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Bir Arap Birliği 
Kurulabilir mi? -

l'uan: SADRI ERTEM 

SoN.glinlerde Arap memleket. 

bir ceset bulundu 
BugUn Bakırköy sahlllerlnde devri 

ye gezen jandarmalar dalgaların kıyı· 
ya attığı bir erkek cesedi bulmu§lar. 
dır, Cesedin UstUnde elb.selerl var 
dır ve ceset suyun teslıiylc şişmiştir. 

Üstünde elbiselerinin bulunması 

Bi1manrJada 
Göğüs göğüse harp 

-o
Japonlar Rangon limanı 
hudutlarına girdiler 

meçhul adamın yakm bir zamanda 
ltaza veya cinayete kurban gittiğini 

göstermektedir. MUddelumumtUkçe 
tahkikata ba§lanıımıştır. Ceset, civar 
halkı tarafından tanılabilmesı için 
teşhir edllecekUr, 

Şimdi ifşa ediliyor 
--0-

Sovyetler 
Finlere barış 

Çinliler bir Japon teklif etmişler 
kılasım yok ettiler rın dilinde yazıh 1 

beyannameler 
atııau, 

Londra, W (A.A.) - Birmaı · 
yada Tungu ka.pılarmda göğuı:. 
go•'iisc mulı:u ~ r , o • Helslnkl, 29 (A.A.) - SalA.hlyetll 
ıiler süngiı ıle hücum cdiyorla,· Fin mahfilleri, g-"n 115 martta Sov· 
Japon layynrel · '· ·ı · ~,.... .. . b b erı .._.,ın mevzı crı yetıer tarafından yapılan barış tek 
uzerıne om alar nt.maktadıı • 
Japonlar !ra' a· adi . d k" l llfinden bahsedilmesine ancak şimdi 

'a 1 v sın e 1 1 n müsaade etmişlerdir 
_... J>e\·amı 2 ncl sa~ fada • 

Krips 
Grndinin evinde 

115 martta Sovyet tayyareleri, Fin 
diliyle yazılmış apğıdakl beyanname· 
leri atmışlardır: 

"Yolda,lar! Slllhıarınızı atmız, 23 
mart gtinU barı§ gOnll olacaktır. lıla· 
repl Mannerhaym, doğu Karelyanm 
milatakbel hudutıannı bizzat çizecek. 

Yeni Delhl, 29 (A.A.) - Slr Stat· Ur ve biz de bu hattın g-erialne çekile· 
ford Grip1>9 refakatinde Pandlt Java· ceğlz." 

harlal Nehru bulunduğu halde bu aa· 115 - 22 mart ara•mdakl hatta, ıwr 
bah Gandi'nin evine gelml,şttr. Muma- beton sakin geçm~ de 22 mart gtinU 
lleyh kongre üyelerinin toplanmış ol 1 şiddetli top~u çarpıomalan tekrar 
duğıı salona aıınmııtır. başlamıştır. 

Baglakl •açlar 

Ge~borlere gö~ Şark cephes1nlı mütblt karları erlmeğe batlamı,, ve 
dunun harek!Lt yapmamıya daha mlia&!t .,.,. ıınlc gelmiştir. Reamlmlz, adır 

altı 30 ooreoo don ve karlar altmda Alman cephelerbHkn birini ga.teriyor 

Alman tebliği 
Novrosisk 

hava akıniarl 
Berlln. 29 (A.A.) - Alman ordula 

rıbaşkumandalığınm tebliği: 

Şark cephesinde 
son durum 

"--<>-'--

Harkofta 

2 milyar 216 
milyondur 

Allllaayada kllo
etre bqma 133, 
insan dlflyor 

-0-

ALMASY ADAN BAŞKA BUTON 
DEVLETLER NVFUSLARINA 
OÖRE OENtŞ TOPRAKLARDA 

YAŞIYOR 

Berlln, %9 (A.A.) - D.N.B: 
Alman laıtat.UJtik bilroeu ııon yıHar· 

da yapılan nutua aayımlarına da,..
rak dUnya nUfuını hakkmda bir ı.-. 
t1stlk nerretml§ti. Bu ıatatlatlğo 819 
dUnya nllfusu 2 milyar 216 mu,aı· 
dur. 

Muhtelif kıtalar arasmda Amedlr& 
ml18tesna bir gell§im kaydet~ 
ÇünkU Amerikanın nllfusu 1800 deJd· 
ne nazaran 11 defa artmıştır, Avrupa· 
da nutus 1800 yılma nazaran 3 defa, 
ba§ka kıtalarda ise yalnız iki defa 

I artml§tır. 
I>Qnya nutuaunun yanaı ~. 

dörtte biri de Avnıpadadır. Nutua ke· 
sateti bakımından bu iki kıt'a bqta 
gelmektedir. 

Avrupada kilometre karre bB§mr 
46,8 nllfWI, 

Aayada 'kiloınetl"e karre bafuıa 2 • 
nutu& 

tatatistik §11 netlceye vanyor: 
Almanya ml18tesna olmak URre W

tün deVletler nUfuslarma göre genlf 
addedı1ebilecek b>prağa malik olduk· 
l&rı halde yalnız Almanya.da kilometre 
k&rre bqma 1S3,l5 nllfus dll§mekte· 

dlr. 

len anumıda sıkı temaslar gö 
7.e ~ bir bal aldı. Emir Ah 
dnlliııt Ue Suudi Arabistan .Krab ha 
nştı. Irak Kıra1 Naibi Emir Ab. 
dullahı Ziyaret edecek. Arap mem. 
leketıeri al'UUlda olup biten hidi· 
~elerln sebepleri Arap memleket. 
leri içinde hisıJ olan milli bir bir. 
Hk veyahut bunun ekonomik, sOl'. 
yal te7.ahUrleri olmaktan ziyade 
tununoen diplomatik faaliyetlerin 
neticesidir. Filhakika Mısırda ol
san, tlrdünde ol~un, Irakta olsun 
Saacli Arabist.anda olllun son se : 
nelerde mulıtellf bliytik de\·letJer 
siyasi tet'lir yapmak için büyük 
gayretler !!&l'fett.Uer. tııgUtere ve 
F1'&DSa lcin bir Akdeniz ve nart<a 
doğru genişleme siyasetinbı ortaya 
tlldığt glindenbcri bu devletlerin 
lılr Arap politikası mevcuttur. Bii. 
Y8k harpten epey önre ~lıyan 
lla J181it.lbd& Fraasamn Afram "'e 
Smiye polltlJraın ite Arap })()liUkn. 
• arasnıdn sıkı irtibat olduğu gibi 
lngUterer • \frika, Akdeııiz, su. 
'V~ IDntıistan politikası De Arap 
lllJBSetl arasında su geçmez bir 
yNanhk '\ anlır 

lngtlt.c-re ols~n, Fransa olsun 
dola Akdeniz, Afrika, Hind yolu 
polltDmaı için faaliyete ba§ladıkhl. 
l'I zamaaı derhal karplamıda Os • 
mub lmparat;orhağtuıu bulurlardı. 

Beşiktaş Süleyman iyeyi il -O Fener 
Beyoğlunu 6-1 Beykoz i. sporu 2-0 yendi 

Kcrç yarımadasında. Alman sava§ 
tayyareleri, Toplu bir halde bulunan 
düşman zırhtı arabalanm yok etml§· 
lerdlr. Novraslak'e yapılan hava a· 
ktnlarmda Uman ve demlryolu tesis 
leri ile iki ticaret gemisine bombalar 

isabet etmi§tlr. 
Donetz çevresinde Romen ve Alman 

kıtalan, baz! kesimlerde §lddeW dil§. 
man taarruzlannı pilakUrtmll§lerdir. 

şiddetli 
muhare

beler 
oluyor 

Veygand diyor ki . 
Büyük bir Jevlet çökecek 

Fransa tekrar 
dirilecek 

Jl'nnsanm, Sariye, tngilterenin 
"1istln, lnık, Arap yarımadası u. 
aerindekl nufuz tesis etmek iste • 
diklerine §Üphe yoktu. 

İaglltere Bindistana giden kara 
J'Ollumı doğrudan doğruya elinde 
lıahmclaımak istiyordu. Nitekim 
Blyttk lla.rp 80Dl'UIDda İngUt.ere 
" Fl'U8a nıMatlumı elde etti 
~- F'ranM Sarlyeye yerleşti, ın: 
Dit.ere HJndJstana giden kara yol. 
lanm kontrolii altına aldı. 

Bltyilk Harpte biz İngllizlerle ve 
............. harp halindeydik. A
ıap ..... lelretlerlntn Osmanlı ca. 
llllMnadan ayrılması h'0811sunda en 
=.!ıaaliyet de bu lJd de\let ta. 

B1J8k ....ıediUyordo. 
n.p defte ll»p eomuı blıtalmn A
~ t.lerl tetekktu etti. Fakat 
...... lıirbirlerile anla.,rnalan 
U.. ./::::;., AJ"!I zamanda tngll. 
._ 1"a lı:in maksat da esa. 
"-vvet ~tleıtn blrl~rek bir 
1ngt11s ..._ ..._ __ &etlnneleri değil, 
makhk ....:;,,.~ natuzuna basa. 

Harp ---.aeleriyc11. 
Araplar ~)'asında bll'çok 
~ moztaıip cılcl 1 bulamadıkları 
SOUU1 d~ular. Ba ıstıratt 
mıyuı devletler lcla :::maun ol -
yeni SİyMI D1lfaslaı. tıeRJı. sahalarda 
ı:Jn bir basamak -..?. in etmek 1. 

ı ·-..es ı .. ·· 
talya, Almanya, J&pon .,,ordu. 

:va birer Arap politikası Ya, Ru"· 1 
~. 1989 harbi baeı!!lnıeie 
"'- her büyük devletin hl ığı za
polftfkası nrdı. Bu Arap .,:, ~rap 
mın Dıahlyetlni anlamak için ltika. 

la dil'8ıuneie hacet Yoktur ~&7.. 
aktun diln)'llllın yüzlerce ~er 
lstuyona &rapça konusuyor, a.r:o 
ca nutuklar. arapça şarkılar, rrıa'P
\'&I~. gazeller, adlar, sazlar din • 
1 ersiniz. • 

Son MllWllarda demokra8iler A. 
rap da' asım daha e888h surette el
lerine alq gibi görönllyof'lar 
Harbin ba.,mdanberi bir Arap bir: 
~jl ~D bugUnldi kadar yakın ali. 
k.'l ~ös~rilmemlsti. Sebep malum. 
dur. Ya.Jmışarkta mllttefKder keo. 
~ J)evamı i Del 8&7facJa 

ŞEREF STADINDAKİ MAÇLAR 
tlk maç Be§ikta§ • SUleymaniye a 

rasmdaydı. Betlkta§ ll-0 gibi bUyilk 
bir farkla galip geldiler. 

lklncı maç Fener ile Beyoğluspor 

arasındaydı. İlk devre benıbere bitti. 
İkinci devrede 00,, gol atan Fenerliler 
maçı 6-1 kazandılar. 

GALATASARAY. VEFA doğu cephesinin muhtelif kesimlerinde 
GUnUn 8011 karvıia,mıuu Galatasa· dll§man, bo§ yere taanıızıarma de· 

ray ile Vefa arasında oldu. Galataaa- vam etmloUr. ŞlddeUi mlldafaa sa· 
ray birinci devre 5-0 galip vaziyette va,ları esnasında dll§ma.na yeniden 
iken Vela beki Enver Cemile kast1 bir ı kanlı zayiat verdlrilmlştır. 
tekme attıfından hakem tarafından o Şimal burnu deniz çeTreslnde Al
yundan çıkarıldı. Vefalılar itiraz ede i man hava kuvvetleri, bir deniz ka. 

.... Devamı 2 ncJ sayfada -- Deva1DJ 2 ncl sayfada 

Fakir halka şeker veriliyor 
Bu iş için 5 milyon lira ayrlldı 
Mmtaıka Ticaret Müdürlüğü, Is. 

tanbul vilayeti f'IIU'inc her ay ve 
ril'CCC'k olaıı. ve ilk pa.rtiai gönde : 
rilmiş olan 150 ton pirinç, 150 ton 
fasulye, 100 ton bulgur, 600 tene
ke yağ ve 1600 teneke peynirin 
t~vzünc ai: listeyi F.enaf Ccmiyet
lerl mUmessillcriyle beraber ya • 

r lltaaballa;;;·-· .. 

1 
Pirinç, laulye, bulgur, 
yağ ve peynir verilmiye 

bQflanıyor 
ı ...... ._...__. ______ __ 

rın hazırlayacak ve liCJtder son bir kamları düşündilrmektedir. tstan
cefa Bölge İaşe ve Ticaret MUdUr. bulda 2000 kadar beldta1 va.rdır. 
lorindc kontrol edildikten aon.ra lt'aaulye ve pirinçten bakkal başı • 

Bölge iaşe MUclUrlüğünde acılacak na bir çuval dü.,.cıse bile yağın yar. 
trr. Her ba.kkal hlsscSnl bu liste. mıp.r teneke tevzii ica.p edecektir 
lcre göre bizzat Topmik Mahsulleri ki bu da bakkallarm ancak ken<li 
ve Ticaret Ofislerinden alacaktır. ev ihtiyaçları için aynlaoa.k ve hal 
Yalnız 1M nokta aıBJta.dar ma - ka intıkal etmiyecektir. Bu vazi • 

.~~~--'~~~~::...:::::::::..::.::::::::.:....:=-....:.==--

yet karşumıda tevziatın petrol ve 
kahvede tatbik olunan mutemet 
bakkallara verihneel şekli de dü. 
§ilnillmektcdir. 
BULGUR FlYATI TESBIT EDİLDi 

Ankaradan btıdlrlldiğlne göre, buL 
gunm perakende fiyatı 22,5 kuruıı o· 
ıarak teeblt edilml§ ve narktan sonra 
piyasaya bol miktarda bulgur çıkarıL 
mıotır. • 

FAKIR HALKA UCUZ ŞJ.::KER 
HUkQmet fakir halka ucuz ,eker 

vermek meaeleal Uzerinde ehemmiyet
le durmaktadır. Bu iş için sıhhiye ve. 
kA.letlne :S milyon llra tahsisat veril. 
mesl ııimdiden kararlaotırıımıgtır. . 

Mukaddes Uçurum 
Aşk ve Macera Romam 

Amerikaya 
go• • re St.G4dıolm, 29 (A.A.) - Gcneraı 

Veygand, l~te çikan Syosve.ne-

Almanlar Kalk,.•ya ve ka Dagbladet gazete~ bir mülfı· 
- kat vermiştir. 

Mu•ula aynı zamanda General Veygand şöyle diyor: 
hücum edecekler Afribdaki umumi delege ftmi. 

fesinden yabancı bi rdevlet k&rfı
St-Okholm, 29 (A.A.) - Havas· ~da Fra.neanm menfaatleıine 

O!i: bağlı bulunmaklığımın bil' neüoeei 
Havaların fenalığı doğu cephesinin ola.ral< gekildim • .Frama dirileoek

birçok keaimlerlnde şiddetli aavaıla· tir. :Fa.Jmt hUk. cepheeioin ve boız,. 
ra engel olmamaktadır. gu.nculuğun tedavisi uzun sllrecek· 

Ruslar :Murmansk Nilgealnı temiz tir. 
llyerek 1nglllz malzemesinin sevkedll· Hiı.rbhı 301\undan babaeden ge. 
diği bu Umanı tehlikeden kurtarma· neral: "Bllyük bir devlet çökecek· 
ğa çalışıyorlar. tir. Bunun ha.n.gi devlet olacağını 
____ ;;;,._ __ 0evam __ , _2_ncı __ .. _:yıa_d_•.....:_tah_min edebilirsWz" demiştir. 

1 1 Görünmiyen Adamın Peşinde •ı 
-8-

KORKU, iNSANI NASIL TIMAR· 
HANEYE KADAR GOTOREBiUR ~ 

Beni görebiliyor ınu=?un? - Evet 
- O halde her kesi görer lirsin 

Görünmeyen Adamın Jçyüzü 
Hayretten donakaldım Bcıı 

bu kada~ ürlcüten, yüreğimi ag 
Yazan: zıma getiren tehditlerin ban~ 

ait olmadıgıw nı, go"rdu'"mim -. l•kender F. Sertelli h-·· or-J 
ka1"3ısında anladım. Arka bahçe 

yordu .•• O kadar korkmuşum ki. 
"Göriinmiyen Adam'' dır mn· 
~ kuiaklanma ka.dar gelen 
waeitaat ~tim 

~ 1 nin biraz ilerisindeki pencerel-!ıı 
açtk bir evde oturan kan koCa 

Y••11ada boğaz boğaza gelmek ü~di" 
il !er. Adam: 

UD 801' DABIKAn ı - Seni gebertmelivjm! 
·- Cevap V<'l"Se:ıe -~r: 

Ankara ~lerl dün Dlmeıl'otta tan-re fabrlkalanmaı ger.mitlerdir. s Üt u n 1 ar 1 n da 'i - Söyle btr dA}~ \-ı4".ı>Jm ~c..:· 
Bu fabrlkalanmızda u-1 edilen Hk ~ yalunda ~tır. Be9mlmlade i -: c ~IW.nu so!O!.:aio. wncn;? 
• elin tan-re ılllNtllaaam ~ 1ı1r cnapu cfrUyonunuz... .__ ... ________ _. ı ~ wa~c.--i •N; ~ ~ 

Sel&: 
- Dur! 

'ed!. Duı-dum 
. <">':ur! • 

Dati. :.ıe~ ~t'!ftll ~· 

--etim. Sa:ı!'R Ya.._ y&"fllıt; tı!ldlDr. 
llfdim. Otırwf'!-• ~L, M(:\anal eh 

• u.n: ~1.d·. CJ'\!cucr..ır..aa ~· 
... .,..A" .. ' .. .,,. 
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Mahkeme Salonlarında EN SON DAKiKA O&rllamlyen Adam\ Blrmanyada ~ 
~ Bqtarafı ı ncl sayfı:lda _. Baetarafı 1 net yfadıı 

ter damlalarının dola§tığmı his giliz mevzilerine de bombaler a"..ı ~ Bastarafı 1 nc.1. sayfada Küçük 118.nlar Kuponu 
ettim.. . yorlar. 

1
, .... fillerine Arap birliğinden bir mU. 1'---"11!-- Talihsiz bir hırs z 

Kcndi kendime: . Saygon, ..,9 ( A.A.) - İngiliz dalan kalesi ,·Ucude getlnnck i U. ( .. u kupona ek}enerek ;önclerUecek 
- Galiba dedim, şu Görünmı· kaynaklarından sızan haberlere la ... 

' .:ıı~rk ~..:1 •• B" ad Tu ' u· ynr r. 13 nrama ve ııı verme Ulnlan En Son yen Adanu bulayım w; en ~u gore, ırman~ a ngu .Y'! m n· h milletin hür her neslin recııı ktlr E 
~u Bakırköyd~ Mazha_r ~smanın d:afa~ eden Çın kuvvetl~~mın va~ İ<ıtl~~nn:r sa.bip olması~ı isteriz. ~ıa:~~rı;~:.ı:~ o:yu~r: 
veya Fahrc~tın Kerımın karşr zıyetı buhranlı sayılabılı:· •. J\fa~ Bu bakımdan Araplann milli bir.. mhfm. kahoak tb'..ere ııarUt ft1lteelerl. 

Yükte halil pahada ağır qyaları yüklenmis.cıkarken ev 
sahibini görmüf, halaya girmiş ... Fakat erJ sahibi de 

buraya girmek isteyince ... 
~ında o~m. . . mafili, aynı h~bcrlerc oore §1. lik vücude ırettrmls ohnalannı U• 

Bu du.,Unce kafamda daha ko maiden gelen Çın takviye kıtaln • bi tarih arlaula.5hğı cttiğimb: nı bUdl.ımeleri ııwm.J Size ıbu ısütunlarda bir çok ga: ' ve koltuklarının altına. da bir 
~ylerin lbelinnesine sebep 01· r~ın ~ etrafın~,?- durumu :':nşur millet lıesnbnuı. bir tcnıkld frJlenme teklifleri: rLp hırsızlıklardan bahsettim. Fa hayli mantolar, ayakkabılar sı. 

iu. . . .. ?~tmiş olduğunu ogrenmekt. merhalesi sayanz. "' Yıış 42, boy 157, hafif csmm-, e'lf kat bu ıkadar kQIIÜk ve aptnlcn. 1 kl§brdiktan sonra nihayet gözü 
Bır detektif azametı ve guru ımkanmzdrr. Aynı zamanda Ja Ancak bugiinkü coğrafya, bugün. kadmı, bir çocuğu bulunan, dul bir bir şekilde yakayı ele veren l:ıır doymuş ve çıkıp gitmeğe karnı 

ru ile girdiğim kasabaqan. dönü· ponlann. general Stil"?i k~man_ kU iktı adi sartta.r, bugUnkU so : bayan, 40 veya 60 yo.şlannda tekaüt, hırsıza tben de tesadüf etmedim, venni§tir. 
ümü hatırladım: Beyaz bır oto· dasmdakı kuvetlcrle şıddetlı çar. yal bUnye ile Aroplamı bir milli evine sadık, allcslııl ceçindircbllecck siz de herhalde olmuş bir v:aka Fakat ..• Tam kapıdan çıkacağı 

mobil ... lçindclti demir parmak· pışrnalar yapmış ~~u~ olmadık birlik vUcude getirmeleri ne kolay, bir ooyla. evlenmek istemektedir. Ço. diye işitmediniz. Bakınız, hadise sırada, bir iki adım ileride. Na.zr 
lıklarm arasına beni koya~lar. lan da malum degıldır. , .. hnttft. ne de mUmkündür. C'.ığu da bulunabillr) (N. Uyııal) rem. yi .size sırasiyle anlatayım: fin kanSı Fatmayı görmüştür. 
Sonra sür'atle yola çıkacagız... Son saı1;tıer?e Toky~, Jap<>?•a Arap tarihinin lm.ralit.cri malum.. r.ıno müracaat. 243 Va.kanın Jmlıramanı, Ali Temi Ali Temirel bu vaziyet karşısın· 
rımarhanc arabasını gö~enler: "1?: ~l;l ışga! ett~ld~nı v~ clur. Arnbtstan coğmfyn.sı bir Amp "' Yaş 26, bOy 190, kUo ~. serbcSt zcl adında sabıkalı bir hırsızdır. da ne yapacağım §&Şırmış ve 

_ Bir deli, zavallı yenı çıldır· mudafılcnnı §clırın şunalı~dt;kı lstildaline lmkft.n bıra"1naruıştır. meslek sahibi 120 ııra. kazançlı blr Ali Temiul müteaddit defalar derhal kapıyı yine srkıştırarak 
nış galiba ..• Kimbilir nedendir?. drş. ı:nw:ta.~aa hatla;ma çekıldık· Bugün de bu iml<iinsız.lıklar orta. ~ ı~y. 20.26 yıışlarmda, iyi bir alledcn, hapishaneye girip çıktığı halde ters geri dönmilş, o ~kmlıkl&. 
... elki de sevdaya. tutulmuştur. lennı bıl~ektedı;. . . dadır. Jlu1cfn), Raşidin, Emc,i, evine sadık bir bayla. evlenmek ı.ste· bir türlü JSla.bınefs edemenuş halaya dalmıştır. Biraz sonra d.l 

Diye konuşacaklar. Sonra ak· İrrevadi cephesinde Kıangır. Abbasi orclulannın canlı safhnları ınektedlr. (Ahçıbaııı) remzine mllra • ve eski me5le9ine devam edCa-el" Fatma kapıyı açmış, i~ri gimıiff 
ıuna Fabrettin Kerimin ~rması şin~~ılinde bazı Bi~anyn kuv:·et· Araplarm Arabistan dı~ındll yaşa. caat • 2H miştir. tir. Zavallı kadın hiç bir şeydc:zı 
ı~timali olR;!l sualler geldı, Bana Jerıyle destekle~ J~~n. kı~ mıya ba..sladıkları ~..amana tr adüf Is arıyanJar . Nihayet geçenlerde yeni bir iş habersiz, çarşıdan aldıklarını bir 
bır adam gösterecek: .. .. .. ? ları.nm ~eY~ud1yeti ~ıldirı}mek e<ler. nuı;ün bu şa.rtlan iade etmi. • ıı: use dokuzdan aynlmış 4 ay dıı.k- için müsait ibir ev araştırıp dur· kenara koymuş ve sıkıştığından 

- Bunu, diyecek. gordun mu· ~ır. Kiangin ~vadı n~rı Uze ye imkan yoktur. Bilhassa ~ölün tllo kursun~ devam ederek iyi derece mağt\ başlamış ve iBakırköyüne halaya gimıek üzere hal{i lmpıısı 
- Gördüm. nnde ve Prome nın 55 kılometre uzun mCS3lelcrle birblrlnden ayır. ııe mezun oımuıı bir baynıı. resmt, hu. kadar uzanarak burada Nazif' a· na el atmıştır. 
- Yani görünüyor. Ya bunu? cenubunda-·-... dığı koskocrunnn bir nhada. mo - sus1, mUesacsc veya ticarethanede mtı.. dmda birisinin evini gözüne kes· Hayret... Kapı içeriden sık.ı 
- Onu da ıgördüın. Anda.man adalarına çıkarıl-aıı dem miuıa.slle bir millet birlibinln nasip bir tş nrmnnktndır. <D. Yurt) tirmiştir. sıkıya kilitlidir. Fatma evvela 
- Peki beni görüyor musun? j,uvetlcrini destekleyen Japon kurulması mümlrtln değfldlr. reDlZlne muracaat. Ali Temizel, birkaç gün kadar kocasının haiberi olmadan eve 
- Görüyorum. Fakat pek u· den1z t.eşkili dün Rangoon limn· ilim baknnmd!ın mUmkUn olını. ıeı Muhtelif orta okullarda öğretmen evi tarassut etmiş, nıhayct ev- geldiğini sanarak: . 

fak tefek. . m suları" girmiştır. Burası, ynn ey nr.c:ak politl!mnm zaman, lik yapını§ hususi birçok talebe yetııı. vclki giin, Nazifin Sabahleyin, - Nazif, Nazif! Sen mısın? 
- Zararı yok ••• Yanı var oi böylece Japon deniz ileri kuvvet· znman pa.rhy:ın ı ığmda göze çar. urmııı bir bny, ehven Ucreue almanca karJSI Faunanın da öğleden son· diye bağırmış. fakat _bir cev~p 

duğumu anlıyorsun? }erinin Hind Okyanusunda. denız pnn bir nlev olur. Buna moka.bil ve riyaziye dersi vermek istemekte • ra sokağa çıktlklannı kalbi hop· alanıamrşt.ır, Bwıun üzerine 1§1 
- O şüphesiz doktor... İş~ üs.sil halini almıştır. Arap tarihi dll ve edebiyat bnkı. dlr. ctyı öğreUr) remzine muracaat. !ayarak görmüş ve birnz soma fark.etmiş, gözleri büyüye.re~. 

burnunuz, işte kulağınız. işte a.g· Tekrar harekete geçildii göru· romdan küliür birliğini <laha can- ııc Hususi surette birçok talebe ye. da kapıya yanaşmıştır. HırSJz, saçları diken diken olarak kendr 
e:mn... len Çin şimalinde, Tok-yo'nun bil· lı bir urcttc bhakkuk ettirebilir. tıştirml§ b1r bay, ııse ve orta okul tıı.. kaıpey:ı lbir iki tartakladıktan son· sini sokak kapısmdaiı dışarı at· 

- Halı şöyle... dirdığine göre, Şantung yarım a· Dn da kardc:; Arap milleti itin ta. !ebelerine, cebir, hendese, fizik, mu · ra açanuyacağını anla.yınca, bu mı~ ve: 
Sonra bir ayna getirecekler: dasının doğu k~mındaki 22 bin rlhiıı balı~ettiği b!iyUk bir nndet. scııes:ıt dersleri vermek istemektedir. gibi vaziyetler için hazırlıklı gez - Hırsız var, katil var, ko~, 
- iBak bakalım şuna! Çın askerinin çenberlenmesı ıs! tir. evlere de gider. cc.H.F.T) remzine mu diğinden celbinden bir demir pa~ yakalayın, yetisin! diye alab1ld1· 
- Baktım. ve Uen«mging'in alınması ta· SADRİ ERTEM racaat. ça~ çmarmış ve kilidi kısa bır ğinc bağırmağa başlanu.cıtJr .. 
- Ne gördün? ınamlaımıı~ır. Diğer tara!tan ,., Eski harfleri okuyup yazan, dak.. zamnnda. kırarak sessizce içen Sırtındaki lbirkaç kat elbrse, 
- Kendimi. . .. .. ba.5ka Japon ibirlikleri Singşan'a Bag nkA .maçlar Ulo bilen, muamellt iş~rlno vtktf bir süzül.mü§, kapıyı yine ka.patıııı~r üç tane pardcsll ve -paltonun tesi· 
- Demek her yı goruyor .taaruz et.-nişlcrdir. Burası Çing· I& az da tranm:ca. bilen bir bay, resmi trr. rlyle kUçücUk ~aıa ~ında ter-

sun. Hnttft. kendini bile. tuvna 100 kilometre mesafede· Bastaratr 1 od sayflldn veya. hususi bir mneasesode i~ aramak. Ali Temizel, mESleğ!r.de bunc.ı Ieyip duran Alı Temızel, vazıyc· 
- Evet C.ir t tadır. (ll'.E. X) remzine muracaat. VTldanberi ıktisap ettiği me!ıa· tin fecaatini kavramış, fakat .k:ı· 
_ O lhaİde görünmiyen bir §el" Çungking, 29 •(A.A.J _ Dün n~ro· re.k devrenin bl mesinc bir clnklka kala J • • • d _ aklı t . 

v sahadan çekildiler. Vefalılar hUkmen Aldırınız: retle lkısa. bir zaman :çın e, cır· pıyı açıp ftrla.magı na ge ırc 
\'Oktur Senin: "1lle lbulo.cagnn dilen resmi tebliğ: ("'"•M~lı) (D-lz ıs> JM. 42) (Ümit 6) dc:ldlcrin paralarını nereye. sak~a miyerek her e,,t>'UI<'.'> razı bir_ halde_ ·diVV"> t• .......... -'3uğun "~iyc."n Japonlar Tungu'ya lkl istikametten ronğlOp sayıldılar. '"~ ~.. "' -.r-J~ b 

J- U"'-UIU _,.,,..ı; FENER STADINDA (Cidd1) (Uygun) (Y.Ş.) (M.K.A.) dılfla:r-ını derhal keşfetrmş ve mucize zuhurunu lbeklemege ~ 
Adam" da ya mev~t d~uwr. hllcum ve §ehrin §lınallndckl hava (H,K, 213) (Eclar) (H.T. 8) (Anla§t\- 400 küsur lira~. cebine indirmir lamıştır. • 
Yahut rörünür cinsındendir. meydanını çarşanba günU gUn doğar. Fenerbahçe stadında yapılan Bey- lım) (N.U,N,) (El) (AyJcı) (C.M.> Ur. Ancak katilı ka.n tuttuğu gı: Tabii bu muclıJ? zuhur etıneml 

Fakat ben ısrar cdeccğlm: ken tşgcıl etmek nlyeUndeydller. Tnn· Koz • !stanbuıspor maçmı Beykozlu· (A.L.) (M,Z,E,) Nadide 70) I bi, .hU'SlZI d;a hırs tutarını.'··: ~li ve Ali Temizel, biraz sonra ka· 
- Ha.yır •.. Hayır ... Y~... gu'nun içinde çevrilen kıta taarruza lar attıklan iki golle 2-0 r;allp b!Ur· (26 Sezen) (M,Z,E,) (Ayyıldız 6) Temizel de, elinin .bu temız ışıne dının feryadına koşuşanlar tara: 

Muhakkak ibir gönmmıyen ~erek bir Japon mUfrezeslnl yoket· ınlşlerdir. (Emekli) (S.S.) (Pembe zarf) (CJd) (!).kana.at etmemış ve koynun· fından ~al~da kıskıvrak yakayı 
alam var .•• Nasıl olur doktor. mişlir. Çinliler gelen takviye kuvvet· Taksim Gençlerblrliği ile Kasımpa.şa. (Ad, (İ, t~ka.n) (B,t, Kaya) (lnanç) dakı tor:ba.Bını çıkararak evdek~ ele vcnnışt~r. . •. . • 
O bağrrryor, lkaprları çalryor, lertyle karoı hücumlarında devam et. a.ra.smdaki .maçı da Knsımpaplılar (Emekli) (S.S) (Pembe zarf) (Msrih) kryme~ ~~a:ı ~a b~ya dol ~i Temızc.l,. dün muddeıumu_ 
inlanlarm sırtlarına. biniyor, fa· ml§lerdlr. 7-1 kııznnmt§lardır. ($ezer) (H.R.K.) (S.H.G.) (GörgUIU) d'Ul'ltl'aga gı.nşnıştır. Böylece tor milığc getlr1lmışti. Kısacık bo~ 
kat görUnmüyor, görünmüyor, basını şişirip üııerinc Ce bit~ç ıu kUçük mavi gözlü b:r adam o· 
~örlinmüyor... . Alman tebllll Şark cephesinde d 1 kat clbiae, bir iki palto giydikten la~ hırsız, suc;unu nasıl tevil edt.• 

Fellrettin Ker1m şöyle bir ba" ''V,, or u arı celFlni asırtnı§tı, miltemadiyen: 
'-acak, sonra kendl kendine SÜY" _.- Baotruatı ı ncJ saylııda O.- Bn:ı~rafı ı ncı snytncın B [ / o r--:k "'aıkı..+on. kapryı :ıçi 

filesine dahil VO Önemli Jcuvvctlcr to.· J..enlngrad'm dogıJsunda general h k t u gar arın yv :;?~ 1 t 
•ııccck: are e e bularak airdim. Ha1aya g t .t..'"n. _ Zavalı ... Adamakıllı oynat· rafından korun~ dört Uca.ret Gemls! Fodikunlski fChrl lrnrtarn:ıak lçln ye· Ben h~z değilim! diye aövl<. 

b;MIT'(' ne bir dU~an muhrtblnl haaarn uğ· nl teşebbUs yapmI§tır ve 12 kilometre 1 Rusya aleyh·ınde 
mJŞ .. , Ç<;Ykta genç ~-·cak ·· k Um ,.ece kadar llerleml .. tlr. hazır anyor nip durayor, fakat: Ve gardiyanları çağıra §OY" ratmı§Iardır. M.urma.ruı anı 0 

" - Ya üzerinde bulunnıı par~· 
di _...,..1. ve gUndUz bombalanm'l§tır. Şimal· batı kesiminde mUcadelenJn • t ~ı d" k · ., S • 

le Yt:\.-.:A: -w·ru 1 l bi merkezi hAI! Strayarusa'dadır. Rus· Londro, %9 (A.A.) - (V) orduları l neşrıya 1 tarla ~,...,.ara ne ıyece sın. U _ Sa.J>l}dar koğuşuna go n Kalı§ kıyılarında av tayyare er' r aline karcı ise, ne diyeceğini bile 
1 dlŞnan hava tcıkUine mensup yedi tar şehrin bruıllytsıerine girdlklcrtn1 lideri albay Brttton ıu mcsnjı neşret. btitU s- rd 

şunu... _,..,::ı bUdlrm~lerııe de buradaki snvHlarm m"'Ur: Lıondrn, %9 (A.A.) - Sofya. radyo. n §aşırıyo u. 
~-...._,_ te'krar etrafı ..., ... uı. av tayyare.si dll§UnnU~lcrdlr. ....,.. "ti 1 _ Onları da ka:pı dibinde but· 
".,,..c;.ıllllluc; ı gell"'ml hakkmdıı henUz ta!alllt yok· t Yeni taarruz harcka.tı için yeni yol. su Ruııya nleyhlnde durmad:ın neşr • 

attnn. Ve her şeyi, her tarafı ty. Saint Nazoro babıuncla. Alman ııa· li' dum, diyordu. Benden ev\•el ba"·. · f . .ıı-u. • 1 tlfad k tur. lar kesilınesl zamanı gelmı,tlr. önU - yattn bulunuyor. :MUtesanlt Bulgcı • 
ce tcıtkik ctıWn. Hiç bir ev~. va§ tııyyarelert, kıaıı. r ıın uçara k ., rı--- •-ımıı mihver _ .. yo~•, Bul"a. , __ bır hırsız gelmiş, r~lmış. benı 

t · le bot Kallnln cepheırt son be§ gün lçlddo 1 mUzdckl ay içinde alzc pek ço unem- .,,...... "' cu.u ..... o r.c.ı. ~ 
dellk yoktu. •• Korkımı ~mıınuy gUndUz bir lnglli:ı: ao'r! hUcum una rJstan harbe m .. mcıw kabul ederse, go-rUnoc kapı dibine bırakıır.-.k 

w h d !:Ok §iddetll snvll§Iara sahne olmug· ıı yeni haberler verecek• dunımdo. o • b~ t>• 
g....+:gıw· :için, işittiğim er. ses, taarruz ebnlııler ve batırmıglar ır. ,_.. bU Uk bi mun•"'•m arazı· kn•ftM .. ca"""nı .,. __ '"'at karmıc olacak,. Nh•etım bun1aı I 

~"'... n ... ıı...n.._,\.~· tur. Rjev hlUA Almnnlardadır. ıacağmu umuyonım. Su.uen Y r ....... ...- b" ·~ - -. "" ., her .... n..4\}fü belli ~\.il.U .. J'""""u. İngiliz bomba tayyareleri, dUn geco (V) bı"ı"~'-ıre ~ine ko'-·ara.k nnr:nr· 
ti'...... • '-••,,_ Merkez ceph~lnde Rusların esas dikkatte dinlemenız1 rica ederim. bllcliriyo::. du J~· J 

lm.tıtA m~ çi:ıtö:n ~.....,--'"Ilı Alma.nyanın gimallndc bazı kıyı ~- d~· k anı Londı-, .... (/I...•') - "'-fynd"ft ha. sumlıı "ıkrp gıtmckti. 
bile... hfrlerine ve bu ııradn Bllbck şehrine hUcumlarına Ja§k ııchri lıc ..,.. olmakta ordulan içln harekete geçme r.am .... ., .·-.. ""' .... Fa.kat bu ıfadclcr Ali T<'mız.;ıl 

;;.,.,.,,,..,n,l vden ise de Ruslar burada kat'l hiç bir gelml§tlr. (V) ordulan azasının ken. bcr alındı~ma göre, Bulgar radyosu • · 
Sonra. g.n.yet Keıfalndasoı;...-...... birı. c_.,_.. taarn.ız ctm•·ıerdlr. Sivil halk arasın. kt b1 ....... k kurtar""'<>dJ Ye sori!u hak•mli' 

D\lllu "" muvaffakıyet elde edememlglerdir. dllerlne verilecek emirleri yapma a nun blltun neşriyatını r Be3 ..,.,._ra ,...,..... o 
dJşa.n çdctlhl... da ölenler vardır. Gece ll'lf tnyyarelerl. bil gı-·ne seVkolunarak t{)vkıf"<'dildı. ,_.-ı~-ı· A Harkofda. da §lddeW 8a~lar olmak· tnzıbat vo sabırla hareket etmeleri ha. Buı~arıarm Almanlara satıldıj!mı • 
~ lkrRllıdt. uvn•._ ..... Y"IJ. • hava karşıkoyma ve deniz baUıryaıa· dlrmekt~ .. ·r. l!Dl·ll'E .ll!l111Af1f RT 
dam !dm olıll'tfillr! .. sa~ıır:oo- n mUtaarnzlardan onikl bOmbo. tay· ta.dır. Almanlar bu cephede 15iddeUl yntl bir lşUr. ~"" , • 

~r, karr,ı[ hUcumlnr yapml§.lardır. 
ga~ beyeıCıMl v~ • ·• ya-....... nı dn..nrmu~1enıır. 

••• 
Scvgli olaıyumm ! Size cıim<U. 

ye kadar sa;me duydu1dıımmı 
ve şıa]ıj.t olduğum vamlıı.n: anlat. 
tlm, Ve c:mıeeD, y&.t!&Cbğmm: derir
de f'G(ıröomıiyen A<bm" veya 
"HortWı:,, gibi tcYlero jrsmlmı. 
yncetI için, deha ilk yemnda bu 
~larm ~ şeyler, eğlence~ 
!jeyier addedilmesi lizml geldiğini 
yw.ım1ı11tmı. Ş\lphetıiz biç kimee tıa .. 
na: 

- Be birader günlerdir yazı • 
yorsun. •• Şu "GörUnmiyen Adam,, ı 
hfil3. ynikalrya.mndm mı? 

Diye bir 8UBl eoromt'..z ••• Çünkü 
olımıyn.n bir şeyi ben nasıl yaknlı. 
ya.bilirim. Zaten bunu ilk yazmıd<ı 
da açAça yazmıştım. BUtiln eme. 
li:m sizi sıklCt lıa.rp ha.bcrlerinden 
bir an olsun uzat'Jaştmnak '\"e Si
livri halkmI hcyecaııJ,aııdimn hfı.. 
diserıin iç yUzünil n.ydınlatmalttı. 

Birinci vazifemi ellinden geldi. 
ği kndar yap:rnağn çalıştım. 

!kinci vazifeme gelince; sevgili 
okuyucular, "Göriln.miyen Adam,, 
m iç yüzünü a~latmış bulunma. 
ma rağmen, önllıne çıkan . .... laı
nunt bazı mn.hzurlar be'l'lim neti. 
ccyi anladığan gibi yuma.n:ıa bir 
mini teşkil ediyor. 

Merak mı ettiniz? Haıklısin.121, 
• Fakat ne yapaynn ki :işe gir:iştiğhn 
zıımruı hiç te böyle bir netice ile 
k&rşı}aş:ı.cağmu tahmin etmemiş. 
:mı. Ho.ttıi ne yalan eöyijyeyim 
bu yazıı:nm mu, b.:n Silivrideyken, 
ueşred".LJm<.>mjş bulunsaydı, yazıya 

başbniam:ı.yı da.ha doğru bulacak 
ve netretmiycce1ttim. Fnkat, 6U 
mub.ai1dınk ki ortodn hortlak diye 
hiçbtr ı;ey yoktur. Bu HorUaktn, 
tJpkı bir.:m gibi yeyip içen. konu_ 
~n, intikam a.lmasmı seven hort. 
laklard&ndır, 

KADRIKAYABAL 

'"'"" ~.. ., Staılno §Chrinln varoşlarına Rus 
zırhlı kuV\'Ctlerlnln girdiği hakkında Al manya ki haber Sovyet resmi kaynııklıı.rından 
teyit edilmeml§Ur. Stallno Tn.gnnrog· 

Mıttellklerlnden lcı birlikte bazı yabancı askeri mllp· 
bitter tarafmdan Kafkasya.ya yapıla· 

80 tlm8D 81k8r cak önUmUzdeki hılrckAt için hareket 
UasU olarak telAkkl edilmektedir ve 

(St8m ' §imdi yapılan a.fddeW savqıann ııcbe· 
V bi de budur. 

Va.,Dıgt.on, 9 (A.A.) - nşlııg. Kerç yarım adnamda Sovyct hU· 
tona gelen son lıa.berlere göre, cumları Almanlar tarafmdan durdu· 
Alman taaıTuza girişxncden ön. 
ce müi:f.ıklerden ynrdmılanm 80 rulmakt&dır. Slvaatopol kesiminde l8e 

• t.i sUkO.net vardır. tUmeııe çıkannala.rıru istcmış ·r. 
Hitlerin Vlumc.k için hanı;i noktayı \'aşlngton, 29 (A.A.) - Kafkaııya 
tercih edeceği meselesinde ibtJm.al veya MwıulA veyahut belki de Alman· 
Jer ile.rl sürülebilirse de iyi malfl • yanın pek ziyade mUhtaç olduğu pet· 
mat nlsn bUtün m~bfillr Hitlerin rolleri ihtiva eden bu tkl çevre lsti· 
varmı y...c;...mu bu taruTuZa bağln .. kametinde aynı zamanda muazzam bir -t>· Alman taa.rru%U lmktı.nt Va.§lnglon 
_d...;ığ:..m_da __ m_U:_t_tehi __ t.ti __ rı_er_._____ ·resmı ma.hlWerinJ meşgul etmektedir. 

ÇiN 
Umum1 sef erbelik 

yapıyor 
çungking, 29 (A.A.) - Çin tcrn 

mecllııi umumt seferberlik emri ne§l"et 
mlgUr. &ı§kumandan Çankayşekln ıs. 
teğllo alman bu tedbır, Japonyaya 
kar§ı en büyük harp gayrcUnl sarfot. 
mek için lkU83dl ve insan lbtıyo.Uarı 
bakımından umumi seferberlik yap • 
mak maksadlle hUkt\mete hudutsuz 
safA.hlyetler vermektedir. HUkClmet bu 
suretle, blltün hnrp sll!hlarını, llAçlnn, 
~mlleri, tekmll taşıt vnaıtala.nnı, e· 

Ruzveıt•ın Rusyaya harp malume· 
61 tC8limııtmm luzlandınlmıw için on 
gUn evvel verdiği emirlerin cuma günU 
neşredilmesi de bunu gtistcnnektedlr. 

Ruzvelt'ln bu husustaki kat'l emri 
hUkl'.lmet mahfJllerinde tamamlyle t.M· 
vip edilmektedir. 

Ruslar önce, bir mUyarlık anla§Illa 
hUkUmlerine göre vaadedllcn bUtün 
maızemenln martta veya en geç nisan 
da teslim edilmlıı olacağı vaadini al· 
mı!'lıı.rdır. oSnra, teslimatın ha.ziran· 
dan evvel tamnmlannmıyncağı öğTe· 
nllmlştir. 

Beyaz saray mahfJllerl, Rusyaya 
yapılan sevklyatm terclhl hakkında 

Ruzvelt tnrafmdan ...-erilen cmlrlerden 
sonra Sovyet kul"·eUerlnln Alman 
t.narruzun mukavemet için gerelcen 
Amerikan maızcmeslno malik olacn.k· 

lektrik santrallnnnı, akar, yakıtları lannı umuyorlar. 
ve makineleri müsadere etmek veya MO!ikO\"n, 29 (A.A.) - 1ngilterenln 
el koymak salll.hlyotlne malik oıacak. Moskova bUyUk elçisi, cumartesi gU. 
tır. Bu tedbir eUmletılnden olarak hO- nU Slalln tarafından kabul edllml§tir. 
kClmet, fiyatları murakabe edecek işi 1 İki saatten fazla devam eden görü§ -
•e ııermayolerln kullo.nıl.ışmı kontrol me esnasında :Molotof da hazır bulun · 
altında bulundurabilecektir • muştur. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhai Keser 
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şınuı cevap vcnnedl. Kurnaz tllkJ 
muradına erml3tl. SıM.-Jde fllmdl tam 
m:ınnslle sarbootu .. Bquıı koyduğu 

yerden kolay kolay kaldımeata ben • 
zeınlyordu. 

Şinnıılnln p'3tnllği barbunyalar ta
bak Jçlndo dunıyonlu. Bu macenıpc • 
rest tllklnln kafuı lmdl genp kn~m 
ıuunus ve iffetini ldrletmek l•tlyen 
yrnl ph\nlarla rn~guldll. 

!UnlYAGER SAllİR.E BlR IŞIK 
GORtlNDU 

nfölyes"ndo llAçlıırlıı meşgullteı:ı, im • 
pıcı kendisine §U mel>tubu getirdi: 

••Aziz dostum Sahir beyi 
"Karınızı ve kardeşinizi neden a. 

ratmıyorııunuz? Onlar §U dakikada 
Beylerbeyi tcpea!ndeki Şahlnln k1lş· 
kUnde bir bodnımda ltap:ı.lı bulun. 
maktadırlar. Köşkte yab~cı hiç 
kimse yoktur. Onlan hemen kurta. 
rmız. Şunu dtt ll!ve edeyim ki, ben 
sizin dostunuz ve takdirktruuzım 

Bu lhbıınmı mrf bir lruıanl maksat. 
la yapıyorum. Haydutlar Şileye kaç. 
tılar. Slzln lçln hiçbir tehlike mev • 
cut değ11dlr.,, 

tmza: Eııkl dQIS'tunuz 
M.M, .. 

Sahir bu mektubu okuyunl'a gWdU: 

O gUn akaamıı kad:ır çalıŞtı •. 
Akpm pnydosundıin bir nat ııoııra 

lfiborntwırdıın çıkb •• ımuım:ı mektuba 

cebine koydu. 
Yolda giderken pollıı mUdllrUnUn bir 

ö:ıUnU hatırlndı: 
"- nn hMlBe ctrnfmda geçen en 

ufıık bir 11 ;:ıden tıe.nl hn.berdar etme.. 
ıılzl rlc.a edrrlm. 8ıılıtr bey!n 
mm~ ııger her Uttlmale karii lbtı· 

yntı elden bını.lanak 15tcmedl •. bir ttl. 
tUnoU dUkkAnıııdan telefonla polla 
rnUdUrihıU buldu, Mdlııe)1 anlata. 

Garip gey ! Poll.9 müdllril bu mek
tup meselealne çok ebcmmlyf!t ,·er • 
misti. 
"- Aman antlm, fjU adreıııl bana 

bir dnha tekrarlayınız. Zira @h n vo 
rosml memurlanmdıın bir çojtu Bey. 

- Artık, hUvtyetl mcçhQ.1 lmznlar. krbo)l sn11nrmda meçho.1 bir yere BI• 
ğuuın ,hnydutlıın takip ctmeıctrolr.,, 

Sııclde ne (Uobl!ltı.l) kulUbU rclsl la gelen melctuplarn Juymet verme • k 
1 

t 
1llk cak Sahir melı:tupmkl adresi tc nır o ru 

Şinasi Hnyrnıız ad:ıda eğlene dursun. meklG and içtim. Bana 1) yapn ttl 
1 

olan adnmın hllvl ... ·ctlnl saldama.smda duldan sonro yolu.na devam e . 
:ır.. J 

Kordf>şlndPn, kar~mdaıı ve hbınet. mana yoktur. ı Giderken kendi kendine dUş\lnUyor. 
~isinden henUz bir haber alamıyan 

1 
Mektubu bir tarafa attı .. lşlnı, do . du: 

kimyager Sabir bir gt>n dalreslndokt vam etti. (Devamı var 


