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lngıtlz Akaen z 
fılosu 

Baş mandanının 
be ana~ 

1 
·talyan 

lirnan arından 
Çıkan mi ver 
gemilerinin 
y· e 

~dra., 26 (A.A.) 
~Yıcr ajansının garbt Akdeniz ln 

fUoau nezdindcki hususi muha • 
'l1 l'ıı.zıyor: 
ııı~~a guiıU kendisi ile yaptığım bir 
~~t csnnsınd:ı Akdeniz filosu 
ı_,,~ndanı Amiral Cunntngham 
.~ denizaltı gemi!eriy:te lngll!z 

~ kuvvetlerinin eylUl ayı zarfın.. 
tr 1taıyan limanlarından çıkan mllı

teınnerlnden yUzdc otuzunu mU.. 
~"iz bir kısmının batmldığı ka.no. 
~-~lunduklıı.nnı söyledi. 
t·~· !JU sözleri na.ve etti: 
~ taı.l'ıı.n ticaret gemilertnın bu !ev

' i\>..~e zayıata uğradıktan sonra hAlft. 

~ açılmayı nasıl göic aldıklarını 
>ı..._·anııyonmı. Fakat tahmin edi • 
~lltn ki, Almanlar tarafından icbar 

1~orıar 
~~raı ~mirine ve denize !ndirl1 • 
~~ne vakit bulunabilen İtalyan do. 
~ mensup gemilerin halen 
~ be., zırhlıdan, 8 pusıuk toplarla 
~t hhez Ud belki de dört kruva -
ttı.~cn, azamı 6 pusluk toplarla mU
~~ H kruvnzördcn ibaret bulun. 

~tahmin etmektedir. 

t:3eıç i kada 
O/dürülen her 
4,mana bedel 

~eş Belçika 
esiri idam 
edilecek 

~· 26 (A.A.) - Röyt.er: 
\>ta ÇiJta topraklarında Alman su • 
~~ ÖldUrldllğU takdirde sayısı 

11 400 U bulan Belçikalı siya

'~rin, öldUrUlen her Alman için 
'~ lıeaabiylc idam cdUeceklcrl 

, lnakamn.tı tarafından Bel!:fltıı-
~~11 ilıtar edilmi§Ur. Sırbbtanda da 
~· ~rcketi aynı derecede şiddet-

• tt ~ gQ:n evvel ölen bir Alman ar. 

' e rıözdo komünist 200 Sırp ı.. 
~~fi .:llınl§tır. Üçü kadın olmak U • 
t~ ıııı itiz kltıi de kanuna aykırı oln-
,ı.. ~taşıdıklarından dolayı ldaın 

-vlcr<1ır. 

Moskova 
yolundaki 

Mevdan 
harbinin· 

veni 
tafsil Atı 
8 sovyet 
tankının 
müthiş 

bir manevrası 
~los"Kom, 26 (A.A. ) - Reuter: 
Ağır Sovyet tank birlikleri Mos. 

kova önündeki meydan muharebe
si csnasnıda Alınan muva.salalannı 
altüst etmil]lerd:r. İz\'esıtiya gaze. 
tesinin iha.ri> muhabiri bir kaç gün 
evvel kısmen Almanların elinde 
bulunn.n Kalinin'e 8 Sovyet tankı
nın lbirden:bire girdiklerini ve dar 
sokaklarda bütün toplarını ateşli. 
yerek etrafa panik snçdtl<larmt ve 
bu panik noticemndc Almanların 
şehrin obür ucundaki lköprülerl at
tıklarını yazmaktadır. Diğer b lr 
Sovyet ta.nk birliği Ke.linin istilta. 
metindeki ormanlan ve owılnn ef.· 
malden cenuba !kat eden ~ağda.ki 
yol üzerinde bi riaşe kohma mu 
vaffakiyetle hilcum etmiştir. Bir 
giln sonra aynı Sovyet tank !birliği 
diğer 'bir A iman raşe kolunun or
tasına girerek 25 kamyonla 4 oto. 
mobili tahrib etmiş sonra Alman 
tayyare. meydanına. ani SUJ'e tc gol 
m:iştir. Bir Atiiıa.n tayyareei lıava· 
lanmağa vakit bulamadan gövde 
kısmmda.n ezl.Imi.,, diğer bir tayy~ 
re de hava.da iken dü~rülmüştür. 
Geri kalan Alman tayyareleri Sov 
yet tankl:ırmı bomba yağmuruna 
tutmuşlardır. 

Rostov 
şehrine 
Alman 
tazviki 
arttı 

Londra, 26 ( A .A .) - llaytıır: 

Moekova. mdyoeu. bu pazar gilnll 
sant altıda yaptığı ~yatta, Alman 
ıarm, Rostov kesiminde, m üteaddtt 
hilcınn kıt.alan teokilleri vtıcude ge • 
tirdiklerini ve bu gehrln, gitgide da. • 

ha fazla t'ehdide mıınız bulunduğmlu 
haber Termektedir. 

Spiker, pergenbe gUntl, Almanla.mı. 
Sovyet mUdat na bıı.tlarma mUteadclit 
hllcumlar yaptıklarmı UAve etmi§tir. 

Almanlar, bir Jl(llttada, bn mUda.taa 
hatlarIDA yüz tankla T O nihayet lmY

vetli bir piyade ~kili ile hlkum et.. 

mi§lerdlr. 
Şidddetıi cereyan eden muharebe 

esnasında, Almanlar pUıtkürtUlmllşler 
ve H tank, altı top ve birka.ç piyade 
taburu za;Yiat verm~Jerdir. 

Amerikada 
qeni grevlere 

hazıılık 
Vi.~i, 26 (A.A.) - V~' 

dan heber verildiğine göre. 43 bin 
maden amelesi, eğer maden ~ 
leıi memloketin diğer madenlerın. ' ..... 
de mer'i olan s endi•ka reJımını 

kendi haklarmda da tatbik etmi
yecek olurlanB, buıgün grev i)inı. 
na karar vermi:şlerdir. Greıv, birle
şik Amerilca'daki e n mtımm 7 ~· 
lik fabrikasmm ~a.pnnmasmr intaç 
edecektir. 

RUS TAL BESiNE ASKERLiK DERSi VERiliRKEN 

Meşhur bir sanayi 
şehri olan 

Staiino f'u 
Beş g ü rlük 

bi r m u n are b e 
d en s orra 

e 
J.ondrıı, 26 ( A.A . } - MUhinı 

bir sanayi §ehri olan Stalino'nun 
beş gün devam eden bir muhare
beden s.onra Ruslar tarafından 1 

tekrar 1şgal edildiği M06kovadaıı 1 

b•ırli 'iliyor. 1 
r.: ıkop berzahında Almanlar 

Rus hatlarına girmelerine imkan 1 
veren muvaffakiyetlerin.den sonra 1 
pilskilrt.ülmü.'} görünüyorlar. Diğer J 
taraftan Almanla\" bir kısmı el'an 
Ruslann i.ggalinde bu1unan Kalinin 
şehrinin :r..aptını tamamlamışlar. 

dır. SokakJa.rda ~rpışmalar devam 
etmektedir. Alınanlar ileri ha.re • 1 
ketıerini ve millete vad edilen mu 
vaffaltiyeti geçiktiren emilin kar 
olduğunu umumiy~ ileri s:ürmek 
tedirler. Kaloga'da da Ruslar fjciı .. 
rin iÇinde mukavemet etmekte ve 
llO'ka.k mu'b.arobcleri. yapmalttadJt'o 
lar. 

Almanların eline geçen 
Sooyet toplan 

A m e rika 
Reis ic um 
h urun d a n 
Su h ~ç~n 
TAVAS UTTA 
BULUNMASI 
iSTENıVOR 

Am erika 
bugün bir 
sulh temin 
ed.emezse 

Yarın 
muhakkak 

harbe sürük 
lenecek t ir 

Vifi, 26 ( A .A ) 
Havas ajan&mm Boston .. 

i dan haber aldığı1-. gö~ 
a 1 Birleşik Amerikanın Polon ~ 

: ya ve Belçikadaki sabık elçi .. 
J si John Oudaby, ''her ~Y· 

den evvel Amerika" isimli f 1 infirad taraftan cemiyetin 
· , 1ı himayesi altında bir :nutuk 

ı söylemif ve kongrenin tas • 
( ı vibiyle, sulh lehinde, cihan

. : ı fÜnml bir teıebbüse girişil .. 
~ l mek ü zere cumburrein Ruz. 

velte hitap etmi~ir. 
Oudahy, zamanın möna .. 

sip olduğu mütalea.smdad11'. 
Demittir ki: 
"Amen1<anın, harpten te. 

vakki edemiyeceği ifikir. 
dır."' 

Şayan ı d ikkat 
b ir haber 

Almanlar 
Zırhlı kıtaları 

Son yirmi kuvvetli 
Şehir Tiyatrosu faaliyetinde 

yeni bir hamle günde Alman görünsün aiqe 
zaqiatı Tahtadan tank Gelecek cumartesi 

günürıden it ibaren 

Türkigede ilk 
lİlJalro eser !eri 
temsil edilece ~ 

300.000 buiunduruyormuş 
Lonclı'a, 26 (A.A. ) 
MoskOV& radyosu, kızılordunun or

ganı olan "Kızıl Yıldız" ga.zıetcsinin, 

son yirmi giln zarfmdl\ Alman ordu. 
su zayiatmın 300 bin ölU ve yaralıya 
b:IJJğ' olduğu hakkındaki baberi ncş -
retmı,,ttr. 

Moekova, Z6 (A.A.) 

01< uyup geçerken: 
Şehir Tiyat.roou rejl.sörlüğU, !stan - Cwnartesl günkU programm husı;. .. - - - -

Bir Sovyet tebliği zeytinde mtihhn 
miktarda zırhlı kuvveUeriD bDçmrıa 

geçtikleri zannını vermek Uzcre Al • 
manlarm Mookova clvarmdakl tahta
dan tank kollan bulundurduklan 
bildiriliyor. Alman fn§ist kıtalarmın 

bu gibi hlle~re mUracnııt etmel(\l"İ. 

Rus eepheslnde fazla miktarda hllcum 
nrabnsı zayi. etmelerinden llerl gel • 
cılği ve bunun nyn1 zamanda Sovyct 
kılalım tnnı.fmdnn mUda!aada gö!'lc 
rflen azmi isbat etliği bcUrtllmck • 
tedlr. 

bul halkı için cidden ~nterew.n yeni siyetıerl §U olıı.caktrr: I 
bir emsll programı hazrrla.mı:ştır. İptida Selim NUzhet Gerçek birkaç 1 H ova r d a ı ı ğ l m 1 z 
ôntımtızdekt cumartesi gUD(lnden söz söyllyecek, dinleyici ve .seyredi.. 

itibaN!n tatblkma. başlanacak olan ellere ilk TUrk tıyatrorunun ne p.rt
bu program, Tllrklyede ille tiyatro r . lar dahiiln<le ve ne zaman kuruldu _ 
aerlerini ihtiva etmektedir. ı ğunu 17..ah edecek ilk oynanan teli. 
Provaıan tamamlanmış olan bu ı' eserleri tanıtacak ve onların ne glbi 

temalllerden ilkini me.§bur edibimiz ihUyaçlar duyularak yazıldığını gö."
Şltıasl :n:H?rhumun ''Şair evlenmesi" terccektlr. 
i81mli eııcri tcokil edecektir. Aynı Konferansı takiben oynıyncak ilk 
gl1Dde AH Beyin "Geveuı Berber" ese. pıyes Şinaslnln "Şair Evlenmesi" dir. 
r1 oynanacaktır. "Şair Evlenmesi,. ni Şinasi 1859 da 

Temsillere tiyatro ktntlh11mti7. hak· yazmış ve Doımıı.bnhçe Tiyat.ro..'"UD.da 
kmda birÇok kitaplar yazmı;, mu.. temsil edilmek ili:cre Abdlllhamldc 
dekklk, muharrir arkada ımız Selim hcdly etmişti. 

Nli7.bel Gerçck'in bir kon!eranslle Fransadn bulunduğu mUddetçc 
bafl~. ~ ~'tltllı % ln<'I sa.yfllda 

Brczllyndıt. v lrtllc kn.h\'elori yal<. 
uıı5Iardı. J{ahvestz J.."l\ldığunız nnlar.. AMERiKA BiT ARAFLIK 
da o giinlcrl hntuiıyara.ı;; iç tekmiş KANUNNUN 
\'e bu hO\"ardalı1• arkasmd:ın bir daha 
yanını tık, •• 
Dihı~'Mm açlıktan kıvrandığı giln. 

lcrooylz. ete ha.'lr(lt, on az ylnni bin 

Kalkmasına taraftar 
olanlar çoğaldı 

v:ıtan<taııın lı:amuıı dı>yuro.csk bnlığı, L\e\•york, 26 (A.A,) 

bir ~nd kaldınp dcnlro dökUyonır.. Bitaraflık kanununun ilg8m lchm. 
Ne gariptir ki, bb:lm bn hovn.rdılb. deki reylerin adedi, nisan ayında y12z 

~ınıwı u'l.8ktakl a~lar dc~ıı. ıçJmh:de. de SO du. İlkte;,rlnin yal'l3IDdn, bu 
ld yoı,stıllar 111 ç-elrlyor .. Biz, bunlnro 

1 
ı:lsbct yfrıde 46 ya ve ondan __. da 

clıı kulnklarrmızı knp:~mı.şt r~ yUzde !'Y: ~ çıkmtştır ki, bu da. .ııtırnll 
•• 1 hi;:- t"l'ak"rrl ~ennektedlr. 



nolta: 
F ransc.d;,, 1 {}{} .l:is!nin 

ku)°fUna dizümeıi kar§ısında 

:zvei · 
beyanatı: 

12 ~ - -z~ri tıı:a 

801 Sovyet ta va
resi ta 1rip edil i 

il A ~e • 
eş kür·· 

Ankara 2:i 
cumhur umumi kıUlpllğinden: 

r.:?.d., n .. .soıı deb tertlp eıttlğl ~Ur sa.arm:fu, ;:ımer mt, üç d::ı.. 

kflaı. stırr~, bir müsatiabe ynptı. 

Londrn, 26 (A. l\.) - (B.H.C.) ~n, 2~ (A.,A.) • . Bayram mllnaaebeUlc Re cuın .. 
D.N.B. AJnnsmın asken b1r men h h ." • n ,.0-:ı ... ri1 n 

Amerika. cumhurreisl, Fransada - ~ 10 ·ı urumuza er .... ra.uı "' " badan aldrgt haberlere gore, ı e ntJı· 
rehine olarak tutulan yUz klslnln A ı. 22 'lkt . d SOl SoV"' t tebrllt telgraf ve mektuplan kc .;Ur r.:ı:ıtlni tertip ct'l<>nlcrln ana. fikirlerini lhtl\'a eden b•ı mus:ı.ıuı.. 

füı ı:ınıınd:ı, lı.aDr c:le!>iyntr \"C hnlk tlirlrtUerl t:ıblrlnin bir çıııııda knl 
dınfar.ılı:, yerin::, ••Asın Kolu" :;ablrlnln lkıuuc edllii~in.11 gör;?; •• 

ı cŞnn arasın a ,, e . . d ıa 
m3.!l! r t raf:nd u lc:::r:-ş= d!zilmesl l • • si t".. . ~..o:ım· tir B·ınl r t;:rı.nfn scyaıı:ıttc bulumu alrt o -mevz 7 e']S.'lne :ayyare ..... r.p ~ li . ~· m.mır 
üzer.illa IJU söı.lcrl si:ylemf.ıit!r: "' 6 unn 427 si Alman nv tayyareleri, yı;; le geç almnuştır. Reisten ık 

"Bu hareket, h•ı:tır Z!l.nlan bu har. 152 si tayyare defi lı:ıtaryalan ta.- bu suretle de ibraz olunan bağlıl 
ilı.r meı:nreı~ı ratlyos;u, çal. kereler o mt'n'ı,.ı~ b,.,... ~·.ı 

r, n;t <lllldir. Nasıl, b'i'inlill• ı.lya.set Jsu .. usunda m':lyoaıın \"Cn.;.il.~erlnl, 

·r.wi bir billten ~-e tebliğ nau;ıırcttnıle tel!\kld o:ııyol'f.lll<, iliğer h<!r 
:.ha.da d Wl·le o[lw&(.1 icap eder. Acabıt, ru.llı: edcl;i'y:ı.tı ve h.-ıJI- t:.ır~ 

bi kaz:ın:nnıyncal:lJ.rmı btlen insan n Ü sk ii ,~ / ·;, Jd Ü rafından düşürülmüıs. 222 si ) erde 'I ve saygıya karşı te.,ekkllrleriııln bC· 
!arın yaptıltltırt bir ı:lur. Meclent 1n • I"' t:ı.hrip cdilmi.:;tir ~ 1 yanına Anad:>lu ııjıumru mem!.lr et .. 

sanlıı.r baş!uumm karolıa.tl Uzerınc Uç gün süren müharebeden Aynı menbadnn bildi ., i~:ııe ,,,mı:ı:lşi:l.:1e,,.rcl:z:iz=r.=---...,------·-
hiçblr mıı.sumun ceıınlnodmlıımıya sonra göre, harbin ba~iangıcınd.:uıbcri şar !ai1cri t:ıbiriııin il~lk kolunı~ t.aJnillnden ., - lf V 

ol:uak edl!l>! ıoii~fl ısbnı:ıuıtm ha.be.I'i v.ır mı? cağı esasını l•abuı etmlglı>rdı.r. Naziler 2 g f ki Pnısyaya ve Polonya umumi Y ... -

100 J'll3.Suma k!ıtl ttller. '.H!tl.l?rle iş • • • e er lili?;i :ını.z:sinc hiçbir Sovyet tny • idaınl r üze f ne 1 .rot 1\'.öprüffi ne cftyorP .• 
'•.H:ıtk eılelılyn.tı" l~lııde ı:Uphc&z k1 tir ... lufil kolıı,, \"U"dll.. Fslwıt birllı:11 ~nenler b".ı ıneıum hare. ynre...i gelınem.5ştir. Yalnız 24 ilk-

kete g6z yuı:m:ı.m:ızl3.r. NazUerln koı- e et t 8 dı"le tc~rinfu! §a.rÜ. cephesinde düşürü • 3 jJ f' 0Şf :.ımJ fü Nicıbly n:ıs?l te.;mll ~blll:lz. 
kut.m:l brek .. tl hür !ns:ınlarm azmini a V r r 

1 
len iki Alınan tnyynresine mul<a • -

kn'amn:ı:. Ko- n:u:ı. Ar.upayn. hiç b!: Londra, 26 (A.A.) bil 98 Sovyct tnyya.resinm tahr~ıı r s da ) ş da I i-
:umau :r. Iıı ,_.:ıı m. ~. y 1~IZ fiddetlı n" te .... ~.. ...... ıw--d ki r.aildi ~i tnsrih ohmmakf.adır - {" ~ • ...,,y r nJ-... mm n.uy..,~~ e ro\1. · 
kin tohııl!:lı ı ek"r.,. lıab!ri bild rlyar: D.N.B. ımnlan ilftve etmekte • kal ( u muın"ı b•ır t--mz Jlaav ı.ııı Çö-rç 1 Amerika ..ı:r. 
-~ "" 1 Almanla.rm !ımen gölil bölgeslnd.:ı ""' • 

cumhnrreism!n söyl" 'tf ll;J;.t"re işti,.. bir tnzyik a~malt Qze~ Kallnln böı. ı' Snliıhiyott.nr bir menbadan ve -
rok ~ere·- deml!tlr ki~ l.ndekl y rg1n d dan lı!ıtlfade ril~n hu hah0rler düşman propn • k 

"Bundan baj.1~ u couyetlcrl ceza. ~ğe ~ pl1ıı::; &ıtU:;t olrnur-1 gnncl<ısııı-n hldla'!trrnı çürütmeğc e yapı aca 
landırm?.!• rızm!. h:r :ı. h:ı .. p rrnrele • ~ Göl x: ~ uht lif l<esim. kıifi olduğu gibi Alman hanı. km·-
rimız ams~ yer alzıcaktr. 1ur~ ,.._,_\ d m A--c ....... vetlerinln ezici üstünlüğünü de is. General dö Gol dün gece 

t e .ı IAa:Ulb.rı;ı 

cr ... e g~rce eva.m. c\Kll ça.rpt,,.-~- . F -' "h l --o----- lan.bn l'JOnra düşman flk menllerıne bat. ebnı"kted r. • ransızıara azır o ,, 
' l f emri.ni verdi 

nnkrı.:ı il yapılır. I!er ~t:\ •• e.-ı Cerd \'O teşt'J!d[CI· 

ıneJ;'O kalk:ır v n;ı, bir c:e resmi sll9 Tn'tlft .. ...t: n!! l e e ıılir1.ilnrtcy ve ağır zayiat ver.•l§Ur. 
- IliZ' Alman pl:;ado tırkıısI ve hllcwn S • d 'lk l..ondra 2G (A.A.) 

ıutaıanndan mlilc§ekkfl bir ruay, Sov· , ehir Tıyairosun a t aeneraı dö Goı bu akp.m radyod!\ 

yet mada!aa hatıarma bir noktadan Türk tams ileri bir nutuk ooyuyerek doıni~t1r kt: 
g .:nıe e mrrvnll:ı.lt olmu~ da., Sov • . DUş:nan, gUnahslz Fre:ı&IZları ıuır 
~et kıta.lan mukabil hUcumıı. geçir. ~bmfı l lr.<"I M~fad.'l. şuna dizerek Fra.ruıa.yı korkuuı.ca.ğttl1 

hnll:ınlze! ... 

c • 
rımz 

a 

teşkı 
çı ar z! 

cc, hUcum ttıburıa.n sll3hlarmı atarak 1 Komedi I<~ranscz'fn MoJyer temslllc • zannetti. I<..,ransa korlmııı.dığmı dilŞ • 
k2.ı;.ml;,lardır. Bu SUYCtle Alm:mlar, nni l<ııçırmıyan ş;nasintn bu plyesl m::ına gösterecektir. J!yıı.ru::ı bunu nıil· 
bir mfiddct e.v-rel zaptettlkleri Kolm yazarken gözUnUn önUnde tabiatlle 11 bir ''hazır ol., parola.smı ifade edl'• 
fcli:rlı'ıdell. ta.Mcdfiml§lerdir. pek ;rUk.sck örnckll!r vardı. Fnf<ıı.t celt o1rın umumt bir tevakkuf nütn 

nem, 26 ( l\.A.) - Stcfı'...nl. tımen ;;anı ctvarmda cereyan eden Şinasi llot'nıdan do"'. ı:;·il onları tak. yişılc en 'ıl.'ybctıl bir tarzda ı.sıxıt c. 
H.!.l'b!n idaresi hakkır.d:ı. A.vaın \"tı Uç gün :ıllren muhnrebc?erdcn sor. Ut etmedi. 1.uuımını y rlt unsurlnrd:ın ı!ccclttlr. 

kamanu:!nda ecre) an eden fiz& rıı Alm:ınlar iki bin nctcr telefat \-er' aldı. Ve tam yerli bir tcllf c.cıcr yazdı. Onumuz·teki 31 ilktşi.n cuma gll-
Ticaret Vekaleti İsta.nbulda gc • 

N!f b!r iaşe tcŞki.lAtı knnna.fa. ka
rar vcrmişt:. Bu t~t., 1.stan _ 
bul gibi kcs'f nüfuslu ve bütün 
memle et J)lyuasmm merkezi se
yılan bir şehirde fevkalade bir sa
liı.hiyetlc ve b!ltiln tnemlel:C!t için 
acll kararlar nlnmk ç:ı.lışaca!<tır. 

Halen iaşe i.'ıerine tlaalIUk ed'p 
iaşe, bölge ticarot:, ba~e • ?Mt. 
belediye ik lrsa:t mildürluklerl ve 
fiyat miirnk.ıı.be ~!iği n'l'llSmda 
tclrsim c-:iilmiş olan i~er bir do 
de toplruı~.ktır. 

Diğer tamftan fiyııt mfimkabe 

G ~iatas~'r y 

Fener· yan • 
1 

Senenin «!.il beyccı:uılr kllrşıla;m • 
sı olan Fenerb:ıJıçc • Gttlııtıınr::ıy 

maçı buglbı Feneroohı;e ata(!mdn bi.~. 
Jcrce aeyird lmzunmda ynpıireçttr. 
Havanın güzel olmn.sı halkın stadı 

doldmma9tna Mıbep o!mi?!!, her tkl 
kulUbUn taraftarları heyecanlı 'bir 
gün ya m~rdlr. 

Maç, b.:ı.zı aalefk41ar dUZ Un geç _ 
mi§sc de, k-uvvetıerin mü.savı olması 
birçok dakikıılarm çok .sıkı ve he • 
yecanlı o!maın:nı tcmbı etmı,tı.r. N~U.. 
oede mnç 2 . l Gıııııt.'\sarayın gatf'bi
:veUle bltmf§, atadı dolduran Oa!:lt::. ., 
ıııırayh!&r ~vfnl')e evlerine d8nmu, • 
!erdir. 

Beneşinnutku 
J..ondro, 26 (A.,l.) - D.B.C. 
Çekoolovakya de\ let reisi Bene§ 

dün gece vatnnda.<J!anı1a hlU.ben 
radyo ile bir nutuk ı:ö) lem 'ı:?t r. 
Bene~ nut.kun:b dcmJ; r ki: ''AJ
mım~nrm bütlln l.'mitlerl !:abu!; b!
tccc!t bir harbe dayc.nıyotdu. E.u • 
mm boıJ ok~ıığu nnlııt; lmrttır. Nazi 
parti,.<jJ yavaş, fn.1.:ı.t cnıln b:r su • 
ı ette çöküyor, askeri dlJtta törlük 
başlıyor. Bugünkü cereyan, yakın.. 
da i~ baıµn:ı geçecc« eri di:ıltb 
örlU' .. iln tohumunu teşkil otmckte 
.ir." 

Er .: il 26 ( ;\./ •• ) - ıtııamı tcb:~ '. 
FUhr:ır bugü!l agıeden rvvcı umu· 

r: ı hnr.ug:.hında, Alman hariciye no. 
' ıı v n Ribentropun daveU U:ccrll1t 

'r.ınn;;ny:ı goımL, oUı.n tt.ıı.lynn harı. 

> e r u·uı l:o:ıt Ci:ınoyu knbul etını;. 
ı...-. tı.ı molll.c-ket nr113md:ıkl anane 
• ı doııLluk ve imtihanını gectrmJş o. 
t n dlth arktıd~§l•ğı havasında cert'. 

:' eden görllfmcicrdc Alm:ı.n !:~ricl. 
o ~~ı vo:ı Rl'bcn...-Op hazır bulun · 

Kont Cfnno Almnııyud:ı b!r müddet 
,n•ncakt:r, 

konıi&;. u d3 yeni bir l:acro fie kereleri tetirlk eden ''Pueblo'' i"° mişler VcJy: kasabasını kaybetmlo- "Gc\'Cze B:rbcr" c gelince, Ali E nll öt}'ledcn sonra saat 14,H ü ~ ı; 
teı;kil olıtcaktrr. :a zlyz.dc tüc- mindeki ladrid ga.ı~tcs.i unrpte ı ·~d· · yln her nedcn::ıe isim yerine, diğer • çe arnsmda Fra.ıımz topraklıırt .. 
r.ar azanm bu:lı:n:ı.e:ı.ğI kor.ı"aycı.OC:.ı bi:r cephe t~ e ıt'?'Sz etlen B:t- • ı.c~ieısl• kes:mtnin sol cer.ahında., cscrlerin:lc de oldu6u gibi, "Bir zat., 1 run her tarafında. her nevi :faali>"c 
Ticaret Ve!ritlctı. de t eo:ı o!u • ke:-.. ve Moync nıı::ı. ukfarınr te - 129 uncu motörlU Alman fırkası, bir 1 işaretini koyduğu bü c.9Cri ilk clc!a duracaktır. önUmUzdckf cuma gUnU 

0 

cnktır. Bı:ı suret!;: bt tuı fiyat harü:z e ~ektedir. Brı gaz,.tc lmç gün s~lrcn m:ılmrebe ncUcc:ıindc, ı 1667 scneııl r..mnzanında Gııdi.kpa.şa. attc bUtUn Pran.aız erkek ve kadl11-
mü &be komi:ıyonrumn ver cegi ı il!~tc:rcnı:ı .Avrupa k!Wm.ıı.. . - Sovyct mütln!'an h.::ı.ttına. glrmc~e mu da GUUU A.gop Tiyatrosunını. temsil tarı bulundukları yerlerde hareket::; 
knra.rb.r büt vili) tle?' kin ke~ ~r l.:O\'Vet g - :·_~bf!cce .. t bır vnffnk <t.ama.mıtır. S<wyeUer, plyad~. edıırnı,,tır. All Bey bu eserinde b~ • durııce.kJardır. Tarlalarda, tabrt:ıwııı.r: 
olo.ca.k Ve fiyatlar :cizmı flyat :;; • vaz Y.cı.te bul :nı ve llnnş nın tanklarla topçu tarafmdan hlma. bire bazı trıdllo..t yapml§ ve lsmınl da, 1Jllro!:ırdıı., mekteplerde, m~~ 
doluna.~.t.ır. 1 eat;i;1ll1 :ım:rEZ-~r i.!ı..- cbncğe ye ~ilen altı mddetli hUcıımuna mıı- ı ipUdtı. ırauecc "Berber" ıum "Geveze la .. da her tUrlll 13 kcsUccekUr. Youıır 

~sta:nbı• 2 kurd.:ıe:ı:k İ" c te"' • ':: afrnI (! :ı b{~ bunun c!2.!ıa ~~· ı~:ı.vcmet ctmlşlerdır. :Mev:::ilcr, sUrntlc :ı;:.-.rb'!'"., e t.nhvll eylemt,t ?'. Muvaffn- da bulunanlar oldukları yerlerde kl 
kll~tı <lı her medrf•nfo ata'· \"&r. • ükcli L..'T Dmıkerk seferi o~:;nı bir elden diğerine geçmtşttr. ı lnyeUe oynanabllecek değerli blr e - pnd:ımıtyııcaklardır. 
yotı~ Yeni U!•l t ve fiy t lmre - )~~· 

1
,_ • K fi 1a:l bir Cenuptan yaklaşarak bir şnııırtmn scrdlr. Bu muazzam mllll gı'CT d~nJl!l 

ke~crini !c nerelere ~ .. r'..ı. , ~ ~ ~.;;::::; n. • hareketi yapmak isteyen bir Alman "Türk TJyatro tarthl~ blr bakı," \C ona hizmet eden balnlere ne kııdt'" 
Ienrı gft.tif".:?!de:ı nıa?ıallcrinl lu:ı. • tir.nzı-;:,:n kı:_, e~~- birli"'! imha edilmi<•tir. iı:nlnl al<ı.cak olan bu tcnııtlllcrln ikin bUyU t bir te-hdltle sarılmış bulundU1"' 
b rd:ır -A--'-•=- ~ z , ...... :ın mcvcua.ıyct- 'b • -..-e ~~. 

1 
·ı-• ,._,_fin --'....s...... _,_ Aımnnlnr şlmd1 Mojal~k C()l>heslncle c! ayı flk teli! UCJ"lere a.yrı~tır. tarını gö terccekt-ir. 

er ... mo.u.a. m~ioÇVC ano.:~ onı.. • ., .. _,_ 1 b~.,.ı~ da g rct>ilec:e.!dc:rdir. ufak Rumen '\'C Fin b'rllklmi kullnn- Hasan Bcdrtıltln Beyin .usısnU Cc 'l<~lblrllğlle yropııacak bu mil\ ,... 

e Be R 1 m:tı.t.:ıdırlnr. n!n", Nuri Bcyrn "Zamıı.ruı Şıkları,. ve ol harcketlle milletimiz temelini f 1
' • 

tbaht usyannı n:?:"az.dd ratı· :Mehmet Rifat Beyin "Görenek., adlı kcUcrimizdcn alan kanımızla tıırsıtı 
m de!iştirm mt <kun olnıare.::k. ~ "dılml• '""lunft" F-~-.. ı·ard-,.ll""niJ\ ı be- plyeslerlnde..-ı scçDen birer t'"'"'c oy. ~ ,. ...., .... ._....~ , ... ~ c;~ 
:ı. nı.bcr bu ?!!e::n!ekctc yap:lz!>'- Kafkas PJa Jan nn.D.'.l.C3ktır. t\mitlerlc parlndrğmt izhar cdcceJ<tlf· 

1'-f oskoı;a. S.?6 (A.A.) 
Sovyet gea ynrm kbliği: 

Lecek yeglne fiili yardmı bunc.ian U ı cü BlltUn d"-yıı. F"ra~-yı d"<"<'"meıttt ibarettir. -Ocnnc:ı ııy muhtelit llolyer ter • uu ........ -~ t 
mclerl temsil 11dilccektlr. tntr.ıap edl- ona doğru bakmakta ve ondan bıı.h1 

1 len Ahmet Vdik Paş.'ldnn "Merald", mektedlr. Frıuıs:ı. dilnyayıı. göstere • 20 ilktcşrin (""ur-fi, kıtz!anmız, ,.#- cring. 26 CA .. A.) 
l\lozhalsk. Ialoyn,.üShvetz, Ta_ Aıci:rallıiı: b rinci lordu Alclwa:ı· 
gannn ve akeicvra. istik-'cJlle der, oo: ii1: Britanyıuım Rw;ynyn 
tir,;ıc .düımanJa ç~ı ~~'ardır: bir n:: !>r <lCI! z malzeme:ıi gön -

Teodor mısap F'..fcndlden "İ§k-nı.i M<'. celüir iti fnhlzam korku onu alan ıtor• 
mo" ve Ali Beyden "Ayar Hıı.mza,. ltal> bir dUfµnan.ın FrnnBlZ ocuıüıı. • 
dır. nııa. lmrşı işlediği clnayetlı?r Frnnsı"° 

-4 ılktmrirk. h<>n'..a: t2rn o • le"Z't! , i ve Sovyetlerl"" çarp ruz.-• 
mıynn r;lmmfa:a fi !"e, S5 AJ.. a nıemul" t:Bviyc latalım ~-yan 
man tayyz.,a tatı , dilmi~tir ilr:::ıan r..!t.kliyc t;cmilermc, ayn 
Onaltı tayy re k?.l t .. tik. Kad ~lTI 14 tımrruz y~~t~ı 2öyle .. 
rakamlara g&-e, 23 ) ~n gf.. ~r. Alektandcr, Rı:.slarm, Mat .. 
nü. en---elee biıdiriki'ği gibi on k:noa konfcnıns:nCA l."tcdikleri her Loııdra, 26 ( A.A.) - B.B.C: 

DöraUncU ay muhtelif telif c!crlerc yı hlr. korkutmamıştır. Fransa. kel> 
lınsrolunmu5tur. EbllzZlya Tevfik dinden ~ı.ıkn kimseye tabi olmadı~' 
Beyin "Eceli Kaı::ı.", Ahmet Midhat dllnyaya ı;ö.Stcn:ccl::Ur. Frwısa. dltıl • 
Efendinin ''Eyvah .. ve Recı.\l Znd~ j yaya ı;vs:.erec~kUr ki mllstcrlh. e~

1 

Mahmut E'trom E"':l•!n "\'u.:Jlııt" adlı ve nzlmlidlr, "Fransn,,dır. 
piyc.:ıl rlnc.ı • ..ı '... r 1~ rd" oyt' n:ı.cak~ Fran•:zbr, önümllzdckl cuma.1çll' 

değiJ, 23 Almruı t:ıryardli taınj) ~~ n, aylık ı;..."'Yt!l~r b.lindc gön- Alrr~nlıı.r kat'i bir netice al· parom şudur: ·•Hazır oı,, edilmi.ştir. Kat'ı ı-.ı.' a.m!;;n öre, derfünesi va::.dedJrliğ:inj söylemlş mak için yeniden fidcetli taar. tır. 
24 ilkt.efJrin güna lı!ookova civ~. tir. ruzlara ba.siamıs!ardır Vaziyet Ber,.!n"I ay tnm:ımlyla AbdUihnl• 
nnda, evv lce bildinldi~i gıöi 171 Al ':sanlcr, i:.k ~ pa.rtl...:.!!!n şudur: .. • ı Hıl.m.t .. e NO.mık Kemale ayrılmıştır. Fa!ist bayramı 
deftil, 20 Alman tayvare:si diişü 1.e3liın e<i..l:liflini 50 lem~ ve f'.ln • Kalininde çarp·ş:nalar ~!cldet.. H~nıid!.n ··s brtl Scb:ıt" mın 1':incl r.mm, " (A.A.) rıını: ~ 
rülmil§tür · 1nrz livc etm1 tir:· le dev:.ı.m ediyor. l~uslar mevkı. ' ~:-tlesı ve Nmı'k I<emA.U.n "Vatan Roma llzcıinc yarUyQşUn yaı~ 

25 iJkt~rinde, !\i~...kov civa- "RW!!mıt, l.stcdülcri malz:-meyJ ler:ini tutuyorlar. Otel mıntalta.. yahut sııı~tre., si temsil cdll.1c :cur. 1 ın tıruuıcak olan ytrmıncı yıldönP"" 
rmda. 14 Alman ta:·:ı-nresi uw.;il- sHndemı~t \•a:ıdetti.~. Şimdi, şu sında Aiı;n~rın tR.:a.kl.a.rla yap. Her oynıınan piye.in kı :t tarlht ve- mllnueııctı?•, Romad.1, harp ~ 
ti.ilmüştllr c!hcti unutmnm Jıyiz ki netice tıkları bır hucwn duraurulmu.~_ rllecek, mcvz u anıntuaeak, bu su • ovınde, h!lva. m replı ltnlo • 

· · itibarı"', rn.üu.efiklerbılzbı zaferi. 1 tur. Lcni~ad'~ c;nubund~ Sİ-, retle h"r ter.ı ild"n l:l'ı:yc:'I. istif-ıd nıın mermc:'drn b!lstOnDn ac;ıl~ t8"' 
• • ~ bli~ tik Britanyn.y1 nnmağlfıp ol..ank pcr muh~belerı oı&r<:'r: .S.per- lmk..\nlrırı trmın cdllccdklr. ni ~ ap•lıı.c:ıktır. __./ 

Mosi~w, Zo ( A Jl ) muha.f • .r. ctın~rtcn ibaret 1nmdi ler bazı noatalartlu bırıbınne 50 -
Sovyct geceyar~ı ·tcbl~i zcy. r.::fcri.M'ze bağlıdn·." metre yakındır.. + • ,. • • ~;ı'ı .f.ı~·~ ' 

lindc, ?.fo.~kova ctrnfmd:ı ceıc. B. :1..-:i Lord, hu sötltri, garpte Cenupta v~y..... cıclaı~~tını , 
yan eden ;d:Ictli mıw.;ır&re'cre !kiıı"i b"r ceph~ tesisini isteyen muhafaza edıror. T?ss aJan~ı 1 
ait tnf::-H~t v.:-rilmcl.tedfr. 1 mfüıt '-1t1Jlcri lra.o:tC'derc'k söy!cnıiş ~a:fa mCdafaanr:ı sıddellcnclJ. 

1 \'c "nü•tcf'' Icr inin bir t~; ccP- j gını, fakat Doneç lıavzn3mda v<ı- ı 
Orel civarında harekat ::'?. ;:ı:-ı t.:: \ ı'"tlı.ı" dh·ere:t"' rözJ .. r;rıi c;t·r • ziyctin -..·nhametini muhafaza et· 

bir Sovyet ta ... Jt t;cç!dli. b:r kaç 1 m: • .. . - . ' • u-ini bilwrmcktedi;..-. 
gün içinde iki Almmı p!y, d~ ala. Rörter ajansı I~stoi-un ya-
yını inıhn, 133 tl!..nkı, 14 tO!)U, kmln.nnda mufa~rebcnfn b~ladı· 
35 tane t.ayynre karşı koyma to- U§~lp; r-.!a ğınr ve Kafkasyadan bont ile I 
punu, miık;,ddit siper havan )J '~ V. p~trol sevkıyatının durduruldu. ı 
topunu ve motosik'1 ti, 15 trak"tö- ğunu haber veriyor. Kirmıda da 
ru. römorklarını \·e m!irettebat. Ve~· oı~duı. nıuhare devam ediyor. Cuma 
ıu, mUteaddlt sa:-nrçlr lm.mronu ~' , günü Almanlar Rus hatlarına ı 

IX'bııdıın Uıti;:.'lm.,. A:mm"U.Cıı h~ nt •• Sauattoıı kudret aJıvı.. 
Hul.ll>ı reyrnm 

Hlmln hditi ClKiL :C. nö lUlLE'in ntı.t b:>~ 1L tının Cll bliylik 
zaferi olaıı 

T amamile Renkli 

z tahrip etmf.ştir. d beş kilometre derinliğınde gir-. · · v~ ~I P.ın a hara~, a" 'a mişler, fakat bur.;.ıdadurduru1. 
~a gilnil. bır Sovyct U.:?'Y.are ~UUEI U V \ mtL~la.'"Clrr. Ruslar mukabil 'hü. ı L.\LE'J·I en bUJU!( Ba.J,nıma Kın'll~turdu. 

teşkılı .~ 7 .. Alnı an tankı, mı:him. rş. ir a ~ e fYOCl'\k cumlarla eski vaziyeti inde et- Suare itin nımurıılı yerler ı;U::.ı<:U.dQu kapo.tılmalctadtr. Tel: -tsı>!l.S 
~t yüklu 6~ kamyon tahrıp.ve 1 a ~\ uıu u mişlcrdir. ll.lfll~~~ffim&~~~~~::;,~~~~r~~rn~~~~":'iral:~ ıkı Alman pıyade kburu.,u 1m. Vişi 26 (AA) Ofi· ırt:· '"""'-il'.l.:..11..~ıu~ı' 
ha etmiı::tır ı R "'·ada .-i._ • · ..:··r'· ti · k' ı - . Sgmara ~6 ( A A.) Ua) v~yı •'..! a e l11 ı · 

Odea.a. bölgeaind.<?, Sovyct çete. !stir..ba;"t smislcri şefi mua şaf ctmekU::Ur. Dfüı gece alm~n 
1 

• 

le;i f~i!.ete devam. ediyorlar., vini Lo1.0"\."Ski mar~ Bmlycnİ hab.arl~re ~ore M?3kovaya karşı .., 
Bırkaç gun evvel, bır çete, Ru- vo Vorooilof'un yeni ordular vi'- yenı bir Alman .aa.rruzu ba§fo. ·-
men oreu"fmma geee vakti ara_ , cuda getirmek ü~~ bulu.ndukla· mış~ı~. Almanlı:r l\~oskova. - ı 
halara bindirilmiş. r:.itra.lyözler. rmı ve bu orduların vakında ha-1 Mo3aısk yoluda, ~ıddetl~ mun~rc- "ı' 
le v~ <?tomatik r.;iltilılarıa hücum rer:atn i~rak oocc~l:-lerini söyle. beierd_e~ oonra. ıler!:C'znişlerdir. -~ 
etm19tır. Rumen .sub:-.y ve asker. miştir ~alınınde muharebeler devam iU.;.. 
!eri paniğe yakalruı1p ka.çmrı:;'~r-1 · edıyor. R~~~ ııidtletli bir mu. ef· 
sa öa, S:>·.r}et süvarileri tarafın- , kavemet gostcı-.nı~J;lc beraber 
~!1 biçilmışıerdir. '30 Ru."llen öl. Akrabaları~11 arıyorum G<'.!kiim~ ~ıecbur, olır.m;Iardır. 
~uş,_!50 Rı recn yar:ılanmıştır. l Kalaga~da cı.a mm1arcbeler. <it>-. 

- - --- - - --
1 

E\-vcıce Yuı:a.wtand:ı. bulunun ytr. vaılı~ ea1~yor. Mosko\•anm \'aııretı 
'·I · vr. ım,. ır 
M- Man tayyareleri fogiliz r.ll be,J sencdmbort l:&tanb01lda bulu:-- • . 

duklıırmı öğretıdlğlm ıı.kratı:ı.laı'lm t.r Doneç 1'~\'ZaSillla da vazıyet 
sul rmda • çok va.lıundir. Mo:ıkc.va bunu k;:. e 

zun MuaUı.fa E!cndlleri arıyorum. bul e-diyor Har· f ,.. zn.eı.,. ! -~ 
Vişl, Z~ (A.A.) l<tz1nnnm l.sml Pakl::c o~ ... llarmm d' .:..ı AK.IO Vi: ... ,o. ~ 
Be 11 • ' "w 1 ro u z:ı.p~::ı ... ~n .. n nuın ~uvvet.~· 

r nden haber vertldtğıne t{ire, ndl Sami ve r:.agrptır. ri durduruln.ıruınuslMvi'II' ı ~ • 
Alman tnyya~lert, d!l!ı gece, tn.'tillz BUenk'rl!I: Ga:etcml.z -v..,ıta.ıılle Hurn~1 bnşlıc'l il:i m{ıharC'bc ı:; 
suı::ırmdıı, katilo h:ıllrdc sC'!<'r ed n 

1 C'Uı ;ıtcJ•ı" ı Hscı Eyllp oguil:ırmdnn saha.srnd:ı \lmrnl ·r i?erlemekt" 
mce!Iluan 12 bin tonlu!< Uç (;'Cmi be. Ahmet oğlu Mehmet mahdumu Hafız Rtı .. lar AlmanJnn ..1urdurr1.,c; ' 
trrm••"nrdır ' o · · "' ' • ... ~ .. ,.,a ..,... · 1 rnınn adresine bildirme-en. ' muvaffak olarnarırnktn.Cn·lar. 

l' arınki p~ı·tesi aluamınclan itibaren 
unuhılınaz. "Arabacının kızı,, 

Filminin ıınutıılmnz yıltlrzı 

L 
Si DA IJ'lr~cı 

YENi FlLMt 

ile bu ~enlı: d~ rn.ğbet reJrorunu Juruo:ık, m:!erlcr ı:am-:ıncakttr· 
l'.ti.J Uk tir aJnn muı"'I'..m:..."11.,. Mıl:ı:!l>: 11~ııer, ro n.h ::.rlolıı,r fi\pli." 
tı,ı '' ,1 3rı rn<la r•ap .... bir lcndıo •• 
(fünul:ı-ri hc~ec:lnla tltr:!tc=l• bl: me,-.ı:u ... 



ah keme 
lonlarında 

• 
~ :Oaldfla !Baş8aşcı 

_... rr-,,, wwwa,,..., ~ ._. ,,_,zwu --

Mücadele edeceğ ·
• 

Fıkra ....... ----.... . .... ___ ....... •IF4 

• 
r,. Musevi kızının 
başına gelenler 
~rayı kocası almış, dayağı 

TJ.lZ lıastal.zk 
BtRÇOKLARlMIZ, ortada kor• 

~ kendisi yedi 
1'tlel'inı fııı. n önünde birdenbire Nasıl diyey1nı, ltarrlt'{l kavgası ora.sın. 

,;uruıuı kopmu .. , knlııba - ca {jirmek. (!) 
"t ~ doitnJ tı,.~mU,W. Bir Dlnlencn ııahltlerin f!adesile de Sa-
~~ Ctizc.ı ve !Jlk gfy'..nmlş batn.ym, kansı dayak yemeğe bııuıar 

~n:ıı rastgele yumruk1ıya.. ba"lamıız ortadan sıvıı1tığı ve Uk hU
~ l'ak dö\1iyor, genç kn • cum edenin David olduğu anlaşıldı 
"tı~n bUtQn adliyeyi ve kendisi 3 gtln hapse, 25 lira para 

r kopanyor, blr taraf. cezMına, 10 lira. d:ı. Li?.Jlya tazminat 

llıt Çevirml§ ve birkaç kl
~ !'ine atılarak genç kadı. 

!ardı. Kndm kurtarıldı • 

'b ~lnkl mazlCım halini 'b-r. bnğrra ~tıra erkeği 
ll>L~ı. Erkekte de renk, 

:'\. l\:oııarmı tutanlara yal,. 
,._ kendisini kurtarmnğ'a 

~~rı.~uz? Ben bu 
ltı .ntyım, lstersam dliğc. 

'llevcrım. 
llu3tJıaml§: 

~Ubıı .Alı ne yOnlerc kal-
ben! dövdU yazlkIAr 

~rcıu. 
ıa.r:e P<>lislerl yetı~U. İki. 

1 
fa Çekerek neden kav. 
&ordu: 

,~~: 

) 'b: de hep yordunuz be. 
~iğlınl fFihltmnlz, 
lllırı._,kta bir zabıt varaka.. 

-""lll ve knlab:ılığa karı
l>ıı"1d, adliye kapunnda 

't Cfll'lnllme:hut mtiddelu .. 
~~dl. Adı Llza olan ku: 

do'ktonına muayeneye 

\....~ da. vakanm muhııke.. 
\~'§but sulh ceza maıı.. 
ı."'1lnnuşt:ı, Doktora mua.. 
~ ~ alm ııarılm~. 

oı ..... ~· Rapor adsmakıl
~ııgunu tesblt ediyor. 
~ Ya davııst aonıldu, 

' ıt..~_afhyor ı.-e inliyordu. 
""IU. Utanmaz bu adam 

~I döğdU, halk arasında, 
ı:ıı ltarcıeg olncak. 

<tıı ?aka bakalım, aıra • 
~ 
~lldiın, ben Sirkeciden 

~ llrurum. Bir mlldd t 1 
~~ :ıı anlandim. Eıbct-
1&,._~oına istedi: 

~ın Uza, bll.na. para 
~ dam, etu~undum ve 

dı ... . , ... . 
~· bezin Sa'bata.ya. 10-0 I 

\~&enet versiıl, dedL 
~edince parayı aldr 

' •tura. Uzerinde it lldı hem d& çok kamn-

~}(!ndi. Ne vakit dü
t 'Ye ağa.beyim Davi. 

ili. 'tl!fdt. Senedi de yırt. 
~,~d parayı aldı, a.. 
ı . 
t~~L. 
g-~Indtk. Yeni eo.'1mt.. 
~ ~ icradan aldık, 
~i· nu, tocamm Da.vldc 

' · Cnya, bunu !stlyor
~ l!rıuıoınasrz vermişler, 
~ P:ıra.yı istemekte 

~~: 
.. ~bil J1:epazcllk. Böyle 

~ la§lrmı;tım. 
Sab:ıtay, ağab"'yım 

ı. latı.ror, dedim, 
l? 111lclık. 1Uraz ctm"b 
bt~ 8abah icraya geldik. 

lıın, ki DM•ld dun·-

l.a14?n 
~ ı~or musun? Hani 

· S b:ı.t:ı.y s nln p • 
~ 'ttı... O.n id ltızdı, Oze • 

lı.l dvMa. Dn,·acıyım 

Memeğe mıılıkOm edDdi. 
J.lza hMdm karan okuyunca., a.yı:ı. 

ğa kalktı: 

- Parayışlmd! verecek? 
Haldm. g1llQmsedi: 
- Hnyrr. Daha karar kesbi kati • 

yet etmedi. Belki temyiz ettirir. 
Dnvid çok kız~tt. Belki ~ard& 

Uzayı o kızgınlikla yine cfüğeceldi, 

anl3, para cezo.sr kendisini çok kor • 
kuttut:;'Utldan ııadece arkaır.ndan mah 
zun mahzun bakmakla ikU!a. etti. 
Uza dll'lll.rda her yer sut liman ol -
duktan sonra görlinllveren koe&SI ss. 
bataym koluna girmiş: 

- İtiraz para ctm~. merak etnıe. 
Hiç cleğilse ıo J!ra.mır kop3rdık. Kalrr 
borcumuz 90... diyordu. 

ADLtYF. MUHABtal 

Iiansı - Ahmet! İ<'.rtı menmnı geldl 
Kocası - Söylo )-:uunıa. ~ol&ba!. 

'ile VitJoıltw ? 
.,, ,_, ,_, ~ -- ,.... --
Rejimlere Jair 

İyi 1ıülMn :failan ~Jlm bir memlto. 
kcU bt\tıra.blliyor ela, k6tti ~ adı 
çıkm~ fDAn rejim lıafi1m. bir nııenıJ&. 
keti neden yftkselffyor, ~ 
Jftznm gönnttyorta.r. Jlflr 'Ytkule uya.. 
bJ1en bir JıJızrr eftılsfı ıt.fpl yeryhOnde 
mcvcud olmadığı gibi. her cetufytte 
tlJ8bllen JDOIR:rahk bir n-Jlm mıııavvur 
etuıaıln de tnikfut8'7lıtnu ~tneml. 
:rorlar. 

0Umhnrfyt'1.'ro fda.re olUS1811 Fnuım. 
mağlQp olduysa VP.ya dlldatörltUde 
idare edilen Almanya a1a KUilp gd • 
diyse, bu Mdiselcrdo cmnhurlyat.tn 
\'t'ya dnrt.:ıUirlllğiln yunl &eklln ba§lı 
başına. ne ~bl bir rolU ola.bOlrT 

Mesele sadOOO bir nıh, bir keyftJ'll't 
mescle8fdlr. Ve iki bin soneınc Art" -
~teles, mıgllıı <le hAli\ haklıdır. 

N. l Cumhuriyet) 

- Ne dediniz. küçüli: hanım? 
Annenizin hiç bir rahatsızlığı 
yok. 

- Onun hastalığım sen ben· 
den iyi bilirsin, Sofi! 

- Hanımefendinin ara sıra si_ 
nirlerl bozulur, söylenir durur 
ama, bu her kadında olan şey. 
Baska bir hastahğmr görmedim 
doğrusu. Başı bile nadiren ağrır 
Sıhhati yerinde, 

- Bahııcttiğim .hastalık; ba!'; 
ağrısı, diş ağrısı Vt'Yıt romafü·. 
mn nevinden deitil. 

Sofi bu sırada panrurlarm cen. 
gellerini taltmakln m~ldii .. 
Ben dr:vam ettim: 

- Anneme yeni bir hastalık 
ge!miş. . ''DaınatJ;u-. musallat 
olm:ak'' hastalığı • 

Sof" biru nbire ş1cırdı, 

...... ,t • rı h - . 
vm z INyl . 

- Bu da n(' demek, J.:ücük ha
nımcı,ğım? 

- Bunu hastalu~ı sen benden 

kacak, endişe edecek, derd e
dinilecek bir ~ey yokken, bunları 
mevcut sanarah boş yere üzülürüz. 
Endi§e, korku insanları, hayat aa
haaında ilerletmekten çok acrilet
miye yarıyan şeylez·dir. Gerçi, bir 
an bize, hahilii bir endişe ve korku 
gibi görünen şeyler mevcut olabi
lir. Fakat bunl!!rı zamanında bir 
kağıt üzerine yazıp, o gün üstün-

den birkaç gün geçtikten sonra sa
mimi oldrak okuyacak olm·sanız 
size endişe ve ll.orku veren şeyler
den birçoğunu, hiçbir kimsenin ika
zı bulunmadan, yersiz bulm·sunuz. 

Kendi kendinize derd ica!"l et
mek .. hendi kendinize, fol yok, yu
murta yokken hoı·ku yarat111ak .. 
iş hayatında muvaffah. olmall isti
yorsanız bu hastalıkla mücndele 
etmelisiniz! 

Ad -m Teoesinde 
Mukaddes Ayakizi mabedi 

Seylan adası hakkında bir huraYe 
• Ada üzerindeki ay~k İZİ kime ait ? 
Yer ~de bir çok tıeJ' vardır, ki 

ancak lcendl gBzlerimlzle görtln!ek 'H 

yahut. da sözUnc lnana~ kim 
scıerln nğnndan dinler ve aym zaman 
da bir~ delilln! de gözden geçire • 
b!lireek inanırn. .A:wetmya.ıı bir çok 

, kişlye olduğu gibl btrgok ec?M>biye de, 
Tuna. nehri yakmmdaki "Grayt'en 
§ta,YD,, harabesi :rna!{)mdur, Bu hara. 
beye böyle denuıprüıı 8ebebl, §ti.tonun 
avlusunda bulunan tıQyiik bh' taşm 

ilzerindeki deliğe, bir zaman ptoya 
girmek i&tlyen herkesin elini sokmak 
mecburlyeUdlr. Bu Adet, f&lo -.bibl 
nln ortaya. koyduğu kurnazc& dG§U • 
nUlmUş b'.r ihUya.t1 tedblrden ibaret· 
Ur. Nitekim, ibu ~ deliğine el ., .. 

kUlacağmı, yanuz pto sahibine men 
sup ?e doet olanlar,bllirlerdL Bir ya
bancı, yahut da. bir dü;şnıo.n geldl de, 
Uı.§m yanından l!Umyt bir ta.vırla 

~ ml kendin deıtıaı eueelcnil'Cli. 
~ Ugtı~ cınmı pto -
hlblne mensup ve dost olmadığı anla 
fllıver:irdl. Bugün bile bu ta§ tetkik 

, ed1lbıce elin U7.erlnde bıraktığı h, 
aeçftebllir. El ~ ta., ba.rl:z llU • 

rette aşmmxp. 
A:nmturyada. bir t8§ 8zcıinde el iz 

lıeri görfildnğn gibf. SeyIAn &dasında 
Adem tcpeıı1 denilen )'ftk8ek. havadar 
b!r tepede de, 07.erinde Hazreti Adc. 
mln - Hintlilerin ka.vlince de Buda· 
nm - a.yak izi ~ bir ~ va.r • 
dır. Bil" lejandda antatı!dığma. göre, 
Seyiln adMI, bir zıuııanla.r ada de • 
~ de, bir tıındmdan kara i1e bir. 
ı~. Buda., gnnun birinde gazaba 
geUp, toprağm :bu pa.rçamm denWn 
ortamıa doğru karadan aymvcrin.cc· 
J& de~! kendl51, o .ımada. Seylbm 
Uzeıindeym1.,. Sey\Qnı ~ ayırır 
ayrrmnz, k.a.rayn. ntlam:ış TI: ndayı d<:. 
nlzln ortasına doğru itmi§. Bu atla~ 
smunnda da, b:ı.stığl ta§m il.zerinde 
mukaddes ayağının izi yer etmi§! 

Adem tepesi denilen yer, H"ınd Ok.. 
yanıısu ve bu OkyanusUD en mukad. 
deııı yeridir. Kocammı ayak 1zl belir 

ten tnşm Ustune ahşap bir mabet .ku. 
ntlmu§ ve .buraya. nezaret içiı:ı de ıı._ 

Uyar bir rahip vazlfelendlrl.lmiştır. Bu 
mQ.becUn dört b!r tarafmda.n bayrak 

far ve iman sahlple1'inin ynzdıkiarı 

yazıların dolu 'kO.ğıtlar s:ırk&r, 

Sayısız klmselcra.teıkll ~ttiğl uzun 
upuzun görUnu.,ıu katilc.1er, onlara 
kudslyet !iade eden yere tzrmanırlar. 
Bu aaynm; klmlıclerin çoğu, kUçUcllk 
coaıldarmı sırııanna bağlıyan kadtrl' 
lardir. :Bunlar, arzulannrn yerine gel. 
tnosl için, yukarıyı ziyarete Çlkarlnr. 
Hepsi de ümit beslerler, Bu imanlı 
ı:Iyarctçllenkn herhtuıgt blrtnln yuke. 
rıya varmca. ya.pacağı ·nk .!.§, mevcut 
bilyllk ve kUçUJı: :tkt çandan llıiç değilse 

bir tanesini çalmaktır. Dar ağacını 
andıran taht.adan direklere w111ı du • 
ran bu i!tl çandan her !klsinln de ay

n ayn ifadesi bulunduğuna. inanılır. 
BUyUk çanla mabUt daYet otauıur. 

KQçllk çanla da. dert ve dilek neyııe, 
o, mabuda. arzcdilir. Ekseri &bvalde,. 
mabudun davctile Hrtllra. olUDUr. 

Eğer kUçfik çan çalınacak olursa. 
bu 41, baş örtWcrck yapılır. Ziyaretçi, 
iki çıından birini çaldıktan sonra, kur. 
ban g6Ulrmcğc mnrurus yolda yUrU 
meğc bnşlar. 

Ztyıı.rot.çi, mukaddes ta,ıµ.n önUnc 
gelince, kendini derin vecd ve heye • 
canl& yere atar, Mabuda takdim olu -
t!ln şeyler, tarifnameye uygun olarak 
ynpılmI§ tereyağı veya zeytinyağı Uc, 
yalıud da mıı.hnllln en mergup en ne. 
fls en leziz meyvalu.rıdır. Topraktan 
testilerle yukarıya tııoınan yağlar, 

ktırıluı.<l!m kurban kaplan içerL<ıinc dö 
külllr. 

Jı.t:Uteı;ebbis tnclrler, b<lylo hcdıyc 

takdiminden faydalanmağt dıı.,un 

mll§lcrdlr. Ziyaretçilere satmak üze· 
re yukarda. yağ bulun<hınırlar. Alış 

\'eriş do hayli yolunda.dır. ÇilnkU, z .• 
ynretçllarln ınUhlm bir ltumır, oldukça 
ağır ofan testileri aş$dıın ta tepeye 
det-in taşııı:ıaktıınsa, mabuda hediye 

yi d h:ı y:ıl<m bı.r yerden tedarik et 
nıeğ"i tercih cd..,rler. Haamnfih, yerli 
zlynretçllerln, bu ltolayııktan istifa.de 
yt (;'özetmeylp, dolu testıfon ll{l:ı.ğıda.n 
yukanya dcğfn t:ııım:ıtr tercih ettik· 
lerinl s8ylcmek, i:ı.ıı:ıflıca ve onlarm 
ıerc!ıni koruyucu bir hare'ket olur. 
Eun!ar mabuda. nc:zrcdilcn !JCyfn mak,. 
bule geçmesi ve nezir kıymetini. edJıı.. 
mcsi için, em,.kle hazırlanıp, zahmet 
ten f{açrrımndan göturlilmest gerek ol· 
dıığunu söyliycn so!ularJrr. 

Bu vaziyete güre, tepe de alI§, ve. 
ri§te kazanç temin eden tacirlerden 
kimler mal alıyor, derseniz? Onlara. 
para kazandm:ınlar, ccnebller, bi~ 
sa Amerlkalı seyyahlardır. Merak • 
ikal!ile J.dcm tepesine trrmanan ibu zl· 
yretçllcr yağ ve hattt. mcyva lıedlye 
etmeğl ihmıll etmezlcrscdr, bunları. 

o kadar yoldan tıışnnıığa katlanmaz • 
Jar, yukarıdelti kolayırktan Jı!rt:Uade 

ederler ve tacirlerin i!j! de, işte bu 
suretle tıktrmda gider. Oraya merak.. 
la çıkan ecnebiler ldn, Amerikalı Tiım 

yıı ~ka yerli seyyahlar için. bu ziya.· 

r~t. kUçUk bir sansasyon mahiyetin. 
dedir. Memleketlerine, evlerine dıilın 
duler mt, gördllkler1nl ballandrra bal. 
ıandır& anlatırlar, anla.ta anlata bl -
tiremezler. Buna mukabil, Seyl!n a.. 
cl:ı.l!ı nldnlt"rl için, \aziyct tabll banı
başkadır. Yaptrlclnrt, pek dddl bir i,,r.. 
tlr: en bllyUk, en mukndd~ 
şeylerini ziyaret ctmlşlcrdlr. 

Y'erH zlynretçilerin uzun uzun ks.· 
meler halind" uzayıp gittikleri Bll'll.. 

da ettikleri dua, pek acayiptir. Tek 
bir duaları vardır, onu dillerine vir. 
detml:lerdir, aştığtdan yuk rıya va • 
nncayn değin bin kere lekrarıarla.r; 
IH•p :ıynı ~C"yi . unu: '·On manı, pad, 
me, hum,. 

Bu du:ı, zıynretçilcrin uyuklar gl • 

bi mırıltı tegannılerile rcfakatlcri 
den d:!nınl bir intikale, bir istiğrak 
haline yolan.r: "Om nııınl, 
hum.,, 

ok• 
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AAcıkgöz! 

Muallim c· ~;::'U <:-'"lruyordu: 
- H cevizin La, yarısını 

kardeşin istes"'. sende lmç tane 
kalır! 

- 10 tarıe 
- Nasıl? Hesap etmesmi bil. 

mi yor musun? 
- Ben hesap ctmesmi !biliyo

rum ama. ka.rd~Jın lbilreez ki1 , . ' 
SARK 
SiNE ~ASU DA 

ALll<ÇI UN 
KARI 1 

El\I \LSIZ Blr. lUU\' \J.'l~'\Rt • 

YETLE DEVA r EDİYOR 

BUG'ON ~ YARIN 
M:ıtlıı"lı:'rfn(lf~: 

·SinemasınCTa: 
BQt.thJ İstanbul Halkının 

taltdirlni knzaruı.n 

Fllmlnln 80ll günleri 

SARAY 
İNEMASIND 

... _ .. . -~ . . . ·-

iyi bilirsin, dedll:İı ya! Bilmemez. 
likten, anlamamazlİktan gelme! 
Sen, bu evde dönen lbiitün fırıl 
dakJarı !bilirsin. Sofi! Annem 
smi himaye etmekle, kendine 
k~tıi lbir destek bulmustur. 

Bahçeden bir ses yükseldi : 
- Sofi! Çiçek maka ını nere

ye koytlun? Dcmindenberi ar~ 
yonım .• Bulamıyorum. 

Sofi p~ncercıcfon c~vap verdi: 
- Şimdi ben 1'Cli:- bulurum, 

hanmıcığım ! Boş ycr0 aramayı. 
mz •. 

Veba.na dönel'ek: 
- Kahvaltıntzı b~ıraya mı gc 

ti reyim'? 
Dedi. Yüzüne bak.m:ıda.n: 
- Evet.. Bura\•,ı. getir! de. 

dim - bir pa..'l:>ivorer, kentli od;. 
smdan baRka bır Yerde ".ahvaltı 
alabilirmi? B·ı b-lı lc>r, bu ka. 
meriyel~r. eu mis kokulu çam· 
!ar, bu yemek odal·.rı • n ak C\" 

sahibine ailtir ~ 
Sofi oda&.n °çıkatken, müstcn. 

zi l>ir ta.vırln mırıldandı! 
- Küçük hanım, darılmayın 

ama, siz de !hastasınız! Hem si
zin hastalığınız, anncnizinkiooen 
d~a teb.Jikeli 

Sofi ceva:bı~ı beklemeden cı. 
kıp gitti. . 

Büyük ibir sevinç icindeyim: 
Sofi, annemin hasr:ıhğmı in..~fır 
etmedi. Annem "damatlara mu· 
sallat olmak" hastah~ra müpte. 
18.dzr demistim .• D~ek ki, tec-. 
hisimde yanılmamışım. Ben za. 
ten teshisimden emindim ama. 
bu evin içinde derdimi ldmscv~ 
anlat~mıyordum. Çok ı:;ükür kı. 
sabah Sofinin ağzıntlaıı bu nnz!. 
gane itirafı duyduıu. 

Pencerenin arkasından bakı· 
:yoı-um: Sofi bahçeye indi. ve a.u. 
neme bir Reyler anlatmnğn k · 
1~aı. Bu laflar arasında. bir teh 
kelime duYd\:m: Pansiyoner .. 
Annem bt1 kel"rnevc fe'rın halde 
hiddetlenmiş olacak ki, Sofiyi 
:vemek odasına haıfar adct.'ı ~ü 
İüklcrcesin"' götiildü. Hızlı l)n:lı 
konu..ımı.alnr, b:ağrr1Rmalnr duyu. 
yorum. 

Artıl~ kulağıma k~Jime halinde 
· ·r Rey aksetmiyor. 

~.;:.dece bır gurüitü .. 
A~dan yarım c:ıat J,-adnr z:ı. 

mnn lte«ti. 
Sofi kahvaltımı 1!etirdi: lkn 

bir bardak siit istemi~tim. Ge. 
tırdiği tep ide süt}.) lbera;ber ~ 
çel. tereyağı. kaşer peyrtiri, ye
~il zeytin. Birkaç l:işiyi doyura_ 
l'abilecek k~dar kızarmış ekmek, 
bisküvi. 

- Bunları kim yivecek, Sofi? 
Ben senden yalmz bir bardak 
süt ürt.emi..c:.tim. 

- Beyba.banız: "Kızıma. kuv
Yetli kahvaltı vcrjniz Sinirleri 
pek gev. enı!ş ,. Gıdasİ~ kalmış,. 
Faz'aca ~esin!" Dcmıı; 

- Tuhaf ~0y! Be:.i~ sinirleri 
min g._ v t?me~i \•ey~ gerilmesiyl • 
br.bam yakından nıak~dar olu. 
yor mu? 

- Aman ku. il!< hr.mm ! Siz 
mler sbylilyorsrnw:? Bey baba
nızın sizi ne Jcııdar <:<>k sevdiği. 
nı siz be 1den YE' herkesten !yı 
lıi!irıı::ini:~! 

- J(uru ,,,,, . ..;rlev ne <'ıl,nr: 

B ... n btm n ~rt , ke· dimi yaban· 
cı h; .... me<Yr b:ı" 1 "-:hm Hir €'\ 

l"tt hu.,rbn faıl ihm:•l edilir mi? 
-- Bu k. hah"t sızdcdır. küc:ık 

hanım! S•z: ciün be\· babanız c. 

f,lv<'.•"l~ dın-ct C'tti .. Gitmediniz. 
- B'lba l:ı~. artık d ıv~tl<' mi 

~:jrü~~:-~ği . B · .ınmı b:ına bir 
dh eceğ'i n :"sa. C' •de sf.yliy~mr., 
mi? 

- Belki ~izli bir rey royliye-
cekti. , 

- Bab:Jnın h~r.ı. gizli bir şey 
soylemcsinc iınknn yoktur. O
nun bana söyliycccklcrini annem 

herkesten hatta benden önce 
bilir. 

Sofi tepsiyi masanın üstiine 
bıraktı: 

- Bakınız, )ine lıu sn.balı si
zin lafınız oldu. A•ıneniz, doktor 
beye: "Bu ıkız kara sevdaya tu.. 
tul muş galiba. .. Onu bir an evvel 
evlendirelim. Yoksa fıkıb--ti f~ 
dır!'' dedi. Sizi bu kJdar çok dü
şunen annenize k~rnı ... 

Sofinin s<izünü keRfm: 
- Ye.ter artı._ . 'as.hat ist -

meın. Ben kara ~ \·da\ a tutul
muşum, öyle mi? B ;ı evlcnmi) c. 
cr~ım .. \~e l hr yı vı 1ivonım . 
.\nladm mı:> Pa · •· it , rıncme 
sö~ le B ilimle ro'~ ·*ra .. m:ısm. 

- E n bnnrm~ rndiyi kırn
m~m. Ifa!dkati gilri.~orum .. O, 
sizin için çırpmıp duruyor. Bir 
enr ,ız, annc-ın<' li ~1 bu ka

dar :a. ı·n'dırr1 , hdır, kuçtik 
hanın! 

Sofiyi od· rrd n t.Ji;"tlı.ım: 
- lhydi, d f.>1 ... uıa an. An. 

nemi~ elc1e \ l, r 'k a,'.:;ız t;;r]i~<i 
~anarak beni t ıldırt ~vı ·~ mı isti
yor unuz? 'rtık .ı.inzin •ipli~ 
~1.arn cı\tı. P n k mseden iyi_ 
lik. na ih<>t v ıncı t,~.Jr. t diler. 
mi\·oruın. E ı. nn p'• rr.ese1c.sir: 
bclince. bıı ynl=t•.:: ıann ait biı 
mc-. 'cdir. le;.+ o k~dar. 

f i 

(Sor.ı\ıı 



• , dilen bir 

Cevıren: MUZAFFER ESEN 

tılar. Gözlerini ilk yere indi. lngiliz lirası l<adar ufak bir 
ren Hav!~ oldu. Müfettiş bu ayhk bağladı. Pek rahat ya -
ha '<ışta sigortacının söyle • şıyordum, yalmz babam kö· 
meye karar vermiş olduğunu mür ihracı için yeni bir ~sul 
okudu. kullanmaya kalkıştı, yürüte

lhwk gayet müsterih söze medi, iflas etti ve borçlannı 
l;a~ladı: ödemek için koleksiyonlarmı 

- Ilir.co!i isimler aldığıma sa'(maya mecbur cldu. Çok 
b3. <arak ·beni kim zannedi - sevdiği antikalanndan mah. * .Eski bir llsalı m.uaıUmi, bll8U81 yazty.at Iaıvv~ ll8e ~ 
yorsun·~,z? Sar.ırzın ki bey. rum kalmak hahamı öldür- okullarda ve hwıwd dere almak t.stı. remn1 nya hmımd ~ 
ndmilel bir yankesici oldu • dü, hen de ba•ka bir i!t ara • yen talebelere ders vermek arzusuD • kAtlpllk gibi bir iş 

• • '.'f :1 dadır. fG. Kemal) remzine mUrecaat. 'l"tlrk) remzine m~t. ~ <Yum k<maatindesın•z. b Id · :ı v..,,r, fo.. maya mec ur o um; zıTa a.

1 

•ıs yaşında, ortamektep ~u • LltıenJıı 80ll scutnıc!lt 
a .... a cesedi Pointer tereddütsüz cevap vukat olarak beş para· ka:ıa • EN s bir genç 1§ aramaktadır. (Hesap .., 6ğteden sonra ~ t. 

uJnu An Gis- verdi : namtyordum. Bahamla bera- cebir işlerinden anlar (Mu. t&. Ya) (N.L. 88) remzine m~~ 
1 c :ı: 1 tir., - Sizi bazı meselelerde her ya~rken antika eşerJer Küçük ilanlar remzine mtırncaat. • 81 ~ciddi .e 

· ·ı "t l b. h kk d b• ,_ ı· b•I · d' ~ ~e bitirme iınt!llanxnda bir dera genç, odacr1xX. apıvt:ıınaıı ..1, delilsiz soz- tam""m! e mu e lassıs ır a • a ın a ır nay ı ı gı e ın (Bu lmpoca ekleuerets ten muvaffak oıamamıb bir genç, veya gece oekçınği ~t:~ 
ak !te.bul et· dam c-lnrak '._ahul ediyorum. miştim, bu bilgimden fotifa. ~ Utı.nlan Ea Son imtihanını veııncey,, kAdar, tahsfll lle ğa.oğlu Zekibey apartıııı&tl 

r.: hü. S.:.r.a'. eı;crlerini çoh iyi tam. de ederek kelepir dü~ürdü • ruu •cıf1n.'dlleat«1;1r. e:.ıeame teklltı mUtenasıp b!.ı ış aramaktadır. Asker. raz 1.t.om.t.syoatmda !)da.Ol 

yorsunuz. Şüphe yok ki hii· g"üm eserleri me~hur antika_ ~ otmyoco)AnD mahtn2 ımı. ilkle ill,.'liği yokt·.r. Ortamektep ta.le. tupla mllracast. 
"\' mak liııere 5ar1b adre!ilertm "'1cllmtt> 

yük bir koleksiyoncu hesabı. cılara pahalı pahalr satmayA iert lAzun.) besine ders vere~Wr. !Kndak) reınzL. • ~ 
1 u -u' mı. r.alı.,ıyo:-sunuz ve hu zatla ha~ladım, keşfettiğim bir tah ne muracaat... Haya:zryıber _!1_:~('liteı&oıııe' 

- d b. d k ı I ş ve i-"'Çt. arıyanlar: ~ Ortaokı.:J. öğrctnmtlltH yapmı, bir o-....,auuı:ı 
de ara t rrr: ya .... ru-ar ve.JDİ§ aranız a ır e mu.·ave e 1oyu lort 1\1ortona arzettirn, - ~ • yüksek tahsil talebesi ortaokul ta.le~ mUracaat. 

t •• • • rt · var k '- _ ~ d · b · ı_ d · • Yeni ve eski Wrlcre olmr yaznr , _ .. ...ı o n 1 LU:.-; oıoıgo a sımsa- • pe o.egen ı ve enı KCD ı " terine ve d.rşarda.n b•tııme 1.mti.lıanı • Blr Universit.c ~ • ..ıı 
b ı l ve dokUlo da billri:n. Hususi mUe.sse. .nrl~r"" 

rın n An Gisburnun hayatta - Sizi te rik etme { 8.. ntt.mına C$kİ eserler aramak vereceklere 'ters verebnır. Ev~re de lise t&lebeel:ıe her ..... 
ıııelerdc ve avukat yanmd'.l ve herh!uı Allr ) 

oldu•! •nu ı: ·yierıken de yı.llan zım, &ayın müfettiş. Size }L~- iizerc memur almak istedi. g!debllir. (A.B.) roınzlne müracaat. vermektedir. < aya " 
_ gt bir işte olurı:a olsun bir bnyan 1§ • Fransızca, ir .. gfüzce, al!Jı.Mca, mıı,;tır. Matbaa ve )dtl'P 

söyledi!fne yürcden inana. zuı:r.u olmıyan her seyi gayet ltabul ettim. Beş !cnedenheri aramaktadır. Adress: Nuruosnıanlye -~ - italynnca ve bul~arca.vı mükemmel bi. çalL,ab!Jir. (S.F.Y.) ~ 
mıyordu. Genç hız hazinenin güzel biiiyorsunuz. Y nlnız en . bu i;.'Le çal~ıyonı:m. Üç sene caddesinde 86 numnroda M.H.K. rem. len bir ut, noter dairelerinde Ye ter. • ltalyada rab.sil g!ltını».:.,ı 
ka t d · t J kt d d. h.. · zlne mUraeaat .,e çv. m•nsuz sa ışın n sıgoı· a esas ı no a a cese ın uvı - evvel Mis Gisbı.ırnle. karşılaş elline evlertnee ı;alı:şo.ıık Lstemeku • l§lcrden anlıyan, tılAli ~ 

simsarına arkadaşlık etmi~· yetinde aldanıyorsunuz. Şi.rn mıştım. Kız da h~uma gidi. "' !'emekten 'e yeme): sen1ııinden dlr. <S.S. 61 .·cmzıne roUracaat. kepıc mlnyatilr resıınıe.r 
se, gazetelerde ölümü müna. di size biraz daha açık iza - yordu, kendisine beraber rn• &nt.ayruı bir r;enı: otel veva lokaııtaıar. * 30 yaşmd:ı.. çal:~kan. ciddl bir nat.ka.r bir ~lrkette ~1" 

b · l l · tt h d B. , ~ da ~ ilıtemelrtc<ltr. (R D)m remzi.ne b3y, hususi vey& resml uılless~eler. mliesscsede çalışmak 'I"'" .t 
se etıy e y~pı an neşrıya an at vereyim. Asıl a ım ıra· Iı~mamızı teklif ettim; para - mOracaat. de kalorifere4..lik anıınaktadrr. Sultan. Taşraya gidcbiJlr. (D~ırY 
sonra meydana çıbnaktan diı-, Hanri Birdin biricik oğ. ca sıkıntı içinde oldubından • 'rica.ret mektebinln. son sınıfında abmette cezaevi kbr~ısmda takkaı zıne mnracant. e~' 
çekinmesi çok tabii olabilir. luyum. Baham G;ıl toprakla. kabul etti. Genç. kızın çok okuynn bir genç l:Sğieden sonralan, ti. H~yin cllyle <K. Şczcre) muracaat • Serl da.kU1o yaz.'11 
di. Zira bu takdirde Havkı nnda kömür ocaklan bu!u • mükemmel bir yardımcı ol • carı b!r milesse-">C~ çalışmalt istemek * l!J40..1941 der,, l"'Ilı, eyıuı devre. yazılan iyi blle::ı bl!' ~ 
koleksiyoncuya ba!?lnyan mu nan çok zengin l1ir adamdı, d • • d tedir. (Ticaretli) remz!nc mllracaat. sı bitirme !-:ııt&h&nmcn ikmale kalan bir müessesede calışIIlııl< 

- uğı1nu az z man ıçın .e an• • Bir üniversite talebesi l:ıllhnıısa ö n cast. kavelenin hükümlerine ilıa· babamın delicesine koleksi • btr genç, tAhsilile muıcnasıp Ucrctıi < RZ> remzine ı:c nı " 
!adım. İ~imiz çok yolunda gi- ortnmektep talebesine !ran.'Jızca. ve bir ış ar'\'l'la.:~dn. cs.s., remzine • Erkek §apkacılığtr•Ci:ııı ~ 

net edilmiş olduğu meydana yon merakı vardı. Babamla diyordu. Oturduğumuz evin turltçc rlyazlyc, fizik, kimya, v.s. ders mUracaat. işçiye ihUyaç urdır. ıst~,.,ı 
cıkacak'ı..ı. uyuşamıyordum, onun yolun- ve yaşadı~rım mütevazi haya. 11>.ri vermektedir. {Ders) remzine mu. • Ticaret ll~ ııon smifmda, 20 tikllU caddesinde 441 ı:ıı.;Jll 
• Pointer Golders Grine gi. da yürümek istemedim, avu· t h k · ld t , k racant. ya.~ında bir gıın,,;, mı:lıa.sebe, muhabe. en.atlan. ... 

ın er esı a a maK ma sa 1 ~-~,..s •· 
derken dö.,,eme altmd~~i ce. kat olmaya kalkıştım. Ba - dile kur.ılmuş bir yapma.r.ıl:: • * Ortaokulda mualllmllk yapm?.i rat hesap ve dakUio iyi bl.llr: bir ti. • Orta yqlı, ~ -9 
set mesele;ine b~c::ka bir cep• bam bana krzdı. yüzümü c<"Ör taWlerde ikmalleri, bihaltkm yetiştir. carethanede veya ır mtıcS!'lesede aı bilen bir oayan, ıy.t ::ı1t 

~ 0 tan ibaret olduğ-ı.ınu giz' eme. 'iniş bir tıniversltell genç, flzll:, kim. bir Qcretle c;ruışn::at-. ı.ııtemektedir. 6 ycı;,mdan yukar: ço::uSS tılf 
heden, cc: "'di teş!1iste yanıl- mememi söyledi, ya~nız geçi· ye art·k lü:ntm kalmadı. ya. almanca. d~ıi vermek ıntemeıt. {H.D. 32) rcuızlnc müracaat. ders verebilir Çocnkea~ 
ma ihtimalini kabul etmek nebilmem için bana ayda hin (Deva.mı ,,r) tedlr. (A.T.S.) remzi.ne mUracaaL • Aslcerükle a~Akaaı oımıyan, r1' vanın<b orta işlerine oe t6 A 
cephe3ind n ba1anaya karar l!"".._ __ ..,.. _______ ....,,_,~,._----------c---.... ------==-...... ııom .... ..:m::ı:m_,.....,,.,°""""""....,,_. ___ ,,_ı:ıııı===-ac:ıı-ı::mml! -ı: .tedlr. <Klbaı E) ~ 
vermi ·. Zir-ı An Gisburnu . ~ :aat. ~ıli 
Hav'm ha layan münasebet- l a 11 e Yaznn: • rtlrkQe, tra.c.awca. 1"' .... 

1 ° ~ r ıH f cmmel Okur )'LUU' Ytl lcr nol sın n çok i erıye HuSN YE nALiiANLJ ·a blroz 1n.:,"1ll:ce bl.llr ol 
gitti ~i h l fo cesedin döşeme •ttknn olmıyan, kefil 

alt111d hu.unuçunu izah e • h.adııılnm du.ir konu ulu,·.n.rdu, m~ verJerdc bile metanellc.ıini mu anln.smnat ;ı..,,,.1 ......... -. Ü""" .,,.,,.,..,,~ ıesaptan YC muh&sebeOfll 
J" ., ~w. ~ ...,...,...... zerine bir d-ıha donmemek U1.ere ... ..-

d C 
1 ır Jl ye v rama • ı........ arlmdas.tıla.r, !!'enr., b r '-iİV.J0«ı: hıüazn edPb'livorJar. Ka.dml:ı:r a. bir f."dika.t ve sev,.,.i ka'<ınaih o•~- Jay ucuz bir llcnıtle~ ,~ ~ ., .,, .; ~ u· J ~ Jn,tı ya.z:hane~i terkot.ti. İki ay yes:im .. 

m• 1, An G · l urnun öldürül- - Kud!n:; dedi, .Alla.lı erkcği.n msnıtln ~eytan tıynetin.de olanlar temiz parıttrJ.ı gözleı:ine b.c'lkarken uen deli gı"bi. oldum, b:.r .gün ne af. 1 M.T.V.) rem.zl.De m 
. l 1 t , l müJı:eDlJ'l'l.r>liyetini tama.mla.mak i • vardır. J<akat melek ya.radrl!şmda ruhumun acıiinlediği.ni hissediyor • le, ne vazife hı",.bir ~ey dil~ı...-c • • Fr:ın<Jtt mektebi gTtl..-f 

m ~ 0 m u e rne • "" ı ı ,,_ -ı-:ı.... Ba d .. "' _......... 'Ilezun. daktilo bUen bit ır cin )nral..ınL5tır, o lamn'.'.'l'·yıe b'.'.r o an <'rı l.W· umrtım!lm=uu. kmız mn. &.zan !bir şey f:O~ak i<> n cen, gururumu a)a.klnr altma ah·. 
ır rruh.i'-·ctindedir, " Inız ba"ı • rıize baş:md:ın ~,..,...,.,,.:;,,, bir hikıi"'c ba.B!nı kaırı......:ı.;;.. z.::ı.man gözlerinuz -•· naktadır. ·rurkı;o.ııl tytdlt 

J .. 1:1~ ., - ~"""'6" rwı.. onun evine git.tinı, onu sevdiği 
m bir ı-;ey ifade etmez, bir erke • anhrta.yım: ka~e..~yordn.. Bir sa.n.iö•e i!temaş • nıi, ve her 8ey;i fedaya hazır oldu- --mzıne mllracaat. 
:'Ul )mımda olurs!l o z.'Ullan bir kıy Evliydim. İ'ki ~ocuk babasıydım. tmcı bir çi:fıt. -0la gözün ıµmdiye ğumu söyledim. Ah blz erkekler • 28 yqmda, uıtcrıııd' '-
met alab:lir. Karmı, teyzemin kraydr, ailemizin lmda.r h"çbir am.dmnı balttım:!.drğx itiraf etmeliyiz v, bu l~lıctten ka- urımryan reni Ye esırl 1:, 

Blr d'ğcri: srzusu üzerine e\"lcnm.ü tik. Şef • kalbimin en derin :köşelerine iba!• • dml:ıl" b'zden dalın nıelin ve cesur ~kar bir genç, odacıll" :;>' 
katli, i~·i fakat ba:it nıbht Jbir ev lığını ~ gLbi oluyoroum. O olu"'"rlnr. o.. ~ bir tı ara.maktadır. l - Benim icin ka:Iı:ı evinin ye. .;v 

meğini pişııımeG 
1 

çam:ı..'jfrl'nr l•·a.. kadınıydı, katbiıni lhir türlü doldu- kadar, sonra iixışı yavnş ym~ td-- ~ Ben • izi sevmiyorum Fethi mUMLcaat. 
m sı ·çin yaratılm:R bir mahluk - ram:unıştı. Hayat:.mıda bir e'krlkllk ra.r işine eğii.tyordu. Bey, dedi. Sizi lıisleriO:.ı: nldatnırş, Müteferrik: , 
tur. O, kocasına itaatten, çocukla- vardı. 'bu n~ksruı}Iğı daima lhissed~ Arnmrzd.ali bu masum sevgi ta ><>:.u-n evli bit- ncbmsmız. B'r a:ıc OAHTlLO AHA ·n·or> 
rm n tcrb"ycS:ndcn baı ••a bir şey yor, :kalbim se'\mek iht.!.yaclle Ut. karımla tıı.nrşmc.1.yn kadar devam balx:zmın kalbinden ıiy:.dc diişii _ pni ynzı okumn, yazın'\,ı' 
ou tinrnenıelidir, ka<lmm yuksek riyordu. etti. 1ki fkadm çabu_~ anfa-=;t:la.r. Ji'a ı:ecc~ 'azifeleri vardır yan aranıyor. Daktilo 0 

f"kirler..nd"n mUkemmellcrindcn z.i Bir r,iin bir yazıcıya ihtiyacım kat ne olmuştu. Kanmla errrn.i.mi PE'rio:;'ln ''c harap ~vimc dön • rılacaktrr. Daktiloyı.ı 1~ ~ 
yadc basitl<'ri ve cahiJlcri !"ayanı \•ardı. Sözün ~en çı1uımryacağmı b'r yeti art:tırdikc:a benden uzaklaı;tl- c'fun. tılnceye kadar kendtc:ıoe 
tercilltir. arlkada.E}ı:m "çaın,naya mecbur ika'.. b'lilT hissediyordum. Şimdi ~ine iyi 1ıısanm bir 4-ederi Jıissctti.ği 7,r. rıı. Yerlleccktır. ~ 

- Kadınlar erke-klcriıt h ma.yc. ntit] bb.ar bır c.He lkIZI var iki, yam- idi, yine çalışryordu, b:ın:ı. )ine c,.,. menki tc -~ürii devnm else ya.'i.:ı • Mtlrncnnt: Fııttb !11- ,11 
ı.ıne muhtaç aciz ma!ılfıkl!ırdır. t!a al.S'l.n ıiyi edernin" dodi. Birkaç ki .hlirmetfui mu:hafaz:ı. cdl)-ordu. ll12k imkanını bulamaz sanıyorum. ~o. 88 • rn ••uQuı~·· oıP' 
Sebatsız, lıeyc<::ınını f:l.klayrunaz, lisan bfüyor, güzel yazıyor. Samı F~t !bu hüııınette evvelkinden Fakat az z;:m:ın onun U;>'lL5turucu 
7.ayıf imdcli, hi'isiyatına. ve hevl- çok yo:rdmu dokunacak çekingen, feııkolıman ~ eh1kllk va.rdt. ll~n ve unutturucu tesiri ... Aylar, sc • 
siyı:ı.t:na üı.bi mvnllı'a:Wr. Biz, kıı.- bir yere milrac'.lat ccnard.i yok. bu göz1Grdc lbir hür.metten daha n-e]cr bnna bu ~cryx yava.c; yav~ 
dınr vefasızlı:.'·da, r<'-batstzl'"'.la it- S~'l aklmuı gelfiln, r.u lkız::-ağzzı ya.. lx> .. şka lbir parıltı görmctc i"tiyor • unutturdu. 
h.:ı.m ederiz, lınlhuki zavnllıl:ı.rın nına al..." <imn. Evvelleori 1inı. gözler beni çok D.ındnn b~ sene sonra b'r gün 
bun:ia kab..<iliatlcri yoktur. Bu, tt'- Arka.da.şmım. sözlerini hoşnutsuz iyi ıuılarla.r, ı"Uhmu tatlı heyecan. çocu.'.Janm n odn.sma girdiğinı za • 
bi tr ı vnradılışmm bir ncJ~clır. hrklıı. dinl.em~tün, bana lbir iş larla titreten bir ışı:kln. kal imL"l • man onun resmini duvarda asılı 
Ona değil, tnbinte ln::nıam•z foap ndtunı Jiiznru:lı. Şnna.rlk, nazlı hit ç.ine .bakı.rlardı:. Ş'mdl onlar bana gördüm. R~i yel'iııden çılcarıp 
eder. El l"'l ~.deki bir f:33.t i§lcmez. kibar kzr ile ne t'? g6reıbilird.i.m, yabancı olmuşl.-ırdı, beni anlamı • atmnğa hnzırlamyordum, Küçük kı 
se, SP.at de..,'1, mükanmcl suret- maamafıih arikr.ıfa .. '}Iml rcddedemc . yorl:ır, uzaklarn dalryorJ:ırdı. zım miıni oldu: 
le yapın a.ı~ı iç.;n ı::uı.tçi.ye kızarız. mistim. 1ki gUn sonra yaz:ıcnnla Ben hrrçm ve titizdim. Bu göz • - Onu <'Ikaıına baha., dedi. Çok 

lUıı.tl"m ki ~-e;)n.tiııj !nida isleme knrfjıl as;ryordum. Bu ma.hzun ıta • Jcrin diYZinliklcrini görememek be- sene evvel f na bir peri bütUn 
ntmıo::, Yrrll güzel ibir genç ilul.dı. ÜzcriT.'. ni sinirlcndiri)"Ol'du. Bir gün, h:ı. • ailemi<r.iu dagrlmnsı. bizim öksüz 

Tut mu, ııc f~in bir de kaılın cin"i de ille tesiri !buydu. Fakat bir ay yatımda. acısını unut..·ınuyncnf,ı:m k:ı.lm:ı.mı:ı: icin büyü ) apmış, annc-
l Ur~tmı-.. sonm meziy-Otleıılııin haşran1 ol - bir gün .. idarehaneye gird'ğ'..m z • min gözyruılnı'T, y.:ılvarnıalan mı 

Bence kadl!l bfıyiilı: bir edibin muJt,um. Ne kız, no 1JazdI yam,,bi.. rnan onu genç bir ıbahriyc yfü:baş•- hü;iiye Jınrf;ı koyamı!.llllŞ, feka.t 
oect~ ibi "tekemmül eıtmi~ bir Bazr romanlar vard;r, ibunlzr.m kalı sile ı;ar.ıı Jmrşıya. buldum. Onlar kurtnırcr bir melek imdndnnıza ye. 

ytandn-,, ramanlarmı bütün mezi.yetlc.rc 88• o !kadar dalmL<;la.rdr iki, genç adam tişm;ş, ailemizi dağılmaktruı, b.!.zi 
,ıiepsinden tccriibeli ve ya~lı!lı bip fevkal&le olarak yaratılmış o kadar tatlı !bir ~ey a.nlattyo'Nu ki öksüz kalmaktan kurta.rmı~ ... O 

Fethi Bey: ı;ö.sterirler. Bu:nlan okut'ken güler beni göm1eğe vaki1lcri yoı'ltttı. meleğin resmi bu, annem onu dai-
- Kadro, dedi. Ne duı;ıündıiğü • "muharrir' efendi ıf"W"Ja ..,.l'lmala. • O gitıtiği zıa.man artık lx'ninı 0 • ma ta:!a:lis etmemiz için dua etme .. 

~ .......,.. .. _ d ~ mizi söylüyO'r .. .'' 
• 

0

" Mbi erkcgin mükemmeliyeti • nu,.c::sm ama, bu Ota.dar meziyet itr.ı ra a olduguınu fa:r'kc.tti. O ka.dı:ı.r 
ııi t m. ıılr~rin h:r sıfır. n,.. de er- kadar fazilet.. gilzellik bir şalust.ıı s·n rl•ydim ki, ka.rrsmm ih.anctini Kızun hikaycruti !henil7. bitinnc-
.,,ek kndınlaı ın so~ ledıg--i gıı rne"hur toplan:ı.mıir mi?" derdim. Fakat o. gören bir adam ancak ibu k:ıda.r mişti ki, içeri annesi girdi, yavaş 
hikayedeki g'bi yem ve l;mar iste-- fcnı-Ja..,u-dı. O S'ıln ona yapmadı • yavaş yanmıa. yaltlaştı: 
mcden kadına hizmet eden uzun r.n tımrdıklan sonra ibu:nh.r.a. art.rk ~ -1--:ı! O · · rd F gülmedim. Ben onu sadece yazrcı gun ~k ~:almadı. Bir tokatla • - scn:ı. sevıyo u etllıi, ck-
'mlaklı b'r mahlukt~. Bel!<i orıLı:ır madığmıla. Juıldmı. Ondan sonra dl. Blzi :ıwrt.arma.k için bu lbüyük 
yc?.di0•" rinm tc'ı:timillünii t(unrun • olarak kabul etmiştim, biır :aıy eıoı-.. h fedakar}Jg~t va.plr. B~,.,ı,..,.,ı Ol'"'"'dl er gün ibirnz dnluı. feno. oluyor • J ~ .,,.,J 

, ı. l..-.rl r. fnro yzlnrz onu ev ffli gör ra biltün işlerimi ba.şlroa !ide.re e - dum. Olnıryaca~t ~ye kızıyor iba· revmese bile bu ıkadar 'bir 7,eng'ıı. 
Tı: ,e m sus olarr..'.:t nr-:blll ~me - den o ohn~ :idare'haneyi s:ıat gi:bi w - l l • !iğe kavıı<:."m<>k için ailenıı·zi ,~•- -gınyor, acı soz er e onu incl'tınıek • • -,,..- J = 
meliyiz, blraz <la ruhumuza, kalbi.. İfıler hir !h..al~ ,gotimri:ı-t.i . ten zevk <lııyuyoroum. maktan <;.ekinmEa.di. Bu büyük kalb 

.Ja v ·ı. · m'-ı;e uz ejebl!ınesinı i:rtemel • Onun mcz?qcrtler1 ~hı. de • O, bütün !l:u:rçmlıkla.rımın sebebi- li kadının karşısında ;hilnncıtıe eğil 
• ·r delil yüz ·adın yal::uz c,-:!nin ~ni ya.p. ğrldi. O, her G.G~'i hiliıyor, ılıer t,ıeyi ni anlamıyor değildi. Fakat ebem- memtz lazımdır_ . 

11{1 · <" E:ıade•i b::.m ~ ol ::nı - anl')'o:-du. Müziğe !'ı.şina. itli. Güzei miyet vemıiyor, Jı.at'til. başknl!U'ilc Anılı duran rcsmi.'lC lba.ktnn, on-
r. ı.:nu te">'ii"•cmle coyfüyonun. · · .. da rl.n. •• daki ~&.!tlt fedsilcllrlığı, fera.,,"'2.ti, me . resım .yapıyor, ıl • nso,....,..or, g ·- :ı.ll..'ltadsr .,.;;rumn·· C' ·ten c,.,.• .. ~-..... ;,.,.._ •• E:a.:.n 1 ı da ins l olrruık 1 t:b::ır.i.!w t$" ,,....ı...uı4L'J v laneti fl.11lnr gibi oldınn. Ba,.c:;mı r .. 

::ı lıırn• la heveoo.ıtma. tılli~ heye • zel tl'kis ve elişleri tbili}'IOr, mfı.kem du. ÜmH.cizdi.m , lıiç o}nıazs:ı. onun nümc düşlü, kend' h.issiynt.muı 
lanını raklıynın.."')nnlar vardır. Fa.. mel yemek J>iı:iriyordu.. !yi bir ev bu ımeyusiyete hür.met cbnesini is ma.ğliibiyetime. vazifemi. tuıuttuğu 
!:at hcp:.-i de;;,!..:lir. tı;:lerind-0 o W• kndrm aynı zama.nd:ı. mükemmel bir tiyordum. ma., ccso.rctsizliğime utanma:ktan 
.,r l:u; vctli ira.de rah:pleri var l:i, E9.}o:ı hammıvdr. · Nihayet bir gün o1nuyacak bir kcnJimi olamndrn. · 

~· ·,.., v--ife l1i"'''l"'li7l l·<ı·"bcttiği. • Arnmııı:d<ı. bir sempati, bir ruh Şeyden tutturduğum bi.r kaYgn ii- HUı;:!\0iYE EAI~KA:SU 
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