi1.,1i; e ~ 120 lira mıuışlı, aerbMt IDN,, beyazı a.raıımaktadır. Tahtakale cad. mn tl' OUnd~: 1"tjl S . ~ b' .. . l d B" .. .. bi . d h ' -'--'- t k 1 yQksıek tahsl.111, hartcı kaZancmdan . oıv.~1 ~ .st 
mek istiyorum. Mis Sensbu- manzarası ... An lsviçredeıı ra.r paruıi~ona u{;nyacaimı lek ~b1 btr bay, 20 ne 2!'i ~rmda d.a8tDde M&ııeoe hanında 4 ~mars.ya Türk Tiyatro Tarlbt ~ 
ri son olarak pa\ronunun ya dön .. rken Brük~ei<len geçmiş bir hnftn., üç ay veya altı ay 1 160 ntL 160 boyunda, tahsilli, kumral mnracsat. Ak,nıxı , Jt 
zıhanesinc ne vakit geldi? ti. Evet, bütün bu hadiseJer kalaca""ınr ilave ~diyorcu. veya. sa~m. cJddl bir rule km ile ev. • :mt yazım güzel. lise mC%Unu bir HA'rf LET f. 5 oer 

Gününü kati olarak bilmi• b" ·ı · · b ~• b'I' d " lenmek istcmelt.tedlr. •(Ciddi ve ı;amt· genç, tUccar, mtıtco.lıbit, mühendlıı ve 
ırı Hnne agıaua ı ıyor u. mt) __ _, __ m"---• bilQmum hwıual mUessosclerde bUtUn SON UAFl'" 

Y 1 tr Bu tafsilat üzerine miifet • ~ '"-yorum. anız pa onwnun Müfcl'Lİf evvelce de Cenevre. . • gUıı ça.ıxpak Uzue lf ara.maktadır. ---o---. Jt 
haJına gelen kazadan ıbir ve.. de An hakkında bir şeyler tif İsviçreli kadınla telefonla lf ve tfÇI arıyanlar: Ayd& uga.ı1 a&S Ura ne çalı:ıabWr. lstihlal r.odctesır. 
ya iki gün evvel olduğundan öğrenmeğe calışmıib. fakat görü,tü ve mis Editin bisik. * YUkook tktıaat Te Ticaret Yek· (S.U.A. )remzine mt\racaa.t. KOMEDi r.ısMI 
emin;m. Sabahley;n geldi ve bütün gayre\leri boşa gitmiş le'ie binip binmediğini sor • tebtnin birinci SIDıtrnd:ıyım. Tahsil~ • Allevt vaziyeti doilı.yDılle :fakın • 

P:ı.tronla uzun uzadıya ko - s· d' k ı . ı· ı J.1_ devnm edebilmem için b1r iş nnyo • ~devam edemlyen bir Uıı!versite .. 
ti. _ ım ı te rar svıçre po ı. d'1. Genç kız bisi1\.te\e çok rum. Çok ehven ~r 1lcretıe ve derıs ıı ~. ~ aramaktadır. Her Ulrlll ya.. 

n~tu · aine müracaat ederek ma- ı• biniyor, boyalannı ve pale • -.auıan barlolnde tatU gbleı1nde zı iPi yapar, ders ,....bilir. (Or • 

Pointer delikanlıya bir dam Huebler baklanda analu tini de beraber götürüyordu. çabşabfllrlm. Istlycnlerin CY.T. 12) bazı) rcmzme mllracwı.t_ 
yaprah cıgarası ikram ede • mat istedi. Az sonra istediği· M d H ebl . c· remzine mektupla müracaat etmele. • L!ııe olgunluk lmt!banmı vcrmtıı 
rek sordu: · .. - d · M ' H b a am u er mıs ıs • ri. bir genç, dtl!re ve mUCBl9CS<llerde ~ -

nı ogren ı. aaam uc • . . . k . . ~ istemektedir. Sirkeci Hıı.ıep o. 
- Bana nıis Senshurinin ler Şampval cıvarında bir vil b~m ısmınde. bır ı~n Edıti • Orta 2 dm ~J6 yncnıda tc.11 aahlb11rfan eliyle Ada.Dalı Ahmet 

simasını ve kıyafetini tarife. l d ·ııA d gormele gelm~ oldugunu ha ldmsetılz b1r genç Ou=u~· onra tıU a a oturuyor ve Vl asın a - • m12esse3Cde 1tı aramatr..İl.i:ltr. Haberde ~una mtıracaat. 
debilir misiniz? pansiyoner olarak kiracılar tırlıyor muydu? (T.R.) reınruıe mDraeaıı.tla.rı. • E3k1 ve yeni harfleri bilen, sert 

- 26, 27 ya~ında bir genç kabul ediyordu,kendisi tanın Bu suale derhal cevap Vf!!" • I.J.senln 9 .unc".1 suu!ma devam c.. da.kt:tlo kullanan bir bayıı.nn !htiyo.ç 
kız. Kumral çehreli, üzerin. b · d d l k 1 dP.a bir geDç, ö~den wmra. sıı.:ı.t 1,80 vardır. Eminö:ın meydn.m Zahire ener 

mış ır reuam an u a - rilemedi, müfettiş bu sessiz- • 
80

,._ ... No. 22 de mut-ft"-"'t Mehmet de açık yeşil bir elbise var " don 6 ya kadar huSCtst veyn resrnı bir ......... ............. 

B .• ı~m;:~ı.m::::: ~ 
bilen olr bayan, ıyj ~M t' 

6 yaşmdıın vukar. to·u~ • 
ders verebillr nk~;ı~ ı;ir 
ia.Dında orta ı,ıerI.nc cıe ~~ 
mektedlr. ( IDbar l!l) rl'" 

caat. (. d S l · .. .. .. ı·· h b" mıştı· likten kadının bu iS?İ:ıi hatır.. mn~~eıt1:de •"•lı•nınk UıtemektediT. Uwrı•nn mUraca.ıı.t. 
ı. a an gorunuş u O! ır p · d H bl ~" " .,.,-omter ma am ue ere ' lar gibi olduğunu ve kızıyla (Me~~ 86) remr.inc mBra~t. • Lisenin birinci mıufma devam t'• • so yaşında. ı;alıcıuın. 

11 kızcağız. •un bir telgraf gönderdi: konustuğunu sezdi. Eıvet bu • \'Uk;ek ıittlliııt ve t!Daret n rokt,. dell bir genç, aab!llıt.an ?Sğlt'yo kadar be.y, husuııt veya. resmi ı1I r 
- Patronla konuşr. ıları M' 5 b · · 21 "lk"~ · • . . d- b" l ' b!n!n llttnct ııutltmda f>kuyM. m\Nı&.. tılr ı, aramaktadır. (K. l) remzine '"e kalotlfer·•U!k ar"r..ın~tn ~ . ıa ens urının t ... .,._şrın ısım c ır genç az geçen a• " - .. 

sakin m~ydi? den beri l·aybolduğunl, ak • ğustos ayzmn !On günlerinde ~O,•Q!n Mhlyac ""' rrı::.ı•!-"'Eny& iyi bt. rntırncaat. alımette "c:mevt ıu.r ı nd" 
- Çok sakin,, hatta genç b ka • 1 b len bir ıı;enç, lıerb:ı.ngl bir nıtless"Sede • Ticaret llscsinl.n acın amı!mda, mu Rüacyı.n eıtylc (K ~tz re> 

kız gittikten sonra patron ra a ve t.r aa~.ıı.nnın un- villaya gelmi!, Editle bir sa- cigt ... den P.07\ra ~alıgmalt l.Btl!mektedır. h&S'!bcye, dnlrtnoya ve ticart bDgLo • Ticaret llırenn!n •o::ı ~ 
d.an endiıte ettikleri:-ıi ve bu j hah yemegw1• yemı·§a..:. {B. 16 ı re-...:.-e mUracs.nt. ,. tere a"lna bir gene hergUn saat 14 ir ., sete memnun görünüyordu. ~ "' &.L,\I.... :; ya~ında b ~enı;. mu ., l)!t 
sebeble genç kız hakkında (Deı.'<Jımt var) • Sert de.lttiıo ynz.•.n eski ve ,-enı Uın 19 a kadar fıı aram:ıkt:adxr. (J.El rat hesap ve daktilo tyl tı 

-Ala· Gene kızda ısbrab~ ed . -o - "İl'l"-.-.-.....,.,.. ..... __ ..,. .............. ...,..., .. .,... ................ ..., ............................ ~ ......................................... 11!-.., ........................ .., ......... ...,:arctban eveya~r ~ 
1 

h bi: ~ r ·c var mıydı? ~ 1 ' oir tıcretıı: Ç6Jişmat \! ı. 
- Bana kalırsa biraz dnl. ' ... ' ' o 8 AN 1 N G o" R D U" l E 1 Tomas Harvdy'dan hikil.ye'er: (H.D. 82) reı:.ıızinc wı:.rs~,rj fi 

d-- du:ma höyledir. Sanırım <ası olmıyan yent ve e!'l' 
g;r~ı. :· : ü

1
L kimbilir, belki 1 t l~(Qljf: 1 iLHAN TANAR • 2918.fmda ~k!U', ~·~1 \( 

_ ............. "D bir genç ber ne J 1 ·r'!S 
ki p;:ı~rona bir seyden -sikayct . ~ ı . • • . . • (Dılıılw mu>ha<lan det am) tifade etmeniz siııe yaluşm.a.yor. mış !Vhi hareketsiz durdu. Dü- tcrkedip köyüne de kaçamıyor· ış aramaktadır. <B.S ı 
etmer: ır m zelmıştı. c;enç kaaın, yarı ş:ıl,a. yarı - Bir defa daha görüşellnı. ~e genç adamm lwnuşt.ukları du, L'za!:ta, Dük'ün mruikfuıesin· ·acaat. 

- KPtiycn. l ciddi: Bluıu dca· etmek için, kilometre. yere kru:lar gclerel: etrafına ba. deki büyük saat onbiri çalarken, •Hukuk tnknttuı .s::ı: • 
6
,J" 

- Ne konuştı;kl:ırmı bi~ - ) Ü'',>;, ı, dedi, c;o:uklu~ a:·. lcroo yol yürüdüm. kmdl ve k<>ndisind<:n evvelkilerin bu geceyar:ısı draımmm ikind ı!:!ki turkçey:ı tıllir Ye 9"rı ff 
mi ıor musunuz? ka.daşım bana nasıl böyle sozler - Ha.yır, gelmemeliyim. Ne gitiklerinden ba§ka ıbir yola doğ- perdesinin açıldığım göl'dü. Sah. ı:nrım. Bir :.ıvukat ygzıııı0~11f · 21 'lkt . d M" t . söyliycbilir? Yüzüme 1.iy1e hak. tlerler? lftirn.ya uğranııu, Eski ru hızlı !hızlı uzakl:ı.5b. . neye ilk çıkan ş:ı.lus, ne fi.5ık ne ?Drooa ehven Qcrctıe ~ 

- . 1 
A e~rın e ( ıs. cı maym. Söyliyecc-kl<"rinız hunlar zamanların hatırı için, ısrar et- ç.dban çocuk biraz sonra. n:ıl de düşcsti; bir gece evvel tarihi t:labcr m.N.F> remz~ ııı .N 

Lay~~ "';. vıılnd:ı bırakmak fıkw mıydı~ Gelmekle hatn eltif.imi mel sesleri jşitti. H:ara çalıların ara. taşlarm arknsına saklanan tık- • orta yrı.şu t'-1 oay~ ~;, 
ri s?.:!.c.ce l:afanızın mahsulü. ankyorıım, dü.~nc~izlik ;ı n.p_ - Bir şartla: Bana şu iki şeyi smdaki küçük pencereden hala n;:.z yapılı adamdı. Etraf mı dr. ~v ı~lcri görmek, anşaınlrfl 
miid.•r? tım. itiraf ediniz: Bir vakitler senin- gözünü ayırmayordu. Mclıtaplı la~ktan sonra kara çalıların ar. 'llck 1stemektedlr. Ycınt-11 IJ 

_ ~~~y,r, bu fikir mister Ril7J!fır, muhaverf'yi kısa bir de beni sevdiğini ve ı:;imdi, ko.. ve soğuk y;.ylada ba..<ma aktfü~- ka~ma gizlenmiş olan çoban ku- ~Y ışıcrtnı ..y. blllr. r<.1~5 ::::aman daha initilmez hale getir. ~ndan, sana beni sevdiğin zanıa- ler:in 'belireceğini umarak saat- lübcsinc doğru yürüdü ve ay ışı~ı :ıır baya da oskabı.:tr. _. 
Akc:.t•· t·:!'dur. Bana bugün i• di. ıır aratacak kadar fena mua!mele !erce aynı vaziyette kaldJ. Artık lam yüzüne \'Ufdm,ru ic;in. o tık. . Ar. :se) renızine mara~~ 
çin i. ;n çr,ktu1·, viilayı geze • Pckii.lfı., Artık benim için gördüf;rünü. gelen giden yokta. naz ~damın Dük'ten ba.:ıka kim· * Yüksek ~kU.i.'lt ,...c: oc•ı.ı 
c-~k cı ?rrn dn ynbaııcı değil, sizi kayıp Yeya ölU far7~tınckten Genç diışes, gayet alçak sesle: Seıt bir ses \'e omuzundan ya. se olmadığım, genç _çoban ~h!je.t o!nJn btrincı sr.ın:na ıuıyıt 
keı:diftini vill:\ya kadar gö. başka care kalmadı. ~a yi.i7.... - Evet, diye mırıl<ln.ndı. lkisi. kalayan iri bir elin tema.siyle dal- le anln.dr. Ci~r köylillcr ook·ten !Sğıc-dcn SO?!"Ellan çaıışnııı~"' J 
tiirrJ:·ı::.:n sonrn ~nahtarı eli• başı d:yc hitap etmeniz bunu is- ni de itiraf ediyorum. dığı riiyada.n n.yıldı. lı..llaht.an korkar füi çekinirlerdi, :tır. u·rıınsız.;ıı oıllr dngv-

bat cdı,·or. Sizi eskiden na~ıı - Gelmekle bunu inba.t etmL<:- !hti.var c,oban. hGr z:ınıanki Oua l~ar.?1 gelmel. evsiz, vurtsuz, ııı · · · · b d" J - •ş .J ve ıtano;;rnfiye vaktlt.ıt'· 
ne vc:;r sen ışının aşma 0 - sevdimse .r;imdi d(; aynı hisl.erlc tin zaten. Bırak. ben gelmeni gibi aksi ahi söyı~· ordu: aç kalmak, hatta ölmek demek. re · d · t' Ll lb l · · k d'l' 1en de ıml:ı.r. (S.I. 77. neı·;;l ı, emış ı . r.e. u ~ı şım. SC\ iyonun. Hari.:;t, fa!,a.t ~ ir. o kendi i~tediğ'lm r,ibi tefsir ede- - Bu gec,,""de a ,ı kaçıım.u·- li Yüzünu örüpte kor-udan ı ı 

di de h'3.beh:ı.ti • .. amamiyle ha ko.dm değilsiniz. O zaman yr 1 ırn yiın. Bir defa da:h:ı gel! sın, b<>n san:ı rt'ndtirme demed•m dutulanlarm pek çok olduğunu ra.::ıa~kerdkle 8~~kası ol~ 
nl\ vi:l.liiyor. s<>ylemezdi~. Şi.~di, ~~a k.~lıp Kadının c'i ve bileği hala yÜ7- mi? Zaten bir türlü sana emni. defnlarca işitmişti. ·ıızlyesı it'.ıvve':.ll •• ı. ır:cııl!I 

r . . el ,.1 l b" k 1 curuklE>rlc •. loının .:-ıesını {;ızlcw b:ı..cı.mm a\ uçlarrndaydı, yet edipte uyuyamadım. ~e ol- Çolı::ı.n, titreyereY. so~m ka. •esmt veya h:.ısust tıır 11' 
~·'1~~1• eJ!Jnn ıya ır aç. '-'Orsun. Öyl~ ol"'UO, bir rloh!. lıi - Pek .. ı·. O"l'lirırn' .. •·arın .crece ol- "'l anlat l k 1 ? - k c1 t.,,.,lcri örttü ve ıc 
l d l f t .J "' "" ,.,~ , ,., ul • • m p !m pn.gını apa 1, a "'ıı _ _,, tipUk <:r!~l oır ,., ı.Nlll'ıı 

ımn 1. 1;:. serem, a .. n:.t ·uenı ribirimizi görme:} iz. ma.zrıa öbür gece! Arttk bırakın - Hi~ bir :-ey, kendiside hamen, köşede yıgıh rurkl r:~ı:ıc ra~r:ır.ıınt. 
bir Ş<='Y öğre 1zmedi; dclikr.r.·" - Bunu, hir facia ctktörii gibi beni. - Hiç bir ~v olur mu? Uvu_ duran samanların altına girerek 
lmır. ,..,it:r~::in~ izin verdi. söyl<>ma2e lüzum yok, cılgın! Be. Eı-kek, kadının elini bıraktı. mamu;sın, ne diye o delikten dı. saklandı. !4düteferrih: e 

D ~ -1c ~ ld r<.Ltcr Alısha. rı! y.i!1c g<Jr~"lirf.ıiniz. lıeı kes g~: Aynldı1ar. Diişe~ koşarak göz. ıµı.rısım göz-::tl{'"y!p duruyordun? Dük, k.1rısiyle 8.7ıkınm buiuş. • Taşradan f':E'lt"'l nn1
'' 

H 1• , L "l Ad I bı. ::-.:ed ... 11 0 1rnas1r.? Fnkat. tabıı den kayboluncaya kadar yüzbaHI l{oyunl~rdan biri i1'iz doğurmuş tuklPrı yeri muayene cde:':~n. talebeleri tein aııe ~s.nınds 
a.ıc.~y:ı ayn~ı vu.a aya • boyle d~~il .. Bu g~cc rrp} :;ilmem- o!duihı verdc kaldı \'C sonra o biraz <lalıa hal•m:-ıc:am, hayvan c:cb.ıll'n J ~'üb ~;ni kP<:ft>tti, tre. ı.,tly<'nlcrin A~nk 1:'I'<'tn " ı: 

mz ~ ır .... '~mt'.~ııı ~öyle~1~ti. Je, D;,ik'i.in b;r is için :-~hre w. dn. dü,..~in malik~mesinin aksi öl " ~·ti. B'r EiCY o!tırs". gt>l rrrı! ri gil'ip tr.; ole.uğuna k;ı.naat e. T.irl:l:ıtnn :ır"ıtım rn ı; 
Edii: .'.:et" .. kıriye ee1im.:c o d:/\ m·~ bıı.!l!mn:ıs.llG .. ".l dr.J:ıyı !rnca ist.:k:.m~tinde vürlimeğe başladı. ç"8ğır diye o kncl"lr tci'bih c+t'ı-n d:nce dcı;.ıa bir iki dakika evvel mu:-:-~ 'lt'"rL 

Vl\zıh, r.ede noterle bir d .. fa. r.'.~ık. te32d5fi b!r g:!!i~tir. Ya}ln yine bomboş ve ıssız sana .• ·eys~ g-it evir:_. " • t rruı: çoba~ tarafından işgal edilen Aldırımz: 
• 1 .. .. .. .. . ... Ne z. m.;-.n uönece!~? kalmI§h. uyu. ~1"V(' el.o, •ı r elirsin. renc"rcrl<>n dı;:.a!-ıSını göz1emeğe :ıı11 
er t yoru:mu.ştu. • caba genç - Ya '.'arın yahut ta öbür Fahat bu tenhalık ancak bir lhtıv;tr. l.uli.ıb:-11'11 içinde uıc.-- ·~o~'l)ldu. Aııağıd:ı renılztrrl '\'ti ı1' 
lnz vil!i>d

1
a La~ngla. mı bı?,lı~~- Mm. · ' kcı.çdakika ~ii'rdü. Ay ışıkh sa}:. dr, yattı. Çcx:u!' ta, civarrlcıki J<ö- Bİ!"aZ sonr::ı. ince u:·ın endamlı ; l..'1ıyucuıon n•z.ırı n 111111\i~ıı rnw;tu yc::::;a .A.rturm nu. ~ - Öyleys~. va ... m gece yine bu. ned:! b~q1rn bir Aaihıs meydana yüne <loğru yola <>tldı. ge .. •< yi .. ,.. ,r...ıu yay:~L..:~ bC H'ii m::ltbpıarı ı ~r ·1' . .ıu~"m ı.• ~ 

Pn~il~~r ~c:.I:::fom!n b. ~ın.a n lu!)n111n. çıltLı. \'€' dugrucn dii~lc bir gece CV· iarı da~ıl) lıPr~ıin ıınb:ıl:~ -
g.e;ti ve Layn~b ı·'.;J .:.,.1~1 ~ - ll~.yır, Fre~ı. gelemem. rc;Uncü ş.ı.h.Ls . yüzba§ıdan d.:.. iKiNCi OBGE ve~ buluşluklarr <JOlıbrın öniine kadar ve saat 17 den 11°

11 

ı;; b . b" , 1 , • Ed' - Ôbt i" g .. ce, olmaz m1? Her ha kalın yap:lr. kllot pantalonlu nrlc.H ~c y:ızık ki, onu ve sa. ıan. 
"":en.~ :::ı ·::: .J. rı~anoeı 1 

' 
1
• • ! halde onun ı.,fırada bulunm~ya. ve rizraeli b:r ndnmdı. Dikili Ert.e3i gece yaklP.JitıJr~a. ~·han ~anların altında titreyen çpcuğu CH..M.Z. 19) (Brllrnı) <16 t1 

'..:ı go:rn~c:r.ınştı. G-:!nç bz delı. cağı iki gC"'coen birini b"rıa t.ah. taı-lnrdan birinin a"rkasın<lan cı. oocuğun }ın.reketleri. bir gece ev- m;itlür.; bir sürptiz bekleyordtı. lH. 99) Ci.0.) ı lnr:c. !!71 

kanh;rn evi enmek lıttn.l5ul"dı:ı s's edebilirsiniz Söz ve~in. uza. kı;•r>rmişti, Yfu:başıyle <lü~esin v.ı-J ~ahit ol1ı•~'l' konu~ma ve Yür";z.&I~"l görti.nct; Diik'üıı nefes t q, Xcarln) ıız s l;l :ııı 
bir n'""ti oldl•fundan c'- tın c irıiıi .. Y.ı .: ı v',..:. öblır g(_ mül"J.:rtlarmı ooban çocuğu gibi \·aad :J.ilcn 1kinci ml; 1iıkRtla Ji~tt:. alrnı, scımmıl:.ırın a!tmd~n llile 1 (S,A.J ıK b, r E ı tU r.' ) 
bP.}1 • e"rr"'"'llist!. B;r d f.ı /> .. !J~ 

1
·c.. \:, :a~a .. ma" ;:z"r" l'l.ırayn ~c- o d~ r,e\,-ctn1:c1 faka~ uzakta ol- g<ıl o1duiı,ır.u. salı · ızla ıciıri:rıı duvulacalt ı .. ndar sık1 ::!.Şh. Tr- ~ c~foifl'ırıt ~ <Y. Akırıl 

•• , '- 1 ,.ı _ tc ı °'' ı.z. du;fo i~in f",ôzlerini i~ibniyerek b~lli e<liyordu. til:-te dnrnn "Sil7...nde. kufüben!n 1 A,,"8.i";td:ı remlzlerl yıııı' 1 ~ 
rıı-2xa srya latc nazır u~ ~ ·g· -Havır. Fred, b rakın c!inıi? rnclo11c •!arC'kctlerini, clele dur. Ay,~ ~yrek k~far gecikmek. Jrn.pısını sessizce açarak birder.. tirlne!t~ı:ırı.n tarihlııtı k~d t 
nr, hu yi:'zden nrhHhşı:A1r: ı ~" ciir;et!e o kadar sıkıyorsu. nlP.larmı ı!Örmüş ve muhakkak le beraber yi:·e a;nı tıarlaklıkla bire yüzba.~mm karşı:ıma çıktı: rmı n!rn!lzı .. r.,a yırtııac ı-•' 
düğunünde hı hmam;yacafiı- ıı~z? Knnıın~~aki ka~•ı:ın mtıv. onl ınn iki ;l!':ılc olduklanna hlik- ynylavı nydrnlat1vo1d·1. Çocr. _ Sen k.;ı.•ımın 1?Crdiyle oyn::ı tNodlm) es. 126) cçııy 
nı sö h:':Tlisti. o~dan ha~•n· ktın" kn~ı P'OSl<'rn,enız ıcal-cdcn m"!m":-.;ti ğun hir ltVk\SU )C'~fu B;.ra:z d::ı dm 1'.lil.\stallık o~dı:ğ\ın ölUrnü U\., Yaz:tıo~u) rAzX:I 

l · • • t tt 1 >..;iti;,.. hi'· .. • ti ı:r.t•t:--ı • 1· n ':: mı? ., i""'hrı rtl:.t·ktrın sonra bir 1rnr',·uvorou amıı. u ,t:ı ı ihfr,·ar ,<>im.d' but,,, "n!·<:ın. ~ , T.z T. ı <R n.T.) < rr > r t1 ~ ., -""! "' :. ....., a - · :-. ı. .... .. p • 1 .. ,.. • i 
,_ ı. J ~ '• ··M·~.. ı- "·ıi ··• l-il"d~<·:i""'"'('d-ıl. ,..-.h1n1.n ""•:,.:.l;;;· kin yer·:ı.i (Dcra--m 1·cu·}~(T.'i' 2o~ı <7.oı ı 

m~'<htfjun 17 y ı 1"t 1S i.kt""-;. 1 · i 
rinde ald1~1m se.ntvol'du. J \-· .... ._,.._......___..,..,=~· ---=-==-<•""•,-YLiWJ;iij3:ft:l;lil" -- tN.J-i.) \B,V.) 'n N.Ş) 

(':ll!cart.t 46) lHBMJı) 
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