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Arianlin deki 
f.t .. ııan elçisi 

BULGARLA
RIN RUSYA-
YA KARŞI 

BAŞ\'EKt DAHİLİYE \'EKh.t 

Ayrılmağa 
mecbur 
kahyor 

Harbe 
girmek 
zamanı 

ak aşmış 
•• --0--

Fedakarlık yap
maksızın arazi 
kazanmış olması 

Ankara, 17 (A. A.) -icra Vekilleri heyeti, bugün 
saat 1 O da Başvekalette Reisicumhur ismet lnönU'nUn 
riyasetinde toplanmıştır 

--<r-

Hükiımel 
lvaziıeı e 
kaışı 

S~ddetli 
tedb·r 
a acak 

)r~etıoıı. Ayrcs 17 (A,ı\.) - Ünited 

~· 
tGl'ı!'ııgı mahllllerdo ımnnedlldlğino 
ll:at~ .\tınan elçisi Arjar.tınden ıı.ynl. 

.\tj tllccbur kalacaktır. 
'°ıı U a.ı:ıundoki nazilcrin fruıliyetlni ,u; run zartmdn mlızakcrc eden 
~ ' Yalnız Alınan elçi.sine karşı 
'-'lı .\rjanUndeki, nazı te3kl1Atma 
~ı> da flddetll tedbirlerin alınmasını 

'h Ctınf{ıtlr 
"'12 • 

'-l>ııı tlleseıcıerde umumıyetlo bllyUk 
lt.aı 16llıtıyaua davranan Preruıa gaze-
~ıı Yle yazıyor: 
~~bt bir memleketin siyası mO. 
lı lıare crının vazifelerine ayn bir hat.. 
~ ıleıket takip eıkrek Alman polis!. 
~ttı egesı vazıyetıno gu mesi mUU 
~. nı~ ciddi surette haiel getirmiş. 
~tıı 
~Ye aıeYhtan olan CtTtca gazete.si, 'd!a· llazınnı şldd<'tl tenkld ederek 
~ille ".A.rjnntlnin Tnllcryrand,.ı 
~!Yc~ertnektc ve onu Arjantlnln hA 
'"'lll • l:ıı tcslım etmiş olmakla Uti. 

l"letncktedlr. 

Münakaşayı 
• 

mucıp oluyor 
Zilrlh, 17 (A.A.J - Röyter ajansm

dan: 
Romadan almmı§ olar. bir telgrafa 

göre İtalya hU!ro~etı Alman hariciye 
nezareti tara!mdan B:.ılgariatanm Rwı 
ya aleyhindeki harbe girmesi anınm 
hulAI etmlıı olduğundan habcrd&ı' ~ 
dllm §tir. 

Söyll'.'ndiğlne göre halya hükı'.lmetl, 
ulgarlstanın en ufak blı fedakarlık 

yapmaksızın arazı itibarile blrçok ka. 
zanc;lar temin e'Eriılş ol~ujttiriu nazarı 
dlkate alarak, Alman ha"lclye nezare
tinin bu ml'taleasrnı tasvip etmiştir. 

MakedonY!ldakJ nUfu:.. mmtaknaı 

/ 

~'llmı tl lnt' M'\'fada 

10 Sırp 
çetecisi 

idama 
mahkOm 

edildi 
Zıığreb, ı 7 (A.A.) - Saraybosna 

clvannda Jıındru-mnlar- hücum et • 
mi§ ve diğer suikast hareketinde bu. 
Junmuş olmakla '11Çlu ıo Sırp çeteclal 
idama mahkO.m cdllmf§Ur. 

Papa 
mihvere 

kar 
qe:emi 

1 

Ruzveilin bir 
,.---

mesaıına 

Ha 
cevabını 

verdi 

• 
ıran 

ili 
Şahın 

çekilişini 
• 
ıse. 

• 
1 1 

Tııhrnn, 17 (A.A.) - Pars 
blldlrlyor: 

ajansı 

Dlln saat 11 de Jrnn parl!Unentosu 
fevl\,_alA.de bir toplantı nkdetml§ ve t. 
ran başveklll Furughi, söz alnrak şöy 
le demiştir: 

Nevyork, 17 (A.A.) - Nevyork 1ı-an mebuslarına ve m!lleUne mu_ 
Taymis gazetesinüı Ronıadaki muhn. him beyanatta bulunacnğuıa: 
biri bildiriyor: Şehinşah Rıza Şah hazrcU~ri. mct-

Ruzveltln Vatıkan nezdındeld sefiri ru halefi olan veliaht khlne sıhht 
llılyron Taylör vasıtnsil<' "Papanın sebeblcrdcn dolayı tahttan feragat et
nazlzme kar§ı açılan harbin haklı blr mlşlerdlr. Veliaht, kİınunu esast mu • 
harp olduğunu ıııı.n l'.'tmc.ııl., taıeblnl clblnce iktidarı eline nlrnışlır. 
mutazammın olarak yapmı§ olduğu Başvekil, yeni hUkUmd.ırm formnll. 
müracaata papa, nazlk4nc bir "hayır,. teleri ifa edebilmesi için meclisten 
la mukabele etml,Ur. 1 çarşamba günü toplıuımaemı istemiş. 

Maamaflh lSğrcnlldlğlno glSre Papa Ur. 
nın vermiş o1duğu cc.wo1,, kendisinin Simlfi, 17 (A.A.) - Britanya ve 
nazizme lehtar olmadığmı tşrab ede. So\•yc;t kıtı:ıatmın Tahrana girmeleri 
cek şekilde kaleme alınmıştır. hUkQmct merkezindeki İran makama. 

Gene öğrenlldlğine gö•e Ruzvcltin tının §ehlnşahın tahtından !eraga • 
Papaya göndermiş olduğı: mektubu, tinden sonra asaylşm mulıafaznsını 
uzun ve dostane bir !ls3 nla yazılmı§- temine muva!!ak olup olamıyacakları 

131F" Df"'8mı 2 !rır KB) fDdB keyfiyetine bağlı bulunduğu söylen • 
mektcdir. 

Anketimiz sona ererken 

~odaya karşı moda ile 
nıücadele bahsinde 

Asayiş muhafaza edildiği tı:ıkdırde 

kıtaat •rahrana girınlyecektlr. 
Bununla beraber bu husustaki karar 

her iki tarnf lmmandruılıınnmdır. 

l:n genç nesil 
lle düşünüyor 

GENÇ ÜNiVERSiTELi, 
Y eknaaak bir kıyafete ta. 
raf tar 

GENÇ MÜZiSYEN, 
uaffaki)lete aadelikle 
malıyız,, diyor 

"mu. 
koş-

GENÇ SAHNE ARTiSTi, 
sade giy{nmekle iltihar edi. 
yor. 

.Modaya karşı moda U mUcndctc an
ketimiz bugün sona eriyor Bu mevzu. 
da söz söylemeye saUJıiyetll olanlar 
verdlkleri cevap!arda, Kütahya me • 
buau muharrir arkadaşımız SasJıi Er. 
teminin ortaya atlığı flkn tasvip cdl
yorl&rdı. 

Harp, Avrupada, dahe. doğrusu bü. 
tUn kıtalarda devam ederken, bazı 
kimselerin , §lk gezmek ve modaya 
uymak ıçin avuç dolusu para sarfct. 

W"" Devamı :ı inci sayfada 

Britanya ve Sovyet kuvvetlerinin 
Tahrana girmeleri halinde tam bir 
clblrliğl ile nareket edecel< olan Sov. 
yet ve İngiliz kumandanlarından hor 
birisi kendi kıtasının harekAtını diğer 
kıtatm harokAtına göre tanzim eyliye. 
eektir. 
r -

BaL anlarda 
zelzele . 

Bet'lin, 17 (A.A.) - Bclgraddnn 
bildiriliyor: 

Belgrad rasathanesi dlinkU salı gü. 
ni yeni bir zl'.'lzele kavdetmiı;Ur. Sar. 
sıntılar sekizer sanlyelll< fasılalarla 

biriblrlni takip ve 12 d:ıkllm dtıvam et.. 
mlştlr. 

Zelzelenin mcrk<'Zi, seçenlerde kuv. 
veUi bir yer sarsmtısınnı vukun gel. 
dlğl küçük Asyadn olduğu sanılmak • 
tadır. 

!:., •;:. '. • ' • ,. - ·-;,o-:' '\ "' . . 

Sovyet 
tebliRi 
~Yazıııı 2 ncJ snyfada 

Alman 
uçakları 
Muımansk 

üstünde 
Berlln 17 (A,A.) - D.N.B. ajansı. 

nm askeri kaynaklardan öğrendiğine 

göre, büyük Almıın pike tayyare te • 
şekkUJleri l:S eylWde Murmansk bölg 
sindeki bolşevlk hıırp me\•zilcrini boIIJ 
balamı§lardır. 

Alman tayyareleri Rus cephesinin 
uzak şimal mmtakasmda bulunan Sov 
yet mevzller!nc de çok tesirll hUcum • 
lar yapmı~Iardır. 

Bundan bnaka şlmt:l buz dcnlzlnde 
2000 ve ıooo t .oluk 2 Sovyct nak 
liye gemı.sın,. • ·• '86Dctlcr kaydedil. 
mi§ ve iki gc.ını oaormnıştır. 1000 to. 
nl!Atoluk diğer bir Sovyet gemisi ha. 
sara uğratılmıştır. 

Alman sava, tayyarelcrı FinlD.ndl • 
ya körfezindeki mUtcadll!l adaları el' 
an işgal eden So\-yct kıtalarınn muvat 
faklyetle hücum etmişlerdir. Sovyet 
istlhktunları ve kıtalan bu hücumlar. 

Baskıya 

ıverirken 
lngiliz-Rus 
kuvvetlerz 

Tahrana 

• 

da hlsscdillr derecede zr.rar görmüş. v •• •• 
tU~üyUk Alman tayy-ıre teşekkülleri 1 u r u yor 
Lcnlngrad bölgesinde muharebe eden 1 $imla, 17 (A.A.) - Müttefik kıta.. 
Sovyet kıtalanna aynı gtın çok §lddet.. atın Tahran üzerine y'.irümektc oldıtk. 
11 hücumlar yapmı§lt.rdır. lan haber verllıı:ektedir. 

[QününfilanasıJ 
BOvOk bir memleket 

ve inkılap davası 
G A YRİMEŞRU kan koca ha-

yatı ya5T)·anlar, gizli 1. 
mam nikihile birden fazla kadın 
alanlar ve "nesebi gayrisalıih,, 
çocuk yapanlar i~·io Adliye Vcki
letinde bir kanun lfı)iha.o;ı hazır
landığını duyuyoru7., 

Bllha sa köylerde 1:,rfzli imam 
n~ahiyle e,·Jcnenlerin \'C binlen 
fazla kadın alanların mikdan D<'• 
dlr? Şimdiye kadar bun11 ortava 
koyan bir fstatbUk yoktu. Jliidi. 
senin şümul ,-e ehemmh·et dcrc<"e 
sini bilmiyoruz. l'aln;z, köylerh• 
devamlı teması olanların ısrarla 
iddia cttikforlne göre, medeni ka
nuna aykın e\'leımekr hıulslz he-
apsmlır. Adliye \'ekiiletJ de ga~

rfmetoru karı koca ha.yatı yu. ıyan
lnnn chemmh·etsiz bir i tlsnıı tcs 
kil etrnedikle;ine inn.nmıs ola.t'a

0

k 
ki bunlarla genio; ölçüde ~mfü'3ıle
leye hazırlanıyor. 

Biiyük bir memleket \e lnkılıi.ıı 
dihası önünd~yiz. Bu meselenin 
hullindc kanuni \'e 7,ecri tedbirle. 
rin faydası en ~eri planda kalır. 
Daha evvel. hadisc~i vücuda geti
ren hüt ün içtimai n ikhsadi se
bepler bı3in edilmen, bun~ i 
zalcsl çareleri düşünülmcliı.'1r 

Köylünün imam nikiihil,. ewa. 
mcsl, mMeni kanuna -:-r~ 
ğmdan mıdır, yoksa blrdeıı ~ 
kadm almak DıtJyt\ıQl'IH)An m~ 

vamıı: Bir Muharrir 
Eğer sebeı> yalnız dini ise, ell
mlzde, neticelerini geç idrak ede· 
ccğf miz t.erbiye vasıtalanndan 
haş'ka bir mUc:ıdcle 'asıta ·ı lok 
tur. Türk inkılabının ı;;uurunu \c 
ima.nmı bUtün köylerimlz.e yaya. 
cak sümullü bir telkin ve tcrbiyt> 
<'ihazı kunnalıyız. 

l~ğcr sebep birden fazla kadın 
almak \'C onları tarlada c;alıştır
mak !,rfbi, poliı;amik bir nn'anedcn 
ziyade ikt ı adi zaruretlerden de • 
ğuyorsa köylüye Türk lnkılibmnı 
scv~lni teJ'kin etmek yetişmez. 

Sebebin dini mi, iktısadi mi ol
ıluğunu anla.mıık i~in, hangi 1\öy 
Jerde poligami ,·akaları •lnha ~ok 
olduğunu te.,hit ettikten sonm, 
buralarda erkek istihsal unsurla. 
rmın kifayetsiz olup olnındığınn 
hakmak Iazım<lır. Eğer bu un ur
lıır kafi miktarda mevcut değii.. 

eler köylüniin, ~sik knlaıı "'
tihsal kU\ ,·etini telafi l!;in blıdeı 
fazla kBdm aldığına hükmedilir. 

\'c~· li ıl, he:::hangi bir lmaar; 
IH'Oj l \'ÜC:tıd& get.i:riknedcıa ....... 
ro~elenln ~ız Adlytı l'~ 
d~~ Zir...at, tJcbıııet ~ a..t 
V~letleri taraftr.dsıı. ... ?;j, -
•- Y'Pıbwak metotlw -. ~r 
ltir Ad~f' a.yclnıl&tıfını--, llllt .... 
t .pl'!rln ~ )u n Al .,....... 

rer.Yobft~-~ <"' 
.... --. ..... ~{!iır• 
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c_.._. __ ._...,. __ ,... ____ ._ .................... _. ... ..,. ...... ..., .... _.,_._ , 
LeRingrad 
etrafında .. htıkara karşı 13ic, ~~: 

avalca köyündeki kız 
Bir guetecıl arlmdae lnönl> Wnpmt dJareU czn MDda, Kavalcn 

kı•J urıdc genç ve mtıoevver bir kızm toprakla kaynsşarnk orada bir 
çlftllj'.;'1 ldaro hmru unda göst~rcUil 11,}-akatten tµıyranlıkla bab8cdlyor. 

Arkadaşımnm realist bllvt.yeıtlne biç te yüı.ttınMnBdıt;ıımz bir 
tct;hiıı? 

lllr TUrk lmmnıı t4pnll bltrile uqgul olDl8aı ı~ bu dett.. 
ce ha) rctc cle~e.r bir "'7 ml4lr': Bu bayraııbJı okudu~nz z.ruııma koo 
dlınJ':rJ blrdmblre f.ımk"Zl.lc.r diblyamnda g6rdllk. l"innJ sene <.'V\el "ÇW
kuşu, romaruo~ald ~ "Jrerlde.,lda laı.branınıılığı Ue bo.ııwı a1'IMlm. 

d eğer bloblr fark yoka IDkılApçı ydJanmna &.()llD!ll~ Bereket ld 
'i'llzl)et lıöJle 4P&U, '9'e ~ Mr-.. lltr ~ttUk ldal"NIDe karp f&ıter· 
dJği temayfll, ıabtatl~ hağdaplak 9Wkbııdeu nau-. tıtr ftntwınıltd.I 
ııln avukaU•fa, l:dlklnlllğ'e, doktorluğa fll .,..,.. lııtt --.ı .. gUsterdltı 
&Ulka a;INdb F zla bir taralı~ ancak roman arayantaım. 

o da hayret. «llipoı:ksl7.ln 1>17.e aıılntaeNdan bir tanattır. HMdtmIYI 
bu kad:u fMtedye kaptmnıık 11lelaf EN SON DAKtı A 

& • 

eıı111.ız 
-- ~tarafı 1 !Del )"fada ' talebenin w oelı!r t!yntl'03Wlun en 

melerini, makul olan blçblr klmse doğ. genç artlatıntn 'V'el'dlklen oonpları o-
ru bulmadığı gibi, cemiyette onları kuyruoakama:, 
hiçbir vakit attetmJyecektır. lsta.ntıuı Ontvemtesi ten fa.kUJte.sl 

Bugünün iktisadi arUımna v.ygun talebelerinden Tank K mlU diyor ki: 
bir modanm ihdası bUtçeslnln para Mademki btr memleket meseıesı 
dayandıramadığı modruını yıkı.tmnsı mevzuu bahaUr. O n a J d e 
lllzumu Uz.erine açtığım•z ankete son bUUln UnlTenıite gençliği, bu işte öna. 
olamk flnlversttell blr gencln, devlet ynk olmayı nrzu eder. B..z esasen sa. 
konservatuan opera gnıbesinden bir de ve ucuz glyfnJyoruz. Falmt, 1kU. 

So ~et kit ları 
Smolensk'i 

• • 
çevırıyor 

Lonlda, 17 (A.A.) - Moskova rad. 
yosu. Sovyct kttaatmm hıı.llbazırda 

Smolcnski çevirmek vaziyeUnde bulun 
makta olduklarını bllitJrmektedir. 

Smole:ıskln atmall p.r.kteinde TU • 

kun gelen bir muharf'bcee Sovyet kı. 
taatı, Almanlan hezimete uğratml§. 
tır. Aıtnanbrm zayiatı, l0.000 ld§l 
tahmin edilmektedir. 

-~---

Bulgaristanm harbe 
girmek sırası 

il# ta.rnfı ;i inci )'fac!S 

ıncst'lcsi hakkmc.b lt&lya f1e Bulgarfs 
tan nrnsmda mevcut olaıı ~r'°lnllk 

Mil olmuş değild:r. 
Kınına karşı tnarnı.r.a ba§lanılııULk 

Uzer Kıı.rndenlz~ld bütün lJmanlan 
bpanwıı 1'.ususuı:;un Aluulnya tara • 
tından Bulgnrt.stana. ~Mn!dllmlf oldu. 
tu 83ylenllmektedlr. 

Romanya, bu tedbiri enelce kabul 
etınııttr. 

İtalya. Bulgru'istanıı Mo8k.ova De 
diploması m~beUcrtnı kesme.sini 
tavsiye etmektedir. 

Arjantindeki Alman elçisi 
n.:ı11tamh l uc1 ~.> llldn 

lf.aam'J.flh ''Er Pampt'!'O" gazet.esi, 
tahklr edilen Alman hllknmeUnln Ar. 
jantın Ue siyasi mllnascbetlerinl k~. 
meslnin muhtemel olduğunu B6ylcmek 
te w §WlU UAve etmektedir: 

Arjant!n hıı.ıiclye neuretl ve Al • 
nuuı hilk1lmeUnln Arj:uıUnde Alınan 
dQ§Dlanlarmm çevlrdikleri entrUuı.lar 

yilzllnden iki memleket arasında harp 
çıkmasnıa mllsaade otmlyec:cklerilll U.. 

mlt ederü:. 

.sndl §artlara uymak için, daha ucuz 
giyinmenin yollnrı bulU11Ablllr. 

MesclA, bUtun bir maarif ordusunun 
izci gömleği ve baSlt blr pantalonla 
dolqma.sı, herhalde isteııtıen neticeyi 
verebilir. Bu surcUe, elde edilec k 1k
Usndl faydalardan bn§ktı., t.ıııcbcnln 

bir örnek giyinmt?si de temin edilmiş 
olur. Kız arka&ıf larıma gelince, on • 
lar esasen sade giyfn!yo .. la.1'. Yalnız, 

elblsclerlnln lcuma~IU"Jlın ucuz olma.. 
m temin edilmelidir k1 bu da, iktis:ıd. 
çılann ve tnbrlkatörlc'!in bUeccldert 
bir oeydir ... 

Ankara devlet ko~crva tuannda o
pera gubesi ta\eb~den Saime Kent. 
men de lJÖYle diyor: 
• Ankettnlze verilen ccv p:tan, arka 
<bşlarımı:zla bcra.N:r ır.unta.zama.n oku 
yonız. Sanatka.r :Muammer Karaca 
bir komite lrurulmnlt, bl. komltcnln 
tesblt edec~ğt ruyııfct:; t mınmıı,ı ltlm

selcr gtymellcllr, diyordu, BıZ ıırkad~
ıar en çok bu fikl'i lx!ğendik. Yalnız 
dllşllndllk ki, tanınmış kimselerin, bu 
komlte.nın tesblt edeoe~ı kıyafeUe 

dolnşmnlan k1!i değildir. ÇilnkQ, ter. 
Zl Hllrrem Erkulun dıı anl:ettnlze ver
dlğl c:eva.pta söytcdiğ! gibi, kadmlnr. 
dakl zihniyeti kökilndc.n tı.ökUp atmak 
lAzımdır. 

Biz, halen sade giyilınıekwytz vo 
Emin olun yarın devl<-t sahnesinde de 
aynı Türk sahne yıldtzlnnrun, memle. 
ket meselelerine karşı ne kadar has
sas olduluannı zıunan gôstercc:ektlr . ., 

Şehir tiyatrosunun en genç arUsti 
Nevmt Akçugll lııe: 

- Ben, diyor, her zaman en ucuz 
§Ckildc giyinmenin yollarmı kendi zc.. 
kamla buluyorum. Yazm, yerli malın. 
dan tnce bir elbi!Je, Te gene yerli ma. 
lmdan mantar tabanlı hlr ayakkabı 
lhtlyacrııu karşıll)-or. Soğuklarda da 
fazla olarak bir mantö hnn ktıfl geli 
yor. 

Bllİ:Un genç kız'.arm b<'nim gibi yap. 
mıılan modaya ka111 en iyi b~r milca... 
delodlr. Anketi yapan 

KADGl KAYABAL 

HiS VE ASK ROMANI 

Şbnıdi be icim ve.rem ediği bir 
korku kelimeleri dudakl:ı.rmda tu.. 
tuyor, mu.den ibelısetmektcıı !kor. 
kuyor. kocnsı Mehmet Cenuılin, 
klZl Nnzruun i<>imlcrini nğwıa b:· 
le ahna.k üıtcmiyor. bu iki mt.tı!rnd
des ölüyü re.hat uykularında ra • 
hatsız etmekten çekiniyordu. El_ 
Telcc evin hemen hemen bUtUn 
duvarla.mu eilsliyen N azanın re • 
mmleri tıımnmc nortııdan kaldın:• 
mışt.I, ÇUnkU çocuğun het1>!r r cr
mi?ırleki cLb" e mühim bir tarihi 
hatrr1a.tıyordu. 

Ytılnızc:ı Nnz..ı.nm yedi ~IM a.. 
!t ıyp.n çıplak ve ~ &özleri • 
nm üzerine diişmllıJ vnziyetteki 
rem:n1ni clL.""Oym.~tu. lş!n evveli -
yat.mı b!Jmlyen doetlarma. ~ı 
~erek: 

- MaatteeS.'lllf pek küçtlkken 
b:y!>ettiğim yavrumun n:smi d1 • 
Jl'>!'du. 

Birgok JdmSClet" Nszanm pek 
cocuk denecek btr yaştayken öl -
cHlğilnü zannediyorlar, buna ina _ 
nryoriardı. Ha.tm artt.t iMcliba Ce.. 

55 
mal bile bu fi!tre koodini inandır. 
mağa. 0aşJam4tı. 

Muttasıl seyahat ediyor, arka • 
smda bxraktığr köprillc.rin, ka.tet
t ği kilometrelerce yollnrm ke.n. 
disine iblr m.a.eeru. ıkadmı halini 
verdiğini hiç değilse kendi ken • 
dSne olsun ti.raf ed#miyordu. Bir 
yerde duramıyot, dalına yeni bir 
istikamet için yola çıkıyor, diğer 
yolculuğa çı:knrken kendi kendine: 
"Burada canım mKıldı.,, diyordu ... 
Halbuki !hald.:mtte evvelce g6rdU. 
ğU bir sima.ya, eski b.ıı.tıralnrı can 
landıra.n bir eve, eşyaya nı..slıyor 

ve nuı.:z.iden Urherc!k kaçıyordu. 

Bir defa onu ufuktnn ufuğn .sU.rilk 
liycn eski hakikatin ateşi değ.ı· 
dl, Bu mazinin önUnde feci bir fi. 
rarc1.ı. 
Kırk yaşma girdiği ~man her 

saat, her dakika bir sesin ikulağr.. 
na: "Art.ık sen kırk ynşmdasm. 
Meliha Cemal sen ki düne kadar •• 
Hem de daha dUne kadar ... Fakat 
işte artık kırk ytl.§mdMm. Anlı • 
Yor musun. tam Jmit ynşmda. 

1 

i.is 
·· "" ·· se 

Lo11d1a, 17 ( A.A.) - B.B.C: 

lınan tedbir 
Ankara. 16 ( A,A.) - Cumhu- söz alan Milli Müdafaa Vekili Milli Mil.dafaa Vekı1inin izall~ 

riyet Halk Partisi Meclis Grupu Saffet Arıkan, Refah vapuru fa- tına nazaran adli t.ahkilcat tnb 
Umumi Heyeti bugün saat 15 de ciası hakkında cereyan etmekte seyrini takip ebnektedir. 
reis \•ekili Sevhan mebu u Hilmi bulunan adli tahkikat üzerinde Milli Müdafaa Vekilinin iZ.S~ 
Uranın reisliğinde toplandı. grup umumi heyetini tenvir et. 1 tını mütcakrp kUrsüye gelen • 

Celsenin acılmasım müteakm miştir riciye Vekili Şükrü Saracoıt ~ 
_.....;;..__.;.;. __ ~--------- son haftalar zarfında cerevn.n e" 

Moskovadan aelen haberlere g~ 
re, SovyGiler Leningraclda gö • 
ğüs göğüse şiddetli muharebe -

1 

Jerdc11 sonra Almanları bazı 
stratejik noktalardan püskürt -
meğe muvaffak olmlLslardır. Sov 
yet askerleri Neva nehrini kayık 

ser ata var 
as er rl 

miş olan dünya si yas! hildıse1; 
rindcn grup umumi heyetine ırı 1 
fassal izahatla. haberdar etrılbı.I 
ve ~ hatipler tarafından 
mevzular üzerinde sorulan sıııı 
lere cevaplal' vermiştir. . larlıı ve dubalarla geçerek Al · 

:mıınJa.ra el bombaları ve süngü 
ile hücınn etmişler, bir mevkiin ı 
istirdadı esnasında., 25 tank talı Konservntuar fasıl heyeti- taratın • çekilecek ve filmı İstıu.buldnn bıı?.ı 

sahneler sUsllyecckllr. Bu konserler
den ilki Hacı lsma.il Dedcnlndır. Bun. 

Hariciye VekiHnin izahS.~ 
dan sonra ~nrp umumi he~' 

1
• 

n.ıznamesinin di~r bir macldeSS1l 
ni teşkil eden Manisa mebll e 
General Naci Tınaz'ın, bük6Jll~ 
te tevcıh etmiş olduğu sual.:r 
ririrtin müzakeresine geçilrnı ~ 

:rip eylemişlerdir. Leningradm dan bazırlwımakta olan konserlerln 
l.havadan esaslı müdafaası devam Taksim beıed.lye gutnosundn verilme. 
ediyor. Bu müdafaada lngiliz si talmrrU.r etmiştir. Bu .şi bizzat va. 
tayyareleri de rol oynamağa baş 1l LOtfi Kırdar t.ıısvip "'tml§tir. 
lamL'Pa.rdır. ' ôğrenlldlğlnc göre bu konser filme 

dan sonra smıyla, 1tr1, Hafız Dost, 
Sadullah ağa, Osmnn Dede ve Abdul. 
lalı Dedenin escrJE'.rinl çalacaktır. 

Moskova.11 (A.A.) - Lenin ---------------------
İhtik~ra ka.t'ŞI hUkQmetin 

1 
gibi tedbirler almak-ta olduğııtl~11 
iT.ahmı istiyen bu takrire ce:. 
vermek için Ticaret Vekili '!\1Ll 

9 
taz Ökmen kürsüye gelmiş v~ 
yat l)ahaltlıj?ı ve ihtikftr m 

111 lannın ehemmiyeti, bütün 111e 
leketi alakadar etmiş ve nih3.'1\ 
fertleri olduğu kadar bazı ıtı 
releri de töhmet altında bul~1 
duran bir hfi.dise olması itibıt~, 
le mevzuun c:ok etraflı ve c:o .11 Gtk olarak izah edilmesi, 9.Jll1 ,_ 
rin, sonra bunlara karşı at111;"1,. 
sı gereken tedbirleri ve n~ 
vet bug-ünkü tatbikat ile ne ·t)~ 

grad etrafındaki harp şiddetle 
devam etmektedir. 

Krasnaya Zciczda garetesi ile 
diğer gazet.eler, Sovyet kıtaatı • 
nın donanmanın ynrdrmile bir 
çok noktalarda. muvaffal..ıyetle 
mukabil taarruza geçmiş olduk· 
lanm bildirmektedir. Alınanla -
r>n 69 uneu tank fırkası, ağır 
zayiata uğramış ve on üçüncü 
piyade alayının bir müfrezesi 
imha edilmiştir . 

Başka bir mrntakada Alwıan • 
lar, yirmi beş ağır tank Uç zırh• 
h otomobil ve dokuz top zayi et
mek suretile ricat etmek mecbu· 
riyetinde kalnuşlardrr. Bir gece 
Alman gemileri, Go!ene şehrine 
taarruz etmek t~el)büsUnde bu
lunmuşlardır. Bu gemiler, Rus 
hücumbotlan tarafından hamil 
oldukları mürettebat ve kıtaatta 
birlikte batırılmıştır. 

Kareli berzahında da. mühim 
muharebeler wkua gelmiş oldu
ğu bildirlmek-ted.ir. Bu mmtaka 
da on günden'beri bir Rus alayı, 
Alman hUcum krtaatma ve on 
bir Finlandiya alayına karşı bir 
nehri muvaffal,-yetle müdafaa 
etmektedir. 

Leningradın e1rafında Sovyet 
tayyareleri. on iki ağır tank, on 
beş otom..,.bi ve dört op tahrip 
etmişlerdir. 

Tclıernigov ve Kermanşah 
mıntakalarmda cereyan eden vu· 
kuat hakkında. yeni hiçbir haber 
yoktur. , 

iNGil TE EDEN 
RUSYA YA 
Yenıden 
tayyare 
geliyor 

Loııdm, 17 CA.A.) - t!ntted Prcıı., 
Öğttnlldl~lne göre, lnglltere ve bir

leşik Amerika, Rusynya her ay jtl1. 
!erce av tayyaresi göndermeğe karar 
vermişlerdir. 

Sovyetıer birliğine bundan b..ı.§kıı 

lnglltere ve blrle~k Amrrikadakl dl. 
ğer aurınıann !.mıılAtmdan yQzde 50 ! 
verilecektir. 

Bu malzemenin nal'.11 bilhassa lra.n 
yoluyl~ yaptl:ıcaktır. 

Ktrk: yaşın manfi.smr düşün, artık 
hnJdinı yok, gençli{;ini bulamaz, es 
ki !hayatını yıışryamazsm.,, 

Ve işte Meliha Cemal o gUn ilk 
defa olara'!.t bir randevu evine git. 
ti ve o gtindcn sonra nılıunu sa• 
ran meltınkoli tahamroillsUz bir a. 
ctlrlr aldığı her gUn, içini saran, 
kemiren ihtiyarlLt şüphesinin nrt. 
tığı ve vnh!lmet kcspettiğl her za 
man bu randevu evlerine davam 
ederek oradn birkaç saat g~irme. 
ğe ıbaala.dı. 
Eğer kollarına aldığı erkek zcv 

kini tatmin i~ acele etmiyor ve 
mutattan daha fil.lccnap dnvran • 
mak istiyorsa, Meliha Cemal kar
şılığını vermekte aslıJ. tereddüt et. 
mlyor ve kalbi garip bir sevinçle . 
Çil'pmnrak şöyle dUşUnUyordu: 

- Demek ki hala benden ala _ 
cağı zevk için yanımda bir iki sa• 
nt kalmak i,,.tlyen ve §ehvctinl ba 
na feda eden Cl'kckler var. 

Bamn da içine bir ljUphe geli • 
yor, korkuyor: 

- Ya 1bcnı tanırlarsa, ya bu. 
ralara düştilf,';fun duyulursa? diye 
dilşilnUyor. Fa.kat ısonra füirlcıi. 
ne §U istikameti veriyordu: 

- Ben serbest bir kadnum, 
Niliayet bana ne diyecekler? Fa· 
ziletslz mi? Fnzlletsizlik ! Garip 
şey.. lsterl<'rse çılgın kadın, ah -
lô.ksız kadın desinler. Vam:n, hak. 
lamda böyle lbir hilkUm vermek -
te tereddüt etmes1nler, ziyanı 

~- Yeter ki :iht.iy&r, ar.tJk ldrn"' 

Almanya 
Vişiyi yeniden 

tazyıka 
başladı 

30uncu Al
man piyade . 

· fırkası 
t J..ondra, 17 (A. A.) - Londra. 

run bitaraf diploma.si malla.filine 
gayet emin kaynaklardan gelen 
haberlere göre, Almanya, harpte, 1 
Fransayı :milıvc:r devletlerine yar" 
dnncı olarak faal bir clbirllğine 
sevketmek üzere, Vi~iyi yeniden 
tazyik etmektedir. Almanyanm, 
bilhassa §U iki nokta Uzerlndc ıs. 

rar ettiği söyleniyor: 

mamen 
imha 
dildi 

etmiştir. ol• 

1 
da Galışılmakta olduğunu 1 

Vekil, ihtikara mevzu 
maddeleri ithal eşyası, menıt.el> 
mahsulleri ve nihayet sanavı i" 

1 - F.ııınsa. donanmasının ol 
birliği ynpmıım, 

2 - Sonbahardıı. yapılmam mu• 
knttcr lngiliz taarruzunu karşıla
nınk üzere zenci ve J;imali Afrika 
krtaatmdan mUrekkep elli bin as.. 
kcrin Libyadaki İtalyan genel 
kurmayı emrine imüıde tutulma . 
sr. 

Vlsiden alınnn mahrem haber. 
lere g5're, birçok noktalar üzerinde 
anla.oma husule el.dli'!i !Çin. sulh 
muahedesi projesi şimdi, anıı hat:' 
lnl"ile. filhakika tamamen kaleme 
nlm.ınrş gönilmektedir. Fakat, yal 
ruz yukarda gösterilen sebepler • 
den değil. Frnnsız cfkfırı umwni. 
yesinin hali hllZil'daki durumu ha. 
sebile bazı maddelerin 12lmdllik 
gizli tutulması zanıretinden dola.. 
VI imzası tehir edilmiştir. 

P~a mihvere karşı 
gelmiyor 
B:ıotaratı 1 ncl li&yfada 

tır. Bu m~ktup hM'pten sonra Rusya. 
da dini hUrriyeUn yeniden teslıil için 
Amerikanın elinden nt> g~llrsc yapaca. 
ğı vaıı.dlnl ıhUva etmektedir, 
Papıınm cevabı, RuzvPIUn mektu • 

bundan daha. uzundur. Bu mektup, 
Ruzvdt ile Amerikan mllleU hakkında 
çok dostane sözleri ihtiva etmektedir. 
Zannolunduğwıa göre Papa, iki ta. 

raftan herhangi birinin ltohlnde vazı. 
yet nlmakto. tereddUt etmiş ve akidevi 
prensiplere isUnnt ederek hiçbir har. 
bin h:ıklı olıımıyacağı mUtaleasında 

bulunmak 1stem~tir. 

seyc zevk veremiyor, suy:u alı~ı4 
portakal posası demes'.nler, bu 
mUthiş isnatta bulunmnsmlar. 

Meliha Cemal bu kaçamn.k hat
ta. şerefsiz zevk anlarında erkek. 
liğin kendisine hayrıınlıkla, mu • 
habb:!tle baktığını görUnce, halt.fı 
seviştikler.inden sonra bile adeta 
bedeni denecek bil" sevinç, bir ra• 
hntlrk hissediyor, iliklerine !kadar 
zevk icinde titriyordu ve bu zevk 
hiç şüphesiz az evvel tatmış oldu
ğu diğer zevkten çok daha. kıy 
metliydi. Meseüi. yüZl.i traşlı genç 
denecek, yaşta temiz gi~ bir 
adam, muhakkak blı- iş adamı .ken 
disine seviştikten sonra: 

- Acaba başka yerde ~uşa • 
maz mıyız? •. 

Sualini soruyordu. Yalnızca bu 
bil' tek sual hile MelUıa. Cemalin 
kalbine emsalsiz bir rahatlık ver
miyor, her zevkten üstün 'bil' zevk 
duyuyordu. 

.Meliha Cemal kadmla.rm artrk 
pek değişmedikleri, fakat yavı>.ş 
yavaş eridikleri., nncak lbu eıiy'ş. 
lerlni de pudra ve boya altmda 
eakla.dıklan bir çağa gelmişti, 

İstanbul bU tiln diğer kadmlarm 
kusurlannr, hatalarmi, ayıplarını 
naznn: mlisa.maha ile karşıladığı 
gi'bi Meliha Cemalln bu hali de gö 
:rilnmcdf'n geçiyor, diğerleri nra • 
smıı knnşıyoı:du, Sonra :Mellhn Ce 
malin nezaketi ve zaraf<'ti de var. 
dı, Eğer lbfr mecliste bir 806: 

- Meliha Comal mi? o aııb!k 

l\looko\o;ı. J? (A.A,) - Rus kıtanlı mulatı olarak üçe ay1rmıs .
1 

milbim bir Alınan ordusunun rlcatınJ bunların biribiri üzerinde fı; 
ltesUktcn sonra Slautino wılıiyesil is- tezayüdüne ~mil olan anasırJ 
tırdat etml~lerdlr. Alm:mıar, bu böl • !il etmiştir. ft 
gede, knçmndıın evvel bı:- buçı:k tıı.. Vekil bundan sonra itlıatAt 
bur knybetmi11ıer, geriden taıı.nıı%3 yasının menşelerinin de ~ .~ 
uğroml§lar ve mitralyöz ve tüfek ate. halı oldutnınu, orada da mıı.l~ 
§ile karoıJ.rı§maı~ mecburlyctJnde kal • tin arttığını, bcvnelmilel il 
mışlnrdır. ücretlerinin yüzde otuz. ve 

gorta ücretlerinin de fazla tc e 
viit ettiğini rakkamlarla izah , 
miş ve bu sebeplerle bircol< ~ 
hal maddelerinin daha hic" 
ihtikara mevzu olmadan 
kıymetlerinin bir. iki ve}~ . 
misli arttığını söyliyerek ~ 
tereffüünün bu k1smın:n ., 
ve gayri kabili ic:tinap oJdu~f 
izah etmiş ve bundan sonral.<1 

yat temevvüç ve tereffUle~~ 
karşı milcadeleyi tebarilz e 

Lenlngrııd böls-esindc cereyan eden 
bafkıı bir muhnreooac, 80 uncu Al. 
man piyade fırkası tamnmon imha e. 
dilmiştir. Ruslar, 250 esir alml§tar, 
yUz knrayon. bir tank datl top batar. 
y&JiI ve daha birçok malzeme tğtl.nam 
ctml§lcrdlr. 

"Kızıl Yıldız., gazc:.cs; Lentngrad 
bölgesinde cereyan ed~n bir ba§ka 
meydan muharebesi .lmkkmda tarsllAt 

vererek diyor ki: •. 

"Almanlar bcklcme~kleri bir tank 
bUcumu ka!'§ısmda mobt.ut kallJll§lar 
dır. Şimendifere ve yola !:ilkim mUs.. 
tahkcm tılr ı.cpcde buluns.n Almanlar 
Rusların yağrourl.\r nec.ic<ı.'!lndfl bııtak. 

lık haline guu bır da~ eteğlnın teş. 
k!l ettiği blr "ı.-a.ııur tuzağına,. dilııUr 
meği tasarlıınıışlardır. 

Taarruzun ehemmiyet &esbetmeslne 
vakit kalmad:ın, Ru.'.llıı:..-, civar orma -
nın lçlnücn patikalar rı.çsrak, tank • 
ıarın, dUımana baskm yı>pmaamı te.. 
mln etml§lcrdlr. Almanlar, tepeden 
pUsktirtillmJşlcr vo Rual&r lçlıı hazır. 
ladıklıın çamur tuzağına kendileri dl!4 
ır.U~lcrdir. Bataklıkta !;&l'.etarken, Rwı 
toplnrınru ateıılne rnaruz ·~almışlar ve 
dağıımııılardtr. Alınanı:\'!' harp ııaha.. 

sındn, dör yUz ııubay ve asker ölllsil 
bırakmışlardır. rop tank mitralyöz 
ves;ıiki .htlva eden ikl Alman depo. 
su Ruslarm eline geçmiştir. 

ihtiyar bir kadın ... 
Diye mUth ş bir taarruzda. bu • 

!unsa, diğer bir ses muhakkak 
şu cevabı verirdi : 

- Fakat hala fevkal!de bir 
kadındır. Gllzel kalmak, genç kal 
mak veya görünmek öyle bir ka ~ 
dru tabiatidir ki hiç kbnseye en U• 

fok bir §ekllde bile zarar getir 
mcz. 

Meliha Cemal hemen daima gU• 
zel ensesi He senelerin boza.mnd1-
ğr beyaz göğsünü yarı açık lııre. • 
kryordu. Yolda genç, dinç yUrU • 
yor, bir genç kız kadar canlı, hn· 
1·eketll görünUyorou. Yüzü de giln 
düzleri otuz, sabahlan ve gece 
l\eç vakitten sonra 1ark yaşmdan 
fazla göstermiyordu. 

Fakat bu kAfi değildi. Melfba 
Cemal yirmi y~mda olduğu gibi 
sabahlara kadar dans etmek, zev. 
ketmek, sonra pudraatz, rujsuz, 
ınakiyajsız olduğu halde sapı O.Ze
rinde sabah serinliğinde titrlyen 
bir çiçek kadar taze ve canlı ola. 
rak eve dönmek istiyordu. 

Bir gUn yolda bir erkek Meliha 
Cemali görllnee, durdu ve kendi 
sine gUldll. Meliha Cemal macera 
arama.yan bir kad:nm 8Akin ve li• 
kayt nazarlarlle bu erkeğe bakb. 
Geçti, Jşi acele olan yolcu da faz. 
la üzerinde dunnıyarak yllrtly{Lp 
gitti. Ve işte o zaman bir an se. 
vinçle titremiş olıan '.Meliha C.e • 
mali bi.r ~ rudr.: 

f~..,j 

mi~tir. 
Memleket mahsullerinin ol 

yatlarındaki tereffüe imil . ııı' 
sebepleri izahtan sonra yenı 
sule daha tarlada iken k~ 
konulduğunu, pirine, fasulye. 
but, mercimek, yağ gibi an~ 
tivaç nı:ı.ddeleri üzerinde b~ ~ 
böyle ihtikann i!'llemesine ,~~ 
bırakmadığı kanaatinde bU te 
duğunu ve çUnkü bu madde 

9 istihlak mıntnkasında da B! ı 
fiyatlart tavin edilmiş ve btf 
raftan da ofislcrcc bu fivatlıı. 1 
hayanya başlanmış olduğuntl 
de etmiştir. 

Pamuk ipliği, kaput beıi 
alelumum mensucat Uzeri~. 
şikftyetleri yerinde bulan '~ 
!ktısat ve ticaret vekalet!~-tl 
bu mvzuu ele aldıklarını. il< re' 
vekQletinin hususi fabrikala~ 
mal edilen pamuk ipliğine. d'lfı 
bezine el koyduğunu ve "' 
mensucata el koyrr11va saJA1

• 

aldığını ifade etmiştir. tı ı 
Bu mevzuun birkaç vekile 

lakadar eden umumi tısını~ 
rinde başvekil doktor Refi~ ;~r 
dam dahi heyete esaslı irY 
vermiştir. 

HUkfunetin bu beyanatı 
umumi heyetince müttefikst' 
vip olunm~ ve saat 20 de .41 
setcc celseve nihavet verilf111

" 

Sovyet tebliği 
ı....ctra ı, <Rad7o saat s.,ıı ~ / 

DUn ıece JVW nqredilec son-, 
ml tebliği: Almanlar cumartdi 
FtnlAndiya körlezinde kA.1D (Jlfll 
11m& uker çıkarmata bıpbbO' 
ml§lerdir. Sovyet tayyareleri, ~ 
mllerl 11e aahll bataryaları ' 
gemilUe bir torpido ınuhrt~-• 
DU§lar ve a.alter tatıyaıı daha .,.... 

mllerf b.U&ra atralmıfl•rdıt· 
Almanla.r, dUD karaya aak~ut 

malc lqebbUsOııe devam .ımlf"' ~ 
bu huau.ta para,Dtçilıv ôe ~ 
Jardır. Karaya &JÜ buul el 
ukerterl de:ılse pillk'JrtlllDlOf &O'' 

Dl1ll bQtOD g1lD cephe boyuııc'~ 
h&rebeler denm etmiftir, 18 ti 111 
k&ybetmeml%e mukabil yerde ,et 
da 23 Alman ~ bıhriP fllll" 
Ta)Jatekihıım. Bak:* (Rtı 

-- • - t 
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sene metres 
Qşadıktan sonra .. 

:. ~·}limde sut şişesi vardı, kafasına 
tattım. Lakin meret boşa gitti. ,, 

görmek istemem. Hem bana söyledl.ğt 
laflan bir bllııenlz... 

Ceza g5rsun kl, benim o kadınlar .. 
dan olmadığımı anlnsın .• 

~ 
1 

- Peki öyleyse, Şahttıeri çaıtır .. 
'ltrııı, 4~ t, ev davacı Juıdmıı 1 mak üzere muhakemenızl gelecek o. 

01~11ı:ııı Nebiye, l!Oyadının yın 24 UncU gUnUne bırnk1yorum. 
ııı..ın u aöyUy"n kadın, ya. Ba§ta Nebiye l~ık, arkada Ha.san 

tfeııdhxı, Unu 6'6ııteıwek: Karakulak olmak ili:ere dıoan çıktı • 
~~dedi, biz bununJa tam tar. 
~ ha.yab yapdık.' Nebiye önde ko§ar gibi yürüyor, Ha. 
~lh kaymadmıZT san da nrkalilldan kcnilisine yetişme.. 
~ ifte. Ne o, DO de ben ğe çabalıyordu. Belki de yanma gidip 
~ göl'dUk, tekrar ban,-maları için yalvaracaktı. 

-e ' >.ı.lah. Peki aonnı? Fakat kadmm, .kanınntn kati oldu. 
b!rıbin.mlzdcL bıktık. Da. ğu buna meydan vermemek için mer .. 
ben artık kendl.&lle yaf1Ya divcnleri Uçer, be§er a.tlamıımndllJ? 
~ &nladım ve ayrıldım. anla§ılıyordu. 
,~ııe kıun:ırotluk yapıınm. Nihayet Hasan Karakulak kcndiııino 

bııı tnnız gtınderı itibaren ancak adliyenin dl§ kııpııımda y tl§tl. 

'urunı kaçtı, Her zaman Nebiye yakaıandığmı anlayınca hc.mcıı 
0 ete. tekrar kcnc1lsllo gay blr yıınm çark etti ve ileride konu§an, 
~tınıı.ın tı:ın yaı.vnrmağa esnaf kılıklı birkaç klııinln yanına. gl .. 
rıe kab-.ıı et:neyınce de tUrlU tlcrek blriılne: 

benı BOknkta rczU edl • - Merhaon Ömer! de<'I ve clinl bir 
~ c.rkPk tavrilo sıkıp, blrkar,; defa salla. 
ttlı bıınıarı bırak da, C!!~ hA. dıktan sonra kendi.sile kOJıU§mağa baıı 
~ Gt~l<Uııcy ' bir değil, iki dr. ~:~:an gözle de Hamını tetkik edl.. 

~ lı:t... Fena halde bozulan K.orakulak, hiç 
Şe 4ava açtzllm htıdlseye dJ.. tınmadı. ters yüzU dbndü, gltU. 

lb:"~·. 81.lt nıeaeıealne ... •-' -nıa ADLİYE MliHABtRl 
'~ tayım efendim. 
~ t!ı• 1 b!r mllşt.crlye aut aı • 
~ ~~a. ÇJkmı§tım, d6nU§tc 
~una çıktı. Uzertme 

1 kavradı, aöğmeğc ba§.. -~ın kötU Hemen elimde.. Şoförlere dair 
~)~it karasın,.. flrlattım. LA. Her şey, caıılı)l bcsliycıı blltm gı. 

t~ ki, lsnbt't e;ttlrcmcdim. da maddeleri yüzde yUz, lk1 yüz arttı. 

çluya 

otomobil, lflstlk, yı1l1ek parça flyntıan, 
ıı ıe, jpO.hMmıa yükselC:I; oför CW.U.. 
nülmodl. 42 Unılık IAstlkl<'rln "275., 

t-Or. Ambası, onun geçim \'Mltnsıdır, 

Bu arabanın da blr vasatı Umril \"Si'. 

J.A5tll;; eısktr, makas C81Ulr, :fren bo .. 
zulor, cam kırılır. Hcpslnl dil3Unmek, 
hep J itin para ayırmak ve bir gün 
bu arab&ıım yeri.ne blr baolauımı koy .. 
mak ıllzımgelooektlr. 

Bn prtlar lçtnde, tıüttln bunlar ııu. 
fiıl be.pnlııbUlrP Şoför altındaki ara
ba son nefesini \"erinc.oye kadar haydi, 
öyle böyle sUrllnlip )ııştyn.bllsln. Fn.. 

kn.t 80llra ne yapacak? 
DUnkü ~erdtı okudum. Bu 

za\'allılar, yllzdo ytnn. ııammı nimet 
bllml lermJş. ŞlkAyet ettığlml7., ter -
biye \'e ahliklnnnd:uı memnun olınn • 
dığmnz oförlcr, bence memleketteki 
mubtekfrlere, lıu hart"ltetlerllr. denı 

vonnlıılenllr. 

Hakkı SUhn (Va.kıl) 

Onu, bu görünü;?iındc ve bu 
rolünde muva!fak olduğu için, 
neredeyse boynuna sarılıp tebrik 
edecektim Ben de onunla alaka. 
dar olmuyordum. Fakat, anne. 
min ona yan gözle sık sık bak
ması 2'Özilmden kaGJllamıştı. 

İffet Melih, Sadiden çok daha 
sempatik, çok daha yakLsıklı ve 
bilhassa ince bir gençti, Sadi bi
raz daha sporcu tipiydi. Malflm
ya, sporcular biraz adali olurla~ .. 
Halbuki Iffet Melih çok inceydı .. 
Ve Sadiden daha uzun boyluydu. 

Şimdi tanıştırma sırası baba· 
ma gelmişti, 

Neriman herkesten önce koş. 
tu Babanım elini öptU. Ona da 
aynı nakaratı te-krarladıktan 
sonra, İffet Melih hürmetle ba
şım eğdi, sonra elini uzatarak 
babamın elini sıktı .. Bir iki a· 
dım geriye çekildi .. Ayakta dur. 

ERYERDE ve HER ŞE DE O -
M YI BiR DÜŞME TAKiP EDER 

FERTLERDE ve milletlerde büyük 
tehlike çocukluk. genelik yeti§me 

devrelerinde değü, bilhassa muvallakiye. 
tin zirvesi göründüğü zaman b'1filar. Ora. 
ya varıncaya kadar yorulmuşu::rdur; din -
lc'!-mek, biraz da sarf edilmiş emeklerin 
zevk içinde mükôlatını tatmak isteriz. 
Yahut gurura, lazla bir gurura kapılmı
gızdır. Artık herkesi, her şeyi gerimfae 

bıraktığımıza, kimsenin bizi gelip geçe. 
miyeceğınc inanmışızdır. Artık uykuya 
dalmakta en küçük bir mahzur görmeyiz. 
l~te fertlerde ve milletlerde inhitatın 
ba§langıç noktası bura6ıdır. Arkamızdan 
gelen biri, elimizdeki muvallnkiyet me~a
ie,sini kaparak daha ilerilere götıirür. Her 
zaman ve her yerde ~'Jurma,,yı bir "dii~
me,,nin takip edeceğini unutmamalıyız. 

--:=.::EEE-H AV AC 1L1 K 

o yet Rusya - İtalyan 
T ag, ar cile·ri şark cephesin· 

de ıl '<. defa karşılaştılar .. 
M~ cephe.sinde İngilizlere kaıııı ha 

zırlıklarmı ikmal eden ltalynn ıınva 

filoları J,ondra Uzerinc bir hava taar• 
ruzu yapmış ve soklz tayyare kaybe. 
derek geri dönmU§tU .. Buradaki taar .. 
ruza iştirak eden ttaıyan tayyareleri. 
nln evsaf itibarile hiç de lyl bir netice 
vermc1lğl. g6ze çarpmı:ıtı. 

Bu hareketten sonta ArnavuUuk 
cephesinde Yunruı. İtalynn tayyarec.1. 
lerlnln karşılaşmasına. kadar ba§ka 
bir hareket kaydedllmemi§, fakat bu 
cepheye de İngiliz havncılarmm elli 
tayyarelik bir kuvveUe mildah!ılo et. 
ml.a olması, ~avutıuk havalannda 
bir UstUnlUk kurmıığn kctl gclml§tl, 

A!rlkada cereyan eden hava muh::ı. 
rebclcrlnin datmn Brltanyblı tayyarcci 
lor lehinde inkiş:ıf otUğl de göz Ç&Jll 

maktaydı. 

GôrUlUyor ki: ıtalyan tayynrccikr!. 
nln muayyen bnzt mıntakalnr Uzcrln
dc ve bu arada. gene Alman Jıavaa.. 
larDe mll§tcrek olarak hıı.rckO.ta g~ 
tikleri Akdeniz mmtak.ıısmdn baz.ı 

muvnffak1yetıer clde et.mi§ olmnl:ırm:ı. 
kal"§ılık lıu mevzit harekeUeri lnklpf 
ettirecek, dolııyISlle, ltal;,. nn havacı 
lığmnı harp sa!ıalnnndııld b3§8l"llan
m gösterecek esaslı barekeUcrl g6zc 

çarpmamt§tır. 
Şark cepheslnln mihver :ı..-uvvcUeri 

tara.fınd3Il ac;ıımı, olnınS'.ndan kıaa 
bir zaman sonra, İtalyan birliklerinin 
do bu cephflde bir r.ıeret }eri l§gaJ 
edeceği söylendi. Kara .fukıılıırDe bir. 
liktc bazı havıı blrliklo1'1Dl.D de bıı.re • 
ket ettiği bildlrlldl.. 
Şark cephesi bUgUu IU'bk üçUncil 

ayını lkmııl etmek tizercd.r. Bu mOd .. 
det zarfmd:ı. harekete geçen mihver 
havacılığı Sovyct tayyareclllğine on .. 
binlerce tayyare zayiatı verdirerek, 
Sovyet tayynreclllvioo oldukça ağır 

bir darbe vurmak firımtm: buldu. On 
dört bin tayyıırcllk bir kayıp ıı.stcsl, 
muhakkak kl ilmUll edılmiyccck bir 
noksanlıktır. Bunun tcınıı.sı do gtıç • 
Wr •• Bunn ne Sovyet Rusyanm aylık 
lstihSalO.tı, ne de Alman hava zayla • 

du. Babın dedıal kendisin~ yer 
~: 

-Buyurun, oğlum! Oturun .. 
Babam Nerimam gok severdı 

Kafir kız çıtı pıtı konuşur 
kendisi ne yapıp yapar mu 
hatabma sevdırmeğe çalışır ve 
muvaffak da olurdu. 

Babnm· 
- Demek ki, beyefendi kaym 

biraderiniz.. Öyle mi? 
Diye soruyordu Neriman: 
- Evet amcacığım, diyordu, 

Ben Leylaya geliyordum. Yolda 
rastladtm. Israrımla geldi bura
ya, Kendisi çok mütevazı ve 
çekingendir. Bizim evimize bile 
ancak bir İki kere gelmiştr. M~· 
hur Spenser gföi daıma tabıatle 
başbaşa kalmak ister. 

Bab::ım takdirkar bir tebes. 
si.imle basını salladı: 

tmm yüksek randımanı cevap vcrcbl. 
lir. Ancak Sovyet Rusyanm yaptığı 

gibi, hava ccphelerlndekl muvazeneyi 
bozmamak dU§Ünccslle, bOtUn hııvac.ı.. 
lı~ lhtiyaUarlle blrill<te mihver hn • 

f ""''''''''''''}!;;;;;;,:·······"'"'""""l 
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vacılan k&l1mına geUrtp yığmak za.. 
nıreti vardır. 

ı,tc Sovyet cephoshıdokl hava vazi
yeti bu merlı:ezde ve mUıver tayyare. 
cllerJnin üs+..ll.nllllı: kurm~ bulunduğu 
btr devrede İtalyan havacı?armm SoY .. 
yet Rusya tayyarecileri kal"§tama dl
kllmlg bulun1uğunu görmekteyiz. Şark 
cephesinin en çetin ha.va mubarebele. 
ri cereyan ett.iğl sıralarda kendilerin .. 
den bahsed" miyen İtalyan tayyarecı.. 
Uğl Dlnyeper mmtakaamda &>vyet 

topraklarına karşı bir bom bardınıan 
tnarnızunda bulunmu~tur .. İtalyanlar 
bu taarruzda, borabsrdımıın tayyaresi 
olarak Kapronl av tan'nrelcrinl kul .. 
lanttıı§lardtr .. Bu bombardıman taaar .. 
nızuna Sovyet avcııarilc mu.kabcle c.. 
derek 1lç İtalyan tayyareslni\csU§Ur • 

- Bu gUneıı ... Bu gil7.cl yol sana blr 
ı:ey hatırlatmıyor mu, koeacığnn ': 

- Evet, fmdc yUk ta.~ıyan develeri 
hatırlıyonım.. 

- O halde felsefeye merakr 
var demektir 

iffet Melih. gülümsedi. 
Neriman cevap verdi: 
- Tahmininizde çok isabet 

var, amcacığım! 1ffct Melih fel
sefe meraklısıdır. Ve üniversite
nin felsefe şubesinden me'LUn
dur. 

Bn.bam: 
Tebrik ederim, dedi, in.şal· 

lalı siz de felsefe sahasında Spen.. 
ser kadar meşhur olursunuz! 

Annem 18..f olsun diye söyledi
ği bir sozle müthiş bir çam de
virdiğinin farkında değildi: 

- Başka meslek bulamadınız 
mı? Mesela cok kiırlı br meslek 
olan mimarlık, mühendi lik gibi .. 

Babam, annemin patunu taıni .. 
ro <;alıştı: 

- Ni~in böyle söylilyonmn a 
kuzum? Memleketimizde felsefe.. 
ye meraklı gençler pek azdır. E
ğer böyle değerli gençlerimiz f el
sef e ~!ısil etmezlerse, mektep
lerde fclseie dersini kimler oku 
tncak? 

Annm fikrinde ı rar gösterdi: 
- Aman bey .. Sız de tıbbiye. 

de fclsef e mi okudunuz? Hem 
bu dersin hayatta insana laznn 
o1acağmı hic; de tahmin etmiyo
rum. 

Babam yarı mahcup bir vazi
yette. kimseye sezdirmeden bir 
kn.<?ım kaldrr:ırak, annemi sUkfı. 

m~ler ve taarruzu geri at.maga mu. 
vn!!ak olmU§lardır. 
Şark cephcslnlr. kurulu~ 

cephede bir rJCro! yeri :l§gal etmekte 
bulunan İtalyan tayyarecUerlnln bu 
kadar geç harekete gelmelerinde ve 
bombardıman tayyaresi olarak da Kap 
ronl Upl av tayyarelerirı kullanmada 
mUcs.sir olan sebebler arasında., ttaı.. 
yan havacılarınm Sovyet cepheeüıde 

esaslı bir ha.va faallyeU göstermekten 
ziyade, mnayyen b1r mnıtakaya yer • 
Ieıcn lmvvcUerinl mUdııfaa etmek d!l. 

tıUnccsllc ıınrekct ebnektc bulunduk. 
lan kanaaunı vcrmoktt'Gır. 

Sovyet Rusya .. İtalyan ta~ • 
ler.lnln prp cephesinde ilk defa kar.. 
Dılqnuo olmaları, Alman ordulanmu 
ılmıılde LenlngrBd mmtakııama daha 
Llyado ehemmiyet vererek harclret et 
mekte bulundukltmnı ve cenupta Din. 
yeper mmtakaımıda. 1taıyenlıırm yar. 
dmıım IBleniltı olmalan:u ifa tahmin 
etmcmiZ'e yardım edebilir. 
Şu veya bu 1ht1.mallcr ne olursa ol. 

mmlar, meydsnda olan bir oey var ki. 
İtalyan tayy:ırecllcrlntn şark cephe • 
sindeki harekata yardıma karar ver • 
ml.ş olmalarına rağmen çok geç kı • 
pırdıuımalnn ve ancak llçüncU ayın 

son baftaıanna doğru b1r fe.allyct g6s 
tercbllmelc'rldlr. Diğer li.llün cephe • 
lerde mihverin Alman tayyarecllerilc 
le§rild meaııl ed0 rek bir -mrlık g5Bter 
meğe çıı.11§11.Jl bu havacılann, şark cep 
hcalnde de destekli ve yardımll hare. 
keUorlne dt:vam edip etmlyecckleri 
pek de katlyetıe kestir'.lemez. 

Bazı cephelerde .Alman h!ldmlyeU. 
nbı de aril'eshıdc ltaıyanlann işe mU. 
da.hale ederek taarruzlara ve ba6'km • 
ınra f§Urak etmiş olırıaJım na.zan iti. 
bara alınacak olursa, turada da t • 
talyan tnyyarccllcrinln h:ı.vıı muha • 
rGbelerlne niyet ebnlş olmalarmı, Sov. 
yetk?rin de itiraf ettiklerl gibi, şark 
cephesl.Ddc.kl hava kontroJUnUn mlh • 
verciler eli.'ı.e geçmiş bulu:ımııııma bir 
i§arct olarak kabtıl eder ve bu hare.. 
kcUcrln devamını uma b1Ur1z.. 

ta davet etmemiş olsaydı, bu ba.. 
his epeyce uzayacak ve annemin 
cehli meydana çıkacaktı. 

Bereket versin ki, balbam bil· 
yiık bir meharetle başka lbir 
mevzua geçti: 

- Ne iyi ettiniz de geldiniz, 
Neriman! dedi .. biz de bugün 
nasıl vakt geçireceğimizi düşü
nüyorduk Leyla ile. 

- Vallahi sizi pek göreceı;m 
gelmişti, amcacığım! İşte bu ni .. 
şan derdi bizi biraz telaşa dü
şürdü. Babam malfunya bu gibi 
işlere karışmaz.. Pek lliknyt.. 
tır .. 

- Hiı.lfi o eski vurdum duy· 
mazlığında devam ediyor de • 
mek? 

- E kisinden fazla arttı. run· 
ca ! Ve biz bu yüzden Turbanla 
nişanlanma işini kendi aramız· 
da yapmağa rneobur olduk. Ev· 
de kendi kendimize yemek yi • 
yip eğlendik. İnşallah nikfillı • 
mtza bütün dostlarımızı \'e v 
diklerimizi davet edeceğiz. 

iffet Melih y'n şa1ia bır tarz· 
da: 

- Evet, ooyefel.'ii, dedi. Nt· 
şan yapmışlar da ~ni bile çağır 
madılar. 

Neriman güldü: 
- Sen zaten semtimi?~ uğra. 

mıyordun ki .. Seni aravıp bul -
mak i<;in 1stanbulun altını üstü
ne c:etirmPk la?.ım 
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Te~crar Si'\. r ar 
:& 

i 
1'•1'11 l)Ulrler mc:.ı.u: 1:u1Jbu ı.ııuıı 

tokt mr nu \'ll:ul:ıra:uı Ul'J'i•,. Her g •• 

Z€ te \C ht•r fıkm muharriri gibi blr 
ıııurmscbct dıl5Urlıp mııtı.ılm oııl~ıı

da.n Lıahsedl) or. ıruıcıı.t oıılar da, dog. 
ru.:.ıı, nnıc \C çnnnı. :.çıJorL'ır. 

Nitı kim bu hafta çı!.un nwenıun. 
lnrd:uı birinde frnnsızc:.ıruın llsıınım _ 
7.n ~l'\ rllmlş lılr nı:ıı11 .. ı nı,•l e m .. tı .. 
dık, i'Ull~r<'inıl ) eııl ,:ıırıı>rlml:rd"n 

biri. •rı rcünı ıılıı nllın.. doğnıd ıı 

doğru.} ' lu ndl lmZl!s:.ııı atm;ı.} ıp dn 
nltln hakiki ,nız.ıı' ı nt!ıj;'ı d.ı i'nLllP-
cdi şf'.}. ı 

!';u itibarla ki bu tercüme nuın:ı:unw 1 
nlıı l.Pndl lınuısllc nrşre.l"lnılş lirler 
den fnrl.ını oııla)ıun:ıdıh. Hu bize 
şıı fıkraJ ı hatırlnttı: 

Ş:ılr E:m erl bir gün &>Ilı Şt!hrlıuh 
gezerken bir kalabalığu rnstlamı:. 

?lı'odlr, dlyP memlt eden-k ymılann'.l 
sol:ulmu , bir de ba.knıı ki udnmrıı 
biri, kendi kn l(l{'J{'rlnd •ıı b!rlnl, hl'. 

nlındlr dl.} o Utlharlıı oımJ or. ı~m·crı 
, ııdnmn yıılcln ~ımk: 

- Hlnıder, <lemi , ıı Em, ert~1 ta 
nıyor nw unP 

Öt.eki: 
-Nasıl tnnllllllm, demiş, ıı:n,rri 

L5tc OOrılm! 

fO,ırtıl vıızI.rctt-O imlan hakil.."i n
tr: 

- Ha)'l' , dJyo cevap vermL,, im 
diye kadar ofir sirkat edllcllğlnl çok 
r;ömı tüm: taknt pir ealmdığmı 

l 
llk defa ı;Urllyonırn. • 

fnpllab bizimkiler bu kadar ileri 
gitmezler, 

:.'llASRETTİN 

Müzeyi ziyaret sebebi! 

Müze idaresi, bir yenilik vap
mağı düşünmüştU. Kapının yanı 
na bir defter konulmuştu Mak: 
sat da ziyaretçilerin adlannı ne 
iş yap4klarım ve arzulartyıe' be
raber müzeyi ziyaret saikl rint: 
yazmalanydı, Bµ. ileride bir is· 
tatistiğe esas olacaktı 

Deftere 8 inci olarak adını ve 
çiftlik sahibi olduğunu yazan bir 
adam, ziyaretinin ~ini şöyie 
yazdı: ''Hava yağmulu... Şemsi. 
yemi unutruuştum ... Ondan!" 

Gömlekle mektup! 

Meşhur tiyatro direktörlerin
den Yarnonun bııpunda, buda.. 
la. denilecek derecede bir aktör 
vardı. Direktör. günün birinde 
bu adamdan bir mektup aldı. 
Tiyatroda senelerce C}alıştığı 
halde, kendisine ancak en küçük 
rollerin verildiğinden bahis aça
rak, henlıangi lbir temsilde bü. 
yük rol verilmesini istiyordu. 
Fakat, mektubuna §U satmarla 
başlamıştı: 

''Bugün hava bunaltıcı derece
de sıcak olduğundan; sim bu 
mektubu yazarken, sırtımda yal. 
nız gömleğim var; burulan dola
yı, tekrar tekrar, mazur görme. 
nizi rica ederek ....... v.s. 

- Hakkınız var. lnsa.n öyle 
günlerde kendini lbile wıutur Ne 
rede kaldı ki, kaym'biradenni 
hatırlıyacaksınız. 

- Vallahi unutmadık ama, 
Turhanın ne kadar aceleci oldu -
ğunu bilirsiniz. ~i sağlama bağ 
lamak istedi. 

Annem müstehzi bir tavırla 
söz.e karıştı: 

- A kızım. nişanla. böyle iş
ler sağlama bağfanır mı sanıyor 
sun? Bizim Leylô.nın işi de görü
nüşte ne kadar sağlam. ne kadar 
ciddi ve temelliydi. Halbuki .. 

Nerimana vaziyeti yamuştım. 
Bir şe}•den haberi yokmuş gibi 
davranaralt: 

- Halbuki, ne oldu?.. Sadi 
Beyle Leyl.lnın evlenmesi geri mi 
kaldı' 

Annem içini ç~kerek: 
- Evet, dedi, geri kalmak de

ğil .. tv.mami) le bozuldu. 
Neriman cali bir tces ürle ba· 

na döndü: 
- Le\' la . . N ;loc-n bozuldu bu 

iş? 
- Bırak Ncnman .. Bozulmuş 

iş, yıkılmış bir binaya benzer. 
Ondan bahs<'t:mek. o ankaz vığı
mmn taşlarım ayınp Usttüste 
rlizme~e kalk1şmağa ben:rer. O • 
lan o!du. Bu bir his meselesiydi 
Sen df' bilirsin ki. evlemne!\h1 · 
başlang-ırmc'a mantıktan zn 1 l 
his hfikimdir. <Th'vnmı vıH 
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l.evıren: 

(Bu ırupona ekleaereJı JOnde.rUecefi 
zel kumral saçlarını çok ga • Katip ~ereddüt etti. Mü • verme UAnlan ımıı Son OaktkMla P9o 

rip bir tarzda kestiriyordu. fettiş bu kadının ağzını aç - raaız n"fredlleot«Ur. Evlenme celdU:I 
Saçlar kulak!armın arkasın - mak için hüviyet varakasını göndereu okuyuooJarm mabtm a._ 

dan enseye tek lıir uç halin- gôstermeğe mecbur oldu. O ::kı=) aarib acın..ıertaa MJdlnD& 

de değil, çift b:r U'.r halinde vakit çenesi açıldı. ikinci de- Evlenme tehi il im 
düşüyordu. Onun içın saçları fa telefen eden se:hı mis Gis. • Yll§ 19, boy 154, kUQ 49. siyah 
nı görür görmez kendisini ta. burnun sesi olduğundan e • gözlü, beyaz tenli orta tahsilli temiz 

isimler, yerler, şahıslar nıyabilirim. min değildi. Öğle zamanında bir aile kızı yüksek me.S!ek sahibi bir 
ve eşya üzerinde çok sağlam Pointer ona aparlımandan daki telefon mükillemesin _ bayla evlenmek istemektedir. (29 Yıl.. 
bir hafızası vardı, fakat ra • yalnız çıkmasını ve ilk köşe dız) remzine müracaat • 333 

den hiçbir cüph~&i yoktu. • y "" bo 163 kil ır:A 60 Ura 
kamlar bir türlü aklına gir - başında kendisini beklemesi. -:r a§ "''• Y ' 

0 
""' Genç kızın yavaş ve tatlı sesi ne çtı.ll§an bir memur, az çok tah.slll 

miyordu. Fakat hunu ne di. ni söyledi. Birkaç dakika son . l P..ır f'h bulunan, mUmkUn mertebe zayıf ve 
nı ço < tanımıştı. ınaama ı 

ye bana soruyorsunuz. ra iki adam morgun yolunu l azamı 2s ya§ında b!r bayanıa evren .. 
P 1 mis Girburnun ak~.ı.amki te e. ointer bunun ~klına bir - tutmu§lardı. Orada kapıcı mclt istemektedir. (Haya.t :>) remzine 

denbire esmiş bir sualden hem cesedi, hem de müfetti- fonundan şüphelenmişti. mUracaat 334 

BEYAZIT SEMiHA iLDENiZ 
Kayıtlara başlanmı11tır. Her yaş1a ve tahsilde talebe kayıt \'e 

ler kabul olunur. Kayıt muameleleri bergtlıı sabaht:m akp.ı0t 
Adres: Tavşruıtaşı Yenldevir sokak Rlfat Bey apartııntı111• 

b k b Çünkü sesi: "size mis Gis. I · · l aş a ir şey '1lmadığım Ka. 
1 
şin gösterdiği yüzünü \anı - - ş ve ışçı arıyan ar: 

rine temin ederek telefonu dı. bum söylüyor.,, demişti. Fa. • Lise 9 dan tasdiknnmeu, 22 ya. ni bitirdikten sonra evine dönebl• 

k 
kat eğer \elefon e:len kadın anıda zor \Şlere vUcudu mUteham.mll lcceği bir ev işi ıınımnktndır. (Gü. 

apadı. Şu halde 5388 in bir Müfettiş kapıcıya teşekkür bir !er) remzı·ne mOrııcııat. · · · .. I · ) d bir genç herhangi ıo aramakta. 
telefon numarası olması çok ettikten ve mis Gisburnu ısmını soy ememış 0 say ı, dır. (M. K. Demir) remzine yazıl • • Ortamektep mezunı.ı 17 ya§mda. 
muhtemeldi. Fakat bu husus görmeğe gelenler olur, veya bu sesi tammıyacab.tı. Kulü - ması. maıı vaziyeti dolayıslle bir gene taıı 
ta daha başka malumat elde genç kızın adresine mektup bün katibi bütün bunlan an. • s2 Yaıtmda. ellerinden ış gelen slllle mUtcnasıp bir tş arumaktadir. 
edine-eye kadar bu rakamdan gelecek olursa derhal Skot - lattıktan sonra yeni hir sual çalI§kan bir kan koca apartunan (S.T. 51) remzine müracaat. 

h bekler gibi müfetti~in yüzü _ kapıcılığı ıı.mmaktadırlar. Kalorifer. • Otomobil, tayyare moıörlerlnden 
iç istifade edemezdi. Hatta land Yarda haber vermesini - den anlarlar kefalet verebWrler. anlayan cıektrik. montaj tesvtyectıik 

büyük Britanya içerisinde tenbih ettikten ıonra, Sut ne baktı. (A, 1 B> remzine mUnır.aat. işlerini bilen bir makln!Bt iş aramak 

bulunan bü'c:ün 5388 numara. Andley Ştrüt civa"In.d& genç _ Demin. öğle üzeri mis • Evvelce DarUIAcezc cıahillye servt tadır. (U.29> remzine muracaat. 
lı telefon abonelerine birer kızın devam ettiği kulübe gi•, Gisburnun size tel~fon ede _ sinde çalııJmı11 bir IJe..yana, ayrıca ~ Eski " yeni yazıy ı:ıuen. orta 

b • t 1 f d'l · B k k'b b" IDilj diğer bir bayana :Jıtlyaç vardır. tahsilli, orta yaşlı bir bayan. kendi. 
ırer e e on e ı se ve genç tı. urası ço ı ar ır ma - rek kendisini aray3nlara ve- sıne mn-astp bir •• aramaktadır. E• 

•-- h k' 1 f 1 h 11 d b 1 1 Taliplerin müeeacee mlldlirlüğtine mu .... -... au;ın er va ıt te e on a ko- a e e u unan ve aza an - rilmek üzere Vilıç civarında racaatıan. işleri ve yemek de yapa.Mllı. tF.G.D.) 

D11fbıju insan bunların ara - nın tanmmıt namuslu insan - bir telefon numarası verdiği. • Der clus motör ve makfnedem an remzine müraCAat :?R? 

ımda olsa bile hunun bu ada lar olmasına çok dikkat eden ni söylemiştin;z. O gün ken tanın. Denizde ve tqrada çahşabJ. • Muhasebede 211 seneJ<>r ıaz.ıa tec. 

mı füpheye dütürmekten ve bir kulüptü. Kulüp katibinin disini arayan oldu mu? urun. Mesleğim rnaJ:loMllkttr. ta • r11besi oıan blr mUhaaıp razıh&oeıerde 
kendisinin kP•feJildigwini ha. söylediklerine göre mis Gis - tlyenlerln (U. 29 .Rool) reemlııe m~ veya 1!ter tlcaı1 'XlUesseııeıerde 1

• a. 
""3' E t b" b" k ••-- ramaktadır Hatta.:ıa blrlta~ ırtırı veya 

ber vermekten başka ne fay. burn kulübe altı yıl evvel gir - ve / ıraz sonra •r a mcaa~.. Dirka" saat de ;aı•ou.bUlr. t.N.M > 
h dm, sesine nazaran bir genç • Kız enstltllsU cllld' lmmmdan v -

elası olabilirdi! Puinter ise mişti. Bu tari genç kızın mezunum. Bir yerde çalışmak lattyo. remztne müracaat. 
1 k d . · ..ı •• h M rkh l d ld w kadın mis Gisburnla konut • auç uya en ısın~en fUP e a am ar an ayn ıgı za rum, Kadıköy " Mnd11 tarafı ter- • Evinde daktuosu tJu1uı:an gene 

edildiğini hisseti.iren müfet- mana rastgeliyordu. Mis Gis. mak istedi· Bu kadına 0 nu - clh olunnr. lstıyenler Haber de <Ka.. ~ bir oayan razıa yau.ıı.ruı.ı oartete 
tiılerden değildir. burn epeyce evvel kulübe te- marayı verdim. dıköy L.G.) remzine mektup gönde. yazdırmak tstlyeoıere ebvMı flyaus TÜRK B \YAN 

Müfetti• etrafa bir daha lefon ederek uzun bir seya. (D-·amı ... ar) rebnırıer. yazar mektupla. LAlelL şatr Fıtnaı Biçki· Diki§ Te 
::I' w " • Hukuk fak0ltcs1 son aınıfmdaymı sokak numara 22 ye mllracaat . 271 YURDU 

bakındı. Çok açık saçık bir hate çıkacağını haber vermiş Eski tUrkçeyl bilir ve sP'1 dakWo ya- • Sinema tşlf;r..:nden anıayan o!r Biçki ve dikt§I bJç 
kaç roman masanm üzerin - ve ilkki.nunun ortalarına doğ 1 zanm. Bir avukat yanıncla veya bir zat ehveo ucreue t>lr 1f aramaktadn 9 bUcnlcre 6 ve diki§! !)l)d' 

deydi· Odada yalnız bir tek nı döneceğini ilave etmişti. btlrod.a ehven 11cretıe çalışabUirlm Kefaıet verebilir. lReklA.m) remzine tar olm k stıyenıere s :ı: 
tablo vardı. Güzel bir dağ Müfettit bu konuşmanın \a - Haber {H.N.F) retnl'!lı:le müracaat. aıUracaat. cenk ve teferrUatııe cıı~ 
manzarası ve kenarında kur. rihini sordu. Katip defterine • Türkçe, tngtllzce, fran.sızca alman • 28 y141mda aakerllk~e tı.lA.kası DU. r öğretir Tasdiki: dlpJo!JlB 

k 1 1 1 , b k k l' b k ca ingtllzoc bilen bir genç ders ver. ıuomıyıın yeni •e eski yo.zıtarı t:ıUen 00 kaydına başlanmıştır. 
fUD a eme yazı mış 'Ce. a ara cevap ver( ı, u o- 17.9.1941 mek veya, tercnmn.nlık için l§ a. bckAr blr genç, ocıacııık ıuıpıctlık gı. ve pazardan manda saat 9ıo 
nevreden Men Bla.na,, mü - nuşma 21 ilktefrinde olmuf • 18 08 Kan&ık .ıo.45 Hıı.ftaıım rnmaktadır. (Lisan) remzine mUraca.. bl bir tş aramaktadır. (S.A.) remzine 17 ye kadar hergUn "Dil' 

fetttit bu resmi görünce ölü - tu, defterin yanında ba§ka fl'lrkıh\l' Tlirkllsll at. . mUracaat. Beyoğlu AltınbaJ{kal s11oril 
nün para çantasından çı - bir not da vardı. Gisburn ku 18.26 Konuşma !LOO Zlraat * Orta ya§lı bir bayan gilndtlzlert • Ortamektep talebesint e.z Ucretle No. 63. 
kan lsviçre franklarım hatır- lübe iki defa telefon etmitti: D•ıt ııolitıka Takvimi ev l~lcrl görmek, akıJıı.mla.rı evine d6D rraneızca deralPr1 vertilr lkmaıe ka 
lac!ı. Bu suluboya tabloda tik defa telefon etliği vakit, ıert .eı.10 &ız mek 1.stemekt dlr. Yi.ım .. k yapabiur, ıanııı.r ıınz:ırıatuır. U'am) reuu:ıne 

18 411 Radyo ~ Eserleri ev işlerini iyi bilir. K1ı.nP.CSfz yaşlı mnracaat. 
reaıam İmzası fOktu. Şüphe. saa'ı: on ikiydi· Genç kız, ku- kllllril SJ--SC Komışma bir baya da bakabC.lr. lstlyenlerin • 17 yaşında blr s;enç aile vnzı • 19 ynşmoa tUrttr;e. 
aiz bu tablo mis Gisbumun lüp katibine kendi~ini tele- ıo.so AJ:ıns (Sağlık (Ar. Sc) remzine mUracaauan. yett yUzUnden tmhanı::' bir t.şte u daktilo blleo oır bayan ış 
çerçevelettiği bir taslaktı. A. fonla arayan olursa bu ada - ltı.45 Ser~ Saati) ı * FııkUıte mezunu bir genç, Use ve bir Ucreue caııemak mecburtyetın dır. <Narin) remzıne 'llor 
caba bu resmi kendisi mi yap ma söylenmek üzere Viliç 10 dakika U.46 Rl.>ııaetlcam ortamektep talebelerine (tesap, cebir, 1edlr. (Hamdi> r~mzıne mı•· .. rAıı' • 16 yaşında mnl' vası> 

B k 1 k d b. l f l9~ hadmlnr bur band06U kimya v.s.) dcrslerlnl vermek tste . • 17 yaşında ııse 4 cıe kimsestz bit yısllt> tahslllol orta 2 dl 
Dllfb. una pe ihtıma veri- mınta asın a ırBte e on nu- Faslı !2.83 Ajans mektedir. '(Y. Akm) remzine mUra. ~enç lş aramaktadır Yıwıtı güzel "'' mecburtyetınde kalmış otr 
lemez. Zira apartımanda ne marası vermişti. u numara ZO.lS Radyo C.4ıs Dans mllı.Jğt caat. '1yazlyest KuvveUldlr. tA.L..XJ rem. "1U ve yaşlle mtltcn11$1P 'd>' 
palet varlı, ne de boya. ceedin bulunduğu villanın Gazetesi • Yemekten ve yemek servisinden ~ine murncaat. tadır 2 ıo ııra ne cattŞf 
Apartımanm teftişinden numarasıydı. Aynı gün uzun anlayan bir genç otel veya lokantalar. • Hemşire mektebi mezunu t>lr t>a. aayn) rcm2;1ne muracaa" 

hiçbir netice a!aınryan mü _ bir seyahate çıkacağını tele. da iş lstcm-:ıktedir. (R. D>m remzine vao evinde her turıu enY'kslyon yap. • Iyı Dır ınetodln er 

fe\tişin canı sıkıldı. Geçen fonla bildirdiği valı:it, akşa- BAHÇE MERAKLILARI m~~ı:a!:et lisesinden mezun, ticaret ~:.k:dı~ ~u~::a:~ştupaşa sokağ' ~ı~ır.t:~~~b::ı~~r:::~-' 
ay içerisinde kızı:t feci ve mın oldukça geç bir saatiy - Nadide modern salon yc§illiklerlnizl ten anlar ve bir müessoseyı idare ede- • Almıınyada ve Amerikan kolejin. nta Day Handeli vası~ 
beklenmedik bir akibete uğ. di. cnvai ı;amlar, muhtell! atla fidanları bilecek bir genç 1.§ aramaktadır. Ta§ :ie yUksek mUhendlsl1k tahsil etml müracııat . ı 
ıayacağmı gösteren ne bir Pointcr katibe, telefonla şekil verilmiş fidanlar, Avrupa gUJ. raya gldeblllr. 1stıyenlcr (Rciik Us.ı Dlr bay. ebvcn ve mUsatt şartların • rurl<ee ve transızcsf• 
(!etil bulabilmitti, ne de bir kendisile konuşan kimsenin lerf, Begonyalar, M'\no!yc..ar ve sal.. remzine mllracaat. ve istifadeli bir şeklide almanca trı. Dilen gene ı:ıır !>Ay n saut-D 
iz. Onun hakikaten bir seya. mis Gisburn oldu<Ynndan e _ re. Ortaköy Ank;.m 1.ahçesinde • Fnınsızcıı, türkce. nımca okur gillzcc llaıın ve rtyazly• aersıerı ve. oen sonralan tercüme ıt1 

&>- bulabUirsinlz Vı.an yazıır, işine temiz bir bnyan bir dük rlr. Istanbul ı;'ıı.tlh • ı;'&t~ cad !esi ı~mak uzere iş ar mnktJ 
hatte olmadığını gösteren min olup olmadığını sordu. kôndıı satıcılık veya beşte allıda ışi. numara 9ı: N Berkantlı mOrot'aat. ca..ı:ın tercumcıer d vaP' 
hiç bir feY yoktu. Apartıman .-------------911! ____________________________ -ı!! ______________ ı ı ['('ro .. oc muracaat. 

:.~:,::::"f:ı~r~:ıe~i;~~; Hikay:JPARA ÇANTASI Nakleden: >ir• ~~ınY~:~~;=~~ 
nydası 'yoktu. Çünkü ölü - U.ç Yıluız :ııck isteme .tcdlr Baya? 

u Tarlat:ıaııı Macar rur&" 

nün parmak izlerini almağa •·---· ·---·ı naro 42 

imkan yoktu artık. Böyle dü- Ziyafetten sonra herkes git. 
tünürken Pointer ölünün hü. miş, ev sahibiyle davetlilerden 
~yetinden §Üphe etmiyordu. ltiç biri kalma.mıştı, 
Bundan şüphe e\mek için or- Sir Herbert'in verdiği bu ziya. 

fet, o sene Londranm en büyük 
tada hiçbir sebeb yoktu. Bir ziyafeti olmuştu. Davetliler ara. 
çok tef errüat ölünün hüviye. sın da kendisi gibi "Sir" payesin
tini meydana çıkal'lyor ve bu de bir ~k arkadaşları vardı. 
cesedin Gisbum oJmadığını Sir Herbert de bu ziyafeti onla. 
iddia eden bir adam ise, ce- ra. kendisine verilen bu payenin 

şeref ine çekmişti. 
aedi en ufak bir tereddüde Misafirler gitiktn sonra salon. 
dütmeden tanımış olan baş - da onunla beraber kalan elli, beş 
ka insanların kati sözlerini yaşlarında bir Fransızdı. 
reddedecek bir delil bula - Herbert ona: 
mamı tı - Sizi niçin alıkoyduğumu 

• f ·.. şüphesiz anladınız, değil mi dos-
Bır muddet da?a etr8:fı.na tum Valroy? dedi. 

bakındı. Bu oda, ınsana ıçın-ı - Evet, şu çanta meselesi 
de oturan t:ıhsın ;ntizamı ve için galiba ... 
sadeliği sevdiğini adeta hay. - Hakikaten öyle! Ortada 
kı d . M"fettiı ba• n sal bir çanta meselesi olduğunu de. 

rıyor u u . w :r1 1 
• mck anladınız! Bravo!. 

hyarak kapıcıyı Ç::lgırmak ı- - Evet, size getirdikleri o 
çin zili vurdu. Kap1cı içeriye kutunun büyüklüğü, paketin Ü· 

girdiği vakit ~na yaklaşma - ~.rindek;i kağ'ıdı elinize al·şınız 
ıı ve kapıyı h·aparnası için i. ~çınde bır pa~ çan~ı .bulundu. 

t 
..... t'. gunu anlatmaga kafıdir, zanne-

ıare c~ ı. . • diyorum. 
- Sıze hır cese. göster - - Emsali bulunmaz bir adam_ 

mek istiyorum. Bu cesedin sınız doğrusu! Başka birşey da. 
mis Gisburna ait olmasın • ha gözünüze çarptı mı? 
dan korkuyoruz. Siz mis Gia. - Yüzün~z saı::ar?ı, sonra kı. 

•. zardı ... En §ıddeth bır heyecanın 
bumun başını arkadan g~r. - türlü safhas·nı geçirdiniz... O 
mekle genç kızı !anıyabılır zaman anladım ki Fraruıadan si. 
mimiz? • ~etirilen bu şey sizin için bü. 

Kapıcı haı11nı salladı: yilk bir ehemmiyeti haizdi. 
_ funda~ hiç şüpheniz ol - Evet. bundan kırk sene ev. 

macın. Zira -nis Gisburr gü -

vel benim olan bu çanta haya.. madı. Fakat hepsinde de dört Elimde son kalan paralarla o ak. "' YUkseK mimarının 
tınıdaki muvaffakıyetin sırrım ayağımın üzerin düştüm, şam kumar oynamağa karar ver- ında bır gene bir ııı5k tt" 

saklar. Bakıyorum, siz her şeyi Har vurup harman savurmak di mUesscseoe, bir mtm::ı.r m. ~ 
keşfeden bir adamsınız. Bu sırrı denen şey bendeydi. Babam ba. llcrl.'tle ş aramaktadıı 

.. 1 d nl ks b'"yük b' b k Bu kumar oyununda talihim "'lsları vardır. •Mı~ttJ ~ soy omesem e a ıyaca ınız. na u ır servet ıra mıştı. b"' b' t · d • ~ ' ·• 
Onun için size kendim anlatma.. Kadın ve eğlence içinde yüzü. us ü im ben en yüzünü çevir. ·aat. 
ğı daha muvafık buluyorum. yordum. Diyebilirim ki servetimi di. Oyundan, elimdeki paraları 

Sir Herbcrt Lindson, soğuk- ve s!hhatimi mahvetmek için kaybettikten başka, borçlanarak 
kanlı, açık konuşmayı sever, dünyada ne mümkünse bol bol çıktım ... 
saat gibi muntazam iş görür tam yaptım. Fakat, iş bununla da bitmi~ 
bir İngiliz tipiydi. - Ve her Fakat ne servetim mahvoldu, olmuyordu. Oyundan son parala. 
İngiliz gibi bu soğuk ve sert ta· ne sıhhatim. Yemekle bitmiye. rmıı kayoottiğim, borçlandığım 
biatli görlinmesine rağmen - cek kadar bir servetim olduğu gibi, namusumu da kaybetmiır 
çok içli ve hassas bir adamdı. gibi ,demir gibi de bir yapım var.. tim: Artık ölmekten başka çare 

Çak güzel fransızca konu• mı§. Lakin, sonradan anladım yoktu. 
şurdu. Picrre Valroy'a bir yap. ki, zarara uğrıyan ruhi sıhha. 

Müteferrik: 

KADIN REHBERİ " 
UANIYOU - Yalnız rıll" 
dlliesi lşl için bir kaifa 
kek terclh t..dlUr. On liri 
rllecckUr. lstıyC!ller Fatıl> 
kar§ısmda kadın Bertıe" 
mene mUracant cdcbııirle' 

rak sigarası verdikten sonra timdi. Kabareden çıktığım zaman sa-
Sö at ikiydi. Caddelerdeki havagaz. SATILIK BUHAR i 

anlatmağa başladı: "ze başlarken de söylediğim ları sönük sönük yanıyordu E. tng11ız mamul!\tındıın oı~.4. 
- Ben gençliğimde fena bir gibi, bu eğlence ve kadın hayatı · trt' " 

adamdım. Bunun sebebini kendi otuz yaşıma kadar devam etti. ve gittim, soyundum. Fakat ra- ı nin küçük ~Undir ku ı 
D hat edemedim. Tekrar gı' 'ndı'm oUn 77 santim ve boyla. kendime birçok defa araştrıdım. aha Otll'Z yaşıma yeni basın·§- . . Y1 dır. BUyilğtln arknsında A 

ButJn nasıl tabiatta bir adam tım ki ruhumda bir bezginlik ve ~bıme bır tabanca alarak vardır. Tahminen 250 l)e.)'IJ' 

olduğumu görUyorsunuz. Şimdi duvmağa başladım. sokaga çıktım. de olan bu makine hald<JI! • 
biraz anlamış bulunuyorum: Hayattan artık zevk alamıyor. Londranm sokaklar·nda dola. ıOmat almak ıstıyenıcriII fi 

''Gencliğimde fena tabiatte dum. Onfunde yapılacak bir şey şıyordum. Bu .~n~ ben~m1 için yet !\mirliği arkasmdıl 
bir insan olmamın sebebi, son göremiyordum. Anam babam öl. ne kadar ~vgılı. hır yerdi. Onu evde Hayri Barıııcı. mors~ 
derecede sıkılgan bir adam ol- ınüştü. Eski dostlarım birer bi. terketmek ıste.mıyordum Eski 
makl·ğınıdı, Belki buna "alçak rer etrafımdan kaybolmuştu. güzel hatıraları gözümün önün. 
gönüllülük,, d~nebilir. Fakat. da· Bu ruhi sefaletten sonra para den geçirerek bir parka giroim AldıTınız: .~ 
ha vazıh konmıalım. Bu srkıl- ve vücut sefaleti de gelmekte Sıralardan birine oturdum, Aşıı~cıa remWf'rt ~ 
ganlrktan başka birşey değildi. gecikmedi. O bitmez tükenmez Uyumuşum. Uyandığım za. ımyucuıamnımı oa.n--__J 

Valroy bu izahatla, Sir Her- sandığ:m servetin birdenbire man kendimi bir kadının kolları mektuptan ldal'tllbaa~ 
bert'in fikrini iyice anladığını yok olduğunu gördüm. Halbuki arasında buldum. Bu kimdi? Ne. ıan dab1IJ tıer(tlıı •-" ..ı1 
go"stnrmek ı"çin goz" kapaklarını ben para içinde yuzm·· eg-e alıcı. kadar ve saat ı 7 de11 -"' 
kırptı mıştıın. ".i reden gelmişti? Anlaşılması güç ıan. 

4
' 

Sir Herbert devam etti: Paralarımı tamamen kaybet. olan bir §CY değildi bu. Geceleri (115. IAylA.)(22 Çaylak) .. 
- Bununla beraber sire şunu tiğimi görünce gözlerimi ihtiras parklarda veya kaldırımlarda (M.K. 26) (H TM.) ('f 1' 1 

da söyliyebilirim, otuz yaşına kapladı. Gene o kadar büyük •bir geçiren kadınlardan biri. (A,l.B,) (Rahim) ~ ~ 
kadar yapmadığım <ielilik kal. serveti ele geçirmek istiyordum. (Sonu ymın <Ar. So) (F.G.D.) < 

·--------------------------------------' (N, Kalpakçı) (Altın) C>' t TF..,,.) 


