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ıı Me kteple rde havacılık teşkilatı 

35000 talebe hava 
kurumuna aza oldu 

--o----

lstaabal fabrika ve 

1 

l"ardını Serıenler Cemiyeti Reisi Bayan Hayriye Kırdar bir 
celseye riyaset ederken Alman tebliği 

Sivastopoıun Askerlerimize mlesseselerdekl işçi er1 e 
şarkındaki ,._ 1 L Jı dl 
dağlardada alŞ la. 8 J8 

Havacıhk davamızın takibinde carda 
başla çahşacaklarını bildirdiler 

Sovyet muka- y . . "e 1 · k ld ardımsevenler Cemıvetı vatandaşları 
Tftrt: ha"ft kunımu lstnribul şu • 

besi şehirde meTcut bütün mektep· 
Jcrdıeki havacılık teşckkiil!crlrıi bu 
sene daha esa.sh bir şekilde tnk\'i· 
yeye karar vermiş ve faaliyete geç 
miş )Julunmaktadır~ Bu mrıhim menı 
leket işinde değerli ve yurt sever 
öğretmenlerin yüksek müzaheretle. 
rinden istifade eden kunım dahıı 
şimdiden otuz beş bini müteca\ iz 
yavruyu teşkilatı arasına almıştır. 

·r" . ~- J PW • ._ 

m!.!._ ırı 1 yardıma çag~ırıvor 
4ıker nakleden Sovyet 

ıemileri batırılıyor 

4.jühruin umumi kararoalıı, 6 ( ,'\. 
d"ı - Alman orduları lınşkuman • 

lı«ın ın tebliği: 
~~ll·ırnda, bütün cephe ürerindc 

11 
6p edilen dü~anın tııkibine 

, '"•fCal.:iyetle devam ediliyor. 
~l'la dağlarında, Alınan ve Ru
~kıtnları, ikiye höliincn dfişman 

" n1llerlni mağlup etmişler TC Yal. 
~.' e 1-'icodosia arasında, geniş 
\ııi Cephe dahilinde, Karadeniz sa 

Sile ka<lıır ilerlemişlerdir. 
._ 1"a:ı;t0ı><>lun şarkındaki dağlarda 
-.__dü5m11n muknl"emr-ti, keza "kırıl
."'ttır. 

L"~llıil~-ililiil~e/.:i.- -:-
')\tdım etmiş ''C Sovyetıere., Kı
'&uJarında ,-c Karadenlzln şimal 

1 <ıahili nt"ığınd:ı , gemi zayialı. 
~lrtnişlcrdir. Alınıın tayyareleri 
'•rı 13.000 tonluk asker nakliye 
'I hi batınnı~lar, 4 ticaret gemisi· 

hasara uğratmışlardır. 
l.tnının-ad önünde, düşın:ın•n YSJ> 
~ ()fnoamı 2 ln<'I sayfada 

Yardun Scııeııler Cemiyeti ı.~taıılml Uerkc:indcn: 
Cemiyetimiz k::ıhr:ı.mnıı askcrlcrimiıc kışlık hediye toplamaldndır. 

Şimdiden bir çok vatıındaşlnrımız cemiyetimize y.:ırdım etmişlerdir. 
Yardımlar ııyntl'Ot mn!drnzları nıukalıilinde kaza şubelerimiz tnrn

fındıın toplarunnktadır. 

Cemiyetimizin Taksim Sıra ser\ iler Beden Terbiyesi lstr.nlıul Bül .. 
ı;esindeki bürosu dn nynıyat ve para kabul etmektedir. 

lngil.ieı eye 
giden 

Bir Amerikan 
gazeteci sine göre 

llu ya-vrular için izhar edilen zn
rir havacılık karneleri kunımun bli 
tün şubelerine gönderilmiş, şube. 
ler bunları mekteplere teni etme~· 
~e başlamışlardır. Şu suretle şehir 
mekfcplerinde kunım teşkiJAtııı.ı 

dnhil olmıyan talebe kalmıyacak 

tJT". 
Bundan başka lstmıbul fabrik.1 

n müesseselerin.de cnhşnn cömert 
işçilerden mürekkep muhtelif grup· 

Ra,çvckilimiz Refik Saydam Genr 7'ilrk lıat1acılarına iltifatla bıılurwrken 

Bir AmerH(ah 
Heyetin 

bindiği vapur 
batırtldı 

Alman 
kadınları 

lıtr kurumun tstnnbul şulıesine mü pasif' ğ e a. t 
n. ad . . rııc:ı. U:ı .. nd(' gf'.'}l't\ bir yurt işi 1 1 B . J 
~Y S· on telMcki ettikleri haYncılık davamı- meselelerin ır apon 

n biran evvel tahakkuku için Jea • 
s~fta harp beden vazifeyi ifayahazırbuhınduk halli için e 4 

• 

~ lnrını .sövlcıııek surrtilc hamiyeti<'.. g r1 ısı 
ediyorlar ::!k~~:0es~~:'%ş~:r~~n10~ua~~ General Sovyet 

-o- lışnn bu değerli \•ntandnşlnrn hnva· 

E . :J•• k d 1 Hit'crin cıltk mevzuu üzerinde muntazam T . torpılz.ne 
sır auşen a ın ar • konferanslar Terdinneldedlr. Kunr OJ O 

\'aşinoton, 6 ( A.A.) _ İngiliz ~:- ooyranı olduklarım 1 mun münhasıran işci yurttaşlnrdan k 
vil teknik heyetinin azası sıfotilc söylediler müteşekkil on binlerce yarduncı • çarpa ra 
İngiltcreyc hareket eden 17 Amer"· Londra, 6 (.4.A.) - Amerika gn- ZllSI vardır. Bu konferanslar halkev Ruzvelte bı·r 
k:ılı ile 2 Kanndnlıdnn hnıher alına· ıetderi mulı:ı:biri olup füıo;yadan lc:rilc sinemalara da teşmil edile • hat f l 
mnmıştır. Bunların lıiııclikleri ,•npı·. dönen Ersteine Caldvell, Husynda cek, lstanbııldrı.ki bütün yurtda~la • • 
nın h:ıttığı tahmin edilmektedir nn safta Almnn 1.-ndınJa.rının hıırp rın bu milll davamızın tahakkuku.. mesaj --<r-

lngiliz matbuat servisi lm vapur· elliklerini süylcmiş1ir. Bir Rus 7~'1· na karşı ı:ıüst('rdikleri yiiksck alü • Japonva Rusyaya 
dnn l,urtulrınlur olup olmndı~ının biti, Alman kııılınları tnrafınılan kanın dnha ziynde takviyesine çalı· go•• nderdı• 
henüz m:ıllım olmadığını bildirmek· kullanılan iki tank miisadere edil • ,ı.ıacaktır. 

ıedir. 1 diğini :mlatmıştır. Bu kn<lm!nr, Hit· ----- ------- --o-- protesto notası 
(İ('minin hüviyeti, hnrckct ettiği . lerin hayranı oLclukl::ırmı vç kendi. Tu lada ~aponyanın eskı· 

liman ,.e ıınttığı tarih hakkında tnr .. 1 si icJn harp etmek üzere ondan mü· f ~ 1 V0f dl. 
sil:it nrilmemck1edir. sa{lde aldıklannı söylemişlerdir. 

&1111u mu merak 

E:ciiyorclunu:z? lıte . ['-ünün Lrl ana s~] 
E B Ü L H Ü DA ; -'Y ıva ·-

Silah ~erlin sef~ri_ Tokuo. 6 (A.AJ - _..,, 

fabrikalarının Vaşm 'ona gıdıyor ı ~;t;,~'!;E;.; ·::·~::·~;~,~ 
Nevyork, 6 ( A.A.) - Japon} adan hııricindc serseri bjr Sovyet may.ııı. 

s ti • • da knlıunıya.cıt.ğt glbt şeti1'1n ergeÇ 

-

ve ovye er ıçın teslim olmak ihtimali de pelt ÇOK" 

1 AHMUD SA•M .. tur. Oradan l\nf'"ı.msya kıyılann(!Jl .. 1 Uç bu·· yu·· k ki Novrosisldye ~ıllp ~ığuınbilirse 

mak B ne•er~ mr-muriyeli . m~lmısn il<' gelen Ku 1 na çnrptığı~ı gö'.'>termiş1 ir . . ~u .~ 
• • 1 rusunun \ ıışıngtonn Pasifik ait ' cLlc harıcıye nazır mun' ını Nı.şı, •• k •• ıd •• meselelerin halli icin imparn' or 1 Sovyet elçisini da ... ·ct etmiş ve ken-SQ U U tarafından tawip edilmiş bir for- I dlslne. bir protesto notası tevdi ey. 

~ ne,-amı 2 lnc-1 snyiıı-On lcmlştır. de, burası, on seltızlncı a.<;tl'dnnbe 

~AR AYLILAR Tehlike :u~:~rmy:t~~iriı~~~ Jmtlar bilo 
\) Sov~·etler i~in ikinci teltllkc, Kı· 

A R A s 1 N o A A J ~,::~R~: !~~::::r. r:~!7~J~~~i~!~1:~~:1:~ 

--o-

Gerilere nakledilen 
makinelerle hafif 
silahlar yapıhyor 

: !.k, entrika, lal ve 
lı)'iicülüh hcıtıraları 

~· ~ ~·ıtdı:r.ı 1\lt'dlha Ue rıınccnı--
llıııı 1 ze,·klt' okuduğunuz !\fııh
ltı t Saınıtn Haber oklıyu"ııhuı 
"" hıl:r.ırladığı bu hatınılıtrı dıı .. 
'ltıı bUyük bir 7.C\k vı• allUmyla 
~ll<ıağmı1.a emin buhınuyorıız. 
1\ '-ut Salrnln bn eserinde $8. 
~lı katıınıann R!ıldıın. clı;l<"nce
'"aray muhlUndo dlinm ent· 
11,__ r ~ ııanıaca.k bir nlf\ka 

"rracaıctır. 

~EK YAKINDA 

... ABER 
SUTU NLA RINDA 

temeleri Sovyctleri ü~ bii· , .e Rtı<ola.nn Kafknsynya ricnt lıat .. 
~-ük tehlike karşısmda hrmt;;ıyor: lnrmı kesmi-; bolunuyorJar. l\rtıl 
· ı J{aracleniı.tleld Rus filosumm onluyu bnnıtla da çedrmel< ,.c im .. 
ken~Uni imhayn , ·eya teslime ınee- ha etmek isti~ en Alman ordusu- Loıu/ro, 6 ( A.t1.) - Ku~·Jıişeften 
bur olnm .. ~r, nan bu gidi~lc mma.ffak olması bildirildiğine söre silMı imal eden 

2 . Kınnıdaki Rus ordusunun AJ.. ihtimali de u1 . .ı.~ de,;;•Hdlr. ,.e Alman taarruzunun nn:ıhtarı nıc-
ınanlıu tarafından t;e\'rllerek imha Nihayet $o\'yctlcr için ii.çüncü snbcsinde olan Tula şehri, Alınan 
edilme!>i, bir tehlike de Alınanların Kının tanlk t aarruzl:ırmın şimdiye k.ad:ır 

3. Kere l>o,brazmdan J\aflaısy:ıya yarnııadasmı Kaflm ... yaya bağhyan durdurulmuş olmasına rağmen 
ayak basahile(',ek olan Alman or. Kerç boğw:mdnn Tııman yanmada tchlikedc-dir. 
dularmm hem orasını istna etme ıırnıı, yani Kafka.syn.ya f;rJmıala.. Kiremit fabrikası civarında Rus· 
teri. hem de Rostof etrafm(la mil. rıdrr. ı;u ta!Hlirıle ]{ızılonlu, hem lnr Alınanları bir buçuk kilometre 
ıfafaa halinde bulunan lnzılorılu.. Rostoft::ı. öniinc çılcan, hem <le ar- l.adar geri püskiirtuıii şlerdir. 
nun arkasına ılü~1clcri. ı,asma. dÜ!'ell ild Alman ordmm a,- Stal inin emirleri mucibince silüh 

}~V\'elld günl..ii Alman lebliğiııde rasmda !'lıkıı;arolıtrr. Buna meydan fubriknl:ırının makineleri , 'Tula dü
istila edildii:ri bildirilen Simferpol \'ermemek için Rostofo hı.bilye c- şceck,, nvnzelerile sökülmüştiir ve 
(asıl adıyla Ai•mcscit) n:ars.<lcniz ılip ı:;-eri çekilmesi ele zonlur; çi.in \lmnnlar fnbrikrılnrcla işlerine ya 

1 
Kaııılan SDn!!kı kııımlı, p~c.c-rckrlııc dı-mlr kn.pnltlıır geçlrilml,, ~ 
sinde ynrnn a ırdıuıoorl lns.'UI ayağı gir.D!ınllş gllzel blr köşk ... 

Geceleri kö'.':!lrtln ~mrlı havıı..c;ınran et.rafn b.th bir kon!'!Crln s; lerl ~

lır. Şan kahlrahalar ctmtı rııılatır. Penoorcl<'r ucılır \ ' O ıı:ıl' <blgnlan lı;t'
rl lnde blrblrlnc sa.nlııuş d1-'.\;w n çiftler görilııür. 
l"ırtmaiı vo yağmurlu gee lrrdeysı\ 

HAYALETLER i OSKÜNOE 
!ı 

Uoınbeynz ke!enl~ro bUrllnınüş, ayı:ı.ld:ıorıııd:ı kızgın dcınirocn zJnclrlerlnl 
lhi\kl<-~·en h:ı.ynletler dol.:ı ır. 

l\ıncrlkıı.d::ı çok kısa blr ;oA •nıh mll~onlnr sat:ın bu h:uilm'lde m~>ıta. 

romanını, ckurl•Mı G""JÇ \.C ı:UU'l bir lmdmın bl:- h:uulooe 
Rus filosunun barındığı meşhur Si· l.ii bu t.:ıli<'l"rde Rest-Of istiknmr• rıyacak hir şe:r bıılamıy:ıcnkl:ırdır. 
\"8St~pol lim:ınmda.n clomfr yoluyla lİtHlen gelen Alm:ı.n ordasonnn da- ı Harkofta olduğu ~ilıi hu şehi.< c Haya le·"" 1 •• y .. n u·· 
75, l<UŞ UÇUf;Uy~a !).I') kilometre nıe- ha SİİrtıtJe ilerleme.<;loe imki\n \"Cr• f.ıbrikıılardan sökfılen makineler ı (ti e r o( oş \ u n 
safededlr. Almn.nlar burasını da mic; olacak Ye crgı>ç Kımıı yan- başka yerlerde kurulacaktır. D.Jıa il:!' 
Odesa ve 1.<;ningrnd gibi muhasar~ madasmda.n gelen Alman ordosuy· şimdiden gerilerde yenidt'n kuruL'ln l:!Srar)D1 ÇÖZd . ğftnfii r, e.k yakında 
edip yüriiyecekler mi, yoksa bir la da karşılıı!'W"ak yine Uds1 ara fabrikalnr hafif siliıhlnrln tayyare 
an enet ele gCi)lnnek~ ısrar ede- sında kal:ı<':tktır. ]l:ırçnlnrı imal etmektedirler. En S 0 n .~~ 
dder mi? Muhasara ediJl :rüriisc I\rnmda Almruılann ilcrlcmesl, Fabrikaları bozup hnşka yerlerde :~ 
ler bile, burndııld filo, Alman hıı· Rtt<>lar için ~imdilik ült•beti maliıın 1 lmrınıık işine Ruslar ''yıınmı<ı top 
\'a lrn\'\'etlerj tarnfmılnn batırıl· olmıyan bu iiç ihtimali hıı.tırn. gc-'l rak siyasetini kullannıtı:J;., ismin i 1 da ok ~unuz 
nıak ~hlikcsini gö1.c almadan ora• tirmektedir. vermck~cdirll"r. •---a::::::ı--=:o..:>oı:cı;;;um"""""-=----.:ı-----...... =-<=------~ 



-· 
Lord Haiifa.<s 

çtıQı y ra'ar 
Amerikada harp aleyhtar

larmm nümayişlerine 
hedef oluyor 

Clevcla.nd, 6 (A.A.) D.N,B. 
Clevelımda muvn.•HLlatından bir 

a.z sonra İngiliz sefiri Lord Hali -
fn.k:ı, Assoclated Prcss Ajansına 
göre, yeniden nUmayişlcre hedef 
olmuştur. 

J'l'od-mm ne dt'mcl' ol<1t1Juııu ıçtmlzde kim bllmım f Bu gUler yO:ı.lll 
l'"C btlı cur~lü carınv:ırm fa.kir bUt!:cll blrook nllelort laskıvr&k na. 
s!l b r. :ıdr :mı erkekler peı;:!Uft. bilir. t~ gfdm Jmdmlara oo.kınrz: Ba
c::ıkl:Lrınıla kUı;ült bir tır.ııak yanıe1 lif> haıncn cıno verecek ipek çorap. 
lıır!T".::ı. ı:ıJ ı.kl3rındald lslaırıılnler! Geçen® tanıdık bir ıürc fjCfinln hl 
kAyc cı~r. ıno göm mıılyctincle 48 Um OcretU ba.)"lUIL-ırdıın bin 83 liraya 
bir f'lft ' rpln alımş. Alır a. .. Fnk:ı.t ZS\'0111 ~. sert kalnm on lld, on 

Uç ı r il~ otuz gün bll' tns:uun JıAsıl gcçl:nect'ğlnl mm-ak ederek mcmu .. 
r bl ~D'l!,l ı;ormu.j. Krulmm ,·ercıığt cevnp: 

1 Birçok ka.dmlar ve oğullan as • 
kerde olan analar ellerinde levha
larla, Lord Hali.faks şehrin beledi .. 
ye reisini ziya.rote gidcıılten. bele
diye dairesinin önUnde toplanmL'i • 
lıırdrr. 40 kadar kadın bu nümayişe 
iştirak ebniştir. Bu kadınlarm elle
rinde bulunan levhalarm ba.7.ıla.:rın
ds. şöyle yazılı idi: "Hnlifaks bir 
harp mesulüdür". ..Hnllfaks yağ. 
manm serbest olduğuna. inaruy<>r." 

_ Ab, vallnhl hiç aklıma. gelmedi. Aceba gidip geriye mi verl!IC!D 'l 
ş fln n aöylOOi-·lnl bllmlyonız.. Fnkat herhalde 85 Uralık tskarpf. 

n'ııln 11l!!.ru15mt ııyı:ı ommd:m &an.ra. bn bct.ymı anlamı, ob.ca.1cdır aı:oa. 
ı, •,ten geı:mf,, gUnUlk ~ s.eyttn el..~ döltUlnıli,tllr. Yapnııy• 

lım, f!lro.! ı.-o mo:b. z:ım:mınl!a dc:tllzZ 
EN SO~ DAKİKA 

Amiral Tojomm Ruzvelte . 
mesaıı 

,_.... nıv.;uı.r:ı.rı ı iDcl sayfada 
mulu, g n\ r:ıl Tojodan Rnzvelte hl.. 
tt:.0cn lıir ı\ ıcsnj ve ilıtilAfın dostnne 
yollıırb. h !. i i.in teklifler getirdiği 
suylenmcldadir. 

Va~ingtcn, 6 ( A.A.) - Car§amba 
günU ::ı:k.5 mı~ :ızelecileri kıı:bul eden 
hariciye nıızıl\t Korde! JI:ıl Avnıpa 
y.ıı gelm k it1o yola çıkan Japon dip 
lomatı Kurusun\ın Amerika tara • 
fm<lnn davet edilmediğini açıkça 
stiylcmiştir • 
Nnzır Amen1rn lıükfımetlnin Ko • 

rusunun vıızifesile hiçbir alôJuı.sı ol· 
m:ıdJ4.ını bel ao etmiştir. Bununla 
bern:ner kendis:lne karşı Hızım gelen 
ııezak& sösterilecc.ktir. 

J<ordcl }fal, Tokyo hfild'ımet!nin 
Kurusunun Japon sefıri Nomnnı i. 
le hir'iktc iki memleket omsınd:ı. bir 
anlamın zemini bulmak ktcl>il olup 
olm;dığını anl:ım:ık icln 1:ıJ>On sr
firinin Yaşinstonda yap:ıeağı müz:.ı .. 
kerelere iştirak cdece~ini Amerika 
hiH rıınetine bildireceğini ilhe et. 
mi!ltir. 

!Aodrn, G (ı\.A.) - (B.B.O.) 
J pon hnrlelye nezareti erltfl.nm 

dan Kurusu Tokyodan Amerlkaya git 
metc Uzerc yolıı. çıkmıştrr. Kurusunun 
Am rlkan .. Jı:ı.pon görUşmesl.ne dııı1r 
Ja.p rıyanın V~tngton elçisine tall 
m t ..ıtUrmel•tc olduğu haber vert • 
l"y 

J n u '11 i nj'l.Ml bu seyahat 
d yor ld: l{uruı:ıunun seya • 

tela 0 crgln durumun ıza 
n t ~ebbustür. Kurwru, 

c milli ş refi için hayntt 
' rı bll:i re~~ldlr. Bu se.. 

barışseverllğlntn 

U:l er._ ti harp olursn, 
ı 'n"' lmrı;ı, mcsullycti A • 

yUk etmelt lçln bl.r te,.".eb • 
· ... Kıırusu geçen sene 

ı \ p ı ct.mı imza eden Ja· 
larınd::ındt. Knnsmm 

t t;'l'l"' 'it bu seyahat için kcn. 
nc :ıcbcb obnuııtur. 

,. o. r ıltan y:ırı rc:ımt Japon 
T y R gn. t -il Pnc;lfikteki gergin· 
ı: n i 1 1 lçtn Jııponya.nın p.rtl&n 
nı •rın 'ctadır. Bunlarm arasında 
ç rıe y rd ll'ID durdurulması, Japon. 
y nın ki.\ ·duğu 1'..fıı.nçuko hUkCunetllıi 
t l ıası, garbı Pasifikte askcı1 ve 
1r ır1 hcı.relc U .. rc nihayet vcrilmeırl 
g ylcr \'h-"?'drr. Japonyanm ı.stekJe. 
ti b nlıır.'ro. l{uruınnun seya.hıı.tlnde:o 

~ •r net~ee ı;ıkmıyacıı.ğ'I meydanda· 

• n ~~~e 
ştı 

fı ( \. \.) - Kızıl Yılıiız 

. 'rıre s""r 3 Lcnln • 
.cı çol<tanbcri mUde.fıı.a 

n Alm'lnlar birdenbire 
r k Sovyct muvnsıııa 

1 n tan! l:ı.rla bir 
·:m:ıt gönder-

r. 
{ l , r:. ~l • 

Darülacezede 
b~r vak'a 

iki aceze bir olup Halit isminde 
birisini sopa ile öldürdüler 

Dün Dnrülticezcde sonu ölümle 
biten bir hfıdise olmuştur. 

Darülacezede oturnn Hasan ..-e 
Hilıeyin isminde iki kişi bir mfıd • 
det evvel Halit ndınd.n başk:ı bir A· 
cizle kavgıı ctmi,lerdir. Vak3 o za· 
m-an çahuk kppatılmtş ve kn'"gacıl:ı 
ra Jyi hareket etmeleri ihtar edil 
rniştir. Fakat Hasan ve Hüseyin isim 
li Ilci kinci ankadAş•dü·ı ortalığı ten
ha lmldukl<ın bir sırad1ı, Halidi yn• 
kalamışla; ve kimsenin göremiyecr .. 
ği bir yere götürmüşlerdir. Hıısıın 

Amerikayı 
Şin endü er 
grevi tehdit 

ediyor 
--0--

Bir buçuk milyona yakın 
amele mümesıillerile kum - 1 

panyalar arasındaki 
etnlnşmazl.k 

Ruz eltin teşkil 
et iği . ususi 

i11ecl.sin tavassulile 
halledildi 

Vaşington, 6 (,LA.) - Amerikayı 
bir şiİncndifcr grevi telıdil etmek· 
tedi..r. 

Kumpnnynlarla 1 milyon 250 bin 
&nE'.lcl"İ temsil eden scndit..-ıılıır n • 
rnsındn çL-ı.nn ihtilrıf rcisicmnhurun 
t~il clli~i Jıuo;u~i meclisin tavas· 
.sulu ile lıalledilcmcmişlir. nu mec • 
Jisin tavsiyelt'ri ~ şimendi!~r i'd 
sendtkasının şefleri t:ırnfından ''pek 
inJ,.i,çara uğr:ıııcı,, dl~ c \'tısırı:ındı 

rılmnkt:ıdır. 
Bu şefler temsil ettikkri 350 hin 

amelenin bıı t.tııvsiyclCJi knbul ctm<' .. 
lcrini istcmem~.!tlcdirler. 

Şimendifer kumpnnYııt:ın ise mec 
lisin tnvı;h·c cttH':i znm:ınların ken " 
clilcrlnc ağır yükler tnlımil 'e<leceği· 
ni beyan etmektedirler. 

i\Icslisin ı:ıvsiyelerinden sonra 30 
günden nz bir zanuın get;meden e\"
vcl şinıcndikr nmclcsinin grev illin 
etmesinin kıtluncn ):ıs:ık olduğunu 
ila.,..e etmek \rnzmrdır. 

rı 

ve Hüseyin orada Ilalidi sopa ve 
yumrukla iyice dövmüşler ,.e Halit 
bayılınca öylece bırakarak geriye 
dönmüşlerdir. 

Yemek zamanı, Halit olmn:dı~ı gö 
rülmliş ve uondığı zaman uzak bir 
köşede dnyaı..."ian ölmüş bir vazi · 
yl'itc bulunmuştur. 

Bunun üzerine tahkikata başlan· 
mış, Hnsa:n ve Hüseyin kabahıttle • 
rini itirar etmişlerdir. Tabibi adli 
Hikmet Tümer cesedin sömülmes.i 
ne izin vermiştir • 

Singapura 
Yeniden ıngiliz 

takviye kuvvetleri 
çıkarlldı 

Slngapur, 6 ( A.A.) - Simdh>e ka· 
ılar İngiltereden Singapura ~önde. 
rilen en büyük kame ile lmraya ge• 
!en büyük hlr takviye birJlği bu 
sabah salimen Siogapurda karaya 
cıkmıştır. 

Biiarafhk kanunu
·nun tadili 

Nihai karar 
zamanı 

qaklaşılJor ! 
Kanunun loh ve 

aleyh nde m zake-.., 
reler şlddetıeadl 
VaŞllgtoo, 6 (A·A.) - Bitaraf • 

lık kanununun tadili hanöundnld 
müzakereler nihai karar mm.an: 
yaklaştıkça bararetlenmektedir. 
Jiü:kf.ımet taraftarlıı.n ticaret gemi
lerinin s.iliı.hlandınlması ve bu ge. 
milerlıı harp mmtıı.k:ı.larm& Girme· 
si hakkındaki iki maAidenin bırgün 
veya. yarın kaldtrTlınamru bekle -
mektedirler. 

Dlln Montan.a. devleti demoıkra.t 
ayanmdan Vheeler Reisicümhur 
nuzvclti bit.e.rnflık kanununu Rus .. 
Alınan harbine tatbik etmemi!'J ol· 
ma.kla. ithnm etmi~tir. MumB.ilcyh 
bu kanunun ilgası için yapılan tc .. 
şebbilsleri tenldd etmiştir. 

Kalifomiya demokrat fı.yanmda.n 
Donneg ayan meclisinde beyanıdta 
bulunarak Ka.lüorniya halkmm yfü: 
de yetmi!'l ibe§ veya soksenlnin bıta
raflrk kanununun derhal ta.dilini 
arzu ettiğini söylcmi§tir. Bu tddi:ı. 
Hiram Johnson tarafından <1erhal 
cerhedilmi3tir. Johnoon bir~.ok a.n.:ı,.. 
Jarrn ve babaların ltendis.inc mek .. 
tupla müracaat ederek memleketin 
hnrbe giıınesinc mô.ni o1masını rl
~ ett.Ctlcrini söylemi~tir. 

Johnson netice olarak §Öyle dr-
m"Atir: 

Bitaraflık knnununun tadili Am~ 
ri~n.y1 muhakkak bir harbe sürük • 

•,ı; bnr- ı leyccclttlr. 
<-• h ~ a!. .ac ı --

0
--h--.-. --k---.--

motöni h r:ıde fa Be aı ııuan cı - ra mının ıymelı 
k rı:ı~c Tur·ı:: s ılıır:nı t !ci'l i e .. ma- düşürülmüyor 
le do· U b. ı:•cktf' B.cn ~ n YC nomC', 6 ( \..\) - Alina hüktı • 
Mid}c ·•rasmdn bır d n!_ lt1 tımı - ne· t.ır.ır r.d ıı ne5l"('oilcn rc-;mi bir 
fınc'l a C:,ı,; • ..ı1ır.t·.7 \C miJrettci'"- fı J Ji''ılc, clr hminin l.ıynıeti dü~ii· 

. 
Moskovaya karşı 

t 

iRgiltere üZerinile 
Dün ıeee bir Alman 

tayyare1i uçtu (; 
l,ondra, S ( ,.A.). - li&ft 'fe "da

hi il emniyet nt™ttlel' ' ~: 
Çarşamba • perşmoıl.>c geoeıııl lra • 

raıılık hnstıktan sonra münferit blr 
düşman tayyareai fn ... a•ha ce · 
nubu gnıiıt lmımına bombalar ata • 
rak lı:ııı'.}r hı?sulüne selıcl> olnıu~tıır. 

.Niifusça zayfal yoklıır. 
J\ı\yda değer l>oşkn bir ~ey olma. 

Yeniden 
şiddetli bir 

taarruz 
başladı 

--o--- mıştır. 
1 1 

Şehrin garbındaki Eski bir Yunan nazırı 
hakkında tahkikat 

mu••dafaa mevzınlerı" Roma, 6 (A.A.), - AtlnadR Me-
taksas l;abinesi lcvr.ıın nnzırının l• 

l..l daresl zamanına ait meseleler hak. 

Yarı UI kın<!a tahkikata hnşlanmıştır. Mc • 
1 taksas hükllmetinin muhtelif icraa· 

V1$i, 6 (A·A.) - So~yct R~~~- tı hakkındn bilhassa Rus bu~dııyı 
da muharebeler hUft mUtczayıd bır mübny&m işi hakkında da bir baş· 
!liddeUe devam etmektedir. lca tahkikRt yapılmııktarhr. 

Sovyet matbuatı ve radyosu faik -------------
Alınan kuvvetleri ka.remında Rus 
ların arazi terkettiklerlni bildir ~ 
mektedirler. 

Tas ajansı en !;etin muharebele
rin Volo.k.olamskda cereyan ettiğiııi 
Almanların durmaclan yeni bUeum • 
!arda. bulunduklarını ve her gUn 
ilerlemekte okiuklarmı haber ver

Rusyada 
Bütün yollar 
soğukdan be
tonıaştığindan 

' 

mektedir. 
Nevyork:tan Yerilen malümat'l 

göre, Rus sözctisil billıo.ssa. Tula 
mmtak3$mda Alınan tazyikinin fev 
kaladc artmış olduğunu bildirmiş • 
tir. 

Berlinden bildirildiğine göre, 
Moskova garbinde H.us me\'zileri 
yarılmıştır. 

Berlinde askeri 
harekatın durmıva
cağı bildiriliyor 

Almanlnr Moskovaya kar~ı yeni 
bir umumi taarruza gc<.;miş olduk .. 
lan a.nla§ılmıı.kta.drr. 

-o--
Alman tayyareleri kayaklar. 

la teclıiz edilecek 
Tas aja.nsr Kmmm büyük bir teh Berlin, 6 ( A.A.) - Ofi: 

Uke içinde olduı',;'Unu anlatmaktn.d.rr. Meşhur Rusya kışının askeri hr.· 
"KızılYıldız" gazetesi Alınanla ~ rckAtı geciktirmlyccefıl Aİmnn hii 

nn Kırımda. ilerlemiş olduklarını kQmet mer"kcı.inde beyan edilmek· 
ve Rusların yeni mevzilere çekil • tedir. En büyiik miişkü!Cıta yol şclx'. 
diklerini yazmaktadır. kesinde tesadüf edllmektc)·di. Fakat 

Dondan istüade eden Alman so~k, çamurlu yollıırı dondurmuş 
tankları ve motörlü kuvvetleri M.oe ı.-e beton kadar sert bir hnlc gelir • 
kova !'ebrinin çok ya.kmlanna \'ar- miştir. Bu sebeıblc nıotörlü kolin • 
xnışla.rdir. Alma.nlar n.ynı zamanda rın ht\rcketi kolaylaşmı..ştır. l'erso 
Len.i.ngra.da kal"§l yeni bir taamı· nelin Te mah:eme.nin kışın nıüşki:· 
za giri§lllişlerdir. Baz:ı nuntn:knla.r- ıatına karşı koy:ıl>ilmelcri için her 
da ileıiem.işlct'dir. , şey d~ünülmüştür. 

L<>ndra, 6 ( A.A.) - B.B.O: Mensucat cnıllı irisi hıısust bir 
Moskova. cephesinde birkaç tetkikten scı;irilmiş olan !kış ünifor 

gün süren nisbi durgunluktan mal:ırını hazırl:ımakl:ı. meşguldür. 
sonra Almanların hücumlarr Alın:ın tayyareleri Nor.,..ec sefe· 
şiddetlenmiştir. Rusyanm yeni r"indQ oldugıı gibi kolayca kaynıık 
me~kecıi olan Kuyhi~f'den bil- ınrln ıechiT. edilebilecc.k şekilde in. 
dirildiğine p,öre Almanlar Mos.. ..a edilmektedir. 
kovayı krş gelmeden evvel zap. · Gizli tutul:ın keşifür mııkiocll si· 
tet:meğe ~.alIŞ'!Yorhr. Buntm için Jıihlnr üzerinde ~~uğun tesisini tnh 
yeniden ileriye mühim ihtiyat dit etmek imkanını vermektedir. 
kuvvetleri sürmü.~lerdir. .Muha
rebeler bilhassa Volokaiomsk ve 
Tulada şiddetlidir. Rus sözcüsü, 
Tulada aehrin kenarında çarpı_ 

Alman tebliği ......... ._ .............. 
şıldığını söylemiştir. 
Krmıdan pek az haber gelmlıj- ~ Bo~t.nrafı ~ ıncı_ sa_:r~ .. 

tir. Burada Rusların mukavcme. tığı, şnşırtnın te.şelibuslcrı puo;kurlul 
ti nihayete ermemiştir. Kml rnil,liir. ,\Jı~.:111 lı.ııar~·.alı:ırı, _Leni~· 
Yıldız gazetesi Kınnı mü<lafilr- ı grudtln \'C ıluşnın11111 hıılfındıya kor 
rinin yeni hatlara çekildiklerini j fczindcki sularıııdu askeri ehemmi· 
bildiriyor ~·~:te hedefleri ılöğmüşlcnlir. 

Doneç havzasındaki harekata Alııınn lıııv:ı ktınıctlcriııin Gorki 
gelince. Mookova radyo.su bu sa- sanayi şehri iizcrinc y:.ırıtıl,lurı lııı 
bah, Stalinonun 65 kilonıctre şi_ scc~ !ıiieuınul'llll silftlı ve ın:ılzcmc 
mali şarkisindeki Gorlovka. şch- falJri:...nl.mndn Yl'llİ ı:ıhrilıat ):ıpıl. 
rinde pazar günündenbe.ri çok ını .. ıır. 
şiddetli muhare~lcr olduğunu. ı)ııııa boşko savaş t:ıyyare teşkil 
adetçe üstün Alman kuvvetleri lcri, elim E:cc,. :'.losl.:o'n ile Leniıı
ka.rşısmda Rusların geride yeni grndı ıahrip ,.c ,·nngın lıomhnlarf. 
mevzilere çekildikierini bildir. !c hombalar.ıışlnrdır. 

miştir. Kızıl Yıldız gazetesi De- 1 ======================= 

Bo,şevizm~, karşı 
hazırlanan 
Fransızlar 

Mareşal 
Petene ·b:r 

sadak2t 
• mesa11 

gönderdUer 
~. 

Paten c9vabmda d, yorkı 
Bu cidale iştirak etmek 

ıuretile Boltevizm 
tehlikesini bizden 
uzaklattıracakıım= ! 

Paris, 6 (A .•• 4.) - Mareşal • pcı:ı~ 
llolşeYizmc knrşı h:ırbedcn l· rııo 
gönüllüleri leh 01111 kumandanı ol 
bay Labonne'un t:ır.imlerlnc ve >• 
sul.ıny!ar srupunun Drinon tarafııt' 
dıın Almnnyadan getirilen ilıtir"tıl 
vc hağlıhk mcsııjın:ı ce' al.ıen rıdiP1' 
le demiştir ki: .. 

nana hitap edrn s:ıdaknt ınc~ıııı 
nız heni hem asker, hem dC\ let re 
ısi sıf::tile dcı in ıırclte mütchıı ' 1

' 

clli.Gclc~ck saHı:,1.-r.nıı :ırifcsinJ 
askeri şerefimizi lrnrtarmnk ,-nıift' 
sinin kısmen uhdenizde oldtı&ııua 

' bilmekle J>:ıhliyıırıın. \'c ln:nıı unı • 
ınnınaııızı isterim. Jlugiin memle 
kctirnlıiıı, sahip oldııAıı 111l'zi~ctlc' 
re karşı itimııılını tııde etnıcktr11 

unha bih ük bir y:ızife belki l oı.tıır· 
Almıın y:;n ın id.ırcsiıı i elı· aı:ır·''1 diny:ının şükrnrıına hak knz. ıııclı~ 
bıı cfdale i~tirnk rımek sııretilr ll1 • 
<.len lıolşc,.'izın ıclılikco;inl urnıd:ı~ 
ıınmş olııcrıko;ınır... Bıı suretle hr 
memlcketkri konınıuş lıt•m de b 
rı; i~inrle A\ rup'i ünıhlinı kurl· r 
ınış olu:\ orsunu:ı:. 

Pııri.s, 6 (A. \.) - Alman:-s~ 
yaptıı:rı bir .seyahatten avdet cdC

1 

i~gal altındaki torr:-ldar unıull'r. 
murahhast Jı'ransa rcflri De arir.0 

matbuat mlimessillerine bc•·r:n&' 
bulunarak Alnıanynya yaııtığı ~t • 
yahatin resmi mahiyette olmad1~.r 
n1, bu seyahat ctın~sında lıfÇ.1'· 
n1Uzakerede bulunmadığım falt~ 
Sir Abetz vasrt.asHe Von Ribentrcr 
tarafından vukubulan husufi bir cif 
vetln n~cesi olduğunu l!!öylemi• • 
tir. • 

De Bırlnon bolşcvizmc knr!JI hll 
zırlanan "l'"rarunz lejyonunun tıı 1'. 
lim kampına yaptığı ziyareti aıı19 
mll}ttr . 

Kampta eefire l!'jyonlnrın uart" 
§:ti Peteııe sadakatlerini bild" eı 
bir mesaj tevdi edilmistlr. 

De Brinon netice olarak l}ijyle ıit" 
nılştir: 

"Fransa kendisine lii.) ık bir r<' 
oynıyabili.r ,.c niifuz ı::alıibl oıaHh~: 
Bunun için <~c her ~eyden evvel f· • 
rupa nıerleniyeUni bol~cv:wıln ' . 
kreı istilasmdnn kurtarmak lc_:lıı ı\ 
rann ordu.-;nnun ve nasyonaJ...eo ~ : 
lizmin sarfctt ikleri gayret in ın.ı 
r.asmı Ye k·)wctini ta1(ciır cıırı 
lazımdır." 

neç havzasında. ismi söylenmiyen sun'i awnanıar ark.a.smdan bir Fı n l ~ ıı dzc~~ ı a 
bir yerde Rusların mU\"affakıyet u.c. ... -1 
kazandıklarını yazıyor, kaç kere şiddet.ii taaruzlura g-ec:-

Stokholm, 6 (A.A.) _ AJman mişlers~ de bu taaıTuzların ken. R .1 ikıtatn.rı Krusk'ı 7..aptcttiktcn dilerino büyük faydalar trmin et. U $ya J e 
sonra şarka doğru ileri hareket. mediği tahmin olunmnktndır. 
!erine devam etmişlerdir. Görü- tNGtUz G.~ZE1F~LI<~Ri.';'t\· harpten 
TIÜ§e (;Öre ·bu krtaların maksadı 1''l;şr..tYATINA GÜRE . 1 
merkez cephesiyle ce?lll'P cephesi I"<mdra, G (A.A.) - Mathııat hu • r 
arasında irtiba.tı kesmektir. ea.bah Rus eephc.!\!::ıncv gelen son vazgeçmıyo 1 

,,.. ·• 200 k 'l t hıı:bcrl'!ıi neı.ıretmektedir. tngill7. 
Kursk, v oroneJ c 1 ome re- .c-azctci"'nn· ı·n ~l"''·l1olm muhabirleri - -o--- · lik bir mesafede bulunma~ttadrr. ,., '" - ...,, ... 
Bu iti~rla Almanların bu şehre :Moskova. kesiminde şiddetli muha - Amerika Finlandiyaya ıııı51 : 
doğru ilerlemeleri mümkündiir. rebe-Jer cereyan e!.ti~int bumyn ha\: vereceğine gıda madde51 

Bu takdirde SovycUerin Don Almanların durmadan yeni tanklar gönderseydi daha iyi olurdılı 
nehri üzerinde yeni bir miidaf aa ~atirdildcrini blldirmekt:dirler. deniyor 
hattı tesisi plfınlan suya dü~- AhnRR hududunda bulunan muh:ı 
müş olacaktır. birler ise Almaıılarm Mosk'.>va hn- ı.oru/NI, 6 r A.A.> _ tııgiliı f!I 

Merkez cc.pb.esindc Kalinin<len rekil.tr' hakkmda IÜl;:btr ~y söyle " zelelerinin Stokholm mulııılıırlc;. 
Tal uya kadar şiddetli muharebe. mC<ı.ikı~lini buna n:ukrtbil Kmmcla AnıerH<anın Husya ile mııh:ı eııı 1 

1 
lcr devam etmektedir. Fa.kat Al- ki ilen hareketleri h~m'ı\'ııı tafai- nihıı;el vermesi içın F111liu11l 1' 

mnn!rım l\ToskovQ.ya lta~ı yn- Uitlt haberler verdiıtlerinl yıı.r.maı- n~dınd~ yaptıitJ t-eŞ<".hhiısün Jıir ı1c 
pacak'arı büyük taaruzuP. hnzır. tadırlıır. tice verıMfHğini yıwıınkl;ıdırlı r. 
hklarr g-örünW,c göre hcnür. bit. Stolclıolmdeki rnuha.birler dığcr ·~· Qletesiııin .S!okho1t11 

11111 

mcmiştir. ci~, lf'inliındiy~·a hame nlh; lı"ab'l'i Jıillıaı;50 siir:e l:ıımrıkt:ııl•" , 
Finlandiya.da. r..furmansk de- yet· vemı.;m içln :Amerika tarafın- .\mc:rika tnı·:ıfıncl:ııı ~ ,ıpıl.ııı ilı 1 

1 
miryolu ve Stıılin kanalı istika. <lan.. yıı:.pnan mtira<'aa~ ıbi-..t netice rm ııaı.ı.: iizerinde hmıktısı ıc·;· 

1 
metinde hn:rC'kaL dev~ .. m Nm:?-1.tc. venniyecr.ğini bitdimıcktedirler. ~nlQ.lll"...k gG9lur . .::ıı.at ,\ınc rı1'o 1

• 

dir 1',in kıt.-ll.;m nus nıUdıtfansı. AL.'lı\N ZAYİATI 1'"1r. :KADAR~ lcşcblıüsü ile biı li1.1o lıir ıle 1 ' 
mn" bu iki h?.~·ati dnrnarına SÜ- l..oındra, G (A.A.) - MMlmva lıtn~ aya ~ıda maddeleri gvıulıl>r , 

J ~- • - • ı ı ratle yakla.')maktadrrlar. radyMU ız~estiyıı. gtl.!".ctıerinderı m~ ~aa.dclmiş ol. ııy.Jı bıı tt • ' 
Cer.hede bulunan bir muhabire n:ıklctr-Ahnan~zıı.yintmm öHl, yua. sün, ea s~lanı tararıı lıu ol ılllll· 

c-öre ~Pantene bôirrt.'sirde ricatlarr h ve ffiir~olniak 4 'miJyonu buldı;;.- H~ıhabir-r'iıılan<ii· :ıd i1 · 1 li '
1 ,, ~ ,. -· • • '.')Ul e ,,~smda Ruslar karların yük. ğunu ::Ö)1cmektedir. 1.i:)°dit:ı .son derece renn o' h'r 1 ~t>kliği dolayı::iylc tığır malzcmP-ı 1z,:c.~tiya Şiİnlan ilave etmekte- kil~·~·lemekt<'<lir. Jfol,in".i ı · •' r~ 

!erini nakledemt'mi lt'r ve h"niiz dir: m~ız:ıkınn ~nimJe 12 •r :ı ~ l 
istimılc clvcriAli h:r c<'.'1• sil&h "M~skova. muharebesinde 12 ile ibek'bndl~ ,c.ır.ilmcktcılir. D:ı 

1 
ve repbanc Finlnrin elme geç_ I J3 ilkte~ln arnsmda. Almanlar Vo- lar ıltınd:ı rimcrin tel:r"r çalı~ ~ • 
miRtir lokolans.:r. Moja.ft.k \•e Ma.lovat'Q!- ı1*l: i-'n ınemnaı1i,·c:ı,. hnrb~ ol 

• .. ,.. .. l'1 J p 1 

ufil';ı:ı/• c· .. ·· ... ' 1 1
·,;,, r ııi\ı •· ııılıcr! lel,ılrı cr!ilnıeklc ,-cı 

.,onl'n de:.> l'tı t~ı t.ıa l n to;:ı atc.
1 

ı ·ı ıln nı:ıl,run lı::ıhl'rlcrr. iıınııılııın 
sile bntın:.mı.tır. ııı:ısı ı.ıvsire ohııımııklndır. 

Yollarm !tC'na"'ında yiizlcrce ı lavetz ke&imlerinde ~m ''e Ya.ifı::Ii :ret ırermok isti.recek'e•inc ~: 
N:'sct pörülmcktc YC eRİrlcrin jl olarak 70 bin :ıd~ \'e talailion 300 ;:;oefatt. 

·n~_,. .._, ~- ........ ~,... 
miktarı gitikı;:e artmaktadır. tan~. alO tnp-are ve bi.rr~ .... to9 • ~ ~ı_. r... ııı~ 

LcnitU!'rad bökesinde Ruslar betmls!ero!r... ~~· -



t.'4 SON DA.JltKA - 6 SO?\""tEŞR1N 19'1 ~ ---
• r\r 

lonlann 

'fi aberi olm.adan 
ı,.sızlık etmiş !? ... 

' On onbeş kuruşluk bir kitap 
on onbeş bin hrahk bir 
kazanç temin edebilir 

Qf1'emrıelı, hayat miicadele.inde bizim 
lkalkammızdır. 
l Bir zorluğa 'karfı olur olmaz bir vazi
lyet a/.mayınu; alacağınız vaziyeti evvel
iden dii§üniiniiz, teabit ediniz, kö~·ü köriine 
fcktil, Jiipnana kar;.ı ne yapacağı nızı bi
~erek hareket ediniz. 
( Bu da ancak öğrenmekle kabil olur. 

Öğrenmenin en ucuz ı;e kıaa yolu : O
kumaktır. 

lı adamı daima kendi lıendine şorar: 
- Bana bıı i~te fayda lı o!.aca:~, yardı

mı dok unacak bir kitap yok mu ? 
V c emin olunuz ki bazan on on bq ku

rugluk bir kitap, ıize, on on l>e§ bin lira 
'kazandıracak bir hizmette bulunabilir. 

Fı kra 
™···----· 

Kardinal azarik 
Tarlhln :ıayılı !r-lT'ip iıwınlamıdııın; 

biri de l\.ardlnnt M.~ktlr. Da a· 
<!3m Jı.nkkma:t. bir ~"Y t Hmedlğln!. 
zı lımlt ederek hal>h-mcm ~rt olııın 

fıliralard:ıl:ı birini nnlcleıdlyorur.: 

K nrdtnsl iUnuırfk nlcyhinde '1f;r 
ldtap )-:ız.ıimı~. Knrdinal kit:lbm ln. 
tl~'\rını IDl"D iı;b butıin nU!ha\mn 
toııLı.tıp yalm-.:!l' lııkı:nlş. Bu smıda 
l'Jr kıta~ı h"r ıılisha~ı il)ln dört. 
tnınk 'tel•li: rc!inoo I\ardlmal d:ı.yn • 
n:unı.rnrnJ, klt.-ı.p!.!ln s:Ltmı.ş. Sonm.< 
ıb ntıbııbıı:iln.n blrlno söyle cl:'.ml,': 

- Keşl•l, hers:;Un nl<'yhlnı:!e böyle 
bir J;!taıı ~nz.ıl !\ da bu 5'.ll'"l'tle int'. 
ş..-ı.r etse. 

NASR~1TtN 

utun kabahat meyhanecide Bay 
~lkim, rakı üzerine bira içirdi, 

kenaimi kaybettim!., 
~ 't ciYannda otur:ın Ye 
b11ll atölyesi işleten Mehmet 
~!:isinin başından hııyH g;;. 
~a geçmlş ve zn~allt Mch· 

knlkm:ısllc beraber de hüngnr hfin • 
I ÜI' :ığlııl'::!.I'Dk: 

- Ilakııın, cfoncliın, hicabımdan 

nkınlı terleri ıHikiiyorum ... ·asıl o!• 

•• ·ı "') 1 .ŞUNDAN u mı yoneı er ıı~auNoAr--J 
~ olmadan hırsızlık ~ap · 

\ı,;lilceınlll'e'J bir «-.omedi me,·
ı.'.llahlJccek olan hadise şöyle 

ttnıişlir: 

d u, nasıl bu clhiseyi c:ıhlım, hllmi· DUnyanm en zengin adamlıı.rmd&n 
)onım. Sab:ılılt') in uy:ınıncn bun - bazılnn arasında. yapılan bir ankcUc 
lnrı gördü~ \'C dcrlı'11 bü_yük bir bu aervett ntı.eıı edindikleri aral)trrıı.. 
korkuj·a duşerck mc)·hancı;ıyc koş· m;D ve kendilerinden bu hususta mnlQ 

1 

~ 11 ı : . 20 gün kadar e,·yel 

01ıltikkanını knpatını~, lı:ı~
ıı duAtmdan işçilerinin hnf· 
~atltmL5 ve c\·c gitmeden 
!'!.. :ı,ındnki meyhaneci ~:-
·~ kadeh p:ırfalm:ık niye
l' fri lıni~tir. lı;-ki fıkmleri 
I 11'!a.n bir iki tane içmek i· 
~ lllcyl\aneden ekseri~ a k~
b le tıknr. Aynı h:ıl Mehme
~l~ına gelmiş, :ırk:ırl::ışl:ırı 
11tll~ni masalarına çığıra· 

r ı 
r 'ne henden! 
~iane senden! 

tıım Jı.ı~ıııın bir hnl gclmeın<'~i irin 

1 

m;t 1 t 
Jı"i' . 'I}. a tnml§ tr. 

s:ı ı nnı ?rnıtıın, huldıırdıını. ı~ ıı: "llağaznlar kralı,, diye anr.lan 1n • 
scyl _vcrdım. . gillz Gordon Sclfrlc, bUo"iln 1'ı yaşın.. 

Alol:rcmd~ nltı kişi çnlıştırtın bır dadrr. ~nlş sahada yer tutan mUte.. 
:ıdnmım . llıç hırsır.hk y~p:ır m•. addlt mağ'nzaıarmı, 72 y~mda. olma . 
) ıın. Bn~ım::ı gc!r<'ckmiş, ışll'. Hır- ......., bl ~ t id tm kt dl 
sız da olduın. ! sı.ruı. ra,,. ... cn, zza n.rc e e e r. 

Hem kalınh:ıt mcyhnncci Ş:ıkirdı -
t:ir. H:ıkı üzrrinc b:ına bira içirrli. 
l\cndimi k.1~ ht'lliın. 

- ı;cnc içiyor ımmın.? 
_ Ne nıiiıı:·<>rhcl crcnclirıı, lö\'lıe 

t•ltiın, :ırtık, Iİİ\ be. 1 
- Anın srni sene hrr akşam nıe\ · 

lınncci S:ı.kiriıı ıJükkfınında göriiyor. j 
l:ırmı;; .• 
~ Haşa lı:ı~a. a~lık ı;lir\1,ı"ıııının 

öniincleıı hile srı:ıııi~·orıını. 

8,0CO memurundan hemen hemen hep. 
sini tanımnktadtr. Hcrgün 10 .sant ka.. 
dar memurlarm çalcymn.suıa ne:r.aret 
!şile lm!Şb\ll olmaktadır. Kendisi bir 
milyon İnglll:z llrnsmdıı.n fazla bir 
ıervctc sahip olduğu halde. ı;ene de bu 

servete ııııhip d~ğildlr; (_;Unk\l bu pıı • 
raya el eUrememekte, kendi mağaza. • 
le.rınt kontrol suretile çc.lı~ra.k, bu • 
ııa mukabll kazançtan her ay kendi • 
sine ayırdığı bir miktar para ile kıt 
kanuat geçinmcl:tcdlr. 

~ ,avnllıyı körkfilfıl: ctmi~
l'tık vakit gecikmiş ,.c bü· 
~ilnedekiıer, ~lehmedin aı
t ı:ı.il dahil oldu~n lın ldc c ,._ 
t~ışJcrdir. l\lcheıncl de c\·I· 
~ lir, ama, rakıyJ f:ızl:ı k:ı• 
~il\ knrısm~hın korkmakta· 

ili mcyhane<:lyc açmış 

Dinlrncn ş.ılıilkr <le :'ıll'lınıcrlin 

ifadesini teyit eıtilrr. ~1nhkcnıe k<'n· 
disinin <'lbist>lrri hırsızl ı k ka~lilc 
çaldığına dair bir 1rnnnnl ccllncıne· 1 
diğindrn bcrnnlinc karar vcrnıi~li 

1 

Kendisi, ııen·cti nıı.ml elde ettiği ve 
neden ha.Hl. dldindlğt ~ekllndokl sor. 
guya kargı, rou\•af!aklyotinln STITllll 
ve hll.l!I. dldlnmcsinln sebebini şöyle 

t'll ·de: 
t ıç, dertıal açılırsın ı t.ın·
i btııunmuştur. l\lelmıet bir 
tll.kten sonra ıı:ığn sol:ı sal 
lta dı~arı çıkmış Ye bun • 

il gôıJerini ııncnk ertesi sa· 
111 ıla açmıştır. 
tliııde bir takım cllıi e ul .. 
t kurşısındadı r.: 

'~Mehmet'! 
~ ?.. 
t hu e lbiseler '! •.• 

C!hiseleri be lı;ftrı, ~f'n 
t ltıı? 
~11dıran TRr, aına, herhııl· 
~il. nunJtrı akşam ('\'C sen 

Hfıkim h:ıh:ır:ı hlr tın·ırla: 
- Hı:ı:rdi haknlım, ded:I, beraııl 

ettin, am:ı, bir daha hu zıkkımı iç. 
me. 

rn~~e:::~~~~:~:b~:i~l:;:~rnl~:: 1 
<111 övlc Yrmin ettim. Artık lrokıı~u 1 
bite İınn:; lı:ırnm . All:ılı önılirh•r ' "l'.I • 

sin! diyerek sc\'İnc Sl'\ ine çıktı, 

gitti. 
AIJl.lrB lıflJllAfllRI 

lı ,;ı • • 1 

~ .. $ "r~-- ~ ı 

. ~~~ ~· ·ıl 
Allah. Yer Laka) ını şun• 1 ' ~ ' ' ~ 

it c~~i bir t:ıkıın elbisedir. 
1 ~ , "- l~"J ~· ~t\ r, ]~} ;:~-~ ı' 

t:cıııcrini ı.ımştırmış n N ..JY, ıy< 
11tdıında Ahmet adında lıı- • ~~ l U

1 {o/ ~ 1 

1,~1~~f~~~u !~;·ınüştur. \? İi--~~j ~: :~1ft. · 
1 Iiı: bövlc lılr şe,· ynp:ır ,\ -~· ~"• " .~ 1 

:il.? . . ~Jit. i fi h ~~ 1 
· ~ iın, ö~ le he iıc<lir Jııı ~\ 

1 
!,._k~ \\ Jı (fil J 

' ~ın. ,. • u;ıı.:.. ot 

·~ dG~üıımiiş, lıışınıııı~ . fo. _,,~'>7' • / ~~ 
11 

1 nl' k:.ıd:ır zorl ını-:-.:ı clıı ·-"" ~-~~' 
~trcdc lmldııJlmııı, J,i~!ıin 1 - FJ€T tcb' ssiim cd;şini'.! dG 

la ~·ılı~ ı •. :m.ı•lıc:mı .<;ı:;r "cri·nr: ıuirayım::;., di.H·cc 
:ıı ı~tır. hcııui-;ı n:ıınıı~ıu ~ ,, ,. , ·d · 

•r ••·· ı· (" . l 1 gıM .{ 1)~1 ıt. 
~ı:ı. ••ıııt ııs ıır Vll'( ::ı~1 :ırn - ... Si .. bir tcrl>i11csi:.siıı=:! 

•k l)n ılihmü~, ıııh:ıvd ·• . .·. , 

anlatmıştır. "Blltün ömMlm.ce, şlm . 

diye kadar hi~b! r vakit lam mannBlle 
memnun ve müster ih olmak nedir, bil. 
mcdlm. Annem, b:ı.na dııhna uğ'rap. 

rıık yol UstUnde bulunme.nm,. hedefe 
varm111 bulunmakl:tln dııha. iyi olduğu· 
nu öğretınlştl. Een. onun bu sözüntı 

lrulaj:;'lma kUpe ettim \'C hayatın 

mtlklltnü netice ıı.lmadığmı, neticeye 
do6nı tıı.allyet olduğu ltnnııatlnl be· 
nlınsedlnı. Bu kanantle !n.nllyct gö:ıtcr 
dım, f.ııaliyetim!n ynnı sırada, r.crvet 
lılclihe.r ettim.,, 

Hiç memnun ve rnUaterih olmıyan 
adam, daha bir mUcıısesede kUçUk bir 
yardımcı memurken de, dehşetli bir 
~nyrcl ımr!ile, ~inin ~ metodlarmı 

ıslaha kalkışmış. Tıı.sarruf huırusuncl.ı 
parmakla gösterilecek lcadar hes:ıbi 
hareket edcrıni,5. Anc'.\k :!O ya.,ındıı 
ıkcn lllc olarak 100 İngiliz ıırnsı blrll{. 
tJ rml~. Bu para ile lcUçUk bir dül<lc!l.n 
açnıı~. mtı~tcırllcrc ltar11t, lcendl lıuıdu. 
gu yen~ s:ıtı!1 mctoı.'lıurını tatbll:C .ı;i· 
rl .. mlş. Bu suretle, lşl sansasyonel bır 
;ıekUdc lnklş:ıt et;Urerck, boyun:ı. uğ". 

ra'ln ıı..<tra=a bu:;iln tnydıılanamndıgı 
mUtenddlt mnğnz lıırrn sahibi olarak 

tanının.,,. 

ıııı::Nnt FORn 

"Otomobn kralı, diye anılan Amr. 
rlkan lT<'nrl Fo::-da gelince, k<'ndisl 
anc.'\k 40 yaı::ında iken, .sansasyon"! 
knrrlye::Jnc !.le ol:ırn1c arlımını atmış. 
t1r. O znmn:w. rleğln, bnb:ı.sınm çlrt· 

zengin s ~rvetlerini 
nasıl kazandılar? 

liginde kendi halinde ~ olarak 1J gö. 
rUyordu. Oğul 1905 acne11lnde ilk ,.,._ 
TUJ otomobilini yaparken, bn ba, ona 
itimat:Jizlıkla bal•ar, bir lUrlU güvcnr • • 
mt>ırnılş. Bununla bc'i'abcr, oğlunğan 
kuracağı ilk ntölye için lüzumlu olan 
pek az bir ıserınoycyl e.slrgememı.;ı. 

Buna göre de, Henri Forduu serveti, 
dlğ'er sonradan zengin olanlar gibi hl}men hemen hiçten hamı olma say-J 
mıuruıkta., bab:ısmın ufak ta olsa, yar. 
ılımı esas olarak hs<'aba kntılnuı.kt.n . 

dır. 

Teakup eden baş:ı.rıeının l!IIl'Tl bıık.. 

kmdnki suale, "Otomobil kr:ılı., ~u 

cevabı ,-crml§Ur: "Başlan"ıç mut.ova· 
zi bir tarzda olma.ıı ve yapılan 1§1 
oizznt kontrole tabi tutmalıdır. Son. 
ra, .Eıınnyl snhasmdakl her tUrlU b:ı. 

şa.rının .ııır ve hikmeti, cn·cıce yapı • 
!anlardan dnha iyi mal yapmak ve 
daluı. ucuzıı. maı etmeltllr: ya nl, daha 
ıyi malı mu.,tcrtye dtıba uew.a aat· 
mak: kim böyle hareket ederse, ma. 
!mm cinsine göre derece nlmak Uzere. 
en fnzlıı 10 senede kesenltcs zengin 
olur!., 

70 l·AŞJNl>A B flt z m ••ililS' DAHA 

Şimdi 70 ya.~nnda bulunan SC:r Hen.. 
rı Detcrdıng, bUtun yeryUzUne lc<llr. 
f'!llan "Royal Daç,. şirketinin şefi de, 
''petrol kralı,, diye anıla.n zenginoir. 
O da nsrın yeni milyardel'lerinden <;o. 
r,'11 gibi, ur.un ve dikenli yolu gayet 
mütevazı bir yllrUyUş b:ışlangıclyıc 

geçmla ve bUyUk k:ı.pltall'ltlt>rln dik · 
katvari otoritesini elde cdcrelc, J)etro! 
s:ıhnsmdıı hlikUm sllrmcğe ba,ıamı.ş
trr. 

Kendisi memlekeU olan Felcfnenkte 
bir banka memunı oll\rnk iş gllrUrlı:cn 
tlcnı1 dchnsıııı ke§teden bir ~trol 

kumpanyası §!!fi, genç b:ı.nlta memu. 
runu ı, ort:ı.ğt olarak yanına almıştır. 
Şimdiki vaziyetine b.-ışlnngıç olnıı 

Eermaycyl ne z:ıman el altına aldığı 

hususunda lmti bir tarih zikredilme • 
mrktoe>:l'r. Zira onun bu o11Crmnyesl, ya 
v:ı.ş yanış toplandığı glN, bu :ıradn 
c!csilmc artnıa, ertma eksilme gibi 
nrı--1 11ıı.!halar da geçlrl!rek kıırarsı7-
l!lc bclirtm•:;•'Ur ! 

BUtUn bu m:ıddi kararsızlık'nrn raf: 
men nıan .. ,1 111rıırla hl!clt'flne \'aran 

"petrol kralı,. aımnı llÖYle i!§& et • 
rucktedlr. "Zatt hntalnrm neler oldu. 
ğunu ldr!k etmek ve )}unları dlb:elt • 
mek, bftşlıca mUhlmdlr. Böyle yııp:ı. 
mıyan, metodlarmı tanzim imklnmı 
hiç bir zaman bulamaz. Sadece "ta _ 
ll.,hı kendisine mUısalt olma.ınnı bek. 
!emekle vakit kayboder. Halbuld 
"Rnstı;el(,,,. in yUzUmUze gUlUp yUzU· 
mnzu gUldUrmrs•, • varlığrmxzın bar. 
ka. bMhangl bir ııah:ısmdıı. olduğu gi. 
bl · iş sahasında da o kadar ender 
dlr, Her neye :ııahlpscm, ekoorlya da 
çok UzilcU olan bir taknn tecrilbclcrc 
katlanarak kendi yıpranmaz azmim. 
kendi emeğimle sahibim!., 

so.ooo l\IE:tı un \ ırı)ıu.rnuus 

.\Dı\M 

Nihayet "elelitrlk kralı., lnglllz Al.. 
bert Hör.ııt de T...ondray:ı. ayal< brurt.ığ:ı 

zaman, daha ancak 16 ya.şmdıı bu.. 
lunuyordu. J{t-ndlai §imdi 7S yqmda 
dır, Lorddur ve CJ\ bllyUk elektrik tlı

ketinin ba§ındadtr, 30.000 ınemura 

hUkmetmektedlr. 
l.ondraye. geldiği sırada, yediği bir 

mlnı.ııtan 400 §ilin cebinde bulunl\n bu 
adam, girdiği ilk işte hıl.ftada 6 0 §!. 

lln kazanıyor vo bal yapan arr gtbl 
para bin1.tlrlyordu, Eı:nııalslız bir nU.. 1 
fuzunıızarla, gt:çen asrın son senele. 
rinde, yeni kurulmuş, mini minnacık ı 
bir elektrik lmalMhaneır.nde h is8ed&r 
olnıağı uygun bulnrak, oradıı. hlsselen· 
ı.ll ve bu lmalMhnne:>i, uzun mesai 
ılolu bir hayatin, lnglltorenln en bU. 
yllk enerji !nbrllto.t;t vaziyetine ge • 
tirdi. Şahsan da A vnıpanm en bUyllk 
zenginleri lm'Mma giren "Elektrik 
kralı., 11rrrmı §U yolda anlatmakta 
dır: "Ben, genç kuvvetlere dayana • 
rak nıilcndcle rdcrim. Genç, dyi ~ti{" .. 
mlş kimselere kendi istidat ve kab:ll. yetlcrlnc uygun yrrlerde iş verme!: 
benim titizlilclo benimaedlğtm esas 
prensiptir. BUtUn smııt ve t!car1 te • 
şcbbllslcrlmdc ben csns prcnstbc tu • 
tundum vo daim"!. mUsbct neticelerle 
noktni nazarımrn ls:ıbctinJ gördUm, 
Bııı:arısı, şntıııt rrnyrf'tlmlo b<>raber 
ış nrkadaı:ılnrımm ıtimada şayan, mil. 
cadclccl \'C rrny ye varın 'ta l!ıtlra~ .: 
\'C <'!ll?r ortn.yn koyucu klmscler ol • 
rıınsına dıı. oo .. çl.ıyu'll ! 

"'Hindistand~ sığırlara mukaddes 
hayvanlar gözüyle bak"'irlar. 
Bunları incitmek rahat!arrnı 
bozmak büyük günahlardan sa
yılır. Mesela yolda gidenken bir 
iki sığırın sokak ortasında uza. 
rup yattığım göraeler, uyandrr. 
mamak i~in geriye dönerler; on. 
lar kalkmcayn kadar o sokaktan 
ki mse ~eçmez. 

• Dicle ırmağının §2.:l'lk kıyı
larında bulunan köylülerin g;ı.ı'P 
tarafından sütlerini nasıl sattik 
tıklarını anlatalım: Bu köylü 
ler, hayvanlarından aldrklan 
sütleri m~n tulumlar j~"inc dol
tlururlar. Bu tı.lwnlann ağzını 
~r.clce bağl~lnr. Sonra Dicleye 
girerek tulumlariylc birlikte yü_ 
ze ,-nz~ ötft·i tarrf'., C!l'C"ı ı ...... 

Sual bu ya! 
Şi§Inan bir adam anlatıyordu: 
- Ailemizde herkes zayıf ya. 

pıhdır .• Hatta. bcllam doğdui:u 
zaman yarnn kilo -f!~lmiş. 
Knrınsmdaki hayret etti· 
- Ya? Yaşadı mı acaba'! 

Dalgınlıkla yazılmı§tır. 
ıt Kadın uyandığı .z.'\man öl

müş olduğunu gördü. 
• Haydudun üzerine atıldı ve 

eli:nin terslvle vurarak boğdu. 
• lp merdivene iki eliyle tu

tuna tutuna. çıktı ve pence~ 
kadma elindeki clçeh demeffui 
uzattı. 

* Yol ürerindc yalnız ~ 
bulunan bir ceset görmü!)Jerdi. 

EBOLHOBA 
Ve 
MAHMUT SAiM 

SARAYLILAR 
ARASINDA 
~ 

PEi~ l"AKUımA 

H A B E R 
t!l'TUNJ,ARINDA ~o'.ıtı· 'ıu ~· 'b'ı ı :r•" - lla1fl?" ıiı.1çıywı. • l:{Ull:l :: t<(t {:I ı . ~ · 

re koşmu~ttır: ~!!!~~!!!!:=::!!!!!:!!:!l!~!!!!':~~!:!!!~!!!!!!!~~!!!~!!!!!!'!:~~~~~~~~~:!!~~!!!!!!!!!!!!!~===:~!::!~~~~~!!!!!!!:!:!~:::;::!=:~:?.!:!:=~~!!!!~~~~5:!!~::=:!!!:!!~!::::!!!!!!!!!!!!!!!! 
ht>ni kurt:ır, bu cihl<.('. 
~Gece c;c ı;idcrl,cıı, sar-

rr _lın:ş o)a(;aııım. .\lımcl 
r ''tılnıni~. Anı, lHll kcn • 

de karnl.;olluk nıalıkc-
ııı • ' 
l:ı)ıın Zira bu kadar 
lllıısuın' ~crcfiın, havsin·-
il) ' • • • 

:ı ak dh·c ~:ıl\·::ırıııı~tır., 
~ . ' ' . . 

s~ 1 Ş;ıkir, lııı lııılc ~·ok ş . 
• rhoşlukla her !ınl adanı ı ıı 
~ ~· tlisc kendisini le elli 

~ •~cı!cn, s:ıhibiııi ı:ınıını"j 
~ lr f.ıtırik:ıl:ır<l:ın birisin · 

~:ııı n AlımPlC niıtir. ~~''' P ·----
' kcncı:sini lıilcmi-yrcl'k 

' 11'rhoş bir tıalflrykl"n cYi. 
ll bl"kı;-inin kullib<' 1-:ııw;ını 

\ ~. lıl"Jki o k:ıfn ile bir o~ 
ıı 4~ itin olar:ık içeri girip 

1 :ıı .. 
lllış ve e,·inc döıımu~-

~~"· ıı t 
1 ."ıhnıcdi bulmuş, el • 

t t"l;Crrı·i~. fa\;:ıl Ahmet dah:ı 
1 ,

01 ' nıürar:ıal ctliğindrn 
\ 

1<'hınet , ;ıka~ını kurla • 
\! •• 

ll()Jıj cj c ıc~lim olun · 

·ı ·~lchmcdin 1111 s:ıbnh 
111 dürdiincli ıı .. tiyc c(•z:ı 

• ~ il(]c duruşıuusı ya pıl<l ı. 
!~ı1111hdharın serin siinlcrin· 
· ~ rlc olmamıza ro.il ı nl'll 
\ı 11:"dc şıpır şıpır ter rlül.:ü 
bıı~i kırışmı<s, başını i.iııüııe 
t 1~ 11_ bir halde~ d i, Orltı• 
•'ıhk1 lnrl"lli, dcnclidcn lıir 

nl'ct ay:ı~a \.:ı!ktı ,.c 1 

İyice uykuın ~clmişti. Firav~ 
hikfı••cai gcrN~kt"n beni - ınw:aK 
kalen de olsa - b~ka bir aleme 
gi)türn1üştü. Gcnifi b!r kum ~ah· 
rnsma dnlaı ı;ıi!>i . uykuy:ı dal 
n11şım .. Sofi beni uynth:lttan 
sonl"'a. yıwa.şr:.;ı. clc..lı:triği söndü 
rüp o::lamd3n {!itmis. 

llASTASEl'E u!TTlri7 EN 
SONI~A 

1\rndan !il'! gün geçti. 
Şimdı YakaC'ıkta. Doktor ~.'! • 

dac:ın achğı kUGilk h~tnrrnin 
bahçeye bıkan tx.ıl ~ne~P b:r 
odaaındayı m. 
Buray~ ~dişim hem <;ak tu -

h.-f oldıı . BC'yaz ... açh do!ctor ba· 
nn verdi~i ~ıi7.d"' durdu. l:>eni im· 
nıadı. Babama ısnırln rcylemiş: 
''Kızı nızı ha.stımemc alac.ığnn .. 
Ye ben tcd~vi Nlecc~im." demiş. 

.. 
Babamıtı gcr<:ckten on::. bil · 

yük bir güveni varmış ki, beni 
kendisine teslim etti. O gün ba 
bam da. beraber olarak. gfıya bir 
<;ezme yapmış olmak için Ya • 
karT;fo gelmiştilr. Yani doktor 
Seda<1m bizim Jtöşkt~ 1":1ld1ğı w~ 
renin crt('Si günü.. sab:ıhlcyin 
C'..:tyı Jizim bahçede ic:tiktcn son· 
r::ı •. 

Sedat P..c'' bir otomobil tuta -
rak lıizi Yakacığa getirmi!)ti. 

Ccnç ve kurnaz doktor buratl~ 
biı emrivaki ~·aptı; babama: 

- Do1>torcuğum. dedi, hnzır 
"'m~ş.1<en. Le:ylıi hanımı bizim 

lıastah:;..nedc brraksaruı da on 
gün istir&h:ıt etse. Biliyorsunuz 
ki. sinirifri bozuktur. 

Bnbam birdcnl:l'l'c ~.aşırdı ve 
ylizüınc bakarak: 

. Vallahi, bunun oovabmı an
ca\; Lcylfı. verebilir, dedi, bu ben. 

den zi:,·~c onun bile~i b;r iş -
tir. 

Ben hemen ce\·ap verdim: 
- Burac;mı GQ~{ sevdim, baba! 

Burada çok çabuk iyileFece~ıni 
umuyorum Müsaade ·diniz de 
beş on gün· Yakacılı."tn kalayım. 
Hem mademki arkamı biraz ha
fif buldumız .. Börle gUnef:i bol. 
r::.kin b'r yerde k.ıntıa ma ela Jü. 
zum vardır. değil mi? 

Dn.bam itiraz edcmE'di: 
. -:- Hay hay, kızım, dedi . gerçi 

bızım •'vımi?. <le s<ınatoryom gibi 
ı ÜJ"·~!i, çrunlı, sakin bir ·erdi. 
r'a~.&t. ;nad"mki doktor Sedat 
böyle mlı."asip ı;röriiyor. sen de 
E,rzu uliyorııun Kc-ln anda m~h
znr vol.tur 

n.ı b:ınıın bu cernbı iizerinc he 
ıw-n h" ·talıaneyc g"ircrck. Hk 
onC'' b·thamla b"rc:ıb~r 1.:>iitü'l sa. 
Jor.i-:ıı. odaları V" b:-ıhrevi !!"Z-
mişlik . B~~m: · 

- Burasını cidden cennete ('{> 

\'İrmiı:-.,:n. Scdatçığım ! 

T)iy~n:k. ~e<laclı tebrik "divoı. 
J:.ı. 

Bn ezmeden sonra, d.,t.t.or s~. 
el t bbaına bu oduyı ~:.:;t,..rdi: 

- iste, hast.g,.ha.ncrrıı?.in en 
mükc.1:mel bir odam. Bum-mı 
l..<'vlii lıamma v<:rivoruın. 

D"d1 ve h<'m"!" beni ctlnya 
sol:tu. 

- Haydi, soyununuz . . Odanı 
za yel'le.şiniz. 

Babam hayretle sordu: 
- lyi amn, CYdcn bir f!ey gc. 

tirmcdi. Pijama falan lf•zım de
f.Hl mi? 

Sedat ccv~1) verdi: 
- Hay!r.. Hayır:. Bir şeye 

ıhtiyac :.ol•. Od:::da her :ıra.dığmı 
bul~caktır. Ayrıca ha.stcılınnedr 
l)ir d~ 7.engin kütüphanemiz var . 
Or ada da kendini c~lcndirecc:t 
bfr <;ok kitnpl~r vardır. 

İşte b n bu <::"rrtle hastahane. 
-ı-- kaldım 

Babam o ırün eğle ycmc;-1iııi 
hastıı.hanc le d 11,,tcr ~!:'datla ter<'. 
ber Fdı B, n h:.rrli odn;rda a\' 
n y:::l;m. Çc.k nP~'.. n-cnC' b·r 
ha tabaın,.ı hcmRiı ~ V!lt' • 1-c 
kÜllC." onunla on ıı !ılt b ~ clost 
0 ihi ~'=tminıi o1dum ~e t"·•iz yt;. 
't''·li bir J;1ze., ~ır.. B~nrı., dokto
run hact.., ırnn <liyc G nl b ı:la 
b .. l,ıvor 

D !.tor S ·d. t hu,.,un ~""it on~-· 
.:oluma iİ'"'i'll"Ü ıgt'"Vİ y?.ptı, 
er.j"k iv~::ıc.ı- n o ''ld r kc.:'·nı. 
:-h.-,ı ki .. F'nhı: bur:> '· o..,:ı eh 
:ılı<:tm·. 

Bur:ı::;1 rıd~ •• , ' • fü.'. ahc '• • 
\;tır bir h ta ,·ok r(bi. i\1hl•t 
b<ına oyle gcll~ c r. >~ıı.~rr ::-fih 
.:ic-!\tor b~ni her hc:ısta il~ tcma:.l 
ttirmiyor. 
Bu~ün a!.·,ıı_,n c\:,Kru r_ ı.ar.ı 

ocni vo'·l.::.'lın~~ g-{'\'C'c;crııi" Tr. 
lcfonfo. her giın nnsıl o!..: t "ıınıı . 
iloktordan sor~:p öğrt-ni:":"711U5. 

Doktor Sedat koluma cnjeksi
~ c•ıı ynpur!;:en, mı1.nalı bir tebee. 
sümlc sordu: 

- Ann "niz sizi neden· yokla
mıyor? 

Annemin vaziyet·:-.i ı~urtarmak 
i t.diın: 

- O da hastaydı. Nasıl f'!tkabi_ 
. :r? dedim. Do'üor gülclü: 

- Dün 1 trT•b1 !l:ı inmi::ıler. Her 
~Jde bura'"a knd!'lr rla gc'''>ihr. 

l<'rdi. 
Brn bu C'\'nbı nlınca ürpcr

dım. Onu hala ,.aııycr ranıyor
dum. 

- IGınb'l;r? &!ki dr l-··~ın 
_ 'i r b""ı"tr !:ı bi.-' iktf' .. 

Diyebila:.,ı. Şimd• b"l:nmı 
h~kliycıum \'C ::ınN•min grlcce 
<Yini ummuyo:·um. 

... $ 

B \BA' [ YAK.\CIGA 
GBL1NCE .. 

r· "ttncii giinü r k amı lı bam 
h· stıı.hancyc y .. lnız o!~rak geldi. 
ı: ind"' bir co!' r::ı.ke>tl<'rı" bember 
b"r ac cicrk bu'~eti vardı. 

Doktor Sc<lat, b.lbarnı yalnız 
u , ...... d::ı.) a,namndı: 

- Xc o .. Hanımefendi ~oklar 
mı, hocam? 

Diye sordu. Babam: 
- H~nım yine ra.hats!zca, Sc

d::: t"ı~ım ! dedi - b<'n çıkmnsma 
m r~ıad;:: ,.. mrdim. Zat.en mcr~ .t 
rcli1CC'Ck !J!:- E: y dr> yok. 

(Dct•nm1 t 



<.:eviren: MUZAFFER ESEN 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GAiP, ROMATiZ"1 
Hava biraz serin olduğu için delikanlıya mütemadiyen 
an·~rede duran Anın eşarpını Laynga aşık olduğunu söyli· 
o:r.uzlarına atmıştı. O vakit yerek delikanlıyı aldatıp du. 
Havle arkadan yavaş yavaş ruyordu. Zira Sensburinin 

70 gerıç kıza yaklaşmış ve eşar- cesedi görür görmez bunun NEVRALJi, KIRIKLIK VE BUTON AGiilLARINIZI OERHAL l{ESEH 
Biı: silahsızız; fakat Havk pm iki ucundan yakalıyarak Edit olduğun'.! anladığına 

silahlıydı. Hatta zannede - , kuvvetle çekmişti. kaniim. O gizienmİ§ olan An' 
lcabmda günde 3 kaşe almabilir. Her verde oallu kutulan tnarla itte.üri' 

rsem mis G.isburn da silah •.a Her iş birkaç saniyede o - m nerde bulunduğun~' öğren· 
şıyor~··. lup bitti. An Gisburn dönüp mek istiyordu. Binaenaleyh • 1 ~ ~ den de anıar. (B.B. 77) ~ 

- burası doğrudur. Uze- geldiği vakit ceset mutfak hem sevgilisini buJmak hem :
1 
~ ;~ racaat. ~ 

rinde dolu bir lüverver vnr- döşemesi:ıin altına konmuş de rakibinden intikam al _ _ .__. ~,.:=~·=~ 
d!. ı bulunuyordu, Havk eşarpın mak için polisi <ıldatmaya ça 1 . t# 

Pointer katillere el uzat - öliiye ait olmadığından şüp. hşıyordu. Pazar günü yapılacak EN SON DAK.IKA :ıı:~bl !ıu;:1L~ınaıtt-' 
mak yahut Allalusmarladık helenmemişti ve An Gisburn l<upa maçları rnnr nmızhı• mnracaat. 
dememek için telefo:ıu al ~ hayatında ilk defa olarak kıy No'Ler fısıldadı: ht.aııbul rutbol a.janhğmdan: • Fraımz mektebıntn 11"u/ 
mış oldui;unu ilave etmedi. metli bir şey hulmanm ve -Şimdi anlıyorum. Zaten Fener •tadı: Küçük •lanlar kuponu dan maun cJdd1 bir genç ti~ 
Notnin yanma oturar~k o Anın ansızın gelişinden clu:>· Sensburi kindar, karanlık dü S. 11 Alemdar - Doğu hakem (Bn kupona eklen61'ek cönderl1ooek rak az bir ücretle r!yazi1'· 

{ nk k 1 t ··ası bıblo !tÜnceli bir adamdır. eR.şat. Sadrlc, Hayri. S. 13 V~fa - iıı anuna vo ıı verme Uftatlıın En Son ya " tnı.ruım:a denlen 
na .& 

0 
•• on . ~n 1

' • <l'.lğu heyecanın tesiriyle ken -:ı- Beylerbeyi ha.kem Hnlit ,Gnlıp, fü. Dakike.da p:ırMu; n~r00DoockUr. zv. tS.M.K) remzine mnra.caaı. /. 
nun lukayesını. anlattı. cliler•ni eie verecek olan eşar - An Gisburn da öyledir. za, Sa~~:ı.ttin. S. 1~ ~· c~crb~ıço l ıcnnıe tı>J;li!I ıöndcrcn olruynculaT'ID • Bir tlninnlt& ta.._~ 
. - Y ~ An Gısbur!rnn Ka • pını ve yüzül:-ünü unu'mıuf • Onun da ne mal olduğu su· - !stikliıl hal-:cm • eümıı, Muey· mahtuı: ırıılnınk nz~.rc sarih adrcıslcrı· 11.!le taıebeal."\e her turta ~~' 

rıne, Mısters Laynga yazdı- tu. ratında yazılı. O da sinsi ve yet, Şe1:ip. nı blldlmıclerı ırıum.) Termektedir. , Alk-::ıye.) relll'""'~ 
ğı mektuplar'? ı~ı"ndar. Şeref Stadı: E l , Lf"fl · mışt.ır. Matbaa -.e lı:ltaP if Havk ve An vaziyeti uzun ~ s. ıı Kurtulua -'Ana.dolu h"!- • V enme eR. ı .,., •~t 

- Genç kızın el yazısıdır. " · ça~b~lr. (S.F.Y,) re~w 
Fakat mu .. -tchassısımızın fı'k. uzadıya münakaşa ettiler hiç Mister Akshot t<:'.sdik etti: kem Şazi, Hayati, Lutii, S 13 Bey· * Boy 176, N 31, iri yapılı, aylık • Fr&nsu.cs. ıng:ıuce· 

b . k koz - D ... m·rapor hnkem Tarık, kazancı 3'0 Ura oıa.n ve bu kazancı,. ll"e ır şey yapmamaya -arar - Ben de bu fikirdeyim, ... italyanca ve tr.ılgareaYJ _ııı"'.'.:M 1 rine göre büyük bir heyecan Halit. Zeki. s. 15 1st. EJ>Or - E- nın artması muhakkak bulunan, y!lk· ~. 
. . d l M' c· verdiler. An bu ölümü Artur yalnız misters Marklıamla yUp hakem Necdet, Mustafa, E:ı. ı sek taıı.,n gtırmUş bir bay; sanşm ve. ten tıtr zat, noter dal.re 
ıçm e yazı mışbr. 15 ıs· Sensburinin üzerine yükle - cilme evterlnde çal:on.&k ~ 
burna eşarpını ve yüzüğünü kızı Anı cok methôttiklcri i. hattin. ya. kumral, beyaz tcnl!, hsyatx anla. <ilr. cs.s. 61 .·emz:n: mor~ 

meyi dü!l.ünüyordu. Zira mis• · I 1 ~ t" d ld mi§, 22 ilA SS ya.,ıan aramnda, okCT ... unuU:uran sehep te bu heye. :r çın >en <an~n ım e yanı 1• • orta yaşlı. tı"aJlSU.CS ... 
ters Scnsburinin vasi'\.·etna • yazn.r bir bayanla tnn~rak evlenmek _,11 candır. Dl'gver taraftan mı·s J gvıri\ı sanmııı.tım. tıUeu bir b&ya..-ı, ıyi b1:" .... · · b'l' d Art ku · ,,; istcmektedlr. (Arda) remzine ~ 

Sensburinin Artur Sensburi mesmı 1 ıyor u. ur zı. - An kndmlo.r üzerinde 6 y&§tJ!dan "r'Uknn ço::ugs 
n ini mirasını kendisiyle pay lı ı.1e r~çr arayanlar: det'S bl:1r ....... ·ukıa• bit~ l·ıe vı"llaAda go··ru"'c.mek u''zere d · k · · bı"r tesir l..ıra • vere ~ ~ 

:r laşacak bir rakipten lcırtul • aı·ma ço ıyı ... • Orta 2 den ayrıl:n1.4 I6 y&şmda y&111nda orta işleri.ne ae aı-..ıtl 
aldığı mektubun sahte oldu. k. . ) •ıA ld .. kıyordu. 6.11.1941 kimsesiz b~: gen~ öğie.:lı:.r. sonra bir mektedl.r. <Klb&r sa reıP"" ma 1çın pe ca a ö ürmuş o. 
mı'nu sanıyor.ım, fakat biz . d h 'd l8.30 Mubtelff makamlardan 

1 
mffesscsede i.ş !lramakt1'dtr. Haberd• caat. ' •--· la· =iirdi. Polis bu iz üzerm e Misters Aks ot ycnı en ~, hadiselere gelelim. Mis Sens• s:ıati), Hl.15 Radyo caz orkcstraSI <T.P .. ) renı?fne mUracaa.tı&n. • 30 yarmda, çal:ekaD· 

0 hurinin Londraya ilkteşrin Y~ ·niyecek olursa o v&kit söze haşladı: ;p:-ogramınm ikinci kıımu, 19.30 Ajans • Lisenin 9 uncu !!m~ma devam e. bay, huSWlt veya resmt tt1 ı< 
ortalarında geldiğini biliyo. bütiin §iipheler Duglas - Şu lıa~de genç kızın ev.. 19.41l Serbest 10 dak!lm, rn.55 DUnya de.ı bir genı:. öğleden sonra saat ı,so de kaıori!erctılk arıu:ıaktlld 

Layng üzcrir.e dönecekti. O - vela Layngdnn ahn~cak bir ı<arluları, 20.1'> Radyo r;azeteııi, 20.45 dan 6 ya kaciar husus! '·eya ı-es:ni bir annı .. tte ::euevl ka~ISI11d$ 
ruz. Bu ayın 21 inde An Gis. lu''mu·· Hav·ka rapteden h·ıç'oı·r ıı.r • • ı~n:·ı~lt ı-arkıl::ır, 21.00 Zlraat Tak~i· mUcssc.ııede ~lıgmıık istemektedir. Hil.!e"ln cli!'!e (K. Sezere) 
b k ı b 1 f · _ in~ikamı vardt. Layng .&~.arını "' J -

um u Ü üne te e on etmış b k L · • "k mı, 21.10 Şa.rı.ı ve tllrklllcr, 21.30 Ko. , tMenekşe 86) remzine müracaat. • Tlcaret ltPeıln!.n eo11 
ve villann t e 1 e f on sehe yo hı. ayng gıt.:ı ten kendisine tercih etmişti de - t 45 Rııd * Yüksek ı~tis:ıt ve ucaret ı:nel<te. .. .. ıncla bir .. en.;, mu!ıııııelı'-

lonra köske Gisburndan -·ı ·? uuşmn (Şiir san i), 21• yo sen- 1 .. -y ., _,,ır 
numarasını vererek kendisi• # gı mı· fonl orkestrasx, 22.30 Ajans, 22.45 bln!n lktncı ımrfında okuyan. muha. rat tıes:ı.p •c daktilo tyl 111" 
ni arayanların hu numaraya başka kimse gelmemişti. - Fakat siz Anın herkes Dnns mUzlğl. se~den anınya:ı ,.e f:-anıoızcAyI iyi bL carethancd' •eya Jir ı:ııtı 

l . . . Pointer sözüne devam et • ten evvel Art .. nı ittihn:n et len bir genç, herhangi btr mtlessesede bir ncreue Ç8lışmat- t1' 
telefon etme erim rıca etmış- ti: lS1'ANBUI Hr.a.tml\ t!:SJ ö~leden sonra c:alışmnk ls:emek~dlr. (aD. 32) rertl%ine mür~-' 
ti. Genç kızın bu iş'a:e irtikap tirmek istediğini söyiemi~ti- (B. 16.) remzine müracnc.t. • 29 ~·uır.oa r;cı:ıır,.rıfK'~ ettiği yegane lıata budur. Zi- - Zannedersem bu iki a. niz. Niçin gen~ kı:z bu deli - ıııııı ! 1!

1

1
1 

• Taşradan scıen flniversitelJ ku: ka.sı 01;;;;.n yeıı.t ve eald ~· 
ra Edit Scnsburi kulüpte te • dam elan herhangi birisini ka.nlrdan ndret ediyordu? 1 1 r ~ ;. ~~ 1~ ~t RO s 1 talebeleri için nue yanında po.nsiyoo ıen bir gene he:- ne o1'1rf' ~ 
lefon eclince ona arkadaşını suçlu sandalyesine o'.:urtacak Sadece onu sevdiği için mi? \I. \ 1 il r E p 1<: B Aş 1 is~ıyenıcrın Azak slnemo:ıı yanında lf &r&maktadrr. lRS.) rf 

d ~ c a··ru"klı"yecf'k B b · } b' 1 ı ı•it ~ ~ı ı ıs ... ı-.,;ı , TürltJ.stan apartımanı 8 numaraya t bulmak irin bu numaraya te. ve araga ına u - u 1>na ınanı maz ır ~ey i , j,•f I• ·~. ... , racaa. 
:r Jd. · · h t . 1 h J n 'b' Arl= .. ın 20 "0 d8 mllracaatıan. •Hukuk •- 1-'"teli soe I> ı~f t 'JAznn ge ıg~ını er şev amamıy e azır a • gı 1 oorünüyor. ~ .... ........... ., 

u:: PD C ı;ı.ıe.sı a -c, " • Çalxşkıın ~ç bir ba.yan m&tb&&, &:ski tUrkçari bilir ve Mr! fi; 

söylediler. Genç kız bu nu- mıştı. (Devamı var HA,,,, LE r ( s nerde) klmyahıınc, :ıczılı:ıne, muııyeneha.ne, zanm. Bir svukat ,aıun4' 
m.aranm pek iyi tanıdığı vil• Mister Akıhot sordu: ls:ikl8l r..ıcfrıesınde terzihane ve bunlara mümasil mııe.s · bOrooa ebnn Qcretıe O' 
lanın numarası olduğunu der _Fakat AnGisburn 21 ilk KOtıff.;DJ lr.iSMINDA seselerde ncele ve clddl biri§ :uıyor. Haber (B.N.F) remzi.Ot t# ~ 
hal anladı. B~ &U kalrrs.a on- teş~inden sonra nerede bulu· GUndU.? "llnt H te. (Mııçka • Teş) remzine mUracaat. "' Eski ve yeni harfi~ / 

PARM '1< rootm. • Sert duttıo yaun esld ve yenı bi d dnktJlO .#' dan sonra hadiseler "U !te • d ? '!w' yazar n ro.z a tf1' 
-:r :s nuyor U • ., K\t.to <ı0.3C da yazılan 1;1 bilen blr ge!lÇ, berhangl b:ıyan, münaBip bir ~ • 

kilde cereyan etmiıtir.. - 23 ilkteşrinde İngiltere. Kör Dövüşü hlr mllesses<?cıe çalr3mıık ı~t~mcktedir A. ı.q remzine mUracaat .ıl 
Mahkeme Pointerin düşün den ayrılıncaya kadar Hav • <ôRZı rem:ı:a:e ı:r.Urncı:at. • ortamektebin s ine!~ 

celer"nde haklı olduğunu is - kın hakiki ikame'~ga.hmda • Orta Ya§U ~!r "l:ıra..~ gUndUzlen da.r ol.-umıış, seri daktilo ı.-ıı 
bat etti. l§'ro hadisenin kısa - Sensburi genç kızın LayngJa Bı'rı"ncı' sınll ?" l~leri gormek. aı:~~mıt.n ni.D• dOıı zın düzgiln r!yaztycst ıcd 
ca tafsilatı. mek !Stcmektedlr. ~·e:r:"~ ya.pa'btHr genç c.z; bir ücreUe ~ • fi'" 

beraber bulundugu~ nu tah • ~" lşlertnl ;yı tı'Jlr. EOııl}'(!ıri2 vaşlı (F h 1 K"-ı ~-ıne ıııll 
Edit Sen5huri bir taraftan rnütehassıs doktor o. r <U.<UI re""' p min ettiği için genç kızı za • H I k :ıır ::ıaya ja ıal;:abt:~ btlye~tcrtD ,., 17 va. .. ında, ortame~te ~ 

kış için kiralamak istediği bıtaya aratmak maksadile ID>ı\01.ıknt~Ir""r. 11'1•7~~-A:.';I:~ı NURİ BEL LEH Ar. ~M :-e:uzlne ına::ıcaa~ıarı. bir genç. ti~arethanc veyıı ~~~/ 
v~lluyı g-Ormek, diğer taraf - mütemadiyen Havkı snçhı d '..,, '"'..-..-o ~ ·, ~ , ıu ve mm lii\S"I Al.mı_'\" * Yüksek lktı,;at \'"t: tıraret mekte. .sescıerde 25:30 ıırn. ne 1'1\ ~ 
lan arkadaRI An Gsburnla •rnk!ilm: ·ra.ıırn:ıano:do Gilngör Ankara Vo.ddeı<I l'o. H ı'n!n blrlncı ıını!:n11 Ka·11tıı bir gene;. makt.adrr. (Hllseyin 816) re 

:s gö~termeye ugw rar;.mı«tı. A!l t h " ··11.1~~ k 
l{onusrnak üzere villaya git- - ~ npar lmftn crgun "" ,~en ~nra Uuno;ene tm'.ltlcrl: ı~ tı>r. ltlb:tro •ı >gleden sonralar ı;:ıılı;ıur. < lSteme tfll. rncaat. 11 

Gisllum ı"•e Havkla olan mü. •• F ·ı rıı ıl tıJı,I megw e. karar vermişti. Villaya ., ,,r rantı:tca :ı ' r. ca" c Ku ruın • Ortaokul de,·ıot ıın w_.,1 
nasebetini gizl\yebilmek için 1 ~· :.ano~rııt!Y" vakxttrr mun:'l-..,eN d t il ale kalmlf ~J 

gc!diği vakit An Gisburr. , ............... ._ ...... .._..,. ............ ..,.~ ............ ._a.1 ............ ._._,,,.. ... ....,....,...., ... .., ............ a... ...... a:~ ... """lf:::mı.._.__.. ................................. -. nne~ 'm · ~p 
1 bir genç, her M.n~ bit J .) 

plastisin ve boya a mak üze• lş arnmai<tn.dır. {S.A. 5 

re dışanya çıkmış ve kapıyı ~ l kal}e B ~ H • Nakle~,.,: ne moracnat. ıo 
k: :;i:

1
cmiyerck sadece kapa - ' zr gant~esı l!l L. ı. • Vc::ned:ır~Ik, kltlp!!lt·~t 

mış1Lı. ...... lik ,tic:ui muhabere, ttha! ;J'• 
.-Jıdt kn.ptyı iterek açmış ve ~c-••..,. vtı.k?f. ccMbı ehi o~tme1'1,_,t 

rahat rahat airmişti. Arka- 'fevfik Uzunel, bütün mute_ F~kat bir taraftan da a..'"lnesini, - - Öyle mi?... Hayır, beyim, d"' r.-.-ıl -:iı, t"J kesildi. Biraz !~·ı ref~rans vercbl)rn bir 

dat'mr ansızı~ bastırmak is • •ha.ssıslar gi.bi işini iyi bilirdi. karı:-ını çocuklarım ...-c nihayet Yanlı{}ın var. Ben onu on dakika c\~·~ı ı;--r.o. .. ·:;~r::'.:i i':crı ve pa m:ıktndrr. (Gcro!I Kem511 

~ !stasyon.~. giren kibar bir efendi- nnlj.., momurlarmı <liı.::ilndü. Jr:;- C'\"\'d Br..fra sigara<;ı içc·1 bir e. ra ı , .. ır ... n !>ib3;- cfcnc.1i t.e1fı.ı:Ja mürncnııL ,rt1 

tiyordu. Müddeiumumi mah. ı~- +:· Yüksek Jı<wıat \"ı) 'fıC 
ı d . yi görünce sevincini gizliyemcdi: ni münlıcm bir yeis kap!E-dı . fandidcn <•şırdım. ~!ona girmif::.i. Kanapelerin a1• ~ıı'· keme esnasında la iseyi ı- ,. teb.n.u bııincı ııını!m.:lıı.~ 11 zah ederken genç kızın villi.· - !ştc nihayet hali bir Bafra Diklmtle ve ihtiyatla bir talı la Na.musl.ı dcP'rn·11ı h;d ı ·t1"·1. tına. kfü:ei~rı! haktı. Aradığım azvam P.dSuıımcm ı;m bıruı' ı 

da a.nsızın Havkla kar§ılaş • sigarası buluyorwn ! kana peye ya.k1aştr, cüz.danı be~ di: bulamaymca Tc·;filde namuslu ı ıım. Çok ehven blr ncr• -ıı 
D. Ida.nd Sö l · bi ı · · I be :ı..A k · U k · ·ı· clc'i'·;orl!yn. doı!nı \.• nklnı;tt. tit. eaııtlcri haricınd: tr.t!l l~ mış olmasını çok mu!ıtcmel ıyc mırı ı .• · ·y emıyc u- n ırasıy c ra:u..;r 2rı~pcnın - tanmadan da yan ·csıcı ı_ .. 

- d 8 tt T f'k u ı·. b f. . - . . '. f a· <l -·ı . ? rA'• bir n~~ıc: çalışnb!linm. 1stıyen\erı~.-~ görmüştü. Havle bu sıra a 1 nu um, ev ı zunc ın u anı altıııa atıverdi. Sonra k r.d~ri de gını H ia c yorsun. eg1 mı. remzine mektupla mUr•C"'"" 
cvl;h heykelini tetkik et • dünyada yegane mesuliyeti so_ aynı kanapenin ü?.erine uzar;ı. :-.anın- US7n ~crntı ! Cilz~anı - .J f~~,>ı.:.1niz. beyler, bura. rı. .,.rt 

. mekle meşzuldü. Genç kız kaklnrda "izmarit" toplam.:ıktan rak memnun bir tavırla gö:::leri- sana veru~ck k:-dar n.!)t~ı dcği- da l;'ı- rara ı:ii;ı:r.lıı..nı dü.c;ürdüm. "Kimıresiz bir bayım a,.-
tn.;mr.:ıdığı bu ada.mı ve yeı• ibaretti. Bu surotl~ uzun zaman- ni ı:n:padı. Bir müddrt ~'mr:ı h:ı.· li•r.' Gt:7-ü"l:;~ ili~ti mi ccaba? pıcılığı aramaktcıdır. E5id ııı' 
de yatan porselen parçaları. dır hasretini çektiği Bafra artı. fif bir hışıltı ile uramverdi. K~. 'I' .• lk y·ın::ırd ... ·la d5r.müı:~·j. II:-:,,r: diye cevap veroim. c:ok iyi b!llr. tA, 161 rcıııı 
nı cörünce Havktan izaha'• ğmı lmçırma."llak iç.in usulca k;- apenin altına göz ge71i .. cli: er... Fu"•at bir U"1 i-.in muhafa:ı.a';h• N.:.:nu.c:)u d.lika':h sözümü tn- cn.:\s ya~ındıı., ortaınei<~;ı 
istemişti. bar of er.dinin yanına sokuldu. danın yerinde :·~IJ-.r CF;:,., r '••. t.nvrannı yı t.cr .. ih eô~ -~!~ i ::. _t·~ mamladı: sınıCınıı. kadar okumuş, riY 1' 

Havk genç kıza akraba • 1'.,ak~t o esnada gözleri kamn.'5tı: Şı!: :;ir~nı:· - bir delH·a ,:-rı '· <· l t}!:. ;r·:·· .. ti: - Arkada~ımla r.o!itika iize veUi '-c Uç klşllik bir &11'! ~ 
sındn•1 birisi mıT.ma evi ki :r~c~ıdinin dr:ı cubinde ...ic::.kin b!r - Hi•· olmazsa y'l.I"ı ''<'ri''a rhc! ~ mü.ıınkaFa oo'..ı"Ol duk. dlrmek mecburlycttnde ~-k . G' b ";r':J{ yo.n: u larına b:ı aı a'; uz .,:J .. ~~ı- J J .,, tezgAhtnı-lık nr:ımaktadd'· l 1J 
ral~a b üz~~f· mıs i:tı Jr~· pn.r.ı cG.td~r.1 görenüyordu. Onu ğını gördü. Kızdı, dayanamadı: l :tyla~..ahm ~unları. .. Mul:atabmıız ckrnm etti: ~fıhtnrtığmı tercih eder. c/.· 
~ ra_ er .vı '1Y~ !!c 1 

.: ~rı · ~ vyle ],eneli muka<lckrat•nda ter- - Bunı• y,1tc.ıram' diye t" • - • ".:ı.r,ur':.t <l<>'ıkanlı ayın hid_ _ Çünkü. biliyor mu:::unuz. zlne mtirn.cnat. 1' .,;<, 
nı ve hır dıkkalsız~ık esen c• ~ kc.mek hir cinayet değil miydi? rıün<lii. Be1 bin !:rayı ne ch·e o rl~Uc hor.ıııı d::ın..:ı: bir er . .b;k:l!rnııı elindı~ yakaladr- ., Almanca dcnı verece p1rf 

lar~!~ ~od~"kk~nl~ ~a'".1.ralsm~ Y.e 1 Ş!m.U, o para cüz:h'1mm. efen_ çalsın? r-;içh1 ben n.lımy~··· "'1? 1 'z ın Wfm k·~ası. bana cu~ or- ğım lıu cüzdanda beş b!n lir.;. veya b:ıy aranmalttadır(17g) " 
re ctusur u ,erını soy emısu. <l" . , . • ~e· ·ıd 1 t , 1 w tçin eve de geleblllr. 

• # h k . . · ının cemnaen ne s ı\! e rn.na · d . . t L.{ ıgı t :· 1ir rdiyorın:"' ~ B.ı r.c k:ı.lp IHH a vardı, Bu paraları, ) erd~ atrra ırumış ve ıcc. 1 • t . . , • tt·-· 1 Arkrı5'11 ~ıı ko~tu. yetı ,ıp ya_ mUr:tcaat. 
· · d k. k ı· h l •· • ·· .anıp e-:...ı.•u mC'.ımn e ıgı ya nrz ~ cürct? Bu ne lcü:;tn.lılık bö'ulc 7 lr"II"•' "'"lıın su,..,ınu 1"spa.t etmek rısın c ı ıymc~ ı , ey ~c.ıı go . ,. , kaı:ma y~pn: : J ... ,.,_,,.,,, ~· 
.. .k. · _J _ ... •. l I' ve ancnk Tevfik TJz~ıne : a'<ı!:a - .. , • . . , SC'nin ~a;cugi-ın par=.'arı ~a;;ı:;m c· 1· c··ın kullanaca'~tım. Çünkü anlı. ru,.ıce ı ısı c.c .. .., ı~ t,., .. a mıı;. i - ( ı.7 .... rıııı rurnr üı:ı• ~ ım. 

lardı . An deri-:c.1 bu haı·ikaİı G"t' r 'İC'"1 bir"::::- c,'duğunu zikret- _ Sayı:.d • .)'vr ınu t•n n? d~lim. ha? ... I • .... nı... 0:1u fik_ yaca~ınız vechilc bendeniz polis 
k~fi : .. ber \"ermek arzusi ·le m"'t . ~erim. Unn,,.i C'i.ı; '.uu? r:n;.:-n ~-· .. ! h1fiy.:>:=iyim de ... 
mist<-rn !':enshurinin cvir.e H~; .::rnt ':~.luı· ki, r .Üt('ı::ssıs _ fı;irc • be<- ı:; 1 rra v.;ı.rıdı. l 'zwıcl I· mı .a l:orl\unı· ba. Te\'fi!.: ve r.~mw:lu arkadaşı 
koşmuştu. ~ J.>cy. cttafı ~nhalarmru ın~rakla Biı.ı7 E'n·~ı t n k~ndı ('}im!e onu kışlar atar~!\ einirli sinirli bir bu korkunç ifşaat kareıJmda o_ 

Edit bu yalana ~amamiyle ~cüzdanı n':~I. Bir de ne görsün? ı- 1 .. renin P.'tır:a ntr;•;. tı"'1. a<ja~ bir ~· •l:rrı b~ldeme salo- tuz iki ~nk değiştirdikten sonra 
aldanmış bulrnuyord'.l. Hic· Cüzchn ~il <';: yüz lirahkhrla do. - Sc:ı l•artr •:ı, c 2' :P.1. Bu nunda c'.o'~ ·m;a t.:-..1!ndı. ı:;a.~km Pa~:mı baktılar. Beyhude 
bir telılikeckn korkmıyar"!i 1 hı. Hey ... :ı:· :-'1 titıtycrek saydı cüzda,, 1; 'r.im ... 1, ·r.c1 ~ki p::.r:> da Bir h:.-!l r" 'ı.;i c'iü~ürı·•l:ğü an_ zahm.:t. .. Beyhude neşe . .. Ve ..• 

Aldırınız 

lan. 
(H.Y.Z. 
<H. 99) 

19) (Belk~) <16 ('l'~ 
(G<ırgU) rtngel 2tl l t'f 

şapkasrm çıkarmış ve ark~.- T:ım elli t: :! bl'n;m. fa<. 1 lı~·t'rJu. AıHi7.tn olduğu yer- Te,·ckkeli bir sukutu ha:ı.·al! ... 
djilı..ının dönüsünü beklemek 

rlftd\11 l 
(Pom'be z:ı.r:) (12 5..., ı• ~ 
(S.A.) (Kibar E.) (M.'r-" .. is} ı· 
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