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lsvıçrelt müşahitlerın 
göriişüna göre 

inailtere 
Avrupa 
kıtasında 
şirndılik 

ll;r m iida lıa
iecte bulunma· 

~ 

ga taraf tar 
aeğil. 

~ttı, 20 (.\.A.) 
bt Suı&!c gazetesinin Londra mu 
• tilıd n: 

r nln A\•rupa !uta.sına muh-
~ .r mUdahalede bulunması me 

aı h ' kkmda zuhur eden mUnnka_ 
llUbctı mcçh1ll ma.c<?;ralara atıl· 

~k tav!!iyesinde bulunanlar, Gort 
it a arının n .. şrl ilurtııe !evkalAde 
1
9 
ltaıcn:nış olu,•orlar. 

l il !l~te .. rlnlndc Londr:ıdn şu el -
Gır t,~yylln etmiş bu'iunmak 
Ilı ki: bg1ltereyc adalnrınd:ı. hiç 
~ do,{unnmıu: faknt Rusyaya :rar 
e~ , 
•lllek hem de ortıı~erkta her 

;,, 'hlinıaı,.. kanJı ltoyma <la bero. 
~ vaziyette ltalmıı.k istediği tak· 

~ 
lir ınac m mahi et\nd .. kl hnrı.-kft. 

• l?l"'lt iç n her §t'YI tehlikeye 
l.t ıır muvafıl: debrilıilr. 

tea l dU Uncell ?.c\•at, bnl!hnzır 
ı~'llyc•ın gayri mUs'\lt olduğu ve 

l'llc b kınıın.ia•1 ezici bir tıstUn. 

~Dm amı 2 ncl &)'fada 

SOVYET MERKEZ 
CEPHESi KOMUTANI 

Mareşaı 
Timoçenko 
az.ledıimiş 

--o--

Sovvet 
radyosurun 

verdıği nabere 
Qö~e 

Moskovanın 
şarkında 
Ruslar 
Atman 

çemberini 
kıraıak 

aeşhca 
kuvvetlere 

iltinak ettiler 
Londra, 20 (A.A.) 
Moııkova radyosu bu,.Unkü pazar • 

t~ııi sabahı şunları bildlrmı,ur: 

Almanlar, Moııkovanın takriben 112 

M k h 
• • kilometre cenubu garb~lndc bulunan er ez cep esını Maloyaroıılav<>tzin etrafında bulunan 

• Sovyet mc\•zilerlnln iki cenahını çe • 

bir başka generaıı·nı vlrnıcğe teşebbüs etmişlerse de, kuv· 
vetli l:Hr mukavemetle kn~ıl8.§3rnk ı. 

i~are ettiği sanllıyor .. ~D~,·am• 2 
nd "ayr&da 

Sovyet Hududa JO (A,A.) Oft: 
General Jonl(Qf'Un Koııkovanın ha_ 

riet cephesi kumandanhtına ta)·ın e. 
dildiğini b!ldlren ka.ramame marepl 
Trmoçcnkonun azledlldltiııl lhaae et· 
mcktedlr. Fllbakik& general Joııkc. 

fun Unvanları araııında ge~n t emmuz · 
dan beri 'l'imoçenkoya. alt olan "mer. 
kez cephesi kumandanı,, Unvanı da 
\·ardır. 

General .JoııkoC 12 tub,L lHl deD 
beri Sovyet ordusunun erkbıharb!~ 
relslydl. Tlmoçenkonuıı gö&dtn dllf
meı5l Ue Jonl{otwi tayini, vaktinde l· 
lan edilmemişti. Ancak şimdi te1adU. 
ft olarak merkez cephesinde cereyan 
eden son muharebelerin bUyUk bir lh. 
tlmal ile general Jonkof tarafından 

idare edilmiş olduğu öğrenilmektedir. 
Moskm·anın eski garnizon kuman · 

danı general Ra\•laklne ıreunce,ou ge. 
~ralin ısm:nln' on gUn evvel korge. 
neralllğo tayin edilen kumandanıarm 
laimleri arasmda zikredilmiş olmasr 
kendic;inin daha ınUhlm bir vnztfcy!! 
tayin cd!ldlğlne delAlct etın('ktedlr. 

!I HüCUMA UGRAVAN MOSKOVA ıı Moskova 
. rM·•··nn~; - ,~~~ H~ • • • ı 6nünde 

inailiz 
tankları 
Müdafaa 
harbine ! iştirak ediyo 

'1 ---<>---

\ 
i 
Almanların 

1 son bü1jük 
i 1 h .. : ucumuna 

1 Siddetle 
• .-. ı l ·karşı 
*••J konacak 
.& ı ' Bu hu;; akim 

~I R.u.&vava 
irandan 

~ 

~ı Na.sıl yaıdım l ed!}:!_ek 
f lt~ıyan 
t . gaz.et~leri 

bırakıhrsa 
Almanların 

gelecek 
baharda 

. Daha kuvvetli, hücum ya -
pabileceklerine ihtimal 

verilmiyor 

Londra, 20 ( A.A.) 
M o•kova ıehri onuncu nnı 

hafız taburu komi•eri, Mı.. 
kova ahali.ine hitaben raıl • 
yoJa •Öy/ediği bir nutukta 
demiftir ki: 

~ününfilanası] 
Demir.yolu hattının 
· b~zukluğund~n 

bahsediyor 

lngilterenin ve Amerika. 
nın tankları ve tayyareleri 
yardımımıza geliyorlar. Ge. 
nif memleketimizin her kö • 
ıeanden mütemadiyen tak -
viyeler gelmektedir. Azmi -
miz ve geni§ kaynalılanmız, 
ICJ§i•tleri, Moskova kapıla • 
nnda ezecektir. Askerleri • 
mizi ve onların yurt •eOCT -
liklerini bildiğim i~in, mai -
lıip olmıyacağımızı biliyo -
rum. Moskovayı kaybetmiye. 
ceğiz. 

yember 
e Harp 

0 '°&)Juı: Bir Muharrir 
•l .\llBE ginneğe hazırlanan 
~"'"rııb\itün memleketler, düşman. 
't 111 tecayijz emelleri be51ediğl. 
~~clia ederler: Almanya 1937-38 

-,. r:. ingilterenin genıbcrleme 
~~ •nden sikii.rctc b:ı.;Jamı,tı. 
... ~en e\ ,·cJl<i de' irdc günün ke· 
~-~- 111

11 idi: Çember. Hatta mizah 
f~"rlrlerimizln di}lnde, hu 
~i. ber1a,·nın ~emberlelilt• siya.. 
\ıııoıı Ianresile tekrarlanıyordn. 
~,~asiler de bitiklq mih,·erin 
~İtı~ Ve dün3 ara tahakküm e· 
~ ı._ olduğunu iddia ctme~e 
~ kt~'~l~l"fh. SO\)'etlcr Birliği bi. 
"'liı.n ~ısınden ('ıO defa daha. kü~ü1< 

~llıa1/ 'la foııraklarına ~ iiriidüğii 
" itil keııdisini bu minicik devfr .. 

'
"~1111""1 rniidRfna 7.anıretlnde ol • 

tı ·ı· \ la ı ıuı <'tmic;tl. .Taponyn. da, 

11 
"let ın .ndanberi, Anı;lo-Sakson 

t ~ ,~<'rının kendisini ~ember iri· 
~t. a sil asetinden sll<ayct edi. 

\f~~~"İPlerin iddialarına baktlır
t ? tarihte yapılan harple .. 

">a~' ıtıiidaf:ıa 7.aruret ilcdlr Ye 
, .. ~ tı Urtıldu kunılah bir tek te

• lı arbt olmamıı;br. nır hakı
llııı hll.rb" girrn memlcÇıetlerin 
'"t lı~ iddlnlannıln haklı deiil 
1 ~ı,/'' sııınlnıidirler, ·ani l:en • 
4ııt1 h:ıklı Aorlirler. CiinJ;ii ii,r. 
lıj~ ~~•~lar 'ardır lii müdafaa 

t ndcdir; ii~·ıe haklı milli 

menfaatler de 'ardır ki ancak· 
harple lstihMll ed)lehilir. Buaıİ f. 
çin en bitaraf tarihçiler bile · harp 
mesullyetlerlni t.ayi11 b&h"inde •i!Y. 
tilifa düşerler: Kabahat ·ölende 
mi, öldürende ml '? Bu e~ll da ta• 
nm hani' çok-wr nya imkinsrzdır. 

· (Üstte) • Moakovanın Kızıl 
nteydam (Altta) Lenin 

·müzesi 

Muhakkak olan bir ~Y va~ 
düşmanlarına iel'Jn·tlz Dl)'etJ. 18.ft.t. 
eden memleketlerde harp ihtlm~İ· 
nin çoğalını~ olduğudur: Tajo· ka• 
blnesl iktidar medlilnc geldÔct-OA 
sonra., Japon gazetelerf. m<'mleke 
tin Çember içJne alnnna'k tef41kp · • 
!-İnıa manız old11ğuna daha yülö~I\ ' 
ıieSI<- tekrarhyorJar. Bu iddia, hatr • 
Jumrhğının barut ,.e slli.h kadar 1 
elz<'m hir mütemmimi olclağnn/ 
göre, Japonyada a'!lkeri bir k~h~ ...,1 
nf'nlıı iktidara gelmesile bu ~ı :. ! 
yat ara.'!lmda, Uza1<,ark ı-alh~. L;iı. J 
tehlikeli bir alaka gömıemek miini 
kün değildir. Adeta bU' şalhtln A, : 
nıpanıo şarkmda Rm moka,·cme· 
tJnden daha uHn slinnlyeeeğin~ 
hükmetmek yahş oblı•ı. • 

Rizre, yıllardanberl 90nona gel· 
miyen Çin harbi • .Japonların . ilkön. 
ee So\·yetler Blrli~ne, ~onra dl\ 
Uz:ıkşarktaki Anglo Sak!OOD Usler'. 
ne ka~ı a..'1ı:ı-ri bir harekete ~eç • 
mesinc mini değlldlr. Çünkii .Ja • 
ponyanm. ıı;Unün birinde harbe 
girmek ihtimalini dü!!iinerek ~·inde 
giriştiği ağır hıuekit barbifte fıo•· 
ra ko' , ·etlerinin mahdat bir k•~!"r· 
nı tab~is ettiği görülüyor, J'akat· 
her ~ye raKınen .Japonyanm miJ. 
letlerara.<Jr polltikaHmda son de~ 
ce iht~yatlı hareket ettlifnl unut 
mamak liunndır, Tojo kahlne~inin 
bu politikulan a)rıla<":ığını ~&.tlc
rir bir işarete henüz raııtlamı, de.. 
Kiliz. 

Jaoonya 
Mühim 

kar.arlar 
almak. üzere 
J'ok~o. 20 (A.,\.) , 
B~\'eldl Tojo, yeni kabine er}(ö.nı 

na h.arblye nezareti er)(Mma hitaben, 
Japonyanın ı,;.1mdl, hayatla ölüm yol· 
lıırnıdan birini tercih zaruretinde oı. 
duJunu" söylemi~ ve halihazırdaki bub 
ram bı.ıı:ıarmak lı;!n her şeyi fodf\ya. 
hazırlan:lm:ısı tavsiyesinde bulun • 
mu_ştur. 

Toltyo 20 (A.ı\.) 

Japonyanın Moskova bUyük l'lçhl 
'Tat~kllva tarafından gönderilmiş o • 
ıan ve Japon ha:riclye nczarctınc gr. 
len bir tclgtat'ta, bUyUk elçi, kendi • 
sile maiyetinin ve bUtUn kor diploma· 
lftln, Kaaanm cenubunda Koubjby. 
"Ch~v Ys>lu iizerlnde bulunduklannı lrtt 
dlrm.,lltcdir. Tcl~rnt Moskova Uc 
l{oubjbyschev arasında, trenden son .. 
derllmlştir. 

• 

. . 
lf:OmA 20 (A.A.) ' 
Me.ssagero gazetesi, Ameılkalıların 

lng.nizlerin Sovyet Rusyaya yardım 

mi'Jııelesııiı 'halletmek €asa\'\'Urlarlle 
alay etmektedir. Bu gazete )'llZ!yor: 

' ~Dennu 2 ncl sayfada 

Vl•azma' sız addetmek~ydiler. Havala~ı~ fena. 
• lığı· ve yolların bozukluğu, piyade • 

har
• b 

1
• b ,~ 

1
. • ı· ,~ nin,' motörın tUmcnlerln ve zırhlı bir. 

Almanlar 
taarruzu 
Moskova 

i stihkamları
na kadar 
getirdiler 

Rer!in, 20 (A.A.) 
D.N.B. dllnkU tebliğin n~ğıdakl 

zeylin! neşretmektedlr: 
Brianslt • Viamıa muharebesinin 

sona ermesi ile Moskovayı bir Alman 
taarruzuna kargı konıyacak olan Ruı 
ordusu da bozguna uğramqlır. Bu or
du Uc ay içinde mağlQp olmU!l\ır. Sov 
yetı"r hava şartları ve yolların \"azı.. 
yeti dolayı.sile, bu müddet içinde Al • 
manların taamı.za geçmelerini. imkln 

llkierin Uerlwnestne mani olam,dığı, 
gibi Alman hava kuvvetlerinin faa • 
llyeUni de ııeJtteye uğra.tmam~lır. Or 
d:.1nun teşckkfillerl Alman taarruzunu 
SOvyet hUkOmct merkczin!n tahkim 
cdllml' olan harict lstihkAmlarının 6.. 
nUnc kadar götUrmUştllr. Bu tanrru· 
zun ,MoskoYa Uzcrlndckl tesirleri der. 
hal hlgscdilml~tir. BütUn diploİnnUıır 
ve Sovyet hUkftmetlnin bir kısmı Moa.. 
kovayı terketm!§Jer ve bu suretle ln. 
r;illz • Rus ,yal:ınıarınıı rağmen bUyUk 
Alman zaferini teyit etmişlerdir. 

Aynı zamanda Aznk denizinin §1 • 
mal!nde cereyan eden muharebcdP. 
bfiyUk bir muvaffaklyetıe neticelen • 
qıl§tlr. Budyenl ordusunun bakiyeleri 
de, bu muharebede imha edllml§tlr. 

Tatamrog şehrlnl zapteden hUcum 
mUfrezelerl, kuş uçu§U ile Roııtofa GO 
kilometre kadar yakJaısmı§lardır. Bu 
mUtrczeler şimdi Ka!kas istlkamcUn. 
de mühim b!r demir yolu iltisak nok· 
tası, ve Sovyetıer için hayatı bir e • 
hemmlyetl haiz olan Don nehri nze.. 
rinde bulunmaktadırlar. 

Alman kıtalarmm M08ko\•ayn doğ. 
nıdo.n doğnıyıı taarruz ettikleri bir sı· 
rada, başkıı. tc§ekkUller Moslt0vanm 
ve Sovyetler birliğinin hayaU bir da. 
marmı keem~lerdir . 

l..ondrn, :?O (A.A.) 
.Moskovanın, 16 bin 11~ 20 bin Al. 

man tankının iştlrak!le yapılan UçUn. 
el\ tnarru?.a karşı mUdafaıı.sına ln 
g!liz '~Amerikan tnnklartıe tayyare 
lcrl de lşUral' etmektedir . 
Baş şehrin, cenup ileri hatlarında 

şehre karşı beliren ciddi bir tehdit, 
Timo~enko tarafından akim bıraktın~ 
mt~tır. 

Tuluyı tehdit eden Alman tank bir. 
llklcri, Moslto,-anın cenubu garbi.sinde 
krtln Rlyaz:ın istikametinde Uerlemııı 
lcrdlr. Timoçenko, tnnJ( ihUyatlarllc 
mUdahale ederek, Aıman kıskaçmm 

cenup ayağını şehrin arltnsnıa. <;ek 
mck üzere bu tcşcbbUsU bozmuştur. 
Bu kıskaçın şiml\l ayağı ise, Kalinlndı 
tes'llt edilmiştir. Bu bölgenin Ruıılaı 
tnrafından geri alındığına dair olan 
raporlar N!nUz teyit edilmemiştir, fa. 
kat burada muharebenin devam etti 
ğl beş gUndcnbcrl şehrin, iki muharır 
taraf araııında elden ele geçtiği tnlı. 
mln edilebilir. 

Herhalde, çok sert blr hücum hazır 
!anmakta olduğu görülmektedir. E 
ğer bu hUcum pUskOrtüıccek olursa 
Almanların, gelecek ilkbaharda, aym 
derecede bUyUk mikyasta ikiıicl bir 
hllcum yapmağn muktedir olabilme • 
lcrl muhtemel değildir. 

Hava. gitgide fenalaşmaktadır. Keb 
zul miktarda !tar yağmakta ve yer! 
kcıılf bir sis kaplamaktadır. Bu sebeb. 

W-Dtl''1lmı 2 ncl savftllla 
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nol .. a: 

dın mahkUmlar 
Adliye vektılctı kadm mahkfimlar hnklmıdtı bir :teabir lttıhıız: cttL 

I~crin ı.utıı bir dl\'tx;lno uğra.rnış olan hu ul'rnllı mııhlılklnrr fııhrlk.:?.. 
1 rs go:ıdererek orad::. ç.:ı.h:ıtınyor. 

Geçı ııl"rde, bu gibi erkek mahkQnıI:ır hakkmdııkl nt•lıil'-rlmlzi sö.r· 
lcml§tUr. Or..!arr Jı:ıpfsiuıımlerln d~r ÇP.r!:ıC\'l'Slndım nuı~ c .lPrel> nls~ bir ~ 
hllrrf3 ctu l:ul0 ctmelt\]cn tla!uı. ln<ı3n! Mçblr '!! 'Y olarrm~dı U 

liadmlarıı gelince: 
faltkfim, tcmmfan d:ı erke1der gibi ı;:ı1~tımL'.lk; oıılam da n.r.:u 1 

refah \O bürcl ctl vcnn& eU_pheslz ld medeni bir ccmlyt•tln \llz.J!cııldlr. 
Kays~rt bez fabrikasına 174 kadın m'.lhldlln ulmdı. Te;ıkllitın d:\h:t dn 
geni: tutul:ıcağmr ôg.-enıyonız. FaJwt nsıl m~lc bu dc~Udir. Asıl me-. 
ele, ı:.ura lw.lınl.:ır nı::ısmdan kaldırm:ık, bu uııuro:ı g nt:; bir ınUcndele 

nçm:\ırtır.llnpsln dilnye\i c:znsllc maneT"iyatı h:ınıp olmuq bir lmdmdan 
hiçbir 6f'. Mkknemez! Bn kadınlar n.rruımıb c\'fAt ısabfül olanlan dil. 

şbnmclc ayrı bir faclndır. Onlara siikOt 'ennek, oulım talı tırrnıık doğ. 
nı ve ı~ı blr lı rdccttlr. X.'n.kn.t beri tıırana yerlerini diğer l'enl lcodm 
mnhktlmL-ırlJl doldunıl1lmnk, bö;)·lecc kn.dın haptsh.ııncleıint bolf tutımık 
d:ı b!rlm tı;!n ond:ı.n ilalın iyi bir hare!cet ol:ı.caktır. 

EN SON DAKİKA 

lOSkova önünde lngiliz 
tanklar; 

..a.,tar •• ; ı ncl aayfııda 
le, Almanlar, Moııkovnnın znptı daha 
fazla geciktirınlyeceğlnl anlamakta. 
dırıar. Bunun sebebi, yalnız. Alınan 

ordularına ~lık ordugl'ı.lı temini hu· 
ruswıda hiBSCdilen şiddetli zaruret 
jeğlld!r. Hltıerln 4 Ukte.:;ırln tıı.rlhli 

:ıutku ile uyanan ümltlc:·ın tn•ıul<ktık 
etmesi zarureti de vardır. 

Bcrllnin asltcrl sözcUlıırl, Rusyanın 
~ mcvalmlnde. Ural getlsindo yeni 
ordular toplamak tmlttınma mallk o:
ması 1httmalinl kabul etmekte, takat, 
bu orduların. nus sc!crl Uzcrlnde bir 
tes!r yapmağa muktedir olanuyacak. 
lan mUtaıeruımı yUrUtmektedlrler. Bu 
sBzcUlcr, .Mosltova fstlkamctindek1 
yllrllyü::ıUn yavaşladığuıı, Vlazma ile 
Brlar.sktn yapılan çemberleme ha.re.o 
kAtmm ncUcelendlrilmesl üzerine &er

bcst katan lmvvetleri ı;chrln CnUnc ge. 
Urmck U::erc ıcabedcn zamandan mtı. 
tevelllt olarak izah etmektedirler. 
Britanovanın asker1 muharriri diyor 

ld: 

Bir f~aç aya 
ka .ar 

Alman 
ha 

Kaybolacak 

Amerıka matbuata 
böyle yazıyor 

Nevyork 20 (A.A.) "Amerika ın .~. , 

buatr,, 

Mnskova radyosunc~1 
haberme göre 
~ ~- !. ncl 9&Jfada 

ıermeğe muvaffak olamamr;,lardD'. 
Moskovanm p.rlanda mUn!erit bUyUk 
Sovyet mU!rezeleri Alman çemberinl 
ycrarak bqlıea kuTI'eUere iltlhıılt et., 
nıektedlrler. 

Bulutlarm e.l<;akltğı, yatmur ~ sis, 
lkl tara! tayyattlerlnl:ı !aallyetınl gtlç 
ıe,.,tlrmektcdlr. Buna reiğmen SO\'Yet 
lıombardnna.n tayyareıetl btıyuk b~r 
faaliyet glSstermemektedlrler. Bir tay 
yare teşekkOlU, blr Alman tank ta§. 
fld:ı.tmı bombardıman etmek ıc;ın o 
yare teşekkUlU, blr Alman tank tah. 
!tadar alÇalttıın uçmuqur ki, bombe. 
!arın infilA.kı lle sıçnyan camurlar 
tayyarele'"" '' dar gelml§tlr. 

-----o-

•sv:çre mUşahitıerınin 

görüşüne göre 
atfF" B:ııttarafı l ncl ıııayfada 

T orpillenen 
Amerikan 

gemisinden 
ölenler ve 
kagbolanıar 

var 
Bu bltllıe Amerl 
r: a btyeoaaı artır 

Vqingtoa 10 CA.A.) 

! "Odesanm, d~an farkına. va.rma • 
--..:ımz:--..---------------·---·-----m:Jz" Ja;:ı, bem de malzeme ,.e teohlzatm he 

Frederlk Graham, Nevyork •rayı.ı 
gazetesinde yazıyor: 

".!Uman hava kuvvctıcrlnln, bU • 
yük Brltanyayo. ka.1-Dı !ddl& ettlğl 

snyı !n.lkiyeti sUraUo azalmaktadır.. 

Birkaç aya kadar bu llatUıılUk hlç kal 
nııyacaktır. BUYilk Br~anya, Amerllı:a 
clblrllğllc, bu sahada tam verimle 
çal~mğa ba§lııyıncn, nnzl tayys.rcle
rl, artık, lngtuz • Aemcrikan istllıBa.. 
ıa.tına ikatiycn ~mly-0eeklerdlr. 

• : olmadığı takdirde hiçbir hareke • 
tin :Crlydalt olmryacagı Gort veelkııla. 
nnm g6stermlş bulunduğu mUtalea. 
ımıdadır. 

Bahriye ner;anıtt tarn.fmd!ln f 
arnı,. muhrlbl mUrcttebatınd:ıtı 11 ~ 
§!nln eksik olduğunun bUıJtrUnıetl I 
merlkada bUyfik bir heyecan tevı~: ... 
mlıştlr. ÇUnltU bu torp!Ueme b1ıSll"' 
hakkında alınan tık h:ı.bcrlerde ::; 
so;re blr §eY olmadığı btld!rUIJIO 

• 
1 

Mosko\·a, 20 (A.A.) 
Sovyetler Birliği müdafaa koru· -

tesinin bir ka.rarnamesindc §()ylc 
denilmektedir: 

1 - Mos'kovn ve civarında ~rfi 
idare ilan edilmiştir. 

2 - Gece yarısmdan saba.h sa.at 
5 c kadar rşJklar söndllrUiecektir. 

3 - Da.bili inzıbat servisi N. K. 
V. D. kuvvetlerine tevdi edilmiıı
tir. 

4 - "Şaşırtma hareketleri" n· 
de bulunmağa te§ebbUs edenler 
derhal idam edilccek1erdh-. 
Başkn bir kararname ile gene r 

ral Jonkof MOOkovanm harici OCJ> 
hesi kumandantrğma tayin edilmifı 
tir. 
Aynı ~de hUkillnet 

merkezi mtidafnsmm ga:rırlzon ku· 
mandam Artemlefe tevdi ediıaiğı. 
nt bildirmektedir. • . .,. . 

Londre, 20 <A.A.> - (B.B.0.) 
Blrkaç sMt evvel Rus radyosu, Mos 

kova t:•hrfnde muhasara hal! fln e. 
mııur. Bu tedbirden mak11at. Mos 
kovanın mfldnfaa.smı, cephede harp 
ed askerlere malzeme irsallnl temln 
ve casuslara ltııl"§I mUcadeledlr. BUtUn 
g6nUllU ve mnı.s teşklln.tı askC'rt !da. 
re altmıı. konuımu§tur. 

Stalln 114!~retttğl bir gUndellk emlr
de Uosltovıı.nm sanuna kad!\r mQda • 
!ııa. cdllm ı hususundaki azmtnt te 
yit ederek bUtlln vatandaglara lıtOll • 
kovayı mUda.faıı iglnde luzrJor'duy& 
yardıma davet ebnektedlr. 

Mosltovıı halin u.kln olup, Ol'duya 
btltftn yardımı ynpmnğa. haznianmak· 
tadrr. 140'"lcova nzerlndeld Almaıı bU. 
cumlan pUskUrtlllm~Ulr. Bon Rus 
tc~ • · 'nde zikredilen Mojask Mosko,. 
vanın 100 kilometre garblnde lılaloja· 
ro:: av('ıık, Moskovanm 120 kilometre 
crnubugarbtalndc ktündlr. 

'Moskovaya kar§I Alman tJuuT:UZ • 
l:ırı ba§lıc.ı. Uç 1stlkamettcn yapıl 

mnlttadır. ŞımaJl garb!de Kallnln 
mmtakHınıfa muvıı.ffak!;vttll muka.bll 
Rus hlleurolar.ı yapılml§tır. Garpte, 
Vlazma mmtnkıııımdn Almanlar ağır 
zayiat bahasına olarak Rus hatlarnu 
yarmuılı:ırdır. Cenupta Orel mmtaka... 
sında .Almnn hUetımlıırı pU.UkUrtUlmUş 
tur. 

• $ ı;. 

Sovyet tebliği 
Londra, 20 (A.A.) 
Geccyarısı ncıırcdilen Sovyc 

tcbliğ'nde Almanların Moskova i . 
tlkametinde yaptıklruı siddetli ta 
ıı.rn.ızlarm geri pUskürtiildü;;ll., ı 
bildirmektedir. 

19 ilktcerlnde muharebeler cep. 
henin bütün istikametlerinde de 
mm etmiştir. Mojask ve Maloya.. 
roslavotz istiltametlerlnde bUhas 
sn anudane muharC'beler cereyan 
etmektedir. 

Alınan ve faşist kıtalarmm 13id • 
detti taan"•ızlan geri pUskUrt.Ul ~ 
mllştUr. 

18 ilkteı:ırinde 38 Alman tayya -
resi dü5Urülmü5tür. 17 Sovyet tay 
yaresl kayıptır. 

LGatfrD., 20 (A.A.) 
Moakow. radyosuna glSre SovyeUe. 

r1n gece yansı tebllğlcrinln illl:vcslnde 
{:6ylc denilmektedir: 

Miktarları gtlnden gUne artmakta 
olan çeteler, Kalen.in ba~cslnln bUtOn 
aksammda faaliyet gastermektedir 
!er. Bu çeteler, bir muharebe esnasın. 
da mtlh1ınmat yQklQ 10 kamyon talı. 
rlp et.ml§lerdlr. 

Alman eıı!rierlnln l!adelerlne gôre 
çeteler, cephe battı lle dUşmanm la. 
şc Usleri arumdakl mUnııkalll.tı iş 
ktıl etmektedirler. Bu eslrter, ,1öyle 
dcnılflerdlr: 

BiltllD yollarda bizi tuzaklar bekli. 
yor. Çeteler, gecenlcrde bcnzln nakil. 
yatını 20 saat tea.bhura uğratmışlar
dır. BlnneUce 11 hUcum ara.bası ben· 
zlnslz kalını§ ve Ruslar tnrnfmdn.n 
tahrip edllml§Ur. 

So''Yet, hadmlu, 20 (A.A.) Ofl: 
Diln geceki Sovyet tebliğindt

zikredilen Maloya-Roslavetz Mos 
kovanm 120 kilometre cenubu gar 
bfsindc, Moskova • Kaluga demlr. 
yolunun üzerlndcdlr. 

Bu eehrin nüfusu 7 bin k~de!l 
ibarettir. 24 ilkteşrln 1812 sene • 
sinde Napolyon ordusu Moskova 
dan çı:kt.ık tan sonra burada n · 
kuvvetJen1e karşılaşmış ve ecre 
yan eden muharebeler FranSTZ kuv 
vetJerinin in.hllAli ile neticelcnmi.J
tir. Ba kuvvetler ricat ederken e. 
eascn ileri hareket esnasmda ha. 
rap olan Smolcnsk yolunu takibe 
mecbur olmuşlardı. 

1\10"...kova :2 (A.A.) 
20 ~rfn, Sovyct sabah tebliği: 
ıtı.20 ilkte§rln gecesi Sovyot lata. 

lan, b4)tOn ccpho boyunca, ve Moja.. 
1ak ife MB.loyarosıavctz keslmleriılde 
bilhassa. fiddotli çarpıomalıı.ra dovıım 
et.ın~ltrdtr. 

Moskova, 20 (A.A.) 
Sovyet tebliği zeylinqe, Mooko

va btikametlndcld Alına.İı ilen ha. 
reketinc ~ yap:lan mücadelede 

"11 n hemen tamamını g6tUrmek sure
t h yapılan tahliyesi l§lnln le§kll etti. 
ği çok mUkemmoı ruıkerl hareket, Al,. 
rr nıarm, Kafkasya lstlka.metlnde 
aptıklan barekA.tm tarzı cereyanı 

fü: rinde son derece m\lhlm bir tesir 
icra edeblllr. Kınm garnizonu, bu su. 
retle, muhakkak surette bir mlııllne 

çıkarılmrtcn. Alman Lstlhbarat ser • 
v1si de, ba~tan qağt aldatıımQJ gö • 
rll.nmektcd!r. Zira, bu ricatl deniz 
den kesmek muvazzaf Altnll.D. ha.va 
kuvvetlerine men.sup ilk tayyareler, 
hnrekAt ımhaSmda. tahliyenin son ge.. 
cesı ancak gliztıkmU§lerdlr. :Bu vazi· 
yet. herhalde, Almanlıınn ellerinde, 
ga.rk cephesinde maruz ltaldıkla.n 
tayyare kayıplarmdan dolayı, !azla. 
miktarda hava. filosu kalmadığını göl'. 
tcrir mahiyettedir. Fazla olarak, Al 
manlar, Ka.1'kaa Lstikametlnde yapa. 
caklan he.rekAt emasmda ısağ cenah· 
ıs.mu her ttlrl11 tehdide kargı koru • 
mak Uzere gerekli olduğu glbl Kırımı 
zaptetmenln gitgide daha zorla.'°ğmı 
göreceklerdir. 
Kınmı alma.dıkça, Almanlar, Kara. 

deniz llzerlnde kontrol tesi8 edemez
ler. Diğer t.areltan, Rumen kayıpla.n. 
nm, hali.hazırda 2~ bin kfol_ye baliğ 
olduğu ve Bulgarlar tarafmdan top 
lanan askerlerin gelmemem kıta.at a. 
rumda derln bir hOfllutsuzluk uyan • 
dırdtğ'r, Lonelrada baber ftrllmekte • 
dir. Rumen generali Oluperdaıun. al 

dı~ emir mucib1DC1\ Odesayı hllcum. 
lıı zapt ~cibbllstınden meneden Bebe
nin bu hO§Ilutsuzluk olduğu llA.ve e • 
diliyor. Ruslar, Odesanm tahliyesine, 
Rumenlerin burnunun dlbtnde sekiz 
gün mQddeUe devam etmi§ler ...e Ru 
menler ancak, mayi mahnık depol&n.. 
nm infilAkmı i§it.tiklerl zaman bu tıı.h 
llyenln farkına varmışl&rdU". 

Şark cepbeılnla 
garp kıımında 

3 şehir 
Almanlardan 

geri altndı 
Londra, 20 (A.A.) 
Moskova .radyosu puar gQnil 

a,k..5:unı yaptığı neşriyat esnasında 
cepheden ''kml YJldız" gazetesine 
gelen bir telgrafa göre, Alınan kı
t.alarmın cephenin garp· istika.me • 
tinde bulunan ilç ~ehirden ta.rde
ıiildiğini bildimı.işt!r. 

Telgrafta şöyle deiUlmekted.rl: 

Bazı Amerika mahflUDrt.nde, insi · 
liz ve Amerikan mU§terek istihl38.10.tı. 
nm, §imdiden .Alm:ı.n !stuısaıstoın m 
savi olduğu veya lr.ı istibsa.JAtr geçtf. 
ğl zannediliyor. Gayri resmi m:ı.lCma.

ta ~re, İnglllZ ve Amcrikrı.n istllıaa-
1&.tr, halen. senede 31S bine varmaltta. 
dır. Amerika ha.va sana.yilnln illt te. 
msat dcvresl olo.n, hassa.ten n.:ızlk, dev 
re, fiilen bftml§tlr. Şimdi, istitı.salAt 

muazzam nlsbeUerde b119lamaktadır 

ve gelecek temmuzdan itlba.ı:ıen,, Amc .. 
rlkan !abrikalarmm gllndo 2!>0 tay. 
yare imal edecekleri tahmin cdllebl. 
Ur. 
Büıbaş Feldlng Ellot, Nevyorlt He. 

rald Tribune gazetesm.de diyor ki: 

Uzakşark vazl.yetlnln bugünkü dev. 
resi, J'aponyamn, mihver lehine lef • 
kil ett1ği muazzam z:ırar11 kuvveti 
ga~t sarih olarak bellrtmek:tedir. 
Bu hl.d1seyt, Japon masarratmdan 
kurtulmanuZ için 1Aznngelen elblrll· 
ğlnln kUlllyen me.fkud olmaBile !za.h 
edeblllrlz. Eğer, gtmdl yaptığmuz g)bt 
hareket~ de. edecek olursak, Ja.. 
ponya; tahıımmuı caıımcz bir muzır 
kuvvet olmakta devam edeeektır. 
şu anda, Japon zırtıWan, ağlebi lhU. 
mal, henQz harbe ihazrr de~dlr. H:ıl. 
bukI, İngiliz urhlılarmm gGrdtlklcri 
yeni tamirler, Britanya donanmasma. 
tam kudretlnl iade etm~Ur. Fillpln 
garnlzozılanmIZ. h~ten, hareltM 
sa.hallı geııJt tayyarclcr balummdıın 

tak'l'lye edilml§Ur. 

Diğer taraftan Uzak.şarkta vukuu 
muhtemel ihtııa.tıar, diğer blr harp 
harckll.tı sahası lhdıunnı kolaylaftıra. 

c:ık m:ıblyette değildir. 

Aynı muhabir, HA.ve ediyor: 
Hlç Jllpbeslz Japonyanıu katı au • 

rette neticeden emin olmadıkça yeni 
muhataralıırlıı kar:ılaıımak istemesi 
muhtemel değildir. Umumt unıtaıea, 
şu merkezdedir: 

Yem Japon ba.Jveklll genetal. 'Tojo, 
iktidar mevkllnl fazla sabır,aızlanan 

askcrl mahArıle ıabtr ve ı!lknn. tavııı. 
ye et.meğe ve bunu kabul ettirmcğe 
kMi otortt.e~·e sahip yegtı.oo devlet a. 
daını olduğundan dolayı kabtil et • 
m~ttr. 

Muhabir, netice olarak diyor ki: 
Fe.lmt Klmorda Japon hareket Us

lerl v!lcuda getirilmesi 'ftl Slyamm 
cenup mllnteha.smda Slngarıı.a&kl C"
lerln gizli olarak lnkl§a1' cttfrilmcsl 
Slngapur borsasnm fevkalAde ııUkf'o. 

tuna rağmen. Londrada itnıtnan bah.. 
§cllecck mahiyette tctr1kld edilmemek· 
ted.lr. 

Rusyaya irandan yardım 
...... Baştnr...:ı ı 11cl .ayfada 

.Amertkah1ıı.t1n. tnglll2:1eı:. ıı;ı.n taı;f. 
kilo Rusyaya. mUhlmmat yetı§tlrmel: 

için mevcut demlryolunu ye'i\Ucmek 
ve hatta. yeniden inşa etmek Jlznn ot. 
~uğunu anlamışlardır. Böyle bir ı~ ise, 
basit bir l}ey değlldlT. Zaruri malzeme, 
tran:ı. AV'Ustnı.lyadan naltlolunacaktrr. 
Bu da mQhlm le§kllM ~14lr. Şlındi 

mesele, bu t,ıer~n yapılıp ynpılamıya. 
cağı ve yapılsa da. bir fııydrun görll • 
lOp göı1llemlyeceğidir. 

Yunanistana 

5 Alman 
alayı geldi 

Londra, 20 (A,A.) 
LoadradKi Yunan hUkUmctl t ıı· 

r&fmdaıı alman lttibcıicrc göre. 
Aaa.yiai muhafaza etmek üzere. !'I; .. 

mali Yunaııiatann beş Alman nln\ ı 
gônderilmlşt.ir. 1 • 

''Daha fazla 
f edakô:_rlık,, 

ill. ~ 
Dahrlye nezaretinin tebUil' .- ~. ~ 

dan ba~ka bir bahriyelinin sıhhi il' 
yett, aldığı yaralar netlce!lndc 19 , 

met kesbettığl, başka bir bahr~eli ı. 
nln ağır yaralı olduğu ve murettt~ 
tan sekiz k!~nln hafif yurlar şl 
lan blldlrilmektcdlr. ı:J 

A\•rupa harbi bn.l'lryalıclan tıcrl ati' 
defa oıe rak kayıpıantı ve yaraltl 
lslmlerinl veren bahriye nctsrc~ 
tebliği 5öyle demektedir: ,,r 

"Kayrpl:ınn ve yanılı:arm yatcııı rt 
rabalarma. keyfl~·et bahriye net• 
tarafından b:Idlrllmll'tfr,,, -1' 

Den iz ms kam lan "Kearnı,,nın ıı ıtl" 
gl limana geldlğ\nl blld!m1eme~le.,., 
ler. Sureti uınumlyede zann~dOdll"" c. 
göre kendi vesnlll ile bir limana lld)f 
len bu geminin yara!an ağır degıl_.., 
Beyaz saray ıinıdiyo kqd:ır bu ııur 
ta hiçbir tefsirde bulunmamışt'i 

:eı:iA2ııiı.. 

Alman 
muvaf f akiyetleri 
Belgratta nuıl 
1tar11ıaa11or 

N s· Bclguıd, fO ( A.A.) D. • · 
BrianU: :ve Viumada cert> 

e..Ten :ımıur.am mu1ar8benin 
b.ayct bulduğuna dair Almart..., 
dularr ~kumandanhil ta.rt~ 
dan neşredilen husuet tebli~ P!. 
efkarı umumiyesinde :t>UyüJc 
tesir husuSle r.etirmls ve Bt 
rad'da bir çok .tefsirlere yol • 
mı~ır. 

"Novo Vreme" gazetesi bU ~ 
berJeri kariJerine bOyük barıır.... 
le biJdirmi§tir. Alman~ 
farının veni muvaffakt -
büyük bir alaka uyandırmışt!~i 

Novo Vrcme şu sun!! sorfPP" 
ta.dır: 

İngiltere için en Yah1m oll,. 
nedir? VapuJPlarm zivaa uil'a~4 
sı mı, yoksa mallardan rnahrur 
kalması mı? t 

Bu g~.,..etc şöyle d~,·am odi"! 
Alman deniZ!l.ltıl.;;l·ı tarsı..

dım ynpıbn bir .kac günlük i_ı:ı! 
mücadelesi 1\tlantik muha~. 
sinin Sovyetlern lcar,şt aı:ıJan ..: 
r'.ldC"lc kadar :,iddctle de\'anı 
1i~ini göstcrmekt~dir. __..,/ 

Rus - Fın 
harbi 

Rcrlln, %0 (A.A.) 
1 

D.N.B ajuun, a~kerf bir l<ll)'11111't" 
l.ı..aber al17or: 

. "' 19 Olltfıtr'iıı pıU, Flulladlya lU 

1oS'.<o\o. 20 (A.A.) , mU~t muvnffoJuyct~er kaza.. 
H kova. rndyo:;u, Prn.\-ds. ga.zc • ~Il~gın~.~ah etmektedir'. Knlinin 

t .inin Moako' ı clıalm.nc hitaben istika~_ .. ınde Sovyet ltıtnJo.n cu • 
yaz ; b!:r mııknl~i neşretmektc- m~ gılnU ~7 Alnıaıı tanla, yüklü 
c. r Gn~ctc bu makalesinde nhaH• mtih!tnmntiyle birlikte 30 k:unyon 
Ye 

0

jc.-ı1l cd~n>e baş §ehri eokıı: ı;;o. ve ta.~ğr n.sXerler~e b~liktc 15 
k • ev ev m · ::ı.faa i~n bir ordu kamyon tahrip ~tmi"leıdir. Sov • 
ı ı --le .. !·kı..1-;: d:lvct etmekte • ";"etler, cuma.rtes~ gllnü 200 il ı:ıs • 

Yedinci Alman tümeni ceph~nin 
~ark istikametinde bulunan ''0"' 
"ehrindcn tardedilmiştir. Alman 
kltnlan iki echirdcn dahıı tardc • 
ciilmiı:1lerdir. 

Malayadakl tn..,<>illz garnlz:onu da 
b6yledlr . .Taponyanm Çlndeki taamı· 
zu aktın ltalm~. Ur.ak§arlt Rua or. 
dulan Mıa. yerlerinde duruyorlar. Rua 
yada, .Almanlarla Ru.sıe.r, Moakova 
Gntlnde, henUz kanlı bir bOğupıa ne 
meşgul, h4dlselcrl, hangi cophcden 
mtıtaıca edilirse edllmn, Japonya, 
orta.klannda.lı tamamen ayrı bulun • 
dukç:ı, kUlllyclll ve iyi dunımda Rus 
kuvvcUcri ona k&r§I yapuacak bare,. 
kAta ~tirakte aerbest kaldıkÇ&. '\fa 

lngtıız - Amerikan deniz lalneUerl 
nisbctt QstQnltık balammdt.D uamt 
hadde va.nJUI olc!uk:ça, Japonya De. ba 
işe nrtık blr nihayet vermek için, sa• 
man biJh&a& m'1alttlr. Eter detfıl.. 
mez bir karar ftr11ecek oıurwa. .1apoın· 
yannı. m&l'Wll buhml2t.ılU pek futa 
gayrimQaa.l.t vazf7etten dola)'I, bOymı 
fğme.<ll lm.k&ulz delildir n eter bu 
bir harple nctıoe1ıeıııecek ohmJa, Ja • 
ponyanm. kmıdislınıe kar§t çdm.rıJaCak 
oıs.n kuvvet J'Jlm,la.rma uzun müddet 
mukavemet edebllmeal pek az muh~. 
meldir. O~ 20 (A.A). - D.N.n: 

lan Ledoıa \'C Otıcıa gllllerl antal,J# 
bare1'lta na:ınffıddyeUe de\11111 •' 
ınl1lerdlr0 

Bir l"lulAuıllya kolo~ 
nuıı buluuduğu keMmıle bol,edldl"-. 
ı;embcr irine alunnıumı m ..... ~ 
ımştır. Diğer y.:..'"'lorde de, FlnlUıll 
krttalan arad kaır.a.nnuJJaı*r. ,,. 

Bu mak le ... , Stt!l:nin, ö:ı:il jda • 
rcJ i il\n c en ktı~arnıunes1 izah 
1.:dılmcktP ve alımın tedbirlerin, 

ş· lırın nüdafaasr ba'kmundan 
i b'r ehe:ı.m·yct.i h:ı z oldugu 
1 nmektcdir. 

'Uı.k le, di.Upnnn t"nklnrına. kar. 
ı n rl ı :lc3delc cdilecci;'ini, is • 

t ' • ...ıı.nı işle1.i!liu nesıl eümtlcndi;ri• 
Jeceğini, ıı.hnli orduaunıı izf.h ve 
1 allu ba.c; chrin müda.faası için, 
hayatlarını b'le fc;;dnJa haz•r ol • 
maı:p d.-ıv<'t ettikten sonra, diyor 
ki: 

Eli silah tutan her yurtt:\fi. dll-. 
man.m yolunu kesmeği m•'U: ldes 
bir V'llZıe bllir ve her eo .• ıı::, bcr 
ev bir kale haline gclmelıfilr. B ı 
emre muhalefet eden herlt s, ·•=
krt geÇinncdcn askeri malıkc~cro 
verilecek ve bUtiln mii.~enl!.l~r. 
~la.r 'Ve ruğer cenebi ajanl:m, 
d-erhal :kv~ımn. dizile<:ektir. 

kcr, 100 tı rnUh!mmat yiiklü 300 
kamyon tahrip et ıı.lıı1°rdir. Bri .. 
anı!k istikametin,tle Ruslıtr, nslı:cr 
yilklfl 1(,-0 Jmmyon, S taıı't tahrip 
ct:rnişlerdir. Aynı zrunnnda, bir a • 
layın lturmny umumi icar:ı.rgül:ıı da 
tnhrip edilml§ ve ltlilllyetli nuk -
ti.tdn mühimmat, muhtelif ~3plaı. 
d:ı 70 top tnlırlp ve iğtinam olun
muştur. 

İngiliz ayvare!e 
r~nin aknıu~n 

Bugünkü 
Moskovanzn 
manzaı·ası 

Hl'rn, :!O (A.A.) 
0!1 ajansı Moskovado.n blldlıiyor. 
Muhareb<'nln Moskovnya ynklaşlJğı 

~u sıradıı. Sovyctlcr birliğinin mcrlıe1J 
harp çevresinde bulun:m §Chlrlcrc mah 
sus hazın bir mn.Dzam arzctmcktc. 
d\r. Yapıları sağlam olan bUtnn bl • 
nıııa.rda ve evlerde roltralyözlcr, top • 

İzlanda halkı 
Kendiıini tehdit eden 
tehlikeden haberdar 

değil mi? 

nerıın, zo CA.44. _ 'C'"" 

Dlm Veksfor4da. bil' nut\tlt s0yllye.n 
Do Valera, hland!l !ıalkmm umum!. 
yetıe kendls1nl tehdit eden tehlikeyi 
takdir etmemeshıdcn korkmakta oldu 
SUJıu aöylenıI:Ur. 

1.ır ve tank c!ııfi toplan ile mUcehhez :Mumnllcyh t!cm.l§tlr k1: 
nıukcı.\ ı:r.ct mcrl<C' .. lcri '"'kuan gelırll Jıre,·zuubahs olan tehlike, milphcın 

Sunday 'l'imes gazetesi "fnzla 
sat ve fazla. fedakArltk , Unvanlı 
makeleainde bilh~sa şöyle de. 
mektedir: 

Biz, Sovyet Rusyadaki ümit. 
siz vaziyet dolayısiyle hükumeti 
acele bir ~ırtma hareketi icra. 
sına sevketm.i~ ola.n vey::ı aevket
mek istiyen kimselerden değiliz. 
Vereceğimiz hükümde ihtiyalh 
olmak ve dünya iizcrinde Vllktıa 
ge~ muharebelerin en biiyü. 
ğüııü yapmaktn. olan bir miltte.. 
fikirniz hakkındaki t>cmpatimi 
sin haretimizi. münıkiln oid~öu 
kadar mutedil bir şekilde iılare 
liz:an<1ır. Halihnzırda e!imir;cicn 
gelen her §eYi yapmakte. olduğu. 
muzu farzediyoruz. 

J9 ilktefrinde, 1''11llüa41)a'uıar 
Sovyet ukerl •lr alllllflardJr. ~'1' 
nr ke.inlde, 6SOt den ·iMia Ru• -' ' 
k('rİ tilü.U bulunmu, olmaııı mu~ 
ll'rln ne kadar &idclet11 oklupau ..,... 
e~lr. 

Maltepede bir çocuk 

Kuyuya düşerek 
bof uldu mi +ır. f:ıö·;'end ..n<' ... l)rc t'rkckl,.rln bir harp ihtlınali değildir • .Aklı bq'm 

bli\ ık ~ lr Ju ·mı c pl'.c) c ı;llm!ş ve d:ı olm herkesin pek kuvvetU adde • 
h m"n lUtUn tab~ k.,, rd:ı 1 dumrn _ O"C<'ltl ri bir ihtimnl mon:uııbahat1r. 'Lord Poavcri:rook ile Han·j. Dl\n Mnlt"pC1" S ya~mda 'tılr ys• ~ 
tur. H nllz" Jıh"'° ı,cıl r man'ın 1nucizel"r '.·anmalarm1 runun bolt\:lmas\lc n"t'c~1 er. n bir 

11 
ı d , J) • \" ı ra, harbe aadeoo adDD adJ:m '' 
.mı r.ıı, :.o ( ' ·· ·) .,oh·~ c·. rın .ı , vu'< ç hı yoll:l. bekletl" t!."TI ... iidir. dls"' olnm. tur. 
Hıı\· ncza lı b- ı'"a. t t"-· 13· ı tc" hazırlanılmaı·ta oldUc.~11, balbuld "' lt d Gill A " o•,,_ .., •, " ı ı:ıc' yapıhıı l '11'1 'ıv t ı !,.,. n1 lt•ı'· ,..,.a "P~ e suyu caude.:ı.n ... e 

mc,cut. teı1tıtenın o.-dUl'B. mlltemadl - Aynı ~azete sözünü ~u suretle 4• 
\'Or lı:nılm ktudır. # ran A\'ukat Abdt\nnaetnı.n 8 yatı _1 

F na h:ıva3 a ra :mo n· cı tan·are· yen :reni unsu,.ıar almak sureuı. ı.r. bitiıiycr: ki oğlu MU11lr, havumn kenıarm~~ >.., 
:n·ımız. paz .. r gUnu ı;erb~g pnm • ı ~ ctm',t•r. rn~"r avcı te..,·nırc'ı:?:-1 • be h !':ll'lllrıma ,ı Am~r old$mı "'°7. $on hafta ,·akaviinin .• \lm:ın. r.:z bıı~ına oynıırk•n bir arıılıl< h" 
<laıı: llz,.rinac: b rçok nlanlıır lllPm~. :ı.ın r l!>tlıırı, Bulo!1ya \C Dleppc tıöı - lemlşt!r. yayl'. ka:'1jı "koby·• bir harp va.. \'U7.a do:ru ıı:ırkınağıı. b:ıı:amı,•, ıllo-
lurdır. Radyo i t ıyonları mttralyUz gl!leri tız"r nCc uçmıı~l.'\r \•e Fransız 1 De Valcrıı, ord11nt1

" ~f"t" ~ • P'lnbi!eoeği suretindeki son ~<'- j vaı:enf!slnl kaybederek dU,mu,tUf· 
ııtcşine tntıı'muş ve Ild tayyıı.ro, hlr sahillerinde kc,ıt uçur.lıırı ~·arımıel:ıı·. du!'ltı ikmal etmemi. o!du'\'unu beyl\ıı himleri de ortadan k~ldırmı.s ol- Çocuk, bağlrmııaa. da seılnt kt1'19' 
t.lyynrc mcydnr.ınm hıı.nr;nrlnrın:ı a • ılır. ' etmiştir. 1 dui:'U znnnmdayız. ye duyuramamı, ve boğu!m1111tur . 

• 



hkeme1 

lonıannda • 

. 

RKINTILIK ETMEGE OEGiL 
CUGUNU ALMAGA GELMiŞ 

uma sut, vumurta içrrmivorsu- i 

b,n Sobı~alı adamım yakarım.,. 
4t ~thmct adında blr ;,oför 
~~ıldığma uz ı erek IÇmllf 

lt blı~ ınlyecc k c!c rec ılc s r 
._ 11 lonra. da Ak r.ıycla ka 
\ ~le blrllltte oturdu~u c

~lldlslne Jı:apıyı açan Uıt 

B;?n o:ı;t tıergüo sut. yumurta frfrt"e· 
ıım, bltı s3b:kalr l:!r 11domıın Yr.IU!_ 

nm, yıknrım. diye bığıreıı;ını ıırtl k . 
tıııcak, :i\I05c1Tc..'le ab'ıuına ı:ar:: tc. 
cavilz etın~lt !~le.dlğinf, kcnd!le:-lnı! 

mevzutıbahıı m·.ına!cl'.>!'t3lz ıır:ırırı rt· 
eı,.t1Qdan lkl kız karde5c s::r tlij~nl duymadık .. d~ı'l!:cr. 
l it, daha li-r hayli gtlrUI Ş .. h1t oları.k din'en-:n rolls murıt- • 
tıın •onra lttzlar p.mccre • ru o:ı: • ~Oradan da karakola ko· - BJ Mc.ınıct dedi sık ıı·k ıı:ırho:. 

Cllıı l::ıı :;.kals.tmışlarc!ı. hıktr.n 1nbıtays hal:urcttcn mııhl,fını 
"1uh:ı1·emc.•ıne e·ıvclkl cıu~. c:b•!•aıının t>.r:aıaır. O ot; ... am 

~ 1lllye Ct'Uttl:ı bn !ıındı I'~! !:ı~ ka~clc; 'n kııra'tcı!a haber \'tr. 

11 
'ltr, sarhoşlukla yupan lYlt ı üzcrfr.'..' t.r ıtrı.a .a~cmıa ber&bCT 

~111 a~ı·m:,, m1.h:,;emenln vak~ yerin" glttılt. ~Iohmet ltö ... cde'kl 
~b kıra kaı a dU~OnQ~ oı du. cıci:trll\ dlrc~nln d.blndeydl. B.~ı ı;l:i 

~lı!kıt C\Tal:: o'rnn1•ı':!an rUr.ıce ka~:nDl-· istedi !~!(in ... .mrıı sOr
t• Y~çekıldi. :ııehmct vsko. tıelendır.u!"mek ıcın olacak. olduğıJ 
•nı• .. 

-~or, anca!> lnsmen t vil yerd:ı ~lti~-:. 

"-a • ~yle d'yor:ıu: B:z yanır.n yakı, nalı kimi b .. k. 

... 

Rizil, osuz iş yoktur, Fakat iş 
riziko nisbetini azaltmaktadır 

B IR §eyin olması ihtimalinin vasa. 
tiıini ve muhtemel kazançtan 

kendinize düıecek hineyi iyi lıeaaPlaya -
biliyor muıunuz? Bu takdirde talili. aJam 
aiznni.z. Kazanacak olan •İzsiniz. Körü
/törüne inanan tıdam olmadığınızı, taliin 
dalıa ~ok bir bilgi iıi bulunclu.ğuna inan • 
dığınızı gösterir. 

Giriıecekleri tali i§inin hrısunyetlerini 
bilmiyen ve bu i!lere paı-a yatıranlara '"· 
n•r ıö,vlemck liizımdır: 

"Elinizdeki serçe, duvardaki tavuktan 
iyidir!,, Cebinizdeki bfr lira kazanmanız 
ihtimali yüzde l>İr olan yüz bin !iraclan 
kıymetlidir. 

Atılacağınız i§lerin acemisi iıeniz riz.i. 
ko miktarının yüzde 99 olduğunu bilme
liıiniz. 
Hi~ §Üphc yok ki Rizikosuz iş yoktur. 

F alıa~ bunan yüzJe mikto:nnı ne katlar a. 
zaltobilirıeni:z ~azancını.z o nisbette ka -
bank olur. Bu ela bir bilgi isitJir. 

üsküdaııiı l1TliJll 
----iO--

M·ajeste kazma; Usküdarı da 
medeni kisvesıne büründürüyor!.. 

'ı~ı, diye bahsettillUl Hny;rlye, ieo:ı;ını eoroult. 
"ıı 1~~hellk metre!lmd1r. Kcıı _ B!'n !!,·n 1-01.s nt'!murııtu•n R'..I 
~~ geçir. yorduk Bir de 3 1 rR:ıa tıfr s.,.'{lld:ı~ımı b3kllyo:ıım Blr 
'- 1ı.ıınuz. vardır. \nQ.'lk, h"r tahi-'.lket pAşınôtytz 1C>•lı, 

1 
Kuutll.i.ı~ıı gil11clen~3ri ı.narın dU • 

ı:.ılclci teu!ri:ıdcıı mııhrunı bulunan, 
:;-cl!eıiı;:ır.cı inşaatla b,\tl\n gUz~lllğlnl 
kaybe.,c:ı t.'.' ... itll.d:ı :-ın ıı(ı yı1 C\'\·cı bn,· 
Jay.a"l !mıırı. !:ı·1;;:ın yeni llA\'Clcrıc, 

"c:ı~tlrllcn ~rorl ·r·c !ııtlkb.ıl için 
üıı~ . .ı· <> rm f'··\ıt:üdcl:g-nı tıiltUn şl'. 

mulllc ılı\n cdı~·or. 

nın meydıın et:·afmı.la çevrilecek bir 
kıı.vısıe t:ıyinlerı: yen! pı~nton mev 
!dinin te~bltl ne 'liur:ıyıı. kl\g!r bir 
pl6ntonluk •:c bc1-:l~mc mnh•lll inşıt 

ltaten etrafı ltapntılarak buraya hay 
\'anların :ı:ar:ır vermesine de mnnı o· 
ıunaoaktır. 

:.· tıe de oon nU;Ah >'&}'. H'l\ly~U:-l ıınrdı1l:. C ltArllm&dı. Ya 
ııı~·Uyorduk. Nlhııy<:t bu l,),r kıılıynr .k k:ıraltoıa ;-etlrdll<. ıSarkın .. 

'u teı ~ıydl. l~usl•n o'm. sa ltltk 'k yf.ylt!rı~ .. l'rmedı': ~·sl'\1% i it· 

ifa 1 t.lk. 
tıı ltf>e:ıln n:a!>cyl~: tu va· ı Bu vuıy~t izıı~mınd:ı rn:ıbl:eme. şa . 

ıt_ 1~ kttıyordu. • ·e )·aptı, hltııtrh\ ııfüılcr~:ı n b!rl'blrlnl tİJtmrıdı 
< ~ll'Cl'I de kan.1:rJı \'C se. ~ını ı;6rdU \'e o~r şabttlerio çııtnla. 
dt arrın veya metrc,frr.: r•I~ oını~nn:rıe!f tçln mahkemty! bı,. 

ille ıılldl.h! dly~ tuttur. \;a. bir ı;Une bıraktı 
> L Ya vazıyet kHtü e:d a • 

"I, Am.ın: Ml H.\BllU 

• • rh ~·•·ı. Kil pı~ 

çoc:utl•ll·ll 
O<t t11ı ~> or•urııAı. 

Japonyaya d_,,ir 
.lapon.nuua ~ber)&)& ı.)apl&('All 

akın ~·aın·z deınok,.•lk'rln bugtkt ' • 
çin iıtlııat nol<t:ıat11 •lan hlr takını ı;ıı. 

hal11ra ııaldırmllkten tbaret dt-illdlr. , 
Ueru~ IJo~ıınmn oı:&rblnılakl &11ha 

.ıapon nl\fuıuna tatıl olılu mu, AlaJ!iR-
:ırih btr 911rctte tca\·lıe martııl! b'.r 
ıun~ı:ıu• demel•tlr. Dl~er t:ınııffan Ok
r:muıJ tu111larına \"4.' Hind t~f'leoıen:lne 
~ ıtpıl:ı<"AI• bir teCa\ iiz tl•l .\nwrlkı&nm 

oı.:y:ıııus!ardaki faall~·etllıl ıocktC'lr~·e • 
C'\'k mahlyettr.dir. Bir defa Hind •·~ıf'. 
m~ııı:inı, yııpıla(•ıık' tl'c:nü7lc Jııponya 
J>aslttktekl Arocrik:rn adalttn111 iteta 
bir çem~r itin<' atını, fllan»khr. Bu 
cırui nr.i~tt :ranmCla laP"n>' Hind· 
Fclamf!nclnde elde ~iti ~tl'Cll, pi· 
rlnç. !Jf!kl'r lm11çult, ye medarl•r maı.. 
1Ullrri ile ze.nırtnleı;ect•ktlr. Bu 11'.ka • 
belin Jııponyaya IMhted~l'I lktön • 
ll\k Amerika ı~ın dikkatle mUtalu r.· 

dılmP-~e IA~ ık bir blcJllCCUr. 
ToJo bllk6metlnln harekete b•~ır • 

Jannı~"' berkeetf!ft evftl Amertka~ ı 
dikli.at '"c f<':11alcı.,.ıu da'"et c~'klc • 
dl.. 

S:ı.dri Ertem (Vakit) 

- Süphesız veı~ıncz .. 
- İşte bon el bu ı;:ıziyctte. 

vim. Cste!i!{ vnunla c\'lenmemc 
imi\fm da yok. 

- ~r>bebi ? 
- ÇUn'ld(o cok ı::inirli. mii~· 

t~hz:. ~emi:ı,'t~e YllkMktC..'1 ~a 
ı~ar. \'e cvlfük hakkınrlnkt fikH'
ler: T('f,: hİl' ıoarmr.y~n bir ır~nr· 
l t 

Pt't he::; ctildÜ: 
- i11>n ", ki. cı•ı·ıı eviilik 

ha1>~·ıo1d kı fıkJr .:'f n· bilivor 
~~? • 

- F~·r..-.. rbr.h:-.:-de- ht'rJm1:-. Liı 
pünr k~ a ~ arn::~tı O:·~d::ı ö~
r •r t.lni 

- ~abnr: ne dh·or bı:: ~ıt'.,? 
-- İ rn, ~11 \'O: ki b'ı !il~\ "'''• 

. ·'1ıi ,, cıt:'i 
. C haiı". ;,ı,·-. n .• 

p.wıh:\ı,m ı::c.zi;ııt. ben tumaı~ı 
. adın:: 

lı<ı sene en·cı ıı-: o.arak t!sklldar 
i kele? meydnn:nın sı;ılm~a\lc ba::ııı~·nn 
!m.lr harc~:ct!, bu;tln d:!h!l ;Umullu 
bir m:ı:1lyet kest>ct:n!.Ur. Dar o!an 
c:ı.M!! \'c gUurgtlılımn &-enı,ıetnme. 
si, httrııp man::.ar:ıs le l•U!lll bir kaf!ı 
f!ıl;eıctlnln dök!ık cıı,1crını andıraıı 

köh:ıe, ah,ap evlerin mam inhidam 
olanlarının ayıkıanm'\~ı, yerlcrınc mo 
dcrn, ktıglr. b:naJ::ı rm konuımıısll.:o 

!nh!~'\! halindedir. 
hl•c:ı:. me:;ıJantnııı 1111: dUze\tilml!sl 

h c nı e n. h e m <' n tamamlan· 
mı~ g 1 b ı d i r. B u r a d a • 
6VV<lile mevcut bulu~Rn gell!'lgUzcl 
ın§aat, e\•kafa alt hornp ban, ca · · 
minin civarındaki baraka \'e kulilbe 
ıer, ıneyda.nı:ı ortıısmn bir moıoz yı. 
t;'lnl halinde ltonm..:.ş o?an trnnsfor 
mator, bunun yanı başındaki uamvııy 
plantomı, beledi~·e zabıt l baraka.~: 
tamamen kaldırıtmıı, meydanın par 
kelerinde tamir yapılmı,, etraftaki 
toprnk tesviyesi ikmal olunmugtur. 

f;vkıı! hanının yerine yapılan ''e n. 
raba vapuru isekelesl karşısına dU · 
~en park:da, en·eıce çi:ı:ilen projeye 
göre çlçcklcnrlit'ilmeğe lıa:ı:ırıanmı~tır. 
Fa ita t, bahçeler mlldUr!UğU tarafnıclan 
IJursya muktezi altm13 k.llo çim to • 
hllmu henUz g6nderllJMl\l#itıCJen ııtm. 
dilik tarhtan aynını ve pa.rlcm yol • 
ıarmı tayin el\en §lmıılr fldanlarmın 

dlldtnMıslle Zl'l&f8"1Jl olunma~tadır. 'O'ç 
:;-nn en·el vali !Attı Kırdarla Mledlyt 
ttls muavini L<ıtn Atuıoyun da ma • 
hallinde yıı'ptzklAn tetklkleıie ımnr 

hareketln!..'l daha hızlnndırılması ka

ı-a rta,tınlmı,trr. 
!'!imdi meydanda yeni yapılacak ıır 

ıc; ~unlardır: Tram,·ay i!taıryonlan .. 

• 
- E\•et, annem onu bana mü. 

n.ı.!ip görmüş.. Belki de ona 
böyle bir teklifte bulunmtL~tur. 
Fakat burası bence tamamiyle 
moehul 

Perihan, hay~tında ilk defa 
karşıl~tığı böyle bir mu~mma. 
mn bir türlU düiümlerlni ~üze
ıniyor<lu. Elindeki mecmuayı ka.. 
n~lirdı: 
. - Faku. annen böyle bir Fe· 
,.e kcı di kendine de karar \'ermiş 
olE~ s •nin bu karcrdn: memnun 
olman luımdır. 

,.. ? - .•• ıcn •.. 
- Çünkü. İffet Melih böyle 

b'r "&manda eJıine nadir te:ıadtif 
edilir genc!erdendir. Her gene 
!:ı~. bövle kocaya v~rnuı't ister. 
Taır. miır.a.iyit> ideal bir koca 
cıo:zrusu. 

- Gönül buya, ben hoşlan. 
madım .. 

t ............... ·· 1:~;·~·~:· .. ·· ................ 1 

1 ~ami 'IJ.cwa!Z i 
i ........................ " ...................... f 

ı, halen benzin satı, ıılepo8U olarak 
kuil:ınılafı \·e iskele camisine ait o • 
ı.ın t ıriht kıymeti ha!z ntU\'altklatlıa 
ııcn!n dUl;kıtntarclan t f?il:ı \'C l!keıe 
~e gldıtn korldord~ki ahşap dUkkln. 
lnrın kaldırılmasıdır. 

Ualtildıır k::.)'ınak&mı lhaan Unaı, 
burada hcrı;Un .ııaatlcrce meı~ı oı. 

ına!;tetlır. Bu nl'ada hl\klmiycti ınillı· 

ye c:ıdd~slnin 'imdiki knral{•>l önünde 
meydana ı;ctircliğt knvstn be~ metre 
gcnişl!ğln~c bulunması ve burada ık! 
tarııt hattının mcvcudll,"etl •bemml • 
;ı.ctıe nnnrı dikkate aıınmaktadır. 

Bu noktada kar§Il&fan arabalar, 
taluilt'r ekııcrlyetle l~ntara sebeb, o. 
lncak lı~clı&elere. marus kalmaktadır., 

Bir mOddet cYveı burada bizzat vall 
L!ıtfi Kırdarın otomoblll diğer bir a· 
rnbl\ ile kar§ıla~mı:. bu yüzden 1.>lr 
~aza çı~ası şoförler.n mahııretl Ilı 

ünlcnmıııu. 
Buradaki çıkıntı yapan adanın ve 
h!!~P ln?aatın keldırılmıısile gıl&cr • 

gAlıın genlşllyecell a&ddenln de bu 
suretle !vicııçtan kurtulııcağı n.nl~ıı. 
tlığılldnn ahıap adanm fııtimllkl et • 
rafmcia hıuımıklarm tamamlallmuı. 
ns ~anmııtD'. Dtter ta.raftan, Ab. 
medlycden Doğancılar& çıkan yokUJ • 
tilki araa\ann duftrl• i19vrOmesl !çln 
aılkadarıara sıkı emlt'ler ftriltıllf. :tıu 
i~L, de bitirilmesi ıı;tn l4!1'tlb!lt ılm. 
mıştır. 

Balaban nmtlndeld .. hanm da 
tcmlzlenorek bir babce hal.!De konuuı. 
mam karsrlaft:nldığmdan buradaki 
toprak dUzeıtnme.ıne GeVam olun · 
m~kladır. ~ynlan parçanm muvak • 

- Ya o seni sevivo~ .• ? 
-. 7...annetmem. Ç(lnkQ o "sıp. 

sevdı'' lerin daima aleyhinde bu. 
lunurdu · 

Perihan elindeki mecmuanın 
bir ::aprağını büktU: 

- Bak, şurada et. :M.) imzalı 
bir şarkı var. Bu, onun isminin 
baş harfleridir. Ve hiç !!ÜJ>hem 
yok ki. İffet Melih bu f!arkıyı 
senin için yazmıştır. 

:\lccmuaya şöyle bir göz at .• 
tun .. 

- <?labilr •• Bundan ne çıkar?? 
Pcrıhan yUk~lc seale şarkının 

güftesini okudu: 

Unııtııt> kendimi Z,ir "/ôh;a 
ııolumdan scpabil&em. 

Mabııdcm o/Ban gfkelim, M'U! 
bir an tapd;!!scm. 

Ômrifoıii, bir 1ıapraJ.· Ribi 
sererdim. a.ıırsklormca: 

Mabıtdt.m 01~011 güzelim. sa1uı 
bir ((11 f((l <tmf~P) 1 • 

~arkı Gok güzeldi .. Cok kuv 
ktl\'vetii ·di :\h~raların şelal~ 
~ibi rtıha n·ı:·:-ın.::ıı belliydi ki, 
du,·o.rak yıız•1mıstı 

.:.._ Gür.el.. ~ . ~ Jf' :1' · 
rledinı. Periha.,,: ~ 
- Sadece güul deı i.ı?k insaf. 

~tzhk olur. dedi, bir şah~ı 
do~rusu. 

Stıf>muştl.\ffi. 
Perihan d€-vam etti: 
- Onun zaten son ya1..dığı 

İft;kelc bnşındakl .sıra dUkl{fml:uııı 

1 
te~kil ettiği koridorun isti01hUtl he _ 
naz ınnhl:c:n" snfhaıımda bulunmak.. 
tıı.dır. Alınaol.k karardan sonra bu 
.tor!dor cıa. kalaınlncak. iskele tama 
men meydana ı;ı~mı:s buluıuıc:ıklır. 

le1tcle mcydrmınm tanzimi !çln )C • 

nlaen yapılma&ı kararla§lırılan lDfa • 
tın b ~ıırılmaıım& alt mllnaka11a a· 

) ın on llı;:Unde ya~ıtacakur. Şimdiden 
ınilrııC3at eden mUtcahbltlerin pazar. 
tul günU !hala~ l~Urak etmeleri l•en. 
ılllerlne tebliğ olunmu•tur. 

ı·~KCDAK SUL.UU 
'ı J.~llZl.ENn'OR: 

Uört maruf !uyu hudutlan lç\Dde 
bulunduran 'O'skUd:ırdıı., su membala.. 
tının tem\zletllrilmesinc bıışlanılmt§ • 
tır. 

:Hu dört memba .suyunun isimleri 
~unlardır: BUytıkç:ımlıca, KtıçUkcam

lıca, •romrukağa, Tlryalbanım aulan .. 
BÜtılardan KUçUk~amlıca, suyunun 

roemb:ı hn.zlııe ,.e yolları temizlenml~. 
huıada bir c;ok solucan ve aillQk bu • 
ıundu[;'"ll gBrtll~ret bunların hepıl im. 
ha olunmu tur. Şimdi aıra EUyükçam. 
lıc:ı. surundndır. K1t1.a fen heyeti bu 
•uyun memba \'e mccralarmm tnthlrl 
ile meR~l bulunmaktadır. 
Tomrulı:nğa \'C 'riryal hanını sulort 

rıın memba \'e mecrnıan da tanzim o. 
ıunııcak, yn.zm bir mesire mahlycUnde 
bulunan bu mcmbnlarm clvarmda çi
çekli tarhlar, yeni tesüıler yapılacak· 
lır. 

Bu arada Haydarpa,a Uaesl cıva • 
nn(lakl alı§ap \'e eski baraka dllk.kln. 
ıarm kaldırıımaaı için milll emUl.k mu· 
dl\rlUğUne yapılan mUracaate mUabet 
cevap verildiğinden barnkalann kal.. 
dınlmnsıns baelanmış \'C çlçekçl sem.. 
tindeki )"C"S ri çeşmesUc Sclimlye ar
ka..smdn kl Sellmlyc ÇC§melerlnln ta .. 
mirleri de nl.bayet bulmustur. 

şiil'lerin hepsinde aynı ıztırap te· 
rcnnüm edilmiş, Çok i~1i "oir 
((cnç .• Çok inr<! bir şair.. Arnı 
1.amanda da bir filezof. 
Mecmuayı elinden bıraktı: 
- Ben senin yerinde olsam, 

annenin büyük bir hUsniniyetle 
b~ladığı bu i~i derhal memnu. 
niyetle karşılar ve J.:abul eder. 
dim. 

Bı\lısi burada kapamam•za gü. 
1.cl bir Veflilc çıktı. Kapı çalm.. 
dı. Perihanın bir başka arkada· 
ı:;ı gelmişti. On sekiz ya.~larında 
bir lm;. Ben onu tammıyordum .. 
tc:eriye 1'!irincc lafı hestim. 

Perihan arkadaşını bana pra
zante etti: 

- Çocuklul ark~dasım Neza. 
het .. 

Bcn!m adımı Eöylemcğc lüzum 
germedi. 

Nezahet: 
- J..l{'!'la han:mı uırnl.:t:ı.n u~n

~n tnnmm. deai. baba!, rı ann2 
1.ıi bir knG kcrr- ted:ı•·i etmi. t' 

Ne7Ahet cok f 'mpat;ı, bir kı • 
dı Bol bol a-i;Jü··or Ye ) tik,._ 1, 

koru~uyordu. 
Bir aralık i · nrkadaş biı ·ı.:r . 

l~r'ık ıiiJnah br.ln:?tılar. 
Peı-ihan gö..;;ilnUn U~"rlc ri1Jı 

bir it,aret verdiYt" d<.>. ~ezuhe: 
a!dırm"d!: 

- Bıında s.:ı.l:b· acu ne var? 
dedi ... Hrniı'lıizin b:ı1:1 nd.'n ':'"".C'
C't'k bir bf.-1iı:". ÖyJ.~ d.-":ı mi 

Fıkra 
:CWWWL 5 LA 

insanlara' dair 
Arıı ııra devekupu1- MM an 

bir tehlike Mı&inco ._... ••ı 1 
soknm8Ulclan, ha8"ıld ~ .,,_ • 
tlilc uç ık ta. k lchfuıdaa • ,·e giilerl~~ A~ba bir çokliıU'ı--ıl 

h:ıll a~ ıu tehlikeler ka~rımlllıa 
w \·n Uı ılt·H~lm,uuılaıı 

dır': 

~lyomuı~. Bakmış ki suya• •ıilillilrl 
bir tencere dıq,,yor. a..n 
çıplak soyıuıup teoc:ıue7i tıı,..ıU-iıli~ 
la rncıı,gulken komt0:m sOrmlll: 

- l.llhu, demı,, !IU ı~_...._ 

yapr)ol'5Un liyle~ 

Köylü: 
- Hl~. Clemlf,.teD~ 

gostil iç.in ııu ,..tecı.tmL 

- ()anmı, laaım' MJ"UIUDlll 

gırm.1.,.ın, battmı da -"· w•lliili 
g'Ustil et barr. 

Buna ı,ıtır.n kiylli: 

- Anıma da yapıyon11a Mm••• 
df'nllc;; cını çıplak oWııall .... "" 
dik, bir de lıaımrın:ı !IO'lnlp 
mı! 

Yerinde bir ceyap 
Bayan övilnüyordu: 
- Geçen !hafta Bay ŞUJrrft..19 

tanıotım. Bana "§imdije :na... 
tamdığım kadmln.rm tn ~ 
siniz,. dedi. 

Arkadaşı cevap verdi: 
- Hakkı var. Çünkü benimle 

daha diln t~nımı . 
Fark 

Trenin birinci mevki v~ 
rı öndeydi, lkinci mevkiler arô. 
da. Yolcu tren memuruna !IOrdu: 

- Birinci mevki ile ikinei 
mevki arasında ne fark VIJ'dır? 

- Birinci mevkilerde mana. 
rayı ötekinden e\"Vel görüyor. 
sun... • 

- Oğlutıuz scm'atindc ,.t 
tnahir olm~! Beygir . ::.o1R1' 
benim ayağım bile naili.yor. 

Leyla hanım? . 
- Bir scy anlam:ıdım. dedim. 

kus dili mi konuşuyorsunuz? 
Ne1.ahet sen ibir k<ıhkaha attı: 
- Yok car.mı .. Gizli bir ~ 

değil, S.izin gene; bir file2'0fla; ev. 
lenmek i.i7.ere olduğunuzu duy
duk da .. 

Perihan l1ali. saldayor. Ha!. 
buki, bizim n:ıahalledc bt:nu d~·· 
m:ıyan l iıvse katmadı. 

Ve cözünu ı:;u etimle ile ta. 
mamladı: 

- Çek isabetli bir i7.dinç doi . 
rusu. Siz de·ağır başlı bir kıaı
mz.. Kolkjden bu rene çktrnız. 
lffet . 1elih ise olg ın. müte-f't-kkir 
bir gene;. T::ı!ll biribirin:ze uy. 
r,unsumız! 

Tahammülüm kalmadı: 
- Vall::ıhi böyle bir gcy yok. 

knrdesci~iın ! J Iatta ııilemiz ara
smd:ı bana bu ,·adidc en ufak 
lıir 1;;ev bile ilıs;ıs edilmiş d~ 
<lir J{endi fikrime r:elince: Ben 
birnz ,.~ lı bir erke!•~ evleımıit. 
\'ı tercih edivorunı. lffet !\fela 
bev Jiızumundı:rn faz!. filczöf .. 
Bnn is~ ırz·ımundım rok muha.
fa" k: r, an:-nclcr;"C b&ğlı bir 
klz,jl\1, 

:'\czahet kendim· tutamadı .. 
Gi.ildü: 

-.- Am<'rikan koll~.1inden çıkllll 
hir kmn mulısf:ızakArlıktan 
b:ıhcıctm ·si ç<ık s;;arin olmu m1" 

''lc\"P.ltll Vttr) 



ı..:evıren: MUZAFFER ESEN 

ri geliyordu. ı cel bir iş ileriye sürüyor, fa-
Misters Nolan, yere düşen kat bu i~in mahiye'dne dair BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TiZrJ 

NEVRALJi. KIRIKLIK VE BUTON AG ~ILARINIZI tlERHAL KESER 
bir cismin çıkardığı bir gii - izahat vermiyordu. Pointeı· 
rültü, ve sonra bir ferya\: i- kraliçe Viktorya caddesin .. 
şitmişti. Bu gürültü Hong • deki yazıhanede calısan dak 

Pointcr d ..-hal h.ı ko!cl~ı;i. kong hatırasının Jurılma.nn. tilolardan birisinf Skoiland lcahmda günde 3 kaşe alınabilir. Her verde oul!u kutuları ısrarla istevİJlİI 
yonla dn aıu:m<lar oldu. Bu dnn çkıkan shes, -;re fk·eryat idse Ydar~adçağırt1mış ve. bu ifa. ~..,-~~4 ~ 
koleksiyonun .,,apon kulesi. ecnç ·ızın azme arşısm a enm oğru uğuna Kani ol .. eDGı 

çıkardığı hayret nidası oia - mu§lu. Fazla olarak da mis .. Evl.snme tekliflerı " «ı ~ Let>tne gtdecek 111 bir g ti ne yerle~tirildiğini ve bu çc- ~l! j · yapabilmek fçlıı, ders sa:1'tle 
•tt d"" .. l k caklı. ter Havkın yazıhanesini yıl- • O!"ta boyıu, esmer, otuz yaşlc.rır:. :.!.Jo: • .> • u;te:l" şı en unyamn en guzc o- K . L . f d . b ~~ de ve tattı snnıertndc o: 

leksiyonlarmdnn biı-isi oldu- arın ayngın ı a esme aşında kapıyarak Kanada • da c!e\let ıucmunı, ayda 50 lira maaşı d.ır çalışmak üzere tıusus' 
ğunu ö,rendi. göre An Gisburn parayı çok da bir yazıhane acmak lMav olnn bir bay, lj1 bir aile kızı ile ev • ı 1 terde e!ıven Ucrotıe 1ş art 

seviyordu. Budanın on sekiz vurunda olduğunu öğrenmiş. lenmek ıstentcktodir. Memuriyetin a· EN SON OAK.ı'"ı{A (Nur€'ttınl adına :ncktupııı 
Poin' .. er mister Livanga tc. b . - \"&ntajıart vardır. (Dikmen) rcnızln<:ı evliyasına şöyle ir bakı~ t ·ae.tı;ırı. şekkür etti ve derhal Japon h l .

1
• b" 1 d 1

· ınnracaat. K·· .. 1 ı· ;. sı ... orta iııl rf!1d~ a:ılı1"., 
1 ı a ~ı n ır servet ı~arşısın a Bıı d kf l · c· h I . uçu i t an1ar ı<uponu " -cu esinin rnuhafızile görüş- ld l k . a 1 0 ~ıs ıs w urna ş ve i,çi arıyanlar: ,.ıJt..cll bir z:ıt. iş arıımaıtuı ,· 

k 
o uS!unu an atmağa .afiy • daır t I d h ~ B:ı kupona eı.ı.:ucreı. {!inderUec-l'ğ• rtt me üzere orad~n ayrıldı. ~ gazc e erın ya:ı ıgı er • Yeni ve cııkt lürkçc okur yazar ecnebi dil dC' b!llr. lS. Gc 

An Gı.sburnun 1· "ml· bu cı'nı"le. J. şeyı ı ıyor, a at genç ·ızla Ye daktilo da bilirim. Husust mlicssE'- mUracoat. 
d" • b" I" f k k ı "~rıue Hlınlı~n len ~ >ıı lıoul-:llCJM111 ııa. 

"" f 1 } } d ro)IL <h.-şrt."<lli-:<Y.~t'r. ıı;,,ıenu~ t••kllfl ınıl 
re muhafızlık İfİni gö::-~n pro aımt ıun ar sa ece man. Havk arasınd3.ki münasebet. sl.'lerdc \'C avukat yanın<'!'!. ve herhıın ıünıle.rea o!ruyueoıarm mahtıu K.al. * Ortno!rnld:t muaıı 
f d h 1 

tıiJn uygun biı· takım istid. ten hiç haberdar bulunrnu .. ~l bir i§te olurF.a olsun blr b:ıyan i~ mak tıure sara, actrm.ıcrtr.: blldlrm& U-ttlllerde ikır.ı:.ll rl, b!.htd<k r. 
esöriin c meç ii Ü değildi. l"'Jl d "h · d • t .... Ad :;:-; ' mı .. liir tiot'"ers1tcll ... enÇ, 

G 
a er en ı arct· ı; orta a d arıınıa..t a ..... r. rl'!!t: J uruoemıın.;,oe IL•rı llnm.l ., ., ıc 

enç kızın porseienleı:e gös. b l .. k h" b" d yor u. ca.ddrslnde SG numarada 'M.H.K. rem. yn, alm:.ı.nca. dc!'!lerl ,.erı,'le .. 
un arı gos'Lerece .ır ır e.. 23 b. · · · d 12 b" -<>-- ..,,ııı• terdiği d-erin <.laka profesö- ;'!' ırıncıteşrın en ı • zlno mUrac:ıat t.edlr. (.A.T.S.) rcmz.lnc ... 

1 ı . !il bulunmuyordu. Pointer · ·k- k d d" h f . • Al t * Es .. ı bir ı··~ft mu ıııı:.ı· rün ço.t 1oşuna gıtmişti; a- bu dakikaya kadar yalnız rıncı anuna a ar ye t a • "' YUl:sel: iıttlsat ve tıcaret mcl>te. a urka ve alafranga nefis ye- OKı:.ıar;:ı ve h::--usı ders ııl .• " 
lim genç kız! çay içmek Ü _ tadan fazla zaman vardı. Oc b!n!n ikinci smt!ındr. okuyan, muha. meklor pişiren 1fi yaşında bir bnyan 

. villô ile alakadar olan kim. hafta gı"tmek irin, üç hafta· sebeden anınyao ve frsnsncayı iyi bl. iş aramaktadır. Ta,rnya da gldeblllr. yeo talebelere ders vernı"~ ~ 
zere evıne götürmuş, kolek - selcr arasında AD Gif>burnun 3" - le:ı bir gene. herha.:ıg! bir ınUessesede P:ıngaltı Hıılaskı\r ı;nzı caddesi 57 nu dadır. cG. I{eMatı rc:nzı!l"pıt 
siyonundaki eşyayı ve bun • B d k · da gelmek için, bir hafta da ö""lcden sonra "alı.,mak istemektedir. marada kapıcıya mnracaaL * .EUndc ..; M :~. ilk ~· 

u anın on sc iz .... vıiyasını · · • z " " " .,. ların arasında imparatoriçe ı~ ıçın. amammtzda üç haf (B. 16.) remz!rıc moracaat. • O'niver.;!te ten fnkUlteslnln riya. maklnest \'e tıımıc:-; oıuP 
tanıyabileccf!ı"ni isbat etmiş - · · · d d ti nı .... 'Fil ~.ııe Diariyerin çay içtiği finca- - ta ıçerısın e ünyanın öbür * Ticaret llısr.slııdcn pel< ıyi derece ziye • Fizik kısmına dcmm eden bir ts ye e .. n . • m) rcın" 
bulunuyordu. Şimdi mühim k d k 11 h 1'" d ••11k k taı be ··~ı d ı ı ı d ınrL nı göstermişti. ucuna a ar gitme müm • e mezun otan ve a .. ,azrr a J .. ııe e , ob c en son:-a arı r yaz ye crs 

p f d c· d d bir nokta An Gisburnun ve • kündür. fkfüat ve ticaret mektebinin llt\nci !eri verebmr. Kadrköy Sn·aetopol GO- • :.'7 yaşı::ı.ıa bir t>.ayanı !.! 
ro esör c - ın e oğ • ya onunla alakadar birisinin sınıfında tııııunan, ttcarı bilg!lerln J{!f kak ı numarana Vo.baka mUrnca!lt. \"e~a te.ı:gtıbtarlık ya?ın°1' 1 

mu~tu. Bir mfoyonerin oğluy.. madam Ozaka ile münaseheu Pointer işe koyuldu. Hav. ~si ııe mücehhez bir gcrıç. resrru ve. • Yl'ni ac;rlacak olan bir elbl.sc ıxı. dır. Tilrk~e. !T'aıı"!'l~ ı-c ~ 
du. An Gisburn i~in sarayın kın fotoğrafı Londra ile Tok ya bı:sust mllc~eelerde ö~l~den svnra yama Ye temizleme nıağaz:ısına sıpa. ve yazar. (.Sıtmcr) rcrnzl.11 

ti olduguw nu meydana rıkar ~ * ı0 da •~ •·ttP ve çin nsilzadelerinden bazı- 3' yo arasında i§liyen vapurlar ça!L,ınak Uzere az bir Ucretıe iş ara. rı., kabul edecek ve teıııtın edecek 20 ~ ya§ın • or .... me" 

1 h 
"' ··ı ·· 1 • - • maktı. I . maktadır. (1ktfnt ve ticaret 96) rem il!- 30 ya~ları ar:ısır:'l:ı bir bayan !F. bir genç iş aramaktadU". <!,., 

arının şa sı mu ıur ennı ~ız. Pointer. o sabah birinci de ve tayyare acente en tara. :ı:ıne müracaat. tenmektedlr. Türkçe, rumca ve fran • cebir fşlerlndco ıınlar (1" 

mişti. Bu iş geçen ağustos a- fa mister Davidsonun yanm. fmdan derhal tanınmıştt. Me • Kua zamanda. ehven ucrctle ec,. sızca bllmı>sl şarttrr. Bu işten anla • remzine müracaat, ııl. 
yında oluyordu. Mis Gisbum dan ayrıldığı vakit bütün murlar bu zatın bir sigorta nebt dil öğrenmek, tıcnrt mektup ya7.. yan terclh edilir. Beyoğlu yenlçarşı • E!r kan • kocanın :>1!,5 
profesöre lsvi~reC:en geldi • simsarı olducnınu söylüyorlar drrmak ve ltaıyanca. franmzca, aı . gUlb:ıba :'lokağı No. 24 ~ müracaat. ev lşıcrını cörcbllccck ı7-• .f 

kablo ve telsiz telgraf kum.. 0
- d bl ihtl va.rd 

O
n;ni söylemı" ~ ve çizilen mu··. d F k t H k · · · h" manca ve bulgarca tercüme :ı·eptır • Ticn:-ct meltt<.?bfntn son smrfmda a r bayı>.na :ı11ç 
""a ~ panyalarına bir emir gönde .. ı. a a a·v ısmını ıç • lci; II) remı:ıne mUracan_~ hür örneklerini beraber alıp k. t d M .. f tt" rcak iısUyenlcrtn (dU aıUtehassısı) okuyan bir genç öğleden sonralan, u. • Iic'"ha:-ıon tı!r mUt>ssc5'-~ 
. L d rerek 15 ilkteşrin tarihinden .ıms~. andı~~!'ofr u:, fu e ı~ rem?Jne mu.raca.atlan. carı btr mlle.s.cıescde çalt~mak istemek • " 

götürmüştür. on raya gel • itibaren lS ikinciteşrin günü.. şı.n. goster ıgı ·otogra ın sa- ı • 17 ya~da. ortamektep, mezunu tedir. {TieaJ'etl!l remzlno mU!'acaat. tarak ı;:allfm&!t i:ıtllon.UXI· ,j 
dikten sonra genç kızdan ta\ ne kadar lngihere ve Japo:ı. hıhı Londradan ayrılırken bir gen~. bllbal!3a öğrenmek makl!a • • Bir üniversite talebest bUbassa · - ve ııerl --szı Y" !U· ~f 
lr bir ifade ile yazılmrs bir Dove (güvercin) isimli mun. dile bir ticarethanede çall§ınak iste • ortamektep talebesine frans:zca ve rım ''ardır. istlyenler <11

• 
" ya araımda yapılan bütün ın u ts'-· mektup almıştı; genç kız bu tazam bir pasaport kullan • mekted~r. M.uha.ııebeden anlar ve dak. türkçe rlynzıye, fizik, kimya, v.s. ders z e m ~o..::ıa:. e ın..cr. ~s 

ktub d d 
muhaberatm bir kopyesini N k el h . . tııo billr. (316) remzine mtlracaat. ı .. rı vermektedir. (Ders) remzine mU, ~Lise bitirme imtın:ıntıl 

me un a öğren iği şey • istemİ§ti. Mister David!OD üç mış ve evyor a a u ısım. • L1ııenln 9 uncu llt1ltfma devam '!• racaat. ten mımıff.t!\ clnmamıf 
lerin kendisine pek faydalı aydaııberi madam Ozakanın le çıkmıştı. den bir genç, öğleden sonra saat ı.so $ Yüksek iktisat '"e ticaret meltte· imtihanını veıınccy .. kadllrdıı 
olduğunu bildiriyor ve hara. J d 1 l (Devamı "·al') dan 6 ya kadar nusust veya resml bir b~ntn 3 uncu sınıfına devam eden bir nıutenaelp b!.t ıe cuııxntlhtll 
retle teşekkür etti. aponya an ayrı mamış O • mtiease'Sede talI:mıık istemektedir. ~eııç, tkaı1 bir mUcsırescde çalr§mak ilkle 111ş!ğl ~ .. ,ı.-•·:. Ortalll ~) 

D 
.. 
1 

L "f d - duğuudan eınindi ve tnhki. b!T&NB1JL BELl!:D..__ \,Menek.,e 86) remzine mUPllcut. iatc-mel<tcdlı'. <Flkat\ remzine mUra. besine ders verebilir. ı.Kısc!J 
- ug as Gaynbgın 1 Ha eaı kat da bu no'ktayı teyit cdi •. -- _ ~ .. ....,.,. ~ııt. · ne müracaa~ • 

yor u I ş E il ı R • On ye ı yaş:r·d~ orı.amektetııo ... .... v..... " " doğruysa Ans is um, ong d ~I l 1 d ... o~.·~okuı "~~tm"~ •. 1;.:ıi~f 
kong batıralilm bir tesadüf H • h yUksek tahsil talcb~!(ı ort' 

eseri
. olar"'.k pcka"'l; muayene avk 23 ~lkteşrin tari in- J J r t YA TR o s r GÖZ HEKIMi rJJ !kine! snııfrnı blttruıl, daktUo kur. ıer:ne '"e dı .. a.rc.a:ı b tıırn" 

re; ... de esrarlı bır seyahate çık .. ! iSTiKLAL OADDEStNDE sundno muun v..ı noter dalreslnde 
ebniş olabllirdi. Zira çin eser neş ay staj görm'~ biz g~.ıç daktııo vereceklere 'tc.·" vcrchl.lir. 

g !deblllr. (.'\.B.) rc.mıı.nc ııı Jeri gen~ hzı daima alaka • l • d" s· t b • Ak=cn:ı 20 SO dl' 
1 

l>i.'l"t.>glu I armakkapı. tmam l'Oluıl( çeya yar.er olara:t çalı~mak l.stcmek. 

d d 
ÇOK yenıy ı. ıgor acı u se. l _. • ~ • Xo. ?. TP.I: .u5~ tedir. (5. ı26) rerr.z!n~ milraca.at. "' Fransız.-:~ ir.g!!IZct 

dar e iyor u. Sonra mührü ah t b b 1 k .. .. ,... b 1 k B d 1 ' * Y''k'"'k iktisat ve Ucaret mel:, ltı:ılyancıı ve t.•ıt~srce'" nıl' 
görmüş,, bu mührün neye de- y a ese e 0 ara mus.a ~ı ar 1 u a ası """' ~ ı M iNE ten bi: z::ı.-:. , . .,•er daırcıerl~, 

Wetclti~~~~rmi~~i-~·--~·----~---xNwww-E~~~l~~-----------~~~~---~n--------~,~m=-~~------m•-·----~~e ~~Pç~~d~ 
lirdi. Böyle alelade bir bibi o y ı!:-. ':; ş ı; ı "':t'7. nt murtt 
.. . d b üh b l ~z'kal}L.,. M ' ··ı ' 1lzan: ":~ Ko!ay m('to~ no f~ 
uzerın e um·· rün u unu.. '1.. 'il:. azın !ll go ~~esı ilt~NÜYJ<} .HALl\A~;LJ •' f.f,. '1/&..11 lzcc, ıtaly .. n,.n .ı"rs \•tı • · 
§U bu mütevazi mahfaza içe - wwww ... _ wwwwwww \"ıp:ıır. Her t ırı•ı 0 , ,ıt " 

risinde çok kıy.metli bir §ey. Einbaı:ıı Cenıal Bey söyleniyor. kaldığı bu gtizcl kız hayalim ka lar Cemal Bc>yin gençfüf.niıı urıı:. t11tl'!';t,p· n ıılvi t:ılıilttr .. Hı>osi es •1'· G P.ı •• n,z.:1C' "l.f'•/ · 
ler bulunduğunun delili sayı du: ''Geçmişi i11ya bir daha kabil ç1rmnmnk iÇ'ln hiçbir ltareket.te bu. tulmnz mesut saatlcı iJ ui. Fak:ıt ;,,ı;j g;b;. F:ıkat gUzel Haticı:>iz t.ı ~ L.I· e 11

' 7.l"ı•ı ulr re ııC:· ı 
Jabilirdi. O akşam Karin olmu) or, ölmilş mazinin kamnlı:k- lunm:ıınıştr. Arikasınt bir sıra !uır- ırasdetlcr dcv::ım edem iyot'. Bir gün '1:.ıınh•r n nııi H3SI ~·oktu. Ce:n.al E : P :ı ~'1lı~ 1•1 <ı \ is· ... m ·l:t .ı,r. 
Lnynga yazılan rnek'&.up k"'U .. l!lrnıa. gömülmüştür. Geçmici bre- lryan SRÇ örgülerini topla.yan s1n :msızm gelen b;l" emir. füi sevgili kendi ar?zrnın tadının kaçtığının I · ı:ızi:ı." ::r.lrı . .ı·t. 
lube telefonla verdiği haber, mi:ı diye ya.dctmemcli, o 7.a.manki oyalı krcbin Uz rlne iliştirdiği yine :çin bir föliket olmuştu. Hatice faı·kmtla. olmU\·or, tç·rıı ı;:ckiyordt: 2 "' 30 yaşr::cla. ~"ı:.,ı;a:ı~., 

sa.ndeti o zamana. bırakmalı b gülden daha taze genç k;z is;ni b;. .,ğlıyor. onsı.ı.: ya.~ıyamryac:ığı11ı 'Torün tadı kacmr':l"! ~ J;ı" r:ur.ı ! '"":i" r 11t , 
!bütün bu tcferru:ıt gen; l-..ı"" su.kutu lıaJale ugramamak iı:'n o tiıincc ba;ımı çcvhnıiı:;, kcnd;,sini ~ijylüyordu. Celn'll Bey bir sene Bütün t::ı.nrdıkları lı:ı.kkında ma ~ 1" kaıorıte~Jik 11 ,r, .. t~ıı 
zm böyle ehemmiyetli bir ke zamn.nk.i finlımlarla. da kar;\ıiasma.· clerin blr me:ftunişetle seyre da l!{)nrn mubak-:Cak alnuya. gcleccğ·~ llima t ah·orou. Mııiı tor ülmüstü. 

111 itım :tc> :~z~ • \"! ' •Ilı; ~ 
şifte bulunduğuna delil sa.. malı, yoksa. netice ço1: feci oiu· !nn gene 7.abiti görmU!itli. Parlak rıi vaadederek ona teseUi cdiy.'.>r· Feket Haticeyi ~rm::ı.k ccs!Lretini mı_.._ym clı•· <' <K. ~czertı) 
yılabilirdi. Bahusus kulübe yor ... " gözleri kamn.5tıre1 bir ı5ıklq. bir an du. kendind" bu!nm:yordu. Bir gün * De:J:ııator :oı: k . .mn ö 
telefon ederken kulüp kati _ Taburilc "h.ar'.l 'I1zır" k;,iyıinf' gcr.r. ndsıı~m gözlerinde (•:t'kmış. Cemal Bey yal:ı..ncı bir adıım de~ bir kbyiü ile Jwnu-urkeıı: ''Muhta- !t ~·neıeı·ı J5t . : t•r >ı.ıy lJ 

11 

h k t · · 1 ~ b' ronra kcr.a.rak ı·.,'lkla.~ı~tı. ğ!Idi, bununla beraber bir drıh2 ı r, h r dl' k1:r.,":zı vardr, • de•P ~.:. 1 !!. '"'ı: ira~3:-;. rcrazıııt 
bi genç kız•n 1;f.'Stnİ adeta ta. are ·e cmrını 1 11~ [lffia!l J!t.. pÇ - ·• - b3f:I Cemı>l Rl'.'yi'l krılbi scviI'~1,. Fnknt o nkERm l.:~r ak):amki gı. krjyc dönmemiı;1i. Birtak~m karırıık acaba o rıe olrlu ? ... " * l.i z ·tı 'unu t?h t 
ruyamamıştr. llu genç kızın ça.rpmı..,tr. o. bu köyü c::ok i.}'i ta '>I mulıt.a.rın e\indcn gde11 yoğm·t vuku'lt, h.fi.dis"ler ona. bu \"aadini .Köylii hn~mı l:rı~ıdı. >ır niı ı<df'0 1C', çı~ll'•m I< ;~ 
çok heyecanlı oldu~unu gös.. nı."'liJ, Hnrbi,}eJcn n:: cıktı~• z-ı •• kasesinin üst.ünde y:ınaklan kadar tutnın~a mUsaİ't hir zaman bırak. _ H Ii"t· . i . ma::tadır. Ortt.. 'o lls'3 tıı 1 

b·ı· d" rıenbe bir giilün buJun.m.~<ıt ,güze: rr.anu~tr. . a, '" c;c ~.:ıngej cıorıı~or- u·m'lıtk der ı veret>uı.rı. 
tere ı ır ı. manlnr iki c:ene orada köyfülel" a • Fuıı. C:l), ıouht.nr olmedcn onu e _ . 1, • 

P.ointer şimdi, genç kızın raFımd'.l nıC'sut günler ~·aşrunUitt kı.,ııı keı1d"i-ine lakayt kalmadJi:Jm F:ıkat güzel Haticeyi unutmu • vc.minti, Of5ul, u~rı, gelin s:ıi:ihidir "<'•·nzmı: ın •" .:ıı:ı- c,·ı 

ili d 1 f 
! } 0. {;İmdi muhtarın tahta p~y!<e!) gfü;terivordu. yor, kRlbi SIZJıyara}; eaim:ı Jın'ırl•- ÇoC'Ut"l!"l"lll hiri Öe askerdedir.. Ol< 1010.19 l der yılı, _:, 

y a an te ~ on.a mnuşur - odnsmd!l J:<lyltı!P't"lc geçirdiJi n Cemnl Bey, mukabelesiz bırnk • ~ ordıı. Her güzlerini l•apadığı za. • Hnh, i tc c,:ı.p:ıdıın ı!önilyo::-lar ... ı ·! 'lltın.e 'n. ~'lmnı!<l nısW 
ken birisine bulduğu şeyi atıeri tekrar yn.,ıyordu. Ocnkt<ı nııık i~temenuşti, itiraf ediyorda mıı.n miiruru zamanın lrnrnrzıu,~ talı S;.ığ t!lrnfta gid .. n JJr.ıt:cc yenge.. . :ıir ı;_ ~nç, La:~slı!.l~ muunıı .ı 
h-'- · ld w • k "fl' t 11 1 ı k""' ı · ki, ıı:r goriis, b!r b:ı.lm:, 1.ıir penb"! t min cı es s a:ucr vennıç o uguna ınanı ı.:yı ı cı ı ı ara yan:ın ·o' e·m ~ n aresi, toprak sıvalı evlerilc B"nroıu bir sul:utuhayallc nasıl oır 1~ a:·ıım .. :'' ır. 

d B kT 1 k . ı ·ı dı ı ·· · gi.il üzeı inde umulmadık bir tPc:ir b. d f .. l • yor u. u sefer nlclanmad r _ zı " ·ıs crı e :ıy n anon ~t:ne .11~ ır en arkolunsmıycn \'ltan klj 'iüc:iip ölrrıe:'l.l"iıı· 5 ı .1yor<lu. F< rJ. ""• •raca -
kn. rkl ·ı fl - hırcıkmışlı, Ka'ıvecinirı çırağı Ha - ·· · -~· t k • u ğmı söy!e:rr:iş olması çok a - vuı tı"U J<I - an e ça nnııı; yan•> : un nessız1ıgıle tezat <"~ il eden, ce~iııin ctrkkriııi beline toplD.Mı~ Urterne ... tc.ı• ::rı n:r. • 

- yüzlü, temiz] aJbJi Jtöy]illcri f.dcta S1.nla köy bakltalındnn tedarik et. hayat Ve llcŞe dolu güzel kıznı Oİ• t1J'lak ayaklr, güne. in \'C i~in h~· "e müteanı \ >"-:J'rıd& Cı:ıl,J 
çık bir iz<.ıhtı. Fakat acaha r:·•ru.ror gibi oluyordu, tiği yaldızlı kualu pcnbe bir zarfh gun buğday tarlal:ırmı andıran ba- rnıı ettiği bu )ıprnk, mana.sız köy. ı:cnç ı:ı~:ede:; 6onro. ~aıı: 'gl 
kiml• c"'öırmr '· C:enc 1 ona bir aak mektubu !!'~n'1 ermh:ti. 1 .• d ' ı::ı:ı ~ ... ~ .~ı. Y: ·~ nzm Fakat ccabn bu sevinci yalnız ·; ~ .,. sak renkli s~lannı, Ulu-derenin es lü k~dı.'ı, kalbinde senelerin sön· otr ~ a:-am:ı.ı: a :r. 1 ~· 
S b "d Fakat ne yazık l:.i giizel HatjcE\ b·ı - , ens urı en ve pa'Lronun . ~ unL.lr için m'\'di? .. Hayır, bu yor- rnılt h'lya]lcr i~lc.vf'n dt'"'"'n su • iüremcdiği bir aşk yaratan güzel ·• l rem~:n~ nıt..rocı..a~ 

mektuba ce\'ap \'Cremcıni~ti. Çiln. ··c. .. dan başka mümısebette bu .. eun. kavruk <:ehrelcr ar:ısmda 1ıir larmr halırlr?.tan \.'e5il gözler.ni. Hah•e oJ~bilir m;ydi ?... 

1 
' Ticaret ıı.u.n:.n .t-o:> .J. ~ 

- hli ynzmak bilmiyordu. Fakat bir " gsCll"'' 
lunduğu ad mlara dair Poin. ciğ d "'lll sı bz"'liğilc parlayıı.n bi.. çenenin uçlarına kiremit, 53ç. kö- baz: gölgeH ağaçl.cklarm karanl;k. O, Cemal Reyi Uınımadıı.n ~ a -· yaşında t>ır :;.n.,;. ~'.l.ı 1 11tıJ' 
ter hl

•,.. b:ı· sey b;lmı"yo•·•ltı genç k'z hayali varuı. Muhtarı:1 miir, bn;;bvıp gönde..,..,.,iı:ıU. Cemal lnrt attmda ş:ı.fakta.n renk alan ya Jltn:!nn gc:;ti, gitti ... Binb:ı.~1 buna rat hl's""p "e •Jakt :o 1Y 10t 
!: • • • • ... . ve kbji.in biricik gil;r;el lm;r Hatice. .....,, " ... ~ mrın· uıı ka.ld1 Onun ı""'n ~'ene "''t.:' :-arcthaneC:~ v~ya Jir D ef 

.;:e b · "lkt • · Bey, yiiz s<>nc aiişünseydi hunlıı.rm ban gilllerine bcnziycn penbe yii - ... 1 
• • ., • p, ~ • ııt ...., ns urı : eşrının sonun - C:enrti, bahar "'iln~.,ı·nı'n P"ll'-• "· .. ·· ·· ·· ı·V· · h zr.I ı;ıh"" ol"rak ı,·~, Jma•''t ı'stı·,.,Jr . t>.r UcrcUe ç'1.ıl~mat: •' 

ı b 
· l · b" " .., .. •ı ı•e olcluğunu anJıyamıızdı, fakat zunu goruyor, gen.ç ıg•nm utya ve .,,,, " .• - cıt ,. 

tan erı ııc ır yere gitmemi~ ;·alcl ı:lı ı.ı ıkl:ın Jı:ö.•-iiıı kırJarıııa. . d d i -1 ti dıı. • 'H.D. 32) reuızıne mıu-a ..,,. • Hr.s:ın ım a ma yeti!!lllişti. Kire ~ ~evg 1 e gec·cn §en saa er yaşat- P'• 
ti. Fakat Havk bu müddeti- 1 oımaıılaruıo. criııilmez bir hayal mit: ı·crem eyle gel, git; ı:ag: Al tı~r liatice)i bir defa daha olsun Gencl:k saadetinin bir pnrça.c;ı- • ı.;11.tıpıı:r ç-e satış ı;ı:ı>"' 
çinde Londradan ayrılmI:}h fıle:ı::ıi cazibesi verir, clumaııir moı- beni ka<;; kömUr: İkimize bir ömür görebi1roek kendisini memıt ede • nr bulnbilnıck ümit ve SC\'incilc J!abılecek oır baynml ı...ı ıı 

Villad hekçirk eden ka • dağin.rm göl"!elediği yeşil ovayr cenıekmi~. ceğini, ihtiyarlt~'Til!n karanlık Ye !"eldiği bu köyde binbaşı Ccrruıı S:.ıltanlınrruunında M.o.rp~ççc-'~ 
l A G b 

dolanmak aktın Uludereye süğüt • Al"tık her glin tnlı"me _...;.ı:ier, ge. :ığır günleri ı·r·in bir t~lli oJnc." • Bey Jııılyasilc mesut olın::ık teSQl • ~ılı ban 83 numn.rny.ı murtl 
1.: ın, n i:: urnu valemn ,.,. " '' lerin, .s::ızlann hayııllC'ri İfl{C'rk~=ı. •ir ccn çit avlunun arknsındıı. güzel ~ıru di~ünüyordu. liEini bulduğu n.~kmm ııimdi suku-1::=========:::;.~ 
sahanlığı üzerinde görır.ü~ • l;albı bir se\·gi iiıtiyacile titriyor. kızın kendisini beklediğini görii • tuhnyalilc muzt.aripti. Gecnıi§ bir 
tü. Be~çinin söy,.cc!i'·1 rme c:u. Bu esnudıı. tali ka1'l3ıstna güze~ yoı·du. o da her :ıvlıınun önünden Köye döneli bir hafta oluyordıı. dahıı geri dönmüyordu. Bu köye 
nazm·an crenç kız deli gibi du H ı ·ccvi r,rkornn~ll. gecf'rken. ''BölüiiUk dur!" diye b!r f'akat buraya dönmek ona ilmit gelmeseydi hi.ç olmazsa o. geri 
t:,uyor, mi.;tPm:ldivcn parrn:ı ~ .!- •• :ı :ıh ll'uhtan görme~i ica1• • en·lr vcıir, gf'C'tiğin! duyurma!:; i~~ elt.!ği ~dcti ,·ert'Jnenıişti. Köv dönmt"si kabil olmıyn.n aşk ve genç 
ları arasmcln e:arpımn uc!a. 1 o :ıı. Avlu knpt3mı \'lU"lllUŞ. terdi. hemen değişmenıi;ti. Sığır mcyda- ilk SC'relerinin s.ıadotinin hayalile J 

,_ 1 1\·~1, < 'ma.mı ic:cri giımişU. B r. D"hO. ı:>onraları onu dah::ı. ~tkın - ıandn yi:ne kof.lU§UP oynaean kııra yatıyncaktı. GUzel Hatice aynı ta- 20.10.194 ı;jf 
rını tsıvırıyordu. Bekçi kı-.dın elen g ,ılcri kama§arak durdu. Gü. dan tanımıştı. Ka~ o.kşrunlar günew doıı!u kilçlikler, çe:Plleden su aln.n zelik \'e güzellikle kalacaktr, onu W 'S Serbest ıo o• 
bunu korkuya atfediyor, aT - zel, çok güzei bir köylü kw bah - ı-in kız·Jlıklarr silinip de o\·nlılr, serı, mor ~alvnr]ı kızlnrla cilvele- mazinin söniik \"e siyah bir gölgesi '<cme.n soıolan, !:.'.l.15 nadt°I" 
kasından da Havkın .sahu.nlı- "deki gül fidanlarını suı:ınuıkh dağhı.r siyah gölgelerle ört\ilünce- şcrek bakırlarma lmm, ta.s <1oldu .. ol'.lra~t görüp milkcddcr olmıya- !0.45 Blr h:ılk tnrkUsU 

6~ 
ğa çililığım söylüyordu. F~ . 1'1C'<l~uldii. 'R:rinin girdiğinin fnr Ye kıı:inr onlar bir knyn listunde rnn köy delikan!Ilan, yine Ulurle. ra!dı ... Ah ni.çin yirmi 1Jeş sene (Arabamın nUarı), 21.00 
kat Pointere v.örc f!enc kı • kmd:ı olınamı!itı. herkeı;ten uzak, biriLirlerlnin kalp lede rn:ıh.zun gi.\Jgcle?' bırakarı:ık. ..-vvelinc <lönebilece~iııi dii~ünmiiş \•iınl, 21.10 Duselfü r.1 ı, rı'I~ 

- • Cemal Eey, ı·~ ... ıam:tnclır h~ .. rct !erini dinJlvcrck kalmıı::laı"dr. Bun. kı\ybolnn ı;inr;;, yinP gi;kyü:ı:ünli fii '!... kılar. 21.3ıl 'J.'emsll: 1'itı1 ,, 
zınlınrekctikorkudonde;il,~1~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~m•-~~-~~-~~-~~~~~~~•1~~~~~~-~~~~~~~-~~21~5Ra~~~~~ıor~~ 
fevkaHtde heyecanından ile- Ajans, 22.4s'oııns ır.Ur.!ı;I. 


