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Rus~~ 
Sovyet 
ordusu 

kiınva harbi için 
hazır ık yapıyor 
81 d 

laıı 
0

P "'· 2~ (A.ı\,) - Macar s. 
>~r ıı.ı c.:varıe. Stanısıae•Jan blldırı 

tıuı 
~~ ~Per etrafındaki mı>hıırebl"lerde 
IL!'3.. ovyet l:'!!lrler1, v.ordıklcrı ifa. 
f ~ 'l\'Y<'t başkuman':lenlığı tara • 
la111tı~ kiınya harb! vasıtaıaruıı kul. 
~ltt için blitUn hazırlıkların yapıl. 

l Old ığunu ve bunutı için kimya 
t~1 'le t ı uınJup<-k çok ır.aıl!:('mc nak 
~ ba§lanıldığm• söylemişlerdir. 

·on 

Y,.nl Arjantin l'l!:iı;I ~!a.nkaya kiişkline gireıi<on 

eisicumhur 
y ni Arjantin elç:s ·ni 

ı~ abul buyurdu 
Ankara 23 ıA A.) Rdıııcumhıır 

İsmet İnönll, tlfın saat ı 1 rle Çokay;, 
ki\~klcrtnd<> ~cnı Arjııntır cl!:jlsı Carlo. 
Brebbtayı kabul e~ml§ ve elçi, Relıı. 

cumhurumuza ltimatnarnrsinı takdım 

etmiştir. 

Kabul rsnaıundd hancıya ~ı?klUetı 
umumi kfıtıp mua\'inl .Cevat Ac,:ıkalın 

hazır bulunmuştur. 

j ... '+ 

Tahran Elçimiz 
Suat Davaz vefat 

etti 
Tahran, 28 (A.A.) - Türkiyenın 

Tahran büyük elçi& Su~! Davaz, dUn 
kalb sektesinden ölmU§tur . :(. . 

30 ağustosta şehrimizde 
yapılacak merasim 

programı hazırland 

Taksimde büyük _bir geçit resmi yapılacak 
30 ağustos zafer bayramı mcmlc • 

kctın her tarafında büyük tezahürat. 
la kutlanacaktır. Bayram için İstan. 
bulda da alAkııdar makamlar tara • 
!ından blr program huırianmı§tır. 
Buna göre bayram Takıılm mcyda • 
nmda kutlanacaktır. Program hüldBS. 
ten şöyledir: 

TEBRİK \'E KABL l\cr.RASlMt 

Ordu namına komutanlığa yapıla • 
cak tebrikler Fmdıklıdıı. komutanlık 

bınasında ve a§ağıdakJ ııaatıerde ka· 
bul edılecekUr. 

A) Saat 8 arı.9) tııtanbtıl garnizonu 

birlik komutanları ve müessese A.mlr. 
!eri. 

B) Saat {1.9.30~ vil!yet., belediye, 
C. Halk partu;i ve diğer U:şcküllcr 

(Mülkiye protokoluna göre) 

MF.RASlM 

Mcraslm Taksim meydanında ola • 
caktır. 

Merasime evvela. komutr.nm kıtsalı 
muaycn~lerile saat 10 da başlanacak, 
badehu istikı!l ma?'§t çalınacak cum. 
huriyet !bide.sine çelenk konacak ve 
hıtabelerl milteakip geçit resmi ya • 
pılacnktır. 

MERASİM ATIŞLAR~: 

30 ağustos 941 gllnU eaat 12 de 21 
atım top atılacaktır. 

SO ağustos günü ve gecesi §Chir 
tm.yraklarla süslenecek ve tenvir c • 
dılecektlr. 
ı~~~~~~~~~~~~~-

Leningrada 
karşı 

Alman 
taarruzu 
mavakka
ten durdu 
~ 

Alman kıtaları 

Leni: grada 
20 kilometre 

mesafede 
~ 

Rus halkı şehir ve 
kasabalardan ıçerıye 

çekilıvor Suad Davaz merhum, hariclycmlzln 
güzide şahs!yetlcrindend• Mütareke • 
den evvel hariciye ncza •"'tinde umuru 
siyııslyeyc umum mUdU \UğU vazife. 
sini ifa etın1ş, sonra bu vazifeden ay. 
rılaralt bir müddet !rans1.2:ca muallim.. 
lığ! yapmı§. bı!Ahıra Ankaraya git • 
nişti. Merhum Ar.karada har!clyedc 
ra.zifc almış, Romaya sefir oımu~, o
radan Parlııe tayin cdlımlşU. Uzun 
zaman Parla sefirliği y11.pmı§, geçen 
sene de Tahrana tayin cdılmişti. öıu. 
mU memleket için kayıptır. Ailesine 
derin te.zly<'Ucrimlzl bildirirlz. 

Alman tıı.u-arelcri lamfmdıı.n bombardıman 1..rdllcn Byaltti l.ok ışchrJ yanıyor ~ \'ausı ~ ncı sayfada 

~----...; 

Fin tebliği 
9·r çs~areketi 

sonunda 

ısa nci Sovyel 
lıtkası imha edildi 

Ruzvelt 
Bir eylulde Amerikalı

lara hitap edecek 
Nıw.)ork, 28 (A.A.) - Hclsicumhur 

Rnzvelt, l eyıul pazarteı>. gUnil Hayd 
parktaki lkametgtıhmdan radyo ile 
Amerikan milletine hfüıp edecektir. 
Reisicumhur sa:ıt 17,4ri te nutkuna 
başlıyacağı ve nulkun 15 t1akika su. 
rcC'-eği tahmin edllmcktı-Jir. 

l eylul Amerlkada iş b:ıyramı ola. 
rak tcstt edilmel<tedlr. 

Hırvatistandaki 
italyan kuvvetleri 

Takviye edildi 
-0--

Koytü par:tsı ııe Ustaşıler 
arasenda müsacıemeler 

dE vam edıyor 
Londra, 23 (A.A.) - Baııler Nach. 

richtcn gazetcsınln Budapeştc muha. 
birinin bildirdiğine göre, Hırvatistan
dakl İtalyan kuvvetleri bUyük kıtale. 
rın ııevkile takviye edilmişlerdir. 

Röylerln Zürih muhııbiri, bunu 
KISJingi taklit eden Hırvat hUkümetl 
reisi doktor Paveıın köyıa partisi ta . 
raftarlar!le Ustaşil-0rin arasındaki 

müsadcmelerin devamı doiayıslle gtııı. 
_.. De~'Rmı 2 m~i sayfada 

güreş 1 müsa
baka' arı sona erdi 

~ ... asa ;;&ovyet 
11 •aı da datıtıldı ·F 

~ls.ıııı.ı '~Ik' 28 (A.A.) - f'ın orduları uar 
~l"t ttrargAhının 22 agu!ilo11taki 
~o lııtkkııuta tebliği: 

it d.tpta gölünün şimall garbtsindE'· 
t tı 11 lıar<:ıkll.tımız. lkl ~evirme ha. 

~ll ~' nc~iceıenmlştlr 
~l>atıı:ber!ertn gittık<;A da.ha ziyade 

1181 Uzcrlnc, 168 inci te.kvi-

'~ Devamı 2 ı.c.-• &&~ IB<la 

tsol 
~ ~Ştı ve YESJ b'Tll 

~OBILYA il •aya görmek Uıti}enleı 

4&Aççı 
'-llıtıl:~ABD E: L~n 

el ta ŞlRKFJTI ..alonwrım bir 

4'atıJeznıekıe ta· ıılo edlllrler. 
1(' Fıncanc.-ııaı ttız.apa19 10. 
~~tı No. ~~1-GI 

Et.rr (•!il: 22060 

Derece alan güreşçilere 
rruhtelif hediyeler verildi 

lzınir, 28 (A.A ) - Fuar !erdi 
görüş müsabakaları üç gün devam 
ettikten sonra dün Mti"elenmi§Ur. 

Güreşçiler ~rcflnc dün akaam fu.. 
a.r gazmosunda bir ziyafpi verllml§ 
ve derece alan gUreoc:ııer~ muhtelif 
hediyeler dıığıtılmıştır. 

Derece alan gUreşçiler euzılardır: 
56 kiloda: Kenan Olcay t.tanbuJ 

birinci, tııma.1.1 Gezgi Ankara ıkinei. 

61 kıloda Halil Uzer (İ.ltanbul) bl,. 

rinci, İsmail Topsakaı (Sıvas) ikfncl. 
66 kiloda Nurett.in özsan (.Ankara ı 

birinci. Bekir Taş (Seyhan) lklnel. 
72 kiloda CelA.l Atik lAnkara) bl. 

rlnci, Faik Bllken (İstanbul) ikinci 
79 kiloda Rızzık (İstanbul) birinci, 

Aziz Kiper (Ankara) ikinci 
87 ldloda Mustafa Çakmak (İstan. 

bul) birinci, Mehmet Ali Tll§ (Çorum) 
ikinci. 
Ağır aikl~tte Mehmet Çoban bi-

rinci. 

Bir Sovyet tebliğine göre 

Sovyetler 
iki ayda 

·At koşuları 
700.000 
kişi kav
be ti er 

ı Malum favorilerin girmiyeceğı yarınki 
koşuıarda sürprtz bekleneb'lir 

Yausı 2 uci ıı.ıı)fada 

Almanlar1n zayiatl 
ise ik' mılyona 
baliğ o~ u yor 

[ Qiinünfilanası] 

Kad11n çorabları 

Almanlar 8.000 tank1 
10.000 top, 7.200 
tayyare kaybettııer 

--<>--
Moskova bir ayrla 24 

gece bombardıman edildi 

HABER ~81.Ct~i kadın ~Qo 
raplarmda yapılan ihtikiı

ra kal'§ı mükemmel hir panzehir 
buldu. Talep fazlalı~"lm isti mar 
etmek btiycn ihUkiıra meydan 
bırakmamak Ye çorap istlhliı.kinl 
azaltmak i!)ln, Haber arkada.51mı. 

zın gösterdiği ı.;;tre gayet basittir: 
}~~asen yazın sayfiyelerde, hatta 
sehirde büyük bir kı ... mı !."Orapsız 
gnzen ~ınlarımız, !,".Ornba karsı 
daha geni-, bir boykot yapabilir· 
lcr. Sonbaharda, ilkbaharda H' 

kı~ me' siminin fazla ..,oğuk olmı 
l\foı;ko\ia 28 ıA.A.)- Gece yarısı yan ~ihılerinde, kadııılarımı1. c:o-

ııeşrcdil<'n b!.r Sovyd te1Jliğlndc So\'. rap ... ız gezebilirh'rse, tah•p fazla
yetıerin iki ay içinde 700.000 kl§l lığının \e dolayı ... ilc ihtikarın önü. 
kaybettikleri fakat Alm'lrı zayiatının ne ~~ilmi;; olur. Kadınlar kışın 
iki mılyon kişi~e baltğ olduğu kay. bile iirüıncek ağı gibi incecik ipek 
dedilmektedlr. B!r ay evvel Alman «.;örapları terdh Nl<"rlcr. Hına ile 
radyosu son Sovyet 1htlyntlarının da ten ara~ınıla hafif bir i~ t.abakıı 
cepheye sevkedilmlş olduttunu iddia sını andıran bu ~oraplar, ı:1ddetli 
etmekteydi. O hnlde Almanları ağır oğuklara ka~ı narin kadın aya\> 
zayiata uğratan kwl aıarıar nereden !arını konı~an bir mndde değildir. 
çıktı? İki aylık harp kıı.ı ordunun ~ağhkbakımından bu tül kadar in· 
mahvolmak §Öyle dul'SUI! hcrgün kuv- cc kılıfın olmasile olmaması ara
vetıendığlni ve mukavcnıetJnı arttır. ında ne fark Yar? Çoraıısız ge1.
dığım göstermiştir. Almurılnr gcrc:ı mek sıhhatin aleyhinde bir scy 
bazı şehirleri ve bazı toprakları zaptct olmadıjtı halde tasarrufun lehin 
ml~lerse de bu muvaffaklycUcri ken- dedir. Hatta kış istisna edilmek 

_.. De\'aruı 2 nrı ııaJfada ı ı>aitiyle bu t&6arruf senenin ile 

Yaz.an: Bir Muharrir 
me\'Siminde yaııılabilsc )ine fa) 
dalı bir netice i tihsal edilmlc; o
lur. 

J<~akat kadrn çorabım 8) a'k z.a. 
rafctinln bir mütemmimi ı;aya.ıı. 
lar az de~rildir. Biz de bn fikirdr 
yiz. İpek çorap, en güzel insan t r 
nile rekabet edecek bir cazibe;\ l' 
sahiptir. }'akat dünyanın bu ı .. t ı· 
raıı \e mahrumiyet ~ünlcrind • 
bllbn ...... a A' nıpa milletleri, çoraba 
gelinceye kadar daha ne aziz it ı. 
yatlarını feda ediyorlar. Jiadmla. 
rnnızdan da bu kadar kiiı:lik biı 

letlakarhk bekh·oebilir. 
Jıtc'k ~orap dünyanın her Yerin 

dfl U<"UZ lüksün bir semholil ol 
mıı1!-hır. Kürkden ~ok daha ucuz 
fakat o ra ... ııeye dahil bir lül.s. 
Haber'in kadın çoraplarına kar~ 

uçtıı:,rı mücadele, lükse karsı ~ aııı· 
la.n bir taarruz telakki edilirse 
miınfisı daha i~ i an)a.~ıhr. Yoksa 
maksat, bir baldın çıpla1dar or. 
du,.,fle ihtikar cana\3rının füıtiinr 
yur · oh:..a-.a ~erek. Bi1Jm talı. 
nılniı • · • göre ası) hedef, r;.oraıı 
liika; nun ör.üne g~mektlr. l!•r 
~·· •• '!\ r '"~ uzanan b!l' ayağlm tn 
rap ırıa~ ... ıı da ölcülii 'f'tı mahdut 
olmalıdır. 
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2 - EN SON DAKiKA - %&\OUSTos l9U•OUMAR'l'ESİ 

- Milletin cömertliği, hür 
bir pınar gibi, Hava Kuru
muna yardım etrr..ekte de
vam ettikçe, kanatlanmak 
istiyen hiçbir T üı·k çocu
tatmin edilmemi§ kalmıya
caktır. 

- Bütün vatandasların 
l! ava kurumuna aza yazıl-

• 
• • 

dığı gün, bu memleketfr 
ne hava tehlikesi, ne de 
hava hakimiyeti şüphesi 
kalacaktır. 

- Havacılık sahasında da
ha çok ~eyler baıarmak zo 
rund ayız. 30 ağusfos bay
ramrnd a Hava Kurumuna 
yardımı unutmıycdım. 

HırvatistandaVi ita'yan 
~uvvetlerı tak i e edıldı 

IJ.ııı;t:ıral 1 l cl yf tıda 

den gUne fenalaşan vazl>ctt ıslah ede-
memesi ita.sebile inUzam ve aaayi 1 1 
tcm!.n mnkaadlle ittihaz edilmiş bir 
tedbir tel!kkl etmektedir 
Zaırrebde neşredilen :resmi bır tetı.. j 

11.ğ ile hOkQmotln I<"iyum d n lUbarcn I 
Karndağa kadar bUtUn sahll boyun. 

koş arı 
Sırp çeteleri dağlarda 

çalışı or 
L<ıııld.rn, 21' A,A.) - Ali: 
Yugoslavynda btltlln komllnistlOt'l 

lum tavorilerin girmiyeceği yarınk· ve Qet hnrbl yapan her ~ blld.1.
renlere mllkA!al vaadediı.ml§Ur. Çete. 
c1 Ve komünist ba§InB Üi: bin VQ tıun. 

larm ,.,c!lcrintn her blrl i(,l.ıı yirml beş 
bin dinar verllccektJr. 

oşuiarda sürpriz beklenebt ir 
At ~ a.nı;ıln rınm yedlncisl yarın \'t•. 

d de yapılacaktır.Bu hafta da faz 
t knyded.Udlğinden kOfU]nnn g~. 

en haftaki! r gibi heyecanlı obcağl 
mu aktır. BlUııı.ııs:ı yarmki ynn§-
1 rd f ı.orl aUann bulunmıı.mıı.s:ı ko-
u m eh mm1yeUnl bir kat daba 
rttırma.ktadır. BUytlk sürprizler ol_ 

m:ı d'l muhtemeldir. 
Kaycı dıd n au n ve koşularrıı ml'. 
f ıerinl aşv.ğıda bulacalı'..smu;: 

nlR!NOl KOŞU (liandika ) 

frç l şıncb Arap erkek ve dişi tay. 
lar::ı • :Mc · l200 et.re. 

Bu kOfUY& Ta~ HellkeWlhav
va, Gulgeç, SUloyk, Kuru,,' iaimll be§ 

rnı:ılml§tır. Geçcıı hafta Qnl J.aY 
arasın lGOO ımıtı-clik ~ 

ı (l.Z8.llan To.rznnm bu k0§10"1 da.ha 
kilo ile de olsn kaz.ıınaı:ı:ığt Dmit 

d ıır. Fakat diğer taylarm h • 
ınden bir sUrprb: bckten<ıbllJr. 

Kt:rmı ı o.,.u 
n t ve daha yukan~.J'&"Dl

knn lngmz nt vo kısmkbra mahırua. 
M f 1600 rm::tre. 

Cc r, Ceınflc, NerimaD adlı Uç 
•rn i tirnk cd •i bu kOfWl& en bu. 

yUk çoıcteıM Cesur ve NOlimaıı ara • 
sında olacaktır. ~criınan bu koıunun 

ra • .ırtsidir. 

n o c o u : <Satış k > 
!ki yqımıa ll sst kan .lııglUz 

erkek ve dişi taylara mnhırus. ı.ıesıı-
1100 m tro. Bu ko~~ Yavuz, 

Cc- z, Bomba, Saron, Pardon, ısı.m
u b<';;ı tay gircocktlr. t knznnç 

mm kimde olduğunn tayin biraz 
nr. H pauıdcıı ~ sUrprlz bekle. 

ıX>nD'ONCO JW 
şınm) 

Dört ve 

mck biraz 
Dana! ve Konaı. bn 
krldtr. 

( Ct ntllmeıı ko. 

UEŞll'ıl< ı ıwı;u (Hıuıdil.ıap) 

Yerli sn!kan Arap at vP kıBrakLıı.ra 
mahsus. Me::afesi 1800 m_tre. Bora, 
Tomurcuk, Slmrı, Budak, 5evlm Vill. 
Yıldrrtm, Kısmet, Tuna ve ]şık ısım_ 
ll dokuz atm koşacağı bu ynrışın ga. 
llblnl kestirmek de bir ha)li gtıçtUr. 

Bütün handlkaplarda oltt.ığu gibi bu 
koşu Uzcrlnd de aUa.rın ta§ıyacnkla. 

n ırlktcUerln mUhiın rolU (l!ııcaktır. Bu 
koşunun bir hususiyeti de içinde Sava 
Bozkurt, MlhrUlcıw gibi fnvorll rln 
bulunmıunnsıdır. Bnkalun fa!lS hangi 
atın ytlzUnO gülOUrec k. 

Yııntı gene Uç iklU iki Çlfl bir 
d Uçm balm vardn'. 

İkili bah!sl r 1. _5 inci koşularda, 
ç.lfte babiıiler: ~ · 4JJ lnci ko~ular 
Wıerin®, OçlU b:ıhls d:! M.4.5 1ncl 
koşular 1lzcrlııdcdlr,, 

Mihver memurlan bu ıuıreUe bey • 
nelmUcl hukuku lhll!J etmıa bulunu -
yortar, çUnkU Yugoslavyadıı. octe mu.. 
harebesinl yapı:ınlar Yugosl:ı.vya muıı. 
ta.zam ordusun dağlara Ç<'ktlmiş olan 
kuvvcUcrldir, Bunlar stl0.h1armı k • 
!aı:nıŞlar hlçbır v kit teslim olma. 

mı~lardn'. 

Bu kahramanlarm v :.l.clerinln 8Ur 
dUkJerl bayat. blrer de.ııt.wdzr. lruınn.. 

ıarın teker teker gcçıncalne ancak 
mUaalt yılankavi eçt yolıarlle mu • 
hat dağlal"8. çekilen w burada mağa • 
raıaroa yaşıyan bu aaker r gayri ka. 
bili mUrllr ormanlarda toplanm kta 
ve dllşmanr mUtcm diyen hnpalnmak. 
ta ar. Kadınlar ve çncuklar da bu 
sıkmttl1 b.ayab payla§lll tadrr. DU;ı
man ba\'a bombardnnanlarlle bu kab. 
ramanlan tesllm olm.ıığa mecbur bı • 
rakmak ı.steml&J8e de, bu hareket arp 
ve geçit v rmez yUksck tepclcrd A.. 

Japon SÖZCÜSÜ dıyor ki : deta. dıı.g. keçisi avlamak kabuındelı 

B h 
olmuş v hiçbir mıUc vP.rmem!ztlr. 

. U Q rpt e Qıver h vn t:e§ckkllllcrt şimdi Yu. 
goslavyada. pek zal.ıruft1r. MDstevli • 

Japonya da Sesi. nı· !er hiddet ve hmı!nnıu ancak yapbk. 
ı n idamlarla tadil cdcbDlyorlar. Zag 
rebdfı vukubutnn bir suikast neUoosln.. 

Yükseltece tir de ·ç gün dcvıımlı sur tttı idamlar 
yapılllll§br. Bunlfırm araunda. mu ev. 

To&Qo, %8 ( .A.) - Orduniın öz. v1k olarak lltiluun edtlcn hahamb 1 

H ~ı m tbuata ğı.Oak1 be- Marco En ® bUluntn!l tadır. 

yanatta bulunmuştur: Mihver tnraftnrı bazı KJ!l1ing m~ 
Bu harpte J ponya da eıruıi yük • kallidi bırvaUar bu tcdbl.ş hareketin • 

seltecekUr, Bunu hıçblr millet bilme- • den Urkerek halktan kund;ı.kç.llık ba. 
mezlik edem z. reketl<>...rine nihay t veı!I!t'lttlnl rica 

BirlP k dcvloUcr ve İngiltere Çan. etmek mecburiyetim duymuşlardır. 
kayfekl Japonyn;yn ta~ruz içın teşvik ÇlinkU bu lmlıa hareketi bUUln 1rka 
t ~\"am ediyor! r. şamil gibi görllıımektedlr. 

Fransaaa 
KomUnistııkle siddetle • 

mücadele edilecek 
\iş\ ıs <AA.) - on: 

Dün t.oplanıııı llW".ırlar mecll.si bilhas
sa gittJkçe daha ddctll tııtbild icap 
~ t propcı damnm ten • 

t lle meşgul olmuştur. 
ı:.ıDJ>t:ıgandacı ve ihınAlollere tatbik 

........ cezalar daha w olacak 

.. ~ cezutrıa kadar gidooekt!r. 

:r.cıı. -
kanuni mevzuat 
'l"lte ~ cek 

Fakat şarlcta bulunan Yucoslav • 
tııvlıırd:ın birinin dediği gibl: Yugos • 
lavlar eani m g • 
meğt bllmiıı bir ırkbr; bundnn dolayı 
kahnımanlık vasıflan d z. 

AJm:uılnr; 1taıyıuılar ve Macarlar 
Tuna ş1mal mmtııkasmIU Jul cnnc alp 
lerlnln, şimali ve gurbt 'nm 
yerll llalkmı va6i mlkyntıta k Ue ha. 

ıınctc eebıi teııcı tab1 tutarak ~ 
larm vtıcutlarme!an kurtulmağa ça~ 
mŞardir. 

DeDildiğlno naz3.l'tU1 koyun 
rnwunelcsi g6ren bcşyftz mllliyctçl 
eaki Strbrstana stırWm~. Sırplar 

UDl&n birer rdo§ gfbf m1§. 

ıa.r zaten pek nadir otan ~ocek
lertnl de buntmıı pny1qmnkta bulun
mu,ıardn'. nn~ bu hıı:rcket tnn:ı 

... . . . .. .,._ _ _....._ ___ ~---

Nazrui annefilnin diZlc.ı:i ,> 
d ayakta dun.ıyordıı, a ee. 

3.1 titriyordu. Nazan btuıu bb.. 
tti Ve elini nnne ·ntn omuzuna 

ır do~t gibi oydu: 
- Zavallı ann~-'im,dedi. Sa!:

!amnt dağuuk ıb makin kUMt?. 
nm benim kadın olduğumu g&mi.. 
yeı:eğini, gürenrlyeceğin.l m· zan • 
nediyordmı? 

- XimClir ınişanlm? 
Diye Meliha. mrnldandı. 
- Şükrll, Şükrü Esa.t amıe. 

Hiı; imdiye kadar - elenme • 
mi;} miydin? 

Meliha asabi esa.bt: 
- Hayır, h 'lr .. dedi. Bu o!n. 
... Buna l yoıc, Sen da.ha 

ocı.ksun, h-.m de küçük ibtr ~ • 
. Evlenemezsm. Buna. müsaade 

('tmcm. Senin gibi bir ~ızm ağzın_ 
a..ı evlenmek ne eöz ... Benimle> 
lPniyor musun .sen': Bir ikeı e k •ı 
dınE.' bak. Kollnrm eop:ı. gibi. Şu 
saçlanrm, kllçUcUk yüzüne, zayıf 
'iıci.ldtma bak. Dnlın oolk gen<;:, <-ok 

çoc . Ha.yır, buna imkfın yOk, 
Seıı Şllkrilyil QOCu3tluğundanberi 
tanıyormm, onu sevdiğini zaruıe • 
diyot"3un. Fakat sevmiyorsun. Sen 
daba !hayatı Uınnnadnn ıaş:koı ne 
demek oıauğunu. nereden bilecek 
ın? Sevmekten sen ne anlamu ?. 

Biraz t>eldc, her eeyin vakti var. 
Namn do. annesine tlk defn o1a 

rak ctıc oevnp ve.rdi: 
- Seviyorum onu ıınne, aedi. 

li!ç (teğilse !bunu nnlnym. Aş'km 
ne demek otdiığuııu iz lbiliminiz 
değil mi? Yoksa. ng.kı ahbabınız 
olan ih'tiyırr aônlln.r da mı arıya 
oakstnız? •. Ben gcnchn, semıek 
~"'ı:Dda olnn benim. AŞk ben.1m 
lmk'kmı, onıa.rın değil .• 

- Sus, rt:Ilı: sus! .. 
Diye cliha Cemal ıstrrnp do _ 

lu bir sesle ~ğırdı. 
- Sus diyorum. Artık senin 

sesini de du)mlak istemi ·orum. 
c.-imdi bu !~ olmaz. ~onra. daha 
sonra. lbana itaat edeceksin, Bu d,ıs 
dn.ha. eonr.ı ofncak .. 

Ve Meliha Cemn.l km N azanın 
kllçük ellerini dudnklanna götür
dü. Küçük !buselerle ?Sperek: 

- Nasıl nnlaşbk, değil mi? •. 
Şimdi d .. Bokllyeooksin doğil 
m1, dnha akrllr, daha t~be]i ol. 
mnk için bcldiyeccksfn. Sen da -
hıı çok çocuk, ço ~ ... 
Hnyat hakkında hiçbir şey bilmi -
yorsun. Biraz b lde diyorum, sa_ 
na. Aradan iki 1iç oone g w. E
ğer o zaman .zarfında daima o:> k
rüyU fiCVlll tc devam edersen 
mesele yoı., o zaman onunla ev .. 
leni111ın. Fil.kat şimdilik aoole et
me. 

Ve Meliha Cemal kızını göğsü.. 
ne d~ITn.ı çekti. Hiçbir ~an ıed~ 
dcdilmeğe alışmadığından kızr Na 
ı>.ruı da fikrini ınuhnkkak 1mbul 
ettJrcoeğioe emin bulunuyordu. 

- Beni seviyomun yav.rum, df' 
ğil mi? • dedi, Anneni horlıalde 
kımıak istemozsin. Bana fenalık 
gchncsini temenni etmezmn. Fa • 
kat emin ol ki böyle evlenmek .. 
t~ bahse tmcn ibcııi fena yapı _ 
yor. Na.zan, sen ~tan ıbnlıset -
me Nazan. çünkü o zaman kar • 
l}tmda küçlik kızunı değil de san. 
ki ya mı b mı !mu; bir kadın 
görüyor ve mut.ecsslr olu)orum. 
Takdır edersın d ğil mi bunun SC' 

bebinL. B na hak VC'rlll!in. Bu o 
kadar bli bir his ki. 

Oh Nazan, bılmezsın, bu(?ün Rn• 

lıynmaz!lm. Hem sen neden böyle 

Cenmgrid üiıund8 Almair 
tarruzu durdu 

T mamile 
mu asara 

edildi 

loskova, 2S (~ -..ıBllfSı':~P. 
len haberlere gtire lra.rp 
ynpılan .Almıın taruruzmum .mınak • 
katen durdunılduğ1! mıl3§dmaktad:rr. 

-o-
Bütün kumandanlar bu 

fikirde 
SidMy, U (A.A.) - A!rikadrul 

gelmekte olıw general :Mac Kay Sıd. 
neye muvasalntında t!Uşmnnm Tobru.. 
ku hlçbJr zaman alnınga muvaffak 
olnmıyacağmı ve general sır Tomas 
Blamey 1Je diğer kumand:uılarm da 
aynı nokta! nazarda olduklarmı sl)y. 
leml!}Ur. 

General sözlerine §Unu llb etmiş. 

tlr: 
Avu t.ralya kıt.nlarnun Damurda 

yaptık! rı hücum neticesindedir ki 
Suriye mUtnrekesl vulrubuldu. Ve A

~rfkan tayyare ve tanktan bu mu. 
bıırcbede kullanıldı. 

• 
merı a 

s a a tayyare 
gönderdi 

1.ondnı, 28 (A. .) - Ruzvelt 
gu.etecılcrc beynnatındn, Ameri.. 
kada harp imalıltmm tnhminlerin 
fevkinde olduğunu, yüzlerce tan. 
km İngUt r<'} c t<>slim edildiği. 
bitt.okl rmın dn yakın ark çok 
iyi hizmetler görmekte bulundu • 
ğu, temmuz ayı zarfında 1.465 
tayyare imal edildiğini, Amerika 
fabrikalarının oskerl tayynrc plan 
lanm mütemadiyen tekemmül et• 
tirdiğini eoylem' tir. 

Rusyaya bir miktar Amerikan 
tayyaresi vıırnuşt.ır. Birçok tayya. 
reler de yoldadır. Bu tayyareler 
Afaska. yoliylo Rusynyn göl'de -
riimektedir. 

Sovyct Rusyanm Amerikayn si 
parişlerl ım?' milyar doları bulmuş .. 1 
tur. Bu siparişlerin yiizdn onu bir 
kaç luıftn sonra teslim edilecek • 
tir. SovyeUerin tıı.yyare benzini 
hakkındaki blltun talcplC"ri knnJı • 
laıım!şbı'.. 

gıda maddt>lerine vllhlm bir kıtlık 

,payda e~tlr • 
Kahlrenfn malQmattar Yugoelııv 

mall~lnde yukankl h!ıberlerin kall
yen mllb:ıl!'lğ ıı olmıi<bğı vekayUe ta. 
hakkuk ettlginliı teyit edildiği tıeynn 

olunmaktadır. 

birdenbire kadın oldun! .. Ben bir 
kızan olduğwın lbugıUn müttessir 
ol~orum. Oğlum ol:saydı belki be 
ni daha <'.Ok sever dU UnUrdü, Hal 
bukl sen :> alnızcn koodini düşünü. 
)omun. 

- F'akat siz de anne, siz de 
yalnız kendinizi dit Unüyorsunuz. 
DüşünUn lbir ıkere, :n.:ı.sı1 bir hayat 
ya.5ryorum sanki? Benim yaşımda 
b:r kıza biııkaç :kitap, ibir ı piyano 
ve bir b~ lktiu gelir mi zannc
dl yorsunın:? Baska n ylın var ki! 
Arkada.şmı mr, batta benimle 
meşgul olan bir annem mi? Fa -
kııt siz gUzelco eğleniyor, ibir iba
loyu bir toplnntıyı ihmal etmiyor, 
dans edi)or, eğleniyor ve her za
ma.1 afnğa karşı eve dönüyorııu.. 
nuz. Ben yine sesimi çlkatml)ııor, 
hatta sizi gôrerek mes'ut oluyo
rum. Fakat takdir edin ki bütlin 
bu eglenccler sızın dd~il, benlm 
hakkım! 

- Senin büyüdüğünii zannP.t • 
m )oruın. Sen hlla çocuksun .. 

- Hayır anne. Esasen felaket 
de burada • a ... Fakat arlık bilin 
kı olıınlar olmu tur. 1'nm on se • 
kiz y ına geldim. 

Melih Cemal yava.<> yavaş par 
nı kh.tm ıktı: 

- Evet, evet. Bunu biliyorum, 
fak t. .. 

D di "c rümlı.>s'ni tamamln:.:n • 
madı. R ıkibi olan kadınl:1rın her 
fırsa ttn hakkmdn: 

* * • 
Stokh,olm, U ( A.AJ - Oft: 
lyi haber alan m ahfillerde lb8" 

yan edildiğine göre Alman kıta· 
]arının Leningrada yirmi kilo. 
metrelik bir mesafeye kadar 
geldiklerine dair dtln Berlinde 
bazı şayialar dolaşmakta idi. 

Afton'bladet gazetesinin Berlin 
muhabiri evvelki akşam da Al. 
man mahfillerinde Alınan kıt.ala· 
nnın Leningradın kırk kilomet· 
re cenubunda kain Gaçinaya ka. 
dar ilerledikleri söylenmekte ol. 
duğunu lbildimıişti. 

Gaçinanın i~al edildiği alb 
hafta içinde dört kere söylen
miştir. Şimdi ise Leırlngrad mü
fessirlerin Rus cephesi hald<ın. 
daki tetkiklerinin mevzuunu tcş. 
kil eylemektedir. Çünkü Alınan 
propagandasının hedefi, anlaşıl· 
dı.ğına. göre, Ukraynayı ~kinci 
plana geçirmekte propagandacı
lar Leningrad'ın bulunduğu teh. 
like hakkında mtibal~ğah sözler 
söylemekte iseler de nsketi mah. 
fillerde Smolensk muharebesi· 
nin ilk kısmında olduğu gibi bu 
hususta cesaret verici tefsirler· 
de bulunmaktan ~çtinap edilmek. 
tedir. 

General Von Leeb kumanda
sındaki kıtalnnn yolunda henüz 
ciddi güçlükler mevcuttur. 

Tallin yolu ile Leningrad'a 
doğru ilerliyen Alman ıkıtaları. 
run arkasında bulunan N nrvza 
Rus mukavemet merkezinin he
nfüı: bazı eksperleree tama.miyle 
kırılmış addedilmemesi mani_ 
dardır. Narvza'nın işgali dUn 
akşam ilan edilm~ ir. tyioo el· 
!erinde tutacak miktarda kuv
vetleri bulunmadığım göster. 
melrtedir. 

Garpte Thtonya henüz muka_ 
vcmet etmekte"dir. Alınan tebliğ· 
lerinin ve propagandacılarının 
bu hususta bir scy söylememele
ri vaziyetin henüz tlJ;marniyle te. 
hellür etmecliğ'l.ni göstermekte. 
dir. 

* * * 
l.ı0t1dm ıs (A.A.) Ringlscfden 

Lc.ningrad isUkameUn, giden bUtUn 
yollıır şehirden uzakla§8.n haık ku • 
fılelerlle doludur. Dahile Utlcn ede.n 
hrılk Jl(''k n:o: l'§yn göndçrml'.'ktedlr. YU
rUyUş halinde buhınıı.n bu :ımmit ve 
sakit fasılalar bllliassa tıitıyarlar, kıl. 
dınlar ve çocuklardan mUte§Ckldldir. 
Estonya hudutlan clvarmda bulunan 
blltün şehir v<ı l<asab3!Drm ahall.sl 
Almanlar tarafınd:ın legal edilen mm 
takalardald mezallrnl üğrenlnce prkn 
doğnı hareket ctmeğc lmrar verm~ 
lerdir. Halk yurtlarını terketmeden 
evv"ı her şeyi tahrip tml§ler dO~ma. 
na ne blr lokma ekmek ne bir bardak 
su dahi bırakmamışlardır. 

Lenlngradda fabrikalarda mesa.l 
normal olarak devam etmektedir. :Ma
ğazalar açıktır. •rıyatrolt\rdan biri çal 
gılı bir komedi oynamaktadır. Sinema 
larda geçen }}9yUk haroo att filmlerle 
vatnnl filmler gösterilmektedir. Halk 
mUdafaa. fşlcrile ftW& mcogııı oldu • 
ğundan başka eğlcncel!!r mevcut de. 
ğlldlr. Vatandaşla• mflls krtatannd 
çalşnak için talbn yapma kt.a ve ya. 
hut zehirli guJardıuı tahe.ttuz için ve 
rilcn kursları takip etmektedir. 

Lenlngrnd halkmuı se\•crek devam 
ettiği pl jlar ve adacıklar ııimdi ta
mamen boş kalmı§tır. 

- Meliha Cema1 mi? Evet, hu
la pek fona değil. Fakat biliyor 
musunuz, hir hayli ihtiyardJr. Kı. 
zmı evlendirdi. A ıkı kendisini 
terketti, kactı. Görüyorsunuz ya, 
u dünyanın halini, :Meliha CEmnl 

hfilıi gUzel amma. .. 
Gibi sözleri sarfetUklcrlni du -

yar gibi oluyordu. Hatta ki:mbilir, 
bir zama.n sonra belki de: 

- Onu hCıla güzel mi buluyor • 
sunuz? Fa:kcıt o artık Uıtlynrlamtş, 
citlnyn zevklerinden çe.kilrniş, to • 
rununu okşaınağa başlamı,<;trr. 

Diyeceklerdi. Meliha C mal ha
yallere dalaca'ktı. Elini lnmm u. 
r.erindc dolaştm:b: 

- Hayır, hayır, Ben hayal gör 
mü~rum, dedi. Daha dün ben 
bile bir çocuktum. O z.amn.ndnnbe. 
ıi de çok deği.smh; değilim. Daha 
birkaç sene evveline kador mos -
ut bir genç kız, bir genç kadın -
dnn. Hem dP. muzaf(er bir genç 
kadın .. Nauın da: "Anne, sizi no 
kadaı· seviyorlar?,, di;>ordu. Fa • 
knt yakında herkes kendisi için: 
"Güzel bir kndmmı • Cami yrkıl • 
mış amma. mihrap yerinde .. di)c
ceklerdi. Hayır. hnyır. Buna mü. 
ı-ıaade etmıyeeekti. Na1.anm ev -
ıenmek çağı değildi. Pek nede et 
dıyordu. Daha Uç senc> hic' değilse 
iki sene beklemC'li) di. llclih ee_ 
malin isl<>diği hundan ibaretti. 

(Drratrıı var) 

.... .. . 

s ti 

General Vavel 
iogiliz Kralmm Başya· 
verliğine tayin edi ldı 

Lanc!ra. 28 (A:.A.') - Kral geneıtl 
Y>'9ell ~ taytn etııı!fUT 
Bu taj!n general Y&vel.ln flmdlld f,,. 
zifesmde hlçbtr dcğişfkltği ta1~ 
eylemcmcktcdir. 

Sovvet 
tebliQi 

Moskova. 23 (RadYo) - SO''· 
yet resmi tebliği: 

Dün bütün gün tekmil cevııe 
boyunca şiddetli muhnrebelrJ' 
devam etmiştir. 

Baltık denizinde Rus ha,·• 
kuvvetleri, himaye altında set 
retmekte ola.n beş Alman naklit 
vapuruna hücum ederek ikisın: 
ve ~ devriye gemisini batlf 
mışlar, diğer üçünü de kartlY' 
oturtmuşlardır. 

ıı ağustosta düşlirUlen Almatı 
tayyaresi21 olmayıp 32 tane o · 
duğu tesbit edilmiştir. 

Fin teplığı 
nn~ıaratı ı nca eay:tıwı

yeli Sovyct fırkasını Sortı:ı.va.ıanm el' 
nubundaki bunın üzerine surmek 1"' 
bil olmu§tur. Muharebeler ~~ 
bu fırkanın kuvayl kilWyen ımha cd1l 
mfştir. Bu fırkanın gen kalan ıu~ 
Lndoga gölQ nzcrind Va.imaya ~ 
Dll§tir. Bu ricat esnamııdn, birÇOk f9' 
pur ve eal batırılm1§trr. Harp pıı" 
imi, çok büyüktUr. Bu fırka, çıırı>:, 
malarm son safhasında 300 araba. O. 
l<aç yüz at. birkaç dUzllnc top ve ııı 
lllın miktarda mllhlmma'I: terkcUJllŞ ' 
tir, 

142 lnd ve 198 tncl Sovyet !ı~ 
n, kaıılr kayıplardan sonra. Hpltoıe'ılJI 
şarkında Kllpula adasına geri pusı&ı'' 
tlilmll§tUr. Çarpışmııllll' dc.vam ebJlel'

tedir. SovyeUcr,bu tırkalarm set' 
kalan kıamılannı tahliyeye ~ 
tadır. Fakat tahliye mevkileri ~ 
surette Fin topçwıunun ate::\ altın f 

bulunmakta ve bunun neticesinde so 
veUer ağır kayıplar "ermcktodlr. , . . , ... 

Devam eden diğer çevirme hard' il 
lerlndctı başka, İlme • Hitt.ola ııat 
llzcrlndc Vaok.ııoyakadar k8§c nı.zaıı"' 
ıı bir hUcum yapılmJ§tir. Bu mub&ıf" 
beler eaııasmda, ta.kvlye olarak ı;6JI' 
derUen 256 mcı Sovyet fırkası, t.aııl~ 
mllo d&.gıblml§ ve 155 tncı fırka k'~ 
kayıp1ardan sonra Ve.ok.siyanın S1".,, 
sahiline pOsknrtnımtışttlr. TakvlY' , 
larak ganderlleD blr gok ltOçUk ~ 
kllller de çemlmlş ve lmha cdl~ ' 
Ur. • 

Hücum battmuzm kaldeslnl gtı"1f 1 
ıeterclt Ruosdan Kvtnıcııntye ı.ad' 
Vaokai kıymmı i§gal eWk. Kald~ 
"Kexbolms 21 ağuatosta l§gal eıJll' 
mı.ııttr. , 

Bir Sovyet tebliğine göıi 
Alman ve Rus zayiatı 

Baş1aı'efı 1 nd -~ 
d1lerinc insan Te malııemcce .f' 
zayiata mel olm\J§tm. Son ~ 
içindo kıtalanmıZ dtl§manm ıı , 
frrkaSmı. 37 piyade ftrkasmı, 9 zooı6 
ıtt :fırkasmı. bir kaç 2ılleum :Cır~ 
ve muhtelif piyade a1aylan :ltnba ,, 
ml§lerdir. Ötenler, yaralımanlat .C.wt' 
ıdrler Ud ay !ç1ndo Almanlarm uı;dir 
dığr iki mllyonluk zayiata cWıJ1 f,11 
Almanl.arm malzcmecc uğradık1SJ1 
y,iata dzı.tr ralmmlar kontroı edD~ 
ür.j~ rakamlara nazaran :A!nıal)l~ 
rmU.lniben 800 tank. 10.000 toP 1 

ttıyyare"knybctmi§lerdlr. ııtf 
Almanlar, SoyYet zaytatmm 

milyon ki§i,e ba.llg baUğ oldU~ 
ldda etmektedirler. Hıı.hik&ttO "'r/ 
SoV)"etlerm ayiatı 150.000 ölll 'ısoiıl 
yara11 ve 110.000 kapptır. ~tef 
bundan maada ~JiOO tank, 7 .500 
ve ~~ tayyare kaybctmID].erdir•__..u,. 

Kızl!ordu, Alman ordUSUl1UD ~ 
mez oıdıığuna dnlr dola§Sn td ,,_ı 
bir efsaneden ibaret oldugun1l il !" 
etml§tir. Kızılordu Alm&n Jtumaııd' 
lığmm hesaplarmı nltl!t etmlJUt· 11' 

Tebliğde bundan SODı:& §Öylo (J(l11 

mcktedtr: ~ 
Bqlııngıçta Alınanllll"lJl Moskô ,, 

bombardıman etmiyeceklcrlnl n~ 
derok kalabalık bir şehir oınn ti, 
nliı bombardrmanmöa.n 2çUnnp ed f'9 
migtlr. Fakat Bllt\hıra fn:tstıerln 118 

c
knnunlarmdan hiç birine riayet ett'1 
dllclcn anla§ılmıgtır. ' d•r 

2Q temmuzdan 20 Rğ\ı tosa l<tı. ,ı 
ge en bir ay znrfmd • Alm ıı ıı• f' 

kuvveUeri 2t kere lıı:f.().'!ltG'\'8)-& ı-"' 
ruz e~ takat §Chrln askeri b tıY 
lerlne değil hususi mcskt>nlerc, rı&S ,t• 
nelere ve mekteplere tıcır.'tıalarıJ)J dl 
llll§lıırdır .Bu taarru:tlıır netıceSif\ • 
7 kişi ölmüş 8500 kfBI ;>araıaıııtı~ 
ur. ıııı.11 

SoyYeUer ise Berllnln diğet ~ 
Alman şehirlerinin a.skerl ve ~.,. 
hede!lerint sistematik bir ınıreLt& ~ 
bardrman etmekle mukatıt-ıcdıı bll1 

?HU ?t\rdır, 



l:N SON DA1ltK:A - :?SA~USTOS l!Ht Ct.TM• ....... 

&hkeme 
aıonıarında 
di kodUSU· ile ni
llhsından ayırmıs!. 

ık na bu fenalığı yapan Süt annemden 
k aın almak için eşyalarını çaldım, 
.. sa rnaksadım hırsızlık değildi !? .. ,, 
' t.~tıın' btlttın mabadını, n1 • Yqar ~ halr:ımllğındekJ lUrafı.. 

.""llllıdaıı bu Fatma Nevres den'- m da: 
'!l~ı. 1ntJkam alnıaktL Zira, - Ş&§kmlık. efendim, §n§kınlıkl dl
~ ley bir dedikoducudur ki, ye 1nkiı' ediyordu. ama, bu inktLrn 
~tlıı. d1tiııı :nip.nJımd&n ayırdı. kendlalnln de inamnadıgı lıer halinden 
btıı ileler, demedi, nelçr? belli oluyordu. 

111 
ltraertYmi§ım, ipl.zmloim, Bundan eonra Bahaeddin sorguya 

)'tt ben çekildi. Ufacık, esmer bir yü:tU vo 

11 
lıJ. 1 kıadan ayırdı. Ben de kuacık bir boyu olan Bahaeddin do: 

~Ukam için Ud yatağı - Bepsl yalandır, eJendim, dcdt, 
oııı. aldnn, Akladım. benim hiçbir &'l!Ydcn haberim yok. 

~l'lıt ınecburen iUr&f etum. Ya,ar bir &1ln blzlm ne geldi. 
bu korkuau vardı. Fakat - Ev ne darıldmı. Bu yataklarla 

dtır, ben hırmzlık etmedim, yorgan birkaç gtln l!ri%de kalam! de • 
hıUkanı aldım. d1. 

Ctliııcc babçesln(I n çalınan ~ • Eh ne kadar olsa a.rlladB§ kabul 
lıtıı • ben Mohmedln bir ettik. İkl gUn sonra da gelip yatakla_ 
~ele çalııtım. Ba. rı aldı, ben 'bB§ka hiçbir şey bllmlyo.. 

!it~ Ura verecı:>kU, vermedi. :rum. 
'tıy adım. 'Runn kızarak bu Tam 4 ay 18 gUn bedavadan )'atı • 
~Ot. yanını. 
' n, PUr tel bunları an • Yerine oturan Bahaeddin menu!Unl 
lıtt ~Uz 19 yaşında Yapr çıkardı ve gene için lç!n ağlnmo.ğa 

'
0
ÇocUktu, Gözlerinden şey. ~ladı. DlğE'r suçlu KadrJ d..ı kendi. 

ce~ batkaııınn alt olduğu si gibi Uadc verdi w. sı.11:.11 iştiraki ol. 
ı~~l!n!n kısn kolunu ikide madığmı söyledi. 
bıtı e doğru çekiyordu. Evrakı tetkik cdeccğlrıı dlyen hlı _ 

~ 'dlkten aonr& acıklı bir kim CelAI. Yaprm btr81Zlıktan b!r 
,-"lcl!~ u bUküp öylece hareket Mbıkası da bulunduğunu görmU§tU. 

. 8.Cındırma.k ister, gibi Yap.ra sordu. Yıışl\r da doğru oldu-

~,~beraber 18 Yl'§mda Ba. 
'Yatında Kadri adında 

~ilk •uçıuydu. Bahacddlnln 
>lırı1ıı. lı Olduğu ilk bakıft& 

il~ 11.ına, ne ı;anı, ki tev. 
bit bulamadqlmd&n bonı. 
~~laıoa gtytyorclu. Kravat 
~ ' bir kaakolu boynuna sar 
'tıı)' boYnunu bUkmU,, llCHiz 
~ °'du 
ıt~1 Kadri iae bir penta • 
~~ ile gtimi§, ayatmdail'l 

llııt baıart ile biranda fırlayıp 
fltııı:ı hit.ını 'nl?'diğlnden, jaıı.. 
'tatb laratmda icabında derhal 

ıle~k bir halde bulunu ... 

'l ~fıhım kom~ evdeki 
"- ç~ıne duvardıı.n atlIYB. 
~r ~ ~ 

~ e bunun da t'\'inden bir 
"'Ti~ Çıı,Jıyorlıtr Bundan llOD• 

bıı. tabı_.~ Yat.ak yorganlan 
tıı:ı kır-tarı da ıs llra;>ıı sata. 

lı Pny ed.yorlar. 
k flJtaya c;ıkmRl!ile yakala. 

r 
Ilı- bu '\ VNfi tevkif ediliyor, 

11 
81'1bnh Ucllı,cll ııul ceza 

tı "ct1ıtyorlar. 
l!1J)"a Çe'dlen \"aşar, yuka.. 

" lıade vererek polisteki 
ak korkusllc olduğunu 
ııur lll<', çtlrUtmek ıstı -

J ~ıı · hakim Ctiltı.l ltendisi
\' llk1nı•1ğlndc vcrd!.ğt ifa. 

a ar b rnd ,.akayı an- ı 
l'ı ttııa<> "llıraf c(!lyor ve çnl-

lı ııı d birer birer aayı)or. 

ltl Q 
~ ''1 11ulh ht.klmliğlnde de 

~ ~ıı ~"' Ya? Bıı k her ıcT- iti-

~ tı t 
'llrıı., 11 <'ncıırn , vnlıuı eadecc ın. 

'ıı • b•r in, P~ncernye havalaıı-
1 , .. • 8 k1ten i'kt yatakla bir 

"'l'ıl ~ t il • ııakıactını sonra karn-
ı' il~ ~~~illi:' tadC' ettim. 
·~ "Utın'f 
~tıı,. ~t nnncnıır btr clefa ki. 

euı 1 Çalayım, 
)tı. h bhkimtıb'inde vcrdıitn 
~ ıı llıı? 

~, ... ~Utur.au. 
.... t1 • 
cıtd 1 eg11 Yalan değil ama. e.. 

tı, ~ kıntıktan eöylemiş 
le Unun bir deta sekiz gün 
•ral( 

,1 01 kara kol dolaştırdı-
'1&. l:ı 'vkıfhnll<''YC solttular. 

t l'tlenblre ndllyey-e getl -
• lı~ 110lta~11 c:ıttmee tifty1t~ 

Qtııııı. 
1 
u~cıım ne dedtgiml 

ğunu söyledi 
Vakanm phlUerlnden bic;blrlsl sel 

memııu. Neticede hO.Wm bu gahltlerın 
celbine ve Bahaeddin ll• Ya§a!'m dn 
bB§ka btr suçlan yoksa. tahllyeler~nc 

karar vererek muhakemey. ba§ka bir 
güne bıraktı, 

H&ldm kararı daktiloyıt yazdırır • 
ken Yap.r iyice anlayamamıg, kendi. 
stn1n de tahliye edUdlginl satımı§, ağ. 
zı kulaklarına vararak sevinen ar • 
kadaşlarmm scvlnclno iştirak etmlg .. 
u. Dirseği ile yanmdaki Bahaeddlnl 
dtlı'Ulyordu. Hele Kndrlnin aevmcinc 
payanyoktu. Yanınd'lld jandarmaya: 

- Duydun mu? diye ~aret ediyor. 
du. 

Nihayet hAklm verdiği Am kararı
nı izah etti ve Bahaeddin lle Kndrtyl 

g6stererek: 
- Sizl serbest bırakıyorum. Muha

kemeniz gayriınefkuf olank görlllc • 
cek ! dedi. Yqar gene anlnmnmıatı. 

Acele acele dlğerlcrl ne beraber hfi • 
kime teşekkür etti. Fakat b!ıkim: 

- Sen değil, dc~ı. ee.n gene mcv • 
kufııun. Onları serbest bırakıyorum. 

Yaşarın sevinçten gerilen yUzU, bir. 
denblre knnştt, bUıUldU. dudakları 

tJtrcmcğc başlndı: 

- Evet, c.fcndım. Ş('yyyy.. d dl 

Den de._ arkadll§larım namına ... te • 
şckkUr cttlmdi de ... 
Yaşar. biraz sonra ııcrbclıt kalacak. 

lan ic;in. koridorda hop'aya zıplaya 

ı;ldcn iki kUçUk nrkadabJilm arkasın
dan mahZun mahzun bakıyor, !çini 
çekiyordu. Fakat o.aı1 hıl'ST:t kendiBly
dJ ve kabahati onlardan büyUktU. 

Am.1nc MllABIRl 

O, belki de evlendiği geoc bile 
bu kadar neş'eH, bu derece sıcak 
ve şakrak bir sesle gülmemiştir. 

Kapıyı iyice açtım.. 1lk önce 
babamın odasına sokuldum. Ho· 
rultusunu duydum. Zavallı baba. 
cığım mışıl mısıl uyuyor. 

Oradan döndüm. AyaklarTTn 
çıplak.. Hhlarm üstüne bir ö .. 
rlmcek hafifliiiyle basarak, 
Sadinin odasına yaklaştım. 

Aldanıp aldanmadığımı öğren 
mek istiyorum. 

Beni hislerim nt. aldatıyor? 
Yoksa annem mi? .. ?! 

Acı bir hakikat bu: Beni an. 
nem aldatıyor. 
Yuvasında cıvıldaşan bir kuş 

neşesiyle için için gülen annemin 
şakrak sesini hllf\ ve kulnğmıln 
duyorum. İşte o.. Sad'inin oda 
sında. 

Bae'basa venn15ler.. Konuşu. 
yorla.r 

Atla tik Meydan 
harebesind,e 

DENiZ KAFilELERiNE HAVA TAARR UZLARI 
A lılll1lUKANIN b\lyUk Britanyn havadan luu·şıtamak ve denizle bava 

arasında geçen mUc:ndelcye havadan 
da iştirak ederek zayiat~ nıUmklln 

mertebe kUçUltmck gayrctile bir ta
raftan Amerikan tayyareleri, öte ta
raftan Britruıya.lı tayyarecller Atlan.. 
tik havalanndn faaliyette bulunmak • 
tndırıar .. 

Yazan: 

A.ŞARKLJ 
l -~ t 

Fıkra 
n: ............ . ·-·-·---· 

Yor un kral 
Bu tıınl.ırd:ı dllrdüııcU Hanrlyo 

dıı.lr nııklettııltmlz fıknılam un.ve e.. 
dllctwk iste blr fıl ra cl::ıha: 

H:ııırl bir <'yılluıt esnasmcfa ga. 
yet bitkin \'C )Orgun bir halde bir 
ı;ıchrc b>ircr. "Ho geldiniz,. mera .. 
almlııl lllpınal;; için ehrln mt'buslan 
bu1ura dahil clur: ~krlndeı:ı blrl el 
ayn~-a luıll;; mı.: 

- Pek sellın, P<'k halim, pek m.. 
hlm, P<'l• nzlın, pek. •• 

ırntınnnd ıı baş~anıı "pek.,le
rln ardı erit ıru ı.esr.ıez.. Krnl b::ıkar 
ki olııcn.k gibi dl',>il ; 

- Anladım, nnh<?un; der, , e. peı;; 
yorgun bir kml 1:'hrlnl7. geldi! mü. 

1 
saade edin d blrn7. u~,ısant 

NA$UETI1N 1 
_ __,,-=--

imparatorluğunıı yardıma kn... 
rar vermcsl ve hıgllterenln mihvercı.. 
ler1 ablukaya c.ınuş bulunm!Ulma mu. 
kabele olmak üzere mihver kuV\et'c. 
rl, clenlzlerd<l ve bavnlarda bUytlk bir 
savaşa girişmiş bulunuyorlar... At. 
lnnUk meydanı adı verilen bu deniz 
muharebelerine Alman tayynrecllcrl 
do l§tirak etmektedir. F~s yük mih.. 
verin hnftnda dört ve hattA. altı ta_ 
nesinl denize lndirebildlğl iddia edilen 
ufak çapıı, cep denizaltı gemilerinin 
sırtma yUklcnmlş bulunmaktadır. Fa
kat denizaltı gemllcrlnln mUcndclcııl 
açık denizlerde, tayyo.recllerln deniz 
kıtfllelcrlne taarnı:ı:lnn ise Britıınyn 

sahlllerhıe yıı.kın olan mmtakalnrdn 
olmaktadır. 

Amcıiknn havacıııg-ı aUııntık kan. 
le emnlyotinl t~mın mnk8adlle uc;an 
kale denilen b\!yllk çaplı ve ha,•ada 
uzun mUddct kalan tayyarelerin! bu 

işe ta.hsis etmişlerdir. Bu tayyareler 
Atlantık deniz kafilelerine Amerika 
snhUlerlndcn bB§lıyarak uzun mUddct 
refakat etmekte ve çok uzaklara ka
dar aldıkları devriye vazifelerfle de. 
nizalblara karşı bir emniyet s&hası 

tesis edebilmektedirler. 

krlnc, havaya karşı mUtlıı.Iao.sı nok • 
8&ll ve zırh gUvertcsı mı.kavemetsiz 

olanlara karşı tayyarecllcrln yapa • 
!'.akları tesir blrnz da imha edici bir 
mahiyet arzetmektedlr. Bu arada u .. 
caret gemileri hiçbir .zaman hava bom 
bardımanlanna mukavemet edecek 
çapta ve mukav~mette değildirler •• Or 
tn çaplı tayyare bombalarının şileple. 
rl, tam isabet vaki oldUğu zamanlar. 
da ortalarından ikiye bmdllkler! veya. 
hut, acrl bir §Ckllde batacak tarzda 
yaraladıktan ve hatta. parçaladıkJarı 
görUnmclttedir. Bunun lçlııdir kl, ka. 
file gemilerinin tııarruza uğramaktan 
ziyade, sıhhatle bombardıman edilme. 
lcrine ehemmiyet verilmektedir. Bu • 
ııun için de ancak hasım tayynrecile. 1 llraıl•~ 

A?nerlka.n bahriye nezaretinin bE'.. 
yanatmda tcsadut edilen bir muka .. 
yese, AUantik meydnn muharcbeslnln 
ne §iddette ccreyıı.n ettiğini göstere • 
cck mahiyettedir. Bu bcynnatta deni
liyor ki: Mlhvercllerln aUantlğl q • 
mak teşebbUsUnde bulunan kafilelere 
karşı yaptığı hUcumlanla batırmağıı. 
muvaffak olduklan gemi mlktan nrı.. 
tanya imparatorluğunun ve Amerika 
birleşik cuınhuri)'eUnln deniz tczglUı.. 
larmda in~ etmekte bulunduğu gtln
IUk gemi hasıla.sının Uç mlsll fazın 

dır- Demek ki; AtıanUl: mUcndc\csl 
hiç de kU<;llk görUtemlye~k bir vazi
yette cereyan ve devam etmckwdlr. 
Bunda bllbnssa mlhvcr ı.avncılığınm 
bUyllk rolleri görUlmektedir. Pik 
bombardımancılarm fazlaca iştirak et 
Uklerl bu clenlz kaflle tna.rnı7.larmd:ı. 
dcnlzn1U gemilcrlle ha.vac:!ar mU§tc. 
rek c;alışmaktadıflar.Brltanynya yak. 
lqtıkça ~izaltı gemiler. talsizlcr!lc 
ho.va Usler!nl bulmakta. ve irUlxı.t te. 
sisine muvaffak olduktruı ııonm ela 
kafilenin yerini blldlrnıektedirl r • 
Heran için böyle bir haber bekllycn 
plkecller derhal harekete> geçerek bu 
kafileleri karşılamakta ve tnnrruzn. 
geçmektedirler. Bunlara refnkat eden 
haıp gemilerinin bavaya kar§t mUdo
faa tertibatı mukabele ctmektcy do 
her Ud tarafın elde ctUğl nctıcc dalma 
\'e '(ıkseriyetle havacılar lehin ol ... 
maktadır. 

Bu maksatla mihver havacılıl;mı 

BDyUk Brltnnya impara.torlu~u ise: 
uçan kaleler kadar hareket aeblnama 
malik olmamakln berabeı deniz tayya 
reclllğlnln en bUytik çaplı olan Sun. 
derland tipi tnyyarelerinl tahslıı etmi§ 
lerdlr. Bu tayyareler lnglltere aahll
lerlne yaklapn kafileleri uzaklardan 
k8.1'§ılaynrak mihver havacı1ığmm :ta. 
aliyet snhn.BI dahilinde refakat vazı. 
fesini görmekle ve bir taarruz halinde 
mukabc11' etmektedirler.. Ayrıca her 
lki tayyarecilik de dcnlzaltılarmı ara
yıp bularak bunlara karşı da taarru.. 
za geçmekte kusur etml7orlar. 

B6y1cce mlh\'el' havacıllğmm deniT.. 
dlcrlle mll~terck çalı§&rak Amerika.. 
nm İngiltereye olan yardımlarını a • 
vutmaya çalııımalan vo buna muka.. 
bele etmek Uzcre Amı:>rlknn ve lngtllz 
hnvacııarınm faallyeUerl Atıantllt 

meydan muharebesinin en hareketi! 
safhasını teşkil etmekte:tfr. Bu arada 
korsan gcmllorl de faaliyet göster • 
mektc iseler de bunlar daha ziyade 
AUantiği yalnız başına ~çk teııeb. 

bUsUnde bulunacak gem!Jere ka?'§ı 

müessir olacak hareketlerde bulun • 
maktadırlar. 

Muhtelit zamanlarda. olan hava ''e 
deniz muhare~leri Ye htldtaeler l'!Se
tcrmlşUr ki; donanmanın ~ski gemi • 

rln!n fazla yllkscklerdcn uçmasını 

mec:buı1 kılacak veyahut taarruzları
nı korku ve tehlike altmda yaptıracak 
bir mUdııfaa sistemi kurnıak ve kafi... 
leye refakat ettirmek hususu dU~Unlil 
mektedlr. 

BDyllk tonajdaki zırlıuıan kafilele. 
re refakat ettirmedeki gUçlllklcr, ufak 
çaplı harp gemilerinin hava vnıı:ıtnla.
rma karşı olan mukavemetsızliği vo 
mukabele noksanı. bu maksada vefa 
edecek ııtlll.h olarak tayyareclllğt ın. 
tlhapt& limll olmU§tur. Bugün artık 
kafilelerin en iyi koruyucueu tayyare .. 
ye karşı ta~'Yarodir. Ve ancak bu su. 
reUC'dir ki, yUksek uc;uş mecburiyeti 
temin edllebtlir. Bu halde de kafile 
gemilerinden berhangt birine tam ı. 
aabet aıziıak ilıtimalleri çok azalmak
tadır. 

Atalntik meydan muharebesi sade
ce Amerlkadan lngiltereye kargı ya • 
pılan blr yardım harekeUDi akıınt.mak 
yolunda açılml§ gibi durur .. HnkJkatte 
bu muharebe: demokrasi zaferini u ... 
zakla§tıra.cak ve hattA c.nu mağlQbl
yete ııUrUklcmck yolunda nçılml§ bir 
meydan muharebe.ldlr. Garp oephcai 
kadar da kaU netice llzerlndc tcalr! 
vardır. lrte bu eebebledtı- ki bu .Atlan. 
Uk meydan muharebesi w safhnlıı.n 

Uzertnde çok durulmaktadır. Burada. 
ki harb! kazanmak ie1.n gerek mih • 
vcrcller ve gerekse bUyllk Brltanyalı.. 
ıar havacılarmı seferber etmeğ'e mcc.. 
butdurlar- Birinin ihmal. Htcklnin 
payına bir kuano olablllr. 

BtR HAKtKAT: ... ·ı:ı mDtıterlle»lmlıdlı ...an cftkkaUne: 

J'ırl:ıntıılı \C clmnrdı :uıt dt•mı•k, bir l<clime Ue S l N O JÇ IC 8 A A T1 demektir. Çünku. 

Pırlanralı ve elmaslı saatlerin bUtUn hakJkt evsatı mqburu atem oıan StNOER eaatlerlnde toplanmr~tı?. Bu.. 
nun .çın: Saat alacıı.~ınız Y.aınnn, tercddtitsUz SlNGER .saati almalısınız ve eaatın O~rlndekl SlNGER 
marka.sına, mUessescrolzlıı adreafne dikkat etmeniz lAzımc!lır. 

Modıı.y: takip eden her asr1 kndın içın kıymetli taşlarllc ve nefia ~eallıe tıaklkaten nazan 
cclbed"n böyle bir harlku!Ade str.ıGER saatin" so,tılp olmak f'ldeta blr aadetUr. 

SINGER SAATi; hoşa gidecek en makbul oe en güzel HEDiYELiKTiR. 
No. 81 • A Elmaslı ve ı ı palantah 500 nra.. 

Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 
ı;:tNGEU SAAT Mağazalan, htanbul Eminönü No. 8 

Ve annem hırçın bir sesle mı. 
rıldanıyor: 

- Hala mı yenge diyorsun 
bana? Hılla mı Leylanın annesi 

1 
göziyle bakıyorsun bana? 

Sade konuşmak mı? 
Görmediğim sahneleri tarif c 

kalkışmak :belki bühtan ve hak. 
sızlık olur. Duyduklarımı söyliı. 
yorum: Aııncm. fı.şıkınm kolla
rmda duyduğu sa.adeti damla 
damln. lçen bir sevgili gibi şen 
ve neşeli gülüyor .. 

Ve Sadinin: 
- Yenge .. Allah aşkına ya. 

vaş! Rezil olunız sonra .. 
Diyen korkak sesini duyuyo· 

rum. 

Alt kattaki saat üçil vuruyor . 
Bir saattenberi sofada bir 

hortlak gibi dolaşıyorum. Sankı 
benden herke:> kaçmış.. Ve ben 
dilnyadıı yapayalnız kalmL~ gibi
yim. 

Sadi sık sılt yalvarıvor: 
Allah aşkına ynvıış •• Yen· 

geciğlm! 

- Ne diyeyim, yenge? 
Sadi şa.~kın .. 
Dişi hır kaplanın hücumuna 

uğramış bır serçe kuşu gibi çn'" 
pmıyor. 

Annem asabi.. 
- Haıa. mı yenge .. ?! Of, bık. 

tJm bu kelimeden. 
Diye söyleniyor. 
Kapının önünde düşüp lbayıl· 

mamak için, kendimi güç tuta. 
rak odama döndüm. 

Asabrm bozuk. 
Vücudum tir tir titriyor. 
Tam manasiyle perişanım .. 

Perişanım .• Perişan. 
Şimdi ne yapacağım? 
Bilmiyorum .. 
N1şanlımı elimden alan veya 

almağa çalışan kadın annem ol. 
masaydı, yapacağımı pekal:i bi· 
liyordum. Kapıyı açıp jkisinin dC' 
' üzüne tilkür.mek. 

Benim yerimde başka bir kız 
olsaydı, annesine karşı da yapa_ 
cağı hakaret bundan başka tilrlü 
olmazdı. 

Fakat ben, bunu yaparsam, bir 
jaha ölünceye kadar annenı.in 
yüzüne 'bakamam. Yuvamız yıkı
lır.. Babamın yureğine ·iner .. 
mahvolur 

Hayır. Ben bu kadar felaket. 
!ere sebep olamam 

Varsın annem nişanlımı elim 
den al m. 

Ben zaten Sadiyi ancak bu ge. 
ce biraz daha fazla beğenmiştim. 
Bu sevgim ne derinleşti .. Ne de 
kalhimde yer etti . 

Yirmi dört saatlik mazis! ve 
hatırası olmayan ıbir sevgiyi in
sanın kalbinden söküp atmasın. 
dan daha kolay ne olabilir? 

Her şeyi unutmalıyım .. 
Hiç bir şey duymamış gibi 

davranmalıyım. 
Scb~oo mi? 
Babamı düsünüyorum. O ne. 

zih, namuslu, bonkör babamı. O 
yıkılırsa - .çünkü l'u hadise onu 
bir anda yıkabilir - o zaman 
ben de mahvolurum. 

Babam ölürse, annem bal'jka 
bir erkekle evlenir. Ben üve~ 
baba eline düşerim. 

Oh .. Ne korkunç akıb"t. An· 
nem şehevi hislerinin kurbanı ol· 
mu~ .. Gözleri dumanlı .. Bir sey· 
ler görmüyor ve dü~ünmüyor. 

O düşürunUyorsa. ben düşün. 
me~ mecburum. 

Zavallı babacığım! Şiınd; se· 
nın ıztıraplarınm deıecesini ve 
derinliğini anlavorum 

• 
Sabaha karşı. 
Ha.Ut uyuyamıyorum .. 
Renim yerimde hangl kız. ni. 

Mübalağa bu kadar olUl"! 
O ç banker Jronuşuyoriaror. Bi · 

rincisi: , 
- Bizim kas:ılar o kadar kalm 

ve ynngma kamı o kadar daya.. 
nıklıdır ki, bir tecrübe· yaptık. 
!{alınlığı on santim olan kasanın 
i<~ine bir tavuk ko:yduk, kapadı:k. 
'Sonra kasanın etrafında ateş 
~k. Hararet 400 dereceye 
·~ı ktı. Kasayı açtık baktık: Ta· 
vuk sapsaj?lam duru}'Or. 

lkinci banker: 
- O bir şey mi? Dedi. Bizim 

kasaların ka.lmlıih 8 santimdir a 
ma daha fazla dayanır. Aynı tec'" 
rübeyi biz de yaptrk. Hararet 
600 derecey" çıktı. Tecrübeden 
sonra kas:: yı açtıh; tavuk sa.de 
cnnlı kalmamış, bir de yumurta. 
) umurUanmrt;ı. 

Üçüncü banker söyliyecekleı i 
ni en wn sö~ kmct:ri tercih et. 
mişti. Çiinldl hepsini bastırmn'r 
istiym"<iu: 

- Bıziınkilerin yanında. bun 
lar b" para etmez~ dedi. O dcdı 
ğiniz tecrübeyi bız de yaptık 
Hem bizim kasalnr n kalmlı~ı 
beş santimdir. Fakat etrafına. 
tam 1000 derec ve c1k:m bir atecı 
yaktı1c. Sonra ka.~a' r açtık bak 
tık ne gördük, biliyor musunuz? 

- ??? 
- Tavuk ölm~~ü! 
- ??? 
- Ama. sıcaktan değil, soğuk 

tan donmuş da ölmfuıt;ü. zavallı 
hayvan'. 

şanhsım anncsının kollanda lbı 
rakıp da uyuyabılir? 

Yatakta:} nn .. 
Keı dim1 iğneli fı~ıda yatar gi. 

bi sanıyorum. Sağundan solum· 
dan iğneleniyor, didikleniyor gi. 
biyim. 

GundUz geçirdiğım heyeca • 
ve ıztıraolı:ır yetmi}ormuş gib', 
eve gelince başıma neler gcld .. 
Ke~ı·e Bebekte lffet Melih ~ e 
anlaı;saydım. 

O ne filezof, ne l'iık ek ruhlu 
çocukmuş. 

Şimdi oana so} ledıği sözler a. 
rasında şu cümleler komprirr:,. 
halinde kafnmm i(ne :}erlesıni 

Onun sesini duyuyorum: 
··- Turhana sakın kızmayın. 

Leyla hnnım ! O biraz n • ran fa 
kat içi dışı bir, oldu<fu gibi görü. 
nen ve içinde sır tutmayan biı 
genctir. Bence, genç kızlar için 
<'n tehlikeli erkekler, olduğundan 
ba ·~a tiırlti ,gorünen ve hissiya· 
tını ssklavn.b·len. yani karş1sm. 
dakini a:datan kimselerdir. On· 
lardan korkunuz!,, 

Evet. İffet Melih doğru söy. 
lemis. 

Sadi, olduğu gibı görünmedi. 
Hem beni, hem de bir ge<:c içinde 
ann mi aldattı. 

Bu nldatışm 
daha uzun 'bir 
Kim'bilir' 

belki de biraz 
mazisi varil r 

(Dr.van ' t ('I ) 
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c.:evrren: MUZAFFER ESEN 

Oğlu d e n i z d e bo - ı ve]a kend;mi , son:-~ sizi it • 1 cüretimi pek lıeğenmişs\niz. 
8 lup g !c!ccd:ti. Kımse onun ham eden iki yazı yazdım. • dir. Düşiınün bir kere, Con 
c 1edini bu!amıyacaktı. Fa • Ş•Laym size gönderip, Uvan Lomsun elbiseleri sırtımda, 
k t bunn rağmen o. '.btiyarm Torun gelmek üzere olduğu. Torkanayla beraber, kendi 
k tili sayılacaktı. ihtiyarın nu ihbar ettirdim. Sonra öl • garajıma gittim, usağımın gö 
ö ~ki o~h-nu da öldiirecekti. dürdüm. Buğleyi nişanhmm zü önünde otomo · en. 
n ·-:. f"'ü "1tü servet:ı, taTami. evine g ö n d e T e r e k kazını tetKik etlı . ı nh -
le ~i-e l.aı,...,~s' lazımdı. 1 kendimi bir defa dı>ha itham ma kendi kendime mektup -

(Gu kupona •klc.\Dereıı ;eonderUeufr 
verme (!Anlan !!;o Soo OıüUka.da pcL 

raso: Oı!f1"e<iU~kıir. IJ:vleııme tekllt 
gönder&< okuyuco1arm cı:ı.atılw ka!.. 

mak ıiwtt "11.rlb &dreıılertDJ bUdirmo 
teri llbnn. > 

Evlenme teklilleri 
.;ı; Yaş 23, uzunca boylu, sarı§rn, 

ince yapılı dürUst ahla.kit. orta tah. 
sili "Örmüıı iyi bir aile kızı tahsnıı 

ve sağlam karakterli bir hayla evlerı. 
mek lstemeY.tedlr. <Nevin 23) rem • 
zlne müracaat _ 294 

* Yaıı ~5. kilo 62 166 ileri gelen 
tu?:aflyecllerd<'n, orta mezunu, ŞlşUde 
iki apartımanı ve bir takfli arabam 
olnn bir bay lP-28 Yll§larrnda bir 
be.yanla evlenmek istemektedir. tMuğ 
25) remzine reslmlerllc müracn • 
at • 295 

AÇIK KONIJ~l\IA 
"Sefil,, remr;ile il~ gönderen oku. 

yucunun bize sarih adrcl'ini gönder • 

F o·" sem Altın 
Ceset! 

1~ 
Sevistiler. evlendiler. tatlı bir balayı geçirClilet 144 
yı.ıvalarına Jöndüler, lakat ••• · 

y uvaiarına geldikleri ilk günü mullağıt1 J~ 
tahtaları altında aylardanberi duran bir gen,ç kıı 
dile kt1Tfılaştılm. 

BU CESET KiMiNDiR 1 
Deli.lıanlrnın caki bir •evgilisi mi? Genç kızın bır at~ 
daşı mı:' 

Bu cesedi oraya kim kovdu! 
Bu güzel kızı kim öldürrlü? 
Sebeb ne? 
.ı\sk mı? ldn mi? tamah mı? 

'lüWn bu suallerin ceoabını 

En Son~ a 
Döşeme Altındaki Ceset 

"Fakat ihliy.,rın oğlu, kar ettim. Zira onların bu tak • lar yazarak randevular ver -
C: f!r.in inti!.am~.m almal:. ar.

1 

dirde sizden hiç hoşlanma • djm. Bu ~rtla~ ~l!ı .• 1da m~ğ
z s1l'"' b" baınnı oldurt'Ce'1ın • yan mis Todgeye müracaat lup oldugunu thraf çok guç. 
d ~n lcorl,..·~uğu için, her şeye edeceklerini biliyordum. Ar. tür. Şimdi apar'&.mıanınızda 
r ğmen bahasını himaye et. tık partiyi kc:.zanmıştım. Her yaptığım tecrübeyi tekrar et. 
ıı eğP karar verdi. l.ondraya kesin nazarında iftiraya uğ. ıneğe niyetleniyorum. Bu de. 
E "!idi, polis hizmetine girdi ramış zavallı bir insan olu • fa tabii rovelveri omuzuma 
v ~ ıizi~le tanış!•· Çiinkü sizi ı verdim. Buğleye hir milyon sıkzı:ııyacağım. Elim artık tit

mesi llızımdır. 

iş ve işçi arıyanlar: 
romanında verecektir 

ıt: Orta yediden tasdilmnmell ken. 
dlsinr tw.kacak klmscaı bulunmıywı 

bir genç iş aramaktadır. Reşlklll§, Kö-

Salı okuyunuz •• •• gunu 
d ! ıevıyor ve sıze de a~~y~~- , dolar vaadetmiştim: 0 bu da- remıyecek. ; 
d ı. Uvan Tor bAbasını oldur kikadan sonra Con Loms ro. - Artur. 

§eli sokak 5 numara1ıı :_\1uaııa m.:. ~--~----~--------------~--------~---=-..u~ • Çalışkan, dllrU.St. sparı; ıı.o1 

d ~lrt'1n sonra size de saldıra. lün" yerime oynayacaktı. Za. - Amcamın nıçir. öldüğü. 
c • .•r)an .k~rku~ordu. ten uyapılacak da tek bir iş nü anlamağı çok merak edi. 

- l\ıtarıba, musaade eder- kalmıstı . Kasayı ac•p parayı yorum. Kapı açıhr açılmaz 
r-i s .. zünüzü keseceğ•m? almak ve Con Lon:sun cese- onun yere cansız d ü"'mesi ha. 

- :~r~eyiniz bakalım! dini oraya kapamak Faka'L na ~o-~ ~~ır bir d3:rbc. 0Jd1;1. 
- / -...ianıu hayranım dos Bugle vazifesini lama.mile Bu olumun neden ılerı geldı. 

tum. Artık mağlup oldum. yapacaktı Bu ün öğ)edcn ğin1 ban~ söyleme1. misiniz? 
MP;r.i,,..eti kabul ediyorum. sonra han.a telefon elti ka • - H~yır, sana hiç hir şey 

-; Demek itiraf ediyorsu. sayı açmaktan vazgeçtiğini söy)iye~~yeceğim .. 
nuz. .. J d" z· d" k k - Nıçın, her şeyı bilmek 

- Her ıeyi itiraf ediyo. ~0.Y ~ ı. ıra t~se 1k.:y~a istiyorum. 
nmı. Servetimin eriyip bit • ~çınt.:pı~ a~ 101 

va d ~ucu. - S:nitler ağır ceza mah. 
mesi üzerine ibu aile sırrını du"' 

1 
•• ,~ml '1 o arı~b. a 1 aşı - kemesi huzurunda anlatırlar 

• . d k k ıgı o u can anır gı ı o mus, 
· stısm&r e ere para azan. d h l "T' .. · · ta k sıze. 
:n'ak yoluntl t 0 tum. ihtiyarı, er a 0 uyu ıçebr~yed ah Ta -- Mcihkeme huzuı una çı. 

... 1 t hd'' I • d k kaçmış. Kasayı 11 a a aç. 1 O;? l nun e h erın en Ur r • • • kacz; ğrmı sanır mı~mız. 
tulmak !:i.1 biricik çarenin m~~ı ıçın akla k~rav' Sf'Çllm. _ Tabii. 
bütün emlakini satarak nak. . Anlaşılıyor ,kı Bugle bu - Demek beni idama 
dt> bhvil etmek olduğuna ik. ı te muvaffak olamadı. Bu • mah.rum edecekle?·ine \na • 

· y I b" k d nun üzerine s~z dP. buraya na ettım. a nız n no ta a nıyorsunu~? 
yanılmı<11m, bu iş Uvan Tor geldiniz. Beni ele veren ?e - Tabii, çünkü Ştaynı öl. 
~elinccye kadar bitmez sam- herha!de Bugle olsa gerektır. dürdünüz ve kardeşimi öl • 
yordum. Halbuki noter oğlu. - Hayır Artur, Bugle ar • diirıtünüz. 
nun l'Y"'lme~inden bir hafta kadaşmı el" veren bir alçnk De ikanlı yorğanım çene • 
evvel har isi bitirmişti. değildir. Hakika'Lİ nasıl öğ • sin~ kadar çekerek: 

- Demek oluyor ki bu rendiğimize gP.Hnce: hunun - DemPk, dedi, Jıiçbir şey 
yüzden kardeşimi11 geliş~ni size lüzumu yok. beni kurtaramaz öyle mi? 
bt>klerneden harekete geçU - - Doğru söylüvorsunuz. - Hayır, hiçbiı şey ... 
nız. Bu beni alakadar etmez. Fa. - Mis Todge beni müda. 

- Evet. paranın elimden kat bu kadar güzel bir cina • faa edecek-Lir. 
kaçmasından korkuyordvm. yet serisi hazırlad•1'tan son - -Mis Todge vakiaları in. 
Derhal Old ok H&le gitHm. ra mağlup olmak çcık acı bir kar tdemez. 
Kütüphanede perdelerin .ar- şeydir. Herhalde bu misilsiz (Det:anıı var) 

mana. mUracaat. tahsllll, orta Yll§lı bir bayan, kendi.. 
* Dizel ve bilumum bcnzlnıı ve ma sine mUnasip bir iş ara.maktadır. Ev 

zoUu moti>rlerin bsş:r:e.Jdnlstılğini işleri ve yemek de yapafıllir. (F.G.D.) 
yapm~ ve <'linde mU•caı:ldit bonser • remzino müracaat 2S!' 
visıeri bulunan bir başmeklnist 1§ aro. • TUrkçe, transızca yunanca mu 
maktadır. Taşraya da ı;:!dcbillr. ts- 1<emmeJ okur yazar ve konu~ur ayrı. 
ta) remzi.ne mUracaat. ca biraz ıngtllzce blllr askerlikle a-

• 329 doğumlu askerlikle alakaları tlka.81 olmıyan, kefil ı;öııterebllen 

olmıyan evli ve 337 doğumlu beklh hesaptan ve ınUha.aebeden &nlııyan btr 
iki genç reııml ve hususı dairelerde bay ucuz: bir Ucrctle Le a.ramalıtadır 

iş aramaktadırlar. Her ~e kabiJiycUI ( M.T V.) remzine mUracaaL 
olduklarında şUpheleri yoktur. tstan • Eskı ya7..Uarıa yenı vazııarı bUcn 
bul Fener, Kın'çhant' .sokak No. 31 ı:ıırı. bir muayenehan~. ticarethane, 
lsmct adrcsıne müracaat yazıhanede tıı aramaktadır. <F.S.V) 

• Bir buçuk yB§mda bir çocuğa remz:ıne müracaat. 
bakabllecek tecrübeli, namuslu bir • 17 yaşınea rılr genç aile vazı 
dadr aranmaktadır. lııteyenlerl..rı-Tak yeU y1lzUnden o~rhangl blr işte az 
simde Taksim eczane11ıne müracaat :,ır Ucretıe ~ııemak mecbunyetlD 
lan. 1edir. ıHamdl) r.?mzlne mllrArıııı• 

• Çalışkan ve dürüst b!r genç. apar. • Sinema lşler'.ndeD ıı.tılsyaD b~r 

tıman kapıcılığı aramafctadır. Eltkrlk ıat ehven Ucretıe bir ~ aramaktadır 
ve mu11iuk tamirlerini y~par, kalori.. Kefaıet verebilir lReklı\m) remzlnt 
fere aşina ve a.saruıör lda-resinl bilir müracaat. 
evlidir, karıııllc birlikte' çalışmak ar. • Evinde rtaktUo3U ou•~an ı:enç 

zusundadrr. Sultanahmet ceza evi kar .:ıuı tılr oayan tnzıa yau.annı ıtartçte 
şısında bakkal HUsevlıı vaaıtaaUe K vaz:dırmak ısuyenıere ehven rt;ı.-aua 

ErsUnere mUracaal yazar mektupla : LAlell pir Fıtnaı 
• Yedi yaşında bir kız c;ocuğu ba. .sokak numara 22 ye mQracaat 273 

bruıı, kızın bakmak il.zere ytyJp iç. • Orta tall.5Uli. manUk l&blbl temız 

mcslnl tcmln edl!l:eğl !al< t maaş ver. tade ve merama muktet1'r lkJ bayana 
mlyeceğl bir bayan aramaktadır. ts. lhttyac; vardır :Sirkeci bkara caa. 
tıyenlerln hcrgUn !1.12 arnıımda Bey~ • desinde '\0/1 dahlUnde oumara 2 V' 
zıt elektrik idaresinde elektrik mUtc. 9, ıo. ve 13 14.30 saaUcrtııde mUra. 
ahhldl Hamza KUçükacara mUrncaat. 
lart. 

t.f. Almanca bi.en bir yükııek tahsil 
:.alebesi mUsnlt şartıarle llsclllerc rı. 

yazlye, !izllt, almanca gostcrlr. (H 
N.E.) remzine mUracıı.s~ 
~ Eski ve yeni \'!lZil' bilen '>rtıı 

caat. 
• TUrkçcrı fr.ıLMIZcavı yunancayı 

mU'kcmmcl yazı;> okuyac ve konuşan 
olrnz da lnglltzce bilen, aePaptao an. 
ayan 21 yaşlarında evli 'llr ~~nc; ~ 

aramak•actır (1'1ln<'l) renıztne müra. 
!Bat 

kasma saklandım. Kollano---------1111:11---·-.:ı---~--------------·-----mn,..,~--ı::m--... c:..----·-
Holivutta bir 

nu derhal paralarını bi'l.na 1 
vermezse ölümle tehdit Pt - Hikaye 
tim. ihtiyar p~rdelrrin arka. 

ıından gelen sesi oğlunun se-r.•---· ·---• enç kız! · 
Nakledt>n: 

Ve Yıltıf.z 

ıi sandr. karakapıyı açtı. Yanınızda bir kavalye olmadı.. kızı Amerikan barm yanındaki lışmaktan iyiydi. Çtin.kü stüdyo. Genç kız yalnız bırının kendı 
Mariba Li, Artunın sö:ıü. ğı zaman Holivudun o en güzel, küçük separelerden birine gö. ya ne zaman gitseler, ya meşg-ul sine yaklaşmasını l :ırn bekliyor· 

nü kesti: en şık yerinin kapıs·na bile yak türt.tü. Bir masaya oturttu. olduklarım yahut da j?ezmeğc du. 
!aşmak bir cesaret meselesi)di. Bir başka garson geldi. gittiğini işitiyordunuz Birden aklına bir ı:aey ııeldi. Ve 

- Derhul yere :ıuvarhn. Holden öteye geçmek için ise, - Ne arzu edersiniz madam? Bu meşhur Pol Zcyn'in nasıl ürktü. Ya kimse onunla konuş. 
dt, ıiz de korkup kRçtmı:ı:. muhakkak hileye ihtiyaç vardı . - l\Iister Zeyn gelinceye ka- bir adam olduğunu bilmiyordu. mazsa ... Ve bunu ne kadar fazla 

_ Evet. .. bu hata etti, fa. Çünkü eğer isminiz tanınmış de· dar bir şey içnıiyeceğim. Belki de güzel bir adamdı. Bel. ıfüşüniirsc. takdim edilmedik ot amcamın ölüm haberini ğilse her rastladığınız garson - Pek güzel madam. ki de ona 3.şık olurdu.Çok sürme· kimselerle görüşmenin burada 
size soğuk soğuk bakar. Genç kız dört yanını gözden den izdivaç teklif ederdi. imkanı::1z nldu;hma o kadar fazla 

alıncaya k2-dar hir ctaha Ha. Orkide rengindeki halının or. geçirmeğe başladı. Güzel kadın- O ?.aman bu genç kız: inRnı)•ordu 
le ayak basmedım Dün gece tasında duran genç kız, buraya iar,erkek ve kadın sinema vı!dız. - Hayır Pol, olmaz. Yaptığın Yambaşındaki scnarede otur 
korkularımı yenerek or.ıya girmek için kendisinin bulduğu ları barın önUnde kokonuşuyor, iyiliklere teşekkür ederim. Fa· ranlara garson güzel bir hiftek 
gittim. Klandon yolu üze.-in- hileye pek herkesin kanacağını içerek şakalaşıyorlardı. kat mesleğimi izdıvaca karıştı. getirdi. Bifteğin thk ve muat•ar 

sanmıyordu. Bununla beraber bir Artistlerin, film rejisörlerinin, ramam. haYacıı j:.tah uvand·ncı bir halde 
de Con Lomsu çiğnedim. Bu deneyecekti. stüdyo sahiplcrinn karılarından Diye bir cevap vcdrdi. 
b. k d · · · .ı kendine do~u esiyordu. Ve bir 
ır aza ı'", sızı temın ePe • Garsonlar önce gen" kızın kı· bazıları çok ... inkindi. Fakat ü. Bunun üzerine P<·l Zevn de ih. 

" ~ J tabak i<'inde r:üzel. alt.n gibi kı 
rim. Hatta bu kazanın vt>rdi. yafetine baktılar. Genç kızın k•. zerlerindeki tuvaletler ilk ba- timal söyle diyecekti: zarmıs ekmekler duruyor, kır· 
g"'i ıı:aıtkınhk yiizünden ara ha. yafeti hiç de göz alıcı değildi. kışta gözü alıyordu. Parmakları - Pekala... Öylevse ben de d 'l· 1 • . 

:r :r Bu kıyafette Holivudun zengin mücevherlerle doluydu bu kadın· seni yarattığım _ı::ibi mahvede mızı domates ı ;men ve yıne 
mı iyi kullanamadım bir ;o.ğa kadınları üzerinde görUJen tuva. ların. · rim de. bir tabRk içinde incecik kı?.artıl. 

t S . · k"'·.. 1 mış f!evrek patatesler ~örünii. ca çarp P:n. zm ·ı~up lBne. Jetlerin hususiyeti yoktu. Bir kaç serbest erkek de vardı. Acaba bu vaziyette halk iı::'.'an 
d h l kı 1 vordu. c u unuşunuz şaş n ı~ı - Başgarson ona hiç b'.ir alaka Bunlar içiyordu. Hiç bir kimse eder de protestoda bulunur 
mı bir kat daha arttırdı. O ve saygı gc.istcrmeksizin lbaktı. ile konuşmuyorlardı. Yalnız o. muydu? Yahut da aşk galip ~c· Kız.rn ye' i daha dcrinl~ti. 
d k d - Akşamlar havrolsun ma· turan genç k1z. kendisiyle ne za. lip kız onunla e,,.Jenerek Akdeniz Yüreğinin ezginliği gitikçe artt· 

a ika a uyanmanız kas.:ıyr dam. man bir erkeğin alakadar olaca- kıyısında bir çiftliğe mi yerle- yordu. Fakat onunla ldmsc ko· 
açıp, oarnyı almama mani ol _Akşamlar havrolsun. ğmı düşünüyor ve bekliyordu. şirlerdi. nuşrnuyorsa, muhakkak o 'biri. 
du ll<inci defa olarak elle. - İçeride bir grupa mı iltihak Acaba, Mfater Zeyn hakikaten Ne hoş bir rüya ... Fakat genç ı-ivle konuşmalıydı. 
rim hombo$ Loıvh4ya dfoı • edeceksiniz? gelse r.e olacaktı? ·Fakat gelmi· kız Pol Zcyn'in yanma girmek Bu sırada genç ve uzun boylu 

- E\'et. ~.{ister Pol Zeyn ile yeceği belliydi. Çünkü bü)•ük bir isterken ikinci bir teşebbüs yap_ bir adam belirdi. Kız bunu gıva. 
düm. Bu sırada B·ıf!le, I-!as. buluşaeakt·m. Geldi mi? sinema adamı olan Zeyn'1n bu- mış oluyordu. Daha önce Ring ben tanıyordu: Kley! Hemen 
vik açıkL Tında karJenişi ı:in - Mister Zcyn mi? Onun bu gün için şehir dışına gezmeğc Çarteris isminde bir film her filmini seyretmiş olduğu ve 
denizfl ... '1:-oğulrn~sn~ı temin alqıam geleceğini sanmıyorum cıktığı temin edilmişti. Bunun. müessesesi direktörüne nüfuz fevkalade muvaffak film aktörii 
ediyordu. madam. Geleceği zamanlar ma. la tberaıber g-ele<'ek olursa, hari- etmek istemişti. Kley! 

_ Loııdraya dörünce ne sasmı e\'Velden tutar. Bu akşam kula.de bir vaz.i\ct belirecekti. Lakin muvaffak oll'l"ak imkan· - Mis.ter Kley diye haykırdı. 
öyle bir vaziyet yok. Başgarson onu <lerqal kendisi· sızd1. Bu adam kimseyle rande· Kley dönerek: 

yaptınız? - Bekliyeceğim. Çünkü gele. nin yanma getirecekti ve işte o vu almadan görüşmezdi. Ve ta. - Oo ..... Merhaba. dedi 

iyi c;alıştığı takdirde tstikbll 611 
nacağı bir 1§ lc;ln aranıxııı.K~J 
bmda ağır işleri yapablıeeell oır 
ve azminde olabilmesi ı.a.zııtı .,r. 
yazar olmaaı kaildir. t\yll\r 

radır. rallplerln Bahc;el<SP tll " 
cılar sok No. 10 Davit goıı 
ne mP\<t.ı.ıpla ~llracaat. ,.ı 

• Orta mektep ta.Jebe11tne ,JI 
fransızca dersten verııJr ıııııı 
lanlar l.lazırlatthr. (PariB) 

mllracaat. ~ 
• 17 yaşmda lise 4 de ıd 

gene;: t.e aramaktadır. Y~.:.:ı 
riyaziyesi l:tU'l.-Vetlidlr (JV" 

zlne müracaat. ~ 
• 28 yaşTnda ukerıı~e ~ 

ıunmıvan yeni ve e.ııld yaP 
bekAr

0 

bir genç, odacılık ıcııP 
bl bir tış aramaktadu. tS J\..) 

mUracan.t. 
ıııı• • TUrkc;e, Craruıızca 111 11 

tel'l'llmeve vl\ktf vazı maJi'l.Pt 
masını ve rnubPlsebe tıilefl ., 
müessesede çalTşan bir genç~ 
ten sonra olrkaç saat cıı'1 

bir ış a.ramaktadIT scyoS1119' 
tan HUseyln adresine yazılt11 ~ 

• Fransn mektebi orUl 
mezun, C1nktııo b!len bir t>B>" ,~ 
maktadır. rürkçeal ı)1dp 
remzıne müracaat. 

Müteferrik: ~ 
iKi GENÇ BAYAS ARA 

• Pro csl\r Zati Sııngt.:r I" 

sahncdo hizmet etmek ıc;il' 1"l 
bayana ihUynç vardır. 1:1' ed 
hinnde ve hariçte cyah '· ti 
serbestiyi naız buıunu.ıı.l' 
dır, Mektuplarında şah!f rt 
tahsil dcrccelcr!'ll kııy.,ed'e 
Sungur) adma totoğ-rar.ıırl1 ~ 
ınlze gondcrmeleri. ( Kıı bU1 & 
yanların foto~flan ıa !C ~ 

• Kort.al 1altepcslnd ~ 
mevkljnde Bağdat caddP~ ıı 
yona 2 dakika mesafede 544 

rabbaı 'l..""l!a acele olarak ııstı 
lıplerın Vakıt gazel sinde Jo 
cımtğc mt.!rııcaatlan. 

Aldırınız: 
~,nğrdıı remlDert yat1'1 

1.-uyucıılarmıızm aamıaf111' 
mektuplan ldıırP..tınnımıtz.dı>1' 
lan dahil) IJergiln utıatıtJJI' , 
kad:ır ve 11nat 17 doo .. oıırll 
lan. 9 11 
ı Rablal IH N B l ısev!IJ" • 
(S<ıven) 188 Mine) (BI{) ı
(Scv!m) rlf.R. ı ( M. Şcn 24}

1 1 
CR.G.) (Yaprak) ( Z ~ 
(F,G.D) A 

l8,SO Srrbest 
10 dııkllm 

18.40 Oaz. 
19.SO Ajııns 
19.4S Solo 

ı;arkılıır 

W.Hi Radyo 
Gazetesi 

rn.fll nutulmut 
prktlıır 

~1.00 Zlrııat 
- Con Lomsun \.erine geç cek. zaman genr kız küçük hilesini mmadığı kimselnre de randevu :Pilm aktörlerinfo adetiydi.. 

mcğe karar V('rdire. ıv: ri'Ja Başgarson birara bu kızı geri tatbik edecekti. vermezdi. Kuvvetli bir adamdı. Glinün birinde bir yerde tB..n.ış. tf0' 
hu cüretkarane hareketimi çevirmeği düşündü. Fa.k,at ya Buna kar .. hk i\Iister Ze\'n Sinemanın mevzuunu kendisi ya. tırılmış olması ihtimalini gt)zete· Rasit Rıza Tiytl 
siz de beğenir&ini7. herhalde. hakikaten Mister Zeyn'in bir ta. ihtimal şöyle divecekti: zıyor, kendisi filmi <;eviriyordu. rek kE>Jldilerine her selam verene 811 Akşam ş~yol~~# 
B l ~ r l h • mdığı i e. Başgarson bunun ar- - Mükemmel, oh ne müker... Her şey elinden ızcliyordu. Bir mukahele ederlerdi. _ ~Urtuk _ Koıncc'l' s rl.o> 

u P an, P an arın şa eserı. tistlere r e s i m imzahrt.mak mel. Hem ı?Üzel bir kızs1n. Seni dahi idi. Fakat onu görmek asla Kız sordu: Halide Pi!.kln blrıııı 

l
dir. Con Lcms oldum, S!·ot- meraklısı b"r p;enç hevesli olma· vani filmlerimfl"n b". inde kulla. mümkün olamamıştı. - Pol Zeyn'i tanıyor musu. -o-- "" 
and Yarda geid1m Kendimi smdan korkuyordu. Bununla be. nabilirim. Amerikan bar gitikc:e daha nuz·~ • eı·~ 
Artt.ır Kollarsonu itha'm et • raber itidali elden b rakma.ksı,.. Bu usul herhalde genç kızları kalabalıklaşıyordu. Yukarıdaki Pol Zeyni tanıyorum. Burada Beyoğlu Halk Sıtt !il'' 
tim. h 1 ithamı yaphrken beni ZTn: film sanayHnC' nlabilecek bir G dnnc; yerinden inenler de tezgah mı şimdi? ı - Bay t.ekfn Yeni 

6
9 ; 

1 

müdaf'a• edecPg"inizden emin Ru voldan madam .. diyerek damı stüd~ osunda ~örmeğ-e ça· önüne vaklaşmaktavd1. (Devamı var) (26 k:Jaım tekmili birden> --~c 
Q ................. ._ .... .__. ...... 6 ... ::mızm1cm111m .. :11111mımı .. ._ ...... ._. .. ._ ............ ._ ................ ._~ .... Hahbtr (Avaııtur>,S-~ 

dim. Deyli Star gazetesine ev • (Komedi). 


