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iran Şahının 
beyanatı 

ıaruız • Bas . ıran 
maabedesı yakında' 
laızaıuacaktır l 

Şerefli 
bir günün 
yıldönümü: 

Birinci inönü 
zaferi ... 

Bu~ 1mldal mücadele tarıbl. 

mlzdc oerenı bir gtiı:ılhı ~ıklönümii. 
dilr: Blrlncl lnönl\ zaferi... Kurt.o. 
in~ !Ulia&delemizln tarihini ~bli3ı>n 

bu :z.afcr, t6UkJil Sll\'811jumzıla. k:ızo • 
PdAn :ta.ferlerin lririucbl om1u hı. 
Birinci tııönü maluuebetl fai ve mt\ 
echbez dü§lDBll kun'\!tlorhtc l>a!\il 
yııpılmış, ana yurduruumn harim i . 
metine kadar girmiş olan iı»ttlli. kU\. 
Tetlert Tttrk OrdU5WIUn 1.""&hn.'fli\•İ 

nnıkabll taarruzu ka~l'!llldıt perl~ı 
---o--- 1 bir halde ç.ekiJ.oülti. 

lranm ~usya ılC:. münasebet. tstlklAU ıçto saTIAOıı» kU\ u~tıcrın 

Kırıma 
Yeniden Sovyet 

askerleri çıkarıldı 
Ballar şimdiye 

lladar Karım 
sablllerlnla ilçte 

blrlal işgal etttıer 

Almanlar yeni bir müdafaa 
hattına çekildikten sonra 
Rus ileri har~ti durdu 
Ukrayna cepb'81 10 (A.A.) - Ofi: 
lkt gilndenberl krrrm cephesinde 

Karasu pazarı bölgesinde Alman • Ru 
men loıvvetlert llc Sovyet piyade lata. 
lan arasında §lddetll mubıırebf'ler oe. 
reyan etmektedir. 

Sudıı.kı tahliye eden Alman l."lJV'VeL 
lcrl takriben ıs kilometre daha cenup. 
da ba~m. bir mukavemet noktasma 
yerle.!llllleJerdir. Burada Aıı.ra.bl sırt. 

ıa.nnm te.,ldı cW:t ta.bu mOda!aa hat 
tmdan 1stifade ctmclttcdlrler. Bu sırt. 
lardan Kara.su pazarı ve Tualm giden 

Sovyetier 

üç şehri 
daha adı 
Kazaklar geceleri 

büyük faaliyet 
gösteriyor 

Bir ilk llilıanda 
Almanların öltl ve 
kaybı ı,2snoo 

olarak tesblt 
edllmlş! 

M06k0\"B, 10 (A.A.) - Gece ne~ 
dilen Sovyet tcbllı;rt: 

. 1 Türk mlllett, ~l yıl en·eJ ~ urdon 

len daha mükemmel 1.--uman&tıu tsnıet lnönU~e bu nmt. 
olmU§tur ı ın etme yı1dönümünde nüınıet \c 

j tftkraann Mldfrtrken ımu Şefin et. 

• araziye neza.ret etmek fml;:A.nma malik 
J.lbya~ 1ngllfz tayyurderilo blrllkto barckAtta bulunan Dlir Fnnanihtna alt bulunuyorlar. 

D sonkAnunda. kıtalanmız cephenin 
bazı ltcslmlerinde dll§Dlıınm mukavc. 
metini lararak ,. e onu ağır knyıplanı. 
uğratarak tlcrlcmeğo devam e~ v 
bazJ me&ron mahalleri 1şga1 ey~ 
tir. Bunlann aramıda. l{aluganın 'lfi 
kilometre garblııde klln Mo:rall!k Q 

Votahlne ve Serpeyslc §ehlrleri vardır. 
Almanlar ağır zayiata uğramı:ı.ktadn' 
lar. 

Londra. 10 (A.A.) - BrltalllJ\. · ı rafln4a •nn.lmM. lıfrnğtnt de tl';)it 
1nuı pbı Muhaı •• ıu · Rıza pehk. eder. 

bir bombanh man tayyaresi Görllnll§C g!irc Sovyeı; kumn.ndanlı. 

'd Evening Standard gnzetesinin 
auhabirine beyanatta hulunııra.k 
4emiıtir ki: 

lngiJiz • Rus • İran ınuahede:;j 
3'akında imza edilecektir. Bu mua. 
hede lngilt.ercye ve Rusya~'ll husu.. 
.ıd imtiyazlar ve bilhassa bütün 
lllÜnakaJAt JQllanoın kontrolü .: 
harp denm ettığl müddetçe Jngi. 
liı: • Rus kıtalannın ıranda bulun. 
ması müsaadeslnl verecektir. İran, 
1tus Te lngiliz ordulanrnn himaye
sini kabul etmektedir. 

Sah şunJan tasrih etmiştir: 
Başu demokrasiler harp dbfa. 

~!'.le bazı hakları tahdit etrtı~ 
ftUchwiyetiııde kalmııılarkau bul 
~Wkleri ihya etmek lnıtlnını 
bulm~tur. Bu e$rbestllklerin tatbL 
Id parllmenloda uzun mfü:akere
left Yol açmış ve munhedenio im. 
l:a$lnı geciktirmiştir. 

lranın Rusya ile münasebetleri 
daha mükemmel olmuştur. İngilte
re ile münasebetlere gelince hunh
rın iyt oldu~na şiiphe yoktur. tn. 
JCUicreden &On zamanlarda buğday 
,.. seir yiyecek maddeleri aldık. 

BtB TEKZtP 
J.andra, 10 (A.A.) - orı: 
'l'alını.ndan alman bir habere göre 

İJıgtlterenızı İran elçl& Str Rcador 
Bu.llard Uo Sovyet clçia! Sm!mof Mos 
lııo9ayı ziyaretleri esnasında lra.n ile 
tııgutıen vo 8ovyeUer birliği a.raaın. 

blr a.blrU~ tem.in edUdlğinl per • 
oıwbe g1lnktı bennatlariıe ~kzlp cL 
lll1§1erdlr. 

iki lise muduru 
becayiş edildi 

ı.tazıııuı im Uııeııi direktörü Sabrl 
O'nmç Cuınhurt)'et im lisesi dl.rektısr. 
ltı#Qne, Cuınbun,-et kız llaeS1 direkt6. 
r1l Cafer de İatanbul im: ll.sC8f. direk.. 
USrtnğ11ne naklen ta.ytn ~ml§lerdir. 
tkt Jaymew 1d&rect olaıı Sabri Unmç 
'" Catere yeni olnıllarmd& d& mUft.f. 
taldnt dllem. 

Mallaya -
Fasılasız 
Haııa hücumu 

Malezyada 
.ıapoaıar Z4 saatte 

75 llllometr.e 
uarurerü 

Kualal,ampura 
yaklqtllar 

Japon krtalan kütle halinde 
cenuba imneye çalıııyor 

• 'l'ot~ o, 10 (AA) - Malezya cep. 

General Sikorski 
Moskovadan 

Londraya 
döndü 

General Alman Polonya 
barbi esnasında 

owyetıer .n i .. ga 
ettikleri ara!.lden 

vazgeçti 
helılndm alman blr habere gllre .Tapon Hc.rn, 10 (A.A.) - Bir Londı ga. 
bfrllklcrl dllD sut 17 de Kualalam • ::etesinln muhabirine göre gçneral SJ. 
pura 16 kilometreden az bir meatede korekl tayyare ile Moakovadaıı Lc>n • 
bulunmaktaydll&r. Japonları 2• saat.. draya dönmUı tnr. Stallıı Alman • 
te 'i5 kDometre flerlecllkJeri söylen _ Polonya. muharebesi csna.6IDda Gov • 
mek~. Bqlta Japon bir1l.klert etmaı yetler tara!llldıın !.~al cdllcn ıı.razı • 
garblden Dertıyerek Ramzı: aldıktan den vnzgcçml tır. 
ıııcmra tııgWz mev-Alerine taarruza b8§ Londrada ıı:ısıl olan kanaate göre 
l&mI§lardır. lkl Japon !tolunun blrl• general SlkorskJ nerede olduğunu e5y. 
rek d<>:ntdn.n doğruya Kualalampura ıen.ınck ıstenllmlyen bs.ZI b!Slgclerin 
taarruz etmeleri beklenmektedir. ı· ta.vlzat olarak Polonya~-a vcrllectj;i • 
~ DeTamı 2 Dd •yflldıl ne d&f.r blr vaad almıştır. 

Zeacı Bokllr 

Joe Luiz 
Maks Bir'i nastl 
· yere serdi ? 

Bir direkt, çeneye bir krote 
Makıı hahlann üıtüne ydrtı 

:N'eyYork, 18 (AA) - lıta.Q Bir ıle 
J'oe Lulz arismc\a.kl maç· lladi.rıoa. 
Skarda bQyilk bir halk kUtıeetntn 6. 
ntınde yapıtmrşt.ır. 

.100 IAıiz yirmlnd defa alarak her 
afklette d~ bou pmplyonn 11nTa. 
DJJU mtıdafaa etmekteydi. 

De.n1zcllere yardnn cemiyet! menfa. 
atine tertip edilen bu maçta b&hriye 
nuın albay Noluı ile dfter bt.rÇOk :ne. •.;;.;;.;:.:.:..:..;;.::..._~~---_..._ •• -

ntt hazır bulunmU§l&rdrr. Bob!Srle: ringe çıkbklan za.men 
Ka.g tuııakika lld :tıokııöre hi~bir şiddetıe alkı§lannii§ı&rdır. 

~ !'.'azıaı :: OC1 aıa.yfada maddt menfaat t.emın et:memi§Ur· Gans çalar çalmaz Bir hıı.smmm ___ __,, ______ ;....._.:__;:.=.=:=:.:..==.=====~- üzerine a~ takat Luls1D sağ ye rol 

Altin gükseligor 
Türk parası ile oynayanlar 

adliyeye verilecekler 

lqo§elerı ~da durm~tur. 
Bundan sonra. göğüs göğtlse yapı:laD 

b1r Ç&rpl§lllnda Lut.z tıasmm.ı ly!cc ez. 
mi§tir· Bir kendln1 kurtanrlteıı arkıı 
arka)"n ~ma. ve çenesine 1ld 6ViD8 
yiyerek ba1mm llstUnc dll m~tllr. Do 

ı ı-uzuııcu saniyede aynğn kalbJlL.<'33 
da sol bir drekt ve onun arknsmdllD 
çenesme sac bir kro;;-c yiyerek ııalkın 
~aıan a.ra.amda lk!ncl de!& ola. 
rak yere serllml~ Ur. Aaltın fiyatlan yübcl.Dlektedir. BU. 

gUn bir Re§adiy4' aıtmmm fiyatı 29 
lira 10 kuruıtu. KülÇe aıtmm blr gra.. 
:ı:nı f3e .0S kUrtl§tan 411 kurup ~ 
lnl§tır. 

Dtter taraftan bayramdan en-el 
C'nıııiyet mlldllrlllğtl Ue uca.ret mfidiir
l~ blllanan. W>kJt•u ..,.. ,.... 

dilmeJttedi.r. Bu tahkikatta. altın t1 • 
yatlanm pyritabtt bir aurettc yü~ • 
eeltfklert zannedilen -.ratıann., i!a • 
delerine mtıracaat edllmektedlr. Suçlu. 
n sabit olanlar ı:n111S korunma kanunu 
ve 'l'Ork paraauıı koruma kanunlarm:ı 
~ adUJ'lliJlfl ~. 

Doku%UDCU santyed Maka Blr rln. 
glıı iplerine tutunarak ayağa kalkmış 
sa da. ııasmmm arka arkaya lndlrdlğj 
punçlarla bir kere daha yuvarlanmış 
\ c bu sefer aya~ kaıkamnml§tır. 

Maç iki dakika 56 saniye devam et. 

~ 

Rumel ordusu 
• 

Ageila 
istikametinde 

tazyik 
ediliyor 

Mihvercilerin yeniden 
muka. v.emete ha.zırlaııdıklan 

bildirilmektedir. 
Londrn, 10 (AA.) - ~: 

Libya.da lııglllzlcr Romeı1 ordusunu 
Agclla l!!Ul;a.ınettnde tazyik ediyorlar. 
General Romclln AgeUanm garblndo 
Ye oahil yolu boyunca, gene mukavc. 
met göstcrmcğc ~a datr e
marcter vn.rdrr. 

lnglliz zırhlı kuvvetleri Agcdabya 
da bulunan Jtuv\·ew mUı..:cr ardçı 

b."Uvvetlerlne l}iddeUo taa.rnız etmekte. 
dir. 

lngillz tayyareleri ~ çöl yo 
luyla mtıhlnuıuı.t nakletmekte olan 
motOrltı koııanns. vo Sirt4 k6rfez&ne 
ya~ait tstİyen lcvazmı gemlleı1ııe 
hUcum etmektedirler. OO§ma.n levazım 
gcml.Jerinden b!ç o~ blrltıi tutu;_ 
turulmu§tur. 

İngiliz \'O Fra.runz tayyareleri. Hal
fayadakl dilşnan mcvzilertni fiddetle 
bomb3.rdıman etmfa, aahllde h&rekU. 
ta. buJımrııı 1ngillz h::ı.rp gcmOl!rtne yar 
dundn. bulunm~lıırdrr. 

Almanlar 
Yeni bi~ tayyare 
motörü yapıyorlar 

Yeni tayyareler bu motörler. 
le techiz edilecek 

Beri.in, 10 (A.A.) - Gueteler yeni 
bir A.Ima.ıı tayyare mot.51'11 baklanda 
makaleler DC§retmekt.edlrler. Bu mo • 
tör Almanya.da, 8er1 hallnde ·imal edl. 
len motarıerm <'D yeıı.Ueridir. Mot&' 
ha"m ile llOğtımaktadır. Bu aene ta.&. 
llyett.e buluncak olan en moaenı tay. 
yare tiplcrt bu motörlerio tech1z cdll
~ktedir. Kudretine niabetle bu mOtlS 
ı1ln benzin sarnyau pek azd?r. Herhan 
g:l bir motörU harekete geUnnek tçtn 
§imdiye kadar yapılmam lAzımgelen 
btlttın manevralar ortlya konulan b1r 
hareket ltolu ne bertaraf cdllml§Ur. 
Birçok fabrikalar §imdi bu motllril i. 
maı ne me.'6Uld0rk:r. ŞimdJye kadar 
bu tipte çok mlktarda mot6rl.er yapıl. 
mt§t.n'. 

Dögolcüler 
Mareşal Petene ıadık 

askerlere eziyet 
ediyorlarmıt? 
~n-s-._,, t 

ğmm ilk bede.ft bllUln Kının 83hllleri
nl işgal ctıncldir. Ruslar şlmcllyc kn.. 
dar Sahllln ancak Qçte b1ı1nJ 1 gal et.. 
mlşlerdlr. SovyeUer Tcodosyanm §ima 

ll garbtsinde Salgyr nehrin1D aşağı 

mec.""Uml segcrek Ca.nkOy §Ün"Jıdifer 
blrle§me ııoktasma Ulkr1bcn 20 ltl.ıo. 

metre mcsatede bulunan Sarık kua
bum.a kadar gelml§lerdir. SovyeUe.r 
öpatorta.iwl cenubuna yeniden aaker 
~karrıuflardrr. öpatorlanm tıark:mda 
§fddettl muharebeler olmaktadır. Al. 
man takviye ı:.ıtaıa.rı: geldikten eoııra 
bıı kesimde muhıırcbclerde blr !Dtn'a.. 

s srmk4nuııda ıo Alman tayya.ree 
_... Devamı : nd ı;ayfada 

, 

Çin Tebliği 
7 lıpon ta,yareıl 

dlşitrtildtl 
r:ene hwıule gelmf., gibidir. Çunklng, 10 (A.A.) - Çin umumt 
Dem~ Jmdı:nlndc T1moçeııku ordu. ka.rargUunm tehllğl: 

mmun ~: Cıena:b.ı 'bllhaesı.ı Ha.rko! ke llunan eyaletinde 'Cereyan eden 
mmSnde taam:ız1arım §idde~~ hava mulıarcbesl D"'ticeeind Çin t&y. 
tır. Bu ltesbnde ~ 33.'5 ldlometre yateiert 7 Japon tayyaresin1 dtl§Dr -
FarkDida. bir mub.afebe olmaktadir. 1. mU§lcr ve 4 tayyareyi hasara ugrat 
ki ta.ra.1" muazzam gn.yrctıer ııarfet • 'DU§lardrr. 
:rnektedir. Hasara ~ iki Çin tayyares!D!lr 

GörUnll.50 göre Ru!!l ileri hanıketi, mtırettebıı.tı para§UUe yere bımell> 
durdurulmuştur. muvaffak oımU§lardir. -
Memur Maaşları 

Maliye Vekaletinde zam projesi 
üzerinde incelemeler devam ediyor 
Yetim ve dal maa,ıarı bakkında da 

bazı tedbirler dlşbülmektedlr 
AnkaradSJı bllditildiğlne göre, Ma.. 

liye vekllet.lnde evvelki gece, ~!: 

Tiılrtc kadar, memurlara. zam yapıl 
JD3.8I hakkındaki projoıln ikmali f,.ln 
çak§llmı§tır. 

Bu (~lar ~unda. nsıı ~ll 
memurların maa~ tutarları bır cetvel 
Halinde tcsb!t edllmL!ıtir. 

Vorllcn malümata göı-e, ~muruıra 
veıitecck olan bu fevkal!de nh\'8.1 znm 
m.mdan herlıang1 blr 'licrgi kesilml 
yocek vo projo bu ayın yirmlsillde ta. 
tn yapması muhtemel olan Meclis ruz 
namestııc almacak ve tntildrn cvveı 

:tıınunıqa.caktır. 
Maliye vel:tı.lctl dt.ğcır t.arnttan yetim 

""C dul tcknUt mas§\a.n Uzerin.. 
de de tetktklcr yapmıya ba,.cılamışt.ır. 
.Ahvali ııazı.ra.nm birtakım c~ \'G y1. 
yccek mıı.ddclcrtni anormal bir şekilde 
yilkselttiğinden dolayı devletten bu su 
reUe muııassa5at nlanlarm da nıau 

mllşkülatn dtı,;,--mcnıcsı için ba:ı ted 
birlere ba§vunılacağı s:ı.nıln:ıa.kta. 
Bu hususta pek tok muhtemel olarak 
eytam ve cram.U ve tekaüt maqlarm8. 
da. bir miktar zam yapılmnııı dll§1lnnt. 
mektcdir. 

Finler 
Ogland adı ıını 

geri aldılar 
Vı#, 10 ( A.A.) - Fin kovveUerı 

Sovyet kılnatının taıyıkına kahra. 
manca mukavemet ctmclctedırJer. 

Finliler Onc:gn gölü civannda n, 
rnıi tcrkelmek mecburiyelinde kal 
mışlardır. Duna mukabıl Oglam 
adası Fin kuvvetleri taraflildan 

tncUlzler tarafmda.u Ulııdbtaııda lrurulnn tcz.g6Jılardan blıtnı1ro 
llbtWlef'. a:ıeıat.~ 



t - EN SON DAKiKA - 10 80Nll'-NUN 1M1 CUMAaTm9 

!Bir, tAi rıobl ı 
Ay isim eri davası 

Birbg aydaaberl orıadıa lılr "Av, 
mesel 1 varı Kullaadığnwz •J lar 

tllrkçc değılmlf, bwılan detlftlrmek 
lkınımlf. HııttA bir fıkracı, dlltllıuıe 

m kan •P le ettlrecı k ka
claJ' U rt gld rek a.)lan oumaralandar. 
mak lbl garip bir taU•.)ede :»ile bu. 
landu. H ıları da pıı'rmaklarmı blrln. 
~rtn. lklnclıetrla ve birinci. lklacl 
l&Anun :ı~IJınna do ı vak bu .. , .. ııı 

mçsuzlan idam p na 'ekmek ı.. 
tlyorlar. 

BWm, bllhusa budört ay '111111 L 
.erinde ıınlayanındıj'11111& nokta 141: 

Teorin ve k4nun aylannıa WmJert. 
lılr çoktan tanllaadaa "llk.. Ye ....... 

mattan t>klt:nenık •'llktf'trtn.. "90llleş 
ıtn,.: 'ilkkADUA, "aonkA.aua.. fekllade 
möylenlyonıa •teşrln,. ve 1•11AD1111,. slbl 
Mlrkçemi:ı.o haldkntea ,.erlllfmlt ve a. 
llengl hl(' de fen:ı olmıyaa lalmlerln 
llonda ne kabahati var f Alll me.ele. 
tetrlnlevvel veya l<Anuam.aoı lalmlerl. 
ahı ttlrkçe,ye aakllnde, birkaç .Up~ 
ları.flndaa Dert .nrwea buaual arzu. 
tar. Buialar, ........ kellmllelld, ıazum. 

mz yere "90ll.. tck.llacle llaallunna çe. 
ftrmlfler, " bir IMir çeklrcletl Mk 
*'lclurmakSU çok uzak olan bu ay da 
.... böylece meydaaa ce&mlfllr. Şimdi 
• Reflk laecıalll "Uka7,. • eoaay" 6 
1111.meel bu.muada mecllae bir ~klllt.e 
lıaluadufuau oğrea.lyoruL Acaba, bil. 
... bu iddlacdar, 111 blrlllct " lklDd. 
"'trln veya kbua lmlerladea dalla 
tuU ve kulajunna dalla bot pim 
'-ika bir lalm bulwuımadığmı M va. 
"1ı IUrala mecbur olaf"\klar t 

EN 80.N DAK.IBA 

Aman 
te liüi 

BerU., ıo (A. A..> - Alınan 
orduları bakumandanl.iaun tebli-
li. 

Kıranda ve eart cepheeln!n ce. 
mıp ke*nlnch halif bir fanliyet 
kay edllmi~. Muharebe ve pike 
tayyareleri S vutopol ve reodoaia 
açıgmda .f bin tonluk bir Da.kliye 
ıemis n1 ba.tlnıufl&r, orta hacim• 
de iki ticaret vapurwau ve bir ha. 
fı! kruvazôril bombalarla baaara 
uğratmışlardır. Karadcııizin f&l"k 
ahili aç da bqka bir ticaret 
vapwımda l angm çdtanlmıttır. 

Cephenin orta k:•mmda w P. 
mal kl8ııwım bir k•iminde bqh. 
yan çcüı müdafaa muharebeleri 
Pddetlerini llV'>etmeden dewaa 
etmektedirler. 

Şimali Afrikada dilpıan Sonum 
bölgesinde topçu ateşini ve haft 
taarruztarmı teksl.l et.mittir. 

Ageda.bin bölgeeinde iki taraf 
&TILSlJlda .ketif faaliyeti olmqtur. 

Malta adasmm hava meydanlan 
tbeıine yapılan taamJZlara maı • 
-1'fakıyetle devam edllmlttlr. 

İn.gil z bombardrman tayyare!e.. 
dJılıı Frana ahlllne yaptıktan 

taarras t*bbtlalert emumda t 
tıa,yya.re dlllllrWmflftilr. 

italvan 
tebliöi 

ET M~SELESI 
Edenin 
Türkiye 
hakkında 
beyana'lı 

HAVACILIK BAHiSLERi 
- - ---- --- - - - - - -- ---- - - --------~ - -- - -- -

Karadan ve denizden kasaphk hayvan 
getirilmesi • ususunda tetkikler yapıiıyor 

F.at murakabe komisyonu blr l dm için çalı!ıılma.ktadır. Et L,lnln Bir !nglll• ıaıe•esl 

PASIFl'<TE 
Açık Şehirlerin Bombardımanı 

tı.rnftan et narhınm art.t nlmaaı düzene tokulmam ~Jl bu itin haJ.. t 1 dl "A k J h J b 
üzerinde mcıgul olurken dlğet" ta. ll muha.kkftk lktma etmektedir. • • r • r•r meri an ve apon şe ir erinin öyle 
raftan en mllhlm met!ele olank Hıılen koyuncu •e celeplerin 
lstanb ıla d nlz n ve karadan ka ba§~IC4 1iA4yetinf bu mesele ~· Loa4nı, lO (A.A.) - TOl"kfa7rpOılt p bı•r tehi •keden uzak b 1 d ki saplık ha) \·an gct"rilmeıl 14\ni tan• kil etmekte4lr. latanbul villycti &etl'3' Edenin beyanat& llaklaDcla fl)'W ıl u un u arı 

ticaret n mlln.akalc vekaletlerine le dl70r: Eden Aftla kamU'&mMla 

Bakkalları 
kanduan şebe· 

ke arnmyor 

:: -~=D ~ :aaan:.~)l: .::= muhakkaktır; ancak .. ,, 
denta JODan poetalarmda daha dU korkmul ICID bl4; Gir •blıp JOI • 
fuJa Y• tabslai.al Ye marpııdls tur. Toprak bOtıınıuıo bit lıll' _... 
... _.__ tehlikede delfldir. Bu .... ,. , ~ YAZAN: A. IAllBLI 
..-..-ı...- behemehal kaeapbk ...._ 
hayvan ftlOD]arı batlanm1111Jll iıl.. :'9'!:ı!:. = ~.... Pasifikte Japoa ı..kJDlf!I bet. l lede oldukları da ft-' sllrftlmd!a 
temqtir, Bu cihet temln edlldijt rel~rl Çarlann ı.wAm ip blNr IDlJr. la)aD barp, AworJkalıJar içiD .la.. dar, 
t&kdlnle et D&rbmm ytlbclmomal tıa le kil tml§Ur SR1 fllpbıller ( poa1a19 kaJ'll ileri karakol aaahi. Amerika ta:nandllll UI hu'-

mesi bile mllmklla rlh1liıQcktedir. mo rn po • bau üslerJn de &chdıl aJuoda bu. Vtll IWID&urau "Üslenw)'urdöl. Olua 
ÇUn.kU ba llW'CUe 1rJt dolayalle yor. Edenin kat, e'\&lert bGttıa tof- luudurulmau tckliwle devam edJp bııılık ıuıhver kuneUcı r kar1111nds 

•e hattA mevalme refmcn indiril 1 na de ' mı: dA bil~ tekrar 7afl- r )'elinde oluö bau a'1ıılann it.ıall, binı:ı hıışJanaıcında cJddl bir kuv 

lca.saplık hayvanlum randm&D dU• heıort ortaclaaD kaldu..oakbr. -1lmakledir. ıkıııııle ıouhlaçll. Fakııl; telılike.nla 
Fiat murakabe tetldlltJ, latan.. lfiltlMD, yem mDPIUltı meseleli, Ajana luıber!erlae ı6nı Plllpln• 1ıu1kçe lıu) udujil ıurulmuş, Yak. 

bul balr.kal1armda.o mllhlm blr ın• ve telefat fuJaııtı ortadan kalka. lo--ıtlll' Dırltyor lerde •• buna ci•ar olan adıal11rdı1 hıthaıı aeıu1m11 ve lnaillere ,,ı 
mmı 11.ldat.ıp dolandıran bir tebo. cakbr. Ak9I takdırde et itinin dU. • # Japonlar hikuu'1irler we 511ra'lle '1• rıllurlu&uua )'ardım vaa'1Jadea ııoa. 
keyt ı'ddeUe takip etmckted r. Bu J sene aa11lmam aau,t111 ıöri11mck. ~ Dllftuell 1 MI...,.... U.rlomclerioe dewam edıyorlar. rıı scıerbcr e4ilcu AmerJkan hn• 
açık göder içi en ld! elmten tect:•. t:alırlp edllmifUr. 1 tanaramtıs JIQıı> ... -•--·•· 

06 Pasifikte; adalar ibcrınde tekL ~uııy ıoıu ıataau ............ ra1mı • 
manda peynirl ile dolu bulwıan Diler tarattaa, &t murakabe t.ır. lill edeD denı• " bııva mubarcüe. ıu. Anc:ak rabrlka bun'"n yuıde ı-
tcnekclerin tlatOııe Yanmf8l' kalıp komisyonu tarafmdu canlı hay. Berents clenfzlnde ftfm•a• 1ılr Mil lal'ladeo ltatka Si7amdan Dirmıau· l.ui Brilanya unpa;-alorlu,luoa ver.a. 
~ı~ Uzere bir sıra peynir dbe na toptan •e ,,..UeDde •Ufla• U79 pmJlıl lıatınJJIUftaır. ,.,.a dolru da ..... banket IÜle urlı;eu, )'UZde ellW de AmuW.. 
rek myasaya çıkartm11lardır. Bir. naa yapılan sam bnr.nm ta.tbilu • • • çarpnıaktacltt. dwru uıa tak•ıy Slne ayrılıulfl 
çok be.kkallar bu peynirlorl teneke tehir ohmm111, bir clefa Ankara ve ......._ 10 (AA.) - 11.114 Bu anda Tok-n _ St-'J Du arad•; Amerlkadaa kalkarak 
ai 11 linıdıın kap '2ltıtlardır. Sonra t-•...ıı-L.ı et --ı .. ..u-•- ._ .. '-'Jd Rua teblllt- llo•y•Uerla ~ • 1

-- ..... .... 6. 1 L---·-- d d ~- ,._,,. • .._ 1A1UM Amerika prp IAIUl.OrJnfn lelıllke. nYrupay UVIUUlll' UDU lln ııonrJ 
bu tenekelerin iç y1lzl1 meydana mlln.... llrQlmllfttlr. Alınacak ~ cenubu prbtmlldl ,_. .....-. dea uaak oldulu suılmekledlr. Allıantıli ı~cak •• Quilae dönecek 
ç•km 11 ve alanlarda bir tem. bq- _..._ -- L.-t1 b•- ..._ __ v-..:- klyeUerladeD " tlç f9brta prl a1ID • hareket a•al• aıt b •- .ı 

....,,.....,. •- - u- _.... ....... Slmdive .kadar 1"okyodıa bir allrm • • ••r om.uııruımau 
laınııJtn'. B'l'90k bakkallarm şikl • lecü"•- dıtuıdaıl bah8etmektedlr. RuJarm P il tay ı rf d b ı 1.1 ...-. ı .... -ll -·ilın--iı ve aadcc .. wıL yare e e aıır anmJşlır -
yeti Uzerine ite r.a'tıta da elko7 - rt aldıklan Mojalü fllörl amot=elrtn -·.. ·- ..... ... il b k ıeı '-••• ı-··-• balkJD tedl.urll bulun una ueıan a er adı •erilmiıUr: 
mu, bulunmaktadır. lDO Jdlome&n eenulııu ~· _,.. ....,.. T 

Bu peynirleri alanlar lld clllr.. D " / "J Kojal.ak kemmlDdea yell1 bir laaw mua IDllballl hllkl'lmel tarıafındıın ayy .... ana ,.milerl ... ba taJ. 
tin .wtsterm-'"t-.alrlor. F-'--" bu Q go C U er a111una Al batırlatalmı1&1 .. Duua mukabil A- yare ıemilerınde &qınaa tayyar 

•" ça ~ ...._ ,oktur. Mojal.111 de 1ert • merltadı b6:rle bir lbt.ara bile Ul. sayılıırmın da u eok b1ribirlu 
citlkldnlal'dan peynirlerin 1&tddıfı Maretal Petene ıadık mantar Moak<lft otnnndald - mGa sam ..ıtrOJmcmlıtlr. musari o.UfU karpanula Amerika. 
inklr edilıncktedlr, nlbaklka bü. t.ahkPm mevlUlertDI • M.:r•t.mlt ._ •" J hi ı 
kaJJar da peynirleri dllkklnlardan askerlere eziyet lacaklardll'. Gerek Amerikanın "'e ıerekı• ıuu apon fC r ertıaı. Japon ta • 

- d d" 1 ? Jepon-nıa ban .Ulblan kartı yarelcrınin de AmcrikıaD toblrl rı-
degU dllkklnlarm önllnde uran L e ıyor armıt Kuybı.,et ra~ dlll poe fl1'e 1 • ni neden bombardıman etrnele te. 
ti p.huıtan aldıkla.rmı Ye onlann PUlıl. 11 (AA.) - POtl I'ariSlyen dl,Yordu: •Kıtaıaruma. _,, .... lo brtı:ra lııo:r 6lç6teeek YUi)'elle- tebbüı clmcdıkleri düşllnOJoblllrt.. 
ba dtıkklnlara meuup oldufuna lerıemelrtedlr. Almanıar, J:tmıuta dlrler. Japoa baft kuneUtrial tef. 
1and klar:m slSylemJl)lerdlr. Bu pey SWtMl bu&'OD fQgmalert. muttetı • t.ec:hlat .,. m•ı•m• blJ'akarU ut;. kil edea IOOO tanaretlk bir mn. Dund.ı, her weydea evvel aradaki 
wrlerln ıt&U b r yeTde ba tekilde kail dD Gol lutaıannm marep.1 Peta.. makt.adlr, DQfmU. n.ua --... eudan son harpten koeı bir milU- on binlerce mil meaarenıa brtyilk 
hazırlandı~ an'qtlmaktadar. Bu • •cbll b1u ....._. ullellerlne d6nmemul iCID am&tlıl& sQl'IUer .u det n't'el Almaa:rada naQbayu .. loslrleri •ardır. Amerikanın ileri 
mebaretin blr tebekmln elinden J&Ptıklan ~Wmemlf derecede fena ıetmektedlr.. dilen modera ıilthlardın teJeklcl karakolları mahlyeUode •e her aa. 
cılttıı!ı anlaşılmakta •e tebe-ke et- muameleden lıaluıetme1ttecllr. Bu u • Kınmd&kt Ra 0911 •rwbtl. ...._ etllll tahmlD edllmek~edir • .lapon man için J•pon) ya tehdit edebi. 
radı aranmakta ır. Bu tenekelerin brler .onu,rın UNO ela Gabonu uıl kop berzaııne .Almanlaruı rkıat batta. .. narecllillnln ıerek pike Ye ıre. lecek olan bazı uslcrın, bllhaıı 
e.ncalr 2 ~ lira edecefi teeblt edlt.. kuvveUere karp mUdalaa etmJ lerdlr. nı keamege matuftur. 11YU&opol Dil- ret mn menslall alır borabıırdı- Fılıpınlcrıa elden çıknıuı, Amerı-

. tir aU.ıa aoo utr unrla perl§an bir maa ta:narelcrlnln cııvenlllr koli. kan denizci •• havacıı.ını mllf w 
mıt • ....l"',rette tel Ors11Jerla arkuında ya • mlnde Rualar bir noktada •kir. 'lliloa nzlyele düşftrmnııur. Conkü; do. 

1ua bir &11D~lD altmda tııtuıduklan. metre Uerleınlfler " rtwa7d1 s0re nanma n havacılar ikmal meoba. 

Malta ya 
fasılasız hava 
hücumları 

Be llaltada ııo 
aaa ıapdda 

Malta 11 (AA.) - M.-mea 19. 

ml t.blllde fltylo deallmektedJr: 
Blr dtlflDaD b&wa tetkU1 peqemlıe 

akpmı Malta,. yaklıpn .. da baya 
bataıy&laruwı pddetU atqt kartmn 
da derbal 11Mlr'aım.,,... Bir Ut .._ 
1ıa •blmlftır. 

8clll bet batta ll;lnde Malta IOO tim 
taala baY& bDcumuaa ....,.. ~ 
tır. Bualardall IO 1 ıtlDdGa ... ııo tim 
fulul l*'I 78Pdm1tl11'. TabllS 0C P. 
c. tebltke lfareU 'Nrllmemlftlr. a. 
peeıer peea laafta ~. 

Taamlslardaa budan batall .... 
budan doku aut ..... •&aa!ftlr· 

11 Ukk&Dunclu ıu..,_ ..- .. 
batta içinde 17 dtlpDaD ta,,.,... ~ 
ba1lkak olaralr, 1J • mubtemel blaralr 

m )'Ulll&ktadal'. Bunlar J)'t cıda al • bul stratejik noktalar elde.-...... B• ... llD S0Dr8 larıu. lamlr iall )'OD ... Qalerinı 
_..,. • 2 s .._.. ·-llAA ......._ dll'. şarki K1nma Odmall .... Ru -.. kuracak 't'Ulptt b)'belmiı erdir. 
de metsut ohmınamattadır. Bunlardan ..._.u.t Opa~ cMIN a.& 1ıL Tayyare ana pmllerlJfle de ..u .... 
bfr 1mmı IJlmllftUr. Oat taratı 1ae ya. rekete ba§tadığı cUıetıe, Kırımda bu • us an 1 n cckJcrı tıınarelcr matlup ışı Ja" 
ftf Jant &me,_ malık1Undur. Bunla- hanaıı 100 b1ll kJiWk m1.1ı.- .._ mıyacaklardır. Tayyare temileda.. 

rm allalerlle muba•n etmelerine mo.. t.ehl1ltededtl'· A • 1 den kalkacak bombar unu tan-:ı. 
..... edilmemektedir. lııcUteN i8e Rualar, ODep itlllllde .,_ meftl. vrupayı ışg a releri ea fatla orta CIPla ol caık 
1ııan1ana ...a:reUnS ~Urluk IGln leriDe ka1'fl fiddetll ~lld de.. lar n tananı .. nılıinın tatıma 
lılçlıll'..,. yapmamaktadır. .,... eWnDek~ edacsg"'·ı habar·ı kabUiyeline nuaran bllyilk ıaYre& 

Bu ,....ta •tloe o&arall "'71e 7U- Rmlar IAIWıpadm 111 1dlometR •e blmmeCer aarCiyle ~nnl b9'. 
maktadır: c:eaubu prblmade bulunu llovopada f·lu& '9narellk bir ll'UP ıaarTuH 

l'raua bllkbıeU dofrudan dofra • 41o:nt Volkof ffdi-SndflıD.....,.. *'I tekz•ı rı ed•ıı•ıyor aprıabileceklerdlr. 
J& 000&.Uera. temu etmemekte l8e ru urklJOl'lar. r Diyle bir taarnp be, haYap 
de tnglJtzıer tıserlade tazyik yapacal( I..onclna, 10 (A.. A..) - .._inı kartı mildıar.... tokemmlll ritlril. 
..m:rettedlr. l'Uhaktka Cote d'asuzck Standard pzeteainln blldlNilln• A.akan. 1 (A.A.) - Stefud.., mı, •e bilbaua kune&U _. tayya. 
Dllaal olarak alm&bOeoü Mıılls bir göre Rua cepheelndeld Almaa a• jauı Popolo d'ltaliaduı naklen A- releri himayealn'1e bulu aa bar 
- !DcWsl• ftl'dır. )ia.tı hakkında yapılan - bir ı.. m.erikan"ll elld So ,. elç'..ai Earle- ,ehir nıerJn'1e bie bir teair yapan-

Meksika da 
pahahhk 

Kadmlar pazarda sıda 
maddelerini tahrip el\.iler 

tatlsUk ı tıWnm&da 11'1 •e U. o.in bir demec.ni neeretmll ve bun- dan pü .. knrınımele mabk6mdur. 
yıplarm miktan 1.2&50.000 kili ola. da fimcllkl halele memleketine dön· Daha rııalaaiyle de ~ine ayan ... 
rak göstormekteydl. mek isen ı.tanbakla balunan E- mJdı:n u:dmlmıt ol eaklardır kı 

Bu rabmlar dotN,_ ._,. arle1n Ren nehrine kadar bOtllD b\I ııakdirde ele daha ra&Ja bomb 
lleferinln en At»ate l&JU bir 1111. Anupanm Sovyet Rusya tarafm- dımıan lA)')'at &H yer •ermek 
•unı meydana tz1ma11 ._.tir, dan işpl edlleeell. Balsar:at.anm lqeceklir. 
ÇU.ııldl en 80luk aylar ,..a tMl. dünya baritumdan slllnecetf ve bu Aynı hııJ Amerikan 1 h 1Jeria1 .,.. 
DUJl, 90Dk&nun Ye fUbal 8ıJlan ~ mQı.Jeum yaJDJI kendi fikri ele- fCWrlerini bomLalamek iatiyecn 
çindeki ayiat bu nJremlua ..wı ğil Amerllra cUmburr~llUlbıla ele Japon bıahriycsi •• tan recd do 

değildir. AlmaıDyum )&,.,..,_ mlltaleuı oldula .lcldiaamda bulun- ıein de nrdır. S-IMı ba ım top. 
. tcllfi edecek pnte fmlr&n••n ~ clufanu JUIDl.'JÜI'. ro .!:ırana Jcadaır •hlıacak bir ... 

a&,.• ~ 10 <A.A.> -KAik. dır. Çt\Dkll Alman Midlltr:.1 tali. ıı:ute clla Ulua psctellnl sh- nun lılma"91ndeki tayyare,....,. 
ıaOradu lıUdJrQdJllae Son Kadmlar • rlp edtırrwniıtlr, Ve hatls mau. derditf bir mektupla bu lddi lan lerınin .._... riloSGnan taarruıunıt 
elan mllrekllep '* l"UP baJ&t paha. sam takvtye naıta1an .........._ kati mıette JalaM cıblmllllr~ ın ım la'masındaa başkıl, çok ı.a.. 
1dJlml proteato etmek makAdJJe Ur. Almallya ilkbaharda 7elll .._ ha tebllkell olaraJı ta mukA!nl tw a 
Jleblkanm llMl'll• ,.armda birçok rckA.ta pçmek 19U)ıora kJ11D .,... baskınlarına her ıamaa içl11 maruı 

Bam. 10 (A.A.) - 1taıyaıa orduları tabrtp edllmJf .... .,... ...... 
amuml karars&haua 117 'DWD&ralı _uıra __ tı_•_m_ıı_m_. _______ _ 

•bUii. 
Sollum • Baltaya cephelılnde dGf. 

mamo kan, bava w deDia kunetıen 
mevzllerımıae yapt.ıklan bomba.rduu.., 
111 tekait etmlt&vdt". 

Agedabia nm cenubu prlUbıde ır... 
-' faallyeU oım111tur. 

İtalyaıı haYa tqldllert ftpanm 
Jaava meydaıılanna taarrus edenk bir 
gok tyy&ntlert yerde t&brtp et.IDJfl• 
ft)'a baara ufr&lmlflardır. Refakat 
av tayyareleri adet.Ç9 QaUlıa dU,man 
tqklllerlyle yaplıklan fiddeW muha. 
rebeler neticeaiDde dlSrt '"Curtfu" 
dllfUrme,. ... b!rkal tananJi .. 
baAra utra&m9'& auanaü olmuf. 

MaleıJalla 
~.......-1 ... ..,0• 

'l'o1r;ro. 11 (AA.) - Maıeıılyade '* 
Japon u.tlDdea lılldb11dlttm "'9 1la. 
ra orduau n. ltblrlltt ,apea .ı.,_ 

ta;narelert t -.lcbada Ku1a'a• • 
par clYarmda dalmdl bir Mide ...... 
llAlt dDfmU JnnwGertal ...... ... 
baıdlm&D ~ ......... 8d 
tren ... blr Jlamyoa tabrlp eclllmlfUI', 

Dtter eUaetten '* Japoa llaft """ 
lcW dUD l*'I llDaapurJ&D UUrl M • 
ddl dlLI mQwıPr ....u. ........ t ., 
•tmifUr· • • • • lal'dıl'. 

B1r ltaı)'all tanwea dllnmemt,ur. r.-.... U (A. A.> - B. B. C: 
Dt1n Mait.a.alıı bUtGD haft Y9 el&. Kalayada 8llD ft Semam neblr. 

a.ta llllert mUtemadi:ren m~ leriniD telkil ettill mUlelleete • 
.. bombal&nmlfbr, bnlr muharebe eenyu etmelırt&. 
----------- dil'. Ba mU.U• Kuala t.mpana 

llbea Jdlamet.re l'm•llnde Wu-
Blr ltalfU gaseteaı nU)'Or • .Japoav Jdt.11 ..._..., ... 

ll1lla dalra tmaetı oaJlliorlara 
Ha1ftada bir gün ekmek c1a ~bir aa1rnemet1e bqda.. 

1 . t ki f d ll)"Oliar. I>Qpwnm baf1-~ yem mamasını e ı e ıyor a1 Kuaıa ı...,pur tee1r1 ...,.. 
Dlltmaa prope&MdMI endd 

...._ 11 (.&A.> - 1'9dıln s .. ı.1 ıtm bu f8hrba aptedildlliai iJAn 
1&1mdaD eo J&f1ll& kadar olan etmit1e de dUn ba ktdiumr bayii 
~ ..... • ...-~ U.. aaltarak Japoll lmvvetledııla ba 
.. ~ ekmek ta)rmlarmda.n lı&ftad• cebirden es kilometre uzakta bu. 

lceDdl anu1arly1e ~eçlmlıerlni lunmala.n lbmıgelc1!i!'fnl eevıemış. 
""-~ ecl.)o ve 1ı ıı.t. etııı ~ 1uuıuM.t le dCI bu iddıa da te)'iıd ed»me-
~ et mMP!ı ..,... :m.iltJıı 

Datlpt cıda maddeJert atoklarma talL tun kuvvetlerini ~ .... • Luzon adasnda kalmaaı IDuht-~ Jlr. Nitekim a ;,. 
rtp etmlfUI'. Poll• mtlda.bale etmek" amdlr, l'üat R....,. AllDua)'&Ja dıaki ıenit mesafe. .laponya •• A. 
tınldtat ,apmü mec~de kal. net• •dmnamela ._., ... W. merlkanıa açık teblrierlnl hava 
mqtll'. Kekalkacla püalılık ba7&tl bir nuyorlat,. • durum lehlikuindea .bulQa ~ lı.onuDak. 
e1aemmt:ret allDlflll'. l'lyaUar seçen ~. tt <&. A.) _ Allna. tadır. 
Mfta _.,. '* ...... tlad9 art.mıtt-. lan aln' ayiata alrataa .....,.. B B C Bu ar:ıdl alıla ,.ıeeek bir Bati. 

kan"'nn tatbDı ettikleri t.IQe Lo.1n.. 11 (A. A.) - • • : mal •ardır, O da: neden uçan kat.. 

()af Kuper 
halıi;rmde bur maJem.t .... eılP. U: ~ı~~Z:: lerln böyle bir "'9bbüste bulua. 
mitUr. Kaakw ldltlJI .,.,ıar t....ıı•-. JapcıaJM. lnavvetJl bir taer. mıamlJ olmalandır. Allaalifl 11'1 
halinde bllb.- poe fuu,.tte ~ dola qaa açaa bleJer PMlflkte 

__ .__ -- rm ~.mı...- lı;ka ileri hatlara bi •· ...__ -•- i! 
S• _,..ı. bul~. - -..- • tlıeri -..A....ı._.1 r ., ........ rem..._- m .. 
IDS&puıru&D gtbJviyle teıa1s1e auballere et. tanb'ı kane •-··.., ... ar. U('aa kaleJerla lıln:r....._ Jt. 

lqiltere1e dönür• mette fakat bunun bartdnde ta• !qiUs NDln1l* daireli 15200 nrket ederek A mıpa aahlllrllu 
......., 1, C.LL) _ BepüAiet. mamiyt-e ml18t&kJ1 ~er belinde k>l!Juk Gab.tea kra.u6riınlln toı• bombardıman edip tekrar....,_._ 

ı. b114lrlllyor. fnaHyet g&ttenneitedlrler. pille 1ıatlrddllmı tebUI fltnaletlr. ita dOnllfll aıruındı katedeeell me. 
OeDeral va...ua 1111,ak ~ Bu ath "COl"""'ndm,, 1ar bma-. sara wuaU olarak oa bla kllomet. 

oaubu prb1lılade ~ • petrol bftlelednl tahrMe _.., redir. 
ta;rlDI ae alftkadar v~ anlaf. terdiltlert meha.retteD dolayı At. itam tqırken ala' yaralandı Bu da a\'GD kaıoı• ..__ 
malan •Uoufnde Dat Kupertn !ta- manlan tırktltm8::•· K••" ı 1 • 1 • r ı d ı r • IMlbak.t 
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ahkeme ~)a~onlarında 

ocası 

a ın 1 

e 
• 

~e "°R'rti. •• D~i!:tftt'l ınn ah~L kat lıu f!IİlllH Alt,n;'1 btw>Uttiı-ı çı~ınıı 
1'&11 N'"et k~etf'Wl!e bir d~kf\nro 4an çıllarQ·erdu. 

iter Rttti'!l\M d~u-.. Ml14terllerln lftrl gt, - lfiln<tlınhı ~.ıld•mı1tır: tmch:n. dun 
~ OçQ ~ Tem bu Mmılıl. alı acıı lolkQıımQ-1 el 

Alı m0n1 mor bir ka4ikn 'wdırım gH>I cıe ydhk kooıuua, "kcrom,, ın;ıı nwı 
~'"e glfVw w k~ dl\Wıd'1kt ma da, hA!ft ckl b<onlm ~d&NılmJı 111S7 
ea4a pa.m t~ dııkkAfl ea.t.lbl lll,)·cınııın. Oııu .... IRrakn!ant .. MiL 

~ klt4nt• ~ 41kU~t ı 41rn mı oou mna bcmic:mans.. 

- ~-- Al(nk MlJilcü knn- On :rotda a#ta dal~ d "'-"' blr ~u °"" -- k-. llJ"MtnMlft g\Nıt<?rl • 
1 

devam etUl<tcn llOAFa lwdm4'ır mlld 
rha., Çalıuk blcan>-11kı bu,: lu.Uııü MlJ l4ı dchnuuııUU:o Mıkuldul:v "" soq;-.ı,ra 
~ ~Qroe._~ yoo:sa M'l\t iiıuclk b4.t Q<>.klldlktca •cmra blrl.'l lrlcrln.:l •u ita 
M4a pa.rça paf\'lll ederim. 

· lla.JTC.ı kacha pornuqtlr, Rc:ıgt 
a&mq,. k~ ~af't 

-Rııııı.Jli kooa f füıclm kmdhıc gcl. 
U.. ~'Je bel- fq' bat.ırlamı;şorwn. 
ffeq ~ dükkA.Aua balln! ırörUJ·oı
-. ÇMU ırtt ~ accı•o R11M1L 
c- bcıQ dc'.ttllm% 

- N•I. ban,gt koca mı t- Ne staeJ 
ille llıkar ecıQ·onıuıı. Daha bu uba!ı ~ 
ÜlldQQ ~ •daau babrlamı;ronwı 
~ha:-

- Sus luıdm o benim ıalhlhb ko • .... 
- N&Sl! WJal.hlı ~ mıf Elı J:ıte 

baı kadan los.am IUdllrUr- Ayol IK'ııim 
le ııJkAhJ.ı olaD b!r a4am aen1ııle ııasıJ 
eTl•Wı--. Hmzır, n:ıus.lbct! 

vac~ olanık malıkemcy IK'!"·lrnu.ldller. 
Fal.at, vaJuuıın naıl kahraıuam lUeh. 
Wt't lAh4 ortalıkta gUrC.:ı •• !)yordıa. 
L\IU<ld Jumuın!llk onun tıl.n ..: 0 <>-.U ol. 
duğu halde tcl<nv cvJnnm 'k,, sucun. 
d&Q t.aldlı:\S yapüoııımna lut.rıır vermıa 

u. 
u. "ı;acı kadınlu Ul..'\hkr• ~la.re solm

lae:ıklan &:UWUıa kaıf:v, lt< r· • rwı u 
cuntıa (koc.ıılnn) l\Jctımcaın glirUnme. 
alnJ bn6u boouııa. bckleylp durd:.ılar •• 
H.albul.:J dU,üıınıll,)·oı-lordı ld • ~ vazı. 
ycU haber aıaıi Mehmet, Dil kar:ııımıa 
karşısuaa ~.ı.luUAldans.a yer yı:.:-ılıp lç.l-
11(1 glrmt-kl tercih edct'dl .. 

ADLlYI; MllHADİRf 

'Dq&l"dan ı;clca A.lJ.) e kadm bu alS:a.. 
ferle beraber kl'DdlstnJ im.) bot.ru~ ft 
Ba,pi,yeııJ.o Cı:eıine atılanık ~Jıı.ruu 
knvr:l.!nıştu. Dl\' .!.AD blrandıı alluk • b-ı ld . . 
tıalbk oluyor ve Ud kadın saç.suça ı Byul~arAıstanın crl czgı 
•.ıaşua,a yere yıkılıyorlar. ~nı '!TUptı 

Allse kadın bir tıuaıtao mlllemadl Bulgar gazetesinin mlidaf a et-
)"r:D: I tiğl tez şndur: '"l\fütel<ııl- ~ tnviz 

- Koeıun d1l kocnm, o benim ko lerle dc,ıunh bir sulh elde edile• 
- 1 cam. aerı.tıı değD .. diye bağtrmaı,ta, mcz.,, Bunun açıkça ınDnil >r "'udur: 

Hayriye ise kcndlı;Jı;a. daha doğrusu Çarpışmakta olan dlktatörHlklerle 
llaçlıırtnı kurtnnnak lçlo çupınmal<tn. demoknısllcrln ıLDlaşmnlarmıı lm-
1hr • .Nüınyct dükkfuıdaJtJ m~tertıerın Mn yoktur. Mlltelmbil fe<'fu'ki\rlık. 
lllUdahaJesı ile kadımlar ayrılı)orlnr. larla hlr sulh a.kdctseler ~< Setle 
IAkln Aliye henüz hırsmı alamıwınr,ı. nıeden yine bir lmvgıı çıknt'a'ktrr; 
br. Demen ısolaığa fnlı;) or ve ko~u binaenaleyh sonunıı karl:ır lıaroo 
tarmın önündeki odun ıstıfinden lmJın. clcvıım edilmesi ve bir tn.rr.fm ta.. 
m bir t&octıinl çekerek tekrar dükldi.. mıunen yere erilerel< diğer tara 
na dnhyoı-. Ahçı kndın bwıu görünce fm blldlği gibi bir nb:nm knrm.a& 
dtıkkAıulan kaçm.ap. AUye de odunla lazımdır. 
koodlılni kovıı.lnma&,-n başlıyor. Fakat Biz de böyle <1UşUn\i~oruz; tiln• 
akalllk... Aliye kaz ğ1 kuyuya kendi. kil dikta.törJülderin h:ık ve adale• 
11!1 dUşUyor. Odunu Hnyrly('oln başına te yanl başka milletlerin hayat 
indirmek itin kllldınnca ıtlddetıe ken. ı lıak'luna riayet etm•~eceı.Ierinc, 
dl ba§llllJl vuruyor, tınşı yarılarak kan başka milletlerin lstil.tlllcıinl ~ 
1ar lçlnde yere seri!Jyor. nmnyaroldanna emin bulunnyo-

Nlluıyet pou~ gelip vakaya mü- ruz; ouao için, ağ11:lnrmcUı.ki hak 
dnbııle ediyor v~ ıc dınlıırı cllrmlimco. Vt. nıJalrt kelimek•rhıln < Mdlyet!• 
hu& 111Uddelumwni1lğlne aevkediyor • ne lruı.runaJt ve bü "in insan hak• 
'lar. lanm tehillt eden bu tehlilie ber

BWUııre yapılan tab~lknttıın anla.. 
Jdtl!;nıa ı;örc ka.dmlıınn her Udsl de 
haklıdır. lln.Yfflc lse i>liııbUtU.n ma 
"wadur. Aıııl kabatıntU ••koca,, diye 
~eıı Mehmettir. Mehmet blr 
mUddct evvel, Aıuıdoludan tchriml:ıe 
gelmJe ve aıhç, Uııyrlye ile t.ıuıışarnk 
ı oodlsloJ bekllr diye göstennl:J ve k.a. 
tlrıı1a evlenmıııur. Hıtllıukı memlel<et 
~ Aliye Ue evu Ve ıw de ÇO<'Qk bn.ba 
l!Jdır. Aradnn blrk.ııç ay gcçlııoo AUyc 
memlekette buna haber nlıp dere, te. 
pc dü:ı: latanbula gelmllJ ve tıehre ~ilk 
~ ba5nınz dn soluğu kencll!ılnc ta 
rlf edilen lla)'J'lşeni.D dilllkAnmda llJ 
~tu. 

Şlmdl cllmıtlmeşhut mftdılelumuıni 
hğlnlo önllnde '\'llk:ınuı ~ltlerlle bir 
llkte beklt'Şlp dudnn .. ortak!,, kadın 
lar blltı. ağrz kavgası ediyorlardı. 
Ally~ kocııalDln, Hayriye tamlmdnn 
büyü ~ elde edllm.lıt olduğtIDa ıınnı~. 
dl. 

- Söyle, aöyte bakayım ıııllrk.,, Ko. 
<smn namı büytt yaptın.. Kendwi.ne c 
fek dllj mi Yedirdin ! ~ C'eketlnc mık. 
ııatı." mı diktin 'l •• Fare pisliğine iplik 
mi f!ru'dm \' lıa! diye b6A"tnp duru.)or 
da. 

Kısacık boylu, yusyuvarln'k vftcutıu. 
başındnkl kat kat snrgtlurln d.."l haddin 
den fazla bUyllyen knf':ı 1mfııh bi, ka 
dmdr. 

Aliye lle, bnnla.rın ht..::ıırwe cevap 
ver:mıyor, etrarmdaklll're babcr l olla 
tıp t:a~ırttıtı kooa.smı soruyordu: 

- Mehmet de kocanı geldi mli' ?1.1 
Çin ı;elDiedl IU'a bıı 'l A vol bu kadın çıl 
ılımıış vallnhl.. dl3e ııbyleni~ordo. 1 a. 

tarnf eılllmek lil.zımgt'lit;ğioi mli
dafu.a ediyoruz. 

A vrupn.d:ı küçük de\ lctlerln or
tadan kııllcaunğı. bıltün A'TUpanrn 
mlhver de\ lt'tlcrinin hlikimıranlığı 
altında, arct içimle bir müsa,·ata 
kan1şacn~ bundan dalla açık bir 
surette itiraf edilebilir mir Ilaydi 
Alman \'e Jt.alyan gnze1elcrf ken· 
di menfaatleri u~ anda böyle btr 
Jd'ıJ,jrnh.·eti methet.sinler. İstiklU.1 
'e hli '•imlyetı m h' o lop gidecek. 
l'ılmnnyanm emir ve kumandası 
aftrnifald bli~iil• Auun um aclz ve 
mM ~u bir ıiliiyetl h:ı Ji:'ı gelecek 
Bulr.;nristııf'm bn esnrcti ~Do la.
ma.cıma nruınl fmldl.n olnyort 

• li eyin C'alılt tYalçm) 

l)ılhlr ıımuzurm knldırtırak: 

- .Evet, ama, dedi Or.uıclistınd.:n 
kerknl•naı.. O nihayet bir ~ocuktur 
Hem da bQn, toorübesi~ bir '!»Cuk. 

ISlıınn a trlılı: 
- Sen Nuz.bl't! tn.nımaunn, &A-J 

bey! O wnıı ttlğin kad.ır bön ve tec.· 
rllbc iz dl'"ll. Beni ı;e~cn aı.şam tetı. 
dit c-tmd;; için, ÖY'" bir lı\n kurmos. 
tu ki •. İJk o ı 'l' tutl.lılihı c\1De yemP. 
ğe dın·et l ttl. Yrnıel•t ı• sonra ı;cı,ı 
~n arkudası blrcl.-ıı f'H' gl'lılllt'T1 ve 
h<'psl de bml hdlt ı ti •r: u~ıı· dı 
NU:ıhl'tlf> ı•vlencı-ck. Anı.ya blr enge1 
glrertıP lllti.lnce biz mfınl oluruz.'' de 
dller Jı;te bön sa.ndıgıou: bu ~ocuk 
böyle p' ıııl ır kumuunnı htlen vtı dü-
11Uıırn bir lnAAııdır. 

!Suhlr U5Uyoıdıı. 

J\onı' er Arslnıı ~b ıı.ıı sö:ılerlnı 

dıkl,nt ve ul:tku ile dlnlıvordu R r :ı,, 

ralık 'il.nana sordu: 

- Bu g-cncle Saddenhı ı:'Obı naısilP 

- Sacide bir gUn lınn.:ı tı§kını itiraf 
etti, fnk l ben bob8tll olmadan, be • 
ıılınle vl nmı.ıslne tmklhı olmııdıC"ını 
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:~ JlıUzlk: Şarkı ve tUr \Her 21.00 Z1 1 glmıl~ ı nei ıll> vıı.prlll<'.aJ:ı lf, şu 
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v~ sunr an fa s~z 
aru~ olmayın z 

Nuh gibniyona.. 

Söylenenlere inanrr•«nız, ördek yaoru -
lan doğduktan ıonra Ü~ giin içinde ne öğ. 
renirlerıe öğrenirlermiş; üç gün sonra ye. 
ni bir ~ey öğrenemezler ve öğrenmedikleri 
yeni bir ıeyle karııltı§ınca ondan korkup 
kaçarlarmlf. 

başka bir ıey öğrenmek i&temiyen inaan

lardır iri bunlann ördek yavrularından en 

küçük farkları yoktur. 

lı hayatında yalnız öğrenJid:ni yapan 

oe başka bir ıey yapmaya ve öğrenmiye 

ıaYTet gihlenni7«ftlmn il#liyebilmeleri.. 
,.. imlıd11 yoldar • 

trnnmm blrl naınas kıldırırken 

''inııa erselena Nuhen,, AyctlnJ oku. 
muş, fakat bir ttııfü llerWnJ getire. 
moml§: bir müdGet. durma)& mecbw 
Olm'.1'9 Cemaat lçlDde aıkıJ.an!ard.ıuı 

blı1 hemen atılmııt: 
- Yarabbi! dcnılş, Nnb gttmıyor. 

ııa yerine b:ıııka. birini gönder de blzJ 
şu lm.-ımd3o kurtar: 

Dllnya a.hwll lıa.kkmda ecaı. kL 
mlo lı;.lo aöyllyellm ı 

NASRETTİN 

Baait H rahat adını verdikleri bir hayat 
.tirnıel wfi)'eftler "• öğ;_endihleri feyden 

yüzde )'llz bekliyordu. 
Ollım yerine. ramamn en btl

yilk bestekarlarmdan Berl oz'un 
bir mektubu geldi. Kendisini yanı.. 

Merakh ha . ' ıse,er: arasında: 
118. çağırıyordu_ ArtJk kurt.ttlır:ı.ue 

bı. 

_______ .._._... . ..,_,,., ~~----..------------..... .-.-..... --.... ..-..--................. __ _. __ .._ __ ...__ 
Berlioz kendi fabrika.larmdan 

birinde ona iş verdi. Bir sene son.. 
ra, yanı 1843 ıencsindc bu genç 
adam bütiln bir seri saksotroım. 
bon i~t etti. Böyle bir musiJd tı.. 
etini o zamana kadar kimse gör"' 

• 

le a 
-memişti. Nihayet 184.6 BenP.S:nde 

ISaksofonu orta.ya koydu. Bütiln 
Pııris musiki muhiti. bu icadı se. 
vinı;le ka.rııtladı. 

Saksa/ onJ!, icat eden Adolf Saks 

Saksofon o kadar fazla. itibar 
kavııınuştJ ki Parls konservatu • 
van, kendiw.ı::e mu.siki profe=<)rlü.. 
ğU verdi. Saıksofon mucidi, bum. 
da, birçok mllzisiyenlere sa.ksofo-
11un hususiyetlerini öğretiyordu. 

E t ID 

a ao 
Sa.Jaıofonu icat edell Flıı.ndırlı, 

Adolf Saık.suı ha.yatı, ölfu:?ı tehlf " 
keleri kollckslyonudur. 

Da.ha kUçtı.kıken bir kere babası
nın atölyesi önünde dllşmil§, ka. .. 
fas.ı tehlikell surette y:ı..rılm.tştı. 
Sonra bir iğne yuttu. İğne boğa.. 
zmda kıı.Inu.~tı. Doktorlar gllçlUıJr • 
le çıkardılar. 

Bir· mUddet sonnL at~ dllştl1. 
Yandı. Ynru:klan iyi edildi Yeni 
ôen ateşe dilştll. Toknı.r tedavi e
dildi. 

Fakat bu kaz&la.r arasında, ba • 
basının atölyesinde çalışmak, ycnı 
işler öğrenmekten de geıi !tal.mı'" 

yordu. 
Babam, musiki lletlerl ya.p. 
~ geçin.irili. Sake da baba.sz • 
u:n sanatmı devam ettirmek arzu. 
ırundaydı. 

Fakat ölUm tehlllteleri o kadar 
fazla kendini gösteriyordu ki, bjr 
gün pek genç yaşta gözler.ini ya. 
macağmdan korkuluyordu. 

!kinci YanI3 hfıdises!nden henüz 
kurtulmuştu. Bir yaz günU, a.töl,. 
Yede fena halde su.sn.dı. Yanı ba.• 
şmda bir tçi dolu k!se gördU. LJ.. 
kır lıkır içti ve işine devam etti. 

Az sonra babası içeri girmi.'.fti 
KA.seye doğru yürUdU ve hiddetle: 

- Bu k&eeyi kim boşaltmış? 
diye hay.kırdı. Adolf Saka masu 
miyetlc: 

- Susamıştım. Ben :çtim bab:ı 
cığmı dedi 

- NP. T .. Bunuıı ~de1dni ~ 
t.in mi? 

- Evet; ne olacak! •• 
- Ne s5y1Uvorsun <'oculk! • Ben 

o suyun içine kezzab koynmstum 
Bazı mı:ı.denJ .. ri pArlatm·~· içir. 
ktı 1t.'l nrvordunı.. . • 

Bereket vel'Sln bn malllüliln .• 
~de pe.k az miktarda ke-r..r..ap vaı"' 

.l'ekketer, mviyelerln Akıbott meydaa 
da. 
~hlr: 

- Evet. azt:dnı? dedi. Bunlar mtıy 
dandıı dururken, böyle mnecraperest 
lılr gencin l\'lodn ~bt bir acmtte bu 
kaıtnr eflrnrengtz. teşldtnt111r kur11183ı 

doğrusu şıışılacak bir lı1tlr. 
'.l'abnrrJ komls0 r1 uzun boyhı kon~ 

tuktan sonra. kendllcriı:ıden aynca 
ı8~tade etmeı~ fıl'lllltll\nnr ara~ ııcağl 
ru ısö)ll:rerek gooeyansnıa doğru ev • 

den ayrıldı. 
Aeaha bu ı~e el koyan sivil komJ 

ser, htıdlaeyt ktıı& z&m&ndıı a.ydınhıtn. 
blle<'ek miyc.ll f 
P(ıT ts TEJIDM'TEIS KORKAR MI~ 

tı< giln ııon nı.. 
nı... sabah. poll5 mlldürfyetındckt () 

•ia Tt'da, rna.s .. !Mllo tiafmd" oturan ta.. 
Jınrrl komlaert Arslım P<> ta 111" na 
m n'l gelınl~ şöyle bir mektup aldı: 

"Bav K"mlmır' 
•'i'r;ıf>r:ntıı: y n bil" is ıı1dığm1"1,;! 

d•ıydıım Hu mllna e'b<'tı, ıi.zc ha2;ı 

Ü e , ine 
e kutu du 

Bir ara.Irk Londrada nçtla.n bil" 
y1lk sergide Adolf Saks. · muslki L 
ıeu icat edenler a.rasmda yegane 
bllyUk madalyayı kaza.ııdı. 

1851 de Lui Napolyon idareyi 
ele aldığı zaman, Adolf Sa.ka, 
Brnndus a.dmda zengin bir m.uskl 
naşirinin e\·lnde oturuyordu. Bir .. 
denbire evi.ne Na.polyonun a.dııım. -
lan baskın yaptılar. Girerken 
kendilerine mini olmak a;tiycn 
blr hizmetçiyi öldilnnü.ştUler. Bun 
Ja.r, kendilerine bu evden al~ a • 
c;ıld.Iğını iddia ediyor ve hınun 
... ezasını, Brandus ile Saks'm öde
"ııesı lAzmıgeldii:rini söylilyorlardı. 

S1raun bab:Mıı beyecnnla son'laı 

Adolf Saks kendisinin masum 
olduğunu haykırıyorsa da ıı.ldmuı 
olmuyordu. Nihayet, silAhlar göğe 
stlne çevrildiği r..amaft, • hiç.bir 
taydnsı olaca.ğmı Umit etmediğ:l 
halde • hilvlyetlırl s<iyledi. 

Bunun Uzet'ine sllAhlar derhal 
ciUştU ve az önce kendisini tehdit 
eden adamlar birdenbire doğrula.. 
rak: 

- Ne p.ptın ! Bu kAaeıı1D tclndekf•• lotfn m11 

- Sizden yUz bin defa af dile. 
rlz Ustat! Siz, saltsofon du.nt:D 
harJrul!de musiki Aletini le: t e
den büyük dalı.isiniz ..• Size hl rmet 
etmek de borcumuzdur; deyip, 

• 
dI. Sa.ks, mucize bbllin.den bu a.. 
lüın tehl.lıkesini de atlattı. 

Böylece dilşe kalka yirmi bir 
yaşmı bulmuştu. 

Bu yaştayken bir bn.s klarl:net 
ice.t etU. Bu kllı.rineıt, piyasanın 
baş!ta kla.rinetlerine tistiln teJAk.. 
iti edilerek derhal rağbet buldu. 

Genç Sıı.ks bundan Cef:l4ret n]a. 

rak Parise gitmeğt kararlsştrrdı. 
Fa.kat bu isteğini yeri.ne gctjre • 
bilmek ~in nradnn ye<U sene geç.
mcsi mukaddcrm'~!. .. Bu mllddet 
znr!ında birkaç kere daha 61Unı 
tehlikesi geçirdi Mesela bir gUn 
farkında olmryara.k bir banıt de
posunun civs.rrnda bultınuyonnufl 
Bir kııza neticesi olarak depo pat. 
la.dı ve Saks kend!s'ni metrelerce 
ötede çamurlar içinde buldu. 

ElblsPlerj ynnmı<ı, saçlennm bir 

~!.Sındıı seıam durduln.r. 
kınmı kavrııbnuştn. Fa.b.t kendim Sa.ks böylece, hayatın.m orta.. 
h!IA yaşıyordu. &mda bir kere daha ölUmden kur. 

Paıise gitmak için can atıyor. tulmuştu. 
du, nihayet yinni sekiz yaşına Fakat nihayet her insan gil>f. 
geldiği zamnn, ora.ya gitmcğe mu Adolf Saks da llldil. 
vaffak oldu. Fakat Fransızlar onun değerini 

Bittabi kcndis.iııi hiç kimse ta. unutma.mı§lardı. Son harpten blr 
nmuyordu. Parası da :yoktu. Ce • az önce, P:ı.ri:s radyosu onun şerc. 
binde ancak bir ingiliz lirası ka • fine bir konser verdl 
dar bulunuyordu. KUçUk bir oda • lngllterde birçok musfkiş.Inae .. 
kiraladı. Ve llk iş olarak bUtiln lnrm klüpletinde Adolf Saksın ı.. 
Fra.D81'Z best~lanna meıktup cat ettiği 11.letlerl çaldırarak tet. 

!ar yazmağa ba§ladı. Bu suretle W rlerde bulunurlar ... 
~cak bJr yer bula.bileceğini u. Bu Aletlerin en meşhunı olan 
muyordu. aak.sofon, zamanımıza kadar gdeo 

Çok geçmeden parası bitti. 1§ en esa.slr musiki fi.1 tlerinden birl. 
bulmnk iç'n so!:ıılt sokak dolnşa. dir ... Zannımıza ka.lm;a, bu tıletln 
ınıyacak kadar bitkindi. Bir izbe. icMi.yfe bir in.san haya.tının. bir 
de ye.tryor'3u. Birkaç gün ~yle. kaç defa ö!Umden kurtulduğunu 
yiyecek nıı.nuna bir parça ekmek· pek az kimse biliyordu. 
Je hayat.mı geÇiı-dl Artık öllimü, Blli!.-ev mdayet 

gömle!;-lnl ır&yml ~qordu. ABian "
\"l"rlye ı;irer girnıez: 

- Rolay ge!r.in dokt~rcuğuml db'l'>-
r .. k nıel..-tubu kendlslnP nmttı. 

SahJr haytttlr. baktı ı 
- Nedir bul' 
- Bir t.r.Jıctıt mektubu.. 
- Ne deıd ıı .. MDa da mtf 
- Evet. Bunu yaT.anı mutlaka bal 

, Yazan: ISKENDER F. SERTELL1, 
mnl< lstlyonım. ('.ok diplomatça fakat 
aynı zamanda da k1\,.tnhtJn ~ 
bir meldup. 

~yıer batrrlatmak •11terlrn: 
"Aşkın gözü kôrdUr'' derler. Bil. 

c:n · . bu fı>ls'efcyc inanır mııu. 

ruz? 

Elğ"er inanıyorsanız, her şeyden ön.. 
cc ııu .noktalara riayet etmeniz 
D'EI ' ~nl.z lr.apıarm.:andır: 
1) A.§ık ne vapttğmı bilmez ve 
yaptığı 'şler b:ızan en meşhur 

ta"ır rr.'!.,lar bUe h1tyretle 'knrşı 
18.l'. 

2) Aşk, zannettığınlz glbl, bir aı.. 
nlr buhranmda.n ibaret de#lldlr. 
Onun da ltendlne göre mantıkla.n 
ölc;Uleri ..... sap!.arı vardır. Fakat.· 

Aşık, bavın bu b".stıPl!l''ı alttıst e. 
decek f!ılor de göre'> Ur. 

8) .Afk işlerinde (paraı nnı rolll 
Yoktur. Bunun varl•ğlna inananlar 
esasen fi.şık değil. Onlarıı s:ı.deca 

(aşk bez rgAnı ı demek da.ha uy. 
gun bir •ıfat olur, 
4) !.şık -ğer sevtyorm- zinde.. 
r ı ,rı1! """fi zincir Rğzma 

k ııt vunı1 a yine 'er.'' 

Komiser ~n;l:ın, bu mektubu ~k 
enteresan buJda.. okuct:ı- blı-kaç ke • 
-re okudu. '\'e blltı:.ı ~ t'lördlmctl •nnd 
d•· ı : rinde durdu: 

- Vay canına! A01a da ltlistab bir 
llıjıkmııı ba. Zlıı.t'lre ve kilide meyıJ:uı 

,okuyor. 
Diye ııöylendı. Araba bn melrtnbu 

klm ya1-1yorda T 
Şinasi mi\' Yokı;a "l'Uzhct, mlT 
A .. ıanrn tt«Sıı!isU 1,"1t.tıkr.o arby01' 

clu. 
O Modnda iJe başlıyalı lkl gi)n ot • 

mu11tn. Fakat, onun l~ başladığını 

kimyager Sablrden ba~ka tıllen yok. 
tn. Etıır bn khdlt mektubu Şlıuuıt -nı 
ya NUzh,..tten geU~onıa, demek ki OD. 

la.r Aslanın tahkikata vrı takibata balJ 
ladıJmr du• mu§lardı. 

- ltte bu btr re2.&lctttr. Benim 
.... Jzll "t ım!sr duyma 
IM'f1 

Oh-erek derhıı' m""ktuİ!r! ıld• gfıın 

rıi ,l" kostu 
liinzyllgllr 81\tılı l.\boıntuarda ~ 

Dokt-0r Sn.bir mı:oktubo aldı- oku 
m1'ğıt ba.Jadı 

- Çok bO§. Yeni ~k k.ııldclerl l\ğre
nlyonız. Bu adam mUthl!J blr •elı p.ro. 
feşörtı olaa gerek. 

Ve gülerek iUh•e etti: 
- Ba sözler NUEhetln bulıışu olma 

tm ger •it. Çllnkiı onun tecrllbelerl bu 
na yaunağa rollııaıt deklldlr. 

- O baldl' Şln::ı.slden şftpbelenlyoT 

snıı, 6yle mi! 
- lllç ııUphes~ Bu ~lertn profe.8 

rtl odur. 

- Halbuki ilk hamlede benim aklı.. 
ma Nlız.het ' lml;ıtl. ÇD.ııkD. bu tecrfl 
bealz ~uğun Snclde)1 delice aevdl 
tınl görüyorum. 

Sahir nıektubo iade ettt: 
- &Ja~ırıkl bu 1'4' beşladm.. teb 

dltler .• tahkirler )'llğa.cak ve .en l:Rlll 

la!:\\ katı na<'aksm' Şimdi buus llln 
kalım ~~ tMBım HfUDı deck> 
bir ı. t IK>r yo~ mn " 

(Devamı. ua. 



içkilerimizi ictikten 
8'111'& lAfı uza.tbk. AnnnbeHA. sa. 
lnla Harkvaym gitmesini bek 
U,Or, ll&rkvaysa buradan ayrıl
mak istemiyormuş gı"bi göninU
JOl"du. 

- Lola, stziıı1e hususi konuş• 
mak ~iYol'\Uil. 

Bu IÖzil aöyleyen artık saıbn 
takenen Annabella idi. 

Jak sOkOnetle cevap verdi: 
- Asizim acelesi Jot ya ne 

ftkJt ola a6ylerainiz. §imdi taı
h tatlı kODUIUYOnız. 

AnnabelJa dudak'annı wrdt 
v. pencereden chpnva baktı. 
OlmWd'lerin bacasmdan ince 
bir duman c;J1ayor ve IO]uk renk
li ~ yttz(lne yavaş yavaş yQk
eeilyordu. 

- Olmstidleriıı dedi, geldiğini 
bilmiyordum. Bu kadar erken 
haraya ~er zanıımdaydnn. 

Harkvay bu fikri karpladl: 
- Bu labalı Olmsidi g&'dtim, 

Doya aJIYOl'du. 
Nevhaftllde ~8'811 bu mima. 

.1'111 faclamır.ıda bı.eshıe düşen 
rolil almak bere sahneve eık· 
m&k Umre gelmiş olduiundan 
tbbelenmlden SÖR kanştmı: 

- hbet olm111t yabmhktan 

-~. Annabella bu dllf(inceyide ta.9-
dik etti: 

- Dolru eöyledhıts Lola, bu. 
.rada çok yaJnnamız. bilh881a 
.eceıert 

YaJn:., heJeeanJarımı ifade 
etmek için hatif bir kelime. An
nabelllya şöyle böyle bir eevap 
ftl'd1m fakat gene; kadın bqlaı
dJfl fikirde denm etti: 

- Meaell. bir milddet için 
yani bu tahkikat bitinceye ~ 
dar gelip biale oturmam namı 
olur. ikinci katı tamamen size 
'ftftbillrlm. 

Ha.rlcva]I bardağım birdenbi . 
re yere bll'&ktı ve bardak devril
di. Jak nefesini kesti. Ben ne 
dOf(lndQfUmd bilmez oldum. 
Doetluiumuzun bu kadar iJeri:ye 
ftlDIJW olmut-ltana- kabul ecın. 
meaJ:ılr te.Y ôbi görOntıyordu. 
GmQ kadın bayret!e sordu: 
~':,k fevkalMe bir teY ~ 

.ay ? Evime ge1ımek istemez 
mlainia? 

- Bu d&W!tbdz ~ bir t.e-

ÇEViREN: •UZAFFER ESEN 

meseleye wk mühim bir l'ardım J tirordu. · 
et.mi.ş olduuz. , - Neye dalrf 

Bu düşünceler mantıki idi, fa. - HJçbir şey demedi. Sen bara.o 
kat cesaret vermiyordu. Yalnız da kal, ben beş dakika içinde sldlp 
polis gıtmeden evvel Jak'a lüver seJeyim. Belki chemmbet.siz bir 
veriru uzatınca. kendimde gece- ~>' için çağırmıştır. 
yi bu köşkte ~irmeJ: için cesa- .Bir llbza euel, bir zelzele beni 
ret hisaedebildim ,,erimden kımıldatamaz sanıyor • 

Kederli kederll 0 Jak'll gerce zr. damı füal ba evde ~ıs kalma • 
yareti meeelesini konuşarak mak..içil\ bir hamlede ,J"erlmden nç 
lizleri botalttmı. Hil'BIZ burada radım. 
ne arıyordu. Kö§kteki bfttiln ef- OJınslfdlerln ocalh dalma tDtnyor 
ya mister.; Koteamaş'a aitti. Bu du; keskin bir şimal rilzsln, eTin 
kadm ise kıymetli bir şeyi kira- etrafındaki a4açlan elerek eaiJOr• 
crlarmın elinde blrakaoak cins- da. Olmetld bld karşıladı ve biri. 
ten des?ildi. Fakat evde, kim et- bJriınhda elini ııktak. 
duğu bilinm.iyen bir şahsı ala. - Dlln ;eldlm, bu sahııbtan t ~. 
kadar eden bir §el' olduğu da ri de alzl çalırm:ık lsU7onlam. Pa 
muhakkaktı. Dtln geoe malu.en- kat icerlye bu111nanmı. Yalnıı b
den de bir teY aeınlıhadığı 8f8iı rışıkhğı maıar sGrilnllz daha blce 
yukan malUnı olunca çalmmak yerl~cmed& 
istenen geyin hW evde oldufu Yakın komşularla daha ıeniş dost 
anlaşılıyordu. Jak'a göre bu mu- lok tesi<ı otmok lstedilinl kibar bir 
hakkak kıymetli bir ç~y olmıya- şekilde Ulvc ettikten IODra Jcorıu~· 
bj)jrdi. Belki de ortadan Yok mayı Hir'"n D:ırnJeyln lHOmü üzt>. 
edilmek istenen bir suç delilidir. rlne döktü: 

Aklıma gelen fikri söyledim: - Panni ~q kannnn ismidir
- Tavan arasmda mektup 'le ben h!diaeyi sue1e:crde olta • 

parçalan var. Aradıimuz delil duk. Çok yakuı oturdul muıdauı-
belkl de yukandadır. Jak ve ben hlı: pot kmnnmok için 

Derhal yukarıya çıktık ve ta. susuyorduk. Bu sesabllle misi !r 
van araaau da mahra gibi &l'BI· Olmatldin biraz canı sr:Ctlmış ol ~ 
tmmya koyulduk. Sandıkların makla berabeı- nezaketle söıOoe de
bfrlsinde Jan Kotesna§'& alt bir vam etti: 
deste eltkl mektuplar vardı; bi- - Tablt bu mcr.ıkıaıııı mazur 83 
rer birer okudum: Leyli bir kız rllnBntıs. Ben klJ' Jedltcdulano!a 
talel: ~nfn yazacafı bayaiı feY• kulak asan lnsanl:ırdan d~ilfm. B~ 
ler. Bu ~c;a :vazılanla bizi a. na ntmen komf111Dan evinde !C~ ı 
lika.dar edecek hlc; bir eey bula. bıldlseleri merak otıpek lablldi:-. 
madmı. Ve: Halbuki bu fşo dair l:.mse bbe bir 

- Boe yere vakit kaybetiyo. şey s6)-lemek iatonı170I". Standlş b.-. 
rum. dedim. ni bftrn undan adeta 'toTda; )'t}Joı:. 

Ben de öyle, elimde bir 80ril fa d n\,. .. t M•ktlmBzde bekçilik Y- • 
turalar var. LaeDama k!irt pm Silis i1e ba mncJe hcıldno ... 
yırtmak rcalfba adeti delilmil. alanı ·~ bir Wlme a&J'leml,_. 

- APiı1a inelim. Din perdeler& lılbrbn saza Mlı -
- Hayır, arqbrmJya devam ten 1'otusnı. ın lr .. amıa ,.Urmct 

edelim. belki bir ~ bulmaz. istedim: KadannQf 8lb1 olda. elin. 
Seülıce lflmbe deTıp ~ cteki Aletleri yere attı Ti cin çarp • 
Tam uat albda telefonun ~Dl! • mıt sıhf bçant aıatlaffL Senenin 

ralı caldı. lak cevap vermet için bet &J'IDda Grokfortta oturaJ'lm da 
acele etti; ben de tosln ltlml sevinç ba clnaJet)er batktndald bn.tm 
le bırakarak arbaından 81ttlm ve Alaikadı raı•~ ~ •4'1\lJnkinl 
kendimi divan lserlne attım. -~ ~ ..,.,.. -itim..... ... 

- OJmstld bizimle konuşmak is. ,,,,,,,_, mrJ 

Hikaye 

~ ~ . ....... .- - -

KUÇUK ILANL4R. 

EN SON DAKiKA 
K~ llblar Kuponu 

(lla mı,_ eld•n• s6Jldeatlece~ 

.. --- ........ Malan .. ..,. ........ ....-~.~-

...... teklla ....... ~ 

..... laillMll ........ ...... 

.. blNlnnelerl ..... , 

EUlenme ıeMilleri: 
• 85 yapnda, l50 Ura maqlı de9'let 

memunı ldmeem, bir çoc:wtu v-..a-da 
yanında olmıyan bir bay, ktm.eelJi 
temiz lııJr ba)'Ulla evleıımek latemek. 
tedir .. (B.B. 18) ....... mOı'ae& -
at..86. ·, .. ~ J..,. 

• '1'lp ~ ~ itaula. 
mu )'&plllak tala 1ık'lmC BeDe daha ı. 
tubulda blmak ~n "" btr evt bu 
lUDaD bir lıq, dlnda~, dUrUst. 15-21 
yqlaı1D4a. anpaı. gilrbllz, tabldW 
~nmaz. bir b&7&Dla evlenmek 
ı..temekPcflr. i'ototrafla (Olktll rem. 
zlne rdllracaat • 97 

lı ve İfSİ an.,.ıar 
• 18, yapıda, aBevl , ... 17etbıin bo. 

zuldutu )'Odnda orta mektebin bf. 
rtııcl mııtmd•*' Qnlauf bir genç, va. 
aat blr OONUe, berhaDgt bir m11ease. 
de 1f aramaktadır. <Vatan 1515) remzi 
De ldl'&Ca&L 

• TOrkçe, almanca vo fraıısmca bf. 
len, p79t eert dakUJo 1U8D bir tıa • 
J'&D Jf aramaktadii'. (ROBA) remzine 
mllraeaat. 

• Ticaret u..,nclen muwı. mub& 
.... .,. ~ 171 blleD bir S-0. 
tll1ecleD 11ıma berbuıll lılr mtıe.ue 
de lf aramaktadır. fi N) remzine mtl
racaat. 

• llalıelılN'ı befla7IP, •kpm•ın 

erille d&lmek USen. n lflerl " ,._ 
mele: )fa.. ......... Jılleıı. bir ..,. .. ara. 
mütadlr. Y&flı bir 1ıaJa da büabDlr. 
(A. 15) remZ1De mllracaat. 
.• u.. cıaımcu 8llUfta okıvaa. eu:ı 
~78 .. QOk 9'lat, elekbdl te9lat 
~ lılru da ıeJma netmdlm 
an1aJU. bir pnQ, tüılll " malfatlDI 
t.em.b:a - Clllldea - 1*blllll lılr 
ml111111iı it awktadlr. (117 D.. 
_,, ........... et. 

• ~ lglaal& lllUftaD qnl 
IDJI, ~ lurittıtd. ,.... .cn-ı 
,. lılru da daltUJo ııa.a. 18 7-.mda 
bir ı.yaa, nal. lmlllll bir mtıeu111 
de.,.,. tlaafttlw=m mlDulp bir il 
a.ııamaldadlr. <llatlımo> ,._.... mtL 
neaat. 
.~ .. ıo--l ... ,,~·--· 
ttlrtçelj ~ 1ıOu tran.eır.c. blleıı 

Y..-: 
llOSBYIN BAUAllU aldllla,. ................ ... 

tmdaD .,....... - ........... ... sadUf eseri oldu. slra biz de bu .... _ _ _ • 

~,. handa pçlmıyi dfllOnO.. 7Aıiıra k6J11n en go.J ar.ı,dl. fMlıilıJfe k&rllJa ftrlatllıJw. w. ...,.,_ an bir çiçek. UDi*. ~ yapdı)or bendi tutma-

TILSIM ___ .............. •1111• tttc-" 

,v& \M&a. Kol gibi san saçlarım omuzlarr lalar, kahhJı•Jar ortalılı QIDJa· Zebra Qicet1 -..a. ı.ema tat- 111 ic;ln Dmakhk bir tdall ıa. 
- Ne ali! O halde bize gelirsi- na salar, lfillerdell renk alan tı,ordu, il mıutnı"'"' d>frdi. Gllltı. Banu a&ımıer. oldu. dedi zmı. t.amam bendin temeli lmml-

nis olur biter. penbe yil.111, illrıMhar akfamlan· Yahm neee,e biri iltiflk etıni- IDodua lleybı lmlabDa kadar lwb dn bir oyunla 7.eiırlııJI .. 
.Jak'a baktJm ve aonra silk11- m hatırlatan ılJk hulyalı eli )udu g(mel Mıra. o clu,nnfı':l•n gitti. raya ~ evveldea 

netl'e eeva.p verdim: ..x-1 • -- 1m-..a c::nt--- '"- ı.ı..ıı~•- .-u..-. bihli '--'• ..a_ ...... _, 
- t"W.. ll'ldkstniz fakat sizi ,..,"eri, narın miltenulp enda- ~~· ... ..,d!• ._... ~~ UV7 ~ ~-"" ten olan ~aıar --am· 

'!w"IA miyle köyün bQttın dellkanJılan.. ~vn&u.. Clbnmf .bir daha k6Je Jnmeme. ~ bQyllnilD 6lçll9Qn0 a-
bu suretle rahats:z etmiye bir JJJ yakar, dilntlr Qattlne dilnOrler GenderJn arumda dolap.n abıi 1atanm kap1111 &ıGndeıı lırlar, tsJsmı diye temele koJar• 
Gtü!.!t0rd&razı daot~~ ~ şcelinll. Şemsi beyin nuan dBW.ttni eW- geı:meaminl t.eDbih dmff ve tar. kJrk gQne varmaz Zdıraclan 

nl&.L' ,... uqı;uu. r.elıranm beba.eı Sivutopoi diJet,e gablan ~ km calbet,. ~ dftlik 88h1bi AU beyin kurtu1111'SUD. 
~"""~aJ~~tbn muharebesinden _; <IAnmemiF ti, takdiriJli söylemek için yak. bma 8&I k!H ~ ~ Ali ı-: .. km bir keee aıtmJa 
~ WiWU ti, anuı onu -İukla bOyilt· lqtıil WDID birclm 1:ıa «(i9elin ae-t ...,. W.smm &itinde dbl ~~ •VIDUI ve ZeJa. 

Hepimize ayn ayrı ba.1tbktan mUettl. arzı ihmal. heW 8llt «n- kare3Dda ı&ıleri kvmlb. kal· ~l· ~ ra· ile arkad8I olmama J')lmm 
t!IOlll'a !&Onü bitirdi: bl ·~·ı ~ ...__,_ ---ı. ..... ,__ -- --· ........ Size ld AD 1t kına mil bidne verip rahat ecSe,im. - ~ ug~ ....-..-- ""'"& ~ - 1ııa1mUfbi. Temel konul--.. ,._ 
--=yetllne obiru ~-' 8 t.ıyıao '--- diye drı..n .. n.--'w •• Fakat ?Abra gOlıel km eeyre daJmlfb. Genç memifti. Zehra- bir ~--.ı.... ,,_ _ _. 
~il&&& "'"ıan ~· Yfl"" .. ,,..,,.,,... •- :..:-ı w..ı~ ..a:~ -- ktl- O·-~ ıı.ı.. - ...&ı-- ---· ~· ~,- ---~ 1

# biribın· . --.:ıı-- _.._ .. jei a..ı ~ Aa ..,..... .,.~..., ~ ..._ &~-.--.,.. """._ -YI +n-a. .......... la'--~'-.. dan bomnu1 olmayayım salan. Yok- -~ .,..._. J• a;,ı .-. • • ""--'- ı...:.. .._ _,.-ı.. _..__.._ ..... .._. --~ ~-.... 
a Rece pzet.derin ~ığı metleri hep redddJOl'(lu, c:Qnkü. nıemnm J'UDI& j(W ayaa ._ v--•.7- _ _._., dnnıll7or- kalfalar b(1yllnibı al~ a1dr 
bir vak'a mı ge9li? çO.nkü Zebra beyin oıemıu em. !PDJ kakbrdıll zaman, ddibnh· ~ '"-· A..W. -..r~= ...... lar. temele k~. 

- Neden bunu böyle farzedi. yordu. $emai bev gOallifi, am· nm no&k ~ kartdaf. ~ ._, avı.a..a ·~ ..... Zavallı 7411'& birden aarardı, 
yonmıuz? gfnllıiyle beraber o civarm ta- mıştıı-: k-.. ~~ ~r lfl'kf! ~ içiJOI'• ne 1l1UJW llade ve ltlll ~aklan, lmmDı dudaklan 

A be)) -n1-: ,__,d • nnwn- binici ve nlpncıJarm ..,u ........-- uıı .-,,. ,,.,..,,, ~ atınden ~ ı.-ı -u-•-- ..... adet:e ez-a-
""'- a ~ .. um~ JltN.7'" u. --- adamın g&ılerlnin derinliklerin. ~ Bfldmhr, W-J•r fay. --.- ııııuauuuı.ı- - ...-.... • 

- Banda dalma earar1ı bir dandı. Sonra bqmJ mm da ~ Cc>calım hayatı ~ kaVllflll.9A)ln kırk.-
hava ile kartJl&llJOI' inQn. Son- 1.ehralann Beı.v a.iieeiyle tanı. :m.:kfJv bqlamJlb. ır&l ~. Bu 1181 tbıerine bel· de 8&ldil. gitti ••• 
~ elhamd8lt. 1Wı ga.lerlmde k&- llkbkları ealddendl. Buan ~ bu bakıl anki ld genci ayrılma. yük ilanım İf8 ~ SOley. Şe!mi beyi çiftlikte hiç bir_,,, 

V1J1 beyin en sadık adamların· mak tmere birl;ılrine bao'IH"1Dllb. mu beJe uJeme'dan ~ Gayt ahkoyamadı, Uzak QID1ele 8*1. 
~~ü -~rm~..:~deki dandı. Beraber 111Wı arkadqlI#f bayram bitti kÖJ'IGler daidddar. rfalcı ~. O da ~ ZebJ'tSS «llt ya. 
"9&1MaoK•Y .. ._,___ ~ua yapmlflardJ. Hasan ça.vuo tehit ı.:-.a... hancı ellerde ka.Jtddll. 
mendili g&rterdi: olduktan 10nra beyin onlara her fakat Şemai "°3 -- u.tnde 0 Şeyh ~ herkesin z.eııra tılmpL cıjmuftu. Bazı 

- Yanılmıyorsam, bu mendil, suretle yardımı dokunmaftu, d2İel ~ ~ tlilir ~ e>lduiuna. '*'lin fakir, mebtaph ~ ôD11D bent ıa. 
lııir ayak izini kapatlfOI'. Geceki bayramlarda, kandillerde diğa' ~Bi~~~ -u .. - "-.-' J ldbard& ~~ ~ riDe oturarak...-- san saçlannt 
Dafirleriııiizin kim oldullmıu öksüz ~arla Mırayı c1a u- .,,. JIV' 'V""9 - _ _,,_ --.. ,... __. --·- _,.. 1 ~ miyim? nutmazlar ayakkablJar. entariler .. Ellw flll}olftn'' bir olctaihD11 ilim liaDlyle an- tandJlmJ aerenter 0 ~rdu. • 

JaJı: liaaraamı yere attı: ı>tmrlar ilç aylarda pirinç. ~Jmını hafifQe tekraıiarten I~ aue,_ IJeJi F.elııayı = ~ =~ 
- Dan ıece pencereyi lmarak şeker, ll'U gibi nwıralarmı do- ~ ~. un pl9ull, ...ıtnHie ~ ruı etmiltl. deli yata eanmdan sonra _ 
i~~ ltirdiler. derirlerdf. sarı krepli g(Dıe1 bılarm hulyalı tki •..W mesut '\19 bahtiyar. - ..... . 

1fte burada kalmamanızı icap Beyin mI8Jr bayramı vanb. Bu gölgeler Binen lle9dalı ~ dı. Nipa dmul dOIOD hamlık· lhdDl arayan muztarip bir 8e8 
eftirecek bir eebep daha. Bırak!- baVP9nua köylWer -ı, ihtimam kalbi hQemDlada ~ ha· larma laaı1a,.,..tı. Biltlhı k6Y • aiultularma kantarak dUJU 
nıs da sizi alıp evime giStüreyim. verirl-;:-bayrama ~ ~ tmyordu. bu •adete iltint ediJorda. fa.. IQOl'dtt. 

- Çok mtlte8l8ifiz. fakat köt. şalvarlar dikinirlfl". yemeniler Artık her $ ata binerek bir tat Y.8bam Ali beyin kızı ıtıs· ~~ff~ ~e .... ~lil. lfr ~ 
ldllDbden ve ktifldlmOzlln mla krepler oyalarlar kmalar yakı- ~ köye iaiJw, ~m ka.ll«;1*tan -ne J&P&eaimı bilmi- "'"~ ,. ... ,._-mı ~ 
nndan memnunuz, burada kala.- nırlardJ. Bu hayranı 1)ek blb'Ok kaıtm &ıünden ~u. '°1"• muhakkak Sea-l beJdeJl bey .. Şema! bey· Bu inilWt Jre. 
caiız. olurdu. Civar k ö y ı e r de n zma da ~ adama Jib,yt abrayı ayn'llUik ~ dftill· derli nn:'a~bi~ devam~ 

Çok inatçı adamlamuemıız delikanlılar, kızlar geliıier çift- kalmam!lb O da onmı qklyle ntbw, bltytlcOJere. falcılara, cin· :yor ,_yv.. r wııitaizliJde "'''"" 
sis. tikte aıiniar. kownlar keeilir, kavruluyordu. Zelıranm şemsi cilere mflraCaat ediyordu. tma «lhiUtWeri arumda yavq 

Bu kelimelerden sonra Anna- davullar, dönbekler çalar, ı>eJı. beyden big flmidl JOktu bu kadar BtlJ.'(100ler bu kadar Jnıvveıtli Y&V&I IÖDUyonlu ••• 
balla kalktı gitti. Ve bir ır.üe• livanJar güretir çeşit eğlenceler, zengin kibar kulan dururken &eVKiYe karp aclrdiler atk bil. Usun seııler gf)Qti. çiftlikten, 
det aonra da Harkvay aynldı. oyunlarla Uç gQn üç t{e(e gü)er. hiç kendlal d>i fakir bir~ yQy8 hosuJONu. l'akat Ali be· ~ eaer kalmadı. Baa 
Annabellanm ziyareti polis ko. Jer, eğelnirler mısır soyarlar u· beyin oğluna alır IDIJdı? •• Bunu Y1ırkm biJmiJor civar kasaba- boıcununda hepsi Zehra.mu ya 
mlaerinde fikir değiştirmesine f alarlar anbarlara dbldururlar- biliyordu. Fakat ölOnce:ye kadar lardaki hocalara adamlar «önde- mk gönlfl gibi yandı yıkıldı, yal. 
aebep otmuııtu. Şimdi Harkvay dl. Köy gençleri bu bayrama be- onun taıınayı, onun qldyle ya. ~Bir:~ Jııu...- 'LJ- ...;-e nız muabarip rmmıu ltapeeıtm 
1d5lkte kalmak · hakkındaki ka yıhrlardı. Burada 1&1bhlt~ ya. ....-yı bitiyordu. Her gOn o da au.u w_yiM uu-. '!;WKCllll- bendin ~ 1DUD kıl 
ranmm pek beğeniyordu. vuklularfyle konueabilirler, kız· d~anlmm Yolunu a&ıJllyor, o· )qmeı Ali beyin çiftliilDe gel-~ Jrodmnç uiuitul~ 

- Faraziyeniz cx>lc doğruymuQ lar burada beienı1lr. her b&yra- nu bir defa daha «6rebflmek ia- m.iş kDçQk hanımı rörmet iste. k~ h!ll.. onun inıltill • 
storm. Şimdi eizi buradan u. mı bir iki nlpn, cmıon taldı> e. tikbalbı Omit.aiz, afrr dn1eri milti. siyle .evıws1n1 çaiırdrimı da. 
aklqtımak i9tiyen bir teştb derdi. ldn bir te8eUi olacabm dtJIODI- zebranın t11$1l yal>flmamnı yan1ar olQJOMu. 
Mlllll •htnw 1lea de lbmllm Ka1arm ııete11 bir mrasıydı. JOl'du. 86yl(iyordu. "BU.YD!c b!n41ar Qel" Bu llb'raplt eee ilelebet devam 
Ba kadmm daveti lP..m. mman'"?l• Manfier a.tlrvor, mfstr ta.neleri Bir Jt&n $elmıl bey ,re~ meler, köprlP.er tıl nnsız olmaz. eeteeekti. 
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