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Şimali 
Afri a 
harbi 

48 saati enberi 
Durup 

dinlenmeden 

Şark cephesinde bir ağır Rus tanla blr hafif Alınan tıuıhı üzerin o saldırırken aJmmış J'e6DIİ Bütün 
hıziy e 
devam 
ediyor 

60 Japon '' ZJ l 
YalisiTokyoda ııiJ.nJ el JJ 

to~d• ikinci celsesı 
lasvekll kendleı. 
riae c1ı, sı1aset Davacıların heye-
11~1::.:'c!:•bat canh müdafaaları 
~o, U (A.A.J - Ba.§wkU gen& 
~ 'l'ojo, maliye vekili Gaya ve diğer 
~ §etler, Tokyoda levl'..alAde oı.a 
4- topl&nan 60 Japon \'alial önllD 
L tı.utuklar söyllyecoklerdlr. Bir gQıı 
;Yanı edecek olan bu konferaıı.ma 
il..~ m1llt .terberllk bllnyelllAJ 
~ ta.zıa kUTYetlandll'mektir. 

"-"•Ulerden Ç1n meeeleıdnln bal.liDde 
~ t&kıp edilen dq ~lya.eette hUktı 
\ıı te aamımı o!&rJ'k yardım etmeleri 

~Uza.bir olmalan 18teneeekUr. 
l!ancıye nazır muaviııi, valilere, 

~. 
~ tler aruı vulyetlnl ve bilhaua 
l\ • ;;1k Amerika De yapıtan mUz&ke 

llt.a.b!tıan baklanda bılı.Mt vereoek 

Alman 

Mahkeme salonu ve önü, gene 
büyük bir kalabalıkla doldu 

Bir kız baygınlık geçirdi 
Hamlet münakQ§alarından doğan karıdıklı hakaret 

davalan gefen celse, her iki tarafın müdafaalarını yap. 
malan için bugüne bırakılml§tr. Geçen celıe bir hayli iz. 
diliom olilufUnll-. -.an maliltemcni.n intisamını temin 
etmek ve izdihama mani olmak ifin müddeiumumilik ye

ni tedbirler alml§tı. 
Adliyenin büyük kap18Dlda ve mer. 

dlven ba§I.armda teşkil edilen poll.s 
kordonları mahkeme ile alAkadar o • 
lanlar, gazeteciler vo gehlr Uyatrcıısu 
a.rtisUerl ile Qnlver:Jite talebelerinden 
başka hiç kimsenin içeri girmesine 
mllsaade edilmiyordu. 

AdliyenJ:n alt kat koridoru ve maba 
keme kapısmm önUnde müthiş bir kA 
l&balıt vardı. 

Saat tam H te ma.tıke.ıne salonu 
a.çıldı. Evvela. gazetecilerin içeri alın. 
mam fçiıı a&rledllen gayretler boşa git 
U ve ka.pmın OnUnde topıanantar a.. 
kmtıya kapılarak kendilerini aaıonda 
buldular. 
Davacı ve euçlUlar ı.e içıerl gQı;.. 

IWde almablldller. 
Geçen eeı.eede oldllğu gibi bu celeo.. 

de de bazı meşhur §ahtıılyetıer samlln 
&rasmda nazıın dikkatı celbedlyordu. 

S O '- r v~t Bu arada aevfmil sanat)ta.r Vasfi 
~ ..:, Rıza Zobu da vardır. 

Davacılar hAklmbı huzurunda. §'.1 §C 

t e b mi Ri t e b li i! i .kil::=~~ ne§riyat mu 
~ ~~~~~~ 
~ umwııi lm.nV~ U (A.A.) Moskova, !4 ( A,A,) _ Rus vekllt Edip ve avukat E.sat Mahmut 
\~an ordulan ba§kUmandanlığı • j gece yarısı tebliği: Kars.kurt. Tuvirl Et'ka.r gazetesi sa.. 
~bll.ği· 23 sonteşrln gfınü ordularımız hlbl zıyat Talhıa Ebllzzlya, Peyami 
~it ce~hc.slnin merkez keDimlnde bütün cephelerde düşmanla çar. , Safa, Peyami Satanın vekili avuk&t 
,,&n arul kazancı temin ettik. pışmışlard.Ir. Rept Kaynar,Ertu,tnıl M:uhslnln vekl 
~-tıı muharebeler neticesinde :Mos Muharebeler bilhassa, Klin, it, Türk tiyatrosu mecmuuı neşriyat 
\ ·~ 50 kilometre aimall garb1Bln Volokolamsk, Tula ve Don üs. mUdllrU Ne,1re Ertuğrul, Ertuğrul 
~~~nan Soleçııogorskl §Ohrl zırh- tünde Rostof istikametlerinde Muhsin ve ~eblr tlyatroeu rnnı:!tırU 
~-~ taratmdan r.apt.cdilmlfUr. şiddetli olmuştur. j Mllmtas zeki Ta.şkm. 
1~ bölgesinin dcınlryolu t.esısa 22 sonteşrinde 10 Alman tay. Riyaset makamım hA.klm Cemli 
~ lcal'§l muva.f!aklye

0

UI ha.va tnar yaresi tahrip edilmi!if.ir. 1 i§gal ediyordu. İddia maka.mmda ise 
~ 1'1 )"apılnu,ştır. Bir kaç dem!ryo. Dört tayyaremiz kayıptır. mUdde1umum1 muavtni Orhan var• 
~ bombalarla tam IMbeUer kayde.. Bareutz denizinde gemilerimiz dı, 
~ \'e bu hatlar kesilm!§Ur. üç düşman nakliye gemisini ba. HAk1m. mOdatamnı yapmasr için 
'~grad önUnde d~manm çıkı§ trrmrşlarclır. evvelA Cetllettln Eztıı.enln vekiline 

'btıaıer1 akim btra.kılm.ış ve Bol Moskotxı., f4 ( A.A.) _ Bu ~ Devaım ı mel .ayfadll 
't r ağır zayiata uğramı§lardır. sabah neşredilen Sovyet husust 
~ ~ en ağır tipten oı.mak tızere tebliği: 
ıu~ dUgman tanla bu mllnasebetle Sovyet kuvvetlerinin 20 - 23 Bulgar hari-
"'Q'fp ed.llı:n1ştir. sonteşrin zarfında, Rostof cep. 
~tıı:ı.un ağır toplan Lenlngradm 1 hesinin bir kesiminde muvaffa. 
,11 ehemmiyeti olan hcde!lerini kıyeUi bir kal'§llık taarruzu yap. 

• 
h.. ~dtnıana. devam etm~lcrdir. ..... Dt-vamı 2 bıcl aayfada 

~;.~~ece lagilterenln cenubu gar • 
~~ birkaç Ilınan Alman tay. 
~tarafından bonıbardmıan e.. 
~ • lngiUz o.v tayyarelerinin 

cıge nazırı 

Beri ine 
gitti ' ll&b1ll Uzerine yapuklan taar • 

'ı..ebbU.aıeri eım.asmda yedi dU§. 
·~~'Yareaı dtı.ştlrUlmllştUr. 

' '11 Atrlkada, tecrnbeden geç. 
~ bir BIJ.ll.h arkadaşlığı ne birleş • 
\ ~~ Alman • 1talyıın ımra ,.c ha 

-,Cnleri tarafından yapılan mu • 

kabil taarruz ctaıt munttaıct,.-eUe de. 

V&In etml§ttr. 
Yeniden bazı tanklar tahrip edil • 

tnJ§ttr. Ganabn ve esir m.iktan mOte. 
m&dıyen artmaktadır. 

Tobrukun cenubunda C9rey&n eden Berlin, 24 (A.A.) - Bul. 
muharebe Ue Sollum ve Bardiya cep. • • • 
helerlne karvt mUhlm İngiliz kuvvet.. garııtan harıcıye nazın Po.. 
lerı taralmdan yapılan taarruzlar de .. 

1 
pof öğleden sonra Berlioe 

vam etmektedir. . aelmi,tir. 

davasının 
staabalaa seyri· 

s er ı ı dlzellyor Tobrukta ahnan 
yerler tahkim 

ediliyor 16 otobüsle 

Yeni bir servis 
daha açılıgOr 

Büvük b·r 
tank c .., r
p ı şm ası Bir müddet evvel Ankaraya giden belediye reiı mu. 

avini Lutfi Aksoy şehrimize dönmüıtür. LUt:fi Aksoy An. 
karaya, şehrimizin münakale derdini hal için gitmif\i. --0--

Benzin \:ahdidinden sonra çıkan vesaitsizliği, yeni kuru. 
Iacak bir otobü.s hattiyle telafi etmek düşünülmüştü. Gambuf 

zaptedildi 
S roz 

T davi 
Edilebi ir 

Mı? 

Profesör 
KAıım ısmall 
Gürkan'ın 

Bu mevzua 
dair mütaıeası 

arınkl gazetemiz
de çıkacaktır 

Koordinasyon heyetinden alms.n ı.. 

ztnle, yeni açılacak hatta 16 otoııo. 
ı,uyeeekUr. Bunlarm sQseılr&hı ,,. 
tnrlfelerl hazırlanmaktadır. Bir hat 
taya kadar f§lemeye a.çslacaktı:r. 

• Bu otobttsler Em!nönO ile T&1uılm 

aramnd3. çalışacaktır. Bundan ba§ka 
Bcledlyeye alt bazr ~ler meYZUubıaha 
olmuş \'e heyet1 veklleye anıedll.mlf,. 
ttr. 

tKt DURAK. YERi DAHA 
YAPILIYOR 

Şeıbrimizde tramvaylar lçtn yapb. 
nlan kapalı durakların hepsinin in • 
p.sı bltmf§Ur. Bundan sonra EınlDÖntı 
meydanına, Taluılme kapalı durak 1n 
va edıtoccktlr. 

Leningrad
daki Ruslar 

Tank ve topçu 
himayesinde 

Dün gene 
çı ış teşeb

büsünde 
bulundular 

inailizler 
15000 

• 
esır 

aldılar 
Kahire, 24 (A.A.) - lngillz u.. 

mumt ltarargfihı ta.ııı.fmdan pa.zaı: 
ertesi günü neşredilen tebliğ: 

lngiliz ve Alınan kuvvetleri~ 
mnda cereyan eden başlıca muha. 
rebe SMi Rezek ctrofmdaki mm -
takada devam etmiştir. 1ki tarafın 
da büyük bir azimle çarpıştığı bu 
muharebe kırk seıldz saat.ten fazla 
bjr 'Z8-II!800anberi dunnadan df' • 
vam etmiştir. 

Diğer cihetten Sıdı Aziz ve (,!s). 
puzmyu zapteden yeni Zelılndn k1. 
ta.lan garp istika:metinde Trigh -
Capuzzo yolu uzunluğunca ncrı ha. 
reketlerine devam ederek Gambu • 
tu za.ptetmfşlcrdir. Tobruk ile Bar 
dia arasmdn yarı yolda bulunan 
Gambut dtişmaıun mllhlm bir iaşe 
D1C't" kcz;idir. 

Hnlfayıı.Sidi Ömer bölgeshı.de 
Hind kıta.lan şimdl garpla irtibat. 

Berlln, 24. (A.A.) - Alman radyo. lan kesilen düşman mevzilerinin 
su, Lenlngraddakl Rus kuvvetlerinin. gerilerinde h.al'eketlerinc devam 
dUn, tanklar ve topçu hlmaycS!nde etmektedirler. Tobnıktaki İngill& 
mUteaddit çıkış tegebbllslerinde bulun kuvvetleri ikazandiklan nrnziyi tali 
duğunu blld!riyor. kim etmektedirler. Bu kuvvetlerin 

Bu teşebbUslern hepsi Alman ağır düşmandan aJdıklan malzeme ara. 
topçusunun baraj ateşi önUnde kırıl smda bir miktar sahra topu bulun-
mağo. mahkfun kalmıştır. maktadir. 

Geçen hatta doğu cepheslnln yaınu: Tallk muharebesine gelince, ha. 
bir kesiminde 150 Sovyet tankı tab • , va kuvvetlerimiz harp bölgesinde 
rip edilmiştir. _. Devamı 2 inci &:ıylad.ı 

Bugün bQfladı. 2 inci .aylamı.d a okuyunuz; 

Aşk ihtiras cınayet heyecan •• 
• • 
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i 
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ic, iAi no.Ata : A e l. ·a~a davası Şimali Afrika harbi 

M 
~ I A grevler 

ag up · azalıyor 

ı.s:ı:ıtnr.:tı ı ı.ucl :stı~ l.!da 

Ba5tarefı ı lncJ ı;ayf:lda / ceza. kanunwı.uu '80 1ncı ııuddcsiııin bulu.nan dügman kuvvetlerine ve 
a verdi, Eaat Mahmı;t Karakurt S inct fıkrası, 452 inci mıı.dde!lnln maldncli nakil YllSltıılnn toptuluk
ya.rmı Mat sUren ve zaman zaman son fıkralarına tevflkaa· tecziJ'clcrlle J.a.rma. bombalar ve mttralyöz.lcrle 
ct.raıa heyecan sa.çan mUdataasmda. masa.ruı muhakemenm ve meblqme muvaffakıyetli tııarnızlnrma de • illetlerin hali V&e1nkt4a. u (A.A.J - Dmtır 

•madenleri grevtnın h!l edllmealndeıı 
, ,,. 1 • 'hoı. 

, •• ., ·~ , " \,.. ; • • • u'"W b1n ııra zararı nwıev1n1n kenc11. Kahire, 24 ( A.A.) - lngi-
czc:Umle ~le dedi: 

1 

ce takdir ed~ QcreU vcWoUn, ft vam ct.me:ıttedirlcr. 

İşgalin lk.Jncl ~ devresine ayak eoııra. oimdi, mWl mUda!aa işlerinde 
oasarken. mare~ Pctcn Fransız mıı. çnlı§a.n m~tere, 2900 ~lnln 

etine baz1n bir hitabede bulundu. i§Urak ettlğl, yalruz on altı küçl1k 
lht17ar mare§&J açıkça ,CSyJe dl • grev kalm11ta. SiWılan myadele§Ur. 

• • • • , • , , • • .: lcrin<ıen mUteseısilen almmalarma l L •b .J G 
Şehir tJya.t.rosu rojlsörU Ertuğrul k.a.rtır verilmeeinl a;vgı De talep ede.. İz kuvvetleri l yaaa am 

MulıGin "TUrk Uyat.ro.su mccmua.ııınm rım. butu zaptetmiılerdir. 
ııs bir1ncltepin 9U tarihli vo 133 • Esat lılahmut mDdafaı«mı okuduk. Londra,· f4 ( A.A.) - B .B.0: 
yılı nllahaııınıda muvekklllm muharrir tan aoma Ertugıuı Kuh.slnbı nldll Libyada.n gelen son haberlere )ı>r: mek programının başln.nJr.cmdanberl 
ve mtınekkld CelAlettın Eıllney1 ayala kalktı"' mQda!aa.name.ı.ııı 1._ göre şimdiye kadar Alman ve 
Hamlet plyesl hnltkmda. yazdığı bir ~ıı olarak verdlkteıı aıcmra mOftkkW İtalyanlardan 15,000 esir alm
ten.kld yazıwıda.n dolııyı korkunç b!r niD, eğer Ce.Wett.t.ıı ıı:z:tneye hakaret mışbr. Esir miktarı müt.emadi
§eklldo tahkir ctm.1§ bulunuyor. Bu eWyae buna ke?Mllıdnin eebob olduğu. :yen artmaktadır. Sidi Rczek'tc 
hakaret ma.hlycti iUb:ı.rUe ne kadar nu llCSyledl TC Ertugruı Kulwlııln mem Jngiliz zayiatı, oldukça ağır ol. 
ted 1ae, ~cnıet balammdan da o ka_ Ieketçe JaymeUnln taad1k edlldJllııl muştur. Fakatlıerbalde mihver 

- i'ranaı%2ar! mal\dbi7etm ne de.. bu mQcsacoolerdekt grevlerin en kil. 
mek olduğunu btllyorsunwr.. Gözler!.. çtlk mlktan budur. 
ıilz Y8.§lı ve lçlnls muztartp. Birçok 

nileler ııçlık !elA.keU ile kal"fl k&ıJı. 
ya... aynı z:ıma.ncla çıplak " giyim 
812:! Daha zengin olanlarm dalı& ta. 
'dr cıanıara )'&rdmı edeceıt gQn1erde. 
vlT... 

.Marqalin ba Utrek .es1ıWı f&ZlI 
aşmd& da koQl§U Yuıwıı.stanm n. 

t.Jyeu._ 

930 harbtne IDAnlar ba rakamdan 
.Jll§ka bf'nllz blr ı.stm bulamadılar. 

Edeblyatçılarm bu mUUıl§ dUı:aya har. 
bini, ilerde nal1l tantt edecekıerlnl 

bllmJyoruz. Fakat 939 harbi. Polon • 
yanı..ıı. Fra.nsanm ve YunanJatanm 
hail. ayakta dimdik duran birkaç mil 
lele çok bllytlk §eyler aşııamış olma.. 
ııdır. Bllhaea teaanlldUu bll)1lk ma.. 
nasını ; U)'&nık durmaıım Ye hurrlıl<. 

dı olmanın lllzumwı.u.- hiçbir dere 
ı:oıığIQp milletlerin ball kadar, gallb& 
dııha faydalı dea11-. 

EN SON DAKİKA 

Amerika 
Japon 

görüşmeleri 
Va.,lngton, 2-l (A.A,.) - Amerika. 

radyosunun verdiği bir Tokyo teline 
glSre, Jıı.pon atyasS m&ha!Ul. gör1l§ 
melcre alt ı:nbıt hullaa!J.a.rmın gel 
meslne lntlzaren, birl~ik Amerika ı.. 

le yapılan mllzakerelerden n1kb1nllk 
gCstermeğe devam etmekted1r, 
Başvekil genera.ı Tojonun veya Ja 

pon kablncal aza!drmclaıı blrLnln, Tok 
yo mahatıılDI yakmdaıı DcfU7en bu 
meecle hakkmda bugün bazı aydmlat 
ınıı.ı~r yapm:ısı mUmkUn aanılıyor. 

Pasta 
yapllmasının 
menine· dair 
Koordinasyon karannın 

tebliği bekleniyor 
Bundan aonra belediye unundan 

Jalna, ekmek, francala, makarna 
LtChrlye blakUvt Ye almit yapılacak 

tır. Bunlardan zarurt ihtiyaçlar b&r1,. 

cinde kalan bakl&Ya, börek, unlu tatlı 
~rekler ve putaıann ıma.ıı. koor .. 
dlnaayon heyetince mene:illınl.§t.1.r. 

:\(ararm eehrlmlzde yamı llb edl. 
leceğt anJqrlmaktadır. 

Bu kararnamenin neşrinden eonra 
ki 3 gün lc;lnde, ellerinde bu imall 
memnu edllen §Cylerc alt un bulunan. 
lar bir beyanname ite hUkCmete ha • 
ber verecekler ve lmıı.lltı keaecek 
lerdlr. 

dar baBlt \"e 11oğuk kanlı yo.ptlmL:}tir. ııa.w etU. zayiatından hafiftir. 
Blrgtln §eh1r Uynt.roaunda Hamlet Bundan 80D!'a Peyami S&taıım ve. Londra, 24 (A.A.) - B.B.O: 
plycıslnl görmeğıt.glden h3lltıD cllne kili Avukat Rept Kaynar tıazula.dı- Libyad:ı çevrilen düşman kuv-
o korkunç ma.kııleyı ihUva eden ga • f;ı mUdataanameyt okudu ve eactlmle vetleri etrafındaki çember ,git
:zeteıer tutl.l§turuımuo. Bu gazetelerin dedi ki: tilcc:e daralmaktadır. Tank mu. 
a&yta.larmı açan halk, gehlr Uyatrosu "- M'llekkflim1ıı her ilç yamı harebeleri birkaç ızün daha su_ 
rejisörtı MuhBln Ertuğrulu mllnekkld tctkilt cdillrBe, eeas itibarile mU • re.bilir. Fakat Londra mahafili, 
CelaletUn Ezineyi ağız dolusu kUfUr. dafaa edilen bu tezin,' umumiyetle kat'i bir emnivet ve itimatla ne-
ler ve i§ltllmcml§ .sözlerle tnhk1r et yukarda zlıkredilcn ga.yeyı mra.rla ticeyi bekliyor lar. 
UğinJ hayreUer lçinde gttrmil§ler, te.. takip ettiği göıillür. Resmi tebliğin neşrinden son. 
lc:fon ve mektuplarla. m\ivekklllm Ce Lo d L·b·-~ 1 · h k~t Bu ya.zılann bir kUl itibariyle ra n raya ı .Ya.ua u are cı 
ıtı.ıettln Ezineyi JıMIBedun haberdar ifade ettiği m.dnada kast mlinhasr. hakkında iki mühim resmt haber 
et.ml§lerdlr. ran Şehir Tiyatroeunun fıslaha ~elmiştir. Tobruktan çıkan ve 
Bwıun nzenne mUvckkUim de bir muhtaç olduğu artık bir zan.ı.rct cenupta Sidi Rezek•e doğru sar. 

ad&muı ouurunu kaybetUği bir anda haline ıeldiği bzl.yesiııi cfikan u- kan Irwiliz garnironu, daha ce. 
bıle ya.zacıı.ğuıclnn ııUphe etU~imlz o mumtyeye bildirdi. nuptaki İngiliz lmvvetleriylc bir
feel tecnvUzden dolayı mllddeiwnuaıl Bur:ı.da hedef ve maitsnt Şehir leşmek üzeredir. lki İngiliz kuv
llğe mllracaat etmek mccburlyeUnde Tiyatrosunun ıslahı meeclesldlr. vetini ancak 3 kilometre1ik bir 
kalmıotır. o vııklt yaptığı ~ln vaba Yazının blıtlinUndcn sdtan mtına. • arazi sa.hası ayırmaktadır. 
moUnl anlayan auçlu, g(lnalımın he • ea herlıa.ngi bir hakaret kasti kn.- Bardiyavı işgal etmiş olan 
sabını a.cı bir gekllde vereceğinden tiyen yer alma.maktadır. Yeni Zelanda kuvvetleri, Solum 
korkarak, ynkaaını adaletin pençe • ve Halfayada sıkı bir çember 

S 1vyet tebll.Q.., ,. sinden kurtıı.rmnk U7:erC bir çare ara Muhterem hfık"m hiçbir kimseye içinde bulunan düşman kuvvet. 
m~ ve bu !§ten anlıyıı.nıarı~ lta.fa. k&.. hakaret knsti ile hiçbir &eY yazma. terine su götüren boruları kes. 

--------· fay& vererelt ecıa.ıettin Ezinenln yaz. drk. Hücum ve tcnıkit ettiğimiz s'.E. mişlerdir. · 
u.a,mrntı ı inci anytada dığı Hamletln tcnldd makalesın.ı bir temdlr. Ask~ri mütehB.Sl!lara göre, 

tıkları, 60 kilometre ilerledikleri tıı.lu1k ve tıı.hklr vesilesi oıcıralt orta- Yıkılmarnı istediğimiz seneler. Libyanm şimalişarkt k~sindd 
ve ile: Alman tümenini imha et; ya &tmnk ıstcmtatır. t~te bu suretle, ec sadece bi'r daire etrafında dö • sıkrııtınlmış ola.q mihver kuv
tikleri bildirilmektedir. tect ve hak.sız bir ııeklldo ha.karctc Fğ nen tekfunUI yolundan uzak teŞki.- ve.tleri 4-5 grupa ayrılmıştır. 
Tebliğ, Almanlardan 111 top, r:unış G'{lnaluıız b!r vntnnd.nşın ıstıre.. ıntın kendis'dir. Blz bu mUesscse- Bunlardan biri şimnliRarkide 

55 tank alındığını ve bu kesimde bm.ı dindirmek ve ınaatısızca 131onmlş nln teımmuıu için §art olan tcşki Sollum • Halfaya müsellesinde 
46 düşman tayyaresinin dü§Ürill· ı bUyUk ve 1çtımat bir suçun huzuru Jıi.tm ne olduğunu ye.mıa.k suretile sıkıştırılmış olup sudan ve mil. 
dfiğünü ilave etmektedir. adalette hes:ı.bını görmek Uzero gır.. elimizden geldiği kadar kalemiıniz nakalattan mahru..-n bulunuyor. 

Moskova, 24 ( A.A.) - Tula dlğlmlz adliye ltapılanndan, ıııı.o:saın- le hizmet etmek istedik. Di~er düşman ırrupl;ırı Gonbot, 
cephesindeki, Rus re~mi haber. mızm aımadıf;ı, idrlklmizln kavraya Herkesin her va.tanöqm ~ Birelg"Obi ve Sidi Rezek havali 
ler ajansı muhabirine göre, mo. madığı bizce çok garip ve hayrot ve. bizce muhteremdir. sinde bulunuyorlar . .Şimdi aske: 
törlü piyadenin yardımiylc AJ. 1 rıcı blr yoldan gtdllmelt mıreUie bu. Fakat §8.h!sla.r kendilerini kal • rt harekat, tecrid edilen bu düş. 
man ta.nklan, pazar günü. Tula gün, yUksek hururunuzdrı. suçlu olarak .itan ya.pa.rn.k ~tikbalde en bUy&k man gruplannm imhasına ve 
cephesindeki Rus müdafaa hat. çıka.nlmnk ıstenml~ vaziyette kaldık hlmıetlcıi görmlye ııamzet bir mr. ~emberden f.ılyrılmasma mani ol. 
larının sol kanadına devamlı hü. , Eğer ~k lddi:ı. makamı suçlu.. esseseyi geri bir met.od zihniyeti ma~a matuftur. Fakat cenhenin 
cuB~l&rdAlrna buJutannmku§lardır. R nun bu bulU§UIL:\ ışurak etmemi§ ol • ile idare el.meye kalkarlarsa bu fevkalade geni§liğ'İ gözönünde 

ır an grupu us d zd cnltld kat ınd teşkllfıtm bozUıkluğunu ve ı:slaha.tın tutulursa bunlardan bir kısmı.. 

O
•• a ıu·· ,.A,.n mafüdafaa hatlarını y~ağa. mu. 1 ~ ~;r~tıl:~11! bir =rlk,°:o :~ zaruri olduğunu ilrı.de eden fcryo.. mn sıyrılacak bir delik bulmaJa. 

;.w ..,~ v fak olm4Ş. fakat "Iula cıvar- blr kıuılt mevcut olmadığını eöylor dunızı oo~ kalkt:.:larsa bla ge- n ihtimali vardır · 
la~da dub~uterulınafu~tur. •. 1 ve işin mlldafae.yn bile değer kıymeti ne si.z"n ezeli adaletinize iltica e Cuma günü, Sidi Re7.ek Nuo-

11.. ,.,_. ,, ŞQ /Jıı~~ Almanma.tnanı!r lgrua "ımgodrie,Rbu bulunm:ıdığım ileri sürerek kıymetli dcrek doğru taıud·ğmuz yolda de: vu'yu zapteden Hind kuvvetleri 
"~rM4 ' rn, ~ grup ş us vnm edeceğiz. burada Alman ve ttalyan. lardan ._____ tnnk e t taraf d zo.manuıızı atmaya cesaret etmez.dlk. 

----• tazaZ: su~~t~s'tıhri 1~~:~ Fa.kat her nedense, yüksek iddia. ına.. Avukat mUda!aasmı ya.parken 8,000 esir almışlardır. 
''BUtUu hUr mllleUerin tek hedefi .• ., dir p kamı dn bu noktada. aur,:ıu ile birleş - Sa.miin arasında bulunan Univer.s'. Kalı!re, %< (A.A.) - tııgıu.z ha?& 

nde hıı.ttA ''blrlclk., glbl blr tecrü Bu cephede cumartesi -nü, tı:'tt için biz de işe che.nmtyet atıecre- teli bir genç kız, havanın ada.mn • • ltuVV'lUerl plloUarı son ta.arru.zıa.ro. 
meye lUzum oımakamn, .. te ... ., kel'. şiddetli muh:ırebe!cnfan s~ra. ı rek bu"ada biraz durmıılt IUzumunu kıllı bozulmuş olnuı.smdan bayıldı. alt olarak ıunıan anlatıyor: 
memyle "ycgtı.ııc,. yı kafFla.m.ı§ o!., hUcumlnr yapılmıştır. hlssetUk. Bu sırada CclWettin Ezineırın de Cumarteal gUull EJ Adem • Acro • 
muyor myuz? Almanların şimal ve dofuıya 1 Ertuğrul Muhsln tarafından aley. fenalaştığı görUldü. Buiıu hflldmc ma yolu llzerin:lc ıı kilometrelik btr 

"-Bunu ı:öyJlye.n tek adam sız doi?ru ileri hn.rcketleıi durdurul himize nçılnn ınukııbll h!l.kıı.rct dnva. bildirme.tıi ilzerlnc, hak'm celscyı meaa.feye kadar \lZ&Dnn dıı,.manm 
değilsiniz?,. Hıılk nrasmda ııunu du muştur. · sm:ı. mevzu makD.tomlz, yuk.cırdnıı be· tatJ etti, Fa.kat intizamın Yeniden z.ırhlı arab3, zırhlı otomobil ve kam.. 
yarız: Dil .. · .. rl, Jzııh ve mUd&!aa eUlğlmlz veçhı- tesisine imkiı.n görilloınc>ince mu.. yonlar.na yapılan taıırnız.:ıuı ııonra 

şma.n agır ?Ayınla ugratıl. ha.keme 21) te"rinisruıi cunı.n.r~--ı dll§man kafılcsJnln gösterd•M man • 
••- Bu harpte bir tek oı.1umu mı~tır ı~. hl,.blr mıretle, eJnzı· tııhklrlye ve ., \,ÇOA '«>• 

0 " • " gününe bınıkldı. mra !>lr !ecaatu. • · 
kaYtıctt1m,,, Bazı hnberlere n"re A'- ıı.nll.'lın cUrmtycyl muhUı"1 olmıı.dıı.ı ... ,.,o • uıııın ~ Bu mıı.~m. 6ğle \'nkU Tamahavk 

".ı\ai,, Türkçede •'gibi., demekUr. lar buraya yeni ihtiyat kuvvçfü?. g.1.ıl, herhangi u!r hakaret ka.ııtıru dn Peyami Safa, önfunfü~deki ce16<'. !lplndekl İngiliz tayyarclorin•n ilk 
Eter "glgnntesque,,!n Oamanıroasz ri r,etircceklerdir. t.ııııınuıdrS'Inda.n, ve bi'hııssa. Ertuğrul de miidafaMını blu.at yapa.c3ktzr 
''deva..ti,,nm bıızı kullanı•larmd& }ı[oskova "' (A A ) Kızıl Muhslnln gerek lma ve gerek ı,,aret taarruz.le yolun kapatınUf olmasın • 

.. , -.,.1 • • - dan ileri geliyordu, ÇUnkU en az 20 
''dcvı;-lbt,. tcrcnmesı alutyorsa., ı.. Yıldız gazetesinin şimal batı tıı.rlldle dıı.hl aıı.hBmı aWmd&r et.mi araba yol UstUndc tahrip edllm.ll ve 
tanbul flvc.slndl'ltl "dev mla&U,, alı- 1 cephesindeki muhabirine göre, yen ta.ınnrnlle afakı ve gayri oaJı&ı Dr. Kazım lsmail Gür!mnın ıoo ka&r da asker ınmn, veya yara-
nablllr. Kaldı ki, hiç tercüme dU • Ruslar, Almanları Novgorad'm blr tcnklJ Ynl'.m olduğundan, bu ynzı konferansı ıanm.,,tı. 
'"'" ... eklllzln, '"doıt-.• _,..beaindc~ bu 60 kilometre aı"mal dogu-sunda hl .. blr !IUretıe 482 inci madi1 ... n.n d~· "........ b~ --r . :l '" Uç s~t sonra, diğer iki İııgtliz n. 
d vce dötn§ bUtUu hız:ı ne._,, yahut: çe Lcnmgrad • Moskova ı;imen ırcı §UınulUnc giremez. Binaenaleyh Değerli profesör Dr. Kft.zım İsme k 
"Doğu cephesindeki bu devler dl'· dl!'er üzeı:lnde bulunan Malaya ~ bu noktad:ın benıa.Umls\ talep ede • il GUrkan ynrm llnlverslte kon!ern~ ill6U te ru bu bo~ uğrrynn dllş. 
Cil,;U bUtUn hızı Ue .. ., tıekllnde yau. Vıskerc şehrinden tardedılmi§ rtm. salonda mUbJm bir konteraıu vere man katlle.sının Uzerlne sürUldU, Sey. 
biliriz. Herhalde ....... ,, ... ıı.n ,.... .. ,_.. lerdir. Bu lU"-rla, Ertu-·ı ''uh"'- ne ktl yar s:ırwçlar ve kamyonlar ateı aldı. ........ ... ,,,_ .. _.. .,.. ı;-~ .m. .,.... ce r. Koııternnınn mevzuu ••ffeklmin lB E bQ...tn. 

laşmI§ bulunuyoruz. '1ollı aebeb _Almanlar 1,000 k~ knybet. Neylre Neyır ve Zeki Oo:kunun, ile§ mesullyeU,,dlr. Bu pek ehemmlyeUl •a:r~ · u"''"" ~~tabatı Y pcuı Uçllnctl 
:IB§m~ bulunuyoruz. " .. .lçln ecbeb m1şler ve geri çekilmekte bulun. ren hakaretten do:ayı, matbu:ıt kamı.. ve hayatı mevzu llzcrindekl konte • g DO§ ..,.. rkcn yapıldı. 
bulunup bulunmııdı .... ,, demektJr. muşlardır. nunun 27 ve 53 Uncll maddelerll<ı TUrk Harlknn modelinde tııcuız bava lruv 

6 , rans saat ıs de verilecektir. vctıcrine mensup avcı ta.yyareı~rl. 
''Bir çok k!Sy mOtcaddlt defalar blr 
elden blr ele .. ., sôzlerlnde •mntead • 
dlt defnlıı.r,,m tllrkçesl "defalarca,, 
dır. 

* 
MODADA, BOBISTILLERIN 

GEÇID RESMi 

"SWı bu BÖZleri 96ylerken hiçbir Modanın Fcncrbahçeye mı.kan 
arka. h003bını olmndığınoı emin olu. sırtrn::lald iki katlı kübik evtrı 
nuzl., derken, ••arka hesap., eö%U ııe taraçasından §CI1 bir kahkaha 
•:arrf~re • pena6c., yt k~ıtıya.mnı: yük.teldi: 
mı? E::ıuıcn Oanıanlıcada. buna nkr.ı - Şu gazeteler ne garin şzy. 
muzıııer diyorduk. •'Arrl!nt • pltı.ıı., ler yazarlar. Artık ne günlere 
ı da "arka pl4n., diye terc1lm.e ed3- kaldık, Sahir?! 
yonız. - uıaa (Ank•ıa) Taraçanın bir köı;esindc, ten_ 
------------ı bel bir vankcdisi gibi kıvrılrp 

MEVLU'ID1J 
ŞERii' 

Radyolin dif macunu 
sahipleri Necip ve Cemil 
Akar Karde§lerin peder. 
leri müteveffa llA Y HU. 
SEYIN A VNt AKAR'm 
vefatının kırkıncı güİıü. 
ne tesadüf eden 25 Te§· 
rinisani S41 yarınki salı 
günü öğle namazım mü. 
te~kip 8eyazıt camii şe. 
rifinde merhumun nth!l~ 
mı. it :?ıfen Mevludu Ne. 
bevi kıraat e'.tirilecefiin. 
den bilcUınle ihvanı di
nin ter.rifleri rica olu. 

nur. 

yatan ve karr.sırun sözkrine es· 
niyerek uyanan S:ıh ir, uzandığı 
§C.Zlongtan . yava§Ça başını kal. 
dırdı: 

- Ne var, Necmiye? Ne olu
yorsun? Beni her zanıan böyle 
en tatlı uykumdan uyanaırrr. 
sın .•. Gazetel~rde ne gördün yi. 
ne? Anlat bakalım 

Necmiye taraçarun al~ak du. 
vanno. dayanmıştı. Bbien elin
de tuttuğu gazeteyi uzatarak: 
• - Al. oku da bak! dedi bu 
habe'l' beni pilldürecek kadar ga 
rip değil mi? 

S:ı.hir halfı. C".nivordu .. Tercd. 
dütsüz gu.eteyi eline aldı .• Eı~ 
h hızlı okumnğn bafiladı: 

" ... Yarınld pazar günü ö~ 
leden sonra saat on dörtb;' 
Modc.da yapılacak olan (bob 
sitiller) geçitresınine, lstan. 
bulda bulunan bütün bobsi 
tillcr .davet edHmir;t.ir. llilh'; 

Necmiye kendini tutamıyor, 
mütem2diyen glilUyordu. 

Sahir karısına hayretle baktı: 
- Neden gl\!Qyorsun bu ka. 

dar •. ? lstanbuJda gençler ara
sında. yeni bir zümre tU:-o:li. 
Bunlara bo'bsitil diyorlar, Bizim · 
gençliğimi?Jde de (züppeler) di
ye tanınmış bir . :ımre vardı. 
onlardan bir kısmı kartla.~tık!a. 
n halele cl'nn zUppellklerini mu. 
hafoza ederler. Bu nc--vi turedile
re her memlekette rastlanır 
Ben Pa.riste tn'hsildeykcn Fran: 
sr.:·ar da bile ooyle her hareketi 
sun'i bir sınıf vardı .• Bu sınıfa 
y2.lnız Fransız gençlerinden de. 
ğil, işçi taba.kasın.dan do. d:ıhil 
olanlar görü1mti3tü. 

- İyi n.ma, bu bnhsetti~n 
züppelerin en bilyük ve göze 
Ç!l.rpan vasrfları: Şıklıklarıyd1. 
Ben yeti5CJDcdim ama, babam 
her zaman anlatır dururdu on. 
larm şıklıklanm. Hatta !bir gQn. 

Yazan: lSKENDER F. SERTELLi 

- kendisi de buna heves edenler 
o.rasmdaymış - boyun ba~rnı:ı 
üstüne taktığı kırmızı ta.21ı iğ. 
nesinin yakışıp ynkşnadığını 
anlamak için iki saat annootle 
münakaııa ettiğini çok. iyi ha.trr
larım. Evde bir gilrültli lropmWJ 
ve n!~~yct annem ''çok yakı5tı, 
beycıgım!" dedikten sonra mesc 
le :rnpanmıştı. Demek istiyorun~ 
ki, o gilnkü zilppeliğin en bariz 
~ ıameti: Şıklığı, zarafctiydi. 
Halbuki bugün, bobsitiller, ne 
lı:adar gülünç, derbeder bir kıya. 
fctle dolaşıyorlar.. Bunu göni
yornz. Omuz.lan dilf,jUk, koJJıı.rı 
ve etekleri uzun bir ceket .• Bur
nu bir kac santim ur.ın bir k~-ı.. 
dura .• Dudakta sıfa~mlrr.rs bir 
püro.. Saçlar uzntllJJ) iki zrt b. 
rata taranmış .. kar ve yağmur 
yağdığı ha.lele <l:ılıi soknkta baqı 
açık dolaşırok. a 

Sabir ~o~da doğruldu: 
- :Ya bobsitil Jazlar, yaur.ıı 

başını almrş kadınlara ne dersin, 
Nemıiyeciğim? Şu bizim komşu 
doktorun km bile ıl;ıobsitil olmu'Ş 
da haberim yok •• 

- Saçlarını gördün mu onun? 
- Görmez olur m~yum? u. 

zatmış., Sonra, on sekizinci :ısır 
Avn.ı>a ka.dmları rribi, yukany& 
tarayrp tepesine bir topuz yap
mış. Bunu yaslıca bayanlar da 
hoş görUyorum ama, genç kızla.. 
rı başı topuzlu görünce, kan ba. 
şnna çıkıyor doğru!nı. 

.. - Yaşlıca bayanlarda hoş gö
ruyorsun demek .• ? 

Sahir ''acaba bir pot mu im· .. 
drm?!" diye etrafma bakmd~ 
tan sonra, kıırısmı hilô. neşeli 
görünce, ciddt bir taVIl'la cevap 
verdi: 

- Benim hoş görüşü:mUn ne 
kıynwti var a canm1? Yani de. 
mek istiyorum ki, yaşlıca ba.. 
yanlara böyle ağır başlı tuvalet;. 
Ier daha iyi yakışıyor. 

\ J. ti -:ı , y~ ·- w §Ula Uç•~ 
ba tııhr.p .ı....er. Bunlnr katıle.) e dı.ı.. 

ruş halinde h!lcum e~lerdl. 1lJı 
1ngW.z pilotu p1lro l.niple kalllenlD 
Uzcrine e1Uülcm ve kamyon ~ı:ıı& 
tnm dört bomb:ı. at&rak, dört dtış01SZI 
kamyonunu r..te~edi. Hava !llosunuD 
flğcr tayyareleri aynı muvat.takLY°"' 
il neticelere ula§Ular. 

~llN DABERLERI 
P.erlln, z.ı (A..A.) - D.N.B. 
Alman hava kuvvetleri, dilkOn P" 

ı:nr gUnU Airlka gJmallnde tııgUIS 
kuvvctlerlle muharebeye tutuşm~ °* 
lan Alman lota.larm:ı. muvııUa1t1yeUI 
yardmılardıı. bulunmuııtur. 

Bombardıman tn)·yıırelerlmizle sıu
ka.lıırımız tank topıuluklarma. tnat 
ruz etmJ§ler ve bunların bir miktat'
m muharebe edemez hale gcUrmi§lel'• 
dir. 

RÖl'TERIN CEPHEDEKİ 
MUBABml BiLDlP...t l'OR 

Kalıire, 24 (A.A.) - Röyterhl 
Bir--c'.·Gubl muharebe meydan::ndJ 
İngiliz kuvvetleri nezdindeki hu • 
SU!!i muhabir .nden: 

"Bu teli Bir.e'.'Jubl muharebe 
tneydanmdan yo.zıyoru.m. Burn.dl 
ilk defa ola.ra.k bu &efer eeııasm • 
cltl, İngiliz tankları, 1ta.Jyan tank • 
larile çarpışmışlard.tr. İtalyan Afi' 
ete zırhlı tUmenlnin üçte birine 
muadil oln.n 45 1t~yan tankı bU • 
rııda tahrip edilmiştir. 

Altı mermı t.anesile parçaıa.ııaD 
bir İtalyan ta.nk.ı tam benim ya ' 
nımdadır. lngiliz a&terleri bu taıı. 
km ö!en erlerini gömmekle meŞ • 
guldilr. Diğer tı:ı.rp.fta mllcadelede 
yara alan bir 1nı;lli.z tankı vat· 
Bunun komutanı subaya b:r şey ol 
mamı§sa da erlerin yn.rolananıat' 
daha gerilerdeki seyyar hnst.aııe • 
Ye ta.şmır§lardır. 

Tanklarnnız dll§Illan tanklartıı1 

E'. 'ubi istikametinde tardettll<lerl 
vnkrt yolun üstünde tank benzer" 
!erine tcsadilf etm'şler ve bun!.ı.rıtl 
ha.kikaUc ta.nJta karşı koyma top • 
ları olduğu görilldU.1tten sonra bil'• 
çoklarmı işe yaramaz hnle ı;ctu'Ill O 
lerdir. Buradaki düşman me...ıi! 
çok .sağlam tutulmakta.dır. Anlnf" 
lan, bu hat, Tobruk çevreslle bil 
mevki anı.smda en iyj mUdafna e' 
dileb1len ycgfuıe yerilir. 
Tobnığu mlidafna eden lnglllS 

gam zonu bir çtkış hnre-ketl ya.p • 
m.:k ve bWm oraya doğru sunneı 
tc olduğumuz diiomanı ark~ 
vunna.k ~ firSat beklcmektedi!· 
B.urada her tnra.f bir cephedir. Şil11 
tlı gUneş ootmıık Uzcre. ~ 
bômbardnnanı azalıyor. Toplarrıxıl' 
k&r§Ilık veriyor. 

KaJılre, %4 (A.A.) M:uharetı' 
meydıı.nındıı.l:! hıı.rekı1ta alt olarV 
.balen etratıı maltlmal olmamakla 11" 
raber, Llbyadıı. umumi vaziyet gittıl" 
çıe nydmlık bulmakta.dır 

• Taıı.rruzwı nasıı b~ındığt §lmdla 1• 
dınlanmıştır. Sek.zincl or<!u~ s:ıg ı<" 
nnt mevzilerini yerinde mıhl:ıya.n tılf 
kuvvet ayırdıktan sonra, Libya bU 
duduna aaldırm~ ve ta.!ıklma.ta .S
b& yakın olan b1rllkler batı lııtikl

mettn<le kMI derecede Uerledlkte' 
aonra §lmıı.le doğnı dönmllşler ve ~· 
niz ıstlkametlnl tutmuşlardır. Bu ıcııf 
vetıer Bardlyaya ertşmlşler ve t>Hyl&> 
oe doğudaki mihver kuvveUc.rln!ıl ıııO 
hımm~t ve ylyecek.Jerını kesmlflel'c:U.' 

Bu kuv.,eUerın ııolund11 buıuo~ 
zrrhlı blrJlkler, Tobruk ıstıkametilld' 
batı.,-::. dHnma,ıcr. burada Alman zır!I 
lı toplu1uğ'Uno. rasuamışlardır. Totı 
nığun doğu cenubunda. gecedcntıet'f 
şlddeU~ bir muharebe d;ıvam ediyor· 
Muhıırebenln umumi ve o.ydınlıl< ıılf 
tablosunu çıı:eb1lmek ıı;ın daha blr~C 
c1ln beklemek ıAzımdır. 

- Bana da topuz yapına)1' 
tavsiye ediyor musun? 

- Hayır.. Ha.yır.. Knt'i'reıı 
tavsiye etmem. kancığım! Sakf1l 
sen bu sözümU üzerine alnı' 1 

Biliyorsun ki, se-Unle biz dntı 
evlenmiş gibiyiz. Benim ma.kSB. 
dım şudur: Gençler madeırııd 
kendilerine bu .kyafetleri ya.kıt' 
tırıvorlar .. Bırakalım istedikll" 
ri gi~ g-ezsinler.. Dolı.şsınlsl· 
Ve nihayet gülUnç oldukl~ 
a.nlavmcaya kadar modaları:ııd
sebat etsinler. Biz bundan zar-' 
görecek değiliz ya. Befü! ba..ııW 
rnnız için bu haller bir ders t6 
kil eder 

- D~fmı söylüyarsun, Sabir! 
· F!lkat, bazı kitne"a'er ders.aıııcıı.1' 
dıye, cemiyetimizi bu derece gli" 
lünç bir mevkie dümirmekte ~ 
mana yoktur. Hele §U habere bJf 
bak .. Yann öğleden sonra bul'9' 
da lbobsitiller bir gcçitre~mi r~; 
pa~aklarr.uş. Bu ne dem~~· 
İctımat bünycmi~in bu ten.bil 
zilppelikleri hazmetmcğe tah~ 
n:mu ~·ar mıdır? Cemiyet dnirtıi 
bır apıkurya mevsi:."li i"'nd2 bO• 
cal~yomıu5 gibi, c :>k gUliinç. ce1' 
ganp, hatta çok iğrene: bir ınaJl' 
zara nrzediyor. 

Ananesine ve milli ftd"tıerir,<: 
koca&ndan ~ok daha b:ıifh ol!l11 
Necmiye, gazetenin vcrdii:ri bıı 
haberi bir türlü hazmedemiyor· 
du.. <Devamı 'Vaf J 
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lEMiN DERDi, 
~ADI MAHKEM 

YNANA-DA
E DOŞORDO 

~Mahkemede-bir-o-g-a-zeteci oJsada, 
aynana - damat f{a , ası d ye bizi 

!azsa vallahı büıün cihan bize güler 
~. diyordu, Alemin aerdl, le nyn~ıru geçlrdı, l.Wırimo fırlattı. 

serdi. B~i buralııra, m~ Ben de masnd:ıki bıçağı kaptım, ka. 
-.ere kadar dU~UrdU. Hani bır c; • 
dı.o~ da, kaynaun. da.mat ka •• 
~e bl.%l gnzeteye yıı.za::ı., bUtlln 

~lınıı.ze gUler. 
11h vah, halbuki bU:, sonl ar • 

l\jo ara.ııında kaynan.ıs1le en lyı 
«! ~e muvaf!alt olan ye~e in.. 
~ti Parmakla gösterirdik, De 
~Yet kaynanan ile mahkem~ 
... \Qı hıı? 

lteın de nusıl? duruyorum d.ı 
~ d gtlB!n, Hele btr lkt ndım 

" <la top.ıllığımı gürUratın. K:ı
~:ll'Ue ayağını knldırdığı gıt. 
'"<&& ynpı,,tırıverdi. Etim nah 

r.ı Ptnçe mosmor kesildi vali.ıh!! 
• ilrıp vey be Mazhar, nasıl oldu, 
,~ı.e lılr anıat da. meraktan kur. 

"-ıltç, dedim, ya tııemln dedlkoo;ı. 
bıı tıaıe getlrdl !§\e, 

ı-:latııınnzsın, b1Zlm Karının nrkn. 
~dan malın gözU blr kız var. 
~ ltaıııme. 
~ı tanımam cnnım. şu çın. 
~ı gıbl kadın değıl mı ·r 
ı.:_ artuıt var, dJr bakayımı ha, 
~r mı nedir, kencJlsini 1,ııte 
l' ~lir, durur. 

ı.: 'ıı:ıam, ta kcndlal. Tablt kaçın 
Olı:Juğiınu ela bUlra!n. 

"~ .ltarmın bununl!\ it u&ıması
ll e.slude.ı:ıberı ıw:ar, durur • 

~ıı. bu kadın, sağlam ayakkcı
gcı tıununla ltonuşma. B1Z.lıu 

.~Jctlmı.zı de boz.ıcak, diye 
,~. J.t~akat gl'..ne birleşıneıen.. 

lı~l\l:ılanna nıunJ olamadım.,, 
U.ztıeahut mıWkemcıılnln ~pı•ı 
•rıtada§ına ba§ına gelen.eri 
• t. ctert ynn.uı adam tam bu 

~· ot, ctlye snğ bnldırmı ok • 
tı l:Uedı ve sonrtı arkn:laııının 

•ıgarayı yakarul: yeııtcJen 

~ b3'1ladı: 
11 ıı.a1 asıl çıbanba.§1 btzlm kay

~ • ll.aııımeyl bCğe.aır mı, t>eğe
;:ı kat sökU, Ra.h.lmesi Jçln al,. 
'ıı taht sayar. 

'41 böyle oıur.sn, kw ne olur? 
~lla•ının tesiri al Unda Rah1IDC

eder, durur. 
l'tıt hııruıneağıZım, geçen gün 
lıaıııının gene Rahime ile slnc
tlttt&ım duydum. V\J tablt bo • 
~~ llrtık bunun böyle devam c-. 

&'ıni, Rahıme denilen şıl.ılt 
t<laha ltonu~tugunu, görüştü • 
•rurscm, kendisinden ayrıla. 
'6rtedım. B1%1In kan bllllrain, 

~ ıxıuucnr. Hç ses çıkarmadı, 
\' 1; fakat kaynana 
'" cııe.ndim. diye parladı, sin 
~~Çin böylcı kötü IClflan nasıl 

~· 
il <l~Ml ruem ııövi:ıvor. Bir de-~ ~· . . 

't g-ı tıcan:t.Jıı:.nede dOlandırma. 
~ıe katmamış. 
~ •et.ınlşııın ocn onu. O k1.m.se • 
~ aı~ Şefi kruıd1s1ne ınz.ım 
~~tı:.n veriyor. 
\r ~·ı. nıı;ın vc.:rlyor? Metres ya. 
la~ o::rııın. 
~ bu. lia!tada Ut! gün bulu~-

~ örıe...... 03ba bu kadm lçln 
ıı .. ~. 
~ del'lp ııuraca.k mı.sın T 

>, 111lıuaıudur. tabi. Şefi "gel nı. 
~ ~lıın., diye bagmın eUnl yiyor 
~ iç ~ o taro!a yanııgınıyor. 
tı-~? Alı§ml§ bir defa ctns 

lteıt değl.§tlrmeğo değil mi? 

tf, 
~ ~no.sebet, b1r de doktoru 
~c• r. 
01 •e h<;!le .• hem kendi ağZıola 
~rıun, hem de h'-1! nıım:ısıu • 

"a Oraun. 
' doktor da nlklıb yapalım, d1• 

~~ •tııa, Rııhime "ben kendlmı 
tte ÖIUnceye kadar bağlıya • 
~ Clyc reddediyormuş. 
..... ltaYnanıımın bu mantıkaızlı • 
~:,. 

~t 'naınııdııb: 
~ ltr be kocakan: diye b:ığır • 

' l'ıztıı artık bu kııdınlıı. görüQ 
Ilı lııenej\yor:ı'D işte bu kaj-ır 
t ~ıı.l'nana bıll·sın ne kaJar 
~ 0~. gönlU gençtir. Koca -
~;:a kCSp~rdU, açtı ağZmı yum 

il. labıt ben de altında kaı. 
. \' lh 

?-; e ~ lşt adıunakıllı bil • 
llı.ayct knynana eline Lskem.. 

f ına fırlattım, sat ltll§I SI)TJldı. 

Ve ... - adam arkııdtı~ına b3§1lc 
m hkemcnln kapısını göstererek -
lştc şimdi buraya knrr.ıılıklı davacı o. 
lurak d~tillt, dedi. 
Arkadıı' ı bu hale gülccckU, fakııt 

gU!memete calışıyordu. 
- Vah, vah çc;k üzUldUm, Ahmet • 

çlğim dedi. Kaynanan da buradıı. de • 
mek? 

- T ~bll işte kar,rdııkl grupun orta 
smda. caı çlnc bana lfuıct edip cru. 
nıyor. 

Hııkikaten de knrııdnki grupun or. 
tasında. bulunıın Ynıilı ltadm, ctr3.4u:. 
d lt.l r"' hııblre btr ııeyler anlatıp, du 
ruyordu. 
N~tıcedc damııd da k.nyna.na da, 

muayene edilmek llzcre ta.blbladllye 
ı;önderUd!ler. MuhakeınelorJ ertesi 
sabaha bırakrlmıgtı. 

.Adam, o.rknda~ın koluna daya • 
na dayana, ııdlıye merdlven.ıcrını "'• 
karken söylcnlyord~. 

- Asıl meralum, biz.im knn bu ve. 
zlyet karşısuıd:ı hang'l cepheyi tuta 
cak, dlyor:du. Bent mı, anasını mı? 
Kavgadan sonra biç yUzUnU g6rme _ 
dlrn. Faknt bana kalır.sa, biz bu dava 
dan sonra, ~anma mahkcme.s.!lidc 
soluğu olacağız galiba ••• 

, • ADl.JYE MUUABtnl 

Zavallı lngiltere 
Jnsafsrz fngilizler, ftalyan1ann 

bu se\inçJerlnc de mlni oldular. 
Ark Royalln Alman denlzalulan 
tarafmdan bahnlmMmdan kendi 
lerbıe bu kadar bUyUk bir iftihai
lılssesı çıknraıı lt.alyanlann sözle • 
rlnJ ağrılarına ti'ı<adılar. Hem ku
ru liflarla değil, fiiliyat ile. ÇUnkü 
h.alyan radyosunun bu keyifli ke. 
ylru öğünmoslnJn ferdasmda 1.ibya 
taarruzu başladı ve ltalyan radyo. 
sunan ltalyan halkına ~ga et -
mek istediği taUı hulyalar sıfıra 
indi. 

Akdenlzde mahvolclaJ;undan bah 
'ledllcn İngiliz deniı. kuweUeri bu 
ı;ün Llbya sahillerini bombardıma~ 
ediyor ''e Afrlkndakl İtalyan hW. 
mlyetine son darbenin lndlrilınettJ 
ne iştirik eyliyor. halyanJar f&e 
fıfılii Akdeniz hfıkimlyetJnJ nihayet 
elde cttllerlnl ilanla meşgul. Ga. 
riptlr ki Ark Royall Alman denJ • 
uıltdan batırdı~'! halde ~n ve §e

re/ ve h&kimlyet Ha~ İtalyaalann 
hissesine dU~Uyorl 

HUseytn Cahlt Yaıçm (Haber) 

"SANA BiN LEYLA 
FEDA OLSUN!" 

Apartmanda kimsenin olma.. 
m~ma.sından istifade ederek. an. 
nemin odasna girdim. Eşyası 
karma karışık bir pansiyona 
benziyen bu odanın hali çok ~
cıkh. Adeta istikrahla terkedil
nıiş bir yuva. 

·."e bu yuvanın bir köşt>Sinde 
kurulmuş karyolada ıbabam ya_ 
tıyor. . 

Karyolaya sokuldum. Sofi ör
tüsünü düzeltmiş .• Odayı şöyle 
bövle toplamış, Fakat, benım 
gözümle bu oda o kadar dağınık, 
o kndnr ihmal edilmiş bir halde 
ki . .' Adeta, 'b:ı.bamm böyle peri. 
şan bir odadn yatmnsına. acıdım 
doğrusu. 

ilk ·· •e odayı şöyle bir top. 
Iasam .• Çeki düzen verseydim •• 

!Eit Va~·ka 1laşS.aşa 
.. ---. ,..,, - ,-q 2-2 - _,,_. --

F n Tyatlarmızı iyilerile 
de:· ştirmeye çalışrnız 

insan olmn Ja iyi oeya fena bir itiyat 
sahibi bulunmasın, müml..-ün müdür? ha
yır •• Hele insanın muhakkal~ surette mey 
danda veya gizli, guurlu ve tahte§§Uuri 
bir itiyadı mevcııttur. 

lenamn Fer.ası yanında §Üphe yok ki iyi. 
dir. 

itiyat imanlar için bir ihtiy~ gözü ile 
bakar•ak, fena itiyatlarımızd an kurtul • 
manm ancak bunlar yerine iyilerini ika. 
me etmekle mümkün olduğµnu sezebili· 
riz. 

itiyatları kaba tasnile tabi tutarsak, 
bunlann iyi veya fena olduğunu görürüz. 

Her §eyin fazlcuı, iyi de olsa fena sa
yılır. Fakat iyi itiyadın fazlalıktan doğan 
fena•ı, fena itiyadın fazlalıktan doğan 

Kamil in.an, lena itiyatlarım •ezip, 
bunlar yerine iyilerini ikame edebilen 
in•andır. 

anınmış 

ne oldu? 
20 se e e 
Kcstantin 

e il c· e.r cemiyetinin Aya 
· ·s s·n e yaptığı kabul resmi 

Bilmem dikkat ediyor muaunuz T 
fstanbulun aeneıerdenberi ta.nınml§ dl.. 
len.:ıileri hemen hemen ortad!l.n çekil 
diler gibi •.. İçlerinde bayll yu.,.'\lılart var 
dı. Bel.kl bunlar öımu.,uır diyelim a. 
ma ııurıı.sı burasJ se.luı.t olup da tıe 
nUz pek yaşlı olmıyaıılar ne oldu a
c:ı : •• Mesel! ik1 bllk!Uın gezen bir 
ı.htıynr vardı.". ltamburunu çıka.rtır, 

yere doğru tğfk başını kald.ırma..tan 
cin gtb! gözlerle yakla.§ır kırk para la 
terdi. Üstü ba§ı temizdi. Yırtık yer. 
ıeri, dlkllml§ eekeUnlD cepleri paralar 
çoğaldı.kca ııt,,er, sarkardı. Kendisinin 
birkaç apa.rtımanı olduğu söyle:ılrdl 
Artık son :ıamanlarda bunu bllmlyeıı 
kalmamıştı da kahvelerde §Ur&da bu 
rada görUldllkçe faizle para istenirdi. 
Eğer ölmediyse muhakkik ki apartı • 
manının birinde 80baauım befmda 
keylt sürmektedir. Eb bu kadan da 
hakkıdır zanneder1ın. Senelerce bin 
b1r hakareUere maruz kalarak topla • 
dığı parayı o yemlye<:ek de kim yiye_ 
cekT 

Em!nllntl meydanml merkez yapmtD 
ağzı aalyalı bir genç, iskelelerde Ta.o 
pur parası yetl§medlğtnl .söyllyerek 
bilhassa kadınlan aızdıran bir kadın 
la kendisine meczup stı.sU veren w 
ıo paradan fazla p<ıra veriılr'M' kaldı. 
np alall genç ne oldu T vucuuarmm 
muhtelli yerlerini sargılara boğan, 1 
gözler'.nl kör yapan, kolsuz süsU ve
ren değnekli dllcııcUer ııercdeT Bele. 
diyenin 11kı kontrolüne rağmen dlle1\. 
ellik o kadar taUı bir 1.§ olduğundan 
bunıann ya çall§ma •alınlarını veya 
dilenme tarzlarını değf~tlrdlklerıne, 

ya.but yukarda eöyledlğlm gibi ka
zançlarını kAfl görüp evlerine çekildik 
lerlne bUkmetınek lAzımgellyor. 

Bununla beraber l.ugUnlln dilenci 
tıplerlnl çingene kadınlar teııkil et 
mektedlr. Bunlar çarpna.rmm ıııtm.. 
da ekmek torbalarlle lokanta kapıln• 

dedim Bu fikrimden derhal vaz 
geçti~. Her neye baksam, her 
neyi elime alsam. bana hain bir 
ses haykırıyor: Çekil git odana! 

Eşyalarla konuştum •• 
Kanary~ :-.rla, sao..alyalarla, 

kım.1%1 kadife koltuklürla, yeşil 
§Cı.longla •. Hasılı gözüme çar. 
pan her şeyle konuştum, 

Hepbirden yüzüme aynı nağ
me ile bağırıyor: - Haydi, ne 
duruyorsun. defol git buradan! 

Wdiyorum.. Merak etmeyin! 
Fakat, bir şartla .. 

Annemin dolabını. çekmecesini 
karıştıracağım. He!'iniz birden 
canlanıp beni boğmak isteseniz 
de, yine kanştıra~ğım. ÇilnkU 
bu benim hakkımdır. 

Burada benden çalınmış bir 
şey var .. 

Bu gözlerde saklanmrn ~zli 
hatıralar var. 

rmdn veya kucağında birkaç aylık 

çocuklartıe size, ta uzaktan hızlanıp 
atmaca gibi Uzerinlze atılır, gençliği 
nlzl. çocuğunuzu, sevgilintzl 6ne sure. 
rck dllWl'rler. Bununla beraber ta • 
tanbuh1a diıc:ıciler gittikçe azalmak 
tadır. 20. '?5 ~e evvel lae dUendUk 
l.stnnbulda ô.detıı bir mestek halindey 
dl Çocuktan dU<ıncl yeti§Uren pro . 
Cesyonel hocalar, göz kapamak, kol 
lnrı noksanıa.ştırı::uı.k, topa.ı ve akat 

Kirli çamaşırlar var. 
Gbrüyorsunuz ki, bunlann hiç 

birini sizin yüzünüze vuracak 
kadar nezaketsiz da vranm'YO' . 
rum. 

Annemin kilçUk çekmecesini 
açmak isteqim .. Kilitli. 

Bereket versin, anahtarım but 
makta ~<:lük çekmedim: Bir 
~kn ı:-özde eski bir podra ku. 
tusunun iı;inde snklarunış olan 
küçük anahtarı aldım.. Çekme· 
ceyi açtım. 

Ensemden hfilii bütün dehşe. 
tivle h vkıran birtakım sesler 
duyuyorum: 

- Dahn ileriye citme.. Pieı. 
mo.n olacaksın 1 

.ŞUphcı1erlm boşa <;rkmadı. Ha. 
teften gelen bütün seslere rağ
men hissikablelvuku o kadar 
kuvvetliydi ki •. 

Nihayet aradığı.mı buldum .• · 
!ı>te bir mektup •. 

Hem de son mekt·ıp, 
Tilyleri.m ürperiyor •• 
Kendimı ~il<: tutuyorum. 
Elim sanld bir bombaya ur.a. 

mvormuş gibi titnyor.. iffet 
Melihın ~ta ile gelmio sen 
mektub\L'lU yakaladım. 

Son mektubunu diyorum .. 
ÇünkU, mektubun son -cUnılesi 
sövle bitivor: 

yapmak husu.Bunda ihtısaa sahibi o. 
lıınhlr vardı. HattA Beyoğlu n Gala. 
ta tarafında çalışan Ttırk a1mrya.n 
dllencllerln bir cemlyetlerl bile Tardı. 
Bunlar l.stnnbul tarafına. geçmez, J'&l 
ruz .Rum, Ermeni, Y&hııdl muh1Uertn. 
dil dOl&§U'l&rdı.... 

Cemiyetin merkezi Papaz k&prtıslln 
de Pertev Papazm iki katlı kahvuly. 
dl. Ustllndekl Odalarda lçtıma edWr. 
dl. Cemiyet relı!1 de kahVUiD ııahtbl 

"'Yarın akşam HmJda~'fO ia. 
taSJ1onu11da buluşttyoruz. Eqcr 
gclmiyecek ue beni aldatacak o
lıtrsanız. ~te o zaman küMlılan 
&ğişeceğiz güzrlim.,. 

Çekmecenin önündeki koltuğa 
oturdum. 

Dizlerim titriyor,, 
Oturnıasaydnn, muhakkak ki, 

yere yuvarlanacaktım. O kadar 
sersemJemi§im •. O derece §af;ır
mı§lm ki.. . 

Sadinin peşini bırakan annem, 
ne çabuk ~ İffet Melıhi avla_ 
mış. 

Fııkat ,bu ~~ filezöf da ne 
ahlak düşkünü bir adammış. 
Daha ilk konuşmamızda bana: 
"Ahlak, Jv.n Jak Roeonun dedi. 
ği gibi, vesvese ve vehimden doğ
muştur!,, diyen bu filezofu.n ah
lak akidesi'bu kadar zayıf olun. 
ca, ondan ve onun gibilerden 
bundan ba.cJka bir şey beklenir 
mi? . 

Şimdi felsefe ve ahlak tahlili 
sırası değil, Mektuba şöyle bir 
göz gezdirdim. In.sanlığımdan iğ. 
nmiyorum. 

Ne olursa olsun, m~ktubu ay. 
nen defterime geç.innek istedim. 
Günün birinde bu defter baba. 
mın eline g~rse, benim neden 
hırçmlaştığımı, neden annemle 
~inemediğimi öğrenınf!] olsun. 

8Al'FA - S 

- O&nMıo... B:uıa blr bardaık lJlıta 
ve bir paket firkete getir. 

Fıkra 
M :::: 

.. Suç 
Ke.nd1slne çok fazla fıkra lmıat c

c:Ukn meşhurlardan biri de Arapın. 
rm (zallmJ lllfatmı verdikleri Hac. 
ca.çdır. 

Haccaç dcfi§lk kryatetıe bir gtın 
Modlneye ginrken bir bedevi~ 

rutlar 
- Ya 19yh, der, §Ch.lrde ne var, 

ne 7okT 
- Ah eorma, haller pek ya.mıuı! 
-Hayrola? 
- Haccaç dedikleri bir zalim var, 

durmadan ad&m !StdUrUyor. 
- PekAl!, Haccaç dedikleri adamı 

gar&en tanır mısın? 
- Hayır, melQn yilztlnQ bir defa 

bile görmedim. 
H&cca.ç hemen yilzllndekl artUyU 

açarak: 
- ı,te, der, Haccac; benim! 
Bu seter bedevi ııeyhi sorar: 
- Ya Haccaç, der, een de ben! 

tanıyıp bU1r m1a1n T 
- Yook. ~mdl raatgeldlm S,tel 
- Bcıı de Benl Amir k& bilesinden 

bir dlvaneyim ki ne eöyledigtmi, ne 
yaptığımı bilmem. myıc gezer du
rurum! 

Rivayete gGre bu acele cevap Hac 
cacm feTkalt.de hOfUD& giderek be. 

devt gıcyhini Af!etmıa. 
NASRET.11N 

Oılaa Pertev Papazdı. On ~ gQnde 
bir yapılan lçUmada yeni dllencllerln 
cemiyete kaydı yapılır, çnJ~acağı yer 
tesblt ve tayin edilerek göaterlllrdL 
ıtskJ dJlencUerin undıkla11 )"'U"ler 
bunlara gösterUlr, bu sabanın dl§ma. 
pamaztardı. Yortularda d1nt gUrJer. 
de IMJ hepsinln toplandığı yer k1llee 
kapı1anydı. 

Cemiyet azalan tam yirmi ıtene ev .. 
Tel Beyoğlunda Aya Kostantln kllt.sc.. 
slndtı bir reamJkabul yapm~lardır. 

Bu tören fOyle olmu§tu: 
Sall&m, yan sağlam, sakat bütün 

dllencller allelerlle birlikte kiliseye 
gelml§lerdtr. Hepsi yepyeni elb~ 
r1n1 giymlJlerdlr. Bonmal"§emı kapı • 
anıda duran çolak Fulorald klllsenln 
kapısında gelenleri kar§ılamıı. cemi
yet reiııt Papa.z da meractme ne:ı:nret 
etmigUr, Blrlblrlerinl taııımryıuı aza 
lar tanı&ıdıktan aonra Aya Yorgidcn 
zengtnıere, baU nkU yerinde olanlara 
daha çok para lh.ııan etmek, için eı 
ğenlflJtt dUaamda bulunulmUf, bu a;,. 

rada eemJyet relı!i taratmdan kDl.Seyc 
elektrik masrafı olarak 35 Ura teber 
ru edJlmlJUr. Din! merasimden aonra 
konyaklar ikram olunmUf, dllenencr 
ıııuıatlannı lcra için kıyafet defl§tlr. 
mek U&ere evlerlne dB#Ilmı§l&rdır. 

Yakia Ba«rP ONEN 

İffet MeJfhin mektubunu ay. 
nen yazıyorum: 

"Sevgili meleğim! 
"Mektubunu aldım. GUn. 

dilz kahvede okumuştum. 
Şimdi jtece ynnsı.. Yatağı. 
mın içindeyim. Mektubu u 
göğsUme koydum .. Tekrar o-
kuyorum. Vallahi sen insanı 

ne ~ldırtan lbir kadınmışsın! 
Yazdığın satırlar adeta 2'Ö. 
:zümün önünde raksedi}'Or 
Seni koynumda saruyoru~: 
Yarın akşamı nasıl bekliye
ccğim bilmem .. ? Haniya şu 
Leyl!nm Pendik hastahane
sine gittiii ~ece yok mu! 
Ah o geceyi hiç unutamıya. 
çağım. Evinize geldiğim ak 

şam doktorun da bir hasta. 
wnda kalışı ne güzel bir te. 
sadüf olmuştu! O saadetin 
bir kısmını da hizmetc:ini.z 
Sofiye metyunuz doğrusu. 
Sizin hesabınıza benim evde 
kalmamı ısrar eden o idi. 
Ne ise •. Anadcluya gidince, 

onun gibi ne kadar hiyama 
ne ~celer geçir~. değil 
ml melPı?im? 
Leyltı dedim de, o nobra.n 

kıila senin hayalin yanvana 
2'Özümün önüne· geldi. Sana 
bin Leyla f cdn olsun, §eh. 

• 1 
rım.11 

('Det>amı .,. J 
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ÇEViREN: MUZAFFER ESEN BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP1 ROMA TiZMP 
- iki hadise arasında na. rak parmaklarımın ucuna ba 

sıl bir rr.i.masebet olabilir? sa haEa oturma odasına gir-
- Doktonm sözünü kes • dim. Kanap~nin üzerinde 

meyiniz Silas. kimse yoktu. Silasm mahzen 
Sonra Juk doktoru döndü: de olduğunu gösteren sesler 
- Bu iki hadise arasında işittim. Haykırdım: 

nasıl bir münasebet tasav • - Siz misiniz Silas? 
vur edebilirsiniz ki doktor ö.. - Evet madam. 
lümüniı iııt~;cn hiç kimse yok - Ne yapıyorsunuz ora .. 
tur. da? 

- .Boyie dıyorswıuz n- - iz arıyorum. 
ma, sizi Lu gece öldürmeye - iz bulacağ1nızı hic san• 
teıebbüs ettiler. mıyorum. 
Kapıya kadar doktor Rant Silasın sesi bana doğru 

la beraber yürüdüm ve dok- yükseldi:. 
torun fikrini açıkça şöyleme"' - Bu adamın köşke nasıl 
sini ı·ica et'dm. Söze başlar • girdiğini keşfe'~tim. 
ken Jakın cümlesini tekrar Derıhal tahta merdivenden 
etmi§lim. qağıya indim. l<ö!kün nıhr 

- Aldanıyorsunuz, koca- betli ve pis pis kokan malı • 
nızm canına kasteden bir zenin içerisi Kotesn8.§ aile • 
dÜ§manı var. Kocanız ve siz sinin asırlardan heri kullan
bu yaralamanın l · çmak isti- madığı lüzumsuz eşya ile do 
yen biri i tarafından yapıldr luydu. Tamahl:ar kadın hiç 
.ğını zannederken de aldanı • bir şeyi atamadığı için eline 
yorsunuz. Vakıa. docamza geçen lüzumsuz her ,eyi btt • 
hücum eden adam bu yarayı raya tıkm.qtL Burada borulu 
ormandan koparılmış bir a - eski bir fonoğraf, oturacak 
jaç dalı, yahut bir taşla yap- yeri kopmut huır iakemle • 
mııtır ama gene bu İ! evvel- ler, lambalar ,eski bir lava. 
den hazırlanmışa benzer. bo, etajerler üzerinde bot ti. 
Hatta yaranın madeni ağır teler, kırık tabaklar, bir k& 
bir iletle yapılmış olması da• şede lime lime olmU§ bir _. 
ha kuvvetle muhtemeldir. ki hali görünüyordu.. 

- Buna nerden bükmedi"' Bu eslti pfüı'.kü eıtYamn or. 
ıonunuz? ta yerinde aıcaldan ~ 

- Yarada paş izine ben • bir kalörifer bir prens gibi 
:dyen bir şeyler gördüm. kwulmut :u. Dıvarm dibinde 

Bu sözler beni çok endite9 bir küçük pencerenin hizuı
!cndirdi. Bu endişemi sezen na kada yığtlmıt kömür var 
doktor adeta memnun bir ta<t d.L Sili.aı bu kömürlere dik • 
nrla bana gidip itdrahat et- katle bakarken gördüm. Si• 
memi tavsiye etti, biraz soır 18.s dikkatle kömür lk'Ozlanna 
ra doktorun arabasımn ho.. bakıyordu. 
murtusunu işittim ve tekrar Demek Sil~ ta bizimle be. 
yatak odasına geldim. Jak raber aynı netice}e varDUf 
yastıklara dayanmIJ sapsan tı. Biz hücum eden adamın 
çehresile Silô.sa emirler veri- zenci kılığına girdiğini poli 
yor ve sandık odaımda tet • ıe gizlice haber verme~i dü
kikat yaptırıyordu.. Asıldığı tünmüıtük. Bu vaziyet kar-
7erden düşerek yerde kar- ııaında Sili.sın tahmin etti 
makarqrk duran bir kaç. el • ğimiz ka.dar budala olmadı 
biseden başka hiçbir !lCY bu- ğını anladmı. Acaba Silis Ja 
rada, yatağımızın ta burnu km elerilni, siyaha boyan 
dibinde bir zencinin saklan. mış, hapı tokmağını farket -
Dll! olduğuna delalet etmi • miı miydi ? 
yordu. Ben içeriye girince - Herif buradan girmiı 
bu ara.ş'armalara bir nihayet misten Storm. Camı kırmıı, 
~rdirdim. pencerenin sürgüsünü çek 

Aylığına bir misli zam mit ve kömürler üzerine at 
yapmak şartile Silas geceyi layıvermi§. 
oturma odasındaki kanape ü Yaklaştım, ve Silis bana 
zerinde geçirmeyi kabul et- izleri, dl§arda otlar üzerin 
ti. Silis galiba korkuyordu, de panldıyan kırık cam par. 
zira benden hem oturma oda çalannı göa'cerdi. Sesim kuıl 
ıunda hem de mutfaktaki am eh ve müthif bir korku beni 
pullerin yanık kalmasmı ri.o kapladı. Vakıa pencereye 
ca etti. Nihayet bizi yalnız bir cam taktırmak, batta de 
bırakarak çıktı. mir parmaklık yerleştirmek 

Jak teb~süın etti ve avuç.. güç bir it değildi. Fakat bu 
lannı açarak bruıa gösterdi. nunla beraber hu güzel kötk 

- Ellerime bakınız Lola. le artık emniyette olmadığı • 
- Ne kadar pis Jak. mızı hissettim. Neden sonra 
- Bu pislik değil Lola. ls 1 sesim çıkabildi: 
Hiçbir ıey anlamıyordum. - Bütün bunları polise 

Jakın avuçları simsiyahtı. gösteririz Silas. 
ve sol elinin üzerinde de kO"' Sonra Jakın yanma çık aunan siyah bir leke vardı. um. Kocamı uyanmış bul 

- Faka'c Jak, korulukta dum, kahve istedi, yatağa 
is nerden bulunuyor? yakla~'"ırdığım briç masası 

- Bu beni yaralayan a • nın üzerinde baş.başa kah .. 
damdan kalma bir hatıradır. vaitı ettik. Bu sırada Silas 
Sevkitabiiden doğan bir mü.. içeriye girerek endiçe verici 
dafaa hareketi ile herifi az başka bir haber getirdi. Ka 
daha yakalıyordum. Sonra löriferin ateşleıir.i çektiği de 
§-U kapının toıkmağma da ba~ mir gelberi kaybolmuştu. 
lanız. - Onu dün gö;;düğiiııüz • 

İtaat ettim, beyaz porsc .. den emin misiniz? 
len tokmak simsiyahtı. Par • - Dün kalörifer ocağını 
mağmıla dokundum. Parma• onunla temizledim. 
ğımın -.ıcuna bir is parçası • - Belki kaybetmipniz 
bulaştı. dir. 

- Gördüğünüz adam bir - KuUandığım şeyi kay .. 
zenci değildir. Ellerini ve yü- betmek adetim değildir, mis 
zünü kurumla boyamış bir ters Storm. Ben gelberiyi da 
beya?.dII'. ' 1 irmı kalöriferin yanına ko 

Çok kötü bir gece geçir • . ~ene orcu1aym, u--

dim. Şafakla beraber kalka• günse yok. 

Kahvaltıdan sonra, koca • 
mın bütün itirazlarına rağ · 
men Siiasla beraber koruluk 
ta bir araş1Lınnaya çıktık? 
Fakat gelberiyi bulıımadık. 
Silisa düşüncelerimi söyle • 
memiş~im. Fakat o da bu de 
mir gelberinin Jakın kafası
na indirilen ağır demir oldu 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BÜTÜN AGRILARINIZI DERHAL KESiR. 
icabında Günde 3 Kaıe AJmabiHr. Her Yerde Pullu Kutulan Israrla lsteyinİS. 

ğwJu herhalde sezmi~ti. ı ıs.oa M'nzik: Rndyo dana orkea 

Koruluk gün l§Jğ ıaltında tram, 18.150 MUzU{ Fasrl heyeti. 19.30 

ne esrarengizdi ne de kor • Aj3!1S, 19,45 Serbest 10 dakika. 19.155 

lrunç. Ağaçlar bizim kö;kün Şarkı ve Tllrkfiler, 20.15 Radyo ga· 

ve Olmstid ailesinin ç.ayırla zctM!, 20.45 Bir halk tUrkUsU öğre_ 
n arasında tabii bir çit teş _ nlyoruz. <Koyun), 21.00 Zlmllt takvi· 

kil ediyordu. Islak toprağı 1 mi, zı.10 Hafif §ıırkı vo ttlrkWer, 

muayene ederken Silasa sor 21 ao Temsil~ l{tmgll alle.'!11, 21.45 

dum: Radyo senfoni orkestram, 22.30 Ajana 

(Devamı var) 22.45 Dans mtlz:lği. 

TÜRI< TiCARI;T QANl(ASI A.~ 
KUPONLU VAD~Lİ Ml;VDUAT 

P 1 BUR DA ULET 

lstanbal Fiat M rakabe Kom syon ndan 
llAD No. aı 126: 

l.muıbuı tıyat muralall>e konı!syonu 20.11.911 tnrnıu t.opla.ntısmdn. nş ,. 
fıda dnslerl ;t7LZl.lı mnknmlnıın per.ıkende cu.a.-nl ı=ııı.tış fi.ynıt!.3.rmı ,u su • 
:ıetr.B ıc.blt ~ balwunalrtadır. l.\l.C7.k(u- fiyatbnla.n 1'n.ila.ya s:ıtm ya. • 
)l8l1Jar JıaJdmıdA mfili komıunn Juıııumına göro t:ıldb:>.'t ~apıl:ı.c:ı.ğı ilAn 0 ,. 

loıwr. (10%9Z) 
Makaranın ctnıd 

TUfekll 3kntlı 1M M. beyaz ve ıdyıı.h 
Tüfekli a kallı w M. bcyu ve myalı 
Tüfekli Skatlı 155 .M.. renkli 
TUtekU 3katu 155 M. renkli 

Tlltekli 8 luıUı 915 M. bcynz ve siya.b 
Tüfekli 3 katlı 915 M. beyaz ve sı.ya.h 
TU!okll Skatlı 915 M. renkli 
TUfckll 3 katlı 9Ui M. renkli 
Zincirli 6 katlı ıss M. beyaz ve myalı 
ZlnclrJI f3 ltaUı 188 M, beya.z ve styah 
Zincirli 6 !tatlı ıss M. reııkll 

Zlncfrll 4 kaUı 9115 .M. beyaz ve siyaih 
Zinclrll 6 katlı 457 M. beyaz 
ZJnc1ı11 6 katlı 166 M. beyaz ve &iy.alı 
Zlnclrll 6 katlı 16G M. beyaz v-e si~ 
KUrckll) 6 kaıtlı 183 M. beyaz ve s1Jah 
Demirli) 6 kaUı 183 M. boynz ve .siyah 
!"illi) 6 k8.tu183 M. beyaz ve siyah 
Kupalı 4 katlı ıss M. beyaz v.e Biyn.h 
Çat.allı 4 katlı 183 M, bcynz ve siyah 

4 katlı 183 M. beyaz \e s..yah 
Keçfll 3 katlı 183 M. beyaz tiynlı 
A bRcI 183 M. beyaz ve 8iyah 

Abacı l S3 M. beyaz \-C siyah 
Abacı 183 M, beyaz ve aiyn.h 
Çapnlı 2 kntlı 92 U. ruık~ renkli 
Çapalı 2 katlı 10 gram nakış beyıız. 
Çap&U 2 it Uı 10 gram D:ıklş beyaz 
Çape.Jı 2 kntlı 10 grnm nakI§ beyaz 
Çapalı 2 k:ıtb 10 gram nakı§ renkU 
Çapaıı 2 ltntlı 2ü gnım nakl§ boyıız 
Çapalı 2 ı.aUı 2:i gram nnkış beyaz 
Çap:ı.lı 2 ko.tlı 25 gram ne.la§ beyaz 
Çnpııl.r 2 Jıntlı 25 grnm nakt;J beyıız 
Zincirli ve) 20 gram beyrı.z 
Çapalı 20 gram beyaz 

Çnpalt 
Çapalı 

Çapa?r 

20 gram beyaz 
10 gram kotonpcdi renkli 
Pamuknltl çile b yaz 

pıumıknlrt çile beyırr. 

No.m Pcra.kcncle aza.mı 

10 
mıbş fiyatı 

14.6 adet 
40 50 9.5 .. 

24 14 • 
4.0 10 .. 
24 49 .. 
40 42 .. 
24 55 .. 

40 48.5 .. 
16 23 .. 
24/GO 20 

5-0 20 .. 
30/50 67.5 .. 
30/80 51 ,. 
10 47 .. 
40 3t' .. 
8 20.5 

lG/20 23 .. 
2·i/ı 20 .. 
s 22 .. 

12 19 
30/40 ;.a 
16/24 17.5 .. 

1 49 .. 
2 46 .. 
3 43 .. 

50 9.5 ... 
so 21,5 

" 50 2G .. 
60 29,5 .. 
60 29.:S .. 

30/40 57.5 .. 
50 63 .. 
bO 72 ., 
so S6 .. 
40 :?G .. 
50 30 .. 
GO 32 .. 
8/12 19 .. 

G.5 .. 
7 

(Bn ı.upona cklcıınerek göncterlleceb 
lı1 anıma ve iş verme tın.nl!trı l!OD Son 
Da.JdkAda paracu:r 11eşredllec-.ektlr, Ev 
lenme &eklln cöndereo okuyucularm 
mahtu:ı kalmak Uzere aarlb acını.ıen 
ol bildlrmelert IA.mu.) 

Evtcnmc teklifleri 
· • Yaş 20, boy 1, 72, kilo 75, kumral 
.açlı, YC§ll gözlll, oldukça gUzeı. mu. 

bllyaeı bir bny, kumral. beyrı.z ve gU. 
:ıclce bir b&yıınla evlenmek istemekte 
dir. Bu bayın nyda 75 Ura ka.zııncı 

.vnrdrr. Alacağı kızm ev ~lcrtndcn ıı.r ... 
J.amasr ıazundır. İnde edilmek ;ıarW• 
J:ıfr totoğratl& (Taç) reınz.trıc mllra • 

.c&&t. - 3 
• Y&§ 27, boy 1,62, kilo 53, kumral 

tsa.Çlı, elli. gözlU, yUzU her to.rıu sııça 
~den, bilbassıı. ~ece hali çok güzel bir 
ee.nç kız. doktor, mllhendJ.I gibi bir 

1 
P.J.eslek mı.hibl, S0.115 yaşlarında, kır. 
~l ~lı bir bayla evlenmek l..stemek.o 
tedlr. (Bahar çiçeği l) remzine mU. 
racaat - 4 

ı, ve r er aravanltir: 
• Eski yazıyı mOltemmeı bilen, mu 

bascbeden anlayan daktUoyu ıyı kuUa 
nan, hukuk fak111tc31nde okuyan bir 
genç, tahsiline devam edebilmek tçtıı 

ı;:al:şmak ihtiyacındadır. Bir avukat 
veya. bir ttlccar yanında öğleden aon 
ra.ıarı ç ııa§blllr. tA.T, 28) remztne 

milracaat 
• llkmoktep mezunuyum. Biraz da 

daktilodan nnlıyorum. 22 y~mdayım, 
Busust veye. resm.1 bir mUemıesede 

~lışmal: ıstJyonun. CM.G.) 
• 24 ynşmcıa l!ıtanouıaa b1r rabr1, 

itanın elektrik tamir ~!erinde çalt§&D 

btr genç, bcrhsngı bir mUemıescdc 

tıergUn muntazamıın 5 s:ıat çaıışablllr. 
( AyaJ> rem.zloe müracaat. 

:v 25 yaııncı:ı. a.skerıtltlc tllşiğl oı . 
mıyan, ortnmekteb!n lktncı aunfma 
kndnr okumuş, eski yazıyı bUen ser1 
daktııo yaz1n .,ır bay tş aramnKtadır. 
< C.U. 33:? ı remzine mUracaat. 

• 'i üksek tahsilli bır genç. li3e ve 
ortamektep tatebeır:rlne be::ıı;- cebir, 
kimya, fl.zik cıeraıerı vermek uıte 

mekted!r. Uf..B.) remzıııe mOracıuıt. 
• AUcv'I vıızıyetı aoıayısııe caıı;w 

teslne cıcvnm edemlyen bir llıı1vcraıu. 
U genç, ı~ ııramaktadır. Her tUrJO ya. 
zı l!)lerı yapar. cıenı verebll!r ıor • 
MnJ remzine müracaat. 

• Eski ve ycn.ı barfıer1 okur n 
y.ızar ve bırnz aa aaktllo b!len bir 
bayan, mUruı!ip bir 1.1 anyor (M 

A. K.) rernzıne mUracaat. 
'1~ İstanbul Unlvcrsttcın fen fcktlltc. 

stndc okuyan b1r ı;cnç. fizik der.n 
vermektedir. ı t. A. Fen) remz!ne 
mUrncaat. 

• Yüksek tı·tısat ve ticaret mekte. 
binde okuyan blr genç, ortaokul taıe. 
belerme ceb!r ,hendese. fiztk ve tarih. 
coğrafya dersleri vermek ıııtemPlctc 
air. (Sankay) remzine mUrıı.caa.t. 

'il Bır sene ortnınektepte tnouye .bo, 
Cl\lığı yapmış, yüksek tnhsil talebesi 
bir genç, fizik, kimya, tabliye dt?rslerı 
vermc.k istemcı.tcd!r. (M Sablhı rem 
zıne müracaat. 
~ Gayet ıyt lrOltUr flzik bUen bir 

11lrk genel, az zamanda, vncucıu b1. 
çimslZ olanların blçlm.s1zl.lklerin1 Ye 

ıozumsuz: ş1şmn.nlıkları giderilir. Ders 
te vcrebUlr. (A.R. A.99) remzine mO. 
racaat. 

'F- Fayans çlnl, seronlk ,,. mozayik 
tşlerlnde senrlerce ı:alış!IU§, uataba. 
şılık (ltml{I. bonservt.sıert buıunar. bir 
sanatkılr iş aramaktadlT. Tııoraya da 
gidebilir. (A.K. lıı> remr.Jne müracaat. 

• KabntD.§ !Lscstnln t>e;ııncı sınıtm • 
da okuyan bir genç, maişetini temin 
ctmclt lçfn öğleden so.nra Çall§lllak 18 
temektedlr. Daktilo ve muhasebeden 
anlar, P.!yazlyesl kuvveUldlr. (ll. Pek 
can) remzine müracaat. 

• Ortamektebln aekiZlncl mıfmda 

okuyan bir genç ış aramaktadır. Bir 
kırtaalyed ve kitapçı dllkkA.ı}ında 4 
Pene çnlışmış olduğu için tc:r,gh.hta~ 
lığı tercih eder. (L.Ü.F) rernzınc mu • 
racaat. 

., Slncxnactirıtnı her tttrt6 ftlDdıen 

ıu:uayan, 12 aeııe aınem.acılık 
bir gcnı: herhaııg1 blr al.DemacıJJ' 
de ı:aıL,mak lstemektedlr tlflell' 
l.!Ile müracaat. 

<$ TUrkQe •• tranaızca blleJI ııl' 
dm. ehven b1r flyaua. ımıı1ın;it 
otan, ve deralcrı.ııı yalnız ııazı 

tçın mD;ıkWll.t çeken talebeye 
etmek lstcmekted.lr. Beyoğlu 
§1 Turan sokak No. 42 d• 
<N.N,Je murocaııt. 

• 20 Y'&§lDCA !JCl(Bf !Ullerl.11Ltf 
kası otmryıuı yeni ,,. eaır ~ 
•~n bir &ene ber o• ol•ı~ ~ 
~ aramaltt.adrr tB.8.) ,..msU" 
l'B!'aat 

• Fen derelerinde öğretme~~ 
ınış, tUecrUbell ve yazı.sı gll"'", 

U...,ıversıte tıılebeai. pek eııveıı 

orta ve JJBe talebelerine deni "' 
tedlr. (0.Ş.P. 866J r~ıne ı:o 

• Muhabere ve dosya ı.unı:tl. 
naberat istatıatJk gtbt, tıcarl 

~ va.kıt, ticaret ıısesınuı son 
okuyan bir genç, H ten 17 ye 
iş aramaktadır. (K.T.K.3) 
müracaat. 

l'{o 8 ay mnddetle blr ucart 
de çalışmış. daktilo ve mua.ı:o~.,ı 
rlni iyi b!len, bir genç, berbf.11' 
ticarethanede 20:25 Ura ücretle 
mak istemektedir. (H.I'
remzlne mUracaat. 

:;. Devlet mücaaeselerlndeıı 
ça.b~an bır mulıaaebe memuru. 
akşa.m saat ~ ten aonra ve c 
gUnlerl 13 ten IUbaren buswd tO 
selcrde, oırketlerde, tıcare~ 
bUroınrda çaıı;ınak tstemektedtİ' 
hasebe ş.şı reaızlne mUracaıi" 

• Liseden pek lyi derece ue 
blr genç, mUcsaeselerde ehven ~ 
çalışmak l:Jtemektedlr. (Beştlt~ 
ytçl tlhan sokak u ııumaradB 

der Erkmene mUracaat. 
• Yüksek lktJı;at ve tiearet 

binin birinci smıfmda okuyan ııl1 
ehven blr Ucretıe ~ aram' 
Muhasebe ve fran.sızcayı ısl 
(A.B A. 25) remzıne mUrac~" 

• Ayda on ıır:ı Ucret-e baftıııl' 
sl<şamıan altıdan sekıze tcad•' 
ı~c:abilecek genç bir bayana ııı 
vardır. Çocuklu veya çocukınıı ıı' 
lht!yacı ol.an tercih edilir ··~ 
remzine mektupln mürac,.at. 

:t. Lise tahsilim vnrdır. Aiti' 
saat. 6 dan 11 c kadar beş s&ll' 
bnalard:ı., husust Ucaretıı!ln!!!" 
dnreha::ıelerde musahhihlik, " 
ve buna mllmnsU yazı lşteriJlıl' 
J.ışma.k istiyorum. Oldukça !( 
daktilo yazanın, En Son O 
(O. Saadet 7) remzine MUrııot' 

:t- Ltsc son smd taıcbcSI tııJ 
öğleden sonra c:aıışınak uzere ıf 
maktadır, (0.H.A.ı remzine Ol 
at .•. 

Aldırınız: 
A53b'lı1ıı remb.lerl 

L.-oyuculnnmızm ııaml:ırınıt 

melrtup!An ldarehnnrmlzdMI <~ 
lan hıırl9) her gUn rıa.bahtı:ı.ıı 

lm .. .:ır ve saat 17 <len M1nnı :ıl 
Jarı, ., 
(kardc§ler) (13 lam) (S..A..) ~)' 
•(H. 99) (lngcl 27) (PJ. 24)C )! 
{Detek) (Nil) (Bar) (5 , 

(Y. Alını) (Harika> <Şcnninl1 1 
(Teoman 25)•(Dtd~ 
lN. Maskeli) (M.A.K.) ()! 
HepUnlU) (L.S,) (H,V.) (Att~ 
.(Lemıın Y.) (Denk) (2'1.ff· 
(3:; Aydoğan) (Tez il) (21 
•("Me.1lç" ''J. 4.0,, "Muhtaç.• 
.ıerino gelen mektuplar bil 
ad.""JSJ.ere g6:::ıderilmi}Ur.) 

ISTANBUL 

1f:''11~11"11 
wlLJlw = 

Kör Döğüşü 
---0--

Bevoğlu /laik Sineff' 
Bagtbl 11 den itibaren 8 ~ 

blrcleıa: 

1 - BiJvtık caz. \: 
2 - AlibaJ. IDndlstandll ('J.'Cf 
S - SlJAhe6r K~JM. ...... 


