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~il~ 8 (A.A.) - Londradan a.. 
"'~ rt,11 a1>crıere göre Tahranda İngiliz 
~ 8 eıçııerı.ıe lran hl.ıkQmcU ara. 
~. tllllzakereıerc devam edilmekte-

~~rda bu mUzakf'relerlD gir. 
~lt ~ g-u 8&fha \'e elde edilebilecek 
't~lt Uccıcr hakkında bU' şey eöy 
SeullıllınkUıı değildir lngtlizlerle 
t~ltı:rtn bu müzakertlerle takip 
~tıxu 

1 
°1<2-akıan başlrco gaye. ken,. 

''l'\ltııı tana girmek mecburiyetind& 
\ ltaıal§ Olan i§l lkmal etmektir. Bu tt' balık ve tehllkeh bir Alman 
lııteıltı~lnln lranda bulunmaııı teıı.. 
S ortadnn kaıdırmr.ktadır. 
)\~t etçtaııe sıkı bir meaal blrllfl 
~ oıan ta Olan İngiliz elçisine verlı.. 
hır tallla.ı:ı tauınatm bu tebllkeyi kısa 
ıq,r oıa da ortadan kaloırmağa me. 
llııltıe1t,t Clı.Jt Xllahıyettc oldugu beyan eo-

~lr Cc2ir. 

'-11ece auııarda verilmiş oınn talimat 
\ıttiııeJ\Jllıan sefaretinin istikbali me 
~'\ıllld lllUtcaIUk olmayı}> Almanlar 
tr ~· lltı ltontroı edilml'kte olan dl

~ıı ~llıı • 
bı.ıı il:eUer scfnreUerlne de şa.. 

Utıınaktadır. 

Verilen 
cevabın 

Mahiyeti 
henüz 

bilinmiyor 
llQ 

\~ ~ .. ( 
4-, 'latıas A.A,) - Tahrnn~-ın Stc. 
t~ tı lılllt~ na Verfltn bir habere gö(e, 
tı;,' (rı c:ıe ıneu, ınlltarckt• tekllflne 
~~ !it ~;abı lngıı .1. tc Sovy~ dip. 
~,~Cıı~ ınc83'llcl'lne tevdl etmııtır. 

t1a tl~ e Köre, cevatıu:ı met.Dl ya. 
rlldllccekUr. 

Yazan: Sadri Ertem 
A MERIKAIJA çıka11 .. Star,, adlı bir gazete lıtanbu. 

lun beynelmilel bir §ehir yapılmaııni teklif ediyor, 
Amerikada Amerikan anılrallerinden biri Boğazların zor. 
lanmaaı fikrini ileri ıürüvor. Akılla, mantıkla cula alakası 
olmıjan bu teklifler karft11nda aklı bCJ§ında olan dünyanın 
neler düıündiiğünü biliyorJ:z, Fakat bütün bu, aıuk .abuk. 
luklar ort~md a, bizim :çin söylenecek ıöz boıittir: "Va. 

-Mahut-
2makale 

Eli kundakh 
Amerikan 

gazetelerinin 
yazdıkları 

tan verilmez, alınır.,, 
İatanbolu lstıyenler onu bl7.dm blr 

kAğıt parçaalle defU, gelip bluat at. 
malıdır. Buna l..ınkAıt olnıadığı lçln bu 
abuk ııabuk Wa cülmekle iktifa ede.. 
rU. 

1.stanbulo blz kimseden bir ıtatırlık 
blr makale veyahut mektupla alma
dık ki, gene böylece t.erwedlverellm! 
Türk vatanı bir kWdUr. Onun bir aıın
ttmetre topraflnm bile bl7dCn aynı.. 

maam.ı tasavvur etmete lmkl.n yok. 
tur. Vatan d&vıMJmda ouun bir par. 
çasmm kopartıımasma değil, pkasma 
bile tabammfiltimüz yoktur. tstanbu • 
lan beynelmllel blr tehlr olması tik. 
rl gerçekten demode olmuş blr tnsav. 
vurdur. 

Birçok rıeylerde ileri otan Amerika 
da garip Adetler, ltlyatlar. ananeler 

_..Devamı 2 nt"I sayfada 

Len·ng adı 
saran Alman 

kuvvet eri 
Bir yerden 

25 kiLomeiıe 
girdi 

Stokbolm S (A,A,) - Le.nlngradın 
ihatasına sUratle devam eden Alman 
kuvvetleri söylendiğine gl;re Lcnlngra 
dın 25 kilometre cenubu ~r.rklslndc kA 
in Krasnoya _ Scloya kadar 6ncllicr 
göndcrınl§lcrdlr. 

Alman kuvvetleri Lugndan hareket 
le Lenlngradın 50 kilometre cenubun • 
da bir noktaya kadar gclml§lerdlr. Söy 
lendlğine göre MoskovP • Gomel yolu 
boyunda yapılım bir mukabll taarruz 
neticesinde Alman kuvvetleri cephenin 
cenup mmtaluısmdıı. kAin Briansk ön
lerine gelml§lerdlr, 

Hıı.ber alındığına göre Dtnycperln 
garp sahisinde tutunma'< için Budyr. 
ni orduları tarafından ynpılıı.n bUtUn 
taarruzlar geri pUs::UrtUlmU~tUr. 

O!F"" Dev6mı ı tnrı AAvfnda 

VaşinJ!t<>n, 2 ( A,A.} - U
nited Presse'de çıkan maka. 
lesinde sabık Amerika deniz 
genel kurmay b~kanı Ster· 
ling, Almanların Kafkruıya
ya yakın petrollere ancak de. 
)lizden hücum edebilecekle· 
rini. buna mani olmak için 
Türkiyenin boğazları İngiliz.. 
lere rızasiyle açması llzım· 
geleceğini, aksi takdirde, bo
ğazlara hücum etmek icabe. 
deceı?ini ve şimdiki ahval 
eski harp gibi olmadığından 
buna İnıdlizlerin muvaffak 
olacağını yazmaktadır. 

Müsbet netice vere
bilecek bir anket 

EL! KUNDAKLI GAZETECİ
NİN HEZEYANLARI 

Modaqa karşı 
moda ile mücadele 

VaşinRton. B ( A.A.) - Star 
gazetesi "Rusyaya Irandan ka. 
pı" başlığı atında neşrettiği bir 
makalede şunları yazmaktadır: 

Rwıyanm . dünyanın aksamı 
sairesivle muvasalasını temin 
eden bir sıcak su kapısına olan 
ihtiyacı izhar edilmiştir. 

Sovyetler boğazlara hakim 
olmak im~vazına nail olmuş
lardı Fakat zaf er:n semeresin. 
den ~ahrum bırakılmıfilarrlı. 

1878 Bertin kongresi İstan 1 
bulu almiya nı::ıtuf bir nus tc· 

Şehir Tiyatrosu 
Sanatkarlarından 
Şaziye Moral' a 

göre 
Kıyafet
lerimizi 

~bbüsiln1! de durdurun. 1~~ 0 ••ı •• J ••kt 
da Vf'nmv konf.:mm.cıı ıJiifl'I hir gu unçıu en 
Rus tf~·hbüstine engel ni·"lı: k 
Ancak}IU !?1e~leyi teem;ıiil e 1 k urtarQCQ tır 
den muŞAhıtlE'rın .umumı ka· ı 
~ De-ramı t IDcıl •)'factıt ~Ya.ası ı acı aaytada SanatkAr Şaziye MorcJ 

1 
ı 

Moskovya 
göre 

Hitler ve 
Musolını 

neler 
göıüştü? 

~105kova, S (A.A.) -- Moskova 
radyosu Stokholmdan alman §U ha • 
oori vermektedir: 

------- --- ---

tah 
de 

108 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

a 

Musollni ile yaptığı ml'.JAkatta Hit. I.ondra, S (Ra.<lyo, sant 8,15) 
lcr Libya ya daha. fazla. ltalynn kıta • Moskovadan bildiriliyor: Dün 
ları glindcrllmesini, Yugoslavya ve gcceyarmı neşredilen Sovyet teb
Yun::ı.nistmıdaki garnizovlarm arttı • liği: 

nlmnsını ve Fransada l§ral altında Sovyet kıtaatı dün bütün cep. 
bulunan topraklardaki polis vnz!fe • ı he boyunca dilşmana karşı şiddet. 
sinin lfıı.sma milzaherct edilmesini la. li bir surette harbebnişler ve çe.. 

De''1UDJ 2 lnd sayfada DcTiıını 2 lnc! yfBda 

['lününfiluna ı] 
Gene taksi b a ı 

HABER'' ~oförlt:!rlc konuştu. 
Dün bora.da da yazdığımız 

gibi, onlar da mes'uliyctı nmba 
sahiplerinde görüyorlar. Kllomct. 
re başına, nizami olarak 14 değil, 
hntti bizim bildiğimiz gibi 17 do 
değil, 20 kuru~ alan pat.ronlnr, 
tam birer tak 1 maht.ckiri sııyıla 
bilirler. 

Şoförleri dinleyiniz: Benzin 
tahdidine rağmen arnbalanm sa
bahlara kadar çahştmın bcnı.lm·l· 
ler, husu i otomobillerini kamyo. 
net. haline o;okarak csldsi gihl ni. 
lelerini gezdiren açıl• gfü zengin 
lel', nldılılan 6 şişe btm1.lnln faz.. 
tasını 50 'kuruş flnt znmmile sat.an 
kamyon salıiplcri, vnrillerlne gök· 
ten ynj;"lllor yerine • hikmeti hu
da! benzin yağan \'e arabaları
m hnrıl hani çalışbran bir a<lam, 
ki şoförler cemiyctile nliıkalı bir 
1.atm nkrab: sıyını}, bundan ~ka, 
gümle 83 şiı,e benzin aldı~'l halde 
20 şi50 ynlmrak }JdimeYo gidip 
gelebilen bnhtiynr taksiler. neler 
de neler ... 

fü et, hlr; ı;.üphesiz, bu işte de 
birtakım dalanırelcr, im kariko • 
lar d1inüyor. Yolcular, bin dereden 
su gettrcre'k miiştcri nllllAk ist.c.. 
mlJen §Oförlerc kızma.kta haklı
dırlar; takat bu ~ satJıını knp. 

Yar.an: Bir Muharrir 
lıyan sIYn. tırnakfanmc:ı görlilür 
ki, ı;oförlerin kabah:ıtt, ynlnız, 
mü ~rilerc yalan söylcmelı:ten 
lbaret1ir; onla.n bu yalanı öyle 
mcğe icha.r edonl<'rin ba"Smda ~ 
raba sahipleri, knmyoncubr ve 
bunlnrdun ba..5ka, işlerini uyclumn 
sıra sıra ~ık gözler ,-ardır. 

J{nmyonlarn 6 şi<::.e verildiği 

halde tal< i arabalarına S i,,<' 
benzin \'erlhnt"Si de doğru de!,rildlr. 
S -.i.e hen7ln günıle 75 kUomct~ 
ynpar. Bunun en az 25 ,,ilometr<'-
i hoş işledii:rinc l;Örc, geri kalan 

:>O kilometrenin getirecc~ri hnsı· 

lat 9 Urndıın, antr •h•r ve ~ iizde 
10 zamlarla 12 liradan ibarettir, 
Bo5 işliyen ldloınctrelt•ıi de pııt

romınıı. 20 kurustıın öclcmeğc 
mecbur hıtulan soför, alclıb'l 12 
Ura~ n rnulmbil 15 lira tcd İ\ e et• 
mek 1..onmda kalmaz mı? 

Uelcdiycmlz.in bu taksi biııt-
daha etraflı '\ f! daha esas h bir n. 
laka giistereccğı günii iple çcki
yoruz. Çünkü lınstıı..,ına kosan blr 
adnmnı. dol;toruııa koşan bir has
tanın, m '"'mC'Sinc :kos.'ln bir 
suçlunun. i ine ko~.:ın etchlerl i u· 
tu-:;muj bir insanm t.ııl•sl bul 
tnl\."' ""1'"'n uzun v.am:m tahnm •• 
miJl etlC'Lİle<·-e~rf alewdc bir buh· 
rnn değilılir. 
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1Jie, iAi no4ta : 

ö · e s n"ras1 derler h 
J)Jııarlf dalet•n:n oh-ull.ardak\ 3eıt! tedris &\&teml li%erln<lcn iki se .. 

nt\ gE>Çtl. Ikrlı:ıJdo 1,)1 neticeler nhnm11 olacak ki, \Clt.'Ll'>t prognımı;nı 
dcğl~tlnnlyor; b#, ~ ı:;onu cJeT~leılnln kendi koodlne bir mUtııln halinde 

dıı...-ııın etm :. n. taS\lp ediyor. 
l t'nl ı11·ogrııu1 tedrlsatım.7..lr> akak bir tamflnı tamire doğru atıı. 

mı bir ndım o!m~l.b bcmb r bb; bu ftklrdo değllh! Zira. b:ztm nok. 

saa tamfııınz ı rl>~rttmJano •wrJı m:ıhlyctte olmaktan rl)"sde ruııan 
olm:ımndadır. lfolbul•I ilkokul pıogramlArı t:ııcb:-yl ameli bir eıı."\Sll gö. 
tum1l'yl ht•def :Utar. Buna ragnıen orta ve llilc prognı.mlan aynı talf'l
be)i bu ı:Ur"'' c sta.b ayırır; ~" mu.ariya.tın gayyasına )'UVIU'lur. 

Orta ,,. l'"td~ \-eril cck btlgUer bunn mu tcııp ettlrlyorP cınu bllml. 

l'Orl!7: :rahııt Lu !>ısa ı;ütunl:ırıı1112da mliıınJar..'j& edecek vıu:.•~ctUI dt:?ğl

llz ! Snf.cee t•\.inılzde, oca~"11Ill~da. mlletıacııelerimlzde h<'rgUn ıtlkAyct 
ettI~lmh:: bl:- ey ":ına rocukt.ıruıuır.da ameliyat ve pratik noltMnlığıdır. 
1\,ndeınkl ilğle oou ~t'merlnl ıuıl!Sırclık; bu t!ert ameli ve tatbiki bil.. 
gll"rc nyırııah:,vo tnleooyl böyle yctl11tınıek! Herhalde kıwuıcımn:m daha 
blı~ ilk 'lltır:ı~ rna hlr tiÜPb o1mtv Um ı 

EN SON OAK1KA 

Vatan veri lmez alınır 
n:ı11ıaraıı • wcı &aytada 

mrdır. sel! rsJnınli Aınerikada bon 
cumhurlyf'tler de U:ın·ı•n DAZIU'ly<'sln.. 
den b:lhsetml'I• memnuduı. Bu lllm 
dllnynsm:b Mcllsclert hiç olmaz.sa 
> Uz. clU 8Ctle gerldeo tni<lp etmek de

m tır. 

lst:ınbulon beynelmllel tehir olmıaal 
tıım do bu kııdnr ~ ve muc1p 
bcbll'rlnl mllelllficrl araıunda btle kay. 
bctml!I bir fikirdir, 

mn tcrln.nclsız ı tmıbuluo manaama 
anlam:ık için ıruıan ancak "Star,. 
p7.ctcsl.nln mulınrrJrl olmak 1Aaım • 
dır. t&tanbul, hlndcrlaııdındaa ayrıl • 
dığı takdirde m:ıbvolmn;+ bir belde. 
dfr. Ona hiçbir baı:rıı, yl'.hut aıtm bu. 
uğınm mucizesi kAr etwes. İstanbul 
Tllrlc c:ımlası içinde bir mcvcudlyfA • 
tir. Nlteltlm blltUD dllnya tarlhl bo • 
yunca da btaııbal bir lalntlırı. 

lnıııll s."\hlp oldukça mamur, ftl ma .. 
au..am bir belde ha1"11 almqtır. 

btnnbalu beynelmllel bir telalr ha. 
Unde tııs:ıvvnr etmek ba tlebelttaa 
mllı::l:t.l.n değildir. 

Boğnzlan Sovyet Rasyaya Rdlet
me.Jt tezine gl'llnce, bonon manMmı 

h61D hiç nnlıım:ık mllınklhı değildir. 

Çllnkü $ovyot RU!IY" 1,111 telallke 
boğnzlard!wı gelmez. Daha ,.na elli ti('. 
nclilt t:uilıte bir nor,nı.' .. .r 1DC9elcııl 

mevzunbahstlr. Fakat bu Bofadar 
mosclcsJ; Osmanlı lmparatorhllu De. 
Rusya Çıırlığl ordasund:ıkl stirGt w 
menfaat farldarmcl:ın ve Rusya De 
lnglltere, ve Fnuıa arumda taksim. 
den çıknn an1ıı,marlık1antan zuhar e.. 
derdi. 

Rllllya De Avrupanın garb111clan pr 
ka do_t'Ttı nlrnı e4en d6'1f tll'r arıuım • 
dnkl ihtll!lfm tcm:ı nolcbuu yalnız. bo. 
f!a:r.l:ırdı. Çtln1 Q bu dCTletlcr clenl7. 
cıo,·?ctkrl3 dl ,." denl2 kuvveti ile an
cak Ilusys ne temas tl!Ollıı ederlerdL 
Bıı se~"ten Ç:ırlrlı: RusyHı için Bo.. 
ğn:ı:lıır lınyuti bir oocınmlyeU bnlzdl. 
Blltun tc.hlllteler boğarlnrıtan geliyor
du. Fnknt bugün dllnyan.n siyasi eoğ .. 
rafynsı d"ğ!şml<ı mUdafıuı ş.'lrtlan bat 
kıb<J.'Iııştır. O zn.IW!n -:a~yanm tehll.. 
kNıl ne ~Tkbn, nf! de gorpta.n ,eli .. 
yordu. ÇünltU oarktıı.ı kencUsinl t.eb • 
dit ool'n bir kuvv t yol<tlı. Gı\'·bmdl\ 

1 zayıf ve l<ll~lt devl~r vardı. 
Gllnlln hll~m lt•1vvetl. !'ı 1ngU&ere De 

Fransaydı. Uusya Bot"llr.lan billıuaa 

tngtıız \e :Fr:uı ız. tchl!L..,.llne U,... 
onıd :ıltmda tutmak istiyordu. llal .. 
bukl l:ugtln Rmıynnm manı:r. kaldığı 

lilS V E 

Nazan ba§uu kaldırdı ve yavae 
bir sesle: 

- Çocuğumd.ıın vazgeçeceğimi 
mi zannediyorsunuz? • dedi. Bana 
teklif etUğlnf:r. bu cinayetten 
bahsetmeği b .,. lstcmediğ m için 
clnayetinlıe ben de iştirak et • 
mck, yavrumu aldırmak tasavvu • 
runu ka ul ettiğimi veya edece -
ğimi mi ümit ed yorsunU%'! Doğru 
sizce şl:mdi yn. bu çocuj'.;'U aldırma .. 
lı veyahut blrÇOk kfmselerl.n yap. 
tıklan. gibi Ç<X:uğu yastığın altın
da boğmalı değil mi? 

Siz ne zrumediyorırunuz ki. 
Kucağnne&a çocuğum, yani sizin 
ta'birinlzcc p'çlm olduğu için uta
rıac:ık mıyım, herkesten bucr.lt: 
buc:ı.k 1$.nç:ıcak mıynn? Beni ne • 
kn.dar da yanlış t:ı.n~uuz me • 
ğer? ... 

- Sen gıldırdm mı! Deli M • 

lllt een! diye l\te1lha Oı!mal bıı -
~rrmnktan kendini ala.ma.dı. ~ ., 
ı:tlmdl ık<:'ndJni hdm, hem rl,. fe • 
da.kar b'J" kadm mr zannediw•r • 
sun? Git, sen d!!.ba cahil, <iGny:ı· 

•tehlikeler latllmmct.lı•rlnl tamamea 
deJl§tlmılı:tlP.rdlr. 

Bu teblJko p.rkta vı• gurptaln kara 
yollıın lle kcndlalnc bafbdrr. Ruıı)a 

1pln en emlo saha bugUu boğıu.lanlır. 
Diler bir noktadan dll boğazlar 

Rmya için bugün elıemmlyetlnl kay • 
betmışttr. 

Rusyanıa bir açık clenlzr çakmam 
01Melcslııl Deri ellrenlt'.r ekseriya bu 
yolun boğazlardan ~tlğlnt sanırlar •• 
Halbuki qtın Boıazlardan geoea bir 
ticaret yolu emniyetli rahat ve ld.r. 
lı bir yol cJetildlr. Qftn:rtı Akdeniz bl). 

1ök mentaaUerln, bft.}1lk tehlikelerin 
41olaftığı bir fıJ denizdir. Akdmlzln 
tebll'hleıinl ortadan kal4ınnak için 

bofadan defli, Sllve;nt de, OebelUtta 
nkı da elde tutmak lflır.ımdır. Ondan 
eonra da btlyük ~.nhlel'f' çıkmak gt'. 

rekUr. 
Böyle bir tuanar ne .ıyueı 11e de 

ticaret balumıadaa klrlı olur. 
Faka& ''Star,, saz.ete.: mabarrirl 
~lelere yalaa maktan bakmıyor 
1"11 elU -. reridt'tl de 'bakıyor. 

SADBI ERTEM 

I 

Odesada 
Su tevzi 
merkezı 

işgal edildi 
--<>---

Şehir susuz 
kaldı 

Borlln, a A.A.) - Oc!!ıs:L tçin cen-.. 
yan eden muharebeler cma.sında Ru.. 
men tcşekUllerl, ılmdlye kadar So"yet 
piyade kuvveUerl tara1mı1an mUdafna 
edilmekte olan bu mllstahkem şehrin 
başlıca su tevzi merkeztıı.! işgal et • 
ml§lerdir. 

Yiyecek noks:ını yllzUnflcn §imdiden 
g\lçlUklerıe k&r§rut§mı, bulunan Ode .. 
aadakl mahsur Sovyet kuvvetleri içe. 
cek suyun da kesilmesi lızertne daha 
bUyllk mllşkUAta maruı: kaJllll§ olıı. 

caklardır. 

AŞK ROMANI 

ıwıı bilmiyen za.vallı bir kadından 
başka bir ııey d~IBln •• Senin gibi 
zen::ln, pyam hnr.met bir aile ço. 
cuğu, gayrimeenı çocuğunu nasıl 
yanında alıkoymak ister?.. Sonra 
benim buna m~ade edeceğimi mi 
zannediyorsun? Deli müıin sen .•. 
DllşUn ki benim de söz 9Öylemek 
hakkım var. 

- Senin nrtik hiçbir şey söy .. 
lemeğe hakkm yok anne.. ÇünkU 
evvel! b:diva.cıma mUnuuuıat et -
mcmekliğln lhmıdı. 

- Senin de o çocuğun metr~ 
olmaman I.avmdt. 

- Ben kendi lhatamm tutır ve
ya aeı nctlce1erlne katlanmağa 
razı oluyorum. 

- Fa.kat daha on sekiz yaşma 
bile gelmem~ olduğunu unutuyor 
mu.~un •• Dclla t•r buçuk sene ben 
"enin ve istikb:ılinin mM'ulUyUm. 

- GlizPl. Fnknt ne !stivorsu • 
nur.~ HerhnldP onu llldilrf'mr>:ı;!'I! • 
n'z ya! 

M8liha C~ ~ cllerinf 
ytlzUnde ~~: 

l,üsbet netice vere
bilecek bir anket 
Modayı yıkmak ve t,,ugUnUıı lk. 

tls..ıdJ §artla"ına uygun bir kıyn!et 

t<'sblt etmek için açtığıuıız anket hcı 
sınıf halk arruımda meurnunlyeue kar 
§ıl:ı.ndı. Bu lşlu tatbik cdllıncsl tç\ıı 
derhal faa'fy(;te gcçılawı!nl lstiyen bir 
çok vublnda§1arımız. buyUklerlmlziD 
önayak olmasını islell'\ekledlrler. 
Meşhur §ıılısiyeUerimlz:.r. do bu mem 

leket meselcsin.:hı vnZlfe nlmak için 
yukardan bir teklif bekledikleri an.. 
keUml.ze verdikleri cc\•aptan anll\§ılı.. 

yoı·. Bilhassa nile rellll,.n zenginlerin 
bUtçelerlnl bil" aarS&D bugUDUn 
modnsmm uirıınevveı yıkılmasını ve 
gerek erkeklerimizin ve gl'rekac ka • 
dıhlnrnnızm gayet ucuuı giyinme .. 
lerinl temin edecek bir J\ıyatcUn te.s... 
bit edilmesini aabırııızlılda boklcdlkle. 
rinl blldirlyorıar. 
Kazancı az olan bir baba: 
- Kanını giydirme!: lçı.n kendim 

çıplak gezmek mecburiyetinde kalı .. 
yorum diye barbar baltmyor. Bllhas. 
sa kadınların, Sirf modaya uymak 1. 
çın kullandıkları ve giydikleri llll:um 
suz pyler at~ lJ&haaın11 satılmakta -
dır, Ve bunlan bir e<>k kadınlar diğer 
kadmlnrda gördükleri !çlıı kullanmak 
ta veya giyınt!kledlrle·. 

Şehir Uyatrosunun !dareaını blllr dl. 
ye tanılan kadın aanatkir. Ş&ziye Mo 
ral da bugUnk\i modanın yıkılmasına 

gılddeUe taraftar olduğunu ııöyıQyor ve 
diyor ki: 

- BugUnUn modası 4Ceta trrtınaya 
tutulmU§, dalgalar araamda yolunu tcs 
bit edemlycn bir gemi gibi bocalı. 

yor. 
Sokakta aşağı yukan berkesin aya

lmda. 25 llralık lakarpin g6rtıyorau .. 
nuz: ıUphuis bunlar aynı aoayeteye 
ve aynı bQtçeye aahlp o!an kimseler 
değildir. Bunlara mani oımak için bir 
çok tanmıntf 11k bayanlar ve 1:tr kaç 
birinci anut terziler blrteoerek. bu .. 
gUnQn lktlaadl ıartlanna göre bir mo. 
da ıcat ederler. zaten moda ııalgm hn. 
!inde, derhnl yayılıyor. Bu da keneli.. 

lltlnden halledllml~ olur. 
BUhassa lktlaad1 prUrn dU11tınme .. 

rek icat edilecek olo.n moda, taıımmı: 
alleli!rdo görfilUrse, hemeD berkea bu. 
DU tatbik eder. 

Yeni modanm icadı, kacımıanmızı 

belki bugOn tçiııde bulurouklan gU .. 
lUn ktya~ttcıı kurtulacak Te blrU 
dlslplln allına aıacalttır. Nedir o 
§Spkalarm -ve ayakkaoılarm acayip • 

Uklerl. 
Hele kadınların ayak parmaklanm 

bQtün ktr ve lğrcnı::U#lb te!lhlr etmele 
rlDin aebeblnl bir tU.rtO anlayamıyo.. 

nım. 

Açtığrmıs anketin katı bir ııeuceye 
varmumı temin etmek için derhal 
mU.Sbet :neUce verecek bir tqebbllse 
~<rllmclldir. Bu suretle bem gt11Unç 
bir moda yılulmtf olur. Hem de aile 
bUlçoleri muvazcneıılnl temin eder ... 

llADRtKAYABAL 

Mahut makaleler 
_.,.Bqtaratı ı nd aayfada 

naatine göre lstanbul diye ma. 
ruf olan şehir bir asil" önce dai· 
mt olarak beynelmilelleştiril· 
seydi bütlin medeniyet alemi 
icin istifadeli bir şey olurdu. 

BugünkU mücadele nihayete 
erlp de insarilar sulh menfaati. 
ne olarak 8 maddeyi gerçekleş. 
tirmek Ur.ere toplandıktan va. 
kit bu meeele, hattı Tilrkler 
fçin faydalı olncak şekilde mü· 
nak::ı.şa edilebilir. 

Ruslar 
ivi döilD· 

O yor 
- İngiliz amele fırkası 
liderinin sözlerinden -

Edlmburg S (A.A.) - DUD Trnde-
• Union kongresinin toplantuımda 

söz söyllyen Atli, czcQmle demiştir 

ki: 
Bir sene evvelkine D!\7.aran daha 

lruvvetllytz., Dnha iyi techlzata mal~ 
klz, Ve bugün nrtık ya·mz değlll..z. 

Amerikan halkının nokta! nazarm. 
da çok gUzcl bir dcğişikiııt olmuştur. 

İyi s11Ahlnrla mUcehh•'Z bulunan ve 
ıaşe edilen Ruslar şayaı.ı takdir su • 
rette döğ'llşllyorlar. MUWıfiklcrlmlzo 
mUmklln olduğu derecede yardım et_ 
meğe çalışacağız. BUyllk ml'ydan mu .. 
harebcsl henUz lmznnılmamıgtır, fakat 
çok bUyUk gayreUerlıııizln tnm zafer. 
le neUcelencct-gınden hiç kimse §tip.. 

he edemez. 
BUtUn lnglltz smıfları nraamdıı, ı.. 

çinde yapdığımız bu devrenin teblt
kesinl ve döğllıtUğümUz dU~anm 
lrudretınl hcnllz idrAk etmemiş olan 
bazı kimseler vardır. Anıt;rlkndan glt
tlkge artan blr nlsbottc )nrdım görU .. 
yonız, fakat ııUpheslz k1 bnrp ımalL 
tma intibak bQyük bir sanayi mem • 
leketl için ağır ınklşaf eden bir usul. 

dUr. 

1500 tütün 
işçi ne 

Bedava 
yeme 

lnhisnrlar idaresi UltUn depolarında 
~ıpıı ameleye bedava yemek dağı~ 
maya karar vermişti. Bu knrarm tat.. 
blkine yarm ba.§1.a.nacaktsr, nk defa 
UakUdarda Şemsipap. tttnn deposun 
da ıcıoo i§çlyc dedava yemek verilecek 
buradan alınacak neUce ile diğer de. 
polarda da bu usul tatbik edilecektir. 

Beykoz 
sırtlarında 

Bir kıza zorla 
tecavüz edildi 

DUn, Beykoıı:da KuraUu1ere mevki. 
fndfı bir tecavllz h.11.dlaeal 01m111tur. 

Mahmut Şevket pap. k6yUnde otu
ran Alinin gene ve gUzel kızı Ayee, 
babasının tclumda ak~nma kadar 
çalı§ıp pUmeıe evine giderken, bir 
mUddettenberl kendisini kollıyan, aynı 
köyUn dellkanlılarmd'f.ll 14nhmut 
Kurtla Muratlıdere mevkiinde karoıtaı 
mııtır. Mnhmut Kurt, Ayşcya: 

- Sabnhtnnberi burada seni bek
liyordum. Blllyorsun kt aenı seviye. 
rum, demi§, fakat Ayr. bu UWata at
clırmayınc:a kızm üzerine aatdımıııt.11'. 
Kız bUyQk blr mukavemetle ken • 

dlalnl müdafaa etmlpo de Kurt Mah
mut kızm zorla ırzına geçml11tır. 

Yanm saat sonra Janônrmalar ha.. 
dlae yerine yetlşıni§ler, kızı baygın 
bir halde bulmU§lardır. 

Mahmut Kurt adilyoye teslim edn.. 
mtı ve sorgusunu mtıte:ık1p tevkif c. 
dllml11Ur. 

- GllnUn birinde ba§ka bir er. evvel kendJsini dUşUnmcmesi si • 
keğl aovorsin Nazan, deil1. BUtiln ze garip görUnUyor değil ml? 1e
ömrUn boyunca 1bir gecelik Cışıkı- te ben öyleyim. Ben yalnı1.ca ço. 
nm at".uı.smdan ağlıyacak değila'.n cuğumun dünyaya gelmesini, ya • 
ya! O zamıı.n ne ya.pacaltt:ın. aöy1e• ır:amasnu, mes'ut olmasını istlyo -
bana?.. Kucağında pfçln.le seni nım. Bana gelince, ben de hiçbir 

kim aln-, ldm ister!. şeyden korkmam. Bil tün f .. lfı.ket, 
Nazan, §imdi muhnkkak ki an • betbnhtlrk ihtimallerini ve şekil .. 

nelik hlssiyle konuşmuyorsun. !erini PO§lncn knbul ediyorum. 
Çü.nkU hen.Uz annelik hislerlni - Şimdi CSyle zannediyorsun 
duyahilmen iç1ıı vakit 9(>k er!ken.- Nazan. Fakat sonra gfülirsiln. 
dir. Muhakkak ki şimdi benden - Nasıl, yoksa size benziycce
\ntiknm almak arzusu sana ha • ğimJ mi zannediyorsunuz n.nno? 
kim bulunuyor ••• Bllmiyonrun ti Asla, asla. asla. Siz şimdi şu an.. 
seni anne olmuş g8rmek, yilz kt • da bana btlytik bir şefkatle hitap 
zartlC'I b1r şekilde kadın olduğu - ediyorsunuz, fn.knt kendinizden 
nu aleme :ilAn emek beni çok lhU.. ba.şkasmı en u!ak bir şeklide bile 
yor. Bunlann meydana çılcmaat • ılilşllnmilyorsunuz. Tabii, benbn ço 
nı istemiyorum. Ve sen de ~ '!uğum olunca, sizin bUyük anne • 
evlenmcnbıe müsaade etmedim di Jik çağma geldlğinız anlaşılacak, 
ye benlm arzularım ihlllfma ha • vıu,ınız, hakikt yaşınız meydana 
rekct oderelt beni. ce7.alandırma- çıkacak ve torununuzu okşıyn -
ğa çaJI§ryorsun, tbeni betl>eht et - caksnuz. İşte sh buna talınmmuı 
mck istiyonıun. ÇU.n!kll bu şektldc ~emiyorsunuz anne. De 'Hl bunu. 
beni mahvetmeğe gidiyorsun. OL hatta bunların sözünün söylenme.. 
iürU~orsun bonl Nazan. Fakat sine bile tahammülUnliz yok. Ay
beni bu §Cki1ıde Uzmeğe çalıştrken naya yaklıışn.cnk güzel yUzUnUze. 
dilQUn ki kendi feWttUnl de b·z- parlak ıun saçlarınıza bnkacak. 
ut hazırlıyorsun. Yann art1k öm sonora torun snhib; bir bUvük nrı.. 
rUnUn eonuna kadal' betbnht ola~ r.e olduğunuım hatırlıvaeak ve tl
caksın. Bu sövled.!.klerimln kıymf'.. ~!ec(lkstniz. Bu c:'OCILlı: swn havat 
tinl sonra ıınlıyacaksm, anhyacak- saatinizi do~ çalan bir <""'n .;r:ı. -
stn amma NaY..a.n. o rıman da ffi :ıife.e.I görecek, fakat bu ç!llt sl.1.;o 
ı tPn geçmi olacak. meş'wn ö!Um haberleri VPre>n bir 

Na.znn btışnıı ön~ e~<li: kil'se çanı tesiri vnpaca.k. çilnktl 
- Kiınıt.1illr. ~J. deJ\i. Ffl.Jt"&• f'~ h~vntmızm oona ''lll<l<ı«t•~rn1 

ben \dldfmi ~wnm k1... bu~ a.nlryacak v~ ıu1ık ha. 
Na..rt iırw811m b&yle ~ ~en ya~ W"lık Miım~kf\ınrr.. Ben 

L ava[ 
iy ileşiyor 

Venıay, 1 (AA.) - Ln\•aı Uıı Dlat 
çok iyi bir gece geı;i MI rnıdlr. 

Berat kandili 
ı.tuabal MllftW......... ,, 
l:ytmUn 't lnel puar .UDll .. - _.. 

ymm onbqlııe mllııadll oımakl• U" 
mllzdekt cumarteaı g1lnr ~ _, 
zar gecesi) Leylel Berat oldutı' 

Eu sabahki aıhhat billtcııı ı..av8.ıtn 
mevzil vazlyeUnin mU:Seu.mel ve u. 
mumt vaziyetinin c<>k iyi olduğunu 

bildirmektedir. olunur. • 
~:--pQ 

...._......._......_.,......_,......._........_...~-

Sovvet 
tebli2i 
.... Ba,tarah 1 bıcl • )'fada 

tin bir dövüşmeden sonra Eston. 
yanm merkezi Tallin ı;ıehrlni tah
liye etmişlerdir. 

Şimdiye kadar alman malüma 
ta göre cumartesi günü b!ldiril • 
cl!ği veçhilc, tahrip edilen Alman 
tayyareleri 33 olmayıp 75 tane
d.ir. Pazar gUnkü hava muharcb<.~ 
lerinde 22 tayyare knybetmeıni • 
ze mukabil 33 düşman tnyyarı>si

ni tahrip ettik, 

Len ngrad ı saran 
Alman kuvvellerı 
fJIJ"- JJaı;tarafı J. bıcf Myfadll 

Odesanın Alman ve R.ımen kılaları 
tarafından mulıasaram Lerletilıntıttr. 

Şehir mUtemıı.diyen Alman toplan. 
nm ateşi altmdıı.d:r. Şehrin civarında 
bulunan hidrolik !::.brlkaiarmdan blrl 
Alman ve Rumen lrnvvetıerinin eline 
geçmiştir. 

Flnltuıdlyada Fin kıtaları Kareli ber 
zahmda ilerlemektedirler. Bununla be 
raber bazı Sovyet :tuvvetlert berzahın 
garp mmtakasında Bojörkoenin ccnu... 
bunda henllz mukaıremet etmektedir. 
ıer. Bunun için Fin kıtalan çevirme 
harekeUerile Rus mukavemeUnl tedri
cen bertaraf etıncktedtrl~r. 

Vlborgdan alman habe'rlenı g6ro 
Rwılarm bu gehlrde buaule geUrdlklc 
r1 tahribat evvelce zam.edildiğinden 

daha mühlmdlr. Nihayet haber alındı.. 
ğma göre merket: cephesinde halen 
giddcUi muharebeler cereyan etmekte. 
dlr . Bunı.da gerek ~t.er gerekse 
Almanlar takviye kıtal!'.n geUrml§ıer 
d1r n bir yandan da getirmeğe devam 
etmektedirler. 

H. tlerıe Musoi= na 
neler konuştu ? 
~Baetara.b 1 Dcl -~ 

temıotir. Buna mukabil H1Uer bqka 
yerlere gönderilecek 1talyanlarm ye. 
rtne naz! muhafız kıtalan U<ameslnl 

tekllt etml§tlr. ' 

Sulh isteyen 
taraf hengisi? 

}l otiiko\-a, 8 ( A. A.) - Sovyet 
Rusya i.stihbarat da1resl ıerı Ih 
zovskl dUn vermiş olduğu beya • 
natta Rusya flo Finlandiya ara • 
~da sulh yapılacağı hakkındaki 
rivnyctlerl tekzip eylemJatlr. 

Lozovskl Finlandiyada bUyUk 
lıir yly,ecek 81kmtısı mevcut ol • 
duğunu ve bundan dolayı Flnlerln 
sulhü arzu ett iklerini söylemiştir. 

Hi tlerle 'Musolinl arasında ya
pılan ınülAkatr mevzubahs eden 
Lozovski Hitlerin Sovyet Rusya .. 
daki harp dolayısile Alınan ordu .. 
sunda husule gelen boşluğun dol.. 
d.unılması için MusollnJden talep
lerde bulunduğunu bildirmiştir. 

1ngiliz devlet 
nazırlanndan 

Grenvud 
di9or ki: 

Hitlerin 
menabii 
azahyor 

Bizim kudretimiı~ 
kayna klan ise gittık 

ziyadele§İyor 

Londra, 3 (A. A. ) - U~ 
kinci seneslnln bitmesi dolaP"':. 
lWyter siyasi muhabirine 118; 
ruı.ttn bulunan İngiliz devlet 
%1rlarmdan Grcnvud d 
kl: 

Harbin llçllncll senesine 
ve hiç tezci.zille uğramam~ bit 
giliz cephesile giriyoruz. 'l' 
kabiliyetimiz her tarafta, het 
bir kat daha zi~eleşiyor. 
zulmünü ortadan kaldırmak 
sarsılmaz emniyetimiz 
Hitlerin menabii azalıyor. _,J[ 

ki kudretimizin en yüksek ~ 
sma henUt gelmeden b.!zfn1 
naklanmız gittikçe riya.del 
Askeri kudretin ı:irvesine d 
dan yaklaşryonız. 

MUttefiklerin menabii • ,JJ 

altına. alınmış milletlerin Y"'· 
ümidi olan zaferi temin fJlf 
cek kabiliyettedir. Harp Jı 
kazanılınamrştır. Daha bıiço.' 
rUbc g~lreceğiz. Fakat tat1 
nokta ğudur: harp a.nca.k_.?!!: 
rlzmln kudreti tahrb> ediJt»ı':", 
fenalık yapmak kudreti o 
kalktığı zaman bitmiş o~ 

luglltere d&lılU,.e nuın 
Kou.uon, ikJ aene ıııartnıda 
tecrubeıerle laUhAl edili n 111 

,.etleri batırtattıktan ~ra 
ııöyleml§tlr: 

''Nazt nıag1QblyeUnl temlll 
mnca delenln belk i dab& 4U 
Şimdiye kadar olamadığnnız 
kudreW olarak bqUDJZ yüka8 
mücadeleye karp koyuycırns. 
Ruayanm kahramanca muka"* 
den ilham alarak Ye~ 
§en binlerce cesur mubanple 
bu yıldlSnUmll gtlnD.nde bUr ··~•,, .--.. 
tın nihayet zateryab oıac 
zamandan ziyade emin ve kaU!lo 
hatırlayınıa ki zafer ancak ııt 
kendine mevdQ olan vazifeyi 
yaptığı gUn tahakkuk ec:ebUee' 

İngiltere IB§e nazın ı,ord 
bcynrıatmda: 

"Herhangi bir isUIA ve ııa:, 
ruzu knrşısında 11\§e bakınıIIS 

zamankinden daha iyi ve dahA 111 

nıel hazırlıklıyız. demiştir. .A 
tngnı.z bahriye blrL-ıcı lıO"" 

fWllan ~ylcml§tlr: 
..Donanma hUrriyet yolun~ 

ı>.aferi tstnuıal tçln oynadığı ; 
le İngiliz donanmaaı deu.zıerd' 
Udyetlnl lsb&t etm~Ur. Het ~ 
dan kııvvetlerlmlzin ziyadel~..ı 
dıı.lııı çok harp gemisi. tayyartlı ~ 
lmalltının durmaksıZin iJeTleJll""'. 

~ ~ok iyi tanıyorum anne. E • susunda katlyen tcclıhUr cali 
ger ŞUkrU ile evlenlp meşnı bir 
çocuk dünya.ya getirmiş olsaydım, ğını da hntrrlamak lA.zımc.ır. 

bu Çbeuk da sizde ayni taharn • M .. k I at 
mUlslh ıstırabı yaratJrdı. Aıı&.k o Una a fllt 
zaman çocuğun doğmaması icfn 
hiçbir eey söyllycmezdiniz. Fa.kat Vekili , 
Şimdi sizin mnmanaat etmenize iJ' 
mani olacak ortada hiç bir mcşnı Bu sabah tayyart; 
hal yok, V,. ~!z bilyük anne ot • Ankara ya gitti 
maktan kurtulmak için bir cina -
yet işlemekte de asla tcrP-ddilt Bir haftadanberf şelıf' 
etmtyccek. yavrumu öldürmek is.. bulunan Münakale Vekili 1 
tiyC<'ekslnlz... Kerim lncedayı, bu sabalt ~' 

Meliha Cemal buz gibi \'<' ya • köyden kalkan Devlet ll'~1~ va.ş b'r sesle: lanna ait volcu tayyaree1 

- Fakat o daha canlanmadı ki. karaya <lönmiiftür. . t 
dedi. Hem sonra Dtı gı,öi cinayet. Vekıl, YeşiUcö\ hava ·~· 
Jerln hemen her gUn her yerde nunda Münakalat Ye

1:·a 
yüzlercesi işleniyor. şehrimizdeki de\•air ınil 

- Faknt bu cinayet lşlenrnlye.. tarafından uğw·lanm~ 

ce~İye Na.zan adeti vahşi bir ses f • Kadla Terıf~~af 
le kestlrp nttJ. Bu sözleri aöy - CEMAL e· ·Rurı 
lerken mUdafaa etrncıkt.e olduğu y U 
yavrusunun clUnyada kcndlııi iı;in ,,, 

Yarınd:uı itlba~n n cvail»~ en nzfa varlık olduğuna 1nanıyor-
d tenzll!tlı Si\ tı§I rına baflı rt 

u. sayın mti•l r ·:rlne l ııd 
Meliha Cemnl ıırtık ricaa&n vaz i1ı•m:iiim&Iİ&;a:ı!ll•-~~'t~ 

gerti: ! 1 

- GUzel. dedi. Madcmki ö'-·lc 
l"th orsun, h'ldl,ff n gibi ,·npm:ıkt 'l 
S<'rbestsln. Çoculc senindir. Onı n 
11.kıbcti nncnk serıf a '-ikvlıır edP.r. 
F'aknt bana kan,ı \''l:ı:!fo1~""1n d" 
bulunrlııi'!"unu bir nn içln ol un h:ı. 
tırlamıyor musun" 

( Dnıam1 ı-m·) 

ı n o~unur 
3:!!> d'>ı:"tm.: ı il' i• l\Jl'fl ,. 
llh o~lu ı: ı...- \in \ 1P 
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8hkeme 
aıonıarında 

Noel Baba'gı 
bile çalmış? 

•van .., 
llınd arasında çaldıgı eşyalarla cDrmD meşhut 
8~1 ~ Yakalanan hırsız, " 'ey, demi~, Ali Us.anan 

nı arıyordum, yanlışlıkla buraya girmiş.m. ,, 
~·ne vaklttenbert böy. aldırmadık. Fakat WmdJlarm arkası 
t~ er itfk, ağlayıp duruyorlu kesllmeyince, annem: 
lıet.,~kırınızı ke3l!ın18U. Ken.. - Kı:zım bak yukarıya bakayım, 
ı..zı, lkt kili d~ha suçluydu, ne oluyor\' dedL 
t6re lanı ar~Mıda durdu. Yukan kaUan dolaıt:m, takat hiç 

illıa1te~lnrz bu mcvkuttu. bir ııey yoktu. Bir tavan arasına 
tQr~ a.ltnıcı nslly:ı cezada gli- bakayım dedim Te ttıvan arası mcrdı.. 
~ıı~kunnn tnhktkat evrnltın- venine doğru ilerledim. 
tı.ıı11ı 19tıiıa göre, a.11 lbralıim o. Merdiven kapısmm kilidi kmlmı§
bıet dola Yll.tmdakl bu genç, btızı tx. Açar açmaz bu 1braWmt gördUm 

l2e Ytsile mektebi terketıni§, Çok korktum, takat onun benden da-
~~ak 13siz gücstız, or. ha fazla korktuğunu ve kekcl1!meğe 

G bo.§!adığmı farkedlnce kendlınl topar. 
~lar dayanmaz, derltr, Jadım. İbrahlm. bana yc:varanı.k: 

~-·Cebindeki bU'kaC kuru§U - Şeyyy, diyordu, a!fcc!erslnlz, ga... 
~ ·~ ve bee parasız sokak llba bir yanlış!lk oldu. Ali ustanın e
~ kalmııtır. İ§te b\Jnun ''1ni rnyordum da. Buraya yanlı§lıkla 
~ le rnutenar.p b1r iş bu- girml§ olacağım!. 

... ,_ .. ...,ı..·.·~· .:ı:r hayat yaııyacağma, Ayaklannm dibinde dolu 1ki çuval 
~ıı et rar vcrml.§ ve ilk olarak vardı. Hemen kendisinln bir hırsız 

lfıı._\'lll'nıda bir apnrtımana gt.. 
ll'lecl(l;,n adında blrl.slnln 
bir tramofor çalmıttır. 

~~ofonu, götürüp .Ali ve 
• ~ Utt kl§lye 20 liraya sat. 
~ böyle kolayca ellne 

~e Yt kula bir zamanda 
tekrar bir yeri soyınağı 

>et\~lanıt§tır. 
'' ltaaray cJvannda Musta • 

' t6ZUno kest1rmtş ve bir 
l>ttıeereden tavanarasma 

. ' •a.pı kllidlnl kırarak içer! 

'4ı,· •r genelkurmay 
llQ detir 
' ~ öylo aptalld !arla 

llhiild. huna patnllık dam 
~ gönnokt.e de tered
~ ... Te\okkell Ocorge 

, iti d: "Hııı:dki bir aptal 
"•el ll ile boyinc ihtl3 aç \'8.J'oo 
~~l 

ıı;ı_ l'loıı.ıd• • 
"""(nııli nı bu pek. beğendi. 

, _;~na hatırlatan, bir 
~en~ı ü 1 ünde, Amerika 
~ t kurmay ba.ı kanı un 

'ldıı tı. ıınr hrlunaıı ter
t t~ı:~ı "l'ngf nu blztrn bil 
•~ttu ı. llrıısı değil... iKen· 
~d ~ Urası lmdar kıy. 

~r.:.gındıı zerrece cpho 
~tnı merikanm deniz 

lıı"dlt al ba<;knn <>ski ı kalp 

~eiı 
lt Shakespeare de: 
t! "endiJcrinJ akıllı un· 

, .. deıtıeını 
~._~h saba:h, söıe böyle 
~lı ~Slıımaym icbar e 
ı..~ et'· Ürk efklln umumi. 
~· be:ın geeedcn Öb'l'Cndlk. 

ı "l'ol'tıtrı 11\aıur görecekleri 
11 St • 
~ la, e"ling buyurmu~ ki: 
• '<tt(' an IC!l.fkasyaya yakın 
'l'~ lş, bcaıc denizden hUcom 

ltı\'tn Una mani olma'k 
ı '"IJ~ in boğa:dan lngtllz 

'"41 ~ •rtnası lhrmgcllr 
'~eıc 1 dlrde boğutara hli. 

ili ~lt:ıap edecek \'eşimdi 
bıın harp gibi o,madı 

olduğunu anlayınca, derhıu merdiven 
kapısmı kapattım. Ve h:~a merdiven. 
lerl inmeğe bqlııdıuı, Maksadım ken
dlsinl buraya kapayıp p.>"8 çağırmak 
tı. Fakat kapmnı kilidi kmlml§ oldu.. 
ğu.Ddan o da arkamdan dıpn ko§tu, 
beni yakalıyarak kaçmtık istlyordu. 

Ben önde, o arkada ap.ğı indlk. He 
men dı§an çıkıp kapıyı kapattmı ve 
bir taraftan da: 

- !mdat, yeti§in, hırsız var. Beni 
lSldllreoek! diye bağırma~& bıışladım. 
IAklıı kapıyı m,ardan kr.pattıg-ım için 
cllerlmlo tutmak mecburlyetlndeydlm. 
Halbuki o erkek ben lBc kızmı. Tabll 
kuvvetim yeU§Dledl ve kapıyı aı:tJ, 

kaçacağmı görünce, eteklerinden ya • 
pı§tım. Bunun üzerine beni iterek ye
re dll§Urdll ve kop kop kaçmağa 

ba~adı. 
Ama feryatıanma birçok kl§i top • 

Ianmı§tı. D:dıa kö§eyl ö1inm~füın ken. 
d!Blnl yakaladılar, 

- Peki çuvaUarm lç!nde neler var. 
dı 1 baktınız mı 1 

- Tabii, evde açtık. Hepııl blzlm 
e~yalardı. 

lçintl neler doldurmaıruı. neler? hat 
tA, noel babayı, bile çalını§! 

- Noel baba nnml 11<>YT 
- Kukla, efendim, kukla ... yani be-

bek" ama, pahalı şeydir .. 
İkinci p.hit de Semab&.tln kız kar. 

deşi Meı!hattl, bu da şunlan söyle • 
dl: 

- Ablamın arknsmdan ben do yu. 
kan çıktım, B!.r aralık Rblamın, çığ
lıklarile beraber bir .fı:o.madır, başla. 
dı, cvvell ablam, sonra da bu çocuk 
linUmden yıldınm gibi geçtiler. Ben 
l!orkup kapr arkasına saklanmı§tnn.., 

Suçlu çocuk, bu ifa<lelerin hepsini 
de kabul etti ve geno b:ı'1nı 1inUnc iğe. 
rek sessiz sessiz ağlamağa ba§Jadı. 

Ali ve Yorgl de çalınmIJ olan gra. 
mofonu bllerek satın almaktan suç. 
!uydular. 

Neticede mahkeme diğn §ahlUer!.n 
çağrılması 1çln mubakemcıyl ba§ka bir 
güne brraktı. 

ADLİYE l\UIABlRt 

~ 1~"1b~ lngtuzıcr muvnffak 
~~ ~'·•• - Geliyorum şekerim .. !ster. 
, b•~'b :a 'e ha it: Türkiye- sen odama çık. 

" '-'ilk hzlnrdald hMdml. - Hayır. :Bahçede oturalım. 
Qı '<ltıı,. ~''eleye b:ığhdır ki Hava çok sıcak .. 
~~~lar · 'l'Mohtör mulca\'elc Hemen bahçeye indim. 
.._ 1ı 11• UrJdye, bugUn bo Örıüştük. 
lıttbı~tlka\elenlo hüküm Dudağımın kenarındaki uçuğu 
'ltti\d n ba .. ka bir ~ wıutuverdim. Keşke öpüşmesey· 
-.._. ır. dim. Kabil mi öpüşmemek? Onu 
~ J;t' l<>:rUng cenapla. b~ gündür görmüyordum .. Am. 

''ılk~l kurmav bnstam casmın Trabyadaki köşküne git· 
ıı.:·•nııaı . .l le u:rn klastınnıoı miş Böyle bir ayrılıktan sonra 
~~, l\I i abeU • k('odl tekr.ı.r biribirine kavuşan ikı 

o~· takdirden kcndlmL e"enç kızın öpUşmemesinc ımkan 
11.._'tıııı 1~ l'oksn. bu kurma· var mıdır? 
~~-~tesJ nltmdn Amerl Ak<=i şevtan,. Dudağımdaki u. 
!."~~ 1 tlrak edeee çuğu derhal meydana çıkardı 
~ lıı; ~.,. harpte, donanma- &ı.dinin bana talip olduğunu ar-
111 ili~ "l<ıbottEın başka bir kadaşlarımdan valnız o lt.liyor .. 

1 aıııa:•na imkan olamı Duda "'ırıdul~i uc;uıhı gorUnce 
ak ~u~ bir şev de- gülümsedi: 

H. R. (Haber) - Allah versin. lı;ı ilcrlcmış . 
.,...'ıiiİİiiiİİiiii~~i.i;iiii".i~ 1 Ben görmivelidenlwri Mler ol. 

DAVANIZI KAZANMANIN, 
HAKKINIZI TESLiM ETTiRME

NiN DE BiR YOLU VARDIR 
B l R ~oklarını görniü1ihcli1T ki, hak. 

lı oldukları meselelerde muha. 
taplanna haklannı tanıtamamıflarclır. Bu 
mavallahiyetsizliğin bQ§lıca amili •ert 
konuımalorında, ihtilaflı noktaya cephe. 
den &aldırmalannda, kemlileTine muarız 
o/Qnlan ürhütmel.erincle ve bilha•a eıaıı 
vnutarak teleTnıata girişmelerindedir. 

Bu meselede yalnız hakir olmanın, da. 
11ayı kazanmak için kafi olmadığı unutul. 

mamalıdır. Hakkı teılim ettirmek de la • 
z.ımdır. Yanlı§ düşünen bir dinleyici züm
rt.ine d':Jğru düıünüıürıüzü kabul ettir • 
nıek i.tiyro•anı:z heT şeyden önce onlaTın 
izzeti nefislerini incitmekten çekininiz; 
birleştiğirzi:- noktalar üzerinde durunuz; 
ihtilallı noktaları sona bırakmak gayet 
)'umuıak bir dille anlatmaya çalııını:z. 

Neticede galip siz olacaksınız: bunda zer. 
rece tereadüt etmeyiniz. 

•FFJI:-' 
__________________________ ...,.,, 

- Altı ay &aoe ~ Flı:a 
bir kanunla badema aaıeo.a amn.. 
rlycto geçmesı veya bir memuıuıı 1. 
nlvendteyc oovnmı mene~.nm. H&lbulı:l 
üniversite talebesinin yüzde dobam 
tahsillerini çok ağır hayat p.rt1&n s. 
çindc yapmakta ve tahslllerinl munt. 
kfyctle btlrebllmek. bu arada JD&loet. 
lerinı, temin etmek gaycalle blrer tee 
sanımaktadırıar. Nitek'.a. bu&11D bir 
çok mevkiler i§gal eden büyüklerimiz 
ve ağabeylerimiz de tahslllertni bu De. 
kilde tamamlam.t§lardır. Bu lmklnlar 
selbcdillnce, üniversite talebesi ell ~ 
yağı bağlı bir htılde bıra1'..ılııu§ oluyor. 

Bu genç, çok mWılm nı hayaU bir 
noktaya tcnıaa etm~ti. Heye~ Bay 
Ziya KaramUrseı: 

- Ne yapalım, dedi, altı ay enel 
çıkan bir kıınunu tadn mi edelim? 

Genç üniversiteli bence şunu demek 
istiyordu: Bu kanun .filhakika aıtı ay 
evvel mecll.sln tasdiklnc lktıran et • 
mi~tlr ama, kanunun tntbiklnl icap 
ettiren esbabı muc.'.be IAyfbaaı, mum. 
kUndUr ki, bu harp vaz;yetlnden çok 
evvel yani normal bir zamanda hazır. 

1 
lanmı§br. Halbuki, bug'J.okU hayat 

-=========================================== şartlan fçlndo talebe hem tahsiline 

Eminönü Halkevinde yapılan bir toplantıda: 
... 1 .............. .. 

lstanbul nıebusla·cı 
Halkımızın dertlerini ve dileklerini dinlediler. 
General Kazım Karabekir ve Ziya Kara Mürsel. 

sorulan işlere ayrı' ayn ce~ap verdiler 
Zabıtanın kaydettiği 20 senelik ''sabıka,, 
meselesine valimiz: bu bir içtimai meseLe
dir, yakından alakadar olacağım, dedi 

DUn saat lk,l buçukta. lstanbul mc. 
buslan Eminönü halkovı aalonunda 
halkın dileklerini ve dortıer1n1 dinle. 
diler. 

daire: "senin sabıkan varmııt,. diye. 
rek. bu ş.damt hizmete almıyor. Hat
ta. bu adam, sabıkası var diye bir dUk 
kb dahl açamıyor. İnsan ylrml sene 
evvel bir suç 1.§liyebillr ve yirmi yıl 

Yazan: } 

<kneral Kdzon Knrab .. lt!r, Ziya Ka. 
ramUrsel, ,.bidill Daver. Ali KAmi Ak 
yUz De Bayan FaklhedCD mllrekkep 1 
olan bu heyete lstanlJw vallsl Dr. 
Lfltfi Kırdar ve vnll munvinl Ahmet J 
de !şUra.k etınlglerdl. İ 

Ziya Karamürsel geçe.: seno vaki o

lskender F. SERTELLi J 
lıın halk dileklerinin taı.·r edildiğini içinde ıslalııhat etmeai de mUmkü.'ldllr. 
ve tılmruı neticelerin bir hUUl.sasmı Bu halin önüne geçilse ve insanm hiç 
anlattıktan sonra, salonda toplıınan olmazsa son be~ yıl:.ık SUf."U nazarı dik 
halka yeni dlleklcr:lnl sctdu. knte alınarak, tahkikat evrakına aıı. 

Bu clcrUe:mc ecned bir kere de cak bunlar ynztlsa .. 
olsa, birçok fçtlmnl ve ldarl mevzu.. YıınI bu zat, çok eski defterlerin 
lıı.rın dcıııımes\ bakımmdnıı çok fayda. zabıtaca karıııtınıması yUzUnden, bir 
lıdır. çok kimseler fş gUç aahlbl olamadık. 

Ziya Kıı.ramUrselln verdiği !zahtlt. larmı, bllsbUtUn setalet.f:ı dUştUklerinl 

tan sonra, halk arasınd:ı.n biri kalktı ve bu gibllerin bu yUzd~?J bir dUkkA.:n 
ve çok enteresan iki mcvzue temas açmağa bile imkfın buıamıyarak çok 
ederek: mU:,ıkUl vaziyete dU§tllk'erinl nnfat • 

- Bayım. dedi, bir adEmı vaktılc mak istedi. 
meselA ylrnı! sene önce.: nasılsa blr Mebuslarımız bu moSt>J" üzerinde 
suç ışıcylp hapse dllş!.lyor. Bugün bir durdular. 'Muhterem valimiz L(ltfi 
daireye odacı alınacak ... y&hut bir dilk Kırdar m~seleyi not defterine kayde -
kO.U açacak ... veyahut nimresmt bir derek: 
müessesede i§ alacak . .Aldusul hak • - Bu cidden, mllhim bir lc;:Umal 
kında tahkikat yapılmak Uzere arzU. mevzudur. Tetkik edeceğ!m. 
hali zaıbtnya havale ertlllyor.. Zabı.. vaacıııe meseleye ciddi bir alAka 
ta, yirmi sene evvelki mtıhbuslycUnl gösterdiler. 
"sabıka,. olarak g6sterlyc:r. Böyle bir İkinci noktayı d!lek sahibi gu aekll. 
derkenar kal'ŞlSmda, lnt!.'!ap edeceği do izah elU: 

muş neler. 
İçimde bir kötülük olmadığı 

için dudağımdaki uçuğu mütc 
madiyen unutuyordwn. Şaskm 
bir tavırla yüzüne baktım: 

- Ne demek istiyorsun, Ni • 
hal? 

- A canım, ne demek istiye
ceğim? Dudağındaki iz ne öyle?! 
Annenin babanın yanındn olsun 
sıktlmıvor musun! 

Ben de gülmeğe başladım: 
-- O bildiğin iş. bu neticey. 

verecek kadar ilerlemiş değildır. 
Nihalciğim! Bu bir u~uk., Hatta 
öğ'e yeme.ı?inde yoktu bile. Sim. 
di uyanınca farkına vardım. 

- Sadi Beyle gezip tozuvor 
musunuz? 

- Hayır. O is suva di.iştii .. 
Nihal birdenbire şas•rdı: 
- Ne dedin .. suya m1 dü!'ltiı? 

Fnknt yazık .. rok iyi coruktu o. 

Babam da küçüklüğündcnberi 
tanırmıs da. duyunca methetti 
durdu. 

- Evet. lyi çocuk. Lakin, ev. 
lenmek için yalnız bir tarafın iyi 
olmac:ı kafi gelmiyor. 

- Ya sen? Kendine büthan 
mı ediyorsun? Dünyada eşi bu· 
lunmaz bir kızsın sen! 

- Olabilir, Nihal! B:r şeyler 
duydum da. Ondan soğudum. Bu 
gün yarın Adapazanndan gele 
cekmiş, Gelince beni evde bul· 
maması için ~i~diden ne yapacn 
ğımı, 11ereye gideceğimi düşünü. 
vorum. 

- Tuhaf şey! Ben de senden 
fikir, nasihat almağa gelmiştim. 
Halbuki. senin başından da ka. 
vak yeli cc:ivor. 

- Hayır." Yanlış anıamn., Ni
hal! Başından kavak yeli esen 
ben değilim. odur. 

Hiç istemediğim halde gözle
rim sulanmış. 

• 'ihal beni pek sever .. boynu· 
ma sarıldı: 

Belli ki. sen·n de ona lrnr çı 
zafm var. Bak, gözlerin ısland1. 
Neden hakikati sövlemiyorsun 
bana? 

- Vallahi ortada bir sev vok. 
Ben Sndiyi çoktanber! görmemiş 
tim.• Ktirüklüğiimüz blr 1ırado 
~ec:ti ama. uzun yıllar Almaıwn. 
da kalmaı;;ı onu c;ok deı'Tiı:ıtiııni 
Onunla <>vlenmemiw ımkfın \Ok 

- Eskide:ı herhıuıgl b:r hMl.se" hak 
kında mahalle ihtiyar heyetleri do. 
ğum, vcsair buna benzer mUstaceı S,.. 
lerde derhtıl ilUmUhaber. hUsnühal ııa. 
hadetnamesl verir, polis de ifl ça.rı:a
tıuk halleclel'di. Şimdi lııunJar kaldınl 
dı. Mahaııt zabıtasma tıtıyle hMlaeler 
de tıctlen nereden llmUb'tıer veya h~ 
nUhal §ahadetnamest ~arlk edeceği. 
mızı bilmiyor ve §8.§Jnp kalıyorur. 

Bundan sonra bir mecıur hayat pa.. 
halılığından §lktlyet etti: 

- Her ıey pahalıl&§lı, bareme tabi 
memurlar gene eski maa§larlle ge • 
çinmeğc c;:alı§ıyorlar. Hiç olmazsa u. 
cuz erzak tedariki hususunda hllkO. 
mcUn bir lcolaylık göstermealnl rica 
ediyorum. 

General Kd.zım Karat.clıjr: 
- Yani "pahalılıUt zammı., gibi, 

memur maa§larma bir zı.m yapıtma
sım talep ediyorsunut, C!rP.:tl mi? dedL 
Memur sözllne devam eClerek: 

- Evet, paşam! dedi • ecnebi ban. 
kalar blle memurlarrna .. pahalıllk 
yUzUndcn • yüzde y'nnı _ yirmi be~ 
nlsbetlndc zam ynptıll\l'. Biz de terfl
h!mh:I istiyoruz. 

Heyet hUkflmet nezdlnı!t: t:~tıebbU 
ta bulunacağını vandottı. 

Üniversite tnlcbesl~d.ı: bir genç de 
söz nlıırnk şu talebde bulundu: 

Karakterlerimiz, ~örüşlerimiz, 
hasılı her şeyimiz ayn ve birbi· 
rile taban tabana zıd. 

- Ben senin görüşlerine c:ok 
güvenirim, Leyla! Sana inanıyo· 
nıın ama .. Keşke böyle olmama· 
hydı. Ke~kc o, istediğin şekilde 
kalmalıydı. Ne yazık .. demek ki 
oorleşcmiyeceksiniz. öyle mi? 

- Evet. Maalesef evlenmemiz 
birleşmemiz ihtimali yoktur. 

l{ameı-yenin altında oturduk. 
Sofi bize kahve getirdi. 
Knlwclerimizi içivoruz 
Ben: 

- Haydi. dedim. artık bu hi. 
kfıyeyi kapatalı: : da senin işine 
gelelim. Ne oldunuz .. Ne !Uem. 
desiniz? Söz kesildi mi? 

Nihal birdenbire lm.ard1. btth· 
ranlar i"'r.:I" titri·ıor gib'ydi. 

- Söz mü? dedi. O sözün ke· 
sılmesine ımkiı.n kalmadı. L('ylfı 
cığım ! 1 mkan kalmadı. 

- Ne o? &n d<" mi vazgeçtın 
evlenf\"lekten? .. 

- Vaz"'cc:mek de laf mı~ ~el 
ret edl\'C'rum doğrusu. 

- Garip e ! Bu bizim ıcın bir 
ıdMl, bir f!f'VP ve mr eaadet kav 
n eı idı. Düne l;ı'!,.ı.,,. ne gUzel 
duqüncelerin vard· ~imdi nef 
retıf'n bahı:edivo·::ıın ! 

- E\·ı>t 1f'fret erll\·on•m \'<' 
11..tık ı;:"r: t('mİ'1 (',.:ı.?rirn ki. uzıın 
ı.a•n .. <la evlenemi,, c-e<'m. 

Bu ne' dem<'\. 'ih:ll? Ni~an 

devama hem de bu ta.tıaıı:nı devam et.. 
tlrcbllecek bir mal§et kapısma ba§vur 
mağa mecbur ve muzta:- kalını§ bulun 
maktadır • 

General KAzmı Karabekfrln: 
.. _ Bize, beledi ve idar1 yani bura. 

ca otak bir teıebbilsle halli mlbnktln 
olablleock !§lerdcn ziyade, tep1 mlA. 
hiyeUerimlzl kullanablleceğlınlz daha 
genll', daha esaslan işlerden bah.ııet_ 

mellslnlzl., 

Şeklinde vaki olan ı>e'k yerinde 1b. 

tarlan k&TIWJtd&, ben ve arkada§la. 
rım, üniversiteli geneln lıu taıebtııı. 

muh~rem mebuaumus KAzı:m Karabe. 
kirin, lşaret buyurduklo.r. te§rU saıa... 

hlyet çerçeveai içinde hat ve !sa! edt
leblllr n:ahlyette gördüg-;jmtlz içindir 
ki, yoksul talebenin en mllhlm blr 
varası olan bu nokta flzeriııde blr ke.. 
e daha duracaklannı ümft ediyoruz. 

Dilekler anusında bir ciğer vatan.. 
dq da okul taJebclerlDi11 aabahları, 
geçen yıl ol.1uğu gibi, bu yıl da ııaat 
sekizde mektepte bulunmaları mec • 
burlyeU tatbik edilecek olunıa, tıt.ı_. 

ııu.a 1atanbul gibi bl\ytlk, dağmık 
bir ıehlrde bunun çok :nU~kUl olacatı 
nı ve harp vaziyeti dolayalle nakli 
vasıtalannm oskl intizaırımı kaybet -
m~ olmaaı yUzllııdcn .;ocuklann pek 
zlyade ez!Jeceklerlnl ve blnblr mUıkU. 
IAtla kaf'lılapcaklarmı 11~yliyerek de. 
vam aaaUnln dokuzda olmaamı rica 
etU: Ziya KaramUrsel: 

- Buna biz geçen sene de le§ebbtlıı 
ettik. VektUet bunu bir premip mese
lesi olarak kabul ve tatbikinde uırar 
gösterdi. 

Cevabını verdi Noter Galip Bln • 
göl, yeni kazanç Yergilerinde, noter. 
ter üzerindeki miktarın ltaldmlmasmı 
ve çünkü noterlerin kaznnçıarmda btr 
fazlalık değil, bllA.klll bir tedi?nn! mev 
cut olduğunu anlattı. 

Son BÖZU halkevt relil Yavuz Aba.. 
dan söyledi: 

- Halkımtznı derUerlLı Ye dlleklo.. 
rln1 birer birer dinlemek lflttunda 
bulunan muhterem mebı:alanmıza tc. 
ııekkllr ederken. fU noktayı bllhaasa 
kayrt ve l§aret edeceğim: Muhitim!%,, 
tşçl ve memur muhIUdlr. Ancak mc. 
s:ıl saatinden aonra 8Clbrst kaıabild'l• 
!eri içln: gelecek yıl, onlarm da bu 
toplnnbya lştinık edebilmeleri, heye • 
Un mesai aaaU haricinde te§rltlerile 
mümkün olacaktır. Hepinizden bunu 
rica ediyonım. 

Bundan sonra ı;ıerbetln 1çlldf ve 
toplantıya nihayet ver'Jdl. 

lmdan nefret edobilirsin ! Fak:ıt, 
seni uzun zaman evlenmekten 
kim meedebılir? 

- !{endi kendimi menediyo • 
nım. Vicdanım menediyor .. Ha 
Hi anlamıyor musun. Leyla? 

Ve birdenbire hıçkırarak ağ • 
lamağa başladı: 

- Sen annemin ne temiz yü_ 
rckli bir kadın olduğunu bilirsin! 

- Evet. Annen, Mç şüphe 
yok ki, annelerin en muni i, en 
merhametlisidir. 

- Fnkat. nişanlımı iyi tanı • 
mazs·nl Çünkü onu ancak bir 
kc>rc gördün. 

Bu sözlerden bir şey anlamı· 
yordwn: 

- N&-demek istiyorsun, Ni • 
hal? Diyerek kolundan tuttum .. 
yanıma çel<tim. 

Nihal gözlerinin yaşım sildi: 
- Damat olacak züppe meğer 

beni değil. annemi seviyormuı:;. 
Birden~re gözlerimi açarak 

Nihı::.lin yüziine hayretle baktım: 
-Ne dedin. nişanlın annem 

mi seviyor? 
- Evet .. 
- Kabil değil.bu olamaz. 
- Niçin olmasın? N~anlım 

bunu sarhoşlukla dUn akşam ba. 
n'l it:raf etti. Bu l:tdar açık SÖl 
ı mc>di. fakat: "Annen olmasay. 
clı, b •n rninle evlenmezdim!'' 
den· Bu n<> demek? ltirnf n • 
mi? ( Dct:'amı ı· 

• 
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t. evıren: MUZAFFER ESEN 
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~~~~ CAGALOGLU ÇıFTE SARAYLAR BAHÇESiNDE ~ 
:!:i :::· 
HH Bu akıam aaat 2,30 dan 12,30 a kadar ~: 

m~ MCNIR NUREDDiN ve arkadaşları fü 
m~ tarafın~an mevsımin son konserı verılecaktir lii. :::: .::~ 
:::: . 11Avetcn: Me§hur Ali Rıza bUyük rcvUsU JWya taratmda.D m: 
::1:: heyecanlı numaralar, Am~rikan !step daruıları, emsali görtlluıeml§ iii5 
:ı • ı: •• M5 oyunlar Nuvol'r03 .Mardina ve tevkaılde orkestrası bu zengin programam: 
m: rattnıen meşrubat dahi? heı taraf (1515) kuruştur. m: 
iffi ~a bahçemiz.de ıs eyıru cuma gUnü büyük sünnet düğünü tertip P:i I 
···~ :t:. ;::: edllml§tır. P-;; 

'ınilm!-ı••• .. •••••·-----• ..... •••-M-•----.. w-.--. .... :· 91: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::: ... . .... . ............................. _ ... ___ ._. ........ -.-. .... --··-------

En tdart~ 
LAi 

18.0S ı;;arkılar 
18.2r. Konuşma 

oı, politika 
18.4:i Çocuk 
19.SO Ajana 
19 4:> h.onu ma 
19.30 Kadm sesle-

rt (fmııl) 

20.J~ Hadyo 
gar.et esi 

20. •!'i Haftanın 
filrkUsU 

.U.00 Zira.at 

1 

Beyoğlu Halh Sifi, 
BogUn l\lııtLnc il de ı:,fot 
l - Kl7.llgölge SO Kı!!Jfll 
2 - Arslanlar Aı.tıısı. ~ 
s - l'nğmurd:ın mıçartıt'IL 

Yeni koltuldıır l;;onııtııl 

l•"ICNN] SÜNN1 
NURi ESS~ 
Sllr'at ve F..nınl~ 

Mllracaat yert: AksnrııY ıı' 
ımrşısınc.10 Hmıuıı O' 

, 
tstanbulun her scmttnd"I' 

!ık han apartımnn ve ~'J , 

dır. Satlcııann Ycnıpost1111 ti 
TUrbe ııokak Knzııı.ıdır 

numar'\dP 
A0JAN MÜLKE wtı tf1 

Teı" 


