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hakkı tank aı ~ 

s..ddıtı yer 
VAKiT MATBAASJ 

Ankara Caddesi V AKIT Yurdu 

Tipi dindi. 
1 

3 ~ Banligo hatlarında 
_.KANUN 1942 ~ t ·1 / • •• CUMARTEsd ren se er erı guç-
~~~:;.":!.K.~:.'!~;,~ lükle gapzlahiligor 

Bo sabahki tipide Tak1dınden bir ~örlinü' 

J 
Ma

1
iezyada Gece tramvaylar işlemiyecek / •• •• t h .-k-, -

apon arın . üç taar- · nonuge e rı ,er 
ruzu püskürlUldü Kartalda bir karı koca ile 1 . . 

lapoaıar 500 1rı1ı 
ll&Jblttller 

81appur, a (AA.> - Uzak§ark ha.. 
:rekl.tına mllt.ea.ıılk lngiıb t.ebllği, Ja.. 
ponJarm Perak keaimlnde yapmt§ oL 
dultlan Uç taarruzun tardedilml§ oldu. 
tunu bll<Unnektedir. 

Bu mUlıarebeler esnaamda dil§man, 
400 l1A .500 kJşl kaybetmlfUr. 

Kuantonda Japocılar bir mtktar Uer. 
lemefe muvatt&k olmu§lar ve şehrin 
TarafJl&rma gtrml§lerdlr. 
~ Devamı 2 nci sayfada 

ManilAdan çekiJen 
Amerikan 
kuvvetleri 
Japonlar 

Veşilköyde bir çocuk yarı Bulgar ve Y~nan Krallarıle ~~neı al 
donmuş bir halde hasta- Franko ve ımam Yahy~ Reıs_ıcum-

haneye kaldırıldılar hurumuza telgraflar gonderdıler 
Ankara, 8 (A. A.) - Bulgar Ankara, S (A. A.) - Yemen 

Sekiz gün evvel baılıyan kar dün S(ece mütbiı bir ti. 
piye cevirmit, ıiddetli bir rüzgarla ıabaha kadar yağmıa
tır. Sab~leyin bir ara kesilen kar saat ona doğru yeni. 
den ıiddetlenmiı. tipi saat bire kadar bu suretle devam 
etmil\ir. Saat ikiye doğru iae kısmen bafiflemiı bulunu-
yordu. 1 

Geeeden yağan kar btlt1ln Karade-

Kralı haşnetlCı ilçilncü Boris yıJ.. hükilından falıameUü İmam Yalı.. 
başını Cumhurrcisi lnönilyc tcJ. ya yılbaşı mUnascbetile Cumhurre• 
gra..fla kutls.nuş ve Reisicumhur isi lnönüye tebrik telgrafı gön. 
da telgrafla mukabele ctıni!i ve ~ermiş ve Cumhurre.isi İnönü de 
teşekkürlerini bild.irıni,tır. telgrafla mukabele etmiş ve teo

••• şekkUrlerini blldirmi~tlr. 
• * ı;: 

~ S (A. A.) - Yılbaşı 
mlln.2Scbetiyle Yunanistan Kralı 
haşmetlü üçüncü Jorjun gönderdi. 
ği kutlama telgraf:na Reisicumhur 
lııönil teJgra.fla mukabele etmie ve 

1 tcşekkilrleriııi bildirnti6tir. 
••• 

Anbn, 3 (A. A.) - t&panya 
milU devlet reisi devletl6 general 
Fran.sisko Franko Jibalıamonde 
Cum.burreisi İnönüye yılbaşım tel. 
gra.tla tutlai!q, CwnhWTcJsi de 
tel~ ııuıkal>ela ederek" ~ 
kürlerini bildiımJftir. 

7DCO toaıu 
Neptun 

kruvazörü 
Akdenizde bir may
na çarparak battı 
Kaadabar mallrlbl 
de hasara uaradı 

Muhrip yedekte çekilemeyin 
ce İngiliz gemileri tarafm • 

dan babnldı 
Londra, a <A.A.J - 1.000 ton hac.. 

mlndeki Neptun kruvuöı1lntın Akde.. 
nlzde mayne çarparak ba~ olduta 
amlarlllk dalres1nln bir teb'Utfnde 
ta.srih olunmaktadır. 

Bu geminin mllrettebatı 5501dfldaı 
ibaretti. Dll§Dıan menabUnden &lmaa 
b1r habere göre, bunların bUyUk bir 
kısmı kurtanlmI§tır. 

Neptunla beraber seter etmekte <lL 
autu mrada bir mayna Ç&l'p&!"&k ha .. 
sara ufra.m.ı§ olan Kandahar muhrlbL 
ne g&lnce, bu gemlnln lngUiz blrllk. 
teri t..&rafında.n batırıJmamna mecbu. 
riyet ı:aaıı olmU§tur. Kandahar, 1.696 
ton hac..11lnde olup 1939 da denize ın.. 

dlrllmi§ti. 
MUretteb.'\Unm bUyUk bir kısmı kur 

tanlmı§tır. , -----
in~iliz tayyareleri 

Bresi ve 
Napoli'fJi 

bombaladılar 
Loııdr& 3 (A.A.) - lngiliz b.."" 

rıezaretinfn tebUtl: 
Bombarı:lııp.p aervt.ıne nıeuup t.L;> 
~ DewNm ı ad •> ..... 

tarafından 
çevrıidi 

niz nakil vuıtaıarmm lflemelerinl eek • 
teye uğratm~ sabahleyin tramvaylar 
~Ulkle lflemlflerdir. TramTay lda • 
rul tramvay arab&lanna sllpQrge tak 
UUf, buna ratmeın bir çOk uabalar 
karlara aaplamp yoUard& kalmıft.ır. 

Bu vaziyet karpsmda bıQtUn hatlarda 
tra.mvay seferleri ıra.at oc betten aım. 
ra tamamlle taW edllm1§tlr. Bu gece 
hıçblr tramvayın J§lemell muh~l 
delUdir. Baya lodos& ~vlrip yumup.. 
..... traaBYQluaa J'&l'lll t.ıtl• .... • 
mesi ınllmk11n olnuyacaktır. Bu vazL 
yet karpmıd& halk tt1DeJe kO§makta. 1 
dır. Daireler t&lll olduktan aonra tll.. 
Jıelde izcW?am o kadar artmıgtır ki 
zabıta memurlan burada va.zlfe al • i 
DUfla.r, tünele binecekleri sıraya kQ:r. , 
mU§lardır. 

Ekmek dağıtma işi 
Japon kıtaları 

Manila caddelerin
dsn geçiyor 

_... lr:'&UaJ :ı net eayfada 

Dlger tara.ttıuı abe.Jıld tipl emıamn 

da deDlzyoU&n ile firket.l.hayriyenln !\ 
seferleri de inkıta& Uğr&mıf, blrçok 
aeferler yapıJamamJDtır. Ancak öğle. 1 
den aonrtı Haydarpll§& • Kadıköy ve 
Boğaz :9eferlcrl yapılmaya. bllfl&nmlf 
tır. 

Bir İngiliz bombardıman tayyaresine bomba ytlkeln.iyor 

An karadaki 
çahşmalarını 

komisyon 
sona erdir.di 

Ankaradan verilen malümat.a göre valimiz oradayken Aiikaft 
lzmir. Konya valilerinin ve iaşe mU~*"1!m i§tirakiyle teşekkllt' 
eoden komisyon, ekmek karneleri nln tevzii etra.fmda ba.yramdaii 
evvel yaptığı bir toplantıda bazı kararlar vermıştir. 

[QününGlanası] 
Yurddaş, 

Havacılık Bahisleri - ,_,_ - -
Balkanlarda 

ve Akdenizde 

Verilen karara göre ışçl, hamal, ____ ...;;_ _____ _ 

lostromo, garson, arabacı, 6()fôr, 
fnı:ncı, seyyar sa.tJcı, vatman, bi • 
letçl, nalbıı.nt, marangoz gibi bede• 
cl işlerde çalL5anlara nüfus başına 
verilecek ekmek miktan, tesbit e
dilen nomıaı miktardan daha faz
la olacaktır. 

va,ıagtoada 

26 devlet 
arasında 

Küreje yapısl Hastalarla küçük çocuklara vc
Hlecek francala, mutlaka sıhhat 
mlldUrlerlnden almaca.k raporlara 

KAR taianbuhı ıııatırttJ. ş... 
Oll'tti da e6z mil! Göırt.n 

tat J'&iryonınıı gibi, !fe)uin nor
mal hayatım yer yer ve zaman -. 
maa felce oiraf;an bir bozgun baD 
JçlndeJb: talmller qlemJ1or. 
tramva1lar yan J'Olda kabyor, 
d~~ bir lmnu kapalı, her
kes llının betma gelemiyor, mab. 
nıbt tedariki 10D derece zorla§tı, 
kepenklerbıi bile açıDIJaD kiknilr 
eliler var. 

Klflll kar yajmuı Pyritabli bir 
llaı mldlr! Smlavl bir lfet midir? 
Ba samlarm kırk &i yqmdald 
ID1lbarrlri çocaldağuno hatırbyor. 
O uman ki§ demek bu demekf.l 
llemeıı her sene kar diz boyu ,... 
iar, btıtün pencere eamlarmı ~ 
lar, sokak kapdanDm altmdakl 
aralıktan fa§l6ılara, avlulara cıo. 
lardı. Kadmlar ikide bir evin içini 
baaaıı bu karlan süptırllrlerdl. Ba. 
7.aD Hall~ donardı. Fakat ballı ba. 
na tabii bolv, batta nete içinde 
kar§ılardı. Çocuktar, yan belleri 
De kadar çıkan kar yığmlan ~ 
snıda cn"lldqaratı mekt.eplerbte 
gidJp gellrlerdf. o zamanlar tak-
8fnin, otobllstin. el~ctrlkll traın.. 
YDI adı bJlp yoktu. ŞelıriD Dilfmu 
bngilokttnden fazlaydı Balkın eır. 
serbi mangal k6mUrlt ileı 1911111' 

PetroDa aydm1anrrt'lr. Fakat nor. 
mal hayat .Pek n~ sekteye afrar_ 
<h. 

1'-.ı Bir ltfaharrir bağlı oıacaktır. Ayrıca balık ciğer 
ve saire kızartmak için evlere n. 

00::ıe::::::..ha: Mihver tayyarecilig.,inin ~=u:ışlıa:u:~~t::.tu 
baskmJ gibi öneedeın kesUruemi- Lokantalara tuttuğu vergi det'" 

E"~ftm~~ toplamşmdan gaye ne olabilir? =i?""~:~.;::.:r:. 
klmae)'I gafil avJamaz, Pıbnbja Resmi mahiyet taşıyan otel tokan. 
sebep olmudı. n.t••arkta cereyan eden harekAt yan tayyarecUerı muhtell! veaOelerle talan alikadar makantlara. gün • 

Bu sefer o kadar ~ ld ~· -ıı k ba Hlk mllşterilerine ait mahalli za.bı. beillb8§lı Qç safha olarak mUtalea e. ve bA§ a §ka cephelerde kBJFl.q • 

öa~-dd~~-~-~ylkaplsmınbile .. _ dlleblllr. Birinci devreyi. İngiliz ordu. mak ve blriblrlcrinin kıymet ve kud. ta merkezlerinden tasdik edilmiş 
uu 1111U ....-...-, •IUCIU" - laruım Uerleyifi ve aonr& harekAta retlerini !Stc;Uye vurmak tıraatnu buL bir beyanname ",erdikleri takdir · 

loJ edemiyor. Herkes, "encllsine l§tirak eden kuvvetlerin kltayet.sizllği mu~ıardır. Bu suretıo de ttaıyan tav. .ie, thUya.çlanna yetecek kadar 
15 daldka.hk bir alunete mal ola. ı " ekmek alacaklardır. 
bllecek olan lıa 

111 
yapsa kaldı )'ÜZUnden Blng&Zide duraklamalan, yareclllğlnln İngiliz ha\"S.Cılığı lçtn Bahsettiğim kararlar, tecrUbe 

nmlar • lklnct devreyi Trablusgarp ve civarı. blr korku olamıyacağı meydana çık. ~hiyetiride olniak üzere yukarda 
temızlenir, biç değilse ya- na lllllıvercUerln ••h•ldat.ı ve Alma.ıı mıtt.ır. 

Ya " .... -"--'" -..ı...ır... ~-.. -- •-' - !&mi geçen dört vilayete ~il o• 
J unuuca MKıuau On.-.... .-• kara orduJarmm himaye ve ikmalleri. ~ Devamı 2 net l&yfada laca.kt.Ir. 

kar. B6Jle zamanda her J'U'dımı n1 haY&d&n temln ederek Mıaır hudut -----------------------
heledlyedea beklemek de doinı 
deiildlr. Berkea umumi hat-atı tarın& kadar Uerıemeleri teşkil eder. 

" :()çUnctı devre Romel ordularlle 1n.. 
sekteye ajrataia engellerle mlca· 
deleJ'e lttiNk etmelldlr: bittin ev- gU1Z kuvvetleri anaıındaki çarpıoma. 
ler, apu1;1man)ar, dtlkkinlar ve cin', k heet ku 
maizn'v bpdanmn öntbadeki Ş&r cep nıldutu sıralarda 
kaJdınm pa.ı\'IUllU ark sık ~- Almanların hava kuvvetleri Balkan • 
ü, yola &ala§ veya kikntlr tcno Jard&D ve Ubyadan Sovyet Rusyaya 
~. Her ._ belediyooen kaqı kuUanmak dll§tlııceane blr kay. 
beklenıek, İfhl böyle, kv gibi t& dmn& pl!.Dı tatbik et.ınıo buJundukla. 
hiatm ea ymnpk maddesi kaya n ve bu bölgeler em.niyeUııl ltalyaıı 
glbi•aert bir engel h&liade yolu- ı btrUklerine tevdi ett1kleri kanaaU 
mua cllkillr, kalır, umamt baya- kuvvetliydi. Nltektm zaman ve .hAdl. 
tmuzı felee ajn.t;ır. Y~, aeler de bunu gösterdi. 

Kadıköy Halkevinin yeni sene 
çahşma programı 

Her ayın ilk pazar gUnü fakirlere 
ekmek ve yiyecek dağıtılacak 

ldlreklere yapıpn: baa4uı aıa Alman tayyarecllerlnin p.rk cephe. 
spor da yoktur. Bm1 lrendla'sla, .ıne çekilmealle buralarUIJD 1talyan Kadık!Sy halkavi 19'2 senesi SçlD raf ve reatm 88rgial, av gullerl, spor 
bem de ~ Mlklma ~ tayyarecllertne bırakılma.il, tnglllzler blr çatl§m& prorramı hazırlam~tır. mllaabakaları. ı-emauıer vertlecekUr. 
olacalmınız! ~ kuançlJ olmuştur denilebilir- Bir sene lçlnde H yıldöntımll kutla. Konterans verecek olanlar §Unlar . 

ÇQn.ldl; gerek İngiliz vo gerekse ltaı.. I nacak. .20 Jwafer&M, 16 koaııcr, fotoğ. JJıevann 2 '1d sayfada 

TesanUt 
misakı 

imzalandı 

Muahede 
imz~hyan 
devletıer 

AJrıaa byafmadaa 
ıalere kadar 
mlnverıe 

dltttşecekler 
vaomgton, s (A.A.) - Mirverclle. 

re k~ı harp halinde bulunan mll. 
JeUeriD hUyUk ve orta eıçn.rt 

dlln harlciye nezaretinde btr vealka 
lmza.Jaml§lardır. Panama bQyllk elçı. 

al bu vesikayı "Tesanüt m1aala,, di. 
ye tavıılf otm!§tlr. 

Va,ııtgton, 3 (A.A.) - Klh'-ercller 
le harp h:ı.llnde bulunan milleUeriD 
btlyük ve orta elçileri mO,terek ~ 

teaanUt mlaakı tmaaı•malr - ... 
ctye nezaretine gltml.§lerdlr. Bu mı. 
ımlt bu devletlerden biçblrlnln mtıııfe-

W': Jlıe\'llDU :t '9d ~ 



1 - EN SON OAKtKA - 1 Ollo"ltA'NlJN lDU ctiMARTESl 

911 e f en I Va§ingtonda rannedildiğine e a 
davası 

li e . r ı 
\ıl§I, 1 (A.A.) - Tokyoda dUn ge. 

ce ne;rcdilen hususi bir tebliğde bil. 
dlrtldlğine göre MaııllAdan çekllml~ 

olan Amerikan uvvetl-rl bu ehı1o 

eımau oark1Sinde Batangnda çevril • 
m~erdlr 

ÇA1''"KA AL111t"DI 
v~ı. s (A.A.) - Tokyoda ne:red 

e.n resmt ı:ıır tebliğde Ja:>on kıtnları. 
nm Ywınruı payltahb Çankaya gir . 
dikleri blldlrılmektedlr. 

ADIEBİliAN MUI\A \'E!IIB'11 
vı,t, 8 (A.A.) - Bu gece Vaı;lng 

tonda ~redilen en son harp teblığin. 
de Amerikan kıtantının .Manııo.nm 

ııtmallnde ve şlmDJI garkl6lıı:le Japon 
bUcumlarına kal'fl durduklarını zlk 
retmektedlrler. 

Vfşl, a (A.A.) - DQn ak§&JD Va. 
fingtonda ne_r dilen bir harp tebl1ğ'.n 
de ManllA garnı.zoııunun munt.&7.am 
bir surette gert çckJldlğt, müdafaa 
TUtta'annm tahrip edlld ti ve Cavtte 
deniz llaaUnUn tııhrlp ed!ldlkten aonra 
t&hllye edildlg"lnl b.ldırmektedlr. 

Tokyo, 8 (A. A.) - Japon r.
ulan. bugünkll cumıı.rtcsl gUnll 

bahm dokuzunda Man'lla ohrl 
caddelerinden geçmeğc ba§laım • 
lardxr. 

Büyük ya.ngmlar eehirde t.Mrt. 
ba.t ~apmaktndır. 

Vaşıngton, 3 ( A.A.J - lspaıı· 
ya büytik elçisi Gardcas, Mnnil. 
JAnm sukutu ha.oorlnden az ~ir 
müddet sonra hariciye nazır 
muavini Summer Vels'i ziyar • 
f"f:miştir. 
Gardmıas bu ziyaretin ne rnnk· 

~ada mebni olduğunu eöyleme
miştir. Fakat muha.11a.matm acT\. 
masmdan sonra Manil!adaki :J ..... 
pon menfaatlerinin himay<~fnl 
tsn:ı.nva. hük<ı~tlnfn de'i'u.hte 
etti~ ha.trrlatılm..'lktadrr. 

a tarafl ı el yfnda 
Sab:ıhtan ö~l~ye kad ı.r Pendik hat. 

tmd& blr tren li&ydat-papya. gelebll.. 
mlfUr. Küı;Ukçekm ce hattında da 
t"renler pek faaıl&l ı,,ıemektedir. Ecllr 
oe treni Ue ~ uenı de gelme • 
m Ur. 

BOÖUKTA~V DONMAK VZE. 
REl'ICEN: KURTARJLANLAR 

Kartal· civarındaki bir köyden 
gelen Jı :hmet ismiııde bir adam, 
·.,ı rı1z.erinde karla örtUlil bir a

ral'faya rastlamış ve arabanın 
U4 inde biri erkek biri kcıdın 2 ki• 
r;inin donmak-ta olduğunu göre. 
rek civardaki kara.kola haber 
vermiştir. Vak'a yerine yetişen
ler, atın oldilğiinil, adamla ka.. 
dmm fena vo.ziyette knldıklanoı 
görerek, Knrtala getirmişler, ve 
hastalar oradnn da hastahaneye 
kald:.rtlrnış 1 ardır. ., 

EvveiA. erkek kendine gelmiş 
ismınin Hüseyin olduğunu, 

kadının karısı ve isminin AY§': 
• olduğunu ve ht..."talaıınn kansını 

doktora götürmak için yola çık
bklannı söylemiştir. 
Kadın henüz kendine gelme. 

mJ§tir. 
Bundan başka Y eşilkoy civa.

mıda.ki Samanlıköye gitmek için 
yola çıkan Necmi ısmfode 16 ya· 
şmda bir çocukta donmak üze. 
reyken kurtanlımştır. fakat faz. 
la soğukta kalan Necminin bir 
eli ve bir ayağı donmuştur. 

1Kl ÇATI ÇOKTU 

göre 

• 
Haml<'t plyC31 yt\zllncl: n ,.chlr tıyat 

rosu artisUcrlnden TalıU Art.emel t.a. 
ru!mdan P yamı Sııta nlcyh!ne açılan 

- 1 davaya bu ub:ılı b!.rincl ceza mahkcı • 
mesınde başl:ınmı tır. Havanın bozuk. 
hığundan dol .. yı Tasviri E!kAr anhlbl . 
Zlya.t ile nqrl,1 at mMUrU Cihat Ba.. 

Ja. r 
ban m:ıbkcıneye gelme:nt,,lcrdL 

11uhakeme, bu davanın diğer Ham.. 
lot da vaıartıo birleJUrUmesl içi.O T L 
klnclktuıun çıır03mb:ı gUnll baJınıa 

bırakılmııtır. 

A an 
26 

tayyarele. · kuJ.. te 
a 

an O a 1 Ş r Ba§twufı 1 ncl yf~ 
· 1 rit wlb akdctmlyecegt taa.hhlldUnll 

00---0---

Bunların harpten evvel Ruı. 
ya yoluyla Japony ya 

gönderildiği zannediliyor 
V ~lnı:f.on. 1 (.l.A.' - SaWılyeL 

tar :<ert ve bahJ:', mahfılde Amenka 
ile lhtUlU hali.ne geldiği tarihte J&.. 
ponyanm takriben altı bin tayyareye 
malik oıdugu beyıın edilmektc:ıır. 

Umumt kanaat hllA.fma oıa.rak bu 
tayye.reı erin bUyilk bir ku;mı gayet 
kuvvet .. ı ve seri modcnı bıırp tayya.. 
reler.dır. Japonlarm Alınan tayyarele 
rtn! de kullanmakta. olduklarmdıı.n 
§IJphe edilmemek lAzım geldiği beyan 
ecLl.mcktccıtr. ÇünkU Havaide Fillpl.n
lerdc ve Ma.lezyada dll:UrUlmüe olan 
bu tayya.reıorln bir çoğu mUtte!lkle • 
rln bava illeri eksp rleri tarafından 

muayene d11ml.§Ur. MaamntUı bu 
Layyarclcrln ıııul1 olup da Jnponynyn 
gelmekte olduklnn bir aırdır. Bunlv 
rm Rusya ile Almanya araıımda mesai 
blrllti mevcut olduğu 81111.dtL Ruaya 
tarlklle Japonyaya gondcrllml§ oıduk 
tarı tahm1ıı edilmektedir. Preıuı Ot 
Val!es ve Ripalil Zll'blılamu batırmak 
~ Japonlarm Jrulla.ıımıo oıcıuklan 

torpil tayyareleri o zaman müttefik.. 
ıer tara.tından 6l'Uk modam geçml§ 
bir mwı addedilmltU. Bundan Japon 
tayyarelerinin fevka!Ade tayyareci ol. 
duklan ııetlcesl çık&nlm ktadır. 

RuzveJt 
Bu n m b·m 

beyana ta 
b a acak 

a,tııgton. (A.A.) - ıuı.tcaııı.. 
bur Ruzvelt matbuat mllmes:silleriııe 
beyanatta bulunarak bU.."11n öğleden 

aoııra rtyascticumhur dairem tanı.tm.. 
dan gayet mUhlm b1r beyanat yapıla. 
eıığuu söylemtetlr. Ruzvelt bu beya. 
nat. hakkmd& bll§k&ca tatıdlA.t verme.. 
~Ur. 

Relsicumhur amiral K1ngin mUtte. 
tiklerin bUyük OkyaııuatakJ denlz kuv 
vetıerlne ve general Vavelln de gene 
aynı Okya.nustaki kara ve hava kuv. 
"VeUeri.nb bıı.§kumandan \ayın edUc • 
cekle.rl .urel1ndek1 yialar hakkında 
gazetecilerin sorm~ olduktan auaı. 

lere kaJ'tı gWllınııem!f ve cevap ftr. 
meml§Ut. 

&rest ve Napoll 
bombalandı 

mutıı.z mnundır. 

Sııba.!ıl yln Holaııda, Norveç. LUk. 
aemburg ve Belçika lle mlbverc:aere 
harp 11Cı.ıı et.mlş olan cenubl Amerika
nın dokuz cw.lhurlycUnl.D mUmes.sllle. 
ı1 bu IIlitWU imzalamak için bllrlclye 
nazın muav:ln n n yaıuna gltınışler _ 
dlr. 

Lon:lııı, S (A. A.) - B. D. C: 
Mihvere karşı ba.rbctmckte o • 

tan bUyilk, kUçUk 26 devlet, dUn 
gece Vaşlngtonda mllşterc:k bir 
beyanname imza ve neoretmıelcr • 
dir. 

Mukaddimede beyannameyi im
zalıyan devletler, 14 Ağwstoe 041 
tarihinde Ruzveltle ÇörçU ua • 
6lllda Atlant.ikte vukubulaıı gö • 
rilşme :octlceslnde ilfuı edilen g~ 
ye ve prenslplerl, mil terek gaye 
ve prensip olarak kabul etlikle .. 
rini, hayat bUrr.yet, .Lstiklfıl, din 
lıUrriyctJ. be§cıi hak ve adaletin 
muhafı:ı.za.Sl için t;addar kuvvetle. 
re karşt mUcadcleye atıldndarmı 
ve nihai zaferden emin bul~ 
bırmı llfuı eylemcktedirler. 

26 devlet tarafından lmzalıı.nn.n 
bu mu terek beyannamenin esa&o 
lan şunlırdır: 

ı - Milştcrek beyannameyi 
:mzaıamış olnn devletler, Uçler 
m..sa.kt az:ı.larma ve mihvere illi· 
ba.!t eden devlct.lcre knrşt askeri 
ve ik t.madi bil tUn knynnklanoJ 
birleştlrmeği tnahhllt edcr:er. 

2 - Be~ıuuınme1i imzaltyıuı 
devletler, arnlnrmda i3blrllğlnde 
t:uhınmayı, ayn mlltarcke ve ayn 
banş ya.pır.amayı taahhllt ederler. 

Beyanname, sonradan Utlha.k et 
mek istlyecek ba§ka milletlere de 
açık bmıkılınıştJr. Beyr.ıpınmcyi 
BirJt'Şik Amerika devletleri nnmı.. 
na Ruzvelt. İngiltere namına Çör. 
çil, Sovyet Rusya namına Utvi • 
nof ve diğer devletler mllmeean. 
lcri inu:alanuşlardır. 

Beynnnn.mede harpten sonra mu 
teber olnınk 1hcro §11 esaalar le& 
hit edilmi~t:.r: 

ı - AlAkadar devletler. razı 
olmadıkça, arazi değişikllti olnıı • 
yaesktrr. 

2 - BlltD.o devletler, kendi bil. 
kümet eklllerlni serbestçe tayin 
edecekler ve hUkllmlcrl altında bu 
turuı.n milletlere de ııyni ha.klu ta• 
n.ıyııcaklnrdır. 

8 - But.tın devletler, serbest. 
ı:c ham madde al:ıcakla.rdır. İş 
r.tnnda.rdı, içtlmal i§birllği temin 
edilecektir. 

' - Bilttln milletlere emniyet 
lemin edilecek ve mllteca.viz dev• 
letler s IAhs-zlandınlaca.klardır. 

uslar 
Mostcovanın 150 kilometr 

cenubu garhlsinde 

Bir şe ri 
geri aldllar 
Bir kasabaya yapılan 

hücum ~ııaarnda 

At ıar 370 
amgon bıra t lar 

Loııdm, S (A.A.) - B.B.O. 
Ruslar Hoskovaıım 130 kllOıDetre 

cenubu gartıım:d bulunan Maloya_ 
roslaveçl geri a.lml§laıdır. Bu babort 
veren dUn geceki Ru. tebllğl cephe • 
ııJ.n diğer keslmJcrlnde de Rus Uer1 
barckelinlıi deV&Oı ettlğtnl Ut.ve edL 
yor. 
N~redllen busu.at 1:ılr Rus teblfıtııe 

öre 26.31 birlnclkA.nun araamd& oe • 
rcyıı.n edHı mubarebelerd'- mukea 
cephesinde 15.000 Alınıı.n ırubar '"' eri 
bldUrUlm~ 60 tank, 11 sırhlı otomo.. 
bil. 287 top, 91 bııvan to;nı. 4Cl atır, 
300 batU maklııelltllfck 2t8 mot.omJL 
let, tO llkomoW, m TBflOll " daha 
birçok malzeme ele geçlrUmlftlr. 

Mo-.. ı,ova. a (A.4.) - DOO pCeJd 
Sovyet teblği: 

ı aontmnun tarlhlnde kıtaı&mms 

cephcntıı b rÇOlıt kesimlerinde Um ba.. 
rek.eUertnc devam etmlflm'" d1'pD&. 
nın yenı müdafaa mevzllerhtl tabkiıa 

Bardlya nası1 
alındı ? 

lngiliz topçulan ~ehri iki 
saat mütemadiycb döğdü 

Londra, J ( A..A.) - B. B. C: 
Bardiya. cenubi Afrıka h-uvvct
lerinin giddetU bir hücumundaa 
aoıı.ra zaptedilmlştir. Kıı.s:ı.ba, 
31 birincikfuıundar.bcri Libya 
harbinin en şıddcUi bomb:ırdı· 
manma tabi tutulmuştur. Ev\e
la en ağµ- lngilız top!arı kasaba· 
yı 2 saat döğmüşlerdir. Kara 
topçusunu, harp gemilerinin ve 
en sonunda a.ğ'r bombardımaıı 
tayyarelerinin bcımbardımnnlan 
takip etmiştir. Rö:ytcr muhabiri· 
ne göre, Bardiravı en az 5000 
mihver n.s!rerı miıda!aa cdiror. 
du. Bu kuvvetin bır kı~mı ôlrnüı;, 
d'ğer kmnr da <' ·r ed. m'ctir. 
Binga.zi cenubunda A edabia'da 
hava şa.rtlarmm fcnr. ığında.ıı 
hava faaliyeti hafif olmuştur. 

--o---

Akde e 
Uç mihver 
denızaltısı 
batırıtdı 

etmek teşebbllstlne mUYaftald,yeUe A • 1 • I 
mıınl olmll§lardır. mıra nın nan1 

Kttaıannwı. yeniden blr'Çok ltO'tta. 

lan ve bu meyanda nıQhlm bir ıehrl b t ı~u und ı~g&l etm~lerdlr. aı IJkkAnunda dattt· ayana a u 1 . u 
rülmü~ oıan dtlfaıan tanare'Leruun 

dedi evvclctı blld1rUd1tf •eçhllıe U oL lsktnderiye, $ ( A.A.)- Ami-
mayıp 31 dlr. ral Cunninghnm bir hart> gcmı· 

ı sonkAnund& dlltmannı il tayya. sinde beyanatta bulunarak şôyle 
resi dll§llrillmll§tQr. sızım zaySatunı:z demi§tir: Di4:manın §Ukl Al'de-
9 tayyareden 1baretUr. ruzde oldukçn !azla miktarda de. 

ııu KASABA GERi AX.Dm1 nizalt.ıaı bulunduğunu gö teren 
&IMko\'a. s <A. A.) _ Bovyet al&metler mevcuttur. Bu denizal

!.stihbarat bllrosmıun lnıınuıl bir tılann bizim munakalıi.tımızı 
tebliğinde Sovyet krtalar:nm 23 t. inkıta& uğratmıya. çall§ll:W.ktan 
IA 31 Ukk!nun tarihlerinde M'oe • bqka Bardiyn.dakı du!lrruı..n gar 
kovanm garbmdaki cepheae dOı • nlzonuna cr.zak va mühimmat 
Dl4Dda.n mllhlm miktarda gan met yetiştirmek W.sebbüsllnde de bu· 
almış oldu.klan blldirilmcktettir. hmmuş olduklarını gösteren e-

Ayni devre emı.asm:l& ı& bJa • mareler de vardır. 
den fazla Alman llldllrillfnllftllr. Dil§maD. deniz Ustu gc· 

Bir ikJncl lıAnunda garp cephe- milerini kull r.makta tercddut 
rinde harckAt icra etmekte ol&n etmektedir. S::ın zamanlarda dil.ş· 
Rua krtaln.n ik.l kasabayı kurtar • mruı tayyarelerinın faalı eti ek. 
mış •o milhlm ganimetler elde et. silmi§tir. Zannedildiğine göre 
miştlr. bu hal, §fmali Afrikndnki ve Gi· 

EdeJnyf b.8abasma. k&l'll Jal!I • rit adasındaki tayyare meydnn
lan bir hOcum anaamda bir Al • larmın sul&.r altında knlnu ol• 
maıı bltllfti 370 k&m)'Oll bıraJrarü masmdan ileri gelmiştir. Uç dc
kaçm~f.:r. nizaltı su bom.balarlyla b:ıtırr mış 

1 
tır. Bu deniznltılar bomb::ı.lnnn 

Malez•ada tesiriyle infilfiltlar vu~;ın gelir 
J 1 gelmez derhnl suyun Ostune çık. 

oa,ıaıaıı ı net •JNa mışlarclır. Bu denizaltıların bi. 
flmdi tayya.N meydan.mı •ıMt • rlsinden kırt·, il-incisinden elli, 

meğe utnı~aktacıırtar. 81.nppurda üc;Qndlsilndcn kırk kişi eeir nldık. 
hava bombM'dımaıılan UoeıdDcle T 
kifl telef olmUftul'. 

Lonıfn\ a (A. A.) - b:ıgiUz 
rııdyosu, 15yJe diyor; 

S.ngapurdan alman llOll haber • 
lcr. dlin JRponlann zaptctıniş ol • 
f\uklanm haber •erdilderf Kuan • 
tan bölgesinde YU!yetln mllphcm 
olduğunu bildlnncktedlr. Yalnız 
İngiliz JtuvvetlcrinJD halen Kuan.. 
t:uı tıı.yyare meydanını ellerin.de 
tut.makta olduktan malfimdur. 

Londra, 3 ( A.A.) - B. B. C: 

Demir~ro ların
da yaş meyve 

nakliyatı 

rı 

Seçme Çin 
kıta/arı 

Birmanyaya gitn1ek 
uzere yola çıktı 

lngiliz ve Hindli ilatalarl 
birlikte Birmanya müdafaa. 

ına. iştirak edecekler 

'l"CDI o lhl, a <A.A.> - Burad 
general Vııvelln Ulnuml karargAhınd& 
seçme çın Jutaatının Blnnany&)'a pt 
mek Uzere yola çıkmııt olduklan b& • 
beri teyit edilmektedir. 

nu kıtalar orada gcneraı Va-nıUn 

kumandası aıund4 • l.ngillz. Birınan.. 
yalı ve liındll kıt&ılm yar.ı bqU1da. 
n nna.ııya.nm mOdatJuıama lfürak .. 
deccktenlir. 

Bu yenl lnklpt general V&vel.la 
Çunklngde geçenlerde yapmt§ olıJuğU 
a yarcU pelc Yalanıhn takip etmektal 
ve Çtnll mtltteflklerl8 tealrll tılr u., 
kerl me8al blrllğt teala etmek ueu _ 
GUD!ııki sUraUn P&l'lak b1r delW adde. 
d lmektedlr. 

acı ık b blslerl 
llattaıaıı 1 lld ayfada 

Son mmıı.nlarda.; Sicilya. Brendl%1, 
Nıı.po.l ve da.ha bazı eehirlerln aakerl 
tes aatınıı kar§l ;vapıla.n lngtll& bom. 
~rdıman t.ıuu·ruzlAruuıı kea&!et • 
~ldJeUo::i, Akd3nlz b!Slgcmnde 1>1111l'k 
Drltanyalı kuvvetJerf.n htı.k1mlyet ~ 
s!slnc muvaf!ıık olduklarmı da ~et. 
l r. 

Bu son devred" hıgiııı: ordusu kus 
d-n yirmi tUm n ve bu- zırblı tnınea. 
le nomel orduıuna kargı taarruxa. p 
çerken, KWldcnl% yoluylıı s len Ame. 
rtkan tayyıırc yıırdımmın muUak bir 
h:ıvıı U.sttin Ü~ kurac:ık ~ pta ve ' 
<!etle b:ızırıanmıLi bulunduğu kuvveti 
muhtcmoldlr. Bili ssa bUtUn lnguı.z 
ccphelcrtııde muva takl)'Ct kuanmt;,, 
olıın Hıırtkan ve Splttire &T tayyare 
lerlntn de yer almıı bulunduğu gö 
ç:ırpm:ılttndır. Ve bu sureUe lnglli.ı 

ordusu d ce adet ltlbarlle değil, e'f. 
wça da yük.sek matzemeainJ Llbyada 
t:ıızırlam~tır. 

hı;illz Ordulnn ylrml b1r tllınenlıe 
:yaptıkları taarruzınrla lli.ngllı;lyl aı.m 

ca m'hvercller Yunanlatnn ve ltalyaya 
tıı.zl mlktarda hava birliği taıı;ıt ~ 
mc~c txıı:ılam lardır. 

Mıhvcr hava kuvvoU rtnln bu top.. 
lanıp muhtelll maköauan lhUva eda. 
blllr: 

1 - itaya. kAr)t Girit 
blr hı\reket.. 

J - Bln;a den ileri g ~ıı nrtta.n.. 
ya ordu arını Trabl~ba kadar ı . 
lorı mekteıı Te bu suretle Tunua hu 
duı.ıarı:na kadar V&l'&C4k lnglllz kUT. 
veUcrinlıı ö:ıUnde • mUıvcrln Ubya . 
cıan bU.SbUlUn u.z&kl&Jtu'ılmasına mıuıf 
oln k ıçtn • bol malzeme ve senit öl. 
çDde bava plyadcal ve pa.ra§üUU kıta_ 
lar vked~rek llrltanya ordulan ge.. 
rlslne tıı.zla kuvveUer lncllrere1t Uerl 
harckeUert durdurmak.. 

a - Ubya harcket!erlııln 80n1JJ1da 

serbest k.ıunc:ık 1ngUJs ordusuna ye. 
ı:ı1 blr hareket aahıı$1 arandlğm.ı v 
nun lç:n de ltalya.n ııa!ıWerlne blr Uı. 
racm uy;wı olacağUU hıgWa gazc • 
len yuınakta:lırlıı.r. Böyle bir halde. 
ltalyıın Jonnnma vo Jı&vacıU nı 
nolwı.n olacak mUdııl.a• lıa.blll)'etlnl 

tamamı:u:nek.. 

Diğer taraftan l.tsküdarda 
Sultantepede Ali Yaldın isminde 
bir adama ait olo.n evın çatısı 
~ ve Nüfusça zayiat olma• 
ma.ama rağmen ev tehlikeli ol
duğundan boşaltılmıştır. 

Dattarafl ı acı Yfad 
JaN1er dllnktl euma geceıd dllşmınm 
Atlu Okysııwruııd.akl denla Q.slerlnl 
Benıt Te Salnt Nazatrc'l bombardı • 
man etml§lerdir. 

Amerika hariciye na.%U1 CordeU 
Hull, bu müşterek beyıuıruı.meyi, 
t.a.r:hin en bilytlk ve en milhlm ve 
•ikam olarr..k tnvslf etmi"tir. 

lll ın D.lPLOMAst IAHAFILtN. 

Batı ve orta Malezyada ağır mu
harebcler olma.kta.dxr. İngilfa 
kuvvetleri Pera.k eyaletine sar
kan Japonlan Jddetle karaıla• 
mı§lnrdır. Kuantan hAlA İngiliz 
kuvvetlerinin elindedir. 

Mıı.ltaya kartı ota.cak b!r fıpl hB. 
reketlrun ne dereceye kadar muvattak 
o.abueceğt ıUphclldir. Çünkü Malı.ti 

Devlet dcm.!.ryoı,arının bUtun fCbe. nın mUdııtıı.an hııvad:ın gelecek bor 
kealnde bAlA tat .k eılllm kte olan t.Urlll tehlUteyi önllycc:ok kıratc.a ola. 
tat.o va YD.§ mc)vn ile aı 1 ı um b. rak kend.lnl flmdiye kadar göatermıo. 
r.elere ı:tıahsuA nn ( J)tı.t tarüesl yerin tir. r 
kaim olmak Uzcrc ~eni bir ıenzııtı.tıı Fakat unutmıı.mak l&zrrndır ld• u.. Fatllıte te~clls.rda -ı:r nu. 

mn.rada oturan bekçi Mehmedin 
evinin damı gece eaat 3 te çöle· 
mll.ştür. GUriiltilye uyanan ev 
balkı sağ salim kurtuhuuş;a da, 
bekçi Mehmedin oğlu Apdullah 
enkaz altm<la kalmıştır. Fa.kat 
az eonra vak'a yerine gelen itfa.. 

DO,maıı suıarma maynlar da konul. ~e te"tıp ed l tır. Bu yaıı ıarıre dlsclcr biranda de~ rek i&)"e ~be. 
nln tatbikatına. b • \n eb tcd bu a..

1 
d eri bqkalaJt.ırablUr. 

D ~ ASIL KARŞILANDI 

yuı Ui Jndcn lt1b r • acaktır. A. ŞARKLI 
Yeni tarife, &) ı anda bazı mey 

V~lngton, 3 (A.A.) - MJ.hvcr dev. HER KAn1Ş TOl'RA fttfl.AP'AA 
leUcrl ne harp b.ııllnde bUlWUlll mil.. EDb.F,CEK'l1R 

mqtur. T&Y)'U'elcrtmlr.d Jmybolaıı 

yoktur. 

çocuğu hafif yaralı olarak 
1rtiıtamııırtrr 

Saat on altly& doğra Akaarayla 
Em!nöıril erasmda tek tük tram. 
vay ~le.meye başlnmıştt. Belediye 
tarafından tutulan ameleler yollaı
n nçabillrlemc bazı hatlarda ya.. 
rm ııaba.lı tramvay llyebitr.celı: .. 
tir. 

Boma,. (A.A..) - bıgtUz tanare. 
lerinl.D NapoUye kaf11 ynpı:ıı.ı; oldu'k.. 
lan bir alan Ulelata - ~t ..... 
mJoUr. 

Man üzerinde 3 Alman 
tayyaresi düıüriildü 

loUerln "mllnterlt aulh lmZa..lama. Sinppur a (A.A.) _ Uzakprlcta. 
mak,, tnahhüUcri dlplomaal mahAtUln ki lngU1J; kun>eUer!niıl yeni OOfku • 
de Ruzvelt ve Çöl"Çll ne mıı:av1rler1 mandallı geııeral a.ııJ')" Povnbell, em 
are.smd& V ln.gton kontenuı.smd.a rt )'CMDlıdndt lcomutaDlıtm Malesp. 
mllı::ı.kc.re ~dil~ olan "" muttetıklo- dakl her karfi topragt m.nt!ataa et. 
rtn mll§te.rek bir at:nı.teJl takip etme.. mek taanunmd& oıduJuau tııeyaa •t. 
lerl arzusundan doğan mcaeıelcrte .,_ mlf ....... 
mllnasebcttcr addedilmektedir. General ıuntan n&ft •t.mffth': 

lauır-. ı (AA.) - Hava IW'.&J'OtS. A:ynı mahtll dlyor ki: l1Qttefllder l!ntezyanm mOdafaa te.tab:m tak. 
n1ıı dün aqıımkl t&blt!ıi: arıı.sında §ilmullU bir mllşterek atra... ~ ecek otan mQh.lm lU prdaa 

BugQn Manı denW ve ~= teJI plAm vUcuda get:ırllmeslnln an _ yolda.dır. 
hlll llr.erlnde yapıl&n taarruı!! iftUkaaf: :~;:11:o~n:u;::e:1:: ~~ m:ua 

1 
_________ ...., ..... __ 

ıar emamıda ft!: dllfmaıl tayyatt.31 ıetıcrtn ııoouna kadar bat ede .. ıc K ALORIFBRU APRATMAN. 
-------------·• tabrlp edllml.ı!Ur B!zlm a.vcs tayya. JladlJIÖV retertmlzden Uda1 kayıptır. ri:nden emın olmak 111.zım ıretdl 1 mey. LARDAN ŞIKAYETLEB 

fi dıuıdadır. 

sa tarafl ı acl sayfada I Bundıı:ı bn.§ka bu stratejinin m• sc- Bazı kalörlferll apartman ki. 
dır: !ttet Onu., doktor Muzaffer Dl.. çki inhisan kanun layihası lA. günün birinde mottetıkıerf.n tıUtUn mcıla.rr, apartmanlardaki Jıara. 
aemre, Zeynel Akaııdereı Rep.t Kök.. Aııkarad&n b1Jdlt1Jdlg1ııe g6nı ad1l.. gayrotlerf.nl tek bir Jsttkamctte sarf. ret de~tniıı ~den ~ot 

vaıu lçtn a~Tz a. t. u n tart. 
ft!lert de içine alm:ll't dır. Bu meyan_ 
da aynı U ind~ itl.btı n 
mandalina w ems:ıll.le tatb olunan 
tarife de 1'flVedllec"kUr. Bundan son. 
r& portaJt&l "11!1 em .... ıı ınad Jeler ml,k.. 
tarlarına g6re yenl tarifen n muhte. 
Uf ucretıerindezı k >lde Ad.er k nak. 
ıoıuııa.cak tır. 

BlltUn taıe ve yn meyvalar ile .eeb. 
zeler ~nı tarifede dı gene umumi 
nakliyat navıunıa.nna nar.aran tama. 
tnC!n ten.ttıAttaıı !ııtl tode edecek ve 
ge:- k Yll§ ıııeyval&r g-orebe sebuler 

• tındıı diğer rnnddelere naza.rıuı 
u katurınrn. raptolunar:ık gl. 
lat.a.syoDJ&m lsnl olunacaktır. 

~ : · ' rnacdar niçin mal 
çı1·armıyorlnr? 

al. lııtacit ~ren. Şevket Hu.-an, ~- ye enctımenlııden sonra Mceliıl mali~ et.me~e tcbar etme.sinin mOm .n oldu. 1 a.,ağr olduğu hakkmda heltdiyt
ret Antlkacı, Niyazı Tevfik Yllkacl encümeni de (İBpırt.o ve İspirtolu tç_ ~ da eöylenmcltcdlr, ı y~ ~ikayette bulunmuşlardır. Bu 
prot~r SUheyl Enver, liaAn GUrUn, kiler lnhlsan) kanun ıtw has( Ozcrln. 'Tek istJkamctt.e çalıflllaktan mıık • mevzu, ~bir meclisinin geçıeıt Un 1!ya.Uann& yapıl n zam d,,•.,yı.. 
Doktor Bedri, Doktor Nun Fehim, deki tetklk vo mllzıık rtnt blUr • ım.t mesel& t8t110.ya mnıetıcrd\'lll btı1. d'2vresinde konuşu1mtı5 ve bazı sile makama fab:füatnrıeri, msk ~ 
•ed.b Berketoğlu, Profesör Şevket mif!, llyllıa b n g lmlş. I tı.I kurt.arın c nra o mm ti mlh. husuQ~a.rm testıiti için ~t dey· narhnım arttmlrnasını 1 kledlkJ r'.n. 

&11h, profeııör Necmettin Rıfat.tn. Ur. LAyibı!. H ver d \l ti r..ne ~ı yıı.pılncak 'rl nt ı r• ine brn kdmı~tı. ı d""n bir haftadır. p,, ra mM 
• Kadık6y h&lkovl dlçazıaerlltd~ meı:. ı Mıı.llye enci Ytha vwtesi- ~r tanrru:ı:ds tramplen gibl kullan. Belediye, köntilr ffY.,tla.r'.!11:t ı;o~mrfl&rdır. J!albuld. buğda)'I 
- mıı&yeneler.. J8Plm~ktı!dlr. 19 bellZlM ı •. rıız.. ~ ma.kttr, Bu takdırde bir msrıileket ta nazm df'kkate gffu-ak b\ı p.föi a kOTuın& verg1'1n!ıı k '! rılmaııt fiyat 
8mdaa b&oka bel' ~ pazar g~U lealn! do oaa • b. teıtlt!ke tabi tuı • t1kıAllnl tekrar ~ e gcclrdlkten 861\ra parlmtin Ea.hfn!erinhı Jtal8riftr ?e..'"111 llr DıUttar lM 'm !n1 lU..-umlu 
~dıkG7 merkaindt er.t 9 •• 1S ara • ·o )O.b:ıncı mcm. carp;.şmnk .n var;;; ç c k olu a ınUt- ı hakkr olarak kimlnrma tie mlk. kı0MtDtr. F'lyat mu" 1 t t. l tr 
C"'t\a taktr1ere bed&n ekm k ve >i~. hnı.ı.n ltanırllU". tc!ık erin bULQn mUstaltbel stratejik tnr znm ya lablteceklerjj tetkik hıt husmıta. araıurm 

ır da#tbtft~trbT lrmifUr. pl!nlnn ı.ya d0.."lmU. o c kttr. ettırm ki el.İl'. dD'. 

Orfi idare mahkemelerin 
zabıt katibi almacak 

Ora !da.re komut.anlığuadaın 
latanbuı Çorlu, Çanakkale ~rft tda. 

re mıı.?ıkemelcn lçtn T5 lira ClcnU. 
dlSrt zabıt kAUb1 e.lmııcakt.ır. 
ı - Kabul prtlan: 
A) En az ortamckt.ep mesmm ~ 

mak. 
D) Memurtn kanunununa lnd m-4.. 

desiıı!:ı A.B.C.D. f1kralarmdakl ..,..a 
bıılz b:.ılunın:ık. 

C) Y 8§1 20 den a.pfl TC CO dan JU. 
kan olmıunak 'H f1W ukertlğlJıJ J'&P. 
mış veyahut hızmeU aakerlye79 .ı.,.. 
ri§IJ o1mııdığt s:ıbtt bulWUIWf w,. 
t.ccU e~ olmak. 

2 - Ta.ılpler adedl dOrttea llfacle 
ve aynı oemltl hat. bulunduğU tak4Jr 
de arn1arınd& mllaabaka t.mtlh3m ,.._ 
pılaeııkur. Mll.Bnbakada !atenneıı te~ 
umumi bilgiler ve bil~ vazı maki. 
" ' rinde l!Uratle '" doğru yıı.:ı:ma.k • 
tır M~baka.da. ıcym dereecyt bm 
olıınlardo.n dııkWo ~ltrtnde d~ ~.ıv 

veUt olanlar tercih edlleoe tUt. 
8 - TA.Ilr>lerln Örtı İdare IComutan. 

• ğma. müncaau n 2:u2 9U den 
121942 paznrle.!!l a~mına trad r 
b.bul olung.caktn-. 

Ii 
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Si J3·r Va i&a 13aşB.aş 
·------- ., _, ~llııwt~ re- ..,, ---

e kes sizi sevmeli ve 
s'zi m imseme id·r 

eşhur olma!<. 
kolag deği dir 

Jan Tisive şöhret basamağına ayak 
atmadan evvaı 34 sene be ledı 

Yapayalnız y~amak, merdümgiriz ol. 
mak, bir zamanlar fazilet ve hüner te
lakki ediliyordu. O uım.anforda değiliz. 

Y 41adığımız devir hareket, ve mücadele 
devridir. Hareketsizlik ve mücadele et. 

her yerde kendinize kargı bir alaka uyan 
dınnız. Herkes Bize karşı bir sevgi duy. 
mn ve sizi beğensin. Bcçkalannı alaka • 
dar etmek için herkesin yapılıgıncı göre 
ayrı ayrı usuller vardır, .iz de size uygun 
gelen urolii aeçiniz, göze çarpınız ve sizi 
mühimsesinler. 

Jan 'nsivc zorla meşhur oJmuş 
bir &nema· yıldızıdır "Melekler ce· 
heııneml", "İlk randevu", "'"AJtıl • 
mı sonuncu.su,, bugUn Fransada ou 
suz komedi !ilınl çev'...rmenin ım 
1cinsa: olduğu:nu meydana koynm~ 
tur. 

Bu Ytldtz kendisinden şu satır . 
13.rla bclısediyol': 

ınemek ilmi tabirile bir noksandır. 
Hayatta muvallak olmak istiyorsanız, 

•• 

Bu işe nasıl başladnn? Bunu ben 
d~ hatırlam!yorum. Lisede talebe 
:Cim. Goynümde doktor olın.ak ar. 
;tıStt vardı. Bu arzuyu hakikat ha. 
limı getinnek lçlıı bir mektep mU
~Wllt>t"t:1'' nde bir doktor rolll aldıı. ~ 
ôndan eoıtra talihim döndü Dok • 
tor olııınadım. fa.kat aıktör 

0

oldwı1. 
1941 hal'lıl ba..'}larken 17 yaşmday - ' 
dnn. I<erıdı hayatnnı kendim ka • . ' ı 

Zengin olmak için müşteri eri kadmlard8n 
~a. gittim. &na sordular: f,~ • 
ıaıunak istedim. Sara Bcrnar tlyat-. • 1 

.. _ Eskiden neme oynuyordu - , lan Tts17e 
ibaret dük ar açmak lazımd r 

nuz?t• . . r beş fnmktan. ibs.rettı. F'a.ka.t şli\ • NM')'orimıı IDeflmr betin.et ~i 
- Hıçbır Yerde! retim yerindeydi. Temsilden sonra üzerinde, üz.ertı:ıdeo qık1ar akan ,.Ur.. 
~evabmı verince be'l'.ıı kapıdışan Se)ircilerden birçoğu yan:ma ya - ' Jeroe katlı bilytlk blna.l.ann ~'&Dl lıııl 

~ttıler. Fa.kat cE'saretim kınlmadı, naşıyor ve benden ni~ Pari.s ti • ~mda beyu ta§tan yapılmı§ kUcücük 
. ;rhal Rejan tivabosuna g:ttim yatrolarmda oyna.madığmır soruyor bir ev bu gö~"C tırmanan kolcleroen 
.vıne SO'rdtılar: lnrdı. Ben de I.stem;yorlar da onun zlynde dikkati ~er. Bu erin nwua.rn... 
dit. • .._ Bundan evyel hangi tiyatro- icin cevabını verlrdim: .. 7JJS dlr. Blr tek vitrini vardır. Bn 

oynı,.nq}lınız? Knrımı Mont.aban .kasabasmda vitrin koca bir n.yı-ıan lbal'ettlr. Al". 
Teı c·.ı ılit etmeden cevap venlim: hi.r temsilde tanıdım. Beraber "İn. kasına mahsus yapıluut blr lbmall•· 
- Sara Bcrnar tlyatrosundn!.. elli rob" piyesini oynuyorduık Kar· birkaç t.ı:wıc ~ ~ ta.ol: mndeni 
Dt!rhat kabul ettiler, Demek olu- ~ılıklı oyna.drğmıız ikinei kom~din"?ı kutu bıra.lulınışb:r. 

'Tor ki mesleğimi bir ya.lana borç • adI "EvleneHm" di. Biz de PİYCi!İn Kapıdıuı girip &akbı, Mlftil~ Ye 9ftdt' 
lıım.ım Bana. b"r facla.da kticük bir nasihatini tuttuk ve evlendik. olan eatıf ııalonUDD geçinee19 kadı\r 
l'Ol ":erd~l~r. Bır ttlrlU beceremed m. Sinemaya. başlayışnn da hayli K"• bu .ıonun ne oldu""• .... kola"' kol&.\ 
lf...a1tı alıt ,.. ' <1 bi · • · · ....... "' 

· n ruıı: ript.Ir. 11.k çcvi.rdfğim f'ılınde bana ketfedemMldnlz. Bb -.ıondll ~ 
r· -:- Ya\ ~nin sura.tın gtlUlnç ücret vermediler. Billkts tilnıin miltdJeMJm l'ftlO larJarm Qjlnde JpCI' 

a~~~:ı ~e.L .. j~r! masrnfını ödeyen ben oldum, zira. ı ~-ellkt.en keskin o.,ıu aletler göı1Uaü 
.. ~' ve benı karıuhşan etti. bu filmi kruırntn uıra.n fuıerine bir 1 nıız. Soğult bir odı:ı.clu. yUztbıdon t.m-

I ~u sefer Reja.n ·..,. oynadığımı i -. hatıra. deye çevimı.iştim. 1 1er akan kumm suratlı bir kadmuı 
e".1 sürerek Madlen tiyatrosuna Ben filmin biltn.n kopyeforıni aı. çıkıp ııe k&r!t•lıııjl'l"8Dl.m. Her kötedc 
:rnu~caat ettim. Erkekler aske:ıv· '1un aaııryordum, fa.kat atildyodıı. kıı bn§larma drımlr miğferler geçirilmiş 
''1dlıgıı için kabul ettiler. Bura.da lan bir orijinal de va.rmrş. Onu gör trNJmlar Y&rdır. Soluk ve ölllm kor . 
§trn lyj ~diyordu. Fokat harp de • müşlcr, g{lyıı. beğenmişler ve be.na 1 lruAU ue d~ ytiı.ler size doğru çe~ 
~ el hgi içın hen1 d., em&alim gl- filim çevirtmiye brı r.;le.dılar. 17 &c - 1 rlllr. Ba§ka ııa1ooıanı. b}(cnoe yat:Dk. 
m askcr;e <'ağırdılar. Ve 103 Unc:fi ne film çevil'dim fakat daima ikin· lan Dzertnde çıplak ıwımın.r ya.tmı. 
~pç~ ala:C..'1?la verdiler. Harpten son cı rolleri oynn.dığmı için kimae a. mratu Banyo aalonuncla bmJ.n sa .......,.,. 
•• yınc tlyo. .. ~··--- d. dU B d ,.- ed" Admt ....... • ·-J-·~""u.uıga un nı. u ımı ugremn ı. Yeni yent ka,Jnar .Ut lçeriahıe atılım§ vücutlM 
eefer. kasaba kasa.be. dolaşan scy • duyuluyor. Şimdi 1943 ydr tıonuna ırörUaUr Bu bina ÇlnlUedD meaııur 
yar t;yııtrolan dolaştmı, Fransayı kadar birinci rollerde oyruı.tnak n. ~bel 
~~rp durduk. Yedi Bene bu se • zere "ir maka" le jmzalam:rş bulu • if':t bu ~~ gille göle 
,..._.t devam etti. K.azancun gilnd'3 uuyonım. raya 

~Ur. SrM.ııe sevine girer, Yorgun -.e 

Paris e bu yı ~evrilen fi!mler 
bitkin bl.r halde ocllAtlarm ellıı4tııı 

JrurtoJduklan vakit ~ dolar öder. Ve 
gUzell(!\ttlğlni zannedl'lrek ı;ıl<l\r, gider. 

Ba bey&g • ta§tıuı bina euaı .sttz,em 
ttn kAbestdlr. A.merlkadakl k3dmla. 

Bu kış f-arUı stüdyolarmda yalnız yazmıştır. Filıni tem.Bil eden 71ld11;l&r rm yU7.de '1G ı hlr. ol.mazaa bir defa 
ltı t'Um çevriliyor. Vakla llk haber Madlen Solony ve .Tl\ll ll.&rfadu. bura.ya giımlf çıkmışbr. Elena BI. 

ienı göre sekiz film Çekllecektl. Yal. Bu reklA.mlara rağmen fllllıi .eyre- benftayn l!lml dünyada bir mucl7A!I st. 
tuz bunlarıJnn ikisinin çek.Dınesine im den sınenıa mUnekkttlen bu filml ıtı. M maUundur. 
·an kalmadı. zumundan fula cldc:D hatt.A can .ınluCl Bllhon§tayn ~iııhı 6% ~ -
Oekllenılyen tllmlcrden bir tane.et bulm.aktadırl&r • ıı" kreml, '28 çeolt pudras '6 çeşit 

~uı lsınr "Kırkmcı e.srm hapllıhane • Meglomonye yeııl bir komedi fUm.i kolonyası., 69 ~t lı\vantası, 115 n.'tlk 
'"';.çaklıı~,ydı Burada ~ rolU oynr çevtriyor. '•Bır yelek ka.ç pa.rça. eder?., dndak boyası vardır. 
"t"'8C&k 

0 
an Ma.rseı l{arne mukaveıcvı tımı!ndekl bu film Fran88da en palıalr ımteıssesenin kunıcu!RJ olan Elcrus 

vaprp ücretini llldıktan eonra kaçtığ"ı çevrilen film ola.cııktır. Zira Meglo. R.Ubenft.ayn t;atrcı krzJara katt bir 
l;i.n ti!m çevrilememl§tır 

monye çall§tığı her dakfkıı 1ı;lJı 1000 t~liınat vernıiştlr. ''Milşterllerin.,para 
~vrılerneyen ikinci fllmln adı "RU t'rank ücret. aımaktadrr. çantaıamıa i-' i bn.kouz, orada.ki eon 

· " tabirt., olacaktı. Fa.kat fllıntn Çe. Parla 8tudyolarmda birde dedikodu doJan almadrk9& güzel oldukl&rmtt 
kJlmesiııi Uzer1nc alan Stüdyo maanı dolll.§ıyor. Tino R-OMi ile Mir-el B&ll. dalr t.emınat ~-ermemellıılnlz.,, 

Çilc.e.racaJi. kadar para bulamadığm nln aralan açılml§. !&kat hi!nUz aynr l!l&het kulın bu aaslhatt çok ly1 
d~ tilm ta bir edU, mlyen bır ruya. fılm :.lrltctın~e ç!\lışmakta devam &. tutuyorl:ı.r. Çı'tınkü madam Elena RU. 
!ı.a.lınde kaldı. dlyorlıı.rıtu!). 1 ~tayn bu yllzd"ll %5 milyon dolar 

Bu kış Panste çevrilen filmlerin en 
ınUhimmi "hayaı senfo11i&l., aQını ta.. 1 
~lll&kta.dır. Bu f"ılmde ha§ rolü Jan 1 
r..w Baro oynamaktadır. j 

JıUı Dö!amoyun çevl.rdlği "HUınma, 
1Uml bltmlrtJ.r. Bu filmde rol ıı.ıan 
san&tkArlar araaında Tino Rolı.sı ve 
lıl'lfıt Löklerk vardır. 1 

Ep!nayda Andre Sivobadanm mCf • j 
'lur ''Uzak yollar., rornanından alın. 1 
rıı.q; bir film !:-Ovnllyor. Bu tllm içuı 
:ok enı-ek verllmlşUr. Konuşmaıarmı 
'llefhur Fransız romancısı Pıyer Bost ı 

1 ik nıaçları bu iL:-:. f tn da 
tehir edildi ı 

İet.ahb11t fatboı aje.ulı~clırn: 

BİR l'AllUT HtJ\ \ l'Est 
Sinan o gün ünh r>rslt~ıll'.11 beraber 

~"1.lctığı bu arkadaıımdan dh-nnyol.ı 
cnddcslııdc ayrıldı . (Y11dt7.) ınrattı •• 
nceinılo camın oııUnde oturan :'\lodalı 
hlr :ırlm.daı;ıwu gördü. 

"!nan ga.dnClya g_irdi 
- )forl•alıa, Nuri eau! NerelerdeşJo 

ıı;-ıot? •• Ç•ıl\lanberi görililğUm ;)ok ile.. 

nl" 
Nuri Can :Sinnna y~r gC.ııterdl: 
- Buralardayım. DeJ\ de tiMI gö. 

re.mi~ oruru, Modada bob~ttner ı..ulıi • 
bti :.ıtddıktuıı 80Dra, Modıınm t.:u1J 
kııçtı.. mel< tep ten ı;ıln11t-a bura~ a go· 
Up ('UJrul~.ınını •. bizim öğretmen nr • 
lrndıı!jlllr da buntyıı. çılu,Yorlar. On • 
lnrl.t konu:ıuı.ı \-al.-rt gedril omz. 

- .l\Iodaya ı;ibllİ.}01' IUUS!JH? 

- Gldl.}orunı amu, gt c \"lll<ıt •• 
- Onun için çokta.nm-rt gon mi.' • 

ruıu. Xe ı\lru1Jde.sl.ıı t.nlwlıın? ? .. Sa.hale.mı karla kapalı olma~r 
uzUnden 4. 1. 942 tnri.'ıindeki lik 

'""~lart tehir edilmiştir. 
1'urı Cıııı b.:ı,.uıı 6811ıya.rak tl:ılı:rn 

! dalgın Slnnnm yıiT.üne baltt1: 

1 - Bizim gibi 12'klr bir öğr••tı tt'tıin * ... * 
tııtanbul ıı.tJetiım aj~nl•ğrndnn: 
Qukurova taklll'l kojusu pazar 

rm~ saat 10,30 da 4ono metr,. 
•?!_rtnde Şişlide yapılacaktır. 

' ı ne iti, ıuı olac-.ak ~ Sa balı tan u11 bu~· 
ğıı kaıtaı mektep. Oudarı ı;onru ka. 
fa, \ ikut yorgı"'11uğu.. kNıdimt lm. 
royn gtı" utt~ orum. 

l\"ııri C ın Modn:bı, clıığma b\\:- öm<> 

bir &•'ıı~tf. Oğrotme.n olduktan ı;ı:ınnı 

Sirul.nla. ecyrek bl,lluşmağn ~; , 
tı, işleri ve vazife l!l&atJerl onlan bi 
ırlbt~ o,ycrmııta; ınııa.nuı.mı Sinan 

1 u aııa.ğl hııltüda bir lu•tt Kndıl<ii.'' 

lı ısıu·tcslndeki ga-r:ln<lda da bu ~ı er. 
lındı~ıJU görUrdU.. 

\.. 

Nurt Oan kıılender bir gen~tt, M~. 
le olrna.gınıı ;'l'lUll bolıstllllk el'5afıııı 
haiz bulu.nıIU\sına rağmen bobstU o'. 
ma.uırş ve onln.rıı kan:ıı dıılma ~t"ph " 
alnıL~tı. 

N'url oan: 

- Ben lien<1lm<' baslnıla.ruıı gi.ildıl· 
rocek buda1a.lardun deg-llhn. 

Df,\·ordu. O gı .rı gazinoda Sinıına 
ıta illıünec im bn.iı'!i kı•ndl"ı ıııç.tı: 

_ şu herifi i\fOdnyn kiın 80ırtuy~ 
Allah eanmı abm. Gen~·lerlınb.tn aıı.. 
lılkmı, hüviyetini ve cld:li;'l·ctıni bo:z • 
du • ~uklan anal'ljlye sevktıttl. 

Diye eöyJendL "ı;;u herif .• " dl3 c bah 
eettlğt adam. bob~til kulübu rt>lsl :-.; ,. 
nııııldl'n ua,kıı biri değlldL 

Sinaııı. bahis ucılıııı•*""· kini h<l • 

.. ı\H.uıa ı. istlJf!I: 
- O, ma.cero.perest bir ıtdıtma lwn 

,,ıyor. Amerlkads.n geldiği gl\ndenbr. 
J1 ktlltUr ve medeniyet naruııııı menı. 
ı ket~ bir .. ey Jnr•nt."'ld• Fiııdece lılr 

\,'.ok 'ii!\Mll ı;-.ocukbrı ha ınn tvpb~ ıp 

aptalltğa, 861'8Cırlllf;~ ııtwkNti)or 'f! 

kazandıfnıı itiraf etmekt.edlı'. 
l!IUe!!llellC.tlln merkezi Nevyorlrtadır. 

Fakat en orljlııal eubel!I lmnıl~ 

hayli eııkJ olan Melbum !)Ubealdlr. 
Elcına 18 yaıtmda lkM Melba.nıa git 

ti. Kendisi Krako\iDI bir LehJldir. 
)Jcmlt•ket1ndc yedi bP~lreel wrdrr. 
Genç kız '..\lelburnda oturan akrabıı 
tannıla.n blrlnl ziyarete ~U. Fn. 
kat Avll.l4~lya haVll.!UUD kadınlıı.rm 

yilzUnıi kunıttuğunn dlkknt etti. Ken 
dllsııln yilı:li yunm~' ve ı-nJıeydl . 

Avustralyalı kadınlar bu yumıışııklı 
ğı Vf\ pembl:•Uğl geD$' kızm Letılatan. 

<l!Ul gottmılş olduğu kreme at.fetuler. 
'l'llccarlıl• Eh:ıuuun kaiıında vardı. 

Onun Icln d61'hal işe başladı. Bir diik 
kAn açtı, Lehisto.ndan kremler getirt 
ti . 19 yaşmda yerine bir vel<U bı:m 
kamk' Me.lburnd:uı ayrıldığı TI!kit 
genı;; krun ~bindt' 100000 dolar var· 
dı. 1900 de Elcna Parlste bir mattıanııı 
olan Amerik:ılr bir ynhııılJyle eı.·lendl. 
Bu yahudlnln nmh~m bir l&ml var 
•h. F.ı!!l>i Roma tmpara.toru Ttttlslbı 

ad:ı..~a.Ydı· 

11tü.s ada.,mdan dalıa IDll!l8Ut bir ba

yat l~rlslDde lf'lDO kansı Ue 23 
sene yaşııdıktan tııonza lk1 erkek ttv • 

IAt bırakarak öt.eki dlmyaya glttL 
Çooııkln.r da babalanmn ve ar.ı.nelerL 
nin mesll'ğlne atıldılar. Haduı 1938 de 
U'!)U Gmielll Çolmokya lımılnde gt>.nç 

hir b'1ircıli ile reknu' cvlendL 
Bu Jsadının bir de mklbl vnrdıl'. 

to,Hzabet Arden. 
Sal<lıl.llan Ne\')Ork1a. birbirine ya 

lundrr. Çıkardıktan tuvalet eııyası mn.
gıı7.alarda yanyana dwur. Sataş usul. 
leri aynıdıl'. Her lltiıo<i luyınett 10 ku • 

ruşu gcçnı.lyeo tuvnlet ~.Ytı&m 10 li. 
radıın a~ğıya 88tmılzl•ır. Ellzabet Ar. 

denin tuvııJet mllstah7.amh açıl' renk. 
ildir. EJcnaıunkilcr koyu. Kadınlar 

kendi lrull&!!ıı.ı·:.ı.ld:ın tmıılııt eııyasını 

Ele.nadan alırlar. ldı.klanm se'glll 
lc rino htidl~'c O<h>c.ck ola.o genı: :fi§ık . 

tıuıs:ı Ellzabetteıı. '\şık lillyısı kııdm 

'Uyısma ruü;ıa"·i oldnğıı ıcın Od mll • 
''SOOSOnin kBLJ\DCI birdir. 

H>39 da fül!"lıa raldlıt.u r ku'" etli blr 
daı·be indlrcbltınl!jtir. './.I f'll Elizıılıet 

Ya.zan: ISKENDE.R F. Sf..RTELL; 

lmnlan k•ılllhf' azıı. kaydederek para 
topluyor. 

- Evııt. Güzel, kArlı bir gelir ka.)• 

nağt. Du.)·duğnnıa gorc her aza ayda 
hlr lira veriyormuş. 

- Ne lrod:ı.r ::ı.za var~ 
- ilci yll7.dcu fa.zln diyorlar. 
- Ne fıl!. Ay<lı iki ,rüz. Ura. lrnt. 
- Elllsl luılltp mmırn.fma aynba.. 

yüz Plllsi dr bav Şlnn81nln eep hM"ç. 
lıj\1 . 

- Sıı.de bu k:.ıda.rmı J '& l:' ! mtı-nıe. 
reler, garden pıırtJler.. l>uhuhye pik. 
nildcr •• B.ıtün bunlar ha'"8dalı lnlt 
ı_ C'tlrcıı ı,ıer 

- Desooe bıı nrrif iyi yaman bir 
vurguncu ••• 

'hırı (':ın lliraı. stı 111. . gene dal 
t.;ın d.ılgın arkadnşmm :1< uıı:l.UU> bak. 
tıktn11 !!onrn: 

- Slnnnıcığım! deılJ . .Bu iıerlft.n mltt 
.J !\ bir snlıtf'lmr VI' dolrn1ınt~ı olıtu 

• anı~ ınıındım. ~.,.11 ıcüuıertl., bir dı.ı 

·ta.but hikiıJ•Vil,. du,Y\lwn. Horu tf~ 

lerlm hrperdl, hem de ıuı.~rtıttmdcn 

pnrıuağım ağzınıda lcalılı . 

Sinan blrdenhlru §a.::aıa.dı: 
- Ne ıtıyorırun, :Nuri C.uı ~ Rıı 

"tabut lılld'ı~esi,.nl ben duymndrm 
- B.ıı~dl canım, blit!ln Moda halkı 

nm ağı.ııı&t. Sen nMı1 cıldrı dn iltı~ mıa 

dm. 
Dud.ıı.klannm ueuyltt gülerek iliiw 

..ttt: 
- Hele .ıt0ıı •• hck sc n, "inuı:cığım, 

herkesten ence duymalısın! Çlmkü. 
e\·lnb.iın sağmıln sollında bııbstUler o 
turuyor. \ e ı\loıladakl arkııd:ı:şlarmın 

blr ~oğu bobı.t11 oldu. 
- Oyle ama, onlar baııimlP konuş 

nıuyor, tıattiı !'ton g'fuılPrde &elAm bllt• 
\erınfyorl.ıır. Ben hobsfllll'rıı alt hiçbir 

'"')' du~ •Juğwn ~ol. 
·nrı can lu11laruır lcu.ldırdı: 

- :falıu, ıuala.nnda m 111.slnı ya 
pıyorlarmış .. tııbUta gtiz:el bir luı; )-& 

tıı-rp etr11frnila dcıl:ı:<.ryorlnrnıı Bu nı 
ıl••mt•:(ı? t,!11.i ııuıımulaı g l ıı ıı •ı l.ıı 

ıla yenı bir tarikat uıi :>urın;ı ı. ..,v 

~AVFA - LI 

aynı zamanda. mtıesseıeenin mQdtırn 

oJnıı koca.sı Jllevlsten ~,tır. E. 
lena bu tırsattnn iı;ttfıı.de c~ rakl.. 
lılnln e5ld kocasını e\1ne alın!§ ve 
>iikaek bir ID3ll§ Vererel< bunu llAD et. 
ml§tlr. Bu Ufı.nı l'lll?tığt gUn Uz.erinde 
melek reslmle.rl çlzJU mavi ve pembe 
6000 knlon mağı:u;:ı.d:ı.n havaya >1lk.. 
eelml~tJr. Bu bnlonlnrm ber lıiris1n1n 

b!r de sepeti vnrdı. llıı ı;epntıerde mü. 
MSOSCDln çıkıı..rdığı muhtallf W\"alet 

f:llYa&mdıUı birer nUnıune bulU!lU)Of • 

ılu. Bu nUmıınelerln Uzerlnde de "gök. 
ten a1zln için lnmlstfr,, clhn~I yan. 
h blr etiket. 

Balonlar gbkt.e bir mtiddet nctuktan 
!IODro yere d~lince laıpmak için ko. 
pıı kndm.IAmı manmmsı görülcoek 
bir §eydJ. 

i ~---------------------

$Uf'\JDAN 
BUNDAN 

En genç pilot 

N evyork civarında ıbulunan 
Floynd Bennel tayyare meyda. 
nında, on ik" ya.~mda bir çocu.:r 
pilot imtihanı vermiştir. 

Büyü:k bir cesarfale yaptığı 
hareketleri alkış tufaniyle kar. 
~ılanmış olan on iki yaşındakı 
ç0<.u- adı E<l\. d .5om rs'dir. 
Baba.sı L. Somers, cihaıı harbin.. 
de Fra.n:.ız Ct::pb.,.:.inde 1.tıyyare
cilik EtmL~ olan bir zattır. Tek.. 
mil Somers ailesi tayyare spo. 
ruııa. kendisini vcıın i§tir. 
Dünyanın en genç tan are. 

cısinm on altı ynşındakı kız kar. 
d~iyl-e on yedi yaşındaki karde
şi de önümürdeki günler içinde 
pilotluk imtihanım verecekler 
dir. 

Bu kardeşler içinde en istidat 
tısı olduğuna şüphe olmıyan on 
ik i yaşmclaki çocuk Pil<>tlu.k im 
tihJı ııtnda tayyare-ini bin met 
redC'n idare etmiştir. 

dasnın dilşmU lor'.'! bllmlyonun. 
Slno.ıı bıı kmı l:ıalınt karşaımda. tlt 

redl. ''1.'nbutıtı m ernsl:n .• ., bu da hf' 

lemekdl'/ 
- Hunları uydumıu;, olacakb.r, Na.. 

rlclğhıı! dedi Ben Eğer b6yle bir 
şe.'.I' ols:ı.yilr mutlali."\. duyardım. DedL 
R'in gibi, etrafımrt.<l• JM'k çok bobstll 
var. 

- Hnyır •. baJ ır., lm''tabut. lılldye.. 
Ni., ahın ve uydurrua bir §CY değlL 
A~da bir kere yani her 8.lW cumnr. 
tesl ı;ıiııiı nkşamı bu ınc.raslml tekrar. 
hyorla ı·nu ... O gllJt Jnılübe barl~teırı 

hiçbi r ~ ııbancı alnuyorlnrmıu-

ı-:;i.ntın hıııı u doğru bnarak ufak bir 
hlldı!U' luıtırladı: 

- Geren gı~ rnpurda ild 1> ~ı §Oll~ 
korıu'ltıyord•ı : "B lb•tlll('lr kuJUbüııe 

hund:ıu ouro onilne g leni almıyııcnk 
larınıs. Kulüp ıneııısuplan nraıındn tld 
ttetU tılr disiplin varını . Eskiden bob 
>ttil oııııak içlu kn afet mrscle ini lı.ııl 

letm ı yeti,) ordu. ~imdi birÇOk oart-. 
ı ra b:ığ"lıymış. f.:n bll~i\k şart "ke 
t.Um" otm9.kmış. 

- Gt rll~ or un ~ u, butün bunlnr be. 
ıılm suytedll<Jrrlmi doğrnluyor. Ara • 
larmda bö~l ııılo ve mahrem bir 
rabıta olm!I n, 1 1 bıı kador dlslpllııf' 

lmğlnı lnr nn ~ 

Slıııuı o dat,ıl~ ı.alı.ıp ıırensupla 

n anısındıüd kız auılan göı;U.U.üu ö 
ı ünden g~l d.i.. B unlar arasında S::ı 

ld len d l .a ,;zd, • 
ı , '> , u.ıJI lııı 

( Dcıxım tı«r J 
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46 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN ÇOCUK OYUNU 
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OYUN iÇiNDE OYUN 
~tandiş 5e5ini hnfifleterek: lar. Tek mektup bile yok. Bu usulü dairesinde ve sabırlı bir 
- Lora Tivinink yer yüzün .... Ya arasında alakamızı ~ecek araştırma yaptı, karmakarışl!t 

den kayboldu ve dakikalar geç- hicbir şey bulamamıştık. eşyayı bırer birar elden geçirdi, kuvvetli bir uyku iIAcuu ic;:n'ş 
tikçe bu gidişin bir daha dön Komiser 7.emin ka-ınr, birinci yastıkları kaldırdı, duvarın altı. olduğu içın uyandırmanın da 
meme:c üzere oldu..,una inanmıyo ve ikinc.i 1. cı.tları dikkatle ara<iı na baktı, sandıkları açtı, fakat imk8.n.sız olduğunu söylediler. 
başlıyorum. fakat hiçbir şey bulamadı. Ü. en ufak bir iz bulamadı. Telefoncu matmazel ihtiyar ka 

Burada uş:ıfu1ı hayretinden çüncü kata gelince Standiş evve- Standiş ayağa. kalktı; tozlu dımn ha9tal~ ağır nezleden 
ıçraması, veya fazla heyeeanın. la misters Kotesnaş'ın yatak o· ellerini oğıışturdu ve homurda.L• ibaret olduğunu da ili.ve etmişti. 

göstarir bir hareket yapması ta· da.sına g:rdi, ağır kadife perdele· dr: Harkvay gilldü: 
bit hatta 18.zım sayılırdı. fakat ri çekti ve pancurlan açtı. BU- - Arf'ık bitti. - Ağır bir nezle ha; mUın• 
uşak hiçbır hareket vapmadı ve yiık yatak bozulmuştu; döşek Silas cevap verdi: kün. fakat ben kadıncağızın si-

- -.. _. ~ . 
sükfunctle cevap verdi: bükl:lmilş, battaniyeler katlan• - Hayır, tavan arasını arag" nirleri bozulmuştur diyorum. 

-Herhalde günün birinde bu- ıruş ve bir i8cemle üzerine kon· tırmadınız. Stan:Hş Filezof ıbir tavırlar bir paç aı,... .. ..,. 41illwl 
raya uğrar, {'§yasını alır. Onu muc;, toz ıçerisindeki ayak halısı Komiser tavan arasına cıkmı- - Böyle oluşu dahs. iyi oldu, EN SON DAK.KA nnMk --"'• .. ~ lıııtb .. , • 
da ben düşünecak de;:ilim ya. bu odanın çoktanberı kullaıni- ya hazırlanıyordu ki birdenbire zira kemiğe dair doktor raporu. 1 (11.A.) r r• mlrlvı•-. 
Başka çeşit bir cevap uman m<ıdığını gösteriyor. üç saattenberi burada uğraşt·ğı. nu almadan evvel misters Ko• • U.. - lllllfta bir .-O. - -. 

Standiş dudaklarını ısmiı: Standiş bu odada.ki iki masa· nı ve açlıktan ölını?k üzere oldu. tesna~la konupıamak da.ha ha. Küçük llinlar Kupona ~ a.aldala ıa:all'M. ...... 
- Demek Lora Tivinink'in nm göz) ·-ini aradı; çaır:aşırları ğunu hatırladı. yırlıdır. Doktor Rant tetl:ikatım ..atı dea ._.. ..... lr W sn 

burada eşyası var. Nasıl eşya, karıştırdı. içerisinde l:..vanta "i· Sılasa döndü: bu gece bitirecek. Sakın Uzlllme• <Bu kupona ek1wre1r "alulweli dlr. (~) ar r ı maaıxıc. 
bawl mu? ~ duran torbalann içini karış - - Doktor Rand'ın raporunu yiniz. misters Storm. Bu tele. ~ arama " it ..,.. lllalllll .. ._ • ıa ta1118 &il ... ...,lr ,.. • 

- Hayır, valizleri seyahatin. tıroı ..• Beyhude eme!~. 1şini i>i• aldıktan sonra araştırmıya dt• fonla konuşmayı yıne sim din- ()eklbda ,.,.... •wıı•ı ı ıhtlr. -.. mü lıllla '* -· dllltl lılr mi ı 
de ]Azım olaca~ için beraber gö. tirip pancurian kapayacağı sı• vam ed~riz, dedi. letirim. Yemekten sonra komi• leame teldHI staclıı!ftR ~ da ftJa ....._ lllırlmdt ...,.,. & 
türdü. Burada yalnız gueteleri rada hal üzerinde göroüifü par- Acaoa bir vehme mi kapılllU§• serliğe kadar gideriz, Parisi ora a.llfaz laabmll .... wa ... h" tıemeldedlr. tl'r .._, .. , ilL 
ve mecmuaları ihtiva eden bir lak bir cisim nazarı dikkatim tım' Bana Silas gayet meyus dan isterim. .. lılldlr.Delerl -., ...C. 
mukavva kutu bıra~ır; bu celbeti. Eğildi. yerden aldığı şey göründü, adeta tavnn arasında - Fakat bu telefon davetiyle it oe igi anqanlar: • 61 JRllDdıl. ellıl w ,... ., J ti 
kadmcağızcıa da kolleksiyon bir şınn~"" iğne<ıivdi: Si18.s<ı. tarafımızdan gorülmesinı istedi- misters Kotesnaşı ikaz etmiş oı• • 20 Jqmda. eald " ,.ı taıqa,t lıl1ea. aa:ı.t JU1111ıı1a da .......... 
yapmas1< mar~ vardı, onun için döndu: ği bir şey varın ş gibi. B ... n da dunuz. Şimdi derhal otel değiş bUeD. daktalo 1mııanea bir lbl.7U; t1e mp w ıılllrtUodu ....,_ 111r -· 
günün birinde gelip eski gazete- - Bu n~°"l: bu araştırmarun yapılmasına ~ tirip ızini kaybedebilir. earetbaDe ...,. Mrllullt 1ı1r • ..._ mtlDUIP taruarta il ad-im• 
terini ar.yacağmdan eminim. - N.! olac...~ şrrllli;a iinesi. raftardım, fa.kat tabii ısrar ede. Standiş karanlık bir tavırla: de !f aramaktadır. (&T. 2) ·- (8.&) nm ; w ......_ 
Eğer uşak kaybolan valizlerin, Mistere Kotesnaş'ı "ğneyle ko. mezdim. Hadiseler isbat ettiler - Hayır, dedi. Ben pek uzağı mllracaat. • ıe ,..._,---......_.._ 

kullanıLnuyan pasaportun ve iti" luna bir ilaç sıkardı. Bir defa ki eğer o gün tavan arasını a• goren bir adam değilim ama eğet • 18 J&tl!ld&. orta meJtUp........., 1ı1r pDG, ICledlıD..,. Nllllıl _,. 
bar mektubunun macerasmı bili• bu işi yaparken görmüştüm. O :raştırmış o~ay.;ık iki insanın ınisters Kotesnq otel deiittire- blr gene: resmı ve bUlall bir mltw. bmmll bir maı•ıHde lf an•a1Et.14b'. 
Yorsa rolünü cok ~1 oynuyor· vakıt bana çok öfkelenmiş, gör- hayati kurtulmuş olacaktı. cekse Hiran Danıl2y'in ö~ümtıııü •de mubutpll'- lı&tlpUk " balla <C. ODQ IOO) ...- mlracUt. 
du. düğümü kimseye söylemememi Standi61e beraber köşkün yıf" haber alır almaz deği§tirirdı beuer •••erde çaıqmak ıaıemekted?r. • '1'lp fa.1rQbıııbw ..._ .._ 1* 

- Lora Tivinink kendisinı sıkı sıkıya tenbih etmi§ti. lunuk'tuttuk. Orada Jak ve Hark derim. et. ~, remaıne moracaat. pao u. lale....._ t~> artao • 
Nevyor!ca gönderdiğiniz günden Tozlu yatak odas"llda LUella vay al'Şl ka.r§ıya koktl.-yl i~iyor- Karanlık ~ye başlam!ft!, • BWnall ruwte11 mQd&vtm.Pıerta k1d ~ (-.,." rtıu119>. 
sora buraya dömedi mi Kotesnaş tekrar canlanıyor gi· lardı; iki polis memurunu akşam perdeleri kapadım ve sofraya ~ den blr gene ıaanada Uu ıaa ~ deni ftrmelr.tadlr • ........_ Tdm,.. 
_Hayır. sonra mis.ters Kote3 biydi. Acaba ihtiyar kadın ıztı· yemeğıne davet ettim. Ben mut. turduk. Yemek neşesi~ geçiyor. sonn. ve dlter cb?er tam o?lrall ber ne tram~ danlı Ho. 111 llat ı 49 

na.ş her valrlt yuptığı gibi bu raplannı tatlı kokain rüyalariy- fi.'ğa doğru giderken, Standiş du. Hummalı çalışma saatlerin• DaDSl bir tıte ~Pıpau ......._ • abat Bqarm mtıracaat. 
sefer de anahtarlarını beraber le mi ı.· -utmıya ~ışıvo,rdu? Bu Parisi istemek üzere talefona sa• d.an hareketsizlik ve bek)eN 0 0 9 llll:!D mtlrUUL • Talaılm 111111 2 IDCI lllllfta «*il. 
götürdü. kırık iğnede bu kadmm niçin rıldı. İtiraf edeyim ki iık dil§ül:- mecburiyeti insanı çok Bikar. dtr. l • • ) n • 

Stand"R bambaşka bir· suale daima yaln:z yacıamak istediği• c:em ödeyeceğim telefon parası SessiZ:iği ilk bozln ben oldum. • 20 1lflDd8. U. l IDCI •ıfntde JU '* pDG, - ~ a. 
geçti. nin izahı mı vardı? • oldu ve suratım buruştu. Bu en- Ve Standi§e dönerek: okU1Q. bir PDO. Wee!"nt malfetlaiD m!dula ~ ._... illteclaD 

S"lA"' Frankl El t' ta Tecrii>eli bir polie olan Stan- dişayi yüzümden okuyan Standi• _Bu <.+ ... farft .. ;"e •. n..ıw-....ı. teaılnJ lO!D N8llll YeJa bu.11111 lılr mL _,. ı...ı ftJa,...... '*mı " - ı :ı..,, en yo u , ".I ~~ ..-.., :tU& uWAKO& •ııH--"- lf ... _ __.._ ...._ -ue .._ ........ ~_ 
:nır mısmız? diş sun't cennetler arayan insan eliyle telefonu kapayarak: bana d.UştDez dedim, ortaya bir eweede, ve·~ ....,.. anma- - _... ,,__ .. - •-

Ra.!ıgele atılm·s olan bu ok larm pdkolojiııini 1 ıet. iyi bi. - Bu koml§t.l'J., dedı, §e}ıir sual atacağım. Çukuru kazanm, dır. <X. '> rems1De mtıracaaı. tedir· c.v. Otnr) nmaaae llllraCIM&. 
ummduğunuzdan daha kuvvetli lirdi. Bu zavallılar yavaş yavaş hesabına. kaydedilecektir, mis. ki!idi Ueğiştire:1in ve kalöriferi • Llaeyt pelr 111 cserecede tıltlrmlf, · * a.mı a181lerdeD lllrlllla ,_ • • 
vurmuştu dalgınlığından bir. isanlara karşı bir neiret duya· ters Stonn. Parisle ne konuşa.<..-a.. te..'llizliyenin Silas olduğuna ina- mubaletıe iflerbldeıl &Dl&Jllllo dUtUo luadUI mesma bir .-o; ortaoal w 
denıbire uyanan Silh, titremesi. rak onlardan kaçmrya. başlarlar. ğnnı işitmeniz iç.in buradan te- nıyorsunuz da ne diye kendisini blleD blr genç, llU'b&Dll '*-'- • '* talebelerlle aallUt ,.raana. •tıll 
ni bizden gizliyemedi, buna he- Biraz sonra bu nefret kin halini lefon ediyorum. Ve bu suretle hapse koyınuyorsunuz? aede mtblaa!p bir Donu. lf UllDalE • beDdMe. "a.tıı danlerl ~ 
pimiz şa..~ı§tık. alır. Eier mistere Kotesnaş ha· sizi mükafatlandırmak istiyo" Standio güldü: ta.dır. (ilerle SuıaJ rem•" m1ıa • Ana~ ~ nleN de P.• 

- Misters Kot:esnaş'm işleri· kıkaten kokalnmanaa ondan her rum. Dofıı,Jeunu tıöylemek tazım - 11apiabane adama eumı&Y! caat. <••O•, ı ı~ •tlaulat. 
ne ha.kan ba.ngerden mi bahset'- §eY beklenebilinli. Polie bir keli· ~elirse bu i§t& reaml pollst.en \ft! taYtemetnetl ôıretlf de cmtm • lllt t61lılll .-lllf.:• ,_.. .. 91* ~ trsar na , ..,.. MI.,... 
mek istiyorsunuz? me bile söylemeden ibıeyi cebine daha iyi çalıştınız için, Bu ad~ elimi.f,ck )1.jçıbif bir moe~de, tedm"' taıefaa~ ba7U etreımen en fUlf p.; ~ 

- Evet, onu tanır mısınız? kovdu. Faka.t telafon konuşması bir delil olmadan hapeetmek idn bir) de ~ak tıltemektedtr. ~ ~..,. mc.tı1 lılı' • --~Ji,: 
- Yüzünll bir defa bile gör· Silis sand·Jc oda.sına hepimiz. m;tire vennedi. Zira telefondıın vesile bulmaya imkan yoktur. Kumkapı ?cad1rp :aua.m ao. No. 1 ı.t,..... llt,r ~ ..,.._ t.o1Uu • 

ınllş değilim. den evvel girdi; girerken de bana mısters Kotesnaş'ın otel Senk· Eğer aziz dostum Lester Hark- B.N.&. nmstDe mlllMUt. ,_.. ubdafl•IE etımlr .... , ....... 
- lmkinı yok. Z!ra demin bu öfkeli öfkeli bak'"..ı fakat Standiş lerde olduğunu fa.kat hasta oldu. 1 vay bu tevkifin meauliyetini a· 1 * UeeDm fen kohmdaD - mail (..,........_, ~ mlrwt. 

ismi anarken titrediğınizi gör hiçbir şey söylemediği ic;in, ben ~ i<:in yataktan çıkamıyacağnn ı lırlarsa ben derhal yakalarım. 1 tel!ı ortaolmllarda ~ ıaP • • Tmrat!ı mektep mıııaa. fraUIL 

düın. r•d•e•a•r•k•as•ın-d•an-~ııİıİ•rd•i•mllıİı.•Kllloıii.m-ise•rıı:ı-•"•e•b•i•lh•a•!IS•a-ııiiıdııiiıiokıılit..;:omrumn-.;v;;ard;_;;:İğ;;:.;İ~._------' _, ,..;._. ·-"1~•-· .. a:.r.;.) .. m;;_ı_;t_b;_;;usual.;.;;~bll'.;..;;ço?r.;.;_.;;;tale;;;;bt;;_;;,..;.;;;tlttialf;.;;.1CL .......... W illa.da Ja IUt nal 
- Admı ga.zatele:rde okudum :J ....,_. OIUl ttr ınl• ft orta ,..aı 

titreyi~im bundandır. Yokra l::t:• H •k "" D lı 11•:e~ı•ı * lı&JaD. ,.:ııra nde llllllmalttadlr. 

:~mal~~~i~ı::ITr~ b~~:"geb'i~~ .. ___ l aye e şet saçan _Cz·•_ce L.L. =...::~~-= 
bilmez. y y ,eaa. bir aUe ....,,,. ldrablr,... 

- Dikkat ediniz Silis, siu anmaPıtacbr. (OGDdlllı U) ıea.mlDe 
mektup yazdı mı? yahutta siz - Namussuz! Şöyle ki, yanıooşmda duran za• lıktaki yolcular §Üpheli nazar. nereye gideyim!. mencaat. , 
ona.. - Yavaş, hanımefendi! bıta memuru bile buna taham• larla biribirlerine bakarak kem;..• - Siz beyefendi, biru utan. * ıı 1&P.Dda. IJ1nDe1rt4rp ._, 
Uşak haykırdı: - Alçak! mül edemiyor, ikide birde yüzü- li nezaketle burunlannı tıkamak mıyor musunuz? aeaa .. 1aıvww •...., alddl lılr ma. 
- Hayır. Nevyorktaki iş a . - Yavaş diyorunı size! nü buruşturarak öbür tarafa çe· mecburiyetini bissetti~er. - Fakat, efendiler, kahüat s..-dıe wlefoll lf?ellDde n,a Ucant.. 

damlarına yedirecek kadar fazla Cc Hayvan! virme~e mecbur oluyordu. l~o. - Öffff!... bE:nd;) de:'{il ki!... b&D3lerde ufak t.elPlm lflerblde .._ 
param yok. Bu ada nlar ancak za hAkiminin sabn tükeni- mediye dönen bir dram ve bil3... - Pöffff!._ • - Kı.bahat aLide delil mi? mak lattmekWdlr. Ba _ ._ Plıl 
'J)8l'aya iht"yac1 olan zenginlerin yor. Hı!'.Sla önündeki zili kaldı. kis trajediy.a benziyen bir komc- - Püffff !... Kimde ya? ıpırde 1119 baJun•emıı ;;;: nl· 
1,!~~-yarayabili1rı,;r. B

1
iz fa.kirler ~ızı· ·yorhaKvad

1
a gUrülm. hi~illddetlü daırelter di.dJ?aha doğrusu bir dram· ko- J?aldikanblı, kokrkuildive ~ah~bbi _Efendim, hayır ... Ben ... Ya• men maarıak olıoa._., emtadlr. 

~ para.srzıı~a. a ıskıruzdır, ~ . aş ar ı e ça ı• mc ı. yetın en uz es • rakat u · ı ? 1bft O'f- ıı:. iT) ,..._ mlncıaat. 
kimseya başvurmayız. yor, yüzü dağların tepesini sa· Hadise şöyle cereyan etmiş: ara.da önündeki kadm, arka.sın• nı, ~ :yoiıJtJJlş~ ~··· "();u: 

Sta.ndiş bir ayağını ilk merdi ran ağır bulutlar gibi korkunç Erkek elinde bUyUcek bir ş,şey· da münteşir bir serinlik hisset- ma mı... 0 
u... • Ylbek ~ " t1can& -* -

"911 basa.mağı fi1Jerine koydu. bir ifade anediyordu. Fi.kat le tramvaya binmişti. Muh~vi. mlye başlaınl§b. Merak edarek ba~:~~~üidu. bir tebbM ._. ec1ID. fl1u?,_ laa9ftıt.. 
- Silis, doğruyu söyliyen da• kürsünün önünde çileden çıkmJ§· yatı meçhul ve şüpıheli bir şişe... elini sırt.na götürdü ve sonra polis memunı geldi. o da 80l'Up 11 bir .- tle&l'eUl•Dt?erdl ..,. 1111. 

ima k:ı"anır. Bir cinayet işinde asabiyetle bağırıp ~ağa de- F,~kat adamcağız yül ts2k infi. ihtiyatla kokladı. Fakat birden• sorutıturduktan sonra nı,eaeleyl •Ull -'818e9elerde ma?l&btra" ma-
ba!)kalarmı himaye etmekte her vam eden az:lı kadın disiplin ve laklı bir bomba imiş gibi büyük bire yüzünü ekşiterek: anladJ. Bumunu tıkayarak na;. ._..,. lflerlnde çalıpe•Pr latem.*'9 • 
valat tehlikelidir. aaayfşs itaat etmek niyetinde de· bir ilıtimamla elinde sımsıkı k• - Ölfff!... Iuyu cll~ut mahk....,_ •· TatU gblertDdıl blltoD stm ~ • 
Uşaim yilzilnde ümitsizliğe ğildi. tuyordu. Bu vaziyetile kimsenhl - Ne oldu, ba.Y.an? götUrdlLu.....,_.. utablUr. (A..0.) ._.sine maı.eu&. 

karışan milthiş bir korku ifadesi - Fistanım! nazarı dikkatini çelonemişti. E. - PQfff! Aman yarabbim, bo. • • • * 18 Jqmda, ortanı mnuma, ,..._ 
dolaştı. Gözkenarları bir an - Anladık canım, biraz yavaş sa.san o. yaln·z şişesiyle alaka· ğulaca"tım! _ Yani 1 çı gbe1, datctilo bl1eD bir pnc. ..mı 
'içerisinde kerardı. V2.hşi bir ta- konuşun! dar oluyordu. Şij;..anin muhtev::.sı, - Yahu, ne oluyor böyle ,Jis e..at.hw ,__ ve,. b119111llılrmlıvn•de lf ......U 
vırla homurdandı: - lgte bu terbiyesiz fistanmn sık sık tahlil, rnaksadiyle kmı- ·pis? Bab=..~ 'iöiii: tadır. 8afl7ıtat daalNIJer .ollall llo. • 

- Ha.kikatı aöyledim, eğer sö· bu hale getirdi. Bu alc;ak pis. yal!erlerc gönderilen nahoş ko. - Tramvayda amdhyak mı rUyordum! Bu baıaa ka1aJ:ıalıt~· AdD Aftrbeb mlrı••t. 
züme inanmıyorea."'lız beni ha'>~· letti, berbat etti fistanımı! kulu mayiden ba&!{a liır şey de. dökülmüş acaba ? ta benı· !.&.,___,aı, eı:-..1.-..: m- d•• • w -'--...eden bir - maıt 
se koyunuz. Ora.sıda burası ka. - Küfür etmeyin! •· ğildi. Anlamadınız mı? Canım - Allah ,Allah! Bu ne rem.. kır;ldı İ~Mtütı ~_...~ natıe-;; berluklala ~ 111· 
dar rahattır, he.m blki orada da. - Ederim tabit, a'. .;aktır, na. şu, bazan albümin ihtiva edip let? dan ~:.~u. ıedeD ._. ~Pıpaalı lat...ırted?r. 
ha rahat uyurwn. mussuzdur, edebsimir! etmediğini anlamak için tahlil• UUJi'ol N'l18 anout. 

Birdenlbire sustu, kendini top. - Ooo, yine baP.'admız mı? hane!cr~ verdiğiniz ma);. Tram- l{admcağız bu vaziyette vaka· Ka.dm asa.biyetle bainvak: ( · > remsıue m 
lam:ık için bir gayret sarfetti fe Tekrar zı·ıı· ha•·ay .. kald rarak \"llY bermutad hıncahınç d'>luJ'· mı: en basit ihtimalini düşündü. - Aptal, ben mi~? 1 * U.. ıo Clall a:rnııauı. 18 J&llllda. ""'-""•n bir ed ·ı • .. Belki de sırtının, ti?.erine "eşek• "l'.YA1.· s.-. bana .~ .. ı · ·• .-:. Jnrfftt?l, 1ılna dalltuo 111:. 
uu.1r..a. a ı e s~ devam r1ddetle çalar. Nihayet kadın bir du. Her durakta dalga. halinde - .naAml ._,, .....- "1 
etti: oı.. ...... ı.: - kesif bir kalt.balık trr..."l'\vaya hü· lere mahsUıBtur" cümlesinin maa.. yort... blr ~ taJuılU De mtltaulf bir 11 

• k*ye "'~lmege mecbur olur. ed. 1 . 1 k !esef yazılmadığı bir duvar va• _ Rı·ca ~-,nm· , bayan, -1.:·ı aramak~ UL &. ..l2l •ıne .a 
Y d luk ..ı. ı· · cum ıyor. tıaip ka ~~ara ıcıuıQ __. anm a so çQUre ı, seesız. """' .zif esini görd~ü zannederek ruut-

- Aleyhimde hiebir suretle melankolik, yuzu·· -nde su"'unun cenderedan geçmiye hazırlan· olun ... 
. :ı...1 H h · b. ~ · d f öfke ile başını <;evirdi. Şapmh. c : .uı-ı-vwunamazsmız. er angı ır mera.la teressüm ct..'Tlı.ş· bir erkek uordu. Adamcağız da her e a. - o?Z beni h.wulili! Yalan mı? .au~ kö".n • tı v ·sbat ed .; k ğmdan kelelemiye bqlıyan deli. ıııu•' ~ yap gımı ı ~z- oturuyordu. Kadı sert ve ateş smda sahan1ıkta biraz daha ö• kanlıyı gördü. İdrarını tutamı· - Ben mi? Kalabalık ortual. 

_ Sizin """k =ıuler bildic;;niz"- saçan nazarlariyle bir müddet ~ye büzUlUyor, şişeyi elinde•ı yan tet'biyasiz bir haata olduğu• da böyle pia şeyler tafIJ01'88DD 
~ """'' ,.._ yüzUne baktı. Erkek te evvela düşürür de içindeki kokusuyla na hUkmedcrek: kabahat bende mi, alak! 

~aniim Silis. Onlan söylemek korku ile ıonra yalvanr gibi ka · yolcuları memnun eder epdi~· - Hakim bey, balan bana ne 
ıçin g(lzel bir fırsat veriyorum. zazedeye baktı Sonra hA.lrime siyle jtÖZlerini dört açıyordu. - Edepsiz! eliyor? 
Bfs Biran Damleyin katilini mu• tJönerek mınldandl: Fakat her tarafa burnunu sc• - Bayan... B& ........ h•lrılrak bulacaıltız Buna emin H'" . - Alçak! Utmmıu! Benim - ,_. .....,.ı-.. ... 
olabilin!n'- katil k.im ol .. -a ol• - i.kım bey, vallahi kasten kan pytan bu eefer de vazifesi- sırtum mı buldun? Hayvan! yol-? =~kltflri. -llD~A; 

.., U&- yapmad-:m ni ihmal etmek istemedi. Bu su• dm sun muhakkak asılacal-tır . • . ~k! Başka yer bulama Dll? suı. Eltiııa içini çekti:· 1 - Pekı ... Peki... • retle tramvaya hUcum eden ye· Aman paltcm, ffstamm, gorap. cak, aiS)ieaıldaie? elftıiie 
_ ~=- an __ , _ A.1 ... da kur - NamU8UDl Uzeriae yemın e- ni bir yolcu dalga9ıyla beraber Janm, a-ı..ı. ... ,plar.m h-i her- rellil etti. ffe1Mi 1aa1fa llllGJW! • 

._,__~_. ..,..,,.:;ı ..,,...,.. • A-..:- ki, od ...... elİDlden ka•..:11•. b• be, • dol bomb ,,__ -- 1ı: .a..ı- _..;..__ _ lola.Cı '""-... 'llF ':fW ır yan, mayı u .•. a• bat olmwJ. Ay bqıma ,;elenler! VaJuı'IDe, ,..ı.•a 'UU" 111111111 

Standiş lirdenbiredöndü, mis. - ~ize sormadım. yı ta§Ivan gencin önüne gelip di- - Polis! Poül! püılenmesw ~ ,.._ (11fJI'~~8'> ,_.,u.t 
t.era Kotesnaş'm evine girdi, biz Gariı> bir dava. tnaılllouyan kildi. EHde sert bir ı>aket vaı• Bir kargqabk oldu. Meee1eJi Jıbnb11 ........ ~,.._ ~ ~.i(:'4'.j(•'detu> ~ 
de kendisini tc.kip ettik. Silh bu bir muhikeme. dl. Bir an için §i.şeyle temasa. bilen Yolcular mendilleriyle bu. nmna karar ı•i)ıcw - ... ~ C.- •.o.> r.Q.D.) 
eefer ~ tir itirazda buluıınıa· Şahitleri w davacuun aa.lerfn· geldi ve ... heyhat! Şige param runlannı tıkamab. devam ede. eeıe kafmO tamp rlıl.ö •·> ~ ___. _..., 
-... Hatıl tamamiyle değiş- den bir '8Y anl•pmadı. 1'99ek- ı>an:a Wl'e dilltil. Bir müddet rek keyiflenmefe başladılar: ._idi&.,... tlilltGn ıt _....);~:(tt ._, 1.-a 't.) 
mı. eClrllnt1Y<>r w - fa....Wı nln blıatulat fU'Mlan llıaret oı· için klıme bu lıAdl....ın fadan& - Ne yaptı - h- ..._ .,....,.. 2 O'.t; !!!la 1 ı.T.-ı JIA ~ 
o1mıva ~balıyordu bhıe Lora duiu tahakkuk etmiftl Kadmm varmadı. Fakat bir~ saniye di? deli ~- 1ıi'lt .it •.A.• t~ (a.I'. it' tll.lf.) 
Tivln.nk'fn bıra.ktiiı eşyayı ıtöe· fiatanı bir mayi Be pWenmifti geçmemişti ki, ağır bir koku ha. - Yarabbim, g&mltyor mu-~ .,_.ıtr {it:..-) (W•• llllııt -<O.'l'.iO 
t.erdi. ~ !dt&ı>lan. • Japiıtiı,- Fakat iirenq kokulu bir mayi.: vavı &Murmaia bqladı. Sahan• suııuz? c:ı-:a: bu _...._.._ "'-- dıeln...-k ~ llQ O• t ıas~ ,,..Mta.> 
..._..,,_,sam r .. eııld.maıwnu· ... --..--1111191!.....-...... ---------.---------.. ~---·"'--._"'-Iİlll•~---~-~~· ... ;;.-.-. ____ ~- ı 7 ~ 


