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cephesinde 

t_ ·nci 
haftasında 
ffen-;;-kati 
bir net ce 
aiınamadı 

to 
~~clra* 7 (A.A)- Rusların mü 
~~ bir Alınan tazyikine karşı 
-at ları muhakkaktır. Bu haki-

"' inkar edilınemekle beraber 
'-'lı.a ,,:~us harbinin 11 inci hafta 
~ lı~~llın~ olmasına rağmen he 
~- at'i bir netice almma.dığı mu
rt balltb?r. Alman raporlanna gö· 
~ r ın ilk haftasında imha edil
~t( ~an Rus hava kuvvetleri ge. 
~ 1trıarı şehirlerinin bombar -
~ &erekse Sovyct kıtala.nnm 
0 

tına yardım etme'k bakımın 
~::Ukça buyü'k blr faaliyet 
" tı~ ektcdirler. Almanların cs
~lıla l>agandalarmm hatalarını a.n 
~etl.i tı ve bugUn 11 hafta silre.1 
• ~ lt!Uca.delelerden sonra Rus 
~~Udaraa kabtryetini kırama 
llnı ,_ s:ırahaten gördilklerı an· 
'ta a~tadır. 
~~ gazetesinin diplomatik 
~llt irinin tebarüz ettirdiği gibi 
~ krc de Amer.ka gibi Mosko-
(Ie~nf era.nsınm akdedilmesini 

tilııtle eden Rusya'ya malzeme 
~ v;:ı~tcdir. Fakat Amerika • 
~tıl ~b· dıvostok'a gönderdiği pet • 
lq ıı et 1 bu malzemenin ncv'lni ta· 
r fıc~eğc:ı lmkfinvoktur. Bunun-
t~ er, üç taraflı Moskova kon 
~it 1 lllesats-ını ikmal eder etmez 
tıı~ı e~lecek Rusya'ya yardım 
~ da~rcsindc bu m<'mlekete 
~darda malzeme gönde • 

'-41ağhip 
Lüksen-

burQ 
O asesi 
'Yarınki 
Zaferden 
emın 

Olduğunu 
•• Q gosteren 

b
evanat a 
Ulundu 

~ lu~~rga, 
llıerıkadan müza
ha.ret r.ı-· •'dı· 

• ~"d li" 6-0" 
~i ~· ! (A. \ ı I.liksemburg 
tı httab gtın racı. la Avrup:ıyn 

t:ı~liıı h~de b11Juııarak kilçUk mil 
lçı 11 / ··'"Tini muhafaza et 

lkarlıklar yapan ve 

lııtllAya karşı muazzam surette ha. 
z.ırlıklnrınn de,'Unı ediyor: l\lotörlz.e kıtalar bir talim eı811Mlnda. 

Mu ... olini
den Mare
,aı Ma11· 
nerhaime 
b·r mesaj 

iki ordu 
birbirine 

Heyecanlı selam 
telgrafları çekiyor 

Roma. 7 (A.A.) - I:ıı:çe, Mare§al 
MennerhC'lm'o a§ağıdakJ telgrafı glin. 
dermigtlr: 

Devamı 2 ın~ı sayfada 

dö.~en İngilizleri tektim e~ -
tir. 
Düşes bundan bir sene evvel İn 

giltere harbinin azami şiddet de
recesine vasll olmuş olduğunu ha· 
tırlatmışl!r. 

O zamandan beri bu haı1), fena 
lığın cehennemi kuvvetine ka.rşı 
İngiliz tayyarelerinin kuvvet Ihla 
sı sayesinde kal'i surette kaza -
nılrnıştır. Akibet, kat'i olarak ta. 
ayyün et.mi§tir. 

Büyük Br.tanya camiası gibi bil 
yük bir milletin Lilksemburg gibi 
kü-:;Uk milletlere bağlıyan bu tesa 
nUt, azametli bir şeydir. 

Bütün İngiliz milleti, V harfi i· 
le sembolize edilmekte olan güne, 
nihai zafer gününe kadar seba.t 
etmek azminde müttehiddlr. 
Dil~, Amerikayı ziyaretinden 

bahsetmiş ve Amerika rf'i6i cum
huru Bay RJJzveltin büyUk Ame. 
rikan mi1JC'tinin h~ bir zaman kii 
çUk Llikscrnburg :milietini unutmı
y1:1cağını kendisine mükerreren te 
min elmiş olduğunu söylcrn'ştlr. 
Düşes şöyle demiştir: 

lngilterede ve Amerikada gör • 
düklc>rim, lngilterenln gale-be ça. 
lacağına ve LUluıemburg'un yeni· 
den hürrl) <'tine kavuşacağına olan 
imanımı arttırmıştır. 

Ruzveıt Nutuk Söylr yecek 
Loncfra, 1 ( A.A.) - B. B. C. 

Ruzvelt yarın radyoda 14 lisana 
tercüme edilecek bir nutuk söy 
liyecektir. 

Reisicümhur nutkun Greer 
muhribine yapılan taarruzla ala 
kası olup olmadığını söylemive· 
cc~ni beY311 etmiştir. 

Almanyadan 
Finlandiyaya 

25000 ton 
çavdar 
gidiyor 

Helslnkl, 7 (A.A.) - D.N.B.: 
Almanyanın Finlandiya.ya 115.000 

ton çavdar vadettiği evvf:lce bildiri!· 
_.. Devamı 'l foC: sayfada 

Müsbe·ı netice verebilecek bir anket 
Modaya karşı moda 

ile mücadele 
Meşhur Karikatürist 
Cemal Nadir Güler 

" En ucuz moda, 
ahş veriştir ,, 

taksitle 
diyor 

OemAI :SAdlr 

Kiyefteki 
Rus k ıtaları 

• • 
ger1sıne 

Alman 
tazyikı 
artıyor 

Be.m, 7 (A.A.) - Ccnevredc çıkan 
La Suiııse gazctcshrin Be•lln muharl· 
bfrl bildiriyor: 

Berlinin salll.hiydtar r11('nbalannda 

Herkesi alakadar eden me
seleler de, her meslek ada. 
mı, meseleyi kendi mesleği 
zaviyesinden tetkik ede rve 
ona göre hüküm verir. Moda 
bahsinde de öyle. Reasam 
-uzak ta olsa- modanın 
san' ata taalluk eden çihetle
rini arqtırır ve ona göre hü
küm verir. Sahne aan'atkirı 
modanın zevk 've gösteriti ile 
tn~gul olur. Bu meyzuda bir 
doktor da de'e ki: 

- Efendim, erkeklerin 
fapka giymelerine ne lüzum 
~ar. Atalım fU ppkaları ! 

O dok\onın hu tavsiyeyi 
meselenin sıhhat tftraf mı dü
tünerek TeJ"diği nmb.kkak
m. 

Acaba, bu bahiste bir ka
rıltatüriat ne dütünür? 

Bizde karikatürist denir 
denmez akla gelen ilk isim 
tüphesiz Cemal Nadirdir. 

Hayatın, güzel. çjrkin bü. 

General 
Deniz 

Marsiigada 
dün eııkfflm bildirildiğine göre merkez Vışi, 7 (A.A.) - Geçc.nlerdc 1ngt. 
cepbeBinde cereyan eden §lddetll mu. llzler tarafından serbest i:oırnktlan Su· 
harebeler neticesinde Kiyeltcki Sovyet rlyedeki Fransız kıtaalrmm kuman· 
kıtalannın gerisine yapılan tazyik git 

1 

danı General Henrl yarın Marsilyaya 
tikçe artmaktadır. gelmesi beklenmektedir. 

Yine cenuptakl vaziyett' mUtea111k İyi haber alan mahfitlerde General, 
manidar bir haber daha a\ınmıgtır. Bu j Amlrala Darıaoın yanında yüksek blr 
~ ne.amı ı IDCI •J'fada ' mevkie gclirileceği sö» .:..uıcı..~edlr. 

tün vakalarını ince zekası, 
kuvvetli esprileri ve hariku
lade çizgilerile karikatürize 
eden ve en acı hakıkatleri bi. 
le insanların dudaklarında 
tebessüme çeviren Cemal Na. 
dir Moda bahsini de bir ka
rikatüriı•l gözü ile tetkik edi
yor. 

Verdiği cevapta: 
- Anketiniz, Jiyor, öm

rümde ilk defa beni •moda 
bahsinde ciddi duşünmeğe 
aevketti. 

Moda, her intika.1 eden ıey 
gibi, ,bir çok pothu arzettiği 

_..Devamı 2 '1Cı ı;ay:tada 

ıspanyada 

BDvDk 
bir askeri 

• meras m 
Dahili :ıarpte 
ölen 4000 

italyan 
askerinin 

Ceset.arı mezarıarından 
çıkarılarak b r arada 
gömtHmeleri kardrl::'1ı 

1Leni 
ı-

71 ncı Alma 
f zrkaszn1.n 

1 

Monko\'tl, 7 (A.A. , - Cumartesi 
ı;UnU nkfiamı Moskova r mi ıııtihba 
rat ajansı tarafından •ıq;rcdllen bir 
tebliğe gbrc I..cn ngrnd knpılannda 

vukun gelen çok şiddetli rııuharcbcle;_ 
de, son Uç gün zarfınd:ı. S"vyet kıtaa· 
tı tarafından kazanılan muva!faklyet. 
terin general Bendcrev'L'l kumandam 
altındaki k~vvetıcr tarafından eld c
dllml§ olduğunU!l sliylenlleblleceğuri 
bildirmektedir. 

Bu njaruı şöyle diyor: 
Bu kıtan~ çok l)i iş s-önnekiedir. 

Bu krtnlnr, Almıınlan lı;;tasyon ile ıe· 
hlr arasmdnki bütün ı .evzllcrinden 
çıkarmışlardır. General Bondarev ın 
kuvvetleri, nehri suları alçak olan 
noktalanndan )1lrllyerek geç:ni§ler. 
dtr. Ve §?tncll cenuba doğru ilerlemek
tedirler. 
DU;,manın bu mmtai(adakl Sav.yet 

hatlarına ı;irm~ olan bir tank kolu, 
bir kıskaç hareketl.:ıe ).1 ,aınnmııt.Jr. 

Ayni ajans, 40 tanktan mürekkep 
oıruı bir Alnltı.n t:ilzırta. nınrn bat.aklı. 

ğa saplanıp knlmııı oklı...~nu bilöb'
m~. 

A'lmaıııar, tedafüi bir v~ ai· 
ml§tardır . 

Ayni Ajans UAve edıyor: . 
İki gtindenberi Sovyet bat.aryıWan 

bu mmtakayı mutemad!veıı bombar. 
clmıan etmektedir. 

Bu ajansuı tebliği şu sareUe devam 
et.mek~dir: 

Bondarev'in kıtaatı, r.Uşmanm ce· 
nahlarından cenuba doğı u ynyılml§ ve 
mUnnkatlt yoluna taarruzda bulun.. 
muştur. Diğer bir Sovyet cUzUtamı 
da cephede taarruza geçmi:ıtir. Al
manlann mevziler!, inhı~:ı.m etml§tir. 
Almanlar, rlcat ctmlşler~tr. Alman 
kuvvetlerinden bir çoğu teslim olmu~· 
tur. Kıtnatımız bUyUk bir iaşe kafile_ 
sine de hllcum emi§ler ve m8blm mik· 
tarda mühlmml\t ve zahıro iğtinımı 

etml§lerdir. Tanldanmız AlmaıüQnn 

12 Alman topunu ezip tarrtp ctmi • 
lercllr. 

Uç gUn devam eden ll"uharcbe cıı
nnsmda Almanlar makt 1 \'e mecruh 
olarak takt"1ben bir alny kadar in n 
kaybetmişlerdir 

71 inci Alman fırkasmlll 407 inci 
alayının karargAhı elim 1.e gcı;mi§tlr. 

Burada bir tak•m tanl< jc alayın ha 
rltalnrrnı ve sancağını e.e gcçlrolk. . ~. 
M~kovn, ı ( \.A.) - Sovyct ı;ec 

tebliğinin HA.vesi: 
DUn bUtUn cephe bO\UDC8 10 bin.. 

den !azla Alman zabit \"(' a k<'ri imha 
~ De\-anıı 2 lncl sayfadıt 

M:ıdricl, 7 (A.A.) - Grncral Fran. 
ko ile Mussohnı nrasındn aktcdılmlş 

bir ltiltlf dolayısıyle t!!panyn. dahUt 
harbi csna~rndn nuıktut JU!JmUş olan 
4 bin ltalynnın Cart.p ne'da 166 
mezarlıkta gomUIU olan cc tleri hu· 
ınıst ııurcttc S1lrnr:osse'd •rı a edılml§ 
olan ml'zarlığa naklcdi1c.dt oıa<m h(p 
bir arada gbmlilcC<'kUr. urnd halkı 

açık bırakılacak o1!ln h r ı,uıe 111 c. 
dlleccktır. Gön ıilülcrın c<> et ti, ski 
Roma mt-zarlıklarmdıı oldu u gtbi 
meznrlıklann duvar ken:ı.rlarına gomll 
ıec ktır. 

1n.,a edıl~cek oıan kul :ıın Vpcsinde 
bir haç ve haçın Uzer!ndc şu kıt heler 
b:.ıhmacnktır: 

Aı r:e. a(l'lama Ç"\lnkll l.ılmcz l pan· 
v:ı., bu ('l Jı u~ kulıırın1 uyuynmara 
~igchb:ındır.,, 

p .. '" ı>·"~'" Borgr.""'-'ılm ,.,_.... 
w .... ~ ·,..·unı:n bu !ı;l·~ ta.a)l'O ~ .. 

birle t•. •dıaoh ri•.1 ()Iİlltr.iJ"f~w. 
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-

temizliği 
rk rl.ıliını t:•J) le dlsordu. 

Jt' t••k bir t:ı .. ım Uınulk!&~lıklanmız var ki. !jChrtıı temizli~ Hı• 
ıL: • 1 chn hı•kdil•Jlln bıınbrd:ın lı:ı.berl )Oktur. 1'1c~el , umuml~etle 
~ ıı b • l ı• mWıkı I· vJınlar ••. l~mlar yağmur mr\'!!lmı hartç toz toprak 

ar H ~l • Ilır 1.1 U"Uld.ıht ynzıli 1 lml•'ti oku)nma:ı: ınrı .•. E'liı·t 
'1"11 tnrn• l\\ln. r : zıt )uhut "l'Urbe)C !;lk!l:lm SUJl ı~ğiidt• 

ı 16 ~ol ı.•ıı ı ı.ıc ınd ki , ta binlrım' dol.unıır. Blra:r. datuı bu fşUı 
ı .., k o m sam tir i ı.crııltı ynlnıt 11 rdh n gt•tlrerel> tozunu 

, 3 ıt t ,.nı 11 ,;ilrcc>ı';lm • llP'!'dl;,edc mı 'uz.He kime b:ıngt 1 ç ... 

1ı •tir ı ı ... ıuııı. Fıık:ıt her tı.:ıld bdcdl)L'ııtln bu k~run kUçUJ •• 
d:ıha ı u ır.ct ve gtizdeıı l;açnıı temizlik lş!crl"l • bakş(-ıl• bir t~ 

1 ı:: r .. tıı. A!'.':l.ba b\iylc bir t~kl!IUııı ıüzumu ) o~ mudur':. 
batnn tın tozln lm:hn1urdım .ıonrn bun:ı h:ıvrr dheme~11: 

~uıntt •. 
Arı. u:ı ıı;:ı 2.l.ı ı • tttinl t>tı Uınıamlaynlıın ! su haldi!. bo ~bi 1 lt-r 

ıı:ıu ~rn .ı hlr t ·~ldli.t l"zrm•lır. LcVh::ı l tıtr ml:ıı:ıl:lk eu ayarda 
bir !) •, a ıh:ı ltU~ \1( \'l' gözdı•·ı ı.nçıc., falyıt Jı:ılln lnlrlendıreın neler 

1 
~ol.tur!. FN RON »AKtKA 

---~=-----
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..A!'" ~t.>mrı ı lnc:i s:ıyıooa danın itine yarıyan. zevkine, 
ve fiyaskolar verdiği için ben daha doğrusu kesesine uyan 
onunla daima bir k~uikatür- e.dllerini kendiligınden se. 
cü, bir mizahçı olarak ilgile. çer, alır. 
nirim. Yoksa halkı alı§tıracağız 
Hayatımda yegane riayet diye bir Burhan Feleğin kısa 

ettiğim moda temiz giyin. pan•m.Jonla, bir (Va.Nu) nun 
mek olduğundan modanın kravatsız. cekets\z dola,maaı 
muh'Lelif şekil ve cereyan an bir fayda vermez. 

' hakkında bilgim de yoktur. Bana gelince, ben seneler ... 
Bu bakımdan mod'anın ikti. dcnberi kendime en uygun 
sadi şartlara nasıl uygun ve. bulduğum ve etraiımdakilere 
ya nasıl aykırı ola bileceğini sevdirmeğe çalıftığım bir mo 
kestiremem. dayı seçip betıim5emiı oldu. 

Yalnız, iktisadi fnrtlara en 1 ğum için yeni ve daha ildi. 
uygun bu?du~um \:e herkese ' sadi bir modaya ihtiyaç htı-
tavsiye edebileceğim bir m<>- j setmiyorum. . 
da vardır ki, o da taksitle Anketı Yapa: 
muzmc!cdir. -Hoı, bu be... KADRi KAY ABAL· 

Musolın nin mesajı 
nim t vsiyeme ihtiyaç göster 
miyccek kadar yayılmı! bir 
giyinme modasıdır ya!-·-

d 
DIS"" Battnrarı ı i.o<'J yfadıa 

Bund n baı'ta iktiaa i !art Kıtaatmmn kahr:ımacca dövilşerek 
lara uygun bir moda ,ekli eski hududa vasıl oldukl.an §U anda 
aklıma celmiyor ! .. Bazı ileri sir.e İtalyan ordumrmın arkadaşça :$0'" 

görü~lülcr, belki kravataı:a lAmım ve ltaıyan millcL'nlll. hem de 
k L.....:_ , l • yalnız bu günden tib:ın>.:ı değil, öte. 

gezme ' ~Mı. p:ı~\a on gıy. dc:nbert k Uırnman Fln mlill'Unin ~ 
mek, ceketı atm.a.tl, ppkayı rck sulh gerek harp zamıuımda gör· 

terketmek gibi yeni buluılar 1 mtış olduğu l.şlen ve ssr!etmekte oı_ 
ortaya koyacaklardır. Fakat duğu gayre~lcrl takip ılel'ken duy

hiç birinin benim tavsiye et. 
1 

makta oldu hayranlık hWılni stu· 
t · "'· d kad "'b t ·· blldirmcıne müsaadenizi rica ederim. 
ıgun mo a ar rau e go- Mareşal Menn rheim şu <.'CVabı ver .. 
receğini zannehnzyorum?.. mistir: 

Zaten böyle aıağıdan yu. Ek ltuvt, 1taıyan m~u ve İtalyan 
karıdan budruımış bir moda. ordusu namına bana glmdcrmiş oldu. 
nın herkes taraf mdan bota ğunuz nrkadaıça .ııcltund-ın dolayı de· 
gideceği de şüphelidir. Zira rin tcıekkUrlerlmi ve Fin ordusunun 

ııUkrantarmı kabul etm~nlz.I. rl<.'a ede. 
nice kanbıır vücutlar, nice ~· 
katmerli göbekler, nice çen. Eksl.'1An, mesaJm= ~.maide kQin 

gel b4lca1dar ve nice dailak olan memleketinllzde en hnraretll bir 

kafalar bu, §İmdi fazla görü. siyat ile l<arşılanmı§ olduğunu •ize 

1 k _. · 1 temin c-debllirlm. Çünku Fin milleti, 
en, ce t:"DD, panta onun, §8.P gırı~lş olduğU !)et'n mUc.l\delcde ttaı 

kanm albnda gizleniyor. yan mıı: ti taratmcıan ktııdistıı.e goıı.. 
Yeni icnt ediien bir kıya- terilmi olan bUyük patlyt vo yap. 

f etin halka. sevdirilmesi için mış olduğu mtısooı yard•n. üaıma min 
de o modanın tanınmıt bir- netnrlıkla batırınyaacktır. EkseL.'\ns, 
k k sl.7.c FlI1 ordUlarmın arkt\Cı3.§ seıtı.mmı 

aç işi tarafmdan kabul ve gön.dair ve s!z<len gerc1t kendimin, 

tatbiki kafi değildir. - Ka. gerek Fin mllleUn1n hUr..cetıerlnl ka 
dmlar müstesna - halk mo- bul etmenizi rica cd rım 

HiS VE AŞK ROMANI 

- llund..n bahae.tmiyclim de _ 
· tim anne .• Çocuk var!. !şte o 

k dar ..• 
- Evet var •• 
Dlye Meliha 0.:'lllnl de kin: ve 

n frcllt" mı:rtld::mdı. 
.Meliha Connl kararlaşt.ırdr. Do

,'.;'Ulll gUnleri ynlrın.~ı zrunnn Nıı.. 
z.m Hid yet Hnnmflarm ev.ine gi. 
decek ve çocuk orada dünyaya ge
lecekti. Hayatta her tunu rczalP
t alrşmrs olnn Hı~cry-et Hanını bu 
ruı h:c de ha.yre m•mi i. Bila
kis 1l'a onu m 

ugu 
"ne \f"r' 

or 
n:. 

Bu mevzu uz , · de Meltlıa Ce
m.ıl ile on u ~ en: 

Nn ı'> e t!f 
diyordu. "" r ,. ~ ı ' 
nma ftr mı? Şu halde nC' .. 
nüyorsım·ı . Pnra olduktan 
ha~ at to.th bir tcbcn:>Unıd~n l 
kn bir v d"'Gildir. Ifaydi, h'ly , 

45 
sız başına bu gibi feliiketler gel • 
mjş ilk insan değilsiniz •• 

Kom.ı$ul'larken ibir akşam Na.zan 
annC'sıne : 

- Anne, dedi, ben Hidayet Ha 
unnlı:ıt'd:ı. do ~'llrmak fstenılyonım. 
Her ncd nse u kndındnn n<'fret 
ediyor ve korkuyorum. 1stedlğın 

C'h.irdc, istecllh1n hastahnned!: do
ğururum. Fak t bu kr.dnun evinc:le 
doğurmn.~ı kabul edemem. 

- Yalıuzcn onun evinde dogur-
du17un tnkdirde sın mıznı :ınk 
~n~ğmdan mın ol::ı.b"iir"m, <ıi 
f ·• Ceır 1 r etti 

Na.zn.n sc •nı • ... seltt : 
- Ne olur nııne> varsın bt. un 

dün. a b sin Bunun baruı ne za. 
mn o ur ki.,. 

- B orum. bırnu bana bC" .-ı 
1 · 'l< d n . Sen h(lr k 

~ nd bır n 

Macaristan da 
komünistler 
41 kişi daha 
tevkif edildi 
Uııd:ıpe~te, '7 (A.A.) - Muı"tt.kos'da 

bir komllnl.st teşklltl.tının meydana çı_ 
knnlma ı neUceslndc 41 kişi tevkif c· 
dilmiştir. Tahrikçiler mnhl<cnıcyc V<'. 

rüml§lr. 
Diğer cihetten SZegal al'ıranı harbı 

Salı gUnll umumi nızam harşı tahrik 
ve Baeska arazisinde fesatçı bir kc· 
mUnist teşku&tı vücuda seUrmck suç· 
ıarmdan dOlayı tl.lvkif edilen tlC§ kişi_ 
y1 muhakeme edecektlr. Bunlar poli 
tarafından yapılan tahk!.katı mUtca· 
kip tevkif odilınfflerdlr. Mensup olduk 
ıan teşkilll.t Bncska'nm Macar kıtala. 
rı tan\fmdan l~gallnde. evvel kurul· 

muştu. 

Kıyefte Alman lazyıki 
artıyor 

.- aaeıaraıı ı llMııi .-yfaclıl 
habere göre lm&d mmtaktwndakl iş· 

çner ?ııloskovadan gc~ bot emirle tah 
lıye edDmeğe ba§laiıDU§lır. 

Mulıablr, bUndan, Rwıyı. lçln büyUk 
bir ebemml:yeU ol&n bu havzanın da 
terkedilmestne karar verlimlf olduğu 
mtmaamm çıkarılmuı lAzun gelip gel 
mlyeceğinl aormaktadır. 

Otomobil altında Jıalan 
fOC"k 

Şoför Mehmet Ö1.gcnin ida.reBin • 
deki 3028 mımaralı otomobil dUn 
Büyilkdercye gitmek Uzere. Meci
diye k6yUnU geçtikten 80nra as
falt yolda 3 )'lMJmda blr m ı:;ocu
ğuna çarprmştır. 

Çoeult otomobilin altmda bir 
hayli sU.rlikl~ ve muhtelif yer 
!erinden ağır surette ynralanmış
tır. Oocuk ŞiıJii Etfal hastahanesi
ne knldmlmış, oför ynkalarmıl.§ 
t:Ir. 

' 

KtlÇtl'K ÇAMLlCADA RİR 
YARALAMA 

Küçük Çamtıcada bodrum camii 
sokağında 21 numarada. oturan 
Ahmet oğlu Ali Dedeoğlu ile ço
ban Az.iz '.Kayabqı bb- m.-eled.n 
dolayı dün Jırn.vga.ya tutuşmuşlar 
dır. 

Kavga sonunda Aziz Kaya.başı 
bıçağını ~ı~ ve Ali Dedeoğlu· 
nun vücudüne saplaı1uflır. Yaralı 
tedavi altJmt ahmnlş, <;Oban valm
lanmışttr. 

NBARA Dtl'ŞTtl 

Mehmet Kudret adında birmi. 
diln Tra.k vapunındald bir dostu
nu ziyarete gitmiş, gUvertede do
la!Pi'lcen açık anbardan İ<'P.ri dilş
mllştilr. 

Mehmet Kudret. bafıildan ve yü 
zünden nğrr ya.ralarunı,<;, Beyoğlu 
hastahanE!f!ıine kaldınlmıştır. 

Çc"W ARARASI ÇARPTI 

Temizlik mnlesinden Helilin sür 
nllğü ~6p a.rtı.bası dliil Kcrestcei • 
Ierden geçerken U~ıda otu· 
ran 40 yaf!Dda NUl'iye Atat'a ça.rp 
Dılfj, kadını muhtelif yerlerinden 
ağn· ve tehlikeli SUTC'tte yıırala . 
mrşt.ır. 

Nurlyc Raaetf httstahnnesine 
ltaldınlirı1' t.ır. 

bu çocuk bıMısilU aizı;na alma .. Bı· 
rak beni .. .Ben, bu meseleyi a.rtik 
unutmak istiyorum .• ltem ne b -
zruıacaksın kf .. ~ dUnya.ya gel 
meden bU kndar ondan itJRhsetınek 
r.eyc yamr? 

Fakat Na.zan henüz dünyaya gel 
memiş olan btı ~ocuğu vahşi ib1r 
ı!C>"gi ılc- seviyor, ynlnftt:a o bu ce 
nine bir $ekil, bir :!fthn veri)'Or '\-e 
ba;;.lanıyordtt .. He gDn bit az da. 
ha karnı büyü)or, !bir az daha a· 
•ulaşıyor, ;>orgun görUnüycrdu. Ar 
tık gü iükle ve yardanla. y(irü:,;e
biliyor. evden d~nrıyn. bin bir müş 
ldllitıa çıkr)<>nln .. Bö.)'lc myif oln 
.u. kendisini ve ~ğunu müda -
fan edemfyc-c k v&3.lyett.e bu'.lunu
ı:u Na.zam i.lmitsWiğe sevkediyor
du. Annesi Iılç flliplıcsfz doğacak 
eoc.uğu ynnlr-"'lndu. a.lako •rmalurınn 
mü.s:ıadc l tmherekti. 

He.1U2 ond kıız ~ md, Xli. Kcn 
dis nr aıt h;c biı'fjc\"i yoktu .. Da
ın :ki sen aı;kl:ı. fütlraslo. körle--

[ 'lı..ıtiın mukaddes vnzffelcrini 
ıı~.ı muı; olc.n bu lrndmm f'ntr1 al-

w n: k m c::bun1 tind İdi. 

B:ı1J drfal. r nncs ne miıra<'nat et 
kPu i i ölse dahi ı otllğn 

.alarmı rıc: etme
.. ' r c:onr b ı f' ınndcn 

7 or h.!'!imeler lu l"klnrm-
i '-r in l nl· o• dn. Annes·. 

rin ı sı:· ;1l ri bh· nn kıırnmdan 
~vn'ml\oı- lu. Do""~cak ma'suma 
ci.ıh. im el 11 diJ man n'lzorivlc 

Siyam'a karşı 
tehlike arttiğı için 
HDkQmet 
Halkm bütün emval va 
em!akım kandı emrıne 

amade kılan 

Fevkalade 
bir kanun 
neşretti 

Baqkok, 1 (A.A.) - GerginliİI 
mntemadlymı artmııld& olan beyııeı. 
milel va.zlyete ka11ı koyıı•ak üzere Si· 
yam pıı.rllmııntosu, eclic:cti umumtya 
ye mOteaDik bir kanun lAyiha.ııı ka. 
bul et.ml§Ur. Halk, emvnı ve ellil!.kml 
ve ph81 ehliyet ve kab'UyeUerlnl de'V· 
leUn emrine llmaoo b·ı•unduracaktır. 

Ba kanunun hll~fma ynpılacak olıuı 

ağır hareketler, ö!Om c zasııe c:ez:ılan 
dınlacaktır. Devlet, 'el! bir fl!ydut 
olamıy:ın bazı mcslckı tn ı'lyctlet'l tab· 
dit edebilecektir. 

ltalyadan 
Lib9aya 

Yllpılaa sevklya~a 
. maaı olmalı için 

İngiliz donanması 
büyük harekete 

geçli 
Loodr.ı, 7 (A.A.J - İngiliz tayya.. 

releri AkdcnlzOO bUytık faaliyet gös
termektedirler. M.csl.nn bcgazmda tay .. 
yareler 10.000 tonluk 'bir dU§man kru 
vazörUnn ciddi hasaro uğratmışlar .. 
dır. 

·•l)ufbio., olduğu 1.aıııı.eallcn 23.636 
tonluk bir İWyan \'Upuru ltaJyan sa. 
hillerl ~ığııtda bir 1ngu•::: denlMllı • 
$tnın torpilleri Uo homc'1 muhakkak 
olıuatı tıatırılmıotır. 

SJollyıı. B.tJ'kllU'lıt 1ıt <IU nınrıın bir 

petrol gemisi bat.ırılmı§t r. Aynı kn • 
ı dahil hıılunan ı.t 970 tonluk 

(Akltanya.) ,-apuru torpıllencrok ha· 
ııara uğ"I'lltılmız,. S.000 tonluk bir iaşe 
gemisi orta Akdcntzdc uir denizaltı ... 
nuz tarıifından batırılmı ur. 

Dll§lllanın Akdenızde.C fıuılıyoU 

Llbyaya mChlm mlkt.nrda sevkıyat 

yapılmakta olduğunu göstermekte ise 
de, lnglllz donanmaBI ml!tcyakkız bu· 
Iunmaktn. ve dl\şmının ı .. ırıı gUçlcştlr
mektedlr. 

Bir ı;ok d~II1ılu gemllcri.nln bulun
duğu Ttablus 1lzertne :yapılan nkınlar 
AJıdenfzde tngU!z donanmıuıınm !ıı.a • 
Kyctlne yardım et.mel;t.OOır, 

Amerikada 
30 ton yii < taşıyabilecek 

Yeai tipte tayyare
ler imal edildi 

Lonllta, 7 (.A.A) - B. B. C. 
Birleşik Amerika ordusum;}a mik 
tarı belli olmıyan uçan kale fr 
pi tayyareler himıete gi.ımi§tir. 

Burulan başka yeni bir tip 
tayyare daha hizmete ~r. 
Bu tayyareler 30 ton yUk ta.er 
ya.bilecektir. Süratleri gizli tu· 
tulmakla beraber saatte 480 ki
lometreden fazla olacait zanne· 
diliyor. Tayyare 35 bin a.y~ 
yüksekliğe çtkabilecektir. 

Loadra, 7 CA.A) - (B. B. C.) 
Alınaıılar, dcnlıaIWarmdan biri -
nin bir muhrlbe iki torpil attığı
nı trJdinnlşlerdlr. Muhrip Grcer 
adındaki Amerika torpido muhri -
bidir. Almanlar evvelA muhribin 
denizaltı gem.isine taarruz etUğ'ni 
beyan ediyorlar. Alman gazetele· 
ri Ru.zvelt'e hUcum lle Amerika 
gem.ilerinin Alman den.izalt.ılannııı 
yerini tayin etmekle kalmayıp bun 
tart ha.her de verdiklerini Ruzvelt' 
in Amerikayı ha.rbe llôkınak içi.h 
vesile aradı~ Y&.Z'tYorlar. Bertin 
de danizaltmm, muhribin bUviyeti 
ni ta}in edemediği de beyan olu
nuyor. 

Amerikada l6e muhribe mrtead 
dit t.a.arruslar olduğu, ondan sonra 
sn bombalan atıldığı. muhrlpte A
merikan bayrağı ve lşa:retier bu
lunduğu, görme şeraitinin mUkcm· 
mel olduğu blldirihnektedir. 

* * 
.\l ,"AN fJ>I>fALARI 'l'P:l<ZIP 

EDU.ıil"OR 

\ a,..ingtoD, 7 ( A.A) - Bahriye 
nezareti cuma:ı1.esi gllnU Greor is
ınlnnekf Amerikari muhribinin ele
nir.altıya taa.mız ettiğine dair Al· 
manlar tarafmdan ileriye sürülen 
iddiayı ~dctlc ı-eddet:mif ve bida 
yette denlr.altınm muhribe hUcı.tm 
ettiğini teyid eylemif:ıtlr. 

., 4 • 

.~UHU181!1t' lŞARETLERt 
GAlttr AÇIKTI 

Almanyadan Fin'lnd·yaya 
çavdar g diyor 

Loodr.ı 7 (A.A.) - lzlandaya 
posta mekluplaı1 ve paketleri gö
tiirmckte olan Grecr ismindeki A
meriknıı muhribinin Amerikan iıja 
t'etlerinf göze çarpacak bir eurette 
taşıdığı, bu sabahki gazetelerde 
lebarüz et thilmCktcdh'. Denizaltı, 
Grcer'e bir kaç kere hücum etniİ§ 
\'e g<'mi mukn.bil taarruza geçmi§· 
tir. GazctecHnrf kabul eden Ru% -
velt, Ar.ıcriknn donnnma81llm bu 
deniultıyı aramalı.ta olduğunu ve 
onu uzaldaştrrma.k için emir aldı 
ğmı söylcıniştjr. Taarruza uğradı
ğı esnada Grccrr'in ııantik sahil
lerinde bulun<luğu ve rüyet §art
lnrmın mükemmel olduğu te!lblt c
dilmi,-tir. 

_.B tanafı l uf'J ııaşfada 

mi§ti. Almanya bu miktardan başka 
Fltllandiyaya 10.000 ton ç.'\vdar daha 
gö:ndetccektlr. Bu sureU Finlandiya_ 
nın buğday vazl.Y"U sa G~ bUJmuş e· 
lacak ve mcmlekeUn elun k flıtlyacı 

temln ccfümlş bulunac:ıııtır. 

baktığı muhaJdca.ktı. Zavallı yavru kunç hain ve canavar bekıijla11 n~ 
cuk hayata. gôzler.inl açmadan dU5 .Nazanı pek korkutuyordu. 
man la.zan~. Hatt.A geltncdiği Nazan kendi ltendiM. şöyle dü· 
di!nyadan gitmeal için tedbirler ıjün üyoniu: 
dü~ünülmüRt1!.' Ne baht.•u7. bir <;o· - Onu müdafaa odemi)'ecek 
cuktu bu ! _ kadar zayıf olduğum bir gün onu 

Nazan karrunda yavrusunun ha- muhakkak yanımdan alıp kaçıra • 
yat ibnlduğunu artık tamamen his- caklar .. diyordu. Zavallı ya.'Y'rtlma 
sediyordu.Baun itıco pannaklarile Çdit fena balulaca1c, çOk fena gıda 
karnını ok.sıyor ve ozaman yavru- \"erilecek. Hem de yalnız ~~a 
~unun ellerinin altından Utnyerek Rnasmdan uzak sefil olaca.k .. 
1-açtığnu hiesediyordu. Kendls"ni Ne zaman, nerede duyduğunu 
o kndar çoeuğa vermiı;ıti ki, ya.v- hatırlamadığı bir hikaye hafıza -
runun cltlinl baikı.şlarmt h::ı.ttiı sc- sında bir sinema §el"idi gibı geçi
sini hayalinde y:ıı;atıyor. <'ycuğun yordu. ~u .hilmyeyi 'bir hizmetçi -
ma'sum glllü Unii görriir gibi olu · uin ağzından dinlenü@ti. Kikük, 
)ordu. ma'sunı bir çocuğwı hika.ye.si i<li. 

Hemen her rtlq~nm yavrusu ri.i - Bu çocuk da. kendi yavnuıu gibi .is 
;'.)&srna gn·iyordu. Artık çocuf:'lın tcnilıneruiş ve doğduğu uunan bü
~nclarrnın, g&'Llcrinin ne renk ola- yük annesi tarafından diri diri 
rağını bili bl'du. O Juıdı\r ki bazen toprağa göınillmiişLü. Sonra sabah 
bir an için Şükrlıyü bile' unuturor- leyin uyanan zavallı aune J amndıı 
du. yavı usunu bulaınaın1'Jtr. 

Şükrti olmüştlı .• Toprağa kan~- Nazan bu hiklycji halnladık • 
ntL~ \'e kendisınde hii.lıra olarak ça kendi kendine ı:;öyle sö:;leııi • 
u doğaca!< c:.oçuğu bırnlcmıı tr. Na- vordu: 

zruı ço'c N>Vd'ği b' .. erkek çin, ev - Ha.yır •. Ha) ır. imkanı ) ok 
li.duun b..ıbası ıcin birş ~ yaı • ontlan bir llhze o.yı imam.. Onu 
mıızdı. fakat ~ 'sum )avrusunun bırakamam .. Bemm za~llı yawu
dôğma ı yaşaması liurndl. Korku- coğum! •. 
yordu. ı;ocuğunu alacaldıınndan Zavallı yavrucuğum!. 
korku ·ordu. Ann • nden. Hidayet Nazanın en QOk söylediği ve bağ 
Hannn denen o m(' 'um bdındnn :andığı y('gfmC' söz bundan iln:rc.t· 
liı kü rnrdu. ti.. Yavru.'!unu o kadar S!''liyordu 

B"lha s~ Hidayet Hanım ghli ki, hayatta doğncak ) aYrusun<lo.ıı 
hsrcketlerl. kUcük tumlıul, 1-'>tll b~kn he hirf;"~c bııglı olmadığını 
cllPd. sUrmclı ı;özl<'rinin dik, kor- anll\'ordu. ( fh:•t•amı 1XIT 1 

16 yaşındert 
60 vasıne 

kadar 

BOtOn 
erkekler 
Maltada hizmete 

çağırlldı 
KaHa. 7 (A..A.J - 16 "' 

anııwıdaki bUtOn erkek!GT, rı:e; 
hizmete t.Abi tutulacakl:ırdlt'· ~,1' 
dil<'n nizamname cUmlesiLden ° ..,ıl 
bazı sanatlar erbabı mccbUrl ~ 
ifa etmek üzere de.vel ~:ınıtııl 

Leningrad dayan11ır 
_... Ba ta.rafı ı inci ,_>-fi 

edilmıştlr. Bundan bagkd Rusl~ 
telif çapta 100 .'lrn faıJ11 :op. ll'I'"' 
rııly6z yuvası mllhim m Ktard' 
cııdaht eden bataryalar. kl-.prfi ' 
Si g6rmet< UZerc d ı.,man ta 
kull:uıı13n 18 ı;emı. 9t0 o•oıno"1-
tank ve .ıırhlı o!omob , t.ı ~rtr 
terdir. 

.. ~. rl_ 
.\loı;l.ov.ı , 7 (A.A.) cuın• 

Pazar gecezi:ıe alt Ru& h.lııı~11ıl' 
le denilmeki;edır: 

Son '1!; gtln zarCınd A 
Dnieper nehri Uzcrıne tthprU ı. 
için yapmış olduk~arı ı!6rt te 
.Asteğmen PetroUllicbo"un ba 
tarafından aklın bırakıln•ı1ur.; 
taryalar Alnıanlaıın 50:> istib 
piyade neferini öldllrmüş, •~ 1' 
3 mitralyöz yuvasını. w~ çoıı 
arabaamı ..,..e millüm miktarda 
zatı tahrip etml§Ur. 
Dnkıperdeki llua illotiıl11SIDıJl 

relerle birlikk \'ilcuda r.;cur11'if~ 
ğU atuı barojı, Dnfeperl E;Ct;~ 
1'8§8n Almanlardan 3500 nU ıt 
mlıtir. ~ 

Tebliğde cçnubi Köprl• ur.er ..6' 

mantarla nomenım-ın ~ l~ "atı r:, 
yUk olup meçn.ıhlarm gcnye 
lemcml~ olduğu bildır!lı.r.f':ıttcdıt 

••• 
Jlo!lkooa, 7 (Radyo i.45 

Sovvet i tihbarat bürosu 
~n <\

0

'.ln bu sabah nc~rcdJJetl 
tebti~i: 

6 ağustos günü ordııl" 
bütün cephelerde dü!fl1'1a~ 
şı rmıha.rebcler vermekte 
etmişlerdir. 

Hava kuvvetlerimiz d 
harp meydanındaki 
kuvvetlerine, piyade ve ~ il 
r.a, şiddetli darbeler ind1rJ11 
hava meydanlarmdald ta 

ierini imha etmiştir. 
Alman :mütemmim n1 

na2'Al'3.n 3 eylülde cereY811 

hava muharebelerinde•. eı..1. 
bildirildiği üzere 33 CW.~ 
düşnan tayyaresi dü · 

·tür 
Toıx;uıanmızm isabetli. ı 

Almanlar çok büyük rayt• 0 mektedirler. 4 eylülde büt~ 
helerde c.ereyan eden şı 
m uh3J'ebeler eanasıı.1• "' 
topçularımızın atcsiyle 1., 
den fazla düşman a.eke~ ~: 
barı öldürülıni!Ş • mubıeav 
tş. 100 top bRtaryası, 84 O' f. 
li tüfek yuv:wr. 48 bombf. J 
bataryası, 18 Jromii. 940 
?.Irhlı otomobil ve lrnmY<>" 
rip edilmi§ti.:r. 

Ofnyeper nehrinde t:ınl fi 
bulunan nehir fıJofll ·rı·ti 
topçumuzun ateriJc n•rt 
nehrim g~eğc ~ b 
3..~) kişilik bir Alrnnn 
imha cdibİl.iştir. 

Mesut bir evle~ 
Gaate bayii Kustata KSJJ' .... 

SJheylli Kaptanoğlunun , ~ıc 
ı.:nlerl bugUn Nuruo.snu-"'ıvt ~ 
le.rinde iki taralın dottt \'t ıı • 
rının iştirAkile yapılmtş•ır, ü " 
ıcrc sonsuz ııaade~ tPnıt ıınl t 



l.IN SON DAKiKA - 'Z EYLtiL 19U PAZAn 

!Bic 2JaAiAa .'BaşSaşa !A'l"FA - S 

a h keme - --.....,-,, ._- 2-&~ -

GÖROŞ UFKUMUZU GENiŞLET
MEMiZ LAZIMDIR 

~~~.~?:: 1 
Oburlar haklunda 

tı.ramürsel sepeti 
sanmayın lıa ! .. 

B URADA, birkaç dela, okuma, çok 
oh.uma, programlı okumadan 

6ah•ettiğimizi hatırlıyoruz. Tekrar aynı 
mev.uıa geli§imiz., En Son Dakika okuyu
cularına okumanın bir İrı6an üzerinde ya • 
pacağı büyük değİ§meyi, dünyada htı§ka 
bir kuvvetin yapmasına imkan bulunma
dığı hakikatini tekraTlamak lırttalını bu • 
labilmem:z içindir. 

n in gördiiğı.i ufuk, sadece hendı muhitle
Yİnin varabildiği ufuktur. Böylelerinin dü. 
şünce ve mütaleaları münhasıran kendi 
bilgilerinden kuvvet alır; onlar ancak va. 
ı·abi!dikleri noktada kalmaya mahkum. 

l>llikaı edilecek olurı;.ı. mldcslnc 
dil,.l,Unler en zl;)ade ~ ve mubar. 
rirler anı ında gozükiır. Avnıpa e.. 
dlplerinl bir tarafa lıınıl>alım; bl7.lm
ldlerln ura mda bile blr hayli bu ka 
blldeu olıııılar \'ardır. l\1 ın AJunet 
ll~lnıln b.ıh.ırlı H· ç itli ;)(;~kler 
lptflAsındaıı oldüğUnli hepimiz bili. 
rlz.. Bagi!.ıı b.le Pnnı'l<'l!ye uğrıyncnk 

olnnb.r, omd::ı midı•ler:ııı ~n\'aş ya. 
'ıı ı ge\ ct<'n birçok ınuhnrrlrkro 

m tgı le<'rklerdır, 7..at~ mnt""lrrlr • 
lerl gl11,el ynzı ltibru-fl.. rleğll benoe 
;) ı dikleri ;) eml'ğe gurt tasnif daha 

dojl'nıdur.,. 1) PiyazcuJr sındı 2 ) 
Abdullah rfo ndl \ e l'u.ıdcll rnCint<1.·

• 
ır kişiyi değil, tam üç kişiyi 

.., Soymuş sov~na çev~rmiş ... 
-,_ ~ cezıı. mahkemesinin 

~ÇlUJar l!ll'asma oturtulan, 
ttıııc denecek b!r yaıtaydı. 
• ~lepçeıer incecik bilek • 

HAkim Reşit. Nomer bir taraftan 
evrakı okuyor, bir taraftan da surntı.. 
nı ekşlUp ba§mI iki yana aallıyordu. 
Nihayet bqmı kaldırdı '\'e Ali Sua.. 
ta yanılmıyorsam bJr dakika kadar 
BUren bir balu§.la baktıktan 80llra: 

Birçok kimseler için hayat pcncereri. 

Çok okuyan adam, hele muntazam ve 
programlı okuyan adam1 her fırsattan isti 
iade ederek tanıdıklannın eayı•ını artırır 
u~ muhitini, ufkunu geniıletir. Onun için 
artık varq noktası muayyen clef?ilclir. 

lpl~ .. 

Her ne ise, elimize otıurln •a dnlr 
tıö;) lo bir fıl.ra gı eti: .\danım biri, 
bir oturusta oııı oka cl.ınek ~etn('k 

husu nını!a bir wnglııie bah!I('~ gir:l~
mı .. ur. mr ldlo ~erul';'. 2, S, 4 kilo; 
fakat onuncu tt:lonun ~orısma doğ
ru: - l'ol., d• n•ls, 'd.ıhıt fnz.l:ıı1ma 

~ bol geımı:u ki, hiıı guç 
~ buıııım çıkarıp atabil". 
'lctt dini&. 

"«ltlbı 
~ bunıanı rağmen, ünnfi-

11. keıtd18lne bakanllln, 
blr tavırla yük8ektcn stı • 

' ~ ~ beııı b6yı Ufnk tefek gö. 
~ l1bi lllllraeı Sepeti sanmaym 
teıı dudaJdarım bl1%llyordu. 

~i auçıu, yaz tatnınden yeni 
~ili l'te§ıt Nomcrı.n, - adlı.. 

ÜZere • 11.k mfil}teri!lydi. 

~ blraz sonra m&hk~ 
~ Jandarma, bileklerini 

!:'ele.ip ellerini kelepçeden 

ıı.;l?l"de Uzerindekl koca kllt.. 
~ &nahtarıa açtı ve man. 
~ kelepçeyi çözdll. Kendi 

' Çlu önde mankcıneye gir. 

- Söyle bakayım, dedl, Uç' ki§lyi 
soymu§Sun! naaıl yaptın bUnJan? 

Niçin cigara içeriz ? 
Halbuki hAkimln çocuğu bakışlan 

altmda bu kadar ezmesine lUzum yok
tu. O .zaten irade dizginini çoktan c
tınden kaçırml§tı. Bir taraftan eırerı. 
le gözlerl.nln kenarlarmden akan yaş. 
lan Bilmeğe, bir taraftan da anlatma
ğa bqladı: 

- Anamm, babamın yanında haylaz 
lığlmdan kaçtıtmıı emyot'SUnUZ. Fa. 
kat aldanıyorsunuz, bay hA.klm, alda.. 
nıyorsunuz. 

Ben tahsilimi bitirmek ~re bura:1{ 
geldim . .Ailem bunu ist<'mlyordu. Kaç.; 
mağa mecbur knldım. Fakat gcUrdi • 
ğim paralar ancak bir kac hafta yetti. 
Nihayet parasız kaldım. 

Hem tahslllml yapmaağ imkfın ve.. 
recek, hem de kamımı doyurabilecek 
bir ~ aradım, bulamadım. 

Artık yabancı bir şehlrde, klmse • 
8lZ ve ~ paruız kalııu§tnn. Etı 

tahammUl edilme% eey, açlı1ctı. Buna 
ancak 11ç gün dayanabl!dlm. Nihayet 
aokakta yUrllyecek balina kalmamıştı. 
üııtellk yatacalt ,etim de yoktu. 

Bir gtln Sirkecldo dol&Jll'kea, lb • 
rahhn ŞengUlUn kap1811U açık bul _ 
dum. Odum& girdim, e!blMlettnl ça.ı. 
don, sattmı. Artık bir mUddet geçinc
ceğlıni temin etmııtim • 

- Ya diğerleri? 
- Onları da lı'.ıkAr etmlyoruııı. Pa.. 

ram bi~~ Şşdullıi~ ~ /),iğer nı~ 
min de od&ıımnı aoydum, elbUelcnni 
~ama.gırlarmı çalıp 81\ttını. 

- Neye Zonguldağa. lU>nmedin! 
- .Aileme ka!11 ytız~ yoktu. Zi . 

ra, bir daha eve dönmemek Uzere ken 
dJerinden aynlmıştım. 

Bundan sonra vakanm §8.hiUerl din.. 

ıe:nndi. 
Fakat .Ali Suat zat ı itiraf etti • 

ğlnden bunlara lilzum bil yoktu. 

Neticede hAkim Reşit ö~. hır 
Bız gencin suçunu aabf gördU Ye kcn. 
distne: 

- Ne yapayım cv1Acbnı, dedi, belki 
senin dedikllerln doğrudur. BUtUn 
bunlan tahAllinl ikmal i~ln yapml§Dl 
dır. Fakıtt kanun nazarmda, mazeret 
hfeb:t zaman cezayı kaldıramaz. 

Ciğara içmeğe dair bir VJyanıı. mco
muasmda ''Sis içenler; clganı. içmek, 
bir meslektir!?,. serlevhası altında çı.. 
kan "Lenııv,, imzalı bir yazı, şu tık. 
ranm anlatdmasiylc başlıyor: 

"Galan ve her şeyi öğl'('.nmck istek· 
Us! olan meşhur Y.anpam Ka.zanova, 
\"akUlc tstanbula gittiği Z3man, Bo 
ğaziçl sahilinde, -önlerlndc btr nar .. 
gile takımı- bir :Mllslümtınla ktu'§I 
ka!'§IYa oturuyordu. On:ı, neden tütUn 
tiryakisi olduğunu sordu. Türk, gQ. 
10msedl, sustu ve atzmdnn salıverdiği 
kıvrıla kıvnla yükselen maVi duman 
bulutlarına baktı. Genç Kazanovayı, 

cigarn içenin sOkiıtu, bOı:bCtOn me.. 
raklaçdırdr. 

Cigara içmeğf ilk 6ncc H!nUilcrtn 
akıl ettiklerinden \'e bu sureUo bunım 
gttgid<' her tarafta lti3'tıt halini ala 
rak zamanla bütün dünyaya yayıldı 
tından bahsedince Kıızanova: 

"Hintliler, b~ ısırıcı tütün duman
lariyle mcmleketk!rlnedl<i ııiv:rla1nekle. 
ri kaçırmak maksadın· gOtmUş olma. 
smlar?., dedL 

Türk, bapı salladı ve ,Oylc aöyledl: 
"Hayır; onlar cigara içmekle ma· 

butlarm:ı bir kurban vermek istiyor· 
ln.rdı!,, Bunun tızcrlnc dil Itazanova. 
"Peki, dedi, ya S1z .Mllsltlmn.nlar? Siz 
de tutun içmekle P•ygamberinlz 
Muhammedi memnun etmek arzusun
da mısınız?.,, 

P-ilrk, 'Hayıl", oğlum, d . Biz. sa_ 
dete b•r zevk olduğu 1çl:ı tlltftn lçlyo. 
ruz. tsUğrak zevki glbı, bunun verdi· 
ğt zevkin de dilnyanm N Jıı.'!Ctlylo hSç 
bir alakası olmadığı glb., bu eğlence 
ye dıni bir merasim, bi ibadet mQ.. 
nası izafe etmek le, \0 ak1° mutabık oı. 
mıyım aşırı, mUba!Agalı bir tefsir o. 
lur. Sonra tUtUn içişlmizln ~ebebi, bu, 
bize tat verdiği içiD de değildir; bu 
nun zevki, maVi dumanın yavaş yavaş 
yukar•j'll doğru çıkışını seyred rkcn. 
ma\•i dumanın, odamızın darlığını. bu 
oda namUtenahilikml.şcC31nc genişlet· 

tlğlnl görmemlzdcdir. SC'I h.ç gi>zleri
gllrnıcz bir adamın dgnrn içtiğini 

gördiln mU, Knzanova ! ,, 
Bu :fıkranın anlatılmasından sonra. 

da, yazı. şöyle devam edıyor: 
Sonra tahsil için hmmdık yıtpılmr. 

yacağını da öğrenmen lAzımdı. 
''İ§ln doğrusu da, ı~ budur! Hı 

blripıiz htç \ıır vakit gözleri görmlycn 
Yalnız sabıkan olmadığlnı nazarı ı.. bir ltimsenin cigo.ra içtiğini görme_ 

tibara alıyor ve llCll.i 1 ay müddetle mışizdır; bu sözümle, doğduğu nklt 
hapse mahkfmı ediyorum. ' te gözleri görmlyc.nleri murat ecllyo· 

Ali Suat, karardan ntsbeten .mem • rum. Cigara lçmemlzin s b<'bl, 8lJ'f 
nun olmuştu. Biraz sonr~ koridorda mavl dumanı seyretmekten zevkalışr 
Jandarma De göWrtllllrkcn gene eaki mızdır • .Mavi bir duman \•Ucuda getir· 
halini bulmU§, gllğsUnU kabartım§, du mek, mevcut olmıyan btr hakfkat or. 
daklarmr mUstebziyane b6zmUştfl. 1 taya koymak, demektir. Eski Yunan. 

lılann ilAlıı ortadan çekn.rkcn, bulut· 
ADLİl"E MUHAB1Rt fara bUrUnUrdU. Kendla!yle sert ve 

Belli ki, ibiddelinden kendini 
yiyordu. ~ 

Sa.diden a.yrılıruık on:ı çok 
güç geliyordu. ~ 

Halbuki o aqam. sofralar, 
yemekler hazırlanıyordu. Sadi 
yemeğe ..gelecekti. 

Bana gelince, akşam yemeğine 
Nihale davetliYdim .. 

Burulan annemin haberı 
yoktu. .: 

Annemin babamdan aldığı 
'menfi cevap hiç de h05una git 
memi§ti. Bahçenin parmaklık 
boyun<:a uzanan aısmal•ğı ıaltın 
aa dolaşırken. ben, kameriye. 
den çıktmı. ve )<imscyc gorim 
meden odama çekildim. 

Artı1~ .annPm alncaC-ı <'evabı 

aldr.~ 

Sadi için yaptığı hazırlıkla· 
rm ve kurduğu hulyaların (boşa 
gideceğini öğreruniş gibiydi. O 
akşam Sadi gelirse ne yapacak. 
tı? Ona: - Leyla seninle evlen 
mek istemiyor .• 

Sözünü nasıl söyliyebile.cek· 
ti? .. 

Mamafi bıma babam da yar· 
dun edebilir ve annemi müşkül 
vaziyetten .kurtannağa çalışır. 
dı. Zaten bugün işe gitmeyişinin 
sebebi de bu değil miydi? O, ben 
den menfi cevap alacağına yüz· 
de yüz emin görünüyordu. Ben 
ka.t'i kararnnı söylerken, b:ı · 
bam ufak bir heyecan bile duy. 
mamış, adeta bu kararmldan 
memnun bile olmuştu. " ,, 

" Hemen giyindim. Haz•rlan 
clım .. Sadi gclmedc.ıı Nihale git 
mcliyim. Bu gece vna davetli 
olduğumu Sofuya s·) ledim. O 
dn hemen anneme vetiştirmis. 
tir. 

Bahçeye çıkınca belki bir 
kıyamet kopacaktır. 

Umduğum fırtınayla karşılaı:ı 
mndını .. 

Babam merdiven basındn, c.u. 
cunun hesabını tetkik ediyordu. 
Beni görünce gülümsedi: 

kaba çehreli hakikat arasına mavi 
dumandan bir perde geren insan da, 
tıpkı tıpkısına böyle yapıyor. .Mavi 
duman, 1.nsanm haklkattcıı firar stra· 
smda, ınğmmak için 'bııl<!uğu en son 
melcedir. 
Dostlanmızdan biri ı:.evgi ıstırabı 

çekiyorsa, kendisine. Uzcrlne Frıı.nsrr.
ların da.rbunescli hakked:lmiş bir cı. 
gara tabaka8I hediye ctnıeIJylz. Yani 
şu darbımesel: 

~vgf. vakti yokecler, 
\'akit te bu aevgiJ1 .. 
1'1.\ttUı ; her lkl<iilll ! 

Yazmm muharriri, 'bıaıdan ronra 
blr fıkra daha anlatıyor: 

"Papa Leo XIII, ciga.ra içmekten 
pek hazederdi. Kendisi. bu tenuıyUlUn 
den biç haberi olmıyan bir İngiliz dlıı: 
ıomatın:ı., kıymeW bir clgara uzattı 
ve uzatırken de "Bana bu ncbatın ka· 
Ut.esini methettiler!,, dedi. Brltanyalı, 
§U sözlerle clgarayı redtktti: ''Tc§Ck
kUr ederim; clgara içmek gUnahiyic 
alQde değillm! .. Buna kar§ı, Papa, nt. 
kotin tesiriyle J)llrmakları .ııararmrş 

elini kaldırarak. §Öyle siıyledi: 
"Cigarn içmek, gilnat\ değildir, ev. 

l~dıml Eger bu bir g1lnah olsaydı, 

muhakkak ki, s'.z işlemekte bulunur 
dıpıuz'.. • 

Muhtııı:ır, sonra. ciga.ra mevzuu et· 
rafında şu iZıılıatr veı:mekc g~yor: 

"Avnıpada cigara içmenin ııumU'

lenmcsl, ancak 19 uncu &"llrdadır. cı. 
ga.ronın ithali; istaUstiğ!u icadı; ve_ 
lospltile gezmenin moda olması ve 
Sinirliliğin müşahede edlimem, hep ay 
nl zamana rasUar. BUylUt Alman edi· 
bi Göte, yazdığı eserlcrae "~ •crvöa
slnirli,. tabirini Dk defa kullanandır. 
O zamana kadar yalnız ".Nervig., şek
linde bir Uıbir biliniyor ve bu da kuv. 
vcUi mtuıa.sına geliyordu, ltıılyıuı fi. 
lozof Mantcgazza, memleketi olan ya 
nmnda Uzcrlnde sıhhatin babası ola· 

• ı ak şöhret bulan bu adaca, cigara ıc
mcnın l}iddetıe aleyhindeydi. Ve eün. 
kU, kcndlai 19 uncu asra topyekQn 
dOJPiıandı! "Gelecek ııaırlatdan blrln_ 
de, bu 19 uncu asra -l'tnJr asrı- de· 
nilecekt!r. Bu - Sinir urı- ıun ifa· 
desi de, clgaradır!,, diye yazıyordu. 

Alay değil~ istatistik. velosipet ve 
cigara arasında, -bu her llçil de ayni 
derecede boş ve boş meı.galelcr arıı.. 

sınd:ı- es,.ngeııglz alA.kalar vardır. 

MeselA, velosipet Amerilrnya sokuldu.. 
ğu vaMt, bir istaUstlk1,i, vclos1pctın 

Ameıikadak1 eigara ııar!lyatını ac.ne_ 
de 3!S milyon tane e.ksilt.mekte rol oy· 
nıyacağuu hesaplamıştl!'. Bu tstntis
Ukçi, velOSipctle gczme'h merakı ss.. 

- Nereye böyle? .. 
- Nihale bu akşam için söz 

\'ermiştim •. baba! Beni yemeğe 
davet etmişlerdi.. Oraya gidi 
yorum. 

- Pck.8.la, yavrum! Paşaya da 
benden çak selam söyle.. Ziya· 
rctlerine gidemiyorum ama, ku. 
sura bakmasın. Buglinlerde bir 
gece yemekten sonra hep bera 
ber geleceğimizi söylersin! 

- Peki babacığım ... 
Mesele halledilmişti. Babam· 

dan izin aldım Artık arkam. 
dan onlar ıster .. kavga etsinlPr. 
;ste~ el birliğile Sadıyi ağırla 
mağa çalışsınlar. Ötesini diışü 
nccek halde değilim. 

Bahı:cden soknğa kendimi nt. 
tım .. 

Y okakta ~e11i~ b r nefes 
ldım. 
Anıı m ak ,ıma yemekte bu 

hmmı,a nTır'llt anlarsa: 
- Sad'den kaçtı. 
Dıyecek V(' \ iıreğine mecek 
R Hı f:i. ..;:-ıdivı delicP sevı· 

\ or. t nı ;m nr .. E'dry ~ · 
"- Bab2m•lan avrıl da oı ~ 

\ ... ' . .. 
Dirc<'e.Yi geliyor. • 
Övle va . Bab:ım l!ibı temiz 

bir adamı aldntmakt:ı mana \at 
mı": Coniil eğlendirmek istiyor. 

.... k 1 , __ , "'" bcnd n ıı:ıso ... 
rınca, a. w c gııra içın;,ı..uyece6• eııo.. 

sm:ı dayanıyordu. '1u es:uıtan ba§lıya_ Zcnglu: - o; u h:ıldı• tıah ı kn) oc-
dl.) orsun ! 

rak, vcloslpete blılCnlerin enyısını gUn· 
krin ve tasarruf edilen cigaralann İddfacı adam <' \"il , 'Prtmğe- tın.. 
rıayııılyle zarbedlyor ve bl; surcUe do zırl::ınırt,M ".c ~nln h unctçW lçeı 

glrnıl 
her sene lçln 35 milyon gibi mUh·m 
bir rak:ı.m ortaya çıkarıyordu. Hnkı fff'd Nlniı; fr•u;l ı, dl'm!s, 
kate gelince, 1 80 senc~!ııdcn bugUnc knbal t b{>ncl : S zln anmız.ıı gc·
kadar, vdosipct.in -ve a:mrnkl l.mıiy. ınud<.'n en ·I t<'C b m •k d le on 
le blsildetin- ithaline rnğmcn, Ame. okkıı. <'kmrı, dr fıtn 'N'

0

rınlştlnı d •• 

rlkadakl clgarn sarfiyat!, 20 misli art.. ı•·-------""r\'"""""'...,~::r.=ı.E=ı:r .... d.?\
nıı§tır? 

Bu Amerikalr iırt.atistikçiye kal'fiı, 

1893 senesinde I:.eydi Ster.hop, ''Tay· 
mis,, gazetesinde neşret1ğ1 bir maka· 
leyle, itiraz etmişti. O, A\Tupada ve. 
los\pct hevesinin geni§ ölçUde ben1m.. 
scnmesliı!n, clgara sarfiyatını blM.kis 
mUlhi;; surette arttırdığmdan ş!kılyet 
ediyordu. ÇUnkti, veloalı>"tler vasıta_ 

siyle, cigara içmek gibl :cflhO§ bir ip 
UIA, genç kızlara da sirayet ediyordu. 
Spor, haddizatmda hissi bir şey oldu· 
ğundan arurelCT', kızlarmm veloslpctc 
binmelerine engel olamıyorlar, deli. 
kanlılarla birlikte vcloupct turları 

yapmalannm önüne ııcd çekemiyor. 
lardı. Fakat, bu turlardan kızlar da 
delikanlılar gibi clrnra tiryakisi ola. 
ralt dönUyorlardı? ! 

Ne de olsa muıa.ylin bır uırr.daki bu 
tenkıt yazısı ynzılıılıdanbcrl aradan 
sen.der geçti ve vclosi~tın, bisikletin 
yerlni pnddclbut tuttu. Fnkat anneler, 

imdi de --<> zaman Leydi 8enhopun 
·lkayct ettiği gibi- kızlarının hafta 
sonu geZlnWerinden clgara tiryakisi 
obrak evler!ne döndilkl rlndcn ıikA. • 
~t edip duruyorlardı! B'3!ki de clgarn. 
Uryaklltğl, son 50 sencnın g nçllği. 1· 
ç!n, bır "fs?>abrilşd. hCikmUnll al_ 

mıştır!? 

Boyuna bir daire iQCr..r.ındc donllp 
dolaıırrcasına dO§Uncelere dalmak, fay 
dıısızdı. Dnha d~ln Mantegazzanm 
mUlilbnrnsını notetmiştlıu. Şimdi de 
"Plltsln "TUtUn tçmen!.n kfiltor tarı. 
hl,, istınll eserinde, bir tnglliz ııufra. 
jetinin hayret uyandırıcı mUtaleasma 
gözüm lli§lyor. Bu suL"'lljet, niçin ci· 
gara içliği suınıne kar • • §U cevabı 

,·ermişti: 

''Cigaranm yukanya doğru çıkan 

dumanı, başın dcrlai Uzcrlndeki saç 
klikleri arasında blrikrn elektrikleş· 

:meyi ayırıyor ve bu sureUe d" anmı
mız irulanlarmın pek fazla uğradığı 

huzursuzluğu i!!intrınıg t giredl. 
yor!,. 

Bu yazıda belil'till'n şeylerden h n_ 
gileti n~ kadar lsabetlldlT .... veyahut 
ta aksi?.. Herkcsln kcndı görilş ve 
du,tınUfUn-0 göre, değişir, §Ophes!Z! 
KaU bir neticeye varmak. ne mum 
klln!? ! 

sa, bunu, baba.mm şerefiyle oy· 
namadan da yapabilir. 

• 
Nihal beni pencereden ı:ör 

dü .. 
Uşak kapıyı açtı .. 
Tihali yıldırım gibi. üst kat. 

tan kapıya indi: 
- Gözlerim yolda hep scnı 

bekliyordum, Leyla! ~ercdeyse 
haber gönderecektim. Nrden 
geciktin böyle? 

İçeriye girdim: 
- Yakit henüz erk n. degil 

mi? 
- Sen bcmm ne .. 3b1rs z b.r 

kız olduğnmu bılmi,or mu un 
Leyla? Bu akc:am bı'9:' v1.:m ;:c 
,.:elccck in dh e C"ece uyk•ı tl\'u 
madun s"v1nc ma ıı 

A nı;;ST n elin' o ürr. Fitnat 
h nım ki ar bir ka dmd An 
1 ml p 1 res·ni · ır. 1 1ma 
ll'n. m (' ~am rw:lı r f3f 
e;on.nr •· 

t~tc. artık ~ r et 
b::ıvranıı \:ar d 1i ne k 
d r evdi: ni bilm ı~iı ' 

r1 irıM trv"' ci"!lm B rr. 
o"'ıı c:evr"i[rım k.,d r o d::ı b .. ni 

seı·~.~ l k , . . 1 
•ıa n,umn 11 rl• nnı"''C:''"<' 

f· .. ı? kon11c:maın·7., m ' l n 
\ \. rmctl<!tı çe !<ti: (/)( ı ar . ' ra 

Anketimizın 
uyand rdığı 

akisler 

Eskimeyen bir moda 
J<~n Son l>:ıldlw rd k'ml:ı:., ·~ıodu~n 

knrııı modıı ile mtit-a , it .. l olunda bir 
MI>• t Df'Şl'<'tn l;t<" 'r tnrunmt Iarı. 
mızın rlklrl!'rinl topl.ı. u:ıl,tndır. n 1 

nı'lld:ı, Lunan Ahi lmJ'ı:ı kcı ıcı rııu .. , 
onun da fiklrl rlnl alm t•r. 

IA-man Ahı ka:ı bir lınd olduğu 

bald•', hiç bir kadının , 1;; çcı:ll"'ecc

iti "boyıanııı:ı,, Uurlııd' duru3or \~ 
kndınlannuzın h r fi('.} dM ca, rl bun 
dan \ ar.gcçmP.Slnl 1>0.} lu) or. 

Bu mllmklln olıbillr m : 

lı;te bir ıım ! ld, blı.c sure, dumıı 
dudukı;a n~m t :z:ell\tc ı.aı calt ,, 

28 fncl sır :ı da gen t k.r rhıı bl11"" 
ccktil', n. (JlABER) 

• • * 
Boyanan ve 
boyanmıyan 
kadınlar 
ooktlr. n. (Haper) 
mlzd n dı,.'1 llh. mla o , ı 1 oldutu 
"Modayn ikan;ı moda ll• mücad k·,. 
ııkctJnl dlkkutıe takip cdenl~rdoolm. 

bu arada dün, az te.-:ılzJn çok BC\ 11. 
ml:J roman nıuharrlrlerlo~en '•Beneklı 
Boncuk., mılrllirı l..ı•m. Alutdml fil •• 
rlııl IW.) llıdl. 

Leman Ahı • .L ce reli pek nılı 
hlın bir fikir lk•rl ~or: 

- 1 Bdınlar, her fit.>.Z n e\'Vel bo
'lUlll~1.:ın \'1l7;<"~nler, ~ or-

nu DC dcıncl,tlr~ 811 511, demektir 
ki, gfütclllkt<'n l ııııa, t.-ılılatin ikramı. 

na mu.har olam:ınnş k:ıö:nlarm, yliı_ 
&erini oldu !11 ı.;bı tl"Şhlr l'tmelmnde 

iç blr ın:ıhıur • o· .b.ır,.. 
Ulr kı ıru lmdınl:ırın ooyan.m:u.ı, ta 

hl:ıtkı eksik bımkmı o:du/;"11 bau im· 
USlnrı tam.uııtaınaJ, ıninasın:ı geldl

ğlltc göre, h)Ç boynoınaıııald.1 bu f'k. 
lklı'Yi a~ığa nırm::'j olııcakl&rmda11 

UrkU:>orlarım, btr n:ıktayı bilhnS!!ft gbı 
ünl\noo tutm:ıları lüzımdır. O nokta 
dn, tnblatln, C'kslk clhl"tk r • d mm btr 
başl.a hu usi~ctlc tellfi etr. 1 o'ma 

sn, (lrlıln k mi r dR c , rı. ı ı vka 
l!ıde :rA'kl ol ı, ı:,l'Jl bir 1 nnı..ktı 

mflnen Bl1~1enıııls hu l • 1.ır. 

(,üz,.J bir :n r..n:ı.~ı mı ter 1h l"dcn;i· 

ıılz: ~ol.sa ~ll:ı:ilıw bal. ır lıir :r.ekl, 

h:ı s. kUlturlıı H' nfıf 1 <%1111 mı? 

Tllnıirl lmltln r. d rt"f .J (irıtlnlt. 

n, "E&tc•ıı bo.)a k r et • • E~ glı 

:ze1llk •1
1 kli • • de Vl" (IJ. 

uç bımdlu m!ııw\ 1 ">L IY d..nyac;mm 
• •c•lı z.ıtı ı ı gıh , • ., r ı t h r ;>d ııı 

ı.u çıkı•ı:ılıdırl:lr. f;kr ı .. rı df 11 l.'df'n 
rcnbt•l'f' l • .ın tı.ı t. ıo ı 

H.:ırııtl"u onm, >·" ı .. •nı 1 •rl g tıı 
be:> oıınuılı\rııı ı bt• ı il'I ) • 1'3 1 in ('I'\ az. 
blıı mı d 

- HfK tET !'lt: :\lr: (\'\KIT 

ı 

ç 
- ll:ıvır "nnr<> ··i 
- ~e .tn? 

· nre du. 

rnmaz. 
f ettin m 

- B· ·n ıl{ m z R""a mth 'ka1_ 
n ı dha munsip olaca-ırı 
dı.i ündum. 
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BAŞ, DıŞ, NEZLE. GRıP, ROMA TIZM 
NE.VR LJı. ı<IRl:<LIK VE SÜTÜN AG ILARINIZI LlERHAL ı<ESER yıtİ 

icabında günde 3 kafe alanabilir. T AKLl1 LERINDEN SAKlNlNIZ. Her 
Pullu Kutul-:ırı ıar::ırla iıteyıniz. 

lenmcl< 15temcktedlr. Bir vc;rıı iki 
çocuğu bulunsa da kabulüdür. ı:•cter 
kl bir c\·l bulwısun. F otoğrnOarilc 
(Tlcınct 46) r001zlne nıürn<>Ant. 321 

I ş ve ışçı arıyanlar: 
Taksimde foto Snlt'ln :'.\'Mmda t.e7-

gıihturlık ~npacıık bir bayanl.l bir 
crkl'k s;ırağa ihtiyaç \ttrdır. l'nliıı

lı-r, hcrgUıı Tııkslın &il•1>mııııı içinde 
(Foto Salt)e ımim<"aaı. 

• Dıişkünlcr e'\·ind~ dntılliye !K'rvl. 
inde çalışacııl< b!ı· bnynna, aynca 

htrlclycde ve :ımcllyatluınooe çnlıf18 
cak bir b:ıyana lhtl~ aç \-ardır. Ta • 
llplerln mlicssesc mUdurlliğüne mu. 
rncantlan. 

• lki ki.ilik bir nile Taksim clvn 
rında Tilrk \'~"'il. COllf'b{ bir aile ne-r.
dlnde yemekli wya yeıntık iz. iki 'c.. 
ya bir oda urıuruılı:tndır. Posta kutu 
su (1262) ye ınUmcnat. 

• Hn dn motör V(' ın:ıkincdcın an 
lanm. Denizde Hı taşrada çnlılj&bl• 

lirim. Meslc1'1ın ınnl:lnt .. tllldlr. Is • 
ti~·cnlerin (U. 29 ı«ınl) resmine mtı.. 

ra<'ıı.atlnn. 

Müteferrik: 
lKt GENÇ BA l' AN AıtJl 

• Protes6r Zat! sungC ,, 
sahnede hlzmet etmek ıçiıl ~ 
bayana UıUyac; vardır. 1'11 
tılllnde •e hariçte ııeyabl't ti 
serbestiyi natz buıunıı:al• 
dır. Mektupıu~da ~ ~ 
tahsil derecelerini 1cayoedte 
Sungur) adına totoğraf.llril 
mtze göndermeleri. (Katıul 
yanların fotoğra.flan ıadO e 


