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i~Gil TERE
DEN 

~USYAYA 
'tayyare 
filosunun 
gıtmesi 

Hakiki 
Yardımın 

bQşiadığznı 
gösteıiyor 

. Bu tayyareler 
'ılotlarile beraber 

gönderildi 
~ lG (A.A.) - Çörçll, yUz.. 
~it lııgıuz avcı tayyaresinin Sov • 
~~aya doğru Y'ln ~ıktığını aöy
~lıtt Pek az sonra. Rusyaya bir 
~bt11zı irupumın vanLı§ olduğu 
" 11._

1
• İngiliz matbuat. harereUe 

l\ -...ı:naktadır 
"'l'I . ~ 1 Eksıpres gnzetesi Husyanm 
~ttAı olduğu ka:!ar kemiyete de 
~ Olduğunu yazıyor. 
~ 1 Telgraf Sovye. Rusy:ıya ya 
~ l°ar<11ınuı bazı klmııeler!n olduk: 
~' !:ok fazla ilerlediği tedricen 
~:en vakalarlP sabll oluyor d('. 
~ lr. Bu gazete, tav~arelerle bir. 
~~ot göndermenin çok bUyUk bir 
~ Olduğuiıu hatırlatıyor. 
~ ldeyl gazetcai d·• §öyle yaz • 
~---Devamı 2 :ı<i sayfada 

• 

Moskovadan 
gelen haberler 

Leningrad 
dış istihkam-

1 Döğüşmeyen 
çalışmayan 

bir millet 
larının Tarihteki 

Delindiği- vazivetini 
n· tevit muhafaza 
edivor edemez 

--<>--

Reisicumhurumuz bugün sanat mekt~bi.ni ziyareti esnasında 

Bern, 15 ( A.A .) - Mos. 
kovadan gelen haberler, Al
man kıtaatının, Leningradın 
dış istihkam/arını müteaddit 
noktalarından delmeğe mu. 
vallak olduklarını bildirmek 
tedir. 

Son nefesleri
ne kadar 

çarpışmağa 
azmeden 

Finlerin 
Rei : icumhurun 

Tar !H Sanavicirğini 
teşviki 

Şefimiz bu gün istanbul 
Sanayi mektebini gezdi 

----c~--

Güzel 
mısznı 

Sanatlar akade
de tetkik ettıter 

M iLLi SEF lnômi bu•ün .abali •atit U " l•tattbu 
mıntaka sanat okulunu tefril buyurmuflarclır. O. 

kulda bir saat kadar kalmıflar, atölyeleri gezerek mües
sesenin çalışma vaziyeti etrafında direktörden, öğretmen • 
lerden ve teknisye11lerden izahat almışlardır. 

Alman 
tebliRi 

1-'ührerin umumi karargahından, 
15, (A. A.) - Alınan orduları 
ba.şku.mandıınhğmın tebliği: 
Şark cephesinde büyük taarruz 

hareketleri inkişaf ebnektedlr. 
Leningrad mıntakasmda en mo. 
dern usullerle teçhiz edilmiş milf• 
~ Devamı 'l ID<'J sayfada 

BUA.hıra saat 11,20 de G!lzel aanatıer 
akadem1.Sine şeref vermi~ıerdlr. 

Bu müessesenin mimaı. beykeltraş, 
tezyinat şubelerini gezerek talebenin 
çall§maaını. bu şubeleriL ~imdiye kıı . 
dar yaptıkları faalıyetl, çalışma prog. I 
ramı et.rafında l.z.nhat aunışlardır. 

Milli Ş<!f, her iki ınUc-l!lscscnin tc. 
k!mülll ve bu sahada memlekete ve 1 

rlmli hizmet•erde bulunabilmeleri ba- , 
kınımdan ihtiyaçlarının .ııhraUe temin 
edilmesini ve inkişafına çııll§maBını r. 
mir buyurmu§lardır. 

Mareşal V oro~ilol bu ge -
ce muharebenin ~ic!detini art 

1
1 tıracağını ve şehrin sonuna 

kadar müdafaa edileceğini 

ı bildir~n nevmi~ar;e bir emri 
yevmı neşretmıştır. 

Amerika da 

Başvekili. 
bir nutuk 
söqıedi: 

Sulh 
ı nüfuz sahibi yapmıya-

Elli dokuz caklar ! 
kişi 

Ruzveltin 
nutku.Da 

takbih edıyor 

Hel8lnld, 16 (A.A.) - Fiıı ba§Ve. 
kU1 Bangell, dUn akşam radyo ile Fin 
milletine hl•.ap ederek, Finleri mUca. 
ck'leyo ve çalı.şmağa dcvs.ro etmcğt 

teşvik eylemiştir. 

Ba§vckil, Fin nskerinl•. yorulmak 
zm imbramaı: d · sUi U e ına. 
nılmıyacak bir sUraUc en mnşkUI prt 
1ar altmda vazlfesı.nı yaptığını a!:iy • 
ıe.ını,ttr. 

~lkago, U (A.A.) K Ofi: Bangeıl, müteakiben Mcskova sulbü 
"Her şeyden evvel Amerika.,, cc • nn takip eden mll§kUl dflvreyl hatır • 

miyeU reisi general Vud, blrle§ik A • laf.mı§ \'C demlştl.r ki: 
mcrlkıuun nafiz §8.halyetlerinden elli Daha iyi btr istikbali temin etmek 
dokuz kişinin, bir beyanname neşrede. Uure muvaffaklyetle çalışmak, sure. 
rek Ruzvcltin son nutkıınu takbih et. Ulo bUtUn bu mllşkülAtm hakkından 

tiklerini ve bu nutku "dcmokraainin gelebilirdik. 
bUyUk prensiplerine kar,ı bir tehdit., Finlandiya şlmdı yeniden mUcadele 
diye tavsif ettiklerini bllcıırml§tir. edon bir mlllct oımuatur. Fin kıtaları 

Bu beyannamede gövlP. dc:nllmekte • dU§Jllanı kendi taarruz mevzilerinde 
dlr: Cumhurreist, ate§ ac;umasını em. ınağ\Qp etmektedir. Döğtlşmiyen ve 
retti. Kararı ne kongre tarafından, ne , Qall§mıyan bir mUlet. tarihteki vazı. 

_.- Devamı 2 tn~· sayfada yetinl muhafaza edemez. 

ı (,, .... fil --- ] 
Sulh yapmamağa karar ver- LI l"I 1.111 O il O .§ I 
miş Fin kuvvetleri ba§kuman- - • -

Anketimiz garın 
SOvyet 
tebliği 

danı mareşal Mannerhaymın 
yeni bir resmi 

Finlandiyanın sulh 
istediği hakkında 
Şimdi9e 

kadar çıkan 
bu tün 

şay1aları 1 

Muhtekir-e 
müsterinin ittillak11 e sona • 

~TllJOT 

Modaya karşı moda ile 
l'l-lücadele mevzuu üzerınde 

Şehir tiyatrosu sanatkarlarından 
Talat Artemel ile konuştuk 

---0---

Genç artist 
diyor kı: 

''Erkekleri bıraka
hm; kadınların 
kıyafetindeki 
teferruatı 

... Asgari hadde indirmek 
lazımdır,, 

Adedi birkaçı geçmlyeı: mirasyedi. 
Jcr mU.Stesna, her Türk vatand&§ı b~ 
günkU modanın yıkıl.-naaına flddetlc 
taraftar bulunuyor. 

.... De9amı , lld •7fMa 

M08k01Ja, 15 (Radyo) - Sov • 
yet istihbarat bürosu tarafından 
bu 1>abah neşredilen harp teb
liği: 

14 eylül günü ordubrrrnız bü. 
tün cephelerde düşmana karşı 
şiddetli mut.arebeler vennektc 
devam etmişlerdir. 

Günlerce süren uzun ve şid
detli muharebelerden sonra, or. 
dularunız Kremençuk şehrini 
tahliye etmişlerdir. 

12 eylül günü cereyan eden 
hava muharebelerinde 21 i h~ 
vada 46 sı da yerde olmak üzere 
cem'an 67 Alman tayyaresi dü. 
şürülmüş veya tahrip olunmuş. 
tur. Bizim o günkü tayyare ka- ı 
yrbımız 28 dir. 

14 eylül günü Woskova civa
rında bir Alman tayyaresi düşü. 
rillmüştür. 

Alman tayyarelerinin hiç dur
madan. biribirini takip eden dal. 
galar halinde Leningrad şehrine 

_..Devamı ı .ıl'i sayfaıla 

H .. Amet 
resmen 
t ZİD 
ed· or 

Bir genç şarkıcı 
kız denize d. ştü 

DUn gece Beykozda verilen mUsa • 
mereye iştirak edecek olan hanendeler 
den MelAhat, 'hıol6re binerken ayağı 

ka)'DUI deııize yuvarlamr.Ji, lskclenln 

karnnlılt olması yUzUnd •.J gUçlUklc 
kurtıı.nlmıştır. 

Genç hanendcnln hMlse esnasmda 
kaybolan para. çantası da buglln bu. 
!unmuş ve kendi.sine vcrflml§tlr. 

MUHTEKİRİN bir bUC orta
ğı \"ardır: müşt~rl! 

İhti'kann tek kurbanı , .e tek ~I· 
kiyct..çM olan müşterinin muhtc
klrle ittifak etmesi, ilk bakışta 
paradok!>&l \e imk&ru.ız bir ey gi. 
hl ~örünür; fakat lhtlki.r, muhtc. 
kiri de, mii ·t~ri~i de aşan ve on· 
ları kendi kaııunla.nn.m hükmü al
tında bulunduran iktı adi bir hi.
disc olduğu için, bu garip ittlra
"ın mballerinc her ~Un ık sık t~· 
adüf edilir. 
· Rasgcle birkaç mkal: 

1. Milli Korunma Kanunu bina 
kiralarına zam yapılmasını mutıal: 
hükümlerle ya..-.ak etmiştir. }"akat 
mal sahibi nulmı ı;u fla1 tan a.sa
ğı kiraya ,·ermez. SizJn de o bina. 
ya şlddctıe ibtiyacmız n.rdır. Ay. 
da beş Ura fazla \'ermeğo ran o. 
lursıınuz. Konturata yine eski 
miktar yazılır; siz klrunın fazla. 
ı;rnı, ayda. beş liradan bir senelik 
peı:ln 60 lira olarak cMen mal sahi 
bine verirsiniz. Artık hükumete st. 
kiyct etmeniz de mümkün değil. 
dir. Çünkü elden para \'erdlj;,rfnlzin 
şahidi ve ispatı yoh"fur. 

2. Kah\'e tiryaldslslnb~ Narh 
fiatiyle kahve bulamıyonmnıız. 
Kilosuna l?· 1 llnı verirseniz kah\'<' 
hazu. Çare yok razı olursunuz. 
lfükfımet.e haber ,·erlrsenlz bun
dan da. mahrum ka.1&cakınmz. İht1· 

var.an: Bir Muharrir 
kf~r suçunu muhtekirle b~rabc 
lşlers:lniz. 

S. Acele işiniz \'iLi'. Taksiye b". 
nc<.-.ckslnlz. Araya taraya bir bu 
ta1csi yakalıyabilmi;:ıslniz. t"'akn 
soför nazlanıyor. l"anm Ura fazl 
,·cmıcnlz lazım. Bunu feda c 
mczscnlz belki lşiqizdc ~ Uzlere 
binlerce lira kaybedC<'ekslnlz. n 
zı olur, taksiye atlarsınız. 

Her giin ccrel an ed<'n bu i 
türlü hiıdh.edc de mü~teri muht 
kirin tabii müttefikidir; Ud tara. 
fın r11.aslyle \'111.ma g'C'len bu ihti
kar hadisesi, fazla llnra ,·crmeğc 
iktidarı olan müşterilt•rin, buna 
mııktoclir olmıyan fakir halk aley. 
hinl', lktısat imnunları mııciblnrc 

lslemcğe malıkiım oldııldun bl• 
-.uçtur. Altda kalanın canı ~ıksıı 

Muhtı•klrle nılistcrlnin bu it t if 
kına kanun yasaklarile, aznrr.i flı, 
larlfrleriyh• mani olmak zordur. 
llftdlst• t kari olmadan e\\ el lkt :. 
sadi olduj;'lJ için. ikhsat \'ekİill'ti· 

nln bu da\'fida büyük rolü ve 'a 
zlfesi \'ardır. Arz \ <' talep arasrn 
da'ld miinascbct i htlltfımet ayarla • 
malı, lhtllıj. r mC'\'ZUU otan mali" 
rın tc\ •· <' ıooıafı"ı hiikiımet elilc 
'P ltrıfl+ " Yllpılmahdır. 

"' ' ' -: i b::ızı macldelerdc hllri" 
met tı(h·I,.. ' npıyor ,.e ftat. istikra
rını muhafaza ederek adil bfr t m 
1il imkan dahiline sokuyor 
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Adliye 1-t>lı ılctt \Dlilcre ve nrildik'Jumwnllcro gönderdiği hU tnnıJm.. 

şwıu nı) or: 

1 

J< vl~ııınh t· nU mu::ınıeılrleriıı b:ısJt olm:ısma rnğ'men, bir çok vntan
dr&'<l 11 n ~~• ·nnu .ılı dini ynptınmıd:uı kan koca gibi yıışndıl"an \'e bir. 
l m •d n n bl ı;ntılh olmıynn ı:oooklar meydana gcldlğt g6rlllmllştUr. 

1cLır. \l' ndlı lı::ıknnd:ı.ıı almıınsı 11uuıgefon nl' glbl tedblrll'r dmllnl'l. 
~Or!nınuzf 

1 
Zı:ı.;:ıned rm.-k rt'mlyctlnrlzln l:.tlklWl o:uıunn nrtihlm bir tmnhn ve 

çol< m!.ılılm l;ir F.:ıınJ' 
Hl~· l.lphı..ı clUll)Lİlm ki bu fcklldckl bfr tnmlmo 11ebeb, Ml1I yıllanb 

ue ( ı.ı sahih ohnıyun çocuk ndfdi:ıln memlelcethnh:do gilnden gfuıe nrt• 
nıış olma ıdır. FeI& buna 11eı:kcdcn il.miller amsınd:ıkl scbOOl!:'rl ~ 

.l ıı ~alı n \'elclilet bu amili rl ndıl, lçtlmıd "'C U..~i ol.uınıt frı.cre Uç 
not· dn ooplaına.}'n !::llışıyor. Şlınd.IWt lılçblr filcri bulunmadığına, yahut 
b 111 t hnr eıoıN ii;..ıno göre Nr ı:.nket niyetindedir. Bu ıınkı re bUtnn 
,.~un~h..nn ı th-Wc ctmesl lııc hııstalıi;"I tCr)hlse ynnıyııcıı.k eb ltlzumlu 
bir komıWtnsyon ol:lnl;'Ulla lmnllz.Ferd.ln n09ebl konuıın hııliU!iU.nd& laınuıı 
lı:ol ylık nrın<!nn ve knnıın blm:ı.ycslııden ka9rnı'lı bu ıı.oretlo ilaha vazlh 
bl: rset Ucic ortuys ~ıl;:nrok \"'C adllyo veklUctı llo ClnlıWye ve 6ıhhlye \'t"
kAlt ti Dıliml.,.mllerln mn\<'a~ komi yon vazifesini d!llın kolayhkm 
gönırelrttr.Keodl fl.Jdrlerlmlzl lxıfjlm bir flkracb nıı.11:1~17.. 

Finlandiya sulh istemiyor 
H lnkt, 15 (A.A.) - F1n ticaret 
sanayi nnzırr Jammcs, dllıı Vasada 

söylediği bir nutukta, Flnltı.ndiyruım 

SovyeUerle sulh yapmak niyetinde ol 
duğu hakkmda ccnebl ıoomleketıcrdo 
dola~ ııı.yWarı tckzl.p eyı~ ve 
bilhassa §Öyle d~Ur: 

2!'i se:ıo içinde FhüAndlya l!011 dere. 
co mtl§kW §:lrtlal' altmda istfül~ \"e 

htırrıye.U ut:"nmda tlç defa muhtı.rebe 1 
etmek m cbur.lycljndo knlını§tır. Fin. 
lnndlya, ilk h'lrbl 1stlkllillnl temin et. 
mek için, ikinci hsrbl, hUrriyetinl bo!
ocvlzmin vahşi taarruzuna knrşI mU. 
d:ıfaa etmek Jçin yapmqıtrr. 

Şimdi d.e bize cebren kabul ew. 
l'ilcn hak ızlıklan tamir etmek ve !s
ttkba.l!mtzl. teminat altına almak u_ 
zere 1lçllnctl harp içinde ibulunuyoruz. 

Almanya, bo~ karDı mQcack. 
Jcye bıı§lndığı zaman, F1nU\ndiya için 
memlcltcti mUd:ıfna etmek üzere har. 

girmeden b:ı§ka yapılııcak bir §CY 

kalmıılillfttr. Bu zaruret hakkmda Fin 
ı r arasında anlaı;:tmnm0%lık yoktur. 

Sovyetlcr birllğt, aldığı vazlyet ile 
u harbe boblyct ~erm1şt1r. 
Sovyetler birliği, sulhperver olduğu 

nu l.sbat etmiş ol :ıydı ve hudutlarmm 
öte tamtmdnki topraklııra göz dikme.. 
DlİŞ bulunsaydı Aimanya kend1111:ı.e tıı.
amız etmıyecekti. 

Bngllne kad:\r hs.rp, tabmınrertmiz. 
den d:ı.b:ı mllııalt btr ~a hık1şaf et. 
mi! tir. Krtalr-mnu.: mUtet.ddit noktıı.. 
larda eski Fin hudut.ıarma varmış ve 
bu huduUann ötesinde çok fazla iıer. 
l mı.ştir. İki ny tçfnde Fin ordu.su Sov 
yet Rusyruım Uç ay içinde kcrufuıtnden 
aldJtt araziden fazla nrıu1. knzanmııı • 
t:ır. 

Ecnclll gazct-elor ve rad~. F!n • 
Iandlyaya ıı.ğır zayta.t: vertllrfldiğl 'Vfı 

ll'ln mlllctinln arlık harCdeıı bıktığı 

baklmıd& onyt:llar Jıe,."1'Ctmek-tcdlr. Bu 
p.ylalarm mnksadx, apnçıktır. 

Bovyetlerin aslteı1 ~ ko1a.y 
~ ~ ~ mllletınt ayartıxıak. 

BaUln bu ~yalar, es:ı.ssızdır. Fln1tı.n 
dlyanm bhlli>n hiçbir mıllı mn.. 
~e gtrı:nmcm!ştlr. 

Sovyet Ruıryamn bu lıarbl kaybede. 

eeğ1nc ve .Al.mmJya b.rat3ldan ~tıp 
edi!OCCun-rıte ctlphe yoktu!'. 

l!"ln1And1ynıım h:ı.rbl bir mQdnfaa 

Al 

t 

EN SON D.r~KIKA 

a t r leri 
Kı ımd 

o yet 
• 

• 
1 

ı rna ını 
b ) bala ı 

ı. s ı. 15 (A.A.) - Bir 3Ske. 
ri menbadan D. N. B. ye bildi
rildiğine g_örc, Alınan Stukasla.
nndan mürekkep kuvvetli hava 
filolan, 14 eylülde düşmanın Kı. 
rımdaki talılrimatına muvaffakı
yetli hücumlar yaprnıstardır. 
Batarya mevzileriyle istihkfun.. 

!ara isabetli endnhtlar yapılmış
tır. Bir ço1t topun ve 40 otomo
bilin tahrip edilmiş olduğu gö. 
rülmil';tür. Aynı zamanda bir 
tayyare meydanına yapılan hü~ 
cunı esnasında hangarlarda yan
gınlar çrkarılmıs ve bir çok tay .. 
yare verele ta..hrlp edilmi~ir. 

Hücum es!ktSmda havalanmak 
istiyen iki dürnıan tayyaresi, aı. 
~ak bir irtifadan yere \!U....r;mUş ve 
vukun ~elen infılrudn tesiriyle 
parçalanmıştır. 

Pike halınde uc~uı diğer tayy.a_ 
reler, dil anın Dinyeper nehri
nin menba.mda bulunan bir ada 
Uzerindeld ağır topçu mevzilerini 
bombardıman etmiı:ılerdir. Ba .. 
tar-yalar tahrip edil~ifıtir, Mü
himmat deposunda ntes c; kmış 
ve bir QOk infilaklar vukua gel. 
miştir, 

----<ı----

Eski oda umumi katibi 
1zmır ticaret borsası komiserliğine 

tayin cdilen lstanbuı ticaret odnsı u. 
mum! kA.tlbt Cevat Dllzenll oda me • 
murlarma ved!ı t-tml§tlr Cevat Dtl • 
zcnll hafta ic;indc lzmtrc hareket ede

cektir. 

harbidir, 
FtnlQ.ndtya, dünya mllkUerl arasın 

chkt ihtıJMln tasfiyesine f;tirak ctmı. 
yecckUr. 

HiS VE 'ASK ROMAN/ 

l1e!ltı& Cemal tızmın biz: fela
:hıUo ôlm.Ilş oldub"UllU ha.tlrla.dıqa 
muhakkalt iki o benden C1aha mes'
ud ·u. diyordu. Mcllha Cemal kızı
nın km'ban gi.t.1iği felBketin biltfin 
tcferrOa.tmı tmUtmu.jtu. Hn.tt.a ar-

o felruteti dilşllmnck istemiyor 
!bll~.. Bütiln ma'sum kadınlar 

gibi o da unutm:ı.k fsUyordu. Haya 
li.OOEI Nnz:ı.iu canlnndirdxğI znman 
lL."liluyor, içi. ~rdu .. Fakat et-
1 ma. tnkmcn dans ooen çiftleri, 
salonu knplayn.n kesif slğal-a. dn • 
nuı.nou, bo!-ia.la.n şt<]eleri, blı1birıne 
anlan sarhô!'la.n görüyor ve bu 
ckor hJ.yatmm. hnkı.:~ dekonı ol
duğu için km Naza.m buraya ycr
lt tirem.yor ve kızının hı:ı.yallni go 
ı:.ınUn o ilnden defetmek için fev
kalade gnyret gösteriyordu. Mfı.zi
ye, xnAzideld hatnınr.:ı. nedamet .. ,. 
tinn k neye ya:rnr! Yaşa.j":ı"o.!.. d:ı 
lla l!ıntinde ne kadsr Enm~ kn 1:nt!1 

tr ti! Az ... Çok az tdrşey.. pnun 
h;ın ka.ra. ked~ dağrtmağa 1xı.h -
rn:ı.lr! 

53 
Ve Meliha Cemal tkollarnıda dan 

sert.iği rt.keğe veyn. sruonda:ki di -
ğer erkeklere Ilı. tirasla 'bakıyordu. 

thtirnsı g{lnden güne alevlcni • 
yor. Fnkat ay.ni mm:ında lihni ts!7.. 
leni:yordn. Aşı1darr ti.rt.ık lbir gün • 
liik, U:ınt1ii. bir saatlik ohna3tt:a.n •• 
ler.l.ye gttnü:yordu. Hnlbuld Meli • 
ha Cemal ibir erkeğı ba.şta.n çıka'" 
:mccığ!ndan., onu aşkıyla çılgına 
döndlireccğinden, evvelce yapbğı 
gibi müUıl1 :ıstmı.p Çektireceğiıı.. 
den emin olmnk isti~ordu. Ka.r • 
SlSllldaki erkeğe bir an olsun rs -
tmı.p çektirdiğini ördü~ zaman 
gönlü rahııt ediyordu. Fo.kat er • 
kclı:lere ıstn- J:> çt• t.iımek artık o 
1c&ibr kolay değildi, H:ı.rptcnberl 

erkekler bir ikndm için rstmıp c;ck 
mcğe esl yruın..~mıyorfardı. Ve 
artik Meliha CE'mnl clJ<'Ter bütün 
kndmlııra tercih olunmuyor, 1lk 
naza rdn gilze iliği, parl., klı "'1 :.ı i' 

l>iltiln gözleri üz rine çC'kcmiyor, 
kanuı.ı t:Immtyordu. Rakipleri ek .. 
seri z:ı.mn.nlnr kmıcli.<tiıı<len daha 

Amerikad 
aleyh tarh 

uzveHe 
edenler 

F."W~ll\a'ltnratı 1 net gayfada 

de hallmı nrzu!!lle t:ısvit> edilmlştrr. 

Ruzvcltln nutku, kongJVıin aallblyct
ler:lne karşı btr meydan oırumndır,. 

Beyanname, bundan sonra, Amer:l • 
kada, hayntııı.rm ve hUrrl.yeUerln bek 
çtsl kendisi olduğunu derJıal,§Upbeye 
mahal bırn.knuız h r fie>ktıdc, tekrar ı. 
ııın ctmcslnl, kon[n-cden, istemekte ve 
eğer ltongrc, bu cı ydr.n olmnıaya mu. 
kabele etmezse, memleket, 11!\nı harp_ 
slz bir harbe intizar ct.m<-lldlr, demek 
tedlr. 
Beyannamcıde immsı bulunanlar a. 

rasmda ııabık Oklahoıı,ıın vall:ıl Vilyam 
Mul'Tl\y, V~.n sen.aWrU Lfl Fol. 
lctte, muharrir lrven Cobb, tarl.hç1 
Boarct ve ".her ~eyden evvel Amcrt • 
lm,, komitesine mensup dn.hS b1r çok 

, p.hsl.yctler görlltmektodlr. 

Ruzveltin leh· ndc 
konufanlar 

:revyom. 15 (A.A.) - Btnba§ı 

Ficlditıti Elliot Nevyork Hcrald Trfb1ln 
gamtcmndo dl.yor ld: 

Cumhlll'TCls1, dan!zlcrtn scrbesttst 
htı.kkmdaki manıt nutı..-unda Amcr!.· 
kan mtnctinlR mukadder <;lan ~yl 1':8. 
bıil etmeslnl Uıtomektcn bıı.D1':a bir §CY 

yap~tır. Cumhurrete4.nde b!zl bar 
bin dı;pnda bm\'kmrumn yahÜt harbe 
sokmasını mtımktln kılae.a.k btr 8fbir. 
baz kuV\CCU mevcut olduğwıa bizi inan 
dınnağn çabpnlar, yn tık1r vcreb1le.. 
m k için mntlOp .snla.blyct.o sıiblp de.. 
ğlldlrler. Y&hut nlyct'erı f1?lıs.dı:r. Al
manyanm Avruım bAkl.m!yeUn göz 
diktiği TC Brltanya ~ l\Ul.D1 • 
yeti tehdide maruz bulunduğu, iyiden 
iyiye anlqtlcbğı an~ lUbo.ren A-n-u. 
panm bQyUk dcntzyoUarau kontrol 
~ebDmesln yardmı etmtk ttzere btl. 
ynk Brltanyıı.ya mtlmldu:. olan tr:! 
zaherette bulmınmk lrlztır;. toın 
derecedo bir vazfte olmuştur. 

Avrupa Im:rınsm:ı hlk1m bir dfmcttn 
b1rl A.vrup~ kert raldplerlnden 
kurtulduto b!r aırada., deırlzde, ser • 
bcstço dola.ı-m.n.mııı. kcndl emnlyeUm.lz 
nıı.mma mtı:nmah<ı. edemoıız. Amerika 
deniz Jcıınıkol gcmilmin.n arttrnlmGeJ 
ÇörçU - Ruzveıt gör~elerl, hll.d'ııe. 
terin zoru ne ttt.ibs edlhniş ka.rnrlllr 
dır . .Almanymım tecavüz clmeği za.. 
nn1 tıcl!Udd et~ mc:ıfantleri, askcı1 
zaruret eaikaP.ile mt.idafa:ı ediyoruz. 
!Biruımı:ı.leyh b!zlm için, ba§ka bal 
çarem yoktar. 

us ada in iliz ta yareler.i 
Başt:ırafl .ı caı y1a 

GUnlln en n.Uhlm h:ı.berl, liıgtl!% ta;y 
yarelcrllc plloUıı.rmm,~ra.dt mU. 
cbfaa. içlD, Rımyacla efmMdeıı. harp et.. 
mc.ırtc oldul:lnrı hıı.bcridlr. 
~yll Ekçrcs 4;U mUtal~ na.ve 

ed:i~or: 

Ru..--yaya yntıf,"1IDI21 yardmım, Al • 
manyaya yapılan bom'OO.TdunanJnnn 
k tl gibi mntcmadlyen artması 111. 
zımdtr. 

L1vcrpU1 Dcıyll Port ~ Rwı • 
yayn. gön<l len tlıgUiz ~'8.l'Clerinln 
ııadcce sembolik bir kuvvl't olmalı:ırma 
rağmen, bUyilk Btıtanynnm, Ruslarla 
blr satt-..n b:ırp etmclc hUBU8unda.k1 a::. 
mioo ka.U delil t~ldl etmek glbi mu. 
h1m bir tes1ri olduğunu ııöylUyor • 

Britanya donanmumm Sovyet Rwı 
yaya fi1kn de yardmıda bulunduğunu 
ifp eden .Alekstı.ndrm beyanatı k81'§1. 

smdakl. memnımiyctınl ifade ettikten 
sonra bu gazete, ~ ltU\"VCtıer!nln 
tnzyildni e.znltarak Rusyayı fethet • 
mek 1çln yem~ kara cxıphC31 vUou

da getirmek lm'ldbu bUlumn:ıınasma 

esef etmeıctcillr. ... 

gü:zel., dalla cazEbeli oldultlmı için 
Prkeklerin nn.mrlınm ikan.dl :üzer. 
lerlıı.e topluycırinım. Filh.n'!rl!ta Me 
llha Cenıal. bAlfı. aşk hayn.tI ynşı.. 
yac!lk. arzu uyruıdını.cak ve zevk 
vorobilecck vazcyette idı amma 
er'.ıt kler artık kcn · den W33.D -

m lardı. S('nelM" gE'Çtikçe de M'e. 
1ilı.a Cems.I dalla ço t dlli.;künlo .. 
ş!yor ve ıerkeklcr kend:lsinden da. 
hn ç::.Wk btk:r;}:orln.rdx. 

Mcillıa Ccma'.l rujk enının.k çare
sizi.iği i<finde mecl>ııren çabuk 
mnğliı.b o!mnğa ikn.mr vermişti ve 
öyle ~-apıyO'rdu. Çilnkü nrtik er • 
keltlcrln nF.ktı aceleci oldu1tb.n -
nı ve neticeye çabuk vnrmadıkln. 
rı takdirde Ustüne dfi.~kleri ka.. 
dmdnn bıktrlı:L.1.l'ItlI billyordu. Hal. 
buki Meliha. C~a.l uzun mu.kad 
demeli a~. erkeğin kıs.. 

Jt.,-ın .. l ğmdBll, ıstırap çekmesin • 
den hoşlaruyordu ....- doğrudan doğ 
ruya yalnız bir deri zevki için 
kendisml ....-erd;ği zam.an tatmin o. 
urunuyordu. Halbuki erkekler, 

b !hassa en.ele :r bir gtin, hattiı. 
bir • ~t sürecek sevgilere daha 
ok kıyın t -çeriyorla.r, gölge gibi 
kadını ~P ttme'd:ense lbir hnm.. 
lede şl bitirmt>ği U>rc.ı1ı ediyor .. 
!l.rdı. 

M hha Cemal çok iyi biliyordu 
ki erkekleri bimz fazla <>yula.ma'k 
lst.Cl"se, en yumıcy.ı.k başlılanımı 
bile: 

.. 
gun onra Milli piyankO 

çekildi aatler 
kazanan 

numaraları t garı 
acak .,,,,, 

aşagıya 

yazıyoruı 'y Ankarn, lG (Hnsusi) - Yo.z sa.ali, normal tıaaUı avdet edlleeellttr. '!'ani 
20 cyıuı cWIUU"tc& gtmU ak§ımu saat o gece saat 2'~ büt&n aatıer bir sa. 
M ten 1tib!ll'en nihayet bulacak ve at gerl alınacaktır. 

Milli piyangonun eylül ~ 
Jİdesi buıün saat 19 d• 
mir Fuannda yapıldı. 

Zafer günü 
yaklaşıyor/ 
Yugoslav ve 

Norveç kral~a
nnın sözleri: 

Lonclra, ııs (A.A.) - Yugoslav kra. 
lı Piyer, bir ıı.skc~ kulUbU ziyareti es
ruumıda Yugoslavyan.m gayesi hür ya_ 
§llmıık ve ,cre!inl mtlhafaza etmek 
olduğunu söylemi§ "Ye ıu sözleri flAve 
etmiştir: 

"Millet, dBJma ctuılıdxr, Zo.fer gQntı 
uzak değildir Ye o gün Yugoclavyanm 
clirtltı g1lnQ o?ııcaktır.,, 

Londra, 15 (A.A.) - Norveç kralı 
Haakon"Un "nıdyo lleUerı mtıs:ldore 
edllmıcden enelkl,. mesajı Bıitsh 

Broo.de Castmg Corporatlon'un Nor. 
VCÇ llsant ile DC§?'Olunan ha'V6dl.ıı bfil. 

teni taraftndan par.ar nk&;amı 'De;I'O. 

dil~Ur. 
Kral ş!Syle diyor: 
S11k1met ve vaharla h:ırekct etmenl.. 

Et isterim. KurtulU§ s:ı.ati llit.imal il • 
mit ettlğlm.1zd.en dalın yalnndır. Ser. 
bCst Norveçte tekrar bulu,şınal; 1lzcre 
§imdWk All3h:ıt:ım3?'1.ndık gene canı. 
şW:Uz. 

lla§truafJ l bıcl say:tacb 

tafillar mevziler ct.mfmda ce:re • 
yan eden anuda.ne muh:ı.rcbel9rle 
Leıı.i:ugradm ç-embcrlenmesi dahn 
SYkx blr ş~!de ifrağ edilmi'jtir. 

Sovyet kuvvetlerin.in nğır tank· 
tarla lJl-l>tıi.:'I mUtcndcllt ınukiıbil 
taa.miz1ar püskürtülmliştUr. 

İngilterenhı ~rk sahilleri açı.. 
ğmda dUn gece savaş ta.yynrclerl. 
mlz bir k:ı.file ile soy:ıhnt etmek
te ibuluruın dü.smanm 10· bin ton'" 
hık bir nnkliye gemls.ini batırmış.. 

Fransada 
to rağa 
dOnDş 

Siyasetinin 
Neti cet eri 
hakkıne!ia 

iaşe Nazırının 
beyanatı 

ViıJi, 15 (A.A.) - Kı§m takar rubu 
dol~ ia§eye mUteallik blr takım 
tedbiı':kır ıtt.Uıa.s ed1leceğ1tıi bildiren 
lnşc ııuın Şarvtn. lt6y!\.ııere hitaben 
radyoda bir nutuk 1!15~r: 

EzcO.mlo §ÖJle demi§tir: 
M.lktan muhtc.ltf sei:ııebier yilztlnden 

pek ııılyndo amlm1§ olem ~yltılerln 

btr 8llDed\lDberi neler yaptıklarmı bl1. 
ıniyor cıe.,"1Jlm. lmylüler, toprağm sa .. 
baDla. sQrQime.!tne başlandığı aman, 
F'raruıa:J!! yeniden dünyaya geUreook: o
lan çetin bir ile gtrifmlş bulunuyor. 
dU. Bag1ln lrenditertne httnp ediyorum. 
Şehirlerin ve amele tle meııkOıı kala. 
balık mahallelerin bu kQ mevsiminde 
laşalerini "temtn etmek 1çtn iaşe ne .. 
zarettnın kusurları ne olduğunu bil. 
meni% 1A.mndır. Toprağı .Uren 19ıer, 
m$m vaztre.lerlni Ka etm!§ dan çit. 
çiler, bU lisanı anlıyacakiardır. l"eyi& 
ve hareket.o all§DU§ olan bir memleke. 
tin ln§eslnl vesika wıullle tcmtn etmek 
hıılka verilebilecek a• mlktarda enıe.. 
kı adilAno bir surctt tm tınk çok mU§ 
klll blr :l§Ur. 

Sovyet tebliği 

2S bin lira kazanall 
41 106842 

10 bin lira kazananl•'ı 
154117 269654 324971 t 

S bin numara kazanan • 
204611 238355 292233 

294555 295880 
AMORTiLER f 

Sonlan 1 ve 2 ile nih•-._k 
bulan biletler amorti .ı-cr-
lardır. -:r.if 
Yardım s~nler cemi~ 

kıt mesa151 6 
Yal'dımsevenler cemtyeu.i1'....ı 

nümürıdeki bi mSVBhninde :~ ~ 
dmı mesajığnjnin genişletiJıneı'i 6 
rarlnşt:tnlmıştır. Bu ctimledeO tJ 
lnrak İstanbul yanlımseven1eı' ,! 
ldlitı, hasılatı muhtaç &Met 
leler.ine yardım için mrf~ 
zere cuma günü akşamı 'fa e4 
gazin06llllda bir ~ tcrtif> 
cektir. 

Bir itçi kız parmakları1't 
m.akineye kaptırdı 

Batmköyde Fabrikal'lt cadd 1' 
1 DumAnlı Otal,.e8fndıc çe.tıpJI f 
ma U.r., ihtiyatsızlığı >~ 
elinin ttç parmağal makin.eye 
mııtrr. Fatma H&aekl lJMtanestııd' 
da.'11 nltma aıı.nmışttr.. _/ 

Anketimiz 
~ .Bae\arafı 1 ncJ .af1"" 

Anketimize vertlen cevaplard'~ 
anl&§Jldığt cD:ıi, bu taraflnrlığa ~ 
sa .k.admlann giyim lçtn ııar{ettl 
&'f'UÇ-dOW.U para eebeb l'tmaıtUd 
~ Jnaahr moda bahBlnd~ 

ribirlerile adeta yanş etmcJttedi~ 
Bu kadmlal'Bl konllllft&larma di 
ediniz, g0rt'!cek8m.ıa ki nıcvzuııırı f 
ruz ve yalruZ modadır. 

~nll Afrlkndn. Alman stukala.. ~tarafı ı nd sayfada 
n Sollum. civnrmdn düımıan kamp. hava akınları yapmak teşei:lt>üs.. 
I:ırile, tnnk ve diğer n:ı.ldl vnsıta· ler:i, kahraman tayynrecilcrimiz 
ıar.nu ağır ç pta. bombalarla bom.. tarafından her ~efasında.. büyük 

Hele içlerinde külUlrl! kıt ol 
0 

bu menudan aynlmakJa Adeta rıı 
C&'dl' olurlar. 

Dedikolula.rının yü::de do~ 

ba.rdıman e.tmicılcrdir. 1 mu:·affakı.yetle1 .e t.'\rdedılmek.-
14 Eylfıl gec~ savaş tayyare- tedır. Lcnıngnıd kn.pılannda 100 

lerind:cn mllrekkop bir Alman hcı.. tayyarenin iştirakiyle cereyan c
va teşekkU·u Silveyş limnnı ve den bir hava muharebesinde 17 
Port • Tevfik liman tesisatma tn. düşman tayyaresi düsüriilmüş 
a.rııuz edere!k bir benzin deposunu ve düşman firara mecbur cdil-

moda meselesl teJkil ede:. FalaJlı;P 
karısı şu tr.odcll secıni:ı. brıtbuıd~ 
ya.lu!jmıyormuş. FilAncanın karı"'. 
tuvaleti de tlplne hiç uymuyorrnUf 

Bu illet, zcnginıer tçlr tıcllt~ 
zevk olablllr .. zıunnnı mıydı 
ihtlıno.1 vermiyoruz yal -

y:ılonı§ln.rdır. miştir, 
Cephenin şimali garbi istika-

Karısının giyinmek V'! moda)ll 
mak !çın sarfettiğl pnraJardıın ~ 

yctçi otm&yan, ıatırnb ;;ekmt\·ell F ransada gebe kadınların metinde alOa.y Stikofun kuman. 
dasIJldaki bir ordu grupumuz, 

himaycs; dü.'}Tllana QOk ağır zayiat ver-
koca vıı.rdır " 

Çok ehemmlyct.h bir yara uzerl11 

Vişi, 15 ( A.A.) - Hillcfımet, dirmi~tir. Son bir iki gün irinde, 
çocuk dtl.şürm yi meneden ve albay Ştikofa mensu~ l:.irlikler. 
hamile kndınlan himave eden 10,000 Alman ı>~<er ve zabiti 
bir kamın neŞretmi tir. Bu ltcı- öldiımıüş. WO düşman tankı, 
nun, hamıle kadınlan işten ~ı-1100 kamyon. 10 top, 500 moto. 
kart.makıtan patronları men t- siklet, binlerce makinelitiifek 
me!ktedir. tahrip veya iğtinam etmişlerdir. 

y!z, Bu yn.rnyı sökUp ntmak 1 
dır. BUtUn mUn-vvcrlcrtm.ıı: de ıl 
hl.ille hemflldrdirlcr. 
Bakın şehır tiyatrosuı.m~ ıı 

sanatkdrı Tnlfıt o\rtemrl ııı dl) ot 
Herhalde b::ıhsetug- Lız n1" 

le erlteklere karşı oı.:ı::ı nı .. ııdır. ( 
en şık erkek bile, yaptır.1ıgı 'lir ı: 
tUmU senelerce gl:,er ve c.,k\dll- 11 

- Adnm Bl'nd<', Amnsyanm 
bal'dağx, lb1rl olfuazsa biri daha, 
diyecekler ve: 

- Sanki k'ldm ımı yok'! .. 
Mfil.Ml:>.Z3Sx ile dC'rhal kendi 

sinden yilz c:-evirecek ve b şka ka 
dm.lam .o;.;ac:ı.klardı. 

Bazmı. ' lih:ı Cemal, qok genç, 
çok toy bir çocuğu elc.e cdi~or v 
onunla istedi · kadar s vi ~·-0r. 
fst.eclii;i · · J."t'11diS...ni aevdiryor, 
çocl.ikla ad t.1. oynuyor. fakat az 
sonra bundın da lbıkarak: 

- Bu toy çoct!k nsruır tatmin 
etmiyor, o kadar çabuk arzuları • 
ma. lıtk'yo,t odiYor .ki_ 

Halbuki yruımd.:ki nr.kadaşı dö. 
niip IOC.."la ll:r.ı.kmadx bile. 1şte onu 
elde etm{'k .lil.:mn. Onun vcrcleği 
zevk muhn.kkak b::ı.'.}ka olııcn.ktn-. 
Ne olur, Alla.hım :baruı. bir kere 
olsun bu zevki do tattır. N olur 
bir gün olrnm eskisi gibi eme~ 
ri çıldnttığmu göreyim, bir gün 
olsun c8ki canlılığmıı hi :sedcylın., 
Bir gün olsun e.rkelderin ylııe ö .. 
nüm.de diz çöktüklerini göreyim 

Yoksa ben artık :ihU)ar lbir ka. 
dm mı: oldum. Vö.cudum tamamen 
ço'"kttl mil, kalblın söndü mü .• Ar. 
tEk ~ ldmeen±ıı na.zan dikkatini 
celbedeım.i.yor muyum? .. 

Diye dilşfuıüyar ve "tiztiltiyordu. 
Bu kan Q?gmlı.ğı, yaşmm i1e;r .. 

le.mlş oln:ıamna mğme:n bftlft !kay .. 
~ mır ~ basma 'TtIMl 

yor ve fena dakikalar gf'çlmıesine m da e3klclye okutablll,.' Kıtdıil 
sebep oluyordu. oyle mi ya! Her mevslıııue B~ r• I' 

Gençlik hatıralarını bUyük bir kıyafellert vardır mtlb...ı•'k:erın 
kıska.nçlrkln anıyor, bir gec'e A _ elerler boyuna kılık deglşt•rırkı. 
d:ıda kayıkla. Esnda yaşattığı milt Balo dblcrelerl, çıtv e•bl 
hış gı~ee)·l hatırl<ı.drkça bütiln vü.. bileyim d.ıhn bın sUrti clt:. .. d.-r 
cudu kopacakmış gibi gctiliyor, onlllnn 
zPvklC' kıvranıyor, ınli}ol"<iu. Sonra l 'ıdı.tl rı , "lerır. ( 

Tatlı hatırnlarma daldığı zamnn ne uyması dil f:ırt o du~ı.ııa ı;ur~ 
yine ayni zevk da.kik'nlan hnyır. , lAk:'tı tasa\\ur edebıll.aı •• ız. 
dakikalarıru değil, s:ıntlerini, gUr. ~anı bır kadının n, k dar 
lcrinj, saalerini günlerini yn _ varsa. bır okadar da çnmaıu ş:ıV 
şa.mn.k tim.idile yanındaki erke· \'C ayakkabısı vardır. 
gin ellerini tutuyor, ateşli gözle_ Zavallı kocalann p n<' ı 
riylt' erkeğe adetfı yl~ eceıt gibi glymekt~n canları çıkar .akı~ 1 

bakryor ve titroye titreye ylizü. yemezler. 
DÜ yaklnşt.ın.yo'rdu. Sonra ben kadınlanmınn t.u ıl 

kıyaCcUerlni sıht.1 bakını i<f.n d ı"r Fa:kat erkekler nekadnr dcği..-, .. 
mişlordi. Haya.tına. gir.mı olan lı görüyorum, O kocam n. tort. 
erkekleri tekC'r teker hatırlıvor çantayı tn§ıyan kndır m• h3kk h ı. 
ve gözilnün önünde canlanan b.il .. burlaııır. O !.neccik yoKlt ,. , ı ~ 
yük bir alayın resntigeçidmden mUaavJ ol::ın ıpck çorııpl ı sı~cıı ' 
ürkmüyor, bilikis bu haynlde de nında ayaklarından soğ"u · nlın.ıAı 
derin bir zevk. tarif edilmez lıir lece b'\'talığtl tutuıma.m l ın t.ab 
gönül, hatta iu(ıp fcırn:hl.ığı duyu. olabilir. 
yordu. Erkek kıyatet1Prln.n ct<·~:ır 1<11 

- Sanki lbfitlln erkt'kleT değL~. ne tuzum olmııdığını eöy' mı tıı:r. t 
tiler mi? kat kuınll§tan iktisat yaı mayı d 

Diye kendi k-On<linc 60rU}-Or, son nUyorsak çaresiz hepıml.x bobstil 
rn acı ac:ı giilorok sualine cevap lfYlZ. O zaman da kimlrJe atay 
veri~"-Or: cc~. Gene siz bizim kıyttfctırrle 

- Zavallı ahmak, on1arm hiç uğra§maym daha iyi 1 
de değiştikleri yok, Asıl değişen Ma.amaflh hepimizin 'ı:r örntll ~.~ 
sensin. Biten, mahvolan sensin.. yinmesi eğer kabil oıur" •. tı•ı ıı · 

Diyordu. Sonra bazım kUçilk ı de iktisadi bakımdan bllJ tik Cıı)'1 
~aba~: (Devmnt var) temin edcbıllr. 



1 

lhkeme 
llonıarında 

Biraz insaf, 
begalıa ! .. 

"\ 

y- . 
~ U~de 900 nisbetlnde de 
1
" ıh ti kar yapllır mı ?! .. 
• ;::ltlrıere blru inat, mer SuçJaJar mahkeme,. mmı :tıonmma 
l\~Olaa, saten ilıUk&r yap. kan111111119D 14 baQ madde.IDe l'ÖJ'e 
~larmnı lwımı dl1lk ~ Yani bu maddeye göre 
~ Fakat aça#ıd&ki 'ftlt suç ahit cıılarM suçlu 25 .liradan 60 

b,. nıı ' hiç değllae ''blru 1 liraya kadar p&ra cezasma '9'l b!.r haf
~emekten 'il-.. tadan 115 gGne bdar da dükk&nmm 

tt, ~ • kapablmuma mahkQmduJar Zira SUÇ 

~ °1'ıı bir det&, maliyeti ımnm tem1u etttlt mmıfaat • 25 lirayı 'S ~haydi ı.aycll 11,5 u.. geçmezı. 
• 23 lira 1lznngeıen bir kutu Anc&k J2bruhl ltaduiıı~e tılrook de 
Ge '-~ Ya, !O liraya ıGO liraya talar dettAn1nt 100 kunııtan oım&k U: 

dt ıoo liraya sa~. rıere ıo Ura1ık maı aldığmı söylemi§ _ 
~ ~? blnbir ttlrlQ naz wı ti, lılllddeiumuml Fethi Sezai bu nok 
~ tayı ııa.aan dikkate, alarak, p..bide, ı~ 

C1a akÇllarda 81 numaralı llra1ık kaç defa mal aldıAmı aordurdu, 
~Ylaı Avadls!n yanmda ça Ebnıbl: 

lııe C1a 20 Y8§mda Kefamdır. - Belki 13-115 defa ama, katı olarak 
'kYtıı AV&.d!Jı de suçludur. 10 defa almıı•mdu, dedi. 'it eznenı.n neticeatnı anla. Bu f&kle söre .ııuÇlulardan bir kutu 
~ ~e dıfmdald \-aziyet:i yaldız &hıılf ve 100 Um vermJo ve .A 

otacaıc, Avadls ge.tme. ndla ile Kelam da ga)'rlme§ru olarak 
Ya yeg.mı Keğamı yol. 25 liradan fazla kA.r etrult oluyorlar. 

dı. Bu takdirdb de suçlar: 500 llra pa_ 

ra oezaaı ve 2 sene aUrgtln maddesine 
glrmi§ oluyordu. 

Bundan sonra cü.nnUmt'~hudu ter • 
tlp ettiren diğer §ahlt, Rahime dinle
nildi. Rahime de vak&yı zabıt varaka_ 
mıd&ki pklldc anlattı ve suçlunun 
kendlafnden 2,5 lira alarak bir defter 
yaldızı: 75 kurup sat.ınak aureUle kcn 
d1ıdne 175 kuruş geri verdiğini ve bu 
lllrllda polla1n girerek zaht ''arakasını 
tanzim etutını sö7ledl. 

Ancak. diğer suçlu Avadis lle cUr
:mUmeşhudu tertip eden pOlia memuru 
Hasan GUndtlz lle gene yaldızın bir 
defterini 100 kuruotan alan Adalet a_ 
dmd&k1 ~ kllı gelmeml§ olduğwıdan 
muhakeme, biDanır beflr.a bh' güne 
talik edllecektl 

lı!tlddelumuml Avadia1n Ye aahill<'. 
rin mtıu.ekere ile celbine ve maznun 
Keğamm .ın.mt.Ju>runın. kanununun 66 
JnCI ınaddelılne göre hemen tevkltint 
1stedt. 

Mahkeme °c1e bu talebi nazara ala • 
rak aşağı yukan ytlzde 900 nl8bclin_ 
de fhtikAr yapmaktan celdnmiycn 
suçlu Keğamm tevkifine Avadl&n but 
durularak mahkemeye sevkine ve ~a
bltlerin celbine karar vcrc:'li, 

ADLİYE MHABIR1 

- .Allah A'llah! Karım 6Tkek 
elbise~ mi giymeğe başladı 
acabat 

Her kelime, onun gerilen si. 
nirlerinin ve kendi hüviyeti için
de gızlenen ihtirasrarmm birer 
ifadesiydi. 

Annem, Sadinin imzasını tak. 
lit te bile acemiliğini ~r. 
mişti. 

Bu ne zavallılık .. Bu ne aciz .. 
Bu ne zilletti, yarabbi! 

Ben, hiç bir zaman, böyle se. 
fil ve iğrenç bir aŞkın esiri. 
müptelası olmak istemedim. 
Eğer tarihte geçen meşhur ha. 

diseler de bundan f arksıma 
ben onlardan da iğreniyorum. 

• • 
Babam bana bir kaç kere mU. 

nasebet getirerek: 
"....!.. Kızmı, sakm büyük söz 

söyleme!,, 
Demiı}tı. F'M.la iddia etrniyo. 

Evlenmek . hayatm gayesine 
ulaşmak demektir. Fakat 

HAYATTA evlenmek kadar, 
kolay, evlenmek kadar güç 

biT §ey yoktur. Evlenmeyi hayatın 
gayesi sayanlar vardır. O halde bu 
gayeye erişmek kadar da kolay bir 
§ey olmamak lazımgelir. Fakat ev. 
lenmek yalnız bir ikinci hayatın 
değıl, yakın yıllarda yeni yuvayı 
ıenlendirecek olan bebeklerin de 
dünyaya gelme, yaşama ve yetişmP. 
mesuliyetlerini tamamen }'üklen-

me denıek olduğu düşünülürse ga· 
yeye erişmenin pek kolay olmadığı 
anlaşılrr. 

Evlenmek ve çocuk yapmak bir 
erkeğin hem kendi kendisine, hem 
mensup olduğu cemiyete harşı vazi 
fesidir. Ancak bu vazifeyi yapma · 
)'a koşmazdan önce bu yükii kaldır· 
maya kuvvetinin kafi olcıp olmadı
ğ.ını kati olarak hesap etmek la -
zrmJ,r. 

SOHBET: -
Bugün de yirmi of uz kelime 

ile hoşça vakit geçirelim! .. 
AH Seyyid! bey merhumun ".Delterl 

GaleUl.t,, adında tahminen 2500 keli. 
melik kUçUk bir lfigatl vardır, Sayfa
larını §Öyle bir kanştrralım, herhalde 
eğlenir, boşça bir vakit geçirir!: 

ADAŞ: 

Ada§ demek yanlıştır. TUrkçede 

cak bir 11t•ydlr Çünkü :insan öldükWn 
sonra körlUk me\'uıumhs değ11cllr. 

UÇKUR: 
Yanlıııtır. Kur - kup.k demektir. 

TUrkpo bir kellmedlr. U~kur da, ma
lfun, ku.mıaıtm tıçlnde bırakılan oluk 
gibi bir yerden g~lrlllr. Doğrwm IQ im 
şafı mıına.<ıına "iç kur,.dur. 9 "da§,. !Uzı ooraberllk, yakmUk lfade 

eder: "arkada.§,. ; "ayak • daş" ; 
"omuz.daş,, gfblblnaennJeyh, 1 tmler1 
btrlblı1ne benzlyenlcre ele ''a • lftS,, de 
mck doğrudur ama., lk1 tano (d) bu 
isimde blrlefth·e.rlyor. 

ı .............. · · · · · ·y.~~~~;' ..... " ...... " "i 
IAlimet .1Jütaıt-ı 

EZBERDEN OKmlAK: 
'Yanlıştır. Ezber farsta bir terktı>

:tlr . ., ••eır. yürek,, ı..-eıimcsllo 001' edatm 
d:uı teŞlmt..·m etnıl,tlr. l~lx'r demek 
zat-On "yftrekteıı,, deım•ktlr, aynca bir 
"d6n,. llAvosl doğnı değllıllr: Ezber 
okumak demelidir. 

AFAOAN: 
Tlirk~.e bir ketime~ o booı:erso de 

doğlldlr. Yaramaz, :tek cıurmaz çocuk 
manasına. olop farsça ''llft'ti oon,, ter. 
kiblndcn bozmadır! 

1ZALEI BlKtB: 
l:'anlrştır, Bikir •'lauığtan kıt,, ~ 

mek1lr. Yuk&l'dald uırldJıte mana çık
ma7.: ''İmlol bekAret,, df!lnelldlr. 

USTURA: 
Yanlı!JTII' •• doğnıso "Üsttıre,,dlr. 

İFLAS: 

Acaba kaç klsl haldlô mannsını bl. 
lir! tnl'ıs, mUfil!ı olmak dooırktir. 

MUfll,, zengtn iken lulüst', mangıra, 

pula kaldı drmekt1r. 

tıCRAH ET.rİl\I: 

Yanlıştır. ''lkrah,,m mnnaıöı "bir 1-
111 cebren yaptırmak,,tır Tllnılnme, 

onfret etme manasına ''l!!>Ultrnh,. keli. 
meslnl lmllanmahdır. 

USANÇ GETİRDİM! 
Demek yanll':ttır. Bıkıntı DıtlDUID& 

olnnık: "mıan ptfrdlm,, 00ıneı:;:11r, 
ÖKStiZ: 
Yetim, kbnııesh. man&!lma olan lıın 

l&IZID doğruım ''6mıtb.,dür. On tttrtt. 
5,'f!de ''gö#"üll,, demekt!r. Önaftz: "ken. 
dJl!llnl göğfiilne baıBCak, kucaklı) M'Ak 
J.lm!Ml61 olmı;\'lllln ~r. 

B1TPA7.AR1: 

Batpazan terkiblnlkın bonnadır. 

Bat nnıpçadır, m:ınası "lmtt,. dernek· 
tir, Bahtta lmllandowa ''kati pu.arhk 
la satıldıfmdan artık sah5tan dön~ 
mez., ma.-na olup, tıaıpazan, böyle 
kat'i Mtı:t He alı:t veriş ~cU16n pazar, 
çarşı demektir. 

BACANAK: 
Bııcı - heıru lre. kız kardeıf de.mek

tl r. •Nak., beraberlik ifade eder. Ba. 
rnıınk'm aslı ''bacmak,. olup Ud kı:ı. 

kardeşi tutan iki erkek manasınadır. 
RAUBA.lt BAGIRMAK: 
Yanhııtır, Bıışf.akl "bar, bar., aı WM• 

mısı yoktur. Dofnı81ı lınl{ır baltt ha. 
ğırmak,,tır. 

BERDELACUZ 
8111111 yanlıf olarak "koN.kan eoğu. 

fıı,. diye ten-lime ederler. Kellmenln 
löRl: aslı berdl eyyan•.'\I B<'7.'dir. acz, ıwl7~ 
Çarpık, mail mana.! ına 01811 bu lft• ara,PÇ&da bir ıte.rln ıwı.ııı demrıldlr. Rıı 

hr. "li,'lll('k,. rmıddeslndoıı çllrtığı için t.~klblın manası da "kışır. - günleti
clofnı .. u lğrlkdlr. ''boynu l{;'TI 'dOınt'- nin soğuju" dellM'ktlr. 
meli, (boynu lğrik) deDU'lidlr. BORAZAN 

F..LlNl~"KöntJ Uoru çalan nefer llllUUl"lll& kullaııı-

"Olmıyac-ak şoy., mıınasoın l nrı • lırsa dıı. yanlış bir terkiptir. Bonı türk 

tabklrle kanıtık kullanılıı Bu kellmtı çedlr. Zan, f&rllt'8 zen e®tmta. bow

.. ölünün köril,. tel'lrlblndt·n boz.ıılmuş • mııdır. Doğnısu ''honıcu bonıcu ne • 
*°r. Tabii "blünUn körll,, de cılmıya. fer,, demektir. 

rum. Lakin, dedim } a, ben böyle 
aşklardan ve böyle 8.şrklardan 
nefret ediyorum. 

Bence her duygu, şuurun aJ. 
tında kalmalı. 

Aklın, mantığın, muhakeme. 
nin fevkine çıka.n duygular 
- kal'i olarak iddia etmiyorum 
ama - bence, cinnet eseridir. 

İşte annem meydanda. 
Sadi gelinceye kadar, ne ma. 

kul, ne mqlıakemeli bir kadındı. 
Onu gördükten, onu ~vdikten 
oonra §Uurunu, mantığını, muha 
kemesinı kaybetti. 

Artık onun yerı aile yuvası 
değil. Eğer bu hisler,im boğup 
öldürmeğe muvaffak olamazsa. 
gideceği yer timarhanedir. 

Acı bir hill..-iim.. Korkunç bir 
görüş .• 

Fakat, hakıkat bundan ba§ka · 
bir şey değil. 

BlR TELEFON: ONUNLA 
BERABER GELİYORUM .. 

Pazar sabahı. Erkenden Ni
hal çağırmıştı, 

Babam bahçede gazete oku. 
yor, annem mutfakta Sofi ile 
konuşuyordu. 

Babama: 
7 Şimdi gelceğım, dedim, Ni

hal bana yeni çıkarttığı bir fo. 
toğrafmı gösterecekmiş. 

- Peki kızım .. Çabuk gel. Be. 
ni bahçede yalnız bırakma! 

Dedi. Köşklerimiz pek yakın. 
Nihale gittim. 
Tuhaf şey! Bir telefon gelmiş .. 
Nihal beni telaşla karşıladı: 

- Neriman telefon etti .. Bu· 
gün onunla ~ize geliyormuş, Bu
nu sana gizlice ~özlenıckliğimı 
rica etti 

Birde~bire içim hopladı. 
- On,µnla mı geliyor .. ?~ 
Diyerek, gayriihtiyari elimle 

göğsümü tuttum. 
Sadi hadisesinden sonra, onun 

hi<: olmazsa birkaç hnfta sonra 
gelmesini i tıvordunı. 

Nihal kolumdan tuttu: - K{l. 
fir, o kimdir .. Söyle bakalım? 

- Hiç, dedim, Nerimanın bır 
erkek arkadaşı, Beni görmek is. 
t .... miş. 

- Nereden tanıyormuş seni? 
- Bir gezintide görmüş .. 
- Ve şiiphesiz })(>ğenmiş .. ?! 
- Evet. Fakat, benim yeni 

BULGUR: 
DoğTusu aslı "burgul.,rlur. 

PABUÇ: 

ırarsçadan boz.ınadır, ıu;Jı pAııQftur. 

Pa - ayıı.k deJW'Jitlr. pO:i p~lden -
ömek n\ıuıtarmclan geUr "ayak ürtlı
sU., "ayakkı:Wr,, manasınadır. 

PAÇlAVR.\: 
Hor görmeytn. gelkı dı:ı içinden çı. 

kın, Bakın aslı neymiş: Eski esvap 
pars::ası, kirli bez mamıMna olan bu 
kcllme "parça,, ile, eR'ııbm d.ı:t yüzü 
ınanuma gelm "e\·re,, iAfzındıın mU.. 
rek.kepmlş, yani Mlı ''p«U'tel e\-re,, i
ka pe~vra olmtıı;/ 

PAMUK: 
'.nlricoe gtbt gl>rllnür, a!llı fança i

miş: !raalılsr pamufıı. "ptııbe,, derler. 
TUrk afzı ''penbe,,yl abwıt evvclA 
"penbuk,. yapmış. onıı bcn.up pamup 
Qminnl'},. E~rer bôyle lıwı bani klUU 
de olmamış! 

l'EŞTEMAL: 

Aslı ta~a loııp ''pll,temal,.dır. 

rnııııa.sı da "nrliti lleook ııcy,, deımok. 
tir. 

POS BIYIK: 
A.ı. "post blylk,tır. 

TtlFENK, !1.'0F'EK: 
Manıf all&lım adı. Törk~r. ·~ 

kllnnek. üflemek,, manawıa tlfenlı: 

mastaJ'mdaıı yapıtımr.ır, Bundan l>tO.. 
riı kellmeıııtn orta.sına bir "N,, SB\·esl 
fa7Jadır: ıurenk demQml'll, tiifek de_ 

~k daha doğnıdur. 

<lA?..'J;RIGt: 
Kabujlı cam gtbt parlıtk, dte &Hm. 

da çıtır çıtır kınlan erik değil ml ! 
Aı.Jı "t-am crlj;ri,,dlr! 

D.ı\RISI BAŞINA! 

••Darı, ile n!Akası ) oktur, "Dahisi 
başrnn!., dl'mcktlr. 1·anı dabai eV"n!l lıı. 
mi g~l'n bir şt>\1 ka~ıdaklnln U8tilne 
yonnaktır. 

DALKAVUK: 
Dal- ÇIJll:ık, l'ulm demt'ktlr. Kavuk 

maının. I>nlkarnk - kavulaıwl, ~ 

bnı; dPmokttr. O 7.8manlar açık bat 
ger~ 9e"~rlll!c, ~lt"t ~ydl, 

buradan dalkn\'uk srfil l\dam demek• 
U.r. 

bir maceraya atrlmağa vaktim 
yok. 

- Yeni bir macera mı dedin? 
Halbuki ben eskisinden de ha. 
berdar değilim. 

- Canım, şu Sadi seselesi. 
Sepetledim.. Gitti. Şimdi yeni. 
siyle uğraşrnağa vaktim yok. 

Nihalin odac:ınd:ı konuşuyor. 
duk. 

O. yine bana kendi derdinden 
bahsetti: 

- Leylacığım ! Sen kolay kur. 
tulmuşsun ! Sepetledim, diyor· 
sun. Sana adeta gıpta ediyorum. 

- Neyime gıpta ediyorsun? 
- Azim ve iradene .. 
- Ben kararsızlıktan lloşlan. 

marn. Ve kararımı verir vcrm<'L 
tatbik ederim .. Fazla düşünmem. 

- Ah. keske ben de senin g-ibı 
olabilscvdım. Haniya o gece 
kararlar vermiştilr seninle. Ger
<:i babam k,estirip attı ama .. Bcı. 
nim içimde ufak bir ~bıta kol· 
dı. 

- Kopar a o rabıta\ ı. ~1e. 
sel<' Jmlmaz. 

- Oh :'\c kadar güz 1 r ,. 
itiyorsun! Kolay mı onu kopar. 
mak? 

- Çok kolaydır. Pamuk ipli
ğfoden daha sağlam olmavan bu 
rabıtaları ufak bir fükc>ylc ko 
parmak mümkiindJr. Ve bu ı; 
nin clindf'dir. 

- Vallahi fo;l"nin di.ı~ündii~in 
gibi değil bu mes,..Jeı lçim·~e r,n. 

SAYFA - 3 

Fıkra 
xr.::::::==:: 

üçü t bir iki 
flkra 

lldncl l\tnhmut me.şhur lz.zct l\lo•. 
!ayn blrgi'on O) le demiş! - l\lolla, 
ı·es.ırl.r.ade)I nl' lmd.ır da ook eevi.. 
yonrun? her ~ l'rde sfal ynnynna görll 
~orum: hu rır mulı:ıhht't! 

b.zl't l\loll <'C\'!lp Vf'nnlş! - Al. 
lah ömrUnll1U 7.lyııd<' e~lesln di'n• 

dimlz: 1·es:ui lrulaı.uT lı!ltfattır, 

güzf'I ~ru:ı 'amr. Be:ıdrnlz de hlra7.. 
mekWp ml>drese gördilm. İlrlmlz yan 
ynnn gellnl'c ob.-ur yıızar bir «'frndJ 
olııyonız 11'te!.-

--o--
\ ol t. re ormmılnr: 

- 1n an bu dünyncı.ı en fazla n<'. 
ya m:ılfütlr: 

Filozof! - :Oç şeye, dMll:ı;; biri 
can, biri ten. biri de mnL. ID kndar 
ki canı Azrnflin, tc-nl heldmll'rln, ma 
lr da n\,ıkatl:ınn f'llnde olmakla hlı; 

bir şeye m:ıllk ıtrğlldir 
--0--

Jla.gıp p:l"R !i!ılr HnşmMfe kona • 
tuj;'U sırada: 

- O~lcı bir lmsldc ~nmınk isterim 
ki. dem.iş, ıır ~den rvvel klm9c 
SÖJ 1P..mlş olsun, ne Ck bendM ROnra 

söylemek ihtimali! 
Nokre bir mt olarak tRnınan H.'lş. 

m t N!\'llP vemı • 
- O kııd:ır fn.zln. duşfınmeı;-e ha • 

OPt yok. KMldlnlzf rnethedln? 
NA~RETl1N 

Vapura binmişler 
Gece yansına yakın kör kütük 
iki sarhoş Tepe'J>aşından otobi.ıse 
biner ve tabii yer olmadıpooan 
ayakta kalırlar.. Ayakta kalan. 
lar arasında bir de bahriyeli 
vardır .. 
Sarhoşun biri elini cebine dal· 

dırır. bir lira çıkararak bahriye
liye uzatll': 

- Bize iki tane Fatih kes .. 
Der.. Baluiyeli kendisinin bi. 

letçi zannolunmasma sinirlene 
rek: 

- Körmüsün be adam, ben 
biletçi değil, gemici süvarisi 
vim .. deyince, sarhoş bir kah
kaha basarak arkadaşının göbe
ğine bir tokat indirir: 

- Gördünmü anam, yanlış ol
muş, otdbüse bineoeğimize yan
lışlıkla vapura binmişiz .. 

- Bana "•e)•ahat ettin 
mi?,, diye •orulur mu? Dün • 
yanm:ın etralını 1000 dda 
fazla deorettim. 

rip bir his var. Kendimi yokla. 
yorum.. O kumamazmış.. Ya
lan söylermiş.. Istik'bali yok. 
muş.. Faka.t, bütün bunları kal
bime anlatmanın imkfınrnı bula. 
mırorum. 

- Şu halde. açıkça söyle, onu 
seviyorsun demek?! ' 

- Galib:t ı:\i}oru'll. ~ylacı. 
ğım! 

i.\ladcmk; ona k.ırn zaafın 
var .. Ortaklığa katlunıı ve C"\· 

!enirsin! 
- Hnngi ortaklığa,.? 
- O, anneni sevmiyor mu? 

Sen onunla evlenince kendie av. 
rıca bir ortak <lahn almış ol • 
caksın demektir' nunu ?ıalft an 
layamadm mı? 

- Evet. Dom-u snylü• >rsun' 
F'akat. annem, beLİll\ r, 1detim1 
aramız fa. n~vla acn k dar vi -
dan-, z bır kdm d -'riJdir 

- Bunun vicdanla bır nlfıkası 
yok .. Bu bir sevgi ve k:ılp me~ • 
lesidir. 

- Ah, onun sev~i,in; k:-ılb·m
den sökiip tırak irin rıc kadar 
u Tn:1.ım. Ne J..ndnr cırnındım 
bilS(.>n, 

- Hic uğnumıamıı:;a benzi. 
vorsun, Nihal! E;;.€'r ~on ' " kafi 
ara"ını v~rnı·r; ol '1m. 1:-ı.b:m 
ann · "nu ad<:m. kumarbazın 

biridir Ren bövle herife 1m .-. 
mcm !" dedii{i zaman, sen de o. 
na iı:;tirak ecV>l>Qk ve ondan avr • 
hı.caktın! 
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t. etriıı-eı•: MUZAFFER ESEN 

Sar:1d c\'!iym;t l!u,;. Müfettiı bu bavulların ü -
Po~ıı~~r !'!!<i itlumi t&lmar. 'ZAl'inde etiket olup olmadı • 

ladı: ğını sormak için kapıcınrnı 

20 

- Doıtlw-t Yhf\·*- ~e!\ l sözünü kesti. Kapıcı bavul • 
hiçbir haber ald.n1~"' ... Qia.r. l _.d:e etiket görmem\şti. 
Polise müracaat e~cre\: """'h-, Genç kız taksiye ·bindikten 
kikat yapılmasını ioctediler. 1 ıonra toföre Viktory4 istas. 

r~ ·..,terin şimdi uğrayaca. Bu genç kızın ha;-t- ~- yol!\'&Da gideceğini söylemiı
ğı ilk er Gısburnun aparlı • zammı~~ı? Mesela ı-eııcebri ti. itte kapıcinı1a miA Gisbur
mamdır. Orada bir şeyler erken ~oner, ve sabahları «M nun •eyahati haKkmde bil • 
keşfedeceğinden emin değil. ken mı çıkardı. • J dik'eıi hundan ibaretti. 
dir. Çünkü bu dal. ikada - Ak~mları eve ekserı • b ·--' 1. k ..ı L • 

M ı.... • • h k' ı k l' d' . f k .- Olv,t'Cr aapıcrya. el'lo. sı • org mı yatan cısmm a ı • yet e er en ge ır ı. a at sa- • :l-t k ~- ı.. .. 1 · 
k t A G. b ld ~ h hl k k ; d ~·ld' nı en uo a .... JJU unan mıs a en n ıs urnun o ugu a arı pe er encı egı ı. 

kati değildir. Bu ceset genç Esasen çalışmadığı ve ser- Gisbuın'1n da;rcsinr. gött~ • 
kıza ait ise evvela meselenin hest yaıadığı için c"rken kalk meaini s6yledi· l)q dait'e.a.:.~ , 
halli lazım gelmektedir. Bu mağa ihtiyacı da yoktu. E • kirası yılda iki yü~ Jirardı. 
genç kız ne ile ge~iniyor ve min olunuz Bay müfet\iı; Kapıcı anahtar IA k.pıyı açtı 
yaptığı işi niçin herkes'&:en mis Gisburnun batma hiçbir ve müfettiıe içerire arirmesi-
gizliyordu. Pointer de hatırı. felaket gelmemiıtiı:·. için yol verdi. 
na ilk gelen ihtimal Gisbur- Pointer, kendi kendine ko- Apartıman çok la.Uçü~ Ea.. 
nun pntaj yapması ihtimali nuıuyormuı gibi hafif bir ses kat çok güzeldi. Bir ıya~ ., • 
oldu. Filhakika, şantaj ile ge le söylendi; dası, bir salon, bir bfüy,)., 
çiocn kimselerin cebinde, tıp - Halbuki mis Giabumun her üçü de minimh•i. Mt. Gis 
kı bu genç kızda olduğu gibi, çok tanınmıf bir adama ka • bum dairesini çok s1tdeı döıe
bazan çok para bulunur, ba. tiplik ettiğini sanıyordum. mitti. Fazla hiçbir şey yok. 
zan da az. Hiç biriı;inin mu - Kapıcı ıaıırmıı gibi cevap Bu müfettitin de hoşuna git. 
ayyen bir İf yeri yoktur, hep verdi: ti. · 
si ne ile meşgul olduklannı - Bunu ilk defa sizden i. 
saklarlar ve hemen hepsi gü. §İtiyorum· 
nün bi~inde esrareııgiz bir ö- - Kendisine çok mektup 
lümle ahr~ti boylaı lar. Va. gelir miydi? 
kia çalıştığı işini gizlemek - Hiç mektup gelmezdi. 
müstesna, öteki noktalar için Çünkü adres olarak burasım 
maimi ve ıerefli aebebler bu değil, kulübünü gösterirdi. 
lunn.uilir. Fakat ölü genç kı- Pointer ortaya yeni bir fi. 
zm şantaj yaptığım kabul e\:. kir sürdü: 
mek b;rçok noktalan: çok gij. - Mis Gisbumun tatil mü 
zel j , ha kafi geHr. nuebetile seyahate çık\ığı • 

J_ Gisbumun oturduğu nı söylediniz. Fakat arkadat
yer çok büyiik ve muhtqem larmın bundan haberi yok. 
di. Binanın gece hizmetine Yola çıkmadan evvel hazır • 
ayrdmıt kapıcısı etik üzerin- lık yapbğmı gördünüz mü? 
de ayakta duruyor· Pointer Kapıcı yaprak sigarasın • 
bu adamı kapıcı oda.sına ka. dan derin bir nefea çekerek 
dar götürdü. Ona polis kar. cevap verdi: 
nı gösterdikten sonra An - Bu hususa dair hiç bir 
~ is burnun arkadaşlan tara. ıey bilmiyorum. Zira, belki 
fından müracaat vaki oldu. siz de bilirsiniz. Mis Giaburn 
ğunu söyledi. 21 birinciteşrin geveze değildir. Kendiıine 
den beri genç kızdan hiçbir ait işlerden biç kiımeye ha • 
haber alınmadığı içinhu dost her vermez. 21 birincitqrin 
lar merak içerisindeymişler. akfamı dairesinden bana te. 

Kapıcı muhtıra defterini lefon ederek bir taksi çağır. 
karıştıra karıştıra derhal ce. mamı rica etti. Biraz sonra 
vap verdi: kendisi de aıağı indi. Üzerin 

Müf ettif, burada kendiain1 
batka bir muhi\e, ba~ka arka 
daılara ve eğer mümkünse 
genç kızın hesabın"' çalıftığı 
esrarengiz adama götürecek 
bir iz anyordu. 

(Devamı var) 

TV'RK B.~YANLARI 

Biçki • Diki§ Terakki 

YURDU 
B!.çkl ve dl~ hiç bllmlyenlere 

9 bilenlere 6 ve dild§i bilip makaa • 
tar olmak l.Btıyenıere S ayda bUtun in. 
cellk ve . te!errll.attte esaalı .IW'ette 
öğretir. Tasdikli diploma verir. Tale
be kaydına ba§l&DDUfbr. CUmart.eet 
ve pazardan maada sa.a.t 9.. 12 ve H •• 
17 ~kadar hergUn mUnıce.at olunur. 
Beyoğlu Altmbakkal Baını. caddeal 
No. 63. 

15.9.1941 
- Merak etmeğe lüzum de seyahat elbisesi ve yakası 

yok. Mis Gisburn tatil mev • 1 kürkl~ bir manto vardı; kapı 
simindedir Buradan 21 ilk- ya gelınce odasında bulunan 
teşinde ~yrddı. isterseniz d~rt .. valiz~ qağıya indirme. ıs.or DBM 

siz de defteri tetkik ediniz. mı s?yl~~ı. Uta~ar ~avulla. 18.so ;ı.:tt ııazı 
Mia Giabum itini bilir bir kız rını ı~dırı~ken .sız.e bıra~ ev. ıuo Ajanıl 
dır. Ona dair endiıeye düt - vel l<!yledıklerımı; y~ı u • 19.f& Serbest 

Keklik 
.U.00 Zlmat 

tak\7fmJ 
2Ll0 .Ka.ntık 

(l8l'kı1ar 

!LSO KlmgD 
ADml. 

mek yersiz bir iş olur. Bu zun b!r.se'.!a~ate çıkbgını, an ıo dak1ka 
genç kız yaptığını bilir ve cak bınncıkanun ortalannda 19.M Şlılı 
kolay kolay çürük tahtaya dö?~eğini ~.öyledi. ~o? cüm. 2o.ı3 ;!::;' 
basmaz. leıının "guneıe ıh\ıyacmı pzetıe.e 

Pointer sordu: var!,, olduğunu da hatırlıyo. ~u5 Battanm 

- Nereye gi\ti? rum. tttrkttd 

n.u Senfoni 
orkfl9traeı 

.0,SO Ajam 
D.4.G Dana 

Mllzlil 

. ;;. .. :--.. • \ • ~ ... 0 .. ~ • - • ' • • ,. ~ A • O •• ' .... • 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATIZM 
NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGFULARINIZI DERHAL KESER 

icabında flÜnde 3 kQfe alınabilir. T AKLITLERINDEN SAK.lNINIZ. Hfll 
Pulla Kutulan ıtrarla uteyi niz. 

. ~ ••. • •• :..aı: ::/ .1;' • • ... 

( Ba lrupoa& eldeaerell eöoderlleoett 
nırme UAa1an .... Soa Dakikada ... 
ramı ~. IDrlea.me cekll1I 
pndeıw okuJUC.llllanD malıtus kal. 
mU ımın aarlb ~ blldlrıl9 
ıert llzlm.) 

Evlenme teklifleri 
• YB§ 21, boy 168, e~<.r hukuk fa. 

kWteslnln ikinci emıfmda, içki ve er. 
gara kullanmıyaıı, yaltıız •yılabllecek 
bir vaziyette bulunan stmede yedi bin 
llraya yakiıı iradı bulunan bir genç, 
tip ve tahsil mevzuuba'la olmakaızm 

temiz bir aıleden kız veya dul bir be. 
yanla evlenmek tateme.ırtt.dlr. (Hukuk 
2) remzine müracaat. 329 

• YB§ 38, boy 170, kilo 80, güzel kim 
sesiz, ııerbest meslekten, aylık ka.Zan. 
C1 80.100 J1ra bir bay, pek çlrkJn ol ., 
mıyan, eY lflerini biler. 26-38 Y8f a.. 
rasmda Jaz veya dul bir bayanla ev. 
lenmek iJJtemektedlr. fT.R,Y.K. 21) 
remzine mUracaat • 830 

lı ve işçi anyanlar: 
• u.e 9 dan t..udtknamell, 22 ya. 

pııda r.or toıere Ttlcudu mfitebammn 
bir gene herhangi bir lf aramakta. 
dır. (lıL K. Demir) remzhıe yaZd • 

ma.ıa. • 
• 82 yqmda, ellerinden ltı gelen 

çalı§kaı:ı bir kan koca a.partıman 

kapıcılığı aramaktadirlar. Kalort!er. 
den anlarlar kefalet vereblllrler. 
(A. l B) remzine mQrac.aat. 

• Evveloe DarillAoeze dah.lllye 11ervt 
ıbıde ~iDii bir bayana, aynca 
11111 dljw bir ... ,..... a.ıı~ T&nllr. 

Taliplerin mtlefJ9ee mlidürlllğüne mil 
ncaatıan. 

• Her clna mot8r w maldııeae.t an 
lanm. Denizde n tafr&da çabpbla 
Urlın. Meeletım maklntı.tllkttr. Is • 
t.lyealerln (U. %9 Boal) reamhıe mli
racaatıan. 

• Hız eostltasl! dDd! lmmmcJan 
memnum. Blr yerde çalıpak lstlyo. 
ram. Kadıköy '99 Mnda tara.fi ter
cllıı ohmur. lırttyenler Haber ele (Ka. 
cbk!Jy L.G.) ıtimlne mektup sönd&. 
reblllrler. 

• Hukuk !akWtesl eoa ıımrtmı!ayım. 
Eski türkçeyi blllr ve llf'!n daktilo ya
zarım. Bir avukat yanmda veya bir 
bUroc1& ehven Ocretle calışabUlrim. 

Haber (H.N,F) remzuıe müracaat. 
• Kalabalığı olmıya.."l temiz bir aile 
yanında yemekli veya ye?Mkslz pansl 
yon tatıyorum, tsteklller (20096) No . 
ya telefon etatnıer. 

• Ttlrkçe, İnglllzce, trAD.llZC& atman 

l•'A'l1JI : Sar.ıçlıruıeba§ı 

Kayıt ieln hergün 10 dan 17 ye kadar mektebe m Uracaat. Al'Sl1, 
lebe mektebin husust vE>saltlle sabah evlerinden alınır. Akpın 

bırakılır. Telefon: 20530 

ca lnglllzce bilen bir genç ders ver
mek veya, tercUma.nlık iı;ln l§ a. 
ramaktadD'. (Lisan) remzine müraca. 
at. 

• Orta Y&§lı bir bayan, gündüzleri 
ev ı,ıerı görmek, nk§amları evine dön 
mek istemektedir. Yemek yapablllr, 
ev l§lerinl iyi blllr. Kimecslz yaşlı 

bir baya da bakabt:tr. 1etiyenlerln 
(Ar. Se) remzine müracaatıan. 
* FakWte mezunu bir genç, llııe ve 

ortamektep ta.ıebelerlne (hesap, cebir, 
kimya v..s.) deralerinJ. vermek tate • 
mektedlr. ·(Y. Akm) remzi.ne mtıra. 

caat. 
• Yemekten ve yemek ıervtshıden 

anlayan bir gene; otel veya lokantalar. 
da 11 letem~tecllr. (R. D)m remzine 
mnracaat. 

• Tlcaret Uaeatnden mezun, ticaret 
ten anlar ve bir müene81:J'l ldare ede. 
bilecek bir gene; i§ aramsktadır. ~. 
raya gldeblllr. İstlyenler (Re.tık Ua.) 
remzine mQracaat. 

• Fransızca, tnrkçe, nımca okur 
yazar, işine temiz bir bayan bir dük 
kAnda satıcılık veya beşte altıda işi• 
nJ bitirdikten sonra evine dönebi· 
lecdl bir ev işi aramaktadır. (Gü. 
ler) remzine milrncant. 

• Ortamektep mezunu 17 yqmda 
ma.ll vaziyeti dolayıslle bir gene; talı 
anne mUtenasip bir tf aramaktadır. 

(S.T. 151) remzine müracaat. 
• Otomobil, tayyare motörlerlnden 

a.alayan elektrik, montaj ooavtyecUlk. 
f3lerlnl bilen bir maldn1st iş aramak . 
tadır. (U.29) remzine mUracaat. 

• Eski " yeni yazıyı bilen, orta 
tab.sllli, orta yaşlı bir bayan. kendi. 
sine mtlaaslp b1r 1§ aramaktadır. ~ 
işleri ve yemek de yapaMJ.ir. (F.G.D.) 
remzine mOracaat 282 

• Muh&sebcde 2:1 aenedel! fazla tec. 
r11be111 olan bir muhaa1p ruıhanelerde 
Yeya 11ğer ticari mUOaııeMlerde lf a. 
ramaktadrr Haftada blrka~ sO.n veya 
birkaÇ saat de çalıfabWr. (N.lıl.) 

remzine mllracaat. 

• ETiııde daktilo.su bıılunan rene 
dul bir bayan ta.zıa yazı.armı ııartc;w 
yazdırmak 1atlyenlere ehven flyatla 
yazar mektupla : Laleli. p.lr Fıtnaı 
IOkak numara 22 ye mOracaat • 271 

• Slnema lşlETinden anlayan bil 
zat ehven Ucretıe bir ~ aramaktadır 
Kefaıet vereblllr. (ReklAm) remzine 
mQracaat. 

• 28 yqmda, askerlikle allk&m bu. 

Lunmıyan y enJ ve eski ~ 
beko.t- bir genç, odacılllL 
bl bir iş aramaktadır. (s.J.) 

müracaat. 
• Ortamektep talebeslıı' ~ 

tran.sızca dersll'.ri verUir iP'", 
ıanlar tıazırlatılD'. (P~ 
mllracaat. 

• 17 yB§1l1da bir geııo. , 
yeti y11.ztlnden tıerb~ tP 
bir UcreUe çaişnak meC 
dedir. (Ha.mdJ) ramzı.ne aıll 

• 17 yqmda llae f de 
genç 1§ aramaktadır. r~ ~ 
riyaziyesi ıruvveUldtr. (..,...
zlne müracaat. 

• Hemşire mektebJ m-' 
yan evinde tıer türlU 
maktadır. Omer RU,tü~ 
No. 84 e mnracaat. 

• 24 ya.şmda türkçe, 
ca okur yazar bir bayan lı!I 
dır. TezgA.lıtarlık yapabUJt 'tJI 
yanında çalı§abWr. (~ 
müracaat. 

• Almanyada ve Ameri~ 
de yüksek mUhendlal!k taP""" 
bir bay, ehven ve mQsalt 
ve l..Btlfadell b1r oekilde, 
gillzce Usan ve riyaztye 
rlr. letanbul Fatih • FS~ 
numara 98 N. Berkant& ıı:ıtıt' 

• 19 yaşmda türkçe, 
daktilo bilen bir bayan ~ ~.P 
dır. (Na rin) remzine m~J 

• Eski Vefa suıtantatıtd' 
mtı.teaddlt devlet dnlrelertııd' 
yapmış, tecrübe sahibi 9 _...ı 
yaşında bir aile babnsı, aUeY 
dlrmek mecburiyetinde ~ 

dır. Şoför ehllyetnamestn! tı~ 
nan bu dine; adam. hertıaııSi 
yapabilecek blr lkttdardadd· 
ler'.n Boğazkesende Kara~ 
sinde 79 numarada Yapı 
mUracaat. ti 

• 16 yll§mda mnu vaztre 
yıslle talıslllni orta 2 de 
mecburtyetlılde katmış bir 
ıııUl ve yaşile mUtenasip bir "ıt 
tadD'. 25.30 Ura ile call§ab!I 
uya) remzine mtıracaaL 

• İyi blr metodla fr~ 
Ur. İkmale kalan talebeyf 
rillr. A.elanhan perşembe P 
ıata bay Handeli v~ 
mllracaat. ı 

• Otelde kAUpllk etmelC 
raya gidebilecek 20 yaım~ 
gene aranmaktadir. latl~ 
ta urfmda sabahlan <Ot -- Gideceği yeri söyleme.,. ...................... ~ .................................. , .............. 11!11 .................... __ 

eti. Yalnız uzun bir deniz yol. ~ L 
dlkpaşa camı sokak 12 n 

c:aJuğuna çıkacağın! ilave et- ___ H_ ikage 
d. Giderken ilkkanunun on 
ibqine doğru döneceğini he. 
saplıyordu, şu halde bugün, 

BiR ÇILGINLIGIN HiKAYESi 
Na.kleden: mirllye mUraca&t ede~ 

V<J Ytllit.t umanda okumak tatıyen 
• Türkçe ve tran.mcayı -;./.. 

----ı ollen genç bir bayan •b&b ~ 

yann dönmesi lazım. 
Genç adam kızın yanma teklif- selamta mukabele edivorfardı. - Robcrt, dedi. ArkadaşircJ.ı. b ı b. · ıı· :len sonralan tercnme lf1 . ,.., un arı ır güze ık olarak g-örü ışmak üzere 11 aramaktadJf:.ı,. sizce yaklaştı: Fakat içlerinde il& ııör.e ~ mızın sahnede kalmasını iste- yor, zevk ve eğlence tarafları Dl"' 
- Helo! Gu.dmorning! Nasıl- pan Meri Miki idi ve bOttln alkış. rim. Bu odaya girmene ben mü- kendisine meçhul kalıyordu. ;adan tercnmeıer de yap& - Eğer batına bir f el ak et 

gelmemişse.. bu kız ne çeıit sınız? lar, bütün '"bravo!'' sesleri her- saade etmiyorum. r.> remzine mtı.racaat. 
- Teşekür ederim, iyiyim, halde ona idi. Robert gülüyordu: M Afflbuerik1a, H<?_livut, Nevyork., • Orta 2 den aynlmlJJ ı• 

adamlarla görüşürdü. 
F k t P Salın -ı- ı:?n n aıı ögrenmişti. Fakat ıı:tmsesiz bir gen" a.ıı.ıedaJI 

a a erde kapandı. eu;u bu - Ben müsaade ediyorum. b ı b' · "' 6 

- ,:Fakat ben sizi tanmııyo- tarafındaki seyirciler yP.rlerın. - O halde ben gidiyorum. un an ırer pen memleketi ta. müessesede iş aramak~' Kapıcı süratle cevap ver • 
nım,, diyeceksiniz. Zararı yok.. den kalktılar ve birer buer <;ık- Meri bu sözleri 0 kadar ant hayyül ediyordu. Herkes için bir <T.R.) remzine mUraca&~ di: 

A t d h. k' Tanu:ı.• ...... Es ~- . . .,_ m.,r:;. ,.,..,, .. , elti .. o··ylemia ve o kadar--~ hareket macera ve aşk için bir masal ül •Orta vıulJ ve emnı-ı.ıı - par ıman a ıç. ımse ...,~u.. asen ıucu sızı 14nı· .. ..._a ILIU9'a ar. • • ..., ıu&L k · eli ,, .,.,. ,,-
B·ı · ''S ··1•• P rd · ""-.,- ta at-~- da ...._ . .,.; ki n-~ bö } b' esıy · t>ir allenln ·-1

"- -...eır yi kabul etmezdi. Buraya ta- yorum. ı senız arı gu ~pe. e erıın v.-.u r uıua ·;;a.•ul9 w , ~rt. -ye ır şeyi ,.......,_ ,, _ f 
retinde ne kadar muvaffak ol- ~Uer localarma eekiliyo:-lar. aklına getirmediği için tedbir aı. Nevyorka geldiği unıan da, mek l.Btemektedlr.Bayan S. ' 

şm~llıktam iki sde~~ oldu
1
: Ba. muştunuz, Mis Margot! dı . maıruş bulunuyordu: Birdenbire hd~ik!-tenAI, .tuh~rklar diyarına ıu Tarlab&§ı Macar TuraD 

na ı gün ver ıgı ta ımatı - Benim ismim Meri, bu SIT'k, totun.3 bitisi- kapıdan Merinin uçar gibi fırla. uşmuş ıs gıbi , şaşrrıp kal. aıara 42. _J 

hiç değiştirmemişti~. Ziyaret - "Margot değii;. diye<:eksi. niıı dokund~unu h~. ~-nı gördü. mıştı. Alisin karşısına çıkan v • Yüksek mtmarln!D ı *'• 
için gelenlere evde oimadığı. niz .. Biliyorum. Fakat sizi sah· - T"1>rik ederim, M;lri. ooık • • • ~:~i:ı~a;~~a~e~~~l~rb:tı:ru fmda bir gene; blr §irkct.to ~ 
söylenecek ve kendisile mu • ne hayatında bu isimle tanıyor. muvaffak oldun.. M~ri Miki, ;akoçyanrn ·küçük müessesede. bir mlmar ~-

lnr ve 9ize bu isim daha fazla - A'-ni fl"kilde bentm de seni bir tr.ııw.n .. .3e bUyu·· mu··ştu··. Babası, ahalisini onu hayretten hayrete u •ı ı k d ır:oı" 
h kk k 

.. .. k . l ,, :r- o.u3 ........ suru" •• klu"'yordu. ere. e ıs arama ta rr. -·~-"' 
a a goruşme ıstıyor ar- yakışıyor. tebrik P.tml'm lizrm.. ,,.,un tah.stl ve terbiyesine fazla vtsıert vardır. (Mlatt), re1SJll' 

sa kuıübe uğrnmalar: rica e. Genç kız yine bir şey ~ylemek - F<>.kat herluUde alk~lar:11 ihtimam göstermemiş, hayat onu Nevyorka geleli bir ay kadar caat. 
dilecek. T elefon la arayıp so. ft7..ere ağzııv açmışL. Con Kolar hepsi ~'1nayrlı. bildiğ! gibi yetştirir, demişti. olmuştu, hala, bütün konuştuğu Aldırın••.• 

bırakmadı H. zannetm O ed. ıd·v· Amerikal'lara: LM ranlar olurs"'- ona "ta •\) nı ce- · - ıç e.ıc.. n Y ı yaşına ge ıgı zaman 
- Bn ak~am beraber yemek Meri Miki, derhal yal'tiaki da, üzerinde artık hiçbir mesuli. - Siz Amerikalılar ne tuhaf Atatuıa rembkırt Y-" 

vap vcıı, "r- < Bt"n ?li ı sene · · ? d · · k ~ ·'- · · - _.. yer mıyız . cdı . odasına gırme ve soy.mmM ıs. yeti olmadığını düşünerek, ist~ msanlarsınız! demekten kendini Kuyueu.ıan.nmm ıuuıuar.--
a k• mse i!e ~feri Miki hu suretle h;-; ce- tiyordu. Çevik bir harel(ctlc ko- diği ~bi havata atılabileceğini alamıyordu. mektuplan tcıattıball~ 
atıyeı emi _ vap vermemeyi ?e kac p g-itmeyi lunu Robertin elinden kurtardı . k:zmn. blldirmişH, Nevyorkta onu tanıyan aile ıan clahllJ ııer~ •bell..,, ~ti, ; •.. 

111m. 
c a or.u gör tercih etti. Karşzı>:-na iıx clkan Fai~at bu ~uer Shik kolundan Meri İskoçyanm dai{ bava. d~u bir kadın vardı. Onun va. ırodar ...e saat 17 de. ııoat' 

wş otomobili durdtıl'du, arl ıulı . yakalanırıcı.tr. sından, blrdenbir~ kendini Lond- srtasiyle, Manhattan da bir t i tan. 
17 ~<>ınıi:ti. • • • Bu s....,_ da, öbür .. 1, ile k&n, lYI :~1 • • • ..__. s· 

1 
-" ~ _ ranın e.tpıerı 1çıne auıı.q~ı . ıne. yatroya ~rmişti . Burada, ooe. (Rab!n) (H .N.B.) cn.JC.) ..ı) 

~ı a lı- 'Kavbolan Mk.. pi •esinin son aınns ve bir aclnn ını iCJlri atı:-.rs. zr.:ı, tiyatro, caz ve dans .. Bütün retlerde ovn11vordu. İlk akşam. ıNevtn 23) (Rlynzlye> (HaO>"f 
l::r, mıs rn hı m· afiri- 1hnec;i n1h•'nr ar~ nda bitti. tr~ Kapırr.:ı açılan :ıralığmdrm bu bunlar yeni atemin en parlak danberi bi" ·. bir muvaffakrvet (15. ı..eylA)(22 Çaylak) ' F.S. 
ui daırc ne nharrlı Faka•L Perde knp..1nd1. Alkıe. ar d{!vç,n, t- ffefcr iki r.ift avnk k eri girdi. şeyleriydi. kazanmışt· 'ıret başının üze. (M.K. 26) <H.T.M.) (T.T. ı <>-"' 
h;.1 :ki ı•. ıcd~ bir t~k defa 1 diy~u. Tckra!" açrldr. . Bütiln Ym ~rt.!!'t bakş!armda tu- F'üat, Yeri Miki, bOyüdfığü rinde dönme' 'erdi. c24 Semrn ı (Rahlm) ( 'J'icl'1·ı _ , • 1 , , ,,. r , rt rtlstJcr stralanmrşlar alt''!Ş)arfl haf bir ll'Ana g5rdtl Der'h~: b~vatm safir~ icinde, bütün (S ) u 'Jf 
VllUO o H.l' . ı•ıt.~ ...:?11 .... UTn $8. - onu mzrın (Ar. Sc) (F .G.D .) ( 
~n. ih~ı~t~ bir ~dındu. ~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~- <N. Ka~k~) l~~J <~· 

(K.B.) 


