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1 ingi!iz hava nazırı 
biJdiriyor Japonya 1 

A vusturalya-
1 ya işbjrliği ı 

teklif etti 
---0---

Avusturalya 

Ruslar 
Smolensk Leningrat 

arasında 

Almanya 
ile 

Müsavi hava 
kuvvetlerine malik 

bulunuyoruz 
Londra, 29 ( A.A.) - Manchester 

de söz söyleyen lngi!lerc hnva no1: 
zın Sir Archibald Sincfnir, Büyük 
Brılnn:rnnın şimdi Alnıanya ile 
nıüsııvı hnva kuvvellerine malik ol- ı 
d~unu bildimıişlir, Mumaileyh 
şunları iUivc ctmi~Ur: AVUSTRALYA 

Başvekili red 
cevabı verdi 

"B r çoğumuz ö,Unceye 
kadar çarpışacağız ve 

kazanacağız,, 

Alman hattını 
yardılar 

• 

.. i- " d ..,urasını soz en uzak tutmıı-

LetonlJa 
hududuna 160 

kilometre 
yaklaştılar 

ına 'ıdır ki, hava kuvvellerııiıız 
mııhtl'lır.. hnrp s:ıhnelerlne tabım 
Pdılmi~Ur. Hava filolarımız ve buıı 
lara ait malzeı.ıclcr bir t.ırartao .( 
ğcr lar:ıfa kafile halinde ağır gö 1• 

dcrılınP.k ve yer del;iştlrmek zaru. 
reliııdedir. Bu mecburiyet hava 
km·,·eıterirnizin bir noktada aylar. 
r-a kalmasını ic.ıbcıtirmektcdir. 
Ha!bu ki, dahili yollnrdan islHsue 
eden dilşman kendi hnv_ kuvveıte
rini istcdıği noktada kolayca topla. 
ya bilir.,, 

Rusya-dan bahseden Sfr Archi· 
bald demiştir ki: 

Avustur alya 
lnf/iJiere ve 

şama kadar yağdı Amerikadan 
gardım istedi 

Kar sa!Jabtaa ak· 

1'apur, fren, lıamvag sefer-
Japonlar Yeni 

Ginede muhtelif 
yerlere asker 

çıkarddar 

Pulh, 24 ( A.A.) - A"1ıstralya 
başvekllı CurUn, Japon boşveklll t 
generoJ fojo A \'Ustrolyalılara işblr-] 
llsi tekHr elmiş olduğunu fakat bu 
tt-klifi kabul edecek hiçbir Avusı. 
rall nhbın değ.il, memleketle halt& 
ölüler diyarında bile mevcut bu,. , 
lunnıııdı~ını söyJemişlir, 

Avusıralyah"ar sonuna kadar d&. 
l:!ilşecekıer ve Japonlar Avustral.ya.. 
yo ayak allıkları gün hnlkıo ıııı

rap vekmemesi için mücaoele10 
son verilmesini teklir et~ler bile 
3 ine bu ö!üm kalım mücadelesine 
devıım edeceklerdir. 

Kolgoorlıe'ye giden Curtin bura .. 
da, her Avusıral)alının yurd için 
cephede carpışmağa yaJrut fabrika. 
!arda ve yardımcı hlzmeUerde ca. 

--Almanlar 20,000 
den fazla 

zayiat verdi 
MOEıi\ova. 24 CA. A.) - Sovyet 

--.ı tobliif: 

23/24 Sonk!nun gecem kuvvet• 
lerimiz düşmana k!U'fjJ faaliyetle 
hareketlerine devanı etmişlerdir. 

J .. mwrn, 26 ( A.A.J _ U.B.C: Ye 
dl hnrııulanheTi boşlnmış olan Hu~ 
ı .. nno en hO~·ük muvaffakıyctı 
Lenıngrad cepheıuyle Smolensk a
rııısınıla ı 10 kılometrelık bır cephe
de kaıanmıı. hır sürü nıuhim ve 
straleJlk şehirler geri alınmıştır 
Rus!ıırın gerı aldıklan şehırlerder. 
b~ri olon Holm limen gölünün yüz 
kılometre cenubunda ve Smolensk
in şınuıJindedir. 

Ru~lorın Lenlngrad cephesinde 
:Valdııy teı>elerınden sarbe do~ru 
hücuın eımelerl Rıef şehrinin ku. 
şal hlmldasını intaç etmiştir. Ruslnr 
ş mn en de Sm 1 , ' 

. o ensk c mü\·azı 
hır balta .varrnışlardır. Şimali a:ır 
h
1
tde ve Kalının kesiminde Atman: 
ann es:ıs mudaranıan sarsıım 

2,000 df'n ra1la meskun Yer 8~~ aJ ' ' ınmış ve Alman.ar birkaç silu 
felndP 17,000 ölü, )Üzlerct' esır ver. 
mişlerdir. Alm:ınlardan 350 top, 
52 lank ve zırhlı otomobil, 480 hs.. 
fil ve ajtır makinah tüfek, 70,000 
mermi. 8,000 rlşek alınır.ıştır, 

nıııı;lıır, evvelki R{in seri aldıklan 
Ovarovo şehri t:ivnrında 88 yer 
ıert almışlar ve iki günde Alman 
lanı 1,2()() l\16 zayiat verdinnışıeı:. 
dlr. 

Lorıdra, '4 ( A.A.) - B.B (' ., 
Stokholmıten bilıtiri'ıtil(ine göre, 
~ Ot>vamı ı nd eayfacıa 

Alman baıusı 
tebutı 

Amerika ve l{anada 
sularında 

18gemi 
batırıldı 

---0--

Bunlardan üçü Nevyork 
açıklarında suya gömüldü 

Bertin, 24 (A, A.l - Alman 
umumf ka.ral"gahmrn neıırettlği hu. 
ısusi tebliğ Ameriks \•e Kanada 
rml~da hareket yapan mihver 
d~nızalb , Ff>miJerinln topyc.kün 
l~.000 tGa lAto bacm:nde 18 gemi 
~ 111r ltıunlarm kıtnde 
'fevyor-.ıı: açığmd:ı b:ıtmlıuı 3 pet' 
~ı gcrui inin de bulundu-":unu bU: 

C:t rıne.k tcd1r. I> 

''Mukadderatın bu sfinilnde ken. 
dini f'Österen Rus mıl'ctının hare
ket tarzı, e<ikf düşünceleri •e ba.ı1 
ılıkııllnn orladıın kaldırmıştır. iki 
mcnılekellerlmız arasındı. glıtik~ı: 
arlan d'lslluAun harpten sonra ba. 
rış ve hiirriycl esaslan ıçln dalııı 
t-hrmmiyeUJ olacaf1'ını ümit ede. 
riın • ., 

leri.fasılalı şekilde işliyor 

Bir motör Bakırköy önünde kayalara 
bindirdi, bir motörün de si:indiri inf lak etti 

İlt1 g1lndenbert yağan kar, bugtln de 
fuııaaq devam etmı, ve 40 aarıtımet.. 
ttyt geçm1şUr. Öğleden eonra buan 
tıpt veba.zazı llpa IApa yağan kar mil. 

nakaatı g\lç\etUrm!§Ur. Karla kape. Londra. 24 ( A.A.) - Japonlann 
nan .YOll&J' beJedf)'t tem.lzllk aıııeı.t Yeni Gıne ve: Sa'omon adulrına 
t&ratınd.an telmZlcnmtye ~ıl1lm&JıtL ı uker ihracı tarsillltı henüz selme. 

.,... °"1lan ! net eayfacla miştir. ~ Devamı ı D«1 1&)fada 

HARBİYEDE BİR EVDE 

~ lk'vamı t IK"I Myıac. 

Basra körfezi He 
Hazer deniıi 
arasında Ti mor 

Adasına 
Avusturalyah 

askerler çıkarıldı 214 Sandık gizli 
Lfzbon, 2~ (A.A.) - Ada trafın. ş e k e r b u 1 d 

da Jnpon denizaltılarının görlUmeiıs u n u 
münnsctctiyJe Tinıor :ıdımnda A-

=vu~st~ra~J~yn~k~u~\~~e~ll~er~l~ç~ı~ka~r~ıl~m~ış~t~ır~. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~.., ... 9!' 

MünakaJat 
üç misli aıliı 

-~ 

l\IALZEM.ENiN BVYVK KISHI· 
N J RUS FABRİKALARINA AİT 

HA!I MADDELER rEŞK1L 
EDİYOR 

Tahran, ~.f. ( A.A.) - !randa mu 
nakııliıt idaresi şefi o:an Sir Godr: 
rey Hhodes, llasra 'e Hazer denizi 
arasındaki münaknl51ın, modera. 
şekillerin tatbi'.kindenberı üç misli 
nrıtıa.nı söylemiş ve bUBünkQ ra .. 
kamların ilkbahardan evvel daha ~ Şekerden yapılan tathlarla 

Tutumlu şekerlemeler için 
D" ·ıranma~~~!~ah~! Azami fiyat konacak 

• iki mlsii faz.Jalaşaca~ı ümidinde 
bulunduğunu iUıve eylemiştir. Mal.. 
ıeınenln büyük kısmı Rus haırp maı. 
zemesı fnbrikaların:a all ham mad. 
delerdir. 

M 1~'EKET, &imdiye kadar 
eşlnl görmediği bir kömlir 

buhran1 ~cçlıiyor, Sokakıaıııa, bir 
damla komUr bulmak ic.:.n ağlıya 
ağlıya dliklmnclan d~aııa kopa 
yaşlı kadınlara nısh)'Ol'\5onaz. Bun. 
lamı e\"lerlndc soğuktan ütreeea 
hastalan \-a.nhr. Ağlıyor ve Yalva
nyorJar: 

- Kömür! .• İliç i~in bir avuo 
kömür! •• 

l:'n.lnız mahrukat değil, 15ehrha 
eJektrj&-iııJ \'e ha\'agnzlni temin 
eden kömür de azaldığı ~ln bü 
yük bir tasa.nııf zarureti ba~ôs
tennlştir: ''ıklar azaltılıyor ve ha. 
'aı;azt de muayyen saatlerde ve
rilecel,tlr. 

Bu buhranın iki sebebi \·ardır. 
Biri istlh5al, öteki de na'kil zor• 
haklan. 

istihsal zorluiuaaa sebebi, kö 
mür ocaklamıda kullanılan direk
lerin artık ormanlanınrzdnn tedn
rlk edileml) eceli bir haJe gehne
Mdir, N~ln? Bötön onnanlanmız. 
da ağaç mı tükendi! Haytı' ! Fa 
~t bugiloe kadar bazJ müt.eabhl~ 
ler tarafından yaptlan kat'lyat, 
ur.uza mal edilmtfll için. Orman 
l\11nununa aykın olarak hep ocak
lara yakım yerlerden, yol kenar• 
nld• pptldıı. lot. lreaileelettıl 
Jerlerfne yenileri yeti~tlrlleınedlk
ten başka nakil yollan da tıkan. 
11UJ IHllma~or.. ~"k ~ ,• . . . _... -- .. 

memleketleııJen de lthallt mlirn
r.ttn olamamaktadır. 

sandık knçak şeker bulunnııışıur. 
Şekerlerin sahibi rueydana tıknn• 
lınca ad!iyeye vcrileceklir. 

Di!lcr tarnrtan şcker<len yııpılıı 11 

taban hehaşı 80 kuruştan 210 im. 

Büyük Brilanya, Rusyı1 ve lranua 
temsil edildikleri bir komisyon t"°' 
kil edi!:niş ve mOnakale işlerlnld 
tanzimiyle meMUI olmaıa başlaa. 
mıştır, 

Nakli zorluğunun ~beplerioden 
bh1 Zon~ldağa bir liman yapıl~ 
mam., olmasıdır. Diğer 6ebepler1 
de b&\-alar nakli \'&l!ttalan buhra· 
nı ve Karadenlzio durumudur. 

Ba balla nekadar sUreccğl b5-
tJrllemez; fakat hUkiımetimizJn bir 
taranan mes'allerc karşı bUtiln 
!fİddetJyle harekete getmelde be 
raber istihsal aorluklarmı yendik· 
len ~ka na".dl zorluklarına da Ç> 

~ler bulacağına emin olmamız ıa. 
ZDndır. 

Fiyat murakabe feşki1Ah, şeker 
mevzuu etrafındaki araşlırmalarına 
dün de ı'fevam etmiştir. Evvelki 
gün mühllrlenen bir kısım toptan. 
cı msaazııları, dün, &l'aştırı\mış. bir 
şey bu.unamamışlır. 

Yalnız, Harbiyede Kaya soknftın. ~ cıkmışıır. Dl~cr ş~k<>rlemeler- ı 
da 11 numıırah ikometgi\hla 211 le tallllorın _nyatın~n da buna .ben 
--------..;_....;.:_~ I zer yfıkseklıkler o.muştur. 

Cangklng, M ( A.A.) - Çin n. .. 
Jo'iyat ı .ıurnkabe büro~u ıle be • ' 'l:etlerı Burma'ya girmişler ve JnP. 

diye lktısat mfidürlüğü ıııüştcre ·en liz kuvvetleriyle bir:eşmltlerdir. 
çalı~rak şekerden yapılan bilQ . Halk Çın kuv'l:cllerinl heyecanla 
mum tatlılar irin bir lnrıre hazırb. alkışlamıştır. Röyter muhabiri Çin 

Çin kuvvetleri 
Burmaya girdiler 

Hava gazı 
tasarrufu 

Muvakkat bir 
zaman için olacak ! 

Fakat her ı~ hlikümetten bek· 
lemek doinJ olmadığına giıre, bi 
zlm de_. teker teker, elektrik ,.e 
hav~azı sarfiyatında son derece 
ttıtomlu danannınmız şart olmu~ 
tur, Artık en kftçük israfın yalnız 
nefsimize dtğtl, \'atana karşı da 
l~lenmlş büyük bir suç olacağını 
nnotnuunalıyız. Bunu bllhassn 
''hafi. \'akti yerinclc" ota!lltı.rrnın HavAc"aZUlnl gUnUn bazı a&aUerinde 
için söylüyoruz; tllnldl fakir hal· ltesUeceğtn.1 yaznıı§tık. Buna &it tıa. 
ka israf isnat etm~ saçma ve zırlıklar ttmamlanmak üzeredir. Kara.. 
gttlilnç bir haksızlık olnr, ruı tatbl.IUne salı gilnllrıden lUbaren 

Yalnız kömUrde değil, gıda mad. j ba§la.nacakur. vaıı tıu bwıusta, ınaıct. 
delerlnde de ambarlıınmıza stok ne §Ubest mUdUrU ve diğer &l&kadar. 
mal ytğınak hod~iunhğma düşme- ıarıa görUşmU§tllr. Gazın evlere ~ 

· klıırdır, Tarifede, 3enı şckc kuv,ellerinin milkemm81 askerler,, 
fiyatlan gôıönünde ıuıu.ııcak!ır. den ibaret o!dııtunu sljylemcktedir. 

YENi EKMEK KARTLARININ 
DAGITlLMASINA BAŞLANDI 

Gelecek ayın kaıttarı nüfus 
cüzdanlarına göre verılecek 

mellylz; çllnkB lllı bakımda ihti gı 1&atıerde verllecegı pazarı..ı CUnU Şubat aynıa mabSU Ekmek kart. 
yat1clrbk. ak•llıhk, hulba kazan~ belli olacaktır. l&J'UUD dağıtılmaama w sabah bq, 

cek "e ealı gUnU l&m&mlanacaktır. 

_... ....... aran Mşkaıu.. 'l"Udal MftJU'a dDaelmıtlme .. aamıour. l&fe bClroJannm b&llr~ 
ela kalmaz; o zarar döne dolaşa, 1 mllna.kallt.Jn telt"r be§!aıaa.mu •ete.. ~ noo bine JÜID kartlll Jtılde 
bizzat kendimhe setir, kend~ akip kaldınlacak, eakfaı gibi gazm j' '5 §i sahlplertne verilmiştir. 
()~ veJ'llroeelne devam ~ur. I>agıtma !§ine yamı da devam edile.. 

Şubat karU&rı, evveıııı urtıarm 
KenarlarıMMt llllnyeıere ,o.. .... 
m•~. 
Geıccelt u.yda.Iı tt!b:ıren kartlar ae. 

lus tezkerelerine g6re verUeouu~ 



/aş~ Müdürlüğü 
garın çag dağıt

POLONVA
ÇEKOSLOVAKYA Birman

yada 
Afrikcdaki l . 

Fransız üsleri Amerıkada 
Almanlar taratından133 ~o o 1 a 'J11• a' e 

başlıy or 
Bır kanf ede

ras11on 
kurdular 

Japon kuvvetleri 
Uç ko:dan ilerliyor 

kullanı!ıyormu? ın~ası ıçın 
9 n11 yar dolar "' matta o. 

~-----G-------

Lotuıra, t• (A.A.J - Londrıdo
kl hür 1-'nınsıı unıunıl kurıtrHülıı. 
nın dün akşııın bıhlmJ ığ ıııe görı::, 
perşeııbe ırunü ô:le vaktı .ıı ı llı> eh 
teshil edilemıyeo ıkt molörlu bır 
buınbarılınıall ta1y:areıı. feh d a."" 
ı:islnin merkt'Zi F'ort • l. rı r. ~·)e Al• 
man nİıımul61ındıın bomb lar alm , 
lir. 12 bomba. hav• alanı yakınliıl
rına ddşmüt, yangın çıknaa ına se
bep ol'lluş ve birkoç klşıyi öhlür. 

8 asra ya mühim mi~tarda kakao geldi 
S-fecteraqoa• •llfterelc geael 
t.IU'lll•JI olacak, hartclye, mliaaka· 
tıt, poılU iflerinde mllıterek N) .. 
..t takip edllet-ek. yoll'tllııklar 

t•IMliM t1bl t.tulmıyaeak 

Ranrıonun 
bugünieıde 
düşm-esi 

muhtemel 

laşe mı.dürluAu. yannk. paurt 
af ,rıınu cıı> ıeu ı r.l ına b J l nn.ıcak 
brTe\lzloı, her ıy .)aııılo<'okıır 
Bu ~erer cay, mutııva'l~ıllan ,·erıl 
mi.> ece , doğru ılan do!lruya pern. 
tendcc ıl v erilcceklır. 

Dii'{ r taraftan haber ald ~ımıın 
•ore, mcmlekelımlzc gönderılnıe" 

Kar d 1vam adiyci 
...- Haııtarafı ı net 811) fıMJa 

dır. Bo.ed ,._ buıua ıueteıere birer 
a&n ıöndererek ev ve dUkkAD S&hıp. 

JerlnJıa btnalarmm önlerini temizleme. 
8lnl rica etm ı ve temlzlemiyenterden 
118 ki.fi yıldırım cesua,ıe ~zalandı
nlm14tır. 

Tram.ay idaresinde raylara tuz 
d51uerek, araablarm kolayuklt lfleme. 
lll Kin ıereken tedblrlert aınuıtır. 

llabableytn. btrlcaç tramny romor. 
k&rOnllD motorlarına bus stJ'dll't için 

bosulmupa da bu arab9lar tamır edil. 
mektedir. Bazı hatlarda tramva71&r 
tek araba olarak lflemekt.dlr. 

VAPUR 8D'ERLEld 
Öfleye kadar yapılan K6prll • 

Baydarpq& .. Adalar vapur 9efeı• 
leri ...a ıs ten eoara yapdem& 1 
DUllır~ 

Şirketlbayr ye ~ da öf• 
leye kadar anmtaaam. &ileden 
aonra ir&tisamaız bir tekilde c:al~ 
DlJI, akpm• clotı'u pek ror yapı]. 
m°'tır. Hali~ leferlerinde abaldık 
Yoktur. 

VAPURLAR DENt'ZE 
AÇILAllll'OR 

Kandelllmen ı.tanbata ıel • 
ınekte olan Anafarta vapuru Ue 
bazı motlSrler Amura Umuma s1-
ğmdrklan gibi, Karadenbe ç*a 
cak Kadeo vapuru ve motlSrler Bo 
gazda demlrlenUtlerdlr. 

Şirket.ha.yriye ve Denlzyollan 
vapurlan da seferlerini gilc;lWde 
yapabilmektedirler. 

TREN SEFERLERl 
Ankara treni henb ıelmemlı • 

tir. Sirkeci ve Pendik tal'aflarmda. 
ki banliyö trerueri de rötarla işle_ 
me:ktedlr. Edlnıe tarafında UZUD'" 
kapril yola kapanml§ ve açmak J. 

n ekip gGnderllmiı}tlr. 

BlR MOTOR TAŞLARA BlNDhmt 
Kar ve tipi, ehrlmJzde bazı kazala. 

ra da eebep otmuıtur. ı.tenb91dan 
Baktrk8ye do'"2 gitmekte olan bmlr 
nakllYe anbarlarma alt Nılf't Reı. tela. 
reetndeki volkan motoru Tq tekeleat 
clftrma geld!tt arada kaptan Upbatlı 
IJfddetı )'btlnden önllnil g6remellll§. 
:motoru tqlara blndtrmlJUr. 

llotorun .ur'atle ını aJmaJl 1ıqla.. 
mam Ozerin• Nurl Reis ~ 1Dt 
d&t tstemlı, fkl potta memuru ııandalla 
.}'9t!prek Nurl Relal ve maktn!8t •. 
lhatt.inl kurtal'IDI§lır. 

Motorda eab11e çeldl~k ~ 
batma tehllkesmt atlatmıytır. 

uzere Basra)a muhım mıklard• ile
• oo ıelmışlır. Cuku'al• '"brlk•car. 
ıerı w-e kakao ışleyen ınietı"4""e u. 
hıplerı, 8asraya iPien *.ık.uların 
miımkün QhhıCu hd11r ı>dr'ıtlf' şeh. 
rınııze ıetırllmes tt>ın ıeteb'libler~ 
ııeı;nu,ıerı1ır. l u ma lnın öntlr-liz
r!Pkl n hnşJ ·ı-ındıı şehrlmlı.s 
setırılrrt"t Omıl edilmektedir. 

Rom el 
kuvvetleri 

1 eşebbüsü 
1Jerıid_en 

eie atdıiar 

ingiliz kuvvetleri 
Agadebyadan 
· çekildi 

......... M (ı\.A.) - B.11-"t 
Llbyada Uertemeğe baglıyan mlbver 

kuvveuerı, Agedabya;yı tıo§a.tarak 
bu tebl'lll tarkmdakl m...u.rda r.op • 
laDaD lnırutz kUJll lcanetlıel'lıe Mnllz 
teınaa gelmemlflerdir. 

1qillaler flmd ye kadar •Jd ._,.. 
yar kuvvetlerle dUomana mukavemet 
cöateraıl§&.rdil'. Vaztpt oynak diye 
gösterllmektedll'. General Romella bU 
Uerıeyişt haktld bir taarruz mu. yok. 
aa kuvveW blr kepf b&rekeb mı oldu. 
tu henUZ ıı.ııt değildir. 

I>Qfmtmn. lqW&ler tanlmdaD bo 
eaııaıan Agedabyaya girip G'lmledlğl 
de meçtıQJdtlr. 

MumaCib Inı;W~ tayyareıerı dil' . 
man kollaruıı mUtemadıyen tayyare • 
teri düşman ıtoııarmı mUtemadiyen 
turpaıamaktadır. D6rt yGa U'atıadan 
mQrekk1!p t>tr dOfman tatıt kol•• da 
ğıtmışlar, otr dUşman pike tayyare 
grupuna da rücum ederek Qç tayyare 
dQftlrmtlflerdtr. BUtDn bu flaftka.ttan 

1ld 1DsUlZ ~ clönmemlf&lr· 

/,ondro, 2.t ( A.A.J - PolonY1 • 
Çe:.oıilovakya blr.ı8ının kurulma. 
aına ail anlaşmada mevcut 14 001'

tanıo hulAuaı: 
ı - Her lk.i bftk6met Polonya • 

Çekoılovakya konrederaı.)ununu ı 

A•nıpa ~evresinde diler hllkömeı 
itti de ihtiva etmesini ırzu eder. 

2 - Konfederasyonun pye •• 
btı.den, hariciye, müd11faa, ilıısaı, 
oıaH1e, tçtlma1 işler, müıu•alAl ve 
IJOl'la itlerlnde müşterek sJ)'aaeh 
temin etmekledil'. 

S - Konfederasyonun müşlere" 
bir sene) kurmıyı bulunacak ·~ 
harp ihtım~I lakdirlnJe b r bafku. 
ıuutanlık tayin olunacakhr. 

4 - Konrederasyon, ıöınrllk blr
lili meydana ıeıırmek u:aJ.5tıdlyle 
aümrilk tartrelerlnl bir e!den ter. 
tip w ' tanzim edecekllr. 

i _ Konretleraııyon muhıeıır 

milli p:ıraıar arasında ınfisuvı kıy. 
nıel temanı ialılıJaf eden bır par:a 
siyasetı takip eylıyecekllr. 

G - Demlryolları, nehırler, han 
münakaleelriyJe telgraf, ıelefon ~ ~ 

telala muharebeleri müt:.erk bir 
plAna tabi buJunacalı ve tarUeler 
blribirlnln aynı olacaklar. 

7 - Konfedc asyon, bilhusa 
vergiler bıılı:ımından mail slyıısetl 
bir elden tnbld •• Luıdm e7tiy~ 
ceklır. 

8 - lçtıma1 si:raset sahuJnda d• 
blrlbirlnln QDI lerlipler mevcut 
olııcaktır. 

9 - Konfederasyon Cızatan ara. 
unda leritiye •e külUlr nıCl'elele. 
rinde Jşbırlı(tlni temın edecektir. 

10- )li'liret meseleleri, a)rı 
ayn kenr~derHyonu ICMJkll edeu 
devletlerin salôhlyt>llt"rİ dııhıtinde 
~k q koal.....,,yene .wnııup 

devi ellere ı.ı il toprakl3rdukı yokıı. 
luklar hicbır t:ıhc'id• tabi olmıdan 
puaporl5uı ve viıeala )'&pılııcak. 

tır. 
1 ı - Me~lekl dlıılomalıırta mııh. 

keomelerln nrecell ltanrlorın kabuı 
•• taııdllu meııeJeU biWaAre balle
dilttektir. 

20 Japon tayyaresi 
dUşUrUldU 

1'1'1, U <.&. A., - Blrmanya
cia Japonlar üç latJlcametteD e8. 
ratle ilerlemektedirler. 

lngUla crduaunun r'.c.t höttJ 
lı:e.1 imek llzeredır. 

Jsron ordulannm hedefi Çine 
giden Mandalay yoludur. Japonlar 
Blrmsnyaıım bq tehri olan Ran. 
gona doğru büyük bu aOratle O. 
temelrtedlr'er. 

Tokyo Rangonun &ilratle ıuku. 
tunu beklemektedir. 

Japoa ukeri ıfü.cllaü dllD 1-' 
verdili beyanatta Japonlann Ran. 
gona vannü iefa tek bir mbt 
icarşısmda bulunduklanm bildir • 
:ulşt r. Bu mani SaloeD ıaehridir. 

\lqt, 24 (A. A.) - Btrmuıya 
bllk6meti Raagoadan llaıulalaya 
c;eldlmektcdlr. 

Hangoon, 2.t (A.A.J - Dün Ja. 
ponlar tal'8rından Ranaoon 6zerlne 
yapılmı•ına tetebbiis edilen iki ba
va akını eımaııında şlddelle taarruz 
eden lnııJlz a•cı ı.yyırelert, unıl. 
dılına "öre ılk taarruzda alh •e 
ıklnel taarruzda ondört olmak üzere 
ylrmı Japon tayyaresi dü~ürmO.
terdlr. 

Japonlar ısrnrla taarruz etmltler 
"'e mulaıtan daha n trtlfact. U('lr 
gibi 116rtlnm0•1t'rdtr. Japon' t""IL 
lerl, lntciliı avcı ıayyareolen ta,... 
fındtın da•ııdmıt111'. SGN9tle ~. 

len düşmıtn tanarttlrri tıomhalannı 
ıırlnC' ı.rlalnnne ulı•ermit1ttdlr. 
Bu haYe akını Japonlar l('lft tlmdl
)e kııd:ır olanların hep~fnden ağır 

bir bytp letkll t'tmi!llır Bır lngi. 
Ilı tayyıresl pirinç tarlaların.• 
mecbttr1 iniş ~-apmı,tır. 

12 - Her dn1etln ayrı ayrı o- 1 
nayasaı ..... dakl . haldan temin ·ıngiliz gazete eri 
edocelıhr. 

muşlur. 

Lıbyadakl en ynkın dOşman üs 
rh·le Forl • Lııııı y arasında mes:ı· 

fe he"ı1~1yle, mütearrıı tııuıırenin 
vı,i tarafından mür1?.:ıbe edlleıı 
bir Arrık11 hava alanına mensup ol. 
dulaı meselesi ISne silrillmektedır. 

Malezqada 
Çevrilmiş o an 

Avustralyah 
kuvvetler kur uldu 
arat ıntalarınıa 
waureti karı ıııı 
Lonara, 2.t ( A.A.J - B.U.C: Ma.. 

la;radan selt'D llOll baberJcre gore, 
bullın cephede kanlı nıulıarel.Jt>ler 
devam eım~kle ve lngill:Jer Japon. 
lana ihata hareketini akim bırak. 
mak için seri çekilmekteıJır. lkı 
taraf arasında cereyan eden aAır 
çarpışmalarda Japonlar bu)uk za) • 
at veriyorlar. Japonlar Sınsapurdun 
110 • 120 kllorueıre uz::ıkıa bulunu. 
yorlar. Sıngapura hücum etlen 54 
Japon bombardıman tayyaresı Hur. 
rican ucı layyareleri tarafındau 
daltılılmıılardır. & düşman tayya
resınin dQşQrilJdütü re)ıııcn bıldf. 
rilmifse de Japan &ı.ylaııııın dııhıı 
yükaek olmuı kunctle muhtemel
dir. 

lldbrırne. H l A.A.' - Maleıyad~ 
(eYrllml• ulan Avuacralya 1uı' ntle. 
rt .............. r ıre urdu_.lıamı llDI. 
llsine illihaka mm arrak olmuşlar. 
dır, Mu1-rebe devam etmekle ve 
"aıiyel karqt1t bulunmaktadır 

\'iedan bltrrf~f. s6I ve basuı 

AvusıraJya kuvvellerinın kanatla. 
nnda• birinde buluaan Hınd kıla. 
ları, Saponlann 1ertıere asker çı. 
karması •e Avustr:ılyalıların yol.ı. 

nu kesmui aetlceıunde uı)'lf bir 
vazlvete diişürml\,ıerdlr. A naAtraı. 
t·a kun etlen dü~man (cm berini 
;orlumıtlar ve büyük lnınetJere 
mıtt.t edehflmltterdlr .. 

T·ır Ds hürriyeti toplantılar \'C cemiyetler yazıyor 
hürrb'eti, Y&tandaılarıa tanun kıır Aıuslralyaya yardım 
f1sanda mOsavah, bOIOn w-atıındSf J • 

S 1 
.. ". derhal biametlerlne serbest. aponya .. ISllfıar&b ı..,. .. ,. .... a gl nl çe kabu!ft, mahkemelerin lstiklliıll, Bu adaların merkezi olan l\abao 
serbest lnlihaplarlıı yapılan mılll yıldırım zaferı· .. Kle&a'oıo if8aJ edildılı tahwıu 
'Ye temsili heyellerle hQkOmetin MHmek&.edlr. Japonlar anım.o fllP" 

Baltık mem- mürakabe edilmesi. kazanama- ........ bir bava bQcumuadaa aoan 
13 - Her iki h0k6met mlttterek leP1- başlamıtlardır. 

' 
k t J • de lefklllerin karalması IOaumunu mü. kt AftlSlralp harbi~ nanrı •ermlt e e tef lR phedede mutabıktırlar. yaca ır oldulu be79natta ''Tarihte ilk de. 

dd h 
" U - Konredens1ona d;thil dev. ra olnrü Avustrıılyanıo hucuma ili-

ş i e '' e U • Setlerin ba letilllln .muhafıausı ıçin Londra, U ( A.A.) - Deyli Teli• radılıaı. bıanunll beraber barbet. 
lhumlu mnraflan mQf<ereken ö. rnf gazelesi JaPonlann dt-niz ku•. mele ba:ıır olduklarını "e sonuna 

k Ü m s Ür Ü yor de::ek~:;-!:~~nın akdi sırasında ';ıl:ıe:::~ ~~~~.,!:)'~:-=~:: ~~:18' çarpıpcaklaranı,, ~yleml~ 
o her lki hOkOmet, 1& sonklnun 1942 nin üslerinden binlerce millik me- Mtlbıırne, n (A.A.) - Poı1 

HALlÇ'l'EIU KAZA ffUwıim Almanyaya ıeç. de neticelenen Yunın • Yugoslav ı safelere kadar uıaklatmıt bulun. Moresby'den blldirlldığine söre 
Haliçte Karpuz iı:6:eleelne ballı memeıi için doğuda ııbhi bir anlaşmasından mllıevelllt memnu. duklarını n bunun çok tehllkelı Jııponlar R:ıbauJ'a ıısker çıkarmış. 

bnhınan Arslan mbt~rOnUn mak! • kordon ~--.. · edildi nlyetlerlnl bildiren bir karar ıure. bir duruma meydana aetlrdlllnı ıardır. Bet aJpon kru•aı6r6 k17ıla-
.,_ tini taa•IP " E«e denlılyle Baltık 1 ;ı;azmakladır. Japon bn lcuvvet'ert. n kontrol etmektedir. Buradaki ıar. 

nisti ~'lddin moUSr11 işletmek Abnu ......., M (,\. A.) - ortaınndakl A•NP8 ce•reslnde em. nln bir kısmı Çin topnklanndu nlzondın hl('blr haber yc,l<tur. 
~in Si iri ~qt·rmıı;, fakat sc. Balllk m ... leketlerllldc t!ddetli niyetin, '*"6yden evnf, temellerı l\l:tlezyade, Blnnnyada ın Sl~m- llelburne, 2f ( A • .4.J - HlkOmet 
ğ1!k c;1<ideti vUzfuıden stllndir b:r tl.fUI ııaJım."ND me)'daaa ~ ah~an iki tconfed~l'lı~on anasand·c dadır. çok endlfe.)ldlr. Harbl~e nazın 
patlı)'8n.k havaya uçmU§tur. Silin mail, hutalJlm Almaayada faYl'• tahakkuk ltlrlleeek l~blrlfıtlne bal- J~herpol Post gazeteti, leponla. Pord MaJeıyad• waıi7elln karışı" 
dir Anlan motlhilDUn yumula bu.. ı:ıaaı eııdiıetlnt dolurnnqtur. Ba ! 11 oldufu bnutldl lzhgır etml9ler- 1 m büyftk bir cesaretle ttmdertnl ve Tablm oldalantı '6ylemlttlr. 
lunan Akardere motlSr11rrOn aııbarL ı h t~ı t--..u-ı- -ı- ti b .... ı mcsc e !LAWGA ~e - ·--: dfr. ~emlekett nımına anlı~mayı ştmifil k muuffaluyelle etere be- Me"bame hOkOm• • ·., ma ze. 
Da dU1111Uo. fa.kat yangına aebep aıat edilen Almanya sıhhat ltlerı imza eden Cekoslovırl< hnriciye n rfye deAıthkltnn1 ysım•"'•· fakat mesi, bombardıman ve OlCl tayya .. 
olmadu eöndll.ril.lmUftür, İnaaııca rcl"Yh;i tefi doktor Coad, lşpJ al.. zır \"ekili doktor Rlkkıı, Çeko~ro. ya~ıyanlann mukadder akıbeti ""9 releri ... deni• birU!<lerl gön<terll 
_za_yk_t_oı_m_am __ ,._tır_. _____ · ,·- tmdald memleketleı'lle binlerce U. vakya)'8 Jall•hen rad10 ile yapılıın recet\lerinl de lllvtı etmektedir. me'iini ,.e Pa!liiflktekl sevkulcen 

tüı musabl varken AlnLuıyada )'al demecinde, Po!onJ·ca • Ç~Jcoslo,·nk · Mezkt\r gaı:ete yomna f8yJe de. ı~biyesinin tadilini isli) en yeni bir 
Alcan mUd!faa hatları DJZ 126 vak& kaydedlldlğ:at aı&y • )3 işbirJl~inin, PolOll)'3 - sovvet vam etmektedir: teısrarı ~qington ve Londr&)a 

lemlıftir. 7atcınhAının tahakkuku il<- cok ko Japonlar bir yılchnm ureti b- siSndernıiş. fakat şi dl)-c kadar he. 
yarlldl Almanlar doğuda ldlbl bir 1rıor. laylaştınlıaıt oldalbu alylemiş.. ıanmak istiyorlar. Fakat tazaunn nliz cenP alamamıttır. Bufrlln yine 

_. eaıtarntı 1 ad eayra4a don tesis etmışlerd1r. Rusya.dan ur. )'ae11tclar. 9ynı ıneseleler hakkınıta Côrcn ile 

H Bon. d 1 geleıı berkea, 'lVüıs hMtalriuun Mnnchester Gaardl&D ,.ıet.ct reis Runa:tc tekrar acele teısraflar er ıae namııı a P yıde tftmenl yay1muı teb~i &ıleaıelı için 

kumandanı olan bir Ah~lan generali l l;;ribirin: mtlt.eıldp üç 8lbhl maa. Harrı·man ,~Ys. ~~::yyeor~ad r ka ... nlanmıı oldu. ce~~~~~~!i;.meclisi Melbttrne'de lop 
daha Rns cephesfnde olmn~tar -"' k _...ı. ı +:- •~'bi ".,. 

ı.or,dra, ~4 ( A.A.J _ nuslar: . ı... ~tent eJmg~~e m~vur ~eloMle 14 Belki bundan sonra dı olacaktır. l:mmı~ 'c laırmay ııubnylarla Yenı 
anlan Mosko\"ıı yakıntarındon at. u u 111'1"'"· • Amerikanın Moıkova Fakat Jay,onlar ltendi ınularlıyle Gine ,.c '!\fotezy:ıdııld •nziyet in • 

ıl,Jarı yedi lııflndr nberf, cum:ı ak. ..ililine ta)'İn ediliyor >ine kenıil ctl"llntrına 9"frdf1rfff1 lcmişlir. Ehemmilclll korr.rl r tın 
omı So•ye• ku••eıterinın tok mü. B 1 u·de .ıenlş dn•an uııın mftdd~ mub... mış iw de bu~·a, lhllyalen ne,re-
im bir 11 ıi hareket laptığını bi. ayan ara m J C.""'U (A. A..) -D. N. B: faza edmtiyeceklerdlr. dl1mt'miştlr • 

ı:iirmic'erdır. Husl r Snıolensk "e 91..a- k .-..Jetler mer".tezlndeD ____ ..;_ ____________ ..:;... ________ _ 

enln~rad araunda 100 kilometre Bu talamıt dnrinde eMidi. be. ~;-· H k k Ö •• d k• ıızunlt$tnda bir cor>hede Alman aıa eo1411. n:ngJnfJı modur Mf;I v..ınııomm iJIUt mahftlleri ö• er es öPISının nu n e 1 
hallarını larmışlar ve Lelon:>a hu. öiye laymetli dfiDc Temle ve ldra1am& kanunu karı temı•zıemeıı•dı"r 

udund ln 180 kHomeıre maafede EL ÇAJ'ft'AIARl1'IZI ~ertnde rd8 R\fZYeltln mUşavirli. 
uhteıır noktalor:ı ulıııı;mışlardır. bir ki)şeyc atıp teıitetmeyin'z. ğ'nl Jap8fl Barriman'm Birleşik 

R lıcv hri ıamııme:u rıJmıştır. Atfüyemiı i~in':ı renkte c.. aevldleriıı Moe.k.ova bDyil1c elçil'·1 Istanbul Belediye.inden : 
U!\ kuvvetleri, mold U cidcli su. tmeJerlnize UyguJl Olarak e*i çar,• gine tayin edtJeceğl f'ıktiııded1l'ltr. 

rette tehdit edilen Smolensk eh· ... \ tatannm femd euretle boyar ve M:. Harrmwı Ameriltanm murah • 
nndı bir hatta kada "'tırmtflM". I tamtr edtltr, arıu edilen eeldlc!e bam mfatlle Moüovada toplanan 
D .. p 111 .,.. T ........ """"' sce model del*. harp malz9mcsi Jmnferansına f tt. 
• ş!ddetll mah r bel,.rı" v rııtdı. , Aclnıe: rsk etmlftl. 
it ~et1':fya • f,ufru•de • c ıen mt. MODA BOTA Z\'t Tahru, !4 (A. A.) - Bu!lHt 
)'etil ayrılma oı. ı ın ıı O Jcito- Karaköy Mnmhane CacWeqi bugün Tahrandan Moıüovaya mü-
..._ -.uıa y l:ıf• ı 1 rdıı. HMea P ... ..._ )i411: S l.t.eırt~ih~ ~ otrofetir. 

Şebrtnıı. p.ne ook miktarda Nan ia.1111 doJura.calı sorl1ı'klan öalt. 
mele ou,.. ltıGtb &Jllladar um ,_. .,._,. &ı. 1-aber dQkJrAA, mag_.., 
ev aabibl ._ mflstect1''9rlnln de andl mataa ve mertnb:ı DDı.rtne dGfeD 
ı:.ıldmm Joıunmı tcmtsıemek wrot.Do be1'!d1,r8 sabrtur ta!lmatnameatDln 

il en m' k~I kıld ~ umuıc1 m..UJ<ı ~tlraklen dıemmtyct e rlt.a otunın 
AkSi tak ircle kaymakam ve l-clcdt:re S11be mildDr1nk1 rtn(!(' c z tıık 

bat ~ fl.pllll':'air n~ O(unur. o('7Jlll) 

tahs:sat vsri.di 
Va.,tnııoa. M (AA.) - Mümeaall.. 

ıer mectıatnm murat komıayoau 12 
milyar 600 m.Uyoa dolar &&Mllat " 

rtımesme d r oııuı kaııua l&)'lbumı 

kabul etml~Ur. Bu paraıun 9 mılyan 
33 bin askeri uçak lJlşUI IÇUl41r. Bun. 
dan başka l&yıba. kıraıama ,,. öeSunç 
verme kanwaunua tatbtktne memur 
dairelere Btrte§lk Amerika reı.atDlll 

taUmauna söre devredilmelE tıMre 4 

milyar dolar t.&baıaı darp'f et.melWI. 
dit, 

Japonya Avustralyayı 
ışblrhğı tekııt ettı 
~ ........... , .... )' ... 

lışmıı~ dnet edlldıRlnl blldlrıni~ 
tır. ~ urd ıçın talıtmayanlar bıcbır 
~oman affedl'mlyeceklerdır. Yurd 
buııOn1cO kııdar YBhim tenllke irine 
düı,mu, de~ıldır. 

Mum:tlleyh, rarpı$8caltıı •e kaZ9 
nııcnAıı. Anımızda bir ('oklarını 
ölecel nt bılmekle Mn~er ~hıe 
carpı,acağıı •e kazanacalıa demi .. 
Ur. 

Bir !ng ı z renizamsı battı 
Londra, 2.t ( A.A.J - Amırallııı: 

dairesi H. sı denlıalll ıemısinln 
gecikmesi ~'Üıünden kaybolmut ~ 
yılması lazım seldıilai ıeeuilrle 

hllılı rm i -st r. 

Amerikahlar 
konferan

sında 
Her memleketin kanun ve 

ıartlarımn icabettili hüküm
ler dahilinde 

Mihverle münase-
bet erini esmeleri 
f ormuıu tasvip edildi 
.. De ,--.,, u (AA.) - Pa.. 

aamertkan koıueranaı. bar memleketta 
k&DWI ft prtJannm leabett rd111 ~ 
kUmler d&lıilınde, mlbverte mtınaeebet. 
ıert keamek b•JılrmdaJd tormmtl tu 
Yip eytemlftir. 
Konferansın ba brarmt blldlra Bo 

UY)'a mur ııhasl Katıenao ,O)'le de

m~ur: 
"Koloıııbtya. Keketka ve VenesleUa 

tarafmd&n teklif " tıeYdl edllaD eau 
takrtr. iki bClyWı mtUetlD tadil ıazu.. 
mun• kini o1muı ıutıarty\e deıtfttı11.. 
mlft&r şııı lle ArjanUntn duruml&n 
Amerika lataamm teaanUdD &flDde '* 
anlafmazlık olcNfU auret.bıde w.tr •. 
dılmemeildir. Bu IJd _._..au df er 
memlekeUerle ıa.m bir .a•af!D&ya var. 
dırmak ı.eın b0)'1UI SQNtlcr •rtedll. 
Dllftlı'. bıWAl p,.....ıplerde dettl claJaa 
!Ula f91dldedlr-

Matiell*t bundan ...,.. Amerika 
cemhurt)'9tleriyle KUivar dffıetlci 

araaınd&kl mllnaaeebtlerta ıı.atım.ınf 
t•nlre ed0 n aau tormWU. deltfıkıtti 
olan ve mı>na,....U.rtıa a.tımeııtmn 

muUak &urette tQaklruk eıurUme 
slrıdc artık &m'&J' etmlya DçUDoO mad. 
deyi okumuştur. Bu llOD rormW kem. 
teraıı tan.ımdaa bbul edUmJtUI. 

Ruzve't 
üç suale 

cevap verdi 
va,ın;toa. M <A.A.) - DUa apBte,. 

Uer top aDtlPDdı& rwl.I A.u.wıte aonı. 
lan suali na relelD wıardlli cevapttr 

Dlardır: 

1 - Porte Rloo'lft v_a_l!.~ 
rena 1da lıakıcn.Ja •~ 

d ğru ur? 
b&ber dotr"a detnctır. 

Ki .. ,. b1lytUc eloDtt.rae kim 

edllleCeıJttlr T 
-,~ ..... Jı;adar mOhhD bir vutf • 
r/flft--lkUdanD& b.Ukmedeael1mlr 
adam. 

ı - reıemenk Rtndlat&ıu um 
ftltat)ie yaptttınız g&rtlplelel' bak. 
kmda bir ~ eöyll~btllr m 

Cevap: Bir teY ytlyemıyc::c:t<r 

etetle 'bUc!trirlm. 

Altın fiyatı 
DOn bir altının fiyatı 32 1 rı 

kuruş, killçc aıtuwı bir ı;ramı 
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SEMPATiK 
OLUNJZ. 

Cüler yüzlülüğün İ§ lıayafıntlrı ne bü. 
yük bir kuvvet olduğunu biz, henüz. lciyi. 
kile ta.kdir etmemi§ bulunuyoruz., Halbuki 
güler yüzlülük, bir sürü gerginliğin ve 
muhalefetin önünü alır ve insanın hayat 
yolunda dikilen bir sürü pürüzleri berta • 

ral eder. Bu Ja ehemmiyet verilmiyecek 
bir §ey değildir. 

Cüler yü:z.lü ve sevZmli •lan, halkın 1 
sempatisini kazanacak derca?de akıllı ve 1 
talili olan insanların sürekli bir muvafla. 
kiyet elde edememelerine irrtzan yoktur. 

Bfr §İküyetc cevap 
Bir dilkktl.n &alıllıl ~'<Ayet 

durt yundı: 

- Blnıılcr, dedi; baynı.m ilstU ol. 
duğu için mi, nedir; bJr günde lld 
top lmmaşım çal~dı. Acaba ne yn. 
payım; bu açık gözlere kal'fı n:ışıl 

bir tedbir bulayım~ 

Bir 1 ÖJIU fakihlerden birine drmlş 
ki: - Abdest almak için l!loyunup 
gô1 ı;-lrdlğlm zııınıı.n yUzümU ne ta. 
raf dön!lllre~im? Öteltl oe''RP ''el'· 
mı : H3nüz kafası ile gövdesi bu'unamıyan 

Başıklaşlı Ahmedi ö.dürenler ne diyorıar 
lkıucı ağıı ccıı.ı nıı.ıhkcıııcsıııiıı 

salonu hıııcuhın~· dolu) du. l\·eridc 
kuıılı ve korkunç bır cıııu~clııı ıııu. 
ha!,eıııesı siirülü) orclu. Arada uir 
hıiııı.ıi.ır hüngür nğlı.ıyan bır kudı. 
tıııı ııu:kırığı orlı.ılığı nkblcnı.Hri
)uı·Ju. 

.\laıııuıılar beş kişiydi. İkisi eı .. 
kek i.ıı,;li kudın .. Asıl kalıl 35 ya~la 
rııuJa, uıuııca boylu, ı,;ulık l.a.~lı. 
tıkııuz lm·ı~ı) di. Atlı lnızcın ~.luslıı 
fa, IJ;.ızı.ın Şc\kcııı. • 

Oığcrlcrı ısc cınayctl ışkmcsindt 
keııuıı.ıııe yurtlıııı cııııı:klcıı ,.e tlt• 
UJJerı yokcııııek len sudu) dulur. 

Bıınlurdun Kiizım 17 • Hl )uşla 
rın\Ju uır gcnı,;tı. lnre ka~a bı) ıl. 
ları vardı. Yııptığı ı::;ın ıcc:.ı:ıııııı 
an atlığı ıınd .. ıılıerı o•ııt.zlıırının 
töklüfiü, yuıı:ıkl ının tı\ı..td:ıılıAı 
l'e ıu>ıh•rlnııı fcrsi.dc~ıljjı aııla~ılı. 
Yorılu Vnnırul,ıkl f1l' mPlıesı Ay-
şe idi. ' 

Ayı;e henııı 15 y:ı~lıırınc· kadar, 
lıir l(eııç kaciınıh f\:hım11 fi,.,.ı:." ı 
so'kulnıu), oııım:lan '>arı1ılıı ı.. ı.ı 
ali'Jıyorılu. Ölekı iki knıhn da 35 • 
40 y:ış'orındo hnşörıüllı ,korknk 
b:ıkıo;lıyıtılıır. fo;;imterl Zehre ve So. 
lı ldı. Bıısl:ırını öttl<'rlne e~miş 
bektc~·ip dııru,·orlnrdı. 

Okunan lııhkık. t evrokınthıll an• 
laşılrlıı1ına göre, su,·hılar, lüylerinı. 
zin ürpcrt' ürııcre o•aı" cı•ltıııız ci
haH<tı ~ö~ le ışlemişlerıl · 

Kazını Bcşiktıı5ln mcıresi Ane 
ile oııırmaktadır. l\Azınıın, Ahrııt>l 
ve Mııı1ı.ıta Yc)·a Scvkeı 111fı,1da ik 
heııışctırısı Yardır. Bunlar sık 
sık lnııu~aruk göru~meklctlırler. Biı 
J:itın ~lusıufa, Kôzırııu: 

- Ben su Ahıııeıli n:ısıl ols:ı, 
öldü~e~l';ım. \'aklı:y)e meınlekelle 
karımı kaııdırıı> kıı\'11 dı. lıılikıııııı. 
mı nasıl ois:ı alol'ujtıml derııışlır. 

r\rııılun bir mudılel pec;ınış ve 
Mushıra bır secc \'anınJn Ahnı 
olrhıllu halrlc l\ôııma mı!larir gi'· 
mlştır. E'·de Anerll'n bıışkn, Srı-tı 
ve Zehre ııdındakl k:ıdınlaı do mi 
o;:ılir ol.ırak bulunmaklodır. 

Eı:er alınmı~. mezeler ha7.tı0lhn. 
ınış ,.e oturup lcmeAe lı:ı5la . ışlır. 

Rnkılar içilirken, Şevket ı>lr 
fırsatını bulup Ahıııedi, kadehine 
kül dökmüştür. Alımcı lıtı iiııll·n 
kenılisini bllenılyect•k dert'l'eık 
sıırhoş otunc-o ti üzerine atılmış. 
or. Klizını keııdiı1lııe ip ,·cı-nıi'5, 
Ayşe ll'ııııtıa~ ı ıuııııu,, Şevket iple 
Ahmeılın hoğn7.ını sıkın 1.enıfio;lnı 
oic1firıııUş10r. Durdnn sonrıı y!nr 
Ktızınıın ve keı.Jııılorın yordı 
rnlyle cesedi aşaSı ınd ı rııı ış, de: ık. 
li bir taşın kenıırına Y.olırıırak lrı 
bir bıcalcla kollarını, bacaklonnı 
'e k:ıfa.,ını kesnıışlir. 

Bu smıdn KAzınıın metresi Ane 
amba ıuınıuş, öbürleri de kendisi

ne yardım elmıştlr. Kafa ile sö,·dc
~; hl:- torbaya, kollıırl& bııcııklnrı 
da dl~er bir torboyo koymuş'ar. 
bunlardan birinc·ini denize almış. 
lar llikin ikincisini unulnıuşlnrdır 
Şevket, Kıhımı bunu ırötrrüp d0 • 

nize atnıesını söylemiş, IA.dn kiı-
7.ıın SÖllirlırken ~·olda korkup par. 
kn bırakııııştır 

Sorgu hiikı~liği maznunların cc 
za ke.nunuııu11 64 ve 448 ıncl m:ıd. 
dt'lerı ne göre teczl)·eslni, snc:ıl: 
yaşı küçük olon KAıımın 55 inci 
.\nenin de 56 ncı maddeye lab: 
tuıulrnasını lstly•ı, ~u Yani hensı 
de 18 er sene oı}ır hııpse ~urp;la. 
caklnrdı. ~ocak ~"nşları ktıcük oltırı 
.\He ile KAzımın bu madıh•rlt'n ı~
tifade edilmeleri de ileri . llrillli"or 
du. • • 

Reis, !;Orgu l imlil:inln karor 
namesi okıınıhldan sonra ev\'elı\ 
".\fu"itııfa • Şevketi a:·;:ı~n kıılriırd,, 
'.\fu~ıore heyecanlı bir lavır:S ve cı. 
lerinı k;,,llarını sallovar:ık: 

- Yalıın yala.ı h~ıısi )'alım. Ben 
\hnıedı ölıillrnıedlm, Kcı.d ;ini c. 
llece görnwclim. RPn moo;ıı ım. 

- Dernek tamamen lnkı\r ediyor. 
"lln~ 

-- lnktır de~!I, rcdf'fedi)•onım. 
Boyle bir clna Ue olnkam yoktur. 
, - Peki ama, bok Rli7.tm yakn. 
:ınriı~ 7.nm::ın verdi~! ifnıiedc, het 
.eyj itiraf ederek Ahmedi ı;enin 
'~Cil'rlfH!i\nü, onlan dıı te\uiif etti. 
- Söylemişse korktuğundan 60Y 

'enıiş 

- Slh·t«-r9fg!!e h'~rkhılhınıfnn "il\V 1 
•mı ·· 

11! .. 
1 

,,,,.. DAhfl ('Ot'lıl<ll1r o. N'r '!lS~· 
'l ~ini Mtrnez. 
~~Pek&ıl. Sen no dlyecebln 1 
----~ .... - t 1 

- C\'el Mullulııııın JCılıf1ı gıuı 
y:ık:ılaııt!ı~ıııı Zdııı.ın duyul; yı) ece. 
t;ııııı.lı:ıı kurktuııı. Uö)' .e liÖ) lcı.lıııı 
ı\ıııa, hr ı yu ndıı. Uız Alııucdı 

&J<lurıııe:l ık. 
- D.ııul'l• ifajeni inkar ediyoı

sun i' 
- O ıonı:ın akhrn buşınıda de. 

ğlltli, ne sö)le<liAııııi bılıniyurum. 
Diğer suı,;lu k:ıılınlıınıı Ü\'ll de 

buıılıır gi!Ji inkarda ısrar eııılcr 
llid>irio;, bir tek şc.) sô.) lcıııı}or 
tlu. llalhııkı ilk yakıılunılıklıırı za. 
n•ıın. ~ıusınro • Sevkctıcn suyrısı 
ılırıır ehıişler, cınu)·cıı yı•kandak. 
şekiltle anl:ılmışlurdı. Şımdı matı. 

keıı'ıcdc böyle irade ,-ernıelcrı, h lr 
l.:ılde, goı ü~üp. koııu'>UJ.1 aıılaşaruk 
ne ,urel!c hnrckcıı etfcl·ekıcrını kıı 

rarlıışlırdık ıırıııılnn otucııklır. 

Arşe ı~e nıuıeıııuıltyen ıııllo~·or. 
_ Ouhi.n IJcşıl..lu'I '"'ıııııııc rezı. 

tllılıı~• ! •\cp:ı7.e olıhık' Hulhuld lıit 
~ıınııııuz l nl<. Şim,fiden ~onro Ale. 
nıiıı yuıüıır nasıl bakac.ıQızl diye 
çırpınıyordu. 

~ihuyet mııhkcme m~.1 nt•nltırı 

sö~ h•lcoıı:reccRinı oıılıı:vsrı.ı.k, şnlııt 
!eri l"cllıe karar verdi \·e mtıhAkf! 

mt•\•I b:ıska lıir gfıne hırıkh. 

"Malta,, ga hava 
taarruzları 

I> '1er lıır:ıflan mnnunlıırın. e\• 
vele'!! deni7.c nllıklıırını '\yll•diklc
ri. Ahmedln kaf;ısı,.·tıı S:Ö\'l'fcsl dr 
henüz ıncrdnna ı;ıknrılnnıamış tnı 
hın maktadır. 

Ant.iYE ~'l'll rnlRI 

Son blr ııy za.rfmda Akdeniz böl. 
gesiııdeki mihver hnvacılığınnı rr. 
al yetı daha ziyade Mıı.l la ada8t U. 
zerinde teksif edllml3 .ve ild yüz
den fazla bombardmıan taaınızu 
geeeli gündllı.lü bl ribi.ıini takip et 
nıiı~tir. Bu mtiddet zarf nda sad~ 
cc Uç gece Malta ralıat brrnkılrnış 
ve diğer gecelerde yapılan akm 
lamı en kısası dokuz saat sür _ 
mUştUr. 

Bu ş <idctl.i taarnu:Jarm Malta 
müdafilerinJ yorduğu ve hava, d:?· 

Eski Ameri.:an Sefirinin ciz üsleri iızeıinde ba.zı tahribat 
Beyanah yapmış bulunduklan muhakkak • 

Mnk Murııv TUrklf'rle S'wyette. tır. Esasen aksiru iddia etmek de 
rtn 1!'18 r!eı;heri e>nk •tin r1Mlh"- fazla nikbinlik olur •• 
lıağlnrtle hirib'r1erint'! ••uklaşmıc. t~ibya harekatınrn Uçilhcü saf • 
>Jdnldıın n,,ktn.o;rm knbol ve t~ hası olarak göstereblleeeğ mJz 
•im ccti~·or. Vnlnn bu harp ba~lnn son lngillz taarruzunun başlamMt 
(lC'mıln Alman • Rn~ 1'.nla..,masnnn 1u:erUıe Almanmr tarafından da 
bu münasebetleri 7.orlasnrm., ol. ha.Iya ve Yunruıistana büyük ha. 
1u ~nu mUşııhede etmlo;ttr, li'llha. v:ı birliklerinin getirilmekte bu • 
k;k,. 0 zamsnlıır Bay Mn1ntorun lurıduğu ha.ber verilmekteydi. Oö_ 
b!zl fnc:Utereyle lttlfı•k etti~ml7• riilUyor ki, mihver havacı!~ ita'. 
den dolnyı adetli mnahne eder srl Yadaki tahş datmı ön safta Malta-
bl bir nutku \'tlrdt. Türk • Rm• Yt tutara.ır yapmıştır. Çllııkü; Mal 
0014ttıı~ hlr,bir zamtın boı:tıtmaıl• ta adasının tabH anzalarımn her 
~·e ıur•tma.dı. Fııkat Ru • Alman türlü müdafaa imkft.nlarını haz ı• 
;ulfn1nna nlnl ~rc11rmf'lc bbr" Pf'k h:vacak kıymette oluşu, gerek de_ 
lt::ıbft olsmamıştı, Nlhıı~·et !tı lm11n nlzcllcr ve g-erckse ha\·acrlıır için 
hikomo mc~feyt hal1etti '-'e ;kf müsait llsle-ri bulunuşu ltlbarllc, 
,.qkf d~t tekrar blrlbirlf'r1nl anla. Alldenizde başlı ba§ na bir kıymet 
m~ o1dalıl1'. Amerlklln dif)tomatı· teşkil eder. 
nm beynnntmda bu olnyr mltşahe Maltacta.ki den ·z ve hava üııle. 
1e-rlen daha öteye ı:lden bir matıf. rinfn tahribi veya baskı altmda 
vet eörmthonız. Bu vilmı bıe e!'tll<ö tutulmasına sebep, AfıikadııJtl 
'tib:ırfll' Ttirk - Rus, mHnas•lıot1e- mihver kuvvetlerine ttnlvan sa • 
rinde dostluk hislerinin ku,,..etın: hfllerlnden yapılaca.k yardnn na.k· 
ı?füıteren bir tecı1lbe ve lıtıtlht111 lıyntnu emniyet altına almnlc gn. 
~ayılrr. ÇUn1ıU ofnktefelı ito"tltıl<la· ye!!il'in gtldülmf'f!id r. 
'1 ~f.rsblleeek ,·nJ<alar ikf knmşn Girlde olduğu gfbl, Maltay<ı 
nun tesis t'ttll~lt'!rf !'lalHttnı h1 mü. karşı da bir l.stilll teııebbUsünlln 
'11\!'lebetler Üzerfode hlrhfr renı te.

1 

\"ftf'JltH•a.ğmnan Ve bu ağrr bf>mbar" 
<ı\r vttnnmooan geçip ırltıni~ demctı rimıe.nlarm Malta müdafaa tmkAn.. 
oluyor. tarını kırmak, l~gııll kolnvltı.§hr • 

Hüseyin Cahlt Y•Iı:m (Haber) .,:,ak haknnmdan bir hıı~~hk dev. 
CPMrC t M:&s::&Cll::AAJ 

rc9.l teŞkil ett ği yolunda bazı §8• 

.} ia ve rivayetler ileri sürillmelt • 
tedir. 

Bize göre btıgünldl taarnız!arm 
bir Cl:ı teşebbUs sayılacağı şiiphl • 
Hdir. Tabii a.nr.ala.rmdan istifade 
edilerek ve yekpare ka.}ala.rın o 
yulma.sı. işlenmes le tem edl.lınhı 
mukavemet yuva.lıa.nnm ve hatta 
n:ıtid""'l:'l ağır toplar run yerlcoU.. 
rU· ulunduğu noktala.rtn bö~ le 
taarnızlarla kolay kolay susturula 
cağı pek de ümit edilemeı. &a • 
sen Akdeniı: ortnsınfu! ufaer.k bir 
ada olmasına rağmen Bllyilk Br • 
tanya imparatorluğununu bUyUk 
bir inanla bağlı bulunduğu ve kcn 
c!.lsin:i her zaman lı; n uzun müddet 
müdafaa edebilecek kabiliyttc o\.. 
duğıınu iddia ettiği bu adanı.n iş• 
gali de herh::Ude kolny ve ucuza 
mal olacağa benumiyor. 

MaJtaya karşr taarruzların tcJt. 
ran Akdenizde evvelce tesis ed 1. 
nıiş bulunan ve şark ha.rekatının 
haşlııması Uzer'..ne elden ka<;ınlan 
ve bugünkü Afrika vaziyeti ltarır. 
rında tekrar tesisine lüzum hA.sıl 
olan Akdeniz hava hı\kimi; etinin 
tek~r kurulması gayretinin b r 
deını ol<ıa eerek •.• 

Bu arada Libya ha:rekll.tmrn Bri 
tanya impara.torlıığu lehinde bit • 
mesj takdirinde mihvercilerin çe
kil ş yollarrnm da emniyet aJttna 
nlmmasmı temin akla gelebilir. • 

Mihver hava kuvvetlerinin Yır 
nıı."llstan topraklarına d:ı yı~Jdığı 
söylenmi~tı. Fa.kat bu haberi te 
yit edPcek hiçbir hareket .ı;i)rUI _ 
ınemi<ıtir Şu halde, m hve"r tan'S.. 
recilii?inin blh·ük kuvvetlerini l -
~alya.dıı tonlad ğı ve garbi Akden7 .. 
:r.c d~h:ı fazla ehemmiyet verdiği 
lten~in l hissettlreb lir ve e-sasen 
1-ıııgiln kin de Libya harekAtmm 

Yew1n: ISKENDE.R F. SE.RTE.LLı 

Btru eonra ldzmet~nfn ellnde b!r 
ıuektup gördüler. 

Hecmlyc tmmetç1aln ellDden mek · 
tubtı atmm: 

- A.. bn.na g .. lfyor. 
Dlyeretı ht?men uırfı yırttı. 
Mektubun 80nuna bakb: 

- lınza yok. Tu~f te.rr Acıaba 
klın~n gellyor't% 

l'Stııanm lcıl.-ma$1 ağzında kahin 
-·Aman, oabuk oku, yenıectttm! 
Necımlye hızlı ve Utrek hlr _.o. 

l."tllDa~ ba•lacbt 
•'Necmiye hanım, 
.. Ben &iı:ln cı;kı bir aile dostunu. 
zum. Babanm, koeanmı da <:.ck 
iyi tanmm. Bu mektubuınta swı: 
kocanı:ı:m çok teh'lkell bir voıdıuı 
yUrUdU~llntJ '''" blrknç gflnC! kı:ı. 
dar mUlhl bir ~ererıın tuı:atıne 

dUoeceıtıııl ~efl" habet ~ • 
rum!!' 

S!na.n liOfr&dıi.n kalktı: 
- ltt.e bir lebıttd mektuba daha.. 

Rezalet bu. y'abu ı 
Ne<ın1lye korkak bir ııeeıe koout ,. 

mağıı !Jafladı. 

- Hem de büyük ve affedfünez blr 
rezalet! Bu mektuplan göndereıı kım. 
dlr'l 

_ Geçen gün de taharrt komiseri 
ı\rala.ııa gelmiş böyle bir mektup. 

- Ağabe~ine de selml~t.1 ya, &ın. 
lan Nln.beı yapıyor, detn mi 'l 

Sinan ha.''"' alladı: 
- Düno kadar ben de bu ka.naatt.e 

tdfm. Fakat !JSmdl fikrbnJ detl;,tlr • 
dlın. Bu ~ llf8.P aaçına döndU.. Ouı,a. 
dar ~ldlAtlı blr tebdld l$1lıl NUı.bet 

tın tramıız. Bunu aııan.k cUretltı\r ın. 

AAnlar \'ıtpııhll'r. ~ıa•bukl NUzhl't t,,,r. 
kak tabı:ı.ıısızın bırhUr. 

Neornlye bir koltuğa attı kendini. 
~·e rne-Jrtnbn Mr dahi\ ,;fü:den gtıt;lrıtl. 

- onya babaını, ko<ıaııu t-ok l,)i taı
ıuyan bir aile ıloatuyruu~.. koaua ~ 
il.keli bJr yoldan yi\tliyormut .. bu ynl. 
dan geri dö.ııın~ı için k<'ndblne bir 
kııı; gUnliUı bir nıilhlı•l \-f!l'W.)~r, go • 
rü,\'Or ınusun Sinan t · 

- E\'et. Bu, ht p~nlıı '"' klndr ve 
çok kurııau-a, dlıılomat~a bir *ehdld. 

- Ara)<) bir de çete kıuııtuıh.)u•. 
- l\tUUıiş b.ir çete.. 
- Sahire tu7.ak kannuo.. Zavallı 

atabeyin bu tuzağa dUfltrWecek de • 
mekı 

Sinaıı )'Umnıkla.rmı 8lkarak bağır • 
dr: 

- KoPkma Yt"nge! Bunları.& h('ps! 
palavra •• Sncldenln botıasııım kurtul • 
nuaıııı ht'Rmi;\enlenn palavrası. 

- A lla.tıt~n ':fil nrtıunrn~t7 bir ktJJ'I 

tulıı& d:.ı, ojunu oercye \1lnuaw oaka. 
hm bu komedyanın, bir kere giil'flek. 

- r.en 'ı"' "fım.ıı f!<lnin rıkrtrıoo;rtm, 

- Ne tarlıtn aoyunduns:ı o tam 
dön für ki c~nınpbnnı ç;:ılmasmlar! 
Dh~lm dlikldlncd .n.n ldctldfr. Ge. 

len mU~tr..rl ile llstilnldlrü ~ölll o. •· 
lur, bs!}lta şeylerle uğrnşn-lnr. "AC'.n. 
b:ı. n ynp.-ıyr.n. nasıl tedbir buln • 
yım !., diye dli~Unen dükı.tiııeıyn Uk 
tnv&lyc: ı;6ı:i\nö d3rt aç! 

N ASıtıı:rrtN 

HAl(SIZLIK KARŞISINDA 
Kad!nlarm en zayıf tarn.fı, 

fena bir bnreket veya hal sıınrk 
karş smda s· irlcn.mt:leri. fazla. 
müteessir olm~arı ve, ell-erinden.. 
bir şey gelmediği icin, kendıleri 
ni yeme'eridir 

Fazla mı ı1assassnı? Zavalh 
kadın! Iztırap lçinde kıvran~ 
ca 1-:sın dmıek ! 

Onun için. hoşuna gitmiyen 
bir hareket karşısında müteessir 
olmanın bir çaresi vardır: Vazi" 
yeti, sanki başkasının ba~ma. 
g-e,miş bir ~Y gibi mütalea et. 
O zaman Mdisevi hakiki malıi. 
) etiyla göreoeks;n \.C hiç d"' 

0 
kaıht kızılacak Mr eev ~lll"adt 

ffl'RW 
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Aziz oııneıuıııın oıuıuı~ ıc UE\l'adı. 
ğıııııı yurck acısını p.ı:yluşını)Q 
ko»oıll l.ıu) üklerııııiz, üstacJJurıııııı. 
ıırkmtuşiaruııız. do~llnrınııı, o ka. 
llıır 1.ogu.cia kı bunl.ırın h.ı,·ıı o kn~ 
tlaı seı·ı ıken cenaze ıorcniutle bu 
luııanlıırına 'e yerJıt.ı·ıq; z~ ~aılH• 
zı.ılııocı eı.Jıp gcJenlcrınc a~ rı 4) rı 
zı,>ııı-eı ıaı.Jc elıııolı: şo.}Jc durı.un 
ccklıı>Jerı telgraflara, :yollonun 

mukadderatım tayin ede<:ek saf • nıeldııplara kıırşılık ~cm.ı,> c bılc 
l a'ar o bölgelerde cereyan etmek.. bu acıkh halımıı imkan \'crını)or. 
tedi.r. TelAıisı nıüınkun olmı~an ka.> '" 

İtalyan donannıas nm büyük bir lııınıza karşı l.ıizclcn e:sı. gcnnııye.ı 
yarfjunı dokunmaktan çok u~k l.ıu sıcak ı.lo!>tluk ve şefltı.ıt su.sıeri. 
bir vaziyette bulunuşu da, mJhvcr şınden cesaret alarak hı:psıne bir 
havacılığmrn yUkUnU fa.;:.lalaşt.ır • acıkıun ıe~ckkür H' nunncllarlıı.. 
mı~tır. Denlz ve hava kuvvetlerı.. ı 

ı.tınma1a müsaade rica ccJı~oruz \'e 
r..in b rliktc başaraC'a.kların· bu.gtin lııziın ı:ırpınıırok ıstcmcklı(;ımizc 
i~jn ra.Inıı başına mihver tnvynr • ı 'c oıııı her ııımun öz oğul sıhi 1.ıa. 
cıliği başarmağa ve tuttuğu lsJ ak- kıın hekı ındosl!orınrnıın y:ıkııı a. 
satmrımağa çahşmakttı.drr ld, bu lôkosın:ı rıığuıcn qnuıı uııh;ı co!c 
cidden milşkül bi.r durı.ım mey ı.,.• uznlnn,ııdı~ırnaz ömrünü ı.cndılcriy. 
na getirir. Maamafih bugtlne ka le hutün analnr için dilh•or•ız. 
clar olan teşcbbUsicr, taarruzi ma.. Asım Us Tarık Us Rasim Uı 
hiyette ve hn.snn kaynaklar m. * • * 
müdafaa tert plerlni hrrpa.I mak. Va!tıl, H:ıber, En Son D:ıkıka a 
aksatmak .volund olmu .. tur Bun. 11 · · • 

esının büyük ıınnelcrini kaybet• 
dan sonraki luı.reldl.tm t.Cc'3lll.}ntı o e'.le uıtradıkl:ırı büyük teessüre 
ise ne gibı safhalar arzedec,ektir, ışllrak ederek tescili fı!<raJ:ırı ~·a. 
bunu pek de kola~ kol:ıv kesti • ran Akşam, Cumhıırı)'el, tkrt:ı'm. 
mek kabil deği1dlr. ÇtlnkU, hMJ • ""''on p0~1.. Son T ı ı T T 

1 im d·'· •-'-· fi 1 " "• e srnı, on, as. 
cC er umu a ~ u=ı~ ar n btl • virl Efkiir \'alan y i S b h J 
tiln tahminleri alt üst etmektedir mon:ık. Ju'r al 

0
• en a a • U.. 

M af h d b"fj k" L"b t ' n oryan v Ano:vev 
aam • ene 1 r 1

• ı ya • Mıııını arkadaşlarım :ı.:kn 
şinde mihver k~vvet el"inln vUkU. ederiz. ıza teşe · r 

na muhakkak ki havacılilr omuz • ı t•af..·ıt l1aber En Son Doki!m 
lnrma a.lmağa mecburdurlar ve P• 

lacaklardrr. t" •sı n 
A. ŞARKU tt W••p CWW:ii&M'.Rı' 

~cngc! Onun bir an ""'"el kurtulmıı.,ıı. 
ııı btl) orıuıı. Bundn, c l<i cıu. .. unc:lilk 
lcrlm gibi, blr 11)('.nfa.atım yok. :SUdccc 
bu ıt•bdltlert yapıwtarın mc.} dana oık,,. 
tığmı rörmek için l&tl)oruın. 

- Auaba Ar&lan Bey lıu Işkı tçyl. 
zünü l)ice keşff'.rl hlleet lı mi 'l Bana 
kalın;a, ııoteJ 1 teşkil l'denlt•r, bu tch,. 

dltlerl ve bu tuzal<lon lruraıılarm bl"
r.aı koııdllcrlıliı. .ı\b şu cııt.rlka.cllan 

bir meydana çıkarsalar •• 
Sinan yeriııc:le ctunı.ııuyordu. 
nlr arahl': 
- Yenge, dedi Arslıın Bey bu al. 

ıaro ağabı•)lme uj'rıynnaıc. o gelme 
den M'lll telefonu uç.. uğabeyinıı\ ·tıU 
ı;elcıı mektubu UJ nen oı,u ve ırnndl ı,. 

ne lkl uç gUn muhlct \• •rilıJıglııl, ol• 
eıl taı.ıllrde mıithiş bir çet{'nln ttızağı 
na dü~ııceğ1.ııl ııôJ le. \ e bu akşam 

mUmki\nşe ııastan~ye gltmcıneı ini de 
ilave et. Ne olur 1te olnıua... ~ıııa blr 
CelAket grllr dtı hepıınu. yüzüstü ka_ 
tırız. Zaten ç.ok defa, lllt'rbamı:ttaı 
maraıt hllsıl olur, d11rıer. \-azg~ı;ln bu 

un.. 
Necmiye, Sı.nanll\ sözlerici ditıled 

teıctonu nc:tı: 

- Ş mdı $inanın yemek yerken, 
b11 ıehdıt mektubu a·dım $ hırcı~ m' 

Dtverek ınızıuır m, <tubu'1 m lnı 
aynen okudu. 

- h cüretkl.r adamı Allan mey. 
ll.T.l3. ~ıkfl.11\l'OazAA, onım t.tıh3.rri kQlTIL 

-·-
erllğ'I de be§ para etm~. herif bızıo 

de zabıtaya dn m~ydan okuyor .. göm. 
yorsun ya! bu glzlı eli bulup meydana 
c;ıkarmak sırası gelmıştir aruk .. 

SahJr bu meseleden kimseye ba?ıae. 
allmemesinl söyUyerek telefonu l{n"!!\. 
rnıştı 

Necmiye: 

- lote söyledirıı dedı, akpm tlstt' 
Aala.n gelir gelmez l§i 0114 açacak. 

- Başka bir şey söylemedi pıl? 
- MUııterlh olmamı söy edl, Te!Ap 

lllzum yok, dedı. 
- Ben bu tşt.e. bizi eUnı.tle barekıt. 

geı;meyt ıcap ettiren bir lıD. """ aezıyo. 
nım, yenge! 

- İşl<t söyledik ya. Ak§ama l\011up 
:ıı.ktoı-mıo. 

- B ıı olsaydım bu işi ak§ama bı.. 
rl\l<mudım .. hemen pmdl bıı.,lleder • 
dlm. 

Necmiye mektubu bir daha gözden 
geç rdl. 

- Herif eablden meydan oku.}ar 
bl.u .• Ben böyle tehditlere kulak ver 
mern ama. iıı.!4n ne de oı~ dU~üııU,. 
yor 

Bu mektuplan gönderen adam.. 
dan h rşey beki neb lır Bunlar gozU 
ıı:ıntş ve tamamılo hayvanlaşmıo in 

~ ırl nn ı ıd y nge Ağ11bc-yim 1:8.oıo 

Kl\lırEa bu a.şı ~lnden ,.~ dir. 
N~ye mU..tehzt bir ııeaıe ıtıı il: 

rnerHUnl var~ 



- Gelccrk tııırtıı 1\cv.> orkn dön il- ( 
yoruz, Jıık bu snhnb ızın aldı, p:ı. . . 
zn dan ıtıbıırcn kuşlnr ıbı serbest 
olacağız. 

Jıık sıkılmış bir tııvırln lı :ı:t 
~öndü: 

- LQl:ı, polis h:ın,ı gideceğimizi 
kimseye tıııocr vermemenı!z Jçl:ı 
rica clmışti. 

Rond tebessüm clU: 
- Ben pıeznr kadnr sessiz bir ~ 

Hamım. UununJ:ı bcrnber bu işin 
sizli bir şey olduğun:ı akhm crnıc. 
w. 

- Herkes bu işi bıtmemlş sanı -
Yor, halbuki biz pollsın hlrbir lje/ 
Jmlnmııdığını blll)·oruz. 

Doktor J:ıkın sözunü hitlı mcsi.. 
ne me,>·dan \•ermeden bu mfılalca. 
J'l tasdık etti: 

- Uu hu usta aldanmı)orsunuz. 
Sloııdlş nğır bir pollsllr, belki ka
ias' dıı fıirnz kalındır, Cn!..at l.ıu işi~ 
o da kendi karasına söre bir oyun 
hnzırlı)or sanırım. Bu fikir ban.ı 
birkaç scın evvel seldi. Artık Lu a 
J!:ım bana emniyet etml.>or, beni 
Jon l\ctesnaşın mııcerıısını polisten 
"'8klamokla ilham ediyor ,,.e Pıırıs

lekl lntıb:ırdnn me ul tutu.> or. Ade. 
ta bana tehlıkeli bir :ıd.ını söz(lyle 
bakıyor. Vakııı bu işte lamamlyle 
hnksız da def;ildir, yalnız bl>yle 
)'aJ>lım dfye vicdanen muazzep de. 
liJJm. Standlış Misters Kotesnaşın 
tllcrl kelepçeli olıırak Grokforda 

' ıreldiğinl görseytli belki de sevine. 
cekll. Fakat ben bu fikirde değılim. 
Onu lobutu içerslnrle ahreti boyln. 
~ı#ını sörmek dnhn hoşuma eldi • 
yor. 

Du sl>zlerden sonra doktor h:ıs • 
ltılannı yoklamak üzere bizden ny. 
:tıJdı \"e uğur UZ bir SÜn bu ayrıJışı 
takip etti. Saat dörtte bir sürprizle 
k.ırşıla~tık. 

Annabelln Bayne bizi ı;l'Jnnlye 

seldi. 
Sl)•nhlar si)inrolştl, mat~ro rcnsi 

olan donuk siyah bir rop, yüıündc; 
mnk)·:ıjın eseri bile )•ok, sapsan, 
alnı kırışık kırışık. Bono bizde u • 
nuıuınu nıtrzrı~ım nır.ı:ık ıcın gel -
ıuaınt söl·lcdi,. Şaşkın!ığır. dan nğ., 
2:1ro1 aç:ımomış ve gene sanotktırın 
yüzüne bııka kalmıştım. 

Du hail gören Annabclla söze 
başladı: 

- Poll in e!inden nasıl kurtul. 
tiu~umu düşunüyorsunuz. DQşiincc. 

lcrlnizi onlamnk kolay. 
- Rica ederim ... 
Genç kadın kuru ve neşesiz bir 

tebc c;iimle sözüne devam etli: 
- Polio; imrll örkeslnden küple

re blnml~lir. Maıımafih polisin e
linden kurhılma.k hamı birçok ben. 
2lne m:ıloldu. Arknm:ı l:ıkılıın de
feklirin e'.inden kurtulmıık için bu· 
't'a)'a santtc 120 ldlomelre ile gel_ 
dim. Simdi öğrenmek istedikleriniz 
l>Itll mi? 

J\endisine hiçbir cevap ,·ermedi
ftimlz için Annnbcllo bir divana o. 
turarak 5Örünü bitirdi: 

- Etter hoşunuza giderse polis~ 
f.elefoo ederek buraılo olduğumu 
~yler ve beni polise ıeslim edebi. 
lirsiniz. O va.kıl bur3yn kııdıır geli. 
~m küçük \"e eR!enceJi bir gezinti 
olmuş olur. 

Genç kadın bu'llar:ı r;öylerk~n 
gülüyordu. Fakat ateş içindeki göz. 
Jerinin hiçbir şeyi SÖrtUcdiğindt.!n 

ıemindim. Annabclla birdenbire göz 
)'aşlarını tutmak için kend'ini sı:C:lı, 
o nkıt bana çok uzak olan bu ko. 
.dına kalbimin en derin ~uinden 

acıdım. 
- Cıgara n~ızlığım nerede? nu. 

raya gellşlme vesile olıın şc~ i unut
mıyalım. 

- Yalıtk odasında. 
Ann:ıbella an-;ızm kolktı ve kapı. 

ya dof;ru yollandı: O her )-erde e
~inde)·mi' gibi hareke! etmiyc nlış. 
mıştı. Jak onu eşik üzerinde dur. 
"durdu. Sonra cıgarıı :ıj';11Jı#ım kcn. 
(}isine ,,·erdi: 

- Şlmd·i, buraya ı.idn gcldlsi
n17.1, bize sô) lCT misiniz? 
Kadın bir Jnk'a hlr de honn 

~ktı. 
Buraya pe!irkcn size oian kinimi 

yüzünüze kıırşı h1rkırınak niyetin. 
• deydim. F:ık:ıt şlnıdi bu nls,im bir 

parçıı :ıtnldı. Gfiııün birinde. ıaeri. 
nizc \•:ızHc olmayan i~lere kurıştı. 
j:lınız için bnn:ı ne büyük bir fcn:ı. 
tık yııpn115 oldıığunnzu aııl:ı) ncııksı. 

l'IZ. 

Bu kadar nazik(me bir lltlham:ı 
rifkclenı ı k ,.c mürlafa:ıyıı l:nlkış. 
ı rnk i!llk:n ııdı. E~n l'n ne sövle. 
• • . genç 1 .. •rlını ık .a t demi~ ece
~lmi:ı: ~ ü1G Jcn nnl:ış hyordu. 

Sııbnhhınbm t.Een ı:ıım rüzgur 
<.lmıll bir J.nsırg h: ı; : :ılmışlı, 
punrıı;-1.-ırın nrnı;mu ı -.ıızü'en fır. 
tına p r leleri snllı~oı hı •• lnk rad. 
'onun diih'lTICsiııl cc,,·ir<li. 

ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

Dcrhnl ]j oya ı ı\lnk \·eren A:ı. ı 
nnbdi. soı ılu · , 

- Polı ıı bl'ı Jct'fni merak e<li. 
.> orsu .ıuz herh:ılclc. 

Jak lı:ı:şını sallny:ırak lıayır ılccli, 
scnç kndın omuzlnrvıı si kcrek cc. 
vap ~erdi: • 

- Eğer Jıolis haberlerini bekli. 
)'Orsanız, oul n n~yen ibııret ol
duğunu ı;izc ben de süyliyebillrfru. 
Polis rndyo vn~ılrc;I~ le Frı:ı.nkııı 
eşkülini her tnrnfo )'.~makin m~. 
sulclür. 

Sonra kendikendiJl" söl lentyor. 
muş gibi cli:n 'esini b: irdi: 

- Dört gündür haber yok, 
dört sun nede uzunlJluş vıırr.bhi. 

Jnk fikrini ne kca sö)lcdl: 
- Halbukj hu ıırnştırmulnrn !lir 

istikamet vermek sizin için çok ko
lııydır. llnftn sonunu beklemek hak. 
kıııdııld knrarJcırınızı.la h ıl:ı seb:ıt 1 
ediyor nıu .. unuz? 

- SöyUycçekleriın polise Frnnlc. 
lcn'i bulnı:ık lm'>u ounda uf cık bır 
yardım edcccğ!ııe knrti oi lll clım 
derhal sÖ) lcrılı.ıı. l kat lıcJl.i c..: 
biluıklcriıui :.ö. lem~ . ı;h olun h .• 
yalını tcb ikeyc kor. Sir mera .mızı 
tatmin edeceksiniz db•e onun h:ı
yaııııı tehi 1 eye .o~:ım:ım ynl 

Annabclla yeniden bize duşınıın 

olmuştu. Fakat buna rağmen bızı.l.cn 
a)·rılnııyor, cısnro il.stüne cısıır:ı 
jçıcrken bızıınlc oleden beriden ko. 
nuşu)ordu. lhşıırıda rüzgAr giıtik
cc dııha serin csıyor ve ıri lmlu~ 
lnr gök) ilzünü knrartıyoı du. 

Genç kadın birdenbire kalktı. 
- Size ,·erilecek bir haberim 

var. Sıınırımki bu haber sizin sıbf 
aıualör pohs bofi)-elcrinı olôkaJar 
eder; l.üe:ııının cesedi önGmuıde!ii 
hafta Grokforda selccchUr. Annn. 
bcllanın eski arlı.adoşındıın çok la. 
kayt bır tn' ırl ı bahsedişi ha~ retıml 
ccllıettl, o Jı ı hnyrcıin farkın<lıı 
olmamı 1 gibi ozunc dc\"am edı)or
du: 

- Bromley tabutu yapmoğa b:ı. 
zırlanıyor. ıeıısin kııdınıo cenaze 
alayı, Grökforttaki nloylarm en bü• 
y!lAü olocnk. 

Ye sözünü garip bir tarzda bilir. 
di: 

- Bu cenaze merasimi bclkl de 
ufku aydınlatacaktır. 

Yemek lckliriınizi reddederek ve 
J'ak'ın kendisini arabasına kadar 
te'>yl etmesine hile izin vermiyerC'k 
kapıya doğru yollandı. 

- F.ve döneyim nrtı1:. :Fırtına 
beni çok ürkütür. Ufııkt:ı şiddetli 
bir fırtına bnzırl:ınıyor. 

• '.nnabcllanıo sözleri doğnıydu. 
O dışıınya ayak arar atmnr e.5slz bir 
fırtına patladı. Jok nJcUıcele kapı. 
lnrı ,.e pencereleri kapadı~ bana 
({elince, J\nnııbcllııyı ç:ı~ırmak için 
koştum fokol. nrııbası orlndnn koy. 
bolmuştu. 

EYc doğru dönerken beni t:ıki:> 
etmiş olan Röben yola doğru koş. 
lU. lJn)\'anı çnğırdun, fakat bütün 
çağırışlarıma rıığıuen ~anıma sel· 
mcdi \"C pnv;) on istikametine yol. 
landı. Zu·allı bap· ndı> fırtınadan 
.ljorkuyor ve tepede.ki ~üçük ev ken. 
dislne dıılıa cr.ıin bir sı~ınok o!:ı. 
rak sorünü:t·ordl.. :· ı):vnnı ko' n:a. 
mıya başladım; yasmur ~ağınııya 
başlamıştı ve iri su damlııları açık 
başımı ıslatıyordu, fakat Röbcnı 
yaknJar \"e iyice ıslanmadan C'liVCl 
eve dönebilirim dı) c diişiindü:ıı. 
Yanıldığımı anl;ıaııık için çok uzan 
beklemedim. Rüzsi'ır birdenbire 
bnkikJ bir fırtına halini nldı, gök 
gürleme i kulokllırıını doldurdu: 
şimşekler gök yüzünde uzun çizgi. 
Jer çizdi ve bard:ıktnn boşanırcn. 
smıı bir yağmur başladı, Köpek 
yıldırım gibi koşarak \"e ı.orkusun .. 
dan mülemndiyen havlayarak pa\·· 
yonun arkasına açılaıı kapıyı örten 
kemere kadar gitti. Sırsıklam ve 
öfkeli ben de oraya koştum. 

Burııda lDrı örtülü ,-e süthane si. 
bi kullanılan bir yer vardı. Röben 
buraya girdi ve duvarla süt ıencke
lcrl ıır.ı~ınd:ı hfü;üldü. Ben de kay. 
mıık m. ki nesiyle SUCıs'ın mau:ıın 
l\otesnoş'a ait sülleri koyduğu ko. 
cıım:ın hi r l ı-ij ıclcrin ormana sıl,ı~· 

tını. 

Uural a y:ığn:ur ancak tavıındıı'kı 
deliklerden dü,.ü:rorclu. Fnkııt hen 
iı:criyc ı•irincl·~ ~ k:Hl:ır l) iec ıs;an. 
mıştım. Islak cllıisclcrimin içinde 
soJıukt n tirlJ tiril tllriyoı duru. Bı·. 
rnsı kamnlık ve ı~eclcr Yerici bir 
yerdi. l>alu\ kenıırn çekllmek i.ste
d •nı. Göılerım dışnnrlıı giltikı:c im. 
duran fırtııı:ıyı ı:;ozclkmek için 
ko,,ıya dikilip 1-0:ımştı. Birdenb·re, 
hiç ls1C'ml'llıı1;m hnld~ seriye dön. 
düm. l\luıfoıtın penceresi arkama 
açılı:rorclu. Or:t\ baktım ve derhal 
üldilrücü 1ı'ı <'1 w ıfhi kfirc:ğimin 

orasını do!ı.J.u, ~''· l\orkutnn karan. 
)ıklar içeri inde, !J,ı fns:ın bir kib. 

rit ~akmıştı. Az süren bir ışıl.: til. 
rcdl \C sondü. 

Y üre ı,ıcr ,pa rç:ılnl nn hir çıi;lık 
kopardım. 

Bir ses b:ıno cenıp \erdi, foknt 
h:ıııçer..,ındehı ses le t:rJ s:ı.nki 
köt irüın olmtl'~lu. Kınııldunııı)a, 

Jıullü diışiiıııncye muktedır değıldım 
O dııkiktıd:ı oracıkta Sılfr;"ın dırıicn 
cc .. edınl ,lahUl kanlı elbisclcrb e 
banıı doğru yürü~ en knlıU görece.. 
ğııııi umul ordurn... Knpı cçıldı ve 
eşik üzerındl', clindı:ki c cklrik re_ 
ncri) le Jıın Slıındış göründü, ı.l.ığer 

bir adam brına haklı. 
- l'ıhsters Storm: Burada ne y:ı

pı~ orsu n uz? 
Du adam beni kolumdan tuttu, 

rnulfnğıı sürü' ledı. Cou Standış re. 
ncrinl mııs:ı üzerine ko) du ve sl
-ııp bir hallnni)'e setırcrck omuz. 
lın ımın üzerine ıııtı. O bu işlerı 

)<ıJ>nrken bir laraflnn d:ı lhli.> lsıı 
hareket eden gençliğe 1.nrşı ağıı.o 

ııJ..ımı) nt':ık l, üfurl r S:.l\ unı,·ordu. 

Stnııdiş hu işleri blllrdıklcn 
sonra Lınn:ı \anındaki :-ı l:ımı tak
dim cıtı. Bu mi ters I\otc noş•.ıı 
miras işleriyle uir~smıı.> ı uzeriııe 
ıJınış olan mistcrs Hardislı isnıınd~ 
tonınr:ıı5 bir nvukııltı. Bu nd ın bi!-

•niın buradıı bulunuşuma şaşırın • ;-:ı 
benziyo:- holt4 sırf bu bulunuş yü. 
zünden benden ş(lplıe cdl)ord:.ı, 

Slıındlş çizgileri g rılen ) üzQodc 
bir tebessüm bıısıl oluncııya kaJJr 
benimle {;C\eZclikte dC\Um etli. 

Nlhııyet bu tclıesümQ gorür gör
mez: 
-Alhhnşilkürl dedi. Sizi bu ita. 

d:ın çok korkuttuğumuz için pek 
Ozuldilm. 

131z de birdenbire rırlınııy<ı 

ynka"andığımız ıciu bura,>n ı~ın. 

mışlık .•• Bir cıgar:ı isler mısıniz? 
Uzaktan cısıırııyı mcmnuniyclle 

aldım. \'c korkul rıma gulmeyc 
başladım. Neden ronr.ı komıser, 

çoklnnberi bckled.ğiın bir suali, 
Lana sordu: 

- Siz. hangi sebep yiidindcn mı .. 
raya geldıniz'l l\lısters Stonn. 

Birdenbire Aobcnl hnlırlnJım "c 
onu çağırmak için lcapıya koşluıo. 
Fakat köpek ycrındcn kıınıldnma. 
istemedı. Tüyleri dlmdık olrnu,, 
ıki a)•ağı üzerine knlkmış, rrijldcrl 
kok~uyordu, CHclô öfkeli öfkelı 
ha' ladı, sonrn bu b:ıvlayış bir ulu. 
ıoa halini aldı. 

Standlşln kaşları çatıldı: 

- Bu hoy\·ann da ne oluyor 
Hcrd ıstı sozo knrıŞ1ı: 
- Frijldcrin acılmnsrnı istiyor. 
Standiş elektrik Ccner!ni ııldı . 

Işık ~uınai{ıuı frijiderin lıe~nz 'c 
ci!alı k<ıpısına tuttu. 

Gıırip bir sesle: 
- Ben bu ôlete dikkat etmemi. 

şim, dedi. Nasıl olu.ror dıı friHdl"' 
rin lıüıün ranıırı )'erde bulunuyor. 

Hakikaten frijiderin madeni rar. 
ları ve buz kutuları yerde ·atıyor. 

du. 
:Stnndiş ozlerini bitircii: 
- llulhukt biz bunu açmaya lü

zum görınemişlık. 

Komiser bir rü)·adnymış gibi söz 
sö) lü~ ordu. Birdenbire ileriye doğ .. 
ı u bir adım nııı, ağır madeni kapı. 
nın tokmnğını ) olrnladı 'e l.ıan:ı 

boğul.: bir sesle bitap elti: 
- Sakın hnl<mayınız, misters 

Storml 
Fakat bu lıaber veriş ı;ok geç !imi. 

nııştı. Zırn tokmak tutulur tutulmaz 
i!:crideıı selen bir toz) ikle kapı a
çılmı'I ve Frıınklcn Elyomn <'l'sedi 
yere yuynrl:ınmışlı. 

Dört sün evH!l arkasına bir km. 
şun ~·~miş ol:ın zavollı çoJ,t:ın öl 
müştü. 

Fırtına ile çorpış,ı çıırpışn, Staıı
diş lliıtophavzın orkıı l,apısınılo 
tluran otomobiline k:ıd:ır beni söıı
derdi. Korkudan doğan ı,üıün ili. 
razlarına rağmen cesedin beklen. 
mc.si i~ini llnrdisliyu bıraktı; bu 
ad:ımın yu\"ıırlnk ) üzünü, lilreyen 
dudıı"ldorını hal:ı görür (dbiyiın .•• 
1-"nk:ıt c'·iıu,ze kod.ır nasıl gitliğı. 
nıizin rarkınd::ı bile değilim. 

Jıık bizi eşik üzerinde karşıladı. 
l}lr b:ıkış onıı her şeyi nn'alnuı~u 

kfıri grldi; bir söz bile so~ ll'medcn, 
heni kollarınn aldı ,.e yalo{lım:ı 

koydu. Stnnciiş lırniın y:ıllı~ımı gô. 
rür {;ornıcz çıkıp silli. 

J::ıl.'ın b::ışıındo doJ:ı,nn şcrl.ıılll 
ellerini "e ruhumu o~,:ıyan tallı 
sesleri ıı i heyecan "o hııtırlı:rorum. 

Benim Jı ı işle hiç bir I,ımırum ol. 
m:ırl·sıııı ,.e n111lı5 chı.ıdct c•mcklc 
haklı olrlıı.;;ı nıı L:ın lemin etti. 
El~·oıun olomo "lini gi>rdüklen ,.c 
lelefonl!ı konuştuğunu lo:IU iki en 
sonra bu sureUe şehnrıct etmenin 
tobit olduğunu nrılnllı Ş .. I İ('tinıin 

... ok esaslı olduğııoıı beni ikna etti. ı 
Elyot, henOz blJmcdJ~imiz hir se. 

• 
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ÇOCUK OYUNU 
işçi kız --Beyo::ıu Halk Sinenıası 

Bu,.Un m:ıtlne il de 
8 rı m b1rc1en 

J -Lorel Hnrdl [ kld1stand:ı: ttlrliçe 
2 - ~ioto Uuı.lne Pt'l:!lndo 
S - Kor~nın tntlluınu 

18,03 knrıeık p.rkılar 18,40 radyo dans 

orkestrası 10.00 kODuşı:nn (büyük a 
cıa.mıar) 19,15 mtızik 19.30 aat ayn.rı 

aja:ıs 19.45 konu Jl1!l (1~ sa.atı> 19, 
65 Fıı.sıı sazı 20.15 Radyo gazet~ı 

20.45 rasıı snzı programmm tktocı lus 
mı 21.00 Ziraat t:ıkv1m.J 21,10 d.nteytcı 

istekleri 21 40 güzel TUrkçemlz 22,00 
mUztk 22,30 sa.at aye.n, aJaıuı 22,•Hı 

mllzlk 22,5!>-23,00 aapaııı§. 

OAlllUV~ &ltJl"t.:llASSISJ 

ı'lı.kalm: l'allmtı.ısnı-de Otııı~ör 

apartunan oergUJJ öglcd n .. onru 

beµtcn oliiı il, pu\·~ onn sclrul~ ve 
Sılıhın kalıtı elleri kanlı bir lıalde 
ynkalıırııış olacaktı. 

Du ölümQ bıışke sureUe izaha im. 
k5n ~oktu. Herhalde Elyot arabası. 
nı köşkten hınız uzııkla durdurmuş 
ve 11avyono kndnr gitmiş olacuktı. 
Silfıs,n kcııdısiııl lıcklcdıglni tııldi. 
ği için k pıya ~:ılnız hır nezaket 
olsuu dı)e vurmuş ııe cevap bekh· 
meden ıç.eri.>e şlrıncc klndislnf 
yerdeki kan lekelerini silmc!Jc uB. 
rnşıın ve bu suı et!c ışlccl\ği cına~c. 
tin izl,.rini orladan kaldırmaya s·ı
rnşıın !rntıJle karşı kıırşıln !ııılmu~ 
hı. El.>ol o 'ııkıl lıa;}kırmış ve k ç. 
mok istemişti. Herhıılde, fakat bu 
vokıtsız gelişi hay una mnJ ol. 
muştu. 

Tahmin lerım ize söre C\\ ela l.n. 
til cc«;edi sarı otomobilde gü iirmek 
ve orm:ındo bırakmak islemi'}Iİ. ı-·u· 
kııt o sırada benim orodıı gorunü. 
şuın planını del;.ştirmı~ıi. .Arlık 
ne !.:ııı lel.cierini sılecck ne de kı. 
rılmı') rıncıınlan loplııyacak \'ilkti 
;}oJ,ıu. Ancak Elyollun cesedini 
sırtına .>ül.le,>ecck 11e nıulfakton cı• 
l..:ır:ık knd.u \Okıt bulııbilıuiş:i. Fn. 
kot kapıya dognı g deri.en, sütho. 
nc·den geçliği o;ırndıı kati: bö) le b.r 
~ ü'.lc otoıııobile kadar si demi) ece. 
i-lini nnlnmışlı. Ornılaki friJldcr lrn· 
tile u nil edilmedık hır fikir ılh m 
etmiş ve bu işten yııkcıyı Sil ırmıık 

için bir ş ns \"Crmışti. Lhotun 
yokluğu \"(l frijlderi nçın:ıyı kim e. 
nin dü~unmcmesl blıı lıa).ı::ı sil. 
rlıkleıııış, ve Ann belin Bayn<:deo 
b:ışkıı heı>ımız, EJ.>olu katil sanmış. 
tık. 

Bu izalı:ı rağnıcn karanlık knl::ın 
birkııç nokta 'urdı. Banser'n tor
zı h:ırckcti nrıl:ışılnııız bır hal ııl

ınışlı. Bu adcımın C\'ımize niçin 
geldığlnı bılrui)orduk, ne yüıden 
Sil.h:ı gllmryc llzum gördüğunu 
ıınlnın~mışlık. Bu oı'lom blld;ı;ti şey. 

lcri nızin polıse h:ıhcr ,,·erınch isle
mlyordıı'/. ışıınlısının ıeh'lkcclc ol. 
dıı~unu bilen hıılliı olümünü l:ıhınin 
edebilen Annahcll:ı A "ncnın .lu 
dört ün z • rında polise flit' bir şey 
SÜ;) lcrr.e~ lş"nin sebebini anlnmıık 
çok mıişküluu. 

Y:ıt:ığımd:ı hu düşiln<"l'lcri toplu 
~ordum. Jnk hana sıc.. ı;;fil setir. 
eli, ir.lim. Ondrın s nro iliıc do":ı. 

bınd •n hi kıı~e çı'knrfiı, yu•tırn 

Sonı· J k hrno t:ıılı lııt'ı ninni ~ö,. 
ledi. \'e nil>ı,ct ıı0zlerlm k rıon. 

m d'ln etvel onun şu cfimlcsiııi 

l<ıltJr •1 i nldum: 
- ..: ·rıı!im, ıı·rbir e" el 'in 

ırıe ..• Uyu! 
.<Devamı uar) 

..., 
ve ü ü 1 ur 

~ 

omatizma 
e al Keser 

Almabihr. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla lıteyiniz. 

(Gauıtemlzlıı b!rlnel yrn ında trakU>rcUIQk gibi f§lerdo ç:ılışmak ta. 
oıışllk ~aıun.:ıuu tarih çcrt;e\CSI kupo. temoktcdlr, T~raya da gldObUlr. Ad 
oUe birlikte ı;ondcrlle<'elrtlr.) res: Nuruosma.nlye No. 73 kahveei 
l".\ LEN:UI!. Tı;IU.JM .• lml, lŞ ARA •

1 
HUScytn eliyle Fethi Y.T. mUracruıt. 

UA, iŞ \ Emun. ALIM, SATDU • İyi lr.gtıizco bJeıı b1r llııtvenı"'te 
.;ibl ttı nn ruahlyetı baız olmı~ ıı.n kU. talebesi, tıergüD saa.t lfl lcD eoı:ıra her· 
çuk ıı~ıar varaıır1 ,.PSrolunur. ı hııngi bir mucasescde Ça.ll§mtı.Jl 1ste -

Evlenme te!ılifleri: mcktodir, (Ümit 72) remzine mera • 

Amerikalı yakı~ıklı bir bay; es. 
mer, temiz nUeden, yakışıklı bir ba. 
ynnıa evıeımck istemektedir. Foto.,. 
rafla (Amerikan) rcmzlnc mUmcıı. ·• 

o.t - 114 
* SO yaşında, yilksek mcvld &lhlbl 

bir memur bay, 2S yaşını gcçwlycn 
Rus veya iyi nısça bilen bir bayanI:ı 
evlenmek istemektedir. (Yüksek} rem 
t.iD1l mUrac:ıat • 115 

• Yac so, boy 1.77, kilo 77, fen me
muru, mUtcahhltlik :;ııpan \"e ayda net 
150 ura kazn.ncı o1an bir bay: 20.25 
ya§larmda dul bir bayanla evlenmek 
tstcmcktedlr. (!.LK.) re.mzlne mllra.. 
<:aat • llG 

• &-y 1. 79, kilo 79, kestano gözlll, 
dalgnlJ saçıı. tam erkek gtıze11, CSlı6-
tıgı mUes..cıescden ayda net 102 Ura 
alan, bir c\1 bulWl!lll. içki ve s1gara. 
kul.anr.:uymı, ya1nıZ YR§tyan, sporcu 
bir bay! 20.&> yaşlar.nda tllrk veya 
gayrt mtUıl m, balık etinde, şen, ev l§. 
terind n ruıl:ı.ynn dul bir bayanla evlen 
mek lstcmektedlr. (34 bay) remzine 
aıUraca.at 117 

ııı Yfl§ 22 boy 152, kilo !15, kumral, 
ev 1111 rlnden anlayan. maz!st temiz 
dU.ı11.ıı• blr bll.yan, Y&§J 30 dan yulmn 

otmryo.n. ev ine \'e eşine bağlı, alkol 
kUlta.omryıın 60 Ura maaşlı devlet me. 
muru bir bayla evlenmek lstemckte
dlr. (Beyaz gül) rcmztnc mUraca • 
t. • 118 

iş ve işçi arıyanlar 

caat. 
"' Ortııokul llçllııcil smıtta okuyan, 

rlyazlyeSl kU\'VCU1, yazı.sı gUzel bir: 
E;enç, malt vaziyetlnin bozuklut:u yU. 
zUndcn bir mUCSSCMıde 6ğlcdeıı aonro. 
çalı;,ınok Lstcmekt.edir. (Sevim) nml• 

zino münıcııat. 
• Fr&D.81& ortamektebt mezunu iyi 

türkço bilir vo clakUlo l.Ullanan bir 
bayan, yazıban lerln b1rindo iş ara.. 
maktadır. (lmren) remzme mtıracaat. 

• Fen fakUltc&ne devam eden bl1' 
~nç ortaokuı tatebclcrlne, ehven 
şeralUe matematik. fizik, kimya ders. 
lerf vermek ıatemektedlr. lstennen .Y'J. 
re de gidebilir. (K.S.S.) remzıne mu. 
racaat. 

• 11 yaşmdıl. orta ı den tasdikrıa. 
meli dakWo kursuo:ıan mC%Ull blr tı3 
~ resmı \ieya tıuau~ blr 'lessese. 

de ':lantan nkpm:ı k&d&r çauşma.k 

tstcmektedir. lG.M.) rcmzuıe mtıra -
caat. 

• l'firl:ce. nlmancn ve franstzea bl· 
ten gayet sen daktilo yazan tnr tıe... 

yan ııı aramaktadır. (ROSA) remztne 
mnracnat. 

• 17 ,Y?ı,ml!a. ortamektep me:mro 
t>1r genç, mubuebc ve ya.ZJ seıertndl' 

uygun b r UcrcUe ça.lı~t:ıal: ıstemck 
tedlr. (M. Akçayı remtme mUracmd

• Blr Türk tmynm. orta. Uııe 'Ve tl • 
nlverstte taıctıesıne ehven ş:ırt.ıar!a 

tıul!lusı Cransızca dersı vermek lSUl • 
mekledlr. (Fransızca dersi) nmıztncı 

müracaat. 
• B~r bay. OD ly:I şekilde ve lstenl • 18 yne-mda mall vaziycttnın ba • 

en yere s:.tmek ırurewe matcınıı.uk zuklnğu yUzUnden 116ellln b1r1nd ımu 

ve f'i%1k dersıerı vermektedir. Haber fmdıın yrıım:: bir genı:, ream1 vcyıı 

gnzctes.1 balk 6tltununda t.MnteIJl!l.ttk) bususı bir muesse&edc tş ııro.mak'tadır 
remzine mUracaat. (M. Kuşı remzi.ne mUrac:ıat. 

• l'l ya:ır.a:ı orta tah.sllll, yazım tş. • ıs yaşmda.. akşam ıuz san:ıt mel> 
ıeıı b1r l'Urk tuzı, mUes0esclerı:e, t'U- tcpterl blrind smıfmdan, mall vamyc. 
roıarda vel a yaş1 ıı;ıerlnde c;nıışmıw tının bOzuklu~ dolayısilo ayntnut 
\Stemektea~r ~.so liraya lmnaat e. blr baya.o, herbang~ b1r mUe seaedo if 
der. KcCU do 11crebıllr. l'l'Urkcku1) arao1nktadır. (B. Kuşlakan) rem.ztıı 
renızıae murııc:ıat. mUracant. 

• 25 yaşında, askerlikle nllı.kası ol. • Llscnın blrlncf amıfmdan eıka.D 

mıyan ortaokul mezunu, eski ve yenı b!r genı; kız, nerııansı b~ daire veys 
yazıyı bilen, d:ıktllo lmllan:ın bir g nç n:rı ,,cs~de tatıslliyle mntenastp bit 
buswrt mUessese ve Uc:ıreUıanedo çalış iş arıımaktadır DakUlo .:ta b!Ur. lS. \ 
mak ıatcmoktedir. (H.E.} remzine mu Çamııca> rtmzlDe moracaat. 
racrıa.t. • ııı. yaşma:ı. orta lktyo k&dar ok'JJ 

* Tıp fakWWst 2 inci ımufındnn muş. taumoıış mUesscscı rde ve All&o 
mali vıı.zlyctı dolayısllo ayrılml§ bir ı doluda mUb::ı:} aat 1 .ertndc. ı;~~tf 
gen!;, herhangi bir mUcsscscdo ta nro.. 1 biraz daktilo ve telefon s:ıntralınd:ı.:ı 
maktadır. (4811) remz1no mllracaat. anla)an b1r ı;coı; az b!r UcrcUe it anı 

• Ortamektcp 3 ıınctı sınıtınd u 1 maktadır. CMuamme:r) rem.zıne ınO 
ma.11 \"tlZlyct!nlll bozukluğu dolayı.sile racaat. 
ııyrılını§, rlyo.zlyesı kuvvcuı. y:ızısı lş. j • Ttlrkc:e. fransızca ve atmanea 
ı k ve tı.rnz da dakUlo bUen. ıs ~m- , iyi b.len 15 yıışıncıa b!r gcnı;. berb nE 
ela bir genç resml ve hususi bir mU - l::lr yerde ı;a:ı,oo.k istemektedir. <
e.ssescde çaltşraak 1stemektc~r. Adres I Altınell remzine ı:nllrac:ınt. 

Eski salıp:ızan yoku§U çıkm!lZI 1fo. f,fütcfcrrik: 
4/1 do Ahmet: , :{. SATIL!" PER IA.ı. 'ANT MAJiJ 

• Lisenin fen ko.und::ı.n nıczun, yUk. 
selt taıısllo dcvıı.m eden tı!r genç, ıık. 
fam saat 7 den 12 ye kadar herhangi 
bir: J~te çalı mak !stcmoktedır. (A.B. 
057 > remzine mllrac:ıat. j 

c: 49 ) ıı.,m :la (•slcı ,.e ycnl yazıyı 

mUkenımcı o'tur Ja.zıı.:' bir bay, ticaret 
ııanolerde nylılt işleri ve tezgdhtarlık
tıı çatışmak istemektedir. (Arayan) 
rernzıne mUrncnat. 

• 18 yaşında Hukuk fel<lllteslne de. 
vam eden, res!m mtıesscsoıerinl.tl b!r!ıı 
de bir ı:c:ıe çruız;mı§ bonservisi bulu _ 
can, kefil de veıobllecek blr gen~ bU. 
~Urı glln; 11 cyn mesai saatleri harlclllde 
geç \'Sktc kndıı.r çalışmak istemekte. 
rlir. (O. Nur) remzlno mllraca:ı.t. 

• 18 yııııl!lda ortn ikiden ~ıkmış, ta.. 
nmmııı mUeıısc:::coo, Anadoludıı mUb:ı. 

yant t§lcr!ııdo çıı.lı mış biraZ daktilo 
ve telefon santralmdan anlayan blr 
genç iş aramaktadır. Uışanya da gide. 
bilir. (Mu~nıcr> remzine muracaat 

• Oı·taml.ktcp mezunu, c ltl ve Y nı 
vazry:ı olmr yazar, on Uı; sene mlitcad 1 
wt yerlerde mot!5r ve mrıldne tom·rut 
u ~lığı yapm1", 1:ıt:ınbulıl3n chl.yetıı, 
elektrik t t l;Jlerlnd""n en.tayan bir 
şoför hcrhnngi blı· fabdk n, maki. 
ntstllk wyııhut makine ruot3r U!.mlrcl 
liği. ~oförlnk, tesviyecilik, cllAeılık, 

NCSl - 2"!16 volt Uzero tmnsfonsl3 
törlU, 30 sorfrcjll saaUl • voıtmetrcU 
yakU, Almarı malı Lindes modeli tıl 

p~rnınnn.ot m ıoncsi, askerlik dola)'J 
sil nccıc satılıktır. Çok az ı.~ 
ve belediye fen mUdUrlllğQncc Jstlml>' 
lmbul edllmlşUr. 

MUrecaat: ınih Macnrkarö~ler cS' 
dcsı 3S num:ı d:ı. koınl8yoncu Env~t' 

Al 'ırınız: 
t'\ ağıJa rcmf:ı:lı-rf yazılı olan O• 

lml m•ul:ırımılm aamtarına ~cıel' 
mclttuptarı lıt:ırc ncmtzden (par.ar 
lııtı lı:ırlç> ı.~r in ııabnhtnD öğtcr' 
liı?:!at \·c !UUıt I') d D t!ODra oldırırı' 
wn. 
(!ll Fi.MM) (Fran ızc:ı denııl) (!i
ll{.?tf .A 1 l (Z nınn) ( Ros:ı.) ( 
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