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i'auwı: SADRI ERlt:M 

MU'rJ'Eı.~LERL~ aylık gemi 
kayıptan 600 bj,n tonu buldu. 

Yugosıavyidaki ı~aı~ an kıtaıarı 
çeklllp ıarka glnderll~cek 

Lotıdra, 10 (A.A.) - Jlö~r: 

Hitler ve Musollnl ilk deta olarak 
taarruz projelerinden dc~l müdafaa 
projelerinden bahııedecek!<.!rdlr. Müı.ı 
kere Viyanllda yapılacaktır. Ayni za. 
maı:ıda Macarlarla Romenler arasm • 

Alman tabll.11 

daki anlaşmaz.lıkla.r da g6rU§Ulecek. 

tir. Yugoslavyadakl ttaıyan kıtalan. 

nm yerine Bulgar ''e Macar kıtalan 

konulacaktır. Yugoslnvyadakt ft&lyan 

kıtalan Ruııyaya gllnderilecektir. 

Alma11ıır StaUngralllia ba ıra~ar 
şllideOI mallavemat beıııa~ edUı!erllil 

ltlr al eıUyoriar 
st.okholm, 10 ( A.A.) - Ofı: 

Dtln Stali.ograd keıılmlnde pek lna •. 
ıı muharebeler cereynn etmııtır. Al
man ba.skuu bu kcslmde artnuşt • •• 
Almanlar Don ııe Stal!ngrad aras·-ıc!'l 

bazı Eiırtı&rı j§gal etmişlerdir, Bu Blr~ . 

ıann iHall stratejik bir ehemmiyeti 
haiz ıae de bundan kati neticeler çı 

kannıLk doğru değildir, çU::ıkU ara :1 
Stalingrad etra!mda tabll ve ııunt ma 
nJa!arla doludur. Almanlar dün §ehrtn 
cenubunda yeni bir gedik açmııtardlr. 

Stallngradda Rua mukavemetlnı"l 

kudreti geçen sene Leningradda ve 
Uç ay evvel Slvaatopolda gösteril.an 
mukavemetin derecesi ile öıı:u.- bUlr. 
Sallhlyetll Alman makamlarmda btle 
dün, geçmfıdeki tecrtl~lue rağmen 

Bu rakam mlbverlD denlzlerdCkt fıla. 
Jıyett hakkında blr llklr \"crmeğe K'6. 

fldlr. Ayni zamanda bu nokta bu lıar
lıln ne Napolyon harplerine ue de bU. 
~ilk harbe berucmedlğinl fııbata da 

~arar. Bu hnrbtn Napolyou mııhar~. 
beterine benı.emiyen noktası ıudur: 

Stalingrad 
etrafında 

·Amerika ile 
Fransa arasında 
Mlnaıeıte. lerla 
lt:esilm ılndea 
ballsedlllJor 

1 NSyle bir inat kartıamda k&.lmacal;ı 

ümit edllmedig1 söylenmekteydi. Ru,. 
larm StallngraddakJ kuweUerl ttı • 
kenmez gibi görUnmektecUr. Ateı hat,, 
tına <lurmad:ın yeni kuvvetler •Urtı.ı • 
mekte ve tank bfrJlklerf mUtemadfYeıı 
muharebe meydanında görillmekedl•. 
Gelen inııan kilUeleri ıehr §imaldeı\ 
saran Alman aol cenahına k&r§t aev. 
kedllmektedır. Sovyet tabiyea1 ka.. ... 
cepheıılnde keıılf kuvvetle .. le taarruza 
geçmekten ibarettir. Çllnktı Sovyet 
bqkumandanlığı ancak kiltle !ı&lind., 
yJJ.pılan taarruzlarla araı.I kazançlaıı 
elde edeljbelecğl fikrinde ısrar etmelt. 
tedlr. Buııunla beraber hava Ustttn • 
lUğUnU temin eden .A1maıılar Sovy•t 
topluluklarmı pek öldUrUcU bomb&ı·. 

ciımanlara maruz bırakmaktadırlar. 

Alman kumandanlJlı muharebeDin k~ 
U netıcesJndeıı emln bulunmaktadır 

Napolyon İngiltere kar:;ıınnda ta • 
nıu.men doDIWUD&dan manım kalmlftı. 
h.ara abhıkaauu ise lste.dltl eekllde 
tatbik edemlyordu. ~llz gemllı>rl 

Yeniden bazı 
istihkamlar 

aldık 

v._angıon, 10 (A.A.) - Böyter: 

ı Mayııtaa 31 aıaıtoıa kadar 

73 ALMAN TOMENi 

Alm3.n haric.iye nazırının söz· 
c\lleri eöyle demckte~ırler· 

Yav&.f, fakat emin bir surette 

1 

Staliıııgrad a.kibctine ıJoğru gid _ 
yor, 

Rtıela.r ile, şimdi daha iyimser. 
1 ~rJe-r. Şimdi kullandıklan lisan, 

Uellgolandı bir kaçak~ıW' unn ball'\e 
koymıq;larcb. Umanda dön )1lz. ge'lll 
kaçak qyayı .Avnıpaya tqıyorJu. 

ı\ynl zamanda Napolyon 1ogUt:ere ı 
,1tın mukablll buğday ııat.J}ınMı 1n. 

gôr; )-Umuyordu. Hatt& bu ıuretkı ta. 
«Dtere açlıktan kurtuluyordu. 

Bugünkü harbl.ri bu noktada.n ben. 
r.er bir tarafı yoktur. Akafne olaNk 
mlbver donanmaaaıclaa aynlmıı ku\· 
vetler denltlerde faaldirler. Denlzıur 

ıimdlye kadar )~rml milyon ton mJ't. 
t.arında miltteflk gemllerlne mezar ol. 
du. 

B'tevde Baslar 
flddetıı bir tıaraza 

geçtUer 

Blrle§ik Amerika htılromeU Am~. 
rlkan tayyareleri taratmdan Fran.sa. 
ı:un bcmbardnnan edilmea!ııe kar•ı 
V~I hUkQ.metinln vakİ 014.n proteııtı..
awıu reddettiği için Va§ingtonla VI. 
il aramıda münuebet.lerin kesllıl?esl 
ihtimalinden tekrar bahsediliyor. 

• * * 
Lon~ 1 (A.A..) -a R1!'.1"eik .Aro<. 

rikanm vı,ı mulahatgtıı.an Lava •• 
le görll)erek Amerikan tayyareleri 
taratın.dan yapuan akm.l&r dolayısl!e 

Franaada herhangi bir Amerika ~ 
tandqr tazyik edilecek olursa Vqlng 
tonla Viti araamdaki mtına.aebetlcri.ı 
derhal ke9ilecetlni b1ldlnnl§Ur. 

BDlGUNA UGRATILMIŞ ' 1 1

4 ve 6 Afustoatn Stalingard P"" 
uizonunuın ümitsiz imdat sesleri · 
~ bir tezad teşkil etmektedir. 

Bunuııl3 beraber tarafsız mu • 

l 
tahitler vaziyetin SovyetJıer için 
pek namk oJüuğu kanaatini iz!ı aı 

Berlin: ıo, (A.A.) - AJman 
ordcları Baıjlrumandanlığınnı teb. 
lıfinde bilha98a şöyle denilmek_ 
tcdir: 

Rusların 42 tümeni ve 25 livası 
büyük · kayıplara uğramış 

l etmektedirler. Hakl'llatte Alman , 
baıllcBt hiç bir suret1e aza1ml! de. 

f ğiJdir. 
1 Kefkas kc&iminde Alman yUru · 

Alman tııaokuı:nandanlı~ın netrct~ 
t)ğl bir hu&Usl tebliğe gört.• lngllt,t>re 
ttç yıl ıçlnde aaffıbarp gemllerlnln aç. 
te birini, uçak gcmllerlnin )"arıarn. 

krU\az.örlerlola Uçte Nrin! denlzaJ•ı. 
lılrmm yarısını, torpido muhrlııterlnlr• 
üçte blrlnl kaybetmııtır. 

Novorotıiskin cenubu §8.rltiein· 
de yeniden bazı aırtk!.r işgal edil. 
ıniı:tir. Ağtr topçumnz Karadeniz 
sabili açığında dilşmarun 6 naklı. 
ye ge~ni batrnnışttr. 

Teııcik Uzeıinde, zırhlı bir tüme· 
ne mensup blr Alman muharebe 
gurupu 5iddctle taarruza geçen 
dü~m.aru püskUrtmüş ve batarya. 
lanru tııhrip etmi~tir • 

Eden dedi ki : 
Moakova, 10 (A.A.) - Sovyet ls&.. 

berler bürosunun neıretttği hu~ 
bir beyannamede bir mayıııtıın 31 il.· 

ğuııtosa kadar geçen müddet zarfın<W 
73 dU§1Ilan tUmeıı\nln Kızılordu tara. 
fmdan taınanıiyle bozguna uğratıldığı 
aöyleDmektedlr. 

nun bcn.guna uğrattıfr 78 dU,maıı 
tUmeıı1nin M U Alıı:ıan, 8 i Rom1:1n 
olduğu gerj kalanmm İtalyan, Maça .. , 
Slovak ve daha başka milletler kıta
larmdan le§ekkUl etUğl \llve olunu. 
yor. Bu kuvvetlerin mevcudu yüzat 
7(; nlsbeU,nden tazıa yok t'd!Jd!ğ:f gene 
beyannamede bildlrllmekt ... dir. Rual:ı.r 
aynca 21 Alman ptyade tUmeııine d ı 
a#ır kayıplar verdlrmfşler bunlarııı 

mevcudundan ytızde 40 111 altmıomr 
')'Ok etml§lerdir. 

yUş kot an TerC"k !ahili boyunca, 
J.:erli.verek Grozninin 50 kiloır.etr:: 
ıtmali ı;ar-lli~nde bulunan Nov 
ros.is..'l(iyc val"mışlanhr. Mozdoa~ 
tcrkede"l bAŞl ca So'yet kuvvet. 
lcrl bu :n:retle sağ cenahlnrmdnn 
rnrı;mak tehbk~~i karşmnrta kal· 
mışle.rdrr. Grozııivi tehd t eden t.eh 
iike görünür bir sı:rette artmakta 
ve bu tnerkeA.in ~·akında i~ga 1 edi. 
leceğ:ne şüphe b•rakl?'amaktadır. 

nu tebliğe göre lnglltere bu deniz 
zıni:ıtı Ue birinci dereceden lnn.b 
d~lanın UçtlncU 8Ulı1 bir denlı. da>'. 
lctl olmuııtur. • 

Bu harpte mihver deniz kun·etlt.'rl. 
nln mühim bir rol O)'Tlad1ğı lnk!ir c. 
dllemeı. bir b:ıklkattır. Bu bakımdan 

denizaltı allAlıı abluka hattını yarm<ı. 
)& n harbe batkA çeşni l'ermet" ça. 
lıııan bir Amll oldu. 

MUttetıkler için denizleri tutnuk, 
bilhuea fngtltero ile Aılllerlka araa 11• 

dakl de\'aınlı irtibatı muhafaza etm\'l\, 
naktlyatı emnl~et altındıı bulundıır • 
mak yıumkl zaferlu esD.&ı aayılma" • 
tadır. Bunun itin Çörçll Atlantll' mry 
d&D h&rblne Avnıpada cereyao eden 
harplerden daha tok ehemmiyet \"tlr • 

mektedlr. 
Oç ) dlık mücadelede :maıverln tıılı· 

rfp kudreti yirmi milyon tonluk r;eml 
u~ latı ile lfacle edilirken, mUttt>flk. 
terin tedbirleri de bu tahribi önleyici 
bir unmr olarak :ı.lkredilebillr. An. 
karau bulunmakta olBll Yendel \"il 
ki Amerikanın harp latihulAtın<!aU 
bah!cderken ıunları ıöyledl: 
"Amerikanın harp laUtu.atltı am. 

•ında bulunan tayyarelerden atuıtoa 
·~ ında ~000 tane ıııtthııal edllml,tlr 
llu tnJ ya relerin y\lı.de 60 ı harp tayya 
l'csldtr. Bir seneden daha az blr • •· 
nıan fçlode lstlbsalAtımll. ayda 100~0 
'"Hare olacaktır. Bu tan-a~erlD 
hartıe tah!llı edilecek kmıınıaı )1lı.d~i 
hııı;UııkUndeo ı;ok olacaktl1'. 

'\ğustoa ayı içinde mihver de,·let • 
l~rı mUttdlklerin 500 bin ton hM".m'n. 
d ıreınl11lnl batırdılar. Buna mukabil 
) llr.11. Anıerlk~ ağ11stoı ayı lı;lnde t.00 
t ıı '"" gemi yııpmı,tır. Yanı batrrı. 
1 ııı g"mllrrln t C'najrndan JOO blrı ton 
1 1ıa Dört e ıt kadar gem1 ln~-tı · 
1111~ tok yllktıelecek ve al da bir Dil. 
) l\ıı ton gemi ~·apaC'ağll., Alman ted· 
b.rıcr sa~ eı.lnde gtln geçtlkQe mthv<r 
t tl\fın11n batırılnn ı;cml tonaJı 48 
'bıılrw;.ktadır. Bu trdblrler ııayeelııde 
Uıırt aya kadar rulhorer tarafından oa. 
lı~ lflml tonajı ay<la S50 bin t'·· 
tııı tP.Çıni;) N't-kttr. 

Orta Avrupıaın 
barp sonrası aıa. 
cajı ,akil bakkıada 

Bugün taahhütlere . . . 

Ayni müddet zartmda q Sovy~l 

alllhendaz tllmeni ile 14 U tank llvaa' 
olan 2~ Uva büyUk kayıplara uğramı~ 

tır. 
Sovyet beyannamesinde Kwlordu • 

Stali,ngrad bö:geııindc_ hava 
kuvvetlerinin yordımı ile yeniden 
bazı istilikAmlar işgal 'dilmiştir .. 
Sovyetlerin cephe ) UkUnil hafiflet. 
mek igi.n ~·aptıklan §iddetli taar
ruzl:ır do"ayrsiyle cereyan eden 
ınuhal'dbefer e~naıımda M dü§. 
man tankı tahrip rdilmiştir. 

Volga.nm f18.rklndaıki hava ıney. 
danıan:ı.a gece taa.rruzları yapıl. 
mt§irr. 

gırısemeyız 
Londra, 10 (A.A.) - lngiltere, A

vuaturyanm Al.manya tara.tından ll • 
?:altını tanımamaktadır. Hariciye n<'. 
zın Eden dün bu hu.ııwıta §U beyanaL
ta bulunmuıtur:. 

Vilki gitti 

Ruslar şimdi kudrt't 'i yan~n. 
bombalan ile ormanları ve steple. 
n :ıt::-ııe vermek suretiyle A'n1an. 
ileori hareketini gec'..ktirmek iste
mckt~dirler. 

Rijev, Medin, Ka"up kesimle. 
rinde Sovyet taamızlarmın tfd • 
deti a:.almıftır. Bunun ~i altı 
haftadan beri bu kC'simlerde Sov 
yetlC'rin u~radıkları büyiık maize • 
ıne k:-..~,plan oba gerektir. Rijev bölge6indc dü~an büytlk 

piyade ve ztrhlt kuvvetleri ile 
yeniden taarruz etmiştır. Bu kuv· 
veUer t~'Velerin yardımı ile yok 
edi!.miş ve tıu kesimde 77 Sovyet 
tankı t.a.ln-ip olunmuştur. 

üıdoganm cenubunda Ve Le. 
ningrad oephe&nde bir kaç Sov. 
yet taarruzu a;kim kalmı§trr. DUş
man Nevayı geçmeye teşebbihı 
etmiş i~ de muvaffak olamnnl.JI. 
tır. Burs.da düşmaıun 36 deniı. ta. 
fıtı tahrip edi"miştir • 

''Orta Avrupa hudutlarmm latlk • 
balde alecağt tekil için bngünden ta. 
ahhUde ıirlremeyb:. Fakat 1938 :Se 
Ayusturyada yapılan değtıılkliğl tanı. 
mak mecburiyetinde olmadığımızı 1B. 

rfh surette söylemek 1.ııterlm ... 

~'Türkiye, Amerika efkar, umumiye .. 
sinin en geniş itimat ve sempatisini 
kazanmış dost bir memlekettir,, dedi 

(DDtu eepbeıııne dair dfje• 
haberler lklnd •)'faAla) 

Mılll' cepbeıiade 
Boma. 10 (A.A.) - İta.yan ordu•.ı. 

n umum! kararglhının 836 numara.: 
teblitt: 

Kendilerine memur 
sosu veren 
bir kaç kişi 

Dt1.D lıılıaır cephesjnde mllhjm b r 
çarpııma olmamııtır. 

Tobrukt&.. hava mUdafaa bataryaıa. 
rı iki İngiliz tayyarelllnl tahrip et • 
ml§lerdir. 

Allkara · ıo, lTclefonla/ - B. ı Saraçoğlunun hakknnda gösterdiği 
Vilki bu sabah saat yed.yi on ge. ~ilk~ dikkat kendiaine şahd bir 
çe tayyare ile Beynıta mütevccci· minnettarlık arzetmemi zaruri, 
ten .bar~ket etmiştir. Vilki. HarL Jcı'mıwtır. Ankaradan çok temiz 
cıye Protokol §cfi, Hususi kalem ve mlliııa.it intibalarla aynlryonınt. 
mUdürU ve Amerika. s~firl lle se. ----------------

ytik harpteki ıstlJıl&lden faı.la oldufı.. 
na söylemekle memnunum. 

Tank ımau programımız da tabmL Be .. lltaı.ta bazı 
nlml:ı.ln Uatöndedlr, 

faret erkanı tarafmdan uğurlan· 
m1ctu. Amerika sefil"ine, kend . .si. 
11~ gösterilen kQ'aylrkts.n dolayı 
teşekkür ~tmiş, Türk gazetecileri. 
ne minnettarlığını bildirmi§tir. . Her tUrlU top lmalf.tanrzda progr'- evıerdea 81lmell 

mrmı:ı.r pek fazla ı~ buluDuyo. 
ruz . ., JlartJ topla ill,r8r Vilki harekeUnden evvel iti be· 

VUkinln Ankarada ıazetecflere M)y. yanatta bulunmuştur: 
lrdlğl sözlert teyit ecl4!('.ıl'k dlfer bir BeotktSft& maharetle yapılan o'f ı - Do5t ve demokrat Türkiye. 
haber de Amertım.ı tttglhl.ıırmcta ı, mek kartı hıraızlığmm faUleri henU~ nin merke?.inde gördUğUm gilz.el. 
tıarramı mHnasebeUie 130 tane.ı bıtrp yakalnnamamııtn. kabul henim için aala bir sUrpriz 
remıııt olmak üzere 170 Jelldftln de- BU cUretklr kart hıraızJan kendll,,. o".madı. Evvelce de söylediğim gj_ 
ntı.e indlrilmlt olmaet ve 4'7 gemtıı1·a rine ia§C memuru aUsU vererek mahal bi, Türkiye, Amerika efki.n umu· 
de kWlP konm89ıdJr. le mahalle dotaııml§lar ve kapıaı:u miyeslnin e-n genlıt itimat VC' acın. 

Amerika endnstrt faaliyeti .arat ç:ıldıkları evlere: ı.•atisin.j imzanmış olan dost ve g<1k 
ll'.ştJr~fe mm-attak oJmapur. •·- Blz ia§e memuruyuz Size ver <lürUst memlekettir. Vaı:ingt.onda 
Bu 11uretle Amertkanm ıııtnıaaJUı 1 a. len ka.rUar yanlııtır. Yecislni geUn ı;eya.ha.time başlamazdan evvel, 
pılaa tahribatı karfdıyacak had u cecjm1ı ıc;:tn kartıarınıı.ı verin!., dly'!. söylediğim gıbi, Türlt şe{leıile ya. 
atmıı iıulunmaktadır. rek topıaoıkları bir hayli kart ile or. kmdan tema.! etmek ilk tahminim 

tngUterenlıı la.fesi, harp malZ4!1De'tf tadan kaybolmlS~lardır. de ulP.ştığım müııpet neticenin pek 
bakunuıda.n beelenmetıl bep bu .,-.1e Yeni kart bekllycn vatandaıtarn: 1 ütünde beni mütehansis etmiştir .• 
~in olunmaktadır. Harbin ttçtlnctl bu memurları(!) itlerini ihmal etti"· Çok lsiymetli Hariciye Vek:iliniz B. 
yılmda Atlaııtlk mııh&rebe81 tahrtl>e lerl için glkAyet etmeleri llzerine m-::. Kuman Mencmeneioğlunun beyn.el 

kar , fazla Zabıta bu malıir kArt .hıraızla.rın.rı tem3St&ı bir kat daha yticelmi§ 

Bu lıaf taki 
yarışları 

at 

Velleteıı~I at yanıtannı:r 10 un.-: 1 

hatta koıuıan bu pa::;ar yapılacaktı . 
Kaydedilen hayvanlar tun!ardlr: 

BtBlNot KOŞU: 
Jıleeatcaı HOO ı:netre. 

OO!UJONCC KOŞUr 
2400 metre. 
ı - Demet 68,5, 2 - Dantac!?o 

~8. 3 - Alemdar 55, 4 - Karabiber 
55, 

1 - Can 65 kllo, 2 - Rlnd M ki. BEŞlNOt KOŞU: (IJ&Ddlkap) 
lo, 3 - Dahi M kilo. Meaafesl: 2400 metre 

ıxtNot KOŞV:. ı - Menevl§, 72 kilo. 2 - Alcev. 
Keaatesl: 1200 met,N. IAn 80 kilo, 8 - Tiryaki U kilo, ' 
1 - Varadin, 1 - ili. 1 - Ren 1 Acar 48 kDo, . •-Kup&. ıı-· '7 , •-ruu: 

"OÇON<JC KOflJı . Uz:e!'tllde. 
.. metre. . 
ı - Tomurcuk, , - ısaft, ı - 1klll babJaler< .ı. a. 4- 6111CJ. lııofu'ıı 

8.ıuut b;t.lli.uJlnıtzlD hua1lD bile ı,,:ı. 

kar~ f'lbrip ~ljnde detfl, t&brllte lllele anlaıılmr§tır. milel §ahsiyeü, kendi'Jıile yaptığım 

Pi ll&erj,ndedir, bulunUl"Ql', ~ek muhterem SUıkril 1 

Çif• .. ,. 7 • t.•~ ...... ~ 

'l'mı&, ' - ~ 1 - Bidiıı.mmt. UzerlD4e. 
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ahkeme Salonlarında ıı~ir, iki-;;~kta!I~~ E SON DAKiKA 

Bir içki eğlence-
e 

sznın sonu 
- Hif içmedim. - Hele hele, 
- Doğru söyle - Eh bey, altı kadeh .•. 

"Miinevvcı-ler pavyonu,, 
T e§ebbiisü harşısında 
Hidivin köşkü 
h ARPTEN CVl'el bcledh·e tnr ... 

tmd.:ın satın ahnıın Boğııdı;ln. 

deki Hldlvln kö15künU "\'jllut,, refik .. 
.mtzin buraya tertip l'ttlği bir ge:ılntı 
mlinaısebetlle gürdüm , . .., Boğ'tı.z01 Pt. 

güzel bir kö kU \e l•onısu ~ ıkıeılRrı.ı 
eilndrn kurtuldUb"\I lı;ln bll~ til• blr su 

-Bir iki kadeh • • \inO duydum. B •nim gibi ı.ül'kil ,·o ko. 
-----o ruyu llk dcfn görenler de hayrunlıl>. 

Birinci ağır ceza m&bkemesjn1n 

1 
Sonra köye doğru yola çıktık. Hasan tarını gizlemediler, JcÖljlct,en bugUnkiı 

ııuçlu mevkilnde tıört maznun vardı ağa arkamızda araba ile geliyordu \'nzlyctte ue ııuretıe ı-stıfode cdilme5l 
1''akat hepsi 7 tane olacaktı. ÜçU ı;cl. Arkadaşım Nuri çok sarho:tu. B~r ctrııfııub mUtcaddlt mütıılenlar ileri 
mcmi~tı. Gelcnleriıı bir tanesi mUs • biraz kendime hAkimdim. Onu idarey... ısUrdüter. 

tema dığerlerı Çatnlcanm Özeller kö. çaı,ışıyordum, Bir at1'acuı altına otur. Evn•loo gnzctc ı;litunlıırınd.:ı 1nUım. 
yCnden (Altsoy) alllA.leslydi, mu§Luk. Dır gUrUltüler lşaum. fakat ka:şa edildiği ,eçhile l;imlı;l, burası. 

Tahsın Aksoy, Kemalett;n ARsoy, hjçblr ııey görmedim. nın ha5(anc, ltimisl ı;:ıııator)om, kimi. 
Sadetljn Aksoy \'e dlğerlt>r.nln adı dıı - ötekiler neredeydi, o .sırada 7 61 otel yİıpdmnsmı j<Jt,cdl. Bir lnsmı da 
Z$l 12endl. Necmettin, AtıdUlkad•r - Görmedim. · korunun halka açılıp ı;ehlrdc bıuı::ılıu.ı 
\'C Yusuf gclmemlııler ve haber de - GUndUz mU içtiniz? lnsanhınn buradıın lst,.lfa.telerl:ıjn te. 
yollo.mnmış!ardı. - Evet, mlninı diledl. Bu flklrlr.r ltnr!lısında 

Dıl'\ .. cı Hasan B~aran da gelme • - Ya Hasan ağanın param ne o. bcnlm oc't·aptımm şb)lo oldu; 
mlştl. Suç rt6vmek ve gaaptı. du? 11300 lirası, ha? ''llldh f't ı.ö&kU ısanatoryom ve hB.s. 

Okunan evroka göre, hepsi de ç,!t - Ne bileyim ben. Kavgayı bl'e tnne olam :ı:. ÇUnki.i l:lnamn ın:ın t,n.·. 

sonra dıı. 160 Uramnı almışlardı. minin dllkkA.nma g6tUrdU. ~tır, mUstcclrc Jrur bıraltatlllr mi. 

1 

~ ırıklık ve b Ula a 
erlıal keser 

icabında üç kaşe ahnabilir 
'Faklitterfinden sakını ız 

Nafia Vekaletinden: 

Küçük llanla.ı Kuı>0no 1 
• 

Bu kupona eldencrek göuderll~k 
13 aranın ,..e ı, \erme llAnJan En ş u 
Daldkada pa.ruııız ne,recljlecckt:r 
İlBnlann gazetede görWdUğtl oekU.1e 
olmasma dlkknt edllmelldlr. l!:\·lenırr 

tekll!i gÖndercn olrnyueulurtn m:ıhlıı 
kalmak üzere 11arfh Bdrea.lerı.nı blldlr. 
meleri IAzımdır. 

fvlenme teklifleri:" 
* Y&§ 49 boy 1,63, kilo '14, dev!_.t 

memuriyetinde 30 lira MU ınaqlt ve 
j lstanbul 1çlnde be§ parça mülkü ve 

l
bunlardan aydıı 160 Ura kadar ıracı. 
olan kimsesiz bir bay 215.87 y~ ara. 

Ekalllm<ıye konulan iıt: ' r- 81Dda namuslu ve gUZel denecek bir 
1 - Su i~:crı cckfziı:.ci §Ube mUdUrlUğU bölgea1 içinde bulunan Tokat Ka aile kızjıc evlenmek latemektccijr. (?ıl.a 

zova!, ı.ağ sahil sulo.ınaaının lkmalı için yapılacak sulama şcbcke·11 hlr) remzine mUracruı.t. 
balıi}at ve imnlAtı smaiyc ve işletme binaları inşaatı tahmin cdi!c·ı Müteferrik: 
kc;ıit bedelı flyat vahidi esası Uzerinden (1.685 985) Ura (86) kuı:'1'· .Y. 5.6 odalı, kalörlteru veya kala. 
tur. rllerslz, aydmlık bir aparıımanda ki. 

:? - Ekslltm<: 7.10.942 tıı.rlhlne rasUıyan çıırııamba gtlnU saat 15 te An. ralık dairesi bulunanlarm Ankara 
karud=.. su i~leri rclslıği binası içinde toplanan Su Ekıı:ttme kornt ı. caddcııinde TUrkiyc ecr.ancslnde Ar'* 
yonu oca5mt!a kap:ıll zarf usullle yapılacaktır. Neşete mUracaatl.an. 

s - lstlyenlcr eksiltme prtname.ı:, mukavele projesi, bayındırlık i§lcri :f. EminönU, Bnhcekap•. Ankara 
genel şartnamesi, umumJ BU ~lerl !ennl §nrtnamesi ile hususi ve fen. caddesi veya Cağaloğlunda, iki Oç o. 
nl tnrtl'ıı.melcri ve projeleri (50) lira (00) kuru§ kar§Ihğmda Su lşleıi dalı, doktor muayenehaneat yapmay:ı 
Relsliğıııcien alabilirler. elvert,,ıı bir do.lreır,ı bulunanlan:. 

çi olan bu yedi arl<o.d:ış, birgUn Çata' görmedim, ki parayı göreYim. zı, !)el•ll mli alt d~ğildlr, hn-.<m tol• 
eada h.ö!tecj Eminin dUkkAnuıda lo,;Sp -Pckalll sen kalk bakalım, Kem - aeı·tUr. ş bre çol• umlthr. Otel <1lnrnk 
adamakıllı sarhoş olduktan sonra k!S. lettln, Ne diyeceksin'? l kullnnılmnk lshmdiğı uunnn ıse ya .. 
ye dönerken, Hıısan ağn adındaki ıı- - Hasan ağa hepimizi "haydi ço • nız yazın açık bulun:ıblllr. Kışı.n kap:ı. 
damı, arabadan al aşağı etmişler V"l cuklar gelin, ısız benim cvlAtlarımllı. 1ı kalına~ a malıkümdur. Altı ay ııır.. 
kıra ısUrUkljyerek bir hayll dövdükten mz, için,. diye çağırdı .. Çatalcada !! •• 

1 

melt ise otelin bUtün mnsnıf13nnı ım. 

Hasana(;'a o gUn bir taahhUt 1§11'1 - ~epjnlzl köyden alıp Çatalcaya Koroyu ~ ııun hıılluı nı;mnk, fena bir • 
alacağından yanında fazla miktarda götllreceğlne, birkaç fıçı rakı alı!• fikir detll!,., flllcat hlzmcttllcr için 
para IJulundurmu§tu. köye getireydi de imam da dahil ol • bile hususi bnnyo dalrclerını m\ıhte,·ı 

HA.kim evvel! Tahsin Akaoyu kal • mak Uzere ba§tan a§ağı bUtUn k6yr· ulan köşkü ne yapacağız! Bu blnn 

ıı - Ek•iltroC)'C gfrel:llmek için istel~lllerln (61,329) lira. (M) kuru:ıııııt "Doktor,, remzine mürııcaatıan. 
ıııuvnkkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gtlnden en aı .Y. lyı kullanılml!J Zaye dUrbln\nl 
u.; ;;·'Jn evvel bir dl!e«c;;e ile Nafıa Vclttı.letlne mUracnnt ederek bu ii'.J satmak iatlyenlerln latedlklerl fiyattı 
m:ıhı;ua olmak Uzcre vesika almaları ve bu vesikayı göstermeleri dUrblnjn evsafını (DUrbjn) remm•ıc 

611 rttır. blldlrmeıerı.. 

Bu m\!ddet içinde vestka jateğjndc bulunmıyanlnr cluılltmeye gircl- Aldırrnısı 

mezıer. 

dırpı, içlreyd!, Ne biçim işler, bUDlar? DoC- bom~, çürümeye malıkürn mu cdt. 
o - ~steı,merın teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir sa 

at orıccslntı kadar Su i§leri reisijğine makbuz karşılığmcla vermeler.! 
Jiwmdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (9707) 

Aşağıda reml:ılerf )'Ulb olaıı o. 
kuyueularımızın namlarına selen 
mektupları ld.arehaoemlzdeıı (par.ar. 
lan barlı:> hergUn '!l&bahtan öğley.o 

kadar ve eııat n den sonra aldırma. 
ıan. 

-N~ıl oldu bu ~ler? ru söyle! ıecek'l 

- O gün Çatalcaya inmiştik. KöC. - Hilafım yoktur, bey<.m, İ§te he. Benim aldımn ,bir flklr geliyor; be. 
tCCi Eminde rakı içtik. plmize fçlrdl. Sonra çok ısarho§ old.L ledlye reisimiz Doktor LCıtfl Kırdarın 

- Rakı mı'? Sen kaç yaşındasın'? ğumdl\n, hiçbir eeyden hl\berlm yo!<. DartllAceze dvanndııltj geni, arnzly~ Bay ve Bayanlara müjde (A.E.) (Atetı 6) (A.G,) (B.P.) 
- 19. tur. bir "mUncV\'Crler pavyonu., inşa et -

mek tcşebblhıll ,.'ru'dı. Tıu.eliğlnl ,..e 
kuV\'etlnl r.erro ltndar kl\ybctmedlğlne 
emin olduğum bu kara~ ve ~bbli!ı 
bir defa da IIldlvl.n 1<1>3kU üuırlnJe 

1 

(B.T.) (Bulunmaz) (E.N.9.) (F.D.K) 
- Ecee, 19 ya§mda bir çocuk rakı - Nasıl olur T llu tnıııırruf de\Tlnde flt!kidl, boynııı soldu, rengiDln moda"'ı geçti diye 

(Holivut) (İdeal kadın) (İNQ) 
içer mi T - Kendimi kaybettim, beyim. luyrnctli El CANTALARINIZI (Kaynak) (Karcin) (Lale 11) 

- .A:r. içtim, efendim. Bir iki. - Nerede kaybetti.o, dUkklnd ~ bir köşe;)e atıp terl<pt.a.eyfnir:. •_tölyeml.ı. 1st;edlb1nlz rcnktt• elblııelertııh.e 
uygun olaral,; er.lıl ÇANTALARL.~IZI fenni suretle boyar ve yepycnt yaprır. 
Ayrıca her tUrllı t,nmlr '\tı u.marlnma çanta yapıır. 

(M,E 49) {Nahlde) (Okur) (P.A.) 
- Hele he!e? mı? 

(S.A.E.) (Samlm1) (Salacak 7) 
-.Belki de ııe:, alu kadehdi. -Evet. Sabahtan oturduk, ikindi • dikkate alıns:ı nasıl olur nc:ıl-.:ı T ... tVlcdan) 

- Daha ne kadar içecektln ki, ol!- ye kadar içtik. Zorla iÇlrdf bize. Dn.rUltı.ceze civnrındakl nğn~lılu•rı 

araziye pa~on ynpnınlc, bele bugUa. 
terde, hayli [mhalıya ınal olacağı glbl 

Tuvalctlr..lzln rt'ngine uyar ttı ala sabit tırnak cilA.Iarmızı ancs.ır atölyemlz. 
de temin t'debHlrc!niz. Kıı.raköy l'llomhane cadc!esı Hnsanpa,a ban No. !, S lum. KoyUnllulc sulfato, aspirin, bu. - Kalk be yahu. Ağzına da kadehi 

lunmnz nma, rakı doludur, öyle dçğ.l zorla koymadı, ya. ------· mi 7 - Kalktnn ama, bırakmadı, be • zamnns cın muhtııçtır. Pavyon b}na. Peşte gene Kokoda mevkiinem üttefik N
1 r:'VAR 

- Neyee de,·am eti 
-Hasan ağa zorla lçirdi efendlm. 

Blzj köfteci Eminin dUkki\Juna göt Ur. 
dQ. 

-, Siz benim çoeuklanmBIDız, t9ift, 
için diye zorladı. 

- Siz de içtin~ içUnlz .. 
Evet. Çok, ama pek çok tçtjk. 

yim. İlle içeceksiniz, diye bağırf3'0rd•ı. 
Kilolarca rakıyı devirdik. 

Zeki Esen de ııarhO§ o!up hiçbir 
§eyden haberi oımndığmı 11llyledi ve 
muhakeme davacı ile diğ'e,. suçlular n 
ve §&bitlerin çağrılması i{1n ba'k& 
1:ı1r g1lne bırakıldı • 

ADLtl.'E MuıtABtRt 

sının lnşnııma hnrca.'Ul.Cal• paradan tayyareler 40000 mermi 
başka tefriş ,..c nnlz.eme ~c opeyc9 attılar 
masrafı icap ettirecektir. Cst,ellk dU:ı Londra, 10 (A.A.) _ Yeni Gl.rıeıfo 
kilo mUncV\'erl, Darlilf1cezeye blt)ş!\( b o m b a 1 a n d 1 bir mabİııden alman bjr telgrafa gö •• .., ___ _ 
bir p~n~·ona çekmek de biraz gliç.;'.) re, nı.Uttefik uça.klan oKkoda bölge • S ·1 • L- al 
olacak sanının. HUlfüıası: köşkürı evı mıyen '"' sinde Ja.lpon mevzilerin\ mltraly~ 
dll:JkUn mUneV\-erlerc ıehsls cdilınesl. o•~ r:'.ft C tanı.mak için 40 binden fazla men; i Bir'ka çay evvel gel telgrafinr es--
nı teklif odiyomm. 06ğ51lıı\\ gere g... ıger 1118 ar ) kullanmıtılnrdtr. Bu tayyareler bir çok ki Romanya kıralı Karolun siyası 

LvoK 

ro tuıpısuıdan glrCCt'klerl bu l>onıda 

1 
d Japon askert öldUrmUştUr. Havadn"l hayattan tamamiyle çekildillıı.ıf ve 

ve k6,lrt.c> dU,kUn mUnev,.·erler ömUr. şeh·ır er·ıne e Amerika""' giderek hfi~iik bir ter• yapılan bu yardım do.ğlnrda çetin mı:- " .. 
leTlnJa eon dcm1erlDI bclodlycye ha.yır :ılhane açacnıtım haber vennışti. 

harebe~r yapmakta olan Avwıtraıya ut; 

dua etmekle gııçlrecel<lerdtr. Eslddrn b b ı d"" ıu·· Gurbette kalmak bir kıra) l"ln Om a ar Uş kıt.alarmı te~vtk edici mahiyettedir. ~ 
bir HJdlvln oturduğu k~lrte otunıp acı birşeydlr. J.'a'kat tarihle bu acı· 

Doğu cephesinde 
Lon<ira: lO, (A.A.) - Alman-, menlarm tutuyorlar. Kafkasya.da, 

!ar Stn.lingradm batrsmda bir mik Mosdolt'ta Alınaıxlar çekilmeğc 
1.ar ilerlcmişlerclir. Gece yans: mecbur olmuşlardır.,, 

kalkmayı, ş~refslzijk tel!ı.kkt et.mlye. Londrıı: lO, (A.A.) _ DUn ak. •ıng·ııterede ya asilnne tahammül etmiş kırallar 
celderl gibi koman gezmeyi, hıı.tt,C. ı:am hemen tekmil Alınan radyo. ıız değildir. Kırat KaroJ menılcke-
çlçek ,-e fidanların uğrnşmııy• - ıarı ve Alman kontrolü alıtmdaki Bir top a ikası tini ikinci dem tcrketııkten sonra 

1~oskovada neşredilen Sovyet teb 
ıiği kısadır. Tebliğde şunlar ya. 
zıhdir: "DJluliln dokuzuncu gUnU 
kıtalarmuz Sta!Jngnı.ciın batı ve 
cenup batısı ile NoYorosisk ve 
Mosdok rnıntaknlarında şiddetli 
ınuh:ırebeler o'muştur. Başka cep 
ht>le-rde esa 1ı deği~lrlik yOktur. ,, 

Tebliğe yapılan ekt.e deniliyor 
ki: "StlIBngradın batı:ımda Al. 
m'l.lllar büyil.k tnnk v epiya.de kuv 
vctlerile hücum ctmi~lerdir. Bae. 
lı~ an müthiş muharebe devam e. 
diyor. tkl gün inatla muknvcmd· 
ten 80nra Ruslar iki nıcS\tO.n yeri 
boşaltmrş!.:ırdrr. Şehrin cenup ba., 
ttsmdn büttln .Alman hUcumlnn 
tardediJmL,t:r. Novor<>S'..sk'in l!li. 
mnl b:ı.t.1St."1da şehrin kenar ma• 
hallcierinde .AJmanlar Rus hatla. 
nnı delıneğe muvaffak olmuşlar • 
dır. Ruslar ka.r~ hUcum!aila Al-

Hindistanda 

isyan eden 
mahpuslar 
aplsbane mtldtlrl 
He bir memura 
diri diri yaktılar 
LonCI~ lO ( A.A.~ - Hin<!iatan<l& 

Patnıı merkez hapishanesinde 6-0C 
mahpus layan etmiştir, Hapishane 
ınUdür muaVjnl ile ı memur dlrt diri 
yakılmı§, 2 memur ya.ralanmıDtr.. 

.M&bpuelardan 20 kJŞ 6ln:.tı~. 82 kffi 
yaralanml§tır. 

vı,ı, 10 (A.A.) - Bombaydan bUd;. 
rlldiğine göre, polla 4: defa halkm ti
zcrlne ate§ etmi§ ve bir çok kim!le!t'. 
rln ynrnlnnmalarma eebebiYet ver • 
miştfr. 

Maciraa ve Yenl Delhlde de karga • 
ealıklar olmu§tur. 

Alman tayyarelerinin 
akın lan 

'\.'1el, 10 (A.A.) - Alman kuvvetle. 
ı'!Je mensup bomba. uçakl:ın dlln ~ 
gfltercdc Bottorıı yakınlarında bir hıı.
vıı nhnma t.anrruz etml§lcrdlr. lnS'f;. 
terc.ıln b:ı~ka ~le?}ne de taarnız 
~Ur. 

Moskova. ıo (A.A.) - Stnllngrada l•eındl evlerlnJn bnb!,lclerlne sarfet!e. rndyo !stasyonla:rı neşrlyatlann.ı, çok şaşırmış gibi görün!iyor. Amca 
ltar§ı batıdan yapılan yeni cephe bll. C'clclcrl dlklmt ,.e ihtimamla yııp.s. kcsmi.~dir. Bu isınsyonlar n.ru· sökülerek merB a. rlka hükumetine yaptı~ı mntenckli' 
cumu Ruslann Allnan piyadesi ve Al. rak - bir vazife, bir zevk tcl!l.ldcl e. smda Buda.peŞte, Prnğ ,.e Bratisln. va D '"le,; 1""'' milracaatlnr bunun delilidir. 
man tankları tarafmdan yapılmaktr. deccklerdir. Çat.mı nlhnda "mUne\·. va dn v.ı.rtlı. Alman baber n)ansı ' '3 D 'll& Knrolun Amcrikaya girmesine 
olan §lddetıf ve mükerrer hücumlara. ,·erleri., barındıran bina da, ayni ıb. <liln nkşa.m BudapeŞtenin Rus tay va,ını;ton, 10 (A.A.) - Ödünç V<ı gerek Amerikalılar gerek Roman • 
bUyi.lk bir gUç!Ukle mukavemet ede'Jl tlmtımı görecektir. ynreleri ta.rafından Yine bombardı kira idaresi nı!.'ll Edvıı.rd Stet;inlus bl,. yalılar müşkülat çıkarmışlardır. 
mclerine ra#men aon2 • saat zartm:ıı. Netice ıtlbnrlle, k!i:;k ''e korunun man edildiğini bildırmif;tir. Bura. İngiliz top !abJi.kasmm olduğu gl'~ Amerikada yaşayan 2 milyon kadar 
kayda değer hiçbir terakki gösterme- nıztyetinl bir de bu ba.kımd:uı incele. ya ilk akm cuma gecesi yapılınıg· sökülerek lngtltcreden birleşik AmerL Roman~ ah vardır. Bunlar Amerik.ı 
ml§tlr. Dll§man §ehrin batı D:fmalln(.c meelni ııayrn valimizden beldlyonn: tı. kaya nakledildiğ1nl ve orada tckra- üzerinde kınılın •Amerlkaya girme• 
OU mrada Adeta tamamen durmu11 gl.. Yelda Ragıp ô?t.'EN Buda~te: 10, (A.A.) - Cu. kurulduğunu ft~a etml§Ur. MUhcndis. mc.si icln biiyük tes.lr yııpmış}ardır. 
bl görünen muhare~c neticesinde be.. ma ~C5i resmen bildirildiğine !erin yaptıkları hesaba göre, lngilte- Kıratın Romanyadnki tanı kendisi· 
define varamadığından D'Chrin batlsln. Oral Spe ta.,laları göre, çaİ-şsmba. ve pcrşcmcb gUn. rede top yapıp blrlf!1'ik Ameıikayn nl Avrupanın en sevilmiyen hü• 
da kOlllyetU miktnlda tanlı: ve motör. J leri Sovyet t.a~rl Budapeş • göndermektense böyle ~anıket etmek küm<lnrı olarak truutmıştı. Faka! 
ıu plyade kuvveti yığmı§tı. Hiç §llp!ıe Arjantinde sıkı nezaret teye ve Macaristanm müteaddit işin daha çabuk görlllme.s1ni temin !blly!ik ktı:bahaUcrinln hepsi madam 
yok ki §lddetli ve anı blr hUcumla ça.. altına almdılaT mahıı.lkrlne hücum etmişlerdir. • edecektir. Lüpesko ile olan münasebetinde 
buk bir gedik açmak Umldindeydl. B! Sı.mdiye kadnr alınan haberler tru B il ısrar edişinin Ytınında çok küçilk 
istikamet değiştirme hareketi kuıme.ı ~nes.Aires: 10, (A.A.) hareketin an<:ak hafif has!l.r'ara r&z a kalır. RomanyadakJ Amedkalılar 
muvaffak olmqtur. Zirn Ruslar say.. üç seneye yakın lf:l- zpmandanbc· sebebiyet veırdiğini bildiriyor. Mihver bu kadını kıralın yanında gördük· 
~ üstUn dU§Illanm bask.Jsı altında ri Arjantinde göz hapsinde bulu. çe 'Kıral değişmemiş" hükmünü 
dlln Uk mUdafaa hatlarını terketmek nan Grnf Spe tayfnsmın dnha sık: Bir Amerikan ıilebi Bir İspanyol gemisi ile vermekte teredıHit etmiyorlar. 
zaruretinde kalml§lıı.rdır. Fakat t.u bir ın~z::ı.ret altma alınması hüku. torpillendi Lizbona ıeldi Herkes bu kadının kıralın işleri• 
b~deki muharebeler §chlrden bundsn metçe emredilmiştir. Bu tedbir Vlşt, 10 (A.A.) - Orta tonajda bir Lizbon: 10, (A.A.) - İ!panyol ne kanştığına kanidir. Fıikat Avnı. 
evvelkine nazaran daha uzakta cere • son nyla.r z:ı.rfmda Abnnn bahriye Amerikan §Debinin mjhver denizaltı. bandıralı Cnbo de Buena Espernn pa i$Icrini c<>k dikkatli ve bftaraf 
y&n etmektedir. Binaenaleyh bu tst!- Jı1c:ri~n ibir çoğunun laı.çması U· lıı.rı taratmdance npt Amctjka kıyısı za yn1cu gemisi Alman ve İtalyan olarak tetkik eden Amerikalı bir 
kamctte çok yakın bir tehlike mevc .. t zerine göz llı:a.psinin rlslıa tesirli açıklarmdıı torpntenerek batınldığm:, tebeası 200 dipiomatla Brezilya. muharrir Con Gunter bu kadına 
değildir. ~kilde temin! içindir. bahriye nczıı.rctt bildirmektedir, dan g.e]Plişlir. dair ya%dığı bir kitapta madam Lfi"' 

--------------.---------------------------~~-------------•! peskonun devlet işlerine katiyen k'ıırışmndlğını iddia etmektedir. 
Doktonın kaşlan çat,ılmıeV. Ren. 

Wıs1De uzatılan mektubu okudu, du. 
rakladı, ftl gene bapıı 88llaclı. 

''Size nıımasuın ll.zcrlne toöz veriye>. 
:mm kl, bu mektubu ?>en göndcrm11. 
dlm, bo§mULettlıt bey! Maamafth ~u 
l'.jhetı itiraf etmeliyim kl, bu mektup 
~im yazı maldnemde J1l7.llmL,t,ı.r.,. 

"Bunu esasen tesblt etmiştim, d.ık 
tor Brayt! ve bunun içindir ki tıizde 1 

ıüphe ediyordum. Fakat ınadrunld 

tmektubu siz yazİnı\dmız, o hı\lde buş. 
ka bir pbıs maJdnenf7,den istifade et. 
mlı olacak. Belki klltlbenfz.,, 

''KAtlbem yoktur., • 
"Mektupların~ kendiniz mJ yazar-

eını7._,, 

''Bayır, l\Ils Timmls hana ylU'dım 

lOtfunda bulunuyor. Maktul arkada.. 
IJim Ue lıo fıWRI ta anlaşmı~tılt, Mıs 

Tfmmlıı hıt.ft;ada bir gün gelir, yau :,_ 
Jerlml halledlverirdl. Fakat alzl tcmjn 
ederim ki, oba moktubu yııunamr,ıhr. 
Bu e\•de oturan en temiz, en dtırtlst 
tnsaıı ocıur. Albayın hayatın111 teh•l 
kedc olduğuna bilseydi, benden sakta. 
'llmzdI,n f 

"llu huruBtıı M18 Tlmmf!ıfn lfade<.:ıl. 
al nlmnk d3h:ı doğru olucalc. SJze Cc?· 

\ıa.bı mil~ktll bir 8U&l soracağım: H ~ 
ldııwcdea şüphelenI.ror muııuııuz T Bıı 

KARA ELMAS 
22 lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN 

evde nlba~ hayatına kastet,meltto 
berhnnı;t bir kimsenin menfnaft v~r 
"'1ıydıT 

Brayt gouerinl Kolsun yUdlnac1 
· ayınnıyrırak bir hayli dU12Undil. Verdi. 
~I cc,·ap pek ıatmln edecek mahb'C:te 
dııflldl, 

''Bu e\·de her !JeY mllmkttn, dedi. 
Anrak muayyeşı bir pim hakkınb 

c;tıphe bcalemlyonım.,. 

"Albayın bayııt,mda blz.hn için bir 
lst,lnat nolttaaı olab}looek herhangi 
br ır yok mu'?,. 

''B111Udıı. Hayatında esrnrh ~e. 
ltT çoktur. Bence en bli)1lk sır keu. 
di.slydl. I>lrçol> lıususta ~"Zllldaıı ""· 
lime aım;k imkll.osızdı. Bununla b . 
mber kemale ermiş bir insandı. Ne 
çnre kf onu anlnınamışln.rdı. Ben,.,,, 

Hatıraların tcs}rllc sn tu, ~hr~si 

muz:turlp bir h.nl alınıştı. 
"Dııglasın ııııı;lu olmasına llıtlmal 

\'"rl) or musu.nu1, '!" 
Brn.n atıı.llndı: 
.fnuglmı mı! Ond3n ne lcln ııllpbe. 

'e.uiyorsunuz '! n 

Kols kısaca benim baı.ırmdan geç~n. 
lerl anlattı. Fıı.kat Brayt bcıamı ııalla 
dl. 

"l'amıuneıa lmldlnsrı, bay mUfettl.1, 
tamrunea ıınldlnlllz! eüpheı.lz Duglns 
dalınl ımrette gözönlbıde bulundunıl. 

nıası lcap eden haatalard.andır. Fakat 
bir snr'a nöbetini mUteaklp böyle iş. 
Jer bece.nnoslne ıı&ln lhtlmnl ''crfle • 
mez. Haatn en az bet saat blr ne\·I 
ölUm uykusuna dalu ve bu mUddct 
&arfında l<olunu bile kaldırmap mıık· 
tedlr değildir. ?rluhaJdmk yanılmıı ~ • 
1acaksmn:, mister ı:ie11·crtn..., 

Brayt.ın ısrarı Uzertne bir daha Dug. 
lnllma odasına çrl<tık. Hasta dcr•n 
derin uyuyordu. Doktor ona kı&&'!ll 

musyene etti \'e mmldandı: Dcdi~l'll 
~bl, hasta dlln ak!j&ındanberi yata/;ı 
twlcctmeml tir." 

Fakat bu tPmlnftU verirken !C!ll ey. 
\ clkl g1bı cmln çıkmıyordu. 

J\ols da aynı :ıeyı hisset~ olacak. 
tı kJ. ''Demek mtstcr Du.ı;la5ua yata. 

tını terketmedlğlnden enıLnstnlz, öylr. 
mffn 

Doktorun canı sıkılınl?ltı. "Ben 
hokkabaz değUlm, doktoruiU,. ded;, 
"'Slu ancak unu tekrar edeblUrln•: 
Ben1m kanıwtJmcıe lı:ıstanm yata,,.,:. 
ilan kalkmış olmllSı lmkAnsızdır." 
Odayı terkcttlk. Kolll, l\lls l\la.r,ac 

tm kapıııını vurdu, C<ıvnp alnnuı.ym 
Cı\ ıtkldetle \'Urdu, ve nihayet kapıya 
~ umnıklıınınğa başladı. 

tpcrden tms Marpııtm mahmur st.'51 
yükseldi. 

Kola bağırdı: "'Latten kalkar mı. 
ıımır.. Doktor Brayt hemen sizinle 
tıörü mek istiyor ve sizi apğıda al • 
lıaym raiısma oda mda bekllycr.,, 

Doktor bütün bunlardan bir tey an. 
famanut. bnıımı sallıya aııllrya merı:ı. • 
ftlnlert inerken bizi takip edlyordo. 

Az sonra M1a Mıuıant tetrlf ett•. 
8ırtmda mahut kapıılı yakalı, siy.ılı 

entarisi vardı. Çe~I bnna soluk gö. 
ıUndli. 

"Benden ne arzu edfyorSUDuz, doh. 
tor Brnyt T,, 

Bunu söylerken yazı m1151lsına enü\. 
e dolu bir nnzıır fırlatı ını gördüm. 

Doktor clddlyetıc: "Skotlımd Yarı, 

ba§mUfettı,t mf•t"er Kol izden baır.ı 
maJOmat almak lırtlyor11 dedi. 

Bütiin dünyanın tanıdılh hu kadın 
çok münzevi bir hayat yaşarmış. 
Ilivayetlcre göre Romanyadn Ya -
hudiler alc)•lıindelci han•kctleri 
be!Slcyen madnm J,fıpchko yarı "a'" 
hudi snyılır. Bab:ısı Yahudi annesi 
Avustur~·nlı bir kntollktlr. Lüpesktı 
ismi şunıdan S<'liyor: Babıısmuı 

nrlı YoJrtur. Vo!r Aim:ıncndn kur' 
demektir. 

Protestan oldu~n vııklt Almnnc" 
ismini JôÜneeyc çevirdi. Utinccdc· 
Jmrdal.upus derler. Volf IAllnleştı 
ve Lüpesko oldtL 

Askerlik etmek istemiyen 
lngilizler 

Geçenlerde. avam kam:ırıısır.dıı· 
mebuslnrdıın biri, me5at nazmndan 
nsl$erlik etmek islcmiyenlerln mi,. 
tarını sordu. 

Nazır lle\'Cn, bu .gibllerin, geçen 
hüyük harpte 16,000 kişi olduklıırı 
holde şimdi 46,000 klı,ıl bulunduk• 
Jnrını söyle-OL 

nir Amerika telı:ırahn" g5rr. ıtc, 
Birk5lk deYlelier Amerikasınd:ı Jı\I' 
Junnn hirtakıııı lnsıliLlerin. krn • 
diklerini, bu sıırelle askt'rlik C'tnıc~ 
istemediklerini anlalımş buJUDı!" 
yorlar. 

' 


