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D o&roB FUNK'UN t>eote ııeya. 
lla&t AlmaaJ• ile Macıuletan 

....... da .lkl memleket malaaullerbıi 

mm.de buauawıda yenJ btr ulaınııaı ay 

1 S.talingradda şehrin 
merkezi zaptedildi 
V olga lı.ehri üzerinde iki 

adaya Alman askeri.eri ç~ktı 
Madagukard.a 

Maurloe ad&eı, 18 (A.A.) - Taba. 
narfv radyosu lng!Uz kuvvetıerlnJn 

bu aab&h Tam.atav•ı !!il&' etUklertnl 
\'e Fransız kıtale.nnnı ıece orc.dıır. 
çckildiklerlı\t öğle vaktt 'r-lldirmlftlr. 

Dlego Suarez'deki lngl!lz radyosu, 
10 dakika ııonr& bu haberi teyit et. 

I ml§tlr. 

Stallagradda Bas ıre Alman aslrerlerl 
blrlblrlerlne girdiklerinden · 

Alman tayyareleri şehir 
bombalamaktan vazgeçti 

Ru• urakları ltenar mahallelerJeki arudara laala aa:.eri 

Sovyet, lılldudu,ll ı (A.A.) - Ofi: lzyettedlr ki Alman aç&!'lan ıtehri 

malzeme indiriyor , 

Rus - Japon hududunda 
., ~ 

§~§.:; Sovyet -kadınları derin 
§.§E§§ çakarlar kazılJor 

Alman kıtalaruun Btallngrad'a yap. 1 bombalamaktan vaqeçml~lerdir. 
tıklan baakı, aon 24 saat L&J'fmda ds.. Sovyet uçakları, henlla Ruılann .. 
ha aiyade &rtm1§ ve ııehrln Ui eylW.. linde bulunan kenar ınaha!lelerdeki 
denber1 ikiye ayrılan mUdafaa tert.ı. arsalara uker indirmekte, malzeme 
batmm s;enbcr Jçlne alınmuı ha:-=keU \'e hatU. takviye kuvvetler. getirmek. 
dUnden iUba.ren tamaml&:ım.Jftır, Ta. tedjr. Ruıl&r, bllhuaa ılmal keslmin
rafaız mtl§ah!tler zırhlı kuvveuerın de ıılddetıı kartı ta.arruzlar yapmak, 
filhakika l&-17 eylUl gec.:ıJıi Volgada. tadırlar. 

ela.il elJUI bir mu\'Ufakıy"ı tef!dl eder 

Falla&, bA418e71 mltemmtm Urtuıadt 1 

=:::.-:bal.=:=~ 800 000 Rus askerinin mevci.Jıfu ... ...."iller ~ oldutu kacta• inglUz gazeteleri- • 
-=-~MrpaOD?Nlllakadar ın blldlrdllllerın günden gDne azahyor 
1&Jma memleketler•• 1ıa cbıa anı .. ımı·· g•re 
1ar'}ıteru.•dı. Ba ...-. AJ.mar.:acıa u 
ıtıa -ti6Myettnd• ,..ı böJtl. A 1 ' • t 
z:.-::~ ·.::a::::~ m an zay ı a ı 
dll'. Anapalllll m.I ve yan dn! -. 

.... 1'11te Dl..... ltlıh'Jlll Japmalr ç o k fazı a -.... ..,....,..,... lılr puoour, bir 

......,. aıllı....._ Ba 1wı.umdaa Al-
nt''IJ'"- merlnllll Anupa-w Balkan 
iMia oı.. tleuet ......_Mtlerı ...,&. 
lmlUe lılr tektkle lllldpf etti. Jlaea. 
rt.tula yapdaa anı • .,... da bu alete· 
mln lılr denmldır. 

~ mlb.erie lfblrlltlnl fil.il 
bir Mlntıe la.bal ett1ll l!bl lktaacll 
........ da lflü'llll. mllttfC'Jdenda ta
.....,_ '* ~ olmaJ'I • bbwJ 
•tmlfllr· 

AllmllJaDll! llarp elloaoml sistemi 
... _., Alman7Qı bll,yWı barpt" 
...,._ .... ''abluka'" ~ tefklJ 
~-

Allllllra71 ımfl'p ef.IDI* lclD ,\J. 
_,.... 1915 deDRrl m,totu yol: 

ı - Aı-a tCJpraldarmıD ea ruyo
... t*llde ........... ı.ttfa4e edllecı* 
... maddenin faydalı bir tekilde la. 

u.a.naı temin etmek: 
1 - llakilratea Al~da el& 

...,,...,.. mtlmlrtbl olnuyU macldelerlll 

14 taall tlm••ln· 
den il sinin 

lrettebat mevca 
Jllde 70 azal 

J,5 milyon aılıerin tlc 
bir milyonu ekailJi 

Badat 'boyanlla artılı piyade ve · 
·par&1iltçl ta11mıerı görilmlrormql 
~ U (~) - Mcı.ngUko dev. muhabirt Kaııçuko • SlbiJTa Jıududun. 

letlniri kuJtulUfWlun 10 ııncu ytldönU· da stıkQn hllkUm .tırdlllQntı lıUdiı
mtı mllnuebeUyle gauıtel~rde çıkan mektedfr, Japon muhablr1 bu .aükQnun 
;JUll&rda .Japoayanııı ıı~ hudut,ıa.. 1k1 memleket araamdakı aıkı bitaraf• 
nada müdafaa vuıretJDID çok aaflam llk muah~llfyle Kançukoda.ld .Japoc 
oldulu belirtilmektedir. Japon umu. orduaunun kudreti ayublde temin e
ml kar&rgl.hı tarafından gönderilen dilmekte olduğunu aöylUyor. 
.Japon gazetecileriyle b4rljkte bu böı. I Aynı gazeteciye göre uzak p.rkta· 
gede blr tetkik aeyahat{ yapan AsahJ j kı Sovyet kuvvetlerini 7-8 yUz bln 

Yeni Japon hariciye 
nazırı dedi ki: 

lllllvercllerıe dalla 
1117111 it lllrUll 

1apacatız 
Bütün ~;.yretlerimi büyük 
Aıyanın lrurulmaıına 

laaıreJeceğim 

Tok)'o, 11 (A.A.) - Yeni harlcjya 
nazın Tanl, radyoda q~aki demecı 
yapmqt.Jr: 

kişl olarak tahmin etmek mUmkUn· 
dUr. Falrıı.t yazın Alman taarruzu bar 
ladıktan aonra en iyi kıtalar Avrupa. 

(A.rkuı S.yfa t, -- 1 de) 

Amerikada 
harp istihs aıatı 
Şubatla fabrikalar
dan yağmur gibi 

çıkacak . 

:ı.1 iki adaya ayak butıklarmJ .,. JMb- AJ•&D f ebllAI 
İ1n b6r ayatızu kont.rol .uma al~ .... 
rmı turllı etmekteydiler. 

17 eyllll sabahı Almanlar, Volpıun 
blr aahillnde kAin sı~·m önemli 
bir mıhallemne, hatta. ,ehr1D merkez 
Juammd& bulunan b1: teı;eye ta~ 
etmtıl•rdir. Çarfamba aiJahı Alman 
ve Romen hUcum mtıtrezeıeı1109 meı 
re uzunluğunda bir blna olan kwlordu 
n.raymı k~tmı~ ve Stallngra.d'm 
merkezını l§Jal etmtılerdi7. Binanm 
etrafında daha ufak b4r 'c..k biD&ı&r 

vardır. Sarayın heyeti umuuıl)'Ui dev. 
rUmlı tramvaylardan, ağaç kUtUkle. 
rinden, kullanılmaz bale •tlmiJ tank. 
!ardan mllrekkep barikatlarla taJıklm 
edflmlıU. Ytızlerce sözUJek m.ulaarlp 
burayı mUda.faa ediyordu. Kub&reM. 
aatlel'Ce" ııUrmU~ ve aaray )'WJe b6r • 
dllmf§llr. TeaUm olan birkaç kjfl ara.. 
111nd& kızıllanıı bimıetlnde bulunan 
eakl Çar ordu.u ımb&yı ve uker1 melr. 
tep kumandanı da bulun'1yordu. Ha• 
len Almanlar, Stallngrad'ın yarıdan 

fazla kısmına girml§lerdir. Ve muh&tı 
rcbe bir temlz.llk amellyul §ekli al• 

llerUD, U (AA.) - AWı&n orduıa. 
n 'befkıımandanlıj'I teblitf: 

Terek clvarlannd& .Al.mu Jlll'hlı • 
Alman te,killeri bomba uçaklariyl. 
deatekleııerek lıir noktaya teblt et 
tikleri bir hücumla ikl 411fman t&bu. 
runun kUlll kuvveUnı talırJp •tmffler 
Ye •ı top ganimet almlfludır. 

Stalln&'f'&d'm Kptı t~ nınıu aa. 
V&fl&rd& ordU ile bava ltuvvetıert •· 
raamd&ki mkr iıbll'liA'iYle yapılan ~d
deU1 ç&rplfmal&r, daha b&ııka muvaf. 
valayeUer kazandumııtır. 

I>Qfaiama VoroaeJ köprllbafn'a kar 
F yaptıtı yeni taarruzlaı', karılı ka. 
yıpl&r wrdlrilerek pt1ak1ırtUlmUıtUr. 
Bu keal.mde 115 eylUldenben Sovyetıe. 
rtn 91 tankı tahrip edlım&1tir. Alman 
tanarelerinJn yaptıkları geee taar. 1 

ruzıan. düpıaıf cephm gcrtatndek! 
hava llmanlarma tevcih ed-i,!mtıttr. 

(Dola cıepbHIDe dair dl~· 
haberler lkind •Yf.._) 

m:.kumandan!ıft. l'llrt kutm• Bakırkövde cinayet 
re b6lmeğe ~e ceb~r ~,ıdl etmefe Beı '-l•I tal- ll&I 
çalıfmakt,adır. Bu cebler. aonradan a..,. lrU-

yaft§. yavq t&ale ediliyor. Hedef, het' ı•ldlllal llU"-lrle 
tarafta Volıadır. Ve Volgaya birçok Y 
yeni noktalardan vanldıfl ııöyleniyor. lldlrdller 
Bu noktalar, bl18henı her 1Btlkamette ı 
yayılmalar!& genlflet;llme..'lctedlr. C.. Bugtt."l Balarköytınde bet ldfl tara. 
nup ve merkez mahalle:erlnde ileri tlnd&n cllr'etktrane bir cl?layet Jilen. 
tarek•ti bllha.saa hluediJir derecede. miıtir. ll'eru.z köy11ne flzt1m çalmak Q. 

dlr. Sovyet mukavemeti. esaaen ted. ure l'lden, ve kim oldu1'.lan hentız 
rici bir iRalin tehdit altında bulunan teablt edilaliyen be§ ki,t, bu k6yde 
müteaddit koridorlar ara.rr..da devam Alii:ıiıı b&IO& gfrmifler, A!f bun1a.rm 
ediyor. Mukavemeti yapanlar, koma.. 11ztlm ça1m&lann& ıııln1 olmak tat• 
Dfıt işçllerdlr. Bunlann çulu orduya yince, bat aahlbi genci hucerle Mdtlr, 
menaup delfldlr ve AJmarJarm eline n:Gfler ve kaçmqlardır. 
geçtikleri zaman çetecı oıduklan lçln .Jandarma meçhul ır,tru.uin 1SI a.. 
Jrurıuna dizilmektedtrler. Her iki t&• tllndedfr. KQddehmnımlllkge de tahki• 

~'lu'au pmıa etme1L Netddıa 
ba ,..._cllr ld toPraktalı au bonıla 
n. "'"*"daa ...ı.ı-. dttea kamaJ, 
aag1u e11ı19e yapmak tmkblan elde 
~dlldl. 

Londra, 18 (A.A.,) - StaJ1ıı&'rM! 
meydan mubarebeat daha dotru t&blz-. 
le muhuaruı Rua te.blll':..rtnde oldu. 
aıı kadar Alman teblif!eriı:in ~ tet. 
Um ettitt bir flddetıe devam ediyor. 
Bu ııabahki Londra P•tt:lerı atıtun· 
Jannda bqlıca yerı buÜ ta.hü 
edarek bu harbbı en kanır muhanıbeP 
.anin lrahra.m&n mfldaftterj tçln buracls 
duyulan hayranlık hialertDJ Uade edi.o 
yorl&r. Rua mukavemeUnUı her ,eya 
ratm~ Alm&nla.r tçin eUrprtz te§kW.. 
ne dnam edjlıbtldllf kabul edilmekle 
beraber, Gazetelertn çogu ıimdt ma. 
ballelerdekj aavqlanıı dutUmu tımıı .. 
aız hale dUştUtunu teellm ediyorlar. 
J'akat Almanlann y&lnQ mUthlf ka.. 
yıplar pahasına llerltyet;UcUk!ert IÖ&o 
den uzak tutulmamaktadu. Bu kayıp
ların gelecek tçin tellketı. teelrlerı o. 
labllecekttr. 

Japon deVleUnin kunıluı, ruhuna ve 
harp ilA.ru hakkındaki lııaparatorluk 

beyannameabıde tfade edilen arzu ve 
il'&deye aadık olarak bUtUr. J'ayretlm. 
bUyWc .uy&nııı kurulmuma ve mJh· 
ver devletlertyle daha bUytlk ifbirllği 
yapmak ve ayın samanda lngiltere 
ve Amerikanın kibir ve gururunu kır· 
mata ve bu devletler taraımdan mey. 
dana konulan engelleri ortadan kal· 
drrmata çaJıım&k suretiyle yenl dtın
ya nizamının teaiaine haarl'tmek ı.ııu .. 
yorum. 

- - , 
(Yauııı ı UCI aaytada) , raf ukerlert öyle birblrlne g1rınil va. kat yapılmaktadır. 

1 - na.ret maallecltlttlJle AlmaD. 
,.... ...... " ...... madde lbt.l~l 
..... ..., .... llltımdl. lılwrlatanLa 
,......_ .......... ~tela 
6edlr. . 

AlmUya ....... ~ J'l)mı biti 
,.,.. 11acut9tula ,yenldea ....,_ 

7a brar ftll'lll89I ~Dm8r1•1d lın; 

-........... söeterdltt illtJ~ı. 
~ 1ı1r emette ıMAlraMır. Maaarlıt" 
._ ı.a Mhtm• ile ztral mı"auller ba. 
........ pek lera!ılı bir c\6Vttye ili' 
~ mallaklraktır. BllDD, kendi •dlae klfa)'et 9'm17ee A nupeaaa 
l'ellrdlll llalaruua bir •tlaau addet~ 
-~ M.ıırm4tr. Anupa 11U11t de't'tr~rla. 
de .... U.dl lll~larmnı ancak 
~ .. Dal tıemlD ~ BucD.1 
AYrtlpa ~ teerit lldllmlt blt 
\ahlecnr. &f9dl tstn-U ık barp doLl 
,~ ....... , .... 

............. mulmdderatı basb AL 
~ _... .... balu1U118ktac1n 
~ Afta.- lclD& t.emlD ede• 
................ madde bu~ 
~ __ ....... ~ 79pdma bit 

......... llarekettdtr. 
,......_ ..... taratmclM bir m1k 

a.. ......... bir ..... tanla aakll 

b..,._ --- ..... - pyıe ola-.._ . 

Deyıt Eksprea gaıeteat: 
.. Almanlar llerlemelerlnl pahalı ödU. 

yorlar,. 'be1lığı altındo ne§tttttlf yuı· 
da ıöyle diyor: 

(ArkHı Bayta 2. SUtWJ 1 de) 

Harpten 

General Mihailoviç 
kuvvetleri ile Hırvat 
Ç;n komandosları lar arasında sonra Şaoan limanına bİT baaJıın ş dd b 
Lond~ 11 >;°::.~': Ç1n haberler i etli i r 

H 1 ·ı .İ.IZ Şe"·rler·ı buroaunun ı..ondradirektbru doktor arap o an ngı J il Yengazetecllereıudeme(' .. yapmııtır: mul harebe' oluyor 
akınlarına 'teuer bukmlaı yapıyor .. nasıl l•mar edı·ıecek Cinlller Japonlara karıı komando. 

:ar. Bu tarz bUcu:mlar Çin "'lratejtsinln ' 
vaaıtlarmdan birini tet~ll at.ıMktedir. 

Baıall lllr komite rapor ll&zarladı Bu baakmlardan biri bu -:atta Svatıı Mihailoviç kuvvetleri 
tayyare ile malzeme aldı Yeni yapı itleri bütün /,..Uiz milletinin )'ClfFa 'OTtla. 

rınr ıılah cJecelr aıretfe ba,anlacak, GTUİ ıalaip;erinin 
lala lrm:an~ temin etmelerinin önüne re~ilece/t 

..... Ya&IU 1 Dal a&yfada 

açık llmanmın valnrmda Japonlarm 
f'1lnde bulunan Şaoar. ıe~r'.ne yapı.ı • 
llll§tır, E •• kınlanmIZln ııe.ıeıı Japon • 
lan imh • .l§e ve mUhlmır.at depolar~ 
nı tahrlı ~mekUr. Gaye, ~tlmkUn ~ 
dlJ#u kadu az kayıpl.a m.Omktlıı oldu· 
tu kadar cabuk hareket •tmelttfr . 

Vltl. lM <A.A.) - Sotyadan ıeı.a btr tetatata ,ere. Hırvat ku'"8Uıtr! 
ile general llJlıalcviç'in doğu ordusu vatanperver!ert araam.da rtddetll 'b1: 
B&""'f oluyor. Mih&.Uoviç1n otta prk tı.ıedDdeD uçakla ~ ~ m.ı. 
zw:e aıdığı ~cfü1lmektedir. 



• 

l - EN SON lJ ... KfK.\ - 18 EYLÜL l9t2 CUMA 

Mahkeme Salonıar·ında 

tiLU OLOUGUNU 11,5 sene 
sonra hatırlamış!? .. 

uEmejl, zahmeti bl~ çekelim, masrafı 
blı edelim, meyvasını hayırsız anası 

yesin. Nerede ba bolluk ? 
(.• '-\:LIJLAR bir k..rı l•ocayd •. 

J l.Alcllde Dlnçtu,~k apartım:ı" 
• ıındn, zemin katında oturuyorlardı. 

lüıdın, ınce uzun ytlzlü, r.nr omuzlu, 
faknt geıılı; kalçnlı, 2Ş ya-:lannd:ı k;ı,,. 

dardı~ Kocası ise daha genç gösteri 
yordu, Gürbllz \'Ücutlu, kalın enseli, 
yuvarlal' suratlı, 2'1 ya~mc.:ı birisiydi 
Kadın Hodoslu, erkek de Knyaerllly" 
dl Evlendikleri dnha bir ııe.ne bile oı.. 

mamı5tı. 

Okunan tahkikat ovrakmdıın anla. 
pldığına göre. coeuk ka~ırmak su"' 
pımdan mnznundular. Knçırdıklan Ç()· 

pık 12 y a:ıında Eı:.ıln adında bir ço. 
ıııul.-tu. Kendlıılnl altı aylık Rodosta:ı 

kaçırmış, burnya gctlrml:;, bUytltıııU~ 

'le Şl:ılJ çoeukları kurtarma yurdun"l 

yerle,,tlrmlslcrdl. 
Fakat kocasını çocuğiyle birlikte 

nodostnn bırakıp 1zmfre l<nçau anne·· 
•I Cemile çocuğunun lstanbula geldl· 
ğlnl duyunca. buraya koşmu,, ya\ru. 
ı;unu ( !) a lmı,, bağruıa basarak 1z... 
mire gütUrmu, ,.e çocuğu bu yap ka. 

dar getiren Glllsüm llo kocası Ömer 
aleyhine de bir dn\'& açmıHı. 

H4klm en·rııı, yerinde duraınıyan, 
lkldo bir gAh kocasrnıı., !'Ah hlkime 
bir ~ylcr söyleml'k irin kıpırdanaa 

GUlsUme söz verdi. 
· - Ne diyeceksin 

Emini kaçırmı sın' 
- 'l'nlan. 

bal~ahm, kUı;lü 

- Naıııl yalan!' Tı\ Rodı>stan kaçır·· 
mrş, buntya kadnr getlrmiıısln. 

Şark cepbeslnde 
- Ben knı;ırmadmı, ki. Anoesı 0e· 

'· mile daha ı;ocuk attı aylıkken koca..· 
smı yüzüstü barnkıp dostuyla lzmire 
kaçtı. Londra, 18 (A.A.) - StaUn • 

g rad :;ehrinin durumunda esaslı 
ı ir değişik.iik olmamiştır, 

Dlln gece yansı ncŞrcdil~n rcr 
mi Rus t~bliğine göre diln Ru.a 
kuvvetleri, Stalingradı.ı şimal do· 
ğu.<ru civa11hdıı ve Kafkasyalia Mc,z 
do'k mıntukasında dü,.CQDanlıı. çaı-. 

p~lardır. 
Tebliğe ynprlan ilaveye göre, Al 

uuı.nla.r şimal batıdan ya.ptıklan 
hücumlar neticesinde §Chir civa • 
nna geldikten sonra hasıl olan du 
nımu Rusln.r,mukabil hUcumlnrla 
dilultmişlerdir. Almanlar, müda • 
filerın muknvemetini kırmak ilini· 
dile fasılaslZ hücumlara devam e
dfyorlıır. Geceleyin bazı Al:nan 
birlikleri şehrin sokaklarına gir
meğe muvaffak olmuı:lnrdır. Mu • 
ba.rebe!eır, şiddetle devam ediyor. 
A1ışamn doğru bu Alınan kuvvetl~ 
r i tardedilıniştir. Bir Rus birliği 
54 tank tahrip ve 1!500 Alman M• 
kcrini öldilrmUştUr. 

Rôyter muliablrinin lş'arat.me. 
•··re, Alman kuvvetleri Şehre gir 
clıkleri hnldc Stalingra.d henUz sa· 
rı:mrun.rşttr. Ruslar, hAlft takviye 
kuvvetleri almaktadırlar. 

Her pencere, her dam, her bo-J. 
. -um birer harp me~ne çcvnl • 
miştir. Ruslar bu lxıJilratTardan şid 
cıdle mukavemet gösteriyorlar. 
Kafkasyadn Morook mınta.kasın • 
da Rl!ılar, düşma.ıp tardctmişlcr ve 
bir meekfln yerdea atmııılardtr. 

Voronez kesiminde çarpışmalar 
devam etmektedir. Ruslar meSkiın 
Nr yeri ve muhtelif mUstahkcır. 
mC'\'Zileri zapt.eylemişlerdir. 

Volltof b:ıtakliklarmda ilce.nk mu 
ııorcbelcr o1ma.kladır. Rus te.a.rnu: 
' an şiddetli bir Alınan ımı1cave • 

' met le k9.1'611aşmakta.drr. 
Lontlra, 18 (A.A.) - Rusyadıı.· 

ki Polonya O!'dusunun ortaşaı1tta 
nakli işinin tamamlanması üzeri• 
ne, Polonya be.r)rumnndam Gene· 
ral Sikorskl dün öğleden sonra Ge 
ncra! Andersden bir telgraf al • 
ml!;tır. Bu telgrafta orta§t!.rkta bu
lunan blliUn PoJonyıı ordusunun 
li.r kiıtle halinde şimdi ibu harc~t 
sahasındaki m.Utte!ik kuvvetlere 
ı:;tirl\.k ettiği bildirilmektedir. 

, ' iNTiKAM! .............................................. 
Hnştanb:l:ııı he.)ecanla dolu olan 

bu romanı, yaeı klrktan yakan o. 
!anlar okum1111anlır. 

Fakat. ~ı 40 dan aeafı olan
lar da muhaklmk ki, adını l§ltmlt
ler ve içlerinde okumak anroemıu 
duymuılardar. 

HABER 
Bu güzel ve alA.ka. uyauchncı bir 

eseri yeniden dlllmb.e 9evfrterek 
okuyuculanna verirken bunu, yal_ 
nrz btıgUnUn okuyucu~ına deftl, 
gelecek nesle de ltedlye tıde~.)1 
dilşilndllve: 

rornia halinde 
venna)'I daba 
nygna balda 

21 EylQI 1942 
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2 o • ....... ,. lııaJd. 
~ğtmtee lnandll'a<'.aktrr. 

Kocaııı ne kadar olsa erkek. Birkaç 
gün lı:Inde lıenllıılııl unuttu, gitti. Ço, 
euğu da tutuı' b:ıııa. bir senet mukabl· 
Unde e\·l!ltlıl' olarak verdi. 

- Bu senet "imdi yanında mı T 
- l\IUsaatlc edin, anlatacağım. Ara 

dan seneler geçti, Emin bl:z.lm oğlu 

muz gibi büyüdü. \ 'akta, kJ tahıl! çıı. 

, .. geldi. Kc.ndlslnl olrntnıak üzere ı .. · 
tanbula. gctlrmeğc karar ,;erdlm. 
E,yal:mmı sattım, zıynetıerlml sat.• 

tuu buraya geldim, \'e ~uğu, şL,u.. 
dekl ı;ocuklan kurtnrnu yurdun:ı 

yazdırdım. 

ırakat annesi Oemllc çocuğunun tı"ı• 
hayct htanbula geldlğlni duyunca., 
ko,mu~ ı;ocu,tu kaçımıııt. birkaç haf" 
ta tıoorn ben mektebe uğrsymca, mu. 
dür "-az.lyetı anlattı. 

Senede gelince, ı;ocuğu Rodosta t• 
kcn nüfusumuza geçirince artık buna 
lüzum kalmadı ıanarak yırttık, attık. 

- Ç~uk sizin nUfusn mı ıeçtı' 
- 'J"abU. BWro çoeuturıftz demek· 

tir. Onu büyütmek ıçln bl:.. emek, pa. 
ra eartetttk. 

Ama, eocuk ne \'altlt kı:rtuldu, bO.. 
~ l\dll, anaaı da hazıra kondu. ~Jcy\•aııı • 
nı o yemek l&tJyor. Faka~ nerede bu 
bolluk, •. 

- NUfu knydınız Rodo&ta mı' 
- Evet;. Faltat o zaman İtalyan te. 

bı\8ııındaydık. Şimdi TUrk tebnasına 
gt!çUk. 

- Ya ııcn ne dlyecekflln Ömer T 
Bir yerde odacılık yaptığını ıliyli· ı 

ycn Ömer, iki ellnı yanına doğru aça• 
rak: 1 

- ~e diyeyim, efendim, dedi. Ben 
bti 1'8 neden karıııhm, tdlft ha)·rette.. 
ylm. 

<iillııUm ııo Otl sencıılndc nisanla• · 
dık. 912 de do C\'lcndlk. ~ıo~uk nl,a.o.. 
h tken yanmdaydı, ''Benjnı çocuğum" 
dcmiı;t1. Ben memlekete gidip gelince 
Ç(l("Uğu göremedim. Ne olduğunu da 
flotmadrm. Xemc lfıum b.!nlm, adet& 
bu haıe s"e,inmlatlm. Meğer, GUlsUm 
kendlıılnl mektebe yazdırmış, annesi 
do kacırmıs. 

Benim hiç bir &eyle allltam yokfW' 
Neticede, mahkeme, GUl!>Umün nü. 

fus kaydmın l!luretlnln gedrtllmcsine. 
çocuğun annesi ve da,·acı Ct>mllenio 
~ahltlı-rle birlikte çağınlmıuıına karar 
verettk muhakemeyi başka bir gün::ı 
blraktı. 

ADLİYE MUHABlRt 

Norgrin heyecandıın her ;ı.am:\nkin • 
den fa7.la kekeliyor, ve K11:ıı•un ytu.o. 
:ne bakmağa çekiniyordu: 

''Evet... Hakikaten._ ook.. çok~ 

müteessir oldum,,, dlycblldl. 

"Dün öğleden sonra Mi!lter Edl
tonta bfr mUkAlemenll'- olmnş, öyle 
mlT., 

''.Evet .• GörUIJUyorduk . .., 

"All•y nebatat ilmi ile fazla all. 
kadar oluyordu gAllba !., 

"Ha~ır •.• o .• umumi konuauyorduk. 
Ben onu .. eh .. rıtmek nlyetfnde .. oldu
Aıundan.. eh.. malCUnattar .. ,, 

"Akıılne olmaııın, :\ll1tte.- Norgrin !,. 
Noısrın kaçarken yakalanan bir 

mektep taJebeel &1bl kıplurmızı kt'\6 
sildi. 

"Ne demek istiyorsunuz, :\llster 
Kols'?,, 

"l'anl size ktzı Vlktorya ile evlea. 
1Dek nkrJnden vazgeçmenlzt tavsiye? 
eden albay Edlston değil miydi'?,, 

Norgrln grrtlağına bir ~eklrdek 
hkanmı:ı gibi mlltem&dlyen yutımnıı 
yor, kocaman ellerini nereye koyaca
ğını bilemiyordu. 

"İnanın bana Mlııter Kot .... Ben,. 
ell •. beıı •• albayın ölUmUnden dolayı, 
Çok mütecas(rlnı.. Faka' biz lklmlz .• 

\., ____________ _.r' Vlktorya n ben .• Size bn hnımııtııı .• 

Alman zayiatı -·-· 
, - •\ 1•\ #"o " •• 1' S.-" '. ııl '-'!-~ ... ,. - ~ (' r.-.~. . ... ~t~ - . • ·.. . : f • , , : '-': # • 1' • • • .. - EN SON DAKiKA 

.-c.uaetaırıı.11 1 lM6 _,. •) I 
Hl~ ordu.au dört aylık ıtcıc»W 

avatlardan aonra zayıflaIW§ bulım

maktadır. Bu ordu yaz muh&rebeai,nc 
1 

80 tUmenle baııtamıştı. Bunun 24' U 
\&ilk tUmeniydl. Bu ~a >'t muharebe 
t.athnda 3,500,000 kl§!Ult bir piyade 
ve 6000 tank demektir. lnglllz bava 
kuvvetlcrı fıı.brjkaları arıı31z surette 
bd'mbaladıklan için zor olsa dn tank
ların yerine yenllcrı gt:~derHebillr, 
Cakat Mkcrln booluğ"..ınu :toldurmak 
dahn zordur. şımdt,. Almtt.'l kayıplar: 

bakında uusların yaptığı en son tan· 
mlnlere göre, 24 Almıın ~Rnk tUme. 
nlnd4)n 12 si mürettebat n.e\·cudunur. 
yüzde 70 t:ıe lrndar yüksE'l~n kayıplar 
,-erm;,şttr. Şlmdı yani evlUl ayında . 
•Iitıer Kafkas kapılarınd~ ynnya ln· 
r.ıiş kuvvetı~rle bulunuyor ve kıştan 

önce büyl1k ölçUde hıırelrata devam 
imkll.nlıırı bu suretle c;ok tahdit edil· 
mil} oluyor. 

Küçük llıinlar Kupon" 

ASu kUpooa e~nenk 11>11uerill:ct.U 
it arama wı iş verme ııanıan ~ 8~ 
Dakikada paraııız oeoredll~kt:r. 

.llaııJarm gazetede sörllldlJfO tekU~e 
olmasına dl.kkat edllmelldır. t:vlen~e 
ıekllll gönderen okuyucuLtnn mahtı:z 
kalmak üzere urlb adrealcrt.ııl bUdlr-

Deyi! Ekspres'ln muhahiri Hltler 
ordusunda tılmdl 90.000 kl§lnln eksilt 
olduğunu bildiriyor ve ııöylto de\·am t'· 

diyor: 
şunu da unutmıynıım kı, olmdl cep.. 

bede kalan•tUmenler de Rualar tara.
fmdan hlrpalanml§tır. 

DeyU Telgraf gazetesi ıje b~maka.. 
teslnde §Öyle diyor: 

Berlin, Uç hafta önce dl\ba başlan
gıçta muhaTeb<!nfn Stall:ıgrad için 
ıon ve kat'ı olduğunu blldlrdlği halde 
Almanlar bugün de kıt1<1armın de· 
vamlı bir surette ilerlediğini söylemek 
zorunda kalıyorlar, yani y•ldınm har. 
bi her kl'\tt§ toprak ıc;:ln çarpı§mak ge.. 
reken !nallı bir sava.o ballne gelmiş. 

tir. 
Fon Bock Stallngrad'ı her ne paha.. 

ıımt olurııa olsun zııpt için emir aı. 
mı1'tır ,Fakat Ruıı kıtaları teslim ol· 
m!lklansn. sava§ yerinde vımeğı tercih 
erUyorlar. 

. 

Bas. ıapoa 
bududnada 

_... (Ba~t,arafı 1 lııci aayfnd ") 
ya gönderilmiş olduğundan uzak fark1 
takı Sovyct ordusunun k:ılltcsı dll§
munur. 
Ameri~an askeri mahf;ıleri Ruıle.· 

nn bu bölgede topyekOn 6-7 yUzbin 
kl§ill1" 55 tUmenıerl olduğunu tahmin 
etmektedir. lngfllzlerln tahmtnlne gö
TO ~~plıırr~ bumda S4 U pfyade, 12 
si sUvarı ve 15 ı motörlU olmak UZera 
6ı tUJnen kolu vnrdll'. J3uı\\ann bütUn 
mevcudu 800 blnı bulmaktadır. 

Bu muhabire göre hudut üzerinde 
SovyeUcr için bllyUk askert ehemmi• 
yetı olan Blagovcschensk karşısmda, 

Mançuko topraklarmdan bazı §eyl:l~ 

görmek mUmkU:ıdUr. Yapılan mUşa. 
hedelere g6rc asker mevcudu azat. 
makt:ı. evvelce her gün yapılan p.Iya. 
de ve pııraşUtçU talimlerinden §imdi 
eser görünmemektedir. Kadınlar tank.. 
l.nra kar§ı derin ve gcnlıı çukurla:: 
kazmakla meşguldür. Hamallık glbl 
bazı l§lerl de kadınların yaptığı gö.. 
rUlmektedlr. Bu bölgede Ruslar ziraat 
için traktör darlığı çekiyorlar. Koıkoz 
~ftıiklerlndckl kôylUlcre askerler ve 
mektep taletıesı yardım ~tmcktedlr. 

Allah! gazct;<:el muhabiri. bu sUk,tln 
perdesi altında izah edilemez bir Si• 

kıntının a1Ametıerlni g6rmek mUmkCln 
olduğunu da yazıyor. 

?\l§i Nifi gıızetC8{ de ba.şyazısmdcı 

§Öyle diyor: 
ı.rançukoya dayanan §im3l hududu· 

muz mükemmeldir. Ru.:;Jarın veyıı. 

:Mongollann bu huduttan jçcrlye bir 
göz atmalanna bile irnkıı.n yoktur. Bu 
mUdnfaa o kadıı.r kuvvE'tlidir kı Jn.. 
ponya bUyUk Aayadakl hıırbe muza.f• 
terane bir surette devam edeblllr. 
Harbin ba§mda ka:r:andığımız muvnf· 

Kerwaııı, kırıklık ve bitin aırılarınızı 
derbal keser 

icabında üç kaşe ahn~bilir 
Taklitlerinden sakınınız 

~ ; . . ... . . . . ..~ . ., : " 

Nafia Vekaletinden: 
Ekslllmeye konulan It: 

ı - Su J~:uı ı:ekfzincı fillbe mUdilrlClğll bölgesı içinde bulunan Tokat Ko. 
zovae1 &ağ &abli ııulamıuıının lkmalı için yapılacak sulama gebeke-ıı 

bafrl)Bt ve lma1Mı auıalye n işletme binaları ln§aatı tahmin edlle·ı 
keşif bedeli fiyat \"alıldl esaıı üzerinden (1.685.985) lira (86) kuruş. 

tur, 
2 - Ek&lltmt 7.J0.~2 tı.rllılııe rutııyazı ÇAr§&mba günU saat ll'i t• An· 

karad~ su ;ı;lerı reial:ği binası içinde toplanan Su Eksiltme koıni\. 

yonu oaa!lmt!ıı kapn.ıı zarf uııullle yapılacaktır. 
ıı - lstıyenler eksiltme ~aı-tname.i:, mukavele projes1, bayındırlık 1Jleı1 

melerJ lAz.ımdır. ,,.ı. . 

fvlenme tekli/len: - · 
:ı<: Boy 1,7l'i, kUo 74, ya§ 25, alyah 

aaçıı, eıa. göz!U, sevilebilecek bir tipte 
65 llra maa§h, devlet memuru bir bay, 
15 ııa. 40 yaşlannda, kendisine serbest 
bir iş temin edecek derecede .zengin, 
gUzclce blr bayanla evlenmek iste • 
mektedir. lç gUvey&ı de girebilir. 
(N.K. ,159) remzine müracaat. 

Aldı. ınu: 
(Ate§ 6) (A,G.) (B.T.45) (Bulunmaz) 
(E.N.S.) (F.D.K.) ·{İdeal) (Kaynak) 
(Karc:in) (LA.le 11) (M.E. 49) (Nadide) 
(ÖZ babe) (P,A.) (2. R.U.) (R.S. 
lrlmscıılz) (S..A.E) (Salac.ak7) (Sam! 
mt) (T.A.) (Y. Bal 412) 

genel ı:artnamesl, umumi su l§lerl feıınl §Artnamelli Ue bU8Usl ft fen • .--- TÜRK BAYANI.ARI --•ı 
nı fnrtnamelerl ve projeleri (50) Ura (00) kuru§ ka11ılığm.:1a Su l~eıi '- • Birki • Diki§ 
Relııfi~nden alablllrıer. ~ 

4 - Jo;k!iltmcyc girebilmek için isteklllerln (64.829) lira (151!) kuru,ıu.rt TERAKKi YURDU 
rıuvakkaı teminat verm<'Si ve eksiltmenin yapılacağı günden en aı Blı;kl ve dlkl~l hlı; bllınlyenlere 9. 
il,; ı;<Jn evvel bir dlledçe Ue Nııtfa Vek!letlne müracaat ederek bu Y'J bilenlere 6 ve dlkl:ıı bilip makutar 
m:ıhı;us olmak üzere ve.ika. almaıan ve bu vesikayı gö.ııtermete:i olmak tstjycnlere 8 ayda blltUn ince. 
ı:arttır. ilk ve tefe.rnıattıe eııaelı ıurett.: 

Du müddet içinde veııtka jl!lteğinckl bUlunmıyıınlar ekıllt.meye g[r.e. öğretir, Tasdikli dlplom:t "'erir. 'l'ale. 
mezler, be kııydına bqlanDlIJtlr Oumartcal 

0 - ~st.ııı.ıııert'l teklif mektuplarını ildnei maddede yazılı saatten bir sa. ~·e pazardan maada saat 9.1! ve H ... 
at öttces!ne kadar Su l§lert reisliğine makbuz karıılığmda vermeleri l'1 ye kadar bergün mU:acaat olu • 
l!zımd.r. Fostad:ı. olan gecikmeler kabul edilmez. (9707) nur. Beyoğlu Altmbaldc~• Babll md . 

.. _._. .. _._. ......... _._. ..... _. .. _._._._. ..... _. .... _._...,~lldeslNo.6S 

··-----------~ Bay ve Bayanlara 'müjde. Lo~~~~~) ıo!~.~. 
Bu ıuarruı devrinde follkldl, boyası &Oldu, renginin moda~ı geçti diye mitesl harpten aonraki m~eler hak-

layınctll EL CANTALARIN/Zl 1 kmda yapmakta oıdugu t:ııkik!erı bt-
btr köşeye atıp terkt'fn.eytntz.. "tlllyemlz. lstedlğiıılz renkte ell>tııeleriıılT.e t,J.ımil v4 ~çorl&naı u.ıuıam11tır. 

uygun otısral; e~k• ÇAl'n"4l.&~ ~ ~ ~ «: ~ ~~· · ınr avuç 1ng11l~ tuusu '1'114\1 eyıtMınae 
,.\yrıca her türltı tamir uı ıe.marlama çaııta yapar. kahramanca sava§larlyle lngiJter~ 
Tııvaletlr.lzln r.-rglne uyar t'ti aıa sabit tırnak cU!larmızı anca'!! atölyemiz. iaUlAdan kurtarma§ olmakla bera.beı: 
1e temin cdcb!Urt:!tıiz. Koraköy J\lomhane (•adı!tsi Hasanpaıa han No. ı. 8 kı~ hıgutere bombardw.anlarm~ 

Nafia Vekaletinden: 
Şa•ltö) "7e Sllivrı lakelcıerinln tahkimat işleri kapalı zarı ~l!e ek. 

sUtmcye komılm:;ştur. 
ı - Bu :ııırı muhammen bedeli 1M332 ve muYakkat ~tı "66.tc 

Uradır, 

2 - E!::ılltıne S0.9.942 tarihine rastlıyan çargamba gllnU saat 11 da 
vekAlctimlz <lemlryollar ın§nat dairesinde eksiltme komisyon!" odasında 

yapılacaktır. 

3 - Mukavele profcsl, ekalltme fartn&mesı, bayındırlık i§lert gen~J 
11artnamesı, ııroJe ve lreşlf hul!sll8I cetveıı vahidi kıyası fiyat cetveli ve 
fcnnl ıııırtna'lleden mUre!<kep •bir takım münakasa evrakı 822 kuruo ıııu. 
ı<nhilındc demjr yollar lr..§aat dalreslııden ~darlk olunabilir. 

4 - Du ıııe girmek letlyenler cksUtmenln yapılacağı gllnden en az nç 
gün evvel bJr istida ne vektllete müracaat ederek bu i§e glrebllmek fçln eb. 
!iyet ve3lkaııı ıBtiyeceklerdlr. Bu müddetten sonra müracaat edenlerin mUra 
caat lan ımzsrı dikkate &lrnmıyaca.ktır. 

5 - Eks!llmcyc girncekler teklif zarflarını 2490 numaralı r.rttırma •.a 
eksiltme itsnununun tarltatı dairesinde ha.zırlıyarak eh!lyet v~sikalarlte 

beraber ek&<l~menln yapılacağı saatten bir saat evveline kadar numaraı: 
makbuz mukabilinde dcmiry•ollar fnşaat arttll'ma, ekalltme ve ihale kom~ 
yonu bagka:ıma vereceklerdir. (7765.9973) 

!aluyetıer §imaldcld a.skerl vaziyeti· 
mlzl geni§ ölçüde takviye etml§ bu· 
lunmaktadır. Muhakkak .>lan bıt şey 
varııa o da şimalde kuvvetin mUnhnsı• 
ran Japon • ::Mançuko tarafında oldu· 

"'. c 

•• 'Ü't~ 
•ılı • q c ' 

ğudur. 

Tokio, 18, (A.A.) - Hariciye 
nazın Misayuki Tani, basII)ıı ' •Sov 
yctlerle a.kted.ilen t.araf11ızlık pakt! 
baknnından Japon ~yruıctindc lıiç 
bir değişlk:ik olr.ıayacaktrr.,, De • 
mi~tir. 

M. Tani. JRponlan mihver dev. 
letlerile miittcfiklcrinc bağlayan 
rabıtnları s:ı.t;Ia.mlaı;tımı:ık ve di· 
~er devletlerle cıootc..'l mUnnsebet. 
!er idam~ ctm<M niyetinde olduğu 

nu s5yfrmiştir • 
Tokyo: 18, (A.A.) - Ordu ba.. 

Eın bürosu şefi, M. Dio, "Sovye>; 
ler birliği , Japonya ile Rusya ara· 
smda akdcdllmiş olan tarafsızlık 
paktına sıkı surette ba.ğb kaldığı, 
müddetoe şimalde hiçb.ir mill'Ssif 
hfıdise olamaz.,. demi~tir. 

Diğe:.r taraftan Şanghe.yda çı.. 
kan Şanghay Mainişi gaııetesi, 
Rus-japon muha.semntmın ihti. 
mal dahllindc olmad:ğını tekrar söy 
leyerck baş mnkales!nde diyor ki: 

Bir Rus-Japon harbinin ~ 
yakın oldu~ınu iddia eden propa· 
g::..nda, bazı Japôn fikirlerine bile 
tokulmuştur,. Bu tuzağa düşmiyc. 
lim. 

çok zarar görmil§tUr. Bll,YUk ,e.hlrle. 
rtıı birçoğunda koakoe& mahalleler tır.
mamlyle harap OlmU§ .bulunmaktadır. 

Bu hasarı görenler harpten .anra ye. 
tıiden l.nşa ~lnln e.z.amet1Dl derhal 
ka.vrarMt.r. 1-"ak&t bu. iD§sat.m bUUlA 

memleket1-n aümune tefkil e6tJl btl: 
takı~ caaslaı- dalrcslnde yapılmaaı 

ltLzımdır. GvzönUnde tutulan nokta 
yenı yapı :i§lnln bUtlln lııgUJ.z mllleU
nln yaşama ıµu-tlıı.nnı U!Alı edecek 
aurette başarılmaaıdır. Bu 13te hl!: 
kimseye para kazanmak flrsatı vertı
memclldlr. 

1 
Ut.tıvatt komlt•alDia U.rlnde dur. 

duğu :noktaıardaıı Wr1 de arazi aahjpı. 
lo.rlnln hukuki meMle&idll". Komite bu 
hakkın ~ demokratça btr hak oldu. 
ğu neticesine VBrmif ve devletle bele
diyelerjn hUSWJt hak ve menfaatleri 
ihl!l etmemesi lA.zımgeldlt,o~ kar~ 

verml.§tlr. Mazide bazı ara:&l ve arsa 
aahiplerinln büyük servet.er VO.cuda 
getirdiği görUlmll§tUr, Bu ııerveUeı: 
onların malı otan topraklar llzerlnd4l 
ln§a yapmak için çok bilyük p~ 
verilmiş olması sayesinde :meydana 
gelmiştir. Harpten ııonrald yeni inşaat; 
yapılırken arazı sahiplerine bu 1mkA.zı 
vcrilmlyccektır. Komite tehirler ha. 
riclndekt yerlerde ya!nız devlete ln§a
at yapmak hakkı verllme&lnl teklif 
etmektedir. Devletin mU.U&deaı ole 
makaızın boŞ yerlerde her hangi bir 
inşaat yapılamıyacaktır. HUkOmet ın. 
ı:ıaatı yapılacak araziyi ~tın alacak
tll', Bu gibi yerlere verilecek p&':'& 

lıarpten evvelki kıymetıer!nden ibaret 
olacaktır. Bu surtle her tnıın apekU. 
llsyon teşebbilalerlnln ~nl~ ola. 
cafına şüphe yoktur. Toprak sahlplcrl 
ziraat yapnıa.k lıusuısunda arazfleriıı. 
dc.n dileJikleri gtbı faydalanabilecek• 
lerdlr. 

KARA ELMAS 
Bu 12.'ı.hattan anlaoılıyor ki komite 

odayı tekrar esaslı bir tetkikten ı;e- cemaatin menf('atlne aykın ~arak 
rlrdl . .B:ına da yazı masaııınd::ı.kl bl).. bazı kimseleri zengin etmemek fçln 
tün e"·rnkı araştırmamı ve bllhaMa §imdlye kadar kabUl edllnıJ§ bulun&Jl 
~"nslyetnameyı nrıımamı sUyledl. mUlkJyet hakkında eııulı !lir de~ııc. 30 lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLAN .. ______________ __ 

A7..ami gayret ııarfetJJl('ıne rağmen Jik yapılmasını tavsiye etmektedir. 
~Lo sahlbjoln fdarf "-cslluılan barfç, lnglllzlerln kurmak ts~edikler.i ve 
hiçbir ııey bulmak mUmkUn olmadı,. uğrunda harbettlkleri yenf dUnya an
Yenlden b8cek rJt!kllndck: altın iğne eak eski usullerin ve k!iluıe fikirleri 
elJme geçti, ve ~1ne bu 2'.IJDct e:ıyası terketmekle kurulabWr. Mı!letln umu
m bir yerde gürmllş oldo~mu batar· mı menfaatıerinı ıaııaı bazı menfaat• 
lar gibi oldum, 1'"altat nerede gördll· lerdc.n UstUn tutmak meaele.ııi httld)• 
ğlimü bir tUrlll hatırlayamıyordum.. melin meşgul olduğu bafhca ~le.. 

hiçbir ımUunnt verecek va:ılyctte de. 
illlz.., 

Kol11"un çehttalnde AbD'flulık al&. 
metleri belirdi. 

"Bunu liğttnmek htemlyonım. 

Mlıter Nor~rln., ded.1. "Beni yegiUıe 
alAkadar eden ,ey Mf11teır Edlaton Ue 
aranızda seçe,n konuamanm mııht.evı. 
yatıdır. Ba konı::tıııa benim de>nıla söy 
ledltlm tekilde cereyau ettt değil 

ml:'u 
Bitkin bir .esle: ''Evet, o~ o .. oekU 

de eereyan etti,, ded). 
"Ha ıöyle, saklamakta n.ı. -mflnl. 

\'ar! Albay &lı.1 çağırtmış mıydı f" 
"Hayır .. be.n .• dı .. fJÖylu oldu_ Vfk· 

tor)"& ve ben, evlenmcğe.. eh.. karar 
nrml,Uk. Jkon.. eh.. Vlkioryayı ba_ 
hasından lstlyeeckt,im.~ ve.. btedlm • 
Dün öğlr.di!n ıtonra_ eh- cesaret edip 
albayla_ konuetıım. Fakat albey .. clı .. 
çok keylfsl7.dl. Kn:ına kocalık.. eh. 
eleook bir adam.. olmadığmıı.. eh-
"4>yledl .. t'h .. bana antodan ayrılmamı 
ıav iye etti.,. 

"Mt• Vlktorya ne IJklrdeT., ~·· 

• 

"O da baba&ıaa kttdı.. Ye blrblrl
mluJen kaUyyen nzgeçmemeğe .. eh • 
karar verdik. Vlkt-Orya da eımdlllk. 
eh .. gitmemi dotru btıldo.,, 

Uzun bir an Kola genp tabllyeclyt 
göz hapsine aldı, ve bu bııkııılar Nor 
grln'ı bir hayli huylandırdı. 

"Demek blıtün ıeooy( odanızda se .. 
clrcllnlz, ~Uııter N orgrin f,. 

''Evet .. evet.. eb.. bOtUn geceyi." 
"Peki, gldeblUrslnlz." 

Kobl 1.48 do durm111 olan -.atin 3. ıerden biridir. 

nttnde derin derin dtlşttnUy<>rdu. A · h • l'h !Al 
Kendisi.ne takıldım: "El'an albayın mertkan arp 1$ 1 sa Q 1 

61Umtt Jle bu saatin dunnaaı araam. V&§lngtoıı. 18 (A.A.) - latlıhaal 
da bir münMebet olduğuna inanıyor konseylnln reisi Nelııon B!rletlk Ame
Dltleun ! rlkanın azamı istlhaaıe yllklqtıgun, 

Ofn-ap vermf'dl. Sa.atı l"f'.rlndcn oy. 1034 de harp mal2ıemea1 verfmlnfn 
natmağa uR"flyordu, Beyhude zah. ev\•elce tahmin edilen 60 mı.!yar doları 

"Za""Rllıyı niye bu kadu UuJUnT,. met? Z)ra saat dlSfemeye vidalı idi~ pek çok geçeceğini blldlrmlştlr. 
diye sordum. , Bulduğu bir .ııaat anahtam:ı kadranra Nclson, mümeııstller mecll.ıııt komi• 

BecerlkRlz bir hareketle ııe!Am ver. 
dikten sonra gen~ adam odayı terket• 
ti. 

Kol11 ba,ını iki avucunun ırtne al. Fak yuvasına soJı.tu. yonuna ıstihsalln sonkAnun ve §Ubatta 
mııı, dü:ıilnUyordu. "Benim 4r elbe:; ''GArip,. dedi. "Saat ku!'lılu olması. tam mano.slyle yağmur ~klln:le <;ık· 
bir düştlndüğUm var" diye Cf\"BP \·er. na rai'JDen durmu:ı.,, mağa başlayacllğını s!iylemiftir. 

dl. ' , Rakkası harekete gertrdJ. Saat Çok bUyUk uçak ve §ileplerfn kilt'" 
-~ • ZARİF BiR KADIN ' \ muntazam l:ıhı.mefe bafladı. Demek halinde ımruı he.kkmdakl auaDere ce. 

tSKARPtNNt ı yayın kınhnıun netJcest olarak dur • vap veren Nelson, bunlarm esaaen 

Tekrar clntt:'l'Ct odasına gcc:tik. Al. 
bayın oeııccıı bu mliddet zsrfınılıı ha,. 
ka bir mahalle nakledllmlttl. Kola 

muı; detfldl. Arkada:ıım msdent kar. imal edllmekte olduğt:nu ve yapılscsk 
"ılıl•lı ağırlıl•ları yerinden tıkardı v~ 

1
.mllttar hakkındaki s~n krırarın genet 

ıııuaycııe etti. 1 kurmay başkanlarına alt olduğuııU 
'(Devcımr va .. ') blldlr~l§tir. • 


