
Yenice vapurunun 
torpillenmesine ait 
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hakkı tank u• 
t3u •öğı yet 

\'AK11 MATBAASJ 
'uıkara .;nd'l"'ır \1 A KI'J Yurdu 

~~ 
lklNCITEŞRIN 19 41 

CUMARTESi 
Sene: 3 

Japonya 
lngUtere ve 
Amerika ile 

Hangi şartlar 
al,ında barış 

yapabilir 
-0--

··-Japonların bugünkü 
"'lf\unlarmın sebebi nedir! 

yeni- m~lômat 
Kurtulan iki. kap·tana 
1300 leva gönderildi 

12 tayf anın akıbetinden 
henüz malumat alınamadı 
Ankara, 21 (A.A.) - latanbul lf. Bu telgrafta geminin bir deniz 

mnnm& bağlı 550 tonıuk Yenice va • altı tarafından batırıldığı, iaşe 
puronun Burga.zdan latanbula gelir " vcsair masraflar için 1300 leva 
ken Va.sitlkos açıklarmda torplllene gönderilmesi yazılıyordu. 
rek batt:Iğl haber alınmıştır. Bu bap.. Bu paralar derhal g&ıderil • 
ta tahkikat& tevessül edilml§tir. Ge.. m.iştir. 

mide hamule yoktu. Gemlnln y&ln.ız Gemi 550 tondur. Eski ismi Ci 
birinci ve ikinci kaptanlarının kurtu. dedir. Son zamanlarda kızağa 
larıı.k Burgııza. ntlca ettikleri öğrenıı.. çekilmiş baştan ~ cnil tiril 
mi

t1r • • y eş 
O • InlŞti. Kıymeti 200.000 Jira. SÜ 
Yenice va~unınun batırılma. rati 11 mildir. 20.000 liraya si

sı, Karadenirile Kaynakdere gortahdır. Gemide sekiz tahlisiye 
motörü faciasmm ikincisidir. ı ,simidi 25 can kurtaran ye}eği 
Oğrendiğimi?.e göre hAdisenin • vardı. Bunlardan istifade edile .. 
mahiyeti şudur: j memesine sebeb olarak geminin 

·Yenice vapuru bu ayın 3 ünde 1 ihtarsız ve ani surette batırı:lma 
tsviçre namına üzüm ve Incir ı sı gösterilmektedir. 
yükliyerek limanımızdan ayrıl 

Rostof 
• 

Tobroğu müdafaa eden bir İngiliz hava dafi topu (Geride İngil~ nakliye gemileri görUIUyor). 

Kayadaki ceset 
ba la çıkarıldı 

Belinde büyük bir mermer 
taşla çıkarılan cesedin yalnız 
başı ezilmiş vaziyettedir 

mıştır. Burgaza varan gemi ora 
da yükünü lbo§altm:ış ve Burgu
dan lst.ı.nbula getireceği. kağıt 
yükünü beklemiştir. Fa.kat ayın 
18 ine kadar oraya Jrağrt gelme. 
diğinden boŞ .olarak !hareket et \ 
miştir. 

Yenioa va.pu.nı saat 3.30 da 
~tuıı §imdl, bir ric&t bareketlndc Vasilikoe köyü civarına gelmiş 

"'lıııua knr§llB.§tırmnktadir. t~ ki burası B~a.r sularına. ve 
laPon b:ı.§veklllne göre birlC§lk A.. lgnc adaya 10 mil mesafededır. 
~lca Ue lngntere aşı.ğıdnkl şarUarı 1 ~te tam bu sırada meçhfıl bir 
>.:ı~ ederlerse uzıı.k§arkta bım§ ya- denizaltı ile karşılaşnış ve ansı 
"O!llr: 1 zın arka arkaya iki torpil yemiş 

ış a 
edildi Hagdar, cinage i 

Leningrad tek başına mı yaptı 
•• d f • ı • • 1 Oumb.urlyet bayramının ikinci gU. Kuyucu, Hüaeyiıı!n caeedlDi, beUDe 

Şimali Afrlka.clald Alman kuvvetle. 
rine J.."UJD1Ul()a eden General Romel 

l _ lngiltere ne Amerika., mesele.. ~ tir. Bu ant da.ıibeden derhal 
~hanını Jnponyayıı. btl"8.kmak mak batan gemiden yalnız süvari Mak 
'e Çin f~ne mUdaheleden ıstlnkA! sut Şaşma.zer ile ikinci kaptan 
~ ~-amı ı 1nct eayfada Hayrulah Denizci kurtlJmu.şla~ 

&~ 1 
~ A Gemi müre~atmdan 12 kişinin 

~sABLANKADA ~~~~~ be~t1:Ôcl ~:ı 
Alman 

zabitleri 
Unif orma ile 

gezmeye 
başladılar 

~ --0--
~ "-- • . 
'i'"ı. gar.ele$! yazıyor: 

ı,ı son gtlnlerde 
~ lki kıymetti 
'•avlrlnl kaybetti 
~aıtya ~ın timali 

l'lkadan uzaldaştınlmasi. 
~ kanaat etmiyecektir 
~ ~ Ynzw 2 inci sayfada 

t& ıLe •te rl od~· ,.,ı;., .. qqncı ~ n pa.zaı .....,.., e~u 

EN SON DAKIKA'da ı 

~dılınlar l 
l(u~übü 

başlıyor 

Osman Lostromo Aslan tayfa Ha 
san, Ali, Ramazan, Sellmet. ts. 
mail Abdurrahman SWeyman, 
Mustafa.. Himmettir. 1 

Gemi .sahibi Ali Oytun Mdise ' 
yi çarşamba günü sU.variden al .. 
dığı bir telgarfla ~: 

mu a 1 e rı n 1 n nll Boyoğluo.d& istlklQl caddesinde IA-. beğl6nan mermer ~& beraber yuka.. 
· bcm pe..ataoesini.n ka~mda.k1 Aktar n çıkar.mrollr. 

LiBYADA 
Tank 

çarpışma-

lklş hareket. &part.ımanmda hem§erlsl kapıcı Hay. Ceeedln yalnız b&§r biraz esUmlıt • 
dar ve Meıbmet tara!mdan öldllı1lle.. tir. Diğer yerleri flşın1§ bir va.ztyette. 

1 
• ff k rek kuyuya aWan Hüseylııin cesedi dir. 

erı muva a .n.lhayet bugUn l>ğlcden BOnra çıkan'· 'Mllddclumum1 muavini Turgut,~ 
mıştD". sed1n çıkı:ıuı.Bl üzerine ka.tilleri tek • 

Olamadı 1 DUn ve eTVelkl gün itt&iye motö • rar vak& yerine gct1rtml§ ve Hll9eyi. 
rllnUn bozulması ve kuyunun dıır ol nin cesedini gösterdikten sonra bir 

ları kızış ı 
15 Sovyet tankı 

tabrlp edildi 
~ Yaz.w : lnd ııayfada 

mıurı yUzUnden ceset çıkarıl&mamış- deıta daha itiraf ettirmiştir. 
t:ı. BugUn ille bMlae yerine b&§k& blr _.- Devamı 2 1nd •yfada 

mot& geUrllmif n bu motör k\G'U • --0--

~ =~~ =~~:1t Beyotluda Almanlar 
ması için k&nallzasyODI\ a.ıatıımışlrr. 

1 bl b d t 
Bundan sonra bir kuyucunun beli 1 r ır ava ÇIDID zırhlı 

ne ip ba.ğlaml§ ve eline bir do fener 1 kasası soyuldu 
;;::r~l\iyeçıkmğı ne dtbe •r .. 1 ..... \'&t:ıın 2 inci s.'lyfadıı kuvvetlerinin 
~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!~~~ 

. [ (jiinünfilanası] 
yarısını 

kaybetti 
-o--

Dünyadaki 
Heyecan 

l'azaıı: Bir Muharrir 

İngiliz taarruzu büt.Un dünyada 
büyük bir heyecan uyandırdı. Bu 
alika. Mısırdan başlıyarak lllndls. 
tana '\.'e Amerikayn kadar 117.anı. 

yor. 
Bu heyecaıı.m birçok !'Jebepleri 

var. AlTUpa sava..'1Jllll hnslangıcnı. 
danberl Ahnaııya nerede harp et. 
t1y8e ornda iistiinttiğU ele nldr. İn · 
gili.zler Şimali Afriknda ttaı~·anlıı, 
ra kal'fjı büyük bir zafer kazanmış .. 
lardr. Fakat Alrna.n wvvctlcri Ub.. 
yaya geçirilip de Uatyıınlıır kuv. 
veUenlnce İnglllzler kazandıkları 
zaferi lm.r8ı tarata devrettiler. Al. 
manyanm §ark cephesinde de M06· 
~ önüne kadar dayanma.lım, 
Ukraynayı ve Kınmı aldıktan son. 
ra Kafkn.syaya yaklasmalan İngi . 
liz hesabına iyi bir not değildi. 

Uzun zaman devam eden hare. 
keta!zliğinden eonra 1ngilizlerln 
klpırda.m,ıan Lfbyn taarruzuna bU
!ilk bir ümit vcnll. 

1 Ilı: wrnız mu"affnk olursa hem 
J ıt.&lyanm rruwıevi lrlr;veti 9.ı.rsda .. 
~ ıı.... •H 'ı Ylı•nt illi ... 

Alman generali Rommel. 
bir yarma hareketi yaptı 

- -<>-

Mabarebe bitin 
şlddetlle 

devam ediyor 

ru 1n~zlerin <ılinde buluııacak, 
Jıem Mısır ve SUvey6 jc;fili tehlike. 
~inden kurtulacak, hem orta ~k. 
ta tngifüleıin durumu Kafkasya 
ve tran üstünden gelebilecek bir 
Ahnan tehdidine ka~ı kuwet bu • 
la<'41.k. hem Rusyanm manevi km·. 
"'od arts.cak, hem de Pasifikte Je. 
pon t.chdidl 8.7.aL'U"Oktır. Bunwı ~hı 
ın~lterenin J,ib~'n ta.:ırnızuııa e1ill'- Kahire, ff ( A.A.) - SalBhi-
dcki vasıtaların. nzamisile briri~ti • yttaı:_ bir ~nb~dantankbildirkaildybiği-
;,inc Ş'Üphc yoktur • ne ~?re ı;nınverın .. . . . ı, 

. .. .. .. . İngilizlcrın kaybının uç m1slıdır. 
RugUn t.:ınrruıun donluncu gU • 1 Alman kumandanı Rommcl 

:ıü ol~uğıı .. h~de İngilizler fazla. i- bir yarma hareketi yap~ 
.erlomıs gorünmemcktedlrler. l•t!. teşebbtis etmi$3e de vMiyetı hıç 
kııt, genls ı;,o~pl~ bir .. t~arnı.7 yo.ııı .- ' de müsait değildir. 
lırl•en bu n.gırlu> ınuhım hır r;;ey J~ Almanlar şimdiye kadar zırhlı 
facle etrne7.. Birkaç glin tlaha bek • ..,.- Oe,'11.Dlı 2 inci snyfada 
lemck lizmtdır. Alman ,.e İtalyan 
toehlii;lerl lngillz tn.arnızumı pii • 
kürterck makabli tıınrruza g~tik. 
lerlnl bildirlyorl:u·. İngilizler de bu. 
s:Un Almanlann üç defa mukııbil 1 
ta.ar.ruza geÇtiklerini kabul ediyor, 
fnkat her defasında. pilskürtüldük
ll!rini iJi"·e ediyorlar. Sollum, Ka~ 
pnzzo \'e Bardia geri alınıncaya 
~radar \'e l'obnık muhasaradan kur .. 
tuluncaya k"'adar İngiliz taarruzu 
ilk hedeflerine nrmıll olmıyuak. 
tJr. Şimdlllk muharebe, ikt tarafın 
biribirine benzer nımaffnkıyet Jrl. 
dislan UMmda seyrini takip et • 
~. 

BOL ÇEŞJT ve ~"ENi STiL 

almak veya görmek ~ 

llABAÇÇk 
a1A BEŞLER 

OBiL A 
LlMtTED Ş1RKEE'l118lonlanıu 

defa gezmekle tatnıln ecWlrler. 
lsıanbul, Flncancılnr, Bnapap 

yokuşu No. 59-11-IS 
TELEFON: uoeo 
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Aılı ... 
Cinnet.

ihtiraı."' 

, .t . r~, ' ... . 
A 1Jer a se vanajni rJ 

geri bıraktı 

., 
~lr 

kasası kırıldı 

f *Ç n in ~ i:".i1tarafJ 1 IDd ,.ytMt• 1 1 ı..~~in yarr.smı taybet-
m1şlerdir. ln-

Vqlııgton, 2Z (A.A) - Hariclye 
nezaret!, Elcn.ler kralı Jorj blrl~ik 

Amerlkaya. yııpınak niyetinde oiduğU 
ııeyahati ha.oka bir zamana. tehir et .. 
mlştlr 

Bu ııeyaaıa.t için yeni bir to.rlh tec.. 
btt edllmeml§Ut'. 

Bir Fransız 
• • gem ısı 

Alrlka ıabWerbıde 
lllglllzler taralm

dan masadere 
edildi 

Hırsızlar iç~nde para bulainavınca 
polisi şaşırt '11ak iç~n namuslu 

bir kimsenin fotoğrafını bırak~ ııar 
D11.n gece Kalyoncu caddesinde :t6 DJll maıazasmm bodrum utma indik. 

numarnlı hırdM•at dUkltAnmın .ııtbt Burada 150 kurnı;ı para bulduk. Bu • 
O:ıel~ Sobakyıı.ıı mat;'RZ8BIDdaki ka • nun üzerine yukarıya. çıktık. Biz dUk 
:.ı:sı kirılıı:ıl§ltr. hAnda.n alurğtmız ke8ktlerıe kaa.JI 

Mesele dcmal zabıtaya haber veıir. krrdık. Fakat içinde bir §ey bulama .. 
mtş, kas:mm <Jnüne brrolalan bir :ı:ıe dık.. ·Bu fot$&!1 da poli» ~tmak 
gatl! fotoğraf Qzcrlnc tıı.hk!.kata gir!. 1!,lln oray:ı biz koydu!c, 
ellmlştir. Yakatruıan ve su~u it1ra! eden nyıı. 

Fotoğra.f aa.hibinin namual.a b1r & ile arka.dll.fl Ahmet ya.rı:n adliyeye ye_ 

dam olduğu anla§ılmc& to~ ı rilecelttlr. 
çelrtlrdlği Yl\kit yanmda ktmıer bulıın.. 
duğu BorulmU§tur. 1TALl."AN TEBL1Gİ 

Bu adanı o zıuııa.ıı ynıımd4 bir mu,. 
Londra, 22 (A..A..J - Afi: sevi ve blr TUrk çocuğu bulunduğunu 
Vlf1 ajanaı, Nevyorktan aldığ'I bir 

Libyadaki harp lnisya.tfVi 
gilizlerin elindedir. lngili zkart 
ve hava kuvvetleri arasında sıkl 
i3birliği olmuştur. .. 

Kahire, ıe ( A.A.) - BatT. ~~ 
lündeki yıldırım ha.reket!~..ı. 
sürati, İngili?; kara kuvvct1e1• 
nln kısa bir muharebeyi :ınütel· 
kip, Elade:m'deki büyük dü~ 
hava rnevdanmdan bir Jrlinl~ 
uzak mesafede bulunan Sc~ 
Rırengh inişyerinin ani bir b~ 
kmla zapt:edildi~ne ait ba_bet'· 
!erle anlaşılmıştır. 

tmıiliz zırhlı birlikleri o ka~ 
sfira'tle hareket etmişlerdir ii" 

düşmanın iniş verinde buJ~aJI 
elli pilotu ve diğer askerlcrı ~ 
olduğunu anl31aksızm bi~ 
bire esir dü~ü.şler ve kendıl~ 
ni nakledecek vesait gelinoCr 
kadar derin şaşkmlık i<:inde ıs? 
hafaza eltm:ı almmışlard~.-11!1 

Heyecan... p A z A R T E s 1 G o N o 
ue nihayet ölümle biten bir.._ ___________ _ 

söyleml§tir. 
te~a göre, ''Vllde Ta.ma.tave,, i:l • Bunlan tıya Ye Ahmet Yo.pr adın 
mindcki Fnuı.8Iz semlslnln, et, kai-

A ._, da. iki k1'1 olduğu yapılan tetkikat 
ve, çikoiata. veııalr Jıtı.muıe.st lle ..._.,.,. .__ d km •-

Bama, 22 (A.A.) - İtalyan or. 
dulan umum.t karragoft.tımm 538 nn 
maralı tebliği : 

Dün, gün doğarken yeniden aleT 
lcnen Marm:ırlk mtdıarcbeef, bt1 • 
tün gün ı:irldetle devam ctm.ştiZ'. 

Bu~ Tomahaıvk 1~·· 
tayyareleri ta.rafından~ 
uğraya.o, iniş meydanmda~ı-~ 
dtişman tayyaresi, taanıu.: aJ•r 

da olduğu gibi yerde mral~ 
olarak bulunmuştur ..... 

Berlln :?% (A.A.) - Alm&D l'C~~-

dc.n: 

maceranın romanı 

BobM.Clerta rema1 seçScU - Gizli bir 
a,Jc mftbcdt: - B*kml&r - K.uJllptc 
kimler bulıınduP - Omç lm1arm d 
u.ıünde ~rclıklan btr tabuı- Wı.. 

Rostof işgal edıldi 
BerUıı. ız (A.A.) - .Alma.ıı ordu,,. 

lan baglcumand&ıılığmm hu.u.& tebl!-

4t1: 
General fon Klellt kwu.Adumd& 

k1 eerl kuvvetlerle Alma.ıı hlli:um kı. 
talan glddcUI muharebelerdoıı .oııra 

Roatov ıı.-hriııl uptet.ml§lerdlr. 
Alman kıtal&n, bu suret·· ınUhlm 

mUnakale yollan Uzerlnde , .. ıwıan 
kıymetll btr Ucaret ve mllatakbel aa. 
kert ha • .ıkAt bakımından !evkal&de 
ehemmtyeW bir mevkU lKal etml§ 
bulunmaktadır. 

General Rltt.er toa Grelm kum&n
daaınd~'cl hava ~killeri, bllha.saa bt1 

yük faaliyet g&tcrerek bu r:ııfeıin 

lahaltkukunda lmil olınuprdır. 

Berllıı, 21 (A.A.J - Alman ordu .. 
lan bnfkumandan.1'2ının teblJ.ll: 

Hususi tebliğ IJe bildJrild!t;'1 Teç. 
hile Ccrnl ton Klclııt kumımd:ı.smdalU 
eerl kuvvetlerle s1lAh altınc1a bulunan 
hücum kJtalan §ld:leUl aıllhare~lcr. 
den sonra Rostov çehrınJ aımıştardır 
Doğu cepheslnl.n diğer ke.ı1m!erln.. 

de de derinliğe yapılan taa r.ızlarlıı 
muvaffakıyetler elde e.1llm~Ur. Al • 
çakta.n uı;an tayyareler ve zırhlı ara
bııtarlıı Wmıı.yo edilen fazla mllttarda 
dllşman kuvveUerl.nln Lenlngraddı:uı 

ı:ıkmak ıc;in yaptığı teşebbllaler akim 
lroıınrGtzr. nu mUnascbet'e on beo dll.ş 
mıın tnnkı tahrip edllml,jtir. 

LENlNGilAD OEPllESlNDE 
l\Io.föO\ıl1 ZZ (A.A.) - KrasIU'. 

ya Zves:in guzetc::l Lcningrad cep. 
hesinden bildiriyor: 

19 ve 20 sonteırinde Kwlordu, 
Almanlnrn e~dctle mu!tavemet 
gösterdiği Neva nehr!.nin c!oğu ~ 
hlllel'indcki Uı&rru%un!ı deYSm et. 
miştir. 

Knre!l cephesinde "N" mevzii ö.. 
nUndc ş ddetli muharebeler olma.k 
tadrr. Burlida Sovyel askerleri lis
tU::ı dU.~ıuı kuvvcUerlne karşı koy 
mn.k mccburiyet:nde kalmaktadır. 

Londra, 23 (A.A.) - (B.B,C.) 
Roma radyosu ltnlyan lıalkmm 

manevıyatmı yU~tseltmek iı;iıı Lon.. 
dra sokıı.klarınm mf.bver asd.erıerlnln 
ayak acslerUe çınlıyacağtnı 9Öylemio
tlr. Evet Londra sokaklaruııia mih 
ver a.ııkerlerin!.n ayak sesıert lşltılmi~ 
Ur. Fcıkat tr.ınlıır, aokaklardan geçiril 
mi~ olan İtalyan esirlerinin ayak ses. 
lcriyd1. 

Lonclr1a, D (A.A.) - Jııf:oskOT& 

radyoısu cunu. ak§ıımı neırıyatmda 

"ICuıly:dız,. ırıızctesl.ııden naklen fWI 
ları ıöylam(3tir: 

"Tulıınm cenubu prblııUıde harp 
§lddoUenml~Ur Şlmcll genişlemekte o 
lan yeni Alman ll.\nrru.zu bundan ev • 
\"el bu istikamette yapıJan lki taar 
ruzdan da kuvvetıidı.r, 

80 tank ve iki motörll1 p!yade b81U 
ğ11 blr nua blrllgt.De hUcum etmi§Ur. 

Almanlar ayııı zamanJ& 60 tanıtla 

taarruz ederok (0) noktasını z:ı.ptet. 

m~lerdt, fııltıı.t ilerleme te~bbllsli a. 
kamete uğr:ımrı ve Ruslar mukabil 
taarruuı gcçml§ Almanlıın bu nokta 
dan tardctml,.lerdlr. 

B'J bölgede iki gUn sllren muharc. 

bede .ı\lmanlıır 17 t.ı:uık knybetml§lıtr. 
dir." 
Kızılyıldız, aynı zamo.nd& uıerkez 

ccpheeınııı ~ka bir keıılmlnde, Rua 
baUannın bazı noktalarını d;,ten dll§.. 
man zırhlı lrunetıerlne karıı yapı 
J:ın taarnızdıa, Atmantann l50 tıuık 
\ıaybcıttiklerlnl de haber ver.aıakte • 
dır. 

Sütunlarında - -

, _ _..,..,., ~ ::ney ana çı ı~ ..... 
ıı.a eahlllerl a.çıklamıa. .. '6 ....... er tara. Yakalanan tıyı:ı. ı;uçu §U SUl'Clle 
tmdan nUaadere edlldlğl.nl bfldlrmek. l ıurat etmı,tır: 
tecUr. Bu haber mezktlr geminin ır. - Alunetlo bcm'bar Alko.zılr ~
gtllz bandraslle Nevyorlt Umruıma gel maııma gltUk ora::i&n Onck Saboltya.. 
d.1ğt aıt"ada anlqtl.ml§tır. 

Londra., bu mevzus. aJt olara.k Dlm. 
dlllk, mllAdcre cdilc:ı gcmiııln 4903 
tonl1l'itoh.ık ve Havrc limanına. kayıt. 
ıı olduğunu .sıöylemkle lkUfa eylemek. 
tedlr. 

Japonya hangi şartlar 
aıtmda barış yapabıll r ? 
~ aa.ıara.ıı ı iııa .. yfada 

Bir adam tren 
altın a parçaland;_ 

2 - Her Lld devlet, ırra.ı:ı.tız HiDd'.e 
ç!n1.llnlıı JJ!WA.amd.ıuı bert J a.ponya U. 
zerinde tatbik.ine ~ııuıa.n iJQUJıadi 
t.a:ıyl.&l kaldırm&lıdır. 

3 - Gene tıer iki devlet, ıı.r §81• 
~vurarak Anupa. muh&i'ebesinlD 
oa,rk1 A.syaya. a.rayetl.ni men'e ça.lıf • 
malrdır. 

Bu sabah Yeşllköydc f'ed bir 
tren knzllSl olmuş, biri.si tren te • 
kcrleklerı n.ltmda bellntlen ikiye 
b\JlUnmek suretilc ölmu"· .. 

Kaz:ı 88.at 8,40 sıral:ırıWL. .ıMkl 
bulmll§tur. Bu saatte KU<.'Wtc;ek -
me~"rlcn hareket eden 21 numaralı 
kataı·~:ı.. lstanbuldan barcl:ct eden 
18 numaralı katar, Ye ill:öy Istns
yonunda kar§ıla:;ttldarı srrada, 21 
ttunarnh tren yolcularmd:ı.n Kle· 

nnti Karacnoğlu arka vn.gandan 
atlamış ve hr.t boyunda.ki ev.ne git 
mek Uzere bat Uzerlnccn k&r§ıya 
geçmek istemiştir. 

Sepectator mecmuaamm bu battakt 
makalesinlD bellrt.Ugıne ı;l:irc, Jap.:>n.. 
ıar dört sene devam eden mulı&reb:
den sonra "Çin meselesini., ll&l ede. 
ı:ruyeccklerl.nl ı.ııbat ettiler. Diğer ta.. 

IOennti ta.bialilc 18 nwna.ra.h attnn e&er Japonlıır bu meııeleyl ha -
k ·~ ~ u a ı 1 • r • b nı.ur:n on n en uı.ça.manııu ve a • ıet.mek va.zıyot..ınde ol.satar ua., birle§ik 
t?ndn. knlnıışt.ır. Tren . lizcrin~en Amer.ı.kn., Ja.ponya.nuı Çine yaptı~ı 
;;eçmı~ ve Klcantlyl behnden lkıyc teca.vUzll ta.sdlk edememek movklln .. 
bölmUştUr. l{nzazede derhal OtmUş 
v.?'mya mUddelumumiı:ıt el koya .. dedir. 

rnk tnhk ksta başlamlştll'. 
-----------------------------

İkinci noktaya gelince, lkUadi t.ıız.. 
ylkin tatbikini lcabcttlrcn Japon ted
bı..cri meydanda U\llundukça, birle • 

~t:s ~blankada 
Almc: ı subayıarı 

D~r 
Proi&sör 

lman §lk Amcrlka taZ)lklrJ.ıı neden l~aldml 
ması ıtı~ımgcldi$1 de suale p7an.dır, 

diyor ki : 1 FU.bakika, bu acne za.rfınua Japon .. 

I..cırı4ra, zz <A.A.> - Tnymı.s go.. ıı: .. ~rya 
zetcsi yazıyor: 1 ft- i us em p ~ . 
Almıuı hJldunctl, hl" qUphes.lz go • • • • 

~·o.ıwı Çindcld durumu, S41t.h bulma!.; .. 
truı uzakta kıı.Lınıo ve lııı.tt& zayı'.·-ı. 
mL,ur. Japonyado. potrol, lmuçuk ve 
barp ma!:J.nea.nln yllrllyU,,Une lüzum 
ıu sair ınub.tcll! lstUısıı.1. :nuıcL.leterl neral Veyganwn. iın;m Amerlkadan hzm tehdıdı 

uz.aklııatırııma.s..ıe kannnt etmiye<:cl:.. 
noksa.ndır. • 

tir. Veygaı:ıdın a.z.11, Alma."llı:.rın bu k d 
bölgede oLorıtorlerlnl l.nkıt;o.! cLUrebl. arşısın a Blrleşllc A.me:ika ve Ingilt.ere ta. • 

ra.ını.lan alınan iktisadi teublrler ve 
bu ham maddelerin tedarik ve labıı .. 
11.ndekl zorluklıır, kendi hıırp kudrc
ll.n! tamamen eksiltmcğe ııebeb ol .. 
madan evvel Japonyaıun harekete geç 
mek !ııteyip.lat.cmedlği noktaaı da bir 

aua.l olarak k&bul edlleb1Ur. Her ne 

ıeccklerinin bir '1ollU ot:ırak aayılabl 

Ur. 
Dah:ı. ~imdiden gt"len ha'ber!erdou 

de an.8.§Udığı gibi füı.zabl.ankıı.da ve 
diğer yer!erdek1 mlltareke koın..:syo 
nuna memur Alman sub:ıylıı.rı ili:ıtlin .. 
lllkler1Dln yenl bir ti.meali olmak eze .. 
re llnl!orma ile gezmeğe ba§l&ml§ 
tardır. 

Almanlar, Vl§iye emir verınce Vey. 
g .. ndm b.:an evvel \•azLcsinden uzak. 
lnşUnlacnğı ber zaman !çın ~llt!r 

olarak bilinen D1r bnklkatUr. Şımdl, 

bu emri verml§ oımaıannm seb:ıbl de 
o ııl.sl:ıette aflkArdır: 

llerko.zt Akdentzde son zamanlarda 
mihver kıı!ilclcrinl.n uğ:udı:;ı ağır k::?

yıplar ve bn~lıynn hıgııız taarruzu, ı 
Almanlan bircı.z daha ileriye bu.Kına .. 
ğa mecbur etl.I. Atman}ıır, ihUya.ç tak 1 
dlrınde d~·Z mUnnkale yollarllU <lalıa 
batıya yanı Iı'rn.ıı.s..z §ima! Alriluım 

ısUknmetıne gutUrcbUcceklerılir. Bu 
ltibar:a, bu topraklar Uzerincle:U otc• 
rtteıerınln tazlal~t.ı.rılması J.AzımdU'. 1 
Almanlar, kcndılerı lçln tecavUz s:ı.y .. 
dıklan en basıt bir lfte de dnlma kc.
layca tarziye lstomek lUyadmda ol • 
dukJannd:ı.n Fransız §lmal A!'rlkaam& 
giren Amerika iaşe macıdeıerı Jıakluıı. 
da V~l.ııl.ıı dikknt nazarını çekmişler .. 
dlr, Bu ı~e mnC:.:!elcri eh~ın.n.ycUı 

miktarda olmndığı zamnnlo.rda. ise ay .. 
ru mesele hakkındıı hiçbir itiraz ııer. 
det.memı11ıımil. 

Şimdi, Amerikanın mUdahıile ettı. ' 
ğin1 ileri sUrlıyorlar. Vlfi ııon birkaç 
gün zıı.rtında en kıymetll iki m~ıı. .. 
vlrlnl kaybetmıvtır. Huntziger ölmu., 
ve Veygant dn nzledilınl~Ur. 

AmerlPıa ıe 
zl 
llir anlaşma imzalandı 

Vn.,in;ton,2 Z (A.A.) -- Blrlefilk lı .. 
merlka, ödUnç verme ve klraınma ko. 
nunu çerçeı; C31 dıı!ııll:ı:lo lzlanda ıt<ı 
b!r an:nşma hnz:ılnmıştır. 

Harlclye nazırı Kordel Hnl, bu an. 
ıa.,mamn baqlıca lzlandaya iaııe mru!.. 
deleri aevkiyatında mC\hııus olduğunu 
81.iyle~tlr. 

Mitler bayatınıa en 
m b!m karJrını 

verdi 
olurs:ı oıaun. Japonya kendl:nl harp 

Molotof Berlinde Çanakka. sellne kapbrmakla adeta Omltsız bir 
le, Rıımanya, Bulgari•tnn harekete terketmlf gibi oluyor. 

F • l"' d• • · • Jıı.ponJ&r ne ltadar &nla,ıl1Du o .. 
ve ın an ıyayı ulemıttı turlarsa olsunlar, flmJlld &ldıklan 

Berlln, 22 (A.A,) - D,N.B. . durum,. bQUln bunla.rul QatUnde hiç 
Berll.ıı Univeraıtesiııde l'JOz söyllyen anla~ılamu bir mahiyet aJı7or. 

profesör Schue81ler, her devirde AT. , Tetkike değer blr nokta. da fUdur: 
rupa üzerine ağırlığmı duyuran Rus Almanya Ja.ponyanm dunımunda.n 
eruperyallzın tehdldl mevzuu etrafın. ne lstl!ade temln edebilir t 
da. bcya.natta bulunmuştur: I · B all Bpect&tor mecmuumm bu 

Mumaileyh, çarlık Rusyıınm cihan. bal~= nllshıuınd& ••tablyec.1,. lıaır.&ll
glrllk hedeflerl.nln tarihçesini yap .. ııile yazı yazan mW.rrlıi 9()l'U,)'Or. 
tılttan sonra ıunıan ~yıemı,tır: Filhakika muharebe, lıdl~ 1111.kyUta 

•·nol§ev1k Rusya muvakkat bir mlld bir satranç oyununa beDZN. SUUD ta 

det için Avrupa lle alı\kadar olmaz ı at da t.aft&rmın yerini deJlll.• 
gibi gör1lndll. Blllltta hakikatte, eski ~kç:~I12 taraf da ona gtSre t.edb&r 
emperyalist gayeleı1, Marksist. • Ya- , almak ve kendi taoıannı defı.,Urmek 
budl programı caasma lstinnt ederek 1 .. _ .. dJ zarure ....... e r, 
dahıı bllyllk bılr enerji ile takip et • Japon tehdidi, tncDten,,_ bıafb 
mekte bulunuyordu, rd kul! bil .... 1nanetıert - ı yerle e aııa ectloo Sta.lln, bUyUk Potronun sevkulce,,-

61 
rd .... _ .... m-

Hoııkong ve ngapu a ........... ""'• 
durumuna tıunamUe mU~abib bir mev .......... ıwac11 
ki işgal ve bllyük Petrolle Katerlnıı.-

1 
burlyetlnde bırakıyo_:-_~-,,-W-.._.__t 

k d §ark hududunda etıo ....... ye ... ,,,... • 
nm kazandı lan zaferleri tekrar el e b ri tl11e kar-
etmeğe tc§ebbüıı mecburlyetl.nde ol - ter bulundurmak mec u ye 
duğunu bilmiyor dcğlldl. İşte bunun fllafJYor. kuT'ft 
ıç•ndir kl, Kremlin, Almanya lle gi. I Çörçll, uzak f&rkta.Jd deDill tta t.. 
~tlğt tna.hhUUcre rin.yot etınek ıu lerl bakkmda yaputı beyana lD • 
~umunu görmedi ve diğer taraftan 1 gilterenln lüzumunda bQyUk okyaııue. 
Baltık memleketlerııo BUkovınayı, Be 1 ta ve Hind d<ınlsl.nde ebemm.lretU ele. 
sarabyayı işgal ıre FinlAndlyaya ta .. j nlz lr.uvveuerl bulundurmak mecw. 
arruz etU. M:olotov, merkezi ve conu. rlyeUnde olduğunu llGylemJft.lr. Bu 
bi Avrupada diğer ~cbb~lere geç. çevrede, Japonya, kendl.ıne her arat. 
mek hazırlı{;"lnı yapmak il.zere Berline : ta mı,ıkavemet glSstermele hamr ku• 
geldJ. FilAııdlyanm, Rumanyanm, Bul · veUer knrpamdadır. 
garl!ıtanın ve Çannkkalcnin Rusyaya ı Tabiyeclnln kanaatiııe a&'e. Alman 
lerktııi ·~:tdi. Bu t.tı.l.:bi, tam Almaı;. yanın, Japo:ı mlldah::.leıılnden elde et. 
ya..ı:. b:ıt.dıı harple mc,..gUJ o.duğ~ 1 melı: ıstcdlğt UstUnlllkler tamamen 
bır zamanda. yaptı,,, 1 b:ı.§ka mah1yettc:5lr. 
"Doğudan gelen bu tclıd!:li ıw..şıln. 1 "Almc.nya, Rwı s~ferinden JOJ'IU!l

aıak ve vukuuna lml•An verme:n'k ı.. luk duymakta vo nC:oa almak lçl.n 1.t. 
ç!n FUhrer, hıı~·ntının en mUhlm ku. Urahnt etmek 1htıyacmdadır. Alma.n. 
rannı verdi. Bu azimkO.r harekP.t t.". yanın, Japonyanm mlldahaleal)'l• ıını. 
tun A vru~n tçl.n verllmllJ bir kıı.rardı vazcne ke!csln1D m!.hvor devle tun 
Aynı znma.nr?a Avrupayı da mUda!aıı lehine dönclUb"ilnU clU~tlnen bltarat 
eden Alman ırildhlnrı, Alman devlet•- memleketlerin mllwcrc iltihak edebi. 
ne arıanevı vnı:l!esinl ynpmıık fır • • lecekleri Umldinde bulunmam dl\ çok 
satını da verml§ bulunuyor... 1 muhtemeldir, 

M.lhvcre mensup hava ve kara 
kuvvetıeıi, ~etin muluı.rebelcre tu. 
f.uşmuşlar, iru!an ve zniılı ~ 
ba.kı:mmda.n dilşrnana ehemmiyetli 
uyiat verdlrmişlerdir. 

1Dgilblerln ~tan ~M 
i~n ya.pt.ı1t!a.n mUteed<lit ihraç te. 
§ebbfialerl, milstahkeım mevkii m:ı 
hua.ra eden kuvvetlerinin muka.be 
lesi nyesinde ak"m kalm.ıştlr, 

A!rflta ştmallnde, Alman • t~ 
JnıvveUerf. 19 sonte~deııberl ~ 
bfr cephe Uzerinde lngUiz zırhlı ttıf ' 
killeri.le ~lddcUl bir muharebeye uıtıd 
mU§lardır. 

ltÖYTER ntt..DtRtYOB 
Kıhire, 22 (A.A.) - Röyteriıl )fJ 

1 

ısırdaki muhabiri MnrUn Hcrllh11" 
yor: 

Libya taarruzunun ilk eann ııs• ı. 
barebesi, Ka.puzzonwı yet.r:nJ§ kilo::, 

....-......... re batuıında, Cuma günll lSğl ,ı( 
eonra b~m.ış ve 8&.lahlyetu asl' lııı' 
ma.h!lllere göre mllsait blr §Ck.Ddl 
ltlfal etmekte bulwımu:tur. 

f inler 
Bir Sovyet Almanl&r. blriblrl &rdaıca Oç ~ 

nız ya.pml§laraa dn., her detasıtl tJ)' 

tu .. menı·nı· nasıl lngi.ltzler~en çok faz.la tank zayi& 
gen pU.skürtUJmll~!erdir. .., 

'°' 1 A tt• ı 1 Kalıırede. ınlhver kuvveUerlDlD dJ' 
mag up e ı er ~=1:"ım':ır::1~:::~ 

HelsinT..-i, !! ( A.A.) - Fin!An,. etmek !fkrtnden değil, fa.kat, d~ 
diya haberler ofisi, Beyazdeni- tayyarelerinl.n yerden kalkabllınelı ,ı 
zinden !{ardiye kadar uzanan biliyctınde olmamalarından Deri 1 
blr cephede sonteşrin iptidasın. diğt sanıımsktadır. 

11 dan geı:en ve Fin kuvvetleri ta- KuvveUi yağmurlara rağmen. -
rafından &u"Sılmaaı neticesinde_ yun kumıu topraktan ııllzUlmeftl, -~ 
büyük bir kısmını kal•beden bir ıu sahalarda bulunan lngtıiz ta~ 
Sovyet tümeniyle yapılan muha.. terinin hareketine mani olm:ı.dıgt , 
rebeye ait bir tebliğ neşretmiş de, :::>erne etrafında ve diğer uıer:;., 

Müaldcle, bakir bir ormanda !erde lurmızı toprak aah:ılarda ıı _ _,, 
ve buzlarla kapanmış bataklık. lan mihver tayyare meydanıan 1;., 
lar üzerinde cereyan etmiştir. murdaıı b3lçık çamur hali.ne geıd.ıs~ 
Ruslar anudane mukavemet et- de, dllşman tnyyareıerı lta.ikmağa çll 
m1şlerdir. Rus zayiatı Uç binden belamakta fakst hava1a.nmııg ısJd' 
faz~a ö'ü ve 1600 den fazla esir. n.Uak olamıunaktadır. 
::!ir, Finlandiyalılar bu muhare • Melburn 22 <A.A.> -~ 
bede 31) ton atm:şta.rda. bulunan orta~rktakl Avustralya~ 

- veUeri kumandaa.ı general ~ 

Sovvet ,ebliği ~;.::;:·::~:·~ ..... - rj 
Aloek•Tat %2 (A.A.) - ...,.e* Dile nm tahribi, Libya tanrn.ızunun ıı.ıl'' 

tebllat: olduğu tank muharebesl.nln 1ngl ıf' 
21 ııonte1?1n gecm kunoeUer!.ml% taratmdıuı kazanıIUUf o!duğuııU 

bUtQll cephelerde dU§JIULııla mu.b&rebe t.erır." 
ye devam etmlJ'lerdlt, General fU 80zleri llA.ve et.nıiş~ 

Bir Alman Generali 
maktaı dlıtı 

11eru., n <A.A..J -Aım. CeMJtt: 
20 aon'l.,rlnde dotu oephMlDde vu

klsa gelen mı.ıhat'ebeı.rt.a birinde pı.. 

yade ıenerau Voo Brıa. m&ktw &ı,, 
mU,tllr. 

-

General Oamle&b! 
1111111 wazıreu 

atırıaıb 
Puta, n <AA.> - Paıtıa Jılldi 

)'Uıyor: 

Billndlti ıtbi Olaronım btr kl1 • 
~e tedavi ccWımekte olan ~ 
neraı GameımJn sıhhi vuiyeU en
dişe vcricl feikilde ağtıiqmıwt.ır. 

Kuyudaki ceset 
..-~ıblcıl.,..... 

Suçlular, ilk nrdlklert atade71 tek. 
ra.rl&mlflar " H11M71Dl uk1 bir ldıı 
JO.dndeıı GldOrdWU.rlnJ llG,Ylemıper. 
dlr. J'üat Haydu, ful& •rbof OldU. 
tu lçı.a., HU..yia.lD D&8ll GldUrWdU 
111DQ b&W'l&m&dıj'uU .Oylemlf " 
KebmedlD UılcllalM , ..... JU'dlDl et 

Ul1Dl ll&ve •c.aa&fUr. 
ADl8fJldıpa ı&'e BQıle)1D bapn. 

.. ,....... lu&t'fllDll le ""'1m111o 
8CDlt& boğam bir luapkl& akıldıktan 

.... -.,.Uııe bO,y1lk bir mW1Dı1r t&t 
ballananJt DJU7& atılmqtır. 

Ceeetaat l'te morgwı ~ 
1• kaldın!.au§tu'. 

Clnayeua ııudllt bodnlm Te kvJU ı 
beledlye taratWlaA doMDlekte e:ııı 
mlfUr. Diler taraftan bir fOpbe User:.. 
ne nezaret aıtma aımaa lbrahlm la1m 
U bir plııa ta aerbeet bırakılm11tr. 

Kaktul Htlleyin!D amııcaudcsi tb .. 
rah1ulin .. celedl J6rQr ı&meız tanı. 
IJUltlr. K&trnerln bug1ln aıorgu !lıA. • 

ldmlll1nce tevkif edU,melıerl ~uh~ • 
me&dlr. 

•·Mutt.etlkler, geri katan d~ ıııl, 
tanklarını temtzlemek lçl.n, eıbcıtl 

yeuı miktarda :r:ırhlı vesaite ~ 
Alman haber mükemmeldir_ ~

Nevyork, 22 (A.A.J - I.Jbyadl ıııt" 
ha.mn kuTVeUerlD knroıla,,ması ı,l)ıı 

smda elde edilen muvattaklyeUeri ol" 
diren son KaWre t.ebHği, Ok teS11' 'fiti 
rak, Nevyork halkı Qzcrlnde, cıerl~ 
memnuniyet ve aevlnç lnUbaJ b 

Jnl§tzr. .../ 

ö~ tücAçe 
Aonuşatını a...----- ~ ..lrlaadıuıJD ,ım.Jlnde ~ 

kAlnleıt ••buıwıaa, oı.uı.. la de~ 
~ •z..t1 lnıllMma dil~ 
de kalkmq ~lbldlr. -n~ ~ " 
takrlbea G Sovyet tttmerıınıD..-, 

ld 'taJutbm,. 7tvlDe lmllallJJl9 f;lll 
mbdo ''Afl'l'ı JUJmn,. cllyo~ 
llmen1ıı mııwıuı da budur. , 
b&ntkd eemelerl mukarnırdlr.,. ~ 

leslıııdekl '"mukArrer., ııck ~, 
otl,yor, Sadece "BerlLııe ~ ~ 
oeıkJenttr" Veya: "DerllDo 

1
_, 

etmelerine karar ~ttr... . """' 
baı: ''Berttne hareket etnıcte __.,: 
nrmltlenHr.,. Oereğlno ~ _,J. 
Kararları... gtmll Berli.ne ...,....... 
etmek.Ur.,. d.lyebWrtıl.. 

* 11.-rtr ft1dlllil ~--- ,, 
baııgt ~ılığı ~orsa. ...ı; 
11 okulla.rıla da yalnız bu P'1_.. -
kabul edllmck doğru oıa.r. ~ .. ...Of 
1DM4ır ~ gGrdDP""~ 
•'lfarbt,ye okulu okurtan,,ııııald ~ 
kur,. talebe değil, kari ~:..ıt 
lavua .. klebe,,ye ıu Ud ~! 
ko1mııştta': Talebe ~ ~,;-"" 
Bundaııı ba.ska ·~ .,.._ ,, 
kul,. deaiğlmlııclı& ''olml olalfdoo 

bir ~la cb cftlı!p&ICZ ~-~ 
~ Wu~'l""'lJ 
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ah keme 
aıonlarında 

iki kız kardeşin 
Florga sefası 

1 
1 

1 

B'lgiçlik kadar fena, insanı bo- · 
. . . . . ~~ .. ~i.rşey ~asavvur e~ilemez : 

Bıldıginızı yalnız kenclınızm bıldıgını kadar ınsana zarar veren l•ır §ey tasav • ı 

•anmayınız.... Bildiklerinizi, ıJe bildikle. vur olunamaz. 1 

rinizden daha çoğunu muha.'-ıkak ki bar Hatada. ısrar ne kadar lena ise, b.ı::!a. 1 

FıJ<ra 
...... -·--·~· .... _.. . ...__. 

SAYFA -3 

Ungada. kUfdlk btr &arh~ bulw .. 
mıı,. ~"'xtanıa lhtlm1ımı e~ 
evin"' tııs!;m o:mmlj. Neyl!'J ki w.ı.. 

resini " yliycbllmi de §UJ':ıd.'l ben> 
da yı:.tm:ıkt:ın laırtnlmu •• 

E5?d de\irdc sa.rho11un Wrl me.} h: ... 
DOOeıı ıuı.Uup cvlnL:ı kapiımıa im.doz 
gldcbllmi~ atın. halkn~ ı ç:ı.lm:ı.:."n 

vakit lmlma.m~. hc:m:::n orıı.dltb 

--<>-- kalan da bilir. Vazifeniz ilendi bilginizi rı düzeltmek, başkalarının b~ldiklerini su::ıu~. tam bu l!iı.nııd.-ı. ı,oı g'1Çerttaı 1 

görüp uy&.ndırm..~r: İkiside birer erkekle plaja 
ba§kalarının bilgileri üzerine koymak ve öğrenmek de o kadar iyidir. 
bu artan, çoğalan bilgi sayesinde mesele Çünkü; ne siz, ne ben ne de milyonlar 
ve mü§küllerinizi halletmeye savCl§mak - ca insan, insanlığin müstesna birer uzvu 

- ffi:.J"dl J:ııll• ! OOmJ,k!r, knpıya 
glıleookstn: 

~iden genç kızlardan bir 
tanesi, trende herkesin 

tır. Jeiiliz. Hepimiz çoh basit ve çok küfük 
Her §eyi bilirim iddiasında bulunmak insanlarız. 

Adıuneıığtz evinin knpısmı göste

rerek: 
-- Aj;'1lbT, demiş, tştc eTimln ım.. 

pı ı ! Hallın olsa sıdn l;r.;uya ~'11 

oraya (:idcrlm. 

.. önünaeöpüşmüş lc=>~.5\nn~.H' S'\'-DO ~~'-n ~ YeriDde ayakta duran genç - Ba k, dedi, burada Adaba mu • CJ ~ IJ !I ~ (9J ~ U U U \g' ~ 1:1 
:tl 1 metre 90 santim boyun • gaylr bir hareket cereyan ediyor! 
'-tt.ij o:nuzlu, siyah luvı:-cıt.. 

11.11.raJözlU bir Ermeni dellknn 
Oıoultçn tcınız ,.e şık ı;iyln • 

~lı:uunet birinci sulh ceza malı
kıymetıı h!Utiml Re~it No. 

~~ltta d~rdUİU z:ı:nı;:ı, ycrda:ı 
)'U Yüksek bulunan b.-UrsUSllnU 
Qll&tnıetre qnn genci aşa .. ;:dan 
'ie yulcardan a~ağıyıı btrka<; 

~aktcn SOllI'a: 

~ dedi, ne ı:ı yaparsın? 
1/t: b.r ı.,, yapmam. 
'ti~ deınek o! yani serseri rrı•sln? 

e ntünn.sebet cfendl.n. MWıcı::-

:e llılihendtsl? 
~ 11lttne mllhendisi .•• 
~tı:ın çalL,mıyorsu:ı' 
)j )'ok d:ı ondan. 
~l'cde olcuJun. 

bclttekl Amerl':n'."l ltol"j n de. 
~t-e:ıe oluruyorııun? 
dıktıyUndc, H:ı::ı 5 .l.trU sokn-

1 
.lı numıırnd:ı, 
"'Q•,, .. 
~ .. . 
~d'ia.rt Gevrek 

2'.~ Yaaındıuıın? 

• ıtı Reşit Nomer dcltkan1mm 
ll1 tesblt ett lcten sonra, önUn 

~Ya.yı açu ve içinden çıkardığı 
~kucı 

Ilı u . 
.9.<tol!t zarfwd~ delikanlı sa • 
bıiıunan dlnleyicllerı ltul' bakı~ı 
l:~cten geçiriyor ve b~lkl de 
ınııtııyetlnden olacak esmer 

'llı-ıxıtzı bir renk bağlıyordu. N.• 
~hn okuduğu cvrııktsn b::ı.71-

\ tak: 
ılt it. Ye<1vard d<ıdl, sen ço!t ayıp, 
l!ıı.ltı.ıı bir ı., yapmışsın. Hatbuk1, 
L~lt tahsil gördUgilnU \'C mtl. 

01411;:unu söyllyeı ek kendini 
t. •tttnı Bu nasıl o:uyor böyle'? 
ııı:~<1ltn, hepsi yalan, Böyle b' r 
. "'ili. benim terbiyem mllaalt 
~. 

\~ lıaıd-e? Bu ı lem muz valtıuıı 
n~ ne diyeceksin bakalım ı 
~ lıerlteaın gözü önUnde, Hıır-

ılaki kadını öpmekten ço'tln.. 
~I 

lt1tı.ız ~endlm, size hepslnı 
1..~bı anıaltlyım! 
~tı 
~bu kızı-
ıııı <1eğtt bir (lc!n. Geçen celse 
~ 1<endlsl de senin gıbı su~ıu 

~ ()ldug-unu söyledL 
~ biliyorum. Kendlslnl es. 

" tanırdık ... 
'~ laşırdm Yedvnrd! Maryon, 

() 
~ lron uınıııtığını söyledL 
~ "'."etlıcde ltorkuıtundan etıylt• 

' Aa!lecc tanl§ırız, kendi • 

ltt ...,t ~ lse •• 
\~t o gün, ı temmuzdu. Hava 

t.ı. ICızla beraber Florya plA,. 
t~ YUzdUk, eğlendik. Sonra 
\ !tarar verdik ve trende, b!· 
\ "luııe bir sıra bulup oturduk. 

~!( kala.balıktı. Bir &ralık 
•, eteklerinin yukarı sıyrıl • 

bacakltı.rını görllndUğünU 
ı:;- 1:'ava.şça kulağına lğUerck 
S-ı <1tızcıtmesını söyledim. 
lt.ı bu kadar mı? 
~ ltt<ıar efendim, sözlerimde 

ı., \·arsa her cc:ı-.aya. ra_:yun. 
~ 'ına, "ah!Ucr geçen celsede 
• I>tnıe de okuyayım. 

~ llonra bt'Lklm, zabıt evrakın 
Uel'ln lfadeıerlnl mrasUe o • 

~~dı. 
•aıut. dedi, Maryonun kız 
~ >..n:ı.a. O da trende. sizin 
~ btr başlm crkeklo beraber 

::~;:ı::er~==~!~=~:,: ~anma lb>~şD ~ırk.enı Dr:-~~::E:.l~~dın 
uığma doğru lğtlml§tı. Nadir öpU.,tUk C ~ ~ t..-m MJkall 
ıertnı gönnll§, faknt ben görmedim. ~~ ~0r;,;:: ~~kapl. 

üçUncn şahit Nadir de: " .~..Nf 

mı-~~:::; 1!~~~
1

!::r:~;~ 
1

~~~: 
1 
istanbulun bahk cinsleri, hususiyetleri. Bahk ~ • 

~;;.~~{,~:.:' ::z.=;·~!e:-:~..: 1 ıv.eraklıları. Voli yerleri nerededir ? Hangi ili MEVL'ODU 
DördUncU Şahit Şemsettin de: ı•ı h • b 1 ki k B 1 k ŞERiF 

le;, !~;::~:~ıı;ö~~~~~~~ş~:ı: vo herde angı a '· ar ÇI ar. a 1 Radyolin di! macunu 
ıahipleri Necip ve Cemil 

;~ı::~:\~\.:: ::ı~ ~~::~:u: merak llarlnln buldukları çare. Akar Kardeılerin peder-
mu:ı:un~ydı. • leri müteveffa BAY HO. 

Balık tutm&8Ull .ever mi.siniz? U. c;orbn Ue hayata göz yumdu$'UDU bUe gWllcUkle yll.zl.erinl yayvanlqtınp: l AKAR' 
Htıkim IJıı.,ını kaldrrarnk: zı:ıktıın olsun balıkçıltğuı knrdıı., luş görmedim. Fakat, ao!raamda bal.ık "- AllaJı akıllar versin mel"&lall bu SEYIN AVN ın 
- Duydun mu? Bn.k dört tnne şa.. ve kıyamette knr§ılRl)llğı bln.blr zor... bulundurabllen ba.htiyarlarm aı; kal. çefidine sahip olanlara... dedi~rinl vefatının kırkıncı günü-

h!L Seni ne uı.nrrııı.r, ne akrab::ındır- luğu hat.Irlıyaralt hlç ıUphest.z ''ha. drklannı, doymadtkl&rmı tarzctmek ku&aklanmıa duydum. ne tesadüf eden 25 T eı-
lo.r. ~unlıldıı.rı da yolt. Neye ya • yır., dlyccek.silllz. Fakat bıı.lık yeme. bile cinnet egzersizi olur. rinisani 941 Sah günü 
ıan etıylesınıer. 

- or:ısını b.lmem ama, ben Mar.: sini sevmcdlğlnlzl de iddia cdemezsı... i"N"'"' '""''"'"' """""" "'"'""'I Balık avcıtığı deyip de geçmeyin... öğle namazını mü\:enkip 
niz ya!.. Ya.can Bunun ihtisası o kad3r engin o kadar • eam·· ş 'f" d yonu ne öptüm, mı de omuzuna kolu- • Beyazıt n erı ın e 

Sl..Zin, bl.z.l.m, beplmizln balık yem&- fli • 1J, zaman \'C tccrUbcye muhtaç k1. pne , h 'tb 
mu dayadım. sini f;C\"diğimiz kadar, birçok vatan.. ;ı J\afftt aou!l. bo.Wc mernldılan arasında en wıtAlıı- drerhumun ru una 1 a-

.13undnn sonra kendl!iiıl mUdafııa ! fen Mevlu· du Nebevı" '-. vuk t 1 y cı.. d~ var ki onu tutmo.nın r.evkine tıa.. rm imli, t&riht bir §öhrcU glbl ağu.- Ki 
ıc-ın bir de n n tutmuı o an e ............................ .,. "' """"'"' ...... _ k b rff ttn tarı. . . ·ı ğ' d b'l 
vart yere oı~rdu ,.c a\"ulı:.at söz ala • yılıyor. Bu zevk çok taUı olacak. ıt!- ........., ağiz& geçere .u ma e raat ettırı ece ın en ı · 
-k·. ra, kl§ln, dondurucu karayclin altın.. lst.anbulun mqbur ..e mergup nee. hinde mevki ıı.lıyor. 1 cümle ihvanı dinin teıırif-
•.. bl 1 1 kta .. ~ ı"- neleri anıamda. çcşl.W ve bol bt\l!fı +~- 1 :ı _ Valta ctrofl:ıd:ı. bazı ııoyler sısy. da, llW8mOr r toyu u ........ ı ...... yan .u:ı""'nbulun en meşhur balık (voll) I : ; lunur 

enginde, daıgadan dalgaya ac.kcrek da sıra.do. gelenlerden mevaimlno gö. len, F~erbah9<1, Beykoz önleri. Kan. er. r.ca c . 
lemek ısuyorum! dedl. re bunları seçmek. ve yemek de lırtan. fiiliutil !&il 

Fakat M ltlm vnlttln geclkml§ ol • suya dalmq lnce bir olta glSgde:ı1nl dJW koyu. &ımatya. ve Yenikapt a • .ı... 
butUn dlkkııt hassusmı seferber ede. bullulara mab.Bua bir bUner. -"'·,.. .,..,. ... t Bu'"'"'"' Hey ..... U ve BU.. ..:=============:-

- . 
'"'!~":-' ı ~~ .... ~ .. ·~ 

mnsı ynzUnden, bunları mutea.Jdp ceı. .,,,.,...,. • ., OÇ\4" , • .,_.., ""' 

scde söyleınealni ve §imdi mUdıı.taa.ıı:- rek gözetıemek zevkten sn.yııaıkum Balıkların hangi aylarda yuınurt& ytlluıdıı kıyılD.rmdakl iıııı.re\ll mahal • 
nı ynzı1ı oıarak vemıcınnı ~y\ed\. ıuınra- yn.ptıl<larmı, çok uzak yol nldıklarmı lercl!r. Burelaro. ckserlyeUe mUt.e&h • 

Neticede ı:nUh keme :mOda."aa ya.ptl .:ılaamatıh bu zevk aahlplerlnln Ur- bilenler, o aflarda yatınz olduklan S.. bitler dalyan kurarlar. Fakat balık ıı. 
ma.k ve karar verilmek Uzere ayın 27 ya.klllklertnc hUnnct göstermek mec.. Çin balık yemezlCZ" •• Kaamalllı cö kını b..-ı&ıladt mı Boğn.zfçlntn Marma • 

hırlyeUnde•.ı• °'• nası:l ..xyı.e bu.,~ mert tabiat gllzel l.atanbula her mev. ra.,-a yerı-uıw geni" sahanın ber ta-inci gUnU saat 14,5 a bırakıldı. J._ ......., 'I"' J -v e.• ,. 
Tabii 

0 
gtln dlter suçlu Maryan dn su Ustl1nde bol limonlu, ID!\ydanozıu 51.ınde bol, bol yetecek kadar çok ve rafı \"oll )'eridir. Obck, 6bck sandallar 

bir IU!er lskar&Slna ka...,ı duyau..,.,, ndis balıklar verml§tir • kümeler "ft''-de d ntztn ·"1'""•tı 6r 
geıecel.Ur, eğer kendisinin daha. ev• .,, 0~ ~ ı- • 
\"elb.i celsede ynpılnn sorgusunda ne • ınuz 1.§tlha hıraınd:ı. haklıysek or.lar Bnrbunya, t.cldr, levrek, lllfer, ke.. terler .• Balıltçılarm biraz sertte pke .. 
ler sl\ylediğlni mer lt ediyorsanız an- dn, karayeHn altında, parmak uçlan fal, çtnakop, mereaıı lzmarit, istavrit. !arı arasmdn. geçen ııv mıaUer!, me • 
ıntııyı.n, 0 da Yed,·art gibi inktır et- donarak, mosmor blr koyulukla la • kılıç, hani, pi.si, kalkan. 1.ekorpit, r- raklılnr tarafından scnc.'lin diğer mev 

m1§ ' 'C şöyle d:mıtş: 
mıldaynn enginde, bir olta göğdc::ıinfn lan balığı, zargc.n, sardalya, gllmu.,, :ilmi.erinde anılı:uı h..'\tlr.llar ballnde 

_ Y<ıd\-nrt kolunu omurumdald toz ucunda uıh aynı bAlığı sudazı c;:kıı- hnm:rt, palamut, kı>lyos, uskumru, w.. ı:nuhıı!Rza olunur. Mesela çapari ı;ıı. 
nrıa.rken o kadar haklı bir zevkln sa. ıilt, kopa, stnorld, lmr&göz. orkinoz, manrn<ıa, yani uskı.ımru akını başladı.. 
hlbl oluyorlar. ve ... daha L!imıerınt bi!.mediğimls, cins ğı zaınnn, ucu çeııgel ıcneıer ve hlndl 

ıarı silkelemek üzere boynuma doğ. 
ru uzatmıştı. Kulağıma da: 

- Bncaltlnnn görunUyor, etekleri
ni dUZPlt d~ml~tl. 
Duruşma şonunda vcrt!ccek kara 

Yiyen doymıı.sın ! 

nn. bu ltııbll Floeya :r.lyaretçllerlnln Derler~ Balık 1çm ~ykneıı bu dS. 
gelecek pi!) mevsiminde, bir ha~•ll ta. r;tı ben miaal olarak kabul etmlye .. 
Ufadclerlnl muelp olncat'l muhak •

1 
ceğlm. Gerçi hiç bir balıkçmm &pa.rtı. 

kaktır. manr, hanı, h:ımaau olmaamdıı.n vnz 
ADLn"'E 1\IUHABlRt ccç, rııhat dö~de bir kaşık sıcl\k 

... ,.. ... "' '• 
~ ;, . :f : ... ··~~-· ı• 

Onıitslz bir aşkın... Derbt btr taklsann... Korku.DO b\r dna~ ... 
Su!nlaz bir ihtira.sın rouxuu olruı T O R K Ç E 

VENEDiK Zindanlarında 
Glız ~tınuı bir llU<s.. GönUI alan bir lhtlşam içinde bütün 

im.ipleri tnrettyor SC!H'Jnln aa gllze.l ••rU.RR.9Jl,, tl1m1 olan bu 

~ 3ah~ BU~.üN LALE sinemasında 
• m:l!iramwım1111B111a111111ED11t· ;g 

let1nt ancak uzaktan tanıdığımız blr tUy~rUe kaplı otuz: balICt birden tutıı. 
ı;UrU batik dııha, 1:3tanbul aularmın rok oı.tatarta te.ner1n arıcnsmd&, Ahır. 
bol ı,aıorill m~llerin1 teıkU edeT". lupı &!erinde \•oüyc çıkılır.. LU!er 
ler~. zamanmdn Halicin ağzı, Adalar. Ha7 
Bwılarm her bir{nin de a.vi&nm& darp&§& ve Fener sulan gayrilht1yarl 

nıevsımleri ayndır. Mesel&. ey\W nl • 88.Ilda.lltı.r t.aratına:ı.n lstiıtı. olunur. 
b:ıyetııe bll§lıyruı çmakop, avcılğı Jiele meraldılar bunun en ne,eli Te 
tc§rlnlerde dcvnm oeder, birinci kCı.nun eğlcn<:ell §Ckl!nl !iÖyle tatbik ederler: 
n!hnyctine ltadar lü!er avı şeklinde Sandala hu~.ı!t b'r maltız konulur. 
sürer. Geceleri bazı meraklılar sandal Blr de ıskıırn.. Sudnn çıkan balık da
ıarma koydukları fenerlerin I§lğmda, lııı ~trprnrrken hemen ayıklanır, can. 
denizin yllzande kayarak bRenml§ bir lı, canlı ıskarıı.ya yatırılır .. Beş dakika 
ustura ağzı gtbl insanın ytl1'41nU keser,.. evvel oltanu1 ucundnld yeme kana • 
ccslne donduran soğuk rll:(.CA.ra ltarşt rak kör ~azr uğruna canını feda c. 
meydan okur gibi ae.bahlıicra. kad&r den hnyvn.ncık, bea dakika sonra cı. 
euyun llzertndo çalkanır'ıar. zırtıları denizOO aklslcr brrakAre.k ne. 

Bol bir av, onlarca, blltUn bir ı;e.. cıs, l.ştiha gıcıldayan bir lokma ha .. 
cenin ztı.b.met ve yorgunluğunu glde. llndo &vcısmın avurtııırmt şt§irtr.~ bu 
ren Ze\•kU bir neticeden. lb&retUr • dlemlcrde çok defa şnrap ve b:!§ka it. 

Kaç defa da kaç balıl;çınm bu mc. kiler de bulundurulur. 
rnltlı sandallarına bıı.ka.ı:ak zoraki bir Doğnısu denemedim am&.. senede 

iki kere g-örüştUğür.n bir genç, 
İşte bu kadar tanıyorum onu ..• 

- Kfi.fi. Ben aileJ;ini, ablfilcmı, 
mazisini tahkik ettim. Aldığrm 
netice mUsbet ve s-.eni memnun 
edecek mahiyettedir. Zaten ken. 
disi de seni delice seviyormuş. 

- Ncl'iımn mı söyledi bunu 
size? 

- Evet. Maamafih kendi de 
itiraf etti. "Kızımı size venneğc 
karar verdim!" dedii{im zaman 

biz hüsniniyetle başladık bu işe. 
Babam işine gitti, 
Yeni od-.ma çekildim. 
Düşünüyorum: 

- Babam. gerçekten, büyUk 
bir hüsnininiyetle başlamış bu 
il)e. Fakat, annem neler düşünü
yor acaba? Yann Anadoludan 
dönünce, Feridunu da ötekiler 
gibi elde et.me~e kalkışırsa .. ?! 
Can çıkmayınca huy çıkın.az 

~~;;;;::~~~~S~iıiıılıil;.;~::.aı•.I yerinden fırladı, ellerime sarıldı --------"'!: ve öptü .• Bana candan teşekkür 

derler. Annemin, gelir ~elmez 
Fcriduna kancayı atacağından 
eminim. Çünkü, Feridun öteki. 

- Annen biraz rah~tsıulı, 
yavrum! Kayseride büyük anne. 
sini ziyarete gitti. Bir mUddet 
orada oturacak. Bir müddet der
sem, sakın uzun bir r.aınan 
için )!ittı sanma .. En <:ok bir ay •• 
Tekrar burava 1relecek. H~tta o
dasını bile .kendi hazırladı. Seni 

Ben Feridunla ni63nlanmışmı 
da haberim yok. 
Maa.ınafih bu haberi de anne. 

min Anadoluya gidişi kadar az 
yadırgamadım. 
Bab~ hazin bir tavrrla yüzü

me baktı: 

b1r deta bunu da. yapmak· ucuı; b!r 
eğk'nce, ihtıktı.nm:, mUhtekirs1z, bir 
taW gQnQ .ıı&fuı temin etmek demek 
Ur. 

lstanbuıun meşbur balıkavı me ... • 
raklıtarı aramndt\ tıınınmış bUyUkler 
de vardil'. Balık movaimlnde ~ n gll
cundcn artttrdtğı zaman.mı, tekmll 
avnd:mlıklarilo ha.z.ırl&Dmş bir ballI• 
ırandnlmda artık meraklılar bu eğlCD,. 
oelerlndcn çok horınutturlar. Deniz 
hastanesi ~hekimi dostum CclCı.ı o. 
ğu•i da balık a\"l eğ\e:ıeestnl ltiyatı:ı. 
n aramnda bulunduran arkad&§lan • 
mızdane!Jr. Geçen ha.tta Beykoz önün
do pazar tatilini balık avında geçir .. 
mtı .• neticc)1 anlatırken ı;özbcbcklc_ 
rinde bir sevlncln alevini parlatarak 
ı,ıöytc 66y'ledt. 

- Tam 64 tane 1\lfer tuttum. 
İşte, hem ticaret h&m zıya.ret de .. 

dlklerl f3 §ekli bu olacak. Hem paz:ın 
masra.1'.5ız b1r cglence De geçir hem ek 

kilOBUnU zalim balıkçılarm ytlZ y1r • 
m!den apğ1 vermedlklorl en netıs bo
lıktan bır=:nç kilo d:ı eve getir-

Kim neders.e desin. balık avmm 
cğlenecslne pclt akıl erdiremem fa • 
kat; !llfertn ytlz ylrmlden aatıldığı b!r 
:ı:a.manda her pczar ben de beş altJ 
ldlo nef'ıs b:ılık tutacağımı keııtirsem 
blr sandal uydurup bu meraka. kendi
mi zorlD. kıı.ptırocıı.tım galiba •• 

ANNEM ANADOLUYA 
'ı 

KiMiNLE GITMIŞ1! 

Bugün Feridun geldi. Kolun. 
da, elinde, ceplerinde bir çok he
diyeler. . 

Gözli tok, eli a~ık b.ir genç. 
İffet Melih bir gün: "Ben, 

beş k~luk ~eker alırım.. O 
gün idare ederim... demişti. O. 
nunki yalnız yoksuzluk değil, 
biraz da çingenclikti. 

Feridunun ev hayatı da pek 
iyi, pek 0€Şeli. 

öabam onu ötekilerden fazla 
seviyor. Çünkü, Feridun, bab:ı
mı hepsinden fa?.13 sayıyor .. 
Hürmet ediyor. 

~~~· 
~!nede, ben d('ml§. kız kar. 1 
~~ 'tlu olı!uğu dava şahiUlk ~t. ı 
~ llı:ıuıı hııkkı. Dız do dinlene... 

g-örerneden ız:ittiğine oek mütees. 
sir oldu. Fakat, sıhhi vaziyeti 
bunu icabettiriyordu, yavrucu.. 
ğum. 

- Biraz daha aı:ık konuşalrm, 
yavrum! Çok iyi bilirsin ki, ben 
seni her şeyden fazla severim. 
Senin &;ıhhatini gözöııündc tuta
rak, eana bir hayat arkadaşı te
minine QQ.!ıştnn ve buldum.. Bu 
genci sen de çok hi tanıyorsun, 

etti. Ka~ gUndilr bu odaların 
tanziminde onun W. emeği, zevki 
vardır. Ç'.oY Jf-atır sıcak, cana 
yakın ve becerikli bir 1,tenç. Ai. 
lesinin vaziyetle~ de ~ Ote. 
kiler gibi kopuk deı51., Cerçi beıı 
saadeti para ile, servetle ölçmü
yorum ama, zama.n;mıızda biraz 
da bu noktaya dikkat etmek ica. 
bediyor. Hiç bir şey gOıınenı.i§. 
çıplağın birine de senin ı:lbi blı' 
kız verilmezdi. · 

Ierden daha uysal bir ge~. A
man Allahım, sen bana merha. 
met et! Bu işi annem gelmeden 
bitirelim, ha.ttA niean, nikfilı 
hepsi birden olup bitsin. Belkj 
o zamatı utanır da bir §eY yapa
maz Maamnfib, bu bence l'eza... 
Jetten sonra. annemin uslanmış 
olduiunu ?.annediyorum. Bilhas
sa tffet Melihin onu tahkir eden 
mektuplwından sonra.. Artık. 
damat edineceği gence yan ıtözle 

Feridun, İffet Melih hikayesi. 
ni bilmiyor. Onu tanıyor. . Fa. 
kat, sn.dece Nerlmanm kocasının 
arkadaı;ı olarnk. 

Ba.ııa bugün lfıf orasmda ga . 
rip bir şey söyledi: 

•11.bıt, ta~bc Naci. Şöyle de

'ı~ıu 
~ !.faryon 1le Ycdvart benim 
-~ ııı::-ad:ı oturuyorlardı. Bir 

<laııım Nııdlr: 

Hic: cevap vermedim .. !{endi 
kedime: 

- Mutlaka bu işte de bir do. 
tap vnrdrr .• 

Dedim. Artık Jıer hadiseyi ol· 
du,~ ~ibi karşılayorum. İşte, 
yeni bir sürpriz daha .. 

Leyla! 
- K'unden 

baba? 
bahsediyorsun, 

- Feridundan .• 
• - Evet. Hastahanede ancak 

Babam "İ:ffet Melih" i lrude. 
diyordu. 
-Teşekkür ederim, baba! de

dim. Fena lir gence benzıeml 
yor. Jn..c:;allah sonu iyi olur. 

- Hiç merak etme yavrum, 
elbette sonu iyi olacak. Çünkü 

bakması pek ayıp olacak. CUıı. 
kü, ben bir şey söylemes=, 
söyletne5em bile, babam her ~ 
anlamış olacak. O zaman anne
me d~ı:ıen iş: Kendili~ndcn bu 
evi terkedip kaçm.sı.ktır . 

- lff et 'Melih felsefeyle uğra-
6JTdI. Halbuki aynı zamanda da 
neb:ıtat filimi imiş.. Ana.doluda 
bir takım nebatlar tetkikine ~i 
mis. Ne tuhaf bir genç! 

(Dcwmı 'I.' 
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15 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

Bu sözlerden sonra dok • girdi. Birkaç dakika soma , Haykırdım. 
tor bizden ayrıldı. Jak ve çe!c!ı1c !_.ekine efüui Jnkın o- 1 Kapı kapar.dr şidde!le i · 
ben biribirimi:ı:e lı:ıh.'Ltk. Pan muzuna koydum. ~ tildi ve kara. yüzlü bir adam 
curları k~p >.lı köyd.:: bu sa- - Jak bu kapıyı k\1padı- oda.mn orta.umı sıçradı. Otur 
atte hfiçbir ışık buiunm<ız. ğıma eminim. mn odasında 1 ayholdu. Yor-
Sokaklar bile karanlıktır. - Eeeh, anladık a\iık. gam atarak .~ak .sıçradı. 
Son fener gece yaı·:rnmda sö· Sen kapıyı kapadın nonra.kc - Ne var? 
ner. Y orgunlu~•.en bayılmak d1ler açtı. : - Sandık odasında birisi 
üzereydim. Jnk kolumu tut- - Ciddi söylüyorum J~Ut. 1

1 sakh.. bir zeıı~i .. 
tu, ona: - A!lah aşkına Lofo. br • Mutfak kapmı çabrdadı. 

- Standiş dedim. söyle - l'nk ta uyuyayım. t Jak yataktan .sıçradı koşa 
diklerimdcn bir ke!imesinc Derhal bü.e.ülerek uyudu. koşa git:i. lkiııci bir defa 
bile inanmc.dı. Ay ışığı odayı aydınlatıyor - kapı çala-dadı. Yalnız bir ge-

- Herhalde r.imdilik ha· ' dı:. Gece sakindi. Ben ele u· celik gömleği ile taşlığa in• 
piste değiliz ya. Allah dok - 1 yumayı çok istiyordum. Fa • dim. 
tordan razı olsun. kat yorgunluk ·.ıykuyu im. • Ay ışığm.d~ iki adClim ko • 

- Doğru Nevyorka. 1 kansız bir hale getirmişl\i. guyor<lu. Yabar.cı ilerd~ olu· 
- imkanı yok. Daha istas Sonra bu kapıyı düşünmek.,. şundan istifade ediyordu. 

yonda bizi tevkif ederler. 1 ten de bir türlü kendimi a~a Çite kadar olan mesafenin 
H ele bu Standişin ~ok ho • mlyordum, mahzen~ inip yarrsını aşmı~tı; bir hayvan 
!Wla gider. Pnra dolu valiz çıktıktan sonra kapıyı ka gibi k~".lyordu. Jak ayakla· 
çok kötü bir tesir yaptı. Bir padığımı pek iyi hatırlıyor • rı çıplak olduğu için iyi ta· 
cinayet sebebi ve aleyhte bir dum. Gitgide bu kanaat ben kip edemiyordu. Ben bahçe-
delil sayıla.bilir. de bir fikri sabit oldu veı ko yi kenarlıyan çite yetiştiğim 

- Kimin aleyhinde bir cama yanlı§ düşündüğikıü vakit zenci korulukta kay • 
Clelil? ikimiz de bu adamı anla'Lmak arzusuna m·.ıkav&- bolrrıustu. Jak hala koşuyor• 
buınnıy(>ruz ve valizinde ne met edemiyerek hafifçe Ja "" du. 
olduğunu bilmiyoruz. O hal kı dürttü:n. - Geri dön Jak! 
de ne diye bu adamı öldür~ - Jak, Jak. K0t~am arkasına bile bak-
biliriz : Jakın nefes alışı değişme· r(l.adan yürüyüşünü hızlaştır-

- Fakat bu adamı tanı- di. Şöyle bir döndü ve uyan· dı. B'u ih1).reketi bir delilik 
madığımızı ve valizde ne bu madı; bakışlarım odada do· saydı~ın1 i~in öfkelendim. 
lunduğunu bilmediğimizi na· ı laştı ve kapılara takıldı. Ya· I' orku beııi olduğum yerde 
sıl isbat edeceğiz. · tak odamızın üç kapısı vnı- çiviledi. So:nra beni yatah-tan 

Polis arabamıza el koy • dı: Banyo odasına açılan ka dışarı atan ıscvki•Labiiyi fren
muş olduğundan köy .garajı- pı, oturma od~rının kapısı liyerek a!ePıaccle köşke dön
na kadar yürüdük, ancak a- ve sandık od · · I}tn kapısı. . düm. Zatçn b<ı~ka nereye gi
rada bir taksi kiralayabildik. Bilhas!!--.b; ~ıya dik- debilirdim.? Polise haber vel' 
Cinayet haberi köyde çok • kat ediyfll'~ .... -• J -~kravatı· mel: :,.in altrmillik bir mesa. 
tan duyulmuştu. Onun için 1 nı bu kapınm tokmağına tak fe 8.§mam lazımdı. 
garaja gh·ince derin uykuda nuşh. Bu yüzden tokmağın 
olan bütün şoförler bizi göı- döşemeye garip şekilde bir 
mek için• memmmiyetle ya gölgesi düıüyordu. Gözümü 
taktan fırlnddar ve bizi gö bu gölgeye diktim ve yavaş 
tiirmek şerefini kol:ıy kolay yavn.ş bir uyuşukluk vücudu• 
paylaşamadılar. Nihayet üç mu kaplaı, gözkapaklanm. a: 
taksi otomobili sahibi olan ğırlaştı. Birdenbire buz gıbı 
Allovis bizi bizzat idare et· donduğumu hissettim. Göl • 
tiği Q',omobiliyle köşke ka ge kımıldanıyordu. Daha dik 
dar götürdü. katli bak'om, şüpheye imkan 

Yurdumuza vardığımız yok. Gölge yatak istikamc .. 
zaman saat ikiyi geçmişti. tinde ilerliyor. 
Yağmur yağmıyordu ve ha Bir lahza hareketsiz dur • 
fif bir poyraz ağaçlann te • dum. Kalbim parçalanacak 
pelerini oynatıyordu; tarla· gibi çarpıyordu, vücudum • 
lnr ay ışığı altında bembe dan soğuk bir ter boşanıyor

(DP.rmıt.1 var) 

18.40 Milzlk: Radyo dans 
orkestrnBI, l:l 00 Konu,ı.'"tlla (Kahra· 
manlar saati), 19.J.5 MUzlk: R:ıdyo 

Dıı.ns orkcstr&s? prog:rammm devamı, 

19.80 Mcmlckıct ı;aat ayan ve Ajans, 
10.45 Serbest ıo da.ldlm, 19.f)IS Muhte 

Uf makıımla;rdan §ar~. 20.15 Rn 
yo gnzetes!, 20.45 Cllzidil maka.mm 

dan ııarl:.tlar, 21.00 ~nraat takvlml, I 
2ı.10 MUzlk: Dlnlc~et isteklen, 21.tıs 

yaz görünüyordu. Arabadan du. Gölgeye yeniden, sonra Konuşma (GUnllD moselelcrn, :n.oo 
ilk defa ben indim ve evi • sandık odasının kapısına 
mizin sakin manzarasını g& baktım, bu kapı yavaş yavaş 
rünc.e sinirlendim. Bu evde açılıyordu. 

Rııdyp salon orknstra.ııı, 22.80 Ajana. 
22.t5 F..ndyo ır.ılon o:-kestram progra· 
mmın (kinci ltımnr. 

r, ve t ç1 arayan1 nr: 
• ~üluıck ... : t · t •r· .-te" 

tı&Dka şubesinden ıxıe • J. frıına. .... 
ca.. arapça. eski yazı, dakUlo ve bl. 
ru da bıgtll.r.ce bilen bir gene;. oer
bangt rıUBUSl bir Ucaret mQe~ 
de çalışmak latemektedlr. (Beyoğlu 

Alyon sokak, KAmJlbey np..'lrlllnu 
No, 2 de Necm! Arana mUrııcnat). 

• B:sk1 yazıyı mUkemmeı bUen, mu 
b&aebeden anlayan daktiloyu iyt kuta 
nan. tlukuk fzı.külteslnd# o~yan blT 
genç. tııbslllne de-:ı.m c> ·-!lın•·!< ıçtrı 

çalışmo.k flıt!y cındııdır. B•r ı; .. ;:-~· 

ve~·a b\r tüecıı.r yanınd:ı ıs~1cı: .. n ııon 
ro.ln.rı ç:ı.lı:ı§'blllr. (A.T. '!3) remzine 
mUracaııt. 

• nı:mel•tep mezunuyum. Blraz d:ı. 

daktilodan nnlıyorum. 22 y~.ndJyını. 

Huaust veya resmi bir mUessescdc 
ça!şnak !Btlyorum. (14..G.) 

• 24 yn§mda lrın.nrıuıaa bır tabrt.. 
kanm elektrik tamir işlerinde ~aıı~:ın 
blr gonı;:, tıerban.,, bir mUcssesede 
tıergUn mwıt.aznmo:ı 5 aaat(ıılıeatılltr 
<Ayal) remzuıe müracaat. 
~ 25 :raşnıdo.. nııkerllkle lll~S! oı . 

ouyan, ortamcktetı!n ikinci amı!mo 

kadar okumu:. e3kl yazıyı bilen ser! 
daktilo yo.zan ..ı!r bay~ nrnmaKtadır. 

(C.U. 332! remzlnc mUrncııat. 

• Yük&"k talıs1Jll bir genÇ'. ilse ve 
ortamcktep tnlcbeıerln<' hesap, cebir, 
kimya, flZ!k dcrslct1 vermek iste • 
mekted!r. (M.B.) rcmz:ınc mllnıeaat. 

• A11ev1 vaziyeti dolayımıe fakül 
tesiıle devıım edemlyen b!r Uwveraıte. 
U genç. l;ı aramnl:tadır. Her tür!Q yıı. 
zı ftılerl yapar. ders vcreblllr. (Or • 

Ll:ln) remziiıc mllracaat. 
• EskJ \'C yeni barfıerl okur ve 

yazar ve biraz cıa d:ıkt!lo b~leı:ı bir 
bayD.D, mUnaslp bir lş anyor CM. 
A.. K.) remzlne mUracaat. 

oTo Istanbul Unlvcrs!tesl fen takUlte. 
slnde okuyn.n bir genç, fizik denıt 

vermektecllr. ( f. A. 1ı~c.n) remz!ne 
mnracnat. 

• Yükselt U:tlsat ve ticaret mektc. 
binde okuyan bir gerıç, ortaoltul ~. 
belcrinc cebir ,hendese, flzdt ve tarth. 
cotrafya dersleri ftrmck l!temekte 
dir. '{ (Sankay> remzine mUrncaııt. 

=f. Bİr sene ortamoktepte tabliye ho. 
calığı yııpmış, l-1lksek tahsil talebesi 
blr genç, fizik, ktm:yn, tnbllyo derileri 
vermek istemektedir. (M. Sabih) rem 
zlne mllracant. 

il- Gayet lyt ktlıtllr fizik bilen bir 
Tllrk genci, az zamanda, vücudu bl. 

çlmsm olanlıırm blçlms1zllk1erlnl YO 

uızumsuz ~l§manlıkl!lrı giderilir. Ders 
tlı verebilir. (A.R. A.99) remzine mil.. 
raca.at. 

:t- Faynns çtnl, aeronlk ve mozaytk 
feler1nde ecnele?"ee c;auomfi, uataba.. 
§ılık e~. boruıervisJert buıunn.n b!r 
sanatkAr ~ arnmal•tadır. Taşraya d:ı. 
gidebilir. (A.K. İ§) remzine mUraca.ıı.t. 

• Kab:ı.taş 11sesln1n beşinci sınıfın. 
d& okuyan bir gene, maioetlni temin 
etmek için ugıcden 80tlra caıqmak ıs 
tem.ektedir. DaltUlo ve muhasebeden 
anlar. R!yazlyesl kuvvetlidir. (M. Pek 
can) remzine mtırneaat. 

• Ortamektebtn sekizinci smıfmda 
l'Jkuyan bir genç iş a-ımakt.adrr. BL

rtastyed ve kıtapı;ı dUkkAnmda 4 
.• 1e çalt§ml§ oldugu için tezgAhtar 

lığı tercih eder. (L.0.F) remzine mo. 
racıı.at. 

• Sinemacılığın her turıo işinden 

l\ll.layan, 12 aena Sinemacılık yapmt§ 
bir gcno herhangi bir atncma.cıJ.ık tşl.n 
de c;alışmak tstemektodfr. (İ§lek) rem 
ztn. mUrocaat. 

iti 
• { ,; .ı.u.ı ' 

EN SON DAKiKA 
(üçük 

\'aldır. ~ocuklu ve}B 1.ocukınlZ oJı 
ihtiyacı oi.a.n tercih e:mır ••?4 
remzine mektupın muracaat. 

::~ J.iı;:e tııhsillm vardır. ~ 
saa • G <!an 11 e kadıır beş saa dl 

W bıı.ııl;ırde., hususi Uca.rethancl~:ı. 
(Bu l."'!:jlr.m::ı cltlcnerck ı:undcrlleceı. c: r<ı~.:ıncler.:!e mıu:ı.hhlhlik. ı. tJ 

Is nr:ım:ı \ e is \'erme U.'!.!ılnrı t;n "on ve buna mUmaa!l yazı lşlertnde 
DaJ>i!."fl:b ıı:ınısız n~re4Uccelı:tlr. E'° ıışmak istiyorum. Oldukça a."1 
!"mm' tekil-fi ı;t>nderen olmyucularm dalttilo ya~ ınm, En Son D ı. 
ma'ıfu1 l•ulm:ırc tir.t'rc l'iorlh odrcıılerı (O. Saadet 7) rcmzlnc mUrllca;., 
ııl IJlldlnnclerı ı~:r:ım.) • ı..ıscııln Fen kolundan ~ 

--<>- mu!ıtellf ortıımekteplerde ögre r 
llk yapmış. bususı bir çok ı.aıeo;,,ı 
tiştırmlş bir genç rıae ve or~ 
tep tıı cbelerıne almanca ve 

1 
aersler! vermek tatemektedl1'• 

• Orta "' ::ıen a:;:-ı • .n.,, 16 ra'l'mdıı 

ıtl:r.scslz o!: gene !>~leJH: sor.ra o!ı 

m·ı '"C' et:e ~ q:-un.n u- .... r Uah-!rm 
1 f R 1 ·enııtne m•ı:-e ~·._~ ıırı 

• Ortumektebln S lncl smıfınn l{a. 
d· r ok•:muş. oerl da <tUo lmllaıınn, ya.. 
zısı C:UzS'\lll rlyazıycsı kun-~UJ bir 
gen.: nz l><r Qcrctlc t~ nramnkttı:ıır 

l Fr.:ırı Kt.zı:~ ı Tcm;ı:!.ne mUracaat. 
* YU'ta..:-1: lkt:~t \•e Ticaret Mel> 

tcbinln b,rlocı sınıfındayım. rausue 
devam cdeb!lm!!m ıçtı:ı bir iş nnyo 
l'\lm. Çolt ehven bu ilcretıe ve ders 
Eo.aUerl haricinde tauı ı;nnıcrmdc 

c;alı~b!llrtm. hıtlyccıcrtn ı Y.T. 12) 
rcmz.ınc ın~ktupıa. aı Urncan.t etmeıe. 

rl. 

* YU\t8clı !.ktı..ıa\ tc nc·aret ı:ntkt.e 
binin blrtncı sınr.:ı:ıa ıtıwıu, olr geı:ıc: 

5g-Iedcn sonralan ~aı.~.c L!ıtemekte. 
dtr. Frnnsızca :ıı.fr cta~t.lc KUiiana 
ve 1Jtanognıfıye vakıtt.ır munasebe 
den de ıınınr tS.L 77. renızıne ınn. 

racaat. 
• 29 yaemda Eekft.r o~kerllkJe &iL 

ıuı .. sı olmıyan ycı:ıı "e c:ık' VllZll!tn b1. 
ten bir genç tıer ne ol•!rıuı oı.run tılt 

le aramnktAdn <B.S.) -eınz.ine mi\. 

r&caıı t. 
• F<:n derslerinde öğretmenlik yap 

mı.,, tUccrUbell ve yazısı güzel bir 
Unh·erslte talebesi, pek ehven ClyaUn 
orta ve llsıı tnlebclertne ders vermek 
tcıdlr. (0.Ş.P. 86Gı rmzino mUrac'.Ul.I.. 

" Muhabere ve dosya ta!mlfi. mu. 
babernt istatistik gıbl, Ucart bilgilere 
vA.kif. ticaret llsestnın soı:ı smtfınJa 

okuyan b!r genç, H teı:ı 17 ye kada.r 
~ aramaktadrr. (K.T.K.3) remzine 
mtıracaat. 

• Fransız füıes!ndcn mezun, bir 
yilksek mUhendis melttebl talebesi, 
llsc taıebelenne frıımıu:ca, riyaziye. 
fizik, kimya dersler! vcrmelttcdir. 

MQhcndls okul lmtihıı.Illarm~ sısu. 
1I1ntik bir şekilde ha.ztrlar. ( Y.M.711 
inşaat • 578 Sabih) adrcıı!ne mürnca. 
nt. 

:.~ 8 ay mllddctle bir ticarethane. 
de çaltşmııı. daktilo ve muamele l§IC· 
rint tyı \jUcn. blr gcı:rç, herhangi b!r 
tlcnrethıınede 20:25 Hra ücretle çal~ 
mak istemektedir. (H.K. Dinç) 
remzine mUro.cııat. 
~ Devlet mQesseselcrlndeı:ı b!rlnd~ 

çalı§all bir muhaaebe memuru. ber 
akşam saat 15 ton eonra ve cumartesi 
gllnleri 13 ten itibaren husuat mUcssc. 
selerde, §lrkcthırde, Ucarethaoo ve 
bUroıarda ~alışmak lstcmektcdlr. (Mu 
hasebe Ş.Ş) remzine mOracaat. 

• Liseden pek ly! derece l!e mezuı:ı 
b,r genç. mü1!sseselerde eh'lit.D fiyatla 
çalışmak lstenıckt.cdir. (Bcşiltlaş kö. 
yiçl tılınn sokak 12 numnr:ıda İsken. 
der Erlt:ncne mUracnat. 

:t- YUkselı lkUs.-ıt ve t!c:.ı.ret mcltte. 
blnln b!rlncJ s;nıfmda okuyn11 bir gene 
ehvcr. bir ücretle iş aramıı.kta.dır. 

Muhil.! .Jıe ve traı:ısı.zc:ı.yı iyi blllr 
( A.B.A. 25) rcmzıne mUracaat. 

remzini! müracaat. 
:ı:. Lise soı:ı smd tıılebest bit 

öğleden aonrn çatışmak uzere '!,; 
maktadır. CO.H.A., remzine 111 

a~. ııl. 
:(. Ortamektcb\n sektzlncl s111c% 

mezuı:ı, fakat devlet lmtıhıt. ~ 
rou\'"af ak olamamış on yedi ~ 
bir bayıın. herbnngl bir müt'.,.,.-.) 
cnrct.h!lne \•eyn mağaz:ıd:ı. ıt~İ, 
ktttlpUk gibi ışler aramnktnd'# 
de (;'Bstereblllr. (P.1. 24) 
mUrncıınt. / 

:(. Çantl'. işinden anııyan bi1
1
;/ 

na Uıtıy:ıç vc.rdır. Tallplerlll 
X> remzine acele mUracaat. /, 

:t- Ll!:cnin ten vubes1nden 1 
n:htellf ortamcktep'erde ı:Pıı'ııt 

ilk yap.nış. busust bir çol< tal'ıf 
tı~t1rml3 bir cenç: use ve or~ 
tep tnlcbcl •l!'lne ııl~ı.oc::ı. ve ı1 

1 
dersıerl 'l"er.nel.: tstcmektcdır. 
remzine mlıracnııt. tıl ; 

"' ıs yaeımda. uca ret mekte _.J 
zunu, steno ve d::ı.kUlodcı:ı nnJIW · 
genç tahslllle mQtena.l!ip blr !: ~ .. ~ 
tadır. (Katot) remzine murıı.v

* I~bııu~ uscs!.nın beşıncJ ~ 
okuyan bir gene;, maişetini ıe:ll 
mel~ ıı;in hcrgUn d~leden so:lrt' 
m:ı.lt istenıcktedir. Daktilo ve ısı 
bcd"n tınlar. (K. Evveres) 
mUrccac.t. ~ 

• YUksek tıcıı.ret m:!ktebi!l~ tJ 
yan bir gen~. muU bir mUc:ı-cst 
leden sonra'arı ç:ılışmak ~tctıle 
(ôzcncr) remzine mUracııat·-ıG 

tt. YUkscl: tıcarct mektcbW' 
sınıtın:ı d vam eden. iyi 1 ~ 
daktilo ve cskt harfleri' bl\en. Dl 
arapçadan ruılaynı:ı bir r, nç. ~ 
vcyn ticari bir mUcs•escnin tıl 
sinde çalı.mak lstemckted~· ( 
tıılcbecl) remzine m'lracıı.ııt. 

" YUkselt ikt!B3t vo tıc.ı." ·t 
binin ikinci sınıfında buıunnU. , 
vı;. rlyazil ııı lrnvvotll blr geııC~ 
den sonraları c;::ılı§n. ak !ut ııı 

(A.R.S.) remzine mt. -nctıat. 
• Ortamclttebln bir, -ıcl 5 ( 

okuyan 16 yaşında bir gene~ 
ö~leden sonm busus1 veya re 
hangi bir mU~sJescı veya ucar~ 
çalı,,mnk {stt-mektedir. ($. 

44) remzine mUrncaat. 
of. Bir ~ nç, arttı.mektep 

mıfm rlyaz ~· fizllt. kımYS 
rı.ııı almak ~t:)or. Ders verce· 
Bcyazıta y:ı HU olmo.SJ tcrclll ı. 
l· '. Mnıltelı ı remzine murııc:' ~ 

:f. TUrkçc ve frunıw:cn blleıı p 
I' dın. eh\'Cn b!r fiy:ı,ua. smıfııı 4 

olan, ve de::-ıılcrı.nı yalnız bnZ1~ 
tçln mU:h.Ulnt çeken talebeye ri 
etmek lstemc:~~dlr. Beyoğlu e' 
§I Turan eokıı!< No. 42 c:ı~ 
(N.N.Je ınllrııcant. 

artık istirahat edebilir miy .P.-----------'"'"='~--~----------------------~------------

dim? n ·k A ~ Uı B d 1 Nııkl~en: 
:(. Taşrnlı b!r s nç. Unıver ,L 

va.m cd~bumck tçln Tnrk ve'I' ısı 
bir aile :,anında p:ınslyon nt11 ıı1 
cır. Beyo~ıu t:U:ı Uk Bnyrnın ~ t. 
2 de Tıı.ccttinc acele mUr~~ 

Jak mutfak kapısına ka - .. ___ l aye 
.clarça.murluyolda banareh• ~~urum aşın a Uc Yıl,ıtz 
'i>eı-Hk etti. Anahtarı cıkar ---- ----n Aldırınız: ol" 
dı, içeri girdi, kar~nlıkta - Dioıkii tııi.91ıadmı deva11ı - kaldırmış, Uzerime hücum edi • tamamile kendime gelince, o ya. 

'ordu. Bulunduğumuz yer bir hancı adamın beni köprilden a • 
bekledim. Sonra bir gürül • O zaman kanım beynime sı<: .. köprü idi ve ben köprünün kena· şnğtya yuvarlliLChktan ronra dö-
tü ve bir Hlırap sesi işrctim. rndı: · nuda korlru1'tığa dayanmıştım, nüp evi soyduğunu; Polisin erte

- Ne oldu? - Ssna ne oluyor? D~dim. Köprünün 2-,.~lğrsında derin bir si giln vaziyetten haıberdar ola• 
- Bu cenabet knpıya Yürüıniyeceğim. Hatta istersem uçurum açıllY\'>rdu. rak, tıılıltikat.a başlQ)'Ip baydu-

geri dönerim. Çünkü sen bana üzcrjme bil!' buhrrı.n gibi QÖ .. du tuttuğunu ö;..'i-rendim. Sonra 
çıarı>bm. o kadar uzağa gide~c;·miz.i söy- ken bu korkunun bir an sonr~ polisler gelip benim de mı.demi 

Jak elektrik düğmesini çe lt>memiştin. Söylemi~ olsaydın maddi bir şe.lti;lde üzerime indiği nldılar. Bir ilti gün sonra da mu. 
Yirmiıti. Aydınlıkta öfkeli bile g-cnc yola çık~rdtm. Çün~tü, ni hissettim: hakememlz oluyordu . .. 
~ir halde mahzen kanı:nna be.nim için, bir h:rnt:-..:·ı kcrtnr .. Adam, kaldı!'dığ'ı sopasmı bü-
baktı, sonra h'iddetle ··bana mak kendi hayatımı tehiikeyo tfün hızile UÜ'.rl.me indirdi. Acı • Doktor, hikayesinin bUNSın • 
do··-.:ıu··. de~er. nın hütlln vi:cudumu kurşun gi· da durdu. Sömıek üzere olan s!. 

uu ''Fclt.at, bir hasta} .ı doktor gö b: deldiğini du3•Jum. Sonra ken.. garasUe yeni bir sigara yaktı ve 
. - Ne diye bu kapıyı a • türmek istiyen adamın, m11ncder dimi boşlukta bü:settim. lın.füçe güfümsiyerek, gözlerini 

c;.ık bıraktın sanki. rem ona l:nrşı bira.z kibar hare- Ondan sonrasını hatırhyamı • açıp yüzU.me baktı: 
- !Bu kapıyı ben açık bı • ket etmesi !az:mdlr. Beni, bir yorum. Gözleri11:ıi aGtıilım zaman - O gece beni öldünne~ 

kere, isted1gwın ~el'(' zorla götü • k d'm' tav d buld k,...,.,,ted da l imd' b'li rakmadım Jak. " en ı ı ) a gmı a um. '""" en a m t ı ı yor 
recck def:rils1n. Fğer iş zorw. bi • Fakııt gözl~rimi uğuşturmak musunuz? 

ikimizin de tinirleri ger norsc ~itmem. için elimi yüzüme götürdüğüm Bu sual bana. garip geldi. Dok 
gindi. Binacmıl&yh derhal Adam. elin<leki sopr ,1 kaldı • zam:ı.n pannn.klarun dehşetle ge- to111n şimdiye kadar "Yabancı 
bir karıl'oca kavgası ba~la - rnrak üze~.:ne d:-Jğru kalktı: ri treri çekildi: ~am,. diye bahsettiği bu hay . 
dı. _ Gitnıc ... misin? Yiimmdo bir paımak sakal dudun kim oldui:'llnu ben ne bi 

B l 1 • 'i .. .3 vardı Iel'L>ktı·m?. - Hayır Lola, kapıyı a. - wı an söy er,;:en eı uueki sc· · ~ 
çık bırakan sensin. Bunu in· payı kaldırdı, '~zerime do!;{ru yU Şuurum )ı?ttne ~ncc ~~ Hayretle kendisine haktrğmn 
kô.ra ne lüzum var. Kalor~· rüdü. Eu lıiq beklemediğim ha • daır:•cri E~}~e ~lı.:;m--a an. göıiinc.e doktor: 

fere b"k nnk ı· c:n ........ ;I'"""' ,·... dı·~k~ttokar§;smoa dbirdebn~ir?k.kı>n- lndtm. . - Blll)tnezsini.z, dedi ve b~~ım 
"· ... :• ... :;-... c. J" .. - ırnı pa.rııyamı- ım, ır 1 • a • Ben bit kıl( L!firidf'n'lrr i l"<·ndi- dü.,.cıünceli düşünceli salladıktan 

~İ\}tİn. dım arknya. çaı.i!dim. mi J:nybeemls bir halde· hiıil''l~· sonra devam etli: 
- Evet ama, yukarıya çr Be1ki daha f;.zla çekilecektim. yordum. Çi1nk11. en r,m} h.ıt!rla. • - Bu adam. dedi, benim ~ 

kınca kapıyı kapad?Ir. .. Son - Fakat bir yere dayanmıştım. dığr.m ve o vakanm • ediği gün dilci hizmetçim AJonso idl 
Düz bir '-"Olda rrjfümn-ıizi 7.allne • · t 1 ·' t ·ı H tim bü "-.. t- rtnı" radan ::en acmıc olacakı;ın. J "' ,.,-·· ye!ll ıra.9 o mu& um. ·~ımm • ayre Su:t u:ı 4 :rş~. 

~ de't'ken arkamda. bir duvar ı.; • bu kadar ttza.r...ıası için rnulıa.k -
- Payır ! oetmek b"'ıi b~ütün ~ı.c:;rttı. Dokt:or: · kn.'k aradan dört bnş &iin goç:uiş 
- Evet! H·wr.:?tle nrkaına. bakt·m. o}J\'las> lazınd.t. - Evet, dedi. bugün h<mim 
Jak öfkeyle ve berelenmi~ Bir köprünUn üzerind~ bulu • yannnda gördiiıfünüz hizmetd 

alnmı oe~ııtura oğuştura yu• nuyorduk. Arkamda çarptrğnn Yannndak;lcr anlattılar: va.1<tile beni öloiürmek i5tlyc."l ~ 
1 ~Y köprünün t;.'; kenarı imiş. Beni Uq gün evvel köprünün damdT 

knrı çı.d.ı. Ye.tak Gdn:mıa çık Vaziyetin 1:-:itün t-.lıli~..nini bu!.T.l!Ş~;rdı. Sonr~ bu ga:·ıp h'diı:ı"\i ı;ôy!e 

tnn, Alonso son derece mUtcet· Aı;aC"ıdn r .. nıı:ıırrl , r."tlı 
sir. Yaptığı i~ pişman olmuş - ı.-uvucuııırımı ·m nıımıarın• 
tu. Bundan baş!m, gene muhn • • I" 
k 

m"l:tııplıın id·trf:"hnr.cmlz1 .. 11 1 eme esnasında ~endinı: lnrt dılhll .. r nn ıı:ıb b'-.'111 
Alonso, beni hakikaten bir has lcadar ,.c .,, nt 17 den sonrtı •1 

taya götilrnıek için almağa ge'· 
mişti. 

F~kat, yolda beni öldürmek 
ve dönüp evimi soymak hevesi 
ne dlişmüştü. 

Beni bu suretle köprüden '1.Şn• 
ğı yuvarlamakla yalnız benim 
hayatımı d~I. bir kiş:nin haya 
tını da.'ın tch1Uteye koyuyordu. 
Ben gitnıcylr.c • hasta ölrnüstü. 

Alonso b:.ından btisbütün mü
teessirdi. KPndmin.in suçlu oldll· 
ı'ntnu, hattL krıtit oiduıfunu lm • 
bul ediyor ve iclıınl edilmesine 
razı oluyordu. 
Muhakeıne 1Jonsoyu beş sene 

hapse m:ı.Jıkfrm etti. Hapisten 
c;ıktılrt.a.n son7"tl Alonsoyıı yanı • 
ın.-ı ben aldım. Herkes bun:ı hay 
ret etti. Fakat ben şöyle dedim: 
"- Bu ::renci ben ıslah cdece

f~ime emın.'m. 
Nete.kim mlnh ettim ve bucrün 

ondan i~ i kimse bulamıyacağı • 
ma emfoi.m. 

Erte .. :i sa~h doktor , bana yol 
ı.;östermek iQiu y~nıma A1onso
:.u verlyoı-du. Ben, hi~bir korku 
duymadan bu adamın nrkada.ş 1 
l:l'Till kabu1 ettim. Yalnız. o köp 
r-,.e 2'elince biraz durakladrm 
f.':ı-:.at. A lon90 hiQbir fen a harf• 
kette buiunnuıdı: 

Hakfü:atcn .. Alonso iyi bir a • 
damdı. 

ları. 
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rl takdirde ;raytın mllesst'~ tf(. 
sı verllooektır: ııP'~ 
( E<lın 8 ı (lyı arkadaş> (~ :fo1' 
HcpUnlU) (İ§ arıyo.n) (Saf) < ' 
tKnnant'ıdl.r) ~ 

IST ANBUL BEL:EDl 

şı,111/l 5 
TtYA1/lfı 

Tt::;Pf"JJ~;ı."'" 
DIRA:\1 fil~ ,0 
Bu Akşaıtl "' . 

lstlkllU Cadde&lD~ıp.A 
KOMEDi KISMlr". 

BugUn G0ncınz 1' d(j 
tığnn • " 1

-·
1 
•• .Takı soyunmuş b!r saniye içinee kavra'11l'}tım: O zaman başmı.dan geçen ma. izah etti: 
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