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ÇARŞAMBA 

1'inlandiqada 
Sulh lehinde 
nümayişler 

yapıldı 
--0--

4'\rnerikanın verdiği nota 
Finleri ikiye ayırmı§l 

~ 15 (A.A..) - Deyli Ekspres 
:;tesının Finl!ndiyn. hududundan nl 
~ bir habere göre, Birleşik Ameri 
'nzn, FlnlAndlyayı Rusya ile sulh 
~tnağa dn.vet eden ihtarı l!'ln mllle. 

ikiye ayırmıştır. 
~ l!u gazetenin muhnbiri şunıan ya· 

l'or: 
"Alman tara.ttan parti ile sulh ta. 

~llttar:ı parti &reımıdıı. şiddetli da.hlll 
~ Irl\lcadele V&rdu. 

lfetıılnkide ırulh lehinde nUma..~işler ;:il§ ve bu Bmıda 21 kişi tevki! edU. 

~-~--~~~~~~~~~~~-

Jaoonya 
Uz-ak Şark aki 

Portekiz nıüstem
lekeler ine 

el mi koyacak? 
o --

1' İl'J'IOr ad cmnJ a ·Japon 
nüfuzu çok arttı 
~ 6 (A,A.) - Afinln Uzark 

""' , it nıuhabiri yuıyor: 

,., "l'ıınor adasmm Portekizli valisi De 
'fy8.llonun adada hlçbır Japon üssll. 

tc-sıs edllmlyeccğ! ve tecavilz tnk 
~ırı:ıc Porteöiı.liJcrin kendıler!ni mU· 
rıı. a.ıı, edeceklerini teyit cLmestnc rağ 

rı. JaPon hullllUnUn gittlkç fazla 
~akta olduğuna inandıracak s<'. 

~"r Ç(>ğalmaktıı.dır. 
'bancıların adaya. gırmesı gıtgide 

J lXıUŞJdll olmaktadır. 
'ıı '-l>on nüfuzu altmda olduğ'u söy .. 
\rı lcın gizli polis teşkillıtı batUn ya· ı 

tıırı trs:rut ve nczret altında. bu .. 
"14 

"'1rrnaktndrr. 
~'l noktalıı.r gözönUnde tutulacak ı 

ta taa, JaPon matbuatının Uzakşarlr. 
l>oıteklz mU.atemlekelcnnln hima _ 

ıı..~ icap elt.ıt;ı.nden bahsetmesinin sc· 
~ .. l'ı1 dalul kolaylıkla anlıışılıı.bllir. 
~1Yeti daha lyi anıayubilmek için 
ı ota ınUtnlcalıua do. yE'r vermek 10. 
~l!ır e . 
~ r tara.tt.an, Portekiz Ja.ponynya 
~ ~1 kendini mllda!ıı.n edemez, diğer 
~flıı.n .laponyalr tş adamlnn ta.re. 
~ an lünre edilen Uca.ret sJ.h::lSI a. 

Ilı 11.hlkın:n bir kısmına b\lyUk yar
~ Yo.~maltlo. kalmamakta aynı zıı. 
:\ıı ~<la iktisadi '\"azlyctler! U!Il!tsiz <'. 

'tll! 0 rt<'klzhlcri!l de ı•ıtıya.cmı tehvln 

.ı~lttc.ı.r. 

Aiman 
kıtaları 

Kırımda 
Yaladağ 
silsilesini 
aşarak 

ara 
d niz 

sah~ ine 
~ler 

.. n 
--o-

Moskova radyosuna 
göre Almanlar K1rımda 
90000 kişi kaybett:ler 
nerlin, 5 (A.A.) - D.N.B. nin bil

dlrdlğine göre Kırmıda. faaliyette bıı • 
lunan Ahnan krtn1nrı Yıı.ıadağ silsile. 
sini ~rnk Karadeniz S!lh11ine inmiş 
lerdır. So\-yet kıtalarınm Kırımdan 

uzaklıı.ştırtlmMı plA.nı knU surette 
tahakkuk ettırUm~tir. Et:mrırıd:ı ~ltid<'tli mutmrebt'l<>rln ~apıldıi:'ı \'olgn nolırl üzerinde bir kiipriinün Alman tayyaresinden almmş nmııl 

lngzlızler 

Betonar
meden 
·gemi 
vapıyor 

4000 tonluk 
ilk gemi 

denize indirildi 
-0--

.10000 fonfuk diğer 
1 bir gemide bina 
işcileri tarafından 

inşa edıliyor 
l.cııadlıa, 5 (A. A.): 
Bet.ooamıcden yeni tipte tık ge. 

mi iblr lngil.iz limanında denise in. 
dfr:ihn.iştir: 7.oorıedildlğine göre hm 
Deriden gemiler t~i ili.. 
per.lış jptibamı moooJ,ceini hallede-
.- Devamı 2 tnrl say:tııdı\ 

BertlD. 6 (A,A.) - Alman tebliğin... 
de C2lcilm'le bildirildi~ göre Kırım· 
da ileri hareket oenup ve ııark lst!ka. Sovvat tebliği 
metlerinde devam etmektedir. Yayla Mokova, 5 (A· A.) - Sovyet 

Beşiktaşta Gürel sineması kapısı önDnde 
rslte talebesinden bir d&ğlıı.n sik!llcsi a.,ılmt§ ve Alman kl.. gece tebliği: 

tola.n KnradC'n~ sahiline inmişler 4 Sonteşrin günü kuv1:etlcıimi7. 
dir. 1 bütün cephelc'l"de d~ın ·nla çarp\,· ı 

yerinde• vualda 
Alman tayyareleri Siva.stopol, Yal· , pııştrr. 

tıı ve Kerç lifllanlnrmı bombard:man I{mm, :Mojaisk ve Knlinin ke • 
etmişlerdir. ajınlerindckl mubsı.r heler Ç'.)l· ş" -r 

Ceman '10 olii uk llH nii.k'Hye detll olmuştur. 
gemisi He bir himaye g'cmlsl. batırrl. },foskovır clvnrmda 3 Sonte.cııin.. 

iki sene evvel yüzüne 
için intikam almış 

mışt.ır. Bt'§ tıcart't gemlJıile kllçUk bir de beş ve .t sontefirin günü de on ; • 
Sovyet knıvazörU b'.lSara uğratılmı~- bi: ~lm3n tayyaresi tr.hrip edil - c abıkah olan carıh 
tır. mıştir. 

g~~~gra:#:::: :u:=~ ,-K-u-rs-k-ue-l(_a_lin-·ın- tük Ü r Ü ldüğü 
derhn.l geri püsktirtülmli§tür. ı V i 

1
, 

Bu teşebbüse iştirak eden 100 ' DUn ~ Bcşiktaşta Ünlvc.rs1teli ----......-......... .---"""""--""'....- - Haeıuı kaç, .-eni öldllr«*der, ,.. 
kinin elinde bıça.k w.r! diye betı:r • 
lnl:f, Haan da sıinemaya doğru sa.
le yür1lm0şt1lr. 

vapurdan 50 si tahrip edilmiş ilst me.ntakasına bır genç, GUrcl slncına.sınm ka.pı.sı 
tarafı geri çekllmek mooburiyet.n- r önünde, snbtkalı bir çocuk tara!mda.n 
de kalmıstn-. dol..-uz yerinden bıçaklaıım~tır. 
Diğer kesimlerde dü~anm zırlı A. m n 1 ar Bu ha.dieeyl biltUn tafslllltile bi1. 

lı silfı.hlarm himayesinde yıı.ptığı n a dl.rly~ 
bütün yarma ~ akim B:ışiktaştn kuyıı sokağında oturan 

kalımştrr yenı•den takv" Ve tlniversitenin !else.fe §Uboslne de 
Kuvvetli Almım hava teşek!ktil- vam ~elen Hasan Somer ,bundan ilt. 

leri gündüz Gorki endüstri ımenke· ye kıta~are sc:ıe evvel, ayıu yerde oturan 16.17 
z'ni bomba'Nlnn:ın etmişlerdir. Mo. U ı yaşlnrmda Tekin isimli blr çocıık o 

Uovn.mı :? lnrl Sll;)•fada arnlarmdald bil' me.ııele yUzUndcn mU· 

lzlanaa 
açıklarında 
Sollnos ism? nde 
Bır-Amerıkan 
gemisi daha 

batırıldı 
Ha~·dpıulc, (A.A.) - Reisicumhur 

Ruzveıt, !zlo.nda açıklarında "Sotlnoe., 
isimli geminin torp!llendlğinl bu sa · 
bah öğrenmiş, fako.t hiçbir beyanatta 
bulunmamıştır. 

Lmıdrn, 5 (,\.A.) - (U,B.<J.) 

Paııifik Okyanusunda gerginlik art.. 
maktadır. Guanadaki Amerikan US!U 
ıımıımi vnllsi, sivil halka, dC'rhal Amc. 
r!kaya avdet etmclt için emir vcnnl§,. 
Ur. 

Sevkettl•ıer nakaşı etmi§, Hasan, bu mUnakıı.şa. l 
esnasında kendisine ağır lo.tlar sliyli I 

--o- :ren Tekinin yllzUnc LUltUnnllştllr • 

Moskovava karşı Tekin yaşının çolt genç oırııasma 1 
~ r:ı.ğn\en fn.zla serlte§. aynı zamand:<ı. 1 

'

idcletr il r t2arrnz y:ı.ralamaktan sabıkalıdır. 1 

Bu sabıkalı kendisinin yUzUne tU • 

be~ leniyor kuruımesıne pek razıa s1nırıenmiş, ta.. 
k'.lt o zaman hiçbir ~ey yıı.pamam1' · 
tır Ancak Hıısana karoı içinde bir Moskooo, 5 (A.A.) - Mosl·m· 

va radyosıınun bildirdiğine gö • 
re, Almanlar yeni taarruzlar yap 
mak için Kur<"...k ve Kalinine ci -
varına yeni ihtiyat kuvvetler gc 
tirmişlerdir. 

Şiddetli muharebelerin cere 
yan ettiğı Kursk civ~rmda Sov·1 
yet hatlarım mrlamak için Al • 
manlann tanklarla yaptığı mü· 
teaddit te§Cbbtislerin aldm kal 
dığı iddia edilmektedir. 

Kalinine cephesinde muharebe 
ye süriilmüş diişman ihtiyat km• 
vetleri topçu ve pi v.OOedcn mü· 
rcl{keptir. Ruslar, bu cephenin 
bir kesiminde diLcımanm kendi • 
lerini Volga nehrinin sağ sahili~ 

DIS'" l'><'\-amı 2 inci ~yfada 

• 1 " 
:!iin b:ısliycn bu kUçtlk sabıkalı, her 
fırsatta }Jasanla ım,•galıır aramakta 
\'e do\'ilşmek için bahaneler icat et • 
ra klcdir. 

Nihayet dUn geoo saat 7 suların.. 

d:ı Hasım, arkadaşı İsmetle sinemaya 
gitmek Uzere evinden çıkmıştır. 

tıtt arkad:L' GUrcl B!nemBBmm ö 
n!lne geldikleri \'akit, hlç t.ruınnndık· 
ları bir çocuk karşılarına çıkmı:ş vıe 
Hasıma: 

- Sen benim içln Tekine ne söyle. 
L~!~ 111: BE'n sann gösteririm! 
Dc~tir. Hnsan bu çocuğa, kendi • 

sini tanımadığını söylemiş bunun Uzc. 1 
rıne bu çocuk: 

- O halde gel, t'l1 sokakta oonlnle 
konll§alını diyerek Ha.sanın Gürel .si • 

Fakat her ne baht\ırına olurM ol-
5Wl Haaanı ~ldtırmeye karar venmıılf 

oııuı Tekin. arkadan ~U§ '" Ha • 
sanın kendi.sini görmedi~ bir srrada, 
bıçağını mrlmdan saplamıştır. 

Haaan bu bıçak darbMi ile,_. 
ılllşmU,ş, g(:Szlerlnl kan bUı"Qyen mim. 
kalı çocuk, brçağını zave.llI gencin-.. 
lma 8 defa, kanıma 1 defa 'f'e beolıll. 

larma da 2 defa saplamIIJtıl'. 
ı HA.cll8eye slneınnnm o Sll'&da öD4ID 
'. de bulunan bir bal~ı mUdaba)e et 

mi§, kiiçWt earlhl yakalıyar&k po19e 
teslim otmişUr. 

Yaralı genç te imdadı sıhh1 ot.cm:ııo. 
billyıe Beyo~lu hastanesmc kaldml 
ml§trr. Hasan 18 yaşlarmdadrr. -.e 

nrma~ının yanındaki sokata ça~ırmış Kabalaş l!Be6inden meırundur. Bu ee· 
tır. oo do Unlvers1tıenln felsefe fakWte • 

Gt1nç Univcrsttcll tam 80kağa girer • • s!ne devam eden bu genç muhitinde 
iten, arkadaşı !cmet: çalışkanlrğı ne tanınmaktadır. 

Hayaletler köşkti' 
füıpılan "'Dll ı!cı kıı.p.'llı, pencorelerlne cleoılr lıap&l..1ar gt"ÇlrUmlş, iQel"\. 
inıle '-nnm mıırda.uberi ın~~n ayağı ctrmoınlıt gil7.cl bir kö,k. •• 

Goc.'clrrJ k(;J,Uu e5mrlı ha\'! ı;uımn ~ tath bir kon~n seıslori l'l\YI" 
ltr. Şen kahkahalnr fltnırı ı;ml:du. l'Ntoereler aç.ılır \'O ışık dal~rı 196-
ri:.lıuln bh biri:w ..a.rılmı~ diiınen ı;lrtler görUınür. 
Pırtnmlı ,.e yağmurlu geeclerdeywe. 

~ ~ Ponyanm Timor adamnd:ı Porte. 
•ttı haık ve memurla?' arasında kuv
~ bir b" ... inci kol tesis etmiş oıdu. 

'6 " •• 
li Ylenmektedir. 1 u iversiteye kayıt mü-ldeti italyada 

aşe vaziyeti 
Gittıkçe 

fenalaşıyor 

HAYALETLER KOŞKONDE 
'l.ııd!atan Fele.mengt matbuatı Ti. f' 
•ııı al'lasmdakl Japon faaliyetini Al. 
~~il ln:füıeh Da.gcblatt gazetesinin n in 
~'ıtıarriri, Japonyanm adaya el uzatı ması isteniyor 
~ llyıı. hazırlandığını teyit etmek· 

~ . 
• 
1ngiliz denizalllları 
4ı.. . d • . . 

"fflenrz e 3 uqe gemısı 
~ batırdılar 

~-<~ dra, 5 (A.A.) - Mcrk<>zi Ak<k'. 
~ tıı. l ~(liz denlznltı gemilerinin 
• J: O.:ıın a iaşe nakliye gemisini ba. 

ıtları resmen bUdlrilmel<ted!r. 

an 
tane eler henüz resm! ıt.. ·. amıar~ 
cap eden evrakı tam· mi· a ıc; 

DUnkU gazetelerin bazıları tln.lver. 
Bite kayıt\annın &yın onbcşlne lca.dar 
uza.tıldığlnı ynzmışlardr. Bugün ~ • 
rend!ğlmlz.e göre kayıtlar yann ak • 
ışo.m nihayet bulacaktır. Bu an1 değ1. 
ş.kllk pckçok talebC'nin kayıt yaptır • 
mnmBBı neticesini doğuracağmd::ln bi 
ze haber verildiğine göre birÇok fakir 

talebe ıfaklrllk mazba.tıısı almakla nışe 
guldUr16'. Tfl en-alanı yann alqam.& 
kadar ikmal edemlyııccklerl muhak • 
kaktır. 

Bu vaziyeti nazan :lt1bara aln.n 1.1 • 
nJvenr!te rektorlUg-i.lnl\n fnltUltc'crln 
kayıtıarmm bir müddet daha uzatma 
• ietenmek:tedir. 

--<>---
Balk odan yerine 
mob~! aıarı yakıyor 

IA>ııclrn., 5 (A. A.): 
ltalyadnn dönen ve orada salii

hiyetli muh:tıerle teması olan bir 
~ De\"amı 2 inci sayfada . 

D.embeynz koloolere bürilnnıü,, ~1'k1ıııırmclı& kn:g1n dıNnılrdf'ın dncılrterllll 

sUrllldeyen ha~-nlatlcr dolaşır. 
AmerlkJM!n ı;ok kı93 bir zamanda mlyonlar •tan bu h8'l'lkulAdo -1ıılta 
roit1M1r111, okurkett .ı;'(".nc \'O gil7.eJ btr k:ıuhnm bir hftrnleıckı 

Hayaletler köşkünün 
Jrsrarlnı çözdtt§ünfl ~ek yakıqda 

En Son ~Dakika 
da okuyanaz 

Brı zabıta romanını da bundan evvelki eserlerini tatlı fal

lı okuduğunuz Muz.al/er Eaen dilimize cevirmİ$t:İ:T. 
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ırım ı a 
akşanıki 
vav kazası 

• 

Viyana bom· 
balanacak mı! 

--<>--

Şehirde derin 
rrıım CS:Zrtrniş olmasr, t~ Meta yeni bir )'eraih sığnakiarı 

yapdmış ! 
ı lJlr l kcş1'cttlrdl. Bıı yool g~lt ve yenli krta.nm lt1.. 

Vüı<sek ka;c ~rım önündeki virajdan imdl bilml~·cn gallba. pek tn'.klr! 
-\ geçen a -:tc çeşltll rJ\ıldd'ınlan:!ıı, gnımofon nııağ:i.z'l 

n· IIl11:1C :ıl, bodnr kuleyi, hoklaıtbrı.~ıru ve dolr.:ndırı:ııl • 
, ı iz; '\:ıl::rrı :ın ! nıyoroiJk! Hele Jmduılo.r! Yn TU'l~I b:ı.,ın:t:.ı 

· 'ı tr::un•.:a.yuu bekie.rken, y..ıJıut G&Jllta lm'\ı;ind":J Tcpetnı
nı kn brkl'!l bu haM"'IZ ve t4ll3!r., d1~lerl yrı dök.umu~. yuı 

olUıl'I ıı,ı ı: zmC'nn içeriye doğra ı3ylc btr t;:ıtcnrlnr; kendi l<rn. 

bir tramvay yoldan· çıktı 

8 hafif lJaralı var • 
Londra, lS (AA.) - Alm'lnl~r. to 

glllz hava kuT'feUcrtnln Vlynnn UZ"• 
rlne akınlarını bekllyoılar. 

Londraya iltica etmiş ol::ın AvustJr 
yalı mUlt.edlerln aldıl;lıırı M llQ!lllltll 
göre, Yiyanıı.d& dc-rln yeraltı sığı • 
nakl:ın yıı.pılmak üzeredir. B.ı sığı 
nakl::ırdan bnzı! .... n nıızi h..ı<'um ıut • 
lanna mnhsuı:.tur, halk glrcmıycc 1 

tir. Bu haberde, Viyana halkı ara ın " 
derin bir hornutsuzluk hUkU1n sıırd • 
t,:.ı Uftvo edilmektedir. 

- \al'., ,1llı, derl"'nll; demel• k1 ba yom tınr~nlnr dl\ ,-nr. Ne ga· 
rlı;> t' l lr :rol? Allah Allah! 

BugU.n 17,35 de, 50 1\~ı ı rafa. ka.çlljtllışlardır. 7..8 kioi hafif 1 ta.da. olına.kla beraber müt{lrekc t· 
Harbiye - Aksaray arabası agZIIl!! surette ya:rala.nmışt.Ir. Silnı.tle e • çlndekine be.nzememi~Ur 
kadar dolu olduğu halde Kara.köye lektrik tamir eden otomobil vnlta Tramvayda bulunanla;a gazete.. V,., <;mi j :ıW:ııl:ırmı n.ttıtlan zn~ıı tı~ g:ıyyu ku~uı;ımn dll~llyow. 

ı rm•-., • o' n :ıll?:ı:· lnl bul:ı:nıya...~.~rmıcı, s~!t •ı ı cct:ı bUcUş, malfil, 
ı. n' r, t ar, t pal b r ~onl:ı.r -dt. ~ • :r.ı··~t oıı~ ',lcrml, rra 1 
lb'P rtl du,r:ırl:ı.r, omuz. sllltC'!rlerdi. ll~y. ulu T:ınnm; n l"rO indir dc
w 1 ml tıı? f:u tıı.43b.rm dlll, Us:ını ole. <ln bir to!l:ı:llUmo tra.,bs:ılar, !dır. .. 
l rln, ne 1 ,il fclll lD!!13411.ll.rrn, ne mıx!.'!)m h:ı,ynnlnn.ı nr.ıntolıtr ,·o p:ı!to-
1 rL-ı. b:::.lı :ılqıaaı trrmandı{;'111J bir ıı:Jyt "ler, b"r h'ld~Y" etsel"r... ' 

doğru gelirken . Y~elt~aldırımm j yerine gelmiş, f!all.t altıya kadar ıniz geçmiş ol.'>un der. ' 
b:ışladısı Kara.köy vırııJmda ha.t· araba tekrar hatta. konmU§tur. Tranıva..y ve elektrik idareleri 
tnn çıkmış ve tam knl"§tamda.ki oo. Başka bir tramvay dn pnrça.lanan nıemurlarlyle alakadar polis e 
ka.{;'lil sağ tarafında bulunan 137 tramvayı Kara.köye doğnı ~ kA.ıu ve müddelumumtlik hfuh;y~ 
numaralı elektrik direği.ne çarp. ve oradan depoya. alınmalı: üzere el koym\lf}}ar ve büvlllt. bir knlnba· j 
m?f}Ur· lyl bir tesadilf net;eesi kaza.da eğrilen ve tde dokunmryn.n ltk önünde tahkikata ba.ı:ılamı~lar-

EN SON DAfitKA 
yUzde yUz bir facianın önUne gc.• arkmm tamirine lxı.§la.nmJ§tır, dır. • 1 

•-=ı::ı::oııır:m,,_ ____ ..:...::ı,.,,_..JZnms _ _, _ _,,,llil!D_,:ıı::J'l_,._ıııİİaı_~~I çilmiştir. Tramvayın ön ta.rafı ve Hatırlardadır ki, müUı.rekc içlr.-1 Şimdiki halde ilk tahminler, ka. 

Kursk ve l'?.t !iİn Gono.ral Va el n camları ııa.rçalanmıe, tramvayda de, ayni noktada büyUk bir kaza 1 zanm havanın ynl;rı~lı olmnsmdan 

Ameri,<a iie 
Afrika arasında u ~ \ UI bulunnnlnr bil yük çığlıklnr kopnr. olmuş ve yaralananlar bulunmuş • ve arabanın patinaj yapm:ı.sınd:uı 

mıntah Sım:a mışla.r, sokak.ta. bulunanlar dn el• tu. Bereket ki bu kaza ayni nok.. ileri geldiği mer"gez'.ndedir. 

bey_anatt: 
ilk hava postası bu ayın 

Ruz ve, t K d. ·ı · · p· k b"I . d sonuna doğru ba,1ıyacak 
c:D"" . tanıfı l lncı c:ıyfndıı 

den, 1 sahiline geçmcğe icbar 
et ·nı ı., b l etmektedirler 

o ı ova, ...ı ( A ,A.) - Masko- 1 

va kr iminde cereyan eden mu
harebeler hakkında Pravda. ,ga -
zct.edn n harp muhabiri şunl;1.rı 
yazıyor: 

"2 ve 3 sonteşrinde Almanlar, 
Tu1a bö1gesindc birkaç kere ta
amıza ge"mi&lcr ise de her defa· 
sın da geri pUsktirtülmüşlerdir. 
Alman teşekl·illleri ağır zayiata 
uğramıştır. 

Orele giden bil.yük yol boyun· 
da bilhassa şiddetli muharebeler 
olmuştur. B:ı muharebe, 2 son -
teşrinde başlamış, ertesi gün ve 
gece devam etmiatir. Almanlar 
Zu~kofun birliklerine karşı mo
törlü piyade taburları ve 20 ka• 
dar tank f'..evketmişl~e de tol>'" 
çu kuvvetleri ile sıla bir işbirli· 
i,:ıi yapan Zırekofun kumandasın
daki kıt{O.lar düşmanı durdur:ma
ğa mır.raffak olmuşlardır." 

Cenup cephcsideki muha.reb&
ler hakkında Pravdanm diğer bir 
muhabiri şunları ya.zmaktadrr: 

"Donetzde 3 sonteşrlnde cenu,_, 
ccpb inin birkaç kesiminde mu· 
ha.rebelcr büfün gün şiddetle 
devam etmiştir. Krtal~rmırzm 
karşısında 49 uncu bindirilmiş 
piyade kolu bulunmakta idi. 

Naziler bu kolun Alman ordusu• 
nun en mUmtaz k.olla.rmdan birl ol. 
du~ımu Eöylemcktedlrle:r. Bunun .. 
la beraber Ruslıı.r, yalnız Alman 
htıcumunu .zaptetmekle kalmamış .. 
Jar, kuvvetli bir mulmbll harekete 
geçerek Alınanları muhtelif nok " 
talaronn pUskUrtmeğe muvaffak 
olınu.'}lnrdrr. Bu s:ıb:ıh ''L" knsab:ı.. 
m clvannd!!. bindlrilır~1 dördüncU 
Alnuuı piyade tümenine mensup U .. 
çilncU avcı ala.yı ile tidtletll bir 
muh:ırebc başbmıştxr. .A.lma.nlaml 
laı!nbsyı almn!c için yaptıkları 1:.e· 
tıeb'bt!s nktın kalm.rllr. Dilşmn.n. 
Pctrol:<WS'k kumn.ndasmddd topçu 
tayyare ve piyııde kuvvetleri b'iı
liltlerinin m~erok hnreketfyle 
~Urtülmw.tür, .A Jm:ınlıır otoma 
ttk tuferıklelini ve mltraly&Llerlnl 
atarak kaçmışlar ve muharebe 
meydanında. 250 den fazla. ölü ve 
yam1ı subay ve er bırnknuşla?dır. 

Bu es:ba.h Sovyet askerleri mu • 
ktı.b'l tAfUTUuı geçmişler ve ş...'ddet .. 
li muharebelerden eonra mühim 
bir tepe ola.n Stot'u işgal etmiş • 
1erdlr, Topçunun i!!lbetli atef}i iki 
Alman taburunu lmkı etmiıtir. 

lngilizlnriı jton gemileri 

n:ı.b: 

us yada 
vaz yet çok 
karaniıktır 

--o-

A dlstanın şimal 
i>a1ı ~nd tıarın a 

Çok kuvvetli 
müstahkem 
mevzilerimiz 

vardır! 
-<>--

1 en 1 gemı erını ıyarı o ' 8rlll e Nc,·yorlt 6 (A.A.) - Blrlcş.k dt • 

Felemenk Almanyanın ihtı·yaç ta\1, rıfat yanan !7~c~~:1:;:::e v:ı~'::on :;:~;~d~': 
t • 11 ti hava postası hattının 29 ur:cu Utıııc • 

Veıiahtı e lar•na kullandıg""ın- BI t;cşrtnde açıl~cağını söylemi tir. a~ • 1 r ~enç c rmth hattın A!rlkad31d on d.ırak noltlll 

go
••ru•• ştu•• b t !eA ları Nijeryaı;lııkl Bathurst ve l>S~ dan dolayı meş U u.allnde kasabaları olacaltttr. Daha sonrattr

1 

B&ydpark, (Novyork) 5 (A.A.) - 'VJ aka andı hat Llbcryadakl 'Monrııvla kasabıısııı' 
E\•lnln bahçeırl.nde Felemenk vell J •ı • .J kad:ır uzatılacaktır. __..... 

ahdi pren&eJı JUUytuıanın ro!akatlnde n g l l Z .Ankarada MllU Plynngo ldı:ı.re3lnde 
oturan rela Ruz:vclt, ikamotgo.hmm bir meşhut c~rilm Mdlscsl olmu~ ve ıfn Hf 2 mcbalazalC•' 
etra!ma toplanıın soo kJllye hltaben. gaz e I ele 1 i piyango bllelınl tahrip eden genç bir 1 dllnytuım ilk demokrat memleketlerin a.~am auçllBtU yakalıınmı§tır, HAdLoc mutalefet Uder·I 
den biri olan Felemenktcld ya§a.yıp • • şc.ıyle olm~tur. BUtun mlllt piyango 
iştirak etmek üzere prensesle vııldeeı.. 1 c. ı ta.lllilert gibi elinde blr bllcUe blr genç Ham son 
nln Felemenke nvdet edecekleri günUn ~ adam idareye mUracant etml§ ve g&.. 
gekıeeğt Umidini lzhar eylemiştir. h Q t • • terdiği biletine 125 lira çıkbğını söy. nuzveıt va~tngtona hareketınden ıemıştır. beyanatta 
evvel Harrl Hopklnslc birlikte bir top PJyango ldares!niı:ı ata.kalı mevıur. 
lo.ntıya iştlnık etmi§Ur. ca t 1 y p r lnn blleU alıp tctklk edince bilet nu· b 1 d 

Ruzvolt, §ahir halltınm prensesin marnlarının tahrlt. edildiğini &örm(1'. U Un U : 
bu ziyaretinden çok bahtiyar oldu1' • lcrdlr. Bunun llzj?rlne, bUyUk blr ne. 1 

lamu o.nlnttıktan ıt0nra Felemenkli Deyi i iT eyi zakcUe genç adama yer gôstcrllml§ ı ln o ilteı"e 
prensesin kendi refakatinde yaptığı d k ve biraz bekleme.ili aöylcıunl~tir, bu • 
otomobil ı;ezinUal esnasında. demo'krat 1 Y Ü r · j : arada polise haber verllmiı, ve dcı'hal t 
'-""AP •Arzını ~ F 1 k'ln d d bir za.hrt tutularalt, <TCn" adam adl' {. ç j n za er 
.,...........,. .... "' •e emen e e. Vin en kuvvetli silalıımız 0 

" ._ t 
mokrat bir memleket olmam hasebi :r yeye verllmiştır, 

8'Dppar 6 (A.A.) - ıngııween e b~ a&mokrat :uterlnl g6rmU. ol ablukayı uıyıllatıyor Fran - A A 
Hindlstnn ordusu ~kumandıını gc>. mıı.'lmdan çok m(\mnun bulunduğı.ı • saya cıkt bir abluka koyma. DCa VrU aya 

Almanlar Hindistana doğru 
ilerliyecek olurlarsa bu 

mevzilere ~arppcaklardır 

neral Vavel salı günU matbuata yıft. nu söytem"'Ur. nın zamanı aelmi~tir R""W s er ~11~~rırıPı'il""t' tığı bcymıntta, Uza.kşnrkm Hlndis • o :s --v mtı 1 
inci s:ıyfııda ~' .:ı:ı«r.o a:scıaırt.. ~ 

tanm sağ cenahmı te,şkil etmekte ol· ltalyada iaşe Slklnll$1 Londm 5 (A.A.) - BiltUn gazeteler lotof otomobil fabr.ikıısmn büyük kabil olaca~ u~ 
dutunu söY'Jlyerelc. ''Uzakpr.kta as be..şmakalelerl, kcndl gcmilerlru Al çapta bombalar isabet ctm~, Vol. 
kert vaziyette bilhassa Blrmanyaya llru tarafı 1 ncf ııyfnda manyanın iht:ıyıı.çııı.rmda kullanmalı. ga üzcrinde1tl tersaneler ve fJmen- Ottın"G, 6 (A.A.) - MUhataztı.1<'

11 

doltı.m&bllecek herhangi bir değtşlk • zat, İtalyan milletinin vaziyeti ta bulunan Vlşi hUkQmeUne çatmak· <lif er hatları ağır hasara uğramış.. muhalefet lideri Ham.ııon, Avıı.m ıce.rıı' 
lik, tngUterenln doğu mUdafııa böl • hıı.kkmda fJUillo.rı söylemiştir: tadır. trr. Genicı ya.ngmlur çt:mnlrnıştır. rasmda yaptığı beyanat ile Kıırı3cı• 
geslnln tcmelta§ı olan Hlndlstanı doğ· "Eğer bugünkü i:ı'J() vaziyeti de Gazeteler, gemilerin yalnız la§e Alınan tnyyarclerl Leningrad ve hUkfımet1ndcn ha.llhazırda göntlllil~r 
rudan doğnıya alClkadar eder demlş va.m edecek olursa. faltir halle aç maddelerl ın.,ımakta olduğunu bildı - Moskova.yı bombardıman etmişler· den mUrekltep oın.n Kannda den1zıı,t" 
tir.,. .knlmnma.k için pek btiylik sı!knıtı ren Vişi hUkfımctlnln beyanatını ne • dirF. ndal lruvvetlerlnin mecburi askerllk 111U , 

k 
...Jt..+" Bir ·,,;.. retmektedlr. eroe nrı civarında 5 bin ı ile! · r•r Giıneral Vavcl

1 
teferruata girL,mek Çe ecCA .. ır. ay h,..u verilen zey. te lyetıne tnbl tutulmalarmn l<O. 

istememi§ fakat Uznkl}arkm olduğu tinyağı: ancak bir gUnlUk yemek- TaymiB ı;-azetc.sl, mUsııdcre edilen tonlulc bir vıı.pur batırılrnın. hUyUk verilmesini lstem1'!Ur. ~ 
kndar ortaııarlnn da HlndJhta.nla bit leri pi.!llrmeyc lkMI gelecek kadar ııamulcnln dlkkaUo lnceıemceğinl bir l\ :.ldiye gcmisl lı::ısarn uğratJI• Klng hUkfımetl mccburt nskerll 
bllUlnlUk teııkll ettiğini ltıı.ydctml§ • az, makarna. az ve kUl renginde o\• yazıyor. Taymlsln ve diğer gnzctdr. mıştn-. hlzm-cUnJ yaınız milll mUdafllllya Jı~ 
tir. <iuktnn baŞlm kaynatılmış kaba rln neşriyatı, bir lıırnftıı.n Fransız SUvey"Ş körfezinde 3 rontesrhı • rel.m(lğl taahhUt etUğinden,bu xneS' 

:Mumaileyh, gene izahat vermeğe knğrt :kokusu neşretmektedlr. Bu 1 zenıller!n1n, hamulclcrinl arattırma . cie hır İn"iliz toı1ıitos11 ağır halla. memleket lçln clddl ve vahim bir ırır; 
lllzum görmeden §imdiye kadar de. makarnanın kilosu 10 şilindlr, Pl· mak için, tetkik hnltkına mnllk olan ı nl' uğrntılmu;ttr. aelcdlr. Umumı e!kO.rın bu 1-0tc ayrı'' 
vamlı surette Uz.a~rka gönderli • rinç bulmak hemen hemen kabil tngUlz deniz kuwctıerln.n önUn len Diln gcc lngillz tavyorelerl Al· g6sterm~l itibarile mcs lenin. r,..ıc ~ 
mekte olan ordu kuvveUerllc maızcm~ değildir. Meyva ve sebze de azdrr. kaçmağıı., diğer taraftım, Alman t" • 1 manynnm garp ve şlmoli garbi kı. celt mUzakerclerln mcvzuunu tc•" 
nakllyatmm, Uzakp.rkta vaziyetin J{u~ılmu.q lzlanda ımorlnaları ta mileri gibi dtendl l<t'ndll"rinl b<ıtır sımlurı U7.erlnc nkınhr ) apmışlar• etmesi muhtemeldir. 
tehdit edici bir mıı.b.lyet nıın.ıı..sı mU ma.mfyle istihlfı:k e<iilmJştir. F~ir mağ"n te§cbbtls ctınl§ olmnlarıııd:ın drr. Diğer taraftan, Londrad::ın dtınıı1 

ı l
'· _ .. tk ı iter· gelmekt"'"ir Londr 1• 5 (,\ \. l - (B.B.O.J t nruıebctlle devam ctmes\ ihtimali o'. tR " Vc-..)1 n:y n verilen siyah ve 1 "" • olan Ilamson, Avrupl\ karasın; l 1 

duğuna. f~ret cıylemlfUr. lezzet.~iz ve eilcme3cle iktifa etmek İngiltere aleyhinde yeni bir lthnm . Dtın ı;coe y:ır. ı Mo kov da nC!ire· etmcdiltçe İnglltero 1çln z:ırer W'" 
· Generalin mrmanya ve Malezyayı mecburiyetindedir. Eğer bu kış 1_ delili butmıı.k için bu h!dlseyc Vlşl dılen re.mı! Rmı tebllf;-ınJ" bUtUn gUn 1 olamıyacağı fikrinde- bulun ı·ııW'~ 
zlyarct1nden m!\kmt, t:::alqa.rk in • talyada tam miuıas.iyle bir kıtlrk hllkQmctlnln sııbcb olduğunu söyUycn c<:>p~ed~ dcvnın cd"n mun:ırebNerin parl!ı.ınentoya blldırmlş Ye d "''~, f 
g1llz ıruvvcUcrl kumandanı sir Brov· hüküm sürmezse daimi bir açllkln Taymta ı;a..zeteaı, Lodraı milooade • en uın 1 

ve O cldetlllerl Iür.ru ya.ruııa. kJ: 
ke - Popha.m Uc şahsan görllşmekte ka.rşılru;ılacağı muhn.kltakbr. Yal • sile iaşe hnmuelcs!ie dolu bir Amc-rı· d~le :Mosltovanın ~ rp ve şımallgar "lngUto· enin bu ışı dUşUndUğıtt' 
dlr. Mumaileyh, bu ziyaretinden ls • 

1 

nız l.2 sterlin vererek lokanta .. kan gemls!nln Almanlar tarafından ~~;ıı~ dU:en Mojalsk \'e Katinin mm. temin edebilirim. Falmt bunun toll'! 
ti!adc ederek Malezyadn. bulunan Hint larda yemek y:lyeb1Jecck olanlar ı taarru:ı:.a uğrnmıyn.cağı tcminatmı u'. a. n ur~nda ccrcynn cttığl beyan edll ltuku ancak bUtUn BUyUk BrfU\ıı) 
ll kıtalan dn. te!Uş etmiş olduğunu aç.~tan ölmiyccektlr. Odun ve kii dıktan sonra hareket edeceği sırad:ı mcktcdır. Rusların, dllşmanm ade~e domlnyonlarının blrlc-şlk Amerthıııııfl 
nAve ebn'· ve •unlan .söı.·lemlştir. mur gllçlilkle nlmabiliyor. F}kseri• vukubula bu rtı.dlsenln, kUçUltUlmeme Ustil.nlUğü kar:ısmda mrıınm bazı ve tekmil demo~ra.sJcrln tnn1 )llrJl. 

'fl " " t! od ı ı ttl"'I i ı nun~nkalarında ,...eri "Cklldlklerl lUraf 
"Bu lmvvellerln mnncvıy t ve be- ye c un yerine mobilyalar ya • .s cap e " n yazma ttadır. " " mma bağlıdır.,. cıent ltudret iU.bn.rıle çok iyl olduk krl~a.lttadır. Ylln yoktur. Mevcut Deyll Telgraf gnzetcııı baımnkale • olunmaktadır. Mo.skova rar!yosuna g1' _____________ __.....,.,, 

lannı gUrdUm. Rusyayn gclin.cc: Va • deriler o kadar fi.didir ki. 6 sterli. s!~de şun~rt yazıyor: re Kırnnda Alnıanıar ölU ve yaralı O" 111 ~ J 
ztyet ltarantikt.ır. AlmMlnr Hlndls • ne r:Imn~ nyı:Rka.btlar iki a.y ic;Jnde ·V~i hUkfunetlnin Almanya.ya ka· ıarak D0.000 zayiat vermlııler, birçok [ ~ Q,. eş Q 
tan:ı. doğru llcrllyecok olurlarsa Hin- tamır cdılemıyecck !tadar bozulu • uçult vcrdlgi maınmaur. Geçen mart Alman tUmcnlerl meveutıarmm yüzde diotanın ıılmal btı.tı huduUarımızda yor. ayında dört Fransız gemisi CebelUtt.:ı. yetmişini kaybetmiştir. An ton esko 

!l A..;.,ı~1. :t ktan ...,..,....,, .. hn t • l tt k Molıkova civarında Almıı.nların nrn 
ç:>k ırnvvctu mUstahkem mevkilere • .... ı.vr.ra mulıite menmıp genç:. rı S":--•"·~· mu es.n ara ırmn .. -
tceadllf edecekl~rdlr. Bu mll.etablren1' lcr fe.şb:m.in çökeceği ve kendileri. istemem~ ve Nemoura Jlma.nt!l:l mı. Zl knznnma.k j~lı:ı s::ı.r!cttikler1 bUyUk Rumen 
rr.ovldl !' son znmnnlardn. dahi\ çolt nin de diğer insanlar gibi yaşıya• en etm!~Ur. Bu {;'emUerdcn birinin gnyrctıt'r akim ' kalmqıtır. Mo-'ltova 
tlLlıklm edilml.§Ur. Biz de şimdi oredıı caklarz günil bekliycrek :kcndilerL Bangkoltdan Almanya. için knuç:ık ci\'{lrmda 11 Alman tayyareaı dll,şU 

n
. ll'"'tmak "- _, yUkUyle .,.cldlıH bilini d rUlmU.sttir. Almanların 1.!>"Bllnl haber mı'"lletı•nden 

ço': kuvvc-Ulylz. Hlndl!ıtandakl tn 1 •.. uz.ere paı-wnrmı ancak " 'i)• yor u. ..., g-ılız kurnanuanııg1le Ruslar arasında kötil ispirtolu !~kiler içebilmek i_ Bu gazete, bundan sonra Fransız verdikleri Kurak şehrinde muhıı.rcbt'_ 
sıkı bir temas yardır. Bir Rus kur Çin ha.rcıyorlar. İtalyanlar b!rnz mUstemleltelerlndcn Almanyıı.yL\ laj:. lerln devam ettiği Rus tebliğinde be· • t .. t . t. r m:ı.y ıub yı <I:ı.ımı oı:ıralt l:llndlstan. neşelenmek istedikleri 7.runan A'. nan muhteur mıı.lzcmenfn n~wi ve l· yan edUrr.esı manidardır. 1 1ma IS 1yO 
c..n 1' 

1 
ın1Jğu ~lbl Hlndietandakl ln· manlar aleyhinde hikil.yeler. ftk • simlerini zikretmektedir. Moskovanın garbında bir yerde oe. ~ 

• ~liz ltu\'VC'tlerln<' mensup subaylnr ralar nıı.ldetmeye bn..slryorlar. Deyll Meyl gazetesi eö)"!e diyor: reya.n cde..'"1 bir muharebede 22 Alnltın Bilkre, 5 (A.,A.) - Rador .. 
da I1.uııynyn mUtca<ldlt zlynrcUcr ~ap Fın çok nakledilen fıkra şudur· "V'l!Ji hUkQmeti en ımvveUI sl.ltılır. tıı.nkı, malzeme dolu 250 lcamyon, 15 bildiriyor: ~ 
m ' tac r' 

1
._ mn'1i tnnd n itu!lyaya "Bir nnzl diplomatı bri ltnlyan mız olan ablukayı za.yıfı:ıtmağa Si\ • sahra topu ve bUyUI~ n;ılktardn tech!.. Dev1et retat marepı Ant.onee1'0 

(' ı '1lm :l tlı m.lttarcla lıışc mali Jt'l<'i: ::ncslckdıır,mn ltalynnlarm Malt.avı vaşıyor. Ne yapaca,ğız? lı'ilhalüka ıı.y. zat ltı.hrip edllml§tlr. gün ncşrettlt;oi bir enıınıame il• f.'\' ~o.ıd rllmr: t.tdır • .şımdıyc kadar ıtus ;ı'amadrklıı.rıııı söyleyince 1taly~ da Uç yUz ~ml Amerikadnn Fra.n · man mılletın1, 6 eyllll l!HO daıı l)L' ~ ~ ya ~. rblr MI.teri kuvvet gonderU d plom~lı ~u cevabı vermi t'r: saya geçmekte ve hıı.mulcnln yUr-de 6 o l • ~ • kcn(llm tıua!Indan yapılan 1crut ll~ m•mlştlr. E~!\8en nuslıı.r dil böyle bir ··- Fakat unutmay n ki Malta seksen\ Almanyayn g1tmelttedlr. I<'ran ı ngı l lZ kında 9 !!OD~ 19{1 M :rey1Dl ~,t 
ı·uvveUn gönderilme.sini i.Gtemcmlıı • da bir adadır.,. .s:ıya haklld bir abluka ko>-manm ze. h. •b , rocğe ve dcvl'ettn ıübJn& -re 111 d • 

1 dl D 
mam gelmiştir.,, mu 11.z l ha.klarınm mQdafa•-n& ~ t 

r r=----o anz~n (t.i! insberg Niyuz l{roD!kl şunll\n :ınzıyor: 1 bilme i için kendtstneı 1Uma.t gısst' ~~~ u~ ı:-1 "Ntı.7.I gt'mlk:1, fll'rbestçt' dolaAA • Al d . it 1 rllmeslne da.V"Ct etmektedir. yab11~ .. 

B•.ıl7ar fabiiyetinJcn iskat Sovyet tayyarefe .. i tarafın - mad&.ıan ıc::~. ıwıdııerıne tnbı oİan. ffi8n 80iZ8 ~ ar 1 ter hariç oımak tızere zı ya.şoıdsıı) 
cdücn nazırla mebus dan bombalandı ıarın den'r. nnktl vuı~<ıl'.lnndan dl!.ha f d kan ı,utun Rumen Tatand:ı~ı bil tt> 

Sofya,:; (A. A.) - LQndra rad• llloskcn-a, Ci (A.A.l -- Moı:ko\'a rad ~:~~:.yrct !Jıtedlk erini çok iyi blll· tara ın an batırıldı _ı_şt_ir_ak_e_m_ec_bu_r_d_ur_. ____ _..,/' 

yosunda Bulgnr tıpfücrHITTni yapan yosu Sovyct ha\'a kuvvetlerinin Dar. N ~' ~"laDm8 
e ' i nn.ztrltu-dı:m Kosta Todorof v~ :1", Könlge· rg ve Rlg'l Uzcrınc n.km· Bcrlln, 

5 
(A. A.): ~ u.ı1 11 

E:Gki mcbusl.a.r<lın Tctt--- • - ?"'l': ı ı~ np•!ıtş ouu mu bildlr!J-·or. tn 1 lngilizlcrin elinde ea.ir Alman radyosu, Almanya lle Mütercim nr:kadn.ş1QI1!1\u;d~• 
eJ .. Ik1Pl:ır • • . c - r. ~· ı .r \E' ·arı .. ınlar o:du~ı mll:;<ıhr. bulunan Alman denizcileri ~n!lltere nrıı.amda muhnsamnt b:ı.'i lfccdi Enön'Un Mersinde }.{u~cr 

... • !lıf't'1 r. B '1h • • c tl • .:• eJ 'm şt!r. 1 a 1 1 tarihten bu güne kadur Al. Silmcr'le niş."lnlandıl:larrnt nıı 
ı ı · ,_ .ondrn, ~ (A.A.) - (B.B,O.) :ma.n deniznltJlnr:mn 60 1nofüz aJd 

'l '\l'::t'. r.u:. !;um c:!.ı~~l;:!er • D6rt S~yel tnyyarcıı! Uelcrıne dön~ 1276 Alınan taııtclh:\hJrol.11 ı..-ız '' ık. •"-uı· • 
1 

l """" ıntJinibi. bntırdıklaımı bil" ,_,.._t._ A.JL..,d _,,,..,,,l•"""B ~ 
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&N SON DAlllKA - 3 ~Nm.,nlN un ÇABŞ.-\HBA 

ah keme 
aıonlarında 

Zorla dilenci 
yapmışlar?! .. 

''p asam hen vok. el açmak. nasıl 
anıatazayım, verirler, hani zorla, 

zorla. zorl8 ... ,. 
ar, b--U bUl<Uln.~ bir kadındı. / Tcrcilmnn kııınrı Katınaya 'IJllattı. 

t ille ~lonuna girerken nrknsm· 7:> lllt ihtiyar ltadm, bir çocuk gibi 
•tn aynı ya~taki bir adanıı da nğ!amağıı ve bir taraftım rumca bir 
r 8UrUklcmek istiyordu. MUb • ,,~yler r.öylem,.g-c b~ladı hlklm: 

ı· 
tlaın onu bırnk, 11en gel! dı. 
~lldhinl içeri soktu. l•"akıı• 

' llıUt m1dlyen ıırkasıntı.. balm • 
\1 Yerınc glltl,ge~e konJ~uyor. , 

~/ rtnc geçti, gene lton'l"Uyor. 1 

Çıltar:n artılt lmnu dıııırı: dedi. 
TC'rc.ıman 

Efendim, diyor ki, hıınl bulduk· 
rı paralarımı 'erccc!:ler mi? 
- Tabii ''crccckl r Yiyccrk değil 

kr yn .. 

Kaşifler bile keşiflerjnde 
başkalarının tecrübelerinden 

istifade etmişlerdir 
Herke6, her zaman, her ve.ilede Ame

Tikanın en büyük ticaret .adamlarından bi. 
ri sayılan ve böyle olan Con Venemey. 
ker'in fU aözlerini hatırlamalıdırlar: 

"Hayatta birçok karanlık yollar vardır 
've herkes bu yollardan gefmeye mecbıır. 
dur. Elinizde bir ı§ık olmayabilir. Fakat 
mademki bu yollardan g~meye mecbur-

-
Sancak 

darlar ba§kalarynın yaktıkları tecrübe 

mefalelerinden iıtifacle ederek yürümele .. 

ri en doğru hareket olmaz mı?' En kolayı 

ve en karlın bu ıayılmaz mı?,, 

Zamamnızı meçhuller içinde ·öldürme

yiniz; k<ifiller bile kqillerincle bCJ§kaları. 

nın tecrübelerinclen iıtifade etmiılerdir. 

ve 
l:ıı ınasayıı koyuyor, tc >rttr 
~h rnUb:ıştre hitap cd.yor, 
~ Y'c,:crc bakıp t-:ıkıp guill • 

ııı ki, !lUUru blrnz m.:·ıteidl 
f.ı'kuauıtu tvrnktnn b. ıı·ııı :tcıı. 

<: 

Terc•ımanm bu a .lı;r, rumc:ı ltrn • 
t n" sö:;lrm si l.l.ı-rln K tlnıı bir:ız 

r ıhntl'lrlı \'t' iııc cık b:ısto:ıunn d:ıyıı . 

Sancak bir kıtanm namus ıımnbblU. 
uür. BUtUn bir varlık son nc!csinc 
ka<!f.r çarpt§rr. ölilr ve tııknt sancıı. 
ğmın ııacaklarmdan tek tel sırmayı ı 

dU§lllaıı gördOğllne vermez. 1 
Sancak bir kıt:ınm anB.l!l, mllll ıtı.. 

lta.tlarımıza, ananev1 bağlantııanmıza ı 

nazaran da Mehmetçiğin namusudUT. 
Ona fena gözle baltanın g8:ı:tlnU oy • 
m k, onu uWı!atla. Rnacak dudnklan 
sokUp atmak ve yUreginde ~n ufak '~:ıı ne? dedi. 

vrıau .. 
'·~ı . ~il ne madam? 
r il b lmtz Turklk d yoro~ 
il l'e' 1111 adamı ma.hlteıncyc ç.s 

it O.:.'irı.z saçlı, b~yaz bıyıklı ndanı 
Yllr, bir kam" ile içeri dal • 

'-r.ı ~ 1 ~atına erendim! dedi. 
'- 118 sormadım? 
!> ~ bu kadın lUrkçc bilmez! 

· rumc:ı b!lcn bir tcrcUmnn 

et ı;trhln m! çlrltln, k ıbur6 
~1 b'uzunun Uzer ndcn b!l~ 
, k bir kadın bulund:.ı. V<' 

limanlığı ile suçh kndmm 
; l'" pıınbtıdt HUvlycli tesblt o
'tıı onra hlıklm sordu: 
~ d•lenmt~? 
~il ruıncayn ç<'vlrlp Kıı.tınayo. 

nn dtıl nn'l ı\ı.,~-ı çıl:tı. 

Am.ın~ ;,ınl.\nlfıı 

!\atına bir anda ntc~lendi. 
~ıhı bir ifade ile b!r ııcylcr 
O ltad r l\ı bir TUrlU susmak 

'ıı ı. Nihayet hlıktm mUdahnlr. 1 

• Jr 1iatdı. 
-!ı')'Or" .cUmle cilmlc b!r.e ter. 

Ilı • 
ıı de yazalım. 

t r kJ ben dilenmedim. 
I! şey olmaz. Yakalandığı 
• lt:ı.rı lto.!nnm P"~ln'le ır.rar 

t \'e tndnka \' rmcr.ı rsc kcn. 
b dua e jecc~lnl sö/lll) or • 

lltıiln bunu Katın. ya teren 
~atın gcno 15 ıJ ı':.ll\a\ıt, 

~ •ktcn ııoııra tcrenmnn bur .. 
'•ı· 

•tıııını bu kadın 7:5 ) aı; n • 
1{0ca8ltc 3 sene e\·vcl Yuna· 

.,l telmişler. mx.:ısı burndr... 
l'\tıı1.11 i ııoknktu l<ıılnııJ ve c;: • 
~ tnan ı:ıtmna giı m'ş. raı:ıı t 
'ııı b zuıt oldu ,un ııın buraclıl 
t • c;:ık,llq. 

J. h'l11:k iç!n d.lcnmc ·~ bıı .. 
il ıııı 7 

ır hnyır, bir ahb.'l r.•r.ı:ı. ı;-lt. 
.ıo, )JrUr': n •. 

' l:. rıı.b r mıı : .. cm ve ge· 

efendim 

' t c ı u •-n • : • • ı or. 1 
" ı ı . ., lr'<çeyi S"I\. 1 

o d:ı başını 1 

l b • n r ,k, <>I 'lC::m l<, nn 
ı ı lcr. Hani zorlıı, ı.orl 

ın \!det dil~tıc.'lUk•,en 

~1~d8 fu nıah\onıc tarafın 
ı lı 'llb 11 gurlıln• dl. Katl -
lo~ ıı Ki b r h.,fta mUddefü 

1 
1 n:ı. b lcd ye 11'7.'"""t\nd<> 

tııa~ ~e ıı..ınn1 ı:cne m:ın'ls - 1 

1 

mm= 
\ ~-. • •• ,• . :-ı' ··~ • 

BİRl~AÇ 
GÜNE 
KADAR 
H BE 
gaL-etesinde 

-· 

--

Sofi uykudan u.ramr gibi esne. 
di .. Kuçlik rm·~.lak gözlerini 
kiııJi gibi k:rrEtırarak ~ Uzüıne 
baktı. 

- Bir hikayeye karşılik bir eL 
bise ..• 'c ~fü.rl şeyi O halde c;ok 
ıyi, ço!~ Jıcycc:ınlı bir hi':d'.yc aıı. 
lalnıalrvnn. 

- Şürhesiz .. Çok iyi, c:ok he 
) ccanlı olmnlı .. Fclcat, bit.im ev
Jc ~cçcn hildı.yclcr:! ben1..emcmc. 
li. Yani geiin hıymma hikfı. 
\"'l"rinc razırım k:.ıynaııanın 
<lam::ıdmı f:Cvmesi kabilinrlcn hi 
kil.veler istemem O zaman beni 
blli:.bı.:tün sinız lencliımh olursun. 
Sofi! 
Rıtm h1zmctc:i bana o dakih.!i.

cla bir nnndaıı daha yakm. dahA 
müşfi1~ $!Örilniirordu. Kec:kin 
ispirtolu kolonya. ile şakaklarımı 
uğu~turarak, hazin hazin rüzU
mc baktı: 

bir JıöW niyeti besllyecck olanı serip, 
yere ~,kma.k bir inan borcudur. 

1 
Ttlrlt tıu1hte en genlı ölçlldekl kah 1 

rnmanlık destanlarını YILZDll§tır. Hclı. 

nıctc;lk en umulmaz !acl&le.rdl\n, çıı • l 
!:urlardan sıçrayıp bu topra.kJıırm kk 
zerresini n:ımus dlişmnnma çiğnetme· 
nıl,1tir, \"c bUtUn bir iaUklM dayatımı 
baıarırken de, lnanllıAı, ta.ptığı v-e o. 
nun göı.Unde Tanrısı kadar mukadde.1 
bir varlıl\•Olan sancağının pe3tnden 
nyr•lmamıgtrr. 

Ona bu in:ını \'C bu kudreti bağla,. 

yan bir aanrak önOnde eli tutar, ayak 1 
ta dura.bilir olanlnrm değil, ~U. ge'·· 
ı,c:., iki rocağ't k6tUrUmlet1n bıle oab· 
Jannrnk diklcştiklerlnl görmek lca • 
b!ldlr. · 

Ordu sancak, B11ncak da ltRlırnman 
!ık ı:ılemdarı demektir,. Hazarda bir l 
kuzu uysallııtJ içinde dolaşan :Mehmc. 

1 
di. seferde kınından çık.nıı§ bir sancak ı 

i'C§l.ndcı .sırtlan yırtıcılığmda glirUr j 
ve. öz ev!C.dınız ol!d, Otıun lka'hamı~. 1 

§Ohlanınr§, yata~i:lan taşmıa benUğf. , 
r. tanıyamaz ve önllndc siner, kıt~ır 
smız. 

• Sııncak Mehmedln h(!r şeyi, her §""• 
yldlr. ?'{amusu, şerefi. cnnr, canıı.nı 1 

1 \'1! nihayet satvet ve §CVkcUdlr. 
S:ıncak önUııde gösterilmesi mutlak 

{ 

I 

' 

1 

h' mecburiyet olan saygıyı heıiUz 
ı:nıımmzdan çoğunun bilmediğini söy. ı 
liyecc': olursak gaı;mayınız. Cumhur!. 
yet b:ı1ramı gtlnU, geçlt resmln•fon sevgiyi okuyarak öğTentyor \'C ye • Sinemada bnyr:ıt-ımızı görUnc~ 11~ 
Jmrtuıarnk ıstlld!\l cnddcstnden aııa~ı rinde bu bılgi~inl lrnllanıyor. Hcnllı !arı patlaymcnya ltndar all•l§layan, ı .• 
doğru nlnp giden \'C köpr,llye d:ıyannn nskerllk dersi görecek çağ'a gelq,e • tlldtu marşını hafif de olsa çolt u. 
kıtnlnrm bnıılo.rında snncnldar vardı. mlıı ı;ençlcrfo, aakcrllktcn haber! ol zakıardnn duysa bile Ustline başına 
Halkın çottıı hu mukaddes varlık ıs • mı;ı-nn l)ir kts•m halle, bunllan tanın • çekldilzen vercre~c duran genç neslin 
nUndc ca.:mda şapka, elleri cebinde, mil uzn!.trıdırlnr .. nuradıt halkevlc • tılr aslcerl kıtnnın snncağrnn ıcarşı en 
ı;f,,.ıı rası ağzındn olarak duruyor \'C riııe dll~ccek bir nıziCe bulunduğuna ulak blr hUrmetslzlikte bulunamıya.. 
"" ufak bir ııa.)•gr hnrekctı bile göster ltanllz... 1 cağım \'O böyle bir niyette olanları 
nıi~·orJu. Etraftan olan tele tllk ikaz . Kış mc\'slınl, hnllccvleıindc lton!c • 0•czmlıı olsa, kafnsını bir yılan ezı:-r 
ı:ırı duyanlar kcnclllerlnl d~rMI toplr.- ran~ ve tcmııll zamnnlnrrdrr. Halk bı·. gibi ezcceğınl takdir Gdiyor ve b!Uyc.. 
ynrıılt ın;-gı gösteriyorlardı. Halknnı. nyn akın alun gelmektedir. Her fır. ruz. Ancak dediğimiz gibi, ııancnlc 
zın bu harck.etlni hUnnetl!l?.Jlk ve a- , satta \'e h:ır konferans ve' temsllJcn sevgisini vo &aneağa söııterllmcst ıs. 
10.l<ıı"ızlıkla itham edecek değiliz. Ar. 1 önce kı!aca s ncak ve ssygı hnkkmda 1 ı:ııngelcn 113ygryı anıatmıık ve tanıt. 

t • 
~<tk ufal; clr bilgi no•cıanıdıt kl, Mel'. bir iki söz ı;öy!cnccclc olurs:ı, glltilt. nııılc mutlalttır. 
metçlğln öz UmsaHne karşı b1g6nc çe snyı•-ı artacak bilenlerin yordıınllo Hiç olmazsa l)lr kılanın geç~lnde 

knlınmuına tımll olmaltt::ı.dır. hıılkl\·!crlne gclmlyen ve bllmlyen • sancağa tesadU. edildiği taltılirde yol· 
Genç neJ!til, okullard:ıltl askerllk 1 ı·ln de hUrmcti öğrencb!lcceltlcrl çok cunun duraralc, duran!arın da yUzun;:ı 

derslerinde snncnk, bayrıı't, saygı \'C tnbıldlr • sar:ca~n ı;cvlrcrck toplan..-nası ve b& 

- SizJ ço!;: acıyorum, k4fük 
han:m! 

- Şimdi bana acımanın sırası 
değil, Senden merhamet istemi
yorum. Söyliyrı•eğin hikiıye ol -
dukı;:a prhalı olacal:., S:ınn hu -
na mukabil en J,ıynetli bir cllJi
semi hediye edeceğimi söylcı im. 
Hı.-m l:en ynrmd~:l itibaı en ~:n
dropt3.!ci bülUn clbıselcı imi f n -
kir kızlara hediye cd"ceğ-im. 

- Sonra elbisesiz kcılır ıııız, 
kli<'iik Jıanım ! Buna n(' Hızı:m 
\'ar? 

En gece miı;afirimiz olan 
Dolıtcr S~dat &y hastalreımrn 
-ıdını kovduJ,-taıı Sônra, di.inva~a 
i1ir;bir hev ·im k.;ı.Jmadı .. yarın 
ll1"":tra l!idcrkt:>n bu clbir.elcri C" 
Firn\•nlar ofüi. mezara r,iıti.irccc!~ 
d'.:'~ilim "a ?! 

Sofi birden ~lliim&'di: 
- Firavn dediniz de aklıma 

geldi, küçük hanını! Babam ta -
rih meraklrsıydr. Jfüçükk'cn b::
ııa ;;ııılatlığı bir fir:ı.Yn m~alı ha· 
ıa hutınmdaılır. !~terseniz size 
onu anlatayım. Hem cok hey~ • 
canlıdır .. hem de sizi bnmbn~!m 
bir aleme götüıiir .. kendinizi u • 
nutur ve tatlı tath uyun;unuz. 

- Hay hay .. söyle. Z::ıtcn bu 
yatakt.!\ bu ~ce belki jc Mtı de
fa uyuyacağım, 

- Y::ı.rın bir yere mi gidcce!:· 
siniz? 

- Evet. Doktor Sedat Beyin 
hastanesine 

- Fakat bey babanız sizi has 
taneye r.öndermez. 

- Onun elinde değil, Ben ka
rar verdim._ ~deccğim_ 

Sofi hikfıyesini anlatmaö-a ba3 
lrdı: 

- Vaktilc Mısırda hüki.im SÜ• 
ren firı.vnlardan "Mikerinos" is-
mindc gc>nç bir hükümdar var -
mış, Pakat Mikcrinos Mısır üıh 
tına ~turuncaya Irndar cok sıkın
tı ~c-kınis.. hatta bir:..::.ı.ç kere 
öliiın tr-hlikesi atlatmış. Mik~
nosıın babası ölür ölmez, kendi 
si t::ı.hta c:ıkmak icap ederken am 
cası bir yerden çıka gelmi§ •. ve 
hnlkı te.ı;vik ederek: ''Ölen knr
d -.~imin yerine ben geçeceğim. 
Bıı, bı:-nim hakkımdır." demiş. 
Mısırlılar <la or:dan çekindikleri 
i~in Mı~rr tahtınr ona vermi§ler. 
Qnıı hükUmdar intthap ~. 

!\ I ikerinos n<'ıltta kalını:: bir kö 
ye' git.ıniş .. orada kendisini se -
\'en Titana isminde güzel bir kız 
la e\·lenmiı, ve köyde hnyııt gt- -
cirıneğc baslamış. :\lil:erin-0sun 
amcnsı l\Iısır tahtına CJturur o
turmaz yeni ve büyük bir Eh -
ram yaptırmak sevd~ma düş -
mü.ş .• F...5irlcri toplamış, nmele • 
yi hazırlamı{:l \ e <'hramı yaptır
mrığn b~?&mış, Bu muazzam in· 
şaattn tamam seksen .bin i~i 
ç~lışıyormuş, lş~ilcrin başında 
çok zalim bir kumandan Yarmış. 
İt;"ilcre göz açtırmazml§. Ebra -
mm inşası doku;ı: y;l sürmüş. 
Mısırlılar bu mUddet zarfında 
<:ok sefalet ve ıztrrap çekmişler. 
"Ah Mikerinos, neredesin? Sen 
adaleti severdin .• insafın, mer -
hnmctin Yardı Keskc seni hii -
kiimdar intihap edey<li1<:. Bu n.
ten senin hakkındı. ÇünkU, lba -
banın zamanında veliaht olan 
sendin!" diyerek ağfaşırlamıış, 
Nihayet Mikerinos amcası olan 
firavn ölmüş, Halk köye ıgiderek 
!\Iikcrinosu el üstünde Kahire -
ye getirmişler, 'hükümdar yap -
~ar ve ayaklarına kapanarak 
chramlardaki esirleri azad et • 
mesini rica etmişler. Mikerinos 
esirleri ar.ad etmiş '\"'C işçilere 
rol vermiş, Herkes serbest ka -
iınca ~ J~inde alış ''eriş ha""' 
lam1'!J, )alı& .zamanda sefalet~n 
eBel!' 1mı11n--.. 

SAYFA - 3 

Fıkra 
3 : 

• 
ı ki en1rr 

Abn&aya Ru" topmkG.rmd.., WüA 
ettiği ıyc.rlort. tıaD<a ~onnus: 

1u.et pclf!l, m:ılyetf memurlann
dıı.n birinin nrllnl, hemen sonm. eh 
tı:ıltlnnı mensup oldurru neım.reb'I bt1• 

dlrınl!I. Bir memur hakkmdıı Jıonı 

lkAyet, Jıcmı t:ıltlf hf\di-..esl garl]ı 

bir tJCY olduğunda.n emirlerin han • 
g-Wnıı ltfbar cdllm~k 1Azm1 geldlf,i 
kı-ndlsindMı sorula.noa !!ÖYlo denılş: 
- Evvelki emir fcın.bı ~ sonr:i'.rt 

de muktc:ı:.&J ı i'!mlı ,~ır. 
ıle yapıll\! 

.NASRE'I'TtN 

Üç musluk 
Geveze övünüyordu: 
- Eve bir hamam yaptın!&. 

görme! Her kurnada iki musl* 
var. Birinden soğuk su akıJIOr, 

birinden sıcak su. 
Mübalağacı bir kahkaha -. 

lıverdi: 

- O bir şey mi! dedi. BeDİlll 
.evdeki hamamda her kum_. 
Uç musluk vardır. 

- ? ı? ? 
- Biri soğuk su için, biri sıcak 

su için, biri de ılık sn için. 

laabet 
Daktilo, çalı~ğı yazıhan6Jıe e 

sabah geç gitti. Halinde bir ~ 
vardı. lş sahibi nerede kaldığinı 
sormağa cesaret edemedi. Esa
sen kadın anlatmakta gecikmedi: 
., - Öyle canım sıkıldı ki! Ko
cam dün gece geç geleceğini 

söyleml§ti Sabaha kadar bekle. 
dim; gelmedi. Nereye gittiğini 

bilmiyorum. 
• - İsabet. Nere:;,a gitmi~ oldu 
ğunu bilseydiniz şüphesiz dah: 
fazla canınız sıkılacnktı ... 

:mdan §&pka.ıınıı çıkararak sanca.tın 
kendi önllııdcn altı adnn ileriye s-eçt. 
şinc kadar hareketsiz durarak ı;6zil 

ve bıJ.ııUe takip etmesi icap eckr. Bu 
da ne bQytık bir kU1fet, ne de y~ 
mıyaoak bir f§Ur.. Arada, gtirilleeek 
kayıtsır;ltklan ikaz etmek de gençd~ 
dQ~cn blr vazifedir. Görillecek en tt • 

falt bir hUrmetslzliğin dU:ı:eltllmestne 

ehemmiyet vermelldlr. 
ÇUnkU. ~11lııngıçt.& da dediğimiz 

gibi, ııancak bir kılanin ııamu!ll l!lllmıo 

holUdUr. BUtUıı bir varlık son nefeatıte 
kadar çnrpı~r. ölUr ve fakat •rıctı#r. 
nm saçaklarından tek tel '.'tmıayı tttııı, 
man blldlğlne "'erme7-

Blnlerce klglnln ufnında ha;rM:an 
ndadığ'ı .sancalt için götllrilrkeıl blle 
gahlanmnk, gtirt1rkcn bite g6rmek w 
ona lUzumu olan sevgi ve ~;rgıyı g6lı 
termek blzlm de namus borcumuz Ol. 
nıs.lıdır ve borcumuzdur da. 

A. ŞARKLI 

Sofinin söztinü kestim: 
- Giizel, ibret alınacak bir hi· 

kô.ye. Fak~t. ne ben hükiimdar 
oıınnk niy1>tindeyim .. ne de beni 
bekliycn bir halk var. Bunun ye· 
rine keşke :bana bir cin, peri ma• 
salı anlatsa} dm, Sofi! 

- O zaman korkardınız .• uy· 
kunuz kaçnrdı. H~lbuki, Mısır 
hepimize yabancı bir ülkedir. Ha 
ya!en ornlarda dolaşırsınız, ken· 
di eleminizden muvakkaten olsun 
uzaklaşmış olursunuz. Firavn 
hikayesini bu mahsatla söyle • 
dim size. 

- Güzel. Ben kollejde iken de 
Mısrr tarihini <;ok &-\·erdim. Fa 
kat, ı>u hikaye bmi bir }1.ayli 
düBtindürdü. Ta:biat ,er geç insa· 
nn. Hiyık olduğu mükafatı \·eroi· 
ği gibi. müstahak olduV,U cezayı 
dn. Yeriyor. l\likerinos bu salta • 
nata layıkmL'i .. çok- l>~klemiş. ı;ı 
kin tahta oturmuş, Amcasına ı:c
lince. biltün Mısır halkının liı 
net ve nefretini kazanmıı:-.. bir 
insan için bundan daha büyük 
bundan daha a~ır ceza olur mu? 

Sofi sözlerimden bir !jey an · 
lıyama.dı. Ona anlayabilcceğ: fC ' 

kilde söyledim: 
- Yani, eden ibulur - dedim · 

iyilik ve fenalrk rnukabe!~7. ka 
maz. 

- Süp!ım küçük hanım! Si 
7bt gibi iyiler obnasa dün)'ıı Jı • 
lftterfe 4o18rdı, 



~ı 

EN SON DAKiKA 
Cevzren: MUZ.AFFER ESEN 

Küçlik illnlar kupoou 
(Bo kııpoM ~ ~D~ 

io aramıı ve ,lf Tenne JJAnlan En 8'111 

mnk ii2eredir. ·ı Pointer tekrarladı: n.klkada J»ra.uz ıte1red'IleoekUr. EY. 

Pointer hunları söylerken - O halde .. O halde katil ıenme teld1ft se~ oıro.yucu1arra 
1 f • • k w b" k• d • 

1 
lnfth(Ur; kalmak ftzonı Mrlb ~Jf>11 

te e ona gılt ı ve ço agır ır , ım ır, nı btldlrmelert ikim.) 

tavırla kulaklığı aldı. Bir ka· 1 Mister Akshot bir şeyler ' • • 
89 / t ilin tevkif saat i getdiği va. an!nmaya uğrr.;1yordu. Evlenme teltlıRen 
. . kit Pointer daima ağır bir Sanki noterin ıualine ce • • 1 - Yq 20• bo:v ı,ır.>, açık 88 • 

F aka'L dedı, buraya nlçm ı mesuliyet yül:iinü omuzların. "b. b'f "k d d met", narin yapdı, m&ııntm meırtebi 
geldiniz. ? Cesedin Edit ~en,s 1 d d ' d • 

1 
d' vba~mkışb~ı 1 ~ ~ş~ld' 0 a an mer.umı aall bir &De kızı 

b . l d" . . . a uyar ve a eta Ler er ı. 1 ogu · ır ses ışılı ı: ~ - Yq 23, boy ı,so, lnce yçılr 
urı o masmı usunmenız sı. 1 H k A M" Ak h · · · L 
· b • J • • • b. av ve n ıster s ola ı - Bu hır hıledır aygın ı.&rl§UI orta bahll11ll tem.is blr .. e ıa- - Tekrar et baka"'"', ce •arelin oar.a zın uray.ı geımenı:z ıçın ır . . . _ · zı .,-·· 

scbeb teşkil etmez ki.. iıafı f. hır baş eğmesıl·e· sel.am bir tuzağıdır. Ben Ana yar- eliği.mi bir daha •Öyle! 
J er.inti l1ill" 

~~~~~~~~~~~~~--_,/ d kt f l J - Ya~ :al>, bo)' J,118, &Çik eemer, 
- Editi zon gören n.damın verw 1 e:' !onra mu ettı~ dım etmek is'~iyor onu kıJrta. ınoe yap!]ı, ııae :ııı.er;unu un blr aile 

Artur olahilccegini dügün· ı d?g.ru hır adım ata,.ak çıkıp maya çabalıyordum. km. en a,,agt ııae mezwru, d11r11at Te I.ogoğhma mtıraeaa.t. 
müstüm. Faka t korkum: h a . ıpttıler. Ses kesildi: dddt Uç arkad~la evlenmek Jateme~-:.. • Eaki ve yeni harllerl btlm, •rt 

• · K } 1 • ·ı b. }' ted\r1er. (Üç arknd&§) rem~tne mQra.. d&ktuo kuUane.n bir bayan& !htlyaç 
kiknt h:ıtır H! hayal~mden bi. 1 • .aP.1 a~ı 0~.' 5ıv.ı . ır AP0 , ıs Mister Akshol kalktı. Ba - caat. nrdrr. J!lmtntsnu meyda.nı Za.hltt eller 

le geçmemişti. Sadece e vde ıçerı gırd ı, mufettı~ı .selam.a· kışmda korkunr bir sual var- .okak No. 22 de mııtulıhft Mehmet 
d -.r iş v~ i•ci araycmlar: 

Editlc görüşüp görüşmedigi· '· dı. Pointer noteri temin etti: Uyguna müracaat. 
ni ö grcnmcli: istiyordum. Bu Pointer polise Sensburiyi _ Hayır. Layng ta katı"I • Orta 2 

den a/rmruş 16 ~ • Lll\enln birinci mu.tına devam e. 
- L l d.. ·· ·· · H k ·· l k - , ıclın.eeatz bir ~ (Sfledfın eoura bCr den blT genç, abab.tan öğleye kadar 

mw<: .at a onuşumu av a gos erere : değildir. Mis Edit Semsburi mlleaseMdfı lf aramakbadır. Haberdt hfr iş aramaktadır. oc. 1) renı.zrn. 
bildirirken ona da b ir telgraf - :&.ı adamı dedi, bitİ!İk buradan mis Gisburn adında (T.R.> remzine mtlracaa.t.an. mllracaa.t. 
yazdım. Du vra gelince de Ar odadaki yatağa yatırınız, ne • Li.eenfn ı> unCG SIWfma devam e. • ncaret ııaesmln ııoın smıtmda, mu 
turdan bir t e)graf ald:ım. iş. yapacağınızı hiliyorsunuz. daki suç ortağı ile beraber de.ı bir gene;. öğleden sonra saat ı,ao hasebeye, daktiloya ve tıcart bilgi. 

1 f k H k • · d k" d dan 6 ya kadar husus! veya resmt blr 1 --'-a ..., gen h -"n aa.t 14 te te gra . Polis hala kendine geleme çı an av ısm1n c ı a am ere a.;ıu u1r ı; e.b .. 
T l f P . , · mUuseMıde çalıfmak ı.rtemektedlr. ten 19 a ita.dar fş aramaktadır. (J'.ll: 

e g ra ı oıDLere ıuzattı, den yatmakta olan mimarı tarafındl\n boğulm~tur. (Yene~ 86) rem.zıııe mQracaat. B. l) remzine müracaat. 

müfettiş yüksek ses!e okudu: kaldırdı ve kucaklıyarak gö. Genç kız bu cinayeti İ§leme; * Yüksek iktı.sat ve Ucaret ~e~·~e. • Orta ~'BJjJl ~u.ca " dlrkçt 

En ldiiil 
LAlll 

"Bagajlarınızı Viktorya is- 'Lürdü. mittir ve cinayet İ§l"'nince. bin!D fklncı ımııfmda okuyan, muha. bilen blr b&yan, 1y.1 l:ı1T aile nezdinde 
taayonunn bırakınız ve der. Noter tı"trek bı"r •e•le·. k d d hAd' d h he eebeden anıayan 9'e transraıcayı iyt bl. 6 y&§Dldan yukan ço::uğs oakabWr ••~ 
h ı b. ı· . s· . ., .., ye a ar a a tse en a r len bir genç, herb&rıgt blr mtle~ede dera vereblllr Çocuktuı. bir ailenin ~111 s 

a ıze ge ınız. ızc verı • i•,•:wım Hctıos KO[SHSATl:-"'~,A'.' Jecek m ühim bir haberim - Ben de gidiyorum dedi. • dar olmamı§'dr, fakat ondan öğleden 80llra ça1t1malc Lttemekted1r. yanında orta ıoıertne aı bakmalı ilt4 ~ 
c_ b . Vakıa çok hassas bir adam sonra katile yardım etmiştir. {B. J6. ) reın.zln• murncaat. mektedir. <Klbaı il) reınzme mnra. ne.rf.ı 

var . .;x:ns urı.,, - • T&JTlldll!l gelen nnmrııtteıı kız eaat. gene;. hu!l11!1 veya remıt ın "-9 \1 
Telgrafı cebine koydu ve değilim ama tanıdığım bira• Mister Akshot riiya gerdü- talebeleri ıçtn ane yanmda pe.mıtyoa • 30 ya,mda. çaltolran, etddS bit de çalışmak istemektedir. C ·J Y 

eordu: damın çok ağır bir suçla itti. ğünü sanryordu. Zayıf bir i.stlyenlerin Ar.ak .l'fMması yanmda bay, husus! nya reamt mUe.s!esc:er. remzine m!lraca.at. .,,_ 
ham edilerek tevkif edilme- s-e·le •. Tnrktstan apartmıanı 8 numaraya de kaloritercUik aramaktadır. suı•·· • ıs ya.şmda., ortameıtteblt'~f - Peki bundan sonra siz 0 - diY""' • . d h b 1 k . mtıracaatlan. abmette cezaevi .ıu, ... umıda bakk&J smıfma kadar okum\JI, ıiy ~ ~ 

-.. t ? sın c az11 u unma ıate • - Fakat •erlıest •erbest ·•· ...t I" ~ ~ yap ınr~. ., 0 
• Çalrşka.n genç btT bayan matba&, Hüaeyln eliyle (K. ~tzere) mflracu.r vetli ve üç Jdfilfk bir aUe..,. r. 

- Bu Lelgrafı alınca tabii rnem. gittiler, dedi. ldmya.b&ne, ya.zıhane, muayenehane, • Ticaret u~inin 90CI sınttmda, 2C dirmek mecburiyetinde oıan ~I 
d h l M .. f tt' ·· • d k' tezcrft.htarlık aramaktsdrr. ?Jıtl ~ er al bu eve geldim. ·çeri" u e ış masa uzerın e t - Hayır, gitmediler. Ka.. tıen:lbane ve bunlara mümasil mUes • .Ya§rnda blr gen~. muhasebe, mubabe. • 't)f" 

ye girer girmez vaziyet ba • viski şişesinden bir bardağa pı arkasındaki dar koridor. "90Ierde acele ve ciddi bir !§ arıyor. rat heap Ye daktilo iyi bWr: blr ti. gAhta.rlığmı tercih eder. <~ ' "' iıı 
d K (llaçl.t& • Teo) remziııc mllracaa.t.. carethanede veya ~m- mUeeaeııecS. az zlne mUracaat. " 1\ 

na çok ga rip göründü. Artur viski botaltıyor u. orku • dan geçerken polis tarafın.. • Seri da1'tiıo ya.un eıki ve yenı bir Ucre~ çıüışmaı.. uıtemelrtedir • El yaz.ısı gayet güzel, ~~I ~§ 
bana h içbir teY söylemiyor dan titriyen Akshota: dan yakalandılar ve hapis. yazlları iyi bile.u bir StJlG. bed!ı9Bgi (H.D. 32) re:nzinc müracaat. zunu blr ge~. t1lccar, mu~ 
yalnız herkesin beni öldü _ Biraz dur.ın hele dedi, bir mUeeaellede çalıfmak ~ktedlr • 20 yqmda :&eklr, ukerllklı aıa. hendis ve bUOmum hususi rıı ff' J 

sandıgıw nı tekrarlamakla ikti- haneye götüriildüler. içeriye CôRZ). remstne mOracaat. kuı olmıyan yem n •k! yuııan bL ıcrdc bUUln gün çalı§Illak uıt ... , 
• ize bir bardak viski ikram d .... ""' ı • u u ... r fa ediyor du. Bundan bafka giren polisin bana verdiği ga • Bir mQteahhrt yaıımdA doeya ı,_ ıeıı bir g-enç ber oe ol~ oı.un blı a. asga .. °" ı.ra ere e /19 ~ 
edeyim. . l , .. aram&ktadtr. <B.S.) ~· m1ı. tadır. ararla bir takım da ıualler • rıp se amı görmediniz mi? lerlnde çalqmak bere okur yazar blT ., Ü •u ~, 

Noter canı sıkılmı§ bir hal- 1-yaa arıı.nmakt.adır. Tahtakale cali- ~ecaat. • Sinemacılığın her t r. 1".i 
sonıyordu.Londraya geldik • d h k d Bu bir işaretti. Tevkif hadi • • Hu'-·'- ta'""Jteat _ .,nıtmda....- :ı.nıayan, ı2 .sene .sinemacılı!C ı.ıf e ay ır r: deıı!nde Mane§e hanında i numara.ya ...... "u """' o1- t::P" J 
ten sonra tanıdık kimseye sesının kararlal}hrıdrğımrz mnracaat. E!k1 ttlrkçeyt btlir ve ,_.n daktilo ya. bir gem; herhangi bir stneına 111 f 
rastgelip gelmediğimi, kim. - Ben bir katilin viskisin. ~ekilde yapıldığım bildiriyor • Et yazısı ga,;eı. ıtae mezunu b(r rımra. aır nultat yanında Yeya Dtr de çalı§m8k istemektedir. t1tl' 

1 k k d den l·çen adamlar.ıan degwı• btlr~,.,. ebv·~ n~tıe _ .............. _ ~ine milrac'lat. ~ sey e onuşup onuşma ığı. 0 du. Zira bir kadını tevkif et. pnç, tilı:car1 nıut.eahhit, mtıbondlıı ve ........ - ~·ç .,.....,..,,....~ 
ı 1. · d h • lim. • sazı ~-k tmere if aramaktadır. Haber tH.N.11') re.ııu!Dıf. mnnı.caat. "' Ki:m.aeıri..z bir bayan apa 

rM, yo CU ıstesın e angı mek rok acr bir •eydir, Sonra * YUk~:::k lktmıı.t ve Ttcaret Mek • pıcrltğt &ramaktadır. lCllkl "J 
• • 'b d kayıtl Jd "' Pointer doldurdugwu bar ~ .,. Ayda ugart 35 Ura ne ~h~abtl!r. _, ... , 
ısım aı~ın a . ı O ugu • belki de An Giıbum 'tevkif (S.U.A )remzine mOnı.caat. tebinln birinci smıtmdayım. Tahslle çok iyi blUr. CA. 15) rem;ı:.....- I 
nnı Ögwre:ımek istiyordu. Ar- dağı Akshota uza'Larak: d I devam edebilmem için bir ı. aT'TVn • caat. ~ 

G 1 e i irken bize ~iddetli bir • Allm '\'aziyetı dolayıslle fııkuı '9 •• ,,_ Al d k tıtt 
tura; iş için seyahBt ettiğimi - ene yanı ıyorwnuz - tenne devam edemlyen bir Univenıtt.e. nım. Çok ehven bir tıcretıe ve den • manca ers verece 
ve sahte b ir isim kullandığı. do!tum dedi. Artur ~nsbu- mukavemet te gösterebilirdi. li gmu:. f.t aramal<tadU'. Her tUrlü ya. saatleri haricinde tattı günlerinde Teya bay aranmaktadır. r>t-rf ;/ 

l d ld Hatta Havle hile bir -yler çalı.,,.b!llrtm. lstıyenlerln (Y.T. J2) ıçln eve de gelebilir. (178) mı söy ledim. H iç kimsenin ri kati eği ir. :r aı tılert yapar, ders vereb!lir. (Or • ..- /. 
b·ı· d' T b"• · ··y1 !t_• b ) --'- il rem.z!Dıe moktupla mt1racaat etmele. mllracaat. beni görmetl iline dair temi " Mister Akshotun nefesi yapa 1 ır 1• a n bo e ~ı an n ........... e m racaat. 1 bit :-1 

adam icin aziz canımı tehli· • I..Ue olgunluk lmlll:ıruımı vcrml~ n., • 24 Y&fDlda. ııtanbuld& 
1 
çl'~ 

nat verdim. Bir.kaç dakika durur gibi oldu. ~ blr genç, daire ... 0 mOe81!C'!Jclerde ça . "' ortamektep meT.Unu. 24 y~e. kl\nm elektrik tamir l§lerind0e~ sonra da hayatımı kurtar - - Editi öldüren Sensburi l keye koymak istemem. l:qmalc I*mektcdir. Sirkeci Haıep o. rmdı:ı., ask,.rllkle ilişiği olmıyarı, h<'· ı bir genç, herhııngl bir nı :;; 
ma k icin çabalamaya mec • değil midir? r Dr1.,,,,,. t·r,r) ~It ah!'bl lrtan eliyle Adanalı Ahmet sap ve yazı l§lerinden anlaysn btr hE>rgün muntazaman 5 saat çal il 

~roldcrn. Bu pam~~~ı P------------~~---------------------------~------------~t~~)re~Mm~u~ ~ • :(. YUln;ek iktiaat ve tlcllre~ rı 
nmı yüzüme kapamak istiyor H •k ,.. CtM AMCA Nakleden: binin son sınıfmda buluna.ıı ll"'e1'· 
du. Bu dakiknlan asla unu • l a IJ e herhangi bir mliessescde 6ğl~ J 
l.c.mıyecağım. Beni kanape L, T.. ra. çal1qm11.k istemektedir. ( · 

herine attı ve iki defa pa • remzln: mUtaca.at. ~r; 
.L Ci . d t l 'k d' A k .a. 1....:- -""'- 'ı.-1.. .,...411.. · ı . d' .. l . ? Sc • a· . ~ 25 y n .. m<]a, 8!1l<crllklc ıu~ ım.ıx yığınını ağzıma kor gi" m amcam o devır e mc e ı ·- ı. mca.m 90 sempa. .... uq tt- •-t).u.ıen o uoıua &"""L..;atı c omuzu- çıy 1, oy e mı ... n şım ı ... yır - ...... I 

nı o u. akat er defasında siu • en muztanptı. Bır gün og- am om ı ı mu ur . rotl\9- nu o"'ll""'": mı.. ş yaşın a mısın. t711or tt.o ld F h _,ikt · · · · ·· - d l al k ' ··d·· B K ı,...,,:ı. · be d ? mıya.n, ortamektcbln ikinci ';J 
\tadar okumu~. eski yazıyı 

kurtulabHcHm. Geldiğiniz .a leden sonra avukatına randevu bans onu güler yüzle kabul et1:i. - Hadi, oğlum, hiç üzülme. Y<lo"'murun dindiğini gören am daktlto yıız.nn bir bay ış araJJI' 
~t artık mağlup olmak üze- vermişti. Mmna.iİeyb , amcama Amcam: Bu i~ senin kabahatin yok! cam gitmeğc hazırlanıyordu: (C.U. 332> rl'mzine mUrncsııt. 
reydim. bir daw.nm müdafan..qnı üzerine - Münhal muhasebe memur • Meself'Ş'i biliyor musun? Anlat - - Ağustosta yirmi beşi doldu-

- Ei~r lnrnz daha geç almıştı. Tahii amcanım, para • Iuğunuz için geliyorum. sana? ruyorum. 
lmtm~ olsaydık ne olacak • lan tahsil c<l~ği o mübarek s;:,. Dedi. Ve kendisi de nilıa.yet D1şarda yağmur bütün ~iddc- Diye cevap verdi. Mister Kros 
b! ati ne heyecanla bek~ediğini t... buna inanmağa başladı. Müdür: tile yağmakta de\·an1 ediyordu. ban~ hu sı•r..dn p:ırm~klarını say 

ffaTk dik dik Pointere savvur edebilirsiniz, - Olrayt! Bundan evvel baŞ'" Randenıya daha bir saat Y.ardı. ı.ıak:.ı ın~;-gul rliı. Dokuzuncu p:ı r 
t;akıyordu. Sonra döndü ve Aksiden de ~kıt gecmiyordu. ka bir müessesede çalrştrnrz mı? Cim amcam <la ne yapsın zaval - mağ.m büki.lnce yüzü soldu. Bi • 
bakıtlannr düştüğü yerde sık Cebinde beş parası bile kalmıya.n Allah tan korkmaz amcam der- lı? !ster .istemez bir şey t:ycluı- l '.lZ oonra. lı:enciinc gelerek am · 
1fk soluk nlmnkta olan Sens• Cim amcam caddede s~bırsrzlrk· hal revap verdi: m..ak IAzundt, Aklına e.cıff.ini an- cama kollarını açtı: 
buriye çevirdi. la bir aşağı bir yukarı gidip ge- - Çah.ştım, efendim. lattr. Hatufadığma göre. c;ocu: - - Gel kl.i<',ağnna benim biri -

Pointer hızlı hızlı cevap liyordu, Hatbuki bir gazinoya. - lııgiliz misiniz? ken, evlerinde bir kadın hizmr~· cik evlii.dım! Bak Cenabı Hak 
•erdi~ oturup bir kah~ İ<:mek iınkan • - Evet, Linkolnşayr'dannn. ~eri vamı. Sevgilileri ve ni - bizi n~ıl ka\'ı.ışturdu, nihayet! 

_Uyutmak için klo:rform, lanna malik olsaydı daha. çok Müdür bir an için mcvkiini u - kulısıı çocukları s :ı.} ı sız taknnm Annenin zara rına ~!ediğim 
yüzü tnmnmaz bir hale getir memnun kalırdı mutlaka. Başına nutarak: dan ... Bu.kadın birkr.c: yıl önce cüı mü şimdı tazmin edip vicda
~ için zac.yağı, cesed i ka. gelen bütün bu dertler kafi de- - Sahi mi? Ben de oralıymı ölmüştü, Bu suretle Oim amcam nımı korkunç azaplardan kurtar 
p~ak iç in bir sandık, san- ğilmiş gibi, o sırada güzel b:X yahu! Hemşeri çıktık desc:ı<\! . . kendi ailesini inkar ederek Ka - mak fırc~atmı buluyorum! 
dtğı bağlam k icin ı;ağfom yağmur da yağıruya başladı. Tabii bu tesadüf amcamı pek mer:rcrinin çocuğu ,...Jnmf"tu. Di;·crek Cim amcamı baba BE-"f' 
l>ir hafa~. .. ütün b u ha~ırhk Saatlerce ye.ğınur altında bek • az alakadar ediyordu. Bununla - Bir çocuğu fa7'a clmu~, ne katile kurnkladı. Cim ~nc·ama 
lar ne olacağını pek mü'kem- lemck mecburiyetinde kalan am- ber:ıber. sev ind 'ğini gösterdi : ohıı·? f:Clince o, bu sevgi te1.ahiirlcri 
mel gö!;tc:riyor. cam için vaziyetin ron derece B. Kroobans tek1'1r suallere Diye düşündü. Sonra B . Kror- karşısında, anıc:un , yıını ke!ldi 

ciddi ve ~ıklı old uğunu itiraf ba.5ladı: - Isminiz? bansa fıitabcn: ııe miras olaıak •·alnız duasını Pointer An GiGbnrna döne " 
rek: etmek lazım. Bereket \'ersin Ce- Sinirlcnmiyc ba.5lıy:ın amcam - Evet, fakir bir Kama.r.ye - bırakan. onu <la diğer on üç kar 

na.bı Hak en nihayet Cim amca- daha caııh ce,·ap verdi: rin nikahsız çocuğurum. Bed - el.eşi ile paylaRmasr icabede 
- Şimdi dedi, şu notları ma acıdı. F nlrnt bununla .v'<li - - \.ib.·anıs! b ht · 1 - '· h if' h' · kt. ~ ,_ k okuduktı:n sonra lutf en iza.h ~ :ı 4nnemı a ~u.r. er m ın ce ı ıvau:ı.mm a r 

murun durduğunu san.nayın. Sa B. Krosbans gene o mağrur aldatmı~tı. Bunun neticesi ol:ı - de.::;i olmaktan v~zgeçtiğini cid • 
edfniz. Tabii hu notlar mu. 

dere amcam, yayn ka111 rtm bo - müdür tnvrmı bırnkarak: rRk da ben dün:,· ay:ı. g-eıcı: ~1. Son di sıı rcttc dii~linmeğc ba~lamıştı. 
hakeme ennasınd.tı vesika di. 

yunca dola.cıtığı o:ı rar!:. büyük - 'l'uha f şz:v ... Benim de a .. ra bu a1Jam her ikimizi de mu .. Bu suretle sabık amcam, Cim 
ye k-..ıllanılaca~tır. bir ma;3~'Ulın hap·sır.da bir füm dnn Vilyams. SoyMın? kadderatnnmı tcrkedip ortad~m amcanı .ı\llahın, kendisine takri-

Müfettiş genç kızın söyle· na~n dikkatini ('{~ti: Amcam i frit olmuştu. lnuor- kayboldu. Bir mi."dd"'t so~ra an· bt'n Uç milyon sterlinlik bir ba • 
d&tlerini iki sa yfada hulfüm "; iııha.sip arnmyor". Cim am ta çcvap H:rd! : nem kederhd{'n öl!""iiF.Lü. FYrt, ba bP~rr:~a<lrğma şükrOO.iyordu . 
e'"m: ~f • An oi..~duktan sonra ~M dü ;irıJ.ı : - So~ a<l '11 yo'•· cfrnı1 im !. Cen i H ud90n k~~rinden eriy'll Ve bir taraftan ~vukat. sabık aın 
htt iki ·"'·fayı eh ~yrı r ;:rı - JoiM vok va~ur ela yag- ı • - Mım? Y o\.r4 nik.ihı::.ız bir ai gı'tmisti. camı randevu mahallinde bey -. 1 d y l c! 07 

• ' • • , 

ımza n 1
• erue YE.tan n ar;ı }or ... B ir gireyim, kPnc:iimi mu· leden mi doğdunuz? B. Kroebans bu i.<m>i duıyı.ın<."f' h ude yere beklerken, ~ a · 

bup .sırada k':nddadı. O vakıt ho.pis Hyc pre1..ante edeyim. Yağ Aır.l'am h iddetle: - JWet! yerinden ~t; ~'iuJr ve he • raftnn B. 'Krosbans... oğlunu 
onıtcr RYE!.,f;.ı halktı: mu~ d run \ n k'.ıoor biraz çene rnve ce• an vererek i z~etinef- ~an<hm tltrey.•n b ir ses1e : bağnna bP...sryor, okşuyordu. Mü 
~ 1:1i! ~s;u~u !!ıÇp gö ·ı ral n.nnı . Ne ·aybe<lece~·....,? s in" doku H 1mus 11ibi !>a~ım eğ · - Ne deti in? T1iw haykırdı. <'~-rsc memurları da kapı aralı. 
curı.cnı- :'5'1 c Y, ı:- -•n. r·nr· ~~'·'p ~ r·~: :•:H>tr. r " re+1r !· di. Halb!ki h sı i·fkat c ınu. at.ı. - An•1"nin iımıi Ce"i Hud~n mıı ğmd~n heyecan ve gözyaşlan ile 
ken IG'-f~g k'-'-.,~yr kapama···. "n - "İ ·c;<'ı, mii,:;·ır 'i iste · bmı ır<.irme1' j<>tnm iyonlıı . Pfına idi? \'c, T.,inkol S<\yr'da hizmc~- bu acıklı sahne~; ~yredi3ııorlırlr-
ntz. Adamlarım yukarı c;ık • ------------·----------~----------------------------------• 
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