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tebllğı 

Kırımda 
Simfero
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dildi 
Alman ve Rumen kıtaları 

Sivastopola 
doğru ilerliyor 
Alman tayyareleri gece 

~~e::~.~.ıbo~!~~!~~ 
Sovyetler 

~on müoafaa Y eşilag meyve suqu satış qe· 
Kırım yanmaJcuınJa Alman lar taralınJan z.apteJilJiği büJirilen Simleropolun mev kiini gö•teren harita ••• 

_ .; st blr tebliğde Alman kuvvoUennm 
Kınında Simferopol fiehrinl zaptıet -
?Diş oldukları bildirilmektedir. 

Sovyet tebliğ.i 
1 ıattt nı kuvvet- • •t d . . l 
ıendiriyotlar rı ı e ıspanserı açı amıqor 

Mo!kova, 2 (A.A.) - 2 Som.eş 
rin ll8i>a:h Sovyet tebliği: 

Kuvvetlerimiz dün gece bütün 
cephe boyunca~ devam 
etmi!!lenlir. 

ci~\~1~~~ Alm~~:~:a:~ Cemiyet rozet takma şek lini kaldırarak 
bölgesinde daha uzaklara iler-

~~;r~~:~~~:ir::;~~7r~cip pul usulünün tatbikini istiyor 
l11kavemet gUndcn gfuıc art • · 

~ ~l.adır. En ciddi vaziyet Kara • Ye§il&ym tesis etmek iatediği dls. tlAi ve ondan da buı 11ebepl1!r dola. 
~~edil'. Burada Almanlar Kaf- pa.nser ve Sirkecide merkez binasının yıs!le tam iatıtade edHemedlğlnl dü

Java doğru yaptıkları hamlede kö§eslndekl sebile kurulacak olan §Unen tetkllAt idare heyeti rw.f'!t ha

~K>ıgeed petrollerin Rusyanın meyva suyu satış §1.lbcsi bu seııe de aılatmm arurılmaeı hakkındaki fki 
'- ~ IM"llı"l~ :: ind sayfada Yeşflay bUtçes!nln mUsaadcslzliği yU- çare düşUnmektedir. Bu çarelerden b'. 
~ zUnden gelecek seneye bırakılmıştır. ri rozet usulllnOn kaldırılara.Jı;, yilk-

Moskcvaya 
Dlspanscr tesisinden maksat rakıya i3IF"' Devamı 2 inci aayfada 

düşkün muhtaçların ailelerinin mecıı. 
nen bakılması.;_ mexva suyu sa!l§_!u
'beıll:ft!n ".nllJd balamftll çok faydalı 
olan meyva sularından halkın istifa
desini temin etmekti, Fakat her iki taarruz 

BU•• t 
1
•
1
• n hayırlı mUes!ICsenin tesisine bugün 

, ıçin başlamak lmkAnı buıunnn1amı§ -

d l 
tır. 

Ş i det' e Yeşllayın dar bUtçesinln varidat 
menbtılarmı sıhhiye \•ek!letinln ctızı 

fle d yardımı, İstanbul belediyesinin yar • uam e l yor dımı, genç ve ana azanın senelik yar. 
'!- dımlnrı, rozet hasılatı, teberrular ve 

ıu'ada vaztyet bir de Halkevlerinin manevt ynrdım-
j 1 ları t~kil etmektedir. Yc§!lay gaze. 

k • tesinin ha811ııtı masarlfini ancak ka -. 

Ço vanlm patlığından butçeye mUhlm bir men. 
ba teşkil edcmefnektcdir. bir şek'ıl aldı Yeşllny bu kUçUk bütçe ile ülkUJr. 
rlnin tahnkkuku hususunda pek çok 

~dra, 2 (A.A.) - (B.B.C.J işler b:ışarmaktadır. Bu bUtçeden hal-

Rrıs9aga 

Kütle halinde 
sHah teslimatı 

başl a dı 
Arkanjel limanına İngiliz 

kafi leleri geliyor 
J..ondra, 2 (A.A. > - Rusyaya 

kütle halinde siliı.h teslimatı ba~lo. 
ınıstır. Şimdi Arkanzel limanına 

Britanya kafileleri gelmektedir. 

.. .......,.--..,,,,- - ----------
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• nlnrm Moskovaya karm taı. ka radyo ve halkevlcrl, talebeye mck. 
herı şiddetle devam ediyor. Fakııt tcpler vasıta.sile temsil ve konferans 
'llr noktada J.Ioskovaya daha faz. ıarı içkinin zararlarmt tebarUz etti.. 
~ l\ltıa!l:ımamııılardır. Moskovanın ren nfl~ler, Yeşilay mecmuası, yaz 

lıltııomctrc ccnubundak! Tula en gez.inUıcrl, UzUm günleri, bina, krrta. 

Diğer ta.raftan İran dcmiryol • 
larına daha sık sevkiyat imkanını 
verecek insa.at da devam ctmektC9 
dir . .Müttefikler Arkanjel yolun • ı ·~1• 
da kafilelerin ehemmiyetini ta -
mamen garanti edecek va;ı;iyette- A • . · J'l -- _ J l l J 
dirler. Bunun en gili:el deUli Br·. merıkaJa ınıa e ı en en •on _mou __ e_ı_a_y_y_a_r_e __ e_rm_a_n_e_v_ra __ a 

lttli mıntakadır. Tula Rusyanın siye vcsair masarüler için tahsisat ay. 
~ltı maden sanayii merkezidir. rıımaktadır. 
~ r>c,"Urıu 2 inci sayfada En mUhim menbaı rozet teşkil et. 

l\<t14cuyayı müdafaa edecek lngiliz 

tanyn. havn kuvvetlerinin Norveç- Amerı·kada 
teki Alan.sund üzerine yaptıkları 

yıkrt:r akmdrr. Ta lJ ya re 

imalatı 
günden güne 

artıyor 

347 harp gem:si 
de inşa halinde 
\'&!fngtorı, 2 (A,A.) - Birleşik A. 

Merika istihsal ve imaı bürosu bil -
diriyor: 

Bu yılın ilk dokuz ayı zarfında tay· 
D9!"' De\'Bm ı 2 lncf sa~1ada 

Karo/ 

Kendisini hor 
Rumenlerin reisi 

ilan edecek 
Eski kral oğlunun mevkuf 
olduğunu bildirecekmit ! 

J,oııdra, 2 (A.A.) - Resmi mah 
fellerden öğrenildiğine göre, ş~ 
di Meksikada bulunan eski Kral 
Karo) ~·akında bir beyanname neY• 
rcderek kendisinin hUr Rumenle
rin re.isi ilan edecek ve oğlu Miha· 
ilin mevkuf olduğunu bildirecektir. 

Bugünkü lik maçları 

Beşiktaş çok müşkül bir 
oyundan sonra Beykozu 
güçlükle 1 - O yendi 

1 
Galoi'""ı·oy K.a.unptqayı 9- O mağlup 

V el")'a 2- !i galip ... elti. 

Flilll'atD unmmi karargUu, ı (A. 
A.) - .Alman orduları Başkumaıı • 
danlığmuı te bliğl: 
Ordulanmız Kırımda yeni za!eıter 

elde etmi§lcrdir. KuvveUcrimlz ma.t
JQp dll§mam süraUe takip etmekte • 
dir. Huswd bir tebliğ ile bildirildiği 

'INlÇ:hlle Aladağ şimal müntehasma ge. 
ili§ bir cephe üzerinde ula,,ılınışt.ır. 

Alman ve Rumen kıtalan dUn KITI • 
ııun merkezi olan Simferopolu alml§ • 
lar ve Sivaatopol fstikamet!nde Der -
Jemeğe başlamışlardır. 

Donetz havznsmda Alman ve ltal • 
yan kuvvetleri yolların fevltail\.de bo. 
zuk olmaama. rağmen düşmanın mu. 
kavemcUnl kırmışlıır, mevzilerinden 
pU.,kürtmCl§ler ve yeni hizmet bölge
lerini işgaı eylemişlerdir. 

Leningradda, Sovyet kuvvetleri Ne 
va nehrini geçmek için yeniden hu. 
ruç hare~tıerl yapmağa te§ebblls 
etinlpe de atır aa)'fatla Lcnlngrada 
~kilmeğe mecbur edilmiştir. Lcnlng
rad ve Kl'Oll!1taddaki askerl hedefler 
tarafımızdan müessir surette bombar
dıman edilmektedir. 

Tayyarelerimiz gece, gündüz Sivas 
topol deniz kalesini bombaıı:lıman et. 
mektedlr. Liman tesisleri mütemadi
yen dövülmektedir. Bir Sovyct harp 
gemisi hasarıı. uğramı~tır. BUyUk blr 
nakliye gemisinde yangın çıkarılmı,ş.. 
t!l". Savaş tayyarelerimiz, cliln t~ofi. 
terenin batı sahillerinde ehemmiyet
li iaşe llmanlannı bombalamışlnrdrr. 

Dil§ınan l.~ sonteşrin gecesi Alman 
ya.nm şimal batısında bazı ycrlero ı.. 
fil!\k ve yangın bombaları atml§tır. 
üç İngiliz bombardıman tayyaresi 
dQşllrlllmllf\.ilr. 

Düşman lqe nakliyatına yapılan 

taarruzlsr esnıuıında, harp gemileri • 

1 
mi.z ve tayya.reıerimiz ilktcşrin ayı 

zarfında ccma.n «1.300 tonilAto bae

mlnde dll.,man ticaret gemisi batmnış 
tardır. Bunların 253.300 tonu deniz. 
altllarnnız, 18.000 tonu denlzUstn harp 
gemilerimiz, 168,000 tonU!\taru da 
tayyarelerimiz tarafından batırılmış • 
Ur. 

italvan tebliği 
Sicilya da 
bazı yerler 
bombalandı 
Roma, (A.A.) - İtalyan ordu. 

lan Umuın:i kara.rgfıhmm 518 nu_ 
ma.rah tebliği: 

Dün gece birka.ç diişırum t.ayyn_ 
resi Sicilya'<ia R::.gıı.sa bölgesine 
ve Gaatcllamare di St.ıııbin'ya taar. 
ruz etmiş ve biıitM] bomba atmış. 
tır. Telefat yoktur, ha.sar azdır. 

Afrika şimalinde Cyreııague 
lizerine yapılan dü..,man hava akı. 
nnıda. dört İngiliz tayyaresi düşü. 
rühntiştür. 
Doğu afrikada Onelag lst.ihk8nu 

hava dafi ba.tar:alan düşmanın bir 
Spitfire tayyar~ni diişUnnUştür. 
Diger bir düşman tayyaresi de 
Gulguabert istihkammm M.cşilP. 
tutuşmUl!S ve mevzilerimize düş_ 
m~tür. 
Müta.aniz hava filoeu.."Ul kııman_ 

da edt'n ceııub air;k9.lı !. ;;..8yı pDoıt 

'

. a!.e..,!enier. 'bı1-t1:trıınr."l': v ! c.!11.:' , _ 
di!Jr~~. 

: 1 Sonteşrlzı gilnt bava boctılı9. 
: d.mı~" tml~fün.rl:mt1. ltfalll\'d!ı L') 
1 va1ctte deniz tlıt;1i.ntı v, Tw.,.-.... 
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ltalyan gazetecileri §ark 
eephesinde gördüklerini 

anlatıyorlar: 

Ukraqnada 
Bütün şehir ve köv-

Uç aylık bir fasıladan sonra rs iyama karŞI 
Alman 

t 1 • a on ayyare erı t hd. . 
Dün gece e 1 1 

Japonlar f:tillfU 
Şimali Çincle bir Bugünkü ma;ar 

Bir b çak milyon şehir 1ahliye ettiler Lik maçlarına buglln Şc~r ,·e 
kilometre murablJaJ Fener statlarında dcYanı edUro;c • 

141 günde 
Almanı ar 

lerharabe halinde lngiilerege ar ıyor. 
j P ekin, ~ (A.A.) - Şimali Çin- t!r. 

Araz i iŞg' 4!ll ':!eki Japon ordusu umumi karar şı.RI:F STADINDA: 

m nıar yelte hücum ett iier ı pon ara ve 
&ıt giihr .Tapon krtnlarınm Sarı nehrin Bu ~tadda. yapılan mtiesb6ıraıar· 

tt
•te cenubunda. bir ay milddc tle işgalle da Galatasaray • Ka.sınıpa!la jie. 

a lama ı 10 .. 000 Beş A d z kuvvetler 
e 1 r !_'1 ~tında bulunnıu11 olan ~~ şehri Be) koz Besüttaşla, lstnnbuIEror dı 

~ahi.yeye baı la.dtklaıını b1ldinnek· Bcyoğlusporla. ka~ılaşlllL~la-rdır. 

bo ba nidalar iman ayva- . . . " 
Şehir civarında aayısrz resı· du··şu··r u· · ıdu·· Hındıçını etrafında 

Berlin, 2 (A.A.) -Alman ordc
ları Sovyetler Bil"liğine kal'fl_,t ya • 
pıl:ın harpte 22 Jın.zirondan 31 ilk 
tcşrine kadar H 1 G\1nöc So~-:et 
Polonynsı, ı.U.v.ıı.nya., Lcton)a, , Es 
tonya, Ukrayna, SmO!ellli'k, Oi.el, 
Knlinin, Zola ve Lenln,grad eyalet
leri Kareli ve L!Kl.o-~'.l. gölii ketim
lcrlndcn mürekkep Fiıı bölgesi dr - 1 
hil olmak üzere topyekün 1530000 
kilometre mura:ııbaı arazi i~nl et
mişlerdir, 

Alman askerlerinin 

\'lfi, !! ::~lar::: ajaıısmm be~'°ı~ ~~ d~i :~~: fop ·anı or 
öğrendlğlne göre, Rusyndakl İtalyan lesi gecesi dll.:µna.n Londra üzcı;. 
lıarp muh:tblrlerl, Almanlar taratın _ ne bir ha.va akını yapm~tır. Affirnı 
dan 1.§gııl edilen Rus lıöl~Jerlnde ec- gece ynns:ndan evvel bitmiş ve 
ihlrlerın tamamen tahrip edildiğini ve kısa sUrmil.,ı.Ur. İki mahalleye bom 
kasabalarla köylerin yakıldığını teyit balar nt.ılınıştır. Hava. lta.r6I koyma 
etmektedirler. bataryaları faaliyete geçmiştir. 

"Popolo dl Roma." ga~etesinln mu. 
ha.biri §Ulllan yazıyor: 

"Lcopold, Bungneil, Przcmlschl, 
man, Nlkolaieft ve Klev şehirlerinden 
yalnız birer ankaz ve harabe kıılml.§
:tzr." 

''Reglme Fasclsta,, ga:rotesinllt m"'°' 

Şimdiye kadnr maddi bir zarar vu
kuu bildirilmeml§tir. 
Aynı gece de 1n.:,"1ltcrenin ıf mal 

doğusunda Mio.land'da ve cenup 
doğuya da. ha.va taarnızlnrı yapıl -
mı;ıt.rr. Bu nkmla:rda en az Uç Al • 
man ta.yyarem dilfiürülmtl§tlir. 

Japonya Siyamdaki Japon 
aleyhtarı teşeklriille:ri 
kaldırmak arzusunda 

Londra, 2 (A.A.) 

l ık teşrin aymda 

Mihver hava 
kolları 

halılri de Kiyefin i§gnlindon bc3 gUn Londra, 2 (A.A.) - DUn gece §!. 
sonra. hiç kimse tarafından t.ııhmln e.. mal batı lstiknmetinde uçarak Gal 
dilmediği b!.r sırada ııehrin tahribine ve İngiltere üzerine ı;elen dUl}man 
ba§landığı ve öğleden sonra blrdcnbL. tayyarelerlndcn be§l tahrip edllmlı;tlr 

Japonların Si~aındaki Japon 
aleyhtarı teşckkülleı i ·ar tndan 
kaldırmak istedikleri Londrada 
haber alınmıştır. Japonlar. bl. 
nun Uzak Şark refahı temin 
maksadiylc yapıl~ağmı söyle. 
:mişlerdir. Aksi "takdirde Japon. 
larm askeri harekete gcçccekle
l'İ zannedilmektedir 

Fn.knt hakikatte,' ju.ponlarm, 
Siyamdaki U>..raft;ı.rları vasıbsiy_ 
le dahili entrikalar çevirerek 

142 fal)go re 
ka qbeitiler re mUtııış tnmt.ktar l§IUtdlğinl kaydf'. Alman hııvn kuvvetleri birkaç nok. 

mütemndiyen nrlacak olan bir • ·~· 1 • b diyor. İlk intllAklarıa yer yer sayılıı.. taya bombalar atmışlardır. 
ınıyacak kndar çok evler yıkılmıştır. ı İngiltere hava nezcretin!ri tebliği 
Uç eaat sonra kızı:lordu ve radyo n* cenubta diğer ikl yer de dahil olmak 
rtyat aaraytan bunlan takiben de l llzere Mcrseyde pek az hıısar vo bir 
Douma blna.sile diğer lkl bUyUk lıifıa ,miktar telefat oldUb"U blldlrilmekto • 
havaya uçmuştur. İnm.Ak bombaları dir. 

tazyikle ~y~, ~apon noırt;ai nn,Kız1enn ka 1 
nazarına ıştirak ctırme~< istedıl • ~ 
leri sanılryor. 1 sa '84 tau aredir· Askeri hareket olması icabc. v 1 J ~ 
<lersc bunun Çin \'C Siyamda • . 

ııcytece bOttın tayc! oehrlni ta01& • - - ----------  y~pılacağı tahmin ediliyor. Hin. I..oıı~11:1, 2 <~~.A.) - .. Mıhve~. k_~v 
dic;ini ynkınmda. toplanan Japon vc~leıı ılkteşıın ayı :.çınde bü~_uk 
takviye k..-ta.lnrı evvela Bimı:ın.. ~ntan";a, Avrupa. ve ort~~ 'll.ze 
ya y-0lunu kesmek ve sonra da ı rmde 122 tayyn.~e ltayb:~1~cı~r. 
Siyam topraklarım i~·val etmek 1 Bu Ye~ılna U:hrıp edll:lı-:;- balı.·ıy.
tehdidinde<lir ~0 1 nnzırhgr Uıraf ndan b ldirilcn Ü{; 

men harap ebnlştlr." 
Klye!l ziyaret eden "lle&'!agero" 

gazete.sinin mubablrl, mlUlZ&l'anın deh 
~t ve !ecaat arzetUğinl yazdıktan 
soııra §U tarin yapıyor: 

"Şehre girmeden evvel yol boyunca 
Alman askerlerine ait sayısız mezar -
Uklar göze çarpmaktadır. Bunlar, A,. 
maıı ordusunun Uert hnrekcUn!D ltanlı 
ııJAmet.teridlr. Unutmamalıdır ki bu 
muharebe, bit'Çok cana ve b!rçok kan 
akma.sma mal olmu;,tur." 

Bu gaz;etecinln getçJ.ğl bUtUn Uk • 
rayna köyleri, köylUkten çıkmlf ve 
baht.sız birer harebo haline glrmi§ • 
Ur. l{lye:e gellltce, buranın muza • 
rası tarUc ınğmıyacak kadar hazln • 
ıır. Bütün köprUler atılmı§tır. Ruslar 
çelt!Jmedcn evvel ~ bombalarla dol 
Jurmuııtardır. Almanlar ıo.oo tanea•. 
ni bulmuşlarsa da, bUyUk bir lu.smt da 
ıulunamamıo ve blriblrlni takiben pat 
layarıı.k oehrln tahrip lolnl tııms.mla -
n!Işlıırdır. 

Ruıı!ar, gclıirde en değersiz §eyleri 
bile ıaıımış. götUrmll!)er, hiçb!r gey 
btrakmn.~lar ve Kiydi tnmamcn bo.. 

şaltml§lardır. 

Moskcva 
devam 

taarruzu 
eoiyor 

_... ~ ı ınot ıısalf'ada B:ıngkok hUkÔ.mcU azalarının Jıı. _ ~nyynre dr. da.ili! bulunm~tn:.irr. 
Rus ordusunun gazetesi olan (Kızıl pon tehdidi mevzuu etra!mda aynı fi- Aynı müddet lçiıı<ic Brita.nya 
Yıldız) Tulanm bUyUk tehlikede ol • kirde oldukları z:ınnedlllyor. havo. kuyı..-et!Ni 184 tayyare kay • 
duğunu yazmıı;tır. Memleket dıı.hlllnde ı;Ulnltu ııtı7.am 1 lıelmi:ıleroir. Mihver, Buyük Bri • 

Anl&§lldığına göre Moskova etrafm edenler, Siyıım lstlldAU B!rle!jfü J\m('. , tsnya üzerinde 2'3 tayynrc, Brit!lll 
da ve diğer bölgelerde Ruslar muka· rlka tarafmdnn ganı.nti cdllmeıllk(;(', ya hava kuvvetleri iBc ya.Jııız bir 
bil hUcumlarla Alman taarruzunu dur harp etmenin !aydasrz olacağı knnr. t.J,yyare kavheimiıı!'eı dfr. 
durmuılardır. Fakat Moskovada çı • atındedlr ı Avrupa lizerindo İngilizler 142, 
kan Pra.vdo. gazetesi Almanların Moıı. Bn§kal~rı da, Siyam da Yuruınlııtan ı~ihve.me 78. tayy~rc ıkaybetmlşler
kova mmtakaaına takviye kit.nlan gc. gibi harbetm lt k~rarmı verecek olu". a. r. o.rf:11şru1JC, BrıtAnyıı: hav~ kU\' 
t!rtt:ikleriııl ve yeni bUcumlııra hazu- sa, demokra.ııllerln Siyama yaroım c-. vetlennın ~y-.:.bı 41, mıhverm Jse 
landıklarmı haber veriyor. deceklcrlnl dyıemektedlr. l_8_ta_~_,,_.n_ı_caı_r_. --------

Daha cenupta Rus kuvvct\crl Do • Jo.ponla.r, Hlndlı;:lnl ctrafmdıı. lmrn. 
ncç nehrlnln §:trlt sahlllilde tutun • ,.o deniz ltuvvcUcrlnl topl ... mngu. d • 
maktadır. Arkııda bırakılan kıtalar ,·am ettikçe. mesele gitgide daha. 
20 gün aUren yağmurdan bataklık !ru:ln fecaat arzedocclt bir bal almalr. 
hnllne gelen arazide harp ederek çe. tadır. 

itiliyor. K:ınl Yıldız gazetesi bu cep· j Dij;:cr taraftan, balkın Fra.naaya 
hede Skoto,•atje ~hrlndo vaziyetin kar§ı beslc:IllH dl\rUstlUk ve abilı.kt 
pek c!ddi olduğunu ynımaktadır, Mo. tuygularınr bozma1t için Jnponyanrn 
den kömUrU a.mclest askerlerle b!rlllr. Hindlç!nidekl prop:ı.gandala rı endl.§c 
to harp etmektedir. Stnllnonun 32 k • !~inde buluno.n ınabnut Fransız ma • 
lometrc cenubunclald yerler elden cl~ kamları tarafından §lddcUe takbih <'. 

Ha nb•ı g, remen, 
DünkErk: Bolonya 

irrgi!iz tayyareleri 
· ar a! ıı~a ene 

b · ~aüti aı 
geçiyor. ı dilmektedlr. • 1 Londrıt, 2 C.\, ~.) - 1ngllterc he. 

Kızıl Yıldız gazetesi Kmm yalun • Jııponlar, bu babd:ı. kendDcrlni ter. \'a nezaretinin t bilği: 
RUS kazakları la.nnda var.ıy l teh1lkell bir Ecldl biye etmek mnksııdllc, Hlndlçlninin Aftır bom1J3.rdımo.n tnyyarelerln<lcn 

r 1 1 
• r~A rıldığuu, Rusların anuda.ne mulmvc. serbest çı.n tarafmdc.n tehdit ed!tdiğ4. mUrekkcp bUyUk bir havn k§klll dUn 

B:ı17tara ı ncı "3;) -.:ı 
böl ) rin al l' i - l • metlerine rağnıen Alnıanmrm 3 gilo n! de öne sUrmektedlrler. gece Almo.nyadıın §imal bntısınd;ı 

baljka . gebil~ .. e n t ınU ~o. emR e.i< j ewel Rus hatlarında nçtıklo.n gedl • ı Bu lUbarla Jnponyıı serbest Çine Hamburg ve Bremen limanıarı cfa iliı-
maks:u..ıle twı gayre erını :.oe- . • • . . ,, __ 

1 
ili tm b 1 ğı genl§lctmcl:te olduklarını Y• ı=ıyor. taarnır.a hazırlanmakta ve bu hazır· nll <bnaf{ U..""cre muhtcl.f l!cdenr..rl 

tof ı.u.c;r ne tevc c !i u unu • . .. B j . + 
)'oılsr. nerlın, .. (A.. .) - D.N .. ~ ans • ,:ğı dn Hindlçi:ılyl aı;kerl ve idari bn. şiddetle bombardıman canivttr. Dur_ 

Almn.n Mareşn.lı Rundsted bir nın ~l~lyctll lmynaklardo.n" ögrcn · j ımndnn işgal için bir ııebeb saymakta I kerk ve llolonyn <Goltle.rı <la bo.nbaluıı 
k D h fiili• su et diğinc göre, Alın:uıkıtalan 8 .'ll ilk. d·ı tnl§br. Tayyarekrlmlzln altısı Ussu • 

ere oneç a.vuısmm ı r - · · · ı · • · 
te iş"alinc tevessül ı~d'nce P..oo .. te17rln gUnU Ukraynnda. E:lll."lyl bölge • 1 Japon, propagandacıları, Mançuko M ılöı:memı;;~ıt'. 
tofıı. ;imalden l!ücuma kalkması sindo mağlQp Sovyet kuvv~tıerlnl ta· 1 ~a yaptıktannm aynı oınrak, Annıı. H \BEŞİı3TANJ>AKI HAmm:AT 
be'klenmektcdir, klbe devam ctml~tır · l mm esld krnllarmdıın birini Hlndlç'. , r . • 

Fı:ı.ka.t Tim~ nko daha. s;mdl .. 30 ilktcşrlnde bu lırırp 1.es!mind" 1 ııt imparatoru nan ctmcı, !lkrtnı tdl· ılı a:r.obı. 2 (~.A.) • 
den birçok ye;l:rde muvaff~ıyct- j 2.000 esir alınmı;:tır. Dti.!jmnn nrdcı • kin r~mektc lirler. Bu lmparatorım f ldıgılız -~~~{ ka~ı;ı~eh}tlı:-
li hUcurohr '-'llP!"\.-Ol" Mereşal Timo .arının gôstcrd ğt mahıı.Ui mulıavcmet wrnns:ı ,.e bUlUn ecnebiler ak:yhlnde ~nt and 'c~"", ı ebön.. o •. ıgd, a ;: 

.; •.; · ı k tl · ta r d ı er tr • şıs an a onaar lgesin c n1l1u· 
cenko General F. ankonun kıtale• .Aman uvvc crı ra ın an ı ~ Jnpoıı em~llcrini tatbllın nıemlll' bir t l'f t 1 k t• 1 . :" 
" ' · nıftıı u ue :ıtırılmı tır 1 e ı opçu ıare e ı ve )Uyw-r 
rına knıır mUtemr.diyen ~ud ye~ .. ıı rn . • . . tdllc olncnğı pek tııb!ld!r. ' hava faaliyeti olduğunu bildir-
rtinln me!;hur kazaklarını ıleıi sur- Bavyera dağ kıtaları bir kQprU~tı kted' f 
mektedir~ bUcuml zaptetml.şlcrdlr. 1) !ter bir A · ı c • 1 A. me ~ . ır. . 

Mokr'.;niclr'in virml kilometre mahalde tahrlpçl Sovrct grup•arı mağ merlı(aTJa tayyare lmaıa 1 1 Kraliy~kt haya kuvyetJ~rı ~-
·';I J t j nup Afrı ·ası tayyare tf'.skıllerıy kadar batısında yap~lan bir muhn· top edllmlş ve dnğıtılmı:? ır. . . . ,. ~ , • • , • 

rebedc Kau>.klar l'IC iki Alman r- nntun emz.tciu, h vshrm !enalı • - Bıştnrnfı ı ıncı sayfada le ~lbır.1gı \B.pUiak Gon~.1~ 

tedir. Şe..'ıir hnlen askeri clıcmm 1• Galatasaray rok .reha .. ve çol: 
ye+ini -ka.~t~Ur. Bu ehrin Jr- gollü bir oyund;n !:onra ı~ bl ~a 
pon i~gali :ıltmda bulunduğu mUd- smıpa~ayı S-0 .gibi açrk blr fnr'; 
det r.arfmda nehrin cenup w~ li nıağlUp ctmi!}tir. 
Gzerindc ü'Slc rtesis etm' lerdi, Beşlktn.s. Beykoz ika?'fimmda eol' 

Yen; Sovyet 
ofiduları 

mU::kill vaziyetlere dü.q üğü bir ı:;· 
yuııdan sonra mar.ı ancak l-0 Jc • 
zaııabilmi6tir. • 

htnııbulspor da rakl\,;j Beyoğlıl 
cporu i!-1 ycnmi~tir, 

FENER STADINDA: 
lı'enoıil>&ı~c stn.dmda yapıhı.n Jı~ 

Te 11111 "'8 baş!aadı maçlarında Fcnerbalıçc - VefA ıl 
• Süleynıaniye de Taksim Genc.-lt«le 

liullJ of, 2 <A·A.) - DUn sazc
~iler toplantmmdn Lozovskl Ye • 
ıd Sovyct ordul.ar.nın te~iline mu 
\'affnkryetlc b!\Şl:ındığmı söyledik
ten eonm geçenlerde Rus ve Ja • 
pon 11~erleri arasında \'Ukubulnn 
hudut müsademesi hakkında §Öyle 
demiştir: 

"Japonyanın lıftdisenfn mesullc
rini ceza!andırecağmı ümit ecliyo • 
nız." 

BI · rspa yol 
gaze. si yı zıyor : 

ing,~\er ede 

dahıli buhran 
var! 

Günün birinde Londrada 
halk cephesi iktidar 

mevkiine gelirse hayret 
e tmemelidir? 

Roma. 2 .(.\ . .\.. ) -.Stefani: 
.Madritten blldirlllyor: ln.giltercdekl 
hUttnmet buhrıınındıuı bahseden ''İn. 
!ormncloncs" gazetesi gunlan yazı • 
yor: 

.. Bu .hal, lnglllz mlllctfnln içinde ya.. 
şadığı <lcı in dahili buhranın h11rict le 
zahUrUdUr. Bugün bUyUk Brltanyad:ı, 
ilk hıımtede gayritııbıt görünen, bir 
vaz\yet mil~ahade edilmektedir. Bol • 
~evnt r('Jlmlnln Alman ve mtıttetlk 
darbeleri altında. yıkıldığı anda ln • 
gııtercd~ sola. doğTu bir temayül •~ 
zilmektcdir. GtınUn birinde Londrada 
b r hnllt ct"pheıı! lktldnr mevkiine gE'. 
lirse buna d:L hayret edilmemelidir. 
Çür,;11 bu suretle kendi siyasetinin 
kurbanı olr.ıu:;: olacaktır. 

Uzbntı, 2 (A.A.) - Ofi: 
ı...ondradan nıuhtelir kaynaklardan 

ı;elen haberler, örç!l tlc ~.ord Bea • 
\"orbroo1t arnstndıt vahim görU~ ay • 
rılıl•ları meydana çıkbğmı teyit et • 
nıcktcdlr. Lorı.lun harp kablne~lnden 

çekildiği \"C yııhut diğer bir nezarete 
ge~tlğl takdirde bu neticenin 1ngtltcı
renin vaziyetinde ehemmiyetli akt8 .. 
lcr ılo~urabUecck mahlytcte olacağı. 
:na. ipret edilmektedir. 

İspanyada yaka lanan 

meıhur komüniı•1. 

B:n"9 fon, :! ( .A.) - D.N.B, 
Dabill harp esnasında İllp&nyada 

bir çok cinayetlcıile f(Sbret bulan kc
mUnlst Benlti 14mora Navarro, la • 
panyol toprağın& ayak bastlğı dald .. 
kada yakalanmı:tır. 

~ynadılar. 
Günün ilk karşılaşmasınd::ı ~ı.;· 

leylll.9.niye rakibi Taksim Gen~I • 
ğ? 2-0 mağlüp etti. 

İkinci oyun Fenerle Vefalılar r· 
.raı::mds. yapıldı. t. Spom da. nı:;f • 
lfıp olduktan sonra Fen~rin ,·ef 
kanırsında n e yapacllğı mcrnitl' 
bekleniyordu. F1ikat Fcneıliltr· 
hiç de ı:;ık'ı::madıklan bir oyun ç • 
kararak müsabakayı 2-~ lehlerfll' 
r,cvlrdHer. 
~~~~~~~~~~~~--/ 

A nerika Bahriye 
Nazırı diyor kı~ : 
Amerika 

Bu savaşta 
sonuna 

kadar yer 
alacaktır 

T.ondra, 2 (A.A,) - (B.B.0.) 
Rubln James, Amerika. torpido ınıı' 

rlbinln blr Alman denizaltısı tıır1lftıl' 
dnn ba ttntma:ıı, Uzerioo .AmerikS dt
nlz kuvvetlerine yazılmak için b~ 
bir a.km vardır. Bahriye -uırı, dOJI 
denlz tıılebclerlne .söyledlğl bu- nutıı~ 
ta. demiştir ki : 

"Amerika bu aavqta !'IOnuna ıcıı. 
dar yer alacaktır. Amerika sulh 11; 
pan;a bu ancak hakkın... adaıct 
sulhu olacaktır.,. 

BU tün parti lldcrıcri §lddeUe hare~ 
ket: edUmeı!dnl lst!yor. Blr gazete, ~~ 
man deniza.ltılarmı arqtırmalt f!I: 
lngilterede bir Amerika tayyare O' 
su yavııma.sını ı.stiyor. 

lialyan 
tayyareleri 

Malta ya 
şiddetli 

bir hücum 
yaptllar 

Roma. 2 (.A.A.) «>' 
Stafani ajansının hususi f11 

ha.biri bildiriYQr : uıe-layını :mhn ile başlıınr,'}lardır. Rw:ı ğl!ldan ve yollann bozukiur;ımdnn d • yare moWrU imal!ltı yilzde 18 nlsbeUn 

1 

dogusunda ltal~ n::evzılennı 
lar §U n.nda Don mUdafaa hatları 1 ğan zorlukınrla dll!lman ricalinin anı de artmı~tır. Yapılm•ıı: tnyyıırc motör. ıb-om~ar ve mıtralyözlerle ve 
run kUVVetlendlr;lroeslne tevessül olara\t VUKUa geldiğini \>e n.uRların \eri halihazırda ayda takriben 2,000 tnm ısa.;.ıctıer!c ateş altmO. a}. 
ctrne'l..-tcdirler. ma.lttme 1t\btırlle <ıhemmlyetU kayıpta tayyareyi tccblu. ktıfldir. mış!arrur. . · . 

Mumaileyh, dahlll harbllt sonundan 
berl Fransa.da yapyordu. 

ltalYaıı bombardıman te§lc e. 
ri dün geoo Malta adn.eının ~ 
h emm.iyetli hedeflerini mU ~ 
surette ıbomba1aml§lardır. ll~111 
nın müsaadesi, görüş §8rlla~Jı 
iyiliği ve parlak bir ay Jfi"'~ 

-------------• rıı uğrtıdığını göwtermektedlr. j 1910 temmuz a~ındn Birle.sik Cenup .Ai;ik"'81, tay~·arelerı 
Y f3ŞİI ay :ıo.:ıı llktc.5r1ndo çamurlara aııplıı. Amorikııda 561 aakeı·i tayyare ya - kuvyetlc taııkın:ı ooılet;ı b~ tepe· 

nıp kalım 90 Rus kamyonu Alman pılmıs;lır. deki askeri sıperlerı 51ddetlc 
Bııotarafı ı inci sayfada kuvvetleri tarafından zaptedllmlştlr. l!Hl eylillünde l .914 aekP.rl tay ı bombalanuşlc.rdır. 

selt makam1nrdan pul US'Jttınc tnha\'. yare in.§3 c<lilmil]ti'r. Düşmanın, Gondar civarında 
vUl ettirilmesi için mUsaade alınması,, Vi5i 2 (A.A.) - Ofi: Den!z in .. ,a,at programının tatb'- De e U&tiil".dc ır.ılünferit bir ka. 
~eri ise buna muvaffak olunamadığı 1 A~nlar Rusya.da ilcrlcm~t: kınıı gtt,ild:kten conra 1912 ile j ledc b:.ıh.ı~ nn ve biiylık kuvvet. 
takdirde rozet tevzi tıılnln ana aza devam ediyorlar. Rusların \'SZ yeti 1!137 :ır.ll!m nrasmda gecen mtid lerden uz~k kalan ~erli askerler. 
yani yaşı otuzdan fazla olıı,:ı azanın ha.kkında bcdbin~t ~a.rdır. •: •iada ciet zarfmi:n ~ııpıianlırdan daha den miııekkep ibfr kı?1P. bir hu. 
ynpıuwn çarclerldlr. Bu 1ktncl çare vaziyet çok \::1,ımdır. Alnuı.nlar ı;:ok gemi cuya iııdlrilıniştlr. tı.ıt' hare'·eti y~~nuı.ı;'tl t~ 
hayli enteresandır. 1 il~l'liyorla.r, Ruslar çekiliyor~. , Deniz harp kadrosu şimdi 344 etmi~ ise (le ffi rckş vataın...sevarJe. 

Kurumun bir tavzihi K:rmıd<ı. Ruslar Almnnlan çevır • lıil)-U!t harp gemiı-inc s:ılıiptir. 347' ti tarafmdaJ.ı ıpfuıkürtii!m~tür. 
Diğer tara.ttan Yeııilny kurumun _ 'mek tcşebbüslincle bulıınmu.:lar, bu hnrp gemb: de infin. halind~·. NORVEÇ SAHfLLERlNlt AKIN 1 

aan §U tezkereyi aldık: J teşebbüs n~ticeslz ko.lnuşttr. Al - Birle~ik Amerlkn, Demokrasi - r onclra, 2 (A.A.l - lngtıterc ha. 
Gazetenizin, s1. ı -• "''1 tarihli an...... manlar Uç giln evvel açtıltlnn g,a lerin deniz in~nnt tezgahı halinde 

-1- w ı ı 1 va nez:ırctinin tebliği: 
sının btrlncl saytasınJ:ı "bayram ı,rt•. (.iği gen'~letmege r.n .§ıyor ar. gelmek nuılt.sadilc l.<'tcnilcn iyi yo- Cuma. gecoı;l~ muhafaza. ser • 
nU dalrrmtık yUzUnden Ye;llay rozet Fiı~ ~rtnlıın yenld_~ harekete la girm"st'r, fakat mUdafaa. prog • vlsinc men~p t.n;ya.relcrim!z Noneç 
,.ık"rttı""a da toplatt.Inlmı•tır'' diye geçnu.5 e·, Onega gö!Unün .doğu sa- ranunın lir an evvel meydıına ge • 
... ... J ~ " ı h-' t t sahUlerl ve Fı1c achtarı açıklarında 
bir .. ftber "ıkmnıtır. bilinde Kozogoskoy §e nru znp e • tirilcbilmesi için yapılacak daha .... "' ..,.. . dll,,man deniz naklJy~tma nıuvaffa • 

Dört aenedcnbcri vllt.yctın mllsae- mı lerdir. bir çok is vardır. luyctli t arnızlu yıipmıı l!ı."'<iır. 
dcsllo cumhuriyet ~ayramlarmda ro.. Alman topçusu Lenlngrn.dda 

Pragada sa.ter parUrc meımıp 32 
k1'ıiyl n Cincada da ltaaa.bmım pape. 
zan 61dUnnU11 bulunmaktadır. 

1 BiR . 
KAFKAS 

ROM ANI 

düşman tayyarelerinin orl$ i 
koyduğu mrluklann ve ~ 

1 
hedeflerin görül~~ 
::~ana çe~~ğfro~aı~ 
bertaraf aiilm.esini temin ctıı"': 
ve ltnlyan bombardıman tş.)')" 

• 
Aleksandr K.azbekten· 

Çe\·tren: 

NtY AZt AHMED 

• 

relerinin vazifesini kolayl~ 
ı lll!Şttr. - • _..aı. i · l.avallctte lim.1nı boJJlOiP:p 
' m.an tayyarelerinin taaruızl~;I 

en ehemmiyetli hedefini ~
etmiştir. Demir fu:c:rinde g~~ 
re. d<>klara ve antrepolara ibUf# 
çapta bombalarla muhtelif 
isabetler olmuşttn'. ,. 

Topane bölgesi ve Mal"..a. u~. 
yare limanı ınuvaffakırctıe t>O 
bardnnan~. t d 

lhh- cemiyetimiz bu sene de Rus bataryalarım !iiddctle bom • Beaufort, Hudson, ve Blenheim tay. 
zc at>....... • bard tm! t' ~ b ta del ~· rclerimi.": bu harekAta. ~Umk et • Gtifcll Jlaan!Jldu terclme edlbı 
va\ı.tln:le, usulU c:!ııiresinde vllO.ycte 1 ,.1~'1n C Ş ır, .. • a.;;Ovyet a ryn.ları~J şi etle bom• m!§lcrdlr, İçlerinde bir netrol Te bU. 1 bo ytb4e yh Kafkas romMı d 
mUr::.c:ı.nt ede"ek, mlli!andesi altnml§. \. ı, 2 <~·A.) - Dün gece a.1 • bardmıan ctmclttedır. . ı Barselon müzesin et' 11 
Fakat son dak mda CUl!lhurlyet ba:-. nan telgı:ıllara b:ı.kıtıı:sa Alınan j Tula m·nt.a.kasındn Ruslar r.cıı.t ytll• h..•clmdc bir la.şe gemi& bulunan Tth1' tııde1'!yatına ilk nlbnune kıymetli bir tablo çah~Pı1' 

stls .,, -. t 
1 

a.. kıtnl"rı ve mUttcf klerı Rus cer• halinded'rler. on dU§tlltw nal:llyen!n~ tam isal>etlcr, olmakbclır. ?ı{af!~ 
ramınd:ı, bll!l na rozet d ... oı ı m besinde ıununı! b'r ilerleme hare • ı Donetzde Alınnnlar terakkller kaydedllml~tlr. Kafileyi himaye eden 1 K&tkaa ırkmm hrıswıi.Y•tleri n .Kat· Beneloa, ı (A.A.) - -O mıı..ııı hnkkmtıa:tl dl. ~:ut Uzerlltde, . For.tunynin 1860 Ta:nce yUrli~ ..,.ı.ı' 

kctı yaptulan nnla.'.lıliyor. kayd'!)t.mislerdir 1 b1r gemiye de isabetler '"8k1 olmu:- ku qlmu teTennllm eden bu romanı 1 v 1 u sr 
diller blr gUn scçtlmel• için, roz:ct tc,·. Fin kıt.alan Onetin gölilnUn do- Stalino~ civar~da bir eeh!r telı- tur. 1 bııraretle tava~ eaerta. ~~lıbo~:. J'll' . 
ztnlI ~urduru1ınu~ olduğunu bildirir, 1 t'U sahilinde bulun n Kantorogr. likeye maruz:dur. 1 Tayyarclcr!mlzdcn biri nok•~ndı:-.' m <'a s ··1; 
t~vz!hımlz1n bu suretle neşrini rica l §Chrinl işgel et.m!Eılen:lir. 1 Almanlıı.r Kınmdıı açmış n~uğu Sahil muhnfA1.':\ tayyarclcrirulZ<lcn b'. Fl)-ah: 40 knnı ınr. t"" L:u~:~:~;~e T~~~r10 
c erız. Alman to~su LeninzrnddrJd J!'ecliti J::'cn' lcLmitılerdi:-, rls! de dönmemiı,ıtır, ı ._ ____________ .. r pcectas ılr;cymetindedir, 
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Karı koca 
/ıırsızmzşlar ! .. 

rgun ev sahibinin evde ohnamasından 
iıarte ile evden taşınmışlar, ancak ken
~Şvalarile beraber onun da eşyalarını 
Nııemış ve haraç mezat satm şiar ... 

rı it 
0ca hırsızlıl{tnn maznundıı. 1 Clc bı:ı.:, mi suçlu çıkaracaksın? 

, ~1.n ı;vzkri !ıl1ır fıldır dönl\. , Ne su,.lusu:' Brn l;endlıni ııuclu 
ın ise llCk dalgın ve biraz s1>ymıyorum, ki. Vclhasıı hfık!m bey, 

ı~ ı;6rUnUyordu. lı!z çalmadık. Hırsız dcğıli7., 
le ~nra mahk,,ml!ye alınacak • - Ya c n ne dlycceksın B ıy Meh. 
leluı mUtcmadırcn cLrnfım met? 
erp ~ rt yanıyor: Kadının J.:oc sı o.gır ağır dof,nılchı. 

01
0.'lnlere kaldılt, yaıabbi, hır. - Ne dl::,cyım hltl<im bey, böyle bir 

t 12:ık, demek ha? Ttlh ... tlıy~ saı;ma ıdd.a için l(\f söyl,,mcğı zald 
Ot.ı:.ı gC.rUyorum. Hiç bun<ı lnık~n vo r mı? 

r. Cö
0

re, bu karı koca kiracı Koskoca cvm yüzlerce l:ilo eşyasını 
Olııt" fıt "Uldarı evde, bir gün nlt C'&lacat;'lz, sonra dn götUrtıp st-tncn. 
~ra'l ev sahl'>!nın evde olmo- "'ı-: da kimsenin haberi olmıyacnk ... 

'lıı ı llf )\ 8 ndc ile odasına gırml • BUUln bunla" iftira .. Ahmet Efen_ 
kte hafif balında. n&'lr birçok diye bir Aylık boı cumuz lrnlmıştı. Onu 

~ ;ı talın1111ardır. ~·!lyrlan h.., • vermedik, d•yc. biz bu ıttımyı ntı • 
gull bir ıırnba ile ta ımışlar yor. 

"-tt~hııa da: Davacı !nıo:ln dcıynnRJnndı, ayağa 
iil ıı: bu evde oturnrnıyacıı(;"ız, kalltnralt: 
r korar verdik Ta§ınıyoruz! - Kan koca bizi bir tele yatıı.kla 
O!r. bıral<tıkıarı yctmlyormuıı gıbl. şlmrH 

t ~lbf nk5ıımn aılcstıc birlikte de bizi müfteri nıevkiln" dllı:llrilyor. 
tcllnce. odalannı tamtakır lar. Rlc3 ederim, hAklm bey. bu yol

~ lknrı knttı. bakıncn, klracr. d:ı koııwımnlnrına rnl\nl olunuz! dedi. 
'l'dc bulnmtnnı,, t blatllc - Dem<'k siıo: inlt<ır ediyorımnuz? 

1 rakolda aln11!)tır. - Klllliyen ... 
t kiracılar bulunmmı, fakat - Yam böyl<' bir y olmat•ı, dr • 
~1ııın evine ta§ınan Jmrı im. mek? 
ttalnrı ar sındn bir tane bil 

aıt etıya bulunamnmıııtır. 

~karı koca, <'§YBlnn daha o 
~ lıcyc cötUrerck: 

!loıuya taşmıyorıır.. Bu fazla 
1 
, götUremlyccegız! diye h ... 

8<\lnıı1Jlardır. 
( l eonuııd:ı. bu meydana ı;ı .. 

, \ i, rı ko a ynltalanaralt nd 
1 

\t~ 
~ '<lnlttıı·. 

81)nra m:ıhltC'mryc çngırıldı
tıı kurutmuş bir makine gibi 

~ltı:-ıneyc girerkrn mUtcma. -
1t-nıp duruyordu. Nıhnyct 
~Uleaddll !htarlnrından son
! ıııkanık susnblldl. 
~\·n evraltmı o'rnduktan 
il Aliye kadına sordu: 

~·lr bu i§ler? 
,~ l!;!lcr?! 

ııı hırsızlık meselesi. E~ya -
't~' aonra da Tophanede l 20 

llt}l!lnız! 

~ıı:a~, yalan vnllnh! yalım, 
~ de ltocam böyle bir 'it:\YC 
t<1erız. Biz namuslu insanin • 
'\'<J n taşınırken bu davacı 

'1ıı biırıız Mehmet E!,.ndi de 
t.ıı. Hatt..1 bizim helO. rıı • 
~ le \'erml1Jtl. Ö~lc değil m! 

f lld ? 

~ ını hiddetle çevirerek. 
I b\izdl\ \•e; 

~dan se:l de dedi, ıılmdi 

~~ldız 
~azetesi 
Ciiyor ki: 
~.sga uzun 
lt ha~be 

~Qzlrdır 
~~ . 
lr nya lnrbı çabuk 
ls<tteye hazırlamyor 
a~aşı biz bıt.receğiz 
':e ~il (4,A.) - {B.IHJ.) 
) lltuııun saz:\.tc ı olan tKı • 

'ıırdıl'or ki: ''Rusya uzun bit· 
trı dıt, J\lmııntnr Rus coğraf. 

• 1tı.kı fik!rl rlnln ne kadar 
\~~nu anııyacnktnrdır. Hlt. 
~ 0nın carbında Rusyanın 
~ecUyor, Hu r.ı:ızlde k:ıl. 
ita ltka.ten bazı sınat . ehlr • 
~ l'btttık. Doneç havza.aı, 
l\: lthtlkedcdlr. Bu vaziyet. 
~~l'or. Fakııl hnJl> demek 

\ tq. "lir. Yalnız Rusyad:ı de. 
t~ 01.rce uzaklarda. eana~ı • 
~l ~ lfcr yerde petrol \'e ltö. 
~~lt Ouh:nuyorur. Almanya 

b bltırmeğe cnlı~yor. Fa • 
?. bltıı·ecegv.., 

- E\·ct ... 
Mnznun kadın 1sc ikide' blrdr ba~mı 

davarı Ahmet Ef ndlyc dJgru rc,·lri. 
yor ve knfaı;ını iki tarnfa sallıyarak 
bir şr~ lcr n ırılJlnıyordu: 

- Jt.hmrt Ef<>nd ye l:5 lira nylıktnn 
borcumuz vur. Dunu vereceğiz U\bll , 

_ Ben 15 lira ı tcmcın. l<~yıılarımı ı 
cşyıılaı ımı !st~riın. Hani 120 llray.1 
EnltJ ımıı: tnltıın takım, r nk reni;; mr. 1 
bilyelcrlml... i 

- Biz senin mobllyclerınl almadık 
hl 'b zdcn isti:>orsun.' mmblllr ya çal. 
dırdınız:, yahut da sattmı:ı: da bize if
tira ediyorsuruz .. 

Yeter .. burad münakaşa etmr. 

yln. 

Hc-m bakınız Tophanede koltultçu 
Mihran vcrdlğ'l lfnd ... ııinde, bir karı 
kocanın bir araba ile dükkA.nına g"'
dığinl, biz Anadoluyn gidiyoruz bu 
C'§yalarI satacağız! dedilllerini ve 
kendisinin de hırsızlık oldııgumı bit • 
meden aldığını söylemiş ... 

- Yanılıyor, biz ne Mlhrnıı Efen -
dlyl tanırız, ne de ){ .. ndlııinc cşyıı. snt. 
nııştzdır. 

Pt>kl Mihrn'l IO:fcndiyl \'C di~cr 

komır,uları şıı'ılt olarak ı;ağırnc:\ğIZ, 

bakalım onlar ne d yecel>lrr ... 
• •rticcdc rna'ıkem.., ınhitleıin ~lbi 

ıı; n bn§ka bir gUne bırak1ldı ve hır . 

sızlıl~Uın maznun knrı koca dnvncı Ah 
met efendi ne §lcldell. ğız kav&'o.sı 
cd etle; korldord uznl,ıa)ıp gltti!~r. 

. \J>J,fYE i.\ll'IfAlilnt 

t~llPfıdt!J I' 

O giinc k~lar her hangi bir 
erkekte bu derece güzel yak15mış 
beyaz sac:a rastlamamı§tım. 

Acaba bu genç doktor un snçla. 
n neden vaktinden evvel beynı· 
laşmı tı? 

Annem, babanı rıı a rkasıııdp,n 
geliyordu. 

- Hoş geldiniz dok lor bey! 
Diyerek. başı ucwn<la n.yaktn 

durdu. 
Doktor Sedat nczak1;.ten başı. 

nı kaldndr •. F.ıkat, elini uzatma· 
dan: 

- Tc "kkür ederim. h~nını 
efcndı •. 

Diye gülum .. cdi .• Doktor göğ. 
sh111de va sırtımda neler nrayor. 
du? Tehlikeli bir yaziyet mi var· 
Jı? 

Cali tebe .. iımlerle: 
- Hıç bir f.:.CY yok.. I lic bir 

şey ) ok .. 

seç e e 
r 

~edzr 
HAYATI yenmek istiyorsanız §U iki 

§eyi bilmeniz lôzımdır: 

2 - Zorluhtan daha fena bir şey var. 
dır: Hareketsizlik, zorlu.Mardan kaçın. 

mak istiyoı·sanrz, hareketsiz:. kalrnaymı:z~ 
Her insan bu iki hakikaiten bi,·foi seç

meye mecburdur. 

1 - Y atamak, hayat zorluklarla örül. 

mü1tür; zorluklar hayatın icabatındandır. 

ilerlemek, ileri atılmak istiyen her insan, 

zorluklarla çevri/mi§ bfr adadan farksız. 

dır. 

Zorluklarla mücadP./c: ya:amak; bun
lardan kaçınmaksa ölümdür. Bu iki yol
dan birini seçmek sizin elin:zc!edir. 

Şatol_ 

Esra 
dir· e 

Ve.ktlle 1ngiltcrcde vukuagclen bir 
clııo.yet, uğur.euzluğ\ıyla mcshur "Korf 
~atosu .. nu bir kere daha dlllcrc dU • 
şUrmUştU. 

Bu ~atoda :son defn vukua gelen 
hf\dise şöyle cereyan etmi ti: 

Hnnri Rayt ve AT1ur Rayll adında 
ık! arl<adııs, yaya oıarak bir gezin -
tiye çıkmışlardı. lnglıterenln bu en 
dodikO<lulu §alosunun yanma geldik • 
ien zmnon blrlbirinc: 

Haydi. dediler. Bu gecc-yl ı,u şo. 
tonun içinde geçirelim. Enteresan o. 
lur. • 

İl•l arkadaş bu kararı verdikten 
~onr:ı gerçekten !;'lloya girdll,.r. Ak • 
~anı olmuş, ortalık lmrarmJ!llı. Yo 
mc'>tcn sonra. Rayli, arl•ad:ışı Rııytın 
J..arqısına oturarak mum ı~ığının al
tında. ona ~ıir okumnğıı. bn§ladı, 

Derken hiç umulmndık bir vakn ol .. 
clu; anlıı..,ılmı.}nıı bir Bebcblc, birden. 
b!rc mum sönüvermc:ı.: mi? J••nknt 
iş bununla katsa iyi.. Mumun B<inme· 
siyle Rayli yanrlm§ında l'linc geçen 

lto~man bir tll.§ı kaldırıp ar:.: daşı 
Rnytln l:nfu$m11 ndtrdl. RnSt üldO. 

Rnyll bundan sonra poliı; tıırafm _ 
dan yakalanarak r;chre gctirll11. ııny. 
ti !!adcsindc şöyle diyordu: 

- Arkadaşımla olul'l.ıyorı.luk. Der. 
lcen kocaman bir ynrar;ayı andıran si· 
yab, gölgemsi bir !jey belirdi. Uçu _ 

yordu. Tam yanımdan geı;erk~n. mu .. 
kavemet edemediğim bir hisle ark .. 
dnvımı öldürdüm. sızı temin ederim 
ki, bu cinayeti lşlcmcme srbı: b göl· 
ge olmuştur. 

Raylinln bu ifadesi mahkemece dın. 
lendlklen sonra, jUri hc3(cti kcndüılnin 
deli olduğuna hUkmcttı.. Fakat bir çol' 
hnlk arasında. dOltl§an fl'\YIRIAr, bu es 
ki şatonun uğursuz olduğu ve başplr. 
kopos Sen Danstanııı Hl.netine uğrnd•· 
ll'ı yolundadır .. O sebcblc, orada 'u 
lma gelen bUtUn h ı.dls~ler, lmın en bu 
tcl:inslzllğc, ul:ursuzluğn nlfedllm< ·<
teclir. 

lngilterede ve Moskova.d bbylc tr. 
ltinılzliğiyıe föÖhr<ıt almış bır ~ok §S· 

tolar vard r. Fakat hiçbiri, ~orl to 
su kadar tnrihi hadi.! !er vr cf'san!'ler. 

le alfılcadar d!.'ğlldlr. 1 ltO<' ·adak! 

Deyişine bakılırsa. bir c:cy 
var demekti. B"bam onu bc.ş y .... 
re r.ctırmcmişdi buraya, 

Gene. hekimlerin ne de o ı-a ku· 
!akları daha h.a.ssas olurdu. 

Doktor Sedat: 
- l3ir kere daha öksiirlir mu 

süniiz, Leyla lıanım .. 
Diy~rek tekı ar ba1Şıı1' sıı .. mıa 

koydu 
ÖksÜrdüm 
- Nefes · almayımz... Hafıf 

öksüı ünüz . Tefes alınız .. Bıı nz 
hıı.lıca .. 
Sonr~ birden b;.şını kaldırdı. 
- Tcs.&>kkur clerim. Sızi ın. 

hatsız ettim. 
H;\f"talığun llakkırda b:ıbamdaıı 
-- yalıuz kalınca -- maluma.t ı·
hrım diisilncc ... iyle fazla bir ~er 
sormadmı. 

Doktor Sedat terbiyesh le. jn .. 
l'C h~rekctleriyle bana o lrndar 

"Gnamls §&tosu., ki _ bugUnlcU Ingi'. 
tere lcraliçcslnin nileslnln oturdug-u 
;terdir - orada bllr birtakım haynlet _ 
ıcr görU'clUğil iddia cdilml.ştlr. Fakat 

dediğimiz gibi, ''Korf 1Jatosu, htılO. 

bırlncl d•recede b!r dedikodu şntC'- , 

su olmak vasfını muhafaza ctmeht< .. 
dir. Korf (jatosu efsanelerle birı!l;t 

hak!ki h'llkkrin iz bıraktığı yerdir 

Döı·t bir etrafını kaplamış olan yo _ 
sunlnr ve kasvet l1a\•ası, bır1:ol• kimse 
ierin dikkaUe bakamıyaca~ kadar 

korlcu. kC'der \'C b"dblni Jlham ed n bir 
nııınzartıdır. Hele nll kıa'l1ınJak1 z.in -
!anlara rl )ccck yoktur. Bir z man • 

tar bu zindanlara hap- d len rs rl!.'r, 

s~mpatik görünüyordu ki .. raz. 
la':ır şey dli ?üruneğe ve wrmağıı 
da vakit b .. lamryordum. 

Anıı"mle b tbaın bir lıasıı· kol
t ır,a oturmuşlar-<lr. 

Doktor Se:fnt oturdu 
\°<' baın!.mın bir !".<'Y sÔrmasrııa 

m~'}uruı v r.meJ"n: 
- Hafıf bir öğUs m•zlesi ~e

ciımişl~r. dur. Hiç bir f5eylc?rı 
yok. 
B~bam ca'~ bir teocsUmle ba •• 

m ..,alladı: 

- lwc. ... B .. n de gec :ı gün mu. 
aycnc etmh~tim. Bır şeyı yo!< tı
zr'llın. Sa1ec ... ' binz cin• iı:-ri bo
zu:-. 

- Hayır. Ben si 1irlerind(. l·ir 
~ev •örmü) orum. Biraz iikfır . 
te. i tiı a:.ate ınuhtal". S'idc<.>e bu 
kadar. 

- Bir r1;:çcte falan .. ?! 
- Hayr .. Ha' ır .. B ıl bot [. 

ııeR .. 'remiz Ga.ın h::l\ n 1 .. V i"
tir.ı+hat. 

Doktor ~eht giderek ilhc 
etti: 

- Bol gıd~ vı o ' ihmal ctm -
mr!i. Bu ., rEctle ~inirl rı d kuv_ 
vctlenir. Zatrn siniı •r zn)ıfln 
yııv·a in an ıstahtarı. d<ı 1 C'silir. 

.\ıtık lı::ı t"lı:rmın mnhiy tin' 
anlayoı\lum ... ·inir mnsk(~İ altı.,_ 
da clo!,toı Sedat sıhhi ,. ziyctımi 
h:ıbama bütün ve lıamb .)t}e an. 
tatmış oluyordu. Bol güneş .. 
temiz çam havası .. BQ} ::!Ida .. 
Bıı tav'>i{'clerin ne d~m<'k o'-

'IÇlılc•nn ltendl eUerini yemı,ıer ve tor 
11 i•keneclere maruz: bırakılmı§tır. 

Korf şatosu Jngilterenln Anglo Sal<· 

»n dc\-rind.., in,a rdllmi~Ur. Milattan 
&onra 9()0 sen rınrle bu şatoyu tımnı 
ed1:n Dcvon lortf'ı Orgarymıdu. B ı ıı. 

duğumı ... nl.ımayacak kadar cahil 
ve buda'a bir in~an değildim. 

Dc-mck ki, o menhus hastalık 
beı de de ) üz go5termişti! 

Brbamla doktor Sedat çamlar. 
el, n, temiz havadan. iyi gıdn al. 
mnııın f-r-ydaiaı mdan bahscdi 
yorlıırdı. · 

B'rdcnbirc kt>ndımi tutamn
dım .• En yü · k scsımle haykır. 
m::ığ-a bas adım: 

\l :ık!. r.. J\.atillcr.. Bcnı 
nihavet \'ercın cdinooye kaa ır 
c:ah~t·nrz ! 

~- •rdılar. Ond~n ötesini bil. 
mıvorum. Anne ~m bu arada· 

- Hele ı;u edep ze bak .. 
Dıy1. ı ı:, im du) dum. B 1 a. 

mm: 
Kızım .. Çıldırr~ or musun?. 

Diyerek y~rınden fJrlndrğıııı 
h's~ •• iyorum. 

Dol<tor • · dadın· 
Bırakınız.. B ığırsm. B;r 

kın ~cciriyor .. C::ıtü11e \ar mağ::ı 
~ı.:·m ... z. 

Ded :ıııi idtiyorum. / l>a lıa 
., 'lra. n t' r? Ne kon• t '· 
:ar? Hab<> 1"'1 \ \. 

B \ ılmı. rm. 
oıı h { kararnrc:. l{ J mi (). 

daıntla. ka.11 olamdd. culdum. 
Gozleı 'mi actı;;ını z tr n b.' 

ucumd \almz doktor S drı.d, 
gôrdUm. 
Şakaklanm nğrıdan r'ithyor. 

Viıcudum pestile dönmüc:: .. 

Fıkra 
::-: ••• ..::...:.ı 

, '. ·, r .. p3-d hııtfı, Afr!kn1a lı • 
f,•n r \t>d:.ı,pon~a·:ı hırp, hart 
:.ıt ' kit Am ı ıı.a :ı harıı! ln...a 
lur tel. bir k taMki harple b..,:ı-t "~{ 
l.ııı.1 ııı:-·.~n h-:ıroJln da.lbad:l-f, "" 
mi, .ıilrler t ı.ıı t•tıııl"5Jlc aC"Jb.'ı r~ 

l h ı ı;ılm<-.ıl.br '? 

\ .tl<ıll.· hlr mf'ml<'ltctt;(> n~ba 7.ıı1 

hı- ı• 1 r. Bir 1 ıırlli emil nlııın mcz;l 
111 1111 ıl \ .Jm ı .ı i i l'snııdil b r ı;e
<'• ç pknı,11 iıl:l lı'r n·e ı;lr1•rt k '" 
nu: > ıt ıı l>lr k!>':t t:ı~llCıt Pd<'..r. 
r.ır., ı•ı. d" .[kal.uda hnğınr, çuğırırJ 

adamı d••f• tnu k iste~•· dr, nı;ıkg• 15' 

lıl'rlf~ 

- Bıırıl\11 bal< kı71m, d"r, \f'ha 
at dı'li.I rl lllrt. OC.nlm! Efrer tı· liın r·. 
mı, ı sı.: ol ti'!!! ıı • i'll <}(', 3111\nı d 

"ıb.:ını da 1 rnlırtl rilm h:ı ... 
Z:n.ııllı kıı. tablıı.tilr boyıııı lj,'<'r, 

:ccnrr ini t lim l'dPr. 
Il:rtPııi ~ün \'ak sa> 1 olııp, \ali· 

nlıı lml ~"l'n·ı ı.nd:ı r ~idin<'" Ü> ıc-ı. 
fü• 111: 

- 1'~>VRh, biz \t>bayJ beldlırkMl dı-... 
fl'.!lenıio\"ordıık; bugiin ev hark 1 ı 

oktu; ~ınmı rı:ı<ııl dC'f~iz aca. 
b:'ı '!' 

Hnl<lkuten d ınyn.nm befte dôn'lil • 
nr yeri tlkleıı fiOnra, iıvınnlar hu 
harbi ı}(' il n:ı ıl defedecekler! 

N \l-!>'REf;Tl't ~ 

elam, Korf §alosu tarihinin en ~ 
kadını olarak tanınan güzel Elrrld::ı.. 

mn babnsrydL Elfrldanm zamanmôıı. 

İngiliz scmtlndl' Kral Edgar buhıms .. 

yordu. ]{ral Edgar yakı§ıklı bir adam 
olmakla da şfilıret mmı~tı. 

O clevirlerin bir diğer biiyilk aıbmı 
da, Kcntcrbörl BA§Plskoposu Sen 

Danııta.ndı. ı·rnl Edgar, maııa.stırla • 
rm birinden Edit:ı. adındo. güzel btr r.a.. 
hibe kaçırıp cvlcndigi için Sen Daata.. 
nı fena baldc kızdır.•ıakla meşhurdur. 

Fakat ne çare ki bu gUzel rahıbe, 

kral Edgar ile evlenmesinden kııı::ı. bir 
zaman sonra blmO..:Ulr. 

Kral Edgar Elfrldanın gUzelU~! 

lşlUnC<', adamlnrmdan lord Atelvoldu 

gônderı-rek, kralın kendisinde gönlll 
old ıg-unu bildirmesini istcmişU. Hal. 

bukl lort .Atch·old daha kurnaz dav • 

ranıı.ral-. ltrnta kızın çlrkm oldu 
söylcmi.'1 ve Elfrıdayı ı,endlsl almışt:L 

Bu hAdlsc üzerinden çol: zaman geç 
mcmJeU ki, bir gün kral Edgar, lord 
At:elvold ile ıkamıını §alolannda %! ., 

yarct etmek iırtcdi. Atclvotdun dilııtU. 
ğü tel~ tımml.n cd~billrırlniz. ~er 

kral. Elfridayı güzel b\ılacak otur , 

lordun yandığı gllndtı. Onun içtn, 

kral ~eımedcn güzel karısına ~ 
tJ ve oruı. vaz.lycli nnbıttı: 

- Kancığmı, diyordu. Kral F.dgar, 
beni buraya, seni kendisine götönnelr 

li im için söndermlıJti. Halbuki ben 
ona, s<"nln çirkin olduğunu süyH.yf"l!ek 
Bl'ninl<" cvlı-nmek fikrinden va~ .. 
c.lm, 

(Sonu Y ttrut1 

Kollarımı kımıldatamıyo:nan. 
- Bana ne oldu, doktor ... ? 
- Hıç ) avrum .. Ufak bir si. 

nir buhranı. Her kadında sık 
görülen şeyler. 

Derin bir uykudan u.yamyor. 
muşum gibi, mütem;ı.diyen esni. 
yor, ve gerinmek jstiyorduın. 

- Babam nerede .. ? 
Diye sordum. 

Doktor Sedat: 
- Sizin bayıldığınızı g0t1lnce 

anneniz de fcnal&..'}tı babanız o
nunla me guldür. 

Dooi. D' !erimi sıkarak güidü-
ğıımün farkında değildim. 

Doktor: 
- • için güluyorsunuz? 
D~yin<'-0 kendime geldim. 

~mek ki -Ot:n bayıldım, 
ovle mi? 

- ŞeY., Evet .. Dedim ya, ufak 
b~r sınir akse."'i. !\fa.amnfih 
ç c'-k ... 

Geçcccğmi nereden bHiyor .. 
sunuz. doktor lbey? Ben sthhi 

· ', z'yrtı tehlikeli ~oruyorum ve 
bu ~un ü muaycnenizden her yi 
anlaJ m. 

ı·o:.. c nım. Siz müthiş lbir 
c\ hnm iMnde bocalayorsunuz~ 
Temın ederım ki. bir §e}iniz }de, 
Bi. z tt:nız hava ve güneş • 
saııız .•• 

(D uamı ~ 
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<.:evıren: t.1UZAFFER ESEN (Bu kupona cklenerf''. ,.-öndnilcook 
iş nrann W! iş Hrme llfuılan En Son 

kimin olduğunu öğrc::ıdiniz • 1 bilmektedir. Gene farzediniz Jhı.kikaıla parasıT. neı:redlleccJ."tlr. m·. 
mi? ki genç kız Londraya gelir lcnmc tf'kllrt ~öndercn oku~"Ucularm 1·LE SABAH X.)ı:.w .E 

Pointcr bunu henüz keşfe. gelmez garip bir lıisse kapı • nınhfuz kaim''" u:ı:~rr. "9 rlh ndrCflll'ri- , ~ VE 
ııl bllıtirıncleri lllı.ıru.) 

dememiş olduğunu anlattı: larak veya bu çeşit işlerden Her~ 80ata f'IİDde 6' .ı.ra maatuamH 
Havk yeniden söze başla. daima rasgelinen bir tesa • Evlenm~ teklifleri . ditlerinlzi ~yuuz. 

.öernb-~r berbere gitmişler dı: düf eseri ile katili görmeye • Boy, 
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, ya~ 21
' kıvır- ! "!!"!!lllQllCİI!. •9.,i"'9llll•••tl•l•••••11•ı••11•••··~ eri• saçlı, eııı. göz!O, il~ talwlllnl pc!< ' ~.,. ·---- - - ~ · · - -

.ıiydı t .l oıntcr lııı!mssa ı:.cu. - Ne karm.ılrnrışık işler. gidiyor. Zira katilin mis Gis· :yı uer<"ce ile bltırınlş, asil bir ailenin '==============-:-----------
Lln sncuı.rını ne \•akıt ~estiı· • • Fakat lıu cesedin An Gishur- burnu tanıyan insanlar ara - ~vlll.dı, yüksek tahsillnl bitirinceye ka. t bil'A.."'trnı tit.ı.t=un·~ 

~ 1 • d · b ) hilunmm hu!5ust mUeııseseıerde bütUn 
dıttinı ,.grcnmek ıstiycrdu. na ait oıma ığını öğrenmış sm<ln a unduğuna kaniim. dar kendisine bakabilecek ıs ııo. 25 1111111~ ili u I glln ı;ıılıı:ımak tızere ltı arıımnktadır. .;ıı E H ı 6 , 1 lHuı t..'~~ı~ ıJU suaı .. • CCh. ehem. olmanızda hakikate do~Tu a. Katil gene k'zın hayatta bu. ya~ıarın~a. uzun boylu. !arışın vcyu Ayda aııgarl 35 ı ~ra ile çalışabilir. 'il O 

~ 1 } b' <l l l l - ~ } l d. lrnmrnl gU7.cl bir bayonıa evlenmek 111 f t \' A f R ·, mivctlı o1du~unu ve bir hata. tı mış ır a ımc ır. unc ugu an aşı masın ıye o· (S.U.A )remzine müracaa.t. • 
J - • r. k ~temC'.ktcdlr. IM.B. 5~ı remzine fotoğ r E p E 8 .4 ",ı 

yı oı Lach:.n ı.:..ıldıracağını ilk Havkm sesİl1cle, iİ rinde ııun hiçbir yerde görünmeme rafla mliracııat. • A1le,1 \'azlyetı dol:ıynıilc fakül • ORr\'.'t Kt:-~ıı' .. 
\ e et~i. haklı olduğu anlaşılan aclam. si için icap eden bir takım tes1ne devam cdemlyen bir Univerııite. lllll Gfuıdllı.: tf.&0; 

1 d db · 1 1 k lk f ş Ve işçı arı yanlar: li gtnı;, i§ aramaktadır. Her ttırıu ya. wıv. 
f\ıa<.la.~ ı-ıucb1cr bu .;uale ı arın gururu vnr ı. te ır er a may;ı a ışmış * 1 Uk!ck tJ tısat ve Ticnr•t Mck • zı ı,ıert yapar. ders verebilir. (Or • Türk Tiyatro Tarihi ~)ti '/ 

cev<:.p ·;_rc:nedi, fakat daha 1 Müfetti~ ağır ağır: olabilir. Yani demek istiyo. kblnln blrinc! sınıfındıı.yım. Tnhsııe· hıın) remzine müracaat. A~m 20 ) 

genç ,•e c!aha kuvvetli bir - f-akat dedi, bir nokta· rum ki markta cesedi yatan de\•aın edebilmem için bir iş anyo . 1 • r.ıse olgunluk fmllhanmı vermiş HA~LET (5 oerdt 
ses om!.a yerıne !fı.zımgclen j dan emin oln~.ah istiyorum. ı kadının mis Gisburn olduğu. ıuı"l. Çok ehven b!r ticrctıc ,·e ders bir senı:. daire ve ınüeooesclerde ı:.a • 
izahatı verdi. : Mis Gisbunrnn Londraya ge. nu ilan e·~mezsck genç kız bu ranlleri hnrlelndc tatil gUnlcrinde lt§mak istemektedir. Slrliıl!cl Hıııep o. 

Macimazel Huebler iki l lir gelmez bu gelişi derhal sefer hakiki bir ölüm tehlike· çaltşab!lirim . tııtıyenlcrln (Y.T. 12) ı teli nhlbt irfan eliyle Adanalı Ahmet 
· h b · d 1 l k k 1 h'l remzine mektupla müracaat ctnıcle. 1 r,ogoğluna müracaat. 

!Lene kızın beraber berc_.erc sız.e a •. er. v.1~rec.eğm en e • si .i .. c at·şı arş_ı·y·a· g .. e e .. ı i_r. rt. - ~ S :l 1 l D - f l l • Eski ve yeni harfleri bilen, seri 
gitmecıiklerini söyıedi. Fa • mm mıs_ı~ı: · ızr en evv~ q,~eı· tara tan ° unun_ ıuvı • • or~ ~ u,.n yrll:n~ ıe yaşuıas daktilo lmllanan bir bayana !htlyo.ç 
kal An Gisburnla görüştük - ba~ka bırısıne hnber vermış yetınde yanılmrş oldugumu. ktnısesız b~:: gem~ oğle<Jtn sonra bh vardır. Eminönli meydanı Zahire eller 

ten birkac gün, sonra Edit olmast mümkü:1 değil mi? zu ilan edersem katile kaç • mucasescde ~ aramaktfa1ır. Hat.ardt il sokak ~o. 22 de mUteahhlt Mehmet 
saçlarını tıpkı An gibi ];:es· Havk gaye·~ derin bir em .. mak fırsatını vereceğimden <T.IU remz:l.ııe mllracar.t.arı. Uyguna mUracant. 
lirmisti. Zira Anın saçları niyetle cevap \•erdi: korkuyorum, binaenaleyh • Lisenin 9 uncu sını:Zma devam c. • I.isenlıı birinci sınıfına de,·am "· 

• G l b" l . . b 1 dl'.! bır genç. öğledr.n sonra saat ı 30 den bir genç, sabahtan öğleye kadar 
hem Editin hem de ma'~rr.a • - e meden cvYcl bana l ır çı cmaza ~ırmış 11 un • 1 bl dan 6 ya k;ıdar hususi veya r~sm r hir iş aramaktadır. (M. 1) remzine 
zel i-!ueblerin çok hoşuna git halı er verecezine eminim. ' maktayım. Fakat siz hana mlıeııscscde çalı~nıak istemektedir. nıUrnca~t. 
miıti. Edit bu saçları taklit Londraya dönüş saatini ha • genç kızın Londraya gelir t Menel{şe SS) remzine müracaat. •Ticaret llscsinln son Pmı:fmda, mu 
etmeye karar vermişti. na. herhalde t elgrafla haber gelmez mutlaka sizi göreceği * YUkeck lktl!ınt ve ticaret meı:te. hascbeyc, daktiloya ve tıcart bilg!. 

Müfettiş ayakları altında-ı verecektir. Fc:kat bu suale ne dair kati teminat verecek bın.n ikinci smıtmdfı. okurnn. muhıı. !~re B8ina bir genç hergün sırnt 14 

d l 1 l b
. dd scbcden anıayan ve rrıı.nsrı:cayı iyi b!. • ten 19 a kadar iş aramaktadır. (J.E 

ki toprağın sağlamla~tığı · ne en ü:mm göre ünüz? o ursamz o vakit ır mü et ıcn bir <ren'", ııerban.,1• bı·r mUessesede ., ,. ....,, U. 1) remzine mUracaat. 
nı hissediyordu. Müfettiş ağır ve biraz da ıçın susabilirim. Bu sırada öğl!>d<?n sonra çalışmak istemektedir. • Orta s-nşıı . .:r8'ntfl.6Ca "~ CUrkçe 

tki genç kız arasındaki endişeli bir sesle: mis Gisburnun emniyeti na. (B. ıtU remzine müracaat. bUeo oır b.ly&."l, ,yj ~.:- aue oezd!nde 
dostluk samımı gorunuyor - Çünkü dedi: eğer bu mma bir takım '&:edbirler al • • Sert dal<tlıo ynzan eski ve yenı 6 yaşmlian ruknr: ço~ugs oakabUJr vt 
muydu? Matmazel Hueb!er noktadan tamamiy)e eminse. mnk size ait bir vazife olur. ''azııarı iy! bilen bir g"t':!C, llcrhangı d~:-s verel>Gir Ç<>cıık!u% bir aııenlıı 
bu Ed

. . ., . _. b" .. . . <l l Z k tılr mUes.~e.seu<? çn!rşmak istemektedir vaoında orta ii:t!rfDe oe takmak !.Stc. 
na ıtten ışıdıgı ır cum. nız ceset i.izerın e yanı mı~ ı ira sizinle bulu~tu tan son. <ôR2ı rcmztJ1e u:Urnca«t. melttedlr. 'Klbeı El t"l"lilZilte ınura.. 

leyi tekrarhyarak cevap ver- olduğumuzu mis Gisburn ge· j ra hiçbir teh!ikeye maruz ka. • B!r rrıiltesbbit yanmda dosya ir- ::ant. ı 
di: "E~kiden biri?irimizle linceye kadar gizli .tutacn.. lamıyacağında11 . eminim. E· !erinde çalıı;<mak üzere okur ~·nzar bir İ • 30 yaşruda. -;:al :~kan, ciddi blı 
tanıdıklarımızın evınde sık ğım. Fakat bu takdırde mıs sasen katli onun Londraya h:tyan aranmakta.dır. Tabtakole cad.

1 

bay, :ıusust veya resmi uıUeııımse!er. 

k ...... d""k f k t 1 c· b . . 1· . d k •· . d b desinde Manefe hanmria 4 numaraya de kalorıf"'-•ıJ"· nrn~•ak•adır Sultan. 
M goruşur u , a a sene er ıs urnun emmyetı namma ge ısın en enoısın en aş. ... .... "' ·~ ~ · 
d b . b .. , . . . . .. • - b. r 1 . . . . I mUnıcaat. ~hmett.e :ıı:zacvl j\n.11ı.suıda oakka.. 
~n . ~rı ırı nnmızı goreme ı ·gayet. a~ır 1r mesu ıyet a - ka wbırısın~n de haherdar. ol.• • El .yazısı ·~~ızel, lise mezunu bir HUseyin "ll!•lc (T{. Sezere) mUracaıı.• 

mıştık. . tına gırıyorum. dugunu bılecek olursa hıçbtr genç, tUccar, n:ütt!ahhlt. mühendis ,,.e • Ticaret ııte~ın!n ror. suutmda, 2< 

Matmazel Huebler mıs Havk ~aşırmış görünü • fenalığa cesaret edemiyecek· yo.,şında oır ~.:n.;, m\:!latebe, muhaOO. 
Sensburinin oradayken diş- ı yordu. Hiçbir ~ey anlama • tir. den korkmayınız genç kız 1 rat hesap ve da:.t~ıo iyı blllr: blr t1 

çiye uğrayıp uğramadığını mısa benziyordu Havk hnykırdı. r ı b .' b 1 k carethanPdC' veya ..ılr mUessesede &2 

M l 
. . • . ge ır ge mez enı u aca tır. bir Ucret!c ..: Jışmo.• ıstemektcdir 

ı-!ON HAFTA 

----o----
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GUndUz 'ant lt te. 
PAll...,l . .\.K çooVJ\ iiJ 

Yazan: Salfthl!ttilı K~ ~ 
._ ktt.m zo, 

Kör Dövü§ii 

Bir fırsat 
Kütüphanelerle, • 1: 
T arihcilerb dikkatıfl 

. ' ıııı 
,...;andlklarrıdaıı .,;ıkmanııS ~,; 

de, biç kuiJnnılıııa.~ 16 oı;; 
nıel clltJI eMlklopu11., B Brl 

n~rtyatır.dan 

1. H. . "'' enew ı•toruı 

Hıstory Ol The 
World ,,,, 

\dındaki tarih kUlllya~ 2% 
) a ehlıktu. İsti~ crJer •"j 
ınlı:de F. O.. ren.7Jnc oıt""' 

mürac:IJ!.t edı>bUlrll'f· 

biliyor muydu? a~maz~ Farzediniz ki mis Gis - - Hiç clüşiinmediğim kor Zira o vadettiği şeyi muhak· lH.O S2> ;-cuızine nıUracaat. 
Huehler mis Sensburıye bır burn Londraya geliyor, hr r· kunç bir ihtimali hatırlatı • kak yapan birisidir. * 29 y~mda Eel:ar. s~kerlikle ata. ql 
ditçi tavsiye etmiş old~ğunu l<es bu cesedi morkla yatmış yorsunuz. Fakat hiçbir ~y • (Dcoomı ;par) kn•ı oımryan yeni v~ esk' yaZllan bl. ten bir sene her ac ol•Jr.-o#' 
söyledi, genç kız lsvıçrede.-------------... -----------------------------------------...1 t~ aramaktadrr. (li.S.J re 
iken daima bu dişçiye gider- ·acaat. ııs! 

di. Annesi müfettişe bu di;çi• -J ikaqt: ç o BAN 1 N G o" D D u .. K L [ D ., Tomas Ilarvdy'dan hikayeler: ı!:ıı~t~=~k=:s;.s.-:: tP~ 
nin ismini ve adresini verdi. n [ fl il.HAN TANAR !arım. Blr !l't'Ukat vanın~• 
Pointer tayyare ile ölünün .?firOöa ebnn llcretle 08~ 
a·ğzındaki dolgunun kalı hım ( Dilrıkil nııslwdrııı cleı-am J çoban biraz rahatladı ve koşma- aim ve tabiatiylc ba11a karsı be:'· kurtulur belki zavallı. tıaber <H.N.F) reınz.!D( 01 

1sviçreye gönderdi. Bu kalı - dan Dük'ü takip etm<:!ğe başladı. lediğ-i c:ocukluk ~~l<ınr d:ı u11ut. Yava;; yavaş yiit'üyerek kapıya • Orta yıışıı bir na)~ '," 
hı lngiheı-edeki di ~çilerden (',obanın merakı korkusuııa A~ilzadeniıı civardaki lahak"Kü.. tum . .Evvelki giin ondan adıcssiz yaklasmr.şlardı. Zile hastılar.. !,v :~ıtri görmek, akı;!imı1orı (1 

11.1 galebe caldı. c;am~nların ar:". ınüne kal'şI diğer bütün köylüler bir mektup alın<.:a. ne lrndar fa- D~rhıl bir uşak çıkar~. atı at ııek tstemektecıır. "ı'em•!ı · 
hiçbirisi tanıyamamıştı. n ii · b d d - · · •.v [e•ertnl ••·ı bWr. ı·:ııu:oC~t ~ ~ıından baıum cıkararak etrnfmı:. gi i saygı uymakla ber~ber, şır lf..'lmI tahmin etle!Jilirdniz dı ve Dük'le Dii.c;es içeri g irdiler, ~ " ... 
fe',tiş dişçiye bir mektup ya· baktı ama: iki ·adanı kulübenin işlediği cürümden dolayı kaba. Mektubun muMcviyatı beııi ı.or~ otr baya da b&kabı.u ıı,. 
zarak bu kalıbı tanıdığı tak· yan tnt•afına gt:~miş oldukların- halli bulacak ya!}ta değildi. kuttu. Krınada<lan dö 1düğUmi. i'CÜNCÜ GECE Ar. Se) remzine mııracııııt.l'ı 
dirde derhal Skotland Y ~.rcla dan bir . ey göremedi. Bu bir k..ır~ Hemde onun keneli araz.ir.i dahi- ne olursa o!sun kendisi\ le Mat!- * Yüksek tktLomt \"e tıc:ı.ırtıı:' 
telefon etmesini rica etti. dakika eı:=nasın<la neler cereyal'l !inde her istediğini yapmağa sa- bury yaylasında, dikili ta!;ların Çare yoktu. Çcban çocuk, ya oının blrincı ııınıı:na ı.ayıtl' ... '/.. 

etti0'ini anlat.·amadı. lki kı'sı'nı·n lfıhiyetli o1du'7nna kn.ni.v<li. önünde buluMJ. .;ı.ım yazıt.•ordu. .Ya'·lad·lki kulübede kuzuları ~ttıedcn sonralan çaı:rnı.•~ ~ ~ Cevap o ~!;:<tam geldi. Bu " J t.~ - J -' tiJO 
"" biribirine girmiı:ı rö'gcsini ~örer Asilzade. m~likanesinin ağaçlı Yukarı çıkınca mektubunu size bekliyeı:t-k. yrhut vazifesinden :lir. Fransızca oıtir. dav. ~~ 

dolguyu yapan kendisiydi. 1- gibi o11u. onlr.rm ii~rine bir FCV bahçesine girince, şatonun muh- !:ÖStcririm. H:ıvat ve isti~:balini;ı attlnrnk al', ı:;efil kalacaktı lJiki- ve stanogrartye vaktftrr. nı ,; 
ki sene evvel mis Sensburi is· dilf)tüğiınü <luydu. :3onra bir 1\em <lemir kapılarından biri açıl_ buııa bağlı olduğundan hahsecı:. li taş':ı.rıı1 aı·kasındaki Çukura jen de anlar. ıs.ı,, 77. rtrı' 
minele bir genç kızın dişine miiddet wııra drrin bir sessizliı-: dı ve genç bir kadm ay ışıklı yol- yordu. Muhakkak bir derdi var, baktık~a kendi kendine cesaret ~acaat. ,ıı1ı:. 

hiikiim $Ürdii . !ki iiC' d~kika !!C- da koşarnk süvariyi karşıladı. dün•·ada benden bn..~.ı:a :ıkı·aba ·1 vcrmeöe c,ah~ı."or~a da n~uvı:ıf. • Askcrlıltle a:uı.aııı 0 • 11 yapmıştı. ,. .J ,... ·' ::ı 
dnc(', Dük. hareketsiz bir vücu - Nihayet geldin, sevgilim. olmndıi;rı iC'.in h~na ko::ınmştur. fak ola;na,·01 du ~s.at onbire ;ıızlyesl .ı::.ı v:?•.!t, :i .. c:ezıJ 

Su halde müfettis ölünün ·;-· . . ı11 • • du yak."!-ltnd:ın ~ekip c:ürük ley~_ kahramanr1 nal seslerini işitince d!ye dü;;i!r.crek tayin ettiği saat.. doğru J)iik'lc Dügesin kuhibcre ~esmt veya nususl Mr ·ti 
hüviydi hakkında yanılmış. rck kan;;ıya, dikili t;~ların torıı - ~cldi~ini tahmin ederek ~nğı te gittim. Epeyce cesurmuşum yaklaştıklarmı göriincc. biraz .,ı:o\tlpllk g!~I oir iş a:-amDı; 
tı.Eşarp,yüzük kumral saçlar fına doğru p;iiti!rdii. Taf?)arın nr- ındim. IIahcrim olsaydı. daha dt•ğil mi? iqi rahr,t cttı. Düşes etrn.fma l::;_ rurkı remzine tc~m·~aat. t 

misters Markhamı, kızını bu kasında, Üzerleri c;alılarla örWYı ileride karşıluıtlım. - Çok. l:ma•·ak önden yiiriiyor. Dük sık ~ Frarıs-.z meotteoll'll., ,.f:/. 
hataya sürüklemişti, zira p 0 • rskıdc, 1 al'La dt'tin cııkıırıa.-. - Demc>l: geld;ğime ıneınmın - Oraya varınca - hava so- nk geri döT'er gibi ye>:-indc du :nn nıezun tlddl bir gene tıtırJ 
inter ..bu iki kadının samimi- l a~ ocakları rnrd'. Diik. bu cu- o!dun hn? ğuk. isterseniz yürüyelim. rarak: "'3k az bır ucreu ... r!)W~e ~ 

kurlardan biline gi rerC'k. bir - Nasıl sorabiliyorsun ibunu? Dük ~ımıldamadı. - Si7.e söyledim, gelmez bu ya ve fransızca de, .. ıerı 
yetinden ~iiphclcnmiyordu. müddet ı;özde:ı k!l."boldu . T~'·. - \rık hava miiliı.katları ic;iıı - Ora~·. rnrmca. umdu,ğum c: M .... ) in ü nc3't 1- .. _ !!~CC , -·· n. reır.z e m r~ ıı 

Faka'L ötekiler icle rinden rar ortaya cıktığı 7,ama11, teı: P<lk r,-i izcı bir gece! c:ocukla. değil. gen~ bir 1..abitle Diyordu. • Ço.lışkıı.n genç blr bıı:'r~" 
lıazıları yalan söyle~emişler tru maydı. Kulübc:-:ıin ) :ımnn <"~ - - Cidden çok g-üzel! karşrla~tmı YE' d~rh:;ı.1 yaptığım _Gelir. hem de bizi görm~z.sc klmynhııne, yaııhane. n1ıı•)1 
miydi? Mesela Sensburi? t"r"'~ verde, otl· rm iir."rinde bıı Dük. atan inerek kadınm ya- düşüncesizliğe pişman olrlum. hiitiin r!Cce c~kl~r. Belki şimdi ternıhane ve bunlara mnıı'" , 

f·~yler· tewızlc>di w~ ""'ir.ıdi ı:ıra n:nna durdu: f ı;tediğinin ne oldu~unıı ı:ıimdi · ddl bir Genç mimarın yalan söyledi. c• o bizi görüyor. Sizden cıekinip seseıerdc acele ve "ı r' 

h 
ikindnin . .'' diye lıonwrda"ar- . - Beni ummadığın hald~. biie pek iyi hilmirorum. Galiba ı..;r .vere saklannuştır. Taşlar1n <Maçka • Tcı:) rerozıne JJI 

~i mu (l.kkaktı. · '.ı .. " bckleıney." h.1!1!<elı. nıçııı g~ccnin bn f'~ntinde nal mak~adı sııdece beni görmekti. 
D .. . b ki 1 1 - l .. a· l" d ' 't"JI . . t •t 1 tt• ar:,asmdaki c:ukur<lad!r belki. gi. 116 •• I .k Artık raslgele tahkikat ıısesı "' eınf>~·te o duguntı. ses erım ın n·or unıız. r .. erıını uzıın uzun u, u, 1a a <lip ba.kahm 1,., ate errı , : 

ı k I <;oban tile küçük ntiJıyla ~nla. Nc<len bilseniz! Si1.e vıırip bir defa belıme ırnrıldr. \ "c erte~i · rf> 
yapmaya üzum a mamıştı. ır11sh .. •re makeo .• tı:ı be!,ıdiğ=ııı bir hik'.:.r~ anlatacağım. Ama gece tekrar bulusrnak ÜM:Tf' bf>n - Hayır, hayır. orad~ voktur. · '" Taşradan s--ıen uni''' ~ 
Döşeme altında bulunan cc • ,ı..;.·ünm,.·: bili' müt~iı;tı siz nicin söylediğinizden bir 6ecf.' den sö~ almadan bırakmadı Ge: - Yürü. sevF,ilim. b·; ~ece 50-ı talebeleri tçln aı·o yr.nınd~ • 
set Edit Sensburiydi. Şimdi J{r-:Irnnr gözeli, sn1tkrce hevhu (' .. ve! ~eldiniz? Size ö'yle hoı:ı bir ce orası pek ı-1ızd1. tavır!tı; ı ve murt!rnn h!'. J ·' ; ıy~ benze- i&til·en1,.,rin Aı. .. k B1r!<'ıı'l8 fll 11~ 
faraziyelerden sıyrılmak v e de yere bekledi. Zrm:~rı ?:::ı'li:ln giı ~~Ü"."T'riz hnzırlamı~ttm ki. P~kıl", h:tkrf11arr <la garir,11. fÖZ wrmr. \"Cr~unu~ . .t.a\.allr ~ocugu k: .... ka. Tıirktı.tan apartımanı 11 

deliller bulmak lazım geli l<>ndi~i '.:: ı<len <'' · ·,,·,. rıırh+c:-p~a ~urarla yığıh od1P1!arı .s:öriiyor den clinrlcn kıırt,.Jrrı;ı n'l!J iınkfı.n nk1yors~nız, l;c1• sacma bir hare ~ ınfüa.: .a~: -ı. 
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rn girdi . Orada bir· c;e~r"k r.a.ıl - B:ın:l anlal:acağrnız '1'al'İ p uykum !.açtı. Fa.kat n!çiıı bir ar ·!!.smc;.an ı ı ı: uın unıyl". da.h'I h .. 8aı.ıJI .... ti 
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görmez: <luğı.ı ~tına bindi ve rnalikanr i. -'Dinleyin. Hemde dddi bir - Öyleyse içeri girelim. Uş:ık- Fakat aradaki lbirkM metrelik ları. (lı; ı.1' 
-An'm hain gelmemiş ol. ne doğru a~ır nğır uzn.l.laştı. J,ikfı\·e anlatacağım. Ku7.enim !ar nerede? Niçin yalm?.smıı? c;ıplak hraziyi ~acıerken ~örüldü. <H.M.Z. 
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Cümlesiyle söze başlaclı. liv., .. robııt'~ ve Diik'e karfiı ı;.... n·u:. C-:>r.uklui;.ında . ben ondan rum. Frad )arın ~ece ele bnni !.>ive ıhaykırdı · · ) 
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zünü keserek sigortacıya cf(;· r1kh·m n r iitiin kuvveti\''<' t;\· rı.,:ı h'l\T:lndı Yani. adetfı b~r \·:ıylaya cıkm ona ba ilileğiıı- -- Onu mu? ?~ered"'? ded;, Arıa.~fJa reml~lcrt ;cl,r ~ 
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ı~e a tın a. ı cesc wın n h:ı:'az ronra Dük'c wı:(;ti. o ~r. B.!!l'~ bunu hic ~öylcmed;. linı, olmp..z m1? :vor mu:;unuz? Beni~ zavallı rmı alm:ı.zla.rM yırtılaC~a1' c' 
Gn,b~ununkı olmadıgına da. dl en 1--orkur.c; im:qtız b:Je bir i.'li.i niz. - Bekler. gider. nizim gör- a§ık ku7.eniın, şimdi dersini al?- tNedlm) (l'.i~~ 26) (<fi."' ., 
ir aeıiller elcle etmiş olduğu. ' "<' t 0 rc;h C'd::ıcek kadar kork\ı ,,.., Övkysc hemşirenize anlat- mcmize ne lüzum ,~~r? caksın. Fakat neniz var? Ne o. <A. Ya:ucı.,,,.u) ·'f p.ı .,s 
na söyledi. Havk: ' l<h&.,t icin
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- Bunu ded1· sı'ze daha ev- 'n ". (' ~ ., te ·r::ır J.:\'\\P(!I.. f('~n "r .. on J -ı r ,... ıqı~ı ı:rorm"'. oııa esır l'ı •<.>r . ll c:arcc:.ı:o: eı1.t.en u •• 
- (N.::M.) tB.V.) (B.N.Ş. ) 

vd ııi;lelntş.tim. Bu cesedin iTiearrl •4' (Ham.fi~ 


