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araSI ş· l' Al .k -h b. . t •w• h .. · . / al ha • a ıma ı n a ar ının cereyan e tıgı •a ayı gosterır mu .... nla 

:;.~e0~" Beden terbiyesi u. M. Cemil Tanerin bey8natı kt:!;~~:rz 
rok9 o Beden terb· Toorukta I • ı·r·ı·bat radyosunun ' 

heyecanlı vesi ve spor tesis etti 
neşriyatı Birelhamid'i 

... ~~Tauu"."2::F:.:ı Seyircilere lı.egecan vermige aldı 
::::::=:s~=.:= malı.sus bir vasıta deiildir Muharebe 
~mue Qmldlnl kcstJğinl bildirdiği. ~ d 
111 latemJşUr. S f 1. . d ~ anu ane 
~"'::r:.=·-:ı::~~ 1:: por aa ıyetın en şa ısi intifa ekle ·p bu devam ediyor 

ve ettiği l§lUlmlştir. 1 arzularına ·ı 1 1 .\ınerikayı ala.kadar eden her şey naı o amıyanıarın yazı arı Kahire, 2; (A.A.) - ~. 
'çık ve boynsız emperyalizmdir. Ho- 1 Yardımcı kuvvetler, Tobnık ganıl-

~.::= =~~: ::·~ Bizi hiç bir vakit memlek tin umumu bak mm:. =." k>la!Brttatrtlb&bt•ob•mdol&· 

~;::~:;~=-==~~ dan faydalı gördüğümüz yoldan ayıramaz }§§~B~;t:§"g~ 
-.,__ er, Yeni Zelo.nda kıtamn, truıltııınn 

~p, garp cephesi• yardımllc 2f.~6 sonteşrin gecesi Sldl-
llıııı- Beden terbiyesi gençlerine sancak verme ve bu bölgede tefti§lerde bulunmak üze.· Rezegl geri aımış1ıırdır. Bunun ma • 

"'G d6Dmiyecek mi? re Edirneye giden Beden Terbiyesi Umum Müd:.:rü General Cemil Taner Edirne mu _ .r- oevamı 2 ınct sayfada 

.....__. ~ Yazısız ın.~ı sayıooa 1 habirimize şu beyanatta bulunmuştur: 
Beden terbiyesi kanununun 

tat>bikatmdan beklediğimiz gaye 
mahdut şampiyonlar, rekortmen. 
Jer yetiştirmek değil evvel5 bü 
tün gençlerin bilhassa tam bir 
disiplini kendilerine itiyat edin . 
m15 olarak orta icra kabiliyetin_ 

[Qününfilanosl] 
• 

• 
ıngHizler 
Afrika 
Harbini 
Kazanmaır-

dırlar 
'Yazan: Bir Muharrir 

De\'amı 2 inci sa)Jada 

lea~kıva 
ıverirkenl 

BOOen 1'crblyCfll Unnım l\lüdiirü 
Ocmll Taner 

Pravdanın 
şiddetli 

makalesi 

~·GERiYE DOG~U 
BiR TEK ADIM 
ATM.VACAGIZ 

Şark harbinin 
en kati 

muharebesi 
budur 
~ Yıızıı;ı 2 inci s:ıyfadt\ 

Lond ·acı arı 
gelen 

b r r aber 

- <>---

Şark 
cephesinden 

a 
as er 

aetsriı .. vor 
Bunlar 

Siman Aınkaya 
gönderiecek 

ise de 
İngiliz 

donanması 
engel oluyor 
Libya 11ıre1ıil1Dın 
başlaagıcından

beri 
Mihvere ait 
7 ıaşe ve nakiiy 

gemisi hatırı dı 
Londra 2? (A.A.) - lyi 

haber alan aakeri mahfiller -
de beyan edildiğine göre 
mihver devletleri Libyaclaki 
ordularının takviyen için bü. 
yük gayretler sar/etmekte • 
dirler. Bu maksatla Rus cep
he.inden geri alınan mühim 
birlikler Selanikte toplan -
maktadır. Fakat lngiliz lilo
su bunlann sevkine mar.: ol • 
mağa hazırdır. Alınan bazı 
malUmata göre lngiliz filosu 
Libya harekatının btJ§langı
cındanberi 7 itJ§e ve nakliye 
gemisini batırmı§tır. Gene 
Londrada neşredilen diğer 
bir haberde bir ltalyan kru • 
vazörü ile muhribinin büyük 
bir ihtimalle ve bir yelkenli 
İQ§e gemisinin de yakıldığı 
bildirilmektedir. 

[ NGILİZ ta.:ı.rruzunw1 ilk güıı
'I terinde beliren UmlUer. yeri· 
ı...,-"aldı bir biipheyc terkctmiyc 
~lanı. ~imnli Afrika sıırn.~ı ba.5. 
\nlı dokuz gün olduğu halde, son 
~ l'e<:e UstUn 'kunetforle tanı·ruza 
l l'i§tiklerlni iliin eden İngilizler 
ı\~~k'u henüz bugiin İtalyan • 
ı ~·&an cenberiııdeıı h-urlarabilmlş. 
~clir. Diğer taraftan Ilardia'nın, 
~ti aJmma<lığı anlaşılıyor. Czun 
~ kan ık İngillz tebliğleri, bazı 
>ı l<~larda Alınan k:ırsı hiicumla
to. 4-. karşı mukavcmt"ttcn bah~t • 
ı._'le bile ba~lamıslardır. .Falrnt 
tı..... a.nlaşıtmaz durum, İngiliz taa.r 
~un akamete oğrndığmı gös . 

emıılycdle söz soylemi ti. Bir baş· 
, ·ekilin n~"l.ınıla bu kadar kendine 
giiven sebeıı•ıiz olamaz. lla.t.tü. Ge 
nemi Cuninghom'm bu tanrruz~ 
~azetecilerc 86 sa.at evvel haber 
yerdiği bile sö~ lendi. Demek sayın 
General de neticeden basvekil ~m. 
dar emindi , ·e en omin hallerdn b;. 
le gizlenmesi l'ôart olan bir toarru
zu 86 sa.nt en·cl ifı;.a etmekten 
çcldnmemi5ti. Bu liadar nefse iti • 
mnt vandcdilen ı.nferin luı.zamlmu. 
sını muhaklmk değilse hile zaruri 
hlr İı:ılc koynr. Jn~llizlcr ~imal Af
riknsımla'ki tıuırnızu P..n son heile 
ıine ı.n<iıtr b:ısarıııaı;;"ll. mınnffak o: 
lnm:ızlarsa bunun maddi ve manc. 
,j sarsmhlıırı pel: bli~;ık olur. }~\. 
Yelfi Amcrlkndnn uz.al•~arka kadar, 
lıiltüıı diinyada, İnı;iliz pı·cstiji aza_ 
lır. Doğu cephesi barclmtieri lmş.. 
ladıld.an sonr-.ı bnzı tn~illz malım ' . 
leı i tarafından harbi fena idare 
etmehlc surlnndırılan tııgili·1. hiiku · 
metinin me\ idi de sarsılır. llıv.ldi 
l)larn~ da, l\lısırı ,.e SüYeyşi Afrika 
ı nrnfıııda biı· istila t eJılikcslnd.:?n 
J,urtarmal\, Akdeniz biildmiyetiui 
tanınmlyle ele almak, Ortaşarkta 
in;!;İltcrcnhı askeri dunımunu sağ. 
lam1D.stırmak clbi gayelere .uzun 
bir zıunnn için devam ctmelt fazını. 
~eler.ektir. Alıruı.!1 ordularının lm. 
m, kısa balarıı~·arn'i• Jtoı:; t-0prakla: 
rınclıı llcrlemcğc devam cttfülcrı 
bir sırada, tnı;ilizler. hiç olmazsa 
ı;inıal Afril.ıısıncln, l•emlilerimlcn 
daha nz miktarda hulunıın mih,er 
orclulıırına lmr~ı bir znfer ımznna. 
mazlarsa bn mu\affokıyetsizlik 
doğrudn~ do~"l'll~'tı harbin neticesi 
ne tes1r eder. Bunun için bl7, oğ -
radıklnrı bi.iylik zorluklar ne olu ... 
ea ol"tın, fngUiz!erln hu zaferi ko .. 
ı.anmn1t i~ln her feı1nkürlığı göze 
a ltlıraenld:nını knhul cf ıncğe mcc
h1ıruz. 

Moskovanın 
dış mudafaa 

cephesi 
Bütün mühim 
noktalarından 

yarıldı 

Bugün başlıyarak pastacı, 
tatlıcı ve börekçilere 

, lıo ez. Şhnal Afriknsınd:ı sa\·aş 

11.:ıe sUrüp gittt.>çe ve iki tar:ıf 
~tı~armclan biri ~eri mcvzilerlnı• 
e.. lıp mücadele)i t~rketmcdlkı:c. 
\ \'eya bu taraf lehine bir hül<ilın 
~ekte :ı<>ele etme~• doğru oJ. 

t.ıc~~ilizler ı::inıal Afrikasında yap. 
l( ...,. bu harbi ka~anmahihrlar. 
~~lanınak l~ln bütun kudret \'e 
'llp~lyetlcrile sava~tı':darına ı1:ı 
~U e etmemek lii7.ımp;eliyor. Çün. 
ı-.~ay Çöı'\'il, soc nutlmnda bu 
~ttı "~Ulan bahse<lerken zaferi ce. 

llın <'cbine koymuş bir inse1t 

Stokholnı, 17 (A.A.) - Atnınn as
keri mn.hflUeri, Moskovanm dış mU • 
da.fan. çemberinin />UtUn mUhlm nok. 
t.alarmdıı.tı yanldığını ve Alman kuv
vctıcrinln şimdi Moskova merkezin • 
den tnltrlbcn 35 ltlıometre uzakta tc. 
sis cdllml9 bulunan iç çembere hUcwn 
ettiklerini söylemektedirler. 

Şimalde Klin ile ?J:ojaisk arasında 

muhıırebcler cereyan etmektedir. •ru
l!lnın batısında Almanlar, Al~iayı, 
geçm!şler ve şimal doğuya doğ'ru ııer - ı 
!emekte bulunmuşıardır. Şehrin cenu
bundıı ise, Alman kıtalnrı lkl grupa 
o.ynlmışlardır. Bunlardan biri Nişan -
ko. <l"miryolları iltisak noktasına yak
lll§lnakta, diğeri Tulayı kU§atma va
zifellile ınUkcllcf bulunma.kt8dır. 

B.uğday unu verilmiyor 
E.lde~<i pastalar iki güne kadar bitecek 

Başka anlardan tatlı ve 
pasta yapılabülecell mi ? 

Buğday unu sıırfiyatmı azaltmak 
çın hazırlanan kararname bug(ln v1. 

ı v te tebliğ edilmiştir. 
BugUndcn itibaren börek, pasta, ga. 

to ''e undan yapılan tatlıların imali, 

satl§I ve istlhtıUd yıı.s:ık edllmlş bu • ı Bu kabil maddeleri yapanludan cı. 
lunmaktadır. Yalnız lokantalarda ve lerlnde un bulunduranlar. bugünden 
cvıerae yeme"!{ ot::ırnk yapılııcııl;: un •

1 

ftib:ır<>n u.- sun içinde stoklarını birer 
dan mamul tatıx, pasta ve börekler 1- beyanname ılc bildircccltlcrdlr. 
!:ln un verilecektir. · ..- lk"'vamı ı lmıl IL'l;)fMla 



2 - EN SO="i DAF.tR/:ı. - 27 SONmŞI".lN lOSl PEl?ŞEI\IBE 

ir dam 
dıu 

d rıl~ı 

ö~ tutk.~e 
&o.nuşaEı~~ 

ıı:.-~.--- .-:ı:xaı...--

"Şorik-l cllrllm,, ''ıttt-1 el rilJ'I,,: 
Borıılteı b-.ı eıclcr "lllııs,, ~ :J# 
a '"An.:tdoln ,.n~ • 

An!~'ilra, 27 ( ~.A.) - Ş::hrb:izd:::ı bıılunan lr.giliz 
futho!ct I<:l,.ı <!:i ı ·· ..J~ ··-c:-i b:a .. hrımb knfil ... rıeisi hulun- ,.. 
d-u~u halde E;ııo •=-~ya m:·.: ..... iue ~id .ek Ehedi Sef Ate..· 
tür1:ü.."1 :mbr:ri z: 3r~t etmi::]er ve u:r ccl "'nk koymus!ııı·-

Gal:ıtad:ı JUlcclhond,.k MkaS"mdıı
r evde curan Yo•gt ıisinıll bir ş:ı 

t'l evinde Q!U olllrııck bulmunu,tur. 

duğundıın ölUm şllphcll görlUmllı ve 
c:C.Jet g6rillc:ı lU::ım ibıcrine morJ:A 
Jt:ı.'dırılmıftrr. 

Muharebe 
yeniden garp 

cephesine 
ônmiyecel< 

nıi? 
,4Mı .. jlU~aı tr e 

,}'uruz. u teı'W;llcıi b .;J) ~ , 
cb}lıır.nı.ızJ.ıın bklııı!o gJrdilli. 'fe • 
rlm!er l:tlnde ,gerı;-1 t::.Jıu!.çuın.ru:ırt 
henüı: en ı;.uidocl!rlcr. Uuııwıl:ı ter.., 
beJ' r.nbr bllf!, ''şc.rl.lt- curnın .. e 
'•.suçortAğ.ı,, w "att..1 cirfun.,e nJÇ 

olmıı:.:::ı:ı, "suç tıına.t dnıc:<, ı;uç nt • 
fctmtı!t,, deT!er. 

. dır. 

P ·ıwrlan n (tid3tlı 
bir ma :! s· 

'.A ,...C\":l, ~'7 (A.A.J - l .:ıvd:ı ı;ıı. 
ı.c ... ı diyor l:I: 
D:l§m:ı.n, .Mc .. Kovaya \-::-rnıe't i~·n 

blltUr. kuvvet\crlnl hnddi:ıden !:lZln 
yQrm!lktn:lı•. H!Uer, tııırl> .. '"l bıtccc61-

ııl ve ~l .. kovad!I. d.n • ..,1 Cl"K l..okAnını 

bula.::.l uarını s5yl!yu,)::: 11 .. tcrlerln1 
aldat nL~t.ır. Bu b1r ).l ~:l.:ın ~·a o • 
ğUnmc.l~:ı bar:tn ı.>ır şey deği'dl. Al .. 
manlıı.n u ri ırarcn f;CY, açlık ve so -
ğulttur. Almanlar, o..rıız!yt binlere~ 

ceaeUe d.>ldurarak bl..Jlı kuvvet.ıcrllo 
l)ı03kovn711 varı:ıı:.'.!o. uğrıı.1ıyor~ıı.r ve 
l:.ınlar öHllerfn Uz:crlnc t.ır.m:ınarU.:t 

llozkov:ı. mlldafaıı. hııt.larma ıul'.lırı .. 
)'Orl:ır. I~az.:ındıkları her kil:>uı~tre n.. 
Ta.zl on:ara ıııcc ölUy.l mal oıayor. 

DU,mıın, ta:ık b:ı.kımınr;S:ın .s:ı.yı Cstün
lUaünc hlı.10. ı;:ı.hlptlr. Bı..::ıunl:ı bera • 
bcr, H!Ucrln ordusu ~l.rıı\11 harb.n 
b:ı.&ls.ngıcındakl ordu dcğl.ldlr. Sonte.,_ 
rln aymdıı..."tl ordu llkte~rln tı.YL"ldflkl 
bntt.A. bundan iki bıı..tn c•velitl ordu 
değllcl1r. UiUANı orda.:;u ma:ız?.a.m 

lulyıp:3rl& ttllmı.yor. Bu o:-Ju, ölil -
müıı ya~tığuıı hJ:ıect.uıe~t.oQ!r. ım. 

1 in mUtcamz oi'du.sunıın ılkıbeU 

b'..ıra.dn. l!oskova kapılarıı:ıda taayyUn 
etmektedir. 
M~ova. 27 (A.A,) - 00: 
Mpskovıı önllnae gittikçe cidd1le~cn 

vıµIyct karşısında ba.~aka eslnd3 
Iı•'ta .conunıı k:ıd!ır mUd"!!aav-n ıc., . 
'\~. eden Prıı.vda gıı.zetcsl ~ytc yaz -
malt tadır: 

Geriye do:nı bir tek adım a.tııma.
rı:ı.ıilidır. Harbin Dlllıt ntuharcbesi ıJı{os,.. 
J;:ıva önllııdc ynp:ımnktadır. 

Aım.:ın Jut.aum l!oskov.ıı. .dış cep .. 
ı t&JdD JJd k~d!ı. tn~yl~lorinl art 
llrmııklAdırlar. f31iJ.l~k kesimin -
c bfl~ alddcUl ~uharcb:ıler co • 
ı ~an etmekte ve burada Al.::wınlar 
ı~~ı.ıs kllOül trc Jqıdar ilerleın~ bu -
l unm:ı.ktadır\M'. 
Df~r clhctte:ı b;·eııUa. snzct~i Tu. 

la. §Chrinln gittik!;e olddcUe::ıen bir 
lo;lwU atcfillc maruz bulwıdR>ı:>tınU bll
" nnekted!r. 

Mo:ıl:ovıı cepbesiııin fimnl kesımı.n.. 
<te de v:ı.z!yet p :t v:ıblındlr. Sovyet 
.ıuyo .. anun verdiği malnm!lt:ı r,'Öl"J! 

mhı kesbn:Ude :Aımnnln Mo.skovay.ı 
~ den ao:ıe uzunluğmıc:ı tıız~ri -
1 Al'ttırmald:adırlar. Ruıılnrın muka
" ~t kaıvt mdıı hll.ltQmc:t mukez! • 
ı ., glden ikinci der~ecd!:ıkl q,allıı.rdan 

, 14~ otr.ıektcdJrlcr. 1 
lJOndra, :n (A.A.) - Sov~t 

r ız;;.ı .. da en kanlı muhar&'bclcr 
11. i ovanın ~mali garb!~in~c 

bulunan Volokola.ı-nr,; ile ccnu
bttndll. bulunan St.!"~.nogorokda 
CttCYElll ctnti:rtir. 

Alma.nlo.r inşan ve rnalzemcce 
~ıs · · yhıtlaI'llta bakma.dan 

:( ovn üzerine başladrklan ta. 
.. nıza devam etmektefürler. 
llu sabah elman en s.:;n hnbe~ 

.~\; en tehJik li 11,~iyct Mosk0-
'\Wlm 90 kılcnnetra Rima1i ..ga.r
h:i!fy.We bulunnn Kllnde<lir. 

l7!~cr h:ın> cephelerinden ~k 
ı· ı ~r nlımnf6lrr. 

Vi,~ 1r1 (.A.A.) - Sovyet Rus. 
da ı·ıs biltrn şiddcfü1e }Ja...<1ır. 

ır Her tarafı don J~:plıımL,_ 
tır. B~ vazJsctten Alman m'hlı 

• la.n i ... tifade et.me?te1irier. 
lil:ı n alman haberler c na.1&1-
r•n Mosk:ova etrafında cembcr 

aima.kt g<lır. 
\· .• ziyetin büyük vahametini 

I\ ıJ~ <le. bl!dirmcktedif'ler. 
I •. ı\ ua ır~ i lain brinin 

t~ itlH· .& bulunilu~unu, civarın. 
""" lh:ı.mn.n mUt~~ddit .k~jlerh.1 
,...'.L·nr.nl:ı:· tarnfmtlan aiındığmı, 

·.·A;<ly..,tin mü~l ve ciddi oklu-
;; yaz:n kta<lır. 

MojaiE!!, Moroy~rosla.·.·ctzl;; 
Almnn tazyfüi <:Ol: a:"1.mt~hr. 

Moskova - 'Tula yo!unda dahi 
l\lman tazyiki azami hadde v~r
llltstır. 

Ruslar bütün ~11~c!,.1 de t icnt 
etmektedirler. 

CE:nupta T.imo<;enko ta~:-.:~:ı 
deva metı:nektedir. ------

~~ijl; 
Japon ıGefıirile yenide.n 

görü~tü 
Vaşington, !?1 ( A.A.) - Dün. 

kü ı,:a~ın"ıll ~leden SC'nra hari. 
dyc nıız;n Hal, mniral Nomura 
"'e ıturusa avasında. bir göıü;mc 
·11·1~. 
~a evvel Hal beyaz ~ayda 

R~veltfo görüşmüştür. 

Yor.et lııp!rt.o ml,lptel!l.41 ortn rıııJ)ı 
,. c.~ıımdır. 
Gö~crtntn altı ct~ ı.·c morarm~ .Dl· 

• 
uif me Ju un ~ şrii masuniy~tin: n 

ka nrr , na ı is e · or 
An.inr:ı.dı.n bil<frildJJıne görc, l bUetlcr t:.Jlı JŞ g~i gô.stcrilcr ... !t 

hliltCım t, ?.recUsten. 'l'ütk Maar:I be11yclcr nlmnu§t:r. 
Cemiyetinin .,.~~tl{ re.iı!i Urf!\ ru:e • ~te bıı tnlı.IP.kat dolayısile Urfn 
bn .u Refet t 1';t-nln te~r:i m.&!Sttn'• ınc';Jın:u F.ef et O'l.geniıı ele te§r.ii 
yeti in k:ıl..;ın!.ır.asmı bir teı~ere I cıa":ın·yctinin ref'i isten~lı.U.Jir. 
ile j ::.crni:t:r. 13unn s~~P olan Meclisin tc:i·iJ~tJ c:;,;!i.S:ye ve n.dijye 
lıii.dise ~öyledir: encümenlerinden &cçUen 01.c.dan 

B:ı§ve1~Iet emrile yaplırıia~ miirWctl ihzari cnc:Umen bu talep 
tetkikler oonucda Ha.arif C~y • do!ayrmle iptidcl te&l!dcrle meg • 
tinin b:ızı lrspnüı.Tna clt ımuamc • gui oimaktad1r. 
iatta yolsuzlw:lar göriilmü1 ve b"r Re et 'Oigcnin bugUnlcrde enen. 
kısım nıcımurlnm i5ten el çektiri • mene Ç{\ğırılıı.nılt hllkumett;e Mec
lerelt adliyeye tevGi olunmuşlard:. lise tevdi edilmiş olar,...-.:ıUzcicltcre
Tefti)cr sırasında Maarif Ce:niy('. }nrdeki bıı.ıı nc?ttnlar hnltkJ!1da ma 
ti eşya riyangoeunda. b:ı:r.t yol • JCımatı":ı mUr:ıcnr.t oo:Jmesi muh • 
F.Uzhıklnr mü~:ı.lıcde edllmittir. :P·e temelciir. 1hmri cncl.Mncn bu talı.• 
ıScl8. isabet vaki ol4n sa.tııma.-nıe kr.~ ve tet.kbkJerlc: vrurl olduğu ıc~. 

Beden terb:yasi U. M. 
Cemil Tüner' .n beyanali 

rafı ı hm say{~ 
de ~·etiştirilmesidir. MeE<?lfi: Bir 
klfrbün 100 genç rızası bulundu. 
ğunu farz.edelim. Bunlarni bir 
ki~i 100 metreyi 10 saniyede 
ko§tıp di~erlerinin 16 twıiycde 
koşmasına muka~l hepsinin 14 
ısaniyede koşabilmek kabiliyetin. 
de olması. 

Mescln.: Uzun atlamada bir Id. 
;§inin 7 metre ntlayanı.k dii{erlc.. 
rlnin 2 fier metre atlamalarına 
mukabH Jıepsinin 4 metre alta. 
yabilmesini, 

Mesela: Yüksek atı:unruın bir 
ki§inin ı,go atlnyıp diğerlerinin 
.ı metreyi dahi atlal n.maıra~ına 
mu!tabil hepsinin 1,20 atlayabil. 

ıınntl bir rapel"in encümen heyeti 
umumiyeslnc bildireecktlr. EncU • 
men de vaziyeti tetJ;i!ttcn .sonra 
mnzbata.smr ha7.lrhyantk keyfiyeti 
meclis heyeti umumiycsinc ~evke
decektir. 

ima ~ a~ın 
•• •• •• 

croruşune 
•• gore 

edilemez lale 
gelmi§Ur 

mesini tercih ederiz. Keza ta.kon &eı-lln, 27 (A.A.) - Bıı, m:ı.kıı.l& 
Jıünerbazlrk ifade eden hareketler ııcr1n1 lı:lrlclyc ı:azm \".l>:l nlbentro -
voleybol .gibi hatalı ve disiplin. :PUn dUn Kaiacrhof otcllndekl .kab'.ıl 
siz hareketlerle oyunu r.orrud resmi mllruı.set-etllc söyl"Ddlği nut:Co. 
kaznnn1a:ı~ istiyen takıma hat:ı- Uıh.81 eden gau~ıer bu msltalelorl:ıc 
c:ız ve dtirfu:t •.re sport..-nenlik e. "Avrup:ı. tcc:.nvıız edilemez hale r;çl 
ıSS.flarma uygun olarak hareket mı:1tır ... ''ATI"Up& ablukadan korkmu
cdeı-ek oyunu kaybeden ta~ımı >e>r., ••Y.cııi Anu;ıanm &naası., gibi 
iistüu tutarJz. Eoocn terbivesi 1;o~:1tlar :koymu"tım1ır. 
'e spor hareketlerinde g.en.çlik 
sı1.hat ve Jcabiliye~ini ve disiplin Jlöıun Çııytu~ gıızctesl diyor ki: 
hareketlerini arttırmak dolayı. Mmnn hariciye nazmııırı ııuUtu 

mUtteffitJerllo it.tllı4t e:uwnuı mUıı -
siyle yurd mUdafo.asına. yarar. tcııit. yn.ectl.nln kuvvcunı ım11ıirUt At. 
lıi:'l derecesiyle kıymet veririz. 
Bunları te:mbı ctnY>...den yalnız man mıııet<.nJıl crln1 ki k.aU> .. u 
Jıjineroozlık ifade eden h~rc!>etl ~r t.clıartız ettlnneltt.o4lr. Tab'..nUıı bilyllk 
ve faa'iyctler bizim gnycl.:rimiz oey&ıı~t»"fa bir! rıneıen ıı)'Jl'drğt kl.
mı:sında ~er almazlar Bu - ki!dc tAl.aruı L1iı~l'eTlyıt hn!"P etmııa i~ 
orta iera kabiliyetine yetişmiş ccbeb yo tur. r.Ah.\:ı v~ t ınaltul 
olan ı:ı~lil: küUeni nra!md!.n ha!1lcı·ı ıı.,ıırna Anupıı itt1hıı4ı '\"e u • 
yüksek k biliyetlerin da.ha fıızla w~ıırkı:ı l•a.U ıızml onun dl1nya h!. 
yu~işeceğinc ~phe yoktur. Yülr- klmtyeU cliııe muha~fet edceekttr. 
sek kabiliyet göstermek ve dere. \l'<;n iUbent.rçp S0'\'3''lltlerln 7ÜP1Jl'\A 
ce kazanmak selxıtlı ve muntazam ııımWı, §Öyle h111rllmlcr tıkuı:ımtn' ltl 
<ıalIŞ.m3?1Jn bir netice.si ve ese .. i U~1'inue ıwı an bi-rinel det'eud.e 
<>1Eıc.'.l.t1't için }nı azimli, aebatlI Avn;p devlet riCAll ~ irak ettiWert 
ve munlaza.m çalı~ma harekatı~- ımna.ntte!'b yWc:ıçk ı:owlyeai .hl1 -
rini l'a7anmış olmalarından dola. kUmlude c?rtUm~ w b'.ı rtca.ı bol .. 
yı beyle gen.oicıi clbe~ takdir ç'°"1Zmuı r.anırt ol<lu!'Umı tuıııtt ~t • 
''C tcbrilt~ --:ıyan görürüz. • Uklerl tmlııuıı lclll.ıı.de karar ~erml.f'ct' 

Beden te bi~i v~ 61'.K'?' faali- d:r. Atma.nııı.~ıa mUttenlmlrt t.aratm
yeti bir ti~ratro ve sirl~ oyunl$lrı dan yıı.prlan hn:"!'l"r !n~t.ıwenlıl elin. 
gibi bir e!.~Tİr ve ~eyirc•lere heye. • den A'\-rupa lnla3mdc.:ı !M~ hükilm 
can vermeğc mahsus bir ·va~·rtrı. .r.:ımıok ihUmlLlhıl aldıkı tçın A.I.maT .. 
veya bu bey~canı işti:;ır.ar etme y& ye ı:.aıyıı. tt.:ımu: dUem~.?: hnle 
ğc !.'IU'aya.n j}tr e~t '\'a~Ttı;m gcl:r-.jt"ler:dlr. Aynı ıanıanrl~ A".4:.ı.~~ 
~~ldir. Bcxlen teı0iyec;I \'C s;-~r ı=t::~ 1nslll.z • ;i'ın her tilrm 
faali~ct:ı~:n t:~!!:i i::~!fa .C::-!tle. t:.;:!!~!:!.dc~ ~urtuır-u~br ,.c bu nblu
yip bu nzı.ıla:ın:i iL"'lit cWkle!'i l!e.I\ n nrtrk ~ork~ yoktur. 
mikyasta na.il oiamtyanl::.r.:--ı lıiç Doyçe J.I.gcıno.ynç Ç~yi..ung l:l.!ha.saa 
'bir } i!-?n~:y~t~ ~~loı:,.'l .c~;;-;ı.- Al.!lıan~·tl tamtını'lıın m.ı!"rl!hl:ı!f~ :?,. 

ra.k gıt.1ya teıımt aı. e Yl'.P:dı ·!e,rı r~~r.;1 11~ ) pı~ı{;'lllı luclla c(len 1r
~·az:llır bizi hiG :bir vakit tuttu. glllz t.n.::cil.n~ 11Jma;1 lıaric.iy• • ua.z:ırı 1 
;:"hıınuz ve memleket umumi men. t:ı.:-~m:l:ı.."l vcrno:ı sarih cııvabı belirt 
faı::.t bakmımdan doftru oldutıı. m~ct:: "e lnsııtcrcn!.n a.rt.ıl; çı1'6r yo.. 
u:ı ka~ 0

1duf'um:!Z .,w..
1da:1 i:thi- ıu o::onıynn ı.ıır vo.r:lycte glrdtıtnl ~!· .. 

raf e+tux:ır.cz. Ve bu:ılar arat01r?. ıemcirtedtr. ı 
{n ı:tahtsları fotihdef cct"n men. 
fi vazıiar c'in bizi de~;ı i~ar ma. 
l!h' ~tır.de görülme~ ba!>cımdan 
mii.ddeiımıurniliği ilgilendirir. Bu 
ya7ı1~r m::Iu:ı.Ili iCTml~ra göre 
t .. ~c·!rindc ci •rt~:ı fö:ı;-d:.!ı v!a~a
"ı (f h·ülerıl..,.ri c-e b~lu.-ıd...:'kla.rı 
yeı ~E'röe beden tc!''ıiyesi fcıal:.,.~. 
tirin İ1':-e w• t:ın:ıiır.indcn meaul 
olo.n i.:ıe. .. ~ he, ~t!~ı ine~ şüp'i1\;.,•z 
hti nit t lakkl edilerc:~ T.::.c.,•eut 
i.T.''.!.:tlnL' dairc..s: .. de ur:1u:!! ç:-.;,·~ 
den !yTllrntı.mal· sartiyle tctiJik 
me\•kiinc kcnulı::.cağına 1;Uphe 
yc-1ctur. 

T afobe birliği top!tr.:tısı 
Gaz.:ıtelcr RcktlSrUn riyaseti allır .. 

da. b~Un il.ıJl .eraltc talcb;) blrJIS'l:ıL'l ı 
Yl!!'9."A~: tl;l!.:lzl:.:1 %1 i.ıaMnlm~l<li"y • 
diler. 

Alakadar makamdan ü,?:cnUd!ğ!.1~ 

c;l!rc ı;outc'e-r b!iylc bl• .llııvn~ie v:. 
rl'meıJl~i t;'l.ii :.o~:a.:ı:.ı~:;ı b:..:;Unıe·.1: 

~nyılncnsı d'l mr.:-.:;:'!::ı!'ı' deSJldlr. 
~Çr!~ bı.ından <l.ı top!ınt.ıı:ı.ı."1 W; 

y~f)mryl\cası .knıı.aotı çıY.ıuıtmıunıııı. 
dır. 

ttalgan 
hariciye · 
nazırının 

beyanatı 
emın, ı1 (A:A.) - tt.ab'll. har1etrc 

nıı~n .Ko;ıt Ciaıı.<>, D.N B. a;Jaııauıa 

ver.d~S'I beynnııttn. BC?"Jıı ıçumamro 
7.ııln12: ll.an> ~tsmda değil. A.vru • 
tııuu:ı e.tislnl aW<adıır e.cıeıı gcımJ ve 
büYl\k !MıtclC"'l' kenwnd& d& tarlhf 
bir chcmm!yeU hatz olduğunu LIÖ)1f: • 
mı, ve §U ::özleri 4.:Avc ~t.ml,tir: 

Bu eebebler.dtr ki, .,-abanc n~uz • 
lardıı.n ve Avrupa teıwındllntı bOZ&l>! • 
le"ak J:arcketJcrdctı mUneszeb ,.eni 
b!r n1zamm za.rurctbll .mU:1rlk olnra.k 
sarp~yonız. Bu yenl ntr.:ımı3a orta 
ve kUı;Uk milletler de b1r mevklc l!:l • 

hlp olacaklar ve hl.aıtelerine dU.5en e1• 

lıtTJlği ile -g~l'Wcııelt vıı.zıtı»•e dpğru 
c!UrUstıllk v.a !Umntın ~ye~er .. 
dir. Duçe, "'bol:ıevi::me luırgı lllı: d3'a 
cidal açan mlhvor devletlcr1d!r Te bu 
nun §erefi bize altUr,. demlftlr. 

.... --tı enlv..liio• oıı~ 
esi ~t t o 

İspanyol a • cUlS!nın 
diklcate d üer 

• 

b:r görüşü 
Londr3, :'7 (A..ı\.) - Londr:ıdo. 

cı~ede odfü1'@.ne göre :ınt!l;omJn
Um p.:ıktı iınr.a .ede:ı d!vl.etterln B e::-. 
Jin.dekl toplz.nttl:ın bn.!tkmd!I. tefnir 
Jerdc bulunıı:ı reı:ı:nı !srnınyol ıı.~nnı 
Alman gen~leme h!U'e:Cctin!n Rueyıı • 
ıım fllhlza.ml"e b:ıgl:ı.dığt.'l!I. g6re hıı.rbl 
garbi Avnıp~,ra yaym&:;t.ıL bir men -
faal oımıy3Cnğınl yazmaktadır: 

Libgadan 
evvelce 
çekilmiş 

• 

* ''nt'dbl:!,, •"l!llobi.-ı,. lt:'JSlltt' 
"e;:ı1m:J~::!i., ve 'kü .. uı.nsıımelt., kUı,. 
ıaıuyoraz. ıtı;ıvuuliı ·~uıs:ınOlı" 
vo •'Jmro.mıı:ı.mn.?t,, "'11r. ~rçl blı 
1'0DU:lm3 cillin:lc ''l>.ötil S'firmM,, ilt
,;n, "kara ı;ı.irm::<:t,, Gem. JJ;ıruı ıcnrt• 
"ı:k ı;:iiroClr,, mmıc., ~ DunnnL.-ı l "" 
rabcr lıcpst tılz.~ntllr. hep Türltce • 
dlr. Bunlan oo ••OO;ltL'l,. ne •·n~'cb'.11-" 
ten:~ olnci;:gun, TUrkçzı ııcıv 
ımılerlmlz; ol.u-:ı.!t llslfip lmtU::ın ~ • 
(bıJ r,cıs:lrlrl:ı. •r.tıım gilra J,, p» 
"ak görü lü,, de dlyc?illlriz. ··~yl ~ 
ru,,, ~ biraz ' o;lr..ı vr"lj,, ın:ı.D~ 
da r.ırdır. 

* "Crün,, ıf!ftn ~j1h nmnrc-1\:f" 
gcçtl 1'o:ıl txwılruı "Tilrk~ Teri." 
ler C.."P Kmv;.;ı.<ınb., •"lstlh531., ıı:lJI 

~·ıı.tl 
'"ı.s~etlı:u,. \'D "mllıııul,, l::arıı- " 
"ilrUt,. lnıll.:uı:m~. ••t tı:ıJ,.;14 

kaJ"jılı :ı "yo~tm::.!t,, t.ıı -mtı rıı'll* 
knş:ı:b değlllz. - "Clus (l'..nlınnı ,!_.... 

Past~cı!nra tu v~riltr1i)·cr 

Fakat ttaıyıı. ilo Alm~ya, dııhlldc 
mUU :vnhdcU tahr1p ıcı u~rtarı 
yen~lkten eonra ge..'lç Dıtilruci ruhları .. 
le derhal lm:ır vıızıtesmc nasıl baŞıı.
dilıu-sa şimC. :t!c :tıu nzlteyl Avru • 
p;ı sahasına. .u.klctm k~dtrler. Ve 
milletlere yçac&ldarı imar 1~ f.çtn 
mu..~taç olduklan haklkt temelleri te
min edeceklerdir. B~ ara m!lcadl' .. 
le :deva-r.ı elıme.kte.dlr. B:ı vq tt:a.ı.. 
yGn Te Al~n ask~rkrmm :ıllft.h arka
d~ııg-mı bu sırada. iter &smıuü;lDden 
daha kuvvcıtle teyit etmekte Te bu ııtt .. , 
kcrler Rus ovalal'ıni&n oJ,Jnat Atriktt-

t JJskova 
garb· 

~ Bnştarafı l n:ıl ısaytııd' 
O!ls, bu unınrı peşln par ile n ıııı

klk1 tutarı Uz:!rln:;tcn sa.tın almo.k b:ıiY' 
kcı haJz:tlr. 

ı 
E~r. beyanname verdikten 21 ~ 

ııo:ır:ı. b:ı unıan ııııtuı tılı:ıam11ııa ıı> 
s:ı.hlple:I c!lcrlndcki u:ıu o tı.,.cıı ınel1..,. 

I·. dllmcmi§ ylyccck maddıısl ynpıı.rV 
tnbllcc::k!"~.:r. 

e 
mu ae .. e 

sürü •• u 
smm ııı:&lt çOlıerhle lmdas y~ya.ııa. L0>ıdm, ~1 ( ,t.A.) - ''5oviet 
ve ltimaUa dolu olaT&k btıt1lıı k\lTVe- War News" ı:azctcsi Almnn t f. 
tile ÇllJ'Pl§l114ktAdırlar. rika seferi kuvvetlerine mensup 

fü:üncii ztrlı!ı f1:-k sınm Mcımm. 

Hindi5tana göııcleı ilen 
ltalyan esirleri 

60.000 KiŞi 

Aralarında 53 ,general ıVJır 

llor::ı'b&y 27 (A.A .) - Htndlstandıı 
bulunan lt:alya.ıı hup rlcrinin o.d&dl 
.albm§ .bin lklfidlr. :nuııJArm a~ 
G: gaıeral V() 2 ıt.:mlr&l vardn'. 

·anm . arbin ja;o,k k ·ımn-
de difter Alman krtalariyle b:r_ 
likte faaliyette bulunduğunu yaz; 
maktadır Bu fırkaya mensup 
tanklarm' yan taraflarında Lib. 
yn çö!Undeki ileri ho.reke&rini 
&teren lıariLalat' vardır. 

General Rckossov.kinin ku
mandasındaki birlikler bunla:-ı 
a~ "ZC.Viııta urtratmıclnrdrr. 

tüc ar 
iş Bankası kasalar dai ·esi 

şe·fjni öldürmeit istedi 
Ev:velki cece ı.Balarkqyfillde 

kanlı bir hidlı!e cereyan etmiş 
... -e dU.n r,e~ '-akit adliyeye intikal 
eh14İ tir. :\'m)llan twki t ;ve 
idliaya na:t.aran hadi.!e oöyle 
cereyan etıni~ir: 

Bakıt'köyiinıle Kartaltt-peae 
lneirli dd i JattDU;r hür. 
riyet kahramanı Ni""7J (b~y) in 
yeğeni old\ıiu söytmen Nl"fazi 
Rcsndi i&""nhı bir tikıGar otur. 
maktttfür. ·yaıi Remıt-!t ile ge. 

Beş Sovget 
lqmenine 

uhafız 
b. rıliklerıi ,, 

unvanı verjk:fi 
Mo11kooo, Bi ( A.A.) - Sovyet 

radyoour.un bildirdiğine ~ 
yenidon beş Sovyet tümeni~ bu· 
gün "Muha!ıı:: Birlikleri" un''UJU 
verilmiştir. Bı.ı tUmenlere maq. 
lıtrmın iki mi!li verilecektir. Bu 
unvanı kazanan dört slivarl tü .. 
meni ~imdi ~l Bdlov ve Do
vntor'un kurnandneında birinci 
ve ikinci fiÜV ri kollamıı teşkil 
Qtm~ktedirler. ..Niheyct 60 1ncı 
piya.de tümenine .9 uncu mul1afrz 
niya~ fümeni unvanı verilmiR-
tir. M 

ıBu kıta1nnn eet.'ttle birliklGr a. 
raeına ~rHrncsine t.ıcb~ mu.. 
~arebe mc:rdanlarmda Öffter. 
~:?deri kahramanlıklardır. 

r.e Bakırköyünde Zuhurat Eaba
üa oturan ve la Bankası İstanbul 
m.ıbe1'inin kasalar dnircsi f1Cfi o • 
lan .Re;;it Türk-geldi nrasında eı;ı .. 
ki bir ihtilat vaTdrr. Aralıı.rınt.:ı 
birtakım e.dlidnvalara sebebiyet 
:.vermiş olan bu ihtiwfın mevmıu 
b.ir kıakanchk n:.~e!esidir: lddi
a.ya nazaran. Niynzi, Reşiein ka
n ına kaI'§ı altıka 1J€:yda etmi3 
ve bu vaziyet ~ileniu hnzıırunu 
lragırm!§, Eaadt-tler.n.in ilstOne 
bir göl~e acrp:nirt:ir. 

.Nihcyct evvelki Stece Ree!t, 
~üt:un ve bir ar.:ad~iylc bir. 
tikte evlerine dönerlerker. yolda 
b.ir c:itin arl;:a.sına s:ıklarırr.ıı: o. 
lnn Niyazi elindr;: bir tabanca. o:ı. 
du,iN halde knl'f.:ılarm:ı çıl mıfi 
ve bir ol ateli ctmi5tir. Çıkan 
kurvun P~idin sol cHne isabet 
ctmiJ "~ ağır 'bir yanı a~arak, 
\oiloudunun · ~~risnde 1-:nlrnı~t~rA 
Bu ~ırada )tarı koca kac:nıaga 
~!ar. Niyazi i!dnci bir 
endaht dahn vapmışs da isabet 
eUitt!nemietir. · 

Niya.z!nin bu h&cliseyi mütea· 
kip kan kocanın evlerin~ gittii:i 
ve orada da Reşjdi ölümle teh. 
dit etti~i iddia olunm:-Jrtndır. 
Maznun, öldürmeğe ~cbbllt; su. 
çundan dün adliyeye vnrilmi!i ve 
tevkif oluntn'U§tur. 

Sovyet tebliği 
Lan~ 21 (lt.'ıd.;o ıfi&llt ;,ıu de) -

DUn geceyıırıaı Moskovada negroılilen 
reınnt nua teblifjl: 

Kıtaatunız, dUu büfün ceplıe boyua 
os hµp etmt:lerdlr. l!:.ıharelY'Jer bU
huasa Volokolam.s!< ve St.nlinogrsk ko 
sımıcr!nac şidrletU olmuştur. 

ı 
Past:ı.-;:;:l:ır, tatlıcılar ve b!5rckçller. 

t,$t' c!ltırinc!e 'btllun:ın p;ısta, börek ı.·e 
lılnrın blr iki ~.ı:ı s;:>ı.ıra. tııteeegtıı 

] 
söylcmektctılrler. 
Dip tıır:ıft:ı.n, buğdııyd '!! ıba:i~ 

unlıı.rıfan ıı:ı.stn, b~rek ve ta.t'h yşP 
mazı: mc~:ıb:ıh=:tir. i1' 

~~~l':ı pıtzta ve tallı ısevcıı t:ıf1d 
v:ı.t.ı.nda.,ıar p'l tt. lh~nelere ve tııttı6' 
ıara. nt,nı.m:ıyı t trnnm:ııktadıtl~ 

lngHiz kuvvailerl Topr~:!· 
ta irlitat tEsis etti 

Bıı~tamfı ı mcJ eayfDCl9 
ııııııx. lngiliz kUlll kuvveUerilc To~ 
ı;:ırnizonu nrnsmdakl meanf~ln "' 
cbcr .h!il!I. :mcYcut:a - pek dnr olıJl_,, 
demektir. 

Dlln sabah S!dl Rezec1,n ııınıat!JlCf' 
mulınrebe e.ı.udane devam ctmektot' 
ve SJdi Rlızeg, gccc vıtltU geri a:::a • 
ınıgtır. Bu arada. Tobruk ı;anU'tlJll' 
Icıtnıo.rx, Tobruğun cenup dogustııı" 
,22 klla:nctr;, mcs:ı.!cdc diğer lkl .ıııll' 
b~ nol•tnyı ele .gcı;ırmı,ıcrdlr. 

Sldi Rczc-gl Lstlrdnt eden Yeni 1" 
lanclr.lila;, nğlel>i lhtlrna.1 Eıtrdtyıı.ıı°" 
sonra. da Ga.mbutun .zaptı içlD saıı' 
rUen~craır. • 
ş.mdikl tanrrw:u.n bl\§Ul®ntıet' 

Sidl Rezeg, en az lklncl defa "13~ 
blr elde."l diğerine gcçml§ bulwıU~ 
lngtll.zler, umumi ileri be.re t1ıı ,_.. 
fillld:ı. Sidl Rczec;i almağa m~şptl' 
olmu:ıtardır. Şimdi ~er, SJdi lfll' 
zeı;i mihverlD elinden 1klncl defa~ 
rnk aldılar. İnglliz:er kuvvetlen>"'" 
tekrlll' topınnnııı.ııı. memnuniyeU :ıd" 
clp blr vekilde dımı.m etml§ garlll' " 
mekle bora.bar tekrar bS§llyıın aıe1 ' 
dan muhıı.rebeshıln cero)'Bm ~ 
da haber yoktur. 

ingiltereden 
getirilen 
\~onlar 

!landan bir müddet evvel tn~1~: 
reden getlrtllm.İ3 olan 2:;0 ... ~~ 
G lGkornotüln Sivas nt.ölyeıWr'~ 
montajı yıı.pılml&tadır. Bu ~ 
ve lO:comotlflcr parça halinde gel • 
dif;i için her gtin dört be§ vagon~ 
mon.tnjr ~ıı.p-larak işletmeğe ikOJ:~ 
maktadır. Bunlardıın baıjka Y""' 
ve.gon ve lokomotiflerden ~U~~~ 
.kep bir parti de, yol!l ı:f.ıUIJ'lU'~· 
bulumnaktaaır. / 

Pf1illl Korunma tadılAtl 
Ankaradan ha.bcr ı:er!~ r;O" 

Recep Pelterl:ı rlyıı.ııcUndo coptıııa ıJ 
mııkta olan mllll korun:nıı kanunU11

1 
tndll edecek o1cuı s-rup .nenaı.cfl...ı 
hUkO~t tnnıfmda:ı te'di! edilen ıı,. 
h:ı. fi;:erinc1elt1 ali.rll.ı§mcler1n1 bl.Ur,nlif 
Ur. 

Grup ıınellmenln!D vnrdt~ ı.~· 
l~yiha.nr.:ı hW..'iİmetc gcrJ vcrllm~I 
grup oncUmenlndc tobeUUr den trS,. 
naatıere cuygun blr ş«ıklla ı-tnl tı 
tnytban m htı.ZTl'lanm!lmdır.. 



- ~ 80="1 OAJUKA - Zi O!'o"TEŞRtN ıtHI PER~ 

ah kem 
a~on~arında 

~Paıtıman n a fv~c daires:ni 
nas~ s vmuş ?: .. 

••arı z<!'!umıtJv 
e in~r" sı & 

no kM tf er YJrBlnu .. ' '8 ·ı ıo o"re y .k- 1 

~ ıe hse rıırz hl~r. jC DtiSll gir!RI ? 1 

' •0ı·unda, ra.ımhancdek. ap:ı.rt.J • 1 ı<acu:. oturan ve Yorgı / adında fRkJr 
birulr:ıin ~ llst lmtın!liı ' nır ay<:ltltab;cuıuı og.u olan latefo a.. 

01aJa.n J;ater, yazın sal'il)eyc l dındaki çocugun s.r.ı gJnlerde sinema 
ı"e cvnı6Cki eşyalımn hop • '8lnwıa dola.~ı \·u b!rç:>l:> IUz~m

·~cıntycrclI d1!1"e~c .ullU..ı • :sur. §c..,.cre p:ıra aa:!!ZU~.ııı teabıt 
~· "tmı,tır. Bunun ll.z~.!::ı3 1ı:tc!o yn • 
'-lltn b.rkaç 'hatta ge~ikten son- trnlc.n.nıJJ ve ı:.ıkı_otırı.ın::a... 1-' anla • 
bı.' atık npara.-n:uıa uğ'rıyau k". ştlm:_şL:r. ÇocuK, hırıızm kenBlıii ol .. 

"tt de bakın~ ki, e:ıyalarmıııuı ouğ\lllu ıurat etmiıtır. lııtc!o, a_par. 
tıa • .ı yeıiı::le ye ler esiyor. rıı. tım::uıın ıırl:a c.hetfnden, !ı:ıl~:ondan 
~11g&.rlbı ııc •• apı ktrılmıJJtır, ne l ball.01)6 urmıı.na., tırmnnıı bc~lncl 
~ re... l<at balkonun'.!. tırmar:ı:nı§ ''e burnd:ı.n 
a vaıuı.y:ı p:ı.ısc ha.ber ve~. cta drvar çrkmtılarına tutun:ırak rrr.ı ... 

-:.:ı 'baJl&r:ımıgtır. Anca.it, gene 

1 

dam .: .. terin pcnccrcsuıe t.ıt"I!lııınmı •• 
' •ıii Cl.:l:ıcn lrodm, bu scıer oc aa. tır. Ço;:uk, l)UraJa bUyUk b.r atlklik 

g tıd gtm "Ve birçok tcıym~Ul gtı ... t:? m § ve tırnaluıınnı pencru-cnln 
ı~ lll çal:nJığı:ıı gurmUjtUr. <k. nıtmn so:tarak camı açmııJa m~vaf .. 

~eklldc a.rs-z:n da.r<ıye nasıı fak otmu~tur. Buradan aa içcrig'lrml.§ 
be.ıı oıamamtf.ır. Z!rn apart·. ve ) .ıtak ça?'jjanarını beline, vazoları, 
l>eııcerelcri binanın arkasına cqpter;nc, cıb:.se ve paltoıan dn. sır • 
et:ı:ıekte ve yn:mıda bina bu- tınıı giyercıt gene ııynı !ielti!dc B§ağ-. 

:tıaktadır. BlntıCns.leyh t~eriyc ı Yil ınmıaur. 
' tirnsc lro.pıdan girilecc1ttlr. tstcro bu şekllt!c d:ıirc)1 Uç defa ~. 
~P.d:ı d:ı. herhangi bir zorlama ~nrct etUJ:ni de 1Urnt ctm~, • ·e t:§ • 

Tehlikeyi tabii görmedikçe 
aya~ mesetesini halle 

inıkan yoktur 
Er.ıni,,et ..• Difrıyru:!a böyle bir şey 

var ,mı zanncdi;;Drszı:ıu:::? illi dakilıa con
-ramzilan emirı misiniz? insan, ;)ıatağın
Ja y::dar.~ bile eır.n:v,,itc de{:ildir ve 
emniyeUe oldı:.ğ.:mu iddia edemez. ff~r 
• 1. '-~'"l d . 'l h b. ınaan etrarı fc;:ı.1 .• c cr.tzı e mu a~ ır er 

da.ya benzer. Y.aJa:lızım~ mii:l.t!et~e tefı. 
ilike vardır. Haytztla tchtihcyi, biribirin • 

KA 

den ayırm:ık imkôn!ızdır. Dünyacla emin 
olan tek şey ölümdür. 

O Tı:JJe, madem ki J'inyada y~tıtlı'k
ça te::like, zarar vardır. Bunlan tabii 
görmekten baıka çare de yoktur ve bu· 
nu, biz, böyle görmeye mecbıı;uz. Bun. 
ları görme1ikçe de ht:yat meselesini hal· 
letmch i.mlıtuısıdır. 

3 
Çol~ l<.onuşı :ak, ağzı müm
kiin olduğu kadar oynatmak 

güzelliği temin eder 
J(araca derisUe kaph yumuşak meşin!e,, 
sabah akşam yüzün ovulmast kan cere
yaninı koiaylaştırır, yanaklar gerginleşir 

aa.wwa-a 

Gazi Köprüsü Ozerinde 

Bir sarhoş 
lir kadına teca'1 ı 

etmcil istedi 
Dün gec~ Gazi Koprüs'.in911 

yoilu cihetin.de ~rıp bir M 
hadisesi cereyan etm!.5llr: 

Mustn.fn samda bir sa~ 
gece ) ar,ı;;;ına doğru Ga::i ~ 
siinU geı;nıiş :ı.·c r:ıl::lıı Z*'8 
cb. b r l.ndınla ltnrG 1l1§Dll§t.• 

ı• 

Re.dm Mnstaforun hoşuna tınl§ 
ı sa.rh:>3 lıunun üzerine kendiıı ı e W 
1 ctmağa b.,.,i ıımı,tn. Fakat Ze..lıra 

kendisine > ü.ı: \ erınc."ll~, bunun 
lizerinc .Jur.tnfa b~ağmı çekerek 
kadmm gög.!üne :ta> nnn§ ve: 

- Ya bu geoo beni evhıe ala • 
caksm, r:ıhut d:ı seni öldOreceglm. 
dcmit-tir. 

Zehra, l>ıçnğı söı:iir görmeı kor. 
kup firara ba.5iam·~. ye~cn bek 
cUcl' de llustnfayı yak:ılam::§tır. 

Mu.stara B~yo~lu müdde!umn "' 
milift'.nc tcE.!im olu:Jmu.'.)tur. 

Bll'ıızıaruı r ektljl 
~iyalet 

EV1.·elki gece Aksarayda garip 
ve cürctk&mnc bir eoygunculuk 
ha~ olmııo, bir bakkal dilkkfı. • 
n:nı soyan hırslzlnr soyıun ~ • 
s:nda dllkkWa kendilerine bir de 
~çki ziyn.fetl c;;e1mılş1erdir. 

Soyalan difükftn Aksarayda Or. 
du cr.ddeslnde 3G3 numaralı Melih 
Yolnya ait But"S3 Pnza.ndır. Evvcı... 
1>1 ge~ .meçlıul bir".mç hll$lZ, dm.. 
künın nrku.Y:ıa tsabct eden bir a • 
paı tmanm s;~.ı.nak kapısmdan gir. 
ml§ler ve buradan tcdan1t cttiltlo. 
:rl bllyü!tçe oir merdı~·en '\'amtaa.ıle 1tlet'dc ,_n:ıın:ı. nl \r.ıc:ti oımıı.. ~·alan Pan.ıyot adındaki arl:ı:.:la,ı 'V3- Zaten herlınngl bir .sebebten dolayı ~içleri sı!cl. ,ı;tıur. C:ncçllğln membaı 

~ 11 "buratla.n ds ~rllmedlğf nn • .sıtııslle satt.ığuu sö:;lo:::ı\ŞUr • mnsajt tnrakmnlt ll'.znngc?se bllo her. olıı.n uzvi faaılyetlcrl tcnblh eder . 
le&;,l.adtr. Nihayet Pa.nayot da -vnl•alruımI§ ~ ı;1ln ltmdl ltcndL'11 rım::ıj yapm:ı1t lç.n LUzumu miktar gUne!J Elyam oıma.. 

ç.illori ted&\i lçın parafin11 m 
kullananlar dıı vardır. Bu maı:ke '1nall' de öükkana gil1Jl.i§lettlir. 

llırsızkr bundan ronra d:§arı 

,~e Vlika tam nııınaslle btr PCI.. ıki çocu'k, adliyeye ~s!:m o!unmu~ • 'blrçoh mıul!er vıır~tr. dı(;ı zaınan yil7.doki hll<'.e-yrelcrin ha'-n 
~ nı mevzuu ta,ımakta ıken, ı.ırdn'. Karaca !'31 ile • .ıpıı yumu,:ık eızlıkt.nn ıboğulmanınst .1ç1n .Kuarç lAm 

z.:ırsuz olnralt ha!tada iki ~& takı • 
?ıı.blllr. Fakat taktlmadıın evvel en_ 
di gpzelce tcmlzlemell ve mmıtol ve 

?Jik sımınması için kepenklere tah 
tn J·<rn;:alnn srkı.cıtmms'ar ve muh 
telL ı.uc~lar hauıiad.tl:lan sonra ~ b:r OçUncü hırmz'ılt d:ıhn oı. Sorgu!nnm müteakip t.c.vklt cfille. m~inlc sabah n1c§llm yll.."lln oğo\f• t:usııe tedaviye müracaat olunuyor. b-.ızlıı 'hlr hornpl'C.6 ~'npmalıdrr. otwııp rııkı içmi:ilerdir. "ılıayet 

:ı Uzcrme !'idtlctll bir tal'Jbc 
it ~b:ta cvvcll!. çalınan cşyaıa. • 
'?tunaaı ha!'ıf ve p:ıh3.lı cinsten 
i!ıı1 meydan& ç • ~tr 'Buna 
bıtaızın kUçlik c.. ~:! , .• yn çc. 
1ııl'ist olduğu ~10. .ıı:n::t:tııdr:-. 

'-fka ele s-:ıçlrll!n Yl'o!'ın~ 
~ 1lrka o:lıın:n yıcneerclcrtnden 

Pcn-azrnda!:I sryrıltlnrclır. 

hıt'Blam pc:ıccrcıden flrd~\ 
i!ıı • .A:n-.:nl"-. buna da ma1de 

rck asrlyc cez:ı. .malı~meru.ı~ erilen mcsı mUmkUndUr. Bununla itan ecre- ltı1'cr mnıl zıya dah~t bir gençlik 'JilCm 

kUçilk bırım:la arkıı.dn,r.nın m lıake 1 yam 1.eS!ı•I cdJllr ~e y:ınaklar gerı;ln. l:>aı olıruısa, yUZU örten .krem, dllzgitn 
1 

mcterlne evvelki slln de devam olun- l<'~lr. ve putim tabakaları hUcrclerı boğa • 
du. 1stefo, mahkome:le tıc ayııı !Jeki!• Bar:ı cildi UtroUc:i AleUcr vardır. : k ;>1lzU çnbuc:ılt tahrip ederdi. 
de llirnflm tekrarladı Ye: I En iyisi mıuınjcıd:tn ıa.zım gelen drr- Amerika.da eHdin tednvlsl için ye • 

- Ne )-apaynu, alnem:ı.yı, bisiklet! sı aldıktsn sonra Uç parmakla yUz~. ni bir usul tatbik cdlllyor, &r mtıa.. 

Mnskc çıkarıldıktan sonra )1lz TC j -çelun~.::ed.,.n de 150 li...ı ~;rm·şJs.r 
boyun:ı. kalem fırça iıc !buhur ve 1;111 •.•: lmç·p gitmişlerdir. 
yaprağı ile~~ trlm!§ bıılımuz:ıı Va!t:u~m t:ihk.::Catınn r.abıta el 
s'JrülUr • .Bu bndn..-ıa yüzGo blr gey!'ek koYMu., m~!ıul hıl'al!l.""I 1.'r.-~tır, 
saat bıraluhr. O '':!kit cllt tocuk d'- mnt"a ~u:ııııtır. 
dl gibl parlak ve dUz olur. 

cok seviyor, fakat par.':.m olm:ı.dığın hatlfı:o tokaUe.maktır. Yanaktan b:ı.... talı;;er 1ca.t cdllm1illr. Ilu .ır.llatahzer - YUzU böylece h'.ızırladıktan :ııonra 
dan bunlara msınt olamıyordum. ırı;nralt yanııklarla beraber olo.n kı5,. yllzdrkl der!.}1 soyuyor ve yerine ye- biraz allik ..... 0 pud·actnn bııııl:a 1ı1r !!C.Y 

Madam E.;ter, sayfiyeye yeni çtlt mı tiınlllk1emck vardır. Bundn çene • nı, taze ve tı!:ıç derl geUrtyor. Bu u. flilrmemcud;r. 
mı§tı. rnr gan cYdc Panayot Uc otu. den burun ka.nnUa.rma doeru çıkılır ımlle o.deJe'er o l:ıldn:- Jtu·ı,•ctıınilyor 
rurl"n mııdam E3lerln (:}atreı_oüıi so;·. ,,.e om.dün !i(lknkln.ro. 1-mdar d~vam c. l•t boynun 1ntı§*lııct ka/boluytır. Oilt Cilde giızc'11lh "V1':rmek içlıı ku1ıanı. 

lan u.suller.iıı ilıaddi h ııa'bı ~ ktur. 
mc:ntzı soytcdlm, Raııayot. korku ben dlllr. tıımamen d~gı,,ı.ıtınilen 1'.ırmızı..Joko. 

1 
Bunlardan bir lmımı C11ydalı b;r kı mı 

bu tııe gelemem! dedi. Ben de: Du usullerden iblrt yapıldıktan 80II. lcr ve çiller de t{lmamen moJıvoluyor. 
do. muzırdır. En Jyllcri e:laln n yüzl'n 

-Sen merak ctmA, """n ,.,.larrm, ra •• nz ,,.Jzcllealr. Makyaj yapmadan Krem her uıaavluln csaındrr. 

Dlln :::e ~::~"tr! .--.k.ırada da :taas. 
la.:ı-.z blr Feki Je r )-ağmıı.kta.dır. 

Şehrimiz. d .. t:·, ltıır dtin G'CCCI dil§ 
mü_ ve bıt 6'!.bo.b uy:>n'ln halk ~rl 
beyaz ll r .-rn f1e l<a"l1 rımı§ bir hal. 
ele gilrmU t~. 

lttn görlilmemlıftlr. Zını., daire 
\....~ttaarr. Eurayn ko.dıır ancak 
l.~ tmruınm:ıı:ı r:ı.tımkUn o- ı 

ltttr. Faknt b!r zamnndınberl 
il nın itJUtft.'1 ealdnıcr-'ii tnrıı "• 

" .,.., r-

1 

,,... 6 ' .. adalclerhı! tedavi edcnl:ırIDr. 
Fakat een sadece bunlıırı sıı.tmağt tc )'anı dUz.,"11n 6llrmedon, bu usul tatbik Herlıangt krem ltullıınılırım ktilla. • 

bl k •~ Haıımafih clldln üst ta bııkaıu her •• mln eti dedim. f!dilmt§ olursıı len gUzcl r ren ıı.... r.ıısm., sab:ı.!l, akşam yllz güzelce yı.. lskerulerunr!a Jleni 
antrepolar yap!!ccalı Kabul etti, lnınuıı nzertne balkon.. Kan yanakla.rıı doğru çılror. CRizıcrin kaııdıl:tnn sonra boJ ırtirtllmclldir. E. keste bir değildlr. Dtnacnnle>h b.rk~s 

dan balkona yukan tırmnndım, ve parlaklığı tazlalntıır. üzerine krem ğcr cilt muntazam ıs:ı adc DlarDk unıum1 mhhııt mz:y"'U. ciddi g!b! 
....,,_ sU u d ...,, ·- cilt saıtıara gtırc kc!ld!nc rnunns;p bir te. 1 undan sonra duvar ı;rlontııarma tutu ve dUz...,;...,. r l UJ;u zaman ..,.. ı:UrU1'1r. Gö7.lcr altında ve ~nka!tlıır. 

d!l\'i gö:rmelldlr. Tedavide ad:ı.lelcr..n 
na•ak k"ndlm.1 mndam Esterin pencc. tamamen tazcleDlr. da. kırı;,ıklık "0 ~ıam•11 ıııe l~reme sı • • 

~ "" sağlam!ıtx veya seva:ı!tl~inl:ı tesiri 
rcalne ı;ekllm. Pencereyi açarak lçen .Eıı sade tcda.vı UB'Jilerlnln tarafta• lu5f,ırıcı bl.r krem kan,tırrn lıdır. Bu !:Oktur. BıHUn gUı>,elHk pNfcslSrler! 
girdim. O gl\n sadece tıç yatak r.arra n doktor Pnyol lnsaıun kendi iten • Uti kremnhı sabah ~nı Jıürlllmeaı 

lıııda bulun1u· .. ~ .-b.~ıı, en alt 1 

-------

fı, iki karyola örtUsll, birkaç b!blo \'C dlne yapabileceği bir m~Enj tarzı tav. ııarttır. Bnzr kadınlaı' ı;eoo blle krem teiift'1 etliği klmscnln dahili halini tct 
ı::ümUş çatal bıçak caldım. Aşağıya 1. elyc cdıyor. Dolttor Payotun kunaaU. sUrcrek llzcrine ince blr bez korlnr l<ikc mccb'Jrdurlnr. TcdnvJ edilen yl\. 

l r.:nce Pano.yotun kaçtığını gördUm. 1 nce konuıımak, n~ını mUmltUn oldu- vıı bezin etra!mı lıa.'if tutkallı te.ftıı zUıı 5:ıhlbi ne miktar gıda n1ıyar, ke- ı 
r; i dil f ı tutt nı 'llc derece zchlrlcniyor. Bunlan tct.. ~ u...- .\.hikada ccrc,·nn etine''· en m yere ~c-eğl111l ı;an:ı.rak korlt. ğu kadar çok oynntmo.k::ı. gtlz<'llik mu ıe ururıar. 'Mıı~ta.s ıslar bu nolt 

.. ~ " 1 tı t A l•!k ,etmeden 1 .. d:ı\•l olmaz. Ft:nıı tc • .1rltıharebelere 6clr lher iki !JIU!'!, >D.ÇmıJ · ba!azn edllcb!Ur. Yntruz bu suretle rıu:ı uyu~J!llıyor'ar Bazıhrı geN cU 

tskend~run tim:ı.nmın takviye. 
si i~ne de\-run edilmektedir. Bu 
arada S b:= c_!mı lık bir saha 
iizerinıfo l!;i yaz bin lira sarfiyle 
büyiik nntrerıo1arm inşası dil-

üuü1m ktedir. B•ı <ıdrepo1ann 
inş:ısım mUtcnldn. bıtiltere ve 
Eair mcm1el;etJc-rde:• '"c!en malla. 
r.rn s'ira'tlc k~rnrn. çrk:ı.nlm m~ 
hafazs.sı nıüaa' ı· n olacaktır, 

1 
K dlsinl d b _, , be t 1 i netms, kare.clğc:in vıı.::lfeslni iyi ye-" l gelen hnnıills!erc btlkı • en nrn ım. uldu"'ll \•e c~yıı. yUz bcyzillğlnl s"flığını muhafaza c. ..ın ı::er s ~c tl'nt'f!.l! cd b lmesl iç n 1 

'Ilı~ 'fıınlt, 1a"-."'ll"ft me\'ZU 1ıırı satbrdım. Pannyot bunlnn 26 ll der. Ağ"'..m ltenarları dll :nez \'e ne • ı1ıC3l bırakılmıuıw1 lAs1m gtb-Uyoı•., ı•amıı.ma.ın da. ıı;Ul:lm nokt.rılnrdır. GU. ftıı"9nr; isf a~ 1~1n ·'" ·"" ı zcıu ... , iC!ame et.mı.ık iatjy~n doktor nt'. '1 ~lı~• e--~ • ....., ~ 
ı 1bfr ac dODl\ftl'IUl 'e tahtel. rnya. ııatnu~. 9 l!rasmı ona ~rdlm. s1!jler sıkla§ır. lar. Dlf;'e?'lcti bunun nktini iodla -edi.. ~ l 
• 11.fo lheein lh-art"\r<1an, nl· Gı-rl yanını ben aldrm.,, Cilt mUtebaıssrslan clldl Jyi iillUhıı- )o.:ıı.r. i13ize knhrıı!l bu, cildin n'"''t!le s!çlmin, adalelerin ty! halde :muhRfn. ~elı!lke~~ gör enler 

- ,. t t z:ısuu esas tutar. GU;ı:ellikte cııas ffih,. 
bahse<illuilöni goril;, or Panayot da, stCfonun dc.dtkıerlni faza. wı bozulmuı cllil! :tcdavı 1ç1n bir ve cvsa ıno. gfirıı dcğl§ir. battir. Za{trcp, 2? (A.A.) _ Bugün 

'-~? 191 f.1.8 d~ Sih·e~-s lca. knbul ederek, keuıtL!inln ııadcoe caıı çok usuller ku:lanma.kt.ndırııı.r. n:ı~ • Yrluı!ıdıırtıın vo masnj ~ptıktan neşredilen bir kararname muci-
.~nc n'kcı ~·ııpmağft kalktı. r.~::ı cıyalıırı ır.ı.tlığmı söyledi. lamı srasmd& zlyrı mllhlm b!r mc\'• r.onrıı 'Ucuae eU:11!cn 'ciltlet' pudrcyı GUzell!k nc:ı .... :n v~ nd:ı.Uıtr.ı hal llinoo umumi nizam ve Hır\'at 
~ll.n ı;:ölü ı:cçmc't itin ~k Net!cede mabkc--re, hırımtığın na.sıı ki tııtar. Cenup gUnc§!nd n : l!f~ !e iutı:l!.!t t~ın çok fnyC!a.Iıtıır. Düz;r!l:n ve t.rılıiıJ!r • .Bu da '\'ÜCU::lu::ı ı: ~mn:;.:aı. d •\·letinin menfaatleri için tehli. 

talımcti. tc!ınrik etmcli ~·::.pıldığı h'lkınrla blr deıh da ycrlnch eden mcmlcket!m'.zde, cilde tnrnwt pudra sılrü J .. kten eonra lıtıe sütün .nm s:ı~ınn1 ' 1~1 ile l<ablldir. !Kı~ttm keli nddedilenler Uç a;•dan üç 
~S'eUnde ~alıl:~:ı cJe,•eJe • k6f,f yapılmıı.suıa karar Ver<ırek mu. vcnnelt için en tazıa mUra::a-ıt e1.l • t slrllc elit taze ve rln kJ~ı-, tenin geçen bir ltimsa )"<izlliıe az ıı.<:vn -r.ok ECneyc k:;dar aeğişen b{r mÜd• 

lllJlı bir dü.~linUz. ('ile~. h'i'!ccn:cy! bc,.ka birgilnc bırnktı. meBi ıruumgclon §CY zlyatlır. rll=<'!l!~i temin edili~ ı,rem st~:~ kı.ı gene;!. ,:•ıl "J: ca·. det için tahaşşüt \'eya iş kamp. 
~ p~,-tn lltu't\ ile de\'C s~. ' ADl.11'1~ Ml'l!.~Bl.lil z13·0. uzv!ycti lt-:ıV\·.et!cr..cllrlr, ne • Katmerli t":l~ ile Gez o.ltıarınclııld mc:ı:. lıırınn ~önderilecekttr. 

~ ;i~n CÜÜertJeki be(i~·jl~ !-~~L~Z~!!!!:!!~!!!!!!!;l~WZ~~~~~~~~~~l!!!:~~~=:!~;'!!~~~~::E°-:::~~~~~!-.;~~~~~!'!!!:!!!~~~~~!~~.-~~u~~~~~~~!!!'!'~~!li!!!!!!!!!!!!'!~A!!!!!!!!!!!~ 
~1.t. bgili:der Mı ırdan 

bir ta.arı'Uz. yaparak Gıır.Le 
~llncc'."e kadar senekı 
·~nu.· 1 
lilJ·yareler ıç:ırpr;ıyor, m • 

ıııı..~~rpr ıyor. llblclnelcr uru • • 
•~ileler yüdlyor ,.e ferdi ı 
~· lıkle.rm ~hH biiiün bii. 
v.~tşlynr. Harbe<leu fabrika • I 
~~kflr, to~ki'Ubr :\e puu 
~cia AmerUallıJann ~·eni 
\'!l t&y)·arr.~ri ,.Ar diye 
la)1urelcri tu.'"11!' tamım 
~ô~tonneğe c=0 aret e~~ • 

• illi ... llalbukl Alm~ıı ta"·· 
• ltahrama."llllilannı l wt ı 

~~lcrtltr. l\te\duu~ ('lh'l • 
1 \b 'lnut•'lreb .. ~k~ l•orlunal• ı 

'· · lton~i makincl~rinm tm•. 
• :bıelerile m 1i"n·le1P. P "-·nl 

\~'4ea '!korkmıı'ı~"cl... l ~ .. 
~ flıııı.nlann l.al1Tall".ıtn° • ':ı _ 

• ~neti dercc,.~e d!iştü. 
111lttı mzı1fttıe nldı. 
~ bn makine hcl'b"n'n 

t t!._~rdl~ p:ırıı.~~. fab:i'.~. 
~~!ita Tn'.l1·r t:~~ füıı JD 

~ t llterml :r.uıarek, 1 h'ı:r. 
~,.,.,yıp h:ırıt ~ ıı• nra1· hnr 

~l~nrn 7.""'""' r-.•·''ln ~"'<'Iİ, 
~ tıı .. ı... .. .,..,., • -vt.i .. ,, .. rt'f .. 

~,"" "'f.• nu .,, •· f".ft • .,.. .... .,, •, 

11', ·~ ~·· • ' ....... ! ,.·; . , 
lıtıı "" ~·--"~:r•r.~" ara!·~ 

aea'ıdari' 

~ Cah't Y~'rm 

- Bö!•le bir şey dumrsam. 
YüZı.me bakmam. Sinan! Beıı 
t-:t,,ıe _•it dökmüş kecii gibi öl,lti. 
U" C"!i er~!ı: \'\! c-:;ıur.lıır::-:.: ~:.r • 
ı::arnl~ o.~tc! aptal ytiriiven gene 
lnrd 'I1 ı· t;ven h""''aı.mı:rorum 
S<!Jıiıı c1c :Uu z. va'hlar e-üruht•· 
:'la kan 'Uamı hic'b:r z:::ıınan mü
• .ı::dc edcM ""ll. Er er 1--nna e~ • 
:~"d3n -sırf şu kızm v.özün<: 
r iım0k l"'l'll;~'\.-ı;ıe- o cıhmlaı 
l:lrrbf.rı • · il o1duünıın f:(>ZCT • 
f.• rn ı ı l ?. ,bor.:uı'.!r Sen pis • 
.man c.'u:"[U:n ! 

- :\1~rai: c~::ı."in a~2b~1' 
Bt n kend:n:i l: · ::- ·~n.nıan b1c- • 
1: ... 1ar;•n r.I. •• ctt'n•r'7 ;:ir:n:-;;1 
F:~e:: b"•:lc b'r şe-• duv::t"""n. 
Y.fr.'"'",,..,hı nı.,n.Qa yi.lzünıc tü • 
'küruı urı ! 

bh 

icsüzunti h , lfü.1 c ı..!l • .. .::~ •• 
Yor. 

lı:;te. g-ı.:c:it resmin ..... 'ı. '• c • 
decek ırcnr!eri ı;~tirc . ~ 1'1• 
vapuru Modc isk lesi ... .....u..ı • 
9ıyor . 

lskcle baı;môa i~e nb.ınP' 
Y" re dti,qni\·e"ek. . 

'Bu ne· mütJı;r: ka1abal1k! 
'B-:~tfJlerin ~erit re .. "!li ne ı 

OltH·v.k? Bı1 p-e • fün h · fi R 
si nedir'? 

Bobstiller nerden :?eHyc .. ?cr" 
Nc:-cye ~ideCf'.kler? 

Hele ı;,u kor.1$11 l:Izt Sa ·cı n·n 
baJısettı~; (Bob!:tiller k.ıu.~n, 
nerededir? 

. Bunlar.ı bilen voktu. 
Ki!?lvn."' r $a.hirle kanSl nen. 

cered~n b:ı.kıvorda . 
Sinun, birn1 fı\'V.el: 
- Şu ~~idi 1vnJandnn g6re • 

vlm .. 
Diyerek evden sokağa çıkmr·

h. 

İ<; "
1 

"11' b',. Öl O ıl{ <>•li.t 
E~ı. taı.. ~H'c. :._.: .. ;:.:n "-.!:,') .. 

• ı .. ,.; 

l1 ~~ rJ;'.ı E.Ö ·!t! 
1 
•, r < 1.<il o'·ua ık1an f::'?' 
.ıfkr.i aı.1 ,ı:;,' .ıı}OI du. · 

rii' · .. ün.le gi<l"'n u • 
, . 7..ıı-rf bir• ,. rd1~ fte· 

· i;ı nin ör.ünde "edi k1 ilık 
.t t r.mnet tnkımı .. 
ş·c:ı 1ctli V( vekrınc::a'k dur~ 

lt>rle ,. 1aTak ~ec;ivordtı. 
rnrnııın;ıı rt•si vokıı brı"l"~?l 

yüzünü hai.iievc eevirerek dilMt 
''e seıt bir ses'e 'l(u'!1:md:l \•erdi: 

- Duuuuur 
Bobstiller kafılesi birden dur. 

du. Onlar bu yürüyüşü önceden 

«•l•:r. !..~ • .:·b: ı!B~ ~ •. !!:;crludı. 
-·· .... !::r.~·';ı.l:! t.ı::::far bile a. 
, Jk tı)'d ırnr~\:~:!, ım nta1.am kol 
.. H llu ı-ı-:! ~il \·c fi(•· 1"1° ~ ri ileriye 
~ııı 'rıtT.al:tn ~~· .r!! ('ekmiyor. 
ialuı 

l~t.iı"t- ı.iurun • 
...I\.; • . ~- boy1u 

- Ya~sır. C·•""\.,., ... yet .. Ya. 
sasm mlllct .. 

Dıyı.- t:c l t b _'Trdı. Aynı 
soz' ,·ri bob::} i!lrr l ,.,f leej '(!0 t~v 

t ar?~aı 
Bu ~ 'M<'denm votnıı::b2c.-1n 

darı van c diJ. 1ere do::ru bir dnl • 
l!'a 1{alindc> nkrn ·avılırken. reis 
te'·rar "vürii :·1 emrini verdi 

L;te ~h Ulcrin teoitresmi 
hemen hemcı bumlı!n dba.."Ct.1:1. 
Bundan öte•foi kimse bilmiror
du; cüııkG. iki yilz :kif!.lden fai.la 
~örfinen bu hafili" bir..z sonrn 
Modadaki l3oınnrti f!nzirıo~umm 
bulunauğu so:rn;;a saparak. M. 

kağın sonundal<i büyük b!r ko-

naea ~irıniş ve ortada bir kili 
ka1mamışb. 

Bobgtillerin k~yc zararlan 
yo1ctu; hi<: bir tackm1ık ve coş.. 
kunluk r,osterıne!!li~lcrdi. Sadece 
:>ılıkl:ın ,.~ ~ürüyü leri bizim 
kıvaf ctlerimizden \"C ~·UrUyüşle. 
r.mizden QOk farklıydı. Hepsi de 
Karaca mezarhbndnki ''Miskin_ 
lcr tekkesi' dervi§Jeri ıPbi, adeti 
iki büklüm denecek kadar çar
mk :ve öne mail bir şekilde ~ilrll.. 
yordu· ceketlerinin kollan ee. 
kiden lstar.bulda Sik sık g-örülm 
Buharnlılarm !hrrknlan gibi u. 
zundu~ Ceketlerinin boylan da 
diz kapaklarına ~..Wn bir uzun. 
luktnv<lı. Ayaklarındaki ııapug. 
tarın burunları aa en aşa~ 1lç 
r:ınt!m kendi giyiniş boyların. 
dan :uzundu. l'a"Jii Amerlkadak! 
komi:: mırlonun -~pucları rtöi .. 

A.~1zlarında d 'eı·nesa.k piı 
lar1 ·vardı ama. lıic birinin d 
manı tutmüvordu. RRtta lmfa 
b~le r. im icivorlnr. ye.but icer 
r.,ibi ı:;Bt ilnü\-orlnrdt. 

l~ızlın'Tn ~ı:ırlım <>nc:!'lerindt · 
.kenvn t:imnmr~tı . Tmkı ~ 

n:ırun ko:ncr..ısu olcı.n bobrtil b 
~":ln Saeidenm Mr1tı-: ~i'bi., 

Onlsn yü;: ı:ı~·.,:n. bin kış~· 
it;in:'fc- de 'ko!nrc:>. t~nrm:ık ,. 
-- l~tc bunlnr, boöstH ~ ... n .. ı ,. 
dendır, dem • !:lilmkUr.(lı· 

(DM· 

• 



• 

14 ÇEVIPJ.N: MUZAFFER ESEN 

- Şimdilik L.u tch~fon ko• karşıf.ında cevap verecek hiç hazineyi ihtiva eden l>avul ' 
nuşmasını f,j, hakikat oldıı· · bir şey bulamndrm. olsa gerektir. 
ğunu ve E.hncr l.cvis~::ı size 1 Jak: Standit bundan sonra alı· 
telefon ederek mi;ters Kotes l - Bir ~okt.~yı unut~yor - n~n tedbirleri anlattı. Hava• 
naş n<:•nnuı Grokro:rda gel - suır.ız dedı. Dune gelınceyc dıs derhal gazetelere veril ~ 
me~ niydin.!e volrtuğunu söy- ı kadar ~v~inı.iz, ~ra.ba~ız _ ve miş'c:i. Grokfort köyü ~imdi· 
lemıf b'.llu:-ıdı;;,unu kabul e • e,• sahıbımız kınıseyı alaka· den Nevyorktan ve Boston4 
ediyorut. Ke:z..-ılik Levisir.. ! dar etmezdi. Dostlarımtz ge· d l . t .1 l d 
__ ı ,. beb' ·· · · · 1 l b'l' f k an ge mış gaze ecı ere o" 
au.ıun :ı.e ıer uz~r n e sıze 1 veze ınsan ar o a ı ır, a at 1 d N k ı· · b' k 
- 1 .. • . ld w d b. d b h d ı d d 1 uy u. evyor po ısı ırco yr... an soyJcmış o 'i.1gunu a ız en n se ece: yer e a · .. ~ .. 
kabul ediyorum. Söyleyin ha• ha cazip mevzular iizerinde araştırmalar yap~ış, butun 
kalım, şimdi tahkikatımız konuşmak fırsatmı bulacak 1 telefon rehberlerı baştan ba. 
ha'ı1gi noktada bulunuyor? lardır. Şimdi bununla uğraşa ı !;~ .ara!tırılmıştı. Fakat Levi• 

Atılc~ım: cak ye de Levisin garip vazi- ı sı tanıyan yoktu. Ve bu isim 
- Dün bıraktığımız yer. ı yetini bir daha gcizden gPçİr telefon rehberinde yazılı d~ 

de. Bir adım bile ilerlemİ§ 1 sek daha faydalı bir iş gör · ğildi. Bankalarda yapılan 
değiliz. 1 müş oluruz. Bu Q,dan1m o gc• araştırmnl r do. boşa çıkmış'" 

Jak atıldı: , ı ce bir ŞP,·den korkmakta ol· lı. Hiçbir bankadan son gün· 
- Hiç le öyle değil, b1r ı duğunu kabul etıni~ buhınU" j terde 100.000 dolar çeken 

gün misters Kotesnaşı, tah· yoruz. I..öververi, iğreti ismi, bir müşteri yoktu. Grokfoı'L'" 
k~ke .~i~.e_1ü7um. görülmiyen kıhğmı ~ ğ~ştirrnesi, bu kor 1 ta bütün esnaf cesedin önün
bır sozu ıle 'emıze çıkanvcl"" kuya deJıldır. Fakat bundan den birer birer geçirilmişti. 
dik. 1 ilerisini anlayamıyorum. Bul Fakat hic kimse bu ölüyü ta• 

5tandiş sabırla cevap vel"' j ad~m istasyondan ni~in bir J nıya ~ t d' mamış ı. 
ı: ... .. taksi tutmadı? Bizi hangi Jak: 
-- Fakat eger bu adam gor maksa'da Nevhav~ne çağır · . ••A 

ditg-a bir lüzum üzerine mis. d ? H h ld t b'i' 1 - Fakat dedı, ben haıa es 
ı. er a e o omo ı ın ar k' f. 1_. d . L . Gı k 

t.e"ıt KotesnA~m ismini kullan k l ak k t·ı· · · · ı lK.rım eyım. evıs o · " ~ asına o urar a ı ın ısını f . . 
mı~ıı.a kadıncagı"" zm bundan k 1 l t ak · te e · l• orda yabancı hır ınsen de " -,.- o ay aş ınn ıs m mı o • w ·ıd· V uh kk k . 
haberi olmaması tabiidir. kt' J gı ı. e m a a • rnuıters · .. sa gere ır. 

Belki mieters Kotesnaş Levısı Sta d" b .. l 1 ı.:::1_ • ı· Kotesnaşın bir lamdığıdıc. 
f k b . .., . d 1 n ış u soz ere a o.K.a. B ık d b d b .. 

tad n1!ı' a la~ ~ ılgreBtı alkiıyda dar olmuş göründü: lut da ıdn ... ~I a bz:ml ıh ukaısbıı;o 
eği , ası ısmıy e. e e ' - Bütün bunlar fevkal'.. a rn a :egı se ı e 8§ Jl' 

hiç tanımaz. 1 de bir takım hadiselerdir bu isim altında muhakkak tanı-
. Bler. de bu mütaleayı tas .. 1 nu kabul ediyorum. Bu ~da• maktadır. Cesedi misters Ko 

dık eltı: . . . mm çok zengin olması icap 1 'ı:esnaşın tanıdıklarına göster 
- Kotcsnaş aıles.ı bu ~ıva· ediyor. Fakat naul oluyor da diniz mi? 

nn en tanınmış aılelennde b k d · b' d · 
b .. 'd' 8 . I h h ıı a nr zengın ır a amı Standıf: 
ırısı ır. ınaena ey er- tan ya hi ıkınıyor? Hatta . • 

hangi bir insanın onun Avru- ı N 
1 

nktaç çb'l ·t d - Hayır, dedı. Bu hır de-
d ld v •• ~ • evyor 1 e çan asın a fa salahiyet'ım' A•mak l pa a o ugunu ogrenm.esı ve l tOO 000 d l b. ı -:ı o ur. 

b d . .f d kalkın . o ar tnsıyan ıra" S . 1.. d d un an ıs'..ı a eye uı d k l t • b'l' anıyen uzumsuz ur a. 
aın o ay anına ı ır. ş· d'l'k N kta . 

co~'koiaydır. ı B d N 1_. ım ı ı evyor mıstera 
-vPoli~in 'Sözünü kestim: d wu damın. e???'~L~ Kotesnaşın i~Jerine bakan 

- Fakat bu adamın bizim otur u~Ban an emNın mısıktnız • Damly ve Elyot iamfode iki 
b k d . d ki 'le - uraya evyor an d .• .. k . d' 
: ; ~nm evm .~w ra ~ 1 geldiğine eminim. Scf dö Ma .am a &Doruşml e N ıste nn. i: d" ur1İuzd v<?ıı;:,enr;_fsı o tren ve hamaı kendisi~i ha · I ısters am r evyorkta 

L
a ~r b o ayb'l7gı dır. O me~ 1 trrlıyoriar. Levis trenden iner değilmiş; misters Elyot iıte • 
evıs unu 1 ıyor u. tur k b il .l b. · · · digwim vakit kendisini görebi· 

d w k .. k d · · · . en avu arın .... an ırısını 
ugumuz oş e aır ıyı ma h 1 · .. k' · k leceğimi söyledi 

Hl.mat a1mı§tı. Arabamızın ~a a vernıı§, ote ~nı en- 1 • 

markası ve modeli hakkında dısı taşımıştı. Ta§ıdıgı ba.vu1 · (Devamı varı 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP. ROMA TiZMA 
• 

NEVRALJl, KIRIKLIK VE BOT ilN AGRILARINIZI DERHAL KESER. 
icabında Günde 3 Kaıe Almabilir. Her Yerde Pullu Kutulan .=r~l~J~e~İ:-6' 

~,W.K.J~ 

~~r=BIR YENILii 
EN SON DAKiKA ! 

Küçük tlanlar kupont.ı 

(Bu kupona eldcnerck göoderilec:ıeı. 

l.J aranuı ve t~ venne UJW.lan ILO Son 
UaJdlııufa parasız neııreJUooektlr. Ev 
lcıuoe tcldlfl gondere.ıı okuyucu.lana 
mabfuz k.alm!lk U:ı.el'fJ &arib ndrcalerı 

ol bUdlrmelert lAzım.) 

Evıanme t~kliflcri 
4 Y&§ 22, knrn knşlx, kn.rr. gözlü 

wğday rGDkll, a~oca, ortn boylu, 
orta tnlwlll, temiz bir aileye mensup 
bir bayan, ly1. bir aileye mensup, yük
ook t.ahsllli veya U.oo mezunu, subay 
vaya. devlet memuru blr bayla evlen , 
mek istomcktedlr. (Sala) remzine mu 
ra.caat - 9 
~ Yllf 22, boy 1,82, kilo 80 yi1kaek 

mckteplcrin blrl.nln son smıtmda, ı:na. 
11 vazlyeU dtı.zglln olmıyan bir bay, 
kendisine yardım edebilecek 2.'5 ya -
ı;ım geçmemi§, güzel ve biraz zen,,,....uı.. 
cc blr bayanla evlenmek lstemekt.c 
dir. Çocuğu lOl<Sa dul da olabilir. la.. 
de edilmek lzere fotoğrıı.lla t Ocy!An) 
remzln:ı müracaat • ıo 

4. 4.5 yaıµnda 80 Ura ml13§I ve ay -
nca 5 odalı bir o.part.muı.nı bulunan 
blr bay, 3C-10 yc.şlarındn. güzel bir 
tıs.yanla evlenmek lstemektcdlr. Emf .. 
nönU zııJıirecllcr caddesı 22 No. dıı 
ınUtenhhlt Ferdan GUmU~ncliye mU 
nı.cnn t . - 11 
~ Ya' ::?•, boy 1,63, kilo 75 kaj'U 

";rumral saçlı. tnbsJI orta iki. biçki 
yurdu mezunu, kUllUrlU, !stanbulda 
mlsnflr bulunıı.n asil blr aUe kızı, En 
9.§llğı lls~ mezunu, knrn.l;.tcr a:ıhibl 

3Cl. 10 YB§la.nnda c lddl bir bayla ev • 
lenmek lstcmektedir. Blr çocuğu ola• 
bilir. Fotoğrafla (Turıı.iı: k&lb) reınz:.. 

ne mUracant. - 12 
4 48 Yll§!Ilda 85 llnı. tekaüt m!UlŞl 

Ue hariçte çall§tığı lçln aylık kazancı 
150 Jlra. olnn cmekl' blnOO,,x bir bay 
25.35 ytı.§lannda dul bir b:ı.yanıa ev • 
lenmek istemektedir. (Emekli) rem .. 
Zino mUrac:ıat - 13 

:.ı. Yll§ 35, boy 165, kno 75, esmer 

1 
1 

Pek ~akında PARFÜMORI HAKVER BeyoglrıJ' 
Avrupa p:uajıncla 8 numaracla a.cılacağanı 

mü;terilerine bildirmekle ke•bi ıerel eyi~. 

~ 

=·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::~ 
1o bllen blr g~. bu.wst bir ıJI~(> 
eede çalı§mak ı.atemekted~. ( 

ks.ra gözlü kara ka.şh, oldukça gü 
~ı. nişanlı bir kızı llo bir oğlu bu • 
!unan, !nknt bunlann hiç yUkU olma .. 
yan dul bir b!lynn 4.(l.'jO yS§larmdıı 

7-10 lira maB.§11 bir bnyln evlenmek 
lst.omektcdlr. (Gönül 35) remzine mU. 
raca.a.t. - ı 4 

1(. Yaş 30, boy 1,67, kilo 60, buğday 
renkli, 60 Ura ma8.§lı devlet memuru, 
iyi ahlAk sıı.hlbı bir b:ı.y, YS§I 20-25, 
boy 1.60 tan &.§aft olmıyan, esmer 
k.a.ra ka§h, 11lyah ııaçlı, ilk tahsllll ev 
!§inden ve dlk~ten anlayan, lyi eJılAk 
ta.b~~ blr bayanla e•lenmek istemek,. 
tedir, (V.Y.) remzine totoğ; afıa mü. 
ra.c&at .L 15 

Is ve '"c' aravanlt'W: 
er On sckJz yaşında, ortamek!ep me 

zunu dakUlo bilen, muhasebeden an. 
uyan bir genç; resmı veya tıuw&1 

mU:?sseselerln b~nde l;ı aramıll<tadn' 

<Şans) remıdnc mUraca.at. 
• Ortamektebbı 8 ıncl sımtına ka. 

dar okumuş blr genç, tıcaretha.ue., 

Jertn btrtnoo ayak lıılerl yapmıııı !Jı 

temektedlr. lK.Z.U.) rcınzıne aıllra. 

caat. 
• 30 yaşmda, -:;al~l<an. cldclJ oh 

bay, hus·Jıd veya r~mt cııUesscs~ er 
de kalorttcr;:uH' ıırar..ı .. KtcıJır Sultan 
!ltımette :ezacvl ıu.rtıııında oa.ıtka 

HUscylıı c:ty!c ı K Şc~re > murncaa 
li' ·rtcınet ııs~sı son ıtn:ııtınaay.ıiı. l 

~1 nıuhasl'loo hcııap ve QlUhabcnı 

l'!llrim. O~ıeaen ııonra bir mUruı3csc 
de çaıı~msk Uzcrc lş aramn'(tııyım 

cT: r.T. 185) remzine ınllrncaat. 
• Lt&eniD fen kolundan pek iyi de 

reco lle mezun olmuıı. olgunlul< lmti 
tııınm• vermiş, ll3kcrllklc al~kıı.s1 ol I 
mıyıın çaıışkan, dUrUst bir genç, çok 
ehven Ucrct.e çatışmak Uzere lıı ara.. 
ınn'ktn.dır. (İ.K.E.) remzine mUracaat 

lf. Frs.nsıı:cnyı okuyup yazan, daktl. 

reınzıııe muracaat. ~ 
• t'Uksek tktuıat n ncııre~ 1 

tebinln blrlnct mndm<1a okU ti_ 
,ene, çok ehven fiyatla f>tle6IJO ;,I 
Ç&l1§mak tızere bir il araasa 
<Y.T. 12> remzıne mUr&Caat. .ti 

• Orta ' :ıeıı ayru.nı~ ıo -~ -
ıtim.st'm ol: gen<: C>ğledesı> ,_.~ 
mUeese~de tı uamalltauır ti' 
CT.R ı remz:!ne m')rar-.. a.t art- ~ ~ 

• Ortsmektebln R inci srııd f 
dar okumuo. seri daktilo kul~ 1 
Zl81 dUıgün rtyaztyesl 1tu"1iıı;I 
genç az bir Ocretıe te ara~ 
tFabrı KAzımı remz~e mu '
* YUksek tktıaat ve Ttcartl;,1 

teblnln bırlncı smıtxndayun. tı1' 

devam edebilmem tc:ın bir Jş • 'I 
rum. Çok ebven bU ncreue ff ,1. 
eaatıerl ııartclndc taW ~ 
ı;alxşsb!llrlm. tsttşe:ıı rm c 1·-;; 
remzine mektupın mtıracaat 1 

rı. ,/_ 
• YUkselı ~ktL..mt n tı<'ıret t_ 

:ıı.nın oırıncı suıc:na otayıu. aıı ,Jf 
:>ğıeııen sonratıın çaı.,ru...ı 11tt: 
jlr Fraıuıızcıı oıllr Ja;(t.ıo ~ 
n 1t&ııograflyt 11aaılur ırıull ,; 
1eD de •nlaı l S.l 11. NıD~ 
racaat. ıı. 

• F:skt yazıyı nıUkçnımel tıll' 
t..ascbeden an ayan daktiloyu ı~:!, 
ı:ıın, btıkuk fakUltes.nde oKll), 
~en<:. tahsll!ne devam eae'1ıtıı>' ~ 
c:aıışmak tbtıyacmaa:iır. mr "~ / 
ııeyn bir tucc:ır yıının1a öğtt6''/ 
raıarı <:aluıtoillr. lA.T. 231 rt 
mUr:ıcaat. 1/' 

• <ı4 yaşxndıı btanbulda ııtr 
1<anm cıc:ttrlk ta:uır ıoıerinde 
oır genç, ııerhangı bir ıxıOt 
aer~U:ı muntazaman 5 saı.l c:•1 

A:yal ı remzı.Ile aıQracaat. ı İ 
"' ~5 va,mrıa a3ker tkle ıU~ 

,ııı 

SADAKA 
bildikleri de yanlış değildi. :J 

Standiş bana döndü: R •k ""' 
- Birisi hallliında bilgi l age 

edilmek tahmininizden da " 1 
Nıı.kloJı.:ın: 

Mm.ım7..AT KARDF:Ş 

_,_ 

•• yan oruıme :tebın ık ıncı 
11 

<ıı•lar okumuş t'lkl ~nzıyı oıır, 
J:lktllo yıuan . .ır oay lf araıfl~ 
C.U 3321 remzine aıUrııca&~ıı.I 

ha Irn9ıay ve daha basit bir iş-.,_ __ ..,. 
tir. Müsaade cdinizde bu hu• 
su&ta size izahat vereyim. 
Uç aydc-.ub~ri Grokfortta o· 
tun1yors:.ınu.z, bu müddet i · 
çerisinde herhalde birkaç 
c!nfa Nevyorka gittiniz de. 
ğil I'lİ ? 

- Evet, beş altı c\efa git " 
tik. 

- Bu gidişlerinizde arka· 
daşlarmızı göi"'dÜ.,.&ÜZ, tiy<>!ao 
ya, lokantnynJ toplantılara 
gittiniz. Birçok şeylerden 
bahsettiniz~ buradaki ya~a 
yışınızı nnlattm1z, oturduğl~" 
nuz k~:iı ta .. if eltiniz, bu 
köşltü.'"1 garabetleri hakkında 
tafoilıit veridini.z. Bu ~uretle 
birçok insanlar sizin bu köşk 
le yaşadığınızı öğrendiler, 
ve birçok insanlar da sizi gri 
croru•Jhilinizde gezerken gör 
... ı.~ler. 

- f'akat, arkadaşlarım ... 
- Milsaade ediniz, arka · 

duşlarınız bunlan başkala • 
rma anlattılar ve ağ1zdan a• 
gJZa yayıla yayıla bu hava· 
clisler arko.daşınız olmıyan 
insanlar tarafından öğrenil· 
cE. Bunl~n bildikten sonra 
~iındi sizin \'C misters Kotes· 
na.şı '1 tanımadığı bir yabancı 
olan Elmer Levisin hakkınız
da dosru bilgiler edi:ınüş ol· 
ma.sma ~agma7..s1mz. Bu bil · 
ôler bu adamın size teJefon 
ctraine veya Lu ~uç ortağı· 
ırr. 1~~ıeton t.•tirmesine kafi 
~clei>ifir. 

Rn muha~emeuiıı mem&l.ğı 

Remide, etrnfmda çok dönüp 
dolnsmış olmasın&. rağmen, l\ Iec. 
dinin ısrarlarını dinlememişti, 
Mecdi gençti, sevimliydi. tatlı 
bir konuşma.3.1 vardı, zengindi, 
fakat Remide iqin bir a.r!mdaş-
tan başka ve fazla değildi, Bunu 
Mecdiye de söylemişti : 

- Hayır azizim. Siz iyi bir 
arkada§smv.. Yakışıklı bir a. 
damsınız, hemen hemen her is. 
tediğiniz kadını elde edersiniz; 
bu kaidenin bir istisnası ben ola. 
cağım! Sizi reddederken başkn
smı sevdiğim yollu bir rnw.eret 
de ilcd sürmüyorrum çünkü kim 
scye aşrk değilim. Hatta sizi 
seviyorum. fakat sizin nnladığı
nrz ve istediğiniz manada değil ..• 

İlkbahar onları biribirinden 
ayırdı. Remide, Bursada köşkle. 
ri oln.n bir akrabasının yanma 
gitti. Oradan b~ka bir çok 
dostlarma olduğu gibi Mecdiye 
de iki kart postal gönderdi ve 
cevap alamadı. Lakin buna gü
cenmedi: 

- Bana sommtuyor. Hiddeti 
herhalde geçecektir. 

Briç poker arkada.§ınm ifla 
~ını ancak sonbaharda, lstanbula 
döndUkten sonra, öğrendi. i§leri 
birdenbire bozulmuş, yabruıcı 
bir memleketle yaptığı ticarette 
o memleketin :ı.s!<eıi bir ruağlu. 
bi yete uğraması üzerine bütün 
seırvt:tini kaybetmi.sti. Bunun fi. 
zerine elinde kalan birka~ para
yı toplamış, lstanbulda kalamı. 
yacağmı :'.lnlayarak başka bir ee· 
hirdo taliiııi de.nemek Uz.ere ad.. 
res bmı.kmn.dan Amıdo!uya. git. 
mişli. 

Remide onun es.ki vaziyet.ini 
;ıtdl'V"e muvaffak ola.masa bilo 

belini çabuk doğnıltabileceği ka. 
naatindeydi ve yakında tekrar 
lstanbula döneceğini sanıyordu. 
Fakat aradan 7.alllan geçip Mec
di görliıuneyince unuttu. Sabık 
zenginin bahsi onun yanında an
cak bir sene sonra açıldı. Remi. 
de merakla sordu: 

- Ne oldu acaba? Hep Ana.. 
doluda değil mi? 

- Ha.yır. Çoktan !stanbula 
döndü, De§ parasız . .. Eski haline 
nazaran müttıiş bir sefalet için 
de ya.jıyor. Bir iki işde ortak 
olarak taliini denemek istedi, 
muvaffak olamadı. Her rast~el. 
diği dostundan borç para iste. 
m~lc ge~iniyor. öyle ki eski 
do!rt.ları onu sokakta görünce 
yollnrmı değiştirmeğe mecbur 
oluyorlar, Yüksekkaldırnnda sö. 
züın onn bir otelde yaşıyor ve 
eminim ki bir gün toksa iki gün 
aç d~!aşryor. · 

Remide fcv'.kalade müteessir 
oldu: 

- Ne feci ffeY yarabbi! Ona 
yardım etmeliyiz, Bana adresini 
verin. bir ilii ahbaptan onun için 
yaı dım ı ica edeyim. 

Kendisine Mecdiden baha aç
tığı ilk ahba:b1 18.kaydane omuz 
silkti: • 

- Onun hali başkalnn için bir 
ders olmalı. Herkes olduğunu 
buluı·. •Malfunya o, herkesi ken. 
disine hayran bırakmak için ne 
yapacağnu bilmezdi. Onun ye. 
rinde lxıakası olsa ooktan intihar 
ederdi. 

Remide intihar kelimesi üze. 
rine endişeyle titredi. Ya Mecdi 
intihar ederse? 

Onu görecek, lrendisinin diğ-er
leri {;ibi olmadığını gösterecek 
sadakatirJ isbat edecekti. Sami. 
mt bir dost, Mecdi için bu buh-

rantı zarr.anlannda fevkalade bilsen·z 
kıymetli bir şey olma;ıvdı. Ona - lçİni ~!:"-c-~~ :ıave etti: 
hiç b:r yardımda bile 'bÜluna.ma. - Artık buı u l,Jiıtlfa ec:.::~r~~ 
sa teselli de edemez miydi? edemem. Beni e..:ı:ct i•a!imdeyken 

Mektup yazsa cevapsrz kalma reddctm:ştin1z, ı:;imcli •.. 

• 'i'llksek tııhsllll bır gcnÇ· (1 

ırt:ım~lttep talebeıerlne bcsBP .; 
tınıya fl.zlk dersleri vcrınel< ~ 
1ektı> :S ' r. U.1.ll.) remzınc n:ıtlrf, 

ır. t t nbul il!! verı:;ıtcın ten 1~ 
n'.ie okur an blr sen" fi:r;.K 
ermt'ktcllr. (f. A. ı-·cnı tf sı. ihtimalinden korktu. Ora.ya Tekrar içini çe::crd: sustu. 

bizzat gıt.nıesi dahı:ı. mümı.sipı.i. Remide mınltlan::lı: '·:ı~.ınt. 
Yüksckkaldırundan a..sağı dOJ..,~'U _ Şimdi ise bana gelinceye 1.ldırınız: .,, 
indi ve bir rokak ic;erisindeki k".dı!.r düşünecek şe·_:lcrir.iz Ö."Ie A~a~ıcb r<'ml'!:lcrı ya,:ıJı "t' 
l>is bir otelm' V., 07r·nane kısınma " ın '•rroıı2.ın aıntar na .-. ç-::c lti... .;uyı ~.ıı-• D , 

korka korka glrdi, i-.Iecdiyi <'.a. nı:;tupl:ın td:ırctı:ınl'ıntz.:ıen iP ..1 f 
ğırttı. Mecdi evveliı bıma cevap ve:. "'ı 

medi. Soma yava.5'n. genç lcı:ı.dı. 13.n h~rit) her ı;an sa.b:\lıt!).11 tP1" 
- Siz,. Siz burada ha? ll . . co.o:ır ve sual ı; c1tn snnrs '

1 
z., 11 t k mn e ermı Lut.arak mırıl.dandı: , ,J 

- ••• va 1 genç amnmryaca - Ziyaretinizin b~nim içln ne an. ) 11'f 
hale gelmişti: Avurdu :wuıtluna büy;ııc bir de w-erde olduğunu im lK&rr!e~er) (13 t2xn) (S.Jı.· ııJ 
çökmüş, elbisesi lime lime. ~an1- kfinı' yo!c t.ae~vvur edemc~iniz~ 11 ıH. 99> (tngeı 211 <.P.1. 24)~ 1'· 
l~ kirden simsiyahtı. Sefa!e. Siz burada. bu pis mundar yer lı (Y.?.t:. 71) (S.Harlkn> (~r) ( 1' 
tın oyle bir derecıcsine gelmişti dt> 1 (Y.A.kuı) (Temel X) (ŞO~~ 
ki artık vaziyetini mutcvelrltila- B.. ,.ı f tıık tt ı... ••• 11 (Teomnn 2j) (YUksok nıüll~.ıf 
n~ kabul etmekte olduğundan ;t1ııuı. gc.en .. c .... c enlK'rı 1 K , ıN. Mnskell) <M.A.I{) (!4 d'tı 
bile korkulıı'bilircli ~~ı.a olaral~ go7.ıerı 1.7~~~dı, ~- He UnlU) (L.S.) (NU) (H.v.ı< 

_ Burada konuşamayız. gazmd~ hıckır:klar du~umlendı. (ı.!'man Y.) (Denk) ('1.1·1· 
- Odanıza çrkalmı. Romıdc uy:ı.:.,a kalkmış, onun (35 Aydoğ:ı.n) (Dcyer) (27 F.G·!lj 

- Nasıl olur? Odam pis rn yanın~. ):a.lde.şmıştı: w l "Jcnk fi20 "J. 40., "lılu?ıtaç .. t',J' 
berbat bir yer... - !:;ı:!n .~. ~b'ba:h~ oldu~· ıcrine gelen mektuplar blldlı#' 

m~ d~il?dugum ıqın _burayc. :ıdrealcro göndcrtlml§Ur.) 
- Ne ehemmiyeti var! ec!dım. Eskıden bana ıhtıyacınız 
Yukarı çıktılar. Mecdi pisLki. ~c'ktu. fakat şimdi belki sire 

ten rengi belli olmayan yatağının yardımrm dokunabilir. 
ay.ık ucuna, Remide hasırı pat_ Şaşkrn ve minnettar, teşekkür 
la.mLs bir adi iskemleye oturdu· cümleleri mırıldandı: 
lar. Mecdi mırıklnudı: - Fakat benim için ne yapa.. 

- Bilmem neden hfila miica.. bilirsiniz Remide? Ben artık 
dele ediyorum? Beni sürükleyip mahvoimuş bir adamını. Sefalet 
götüren akıntıyı yenip eski ye- beni manen de maddeten debi
rime dönmeme imkin olmadı.Ymı tirdi. Verem olduğumu zanne. 
bildiğim halde el'an yaşamaktan diyorum. İhtimal ancak birkaç 
vazgeçemiyorum. aylık ömrüm kaldı. 

Genç kadın endişeyle sordu: Genç kadm birden hı~k 
- Ne yapmak fikrindesiniz? onun boynuna sarıldı, öpücükle 
Mecdi omuz silkti: riyle gözyaşlarını sildi, Sonra 
- Bilmem. .A.rtJk kim:Jeyi a. dudaklarını aldı. 

18.kadar etroiyoııım. Fikirlerim Mecdi ertesi günü birdenbire 
de tabii kimc;e;,·i alfukadar etmez. öldü. 

- Ç'.ok nallkörsünüz! Remide ise sadalmsiyle onu kur-
- Siz ... Aff mızı dilerim •.• Si- tardığmı sanıyordu. 

zi ne kadar ~evmiş olduğ1.lllltt • MELEKZAT KARDEŞ 

••• 
lıtlkt'\1 C~ıilr ~ 

KOMEDi KISMINI> 
A~m 20.30 c)a: 

SAADET YUV AS' 
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