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Alınan 
tedbirlerin 
ihtiqati 

.olduğuna 
11lanzlmadz 

l\ıı~lldra, 18 (A.A.) - (B.B.C.) 

' r ajansı Moskovadan Tas ajan.. 
a tu lebllğlni blld!rl)'or: 

\oaı~et hariciye komlsen Molotof,. 
Q....-· ettıı tetıllkt:ll olduğl hakkında 
_-v"l'etıe 
>'aııııaıı r tnrafından Bulgaristana 
' tebUğa bu hük,Qınetin verdiği 
~t~ tatmin edici olma(lığmı bildir. 
~tııı: Bundan Bulga.- scJıri haberdar 

,.. 'tUr. 
<l\IJg 

llıttn ar notasında auru.n tedbirlerin 
l!ıı ld tt Old•Jğu beyan edilmektedir. 
~::: makul görülmemektedir. Bul 
~l'itı Oacsıı, Kırı:n veı Kafkaslar 
"e~ e bUcuın etmeğe hr.zırlanan m1b 
't~rdnxı etmekle itham edlllyor. 

~'ltl' ova, 18 (A.A.) - :Moskova 
'~8\ıııun bildirdiğin göre, Sovyet 
'~ ltomUıeri Moloto!', Bulgaris • 
'lıtr, 0ııkovn. elçisine Sovyetlerin 
~-le\ Yaptıkları ihtarı. k&l'§ılık o. 
l'tıeıı Ulgar bUküm:?tl ;;arafmdan ve .. 
:ıı, Ce\'abın Sovy(1t hUkOmetlnce 
111~1 unıyeu mucip teltıkkl edilme • 
~ bUcıırou,ur. 

' ~t bU~metl, Bulgıırlstanı, O • 
ttJı ~Uı Irıın ve Kafkasyayı. mütevec.. 
~ltıa. \'er taarruzlanııı kolaylaştır .. 

l'iuı 1tbaın etmi§ti. 
~arıatan cevabında ise tara • 
~ tlı alınan teda!W ted~rlerin teca. 
'it edi 8.hiyettc aôdedllerek yanll§ tef 
~ '>lduğunda IS?ar eylemlştL 

lahrandan f 1rnan aileleri 

Orkiveve 
~Qelivor 

~.....,lldra 
~:vyet ı.!.. 18 CA.A.) - B.B.C: 
b'<il't.er ~ı.alan Tahrana girmişt"r. 
,/ tcbu~ansı bu sabah buna dair 
Chrtıc ö neŞl"etmiştir. Yenı Şah 

~:~to t Riza Pehlevi diln parla • 
ı:.1Ye azası karşısında kanunu C• 

~lir lladık kalacağına dair and 
~u . 

~la~fik_lcre tcsli..m edilen Al • 
Clctin ailelerinin Türkiyeye git 
Gt~ ?nUsaade edilmiştir. 

l110t 18 (A.A,) - Pars ajansı bil 
l'ıı~.' . 
~ "<J1ırc 
-..~elt t e Alman Türkiye yoluyla 

e lerıne hareke~ etmiı;tir. 

Yugoslavya
daki komü
nist çete/ere 
Evlerine dön

mek için 

Verilen 
müh et 

itti 
Aiman kıtaları 

temizlik ame iye
sine başhyor 

General Nedıo 

Zürih, 18 ( A.A.) - Röy -
ter: Belgraddan hildiriyor: 

Komünist çetelerinin dağıl 
ması için Yugoslav baıvekili 
general Nedic tarafından ve
rilen mühlet dün gece yarısı 
sona ermiştir. General Nediç 
bu çetelerin efradını evleri
ne dönm~ğe dave'( etmiştir. 

Mühletin sona emıesını 
müteakip Alman işgal kıta -
lan Sırbıstanda temizleme 
ameliyatına baılanıııtlardır .• 

Sovyet 
teblif!i 
_..Ya:z.ıııı 2 nl'l &&yfada 

ls111arlaaaa malzeme gecikirse 
TRA V V SEFER
LE ZAL TILACAK 

Roman yadan 
bandaj bekleniyor 

HABER aldığımıza göre muhtelil mt mleketlere •İpariş edilen tramvay mal:r.e. 
mesi ve tünel kayı§ı yolda bulunmaktadır. Bu malzemenin gelmeai geciktiği takdir. 
de ise tramvay seferlerinin azaltılması :z;a rureti hosıl olacaktır. 

Tramv1Lylnnn en bol zu.manmdan bir nuı.nuıra 

1 ngiitere9e 
bombardzma-

nzn 
Otta\11, 18 (A.A.) - Kanada ba~. 

,·ekili Makenzt Klng, lngillercden av. 
deUnden sonra Irat etmlr olduğu ilk 
nutkunda göyle dcmılşUr. , 

İki eencdlr devam eden harpten 1 
sonra İngııterenin, bı.ı meşhur adanın 
kadmlarmda erkeklerindi! her zaman. 
dan ziyade azim ve oecaut görünmek. 
tedir. 

Fakat zannıma göre tanışmak mcc. 
burlyeUnde bulunduk:zırı yUk, çok a
ğ'ırdır. 

Hakenzi King, bombııların Londra. 
da yapmış olduğu tıı.hrlb:ıhn çok mnt
hl§ oldu~n~ ve görU~erı harabllerln 
maziye ait olmakla ooraber istikbalde 
do.ha neler 0labllcceğ!nl &östermck ı.. 

tibarlle pek ziyade d'?hŞPt 11ydandır -
makta bulunduğunu söylt>mlştlr. 

Finlandiya 
bisikletçileri 
Bır Şovyet 

demiryoıu 
merkezinı 

iŞGAL ETTil 
Helslnld, 18 (A.A.) - Finltuıdlya. 

lılarm blsikletçil!'rden \'C mUsellAh 
bati! hUcum arn'J:ılanndar. mUtcşek • 
kU olan scrı cUz•ıtnmlar •. şiddetli bir 
muharebede.o sonra p11k mUbim olan 
Syvaeri demiryolu merkezini işgal et
mloler, birçok esir almışıar ve malzc. 
me iğtinam eylen.işlerdfr. 

Keşif tayyareleri, Alman bataryala
nnın Kronstadt'e kar§I yapmakta ol. 
duklıı.rı endahtıarın p 0 k rr.Ucssir oı • 

• • • duğunu blldlrınektedlrler. 

Loudra, 18 (A.A.) - BUyUk Brltnn- .MUsU!hkem mevki, fntilllklar yUzUn 
yannı halihazırda ııtddeti! hıı.va akm- den duman içinde ve bataryaları artık 
larma maruz kaımad.ğtrı mevzubahs ateş cdcmeı:ıektedir. Limıın mmtaka. 
ecren Tayınla gazetesi, başmakalesinde smda btiyük yangınlar k&.ydedllmck .. , 
§UDları yazmaktadır: tedır: Kronstadt'da olan Sovyet harp 
Düşman, hava lruvvetıorinl Rusya • gemileri, şimdi milstuhk!'m mevki ile 

ya kullanmağa ve orada zayiat verdir. , Lenlngrad arasındaki açıklarda mevki 
W'" 0e\ıunı 'l leci sn) fadn Dlıvamı 2 ıucı sayfada 

Ma!Om olduğu Uzere ttlnt-1 kayl§ınm 
eskimiş olması ve yenlsinın geıemcmr
sl yUzUnden bir ruUddettenberl i§lly<'. 
ınemektedir. Tramvaylar ise, ib:ışka 

bir memlekete ait olan 50 bandajın r
ıe geçlrllmesile harpten evvelkine na. 
zaran hatif ~nzalarla işle.meye cklvam 
edebilmişlerdir. Fakat bu, yoıcu ade
dinin artması scbebllo ihtiyacı karşı:_ 
ıamamaktadrı. 

Yaptığımız tahikata nc.~.o.ran trıım .. 
vay bandajlarının mevcudu tUken • 
mlştlr. Ray ve cer teller! de çok az 
miktarda kalmıştır. Maamafih Ruman 
yaya sipariş edilen bandajların İstan. 
bula nakli için icap eden tedbirler a. 
lmmıııtır. 

Bu harpte ilk 
defa olarak 

ROMAN iN 
BOMBARDIMANI 

iHTiMALi 
Londra, 18 (A.A.) - B. B. C: 
Kahire ha va meydanına yapılım 

hava taarruzu münasebet.ile bu 
şehrin kudsf mezar ve ll.bidelerlc 
dolu olduğu ve bu hadisenin ciddi 
neticeler doğuracağı beyan cdı'li
yor. ABsociated Press ajansı, Kn. 
hlreye hava taarruzu yapılırsa Ro 
manın bombardıman edileceği hak 
kındaki sözün yerine getirilmesini 
pek muhtemel görüyor. 

*~* 
Kahire, 18 (A.A.) - Geçen salı 

sabahı erkenden Kahire mmtakasınm 
mihver kuvvetleri tarafından bomba .. 
landığından bahs.::den Elmokattam ga 
zetesl bu hareketin, Atina ve Kahire 
bombardıman ed!ıdiği taltdlrde Roma.. 
nın da aynı nkibete uğrı:,-acnğı hak • 
kmdaki İngiliz ihtarr.a rağmen ya • 
pılını§ olduğunu t.ebarüz ettirmekte -
dlr. 

Suriveden 
Fransız 
mandası 
kalkarken 
Vişi kabinesi çekildi 

---0--

lstanklal haberi, Arap 
alemini sevindiriyor 

Londm, 18 (A.A.) - Suriye iBW<.. 
lAUnln iadesi hiç şüph~s!z Arap Ale • 
mlnde mükemmel bir intiba hasıl e. 
den hll.dlsedir. Surlyedekı Fransız mruı 
dasına evvelkl gün nlhe.yet verilmiş, 
V~lDJ.n tayin ettiği kab!no i.sWn et.. 
ml§tir. MUttetiklerin vaadi tatbikatın 
dan olarak Şeyh Fnjeddlr. Al Hosanl 
Suriye cumhurreihi tayin edllml§, hU 
kQmeUn tC§kilini deruhte eyleml§Ur 
Bu suretle Dizzat Fnjııddinin de söyk 
Cliği gibi Suriye muttcfik. bUyUk de. 
mokral!ller çerçevesine dahil olmak. 
tadır. 

Arap dUnyıı.sı bu teşcbbüiU müs:ılt 
bir surette ..rar§ılamakta ve İngillzle. 
rln vaadlerine sadakatlerini mihver 
devletlerinin sözlerine Ye imznladıkla

n muahedelere kal'§ı gös!erdikleri sa. 
d:ıkatslzllkle mukayese etmektedir. 

Harbin ilk dvresi 'eSDasmda memle. 
ketleri UstUstUne boyunduruk ıı.ltmıı. a. 
lan esaret dnlgasından sonra §imdi 
kurtuluş dalgası esmcğe ba§lıyor. 

DUn Habeşistan, imparator Sclnsi:)'o 
iade edilmiş olduğu gibi bugün de Su 
rlyclller iBUkla.Jlerine kavuşuyorlar. 

Kurtulan vo hıı.lk iradcsin.l .ifa.de im
kQn ve \"asıtasmı tekrar bulıı.n her 
memleket zulme muhalefet eden mcm. 
lekctıer listesine llAve ed!lmi§ oluyor. 

0 BOTON MUSiKi SANATKARLARI 0 
imtihana tabi tutulacak 

Londrada ne 
Konuşuyorlar 

t'aza.o: Bir Muharrir 
M OSKOVAYA gidecek Ame-

;,;aıı> cephesinde büyi& bir taar
ruz hareketine mol..'iedir olmadı. 
ğma knnlmi ter ,.e Rusynnın yti
kilnü hafifletmek lçfo de Amori. 
kanın, harp istlhsnliıtında henüz 
kfı.fi bir se\iyeye ı::ıkaınadı~"1llı 
söylüyorln.rmı5. 

Demek ki, Alman - So\·yet har
binin bugünkü nazik safhasında, 
Ru-=yayıı. yardım lüzumunda, An· 
glos:ıkS<>n de,•Jetleri anısında tam 
bir fikir birliği vardır. Bu no'kta, 
nvıı.m kıımn.rn~mm son t.oplnntısm0 
da dn hiçbir süpheye yer bıralmu. 
yan bir \'lmıhla ilan edildi: fakat 
ynrdonm Amerika ''c ingUterc 
tarafından ne miktarda yapılabi
leceği noktasında müzakereler ce
reyan etmektedir, ki Mosko'a 
konfcrıın~ınm ~ccikmeslnc sebC'ı• 
de budur. 

Safiye ve Müzeyyen Senar gibi birinci 
sınıf sanatkarlar da imtihan edilecek 

Blrin<i smıf 94'8 yıldızı 

Bayan Safiye 
BtrtnM .-ııf 8C1!1 yıldm 

BeJU Klbeneo &-nar 

~ YllUSı 2 locl aayfada 

İmtihan edllmiıt vo dlploma&mı almış 
bulunıın bayan Muall& 

rHia heyeti ~mdl l..ondra
dadır. Geçen ay ilan ecllldiğtnc 
göre Eylfılün ha! ında M05ko,·aya 
\'arın~ olması 18.zmıgelen Anglo
sak'>On mura.hhasl'\n henüz İngf. 
Uz payitahtından aynlmı der,rtı. 

Icnlir. 
Bu gecikmenin ~bebi Rus)ayn 

yapılacak yardımın ihtiy~ nispc. 
tinde kolay olmam8b,dır. Sovyet. 
ler Birli~ gibi dev lnratında bir 
memleket, Yunanbtana yahut. \'u. 
goslavyaya yapılabilen yardımdan 
kat kat üstün bir mii:1.aherl'te 
nıuht~ bulunmaktadır. Bunu ln. 
gillz gazeteleri de, Amerikan mat. 
buatı da gizlemiyorlar. Pakat iki 
mUletln bn yardıma İl)tirak hbsc-

1 

si bahsinde bazı fiiiir farkları gö. 
rülüyor. Unitoo Pres adlı Ameri· 
kan ajansı. Vaşington resmi mah. 

I fil l~rinde, 1ngilterenln de Ru ya
ya yardan için bü~iik fcdakf•rlıh
lar yapması lizmıgeldiğl kanaati· 
nin hakim olduğunu hnber ,-crı. 
yor. l1ne bu ajan a göre l..ondm
cla hakim olan kanaat de, Mosko
,.a konferamımda, Amerlkn.nm Kı
zılorduya e1a.<ıb ve bUyiik yardım· 
lnrcla bulunma.o;ı lazııngellllh-kllr. 
Fakat UDited Press'in ifadesine 
göre, Amerikalılar, İngiltercnln 

Kl'ndi hcsabma Amcrikadıuı 
mü1.nheret bdiliyen İngiltere, 
Rusynya yardım i~lncle en hiil iik 
hisseli üstüne almıı.mnkt.a lmksız 
clef;rildlr; bir yandan lngiltcre;\c 
yardım eclrn, bir yandan da l<en. 
dislııin geri kalmı.. harp ilıtl;\ıı~Jn. 
nnı t.cdarike mecbur buluruın 
Amerika için de biiyUk bir l ük 
nltınıı. gimıeğc maddeten imk~uı 
~oktur. Fnkat iki de\'let, ha.rıı is. 
tilı<ınl knynn'klannı Rusya hesabı 
na da çnlı.tımrnk ona e~lcrindeıı 
J:el<liği kndıır yardıma azmctmis. 
lerclir. Bugün, Moskovaya gitme. 
elen e\\·el, Amerikan ve tn~iliz Jae
yetleı:l arnsmda, l..ondrada 1ftpı 
lan miizakereJr.r hep bu zamret 
\'e bu karar et.ra.fm<la oorcynn 
ediyor. 
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·k· rns!m sanaAine doğru 
-·.Mallara kıymet takdiri için 

bir heyet teşkil ediliyor 
GUz l a.nmttle-r nk:ı.dcmlslnde mtııılm bir defi tkUkıe.t bnberdar ol. 

dul<:: k:l m! n•ı. ı ube6l blrfncl dercccd~ orta fhttsn hıhc;1JI ve yük. 

sel' Uılnı l nrım iki devre oln!al üze.re yeni bir tallmatn:ımt."\-e bağlwı
mış_ 

llu t:ıllmııtn~ ~ l!dDd tubeye devam edecek U.. mıezwllan 
bir snrıo miltıde.lle ılızari bir atolycde desen ve ınodel!J ynptı1'tan; &.'Ulat 

tnrföl mltoloJi tc~rllı, nıcııaur derıılerlndcn lmtlhıın verdikten sonra 
mcl.t be olın•wuktaır; blrfJJci dene,vt mtlte&ldp gelt"n llunr. dmre de 
i.ıı; ne &ilre<'.ektlr. Aync:ı fktnd ıubenln gOzcl de bir hPdeft '-ar: Klil. 
Sili re.'Jlm Er.oaUne vfUnf rescnmJar yettıtinnek hedc.fL, 
GUzel ı;:ı.n:ıtlPr akademl~nae bogQno kadar ta.klıı cttıf,I programla muvaf 

fnlc olm!lıruc; ttslm sar tldln yetI:ıtlrdlğlnl söylemci< b:ızı lstla.ıı.Unra karşı 
b:J) k bir l;ilframm dıı, eoklıın lçln mnn1 ef bir hskDmttL·. Akadt'm' .. 
nln rırtamelrtep .SCUJocslncJcn b:ı3lryn.rııtı Uç senelik bir t.ahsl' müddctln

de lı:ıttl\ basit ı.:ıruıı bllgUert de cl:ilill olmak t1zere &nn!ltl.-tr yc.tlljtlrebll
m~ ln:ın•lmıy~ al' bir bayulıllr. Şl.mdlye kadar ortamcktep mıflarmda 

•Jyle b!:lyle iki !,'1;.gl \!17.crek kendlsfnde artısı :nıhu bulnn mtlrahlkler 
al. d mı~ ı yı rslr. r.ururlanna 6let f!lmlilo:r, ve neticede ttSlm 80n&tlınlz 
brı l!ırm t! nf' , E'.lll 'fl btr ı;~ De kendi 8lilmlln& tımulamı~. 
nnr.ı f U.!:ıtl:ır l:ıeı olgua ııevlyeyt aıımk bir Avrupa .eyabatt sonunda 
l ulııbllmlşler. tıiı; df'~Uso ona yaklafı:r gödlkmtlşlcrdlr. İktncl deneden 
,gr.n lrrl•ecck tnl bl'Jerln daha bllyttk blr 8an:ı.l gö~U De dolu olacnk.. 
larmd:lll kim ~Urhc edebilir f Ba ltnnrfa yeni tallmatnamt"yt hakfkf 
resim s:ı.natln <loğru ııtllmış ~ bir adını ıcJAkkl edlyonız. 

us iki 
nıı 

Bııl!!nr radyosunun. ~im 
ıım:ı.tl'' adı altımmld n~riy:\tmda, 
hin rencide edecek mahlyc•tc !llÖZ. 

ler ıırle lllmektc \e binnctlco biz· 
tlcn b'r mukabeleyi davet etmek.. 
teydi. 

DUn, B· 1~ matbuatı ateşcs! 
n:ıy l\IntoftBo üJ:rren iiğbnl:ıo göre, 
mumail '"lı lki mcmJekct ara.mı .. 
dald do5tloğn ıIBısmıyan bu gfbl 
neşri ta it ti urcttc n~ yet 
vcrm .. • Uz~c Dul1;ar hükfunetl 
nezclinılc tescLbU lcre &frl:ml , •• 
neticede Ilt•lgnr radyo unda hu 
kabil n •• at yıı.ptlmasmın önanc 
geı;mlstlr. B:ıy Mııtof'n. bW de 
memnun eden bu te3clıhl19 \"e m~. 
vaffa:!nyctln"' 'n clo'ayı t.ebriJc et
mek kt ... rf... 3r.'"'nr nulyosu a. 
c:unca, Tilr'c m:ıtbuatmcl .. ki u.lısisa
dadan dn. lııttnlıl eser kıılmıy:ıc.ak. 
tır. na, Ud memleket dO&U°'"11 he· 
&abma blr lm::ı:.nçtır. 

EN SON DAKIHA 

anatkllr
imtihanı 

letıuıbul belediyesin.in tamJml üzeri. 
ne umuınt mahal.Jerde prt-fesyönel o. 
lnrak çalı an musiki ıranntktu-larmm 
imtihana tabi tutulmaları ko.rnrln~ 
nlmı~tır. Bu karara göre, imtlhanc!ı 
muvaffak olup, diploma alamıynn hlç 
bir ııaı:ıatkD.r umumi ycr:erde profes
yonel olarak çalr:amıyacaktır. 

Bu fmtlhanıara önUmllzdeki cumar. 
tesi günU esnaf cemiyetleri binasında 
baş1ann.cak ve bUtUn mus:kı mınatkAr .. 
lan konservatunr lcr<i komftcm hu.. 
zunmda !mtıhan oW.caklardtr .. 

Dc.ledlyenin hazırlamış olduğu tali.. 
matnamc s:ırlb olduı'!tındv. hiçbir mı. 
natktu- imtihandan muaf tutulmıya • 
caktır. 

Bu a~ada tanınmış ses yıldızların. 
dan Bııttye ve Müzeyyen Senar 
gibi btritıci emtf mır. kt. r d lm ,. 

tlhan verecekl<'r ve diploma tllacaklar 
dır. 

Mllnlr Nurettin konııer.atunr icra 
heyeUnde bulunduğundan tmtıhıına 

gfrmfyecektlr. 
:MuallA lııe esasen lem heyetl hUZ'll 

runcb imtihan vermiştir • 

Eski şah 
lsfehana gitti 

Tallran, 18 (h.:\.) - Pars ajansı 
bildiriyor: 

Eekt hUkllmdar Rıza pehkvı evvelki 
gün Tahrandan la!ahaıın hareket et.. 
mişt!r. 

Beygir, bir çocuğu ısırdı 
Bcoll<la§ pir Nedim sokağı 15 nu

ı:naııı.da oturan Kemal oAlu 15 yaş • 
lannda Musta:o. Çakma.1<1 Saka Abdul 
lahm beygiri taratmdıı.n ıırınlmışttr. 

Çocuk kuduz hastane~c rö::ıderllml§, 
Abdullah yakalanarak tahkikata baş.. 
1.anmı§Ur. 

HiS VE ASK ROMAN1 

- Evvelce bir erkeğin böyle 
geçmesıne :lmltfuı var mıydı? Is • 
rarln beni ttı.'kip etmemeel mllı'J'.
kUn milydil? Bu crkeJt bir hiç !çln 
bile ols.-ı önünde yfuilycn gUzel 
kadın"n c ı.s si içine g;zli k~a • 
larmm ı:; kürl tahayyül ederek 
kendisini ta.1'1p etmez miydi? Fc. 
knt n ~ i dU~Unmek neye ynrar? 
Ali.ık m ızi ölmUşllir. İnsanı <"il • 
şil.nd r n öldU .. cn, ma.tıveden mn.. 
rhı n lli :.;ııcelert. nuo..zJn•n hatıra. 
:.U..d.Ir. l.!ğer Na."ml Ya:J'L."nl3 ol • 
"l'lvdı b~ • r."li bı.r, hatıl ~..ır. 
n .~ o!tı.C.'cll.tı. Buuı i.lli• 

nUyor '.ıx.u ~ :.,.~mcb 
4:m~ (}' ~ Ot u mes'ut !nt"' 
za.cij-oNI ı. ··~te..~'ut Nıı7.ıın, sen 
benden mes'ut.sun ki genç ya.şmdıı 
öldü.n ... ,. diyordu. 

Gençlik • ., Gençlik fhtlms•... BO.. 
tnn ihtlrn.d~ n'hayet fect, bUtUn 
rzular kötU net el'dir, <;linltU 

r zaman tahnyyUı olund~'Ull • 
n d::ı.ha azt elde edilir. 

56 
l3ık ve eğlence dolu bir gece. 

nln taUı sarhoşluğundan sonra 
renksiz bir sabaha uyanmak, ayıl 
mak, hele bsşta gecenin sersem • 
liğl, gökte gecenin pan.\tılan ve 
dud:ı.ktıı gecenin zevki olnnıa ne• 
kn.dıı.r fectd!r. 

Mcllhıı Cemal art.ık egıence 
yerlerini ihmal etmiyordu. 

Bi.r gece yanındaki masadan 
boynundak.l gerdanlığı göfrsUnUn 
b~muş derileri araııı:ndtı. ~caybo. 
lıan kaba, ç!rkln, lıattA korkunç 
bir kadın kendisine dikkntlc ba • 
k.ryor. &UIUyor, daha doğrusu yal. 
rus Ud siyah boşluk haline gir. 
mJş olan gözlcıi gllc;lUkle gUlmeğc 
~~ryordu. Melllıe. Cemal bu na. 
zarlo.rda.n bu acuzenin korkunç na 
zarlanndan kendisini kurtarmak i
çin ba.~ı çcv'?'di. Fakat yaıımda.. 
ki masa.dan ve o mUtM , korkun~ 
ko.dmın n/;'?.mdan bir feryct kop _ 
tu: 

- Mellha!_ 

1thaIO.t işi ıinin daha stıraW yQ • 

rUtUtmesi ve gUmrüklerc gelmlo olan 
bir malın hemen piyasaya arzedilebU. 
mesl içiıı yeni bir şeklin tatbikine 
ba.§lanms.k tlzercdir. 

Buglliı ~thl.lAt i§leritıde en mUhlm 
meseleyi ithalAt madtieleritıe kıymet 
takdiri ~kil etmektedir. BUtUn ltha.. 
ıa.t maddeleri ilhoJA.t birlikleri idare 
beyelerlnco tetkik edilmE>kte ve luyt 
mcUendirllmekteC!lr. Bu kıymet fiyat 
murakabe komisyonunca tasdik oluna.. 
rak mcriycte girmoktedfr. 

Sovyet 
tebliii 

105kova, 18 (R:ıdyo 7,45) - Sovyet 
lsUhbı:ırat bUrosu tarafmo:ın bu sa .. 
bııh neşredilen harp tebliği: 

17 eyıuı gUnU ord~ bUttın 

cephelerde dU§ID&Da Jta.rıı §iddeW 
muharebeler vermekte cevam et.mit ,. 
lcrdlr. 

16 eylWde cereyan eden bava muııa. 
rcbelerlnde 88 dU§ma:ı tayyareat dil • 
ııtırWmll§Wr. BlzUD kayılJımı; 26 tay,. 
yaredir. 

Almanlar, eylW1ln ilk gtınler1nde 

Briyan.ak oeluini ı,gaı ett.Uuerinl bil,. 
dirmi§lerdl. Bu. tamamT!ıl' yalandır. 

A1maD orduı.an. bllyUk tank birlikleri 
sayesinde bu tst.ikamette.ld cephemizi 
yarmak ve BrlyaJ:.lk ,e!uinl illal et. 
mek tnaavvurund:ıydılar. Günlerce de. 
vam eden çetin muharebelerden sonra 
bllhasD tank ve tanarelerlmlzlıı 
mil~ mUdahalealJe, dt\~ 20.000 
den faz1a ölU, yaralı, ve e.slr vererek, 
500 tank, 170 zırhlı ot.omobU. 130 kam 
yon, ıoo tayyare. ytlzlerce makhıell,. 
tUfek, milyonlarca mermi ve her tür., 
lU harp levazımı kaybederek ordula~ 
mız tanı.f'ındaD çok gerlltıc atl1mıııtır. 
General Budrlyan kutoandamıdakl bu 
Alman ordusu, mevcudunun 3/1 nı 
kaybetm!.v oulunmakta<Ur. 

Alman :reaınt tebllğlen 16 eylW, 
günü, Alınan ordulıırmm gOya İlmen 
gi.i!U clvarmdıı Uç bUyU.k Ruı ordusunu 
mağlQp ederek 53 bin esir aıdıkle.rm.ı 
dan, 320 tank ve 695 top tahrip veya 
iğtinam ettlklertnden baluet.mektedlr. 

Alman resmt tebllğlerlnln bu iddia. 
lan, diğer birçok iddiaları gibi ba§tan 
başa yalandır. Ve bu cephedeki Alman 
zayiatını giüemeğe m&tul blr manev. 
rndır. Haklltat 11udur: 

Bu cephede, yaııl J.lme11 göıU clft • 
rmda glliılerdenberf mut~ muharebe
ler cereyan etmektedir. 7.S günden 
beri cereyan cdell bu muharebelerde 
ordumuz, ı:ııa, yaralı n kayıp olarak 
80 bine yakm zayiat nnnııtlr. 

Fakat AlmaJı zayiatı yanında. lılz1m 
zajiatımız pek hafif JlalDJaktadır. Al. 
mıınln.m aym mUddet &at!nda cepht'
nln bu kıımmdakl zayiatlan 610, ya.. 
raıı ve esir •ılarak '5.000 den çok tıız.. 
tadır. Gene bizim bu harı;tekt tank 
kayıbımız Almanların lddla ettiği gl.. 
bl 820 olmayıp '2 dlr. 

Top kayıbunıza gelm~. Almanların 
bu iddialan DUabUlUn gtUUnçtUr. Al .. 
mantar, muvaffaklyetsiz.]jklere Uğra. 
dıkça, tUrlll tUrlU yalanlarla bUnu te.. 
ldfiye çalı§maktadrrlar. 

J..oodm, 18 (A •• \.) - B.B.C: 
Geceyansı neşredilen Sovyet teb
liğinden: Timoçenko ordusunun 
Smolensld elde edebilecek vw • 
yette olduğu anla§ılmaktadır. Smo 

- Ve o mUthJş, o kork~ ka. 
dm yerinden kalktı. Elinde gam. 
p:ı.nya !kadehini gUçlüklc tuttuğu 
halde y-..kıla yıkıla Mel!ha Cc • 
mnlin masasına do~'TU yaldnştı, 
parmağında bir yilzük bulanan c• 
lini ha vay& doğru saldırarak: 

- Meliha., ne o .Yoksa beni ta.. 
nnna.dm mı? dedi. Oh doetuın, ae.. 
ni tekrar bulmak, senlnle tekra.r 
ka?"§ılqınak berum için ne /büyük 
bir şeref. ne emsilsiz blr zevk .. 

Oh, seni görmek beni ne kadar 
memnun ettiğini tahmin edcınez 
afn Meliha ... Hiç değiştnemişsin ... 
Yine e&kJal kadar gilr.elsln. Beni 
hılln tarumadm, sesimden olsun 
tıı.nnnndm. Ben M.uhterem, Muhte 
rem Akm... HO.lli tnnnnad'Il beni. 
Halbuki ben f!Cni bir a.n içln olsun 
hntırım.dan çıl:amnı değilim. Kad. 
rfl·l de habrle.r8m değil mi? GU • 
zel oğlandı hani!. Fakat ne y& • 

pa.lnn, o da hruırte öldU gitti. Ne 
ka.da:r ölenler var, n.eıtada.r ölen. 
ler var .. 

Ve Muhterem Akm Meliha Cc. 
malin yanma oturdu ve Melihayı 
hnyrnnl&la. seyret.meğc başladı. 
Kendisinden on yaş kilçUk b!r ka. 
dm:n mucize den cek gU.zelliğlııe 
böyle h >Ta.nhkla bakması Molilıa 
Cemale bUyük bir gönUl rahatlığı 
veriyordu. 

Fakat bir Jwbnm mahnmı ol • 

Bu aeıwn iki mahsur.ı gqrWmek • 
tedlr. Birliklerin idare heyeUerl batta 
da birgUn toplandığmıl:m ve her lçU. 
mada bUUln o birliğe taallQk eden iş. 
lerc ycU:Uemcdiğt:ıdcn la71Jıet tak~ 
r1 .lşl gecikmekte oldUğu gibi tacirler, 
gene tacir.erden mürekkep olan bu 

heycUer de mallarının telkikinl ticari 
sır bakımmd:ı.n doğru bulmamaktadır. 

!ar. 
Bunlan nazan dikkate alan t1cal'et 

vekl.letı ilh~!t if)ertnl 81lr&Uendtr .. 

f 
Cenubi Pasifikte dolqbğı 

haber alınan 
Bir mihver gemisi 
tf ddetıe aranıyor 
Londra, J8 (A.A.) - (aB.0.) 
Amerika donannuı.aı gemi katllele .. 

rtne refakat etmeğe bıışlamıgtır. A • 
merlka denlZ maha!Ui bir mihver harp 
gemlsiııln cenubi Pui!ll<te dolqt.ıgmı 

haber almıgtır. Amerika. harp gemi.. 
lerl bu mihver gemtainl aramaktadır. 

Benzin tevziatı 
---o-

Bu sabah Villyette 
bir toplantı yapıl~ı 

Benzin tevziatı etrafındaki Qa • 
lışmalara devam olunmaktadır. 
Bu cUınleden olarak bugün öğle • 
den evvel de vilA.yettc vali ve be
ledlyc reisi Dr. Lutfi Kırdann rf. 
yaset ettiği bir toplantı ye.pılımı; 
tır. Toplantryn., petrol o!ısl umum 
mUdUrU de çağınlmqtll'. 

Finlandiya bisikletçileri 
J.Jqtaratı ı. ane1 eayfada 

olmı§lardır. Başka bir takım gemiler. 
de K&cell berzahı sahillerine ynklq. 
mak Jstemekte lıteler c!c muvaffak ola 
mamaktadı .. lar. Bu gcmU~r, Fin batar 
yalan tarafından t&rdcdılmektedl.r. 

Finler tarafmdan esir cdllmlıı olan 
bir Sovyet yarbayı Leıımgradda bir 
mUyon asker tah§lt edllmif oldu&unu. 
nıUblm :miktarda tank '" Balbk ftlQ. 

8'WlUn Iıeningrod ııma.run~ tecemmu 
etmek tlzere olduğunu ve burada her 
çapta mühlm. m!ktarda top bulundu • 
ğu.Du beyan elmiftlr. 

1enak.bı §'imali prldahıe düşen bir 
noktada Timoçen.ko ordusu 35 gün 
devam eden taarruz ve 8 gUn eU -
ren haltild harp neticesinde Al • 
tnanlan bfr eehlrden püskürt.m~ .. 
tilr. 

Vorooilof ordusu Leningradnı 
yUkUnU hafifletmclı: Jçin hal'ekAta 
devam ediyor. Ruslann eehrin dı.. 
şma dii§en bir yerde bir köy ele 
geçirdikleri bildiriliyor. Diğer ta -
raftan Almanlar, mekanize bir Al. 
nıan frrkasmm askeri mevki hali· 
ne getiri~n Lenlngradm bir J>AJ\o 
kma girdiğtnl bildiriyorlar. 

Cenupta mühim hareklt vatdrr. 
Almanlarm Odeaayı eld~ etmek 
ve Kınmı fstilA eylemek için sar
f ettikleri gayretler cenup cephesi 
nin ıseyyal olduğunu göstermekte. 
d.ir. Moslı:ova radyosu dün geceki 
neş:riyatmda Odesaya hücum eden 
:mihver kuvvetlerinin püskUrtüldll 
ğUnll iddia etmiştir. 

duğu en tatlı varlığm kendisin • 
den daha iba§ka bir .k&(fmda bu • 
lunmıuıı diğerinde dalına bir U 
mitsfzlik ve nefret uyandınr: "Ni• 
çin iben de onun gPbi olmryayun, 
genç S.:,ılmna ben de onun gibi 
para verd:lğim halde niçin ben de 
onun gibi olmıyaYuıt!., diye bir 
i8yan ba§lar. 

Muhterem Akın yılışık bir eda 
·ıe Meliha Cemale sokuldu: 

- Simdi cöeden kim b&lı:alan ! . 
Diye eordu. Bana gelince bir • 

ı;ok lbUyUk sukutu hayallerle kar. 
şılaştım, çok Yerden yere vurul • 
dum. BUtlln itfmacbmla. bağlan • 
dığmı genç bir erkek hiç tared • 
düt etmeden, acımadın beni aldat 
tı. Fakat bu her uman böyle de. 
ğil miydi? 

Muhterem Alan içini çekti ve 
sonra aokulll'ak Meliha Cemale 
sordu: 

- Nuil bari, mes'ut muaun T 
Ve Meliha Cemal cevap verme. 

yi:nce devam etU: 
- Hayır mı! Ah erkekler n.ee 

kadar defietiler .Hatırlıyor mu 
sun? •• 

Ve sesini alçaltanıık devam et• 
ti: 

- Bizim mmanmuzde. erkek • 
ler neko.do.r sadık, nekndar crı.n. 
dandı. Bir erkek bir kadını sene • 
leree 86'ftl'di .KIMlm için bntlini 

mek li:hı ~ bir fel:lW tatbDdne ka.. 
rar wrmfftl~. Yeni ,.kilde, tıcltan it., 
balat maddeleri. IUıa.ılt ._ ihracat 
blrllkicri umum! kAtibinfn rlyaseU aı. 
tmd&. ttyat murakabe b01"08U tpe!l Ye 
bütün lthallt blrllklerinln umumi ka. 
Up muavlıılerbıden mllrekkep blr M.. 
yet tarafından tet.:dk n tıyat verip 
mahlyeUeri tayin olunacaktır. Bu ıı-. 
yet hergUn toplanocnktır. Heyet IU. 

zum gördükçe Ucaret ocıaamm ycmlD
ll eksperlerinden t.tıfe.de edecektlr. 

Alman 
tebliği 

Berlin, 18 (A.A.) - (Radyo sa
at 9,1~) - Alman ~dan• 
lığı tebliği: 

Dinyeper civarında 
&iddeUi muharebeler 
Ruslardan 13.000 esir 
Ganaim pek çoktur. 

vukubule.n 
esııaamda 
a.Jmmıştrr. 

lngiltereyi bombard,mamn 
tes.rı 

... Baftıu'alı 1 inci _,,.... 
meğ'e mecbur olmasayıli 'bUyilk Brltan 
yaya k&rfı §imdi.ye !udu birçok hova 
akmlan yapmlf w.uktı. 

DU§marun lyl talim görm~ havacı. 
lan halen Rusya mııhıırcbclcrindcki 

harekAta l§Urak etmektrdlr • 
Filhakika, dU,man h&vıı t.e,ekkUUe. 

ri garbi .Alrn&hyada e-Jo.'ik olmamak. 
la beraber ou mıutaka eakisiııden da,. 

ha noksan ulr pkilde mUdafaa edil • 
mektedir. Bundan bqka buradaki dU,. 
man havacıları da daha u talim 
görmllf olanlardandır. Taymla 'gaze • 
tos!, bundan .aınra, geçen ııeııelı;lne 

nLlbeUe buflln mevcut olan ehemınl • 
yeW bir ~beddUle de l§aret ediyor, 
bu da tmpaıatorlult hava kuvvetlerin
deki bUyük ı:aam.ızt mkl§at ltabWye. 
Udir. Bu noktaya teınaa eden meakQr 
gazete ıunıan llbe ediyor: 

lmparatortult hava kı..vveUerlnln 

dllpnana ~Putı bu akılıJar çok atır 
olmakla beraber balen mULtetllılert 

m1sbl 7'1k0nQ ··- tabllf 9deblk .. 
cck gibi değildir. Bu &kmlann tesiri 
kısa bir müddet zarfında teceııı ede -
mu. Hiç 1Upheaiz Almaııyan.m barp 
1.malA.tmı betaata utratı:>"Or ve muva. 
lala yollarmı çok iz'aç ediyor, takat 
umumlyet ltlb&rlle hu akmlar §lmdlllk 
Alm&Dyanın lehine g!bl glSrO.len b&rp 
ıatuı.aaatm.ı taratmmdan tatbik edil.. 
mekte olan uzun vadeli bblye f8kU 
ile harp imal&tı muvuenesl blztm le. 
himl.ae tebdil edebilecek llıbll!yettedtr. 
Aynı gazete bundan BOJll'a imparator
luk hava kuvvetıertnln Afrlk&d& ka. 
aaııdıklan falktyete de tcaret ediyor. 

TaymlJı llA.ve ediyor: 
Ancak bir sene evvelkine nazaran 

lehimizde ln~l§&f eden bUltın bu tebed. 
dUller blz1 mUbal!ğa!J btr nlkbtnlfge 
sevketmemelldl. Bu tebeddWlerlJı, fark 
ıarm dalllll olarak lebfmlM dnam e. 
deceğl.nl düıUnmemlz bir cbmet olaca
ğı kadar bizim için tabrJkkAr da ola 
bilir. 

Büyük Brftanya prk cephulni harp 
malzemeııi ııoktumdan bealeyebllmek 
w dtl§manın kuvveUerinf 1vat ettltl 
diğer cepheleri de inkişaf ettlrebl.1 .. 
mek tçln tevk&l&de hamleler yapma • 
ğa mecburdur. 

maıhvedeıı eriteklerin saym ayda.. 
mazdı. Ya §imdi? Şimdi böyle mi? 
Erkekler a.c&be. neden bu kadar 
değişti? Kadına karşı bu kadar 
lAlı:ayt oldular? Neden! Aca.ha bü 
tün bunlara sebep halJ> mi'! 

Meliha Cemal yerinden kalktı 
ve Muhterem Akma elini uza.ta • 
ralr: 

- Dostum, dedi, beni mazur 
gör. Arlcada§un ç&ğmyordu. Seni 
tekrar ıörmekle haldlraten mea • 
ut olurdum, fakat M yasık kJ ya. 
nn latanbuldan aynlıyonun, Alla. 
bammarla.c:bk. 

Muhterem Akın blıd8ltire ıaa.. 
t.ırma ıelmif gfbl: 

- 81* btr de kJllDll Yardı. ... 
halde artJk bllyUm.Ut, ıellnllk im 
olm111tur. Bari kendia!nJ evlm • 
d lrdlnia mi? · 

Diye ...-dıa. llellba c..ı ..._ 
leyle: 

- Hayır, dedi. 
Ve lelk gltt1koe yümlqmüta 

oldufundan iblr almda hepeinl ... 
tattı: 

- Hayır, hem bl1ml)w mma. 
aus, avallı 51mUttU ya! .. 

- Sahi ml T Vah a.ftllr. .. 
Dtye Muhterem Almı 11ıcUn -. 

ründll ft) boyalı dudatlarmr ııe • 
liha Cemalin ya.naklarma. dokun• 
durup :iki Jmmııa ip.ret yapa.r&k: 

(Dt1otnın .,., 

Vartsevo 
mıntakası 

Mareşal Timoçenko 
kuvvetleri tarafın

dan nasıl geri alındı 
Ba barellettea 

sonra SmoıensJı 
çevrllebUecek 
vaziyete girdi 

Moslwoo. 18 (A.A.) - Sı11o
lesk'in 56 kilomet~ şirnnl~~j 
kisinde Yartsevo'o.un maJ""ll""' 
Timoçenko kuvvetleri tarafınd~ 
işgalindeki hayati ehemmltt; 
dün lzveatia gazetesinde ıceııef'i. 
Rokossovski'nin yazdığı bir sn' 
kale ile tebarüz ettirilmiştır. 

General bu makalesinde \'ati
sevo ile Smolensk'in 48 kilotııs" 
re cenubu gaıitisindeki Yelııitl 
zaptının Almanların bu nalı'~: 
dan başlayarak Moskovayıı dol 
ru bir ilerleme hareketi ya~ 
rmdaki ümidi mahvetmiş oav
ğunu söylemektedir. 

Bundan maada Moskova tfl1. 
yosu, bu zaferi müteakip ~ 
kıtalannın artık Smolensk'f ~ 
virebilecek vaziyete gelmiş 
duklannı da oild\rmi~tir . 

Şark cephesinde rereyan. ~ 
muha.rebelcrin en mühimlerıll~ 
biri olan bu muharebe hak~ 
izahat yeren general Rok()8."L'' 
ki şunları yazmaktadır: 

Bir Alman tank fırkas_ı. ~ J: 
sa tarik olan büyük Au~ 
yolu ile Moekovaya vara~ 
için bundan altı hafta evye~_!,; 
bir ileri hareket yaparak~·~
zunu inki§af ettirmiş ve Y~ 
vo şehrini zspta muvaffak 
muı:;tur 

:Bu ı:imtakada az miktarda ~ 
lun~n kuvvetlerimizin n~b~ 
mukavemeti dÜ§manın ileri Jı,. 
reketini olduğu yerde tevkif 
dehilmiştir. 

Yartveso yalanlarında eh, 
miyetli miktarda tank kay~ 
ve yine ehemmiyetli telef ~t !!. 
ren Alman kumandanlığı t81'_·. 
ye kıtaatı celbedilerek tekrar~ 
anıza ıe<:meden evvel mü~_!!:; 
da kalmak zaruretiyle karp·--
mı§tr. 

Kıtalanmız yaptıkları 111~ 
addlt mukabil hücumlarla yal~ 
Almanların ikinci taarruzlaP" 
akamete uifatmakla kalmad~ 
Vop nehrinin şark sahl.1~~ 
ltgal ederek düşmanı Yart911'·..;, 
dan tard ve bütün Alman tv 
fırkasını da ~a uğrattJIJf· 

Almanlar artık Yari.sev~ 
geçerek Moskovaya varaın~J, 
caJdanm anladılar ve bu ~ 
y~mnd::m geçerek mukav .Aı 
etmekte bulunan müdafaa ıır 
lanmtzın zayıf noktalarını 
labllmek için bir taarruz ili
besi yapmağa karar verdi 
DU~Q.n buraya Oc; plvade tiı1 
niyle bUyU.k miktarda tank 
ziltamlan ve topçu kuvvetle~~ 
tirdi. Bunlarla Smolensk'i ~ 
bardrman etmek veya b8fl':. 
kuvvetlerini Yelnlr mm~ 
da teksif etmek üttiyordu. 

Almanl~ Vop nehrinin~ 
kıyılarında bir sıra müstab~ 
mevziler tesia ve burada bU!j 
mikyasta tank ihtiyatları taJW 
ettiler. 

Biz afustoea kadar bekl~ 
Nihayet Almanlar; Yelnir Dl~ 
kasında akim kalan teşebb~ 
rl neticesinde verdikleri f!IJl"
miyetli telefatı ilanal için ~ 
lensk'in cenup ve ~ 111"'~ 
n~ ihtiyat kuvvetlerini h~ 
sokmak kararını verdiler •. !;. 
manm bu hareketi Y~.f 
mmtakasmdaki kuvvetıeriııd 1' 
faaliyete geçmeleri için bir •111 
ret oldu, k:ıtaatımızm bar ti' 
vazifeet Alman1an Yelnir JDI~ 
kas:na varabilmekten ~ 
mekti. Birinci taaruzumııs _ _:.w 
manlan şaşırttı, Kuvvetle~ 
31 ~ geoeei Vop nehri~ 
c;itler!nl zorladılar ve ~'!!it 
geçmek için yaYıJdılar. ~ 
rımm dfilmanm m~ft!I?~ 
kırdılar ve ilk hatlarını~ 
l§te bu sırada 5ovyet pi~ 
ileri atıldı. Dil§man onbin 81~~ 
yaralı vererek prbe ~ ~ 
mecburiyetinde kaldı. ~ 
onikt topla mehm1 mikU 
harp ma.11Je111~ iıtinam ve_.~~ 
manm yüz topunu ve J!l~ 
miktarda mahııme ~ tedıiJP" 
tahrip et:Hli. 

Q 
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8hk me 
&!onlarında 

~IRsız OGLUNU KARAKOLA 
TESUM EDEN BABA! .. 

Birincisi tatlı gelmiş ikincisinde de 
50 parça eşya çalmış ... 

Bir ahşam dUkkAnı kapatırken gel. 
dl, arkasında bir çuv:ıl ' rdı. Bunlar 
teyzemindir, satacağım Llıkln Hltpıı

zıı.n kapanmak Uzere SE'ndc dursun, 
dedl. ı 

Benim mu,,tertmdlr, ktndlsinP cm • 
niyetim vardır, 

- Peki cvllt, dedim, emme dllk _ 
katıda Qoh fare var. Eve götürelim. 

Aldnn, kendlalnl bizim oevltıthano • 
ye, gısttUm. Bfr köııeye koydum. Gi
derken bana ağlayarak: 

- Uııta Yorgo, dedi, teyzemin çoh 
sıkıntısı var. Yarın c~ynlaı ı eatmca 
ödemek ilzere bann 7M kuruş ver, 
dedi. 

Verdim, gitti. Ertesi gl\JıU dUkklınıı 
gelecekti, ge.medl. Dah:t ertcSi gtlnU 
birisi geldi. 

- 1splro sıınn Nr cmımet bırnkmıı;ı. 
Bııuları \'er! dedi 

E\•o gldlp çuvalı kcıı11ısln v rdlm. 
Meğer, 1splro bunlan çaımışmıı. Ara. 
da ne olduy.sa benim 750 kuru§ıı oldu, 
kaynadı, gitU. 

- Demek ııen hırsızlık olduğunu bi
lerek satm almadm? 

-Yobl 
- Ama İsplro akslnt s!:ylUyor. 
- Söyler. ÇUnklm o drL• çocuktur. 

Çocukluğuna verdim, g.tu. 

Yorgtntn kansı Aepaınya da, aynen 
kocaamm sözlerini tokr-arlıyarıık BUt
suz olduklarını ifade et t. 

Neticede mahkeD'le, 1splronun a • 
partıman dairesine giriş tarzmın hu-
8\1.!1 bir çevikliğe nıtlstenlt olup olmn. 
dığmnt tesbltl için ycrl'pde bir k e3lf 
yapılmaama karar vcnJt ve mubnk 
meyi b:ı§ka bir gUnc b:uı.~u. 

lsplro önde hızlı hızlı giderken, kim. 
blllr, belki do bu gibi ljlcrl çok yap • 
tığuıdan Allah tarafından bir ceza o.. 
larak eli bir dnlon kıı'3ıır şiş Yorgı 

arkaıımdıın sesleniyor: 

- Ohul, ohul, bec; de e)1 ynpmadm. 
Gan goca b1zl heç mi dll)UnmUyon kl, 

ADJ.Jl"J:i l\fUHABlRt 

Çocuğuna, annek ucağından 
başhyarak, hayat mücadele
sinin ne olacağı öğretilmeli 

B IR harpte vexa herhangi bir mü. 
cadelede bir orduyu, hatta tek 

bir ferdi ölüme götüren, ate§e )>iirüten, o. 
na son nefesine kadar müdalaa arzum J 

~e ölmeyi tercih eder. Ona e . kaldırana 

kar§ı kor, saldırır. Bunun içindir ki, anne 
kucağından başlıyarak fOCuğa, gençliği. 
nin her yaşında müdafaa edecPği dava 
için •arsılmaz bir iman ~ılamaya çalı§ • 
malı ve bunu yapmayı, yapılacak vazife. 
/erin en bCJ§ında görmelidir. 

azmi veren amillerden biri ve /Jc/ki başlı. 
c<Uı "inanmak,,tır. Zira insan inanıraa fe. 
dakar, cesur, atılgan olur, inandığı için 
titrer, üzerine titrediği §eyi kaybetmekten 

l n ··nü çocuğuna aşılanan ruh 
Türk Un ters taliinl Çe"I: i'rcn bU· 

yük meyds.n muharebesine .sahne 
olnn düzlük ve dnğlnrm yamııçla· 
nnda kurulu TilTk &va Kurumu
nun planörcilliık kampı, memleket 
dnvnsmdaki gökçülilk yerini elde 
etmiye calı12ırken, bu kUçUk fakat 
şirin kasa.banın, lnönU çocuğunun 
ruhunda. da, kendi benlfı'.;in.deki 
santimi havayı, kanntlanmak a.,')kt 
ynrntmaktadır. 

Nerede olursanız olunuz, ba§ı. 
mz üstiinden geçecek bir tııyya.rn· 
nin motör nhE'ngine kaııılmadnn 

onun gözden knybOJuncıya kadar 
yapacağı ha:reketleri gözetlemeden 
kendinizi kurtarrunnzsmız. Bu du
yuş Türk g .:ncinin hemen her sant 
için gözünün önünd~ c:ınland?kçn ve 
birçok pliınör vo tayyarelerin h:ı. 
listunde dolastığım gördükçe baş
ka türlü hislere knpılmnsmda se· 
hep aromnmnlıdır. 

l te İnônünün uçnn gençliği, 
kend sine gö~süno basan bu §irln 
tarihi kö~ Un eocuklan arnsmda dn 
kendine has havn.smı cstlrnıiyc mu 
vnffok olmuş ve uçmnk yolunda 
onlara bilyük :inan ve sarsılmaz bir 
sevgi a§ılanu§tır. 

1nönünden n>TJlmadan önce bu 
ruhun akislerini dinlemek merak!" 
na da kapıldrm. Saatlerce b:ış başa 
raı?ııdığnnız kamp hayatından son· 
rıı, onların uzaklardaki n.kislerino 
de şahit olmak göğsümü biraz da· 
ha kabarttı. 

llk tesadüf ettiğim ak sakallı 
bir ihtiyara sordum: 

- Baba, bu kampın burada 
yuva kurması iyi mi oldu, fena 
mı? .. 

O ıgayot büyük bir sfifiyeUe b • 
na sokuldu: 

Hakikaten öyle idi. 1ki bUyilk 
dükknnda lük.~ bir lstanbul bakka· 
Uycnlndc bulunabilecek her şey 
mevcut. ' 

O sırada yanmnr.dan bir çocuk 
geçti, On yn.§larmda vnrdı •• İht.iyar 
nrknsmdnn seslendi: 

- Mclımot Ali!. Mehmet Ali! .. 
Çocuk döndil.. Utangaç halile 

yanımıza sokuldu.. lhtiyar dede 
torununu ba.nn tanrttlktnn ronrn 
anlattı : 

- Bizim Mehmet Ali uçanlan 
gördükçe .kudurur. O da uçmak ifr' 
Uyar.. Önceleri sınıfta kalır, mek
tepte tembel diye anılırdı., Bhi 
Mehmet Aliye: 

- Orta mektebi bitirmeden seni 
Türk kuşuna almazlar, demiş .•• 

Şimdi hiç durmadan çalışıyor=: . 
İki yıldır da snufmm en çalışkan 
Jalebesl .. Hep, pek iyi ile geçiyor ... 

Bu sefer döndüm .• Mehmet Ali· 
ye sordum: 

- U~ak 1çbı yıı.Inız orta mek· 
tehi bitirmek kMi geleeek mi? .. 

kJ§lıırı neşeden hafif buğu.lannı.ış-
tı.. Dedi ki: . 

- Mehmet Ali tarla.dan yorguıı 
dllşer .. Geç vakit uykuya yatar .. 
Fakat günesten önce a.yaklıınır .. 
Bazı stı.bahlar kampın uykudan 
knlkmak için çaldıE;'I knml)9nn sesi 
biw kıı.dar gelir.. Rüzgnr getirir .. 
Bu ees çok hafif duyulur ::ı.nıma, 
Mehmet Alinin kula{;'I kiriştedir, 
duyar bunu.. Benim duyduğum 
YQktur ya! .. 

İhtiyara. tekrar sordum: 
- Gençlerin uçuştuklarmı gör 

dllkçe yüreğin kalkmaz nuT .. 
- Onlara nazarım değecek di

ye kurkuda.n bakamam.. Bundan 
dört yıl önce !bumda bir ikam ol
muştu, yüreklerimiz parçala:ıdı .• 
HaW. o n.cmın lkol'kusile yaşnrız. .. 
Hamdolsun bizim gençler iy.i u~ 
yorlar .. 

- Bunu da öğrenmek i!!terdhn 
amma, dalın zlynde merak ettiğim 
taraf lınşka.. Sen !hiç uçmak ~ta-
din mi'? .. 

Değerli ve Azami 
Randımanlı emlak 
almak istiyenlere 

1 - Fena mı oldu deme T Çünkü 
kamp bu köye şeref ve bere.ket 
getirdi. Şeref getirdi.,. Çünkü lnö-

O gayet sAfiycUe cevn.p verdi: 
- Ben yalnız okumuyorum ki, 

uçmak için blr de onların elbisesin 
den alacağım, Hani şu cekeU paıı· 
tolonu bitisik olan elbiseden .. 

- lstem~ olur muyum .. Bir 
gUn g idip knmp mUdilrUnden rica 
edeceğim .. Eğer imkiln olursn beni 
d §Öyle bir dol~tınımlar köyiln 
üstünde .. 

~btıı . 
' ~ll dan Je:rlmde duramı. 
tltnı~ fakat blr tUrlU gözQ 
~ ectt. Nlha3-et ber eeyt 

' lıte ·~!Babamı uyan • 
~~lre ban:mm e,yt.lan.. 
ııı t~ Ged.tıu. 
~ a §a.§ırdı, soııra çok hld 

lııt, btr temır. dğdl1 " ku. 
tiltu ~ Mebruke hruıımm 

l'dll: 

' 16 °ııwn Ç<llmıo! dedL 
~ ~ı Ylttke:ı ı.$tuyordu. Son 
~ ltarakolıı glitUrdU. 

~, -01:. Çok fer.a olduğunu 
&n Oldum. Fakat ~ IO

• ~e ceza Vl'riraentz, ra.. 

Karaköyde Sultanhamammda Bey 
oğlunda en kıymctl. hanlarla Maçka, 
Şl§ll ve Beyoğlunda Yllksek randı
manlı bUtUn konforu hat.z apartmuuı 
lar sabfıktır. :MU~at. 

AJAN :&IÜLK: Yt>n!poatane cadde 
si Türbe sokal.ı: Kaıı:az~er Han No. 
14..16 Telefon 2462tl 

Babam ba§ını salladı: 
- Leyla doğru söylüyor. Bu 

bir his meselesidir. Insan zorla 
sevemez.. Zorla evlenemez. 

Neriman: 
- Ç,Ok doğn.1, amcactğım! de. 

d.i • hissin bu meselede büyük 
rolü vardır. İnsanı pek ~abuk 
müsbet veya menfi bir neticeye 
götUrür. Kim ne derse desin. 
ben - bu işin bozuluşundan mU· 

teeıssir olmakla beraber-Ley 
IAyı haklı bulurum. O ki, irade 
sahibi bir kızken hissiyatına 
mağlfıp olursa, biz ne yapalım 
bilmem? Maamaf ih Leyla yaptı. 
ğmı çok iyi bilen bir kızdır. 

Her işi derin derin diişUncrek 
yapar. 
Ba~. Ncrimnnm sözlerini 

ta..qdik ettikten sonra: 
- Şiiphesiz. dedi, zaten son 

sÖz onundu. O öyle istedikten, 

nUnden alman hızrn Tüıık tnll'ndekl 
lnklşa.f'I meydanda .. Şlındi de genır 
tik uçmak hızını buradan nlıyor ... 
llerisinden E;Upbeye dUşUlemez. 

- Bereket getirdiler demiştin 
baba .. 

- Evet evL'.'ıt, bereket getirdi.. 
Öncelerı köytlmUzde hiç birşey 
bulunmazdı. Bu gençlerin gclliji 
canlılık yarattı. Şöyle bir bak,. 
Köyde imar basladı .. yeni yeni dUk 
klinJar açıldı. Şimdi ku tıUdUne vn· 
nncrya kadar bulmak imkAnlan 
var ... 

böyle karar verdikten sonra, ~ 
tık bize söz düşer mi? 

Neriman gülümsedi: 
- ·Ne yapalım? Kısmet bu. 

Leyla evde kalmış bir kız değil 
ya, Bin tane talip aYQ>ğımı. ge
lir onun. Ben Leylanm yerinde 
olsam düşünmem bile. 

Önüme bakarak ,erimn.na ce
vap verdim: 

- Ben de dtışünmiıyorum ya, 
Babam lafı kap:ıtm~ için l 'e

rimana sordu: 
- Düğününüz bu yaz olacak 

mı? 
- !nşaallah. amca! Belki bir 

ay sonra .. ·Belki dahA önc.e. 
- Bu kadar çabuk demek .. ? 
- Her şeyimiz hazır. Fazla 

beklemeğe sebep yok ki .. 
- Öyle ya, Madem kj siz ka.. 

rar verdiniz.. Hazırlandınız .. 
Fazla vakit geçirmeğe ne lüzum 

Mehmet Ali uçuş komblııezonun
dan bahsediyordu.. Fakat nereden 
alacağım merak etmişfüıı .. 

- Paran va.r mı?. 
- Bu yaz tarlada pancar çapa· 

ladan. Gündeliklerimden sakladım. 
Bnhçeye de dört ocak kabak ektim 
Onlnn da satacağını .. Elbette ibana 
bir tulum alır dedem bunlarla .. 

Dedesine OOktmı, gtllüyordu. Fa
kat bu gülü!;U kunı bir yüz burur 
masrndan ibaret değildi .. Gök mavi 
~i gözlerinin aklan penbeleşmlş ba 

var? Hem bu :işleri fazla uzatma. 
ğa gelmez.. Aradan bir takım 
kara kediler geçer.. Daza.n iş 
bozuluverir 

Annem yine duramadı: 
- Biz de olcluğu gibi. la pclt 

~buk kurtarıldı .. Ve pek çabuk 
bozuldu. Fakat, bizde Leyi~ ile 
Sadinin Arasına kara kedi falan 
da girmedi. 

Babam çok gW.c.l bir . ceva.p 
verdi: 

- Orasını Allah bilir, hanım
cığım! Biz ne bilelim?! Aradan 
kara kedi mi geçti, beyaz kedi 
mi geçti? Elbette bunun bir se
bebi vardır. Zaman her §eyİ mey. 
dana çıkarır .. Biraz sabırlı ol
mak Ulzrm 

Bab'1omı~ bu cevabı pek mani· 
dardı. Acaba o da bir şeyler mi 
sezmişti? 

Fakat, bu bahsi kapatmak is. 
tediğimiz halde daima dönüp do· 
l:ışıp yine bizim mesele açılıyor
du. 

&ham, bereket versin Jri, !f. 
fet Mclihle biraz konuşmağa. 
l>aşladı da, Neriman bundan iatl· 
fade ederek: 

- Ley1lc.1ğnn, dedi. beş daki. 
ka odana çıksak da şu başımı 
dUzeltsem .. 

Babam: 
-:- Hay hay kızım .. Biz konu. 

şuyoruz. 

Diycrclt, nezaketle ikimizi yal-

lhtiynrııı yilzüne baktmı .. Haki
katen bu :ırzu okunuyordu. Garil
yorum ki, gencinden jbtlyarına ka
dar her yaz mevsimi kampm lnö
nUnde bulunduğu müddetçe ibu ha
vanın içinde yuvarlanıp gidiyorlar. 

Ben yanlarından ayrılırken ihti· 
yar seslendi: 

- Eğer lktsmet olur da uç:ı.rsam 
bir resim çcktlrlrlm .. Onu da size 
,::önderlrim.. Gnzeteye koyllr8ımz 
da, genc;ler görUp hevese gelsin• 
lor... A. ŞARKLI 

nız bırakmak istedi Birden 
kalktık. . Biribirimizi · kollejdc 
kovalar gibi kovalayarak k~e 
girdik. 

Merdivenleri ikişer Uçer ~ıkı 
·yorduk. 

• 
Şimdi Nerirnanla odamda baş 

başayız, 

- Hınzır kafir. diye söze 
başladı • senin yüzünden basıma 
neler geldi bilsen.. Dündenberi 
çektiğimi bir Allah biliyor, bir 
d ben .. 

- Neler geldi ayQl. nnlnt ba
kalım! 

.N'eriman boynum~ sarıldı .. 
Yanaklarımdan öptü: 

- Ah kafir, seni ne kadar se
verim bilsen! Mektubunu alır 
almaz İffet Melihi aramai{a ko. 
~'Uldum. Turbanın da al\si gibi 
ı lcri v~dı, bize gayri rnuayen 
saatlerde uğrayordu. Ncyo:e, yine 
taliin varmış.. Köprüde rnstla
dun ona. 

- Birdenblı e sa.kın fazla bır 
ey söylemeseydin., 
- l'I ydi, ağız yapma bana. 

O, bu ~raflara gelmi5, Onunla 
bir hayli konuşmuşsun.. Anla~. 
mışstn ! İff ct Melih bana hepSinı 
söyledi. 

- Bunlcırm hepsi bir incir 
çekirdeği doldurmaz, Neriman! 
Sen QOk iyi bilirsin ki, ben bir 
~le - kadın bile olsa -

M'l'Jl'A - S 

Fıkra 
:ı:::::::==:: 

Bu kadarı kAfi 
.l"nuunz ljllirltırlııdcn Malerbt ;.. 

hlıılerdoo biri )emeğe dave& eder. 
Ful•:ıt ıılr nasılsa de\'t-t cdlldlJll 
ı;antıc yl'tı;:eıııf'z; blm:ı; gcclldr, E\' 
sahlhlııl l·ı!melderl bltlımlş,sofmdan 

kalkmal• llıne_) krn bular. Rahip 
lnll'rbl lhtimmda knrşılar; \'C bU • 

yilk bir te\·ecclih makamın\fıı olmak 
Uzcrc nynğn k Uuuıık: 

- Efendim der, henlı.ı tcrtlıı etti
ğim bir kaı;kkml imdi slr.r. takdim 
edl)omm. • 

Malerb: 
- mca ı:ıderım, dl, e ce\ .. p \-erir, 

mhmet bu 'Unn '"nn:, tılul~n artan 
· yenıckl r ban kfifldlr. 

Bir mecmuada gen~ plrlel'IWn 
birinin gelecx?k :ıyıda :reni bir 1n3n 
zumeslnln tnlcdlm edTif'Ct>~ habf!r 

\'f!rlll~·or: 

- lllcn edr,rlz, nınr.tu-all&ra kar • 
; nmın; tok, tmdlyc kadsr yazdıkln
rmrz: bl7.c ktın değil mi'? 

NA· RET'l'tN 

Darülacezede sünnet 
Edilen çocuklar 

Bugünkü gıu.etede, "ktımelık 7t1 

pocu'"tln ııtlnnet düğUnQ ~ 
dıılr bir ba\'Bdls görcoeblnlz. Bu QOııo 
culdar DarWAcC'Zo hlıaaycelnde Mqtı.. 
yen 5 ile 7 ) arasın kt ~k 
za\'allılArdır. 

'• urncln burnda, J>ıuill:\()(.JZO namıaııı. 
bir takrm yardm:ılarc!" bl.hmmr),. cıa.. 
vet edlldlflmlz: uman, belki ba,..U.. 
mlzd<ı, caıılıuıdıraımyonrı.. Fakat o lılr 
kaç kuru lok yardımla, ne kadar ıa. 
lisJz: lmıanaı gön10.nfi sevbıdlrdlflmlzi 

bir blL"Ck. 
Darut~ ba§b beetna bir biçareler 

llcnıl .•. 
Oraya dü mek, gerek laayatm eo. 

nunda, g'('rek ba langıcmcıa ~ ldm. 
11C1Jtn, clllpnanma bllo tememıı eyin. 
mcd1J;'1 bir Aktoot olmak1.\ beraber, ..,,_ 
'tc bckx!lyc, IDl9ltll7.anı bir bO~ elin
den gakın fıula tedakArlık1arta o ~ 
e e btr vekar, lıfr llsttiDlölc vı• 
f821lct &1maaı vorebllml~. 

Çoculc ve Uıtışnr, bütlbı yardmvw..
lar, eJelo vcrcrck t.alllertnl blrleıtir • 
mi ler, biri varlıfa, ötftci yokhıta do~ 
m, nrada cıeuretıe ynsn~'Tp gltmıel.-t('. 
dlrlor. 

G De 7 Yat arumdak! kbmcııh Da. 
rillAcıez.e oocıuklanncJan yetmıılnln bl r 
arada sOnııet edllecetf?!l Vt' beleclb'fınkı 

bunlara hediyeler dağrtM';almı oku • 
yunca, lmıanm !tinden e\'vel& aennü 
geliyor: garip bir bMsaıdyeUe )'ftre .. 
ğlnh:ln edtdltt;nl dnJU)UriUilifL Zlb.. 
nhılıd mukayeseler eanlanıyor; fa • 
kat blrnz sonra beledlyenbl s&terdifl 
babalık vazıtestndekt yllkM'Jk, bl8lud. 
yotBever efkatt. tivtlnerf'tt lebcll e • 
dlyonmnuz. 

DartllAcıezeye bor tınatta yudım 

etmeltşlL Orada ceml~-"'1 blr d'fer 
ylh gl7Jldlr. 

- Hikmet Hllni Vakit) 

r .,.TERZJ .._,. __ 

BomoDU tramVl!.) dur9'JDd& 
289 No. da Baya.nJ&ra. lıQSara, w 
kUÇ{lklore son modcl w çok bete
nllln dlklo diker. 

:Muhterem mtışterllerlınlzl :renı 

dUkkAnmuzs daftt edem. 

pek çabuk lfüıbali olamam. Bil
hassa Sadi meselesinden sonra. 
varacağım erkeği QOk sıkı l>ir 
teraziye vurmam, iç alemini de 
iyice anlamam lizrm. 1kilıci bir 
tuzağa düşmek istemem artık. 

- Peki ama, şu Sadiyi sen pek 
OO..öenirdin ayol! Sahiden bir ka
ra. kedi mi geçti aranıula.n .. ? 

- Ona binzer ibir §eY. Bu u. 
zun bir hikll.yedir. Şimdi geçmi5 
kapanmış seylerl b11'8kalmı, 
Ne.rtmnn! Onu ileride miiSait bir 
zamanda konuşabiliriz. Şimdi 
bah~eye inmeden bana anlat 
bakalım .. Yolda gelirken Iffet 
Melih sana söyledi mi? Yan. 
Türkçesi sen bu genci naml bu. 
luyorsun? 

- Sen deli misin, Leyla? B5v
le bir şey bana sorulur mu hiç: 
Ben snna daha Bebekte iken fik. 
rimi söylemiş ve bu lff et"Yelilı 
fevkaUlde olgun bir gençtir de
miştim .. H;.tırladın mı? 

- Evet. Hntırladıın ama 
şimdi o lafları da bir tarafa bı. 
raknhm. Bu dclikanh acaba. gö
rUndüğU gibi midir? Yoksa onun 
da bir iç yUzU var mı? 

- A gözümün bebeği, sen 
dünvada iç yüz\\ olmayan bir in. 
ı:nn ta~nvvıır ediyor musun? Et. 
betle böyle okumuş, olgun bir 
gencin de kend;ne göre bir ic: 
yüzli vardır. Bunu benden zfyade 
sen keşfedersin. (Dr·t'atm ,,,, ) 
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Bevoğlu Vakıflar Direktö-1Hüü ·ı.::"'1 .. 1 

Semti Mr.Lallest Sokağı No. sı Cinsi 
Beyoğlu Şal> kulu ErkOoıııbarp ıs DUkkAn 

.. ,. Gallpdede 20 ., 
Tcıksim Şehltmuhtar Cumhuriyet meydanı 9 Kırlstal hanında oda ,. 

Levıren: MUZAFFER ESEN Yukarda yazılı gayrimenkuller 31, ~.942 gllnU sonuna kadar kiraya verile cektlr. İhaleleri 19,D ::J4. gıuıO 
de yapılacağından lstekli'c>rin Beyoğlu vakı!lar mUdUr!Uğ'U akarat kalemine mUracaatlarz. (7942) 

süm ett\ğini ve "dediklerimi 
yap1ı11z. Aldnnmıy"c.ağınıza 
eminim. Karar verir vermez 
bana haber vcriııi-z., cevabını 

ğini söyliyerek kendisini bu 
arzusundan vazgeçirmişti. 

Fırınlardıı. h'Jl'ıır.ılan M.,,·.iJrlo işler ve 50 kilodan tazın ıııal .ıt' 

HAMUR KARIŞTIRl\J!ı' 
hatırlayabildiğini rnnıyor • 
du. Genç kız bu sözleri çok 

Müfettış mev:zuu değiştir. , 
di: 

- Şimdi de dedi~ biraz bu 
genç kıza gelen mektuplar
dan bahsedelim. l:Siz bu genç 
kızın, birisinden sık sık mek. 
'mp aldığını sJnma.ktayız. 
Kendisine gelen mektuplar 
arasında zarfının veya yazı. 
sının hususiyetile sık sık gö. 
ze çarpan bir mektuba rast. 
ladınız mı? Tabii buna vere
ceğiniz cevap tamamile ara
mızda kalacaktır. Bu genç 
kızın akibetini kati olarak 
anlamak hususunda bu nok. 
ta çok işe yarayacağına göre 
iyice düşünmE\mzi rica ede. 
ceğim· Şayet bütün endişele. 
rimiz bir vehjmden ibaretse, 
günün birinde mis Gisburn 
sağ ve salim olarak dönüp 
gelirse sizinle konu~tuğumu, 
ve sizden aldığrm cevaplan 
katiyen öğrenemiyecektir. 
Bunu size vaadediyorum. 

•n•• 
····-.-~a-~ 

Bu haftaki 
Lik maçları 

MAKiNESi (MELANJO ~ 
Aramyor Elinde olup sa•mak ıstiyenler Yeni Poı:.taııe k81f1~ 

Kızılay ı:aru >'dnmda 26 numaraya muracaat. Tele:on 226l Fııı:··r -.t· ,... b hafif hir ses!e söylemişti. E. 
nu . .ı;c. :. .. 1 - rn - . G. b d . asen mıs ıs urnun aıma 

la ıh. ncı ı-.~ ....... c.r.ıa .. onu. 1 k - d d' yn va"' söy eme a ehy '· 
şurken bu cırama;. h.ı ... er \ e. -ı 
rip verme ıı~mi sor~ıu. u p 

Pointer, ehemmiyet vermi 
yor gibi görünen bir tavırla 

telefunla l.onuşurkfn bunu sordu: 
ha!Jer vcrmeğı unuLmuştu· M G. b k 

Mis Gisburn kuh:be mun - - is ıs urn para a • 
zanmak için ne is yapardı? 

tazaman gelır, mektuplnrını 
alırdı. Hcrgün saat dokuza Arkadaşları onun bir yerde 

çalıştığını zannediyorlar Fa. 
doğru genç bz kulübe tele - kat kimsenin buna dair bir 
fon ederek namına gelmiş fikri yok 
mek'Lup olup olmadığını so ·• 
rardı. Eğer mektup varsa on- Katip de bu noM.aya dair 
Jarı almak için on bıre doğru hiçbir şey bilmiyordu. Kati. 
b.-ulübe uğrardı. be göre genç kızın gayrimu-

- Namına gelmi~ mektup. ayyen saatlerde kulübe girip 
ları biriktirdiniz mi? Çok çıkabildiğine göre muayyen 
mektup gelir miydi? bir işi olmamalı, h.,yab ta. 

Katip ki!itli bir çekmece. mamile serbest olmalıydı. 
den çıkaı-dığı mektuplara Po- Pointer, kulübün katibine 
intere verdi. Bütün bu mek- An Gisburna ait ol<luğu zan 
tuplar Karin Layngın yazısi. olunan bir cesetle karşılaştık 
le yazılmıştı ve hepsinin üze- larını söyledi ve cesedin üze. 
rinde "yeni adresine gönde • rinde bulunan elbiselere da
rilmesi ritasile,, cümlesi var- ir izahat verdi. Katip yüzü -
dı. ğü tanıdı, fakat yeşil robu 

Mektupları bir gün sonra hatırlamıyordu. YaJnız Gis -
m1s Gisburnun ölünı haberi burnu kışın daima Lir kürklü 
bütün gazetelerde çıktıktan manto giymiş olarak gördü -
sonra alacaktı. ğüne göre bu hatırlamayış 

Şimdilık mis Gisburnun tabii sayılabilirdi. 
çok dos""u olup olmadığını Pointer sözüne devam etti: 

Katip biraz sıkılmış gibiy. 
di. Fakat Pointerir. hal ve 
•mvn katibin hoşuna gidi -
yor, ve vazifesi de şahsmın 
ehemmiyetini artbrıyordu. 
Bundan başka, kulüp katibi. 
çocukluğundan beri devlet 
otoritesini temsil eden me • 
murlara hürmet etmeğe alış
kındı. 

(Devamı var) 

F.&~ER STADI: 

Saat 10 Anadolu - Demirspor 
hakem Şekip, yan hakemleri Sa -
dık, Sa.mahattin. 

Saat 12 Fcnerbahçe - Altm
tuğ hakem Snml, yan hakemleri 
Zeki, Sabahattin. 

Saat 14 Galatasaray - Taksim 
hakem Ahmet, yan hakemleri Fa
zıl, Nihat. 

Sa.at 16 İstanbulspor - Vefa 
hakem Tank, yan hakemleri Ba
ha, Nihat. 

--~~ 
,~.:----. Q . 

ŞEREF STADI: 

Saat 10 EyUp - Haliç, hakem 
Bülent, yan hakemleri MUeyyet, 
Ru§en. 

.. IRlliirD 

ıve~ ll4nlan itli So11 Oakikada p& 

ru12 ıı~n."1111•'!()1;\ktlr. IGvıtınme teklif! 
göndPreu okuyuouıann mahtuı kal. 
malı Uz.o~ urUı &dn.lt-..rtııı bUdlrmo 
ıert IAum.) 

iş ve işçi arıyanlar: 
• Lise 9 dan +.asdlkruımell, 22 ya.. 

şında zor .şıerc vUcucıu mUtehammll 
bir gene hc:hangl bir ıı;ı aramakta. 
drr. CM. K. Demir) renızlne yazıl • 
ması. 

• 32 ya;ımda. ellerltıduı iş gelen 
çalışkan blr kan koca apartımaıı 

kapıcılığı nrnmaktadırlar. Kalorifer. 
den anlarlar k#alet verebil!rler. 
(A, 1 Bı remzine mUmrııat. 

• Evvelce Oıırtilllcezc dııhlllye scrvt 
alnde çal&§mış bir oo nına, a;,Tıca 

mış diğer bir baynna lıllyaç vardır. 

Taliplerin müessese müı1brlu&-Une mü 
ra.t'.&a tlan. 

• Her cins motör Vf' m.ııktncııoo au 
lanın. Ocnlule ve taşrada çalışnbl.. 

lirim. Mesleğim mnı:ını .. tııkttr lıı • 
Uyenlertn ( U. 29 Koni) resmine mO. 
racaatıan. sormakla iktifa etti. Genç - Mis Gisburnun sa-çları-

kız, tanıdığı birisi!e beraber nı kestiriş ve tarayış biçimi- • Kız en"tıtUsD dlkt, klsmrndan 

h k l b
·1· d f Sa.at 12 Galata - Kurtuluş ha· mezunum. Bir yerdi' (nlışmnk l6tlvo. 

, seya ate çı. mış o a ı ır i, a ni garip bulmuyor musunuz? k m S lfunl yan hakemleri Mü " e C • • ram. Kadıköy ve Mt>du tarah ıer-

kat gittiği yerden şimdiye ka Katip itiraz etti: eyyet, Bülent. clb olunur. tsıı~·enler Raber de cKa. 

dar hiç haber vermemiş ol - - Garip olmasına garip Saat 14 Beykoz - Silleymaniye dıköy L.G.> remzine mektup J&ıde. 
ması tanıdıklarını endişeye ama kendisine çok yakışıyor- 18.91941 hakem Feridun, yan hakemleri reblllrler. 
düşürmüştii. Bu noktayı ay • du. 18,08 Radyo caz 20.45 Almapb Nejat, Selfuni. • Hukuk fakUltesl sın: 11mıtmdaynn 
dınlatmak için bu suali sor • Bu sözlerden sonra katip orkeı;tmsı Sazlarla Eski tUrkçeyl bilir ve llf'rl dakWo ya-s.sa Fasıl Mızı sıız eeerlerl Saat l6 Bcşikta,e, Beyoğlu ha • zanm. Bir avukat yanınaa veya bir 
muftu. genç kızın bu saç tuvaletine ıu.oo KonlJ3ma 21•00 ı..ınm& kem Şazi, yan ha.kemleri Nejat, btlroaa ebvP.n ucrctle ç:ılıpbtı!ıim. 

Katip, bir çok insanların dair izahat verdi. Müfettiş Dcrtl~mo Talniml Necdet, Haber <H.N.F) remzııw muracaat. 
mis Gisburn ile konuştukları saçlarını bu tarzda kestirmiş Saati). 21.0? :Beraber --o- • Türkçe, lngtılzce, frt1ll81Zca aıman 
cevabım verdi. başka kızlar da gördüğünü 915 R:ıdyo cıız Şarla Kürek mukkvemet ca lngntzce bilen bir genç ders ver. 

Bunlar atasında sık sık söyleyince ka\:ip başını sal • orkestmsı zı.so nonusms şampiyonası mek veya, tercflmanlık ıcın ıe a. 

1 1 d 
? 1 d O l b 19.30 Ajans (ellr saati) Su sporlan ajanlııı:....da.n: ramaktadır. (Llııan) remzine mUraca. 

ge en er var mıy ı. a ı. hu saç tuv~ etine aş- ı:;•u 19 45 Serbest 10 21.45 Radyo 1 - Mevsimin son milsa.bakası at. 
Katip, müfettişe kalbinde. ka ·hiç kimsede rastgelme - Dakika Senlonı olan kürek mukavemet şampiyon- * Orta yaglı blr tı:ıyn.'l gUndUzlert 

kileri okumak is'liycn bir göz mişti. Ve "böyle bir tuvalet 19.GS DUnya orkestrası luğu 21-9-941 pazar gUnü saat ev işleri görmek, akşamlan cvlne dön 
le baktı ve misters Gisburnla te birkaç gün içinde yapıla- şnrkılıın 22,so Ajans 11 de Bcykozda başlayıp Modada mek !.stemektedlr. Yem,.k yapablllr, 
görüşmeğe gelenlerin gara • maz,, diyordu. Zir2 genç kı. lO.ıc; Jtadyo l2.45 Dnos mUzlğt nihayet bulacaktır. ev işlerini ıyı blllr. KJnı.PCSiz yaşlı 

b 
· h kl d d .. ·· d'.kl · d Gcızetesl 2 - K!Upler bu müsabakaya bir baya da bakabı:lr tstlyenlerin 

eh a un a t:şuıı u erı- zm saçlarına ken ısi de im- ı w • istedikleri kadar tekne ile işti- (Ar. Sc) remzine mUraca.atıan. 
ni söyled~. Genç k:zı görme- renmiş ve berberine bundan Bev~"lu Halk Sınem;'$ı rak edebilecektir. * FaltUite mezunu bir genç, Use ve 
ğe gelenler onunla yalnız bir bahsetmişti. fakat berberi bu Bugün l\lııtınc ıı de ı::ece 8 de: 3 - Hakemler: Rıza Sucri, Be- ortamektep tnlebeterlne ıt,esap, cebir, 
defa konuşuyorlar, ondan tarzda kesilecek saçların mat ı - Hudut Ateşler içinde <26 kısım kir Macur, Nedim Ulbatur, İsmail kimya v.s.) derslerini ıermek tste • 

k k 
_ 2 - ömm Şuaı Borls Karlof. el, Nuri Bosut, Bedri Koray, Ne- caat. 

TUL11f 
BIÇl<I ve oıKU 

DERSA ESi ,,1} 
Müdil'C!il: Bayan Pli~·~ 

Haftada dört gün itad.Ilıs il 
de Uçer saat Fraruııı c!''.llll 4 

\'C ve dikiş dersi tedris Pdllll 
maarifçe musatldak ilP•QJll~ 

Ferlköy Tepeüstıl lJ6~ 
Papazyan Apıırtıtıl 

ıo_.. anlayan bir genç otel vevs 
ela iş lstem~ktedır. (K p)lll 

mUracaat. 
• Ticaret llsesinııen ıııeııı'"~ 

ten anlar ve bir mUess"'sı-' 
bilecek bir genç tş arsına t• 
raya gidebilir lstıyenıer ııt 
remzine mUracaat f 

• Ortamektep mezwıt.1 J ~ 
mali vaziyeti dolayısl.e otı 
s!llle mtitenasıp bir iş ırıı~ 
cS.T 51) remzine murac8' 

• Otomobil. tayyare oıo:O 
anlayan elektrik. moııts1 t , 

işlerini bilen bir maklı:ıst ~ 
tadır. c U.Z9ı remztne ınO ~ 

1J. Eslu ve yenı )'llZI\' 

tahsilli. orta y~ıı tıir ,,_yt' 
sine mUıııuılp blr iş arsııı• 1 
işlen ve yemek '.le yapart.JJ 
remzine mUracAat 2cıf 

• Mı.ııı~et>eııe 2~ seneJt'I' 
rübe8! )lan bir muııaaıp r ~ 
veya 'tiğer t1caı1 '.DÜ~ /, 
ramaktadll' H&fta.ıa oırıı.-4 

birkaç saat de caıIJ&bllJI 
:-emzlDe müracaat J 

• Sinema lşlar.ndeo ~·n 
zat ehven Ucreue tılr ~ 

Keta..ıet v-ereblllr. tReıtıııııJ 

mUracaat. ' 
• Ortamektep taıebealof 

rransızca derslP.ri vertıJr 
ıanıar 118.ZD'lauur. (Pati') 

mUracaat. , 
• l '1 ya.şında bir gene r)1 

yeti yüzünden 'l:rhaıııc' 
:>lr Ucreue çatı.;mall ıxıeC 
1edtr. ı Ham<11 ı r.,mzıne oı' 

sonra bir daha arayıp sormu- lup güzelliği olabılmes1 için tekmili birden) ı Dalyancı, Efdal Noğa.n, Arif Spor mektedir. <Y. Akın) N"ll!zlne ınura.. 
yorlardı. Kendisini sı sı a- aylarca heklcmek lazımgeldi s - Mlkl. dim özgen. • Yemekten ve yemek ııcrvlstnden 
rayan yalnız bir tek genç kız ,.--------------:-----------------------------.~------------~ z:ıne w.J ncaat. 

;::'!::u~e~~:i~uve;;~: irı~;: , ___ H_ ika~e ___ IPA RA ÇANTA sıl ____ Nua~IYedı~~: 1a~t~o ~~:ıı~:u~:~~ it~ 
Karin olduğunu anladı. v ""- ıır. <Narin) remzıne ~ur /. 

Müfettiş mis Gisburnu gör • l6 Ya§mda ma1' .a:rJ1' rts11e tabs!Unl .:ırta ı ~ 

meg" e gelenlerin erkekler ve. mecbu-'yetinde kaim .. tıll' .. 

k d 1 1 l d 
w (Dılnkü nushıufıan devam) içimi bir titreme almıştı, Yaban.. beni ondan kurtardın c:ım· dı' ahta k ı '' ..,, ...... • ya a m.ar o up o ma ıgmı .. "" n rı çı arıp :apıyı açmak ~il ve yaşııe mUtenasiP - .. . 

k 
. d' K. ·b .. Uyandığımı o-örünce boynuma cı adam boylu boyunca yatıyor. hayata tekrar kavuştum. üzereyken: _ .... 

ögw renme ıste ı. atı e go. "' du. Olmuş" mu"ydu"? Bakamazdım. Kı ·· 1 . tadir. 2:>-30 Ura ue çalar daha fazla sar:ldı: za şoy e bır baktım. Gençti. - Alın şunu ... dedi. ı. 
re mis Gisburnu hem erkek- Hemen oradan uzakl"..+rm ve .,_ Y" .. .. ı d w•1 d · B k B ıtaya) remzine muracaŞ - Bana para ver, dedi. <>g" ~ uzu guzc egı se e sevımliydi, a tım. ir para çantası uza· JI 

l h d k d 1 ve do"ndfun. 1 . . . öz!' • d H' 1 t Be . • Türkçe ve tra.nsızcar er, em e a ın ar arıyor. _ Yok, dedim. Olsa verir.. n ırı g en var ı. ıç ngilim ıyor. nım para çantamdı bu.. '>ilen genç bir bayan aa!J&I' 
du. Mis Gisburnu haftada dim. Eve geldiğim zaman ortalık benzemiyordu. - Bunu bana Billy öğretmiş. ti' 

ı d 
aydınlanmağa başlamıştı. Kapı. - Fransız mısın? dive sor- ti ded' M" te ·ı . . .. d ıen sonralan tercume t dJ' 

görmeğe kaç kişi ge iyor u - Muhakkak para lfı.zım ba. nın içerleğir.de, loş karanlıkta düm. J l~r:nı ~lar~Zn.~1 ~r~m~~~ ~i; ışmak Uzere ıı aramal<tB ',/ 
acaba? çok değil.·. haftada i. na, dedi. Bana pard vermezseniz birisı'nı' gördum" . Bu bir kadındı. _ Pan'slı'yı·.J;;, dedı·. .. . d !adan tercllmeıer de y~ 
k

• k' . d · beni öldürecek. rn sıranm uzerın e uyur görünc1.. 1 t. -' ı üç ışı ... ve aıırıa ayrı ay. "Kim?" diye sormağa vakit Biraz sonra hayretim iki misli• - Londrada ne işin var? hemen yanınıza oturdum ve u· ı .ı ~:ne :urac&~,_cıı . .J 
rı ... katip misafiri olmadığı kalmadan birdenbire yerinden ne ç ktı: - Evvela gezmek, dolaşmak suJca para cüzdanımızı aldım •ali :SU} n e el ıfl; 1 

g ünlerde mis Gisbu'l"nun ku • Sl"'"adı "e.· - Parkta uyandığım zaman Jçin geldim ... Bundan bir iki se- Fakat, şimdi Billy ölmüş bulunu~ :ıır en yalnız yem JJ-'J .,... v rnek istemektedir.Bayat ;-
lüpte görünmediğine dikkat - İşte geliyor, c'!edi. Evvela, yanımda bulduğum kadındı bu! ne evvel ... Bir dostum vardı, 0 ., yor. Parayı ne yapacağ m! Hem u Tarıntıa.şı Macar l'Uf'lJo ) 
etmişti; bu misafirlerine ev- kadının yüzüne baktım. Benzi - Geç kaldın, dedi. Merak et nunla beraber geldikti Sonra 0 artık sizinle yaşıyacağım... nam 42. ~! 

l d 
. ld atmış. sapsarı kesilmişti. Sonra tim adeta... beni bırakıp gitti. O 'zrunan ça. Y.ızın bu hareketi beni bil • uı ~ " 

ve ce ran evu vermış o u • - Burada ne arıyorsun, d~ lışıp karnımı doyurmak 1'stedı'm bütün müteessir etti. Bir anda, • YUkııck mimarin t'l 

d b·ı· d. gözlerim onun baktığı ''ere nd bl ı; ,. blr ırk,ttA ·-' 
gu .. nu isha.t e e t ıı ı. J dim!. Demedim mi ben sana pa. Olmadı. Bunun u"zerı'ne ı'lk o"nu··.· sefil ve hakir göreceöimiz bu ka. .ı a r en,. ş • -ti' çevrildi. Karşıdan bir adam geli- "'' u C's a bl roımar >..,,,,. .IJ 

Her vakit gelen ve kendisi rd ram yok diye? me gelenle evlendim Ama daha dınlann ne temiz kalpli oldukln• m ess e e. r g"IJ"". 

k 
yo u. O 1 ·1kt' d" w.. . b . rın: düşündüm. Ucrctle iş aramaktadır ' ~A 

ne yazan genç ız müstesna - Kad·n: muz arını 61 ı- ugun gecesı ırakıp gitti beni.. vısıerı vardu ıMtattl rerf"' 

l Art k 'st · k' Bundan rt k - Biraz evvel paramı ve namu. 
olmak şartile bu m1~afir er a. - Durmayın, kaçın! dedi. Ta. - ı para 1 emıyorum 1

• sonra a r en aşa~ 
caba eski tamdıMaı mıydı? bancası var... derli. BiJly öldü... tabakaya kadar düştüm.. Billy sumu kaybettiğim için yaşama]f. 

Bilhassa bu son sözlerle elek- Birdenibre korku ile titredim. de orada karş ma çıktı. tan bıkmış bulunuyordum. Hal. 
yoksa yabancıla: mı? Ben bir adam mı öldürmfü;tüm? - Sen de onu bırakıp kaçay. buki, böyle bir kadın yaşamak 

b 
trik cereyanına tutulmuş gibi ye. i~in, hem de temiz bir hayat 

Katip terE>ddüt etti, u rimden fırladım. ölmek istiyor· - Ölmemiştir, dedim. !faya- dm .•• 
misafirlere tamam·te yaban. dum. Fakat böyle bir adamın tıında attığım ilk yumruktu bu.. - Benden kuvvetliydi o. Bı- yaşamak için ca.l atıyordu. k "Benim hayatımı kurtardın,. 
cı denemez'1i. fak~t eskiden kurşuniyle değil... - İlk yumruk ama, tam veri. ra mıyordu ki .. diyordu bana. Belki. Fakat, o da 
tanınmış ah!nblara da ben- Yerimden, kar.mak için kalk. ne vurdun .. Şak~na geldi yum· Sustu. Gözlerinde haJa korku benim hayat mı kurtarmıştı ... 

mamıştlm. Ka .. •,,dan gelen Y"- rumın ... O saat öldü. ve heyecan vardı. s· H b rt "zl . 
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RANl\'Olt - Yalnız rı•~ 
dUtesl işi için bir ıuı!fa ~ 
!tek tercih t.dıllr. On ıırıJ 
rilccektlr. Jstlyenler Fııtil' r.J 
karşısında kadın Berııer t 
mene müracaat cdebı.ırıe · l dı Bt•n•-•rla genr .. ,,. °"' ... ~ ır er e so erim "'-Ö'ule ~. ~ zemıyor ar ... : hancı adamla çarp smak istiyor. - Nereden biliyorsun öldüğü. SükOtu tozmak için: tirdi: 'öl J 

kızın konuştukları mevzular dum. Hemn ona doğru ilerledim. nü? / - Şimdi ... ? dedim. _Onunla bir r üddet yaşa. Aldırınız: ff"'_ 
dair hiç oir Hkr yoı:tu. Bırdenbire onun \:.zerime atı1dı - İğirdim. kalbini dinledim. - Şimdi seninle beraber ya- dıktan sonra bir gün kalktı ı\enğtııa renııı.ı,.r1 ,dl 

Y almz bir de a F;enç kız ~mı li(Ördüm. Fakat, ı:ıavanı hav. Atmıyordu. O zaman ka"t''!l ş•yacaj!ız ... Çiinkü sen benim ha. Fransaya gitti. l{endisine hatıra ıruyucuıımnııuıı oanı~ 
ya:lı hir );:ı-;lmb konu:uyor. ret biIT.ev o1du. Ömrümc"e kim- geldim buraya Sızi bulmak Lti- yatımı kurtardın ... Mademki ha· olarak_ bizim birlemıemizde mPktupıarı tııar .. ..naMııı ,,ı1 
du, kac' uın rr' . 1 en söyle- seve vurnruk atmamı~ ve ataca· yordum. Tesadüfen sığındığım yatımı kurtaran sensin, beni tie garip b:r rolü olan_ bu ~antavı •arı cıatı1I) ııı>r.,ın o~;,ı-

i?tMı da hatırıma getirmemiş oı. bu kap da sizin evin kapısıy- sen yaşatacaksın... Yaşamağı o vermıştim. Senelerden sonra kadar ve s:ıat l7 dNI 
di:i b·r --; l: r . t ı. i.' i d·ı-um h~' e bu vab~ne va övle mış, kadar istiyorum ki! kö1en gibi şimdı. bunu bana o. ~ene bir ha. ıan. ,,.e. 
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• bir vum-uk avurmuntum ki a. - Hı<; ··ırid ... kapıhAa .. Ben... kullan. Gık dcmiyeceğim. Ne is- tıra olarak gönderiyor. Bu. hem 115. LcylD.)(22 ÇayJalt) ,ı" 
7elerine ria} et edcce"'ini, ıi. dam sırt üstü yere yuvarlandı. Sö · • kesti tersen yapacağım... maziyi, hem istiltbali yaşatmağa <M.K. 2sı (H.T.H.l cr:r 1' 
gorta o!ır:af rnzı olduğunu Aı hıma döndüm battım. ka.. - Bir şey ümit ettiğim yok, Kızın bu sözleri beni övle mü. yarıyacak bir hatıra..... CA.ı.D.) (Rnhlm) (~ 1' 
söylüyordu. KB.tip hu sözleri ~mıd•ın-•o•rt•a•d•a-).'O•klilt;mu .... B.ir•daııe•nçırııb.,ir•ei'lm111de.d13i_. Billy beni öldürecekti. Sen teessir etmişti ki! Cebimden a.. _SON_ (Ar. Se> (F.G.D.) ,. . •ı---~~---~--~----~----·----------------~(~ K~~k~)(Mtm1
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