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H .A.BBbf .urlkada ,.eıılden o. 
• Jlemmlyet; lrw•qaeağl muba. 

:ıtPleıtD kaıJdıkh bazırhklarm4aa -ve 
IJa Jl&lılrlddara dair yapılaD kal'flhklı 
Mtrqat&aıı aıılafıbnaktadı, FilhakL. 

lra Avrupıula M.a llarpled - ad:lk 
wwwııılm ınft"Nkıalr llllr il8llı.-,ya ıtr • 
JDfftjr. Btlt1ln teknik terakkllere rat• 
men llll&blar henftz talJlatln :Avrupada 
M.va harplıer4 lçto mtiaalt olmryan 
~ batlarkeın. A.trlka harp ~ 

Kar, Kafkas 
yollarını kapadı 

r 

Londra, 22 (A.A.) - Mosko. 1 Dağlardaki bütün geçitler Rus. 
wda. ~len Sav;ret gece yan_ lar tarafından telıkim dilmişt:J.r. 
81 tebliği. Stalingradın 3iınal b&" ALMANLAR TA.ABBlJZA 
t~ü~_!l Alman taanıızlannın geri oEÇ"I'lLEB 
abldıgını ve Ruslann mevzilerini Londra, ft (A.A.) - lılollkova rad, 
ı:slah ettiklerini bildirmektedir, yoaunun bu #bah bfldirdittne gire. 
• Kafka.syad.a düşman taarrum Mmanlar :Mazdok çıe~e §lddem 
<iurdunıbnu3 bir vaziyettedir. 25 taarruzlara geı;mlşleme de, bepat 
Alman tankı tahrip edilmiş ve iki Sov)'l&t lnıvwtJıeri t.a.tmdan pa.ttır. 
Alman piyade ala.yı da l>ozguna tmmtıftür. 
Ufrat:J1m1'ttr, Radyo, Almaıılann, SCJll'J'llllt lsatıan_ 

Novoroeisk'in cenap doğusun • na sokulmak :için mtlkerrer t.efebblls 
d~ Almanlar 15 kere taamıza geÇo ıer ::J'*Ptıklarmı tıAve etmektedir. ~ 
mişler faltnt hiçbir netice .elde e_ te,ebbllsler her tıı.ratta önlenmlf w 
d~erdir. bazı nokt;alard& Ahan grçtan JQa • 

• • f' I 1&tıı.mq ıııe yo:ıt ed11mlftlr. 
J3eyrut, 22 (A.AJ - Kaf'Üe _ • 4 • 

larda blltU:n yoUar kar altında bu- ~ n (A..A.) - ...-.ııdfya 
lunmaktırlrr. Bcrlinden abnan lr6rfezinde Rm ~ ıe.ooo to. 
ba'be!-ler, bu kesimde &ılenmsi nillto.!uk s dt1şmaa gemltllni 1atır • 
lazım gelen gllç1ilklerin git gide (Dolu cıepbeslne dair diler 
arf:ttğım bildirmektedir. (haberler 1 ncıl ~ 

;:-::-:..:~ Amerika Hariciye Nazırnın muhtelif 
~~ =::::::: suallere verdiiii cevaplar 
..ıt .... bal .ımıa. llU Mbacla llarblD ·:. 
btrdenbfre aNcletlflDDlfl81nt mttmkttn. V8finston n < A.A.) - B~ 1DU1. POmedeo Llbery& Da~ 
~ gUıl, llım' Od mahartp ta • neza.retlnde dlln bir basın toplant:ı.ııı antapna lıakkmcS& fik1*ıA ~lemH 
rafpa da ebeıiDIDIJetl mör ec1l1ml1flll yapı:lmrjtir, Birletfk Am'1r;ka htııca • iatememı,tlr. 
lııuı b&Mneler A1rlbnm JfJlll botul- met;infD temmuz ~ ŞiU huıta:me. Cenulf .Afrika -~ _....ı 

tine bu memlekette faaliyette bı:l11 • Smut.sun lngDiS par!imatMUDda ........... ~ lllH1Dl lnnftt. 
leMcaıo , ta'tr. ··,nan mJhver ajanlan:am. bir Jlıiteıdnl ~ledi#i :nutka temaa edeD lılr ga • 

- lld taraf dırı Afrlkaya fada teYdi ettiğine dair Şfildeki A!nertlt'a.n zet;eci ınarC§&liı( birle§lk ınllletlerlD 
ma:tarda 1abbe latal&n ~- •lı;ı.t tara.tından beyanatta bulumu • taarruza geçecekleri .sa.at1n ,aldaı • 
ttal lt;bat t>t'!1yodal', lagtltere;re naza- ddfunu bndiren Bogota haberleri bak makta olduğunu eöyıeaıginl hat.n'lat. 
,.u. Ahmnı"r ve .tıaıyanlar, mihvere kında. gazetciler bariciye nazın Kor. mııtxr. lılare§&l Smutmn ba. bep.natı 
nar.arım mtıtteflkler Afrlkaya ;rea1 Gel Halin fikr.ID! eonnuflardır. Nasır, bak.kmda ve manıpliıi teflertnden 
kuvvetler g&lc'lennlflerdlr. Gene her lnı huausta tafsila.t abtıadıgmı '" bu ~ bullJJldulU bu mubare'Myl DUd 
ld taraf HalfaJa JaPllaa alanlan meseleden lıabıaeden ae!,irln galfp btr idare ettiğine dair mUt&leHı eoruluı 

bDdllerlae g6re teblr ef;DMıktedlrler. lhUmalle :resen hareket ettillDi llf>y. Hal, ba nutku anc&k .-tld bir .arette 
MDtteflklere giJre mihver Afl1kap lemlf*. ~ .,. tetkik edebUdlğhd a.öylaaif Ye ....... 
yml takvbeld ... SUW:!kledlr.. B&l'• A.rjaatlDde ı..ıt;:eı~ 1ıal1111ı&. lı1l Smutaun d,tkk&te ,.yan bir doVlet 

1 .... 1 ... lıOecek lldll'Nr ajlııalan:Dm tlmllll tL &daim ~ laerJreela ttUfü 
........... =J -- •-ı 

Amerika,11n dört 
yeni kruvazörü 

va.ıanon, ıt (A.A.> - Bahriye 
nazırı albay Noks, doğu .Amerika tez. 
gAJılannda y&pılan dört kruvazörün 
iıaimlerinl .eçmiıU. Bunlara evvelce 
mevcut Amerikan kruvazörlerinin ad. 
ıarı· olan Huaton. V!akonain, Aatorya 
•• Kuiut t.lm.Jerf ftrllecektir. 

Mak Artar 
kuvvetleri ilerliyor 
"AflDctoa. n CA.A..> - Genen.! 

llü: A.rtör, mUtteftk Jmnet;lertll o. 
Yen St.azdey d.all&rmd& den.mh ol& • 
rat BedeJillerinl n .Japonlan Torak 
rfk k6yQ cinrmdakl me'YZilerinl terke 
icbar ett.iklerbd bildirmektedir. H.er 
iki taraf Jat&lan fimd; temu halln. 
de olmak.la beraber .balen ;yalnız Deri 
karakol ~lan yapılmaktadır. 
Japonlar havan toplan kutlanmakta 

·· .. llıeler de eonelce blldfıildilt g1tııl be • 
nas IWSf tcıPcU atewt açm&llllf1U'dJr. 

.. . , 
nalbdlfada 

Ekmek istihkakı 
50 gram artırddı 
BelslBkl, n, ( A.A.) - D.N.B. 
laıe nazırlığı, bir aontqrlndan it.L. 

baren ekmek t&ymmm gUnde lnaaıı 
ba§ma l>Otlbı Finllndiyada DO çam 
Ye terey&gmm da ayda 100 gram art_ 
tırılacatmı rumen büdlrmelrtecllr • 

Kara bonay& en at'D' darbeler\ YUr. 
m4 .urfttle ba§k& ururf glda mad. 
delel'l .t&ym.larmm ela .UyadeJettlrP • 
meml O:m(t olunma,kt&clır. 

Amerika tarihinde şimdiye 
kadar görülmemiş vergi 

9 milyar 700 milyon dolar 
Vaolnrtouı, ıı (A.A.) - !telll Ruz. 

velt. oimdlye kadar birlefik Amerika 
tarihinin hiç tanım&mıı bulunduğu 

en büyük sayıda ve 9 milyar 700 mi!_ 
yon dolara yUDelen vergilere ait ka, 
nunu hnzal&mışUr. 

Rela Ruzveıt böyıeoe içiciler, aeyL 
hatıer, tele.ton. sigara, t.elgr&f ve dl 
ter vergiye tahamm1ll edebilen mad , 
delere ı 410nteırinden itibaren birer 
mlktar rusum HA.ve ederek yeulden 65 
milyon dolarlık Yerst tahakkuk ettiril 
meal imkA.:nmı temin eylemiftlr • 

Bu kanun bUtUn federal varidatı, 

yüzde ibef aler vergisi de d&hll ol , 

bulunacaklardır. Bu tedb1r anede 80 
mµyar dolar tutan harp murafıarmı 
kar§ılama.k için aeklz ııylık bir çalJL 
ma sonunda. tanzim olunan plA.nla tat 
bile edilın,i§tir. Dalıa ~a araııtır • 
malar devam etnıektedır. 

Maliye nazırı Kor&entııv, 6 milyar 
fazla tahsllAt.yapılm.aaı içiD lıa§ka 

b~r ''ergi kanunu ha.zırlamalr.tadır. 

Umumi e!kA.r aatl§ları rtıauma tabi 
tutan bir kanunun tatbtklnden kaçı 4 

nılamı;yacağı ft mecburt tuarrutwı. 
da reame tabi tutu11Daı11 llbıuınhı al • 
dulu merkezindedir. 

makbere takviye eylemektedir. Ha! llallye ~nel mllpvirl Randcılt Pal 
tada 12 ddlardan faz1a olan bUtOn I milletin bu vergileri MıYe -.ıe Gdl • 
gelirler ~ ml!yar dolar temin etmıı Yeceffni temin et.lnektedlr. 

iki Amerikan 
muhribi battı 

Vllflnstoa. ft (A.A.) - BahriJ't 
na.zırlıtı dUn akfam llf&tJdakı teblllf" 
ne,retml§tlr: 

Cenup Pasifik: Son J'Üll.!erde Salo. 
moo adalan çevresindeki dU§man ba. 
:relr.etleri j\izünden Amerikan Keredlt 
n ObrieD muhripleri lr.ay!bedilmlftlr. 
İnsanca kayıplar hakkmda hentl.z bir 
rapor selmemlpe de Obriıen muhribi. 
n1n bUtUD mUretteb&We Keredit muh., 
rtbl mlirettebatmdaa bıUy1Ut bir im • 
mmm kurtarıldığı tahmin edilmekte. 
djr. Bahriye atlflert dalruıl MI ll:a • 

71PJara alt haberleri alllloa dedla1 
mtlrettebat.m pJaDl&rına ~ 
malQmat vereoekttr. Salomoa adalan 
ılma1hıde bUyUk sayıda dU§ln&D gemi, 
l~rinin mevc~eti 'bildltllsıı~ktedlr, 

Salomon adalarmm. cenubunda.._ 
1&ııaD küçUk dÜfDl&D deni& birllk~ri, 
ne taarruzlar yapıbluftlr. 

Son gtlnJ.erde Ouadalkan&lda battl 
kara faaliyeti oım111tur. U~mus 
dU,man mevzllerinı bombDlamata de. 
valll etmektedir. 18 Ukteırinde öfle • 
den aonra dU§Dlan uçaklan Guad&IU. 
llaJdalrt m.vzlleriuıi&e taarruz etmlf, 
lftdi.r. ''Yırbcı Kedi,. .-ç&klarıma Ze. 

ro tipinde 1k1 Japo.Q uçqı dü§Urml!f 
Jıerdir. Bia bir uçak kaybettik. Kc• 
ayni &'tln öğleden aonra Duğ!u pike 
bomba UQ&kJaru:nız Guadalk&ııal ba~ 

tıamda t1ç durman :mubrlbine taarruz 
etmi§lerdir. Kuhrfplerden bL'"i huara 
Uğratılmıf ve dU§m&D deniz re!ak&t 
uçaklarmduı biri de tahrip olunıııut. 
tur. 

18 ilktefrila ıeceat uçaklarımız Ga.. 
adalhnal bat,lmMS& blr dll§man knl. 
vuOrüm taarraz etmifle.rdir. GemlJll 
en u bir bomba iaa bet e tmlftir. Kna.. 
'luılr .buar& utraml§tr. B&reketteD 
chardutu sör'UbDU,tUr. 

10 ltktefl"ln aabahı gUıa dotark• 
açaklarımız Guadalkan&l flm&1 batı. 
ımd&ki dUIUl&n mevzllerlnt bombela. 
llUflardrr • .A.yni gl1u sabahı Zero Upba. 

öe takriben ao kadar dllfmaıı uçatı 
lı&ft a11ınmumı UatUnde uçmUftur. 
Bir -.at kadar 80nra bunlar tekrv 
16 bcım'ba uçağı ve refakat &•cılan ı. 
ı. bıiJ'llkte seri d6nmllo Ye taama 
pçmlflerdlr. Bu arada dU§m&nm Ze. 
ro Upiııde iki bomba "Ye yedi av uçatı 
dllfürOlmüftür. Biz Dd &T uçatı kay. 
bet tik. 

4lıu.. ..,a bir ~ Bu..a. ~ llD • edeceltnt ua..,. eJlemiftlr. Muır, 

:ıımmn sare mettellkler Maıtaya ktnnetine tevdi edilip edllmedlğl 80 • Smutesun, bir tuozot Te hU~et ~- B 1 k 
ft dn.rma fUla mlk1;arda taYJAtt, nıllllU§tur. Nazır, ba hususta tafıJ!lAt lerlnde bir otorite olduğu kadar aŞkıe. u pazar yapı aca 
denhaJtı. ..., diğer takviyeler glbader. 'Yermeden evvel ba meselenin dah& rı tecrllbeleri bilyUk bir adam oldu • 

nd§Jerdlr. Jllhver bonlan imha IÇID 90k incelenmesi lftzımgeldlğt cevabını fun& ~t evnıştir. 1ııanı hla1erle koşular 
lllDoaCkıle etmekt,fıdir. Gör1l1Uyor ki Tenni§til'. mUtehasala olan Smutaun ateli bUr, 

~ oe tell:Dde elana olsml Mıt- H.ı, h&!1ıılJe neaaretı J1e tekrar te. metle dbılemıııele değer. H Ankara &t Y&rl§larının be§lnd hat.. 

b4a M1P men1m1 jaldapla'ldadır. ft§ J))U•• nakaE..-.§f ta kotuıarı &ıttmUzdeki pasar ~ 
:;:-ı..:~M=~et: italya Krall Amerikanın ~ ~~ =~~r;programmı"""-
lerinbt 7'Jlllden ~Yacal'ma blr ~ """ h R • y._.: BiR MUHARRiR Hiç kota lıazıuıım&m11 781"1Dlm:a 

18 •yıl&blllr. BomeDll bia.at ketfe agı_r asta usyaya mesaıı s tngııız taylarma mab.tua. ııe.felİC 
t:llkmak .,.. •Ylf ao~yı .arat.le tut, OVY!J'l'l.IZ Blrlitlacle müite- 7eal... lnuduramu. lla aır.ameW 1600 metre. 
mak laa,.... .. ld ..,._ IÖf.tbuae N9YJ'ork. D (A.~.) - Bemdea Ne... LeM,-, il (A.A..) ~ A.m.tk&, So• tikleri lqtltettye "--~ iME D f= Bee 1ıe..-..ı bir .. ...._ 1 - Yaba~1UU. 
eı....ır ehlNa Afrtbc1ak1 kaıalı tıar. J'Ork T&ymiae ~ btr teJcrafa yet Rwlyaya bir me.aı ıGUermlftk. le Amertka1a kup, artık •k ......... Ye llarp em1ert arumcla lıılr em. lKtNct KOŞU: (Handikap) 
plpllat•na .aratıe tıetla1JM'&ti 1ah • göre, ltalya kralı Vlktor Emanueıı. Ruzveltin ve bir çok Amerika rjcall. -.a lıılle lll&um sörlilml~·cn dert. Mr den lıqka bir teY değildir. So\)ctler, Dött ve daha yukan Y~taki Anıp 
mlJı olunabilir. • Sa.nroasore aa.raymda ağır hasta ol - n1n imzaları bulunan bu meaa.jda "Pi. llofaut,aazluk 'bellrlyor. BDDa lldacl sadece onua lamlal babaae t!df'rek, atlarına mahaua. lııle9Bfesl : 1800 .met_ 

Afrfkacla DlÜ981t harp JDIMdmfalB duğu bildirilmektedir. Kralın müdavi zJn ce11Urane mukavenıetlnlz a{l.All 1 • cıepbe vealleelle Lltviaof, Malald ve demokrasilere kal"JI duyduklan bo, • re. 
;pld&flNI o1maaı, her iki tarafm tak. doktoru çaruaımba gUnU öğle vakti mail iÇin bize vakit kıı.zandırmııtır. Stalla reamea Ut.n 4!tmlı1erdl Şimdi nut.uduğu bir kere .-ha lfade etmlı 1 _ Botzkurt, 64 kilo 2 _ Ceyltntek 
ytyeJer söadermet• c!eftm etmeel ili- yanmdakj dört ınUteha.aaısıa Roma _ Biz Amerikalılar mOttetn .. "ilıtz olmak. de iki büyük SoYyet sazetesladea bl. olu) orlar. 68 kilo, ~ _ Kısmet, 55 kilo, 4 _ y.ı, ı 
bayet, RomeUn Afrlkaya dlklllftl Av. dan ayrılmı§tır. Veliaht ı>renaln bir 1& ifWıar ediyoruz., denUme'lltedjr. rl, qUterede Bea'ln ıördbtü iyi Bununla beraber Heı'ln 8ovyet1er maz, 52 kilo, 5 _ Alok, IO kilo, 4S _ 
rapa topraklan ar.erinde dövUameye bomba uçağı ile S&nrouoreye gttt;lf! Amerikanm !ııloakova elçist Amiral ınuameleclen f)kAyet ediyor , .e bu &da. IJlrllflnde b&&ı eacliteler uyaadırmı~ Uçar, 48 kilo, 
lmk&n bulamıyaa dellkaablarm lllCl&k aöylenmektedlr. • Stanley, dlln Ruzveltıe görUtmllıtUr. mm il.arp ınçluları araamcla bemen olm&11 ela batıra selebWr. Mal~mdur 'CÇUNCU KOŞU: (.Handikap) 
Afı:lka kum dr.ıılz.lnde botafmaya ı _ muhakeme edilmesini istiyor. ki Bitlerin aağ kolu olaa bu adam ü ç yaıında Arap ta~larma ma.bı8m, 

baflıyacaklann& bir dellldlr. itin bu H• ıa d ç· B Af .k M ln&lll& barlclye aa:ıırı Edea ve 1acUıereye bazı maksatlarla gltmit. mesafesi: 1400 metre. 
a.raıı ...atar.~ ;,olıt,ur. ~ ıma ya an ıne atı rı a ve ısır Ta71Uis pRteel lıu teklife -.....ı Ur. !'aJunla edfldltlae sure, luutll l - Hızır, 63 kilo, 2 Can 59 kl.. 
eak ""'..,.... 1ımNlam 901ll'a blıflıyor. meldi e8Yall Yerdiler. lnglll& laarlebe k&:ıaamaaına lmklia olmı)- lnsllh'- !o, 3 _Debi, 58 kilo, ' _ Rind 54 
Afrikac1a mtitıeflkler mı, yoka& Ro. Çunkbıg, :!% (A.A.) - lııltltteflkler Londra, 22 (A.A.) - Alm.!lDYa, nazın, Heı'e bir harp eıirlne Ji&pr • lerl eerenı bir ııulha razı etmete ve kilo, 
ıneı mi....,..,._ ~1 Hamle h&ıı tarafından gönderilen her nevi malze. müttefiklerin Afrikadakl hareket lan ...amıett!dea ba!!k& bir ıteY yapcL Almaayanın ltı&ı:ıa ile IJetba,a kal DÖRDl'NCC KOŞU: 

11 taraftan lıetlQ'acakf J me ve teclılzat ile 18.şe maddeleri HL ve faaliy~tlerini endi§e ile takip masına lmkh olmadıfnu aöyledl; mHını temine çalıtunaktadır. üç ' 'e daha )Ukan yaş•aJti aa!k&n 
Taarruz tAfebbüslbıü de &lm&k iki maıaya yoluyla Çine ulaşmağa baı - ctmektöeir. Transocean Alman a· Taymlı gazetesi daha Uerl gitti. Bo Bu tahmini lruvvetıencVrea flD bU. tngi.Jlz at ve kıeraklarma mahsus, 

taraf için de ayni fekUde IDymet,1 ha. la.ml§tır, .:ıansı , batı Afrikayı Muma bağlı· teklifin Ballarda derin bir llay&l ..._ yük lııMlııe,Ht'.a '111 .la~ltereye sıt- meaafeal : 2100 metre. 
bdlr. :: yacalr olan büyWc ~ ıtraıejik kutunu Yoe ho!Jnuteuıdutu ifade etti. meslnden bir mllddet ıt0nra Alnıany•. 1 - Davalaclro, 55 kilo. 2 - Rt'st. 

Mihver ~ ba t,aarnızan ıta.iıa ede- yolun bitme-k Uzc~ olduğunu bil tın. Deri llUrdll. Büyük tng'lllı! pze. nın Sovyetlf'r blrlliinf taarru7. "tnil:1 53,5 ldlo, 3 _ Drnet 53
1
15 kilo, •-

Amerı.kada lu··~··m-·z inıaat dı"rm"'·tcd" Transo a 'm bı't" cett mana Akdeıılzl tutmak, Akdeniz ...,... ... - "-1A ır. ce n - te11lne gUre, Aaslo - Sak-ıar, Sov. olmaeıdır. lnglll:ıler Bea'la tekllfhıl I Buket 53,5 kUo. 
tnllletlerl üze.r:bı4e tealr yapmak, or, durduruldu raf t.aberci!'i bu yollardan ikiM • yetler ti:ıerladekl Alman tazyikini kabul etmemi ol&ca~lar ki Ruıyavı BE tNot KOŞt:: (Handlk:ıp) 
la,ark kuvvetlerfni kanal etrafına nin, "lıirinin L.-ıgos. öbllrtlnUn Du· hafltletecek bir Hkeri 18fırtma hare. )alnıır. buakm&dcl•r ve onunlıı lttjfak tkl yaoında yerli sa fkan 1nglllz tay_ 
ıoplamak bir gayedir. Bilhassa Mısır \'a1'ıngton, H (A.A.) - Harp faali . tıla'dan baı;:J:ıdığı Ve Ford Lanıy keti yapamadıkları lçla Baılar hayal ettll,.r. Fakat bu lttUak. ukf'r1 ba ıannr. mah..~a. mesafrsl : 12~0 metre. 
"6pbealnde te:tebbtl•U ele alarak )CDI yeti l~in geukll olm'l·an her tUrlU ile Stanleyvıllc'den geçerek Yul:a aukutwıa uframttlardur, Heuı allaa • lnadaa, kltıt üzerinde kalm~nr. A•. ı - tz, 58 kilo. 2 - Va rn din. " 5 
8elle lçhl mlllvere Mr safer 'lledlyeal ID§aatın blrlt11lk AınP.rlkada durdunı: Ve Hartoum'a ulaştığını zikretmek kqa11 bu memannlyetsmlltı ifade e- l'lo • !Mkıoalar Buaya ile bir ttpM kilo, 3 - Pınar. 54 k·lo 4 - Haapa, 
,,__ dU maarna emir vutlml§tlr. ledir. d bU k 1 bl lba 1 d d 1 b 
.....ula etmek ehemmiyeti !nkAr e • ----------------------------- e me iç n r bahaneden ntt r. e, batta ona yar ım iç n ikinci lr 50 kılo, 5 - Zehrimar, 58 kilo, 6 -
~yecek bir vaziyettir. Fakat Alman- Eter Anglo • Saksoal&r Sovyetlerle cepbNle barp etmete yanaımamııl&r. Vıdo, 47 kilo 7 Ren 46 r, ki o . 

)'a ı.1mnmd&a Mı1Rrda ka.%.anılacak Fransaya şiddetı·ı bı·r l»lr bluda faal bir mücadelf'ye l{lr. •ur. Bö)let'e HPS'ln lltf'ctıtt knn~n oı. Çifte bahııı : 3.5 ıncı ko uıar üze. 
,._.fer harbin gayesi Uurlnde doğru • ~ mlı ol1&1ardı Heı•la adı bfle anılma • muı ııayllamaz mıf Sovvetler hlrllt' rindtdır. 
dan doğruya tealr ~apacak bir du • yacaktı. - bu&"lln Almanvanın kartı•mda a-ene --- -------·-----
sııınc1a dt>tlldlr. Afrlkacla lıalunılacak hava taarruzu daha Taymlııln bu görllfU doitnadur. Sov. tPk baıana kalmıHır ,.e mlhve~ ordıı. 
t&rer bir sulhun kilidi cteftldir. Bu yetıer için a11I dava Hes'ln mubake . ları. Ru•~anın candamarı 11&yılaa Vol. 
tafer olsa oltıa ltalya için bll)ük nıa- - edilip eclUmemeıı detHdlr.tn~tere l'•Y• kadıır llerlemeğe muvaffak ola-
.,_ ifade edecektir. Londr&. 22 (A.A.) - lngıliz . Amc. çok isabetler olmu6tur. S uçak kay Yt'I goktcn laen bu aad muhakeme e. rak nehrı blf'kaç noktadan tf'bdl&> 

1'1t!lınn tstilAsı ttalva için çok e • rikan hava kuvvetleri olmall Franaa. bedllmlııtlr. dilmlı ne olacak, edllmemlı ae ola. bıt!fl•m11lardır. 
lıenı~ı~etll bir mana İtadı- ettiği gibi. da Alman Uslerlne dar~ler indir ~ • • ı Cllkf Heı•ln snollakeme, battt mah • HPs münakllf&Sı Kuıya ile mütttı 
bu f'hemml;>etin devam P.debllme!ll mle!<'rdir. Avcı tayyarell'rı himaye - \'iııl, 22 (A.A.) - 1ngfln uça'kları kflm Pdllmesl, Ruayayı btal'lln içinde ilkler araımda yalnnt ldfloloji clettl. 
için Da~ memlt>kctl-ıln dP yeni sinde Amerıkan uçankale1erl l..or eııt. Fransanm e·malindckl Lorll'nt ba\'ll kın•ndıtı askeri ve lkt1!111df zorluk • harbin CUdUmü bakımından da mey• 
'-ttan 7.aptı lii:t.ım~f'lccektlr, 1talya • tekı blıyUk .\iman dcnjzaltı Ü"&Une, UssUnU bombalamıştır. 100 ölU, 300 tardan kurtaramaz: Rus~aya lıutda), -ı olan ch'rtn thtllAtm ~·eni tenh~r . 
llııı ~lı ır<l:ı nıh 1 rahat yf'rle-,mcsJ Şlrburg yakınındaki MoperkUıı tay~ yaıı:ılı vardır. Bombardımllll 4Aa1 11 kömtir, allah temin etmeı: Mfalln. !erinden biridir \"e TaymiMln ana ver • 

.(Arkıtı;ı ı;ayfıı 2 Sutun ı de) re meydanına hUcum etnıı§lerdir. Bir• ile 1.2 arasında olı:uu§tur. .&r.&daa CLlula. .IUUtWı 'eh"hlnruo• .rllti aıaaa .)'&nlıı detlldlr. 

l!e' s•ıra ikinci 
ceplle isUJ or 

Londra, 22 (A.A.) - M •k ika rcnç 
llğf . reis Avela Kamaşodan bUtUn 
cephelerde umumi tanrruza (:~11- • 
ırjnln ve doğu .A.vrupadıa !w.I llr' 
eepne aç11mP..!!1ftnı bOy'\lk B:- tım,. • e 
Amerıka hUkCl.metlerındcıı tali!p -
ıneslııl r ica clmı§t)r. 



.. 1Llt1E~ •• ı... lD-12 PEH :: :wr .._, ........... ,..., .............. ==,.... a·=- lnhi3arlar Umum uüciü naen c::ın, 
ahkeme alonıarında ıı .. d .. h KAHVE çAv . ı h. ı .d . 7·10.942 tarilıın en :ıtı arerl ve tevzıab, n ısar ar ı nresınce 

1 lar fiyatilt: yapılma. ğa başlanmıttır. 

Avu a an fazla avukat genç , 
(llattanb 1 licl ııayfada) 

ve lt,aı.yıuı h:ı.yat sa.hasmı emniyet aı. 
tına alm:w lçl.ıı Almıuıya.ııuı bUyW• 
ve ~ntıı bir Afrika ederini gö. 

kız. nihayet davasrnı kazandı 
o alına ı l.kt,u.a eder. Halbuki böyle 

:~r:~u~ =~:~:~ · Hatice Kamrana " hırsız,, diye hakaret 
~=::~~;;~o;::,~:;~ ettig'"' i ve bu yüzden nişanlısından ayrıl-
·:ı~ıraa bJr kıskaç mahiyetinde te -

-~~ıı;~~~er1': masına sebebiyet verdiği tahakkuk 
I~~~= ve ,!ııı e:: yarv~ ederek hapis cezasına mahkOm edildi 
dım ~lmfl6lne maal olm:ı.k kati gele. 
ektir. Bnndan cvvelJı::ı Mrsu taarr~ 
nnda dıı buna btınmr fe]dlde hare. 
et edllmlı,ıtlr. 
Romelln rda aan twır:ruılnn es. 
sında ttaıyanm Hmr bakkmdaW 

orii8U Ue Alma.n görtı.,ıı a.raamdA 
t!ilı{re :rnğmon b1r çok faddAr olcıu.. 

o meydana çıkt;i'; MeıK'I~ ttnlync!a 
tsken:!crlyenfn I ~ dlrlnde ya • 
ı•ılıı.cnk nUmn)}&lerlrı programını pek 
dcbdrbcU bir rllde hıızırlnnd~ı hal. 
le Bomel lnta.lıumm t,aarrUmııdan 

mtittetildnJn haberdar cdllmec!Jğt ıa. 
bir :ı:ıım:ın sonra anlafddı. 

E1 1 pıeyıı mtıkavemetı mlltteflk • 
lcrJn üCbfaadakl kudrotlorfnl göa • 
!erdi 1 ı;lhl .Almanyanm da ortsprk 
'\"t' lDl ın ark kuvvetlerin. Mısırd!l 

t bit ctmesl.ııe imkAn verdi, Alman. 
;ı. bu ıreUe Katkıuıd:ıkı hareket L 
·n ı.ı t~ istifade etti • 
• :ı t fiklcrc gellnoo oıılarm da Afrf 

• ııb bu harp mevsimin.de ~ebbllsll 
e ' rinde bolundurmııya ııtddetle lhtl. 
l rlıırı vardır. Bu fbtl:fll!' tkl ebeblc 
fr.ah olnnablllr: 

1 - Askeri ııebebl"r, 
2 - Polltjk eebebler, 
• !U~ler lauı~b v şap dcn1zlnJ 

el rl ıde bolnnClnrmnk mecbnrlyetln. 
deillrler. Knnah ve Şap denizini kay. 
~klt>r{ t,ııkdlrda orta. vo yakın,ıı.rk 
fakı dunımbn büyük bir tehlikeye 
mınm; kalır. trnn 'e Arablsb\ d •ki 
ıncvkJJerı raıtır. Halbuki mUt•cllk. 
leor rki Afrlknyı harpA!hnn)ll için 

h mmlletll bir merkez hallııe koymak 
ırzu und:ıdırlı:ır. Şarki Alrlkaıım bu 
\ i!eyl yap:ıbllm ı Şap dentzı snıın. 

1 rlnln rnUttefiklerln emrinde bnlun -
:ı. ile rnllmldlndtır. BJııaenaJeyh ba 

m ta uılnrd:ı. tutunmak itin Afrika. 
S3 •lam mevzilere Bnhlp olmak ık.. 

hm eder. Romcl ordul:ırı ne derece 
rıırba d mı sllrtilllrse mlitteflklerfn 
\frlka 1 ı o tmdar '>ftirl m bir h:ıl ~ 
hr. 

AynJ zamanda Akdenlı.de tutun • 
uıa1ı: ıcın oıoınn Afrika aa1ıınertnf de 
elde bulunClnrmak meolmrfyetl var • 
dır. Akdenfz4e, ha~a, deniz ve kara 
kuvvetlerinin ı,birııtt • a u e a J< 

mUtteflklerln vnztyetlnl :ıalab ecle

blHr. Bunan ıçtn de r;urp pölllnde batı. 
,,_ doğru yilrümelı uırnrett rnrdır. 

Politik tıebcbler de :nllttefiklerl 
~rba doihıl yUrllmeı;c lc:lbıv etmekte. 
aır. Garba doğnı yapılııc:ık muvaffıı. 
klyetll lılr vınrnız df'mokrasUerln !h. 
sırda Arnp memleketle-rinde s3rstlao 
prestijlerini ~cnldC'n knn-ctlendlro • 
ccktlr Ayni za.m::ındn mOtteflldcrln 
ltalya, ı p:ıııya ve FranSA l\zcrtndcld 
ı•olltlk nU!um, ve tuılrt ~ktır. 
Bu bel>tcn dolnyı mfltt.eflklertıı ba 
tanrnız mevıılmlndo lns!yatlfl eDertn-
den bmıkm3IIJ31an bir ır.anırettır. Fa. 
kat l5temek her mmım. ımıktedfr oL 
mAk denıek değllcllr. tstemelde muk· 
todlr olmak n.rMtndak1 fark bng11n • 
den ~ldc bfr mnamnın gfbt fnld,af 
tı:t;m"ktedlr. SADRI ERTEM 

cide
az 

---o--

( ş· öldü, biri 
ü r yarah 

• u &?hah Sirkeci nhtmıındaki 
tren yolunda fccl bir kaza olmuş, 
bir emele vagonlar arasında par
çalanarak lS'.mU§, diğer bir amele 
de nğır surette ya."'fllanml§tır. 

Hud.ise şu ~ilde olmu§tur: 
Sabah s:ıat sekiz raddelerinde, 

Sirkecideki demiryolunda bulunnn 
bir vngon HUseyin ve Ali adında 
iki amele tat'afından itilmek su 
retiylc götilrillürken, aynı hat n
zerindc manevra yapan bir dizi 
vnf!on. lo' motif UırafmdBll sllr'. 
atle nmclclerin ittiği vagonn nrka 
d nn 1' ndirmi§tir. 
· Ali ve Hüseyin iki vagon ara
sında kalmıqJard!r. Ali tamponlar 
arr.~nd .. yamya."5! 01.m:ık suretiy_ 
le cerhal ölmüş. Hüseyin de muh· 
telif yerlerinden tehlikeli surette 
~ nrnl"mrı ~ır. 

lii's yin baygın bir h!!ltlc Cero 
r· rpnc-a h""tahnnesine knlclınlmtŞ 
1 r ıiqeve nöbetti mllddeiumumi 
ı · v"n· t>1 koymucıtur Vak'a et. 
rafm · a t hkiknt ~ap:lmaktadır. 

Evet, avukattan fnr.la o.vukat: 
geno kız nihayet Qva&mı, kendi cer. 
bezeeJ. talAkaU \'e zekfuıı sayesl.ııde 
lrar.ruımcy bulnıımaktachr. 

İlk ynzımı okuduğunuz mnıan gö
rooeğtnlz gibi, KAmran muhnkem 1 
8lra&mda üylo noktalar, !lyle C!ln ala. 
eak kıamılnr ortaya atmı tı. ki, nl. 
hayet htıklm dn)annmamı" ve: 

- Avulmtı DO ~"D.pu-OakblD, O. kızım, 

sen avukattan fazla ııvulmtıım. Hep • 
sine taıı çıltarırsm! deml:i'ti. 

Mulfimdor kl, Kfimran, mııbııllesln. 
de oturan Hat;lce adında kadından da. 
vacıydı, Hntlce, bir z.nmnnlıır, Kt\m. 
rnna: 

- Ne oluraun, gel evde blmz bann 
)ardım et. H"n )ıılmz, !htJyıır bir lıa. 
dmun, djye ricada bulunmuş, genç 
kız da e\'lne blrlcaç defa gittUcten 
aonra kendlıılne hmıızlık isnadında bu 
lunmuştu. 

lddia mu gorc c\·lnden umbtell! z:ı. 
manlarda psralar çalınmıştı. Hırsız 

da olsa olsa IUlmn:uıııı. Öyle ya evine 
llCrbeat~ girip ç;ıkan ondan ba:ikası 
değildi. En son kayboıan ,-nz lirayı da 

o ~ olncnktı. 
Dem de lıAmran bnnun akabinde 

ık bir t.nyyUr ynptınnı~, birkaç kat 
yeni eSl'np almıııtı. 

Parayı nereden bulm~ bu elbise -
lerl nereden yııptırmıııt1 f 

llalbukt gene lnz l cnı olşanlanmL'J. 
tı. Sonrn ounesı de ı:alrşıyor ve kcn. 
dfıılnl kimseye muhtaç etmeden ter. 
temiz geçindiriyordu. NL,an dolayısı • 
le d bu elbiseleri kendisine yaptır. 

nustı • 
Fakat BAtloo bunlara bir turlll l • 

ruuıım)ordu. Kısa bir ır.anınndıı kır.in 
fsmlnl :mabnlhıye "hırsız diye yay • 
~ti. 

Bunun Uz.erine de !>.l\mrnn nleyblne 
blr da\'a a.çmııı, hem ccuuırnı, tnlrp 
etmı, hem de t,ar.mlnıı.ı lstcml5t1. 

Hatice ı in tıle)hlnde ytlrUdUğUnU 

görilncıe, hemen bir nvulıat tutmu,, 
btr yandan da gOyı:ı. KAmranm lir gc. 
ee kapısının eetğtıııı katranln hakaret 
aınlz <'llmleler yazdıjtmı iddia ctmlıı· 

ti. 
Fnkat gösterdiği şahitler bu yauyı 

ynznnm KArnrnn oldn~nı; bir tUrlU 
eesnrct edip Miyllycmemlşlcrdl. Bo 
ııurotlo de hin uydonna olduğu anla. 
ılmııı ve Hııtıcenln ldıllnın snlcoııt et. 
mtştı. 

Fakat KAmrn.nm davas lron·ctll 
delillere lst;lnnt edl ordu. Bıı 110retle 

c 

Lavalin emri 
Vl81, 2ı (A.A,) - Ldv&l §imdi P&. 

rlste bulunmaktadır. Baıvekll dUn 
f§gal altında bulunan bU•Un Fransa 
dakl vnll!eri toplatmt§ ve keDd!lerine 
lz:ıh:ı.t ve emirler vermL,ttr. 

Parlste bulunmakta olan bUtUn 
devlet nazırlan bu toplantıya ıştlra1t 
etmlolcrdlr. 

Paris gazete eri 
Müatemlek~lerin Almanlar 

tarafından müdafaasını 
istiyorlar 

Beyrtİt, 22 (A.A.) - PnrUı mat • 
buatı. Fronsız mllstcmlckelcrll"1D Al. 
man ku\'Vetlerj tnra!uıdan mUdaata 
ed lmelerl:ıj lstcmcıt•cdlr 

Uerllycn muhakeme, nihayet dlln bl. 
tirildi. Uatloo ovvcloo K mrnna ha. 

knrc.t etmlı ve ~kıı. bir mahkeme 
tarnlındnn 8 glln mUddetle hapis ce
zasına mahlcOm edilmişti. Cezası te. 
c1l olunmu5, fakat kndrn 'tecil,, kell. 
mcalnln manasını yanhıı anla~arak 

hem l<ocasmn hem de anıkntmn lülm 
ranın ecza l cdltrlnt, ısöylembt,l. Bu 
noktayı da mahkemede kendisi ileri 
BUrmU, \'e: 

- Şuuunla da l<Mıllr ıd .KAuırını 

bnna '\"Bktile de hakaret etmt,tl. Bu 
yüzden ceza yedi demlııt1 

Genç kız burada birdenbire ayağa 
knlkmı~ ve: 

- Halı, demi tJ, kendi kendlnc• ya. 
lml:ındı. Ceznyı ben değil o yedi. 

Bnnun Uzcrlno malıkemc, tm d011yn_ 
yı getlrtmeğe karBr vermlştL 

DUn tetkik edilen .'losyadan nnln • 
şıldığı Uzett, Hntlce Kftınrana baka. 
ret etml" ve S glln hnplıı yem.ini Bu. 
uun üzerine mahkeme karannı bfldlr. 
mek için tarannn d~nn çık&rtt,ı. 

Dışında Dntlce 1 in aleyhlııe dön -
dUftınD nnlamr1'tr. yalwra yakara 
KAmnuım yanına yakla15tı: 

- Ne olunma evl!\dım, gf'I vaı: reç 
bu 1'teon. Ben ettim, &en etme. Bak 
bir aynğı çukunh bir kadmnn. Senin 
an n sayılırım. 

- Bunu d:ıha eV\'el d~Uneydln, 

Beni nlııanhmdan nyırdm, lstJkbnllml 
m.nbvcttln. 

- Gcnçı;ln gtızelsln, ~k daha iyi 
kısmetler bulonmn, kmm. Gel beni 
ıı.flet. 

llatlOOnln rlcalnruın ııvnlcntı da h . 
tırak ctt,I. Fa.kot Kflmran blçblrlne 
aldırmadı ve vazgeçmedi. 

Nlhnyet mahkemeye alındılar. Mah 
kemenln verdlt' karar eUyleydl: 

llatlcenln UAmmnn baknret ettlğl. 
nl, bir g1ln nlşnnlı!n ile ııoknktnn gf'

cerkcn nrkDIJitldıın: 
- Bu tnYYBrU benden çaldığın para 

De yaptJrdm' diye b:ığlrdıft'ı pblt. 
tı. Hntloe Uc gftı:ı hapse, mnbkeme 
mnsrafınm kcndlıılnd~ almmıı.sma 

ve Kftmrana da 10 Ura m:ı.nPVf taz • 
mJnnt Hdcmefe mahldl.m edllrnlıJti. 

E~lce de btt suçtan mahkftmlyetl 
olduğı.ındnn cez:ınm tecil edilmem~ 
do k:ırnrln!!'hrılmışt;ı. 

Karan müteakip HatlcP., ağ'lamat" 
ve !lftlanmağa başla.tt: ise de im pnm 
etmedi ve Ktımran mUT.affer ndımtnr. 
la salondan çıkıp n:ıa.~tı. 

ADUYE MUIIABtRt 

he - de 

Ko]JI rüya g6rtlşormuı libl bare • 
ketsiz yerinde duruyordu. Söylc-dlğl • 
mi Ya duymuştu, ya duymnmr tı . 

Kendi kendine mınldnndı:" Hnyal 
mı gördUm 1 Fal-.at sh. de onu gördü. 
nllz değil ml f,, B~mm.ı ta.'K'llk eder 
gibi iıoUmUze lğdllı. 
"Fııkat o olamaz. Olmıısmn lmldln 

yok l•I?,, 
Prays gülümsedi: "Tııbil o olamaz,, 

dt>dl. "Albay E<llston çokfnn öldil., 
•',\lba;n dcmlyonıın, SprcktC'n hntı. 

sedlyonım. Albayın ma ke.<ılnl tak • 
mı' olamaz. Hııtırlıırs:ınız, hizmet(') 
kız holde albayın hayalini gl.irdll'"~ü 

zam:ın Sprel< mnsnnm basında oturn. 
yordu. Demek ki o o:amaz.." 

Prays dllısünoeıı idi: ••Ya hlı.metçl 
kız o znm:ın haynl gördU)'bC., drdl 

'"Fnkat Spttk olefhı aıbayın ma,_ 
kesile dolaşsın f,, 

1' \ımbı zayıf olan klm!lfll'rl korka 
top ımçırtm:ık için btındnu dalın lyt 
çnre hulunnbillr mi?" 

EtC'I Sprrlıl drrln uykuıoond:ın kal • 
dırıındnn h'>le lndllt, Kol" bir llllı78 

gongun ö:ıUndc durdı: sonra seri adım 
larl.ı ıılb'.lnn cesedini yntrrdığnnı1 

Şimdilik piyaıaya yalnız bir tip ÇAY çıkarılmıştır. 

Bu ÇA Y'm perakende satıf kilo fiyatı 13 LiRADIR· 

Çiğ çekirdek KAHVE'nin perakende satı§ kilo fiyatı S LiRADIR 
Kavnılmuı ve öğütü!müt KAHVE'nin perakende satış kilo fiyatı 6.30 KURUŞTUR. 

Bu fiatlardan ,fazlasını isteyen satıcılar hakkında takibat yapılmak üzere en 
yakın inhisarlar idaresine malumat verilmesi sayın h~lkımızdan Tİca olunur. 1 

....... llll!!am ................ iliil .. : ............................... ~ 

merikalılara göre [ 

Almanlar şimdiye 
kadar 682 bin 
esir almışlar 

Japonl-ar 31 bin bahriyeli 
zayiat verdilf>r 

Vtı/jlngton, :eı (A.A.) - Bahriye 
nazırlığı, Japonlnrın Perl Harburdan 
beri, batırılan taşıt gıım.Uerindek}ler 

hariç olmo.k Uzcre, 31 bin k~I kaybet 
tlklerlnı bildirmcktcdlr. 

Ote yandan, harp l.stlhbarat daire. 
ııi memurıanndan bh:1 de Almanlar:r. 
bir bazlrıın tarihine kadar Ruslardan 
682,022 esir nldıklo.nnı ve bu mlktıı. 
rm kendi iddialan gib1 Uç veya, be~ 
milyon gibi bir snyıde.n çok uz.nk bu. 
lunduğunu na.ve eylemektedir • 

Yayla apartmanın
da bir vak'a 

D kil at 
İkinci lan 5 • ıo • 194? 

lstanbu! Ticaret ve Sanayi odasından: 
8itümum fabrikatörler ve sanayi müeıaeae tahiplerı 

ile her nevi büvük ve kücük imalatla istigal edenlerin 
nazarı dikkatine: 

Oı1•mıza u,t1tlı ve kayıtsız fabrikatörler ve aanayt mDCllMIN! sahip 
lerl He keza ber oevt lmalAtla l~tigal ecıeo atölye D!ılplt>l'l UAır t;a.ribJAd'"r: 

ltlbuen co g'l!Ç bir ay mrfuıcıa odama. ııanayt ıu'*l mlldUrlQ(""..ne tuaıwı 
mUnıeaıt.Ua ten: edilmekte olan sanayi siciline •it beclelm matbu be7Jlıt 

oamelerden ıslarak UuımJ lle saonyl subeıd · mlldllrlıiğünc ~ mokablllc 
de t11de •·t.melerl f'.hcmmlyotle rica oıuna:r. 

MUddrtt zarfında veya müracaat etmektm uıttnkAI edmlet &k'are& ve 
ııınayi odaları kanununun madde.I roalısusuna tevfikan teea\·e edilecek 
lcrdlr. 

NOT: Odaya lmyıthl:Jr &tefi vesikalarını kayıt3ttlar ll!le tınvao teüett
lerlnl bini milracaattnnnııa birlikte! getlrmole11 l.Azımdır. (nl) 

AIMAm'l_al_Türk Basın Birliği ve Ortakları•wwwwww• 

ili lar 
KOLLEKTlF ŞiRKETiNDEN: 

htanbaJ tde(IU ~ dairesinin ı8'7U alcU oamaraaıada mu 
ka:yyecı V@ lataobulun bllttın yevml cautelertaın b.iıı8ed&r ol4utu Şlr 
kctlmıı:ln mukavelesinin 8 ncs maddesinde ıJlrlıetJnılztn mevmıı lttlra' 

Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin ve m 
esaeselerin ticarl mahiyette olmayan ilinlannm sraze\ 
ve mecmualarda vesa;r ilan vapılan verlerde nesri İ<"i 
kabul ve neşir vasıtalanna sevkedip netrine tavas 
suttur. 

Bu itibarla RESMl DAtRELE RIN, bfttUn gaute~ nı mecmı 
nlard• n•&rlrı ' tı.tedlklert llilnlarmı hnndan ~ylet 

lstanbul Ankara cadden No: so ' ıle bulunan 

Tir k Basın ·ıırllği ve orta ti lan 

esmi ilinlar Şirketi 
oe ci}odcrmelerını ve llıt.alann ., .mil gftnöne neorl.ııl te:nı.o etll!'mfı;ı 

ıtAn P\•lı>rb. 

Büyük bir hava 
çarpışınası oldu 

ENSON AKIKA 
Küçük lli.nlar Kuı>onu 

1 

KARA EL,U A~ bfrlblrlnden &yn.lk ft&l19t,tıe olaa ııııe

yaz bir eıl gördüm. 
Perdeyi blr bamJeoJ'le yam oektJOI 

ve korku. deheet lçlncle oldatam ~ 
:rıkdaım. aldım. 61 lngilizceden çeviren: VEHIP TAYLA./\' --------

odaya geı;U. Odada cı.an matem çl~ 
f:i kolmsu \'ardı, Kols asaM ad.anlarla 
llerledj \·e biti fk odanın kapıamı aç_ 
h. 11'nkat !Jntkm blr haJd" kapmm 
ct;lğinde durdu. Pencere ır~ ~k du. 
ruyordu ..• 

Hııls ncı blr istihza ile: "ICy arku.
c!n;:lar, kntll bizden açıkgöz çıktı,, de. 
dl. 

' 'F!lhnkfka kaçmL,, ama çok ar.ağa 
gldcblleeeğlnl tahruln etmiyorum., 
l'rn3 sın ~ sBzlcrl nrkndn151mı tescili 
ctm<'k maksndlle s5yledlğı a'lkllrdL 

''nUtün polis morkezleı ine lhbnr 
etmeliyiz, bayl:ır, 811\·umn.,. 

Allınym çahşnın odasına ~"çt'k. 

Atısllik olncal<, Pcnyıı deuflıulş ol:ın 

bir wııdalyayn çnrpf~ ve yere yuvar
lnndı. l\ols el<'ktrik ılUl:"meslne bastı. 

\'lll.b.-ış ı Prnvs cidden komik bir 
mnn1.ııra nrzedlyordn Vü70sffi diiştn. 
ğll clhrtle yapıştırmış oldu~ !lllbtt" 

burun kopmu5tu. V~et\ndeıO •a • 
bamete rağmen gWmekteıı kl'nlllmlzl 
alamadık, Canı yunmı" olan Prays bl 
le bir taraftan dlunı ..,C'uıttunıyor, ~ 
ğer taraftan da kendi haline gWllyor. 
du. 

Fakat birden gözllmllı; yazı masa. 
&ının acık duran sat g'Ö7.Üllf' w,tL 
Demek • prek bonııa ıçfude slyab eJ. 
mnaı arnmı:Jtı. 

Kols Setlvort merkezi ile telefon lr. 
t.Jbatı temin etmeğo çalqır ken, ~ de 
devrilen ııandalyeyl kaldırdım, O ee. 
nada mavi perde nn7.arı dikkatimi 
ocktl. 

"lla!ım, dedim. lıJte Sprekln cep f~ 
nerl:., perdeye doğru ller!P.yfp kııldır. 

dım. f1lhaklka perdenin tam altmdn 
ıtnran elektrik ft>nerl !Sp~ke nlttl. 
Anlnşllnn mnvı perdeyi cııklrılnden 

rarkh bir '\ıızlyete sokmn,.tum ki bir. 
den ~yağımm UnUnde ti<"§ parmağı 

OnUmde bati çalJfma odam~· 
metinde, ımmcla •SH ellDMlar'8 .a-. 
lD bir bançe:r e&plallmıt oldotu ıaaj1W 
bir ceaeı yatıyordu. 

Veba oeMıt Spreke aittir. 

18. ŞEYTANIN ORTA4! 

MUtcaklp merak wı endtte 9e111ıte 
gCÇea 08 dakika hafızaınclu .. uıs 
mly~k bAdtııeler meyanmcladu. 8. 
Ula g6ı.Umüa cn'lnde Kol9Gll yaP 
ltksız nı ayakkabısu yerde yat•• ,,er 
sedlnla Ozerlnde ıtlldlflDI. PraJ"' 
dt>b~ttm takaUUs etmlt boyalı gtJJ. 
rcslnl glSztlmUn Untıncle cBrdtlm. 

Şaşlctnlıktsn yan deU nzlyette ,.._ 
ğa B<lla saldırıp dururken akJımt1 clO• 
tor Bmytı çat'lrpnak geldi. ZUe .,.. .. 
tıktan az. snra n5ak Rober görtlllıtO 
ve cesedi farkedlnoo korkndan blrıı-' 
,l(hm crp.J'lwı Jırladı. 

(De\'amı , ·,.r) 


