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Alman 
kaynakları 

iKi BUÇUK AY 
iÇiNDE 

İngilizlerin 1200 
ayyare kaybettiğini 

bildiriyor 
&rıtn,11 ( \ .A.) - .LJ N B.nln askerl 
~klardan öğrendiğ!oo göre, İn • 

hava kuvvetleri, 22 hazirandan 
CYIUte kadar geçen mlıddet zarfın.. 

1200 tayyare kayt.<·tml§tir. 
Slzzat İngtllzler, hava taarruzla .. 

nıuvaffaklyetsizllt;c uğradığı dU 
eqlndcdlrlcr. ÇUnU Nıkaç giln • ı 
bert lngUlzlcr, ne Mail§ sahiline, 
de lııgal altmdakf araziye taar. 

1 
lar yapnıamıolardır. Buna muka .. 

' Alınan sivil halkını>. 1'arşı gece 
CUtnıanna yeniden baıııamışlardır. 

'ltat Almanya üzerine ~aptıkları bu 
e lanrruzıan esnas• ıc..ıı. dahi, 1n
~ hava kuvvetleri ağır zayiata uğ. 
lllaktadır. 
"-tınan bava kuvvetleri lso gece ve 

lb: faattyetıertno durmadan muvııf 
~eUe devam etmiş ve ezcümle ls.. 
Bda. ve lngtllz sah'!l"rlndckt 11 -

tesisatına ve ıi'ğer asken 
detıere asgıır1 kayıplar kaydetmek 

lUe birçok defa mı\cssir bombardı 
hUcumıan yapmışt:r. İngiltere 

flnde ve etrafında yspılan bu ha. 
eUere, Alman hava lcuvvetıerinin 
it cephesindeki rnUcııdelealne hiçbir 
lr lcra etmemlşUr. 

usya üzerin
de italyan 
tayyareleri 
lk çarpışma
da 3 tanesi 
düşürüldü 
Oskova, 11 (A.A ) - Sovyet ve 
Yan tayyarecileri ar:ıı:ında yapılan 
l'nuharcbede on !talynıı tayyarc:ııın.. 
Uçtı dU§UrlllmU§tl.ır Muharebe, 

Yeper böl;:esindc olmu~tur. İtalyan 
bonıbardıman tayyaresi olarak kul 

alt niyetilc, Carponı Upi avcı 
areıcrı istimal eta.lşlerdlr. 

erika hava kuvvetleri 
kumandan ıarmdan 

Tuğ General 

BRET 
hireye geldi 

---0---iral Amerikanın demok. 
ere yardım için ~arfettiği 
~Yretlere hız v~recektir 

blre, 11 (A.ı1.) - Blrle§ik A. 
hava kuvveUcri L.umandan • 

<lan tuğ general Brol çarşamba 
' tayYare !Je Kıı.J:lıtye gelmiş • 
aztfesı Birleşik ~ıf.ırıkanm, de. 
l'ls!lere yardım tçl:, sarfettlğt 
~ere hız vermektir: 

'Vagtngtondan bava yolu Ue 
§ 'Ve Yol boyunca, nava tesisatını 
..... Devamı ! IDd • ytada 

irandaki 
Almanların 
teslimi için 

Müddet 
bitiyor 
Diplomatlar 

serbest olarak 
Berline gidecek 
Fakat diğer 
Almanlar 

hapsedilecek 
Londra, 11 (A.A .) - Röyter ajan. 

sınm diplomatik muhab!ri yazıyor: 

!randa bulunan Alma:ılarm büyük 
bir kısmının bu hatta ıtonundan ev • 

~Devamı 2 ncı sayfada 

irandaki 
münakale 
idaresini 
Ruslar 

ellerine aııgor 1 

Simla., 11 (AA.) - İran ile yapılan 
mutnbııkıı.t muclbmce F~•sıar 1randn
kt belll bqlı m UnakaIAt \•aaıtalarmm 

1 
lladeralnl, Maverayı Iran demiryolu 1 
da dahil olmıı.k üzere uh~lertne ntdık 
tarı, Slmla.dan haber veriımcktcdir. 

Laval'i 
yaralı yan 
adamın 

Deli olmadığı 
anlaşıldı 

Parls, 11 (A.A.) - L'lVal ve Deat.a 
suikostte buıunan Pol Keılet, adil dok 
torlar t.arntmdan muaye:ce edllml§ ve 1 
bu muayene nctlccslndc l{olet 'ln hiç. 
bir akıl rahall!ızlığı olmPdJğına ve f i. 
Dinden tamamUe meaJı tutunduğuna ı 
karar verllml§Ur. 

Annesinin f 

cenazesinden 
dönerken 

Trende hazırladığı 
mühim bir nutku 

Ruzve t 
bu gece 
okuyacak 

-<>--

Nutuk, T ü rkiy e 
saati ile 

sabahın 6 sı nda 
Va!)lngt-0on, 11 (A.A.) - Aneslnln 

cenaze törenlnde bulunouktan sonra 
çarşamba akşamı Vaşiogtona dönen 
Ruzvelt istasyonda Kordel Hal 
t a r at ı n da n kar§ılnnmı§ ve der~ 
hal son gtinlerdekl harp hO.dlselerlnin 
Amerika birleşik dcvletıı>rindc doğur. 
duğu endl§elere makes olan faaliyeti. 
ne bll§lamıııtır. 
Ruzveıt, harbiye ve bahriye nazırla. 

rım kendisi Ue görU,meğe davet et .. 
mlştir. Bu görüşmeleri n.tıteaklp Ruz. 
velt, bugiln kongre lidcrlerllc bir kon. 
ferans aktedeccktlr. 

_... Do\"tUtu 2 inci sayfada 

JtUZVELT 

Müsbet netice 
verebilecek bir anket 

Modaya karşı 
moda ile mücadele 
Terzilerimizin fikri11e göre 

YAVUZ SEHN 

"Ucuz moda, 
elbiselerden fazla 
kısllmarını atmakla 

başhyor,, 
Modaya knraı moda ile mücadele 

nnkeUmlzc ressamın, karikatüristin. 
aahne sanatkllrmın vc,.ciikleti cevap -
lan okudunuz. Bu me!:Cle haltkınd:ı 

salOJılyeUe konuşa'bltecck olanlar; 
gtlphesız ki terzilerdir. Ouun için, bu 
iktisadi mUcndclcde tcrzllcmtzin de 
fikirlerini almak çok fayaalı olacak, 
tır, Ve muhakkaktır ki elle bUtçel<'. 
rinln en bilyUk dUşmo.nı olan bugün. 

W':Devamı 2 Del 98)fada 

inönü · kampında dünkü şen i ler 

Y üzlerce bakır renkli 
kartalın harikulada 

uv · ıı el • r 
İnönü, 11 (Hususi surette giden ar. 

kada,,ınuzdan) - Hava lmrumunun 
1nönU kampmda yaz çalışmalarmm 
bitmesi mUnnsebctile d1 n sabahtan 
akşama kadar çok zcnglıı ve dolgun 
blr hava ~nliğ! yapıl !ı. Bu göğüs 

kabartıcı manzarayı ge mck için bU.. 
tUn Türk milletini burada toplama -
nm mümkün olmasını o kadar istedik 
ki.. .. 

Merasime sabah sruı.t 8 de havacı 
gençlerimizin tefti§! ile t.aşlandı, bun 
dan sonra genç tayyarcclıcrlmiz akro. 
batik hareketler yaptılar. ParaşUtçU. 
lerin inl§lcri ve saniyeli r.tıayıoıarı bU.. 

yük bir hayranlıkla tcınıı.:a edildi. 

Öğleden aonrn pltuıö: ıer le yelken 
uçuşları yapıldı, İri kartallar gibi 
kendilerini lıava cereycnlıı.rına veren 
ve bu cereyanlar lçl'ldt uçan pl1nör. 
terin arzettlği manzara çrık eaz!ptı 

KüçUk bir sahada bu kı dar pl!l.nörün 
saaUerce uçuşu zevk ve t.Eyccanla sey 
redildi. Bundan sonra tayyarelerle 
yUksek ve akrobalik ıu.ı·t ketler yapıl
dı. Bllhassa bu hareketler çok cazip. 
ti. Müteakiben spor haı-eketleri yapıl. 
dı. 

YUzlercc bakır renkli vUcut fki saat 
fasııa.sız koştular atlaılı 'c.r, sıçradı • 
tar, dövtlşttilcr, takla artılar, alev 

çemberi içlnd('n geçUltr Merasim 
gençler!n hep bir nğızd ı• SöJ-lcdiklerl 
havacılık marşı il bftl Misafirler 
TUrk h:ıva kurumunun ı:-ı, güzel ve ŞC• 
refli müessesesinden aynlırkcn çok 
hazin ve kuvvettı ıntıba ııı taşıyor • 
ıardı. 

D\in Şehr~mininde r.CUstosda bir 
kız çocuğunun ö:UmU} t. neticelenen 
feci bir kaza 1>lmı.1ştı.:. 
Ş hrE'm·nınd oturan raç Hakkı_ 

nm kızı E,ff lle arkada. , Ahmet i&clr 
toplamaya g tmlşl~rdlr 

( 

il 

B. Mil et 
Mec • 

l 
• 
l 

P zarte 
t planı 

g Dl 
01' 

-0--

Parti Grup1mda 

Hariciye Vekili 
izahat verecek 

Anknradan haber vcrlıdlğlne nnza. 
ra.n BüyUk Millet Mecıw pazartesi 
gUnU toplanacaktır. 

Tetkik ve temaslarda bulunmak U. 
zere intihap dairelerine j.t!tml§ otan 
mebuslar Ankaraya dBnnıtğcı baila • 
Dll§l:ırdır. 

ÖnümUzd~! salı gUnı.i dr Parti Mcc_ 
lls Grupu toplaııncnktır Bu toplantı. 
da hariciye vekili ŞUkr'l Sanıcoğlu 

bir buçuk nylık tatil dtvreal eSl1asm
dnk1 haricl Mdlsclcr hı>kl:ında izahat 
verecektir. 

Ağaca çı tan ikı ço k bir aralık 

datm kırılmasile yer d mUşler. Elif 
ağacın altmJak: kuyunı::ı tçtne dUş • 
nUş, AbTUet k na ;fa it .ını tır. 

Kuyunun su scvly• ~-; m. suyun 
0<~,ıam1 ? in<' sa;) fada 

] 

ara m l 
1 

Ra aza 
Tabldkntımızn g!Sre Ramazanm 

birinci gUnU .EylQliln 2:. Uncu Satı 

gUnUnc tcsadUf ctmcktcctr. Bu yıl 
Ramazan 29 gün ~ekecek, Birinci 
teşrinin 22 inci Ça~'lmb..'l gUnU de 
bayram olacalttır. 

Birinciteşrindeki tatiller 
Bayram dolavıslylc B rlncıle§rtnin 

22 sinde h:ı§lıyncak rc.ı;mt tatilin 
araya hatta ve Cumt.4r!yet Ba)Tn· 
mı tatlllcı1nln de glruıf'l!l yUzUnden, 
iki yarım ve bir tam gtın mu tcsn:ı 
olarak, ayın sı ine NıC!&.r 7 gün sn. 
rcccğl anlaşılmakta :rr 

Bu müddet lçlndo ç:.!ıgılacak ya, 
nm gilnler 25 Cumartesl ile 2"' Salı 
tam mesai gUnU de 2i Pazartea! gU 
nUnden itibarendir . 

İstanbul, bu lıarpten çok e\ wl, 
otobiislcrin, trrum a~ lana, tal· ilt>. 
rin h<.'psi i lerk<'n, hinci ı .lcrken 
hususi otomoblller i !erken bile 
şiddetli bir münakale fıulınmı için 
deydi. Auuı;. dan nnliil 'n-.ıtn1nrı. 
nın , .c ycdcl< p:ı~l:ırmın her !:<'
şidini. bol bol gctlrrn<'I> imhünı ol 
dni:"U 1.ruııatılnrda bile ot.obils bel<. 
Icrnekten hall.ın ıı) n'dlanna lmra 

u iniyor, traım nyn blncbllmcl· 'c 
sclııin iki ııokt.ası nrosmda gidlJl 

, gelmek, gündelik hayatın <'n ter. 
lctfci ':itkıntıl:ırmdan birini tesirli 
ediyor<lu. 

Yn simdi? Ilele bundan sonra? 
Tal, ilere 'erilen benzin l nı ıdan 

fazb azalıyor, ofobüc; scnislerlnin 
çoj:;'tı kaldın il) or, t ruım ay nrnba_ 
Jarmın bir in mı ı kart.aya çıkı;)or, 
lıusm;i otomobillrr çalısını or, tii. 
nel 1 lemhor; '.'.'1l~nndn Boğnzfçlnde 
Adalarda, Kadıkü;)iind<', Jln~ dnr. 
Jlnsa ve banli;) o sC'nıtlerind<' oturan 
sayfiye halln 1stnnbul:ı dolarol , 
mektepler nçıl:U'ak, <'hrin kesa. 
fett iki mJsli nrt.ncnk. 

ı·auuı Bir M uharru 
Uugiin bile sl"hrin tenha saati<'. 

rinde bir trarnnıya bfoebllmek Hı. 
tiyar, basta '<.';) a zn;) ü in ... anlanıı 
har('J detrildir. Ya ehir füi mblı 
dolıluktnn sonra, naldl ' .,ıfoları 
ıun çoğ 1 luı.11 t t .tan onrn, knlnlr.t 
lıl< i'i saatlerinde buhran D(' <Wh<'ıı. 

n<'mi bir hnl afacnk'? 
F kat yine de tehlikeli izdiham. 

ları iinli~ ccC'I. tcdbirlrı· hntıru g<'. 
Jiyor: Çoculi \ 'e talebe tranl\n;). 
larını ayırmak, geceleri t ranl\Jı;) 
sen islerini coı, n:r.nltnrnl< hunları 
gündilz\in iş santlcıinc ilit etm<'l 
Kadıl.i.iy • nostnncı hattında çalı. 
san tramuıy arnbalarındnn b"r 
ı.ısmını lıu kıs İstanbuln getirmel. 
(0rfi id:ırc, slrketi bu fedalcarhihı 
mN~bur edebilir), eğlence lçtıı mı.. 
ı.n 'ıısıhılarım i..,~al edenleri ta _ 
fi;) c eden iş kartlan ihdns etmek 
ılith •. gibi dU5iindükce bulunabil<'. 
OCI< epey çareler olsa gerek. Ilun 
ıan simcllclen t!ü .ünmc-k lfizını. 
Yoksa pek yulunda top yooun ha. 
limh: ~N'nptn. 
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J3it:, . • • 

ırm.~t. tin te . .ı.ll. s:ılıldald eleman ihtiyacını ıau·t;ılDmn.k üzere 
m:ı rlr ,., • il'• ı:. 

ıl rı.ı:. 

.) cnl tı:san·uıbrınd:ın h:ıbcrd:ır olduj'.;'1ınuz.u Umlt.. 

n r lld ~fll tıı .,.;tu 'IDI".!Ul:ı bugfuı~ kacbr ve muh•~ilf \"('SQelerle 
orta kt \ mı:ı.) ıı rnh'lh7: m!Z saruıt olrolo ve tdml!· clrıtı;)c lbtlyncı 

bu ur ti• ıl~ ı.• •·~ ı.. y U:ıdr lwr:ıı.l&ımış bir ~le geliyor ki, 1918 te-n 
.n ate!l iftlh r edeccı;rtmız 

d'.l cıın.,. ''''Y ılı m•rı mı;ı ve mnrungoze:ılok seyynr kursu bit" taratturı 
l.tı, \\it ;ıll ı~ 1 1,\) ıtımı ın m~lıt.ıc,; o'd ğu lıısnnı )Ctl~tlrlrlc~ı diğer fıı

r-fl ı l ç • ~!il" • .ın lnl:t,afnn yru-drm edP.Celrttr. Yüksek tclmlk olru. 
ıu el r ıı • le. ::ı.~ ''vurı~n o:ı btın:ı Ul\vo f!drnımlz; "iftlb r t>dcceğtmb. 

i ti' ll • "'11 NIU I" 'f''d m::ıı:a~"l ııllpbes!.z cbhıı. iyi uıınm., w. tal.dlr 
ct:nl~ ol ır ıııur.. M:ı:.rlf vcldlı:tlnu bu yolllaltl h.'\yırlı ç ıı~ıı:lllarmdan 

dnl :; ı b rUI lı:ı~:ırılur-. ~ SO?'• DAKİKA 

An etirTiiz 
Htıştıuaıı ~ ııd sayfada 

i
l kU modanm yıkılmasında QR en mUlum 

rolU terziler oy:nayacc.l<.ııl'drr. 
İşte kadııı ve erkek ten.lst Yavuz 

Sezenln r.nkcfünlzıı verdııb cevap: 

Leningrad 
ö .. nde 

Almanlar b r ay zarf nda 

400.000 kişi 
aybettiler 

'Omlt edelim ki f.t k yakmda 
ilk dc!a olarnk ho~ gtdce<k bir moda 
bu St'!er bizim memlckı:t ten çıksın 

Bayanlar da gayet s:ıdo %ar1! giyimle 
bu mcvalme tıa,1asm. B:ınGa da iyi gt 
ylnen. bayanlanmızla sat•llP nrt\stlerl. 
mlzln llnayak oJmalaruu heklerlZ. 

ErkeltlerlD kıyafetleri bence göy. Londıra, 11 ( A.A.) - Deyli 
ıe ohnll.lıdır. Bir bay hn!1f d!lr (ynnl Telgraf gazetesinin Stokholm 
dısmı bobstU} pantaıon,'tnaz kt8a el'.'.. muhnbirinin itımC'da şayan bir 
ket, kravat81Z spor yaka, kıaa konçlu menbadan aldığı bir habere at. 
çorap gtym~Udir. za~n jarUyo ta • fen vermiş olduğu malQmnta gö 

1 
kanlar glmdl pek a%dır. 1.:endlller kU. re Almanlar, Lenin..,"'Tad harbin. 
çUk olmalı hP.m ta.şımaSI bant olur vo de bir ay ic;inde 400,000 ki§i kay 
hem de dalla zarl!tir. betmiş!erdir, 

Bu bnrt> böyle devam ederse kı- Alınanların son günlerde dnha 

1 

§a oımaz.s:ı b!\e flkbııh.aı-da erkekler ' fazla miktarda insan feda etmiş 
tellsız., uta.rsız ynkasıı. rı.keUerl seve oldukları zannedilmektedir • 
seve [:'fycceklerdlr. E&Me.n moda vo IJ011dra, 11 ( A.A.) - General 
§ıltbktan ı:nakslıt, zartt ve temiz gt. Timoçenko kuvvetleri, zattedil 

--=--=~=-a::::-._.=---.., ... msıı ... .,•---------· ylnmektir. 1ngtllz barlt:lH nazın E- diği dün Ruslar taraf.ndan fü1. 
d::n ilk vekil oldugıl z:ıman gazeteci. nedilen Elnya'dan öteye geçmiş 

adan 

fi 1 ter soruyorlar. Bu kadn' ı:enç yatıınız !erdir, 
lıl ds bu kndıır bUyUk muvıırinklyetınl%1n Zaman mefhumunun çok bü 

aırn nedlrf Gülerek ce\'ııp veriyor: yük bir ehemmiyet arzettiği ~ı 
Tahslllm ve terzim, dlym. Avnıpada sırada, nazi kuvvetlerinın geriıe 
bir allo doktorunun kıvm<tl neyse bir mesi, Almanların. azami hamle 
atıo tcrzısının de kıya;etı aynıdır. kabiliyetlerinin tükendiğini isbat 

k dil rln 'Bk .... cak edecek mahiyette sevkülceyşi Erl .... k kumnalarında yerli Çünl:tl onlar en e e ' r,.... ._ -• ... ı ıar bir değişiklik üade eylemeı.-tc. mallnr pazarlarının O}nndığı na. moı!elln lnUhnbını ıe,,..vı, uıra ur . dir. 
zım rol ~k i'" neticeler vermic, Bizde ise bayanlar, C'i}'t'ctklcrl elb'. 

.. ~ J• '>Y • ki fal Almanların yakında muhakkak 
fiihn.kikn erkek kum.aşları fiyat- scnln bllmem hangi !llrn•.e ' anca surette zaptedileceğini haftalar 
lan pahalılığa. rağmen yüksel. artıaUn elbisesine bellzt'mcslne dik • danben ilan ettikleri Uç bUyUk 
mcmiştir. Şimdi "vru fiyat mu· kat ediyorlar. Acı:.ylp b:r elbl8e olu • şehir her gün iaşe levazımı ve 
vazenesinin kadın kuma.5lnrmda 1' yor. Sonra da ı:-Unlcrce ıay mevzuu harp mrılzemesi almağa devam 
tcmiııi milmkün olacaktrr. olmaktan kurtulamıyorl11r. etmektedir. 

B "r kamyon/ a 
vag çarpıştı 

Dutun Beyaz:t meyd:r.nmm Akaanı. 
ya birleııt.!lll noktada h: rlı nm\ ay ko.
zası olmuıı. halk bUyUlt neyecan tçı.n. 
de kalmıştır. 270 num~r:>lı vatman 
Cemil!n fdarcrlnd"'ki S.ri<cct • Yedl. 
ltule nrnbaııt Deynz:t meydanındıı.n 

lrard1I< Almanlarm 
tası mı 

""""" Enştı:uufı l nd snyfrı 
vcl, 1nglllzlerlD veya Almnnlarm cıır. 
do bulunmaları llzırııdır. 'l ahrana )'e. 
pılan son ml!racntta, hPllüz serbest 
bulunan Almanlımn <8 Fl\at zarfında 
teslim ed!lm'.)!eri !stenl'wı§tlr. 

geı;c:ıken Aksanı.ydan eür& tle gelen bir 
karnyonetıo karg:laBmrııtır. Kamyone.. 
tın frenleri bozuk oıa:.ı:Undan eiddetıe 
tmmvoyın evvel~ m'.ltr'aine sonra 
ramorkunn ı;ıırpmrş 'le l"A'r iki vagonu 
da yoldan çıkarmt§tır. 

Yoldan erkan tnımvııy curmuş, kam 
yon da parçnlandığuıdar ı;-ıcıememlş • 
tır. Trarnv ya da çok ıığ • hasar ol • 
muş. muclzc kab111nden vntman ve yol 
eutnra bir ıcy olmamışt7. Şo!ör ynl<eı 
ıanmı!j, tahkfünta bn!'}lnı.mıştır. 

Leningrad. bazı Alman iddia. 
lanna rağmen kuşatılmamn~tır. 
Esasen bir Alman askeri sözcU 
sil. Leningrad'ın, Moskovndan 
malzeme ve iaşe mad1eleri al. 
ma~a devam ettiğini dün söyl~ 
mektevdi. 

Alman kaynaklanndnn gelen 
muhtelif haberler arasındaki le • 
zaU!ll' Len·~gradm kuııatılı:ı.nun bir 
emrivaki olınad ğını göstermekte 
dir. Şehir gece giindilz bombalnn
mıutır ve Alman hava kuvvetleri 
nln tur.ıızu, Lnning?'B.chn mUda 
faa tert..bau Uzc,ındc tekfuiilf eder 
görllnmcktcdir. 

Tinıoc;cnlronıı:ı rr. c rkez blSlı;t'sin
de ka~.l"o·g• mu\•aftnkıyetler, Lo. 
nlngrı:ı ~ mildn(llı,;riıun eevkinl nr• 
tırabııe~ekt! r. 

Elnya meydnn muharebesinde 
s~k'z dUşmnn fırkasının lnh!znmı 
ve ellı k bnılln lstirtladr, muhıı. 
rebenln on lkJncl h ı tçindt 
Rus ordusundaki mUdafaa azminin 
clfın takdlrkur brr mahiyet mııha. 
faza etmekte olduğunu gösterir. 

ır. H 
lis Ma 
ini dt' 
Layn 
~ .. iş c~ 
nı çag g 1 
rs No Slmll 

s aya 
ımgol arı 

Bu mllhlet bu akş:ını •eya ynrm 
lıltecc!;t.r. U.:;ulU daln ıı r.de dlplom • 
Uk mllimad yl hamı olıın Almanlar 
z:ı.nnodlldiğ:lnc güre Beı lır: c gidecek • 
lcrdlr. Fa' !lt cli~erie:i, hapsedilmek 
Uzcrc mevmıf tutıLnca unrdır. Gayri 
resnıl haberler m.ıttcfllt.<'ı lmna gir. 

dikleri sırnda orada buluran Alman • 
larm sayın nr takriben :lf (){) ol:ırnk 

tahmln cdlyorc'!u. 

~ ısır 
hükumeti 
Mıcınn biitün pamuk 

mahsulünü alıyor 

Öğleden sonra ç kan gazetele • 
rtn, Smolcnskln Rusl:ır tarafından 
istirdadına. dair olnrak neçrettlkle 
rl §nyialnr te yyUt etmemi sc de 
Rusynnın lstlHisından beri. nu 
tebl ğlnln ıılmdiye kndar Sovyet 
harekat m c5stcrmck için tstıc:ıi 
edilen "mukabil hllcuın" tabiri 
yerine lllt defa olarak •• fakabil 
taarruz" tnrlblnJ kullanması dik • 
imli callptlr. 
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11 (A.A.} - lranm b::ıynU 
muva •ı:ı yoll rrnm '.o ... trolUnUn bU -
yU t Br.hnya VO nu yay:ı tevdi C..ıil • 

Ll l «. ..,, el., 1:.1.i:,. ü't Urlt n~ :ı. ve 
D r 't ·.m~rll<'bl!nn ... ovyel Rwıya:;a 
ya :ık ı :ı. !t.rn lnl:'l sUratie mcı. 
ha 'ine vu: a'ü'lU te:o.ne m:l ı• 

~bul ctrr ; oldu:nı ım

rah ten an m•;ıtır. İ·IM'.: hUl.fımct'. 
le 1n.,.Utcre ve Ru .. yn nrrı nd yo;ı:l.ın 
nn·a~m:ı.nm mcm'c!: .in dnhlıl ~lcıinc 
k:ırı mıı~~': pr ns:p!.nl ihtiva ettiği 

kayd m~htcd r. 

lngll z \'e Sovyet elı;I' lflerı memur. 
ınn memle!tetten Almıuılsrr Mncarlo.r 
ı.ıı.n: Rumenleri ve dlğcl' beşinci lrol 
mensuplarını uzakla,tırınak Uırere, 

sıI:ı bir clblrllğl halin 1P ç:ılı.,maktt:-.. 
dırl:ı.r. 

I.omlra, 11 (A.A.) - B. B, C: 
Mısır ayan meclisi, Mısırın bU -

Uln pamuk ma.hsulilnU sa.tın almak 
için on yedi buçuk milyonluk bir 
btiıtı-nz aktedilmealnl tasvip et -
mi8Ur. 

Kuyuya düşen kızm 
ölUsU çıkanldı 

Bı:ı,stnrarı ı tn<"l aayf&da 
dertnliğl de 18 rn. dır ve <ılrn!a blrı;ok 
kol ı::ı m ktadll'. Valw. ~erlne derhal 

Dir Firııvunt•n ko!yc~i yeti en it!a!yo blnblr rı.U~kUlAUa ku 

çaJındı 1 l uyu nramrş anc:lk buglln l\kşama 
J..ondr:ı, 11 (A.A.) - D. B. C: doğru ceset bulunmUftur Talılbl adli 
Binlerce sene evvel yn~nmış bir 1 Enver Kanı.n ocst?l!n dnfrıtne ruhsat 

F:rnvıına. alt altın kolye Knhirc / vcrm~tlr. Tt.hklltatn devam olunmak 
müzesinden ç:ılırımı&tır. tacıır. 

HJS VE AS!( ROMANI ko)Un •• çııbuk .. çabuk.. kllçUk ha-

Yava.:J ndonlnrln ynt::ığma ~"nk • 
laştr. Lwnı:h, yattı ve bir milddet 
sa;:,..ı roln döndıLltcn sonra uyudu, 

Rıi>a.cıın.±ı. N.lzanı Clınil'J gördll. 
H ç tmrm.:v.iığı, gnrlp eckit:!c bir 
odada b· hmuJ-ordu. Nazım iltn.ryo -
bJa U::"r...m , can.sız ya.tıyordu. 
M ihn Cem:ıl ril)asında N:'izanm 
ölJugllnil blliyordu. Fnkat ölm!lş 

olmruıına rağm "n Nô.z.ın honuşıı • 
yor, f("rilyor, duJ-'Uj"Or ve her 11cyi 
hl!: ~ ··yoroı.ı. Nfıuın yen tarafa 
dogru ~nmr~ Mizel rrözlCl'i du -
d l:ırile anne ine gülJyordu. Ril
~ a o kadar açıkll ki, Meliha Cemal 
krı m yan "'.rmd:ılti gamzeyi b Je 
guril) ordu. N • z:ın bcynz hafif kol· 
1 rmr }or."!IDl"d!ın ru rırı.)'a çt:tar. 
m:ı:s ann !llc çD."hnyor: "Annccı. 
ğun, ben m sev ili nnn c' "'im, gol, 
ben "lın:yadn fi n:l n b ~mı .ııev• 
miD de L.ın .. " diyordu. Ve kilçük 
JKill:ı.ğil bir çocuk kur)o1ıısı g.;&. 
teriyar, Meliha Cemal karyolaya 
do 'trıı korku ve endi o ile yaklıışı· 
yor, fakat çocuğu ornda görmeyin. 
oe nıhhu feralıl.ı:yor ve kcnd1 kcn-
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dine &lSyle dilşU..-ıUyotdu: ''Bunun 
haklknt olmadı{;'Jllt, J.mltfı.nsrzlığ;u, 
çocuğu alıkoyamıyacn~'1nı cs:ıscn 
b Jlyordum." diyor vo rOyn.smda 
bile derin bir gönül rahatlığı duyu 
yor, Udet.n seviniyordu. 

Meliha Cemal kızma: ''Hıınl ço. 
cu.'.;'UD ?" diye so:-u~•or, NCiznn tnt-
1r gilz"l blr tob~lo: ''Çocuk 
yok ki o.nne!'' diye cevap \•eriyor, 
o zaman Mcl:ba Cemal k·zmm ba.. 
r.ını saçlarını okşuyor: "Artık çu
buk fyilesecek, aynr;a knlkaeala:ım 
dci:il :c.i yn\rnım? diyor, N"•ıı.n da 
cevaben acı bir gtllUele: ''Hayır 
nnne, işte burada. t!ldanıyoroun, 

d1yordu. Görmilyor mu.<•un, artık 
i:/lc~meme imkfin yok .. ben öldüm 
hem böyle oldul'hı daho. lyi, b:l.ri 
!en do tamamen rlllı:ıt etmiş olul'lıo 
sun." 

Mcl.iJıa. Ccmnl bu kt.ıbu.st'.ı.n biz. 
mctç· Hatice kadının feryn.:lllc u -
yandı. Hatice knryokısmm başına 
gelmiş: 

- Hanımefendi •• hanunefendi.. 

nım ... 
Dlye feryat ediyordu Meliha Ce

mal korku ile uyandı ve tclfışln 
sordu: 

- N c oldu? Çocuk mu doğdu? 
Canlı mı? 

Meliha. Cemal bu sunllerl sıra • 
larken hem kalbln1n sıkışt:ğmı h's 
sedlyor, hem de iclndeki Umlıdl bir 
tllrlil söndUrcmlyordu. 

Hatice kr..dm hfılô.: 
- Aman hanımefendi çabuk ~ 

lun, ycU~in. 
Diye feryat etmekte devam e • 

diyordu. 
Nazan odasmda yq yer kan ıe. 

keleri ile hlrlcıım3ş yatağı llze.rin
de oons z yatıyor, nefesi ttlkenen 
göğsUnde, vuran kalbi üzerinde 
bir an bile emziremediği yanu.su
nu sıkıyordu. 

Hatice kadın hM:OOyi şöyle an. 
latıyordu: 

- Za\•alh kUçUk hnnmıcığnn, 
h'çbirlmizl imdadına çağırmndnn 
gitti. Yavrusunu yalnız b:ı:ıııın do
ğurdu biçare.. Ben odadan doğru 
bir r:ea duydum, koştum geldim, 
fe.kat bağıran kUçilk hnnmıcığ m 
değil, çocuktu. Zavalh kUçilk ha • 
nnncığım bir yardım istemeden, 
sğzma b!r damla su damlatılnıadsn 
öldU gitU. 

Hntlcc kadm meak göeynşia.rne 
ağlıyordu. Meliha Cemal kUçUk a
dımlarla yavruaunun harck.et;ab. 

General Frankor.ı:n ceyahati 
Sıınt:ı.ndcr, J ı (A .. l.1 - General 

Frnnko, mUte dd.lt gentuller retnk • 
UnJ", ınU ılm b'r geç!t n •ml.:ıd hnzrr 
bu"unznuıı ve mUtcsltib~ bir nutuk 
s!SylcmlşUr. 

IUııJra, ıı (A.A.) - l"J)ıınya d v -
let re.al genarnl Fııınko dUn ıabab 

Guctarlada "Almlranto C'rvern .. krc
vazlirUne binerek 15ğ~d"n eonra Sa.'l. 
truıdere gelmi tir. 

cans:z yannn vücuduna, kilı;Ult ma 
eum yU.züno y:ilila..,tı. öptil, ölUm. 
den daha coı;ur. nnzarlnrla tctJdk 
etti. Rüyasllc bu hakikat arıısın -
da bir tek bUyUk fark·vnrdr. Nazn
run yil.zilnde aevgl dcğlJ, kin, n f· 
ret korku ve şayanı hayret eesn • 
ret'n işml.z.a.zl vardı. 

öm soğumağa, sertle§llleğ'e bat• 
Jaynn kolları nrasmda kanl:ıra bu -
lanmış, pis, fa.lmt her tarafı hayat 
eseri ile hnl'e.ket eden ?.avallı bir 
mahlfıku, yavnısunu, btr kere ol • 
sun okşxyamn.dığı yar.•rusunu s.kr • 
yordu. 

xm 
Bir saat sonra Meliha Cemal o

dasına avdet etınış bulunuyordu. 
Va.krt epeyce ilerlemişti. Şafak s8-
kUyordu. Bir milddet nşat;rı yukarı 
odada dolaştı. Sonra yatab'ln Uzc
rlne uzandı ve gözkrinl kapadı •• 
fakat derhal ynnındnkl odcıdan ı;e
lcn çocuğun aesile u~·andı. Hatice 
kadın r,ocuğu yrknmı:ş, temizlemiş 
ve Meliha Ccmal:.n odas:na b!Uşlk 
odaya yatınnı.'}tt. 

Meliha Cemal g!Szlerfn! açtı ve 
ytlksek aeııle: 

- Demek ki Nazan ö' ~u ! 
Dedi ve bu sözleri söyler s~yle

l:iez gözlerinden yaşlar boşandı. 
Kalktı. NA.uınm odasına gitti. 

Hatice ke_dm her Şeyi tert bine 
l:oymtL,tu. Ndzan boylu boyun~ 
yatağa uzatılmış, elleri yanınn ge
t.irllınl.§, ilzcrlne hafit bir pl:ke çe. 

-

Sovyet tebliği 
l..ondnı, 11 (Radyo) - (Saat 

8,15) Gaco ynruıı neşredilen Sov -
yet tebliği: 

lO Ağustos gUnü bütün cephe • 
de şiddetli muharebeler olmUBtur. 
Kıtaiammz merkezde hllcuma de
vam etm!5lerdir. Salı gUnU 27 Sov 
yot tayyaresine mukabil 59 Al • 
man tayyaresi dUgilrlllmügtilr. 

Londra, 11 (A.A.) - B. B. C: 

Amerika ile 
Japonya 
arasında 

Henüz bir anlaşma 
imza edilmedi 

İlmen gölü civarında kuvvetH Rus 
kıta.Iannrn truımızda bulunduğu Tol<yoda haıa mUzakera· 
bn.ber alınmıştır. İlmen gölil. Le -
ningradın 130 ınll cenubundndır. . ıer devam adıyor 
Bu suretle Rusların Smolenskin Vcı.şington, ll (A,A.) - J 
şimali şnrlôs"nde de mukabil ta • 
nrruza geçtikleri nnla .. rlmnlı:tad:r. ponya ile Amerika arasında \ "" 

"' kında bir anln.şma imza edil et 
Rus menbnları Smolenskin cenu. ı'Tine dair olnrak uzak ı:ark~ 

buşarkislııdeki hUc'umun halii in • ,.. " 
kişat etmekte l:ıulunduı'Punu bildiri gelen müteaddit haberlere r~ ... ~ 

0
- men, ahvale vnkıf \·aşıng ~ ;-or, Gomel havallslnde de harp •ı!I 

devam etmektedir. Bu taarruzlar mahfilieıi, henüz hi«: bir ı;e~ 
Alınanların Kiyefi muhasara et _ hazır olmadığını söylemeğe e" 

mclerine mfini olacak, merkezden vam ediyorlar. Tokyoda Ill~; 
LeLn ngrnda ynrdmı için a.skCl' kerat devam etmektedir ve tr 
gönderilmesine meydan vermiye • mUzakaratııı, matlup olan ne ki 
ccktfr. ceyi vereceği, yani pasifi~t; 

l.Ioskova, ıı (A.A. - Bugünkll gerginliği izale ve bir haTP ıb ı· 
Sovyct tebllğ'lnln r.e~redılfn ıuıvestnd malini bertaraf edeceği uınıı 

ma!:tadtr. Odesa mıntrkasmda cert')an eden bir d 
muharebe esnasında bır ~<·vyet taburu Uzak şark haberleri, ı:ıim 1

\ 
Rumen kıt.alarmdan birmln yirmi kaC:nr, bilhass:ı., mUzakrrall~ 
muharebe arabasmr tal:Tip etmiş ve sür'atle neticelendiğini görfllt 
Rumen kU\•veuerını bozın·ne uğrat _ görmek istiyen bazı alti.kadnedr s; 

nn aiddetli arzusunu ifade e mıııtır. .., 
-------------·.1 mahiyette telakki olunmu~ur 

1 Bu müzakerelerin ortava c; 

Fi er 
urmansk 

demiryolunu 
aldılar 

HelıJiııkl 11 (A.A., ·- Finlandiya 
kıt.aatmm ileri harek.,tl müsait bll 

surette devam ctmek•..e"':. Katell ber. 
zahrnda eski hududa Vh?'ıımı~tır. Fin 
kıUıau, cepheyi kısaltrnA<t için Ucrl 
barekcUcrtne devam etn.Pktedıı ıer. 

Lııdoga gGIUrıUn onrku <ü. §nrld Ka. 
relide I<'inl~dlyalrlar, !..n,•oga göllln. 
den itibar n Svlr nehri n < craıunın ya. 
rıeından fazıasını işg'll ctır.~şıerdlr. 

Bınnetlce Fınla.dı)at:!aP Murmaruık 

demıryolunu ve Lenl:lgn•ca cereyan 
vermekte olan elek~. santraıau 1;,
gaı ctm.§ bulunuyorlar. 

Daha şlma de şarkl Knrell yollan 
boyunca Finlı\ndlyaıııar 1- etror.nvodkr. 
.m kırk b B kilometre n t>&a41ede bu • 
lunmaktadırlar. Bu mın•akada münl~ 
rlt mubarebeler devanı ttınektecıı.r. 

Bazı noktnlarda boya'. deniz yolu 
Uc Arkange.:lcn ~cimi.:. o!E.ıı takv'.yr 
kıtaatı almı~lnrdır. 

Brat r<ahirey a geldr 
B:ı~tarnfı 1 ncl sayfada 

temş etmiştir. Me11<:.!.B.1Jı:ı geniş ola. 
cat'\'J haber verllmck~ı!iı Zira orta. 

rk şimal buz denlzinden başlayıp 

Rwıyadan geç rek TOb!"..kı; kncfar gı. 
d"n bUtUn Mrp ccpbest !çır. hayati c
hcmmıyeU haiz lJlr matz~nıe mınt.akıı.. 
m haline gelmıııtir Bret Moskovadaki 
Amerika ıcvazırn h yetl r.tasmaandır. 

Bret. kanıya lndlli.,n ıonrn, llk va. 
zıt s nm bava techlznt.na mUtcallık 

rn ıız mc ile, bu :.eclılz'"t· mubnfaza 
etmC'k ve tnyyareıerl .u.: 'I oldu~ ka
ri r uzun vıman faal tı·r.me~te tut • 
mak meseleler! bakkırl.la tahkikat 
yo.pm:ık olduf!'umı ııöylem:şUr. 

Brctın rc!akaUnde yUk8'lk rtılbcll 

b:?~ subay vardır. 

kllmişti. KUçUk kumral başı b'raz 
arl:nyn doğr-J knçml'&, yumuııtık yn 
takta oldukça dt'rin bl.r çukur nç. 
mrştı Masum, kil~Uk yUzU balmu .. 
mu gibi snrydr. Meliha. Cemnl \lr
tUntin ucundan kızının buz kesil . 
mi~ kilçuk ayaklarını gördü. Bu 
kUçUk ayakların böyle buz kc"sll -
miş olmasına tnhı:ımmUl edemiyor.. 
du. B r an için çocuğun mevcudl • 
yetini unuttu. Artık ağlamıyordu 
da .. Nazanın hatları da es.ki fed 
korkl!nç mdnasrnı k!!.}~bctmü;tl. 
Şimdi bu hatlar soğuk ve ciddi ld.l. 
Memuı Cemnl ynvnşca ölü kızm·n 
Gaçlannı olte:ı.dı, ve kcaiık b:r hlç. 
kırıkla: 

kardığı mesele hassatnn rn~~ 
!aktır. Ve Vaşingtondaki roe!I 
ş:ıh!:iyeUer, uzak ı:ıark rnese!~ • 
nin h~yeti umumivesi Uzerı 
Tokyo ile Vaşington arasındn ıı 
hai bir mutabakat hns·I oluP.,?; 
mayacağı hakk·nda bır fı,.ı 
eclininciye kadar. mUzakere\eı ,.

1 
oldukça uzun bir zaman dıı1 •' 
devam edeceği mutalfiasındndtr 
lar __.,.,. 

Ruzvalt bu eca 11 u~kunU 
oKuyucaK 
n:ışt uarı t u.(.-ı lill \-iıtd' 

Amerika olrlcıılk devlc1 lerl 1ı:ı.1kı, r' 
la!n bu alqıt.ın söyllrcccğt nut1' 
bUyUk bir aııbıraıaıkln bf-klemeıtt 
dir. Umuml kıın.ıat ~ö•-.; nutuk. P' 
muhtemel olarak. mUıverc kur~ı ıısıw 
bln bld:ıyetındenberl l' ır.ı an ıhtntll • 
rın en ciddisi ve en kU\"\ rWSinl tt 
kil edecektir. 
RuzvcıUn. El5yllyccc~ nutkun rı ti'' 

nlnl, Va!iıngtona t!ônerkt•n trende 
mıu etm~tır. 

RU%veltln bu nutkr verdiği çC 
bUyUk ehemmJyeU ı;llstermek tçl.ıl ~ 
ciheti tebarUz ettirme:.: ktı.rıcıır 
nutkun bid:ıyette tes:lıa edilen uzuP ' 
luğu a~ağı yukarı lkl m!EllDc çıJ<J1l~ 
tır. Ruzvelt, nutkunu Nev.) ork saat ~ 
saat 21 de (Türkiye Matilc sab• 
saat 6 da okuyacak ve nutuk e'"·el 
kanırJqUnldığı vec:tı!.Ie ı~ daldkll dl" 
A'll, fakat takriben 2.J ,takika s1lrf 
ccktır. 

SalAhlyettar mah!lfü:: göre. ıııı. 
tul:ta atınntilt meydan mı..hareocsi 
bahis mevzuu olac k ve Amerikan ı' 
mllcrlnln uğradığt hAd;aeJcr mUnaltJ 
edilecektir. 

BUtUn gazeteler, vaztHlln ctdd! ti>' 
hlyetınJ tcbarllz ctU"Dltl,t~dir. 

N<ıvyork Taymls\n Va&1ngt.on rrııı 
bnblrlne gllre, Ruzvel~ c;a:şanttıa r 
şamı mtihlm devlet me!!lurıarınr >"' 
nına çat;ırmr§ ve A.rıe::-tı.n gemVt 
rlnln hlnloyc.!!I batuılndo ~~umlu 01' 
bllcı:t!k tedbirleri aln.ıı.l: lızerc doııııl" 
maya emir vermek vg b.tara!lık itli , 
nununun Ugasmı talep e)ıcmelt Uı' 0 
re kongreyi p:ı.zarteal vt:ya salı ~ 
lçtlmaa davet etmek lçir rlbal pro Y 
lerl mUzal<ere etmic:t1r. Muhab!rlD 11 
veten blldlr1ğlne g!Sre, tıltaratıık ::;. 
nununun llguı kcy!!ı.t.tlnln nll ııı' 
dikkate aımnn lnklşa!l ;ır, craslDdŞ iJ. 
lundugu h~klmıdakJ ilk kı.palr teırıı 
iyi haber alan m:ı.hfllıe.."\!~n geıınetc ' 
ted!r. "' 

ı:ovard, TrUstQ gazeteit rlnin dl~lff 
maUk muban1rl Slmo, "'1917 bor"'" 
yor.,, başlıklı yuumıd.:ı <.:yor kJ: 

Amerika birleşik dev.ct!erl, ~ 
1917 de Vllsonun Aım.uırnya iti 
harp nanı ICln memlcket.n y.ıınız; 
rlh vaklalar beklcdlğlnl t.elmlh et , 
zaman bulu~duğu noktııom ı;ok teli 
llkell bir tarzda yakmmGndır. ,,fi 

Belki de Rw:velt, tr.ı akıam~ ~tıtt 
kund:ı vaziyet hakkında Arlh ız--

- Yavrum.. benim yavrucu.. verecektir. ~ 
ğum. DUn akıam beyaz anıyda yııP 11 

Dedi .. bir anda kederi kaybol • top'anbya Hopklru cıe t.EUrak euO, 
nıuştu. Şimdl tç!nde garip bir hay- ve blr memur, bu toplantıya fştı:.. 
ret vnrdı. Her ne olursa olsun u.. edenlerden görUamcler bakkrnda , 
tmı.bını unutmak ilt yor. Eak1 gtı. yUlt bir ketumiyet mul"a!aza etnıele 
zel hatırnlan unutulmaz hAcllsele - rını ıstendlğl.nl .o:vıemlf'tlr. 
rl hat:rlayaralı: neşelenmek, kede--
rlnl tıı.mnmen unutmnk istiyordu. Beyaz Hrnyda toplantı 
Fnkat bUtUn bu gayretlcr!.ne rağ. Neı.')·ork 11 (A.A.) - Kl•ngrentD it' 
men kızının ölmfio odufunu unuta. mokrat ve cumhuriyet rllesa91 allf 
mıyor. gcçmlçtc-kl tatlı mnceralan• 1 ve!Ue bir mU::al~erede ?:ı...unmal< o1ll' 
nı isti tbalde duyacaı;'l zevklerı dll· re beyu eve davet edl'!.dflerdlr• -MI 
şUnmeısine rağmen aklmdan bir Umumiyetle tabm1D td dlğtne ~ 
tUrlU sölcUp atamadığı dilştıneelerl cumhurrelalnln nutku mUıüert ~ 
ümitsizliğe dUeUyor ve Jelni bir cckUr. Bu mtızakereye c;ımhu~ 
kurt sarıyordu. r1D de davet edllınit oımuı, R:;-

0 glln Hidayet h:ınmı geldiği za tın nutkunda, m!lll al,yatıete mD ..ıtıl 
man Meliha Cemal derhal eller,Ine llk mUhlm l§lerden ~~..-
68nldı: (Devamı ~ar) delil telAkkl ed1Jmekted1.r, 



ah keme 
lonıarında 

alıalle dediko
dusunun sonu 

' 

~İ~in kocası bıçağını, diğerinini isi 
e kayışını çekmiş, ondan 
sonrasını sormayın ... 

Ut 11 , it ç;.uıctı sulh ceza ı ile Halllin karakola gl'.!dlkıerlnl Halı.. 
~ Uı:UcUk saıonu 2 da\·a. Un hafı kanlar içinde oldıığunu, Haıı_ 

'k 11 §ahit ve birkaç din i!adesl sıruuıda "b ~lt çckUI,, 
~ 2tııa. kachr dolmu§, tn§ demediği.Dl "la§ ile U-ıerlm yUrUdU!,, 
~ lneal gôrUlen vnka bir dedlğinl anlattı. 

Uau YIUUnden çılmu§ • Bıçak meselesi bu suretlt suya dU§ü 
l' Cl.•a yordu. Suçlunun avukatı: 

' 
8
'1nd&, Haseki çeşmesi - PollB her ne katlar bıçnk oekU, 

·k u 10kakt1& oturan Ha. demcdJyse de blzlm müPkkll dedi ya, 
~it at'ııan h,.r nedense bl. burasını bari zapta gcç!n! dedi ve 
~~ıneınekce ve eık elk asllyo UçllncU ceza mat.lc .. mesinde do 
'k C!lrı~. NL'ıayct b1r1bir. iki tarnfm bir h:ıkaret d:ı.vası bulun.. 
~ ~ d"dlko~ulnrı bir ara. duğuııu, bununla tevhlt'lnl istedL 
n~ lllı:nıııtır kt bundıın Mahkeme de tevhit keyfiyeUnln e.s-

ltaııı Haı'diıı evine gl- Uye yedinci ceza mahKE-mesl tarafın. 
~~ttlyeyl !okağa çağır. dan muvafık g!SrUlllp pöt11lmfycceğ!. 

~~de kend ~ınc blr daha nln sorulması lçln muh'!l.\.cmey1 ibn§ka 
"e lAt stsylemcmesfni bir g(lne bıraktı. 

l ~diaya göre de ken. HAklm, HalUln ellnc!e ı.ıçak g!SrdQ.. 
'İll."blf r. ğllnll eöyUycn §P.hltle~: 

li • bayıJ.ı:r.;ş, blrsz ııon- - Bl~htre yalan stsyhyenler anla§!. 
~ aııt eve &;rlm~. ktı.dın ımca cczaıarmı çekecP.k!crdlr,. tarzın. 

e be§ kat.arak vtıkayı an dl\ sözlerle korkuttuğurcıa.n bu yoldn 
Jı.. ifade veren phltlcr bir hayli te!Aşa 

1 ~;1 Halid de: dllşmll§. dı§nrda, Halll Uc kana: kay. 
' lıeıı ı:ı:ı. knnrn:ı. bl!ytc aeyıer nnna.sı ve bUnlarm avuluıUarınm etra.. 

fır '31ıa göııterirlm! dl~ tmı alarak yava§ sealo blr geyler ko. 
tld 18.ınıo ve dcığrucıı HaU- nutmnğa ba,şlamı§lardı 

~ek, kerc:Wno kanar. ADLİYE llUlIABtnt 'n sebeblLI, aormU§ • - :w 

' bı:u L<ıttıye ve kaynanası 
~ kte suçlu bulunan Ha
~: t'aanu m:Uıltcmede §Byle 

'Ilı 
d.iye karm;a kUfnıttln T 
llu IÔZlerlm" kızdı. Yu.. 

~~ 1'11 ftenL"l için de tek • 
t 'r ae.n ce erkek.sen 
~ l<ozuınuzu ;ı.oy cdeılm dl 
~~ kcttıu ç:kardı. Sokağa 
~ atıldı, eıl!ndc b!r bı_ 

~ııtırc-n tthllkcde ol • 
• beın ı belimden ka

ta\{ kendimi mudafaaya 

~d ne ka<bı.r vurduğu. 
'i 0~ da herhalde blrkaC 

acatımı 
tuı;ı 
~ u karaıcotdnkt ttndc • 
eı~lç lıah etmemi§, : 
illi b1r ta~l:ı. üzerime 

! cı. lllUdatac. içl.D knyışım 
~ etıı!§u. 

Clh l1 eordu Hallt ibwın 
~ita 
it~ ll6yıedlm, dcndlm, dc-

tnı atan polflı yazma • 

'otıra 
)ı d.nlenen davacı Ha-
~ :S:e anıatu: 

l'laı LCtı've karının ' .. ba C\1e geı1ıtttm uman 

1 
Yılnılf yı..tıyordu. 

~otı ltıa gtde""':t b1r daha 
lllaı:naaıru aöyledlm ve 

lclıı\ 
, C! l.attıyerın kocaaı

0 

gel. 
~ keudwine. ~ya k6tU 
be 1 ll.nlatrn~, pllrhlddct 

~>'ltı. .._ıı:, Çağırru, aşağı iner 
~cız ~ bir temiz dğdll. 

ıtorı ~lar .Mn~o bıraktı. 
~ ~rı. §3.tltr.. dlnlenlldi, 
~ı ~ t, !.tuatıı :a, Ahmet ve 

' 1lnde bir l:ıçakla Hıı.. 
ltı;ı~, atıldıktnı, Halldln de 

lt.~~dı.ı ;aa. için kayıoını çek • 
}~' · llunıı:ın içinden bil. 

"'lll.lı~~clıtıdak~ ilıtlyar fahlt 
Elıe:inl koUarmı o.. 

~lıa 
'> 'il be etı h"nr bir b?Çak 
~· dlvcrau. 

11' ~1!4 ıı <llv· ~-.ğırarak ev. 
""lcı:.ıı ~ _'_aıPTmıı ko~u. ibU 
~ ~ Li'\Uiyo koca.. 

ııııu. 
~ ÇatrJ.ı <U)• bail;ırdL 

nı:t,'!:rue l:lr met.reye yn.. 
ı ltı.~ln rit edıyurdu. lllıldm 
in.~ edeee~t.r.ı söyledi. 

'eolt:ı~ ~ıntvoı-, fakat lkl 0-

,~ ~t ını ~r.nl!an fazla a... 
~ lııı 'boıı lttte Y:llo m g6aterlyor. 

laı.u~ıı. bir bıçak oıamıya
~ 1fa.!P.11inde ib1raZ 
~.~tıt;ı anlıi§llıyordu. 

: .:::_n ruınd:ın Ftr. 
tllrd chvacı H&ll11D .. 

(:.~hirtaU...&fuı.ı •O) llyen §& • 

il~ \> hıhı o ft"ld& ~kakta 
~~u~ ~CCrd .. rinin de ka. 
s~~ llCl~edi ve: 
~ dllıQ. lnç_a: o?saydı, mut 
. ,I~ dedl 

Polla §. vıtet de Halide 

'ile 1.JiıJ.cu:l.aC" ? 
ııııııuııııı ıııııınıııım 1ııı ıııııııuıuıııııııııı ıı:ıııımıııJJI" 
Yugoslavyamn fotikbalin«r 

• • • • • • Yngosla\'YB adı altmdı:ı. 
toplanan Slav mlllctlerl ba birle~ 
medon hnkllmten ı;tWiyetçl nıldtr. 
lerr Eğer ıtıı.Jynn ra.dyosnnun de· 
dlJ;.1 gibi lm l<n\'fm1Pr Yu~oshıvyn 
namı a1tmda Sırplarla blrleŞDlCyl 
,.e tek bir hilkiımct tc idi etmeyi 
hakikaten istemiyorlarsa kim enin 
onla.ra bu hususta cebretmlye hak. 
kı yoktur. Falmt isin itinde bir cc. 
bir ve t:ı.hnkkilm bulunduğuna ı. 
nıınmamız itin ynln17. ltalynn rnd · 
yo unun bö) le bir 1ddiadn bulun. 
ma.sı ki'ıfi gelemez. Alllkn.tlar mil. 
letler arzularını beyan cdebtl-rıe
Udlrler. Eğer Yugo lavya ittihadı· 
nı teşkil etmeyi gerçekten f tcmt. 
yorlarsn onlarm zorla Bclgrad mı. 
fozu \'e ldaresl aıtma verllmcslnl 
hür bir dctlan hltblr \'akıt mUda
fıın eilemez. 

Bunılıı.n başka İtalyan hUl<fımctl 
aynı prcnslpl her y~rde tatbik et
mclldir. BugUn Anınvutlukta blr 
lt.nlyan tahakkümü bulundukça ı. 
tnlynnm baıika nıemleltctlere kn.. 
bnhat bnlması biraz garip olur. 
Cenup Sl:ıl'hın arasmda bir plebi
sit yapılmD.SJ ne kadar ın.zun Ar· 
na\'Ut mnıetJnln de İtalyan h!Ud. 
m1yefüıi mi, yoksa ttkl&ll mi arLU 
ettJğlııl crbestçe blldlnneslne 
imkan temin etmek icap eder. 

Htıseytn C&hlt Yl\lçın (Haber) 

Birdenbire yüreğim ağzıma 
geldi.. Nihalin yanından ayrıl
dım •• Sofinin yanına koştum: 

Misafir geldi mi, Sofi? 
- Evet., Geldi. 
- Ne haber var ? 
- Yemek yediler, Sadi bey 

biraz sonra amcasının elini öpüp 
gitti. 

- İşi anlattılar ona. değil mi? 
- Evet. Beyefendi aç·kça 

söyledi. Sadi bey çok fena oldu, 
Ve gittikten sonra beyefendı, 
annenizle kavga etti. Anneniz 
bayıldı. 

Bu habere c;ok tiziildllm: 
- Şimdi nasıl annem? 
- Odasma çıkıp yattı. Biraz 

&ıce benden lü limonata iste. 
mi~. Yanma. gittiğim zaman 
yatakta ağlayordu. 

Fazla bir §eY söyliyemedim . 
- Peki.. Geliyorum. Haydi 

sen :clt 

J3ic 1JaJUAa !JJ~6aşa --- ~ - ,_., ~ ,_, ._,,_ ,_,, ,_ --
ava ta söze değil. 
fiile ehemmiyet 

SÖZE inanmıyan bulrınabilir, 

• • 
verınız 

nuz!,, demekle, parmağınızı duda. 
ğınıza götürmeniz arasındaki tesir 
fazlalığı şüphe yok ki gene parma · 
ğınızdaciır. 

Fıkra 
:ı:::::::::.-:na 

Dilencilerle 
cömertler 

Uilcııcllcr niçin poğıdı) or p 
Bu uıılc bir zat ıtU fıkra Ue mu

ı,abclc et ti: 
- Dllcııclnln biri, Amp Jıallfelt"

rtndon blı lne: - AUnb lçln bana blr 
!"fOY ver: dı~r. Halile, nm!lllm geçer 
ııI çcle.rlnden bir dlrh"rn lhsan buyu.. 
nır. Mecll tc ol!lntanhn birt: 

- ltmlrülmUmtnln, dl)'erek ayn ta 

k Utar, dilenct lıım! 'erllcn. bu trıy. 
fıı, b r vakit b!lflf 0"') ı .. rte geçlnlr. 
lcr; mesel!i hamur 1 l tntlıbırdıın pak 
mabııUebi gibi z 01311nı.fb tııthlan 

tercih ederler. nu itibarin verdlğlnlı 

fakat, gördğüne i11anmıya· 
nın bulunabileceğini zarı.11edebilir 
misiniz.? Bu. fiilin sözden daha te
sirli olduğunu anlatır.Birisine: "dı
şarıya çıkınız,, demekle par.mağı
nızla kapıyı göstermek arasında 
fark aşikardır. Muhatabınız üze· 
rind de sözünüzün değil, parmağı
nızın tesiri daha katidir. "Susu-

Hayatta sözden çok fiile ve ha
rekete ehemmiyet vermeniz lazım 
geleceğinin işte işaretleri. Söze de
~il, fiile ve harekete ehemmiyet ve· . . 
rrnız. 

1 
bir dirhl'm nkre tnWıdrr. Onun yarı. 
smı vertnlzl 

\'ezlrlnlo ·zıcrinJ clluUyen bnl1 • 

fo ise: 

EMA 
~www± -

lark Keybl nasıl 
meşhllr oldu ? 

Bu kısa hikaye hayli meraklıdır 

K LA.RI{ Keybl ile ~llzel yrtda: 
Mlma Loy çılt:n al.nemacı S.. 

simli bir kordclo tevlr.i.)"0?4&r. Büyük 
mOşkUIAtıar içinde acı:.'Lk be1' ay gf bl 
uzun btr zamannda blkn bu filmde 
Keybl b1r sinema röpU!"tnjC18J g6rlll • 
mekte ve dolayısile çolt korkunç ve 
mll§kUI sahneler çcvlrmekt.cdlr. 

Gllul yıldız Mlrna 1.c:y tso tayya.. 
reel roıündedlr. 

Bu mUnasebetle bir gazeteci KJarlt 
K-Oyble sinemaya nasu tntisa.p ettiği. 
n1 sormu§tur. Artist 11•.oema bayatını 
göyle anlatml§tır: 

- İlk defa olarak rnl nımıotım. Bu. 
gün gibi hatınmdadır. ltcjlsör bana 
omuzlarından 11nrsmı.z Biraz kuvveUi 
wrun, yumruklarınızı sıkın. K~ 
bir er1tek rolU yapıyom;r.uz, dezniııU, 

O zamanıar Hollvutta tatlı eert 
:fön pr6mlyeler moday.iı. Ben de Ok 
rolUmU, ''Uçurum,, !simli kordeleda 
aldım. Bu lldnci derecede ib1r roldU.. 
Ba~lde Nevyorktan ~lmlş bir jön 

pr6mlye oynuyordu. 
Bu jön prömlyo Uçurum kordcJe!fle 

hakikaten uçuruma yuvarlandı. Fa • 
kat ben yllseldfm. Bugilı; bunun nasıl 
olduğu.na hayret cdlyon:rıı. 

tık rolüm çok nahoştu. Jan Krav. 
fordu tokatlıyor, ona ehf'ıı.miyctslz blr 
ııcy gibl muamele ediyor ve canım b. 
tedlği zaman garkı söylieUyordum. 
serseraf tipte blr romm vardır. Eğer 
bir pnrça param olsaydt. muhakkak 
ibU rolU kabul etmezdim. Jön pr6mlye 
rolllnde muvaffak olabll~ceğime ka • 
naatlm vardı. Fakat iblr kaç doların 

batın için bu rolll kabul etmeğo mec. 
bur kalml§tnn. 

nk olarak ÜÇ gUnlük b1r anlqma 
yapmıııtım. Fakat yirmi l"Cdi gUn ça., 
ııotnn. Ondan 8011ra artık sinema '10-
mlnc ktıpağı atmı§tnn. O znm:ın ev • 

Diyerek Nihruin yanına don· 
dilm. 

Sofi kapıdan uzaklaştı. 
Demek ki annem bu ayrılık

tan pek müteessir olmuş. Bir a· 
ralik: 

- Nihalin annesiyle baş başa 
verip dertle§sinler .. 

Diye bağırmak istedim. Ken
dimi güç tuttum. 

Kendimi voklayonım: Ben, 
ıztırapları yenecek cncrjiı ... i he
nüz kaybetmiş değilim. Muhake 
memi c:abuk topladım. 

Nihalin: 
- Ne var, Leylfı? Sofi neye 

gelmi§ .. ? 
Sualine: 
- Babam henilz yatmamrştı 

da. Vakit geç oldu, bula dönme
dim diye merak etmiş. 

Cevabını verdim. Sonra Nihn. 
tin boynuna sarılarak: 

- Beydi, Allah rahatlık ver· 

'UarSc .K.eybl Oon 

veıce r.anncttlğim gibl g11ze1 olma • 
dığıma dilmt ettim. Faklıt bU da mu. 
vaffak olmamak için mant tqkU et • 
mczdl. ÇUnkU kııdmlann g1lzel erkek.. 
terden b~lanmadıklarm· görmU,tUm. 
İlk adımdan sonra yavıı, yavaş daha 
nazik roller oynamağn v" aonnı. da ft. 
§lk j6n prömlye rolleri yapmağa baş. 
!adım. Fakat bu kordcleıer beni tat • 
mln etmiyordu. Sert bi .. rol istiyor • 
dum. İ§te bu aırada. tecrtlbe uçup 
kordelcde aradığtmı bulabUdlm. 

Mirna Loy ilk çevlrd!ğim bu fllmdo 
hoşıama gitmlyen blr son kıaım oldu. 
Ben sonunda ölmek 1stJ1ordwn. Fa • 
kat rejlsör doğru bulmadı. 

Gene :Minıa. Loy ile eıı ııon çevtrdl • 
ğim ''Çılgm sinemacı., kurdclealnde de 
rejisör ve senaryoyu yr.zan muharrlr 
ile ır.Ucadele halinde ça~tım. Her Ud
a! de benim dalıa tebllkeU roller yap. 
mamı laUyorlardı. HattJI ııtUdyoya 

böyle tchllkell rollercSeıı vazgeçmemi 
rica eden binlerce mektup geldi. 

sin, Nihaldğim! Ben gideyim .. 
Başka bir gün yine uzun boylu 
görüşürüz. 

Diyerek, Muhsin Turgut paşa· 
nın k~Unden ayrıldım. 

,., . . 
Güzel bir tesadüf.. Annemle 

babam odalarına çekilmişler. 
Eve geldiğim 7.3lllan Sofiden 

başka ortada kimseler yoktu. 
Kalbim kopacak gibi, duracak 

gı.bi çarpıyordu. 
Yemek odası önünde Sofi kar. 

şrma cıktı : ' 
- Geç kaldınıı, Küçükhanım ! 
- Ne yapalım? Paşa bırak· 

madı .. Yabancı yerde değildim 
ya. Her zaman gittiğimiz, ;gö
rliştüğümUz bir aile. 

- Ah kilçUklıamm, bu gece 
neler oldu bilsen, neler .. 

Hemen yemek odasma gl~ 
dim. 

Sofi tabakları büfeye yerleş. 
tirmekle me~~ul. 

- Neler oldu? Anlat bakalım. 
Dedim ve bir iskemleye otur_ 

dum. 
- Bizimkiler yattılar mı? 
- Evet. önünüz s·ra çıktılar 

yukarıya. Sizden gelir gelmez 
bey babanız sordu sizi. 

- Ne cevap verdin? 
- Şimdi geliyor .. paşa falan 

hep beraber oturuyorlar dedim. 
Be~·cf cndi: - Fekfüft, öyleyse 
biz yatalım, dedi. Hanımefendi 

Kra"1orUa bir tllınde 

Fakat ben nazik erkek roDcrl oyna • 
maktan zeTk duymuyonım. Rolllmdo 
bir §iddct, b!r tebllke g!Srlllmelldlr. 
Ben dalma acar rolleri tercih .cter'.m. 
Hqan harekeUI ve yuıuuğumm kuv 
vetllc ya§ıyan bir insa~ olmaktan 
zevk duyarım. Ben kad,..'!l'"Jarm yumu. 
pklığından ~lyade aertliğinb h* 
landıklarmı kendllcrlne itaat etml • 
yen, vermek lstedlklertnı zorla alma.
mu bilen erkeklerden hof landıklarmı 
g!SrdUm. 

İşte ben, bu haşan ve acrt dettkan. 
h rollerfle kendime bir muhit temin 
etmiştim. Şimdi de ycntaen aynı rol. 
lcrl oynamak, gene eskisi gibi atak 
bir delikanlı tılmak istiyorum. Holi • 
vudun zannettiği gibi yumu:a.k ib1r 
genç değlllm. Asıl hllviyetlml tem.en 
edecek vurucu, kıncı cehrcml yeniden 
takmncağnn,,, 

"Çılgın si.nemacı, kun1clc.slnde ve 
daha blr çok filmlerde Klark Keyb! lle 
beraber çalıgmti olan Mlrna Loy bc!ıo 

çok sinirliydi: - Bir evin kızı 
geceyansma kadar sokakta ka. 
hr mı? Bu ne rezalet! dive ba-
ğırdı. .. . 

- Babam ne cevap verdi? 
- Şeker gibi adam bey baba· 

nrz doğrusu "Hanımcığım, orası 
yabancı bir yer değil ya. Leyla 
orada yatsa bile merak etmem " 
dedi. Hanıme!'endi büsbiltiln kUp 
lcrc bindi.: "Sen ona bu kadar 
yilz veriyorsun ama, sonunda ce 
zn.sını c:ekeceks!n !" diyerek h id. 
detle odnsına cıktı, beyefendi de 
arkasından gitti. 

Bütün bunları aşağı yukarı 
tahmin ediyordum. 

Annemin atıp tutmalarım .. b3-
bamın beni himaye edişini. 

Fakat, anlamak istediğim bir 
nokta vardı: ~adi babamdnn kati 
cevabı alınca, ne yapmıc:tı? An
nem işi nasıi idare etmi~ti? 

İşte bu noktalan anlamak i ti· 
yordum. 

Sofi~c sordum: 
- Sadi Bey ne yaptı? Sofrad:! 

neler konuşuldu? Biraz da ond~"l 
bahset, Sofi! 

Sofi yavnş yavaş anlatmaih:ı 

başladı: 
- H~nrmef endi. Slldi Beye 

c:ok acıvordu. Ona eskisinden 
fazla iltifat etti Fakat, bey ba. 
ban·z yemekte bira ısmn .. lnn•ı.::. 
tı. Sohbet biraz U7;tdı. nİhR\"P[ 
Sadi Bey sizi sordu. OoktoT b?y 

- Hayret/ der, b<'n dllenc:11erl 
ynlnı:r. ekmek ve lınltl:ı ne g~lr 

mnneder; Ö)'le tntlı gilıl eeyler ye.o 
dlltlc.tinl bilmezdim. Ş•J halde bu bir 
dirhem 0113 ldfl.\yct t\tnıcz; 1..'"Clldlslneı 

işte oa dirhem!,, 
Frlcrnyı oııkleden zat: - Dllencl. 

teri bu cinsten ct>rncrtlcr Urettr; di
ye fiAve ettt: her f'yden evvel dl. 

· lencllerl drği], dllencU,•re para ftr • 

me~ lmlkan B6lrl cemertıert berta
raf edelim. 

nıbcr çevlrd.lklerl tnmle!dc.n b!lbaS# 

(Gece uçu~ Kann ~ daktilosu. 
Tccrllbc UÇUJU ve nllı.ıiyet çııguı sine. 
macı) Jrurdelelcrlnde Klark KeybJ l.o 
le çok ly1 a.ntaotıklarmı aöyledikteu 
sonra her lklal.Dln de alnema IUcml.D 
de 1ntlstı.plnnnda aynı talfnizliğe dll&w 
tUklerl.De ipret. ederek fiÜyle demli • 
tir: 

- Sinema dlemindekt Dk admımuz 
da Klark Keybl 11e benim vazlyetlmıe 
de ibllyllk bir yakınlık gürWllr. O aab. 
neye fena erkek rollcrl ile çıkt.J. Ben 
d zavallılan zehlrllyerek &dllran 
mc~m bir kalpa!z kadre rolllyle ba§w 
ladım. RomanUk mevzular Uzerlnde 
rol alıncıya kadıır da rejis8rlcrle bil' 
hayli mllcııdele etlik. Şimdi e:ı ziya
de sevdiğim çılgın ııl.Denıncı kurdelesi. 
nI tamamlamağa çalı)ı:;oruz. Fakat 
bu fllm çok mtı:1klllıı.t içinde yapılabl.. 
llyor. llk hatta Klarl: Keybl bir 00.. 
taklığa yuvn.rJruıdr. Sonr.ı.. bazı ate§ler 
içinde kalmış blr tayy.ıre~n ölllmdcn 
kurtardı. Sahne btttığt uman Klark 
yanmak tehlikesine maruz kaldı~ • 
zm farkında blle d:ığ'ildL 
Çocuğun g6zU pek canım, mumo 

bile g6rmOyor. Rejlstlr ~ oısmı 
dedlğl zaman, neye? d!ye hayret et. 
u. Seyyar ib1r hast&ııe:n1ıı damında u. 
zun mUdet film almağa mecbur kaldı. 
Blr p:ırmağını yaraladi. D~rt metro 
yllksekten kendi.sini a_.rıı.ğı attı. Tny. 
yarenin kanaUarma 8.S!lı şekilde film 
aldtrdı. 

Sonra birkaC hatta d:ı .:all bir ha. 
vad:ı çllll§Ulağa ve "Çin yemcl(leri 
yemeğe mecbur oldu ıd, bU bana çok 
mllaklll geldi. Mıı.amnf!u Klark Keybl 
de bundnn mUtet'sslr oıau ya. 

Bn filmde Klark Keybl, mltra.ıytia 
atep altmda oınn bir y~ıc:ıen geçU. 
Kcndalnl serseri k6~te mttırdı. ve 
tamam on lı1r kere dP yere gömüıdU. 
Nlh yet 11 inci defuıc 1a rej~r ııahıo 
nenin muvaffak olduğuna kanaat ge;. 
tirdi. 

öyt zannediyorum ki, biz ıaark 
Keybl ile bu çe§l.t film\'!Tdc çok iyi an 
lagıyoruz. 

de İ"i açtı: ''Vallahi yavrum, Ley 
la kati kararını vermiş. Şimdilik 
hiç kimse ile evlcnıniyecekmlş. 
Bu gece de arkndaşma davetliy
di. Oraya gitti ve evde buluna • 
madıiı için size ka~ı özür dile. 
di. Zaten nJtraba arasında evlen. 
mek ötedenberi nedenc;e "yi ve 
mesut neticeler vrtniyor Bu işt.• 
her ikiniz için de hayır vardır 
Sen de gencsin .. henüz A\•rupa -
dan yenı geldin. Kimin kız nı 1c:· 
tersen ala ilir.-in !'' dedi. 

- O dal,ıkada Sadiye iflkkct 
ediyor mıvdın? 

- Evet. Amcasının eôz'erini 
dikkate dınııyor ve mUtemadıycn 
annenizin gozunün içine bakı -
vortlu 

- Annem ne dedi? 
- Anneniz: ''S::ı.di. ondan sana 

hayır yok! Sakın Uzülnı~. ben 
snna Leyllidan daha iyisi.1i bula. 
ca?.ım !'' diyordu. Fakat, k .. c:iık 
hanımcığım. ben size bir şey söy 
liyeyim mi: Bu meselede anne -
niz hem çok üzutmüş görüniiyoı
du; hem de nıc:nnundu. Doğrusu 
onJn hnlindcn hiçbir şey anlayn. 
ma:l-:r. ben. Y2:n·z beyefc;-Cinin 
~::ı.dlılf'n hiç hoslanr.ıadı/{I'l.1 ~n. 
cak bu {!ece anJaıitnl. &.u PA?yi 
ti) lç ı;izel ~epet! di ı..;.. Sl'fraca 
ıı~redeysr 1-::ı.vga t:ık~rak diye 
e·k .,ık yüreğ'im ~~::ıma geliyor-
\JU 
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l.'evıren: MUZAFFER ESEN 

Markham ailesi arasında bir 
anlaşamamazlık va::- mıydı? 

ter Akshortun beraher getir
miş olduğu eşya Estesini göz 
den geçirdiler. Eşy~idan hiç 
bir şey eksik değitrlı. Poin'Ler 
cesetleri sar.::m ö:-tüniin biz -
metçi odasından ahnmış ol
duğunu zannediyordu. Zira 

- Hayır, görünüş'ı:e hiçbir 
anlaşamamazlık yoktu; fa -
kat bugün gördüğümüz ha -
diseler (tabii size mahrem 
olarak söylüyorum) Bu kız -
la, yıllarca beraber yaşadı -
ğı aile arasır.claki münaee -
betin hukuk ve samimiyetsiz 
olduğunu gfüterdi. Buna rağ 
men mis Marklıamm bu genç 
kıza bağlı kalmış olduğunu 
kahul edebilirim. 

BA , DiŞ, NEZLE, G ıP, ·ROMATIZ 
NEVRALJi. KlRll<LIK VE 80TON AGrllLARINIZI DERHAL KESER 

onların raftaki eşya arasın • bu örtü çok hayağrydı. Sonra 
icabında günde 3 kage alınabilir. TAKL/1 LERINDEN SAKJNlNIZ. 

da bulu.nan bir co~!uga ko • evin kapısını kilitie3iler. Ev. 
nulrnuş dduı;unu ve eşya a. de nöbet bekl;yect.k olan pa
rasında d.:.ğıhr.ış olarak lis de zemin katırıa yerleş. 

Pullu Kutulan ısr:ırla isteyiniz. 

bulunduğunu hıldı. 1 .. ı. Bu çı • misti. 
vileri ne mi yapm.şıardı? ne Mister Akshort otomobili. 
yapacak! derhal C'"~ı:: teneke. ne doğru yollandı. Noter, mü 
sinin içine atmıştı. Zıra çiv\. fcttişe villanır kiralanma ta. 
ler hiçbir i;e yarP.:myacak şe rihine ait defter kayıtlarını 
kilde pr.slıydı. Hatta bu yüz gö,.'.erm"l~ üzere Pointer ve 
den ih',,iyar kadm çivilerin :'lrkadaslarını yazıhanes~ne 
çok eskiden beri .rntta .clurdu ı:rötürm~;;i teklif etmişti. 
ğunu sanmı§ ve bunun şimdi. Pointer snıordu: 
ye kadar nasıl ch~JJ da far • _ Bu misters Nolan nasıl 
kına varmadığına hayret et. bir kadındır? 
mişti. - Bu kadını bize misters 

Pointer ba~ka b1r suale - Sensburi takdim P.tmişti. E. 
geçti: vinde ahçı olarak yıllarca 

- Mutfağın ciöşeme tah • çalışmış. Emin bir adam ol -
talarından bazılarının çivile. duğunu sanıyorum. Kendisin 
ri çık.uılnu,. Mutfağı temiz. 
lerken bunu f arketmediniz den şüphelenmemiz için or • 
mi 1 tada hiçbir sebcb yoktur. 

ihtiyar kadın bu suale çok - Peki, §iır·'i ete liltfen 
ihtiyatlı bir (\sanla cevap ver bana biraz Markhamlar -
di: dan bahsediniz. Onları ya • 

- Olabilir. Mutfak mis - k'ından tanır mısını~? . 
ters Sensburi evdc-n çıkar _ - Böyle bir iddıa bir par. 
ken esaslı surette temizlen - ça fazla olur. · 
mitti. Ben yalnız ara sıra ıı- Mister Akshortun bu söz -
lak bir bezle tozunu alıyor - feri söyleyiş tarzı zevkleri -
dum. nin ve işlerinin her aileye sı-

Bu ıslak bez uzun bir ~ah. kı surerı:e bağlanmasına mü. 
taya geçirilmiş c.lduğundan sait olmadığı man~sını veri • 
ve ihtiyar kadın baştan sav- yordu. 

Bundan sonra Pointer, 
Duglas Laynga dc..~r birkaç 
sual sordu. Noter -u delikan
lıyı az tanıyordu, onunla yal-

nız birkaç defa ter.is yahut 
golf kulubünde kL.r~ılaşmış -

tı. Fakat buna rağmen bu 
delikanlıyı sevimci. cana ya -

kın buluyordu. Fakr;.t noter 
sözünü, mister Markhamın 

biricik kızım ala~ilmek için 
delikanlının bu sevimli ha

linden is'ı.ifade ettiğini ilave 
ederek bitirdi. 

Noter susmadan evevl ha. 
diseye daır son kanaatini söy 
ledi: 

( ISu ıruponıs eldcııerf'll conderU"Ceğ1 

verme llaıılan Eo ~o t)6klkada pa. 

raaa acıoredll ~ktır. l!:vı"ome t.eldlD 
gondereu okuyucularm llUlbltb kili. 
Ol&k Uze~ 5DJ'lb IMlrtnlert.ııı bUd1.rıuo 

ıen Ub:mı. > 

Evlenme teldilleri 
• 28 yaşında, l3u'.g9.r!!l!an muhacir. 

terinden ort.a boylu, sat,:am yapılı, 

ba.zır paran bu!unmay.u bir zat iç 
güveysi glrınek için ıtend;s!ne mUna. 
alp b!.r e§ aramaktadır. 2:>.SO yaşmda 
dul da olsa makbulUdı!r. 8C'..35 ya§ a. 
rasmdakller içinden e:f!W ve e'.i bu. 
ıunan tercih edilecektir. tstıyenlerin 

Bursa Dobu çiftliğinde ya.but, Mura. 
diye Kayabaşı 24 numA!'&.ıia Ömer Al. 
bayrağa mUracaatları .. 327 

• Yq 19, boy 170, kumral. lise 
tahsilli ciddi bir genç, 1:-t bir aileden, 
namuslu bir bayanla fW~enmek iste • 
mektcdir. Bay Kostl P. tıeka.r sokak 
17 numaraya. Beyoğlu • 8'.lS 

- Bence bu isin t-n ehem. 
miyetli noktası· b~ sevimli 
delikanlının mis~er Gisburnu 
tanıvamamasıdır. Bu nokta -
bir türlü çözemediğim bir dü-
ğüm olarak içimde kaldı. iş ve İşçi arıyanlar: 

- Mister Artu? Sensburi 1 • Lise 9 dan tıı.sdJknRmcll, 22 ya. 
le mister Layngın aralan i- §1Ildn zor l§lere vi.lcudu mUtehammll 
yi midir? bir genç hc:-hangf bir l§ aramakta. 

ma iş gördüğiinden döşeme Mister Markhc.m deniz (Dooamı var) 
tahtaları üzerine biç bir taz. simsarıydı; Laytta çok tan • ~32 yaşmda, ellerlnden tş gelen 

dır. CM. K. Demir) remzine yazıl • 

yik yapılmıyordu.Bu suretle nınmış bir firma i?e beraber çalı§kan bir kan koca apartıman 
tahtalar yerinden hiç oyna - çalışıyordu. Misler& Mark _ kapıcılığı aramaktadırlar. Kalortter. 
mıyacağından çivilerin çıka- hama gelince: noter, baya- den anlarlar kefalet verebilirler. 

ı ıd w f k d'l · (A. 1 B) remzine mUra<'aat, 
rı mı• o ugu ar e ı mıyor- nın annenin de, kızlarının 

~ • Evvelce DarUJAcezo dahiliye servi 

clıköy L.G.) remzine melttup ı;illld~ 
reblllrler. 
* Hukuk fakllltesl s:>r. sınıtmdaymı. 

1 
Eski Ulrkçeyi blllr ve 8"~ daktilo ya
zarım. Bir avukat ynnrnaa veya bir 
bOroaa ebvP.n ücreUe ç:ılı§a.bU!rlm. 

Haber (H.N,F) remz!Iıe müracaat. 
• Ka:abıılığı olmıya.-ı temiz blr a.Je 
yanında yemekli veya. yemt>kslz pansl 
yon l.stlyorum. İsteklller (20096) No. 
ya telefon etsinler. 

* TUr:cçe, tnglllzce, :!ranmzca alman 
ca lngtllzce bilen b1r g•m~ ders ver
mek veya.. tercUmaıılılt için iş a. 
ramaktadır. (Llsan) remzine mUraca.. 
at. 

• Orta yaşlı bir lxıya.1' gUndUzlerl 
fN işleri görmek, akşamları evine d6n 
mek l.stemelctedlr. Yemo>k yapablllr, 
ev lglerinl iyi bUlr. KltnPCstz yaşlı 

bir baya da bakııb!:lr. İstıycnlcriD 

(Ar. Se) remzine mUracıı.atıan. 
* Fakülte mezunu b1r genç, lise ve 

orta.mektep taJebcle:ine '.tesnp, cebir, 
kimya v.s.) derslerini -çermek tste • 
mekte41r. (Y. Akın) n-ll!.ZiDe mUra. 
caat. 

• Yemekten ve yemek eerv1elnden 
anlayan bir genç otel veya lokantalar. 
da iş iatem:ıktedir. (R. DJm remziDe 
mUracaat. 

• Ticaret lisesinden mt>ZUD, ticaret 
ten anlar ve bir mUcSB'!at:y:t !da.re ede
bilecek bir genç l§ aramaktadır. Taş . 
raya gld:ıblUr. İstıyenler (Refik Us.) 
remzine mUracant. 

• Fransızca, tilrkçe, nımcs okuı 
yazar, işine temiz bir bnyan bir dük 
ktında sntıcılık veyn bqte altıda ıs!• 

nl bitirdıkten sonra evıne dönl'hi• 
leccği bir ev işi aramn!ı.tnı.hr. iGü. 
Jer) remzine müracıınc. 

Aldırınız: 
du. hayatta muaheze edilecek ılnde ~.nıııımıı bir beyıına, aynca 
• Müfetti§ ihtiyar kadının hiçbir nokta olmadığını söy. 11.9.1941 ~diğer hlr bayana !tıtlyaç vardır. Apğıcla rcnıt:rJerl "8nh olan o. 
uykusunun ağır ol•ıp olmadı. ledi. TaUplerln mnessese müdürlüğüne mll lruyucuJarmıızm aamlımna gelen 

gw ını öğrenmek istedi. Müf et- - Mister Markhr.m aley • 19.15 Cnz 21.00 Ziraat racaaUan. mektuplan ldarebanemlzdeo (pa:ııır 
• b I' · h orkestrası TnkvtrnJ • Her cins motör w makineden an lan dalıll) ııerg11a tıababtan Oğleyt 

~~ m~:;;iit~lli· ::. 'lllF-~ 
u hana yapıl 

maçlar 
İstanbul futbol aJaD

11 ıl~ 
Futbol mevsiırJnln aÇ 

sebetlle 14 eylul 941 rtit 
Fenerba.hçe stadında ıe 
§enliklerln prograınıdll"·~ 

1 - Sıı.a.t 14 ferdi fil 
bakalnrı. t • 

2 - Saat ııs MntbU& 
ler maçı. bW 

3 - Saat 16 lstıııı 
litlerl. ~ 

4 - Tribün 50 dtıbU 
ruştur. d 

Stad gişeleri saat 12 

ren açıktır. ___._ 

1'25:lsa1ıı- TERZ· 
41 
~,; 

BomonU trnınva) 

289 No. da Baynnıar~ 
kUçUklere son model ff. 
nllen dikiş diker. 

Muhterem mUgtcriJe ~ 
dUkklUıımızn davet ede 

titin u sua 1 üze~ıne em hinde söylenmiş dedikodu i- 19.SCI Ajans 21.10 l\.ılnşık lanın. Denizde ve tafırada çalışabı.. kadar ve saat 17 den aonra aldırma. 
mister Nolan hem de Aks- §İttiniz mi? Buna ~, bakımın 1D.4G l'urttnıı oarkılar lirim. Mcsıeı;rtm mııl.'tnMllkttr. ıs • lan. Gnlnuısru-ay köşe 8 

hort, Pointere se!siz sadasız, dan somııyorum. Yalnız hu- Sesler 2LSO Konu:ıına tlycnlerln cu. 29 Rem) resmine mıı.. (Rabla) CH.N.B.) (E.K.) (Seven) 5 kat 2 Teı 49oıo 
bir dakika bakbiar. Kadının ıusi hayat noktasınc:an söy • 20.ııs Radyo (Şllr 1111atı) racnatıan. (Nevi.o 23) (Riyaziye) (Hamdi) (A.Dl l"mdıklıdıı kıl.gır tkı ~ıll 
yüzünde ilk defa clarak en- lüyorum. gnzetcsı 21.<l:: SenlonJ • Kız enstttUsU diki, kısmmdan (15. Leyla.) (22 Çaylak) ~F.s.vı (M,R) tıman 4500 Uraya actıle 

d
. I' b' "f d d l f k t l 20.4~ t~emcnçe ve orkestrnaıı mC'Lllmım. Bir yerdf'! ç.:ılışmnk ısttyo.. (M.K. 26) (İ{-':;ör) (T.T) (A.Yılmaz) D N. 6J7 
ışe 1 1'" 1 a e 0 aştı; 8 a - Katiyen. kanunln saz 22.SO Aja.ııs nım. Kadıköy ve Moda tarafl ter- '(24 Semra) (Rahim) ('J'icaret 46) .Galatasaray köşe ııpC 

kendisine sorulan garip ga • - Peki mis Gis&.ım ile eserleri clh olunur. tırtlyenler Haber de (Ha. (R.85) (N. Kalpakçı) (C1adi) (1.S.K) 5 kat 2 rcı 49010 
rip sualler gözönünde tu•Lu • Howontıdtı koıı.orıu oW ç 
lacak olursa buna şaşmamak ----m:m--------•·11111!!~-~-----------_.._ ___________ -=ıı_~------------•J ıı beton bir villa aauuı-ur 
la,. zımgelirdi. ihtiyar kadm, 1 1 Gala truıaray köşe ıııııı' 
müfe•,tiıe rahat ve derin bir•--Hikage . KEL KAFALI •ılHAM PER·ısı· Nakleden: !.katı reı 4

90
1
0 ruı 

uykudan bir çok geceler mah Ve Yılt,ız \ Nışa.ntaı l'eşvııtıycotı 
ars:ı sntılıl{Ur. D.N tJOS 

rum olduğuna dair teminat ---::ım cmı~l%:!11S:!!•il Gaıatasapay köşe nP.,r 
yerdi. Gözlerinde de bunu Ressamların resim yaptıidarı mak istiyordu. Kadınlardan met sin? Soğukkanlılığım muhafaza. Saçs:z başın yalnız ikt ·sadi 

3 
kat 2 reı 49010 

t d .k d b' d ı için mi saçları uzundur, yoksa hini işittiği için o da derhal Çi. et ve bütün cesaretini topla, ba· değil, ameli faydaları da vardır. 1-as ı e en ır mana o 8!1- . . Bo tm• . bak Beyo"'lunun tyi bır d~ .ı. 
M f 'h saçları uzun olduğu içın mı re • r.er zara müracaat e ıştı. na ... Saç taramak, bozulm:unas·na ça b " " 

yordu. ü ettiş Vt" noter 1 • sim yaparlar? Şermın ı 1ennin bir hafta he - Kız, ~özlerini dört açmış, ni • ltŞmak, sabahları aynan·n karşı- kauı 1:>1 randımanlı ı<4 G 
tiyar kadından ctl.!.?duğu 0 • Bunu b.rakm, nlozoflarla ta . men hGr gününü sabahtan akşa. şanlısma bakıyordu. Ressam, sına g•:'.!çip saçın her zamanki a_ tıman aceıe ııatıııkur 
dalan göstermesini istedi • biat 8.lim.l~ri düşünsünler. Bizim ma kadar ressamın karş .sında facia rolündeki bir artist gibi iki yırma çizgisini aramak şüphesiz Galatasaray Kö~ ap• 
!er.Kadın bu arzuyu,kendisi ressam Çizer Bozarın da saçları geçirdi. Net!cede ressam kızın eiini saçlarına götürdü ve pero. ki, hayli külfetli iştir... ~kat 2 re, 49DlO oı' 
ni zemin katına ~3türerek ye bütiln klasik ressamlar gibi uzun portresini bitirdi ama, Şermin kas·ru çıkardı. Saçsız ba§m yalnız ameli de . B~yo(;ıunun merk ·zı /) 

du! Fakat o ne ressam oldu~ l Nermın de atölyeden kalbini içer Şermin Nermin kısaca bir: gıw·ı u d ktz d &n>' rine getirdi. MüfeUit orada ... Y' z e se raıı un ııP' 

1 
çin saçlarını uzatmıştı, ne de de bırakarak çıktı. - A! dıye bağırdı. Şermin Nermin nişanlısının sö kligtr bir apartıman ea 

noterle konu~mağa ba§ ayan saçları uzun olduğu için ressam İnsan kalpsiz yaşıyamaz ya! Ressam mmenundu, Kızın o • zUnü kesti: :,96. .,/ 
kadını bırakarak yavaşça yu olmuştu: Bilakis ba.cıında damla Ertesi ı;in kızcağız, bir şev ba· nun l~el kafasını 0 'füünce: "Aman - Biliyorum. biliyorum, dedi, Gaıııtasarny ~ö~ aP9 
karıya çıktı ve cebindeki a _ kadar saç yoktu. Pek genç ya • hane eduek tekrar ressamı gör. Allahım!" diye haykıracağını ve sac:s·z baş rok faydalı bir şeydir. 5 kal 2 reı 49010 / 

h ·1 k k cında hepsi birden dökülmüş, m~;{e geldi: Bu görü.'jlllede, artrk elleıini yüzüne kapıyacağını zan· - Demek lba~·mı bu şekilde ... , na tarı e apısır.ı açara ~ l · Beyoıı-ı.ınun en iyi ~ •• 
bMcağızı cascavlak kalmıştı. alışveriş meselesinden uzak o • nedıyordu. görünce bana karşı olan sevgin Ü ,.~ 

mutfağa girdi; or?.dan bir de Fakat, ressama böyle baş ya· dukları için. aşktan meşkten bah Nişanlısının vaziyeti sükunet!e azalmadı? tramva)' cadd<!sınc:c ıı!l ~~ 
fa yüksek sesle bek.;.i kadını k:~ır mı? Derhal başına altın sa- scttiler ve evlenmeğe karar ver. karşıladığını görünce cesareti - IIayırJ zerre kadar! E~asen bavı dört kııuı altında c:!I 
çağırdı. Hafiye yt&karıya çı. nsı bir peruka yaptırmıı;tı. Bu diler. artm:ş, anlatı,,c.du: bunu ben evvelden de biliyordum. raber satılıktır. D.N. SSf I 
kılmadan evvel bir tek keli- uzun saçlar ona hem f!ilzellik, '* • * - insanın başında biç sar ol. - Ne? Galatasaray ktSşe aY8' 
me ile mister Ak•borttan ih- hem de §Ohret temin etmişti. Sa. İşte şimdi Çızer Boz::ınn bütün maması nek çirkin bi rşey değil. _ Ya! Hatta ben seninle asıl 5 kat 2 Teı 49010 ~ 

kal olmadan sözUrıü C.:inletemi ~ endişesi bundan ileri geliyordu: dir. Yalnız, alışılmamıştır da o. bunun için evlenmek istedim... Topbnne caddesinto 
tiyar kadının nazar: dikkatini yenler ~illi kendilerine 1dasik res Şerm~n Nennınle evleneceğini nun için tuhaf gelzor. - ?.. yerinde asgar1 ytızdr oD ,el 
celbetmemesini ist\?mişti. Hiç sam sU~ü verenlerin de böyle u· değil, evıe ... "1ikten sonra nasıl.. Bir iki kişi bö~ c gezip s:ı..çsrz - Çünkü ben de... katıı kAı;fr bir tJUk;{~ j 

bir cevap alamayınca mutfa. zun sa~lan olmasa her halde kim Evet, sırrını na; 11 itiraf edece • başlar moda ols: o zaman bunun _ Ne? Senin de mi başında lıktrr. D.N. 601 t? 
ğm arkasındaki a;·aiığa geç- se aldırış etmez. ğ'ini düşünüyordu. ne kadar faydalı olduğunu hepi· saç yok? Sen de mi? Galatnsanıy k~şe •P'' 
ti. Bir ·defa da bu:adan ka _ Ressam Çizer Bozar muhitin Nillavet bunu evlenmeden ev. miz kabul edmz ... Bir kere, saç. _Evet, iste bak! 5 knt 2 Teı 49010 ~ 

de "Ok meşhur bir adamdı. Bü . vel itiraf etmevi daha muvafık s1z b~ insan kin daha sıhhiJir. 
d 1 d. ı l b " Facialı rolü ovnrunak sırası 1· •- t a~·• ına ses en ı; ca. m u sese. tün gen" kadınlar onun pesinden buldu ve bir ı;in nişanlıs:nı kar. Saç, havadaki mikropları a!Tr, ;J opnancn..... rnm\' " ~ 
d d. M f · " • jO!imdi Çiznr BozPrm ni.ı:anlısına k 1yt bl ı d 1.< ~"' e cevap verme 1. ü ettış kos.,arlardı Mnksatlan kendile • şısına alarak: bevnimizc en vakm olan bir mm "' 1 "' ın r yer n e ccı ,,,·, 

gelmişti. ki elini, sac·nı baş-nı bl ta d dıınu'~ a"'ag"ı indig"i vaki\ ·.~adına ça. rini P.n asa'1ı on yaş kü,.iik gös. - Şermin Nermin, biz evlen· takada dnimi bir mikron m·nta. . r rz a ln§a e 
:s .. ~ volacalmı"' mbı k<>l .:ı rdı, o mı 1 dö k p 

d · · · d' · · teren resimlerini yapt rmaktı. mek irin nisanlandık, değil mi? kac:ı teşkil eder. Halbuki saçsız '"l ~· ' ırat 1 rt auı blı n / ğır ığmı işttıp ı~itme ığmı _ Tabi"ı. lüle canını sac:Iarı t: .. ttu, çekti: satılıktır. D.N. 614 
d K d d 1 . B. Çiz~r Bozar bu hususta oka.. başı her sabah gii7.elce yıkar, 

sor u. n ın an ;:. aığı men- dar mahir b"r ressamdı ki, tir ka - Peldlla mesut olmak için ev parlatabilirsiniz. Maske aşa{h düşmüştü! Galatasaray kö§t' ısP 
fi cevap üzer:ne. efrr..de bina. dını on değil, is+.erse yirmi yaş lencce !iz d<'~il mi? Bundan ba.~ım. vücudumuzun O zaman ressam: 5 kat 2 Teı 49010 

nın anahtarı olaJ:I birisinin, küçük g6st.ercbilirdi!. Kadııılıır - Om: e., · he! o kısmındaki cilt de hava ile doğ. - Aman Allnhım! clive bir'"~ -Y<'_nı_·_Adam _ s50 :ı 
kadına duy:.ırmaJan bu eve Mvle r-- <''lmın ark, mdan koş - - Mec:ut olmak için de karı nıdan doğruya te.'llasa geldiği i- lı'.k kop::ırdı ve ellerir:i viizüne kaw dolgun bir şekil:le çtlı ( 
girip çıkabileceği;:n anladı; maz da ldl"'lm lıoc;arlar! kocanın bıribirind"'n sakladıkları çin ciddi teneffüsümüze de yal'-' pıyarak ?.rkas·na c1öndil: ıer: Meçhul öğret.ıncıııı~ 
zira kadm evi beklcrk~n da. Fakat Cizer Boz'lra a~ık olan hiçb:r sırlan olmamalı de<{il mi? dım edilmiş olur. Zavallı k•z, verlcre yatmış el· oğlu), Edebiyatın ıne'~ı~ 

k zca~ız va ·ımn kiic>illtülmesine - Tn'l)·i . Fakat nç demek is. SaC'Sız bnc:ım yalnız sıhhi de<.fil, lerincle sıı"l flac>lan, <-ml::ık C(>lı ri Özerdem), Baıtacıoz;~ 
İma zemin katınrJıo. oturmuş . hiç de irfv:::ıcı olmıvan biri idi: tivorcunu ... ? avnı z~manda itt ... ~~i faydası rc<;İ ile nic:ıanlısma v~lvanr cibi tupla.r (Akn Gündilz), ~ 
buradaki iki od .. dan katiyen Şermin Nerm:n yirr-inci 1'1h?rt. - AC'<'le etme öö-reneoe1:rsin... da vardır. Btı'!iln berberlerin. sac bakrvor ve c~,... h~c:ıı., s·'ht.1 i1· şf (H!kfiye _ Ca.hit eıı;ıı 
yukarıya çıkmamtş~ı. nr ve"li doldurmuş bir kızdı Yır S n b0 ni b••';fine kadar ~ndelik tuvaletine lüzumhı maddelerin trsadi ve Pmı>li f:ıvddıınnon•' üstünde (İffet Evin)· 

6 Miif etliş ve note;- ihtiyar mi vaşını bitirm~k üzere olduğu hava1 ı:ndaki şeklimle tan·dm.. ne kadar pahalı olduvunu zan - bah.,o.divordu. Fakat I'K"~m Ci- (Resai Eriş), Anti8'o~.t 
~nierde. vakla.şan vıldönümü Fakııt '1C'a~a bf'ni h1kikf <-ehrem- nedersem söylemeğe lüzum yo'.k. zer Bozar lbu ilham perisinin SÖ". l •t · (Ne''Y ıı 

kadını merak icindc bırak • .. '--t'I b' . . + le "rı··..;u· ..... " n n~fret etmı'••""ek m:. tt 1 .. d' 1 . d es en çevıren: "ltı) muna"'-~".x· ı c. ır rcsmım vap u- ... , , . ""' ·- • "" • rr ennı ın emıvor u... Ha trm (B ıtacıog ~'..ti 
tıktan sonra evine gitmesi i. · ya a y, ··-ımııı--.ımı:ııı-.:ı::anır:m--m;:ı;ıı.-~-·--Dl!ll~-mzomılJl!lll~~~!!!!l~!i!!!!!!!!!!!!!!!!!~~llll!l!!!.•-----mıııı---------te, kültur haberlcrl-
çin izin verdiler. Sonra mis - ve ~tler, 


