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Moskova 
bölae
sinde 
Kayaklı 

müfreze/er 
harekete geçti 

llerkez cepbelllle 

A mantar mütema
diyen tank, top ve 
asKer gönderiyor 
~ 

•oıtoı cepbeılade 
laııar 200 ııo,a 

geri aldılar 
~ne.ıra, 6 ( A.A.) - B.B.C: 

ı. .. ~kova kesiminde vaziyet 
~a ciddidir. Almanlar her .ıe 
"""'lasm.a lursa olsun Moskovayı 
~Dtetmek iein merkezde muaz. 
~k ve asker kitleleri yığ
~ tar. Almanların en belli 
t.;ılı tazyıkı merkezde yapılmak.. 

il'. 
Carı>ten Moskovaya giden şo. 

ı_,üzerinde misli görülmemiş 
l)t~ette bir topçu muharebesi 
"llaktadtr. nus kıtaatı bazı kesimlerde 
~ Qekilmfslerse de diğer kesim, 
ıt:'11e muvaffakrvetli taamızlar. 
... bulunmaktadır. 
~iti. 6 ( A.A.) - Ofiden: Rus 
~ hesinden R"elen haberlere ~
\> ntuharebeler avm şiddetle de-
~ ediyor. Mosko /a kemmmde 
~etli karlar, Alman hamlesini 
,; fletmivor. Bilhassa Tula. 
''1.aJa.isk ve Volokolamskta Al
~ taarruzu fevkalade şiddetli. 

t. Tula kesiminde Almanlar 
'ietıi ilerlemeler kavdetmlc;lerclir. 
.........._, ~ Devnmı 2 inci 63' f" ~3 

Frar:312 
som alisi 

'-a911aere taralladaa 
tgaı edilirse 

41üessese ve 
"ttıalzemenin 

tahrip 
edileceği 
bildirildi 

.~ .... 6 (A.A..) - J.o"'ran.SIZ aomaıbl 
lta..let. Ort.aprk 1ngillz t>aşkumandıuı.. 
~ blr mektup yazarak Somali a • 
~hayat p.rtlarmı dll.zcltmeto, 
~bı!n lngiıizlerlc olan mQna.sebet 
'1 ıslaha, lngiUz~rlD Fransız So • 
~ '-lnı l§gale teşebbüs etmcıen tıak
~emlyeceğinı iabata Ç&Ufmlf •e 
, l'afmen bu teşebbtıste bwunur
'flb~' V.l§iden aldığı emir muclblncc 
o.s~enJn ve mUesseaelerin tahrip 
~ bOdlrmJftlr. 

ly~ baldalaa• 
16Jl8dl 

tQgUb mJatlrierle ır~ ta. 
kuru arasmd&k.I maç bu n -.t • 
dörtte 19 mayıa .ı.adlnda i:.3.§1.adl. Jııla.; 
b&Jtemt Ahmet Adem. yan _ ... _t --
rt Rct\k Gtıcen. OeW OslLa7dL 

J'enerbalııee takımı .,,.. ima 
2 o 

ta: 
Kaled !fmt, lndalller: Mı *• 

11....ı. llaavbaler: .._... o-. z., 
.... A,Jcbll. MnbMI ...... ; ....... Ilı.. 
nbllD. 11eU.11, l'ıllıa&, NML 

OJUD .tadJCCDll dolduıan Jtnaı .... 
... JÜID b&Uaa bQyQk titr IDerU .. 
beJ'9CUI ........ bqladı. ilk dald • 

Hava gazı ... 

l'bımlar __.. bUaD ~ Uda • , eaat eden fiyat murakabe memuıian. 
el cıea m•bblJMı8! din btr mubtek&- na: 
rt, flmdlJe kadar letanbu.lda mulıte - 1 

- Trabmıı yağı Trabızonda bulu. 
k1ı1en •et1len ~ • fiddetlllll nur. Bende :yok; dlyerelı atma.kta.Q 
ne ~. ımttna etmf§Ur • .Devamı 2 inci eaJ'flld 

lıluhteJdr, B&l.ıkpe.zarmda cmnhuri. ..--------,-...... 
I ,.ı bııızhaııewt karpm:Dda ~ ft pey. 

n!r öe:anW. 11'1"81U Yaıu Det1et ot 
ludar. Yan! DeYletot'hı. bulıhanecı. ak 
lı xı tmelrıe tratı9oD ,..,.. eılctuau haJ. 
de. n»to.ma ma,ı.t mtatDe mara.. 

kesilmiyecek 

Alman ajannmn 
Bildirdiğine göre • f 

ıwarda tap lngtllalerbl ·- ...... 
il& pçt1. P'a&at blru ..... taıwm-== = =::= Belediye reis muaVini ile havagazı şirketleri 
çok g1lrıeı OJ'1111)'an!L Top taswıs u. 

iranda 
Bir çok 

eyaletlerde 
kargaşalık 

çıktı 
Halk gıda maddelerinin 
kıtlığa doğnı gitme.inden 

korkuyor:tnUf? :. =._ :.::_ ... :;ı:_: müdürleri bu husustaki haberleri tekzip ettiler 
tnctııa k.-... bir tallllıe düa ~ o _.. l'aaw z met •yftc1a 

r.nıerıuer ,.. lagtUmer OC* ııınraut .,.. • 
aa)"Odar. 17 lnd dakikada rewt.1a - raııa klmlr 
-----~-ne.-__ ,_ .... _._,....._ ıetlruaak ıçıu 1en1-

Japongada 
imparatorluğa 

muzaharet umumi 
meclisi toplantıya 

çağırlldı 
Ruzvelt Japonyanın Hindi. 

çini ait cevabım inceledi 
.... Ylla9 Z tDd ..,.,_. 

d•• tedlllrler alJadl 
Ba abü çıUD iJd gazete haftCUI 

,.n.u.n d1relr.~ ~979 
mıırac.at ederek lr.Om.Qr .7oklutu 71l • 
9GDdle. tehr'9 ucak puarWl euııu. 
.. kadar bangul .-erllebllecegm.s, blL 
dan ..,. pml Mel~ yUlllD&lı

taJd&, 
Yedllmle, DotmabUOe, Kadlk07 pa 
~ " M&edlyedee yaptı • 
mm teb!ırttret,a gCln bu b&beria ..,_ 
"'olmadJll meydana çık•.,.. 
DolmatıMoe ba•acut f!.rket.1 clb'9)r,. 

tıllırG belediyeye böyle bir mQncu.t 
da bulmımadıtma ~ ,.. ~ 
tar ld; 

_.-~ZIDd•,._ 

[Qüniin.Planas~] 
Dört yana 
Bir bakıs 

r.-.: Bir Mrıharrir 

C'ibanm dorumOD& toptan lılr 
göz atalım. Savaş aWmda bd cıep. 
be, polltıka aJaıımda iki olay zl. 
binJeri OJÜIYor: Dota eephalnde, 
geı;en hafta SoV)'etlerİJI bı1e inee 
bir dorumda olduğaDO glzJemedlk., 
le.ri Mos'kovanm müavemed ber
de\'&111. Bazl lddlalan bakılırsa Al. 
manlar bo eehri ~]Je(!evre lnloat. 
madan almak i"it.emJyorlar. B8tün 
gayretleri ç.enberl tam ltlr daire 
ltalinde kapatmak. Bu görlio doğru 
İle Moskovamn mukavemeti bir 
müddet daJıa 8ilrecek. Şlmalde 
Hanyi>nüu almmMI, Fin toprüla
rmm no.s' lstUAamdan t.em kart11 • 
lamına tem1n etmekle bJml10r• 
mttttefildeıin eHae f~ ö. 
nemli bir deniz tlssü de g~nnlş 
oluyor. Oenopta M~ ~ 
ko ordolannm ilerleyişi m~ 
ışah: Kbnine göre bu bir Rus mu. 
vaffakıyeti. ktmlne göre de AlmaD· 
lara yen) bi.r ~ \'e imha fa• 
satı veren httylk bir sevJnıJrıeyş 
hatası. 

Şlma1 Atrlkasmda ~lia taaı'· 
rmnnun birlnd eafhur, keDc1Derl. 
Din de ldraf ettlklerl gibi, Gea~. 
ral Rommcl'in Londrada ea.n sıkan 
muvaffaUJetile ....... UQJtei 
-0.h .......... .. 

lldedlr. Ba eepbede •fff mlzmln. 
lettiil ~ ...... bir saımıacla bL 
ytt -~ı.r heklemek ..... 
olmaz. 

PoUtlb aJenmila Fl'Ulll'I •e Al. 
mu~ .,.......w._ 
girllfmeala •)'lllldırdrp merala, 
Amerlba - Japon mttnuebednln 
~ği t.elıJlkeden doğan tecel • 
11119 bMtmh. Şimdi c6zler Tokyo 
ile v•ıton arasmda gidip gelf. 
7or. Baın'elt Japon c:ıevabmr aldı. 
Falmt ba i.na kadar ·o eevabm De 
oldlağana bUmlyorm. Sahalı pur 
teıertnde ~ mübhem bir va. 
linıtoa teJgrafma göre Japon ee. 
\'ahi töyle bir 1eydir: .Japoo kıta• 
lan F'ramm btıkfımetile yapdall 
bir uı~ ceretmee Bindiçinlde 
llUhmmaktadırla.r ve Çin bu Fran
llZ mtistdlllekesl için blr telıDke 
t.lldJ etmektıeQlr. Eğer cıe'-abm 
naahlyetl n ltaJiaMr ba ise Japon. 
nam idcJIMIJlda ısrar ettiği ft 

Amerikan aoturna menfi bir kar. 
pbk Yerdiği ~lır. Fakat biz 
bundan da hemen bir harp mi.nası 
~ıkan.cak kadar acıele edecek de
illlz. lnı:önee milnuebetler kesile.. 
eektlr. Onan ~den Amerikan • 
ti~ •va§DIDl nasıl ba§byacağl 
tümfn edDeme&. Korkulan teY bir 
Japon ı.slaDhr. ki lmlrbsrz dc-
~u· -U'. 

Rafta bulanık bir sava, ,-e poli. 
t1ka havası içindedir. Gelecek haf. 
ta b6yütı ola1lara gebedir. Fakat 
•etamma zamanını tayinde acele 
etmek de doğru olmaz. Muhakkak 
fiDJa)'J _....,. Yeni NNVA ..,., .,_, 

Llbyad&kl kara -ye.,._ lıMekAtm.J idare eden iki kanlet: General Aodre 
.&mar.ı ADdre 8lr Gonlng1m1!9 

Kocası Kom:ser Muavini 
Talatı . yarallyan Nedime 
Bugün dördüncu sorgu 
hakimliğince tevkif edildi 

Btr mUddet eVYel, Pangaltı kara • ga eonunda kadm tabanca De koca.mu 
kohı koml.ler mua'Yinl TalAt Uçkun, b6Cağmdan y&ralaml§tı. Beyoğlu~ 
b.nm N~ De kavga etznıo, Jta• t.ane.M kaldınlan kom.Ller muaruıt 

eTtne getirildikten bir müddet 80JU'&, 

• )"IU'L!l iltllıap yaparak 6lm~lU. l ngıltere Bunun 1l7.erine Nedime hakkında ta 

1 
kibata gtri§llml§, •e kendim bugün 

3 devlete harp dördllncll sorgu hAkimlıctndc sorsııya 
çekilerek tn-kit olunmu§tur. 

ilan etti Pariste 

Libyada 
muharebeler 

yeniden kızıştı 
o 

Alminlar;a iç 
btlcama mavallalı 

olamadı 
Londrn, 6 (AA..) -~ aıs.. 

nan • 80D b&ber!ere göre, Llbyada 
muharebe t.ekn.r ~ddoUcninl§Ur. on,. 
mana ağır darbeler tndlrllmlşUr. El
chıda civarında Alman kuvveUerl Qç 

hücumda bulunmU§lardır. llk lld hU. 
cum pllsk1lrtWm~ do UçUncU hO • 
cumda Almanlnr muvaUak olmU§lar 

ve bfrknç mevki işgal etm~lerdlr. Son 
ra.dan bural&rJ sert a.ımmıştır. Bu mu 
harebelerde piyade ku-rvetle.ri be.§ ro1D 
oynamqtır. 

BireıiobI bl51gestndc İtalyanlar ~ 
... Denmı ı bıd •ytadltt 

Bunlar Finlandiya, 32 tunç heykel ----io-L çzş_n_"_:rENl __ BTIL-ı~ 
Macaristan ve Roman1adır 't 'ld , 1 M 0 11 L 1: A 

LoHra, e (AA.) - B.B.O. er l l l 
Bu ab&b erlteDden Lcmdrada fU l"ell. almak ft1,)"a cormek ~ 

mı tebUt n~ .. 1"1rlU.Ddl - Mongc,lfiyet bnlonunun iki B A B A Ç Ç l 
ya, lıılac&ristaıı " Romanya hwntmet tonluk abidesi de •ar 
lcrl geçen hAfta kendilenue gönı.ıcnı. K A D E ' L E B 
m1f "lan lngUiz ııoıal&rma henüz mem l.oedı9ı, 1 (AA.) - Parıaten alman LtMtrED ŞIKllEl'!TI .ıoaıanıu btr 
nUDiyet Yerici bir cevap ftl'Dledikle • ll&berle" g6re, ıebrln en bQ)'Wt tuııç defa ıeunelLJ~ ıatmm ed1llrier. 
nnden, f\l 1lç hllkt)mete, lngUterentn, he7keııertnden 12 tanesi tunç yoklu - t~tıul, Flncaı:cılar, RtzaP"f" 
ken<Ulerllc hali harpte bulunduğu 1;Cb. ğundan dolayı eritllm1§Ur. Bunlar J'OktJtU Ne> • ..._.1_. 

ı~ ~ ........ JDeobur KaacolctD m.JoDu - 1 
~ ... DD--~- ı>n - ........ MMMC M --"'· r&Ul:P'Ol'f: DOll --



Fener • ın~ilizler maçı 
ll:r Bqıanıtı l lnd •)'fada 

ceWer frıkık çekWe.r. Sıkı bir~ 
s top ~anya g!tU. 

82 l.DC1 dakikada tnıtılzlıer aJey'hl.o 
na bu- penalu verildi. EBadm çek~ 
ıut direğııı tam ort.aama tsıı.bct etu. 
dı§arıy yana katçı. Gol olmadı. 

Bunun &kllblnde Fenerbahçe ale)' • 
Jılne ıau: ccza:ıı verildi. Top avta g11U. 
Oyun halkın heyecanı arasmd& bil • 
yük bir aüraUe ı;eçt7or top ~zan ll'e. 
oer, bazıııı 1ıı:;tllz kalen öııtıne gidi. 
)'OT, fakat bir tUrlU gol olaınıYor .. NI 
Jıayet t4 u.nco d&kıkrıda .FtkreUn ~· 
'VirtJığl topu Esat güzel bir run.t§l& ln 
glllz taıeaıne 80ktu: 1lk goL 

lııgU!zler hUcu.aıa pçt11erso ele bl. 
rlru:i d s re blW. 
lUlN<.;l DEVRE: 

lkine1 devre gane FenerlDerln hll • 
cumllo başladı. lngıll%Jer do.ha l!ÜmW 
oynuyor. Fenerlilerin do eııerjllori art 
tı ve aekizlnci dııkikad:ı gtlzel bir paa 
Ja~ınıı.dan aonra Mellhin ayağl!e lktn • 
et golU attı. 

lnglllzler bu golden sonra aÇlldıls.r 
•e gittikçe hAklm1)'1!:i ellerine aldı • 
lar. Fe.nerlllcr İııgut: kale&nln ~ 
1:ı1r uunanmı yakaladılar. Fakat gol 
atamadılar, Oyun 2.5 i.ocl &klluı.ya 

kadar bu ınırcUe devam etti n tam 
25 lDcl dııkiluıda İn(;Wz.lor pa.sll1§1IIS
lan neU~ sollı;lerl vasıtaalle ilk 
goUerlDi atalar. Dundan sonra ı.~e • 
ııerbabçe kalesi d:ı.hıı ziyade aııuııtını.. 
maya b&§land.I. I~ sık aık telıllkeler 
geçiriyordu. Nihayet oyunun bitmem. 
ıoe lki dakika ka~a Fener kaiesı 6nlln. 
de eol taraftan aağ tarata geçen top 
1ldncl deta olarak Fener kaleat.ııe ctr• 
di vo oyun d& bil auretıe 2.2 l:ıer&bere 
l>ltU. 
~Uz • Tnrk takmııarmm oyunu 

nu seyretmek er.ere gelenler arnsuı • 
da hartctye \•c!dllmlz ve bepeldl vcld 
li ŞllkrU Saraeogıu tnglllz sefiri, Rana 
'l'a.rh:uı, Numan Llenemencloğhı, be • 
den terb!ye31 umum mQdUrll Cemi. 
!raner go-..e çarpıyordu. 

İkinci devre araauıda lııgtU.z takı • 
:anının luıptaru radyo mlk.ro!onunun 
&ıllne gelerek bU' hftabc4e bulundu 
ve g-5ytf' dedi : 

''TUrltlycde gördOğümllz hUsnn ka • 
lıuldeo ve umlmlyetten dolayı aevtn. 
cımtzı Türk balkma bildirmek islt.e • 
rlm. İnbfllz oyunculıın flmdlye kadar 
görmed:kleri en mUkemmel blr ııtad. 
:yumda oynadıklarından dolayı babU. 
;vardırlar. Tilrlt t.akunlarmm O)'Wl de. 
recclert çolt tytdlr. B.zce neUceniD • 
hemm!ycU p:k azan.. KattOp olak da 

dostlarımıza mağlQp olacağıZ. Yap • 
anı TUrlttye, yaoıı.aın lngiltere (1.'lgt. 
ua kııptam eon aözııırı Ulrkce IÖ.Yle.. 
n.lşUr.) 

Napoli 
Dün gece 
şiddetle 

bombalandı 
7 ölü, 40 yo.ralı var 

Roma. 8 (A..A.} - İtıılyan ordıı 

lnrmm umum1 knrargahmm teblığin 
de:ı: 

Bu gece tngııı:ıı tayyareleri, Napo 
liYi, bombalamı~tır. 1 kl,.-1 tSlmU§ ve 
•O kadar klmae de ytıralo.nmıttır. Ev 
ler mWı.lm llasam Uğt'&au§ ve çıkan 
müteaddit yaııgtnlar, çabucak eön 
dUrillmtl§tllr. Gocc avcıları bir dllşma.L 
tayya~ dll,şUrmUJ.lerdir. To.yyarent.ıı 

S k~lUl1:. mtlrettebatı:nı!'.Ul d!5rdtı Ol • 
mil§ ve yaraıa.ıum lkl...<1 esir edllmJ.1o 
UT. Tayyııre k&T§1koyına topçusunun 
mermilerine hedef olan diğer lkt dO§.. 
man tayyıırcs1 ı!enlze dll§mo,tur. 

iranda 
l<argaşahklar 
Berlln, 6 (A.A.J - D,N.B. ajansı 

lranda.n Pollttac!ıe Und DtptomatUıche 
C'orrespoııdenz ga:elC3 :ıe lrandıın ce
len resmi haberlere gtıre, tnuım bir 
~ok C"yıılcUerinde karg~ıkl&r çık • 
tığtnİ bUdlrmekt.o:Ur. Bu kar~allk • 
lann ecbebl, lnglliz ~rt mak11ı:ı.atı 
ıaratında:ıı verilen emir muclblnoe 
~da maddelcrtnln mü:adereırt netlce
•lrıde lıalkm kıUlk korkusuna du,me. 
ğe b&§lamın olmamdır. Dominyonıann 

da yery11Z11 aba11a1n!.n yaruıını bc!Jll • 

yecck kadar zahireye, ağleb1lbtlmal 

sahtp olan BUyUk Brltanya tııın hO • 
kQ.metl Uz~riJıde bir tazyı.k icra ede • 
rek onu muahedenln sevkine mecbur 
etmek için lnuıda gıda vuiycu.nı va. 
blmlcştlrmek niyetindedir. . ~·~~-----

Taym·s 
gazetesi 

in~iliz - iran 
anlaşmasının 
Geclkmısladen 

ıtkiret ediyor 

Senato azumdan birinin 
_... lSatt.ıuıtlı ı lDcl ııa,-LBda •Özlerine göre _.. ,.,._ 1 .... •.ff.adıt 

Moskovadan ısark istikametine Amer·ika Toır,o • (A.A.> - DQa bükoo ... 

Moskova bölges!nde .JaponyaGa 

~iden bütün hatlar ve yollar, mabt1Uennde m.tJJeU• ana P'1ıUW. 
kullanılmaz bir bale ~etirilmiş- l'ııD 11ddet.W göeı.ucn bU,yllk bir ıa. 

~!~~==ant0~~ Avrupaya :!9!.!:~~ ~.: 
dJr. aalral l'ogoDuD nponmu 4•a......,w. 

Londra, 6 (A.A.) - Roma radyosu. ask er lılllstef&rl&r ~vekil m&kamuwa wı-
rıa göre, Moakova bölgcsındo bol kar ~. Bu muhlcl.lf topl&OtıJ~u 

yağmaltt&dır. Ve bora.ret dereceaı .. d k daıa 80Dra hllkQmeUA baJk C1annae 
rtırdwı qağı 2S mı.nUı;radn. dU§ln!l§ g on ere ce k1 Do.tuzunu auneUendlrmek mU.S.. 
tQr. 0 dUıe ~ karar Dlfl'Mllm1ftlr 
Moekovıı. ra.dyo3U, Savyet orduıru~a ilk müfreze ilkbaharda ı - ttaJ.yan tqıaı mecuau:ıe muaw 

me.nsup bir kayakçı blrllğin1D Mas • J olan lmparatorlup mUz&beret. wnu. 
kova cephcatnde mum.ffnldyeW tuıre. ngiltereye hareket edecek mı mecua ı Ukx&nwuta coplaoacaJL 

1-.At yaptığmı blldirmelctcdlr. Kayak. NevJ"ork. 8 (A.A.) - Seoatoda 2 - Seçim beyetı umumi eeç1m ıı;u 
l&r üaerine mitralyözler ot.urtuım~ Mont.aııa azuı ola.ıı Vbeeler, Btrle • Ukb&tıarua ıopı.anu,ya çaantacalr. 
ve kayakçılar ıamtmdazı kulJıı.ıulmı§. t'fl: Amerikanm OnUm~eld llkba V8fl0cıoa 6 (A.A.) - Ru.aveıt Ja. 
t:r. A.&kerler ve mnlze111e beyazla IT'ns bardıı §im.ad lrJandaya ve BQyUk Bn- pon,yıuı.ın Huıdiçu:ıı meaeleame dair o 
kelcnml§ ve kayakı;ııar slsteıı ı.stlfade ,t.anyaya aembollk bir mlltt'eze glSDde • lup beyaz saraya acele goQderllıeD oe. 
ederek cıo:mLUlın cenııhmı çevir~ reeeğ'.nt Ye b&rp devam edene, A.trt. n.bıoı derbal UM:eıemlfUr. Japuo au . 
terdlr. Buntıı.r, o kadar an! ve otddet- kaya tam bir lrunel llderlye yoUıya- taiarınm 7ığı.lnıuı eetııeoıenıu wı!ı e. 
u bir hUcuma geçml§lerdlr ki, Alman. cağını gazetecllere aôylemlştlr. Vhee aen Jaıı->n oevabı.nuı A.mertk&A tıüku 
lar müdafaa tcrtlbab nlmağa vakit ter, Blrle~lk Amerikanın temmuzdaıı mettnco kabW e<lllıp eoumıyecegı oe.. 
bUlMıam!.flardır. MJtr:ılyöz nte~lndcn evvel belki Awupaya da tıU kUnet ü dvtudlr. 
kurtulab!l<:nler, kayet;çılar tarafm • seferiye sevkedeceğtnt UAve et.Ukteıı Burada mtıulea edll::Uttne gGre u 
dan .Ung11 ile öldürUlmU,Ulr. eoııra b1r Amertlca kUnei eelerife akfark bu.tı.raDmd&k! ırergUIJJ.k u.a. 

Lor.dra, 6 ( A,A.) - B.B.C: 91 tfkDl lçtn tamr.tm edlldftı ~ mi§, ıwp veya awo Japooya&ıA u,,-.,. 
Rll!lar şark cephesinde, bir plAnl&r me1elul b&kkmda tahlcSkat ruıa ~lıdır. 

çok kesimlerde taa.rruT.larda bu. karan vrttme.t lçbl &yana tıeklltte be r~ .. a (AA.) - Dotu Ali•• 
lunmuaJar, Roetof bölgesinde lwıacatım beyan eyıemtftlr. kwıomu, konte.ranaı b&rıci,ye ~ L 

200 den fazla köy ~ri almışlar ALMANYANIN ALAOAGI ınıraı To;onwa bir outklle aç:lmJft.u 
dır. Cenup cephesinde Alman ri. VAZIYllT Japonya dolU .u,yacl& yeni rıWw 
cati devam ediyor. Roetofun alt. BerlJD, • A.A.J - AYnıp&,.a tılı' or. kurwma.sı tıedetuıı SOdQyor. 1ııgı!le. 
mış kilometre .-:arbinde ve Ta du JOnde.rmek tç!D Amertlc&da pl&n. re Ye Amenk.a Japon ıuavvurunı 
ganro.ıt civannda Alman tahki. tar hazırlandıfma dalr baberlerte Ber tıcıyUk er:ıgeUerıo katJılıyor. HJ)'&ll cıu. 
mnb yanlmıştır. Daha şimalde ııa styuı mahtlllert UCfleDmlfUJ'. ÇQn rumım rell.§i§! vaaım btr yoıa gtr 
Ruslar KalpiD nehri sahiline ltU bo baber RU%YeJUJl buu.11 klUbl aıtfUr. Uı&k aogu tariblıı eıı büyU• 
varmışlardır, tara.tından yalanlaıunamıttzr. AllDUI t>wıranJ DfJWDcıadır, 8u llal ID1lı 
Mareşal Timocenko. }'eni bir Y• bt.ı pl&ıılan mceJedeldt.- _,. '*- müdafaa ıcu. bQyWI bir ı.Xtı.t&dl u.ııı 

taarruz hareketine ıtirişerek AI. ı.ıyet. atacakt.ır. go.tertJ.r:ıesa.aı i.8CyOI', Ştmdt mıııcı.. 
man ordulannı Stalinoya doıtnı leranw duruma IUU'§I ltuyatıUeceli ,,,, 
atmakta ve Alman takviye kuv A • k d kendi kaynatuaruıu&a&D temiD ~ 
vellerinin faaliyete ~ecmesine meri , ~ a cek ..... et.elem: kurmalıya. 
mfuıl olma~a ~a.Jı~maktadır. ....., 
Maamatih cenupta Alnı'lll mu. 55 tonluk yeni bir tank . V~nRton, 6 < A.A.) - ''a 
kavemcti gitikçc çetinleşmekt<: §lDl!tonda tahmin cdudifiM l?Ö 
eli tecrübe edilecek re. uza.k şarktaki bııhranın ve. 
~Jmanl:ır, R~of bölgesinde Nevrork. • (A.A.> - On11m~~ki hamet.ı. kati}•en azalmamıştır v~ 

uğradıkları zayiattan hiç hah. hatta B!rteoac Amerlkada M tonluk baro .val:ut cılız bir auJh ihtbr.al 
setmiyor. Maamafib Stokholrnda yeru btr u.nkın tecrUbetert yapııac&k Tokyonun bundan eoııra verece 
neşredilen haberlere gör<! Ct"nup tır. Bu tankın imali ıçın tcap edeıı ait karara baf!ıüır, 
ta Rus taarruzunun basladı~ pıo.nıanıı haaırlıu:ıdıfl IÖyteıımetıtecUr Amerika bUkCirnetfnln Jaoo:. 
dan bu~ne kadar Almanlar elciıi tarafmd-.n Ruzvelt'e ver:I 
23.000 ölU ve yaralı zayiat ver. Denü dev tayyaTaİ tecriihe len izahatı. ka~ulf' eavan 2ôrU:: 
mi~lerdir. edüirken yandı srörmivectt: henOı bHlnmhonr 

r..on:ır:ı, 6 (A.A) Gazeteler. Nevyork. 6 (A.A.) _ ite.tanlı IAJndro. 6 CA.A.J - Jaoon\'3 
Ro&lOf kes!mlDde 'J'lmoçenko taArrU Amertku baJırtyeaı.ntn yeni tıtr aın cevabı. Bevaı saravda Ruz. 
zunun devam ettiğini beltrtmekledlr • deY denta tayyanıat u~uı tecrübelert, velt t&r-.Jmdan tetlük edilmektt 
ter. DeyU T~lgraf gazeteslnlD Stok yaparke:ı ınotörünlln ate§ atdığı Bal. clir. 
holm mubabirl, Berllne göre, bu ke • umurdan haber nrlllyor, Kua bak • Vaffnıton. 6 ( ~.A J :-; Jaoon 
eımdellt •v&1larm bOtllD Rwıya ..ıe. kmda b.entız tatııtU\.t yoktur elctıinin Ruzvelt e hPrıcıye na. 
11rı~eld en fldd9t.U " en tıaaıa muba. • ~rüfl tara"ındaıı tevdi edil~ 
~beler oldutunu yaımaktadrr. Aynı s t t f 

1 
. ..., • ~vu~tı 1 • ~~k• bUk(hnetı 

mubatJ!re nazaran L'fmoçeJikO, bedefl T ovye ~ e f'\ ıgı . (llD Hi~d.('ınldekt JaDQD ktta)an 
ŞatkoY oıan uwıcı bir taarruza tıqıa. 'iJ nı ta.kvıyeden maksadın oe oldu. 

Lonılra, 6 (A.A.) - Taymlı mııur. lh:na daır sorduP.-J euale oeva• 
gazetesi İngiLz • 1ran anlq'.'llaaJ • Muhabir, bu tk!Det taarruz hareketi. &losk°''a 8 (A.A.) - Dtln re vermektedir Elcinin Tokvo h ü 

Hava gazı kesilm J3C8k nın gecikmekte olmaan:u eac!le QlD Cılhakıka makul gOrtlndUS"ünU ua. ook.i ~vyet tebliği: kumetJ taralmdan verilen tali 
kareılrvor. ... .. dl .... 6 l.ktncikAnun ırtınn lntalarmnz mat mucibln~ tevdı ettiti beya 

sı;- oa~taraı. Macl aıtfbıda Tayıius, bunun İngiltercde blr ve ... ere. yot -· b-Utlln cephelerde d~maııia çarpı~ natta dt-nivor ki: 
- Gazete'erdekl bavagazt.ıılrı lleai • lnkiııan t.ayal sebebi teşkil ettiği. 1'moçen~onun ıtmaJ oeııabmde mr!jlardır. Cin kıtalan. eon zamanda 

"Jece~ı haberi doğru degtJdlr. Fabrika. ni ve bu va.ziyetjo Ortnşnrl:ta Sov 1 mllğıQp ed.lml§ bir Alman orduııu ı:ıı. Garp cephesinde krtalenmn Fnns1z Hindlr.in1sivle Cin ara 
mız ılmdild h:ılde blçblr taraftan ko. yetler .. Blrl'si ve B::.rUh Britnnya I ~=~=u:::.::=r. Uerıem~te dllşm:mm müteaddit şiddetli hO s1ndaki pimal hududu hovu nc-a 
mur almadığı t.&kdlrde, gczıe tkJ ay • preabjıne zarar vercbl?eccğloi be • cumlanıu f)UskUrtmll~lerd.tr. Btr faatlvet emare!m ~~erdiklerin 
dan enz;a tchre gaz verebilecek k6 • !;. ımcktcd1r. Gazete, milttcflkle Libya mubarebeal tıakkmda, AJ • ı;ok kesimlerde muvaf!e.krvetll mu. den ihtı,•at tedhirleri atma!< <Fib1 
mur atoııtarına aahlpUr. rln !randan geçen hayati ehcmmL manıara 20 tanka mal ole.o tıUcwnıarı kabil taarruzlar neticesinde vazi başhcıı bir nıakcıatı Jaoon kıta 

S;:ınra havagazl aaau yokluğu )11 • yeti haiz muvnsala yollarını t'eh • nın meydan ınuııarebealnJn UçUncU aaı ret dü.zclm!etir. ları, Fransız Hindicinisinin ai 
ZUDd::n ~ataia ıntıntu olarak ıu ve. dit eden çok ya.lun tehllkcyj belki baıuna baflaııgıc tefkJl edip etmedi • 4 lklnclk!nun gilnU yapılan ha- mal kısmrnda bir dı>receye kadar 
rıımcıılııe dAhllıye vekaıetıııce mu.ııaa. Cıı.rketmedlklerlnJ söylemektedir, g1cJ ıöytemek tıeııflz pell mevsıınaU va muharebelerinde 35 Alman tay- tak\rive E>dilmf:ılPrdir. 

' de olunduğu )'ıızılmaktadır. Bu ıekUde Sillhlarm muımkltat blr talih eil • az. P'ılkat eon Uç gündenbert devam e. raresl dll .. 1lrOlmUotllr. Biz 13 tay. Bu tedbirin tab;i nf>t;re!f ola 
oehre pz verUmeaı.ao İmk&n )'oktur. veaine mazhar olmalan takdirin • den sükQn. n!haı r.alere uJqmuında \'nre kavbottfk. rak bu ara~inln sima! k~m~da 
Verilae bı• 3 fabrikaya pek yakuı eemt ~c yahut Almanlar yeni bir hare • ıGnıtiıl ~k büytık tealrt olan bu mu • bulunan kıtalar. baZ1 hareolcPt1t'r 
Iere o.nbWl' o da Ayaııpqa ı;ib1 eemt.. kete geçerlerse Ortsııarkta bulu • tıarebede ı•ıale de&er, blr mahiyet ar. ID n:ere lft 1'18Vl8t8 vapnuı,!arurr GörUnilvor ki. bu 
Jerdlr. ruu:ı m~hvcr lchindekJ unsur:ar, an· uımektedlr. Y hııreket'pr ·· n~ktn~"ld '1"~rlt-r 

Saatlerlınlz!D bo%1.lk olduğu Ye h&1k Jaşma.n·n tmza.sı hUSU8unda İran Deyi! Mlror gazetesi, diyor ltl: namı b rb etU izam ~ilml13tir. Su rih~li dP 
tan Caz.la para alındıtı halckındakl bllkCunetl tarafından gl\stcrflen le. vııı ne Aimaııya, Tunuata kendi • ilave etmf'lı: ieabeder ki: Jano,ı 
ııe§rlynt da doğru değ.tdlr. ÇtlnicU sa. lckslzt.ktcn ve mllttefiltler dlp - leTinl mUdafaaya hazırıanır'arken. _. Bııot.rafl t inci sayfada hli'tömett tarafından 11Taneı1 
a.Uer belcdlye ıncldnc §Ubes! mUbc:ı • lomasi!fuln !ram imzava eevkct • b'.z Lfbyaya yapışıp ltaıamaya. vı,ı. ti tA.A.J - ofldeaı , faoon mf'c.~.-ek Milda(aq nro!.c• 
dlslcrı t.ıırafında.n kontrol edilerek melt hususundııki aşikar acıfndcn Taynıııtn baıyazıaı da ıöyle diyor lngııtere. gece yanıındanben lıen • ko1u hükUmlerlnt tr~ı:ıC'ak hi<' 
ml!hUrlcnmektc ve yerleri.ne l&kıl • yanlış, fr.kat znrarl: hllkllmler çıka 1 Dıı.ha ıuratıı bir netice be'·Jemekte dl!.rtle harp ballnde bulunduğunu ll'tn. bir ttnbır ,.1y,,,,,,cı rt11~i1Mr 
maktadır. rabileceklerd!r, olduğumu.."'U katıuı etmeliyiz. lndıya, lldacarutaıı ve numaııya bU • 
Diğer ıarar..an Yedlkule bavacaat Terakkllert muvakkaten dunuı çOI ((llmetıerlne blldtrmtıtır. Pap agv an 

dlreklörU ııunlan ıöy!eın.§tlr: lhfi:tAr maznun.·arl tıarblndekJ ııstunıugtımUzün tnk1~ntı Ottava, 6 CA.A.> - B.B.O. 
- Mevcut atukumua bi%1 uzun bir n:hnyet temin ed~tınce. muvakkat ta. Kanada bUknmet1 de Macartıtan b ı 

ınUddet dııJıa lbUyacı kar§ı'.ayBcall !1$"'" Başt:ırah 1 lncl ~ıyfad& il döneklllt'!mız. tab.lll edllebılecektlr F!nl&nr.1.lya ve Uomanyaya harp U!ll ar 1 n o a 
vaz!,ycttedtr. Fazla lt!Sm11r a;eUrme te. Malı.keme, yağ gibi en mUblm gıJa. Fakat fUnu mUhakkak o•arak öğren. "d?cekUr. b 
§CbtUslcrlne girl~llml§tlr. mad<,;cm llzerlnde Ilı yapmaktaD Jlk ld. A.lman zırhlı kuvveUerl. ev J..o!1drn, 8 ( A • .\.) - Btı~ııpe11te : r had is':) 

Kadıklly tuıva.guı mUdUrlll:O ek.sik çckinm.yeıı Yanı, De\ .do;;ıunuo du • sa! itibarile çok mUkemmeldlr ve 611· rad:y~una e8re. ~!acar Başvcknı 
ol:ı.n köml1r ihUyncmı gidermek Uze.re nı.§tnaııını dUn bıtlrmto. kendUıfnln 8 )'Ot maharet ve cUrctklrllkl• knman. '1<ırdc.ss1, Mncııristanm İngiliz Ultl. 
dlger h:ı.vngazl glrketıcrln: köml1r ıe. sene mUddeUe Sıvasa snrgün edil . da edıtm~ktedlt. Taymt.a. nd~ ge. ""''toMunu reddett!ğlnf haber ver. 
mln edllm1~1r. mcslnc, 1000 lira l''-· a cezası öJemeııl clıtmıo olan nUUl1 muva!iakiyetten mi•tlr, 

Mevcut va%lyet et.rn!nıd:ı. da bele • ne ''c blnlerc~ lira tutan 283 tene!:e ot.plıe eunıyor. Baı;vekfl Rirleş'k Amerika el"'• 
dlye rels muavı.nı ı...uttı Al:aoy Ulu • Tnı.bzon yağuun mUBadere:wıe karnı elne verdiği cevapta Sovyetler Bir 
Jı:ırrır.mızo: verm~tir. .ı~ınfn ~-~aı:arlııtan lı;ln tetıkil et 

- Mevzuub3tı.s nc§?'!yııt lli:erllıe tet Aynı mahkeme bun~ıın ba~ka. ~uı • B • s t iğ' tehlike;i Br!tanva hUkOmctf • 
klkler yaptırdık. Havııg:ızl fnlırlkalıı. tan:ıl'.ınette manav Veliyi meyva, ney. i r o vy e :ı.ln biln>esi icap ettİ~nl ~ylemJ.t-
larının taW ed!lece:t ba.kkmdakJ o;:unda kasap MIJtlyadlyt et, Ceırntı. •lr p .... v,.'tn. dPmtetfr ki: 
haberler do!tru dcğ'U.:lr. p~ada sebzeci Sııd ıyi dc?mıılık b!bcr, zırlı lıs 1 Sovyetlc!''n 26 l1a.zjranda tehir. 

Bu va.zlyet knr~:.ısmda ye.pılan nq.. Gıılatada tUtllncU Ali Ekber! Bira n. Jeı :..ııze ant htlcumlarda bulundu • 

Yağkapanıııda maııavlılt yapan Sa. 
B&D adaıda t>ırıat, dün gece Beyoflun· 
dal<! t>apaıc.o ı>amıa rttmlf. blr en& 

saya oturup ıı;mere oa.,ıaınııur. 
Bir aralık tıa~ka muacsa oturaı 

Halim adında l>trtaı tıenlls &alafU& • 

mı,yaıı bir 1eoetıle CtnUndekl rakı flf9o 

sini kapmıı. :-taaaıım oqıııa atmııur 

- Mareşal 
Mannerhaym 

finli.ndiyanrn iıliklil 
rıldönilmll" münuebetıle 

Bir güı .lük 
emir neşretti 

Helaki. 8 (A.A.) - Fıııliııd> 
:a Ist.llı lllinin 24 llncn )'tld~nllmU 
::ıllnll!ebetile MarctaI MILllfterbaym 
ılr gtlnllllı: emir neırederellı llıtlk • 
41 bayramının bundan lkt 8@De ev. 
"1 olduğu gibi dtıımanla çarpıştı • 
?ı esnada lrutlaıldıfnu tıaylemlştlr. 
\fare,aJ, 1939 senesinde P'inllncfl. 
iarım d0'r.11an ltaf1181nda ya!nm 
'ulunduğunu ve ordunun kahra -
nanhğı snvcsınde o saman. vatanı 
rnrtardığmı bat:rlattıllıtan sonra 
;ugiln Finllindlyanm yalmz olmş • 
':ğım. mOcnAeJeve Almanyanın ve 
-ıfitt'addit Avnı.,. memleketlert -
in de işti-ak ettlklerlnJ 18vletrı'•· 
'r. GOnllllr emirde Ftnllndiva or • 
~usunun ~di!d harp esnarnıda 
~ıseterdtği yararlıklar ve Karelinin 
,tfrdadı hatırlatılmalrtad'!'., Ma~ 
~ Mıınnerhaym urfetUklerl py• 
reUerde dolayı na.~kerlc?'C teı;ek • 
;Ur ve on!arı oi' af zafere kadar 
ıkı durma~a da\'et ederek ~nlUk 
- .. : ... • ... ı• ... . . .... -- _._ .. ... ,:ı .. ,. 

Basın birliği Iatanl::uJ mınla• 
kasın:ln yapılacak 

Lp'.antı 
Tnrk Baata birliği ~erk~z heyeti 

reıaı Falih Rıfkı Atayın AlladOiu ajsD 
il umum mo1uro M.ıvattaJı Menemen 
~loğlu pszartedt gttnO Aıılcarııdan ıeb 
'1mlze •geıecekter ve BaıılD blrı· ,!I lJ;. 

~bul mmtakuı b:nasın:ıa çarpmiı' 

{tlrt'l baıılo mcnı:upıarlle dU meae.ıeıer 
.•zt-rl'ltit' v~·ıı ...,Pi•• ,._ ""''"• '·!'• rt11r 

Udi Hıranlın mü.:.z.c..ıtresi 
&la ve ~ ıaoatktırıam. zdaıı Ld 

dırant Emrentn. aaoat tıayatına lnU 
.abının ylrnıJ OcUncU yuaönümU mil 
uasebetUe bir mUaıımere hazırlan~ 
ıu baber aldık. AIU8amere yarın. Tali 
11mde Adaka.m ııa!onwıcıa verilecekti' 
MUSAmereye mcmıe,eumıztn 1ea • 

.saz aabaaınd3 kudretler'..nJ go.ııtereO 

>1r Coll eacatklrtar ııurak eae~'<lef' 

Y'e Ttırtc muıı:ıkıa:nın ttı sliı.ei. ve f10 
"z' O t' .. t'r:"'r' "' "-'I ·•"Alt•.,•11?'. 

• l 1.Un ı.a: . ııllDJd ub.ın ""ıırımızdt 
ouJwıao &kt.aal vektı.Jetı eıuıayı tet • 
ıtlk cıeyetı reıaı Şevaet sureyyaı:uıı 

ıttlraklle dün ticaret ve ._nayı od" 
ında b!r topıaııtı yapılmıştı:. Su to9 
ıaııuya ıpUkçııer dd lftl ak etmıııer
lır. toplantıda lpUk dağıtılmaaı _,,. 
Cınııa ııonuıuıri:ıuttur. Şevket Sürey)'t 
alin aırıam tl"entle uıuıraya rttmlf • 
tlr. 

. ·'":·.~.. .'~ .... •'. . ·. :!,. 
~ . "" .. " 

lJir kilo undan ka~ lıilo 
'::.kmeh çıkar? 

!"anm a"lırdanb•ri mafbuat ~ 
au Jc:ln<:~ylm, :Cir~ok ıe.rtcr glfl 
mm. b:m •t>ylcr n!rcnc!lm; .... 
•ok ISE'ylerin cn:.ııı kelılım. 8'11 
l!Teamek İ\'ln tatı,ıyoram. FıkaC 
-~z!r imi ebediyen k:ıııam:ıd:ut ~· 
e! bir tUrlU ll~enemf"-·tceff:n f~f • 
•rdtn biri de "°"ar: Dir ~nl .., 
'•n ne k:ıı'ar ef•mek rıkar~ 

8f'lki t.:nuk mu ,-umarb~ıut fl"' 
•ı, vn"'lnrtr mı tanıt,tıın ~kti .
ine bir eeup bolnnıluhna ::are ' 
... 'fir.: h~ll<t d11 ?renin terbn ka'" 
"'•<'ıılrtno: t •ilet A "'·~antrw il 
tay11:1~1 elP. ı~ettktlr. Faht t.I 
·im helcd'-e mUtehaıı•rclan tııtııll' 
'mi dt"ni1ea nrfp "e tlhtmlı htr ,._ 
•lrde bir ('tn·aı andan lnıt !ıtıo .,, 
nek ('tktı!ı t,i"hı lçladea bir lttrı' 
·ıl<" m''"'~ tcffl rdrr 

ny:ıt yertnde değildir. o zer tara.t -1 ı:crtndc lhtıkAr ycpmak aucundıı.n ~ Bir Fin kafilesine hücum Eu ve bunun ne demek olduğunu 
tr.:ı ltömUr getirmek tç .ıı icap eden er lira para ve birer hafta dUklt:ln • etti nıllkf'mmcl surette bllen mllleU • 

Bqın1an oldukc;a ağır yaı'ıtıanaı, 

llaııan tedaV1 altına aımmıı. .uçtu 
yakalaMrak bakkmaa takibata ırtrı
,ıımtottr. 

btıtiln tedb:rler alınmı,.oıtır de:11. tarı .. ın 'kap:ıtıtma.sı ce uınıı çarpml'§. rr-fzln Almanlarla bir safta kenı''• P( l I I ,. f19 ~ 
diki§ iğnesini !Alıtş fiyatla tııtan &ey. St.:>ltholm, 8 (A.A.) - 5tdnnl. ııtnt mOda!aaya 1ı:arAr vcr"i~ de 

~::,- ~tar:arı ı lncl eııyt:ıda 
mali 8 r ol ısukametu.e ııUru w14.er. 
dtr. Halen buralarda buluııa.n ltalya o 
m ukevcmet ruvatarırun temlzıe.ıımef!l. 
ne de\'am edilmektedir. 

yar sntıcı llyayı, ı::ı ~ter!yc noksan Alo.nd o.d:ı ıanndao ver'Jen habere bll'n:ııek iktwı eder, Yabancı hO • Uçüııcü kattan Bfa~a 
eltmek veren Ileybel.ad:ıda Şrı!llk &.. gıırc, CU!Jl4 gceesı. adaıım bir kaç I kf'lmctlcr tsrafından b!~blr mil da • dUf tti 
zın08u aahlbt S<:'fyadlııt, kö:nUrU rr. mu cenubunda bir deniz muharcbesı hıtle kabul edemeyiz. AJacağ mtz TnncT:!e Erkanıharp sokıtJmda 
hiş fiyatla :at.ıın Snmatynda kömllrcu oımu,tur. B.r Fin kn!llcııtnin bir Sı.ı. j tedrh·lerl hrarbetrrmPk bite alt • oturan ıo yqında Nuri adında bir 
Yorglyı ve kahve lht:k&n yapıı.n Kc- yet zı:-hlısı tarııfından hllcuma u3'ra. j tir. Ell"l'll"neleyb fngH!ı tr 1::?ıinl ç0euk. ev~ ~ln merdlvcnlenni çı . 
camustap~aJa Bt..kkel Demı .. ile çı • cl ıı-ı . talcnt ka!lleye isahet vaki oıma. kr buldcn imtina etmek mecburi • karilen ayağı kaytnll 3 UncU kat 

011'1\'Sda ekmt>k dcnnea cf'Tf .. 
"•hlı vahın b!:- iDİ lle\iyonni ,.,. 
na hn'!'Un••U dHn"a:n cm~unu,..• 
ıa soalet G:\liba 8,tel dl1e """' 
rerrblllriz. Falı'!t dUr..! ~t:rnN~ 
ıada.r becı'ra mf'mle4cetlerde de , 
11ek vardı ve onlar ba ekmel!'ID pL 
lrllmesl, •at .ım,.1111 mnel .. hti rfll! 

•an halletmiş bnlanayo-tard1. P 
1ik sı:arp memleketlerhıd. n ~ 
.. P.ttlm. Daha düne kadar Mr a,.JI' 
\a.tıadıamn,, y:ıkm l;ompala,....
ıe yapıyorlarılıf O.ılanla •il~ 
'•rınM yok maydo! Onlarda lh~ 
ve n1U111a11U1bayı meyyal ....,,,.. 
Tiemnrlart "°" mndwf ~••il .ı" 
la banlann hakk.,;da11 ıeleM!d 

Mısır b.ududu )"allmda bUyQ!ı: taa • 
llyet vardır. Yen! ~ılnı2ıı!ı kıtaat otr 
C: :l_.:r.ır.n l:olu ile csrp•~rak es1.r alma. 
fa ve mııl:ı:eme tahrip "'tn rğc mu.-aJ 
uk o!muııtur. 

ra.fı su:eyınnnı cıa tevldf etmiatlr. cıı:ı s5ylentyor. Top aesıerı !,>iden i. yetlnde:.-iz ve katıyetle eminim ki, 1 tın qağıya kadar yuvarlanmııtrr. 
y!yo l§itumı,ttr. bUytık bJr hıkfsarta bir Ultbnatom Dllom~ cenumda sol ayalmdan a. 

Sovyet tcıyyare!eri lııve~ '!.lan h~r mntct. verdJğim1z kara • ğır yaralanan eocuk Beyoflu ha> 
r. terısıo edecektir. tancıılnc kaldrnlmııtır. 

üz.cr:nde u~lular Dombayda açlı..~ ntnDENntnE BAVWIJ1 
Stoltholm. e (A.A.) - onn tsvr,... Kanton 6 (A A ) _ StP .... t• Kemnl b:ıba ölclQ,. Bcyant. MUhUrdnr EmiMıteft 

• • • .. ' . rnn • ' i! d 
-.. • te Hop.ıranda clvannı!a hava tehi kc. Bomtıav eyaı .. t•ne t, n-ıı kaS!tbaın ~. f'•t:ı o·"'l.lıırnun kUS O rr ' !o.cn~.m a oturan 60 l'tı.'!larmda 
_,.., (A.A.ı - Ubya C!'p'-e..,n<k 1 si ı:nreU ''erıım: lr. hu bölge Ilı.erin l 1 devnm' ı l·~r • lıkta~ do':ı ı a l bab dllnı l!MI a r 'rr~ . ! C:nllb~ dUn I'apalıçarşıda ,.e~ 

muhnrobo!er yenıden ba~lam::;tır. do meçbnı b1rkag tayyare ~öztıknııı,: lık başgB .. tcr;lğl ~ombayd~~ Y bs~; 1 dlst a ıre~ vet:ıt et.mittir. rceıs • • kcn birdenbire fenaıa,ank bartl . 
Soı:ı alınan bir habere söre Mihver tur. Bunların Rws tayyareleri ol<lukln.. ver!lrmktedtr Binle~ H'"'" k"ylllsU aon eene erde hastaydı ve 72 ya. nı~tır. Dllf,:me esnas-ııda ba9111dan 

kuvvetleri Gambutu gen &lm~lardı:r. n tahmin cdllmekt<ıGir. ı . ...... " • şmda bulunmaktay~ °'~!ıeli bugQil 1 yııralanan Calibe Hueki ha.tanee! 
açlıktan ölmek tehllke.ştno maruzdur. kaldırıımı3tır. .. ne kaldm~tır. 

~e halkın elin• drtıltU111b -~· 
-.rz bir ekmek nnr '.c ~ ... ini.,..., 
:lularf Çok tllkUr uuida7111uı -" 
ıfe~nnenlerhnh ltlb•or, Hkft d ~ 
~rtalamnız ta,ryor. Bo n1ntetı.ıt' 
cadrinl bJlllp bir kuru elarıf'lı: 1• • 
"1t>kJp metıuf o'ablle"r":l1'1t.I .,, d'" 
·edt> hir elun,.ll.{ '""'ıtbk ;o,. "~"~ 
imbl rf ı· ,,m~: B!r ('Ul":ll C'"'' .. 
•llt kilo ekmek "•ltar? ~a mil''<• 
ilm8 halleıft'n ollll'la elleri11dtrf 
5pec,.ı:.•on. . 

H!lııeyin Cahlt Yal~ Htt.bel') 



ah keme 
aıonlarında 

o.?Zeo ile Jülget 
dl

. ~ . , 
a ıgede • .•• 

' . 
kinın esarde:ı ayrıldığı nok'.a sade. 
kanramanların ı ngi.i2 verine Alman 
ıu ve nelices·n:n meşkOk bu u~uşutur 

• Bayotıuacla oturu ft ll 
buraclla aaJ&Ule nc:areıı u. 

Cnı~t admaa ~r Alnwn CiN· "et de burada lokanla(•&Jıı. 
.., ..\.lmae aikııllıWa .ar&clli IU 

lııo ID':'rakh daw.nra .. 
e.WUd ... ...... !!MM;• 

~--- ll:rW w *' aw11 • 
~~.._ .................. . 
.... _...,. .. , ... ..,., .., ... ,.,,. 

'-.., C... * ....._ ....., UJrı. 
~ ......................... ...... 

llab ıo ctbl lebtd"n olacalı 
4&.Y11k ,.,..... .... "'' ,.. 
ı..1ı1nQ)'Urdu 4 •'Ukafl 118 

\ .._._,.,....,_. .,.rv l'ftl "' tıuıı 
":- ......... ,. ..,.,,., N 

ıtrtt ıtı- lupk11111m Dblm,m. Mu 
k-tet S11rk~ blU1ordu. lla*ııılıı• 
tur• W•"'"* fUlllan IÖ.)ild& 

- Baz .. rn .... Ut: kUCUke.elllııel'I ... 

"•tlf w •V'91ri&. IC'Wll"tUUl!k .. tl)'onaa. 
ı IN6at bt"m aüt-... rtnsa. llUUıtrleftlt. 
......... ulduju ~ llalllMıı .... er 
....... bb lW'ltt Werllleda. .... de .... 

anaıua ICm.-u., bulu;ııı.-onbam. YlnDI 
ıun evvt"I e.,krar JÖl'Öfl.um. ~ 
buu .. dUl UIUJ.>. ~u• J'M'dt')'.. clötdL 
~n• bU VM.l)'t"lle r-.11aau.>ar.,,..... 
.. nlııyaanü& 9JYıUan.all ............ we g,.. 
..... le ka(:hra. 

~' .,... •lfteelne s•tDrft. o . 
n.r.. lkl ırıuı uıdWL l"akat beae fa6\ 
doHUIUlllkb.. 11'.11111 lllle ....,,....._ l.aC. 
twıın eWle dlı*1', l*Mı&,-...... sö~ 

"lrdlL 
~ ........ pcıllıl ....... 

ar.atma. 1!:1'114'Dl kurktu n brftl pttı . 
n.ıp tıallem8 tetellıD et u. BalMua ~ 
k1Lmı11&ı. l'•tilP~ atlllp aımJ ditme~ 
~ EneM ......., .. bial •) umak 
tçıp .....,.. ı:ınu. tuat •ı.ma dukua.. 
mıul&. 

~rueıtt .uçt!Qldttr. Ne hetll .oria kw 

çını~ Dt' ele babamı ıtötmu:ıtl.ır. 8'!., 
1ı.-.ıı1lm k».tı&&m. U.uaata ~ la. 
tl,>unam. 

\l.ıtr;rJ\ bdkl de baa..ı ..... k~ 
dı nlrlllldıtıaıı.e bu ıu.., .. ..._. Ka. 

•11~)"' · ve l!ln-110 ı.ıuatını IU~ın 
u ... Nihayet lı:rue.Ua a\'Ukale eh p 
~. ft' möekklllule mupetıa1ııtwa1U1 ..., 
• ı notlr .-bit olautuau, AlakılUI M ,.. 
ptı....,my.aak dt-~ da.)'ak ft11tlit 
a .. .S.lr alm~ oldutu nporv u,rdun&111 
oıı1u~1111u ıtnktor lıa.kktlfda chva aç.o 
•kt.aruu. &lnı alaluı• ,rta&DDdlılll _,,. • 
rı.ı..na .,,...... cbctlr,..._ _,... lııu,. 
lunıluturıu .. 1atar•ln 

- ll-.ICUudw ta, dıedl, tlnaaldarll~ 

lu< ııııılıu ıuıvp ederler. &t.k»ıa 1D • 

auıı ı .. kı 'ınıak 1r.1 .. r1 dP obıa uı. kılv. 
ıc• .......... Marsrtt t.an.l .. Jıwa 19 • 
pılıu .1hr ... 

N .. th""* mahkeme, kara,... Midi~ 
llll'h l~!"ft" IDUhalO'lllt!yt .... kıt lltr p 
11t tıır~tı • .H&f1'rll Emt.'tiU d...,... 

'l ·k11)•'"9a c ........... yan ... -.. 
tu. kotu- ctnaı "' llara,...tll ........,.,, .. 
btr ?"') 1o-r ktıan•rak yö.röyDp ctttller 
A~lcbtıaa '6re Maka, lıüttbı ~ 

bıı ı.·rlM ratu- iki ....,a. ...,..._. 
~ıııt n18111 olıuluyadlkıar. 

' "'" ·~ "flTIIA.Bhtt 

ı.A Y1 - t9;:;& .enuı temmuz ı Jıı. 

v sırıcec ıuıaı&t ırümruttındeı a.ıa .. 
ıı"' 70132 numaralJ ~t l&f1 Ura sa 
lıul"\&f ıuymetioıkkl btr adet ııı•kbtu 

k.)'ı edild~tındeo ,..ıaı çıkarı1acat1111 
•• HklaUWI ~am.ua oldutunu U&ı> 
... ı.ırta. .... "' 

Sahir \le!Mk yerken kardeef 
n·n \•Oz'ınt b&Jctı: 

- ~le mOt~.,.fr vıe ctn•"neell 
rririJr"~•ıorwun . Sebebt ne? 

- Hic: eiahf!v! Bir ~·ım ~k. 
Saı.1~ vorrunum. ProfN&il. 
mUı nbancı HllA bizim dili
m1zı ~-~i. $u A vrupahla 
·a ZIPkl dttier amııı. adllfl'•f rı 
U" \'lldan fazladır bize ttre V& 
rlvor Hill bir kel!me TUrk~ 
i'\~~pl'ff • ~t nnnn tak. 
rirlerini TUrkçeye çeviriyor .. Al 
aıan ·avı aı cok Ofttndim. Ders 
• ürk~w cevriltrken ruhunu we 
ınlnunu o kadar ka)obedfyor 
ld • 

- Ewt. Talebeyi bu lra~ 
il ıntrva eokmakta ne mana 
war. bi1mem1 Blai ~ A9"108V8 
uh~t~ •ftndermfeltrdi.. Fakat 
Pıtrtw fl~ ~tmes her ..,tten 
~"ce tik aJb av i~inde ilan kuJ"I.. 
,,. ... .,~ deıvam edf'rek franamca· 
m•ıı kuV\'t"tJt'nıfl~ cahıırtık •. · 
Ondan aonra dersten. et0t1~ 
ievam ettik Fakat orada lif'an · 
ö~naelı zarureti vardı. Ve bQ 
~man'a mOmkfüı olan ~T feydi. 
Bıı'"ft~a. kendf rrıPmıektot•mb.dt 
kt' ... d•mf~ hn k1'~U """'tl'Y8 
... • .......... ," "'ft""."'' ""'•··a"'!fW-
rııM Talet. ~~mC'Clin "krfn. 
d ief;Hm O~"~in amtl. mu. 
allım ..,. btzfm d1nn'tfzt MreD 
!rln .• Bfzt rndilimfzfe ders takrir 
et.4ıiaı TalebeJıe ,.,.M' ... 

!Bit VaA.lla ~aş6aşa 
- .. _.~- ~ 2-~ ,,_., -

. 

insan rr üpet iş vere:>ileceği 
muhstjn mah olmıya 

çahşmahdır 
Dilnyatla, laislHr İfle maoallalr olamı.. 

yoı:alı bir inaan ,..,.,.,.,.. edilemez. Ha. 
lat111,i itte muuallalc olamıyan ve herka 
tarolmtlan olamak oe budala diye tanılan 
niceleri ol""'flar lıi talilaln kendilerini 
düıiiTdüfii t~iili oailelardc biiyülr 

elıliyeı hatta tleha •'*erm~erclir. 

tinin ahır iflerincle oldrığur.u ortaya çı • 
""7mlf oe bu a:lamı kısa bir zamanda 
dünyanın en mqhur at terbi yecilerinJen 
biri laaline getirmiftir. 

lruan, elintlelıl mealeie ne kadar ka. 
bili)'edi oldufunu tetkik etmelidir. Bu da 
hndi lıetttli.lni tammcuiyl• kabildir. 

Caaon, lıitoplanntlan birinde Wr a • 
Jom tamtlıfıntlt111 6al..etler. Ba tıtltım, 
his'>ir feYJ• maoallalt olonnyan ahmak 
ve bııtla12 tanılan blri7tli. T alilıin, ona 
bir zenginin aAınna diiıiirmai, lıablliye . 

Bir ldm.e ltentlini hialmyle, kabili • 
yef]myle rıymayan bir ,,atle 11örü1u, illı 
-yapaciıfı t•Y oratlan maklQfmak ue da. 
'"' rnli•~t ralıfGbll.cefi bir yere gitmelı 
Oe)'CI bir i7e f~elf olmaltclır. 

Amerikada şempanze mektebi 

Maymunlara iktisat 
dersi veriliyor 

Şemoanza yavrular1nın zekAsı 
Ozerind e yapılan son tecrDbeler 
Şempaa.e m&)'mu.a11 J&bUJ b&J'Y&D 

ıarııı u eok bfJf& gtdaJdlr. ~ -. 
da lı".-al bll' ... JÖ"Wlr. 

Son am&nJard.a AmerUcum ~aı. 

00iver11u.eau1ıı.ı bir "f8U1(11MWe mekte 
tll. &c;a&dL 0 •ekt.ept.9 ,.mPU19 •• ,... 
muaı.n bemaa !Mm• bU Wl .. aı&.p 
..-uıu &)'•naJa ~ a&auuu.a " 
1>1uara ,a.ıua ıaalG•e' .... 9'&bU 
-kıediı'. 

. Bu llla.)'1DUD1&na., •rtae pars .. 
~ ~ lakl• Nakil a&AIU'l&r 
wermekt.edıraer. M&octrta.r ~ 
lfON luymeu bat.ldir'Wr • .ıuea muaf. 
·Lm on.lan.. lk1 aı.ınıııa mangırın blr ......... ...... ~ .... _ .. ...., 
ırırr.ıı tıılr elmaya lıılde1 oldu.fv.ua et 
rat.Ukt.ea amra, blru mOma.re.e ~ 
('ILrall tAedıklert eeJt ba ~ 
ıa tayın edebilınektedl.rler. 

Hay1/&Qla.r bu •urelle o muırırtan 
muJı&fa.za eder.il blı newt beaker bu 
-.eıy.atı elde .. uyar: <evk&llde mClte. 
flaıi8ıa o&uyurı..t.r. 

INOd&D taafka diler •ki ...,..r1 
c&aba ~bUl)'OrıU. lıle"1l ~ 
m'91Uerııun tıulunduBu pes )'Qk .. ll 
oar mcvkle, kutwan. blrtbtrt QMrlDcı, 

yıfmu .ureW. 19tlfmett akil •de-
11tıa,yor 1&r. Bll' tanut alta)'&. ba.tt& dıcı. 

llUAll ICadal" •1• •1&a.Uyor. 
featp&nMl•r UIİlumt1•U. •ltllarQe 

f6tlret ttaaarımq oıan ma7m1&D da 
aııır. A.t eamba&baoeıeruad9 ontua 
11k GJı t.Madlf edUlr" .,_..,. ..... 
ea aevıctııaıat t.efkU ederler. 

Btu.a.a PaNte '"Kon.... admı 

t&fl)'&D lllf 19mpaue Vardır 111,blr &le 
fal&I uDdbl)'1e a.raw meydaaa p. 
llU .. klabıuUa O)'\lftl&MDdea tıirtal. 

lrlmMden dera aımaıc..aıa • ertuı &il. 
film kendile r.ır.rar edel'U •)1J'C111rt 
taayret vw 81Yll lçtltde ben.lcmlft#. 

BUDdaD birkaç ,_ ene? bit İııgi. 
Uz mUb&rrl.r blr otıe at,yatetl.De da . 
ftt edtblllf tıuhADll)'OrdU. IC.laftrler, 
•rem:nd& blr de. Abik&d&JU orıuaı.. 
~ beAUI ..ımıe ve pek aa tu • 
bl)'~ S6rmut bar r"\P"11M waymwıu 
JGrtUaıek&e7dl. 
şeµıpaue 90Q9tAtJ'8 alf.Jkıa obaa • 

ma.kla beralıer. ~ .,...... ..,. 

DU&Ut ıo-en,uns& Tam aar eut 
hıçbır tafkLDllk .vapm.aU&alD 90Cndıl 

oturarak. ~ parıaa1Uaft718 ~ • 
mu etmek 11aıaaaı ~•llMdlıD oa\alla 

karnm.ı do)'W'UllAf " b&td&aua IU ~ 
mt§t&r. 

. .. aksı 1Mt&abl ........ -~ • 
Yemeatn 90DUD& dolnl bll)'Uk lllr ıa. 
bak l~rUtncle lllraa pldıgt vakit. bG. 

tUn medftl "9alUU uutarak awoıa 
kirazs dalm&f ve bU)'u.k bu' l§tab cot
kmılugu tç!Ade &vurtl&nm doldur 
ıruttur. 

Onun bu b&ll, 90ft'9d•ldleri kalıka. 
ba ile gUldUrıuutuı. ~"llnkO ına,vtD~ 
lurmna ld~ t.ane&ert.nlD eulbeeı ur 
flalnda Defl.mden tub&t Qlfbkl&r llo
ıı-n,101'du. 

l"&lcat blr mllddet .aara. laerkealn 
kahk&humda !>lr tenllld lf&Ntl ses 
nılf rtbl tekrar kondlııo pımtı •• tıtr 
denb.re el He )'tmtlf brrallmııta. 
'8mpaue ID&J'IDUDl&rmm ııat~ 

da lru"'8Uldlr, Me..a& eıu dta &D&b 

w &rumd&n kııııdl l&&fealert.ııl ·~ 
analltan pewa .eçip orkatatıütrter. 

Basılan t&llt.adan all&llt.al'lar J&P • 
matı d& becenbuı,.orıar .B6Jtecı1 lı&r 
m•f1DUD Qnd1 k&t..tnlıt anat11tamu 
andtraa b!r tabta uallt.ar lmal ed• 
rek ll~ter '8hrt b.ayvan&t ~ 
sinden kaçmı§tır. 

Londra hayvanat babçestnde Jedl 
yqınd&n •f&tı fMDPUUle maymUDI&-

rm .. t bet rad.ialarin4ekl çay siya 
feU pek m911Nrdı.ı.r. OraJa ıuıp bu'llk. 
te topı&ııarak ıu.a&rq ekmek w ,... 
oeue ça1ıanm lG'IJerl blrCOk oeyt.r • 
dler!A ~lıea •vLlıt t.e~kU oeser. 

OCınpa.ııaolerin Zihni kabUtyeu.nn. 
deki aau.maı wutyeU sue AıD•rtl&a
am lııdlaD& UrUftfaitMl prote-or• • 
rı.ndu KellolWI 11111 tecr\lbeaı göet.fno 
mifUr. Bu atın ıwusı Utf.11 QOC\llU 
t.m blr eaoo ,.mp&DM ak ber&tısr )'a. 

f&71P 19tl1mı~ur. Kalloı;wl 9IGUf1I 
• .lk~ aylık ve §empaııae aı&yaaWUI 

J'9di aylık llten beraber terb119 10rme 

le b&fl&auflardır. 
X.,U.wı ...... ,atmaıar. 91'" 

ayn yataklarda y&ı.ıyorıardeya da, 
pmek, l.eUrabat., O)'Uft, dere. tuvalet. 
veatr cibeUerdıt bere.bel' fa§t10rl&"9 
dı. 

Bu iki yavru arumd•kt benaerlllc 
pyam tıayret. bir inaıızara a.rzedl • 
rorısu. Mneli kendilertne reıık.t1 n • 
atmler göeterUdiğı ı.ıuuan, neı Lld.et de 
bu realcll rellaılen ktwnm yaprakları 
aruuadan kop&rmal• •"ft7orlardl 
" me1eıa bocUnU menanua etmlıl&, 
90tra talUmJ&nDJ kullaam•k. ip au .. 
mak g~bl dlfor vaziytıtJ•rd• tempanae 
profe.Srlla çocutunu yaya bfralcacalc 

bir •kA" malı&ret eeert pt.erlJol
dD. 

Ket. bir tatııTa er1fmek ~ aıa • 
gmın atıma aand&119 koyarak almak 
buusund& pil& 19mpanaeatn a.t1ln. 
ıuıu ıeroımekte7dt. 

Netice ttt~rUe bu tecr1lbe ıempan. 

ze J&Yr'UIUftUD •k!atnın lnAD )'a'fTU· 

ırmıd&ld tle mUvuı olarak ınlclpl et. 
mektedir Fakat bu muvul tcldpt 
bayatın uıc bl:kac 1er1ealne mıınııurr 
kalmaktay:h .. l!lll.. Aruuı:ta bU ta. 
dal'Clk da fark oımacn mı? 

J'caanı ISKENDER F. SERTELLi 

memlekttte vatavorm111 bJmini Slnanla NMlftlfw ,az ucuyla 
ftrmek dofnJ mudur? biribirlennc bakı~tılar. 

••• ~fCDliye dayanamadı •• 
uuldü: · 

,.BOBSTIL'" AMSRllCADA - Ben bu tmzanm kim old!Joo 
NASIL DOCMVŞt a..-. a.lf 

O ""°'- 'UI fVQniftİ0 lı 
ceuı ,anektea eoara kimp. - Nereden blllVOl"IUll T 

aet' lkhtr cebinden (Haber) P. - Kendili Modada açslan 
8ltelinl e11&arcls: 

- Qot.'Ulclar. ifa ellenolll bir (Bobstil ' slfibO) nOn reüldlr. 
1ı-•- _ _._ Sahsen cönnedim ama. uzun 

ma ...,. oku)-....... boylu. za·..1-, otua -•larlnda 8lnan ayala Wlıtı: yu-.- -1-

- Danlerim var, alabeft C.. bir adamm·ı. 
r.et.e okumah ftktfm yok, .- DeQlek ki bl9 komfQ •• Öyle 

- Dur e&nDD. Kahvem ıc:tncıe. mı? . 
ye kadar okunun.. o kadar a. · - KIUbOn reisi ama. kendfm
zun bir eey WU. Fakat. pek.,_ nin Modada oturup otu.rmadıiı. 
raJdr nr bilmtvonım. 

- Neden bahledfvor - Her ntoVM .• Nerrde otul"Ur 
- $10asl itİmlrdt> biri HJt,.._'hetf1 sa oturaun. Oras~ bizi a!Akadad 

Ammkada nuıl d~du r b:ış. etn'IK. 
lıkh bir )'811 )'Ullllf. Y azı1ış Gaı.ıeteVi eli~ aldı: 
tan.ana bakllırla. ba matrale sa.. ~ Yazı biraz UZttnca Vaht. 
blblnJn AmenkadaD ,- pldiği çok entereMn ~lfı §Ur88ıchr. 
......... - Okumaia baılaıAr: . 

.,Amerikalı bir mt:h&n"ir 
(Kallforniva BWbjlil) adlı 
bir roman vazmıet . Holivut. 
ta blr sinema eirketi bu roma
nı filme aldı. Bu fllrndt bir 
takım zlippe ka ve erkek 
ienq~er vardı. Bunlar tuhaf. 
lık ·oıaun diye cemircte aykı. 
n birtakım kaideler uvduruı> 
kıvafetltorinf de dc"Hcıtirml'
lerdi . BU. roıaan muhn-ririı 
nln orijinal bulu,uydu. Fi!m. 
de lllPJ>81~ rehberlik eden 
,;ene rolOnO mCFhur krtistler. 
den (Paker Bob) ~nni§ti. 
Film ~terilmete ba.şlaYJnca. 
ee:-lirciler bu deferli a..--tistle 
ala.v etmeğ-e haşladJla"T O 'ca. 
da.r alav ettiler ki. CPaker 
8()b ) fllrketttoki 3eV!liısinl kay 
betti .. T~endlcıine vol verdifor. 
Fa.kat her cernivetteı oldu~ 
S?'fbi. Amerfka.h'ar aramnd~ 
da kalender ruhlu birt:'olt 
gençler vardır. lat.e bu genÇ. 

M Y'P'A - a 

Fıkra 
====== 

And 
SaıilOfUD b1r1aJ malıallMI llalkı 

,,,.;ııl•e::neye saWrmat18r. lkiıJe tll' 
ı~u:tnd:m ılkA.>eUc: 

- Biz ba IW1uııa "1çın;) !,. diye knç 
Jeta t.enblh etlik, btıA tLDıl lplnll:t. 
G<":lc Içlyqr, deımhler. 
U~klm aormu,: - Oyııt .ı? 
Sarlıoıt eenp \-CJ'Jllİ§: 

- &Yet, etm:ll!Jı. ~ taldr blr 
adamım, bq&bı :rala b~ tçıerim: 
yarın an:ı lrJJur !çru-1.m ! ld.:me)"I d. 
)'1WWll olııılMIUtaıa s:mra.-

•'Sa.rbOflak yüzCA3uı!., ba;,Jrfl a'. 
Wld.ra berr;illl paetelert..~ bl.t 
r.Jca okuyorur. Öyle 8Jllaoıbyor ki 
tıl!kt •m ac:ı.rll3flan k:ıteWc olur, 
ınzarlar~i k1mJe.ye ldyaAlan do 
kwuıudı. YeoJ devir ea.rııo;ıa,, '9e 
cam s-erııeve bıdlnDc!k, lıa.:1a.ıl bıpak. 

la.t rp ~mele, lauMa '1Dı;ar rlkw" • 
nııaktaa C&taa lula at'";1c clu,yuyortar. 
-tı'akat hAldıııe ae cıen.p wwdlkSttr. 
muıüa deler. Qüııkü b:lgüaU.. N.I:· 
.. 6.fle fa!m tıalQ.ılla.nn ıs:ıcıocıtt l.&k. 
kmllardM pek cleltL.-

N'AWIUN 

•.-ıCMUlül 
OtomoblJ yolunu eaeırdı. Cad. 

dedeki bOyUk bir otomoon ma. 
tuumm camalclnuu klrll' iç6. 
ri girdi. 

Maiaza sahJbf gürilJtüyQ d~ 
yup k~tu: lc:ert ıirer.in bir oto. 
mobil oldufunu ,,e ic:indekiltriıı 
APaaailam kurtulduklarını l?Ö. 
rU.n~ oalan rileryUde kareıla. 
dJ: 

- Buyunwılar. b&yım? Soa 
~elen 041 modelleri otomobilleri.. 
nıU var. 

PllltO)'lrJa 
Bir ((İfU:I tıe karısı dvar ka. 

sabalardan birindeki P&n:lYir ~;e
rine aidivorlardJ, Kalaba.ide ar... 
llM hitaben: 

- Ahm~ dedi. Sen yemek 
88petint bana ver1en do.'ıa l)•i o. 
lacak. Zira bu kafabahkta belki 
biriblrimlzi kaybederiz. 

Bq, ~ara miJjde 

llualıa tı.ttalı lalmnlan. ftlh· 
"" IBf'lrtf!p .. "1'!1'- ...... 1ıa .... 
\ .......... ..,.. deri ,. ..... 
....... ,...., ,.... ll0""1e 

.... INllttrt. -,...u 

Bayanlara mah.ıu 
llODASI O~" 
RENGi llOUm!S 

~ rantalan 

MSrM: Karalc6y Mumbue cıaddı 
Haanpq. bd No. 1 

llODA ... OT Al:Vt 

lerden bir kusmı ı1erbaJ, artist 
(Paker Bob) un cevirdi:?i ve 
temsil ettift roldeki tf nf aı. 
dılar. bu tipte. bu tekilde 
~ezmeh ba.tladılar. Onlara 
Amerikalılar ( BobsUJ) adını 
verdiler. (Bob) kıyafetinde 
ReUD adamlar onun rutillni 
kabul etmie olmakla ne kua... 
nrvor? Bu, ayn bir meseledir. 
Onu ·c1a &4&bcla anlataca.. 
fmı ... 
Necmıye, kocasının gazetede 

okudu.ı'nı bu habere derin bir a. 
llka vösterm}fti 

Sinan: · 
- Vallahi ~k mllhim. ook 

'enterzean bir vazı •• 
Diyerek. afabeyinfn elinden 

"azttevi kaı>t:ı., 
Ve Şlnuinin bobstlUer bak. 

kında vazdııli bu meraklı ma. 
kalenin bir di~er parçumı da 
kendisi okudu: · 

"Sinema.da cemiyetin kıhlı. 
nt ka:ikatUrif.e edm meı,hur 
stııema artisti Milt.er Bob, bu 
yeni kıvaf etle avm zamanda 
be$erivetl ikaz edlror ve 
(kendilerini n~den c.ıendlre lc:i. 
ne sokuyorsunuz? HUd ve ett. 
best ılvlnmek. V&!"anıak. do. 
lqmak im,·~nlar varken bit 
takım m~nasız etiketlere vU 
cudunuzu neden kurban vP'i. 

(~ exirJ 



23 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

Eolerrme telrlüleri: . ~ • ~ ,""'-.....~- ;:o;.: - - . 
• Yao 17, bo)' 1,6'!. kilo SEi. ır.sı:ıier !J:lli'J~ 

matenaısıp vncuuu her spordan anır..~ ~.!~!liiilillliiildl-•~m••:m•••• 
,an. cazı. romanı. stnema:rı 88'ND. 

..,-eı. bayatmm bUW.n tncellklertne 
•&Ut ad• •e IJPOr gtytnen g1lzcloe bir 
tJa7U. 1,G? den apgı olmryan 20,..'35 
,....ıan uaa,ııda ~llll bir bayla ev. 
leıımelt ı.stemektedir. tOo yıldız) rem 
zlno mOracaat. - M 

• Yq 28, boy 1,70, kilo 69, S~ 

ma~u. sdıhaW "' ten ld.maeB1 olmI. 
JaD Uc&reU. meagul, bir &lleyi ge • 
~bilecek lla.zancı ol&n bir bay, 

EN SON IJAKiK/l 
Küçük ı.lialar kuponu 

(Bo ıropoaa ~ guıı.tı·rııoocı. 

111 arama n • nnne Ulalan '4;n Son 
Dakikada param ~. ~. 
laame celd1ft ,......... ~ 
mabtU ımtmall ıneı.. eutlıı a4ımlıelt' 

17_23 J'qlannda orta boylu, eY !§le • al blldlnnoleıt ll&an.) 

Miı Villets derdini döke • yorum. _ - Orada ne yapıyonu • ~mı::'~ =un~ a:!::ru ın.:· auıd blr mne==::uedar\Ik ara. 
bilecek birisini bulduğu için Doktor Rant: nuz 7 auyan (dul da o&abiür) bir ooyanla maktadır. Bantratdan aıı.ı.ar. BeyOClD 

adeta memnun sözüne de"' - Bir dakika, dedi. Bu • AnnabelJa bozulmuf ıaç • me.mııek tatemektedlr. (Ş.R. F.A) poet&C11ar eokak S&nta Marta tıaD 
vam etti: rada jüri heyetini aydınlat- lannı düzeltti: remane mtıracaat. - 37, Numara uı• (V.C.> rem.ztne mtıra. 

- Taşıdısı para sebebir maya mecburum. _Ne yapacağını, mahke- lı ve it~ arayanlar: caat. 
le, On beş gündenberi, hesa• Ve dün Paristen aldığı bir ""eyı" dt"nlı'yordum! "'"· • Fra.ıı.mua "tilrkçe lY1 bil~•..: b b k 1 ~& • Karakter Ahibi. 11 11e.11e o .. .._ sert dalttüo yazan bit bayan tluawa& 
hı olduğu iı' .. ün an alara 're grafı okumaya koyuldu: V h~'-· • m~ mu.babere, doeya ve evrak ı.oıe. bir mUeueaede 10 aramaktadır. YBZICl 
çekler göndererek bu parayı 1 "Damleye kö~ke telefon e aıı:ımın cevap verme - rtne tamamıyt.e •aJu:f, daktilo bt.ltr, aokıık Ş\lkr11etendl apart.ımaD 2f/1 
benim vasıtamla toplamıştı. · etmesi ve Grokforda gitme. sine meydan bırakmadan Ja Eski n yenı harfleri mUkemmel okur. No. (P.B.) 

Onun bu vaziyeti beni çok si için hiçbir emir vermi~ de- ka döndü: Senelerce Maliye §Ubeleri.nde ça.1.lf • ~ Un!verstteye devam eden Bura& 

meraklandırıyordu, zavallı ğilim. Onun kö,ke gidişin • - Sözlerinizde ne kadar ~ yWcaek bir &leden 82 Y8§Ulda ve uca.ret ışıennde çall§JIUI n mu 

f d b 'l • •d .... · · ""' bir Türk genc.1, çocuğWlun, allesıntn tı&berat ve aıu.buet>eden aııı.a)"&D Dlr adam bir tara tan a u au • den ve Levia ismin kullanısın ı erıye gı ecegmızı ogren • 
• lhttyaçlamu temin lçin tıerhangt bir ~ç taı:ıaıJUe aıııtenaaıp btr lf ara • 

retle bankalardan para çek· dan da bir teY anlamadım. mek istiyordum. Kendisini mueaeaede ış aramaktadır. Kefalet maktacıır, tte.ıeran.aıar ve ıtet&let ve. n. 
tiğini kimseye söylememem A.merikadan ayrıldıktan son müdafaa etmek için burada de verebıltr. (T&IAt) remztne mUra • rebuır. (E.K.A.) reaıztne muracu.t. • Llae mezunu eeld 

için bana sıkı sıkıya emirler ra Darnleyle muhabere de et· bulunmıyan bir ihtiyar kadı• caa.t. "- Onivenlte tıp takWteat ta.ıebesS :~u;~1:~:: allk.~rı.ıJJI veriyordu. Seyahate gidece • medim. Lüella Kotesnaş.,, nm adını kirletmeye utanmı • Ticaret lisesi aon sınıfında.. mu • bir genç. orta ve uao taıemıertne oriA-t ol"'•y•" blr _...., m"-..ıp ~ 
hn"""'be ve ticari bllOmum bl'""'lere va. (ki ı d - verme._ ....... , •-·ye.a.ıer w-o• .... -.. .. ....,. '"' ğini söylediği vakit endişem Jak sarardı ve haykırdı: _. "6' mya e.... .. ....... • ...... ara.maktadır. ll'lllbe 24) ~ 

b d h 1 Y 1 
yor musunuz! Başınızı kur • kıt, ataUsttk de yapan, elinde refe. &f&ğ't<ı&ki adrese muracaauan. 

irkat a a arttı, zaval ının - a an, inanılır 9ey de- tannak için b'.llduğunuz ça· rarun bulunan bir gene tş aramakta. Kadıköy tıcim.hane Muırlıoğlu ra.caat. 
bir felakete uğrıyacağı içime gwil. Protesto ediyorum. k dır, (1. T. Kut) remzine müracaat. tramva• dura""' ı.2 No. 11 kat G Cllı&t • sır mobilya fabrikam tçlıl 

re bundan ibaret ise, endi • ., 0
• •-u enı _._ •· doğmu§tu. · Doktor Rant: ti- Evinde blr yazı makinesı ouıu • Ba§aran. ışçı &lmac&'<tır, ... Y e .... uo 

Haykırır gibi sordum: - Sükiınetinizi muhafaza nizi müdafaa için kullandı • nan tUrkçe, tranSJzca, ve ingıllzce • Orta tkldcn mezun. eskı ve yeni Aksaray Cerrahpaşa caddesi 1 

- Grokforda gittiğini bili ediniz, dedi. Ağır sözler hiç· ğınız usulün adiliği karşıam· btıen btr bayan günde blr lkı caat ıçtn yazıyı bilen. cıaıttUo yazan blr ı:ıayan ··-:a;:.:_ ~=~ oubdi 
d 7 b' . d . d . w d' .... , .. .. ~aramaktadır. (Muhaberat) remzi llertıangt bir mQeMC!!lede Ç&U.fm&lr. ıa. • .ı yor muy unuz· ır ışe yara... a .aız en ıgren ıgımı yuzu · ne mUracaat. ıımır uı.tebe81nden btr ı;enç musır· 

- Hayır,. mis',ers Storm. H~'-ı'm de b1°rdenbı0re sus • temektecfü. (S.E.) remzine muracaat !erde bl1roıard3., ~t mu 
AK nüze kartı söylememe müaa. • Hukuk takWtest mUdaviınteriD 4 Lise mezunu, eak1 yazıyı bUen, 

Bana Şikagoya gittiğini ıöv- mu•tu. Jüri azaları ayagwa d b den blr gen,. lı&!tada i.kı <rlın öğleden fa.brtlr.& yanında resml ve hu.awd ınoaa 
J s a e uyurunuz. " o- askerllkie lll§lg1 oımıyan. bir 111lrvebarıhk v1t desı.natOrUlk ,-

lemitti. kalkmıtlar ve salon biran i - Şimdiye kadar hiçbir in • ıoııra ve diğer günler tam olarak b.er muhuebestnde 8 ay çalı§mtf bir genç l:.emektcdir. GUnde M aat 
Bu kadının bana çok bir çinde gürültü ile dolmuştu. sanın gözlerinde bu kadar b&tıgi bir f§te c;&1ıımak Uıtemckt.e • orta bır lleretıe ç&111mak ıatemekte bWr. (R .. 78, remztııe mUra.ca&t. 

§ey öğretmit olmadı. Yalnız Evvela ne olduğunu göreme. vahşi bir ifade görmemit • dlr;. ~~-ı;;~d':.~c~=a:-amı:t. dlr. (OOçmen 11> remaı.ııe mUraca.&t. •Eski yazıyı blleıı. ukerıııue 
Hiran Darnleyin evden ay • dim. Sonra Harkvayın da • • Ortameıtteb1D 8 aoc.ı amı.tm.a aa,. oımıyan bir oay reamı " ııtd tim. t& bir genç 1a&t 8 ten 6 ya kadar t&h dar okumu§. aert daktUo ıwııaııaıı, ya. rcWk ıaıs 
nlırken bıyıklı olduğunu ve yandığı kapının birdenbire sWyle mUtehSip bır 1ş araaıaktadir, __ d"••••nn nyazt•elll suneuı bir treıerde ıcaıörUe aram 

• lb' · · • l _..., .._- J ıı:ıeıtt.ı•kten •e terkoe mu.sıu.aı-sok ıık bır e · ıse gıyınmıı o • açıldığını ve Harkvayın mü· Annabella Bayne döndü rrıcaret taıebest> rernzıııe aıuraca.at. gene; az btr tıcreu. ı.o aramut.adir. ta.mırtndeıı aıııar • .wrea: suı 
duğunu öğrendim. zakere odasından çıktığını ve kapıya dogvru yollandı. "' 20 yaşında bir genç; kıZkestilki bive (Fahri KazJmt remr.ne muracaat. met park kal'fısmda ıtuap Ş&ldl 

Zavallı kız ıözlerini fU §e9 farkettim. Polis kapının ar - Yeni yazılan okur yazar, da 0 
• * YOkaek tktsaat H Ticaret Mek • tıy• muracaat. 

d. Faka\: çok öfkelenen bikinı lir, b.IL!Wlll •eya resmt muesseselerde tebln!D bı.rlnct amıtmdayım. l'alı.aU• 
kilde bitir ı: kasında yakaladığı birisinin kati bir emir verdi: çalışmak ı.stemektedlr. (Suat) remzi_ denm edebilmem tçtD o&r lf anyo • • 21 J&f'Dda. u. mezu.nıı. 

- Patronum, ölüsünün ü• bileğinden \uluyordu. Bu bir ne murıı.caat. rum. Çok ehYeD btı tıcretıe n den rlka.o USeatnde • eeııe tngt~ 
zerinde bulunan bu kadar kadındı ve mahkeme salonu. - Size soracaklanm var. muş bir tıayaıı, tıertıangt b1J' as . d h B d I y • Alt.m~ yqmda blr bay kendisine aatıerl bandnde t&tll gUJUert.nd• lede çallp&lr. istemektedir. ( 
kötü elbiıe}~ri giye bil İ ! a· na girmemek için çabalıyor- ura a ka IDIZ. oksa sizi lSIUncıeye kadar bakacak k1maestz b!r Çallf&blllntn. lauyenJ.ertn ( Y.T. 12) rem.z!ne mtıracaat. 
la hayretteyım. du. Fakat uğrc:ışmasının bey- derhal tevkif ettiririm. beIDfire aramııktıtdu, Adrea: Cumar remzine mektupla mQracaat etmeıe. ır. Ttırkçe. aımanca muhabe,.s-

Kızcağız bu sırada ifade • hude olduğunu anlayınca sa· Annabellanın bu emre ita- tem gUnlerl namazdan aunra l!ltye • r1. kıt. kUI derecede tranamca 
· · k .. ahk ld O atsizlik edecegvini zanneder aıez tramvay durak mah&lllnde lr.wıdu • YUlller lktuat .. tıcaret mekı.. d ktil ukerUkl• sını verme uzere m eme- lona girmeye r~zı o u. racı zıya n.sıtamıe maktnl.st Nu.ıtret. binin olrLDCJ sınama ıra;rılb blr cenç. a 0 yazan " 

ve ragw rıldı. Ondan sonra D~ vakı0t Annabella Bayneyı· ta. gibi oldum. Fakat galı'ba oımıyan bir tıay 1' ara.makta<Uf· 
.o1 ::r ~ 19 yaomda orta"kuıun lktnct sı Ogteden ııonraıan çallfIWı" letemeıtt&. yenler (Hor) remsi.ne aıGracaP 
aıia Ki.ırk yukarıya çıktı. nıdım. hakimin kati sözleri artisti nıtma kadar okumuı kimaeaız bir dlr. 9'ranııau :mır, daJtWO s:uııaaa • Tıp fakl11telllDJ.D befuıet 
Harkvaym göründüğ~ ~e ~a- Umumi ıa§kınhktan do - dütündürmüıtü. Zira bir is _ gl.'nç, oteuerde gece veya gtındUz k&. " ıtanobrrafl.Y• ~akıttır. mutıuetıe · kadar gelmlf bir geno. tıayatııS' 
iL k k tlA b' • ı·k ld S t.J,ılllt aramakla.cin-. lstlyenlerln '"Sir • den de anl&r. (S.13. n. remıww mG. sa yu arıya çı muı ıçın '~ ğan ır sessız ı o ll. on· kemle aldı ve sükWıetle 0 • zıuımn.ıt .. malfetsm tembl • 
ret ettiği vakit saat tam dört ra doktor Rant öfkeden bo . kecl Karcsı otelLnde (All GW) adres!. racaat. çUı ta.Milinden terapt ederd 

turd~. ne müracaat. • Eski yazıyı mUk<ımmel bilen, mu maktadır. e&intyetll 11 l&Jllpl.ıl 
\Ü. ğuJan bir 5CS)e haylnrdı: ( Dtt."aml 'Var) • ~ Genç ve tecrflbcl1 bir bn.ynn bu btı9ebedeo anlayan daktiloyu lyi kuUa oe ••olursa Ol.eWl ftr'eb1llrler. (JI 

Bendekalktım.lkiphi-.._ __________________ ~---------------ı---------------------------~,....-------------------. ~ 
r ~ ~~~ din bir anda mahkeme ıa • 

lonunda bulunmaaının ya· Hikaye K u ş L A R Nakleıka: 4.\ldınna: .... 
$ak olduğunu bilmez değil · 

1 

MELEKZAT KARDE~ Aşat-cıa remlUert raalı ~, 
dim. Fakat belki durabilirim..____ ıruyucutanımaıl _..,,.. 

;• ----- ae.kıuplan ~ ( 
diye Jakla beraber çıktım. !çeriye giren bir insanın gör. rı derhal bir duvara çarpıyordu. kalabilmek için müracaat<;ıları - Bunlar artık susn:uya.cak- ıan ııartç) ber IÖD ..,...tllll 
Taliim yolunda gitti, Hark • düğU, duvarlnrı cıgara soba du- GökyıiztinU pencereden düşmek süra'tle bll.§lndan S1wmağa ~ıakı. lar mı? UAtar ..... , n dm eoma 
\'ay bir şey demedi ve ha • manından sararmış Ioşca bir .:>- tehlikesini göz.e alarak sarkmak yordu. Hayır! Artık tahammill ede ıan. 
kim kürsüsünde oturan dok• da, samanları dışarı fırlamış bir şartiylc, oda ancak avuç içi ka. Kuş seslerinin neıeden eldı. miyece!rt.i. Onları dinlerneğe ta. lıs l§ık) (N. EM) (GWen sı> ! 
tor Rant beni görmemezliğe koltuk, her tarafta do:sya dolap- dar. görebiliyordu. Bu kupkuru 'ğini et'an öğrenelnemişti. llk hammülü kalmamıştı, Asıl kor- (Ceblr 6) cP. ı. 24) (H. 

!arı, velhasıl hepsi biribirine duvar, sanki hayatının bir sem- önceleri bunu pek fazla merak kunr: olan şey. kırları, güz.el bah. lFillbc 24) (Saf<\) (Pembe 
geldi. benziycn klfı.sik bir kalem oda- bolüydü. Sazan gidip bu duvarı etmedi; ses nereden gelirse gel- Ge ve ormanları hatırlatan bu Y. Akm) tM.N. No. 1> (TJC. 

Mahkeme ıalonu, bana kc sıydı, Pencerenin karş·smda bir hırs ve hldddctle yumruklamak sin, onu can sıkıcı meşgalesi a... kuş cıvıltıları karşısındaki çrp (Yaralı kalb) <M.A.K.> ( 
~ük, karanlık ve bayağı gö · masa. bunun önünde de seneler- ihtiyacını duyardı. En güzel bir r:ı~nnda yalnız bırakmıyoıdu ya, iak duvar arasındaki derin te (Leman Y.> (Kederli) ( 
züktü. Perdeler kapalıydı. denberi muayyen bir kırtasiye yaz gününde bile güneş bu du.. bu kiliydi. zattı. Mütemadiyen kuşların tat. 135 Aydoğan) (27 F.G.) <H.Z.oı 
Bir tek ampul bu nankör de. usulünün cmrcttiğı mahdut ve van n.'.)IP odaya girmezdi. Ya- Bu memnuniyet hissi uzun lı musikisini dinlemek, la.kin on. , Sensiz) (Ençe) (Kara> (•-~ 

yeknasnk işleri yapmakla mc;;- mnda ağaçlardan, çiı:.'cltlerden, sünn''Cii ve aksülamel kendisini l:ırı hiç görmemek tahammül c f~ arayan> <A.N. 28) (GOi"'" 
koru çok fena aydınlatıyor • gul bir memur... Buraya uğra- <:ayır ve çimenden bahsedilse za.. çabuk gösterdi, Bu, evvela, kuş dilir işkence değıldi, Onlar öt. s. Aydem!r "' (Emekli) < 
du. yan pek çok o!mazdı. Gelenler de valh ''mukayyit,, bir masal dinli. seslerinin nereden geldiğini öğ_ tükçe ve ilkbaharın çıl~m mace4 i(Wne> (Kızıısaçu kadm) < 

Jak yemin etti. Sonra dok- ellerindeki evrakı kaydettirip yormu.~ hi.cısi gelirdi; onu dünya. rcnnıek hususunda şiddetli bir ralannı anlattıkça bay mukay. ~Q<>luı c:ampiyonu) (K.a~ IS) c 
tor Rantın suallerine, sanki imzalattırmak hususunda bir smdan mahııım bırakan melun tecessüs ve merakla başladı. ~ vidc karşısındaki duvar daha 
onunla. husuai konu"'yormu• hayli müşkülata uğradıkları için duvar yosuna bile hayat hakkı caba kuşlar neredeydi? Bu latif çıplak, dalın (}irkin, hayatı daha 

s s geldiklerine gelece!<ler!ne p;şman verme?.di, cıvıltı nereden gelivordu? tatsız. daha manasız ı:teliyordu. 
gibi çok tabii bir sesle cevap· olarak oradan ayrılırlardı. Milş. Bir gün hademeye sordu: • Bir ak~. paydos zili çalar 
lar verdi. Jakın bu halinin kUJ8.t çıkarmaktan, malum~ t .ıl- Bay mukaYVit bir sabah ma- - Bu kuşlar acaba kimin? calmaz şapkasını basına koydu. 
jüri üzerinde çok iyi bir te. mak için yapılan müracaatları sasmın başına henüz geçmiş, Biliyor musun? soka~a fırladı. Sarih malumat 
sir bırak"ı:ığmın farkına var • ccvaps·z bırakmaktan, evrakı daha kal1Vesini bile içmemişti Hademe bilmiyordu, fakat öğ. toplamıştı: Kuşların hangi bina. 
d kırtasiyecilik usul ve kaideleri- ki birden irkildi, kulak kabarttı: renmenin zor bir şey olmadığı da, kac:;ıncı katta olduğunu·bili. 
ım. ne uygun bulmayarak reddet- rüya mı görüyordu? Hayır! cevabını verdi. Öğrendi ve maıu.. yordu. Yukan «:ıktı. r 
Harkvay da aynı fikirdey mekten huswıi bir zevk alırdı. "Rüya değil bu, ayniyle vaka." mat getirdi: Kuşlar komşu bina. Zil sesine kapıyı açan bir kız 

di. Kulağıma fısıldadı: Böv'clikle kendisini bir ekmek kulaklanna 'bir k~ fl('Sf gelmek. daki bir apartmandaydı. Kafes. <:ocuğu oldu. Ku.slann orada ö. 
- itler iyi gidiyor. parasına aynı masanın önilne leydi. teri pencereye asılm:ştı. Binanın tüp ötınediğini ooran garip ta. 
B 1 .. 1 k l' mıhlayıp manasız ve faydasız Yerinden kalktı. Pencerenin 0 kısmı İ"erlek oldmnı İ"in büro. vırlı ihtiyar adama hayretle 

un an eoy er en po ıs, · ı ı ......,.... t ı·· k- " "'"- " b-1-tı. "E•·et" ceva"'1nı v"rdı'• • ış ere u"'.~ .. ıran a ııne us. onUne gitti, Ku.ş cıvıltısını şimdi dan görülmesine imkan yoktu. il.A • u .. 
jürinin oturduğu yerın yanı• künlilğünü gösterir, adeta ondan daha yakından duyuvordu, Çıp. - Kimbilir ne kadar çok kuş Herkes kuş1arım befreniyordu. 
ibatında bir kapıya bakıyor intikam almış gibi bir ferahlık lak sathından kanadlı latif mah- vardır? herhalde o da be,ğenrniş olacak. 
du. duvard1 Fakat "ashabımesalih" li'tklann çrkmasmı beklermiş gi- _Hayır, kuşlar çok değil, an- tı. lhtivar: 

Müthiş Aile 
bUkW OeddaslndC 

KOMEDi KISMIN0,4 
BugtlD Gündüz H de: 

ÇOCUK OYUNlJ 
• Akeam 20.30 da: . d 

SAADET YUV~ 
Ben de polisinin kulağına ten biri' ondan daha bas!nn çı- bi, duvara dikkatle göz ~ir. cak üç taneydi, Fakat on kuşa - Evet. diye mll'ıldandı, çok 

fısıldadım: kar da sesini yükse1tiverirse di. E~i!di; sağa, sola.. yukarıya, bedel ~ür.ellikteydiler. Latif ve güzel ötüyorlar. Ontan görmek ·d!~IM-l!lll~---..-r 
_Bu kapı nedir? - belki nüfuzlu bir adamdır ve. ağır baktı, hiç bir ~ey gürem~- serin ilkbahar günlerini, ılık yaz isterdim. 

k d k ya nUfuzlu bir adamın tanıdıf!ı· di, akşamlarını kıra ve istirahata Çocuk memnuniyetle ve se. 
- Müza ere 0 asının a. dır diye - hemen yelkenleri su. Pencereyi kapadı. Tcltrar ye- müı~ta.k zavallı memurun haya_ vinçle yol gösterdi. Uzun bir ko. 

pısıdır. iki defa elimle ka ya indirir, istenilen işi yapar, rine c;erti. Gülümsüyordu. Mırıl- !inde canlandırmak için bu Uç ridor gectiler. Bir odaya ~rdi 
padrm, fakat boyuna açıl imzasını atardı. dandı: ku6 kafiydi. Bay mukayyit önün. ter. Bu pencereden de ~mlak . ıe 
makta devam ediyor. • Hayatı işte böyle, daima sinir- _ tlkba1ıar! tnsan kendisini de evrak tomarlan ve seneler- kupkuru, muazzam bir duvar c-ö. 

A ki C n b Sa 1i ve somurtkan olmak, veya kua!arla dolu bir ormanda, balı. danberi kan .... ıra. kanşt·ra esldt- Hinüyordu. Fakat pencereye ası. ya arının u u a a ~ q1. lı bulunan bı·r kaf-ı'n i,.indeki 
b k k d ·· "d'" ba~kalarmın sinirli zamanlarına çede sanıyor... tiği defterler, bu kuşların cıvıl ~ " 

asa 0 apıya a ar yuru u. t".S"clüf onlann ters muamelele. ld d w k "evimli mahltiklar, duvann so 
d l d <: ... BıL,c:ıını ka ırrn penef'reye og. tısını dinlcdikc;e. wılarla dolu -

Kapıyı kapa 1 ve (ana ına rine maruz kalma1<la ~e"iyordu. ru baktı~ zaman kat'Şis-nda gc- bir ağa.cm ~ölgesinde uzanıp iu.kluğunu o evdekilere hisset 
dayandı. Yirmi altı senede'lberi r.e c::alış.- ne dtıvarı ~örünoo dudaklarında wnlenmenin ne hoş b·r şey ola. tirmiyorlardı. 

Jak bu sırada şunları söy. m:ı. şeklinde, n~ c:alıştığı muhitin tebessüm kayboldu. ca~ı dUşUnUyordu. Ba.'101 kal- Çocuk söylendi: · · 
lüyordu: dekorunda en ufa.k bir de~·'1i!:. - Ne de güzel bnlıc:e! dınyor, karşı~mda. ~ene, gün~ - Ne güzel k~lar değil mi? 

_ Hiran Damley bana iik olmamıştı, Bazan hidcletl" Ku.şfar ö~e devanı ediyor- .ziyasının bile üzerine çarpınca. Siz de demek kuşları ... 
Lüella Kotesnanm ismini ve ke..--ıdi kendisine homurdanırdı: !ardı. kirltndiği, o mahut duvan ~örü- Sözlerini tamamlavamadı. Bir 

:: - Mezar buradan dnlıa soifuk O l':ündcn sonra bav muknvyi. yordu. c:;ığltk atarak geri ~kildi. avazı 

l ~ıs beygir kuvveUnde ~,J 
~rafla mazotla fşlemeıe 
rlııt bir gekle ookulA.bU~ 
uyet az kullan1Jm113 ~ 
'D8rkab bfr ufld petrol ıno 
trhktır. Talip olanlarm 
Ordu caddesi Yeşiltuluın~ 
Y~l apartman 5 No. y&. 
caat. 

rerek kendini tanıtmamış ol· ve ıfa .. l:ıa can ~ıkıcı bir yer ola- cHn hali dpaifti. S'mdi eskisi ka.. Kuşlar ise onun ""~ird;ği buh. çTktri?ı kadar imdat istemeğe 
so.ydı tabii onu almak üzere maz! dar ~inirli de<?ildi, "asbabımesa- ranlardnn ha.bersiı. yonılmal{ başladı Eh\'eıı şartlarla, tUrkçe._.a,Uf 
Nevhavene gitmezdim ... Ona Önündeki evraktan bnı:;;mı kal. lih" le daha az <'eldşiy')r, onlara bilrneksi?in ötmekt& devam edi- lhtfvar adam nen~ereve k~. ca, almanca eeer daktilo C'""..,, 
Grokforda gitmesini bu ka • dınp kaMıt~ma gelen penı:eredPn do.ha az mi.işkillftt çıkarryor. vorlardı. muş. kafesi yakaladığı gibi hı~a buna benzer herhangi bir ~ 

d·r.::nnva bakb;;y 1~n\'l'1 !'"7.1rla J,-ıı~Jptiv)P lıirpn ~VV{'l ba!(oaı:a. Bir sabah hiddetle savlendi: k11.r<11 dın•ara frrlatmu;tr . 'erl kabul ri!unur dm emretmi§tİ .. O gün buna - · · · · •ıı 
\nanm.qtnn ve hala da inam·:--------------------··----- -------------------------- Ml~t: Galata roeta:ı.t69 


