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.... .,. 9'e amam Ne,riyat Müdllrtl 

Hasan Rasi" . Uı 
Basııdığ ryeı 

VAKJ'l &lABAAISJ 
~ara CaddesJ v AKIT Yurdu 

Bir Rus esirinin 
ifadesine güre 

l..enmgrattan 

kıvmetl i 
es va 

tasını yor 
Elektrik ~lralla-
rının bombardıman 
8dilmesi üzerine 
l='abrika
larda is 

urdu 
ı._ ~olnı, l9 (A.,q - Esir edl 
tıt. bir Rus zabiti ııun·srı söylemi{. 

~lngrad'da daha ~!nı l!den bir çok 
'lir abideler ve ı-esmt binalar 
" ~ ülırıu§tur. Almar. topçularının 
~&relerinin mUtenıadi bom bar_ 
ıı.11 Ve bunll\rın neticesinde çı.. 
'-t b.hnırrnıar şehirde bOyUk hasa • 
'bellauıe getlrmektecir. Bununla 
ı.._ r rneşhı.ır "Ermıtaj" fle 
"tlık 

' laray" a henU:: hlr şey ol. 
~lır. Bunların içlı1de bulunan 
"ıııı euı '§yalar harbin bidayetinde 

f>ııte edilmiştir. 'le ~kl&incı narın e:ı kıymetli a. 
~ lin~n biri olan Kazan klllaesl 
'~dakı tahta !skeıeler ve kum 
,,arı sayesinde 111Jndiye kadar 
ht ~ &7.a edllebllml:Jllr. 5vlr ve Voı. 
~blrıerı aahlllnm!kl kuvve! mu. 
' aantraııanrun harap olması 't ltıtı edilmesi üzerine bu sant... 
~. ; hılğlı !abrlkalarda iş durmuf. 
"ıı~di :talnız kömilrlf- beslenen 
'; rdan aldıklar. cereyanla l§. 
'lı: •brlkalar faaliyetltrlne de'Vam 
~>ilk lecıtrler. B:ı tevzi ııebekesinln 
tlıı'ıı bir kısmı harap olduğu için 
'1tt"Ylıgm1arın s6ndl.lrlll mesl g Uç 
'e lr. İhtiyat stokla r halkın ia. 'be l<ltı gelmektedir Bununla 

t Sovyet makamları her ihtı. 
~ Devam, r '"' ı "8vfada 

JaDonva 
~usvavı 
S>rotesto 

etti 
' l'oq. ~U 0 t 19 (A. A.) - J apon hü.. 
~"')~ ' Vladivoetok önlcri.nd e 
ı.~ da~anııan tarafından de -
~lttda d le~ nıaynlann J apon su.. 
b~ ~lliğı cnıı seyrüseferi için teş. 
lla~~~e tehlike hasebile Sovyet 
~~ d~ ınUteaddid defalar 
~.._la aUni cclbctmiş ve bu 
~~icap eden tedbirlerin a • 
~ c;yıc:V>·.ct hUkfunctindcn 

~ ~~et iştir, 
ı, ti aı hlikurneti matlup t c<l • 
4"~ b~anıış bulunduğundan 
ıııu" \>ııırı.ı fiıneti maynlar yüzün -
~~t~cııı~ gelebilecek kazalardan 

' !ıt tehlikeli vaziyeti Mos 
1.<lin.de protceto etmi§tir. 

~~ 

Bulgar
ların 

Ruslara 
cevabı 

Biz toprak
larımızı 

Rusvaya karşı 
kullanmağa 

hazırlamış değ iliz 
Gazetelerimizin 
neşriyatı ise 

Sovyet 
gazetelerinin 
neşriyatına 
karşıhktan 

ibarettir 
Sofya, J9 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor~ 

Bulgar hlikumetl, lf; e) IUlde, But • 
garlstanm Mo11kova elçlllgi vaıııtaıılle 
10 eylUl t arlhll Sovyet notaııına ceva.. 
bmı göndemılştir. Sovyeı hUkQmetl, 
malOm olduğu Uzerc, b:.ı notasında, 

Bıılagirstanı Sovyctler Birliğine kargı 
dUrUst olmıyan bir tavı r takınmakla 

vo arazisini Almanya ve mUl t.efikleri 
t a ratm<lan SOYyetler l!trftttne kar. 
§ı yapılacak taarruzlar lçln bir üs ha. 
l!ne koymakla itham etmekteydi. 

Bulgar hUkflmetı, evvelG Bulgarls • 
tanın SovyeUer Birliğin<' kargı daha 
Alman • Sovyet ıhtlllfı ba§lamadan 
evvel resmi dostluk t emlnatae telifi 
kabil olmıyan bir tavır takındığı yo • 
lundaki Sovyet iddlalann. reddetmek. 
ted!r. 

Sovyet hUktımcU tırrafından H kL 

Rus yollarında Alman 
yol iıaretleri 

Rus 
notasını 

Bulqarlar 
• 

Bir tecavüz 
vesilesi olarak 

•• •• goruyor 
--o-

Sof ya ınatbuahnın 
ateşli yazıları 

Sofya, 19 (A . .\.) - Utro gR.. 
zetesi Bulgaristannı Sovyet hü• 
kümetine Yeniiği ceva.bı bahis 
mevzuu etmekte ve M~ovanm 

B ulgarlst.anm tecavüzi emeller 
_..oevanu 2 nei sayfada 

VATANDAŞ! 
Aksilik eden 

şoförü 

Polise 
haber ver 

Şehrimizdeki tnkoı ııoförıerinln 

mUşterllcrl "B<!nzin yok" ' 'MUşterl 

var' gibi söz.Jerle oyala:Sıkları veya 1 
takslmetr~nin yazdığ:ndan ftızlıı 

para istemeleri hallcı bir çok gUç_ 
IUklere maruz bırakffiaktadır. Bu 

lşo bUyük bir ehemmiyet veren em., 
n!yet dlrektörIUğU hBlkın, bu işte 

hUkOmetıe elbirJlği yapmasını ı,te. 

ml§tır. ~Devamı% ;ıct eayfada 

Hareketli, dedikodulu bir imtian faaliyeti 
Sazende ve şarkıcıla
rın imtihanı başladı 

nunusanl, ~ §Ubat ve 20 şubat tarih. B •• 20 k • •d b e e f 
lerlndeBulgarhUkQmetınlnnazan dik ugun ışı en ırz muva 
~:cı~~l:~~°:~~~~~= ::1ı~a~1a"ııu:~:;~~~ -
bu yolda hlçbirtcşebbU!t<>nmalflmatı fak olamadı,· ı·kı·sı· ı·kmale olmadığın ı ve ba his me\•ıuu olan ta • 

~Devamı 2 ncı eayfada 

~( !!!!!1!!!'1!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!·. 'll~ü!!!!!!!!!11!!!!!!!fil~,,!!!!!!!!!,,~o!!!!s!!!!!!!!ı~) kaldı 

iktısadi seferberlik 
BURADA , .e başka yerde, 

kaç defa yazdık \ 'C söyle 
dik ki, fiat mef'elesi \ 'e ihtiki.r, 
ticari olduf;u kadar da lktı~i bir 
ha<llsedir. Hatta... ticari olmadan 
en·el, birinci derecede lktı~i bir 
hadise. 

Bizde ihtJkirla mli<'adelenin 
başpehlh'anı tl<"aret \ 'ekilidir. 1'k
tısat \'Ckllllği onu ı.akin \ 'e uysal 
adımlarla takip eder. Gerçi lht!
ki.ra karsı alman zet'ri \ 'C idari 
t('dbirlerİe en·eıa tfoal'f't. \'ekilliğ:. 
nin alika.f4r olduğu l~ln, ön faali
yet planında onun görünmesi ta
biidir. Fakat ihtikar hadi!i~i fiat 
kompleksine bağlıdır; ftat kom 
pleksi bir yandan istihsal \ 'C is
Uhlak, bir yandan ithal8.t ve ibra. 
cat, bir yandan da an \'e talep 
mekanlzma.<ıma, yanJ plya.<m hare
ketini , ·ucuda getJren bütün iktı
sadi amillere bağlıdır. Se b<.'ple r 
i.khsadi ve neticeler ticaridir. S e. 
bepler ort.a,lan kaldınlmad·k~a. 
netlc~ler . Us tünde yapılat'.ak zecri 
baskılar azami fiat tar:relerl, kon . . . 
t rollar, adli takibat aranan t<'sırı 
\'Ücuda getirmeı. 

vu.aa: Bir Muharrir 
ııliinlı bir faaliyete şahit olmuyo
nız, .Alman iktı!öa(li teılbirler, g ün 
liik, parça parça \'e sbtemsiıdir. 
Mesela r c.5mi iktısa~ılanmız dü
~ünürler : "Milli fabrHmlarımızn 
i~i bulamıyoruz, Basma lst.ihsaU. 
miz azalmıştı r. Ne yaıtS&ö? .. İ~i 
ti('retlni ~oğaltsak ma l pahalanır; 
çoğaltma.'iak m al azalır.,, Haki. 
kattc , m U<'e rrct, tek ba.5ma b ir 
ücret meselesi y<>kt u r. B u mesele, 
umumi olarak, ~.alışanla ~alıştıran 
ara.1'mdakl münasebetle rin na7mtl 
olan d e, ·letc , hukuki m C\'Zuata, 
istihsal \ 'e istihlak arasındaki a li
kaya, fiatlar meselesine , n a kliyat 
meselesin e ilah... bağlı, ,·elhasıl 
bütün bir r konoml s is teminin par. 
çasmda n battka bi r ş~y değildir. 
Bu sistem tayin ,.c tanzlın edilme 
dikçe, en mod e rn , -e t eknik ma n!i
ııile pli\nln§tınlmadık!;a, t e k ba.51. 
na Ü<'ret ler meselesinin ha lli mlim• 
".<ün değildir. 

Birinci sınıf yıldızlar 
imtihan kabul 
etmiyorlarmış 

İstanbul belediycslnln kararı mu. 
clblnce hlllen sahne lıayatındR ça. 
lışan musik sanatkArlarının imllhan 
edileceklerini ve imtihanda muvaffak 

YANAN BiR 
ŞEHiR iÇiNDEN 
HARP MALZE

MESi GEÇiYOR 

olamayanların icrayı sanatten menedl. 
leceklerlnl yazmıştık. 

İmtlhanla:-a bugUr.clen lUbaren 
baştanmı,ştır. 

lmtıhan muslkt Siln:ı'tkfu'larının 
Cağaloğlunda cemiyet b!nasındıı ya. 
pılmı§tır. İmtihan, bugl.i:ı saat do. 
kuzdan 17 y-e kadar dt.,.am etmiş 

20 sanatkıtr imtlha:ı olmuştur. 

Bunların arasında tnnıı.mış sana•t. 
kArlardan Ağyazar, Suzan aYkar, 
kemençeci Alcl<o. Nasibi Mehmet, 
klarnet Salih, kemani Maksut, k<>. 
mani lbrahim gibi birinci ınnı! saz 
yerlerinde •'atr§an san'atkArlar var. 
ciır. 

İmtihana :.ıo ki~! girmiş biri mu. 
va!fak olamamı§, ikisi de yetişmek 
üzere imtihanları son hr.!taya bıra. 

kılmıştır. 

lmtıhan heyeti: dcğe:H musild Us. 
taUarmdan Sadettin h.aynak, EyUptU 
Ali Rıza, tanburt DUrti, kr.nunl Artakl, 
Kemani Sadlden mürekkeptir. 

Birinci sınıf bayan san'atkl\rların da 
talimat mucibince imtihana tabi olma. 

-- ~\'&DJI 2 inci sayfada 

Mosk o v adan 
gelen haberlere 

göre 

Rusların 
mukabil taar-
ruzu •• < 

uzerzne 

Almanlar 
Leningrattan 
kilometrelerce 

Geri 
cekildi .. 

Moıııkova, 19 (A.A .) Almanların 

bUyUk gayreUerlre rağmen Lenlngrad 
hAIA mukavemet etmektedir. Şehre 

karşı yapılan hücumlarn 'lm~lanılalı !
ki hafta olduğu halde hatkm kuvveı 

maneviyesi pek müke:nmeldlr. 
Bundan 8 gUn evvel Alman kuman 

danı lı1<ın Leeb, krtaatınn her ne ba. 
hasma olursa olsun, şehrt zaptctmclc.. 
rint emretmişti. Şimdi b'.lnun gayri 
mUmkUn olduğunu gdrcn Fon Leeb, 
Lcnlngrada lıirtalum risweler attıra. 
rak teslim olmadığı :.nkdl.rde şebr:l 

ate~e ve kana bog'acağı tehdidini sa. 
vurmaktadır. 

SovyeUerin bir mukal.U taarruzu 
üzerine düşman, Lening-. nadan kilo -
metrelerce geri çekllmL,tır. 

Diğer taraftan Lenlngrada karşı 

deniz yollyle yapılm::ı o!nn bir taar. 
ruz te§ebbtisU, dU~mana nğır zayiat 
verdirilmek surctile tardedllml§tlr 
Tonajları yekünu .O bin tona baliğ c. 
lan 37 genıl batırJlmırtu. 

llerkez mmtakasmda Sovyetıer, .Al 
manian Smolensk istikametinde püs. 
kü~ğe devam etmektedirler. 
lılaamafih Ukrıınyada. vaziyet cld • 

elidir. Kiyef tehlikeye maruzdur. Buna 
rağmen Ruslar çok şiddetli blr mu • 
kavemet göııtermekte bcrdevamdrr -
lar. 

Berlinde yarı resmi menha 
bildiriyor: 

45 den yaşlı 
Almanlar 

iranda henüz 
serbest 

bırakılmadı 
Boclin, 19 ( A .A,) - Yarı r emnl blr 

menbadan bildiriliyor: 
Alman tebaasının buıdaD mUfldt . 

!Atsız aynlab!leceklerln~ dair Berllne 
henUz hiçbir haber g~lrueml§Ur. AiJ • 
kerlik hizmetlerine yara:ıuyanıann ve 
45 den Yfl§lı olanları:ı, yapılan anlaş. 
malara rağmen, ealıverilmemı, olma. 
lan vaziyeti ağırlaştıre..n bir hadise 
olarak tel!kltl edilmektedir. 

Sovyct vo İngtliz kıtal:ırının Tah • 
rana glr!şleri ve lranm hllrrlyete ka. 
vuşturulduğu yolundaıti Sov)'et ve ln.. 
glllz iddiaları hakkm~a Alman hUk~ 
met merkezinin styast ınah!lllerlnde 

§U cihet hatırlatılmak l!lteci.yor ki: 
Sovyetlerln bu hUrrlycU ne şeklide tat 
blk ettikleri kail derecede öğrenllml~ 
Ur ve 1ngllız anlaYlfllUl göre, olan 
hürriyetler do Hlndistar.. ve Iraktaki 
hAdlselerle ölçtilebllir. 

İngiliz propagandası İran halkına 

gıda maddeleri göndereıı~ceğtnl haber 
veriyor. Halbuki diğer U.Paftan lnkAı 
edilmez olan şu vakıanın hatırlatıl 
ması icabeder kl tra:ım Bol§evlk ve 
lnglllz kıtaları Uırafm~ işgallndt-n 

beri İran parasnnn kıynıe-tl yüzde yet 
mi§ beş dtışmu,tur 

Amerikada çıkan büyUıt bu' gazele. 
nln, şahın tahttan feragat i key!iye • 
Unde geniş mikyasta f'aal!yet sar!el
m!.§ olması dola;ısile Te.rırandaltl tn. 
glllz etçi.sini övmesi 'Berl•nde oldukça 
tubıı! telAkkl ediliyor. Bı.r bllkUmdar 
nezdlne gönderilc;ı bir siyaat mUmcs • 

Fiat meselesinin halllnde \ 'e lh
tiki.r dad.smda bütün gayrefmlzi 
ticari neticeler üstünde t<-ludf edi
yoruz. Bu me\'mda yüksek sesle 
konuşan zat, hep tiearet \ 'C"kl11-

mizdir. Fakat lifıtünde bu kadar 
ter döktüğümüz hidbıenln lkhsa
di amnıerı iizeriDde geoit,~ ve 

ı,te bunun lcln "En Son Daki
ka" , .e onu t.as \'ip eden "Ak
şam,, m " Dlklm tler., sütunu mu 
lıarrlri, daha da b:ızı meslek<laş
larımız bir iktısadi seferberlik lü
zumunda ısrar ediyorlarsa. mak
ı-atlan günlük bir sütun u dolclur
mak )'e masa başından ö~'i.itıer ve
rerek yazı cırpıştırmak değildir, 
!\femleketln e n hnyati meseh~i 
Ü!';t ündeyiz. Bunun b öyle bilinme
si, dlvanın halli 'için zaruri bir 
bailangıç olacaktır. 

, sil!ıı o hUk11md:.ı.rın tnha:ıdan indlrlL 

1 

mesl l§lne lştlrı\k etU1l!J cllllasın.ın bu 
suretle övUlmesi AlmarJarın !ıkrint' 

g'öre de herhalde garip görUlmektedlr 
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B:r Rus esirinin ifadesi 
Bll8taı'll.b J. Del &ayfacJa 

mnle kargı ausuzluğun önUnc geçmek 
1 1çln kuyular kazılmasını cmretmlL'-

ır 
lerdlr. 
Aynı zabitin söyledlğl.ııc glire fhetL 

yat yiyecek stoklıı.rm?L. ihtiyaca far.,. 
ıaely1e kCı.fi geleceğine dair halka 
tem!:ınt verıımtş oımruıma rağmen yi,. 
yccek sıkıntısı kcnd!alnl git.Ukçe 
göstermektedir. 

Zon;:·u!:ıuı. - {Jıı1al:ıt'Zl elclttrik ıaııtralmm tn,. sına EUfr.ınk ınrrum. 
d:ın l I:ın'11. Jn g'ilnlcrde, mcml tct lclıı, bund:ın ha lyt TC bııyırlı bir 
nıJ.jdc tas:ı\\ı.ır tl'! • I) onu.. 

Sovyet makamlar: son gUnlerdo 
Toprn'.hrı:nn.m t.:ıbU luymıkl3nnı b plnıl~ blllrız. Hlrr<ık bakır ve 

ı; ,:;ı r m;ıd nlerlmlz yunıb:lşınd!l. Çomb gibi, Dlrle, K11ılırm:ı'< '\'e Snlmryn 
..,lbl nl"hlrlt rlmlrln t,. olnp gt:ıcn kudretlerıne l.BC a~nn:ııı lmltfuı ızdır. 

D:ı sul!ırm hr r Ziri f.!'rtl' lcri nrazlyl dUn,>nnın en ıtM!!'tn ttprhğt ynptıklan 
n IK'tte en nıl ı:t>m tıf'l bir ıfl:l.l::ıYJ IDJllta.lta.~r lınllne g :tlrecdt lın.dnr da fe .. 
)" ıli:..I"· ~'ll'tirl S ı. rfll ç:ığla.yanında 15 bin kllo\;:ıt ııı Ulk hldro elektrik 
sn ı!r..ı.Jmın pro, ltrl l olrndıığumuz za.ma.n nasıl lftlhlr dtt~"ll.n~ız! SBllhll 
ı:t.nnllnde otuz. bin ltllomt sa.'ltlll; Ged iz lıh'lro elelttrtk ıı:ıntmlının in ı da 
~;ı;nı seld!ı·" • Uhlmılir ld b\itlliı l:u proJclmn ille btıkllmtl 1.ongulcbk .. Ça.. 
taıağzı clelttrlJı: ıt:ır.trıılmrn lınŞ:ısmda «ıplanmı, bulunmnk1adır. Gcı:.en blr 
dl'fn el ııi ~ lf'di~'1mi:ı. gibi, mUsbet b\r TUrktycnln ynnıb:ı~ınd., bellr'.meğe 
başl:ı~ıuı ımn:ı.yi TOrlı.lyl'.d hepWıl:Wi lıb.şüır «UfUr\a ~ l!e\lnt 1f ytikseltl. 

ş hrl kısmen tabliye cıtt tınlı olduk. 1 
ınnndan Lcnlngrn.d'm nUfuau azal. 
tnıştır. Şimdi asltcr ve s1vll olmak U. 
zere ~hrln nurwıu takriben s milyon 
kiş!ye inmıtUr. 

yor. Çooulo.larmnza ne mutlu!. EN ON DAJ~tKA 

BuJgar:arm Ruslara 
cevabı 

~tara!' .ı ı.cl ıı:ı) la.d:ı 

rlhlerde Moskovadnkt Bı.. 1~nr elçlıılle 

gorüşm r olm~ a d bu gö~me -
lerdo nncak Bulgıırtataııa JtbaJ cöilc. 
c lt Sovyet film ve kltııı:ıan m~le • 
sine te.n!lB edil~ o1d~ğıınu beyan 
etmektedir. Esasen Bulgsr hUldllne • 
U, bazı Sovyct film v kltn.plarmm 
Bulbarlstana ilhalı mcrıedllmlşse de 
mcmnuı.ycUn bunl r.n Scvyet menşe. 
ll bulunnuuarmd:.n dolayı muhtevi • 
yaUarmm mcmıeltette ı&evcut mcşrlı. 
nizamla telifi kabil bulc.nmadığmdntı 

ileri ~cldlğlnl Sovıct llül•Clmctlne wk 
tinde 1Zah etmıoUr. 

l3ulgıı.ı1.stnn htlkO!netl, Sovyetler 
Dirlıt;-tne kartı dUrlliıt olınıyan blr ta 
vır tnkmdığı ve bu halin Alman • 
Sovyct llıtllifı Uzerl:ıo f&zJala§'tlğı tt 
Bulgarlatanm Almanyn ve müttefik. 
leri tnrofmdan Sovyctler Bırııcıne 
kıup yapılacak aak rl harekA.t için 
bir Us haline gcUrlldlğl :tıakkm<bk1 • 
Sovyet lddlı:ı.lıınnı da bayreUe karfı -
la maktadır. 

Sovyct hllkQmeU, Bult;ariStnnda a. 
d Uerl gtındCJ gılnc artıın ve Kırım 

w Odcsa harek!ı.t.ırub. kullanılmak U. 
zere getirilen Alman ve İtalyan fır • 
kalnnnm bulundu~u. Bulgarlstnnuı 
Kanı.deniz limıuılarmda Alman ve 1taı 
yan hnrp gemllcrtnJ.n tGpıandığmı ve 
Amlrnl Raodorun ve Alınan gc.neıkur 
ma.ymnı diğer mUmcsslllerlnln Kara.. 
denizde Alman ve Bulgar geml.lerlndcn 
ve dcni2:ı:ı.lt1lanndnn mtlrckl«?P b1r ımo 
te,kll ettiklerliıi iddia .-tıncktedlr. 

Bulgar hUkümel. bUlUn bu tddiala.r 
do. tılc;:bir o.sıı ve eııa:ı bulunıımadlğmı 

ynn eder. 
'Muhtel!! radyo tst.ııaycmlarmm Bul 

gartst.aı:ı aleyhine pr<>:>a&anda mak .. 
adne yaptıltları DCJl'lyat esasen u • 

zun z:ım:ı.nd "!beri t~kl.> edilmektedir. 
Tun Uzcıinde Rusçuk yakmml.lııJd 

ı.öprUyc gcl.nce, Sovye! hUkümeU, 
g ten martt.uıbert ve AUnnn kıttı.lan 
Bu gar!Btana girdlklerl z:ıman mevcut 
bulunduğunu her hslde blımcktedlr ve 
bu ltv ı unun ın.,asuıdnld muk.l:ıdtn 
Bovy t :-o ıuırşı rnUte"lerclh oımadır;ı. 
ru kabul ctmcmezll' edemez. Bulga -
ri ... tanda buhınmu olilll Aifuan ınta • 
larmın UDJ.nistıına v_ l ugoslavyayıı 
ka~ n b r k<'ltta kull:ı.nılmlj olmatan 
"aluaııın n.n 13\ll&nrlstamn SovyeUcr 
Birll0 ne • r ı h tL -..r. ketinln h~ • 
mııne ., ııur.duğ"u nctıocs' çıkarılamaz. 
O zam..;n v ~ bu h~d!s~ı..·rdcn sonra, 
Bul arlst; nncak ·cend. ıncnfantıc • 
Buıgaıisto.n ancak kendt men:taaUerl.. 
ııe uygtm olan e:,.. teri yap:nıştır. 

Bulgar hUit<ımeU, Bu!gar nnızısiru'!e 

- Zavallı Mellılıa, ndluıdar U .. 
siılm.Uşslln.dür! Sen yavrunu ne 
çok uvcrdin? •. 

Dod.i. Meliha Cemal ya.nnğuıı 
mendiliyle silel'ck hemen yanla • 
:rmn. k:ı.dar gelmiş obn oşWnın 
koluna yaal:ındı. Erkc."t Muhte • 
rem '.AAJD.lll söyled:ğı son sözlel"l 
işit.misti. Ycrleı'<ie sürllnen r.er -
pantenlcri, konfctllC'rl ezerek iler
lerken Mclihı:ı.run !kolunu mktı: 

- Siz:ıı ibir de kızınız mı vardı? 
Diye sordu. Halbuki b:ınn. bun. 

dan ffi1' 'ba.hsetmcm~tiniz. K\lçUlt 
b:ıri scvunli bir ş~y mlycli ! 

- l.vet ""'c ktltilk masum b.'r .. ' ,..,. 
~avrudur. 

DlyC' Hel 'ıa Cemnl gUçllllile ce-
vap ' erdi •.. 

Ya mltır y ordu. TaksimdEn 
Ayasp:> :syu. do ,,nı uza.ıınn yol yağ 
mur nlb:nd:ı pMl pınl p:ınld:yor, 
iızrrlntien gc<:cnlcrtn 'ölgeler'ni 
lliiile ttirlyol'da. 

15 
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SovyeUer Birllğlnc kar§l yapılmı.s 

tııtırlkQi hiçbir hareketten malOmat • 
dar d"ğil.'llr ve 7 cyll\ld"' Sov~'Ct nta. 
tıemllltcrlno atılım kur§undan bahııc • 
dildlğlnl ilk dc!a oınr k ıııttmektcdlr. 
Bofyad::ilil Sovyct clçllltı, Bulgar hU. 
l..1lmettne Olmcliyc kadur büyle bir hd. 
discdcn hlQ b hse!mcmL' ve Bulgar po 
ll!i d böyle bir bM!8<'yı 'kaydeyle .. 
mcml§tJr. 

Havn hUcumıanna gelince, Bulgar 
tıUktuncti, bu huımstn S"!vaeakl Sov. 
yııt clçısllc birçok de!a glir~mck fır. 
satını bulmll§tur. Bu sc~pten dolayı. 
b\ırada yeniden bu mesel<; üzerine dön 
ınek ıcın ihtlyac nıcv.!llt ceğildlr. Her 
halde, Bulgar hUltCımeU, bahis mev • 
zuu olan bombalı:ırın Solyct tayyare. 
ıettııden atilinış olduğu b:ıkkmda ıu • 
tumu kadnr mukni delllıere maliktir. 
Bu deUıerl, ynln~ b!zzat bombalar 
de.,&U. r kat men el ııarllı wrctte tes.. 
bit edilmiş buluı:ınn pam§UtÇUler de 
g68termektedlr. 

Bulgar basmınm hattı hareketine 
gellnce, bU, ancak Sovyet basınının 

ve mayosunun hatlı hl\reket!nln btr 

neUcesidlr. 
Nihayet, Bulgar hllkOmctı, mebusan 

mecllSl tararmdan Rıı.bul. edllml§ ol.an 
blr kıınunla muhtelif c~a hUkilinle • 
rlnln CleifaflirlJme !nln, llıılgnrtstnnm 

SovyeUer :Birliğine kar,ı lılr hücuma 
kalkmuma haprhk manasını tazam • 
mun ettiği hakkındaki 1Cldl.ılyı prote::.. 
ıo eylemek mccburıyetlndcd:r. Bu ta
mıımlyle edarut korunma tedbirlerine 
naaıl tecavUzkıtr bir malıl)'ct at.folun. 
duğ\ıllun b1r bllrhannn t kl.l etmek • 

tcdir. 
Nihayet, Bulgar hllkCırueU ltendl • 

sını !.§bu clheU teessuno kaydetmek 
mecburi,ycUndc gürUr k~ S~Uer 
Birllğl hllktlmctl, Bulganstandakl va... 
zlyct hakkında çok ynnlt:i surette ma. 
ltlmattnr edllmlD ve Bulgnrlstanm dahi 
11 hayatına alt bazı voltı lan yanlıg 

surette tenır eyıemlgtr. Aksi takdirde 
Sovyet bUkCımeUnln l3ı.\g .. rl.Stnnı gay 
r1 dUrUst bir hattı hnrcketle 1tbam 
etmesi veyahut Bulcnrı.stnna tecavU2'. 
kAr nlyctıer aUcylc~e:>l lçln hiçbir 
ciddi ııebcbl bulunmazdı 

ıuosko\'n, 19 (A. A.) - TG"S 
a.j:ınsı bildiriyor: 

ı 7 E) luldc, M.rlciyc halk kom • 
serl Molotof, 10 Fzylül tarihli Sov 
yet ootnsmıı. Bulgar hükOmctinln 
cevabını getiren Bulgnrist.o.nın 
Mo:;Jtova elçisl Stamenofu kabul 
etmiş lir. 

Bulgar hU1tüıneti, vcrdiğl cc>vn.p. 
ta, Sovyct hülı:umetlnin notnsmdıı. 
b:ı.his mevzuu e~ olan vnkıa• 
lan ve Sovyetl~ Dirliğine knrş1 
tavır ve hnrokctinin dürtist olm.R. 

57 
bır erkeku. Muntazam hatlııra 
malik olnn tnışlı gllzel bao yüzU, 
erkek bn~ ~. mUşf.Ak gözle.• 
r1 vardr. Fcvkaliı.de cid:U j~F. Fa _ 
kat lkondJsini dnhn ciddi göster • 
nıck için cebrinefs cWği muha.k,. 
kaktı. Blitiln hatlnnndan hare • 
ketlerln.ln lront.rolwın 6ahip oldu. 
ğu, Mr 11eyi ihtiyarına, arn.ısuna 
göre ynpt.ığı açıltça görülüyordu. 
Her düşUnUsünU tnmamilc gUzeJ. 
kontrol eder lti~bir te zaafa 
dtişmek istemezdi 

Serveti kUçUktü. Filhıık.llm bu 
parayı bllyük bir ustruı:kl idare 
ediyordu uınnın, hnyat glln.dcn gll. 
ne mi4'kUlleşj,yordu. Meliha Ce • 
male tııalrulıktnn sonm bunu evle .. 
ncbilme!!i mUmkUn olwı bir kadın 
olarak dilşUnmeğe başladı. MclHıa. 
Cemal gilzeldi. Mc11hıı Cemal fc•
ka.111d" z nghıdi, sonra bu servet 
~erefsiz bir fn:ıUyctin m.Wtılil de.. 
ı:": idi. Sonra Meliha Cemal bUtUn 
1 ı :rıhrdan zıyadc hoşuna g dl • 
ye lu. 

Lcnlngradın et."'llfmda muharebeler 
şlddeUe devam etmekte ise do ha_ 
rekAt bakında bugUn pı!k az haber 
aımabilmlgUr. Kroruıtad kaıestyle Le. 
nlngradm ıarkmda kMn Oranicburg 
şc-hrl son ffllnlcrdc topçu ve hava. 
kuvvetleri tıırafmdan r;lı!deUc bom. 
b:ır41ı:ıun edUm1g ve bu lkl kalcnln 
bataryanın bir ı:aç a~nt austurulmuş,. 
tur. Bununla bernlror Cliln iki taraf 
arasında topçu nte:P tekrar ~la. 
mıııtır. 

Henilz teeyyllt ctmlyeı' bazı ha. 
bcrlere göre m:::.rc§:ı.l Voroştıor halen 
Lenlngrad'ds. bu ıı~rtn ı~o kUo. 
metre §Qrkmdo. Valogdtı. mıntnka.sm. 
da butunmo.ktatlır. Mo.rc:::ıl burada 
Lenlngrad'm mUd:ıfaaaı lQln yeni 1h.. 
t!yat kuvvetleri topl:ımnktadlr. 

--o---

Hanandelerin imtiham 
basladı 

' BRştarnfı 1 net yfada 

tarı icabetmclttedlr. Bunıann bazı. 
ıarı üntıhnnı kabul etmedikleri söy. 
ıenmektedlr. Bun~ c~p olarak bu 
sabada kendilerinden bnıka halen 
kuvvetli cıeman bUlunmta.mnlan gös. 

tcrlllyor. 
Fnkat, tmtihıına gl."IXllyenler aan'cıt 

hayatmd:ın çe.kllml.Ş addcdilccekler. 

dir. 
lmtlho.na gelecek cuma gUnU de 

devam edllccekUr • 

dığı yolundaki iddialarla Bulgarlı". 
tanın Atm.nnya ve mUttefiklcrl tn· 
rafından Sovyctler Blrllğinc at'!il 
yapılacak hnreka.t için bir Us ht!· 
tine getirild ğı hakkındaki iddia.. 
lan reddetmektedir. 

Molotof, Bulgar hilkfımeU 
rafından verilen ccvn:bın, tatmin 
cd.ici ol.m3dı ".'lllı ve SovyeUer Bir. 
ıiğt hUkCın etinin 10 Eylftl tnııhli 
notası muntc\iyat.nu Iılçbir vec.b'
le cerhetmcdiğl.nl Stamenof:ı bil -
dirmiştır. 

lerle sevi::;mi§U, bunları Mahmut 
Atn da biliyordu. Fakat bu dost. 
lillilar hiçbir mmnn olılli.ks~lık de• 
reccsini bul.mAmış veya ibir men. 
fnat hlssiylc y pılmamışt.ı, 

Mahmut Ata blrıknç ny mUddct. 
le bliyilk bir dil:katlc Meliha Cc _ 
male ltur ynptı. onun her husus:· 
yetini tclli.k etti ve nihayet karı.. 
sı olmasını teklif ctU. 

Heınen daima Mahmut Atanın 
İstanbulda bulunan dosllürmd 
bul uyorln.rdı. O gün de yine bu 
dootlarmda buluşmuşlardı. Güzel 
bi'r aonbahar günUydU. Bahçe gl.!. 
neş -z;iyalnrı ııltmda I§ıl şl p:ınldı 
yordu. 

Meliha Cenıalin (!zerinde mev
simin ilerlemiş olmasına. rnğnıen 
gayetle lnce ve fcvkalMo gUzc1 
bir elbiSC, gU.zel ~la.rmm yan • 
sın.dan goğunu ~ikta bmı.kan !kü. 
çUk bir ha.sir enpka. ''8.l'dt. msa. 
beyaz vualcU oltmda endişeli bU. 
yUk g6~cri fırıl ftrll etmfta dö • 
nllyor, ı;onra tekrar \IZUn kirpik
leri ııltnıda. kayboluyordu. Böylo. 
C" ~avnş yavnş M mut Ata ile 
b rlikte l1Z ilerdeki çeŞmeye ko. • 
dar yllrlldWer, Bu çeşmenin Uzr:• 
rlnde bir kiline çtpbk çocuk hey • 
keli va'rdt. Meliha. Ccm.nl arknsmt 
ç~eyc dnJn.cit V& elinin tıMik 
bir hareketiyle lkUçUk heykelclltlc 
ri okşa.m.ağa bn.şlndı. 

Mahmut At.o., .luuısııs, içil, n • 
henlıli ~!yle konuşuyordu: 

ani r 
f Rus notasınm Bulgar!s1",:· 

da akisleri · 

Kırımın 
irtibadını 
kesmeye 

uğraşıyorlar 
syay gitmek 

için 

Büyük gayret 
sarf ediliyor 

Londra, 19 (A.A.) - D.B.C: Cenup 
cephe.sinde vaziyet ou oeklide mtıtaıAa 
edlllyor: Almanlar Ukm)nadan geCi). 
rek Kafkaıa gitmek içi... bUyUk gay. 
retler sarfedlyorlnr, Kic.f'l muhasara 
etmek, Kırımın Rusyıı.nm diğer kıliım.. 
tarile irtibatını kesmek Mi.yorlar. Rus 
yUkıek kumandanlığı, bnnu gizlemı. 
yor. l.ı:aam:ıflh Rus o'"\1ulan h!ı.IA mu. 
kavcmct edlyor. Rus ıSu<lı\llm:ısı h0.10. 
Karadenizc Mklmdlr. K6stenoo Ru. 
men limanı bombardıman edlımlgtlr. 
Kradenizdo lk\ Rumen nal>liyc gemisi 

batınlmı~tır. 

ovyet lebrği 

Yeni mevs'ınl hU~"lk sürprizler ..• 
bnzırlıınıyor 

Eşsiz prograınıa rJn 
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DOROTHY LAMOUR • BlNG GROSBIN'in 
l'ıtl'1\t1ıjtı enenin m blh ım 

apur Yolu'nu 

lur, karrm olmnyı knlıul el. Evet, 
biliyol"lim, .sıuui. verilecek bUyük 
bir şeye mnllk değilim, rnaattces. 
slif •1rta halli bir adamım, zcng·u 
değilim, önüne serecek bir servc. 
tim yok. fakat buna mukn.bil sana 
oldukça iyi bir truı.ziyi hatırlatan 
ismi.nıl vereceğim. 1ikat etme Me~ 
liha. söyle beni seviyorsun değil 
mi! 

re> ıloğru indirdi. Mahmut Ata Mc• 
liha Cemalin incoc.!k, gUzel boyan.. 
nuş \"e kenıırlro·ı srkılınış dudak • 
larma hayrn.nlıkln, zevkle bnkı .. 
yordu. Mahmut Ata muhakkak ild 
bu güzel dudakların n.çılmıumu ve 
kendisin! mes'ut edecek müspet 
cevap ..-enncs.Uıi bekliyordu. Fa. -
kat Meliha Cemal ağzını açmıyor, 
ne müspet, ne de menfi bir cevap 
vermlyor, belki de veremiyordu. 
Mahmut Ata telm\r'ladı: 

- Beraber yaşarMk nckndar 
mes'ut olunız. Benhn kn.rım. ol • 
mnyı ltabul edin .•• 

Meliha Cemal, adeta fwldar 
gibi şu cevabı verdi: 

- Bu bir çıla"'IJlldc olur., 
- Neden? 
Meliha Cemal cevap vermedi, 

''eremedi. Evlenmek... Evet, çok 
gilzcl şeydi, fakat evlendiği za .. 
man doğum tarihi de meydana 
ç.ıknc:ıktı, M.ıılımut Ata otuzuna 
hen Ua: gitmişti, Ya. kelldiSi ... 
Yaşmı keneli !kendisine blle iti • 

raf etmekten çekini.yordu. 
Çılgınca bir uta.nmnnm Eıdrt o.. 

luyor, kendisine lzdh-nG teklif c • 
den genç Aşıla yanında yerlere ge. 
çlyor, mttrap çekiyordu. Hayır, 
hayır •.• A.sln ••• Bu izdivacın olma.• 
eıruı. imkA.n ve ihtimal görülemC'1-
di. Eğer bütün bunla.rn rağmen 
evlenirse Mahmut Atanın kendi .. 
mi para :için almış olması fikrlni 
:nasıl beyninden söküp e.t&ca.ktı':. lıa. Cem.n.l ?.tnhmut Atn GUrc' · 

tf"J:ldtlf etti. fö . .hmut Ata ~.z ı 
J• Jh'lkllta MelUuı Cemal Mah 

mut Atndan evvel birc;o'k k!mse • - Melllia., yavucuğum. N<' o " 

Meliha Ceınnl içini ç0kU. Evet. 
seviyordu, 'Mahmut Atayı sevi • 
~·ordu. SenelcNlen sonra ilk dcf a 
olarak Y.hlımut Attı.da ertesi gÜ. 
ııU dUşU.nmeycn bir maccmda.n da 
ha ba..'1ka şeyler buluyordu. Niha· 
yet bir eı'kek ona cbcdiyycıı bağ. 
lnn.mayı, .bayatnun sonunn kadar 
onu kollan a:numıdn. tutmnyı, ııev. 
g.isin1 vermeyi vah.dediyoniu. ıto· 
liha Ceınal bütün lınyn.tmı teşkı1 
eden ~k kovnlrunaca.smdnn fena 
halde, ~lüm dercces'.nde :yorul • 
mu. tu. Daiınn zaferleri saymak, 
fakat daha çok mtiş1dll, e<>k daha 
nıüthlş neticeler verecek ihtiyar _ 
l!k ve yalnızlık günlerini dil Un .. 
mök ınsanı hakikaten pek sal'SI _ 
yordu. Ne müUılı bir vazlyct kar~ 
fiLSmda bulunuyordu. Nihııyct ha • 
yat mücadelesine kal'§I koymak 
için k~i kuvvetli crheğln göğ. 
sUndc S1'khyabilecck \•e bu erkek 
iki da.kıkalrk zev:k.i icin c-clip ge. 
Qen bir it ruse dcğ1J, bütün lınya • 
tını, sevgisini kcndsine vakfede . 
ook bir !koca, ikinci bir Cemal oln.. 
caktı, Gozlerin?, ytiz\lnü tekrar ye (Dtmomı wr) 

Fransız 
Generallerinin 
ıstihbaratınB 

göre 

Şarlc · 
cephesinde 

BDvDk 
Alman 

taarruzu 
başladı 

POLIS'te: 

Bir fabrikada 
yangın çıktı 

Tahtakalede Rasimpqada. H~ 
tar cad6es\nde 97 numarada Klz.ııO , 
blradcrlno alt şekerleme fabıik~ 
da dOn bir yangın çıkmış, tabrl ~ 
QçtıncQ katmdnkt 'kakao çuvanarJ 
tutımuıtur ,, 

Yıı.ngın bazı e ynlarla tki çuval 11 t:
kao tamamen yandıktan ııonra ye !)f 
,en itfaiye tarafından a&ıdUrUlıtl Jllt 
ate:tn sebebi 2ulıun ctrafmda tal' 
kata ba§lıuunqıtır. 

BA l'JU>l, FAR T ı:ıl 
ÇlG~"E~K'l'EN Ktmn.'l.ı\ t \I , 

Ortaköyde oturan Mlşon adlli :ı 

risi, atın köprü Uzerlnde kar ıd 
aıya geçerken, birdenbire Uzcrınt 
nı bır otomobilin geldiğini cannJ. 
bUyUk blr korkuya dUçar oıarolt 
men bayılnllş, yere dlli?n\litfir. 

Bu vazıyet karıunnda bmnı aı 
yan 1611 numaro.Iı tal:si Mı n ı 
ncmiş. muhtelif yt>rlerır:c!~n y r 
mı§tır. 

Yaralı tedu•ı allına lııın •~ 

ynknltmnuatır. 

l 

n 
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ah keme 
lonıar11ıda 

ilunu almış ana .. 
'"' sokağa atmış 
nra kaynanası oğlunu görmeye 
ge~nce de ihtiyar kadını 

~ dövmekten çekinmemiş ... 
'~<h:-. DfiaUn11ıı bir f .AAJl acı tara.tı, oğlunun da nuı.hkc.. 

16: kacın-. aır! oğlwıu mede buıuxunasma rağmen annestne 
a.h:c. k lçtn gcllnlnd n ve acıyacaQ'1 yerdo, kcndiaıne kin dolu 

1';ror, sokAklara gözlerle bakmamydı. 
ll&t ŞahlUcrden birisi, Hat1cenln kızı, 

~ llıatı datmt bir hOzUn Ho.nltenln torunu .Ayscldl. Çağmldı, 
~ lııc~ •e .samlln amsm.. vo ruınesinln lehinde ecıuıdet ederek 

ıı tlt11 klar 1Ftll41. lıtuha. batı:ı anncslnln ann<-sııı! dövdllğllnU, 
~ "llt& 11ctı a.ıı1lye ceza malı. kend1.ıı1ne ktlfretetlğlnl ıınyıedl. 

da f51le cereyan et- Halbuki \'Skaya plılt olan fkl kom.. 

\ı..:ua""- fU tamamen akst ~adette bulundu • 
~-..ııı. ~ı.rıtttnden 80 J&llllda la.r. 
~'k rm>ç )'alta dul kal Bunlar kabahatin Lamamlyle gelin 

bü ti Okutup, adam cıt • de oJduğUııu, !hUyar kadmt bir iki 
tııu. ttın tatepım redde&. muşta ile yere yıktığın., sonrıı bir 

'Ye çOcukJarmı okutup kaç telune vuramk dövdUğllnU, en 
tJtrıı~ .Ancak ha.yırlı evlAt • 8011?'8 da bağıra ba~. ôayak yemi§ 
~ bl.r lutrnar;,. be.§lar bil§.. bir in.san tavrne karakola ko~tur;unu 
411.:_~er &ruıelerlnden ay • A<>yledfier. 
ı .. ~ yepayalna bı • Fakat Hanife kadın, davacı olmadı .. 
'c Jtmdan, Hatice alP.yhlne c!n\'a açılınn-
~ kadın ilk iki oğlundan ımştr. HAklm, geline son r;öztınl\ sor. 
~l!ndt OlmU§. ııadecc Jı:Uı;Uk du. Gelin kaynana.sının ccznıandırıl • s;;: 1 inl ve 1'ıSl' tıı.ne do ınasmda ısrar odiyordu. 

\1 ilen lcrce ıonra öğ. Nihayet mahkeme kararını bildirdi. 
~ Mevcut delDıere göre, Hnnl!e kndmın 
~t u, .gellntnı, torununu gellnlne hakaret etmediği vo kendi • 

gelin ka~anan lle bir- &inl dövmediği sabit otmuıı hakkında 
" l~!tetne~lt!Ddtm Ukrar bc.raet karan vcrllml.ştl 

' • HAkim kartı.rı blldtrlrkcn, davacı 
~lb-·&'ellnbden Edece ou. geline §Uillan s8ylemckten kendlslnt 

· aıamıunıştı: 

~tltnı otan Hatle<ı, Ha. 
her ttıruı :uııııamamıı ve 
~ CeU§t<ı kendlsi kom -

't ihtiyar kadıncağızı 
bit ' ~mll]Ur. Hanife " ~:1e aldırmamakta ve 

Blklyctte bulunma .. 

~l'd Hanite kadm yl 
teı cıa.Yana dayana oğlu • 
~tlr. Oğlu bu sırada 

'~tnyı çalmış, gelini 
t 1 rllııcı Pencereden uzatıp" 
~ e kapıyı nçmamJl!tır. 

'tt:aP?yı bırka~ defa dahi\ 
1's~ torunu oıruı 14 ya~n.. 

ltı l>cn~eden uzatmı,,, 
• t~ haeına t>a~akla mı 

ltr CCViz kabuklan atma
~ . 
~ 
ı... ' bunt~-: torununun 
·~aııı 

t>" C!ıe 1tınnmL~, yine knpı.. 
rıu,."axn o~t.lr. İ§tc bu 

açıı:ı, hldd t aı;ağıya ine • 
§ v,;ı ihUy r kadmca. 

lt~lıl&rak kendisini d5v
>ı~ l'lnU, v bayıltmıştır. 
~~~ !ıtrrıı.: • v sahibini baı;,. 
t.~~la ~ ~ı darmada. 

~·'ı:ıı. U§. 
d 

beni dövdQ hakaret 
eı:ı ' hır davacıyım! diyerek, 

~ :tabıt V&raka81 tnnz1m 

~ 
'4 c: ı &<1Uyeye \"C olmdl de 

a tnahkcmeslne veril. 

lcır~.--
~tac:;'-u üz.erin , evvel~ 
Ctıı~ teUn: 
(llltı ~. bu kadından çek .. 

' ''Çınc.z ki, bize gel -
'1_, , l'l~&ret elmealn. 
'it 't111t <I ~k ister, hepaint 
~ ~~ 11 

hak&rctinl çekem .. 
ttııı btraz gec: açınıpz. 

~~U~u Yapan, Ba.stonlle 
'-~'- da nı d6vdU, ağıZa s.. 

"' ... hakaret etli 
'-!!1!:11 • 

aındınJmamnı ıst!. 

~-ıso ~r~ °l'ttl'l! rguYa çekilen Hani. 
ı:ı., l'o](, it bir scıııe dedi ki: 

1,d Yln ibf.n kabahatli 

~~tan ~ l" t\itl.m dayağı 
L~ ' ile: ben bu )'IL§ta 

' ıı:ı ~ ®veblllrlml Bu 
~ :ı: Bcnı blr it.ı,te yere 

'tııa torunum tıe bora.. 
~ ~~ beni d5vdlller. 
~~~ ı b!lmlyorum. 
~ 'hı~r teılp bU'kaç dam 
b."~eı d 'ilar. Ama ben ge,. 

) L~ ğiııın it 
' <ıt bunıan ıtöyled!kten 

.İt. ~:~~u. Jnf>Jldlltnt ~'ka. 
~ nrıncıaıı sıznn g6z 

ba§ıa<k,. 

- Oğullar iyi, analar kötü; değll 

ml? Bu lhUyar kadını sokakla bırak
m&ğa nası.ı gönlOnUZ razı oluyor! .. 

Hatice buna kargı hi<;bir eey ııöy. 

ıcmedl, hırslı bir tavırlı:. dıJllU1 çıktı 
ve kendl81nl bekliyen kocıuımm lco • 
ıuna girerek yUrllme~c ba§ladı. 

llıUyar Hanife kadın tmlardan çok 
sonra bastonunu tahtalara vurarak 
mabkcmeden çıkmIJtı. Bir: taraftan 
gözlerindeki Ytı.§1 elliyor, bir taraftan 
da keııdlslne hiç aldırmndan &ıUndc 
giden oğltm3., gelinine \'e torununa 
bakıp içini çekiyordu. 

ADLİ\"I~ MUHABlRI 

- Oğlum çok usludur, bayan 6ğ. 
retmen.. Bir ynrnr.ıazlık yaparsa 
ynrundnkine ccz:ı verin derhal kor. 
knr ... 

- Fa.kat, bunu keşfetmek için u 
zun zaman 18.zım. 

- Ne yapalnn? Bu zamruıın 
geçmesini beklersdk! Nasıl, ka. 
yınbiraderim dediğime iyi ettim 
mi? 

- Çok iyi ama, güniin birinde 
meydana çıkarsa .. ? 

- Tıwhana ben tenbih ede
rim, görünce o da İffet Melih 
ten kardeşi gibi bahseder. 

- TurhQ.lla bir şey bahsettin 
• '1 

mı. 

- Bahsetmeden durabilir mı. 
yim? "Leylaya İffet Mclihi yap. 
sak nasıl olur ?' dedim. Barın : 
''İffet Melih, tam leyla hanım 
için biçilmiş kaftandır. !ikisi de 
idealist .... dedi. 

- 'l)ırlıan idca11st insanlar~n 
hoşlanmıyor galiba .. 

- Kenrlh:ı QOk qı:oist olduğu 
için, idıeaı gengleıoe ukaHl d • 

TUrldye ~ canba.7hnndan Rıfat Tı>lgczcr ~e o~,ınlnrı 

Solda: RJflıt Telcecr.cr, ŞCT'ket ~·ik, Mustafa Za.obak (Pal)nı;:o) 

Ha l kın Eğ lene~ ihtiyacı: - ,_, ~ - ~ _, .._ 

s ı e ı teliassıs, on sene evvel, Otılbane parkında, 
ye mlş sek en bin liralık tesisatla senevi yOz bin liri ırat 

e ir r daimi bir eııence mahalll llaralablleceQlnl söylemi ti 

Amerikada kenb is ine büyük servetler vadedilen 
sanatkar iki Türk genci : .. B iz memıeketımizde 
çalışmayı tercih e d eriz,, d iyerek bugün s okakta 

parsa toplamakla hayatın ı kazan ıyor ı 

Yab:ı.ncı memlecktıerın btlhaaaa bU. 
yük vchirlerlndtı, bir çok eğlenceleri 
bir araya toplayan Luruı Parklar, o 
mcmlclı:ctln halkı için en gUzel, en ne 
uell eğlence ycrıcrtdlı Bizde nedenao 
norm 1 zamanlarda bılo, büyUk oebir 
lınlknu eğlendırecek ve ııynı zanıanda 
d:ı kllçUk cmata kazruıı: ımhaaı le§kll 
edecek olan hliyle y.:rlerln açılmam 

dU,gUnUlmedl. Bu yll%1c.r kendl ııahıı.. 

la.rında yalnız ve hlmayea!z kaın.n bir 
çok bUncr ve mıırltet ımblbl atıeUe .. 
rirnlz, canbnzlanmız gitWtçe azalma... 
ğa, hattA hemen hemen tamamiyle de.. 
nC"cek kadar kaybolmağö ba§lndı. 

Meseli\ lstanbulu ele alslun: Şehir 
dağınık ve bllytlk. Öyle Gnyflye yer .. 
ıcrtmiz vardır, ki burnlnrm salclnlcrl 
tıyo.tro yüzU deği.:, alclMe kukla ve. 
ya orta oyun:ı, JıııttA karagöz bile ne.. 
dlr bilmezler. 
Şehrimizin lnıar i,le1 iM alft.kadnr 

olan bir dostumla bu lll<;VZU 07.erlnde 
konU§uyorduk. Kendlslm, geçenlerde 
BUyUlcBdaya, Heybellyc gelen iki Türk 
cnnbazmm halk tarafından çok tu • 
tulduğunu söylerken, dostum bana 
bak verdi ve o da aynı ~l'yl rl dllşUn.. 
dUğUnU söyledi: 

- ::Memleektlm!zde bır tane sabıt 
ve muayYen bir semtte bUyUk blr tuna 
parka ihtiyaç vardır, dedi, buraya be
lediye yer11. eanat.kflrla.raan birçoğunu 
toplayıp Qd;ıta bir panayır yeri gibi, 
fn.knt dainıt ve muntn.?.am olmak §Sr
tlle bUyUk ve umwnt btr eğlence mn. 
halline ıtrcığ edebilir. Bunlardan bil§. 
kıı kukla, karagöz, orta oyunu, tak. 
llt, tuınat, palyaço, ve ayrıca atlı ka... 
rınca, döner dolap muhtelit snııncnlc. 
ınr, ufak havuzlarda kayık ynrııılan, 

gece §enllklerl ve!\Blr eğlenceli oyun .. 
ınr yapablli'". Bunların ruhsatlyestnl 
nla.nlar p:ı.rka gI~bllirıer. Viyana, 
PariS, Sanfranslslcod:ı dnbıı. bUyUk 
mikyasta y pılm olı:ı.n Luna Park. 
lar mcrolek tin r.ıurndn burada kalmış 
sa.natkArl:ırmı bir anıye topınınağn 

vesile olmu11tur. 

yip geçiyor. Fakat, ondan sa.na 
ne?! sen kendi işine bak .. Tur
han egoist olmakla beraber, se. 
ni temin ederim ki. fena ka1bli 
bir çocuk değil. 

- Ben de fenadır dimedimya. 
Zaten ben Turhandan bahsetJni. 
yorum! .. Sana İffet Melih hak· 
kındaki düşüncelerini ve görüşle. 
ni soruyorum. Çünkü sen onunla 
daha çok temas ediyorsun. 

Neriman, son söz olarak: 
- 1.ffet Melih peygamber gı

bı tapılacak bir insandır, dedi 
bir daha /bana onun hüviyetinden 
bahsetmo! O, mütckfunil bir 

Belediyeler, bu parklardan bUyUk 
varidat. temtn ederler n halk da çok 
az para ile toplu bir hıı.lde blrçok eğ. 
ı.ınccıere lştlrAk eder. Eğlenmek, bir 
ihtiyaçtır. Yllzbinleree i~l ve memur 

ı 11111110011111 il llll:r:ı;:;· il 11111ı1111n••ı 

lskender F. SERTELLi 
tlllll 11111lllllMll11111111111 111111111111111 

kütlesinin 1.§indt!D çıkUğı zaman top. 
lu bir halde gideceği ve eğleneceği bir 
~r var mıdır T 

Bana çok faydalı lzalıa t veren bu 

dostuma sordum: 
- Slzc böyle bir salA.hlyet verseler, 

lstanbulda Luna P ark o:arak nereyi 
intihap ederdiniz 1 

- Bunu d1l~Unmcğe lUı.um var mı 1 
Luna park yer:ı ltendlliğinden kurul. 
muştur: OUlhaoe park1, d llnyanm en 
gQzel, en ~ngfn, en cazip e#lence 
mahallerinden biri haline ifrağ edile. 
bilir. HattA lıundan doltt:.t: on sene ısn. 

~ bir :Ltıvıc:rc mUtehaamı bu iş için 
!!('hrlmlzc geldiği zaınan Glllhane pıı.r 

kmda bu l§ln yetml§ aekııen bin lira 
ile ya.pılabUeceğlnl s6ylc.:nl§ ve bele • 
diyeyi de bu hususta tC§vlk etmişti. 

Beledlyeml..ze seknazarda bu para bil. 
:, Uk görUndıl. Hnlbukl bu mUtcııaasıa, 

GUlhanede açılacak Luna Porktan sc.. 
nevi asgart yüz bin lira varidat temin 
cdlloceğlni blldlrml§tlr. 

Son gUnlerde Aadalard.a bot anıa.. 

lard& canbulık yapan iki TUrk genci 
ile görUştUm: Rifat 1' lgezer ve Şev. 
l•et Çevik. 

Bu s:ınatkflr dellkanloar Anadolu 
ve Rumell.}1 ba§tanbaşs gczm}Dlcr, 
birçok takdlr ve teşviklere mazhar oı. 
mu~ar.. Yunanlııtanıı. · glUnl§ler •. 
"'Memleketimize sizin gibi canbaz Dk 
defa geliyor!" diyerek ba:'talrı.rca ken.. 
dfierini bırakmamt§lar, elkıDJamı11lnr. 

Hllnerlerinl scyrettım· BUtUn Ada 
hlılkmm pa':Jllaklan ağT.mda. Her ak.. 

aynı ?..amanda da 
hassa bir erkek 
Leylacığım ! 

yakışıklı ve 
bulamazsın, 

.Bahçeden bir ses yükseldi. 
Annem bağınyor: 

- Leyla .. Çok uzattınız !'\ere 
desiniz? ·· 

Pencereden başımı çıkardım: 
- Geliyoruz Anne .• 

Ve Nerimana döndüm : 
- Görüyorsun ya •• Annem göz 

açtırmıyor. Haydi hemen bahçe
ye inelim. 

- Annemin hakı var. B iz bu
rada lafı uzattık. İffet Melihin 
sık:ldığını sezdiyse, seslenmeğc 
moobur olmuştur. 

- Yok canım.. Annem öyle 
gençlerle ınusahabetlen pek hos
la.nır. 

- Ne o.. Annen de huyunu 
değiştirdi mi yoksa .. ? 

Cevap vermedim. Odadan c:;ık. 
tık. 

Bahçeye dönüyoruz. 
Neriman merdivende sordu: 
- Sen bir tuhafsın.. Neyin 

"·ar, Leyla'! 
- Hıç .. Bir fJCyim yok. 

oıım Mndcnyolund:ıki bilyük arsada 
binlerce bıılkı a:ıatıa.rca ayakta tu .. 
tan bu sanatlcflr TUrk gençleri on 
metre yUl<Sdkllkteki tel üstünde ne • 
lcr yapmıyor! .. Zcy~· hnvıı.Ia.n, knn.. 
t.olıır, çarliston ve diğer bUtUn dana. 
tar tel UstUnde nkılları durdUTan mıı.. 
haretıerle yapılıyor. 

Hele tabut numarası c\ddcn gahe.,. 
ser. Seyirciler arasında A'·nıpayr çok 
iyi tanıyanlardan birkaç kl~lnin par .. 
mağı ağzında kaldı •. Bu nuetıeri be
den terbiyesi te§kllAtma alıp hlmny 
etmelerini tekllf etWer. Çok muhik 
ve yerinde bir ukllf. Mademki böyle 
ııanntkArıanmıza kuceğını açacak Lu 
na Parklarımız yok. Bunlnn himaye 
etmek ve günUn btnnd.. tel UstUnde 
heder olmamalnrını temin etmek, sa. 
natk&r sporculan blnıayl! lıakmımdnn 
pek lUzumlu bir ı~ o•ııa gerektir. 

ltıraf ederim kl, b\7,. tel üsUtnde 
gezen, kO§&ll ve zıplnva.n bu 4kl ea • 
nııtkAr Türlt genel ka:lar hcnUz kııra
dn yUrllmesinl b'lc b!lmlyoru.r.. 

Rlfat Telka~c Uç ytl &ıc Amerl.. 
kadnn bir mektup gelmiş: "Buraya 
geliniz.. sizi bUyUk bir tervet ve ia • 
tlkbal bekliyor!" diyor: Memlcke. 
Unt çok seven bu gençler Amerikalı 
pstronn : "Biz memll'kctlıµlzde çalış. 
mayı tercih cdlyoru't". diye cevap 
yazmı tar. Bunu 6ğr.!nC-.:ğim zaman 
doğrusu göğsUm kabardt. Dclikanlılıı. 
nn yanık ve sev!ml' \1!:ııerlne ba • 

!tarak ellerini sıktım. 
Yuknrıdnkı d:.sto•!\uı: dediği gibi, 

eğer mcmlcltetlmlzdc b1r Luruı Pıı.rk 
açılmış ols:ışdı, bu ve bunlar gibi, kö 
şedc bucaklı\ ltalmı§ nr .sanatkAr, ne 
istidatlı vatnn çocukları, kendilerini 
sanat ve mahareUcrtıe tanıtmak ve 
hayatınrını ku.anmal, lmlcAnmı bul

muş oıacaldardı. 
Bilmem kt, gehrl b r bakımdan gtl. 

~elleştirmek isteyen dd'C!rli \'filimiz 
Lütfi Kırdar • sını.sx ve :rnmanı gelin. 
ce - bu m ı;ele Uı-..erinde de durmak 
JU7.umunu hlssedecck,l!r mi! 

- Hayır .. Hayır .. lnsan kral 
karısı da olabilir ama; güzel ol~ 
maz. Sen güzellik kraliceleri kn. 
dar gilzel, cazip ve sevimlisin! 
tstediğin erkeğe varabilirsin! 
~eden kederleniyorsun? 
- Ben, sükünet ve inzivayı, 

her iki şekilde kraliçe olmaya 
tercih ediyorum. Başnnı dinlen
dirmeğe, uzun istirahata o ka. 
darihtiyacmı var ki .. 

Neriman kolumdan cekti: 
- Sen hasta mısın. Leyla? 
- Hayır. Şimdilik hasta d~ 

ğilim. Fakat, çok yorgunum. 
- Canını ı;ı:enç1er için yorgun 

luğun ne ehemmiyeti \'ar. lnsan 
bir ~ece enine boyuna uyursa, 
yorgunluk falan kalmaz. 

- Neyse., Bahc:eyc gc-ldik. Bu. 
nu sonra tekrar konu§uruz. 

Neriman vavaş~a kulağıma 
iğildi· 

- İffet Melihi bc-ğcnmiyor 
musun? 

- Beğeniyorum .. 
- O halde haltetme, Leyla' 
klını başına topla! Çocuğu bu. 

gün buraya getirinceye kadar 
akla karayı seçtim .. 

MYFA - S 

Fıkra 

·===·· 
Pasaportlu 

nız! 

ı•ııpaz.ın biri 1 tanbula yeni gcL 
nılş ! fakat bir tt.-sadilf nctıCCfil o sı. 
rıılurdo. il rota Wiulü C!lrly~. Yol
da parolayı kim blJnılyor a yakapa
ça edilir, ımrakola götUrüJUmıllş. 

\"ıul) Ptten hnberl olmıya.n pape.7-
eık, yat ıd:uı sonra. knyıkla Fenere 
gcçerlten )cnlcerller hemen çvlrmlt
ler. pnrol!ı~ı .. ornnı lru l>aroln ner. 
de; adnmcağı:wı bir krltme t.u.rks,ıe 

bildiği yol-. TnblJ d rdlnl anlatama • 

1 
dığ"ı için fC\ kalMe can• sıkı~ btr 
hald~) ken aklına btrdeıbire yanmda 
hı ıdığı lskamblJ Jdl:rrtlan gehDJ ; 
aralannda papan bulup çıkarar&k, 

'•l t6 ben buyum?,, IOrul:ı8Ulda par. 
mağmı üz.erine ba5bnrıı . UAJbuJd 
t lnmıbtl kfiğıdmdan anlayan ymlı:t"

rl beri gl'lı;ln ! neferler hlr nmne blr 

pııpa7.a bakmışlnr; sonra ds Jroulluk 
mbitlne dönert'..k dudak bWcmlŞ]er .. 
Gnllb:ı, l()forlndo f'1l anlayanı gene 
kulluk ubltlynı15: 

- Am ynptı.rı ı:r. h:ı, ~; banda 
bflml~·ecek nıı \"t\r 1' ~nı 1d pasa• 
porthı lşt<' .. salıwrln gftshı! 

NASRETTİN 

Doktor yutmamı§! 

Romatizma ağrılan çeken b 
adam, yolda tanıdığı bir tokto 
ra rast.geldi, vizite iiczeti verme 
den ondan bir tavsiye elde et. 
meği tasarladı . Şöyle dedi: 

- Doktor. romatizmadan ı:sid
detle muztarip birisini tanıyo 
ruın. Ağrı b~layınca avaz avaz 
bağırıyor. Siz böyle bir va.zi. 
yette ne yapardınız? 

Doktor. r,ülümsedi: 
- İhtimal ben de öyle av z 

avaz bağınrdım! 

• * • 
N1('İN EVLENDİN! 

Yeni cvlenmi.'J olan adamı, ta. 
nıdıklarmdan biri ?Jynret elti ve 
hayretle sordu: 

- Olur şey değil. ceketinin 
düi;'Tilelerlnj kendin dftdyonrun. 
ha? Mndcmki böy~ olacaktı. o 
halde niçin evlendin? 

Öteki homurdandı: 
- Elimdeki ceket ben\m deği . 

karımın! 

zellik olrr.az ya. Senin kraliçe dı· 
ye beğendiğin bir kızı o belki d 
beğenmez .•. 

- Beğenmemek de ne demek? 
O sana tapar bile. 

- O halde,.? 
- Çekingenlıl:ri yüzıinden b 

ka giine tehir edecekti . 
- Halbuki hic; de göründüği? 

kndar çekingen dr>ğildi. Bu d 
yeni mi <;rktı? 

Bnbnm uzaktan: 
- Yine iki şeytan b r ar ' 

geldi .. l\Ieleklerı unuttul r bu
rada 

- Aman baba. de-...ım. b ı 
konuştuk . Bunu d3 ('Ql\ mu c: Y· 

dün Uz? 
Anem yan gözle }'Üzüme b~"<t 
- lki saat oldu ayol: ~.:füafir 

burada yalnız bırakıp qitTI"e' 
olur mu? 

İffet Mehh sıkılı . Ve ezılır 
bilzillerek : 

~n<; .. Bence onun hemen hemen 
eşi bizde değil, belki dünya.da 
bulunmaz. · Eğer onu etinden kn
çmrs3n - çünkü ayağına kadar 
gelmiştir! - bir daha böyle i!:.. 
tediğin gibi olgun, akıb başında, 
tahsili yük k. nazik, t~rbiy li, 

- Neden üzülüyorsun? Krali. 
cele.r kadar güzelsin .. Ben senin 
verinde olsam ... 

Sözünü kestim : 
- Hangi kralic:;elerden bahse. 

diyorsun? Kral karısından mı? 
Yo'kc:.a.ı 

- llk önce o istedi. Bana 
yalvardı. Fakat. sonra nedense 
cayar gibi oldu. ''Bugün gitme 
sem fena olmayacak... derneğe 
başladı . 

- gh .. Gelm sevdi. Zt>rln g-ii . 

- Yok cfendun. dedi. bendi? 
niz iki arkadaşın konuşmaalrın. • 
hiç bir y.aman mani olm2k ist . 
mem Doktor beyle tatlı tatlı 
konuŞuyoruz. Mikrop ara.5t1rma 
meselesi, enteresan \'C meraklı 
bir bahistir. Doktor bev anlatı. 
vor, bendeniz de zevkle. dinliyo· 
nım 

Neriman işi şakaya durarak: 
(Deu<mıı ,.,. ) 

I 
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L'evıren: MUZAFFER ESEN 

rip bir kanaat var. Etrah Mis 
Gisburn'u çok aiakadar e0

&: -

miyordu. Onun beraber bu -
lunduğu insanlara beğenerek 
konuştuğuna hiç rastgelme • 
dim. 

na Mjs Gisburnun fotoğraf 
çı!mrtma!:tan nefret ettiğini 
söylediler. Sonra Markhom -
ların evinde genç kıza ait hiç 
bir şey de kalmıur.ı~tı. Mü -
fettis arok burada dnha faz
;a b~klcmeden Scnshurinin 
adresine gitti. Delikanlı mü 
f ettişi sabırsızlıkla karşıla -
dı: 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMATIZ 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BÜTÜN AGalLARINIZI OERH.AL KESER 

Mektupluı ara ında 
sık sık rasgcldiijim bir yazı 
vardı. Hemen her gün bu ya. 
zı ile yazılmış bir zarfa rast. 
gelirdim. F nkat lnıradan git
tiği gündenberi hu yazıyı biç 
bir zarf üzerinde görmedim . 

Pointer, Karir .Markham 
arkadn§İle kc.•hiµte Kaç defa 
konu~tuğanu ~ğrenmek iste
di. Katip onlıırı bır defa !a
londa be:ab:• çay :çerlerken 
görmüş :>l 3uğ:.mu hı.tırhyor • 
du. Eğer ha.f ızası kendisini 
yamltmıyor~a Mis Karin ar
kndaşi]e ko"luşmaictan çok 
memnu:ı ı;'.rün;ıvor, fakat 
Mis Gis~urn. bu genç kızla 
beraber bvl\.mmni{tan pek 

İcabında günde S ka§e aunabilir. Her yerde pullu kutuları ısrarla iıteyioİI 

- Bilseniz ~h:i nasıl bek. ~~-~ • ~ • • il 
liyordum. Artık gelmiyece -~ 

~;~~~::~:::~:::::::::~ 1 EN SON DAl<iKA 1 

Fırınla•da kullanılan Motörle i~ıer 
ve 50 kilodan fazla mal alan 

UR KARIŞTIRM HA 
- Bir erktk yaLısı mı? 
Katip başmı sr.hndı. Evet 

bu yazının bir erkek yazıs: 
başladı: t 

- Mis Gisburne. dair bü. Küçük ılanlar kuponu 

tün söyledikler:nizi hana <Bu kuİ>ona eıdcııDnl.k '°oncıerilooeğt 
söylemenizi istiyorum· verme UAn.lan Eo Sou l>Aktıuwıa p-. 

- En ehemmiyetli nokta raan o,ıoredll~.ktir. ,;vıenwe ı.elUlt! 

MAKiNESi (MER::ANJO 
Arıuııyor Ii:lind1.• olup satmnk lstiyenler Yeni Poı.taue Jtll~ıl 

H:ızılny r.am ,\'.ınında ::.t> numaraya. mUrncant. Telefon· 
olduğundan er:ınc!i. 

- Harfler çok küçüktü, 
fakat iradeli bir aclamın e -
linden çıkmışa benziyordu· 

Katip 1u yazıyı \arif için 
başka bir şey söylemedi, fa -
kat bu yazıyı neıede görürse 
görsün tanıyabileceğini ilave 

hoşlanlD!y<..•r~.u. Ar~ sıra ken 
disini görmeğe celen bir 
genç adamı zfüünce Mis Gis 
bur:ı'un memmmi}etsizliği 
bir kat daha artıyordu. Genç 

kız. bu d-=likanlı ıle bir defa 
yemek de yen ışti· Katip, 
genç kızın bu adama Ar'~ur 
diye hitap ettiğim işitmişti. 
Delikanlmm ona sevgilim di 
ye mukabele etmiş olduğunu 
sanıyordu. Fakat lııı noktada 
emin değildi. 

g-öodercu okuyucıul.;&rm maııtm kaJ.. 
onun Layng'a aşık oluşudur. mak üzere sarlb adreslertru bUd.lrm& 
Bir müddet onların nişanlı teri t.&zım.) 
kaldıklarından tabii haber - iş ve işçi arıyanlaT: 
niz vardır. Sonra bu nişan • Lilie 9 dan tnsdiknnmell. 22 ya.. 
bozuldu, daha doğrusu deli- şmda zor tşlere vücudu mUtehammu 
kanlının Karin' e aşık olduğu bir genç hdiangi bir I~ aramakta.. etti. Ve: 

- lki senedenberi bu ya
zıyı öyle çok gördüm ki .• 

Dedi. 
- Bu yazı ile yazılmış 

zarfların da bir hususiyeti 
var mıydı? 

- Hayır, iyi cıns kağıttan Pointer verdiği bu izahat. 
gir renkli, crta büyüklükte tan sonra ka~ibe teşekkür et 
zarflardı. ti ve gitti. Şimdi kati olarak 

Ve eliyle her ~ün kullanı- öğrendiği. bir nok\a var. 21 
lan zarflanıı büyiiklüğünü i- ilkteşrinden beri genç kız 

nu haber alar. Mis Gisburn 
hu nişanı bozdu. An zorla 
kendini sevdirmek istiyecek 
bir kız değildi. Faka\ nişan 
bozulduktan sonra da Layng 
sevmekte devam etli. 

(Devamı var) 

§Uet ediyordu. hiçbir yerde gö,.ünmemiştir. 
Müfettiş ıs;.·ar etti: Müfettiş Markhamların e- 19. 9 .1941 
- Rica ederim, bıraz daha vine gitmeği düşündü. Ora - ıs.oa Karl§ık 20.15 Radyo 

düşününüz. Eğer yazının ve- da, ihtimal !d gazetelere ver §arkıtar gıızetesı 
ya adresin herha!lgi bir husu mek üzere Mis Gisburnun bir 18.40 Svlng 20.45 Karışık 
ıiyetini öğrenmiş olursak fotoğraf mı bulabilırdi, fakat kuarteti şarkılar 

1 
. l ld . l f 19.0ü Konu&ımıı. .n.oo Ziraat 

tahkikat çok iler emış o ur. yolda ilk rastge iğı te e on 11ktısat Takvimi 
Ka1\.ip düş:indi\. Bu zarfla. merkezi önünde durdu ve saati> 21.10 Temsil 

rı yazan gidccE>ği yerin altı- Skodland Y ~rda telefon ede 19.15 svıng ~2J>f1 Salon 
nı çizmeği unutmayan bir a.

1 

rek idaresin~ haber verilme • kuarteU orkestrası 

damdı. Bu çizg.i, ço~ İ?ce ~a.~ sini ve Mis Gishu.rn~n tele. - 1 ~!:!~ ~:Sn:k ~~:!~ :::n_• 
lıyan, fakat hır kıbrıt çopu fon numarasını ıstıyenlerın Türk orgtrası 

dır. (M. K. Demir) rcruzlne yazıl • 
ması. 

• 32 ya~ında, ellerinden iş gelen 
çalışkan bir karı koca apartıman 

kapıcılığı aranııı.ktndırlar. Kalorl!er. 
den anlarlar kefalet vercbll!rler. 
(A. 1 BJ remzine mUrtı.c-J\at. 

• Evvelce DarüUlor.ze dnhlllye ııervt 
ılnde ~nlıfmıııt bir Ot!!yıuın, aynca 
m~ diğer bir bayana il\tlyaç vardır. 

Taliplerin müessese mUdlirlUğfuıe mu 
racantllll"ı. 

• ller clnıı motör Vl' makineden an 
lanın. Denizde ve taeradn çalışabt.. 

llrlm. ıteslcğlm maJ:inbitllldlr. ls • 
tlyenlerln (U. 29 Root) rcsmlııe mU.. 
l'IM',aatlan. 

• Kız en tıtustı dlld' kı!mmdan 

mezunum. Bir yerde çalışm:t.k ısttyo. 
nım. Kadıköy ve Mndıı tarnlt tel"> 

clh olunur. tııtiyrnler llnber de (Ka. 
dıköy L.G.) re1117Jne mektup gönde. 
reblllrler. 

• Hukuk fakUıtesl S."lt: sınıtmdaynn. 

Eski tUrkçeyl bilir ve llP"l dakUlo ytı... 

zarım. Bir avukat yanında veya bir 
bUroaa ehvım Ucretle ç:ılışabU!rim. 

Haber (H.N.F) remzlr.e müracaat. 

1 
~~~ 

müracaat. 
• T!carct llsc.sindcn mezun, ticaret 

ten anlar ve bir mUesscst:yj idare ecıc
bilccck bir genç iş ııram11ktadır. Ta§ • 

raya g1deblllr. lstiyenler (Refik Us.) 
remzJne mUracaı:ıt. 

• Ortamektep mezunu 17 ya,mda 
mıı.ll vaziyeti dolayısue bir gene tab • 

smle mUtc:ı:ıs!p bir iş aramaktadır. 

(S.T. 51) remzine mUrııcaat. 
• Otomobil, tayyare m•>törlerlnden 

anlayan elektrik, moutaj tesvlyec111k. 
~lerlnl bilen bir maklctst iş aramak 
tadır. (U.29) remzıno müracaat. 

-\'O Eski ve yeni yazıyı bilen. orta 
talısllll. orta yaşlı bir bayan. ıtcncıı. 

sine mU•aslp bir ~ aramaktadn'. E9 
işleri ve yemek de yapa.Nllr. (F.G.D.) 
remzlne mnraCAat 282 

• Muhasebede 2:5 seneJ<T tazıa tec. 
rllbcs1 o!an bir mtıllnmp :razıha.neıerde 
veya diğer tıcat1 mUesseeeierde ıı a. 
ramaktadır He.ttada b!rka~ gün veya , 
birkaç saat de ı;aıı:şabll11 (N.M.) 1 
remzine mUracaat. 

• Sinema lşltr'.nden 1U1lsyan b1r 
zat ehven Ucretıe b\r ıt,ı aramaktadır 

Kefalet vereblllr. {Rek'rım) reınzln~ 

müracaat. 
• 2g yaşında, askerllkie alrıknsı bu. 

ıunmıyan yeni ve eski ya.zııan bUen 
t>ekAr blr gene, odacııık kapıcılık.~ 
bl bir iş aramaktadır. (S.A.) remzine 
müracaat. 

kadar k3.lınlaşan bir çizgiy- teshil edilmesini rica etti. Bu mnzı""' _ b• • Türkçe, tngtılzce, !ransızca alman • Ortamelttep talebcslr.e az Ocretle 
di. Katip bu çizgiye o kadar numara He son günlerde gö. -------------- ca inglllzcc bllen bir genı; ders ver. tran.sı.zca dersı~rı verlllr lkmo.te ka 

alışkındı ki zarf ~ze~inde gö rüşenlerin olup olmadığını mek veya. tercllmanlıl! için ı.ş a. ıanlar hazırlatılır. <Pnriıı) remzine 
rür görmez adresı bıfe Oku • da 1·mka"n dairesjmİe ög"'ren • ramaktadır. (Lisan) remzine mUraca. müracaat. 

k TÜRK BAYAilıııLARI t. •-mağa lüzum görmeden me - meg"'e c"'lı"maJ .. nnı is\:edi. a • 17 yaşında bu gene: aile vazı M. G b ' ... ., .-. Biçki - Dikiı Terakki • Orta yaşlı bir b:ıya.""! gllndUzlerl yeti yUzUnclen lıJrhanı;:4 blr işte &2 

tubu derhal 115 ıs urn un Sonra t~lef~ıl idaresi meç - YURDU ev işleri görmek, akş1.1.mle.n evine dön bir Ucreue çalı:mıık mecburiyetin 

tadır. 25.30 Ura ile _.L 

uya) remzine mnrac--
• TUrkçe ve fraııS1ZC•>" 

bilen genç bir bayan sa~ 
den soıırtı.lan ı,crc11Jne 

Lrşmo.k üzere iş arama 
cadan tercnmeler de 
T.) remzine mnracaat. rJ 

* Orta yaşlı ve CIDJllf!' 
bir ailenin yulnıZ yeillelr e
mek istemektedlr.Bayaf. 
lu Tarlnbnşı Macar ~o 
mııra 42. 1 

• YUltsek mlmarlnJJl 
tında bir genç bir şirkette 
müessesede, b1r mımıır 
Ucretle iş aramaktadır. 

vislcri vardır. (M.Latt) 
cnat. 

* ıs ynıımda, askerıııc! 
mıyan, elinden her iş gc 
iş aramaktadır. Fabr•~8 sS' 
çalışab!llr. (Hup C. _. 

müracaatla:-:. 
* Yükselt lktısat , . ., ti 

bınln birinci sınıf:na it•)~ 
öğleden sonralan çalı~rtl~ 
dir. 1-'mnsızca bıllr, dil 
\"e stıınograf!ye vakıftıt·I' 
den de anlo.r. (S.ll. 71) 

racaat. 
* Harita ve Mtonartıl'11 tchassıs, Avrupadıı. ta!ı!ı!ı' 

yUksek mUhcndls Mr t 

hesa bat işleri ka'Oul cı.rıı' 
hendis 14) remzine ınttst' 

~ * Trikotaj dUz ve c;~ 
de çalışını§ i:ıçi kızltu~ ~ 
Beyoğlu semtln.:ıe ouır• f.) 
dilır. {Posta kutusu ıı 
caat. mektup gözüne. kordu. . • hul bir mmtakada 9088 nu • Biçki ve dikişi hiç bllmlyenlere mek ı.stemektedlr. Yem~k yapablllr, dedir. ıHamdJı r<!mzlne mıı-'lrn.,• 

- Pullara dıkkat ettınız maralı bir telefon hakkında 9 bilenlere 6 ve dlkl§l blllp makas ev iıılcrini iyi blllr. Kimaeslz yıışlı • 17 yaşında ııse '4 de ıtımscmz bir * Fransız mct<tcbltılll 
· h' ? l tnr olmak istlyenıere 3 a·J·da bUtUn in. bir baya da bakabl:ir, İstıyenlertn genç iş aramaktadır YllZll'I gUzel ve ı·'dl bir ,..,.ııÇ 

mı ıç • d".... • da malumat vermeğe ça ış - dan mezun c. c. 0
- ~ 

K
"t' -1'kk t etme ıgını celik ve teferrüatlle esasU surette (Ar. Se) remzine mUracr.atıarı. riyaziyesi Kuvvetlidir. (A.Z~XJ rem. rak az b;r Ucrctle rıyar;I. 
a 1P cı a d''-1- t malıydı. F 1·u1t · · ıı rı 

l d b 
K.l'I. t öğretir. Tasdikl! diploma verir. Tale. * n" e mezunu oır genç. se ve zlne mtlracaat. ya ve franJızca dcrı!lt •• ~ 

SÖy e l ve una J a e me >.A k d ba 1 t Cum t j Ortamektep talebelerine {l',esap, Cebir, • 19 yaşında tUrkre, ._anaızca Ve CY 

d
• • . • k .. ""ld .. ... .. .. "y "" ay ma ıı anmış ır, ar es .. " ..., (S.M.K) remzine murıı~ 
ığı ıçın ÇO uzu ugunu so V ve pazardan maada saııt 9,. 12 ve H kimya v.s.) derslerini -.ermek t.ste • daktilo bilen bir bayan \G aramakta. 

d k . v * Alaturka ve nta! 
ledi. Pointer ka ını tes ın e- 17 ye kadar hergUn mUn.caat olunur. mektedir. (Y. Akın) n-ıı:zıne mUra.. dır. tNarln) rcmzıne "llUraca:ıt. ıcıı 

t yemekleri pl§lren bir ~.ı 
derek sordu: Müfettiş Ml\rkhomların e- Beyoğlu Aıtmbakkal Bı.bll caddesi caa• · vlsind • 16 yaşında nıaıı vazıyetıerı doıa. maktadır. htanbuldlUl 611" 

_ Pullar ecneM pulları - No. 63. Yemekten ve yeme!• ser en YlBlll' tahslllni .>rto 2 <1f' bırakmak bilir. (KüçUk parmakltllı' 

d ? 
vinde genç kızın tek bir f O • anlayan bir genç otel veva lok:ı.-ıtalar. mecburıyetınce knlmış bir tın yan tah. 

mıy ı. t w f b'J b J d 0 d • rad:ı B:ıyan A. N) •/C 
d 

ogra ını ı e u ama ı. a iş lstem~~tedir. <R D>m remzine 4111 ve yn,ııe mtltenas!p bir iş aramalı rt1 
Ha~~Kitib~huno~a a~--~---------·-~-------------------~·-------~~------------- *Ll~m~~u~-

:;brü::ğ~i~tI~~'ıi~~~~ia~; Hı"ka"'ye 1 Metresı·m olmayacaks,n · ı_Ell:'!llB~ !'.akleden: ~~;ıız~:a::~~~;!ıet:::. dı. Uç Yı~,ı~ 4!)• remzine mUrncıı:ıt. d 

Mis Gishurn çok telefon e. ---- * Su ve ma,.<a ol! 
'der miydi? Et:=---• ' RiWC'I kadın berb-:ır kalfası ıı~ 

H d k k Bana derdini açtığı zaman, bil biribirinden o kadar farklılar ki! - Peki, senin sevgililerinden sılma~a ba.'jlamıştır. Tereddüt tercih edilir. vcrııeoel 11 

- em epe dç.'-:; ." yük bir tereddüt içinde olduğu -O h:ılde? bahset ~imdi... o müthiş tereddüt nasıl şeydir ratlır. {Fııtih Postane ": .. 
- Ara sıra iste ığı numa - belliydi: Gözlerini ~ahit bir nok· - O halde, ikisini de aynt de· - İşte, sana aşkın formulasmı Lilir misin? caddesi 22 de R'!~at a6Y.v 

ralardan işiUikleriniz oldu taya diken. düşüncesini yalnız r<!ccde nasıl sevebilirim, değil v~rmiş bulunuyorum. Şimdi be· "Seviyor muyum? Sevmiyor cnat. 
mu hiç·? Bilhassa telefon et- bir şey üzerinde toplayan ve dai- mi? Ben bunu §Öyle izah ediyo nım vaziyctimi anlıyabilirsin: muyum? Hakikaten sevivor mu 
tiği numaralardan birisi hak ma zihnini i~l e<len bir tered rum: "Bir kadının sevilmesi için la- yum? Acaba. f:evmiyor muvum? 

kında bir şeyler öğrenmek düt. O kadar ki, bütün şuurunu "Bir insanın sevdiği bütün kıy zım olan asgari be~ altı unsuru Daima sevebilecek miyim? ·Yok. 
kay.betmiş. yalnız bu tereddiit metleriyle mükemmel bulduğu onlardan birinde buluyornm, oı.u sa sevgimin bir gün içinde mah-

iıtiyoruz. içind:! kay.bolmuş gibiydi. kimse değildir. Şüphesiz ki, sev· seviyorum. Fakat, bir kadında volduğunu mu göreceğim? 
Katip başını salladı. Ku - - Insan ya birisini sever, ya gilimiz de, sevgimiz, hayran ol• daha başka unsurlar Yardır ki, ":3ilir misin hu ne büyük ıs • 

lübün telefonu otomatikti. hiç kimseyi sevmez, diyordu. Hal duğumuz şeyler vardır. Bunlar bunlar ela onu bir erkeğe sevdire t;raptır? 

Sonra Mis Gıburn telefon et- buki ben iki kişiyi aynı derecede olmasa esasen sevemeyiz. Fakat, bilir. Hatta bazan bu unsurlar "Bak nnlataynn sana benimki-
"" · orum sevofüdeki bu kıymetlere aşkı biribirinin z"ddı olur 

me•ı'nı· bı"len bı'r kızdır, tele- ~vıy · "' · leri: Müjgan benim tipim. Bilir 
.. "Evet, gülme. Bunu şimdi sa· teşkil eden unsurlar ismini verir "Burada da tekrar bir ai;!;: re. siı'ı, esmerleri Se\'erim Bircok 

fon ederken baihmıaz, ha'&.ta mı böyle katiyctle söylemeden sek. diyebiliriz ki, bir insanın SC" çetesine geçeceğim: Bir erkeğin ldmseleri, tipimden oın'.ıadıkları 
yüksek sesle lıile konuşmaz. çOk evvel ben de üzerinde düşün- vılebilmesi için bu unsurların Revmesi için karşısındaki kadın· için, gayet mütereddit sevmiş ve 

Pointer bircok dolaşık yol dilm. "Bir insan iki kişiyi aynı muayyen bir miktarı kafidir. da bulduğu muayyen un~url:ırla 
- k M' G' derecede sevebilir mi? dedim. "Mesela sevilen ve beğenilen be.~ bütün ihtiyaçlnı ı t:ı~in edilmiş bir gün birdenbire unutmuşum. 

lardan yürüyerc 13 ıs- k b" · · a l uı1st1run bir arada bulunması si· deffildir. Bir erkeuin rulıundc·t dur. O zamanlar, benim sevecc-' k k · • kk d "Muhahka r tanesını a ıa .. '"' öim tipte!rı bir kadını o kadar 
bul'n un ara ·terı na m n fazln ı:;cviyorum." Kendimi uzun zc birisini ~evdirmek için yctrr biribirinc ook zıd ihtiyaçlar var ,., 
katipl:en izahat almak istedi. uzun imtihandan geçirdim. "han de artar bile d1 - 'Fak;ıt. jM;"P" ""' '"""""" nr- ar:ıdım ki! Bütün sevdiklerim 
Bu kadının genç lu~ı çok be- gisini daha fazla sevdiğimi bula· .:.._ Olur şey .. değil ! Adeta aşkı ~en be~ alt. unsur bu!uı ta kar!) içimde yarım lıir scvgi olarak 

Müteferrik: f.Y 
fü\DI~ BEltUEIU f 

RA:"ll'll"OR - Yalnız JJ~ 
dUıcst ışı için bir kalf& 
kek tercih <-dlUr. On ll~ 
rilecektlr. 1stlyenler Ji'• r 
karşısında kadın ncrbt

1
,, 

mene mUracaat edebuır , 
SATlLII{ EV - ,_rtı 

E\'.anlıcadan Beylı-rbCY1c; 
ğazn nazır. içi dı,ı ~.I 
muşam b:ı clö~ell yedi ~ 
dBşcmeler, mnvun knP1 ff 
ıar, her taraf resim ııl. 
'31lslenm~tlr. Tcrkos, tU 

elektrik, h:ı,·agazl ve f'J 
Fiyatı pazarlıksız yedi t 
nnvutköy • Sekbanla!' ğendiği besbelliyJi. Fakat~ ca~ım" diyrrd11m ~- . ve sevgiyi bir eczanede gramla sındruci kadın • . ıı ,ı ... •-•· .,ü. kalırdı. "Tipim değil" diye içir..-

k d l k lübüniin katibi Şa ırıyorrnn. dc~!l .. mı Y~.? blçülüp sat lacak bir şey h:ılinc tün diğer zıd ihtiya~lnrını da u· deki bir pecıin hüküm beni, or.· 
a m ar .fu l . h Ben de şacı yorum. Butun tecn:.- getirdim... nutur. Sevgilisinin di~cr fena un !arı sevmediğime ikna ederdi Aldn-ınız: 

bu hususta az a ızn at vere- belerimden sonra v:ırdığun neti - Bı:-alt işin alay tarafını da surlarını r,özü s:;:.:rr.::~ olduğu gi- Sevdiğimden bir türlü emin ola · A,ağıcıa remh.lf'rt 
medi: ce ı:ıu: dinle beni. 1naıımıyorsun ... Fa bi, kendisindeki dır7er ihtiyaçları mazdırn. ıroyucuıanmı:r.m 

_ Onun odama gelerek '"r,lehpare ile Müjgandan ikisi kat, bu lıak:katen bö) le. Senin ela artık hissetmez "Mehpareyi tan·dıı:'11!l zaman: 1 mektupınn tdArebaıı 
benimle öteden bcr;den ko • ni df' aynı derecede cıeviyorum. için güzdi teşkil edecek mesela "Btmunla bera'bcr. gerek sev- "Tipim!" c1edim ve büyük bir ıan ctatııı) ııerg11D u ~ 

k . d' F "Bunun cebep?eri var. yoh de- beı:ı muhtelif unsur bir kadın~n gili:,indc di"cr sov:mediğ-i unsur aşkla sevmiye karar verdim. tmdnr ,.e saat 17 d~ 
nuşmasını ço • ıster im. a • .Til. "!,•isi de birih"rine benzi- toplandı mı onu kendine ideal ları, gerek kenrlinde disier tatmin 
k t ' " } d - k t }P"' ,., d ı.• d" w d"I "!{arar mı" diyecek!lin, "karar tan. '') .f 

a o ışı o ma ıgı va ı .. - yor" diye<.-eksin. Hayır, değil. kadın sayıyorsun. On aı-.ı ~er e ı memiş ihtiyaçları ara s·ra verilir mi sevmeye? İnsan sever (15. Lcylrı)(22 Çayla,. rtJ 
tiyen odama uaramazdı. Biliı.kıs tamamiy!c biri:'rinin unsurlar artık gözüne görünmez sezer. Ara sıra terazi sallanma· se sever" Hayır, sevmek isteme- (M.K. 28) (H.T.H.) <1'· 

_Mis Gir.burn çok konuş al~ine iki tip. oluror. Bu beş WlSurun teşikl et- ğ::ı, öbür k~fedekiler biraz kendi· nin aşkta öyle büyük bil' rolü var (A.1.B,) (Rnhlm) {tl 
maz mıyaı? 0 1nbiiir. Huyları, ahlftkları ti~i siklet acık terazisindeki ibre- ni hic;settirmef{e başlar. dır ki~ (Ar. Se> (F.O.D.) <' 

K kı l . cihetind2n ikisini de bir bulu • yi senin tarafına e~ecek kadar .. !ştc o 7..aman, biiyük bir iman (N. Kaıp:ıkçı) (Altıil> ..t~ı 

1 
ut;pdgenç ı:ı ço "' s~snız yorsundur... ağ·rdır. Terazinin öteki gözünde h adam olan İl.şık en müthiş aza.. (Sonıı yarın) (Hamdi). (İ.K.E.> (13 ~i 

hu uyor u. - O da değil. O cihette de knlnnlarm ne elıcmmiycti var! ba düsmüştür: inandığı şey sar-- (25 Melek) (Ncdlın) -< ~ 

~Ncdenbilm~m,Eu~~- .~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~·---~~-~~~~~~~-~--~---~~~-~--~~~~~-~rl> <~R~ı.t t~~ 
cağız hnki<rnda kafamda ga. 29 Ronl), 


