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• n l\loslco\-S, 8 (A .A.) 
~.6rtcrın :Moskova muhabiri bildiri. 

lecSovyet sö::cUsU Lozcwııkl, dUn gaze. 
cı Uerc yaptığı ooynnnttn, Sovyct or. 
telıtıınun bUtUn k uvvetlerinin, merkez 
~tııindekl yeni Almnn hUcumuna 
tlut\ııı koymak lçln tnhfit edilmiş ol • 

u blldı:"lll!~tlr. 
laaloZOvskfdaıı, Hltlcr.ı: bildirdiği yeni 
"& !'tuzun beklenlliı• beltlcnllmed ğlnl 
8o 'ba§ıaıııp b:ı.şlaı::lmnmış olduğu 
l'Uünuııtur. 

'teloU>vskl, " bu §tllııngıçtır • ., <!emiş 
tnnıan 11Ave etm~gtır: 

~ Devamı 2 nci sayfada 

are mahkemeleri 
Kokain satan 

ve kullananları 
inailtere 2 ile 4 sene ar_asınd~ 
ve Rusva Bapls ve slrglae 

Türkiyede mabki• etti 
Beşinci kolun 
faaliyetine 

dair 
HükOmetimize 

Nota 
vermiş 
değildir 

Londra bu şayiayı 
katiyen tekzip 

ediyor 

ff ALKIN, aı~hat ve ahlakı ~erin.d~ derin bir te.ir 
hcuıl edebılecek olan keyıl vencı zehirler •atı.sına 

katiyen imkan vermemek azmile, bu hareketten zan altın. 
Ja bulunan bir takım kimseler Ôrli idarenin takibatına 
teslim olunmuılardı. 

Ôğrencliğimize göre, eırar 
ve kokain kullanmak, acıt. 
nıak ve .atın almak veya bun 
lmı iizerlerinc/e bulundur • 
m'!-k .uçuyla Orii idare mah. 
kemelerine tevdi edilmif o • 
lan fahıslar hakkında, hare
ketlerinin iıtilzam ettiği ce. 
zalar verilmiştir. 

Bu cezalar, iki aene ile 
dört aene ara•ında hapis ve 
o kadar müddetle aürgün ve 
ağır para cezaları olmak ü. 
zere tehalüf etmektedir. 

------~o--------

REiSiCUMHURU
MUZLA BULGAR 

KRALI ARASINDA 
Tebrik ve teşek

kür telgrafları 
Ankara 8, (A.A.) 

Buıgar kralmın tahta çıkqı yıldö 
nümü mUna!ebetlto Rclslcumbur ls. 
met lnönU Ue Bulgar kralı Borl.s ara. J 
sında tebrik ve teşckkUr telgrafları 
teatı olunmu,tur • 

Reisicumhur 
Berlla sefirimizi 

kabul etti 
Ankara 8 ( A.A.) - Mezunen şehrimizde bulunan 

Berlin büyük elcisi Hüsrev Gerede, Reisicumhur lımet 
lnönü tarafından kabul edilmiş ve yemeğe alıkonulmuştur. 

Türk-Alman 
dostluğu 

teyit edildi 
Ankara, 8 (A.A.)-Tebliğ: 
Son haftalar zarfında ecnebi kaynaklardan gelen 

matbuat ve radyo haberleri mükerreren ve muhtelif tarz. 
larda Almanyanın bir takım talepler serdettiği, tazyikler. 
yaptığı, Bulgaristanda tahjidatıa bulunduğu, ı.'e Türkiye. 
ye karşı bir taarruz hareketine gecmek üzere oiduğu zeha • 
bını tevlit etmeğe calıımıflardır. 

Türk ve Alman hükumetleri bir maksad. mahauıla 
işaa edilen bu rivayetlere hicbir zaman en kücük bir 
ehemmiyet atletmemiı olmakla beraber hcı· türlü a.ıl ve 
eaaıtan ari olan bu neıriyatın iki memleket ar,. ·· -la 18 
haziran 1941 tarihli itila/la teyit edilmis olan :ıtkar 
dostluk müncuebatını hiç bir vechile haleldar edemiyece. 
ğini beyan etmek hum.unda mutabık kalmıslardır. 

Londıa, 8 ( A. A.) -
Röyter tebliğ ediyor: 
Türkiyedeki Alman beıin

ci kolunun faaliyetine dair 
İngiliz ve Sovyct hükfunet
leri taraitnd!ln Türkiye hükU 
metine müşterek l•İr no\a tev 
di edil:niş olduğu hakkında 
Alman kaynaklarından işae 
edilen haber bugün Londra
da tamamile "yımlıı,, diye 
tavsif c;dHmekfodir. 

Çıniiterin 

muvaffakige
ti ·artıgor 

Halde bıigün _bı1 
infilak oldu 

Çııngktng 8 (A.A.) 

Hadise tatil zamanına tesadüf ettiği için 

Ticaret Vekilinin riyasetinde 

/1// ühim bir toplantı 

Seri bir t&.".LITUzdcn sonra, çın kr. 
talan, Yangçe neh:-1 üzerinde kA.in 
mUbim bir liman olup ayl&rdanberi 
Japonların ellndo bulunan toanga salı 
günü girmişlerdir. Japonlar, nehrin 
cenup sahilinde elA.n SE)Vkulcey§l e 
hemmlyeti haiz blr tepeyi işgal etmek. 
tedirler. 

Kazasız belasız 
Da.ha §imıılde, Hunan eyaletinde, 

Çin kuvvetleTi Yımg..Seht tahliye et. 
mlşlerdir. 

~~~'! !~ ?ud~ ~[~Q~ü!!!!!!· 11~il!!!!. 11!!!!!!!!!!!!fil!!!!!!!!!!!~!!!!Tl!!!!!!!!!!El!!!!!.S!!!!!!!!!!!!!!!l~ı 
irı.~lld.e Ticaret Vekilinin ıiynse.. -'- -

lS d.c bir toplantı yapılmıştır. Saat Bılll r 1111 tılll raf borcu 
~ . c ba,,<Jlıyan toplantJ gnzete'lli. 
ttJ:n 1~_tlşar saatinde hllliı dcvnm 

er.leydi. 

Japonya ile 
Aırnerika arası 
Yeniden 
~ozulu or 

'l ol«· a t l{ ., o, ( \.A.; - nltcd l'r<'ıss: on0y 
'ı c ile Ruzvcıt arasında kareı.. 
·~ t'i:lndcr!len n::rn:ı.Sinrdan sonra 
bı etkarı Uzerindc hUkUm s!ircn 

.>'ti 8Ük(lt sonn e!'m!~tlr. Cnzctcler , 
, t Brıtanyll vı:ı A.rı'crfka birleşik 
·e•ıe • ~ 11 • tme ağır b.i.r dl! kullnnarak 
~~rnn baştıımış!rıtoır. 
· ~ • Nişt §Unu ~azıyor : 
le llUle k ')nfCr>.Ul81 açık olnrak 

lllıu l"ıııi~tır ki, Anıerlka Pasifikte 
ıı llluhafnzn etnı ... k tstemıyor. J n. 

•e e ırı .ııctı bo~ l1 nıtıeri bırakmalı 
rı tc l!ır na iblimale ı arııı hazırlanma. 

l'~ 
~ita ret ve sanayi ı.:ızın Sakujl, o. 
~'tıa~~ hareket et meden evvel şu be. 

''Ja bulunmuştur : 
~lııltt Ponyanın ~··o:t:>n·ık durumu ger 
lt1:.ı1ı inekte devam e~ccektlr. Halk 
~'bulc;a ll§ag-ı bir yr~ama standardını 

ct.rne~e hazır'anmalıdır. 

• ı ~ 

1 T RAI~ etmege me<>hunun 
ki, Tunelin kayıı;.ı 'e trarn. 

, ·nylnrm bandııjı hııkkında e\H'lki 
gün çıknn yııznndıı E. T. T idare. 
sin<' karsı, fnr'kında olmadan bü· 
~ ük bir h:ıl~"Jzlıkta bulunmuşum. 
Ilnzı nıeslekdaşlarla beraber, bon 
de o ~azımdn, neden Hinf'I kayışı . 
nm \ e c ramuy b::ındajlanmn ida. 
reco harpten çok < ''mı, hiç değil. 
..,e harbin ilk sene..o;inde :yedek ola. 
rak tedarik edllmecliğini sormu~ . 
nıc:.'ullcri arnştırmı!:tım. Sonra
dan hana hatırlnt ılılı ki, cl~kt.rik. 
tüne l Ye tram\'ay tleri, bu h.ırp. 
ten n.ncn1c bir aY kndıır en·eı milli 
idaremize geÇnıİştir. t~lerln deni 
tamnmlaııııwayn kadar d:\ harp 
gelip çatmış. Bıınıı rıı6rııwn idare, 
tüm•lin ve C rnm\'ayın muhtaç ol
duğu biitün malıemcyi hemen bir 
çok yerlere ipariş ettiği halde 
bunlnn hazırlatmağıı , .e getirtme. 
ğc mu\ ıı.ffnk olamamıştır. Bana 
\"er ilen im i1..ahatt.a bir yanlışlık 
yoksa, milli idaremi:ıe t.c,·cih ettl. 
ğim tenkidin hiç mrlt oJmadığmı 
kabul ve itiraf etmem limndll'. 
ki ben de bunu ynınyonım. 

li'nknt ne evvelki tenkit, ne bn 
t anih, bütün §iddetilc denm 
eden naldt \'R ıt.alan buhranını 
azaltır. ~inıtlilik en büyük ümidi. 
miz gıızetelordc okuduğ11mnz bir 

l'aauı: Bir Muharru 
haberden doğuyor: eksik malzeme 
Bükreşt.cn getlrtlJ~ekmiş. 

Bunun ne derece mümkün oldu. 
ğunu bilmlyoruz. Şayet mttm.klin
se, milli idaremiTJn l~ başına gcJ. 
dlği iki sene.denberi neden o mal· 
7.ernenln Biikrcşten tedarik çare 
Jc.rine bakıbnadığmı sormaktan 
da kendimizi alamıyonı7.. Fakat 
bunun da idarenin ihth-arı hari
cinde kalan birçdk se~pleri ofa. 
bilir. 

fstanbulun A\"rupa ile karadan 
mu\"asalasını temin f'den yollar 
yapılmak ,.e ~ılmak illeredir. A. 
lıikah de\·Jetlerlc iktısadi a.nla..5-
malar yolunda olduğumuz da ma
liimdnr. Akdeniz yoluyla da İ!iif.an· 
bula otomobil listl~i gibi bazı 
maddeler gelebildiğini duyuyol'07.. 
O halde bütün t.emennimJz, ileri 
~yi memleketlerile muvasala 
yollanmmn dH7.elme5ini , .c fktı:sa 
di anla..5ma müzakerelerinin tam 
bir menfa.at \ 'e i~ blrliğile sona er. 
mcslnl ictt.emeğc inhisar ediyor. 
Bu netfoelerl istediğimiz gibi elde 
etmemize de artık h~blr siya.si ve 
iktıqa,cll engel kalmadrğmr da 88· 
nıyor yalnız lstanbulon değil, bU. 
CUn memleketin muhtaç olduğu 
endüstri ''e makine aksamına nL 
hayct kavu~ı uma)'~. 

.. 

atlatıldı 
iki dDkkin yıkıldı 

Bugün saat 17 de Yemişte.ki 
, sebze halinde bir infilak olmu~

tur. 
lyi blrtesa.düf eseri, işçilerin 

paydos etmesi sebebile bu hadise 
çok hafif atlatıl.nuştır. 

lnfilAk, halin Boğaziçi denilen 
kı:snundaki 34 ve 35 numaralı 
Rüstem ve Latife nit yazthcuıedc 
vuku bulmuştur. 

Bu yazıhaneyi iki kısma ayıran 
20 santhnetre kalınlıkta b ir duvar 
tamamen yıkılm.r§ yıı.zıhanenin bil 
tün aksamı harap olmuş ve ha 
lin bu kısmında bulunan 35 yazr. 
hanenin bütün camlan kırılmıştır. 

Yaptığunrz tahkikata göre infi. 
liık Rüstem ve Latifin yazıhane• 
Binde bulunan karpitin ani Olarak 

Pragda 
2 Sİ Yahudi 
olmak üzere 

Beş Çek daha 
idam edildi 

Londra, 8 (A.A.) 
Pragda. V'! BrnCldı\ iklııl yahudi oı. 

mak Uzere beş Çe1'Jn daha idam e. 
dildiği haber verHır.ektedlr. Mahkl1m. 
lar hiyanetı vataniye, aabotaj ve izin. 
al..z ıı!Wı ta§una.k. auçlar:lle töbınet aı.. 
tmdaY.dJlar. ~ 

iştial etmesinden ileri gelmiştir. 
İnfil&k sırasında i~iler ve müş

teriler halde bulunmadıkla:rından 
yalnIT. birkaç. kişi hafif surette 
ya.rala.nm.ıı;l ardır. 

Rüstem ve Llı.tüin de bu sırada 

Almanlar 
kendi 

kayıplarını 

yn.ztlınnede bulunma.malan, mut • 
lak bir ölümden kurtulmalarını 

temin etmiştir. 
İnfilak o kadar §iddetli olmU§· 

tur ki ses, Beyoğlu Ye İ8ta.nbul 
ta rafından işi ti lnti§ tir. 

Hô.disede n on da.ldka sonra iL 
faiye vaka mahalline gelmiş ve yı. 
kılan kısnnlarm. temizlenmesi jçin 
büyük gayretler sarfedfuniştir. 

Halde bulunan yemişlerin bir 
kısmı mahvolmuştur. Bllhaasa Rüs 
tem ve Latife ait olan yazı:banc. 
nin altında bir ardiye<ie bulunan 
bU tün yc.ıniş1 er parçala.nnuştır. 

bl.ldı• riyor Halin diğer kıstmlarına bfr ICY 
1 olmamıştır. Halde ahşap kısı:nıla• 

nn bulunmaması da muhtemel b ir 2 9 1 yangma mani olmuştur. 1 ayda 
tayvare 

Berlin, 8 (A.A.) - Slcl&ni 
'.Bocrsan Çaytuıı~ gnzetesı, İngiliz 

hava kuvvcU<ırinln. Almanyaya ve *' 
gal altındaki araziye kar'§ı yaptığı 

bllcum l~§ebt•llslerlnüe maruz kaıdık. 
!arı kayıpların bir bllAnçosunu yap .. 
maktadır. EylUl ayı z:ırfında, İngiliz 
hava kuvvetl~ri, gece avcı tayyareler' .. 
nln, hava dafi topla r:nm, bahriyenin, 
hattA piynden1n fnal!yeU Hye31nde 
ccman 30:s tayyare kaybctml§tlr. 
Buna muk!lbil, All'.!lu.r. hnva kuvvet • 
lerl, yalnız 29 tayyare kaybetml§tir. 
Diğer bir tabirle kayıpların niabeU 
onbire bl.rdir. 

Ruzvelt 
Papanın yanından 
gelen mümessilini 

kabul etti 
Se"\-york, 8 (AA..) 

Reis Ruzvelt, dCn l.Lt ~ta olarak, 
BlrlC§ik Amerlkanm papa nezdlndekl 
husust mUmes~l.U muter lııllroc Tay 
lor ile görUıımu,u\r. lılumaileyb reis 
Ruzvelte ilıt rapcır.mıı verdiğtnt ve 
kendiııl ile çarptnba gl!Dü tekrar g'6. 
ril§l8Cetlnl beyan etm~r • 
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rD. · ;:;tr, 'a. "" . 
rp ıçinde bahar 

BugUnlerdo Almnnyndakl 115 bl.n yaralı tn ... lllz uskcrl llo lngtlten-,. 
dcld ııynı mlkt:ır nsker ınüb:ıdclc ediliyor. 

l\leselc milba:lele l lndo değlL Bu münasebet.le tıcr lltl hükflmetln 
de yan:.lılur şcrcfüıe yop:ıcnğı mernslmı1edir. 

Dcmel< oluyor ki hnrbin tı:ısmd:ınberl, lllı: .:lefıı, mou.U bir mUUıreke 
ynptlıyor. 

ı\JUt reke, M:uısm lld l<arııılıklı hlll nrn!llnda vukun gelooek, ve 
J ıırruınrru ruık.11 esn:uında. uzun menzllll t.ophr sl\kfJta lllrilndüklerl 
gibi yonıhlnr llm:ınlara \'R .ı olduğu n .. dn, eğer vııkıt "goceyse. ıtehlr. 
l<>.r ıı\dıntıınııc:ık, trenler nym clillde ışıklı bir lif'Jllhst yı:ıı.,u:ıaklar ••• ~ 
ba eıı.cası, 939 c31Ulllndımoorl knnınlıj:;"fl lnrul • kı tmyvanlan G"fbt 
topral. !Çlndc J'U\'Rl.!ınmı;) lruıanl:ır birl;:aç unt nefl'S ııl:u.nl;:, unuttukları 
gece ı:ııl•!annı Ül'CCl'k \'C eğlenecekler_. Bu itibarla .. er lld hllk~etln 
re:ıllteyl bir tnmfu bırnl.nral;: tılssln l;:oltuğu nltmda çaptığı bu mU!art>. 
kc JCnl h:ırbln en h:ı:r.ln h:ıtını.lnrmdnn biri ol:ıcaı:;rına lK\lı:r.lyor. 

!ııte hnrp lı;lnde vnklUılz: bir bahar! 

Şark cephesinde 
-<>--

Merkez bciıcesinde 

Çok şiddetli 
çarpışmalar 

oluyor 
---<>---

Kızıl Yıldız gazetesi 

Sovyet 
mukavemeti 
hakkında 
misaller 

• 
verıyor 

Moskova. 8 (A. A.) 
Röyter njans:nın hususi muha. 

ıiri Alcksa.ndr Vertb yazryor: 
Sovyet ordusu gazetesi olan 

y11dız'ın.- ilk saf .muharebe. 
en ıkkmdn verdiği tafsilat, cep. 
1en:ıı merkez bölgesinde çok §'d. 
ietli çarpışmalar olduğuna §Üphe 
llra!mıamaktadır. Almanların t~m· 
nuzda, Moskovnyn doğru yaptık • 
an mUthiş akın akamete uğrııdık. 
an sonra o bölge nJspeten sakin. 
Ur ve Sovyetler, ellerinde mahe
ne bulunc'uğundan do1ayı vazı • 
,.ete hlı.kimdirler. Sovyetlcrin en 
nilh1m muvaffakıyetlerinden biri 
ıei.nin çıktntısmm znptıdrr. Bina• 
naleyh, Almanların, dilz b :r hat 
lzerlnde yeni bir bUC'uma geçme
eri ihtimali azdır. Gnyrctlerlni, 
laba ziyade ktskıı.ç hnrcketin.de 
.eksif edeceklerdir. 

"Kızıl yıldız,, gazetesi, dllşma • 
un, Moskovaya ulaşmak için yap. 
ığı bu ni t.cşebbllse Ruslarm 
uıstl mukavemet ettiklerıni gös.. 
,ermek için misaller vermektedir. 
ir bölge~e. Boldin isminde maruf 

ıir subay, kumandası altındaki er. 
eri, Alman k.tnıarmdan mUtcşek• 
til bUyU~ tepluJuklnr üzerine hü· 
um ettirmek üzere emir' almıştır. 
)ilşman tayyareleri, Ruslara mil. 
.errer hücumlarda bulunmu:ıtarsa 
la, Boldinin hava defi bataryala .. 
lyle harbe tutu.~muşlardır. Muha
ebe devam etmektedir. Her iki 
arnf kuvvetleri. tanklarla, tayya. 
clerlc ve piyade efradiyle harbe 
tirak etmektedir. Boldlnln es.kel'"' 

E:"i' <;ON DAKİKA 

.ıeri Alman teşekkUllerini yarma • 
ğn muvaffak olmuşlar ve bu mu
vaffakıyetlerden istifade ederek 
bir muknbU taarruza geçmişlerdir. 
Almanların 38 tankı tahrip edil • 
miş, 31 tayyaresi dllşUrUlmil§tilr. 
Meşhur kumandan Yu:ıeviç ta • 

rafından müdafaa -edilen b:ı.şka 
bir bölgede Alman krtalan Rus 
hntt.nu yer yer döverek adetleri 
veçbile zayıf bir nokta aramakta. 
dırlar. Bu bölgede, Şornovun ku • 
mandası altrndn.ki tnnk birlikleri 
34 Alman tankı tahrip etmişler .. 
dir. Bu bölgede, bütün cep~e ~. 
rinde. !i!ddctli muharebeler ecre • 
yan etmekte ve iki taraf kuvvet. 
leri nrasnıda bulunan arazi müte 
madiyen elı:Ien ele geçmektedir, 

Yine bu bö'geden bildirildifue 
göre, Almanlar. kara kuvvetle 
riyle yaptıkları ~arpı§malarda 
19. tayyare hücumları neticesin
de de 62 tank kaybetmişlerdir . 

Muharebelerin azami ışiddetinı 
gösteren diğer bir misali. aşağı 
dald tafsi'utta bulmak mümkün· 
dür. Ceohenin bir noktaaında, 
Almanlar, toP<;u baraj ateşiy~e 
bir taarruz hazrrladıktan sonra 
tank hücumuna ~eçmişlcrdir. 
Ruslar. tankların tank defi to'P" 
Jannm bulunduğu noktaya ka 
de.r iler eme1erine müsaade etti.K 
ten sonra, bu topları faaliyete 
getirmişlerdir. Alman tankları 
ilerlemef!'e devam etmişlerdir. 
Bunlardan b:r kısmı Rus mevzi· 
lerine ulaşmağa muvaffak olun· 
ca. müdafiler taraf ır.dan alevli 
§İ§eler fırlatılarak karşılanmış 
lardır. 

Muharebe, bir pivade müsade
mesi haline eelmiş ve bütUn gün 
devam etmiştir. Düşman. 45 tank 
ayrıca 100 araba kaybetmiş ve 
Rus1arın karn ve hava hücumla 
n neticesinde. muharebe meyda· 
runda 800 ölil bırakmıştır. Bu 
tafsilat. halihazırda. merkez cep 
besinde cereyan eden muharebe
lerin mahiyeti hakkında bir fikir 
vermeğe kfil:idir. 

Diğer taraftan, Ruslann Le 
ningradı f evkalA.de iyi mfidafa2 
etmeğe muvaffak olduktan ve 
Almanların Kırıma doğru i 1en 
hareketini durdurdukları mey • 
dandadır. Almanlar, bu iki isti. 
kamette tazyiklerini aetrlastır 
mağa mecbur olmuşlardır. Al 
man krta'arından bir kısmrnm. 
şimdi, kuınımdanlann daha fazla 
muvaffakıyet ümit ettikleri baş • 
ka noktalarda kullanılmak Uzere 
Leningrad cephesinden geri ce 
kilmiş olmaları muhteme'dir. 

HiS VE ASK ROMAN/ 

77 
- Hayatın mı? Senin hayo..t.I • • - Dinle beni Feridun, hakika. 

m ne ehemmiyeti, ne kıymeti var ti flş·knna söylemekle sanki ne 
J ! .. Sen a.rtlit hayattruı nns:b:iıni kazanacaksın kl? Hiç değil mi': 
ld·n. HnP:l':.ıki ben ..• Oh, tın.na böy4 Beni de öldilrebilireln. Fakat o za.. 
! ıstırap çektirmek, bana ne bU.. man da himayesiz ve parasız kalı!
ük bir zevk ı.·eriyor bilyük an • caksm. 
e. Hem §il§ tığım bir nokta. daha - Senin parana ihtiyacı olan 
ar: sanki nlç n slzi ayakhnmm kim? Müjgfın dün öldü. Para o • 
ltma al1p ezmiyor, öldümıüro - nun için liizımdı. Himayenize gc . 
.un... Hanki mnhlteme beni bö;·. lince, ona da ~'tir zaman ynruışmı 
: b!r hueketten dolayı malı!·üm yr.cağınwı. emin bulunuyorum. Şu 

er. ı..•a:tat o zaman gaycm:l r.ıu_ h~de? .. Hiç değilse bütün ha'ltlkn 
a .. fak olabilir mi) im? Hayır, r.L ti anlııtır ve seni batUn çıpla.klr • 
yet kim:::e senin halt1:mdnki ha.- ğınla mcydann koyar, rejil ede _ 

lka.tlori l;ğrenmedeu ölmU!J olur, rim bfiyük anne. Bu vaziyet bana 
ine partiyi sen kazanırsın. II..ıyır, büyü.A bir gönUl rahatlığı verir. 
yır, doğru dc~il. En iyi.si yine Ş:mdi dinle beni. Nasıl luı.reket c. 

aziyeti, ya{.lml2r lı.cıkınıza. bildir deccğlmf. S!l.lla ı:r.nı.slle anlntaymı: 
ktir, Gidip fişıkmrz olan o Mahmut Ata 

Al11ııan 
tebliği 

Ftihrerln umu.od kanrgihı8 (A.A.) 
Alman orauıan bs§kumandanlıfmın 

tebliği: 

Ukrayna\!& taarruz ve takip hare .. 
ketleri durır.aksıztn devam ederken, 
2 llkteşrlnd'J cephe mt:rkezlnln yarıl. 
ması netlcesmde yenl<ren muazzam 
lmba muha:ebe!e:ine baolanllll§tır. 

Vlazma bölgestnde muazzam Rus 
kolordulan çevrll~niftır. Bu kolordu 
lar kaçmılmast mOmkUn olmryan lm.. 
ha tehllkesl karı;ı<mıdad:trlar. 
Alınan ha.v" kuvve~leri, dUşmanm 

kara ve demlryoLlanna ağır darbeler 
lncllrmlştir. MUte..dc!it trenler tahrip 
edllml.ş veya hasara uğratılmıştır. 

Alınan tayyareleri dl!n gece lıloıkovs 
,.e Lenlngradda ehcmmlyeUl ukerl 
tuısata taarrt!Z etn:ıılerdlr. Gene 
dün gece SUven kanalına yapılan 

bava akınlan eımuında bombalar bU.. 
yük blr ticaret 11:emlıı!.nde ağır hasar 
yapmışlardır. DUşm:uı Alman toprak 
lan üzerinde uçnı&nı!ftir. 

-----o-----
Almanlar 

ückoldan ,. 

Moskovaya 
ilerliyor 

LonMa, 8 (A.A.) - (IUUl) 
Moskovaya kara1 .All&lan taarruzu 

hentlz lnklpt balln&.c'ır. V!yazma ve 
Brjansk taraflarında çok §lddetli mu. 
barebele.r cer~J&ll et.u.~tedlr. Vlyaz 
ma, Smolenakln 1'0 kilometre gtmall. 
§&rk!slnde kMn bulunuyor. Almanların 
lıloskovaya kallı taı.rruzu bir kıskaç 
tı&rekeU oekllııde yapı!makta:hr. Blr 
Alman kolu garpta!l, bir kol cenubu 
rarbtdeıı, bafltı. b!.r kol da !flmallpr. 
biden lıloakoY& t.atikau:eUııde taarruz 
ediyor. Bu bUyilk Alman taarruzuna 
a~ Alman ?rd11511 da (ftirak ediyorlar. 

Geten b.&berlere göıe lkl taraf ku. 
vayt klllllyesl henüz temaaa gelmemı, 
lerdJr. lıluhuebeler etmdl tank kolları 
arasında vulu.ıı:ıuımaittadxr. 

llrfare§al Tim<>eenlco. Derllyeıı tank 
kuvvetlerine ıtarp fiddeW mukabil 
hUcumlarda '>Wunll\3ktadrr. Mareşal 

Budie.ııni, Kınmı mw .uara etme.Kte 
olan Alman eoı cenahma bUcum tide. 
rek ty1 ne~er alnıJ,. bu cihetten 
Alman hllcumunu duraurm\lflur. 

Lenlngrada karp Alman ta.zytkl oı. 
dukça hafiflemiştir. Pazar günQ Le • 
ııJııgr&d mU.i.Lftıeıi, tank ve ha.va kuv. 
veUertnın i§tira.kile bUyük aaldıl'l§iar 
yapmışlardır. 

Vltl. 8 (AA.) <>Men: 
Gelen ııaberlere göre Moako • 

va lzt.ıkametlnd< Alman büyük taar. 
ruzu devam ediyor, ı Y1a.zına ve 
Brjanak mmtakalarmd& çok flddetll 
muharebeler vukubulmaktadxr. Blr 
Alm&D kolı.l Vo&g'all!D lı.aynaldarmda.n 

lıloekov& Uzertno yQTDmektedir. BU • 
yük Alman taammmun hedefleri 
bir taraftan Moekon. ObUr tara.ftan 
K.&tkuyadır. Rllllar, mukabil taar .. 
ruzla.Ja Atm.sn ilcrle)'ifin1 geciktirme. 
te wya durdurmata çaJI§ıyorlar. Al. 
manla.r H&rk lf Onü.nc!e harp ed17orl&r 

Efganistan 
hükumeti 

Son zaman
larda çıkan 
şalJİalar 

hakkında 

Memle
ketin 

vaz .. ye ini 
bi iri or 
Bitaraflıkta 

devam edecek 
Tokyo, 8 (A..A.) - D~.'B. 

Domei aj!Ulllını:ı bildirdiğine göre, 
Tokyodaki Efgunlstrın elçUlği, tngll • 
tere • Rusya taro.!lr.dan Ef!;anlatan 
da icra edilen tazyill~er hakkında ııu 

beyanatta iıulunı.n~tur: 
"Etganlstan konırularlle lyl mü .. 

ııasebetler 1ı!ame etliği 1çln memnun 
olduğu ı;ibl muh.-ırlp milletlerin hcpai 
hakkında da dostane duygular ta.§ı 
maktıı.dtr. F.f~nlBt:ın bitaraltır ve 
bitaraf bir dev\l)tin takibine mecbur 
olduğu siyaseti. tak•ı• c-tmekted!r. Bu .. 
nun haricindeki hnb"rlerin hepsi :tena 
maksatlarla yap.Lııu bir propngo.zıdn • 
dan lbaıetttr." , 

Fransadan 
200 bin 

Alman 
Cepheye 

gitti 
Lhbon, S (A.A.) - Röyter: 

Paristen gelen lınberlero g5re, Al.. 
manyadan geçmedcu &ark cephesine 
gitmek üzera !§gnl nltmdald Fransa., 
dan ayrılan AJru3n kıthlan mevcudu 
§imdi 200 bine va.rmektadır. 

Alman llerJeyl§i Rosto! lst.!kametlnde 
de tavazzuh ediyor. 

Leningrrı.d mU:laft:erl birçok huruç 
hareketleri yapmı~larc!ır. 

Lonılra, 8 (AA.) (B.B.O.) 
Sovyet söz.!llsU Loıovsk1 Almanla • 

rm merkez cephestn:!en Moskovaya 
kal'JI bQyük taarruza geçtiklerinJ 
ııOylemi§, ve Almanlar: bu taarruza 
eevkeden sebcbleri §Öyle izah etınıı • 
tlr: 
ı - lııloskovr.da toplannn Qçler koı. 

teranmun. neUccler1n1n yakm bir teh. 
like teşkil etmedlğlııl Alınan halkına 
g5atermek, 2 - Kı~ gelme.zden evvel 
muhakkak bir mer kazanmak. 

• TELGRAF ra ı ı :ı.ın .. ı .~ı ,' 

STUDiO AÇILIYOR 
9 Birinciteırin 1941 Perşembe 

MASARIK ve arkadad:ırı 
-ilim htlkJU cacl4eet 453. Tel: 18818 ~-

beyi bulacağını ve sJzin altmJe ya. 
şmda ihtiyar bir kadın olduğunu .. 
zu haber vereceğim. Fakat mUte" 
essir olmayın, 8.§Ikmız sizi tertet. 
miyecek, biJAkis yannı.ızda kala • 
ca.k ve pa.nı.nızı daha bUyUk bir 
hızla yemeğe ba.kaeak. Çünkü Malı 
.:nut Ata beyin sevdjğl ~n değil • 
sin, senin paran. Anlıyor musun, 
ihtiyar çılgın. Senin pa.ranr seıvl • 
yorlar, seni değil. 

Sustu. ÇilnkU telefon çalıyor • 
du. Soğuk soğuk gUldn ve: 

- Tamam, dedi. 1§tc odur. Şu 
çılgın iışıkmız, yani tnm tabiriyle 
jlgolonuz. İşte şimdi alay var de
mektir. Biraz da gillmck laznn. 
Çünkü hayatta ç-0k ağla<lnn. 

Meliha Cemal Feridunun yapa • 
cağını anladığı için ı;()ycl iUraz 
etti: 

- Hayır, Feridun, dedi, bunu 
ka.t'iyycn yapm.ryacabm. 

- Y a.pmrya.cak mıyım? Çocuk 
olma bilyllk anne. Beni kim mene.. 
de-bilir? Bundan daha mükemmel 
fırsat olur mu? Şbndi telefonu a. 
çıp: 

- Mahmut Ata bc.v mi? 

Diye sonı.cağmı. Tabii "evet,, 
diyecek. Kısa.en: 

- Ben Feridun ..• 
Diyeceğim. Hayret edecek, böy. 

le sabaha karşı metreslnln evinde 
bir erkeğin bulunmasına hayret e. 
decek, belki de yağlı kuyruk elin. 
den .kaçıyor diye sinirlenecek. mm 
dislni teskin edeceğim ..• 

- Merak etmeyin, diyeceğim. 
Yirmi yaşındayım amma, Meliha 
Cemal hanımefendinin fı.ştkr deği .. 
Iim, torunuyum •. 

- Feridun, Feridun .• 
Ve Meliha Cemal ok gibi yerin• 

den frrlıya.rnk Feridunun UzerJıe 
atıldı. Feridun telefonu vUcuduna 
dayamıştı, yavaş, sakin bir sesle 
konu§m8.ğa devam ediyor: 

- Metresinizln torunuyum, gll 
zel Meliha Cemalin ytrmj ya.,ında 
torunuyum diyeceğim. 

Diyordu. Meliha Cemal adeta 
torunuyla boğuşmağa. OOşlamışt.ı: 

- Feridun, bırak diyorum ahi. 
zey1. Ben sana. :ne yaptmı ki .. Af 
diliyorum. senden Fcrldun, affet 
beni. Göreceksin nasıl mes'ut, na. 
sıl zengin ola.caksm. Yalnızca su 
tdefonu brra!t-

Ruslar Almanların yeni 
taarruzunu bekliyor 
_... Ba§tarafı 1 nd sayfada 

Akşam 
Sohbeti Eğer Alma.1ar birkııg yt1z bin lnsa. 

nı daha öllime göndereblllrler ve gön. 
dermek l8terı.eree bun&. muvaffak oıa. 
cı:klardrr. il•-----. 

Lozovskl, ''bu ~langıçtır,, demiş 

tir ki: 
Hltler cuma ı;Uoü taarruzun hazır 

lanmakta olduğunu b!ldirmlııti ve ou.. 
nun merkez cephe~hıde yapılacağı a. 

olkArdı. 1 
HlUerin bu taarn.zu bUd'nnealnc 

ve Almanların iııtikl:.!lide bunun için 
muhakkak S-Jrette oiddetli gayretlerde 
bulunacaklarma scbet'. Moskovadnkl 
Qı;ler kunfcnınMnm \"e bu konferansın 
sUraUe vardığı muv!\!faklyetin bllbas,. 
sa Almanyada çek blıyük tesir bırnk. 
tığıdır. Or~ sıntf Alman halkı, ilk 
dc!a olarak, imklıniarının en son had.. 
dlnc kD.dar birtblrıe~inc yardım etme., 
ğe hazır kuvvetı! blı" tngillz • Sovyet • 
Amerlkan blokunun ruevcudlyetinl a. 
çık surette anlannıtır. 

Lozovakl, ~::!erl ~ §ayıe devam 
etml§tir: 

IlUUln A1m&nlar blUyorlar kl, Al. 
manya, zaferlerine rağmen AmerJka 
birle§lk dev~etlcrl.r.1 ve İnglltereyl 
mahğlClp ~demez. Rua kayıpları ma 
sallan ve derhııl ba:?ıyacak bir taar., 
ruz vaa:lleri işte bundan doğmakta.. 
dır. 

Buna iklncl bir ıs~beb de, Hltıerin 

kı§ tamamUe ba~lıımaılan bUyük mu 
vaUakiyetle: !lıtedig:dlr. 

Fakat tecrUbe l.sbıı.t etmiştir kl yeni 
!jeh!rlerln zaptı, nUıal za!erln yak!&§. 
masma hlç de yardım etmiyor. Alman 
mllletinin en'!ifclHI ve eaaıs dava, hal 
suretinden mahrum. bir vaziyette de • 
vam etmekte olaa HlUerin hede!!, bu 
harbin bir safhaııı.tıı neticelendirmek 
ve Almanlar& kıgıı geçirmek için bir 
memnuniye~ mevzau vermektedir. 

Amerikada 
Bitarafhk 
kanunu 
kalkıyor 

V .. lngton, 8 (A.A.) 
Resmen blldlrlldlğıne g6re, devlet 

reisi Ruzveit, kongrenin slyast §Cf.. 
lcrlne Amerikan ticaret gemllcrln1n 
sUIU>.lf.ndu'Jlahilmcsi V! bunlarm mu 
hıırtp milletlerin llmanlarmda demir • 
llycbilmc.lcri ve 1Jmc'll memnu olan 
bölgede seyrisefer edebilmeleri için 
bltara!!Ik kanıınun\l!\ tadlllne tarnrt.nr 
olt1uğunu &6ylemlşt!r. 

*•* 
Vaş!ngıon, 8, (A.A.) 

Ruzvelt, Pruıc.matım Ucaret gemi .. 
lerlnln tcsUh edilmemesi uızumuna 

dair olan karannm Amerikan bltara!. 
iık kanununun sürlltie gör.den geçi • 
rıımcslni zaruri kılıntş olduğunu be 
yan etm~Ur. 

MARKONi'NiN 
MEZARI 

DEGiŞTiRiLDi 
Roma, 8 (A.A.) 

Gulgtielmo lılarconlnJ.n ntl§ınm 

Pontcchio tUrbe.sine nakli •mtinaıse ,. 
betile yapılan merasımde, imparator 
kral, Marconlni.n vakUle re.lııi bulun.. 
duğu ltalyan ak!\dolllisinin 1ı1imdlkl 
b&§kanr ayıı.ndan FctJcrzoniyo blr t .. ı .. 
graf göndcrml§tiı". 

Fakat Feridun dinlcmlyorou bl.. 
le. Acı acı Gillerek telefonu nçtı. 
İşte o anda Meliha bir aydan.beri 
ber gece gözü önüne gelen ta.ban. 
cayı tekrar görür gibi oldu. Ya • 
p:lacak b~ka bir şey yoktu. Çan• 
lnsmcian aldığı taba.ncanrn soğuk 
demiri asabına bira.z sllkünet ver. 
ai, kendisi.ni kurtarabilecekti. Du
da.klanıu bükerek bir tabancaya. 
bir de telefonda konuşmak üzere 
olan Feridun9. baktı. • 

Ve ateş etti. 
Tefofon Ferid.unun elinden ye • 

re dUştU, Yüzü bir anda. değişti, 
hayret ve dehşet dolu nazarlar 
gözlerinde bir an çaktı söndü ve 
oracığa yerde bAlii çalmağa. de • 
vam eden telefonun yanma yuvar .. 
lanrverdi. 

Meliha. Cemal, ölümün bütün 
hatlar:nı Feridun.mı yUsllnde gör• 
dil. llk şaşkmhk içinde fmdııt !s • 
temcdi. BilA.kis yavaş yavaş bA.bı 
teskin olmuş, ruhuna ibir feraJıh-:C 
gelmiş, bütün vücudu tarif edil • 
mez b.ir rahatlrk içinde cevıeml~ 
ti. Çilnkil telefon eusnuııııta, altdı: 

(Devamı 'l)(JT) 

Dede Efendi 
Konserinde 

Alkışlar 

B u nk!'ID.Dl ren· "Dede erandl.ı 
l;:on~r!rnlcn b:ıbsetmckllfl • 

mlz garip gört.rııoemelldlr, çıını.11 
lstnnbulun ,.c lıclld bütün mcaıicl.e
tln en milhim !>&J'!n~ hJldlselerlndt"11 

biridir ve tı tliste Ud defadır teı<nır 
ecllll.) or. Blrlııl, cuınıır~ l gUnU \'S.. 
il ve Bcle!!!yc I!cls.im!.zln hususi blt 
davctile oı;:lı~ l•nnserı olanık \-Crtı... 
ml3tl. 1klnclsl diln Dl<IWU, Şehir 1'1-
:rntro unun n:oruc.11 Kı mındn umu • 
ma verlldl. 

Hani 6l!, nt>rdc aAır bir beste i:ılt.. 
l!ICk bll&lç blr eda ile ka ı:ınınlf.l 
kaldmJp .ilatlfdcu bir sada dlnUyor
m~m; gibi pamısğmuz.la ıs .• t c4t. 
rek "Dede crendJnin galOın!,, dl,.C 
lıeyccanma kaptldığnnız eserler ~o" 
um T 13't-O onlıırm halıil>isl çalml) or, 
du. 

btnnbul Belcdl~e!l Konsen-ııtuıır 
ldarcslnln bUyiik orgunl.zıısyoo lta • 
bL.::·cUnl ve ellrnlz.de knlmı:ı en lil'." 
tad unati<Arla.rm icra kudretin• 
göııte.rcn l:u eser, bir mu\-nttııklJctt 
temsil ettiği lçtz:., herhalde atkı 1:1 
alAknlı olın4k ~zımgellr. 

Biliyoruz ld atkı ın yeri vardır· 
~leııei:\ olr öliir:ı\'ı mezarı başnıd:J 
parlalc bir nutuk "ll)~·llyen birini ııl
lu lıımal( mltn~sebetsiıJllc olur. l'~ 
kat ltonsert!P all.~lııynblllrlz.. iki~ 
lamanın W. bir u.,ı.;U.J vardır. tı..1 a\'11-

cunuzun arasm:ıa azıh blr lnek UJ. 
dlirecekml nl7. giln, •'t:ak pk" di,-C 
~ üksek esıe eJIPrlnl7.f blrlblrlne \'ti• 

rnrak he.):t'C8.llınızı bc.'llrtmelc aJ iP" 
tır- Bu WSılcrdndcn, Dede Efendi 
konserlerinde böyle bir hlldl~ old°' 
j;"\Ul& hUkwedect•kfilniz.. Hayır ... Bil • 
kb... Birlncı l;:t'n•erdc, Dedenin r. 
serleri, ba51nngıç'a t.fc nlkı5lnnn1ll' 
dı. Sonra ~nnı hc-rketı kfuıdllıl bUt. 
du. Ellerlııl çırpmıığa başladılar. 

Bunun bcbl Ol!\& gere!<. l\iıdt' 
milli konııı!rler C"tdcı ot.ıral' mmn :ı.4" 
mandımbcr\ ilk deln verııı~·or. 1)8' 

ha doğnısu tiCrıeler~ mahrem ı.ti r .. 
lerde ~>nhıımış ve ııö.)1rnml bir mcı
&lklnln .A\·nıp:ıi b!ı U lflpla ıuılh 
önllnc ı:ılcsnlm:ı!'lın.ı tanı lıir uıırl!J 
ilk defa b:ıı>l:ıuıyor. 

ltk kon!t'rln nknbln~c snn:ıtı:t\rla • 
ruı halk öııUne smcltln~e ~ıi<mc"ıll' 
temenni etml.şt!k.DUn nl;:~m 1;:cn:ıı.. 
!erini smokinle göri!illt. Daha blrı.ııç 
nok1aya da lMfcn dlkknt edllı:ll · 
Ve cidden si}xcl z:ırlf, ustnnıplu ,e 
mUcsslr bir m:ıtı7.ru'll. pl'yd:ı olmtı~ 

tu. Fııl<at nlluıi 0 Dlln akşam da 11f. 
kı:J bolluj:;'lVldnn r.;ö1.llınt17.U nı:.nına • 
dık. 

Buna !tlraz etmcl\ lıRklnnı ltcrı • 
diml7.de ı;-ürc.nılyorw~ O ince, derin 
Jcn·rak, tl7. ,.e pes, Jıazln ve nclir11 

nağmeleri mUtcakip, müthiş bir al• 
lnı ~UrültllsU, pı.pa yell;:en giden bir 
gemlnln fırtmaya tutulm:ısı glbt tılr 
teatr bıral;:ıyonıa da, alkıı aııu ur· 
Tnkdlrlmlzl onıcıida başka ttlrJl1 

ifade edeme~ iı.. .<\ncak bu nlkıs u5U. 

lUnlln ko::ıserler'6 Adabını ~ et• 
mclı: ve hcr iki tar:ı!ta mutlaka aP• 
laı;ıhr bir \'llzuhıı lmvuştnrmnl;; ı. • 
ı:ımdır. 

~ıcseıt. cınn :ikş:ını ~ılınan ' J\t;.. 

ı;.ıekre,, :tabir edilen son pir rartJI n 
kadar uzun ve Bürokll alkı lılra nı:ı,,.. 
har old11 ki, artistler bunu nlhn)ct• 
fi~ bir takdir fl\noolyor vo mUtt' -
ma.dlyen rcveranı.ıl:ı nıuknbelo cdl• 
yorlardL 

Halbuki halk o parça.om teln1\rııı 1 

ıstıyordıL Nihayet b<~ kendimi ttıtıı
mıyarak "te•rrar ,tcl•nır, dl)'e b:ığtf, 
dnD. Bir ':tere daha tekrar !dildi. 

Bir kabalık ettim ıunıı, CCTD ~ erııır 

mlllcftfatını ~ördüm. 

HiKMET MONIR 

Kari mektubu: 
Devamlı bir olruyurunuz lmz.a .. !lf' 

aldı'•ımrz bir mektupta de:nlllyor ı.ı: 
Gazetenizin 4.10.941 tıırihtl nUsh ,, 

ısında 1stnnb~ t:lyat ır.ı:rakabe kom•a,, 
yon:ınun un tjyatı ve !!ehrlye ueınıtı1 

gard Um. 
1 - Bir ua çuv'llm.:ıa 72 kilo un vıır 

mast'i1fı har•~ :;Uzd~ c:ıı 

masına ııcden kara: 'er.• l nl t 
tUrlü antayan.adım. he l 
Ja.r, bu mUşki.lllcri hııl\;d:?b ... r mi'! 

• Yeniden otomo'Yl l~stl~ tevziS• 
tına başlan:ıcaktır. Lt<ıte hazırıanınali 
tadır. Ccçen defakl ::ı. .. tık te\'=i :.mel• 
300 kadar lAstlk dcğıtılmı~tır. Bu s • 
ter 100 kadar ltı.stlk verilecektir. Tc''' 
Biatın öntlmU:zdeki hafta lçlndc ba lıı.. 

mut kuvvetle muhtemeldir. 



BAYFA'.-1, 

Fıkra 

KeşkUI 

~isten gelince sandıkları 

ÜRKEKLiGi TENBELLiKLE 
~ARIŞTIRMAMAMIZ LAZIMDIR 

I N SANLAR tab' an tcnbelliğe mey. 
yaldirler. Hangi İ§ o!ursa olsun, 

kendilerini bir iıte bularıların veya ez.ka. 
z.a girmiş olanların düşüncelerini, bundan 
evvel de bir çok defa tekrarladığımız gi. 
bi, az. çalışıp çok /ıuızanmah, lıatta yalnız. 
ca çok olmasa bile kazanmak IC§kil eder. 

Çoğu köıelerde kalmayı, hiçbir mesuli. 
yet yüklenmemeyi tercih ederler. Buna 
tenbellikten çok ürkeklik demek daha 
doğru olur. Bu hal ehliyetli, becerikli, bir 
çok it sahiplerini muv:ıllahiyetsizliğe 3Ü. 

rükler. Cesaret sahibi olmıyunların hiçbir 
şey kazanamıyacaklannı bu kusurlarını 

düzeltmeleri lazımgeld&~&ni bilmelcrı 

icap eder. 

Dtıencllerln cbha bol olclııiu eılkl 
t tanbuldıı dort dilenci bir ycnı gel.. 
mı,, ellerinde ~etillerde ne l'al'lla 

) 1~1p l~·tlkt'°'n llıınr.ı, blrl ellertnl bl 
dırmı: 

- ll:ılinıl%c !:(lk ükllr yarabbi! 

tam takır bulmuş demi~; eğ,•r pirimiz bu keşktilll icat 
ctnıeınlş oltıaydı aC'.ahıı ııe yapardık! 

Birisi t'.!l'\':lp 'cra.ıtı: 

- Hlt, ne ynp.'lC'Jıktık ! Bu da ol 
mnsa dilenirdik. 

Onlltıa. bug'llııkl! dncncller bnnu 
bllml ol:ıM.klar ı..-ı l."t'ftkUllerl olmıı .. 
dığı 'ldn, l 1 de "'lı\dlye alarak dllt". 
ııl~orL'lr. 

SA RET'l1N 

.ha ağzımı açmadan ikisi birden 
llne atıldılar. beni tekme yu nruk 
ckaklt:rdı. Buna meydan vermedim, 

aç.1m cannnı kurtardın. 
'' 

Birçok İ§ sahiplerinde gece bekçileri. 
nin tabii sevklerinin hareketi geze çarpar. 
Gözlerinde bir kulube, bir mangal, bir fil
le ve kimseye görünmeden uyumak tüter. 

lnaanı tlo:ha yükse[:, kaz.ançlara, daha 
mükemmel i1lere götüren yol risk yoludur. 

"l{~~.:l!Hr.cc oturan Mn. 
iltı • tene kndar c\'vel 

"lltı ' k C>.ı:ı.ıııı. evi basılarak 
~ ".ld,s! de blr buçuk 

ttı. .. ,cıe ınahkQm edil • 

lte~~'n hiç klnuıcal oı. 
ııoh~isl.r.c c§yalannı kime 

~ ""'<Q';U§: 

-~·:re.tim koınşum mı .. 
l(~Ycre.t Katlnayı gös _ 

Glcı '·UIT'um! muavinlnin 
~ b1r heyet evine git. 
~ blt ltı.tcsını yapmıı 

cı.ır, RnUnaı·a teslim 

' tlt ~ı tam .n madam Sul. 
se•Uıı b!tlrml§, hapis -
it}~ ""' m&dam Katinnya 

tt?'tt" tea1Jm almıştır 
'"'" eve g.rtncc bir de 
~"lll· d in • e>lııbJL a)'?laSI kırıl. 
~ l'!\prmerıcrl pntlamı§, 
)'a ıll'ki e:'lyalar kayıplara 
1ı:~tarı blr taneııl bile 

· tnantosu keza sır • 

~ llladam Sulta.na so.. 
'it llaıtJiktc nlmı§ ve mn.

•qz ~ne bir cmnJycU su. 
da. 11 !:tntı-tır. Şimdi Sul • 

t. n aoı; liralık cıyalnrı. 
r. 

'~cın .) c asliye sekizin .. 
,. llle.'lind" bnkııdı. Ma • 
"'tdc \.c n l itme boylu, §1§ • 

t ka~ gerdanlı bol bo.. 
"' alu:u.e ince uzun 
~ bcı&z saçlı bir kadın. 

'Gttı Stııt.ann aldı ve: 

~lLlm aldığını za. 
~ 3•1ızınak bilme .. 
.:: .lrnuıındım. Halbuki 
ta dıklarımı tamtakır 

"' l'\ taı: çcr:ananm, ne pcr 
'la'.larm no de palto • 

)Oklu 
!~ 
~ n~ kcnuşurken, ye • 

lııt <rll o> ak dcğleUrl • 
~~ :Urnco bir §eyler söy. 

:ı :>ııt Miı.lm kendisine 
e d!ytt{ğ~i sordu, Kn. 

cıydı. Hapisten çıknış, gelmişse, kcıı. 
disine bir geçmiş o.sun, derneğe git. 
tlm. Baktım, kadır.:. ... ğız ağıoor. 

- Ne old ı, Sult.ıı.nı.ı! dedim. 
- Ah sorma mııdam Anna, dedi, 

kuru lahtııla'!" llıerfr.ıle kalmış isem 
gbrm!Sorsu:ı. Sanc!klnrııru açtım, bU. 
tnn çamaşırııınmı çalmı5lar. :Mantomu 
almışlar. Hiç b~r ı:ıeylınl bırakmam!f. 
lar. 

- Sen merak etme ben gideyim. 
Katina ile görllşe_vlrıı! dedim. 

Kalktım. ınndarr. Katlnanın evine 
gtttlm. 

8 KADINLA~ iÇliN et 
Güzel görünmek için gi
yinmesini bilmek lazım 

Gelsin görsiiı. 

Kocası - ArJ.mia.şıını bu a"fi. 
şam -yemtğe cağtrdım. 
Karası - Ne vaınyorsım, Hiz

metçiyi bugün koqduk ... Misafir 
('Gğıracak zaman mı1 

- işte ben de asıl onun için 
çağırdtnı 'JIG, KaUna, krzı ile be:-nber yatakta o • 

lurmU§, kah.,altı edoo:rdu ... 
Beni görUnce daha ağzımı açmağa 

vnkit kalmaı:l:m ikisi birden Uzerlm" 
atıldı. Baktım, beni tekme, yumnık 
kovacnklardı. Buna meyilıın verme • 
dim, kaçtım canımı kurtardım. 

Mndam K9tina bıJ Rahldin sıızıerlnl 
kabul etm"dl ve ner.cede muhakeme 
diğer ı:ıahltl~rin ça~•ı1mıısı !çin ba§ka 
bir gUnc bıralcıldı 

ADLl\'E 1\IUHABIRl 

Bayanlar, y\lzünUzn, vücudunuzu 
gUzel göste:rnek dai•nıı. elinizdedir. Gi. 
ylnmenize, tuvalctln~e biraz dikkat ve 
itlnıı göstermeniz blrçok kusurlarını.. 
zı örtmeğe ltft.fi gelir 

Herkes mu!ıakkak b1çU1U olaralt 
doğmaz. Bazı klm8c~t':rin bacaktan 
çarpık, bazılarmm khlc;alnn gcnl§ o
lur. Khplsi uzun bo;)f'ti, klmlsi ablak 
çehrelidir. Bazı kadının ağzı bUyUk, 
bazı 1tndmm gözleri çok kllçUktOr. 
Hemen bUt.Un kr.dınl&r bu kUçUk ku.. 
surlannm kendilerlnt çok çirkin göıı. 

1le 17\;11 ,..,.~a.,- .? tcrdiğlndcn ,şıkO.yct ederler. Şikft.yctc 
.t..J ..,,.~t " sebeb yoktur. A~agrdakl tnvıslyclere, 

- - --- - - riayet eders.mlz r!z de bu kusurlo.rı. 
nızı kolnycn örteb~-··ınnlz. 

Japonyanın ceııap Bnynnlar bacalu:ırmız lğrl mi, dik. 
veremiyeceği bir sual ltat edeceğıntz en mlUılm nokta şık 

Tokyoda çıkan hır gazete Japonya iskarpin veya çorap giyerseniz na • 
ile Blrleı,ılli .\ıncrllrn arn ınllakl vn11• zarları tabii olarak o noktaya çeker 
yctten bahscdrrJ.eıı: ve bu §Ckllue bacukl!innızın çirktn -

- Xe bekliyoruz,_. üf) c oııı~·onnuş. llf,ini g8stcrmlş olursunuz. Bllt:aldarı 
Ne ya:uk kJ ınt ,;lck"B!fnnn: ceTap lğrl olan ıu:.dınlıırı::: ,;zuncn ve ba it 

alamıyncaktır, çt\nld\ hlcblr Japon bir etelt, alcll\de c;c.n:ıx:ıar ve alelllde 
devlet ada.mı lmlkıp ta: bir fskarpln giymelc;r! lA.zımdır. Diz 

- Çin e;-guzC5t1lldc ~ok zayıf an,.... kapaklarınd:ı. kalan flllltezi bir etek. 
tük, ba \'t:.7l)ctte l:ıtr kara harbine llk\de nazarıarı bacaklar, ynni lğTI 
tahammUl edcmeylı., b<'klııdlğfml~ ııcy bacaklar Uzerlne çelter. Uzun etelt ile 
ltalynnın aceJı>llğlnc dü5memektlr, vücudunuzun kusurunu lrnpnmanız ve 
diyemez. E. U. (Son Posla) buna. mukabll nazo.rınrı göğUs kısmı. 

* • * nızn, yUUnll:m çekmcJ;: !çin elb\selert-
Ç e5me yalakla11na dair: ntzln Ust kısmını frapan bir şekilde 

Şu satırların ınııhurrtrl, son zaman. yaptırmanız göğs<.lnt.ıze bir buket çi • 
larda b:ı.zı köyl,.rlnılzd" bulıındıı. Dik,. çek, yalnız parlak bir pllUt takmanız 
lıatınl şöyfo bir mrumıru celbctnıl5tlr: gUzel makyaj yapmanız ve gUIUnç 
~lt·şmelerln ô:ıUnd(', al!nrı.ıı ım lçnı ı. olmıyacak '"kildft ve ektantrlk bir 
ne ınnh us ;yı•l<Jıare mermer bir yulııl; ~ap'ka giymeniz IA2ımclır. Bu tedbir 
li;ı;Prlndo ince tez~ lıınt ... ilaha ~Jkın. sayesinde vUcudunu:-:un çirkin olan 
dan bnkı1ınl'a da: l\,, yala!;, fulan<.'a tarııfmı g6s ermemiş, mahtrane bir 
dene alt bir H'dıldtııCJ. llclkJ de müıl'., fCkllde gizlemiş olursunuz. 
ilk bir p.:ır~.ı. l.J'ınlml, medl'.!li şehirle. Ağzı bUyül~ olmal· ıındın\drda kaU. 
rln p:ırklıırmı tıs!llı•billr, Jlıılbuı,ı yen kusur tc kil etme::. BllA.kls bUytlk 
ortnıı, mllhmcl bir Sl'f,!ldc, \'o anki a~zlı kadın'arn blrcok hususiyetleri 
Ulc Jınrap ı>dllml'lt 1 ·L<ır.tl gibi nhlı olduğu s5ylC':ıir .. Fnl.e.t gcnış yayık 
duru~ or. b!r nğzın ka!'Şldıı.n g.,,rl\nUşl\ de hiçbir 

Bütün memleJ<~t bu oo:rm1dnn bir znman hoş tı!r mı:ınz• ra tc~kil etmez. 
tctltlkc tabi tuhılınıılıdır. Hu tarJhi Bu kusuru Urtmek ı~ir. evı: lA bazı 
mcrmrrlcrln h •nüz ınasnn lmlmı:-;lıır: tedbirler nlm·ık ııı.zm cır. Mcseırı ıınp. 
ol uıı hnru1: ..)!mLf,t.111 ı.urt:ıl!lm:ılıdır. J ka taşa ctUz o,n .... k •ly ld ğl zamar. 

(Akşnm) kenarları V'"I. biı ut:c hrıı:ıı t "kile. 

Ncr:man üz.~i.ın bir tavırla ce 
'''1P veı ciı: 

der ve bu da ağzm bUyfikllltllnil blr 
icat dnho. fllzla g!lsterlr. Sonra ağza 
kızıl veya el:UAmen rengi boya sllr • 
mekten de daima ka1:mmalıdır. ÇUnkU 
bu renk açık boyalıır eğ-zı ol<'luğundan 
da bUyUk göstuir. 

Bunlara ınukabil ağzınızı kUçillt 
g!lstcrmclt 1ı;bı ppkBnızı kB§mızın 

blrl üzerine iğmenl7. ltwmdır. CUn. 
kp böylece b:r g!SzU kapayacak §ekil. 
de iğllmtş ııap'lı:t. ağl'r. hattına mall bir 
hal teşkil ettlğind{ır. hem nğzm :tıtı. 

yllklUğilnll saklar hf'm de nazarüın 
biraz: daha yukarı.r'6 çeker 

BUyUk ağızlan boyarken de koyu 
renkte boya kullanm1-ıı vo bilhaUll 
dudııklarm kcnarlannı la§ırmamalı.. 

dır .. Yalnız dudo.lttA.nn orta kuımı • 
na !toyu sUrUlen boyada bilhassa gc~ 
celerl ağzı ufak göc•crir. 

Bazı kadınların çehreleri uzundur. 
YUzUnUn uztın olması blr ltadın ic;ln 
kusur sayılu, yani J,-tizel görünmesi • 
ne m3nldir. YUztı uıı:;ın bir kadının 

bllhııssn yfikaek §apllalar gtYınek • 
ten kaçınm~sı ıwmı!ır. ÇllnkU yfik _ 
sek kenarsız ve ııstf'lll: Uzerlnde bir 
de çlc;ek buıunan pokalar yfizU bir 
knt daho. uzun gtsste:-'.r. Eğer vualet 
ta§ımaı sevJyorsanız b~ takdirde vua.. 
leUn çencnl2ı kapl\t..acah şeklide aşa. 
ğıya kadar lnmeslre- dikkat edinlı'.. 

YUzUnUzUn a1tmdıı, ı ~mızın UstUnde 
knlncalt bir vuaıet veya uzun bir §ap. 
ita yUzilnUzU bir mi'Jli dnha ur.un g&.. 
t r!r ve sizi çirklnl~tirir. Yilr:U uzun 
olan kndınl'lrt:ı ti!pe,.i alçak ve genle 
kenarlı şapk<ılnr giymrleri, clbiselerl.. 
nln omuzlarını biraz gcnlg yaptırmıı. • 
ları ''o elblsrıler\nin ı;öğUs kısmına 1.. 
snbct eden sUslerln ufki istlkıımetle 

oımnsınıı dll:kat etmt>lerl ı!zımdır. 
ÇUnkU uınudl ctısler vt>ya taıemeler 

ytızU bir kat daha \!2.t.:n g6.slerlr, hal. 
bukl tıılcmcler, veya dantel aplikasyon 
ınrmın lst\l:\\mctı \ıftd o1ul"S8 yfiz da. 
ha g.nlş gtsrUnUr. 

şı .. man ltndmları~ umumiyetle ko. 
yu renkte \'C aşa~ coğrU yani amu. 
dt çizgileri c•nn kumaşlan tercih et. 
mel:crt ve elblı.elerl;-.1tl fa:ı:la parçalı ı 

min ani bir tahawüle uğradığı. 
nı, zevkerimin birdenbire değis. 
tiğini seziyorum. Hem ıböyles: 
daha iyi, daha makul değil mi? 
Kocamı kimse kıskanmaz Ve 
kocam daima beni kıskanır:. 

- Haydi canım. Çocukluğ<ı 
bırru;:. Allahaşkına ! Sen kırkın:ı 
geldiğin znman ,ellilik kocan 
yctıni!'jine varacak. Böyle evlilik· 
te hayır, saadet olur mu hiç? 
H"rk s dengi dengine .. 

.'."cr1:-mnın sözünü kestim: 

olmamasına dikkat etmeler! IA.zımdır. 
7..ayı! kadın'nrsa aç•k renk kuma.şlo.n 
seçmelidirler .• Eğer ~~man kadınlar 

ufkJ çlzgilı veyn desC':rıl~ kumB§lar ter .. 
clh eder veyahut dUz renk kuma~larm 
dakl sUalerl u!kt istlltamettc koyarlar 
sn blrkat daha şlşaum gtirUnUrler . 

Kalçası ı:a.zıa c.lan kadınların dubl 
jı\p giymcler:l ve eteklerini kalça Uzc. 
rinden aynal! dfütirlllt"melert 14.zımdır. 
Zayıf ve uzun boylu kadınların uzun 
w dar clbl.sc giyme erı bUyUk blr ha. 
tadır. Uzun boylu Ea.} ~ kadınlar saQ 
tuvııletıerlnl de yara,.ken b:ışlarmı 

bUytlk g{istorec k şek!lde saçlanm 
taralmalı ve kUçUk fotr ,apkalar giy .. 
meklen dalma ltı:cı•ımalıdırlar. 

Uzun boylu ::ayrı' bir kadın mUmkUn 
mertebe geniş elhiselcr, klO§ etekllk. 
ıer, glymeli ve ekser!ya blrnz geni 
omuzlu cekeUerl tc:rc!lı ctmclldlrler. 
~ayıt kndmtarın t'l':r.selerl de kıs:l oı.. 
ntalıdır. ~nÇlarmı ddfma dnğinık kn .. 
)>arık tı,ıtmaıı ve gcr.l" kenarlı şapka 
glymclldlrlcr. 

-? ? t 
- Adamcaqı.z evlenmek isti 

yor. Gt1sin qör.~iin mnmizin ici 
'10 7ıalde ... 

~ehlike geçmek içın 

llasta doktara soruyordu: 
- Ha.stalıl/1111 feh'~keli mi a 

caba? 
Sizin için değil, fakat benim 

için çok.. Çok tehlikel ... 
- '}..'l'asıl? •• Anlamaa"ıım ... 
- B{jJJ1c bir hastalık Win ,,. 

pacoğtm ameliyatta mımaffak 
olmak iimicli yüzde bfrdir ... 

~--. 

Göri\ll!yor ki bu t•!uk tefek nokta. , 
lam riayet olunduğu takdirde kUı;Ok 

kusurları kapatmak daima mUmkUn... -~~~~ 
dUr. Esasen terzilerin, modlsUerln gl. I Hastabak"tcı - Yanlı§ltk ol<. 
yinme zevki dedik? er; bu gtbl tcferrU. cak ef cndim, bu hasta sizin, bu 
nta rloyettc:ı ıbareltır. bayanın kccası! 

~ ~ \NATIX ZA'FERİ.- DEHANIN K1ıllRt=11 fj-· 
Sll'\.'El\IA ALKMINE KURUJ,A.S ŞEm1:.F .\UIDP.:St .. _ 

(KAMİLEN RENKLİ) 

Doktor SiKLOPS 
~?\'ELEUDENHERI llAZlltLANAN ... Bl<:Nu:Id \'ARATIL 
l\UYA.S ... til'n•n~Til.J<! llERKESt ~ \ŞinTAN .•• nn1·ün FiL."I 

yapalım? Dünyada kız \Ok değil 
ya,. 

Bunları söy1crken, Nerimanırı 
biraz snra Sultanahmette nişan 
!ısı Turbanla buluşacağını da 
dilşilnüyor ve lafı uzatnır.k iste. 
miyordum. Habuki o, beni ikna 
edeceğinden o kadar emindi ki .. 

- Haydi, Sultanahrnede kadaı 
bcrHber p,idelim. Leyla! Turhan 
sana özür dilemek. kendini snnn 
affettirmek için çoktanberi vesi
le arıyor ve her gün başımın eti . 
n! yiyor. 

Diyeıek. beni Sultanahmede 
kndar sürüklcmeğe cnhşıyordu. 

- Ziyanı yok . Erkek'er bek • 
!emeğe alışıktır, 
Parkın Divanyolu cephesinde 

\'anımıza gelen ı·urhan beni gö • 
rlince: 

- Vay U!yla hanım! ı ereden 
,:ıktınız böyle? 

Diyerek elimi sıktı. Sonra sert 
b:r bakışla Neıimana döndü: 

Çok p:cciktin yahu! Vallahi 
mern:... etmeseydim, bu kadar 
bt'k1 mczdim. İnsanı bir saat bu
rada aynk ustünde bekletirier 
mi? 
Nerimnnın cevap vennesine 

meyd:ın bırakmadım: 

- Bic sorma, Leylacıc!ım ! 
~"/JtJ1~'1ı , Dün annenin gelisi bir c:uval in. 
. · ciri b.'?rhat etti .'\nncme 'furhn· 

nın kardeşinden b:ıhsctmiş, O ~n 
Turlıanın karde~i yohtıır devın. 
ce annen afafüı.m'"'· Berc>ke' 
vc~sin ki ben vaktinde ycti~tim. 
lşi tamir ettim amı.. annen kuı·. 
naz kadın.. Annc-m fibi her şc 
) c G:rçabuk inann·ermiyor. Ben 
sövlerken gülii~ea i .. 

saçları bcmb~yaz bir erkl'klc 
evlenmeğC' karar verdim. Bu ka. 
rarımı ona da söylersin. Boş ye
re ltmide düFlip kendini yorma 
sın. 

Neriman: 

Tc!laş etme! Henüz böyle 
bir koca bulmuş değilim . :ıde. 
cc buna karar vermiş vaziyette. 
\'İm. Şimdi senin bana yapaca. 
ğm bh- iyilik var: İffet Mclihi 
hir daha bize getirmemek. 

- Tuhaf şey., Leyliı: Bunlar. 
dan bir Fey :ınlay:ımıyorum. Hn 
nh·a onun için cıldınyordun .. 
Onun çok olgun. çok iyi buluyor. 
dun! Neden değiştirdin fikirlerı. 
ni? Hem ortada fikir ve kararını 
de;!i t ı-. .. "'ek hiç bir sebep yok. 
Z;l\alh çocuk o gündenberi seniı. 
havalin, senin askın~a yaı::ıyor! 

Annemin fazla bir şey söyle · 
mediğine emin olduktnn sonra, 
~eri mana: 

- Peki. dedim, son defa ola • 
rak, niRnnlmla bir kere daha ko
nuşayım. J<,akat. onun yannıda 
bana cvli1ikten falım b<>hcı •tmi · 
v~ksin! 

- Turhnn Bey! Ben sebep ol • 
dum •. affedersiniz! Onun kaba· 
hati yok. Buluşacai{tnızı bilmi • 
yordum. 

- .Başka . .?! . 
- Bundan başka mühim bn 

hadise ve muhavere gcçmedı. 
Dün ak~am 1ff~t Mclihi gördüm. 
Senin için bir siir yazmıfi .. Baş. 
tan b~a fekefe. 

- Boşuna uğra~mıs. Emeğine 
Vttzık Ben arllk ""lenmemde, 
ve mutlaka biriyle e\·lenınek 11· 
zımgelirse, ellisinden yukarı ve 

- ~foktubunu aldım, d· di bu 
kararı~:I:ı.n evvel. ailevi c.-eb l rı 
öğrenmek ı~tiyorum. Ne oldu si. 
ze Allaha .... kına böyle bir n.b:re? 

- Ne mi o!du?! Hiç .. Bir ı:;ey 
olmadı. Ben ya:-lı erl,eklt>rd ! 

hoşlanıyorum da. 
- Yeni mi diı-tun bu heve-:e ·. 

Eskiden böyle bir zevkin ve fil·. 
rin yoktu. Sen de benim gibi da. 
ima gene erkeklerden hoşlanır. 
dm! Hatta senin bu hU''1usta d:ı 
ha geniş, daha tallı hayallerin. 
dilşünceelrin vardı. 

- Oyle ama .. Insan, bir çok 
hadiselerin tesiriyle kalıptan ka
lıba giriyot. Ben de knrakkri· 

Beyazıt meydanına varnııstık. 
O bana mütemadiyen lff et Mc-

1hten bahsediyor, ben de onu 
susturrnağa çalışıyordum. 

- Artık bu fasıl kapandı, Ne
riman! c:iyordum. Onu görünce 
dediklerimi kendisine söylersir., 
Bu belki de öyle dürüst bir genç 
içın biraz ağır olacak. Fakat, ne 

Tramva va bındik .. 
Ncıiman öz verdi .. Nişanlısı

nın yanında bcr.i üzıniyecekti. 
Sultanahmct pnrkının medha. 

lıncle dolaşan Turbanı uı:aktan 
rrördUm: 

- Seninki bekliyor, , ·erirnan! 
- Evet. Ben de gördüm. Bi • 

raz hiddetli gibi. Fakat. sen ya
nımdasın diye bir şey ecwlerrf'z. 

- Geciktilt değil mi? 
- Evet. Hem de bır sa~ttcn 

fazla. 

- O söylemedi mi size? 
- Söyledi ama_. biraı geç.. Ve 

b ıı bunu duyunca eve bile gir -
mcdim. Sokakta konuşarak ~el · 
dik. Bir daha tekerrür etmiye • 
ceğinden emin ole.bi'irsiniz! 

Turhan fena halde hiddetlen . 
mışti, Burnunun delikleri demir· 
ci kbrüğü gibi ac;ıhp kapamyor· 
du. 

eriman: 
- Kusura bakma Turhancı • 

ğım! dedi. Şimdi nereye gidece. 
ğiz? 

- Neı eye gidelim. IA?yUi Ha
mın? 

(Deııamı var) 
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Gazeteterdekı haberler -
... n ürken, kı7cnğızın hazin 
lcıbetine çok ?.cıyan banka 
1üdürü genç kızın ne suret -
~ para kazan:hğına dair hiç 
>ir şey söylememişti. Mis 
.:;isburn bnnk~c:a hiç kimse. 
ıe meşgul olchğu işe dair i
·ahat vermiş değildi, banka
ra günün mulıtcHf saatlerin-
1e gelirdi. Bu rla genç kızın 
nuayyen bir if ı olmadığını 
•östercn !ıir d.-.?lil sayılabilir. 

Pointerin sigorta işlerile 
ıgraşan :ırknda~ı beklenen 
, fsilntı getirmekte gecikme 

di. Havk.hnl:ikalen bir sigor. 
ta simsarıydı. Ha) at sigor'4a
sı üzerinde küç':k işler yapı· 
yor, fakat daima namuslu fir 
malarla çalışıyordu. Kazan -
cı senede altı yl.;z İngiliz lira
sını geçmese gerekti. Haya -
ıtnı ne suretle geçirdiğine da 
ir tafsilat almak mümkün 
olmamqt' o, bu işte beş sene
denberi ~alı~ıyor, fakat ken
disinden ilk defa bahsolu -
nuyord'.J. 

t:evıren: MUZAFFER ESEN 

söyledikten !onra hüviyet ğildir, şimdi elimde bir ta.
varakasını gi5sterdi. Kapıcı kım esaslar ve hadiselere bir 
bu vesikayı tetkik eUikten takım izahlar yapabilirim. 
sonra iki arkadaşının yukarı- Pointer heı- vakitki kıyafe-

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, RO A 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTUN AG tlLARINIZI OERHAL KESER ya çıkmalarına izin verdi. tile tekrar Hnvkın evine gi'ı.:. 

Yazıhanenin Havk tara - ti; ve hir saat evvel papaz kı
fmdan İ!gal edilen kısmında yafetile kendisini karşılayan 
bulunan her ~ey münhasıran aynı hizmetçi tarafından kar 
sigorta iş~ıerine aitti. Bunun- şılanarak ay!ll yemek odaaı

lcahında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde oullu kutuları ısraria istevinif 

la beraber Po:n!er Skotland na alındı. 
Yarda dönüncr bu araştır- Bir lahza :loııra Havk da 
madan eMe et~1gi neticeden içeriye girdi. Gene her vakit 
çok mmenun göriindü ve ar. ki gibi :akin v-.:: lakaytti. Po
kadaşına vuknrı c,:.ıkması için inter gene içki ve cıgara tek. 

işaret et~i. lifini reddettikten sonra mil- 1 vereceklere "ters vereMlir. Evıere de 
Bir lahz"l. kağıtlarını karış- him bir meselenin halli için EN SON DAK.ıl'A g!debillr. ıA B.> rtını~ne murncant. 

tırdr, sonra ba~ınr salladı. geldiğini söyledi. Mister \ * Fransı~:ı.. ir.g!lizce. aıınanca 
Arkadaşma An Gisburnun Havkla korıuştuktan sonra Küçük ılan1ar Kuponu ltalyanca ve tı:lgar..-:avı mükemmel bt. 
defterinden aldığı no'Lları birçok şahitler kendisini mis len bir zat. "otcr dairelerinde ve ter. 

l Hu ımpona ~Jdcuen•• <~nderllecttı elime evlerl..ıC:e çalıştı..ak istemekte 
gösterereh: Gisburnla beraber gördü- nrnM" UAnl&n ~o Son O•klkada pa. ıır. ıs.s. sı :e:nz.n~ rnUraı-nat. 

- Bakınız şunlara Vats, gune şahadet e',mi!lerdi. raııa n""Jrt.'dlJ~ktır. Evlenme telilltı * Askerli~! sırıts:ı.aa evrak ve mu 1 
dedi. Bu sayfa iizerinde bü - Kendisinin mi:- Gisburna sık ,öndcrt•ıı okuyu~uıum wahtm ı.aı. amclat tşlerl.'l! .. ı;ıKcaınıelcn oğrenml~ 
tün bu işaretleı Havkın def- sık telefon ettiğini gö;teren mak U7.ert' 'arl!ı 'MlrMlertııJ bıldlrm& olan bir genr,, ber:11ngl bir dairede 
terindeki ;simlf'n: tamamile deliller vardı. Ona mektup 1 lerı ııı.zrn.'.l . çaıışnıak stem<'ktedır. Uç nutusıu 

I ı • ailesini geçiııdirmck rnecburıyetlnde o 
uymaktadır. TaHh!er de biri- yazdığı da öğrenilmişti. Be- .ş L'e ışçı arıyanıar. . ıan bu gence iş v~rmek tııteyenlerln 
b • · t f k d" H b H • , k f R • Ortameklep me;..:r.u, mUhendıs ırıne eva u e ıyor. nv • ra erce o~t.,ru ranı;, o- Hamide Cuma manaıı(sı , Eosna sokak 

d f d 
ve müteııh 1.t. yanıut'a çalı§mtş bir 

kın e terindeln "-U kay a .... Cottage Ne:clham House 29 numarada <::;abrl Erclnce mektupla 
~ ""'" • ' genç öğlede:ı sonra ç&lışmak üzere 

bakınız •• ''Holbruk Fransa ·ı · b" k I •tt'J l • müracaatıa:t. gı n ırço yer t:re gı ı c erı- bir i~ aramıı.:tta.dır. ı \\' En Son Dakı.. · · "k. ki )f. Kolay metod ılo fransızca, ingl. 
gıttım, ı ı çocu arı var ••• ,, tesbi'L edHmişti. kal remzlnc mUracaa~. u 
Halhuki :nis G;ftburnun def. Mister Hav!~ bir cıgara • Ticaret l~llln:n !Pn sınıfında, 20 ~:,:;ırı.ta:;TJ~r~ers m:~~;· te:z~ı~ 
t · d b -' b" k ·· yaşmda bir ı:;'~l'..;, muhıı.11ebe. muhabe. 
erın e un.ı.:.n ır aç gun yakmış ve go"'zlerı"nı· konuştu (K, G.Rı .-e.nzıne ~:l'racaat. • rat hesap ve daktilo iyi bilir; bir ti. 

evvel H. F, ye gittim kaydı ~ d d'l · t• b. • • Eski ve yeni ynz:·arı t.ııen. Ingl. gu a am3. JKmlŞ ı, yarım ır carcthanede veya "..>ir mUesseııede az 
Var. Genç klzl.'"'· defterı·nde b 1 lizceden anııyan. Anktıranın bUyUk te essüm e ·, bir ticret~ Çfıl!§maı.. ia~cmektedlr "R C k d bir otelinden ~onse:"\'lsl ouıunan ~ • .,, ay ın; goruyoruz. (Dct:amı ı·ar) (H.D. 32) reın.zine muracaat. ğ 

Ayni gu .. nde Havkın defter·ın • 31 '-"ll"ıoıJ:ı ciddi ve çalışkan llir yaşında bir znt, apartıman kapıcılı ı 
• .; " veya buna .ııUm'\sl. bir iş aramakta. 

d "R C •• ,. h"b' genç, odacılık, o.partır.nn kapıcılığı e ose ouage ın sa ı ı dır. Tüccar ,.P. avukt t yanında çaıı. 
lSTAS"BVI 8MıEUIVESJ veya gece oekç!liğl artl'al<tadır. Ca.. 

yüz liraya s:gorta ettim,, l\lllıııılll ğaoğlu Zekl~y apartımaıı maliye iti.. ııabtılr. Beyoğlunda K;.ıyoncukulluğun 
cümlesini okuyoruz. Genç kı 1 l raz komısyo!lunda od&c.: Ahmede mek da Daracık nokaıt 2 cumo.racıa Rıfat 

d f · "N H • ı ı il .Ş E H 
1 

H Kurtakaya mııracar.t! zın e terıne . ..,, remzı· r t y A r R o s (' tupıa mura~a:ıt. 
nın yazıltşından bir hafta \ 1 T E P E B A Ş J • Fransı.zc1.dan tflrkçeye ve eski • Ünl\·ersi.e fen fakillteslnln ldmya 

1 ORA . .'\1 JU~MINU:\ yazıyı bile!l tlr~'.ll iş istemektedir. mühendis şt:~slne devam eden 21 
sonra Havkın defterinde: lllU yaşında t-?ml% ~ır ı?e..,~ her gun öğle. 

H b h d 
Akşam 20,30 da Haber gaze~cslnde 11 c:cUmc) remre -

"Nedham oc .. t:,, ey u e mUracao.t. den sonra uzak riyaziye, kimya HAVLF.T [5 ,,erde) 
seyahat,, izahatı var. Anın • Bir ilni.·ersı•.e tr.!cıbcsı, orta ve dt'rslcrl vercb!tır ı-;Yıcre de gider· 
defterindeki bütiın i•aretlere ---o-- ııse talebesine her tuııu ten dersı ·mmya • .ı~t\h > remzt.ne mUracaat. 

~ istiklal caddeıinde 
tekabül etmek üzere Hav kın vermektedir. ı ~\lknynı remzine mtira. • Lise nıczuııu bir gl"nç, ehven fiyat 

Komedi kısmında <F F .... B> defterinde bir sürü isimler caııt. in çt 'ı§mak lst.-?mektcdlr. · . .ı.u. 

1 
GUndU:ı: .. e.nt U te, • TUrkı;c, f:-anaızca "" daktilo lyı t'emzlne mllracaat. 

ve izahat var. Ga iba genç PAH~BK ÇOCUK bilen bir bayan yazıhnne veya kas. * Bir ~;ıç, re~ml h'r daire veya 
kız Havk hesab:na araştır .. Ya.zan: ~:ılfih:ıttin Kü~lik ycrıık gtbl •ir 1ş arsrr.aktadır. ı Un. hususi bir ı'-\Uesserı'J mUterelmllk 

8.10.1941 1 

' lS.03 Kadınla ııı!~ 
nuşmn: ,Dış politik hCıdl J. 
Radyo çocu'< k!Obü, ı11.SO 
Serbest 10 d:ıkl!<c, 19·~ 
turkliler, 20.ı;; Rnayo ga 

• ü ,,valll Haftanın tUrıtUs : ,:rı. 
Ziraat takvimi, 21.10 ~ıı 
lar, 21.30 Konu~mıı. ıf'OS1:.,+ 
21 45 Rl-;aseUcumbur 13sD . . ~ Ajans, 22.415 Dans mll~ 

• ltaıyada ,aostı g:>rıllt» ~ 
ve ç f:lerden an.ıyan, ,)IQii çı;e' 

keple mlnya~.'lr resimli!' 
natkO.r bir şirkette ve"r~ t• 

müessesede çalışmak ~ 
Taşraya gldebiJir. (LJC6 

zlne müracaat. ıı 

• Lisenin ten şubcııiı:dt ti' 
genç, ilk orta ve use rP 
matematik ve coğrafyıı dt 
KOçill{p:ızarl"la I-hcıkadıll 
de Ta vcınlı.:;eşme Jokıığtı·d~ 
ıı evde Mehmet Bay!'1Y11 

e 
• Seri doı<tlıo yaz..:Ul .. ~ 

yazıları ıy: bilen bir ge .. tl 
bir mUesses .. de çalışına);~ 
(ÖRZ> remztue n:Ura~ııı. 

.ıe 
• KAtlpl!.( .-e sa~ 1• ıS1 

olabilecek oır bayana uıt 
Sultanham.ımmda Marpi.l .er' 
şılı han ::SS numaray' n. 

• On yedi y:ışıı d!l dl 
!kine! ~ınıt ını bltlrn1l' 
sund:ıo m'"lUn v.ı noter ..t 

..~p· 

beş ay suıJ .;örm"~ b'.r ., ııı&' 
veva yazıcı '.>\ara~f çı\11~ 
tedlr (5. 126> remz\Dt ~ I' 

• Erltek şapkncılığt' <>:ı 
15tı l5çlye ıhtlyaç \ardır. , 

tlklft.I C"ldd"sln1e i4l X:l 

Kraliçe Viklorya caddesin 
de mister B<ırkam isminde 
bir sigortacı i!e b!r yazıhane 
tutuyord:ı. Bu aclam oldukça 
meşhur bir sigortacıydı. Gör 
lüğü i!ler • Havka nazaran 
:ok daha gen1ş•,j, iki adam 
biribiriyfo ort3k değildir. 
Havk bu yazıhanede boş bir 
?da bulunduğunu bir ilan -
dan öğrenmi~, mister Barka
aim da- Havk hekkmda ge
'liş bir fikri yoktur, bu adam
dan hoşlanıyor, fakat samimi 
· Jstu değildir. 

malar yap1yord:ı. Aktı:m 20.30 rlıı. sal) remz!.'l~ mUrac:\8.t,, veya kAtlnıfa. yapmak 111temektcdlr. caatlan. 
Vats derin bir alakayla Kibarlık huda/ası (5 perde) • Yaş ıs, evli, zevc• askere gıtmlş <S S.) rcmzın\. aıUrsca:ıt. • Beyogı:ını::a ı•rıı:otri/ 

sordu: -<>-- bir abyan m!l~ı:sesc \'Pya bir avukat * Uzun zan1~\.. Avr.:pud:ı otellerdcı. anz mn'<lnecl ve c;ıralt ıcı~I 
Mister Alllngbi hakkında 

da tahkikat ~ apıldı. Onu 
Havkm de.:diği yerde hulda -
!ar. Sözl , i Havkın sözleri· 
ni tamamile temin etti. Fa. 
kat Pointer kani olmuş de -
ğildi. Ha.vkda kendisinden 
şüphe ettiren hir şey vardı, 
bu adam senede yalnız altı 
yüz İngiliz liras: kazanan bi· 
risine benzemiyordu. Haki -
ki işi neydi? H<>.kiki ikame'L -
gahı neresiv~i" 

_Bunlar acaha bir hırsız Beyoğlu Halk Sinen-:. - -· yanında çalı~rnak ls..er:.ıektedlr. Daku mekteplerde blzmc.. elmiş, tercüme vardır. rurkçe ok:ı:·'"llP F. 
ıo bilir. (tn.;,.i Z7J remzine mUracıınt. lşlerlnde ç<ılışmış. ve.::ıkaları bulunan mek şarttır. (Post.n. kt.lt 

kumpanyası mı kurmuşlar • Bugün mntine l1 ac. gece S de: • Hcr!ıa:ıgi bır rııti<'Esesede krıtıp o. Mr bnv blr kaç sııa• lc;L"\ ml\no.s!p bir mektupla m•ı .. <"nat. ~ 
dı? Bu esrarı başka sure'de l - Lorel Hard!· Zafer Dönüşü arak çalışmr.lt istl~orum. Daktılo b~ I.(' ııra:'uak'-.ldlr ,, .. ::>G.• '\emzlne • Orta yo::ı ııms•Z.C!I 
izah etmek :r,;imkün değil a· (TOrkçeı ,.e seri •szı Y ':l. Bonscrv ... ıe. ınUrac'.lr.t. bilen oır bayan Y1 :,,!r ~ 

2 - Pamuk Pr,.n'Wo, Yedi Cüceler. tl ı :"""< ce ııs deta ! rım vardır. Istiyenlct CA yası rem. * Bır Bıı.yan .rsns:zc3 ve ın~ z 6 yaşında"' roknn ço·u~ t 
z.ınc mUracaı.ı-:. &tsln tr. oıarak :ıuınuı d.rsı..ı vermektt.dlr. 1 ''· k J Pointer listtyc bir daha 1ers vereb :ır v-l1..t1 -L, 

S b 1f. Lise btt!rme ım· ••"lrıınd .. m d ·r• l'nı,.bl'yı az. z:ı01 .ıfo yetıştlrebl!""' I Jr 
baktıktan sonı a: U eye On vet vıınında '>rta ş· ·r ne ten muvafCa!t olnrn:ır .ı· bır g"nc;. dnır('n ı.-. ıı ı remzıne mUr:ıcaat. m kledır 1 K!h~ ~Jı "" 
- Bu adreslt:-rc!c hırsızlık ya EnılnörıU .\1!. ş H•I•. lığtndan: ımtlhanını \'•lince"~ k.cnr, talıslll ile • :iO ,·a~ınJa, <Jtarı il•"' \' Ana ,. 
pıldığınn da\r hir şikayet al. Top. Yilzbaşı NazıTıı Paşa Oğ. ömer mütennsıp b ı ş nraır.aktaJır. A:.her. colJu ~ofJ-.•l'< H ı .. ı :r.. :ıık yııp. • l.rt m ltt p .,. ttzı•· 
madık, dedi. Sonra buralar, (33865), sınrr G '1esf:p memuru Iı'alk likle lllş!ği ::·ık• .:-. O. tamektep talc. mış, h"r :ıevı o~omob ,.;l'r. nıayan ou i.-, -_.ıllnıHzdel< s<'''e) 
zengin ve tanııımıc ikamet_ (328 20). Topçu Tğm. Kema.l Alemdar besine ders veı't'blllr. ıKadai.) remzi. ışçı. eınen ıcretıe :ıE>· C1 \'1 ışı yap \a ıncta r r<>nc: blırf' • 

~ Erzurum. ne milrncaa.. rıı'lk inttıııe · dır 'l .:ı::: ki sene i!V· u t <:' 
gahlar değil. işlerini bu ka· Bu subaylann h~vl~ct cUzdanlarile :t- OrtaoK..ıl eJrctm.:::.:ığı yapmış bn ,.eı K.ıı:n 1e· ..:t'si -tt:. '"' nr sağır Ka.. :·~:~ ı:'ı-... :~on ~; .. '.~ı p\'" 

dar gizli lutrnalorının sebebi birlikte acc!o yerli ş-;l"eyc mliracaat. yilksek tnhsıl tnlebcıı. ortao cul !.llietıe ır.ıştır Mat J:ıa Je -cı1..«p ı,ı~rınoe de • Ha,.,.., .• '""'t~D .1" 

ne olursa olsun hırsızlık de • !arı Ufm olunur ıcrine ve dış,•rdan • • m lmtlhcını çıılışab:ıır · S E' \.) ı'(; • •· r( mllrac-ı ı mutehas.aıs \\•ru;:ııdı ~ 
ıımımz:-:.:ı:~~s:::::ıı::m::~----••a1!!1=----ıı:s:m::ıı--------------.-=•aı:::ı::ıı:::ı::ı:a1--m:::a;:::z=ı:=:::=ı=::=::nıliZllZ5illlix::&=::r..1:l!l:ll::Z:::Z::~ ' :- yUıu01; • ' ', •:ıd,.9 c,t 

...., -
r'ointer daha doğrusu ma· ı :lje, ,. tıe~p ır d .. ru,1·; 

~=~k!e~ie:::::~;::rddı~a~~~ f-t ikiıye engı"n le fa. ı, z'r (\di{l~di~: \~ ıı:nj~cnj ~:J:ı)~~tl~t 
yediği ve umumiyetle yedi '\,, ~ e ... "j ne , ... r cek. ~:i<c.ri 
buçuğa doğn. evinden dışarı ı uı·ır.r:ı:,p'l •lr .; nç re 
c_ıktıgwını iahkik etmişti. Berlinin en lüks lokantaların - Nefis yemekleri birer knh\'e, kon~ ıc ki, mağazanın daimi müşteri _ Arkada<: n... 'h rnıl. e .. tıerdt n .. b~ 1 

dnn birine i'·i milı1teri girer. Ilirı- ynk ve likör takip eder. Cigarnlar lerinden birçoğu içeriye giriyor Patı t!!nrcl:.n pc!~ ho-!anmı) arı ım'lk'ad:r. ıTok!.'özt r 
Bu saatten biraz sonra iki si sık ve güzel ı;i) inmiş, gayet ki. ~akılrlı, hnı srC'tle eski hatıralar _ hoıı masn bulam:ıdıklan gibi ger·· lokanta sahibi: 

protestan vaızı mister Havkı b:ll', hulasa tam bir efendi, öteki. rlnn bahsedildi: fakirin vaziyetini sin geriye gilmcğe mecbur kalı - - Pek . peki.. 
görmek istediler. Sigorta sim si haftnl:ı.rca trn ol111nmıc:. ustü tanzim edecek müslnkbel nlanla'r yordu. Maı'{aza. salubi s'mdi bir Diyerek uzakla•·tı. Birka~ dah • 
sarlarının çocukları kur.ıla _ hnc:ı ııulik ic-lnde, vrrtık pırtık e1

• nıcvzubahs oldu. masada tek baJJ na gamsız dertsiz ka sonra gaı .. rıniarrlan biri mlsk.n 
cak bir darüle-v.rt..am için geldik bisel , givmiı;, pmtı. sefıl bır ser_ Bu arada etraftaki masalara da oturup piposunu içen miskin mü .. - müı,:tcriye "'Okuldu, usulca kulağ-

sc>ri. Hen z erken olduğu için lo• müşterilPr gr.lmeyc ba~lamıştı. teıiye yine ters ters bakmak lü- na fısıldadı: 
lerini söylediler, mister knnta tenhn gen ürüyor. İki mu .. - Hepsi de lokantaya girer girmc>z •mmunu hissetti. Bir milddl)t s . .,n. - Şu elli m:ırl:ı :ıl da g t şurr
Havk bu miila.katı kaybe'L • teri snlonun • n r.ok göze <;urpan ilk<ince, bir.blrinin bu karlar z·ddı ra y2nındaki masalar boşalmıştı. onn Alla hm; seversen. Aksi tak _ 
mekten çok ~7.i'.İeceğini ilave bir mnsasını ic:gnl cd<'rler, ve he- olan bu iki acaip arkadaşı d'kkııl• tşh1 feci tarafı da r;u ki, o boşa- dirdc polise haber veımi)e nıcc 
ettiler. men sonr.ı kibar olanı diğeriyle ie sUzerlcrdi. Fakat onlar ne bu lan masalara kimse yamUJmtyn ce bur kalacağız. 

E l . d .. .. .. yüksek SE"sle konuşmağa ba Jar. süplıcli bakışlara ne de türlii fı • sarct edemiyordu. Bunu gören E~rarengiz miişteri hiddetle 
n yaş i sıgorta~~yı ~nuş~I - Bak, bak dostum! .. 1e hal _ sıltılara kulak asarlardı. Garson • loknna sahibi sinirlendi; fıkaravn garsona baktı. bnı";'lrıp çağırmağ.ı 

ne kadar bel:Ier.1cgı teklıf ettı lcrc dUı;ımUşsiin ! Buna rnh'11len, sa lar, yeni gelmekte olan miiı=;teri. yaklaşarak dnha k\jçük ve • daİu1 ha.· .. rlanır gib. o1du. 
ve hizmetçiye kartını verdi,bu na kaı-qı faydalı olacağımı bildiğin :c>re bu iki dost hakkındaki heye. ııılinzevi bir mıısuva oturmasını Gcırson sıkıyı gö"Mlnce bah9 i.,; 
kart tesirini derhal gösterdi, nal:I~, bana, iki kelime )azayım de !.''llllı sahneyi t krar tekrar anlat~ rica etli. Fakat o, ·çok geçmeden urttırmnga kı::ebbüs etti: 

h. . k d mcdın maktrın bıkmı§lnrdı. Bundar. sonrn arkadaşının avdet edeceğini bilüi_ - Haydi! Barın bak, o~ icyst 
ızmetçı ~aızı ve ar a aşını Lok.anta sahibi 0 anfL kadar se. o bakıslard:ı bir sempati ve tak - :erek yerinden kalkmak istenıedı. sana yüz mark vcrC'y'm :ıma, g~t-

yemek odasına aldı. Havkı~ ı nıı'şteriyc yan yan bakıp kibar dir ifndesi beliriyordu. Asrımızda Bir çeyrek saat sonra lokanta ınezs::n dayak var :ı:ı ! 
yazı masası ve kasası hurada <'f<'ndiyl mahcup etmeksizin 0:-·1 böyle insanlar parmakla gösteri - sa.Mbi tekrar yanına sokularak bu Eıı son tchdiclin !.cs,rı fc•ka!;!_ 
bulunuyordu. Mutfak kapısı· kapı dışan etmek imkfınmı düşü· ı r. Bravo! defa dalın iı.mirnne bir tavırla: Jt.ydi. Mtı~ıcn r.cl'le ı.e ~ .:,. n.aı· 
nın hizmetci tr..rnfınd.ın ka- nilrken, bu sözleri duyunca mU Der·ken zengin arkadaş birdcr.~ - Beyefenrli. liıtfen bu masa• 1

.1 cebine soktukca=ı sonra biııuır 

d 
~ . •. . • .• .k. teecısir oldu Devrimizdcı bu kadar bire yerinden kalkıp muhatabına .~an kalkmız. Hnt~ıi gitmeğe ser • reveraıısla rcsto~andan ı,;ıknrkeı, 

pan ıgmı ışıt1r lŞhmez 1 1 va n:ımimiyet ~c bağlılık h'slfıri bur· sevinçle haykırdı: l.Jests;niz; ve şayet o zf'ngin ar - yiiksek sesle: 
ızdan uzun boylusu ve arka· mak 0 kadar nadirdir ki! Doğrusu - Baron Homıner, baron Hom. kıı.daş·nrzı görürseniz, gelip bor • - Anl:yamadım, bu arkadaşım 
daşmdan daha zeki görünen bravo! mer! Bir dakika koşup ~unu çağı. cunu ödemesini tonbih edersiniz. ne oldu? Tuhaf şey ... 

d!ll 

* ılı yn~ı:ıd... "sk :•11' 1 
1.l)an, ıllllCU 'l I L~ 

~ arn :rıak•.J.dır. ,. a~.rı'$1'' ı 
:nıış!lbllir .. HU? C -
nüracaııtla:• 

* YU\< "K .k'Hılt Ç"t ti 

ıın n -:ı.rıı cı ,,ı:ıı .:ıa ,-sf; 
ığledcn sonrıı.ıarı c:uı.;;ıı1 ıı 
i!ı. Fı.ın ızcn :>ıiır. d3~ 
ve ~~nnograf!ye va kıftft'cı 
1.0 cıe anı:ır ts.ı,, 17, 

"tlcaat. • ·" 
;.. Tr:koı a ~ -U:ı: ve .,,ıı 

I• :e Aa,ı~mış .,çı .uıınr 
ıı 

eeyoğlu semtını:e ot11r ,s 
1u·r (Pos•a kutusu :aı 
.ıat. 

4. l d:rınız 
11' 

.\şn~uıa remlFJl'r! fil~ 
ı.-uyı,ıcu:armımu QJlf11 1~.ıı' 
m!'ktıı ııtıı rı ldart1hıut~ 
ınn dahil) llf'rı;On ""tı0/ 
.ndar ~'C <ıaat n dl'fl bu odada kiJiiJl ne varsa aç. Zengin arkadaıı, en pahalı ye - rayım. liköriimiizü hep hem.her i Bir meselü çrkarınndan buradan On dakika geçmemişti ki iki 

mağa başlad. Emekleri bosa mekl<•ı i se<'er, en güzel şarap ve çeriz. gitmenizi tavsiye ı.>dcrim. Haydi, dost küçük bir kıraathanede bulu" ıım. ı 
. . S. . . · rcmicılerden ısmarinr, tUtünciiden Diyerek sokafa fırladı, sozu kardeşim. Zira e~n olwı ki, böy. tular. Bun1nrd:ın fakir kıyafetin • ısUndıls 12llZ2 C: > 1 gıt~ı. ıgortacuıı.n sıgort~ ış • n pahalı ve lüks cigarnlardan a'- geçen baronun peşinden koşmağa le b'r ''aziyet sizin aleyhinize o • Je olan zengin kıyafotlı arkadaşı. (Yeni )'U\n) l.t.I.K sı;) ~4 

lermden başln. ışlerle ugraş- 'iınr, velhasıl bctbaht arkadaşını başladı. Fakat n.nla.5ılnn, baron c;a lacnktır. na: tSadtk 2i) , Heklt'm. ı 
tımı gösterec.::k !ıiçbir şey bn 'llemnun etmek için hiçbir fedn • buk yürilrlüği.i iç1n mesafeyi çok ~Iüşteıi inntla yüzüne' b::ıkarak - Yarın '1Germnnia., lokanta. !Ticaret 461 ıç. 3~) 1 

lamadrlar. Fak~t Pointer ha- kılılıktnn cekinmez. Diğcn ise ö n.çm:ştı. Zengin arkadaşın gelme - yiiksck sesle ce,·ap verir: sına gidelim. D!~·c teklif etti. Uı. ıT.B.ı ıN. Knıpukı:ıı 1
1 

la !Üphe ... c~h· ,rdu... ı.lıne gc>leni oburlukla ver, V<' nz z Mckt<' devnm etmesi ancak bu yol -·.Sizin ~dnkanıza muhtaç de_ kin ancak şu Rartln, seninle bera .. zıcıoı;lul (H m.!.) ( r• 

Aı 1 1 1 tunı. kaNjı <'ükran ve sr>vincini .a izah ed'lebiliyordu. Bu aradn !Zilim, beyim. Ve zannetmeyin ki bcr gelebilirim: Bu defa zengin <Güven> (P.ll ı.ı ıt 1 ~ fu ~ P kra!içe ,, iktorya hr~ - k'l ,. ifade etmive ıılııw restoran adamakıllı dolmu9tu. Şö·• hu tc-hditJ ... ~:.-ıiz beni korkut.abll'r. ben olacağım... tB.B.) (R ••k , . .., • 
cadd~~ne d~iru gitt; ve bi-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ca~) CM~Uı fA~~ 
nam:ı JrapıQ.nl'l.?. ı,:r L·cl;nıe (S.A.) (Narin) (F.G.0 


