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1hK b• ·ıı t• f d . b• ı» A z A R H arpokulu ile/ nni-ı ~ca u mı ~ m su m an geçınmeye ve ır 
~'::"~;;= 8!' .... :;.~ liz takı .,11 arasında]anda zengin olmak için onun paraşım çalmıya 

RUS 
ALMAN 
HARBi 

15- 2 harp okulunun mağlübi- çalışanlara asla müsamaha göstermiyeceğiz,, 
· "I cap ederse ihti-1.----. 

ki tarafın sıkı 
çahşmaları 

yeti ile neticelenen 
Baglaktl Ankara 
Dl8ÇIDID talsllitı 

sas 
gibi 

mahkemeleri e:~t~ 
mahkemeler tooruk

yüzünden Anlıara, Jd (Sureti mahm.ada macı takip etmeğe kuracağız ,, 
A V n •ı ,,ülen muhabirimizden telefonla) - Memleketimize 

gelmiıı olan misafir İngiliz takımı bugün ikinci macını Atlana, 29 llıindtqrin (Hınıui mrıhabirimizJen)-\• er~ erde 19 Mayıı ıtadmda Harbokulu takımı ile yapmıs ve S--2 Meninden Adanay. ıelmi, olan Buvekil Doktor Refik 
• • st"alio gelmistir. Saydam, burada Cümburiyet Halk Partisi· Yiliyet mer-,..8rp1 şm a onn Ankara Gcnçlerbirliği kal" • .-----------·- kezinde kabul ettiği Adanalılarla uzun bir hasbühal<le 
~ §:&lllda İngilizlerin ancak 1--0 gr. • ~ G. L ·z Up gelmeleri bu maçın ehemmlye • h \ J 1 bulunm~tur. Basvekil, dokunulan türlü meteleler ara. 

1
.1 e tini artırıyordu. TAKI M I unda ihtikircıtarıa mücadeleden de baheetmi. ve liükt\. 

Yağan karların erimeai -n hava• metin, bu konuda taL!b ede. 
nm fevkallde güzel olması, 19 M~ &ı 
) .. satadma bUyUk bir kala.balığın ·ısTANBULA ceği çalıflll& yolu üzerinde 

a e C V O r t.oplanmastna sebep olm'Ulft'U. _.,.,-..• 1 be 
• Maç saa.t 

13 
de başlıyacağJ hal. ~ .;ı mensup anna fU ya. 

Almanlar ::::.t.!':ı ':1:..t;'. GELiV OR naııa buıunmuııur: 
~ - ~ tlk1ım dolıdmmur. "Bunan ~in yeni ""'-nlar 

~ediK. açıyor •mnıarmm m~!!.e~~; Ayın..-·~ - •aca1u;icap«lene,i1a. 

Ruslar ge:a~=y~~ı~: t~~~rd:~ 13 ünde '"'"mahkemeleri gibi, yal. 
İngilız takm:ıla.n eeha.da karşı kar nu bu ifle alakaJm olacak 

derhal şrya dizildiler. Galata- mahkemeler kuracağız oe i-
Taktm kaptanla.rmın el · arldım~ 

kapıyorlar - sara fİn önüne geçmek için, ne V lmtm.a yapacağız; çünkü 

ı,._ · Otekı· 14 u··n· de ~""k.o,.., so (A.A.) - Pravd& · koca bir milletin aırtuwlan 
>._ ~ hU~met merkezi önUnde ~~ muharebelcden ve heı iki ta. m aç 1 a r 1 n l::' geçinmiye oe bir an ungi.n 
'Ilı gösterdiği sUr'attcn ba}ıBctmek c ener- 1 olmak için onan pGTatm 

\~lrıJn ve Volokolansk bölgelerin- neticeleri bahçeyle çalmıya çalqanJma ala mü. 
~~anlar mUmkUn olduğu kadar tıa:mtrha göstenniyecefiz. 
~~t hnuarmm gerilerine sarkan ikinci aayfada k l k ~ ~rıt zırhlı kouarıa yarma ıeşeb.. QTŞl QŞQCa Halkımızın ba mücatlele. 
,, trtnde bulunmaktadırlar. Sovyet Je biu yarclure etmesi lô-
~1-n ıao Alman piyade kuvveUe. llI!ldan eonra, oyuna hakemlik ede- _.- Ya&ıu ı inci •yfada Bcqvekil Dr. Relik Saydam ~ kunı kı.amınm gec:mestne manı cek olan İngiliz ka.fıleei reım baş.':------------• zımdır ve ıcattır." 
S:k için açılan gedikleri Mrhal lama dUdUğilnU çaldı. Oyun bUyük --------------

"'' IXlaktadırlar Almanlar bu aureUe bir sUratle ve Harbokulunun hA.ki. y ·z G l 
\ "c cenubu prki tıstikametlerin- miyeU altında devam ediyordu. eş l ay e ç .k R ~tdtkler açmağa muvattak olm'U§- Harbiyeliler bilh&Ma içleri vur. n l o s of 
'- laede Ruala.r yaptıklan muk&bU t.asile İngiliz kalesine inme\ latl • 

~.:·,:~:.::eım:; ::~2=~=~.:; şubesinin kongresi nası·ı aerı 
l>ı-avcıa rr~test. StallDogorak kelll istiyorlardı. • 

~ ~;~\:;,~~::1:ı= ya:~:r ~~b!~il~J~~ Bagla toplandı KUJ.ab~.1. ~On(Ad.A.)ı_?Rosto-
~eUerinden ı.tifade etmelerine leeine indiler, fakat İngilizlerin ~ .. ., 

~ ~IQduğu.nS ku kQayVdey8lem~ktedla nr. 1 sağ beki bu bUcumu on seltiz paa • 1 •vı _ ~~~-b~:~':.=:.: içki yer eri bazı semtlerde gUnüen : i:~~e v;:,:rjs~C::::a; 
le netke1endi. bürosun~ diln a.kşa.nıld hususi"be. 

\le en naeer e Fakat Harbiye müdafileri bu güne çonalıvormuş ~amesınde şöyle bildJrllmekte-
korner l!'t.Jşmı. kolayca k~l~r ve ::J Q Ô re tekrar §ıddetlı akınlarla İngiliz ka. Birkaç N evvel Rosto! Alınan 

Kıta/arı ... ::..:,::;:~~·n•ti• .. '- Veznecilerden Şehza- ~.='n=::;: 1:, "':;"..,ı!'~: 
nl verdi Ve oyunun 27 nci daldka. de baş f na kadar ,. ç k ,. Jd2~ ksortaıntea~e GRoetoeneralf cRe~:~f~~: 

hezl'mele ınnda Meodi, kuvvetH bir §ilUe ıo. ·~ ... _ ~ 
pu İngiliz ağlarına taktı. kumandasmda ·Don nehrini "'eÇC • 

Stadyumu doldura.o binlerce Sat ı I a n ve r 1 e r rek Roet.of şehrine ginnJ.-,ler ve , .., 
'l\ .. ugrılJan 
q'r Alman 
· Qenerali 
~ kaçtı 
~~lco,, so (A.A.) - Pravda 
'ıı tai, krtaları hezimete uğra • 
~·cı~cra.1 viıı Kleist'in, Taga.n
·~~ı~ Marlumol'a kaçtığını bil· 
k."'~'r ; ""d . ~ !\, Uç gUn dı:ıvam eden Ros 
'l!ij~~rebcsinde 5000 Alınoom 

li teyit etmektedir. , 

halk. Harb!yelUeri ç:l~ca alkışlı. Alınan krtalarile Şehrin sokakla 

yordu. Bu golden sonra lngil.izler 8 d 14 nnde çarpışmıışlardrr 
kendilerini toparladılar ve Harbiye en e ÇI kmış 28.29 aoote§rin g~ General 
kaleeinl yoklamağa başladılar. O. Haritonot Jrumandasmda.ld Sovyet 
yunun otuz beşinci dakikaamda tn Yeşilay Cemiyetinhı gençlik şu. ı Doktor Fa.hrettiıı Kerm G&ay krtalan Alman krtalan tarafından 
giliz tıantrfonı çok güzel bir §Ut besi bugUn saat on buçukta Eminf. açmış ve hazır bulunanlar blr ap vllcuda getirilen tahkimatı yar • 
tekti fakat Harbiye kalecisi Bed. nU Halkevi salonunda 11 inci yıl.. dan htikW Marşmı aöylediltten DUıJl&r, dUşma.ru çenber ıçlnde kal. 
rl daha gUzel bir sıçrayışla topu ya hk kottgretıini toplamıştır. I ve çalışkan dokt.orıııı kısa bir hl • mak tehlikeelne marw: bırakmışlar 
kaladJ. . Kongrede şubenin mensupla.nn- l uıbesinden sonra kongreyi reis ve ve şimali şarki istikametinde Ror 

üç İngiliz forveti derhal Bedri. ~.hemen bU_tün salonu doldumn kiitip seçmlye davet etmittir. t.ofa girerek şehri işgal etmişler : 
Ye §arj ya.ptılar fa.ka.t Bedri t.opu b!r Uye klltlesı haz:r bulunduğu gi· Gençlerden Bay SUpbi A,ydme.r dir. Ro8tofun kurtan1m • · 
ımıw1o yakalamıştı. Bizim sahala• bi Yeşilnym"müesshsi ve falırl baş.' reialiğe, i'laet kltlpliğe ~lmio pılan muharebelerde 18:1 ~ ~ 
nmızda kaleciye şarj yapma.d·ğı - kanı Profesor Dr. Mazhar Osman 1 ve şubenin reisi Ahmet YtlmlU ile f 16 ncı zırhlı tUmenlerl 60 
m""Z için, İngilizlerin sistemi bizim Uzman, Basm Blrllği Mmtaıka Re!. ~ veznedan Cemaı üQkal c;ahşma •e t törlil tüm1ınindcn ve e bir ~~ mo. 
mUrlafflermizf 9fnirlerı.dirlyordu. si f;lakkı Tank Us, In. S~iye ftl'. rlurum raporlanm okumuştur. tllmeninden mürekkep olan Gc~':" 

Harbiyeliler bu İngiliz akmmdan l'CYlD, Dr. İbrahim Zati, m:mar Sc- ı Patı\ bakonmdan zayıf 1500 asa. ral von Kleist ordws • 
eonrn tekr:ır mkiplerlni S!k~tır • dat Çe~n~ bulunup kongreyi ta- tık bir teşekküliln yıllık aza ta.ah. 1 ha edllmlşt.tr. u gnıplan tın. 
mıya ve İngiliz kalesi önünde tel• kip e+-ı .. t r h"..J"-..J- .. _,_.;.,," ( .. w~ ı . .. uuUuugı ı.aıwWatı 37 lira! Buna Moskova, 30 (A.A.) - Stalin 
~ ne.- % tneı .. J'fada Kor:ıeı"e)'i eezniyeıt reili P.ıclesor ~,ne.- ı .... llW• • _.. 11ıı1ıı1w 1 ._. -~ 

tan 
Şiddetli bir 

çıkış hareketi 
yapan 

lngiliz 
kıta/arı 

K omzıtan ının 
be 

LoDdra., 30 (A...A.) - Libya kr. 
talan ne7Xilndeki Röyter Ajansının 
muhabiri, Tobruktan çdanaık iı.;ln 
kendine bir yol açan İngilız maki. 
neli kuvvetleri kumandanının ken
disine aşağıdaki beyanatta bulur. 
duğunu bildırme-ktedir: . 

Çckış hareketi fecir vakti yapıl
mıştır. Muazzam tank toplan, top. 
!ar ve sekiz kilometre derinliğinde 
mayn tarWarı ile emniyet alt.ma 
alınan d~ mevzileri pek mUt. 
hişti. Tankları:mız bütün süraUc • 
ıile ilerlemişlerdir. Bunlardan dör 
dil maynla.nn infilakı yüzünden 
harap olmuştur. Diğerleri Alman 
batJarrna g irerek bunlan altnst 
etmlfilerdir. Alm~arm büyük bir 
kısmı t c;.'''ll ol.mustur. Tanklnnn 
hareketinden b~ eaa.t sonra Al .. 
manlarm mukavemeti büyük bir 
m~yasta kırılmıştır. 

Muhabir, twıkla.rdan birini tah· 
I'ip eden maynlarm infilfıkl netioo. 
sinde generalin bir kulağının zarı 
patlam13 olduğunu ilivc etmek~ 
dir. Hasara uğrayan tanklo.rm bir 
kmmJ düşman a~ knrş:ısmda 
tamir edilmiştir. 

İngil izi er TObnıktan c;*a.rbD 
miılı düşman kuvvetlerinin mu .. 
kavemetile kar§ılaşmışlar, yalım 
uza:ktan 20 kadar İtalyan tankmm 
kaçtığı görülmüş fakat bwılan ya. 
kalamak kabil olamamıştır. 

:wtJllAREBE NASIL CEREYAN 
EDİYOR! 

Loa.dra, so (A.A.) - 24 aea.ttcıı 
beri Hindliler, Tobrukun garbinde 
Alman tanklarile mücadele etmek 
tedirler. Alınanlar tarafından ban' 
bardonan edilmekte olnın H'.ndliler 
hiddetle ve görülmemiş bir şiddet. 
le düşman mevzilerine hUcuın eL 
mektedirler. İngiliz tonlarm-n mUt 
hiş ma.niıı ateı:ıintn ·himayesinde 
çarpışan bu krtalar dli.'lman mev
ziler;ne girmişlerse de mukavemc 
le dC'Vam eden Alımı.nlar henilz 
mevzilerini terketm~lerdir. 

Yeni Zelandıı.lı!arln Cenubi Afrj. 
kal:lar, Tobruk-Elgobi 'hatUna iyi
ce yerleşmJtjlerdir. Tnmlarmıız tek 
rar toplarunağa vakıt bulmuşlar ve 
Libya.da uzak blrl'kleri bile ta.kvi. 

,Ye etmişlerdir. Şimdi arnlarındıı 
irtibe.t olma.dan biraz tesadüfe ba.ı] 
1' olaıe !-.. ~·ct:"-.i! ~™Alınan 
tanldıınm çevirip imha etmek me\'. 
cuttur. Almanlar henilz c;arpışab!
lecek bir vs.z yette bulunmaıkla b~
raber, hesaplı olmaktan ziya.de şid 
jetle vurmaktadırlar. Bir boksö~ 
böyle vunnağıı ~d!ğı Z31Tl~ 

... ._._ ı iMıl ....... / 

• 

• 



% - EN SON DAKiKA - 30 SONTEŞRL°"' 1941 PAZAR 

o .. r" suüg 'in evve erini 
·e· ş'rivornz 

l"utbolelilt:rhulzlo nıoç J"aJmW!ktn ol:ı.n ln iliz tnlmnr memt~ 
timiz.de ml6:ıflr b-Jlwı'lyor. • 

Fransız donanmas' 
1 

hnanlara veril rsa 
Amerikadaki Fransız vap'.lr

ları Amer;kan orduıu 
hizmetine alınacak 

Ncvyorı.., 80 (A.A.) - Sbylendigi. 
ne :: irc, Ne.z!W.r b\r Frana:.a • Alma.n 
lşbirl!~ )'Oluyia Fransız donanması 
nm kontroıu:ıu ellorlno aldı'kıarı talt
dlrde Norm:ındledc dahli olmek tızcre 
Vişl bUkfimeUnc nlt o:ı bir Frnnaız 

Yeoi bir cinayet 
Sarıyerde iki köy arasında 

Esvallıadaa soyal.na, bir 
erkell cesedi ba and 11 

Bu tıAdkc;)i h-üı;ilk gormlycllm. DUnywım hr, lnb.5ındıın nçilnU 
hftrp =tığı gllmlenberl btı lobll tem:ul.!.rn biltUn mlllf"tler su~ı.nu., 
\az.l:;ettcdlr. Tl .Japoayıutın Atta.s ck-.nlz.l lnyılarnıa kaln.r p.:ırça par. 
çn n:ıay:uı hiçbir ı:~ı~ rnWet yoktur l•I, An?mr.ı.h ~'Upıl:ın m"t.Qaı. bir 
zeytl.ıı dalı ye'l']lll1@nd ... kl bz.o ro..'lpne 'ıı bUyU!t b::ır:.'i r.ı·-ıa..snl.:4 ıı.ııs. 

ret ç.ekml' obna.sm .• Tür;d:ı cmlz. dürllsıtak VB o.~t"tlnln dnlıs. şL"JJ:l' .. 
d nY'Y''el rlnl do\-,imrlye ~bwuııtır, H ııJlnıl.ı bıınıınln lftnıar 

dUJ. yız: EN SON DAKtttf .. 

v:ıp·ırımun d!>r'ı"l or""' ı-rzm ··,do D11n akşam UstU Sa.nyer kaza 
kullıınılmo.smn da!r Yqlngto:ıda rcs- sına bağlı KlSirkaya kiSyU ile GU • 
mı mllzakere'er cereyan etnıt~~r. Bu 

1 

mU~ere köyll c.nwnda ·suıann 88. 

V&purla:;, ı.ıtmdilll< Amerikan Uman hile 3Utğı blr ceset buhın.mu5tur. 
ı .:uı iltica ctml.§ bu!unuyorı:ır. Nor. B~r erkeğe n.it olduğu anlaşılan 
m!Uldle'nln hizmete atınması h!t!tltm. ceset ı; plaktır ve bazı k sıinlarr& • 
da. onu bir ruıl<llyo vapuru olarak da.ki etlerin dökillmes:nden uzun 

bir mllddettenberi denizde bulun 
duğu a.nlaşılnmktadlr. 

Ceseci'n hUvlyetl tcshlt edileme
miştir, MUddcJum11mf muavini Ek. 
rem hft.diseye elkoymuş ve adliye 
doktonı da ce~edin morga kaldırıl 
mamna karar vermŞtir. 

Bu meçhul a.d•mm hergaııgj bit 
kazaya kurban gftt ğl dUşlinlllen:ıe. 
:nekte<fr. Çün.t\1 cibisclerl eoyul ' 
duktan sonra deniıe atıldığı anlıı 
,ıldığmdnn esnıren~ bir ciruı~ 1 

T.evzub:ı: sl!r. 

"eşi/ay G enf}lik 
şubesin·in kongresi 

ku'lanma!t lstiyon o:-du il.: bu ,•upu 
ru bir t.ayyar~ gıamlsl olarak kullan
:ı .. •ı ıs•· donar· . a.as:- · bir ra

'k&bct. mrıv~ut. olduğu s!lylcnme?tlt. 
dlr. 

Bu vapurun c:.a.s p'(lnında bir de. 
_:işikllk nazarı ltıbımı. almoıııı ve ge. 
m'nln ıc~ eden çelik pltk;ıııı..rıa t.1X'
hl.z edllmcmlı oımaaına rağmen bir 

1 ooıancı ka.faol t 
Bııttaraiı ı lncl s&)~ 

.uukab'I ka.falalile. dillerile Ycşı • 
layı ülliUye knvu.şturmak için he.r 
eey yapılıyor, Her mektepte birçok 
t.e'\ikc;I arkadnşlan var. Bunlar 
!'ade İstanbul dahilinde değil, Bur 
&a. B:ılıkesir ve Anknnı.dan da ce
miyetimize girenlcr!n adedi gün • 
den gtlnc crtmaktnd"T, So:i 20 gün 
için 70 yenJ Uye kaydedll.mişt•r. 
MUrakıp seçilen genc;lel"ln asker. 

de olması, mağdur bulunmam gibi 
bepl erle raporlıuı:nı \°cremedik • 

lcrf a.nla§tlarak bu cihet cemiyetin 
~art- heyctln 'ın izahlarlle temin o .. 
tunmtt~tur. Bundan eorıra kongre
nin gen~ üyeleri, Abdürrahim, lh 
tan Ksya, Cihat Yabşlha.n içkf ve 
uyuştunıcıı maddelere kal"§r açılan 
savaşta da.ha tcsirIJ olmn.k !~n dU. 
~ndWrlerbıl söylenıfşlerd'r. Hep. 
IDde Ul.kUye innDmDJ ve bağlanmış 
olanl:ırm alAkn.m ve a~llliği var. 
dı. Hepsi yeniden yeniye içki satış 
yerleri açılma.s ndan, ~.Ayetçl. 
Sayın sln.r: Vcz:neellcr-den Şehzade· 
başmn kndar içki satılan 8 yer bu
gtln 14 e çWıl~. Anıbal.8.r llzerU>, 
do l~ki rekliı.mlan bulunma.smı, t.e. 
sir b:ı.lum.rndan daha ağır buluyor. 
Inr, 

Bir genç: raporlar iyi, faaliyet 
yolunda: faltat netice ne! dedt. 
Netice iste meydandaydı: tcldi'en 

nefret eden. •çk'den nefreti telkin 
eden (1500) e y3Jı:ın gen<'hı bir 
tonlult& vUcude f"tirınesi. 

Doktor Fahretti:ı Kerim, muw "• 
ta.k bir f!rin saflıa safha ~ılm· .. 
ı..-ndan memnun ve rr.astenh bir e
da fle bu cnnlı, luırarctii gençleri 
t.at.mtn eden ve nllt•şhrhı karş;h:. 
nan h:ahlıır verdt. Bunlnn daha 
gen:ş lzaho.t almak için, Nr ay sor. 
rn yap:lıı.c:dt ct'miyct konc;rcsinde 
konu~mayn davet etti. Umumt lu'. 
Uplik ve veznenin raporlnn reye 
konarak tasvip edildi. 

Bunrln.n sonra kongre gençlik 
'1!bes'ne bir kUtuphane kazandrrr. 
cak fnnliyctte bulunan gene; bir 
Yeş.llaycr, Bay Ahınedln ıt1ci aleyh. 
tar!ıfmı an: Uze-rinde araştıran blr 
tetkik dinlendi ve allnşla.ndr. Se 
time geçilmek üzere iken Ustnt 
MıWıar Osmanda.n ricalar ço-aldı. 
Gençlerin bu toplruıt-smda kendi • 
eJn'n de sözlerini o:.ı!r-mek istiyor. 
:.ardı. ·cmt kOrırilye gelerek J.ı;k! 
aleyhtn.rl·ğt ile cemiyetin kısa bir 
tarib'nJ gözler önüne serdi ve kuv. 
vttU bir ikna kaJ;iifyeti ilo kong • 
ft')1 fnydalondırdı. Yapılan toplan 
tmm bu temlı tez:ıhllrlcrlnden do
layı genç Yc~llaycrln.n takdir etti, 
kutladı. 

Alkışlarla biten hitabeyi mütca..
ktp, tahtaya nnmzetlcr yaz'la.rnl: 
yeni idare he~ eti ee~lldl. 

Harp okulu ile ingiliz 
takınıı aras ı nda 

nnro ~cmis:I olnrıı.k kullo.nılması le:. 
nln ıo.zıMgclen ı._ • . ı.., -~ıt•· bulun • 
mn"" tcmtn ec.ıllm!g~lr. 

ingirz 
denizaltıları 

Şima bnz en zinde 
8 Al an vapura 

atırilılar 
U>ndra. 30 ( A.A.) - Bahriye 

nezaretinin teb1i~i: 
Şi.m:u Buz denizinde Tig-ris 

denizaltı ~emimiz düşmanın mal 
zeme vüklü gemilerinden lx'şini 
batırmış. birini a~r ~asarn uf. 
ratmıştır. A rnı deniza1tı 3 va. 
purdan mUrekken diğer biı· \'a 
nur kafilcslnd"'n 2 vn.ruru batır. 
mıştır. Tirdent denizaltı ~e."Ili.
miz dil~anın 1 naklive ve mal 
ze'tle gemisine taarurz etmiş. 
bunlardan üçünü batırmış, dö:. 
dünü vahim hasara 41ğro.tmıı;tır. 
Bunların da batmış olmaları 
muhtemeldir. 

Bu denizaltı kuvvetle himaye 
edilen 4 ~em ye de tnn.rru.z et
micı, ild1:i tam isabet ahıra!\ biri 
batmı~ di'{eri yanarak yana 
\"at?m!?tır. Bu vapur asker yUk 
hlydJ, . 

Tolıruk ~arJi 

ihtik~r yapmıyaçaklarına 

Namus ve şerefl eri 
söz verdiler • • 

uzerıne 
Dlln. Mmtaka Ticaret MUdllrlU• 

ğilndt Vali ve Belediye ReJ.ııi Lfıt. 
fi Kır<lann re eliği altında bir tor. 
llntr yapılrnt?J ve Jatanbuldald ce
Jeb ve toptancı k8.88plarla KaMP • 
tar Cemiyeti lleri gelenlerine yeni 
koyun eti narkı tebliğ olunmuştur. 

Vali, fevknlii.de hallere rağmen 
yapılan tedakArhklara lşarct ede • 
rek kuaplarm da bu samanda glS!. 
te-rm-:lerf lbımgelen feragati iııtt'. 

m{ş ve htanbulun ihtiyacı olan kP.; 
aa.pl k hayva.'tm muntazam surette 
temin ve dllrllat blr şekilde eatJl 
ması llz,m geldiğ:nl, aksi takdirde 
~idd'etU barekete. ınceburiyet ·Msf 
ola.cağım slSylemi!llr. Kuan1ar 
buna karşı mUştereken namus ve 
ecrefleri üzerine teminat vererek 
esasen aro.1<>nr.da rene kendi 1•er. 
dilerlni kontrol için blr t omlte kr. 
racak'armı eöylem{flerdir. 

Ruzvslt St~1inogrosJ, 

Bir kaç gün A manlar· 
istirahate 

çekildi tarBhn· 
Japonyanın vereceği karan dan "i $ a a 1 

bekliyec~lt 

l'•ıtlo6ton, 30 (A.A.) - Btr kaç e ı• d ,. 
glliı !stlraluıt ~tm&k I~ Rw:veltin 
Varın:spıingsc golmcai Vquıgt.c::ıda VI~, SO (A.A.) - Sovyet Rua • 
Amcrıl;a bUk~meU tçln Japocyaıun yaia muharebe ~di~·e kaıdu kay. 
yakında verccett karan beklemekten :ıedilmemil bir eekilde devam et • 
başka yapılacak bir lf otmadıg. 1U • meldedlr. 
retlnde tefsir cdilmektedlr. Almanlar llerlemcğe devam et. 
ncısıcumhurun ct.rııfmda bulunan mekttod"rler. Ruslar Alman Uel'k .. 

trl" vazly1:tt.e bir ka~ıklık tıumııe gcJ Yiıtlni kabul ediyorlar. Ruslar aziru 
B:ıttaratı ı tnd •Ytada 1 lot.mıı,lcrdL Ha~yeWerln golün • Baştamrı 1 ııwı ıın~fadn med.ği ta~tdlrde Ruzvcltln rahatsız :zaJ,1at vcnnektedirler. Almanlar 

lıKcler yerat.'JU}"a bqladılar, den sonrn tekrar açıldrlar ve 
41 

mukn.ı.·rnıcti soııa ermek üzere bu • edilmeden blr?t ç gnn tatiratuıt odcb'. Moskova cephe8inde yeni ilerleme 
Bir~I dc\"re Ha.rbiyeliler:n br. . 

1 
• l.rnduğu a.nlı>.tıılır. ıccejtl neticesine varmaktadırlar. ler kaydetınlfler ve Stalinogol'f;Jc 

r!z Mkimiyetlerf aıtın,•a ve 1-0 ıncl dakf'koon 901 çleri vasxtıı.s'.le 4 Tobnr~m çenberden kurtarmağa BUttin va.,ıııgton muhiti Japonya • :ıe Vo'okol:mın',u almt§lard'l', 
lngffzlcrin mnğlübiyctile netice • Uncn gollerini yapt·tar. Vaziyet~-~ ve Rommel kuvvetlerini kısmen ·nm bUyU'k Okyanusta ıınrbl mı sulhu Lon<lra, 30 (A..A.) - Moslrova• 
lencll. İngUlzlerln lehine döıııdUğil blr sı · muh!lS8.Ml etmeğe muva!falt ola.n S mu tercih edeceğini ınero.ld:ı bekle dan blld.ir'ldiğine göre, Tagartrog 

lKINct DEVRE nda Ha.rbokulu kalecisi bior hf4tA inci lııgiliz ordusu muharebenin llk mektcdlr. Gazeteler vo?.ıyetc cı· • ge. ~tlkametinde dağm•k bir ıııek'lde 
İk'nci devreye HarblyeWer yine yaptı, bundan l8tifnde eden J~ • k~sm.nı kn1.anm.ışt.xr. Bu o;<iu ş.lm.. len haberlere ilk aayfalıırrnı ta.hale et :-icat eden Almn.nl:ı.r Sovyet ltuv • 

bllyUk bir hızla başladılar, Fa.kat Uzler ~ inci gollcrin.I de yapt lıır j di bU!Uk muharebeye yen den ba.~ mektetllrlor. Blrmanya yolu Uzertne vetlcrf tarafmdan tnkJp edilmek • 
ikind devrenin 12 ncl dakfka.ıım. ve blııı.z sonra maç 5-2 misafl Iamn~a hnz:rlıınma.!•tndır. yapılan akm vo Japonıo.rm h!ddoUe tedir. Almanlar harp aahasmda 5 
da fngiliz solııçiğı,.Jtcmil santrfo • • . :.r ı Birkaç gnıp halinde blrihlrlndcn Japonyaya döndUkJerlrıo dair Yerilen btn ölU ve çok mıkttı.rdıı vanaim 
rıına pws v-..:..ı..:an top ccz.a .. ı • ...ı...ı ta.kim;Jll ge.Ublyetl ıle netic:lcndl. aJ·n dUıı·-n Rommel ordusu. cep • .. . 1 b htrakmtŞlardır. Bu ""'n'metler.•lwı. 

""~n•- lıf<"ti""' lıı :Uz t.aJt G •-ı un 1'U' er UyUK ~.klnrlıı dercodll • b-· " 
~ind~ b r Harbiyel!nin koluna değ. g mu aw ruıaray ve Fe. hanceiz kalmak tehlikesi karş~m mektedtr. nl Sovyetler tar4Cından eayılmak. 
dl, Hakem bunwı laerine Ha:rtıoku nel'bahçe ile de birer mn.ç ;:ı.-apacalr. · dadır. • Diğer cihetten aynn:ııı.ıı GUette hl tııdır. 
lu takımı ale)1ıfne pen&ltt eczam tır. f3imdi muhnrebenln iklnc1 sa.fhr.. tııbcn yaz:J,ğı blr nıclttubdn Ruzvc?t Lonılra, 29 (A.A.) - Moel:o\•tt. 
Verdi. İni lWer bu pen&lll)'l golla 5! bru.;J.ıı.m:ı.h.i:adır. İngiliz tıı.nkları dığer mlllctıcre Amorlka.lılarıu t.6oa. da ""l1>!Şmalar bUtlln ıf ddt"tlyte de 
Gevirerek 1-1 beni.bere ..... -'-·e•- ve pivn.desi, cenubi Afrikalıların ~&rn ediYor. 49 Almftn tUmenf.nın ·-::1 .,.. vtiu kal'\1ı mukavemet a!ya.eetlnde bir 
girdiler. • • ı • t k ve Yeni Zelruvlnlılann zn+lı oto • tazyiltJ hllı\ tehl~eUdir, Atman 

1 n O 1 Z 8 m 1 ıc11ml§ bulu:ıdukl.ınnı bildirmekte • 1 '-
lnrlliz mıntrtoru bernberl!k ea. v mobillcri, Hind k·talıırı l!omellu \'o o"'olam&k ve Klln'I ele geçirdık· 

yrsmdnn 4 dakika ııonra Aahsl b:r kumandaaındn bulunan Alman Af· d!r. 'erlnJ bllillr;yorlar. ıtu1l3r Stalinf'. 
,. Bu mektup bazı klmaeler1n f~·'n°' 

hl!cl!Jll ynotı ve çeoktiği eeape bir r"ka kuvvetlerinin 00.ld:e 1 ile mi!. ~rsk, Volokolamslır, KlJ.n yakmlp. 
vertıen karar bakkmdA Japonla.- t.a da 

§Ut Bedrinin omll%W1a t".ArnA.7'ak ı b 
1 

ca1c1e ctmektedJrler. Tobnıkun rm §iddetll Çl\rpt~ar olduğu .. ,._.,_. s tan a ra:mdan yapılan mllz&kerclor esna • k kaleye girdi. ı u cenub''d ~d:slnJeki gctilij bölge - :ıu abul c.Jiyorta.r. 
lngtlizle:in kısa bir za.,..."lda gu. leı .le harc'.ctli milS(ldemclcr '\."U • sında ne,redllmesf ı~ın yazılmqt:rr. K:ıımda Sivutopo'a hücum için 

lip me'V'k.line geçmesi Hıu ~·clile • kua gelmektedrl. Ruzvelt mektubundıı. ~ylc demeık- Alrna'llarm bUyUk kuv\'etlcr -top • 
rin mnncviyn.tı Uttt'indc hiçbir te • ltalyanla.nn Arieta ttlr.ıenlnin tedtr: !ad klan haber alrnmıştır. ' 

l 
ı Vcrllecek k&ra.r~ar hakkmdıı gö 

sır ynpmn.d·. Bil~ls genç Harb!ye- g e 1 yor bnkiyelerl A imanlara iltihak et - lngı'lte- Sen. t Domı"nikı"n . 
liler daha enerjr~ bir oyun çıkar • m"şUr.P.-or.ımel ordusunun dağınık r1lıJ ihtillflan mevcut oıJu~ k&D&&a ""' 
mıyn ba§ladılar. .gnıphn, tnnklar"l\m yansı ne ~lli unı verebllceok beyana( ecnebi mem. bütün şeker istihlfllltını 

lk ncı devrenin 22 ncl dakika.s·n ve esir ola.rak birkaç yüz kişi kay leketıerde hiç lt11U8C taratından mil aldı ' 
d:ı ~ifizlt'l' fXlğdan bi:r hllc:um yap Ankma, 30 ( A.A.) - 4 betm:,,ıerdir. RomeUn pl!nı. Yt>ni telimiz anwnda tıktt birliği olmadığı NeV)'Ol'k ao (A.A.) - lnciJterenm 
tıln _1_ ., ııı-d 11 -.Jt. virmJ. §eklinde tcfalr ed•lmemelidl.r. Ame ""--ı n-.-•-tklD ı ~ - - -•·• '""tn-r. Top santrfora geçti. Santrfor ma,.. yapm~ üzere -hrimi ,,e w• a 1 ezın tı..r·,,,n.snu ~-c ~-.., • ~· ~ ı• OC49a .....,... uu ..... 

7 ~ 1 1 T bnm lçln do ittik rikadıı siyaaetımlz hakkında blrlbh1- k t.wı-JAtm. aldıfl mllthfş bir §llt çekti. Bedri ha.ri • ze gelmit olan lngiliz muh- on an ° un e gru • no u"""•va.ıı ba- '-· naaUer . . .... edU ,. er atın 967 • 
kuldde bir ,,..._.ft_ ,, ... ~ ...... ı.. --ı-.:ı • • l k · ten sonr:ı muhnsıı.r&.)11 yeniden te • 1 -

1 
- - ......... ı ·-:"Uektedtr. 

yüz bir gol;;;;;;-ıJold-:-...... S uJ".Ue telıtı, ıe ece hafta Fener. , sis etmekti. Fnltat ağır ve ha.f1f mekte ıse de bunlann prensip tıırkl&n Bu lırtıbsalltm f00.000 o. 600.000 

30 U.!lcu dakika.da lııgilizler ilçlln bahçe ve Galata.sarayla son 
1 

anklamnmn sUratle birl~erok değil derece terkl&n olduğuna ot. t:cxı arumda otaeatı t.ahrııln edllme'k. 
cü gollcrlni de ynpt·ınr ve 3-t maçlaQnı yaptıktan &e>nra ı )-aklaşan Almanlara hUc~ etmr- denbert kani l.Llunm&ktaym:ı. tedlr. Depoda duracak olan bu oeke. 
ı:alip v~ ete geÇUler. Bu gol bugün hasıl olan itilaf üze- leri Myemnde bu pl!Ln, muvaffak rh ıtbra.sı tçln teablt. edllu uka~ 
Hnt-bi''"'l"len' y n'... h ı--.:ı~ • b · ti · · d . • olamamıştır. Almnnlarm geriôe bı fiyat i'<t .. "uk oenWr. NUıal nv..t 
ve t1ı3:liı: knlcs~ ~a a:ı~~ n ne, u zıy~e erı ıa e ıçm rakt:ıkları ihtiyatlar, zırhtı otomc. Deniz gedikli ıubayları l8e KQbe.ntn ıtH2 tek•r tı.t'haa1ltı~~ 
h t hlI! il bl '·"d ok lstanbula gıdecek, ve 13 biller:mtr.in taarruzu nctlecsindc satm &tmmus IAA• V·-'~~--da A • 
,.

3
a bc ..... ıa<dC'ı!n ... r t:e~ e Y lama • ilkki'ı.nun cumarteıi Gala•-.1....ı-ale-, den~e don-, ahlmr.ılanlır:. Deniz gedikli mıbo.ylarmın fc,._ ...... -:r•· .. -·· 

!:> "'4 ... ,_ 9'"' ı;nı • kal!de tahs'.ee.tlanru oıtul lira u. ıncrika " Ko,eQfiıa ne oereya.ıı •ııen 
Bu hllcumlarda.n b~e eolaçtk sarayla, 14 ilkki.nun pazar Diğer cibetten Rommel ]Qtala • t.ıran kanun I!yi.h.asmın ıkinct mu. mtızakerelerlıı 90nuııda t.blt edile • 

Muz:U'fcr, bütlln İngiliz müdafilc- aünü Fenerbahçe ile revanı nıın külli krsm~ geı:eceği yol za.kereflinin l...mln yo.ptlacn.ğı hak cekUT', ..a-• 1 d da knpatrl~tır. Şımdl Alman kuv "'"0
" -

nw geçerek kaleye yaldaştı. lng'. maç arını yaparak ora an vetlerl yavnı.s yavaş §imale doğru k:lıda'ld haber yruıi~. Llylhanm ---.ö----
liz kıı.Jccl:i <SnUnde hiçbir ınUdaü M11ıra hareket edecektir. !tilmelrtedlr. Bu mOddct zatfmda ö.ir!ncı mllzaker~ cıuna gürıU yr. Fransız deniz .e hava ilsleri 
nın kıılm!l.dığmı g6ren Wua.fterln Yenl ZeIAndaltlarm yardmıı ne To'!J prlmı~t7• İkinci m\b:a:kere ~ tun mihvere verilmiyor! 
ilzerine çtktı. Muzaffer ba vaziyet ruk gsmb:onundakl krtalarla bun .. geçmeden olamaz. Çar§anb:ı top • vt;,1, w (AA> - J"ran..... 1ım.au 
le topu derhal durd,,_..~ f - '--t 1 lF.ntlsında n1Umeretıl bclclenebl .. 

""'-. aan. Lik maçlarmın birinci nrm ya.nmda bulunan Polonyalı • lir. ı\t'r'lkıı.ST-~ııtcı han ve denla 03Jerı. 
tng'.iliz kaledııi fkincl ı!t8lc ~ • lar, Tobrulrun et.l'afmda dll5nınn n!.Jl mJ;ı,ver daYtctıerl.ııe terkodllece 
nin d:§ma çJkt:ğı için topu elle tu. devre5İ bi'ı.1i mevzllcrl:rıdo ::.çılan gedlğl genJş c dair Amertkada.n verilen haber. 
lamıyordu. Muzaffer eo#'Jkbnlıl• JctmI,lcn:Ur. B-.ı gediğin gcnl~Uği rr, bu temizleme ha.reketleı'inl §eV'k lor r3Sm' V!§l ın ....... '"'n,,e açma ,. .... 
ğuu kaybetmeden İngiliz ka.leclei: Şehrim.l.z:ılc ya.ptlan llk maçlnrr [bndi e-~ ldlomc-t:re}i bulmU{}tul:'. ..,-c lley-ccn.:ıla yupnıaktadırla?', rak vıırcı .. - '"nlmakt&irı'. A·-n ma 
ı:ı1 de geçti ve topa ağlan. taktı. nm bu h3f'Wti son mUsabeJtalll?'l Bu kuvvetler bu esnada Tobn\k Mrsrr h:ıdu~ıuııb cenubi Atrilm• '""filde, ıoô ka.d&r Frr -:: tayyares' • 

Vo.zlyct 3--2 olmlıttu. Baıblyo. yap:ldı, FenC'?' ~de. Galatu.a. ~bcrlnin 03rkmdtı!d sa.h!li !tal.. lılarm ztr!ılt oton:obUleri ile Hini.'. nln A.trlkada c ··-:ind~ har .. ketle ı·. 
lller ~ lçla bOyOk bir gsy ray İsto.nbu~oru :~ mı:ı.ğltıp yanludatı tcmizlcme'!ttedirler, Al • lilcı Alrı-..a.n1nrın bir ~:l.~ır::..-na ha.r,·. mdald t "121 kun~Uor.... n••··aıc 
ret!n leıl'fed:Qıorlardl. etti. Fener d~ mltil:>lni 9-0 .gibi tt ay mUddetle ltalya.nl:ır:n kcrıd'- ı:et i \üpnı!ll: Cı~rc o:ırara. toptan • ettıt·•·· :ne' dair Am,·1' · "-!an ver!1en 

al'll't' 111 lc;IDcıll llOUerin!. ııç•i< farına. m..ı~liır etti. Jertnl cından bc:ıımbaroıman etfü: • 'r~:l;h-.r. 1:· ~ :! '.l"I tcn:iwleın':!'~dc tnC':'• ' h:.t'ber tlc ltattretıt t~kzip cdUn~kto • 
taptJba ._. 4W.l ,._ '-Ot • 111111111 ~ prnimD ~ • '1tldlirler, dir. 

1 
{ Pe en 

Görjng;e 
görüşecek 

Loııdra, 30 ( A.A.J - B.B.0: 
Pari.::te ?>ir lolmn tada natııYsl1 

\ld 2 Alman askerinin öJOml\nt 
'!l''>en ~!an bomba hi'tdiS('Si nze.. 
~ine diln qeee Parisin Montme.t-
1"\: mah nesinde tııııklan söndlit'· 
r.e emri verilmiırtir. ftalvan 'j 
;a:ısı bombanın ln::dliz ve Dö GO 
r,araftarlannm işi oldui?unu ~ 
Pet~n ite Görin<? ar11sındqkj );" 
"ilşmeden evvel nıfinnseb<'tlcf' 
cozm~k için yapıldığ'ını bildir 
mlştir. 

Roslof nas ı aımdı 
... tsMttartlfl 1 llld ..:ı, ııadl' 

!Un Mareşal Time9CJlkoya ve ce · 
lUp cepheei kumandanı Generıı1 

.. erevic:enkoya b'rer mesıtJ aöndl" 
•re!t Roetofun kurtulduğum~ bil 
iirmiştir. 

StnlJn :mesajda ıllyle demekU ' 
i!r: • 
DUşmana kal"Şl knzand ğmrz ~ 

~o:rtoru t~iat Alman mUstevUle · 
i!ıdan kurt.aran muza!feı yeıttll 
'obyı sizi tebr!k ederim. Şanlı So4 
ret 'baynığmıızı Roııtora d'ken Gt1 
ncral Hvotonof ve Remizof kıl ' 
mandrsmda.kl 9 uncu ve 56 ncı or • 
dularm kahraman lutalannı seJ!.oı\• 
lanm. 

Ö'Z tür/tçe 
ltonuşatım 

Okurianm."Za ha.her vermediV• 
"Ulua., ve ''Anadolu Aj..,-.. 
yazı iolerlndc çal ~l&r bi~ 
zamandanberl buluşup dllln>

1 

düzeltmek lçln bir tnJuro kararır " 
ra vanroruz. Gerek Ajans bUI ' 
tenlerinde, gerek "Ulus" un >"""_ 
larmdıı bir hayli 63.dcl~:ne fC 
Türkçclo,sme \'ardır. Fakn.t ~111~ 
haMa te~h gece ~ıqmal~ 
bi.rt&kım ihmaller olmııJctadıf• 
"DU Köşem z,. de de en çolc Jr.tO' 
dim.lzl uvarmaf!ıı çal şıyoruz. 

MeselA dlln, hem de bir >"' 
afusı ba~:ğı olarak, "kabl'.' ıP" 
r.iz·• terkib! kaı:mış: bir Aj~ 
bUltenitıde de ''bidayette" ~ 
akla bile naısıl geldlffnc ı:ııŞ "' 
but kellıueler kullanrlmrR, :tkl cJıı 
6Indan da 1'Ulll.$

11 
okurlnnr.a. f1 ' 

k!yct edJyorum. 

* Her TU.rk ne grameref, ne il"' 
lfıpçu, ne de la8hlhç.i ola.bU:r. t~ 
kat ağzı aöz, eli kalem tu1an ~!, 
Türk dil dAvaaına en qağı şu P"' 

illette buluna.bilir: mlna bo_!.l!.: 
Dıad 1tı;a, ya.hancı tasr:tlerl T''v• 
~eştirmek: "VekAlet,. <!enıel1'~ 
''Vek!lllk,, demek! TUrltçe~ 1 
her gUn kullandığımı. y~"', 
llellmelcrden vaz get;mek: ":S öt 
yette,, dememek "b~çtl-' 
demek! 

• 
•'Terimler Cep mhVU%0,, sıttJI 

rastgele bk' aayfasmdan bJ.r rııı~ 
kay ese daha: [ E3'tller] 1) 'flfıı;>: 
ta.zam mllteha.vvil hare!:et, " 
Neeçi munzam, 3) Hııddel ııı11; 
ısavvirel mUeekk le, 4) ıı.cfd:) 
mu..t1avvirei ulA, 5) MfisU, S) 
Mwrt&hlye, 7) MU1'tillkadCJ11, ıı 
?tlU')lUlyed. [Ycn"ler] 1) D~ ur• 
deği~en hareket. 2) Katı~ ,. 
ku, 3) Ptnzma. 4) Protorı~~~ 
~) Götür n 6) fürc~ıı 7> A '

1
" " 

tanı~. 8) Eltnrc""~ - rıtT C 
U! $ (.'~r1 B~~ 

DÜZELTME - DUnkU Dll fC\, 
~emizde'ld "rtltbci mnhs\İ..'11l 
"rlltbei mubassam" oltl('e:ktJ. 
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Keadlsl ı dal 
başıadam saa•ış 

Sert darbelere .taham nüz 
yoksa dünyada ·da yeriniz yoktur 

lıte me mttValla'k olup olmıyacağı. 
nızı alllatllCCfk bir ölc.i:• Felaketlerle mağ 
lti6öellcri nasıl anlıJIOTB".ınuı:? Ba mali 
kendi hniinize soraT•anız alacağınız ce 
vap ıüe neticeyi bildirir. 

lenclirir mi, :ayıllafcr mı? 
Mıırxıllaki~ik .izi kırıyor6a, Jm41. • 

vetli bir """'fla b{lf41ağc yuvaricuursı -
nız. BaTi yumrııak1 p:ımır.l~lan biT dünya. 
ela ycqaaaYJuıız! Sert darbelere taham 
müliinih )10ltaa, bu dünyada ~riniı: 
yoktur. 

Gece yarısı işinden çıkıp 
bir kadının evine dönen 

peşine takılan sarhoş 

ICadın teklifini kaUul etmeyince, 
o:ç:ı~ını çekip göğsüne sapa nış f .. 
b ' 

\ıı nltn.panmdald fabrikalardan bl bu kadın yanmıdan atırttınerek g~ 
~ 1;3~ Zehra admda bir ti. geçerken: 

i lb.:._e:--veU.i gUn, fabrlkııda ge • - Delikanlı bu gece bera.ber ka 
;~j ynpml§; saat 11 de evi- lalıın! dem!fti. 

~ 0llanmıRtır a -Ch • • Al trmad m, bunun tızerine Jna • 
~ta ş şhanc kara.kolu yoku • dı, barıa olur ohnu kqftlrler sa • 
l' otlll"JlU\ktadır. Gazi kl3prUsU· vumınğa basladı. • 
\.Yan olarnk geÇ?Diş ve Uµn c.. • 
tiden ookağa sapacağ: sırada I:.'vvehl başmu beUlya 80k:ma.k b 

t... lıklardıuı beliren blrls.i ile kar tcme<Um. 
e11''itır. - Geç kadın. geç, Var kendlne 
Q. meçhul adam·n. kendisini ba~a b.r erkek ara? diye k~ndisi
~'Yccek cerecede sarhoş oldu· nl b:ı~mıdan savmak IBtedlm. lA • 
~~ya tut~ılm~ blr kayık kin, sözlerime luı.rşı o kndar kötli 
~ tarata yalpa vurmasından .kllfUrlore b~l&dr. kl dayanama • 

~ıhlıUjtrr. citm. &rkcsmdan koşmağa baA;ıla • 
~ra blrdenbiTe karştlaşt1ğı dun. 
, lıoştan korkmuş ve yan ta • - Ama. elinde bıçü vanntt. 
doğru ka.çınnro.k yoluna de • - Belki de. hatırlamıyorum, a. 
etmek ietcmlştir. Faknt meç • ına, o k·zgınlrkla ÇC'kml3 olabUirlm 
'~·ı bir sıçnıyışta öntlnc gee.. Ha ... 'Nt! ~iyordum, tam kendjsj. 
~ olundıı n ynknlryaralr yayık ne ye-t.şeccgım sırada bekçiler ye-
1)1\~nyln: tıstf. beni yalcalad·Iar. 
~ ~ere:ıe? diye eormu,tur. Zehra, MustaCannı hem suçlu 

l'a, lrekelemi~ ve: hem gU9ltl, kavUnı:e, 
0

bu yolda ~Y: 
Sanı. ne! diye bağ-nnrşt11'. ledlğl ııözlerle tendtmıden geçm.Jc. 

~ hana :ını ~ T Bu saatte 10 • ti: 
dol.aşan bir kadru tç'n bana Yal trtf trvo di llty va--. H-.:1: L..-1.atım dil• - an, ra a • r, 'ye b .. 

l"\iu -.u u.... y S'trdı. Ben lo güç aa.hibi, evli bir 
t de, ben: evine gfttUr. kodınmı. alnnnm ela Uc gall§ıp eıt. 
Anıan · yarahbf ! k k ğ ftadf had! simdi pis nüı nu- ıne pnraım ~1 anyonun. E er, 

dediği gib1 bır kadm olıaydım, ne 
h.. yapma. Biz bunlan yut • uiye çat~trnı. 
~~ ~u gece ae.n bCiWristn, ben 
l:llhı O kada.r odk aartıottu kJ, akja.m 
~l'\:·~vll ve Dil de çocuk sah'• yaptıklarından utann.ra.k böyle ya. 
~111nrna.ııtadır. Fakat geccn\n lanlar Mvurııyor.! 
~lııde \•c tenha bir yolda, gel Hakikaten, Mustafa, )'akalandJıo 
~tJ bu earho~ ntıl&t. ğı zaman verdiği ifade5indc de Zeb 

l'a sertlik e kurtu'amryaca • .-anın aulattığı glbi sôyltlyordu. 
!Qıla • ı taU b ğl HakiJn kendis.ne bu Jtade&lnl cııku. 
1ıı e~~a. ış ·ya :ı ' a • yarak ne diyeceğini sordu. Musta.' 

lta·d:§im. ben namuslu bil' fa: 
ti • Ş md.I ışten ç1ktnn Evi • - O zaman kendimde deftldim. 
ıı~':vo um Beni rahat b·rak. Aklım b~ımdn değildi Ne eliyle • 
t llluslıı bl· kıdmım. Snr.rs .. ci.iğ n:i bllmi.yorum.. şaı:ıcükl Uadem 
~> d· re~il. kepu:e oluruz. doğrudur, dedı. 
~ hıvarr:ıaı?s ba~1amıştrr. Bunda?t ııonra bekçiler, §ahit o 

bıtt earhoç, bunlar& nldırma !arak dinlendiler. ve onlar da iade. 
~t sokak kndmmınfnzln para ce, Musta.fa elinde bıçakla Zelıı,L • 
"'-a&: ic:ln çevirdiği dnl:were • nm peşinden k~tkcn g8rdilkleri. 
""'la.ro.ıt. ni, vakaum evvelini bilmic1dlklerlnı 
btdı11:.)1l, biz bunlara tokuz. söylediler. 
~\"lı! diye zorla Zebranın ko.. Fnkat mahkeme, Ztbtaıını nH 

tını ve: olmaaıru ve il gUç sahibi bulunıne. 
QLf.a.dcm. kl sen beni evine gı'-- srnı nazara alarak, MU8tafanı:a tnJl. 
~~orsun, ~ neni odama g<> dafnasuu vetld görmedi ve kendi. 
,~. diye kadını sUrC.klemb·e ı>f nı dtırhal tevkif etU. 
~ !Itır. • Dunı~a suçlu hakkmda karar 

lama sardığım gÖ?'en işçi \'erilmcJE Uıere yanna bir'8ltıl.ımt 
ı:tgane kurtuluşu kac;mak . 1>ulnnma.ktedır. 

1 tıe \te bir eliyle aarhoşu ke- ADLİYE MUHUlRt 
~ lerek karmnğa başla.mıeur. 
~ ırı,c;buJ mOtecaviı kadmm 
~·l\~etlnı vaktinde farl:etmie 
~. ~ ad'ln sonra ktndisinl yn. 
~. cebir.den dt" kama.nu 8J

'6V8Unt" da\'am11: 
~ r3.~" bak. df'm~. artık ~'e • 
t~':....•.irndl benimle g"liyor mu. 

"lll\•or musun? 
~ sen:n zannettiğin klldm. 
ı:lefülim. ~çblr yere gele -

~tk' l l ~ '''i öy eyse. a ..• 
~' b6yle d·yerek l:amayı ho. 
~t •clJrrıııe. tam eaplıyacnğı sı. 

ı bt~rn korkusundan can hav • 
~1 .,ır:nağa ve tekmr knçnıa. 

\ltn''tt:r. 
-~ :t'~t Zebl"8DID sesini i.c;fter. 

b· ckri koızııRmufl ve 6tırhosu 
~~ ça.a kadın:n artuuımdan 

Ya.kalaml(!lardır. 

~ 
~~flı Muştala old~ığu aıılnşı 
· ~ccaviz bııkkmdıı tutular 
~'\ı "'tıhut ~antı ile .:tın snb:ıl
~ tUrır.Umeşbut mabkcmeısj. 
~ 't!hrnj~tir. 
) 'ı!i~Ylu. kaim enseli esme .. 

!'\ • 
:ı-t~ıu <la 8:5 ~·a.-,lsrmdıı. s'yah 
\~ dolnunca bfr ka:hnd 
•ı.1: tonra 'Ti" •'t,,me-dt' sorgu 
b tt s•ı<:l•J ,.,...,.,miyle 8\'l! 
"I . .. •t r ;ı .. _..,., .. ~ ., ........ -~ 

· · ·ı m u · etmiyor 
~ 
ı,~. jı ·ordu. uir!:aı; kad:h 

1
'" e\'lme dönUyordum, ki 

. 
- Taliin varmış, Nüzhet! de 

dı. Re1sımiz de !>ur~daymış. He. 
men kayıt muamelecsi yapılır. 
Sen de arkadaşlar ara~mda yer 
nımıe oh;nun! 

Kapıvı vurmadan içeriye ~r
diler ~llm ~rdiler. 

Reis. Nilzhetin eellm verfein. 
den acemi olduihlnu anlamış o. 
adk ki tth~r'ne ırtıterek: 

- ı<azan~ mı~ 
Dıve sordu Bu "k:ı,.r.nc,, keli 

mesi onlar araınnda bir parola 
olsa ~erek 

Rehber bafif<'e ba!RmJ ~alladı. 
Nfü:hd ilerledi Ve elini u. 

ıattı . F'nkııt. rcf!° mukabelede 
nlunmnd: . 

'f'-:l-•t bird~nblre şn,uın.dJ. 
"?. !' 
- A~·e e etme,·in! d~di hele 

bir kere kayrt muamt>le!i yapıl. 
mn .. Biz"m malımız. bizim arka· 
da~mıız olunuz.. Ondan sonm 

Maoallakf.yetsi.zJik sizdf:, i~inz.de ne 
Jibi hitler me.ydMa getirir, şizi kuvvet .• 

EL 
·s 

ER 
Ellerin görü.nüşü insanın ah
/O.kını meydana kogarn: ı I 
~ 

• 

Elle~in teravetini muhafaza .için gündüzler
1 

e.diven takanlar vardır 

ımıerın ı:asemtt tle me§SUl olaııı:k 
yeni yenı ehemmiyet kesbctınlgtlr. 

Va"tlle ellerlD beyu ve temiz olma • 
ama büyük eMıDaılyet verUlr, tokat 
tırnatuı pembellğ'.nlıı cuıd surette 
mubata.. ayıp g&11111rdil. Yalnız: 

utı.Uer nrnlk ıruııarurlardL Şimdi 

ı.e pembeye tınıaklanıu boystantar 
badata olduSU (ibl Kambaç kndmlıı. 

rmd&D Gmek &tarak tırn&k:an mor, 
kan kumizı. altın. gUnı~ renklerin® 

boYJYanl&r ",bu reııgı parmakların 
ucww. da ellrenler vardır. 

Tablt parmal:la.mu böyle boyıyaııo.. 
ıar parm&kl&rmı blçblr lfte kulan • 
mıyan kadınlardır. ÇUnkU bu :ıxıyalar 

enell gayet usun "' Slw'rl tırnaklara 
9UrQJeblllr. Saııtye,n en kUçUk toz, 

matbu lt&tıdm cllıll temam snrwe.n 
vernik 02ıar1nde leke blrakır. 

Pembe tınıak modaamı Amerfka
d&D A.vrupsya tik deta olarak Me. • 
ciam MU retU'miftir. Madam Mil da· 
!ma eldiven kull.anmız der. 

Kan.aaUmtzoe b4r kadın t.ını&kla 
nna ctız:t vernik allrmek.Je lkt.l.fa et. 
• bile eldiven giymelidir. Elin be • 

ya.s. arif " lbUmamla bakılaıt§ bir 
el tı.llAde ıörUnaıosl tçln oldlveıı gi 
ytLmJ p.rt.tıt. Evde okurken yeya 
uzanıp dlıüen\rken, tı görti~ken, b&hıa 

çede geEerken, tıatt& mı.aa.:trlcrtnlıe 
çay ı.ıuam ederken dalma ellertnl.z eı. 

dlftnll olswl. Aaıertkatta eldiven be 
men ber ıamaıı takıllr. 

s 
Şuruı b&tırda bulunmabdtr ki blr 
k&dınm Y8fı ytlzUndea ziyade elle • 
r1Dden bl!W olur. Şu balJe ellercı oe 
kadar lhtlz?l&ID .wu.e &&dır. Elle.r çe-

vlk ve ç&IAk oımalıdır. Buntlll h;in 
aab.'ıbl n idman yapılır, UsulU.ııoe )'a 

prtnua blrkaç ldm~ ellere ytrml :ra 
11ı.ndnki ça.!Akllkl~rtnl vutr. 

ŞaJrlcrden Fcml.na eUer için dlyor 
kl:" 

'"İnsan görQ§tQğü kimsenin ene • 
lA ellerini muayene " tetkik etmen, 
bOyleae dost oıup olmamak baldand& 
blr fikir peyda cdebUlr. Çu.ııktı elin 

şeltU rubun hallerini tamamen mey. 
dana kor. 

Cok uzun eller ga;yet c&Zipttr. Jı4a 
amatih ablAkla zaM'ı lf&de ederler. 
Eg>u parmaklarm ucu ıdvrt olunıa o 

\"akit bllekll.rhğa delAlet eder. , •Kıaa. 
elle:- kabalığa delAlet eder. Dört kö • 
~ parmaklı oı:ı.nlar da hayvant bl.9-

ler galiptir. Zayıf cllıler attetmnler, 
smniz elliler kendini a1ever ldm8eler 
dir. Ellerl sa:kar olanlar da eklleriya 
kalpleri g3yet lyt olanlar.:IJr. 

Bl.r ka.ç aen.e evvel art.ıatıerlnld gibl 
boyanmıo kar gtbl eller boyalt tır • 

nakla.r mtLkbuldU. Şi!ndl ı.M el~ 

gUn~te yanma.ısı, açık bava ile te 
mas etmeıu isteniliyor. Moda aynı 

zamanda tırna.kıamı ınamkUr 'ya.p!l • 

masını da tAz:ım .•dddettlğtııden çok • 
kll:laelenıe k&rarmfl taknt manikUTlO 

. eller vardır. • 

Tırnakların lllzumwıdan fazla bo • 
yanmam maruı.ıııı:dır. 

Ellere ve tırnaklara lhUma.ml& balt 
mak lçln en lyl U.IUl rudur: Trrnak. 
lar tırçaıanmakaızın çok sabunlu b'ır 

suya sokularak uzun müddet bırakıı. 
rnahllır. Sonra Uatlerine vazellrn •il-

Yazan: ISKENDER F. SERTELLl 

elinizi ınkanm. 
Bereket versin kf, kaVJt mu

aıncleai uzun sürmedi .. Bu işi 
reis w<:a.buk bitirdi ve NUrJıe
tin önGnde durdu: 

- bmtniz. arkadaşlarımızın 
isminin yanına kaydedilinceyc 
kadar btr.e ya.bancıydınız. Fakat 
şimdi kardeşimiz oldunuz .• Veri
niz elinizi sıkayım. 

Reis elini sıktıktan l!90nra N~ 
.,bete ~er gösterdi. 

Delikanlı göeterllen yere otur. 
du. 

- Şinasi . bu, reisin adıdır • 
NUzhete derin bir hayı'anlrkla. 
bakarak soruyor: 

- Evli misiniz? 
...: Havır 
- Tav~i):~ ederim: Chız •·n~ı

na gelmeden evlenm~yıniz! 
- Bana kaltn;a bu, yaştan zi

yade bir istikbal ıne...c:elesidir, 
- Çok cloğnı. Fakat. bir 

genç. cemiy~t ic:inde ancak otuz 
yaşından sonra t'Jtuiıabilir de. 

Bay Şinasi bundan sonra: 
- Klü:bümUzUn disiplinlerine 

gec;elim •• 
Dedi-. Eline bir küçük defter 

aldı.. Sayfalanru kanştıfe.rak 
(yeni kardeş) e okuyor: 

- Aramıza giren arkada.9. 
her. şeyden önce şu maddelere 
riayet edecektir. Dikkat ediniz. 

- Müsaade edinir. de not &la. 
ynn. Belki unuturum. 

- Hayır .. Bunlar sizin kafanı. 
zın icinde kalacak Not almak 
teiı!ikeli bir iştir. Ufak bir dik. 
katle bunları beıtivebilirslniz: 

1l d~nda qördUğünCiz her 
· bo?rti r arkad~a hürmet edecek 

&in;z 
2l Bir bobstil arka§. her. 

hnngi Mr yerde hakaret \'e •a te. 
cavüıe manız kahrsa. ona yar . 
dım etmek yazifönimir. (Bu ha~ 

rtUcrek tildlfl veyn kab"Jktan b!r alet • J" etler yavq yuvn, 111Ur. EUer yerı. 
ne pUnce tınıak tlurlne tevaU au. 

reuıe bir tabru<ıı. RUbıı ve bir tabaka 
Elektro ellrWUr. O vnklt tn-ıı.&klo.r 

gayet pa.rlnk olur. Böylece vcrn!JtlD 
aa.rarl&nndan da kurtuJu.om111 olur. 
Tırnaklara b:ı.fl.t renkli verıllk .UrW. 
~al meuılA ak§am yemeklerinde g1ı. 
zeı gfüilneblUr. Çünt:n eiektrlk ve 

llmba zlya.sı buna aynca revnak v~ 
rtr, Kaamafih Mla vcnıik aUı1llmo • 
mcaı daha ziyade yanı ta'Vltyedlr. 

Ellore muaj yaptlmUI, tıa.ııu.eııa 

romatlzmoya iat!dadJ ol&ııl&rda GOk 

!&)'dalıdır, !na~ ktnd!ai de e.&lD ıe,. 

rUı &qkll&tma vtl.kıf oıurea bu nwı&jı 
yapabU1f. 

Buı ellere yllzlik yalıa§ınu. Biraz 
kalm ve kısa parmaklı eller bu ne
vickndlr. Bu takdirde en kI)"llleUl ,n. 
zlllc bir elin veya her Uü elin parmak. 
!arma ta.kılmakla lktita olunur. Ade-

di eok Te bUyUk yUzUkler lnce, U%UD 

"• ır.ayıt eJlere )'a~ır. B6yle ellerin 
gllaellc~ttriJmesl için no kadar ytlzllk 

takılırsa uyanı yoktur. OemlycUcrde 
ber ıeyden evvel mllcevherl~re bakı).. 
dıfı için bunlun ze .. ·k ile ta1unak ka , 
dar mUhlm teY yoktur. 

Ellerimizi kolJ.an.ııuzı n1Ucevherlc 
donatmaktan ziye.do dlklta.t edeceği • 

mlz ~Y ç:ı.ttık olmaları l!:ln tcııp edeıı 
idm.&ıııan yapmaktadır. Her ıı:ı.~ 

on dafa eller bilelt etrafındıı. döndO • 

rillmelldlr, Bôylcoc ı:.daloler kuvveUe.. 
Pir. 

.J<aretler arasında istihza. mahi. 
yetinQ.e olanlara ehemmiyet ver
mlyettk. omuz silkip gec:ooeksi-
niz!) • 

3) biribiriniı.c karşı yalan 
eöylemi~·ecelcsiniz. Fakat, hariç. 
te, bizden olmıyanlara karşı bu 
maddeye riayete mecburiyet yok
tur. 

4) Cemiyet denilen bu insan 
kalabalığı ara.ı;ından ancak işl. 
mize Y~rayabile~k olan genç
lerden bob5til olm~a istidadı 
olanlan kazanmağa. 1:ahşacnksr • 
ruz. • 

5) Bobstil olmak i~in, bir 
gencin karaRterine difiltat ede
ceksiniz. Ve ancnk ruhunda ka. 
lend~rl;ğc i tidadr olanları seçe
ceksiniz. 

6) Umumi y~rlcroc az konuı;a 
caksmaz.. Ve k::ı.rı~ılaşacat:m1z 
istihzalara kal1)ı tahammül gös. 
terme:t suretiyle bir bosUlin ha 
yatta ne kadar mütehnmmil ve 
hazımlı bir insan oldut;'1Inu _ en 
mUhlm vasıflarımızdan bi.ri ol 
mak Urerc - belirteceksiniz. 

Bay Şinasi kfü~Uk defterini 
kapayıp bir kadife torbanın i~ .. 
ne koydu \'e torb:ıyı duvara astı. 
Sonra Nüzhete dörıdO: 

- bt" azizim. hakiki ve samı 
m! bo')rtil olabfün:n için her 
şeyden önce bu ı::a1·tlara rinvct 
etmen, bunları a'- ı<'tl tntltk ey. 
lelnen gerektir. Bu maddclrrden 

SAYFA - ıı 

Dargınlık 
İki köylil, ~hirde biribirlcrine 

rasgeldi. Bôri sordu: 
- Bı1raya niqin :::eldin? Hno:. 

talık ichı mi? 
. - H:ıyır. Bit mektup gcti • 

dıın. • 
- Neden postaya vermedin 

de kendin cctirdin? 
- Köyiln postacısına da.rgı 

mm da ondan. Esldden süt ve 
yumurtayı benden nlırken şimdi 
başka~undan alı~er!ş yapzyor 
Ben de onunla f ş yapmaıruya ka: 
zancını nzaltmıyn karar verdim. 

Kendinden bilir 

Birisinden .b3{ısetdi yorlar: 
- Onun i§i ~nliba iYi J:itmi

yor ! Oebidclik olduğunu ar.it:. 
dım! 
. - Yaa ! Senden ödUnıt para. 
mı stedi? 

- Ha.Ytr; ben ondan borç txı.. 
ra istedim? 

30.11.1941 

18.03 Radyo d&Ds or 
keatnw, 18.40 l<iunl beyetı, 19.ôO 
Ajana, 19.~ Sol'beıt 10 dakika, 19 IS' 
Piyano ile cu parcalıın. 20.15 Ko. 
nuoma (?4 slckler koııU§Uyor), 20 ~o 
Mllzik: HilbteU.f makamlardan r,ınr 

kılar, 21.00 zı.r at ııaaU, 21.10 :MU
zJk: Karı§ık oarkı ve tllrknıer, 21 :S:S 
Ankara Sonbahar at yarı~lannrn ae. 
tfceterl, 2Ul5 Dana ıııllzliti, 22.3~ A.· 
ıaruı. 2U5 Anadolu Aja.mmın qm' 

uniai. 
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BELEDiYESi 
ŞEHiR 

TiYATROSU 
TEPEBAŞJ 

DmAl\l IUSMJJ\'DA 
ı.llmatız 16.80 cıa 
Ak~D'I ?tl.80 aa 

Merdivende Bir Işıl< 
• • • 

bUllW Oadd nde 

KOMEDi KISMINDA 
GUndllz 16,30 d& 

A.qam 20.30 aa: 

SAADET YUl' ASI 

Bayan berberi bir bayan 
arıyorum. Manikür, oncliile 
oe mizampli bilmeli. 

AclN9: Beyotlu Şlsh.ıwe J"Olmftı Lıı. 
llAplU'~ kar§ısmda öuıo bayan bertıert 
No. 11 Oevdet \'o.rol 

Şubeye davet 
TerU EıulılöınU Aa. Ş. slııdau 
Piyade Tegmım Mebmet Batıııettı.n 

Sl3, Sına 7 ıın. meı::ıuru Ahmet Fu&t 
oğlu Hafız ~urt 3M (8~12), He· 
aap memuru Şevki GUJman {17878), 
Sınıf 7 ın Memuru Haın oğlu Ah. 
Wkmet 807 {827-133). 

Bu aubaylann acele rubeJe mOTr.· 
c:naUnn UAn olunur. 

birini ihmal edersen. bobstll oıa. 
mazsm! 

Sonra birden yerinden kalka
rak rehbere hitnp etti: 

- Yeni arkadaşın bir foton .. 
rafını bUyük salonumuza asmayı 
unutma 1 H:ıftalık ve nylık top· 
J:ıntılarımız hakkında da kendi
sine malfımat ver. 
• NUz.het reise te.<"_ıekür ederek 

od:ıdan çıktı. 

Oniversitenln edebiyat fakUl. 
tesıne devam eden bu değertl 
genç o gündı.n itibaren Buharalı 
seyyahlar ~ibi uzun kollu ceke 
tiyle, Şarlovari papuçla; L:>rd 
Halifaks piposiyle taıu blr bob .... 
til olmuştu.. Yilriirken kolhrı 
ön pland::ı gidil or, cö~ iki 
b~klüm d"neCek kadar inhf.nr.h 
yürüyor ve saçlarını bu tipe ha 
bir §ekiMc tanıyor; yağ'mur, knı 
yağdığı halae bnşır.:ı hiç s:: ;n 
giymiyordu. Hele c,i;-mndr..ki pı 
posu dud~ının arasınd::ın hiç 
ek!cik olmuyordu. Piposuru n~ 
men hemen yirmi döit saatte il· , 
U~ kere tUttOrUyordu. 

Öyle ya .• Sabahtan gece yatın 
cıya kadar dudak arasmdan dUş 
meyen pipoya tUttin mü .daya 
ı:urdı? 

O dıı öteki arkada.şlan gibi 
pipoounu, üniversiteyo giderkeı 
vnn ce' ine· koynr ve o.ncalc dem. 
te a~ S"t"best kalırdı. 

(Veı·Tı~· • 



17 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

. . 

~ •rm=-=~ıl 
1. t<~ç~~~.~.A~~~~~ 

(Bu ırupoııa eıcıeaerclı. gönderOooea. 
ı-.: n.r.uoa ve tıı ~erm~ mınıar• tm Son 
Ualtlkada par:ı.sıı neşri!dllOOC!ttlı. C'V 
ıenme &ekUO ;-önderen oıruyucuıaıu 

.naııruz kalmak uz.ere &artb a4r"61url 

uJ blldlnOoJOl'I tAz.un.) 

Evden ancalı birkaç yaı· ı daha kuvve"-lcnmi§tİ. Bu ses l katille konuşmak sakin ve ne Eut•nm• teltlilleri 
da uzaklaştıkları anda tele maharetle değiştirilmişti, a- teli bir hayat için ideal sa • ,,. Ya§ 27, boy, 1,68 ldto 68 vocutt..a 
fonun çıngırağı çınladı: U · nu ba~ka bir yerde de itit - yılamaz. OU' aılza.ır oıınıya.n B;'kerıtgtnt yap • 

zun uzun dört acı çmiayı~ miştim. Fakat hafızam bun· ak yanm bir gülümseme mış, elektrik idaresinde ss ura maaş. 
Telefona koştum. Bir ses dan ilerisine gidemiyordu. ile cevap verdi: ıı bir bay 80 ya§lllda erkelt&z bU' aue 

• k 1 k d" k 1 o·· • .. k h • J' b' yanma iç gUveysl ı;trmek IBtemekı.e. s_es.m. e. aı-şı ı v~r ı; . or;cu I U§unur en c emm'l.yet ı ır _ O halde aenı" tesellı' e • 
d - b d h h-' 1 d dlr. Dul da olatılllr. llllekt.rlk. traııı.. 1 

ıç.~rıs~~dc t1anı ıpım ~r ses: I noktayı a a "tır a ım. decek bir havadiı vereyim. vay 1':lo.res1 Akaaray iepoşu No. 2650 • 
Dunku ses. Perışan hır ha[· I - Az daha unutuyordum. B' t I f d k t•l d orablm Kmaç • 21 · · · 1 d ıze e e on e en a ı e de, kehme1erı bıle unutt".lrn. Bu adam burada bu un u • .... . .. .. ~ Yaş 24, boy 17~ kilo~. U.ee tah 
Sonra kekeledim: ğunuzu biliyor herhalde. P o- ' gıldı. Bu, kara yozlu dostu • :!iıll ayda 70 lira kazançlı busus1 bir 

- Bir dakika bekleyiniz.. lise bir ~ey söylemememi de muz, sandık odasına sakla m" &SC!lod~ çaırşan tı..ı t>:ıy ya ı ue 
is.itmiyorum. tc:.vsiye etti. ı nan ada."Ilrlı. . . aıUtenasıp bır bay.:.nl.:ı ~ 1enmeıı ıs · ı 

B d b 1 temektedlr. U>2. A.tp) r<>mzlne ıounı. 
Telefon kıra bakan bir Jakın göz)erinden kıvıl • - unu ner en 1 ıyorsu- caat. • 22 • 

pencerenin yanındaydı. Te cımlar saçıldı. nuz? "'Yal} so, bOJ 179, kilo 11, u.ııe tah. 

lefonu sag elimle kttpadım - Üçümüzü köyde bera. • - Bu küçük meseleyi sen smı. ayda ıso Ura maar,ııı blr devlet 
ve öbür elimle cama · hıı:Iı ber görmüş olacak. 

1 
hallet Lola. O kadar güç de• memuru, Uzunca bOylu t>.-ıl:k etm<le 

hızlı vurdum . .! ak it itti, geri Bugün gördüğümüz insan· ğil. beyaz kara kaşu, ıuu-ı:ı. ör.Hl ıt.:ya 
d d k k ' - k 1 · · 1 · · h l sarııım mütenasip ~1lcutıu 1 -z eyn 1 

ile sabah, öğle ve akşam 
ilet yemekten sonra ~nde öe defa ııuntaı.am.aıı 

• dJ§ICriııJzl fı.rçala)'tD.11 

~ ... W' .. 0'8PW ..... ....,,, 

ral!E!·~------.-................ _. ...... ~ 
Meşbu~ S J N O E !l Saatlerinin 

1942 Modelleri Celmiıtir: 

En dakik, en ıağlam, en bat
sa~, en zarif, en -.ıçuz. 

Çelikten mamul ince modern saat. 
lcrlmlz az miktarda geldlğ1.ııdcn. ıııı 
eaaUen gonnek lçln muhterem mot
te:Uerlmizln mağazamıza bir keti' 
ufram&lanDr ha1.:1ateıı rica eaens. 

SiNGER 
ün ü ve öş e oogru oş • arın ısım er11nı atır amaya Çabuk an!adım. Telefon dul ıF-"S yaşıarında bir bııyıuıı:. .. ~., 

maya L°:şladı. Harkvay da çalı§tık, faka1. ... bu çabalayı • da iki ses bu;birinin aynı; - ıer.~·k ıstemcktcdır. FNogr-J.flıı lF.ş 
kosuyordu. tın f aydasızhgım çabuk an • d L . 'Ik l l f d h ıı.rav"lll) remz!.n<ı muracaat .. 23 ·ı •••••~ 

T. 1 f d l .. 1 ._,_ ı. evıı ı e e on an a· .... Y 27 bo ı ,,., kilo ..... 60 ura -------------------------c e on an ge en s~s soze ad.LK. be d d'lm' f T ı f J ... ag ' 1 ·""· u..r, 

başiamıtb· Harkvay: r war e ~ ıı_ ı. e ~ on a ırıall.§lı devlet memuru bır bay 20 llA 1\ 'I ı · v t " le"'. d 
- Dinleyı'niz. Sizinle ve - Bu, dedi, köyde oturan a.1.dıg_ı emrı yeı:ıne .. ge'1._·.ırm_.ek 27 yaı:mda Uk tahslUt, rnU:nkll.n mer ·~·a ıye e ~ a ın 01"" ! 

d k k tebe zayrt bir bayanla evlenmek iste- • 
ko:ilmzıa daha görülecek i· herhangi bir insan olabilir. •çın ıstasyo? an oş ·umuze mektcdır. (Katı:;, remzine murac.a. aım•ş u tGO ,, karaşlaklarıa teoav ..Jı4B' 
şim var, polisin b'.1 ite kanı• Jak tekrarladı: kadar gelmıye razı olmuştu. at. 24 11 

rr.asmı is".:emiyorum. Dikkat vet. Ben zaten bunun Fakat ölümü bu emri yerine ""Yaş ve tahıı!l orta. mQtdnastp vU.. kala rllmaıı ba ~ •• .,, a 
ediniz .. Kimseye bir ~ey de· köuden birisı.· oldu .. ;ı;.·na i•in 

1 

tam.getirm. e_sine bir man.ia. cutıu, 1ı11ııno bal satııbı, kara göz.ıu. ~ ~ 15 .. ~ l Ş b •·· t.••I .. t jlkl dikmcıue GO.m"· ..,_ llratıklarm darp 0 e piyar~ya ...... , n•'ktarda '"lilanlm&l1 ı)o meyiniz, bili.assa bu~ün Lo ba•mdanberı kamım. tesJ.cı etmıştı. u halde u 1kı ru>ra .._ ı. uaya ını ıı ~ uu • ....... ..- ~ " 
... 'ı' K&Zanan. sazdan anlayan, blr eYi dö zeıine l.2.9U tari.lı1nden IUbaren tedavtild~n kaldrn}nuıı olan gümllf yt1I 

1111 

raya bir telgraf yazmak üze.: Hnrkvay dü~ünceli dü~ün- j emirde sandık odasında rob- tılyccek qyo.sı bull.!nAII ölmUş blr a.<» ruşıuıuarw ı.2.941 t.arlhlndeoben yaınız mataandıkıarUe l'ürkıye cuaıtıurl'/e: 
re Grokforda indiğinizi poli· celi Jaka bakıyordu: larımızın arka.randa kurba • kcr kızı, karnkter aalıibl bir t>ayla e"- merkez bankasınca ve merkez banllaaı bwunmıyao yerlerde ziraat ban~" 
se söylememeniz lazımdır. -Ve sivil elbise altında ı nım bekliyen aynı adam ta· ıcnmc•· ı.stemektedlr. (M.N. No. 1) şubelerince yapılmakta olan tebdil muamelAuna 81.ı e.2 ak,amı nihayet vt 

Jak ve Harkvay yıldırım bile polisleri tanıyan birisi.• J rafından verilmitti. remztDe muracaat • 25 r.ıecekUr. Bu tarilıten eonra mezkOr paraıaı rıaklt oıaraJı tııçbir ftÇhll• "" 
'b• d , 1 B b' B ·· 1 · ·· 1 d"k l .P 1141 SO, bOy, 179, kilo 72, kumral bul edUmtyecekUr. 

gı ı o aya OÜ§tü er. en ır u 502 erı soy e 1 ten son- Jak tekrar söze batladı: lise tnhıımı uzunca boylu kara gözın l!:ılnde gümllf yüz kuruşluk tıuıunanJarm sı 1942 aqamrna kadar bU~ 
taraftan telefonu polise uze. ra bi:ze, eğer biri..i telef on e • - Ne olu .. a. olsun, san • kara kaşlı ı20 ura maqıı devlet me. ıan mataandıklar.ıe, rtırklye cumbunyet merkez bankaamda ve merkes ~ 
brken diğer taraft:ın cevap decek olursa derh:ıl ya kcır drk odasındaki adam bir mu· muru, ı&.24 yaştı.ı.nnda orta veya ıı.ee kası buıunmıyan yerlerde Ziraat baııkaaı oubelcrlnde tebdil ettlrmeıen 11 

verdim: disine yahut Standi"e haber amma olarak kalıyor. Levis taıısilll uzunca boylu. beyaz, kara olunur. l826:'-~88GJ ~ 
- Hangi İ§ten bahsediyor v~ı:nemi:zi rica ederek çıkrp I herhalde bu adamın emrine gözlü. kara k&§lr balık eUnde. mOte ==================-=-=====~ 

? A } tti naalp vtlcuUu lyi bir aile ltız. veya ço. 8Ul1! talebeauuıen blr genç mımar1 ış dıı.kUlo yazan ve askerlikle ~ ıl 
w~z · f ~ı~o~d l • il Y • k . B ~ hayır demiyordu. Zira bir ya cukmız cıuı bır bayanla evlenmek ıs terde bUrolo.rd:ı. lü§aat mUteo.hhldı olmıyan bir bay 11 aramakta<1Jr. 

urnaz. ıgım ey u e .0 ~e taun~ geçtı. a~ı hancıyı böyle bir seyahate tepıcktedlr. 1ade edilmek ıızere tEn.. yanmda resmi ve buausl ~..atlarda ıen:er tHorı remzine milraca•'° 'ol' 
muştu, zıra telefondakı a çok agn}·an Jak &11(.'.ak bır 'k t k }' . .. b" c;e, remzine müracaat 26 sllrvebanlık ve destnatörlUk yapmak ~ Onıverstteye devam eden, dJ"', 
dam derhal telefonu kapadı iki lokmn bir §ey yedi. B~n ~ ~a e m: -, v~ ızıne yb~ ~ :;. Yaş 2:> ticaretle meşgul b!r ane.. ıs~emekteC:ır. GUnde f..'3 saat ço.ll§&-

1 

sebe ve rtywyest ltuvveuı bir f 
ve H:ırkvay hiçbir §ey iıit • de yemeklere ancak çatalmıı 0 ar ya ırr..aa ' ~?u ır yı;: yt iyi geçindirebilecek kazo.n.cı olan billr. (H.. ısı remzine ınUraca.at. tıu.suııi btr mUesaese veya ucare~ 
medi. batırdım. Birincisini kısa bir hancının otom?hılıyle 25 mtl blT bay. yaşı lle mutenaatp uzunca • 21 y~ında eski ve yeni yazryr o- nede agtedon evvel veya sonra ~ 

-8- • k' d b hk yol katettırmek deyaıe boylu, &arlfm. evtne ve llocaaına • kur yazar. dakUlo bl~ blr bayan mak istem.ektedir. Kem de vert 
zaman sonra m ıp e en u h b .... :ı. k"' • d "'"Jd' dık (mllztkten anlayan tercıb edlUr) 

T 1 f b d b•rik "k' · 1 f 1 f l k a ayıgı&.1n an eg, ı ticaret.hane, yaz:.tıane veya müessese. (R.K.) remztıı.e mllracaat. " 
e e onun a§ID a ı ı ıncı te e on, te e on a o • · bir oovrınıa evlenmek ıstemektedlr 1 ,,_ • 5· .. b d Le- · terde bir 1§ aramaktadır. Suat remzi- .Jo Kız 99 erkek orta ol<uUarıD ",J 

miş, şaşkın ş.n!ikın telefona nu!an adamın cür~tkirlığı . -:- ıze gor; . u a am.. (Gelir 6) remzine müracaat. .. 27 ne muracaat. retmenllk yapmış, busu.IS dera ~ ' 
baktık. Söze ilk ba§lıyan ve küstahlığı bende ışlah na• Vl~t ıo~ak ıslıyordu oyle / ' • . • 4 21 y~ında. llM mezunu. Ame. blr Oğretmen. Jeometr, tıesap. °',ş• 
Harkvay oldu: mına bir şey bırnkmamı~tr. mı? f Ve l.fÇI arı yanlar• r1kan lisesinde ' sene lngtlızce, oıru. •ve ı:ı.ımanca dersleri vermek istedi,., 

- Misten Storm, telefon Yemekten sonra divan üzeri· - Soymak ve öldürmek. • Blr mobilya fabrlkı:ı.ııı için acele muş bir b:ıyan, herba.ngt blr mUesse. ted!r. Evlere de gidebıllr, lH.A.) 

b d k. k K' 1 l • T" d' l ll)Çi alrnaca'rtır. 1stlyenlerın 1stanbul scde çalışmak istemektedir. (NEMJ Zine müracaat. 
a~ın a ımse yo . ım \e e· ı ne yer e§tım. ıtre ım. A"~-- c h dd 1 l" 13 ,,,, . . . . ... K b" . .._..uy erra pa;,a ca es •• remzine müracaat. :f. Lise mezunu eakl yazıyı IJ)Or 

fon ettı? Bıze nıçın çagırdı ısa ır zanıan sonra· Kocam sözüne devam ettı: n_maraya muracaatıan. #f. Türkçe. almanca muhabcrata va. oı 
? T J f l d d mel bilen tıır genç, lise ve ortt.a , 

nız. - e e on a, e im, . bir ( 1)P1ıflm• tınr G ''tA. yUksek mlmıır1 ~b<'si son kıf, kMI derecede fra.naızca konuşan. tep talebelerine. tlZlk, klmya, rti 
~Zi~bu a~dün ba~-------------~------------------------------------------·~~~~d~~«~~~nU~ 

telefon eden sesti. H k ~ 1 \'ermek istemektedir. evıenne:r,;-11 

P 1 • a""' e B . d l Yaz3Jl : o. HENRY o is derhal santralı bul - •---· l g .:ılllr. (Flllbe 2•) remzine aıOr 
mak istedi, fakat bir cevap "!ll o ar Ceviren: Ccııat Tevfik Enson 11- Orta ikiden mezun. eskı v• 
almadan evvel dakikalar ---- yazıyı bilen, dıılttilo yazan bir 

geçti, köylerde telefon biz • .Noter Tolman ciddiyet ifad~ vap verdi: gayet İyi at.baplnrrndnn biri.Y· -. Siz,n ic:in bu bın doların ucrbaıı~ bir müessesede çaıış~" 
meti daima bo:ı.uk düzendir. eden bir sesle: - .ı.ıuill.3ekrin.izdcn ne kadar ıuiş. Olünce, kızını n.nıcnm .>'an.ı. ı:ıarfı ancak !SU §ekilde olabilir: ~em~ktedl". (S.E.) remzine mUrfo ıl, 

- Bin dolar .• c!İUP tekrar etti, nefrnt etti21mi pekala bilirsiniz.. na alm11:1• Ona da on do!arla ma. Sevnfünize er .i.zel bir m;•cevher t'f. L'se mezunu, eski yazıyı -"' Bu kadtı1.rcık zamanda ner • .J - n ~ ... "' "' ı ts"'· ve parayı uzattı. Genç Gı.lyan Bunu bilrudo ealonundaki arl.a- tem yüzüğü biraknuş, Bn.nıı da. alır ve heji~/e ettikten sonra ilk ~taltcr.ikle lllşlği oımıyıın, b" 
den telefon edidiğini bula yinni dolarlık elli banlmnotu a- cL1;;1armıza anlatın. bilmem niçin aynı şekilde hare trenle İcl:ı.ho'va i-dersiniz Ora- muh:ısebeslnde 8 ay çalııımııı bit tJ 
mamak için kafi geldi; Grok lırkcn gUldü ve bira:ı dura!.la. - Lakin, bu hikü.ye diğerle::i- ket etmemiş.. On dolarla mü- da "~ovboy" ·ziyatının bütÜn bh "· .a bır ucreue ç:ı.lıgmak ısteınell 
ford telefon merkezinde ça - dıkta.n sonra: ne hiçte benzemez. Bunu bilardo kemmel surette ikı siı;e ,.;~ti m:!n.)e.::ini bulursunuz. dlr. tOö~men 11J remzı.-ıe mur 

1 "k' k bu h - Acaip bir para diye söylen- salonunda bitrnt.z tilkenme:t: k:ı. içer, yii2:üğil de bnh~·f? olarak Ço :f. Eski yazıyr bilen askerlikle ıJ ı rşaa ı ı genç ız ususta . . l ı... 1 . l . - k teşe!.:.Cür <'derim Tay. oımı••ft .. b'.r b"'Y resmi ve buau' 
kati bir cevap veremediler. dı. Bın do aı yerim• on ıüin dobr ram .. Q aJlar a. kafa patla.tan ar. garsona verırdim. Bu i§tc böyle- lör, :i::!di. Bu fi:~rinız. lı::.ltikaten ~..... .. ı;tl 
V olsaydı •• Belki birkaç hnfU:ı. :i. kadaşlara değil bilhassa si?,e ce bitmiş olurdu. I .. uıı. uki bin <'azip ka:ml edivornm. Sür'atle lrc.ı:rde .Kalör.ferct• k arnmı.ı. 
. e mazeret olarak da yemek lem yapılabilirdi. Fakat bin do· anlatmak istiyorum. Noterlık- dolar... dediğini y:ı."':.caı~ım. Do~ruSlJ s ıı:ıekt:ıkten ve terkos musıu:11,, 
%8.manlannda te1efonla ko • larm elli dolardan fazla bir ten geliyorum. Amcamın bana Taylör, ıı:özlüğün~~n camlarını uzun boylu Plra hc:,aplanndar. • ..amırın:ıen anıar. Ajres: suı 
nuşmalann pek çok olduğu kıymeti yoktur. ~adece bin dolar bırn.ktığmı öğ. sildikten sonra dudaklarında h?r:te h~'nnm.:un. met paılt karşısuıclA kasap şaıdt' 

·ı · .. d"I H k Noter, otoriter bir sesle cevap rendim kendisini! has müstehzi tc!Jessii. G 1 . • rtye mumc:ıat. nu ı en sur u er. ar vay rdi B·. d 1 1 . .. .. 1 ib'l' ... .. bel" di So b" "k b. .. ,J yan bır taksn·c atladr, ve .,_ 0 , -'t t ,. 1 nıt--' ••I' 
genr kızlara bizim n·1-ara - ve : - ın o ara, ış goru e ı ır ! mu ır nra uvu . !r su- şoföre scvgi''si Mis Lötta I...ori- bl... n.ve • .,, ~- rp ··~-~" 7.'.ıe:ı;/ ~ ~· - Anlcanızm vasiyetnamesi- • Ta·..Jö:r; arkad<>c:ınm bu sözle- kunetle kÔnusma<'!a bşladı: r gen" or .... ve....., .... .,.. · · h .1 ~ • • yerin çalI~!ığı tiyatronun adre. {ki "'d kt dJ tstl'/ mızı ıatıyen er numarayı nin muhteviyatını öğrendiniz. rine biraz alaka gösterir gibi - Bin dolar .. Hem ço!t, hem sini verdi. mya> ersı v'!rme e r. 
kaydetmelerini ve 3eçen her Uıkin, va.cıiyetnamoyi büyük bir ohnu.'ilU, Gılyana sordu: az para sayılır. Bln dolnrl:ı güzel M' 1 ~tt Lo . .. 1 .. .J.,:ığldakt adrese ml\racaatıan. 
mükalemeyi clinlemc!crini dikkatle dinlemediğinize kanaat - Amcanızın dokuz yüz bin kücük bir ev sat•n ulm::ı.bilir, ve mati~~ i:;'inıı tuvJ;~~~ oh:ı~l~~ Kadık!Sy taıımha~e Mt.i!~~ 
\avsiye ettikten sonra telefo· getiıiyonım. Ve size şu noktala- clolarlık bir adam olduğl!nu bir- om.da insan Rokfellerdcn daha mnlda mcŞ'4Ul~ü. ÜL1a hizmctC'isi Lramvay durağı ı.2 No. ıı kat,, 
nu kap•dı. rrumı h~.tırlatmağı faydalı buluyo. kaç defa şurada burada işit. mesut o!abilir. Aynı zamauda bu k~ndisine Gılyarun geld:ı!ini ha- Ba§aran. 

•• miştirn. p=.:-n ile İyi bir se;... .,t ya1 ıp ro 

Polis çok meyus bir çdıı·e AmcalllZJn Bili, arzu.su. 'h3.nn, - Ban..-ı bıraktrğı para bin do.. sevilen bir kadının srhlıatinı il· ber \'erdi. i.ldırınız: , 
ile bana döndü: bu oin dolnrı nasıl harcadığınızı lard:ın ibaret. Lakin, bilmem kaç zcltmek mümkündür. BLl parar.m - P~':fıla; gelrln, dcdikter A,atıcta rl'mh .. 11 Y'I''"'' "'~'.J 

. _ Bu adamın size pe söy· bildiren bir rapor vermenizdir. yüz bin dolarını, İr.s:ınlara rı-0k beşyüz biniyle bir servet tcm!n sonra aynadln tarafa döndü. F.. ımyucuıarunı:ım ııaoı ımaa f'. 
ledig"'ini tamamı tamamın.. Ve ümil ederim ki. siz de onun bii~ iık z:m dokunan b~r mikrobu cdllehilir. Ya.but bu bin do!tır lini /jpme'li için Gılvana Pzattı: mektuplan ldarelUUlemlzden <Pıı 11.I 

"' ~ 0u biricik arzusunu yerine geti- bulana bıre.kmIŞ ,ı:{CM kalanını da Sizi bir bakara veya bir rulet Ve dPrh11 kct1uoma-1u ba.c;laclr: bsh lfJ' 
tekrarlayınız. receğinizi vaa.deder•'iniz. SÖ7.iİ g"ç-cn mikrobım doğurduğu masasında bir iki sanat heye. - Bcbi .. İki da!.;:ikalık "vnktirrı :{:.:~~(~~ı.r:a• aocı~~d:;/ 

- Bu adam bize yeni e - - E.,:ct. vaat'cdi~o~m. H.ı~~.l h<:'t.ahi"i.arı tedavi etın:!k i.l::eı.c rı. 11 •nd:q·nbilir. G nG \C ralıslmn. var:. Acele bir söyliycceğin mi ıan. 
mirlere intizar etmemiz lô. • r:ıporu }2.Z~bilmek için bir kfıti · b r hnstalıaneyc ... C!}ağiyle ~ı bir talci'.enin tahsil ücreti ola.bi- var?.. 1 ı 
:ıtm olduğunu söylüyordu. ı, be ibile ihtiynç olsa.. Gene bu kadına onar dolarla b;rcr matem lir. Gılvan. müstPh..,i bir tavırla: ll{ardeeter) <

18 Işnıl (S.A.~ ft. 
te b

·• k"dar. nmcamm bu son arzusunu yerine yi.izüğii inn:.kmayı unııtma..T.ış.. Sonra. bt1 b; d::ılar iki sene - Yul:.>"hnm arkasına birıız <H. 991 <1ngeı 27
> <PJ. 

24 >< )Jt'I_ ı 
... ... ı:;"t?tireceğiın. Bana da biraz ev"el s()yleöiğim güzel bı,. köyde yaşaınr~~a yeter dahn uudra koy şekerim. dedi (Y.M.7lh:!.Hnr1kal(S:ı.fa)<S J 

- Hangi emirler. Gılyan, noterlikten r,ıkar çık- gibi bin dolar. de artar bile... Yahut, ori ;inal Şimdi iyi oldu. Zat<>.n size söyle- (Y.Akın> (Yoldat 28> <ŞenruJI ~ 
- Bilmiyorum. bu sırada maz do~ca kiübc giderek ar. - Sizin ;:imdiye hnda.r hiç bir bir şey yapmak isterseı1iz .. Ma- mek i~tediğim şey sizi anrak iki <Teoman 25> < YUkeek mtlb~ 

telefon kt>:.pandı. kada~ı Taylörü a.·adı. • gün paraya ihtivactnı7. olduğunu dison epor salonunu kiralayarak dakika meş~ul edebilir. Elimde \N. MaakeU) <U.A.K.) O' 0cı' 
Harkva.y ümitoiz bir hare· Taylör, r,cnc: ibir!siydi, Fakat işitr ~m; .. tim ~izi daima 'bol pc!. ora mı dolchıracak binle.·ce inss. rakamrnı üc sıfır takip eden bir Hepünıuı (L.S.l (Nil) lH.V.1tG ' 4 

ha.ileriyle inzivaya çekilen bir rah bu!<lum. na inkisarı havale uı'h'üyan bir çe~cim var. Bununla arzu ctti<{in ıLeman Y.) (Denk\ (27.ır~ 
ket yaptı. adamı andırırdı, O gün, klüp kil- - Amcam lıay:ıttıvkcn J. '.lJ"am vnrisin hissiyatını anlatnbilirsi- bir mlicevhcri satrn alsak ne <85 Aydo~n) <27 F.G.HSa.f)C 

- Nihayet •. homurdan · tiipbanesinc1e bir l:ögcye ~il. boldu: beni öz oğ-lu io-bi ;,eveıdi. niz. dersin?.. (Sensiz) (Zühal 2, lT, 201 ctt.ı\ t 
mak bir i~e yararnaz. Fakat mif;; kendisi icin yeni sayıfabile- - B~ka vnri:.:!eride vnr mı?.. - Çok zekisinfz Tavlör, Fu .. - Çok mzıla;in Bobi,, Jan <4· K. Dinç) (Bn.har çiçeği 1> ' 
}>1.ı bir talisizlik eseridir. Ney ock eski plis:Mi birka~ kitnlbı G1lvan, bi::-az tereddüt ettik. para ile yn.mhbilecck her işin kızun, cldivenimin tekini ver Ne (Emektl) {Denizci) (TCS ı ~ 
se §İmdi sese gelelim, misters karır,tırmakla vakit geçiriyordu. ten sonra söze başladı: sonunda b'r iyilik dügünüyonm- söyliyecektim? •. Ha .. Bobi beı. ("J. to,. "Jenk 5%0,. °'Medlç., 

Gılyan, yüksek sesle: - Hayır. beııclen başka kimse nuz. Fakat bu dtişünceler s~rgu- yanm son kulübesini ~ördün bay,, "Muhtaç., remlzlerıne / 
Storm. Artık bu sesi bu defa - Tuylörcüğüm!.. diye hay· yoi:. P..abamın yardım etti~ bir ma kaq;ihk savılmnz: s()1·!cyiniz mil? .. !ki bin ılriyüz t"olar .. Ne mektuplar bildirdikleri adres:ı;re 
teşhir edebilmişsinizdir her. kırdı. Biraz kendinize gelebilir Mi<J Hnyd~n vn.rdt Bu gii7.cl ve ~:ı. bu bin doiarla ne yapatili. der;n vııvnun.. Tahii herkeı: derilml§Ur.) 
halde. Tanıdığınız bir sesti misiniz ?Size anlntacak garip bir sakin. ke!'di hn1inıfo bir kızdır. riM. kc'ldı ,.. .. ~~~r:ıa ""-e iş yapar AÇIK ırnNUŞMA: 
değil mi? hikayem var. f',Ju .... : 1ci··~ 1·0.r""1 1~n•'iik Hr z~"f! Tı- ·1;•r sczine ton vcrcrc:C süze Ja.n, çabuk eşa.rr"-vi ver. Bayan lK.rtzantem), (Ş.E sısı 

Menfi t'!arak cevap ver _ Taylör. bez~n bir hnldc ce. va1·dr. Zı.t!'n b:ı.bMı rmcnmm ba.'~lndt: fSomı yarın) ooy (R x P>, <N.Z.M. GD) 11 : p.d 
dim. ilk kanaa\:im bir kat ------------- lcrinbi vcrnıodiğtnlJI ~in mınırıttJ 

redemOO!k. 


