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Sıkı bir deniz 
1 çarpışmasında 

Uç Alma 
l Atlas denizinde bu lngiliz tayareleri bir koraan denizaltıyı arıyorlardı. Fakat karııla
rına bu denizaltının, batırdı ğı bir geminin kazcaedelm çık.tmıtu. 

• 
gem~s 

Bunun üzerine denizin cızgt n dalgal.an ortatnnda tehlikeli bir kurtarma MWCtfı ba§la. 
mı!-tır. Yukarıki re.im lngiliz tayyare/erini deniz ortannd a kalan kazaze.deleri kurtar. 

1 mağa çalıımalannı gösteriyor. 
ı~ ~ ~~~~~~~~---~~------~~---~~---~ 

batır ldı 
Lood.ra, %1 (A.A..) - Amlrııllik 

dairesinin bir tebliğinde f.'Öyle denli 
tlıektedir: 

Geçen çarp.mb& geceai deniz kara. 
koı gemllerim1z1n dllşmanlaı girl§tik. 
~ bir muharebe netıcemnde Alman. 
1-nn bfr tayyareye ka.r§1 koyma ge.. 
ttııaı batınlmlJ, diğer iki goı:ııl bflytlk 
hır ihUmtıı.lc bı:Ltırılml§ ve da.ha. bir 
ltaç gemi ha3a.l'a uğratılmıştır. 

Cecc yarısuıda.ıı blraır. evvel ~ 
8'.hı.ıı açığında cereyan eden bir mu • 
~be netioesinde dU:manm Hti tay. 
l'a.l't!yc karşı koyma gemisi, kuvvetle. 
lilntz hiçbir hasara uğramadan bU • 
l't1k bir ihtimalle baUrılmıştır. 

Şimali 
Afrika harbi 
ingilizler 
·lehine 
ink·şaf 
ed·yor 
Mühim 0Un;cu pcfl'embc gUnU sa.balım ilk 

8'ıı.Uerlnde iki he.fi! ceı:ıılden 100.ret 
cıı.n bir karakol kuvretlmlz altı tay- mevkıler 
l'a.teye kıır§l koyma gemlsllc karı;ıla: 

llll§ttr. Gemllcrlm!.z derhD.1 ate§ ıı.ça - d ·zd . 
tak a.radakl atı§ men.zllin1 200 met • zapt e l l 
teye kadar 1.ndirml§lerdfr. Bu hare • 
!tat takriben yarım saat kadar sllrm\1§ 
·ır tnyyare ka~ı koyma geı:nisl mu. Kara d an , 
h.aıtknk olarak b:ıt.rrılmıştır. 
Dıg-er geı:ııller ıılddetll isabetlerle h d 

~ara. uğrat.ıımıgtır. Karakol gemile. ava an 
~c lns:ınca zayiat yoktur. Hasar 

Yaaaalstaadakl 
akrabasına 

Eşga göndermek 
i tegen Tıirk 

tabaası ne yolda 
hareket edecek 

Alakah makamlardan öğren· 
diğimiz yeni malumat 

Yunaniıtandaki halka yardım maksadile Kurtuluş 
vapırnı yiyecek ve erzak götürmektedir. Vapurun bu se
ferki hareketinde yardım iıi ıeniş tutulmuş ve bu arada 
yeni tedbirler almmlfbr. 

ayadakl c s t . 
içindeki suyun boşaltılmasına 

devam ediliyor 
Fena kokular daganılmı

gacak derecelJİ buldu 
Yarın ·araştırmağa tekrar 

başlamak üzere 

kay mlb'lr 1 
Beyoğlunda istiklal caddesinde Aktnr apart.ımanı 

nın bodrum katında işlenen tüyler ürpertici cinayeti düa 
bütün '.:afsilatile bildirmiştik 

itfaiyenin bütün gayreti ne rağmen H~lnin ('Jeeedi 
bulunan kuyunun suyu bota ltrlamamııtır. 
Bugün Bn.ba.h aa..t 9 dan itibaren Bam ga.r.et.eier, ~ cinayetin ~ 

mUddelu:numı mU&v'.nl Turgut, dD& lAbııu verirken, Hllııeylnln hem§CriJeıf 
yot masası §Cfl AlJş&n Te dJter zabıt& Kehmet ve Haydar ta.rıı.fmdan param. 

memurlarının nezaretinde yapılan bQ 

1 

D& g&ı; dikilerek ISldUrWdQğUDQ yu.. 

tün gıı.yretler bap gitmiş, kuyunun mıılarcbr. Gerçi maktul Hll.aeyln um. 

biçimsiz va.zlyettc olma.it, içine k&til. gindlr. Fakat, Haydarm hem.,erWni 
ler tara.fındıı..n b\r çok taş parçalarmt un d3.vas !çin vurduğu sıı.b!.ttlr. An-

aWması Ye su çekmeye ma.h8us mo caJc lılebmedln, arka.da§ırun cinayeti., 
törUn bozulması cellediıı çıkanlama. ne para tçtn ~lrak ettiği hatıra gele,, 
ma.sma sebcb olmU§tur, blllr. 

Saat H,30 a kadar b'.r n8tice &lm& Aktar apartmıa.lllllda oturanlar ıı. 
mayınca, yarın, başka bir motı!Sr g.. tn Haydann tek ~n btr adam el.. 
11.şt.ınlm&k ~.ef'e kuyunun ap mU. dulunu YO 11imdlye kadar kcndilıtoe 
hUrlcnm..ı.,tir. 

Yarın cesedin çıkanımaaıı iça ~ 
rar faallyet~ gt:çl\eccktlr. • 
Malta bom
bardımanı 

mDlll:Mt edilen her ~>'i muba:f!Mla .t. 
tlğin1 .ı>ytcmckted.irier. 

Haydann Mndl lfadcslnckm de BD
•yial eıılİki bir dll§manlık i~ ölı!Or. 
dftğtl &nl&§ılmaktadır. 

ll.aktultın amcaz:ıdesl lbrah!.m de 

~ kan davuı uğnm4a IJld&. 
rGldtığUDl1 söylemektedir • 

Cinayetin ~endlğ! apnrtıman 6 • 
Mal~ Zl (A,A.) - Dtin Kaıtad& I n8nde ak mk meraklı kala.be.lığı~ 

iki defa allrm l(ıa.reti verDınlfUr • rtimelrtedir. Bunun için apartımaıı 
Bunn alt tebliğde §Öyle denilmek örı.ftnde poJlı memurl&rt fazlaslle ba. 

tedlr. Bıwı <lllşman tayyareleri lılal • lımdarulma.ktadır. 
ta adnmnm .sahillerini qmışl&r ve 
t.Ayyarelcrimiz ha.v&lanmqlan& d& 
dllşman t&yyarelerlle muharebeye mu 
Tattak Olalıı&ml§lardil'. 

20/21 sontepiıı gcce.ı ~ deh. a • 
Jft.rm işareti verllm.l§Ur, DU§man btr 
ka.c; boınbo. atmıştır. ÖlU ve yaralı 

J.·oktur. Huar olma.mı§t.ır. Tayyare 
kar§t koyma. topla.n faaliyete geçm.it.. 
Ur. 

BerilD, Sl (A..A.) - Alman ard1ıl9. 
n be.şlrumandanlığmm tebll#i: 

tb~~~::ı!den sonra İngiliz av 
1 Sürekli hücumlar 

ttl'ya,teleri USlcrlne dönen dllgman 
Tirit t,e.M.eemm Y~dakl J -==========.===============::::::: 

akrabal&rın:ı. ~e yakmla.rm& göndctt. , ;J Doneç havosmda ve cephenin mıs.. 
be kesiminde cereyan eden mu.hare 
W..r MNMm'Mia ,.m ı..ıemeıer )meıı. 
d001lm1ftir. tttnııer1.n1 kc§foderek buntnrdan btrt. yapllıyor 

lll ba.tırnu~lar, dlğer blrlnl hc:ıBra uğ. ı 
ll.ttnt§lnrdır. ı K.aJürc, . 21 (A. A.) - lngi& 

~OSTOF 
Alman 

kuvvetleri 
tarafından 

çevrildi 

ordulan umwni knrargfWunm pcr. 

1 
şembe a!kşıım tebliği: 

Dlin gece kuvvetlerimize men • 
, sup öncü unsurlar, Tobruk m~ 
'ı faa çevresinin 16 kilometre cenup 

ba.trsmdaki diklikler üsttinde bu· 
lunan Rczegi Z{lptet:ırı.işlCrd.ir, Bu 
yol üzerinde hareket ettiğı sırada 
mhh kuvvetler.mi.zdcn bir müfre
ze Bir • el _ G<>bi bölgesinde bir 
tta.lyan zırhlı kuvvetile nıUıbarebe. 
ye tutuşınu~. dU.']lllanm bir kumu 
tanklarını tahrlp etmiş ve 150 e
sir almıştır. Bu arada Ca.puzzonun 

148 kilometre batısındD. tank. birlik· 
1'işi. 21 (A.A.) - Sovyet Rus_ lerhniz uzaktan .Aiman tank kolla.. 

>'~a muharebe bilhassa Mosko· rnu görm.ilşlerse de d•an harbe 
\>a \'e Donetz mmtakalannda 1 girişilmeden çelrll.m1ştir. 
Deıt büvük bir şiddet kesbetmiş. , Bu lınrek.8.t devanı ederken Hal 
lir, faya ile Sldi .. Omar arasında muh 
~oSkova cephesinde Alman telif nokta.larda müdafaa ~~Dd: 

~Yıkı Tulada ve Kalininde fev- ı bulunan dilşman ıruvveUeri. uzc 
l{lllade artmaktadır rindeki tazytk de idame odı1mi6 • 
L rvtoskovadan verÜen mal\una _ tir. . 
" tıazaran Almanlar Moskova HarekAt memnuniyet ~eren bir 
~besinde açtıkları gedikleri ~ vekilde inkişaf etmektodı.r. Haya 
i'..1:tıi~letmeğe muvaffak olrnuır ı' kuvvetlerimiz kara kuvv~tlerimiz;. 
'iQ'dır 1e stkı bir iş birliği ya.pım.::şla:- . ve 

"-hnanlar Moskovaya aynı za. 
1 
d~ bil~ ~ bfiyü.k bit' faaliyet 

~nda arkadan da hücwn etmek göstermışlcrdir. . 
~ltdikleri anlaşılm~ktadır. Rus Dilşmamn tanklan, makına.b ~a
~ "'-'etleri ZII"hlı kuvvetlerle Al- kil vurtala.n ve ileri batı.arma Pl
~ nlara mukabil taarruzlarda detle t.aamız edilmiş ve Y~a 
ti 1~uşlar iseler de hareketle- cenubunda.ki yol üzerin.de. dilşman 
ti bUYiik zayiat ile tardcdilmiş- makinalr vasıtaları tesırli surette 

"· mitralyöz ateşine tutulmuştur. 
~~UJ>da Alman ileri hareketi Dilşman ha.va me~ ~ 

aın ebnektedir. vaffalayetle taarruz edilmiz, ! 
tnı~f şehri tP.mamivle ~1- Yunkers 82 ve iki Meeerştnit yer 
"'IS bulunmaktadır · de tahrip edilmiştir. 
H~h'astopol muha.Sarası devam \'isi. 21 (A. A.) - O!ill~_ı~: 
-.ı:ıektedir İngilizler Mısırın garbı çolünde 

..: De\'tlnıı 2 inci sayfada W'" J>enmı 2 hı.el aayflMla 

=:;;~=-=-~·· .. , [Qününfilanas~ 
1 - Paket gönderecekler bfr iat1da 

Len1ngrıı.d öntlndıe dl'§manm -. 

~bbUalerl .Alman mUdafaumm tq> 
larile baakılmlftır • 

De gOm.rUk ba§mUcHlrlüğilDe veya 8 •• •• k • • ı • 
cümrllk tnhiaarıar Tekllctinc mnn. uyu ıngı iZ 
caat etmelidirler. 

KilAad«: &ldıklan flf1&yI, mUısaade taarruzu 
kA.ğıdıyla bl.rllkte yenlpostane cadde 
atndeki Kızı'lay banmdakl Kızılay 
mQmesellll~ı, getirmeleri ven po. Yaz.an: Bir Muharrir 
ta ne göndermelldlrl.er. • 

2 - Ayda ı ld§l yalnıZ ıs kilo ağır.. [ NGtLtZLER, $o\-yetler Birli. 
lığında ve ancak ıo lira. kıymetinde ğinin Almanla.rs yeni bir cep 
paket gönderebllir !•e açılması için ya~~lan ısra~h 

3 - Paketlerin içine konacak §&Y ı tekleri yerine getırdıJer ve J.ıb. 
ıeri gtlmrUlt Yo tnhJearlar vekaleti ta.. ~·ada 18 90nt.eşrin Mlıe.hı, fecirle 
yl.n eder. j beraber büyük bir taarruza girişti 

Bunlar ötrendi#iJDl9e g6re yerti lel'. 

menkutAt, mtınhasıraıı yiyecek mad.. 1 Resmen bildiriyorlar ki bu defa 
defli gibi §eylerdlr. Kızılay bU .paket 1 Alman ordmıu ifbi bir dü~a 
leri vapurun yUktınUn mllsaadcsl nts. lml'ŞI büyük bir t.aarruzun icap et. 
betinde llll'&ya koyacak n geminin tirdlği bütün ba.zırlı.kbr yapı~ -
Yunanı.tana muvualatmda atü.alı h.- \"e te<lbinle lnı~ur yoktur. İngil. 
mıı.lt&mtara teellm edilecektir, tere hiikfımeti, baş\'e".ttillnln ve ha· 

Tek dereceli 
intihap 

Bu •b&hki '"raavın .c...klı.r" ~&:IA),o 

tealıUn ,AAkandan &ldJtı blr habere 

göre, meıtıule" lDUbap u.ııunwıd& ha. 

%I tadlllt ,apılmuı k&radqtJrılmII 
tır. Bu busu.ata yeni bir kanun 11.yı... 

baaı bal':lrlanmakta ve birçok mem • 
lekeUerde kabul edilınl§ olan l.ntlhap 
uaullerl tetkik edilmektedir, Yeni me 
buaaıı lntih&P kanununda tek derece 
11 iDWı&p wrulllnllıı k&bulU llzerinde 
durulmaktadır. Bu sureUe, mlllet ve. 
kl11cri, ikinci mUntehlp seçmeğ<ı lU • 
zum kalmadan, doğrudan doğruya 

halk tarafmdan ~ • 

riclye nanrmm ağzından bu taar. 
ruzun büyük hedeflere doğnı ya • 
pıldığmr, 

0

çok temelli Oldnğana bii. 
tUn dünyaya ilan etmi' bulunuyor. 
Bu, hcrluıngi bir yoklama ve keŞif 
hareketi def.il, harbin kaderi ve 
nctiC'~ile ilgili, büyük iddialı bir 
t.aarruzdur. 

t!r. gtindenberi tngll.z kaJmkln
nndaıı gelen haberlere gör., Hint. 
11, Cenubi Afrika.:lı, Yeni 7.eli.ıulalı 
kuv,·ctlcr İngiliz teşkiHerile birlik· 
te Sidl Ömerin <-enupta SlllU'I Sc. 
çere'k 90 kilometre Uerlemi~lerdlr. 

Hariciye Nazın Bay Eden, son 
beyanatında, cepheden esaslı bir 
haber almmadıb'IJU !iÖylemiştir. 

Alman tebliğine göre, 18 sonfe~. 
rinde, Tobnık istikamet.inde bir i. 
1-i ~ ~ 1ngUi7. kav-

\·etleri yapılıan mulia.bil taarruı.lar 
netice:;inde derh:\I geri püsl.ilrtül. 
mli5ler , .e aiır :1.ayiatıa. birçok tank 
feda etmi<jlerdir. 

itnlyan tebliğine göre, İn;;lli7. 
ta.arnmıııa ka ı Tricte aclmdnld 
tt.nJyan 7.ırhh tnmenl . iddctll bir 
mukabU mane\l'n ile s.kş.antll doi
nı düşmn.nın tank kollannı ~e,ire. 
re'k imhaya ınu\·affak olmuş, diif. 
marun diğc.- tanktan da ka.çrruştrr. 
ı~ııkat, ıso kilometrelik bir <>ephede 
san.-:- ıle\anı etmektedir. 

1n~ili;der düşmana s.'\yıca fe,·ka. 
ı;de üstün ol<luklarmı i<ldia edi -
yorlar, J,ibya.da harekete hazır in.. 
giliz ordulan 7;)0 bin ki iymlı;. Mih 
Yerin de hu taarnııda gafil a\ lal\"" 
dığuu siiylliyorlar. 

gğer Abnruıya, Mrktaki S&\'&Ş 

lngillz 83.hill önUndc aerl lıDcum.. 

botları 19..20 .ııontCfrin gecem lnrv • 
vcUl b!r lıJmaye altmdn giden bir ka.. 
fileye taarnız ederek dll§manm iki. 
ticaret va.punınu bııtmnıgla.rdil'. Biri 
petrol gt'll!l18i. ola.ıı bu ikl vapur ce.. 
man 9 bin tondur, Bundan başka Ur:1 
vapur daha. torplllenmlş ve bllyUk lblr 
ihtımallc 00.tırılmıştır. 

Yeni bir gece taarruzu osnasmda 
lngillz ve Alıncın seri hUcumbotlıı.rı 

ara9lllda kısa mesafeden bir muho.re
be. olmllftur. Bu mUna.sebeUe scrl b\r 
Alman botu bir çıırpışmn esnasında 
ciddi ha.sara uğramL'}tır. Çarpışına. es 
nasm~ bu bot diğer botlar tarıı.fm 
dan yedeğe almmışsa da sonrııdan bu 

W"" Devamı 2 tncl snyladü 

yüzünılen, bir z:ımırnl:ır rh'lL~·et e. ç ı 1 
dildiği ı;ibi ı=imal ,\frlkasmdaki ı n11n dır 
kn\'\'etlerinl geri ~i~se veyn e. 1 ~ 

rada bir İngiliz taarruzu ihltmaU. Kullu·~ bu·· 
ne göre ha.zırlanmağa imkan bu • 11 
lamamı'.j..• İngiliz tn.rruzunun mo-
\"l\ffakıyet '2lnsı pek büyüı..-tür. Fa.. Aşk, heyecan 
kat, aı;kcri muharrirlerimizin bile 
QOktandır tahmin et1ikleri bu ta • ve macera 
:ırruu Almanlar da bekJemJ~l~ 
\e ttaıyaolarla ber&ber la1.ımgelen roman 1 
biitün tedbirleri alabllmlşlerse, tn. 
·~ilizler, neticesi belirc;iz olduğu ka
dar da retin bir sa''a.5& girl mi; 
olurlar. 

Şimdilik her iki tarafın da pro. 
pa~nc'b kaynaldanndan geJecek 
haberlen1en ziyade büyük "C\'lmt • 
cey5 no'ktalannm, 1m1r1erin ve !!e 
hlrlerin i~gal edilip edilmediğine 
bakmak l&mndrr. 

Ym»n: 

ISKENDER F. SERTELLi 
BİR lKf GtJNE KADAR 

EN SON DAKIKA'da 
oknyacaksmız. 
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YAZAN: 

ıSKENDER F. SERTELLi 
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Cinnet.. . 

lhlircıs ... 

Çörçilin 
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Generai ---:ija ___ 8idm ... 
Veyganti 

• 
mesaıı 

avı ~ 21 (A.A.) - B.B.C. 
~ Ba.§vekill, lngD.lz Orta Şark 

orduau kar&, hava ve deniz kuvvcUe,. 
rt subay ve erlerine g!Snderdlğl bir 
mesajda v.cnmıe diyor kl: 

.. Kral çölde kara ve bavo. kuvvet 
Jerfle A.kdenlzdokl donanma. eu~ 
.,. mertnııı g1.rl§tlkler1 bu muharebe. 
de n.zlfelerinl bihaklan vo sadakat. 

Almanların tazyikt balı 
üzerine vazifesin- insanın üzerine torpil gibi 

den affedildi atılan balık 
Atlas Okyanuauna açılan bir yel 

ıe ita edeceklerinden emin bulwı • .Fnı.nsrı: hudud~ Zl (A. A.) - tenli._ 21 metre boyunda. ve 150 
duklanm blldlrmeml ba.ns cmrcttı • Röytcr: tonluk olan bu bü'-'iHt balrkITT ka.'-"I· 
ter. lllc defa ordumuz en modern s!. Buradaki Fransız mahfillerinde, ., - " ğmda altı ~ vnr. 
tlhlarla m1lcıchhez olaralt hc:bc tutu gcnernl Veygıındm vazifeden mak- Bunlar, ton balığı avına c;ıkıYor. 
şuyor. Artık Q!lllUertmlzln tobcllllr laştırıl.mnsı, ln:;Uiz kuVvÔtlertnin ınr. Faka.t nereye gidecekler? Bu 
etmesi ve nih8l gayenin elde cdilmcS. ı l'unus huducluna ulaşmaısından ev• ıncÇlıul. Çilıd.'ii, yelkenli gemi iç ıı
lçln llOD darbenin tncU:lmesi u.mam vel, §imal Afrikası topraklarm1 dckllerin değil, rl1zgft.rm keyfine 
ge~tır. Bu muharebede Vat.crlo gı.. mllıver:e bağlam.ağa. çalt§&ORk olan tabidir, 
b1 p.DJı 'b1r za.ter elde etmek !ht!· nazi ajanla.n kafilesinin, Afrlkııya Fnka.t, Atlas Okyanusunda Av. 
mall vardır. BUttın dünyanın ~6zlerl geçebilmesi için almml§ bir tcd • rupa kıyılarından 500 mil uzağa 
stdere dlkllmı,tlr. Harp uğrunda. çar bl:r ma.biyetinde sarulmnktedir. Na kad:ıı.r ton be.lığını her ye~ bul • 
pıpnla.n Tanrıya emanet ediyoruz." ziler taro.fı:ıdan yap:lan bu 8011 ve mn.k kclJTI:dir. 42 incl arz dnlresi 

mllstacel müdahale, Berlinln csa .. dı{iına ~rJrnvımsk §8.rtile her yerde 
sen bir tngilb taanuzuna intizar bu ballkla.ra rastgellnlr, 
etmekte olduğu suretinde izah e- Fak.a.t. ton baltM-nT bulmak t..:zı, 

-- eaeıantı il lnd eayftda dilmektedir. • •o·- "'4• lizmn olnn bir iki şnrt daha var • 

Şımali Afrika harbi 

balıklıt.rm ııltı gilnlUk yola dayan • 
mayrp kokınnla.n idi. Hele fırtm& 

ile yükselen dalgalar:n arasında 
sallandıkça baJıklo.r porsilyeccklcr 
daha çabuk kokacaklnrdı. 

Fırtına koTktuğumuzdan daha 
giddeUi oldu. Otuz senelik den'zd. 
lik bayatnnda böyle5lne az tr·n1Uf 
etmlş!mdir. B 1r dalganın Uzerlne 
dakikalarca yükseldiğimi~. sonra 
birdenbire deniz•n derinliklerine 
dilştUğilmllzil hlsse<fi.Yorduk. 

Bu şiddetli fırt.ma, bereket ver• 
sin, çok fazla devam etmedi. Bir • 
denbire durdu, ve yn.lnız, mllsa.ft 

~~ ~ bUyük bir c- -~:_yg~-~klaşn~,baynitı ~ dır. 

Ç
OK YAK 1 N DA CUMU&yet verıyorlar. Muharebeye uw.w.ıa, ~"' Fransrz a. • BJ.r kere, havnnm kapalı olma. 

750 bin ldşl1S btr !ng\liz ~·eti rikasmı kontrol etmek tasavvurla. a, ıilz.gA.ı'm sert oJmaması, deni • 
iştirak etmekte ve hnrekB.t 250 hi· :rma öa bağlıdır, Bu Ust.Unlüğiln tc sin de biraz ka.bam olmnın tazmh 

Heyecan ... 

nih=ıyet ölümle biten bir 1-----ı:ıııaı-=------

bir ~ kaldı. Bu rür,glr h'ııe, 
dal.gnlarm a.rasmda çaıııma çarpı• 
nn kaybettiğimiz valıtl knzandrre.
ca.k kadar kuvvetliydi ve giderken 
altı g1ln 81lren yolu dört gllnde a• oe 

nıaceranın Tornanı 

r tmertn :resmi geçtaı - OIZD bir 
nşk mlibc'JI( - Ba.kmlar - Kulllpte 
kimler bolunt'hı!' - O<mQ la%la.rm d 
nstUnoo taeıdıkları bb- sahut.- Uh.. 

. 

lom.etrelfk ~~; n.1lzcrinde ce- mmliz· cdilAmebrlk~~-A1malılarallan n-~· • du'. 
reyan etmca~. ~yada başlı - • e n ~~ yo ~ .... 
yan ln.giliz taam.tzunnn Londro den Atlas denizi C31crin1 de ver .. Nfıçin! Çilnkfi. gUneşll havada lanı.k sahile gelclik." 

m.ahfillerlne g6re hedefieri §UD. _ mi5 olac:Mt.Ir. ton balığı den!zi.n UstUne yUksel • 
tardır: ı - Şlmali Afrikadan ml1ı Burad.aki FraM1z mahfillelinıde mcz. Rllıglr pek sert olursa bala 
ver ktrvvetlcrlni tardetmck, 2 - Vcygandm '~eden a:ıllnln, mU. da 0 ni'3ıbette hızlı gider, yetişmek 
Rllft c$csinin ylltunü lıafiflet • t.arcl:edenberl Vlşi hUlrl'lmeti tara- kabil olmaz, Faka.t, buna muka.bil. 

S 
•• f J d mck, 3 - ttaıyanlan kat; ~t- fırulan Almanlara veriıınm en va deııizin köplirmesi de tAzımdır: Sa 
lJ un ar l n a te mağllı.b etmek. bim imtiyaz Olduğu fikri bft.kim .. kin havnlat"da ton bru.Iğ: dalgnlann 

Muharebe devam ediyor. AlmaJl.. dlr. Bı:ndan m:ı.adn., Vcygandın va.. üzerine yilkselm~·l.ği için görU.l • 
lar, '8 sa.at süren muharebeden zifcdcn azli .keyfiycU, Almanların mez ..• 

iialyan 
teb!iöi 

~.--Ç bir 
eonra lngilis taarruzunun t.arde • doğu ccplıe3indc akamete nğrıyan Bu şartlar d:alıllinde ton balığı 
dildlğhıi 'blldirlyor'lnr. lrıre1'..tctlerlntn tazmin! için Alınan- avcılığı pek koloy g6rUnmilyor. 

Roma, ıı (A.A.) - ttaıyan ordG • 
lan umum! ~mm 637 nu~ 
ıralı U.bllğ\ : Kıs.bJre, 21 (A.A.) - Batı çölUDdckl lıı.r tarafından diplomatik taarruz• ÇünkU ekseriya ha.va ka.pa.1ı oldu • 

taarnız hııreltetleri hak'kmib nC§rc41. da ka?.arulnu.S ehemmiyetli bir za. ğu Z3m3Jl rUzgfir eser: Halbuki faz 
len resmi teb1tgler ço~ ceaa.rct '\"crl • fer g bi telikki edilmektedir. la rüzg~l' bu av için müsait ş:ı.rtla.r Jılarmarlka muharebe!li dtln _,.... 

Dlln Kndıl:.5ytlnde iğrenç b1r hMlso 
~~yan ctml§, blr arabacı '.11 yaamd& 

bir klı çocuğuna tecavU:de bu'hınmUJ, 
aynı ~ diğer &ı'lmda.şmı d.:ı. 'k4.r • 
lctecc1tlı:en yıı.kalanmı,tır. 

Gö:U <:6nmll§ mlltecav!.z, X&dlkôy 
a.rabadlanndtuı :ıs:chmet Fikret &dm. 
da ıtıhialdlr. lı!ehmet Fikret, dlln ,ol. 
da oyun oyıuyan on bir yaomda za. 
hlde ve ŞUkran admda 1k1 kız çocu.. 

:unu: ı 
- Gelin ~ızt a.raba Be gezdirey\ml , 

Diye ka.ndırmıo ve arabasma bl.n,. 
dlrerclt Kızıttoprııkta'ki Fikir tepcıdııe 
'1Stürm1l,tllr. 
ı.tehmct Fikret, ba:ııda e'n'e't& Za... 

bideyl kucal.'\amtj TC blr bc:ndcg"e sQ.. 

rükllyerek ı:orla tecavüzde bulı:n 

mU§tur. Arnb:l.cı Z&hldeyl kirlettik • 
ten sonra blr tarn!ta ~akta ve 
korkusundan ağlamakta olan ŞU'kra 
m yı:ıkıılıı.m~ ve onu dcı tccavQzde 
bulunmak llzerc bır hendeğe ~rl1k 
lcmeğe başlamıştır. 

'Fcı'kat tam bu sırada ch-ard:ı.n gc 
çen bir polis memuru 1:ocukla.rm fer 
yadını duymuo ve hemen vnluı. yerine 
ko,arak anı.bacıyı euç Uzerlnde yaka. 
lBJW§~r. 

"TaCavtıze uğnıyan Z:J.hldc mua.ye 
ne için Tublbladlly-e gönderll~, ara.. 
bııcs tıa1tlanda da ağır oezo.ıı cUrmU 
m~hut ko.nunu tatbik olunarak ls 
tıı.nbul nğır ceza m!\hkemes!.ne gtindc 
rllml§Ur, Mıihakem~ln bugUn yapı· 
ması muhtemeldir. 

ci mahiyette oıduğundıw ı.tmr mat Bazı ml.iphitlcr, Almanya. ile d:nn b:ri değildir. Rfi28iırm hafifçe dan llıld§a.f etmI.şUr. Alman ve !tal 
buatmda ga.zetecllcrln bu mesele hak A:vrupada'ki tAbileri arosmda bir esmesi l!izmı. Fakat, o zaman da 
kmda mUtalea yllriltmelerine lüzum konferans akdi için hazıritltlara deniz kn.:barmaz: Halbuki ton ba • 

yan zırhlı kıtalan dtt..cımanm yeni t.e
al'nlZlarma iyice mukavemet ettik 

lmlmnmakta.da. geçildiği ve bundan evvel mUtte • lığı denizin ka.barmaımu scvermlş. 
Al :Mokatt.ıım gazotcsl, batı ç.611ln bit Avrupa te3ekkiılü füı.n edllcce. Görüyorsunuz ya. ne mtl.şkill ta. 

deki taarruzun Atmanıo.nn Afr!lm ğl, lng:Itercye "sulh teklifi,. ya.pı- biatli bir hayvan! Fakat bUtUn bu 
§im&llnde menafi elde etcıek tçln v•. lacağı fikrin.dedirler. mli~Uar ton balığı avmm he • 
§1 hWduneU nezdinde ııcrt sllrcceğl Rusyanm mütemadi mukaveme. ~·eca.nını teŞkil eder. 
taleplere. Vl§inln muk:ıvemetınt art lindcn doğan Alman dahili cephe· Bir ton avCJl!JI heyecanlı a.v Jıatı.. 
tır&Cllğını ya.zmaktadır. sinde-ki inhitn.tm böyle b1r kurnaz.. rasmı eöylc anlatryor: 
Mcz~r pzcto, ııon barekoUerl lığa mUra.can.t mecburiyetini mey- "Dcnlze çtkalı nltı gUn ohnuştu. 

.ııq ıw.<ımnuaq !lrq ~ilt!"6 um~.. da.na oyduğu zannediliyor, v t .. Sahilden 600 mil kadar açılm:e bu 
taarruz,, olM:ak takıp ~tmı?!ctcfü. ınin müzahe'tcti olmaksIZm bir sulh lunuyordluk. Fal:at hru! ne mtı.:Wt 

Gazetelerin mütalcası taarruzunun esaslı bir k.ryınet ola. bir hava ile ka.rşılaşınıt}t.ık, ne de 
:ı..oudra, 20 (A..A.) _ Cuma gtinü ınıyaca{;rı Bcrlinde n.nüıtiılmrş bu • bh- tonla._ 

ten sonra mukabil taarruza geçerel' 
dU,manın zırhlı te§ekkWlerlnl ıeri 
pQsktlrtmU,ler, bir çok tank tahril 
ct.mlfler ve eatrler aımışlardır. 

Mihver ıayyareleri bu mutıarel* 
cıe bUyUk bir faallyet coatermJ,ı.eır • 
c11r. 

TObruk oepheslnde pddebl bir tQf • 
çu dllellosu olmU§tur. 

l.ngmı tayyareleri Trabulua n -
gulyt bombıı.rdıtDan etml§lerdlr. !la.. 
sar yoktur. a tngıus tayyaresi ~ 
sahlll clvarmda tayyare topı&n t,ar9" 
fından alevler içinde d~lmllt 

tnr. 

Ark Royah 
atıran 

1 
a 

çıkan Londra gazeteıerl aımaıi .Mı • Lun'!lUlktndır. Nihayet yedincl gün hava ka • 
kada ~lıyan lngillz taarruzunun Almanya diğer taraftan, doğu padı, rüzg-§r orta l1ir derecede sert 
Rusyaya. doğrudıın doğruya ve bilva cephesincleki toplnrın karşrsma esmeğe b:ıfladı. Deniz de ton ba .:. 
sıta yapılaD yardımlarm arttığını yeniden yeniye kendine tlibi ordu. lığının hoşuna gidecek 6cldlde ka· 
g!Ssterdlıl'bll belirtmektedirler. tar koymak '9Ul"Ctiyle deve.mlı ist • banyor ve köpilltlcniyordu... 

Gazeteler, aynı zamanda ns!cort fadelcr temin etmek :arzusundadır. !'Eh! dcdiı:t. Bugün iofmis iş. .• 
hıırekAt hakkında, mevsimsiz blr Et'. Eğer Vi.')i, Almnı:ıynnm ynlnıı Altı güniln acl51Ill hep birden ç.tka. 
Tlnce ltçılma.mak lflz'ımgeldlğlnc ~rı. ''ga:mlzon '\'UÜeleri,. için istediği rac:ığtz. •. Attı g{lnde avl.Iyacağımız 
ret etmektedirler. BOO bin kiş'iyi göndcrmclfo 1'1lZl 01• dan faSlasmı avlar, hemen geri dö 

Gondar cephelerinde d~ gtt,, 
Wtçe artan vaaıt.alar n kuvvetıerl' 
yaptığı taarruz.ıar m.Ufrezelertmı.ll' 
§iddetll mukavemeU •kartıaında • • 
kim kalmı§tır. Bu mııtrueler cı.1"' 
nıımaz mukabil ıaarruzıan ısayestnd' 
dll§manı ağır zaytatla rle&te meobd' 
etmişlerdir. 

ennzaıtısı 

1 
J..on<lra., 21 (A.A.) - (B.B.0.1 

lngi.llz Arc Royal tayynrc gemisi. 
n:n lxı u:ıldığı sn.ha dahilinde 2 gün 
oonrıı. llerıgol n:ı.mındaki !ng.iliz 
korveti tııra.fındıı.n bir Al.ınaıı t.al:.
telbahrl lmtirilm.ştır. Bu tahtel· 
bahlrın A:rc Royalı ba.trnuı ta:!ı~ 
bahir oldı©ı mubakka.!ttır. Korvet 
tabte'bahirl görllnce dip bomb:iliı
n a~ ve onu deniz sathına çfi.• 
nuığa icbnr ctmJ§t!r, To.hteHınhir 
salın çı1ancn rop ile batınlınŞ.Ir. 
Denizaltı mllrctt.ebatndan 34 kl§i 
esir cd.ilm4-tlr. 

ve !loıtolta 
m har beler 
·• lddatl oldu 

l\losk.cmı, 21 ( • A.) - Sovyct 
gece tebliği: 

20 Sonteşrin günü kuVYeUerimiz 
ütün cephelerde düemanla çar • 

:rşmı51ardrr. Muharebeler bilha.s • 
sn Don Nehri Uttr'ndc Ro:5tofta 
Volo!;:olıuru:ı!t'dn ve Tuladn çok ı;ld 
detli olmuştur. 18 Sonteı;rin günU 
tıı.hrip cet 1 n Alman tayynrelcri 
ev\'clce bfü:lirildiB'l gibi 21 değii-
2G dır. B:ı.rentz dc.'1 zinde topyiı _ 
küıı ıcoo tonlillto hacmlnde Uç 

'1ilsman nakUyc gem~:::l, 5000 tonl
e.toluk bir sarnıçlı g~ deniz 

uharcbe bl.r!Htlerlmiz tarafm<lan 
tırılm~ttr, Kar.adcnizde de hcrp 

emilcr rniz dl~nnm 9000 ton.lla
tolult bi. canırçlı gemisini batır • 
lllI§ rdır. 

Puzar günkü güre~ler 
Pazar gUnll SWeymll!llye kulQblln 

de her hııttn oldu:tıJ gl.bl bu hıı!ta 
gene Çorumlu.1mnn.Uln "c Tokatlı n. 
ra.'ılmln g(lro;jl nyn1acaktır. 

'Loodrn, ıı (A.A.) - V~lnglon° 
dıı.kl Tnymüı muhııblrlnden: 

Ba.rlclye nazırı Kordcl Hu1, Amiral 
Nomura ve Kurusu llc yaptığı uztın 

blr ~e csnııaında, Blrl~lk A 
ıncrikanm. dQ.Ju ~·adıı statUko.ııun 
muhıı!azamnıı 1l.mir olac:ılt bru!it bir 
kabi.llU derpl:ıı ed,n herhangt bir an. 
la§m'.l.ltla lktlfn edem!ycceğlnl ısmr 
la tuı.b ettiği sıımlmaktadır. 

Almn:ıl&rı ''.A!rllm kuvvetleri,, ile saydı, bunlar da İtalyanlar. Ru • neriz .. , 
ıuı ..... ııaşacak .olan t--!ll.zleıtı l>U J3e rna.nyalı13.r ve Macarlnr gibi ateş .,.. .... 'f> h tt:nn ü uı u 1 ı Hemen geri dönmeği dfiş{ln1lyor 
fer dııha ı:eun bir mUclllicleye ~ri • a · s r m ş o acnk ardı. 
eece1tleri kııydcdilmektedlr Slyruj mftşanrt1er Vcygandm u. duk, Çünldi yiyeceğimiz daha fnzla 

Taymııı gazctcsı diyor kl; ~· Akdenizdcki fogl i:dare etmlyecekt.i. Çünkü böyle bir 
s.ı.ındl aort l'.A""l"maıar ıo~aca• .... ~. lız nbl.ukası_nrn d.nha fnzl3 tazyik• hafta gitme, bir hn.fta dönme hiç 

.,.... •· " ..... J 1 b 1 ti inl ~ı hesab'!Illtzda yoktu. DUşmıınm elinde iyi cıns bir çok tank e e ırm<:Si ne ces verecee ni 
topu vardır. ou.:ımanın herhruıgl el=- de ~annı~ktadır. • Onun için, o gUn av yapsak da 
ten olursa olsun techtz:ı.ttan mahrum . Şıı::di~e Jaı.d.'lr §imal Afr:kas~ yapmasak da d5ncccktik. 
-oımnsma tmkt.n yoktur. Çttnlttı dlq i~ 1U%Um1u ia.se :mıı.ddclcrinln nb.. Şimdi yelkenleri b".ra.z indirmi!J, 
ınn.n ka.tile!erlndcn mllhlm bir tona _ luka ~ttmd:ı.n geçmesine ~üsn.a • daha ynvaş g"tmeğe baelamışt.Ik. 
jm batmlmı3 olması pek mllhlm bir de e'11Uyordu. Bunu:ıı scbcb·. ~CY• Bir yandan da etrafa harpon savu. 

tonajın 1taıyadan Alrtkayıı. ge;;iril gandm Al~anUı.rn:ı kendi iktıda.r nıyorduk, 
mi~ olduğuna dclrüot eder. salına~. ıprı:eler!nc:. m.Usa.ndc et· Arkn.daşlar hep birden: 

Ma.nçester Gal'dlyan go.zctesl IÖYle mlyC'cegı duşünccısıydi. Bundan - Hola ! Hola ! diye bağırtyor • 
yaı:ıyoır: eonm ş~ Afrıl.ta balkı hiç @ip.. lnrdt. 

Libya Rusyayp. tam yardım yolun hesiz bırçko :mnhrum'yetlcrle kar Nihayet içimizden biri~ 
nnlıı§tnaya esns o1abllecek bir prog. da IUzurnlu bir ınCTbderttr P'o.k:ı.t ş:l~~tı~: Aynca, ışi:nnl Afrika.. - Ya.1ta.Io.ndı! diye bağTrd.ı. 

Libya soterini knzandığmıızı fanıet _ 5 .ıstihsa.lıl!mm.. . •. Akd~ yolu ıle • Siftahı etmi'itik, Heplm'z blrdeu 

Diğer taraftan, bUyUk Okyanus 
bölgesindeki blltlln Asyalı ve b:ı.ttlı 

mllleUcrln l§Urak edeceği nlh:ı.1 blr 

ram.ı Birle§lk Amerikanın, nazarı dik Uğlmlz takdir® bile Almanlar ttaı 1 Fram:a;ıa geçirilememosı için ln· ı ıpe e.srlarak bnlığı çektik. 
kate almağıı bnzır olduı'!"u da anJu:ıı. gillzler d-"a hı1·""· _.,_ - . ..,. yanlan.n h:ırbe girdiği zamanJa.nlnrı f d kl ,.,.rdi. """'' W\, gayu:;~~r :;ar. Tonun, "ck"letı iple ıneanm ~Co> 
mıotır. k e ece c r i . " 

Bu nl.hat •"'nftmaıun en ıilz··-"u un bir ıskaç lçlne almak lsteJlltlerl Bu hareket nmial "'--'- Ak l' ne torpıl gilbl l>yl.e bir atıl1'ı var. 
.......,. ......, :Mısırdaki V&Zlyotimlzi tehdit etmek • . ' • 1.Jö.nulllD • 1 dıT ki! 

surları, Jıı.ponyruun mihver mUnue denızdcltı Franst"?. fıloouna l<'ransıs ten vazgcooockler mıaır? Çtınku Al. . kaf 1 1 . i h" • • Yere konulunca da b!r iki metre 
bCUnl kesmem, Jııpon kuvvcUerln D manlar Libyayı kaybet..seler bile Tu gemı ı C er.n ırnaye ctmcJcrJ bo B" k k la 
Çlnden ve Hlndiç ntden çcldlmest ve nusu ellerinde lbulımduracaklardır. Al l e·~d:~=i gibi bir tehlike• y~ ~~ukt; :n.r:c =~ 
laponyanın mll3t.a.kbcl bir tecavüzden 1 manlanı., tah·lyc kıt.alamım gegmeal. 1 ~ B" kg .. _ ı... 'tırl' ral V ve artık hlç kıpm:lamu 
tam t 

t 1 ırço ll'U!iıı.ı.ıı er gene eY• . 
amen erııgıı <ıyleıneat otacıı.ktır. ne mQsaade etmekten ba.,ka Tunust.a gandm azlini hiçbU: aksUlU.mellc Birinciyi. ildncl~ ikinciyi Qç 

vcr~;ecek he~ t~ıu ımuyaz bUtUn oe.. d.tırı:'"llamnyıama hayret etmekte - 1 dört tane birden. onlan dörder ~. 
nu ve gar nuwz Afrlknsını au dirler. icr diğerleri takip ettiler. lk: saat 
rUkJlyccektlr. Bu netlceni!l ehemmi. kinde tam yüz ton avlamışt·Jc. Bir 

1 1 1 
yeti b1.zlm kadar bu bölgeye ~ı n. • - Üd saat eonra bunlar 200 oklu ak. 

Bn tara ı nci sayfada l:'ı.ka gösteren Amerika. içln de bllyUk Alman ~ebı·...,. vama katr..r tOO olmuştu. • 
Lonclra, !1 ( A.A.) - Sovyet oıacaktrr. ~ IJlf Gece b!r flrtuıa ç~tı. Rüzgir, o 

Rusyadnn alman en rnünim ha.. Ulverpul Post gazetesı diyor ki! ... • dakikada. aradığmuz bir §C'Ydi. 
her Alm;ınlann birdenbire Mos. Yeni taar:uzumuz, Almanları Rus nal$tarnfı 1 inci S8l'f3da Çilnkü hemen yola koyulma« ve 
kovaya karşı pe'k şiddetli bir tn. yadan çekmek suretne tam blr ikinci mümkiln olduğu kadar çabuk sal-'. 
arruza ~!a.mrş olmalandır. ccpne teşkil etmemekte l.so d~ ~oğru- gemlyt bırakmak mecburiyeti ho.ıtl le vıırma!c i,stiyorduık. Fakat, tırtJ-

Almanlnr Rus müdafaa haUn. dan doğruya blr L' blrllğl !çın pelt olmuştur ve llmo.na dönerken batın:- na" en .korktuğumuz oeydi. 
IUzumlndur. BiZ eğer Rusya. Ue Ko.f. mışlır, 1 n-·•-·ın bu kad•• L-~--·- ar. 

nnı yarrnal\ istemektedirler. 1 bt 1 k cııu; - •~
11

-· casyada r eıme tat1yorsak evvol& S'-bahleybı dcı,taan tarafından ya tik ton bnı=larmm b'Je hoşuna 

Muh~rcbe Volokolamsk ve Tu. sol cenahrmız ve Mıur Uzerlndekl pııo.n hava taarruzuna kıı.r,1 mUeaslr gi-t.meull ÇflnkO fırtına eaasmda 
la mıntalmlnrında. pelt şi<!detli mihver tehdidini ort.adan kaldırma bir mOdafaadan 80nra diğer biltUn 1 balıldar ·d~n·m •se.kiıı olan daha: 
dir. lıyız. Alman hUcumbotıarı tlalel'lne dönmll§ 

1 qağt tabalta1anna inerler. 

Almanların ıŞiddetli hamleleri. &8nlP0ll&r1 ıerdlr. Dınsen artık balık avltyacaJt hal 
ne ra~men \'azivettc hissedilecek Sll!Uılı btr keFf csnasmda muhare de deği}djk. KM1 mlktarda av~ 
der<!ced

0 
tebeddül olmrunı~rr. Mft.d rı ~ve gl~en harp tayyarc!crlmlz gün bık. Şimdi 8.911 torktuğumm feY. 

Ruı;lar Kırun'1a Kere şehıini dQz, deniz. bölg-eslndc, tng1lte:renln et. 
muva(fa'nvetli bir suratte ta.hli- istila etmedi r~cb b.r lnırnız tıerl kııra'kol ı;e ,-============ 

Rostof çevrildı 

DUn gece lngtllz tayy&relert K• 
poli, Brencllzl. ve Meslnayı 7en1d_. 
bombardıman etmııılerdlr. B&zı eril"' 
re LBabetler olmu.ştur. 

Brendl.zide altı k.l§t Glml\f, bet P. 
şl yaralanmıtıtır. Melinada 26 d 
ölmllf, 2~ k~l ,.araıanmııtır. 

Nııpollde L9e Lrısanca aytat 7"" 
tur. Burada mahalll tayyare ~ 
bir dll§man ~yyareainl Froctda il' 

lııohia aramıda alevlor içinde dOfG"' 
mllşlerdlr. 

Hsva blrllklertmlz Jılaltaıım .-"'4 
bedetlertnı yenlde:ı bomb&rdıınan e"' 
mlşler ve bUyUk yangınlar c;ııtarıOJI 
l~rdrr. • 

Sa.babın llk •a.tıertnde aY ıep1' • 
ltttllertmı.adeA blrt yeri yalayuak ı# 
mak suretlle aı.lanm bir bava meY 
danma taaruz etmlıfier ·re yude ~ 
ıurum ~ tayyareyi yakınt~tıl.rdtr. 
Başka bir hava tevckklUUmll.Z dDf • 

manm bir av tetek'klllU ne çarpıl"' 
rak Harike.n tipinde S tayyare dil • 
ştlnnU§Ulr. 

.:::===============:::::::~ 

Bay, bayanlara müjde 

il l\laruıtea koltuk takmılan, valtr 
il Jer, mektep '"' evnlk ~taıaf'I. 
l· \·elha!:rl her ttlrJQ dert ft! nro
f.~ ıa.mb& ~yalar tcıınt 1111rette 
~ Mır renkte boyanır 

~ 
Bayanlara rnahsııt 

MODASI GEQMlŞ. 
BENGi 801..MUŞ 

... El çantaları 
~ tam!r edlllr. Ve clbl9Glertn rd • 
~ ı;tnde moda btr uygu:ı .ıa.raJ& 
~ yepyenı yapılır. ve ettiklerini bildirrne.'ctcdirler . :m ni b:ısarıı. uğl'ntım,lardrr. mtıessfr llUl"ette bombardıman eda • 

Kerç'i znutetmek icin Alr.:ıa~ DU:ı bir saba.lı _r"-t:etcsi den!z.. Şlm:tlt AfT'lkada Alman • ttatyan mı;ıtır. H&va muharebe!.en esnasmda 
i"r 20 GOO kişi bir«>k t nk • yolları. umum mudürfi lbrab m muk:tbil ta·u·ruzu devam ot'llelrteitr. dllşm&n ' tayyare k&yb.>tm!§ttr. Adres: K.arak!Sy ı.ı:umbane ~ 
;ühi~ miktarda malı.em: kav: 1 I~emal Eaybu!"lU_!tn is~i~a .etti~~- j Tııhrlp edici ve plk.e bombardtmu tay 1 12 den ıs sont&f?1.ne kadar tngt .ı .n Haaa.npata ban. No.. s 
betmi§lerdir y nı vn.zmıştır. Ö~rcndt~mım ~o· ı ya.."'flleti Libya ne Mtsır huau(!u at°8• llzler '18 tayyare k&ybetm!Jıerdit. Ay ~~ EVİ 

• • A _ • re ~u ha.ber doğru değildir. lb_ 11mda ta'nk ve mot6r111 \'Mlta toplu 1 ııı mUddet lçlnde hıgtıtereyo karp ya. !4 MODA BOYA 
Sıvastopol hula m~afaaya rahim Kemnl Ba,ybura vazifesi luklarmı da!tıtmtvlardn'. pılu mOeadelede aıtı Alma.n tayyaro ~~~ 

devam etmektedir. ba§ında bulunmaktadır. Marsa • Matmbda askert teı!Mat sı kaybedllm~t.Jı>. ·~~~·A""".A'P'.L"-."-'· 
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Genç kızlar, 
sakın, ingifterede 
evlenmeviniz ( I) 
Türk ye ile ingi.ter e hükO netleri 

1&y su1h ınuahedesin' imza1ama

_13~r__ ~affi~ .:_1.J_?Ş~fa_ r 

usamahada geniş hareketin 1 

Mü=maha, §üphc yok ki M hareke~aJ~~~ .. 2ü~~!!~1ö:~~!ü tayin ger 1 
lttrden biridir; bunu insanlık icabatırr çi güçtür. Fakat müdrik bir inw.n, zarar- 1 
dan görmek mümkündür. lnsarı olan, lı olabilecek derecesini tayinde güçlük 
kalb, ruh ve his tCl§ıyan bir insanı iti§ de. 
ğildir ki, hemcinsinin fena. telakki edebi· 
lecek bir hareketinden dolayı cezaya 

çarpıldığını, tekdire uğradığını görmek
le müteessir olmcuın. 

Fakat, miisamahanın ölçüsünü kaybet
mek, bunda geni~ davranmak doğTrı ola. 

çekmez. Mii•amahada, zarar görecek, ce

zalanacak ıahıs en yakınınız dahi bulun-

sa geni.§ davranmayın ... Bu itiyadınızla 

zararı, yakınınız~n 8ırtından alıp cemiy~ 
tin .ırtına yüklemi§ bulunursunuz. Bunu 

katiyen unutmayınız. 

MYFA-3 

Fıkra .... ---··· .. ._ .......... . 
as alığı 

Gallba dcrrln lc:ıbınruı.n ola.cal{! 
hangi J.;adınıı haltsa.ruz sinlrlerlua 
don ralıataı:r. • .Bıı filnl: hııstahğı • 
nm ıwOObınl !Jlozoflu \'e dolrtorl!lr 
o.raya. dnrsuolıu; bir a.hm3k. b!r 
tarihte :ılnlrc yo.kalıı.ruıuş, lrendl51-
nc: 

- $a.bıı.hlıey1n soğuk su dök, ek. 
mı,ıor, bir ll!ıftnyn. kadar bir "° . 
yln lmlm:l.z. • 

Tal'Iilycyi yapan w.lam birkaç 
{;Ün sonra aormıLJ: 

- Ncsıl de:n.lş, aot;'Uk su diDD
mek-te devam ,ed!yor masmıt 

Ahm:ıl•: 

- Ernt, demlş, deram Odlyonmı 
ama, ım dOltlinürlten DstUmU tn • 
~IDll ı:ııl:ı.tnum3k lçln ~ ftOo
mruc ~t1 do omnı.... 

NASBET11N 

1 

Uıkları için. or aaaki akıtler 
~ivede makbu.· savılınıyorlarmış !? OLAB"Li 

llttıncu hukuk mıı.hkeıne~ gibi İngllteredeki evlenme muamele • ~~~~~~~~-
· BiliYOR?) 

MUSUNUZ D ~ t ederek 1>oı1anmak lıU.. 1 lert bura.d:ı makbuı değildir. İııgillz 
-...~ .. rtıan ne kndm, ne do er. .konaolostuğu da .bunu gözönUDe ala 
~~ede hru:ırdılar. Kadın rak tasdikten lmUııa etmı;ıt1r. 

Ye Bayo,tıwıaa oturuyor- Hem efendim, bayan Ba!fct Nedi • MEŞUM Vü il:. LA losandi\ô al'tıocı hia nedir? 
Görme, i§itme, tatma. kokla

'rltek hıgiUcredo ve Londrtt.. .menin, &nDeaJ Rum olmaaına rnğıneıı 
)tıtdu. Bir !ngUl.zd!.. babası TUr~uı~ ve Türkiye cumhw1 

bo§&nmak Lııtcmlyord.u. yeU tebaasın!'1ndır. Nicln evveı& 
l'l ltacım talep etmişti. Türk ııı:ı.kaaılarma mUracaat etme • 
,~. kendisinin şöyle, m 1ıcr de, tngUJz konsolosluğundaıı 

ın~. otuz yaviarmda oı. haklarını aramJ:§lardır. 
~'a.ymm. Namına. mahke. Sat.et Nedlmcnıo 'Vekili: 
h~ avukaq kendisinin be- - Ev've1'1 evlenmeyi lnglltz kon • 
·~uıııa bulunduğunu eı>ym • eoloııluğunun tasalk etmesi l!zım 

'-ıt dlr. Hem banim mUekkWm 115 y&.§ın 
\ ~ Nedlmeydl. Anne!i Rum da ounasına rağmen mllltemmelen 

'l'lırktu. Kendisi de yuk&!'• tllrkQe bilir ( ! > 
gibi bir !nglll.zlc evli!.%1. İki avukat flddetU bir mUnakaşa • 

tı· 

~ diyordu, mUckk!llm 

1';"eı Londradn Normaıı a 
""illlz.ıe tanl§ml§, sevi§mll 
~ ... ~ r. BUAhıre kan koca bu
l."<lltlerc1ır A.uca.k, nedense a. 

!~Çlmai.zllk çıkmlf, §lddeW 
~Gaterml.şUr. öyletılne, 

\h arada yn.şamaıanna mad 
"<l.tl taan.vvur olunamaz. 
~orman kalkmJ§, lngılte 

• Birkaç aydanbert ay • 
~ 14dırıar. A.rzett.l#lm gtbl 
~ltoea olarak yaşamalarına 
·~ıtuıJan ~ıınmıı.ıarma 

tıııızı l.ııUyoruz. 

'> lııguıerede, TUr'k par:ıaı 
dt 2 bin Ura kazanır. MU 

''-tııa en az SOO Ura verebil 
~r Bu talep ~ttlğiml.Z meb. 

9-uu rica ediyoruz. 
llıuamelelertnl nerede yap 

'IS'dtnı.z? 
~ede, Londradıı efendim. 

~""'ilden eonra, Normanm 
~ avukata döndU: 
)'lleekstnı.z? 

~~ bu davayı, dava ol:ua.k 
l'oruz kt.• 
~? ~ 

~elti, davacı bayan. mn. 
!it~ doğlldlr. Bunu ~bat 
~ biz de lc:ıbmı dll§Uneum. 
ttUınenın vcklll: 
.~ olduğun.uza da.tr 

~lclli: 

~~deki evlenme muame 

ya ba§lamak llzereyd~ ki blı.klm 
buna mani oldu ve da vt nm ma.hkc 
meye sulh teşebb•~ ya.~adan aevk 
edllmesl"li gözönllne &la.rak usuıanz 
!ilkten dolnyı rcddetU ev Sntlet. Ne • 
dimenln vekllJDo: 

- Evvel&. sullı teşebbllsU yapınız. 

Belki tıaraflar ban§tr. Banımazsa, 

ondan sonra bo§anma l§inc baka nz.. 
dedl. 

• Dava bltmi§U. Saıon bo~rrken, 

lhUyar blr kadın başını sa.llıyarak, 

yanındaki 11.rkadqına: 

- K&l'def, di7(Wdıa. ,. lfe !a.k .ır 
kere . Evl~mek lçiD ta Loadray& l'lt 
mi§, de bo§anmak I~ gene Türkiye. 
ye gdmlf. Tevekkeli demeınlıler. TU. 
kinin dönUp, dola,rp ıeıecesı yer, 
kürkçü dUkkAnıdrr... diyordu. 

Ayın 10 uncu gO.nkU nQahammia 
''ilk tokatı ltuı atınq., ba§lıklı yazı • 
mızcıa kendisinden baluıet.tığtmlz. te 
kerc! Hilmi dlln matbaamıza. mtlnı • 
caat etti " )'azıda babaedlldlgt g'lbl 
hiçbir vakit •'tapaııyada &1atolar kım. 
mo.dığmı., 86yled1. 

~UD: MUllABln.I 

Çhıde llldtlktcn ısonm ruhun l • 
kinci defa bGşlaı bir vücut lçlnd<' 
dünyaya gelıllğtne lruınırbr. 

MUyoula.rca ln!11Uım lmnnoomr 
gi.hl ~ad.ığı bir lllJu:ı4e valctty • 
le Ktoo~tra, MArl Antuvanet, 
Nu.polyon, .ı~cnn • .JW Seuu-, km. 
ı~ EUzatııeı. Mark AntU\ıwa ol 
duklanııı lıklla eden ~blara 
Sik sik tosadllf edlllr. Fa.kat klmo 
9e bUnlara lcuJak Vermert.. 

Çohre &UğtırdU blr kadmm vak. 
U~'lc keodlnlD Tnmı.lı Hclftı, me • 
tellkak blr ada.mm da kanm ola,. 

rak dUnyaya pdlğiııl m.ııoetmesl 
teselli verici btr lo.)"llle do ~ 
deııtlleıo ba ııazarl,yen1D itikat ve 
lılclluuu lsbat etmez. ~ bu .O. 
tunda okuyaoağaut 7&ZI bir adır 
)'l tlyarot eıdmı bir kadmm orada 
rördOğQ bir vtll6da Uk dda dlln.. 
yada yo.pdıp mm.an ruuıd öldU • 
rllldl1ğtlnU lddl& etme91 i ttııanle 
meraklıdır: 

Seya.h&Ucrimln btrlnde Kıırfo o. 
smd&. b1r t.epeDtn tlzertııde oak1 blr 
vtll&yı ldraladtm, BanyomUD lyon ~ 
yan (Yoıılan) denizi olduğunu içU • 
llğlm .uyun da btr kiloaıetrcllk yer. 
den geUrildlgtn! ııöylenıem ~ gibi 
prt.lar altmda yqadığuıır anlarsı 

DiZi 

V1M dediğim bu ıtmıne yapı 15-12 
senesinde eskl bl.r konto:lu a.Ue tara
fından yaptırtı~tı. Bu ailenin AU • 
na onıversltesine devam eden eon uz
w burayı bana klralamq bulunuyor. 
du. 

Vtn&da pçtrdlğtm vaktlD en Jd1 • 
çllk sa.r.ıiycsıne kadar lezzoUni çıka-

rıyordum,. yaınız k!Jyllllerin gtlndllz,. 
lerl odun çalmak fçln. yanımızda.k! 
ı-.eyUnllğo gcıme~rtne rağmen vlll~ 

ya dönUp bakmamalarını blr tilrlU an 
lıyamamılJt.ml. 

Blr gUn Amcnk&da bulunan bir o.r• 
luıdaaıına adanın gUzelliğindeıı ve 
rnanzarlarından ~don gl\zel bir 
ınektup yudım. Btr mUddet ~nra 

~elen cevapta arkada.3ım olan bu k&. 
cim harap vUlay& ge!eceğini bl\n& bil. 

dlrdl. 
Adaya geldiği glln kiraladığım blr 

eski arab3 De tepeler, bayırlar be • 
rlnden &,.'l&rak adanın mukabil • 
hWndckl Kor:to şehrine mlsatlrlml 
karoılamak llzere gittim. 

llk kODU§U§Unda adaya. geldiğine 
pi§man oldUğuııu söyledi. "Daha "ada. 
yı gCrdQğllm zaman içime blr gartp 
Uk 91SktU; keokl gelmueydlm.; dedi
ği u.ıxuuı doğruau'hayret ottlm. 

Soluyan ve netCJıl k.e:ıUen ihUyat 
J:;eygtr in çekUği arabanm lçindeıı a. 
do.nm gUzcl ma.nzaraıarnıı, çivit renk 
il lyıı.nynn den1Zl.nl gö~rerek Tehlm. 
lertnJ oyo.lamağa. çal.rftnn. Jrakat o 
hAtA aöylentyordu. 

''Çok ltorkunç nefret edilecek bir 
yer_ 

Parlak bir Ege gnıpumm kıa1 ıeıJr. 
lan altındaki tiıraaada. otunırken 
d&lgnı dalgm denizi seyreden dOl!tuma 
sordum: 

••Allah B§kma no olu:yonND, dG. • 
§ÜllceD De ? .. 
DaJgmlığmclan blr~nbire uyana. 

rak: 
- ''Bu ada.da vaktiyle kalbime bir 

hançer .eaplıyara.k beni GldllrmU~lcr. 

. ,.. • • . '""'.,,, 't-. ";"" . .•,.. 

~ ~e makbul değlldlr Zira, • 
:.._ ltıgutere· bll~ttCrt U. 
"'Qe.hcdesln1 taad1k et.. 

· Bıno.cnalcyıı, lngUterede 
~- btı- evı~nme bldllenln TUr 
ı~ bir kıymetl yoktur. 
~tine rela, Saffet Nedime 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP. ROMA T"ZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTilN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 

lij dötıd1l: 'Çin evveli., suUl mahke • 
le§cbbllsUn~ bulunma. 

~lendtğtmlze dair klğtt1a • 
• ı.,_Bunıan nazarı ttıbara 
~ de bunun U&erlne, 1n 

icabında Günde 3 Kaıe Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla isteyiniz. 

Seni bu boca.lamalarda, bu 
k&ranu&lıklardan bu bllthif u.. 
r.uruJT'.a yuvarlanın&kt&n kurta. 
racağmı. 

Tekrar boynuma sarıldı: 
- Haydi, bana söz ver Ley}~! 

leridunla ni§afılanacaksm .. o. 
nunla evleneceksf n, değil mi? 

Gözlerim sulandı. Boğazımda 
bir şeyler düğUrıılendi. 

Nerlmana cevap veremiyor. 
dum: 

- Hayır, Feridunu eevm.iyo-
rwn •. 

Diyemiyordum. Gözümün ö
nlinde mütemadiyen onun haya. 
il dolaşıyordu. 

Acaba 'beni gerçekten ~ 
riyasa bir 8§kla JDI ~cdu? 

bilir nereye gitmiş. Başkasiyle 
cvlenmis.. Ortadan kaybolmuş 
işte. 

~erim~ acıdım .. Beni yola 
getırmek ıçin o iffet M.elihi de 
böyle methetmişti. Fakat, kafa 
bakımından belki aralarında bU. 
yük farklar vardır ama, Feri. 
dun, beliti İffet Melih gı"bi ka
rnl"tersiz.. hasta rı.thlu, daha 

. doğrusu ahlftkça zayıf bir genç 
,.,.,...,. ..... ~~ .. ~ değil, Eğer böyle ol5'1.ydı, bana 

dayısının bütün ahliiksızlıklann.. 
dan bahsetmeğe kalk~ırdı. Bu • 
nu yapmadı. . Bilakis dayısIJlJ 
bir dahi Jribi gördüğünü söyledi. 

Nerimana sordum: 
- Feridwı, başka bir kadınla 

sevişmiş mi? 
- H~yır canım .• 
Sözünü kestim: 
- Delikanlıyı temize c:ılmr

mağa çalışma! Başka biriyle se. 
ri§mişse, sevmesini biliyor de. 
mektir de 

Nerirrum· birdenbire duraladı: 
- Ha .• SeY .. Böyle birse"~ 

del) bahsetmişti bana. Mektep. 
ten çıkar çıkmaz bir komşu kl. 
ziyle sevişmiş.. Fnkat ondan 
ihanet görmü~ .. 

- Şimdi bu komşu kızı nero.. 
deymi~? 

- Aman eanmı., sen de ahiret 
..nari ~ kalkşna! Kim· 

Nerimana bunlardan bahset· 
medim: 

- Peki amn, şimdi ne olacak? 
dedim. Sen benim zihnime gir. 
din •. Aklımı 'çeldin.! :Feriduna 
benden selam mı götüreceksin? 

- Hayu. Sadece kuru selim 
d ğil,. tkl satırlık bir mektup 
da yazacaksın •. Ve bu gece, ha.. 
yatım birle,ştirme~e hazır oldu· 
ğunu da ilave edeceksin! 

- Çok fazla, ca.rum.. Sen de 
beni yere düşmüş bir lfuJtik tO\) 
gibi elden ele Q.tmak istiyorsun, 
Neriman! O kadar çok insafsız 
olına ! Ben burada canımla, dert. 
!erimle uğraşıyorum_ 

dL Garip ve an!~lmo.z bir kuvvet be. 
nl bu adaya, öldllrWdU.,"1lm bu nok .. 
taya getirdi.,, Sonra öldUrüldugil ııok. 

. tayı göaterebllcccğint de ll&.vo etU. 
Metruk bir kuyunun yuamda olduğu. 
r.u söyı~dlği yero doğru llerlemeğc 

bll§lo.dık. Çalıl.ıkla.r vo yabani otıarta 
örtttlmll§ bir yere gcldig1mlz zaman 
birdenbire durdu: 

- ".ı,te burası!., dedi. Sonra ya • 
nmda duran bir erkeğin do kendlslle 
beraber bı~klandığmı ~ve ettl: 

Heyecan<!an sarardrğınr, mllt.bf:ı 
isteri buhrael::m ge;trdiğinl sarar • 
mlf ytızUndfll kolaylıkla anlı)'ordwn. 
YOrnmege takaU kalmn.dığuıdan bir 
ara~ çağırdım. VlllMa yatamıyac:ı.. 
ğmdaiı Kor:todaki blr otele gittik. O. 
rada JkJ Uç ha.Ct:a kaldığı lınldo bir 
c'e!a bllo v1W\ya gelmedi. 

Blr öğle llzerl geme mahut tarua. 
da yalnız bo.§t1D& öğle yemetımt 71 .. 
yordum. Bir mot.örbot, sU.raUe, lki ta. 
rıı.t't şervilerlo kap:ılı yolun DJhayc • 
Undeki iskeleye yakl~tI. 

Mot.Grllıı içinden ı.ılmdlltl Rum ka .. 
dınto.rmda görlllmiyen ve tamamne 
eski Belen gü7JCUlgtnl ta.~ blriııl • 
n1n çıktığını ve tanısayo. doğra ller • 
lcdlğlnl gördllm. 

Karflla§t.ığmın: za.maıı bacıuk blr 
rra.nm.ca ile bu ~ vmtı.da yaııus 
~ korkmadan uzun bir saman • 
danberi no.sıl oturalıildlğlm.e ııayret 

eWğlnl e!Jyledl. ~ra.ber yıemelıı: ye • 
meğc ba!}ladık. O zaman oturduğum 

yerin neresi oud.Uğuııu öğ'rendlm. Ye 
go"'9 burada çok caklden korkunç blr 
fa.el.& cereyan etmı, 

Nııtuzıu blr derebeytrılıı gQal la • 
zııu 111\'erelıı: k&Çtran v1llAnuı gcııç, 
yala§Iklı ahlbl ile bir mUddet meaut 
yaş:ı.mışlar fo.knt günlln birinde dere. 
beyl bir yolunu bulııra.k kızmı aen 
rek alan adaını öldllrtınll§. Çılgmca 

leydlğl gencin be.bam tara.fmdan m • 
dürllldUğüD11 g6ren masum "'Helen,, 
}lu faciadan zlyades:Uc teesso.r duy 
muo ve bahQOdcki kuyunun ba§uıda 

evlenmesinde bUyük rol oynıyan ko. 
caaııım sadık UŞ3ğma yalvararak 
kendl&lnl bançerletrni§U. Heıenl bana 
çedlyerck öldUrcn U§n.k da genç ora 
cıkt.a. ölmüş .. ve bir mllddet eYVel l • 
çindeld mesut lD.!l!Ullara bir yuva o
lan vlll& birıın fçtnde ltorkunç blr a§lt 
ballealnc ııahne olmuştu; Bll' gün 
sonra köylQler bu 1kl zan.Um.ın oe 
..u.nıı.ı ~emen oraya zeyt.lD ağaçlA. 
rmm altına görndUlcr, 
Karanlık tıaamağa bn§laymcaya ka. 

PBNDIKTEN MAÇKAYA 

O iUn hastahanede güya bir 
m~tsizlik olmuş. Gelen 
r.iyaretçilere çabuk yol verdıler. 
Bu, dokt.or Sedadrn bir oyunuy
du.. Nerimanı h~haneden ça. 
buk uzaklaştmruık için oynan.. 
m.ıu bir oyun. 

Neriman bunu anlayınca, ben.. 
den alelacele Feriduna \'erilmek 
Uure iki satı~lı:k bir mektup 
olarak gitti. 

Ertesi gün Feridun sevincıle 
babama koŞmuş,. Mektubu gös. 
tennig. Köşkten MaçkQ.ya taşın. 
rnışlar. Feridwı bizimkilere c. 
peyoe yardım etmiş. 

Feridun paraca sılantı ~i. 
yen bir genç. Halbul~i lffet Me. 
lih - geçen gün Neriman has· 
talıanode anlatıyordu - hazan 
yiyecek yemek 1'ar3SI bulamaz. 
ml§. Bir gün de KOOıköyüne geç. 
mi& de dönecek parası yokmuş .. 
Gece}i de>:>--t aramakla geçi~. 
Bu kadar i'PSIZ, sapsız bir ada. 

.ma da in.san nasıl ''koca" diye. 
bilirdi? 

Feridunun, bizimkilerin Maç. 
kaya t,Qşımnalarında büytik te. 
siri olmuş. O, beni dayısmm c
Hnc!en lrnrtannak fstiyormu~ .. 
R&ılgen pl8imda yapt:ığr ta.hri· 

ma, dokunma hislerinden bc.şka 
insanda bir altıncı hissin da.ha 
olduğu söylenir. Mesela, karan. 
hk bir oda.dasnnz. İçeride fbirisi 
olduğunu görmeden, sesini i§it.. 
meden. kokusunu duymadan, eli· 
nizle dokunmadan, anla.rsnuz. 

Bunu, h~i hissinisle aııiadı. 
ruz? Altıncı atlssinizle mi? 

Faka.t, son tclkiklere nazaran 
bu altıncı his, derinin barerete 
karşı olan hassasl.rimdan başka 
bir şey değildir. ' 

İnsan derisi hararete kargı en 
ince termometrelerden daha has. 
sastır. Onun için, karanlıkta eli· 
,ğer bir insanuı neşrettiği h~ 
reti cildimiz der.hal farkeder. 

DEMİR PARMAKLJK VZEBlNE 
DtiŞTU 

GazhçefDlcde, Mehmet pqa a" 
mrotlcrinde 61 ıwmarada oturan 
Sabri San admda b!ıiıs1, Fa.tih cıı
mfuı.deki gU1 ağııç1a.rmı ~ 
ınuvazeıııesl.ni ka}'bcderek a1vri 
U1lu demir pamıakl~a:m ~ .. 
ne dllşm.ll§tür. 

Demir panıı.aklıkla:rdmı bJr ta
nesi Sabrinin sağ baldtrma aa.p. 
lanmış, ya.nılı b:ı.ygm !>1r halde 
Ermeni ha&tanealııc kaJdırılmıvtır. 

dar benimle kalan m1a&f1rim a1111 
mak llzere ayağa kalktı: 'I>ognl:>u 
hava lmra.rdı. Burada kalmağa. caa. 
nıtlm yok., dedi. Aym umanda gQ. 
zel Helenln hayalet1nl.n de tıuı gectlw 
lerl mehtapta bu korulukta ~rilndu. 
ğünll ilAve etU. 

JıtoUir hareket ederken He1en1D 
zılmdl K.orfoda bir otelde oturdugımu 
sıJylcm~ğe Jıazırlıuıdığtm sıralarda 

çalt§mo.~ ba§lıyan mot.örQn gUrül 
tQs11 aea1m1 boğdu, Acaba aöyle:te.Y • 
dlm gllzel m.Lsafirlmln çıldırdığmıe 
hUkmcdeeeğlnl aaıur lllIYd.Inm ! • 

Adada birkaç hıı.fta daha k&la.D ~ 
kadll§ım s1n.lr buhranl&nm ya.b§tır 
dıl..'"ttuı sonra vapura binerken o zıı • 
manki l.smtn1n Helen, Jwcasmm d..' 
San.fo olduğunu ııöyl.ed1gt za.m&D bir 
Urpcrıne duyduğumu anlatacak olur• 
sam yalancılık etmemi§ oturum. 

Hııkikaten e.rtesı gün Korfoda ea1d. 
kayrtlards yaptırdığım &ra§tırmalar. 
dıı Helenin koc&mım l.ıım1n1n Sarato 
olduğunu ~ğTendim. Belki de kuvvet.. 
ll tesadlitlerln yan yana gelmesiyle 
mcydıuıa çıkan bu vak.anm hlç b1r 
kıymeU olmadığı farz:ıdllebillr. Fakat 
hcrho.lde biraz dll§llndllrUcU doğil mt ! 

fatı bile babama söylemiş. Fa. 
kat babam bu kadarına ina.nma., 
DUŞ. Ancnlı:: 

- Doktor Sedada itimadım 
ka!madı artık. 

Diye söylenmekten de kendini 
nlamam~. Y o.rın babam hQ.Sta. 
lıaneye gelecek ve beni !}?karıp 
götürecekmiş, 

Bu iş · taluninim kadar kolay 
olacak mı? ıailmiyorum .. 

• 
Yeni apartmanmuz pek güzJel, 

Pek mükemmel. Baıbam hAStaluı.· 
neden beni kolayca aldı. Hatta 
dok-tor Seıdn.dın yilzünll bile gör. 
medik.. lstanbula inmi~ti. Ba.. 
bam kendisine bir kfığrt ya.zrp 
bıraktı Valizimi aldım •• Hemen 
trene atladık. 
Bab;ım en iyi, en havadar o

d ., vı bana a~. 
Fakat, garip §ey! Annem nere

de? 
Ba}).Q.m: 
- işte kızım. dedi, bu senin 

od~dır, 
Babama. teşekkür ettim.. A.Tl.. 

nemi sormağa. cesaretim yok. 
Sofi ortalıkta. dolafro10r. 
Babam anlatmal{a ba§ladı: 

(Devamı 1.'" 



Saıııtı :'\-1.a.b&l~I $olmfr Xo. otnst A1'4' 1 
Beyoğlu Şa.lıkulu Erkft.niharp 17 Erin 4 eDC4l kal I 1 
Ke.sımpaşa C. Kebir Atik ~rsanekapı 3 Ahır Std"' 

Yukarıda. yazılı gayrlnıenkullertn 31-5-9'2 gilnQ 90l\UU ıı:ad&' Jll1". 
(Da k1lpOll& cldencrek r;ündeıilecell ya verilmesı 17-11-941 gllnQnden itibaren pazarlığa tırrakılmJfU"· oıfl' 

it .,..... .c it ,·crnıc UAinl.Bn f'A Son ıaerl:n Beyoğlu vakıflar mUdtlrlüğQ o.karat kalemine mllraca&tl&IL ~ 
Dakl1mda pamsn o~redl]cccktlr. mv. =========================~ 
lenme teldlll gönderen ııkuyucu.lann eaııatkAr l§ aramaktadır. TqraJ& da mak ııstemektedlr. (sS-

ÇEVIREN: MUZAFFER ESEN m&bfaz kakwW tızere prih ııdreslert lfdebrur. (A.K. !f> remsine mtıracaat reID%ino mtırac&&t. 
Df bOdlrmeleri llLJ:ım.) • Kabatq ıı.estnın be6tncl ııunfm 4 Devlet mQeeseae~ 

- Bu çok ehemmiyetli bir muş ve teneffüs edilmez bir ı - Sizin de paranız yok· '• «Hl 1.fCI arayanl.ar: da okuyan bir genç, maJşeUni temlı ı:.alışuı bir muhuebe mdl 
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h 

~ i G k f 1 1 ı__ ""'YO:"-ek ikt'-t - Uearet -ektebı etmek 1,.ln ııutıede.n 11onra ,.•t•crmak \t a"0
'"" ııaat ıs ten eoara 911 

paradır pıi!ter Si:orm. Le nıe ge mişti. Minni ray eE• tur, neyle e i o acaıuıruz? ,,.;ka ;:"bestnd:; m:zun. tyt ~ temekt~r • .,;aktllo ve m;,.~ebeder gü~I 13 ten IUbe.reıı ~ cı'-
vis size bu parayla ne yap - nedi, kağıtlannı topladı ve - Evimle. Evim, güzeldir. ea, arapça, esk! yazı, daktilo ve tıt. anlar, R!yaz1yeııt kuvı,.etııdlr. (M. Pek ııelerde, §lrketlerde, ttca~.I 
mak istedi gine deir bir şey çekildi. Dışarda siitçü nraba· Mobilyam da zengindir. Yal ra.z da. lngili7.ce bU.o bir gene;. ber· can) remzine mnracaat. ı btıroıarda çaUşmak ısteme1t __... 
söylemedi mi? lnrmın nesini işittim. nız kütüphanem bu kefalet· tı.angt 1ıuau111 bir ticaret mue~ • Ortamektebin sekizinci smıfınd~ hasebe Ş.Ş> remzl.ne mıır--'" • 

- Size valizde :.ıara bu· Mantomu aldım, fakat ten hariç kalacaktır. ~ çaı~ak ıatemektedlr. (Beyoğlu. okuya.o bir genç 1' aramaktadır. Bt• • LUıeden pek ~ csereoe"" 

1 d 
~ d 1 . l s•.andı's harekctı'mı' d "ı·dıır . H~ L!_ ve doktor dos~u • Alyoıı sokak, K!milbey apartımaıı krrtal!lyecl ve kitapçı dUkklnmda .. bir gene;:, mUesaeaelerde eıı.-0..., 

un ugun an ı, _rım o ma- -- ... ii.Kllll '"" eene ,.aıı....,ı• oldu&.• ı..ın •-...... ıuıtar ,.aı,.mak ıatemektedir. tsetlJP', 
d l 

. · du· • l"r. Bı'naen""leyh bı.ribı'rlen'le ~o. 2 de :N'ecm! Arana mtıracaat). " ,,_" "u ~ ""'-u "' .., --'" ığını 5Ôy .omışt Tll sanırrm.. ... ... • Eakl yazıyı mUbmmeı bilen, mu ırgı tereih eder, '(L.0.F) remzine mu ylçl tuıan sokak ı:ı aumar--

- ifode.ıiz<le Levisin :;ık - LUtfen bir dakika Mis • kibarca binanın kıymeti hak• tt.uebeden anlayan daktiloyu 1'1 kul1a racaat. der Erkmene müracaat. 
sık otomobilin arkasındaki ters Storm. Bir parça daha kmda münakaşcı ettiler. Ni • can, hukuk takillte31nde okuyan blT • sınemacrltltn ber uırıtı IJlndeıı • Yüksek iktisat Te ~" 
yerinden rnütem:>.diyen Lal - :;abretmenizi istemek mecbu- ha.yet evin ipotek senedi ya• genç, tahslllne devam edebilmek ı~ "olayan, 12 eene 9f.nemacıJık yapmış otntn blrtncJ smıtmda okU_,.. 
karal{ sızı gözetlcdi5; ·i riyet:indeyim. zıldı, imzalandı ve biz de ~ı~mak ibttyacmdıuiır. Blr aTUkat b\r genç herhangl bir ıdnemacılık l§ln 

veya bir tuccar yanında öğleden eon de çal11tııak i!ıtcmektedlr. (İşlek) rem 
söylemiştiniz. Bu taraçsu~ - Jak olduğu yerde bir ele • serbest bırakıldık. Standişin raıarı çaııaşbilir. <A.T. 23> remztne z.ıne mnracaat. 

tan valizin ka} bolması husı;· fa sıçradı. l doktorun bu müdahalesin • mttncaat. • Orta 2 den aynS.:nJ.e ıe J&tllld• ı 
wnda endişeler benlediği - Nasıl? Evimize döne den memnun olmadığını kc§• • Ortamektcp mezuna, ultertfk1' klıııaeııla b'..: genç öfleduı IOlU'8 bb 

manasını çıkarmadınız mı? miyecek miyiz? Yoksa mev· 1 fetmi~ti m. Bize runirane bir aWtaırı oımıyaıı 334 do~ınıu btr genç aıUeuetıede lf aramakta.OD'. Haberde 
- Hnyır, biz başka diişün kuf mu~.ız? tavırla Grokforttan ayrılma• !ş aramaktadır. Daktilo kullanır, he. <T.R.) remllne mllracutıan 

aap ve "'&ZI i 11lerlnden anlar. (Edin 8) • 0_.-mekteb'- 8 in 1 -Jo.-a l"' 
celer besledik, hatta b:.ı yüz · Komiıser saf görünmiye ça mamız hakkında sıkı sıkıya remzm; m~caat. ,.... ..., c 

8~"' -

den 1·-rım pencercnı·n p~rde l b' h 'l 1 t ı· t rd' K · · ·· dsr okumu", sen dakWo kullanan, ya. .KU _ ışan 1r çe re l e cevap veı- a ıma ve ı. omısenn soy • 24 J&.§Dld• lstanbalda bir fabri, Ell!l dtır.gQn rlyaziyest ktrrTetll blr 

sini çekti. di: ' ledikierine gÖre derhal eve kanm e~ktrlk tamir 1.§lerlnde ~llf&D gen~ u bir ocretıe 14 aramaktadır 
- Biraz da 1caybolan va - - Bazı ihtiyat tedbirleri ı dönmemiz ve \elefonla poli• tıtr genç, berhangt bir mtıe911e9ede (Fahri KAzım> remz'.ne ınuraeaaı. 

lizden bahsediniz. Bu vali - almıya mecburum. Kocamz se haber vermeden evvel ev• berg1ln muntazaman 5 saat calıpblll.r. • Yükaek tktııJat .,. Ticaret Jılek 
zin şeklini tarif edebilir mi • ve siz benim için şimdilik bu den çıkmamamız icap ediyor lA~ .::::. ::::· Wfiti ol • teblıı!D birinci smttmdayım. Tahaıte 
Sı.nı'z?. Elı'mı'zdc bulunan va:· · t d h d K l'k k' 1 bu "-w de'f'aDl edebilmem lc;:ln bl.r 1§ arıyo • _ cınaye ose.yasının en e em· u. eza ı unsey e nıoo .... .-.., --ektebln J.kf.nd m:nıtma --.z- .... ~ MlllL Çok ehven. bir Ocreue ve dera 
lize benziyor muydu? miyetli şahıslarısımz. seleye dair konuımıyacağı • kadar okumut. l'.Ski yazıyı bilen. em aatıert haricinde tatu gilnlerlnde 

- Dikkat etmedim. Bana Telefonla konuştu. Doktor mıza dair söz vermi~tik· dakWO yazan ıJlr bay iş aramaktadır. ı:atı,ab!llrtm. lstiyenıertn (Y.'I. 12) 
öyle geliyor ki biraz daha Rant bize olan &ernpatisini Sok.akta bize aJka.da.tlık t:• (C.U, M2) reım:ıne müracaat. remzine mektupla müractıat etmele. 

küçüktü. göstermek istiyerek Jaka den doktor R.4nt te§ekkürle- • Ytlk.Mk tabsUll bir ı;enç, ıı.e ve rL 

-Ağır mıydı? viski §İşesini uzara, Jaktan rimizi dinlemek i&temedi. ~e~kta~~~~ri v~ekp, ~~.· • YWuek lktuat .,. ı.ıc.ret mekı. 
h

. b' · · b :d -..-,,... ....... ~·.., g·~ ......, biDJn bLr1Dei cndı:na nyıUJ otr ~ene 
- Valizlerden ıç ırını e• ~o~ra bir ardak ta ken. i~i _ Siu yardım ettiğim için meırtedir. lM.B.) remzine müracaat. Oğleden aonratan ç&11'D.J.8" t.stemektA 

fıme almadım. Binaenaleyh ıçtı. Beklemem uzayıp gıttı· bahtiyarim vic:danmrz müs • • Allevt vaziyeti dolayı11Ue f1.kW dlr. Fransızca IJılllr. daıttllo ıc.wıann 

muhtelit ortamekteplerde ~ 
Jtk yapmış, buııu8'1 bir çoll 

Uştlrml3 bir genç ıı.ee ve 
tep talebelerine almanca. _':ır. 
cieralerl vermek istemekte"'" 
remzine mOracıı.nt. tlJ 

:;. Lise son emıt taıetıe!1 d 
ö~lcdcn sonra caıı.şmak u~, 
maktadır. (0.H.A.l reın~e 

ağırlıkları hakkında hiç bir ği için.' polislerden b~i ?idip terih ise • ki bundan ıüpbe tMlDe devam edemJyen bir tlnlTerstte. .,. atanogra!!yıo Hkıltır. muhaaet>e 

fikrim yok. Esasen Levisin sand.vıç ve kahv.c getırd_ı. . . etmiyonnn _korkacak bi-1..ir lt s-ç. 10 aramaktadır. Her tarltl 1' den de anlar, lS.B. 77~ remzine mıı. r 1 . 1 IAI 1 N h tahkikat haki ~ • illeri yapar, den 'f'et'ebUtr. (Or • racaat. va ız erıy e ne a a cam o a • ı . ayet . • . ~ şeyiniz yoktur. hail) remstne .ı:ııttraeaat. at.. ..,, 
bilirdi: Kalkins geldı Bu sevımlı ih • 29 yqmda Eeklr. askerlikle alL :/o Ortnmcktebin sekizinci ' · - Bu yardımmızı U'ğur sa- • Eski " yeni ba1'tıui okur " 1'ut oı.mı,...n J911f .,.. Mk1 yu:ıJan bt. 1 tJb 

Standı. ı;:ı'n g~zlen' ~ı·den ti'yar ltalttanlan orta A..,_- me:ı:un, tal•at devlet ın 
:- ..., .1 -tl~ , .I' ' ..... .,... yıyoruz. yMar ?e blraa da daktilo bUeD bl:ı t.n bir genç bıtr ne oluna oıswı l>lı mU\•at.lak o:amamış on yedi '.,/ 

..-alize, banlmot deme erine po.lul milhl~tlerini v~.N~~ • j _ Sizin masuıniyetini:z • ba7U. mOnaslp ~tarıyor. <il. ı., aramaktamr. (B.8.) NmZin• mn. blr b:ıyan, herhangi bir ırı!J'~ 
dikildi. içimizden hiçbiri an ıç ~ez ~· a.t.a~ i den eminim, yoksa evimi t.eb A. K > rem.ziDe m • racaat. careı...ane veya maE,"tlzııda, t," 
miz bu kadar büyük bir pa ~1!n ka!kmııJ?. ge~ış · oldugu Iikeye koymazdım. Çünkü ım:. r.::!:1n u:;e:._~;:; ıaıı:;:; • Fen derl!lerlnde 

5
tretmenllk yap ktı.tlpllk gibi ı11ıer arama!(~ 

rayı go"rmek fırsatını bula .. If"'lD evıne donmı- acele e • ı J- .,_,. mt§, tilecrllbell ve yazım güzel bir de giisterebll!r. (P.1. 20 
:S: • .1- • • \ yer yiizünde varmı yoğum ba v.mektedlr. (4, A. F'en) reı?lEne Qııiverısite taıebea!. pek ehven fiyatla 

ibamıAfık. Gözle~imiz para - dıyordu. Bınacnal.eyh. .b. •1 , .::.....:""- •L..~~..:-. ,,.__ _ _:ıa --ıı-- mtlnıııaa.t.. mUracsat. ıJ ~ ~;ı.. ~ ...... rua ...... u.. '-'TaO ,, _ _ cw1;.& ve Uş41 talebelerine ders vermek Çanta 1 tnd __ , • ...ıı 

mn day•tı'1mnop cazibesin serbest bımkmak K".ın ;f'"il • • • d' E • . .. IAd • Y\lkeek lk\Wat ... tse.Nt 11lekte. t.ed!r (0 ı:a p eeo m&l u :.~ il en uuaı1~ ... , 
"' d ...... -'· b" k f l -~- 'sted' geçtr ım. vımı oz f!lf a im b1Dde ..ın.-.. bir _,.. ortaokul _..., . ..,.. • > r ıııo m raca.at. na. ihtiyaç vnrdır. Tnupıe~. er... -

den ayrılmıyordu. Komiser ~ ır para e a eh ı 1• gibi · _..,,.... e-. _.,. • Muha.bera ve dosya tasn.l.fl, ınu. X) remzincı acele muracS8'ı. .~ 
bir dakika sonra tekrar söze Hakimin is\ediği paranın eevenm. (·n-.~. -) belerme cebb' ,henııe., fi%1k ?e tarih. habei'at latatıstlk gtbt, ticarl bilgilere :,. Ltsenin ren aubestndell... "1 

d b
. • . b'l bulm ~ .,_ .. ..-- dersleri ırermek iı!ııte.mekte ....... ,__. "'"•ret "-sın•- - --tfmda ~ • 

bn!lladı ·. örtte ınnı 1 e ama: 1 --.z- ... _ .. , ....... ....., ..... ....,.. .. ~ ıubtcll! ortamektepıerde ı • 
-=" • • •. • dlr • .L(S• .. kay) remzine mtını.caat. ku bir ı~ te 17 k dar .. 

mk
- ld - d ·~ - 0 ya.n genç, " n yo a Uk yapını,., hususi btr c;olt \~ 

Misters KotesnA~ın bu ı ansız o ugun an geceyı l IYESl •Bir &ene ortamekteptc tabilye ho. " kt th (K T K 3) mzı ~ - ~ • • • d STANBUL BELED • "li' arama a r. · · · re ne tı~Urmtcz b'.r gAnr·, lise ve~ 
b =--L nerede geçireceğımızı \İ!Üll"' ~ yapmqı, ,.Olaıek tahsil taıebeııt ~ " '" " ... para hakkında ize ~at 1 ŞEHiR ı m\1racaat. tep talebelerine alma.ne& 

-erebı'lmesı' mu"mku"ndu"r. Bu- miye başlam~ık Fakat hiç 1 1 lık' g.nc. ftldk, k1mJ'&, tabitf'e denden • Fransız lllealnden mezun. bir d•-Ierl ••ermo'· ısteme"ttcıJf 
... . ed rek bekl' l' mnma-c:hgmıw halde doktor 1 ... TIYATROSV nrmek bıt.emc'lrtedlr, (K, Sabih) rem ;t'Dksek mtıııendl.I mektebi talebeat, ,,.u • "' ,. ı-nu Ümıt e ıyc ım. TJlPJl'.B&•I _-.., remzine mUrncant. wtl 

Rant hl· ................ d- ew.:. Ve L~ : ·AY 1 aıse ._.... .. r~uıt. IJl!le t&Hıbelerine fr&D.9U.C&, riyaziye, ~,. - Bu ... oktada Jı::laA ıı:ı.ün- ~ J- ır:ıuı• u.ı IR1 .-a ... KI.,,,..-.-...a "' ıs ya§ında., ticaret "'' ., .... 3' r- ~ ~ ... - • ~t . :<Wtlır ftBlk lıı8eft btr fi.zik, kimya dersler! ?ermektedir. 
heli görünüyorsunuz. Fakat kime: Bil Akpm 20.88 da: 1 Ttb1ı: genel, az •manda, 'f'Ocudu bı.. :aırnllendb okul tmtlhanla.rma 111ste,, zunu, steno ve daktUodnll !1

1 

h d Le . - Aziz.im, dedi, .bu istedi M d" d e· 1 k 1 çlmal& olaD1arm ~Uklerinl " genç tahsllllc mUtenasiP tı1J' erhaJde h-S. mcağız VlS er IVeD - lr •t ı matik bir şekilde tıa.zn1.ar. (Y.l.! -ı ı tadır, (Katot) remzine dl .ı 
ha1..ı.-d h · · · d nl gm""' iz rakam gu"lünçtür. Ben • • '""'• "" i J:Gıliı:mlU ~hklan gldertWr. Ders !npat. 578 Sabih) adreeine mtıraca. "'"' lilUıı a epımtzı ay ı a• - • Kııbatao ııccsının l>CŞ""ı ıt 

f d 1 
~- bu 1-n ~·ocanın namuaların • ............ ~ ta .,..bilir. <A.R. A.89) renızme mu. o.t. pı tacak ay a ı malUlllat vere Kt1 ıK .......... ~ okuy:ın bir genç, matşct _..& 

d · ld w • ' l OMEOl "'I M racaat. :t- 8 ay mllddetlc blr ticarethane. y 
cektir. Çü'nku·· Levisi tanıdı- an emm o ugum ıçm on ~ K ""' S INDA mek için hergUn öğledeo ., ,,. li'&J'&M c;inl, MrOUik \'C mouyilr de çaıı17m11, aaktllo ve muamele işi<>- ·ıo ' 
~.la şu'"phe Y"" • .. 'Ur. Levise rın yerine size bir kefalet.gös A.lqam 20.30 da: &al-'-de .eeneıe-" '""}ram..... oo-+Abıı,. 1 mnk istemektedir. Dakü tsL~ ..., _ ........ &""',.....,, ..,. ....... r ni 1y1 bilen, bir genı;, herhangi bir beden anlar. lK. E•"•er·a) 
bir mektup )azarak onu hu- tere bilirim. Kör Döğü.,ü rrtık etmJıv., bonaenisleri bulunan bir tknf::ıthancdc 20::?5 lira Ucretle çalı:;:. • • ""' . ..1 

...-...... ._ ................... _. ..................................................................................... ,,.. ................................... ....,: mUracanL !)il'"" S\ıaİ bir iş ~n Grokforda.- • YUksel< Ucaret mcktc~ 
g&ıderen kendisidir. H "k ,.. · Nakleden: )"an bir genç, mail bir ınOe 

- Misters Kotemaşm bi- l aye Uçurum Başında lcdenısonralarıçıılışmak~ı. 
se bu hususlarda memiI'.ınİ • Uc Yıltıu (Özcner) rcmzincı ınurac• ~ 

:;. YUksck ticaret ınel<ıe 
yetlc iz.ah~t v.ereeeğinden sınırına devnm eden, fo1I, 

- "- tm' y ı b Con, orijnal :fikirli bir adam vini sordu: Yemekte do!dor, C.Ona gayet men aşağı indim, kapıyt açtım ıc~ şupne e ıyorum, a mz u dı . . nd l daktilo ve eski hnrfleri b· , 
kadar u:zaldi! oluşun ... efe- olmasay teşrinınanı ayı a. ''Papaz köyde yok,, dediler. tat ı ı,eyler anlattı. Comın böyle l<ar§ımd~ bir ~E.nç a·fam var. arnpçndan nnlaynn bir geJ"...., 
dwo-- , kar altında., Font Rom.!eu'den O zaman Con, doktorun evine bir havada yola çikm;ik husu • dı. Ben !:s.nıy1 ııçmca hemen: ,•eya ucart bir mUcsscseııll'" 

.., nuu. Pcrpignaru:ı. yürüye )iirüye git • gitti. Kapıyı kendisine ~an hiz sunda. gösterdiği cesaretten do • - Çabuk dokto-:-, dedi. Bir has t 6if 
Sorgu devam ett:. BiTkaç mek ii7.ere yola çıkmazdı. met~ Cona hayretle baktı. Son. layı onu tebrik etti. t.' var . .Beraber gı.~"'t.-.eğiz. sıncıe çalışmnk istemci< ;~ı. 

saat sonra Ja wyan etti: Orijinal fikirli biı· adam
1 
olma• ra, daha o bir şey söylemeden Sonra, gülilmsiyerek: "Nerede?" demek :ıklmıa ge'. ta~b;~~~-~~:a~~::ı.tlel-rt-9' 

_ Artık size söyliyeeek yıp da böyle bir günde yo a çık• kapıyı yüzüne doğru kapamak - Biliyor musunuz. de<li. Bun medi. oının lklncı sını!uıd:ı bul~d 

h
• b' ok y l masaydı, kanlı katil bir adrun istedi dan senelerce önce benim de ba. - Pe! i, dedim. Şimdi ~tiyo cv-ıç ır şeyim y • a nız şu- da onun yolunu kesemi~. . şımdan a.ynı macera aeçti, Fa • ve rly:Wyesl lruvvctll bit 

i1lU tekrar etmek 
n ccburiye- Fakat Con, la.pryı tuttu ve se ,., rum. den sonraları ,..,,,.•n.ıı.k ıt..t, 

li'ont Romieu kliC(ill\: bir yer · · - 1 ıte k kat benim başımdan gecen ma • Hemen yukarı koştum. bir da ,,,_,_ ..... 
tindeyim· Kullandiğmız bu dir. Halk buraya kış sporu yap. sını yu tSe re : cereyanın aynının sizin başn11.a le.ika içinde giyindim ve adamla ( A.R.S.> remzine mt. -ac...- \ 
tankikat •.ısuli.:nü bü' ün kuv mak için gelirdi. Burası Perpig. - Doktoru ·göreceğim .dedi, gelmesini istemem. beraber yClla ~ıktım. • Ortamektebin t)ınııcleıı''.J 

nandan yüz kilometre uzakta.y • Lutf en kendisine haber \'erin Con merakl" 'k•><nnı doktora D rd Uth' b' · · _, )Kuyan 16 ya.,ındıı. bil' ı; tf'.ıJ 
vetimle protesto ediyorum. Hizmetçi gene dinlemiyeookti. .., ..,...,... ışa a m ış ır tipı \"aıuı. ö"'ledcn sonra huBUııt ~ey& 

T ı k.k b k ! clı. Yaz ols..ı., bu kadar uzwı bir F çevirdi. Doktor onun kadehine Lakırdı söylemek için ağzımı a· 6 uc 
a ı ı ntımza aş a yo • yolda yolculuğa çrkmak akıliı ak at içerden bir ses geldi: şarap boşalttıktan sonra hika • c;amıyordum, Hızlı hızlı yürü • l'angt bir müessese veya e-

dan devam edebilirdiniz, ni· işi görill©ilirdi. Fakat kl!)ın böy - Kim o, Alonso? yesine ba.~adı: dük. ~.aıı~mak istemektedir. c 
çin böyle ya.pmıy:orsunuz? le tir bırekete girişmek ancak Doh.-tor, aşağıdaki konuşmayı Ben o zaman bu köye yeni Biraz sonra baktnn, köyden U) remzine müracaat. 
Ne kanının ne de benim ce• Conun ~1.nc;lik ate ine verilebile- duymuş ve ne var diye merak gelmiatim. S. !mdi tam "edi sene çıkan yola girmiştik. O ı.aman 

k b. ..ı: ede~k merdiven baı;mdan uzan. ':/ ·· " Ald vap verecek hal~"?l;z kaldı. cc ır ~Yuı. mişb, · oldu. Bu köy 'benim için tama • yannndaki adama: ırınız: _..ıfl 
M

··h' h' l . · naha bir iki kilometre gitme· men yabancı, idi, Hem yalnız - Nereye gidiyoruz? diye sor. Aşağıda rcml7lerl Y-~ 
- u ım şa ıt erın cına· misti '.; kar yo'ur·ı ı~c.plnmağa Bu. kırk beş, elli yaşlarında burasını değil, civardaki kövk. dum. ku.ruculanıııum ~nı~~ 

yet meselelerind~ polise tah· soğuk da iliklerini donduıınağa bir adam.dl. H"ı.zmetçi, doktonın re ve kasabalara bile hiç gelme- _Font Rornieu'yc dedi. m~ktuplnrı ldaretuınl'lllP"'"-' 
kikabndaki usulleri b~yen • 'başladı. Yoluna bir az dalrn de. seslendiğini duyunca kapıyı açık miştim. Yaban'!ı bir köyde, a • Birdenbire olduğum yerde dur lan cbhll> ııcrgnıı -""",, 
dikleri çok nadirdir Mister vam etti. Fakat, nihayet biitün bıraktı. Faka.t gene yabancıyı i. rictlf"ri. yaşa.yı9lan bambaşka o- dum. lmdar H~ ı-:ıat 17 den ,oıı 
Storm. Size açık söyliyece • ta.katinin l>esi1ecdfni anladr ve ç-eri alnın·ordu. Dönrıü, arkasına lan insanlar arasında bir hayat, Benim durduğumu görünce ya ıarr, 
. lf d . be · h · · sığınacak bir yer aradı. bakarak doktora: Fr..kat, bende macera hev~i nmıdaki adam arkasma döndü: ğım. a enız m ıç tatmın Esas~ akşam da ohıyordu. - B:r yabaneı, dedi. Sizinle son del'."CC fazlaydı. Böyle y.a.ban - Yürü! dedi. (kardeşler) cıs Ieık) (8~ 

etmedi. Beyaz lı:ıırlnr mavimtrak bir ı;örüı;mı;ok istiyormuş, cı bir muhitte yaşamağı kendim Bu hi<: beklemediği.on emir kar lH. 99) <!ngel 27) c:rJ (9 
Standiş böyle dedi, böyle renk alnuv:ı başl-ımnb. Kar da - GeL~n. istemiştim. şısmda hayret ettim. Bu. ne de. (Detck) (H.V.) (Denl~~f) 

dedi ama bundc.n sonra da n ıdaı}·lı bir tipi h.ılıde yn~m'.lğa Doktorun bu sözü üzerine biz~ ~imdi gelelim maceramıza: mekti ? Bu adam bana emir mi lY. Akın) (He.rlka.) <Şe:_,~; 
bı:ı.~hmı!;ltl Rii7"a r SE'rt eı:ıiyor. metçi, Conu j çeri aldı. Böyle karlı ve fırtınalı bir ge. ediyordu, Ne hakta? (Teoman ~> CNU> (<Jll> <~~ 

bize kt.;'ı.ü muamel~ etmedi. Con gliçlükle nefes alıyordu. Doktor bu vbancı misafiri C':)"dİ. o,1amda a+,. .. 1·n karşısına tN. Mnskcll) {M.A.I{.) .... ,,,.. ı- k - J " ~ • - Ne dediniz? diye sordum. 'JI.,.. 
O telgrafına cuma günü Bu civardaki en ya m öy en memnuniyetle karşıladı. kendi oturmuş, kitap okuyordum. Bir. _Yürü diyorum, dedi. HepUnJU) (L.S.> < 1 

öğleden evvel cevap b..,.kliye az bir iki kilometre uzaktaydı, oda.c;ma götürdü. Sonra hizmet· den, kapım hızlı hızlı çalındr. Beni bir hastaya götürdüo.ı~nü O..ema.n Y.l (GcHnci1') ıt/ı 
meıdi. Bize daha birçok de· Cm. son bir ga ~t sarfed.PrAk <d·i1.~.·e yemek hazırlamasını söyle. Evde yalnızdm1. o zaman işle ....,..... (35 Aydoğan) Temel ">1 4C 

,, ilcrlem"ğ'•" bfl..<;ladı. rirne baknn bir hizmetçi kız Va?" söyliyen bu adamın bana. kanıı (Hülyalı kadın) (N-nl C" !et 
falar sorguıa ç<>'<'l ... c ..... mizi lfarn tamamrn k.ırardıgı za. • Hb.mdc·. hendtsinin içeri al • <lT. Akşamları gelir, ortalığı top- böyle hareket etmesini 0 kadar t.aç" remır,erine gcıcn ııı'r 
hnbcr verclikten sonrc iskem m<.ın Con koyc giriyordu. Con, mnk i~temcdıgi adama doktorun Iar, yeme~imi har.ırlar, yatağımı büyük bir hayretle karşılıyor • dlrdikıeri adresıcre gön~~.-
lesini itti. eski bir seyyah olduğu irin bir gösterdiği bu samimi ha'!'o.:keti yapar ınaerdi. dum ki, bunun sebebini sormağa Atafldald ~ _.,..,.._ 

yabancı köye girince ilk yapıla· adeta kendisine ka~ı bir tahkir Ben yeJ11('k1erden kalkmcava bi!e lüzum görmüyordum, ..., tarafrDdall ı~-~ 
Jak ayağa kalktı, :uyuşmuş , ca.k isin ne olduğunu tilirdi: ~ayıycr ve doktorun sözlerini kadar ka.J>J bir daha ~lmdr, Me Fakat, o adam tekrar etti: ranm1t1ardır. Bize rnU~ 

kollnrım., bacaklar .nı oy • 
1 

Y:ı.bancı y-0lcu ~ecevi "t~irmek verirıc getirmeğ·c tehalükle k<>f'· rakım bGsbütün arttı. Fakat - Yürü, yoksa... ı1taJ<ıJlrda11.rayan rnO 
nattı. Birçok faydasız sözler için papazın Yeyn doktorun evi· madığı ~ibi, '.\'Olcuya da krnıı;ırı lrorknıw, değildim. Her halde (SONU YARIS) sı , ·crllt'IOOk11r: l,ı 
konwmlmu~ olan bu küçük 

0
• nı ~-0rar. Con. evvela oapazın e- kızı::m baktyo:-Ju. hastaya <:ağırıyorlar, dedim. He (Edin 8) (İyi arkad~) /' 

danm ~vası dumanla dol • -----------------------=------.::ı-------------------------.: HepilnlU)(İ§ arJYa•>.< fK'Ma......, 


