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lngiliz ta.l.JIJareleri 
Berlin üzerinde 
ll çarken.«. 
~.imanların ne tayyareleri, ne pro
Joktör, ne de topları faaliyete geçmiş 
Alınan avcı filolarının mukavemete kalkışma· 
llıaları müttefik kumanda heyetlerinde hayret 

uyandırdı 

diııd Londra, 28 (A. A .) - Fransadakl İngiliz hava kuvvetleri nez- • 
ve ~ bulunan İngiliz gazete muhanirlerl 27 5ubat ıa.kşamı yapılan 
Utc . an~ya gönderilen lııgiliz bombardiman tayyarelerine Berlin 
kfuu rınc rısalelcr nttıktan sonra Ruhr havzruıı Uzerindc uçmak im. 

nı ırcrcn keşif fnn.liycti hnkkmda malflmat vermektedirler. 
ha . Muha~rlrlcr, ptlotlnnn dilşman tayyarelerine rnsgclmcdiklcrinc 
nı~:t~ttiklerini ve kolayca Berlin'e kadar llerlediltlcrinl kaydel
nıaınli lcr. Rüyet şartlnn iyi idi. Alınan hükiimet merkezinin ta
tlı.erk c. knranıığa gfüpülmüş olmasına. n\ğmen tayyareciler gehrin 
nınnı czındeki geniş caddeleri seçmeğe muvaffak olmtL,la.rdır. Al
geçın~~ ne. tayYnrelerl, ne de projöktl5rlerl no de toplan faaliyete 
acele 

1 ıl • :ııo~~ar rUzgarm geldiği istikameti nazarı itib:ıra. alarak 
lnl§Ia ~tmcge lu.zum görmeden getirdikleri milyonlarca risaleyi nt
n.ln ur t: .. Bcr1in'ln garbindc fenerl~ri yanmış bir dillJ??lan tayyaresi . 
L!ebbU ç ~gunu görmUıılerse de bu tayyare muharebeye girmcğe te
ka.Iı : e rncml!iur Bir müddet sonra ayrı ayrı ayn MCSl9eıııchmidt mar. 
oır:n,.- ttayyarcyo tcsadilf edilmiş iki taraf arasında bir çarprşma ..... ıs ır. 
tayyareye tc d"'f 

İn T ~a u <'dllmi5 iki tarnf arasında bir çarpışma olma.mt§lır. 
l'llrnış gı ız fılosu, Bcrlin üzerinde .uçtuktan sonra birkaç grupa ay
ıncsare~c bunlann her biri Rhin ve Huhr mıntakası ilzerinde uzun 

er kntctmi§lerdir. 

--.._ (Devamı 2 nci sayfada) 

LK;ı'P~~ 
''AFRoo·r 1 ,, müellifi Piyer Luız ' in 
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sıaı. 
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·zı. 
Berlin, 28 (Radyo) - Hitlerin Vels'e bir sulh plaru .vereceğine 

dair çıkarılan haberler tamamile yalandır ve bu ' resmen tekZip edil
mektedir. Böyle bir plan yoktur. Zira Almanya, müstemleke talepleri" 
yerine getirilmedikçe ve hayat sahası tanınmad ık~a sulha yana§mıya
caktır ve hiç bir sulh teşehbüıünde bulunmıyacaktır. Hitler nitekim bu
nu nu'tkunda söylemiştir. Diğer taraftan, böyle bir sulh planı·olsa bile, 
Almanya bunu her hal _le İngiliz propagandasından gizli tutardı! 
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8ovyet f_oplannm YibÔrt'ta !!Cİıt-ft .()tlluf u ·bir· iftngnİ -

ALMANLAR 
Orta ve Şarki 

Avrupada serbest 
kalma haklarının 
tanınmasında ısrar 

edecekler 
V els'in Berlinde 

vazifesini muvaffakı· 
yetle başaracağı şüpheli 

görülüyor 
J.onıl ra, 28 '(A. A.) - Alman fi: 
..rast mahafili, B. Ve1s'in vazifesi. 
' ni muvaffakıyetle başaracağındo 
pek §Üphelidlr. 

Xa.zi hükfunetinin, B. Vels'e Al
mnnyanm harb noktal na.zarları 

hakkında çok afakt beyanatta bt:
( Devamı 2 nci say!:ıd:ı) 

. . ' ,. . 

ı~ıütteli-kle·r · ·Finlere 
,; " • " ' • !ı '" • . . . ' 

nasıl .Y.a-rd __ m:·edeCekler? 
Bir İngiliz generaline gere, İngiliz donanmasının küçük bir kuvv.eti, ş:mal buz denizinde Sovyet- . 

. 1" f' l l~rin muvasalasını~ kesebilir , ,t , • - A • • - - - • -• 

~TA iL ö.'· N . . . 
Harp harekatmı id8re için -'İ ~- 'L • 

Leningrada gitmişi ~ ,.·.~-~...ro 
Stokholm, 28 (A.A.) - Söylendiğine göre, 

şimal sahilindeki Finlandiyalı kayakçı müfreze
ler, sarnıçlı gemiler de dahil olmak üzere bazı 
Alman gemilerinin Petrıamo şimalindeki bir li
manda beklediklerini söylemişlerdir. Diğer ta
raftan Sovyetlerin bu mıntakada büyük bir fal\· 
liyet sarfettiklerine ve tnhşidat yaptıklarına dair 
rivayetler dolaşmak~adır. Sovyetlerin ~ikel ve 
bakır madenlerinin bulunduğu Salmijaevri civa.· 
rında dahi büyük bir faaliyet gösterdikl~ri haber 
veriliyor. 1 ı 

• • * f 

Londrd, 28 (A.A.) - "Engliıh Speaking 
World" gazetesinde bir makale neşreden tngiliz 
Generali Gqugh, şime:l-buz denizinde Rusların 
muvasalasını kesmek a• .. u:eti!e İngilterenin Fin-

' - ~ 

~eşhur bir edebi eserinin adıdır 
ABER refikim · b .. l 1 k d ız u guze romanı iki güne 

a ar tefrikaya başlıyacaktır. 
A;-- -- -4---v-vnn~-.""'y- - - .-... - .......,. -- -- - - ·-~-=---ı-.~ 

landiyayayardım edebileceğini yazmaktadır. 
Generale göre, İngiliz donanmasının nisbeten 
zayıf bir kuvveti bu işi t ahakkuk ettirmeğe kafi 
gelecektir. (Fin - Rus lım·bine dalı- diğer telgrai
!ar 3 Üncü sayfada). , 
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Ateı açılır açılmaz 

Hitler birdenbire 
),endini karınüstü 

yere atmıttı 

(Batta.rafı 1 inci sayfada) 

• -s-

ltuhr'a g{deıı tayyar.eler projölı:tl5rler, ~aret fişekleri ve hav& 
da!U bataryıılannm giddotli atevlle karşıltujtnışlardrr. Hat ç1zen obUs
lerle yangın obUs!erl tayyarelerin ya.ıundnn geçmiştir. Projöktörlcr 
tayyarelerin yerlerini tesbit etmcğe çalışmışlar iee do muvaffak oıa.. 
maml§lar ve tayyareler salimen il.slerlne dBnmUglerdlr. 

İngiliz ~c~ muharrirleri bu gece alwılarmın Abnan fBt.f.hkft.m. 
larmm vazlyetJ halundıı kıymetli mnlümat toplanıaeına ynrdnn ottl
ği.nl fa.kat d~ avcı filolarmm mukavemete kalkı§mıımıllarmm 

mUtterık kumnnda. hcyctlerlndc hayret uyandtrdığmı ilflve eylemek

tedlrler. 

Teklif ediyorum. Size soruyo

rum. 
Bu malarda LUdendorf da gel

~U. YUzU ölecek kadar sarar
mıştı. HAcliseler onu §aşırt.ml§tı. 

Fakat o vaziyetini bozmuyordu. 

- Keneli oahs! otoritemle ken. 
CUm1 mım bU.kCımetın hlzmetlne 
arzedlyonım. 

Deml§ti. General: ''kendi otorl .. 
teslne,. gllvencrek bt;.Du yap:yor. 
du. DlktnUSr: .. Tekli! ediyor, akıl 
!lhmışıyord u.,. 

Bira içenler bayram yapıyorl&r
aı. Balkonda Hltlerle fon Kar bl
ribirlcrin.ln ellerini sıkıyorlardı. 

Hltler hemen yeni knblneıün 

~kllile meşgul olmasını istiyordu. 
~at fon Kar yorgun olduğllnu 
'1eri sürerek mUWerelerl ertesi 
11abahın dokuzuna terkettl. 

BugllnUn ilıtilftlcilerl ve ya.rmm 

!ıUkCımet rclsleri art.Ik tek UCY dU
eUnUyorlardı. Gidip, yatıp uyuma· 

it· 
Bunda şaşacak ne vardı. Bir 

C!aklkada bir bira kadehlnlıı kartı. 
mnda fon Kar'ln nzasmı almıştı. 

· - S:Ze ricn ederim ekselans. 
:Blr )'t!dum birn içmez rni!tnız. 

lfll§terek gayemW gqılSnllnden a· 
)'InlUlYIDIZ. lklnci yudumu içmez 
mlsinlz? Almanynnm menfaati 
mevzubnhstu-. Oçllncll yudumu bu
yurunuz! Yarm ya milli hftkümet 
Jrunılm03 olacak, yahut biz ısım~ 
olacağız. Şerefiııf%e! •• 

Bunlar manasız a8zlerdl. O ge.. 
ee Hltler bir adcınf muvaffııluye-
te 1Jğnyacnğmı iki kere söyl..ınls. 
tL Muvaffak olamamış ve yine ya
eamı§1.J. 

Daha o gcee fon Kar kendi mu
knbil laamı%unu hazırlamıştı. Da
hn o gece ııağlann yan a.skeri te
eekkülil oln.n Kampfbund'un bazı 

umumf yerleri ııakert f5gal altına 

almnm menedllm.lştL 

Fnkat, sahalın kal'!JI Hitler mllt. 
tefiklnln ihanetinden şUpbele~
tlr. 

Daha sonrnlnn bu Mdüıeyi onun 
kendi $mdan şöyle dinledik: 

- Şafakla yeniden .Bllrgerbrön 
birahancslndeyd:k. LlldC!Ildorf da 
gellp bize iltihak etınışU. Öğle ol
muştu. Bize hl~blr hayat eseri 
glisterllmeml8tl. 

Saatler gcçmiştl, Ve demek Hit. 
Jer kend"lli;'inden işi bUUln wzuhl· 
le kavı'fynmnmı:şt1. 

Her şeyden evvel halkı topla. 
mnk, onlnra nutuk llstUnc nutuk 
söylemek ve kUçUk burjuvalnnn 
tasviblnJ kazanmak ona hc'r eey
den mUhlm görUnUyordu. 

İşte bu alda hizmet ederek HJt. 
ler tam öğle UstU şehrin içinde 
bUtUn kuvvetlerlle blr geçit resmJ 
yapmnğa çıktı. Alayın başmda 

kendl.sl ve LUdendorf vardı. Şeh
rin sokaklnn f)(>lls ve asker kuv
veUerlle tutulmuştu. 

H itlcrin arka.smdan gelen S. A. 
hı.nn !.lltlhı sırtlarmıı amlmışb. 
Şefleri bir sll!blı mücadele olabi. 
leccğlni akıl ctmemlştl. ÇUnkU bU· 
tUn halle onlnrln beraberdi. Hal • 
bukl bu dnklkadıı halk ne istiyor
du. Bu şayanı ehemmiyet blr şey 
değildl. Onlarm Mar!enplotz'da 
Hitlerle ndı..mlarmı alktşlamalnrı 

ve 1918 mllcrlmlerlnln cezalandır
malarını ~teme1erl hiçbir aey ita. 
dP etmiyordu. ÇUnkU o dalilkada 
memleketin poll.si bnşka eeY !ati -
yordu. 

H"tler ve adıımlıı.n Feldherhnlle. 
den geçerlerken llserlerlni alet a.. 
cılmıştı. 

Graf kendi vücudunu alper eWği 
halde HlUcr, kendini birdenbire 
kann llstU yere atmıştı. Bu meae. 
le hakkında anlatılan bUlUn dJier 
geylcr yalandır. Yere ytlıll Uat.ü 
yatan 1.nw:ı Hitlerdl. 

Bunu takip eden boiufmada on 
ile.; nasyonal aoBynllst HldU, lçle .. 
rinde Hcrmnn G5rlng do olduğu 

bnldc blroçklıın yaralandı. Tevki -
fatn hemen o aant başlanıldL Fa
kat harel:etin ,en olan Hltltr 0%'9 

tadan ltaybolmuatu. 

Gregor Şt.ra.ser ada.mlarmm ba. 
şmda döğUetUkten sonra yine a -
damlariyle birlikte Landsbut yo
luna dllzUlmUHtU. O gece l.a.nds
but'a doğru giderken bir askeri 
mU!reze onların yolunu kcsml3tL 
Ve onln.rm •abiUcrl bir murahhaa 
gibi gelerek kardcıime: 

- Teslim olunuz! 

Naallıııtlnl v~. P"atat er • 
kek kard~lm: 

- B~e Yol verinJı, yokla a. 
teş emri veririm cevabmı vennlf
Ur. 

Herhalde Ukerler daktllen tam 
kA.fı gGrUyorlardı. Gregor ve a.
damlannı serbest btrakml!Slar<b· 
Kardeşim ve adamlan bqlann • 
dan ba.3ka bir hldlse geçmeden 
doğduktan şehre dlinebilmlolerclL 

Ertesi gUn erkelı: tardeelm, hl· 
diseden hlll QOk mntebeyytç olan 
Himlerle birllkte yemek maaa.s.ı • 
na otururlarken kapı çatmm11. e· 
niştem Gregor H~ner ıoeıi ırtrmlo
t!. OstOndo remnt nnttormaaı var
dı. Knrdcıılm enlşteslno: 

- Yemeğe mJ geldin, una da 
tabak koyıunlar. 

Deyince o sapsan ve ciddi bir 
çehreyle: 

- Hayır, aenl tevkife geldim, 
cevabını vermi§ti. 

Ev polis kordonu altına alm· 
mışb. Ve kardeşlın eniştesinin mu. 
hnraznsmda Lnndshut hapishane • 
sine götUrU.lmUetU. 

Adolf· Hltlere gelince o ortada 
yoktu ve dostu Hanf§tongl'in evi
ne ankla~tı. Onun Wnl bulan 
poli.8 btrkaç gUn sonra kendlainl o 
evde yakalıun~tı. 

Hüseyin Cahit Yalçın 

Haber aldığımıza glSre Bay Hü . 
seyin Cah1d Yalçm, BntlmUzdeki 
cumartesi gUnJl saat 14 buı;ukta 
Basm Blrllği merkezinde ton 
FranRa seyahatine alt bnz1 intl -
balarını nnltlcderck gazeteci arka· 
~aşlarlle blr konuşma yapacakln'. 

-- _ ... ... -

lngiliz tayyarelerinin 
Kil kanalına akını 

Almanlar ve Velles ·n zıyareti 

Londra. ıs (A. A.) - Kll kaııah tlıerinden uc;an tayyarelerden 
birlııe kumanda. eden 23 yaşında A vustralyab bir zabit, nvdctte, ya
pılan akınm gldilı gelme altı saat sUrdüğUnil beyan etmiştir. 

Zabit, aeferiıı umumiyeUc pek sakin geçtiğini llii.ve etm: ir. 
DUşma.n topraklarının U.StUnde bile tayyarelerin karşılaştli:"l yegane 
mukavemet kendilerini takibe uğraşan projektörler olmuııtur. Kayda 
değer yegdne hidise Hellgoland civarında vukua gelm.Ivtlr. Burada 
Alman bataryaları tayyarelerden birine karoı §lddetll bir ıı~ nçmış· 
sa da tayynrc Mil.men Ussllne dönmüştUr. 

108 bin çuval pirinç denizde 
Londra. 28 (A. A.) - Dlln bir kaza neticesinde Bingale'de Chlt. 

tagong Umanmda b3.tan 5318 tonluk "Golcondra" ismindeki lngill:: gl
leplnln vakttnde yUzdUrllle::ır...,emnden ve bamuleslnln kurtanlnmnmıı
smda.n korkulmaktadır. <· ~1·' ~ 108 bin çuval plrll:ıç bulunmaktaydı. 

Kaza kaza 
vtgo, ıs (A. A.) - tcir· .: 21 kişi bulu'nan bir sandal Banıosa 

burnu clvannda bntmt§ltt. 21 ceset Sanjengo nıiblye6lne gctlrllmlşso 
de cena.zelerlıı nakledildiği odan:n döeem~ çöl:mll§ ve ölWcrl tcl:.11-
yen f kişi yaralanmıetır. 

F ransanın venı 
sof ya elçısı 

Sof ya, 28 (Husus!) - Yeni 
Fransıı elçisi Jorj Blondel Sofya • 
ya gelmi~ re merasimle karşılan • 
ını~tır. Fransanm .:ski Sotya elçisi 
Risterube:r b$''jka bir vazifeye ta. 
yln edilmiştir. Yeni Fransız elçisi 
Jorj 8 1ondel ıundan evvel Oub
lin elçUindeydi· 

Alman -Lıtvan tıca 
ret muza:< er eler i 
Btrlino 28 (Radyo) - Alman. 

ya ile Litvanya arasında yeni bir 
ticaret anlasması için müzakerele
re martın ilk gflnlerinde başlana. 

cakUr. 

Kalin~n yeni 8ulqar 
elçisini kabul ettı 

Sofya, 28 (Hmusl) - Zora 
gazetesinin Moskova muhabiri 
bildiriyor: 

Bulgar ye..,l elçisi Hristof dOn 
Başvekil Kalinin tarafından kabul 
olUMluş ve elçi kendisine itimat 

mektubunu takdim etmiştir. Bu 
kabul esnasında hariciye komiseri 
Potemkin de hazır bulunmuştur • Bulgar elçisi, Kalininle uzun müd· 
det görü~.1üştür. 

?a jala kasabasının 
bomba rd ı n1anı 

Bütün laveçte derin bir 
teessür uyandırdı 
Fransızca Pariıuvar gazetesi· 

nin Amsterdam muhabiri bildiri. 
yor: 

Ruı tayyaresinin 4800 nUfuslu 
·Pajala kasabuını bombardıman 
etmesi bUtUn bveçte derin bir be· 
ye can uyandırmı§tır. 

lki me1btcltetl aymnakta olan 
hududun Ruslar tarfından görUl. 
memit olmasına hayret olunmak. 
tadır. Pajala kasabası lıveç hu. 
dudundan yedi kilometre içerde
clir. Nilf uısunun yüzde seksenini 
taveç tebeası olan Finlandiyalılar 
teşkil eder. Bu mıntaka hiç bir 
askeri kıymete mllik değildir. 

Pajala halkı saat on üçe doğru 
yedi Ruı tayyareıinin 3000 metre 
yüksekten kasabanın iizerine geL 
diklerini ve bir müddet dolaşıp 
yerlerini tayin ettikten sonra bom 
balarını bırakmağa başladıklan· 
nı: bilhassa küçük kiliseyi he. 
def ittihaz ettiklerini görmüşler. 
dir. Kilisenin Uzerine yirmi bom. 
ba atılmı~tır. Telefon santralı 
civarına da birçok bombalar atıl· 
mflM da santrala hiç bir şey ot. 
mamıştır. Bircok evler ve bir 
hastaham yıktlmıştır. 

Bombardıman bir saat silrmilş· 
tür. Kasabada birçok yangınlar 
çıkmıştır. Elli infilak bombası ve 
bir o kadar yangın bombas1 knsa 
baya anlmı§tır. 

Bu yangınlar halk Uzerinde çok 
fena tesirler yapmış: umumt bir 
i.n{i:ıl uyandırmıştır. 

Sanat mUessesa 
lerı çoğalıvor 

('Jr·•ar. ·ı 1 inci ıayfada) 
lunacağı ' . Alnınnyanm, Büyük 
Brltanyada.ı, Avrupada. nUfuz le -
rnsına ve A vnıp3 işlerine mUda • 
haleye nihayet vermesin!, Alman. 
yanın, orta ve §arkt A vnıpadn ser
best kalma hakkının tnnmm:u11nı 

Lord Hahtaks 
Ingiliz üniversitelilerine 

hitabda bulundu 
1.ondrs, 28 (A.A.) - O:dord 

llnlvcrsitcsi fa.brl rektörü olan 
Lord Hnlifaks, dUn talebeye irat 
ettiği bir nutuk-ta dem.lı>.t!r lrl: Bir 
makale neşreden lngillz hnkikaten 
buglinkU harbde ça.rpI§anlar genç
lerdlr. Milstakbel meselelerlmldn 
ruhu buradadır. Snllm bir muhn -
keme edinmek imld\nlarmdan kas
ten mahrum bıra'·ııan Alman 
gençUği na.zl ı &H t:l l ayaklnn .. 
dırmıFJtır. Ve l: :. • t idame et. 
mektedir. Aln an J> Pn~Uğlnln bi -
2tlm fena ve yanlıı; teltıkki ettlği
mlz keneli ideali vardır. Fakat. bu 
ideal uğrunda, yüz binlerce Al
man ge:ıcl tercddUtsUz hayatları
nı fedaya hazırdırlar. Onlarm mu. 
hıt.kemesi yanlıştır. SlzWd doğru
dur. Sizi onlardan ayıran budur. 
Aşılmaz gibi görllnen bu manlanm 
her ne şeklide olursa olsun yıkıl
ması laznndır. Kllr§ı koymak ga· 
yce!le lord Halifaks, talebeyi, men 
sub oldukları ırkla iftihar etmeğe 
ve bu ırkın !5clrunetınf ve ııererlnJ 
kuıkanç bir itina ile korumağa da.. 
vct etmiştir. 

CumartesJ günü başlayacak o . 
lan 6 ıncı Ba'kan O>'lrnlarma işti. 
rak edecek güreşçilerden Yugos. 
.avlar. bu sabahki· konvansiyonel 
trenile şehrimize gelmişlerdir. 

Misafirleri garda, güreş fede • 
-asyonu reisi Tayyar Ya1aş. or 
~anizasyon komitesinden Vamık 
Gezen ve monitör Saim karşıla • 
mı~lardır. 

Misafir takım d9kuz gnııeşç; ve 
•ki idareci olmak üzere 11 kişiden 
milrekkej>tir. 

Kendisile g~rilşen bir muharri 
rimize, takımın antrcnöril M. Ra· 

ve eski mu.stemlekelerlnbı kendi -
sine ladetıinl lstediğinl sByHyece~ 
za.rınedilmekt.edir. 

Teleg-rnf gazete:slnln Berlin mu
hablrl B. Velles lle yapılaeıı.k mu. 
zakeratı. B. Rlbcntron'un !dere e
deceğini, Vels'ln bilahare Hltler 
tnnı.frndan kabul olunacağmı söy
lemektedir. 

Vcls'in Almanyndaii ikameti üç 
ı.;Un sUrecckt.!r. 

Bir Danımarka 
vapuru bath 

Kopcnhağ, 28 (A.A.) - Koncn
haf;'ın denb mahfellerinde hnsrJ 
olan kanaate glire geçen ny Cenubi 
Amerlkndan D~lınarkava mllte
vecclhen yola çıkan 7000 tonluk 
"Marylıı.nd" lsmbdekl Danlmarkl\ 
vanuru batmmttr. Vsnuntn mUret. 
tebntı 34 kişiden ibaretti 

Fransız kabinesi 
toplandı 

Parh. 28 (A. A.) - Naztrlar 
meclisi Lebrlln'lln riyasetinde top-
lanmıştır. Nazırlar aınaJ ve zira! 
verimi çoğaltmak ve hayat pnha.
lılığtna karşı koymak gayeı:ılle tnn. 
zbn edilen bazı lktısadt karn.nıa.
melerl tetkik etmlglerd.lr. Bu tet-
kikata yarm da devam edilecek
tir. 

duvan demiştir ki: 
··- Bu seferki takmumıı geçen 

senelere nisbetle daha kuvvetli bir 
manzara arzetmektedir. 

içlerinde beynelmilel müsaba .. 
katara iştirak etmiş olanlan da 
vardır. Bunlar: De1uka, Mogul • 
yak, Merkus. Çuka:iır. 

Milsabakaların dost Türkiye 
topraklarında yapılmasından çok 
memnunuz." 

Yugoslav gOreşçileri Tokatlı • 
yan oteline inmişlerdir. Romen ve 
Yunan güreşçileri de yarınki kon
vansiyonelle geleceklerdir. 

Birçok vilayetlerde yeni 
usta okullan İn§a 

ediliyor 

Kız mekteoleri arasında buaön vaoııan 
Maarif Vekili muhtelif vilayet· 

lerde aan'at müess~elerinin mik· 
tarını çoğaltmak üzere tetkik· Kız mektepleri arasında ya - ı Melahat, Fatma, Meliha, Muzo/-

Voleybol maçları 

HOMD Kumça~1. Gördestekl heyelan Md'.scslnl kaydederek bu 
ita.ta merkezinin arazi vnziyctlnı anlatmakta ve hcyel!n dolayuılle bo
galt.ılan evlerden nçı.kta kalanlara, zelzele felAkelzedelcıine olduğu 
gibi, yardımda bulunulmMmı temenni etmektedir. 

lerde bulunmaktadır. BugUn sa pılmakta olan voleybol maçları - fer. 
yıaı 400 U geçen aan'at müCT.&e· na bugün saat 3,30 dan sonra. Ça- lnönü: Ulviye, Jale, Halide, 
selerlnln verdlğl randıman çok padaki Kız Muallim Mektebi ka. Feriha, Mükerrtm, Mahi4,. 
iyidir. Yeniden bir çok vil!yetler· pa!ı salonunda devam edilmiştir. Baştanbaşa hA.kim oynayan 
de akşam ıan'at ve aan'at miles Yapılacak 3 müsabaka vardı Mua1lim m:!ktebi takımı, iki seti 

f~I AKŞAM 1 
-· -- ---·-

"DlkknUer'' sUtununda, Sirkeci garında telefon bt•lunma.dığl 
hakkm:1akl şlkAyctlcrdcn bD.hsed'lerek yalnız bdrnnın değil, bUtUn 
naltllye merkezleri, 15Uı3yonlar, iskelelerin ayni no!rtninnzardan tet.. 
kik edilerek noksarilarm lSnllne topyekCın geçllmcsl istenmektedir. 

seseleri inşaat usta okulları a;ıla tnönQ _ Kız Muallim; Erenköy . 15-5; 15-10 kazanarak karşı " 
ca~ bilhassa inşaat usta okulları Boğazi;i: Çamlıca • tstiklAI. laşmadan galip çıktı. 
nın miktarı arttırılacaktır. Bu hu· ikinci müsaba!ca. Erenköy .. 80 
susta Maarif Vekili mesl:ld ted Bu kar,ıla~malardan sonuncuS\J ~.. . ı 1 :l ıldı lstiklfil lisesi takımı sahada isbatı ı:; .... ıçı talcım an arasm a yap • 
ri.sat direktörlüği! geniş bir plfın Takımlar şu şekilde: 
ba•ırlamıştır. vücut etmediği için oynanama • Ermköy: Mukaddes, Muzafflf• 

Du yıl Erzurum ve lzmirdc de nuştır. Bu suretle şampiyon Çam. Faıiltt, Süheyl4, Mübtcce~ Ayşe. 
birer in§&at usta okulu fnaliyete hca takımının 18 puvam olmuş ve Bolaziçi: Nilüf n, Selma, Hots-
ge;ecektir. evvelce de ilful ettiğimiz gibi. hiç dan, Melahat, Zilbeydı, Solmaı. 

Vcki.Uilc bu =--etle orta ~riaat yenl'.me::len maçıa:ını bitirmiştir. Bu oyun da. baıtanbaşa Ererı-

LUdendorf bqı yukan kendi a
damlnn tıııtOne nteş açan polis kor 
doıılan ~e yUrilrken, yaver 

Burhan Cahid ellntlzdekl Ceza Kar.ununun cemiyet r..!ıamt be!!a· 
bma kAfi blr adalet dU.Sturu olduğunu iddia edomlycccğtmizi kalde
derek, knnwıl ~artlarm milli ıuur vo mllU 11evgt vahdetlnl temin ede. 
cek tekilde ferd değil, cem.l,yet metodu ile~ edilme.si ltlz.umunu t. 
ba.rUa ettlrm6ktedir. 

mli:saesel:rlni aynı zamanda l Günün ilk ka .. şıla~masım lnö köylU1erln Mkimiyeti altında ~ 
san'at bilgisi veveren birer mü· nü • Kız Muallim Mektebi yaptı. reyan etti ve Erenkôy'nter. ;ki 
esseae haline &etirmiJ bulu.na<Ak· lar. Takımlar şöyle sıralandılar:' sette müsabakayı lS-3; ıs-1 
~ · Ku Muallim: Fn:iyı, Hayri1ı. kaıaııddar. l 
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~~~~~ı· 
Stalin Leningrad'a 
niçi n gitnıiş? 

No.J9 ~azan: Orhan Rahmi Gökçe 

ft!IŞtftm 
Dahııae ~ 

e:n RiVAYETE GÖRE, HARP 
HAREKATINI iDARE EDECEK 

. 
Amer.ka haric;re 

müsteşarı 

VELS 

Doğan. trısada ıderin bir nefeı 
aldı. Bundan sonrası onun için 
kolaydı. Sür'atle koşuyordu. Bi· 
raz sonra, diğer bir trasaya, 
oradan başka bir dama geçti. 
Gemi direklerinde, iplerde, mer' 
divenlerinde elde ettiği aıebare· 
tin hakiki f aydasıru görUyord ı. 
Maksadı, kimse görmeden dar ve 
sessiz bir sokağa lnınektl. Aksi· 
lik, binalar yanyana uzayıp gidi· 
yordu. Birdenbire, tamir edilmek· 
te olan bir bina ile karşılaştı ve 

• lamlı' Beledl19 Re1G Bebçe& Ua, 
.lıık&raesa Cımıhu.rreta laaıet lnOno 
t&ratı.nd&D kabul •d.llmltUr. Behçet 
Ua, bm1r tu&n b&aırlık:an et.raım. 
ela nk:UoU•ı1• temaa etmektedir. 

• Geleu m a l o m • t • sere. 
1\lrdwı muhtelif k6felertnde 
~eJzeleler devam etmektedir. Jı.'\•. 

VıborgRuslar a mukavemet ediyor; 
har bın başından beri Sovyetler in 
fcıtyyare kavbı 500 ü bulmuş 

ıioma tlan Be rJine 
hareket elti durdu: • 

Oraya geçemezdi. ÇUnkO tıçt· 

lcr vardı. Geriye de dönemezdi. 
Saçak arası gibi bir yere gizlen· 
dl ve cevval, zeki gözlerle etra· 
fınt tetkike başladı. Kafası. olan· 
ea kuvveti ve hızı ile iıliyordu. 

elkJ g(lıı, gece Ye dlln muhtell! 
•aatlerde Ordu Olresun Erbaa 
'l'in:botu, hını; Terme ' n-.:ı---' 
ş b' • ' uuunım, 
~ğ nkarahlsar, Fatsa. Kayııerlye 

Hcbinki, 28 (A.A.) - Sov •

1 

Helıinki, 28 - Finllndiya ma· 
yetler Viborgu tazyika devam kamatına göre, harbin bidayetin. 
etmektedirler. Fin mukavemeti den bugüne kadar hava dafii ba· 
nin en zayıf noktasını keşfetmek taryaJan tarafından veyahut vu 
makaadile hUcwnlar mllmkün ol. kubulan hava muharebelerinde 

Londra, 28 - Romada M usoli 
ni ve Kont Ciyano ile görU1cn A. 
merika hariciye mUste~an Vela 
diliı gece Romadan aynhruıtır. 
Mü~steşar, lıviçrcdc Zilrihte A • 
mer:kı aefirile g8rO;ecck ve Stlit· 
gard yolile Berline gidecektir. 

ran h Pınarba.e1 kazasının Pazarvi. 
nalılyealnde ve Develi ınerke. 

:nde Uçer, dörder defa ılddeW ve 
ant s.armntılar olmuetur. Bu sel· 

~lelerın adedJ 18 1 bulm~ vr b1J. 
eı:a Ordu ve hıvnl~lndekl ~k 
lldd etil olmuotur. DJferlerl orta 
ita ette ve haflt ıeçmlftlr ıı..u-

Ydedllnıeml§Ur. • 
• "Al rodit" cbvaa ı:ntıııa.beWe 
~ DlUhleut fuıl&rd&ıı dol&)"I 
~am, Tan ve Son Telgrat suetoıe. 
aı eon.vat nıUdUrlertıe mUharrlrıerı 
ızı:Yb.lno mUddetuaıumıUk~ açılaıt 
llı:ntbuat kanununa mUhaleıet davaları 

M rtıUhakomeJerS dUn ba§lamııtır. 
Ak Uba.kemılortn dUnkU cet90lvtnde 
1' taııı CUeteaJ beraet k'l"mılf 
: bakkUldakJ dava karar ıı:tn 1 
da rta. Son Telırat hakJand&Jd daYa 

• ~k& IÜD• bırakl}mqtır. 
~ llUnakale VekAleU, ııahlllerlmll a 
llazı dlLk1 nakliyat lçlu bir reamı taı1fe 
:ra.,.:aınl§t.ır. Ankarada bu ifle uı • 
fıy koınıayonun tesbtt ettlgl tar1 • 
taa • göre, bundan 80tlra Zonguldak 
lllı& bUtUn Llkclelere alınacak ton m: 

ıı.vıuıı Ucrcu ıudur: 
Zo Zoııgulda':tc.ıı latanbuJa 223 1ıun11. 
ku llguldaktan Derinceye kadar 23:1 

~ ru,, Zoııguldaktaa lzmtn 195 ku· 
Zo ' Zonguldaktan Meralne 325 kUl'Uf, 
~ldaktaa 8am1UD& 270 lcuruf. 

Jtı rı l:bir vapur bundan 80l11'I )'Ukarl· 
1anu ta.Uardan futa navlun UcreU &· 

u Y&c:&ktır. VeWet b6ytellkle ııak 
~~ UcrıUtrinde S•llflstıaeJ bareket 

• ro.eauıın &ıUne ıoçml§Ur, 
~ t.t&Abuı belldlyeainlıı bulneyı a 
raı ~k ıuUyoıııuk borcu ile 800 blD u. 

ı kadar &laca&. ... - ka-"" larak ....... ·ır-- AYJ· 
ltıııııa lllUlekabtten lbra yapıl1DUJ bak. 
•- ld kanun Uylhuı baaırl&nnu§· 
~. Yakı:nd ... 

a aıe<:lJae verUecekUr. 

• Ted .... itki avtılde bulunan nikel 10 pa. 
!3UnJ ar Yakında kaldınlacaktır. 
!'8.blc~rın Yerine broıu yen! on pa
ların ar1~ıkanlacaktır. On paralık. 

, c:aJctll" rn 
0 

tan 1~ milyon aded ola.. 
~ ;___ arphane lda.reaı hazırlık· 

-.ıglanı13 tır. 

* Pazv ""1 Fatma aabalu ll'eneryolll.bda ınet. 
Öld~ yı araba lçlnde bıça.klıyaraı. 
'-r k Araçlı Y&lcub\u) JDqbud auç 
aa nı &nunwıa göre dUn lklnct a&ır ce. 
,ft_ &hkemeaıncıe muh&kemeat.ne .... 
-ıınuııtır. --ır 

Dört 8e 
ıtletreat F nedenber1 beraber ~ı 
lllıt olan atmayı 16 yerinden bıçakla· 
barııınaıc Yakup lrlahltemede, kadını 
lizıce n tçtn Y&lvarwıuu reddedl · 

• Y&ptı&.... ' ınıou ~-- bttıııedlğlnl eöyıe- · 
bakc~e 13~ PhlUır dlnleııaıl1t mu 

""'9ka &"Une kalml§tır. 

• Sov t b 
bu 8abaıı3°~ UyUk elçim TerenUyet 
kara,d Anadolu ekııpreılle An· 

an Dehrlnıize ıetm•·tk 
•1uı ~ • 

l'9. rtıatkaradan •ert:en nıaıamata sıs. 
14.tında ~uat umum mUdUrtuıtı tefkl· 
la?-. M.atbaz.ı değl~klllcler yapılacak· 
'l'urk T uat uınuın mOdUril 8allm 
ınekte •klrdaıı •al1Ug1ne ta)'ila edil 

dlr. 
........ 

du4u ~adar genit bir cephede 
yapılmaktadır. Hilcumlar bllhaa 
ta Viborg k8rfezindeJd mUıtah • 
kem adalara Ye Vuokaem civarın. 
da Salmenkaitıya kadar uza.nan 
blitUn cephe hattında yapılmak 
tadır. 

Viborgu·~ l~loetl bu muh~.r~bt: 
ye -bafldu. Finleı muk•vc.m~·t 
etmekte vr Ruılar mühim wık . 
tardı inan ve malzeme kaybet 
melctedirler. 

26 Şubat gUnU 18 Soyyet tanki 
tahrip edlimlıtir. 

Milbaligalı bir nikbinliğe b · 
pılmadan hıllhuırda Finler tara. 
fından ftgal edilmekte olan mey. 
ıilcrln bun~an evvelki mevziler· 
iten daha iyi tahkim edil:nlı oldu. 
iu •e arazinin vaziyeti ilk Man· 
nerbaym hattn\& nazaran mUda · 
filer için daha lstif ad~li oldu~c 
iddia edUebUlr. 

FlnU.ndiyalılar yalnız ltgal et. 
tikleri lıtihklmlardan dolayı de
ğil. aon zamanlarda aldıkları top· 
lar dolayısile de Sovyetlerln top. 
çu ateşine kU§ı daha iyi koru.'1 • 
muş bir vaziyettedirler. 

Finlindiyalrlar ıim:!i artık yal· 
nı.z tahıt meziyetlerine ~Uvcn • 
mekten kurtulmu§lardır. Ellerin· 
de bulunan malzeme kendilerine 
eakiıinden daha iyi bir tekilde mu 
kavemet etmek lmklruıu vermek· 
tedir. 

tık ls•eç gennnn tata1an .ı · 
mal cephesi.ne ıevkedilmiıtir. Kil· 
çllk bir No"eç müfrezesi t.veç 
lntalanna iltihak etmittlr. 

Nelson zırhhsı 
lngiliz bahriye nazın, 

harp gemisinin bir 
mayna çarpbğını ifp. 

etti 
Lonc1ra, ıs - ln~ls bahriye 

num Çön:n dlln avam kamara· 
sında verdi~ izahat eenaamda 
Nelftl>n hdmll tnırlllz ZTrhhamm ge. 
c;en llklt!nunda bir mavna ~mıı· 
ralc bn.8ara u"4ııurıns oldu~ınu lf 
~ etml111tlr. Bu haber uzun mlld· 
iet ırlzl' tuluJMufttur. Fıı.kat artılı; 
~f tamir edilml~ oldt•ihı ve ya. 
kmda tekrar hlmıete mrece~ l~lrı 
lfPasmda mahzur 1?6rlllmemlştlr. 

Bahrive nazırı tn-.tltel'f'l'tn bu 
harbde bUvWr tona1da Ud harb 
~em'st kavbettii!lnl, buna mukabil 
yakmda modern brut ıtrhhnın hfz. 
mele gtrcceğlnJ aöylem~Ur. 

Bir taht elbabır "•"• bath 
Oslo, ıs - Bir Alman tahtel· 

bahlrl §tmaı DenWnde bir Norve<: 
ticaret gem.fıılne çarparak h&<Jara 
ufram11 ve batmıııtır. T:caret ge. 
mlBJ de haaara u~mışsa da yo
luna devam edebllmll}Ur • 

Mısırdaki Hint kıtaları 
~>hl~ıa~A~~!!~ra yaptı 
11 Mısır matbuatına bUdl Udi!!· ı milli mlldafaa ltomitulne mllraca. 

e iörc halihazırda lra.k hUk~ SU· at etmeje davet e~Ur. 
:!;ınlekeUn mlldafnası lçln ted~lr~ Londra. 23 - M:mrda bulunan 
latb~ltnaktadır. Askeri programın ff1nd kıtaatı, Mıaır ç6ller'.nde bu. 
al'rtl 1 için llmnge', n taluıtaatın vllk manevralar yapmıolardır. Hine' 
rıe abllınealnl tem.inen muhtelif' krtaatının umumi karargAbı Men· 
ıU:reUerin blltçelerlnden pek ıu. rts ıııehrtnde bulunuycr. 24 Jı:Uomet. 
,.,,~,_lu olnuyan ma.sraflar çıkanı. relik bir cephe gentşli!'!lnde faraze 
--«tadır. bir taamız yap•1Mr,hr. Mmrdr 

l>t! ':>ulunan ln3il!z, Yeni ZC'lO.nda 
,,._ er cihetten hlll:tımet mağa. Ml!ır kıt:ı.:ıtı da ayn '\ ·n manev: 
~ ada " e~ert!U!e tet &rıe ~ 

1 

ratar yaı:ımıvtardır. Bu manevra. 
_., -~ lnılunu Jtbnaeıert mev lar bittikten aonra bntQn bu trta. 

. ~ et.klan C~ bir • atm lotiraldle bOyt1k mauvra1ar 
oebetle N"'Mllıktlr. 

500 Sovyct tayyaresi dütilrUlmUş 
tür. 

Moakova, 28 ( A.A.) - Lenin. 
grad erkinıharbiye daircslnin ·27 
fUb?t tarihli tebliği: 

Kareli b:rzabında Sovyet kıta· 
ları dUşmanın müatahkem mınta · 
kasını yararak 9 u betonlu topçu 
istihklmı olınak Uzere 13 istih -
k~ın işgal etmi~lcrdir. 

Cephenin diğer mıntakalannda 
mühim bir hidise cereyan etme • 
mistir. 

Sovyet hava kuvvetleri m-:.~e· 
lif mıntıkalarda dil;man kıtalarUc 
askeri hedefleri muvaffakıyetle 
bombardıman etmi§lerdir. Hava 
muharebeleri esnasında 6 dUJman 
ta~resi düşilrUlmU1tilr. 

Stalin Leningrada 
gibnit 

BugünkU postayla gelen lngitfz .. 
ce Deyll Tclegraf gautes! Stali. 
n1n Moskovadan Lenlngrada gtt. 
mlş olduğunu haber vermektedir. 
Bu gazeteye g~re bu gidJo iki ıu
retle izah edilmektedir: 

Stalin harekatı bizzat idare et
mek arzusundadır veya Vlborı 
düştüğü zaman bu ısehre, vaktiyle 
HiUerin Viyana ve Pragdı yaptığı 
gibi, muzaffer bir kumandan eıfa
Ule girmek istemektedir. 

Ne o, ameleler çıkıyorlardı. 

Derhal anladı: 
Vela Romadan hareketinden Yemek vakti idi. !çlerfDden 

evvel İngiliz ve Fransız ıefirlerile 
görüşmüştür. Şerefine Romada.. bazıları, iı elbiselerini çah~tık -
ki Alman sefiri bir ziyafet ver • lan bu binada bıral:ıyorlardi. 
miştir. . Doğan, gillümsecll ve kararım ver 

Vela Amerika guetcciJerine eli. Kendi bulunduğu yerin bira.a 
b:yanatında vazüesinin Avrupa ilersinde, tamir gören evin bahçe 
politikasının içyilzil hakkında tarafında duvara dayanrlmıı bir 
sondaj yapmak olduğunu bildlr • merdiven val"dı. Halatı zaten e _ 
mittir. 

lin:Je idL Çengeli bir k8§eye ilit· 
Roma dyad mahfilleri. Velstn tirdi ve merdivene sarktı. Ayak-

bu ~yaretinin müsbet neticeler lan basamağa deyince, biraz da. 
vereceği ilmldinln yerinde oldu - ha ipe tutundu, ikinci, ilçilncü 
ğu fikrindedirler. basamağa indi. Sonra halatı salı • 

Vela, Bertin, Parla n Lond • vcrdJ. Bina için&. ecbğa çık -
rayı ıiyaretten aonra Amerikaya mak üzere bulunan daha bazı l§
c!önmeden Musolini ile tekrar çiler var:iı. Fakat kendlsini gör
müllki olması muhtemel olduğu· mUyorlardı. Doğan yanm dakika 
nu ihsas cylemiıtir. sonra avhya inmit. oradan da bl· 

Velıi.n Berlinde yapacafı mO • naya geçerken pencere Uıtünde 
zakcreler ııraıı~a Almanyanın duran temizce ve düzgiln bir lıçl 
Amerika bllyük elçisi Dlekttofun elbişesinl sırtına geçinn!gtl Bu 
tekrar vaılf esi başına d8nmesl ve işi bitlrlr bitrmez, ellerini cebine 
Bcrline de yepi bir Amerikan ıoktu. Islık çala çala ve ağır ağır 
büyük elçisinin tayini .görü§üle - yürUdU. Fakat yol, dotrudan 
cektir. dotnıya sokağa çıkmıyordu. Ba. 

--------~----------------------------------..;..------~~----------------------

luAaiLDEI Ereğli havza
·sında iş rniikellef igeti 

, 
Ankara. 27 (Hususi) - J!l. , ce emsaline göre tesblt edUen 

reğll havzasındaki lstibsalltlıı normal U_cretlerdlr. Bunlarııı 
arttırılması tein ücretll lo mU· içtimai yardım· aabnsındakı 
kelleflyeti tesisi, Ereğli kömüı bak ve mUkelleflyetıert de carı 
bavıa.ıunda bir satış birliği lh· usullere tAblcllr. ücrete lstlh 
dası, havzada lıtibıalln tanıt· kak bllfill çalıema ile meşrut 
mi, kok stokları tesisi ve buo· tur. Kanuni tatillerdeıı istifa 
ıarıo sureti tevzU \'e lcabeden de edenlerle mUnavebe sureti 
mUtedavil sormayeolo verll· ı~ c.;ahşwa ueulUne tAbl olan 
mest bakktoda koordinasyon lardao istirahat hallnde bulu· 
beyetlntn teklif ettiği kararlar nanlara çalışmadıkları mUd 
Vekiller Heyetloln dUokU lc;:tl· deUer için Ucret verilmez. 
maında görUşUlmUş ve bazı ta· Kendilerine 1§ mUkellct'. 
dlllerle merlyete konulmaları flyetl tabuıll edilenlerle bu 
tasvip ve kabul olunmuştur oıUkelJetlyetlo tatblklne me 
Bu dört karar bugünkü Rcsmı 
Gazetede neşredilmiştir mur edilecek olanlardan ye 

KömUr havzasında tatblb dek subay ve erlerin listesi lk 
edilecek Ucretll ıo mükellefi tisat Vekt\letlnce bnzırlanaral 
yeti hakkındaki karıır eaasıa Miııt Müdafaa VekAletlne gön 
rını bildiriyorum: derllir. Bunlardan yedek au 

K ö m ü r istihsalini mcm bay olanlar 1076 numaralı ka 
nununa göre ve lktıeat ve Mll 

lekctln ihtiyaçlarını temtn.
klfl bir derecede bulundur· 
mak gayesiyle Ereğli kömür 
havzası için Ucretll iş mUkelle 
rı) eti tesis edllmlşttr. 

B i r i n c l maddede yazılı 
tŞ mükellefiyeti Zonguldak vl· 
lAyctl abnllsioden kömür işle 
rinde az çok çalışmıo olan ve· 
ya bu işlerde çalışmayı Adet e 
dinmiş ailelere mensup oluJı 
çalışma yaşına gelmiş bulu· 
oan veya blc;: bir lşle meşgu ı 
olmıyanlarla diğer vlll).yetleı 
halkından maden işlerinde me· 
snı ve bllgilerinden lstltade e · 
dilebilecek ihtisas erbabı aaıı 
ııtkAr ve lşc;i bllômum vatan 
J aşlara tatbik olunur. 

KömUr işleri tabirine ba\'Zıı 
dablllnde kömUr lıtlhsall na 
kil ve tabmllloe Amil olan bllü 
mum hizmetlerle kok ve biri 
ltet imali maden direklerinin 
!rnsilmesl ve nakil gibi işler dP 
lahlldlr. 

Kendilerlno it mUkclh.f ı 
yet! tahmil edilenler ayleri 
ne mukabil tıcretlertnt alırlar 
Ba taonuer lktuat V•W•Ua· 

11 MUdafaa Veklletlerlncı 
müştereken tetkik ve koordl 
nasyon beyetloce tasdik olun 
mnk euretlle erler de l ı ı ı nu· 

malan kanun muclblnce terı! 
~ilirler. 

K e n d i 1 e r l n e lş mUkellc 
~iyeti tahmil edilenler daimi 
ve mUnavebell çahştıklarıou 
göre iki ıınıta ayrılır. Datmt 
surette iş başında bulunmak 
ilzere celbedllenler birinci ıı · 
nıra. dikerler! tkloct ıınıta da 
hll sayılır. 

B 1 r 1 n c l ıınıf a dahil o!ar. 
io.rdan aylıkla çalıştırılanlarıı 
lktısat Vekttletlnce. dlğerlE>ri 

.1e Zongulc1ak mıntakası lktı 
sat müdürlüğUnce ,ahscn teb 
ll~at yapılır. Tebllğat ikinci ıı 
nıfa dahli olanlara köy esas 
ıızerlnden tanzim edilen listP 
lere göre knymaltrımlar. nahı 
yelerde nahiye mUdllrlerl. kl)) 
lerde muhtarlar ,.e ihtiyar h P 
yetlert tarafından bu listelerin 
umumun görblleceğl bir yerP 
taUki Ye mutat usullerle ll&oı 
aanıt,.&e ,....ıar. . 

C e 1 p liatelerlndo mllkcl· 
leflo adı. babasının adı. ıoyadı. 
doğum tarihi, bulunduğu vlll· 
yet, kaza, nahiye ve köyU han-. 
gl tarihlerde ve han!I iş yerin
de ne kadar müddet ic;:ln iş ba· 
şında hazır bulunacağı göste· 
rllir. 

Kendilerine il mükellefi· 
yeU tahmil edilenlerin sıtı· 

hf vaziyetleri Ere~ll kömür 
havzası sağlık teşl<llo.tı tara· 
tından tPsblt olunur. 

L l • t e l e r umumiyetle 
iki ay çatışma ve bir ay istira
hat esası Uzerlnden tertip olu· 
our. ÇnJışanların ltlyatları ve 
kbylerlndekl lstlhsal \•azlyetle· 
rl gözönUn:io tutularak ıuzunı 
ve ihtiyaca göre bu mUddetle· 
rl c;:o~altmak veya azaltmak 
suretlle de~lştlrmeye lktısat 
Vekdletl saH\hlyetlfdlr. 
Iş mükellefiyetine ti.· 
bl olmak Uzere Zonı?uldak vl
lft.yetl dahilinde davet edilen 
lclmselerln köylerindeki zlra1 
istihsal işleri Ziraat VekAle· 

'Jnce tanzim olunur. 

Kömür müstahsilleri sa· 
tış birliği kuracaklar 

An1•ara !7 (Hu~tsi) - Ere~. 
'i havzası kömUrleri sntı" b1r11· 
·{i teq'dli ha!tkındaki karara 
":'Öre. Ercc?li havza!ilınd-ıkf kö
mUr mUstahslllerl bu kararm 
-ıeıri tıtrihinden lt!bucn bir av 
'"!n1e 84 eahı, birli~ tePkil e. 
lip sbtil~iinü fıtt,sat VP'd\loti. 
ıe tnsdfk ettirmeğe mecburdur. 
'ar. tstih!lat edilen kömilrler da· 
'lilt ve harici niya.salara eatış 
.. ,lrliiYi marifetlle satrlır. Bu ka· 
"arın nec:rf tar1hind<'n eatı" b'r. 
•j.:ırfnin r~alive~ ba•Jıwaca.ıft ta. 
rihe kadar mllstahsfJlerin bU -
tün eatışll\n Ereğli klSmilrlert 
işletme idanılıi taratmdaa idare 
edilir. . 

zı küçük binalaf'dan, dar loı ko
ridorlardan geçilecekti. lJerde, I• 
ki işçi ıakalaşarak yürüyorlardı. 

O da uzaktan onları takip ediyor. 
du. Birdenbire, bir köşe gibi yer• 
de, bir kadın sesi duydu: 

- Dur, iyi ki, geriye kat:!ın; 
Doğan, şaıınr gibi oldu, fakat 

kendisini derhal topladı. !ti bel• 
U etmek doğru olamazdı. belki 
burada işliycceği küçük bir hata_ 
kendisini doğruca Ven~dik zm • 
danluına götürebilirdi. 

Genç kız, onun yüzüne bakmı
yor, etrafı tetkik ediyordu: 

- Haydi çabuk, Anti ıenl bek 
Jiyor,_ 
Doğan vaziyeti kavramıştı. 
Bir kıyafet benzemesi, kendi • 

aini bu mevkie sokmuştu. Kas • 
ketini başına iyiden iyiye ıeçlt • 
mitti. Kı~ tekrar ett ı 

- Çabuk diyorum aana duy • 
muy..or musun?. Seni bekli yer. 

- Beni mi bekliyor, nercdd 
- eurada, yakmda.. Gel gel, 

ıb konuıurkerı ben etrafı tctkill 
eJcce~lm. 

Doğan, bir saniye içinde tuta. 
cağı yolu düşUndil: 

tıi şUpheye boğmak fena ola
caktı. Belki de kız bağıracak, bir 
hadise çıkacakb. Kendi kendine: 

- Hay Allah milstahakını v.,... 
sin! 

Diye mmtdandı. Maamafih, e-. 
rarcngiz bir aşk hlldiseıi içinde 
bulunduğunu da anladı, karannı 
verdi: 

- Gidip bakayım. n.dyete es
re hareket ederim. 

Bu hareket de tehlikeJl edl. .. 
ma, ııa.aıl olsa tehlike lçtnde et.. 
ıu miydi? 

Genç kız, Doğanın etinl tutt1&: 
- Haydi, çabuk yUrilyelinı. 

Bak, turadaki mahzen, gizli bir 
yoldur, yanıbaıunudaki ev1.n WJt. 
çuine çıkar. 
Doğan ses çıkarmadı, ytı~ll • 

1«. Meçhul ku, emniyetle adua 
auyordu. Nihayet bir kapata kal. 
dırdı. 

- !1te bahçedeyb... Bd. f'I 
atacın arkasındaki parav.naya 
do&ru yUrU. Orada bekliyor M • 

ni. 
- Ya sen? 
- Ben burada katıp etnfı tet-

kik edeceğim. Gerçi bina bot L 

ma, ne olur, ne olmaz? Ev sahi~ 
!erinin gelmeleri ihtimali var .. 

- Tehlikeli bir it yapıyorus 
galiba ı .. 

- Yok canım, haydi yUrU 1 v .. 
nedikte biç bir aık, biç bir uiJ. 
zade aşkı, tehlikesiz olmaı. 

Doğan, bir .:Umle içinde naaal 
bir maceraya dilştüğünll kavra • 
mıştı. 

- Haydi, yilril 1 Şu paravana • 
nın arkasındaki kapıyı aç ve cir. 

Doğan, artık tereddüde lUıum 
görmeden oraya doğru ko9tu. 
Paravanayı döndü, kapıyı ıllrat
lc açtı ve derhal mükellef, koku· 
Ju, 101 bir salona girdi. Salon. 
baştan aşağı Şark halıları ile ıu .. 
Jenmiıti. Sağ taraf ta ıeniı bir 
ıedir üzerinde, genç dilber bir 
kız veya kadın yatıyordu. Kolla
rı, göğsil çıplaktı. Açılı buğday 

renkli, siyah saçlı, gözleri sims.1 -
ya\h. harikulade parıltı n esrarlı 

bir ka:iın ... 
Doğan: 

- Anti bu olacak galiba f 
Diye ıöylendi. Halbuki alda· 

nıyordu. O, evin hizmetçisiydi. 
Kız, onu görUr ıörmea yerinden 
fırladı. Fakat Doğan kapıyı kapa· 
mıı, parmaıuu dudaklarııa ıa -
tUrmll9tO: 

-Suuaal .. 
Gözlerini. onun glSzlerlne dik • 

ml9ti. Genç b, bu tanın1ıdığı, 

hiç ıörmedilf Ye bir kııdu tok 
gilzel olan meçhul i9çiye evveli 
korku ile, IODl'a J'Ul!lUpklıkJa 

baktı. Baprmutan nsıeçmlttf. ''*- Yar) 



E L SID, ispanyanın i.ti
harla yad ettiği bir 
kahramanıdır. 
Onbirinci asrın ortasın· 

da yaşayan asil Kastilyanlının 
hakiki ismi Rodrigo Dbr'dı. El 
Sid liikabını ona Araplar vermiş· 
ti. (El Sid - El Seyyid) İcpan· 
yollar onu, §ampiyon manasır.ı. gc 
len, Kampcador diye çağmrlard.ı 

Sid, her hangi bır muharebede, 
askerlerini ön safa dizerek onları 
hücum ettiriroi. Muharebenin or· 
talanna dogru. ker.disi gibi at üs· 
tünde bulunan ceng:iverlcrle or· 
taya atılırdı. 

At üstünde, ciyah zırhlar giy· 
miş olan Sid'i gören Araplar, kor· 
kularından derhal kacarlardı. 

Sid"in cesareti ve c~ngaverliği 
dillere ıdestan olmuştu. 

İspanyollar onu milli bir kah · 
raman diye tanırlar. 

• ıt: ıt: 

Frankocularla Cumhuriyetçile" 
rin kanlı mücadeleleri esnasında, 
hükumet kuvvetlerinin kuvvei 
manciyelcrini fena halde be>zan 
bir şayia dolaşmağa başlamıştı. 

s.J siperlerde dolaşıyormuş!. 
Hükumetsilerin karargahında 

bulunan zabitler bunu kahkaha 
ile karşıladılar, lakin geceleri, en 
ileri hatlarda, elinde kılıç, siyah 
.zırhlı Kampcaiclorun hayaletini 
gördükleri zaman, kendilerini 
dinsiz diye ilan eden bu komu· 
nistler, diz üstü çökerek duaya 
başladılar. 

"Kampeadorun Lanetini'' bil" 
meyen tek bir İspanyol yoktur. 
Bugün bile, en rnodenr terbiye 
görmüş bir İspanyol, kalbi · 
nin derinliklerinde, Karnpeadoru, 
hürmetle karışık bir korku ile 
anar. 

• • • 
27 eylül 1936 tarihinde,, gene· 

ral Franko kuvvetleri Toledo 
§ehrine, müthiş ve kanlı bir sa· 
va§tan sonra girerek muhasara 
altına alınmış olan Alkazar fe· 

Günlük bulmaca 

Sold:ı.rı &ağl\: 

1 - Bir muhıı.rrlrhnlzln Lmı1, Ba
tı§lamıı.. 2 - La.kırdı, bir §llraP nevi, 
a - Tavır, Fransızca "Acı,. 4 - R&4 
brt edatı, Rumc:ı "Evet,, ıs - Her
kesin lt~ mecbur olduğu hizmet. 
6 - Değmek, K6r, 7 - Bir rakam, 
Kutlmı~. 8 - C<Sstcrmek, Tersinden 
okunursa bir iskambil ktığıdı. 9 -
Ağaçtn vnrdır, Bir nota. ıo - Bir no 
ta, b~a giyilir. 

Yukardan nı:ağı: 
ı - Fevkalll.do olmıyan Erkek. 2 

- Aldatma, Bir edat, 3 _: Yapmak, 
Bir maden, 4 - Harpte ynkalanan. 
:5 - Karadcnlzdc blr llman, Tavır. 

6 - Şc!fa! bir cisim, Su. 7 - Bir is
tikamet, Bir emir. 

SS nınnamlı btılmncnrnıun halli: 
Soldan sap: 
1 - Belediye, 2 - Kurabiyeci, 3 -

'.Allka, lml". 4 - Mutabakat, ıs -
lıı, ll, 6 - Şafalama, 7 - Nark, A
nut, 8 - Şn, Udi, Z.f, 9 - Bele~, Drak, 
:ıo - Ayı, 1nc, 

, (I->. ,, , 

' .. 
l\IASKEU BALO . 

- - ......... Allty~ aöy 
lldlğfme aedell ln:ınnıayıp ~UllyoN!u-

ıuız ! 
- kıill• karlkatUrU -

• 

h©ıirlbünön 
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dailerini kurtardı. 
Kadın ve erkekten ibaret olan 

bir avuç Alkazar fedailerinin, 
bomba, zehirli gaz ve düşman hü 
cumuna karşı sekiz hafta day;m -
maları bir mucize idi. Frı:.r:ko. 
Alkazarı kurtarmak istedigi i~in 
Ma':iride girmek şansını 1-aybet· 
mişti, 1;.ki•1 Alkazardakikrı lrur· 
taraca.gına r<.dyo ile sm: v~rmişti. 
Sözünü tutmak istediği iciıı de, 
ona Sid'in hayaleti yaıi:lım etti .•. 

Alkazann bir avuç kahramanı 
kurtarıldıktan sonra hayalett:n 
bahsedilmedi. Halbuki hükumet· 
çilerin ordugfıhında Sid"in Alka· 
zarharabelerin'()e dolaştığı \'C .bu 
yüzden mağlCıbiyete uğranıldığı 
söyleniyordu. 
etmekten başka bir şey yapamair. 

Zabitler, askerleri susturmak 
suretile bu şayiayı ortadan kal -
ôırdılar. 

Bir kaç gün sonra, hükumet 
kuvvetleri Toledoyu geri almak 
için mukabil taarruzlarda bulun· 
dular. 

Mütemadi taarruzlar neticesin· 
de Franko kuvvetleri hırpalanma· 
ğa başladı. 

Kmllar tam ilerliyecekleri sı· 
rada, bir makineli tüfek yuvası 
ateşe başlıyarak onları geri çeki!· 
meğe mecbur etti. 

İyi mevki almış olan bu maki· 
nah tüfek yuvası b~tün gün bom· 
ha ve mermilerle dövü§tü. 

Kızıllar yuvayı zaptetmek için 
hücuma geçtikleri vakıt, makina· 
lt tüfek onlara tekrar ölüm saç 
mağa başladı. Yapılan her taar· 
ruz bu makinalı tüfek tarafından 
geri püskürtüldü. 

Muharebe meydanı, gecenin 
karanlığı ile beraber sessizliğe 
gömUldü. 

Tam geceyarısı, yirmi beş ta· 
ne s~çilmiş asker, sürüne sürüne 
bütün giin ölüm saçmış olan ma· 
kinalı tüfek yuvasına ilerld:lilcr. 

Tüfeği kullanan Frankocular -
dan birkaç tanesi ötmüş, nöbet 

beklemesi icap eden asker ise 
yorgunluk ve bitldnliktcn uyuya 
kalmıştı. 

Müfrezenin ko111utanı hücum 
emri vermek için agzmı açtı, ıa
kin sesi boğazın-da düğümlendi. 

Karşılarında, siyah zırhlar giy· 
miş, elınde yalınkılıç, bir hayalet 
duruyordu. 

"El Sid, El Kampeador" diye 
haykıran askerler tüfeklerini ye· 
re atarak gelmiş oldukları siper· 
lere kaçtılar. 

Komutanları, askerlerini takip 
Ertesi sab:ıh, Frankocu -

lar düşman taarruzunu muvaffa 
kıyetle geri püskürttüler. 

Hükumetçilerin, zırhlı hayaleti 
görerek en büyük hezimete uğra· 
dıklarr yer, Fransız hududuna ya· 
kın bulunan clağlarcla oldu. Kızıl• 
lar, orada bulunan bir boğazı tut· 
muşlar, kuş uçurtmuyorlardı. 
Frankoculann hiitün teşebbüsleri 
akim kalıyordu. Vaziyet böyle ol· 
duğu halde, hükumet kuvvetleri 
bir gece, mevkilerini bırakarak 
soluğu Fransız hd:ludunun öte · 
sinde aldıh?r. Bunlar da El Sid'in 
hayatini gördüklerini korku ve 
dehşetle anlatıyorlardı. 

Bu hadise nasıl izah olunabi" 
lir? Franko, İspanyol miUetinin 
ne kadar mutaassıp olduğttnu bi· 
Iiyordu. Her hangi bir askerine 
siyah zırh giydirmiş olabilirıai !. 

Sicilin kılıcı için de şu rivayet 
mevcut. Sid, daha genç bir çocuk" 
ken, kurt avına çıkıyor. Ormanda 
gezerken kulağına acı acı istim· 
o;.t eden bir kadın sesi (!eliyor. 
Sesin istikametine doğru g~dince 
iki haydn:iun ihtiyar bir kadını 
iioymak üzere olduklarını görü· 
yor. 

İhtiyar kadın haydutları öl" 
düren Side, Tirona adlı bir kılıç 
veriyor ve şu sözleri ilave ediyor: 
"- Bu kılıç elinizde iken hiç 

bir zaman' mağlup olmayacaksı -
nız, onun için çok dikkat ediniz, 
çaldırmamağa gayret ediniz." 

Aradan yirmi sene geçiyor. Sid 
zaferden zafere koşuyor. 

Bir gün Petronitla ismindeki 
İspanyanın en güzel, fakat en 
kötü kadınının ihanetine uğruyor. 
Kılıcı çalan PetTonilla, onu der· 
hal Sr:l'i kıskanan Don Alvaro 
de Hunaya götürüyor. 

Bir muharebe esnasında Sid, 
siyah zırhlar giyinmiş birinin e· 
linde Tironayı görüyor, çalınan 
kılıcını tantyan Sid onu geri al· 
mak için döğüşüyor. Mücadele 
esnasında kan üzerine basan Sid· 
in ayağı kayıyor ve yere düşü -
yor. 

Sid, aciz bir vaziyette kalınca, 
siyah zırhlı muharip başlığını a· 
çıyor. 

Sid, Don Alvaro rle Lunayı ta· 
nıyor. 

"- Talihimi güzel Petronilla· 
ya borçluyum, ey Sid ! Sizi bu 
kılıçla öldürmemi arzu ettiği için, 

hayatı 

ispanya· 

h arbi 

miiddc - • 

tince ko 

münist. 

leri kor· 

kudan 

t itretti 

vaadimi yerine getirmek mccb.ı" 
riyetindeyim !" 

Sid'in yaverlerinden biri yeti· rr"~~fit~~~~ 
şiyorsa da iş işten geçmiş bulunu· 
yor. 

Çadırında ölmek üzere olan 1 
Sid: 
"- Tirona kimin eline geçerse 

lanet olnun." diye bd:ldüada 
bulunuyor. 
Bedduası kabul olmuş olacak ki 

Petronilla, de Lunadan bıkarak 

onu öldürüyor, bilahare kentlisi 
de bir Arap tarafından öldürüıu
yor. 

Tirona bu sefer Veranos ismini 
taşıyan üç kardeşin eline geçiyor. 

Veranos kardeşler kısa bir za· 
man sonra feci ve esrarengiz !...fr 
surette ölüyorlar. 

Si<i'in bedduası devam ediy:ır 1 
ve kılıca sahip olan her aile feıa-,.., 
kete uğruyor. Bu hadise tam' • 
1930 senesine kadar devam ediP. 
:durdu. 

_A_Ş_K--V--E-~-~-u ~-A T-1 T-1A-940_R_Q_M_A_N_l--ıl 
rini indirdi. Ceri'nin vaziyetini 
çok iyi takdir ediyordu. Korkusu· 
nu çok iyi anlıyordu. Bu, isimsiz 
bir korkuydu. Hatta kendi de ay
nı korkuyu hissetmeğe başl:ı.

mıştı. Zira, tasavvur ettikleri 
katil, belki bu cinayetlerin esrarı· 
nı kendisinin de bildiğine hUkme· 
derek onu da öldürmek istiyebi
lirdi. 

ve esrarı ortadan kaldırmak için Mesela seninle evlenmesine misin? 
yapıyordu . mani olan Con ile Pol'u ortadan Ceri'nin rengi sarardı. 

Halliyi ikinci arayışında buldu kaldıran bizzat Beti olabilir. - Rayliye telefon edelim, diyor
ve derhal atölyeye gelmesini Frank ise, bu hakikati bildiği için ·du. 
söyledi. öldürülmüş bulunabilir. Bilhassa Rayliye bu sefer Holli telefon 

Ceri bir gece evvel bütün yap- düşün ki, Frank öl<lüğü zaman etti. Vaziyeti anlattı. Sonra biraz Ceri yeniden konuştu: 
~ tıklarım Holliye anlattı. Ve Hol· Beti onun yanındaydı. Şimdi ııe da onu dinledi ve telefonu kapa- - Ölülerin vücudunda hiç bir 

~=J.I~!!!~~~~~ liye bir hal oldu. Ceriyi dinledik- ile isbat edilecek? Cesetler adet dı. şey bulamadılar. Ne midelerinde 
çe heyecanlanıyor, ayağa kalkı- :vechile Kremotoryomlarda yakıl- - Ne diyor? bir kapsiil, ne de vücutlarında 

1 

l'aza.ıı: rmur \ \' \ ' l.IE 1 yor dolaşıyordu. mışbr. Esasen doktorlar da, ver- - Ne elediğini söylesem !'}aşar- bir yara ... Hatta, hususi surette • 
tnglllzcedc-n re\'lren: n. !'tft NIR Sonra: dikleri raporlarda bir zehirlenme sın. Stanton ailesi meselesinin hazırlanmış olan bir silahla ga: 

- Demek Haynes, Marsel, Les, alaimi tesbit edemediler. üstelik, kapandığını söylüyor. Bu işlere yet ustaca öldürüldüklerine dair 
19 ----- Mod ve Molliye söyledin. Betiye anlan her kim öldürmüşse, şim- bu tarzda burnumuzu sokmağıı bile bir emare yok ... 

Şbför Ceriyi trene götürürken 
Stanton sayfiyesinde betbaht ve 
§a§kın bir aile kendi kendini yi
yordu. Her birisinin, Ceri'nin 
sözleri karşısında öyle hareketle
ri olmuştu ki, sanki hepsi birden 
hnkikati biliyorlardı. 

Ceri de dch§etli bir sabırsızlık 
içinde kıvranıyordu. Bir an evvel 
Nevyorka varmak; Rayli'yc yap
tıklarını anlatmak istiyordu. Bu 
planın muhakkak surette bir :ne
ticesi olacağına, mecburi bir iti
rafa, hatta bir intihara sebebiyet 
verebileceğine emindi. 

Fakat acaba, kendisi tetkikfo
rine devam edip, Stanton ailesi
ne gelip gidenleri ve onların 

gidiş gelişlerini öğrendikten son
ra izlerini takip i!}in Rayli'ye 
haber vermek daha mı doğru o
lurdu!? 

Nevyorka yaklaştıkça daha 
çok sıkılıyordu. Meseleyi Holli'ye 
açmağı düşündü. Vaziyet müş
kUldU. Ya hiç kimse kabahatli 
değilse, ve fakat bu korku ve en
dişe içinde elleri:ıdcn bir k:u:a. 
çıkacak olursa, bütiin bunların 
mesuliyeti kendi omuzlarında 

kalacaktı! 

Eve geldiği zaman ilk işi Holli
yc tdefon etmek oldu. Meseltyi 
bir kere ona anlatacııktı. Holli 
ilk telefonda b11lunnmadı. Ccı i 
bcklcal. BiitUn bunları, scv<l.i::;;i 
kızın hayatını gölgeleyen korku 

bir şey söyledin mi? di belki de seni gözlüyordur. Zi- salahiyetimiz olmadığını ihtar e- Ceri bundan sonra konuşmayı 
- Hayır.. Ona asla söyliye- ra, bu esran çözmek tehdidinde diyor. Eğer zehirlenme va.kası kesti. Çünkü Ceri'nin kafası için 

mem. bulunan sensin. Haynes, Mod, doğru ise, bugünkü vaziyet kar- de birdenbire yeni bir film şeridi 
- Fakat sen bir budalasın. 0- Marsel, Les, Molli veya Beti. .. ;ı:ısında senin de zehirlendiğin gö- dönmeğe başlamıştı. Gayet mn: 

nun dahi aynı hisle hareket edip Şimdi cinayetlerin failini ortaya rülürse, o zaman yeniden vakayı kul bir nazariye halinde gittikçe 
bütün bu i~lcri bizzat yapmL5 kaymağa girişmiş olan seni ken- açacağını haber yeriyor. Latife aydınlanmakta olan bu film, 
olmasını aklından geçirmedin dilerine düşman biliyorlar. Nasıl mi ediyor, başka hir planı mı bir kaç gündenberi zihnini işgal 
mi?, •· ı.ebj,rjeneccğini tahmin edebilir var? Anlayamadım. ediyordu. Gözünün önUnc Niyu· 

,.. ~ ~.&r · · - Yarabbim, nedir bu benim zorttaki sayfiyenin bahçesinde 
,.,. başıma gelenler!... küçük oklarla oynanan ni§an o· 

Ceri için hayatının en korkunç yunu hatırına geldi. ve sonra üç 
safhaları başlamıştı. Yemeğini, adamın ölümünü düşündü. Belki 
dışarıdan konserve halinde Holli bu işte ok kullanılmış değildi. 
alıp getiriyor ve atölyede yalnız Fakat .... 

... Ceri, dn:ı~etlr-rfn f!jh'ftrı. 
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1 
haber :ılınca, drrhııl ~le. 

f on etmlsU: "Se\·ı;lllm, dl-
- yordu. Ben ,ımdiyc lmdar 

bu clnnyetıerl sen l~ledln 

ıaaıuyorunı !., 

~ Fa.kat bu lthıun, C~rl'ııln 
•!Jkınıı. bir ölüm darbcııl gl. 

-··•w .a12c~ ,~J>lt'61< '" 1, ., 

anlan yiyip çalışıyordu. Ceri odanın içinde bir a§ağJ 
. Fakat iki gün sonra Hollinin beş yukarı dolaşıyordu. Sonr<l 
işi çıktı. Ceri kendi hayatını tek- birdenbire bir sandalyaya göçtU· 
rar kendisi tanzim ctmeğe baş - Holli onun da bir kalp sektesine 
ladı. uğramış olması ihtimalinde! 

Dışarıda dolaşıyor fakat her a."l korktu. Birdenbire haykırdı vt 
bir ölümle karşılaşacağı endişe- koştu. 
sile titreyip duruyordu. Ve sür· Fakat Ceri, tekrar harekete 
atle eve dönüyordu. Atölyesinin gelerek: 
kapısını nçmca, bir kere durak - - Buldum, dedi. Buldum .• 
layor, etrafı iyice kolladıktan - Ah canım! Sana bir şc)' 
sonra içeri giriyordu. Böylece oldu zannederek ne kadar korl<" 
geçen altıncı günün sonunda Hol- t um! 

""'"liyi çağırarak: - Bu işi nasıl yaplıklarıtı1 

- IYapamayorum, dedi. Bu buldum. 
ihayat beni mahvediyor. Bugün - Yani, cinayetin "nasıl işlcrı· 
' · yanıbaşım<la bir otomobilin ek- diğini mi? 
· soz patırtısını işidince, azdaha (Devamı var) 

kendimden ge~iyordum ... Apart
man kapılarının birindcın npanaız 
1.ıir adam karşının çıltlı. Aıdulıu 

çenesine yumruğumu sallayor
dum. Berbat!. Berbat! .. 

Holli tasdik m~kvmında başını 
ealladı. Sonra atölY,enin perdclQ· 

~F.HtlC Ttı"ATnosCJ 
Tepebaşı Dram l{ısnıı: 
A~am :?0.30 d'l: 
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