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Fin kuvvetleri 
Rus 

hududunu 
qectiler 

-0--

Lenlngrad 
önlerinde 

~us müdafaa 
hatları 

karşısına 
vardılar 

hallc~inki. 20 ( A.A.) - Hali. 
d. tırda Fin ceph~i şu vaziyette
lr: 

ı~ı-~areli be ahında Fin kuvvetti" e k; Hus • Finlandiya hudu. 
~ ~. bira.z geçmişler ve Lening. 
la onlerinde Rus rnüdaf aa hat-
~ karŞ_ısına g_elmislm;dir:. 

ka nııntakada ileri hareket 
~de şavan bir sür'atle yapıl. 
'a• olduğundan şimdilik muva 
ır:a' Yol!nrının tamiri. düşm:rn 
~UYlniarınm kaldırılması ve 
ı~ıerit Rus kuvvetlerinin ,ı;7' 
~· leri ormanların temizlen
~ekıt ~eliyesiyle iştigal edil-

edır 
~~a~ki ·Kareli cenubunda Svir 
~ rı boyunca Fin kuvvetleri bu 
le~e ulaşdıkları noktayı geniş. 
al'n ekte meşguldürler. Burada 
~ 1 1.arnanda FinH\ndiya taaru. 
~ıkasında Rus ordularının bil· 
lil'etj ısrnından ayrılmak meobu. S nde kalan münferit küçük 
de i et kuvvetlerini temizlemek 

tabetmektedir 
~ ... De~-amı 

0

2 lnet sayfada 

Demiryolu 
inşaatımız 

Ray döşenmesi Sinan 
istasyonuna vardı 

EIAzıt • Van demlryola fn•aatı da 
llammab bir surette devam ed yor 

Dlyarbnkır: lO (Husu~) - Diyar. 
bakır • Cizro;ı kısmı demlryolu inşaatı 
geçen sene BismUc kadr.:- vardı~ı ve 
bu kısmın işletmeye açılrr.ı_ş olduğu 
malumdur. Dismllden sonra Salat ki5p 
rUsünUn de inşaatı lkmıu edildl!lnden 
ray !er§iyatı Bismllden 27 kilometre 
ilerde Sinan istasyonuna lugUn ''armış 
ve Sinan halkı mede•lly.?: yapıcısı o~ 
lan trene kavuşmuştur. 

Sinan istasyonu Blsmlıden 27, Di... 

Bu gece yarısı 

Saatlerinizi bir 
saat geri almayı 
unutmayınız ı 

yarbakırdnn 715 kllcmetr., mesa!eded!r Bu gece saat :ı4 ten ıtıbaren yaz 
bu kısmın da önUmUzdek! cumhuriyc: saati sona erecP.k, ııaatJ•r tanı aaat 
bayramından itibaren lşk1meye ac;ıl _ 24 te bir saat geri alrnncaktır. Pa • 
ması mukarrerdir. zartesi gUnünden itibıırEn de bUtUn 
Diğer taraftan El!.zığ • Van demir. resmı ve hususi daireler normal sa,. 

yolu inşaatına hUmma!ı bir suret~ de. atte meaallerine ba§lıyacaklacdır. Son teblllfere göre Lt'lllngraddan Karadeniz.e kadar olan cepbeJi 

~v:am:-=o_ıu_n_m_a_k_ta~d~ır~. ________ :_ __ ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-------=-~------~---g:ö:•:~:ren harita 

Sovyet 
tebliRi 
~ Yauaı ! inci aayfada 

iRANDA 

B.lyel ve Poltavanm 
zaptından sonra 

Almanlar 
Harkofa 

doğru ilerliyor 
--0--

Londradalll 
kaaaata gire 

Sovyetlerin 
Harp imalatl 

tehlikeye girdi 
Londra. fO ( A.A) - Ofinin 

diplomatik muhabiri yazıyor: 

15 eyıuı«o 

Dobriceye indirile 
paraşütçüler 

Bulgar 
askerlerile 
çarpıştMlar 

----o---

!r kısmı 
dl, bir ısmı 
es~r ecuı '"f 

So!ya 20 (A.A.) - Sotya radyosu
na göre Bulgaristan lıUkOm ti Dob 
ricada Dobrfç mmtalmsı!lda inen pa.. 
rB§UtçU!er hakkındaki notada pnraştıt 
çillerin 15 eylülde Butga,. toprakları_ 
na indikleri ve Uzerlerincc mükerrer 
atC§ll tabancalıır, radyo verici c~azlar 
ve Bulgar parası bulundl·ğu tasrih c. 
dllmektedir. Bir Bulgar müfrezesi fie 
parB§tltçUler arasında rol.sademe ot 
muştur. 

Bir Bulgar subayllc birçok asker 
ölmU,ştUr. ParaşUtçUlerln bir kıamı öl 
dilrillmu,, bir kısmı dn erir eailml§t!r. 

~--

Odesaya doğru ilerleyen 

Bir Alman-Roınen 
zırhh kolu 

Sovyet deniz 
tayyarelerinin 

bacamana uğradı 
Moekcwa 20 (A.A.) - Odesaya doğ 

ru ilerltyen 'Te refakatinde 70 tank \'C 

piyade tE?JekkWU bulunan b!r Alman 
ve Rumen zırhlı kolu K&radcnlz Sov 
yet doııa.nmasma. mensup tayyarelerin 
hUcumuna uğraml§t.lr. Sovyet tayya 
releri dO§Inanı bomb:ılan.1§ ve al • 
çattan uçarak mitralyöz atc,ıııe tut. 
mtı§larclır, 

Bombardıman tayya~eıcrı GO dan 
Cazla tank ve zırhlı otomobil tahrip 
etmiş iki gilııde 300 dan !azla asker 
lSldUrerek ild avcı tayyarcainl dll§Or. 
mU§lerdlr. 

Amerikacla bir ciyon 
Azaaı söylüyor: 

l!jünün filana sı) 

Garp 
çOIUnde 

Harp eden İngiliz 
kuvvetlerine 

Cenap qlretıerı 
eski ıutan intikam 

almak için 

Pusuda 
bekliyorlarmış ? 

Almanlar dün öğleden sonra 
Ukraynada Harkov'un 130 kilo. 
metre cenubugarbisinde Poltava 
şehrini ve akşam da UkTaynanm 
merkezi olan Kiyef'i zaptettikle. 
rini bildirdiler. 

Milan'da çıkan Popolo d'İtalya 
gazetesi, Kırım berzahına doğru 
ilerleyen Alman kuvvetlerinin 
A.za.k denizi üzerinde Genisekek'i 
i§gal etiklerini yazmaktadır. Bu 

Belslcamllar mm• 
barlte sokana 

Tarih buna "RuzveJtin phli 
muharebesi,, diyecektir 
~ Yazısı 2 inci l!IByfada 

!}iyetin 
~aptı 

tazao. B' M h . · ır u arnr 4 SKERI müt~hassısla.ra gö
' ao J'e, Stalln hattı yarıldık. 
1't ":ı 11"- cenupta Budyenl ordula.
~11 geniş Dlnyeper nehrinden 
~ il~ tnlhlafaa hattı kalmıyordu. 
~~ 

1 
rin garbında Almanlar .Ni

~)~I ''e Krl\"Org'o za.ptederek 
~ 1 orduJarmm büyük bir 
:~':' Cslr ve imha et~lı;lerdl. 
~ geri kalan yarım mlJyon 
~01'duları nehrin !>arkına çe 

' ~ tnunfrak oJd;lar. Harp, ,,."1 llddet, Dlnyeper boyunda 'k,. ett.ı, Almanlar geni!j neh· 
""s"la kına g<'..çmek ve Budyeni 
~itıtıtrrıın geri kalan kr~mmı da 
~eğ ~k itin köprü başlan elde 
~ ıı: tahi'ltf,<tan !'W>nra, nehrin 
~lıtt1a· hllindeki Dinyepropetro,·sk 
~~~11lap~a ID":\·affak olmuş, :ı. 
>~ kciprü ba.~Jarmı tet;I~ 
\> 'flaı ..:l'dr, Bir taraftan da Ki· 
e ~ &l.lnde taarruza geçtiler 
~ •lrtıaı"ko,'U zaptettiler. Böyle. 
~ baı~ Klyefin arkasına döş 
~~~ l> fllJ bulmuşlarsa da ce
~'eı 111Yeper nehrinin ~kma 
.:'"• e lnU\'affak olamanuşlardr. 
> tlllJ d &arkındald Krcmenı:n~ -.t':'-

3
e Zaptett1kten sonra Dm. 

l ~rkına g~tiler. Askeri 
181&11nıu.a, meselA Gene-

ral Ali İhsan Siblse göre buradaki 
Rus ordulan i~Jn yapılaeak iki 
ı;ey ''ardı: ya Harkofa çekilmek, 
yahut Klyef önünde müdafaayı 
kabul etmek. Fakat Klyef önün. 
de mlldafaa kabul edlllrse. Go. 
mclden ve Ç..emlkofdan gelen AJ.. 
man ordulannm blrlc"mesi ''e bu. 
radald Rus orduJannı kuşatması 
tehllketıl \'&rdl. 

Budyenl ordulan ya bu tehlike
yi göze aldılar, yahut Harkofa ç~ 
kllmeğe imkan bulamadılar. Mer 
kczdeld TbuOÇenko ordulan, hem 
Lenlngrad mödafasmı kolayla..,_ 
tırmak, hem de Budyenl orduJan. 
nuı yükünü azaltmak l<:ln me\"liİ 
mukabil taarruza geçmişlerdi. F .. 
kat, meseli. Smolensld al&rak, Al. 
manian cenuptan kuvvet ayırma. 

ğa mecbur edecek bir muvaffakr. 
yet kazanamadıklsn için Budyeni. 
Ye yardımlan dokunamadı ve K.1-
yef önündeki yarını milyon Rus 
ordusu Alman ordusu tarafmdan 
kuşahldıktan başka ıeh:r de zap. 
tedlldi. Bu yanın milyon asker, 
Budyenlnln. Dlnyepertn garbından 
şarkına geçlnncğe mu\'&ffak oldu 
ğu son kuwetlerdir ve Jmha olun
maktadır. Böylece Sovyet müda. 
faa ccpheııinln t'enup kısmı tama. 
mile yıkılmış ve KafkaAlara kadar 
u7JUlan geni!} sa.ha Alman orduıa.. 
nna &(ılmıl} bulunuyor. Fakat, 
söylendlğfne göre, Rmlann Kat 
kasyada bir milyonluk bir ordaı .. 
n vardır \'e general Va,·el ordula. 
rile de blrlcŞerek petrol diyarını 
müdafaa edeceklerdir. 

Amerikadan 
mütemadiyen 

tank, top, 
tayyare 
geliyor 
--0-

ltalyaalar da mlbllll 
mllltarda takviye 

alıyor 
Londra, 20 (A.A.) - Röytcr ajar.. 

sının garp çölUndekl muh;ıblri bildir!. 
yor: 

Garp çölünde harp eden imparator 
Iuk kuvvetlerine İngiliz ''" blrlC§ik A. 
merika fabrikalarından mütemadiyen 
bUcum arabalan, topııır " .. tayyareler 
gelmektedir. Maamamı son aylar 
zar!mda d~manm dıı. ehemmiyetli 
takviye kuvveUerl aldığını ·gösteren 
!lebehler vardır, lngiıtz dt>nlz kuvvet -
leri tarafından İtal!•& ile Afrika arn. 
smdakl muvaaalayı temi:. eden ınlb 
ver gemUerlne verdlrile'l zayiat ltaı. 
yan gayreUnin ehemmlyeunl IBbe.t et_ 
mektedir. 

Tıp tarlblnde 
mllllm ltlr llepl 

-.:: Y- ı 1ac1 •,.tada 

---o-

Rıza fah lran dıtma çıkarı. 
)arak tarlda biı yere 

gönderilect•k 

Kahire 20 (A.A.) - Vandan et'• 
len haberlere göre eski tran §&hı İ8 
!ahan civannda bulunmaktadır. Kcn. 
dlslndcn intikam almak için pusuda 
bekllyen cenup a,şlrctlcrlLt karşı ted. 
b!rıcr alınmaktadır. 

S5ylendlğlnc göre csk' şahın yakın 
da lran dı,şmda §arkta bir yere gönde. 
rllerck serbest bırakılmuı muhtemel 
dir. Brttnnyı kuv\•etıerı kumandnnı 

Brltanyn clçlllğlnln C lt!lometre şl. 
malinde bulunan ynzlık ıı~o.mctgll.hm.. 
da yerleşmiştir. 

Tahran şimdi, Britanyı. ve Sovyet 
kılaları tarafından hemf;D hemen ta.. 
mamlle kuşatılmıştır. 

BOL ÇEŞl'I ve YE1"1 ST11 

MOBiLYA 
almak nya görmek latJyenJer 

BABAÇÇI 
KARDEŞLER 

LlMttW şının:n ealonlarmı btr 

defa gezmekle latmln edilirler. 
'.-taııbul, Fincancılar, Hıupap yo. 

lnlıtD No. 69-61~ 
TELEFON: Hteo 

W- ne,-aım ı bıel sayfada 

DÜN ALiBEY KÖYÜNDE 
BiR HAYVAN SERGiSi AÇILDI 

Sergiyi, Vali muavini açfl ve kazanan 
hayvan sahiplerine mükafatlar dağıtlldı 

Beledi3e reb muavini Lelin A.k.'loy •e muharrlrlml& blriDclltk ka&aaıı.ıı I* 
boğanın baemtb 
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Ulu ı ı.onoml v arttırma kunımu, propaglLlld.:ı &.olncru t.aı;ının. 

cıaıı. ı.urumun israfla mUcad le ve tnıı!lrruflu ~ ma ga) l'&eıinl Oç 

p melik bir pi\M lçlnJ rJıl:ıta('ak bir milı:lh:ıltn nı,;tı Eı1rrln dru.m 'l.l' 

, n lcomı"dl olrruuu ıııçblr nıııhzur bulmuyor. 
:ın:ıtk rlıın mllli blr mil.'l"baka)a d. v t b11ı1n unda, tıuı;-llne kadar, 

bıı derere vuuh ~I! nçık )UrC>ldl bir ll~n l1 dl'fn rest li~onı7. 

Blrrııl< 111 lü n ' !1.l.!rdıı blrf;ok mü !.'Sel ı b:ı:u oıa ıı ı ıtım ro

m:uı ~e tl)Dtro '\117.dırr.ı ı d" •ıl •• f;ılmt h!itlln b ınl.arCl:ı ı 

nılr dlldnıte ç rp:ı.ı belll;>;ı 1ı hmmrı ıı prop:ıgan hı ı· lms 
in ı har f'tml.)wlm. Bu ı. im, cscrlıı ınrv:wu b'lrfclnut''. 

bir iıldctt.~dlr ki, m \'"LU ın d3h:ı d~l\d~ ln!mnı bu '<'M!h l'I. l gnl l"· 
.ı r: \!' krn:li t;enJlııl:ı:e ise iyi, gil.ırl anın . df'l'ı;lnfr. ııltı!H '"' ıc bir 
pro1l~'!":Uld!l ... 

Ulı 1 rttın l'k noml ~-unırnunr.ı l(t re ~MılrrJn tı ı nolıtı. 

Uzcrfn le lı :Juıss:ı uyıı.ıııl; dumı:ıl:ınııı tılkıslı.\!'n h"':ıl': 

t·nanlar Harl'ofa dn~ru 
ilerliyorlar 
8llfitılC:Uı ,LCI tia)flldB 

akdirde Donetz havzası ciddi 
ır tehlike içinde bulunuyor de. 

mcktir 
Bu mmtn.kada Almanlar tara

fından zapt ve fş,..,<"B.I edi' n veya. 
ut d~dan doğrqya işgal teh· 

d1dine maruz bulm""D arazinin 
nus harp sanayii istih...,1 tına ne 
dert'c-.ede mücs~ir o1 !1bıl~ği ve 
ne nisbctte iktısadi ve sınai 
k ymti haiz bulunduğu husu~un
da Londrada ileri sfırUlen tah. 
minler • birbirine çok eykmdır. 

Gayri re:ınıi muhitlerde Rusln 

.N '(} Jl \JitK.A 

. 
T&lbran .:?O (A. .) - koyterJD flu. 

sust muh3t!rl bildırıyor 
Buglln 180 Almanın d a u:"mlekct 

tcıı ç.kıırılmruıı ıra.na en tehlikeli sc.. 
botııjcılar n ve ~ncı ko mensup -
larmdan lı ırtnnımıı; olu!-or. Şlmdl 

çoc:u tehı kesiz olnn :.:50 Jradaı Alma. 
nm toplanm.ısı işi kalmıfur. AJmıııı 

~bUyctlndc bulunan b1rka yahud! Ue 
birkaç Avusturyalının Trahranda kal. 
nıalanna pıUsaad edl'ml9Ur. r n Ukraynada Dinyeperin gar 

bin1e oldu/;'1.t kadar Aa.rkrnda dn 
kaybettikleri kaynaklara bir e . 
hemmiyet atfedilmektedir. Fin kuvvetleri Rus 

hududunu geçti Senede doksan milyon kental 
bucroav mahsulü çıkaran düny<lıP 
nm ıahir itibariyle en verimlf
lerindcn biri olan bu fevkalfıde 
"'erıi 0\'01arm yalnız sntıhları 
değil toprak altında da (evkalô.. 
1e zen1in maden!erle doludur. 
Burada müteaddit sanayi tesisa-
t va .. dır 
Tıme::ı'in diplomatik muharri
nin r: ·irleı irle bakılırsa bu ve. 
mli m:ıhlt r,ece., sene Rusya~"a 
""'l"ni istihsalltımn b~e Uçü 
~ti~de dökme, aynı ni2bette 
mır ve kömür, dörtte Ur n;sbe
rıie alP-TJ'İ'lYUm ve yer. ynnyn 
na halmd,. maden iatihc.aJ 

· t'r. Kherson'un cok zen. 
" mnr"nnez madenleri Niltola. 

'in i! .. iz iJı_ı;aat tez 5.hlan ar. 
, Ilı· 1 fT'1 f'1i dP d~i:rilçlir. Bu 

ı nt l .... ., r me"l hemen bütün 
bı ·., 't'.'~ el ' tri'c ltu~reti 
r ı Dinycper ilzennd ki paraj 
~r·p ed"lmiş bulumnaktıu}ır. 

B mütalf'ialarn Londrada bir 
ok ~hı;iyetler iştirnk etmelrtc 

ve n1 "''anın harp imnlatmm 
t hlı 1c.,de bulıındu.ğu netice~ne 
varılma! hdır. Bundan maada 
rok r.'mlmiyetJi bir f.arınyt mer
kP"'i o'an Lenın':r;:ı.d'da halihn· 
zıro1 l k b!r emniyet için. 
de O" -;.ildir. 

M 'H"'rı.f'll buna mukabil bazı. 
lan da Rus kömUr istihsarn.tının 
bacılı baş na takriben yarısını 
veren Dombaz havzasının, umu. 
mh·•tıe Dınveper mmtaknsı ismi 
verilen muhitin 151) kilometre 
arkın an b:ı<'l:ıdr~rını :ve halen 

de do'!nldan doi"ruya tehlikeve 
mnnız bulundı ;'tunu ileri sür
mek+eiirl"r. 

.Ba§tııratı l nl" s:ıyfn(la 

Svlr nehrinin clmmllS' FinlQ.ndiyıı_ 
lılar için mılb1m sevkulccnı il: tlfad ..... 
Ier arz2ylernekte~lr. Fi!br.kfka Mur. 
mansk demiryolu kesllr.ıi~ bulunuyor 
Lenlngr:ıdn elektrik cereyanı vuc!l 
iki elektrik santralı §!mji tecrit edlı
mlş vaziyettedir. 

Dabn oimalde garkt K!l"t!lldc Pe•ro .. 
s:ıvodsk lırtlknmcUnde ı:ıuharebt>!er 

devam etmekte ~e Flnljwiyahlar .:11,. 
rnanın !JlddcUi muknvem~Une ruğnıı;n 
UerJcr:ı.ekted!.rler. 

Gene ~rk1 Karelide me.kel'.de Mu1_ 

mansk df)mlryoluna b1r 1'Ubc hattı ne 
ba~'1ı bulunan 85 kılometre mesc.f de. 
Rukaj:ıerJ)1 FınlApdlyalı ar ~~gaı tt
ml~lerdir. Nihayet daha tfmalde yani 
Salla yakınmda. 1·e Mumıansk tstlltn. 
metinde general Fqlkf!Jlh!Srııt kuvvet.. 
leri mukavemet etmekte tulunıın dU~ 
mana pJ'§ı muharcbe)t' d~vaın et 
mcktcd!r, bumda. arazı fl\ kal!de ma. 
nlalı 9lduğµ lçln muharebeler çok. mu, 
kUl §artlar altmd )'apılmaktadır. 

Fin lmvv•Uerl Lııdogn ve Oncga 
glnlet1 p.msTl'}d; Karcıı berznhwda 
tcsblt çtnıl§ bulunduğu heı1cficrc ve .. 
mi olmuştur. Şimdi Ftn kuvvctıçrinc 

~pılııCA)ç son blr v.a.zlfe lır.lıyor, o ıta 
srk\ Ka:rellti ki lıµdud•Jnu kısaıtm:ık. 

tır. 

Bir ~ocuk da nıed·venden 
dü~tü 

Fatih caddeıılnda ta hand:ı oturan 
4 p.:ırndıı. nhan isminde t.lı çocuk dUn 
merdlvcn ba1;nnda oynıı.rkuı dört kat 

merclivenden dU mil!! a~:· ca yanı.lan.
mı!'tır. tlhan Hıuıekl hnsUıneslnc kıı.1-

dırılmıı tahkikata ba,ııuur.ııtrr. 

HiS VE ASK RO!t.'1AN1 

Eğ r bu.giln deği'~" bile hatta, 
b.r sene sonro b le d .ğilso ni:ha 
yet on sene sonrn l alımut Atn 
kendcılni lJır:ıkıp kaçnc ktı. O zn• 
man nC' olncaldı? Bu fııciıuun ö -
nUne nns 1 geçcblle('~'üi? On ım. 
ne som· .. Mal·mut Ata hnla genç, 
dinç b.r erl.el:ken l:cnclisi nrtık 
•1U?lnmen sönmUs, poroumuş, bir 
kad n ol;ı.c:ı.ktı. O zamnn nasıl, ne 
şekilde hnngi kudreti, hnngi ka. 
biliyctlılc 1 ahmut Atayı elinde 
tut h'le~e •• ti ! 

Y- .. hir sralc: 
- fJ ''lr ha 

k n' 
n 
'TI n 1' 
ki?. 

Mahl'tut Ata buz gibi bir sesle: 
~er bent seviyorsanız bu 

ba~Jıa Slzcde çok cazin ve sevim 
n zCr!lnCr. :Ban"-nlc muhakkak ev 
l~e· -· . Moi:ı.a, dedi, 
M~ .A.UQID bu mron üze • 

r!ne Melih Cemal niha.~·et para 
kuvvetiyle ve kopacak rezaleti 
duyıruınınğı:ı. akdederek nllfus cUı. 
aanmdnltl tcveilüdUnUn saklan 
mc.smm, hattA dcği m~lnln mUm

"kün olacııj;'llll dUşUn<iü. Bunu ev 
veldcn hiç hatırına getirememiş, 
bUtnn kadınlar gihi o da yarın "' 
dan Ucrsinl görcmemişt'. Bu de -
fa dn bu dUı:ıunc y1 kabul etmek.. 
le yarndan ilersini hiç göreme 
dlğin! bir keTe dnha lspet etmi,~ 
oluyordu, 'Mıı.lımııt Ata rsrnr ett : 

- Melih-ı, dedi ,...-;r.-r bana it-
m .d Iı bl ko.dın~ 

vlenrn~ • 
,.,. l T ' • 

fe b Ç mut Atayıı 
dö dU ve <)Ot güzel, a ·ni zamarı. 
da yorgun bir tebessUmle: 

- Ben zannet:U&izdcn çok 
fnelo. size bağlı~ dostum. D di. 

Mahmut Atn ile Mel':hn Ce.rna • 
Un n!şan merasiml<>ti resmen ya. 
pıldı ve az sonra Meliha Ceına1 

libeg köyünde bir 
____________ __... 

Tıp tarihinde mühim 
bir keşif 

v 
J3eledlyem1zln ,hayvanc7lığım~ı ~ 

vık maks dile, muhtelif ) .. rıerde bay. 
van sergileri açtığı mıılfur dur. Dün <1e 
AllbcyköJılndc Sarıyer ve Eyüp kaz.'.1-

ı..nnın lştlraklle böyJ t.lr Wıyvn.n 

sergl3l açılmış ve kıı.zanıı.r hay\'an sa.. 
h plerl.De muhlellf mlıkaJı.tıar dnğıtıt
Jlll tır. 

&.rgld bulunan, mubW"rir arkada.. 
§Jmı~ lntlbnl:ı.nnı §Öylec anlntınııkt.l\· 

dır: 

EyUblın çaııı.kan knyrnnkamı bizleri 
bUyUK r nczıı eU kan ılı yarak, ını. 
satirler! için .il zırlattığı çadırıı (;'öttır 

dil. 
D yraltlarla ü lenml§. bando mızı. 

ka ses • .;le ı;ınlıyıın bu rı rydan Adeta 
bir bayram Ji•rinl andm~ ordu .. B!raz 
sonra kaymı.k:ım Ali Yl•cel kUrsUYt' 
çıkarak TUrk ltö~lü U.nr. fcdakA.rJı 

ğmı vatan cvg1s1n\ bll'ız a hayvap 
ınra olan şefkaU rint ı.:ıı..r uzun aıı.. 

latttıktan sonra sergtyı urma şeretlnJ 
vali muavini Al met KmıJ,a bırakarak 

Pa iste 
Komünist propagttndası 

yapan 

i d ansız 
urşuna dizildı 

...--o---

Vifi radyosu bildiriyor: 

Her sokak köşesinde 
cinayetler oluyor 

vı.uı. 20 A .A.) - Paris .cı varında 

ArgenomırdG komUnlst propagandası 
yapmak aurctllo dU§ınsDD yardım et. 
tiğlnden dolayı ik! Fı-...ns zm kur§una 
dizildiği btldirtlmcktedir. VJ§i radyo. 
sunun splk!!ri Almanya lıe l§blrllğl 

yapnuyanlara kar§J ted!J" alınmasını 

mareşal Petenden istemiş ve bazı lullk 
kUUeleri arasında Franııanıu yeniden 
lmo.r ve ihyasına t;alı,şan bir kişiye 
kargı aksi 1ııUkameıt t;aııgan 10 k~ 
n\n bulundu:ı,mu söylcmifUr. 

Spiker fUillan llAve etnıl Ur: 

- H~r sokak kö~sfnck' c!.r:ayetler 
olmaktadır. Yeraltı trenlPrl bir tuz.ak 
yeri olmu~tur. 

Bostanda 
yangın 

Yüzlerce kamyon harap oldu 

noston, 20 (A.A.) - DUn gece çı.. 

itan bir yant;tn Bo:rton l}C"Jırlne bUyUk 
zararlar lka etmııtır. Bit otomobil 
parltınd<ı. bulunan nr tı:ılar ate§ ıılmıa 
lıır vo Ytlnzm rtıısArrn fiddeUle bir • 
dcnb1ro gcnl§lcml§, ctvarı:ıakl evlere 
•lray t etın11'Ur. Altı ev, fkl dllkktn, 
bir tfcarcth!lne yanmış, \ (lzlercc 'ı:am 
yon harap olmU§tur. 

• • n sergısı 
ççklldi. Değerli vali mı. vhılmlı ge.t 
cek seneki rglniD daha zcngbı wı 
kalabalık olmasuu tcmcı..nl ederek 
kurdeleyi kesti. 
Açılan yolı:laıı halk on.uz omuza 

tçeri giriyordu. Mecmuu elli tan 
olan bu ho.yvaniarm g~c1J.iklerlne 

sııfkanlıınrıa göre derece verllpıi§tl. 
Blrlncillği kazanan bir ata yak~ 

tmı. İsmı Çapkm bir ı:ıuçuk yalJilld:ı 

saikan Arap. Bu gür.el ı...evl boncuklu 
siyah parlak )'elell rap atını oıcp. 
dılttan sonra blrlnclll~I kezn.nan inek 
ıeri gördtlm. Hepsi Plevnc clnıı1ndendl. 
Bu esnada vllll.yet, vetcr.ner mUdUril 
Bay Ethem ıı:ıevtyı urkdlm et
tiler, Bana ş!Sytece ıza~ıa!. :verdi: 

- Ziraat vekAleti tsta .. bul, Trakyıı 
ve Balık~lr havallırlnde sığırların ıa.. 

tabı için Plovre ve Boz 11 ltlarmı ter .. 
cih ctU .. Ç1lnkµ \;Un•ar cer, ııUt ve rı 
noktal nazarmdan kıymetll ve ikH 
mlmize uygun olanla rdn. Viltıyet büt. 
çemlze koyduğu parayla Bulgartstana 

Amerikada bir ayan 
azasmın sözlerı 

N~orı·, ,20 (4.A.) - B1r ıtdenl1 

mUdıı.ha.lo tezahürü e.!ııuwnda nutuk 
irat ed n ayan(la.n Nye bOıa.ssa §UD 

lan söyleml.§Ur: 
R~zveıt Amerika nı111f'Unln arzusu 

hll!fmn. olarak memleket harbe .UrUk 
ler.so bu hll.discyo tarih "relslcµmhur 
Ruzvelt ve dostlannm pt.ıd muharo • 
besi,, lsm!nl verecektir.,. 

Buenos Ayreste 

Alman 
sefareti 
taşlan 'ı 
Bazı tevkllat 

yapddı 
SumOli yres 20 (.A.A ) Dün 

halk buradıakl Alman 88tareti b1na
srna tqlar atml§ıardır. 

Blr muzip tarntınd&r. atılan bir hava 
!lff!81 orad• bulwıaıı ..,,ırCUerk MfL. 

:reUıaneyi muha.'szaya nırnıur sUvan 
polisler arasınd~ k~lık tevlit et.. 
ml§tir. 

SalAhlye!tar makamla· Alman aeı... 
retinde bir yangın bomba.at ile kabili 
4§tial bir mayii ihtiva edo:o bir file 
bulmU§lardır. Biraz 801lJ'1ı. bazı tevki. 
!at yapılmııtır. 

Emniyet mUdUı1Ul1,i aetarethanenln 
muhafazası için katı emirler vennı,.. 
Ur. 

Diğer tarnttan FUhrerlıı eski yav rl 
ve sa.bık Fraruslsko Alman başkon. 

.solosu olan Frltz Vlder:u.I', ahiren baş 
konsolosluk vazlfes!ne tn)1n edlldlğl 

bıldlrilen Tteu Talne gitmek üzere 
Japon .Marubamur~ Yl\J urUe Buenoı 
A~.wten Kobaye hareket etmltlir . 

Bulgar bütçesin~e ~ık 
varl 

Ateş Mnlne dcmtryollr..rı mnğam otya, 20 (A.A.J - Buıgarı.stan ma 
larm3 ıtadıır uzanmıotır. Alev sütun. liye nczarcUnin bir teU•ğlnO gönı 
l:ı.n 70 metro lrUfaa kadar yükseliyor 1941 senesi ilk altı ayı zarfındaki bUt 
ve takriben 100 kilomcılre mesafeden 

1 
~e varidatı 6.li71.160.000 levaya b:ı.. 

görülüyordu. Haearaı bSW milyon dolar j llğ olmuıtur. Bu lUbar.e. bU~(ie 
knd1r tııbmln edllmelttedir. 360.311.273 levalık bir a(ık vardır. 

lzm.ire dHndü. Ol"O.(la b!T yeni nil. 
fus kAğıdı çıl!armnk için IAzım o. 
lan nıuame!ecUcrle truns etti ve 
bir mlitldet sonrn yeni b'.r nllfus 
tezkcr~I elde etti. Bu yeni vool· 
ka eayeeinde bUtUn hayatını ze -
hlr ede>n küçük bir yaş meseleei. 
nt klikUnd~ hallet.mi,' oluyordu. 

BUtUn bu işler Meliha Cema 
Un kUçiik bir &ervet feda etme • 
s'yle milmkün olmuştu. Nihnyet 
bu usul dıılreslnde on rnş. y:ılnrz. 
en on yaş kUc;Uelbilmtşti, Bu vnz:• 
yette bile 'Mahmut Atadan yine 
birkn<; yn~ bliyilktU. Fa.kat başka 
tl\rlU olmıurnn imkan yoktu. Çün
kü memleketin bir kö es:nde bir 
genç kızm mezar t:ı.şı Uzerine bA.k 
edllmlş bir tarih Meliha Cemalin 
kabahatini yilzUne vuruyordu.. 

On yaş ktiçUlmU3tU. Artrk Malı .. 
mut Ataya. yn.5mı söyllyebillrdl 
Fak~t Mel hA Cemalin btccliğl ye. 
nldn zayıf bfr çocuk gibi kuvvet. 
il blr erkeğin kollarına. atılmak 
ker<ii1inl emni:rette hi ı-tm ·ti. 
O t:tr c.n"l t.'r ÇOt'ul;, h;ı.tta b'?' 
r:evce f! i de 1, bir metres gibi 
her n ~ r at aranan atc§li, 
gen" ve k blllyetll bir metres gi.. 
b1 g vJme'k istiyordu. 

Fakat yaş? değlliıe bfie hali ela• 
fma ltarşwna diklllyordu. Ve Me. 
liha Cemı:ı.1, Mahmut Ata tle ev -
lenmek ccsaret.in.i asla. göat61'ome 
dt. 

-16-
Beş sene oonra bir sonbahar 

gfinli Mel:.iha Ce~ çok tenha bir 
yoldan evine dönUyorou. Vaktin 
çok ge<; olmamasına rağmen or 
talık kıı.romıtft.ı. Biraı yürümek 
temiz hava teneffüs etmek iste
di/;,'i için §ı>förUnU Mvm:ş, ya.ya o. 
larak gidiyordu. Ortalıkta kimse• 
cikler yoktq. Yalnızca bir köpek 
önUnde rıura.snu burasuu koklrya. 
rak koşuyordu, Evlerin pancurlan 
çek:I.rniş, akşamın ilk karanlığı bu 
kUçUk ;yuvalara clsantvf bir nıan.. 
r.nrıı verınl§ti, 

Melihn Cemal etrafta hiç kim 
senin bulunmadığından emin ola • 
rak serbest serbest yilı11rken bil' 
dcııblre bir hav~ lambası al _ 
tında gri pard&UlU batı ,.ç~ ".)fr 
genç gördU. Bn genç çocuğun ean• 
ki kend'slnf bekliyorm~ gibi ga .. 
rip bir hnli vnrdı. 

Ueliluı Cemal hayretle bu gen. 
ce baktı, bakrşla.rında blru da 
korku vardı. Derhal eU boynun 
dakt kıymetli incilt>re gitti, Geng 
adnm Melllıa Cemalin lSnUndcn 
geçnıes'ne mfuınade etti. ~akat 
Meliha bir iki adım llueldikten 
'°nra a.rka.snu taıdbe ba§ladı. Me.. 
Uha Cemal bu ta.fdpten lnımılma.k 
için adrmla.mu sıkll\ştırdr. HrzJt 
1m.!l yürUmeğe başladı, fakat dils 
gün ~etli adanı derhal kendL 
lliDe tWilıt\, o kadar ki art* Dıel;e 

açıldı 
rııllteııaeınalar ~~ Yit n 08 
mıntaııa.ıarında yetlfen Bas ırkaldan 
220 hayvan getlrtt:L. Bunlan bı\yq.rı 
yeti§tl.ren kazalanmıza ınc.klerln ade.. 
dine göre daS'rttı-._ 

:ı,te afmdl yavnılan ar88ında mQ.. 
aabaka yapıyoruz. Bi.rloeıye ıs llt1n. 
c1ye 10, üçüncUyo 7,6 .ıirs, dördUncUyc 
ise bir sant bcdiye e.illt'Cektir. 

Tllrk köyJUsUnUn lıer !eTdlni dU§U. 
ııcn belediye derece kazıı.namıyıı.n llO 
hayvan sahlblne "e teselli mllkltatı 

olarak ikişer Ura ayırdı . 
MUWatJar dağıtıld.ktaı: sonra, köy 

ıu kadınlarımızı tezgo\h N•§ındc! gör. 
meye gttUk Mılli n.ııayijmızin 1.Dkl§ııf~ 
için bUyllk bir gayretle suıııan bele .
dlyemiz elin~ Allbey klh-t:ndek~ fakir 
kadmlarıınıza kadar uuı.t.nrak, onların 
çalı!1ffiM1 1çın parasız tc!:gAb ve lpUk 
dtığıtııu.,tı. M!lWUm!z.n redaktırlığınn 
köylUlerlm!zln çıı.lışkıınhğına burad:ı 

bir kere dııtıa cahil old•ım. 
Neriman KUBIBAl' 

Odesanın 
vaziyeti 
On be gfln 

cvwellne nazaran 

Daha müsait 
görünüyor 

Almanlar Rumen lutalaranı 
takviye ettiler 

Mosk(Jvcı. ~O ( A.A.) - Sovyet 
istihbarat bUrosu reis muavini 
M. U:>zovski Rumen kttalannm 
uğradıkları büyük r.ayiat ncti
oesinde Odesanm vaziyetinin 15 
gün evvelkinden daha müsait ot .. 
duğunu dün söylemiştir. 

Mumaileyh Rumen kıtaları 
aras~nda maneviyat bozuklı.ığu 
ve memnuniyetsizliğin başladığı 
mil.şa.hede edilince Rumen hU~
metinfn muharebelere devam 
mesulJyetini deruhte edemiyece. 
ğini Atman hükfimetine bildir. 
miı olduğunu llAve eylemlı ve 
bunun üzerine Almanya buraya 
ehemmiyetli mad<it yardımlarda 
bulunmuştur. 
Aynı zamanda Rumanyadald 

Alman iegal kumandanlığı Ru.. 
manyalılar arasında tezahür e. 
den boT.gUnculuğu ~idermek için 
tedbir ittihaz etmek emrini at. 
mıştır. 

Lozovski Almanlarm h&Uhazırda o. 
dcsa. muharebelerinde vo bllhaıısa ha
re'kAtın tanziminde dllh:ı mUbtm rol
ler oyııamakta olduklarıu beyan et.. 
ml§Ur. 

Tramvaydan düıe~ çocuk 

Be§iktq • Fatih araaır.ca i§1iyen 
113 numaralı tramvay JJ~41ktafa &'O • 
Urken, 10 )'8§Inda Kenaı: ~nde bir 
çocuk hareket eden tramvaydan at • 
tarken muvıızenemi kayLederek d~-. 
mUş aya~ıtan ve ko1unnan ağırca 

ya"'lanmııtır, KeMn bat.taneye kal. 
drnıarak t.abklk&ta ~~ı-ı.mljtır 

sini hemen ~e hJıtıısedlyor • 
du. Daha acele etU. Bunun Uzeri
ne geng adam durakladı, Meliha 
da arası bira.a açılmtt olduğu için 
rahatladı, yoluna clevam etti. Ak. 
rıamia beraber a1a baatığt için Me. 

" Gr·p " 
mikrobu 

tecrit edildi 
Ba netice 

Cap tehri bbbi ar(lf tırınala' 
enıtitüsü \arafında.n elde 

edildi 
Le C8.p %0 '(A.A.) - Ct.11ubt Af~ 

tıbbi kqfiyat bUroıru mUoUrU doktD" 
Oluver bugt.lıı ynptığl ~ tetıtl!dC 
tıb tarihlnd'.l flk defa olan.k enfl~ 
(grip bıuıtaıığı) nılkrobuı un tecrit~ 
dllmi§ oldu~ınu blldlrmlftlr. 

ı:Ju netice Cnp ıehri Uub1 an\Jur 
malar cnstitfuıU tarafmdı.n elde edl ~ 
ml§Ur. 
Ara§tırmalar 1918 seııcstnde bUtll!' 

dünyaya tahribatını salm~ otan bil 
bnstahğm tekrar etmcmt-f!! rna~due 
milli mUWaa. ,ıez:.ı.retin'n hU!!Usl t,. 

leblle yap1lmı~tu. r 
Le Olp 20 (A.A.) - Dcıktor CIU\e 

grip mikrobunun tecridlııc Bit bCY8 • 
natı sırnsmda 6Unları aöylemtşUr' 

"Evvelce bir çoklnn cntıoanzn ıııJIV 
robunu kepcttlklertni ldt!!a cttni.f 1~ 
de her defasında bu iddiıılr.nnm ye 
olduğu tahakkuk etml,f:U': Fa.kat b; 
hakilrt mikrobu te'Crlf.e :ııza1vutiak d: 
duğumuza katiyctlc kamız. ya;ı:ııı u.. 
hnZll'lıyacağlmız aşının t mamen Dl 

cssir olacn~mı limit edlyMUZ ,, 

ilalyan 
tayyareleri 

Maltadaki hava meydan· 
larmı bombaladılar 

Roma, 20 ( • A.) - Diln ge
ce ltalyan bonıbanlunan tay;-n.rt; 
lerl 'Malta adasında Micabba " 
Hal • Far deniz tayyare meydf.~ 
lannı bombalaııuşlardlr. Bu deli 
tayyare meydanında vulrua gele~ 
lnfilft.kla.r ve ~·an.gmlnr bombar<! 

cl __,_,_. .. t• J.Atl man tayyar enuuz.ın murc ı..c;.,... 

tarat'tndan mllşahede edilmi.5 ~ 
hedeflere tam isabetler olıiU~tll 
anla.gılnııottt. Dil§manm §idde 
mUdafaaııma rağmen bUtUn !tal • 
yan bombadnnan tayyareleri 5311-
men llslerine avdet etnıi§lerdir~ 

Sovyel tebliği 
Londr&, 20 (Radyo, sa.at 8,18 

ile) - DUn gece neşredilen SOf' 
yet ı-emnt tebliği: Dlln muhar~ 
ler, blltün cephe boyunca ve t 
hassa Kiyef mmtakasında fjkid~' 
le devam etmlotir. Çn~ba ı;v 
nU 23 tayyare knybetmemir.e 111t

1
' 

kabil 45 Atman tayYB.l'eeini ı-tı· 
rlp ettik. 

Cephentn en §imalinde olsf 
Murmanskta cereyan eden çetl' 
çarp·şma.larda., Almanlara pek ş • 
ğır zayiat verdlrllmiştlr. 

A. IERI lS\'F..Q l\IUnlIA SJ!iöl,.4 

RiNA OÖRZ VAzt\ ,T 

Jl!tokholm, !O (A.A.) - isvec; Q!lkerl 
mllteha851sları cenup ceııhelerlndc )IJ 
reşal Budlyenl ordulııruıır. vazıyotlll , 
çok mllşklll otdutu mütl'.Jraamıiadırlıl 

tokholm'da Budlyenl'nlr. daha ş!~ 
diden Don ve Donet& lııtlkıuneUP 
yeni bir ric'at harc'<etı yt<pmı" ııtt.111 

dugı.t zannedllmekt.odlr. 
Sholenıık mmt:.kasmd:ı Sovyet ıo' 

veUertnlD t.aarnu hare'kel ıertııe de\''
11 

ettllderl ııöylenmektedlr 

liha Cemal h!ll yavaf yavq takip ı.-----------~ 
olundu#µna hllıeebnem.lştl. Fakat 
bir havagazi llmbanım altına gel 1 Müıamere tehiri 
dikleri zaman, o vakte kadar kcın- O)i.P. Alemdar nah!) ııt menC•11' 
dla.int aükOneUe takip etmJt olan tine 20 eyJUI ak§amı Kadıköy atlı' 
genç yanaştı ve bir tek kellmey. vQ guln08Wlda tertlp .clllen mil" 
le: mera havanın muhauıt .. u haseblle t,.. 

- Hannaefendl... hlr edllmı,ur. :MUs&mP.nnin yaP1 • 

Dedi. G~ b1r 90Cuktu bu ••• Za• lacatı mahal Yt- tar'.lı ı;ueteıerl: 
yıftı, iyi bcalenmemi§tl tncec• •J'ftca llb ed!lPceğl VP davetiye ' 
boynu sanki usun zaman ağır ha. 'ı ıanlarm ellerindeki daV<'tlye ılo fllo 
ernı çekememlf rtbl &le eğilın.lştt, am~ye geıebflekt"1 tltııı olunur· 
Kıyafeti dfur«i}n de değildi, fa.Zla 
düşknn de değildi, Biraz daha eo. 
kuldu: 

- Hanım&feDdf, dedi. BCl'li b!r 
dakika dinliyenıez ml81ntz? Yok 
sa korkuyor musunuz? Ben bir a:. 
paş değilim hannnefendlclğlm, Bir 
dakika :>11zilme bakmıu: mısma? ... 

- Benden ne J.stJyorsunuzT ... 
Genç adam Melilıanm bu auall .. 

ne derhal cevap vermedi ve Mc• 
Uha.nnı a.rkumdan )'Or11mele de • 
V&lD ettt. O adar Ya.k:ndan lfdl. 
JOrdu ~ MeUba Cemal adetl ne. 
fealertnı d~ Scora ~ 
adam w.lık1a ~en dul" , .. ıbsım 
98bnağıt.M1Jedl. 

VEFAT 
Kmt arayt.ar ~ttdllrt>riyeU koO • 

troltl Rulm Şl.n11nln d"-ıu&dı, ıı•tl' 
veklleU, .ıeterberllk mQt!~rU SalAb~ 
d1Ji1n kard••i levazım -.?bayı 'l'e~ ..,.. ' ,. 
Onaraıuıı ka~ n!radert. sabtk Atı11 

ra defterdarı malt mU~riri H 1P~oı 
meuı mauyecpımmtzıı.ı. Oıb3-l~ 
bıl&ll IUtat dilJl Mtam -.ctat etoıij~ 
CWı•asi Udnd! nam.nmı mutii• 

.__ ... _ caınllnda kaldml&rak l"'fl" 
A .... _.. ' -"' 

.. ~ aDe bJırtılıtalmıa dııfncv 



8hk me · 
aıonıarında 

12 yaşında ama, 
12 ev soymuş .•. 
ide henüz 15 yaşında .. Mahkeme

de "Bir defa sabıkalı demişler ne 
, yapsak suç I , diyorClu 

'1-a 
'adliyeye iki tane çocuk 1 konulan fmdıklar serildığl bezle bera.. 

edildi. lklai do 'ayrı ayn ber, &§ağrya uçtu ( ı) saçıldı. 
~emeye verilen çocuk• Oturdum, olrer btıer toı.ındım. Beze 

tı. tir hıra 12 yqmca olanı çok fl!lrdım. Maksadım srıb:1.;!ne vermek
~ 1%dt. ti, Ama, belki yanm saaı apartıman 

l(i Jıaıkı Qe Fatuı, ne Şlfll aem • kapısını çaldım, açan olmadı. Akşam 
l't"%ı rahat brraknu,ş, sekiz, Uzeri te.ksar getirmek fü re f:ar~ııya 

tUıı luraız.ıık yap&ralc bu semt götUrdUm. 
~ rce rahat Jt)"ku U)'Utma... - Ama, ısatznak isterken yakalan.. 

den yaka silkUrml§tir. · mışsm? 
-,le kllçtıklllğündu istifade - Yalan vallahi h!klm bey, Meb • 
'ı>a ?in balkonlaruıa tırman • met ağabeyi, koltuğumua görünce: 
~?tnııa."l•arm u.uttak kapı • - Bunlnn bana sat ea.ııa ı Ura ve. 

JllzülDlP.kte hiç gllçltlk reyim, dedl 
~ Sırçolt da dUkklı.ıılarm ki. - Ben 11atmam dcy1nrıt>ye kadar me 

hcıık.l'arak BOYIDUf Fakat ne 4e murlar geldi, beni yakaladılar. 
tlJıoı dtlkkAnıal'(!aD paradan - Peki ,;ece yansı aP3rtıman et • 

4- ~'Ve §eker çalmıa, evler • rafında ne nrıyordun. 
~ nıau.da~ tulduğu ufak. - Dedim, ağabeyi, benim yata. 
~ ceblııc atarak 81Vlfm.Jf.. cak yerim. yok. Gecelerı eokaklarda 

t!z llUl.llarm ıre paraların dolnşmm. Böylece eabah: ederim. 
~ 100 llradK 8§-.tı dU,. - Demek Balkona tını.anıp çalma. 

dm. •• 

- Elbette ben artık bu d~ tövbe 
ettim. Bir defa sabıkamız var ya. No 
yapsak suç. 

Neticede m!lbkeme tsmet hakkında 
da tevkif karan vern;~U. Biraz son.. 
ra iki çocuk da ibir kelepçeye aokul
muı, krrmtzl renkli tevkifhane kam
yonıma blndlrlllyortardl. 

ADLn'E MUHABtRt 

ne 2'iptlar ? 
-~,_ ~--

BQfkalannı Jöfiiıtürmek 
İtalyan hücumuna ufnyan Yunan
lılar va.tanlannı m\i4afaa için sı. 
Wıi sarıldılar ve anc:n.k Alman 
kavvetleri Balgarhtaaa dolmaya 
bqladılı amandır 1d ln~zler 
Yaaanlstanm yardnnma kopuk 
nıecbariyeUnde kaldılar. Yananlı
ları harbe stlriiklemedner, onlara 
yardmı i~ln kmıdllcrl harbe girdi 
lel'. Buralarda da hep tng1Uz "°"• 
vetleri dö\'il,tü. !la kuvvetlerin 
lnglllz adalarından mı, yoksa Do
mlnyonlan1&1d İngiliz ırkma men
np ntandaşlardan mı mftrekkep 
olduia an~ t.a~ıız İmpMatoriu
jana allkaclar edecek dalt1H bir 
~. Heıtlalde. dikUlen ka.n 
halle hdlb lwudır. Bagthltrli 
harpt.e İngilizlerin kimseyi harbe 
ıllrtlldlyebllmlt oldaklarnn görm\l 
1ons.. l'laleria, lhcı&rlana, Ro.. 
manyahlarm, Slovakyabla.nn Al· 
DWl •rdalan 7U1nu1a Rasyaila 
harbetınekte Oldaldannı görUyo. 
"1z. Şimdi de, Balgarlstanm harbe 
eokalacağma dair kuvvetli pyla
lar dolafıJor. \'ilaalar, İngtllzle . 
rln başka miDetıeıt harbettJrere1c 
keHUerlai ıntldafaaya ~lft,ıklan. 
lthamma hak \·~rdlrmlyor. 

HUaey:ln C&hlt Yalçın (Haber) 

Kıskanıyor muııunuz, amca bey? 
biliyorsunuz ki biz leyli. ile uzun 
seneler mektepte bir arada, bir 
sınıfta 'feçiroik. Biribirimize a· 
Iıştık. Şmdi üç beş gün ayn dü
ıünce birlbirinıW çok özleyoruz, 
Bırakın da iki mektep çocuğu 
gibi biraa kontJtQ.J> dertle,elim. 

Babam kahkahayla güldü: 
- H~l çocukluk hallerini 

bırakmam!şsın, Neriman! Maa
mafih çocukluk sana yakışıyor. 

Ben sordum: 
Bana yakı§nıtyor mu, 

baba? 
- Hayrr Kmm. Sen bUyümU§ 

de küçtllmUş gib~in!. 
Ben sana hiç bir zaman 

çocuk gözüyle bakmıyorum . 

Annem atıldı: 
- Aman bey, siz de ne tuhaf

sınız! Leytanın yaptıklarını kü-

,-

23ic 2'a4ilia 1Jaş6.aşa 
-- ~.. ,,...,.,, .-z ıwwwz ---

Hayatı kazandırandır, di in H, 

s~kıntı ve mahrumiyettir 
SIRTOSTO yatıp rahat bir ha-

yat sürme/~ pek istenen bir 
§eydir. Dünyada uoh!" demek ka
dar tatlı bir 6e.v tasavvu1 edilebilir 
mi? .. Ne yazık ki değil, ne bahti-

Sıkıntı, mahrumiyet ve acıyı 

.gi:jre alabiliyorsanız her iatediğini
zi yüzde doksan yapabileceğinize 
inanıyorsunuz denıektir. 

l k k . h t " h'' .. . ,,_ yar ı ı, ay.a o uzerıne RU· 
Elinden hiçbir iş ge/m:ven, 

şahsi hiçbir teşebbüsün başında 
bulunmayan insan rahatını çok se
viyor .demektir. Bu gibilerin hayaf.. 
taki va~iyetleri kuklalıkl<ln başka 
bir şey değildir. 

rulmıış de{iildir. "Oh" ların arka
sından felaket geldiğini biliriz.. 
Sıkıntı, mahrumiye.t ve acıyı "oh" 
/qrdan sonra getireceğimiz "oh" 
ları b:.ınlardan sonrıı getirmeliyiz. 

Gazetemiz·n tertip ettiği 
mu iki anketinin neticeleri 

Sazende ve hanendele
imtihanına başlandı 

• 
rın 

Hasan Be~':idin Ülgen l 
Musiki h3yab; çok emek istlyen ve 

bu emeğin verll!ı.estıe tnııakkuk ede
bilen sanat hayatıdır. Soc senelere ka. 
dar musikimiz sanat bakımından Uı
mal edilmiş, profesyoll1!1 olarak çalı.. 
ıanıarıu arasında ynran veyahut 
da hiç ehil olmıyanlar çoğnlmJ§tır. 

Gerek sanatk:Arlann tasflye.sl ve ı;e
rek mustklmlzln ıslahı elrafmda ga,. 
zetemlzde a!:Jlm1' olan nnkeUn mu • 
h!m aemereıer verdiğini b:ıgün mem 
nwılyeUe görtlyoruz. 

Bunların en b~'IIIldıı. balen 8ahnc 
hayatında çalıpn ııazcnd ve hanende
ıerın 1mtflıa.ıu gelmektedir. 

Sazende ve hanendeleri yetı,tlrmek 
üzere musiki aanatk:Arlan cemJyetJ 
tarafından blr kurs açılmı§ n bir ay. 
dan fazla devam etmlş'tır. Kursa de • 
vam eden veya etmlyen sanatk!rlarm 
musiki kabUiyeUerinl öl~k 11.zere 
dUnden itlbnren blr imt.!nan aç~ .. 
tir, Bu fmtibana hllAistt..coa btlUln saz 
ve okuyucu snnatklrlar l§tirak etmek 
mecburiyetındediılıer. İmtihana gir • 
ınlyen ve diploma almıyan sanatklr • 
lar muvaffak olamam!§ addedUerek 
sahne hayatında ı;aııımaktan men"11. 
leceklerdlr. 
Okuyuculnnmız §lmdl muslkl && • 

ııatklrlarmm nasıl lmUhan edlldJiinl 
göreceklerdlr. 

!mtıhan odaırr" her zaman kendlm... 
nl !asıl muıu'kl heyeti arasında zevk.. 
le dinlediğimiz ~ yıllık ha.nende ~· 
yazar, imUh:tn lıeyeU kar§Illmda otu. 
ruyor. 

Meslekte uzun seneler emek ftrmlş 
olan bu değerli hanende~ mubtell! 
usuller soruyorlar. 

çUcük QC>cuklar bile yapmaz. O. 
nu !iımartmayı pek seviyoraunuz 
siz! 

Ben cevap vermedim. 
İffet Melih bıyık altından giL 

IUrnsedi. 
Nriman: 
- Nihayet tlkimiz de bir yas· 

tayız. teyzeciğim, dedi • ben 
muhakkak ki, biraz fazla çocu. 
ğum .. Fakat, Leyla hiç bir za
man benim gibi çocukluklar yap. 
maz. Çünkü o mektepte de bizim 
en olgunumuz, hatta en akıllı. 
mızdı. 

Bu bahsin sonu can ~ıkacak 
bir fiekfi alacağa benziyordu. 

Babasn derhal ortaya yeni bir 
mevzu attı: 

- Demin bey oğhunuzla çok 
enteresan bir mesele üzerinde 
durmuştuk. İsterseniz bu mesele 
ile siz de alakadar ol.unuz. Herke 

lmtılıan odasında bir saat 

Blr okaJ11C11 bayan lnıW... edlliyer_. 

- Aflnkeak ~r ıe1 okÜ)'Ulluz, 
uaultınU de vurunuz. 

.Agyazar. Dede efe:ıdiııln p..-çala • 
rmdan birini okumaya başladı. Usul 
kusursuz olarak vuruluyordu. Başka 
uaullere geçildi. lnıtihan fasılasız 

ıııuntaazm aurette gidiy(.!rdu. Sorulan 
malQmat ~kAfi görllldll. 

Şimdi de; kemençeci Aleko lmUhan 
heyetinin karşısında bulunuyor. Oa .. 
tadd,a garip bir hal var, Okulda im ... 
tihan olan bir ~uğun gcçlrmlf oldu,. 
ğu heyccan!ar görll!Uyor. 

Kendiaine nota ve usuller aonıldu. 
Bay Alcko arada bir "el'et bcyci#im. 
öyledir, diyor ve latenllıen :uBUI ve no. 
tayı biraz dUUfuıdOkten sonra yazıyor. 
du. Alekoyu, kcmnnt Ma.kwt, keman!, 
İsmail Okay, ba)'lLD hıınendelerden Su. 
zan Yakar, Nevzat takip etli. 
İmtihan heyetine blr göz gezdirdim. 

Kc.ndisin!n eserlerin! zevkle dinlediği. 
mis bestekAr Sadettin Kaynak, Tan. 

sin merakını tahrik eden, herke
si alakatandıran bir mevzu 

İffet Melih: . 
- Evet, dedi, citten enteresan 

bir mevzu ti7.erinde doktor beyle 
konu§uyorduk. Bahis mevzuu 
muzu anlaYJnca sakın gülmeyin, 
yahut ürkmyin! Mikroptan bah· 
sediyordu.k .. 

Ben, önüme bakarak başımı 
salladım: 

- Mikrop... Citten enteresan 
bir mevzu. Konuşunuz da lbiz de 
istifade edelim 

lffet Melih iİave etti: 
- F.stafurullah, Istüade de

ğil .. Sizin de bahse iştirakinizi 
rica edeceğim. 

Babam. biz Nerimnnla yukan. 
dayken, bahçede kendi aralann. 
da geçen bu enteresan mevzuu 
bi7.e §U sure;tle huiasa elti: 

- Tababette mikroba çok e. 
hemmiyet verilir. Mikrobun kef. 
finden sonra, bir ~k hastalıkla. 
rın tedavi ve teşhisi kolayla.,. 
mıştrr. Mikrobu hac:talıklar da 
her fieYden evvel yapılacak is, 
bünyeyi tahrip eden mikrobu 
kegfetmektir. Mıkrobun nev'i 
tesbit edildikten sonra, hastalı
ğın tedavisi kolaydır. İctimayat. 
çı bir dostum, bazt ic;timai mese. 
telcrde de bir takım manevi mik.. 
roplar aramı::k vedasına dfü~müş. 
tü. Biz ilk önce bu arlrndaşımı
mın iddialarını boş ve mana.sız 

burt DDrrO, kanunt Art.akı, kemanı 
Sadi I§ıtay ve değerli ö27ctmen EyU. 
bl Ali Rıza göze çarpıyordu. 

Bu ~nada imtihan Odasına blr b8. 
yan girdi. 

Kemani Sadi bayanı imtihan heye. 
tine takdim etti: 

- Piyanist bayan Harika .• 
Bayan hepsin! l'le!Am!ı:dı. Tanburt 

DUrrU ilk suali sordu. 
- LQtfen bize bir şarki okuyunuz 

ve okurken usuıuno vun nuz; 
Bayan Harika dll§tlndU ve "Bunda... 

yı,, şarkısını okumnğn ba§ladı. Bayan 
coşmuştu. Bütün saru't ~ablllyetını 

göstermek istiyordu. Şarlnyı sonuna 
kndar bUyllk bir itina ilP. okudu: 

Sadettin Kaynak :ıöze karıştı: 
- Okunan herhangi b!r şarkının no 

taamı yazabilir misiniz? 
-Hayhay .. 
Sadettin Kaynak taLbı r1 DtlrrOye 

dl:lncrck: 
- Buyurunuz, dedi. 

hatta gülünç buluyordu. O: "Ilk 
mikrobu keşfeden doktor da a. 
raştırmalar yaparken ona gül. 
m~lerdi. Nihayet muvaffak ol. 
du; şimdi kendisini hürmetle a. 
nıyor, Benimki de tıpkı Ö\'le Bu. 
gün gülüyorsunuz; yann kabul 
edeceksiniz. Bence bir milletin 
içtimai bünyesini kemiren ma. 
nevi mikroplar, bir hastanın vU. 
cudunu yiyen mikroplardan da· 
ha muzir ve daha müessirdir. O 
mikrop bir hastayı, bir ferdi ke. 
rnirir. Berikiler bütün bir cemi. 
veti, ve aileyi kemirip zchir?cr 
ve mahveeer,,, diyor. 1ctimai 
ihmlerle felc:efenin sıkı ve vakır. 
münasebetleri vardır, efendi oğ. 
lumuz da felsefe ile meşgul ol. 
duğu için, bu bahsi konu a ko
nu~a deıinleştirdik. Şımdi ben 
hekim olduğum halde. cemiyetin 
bünye~ıni kemiren bir takım 
manevi mikropların tababetteld 
mfinasiyle tanıdığımız mikrop. 
tnn daha muzir, da ha tehlike!ı 
olduğunu iddia edivorum. iffet 
Melih bey, kendisine yeni biı 
tetkik mevzuu verdi~im i<:in ba. 
na teşekküı edi)or ve bu me_eıe 
uzerinde a~tırmalar yapacağ·. 
nı söylüyor. Annene gelince, o, 
höyle güzel bir havada ve bövle 
güzel b:r verde bu gibi mümıka. 
şabnn m!\nam o\du~unu ncri 
sürrn(-kle beraber - bu nokt:ıda 
kendisine hak veririm - fa:kat, 

- H ı.lı lşrnltlerdt l>ı lıınıı\·or • 
m.-.. b ı 1 n ti rfıı ma.,, smı p •I;. i.) ı 

nnl ım yonım. 
- H:ıl,kın vur, k11 • .nc1tnn.. n 

rıı.rlndı> yaııılm;ımıo; ol ıhlllr8!rı n. 
mn, tımı ı.ulırs:ı bu !!dam b f:tılu\or. 

Ilın dl ı:-d, diinrllm artık ... 

t="ıkra 
··--·······--· ..-........... .... 

Tilkinin 
..., . 

ge ecegı yer 
f'ı; defa luıpse gtroı.; lıir wbdmlı 

llı;Uneık ddn. çıl.ı m:l.ın iki ~ün ııon 
m tekrar bir bU!{ lşl.i,.H.ıck dördün. 
cü defa )1Lkııl:uım~. Gazetderlml;. 
den biri bu ba\"nıllsl büyük bir hay 

rcUe bUdlrl)or. !HaJbtlu Pı:acııik ac 
\'ar? Meşhur d;.ırbımı'Sl!ldlr: Tılklnbı 
doni.ıp do'L:ı ıp ~ili~: yer klrkçli 
dul kllııı dem<'ZJcr mi? Hunun gibi, 

Anp nIDttcdanlanndaıı BelılCllün btr 
bıl'5lz bir glin kullhmı kapıp kaç. 

l1JJ • takat Behlf»I .adamın .arli:88Jn.

1 
ıdnn tanıta gideorti :rttde orr.arll 

· ğa doğm gidermiş.. Seb•hinl 90mllllJ.. 
lar: 

- Caıırm, demb. nereye gldenıe 

gttshı. llkrbet gt>lec.-A ll ,-er onuı (il'. 

{;"11 mlf 

i Yani ~rlık ta !bir nen 1.-Urkt'il 
dUld~ gll.llbaP 

NA~RJ1;'1TtN 

DtlrrO; 

Slnc~1 fltc3 \:e Ey nl.t.:!lU l< ~b•" 

Ş a r k ı ı a r ı n ı okudu. &yan 
usulll bulmağa çalıp.yordu. Ve b\r 
müddet u~ktan osnra : 

- Buldum, dedi. Afrr aksak 
ll"akat ben aynı zamand& piyanoda bu 
usulleri ve 11otalan gösttrmek i:;U. 
yordum. 

- İmtihanınız k!fi t6rllldtı. Siz n 
glbl bayanır.r, musiki içtı.ı değ'e1·U el • 
m nlardır. Ti! kkUr ed ru:, 

.Ba~ btr okuyucu bayıın . Müme). 
)'iz Eyllbt Ali Rıza bayar.ı tahta ba11ı. 
na çekti. Nota yazdırma~a ba§ladı 

Az sonra bayan (Yalnra benlm ol! 
el ytl%llne b:ıkma sakm sen!) prkıstnı 
okuyarak usum buldu. 

Bay Dllrrll; 
- Zamanlara dikkat edlnlz uman.. 

tar muntazam gltm!yor. diyordu. 
Bayana curcuna usuıu de vurduruı. 

du, Ve imtllıanı kMi görUldU. 
Bundan sonra bir aazeı.denln yaıı 

aıtmı§ı mtıtecavlz oıdu~ gl:lrülerek 
imtihan edllmedL 
Tallmatııamenln kenaısıne b&h;,elln 
olduğu haktan isUfade etmesine 1zın 
~erildi ve lnıtıhan sona erdi. 

nk haftanm imtihanına ylnnl kl.JI 
t11Urak etml~r. tklalnln dah& fazla 
oatıımalannr temin için imtfbanlarr 
son haftaya bırakılml§, biri muvaffak 
olmamal§ diğerleri de tamamen kazan 
mrt§ır. 

Musiki sanatktı.rlarmrn lmUhaıu mu 
slkinln tcke:nmum için atılmt§ eı:ı ku• 
vııUI adımlardan biridir dfyebtUrls. 

her iki mikroba da kıymet ver. 
rncdi va bunların bir takım alim 
tarafından ticaret maksadiyle 
uydurulmuş seyler olduğunu bil. 
yük bir cesaratle ileri sUrdü. tkı 
fikirden birini kabul veva red· 
detmi olı>Jydı. bu bir 'telakki 
meselesidir deyip geçerdim. Fa
kat, bunun ücüncil bir ciheti ya. 
ni ikinsini birden inkar şel ... li 

JWP gülüne olduğuna gore, i: ·n 
ıcindcn çıkmak için bir hakeme 
ihtiyaç hasıl oldu. Bay İffet M<'. 
lıh seni bu ışe hakem tayin edl. 
yor. Şimdi Een söyle bakalım .. 
Fılmn, knrıaatin ne merkezde. 
dir? 

Bu çok nazik bir rnevzudu. 
DC'rhal annemin cephesine geçe. 
rek. on•J kiic;:ı k düştınnek ıste. 
mcdim: 

- Ben de annemin ilk sözüne 
ıştirak ediyorum, baba! Bu Hl. fC 
} az hava mda mih-rop ve fc!se1E> 
munaka.~alnrına tahammül edıl. 
mez. Hem genç filozof misafiri. 
mizle ilk defa tanışıyoruz. Ken
disini ilk konuşmada sı1mu~ ol
mamak iqin. bu tehlikeli bahsi 
kapayalım. ı .. e de olsa, ikisi de 
mademkı mikroptur. Ben mik· 
roptan <:Ok korkanın. 
~erimana döndüm: 

Böyle dı>ğiJ nri, Nerimaa' 
S!'n ıfo mikroptan korkarsın ._ 
ırım .. 

(~ Wol') 
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<.:eviren: Ml../ZAFFER ESEN 

nun biraz ileriye giden genç hakikaten inanıyor muydu? 
kızı susturmak ist<.'miş ve e. Yoksa bu görüşme. delikan -
bedi olarak susturmuştur. Bu lmm dikkatle hazırladığı bir 
işin hir gün no.sıl ol~a meyda. komedy?.dan mı ibaretti? 
na çıkacağını biliyordu. Bu. Sensburi, hislerinin samimi 
nun için, şüphelerden sıyrıl- , olup olmadığını kclay kolay 
mak maksadile yaı:ılacak en anlaşılamıyan sinirli, heye-

8Aş, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TIZM~ 
NEVRALJi. KIRIKLIK Vf. BOTON AG llLARl.'IZI iJER:i lL ı<ESER 

Deliknnlmın yü~ü Pointer' iyi işin bu cesed: keşfederek canlş insanlardan birisidir. 
in hoşuna gitmedi. Vakıa bu polise hnber vermek olduğu. Lanyga karşı duyduğu kinde 
sima çirkin değildi, yanakla- nu düşünmüş ve onu yapmı:i:'- samimi midir; fakat!. .• 
rında gencliğin hütün sıhha. tır. Layng ile An arasında 
ti ve hayatı renk veriyordu; Sensburi garip bir tarzda mevcut olan münaı;ebete da. 
hatta bu genç isterse sevim- güldü, sonra sözüne devam ir müfetlişin nazan dikkati -
li ve iyi bir arl:adtıs da olabi. etti: ni celbedişi hir tesadüf ese • 
lirdi. Fakat bu çch;ede ken. - Tabii cesedin bu kadar ri miydi? Bu münasebet de -
dini beğenmeyi ve ruh baya. kolay tanınacağını işe baş - likanlıyı evlenmek üzere ol
ğılığını gösteren g~rip bir i. larkcn hiç ümit etmemiştir. duğu kadar, An !fo her tesa
fade vardı, bu ağı-ıdan \:atlı An Gisburn güzel bir ktzdır. diifünü gizlemeğe sevkeden 
sözler ve lehte mütalealar Onu böyle çirkin, korkunç, sebcbti. 

İcabında günde 3 kaşe aıınabilir. Her yerde pu!iu kutuları ısrarla isteyinız 

ancak uzun bir düşünceden iğrenç bir cese'" halinde dü- Bu ihtiyar, ister b~r tesadüf 
sonra cıkabilirdi: şünmek kimirı aklına gelebi. olsun, isterse bir kas'"e da -

ı Hu ıruponıı Okforı~retıı cönd1:_riJecett 
verme Ut\nlan En Son Oa!Ukada P& 

raau a<!Şredfl~w. Evııınme teklltl 

göndereu olmyuoo~rm mahtu:r KaJ.. 
matc llzere urlb &Clrailt:rW bUıllrmo 

ıen l!\7.mı.) Poi~ter sordu: lir? rica ederim, Layngı suç- yanmış, ölü ile Layng arasın. 
- Çok istifadeli ve çok lu çıkarmak ıçin bunları söy. da bir münasebet mevcuttur, /ş ve işçi arıyanlar: 

mühim sözler söylediniz. lediğimi sanmayımz. Bu söz- bu sebeb bir hakikatti, ve bu • Lise 9 dan ~dlknnmeıı, 22 ya.. 
Bunlan isbat edecek bir de - leri bana sadece :z:e.vallı kıza nu bilenler arasında Sensbu- gmdn zor tşlere vücudu mutehammu 
liliniz var mı? olan &evgim söyletiyor. Onu ri de vardı. bir genç be:-hangl blr l§ aramakta. 

- Delil mi! herkesin bil • öyle severdim ki.. Pointer düsünr.esinden dır. <M. K. Demir) rcnıziDe yazıl • 
diği şeyler delile .ne lüzum Yüzünü elleri arasında sak Andan başka lıer şeyi koğdu maBI, 

' • 32 yaşmdıı, ellerinden iş gelen 
var. lıyarak bir lahza sustuktan ve cebinden biraz evvel aldı- çalışkan bir kan koca apartıman 

- He!'kes mis Gisburnun sonra sözünü bitirdi; sesi sa- ğı fotoğrafı çıkararak tetkike kapıcılığı aramaktadırlar. Kaloriler. 
misters Layngla nişanlı ol • kindi fakat bu seste öfkeye başladı. den anlarlar kefalet vereblllrler. 
duklarını biliyor muydu? benzi yen bir ifade de vardı. Bu, çok n:analı, çok zeki, (A. ı B> remziDe mUmc-aat. 
Dehek bu usulü dairesinde - Bu hadise meydana çık bir simaydı. Herhangi bir te- • Evvelce DartıIAoozc dahiliye seni 

h k 1 
sinde talıı;mış bir l3l' çıana, ayrıca 

er ese i an edilmiş bir ni - tıg" ı vakit misters l ayng ta- sırın altında kalmıyacak, rlll3 dlğer bir b:ıynna .htlynç vnrdır. 
şanlanma mıydı? bii üzülecektir. Fakat işin söylemeğe yahut yapmağa TuUplerln müessese mUdiırlUğüne mu 

- Şüphesiz. Layng sevgi. aslım arayacak olursak o da karar verdiği şeyi söylemek- racnatıım. 
lisini yabancı dille~ dersha - kocasını severek almış değil- ten ve yapmaktan kolay ko. •Her cins motör vt" mnkfnl'dM an 
nesinde tanıdı, ve lıenüz Ka. dir. O, bu izdivaca sadece lay vazgcçmiyecek bir çehre! hırım. Denizde ve ta§rada çniışabI. 
• M kh ml lirim. Mesleğim mnı:ınt.,tUktlr. ls • 

rm ar a a tanışmadan annesinin istipdadmdnn kur- (Devamı var) ttycnterın (U. 29 nonJ) resmine mu. 

evvel onunla nişanlandı. Fa. tulmak için razı olmu~tur. ' rncnatJıın. 
kat Karin Markhamı görür. Eğer hadiseler şiiphelendi - U TULU Ş • Kız cnstıınsu dik!' ımımmdan 
görmez bu sefer de yıldırım. ğim tarzda cereyar etmişse mezunum. Bir yerde t;a•ısmnk ı&tlyo. 
ıa vurulmuş gibi ona aşık oı. o da hürriyetine ırnvuşacak B 1 ç K t v 8 o 1K1 s. rum. Kadıkısy ve 111"d11 uım11 ıe ... 
d · clh olunur. lstiyenler Ilnber de (nn.. 

U" M ve lıu i~"en fazla müteessır O ER SAN ES 1 dıköy L.G.) remz.lne mektup g6ode. 
- is Gisburnla nişanlı olmuş olm1ya.caktı. rcblllrlcr. 

"'imasına rağmen mi? Pointer bu sözleri dinledik l'ıiüdire I: Raynn Pııpazynn •Hukuk fakUJtc.sı snı~ ~mıfındayım 
- lik zamanlnrda ortada ten sonra, Sensburiden ölü • Haftada 1ört gUn imru.nlarn, gUD. Eskl tnrkçeyl blllr ve ı:ıt>rl daktilo ya-

.değişmiş hiçbir şey yoktu, ya nün bir fotog-rafını istedi. de Uçcr saat Fransız usu;.U ile blçk! zarım. Bir avukat yanında veya blr 
• b"l vo dUd!J dersi tedris ed 1h vo 4 ayda bUro<1a ehvr.n ucrctıe ç:ılışab!l!rtm 

}.;; ·~~ ... ""'~ 
i e Si ası 

Yeni Mevsime -Neler Hazırlamış 1 
· Dlinya \"n7.llellnln gliı:lllldt'rlno nığtnl'n &on oıı ı;fıl1 

L Jt.U: : yaratılıın Illnılerln dahıı güzellcrlnl bir ıınıyıı toplF tııfd" 
deler. Asrın markası l'ARAl\lOUNT film şlrkelinlD ~f 

LALE • tesıuı fllmlcrlnl ... \\'arner'in en bUylık şah!'ISt•rlPrinl eti 
• fnınsıı.ca prödUksllonlnrmm en son ç-cvlrılllderf rııınl 

lnı.ı koymakla bııklki blr ~ref duyırnıl.'tadrL 

Altın Lise 
ı - zAıi'En. oımusu 

! - ŞAFAK DOGMA S~ 
3 - 1)1\tlT GÜNE~! 
4 - SİNGAPUJt YOl.U 
5 - CAZ I~mTı~ASI 
6 - YAŞIYAN \'l-~Nt'S 
'7 - IF..lL'\lJ l\lE\'\',\ 
8 - AŞK DOCAmn~N 

9 - l\IEET JOHN I>OE 
10 - YAltALI KALltl. .. Im 
11 - J>ElDR TAÇ 
12 - KLEOPATitA 

1 

lS - KA:-JLI SALTANAT 
U - SÖ~""EN IŞIK 

15 - './..\FERE DOCRU 
16-TA\'J?UN 
1 '7 - DENİZ KARTALJ 

18 - DOKTOR lKM)PS 
10 - GÜLUYERl~ SEYAHATİ 
20 - GONAH GECE~t 
21 - AŞIKLAR CEN?llETİ 
2Z -1\IEl'\~U AŞlt 
23 - ıwmiUSU~ ADAMLAR 
21 - ItADIN SALTANATI 
25 - IIA YATll\l KNlN OLSUN 

26 - \' AHŞl AŞK 
2'7 - İNKILAP KAlllLUIANI 
28 - ŞARlt .BÜLBÜi.Ü 
20 - PIRLANTALI KADJN 
80 - VEDA BUSESİ 

1941 - 1942 
GARY COOPEH. - Pauıettc 
Charles Boy"r - Paulet•.e God 
Tlno Rossl IJf 
Dorothy Lamour - Blng Gro5 
Fred Astlr - Pau!ettr. 
Vh·lyan Romnnce 
Barbara Stanwyck - Hcnı1 uııf 
Claudetto Colbert - Ray ?J ;.f 
G3ry Cooper - Barbar. Stsll 
Madelelne Qırroll - Fret' ?J. 
Lulsa Fcrida - Gine Gem 
Claudette Colbert - HeerY ' 
Claudette Co:bcrt - Froı!• rJSC11 

RONALD COLMAN -· n;;. i#, 
Frcderich March -- BcttY 
Dorethy Lamour - Robert 
Douglns Faırbtuık.s Jr. - ):! 

Lock\';ood . tJ 
James Logan - Charlecı :aat 
Max Flefsh~r 
Barbara Stnııwlck - FreC: )l. 

Claudette Colbcrt - R8Y .. 
d01" Dorothy Lnmour - Johr. P 

Jenn Murat - Claud Daı.:r!ıl~ 
George Brent - Bever!I RO 
Benj:ımlno Olgll 
Rııy Mllland - Pntrlt ıs ~ 

Gino Gervi - Lutıra Ferid& o1 
Dorothy Laın:mr - Jıı.c1' J3tO 

. eııt tea M1randa - Georgc Br / 
Ray Mllland - .Mary Mr•rtiD 

ıut -varsa 1 e görünmüyor • Sensburi, genç kızın maarlfı;e mus dda1ı: aıp;oma \'erilir. Haber (H.N.F) remz!.ne mUrac:ıat. 
du. Fakat Layng, Karinle ilk hamlarla beraber yaşadığı Feriköy Tcpeil.sttl J16 No. • TUrl<çe, tngtl!zce, "rılnsızca alman LALE: Bu müstesna llstcsllo sanat 
:örüştüğü günün akşamı ha. zamana ait birkac_ enstanta • Pap:ızyan Apıırtımnnı. ca ingilizce bilen bir ~em, deı e ver- ı 

Amech. 
hnyatınm en parl:ık blr dc,·rlrı" 

u hendls 14) rcmz.\ne murac~a'· na mis Markhamı nişanlan • ne fotog"' rafını verdi· Bu fo • . mek veya, tercllmaolılr ıçın iş ıı.. m racııat. Jı 
d l rnmakta.drr. (Llsan) renu!ne mUraca. * 18 yaşında. ııske"lllde il!şlğl oı. * Trikotaj dUz ve çnvar 

ma an evve tanımamış ol • toğraflar oldukça uzak bir t••••••••••••• at. mıynn, elinden her ııı g~tn bir genç de çalışmış l::ıçı tuzlara t1.1tı>.şç 
duğuna teessüf ettiğini söy - zamana aitti. Fakat delikan - Deg ... erli ve Azami • Orta yaşlr bir baya~ gUndUZl<'rl ııı aramaktadır. Fabrılm .ı.11otörlerinde Beyoğlu semtinde oturarııar 
ledi. HaUa Karinlc serbest Jının iddiasına göre genç kız ev ııııert görmek, akşumııı.r.ı evlne dön çalışabilir. (Hup. C. - Sı) remzine dihr. (Posta kutusu 2182) '1' 
görüşebilmek içiı:ı l:u mesele. bu uzun zamanda çok değiş. Randımanh emlak mek !etemektedlr. Yemetı: ynp:ıbl'ir. mUmeantıa::-:. Cal\t. 
den mis Gisburnda bahset • mem:şti, hele fotoğraflar a- 1 k . f' 1 ev işlerini iyi blllr. Ktuı.c.eııiz yaşlı * YUksek ikh'lat ve tıt'aret mckte. * Fransız me.ı\teblnln ııs~ 
mek vazifesini de bana yük- . k a ma ıs ıyen ere bir baya da bakabl.:lr tstıyc:;Jcrın blnfn blrineı sını!:na kayıllı bir gen<;. dan mezun dddt bir genç b-._ ... 

rasında bir tanesı genç ızın <h mztn ö,.,led"n sonraları "alı .. m&k istemekte rak az IJ.r Ucrctle r!"'azı.vc fi', 
1 d. E"' · G b t d Karaköyde Sultanlııımamında Bey (Ar . .,.;) re e mUrncaatıarı. • b '- • "' ,, • ,, 
e 1• ger mıs ıs urnu a • bugünkü halini c.ok an ırı • F kilit lr dir. Frnıunzca oııır, dakUlo kuilnnır ya ve frnnsızca derıılerı 

1 d 
oğlunda en lnymeU. cnnlıırıa Maçka, * n e mczwıu b genç, Usc ve 

nımış o say mız onun boyle yordu. Po"nter he resmı" bü. tn kt tal b ı iD ~ bl ve stanograf!ye vakıftrr. muhasebe - (S.M.I\:) remzine mUrocwıt. Şişli ve Bt'yoğlunda Yüksek randı- er .. me ep e c er e ' ... esap, ce l', 

bir vaziyetten ne kadar mü. yü•anek üzere i~arc!.lcdi. Son- manlı bUtUn kon.fon. hat2 apartımıın kimya v.s.) derslerini ~ermek tste • den de anlar. lS.B. 71j t"emzıne mil. * Alaturka vu alaf'rBDgt:J lf 
teessir olacağım tahmin e. ra dalgın bir düşünce içeri- ıar satııılrur . .MUracıat. mektedir. '(Y. Akın) rt"n:.ziDe mUra.. racaat. yemcltleri pişiren bir ktıGın ~ 
derdiniz. Tabii bu üzüntüyü sinde Sensburid~n ayrıldı. AJAN MÜLK: YPrı:postanc cadde cnnt. *Harita ve bt!tonnıT.ıP işlerinde mu maktadır. lstanbuldan dışarı,, 
rt d k ld k · · b"' b D I L sı Türbe soka1< Kazazker Hnn No. 1 • Yemekten ve yemel: ııcrvfslnden tehassıs, Avrupada tah.stl görmll§ bir bUlr. (KUçUk parmakkapıdıı .J 

o a aln al ırma ıçın u • Sens u~i, ug ao; ayngm 14_15 Telefon 2,tG2t:> anlayan bJr genç otel vevcJ ıokantnıar. ytik.sek mühendis her tllrlU proje ve rada B3yan A. Nı ve mor*'. 
tün ça ışma arını bo§a çıktı. An Gisburnu öldurdüğüne Cillill!l!!:!.!:~!r'!!'S'Dl!l•~!,::'J" ~ ' da ıo lstem~ktedlr. <H nım remzine hesabtt.t işleri kabul etmd~tedlr. <MI!- * Lise mezunu blr bayıuı t 

Gene aynı sebebler yüzünden--------~---· ·~---... ----------~----··--------ııı-------------•• ingllizce dersleri vermclftef 
Markham ai1esinden ayrıldı 1 1 blr zamanda ilcrıetebUlt'. < 
ve Layngı evlenmekte ser. Hı'ka"ye ı 1 k Nakleden: H) remzine muraca:ı.t. eti 
best bıraktı. Artık onların 1otros1 m o mayaca s ". n Vç Yıl«ız * su ve m~ ondutrı 
ik. 'l h b Ü U kadın bcrb3r kalfası ı:ıraııS~" 

ısı e de yapacak iç ir işit•---• ·---· ·---• tercih edilir Vcnlecell. har~•ll' 
kalmamıştı.. radır. (FaUh Postane karŞ1"'1 Pointer düsüm::f"Ii bir tavır (DünT.ü nusha.tfun devam> mimiyet var ... Büyük bir safiyet - Evet, dedi. ni korkutan bir kad·n olmuştu: caddesl 22 de Re.,at GöY.ıtışıı' 
la fikrini o~ya attı: "1şte bu esmer sevgilimde ben, var. Bana sadık olamıyacağını - Kiminle? İstediğim dakikada metresim c• 

bir kere tipimi buluyorum. Son- dünyada hatırımdan geçiremem. - Bil bakalım, kiminle? labilecek bir kadın. caat. 
-Bununla beraher, mis ra, sesi hoşuma gidiyor. Daha B~ni mesut edebilir mi o? "E- - Tabii Mtijgfınla, dedim . "Fakat, :Mehpareye karşı ''Ka Müteferrik: J 

Markhamla göriişmekte de - sonra, benim sevdiğim birçok vet" diyorum huna da. Fakat? Acı acı güldü: rmı olacaksın" diye verdiğim ka· ıl" 
vam ediyordu. şeylere alaka duyuyor, ve belki Acaba?.. - Hayır, dedi. Mehpare ile ti karar gibi. Müjgana karşı da: KADIN BEHBERI Kı\ ~' 

S b · l' b' t 1 hepsinden daha mühim: Bana "Yine tereddüt: Fakat, acaba evlendim "Metresim olmıyacaksın" dedim. ltA.NIYOH - Yalnız. r:ıaşa ·"' 
ens urı neşe ı ır avır a b" , . , d . _ Ya'.·.·.· ·ı.ıresut musun? " bl k ır r•o~~ 

b karşı bir sevgi duyuyor. Belki ır gün 'tipım ' beni on an çek lu Karıma karşı olan temiz aş - dUtest l§I lçln r a a a et"~ 
u sırrı açmakta tereddüt et. de ben onun tipiyim. miyecek mi? Emin değilim... - Mesudum ... Hem de <:Ok me kımı bu kadından kıskanıyor kek tercih tdlllr. On ıını b• 

medi: "Düşünüyorum; onunla evle . "Birincisinde atlatılmak tehli. sudum. Bu saadeti teminde ka dum. Karısını uçan kuştan kıs. rllecektır. 1 stıycnıer Fatu. f' 
- Bunu, a:ncak Layngı a. nirsem mesut olabilir miyim? kesi kadar. ikincisinde de aldat· rım kadar benim de payım var. kanan kocalar gibi, onu bir an karşısında kadm Berbe'"' ııe 

·· ·1 l Evvela, ''evet'' diyorum: Ona mak tehlikesi var. Aile saadeti Hatırlar mısın? Peşin hükümle yanımdan ayırmıyordum. Onu mene müracaat edebiılrter 
rn sıra gormeğe vesı e o ur, k d d w be . . kocanın aldatılması ile ne kndar . t lk' 1 . Rkt k b" "k be d d w•1 b . d aiye yapmıştu. Evlenmenin arşı uy ugum cazi benı daı· rın, e ın erın a a co uyu n en egı' enım on an u - SATILIK f;\' - Arn""" .ıJ 

ma kendisine b"~ıyacaktır. Fa bozulursa kendisinin aldatması rolii olduğunu söylemiştim sa • zaklaşmamdan korkuyordum. "~ t k .. tt · - · · d .. w.. ı ""h' • ? B k Kanlıca dan Beyli!rbey.c3 
a arrur e ıgını, ugun "a • kat? .. Acaba?.. ile de o nısbette bozulur." na. a anlatayrm maceramı: ''Evet, korkuyordum. Bu kor- ğaza nazır. içi dı,ı ya\tl' 

rihinin tesbit edildığini öğre- "İ§tc burada tereddüt haşlı • Arkadaşım daha hislerini uzun "Tereddüdüm uzun sürdü. Fa ku ile karıma, soğuktan üşüyen cı1 
b O b d 1 f l f 1. .. 1 1 1 k t bi .. b'rd b' k b' 11 .b. ld muşamba döşeli y~c!I Qda . _.; nince, ilhassa Layng 0 gu··n yor: , ana sa ık o acak mı? uzun ve c sc e ı cum e ere an - a r gun ı en ıre arar ver ır z:ıva ı yavru ~ı ı, sar· nn. il"""~ 

ll 1 1 d. 1\1 h · döşemeler, mavun kapt!Jr. 
Yalnız olarak yeni kiralanan Bundan şüphem var. O zaman, ıatmıştı. atmmda kamış o anı ım: ~ e pae ile evlendım. Belki Onda bulduğumdan daha fazla ve 1 

birdenbire hissettiğim ondaki bu kadar. Bugün aradan beş se- ötekini tamamiyle unutacakt·m. sıcaklık ve ~at aradım. Ve bul tar, her taraf resim ıı" 
villayı görmeğe gıttiğini de dığer cihetleri sezer gibi oluyo - ne geçmiş bulunuyor. Ben o za Fakat tesadüf beni onunla her dum, aradığımdan fazlasını bul- •U.sıenm!ştlr. Terkos, tutu~ 
haber alınca tabii oerhal vil. rum: Biraz hafif geliyor bana. man on dokuz yaşında bir gene:- gün görüştürecek bir vazivet ih· dum... ~~ ... ~at;11~·n!ıır~:;:.: Y;:, r;:;.~ 1~ 
laya gitmiş, orad.;1. Layncla Oyle değil mi ya? Onunla tan·ş • tim. Foko.trotu tangodan yeni a· das etti: Çalıştığım dairede ben "Bugün Müjdn, kendisinde " -' 

k 1 t w b 1 t }{ d l şef 1 t H ·· d'W• b"t'' k l . k navutkoy . Sekbanlar .,1' son bir defa görüşırüştür. Bu mamız esasen arsı aı::malarla v·rt e me'-':"e aş amış ım. a ın ı , o memur o muş u. er g-un sev ıgım u un ıymet erı uru 
konuşmada uenç kızın biraz oldu. Halleri pek samimi değil. erkekli cemiyet ha •atında henüz beraberdik. her dakika konuş - mrn:s çic:ek vaoraklan l!ibi. koku- A/dırını•.· 

b "Öteki sevgilimi merak ettin, bu kadar acemi idim. mak mecburivetindevdik. suz ve renksiz kalan bir kad·ı:- ~ ._ 
il?ri ?~tmiş ~laca~ı ka~ul e- değil mi? Onun tamamivle diğe- Arkada"ımın, benden yaşlı ol· Düşün vaziyeti: Bir tarafta dan ba~rn bibr. 1şey değil. Tipimin .o\.fatıııa reınblf'rt ...,.. 
dılehılır. Zıra mı.; Gısburn rinin aksi oldu<!unu sö ·lemi~tim. mak bal:ımındCln, at-Jc hususun • beni kendisine büyük bir cazibe o ol~~~~u. ı e unuttum. Onu 1 Kuyucu:annııUD aarnl.,..
lafını tartmadan ... öyliyenl~r. Ö'eki esmer, bu bevaz. Onda es dn anlattı1<lannı, gö:ılerimi aGa ile ceken kadın .. eski aşıkım... sev~ıgımı .bıle unuttum ... Karı~ 'Dektupı.an ldareaan~ 
dendir. Ne demek isteğimi ' mer bir ten.i~: bi.r .F~?."~ız roman rak, ha; retle ve fikirlerine hür· Hayır. eski değil, devam eden aş benı kendıne o kadar ısıttı kı. ıa dahil) tı ıı.a _..
tabii anlıyorsunuz Mis Gis • cısının dedıf!'l gı~ı. ıçınden ~Y: met duyarak dinlemiştim. krm ... Diğer tarafta. kanm .. ai· Ben onda. öy~e tf:ltlı hir ~ıcakhk '"'~ar ve _:;

1
11 d: ..,.,_ 

. . dınlat lmı~. ren,oı yok Orıda. ıkı Tereddüdü bana öyle sirayet lem. buldum kı! ımdı kesfedıyorum: ıa 
bum zekı bır kızc:ır, kuru mor kelebc1;: e:ibi <:ırpman ~i •ah etmi..,ti ki. ne 1 ... 1.man aşkla karşı "Eski tereddüdüme mukabil Sevdiğimizde istedi;;imiz kadar n. ,. 

vaadler, zenuin l;nyallerile p;i:izler yok. Uzatrn yayım: Tipim karf-:ıva gel~m onun o eczane te- simdi blivük bir mücndele i<:in sevilerek şey bulabiliriz. <Hayat 5) (22 Çaylak) <~ ... , 
onu susturmak mümkün de • d.,;:;.il . razi i formt•'aR m hatırlıyordum. deyclim Bir gün, Miijganın beni - Yine senin şu terazi mesele- R> tM.K, S6) <H.T.H.) ' 
ğildir. Layng bu vaziyette bir "B'.!na .mukabil. on~a. titrim Onu bu!'l'Ün, beı:: sene sonra hakikaten sevdiğ-ini öğrenince si mi? Yılmaz) {A.l.BJ (Rabıtll) 
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