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~~~I 
Rusyaya i 

Rus şefinin 
·'ikinci bir cephe,, 

den maksadı 
nedir ? k--ç yoldan 

Nasıl 
yardım 

ediliyor? 
t ltonıa i (A.A.) - l'opolo dl Roma 
~teaı yazıyor: 
~ Şarır cephcalnln bUtUn kesimlerin • 
"l Sovyctıerln muğ!Qp olduğu !iU sı • 
~ İllgillz mUfca:ıirlcri Sovyctler bir 

~ k Yardım Jçln bUtlln çareleri tct. 
• etnıektedlrlcr. ı.~ııvaki Tayınla 

~t"al lngutercdcn Rusyaya Blrman 
:toıu ile mnlz.mıe sevkedllcbil~eği. 
~'lzıyor. Bu yol, Taymlac göre Hin.. 

ı,_lan nraZislnden geçerek ve Karnşt 
~inden lran hududundaki demir -

ltııa mill!l.Jd olncaklır. Malzeme 

;ıı~an sonra ıranda McBtcde sevim. 
~k. oradan da BaBra körfezine l 
~ l:uıı ı\imcndlfrr fstnsyonuna veya 

--0-

iNGiliZLERiN 
BUNDAN 
SONRAKi 

HAREKATI 
Londra, 7 (A.A.) - St&linin nut_ 

ku Londranın siyasi maltfillerlndc de- 1 
rln bir teSir huşuJe getlrml§Ur. l 

Bu nuUtun nllıal 1.a!ere kadar şlc.'-
dl't ve azimle Alman taarnı.zların:ı 1 

mukavemet etmek hususunda Sovyct. 
ler birliğinde mevcut iUmadı göster. 
diğ'i beyan cdlhnektedlr. 

Staılnln "ikinci bir cepheye., telm'
hi İngilterenin mllstakbcl harcketı 
hakkında bUyUk bir a!Aka ve ihtimal. ı 
lcr uyandırmaktadır. ' 

Deyll Telgraf diyor ki: 

'lıt • 1 ~ b: Yolu ile lranın ıılmallne gön.. tedır. 
· ·rıı~ekur. Yorkslılre Post §Öyle yazıyor: 

Stalinln sözleri "çelik bir azim ''e 
zafere yüksek bir itimadla., çmlama1'. 

~~l'llldUğU veç,hllc yol on bJnlercc t Cal'"P cephesi Alman kuvvetl!'rlnln 
,·~ot 1 ıtu dadır ve oldukça taarruzlarım.ıza hedef oıacaklan ye. 

~~ tc uzun u,,un line rnıı.hal deMJdir. ı · 
"'l bölge'crden gcçm"'kt<'dlr. g t:' 
l> • Deyll Meyi §öyle yazıyor: 
°Iıolo dl Roına nctıce olarak §(iyle Garptan ~ka bil" yere bakacak ı 

10 ": olursak Stallnln beklediği hAdlsenin 1 
'\ı- ~lı:>.ıcr yardım vand1ndc bulundu. yakında tabakltuk etmesi mUmkUn C• • 

,~Unun için en uzun yolu inUhnp • labıllr. ı 
\.... ler~ tabıidir. Tayınla gazetesi yazıyor: ı 
~ Kuvvetli ve refah içinde y~ryo.n 

1 bir Rusya Avrupa kıtası için bir sulh r a kUmUne karşı insani ideallerin mü 
1nglltercdc geni§ içtimai dcğiı;iklikler 1 

Fa r U k husule getlrcccğind-c hcrkCB mUttefilr. 
tir. Fakat aynı şey Rusyada da oıs. ı 

caktrr. Bu değişiklikler nazi tabak - ı 

1( h S
oll-a kümlinUc kar§ı insan! ideallerin mU • 
1. dafaa'Jı için esasen birle§mlş olan iki ı 

mlllet arıısında gittikçe nrtan b!r ıtem 
, :lıirc, ; (A.A.) - Krnı Faruk pati ve iş birlltl fırsaUan doğuro.cnlf· 

tahatsı:r.dır. Bir müddet resmi ur. 

Seyyar lu~ılordu toıı mürettebatı alllnn bonı .. unu 

iıoıı başma koşuyorlar. 
uuyar ouyıOMZ, 

-··---- Moskova 
Sekiz 

müdafaa 
, hattı ile çevrili 
1 .. --

Birinci hat en son modern 
silahlarla techiz edilmiştir 

'Dağhı~ 

arazisind 
· Kuvvetli 
müdafaaya 

v 

ragnıen 

Ru~ 
t 
d 
edi ıor 

-0--

Sivas~opo 

mevz·~eri 

Ta 
e 

J'Qhrerlnumuıntkara.rga.hı.7 (A. 
A.) - .Alman orduları ba;'rumandaıı. 

Stdkbolm, 7 (A.A.) - Bütün lığı tebliğ ediyor: 
k~simlerdeki Alman kuvveıt.ll taz. Kırımda Alman ve Rumen kıtalan, 

' yikJ knrşrsrnda Sovyot mildafe.aet dağlık ara.zlye ve inatlo. müdafaa c. 
g'ıttikçc daha fazla mukavemet den dllşmanm geri kuvvetıertno raf!· 
göste~.ınekte<li'r. lsveçli müşahit • men, düşmanı takibe devam ediyorlar. 
ier, son tevakkuf devresinin, Rus·, Stuka tayye.reıeri, Siva.stopQl mtistalı. 

. 1ııra Me'VZllennl t.alı.1ttm etmek ve I kem arazisindeki düşman me\Zllerlnı 

1 

nrtık kencUlerJ içln bir ibwıkm ol.. tNırip ctm~lcr ve müteaddit batarya., 
maktuu C'.ıkaıı bu yeni tann'llZa mu ıan ııw:turm~ardır. 
kavemet edebilmek hazrrlrklanoı Doneç havzasmd:ı. Alman ve 1t.al • 
yapmağa zaman kazandrmıış oldu_ yan blrliltlcrl, çarp~rak Uerlerneğe 

· ğu mUtaleasmdadır. Bu itibarla devam ediyorlar. 
~eni tabiye zaferlerini kaydede • Şark cepheBinin deniz kesiminde, 
bilmek için daha birçok günler ~id piyade tUmcnlcrl, gayet mUstahkem 
detli muharebelerln cereynn etmc .. 

1 

dll§man movzllerlni yarı:ıı.şlar 'c mU.. 
sini beklemek 18.zmıdrr. t.e:ı.ddlt esir almışlar, toplar l~'UXl 

Mo.sko\•a etrafmnı mlidafaasmuı etmişlcrdlr. 
mahiyetini gösteren misaller Sto1t• ı Pctcrltof açığında. ordu batnryalan 
holın Tidningen gazetesinin Bcrlin btr dl\şman poı;ta geml..slnl batırm*" 
muhab:ri tarafmdan kaydedilmek.. !ardır. LenL'lgrod, gece ve gUndUz a.. 
tedir. ğı:r ,.e gayet akır bombalnrla. bomba_ 

Muhabir, cepheden Alman kay. ınnınıştxr. 

'- tıcrı kabul etmlyccckt!r. Amerikada nasıl 
llıııı... '------ karşılandı? 

naklarından gelen habel·lerle oldu~ BüyUk Britanya.ya karşı ya;pılan mU 
ğu kadar son günlerde Berllnde cadelede dUn gece Alman h:wa kuv • 
gösterilen harp filmlerinden de an vetıeri lngiltercnln şark ve cenup sa. 
laşıldıi;;'l üzere .Borodiııo bölgesin "'j hllin<k'ld limanlan bombalamışlardır. 
de Moskovanm dış miidafaalaı·I, Malzeme fabriknlarma tam ı.:uıootıer 
birçoğu Viazınadan .M:oskovaya gi• olmuş, bUyUk ya.ngmlar çıkanlmıştrr. 

.. den biiyük otomobil yolunu amud I Mnnş bölgesinde Felemenk s:ıhılınd<' 
1 olarak kap:ıyan biribiri ardınca sı.. 10 İngiliz tayyar<'sl dUşUrlllmUştUr. !iiWWWiii $ 3 Q ~t"\·yllrlt, 7 (A.A.) - Oti: ~ ~ 

t ... vyork Taymls gazetc:n Stallnln J'u!I komııta.nı askerlrrfle bir h::ısblhııl anında 
~ B Ü l H Ü D A ! .~e ~· De\1'mı 2 inci sa~~nda ı ------

~ ve . 'Amerikanın Finlan- BıR KADIN, AYRILMAK 
~ AHMUD SAıM divavı tehd.i~ ei~~si.iSTiYEN DOSTUNU BIÇAKLAOI 
~ A R AY l I LA R ispanyada ıuçdde ıyı ~ Ya:ım;ı 2 nei '1Ayfa<ln 

karşılanma ı 

A R A S 1 N D A §I::~~~~ ~ı~~~~~~y;::::;a rnU:y~ 
"\ okumaları Mndrld matbuatında §id -

detli bir altsUIClmeı husule getlrmi§
r - ~ Ba "ale ler koşkil :!k. entrika, fal ve 

~liiciilük hatımları 
~it 

'-~ııı ~11dı7.ı .l\l••dlbn ile maci.'ra. 't 1 
ze, klc oknlngun:ız l\lııh 

k Sairrıın Hnber ol.·m·ncul:.uı ... , . 
\ lı •a:1.1rı:wı1ğ"ı b:.ı hatuaları .:ı::ı~ 

il U~ ülc bir 7.1'\'I• \"I' 11 lll-:n~ l:ı 
~~bı:ı(':\'bıııza emin bu1rınıı,oruı 
\ll ltıı.ıt Salınlıı bıı cS{'rJrıdıı Sa. 
ı..:_·ı ı 
.'\ tı\clınıann nı;ldnrı, ı·~lmcc· 
'1,llıır:ı) nıuhltJnde <llitı:'.lıl ııt 

, r tı\7,J sn t'ısa<>~'\l< bl r n l film 
ıııı•rıır-ı.ı,tır. 

~ E K y A i' 1 N O A 

~A ER 
SulUNLARlNOA 

tlr. 
Madrld gazeteleri lspanyanın asU 

ve cesur Fın milletine kargı onlma 
ho.yrnnlık duymuş olduğunu yazmak. 

tndırlar. 1 
Alkaznr gazetesi diyor ki: I 
"Fin milleti vatan topraklarıııı Çt' .. 

1 
tın muharebc:crle istirdat etti. Onun ı 
şercfı hiçbir tehdidin önünde eğilmez : 
,·e altınla satrn alır.maz." 

.. 
Kapıları <ıunsrkı kapalı, prnç~relerlnıı demir lmpnldıı.r ~~lrilıni , IQCrlı. 
sindo ynı-ım a.:ıxı-da.ııberl Insnıı ayağı girm!.'.snlş gli:rel lıir köşk ••• 
(ie<ıelcri kö::kün esrarlı ba'\'WIU!mtı ctnlta tattı bir lwn-wı-ln sosl<>rl ynyr 
lır. Şeıı kahltah:ılnr etrafı ç111L<tbr. Penoc.rt'tler ııçıbr ve 151){ da.lgıılnn it"'· 
rlıWıde birblrlnc tsarılmı!'l d3nen çUUer görUnrı.r, 
Frrtmab ,..e yağmurlu gccclerdeyse. 

HAYALETLER KOŞKONOE 
1 

Londra, 7 (A.A.) _ Bazı gazeteleı· 
P.us • Fin harbinin sona ermek Uzr. 
re buıııntluğuna dnir !•'in radyosu tıı. 1.1.erobeyaz kefenl<'r'C bllı'ünıııü.j, ayu.ldnı-ında k17.gm ıkrrılrdfn 'IJUl"lrkrlnl 
rafından yapılan beyanatı ilk Bayfc- sü.rükleyen hAyalctıer doıa,ır. 

~ ıarıncla neşrctmcktedirlcr. Amcrllc:\da !)Ol• kısa htr zamıı.ndn milyonlar Mtan bu ba.ri'lrn!Ade 1.abıta 
Dey!i Telı;rar gazetesi bu byanatın romnnım, okurlrnn ~enç ,..o Aiı7.el bir ı.ndnım blr hamlede 

Finl!L.'lıliya harp llfuı etmesi için Sov - Hayaletler ko·· ş~ u·· n u·· n yeller birliği tarafından lngiltet'e ne2'- 7' 
dlnde yapılan teşebbüs ve Amerika • 

nın Hclslnklye ihtnrmdan sonra yıı- Esrarını çözd'ilftntl y AB 1 N 
pıldxğınn. işaret etmektedir. 

Gazctcl,.r F'lnll'ı.ndlyn baŞ'-'ekllinln ~ı<;.>D k • W ._ 
1'Uııiınclivnntn Amcrlhan notasına ve. En son ~~ ~ a ı ,M. a 
reccği cevap hııltknıda İsveç 1Jmanc.

1 

:,.,-,:,-
darln.rılc gorilştUğilnU tebarüz ettir • da OkltJUDDZ 
mcktcdlrlcr. '-----------------------------• ~ ı>evnıııı Z inci sayfada 

ral.ıınmı§ en az semz hattan mü • Norveç sahili açığında bir 1nmliz 
rekkcpUr. tnyynrcsı dllşUrUlmU."tur. 

Moskovnnın cn uz.ak batısm<ln Şimali A:frıkada Tobrultta Almnn 
bulunan birlnci lıat, yeni harp aL İ eavaş tayyareleri, İllgtliz çadıru or_ 
lfi.hlnriyJe teclliz eclilmişt,ir. Otc. duglllılarınn ve tsUhktunlıırn. müesS1r 
malik nlev fışkırma makineleri a..;• suretb:ı hUcum etmişlerdir. 
ni uıman.da foto - elektrik hücrc. Dllşmıuı dUn gece az miktarda bom 
s:ııc bağlı bir p:ı.tlnyrcı ıle bir bo. ba tayynrelcrlle şımall A!rlkanın muh 
ruyu muhte\•i bulunan büyiik ~ • tel!! mevkllerlnc tesirsiz hücum tc _ 
':lrr,Inr şeklinde g-öriinme;·tedır. A• 
lev fıRkırmn C'ihaz!anmn harekete §Cbbtısıerı yapnuştrr. 
geçmeleri için en küçüle bir rismin 
C"lektıfü !)uarnı k~mesi küfi gell. 
~rordu. 

Bu birinci :mani!n g<'ri.sindc zik
zak ~eklinde tank çukurları var. 
dır. Bundan sonra her iki kıyısı 
~ O.·,-amı 2 ini"! .s::.) fndıı 

Sovvet teb•rği 
l\loı.ko,.-:" 7 (A.A.J - Sovyet öğle 

tebliği: 

6 Sontcşrin gecesi kıtaıarrmız, bU • 
tun cephelerde çarpı:iM!Şlardır. 

Pazartesi akşamı, gece yarısını yarım taat gece Karacle. 
nizde İğneacla civcmnda mechul bfr denizaltı tarafınd 
batırılan Kaynakdere motörünün 7 kisilik mürcttebtia 
kurtarı!arak sehrimize getirilmiştir. Resmimiz kazazede 
gemicileri bir arada göstermektedir. 



t - "·' -<IJ:-1: l'AlHKA - 't eo:~TEŞRtN ıon OUMA 

ı --- --=~,--...... ·-:ı::ao=-··-· -· ,,,...,,..._ .. .....,..,-. ·--ır-,, ~sıo~T<9tı 
\~r .. ı ı.ıokta. ; C u·mhurr eisi 

Meşhur - BASIN BiRLiGi KONGRESiNDf 
kutup seyyahı ALINAN KARARLAR S 

it 

1 

l"ıI:ıar.I \t'k lctl ort • tedrisat mü esclerlndokl tnlebenln mek1ep 
iç ,. dı<;ı .,ki cı • m·ınu gö t..,roeıı bir istatistik çıka.rdı. 

B;z v ~hl'' Mire O :'-rn )ılındıı. ~anı yeni dlstplln co:r.:ıhrmm ilk 
\ nzo1ıınclu jt•ı s 0 n ort nı '• "PIC'rdeıı 02 ta}E"bc t:ı.rdedllmlş, 10'7 t3.lebo 
t:ı J'l.n:uıll' ile ıı:ı im bir mcı.tel>e nıı:klolunmn':!, 2'7 t:al~e bir yıl, 
9 tal'>!>~ c <l • lltl ~il ınu\'llJ:knt t!ırd ~ı.alın verllml • 

\~ııı r l~lpl'cı t •. tt-ikntı dl!ııleslndeıı olnrnlc g~n yılm vnzlyotido 
"U! 

lllekt plPJ"d"n ynlnız 3 tal~be umklıı,.tnılmış, 21 tnlelbeye bir yı'l, 
D i:ılrb.·~ r e.,,, iki ~ ıt mm'llltka.t tn.rd oox.ıuı vcrllmıs. 

Dl!! 111111 Ct"7.alnreun mlW. lrllğlnl bu lst:ı.tlstlkbm d:ıha beliğ ola.rao 
b!.-blr cllf~er phn l::ıt lılz lsb:ıt cdP-mez. İlk seneınln tnh ll dışı bımlalan 
'l2 cocuJ;"lmn. m•ıl: bll lkinl'! ııcı~la Oc kurlnru, o.lılll.lc hususunch tetllc 
olm:ılnrı için talııbclcro bir l~reıten başlcn bir soy değildir. nıı suret. 
fa wnl uemlnr, bir taro.ft n c;.ııı.tıonmızı mlllete ynlnpcnk birer fert 
haline ko)maya çıı.lı ırkeıı diğer tanırtan ltendllcrt lcln 4c onları fny. 
d:ılı birer un ur hollnc gctlrmf'ıl"c .gayret ~lr kt ~c4ddlr r1\. 

1 ccl• bir \'llt:I~ ettir. 

~ oskova sekiz müdafaa 
hattl 1ıe çevrılın ş 

EN SON DAKiKA. 

; cephede 
{ BraUalAva. 7 (A.A.) - Slovakya 

eumhurreJsi doktor Toso §&rk ccplv.
ainde Slovak kıtalarmm çarpl§tığı 

harp meydanlannı gezmi~Ur. · 
Reisicumhur bir halta süren ecyıı. 

haU eımasmda Lcopo.U.S, Kovno, J!_ 

• tomlr ve Kiye! kemmlertni ziyaret et. 
ml§t.lr. 
Doktor Toeo, oimdi Bratlnlavaya dön 
mu, bulunmaktadır. 

Matbuat seri Slovak birliklerinin 
Az.3k denlzl ıınhlller1ııo indiklertnl kay 
deylemektedlr. 

A m erika 
Rusyaya bir 
milyar dolar 

kredi açtı 

Amundsen 
Haıa 

yaşıyor mu? 
Uom.'l, 7 (A.A.) - Picolo gazetcsl

nln Oslo muhabirine göre, blr kutup 
a·VCJSJ, ktı§l:t' Amundsenln Nobilc heye. 
U sefcriyeslncı yardıma giderken 61 _ 
m~ olmndt#Jnt, Esltlmola.r anuıında 

Y8§0.dığmı •!SYJ.eml§tlr, Bu haber, Ska.n 
dinavyau k6§tfler aramndo. bUyük bir 
al&ka uyandırımştrr. Bu ltAşltlcr, bu 
8Jrrt &ydınlatmalt Uzcre bir sefer ter. 
tır etmektedir. 

İt alyan tebliği 
•mm .............. . 

Roma. 7 (A.A.) - !taıya:ı ordu • 
lan umumt kararglhmm l'i03 numarıı
lı tebliği: 

Londm, '1 (A.A.) - B.B,C. ta 
Stallnin dUnkU nutkunda., Amerl • DUn akııfı.m ve bu gece, d~ Y 

kruım Rusyaya açtığmdan bahaettlğt ya.releri. Slcllyanıı:ı. ve Campanlcarun 
bir milyar dolarlık kredi ödUnç ver. bazı bölgeleri üzerinde uçmU§lardn'. 

Bazı mahallere bombalar atılmI§Ba 
me ve kiralama kanunu muclblnce 

da telelat olma.mt§tır. HMarat azdn'. 
Bıt:';tnrntı 1 m'.l •tıvhuta 8 açılıntftır. Bu kredinin ödenmesine Auguata üzerine yapılım ve dünkü 

dikenli tel 6rglilerle örUlınU.s üçU'l harp bittikten be§ sene sonra ~a. tebliğde zikredilen nkm eımamıd& 10 
L'ii bir dere hattı mevcuttur. naca.it ve tedlyat bam ve 1pt!da1 mad. kt§l 61mt1ftUr, Maha!U tayyare kar. 

Dördı.incU ho.t toprağa derin sı:- deler vermek suretllc yapılacaktır. 
aı koyma. topçwru tarafından, gUndU:ı: 

rette ra.kılmış bir sırn haçvari dt• S • k 
mirsoiu raylariyle örtUlmti.5ttir. ıalmın nut unun dUoürlllen tayya.nı adOOJ. a tt\r. 

Besinci hat cepheye muvazi gl. t f 1 Ş!ma11 A.trlkada Tobnık ve Sollum 
den d ğer tnnk knpanı c;:ukurlar e sır erı cephelerinde ha.ssaten keşif topçu 
hattıdır· J...ondrn, 7 (A. A.) - B. B. C: Baştnrnfı ı ncl ı:ıııyfadJı taallyetl olm~tur. 

Nihayet cSMlı mukavemet hattı Sovyet Rusya ba.:ıvekHi Stalinin nutkunu oldukça soğuk bir tarzda lngtıiz tayyareleri, Binga7.l ve Trnb 
da arazi.ye hakim tepe üzerine Sovyet ihtlhilinln yrldönUmü mllna kargılamaktııdır. ıuıı topraklarına bombalar atını~lar 
insa edllmf bln?irlne çok ya.:.'ltm scbctile dUn Moskovada söylediği Bu gazete SovyoUerln harp gayret. 1 dır. Bunlardnn biri, avcı tayyattlcr'. 
müstahkem beton mevziler teşkil nutuk. Londra ınnhflllerinde gayet lerinden ıı1taNkAr bir llsanl& ba.hlsot.. mtz tantından, diğer blr tanesi de 
ediyordu. Bundan sonra. gelen ye_ derin bir tesir yapmıstır. Nutkn meklo beraber bilhıı.aııa. Almanlarm tayyare karat koym& kan. ~su ta 
dinci müdafaa hattı siperler, sah_ Londrad:ı hali hnzrr vaziyetin en ufrııdığ-ı zayU\t ve lnglltercnln Alman ratnıdan dUoUrtılm~tur. 
ra sıi".'Dlakları· mitrolyöz ve hafif uoğru ifadesi naza.rlyle b:ıkılma.kta ı yaya karaı muvaffaktyetle lklncl bir şıı.rkt .Atrfüada dll§manm Gooda • 
top yuvaları ve havn dn.fi batarya ve Rusyanm nihai zafere lto.dar ceıph1ı teais etmcat ihtimali hakkında rm muhtelit ccphclcrlnc sokulmak '· 
me\•zileridir. 1 harbe d&Va.m etmek azim ve ikt'• ı::taıın taratmdan Uerl ııUrlllen iddia. c;ln yıı.ptığı t~ebbUsler, kıtalarımız 

Muhabirin anlattığına göre J;f.· darında bulunduğuna dair kalblc.. ııı.r ho.kkmda r;üphe lz.ha.r etmektedir. t'anı!mdan, her noktada ıı.kim bırakıl 

.11nkara, 7 (Telefonla.) - Ba.. 
sın kongresi. dün H88an Reşit 
Tankut ve reis vekili Selim Sar
pcrin başkanlığında yaptığı iki 
toplantıdan sonra mesaisine ni
hayet vermiştir. 

Bu toplantılara ba6lanırken 
basın kongresinin tazim telgraf~ 
larma kar§ı Büyük l\Iillet Mcc. 
!is Reisi Abdülhalik Ren®, ~"'
vekil Refik Saydam, Genel Kur
may Başkam Mareşal ~~evzi 
Çakmak, Parti genel ·sekreteri 
Dr. Fikri Tüzer tarafından gön
derilen karşılık teşekkür telgraf. 
Jariyle İstanbul üniversitesi rek. 
törü Cemil Bilsel tara.f mdan 
kongreye başarılar dileyen tclg. 
raf okunmuş ye alkı§larla karşı
lanmıştır, 

Kongre mesleki lbakımdnn ba. 
sın mensuplarının karşılıklı va
zife ve taQ.hütleriyle bunların 
terfihleri ni temln için nhnması 

Almanlar 
Sivastopolıın 

dış müaafaa 
hattında 

V~l, '7 (A.A.) - Lcıılngradda harp 
devam ederken Doneç ve Kırım mm. 
takalıı rnıda cla.hl ş1ddctli harblcr ccrı? 
yan etmektedir. 

Moskova cephesinde ağır bir mu -
harebo cereyan etmektedir. 

Muharebe l;'Crck Kallnln; gerek 
merkez lu.smmd&; gerek Sınolensk -
Tuııı. otomobil yollan isUkametıcr~ 
de bUyUk bir ı,ılddetlc lnldtıa.f etmek • 
tedlr. 

Tas ajansına göre, harb barek4tı 
neral Hoppner'ln zırhlı birlikler· re emniyet vermekt.OOir. Bu gazete ı:ıöyle yazıyor: mI§tlr. Moskova önUndo yarım daire §eklin. 
adetli. burela.rda ikl gUn zemine ç;- Stallnin nutkunda "Avrupa.da ı.. Bu lngUterenin bagluı. bir yerde mc.. Bundan -elki te"''l&de •lkr"dll"'n d ı ki -• ı •- ı b .... • '" o ., "" ,.. e n ş ..... etme ~ ..... vcı A manıar u 
vilenmi' gibi ka.lm11 ve gece gUn~ kinci bir cephe açıl:m.ası Rusyancı scııı. Afrllaıda başka bir cıopho aça.. torpidolarımmn !anllyetl hakkında ;yarım dııJrcnin uçlarına yUltlcnmck-
dilz fasılasız devam eden topçu a.. yükUnlı nispeten haruieteeektlr ' mıyacağt :ııuuıamıcı gelmez. Fakat sonradan alman haberlere göre, dU - tedlrlcr. 
t.eşinln hinuıyesi sayesinde Uç elemesi Londrada bilyük bir allık~ bl.z son derece uzun olan muvasala §Urülen tayyare 2 değll, 3 tur. lngıılz raclyosu Moakova muhııre , 
~ük mu:ı.zmm bir ga)Tetten uyandırnuştır. İngiliz ricali, garp. yollannm lııgutzleri m~ltUlft.ta uğnı. 

zi 
besinin değil, yalnız. bu harbin, !o.kat 

sonra manialarla dolu ara den ta, §imdilik bir cephe kurulına.a; taca.ğım ~ylemek ısterll:. I R d şimdiye kadnr dUnyada cereyan et • 
kcnd "ine b r yol açabfuniştir. Sl imk!nı olma.dığmı beyan eyle - B' k d d t us IJ a a mi~ olan muharebelerin m bUyU(;-U, 

Bu tafsilAtm en bUyük ehemmL melde bcrnber, mUnnsip fı.nm hu • Jr a in 0$ llnU en kanlım oldu~nu sUyleml.§tlr. 
yeti, Sovyet mcr'..cezinln yal~ dış lnlünde böyle bir cephenin teslsi bıçakladı • ı •ız ta 1 Kırımda. muhartıbe bUyUk bir flcl • 
milcb.faa hatla.rnuı. ıılt olma rm. için icap eden pl!nlann mevcut bu tıct ve sUraue lnktşat etmel\t(>dlr. 
<.an ileri gelmektedir. lunduğunu gizlemiyorlar. Az bir Dnn Ta.vukpa.zarında aşk yttztın. Bertin Rusların Sivastopoldan ka . 

Bu mUdafıuı. hn.tıarmm tes!rini znrna.ndn, ikinci bir cephe tesisi den ölUmlc neticelenmesine ra- • • t"k 
in Sayısı git 1 Çe 

çamıyacaklarnıı bildirmektedir. 
hn.fülctmek lçin bir aydan fa...ltı. lilz;umu Londradn tanuı.mile ta.kdir mo.k kalnn bl.r hft.dise cereyan el• n Almnn asl<ert mehaflll Kırım ol. 
bir zamandanheri Almnn ho.vn kuv c-dilmektedir, Stollnin nutku 42 da mia, Adalet admdn bir kadm ikm. " bihoczircıdndc askeri harekt'ı.tın mu • 
vetleri durnınd:ın Moskovanm ma• kika sünnUş, fevkalade nlklŞlan • kan"lilt ... 11...ı'ndeu dostunu btça.kla.. ,. ,,........ artıyor vattakıyctle devam ettiğini, Sivas . 
hallelerlni bomb3rdıman etmekte_ mıştl'l'. mrşttr. ropol ve Kerç §Ohirıerlnin muhssara-
dlr. Stalin, İngilterenin yo.rdmun • Carilı kadm, Tavukpa:mrmda ıannıı henUz ba§lanınadığını blldlr . 

dan, Birleşik Amerikarun Rusynya Mesih paşa sokağmdn, Remzi bey Londra, 7 (A. A.) _ Vıı.ş.ington. ınektcdlr. 
bir milyar dolarlık kredi açtığın • hanmda oturan Adalettir. Adalet dan alınan ra.porları zikreden Dal. ı.ondra Alman ordusunun sıvası.o. 
dan bahsettikten sonrn nutlrun:ı bir mUddet c~l N()§et Neşe o.dın ly Sketoh gazete& İngiUz tayyare- polun d.1§ müdafaa haUarma vardığı. 
söyle bitirmlüt!r: da birlsivle tanış~ ve sev.lşerek '"'inıandz9a 

~ lerinin Rusya.da durmadan arUığı• nı ve Almanların b:ı.§lıca sevkulcey§ 

mesele S l 
"Almımlo.r Sovyet harbine kar~ kendid.yle metres hayatı YB.§ama.. m ve İngiliz kumandanlığının beL lıcd,.flerinln Kafkasya olduğunu ha . 

şı bir imha harbine giri5mielerdi-:- ğa ~la.rnıştıl'. Ancak Neşet eon 
Ana yurdda tek bir Alınan neferi zamnnlarda kadnu ilınw.1 etmeğe ki de Almanlarn kfil1JI geniş m.ik. ber verml§Ur. 

B~tarafı 1 ncj sayfada 

1 

bırakmayıncaya kadar hnrl>e de • ve bir ba.51tn.smı sevmeğe başlıya- yasta. bir hava tnnrruzuna geÇmek Donetz nuııtaka.1ındn Almcınlnr 
... A lln 7 (AA.) Alm -"·"-· ~ tasavvurunda bulunduğunu ~·az • Golovkodan Voroşllovgrıı.da doğru ye.. 
'°'-·c , • - an =~•u• vam edcecgiz.,. rak Adaleti başından savmağa ça. 

t esı R ltin Finll.ndl l ma.ktadır ni tcrakltiler kaydetmektedirler. 
mum Y uzve yo. a ey. Moskovtı, Ş ( A. A.) - M. IL~:nıı:§trr. BundM mUtcctsir olnn · 
hllıdeltl ısantaj t~ebbUsünden dolayı , Stalin'in, ihtilalin 24 üncü Yıl· Adalet kıskançlık dolayrsile dUn, Geçen oon nltı ha.fta içinde pek l...ON'DUAl'A GÖRE 
bfr intiAl izhar eylemektedir. dönümü münasebetiyle Moskova dostu ile §lddetll bir mUnak~ayn çok miktarda. İngiliz tayyare.si Londra, 7 (A,A.) - .Moskovays 

Ruzveltln otonter ırtyasetile bazı 1 Sovyetinin fevkalüde içtirnnında giri§miş ve neticede masa Uzerln • mUretteb3.Ue.rile birlikte Rusyaya knrQı Almıı.nıarın yapmakta oldulda-
nützlu Amerikan ma.htfllertnın elyast 1 söylemekte olduğu nutuktan alı- de duran ekmek brçağmı knparak göndcrllmi~tir. :ı hücumlara Ruslar multavemet et • 
kazıaat1.erl arnsmda gittikçe artan nan kısımlar: dostunun Uzerlne atılın?Mhr. Ancak __ • _ mclttcdirler. Bazı mıotakalardn mu _ 
ihtiJ!ı.tlara ~t olunmıı.ktadır. 1 "Dii§Il1an 4,500,000 asker kay Ne~t aUk davra.nml§ ve bıçak B ka.ull taarruza g~m~lerdlr. 

Bu cllmleden olarak eski relııicum. betmiştir. Bizim kayrbımız 378 göE;'BU yerine koluna saplanmqı - eyaz saray Volokolamsk cephesinde Rue kuv. 
bur Huver, RW~\'elt hUkQmeUnlıı Fln., bin ölü ve 1,020,000 yaralıdır. tır. veUeri iki gün süren tnArruzlardan 
lAndlyaya kaıııx tarzı hAnıkettnı ıı.çık. Almanlar Rusyayı tecrit etmek Yaralı tedavi altına alınmış, A. o•• f' • u•• nde sonra mUhtrn bir noktayı istlrdat et. 
çı. tenkfd etm~r. istiyorlardı. Rusya tecrit edilme dalet yakalnrunı.şt:rr. ı • mlşlerdlr. 

.Bôrsen Çnytung, Ruzveltin birçok miş olduğu gibi halihazrrda bil- ntR ARA.BACI ARKADAŞTh"l Tula cenubunda da.hl Almantan gc. 
Avrupa memlclretıertni ve bu arada yük Britanya.nnı ve Birleşik A· YARALADI A ~i erHıalı kadın- rl çekllmete mecbur etmıaıerdlr. 
Polonyayı, Frann:ı.yı, ve Yugoela.vyıı. merikarun da müttefikidir.,, Dün geoo Zeyrekte bir yarala.. Mookova mUhareboel hakkıııda Aı.. 
yı harbe .ırtırllklemck için nasıı tazyik ''Almanlar, Sovyet rejiminin ma va.kası olm~. bir anı.bacı oda larıD Dlmaylşlerl ınanıar bir eey aöylememektedırıer. 
ett!l;'1lıi hatırlatmaktadır. istikrarsız olduğunu hesaba kat· nrko.dnı;ımı bıç.:ıkla nğrr surette ya- Kırını muharetıeııı tıenm etmekt(>. 

Amerika refBicumhunı Mlll. bu si • mışlardır. Bundan başka ihtilal ralıı.ınıştrr. \ 'atlngtoo, 7 (A. A.): aır. Almanlar sıva.stopolun dt;"J mtıda. 
yıı.settc ısrar ediyor ve Amcrtka hal. rueyhtan hareketler ola.bileceği - Vak'a Zeyre!t caddesinde, Ali Associ:ı.ted. Prcss'in bildirdiğine Caa hatıarma erlşı:nl.§lerdlr. 
lanı her rre bahnsma. olul"8a olBun ni de ümit ediyorlardı. Bu ümit- bey Junmm 9 numaralı odasmda göre bazı kadmlar beyaz sa.rayın Bununla beraber Kınm mUdata:ı 
barba BUrUklemok 1Btlyor. !erinde n.ldandılar,,, cereyan etmiştir. Burada beraber önUnde bir n.ümayi.e yapmışlardır. 81 kınlmış detildlr. 

Bugünkü Zabıta 
'Haberleri 
• Bugün saat 9~ de Şl.şll Halas. 

ltt.rgan caddc'atnclc YalO\·a sUthanesi 
önünde blr otomobfilc tmmvay a.re.sm 
da rıırpı ma olmuştur. Harbiye istika. 
m tine gitmelttıc olan 483 numaralı 

vatmıı.n Musta!nnm ldarcslndekl 166 
r.umarnıı tramvay nrıı.basmm arluumıa 
ofor Bckl.rin id3reslnde'd SC6 plıl.ka. 

ıı B 1~dlye <ıt kamyo:ıu çıırpml§tır. 

:t.:>..ı sa1m:ıed n trnmvay vcı otomobil 
• ı..sa.ro. uğrnmı!'!58. do. inaanc:ı zayiat 
<>l mı.tır 

• f'a.nn.tı a O:!manbey, matbaacı 
ol. lt 23 numaralı Nc.,c npartnnanr.. 

nm 7 ne! dalrcııinde otura.n Sofi po. 
1 m ,. tıa Feriköy, Ergenckon 
<. d le 137 numaralı kah\'edc ltnhV<'_ 
c lı , • p 'l kocası Hamın i lı in ile 
kart! 1 Ali t&rn.fmdan d 1 UgilnU 
'do ;ı e~ Teh.ldkatıı. lbttolanmı tn. 

• Deyo'~a <>tt.ını:ı Fıı.hr.ye lI -
mara ltr..rt31 ne bcnber lctı • 'll cadde.. 
s1Dden geçer ten, ~t:ı§· .ı oturan 
Orhan rot c.tml5, buna kıuı.n Fahriye.. 
ıan kocuı Orbanı dötmU.5tUr. Ta.. : 
ra.fcyn ıırtbtrlnd~ fiıka.yetçı oldukla. I 
rmd3ıı cQrmQm t mı.üıkeme.!!lnc ve 

M. Stalin şunln.n Bil.ve etmi§· yatıp kalkan Muharrem ve Suphi Kadmla.rm. ellerindeki levtıala.rda. 10-0 ALMAN rtlMEN1 DOclUŞtlYOB 
tir: adında jki anı.bacı arkadaş vardir. fiUDlar yazılıydı: "Ruzvelti zan al· ı Loncıra, 7 (A.A.) - Rualar bugün 

"Sovyet rejimi şimdi olduğu Bunlnrdan SupM dUn gece muh • tına. c.lınn,, ''İngilizleri Vaşington. lhtl1Aller1n1n 24ı tıncll ytldönUmUnU 
kadar hiçbir zn:man kuvvetli ol· telif yerlerde bir hayli içtikten dan kovunuz.,, kutlamaktadırlar. 
manııştır, Başka hi~bir rejim bu sonra kendisini bilemlyecck dere• Bu !kadınlar Şfiaıgonun, Nevyor. Bitlerin mükerreren ya.kınd& mu • 
kadar mukavemet edemezdi. Sov cede sarhoş halde oda.sına ~:;ı kun ve Nevjerseyıfn siya.si cemi • vaf'lakıyetlcr vıı.ıı.detnıeBine rağmc.n 
yet ordusunu gcrilemeğe mecbur ve Muharremi uyandrrarak keneli. yctlerini temsil etmekteydiler. Alm&n kıtalarmm bu m11IwıebetJe 
eden bazı gayri müsait ~rtlar Ein-e bazı nnb.oş t.e!clifleroe bulun. "Kızıl mııydan" da. geçit rumı yap. 
vardrr. Bunlar evvelen Avrupa- mu.c;tur. MuhalTem. kabul etme - y • 1 d • malan lhtlm.all yoktur. 
da ikinci bir cephe mevcut olma mi": bunun Uzerlne Suphi kendi - UZ erce üzune Bununla beraber Almanlar Mooko • 
masmdan ileri gelmektedir. Fn- sini dövmek istemi~tir. Buna sl • vaya yaptıkl.an t.a&m.ızd& neUce;yi 
kat pek ya.kır.da bu ikinci cephe nirlenen Muharrem, ceb'.ııdeki ka· l'nakara saklayan bir an evvel J.ttibe&l için hiçbir tedlı. 
meydana. gelecektir. İkincisi, cii- nwımr sıyırmış ve Suphiyi ool me. J<Arhktan çektnmemektedirJer. 
mizdeki makineli cihazlarımız ev mcsi üzerinden ağtr sureUe yara. Lozovsklye ~re. Rua cephesine 100 
saf itibariyle Almanlannkine üs- lamıştır. kadı Alman tUmenı 11evkediltnl§tır. En oıd-
tiln ise de, Almanlar da olduğun Yaralı ifade veremiyecek bir n deUI muharebeler Kallnln ve MoJa.lr.ık 
dan fazla tank ve tayuarcmiz halde Cerrahp;ıı a h:ı!!tanesine ka!. l kestmlerinde cereyan etmektedir. , "' Ma lkemeye verildi ve k f ı d d yoktur. Harp snnayiimiz çok iyi drnlm ş, sıı<:lu yakalnnmıştır. Ruslar a.r ırtma an ve on uru -
çalışıyor. Fakat Almanlar j rral tevkif oludu c:u bir soğuk içinde blrlroç kere mu. 
ettikleri memleketlerin ı::a~.:ıvii - t~hrip harbi ilekanıı karşıya ?;t"" KadıköyUnde mnnl!aturacı Ma.rika kabil taaITU.ze. geçmişlerdir. 
ni de ellerinde buJunduı<·,.· · 1.rı I<' eklerdir... it ndlslne mUracaat ed<'n mUıterıle • Ha\'a şartlarınn rağmen Ruıı tay • 
için bizden ço,{ imal ,,:e j tih ... al :llosko\-a, G ( \. \.) - Stalln, nut-

1 
re mevcut makarıı.ııı bulunmadığ'ını 1 yıı.rclerl fnnı..:·ctı rlne devam etmekte 

yapabiliyorlar... 1 kunu b Urlrkcn bUtUn memleketten 

1 

sl"lylemlş, dükklı.nmda yapılan arama- ı ve cepheye sevkedlln Alman takviye 
1\1. Stalin bundan sonra, Al - ordu llt' blr bUtUDIUk t~kll etmesı - da yüzlere<? düzine malı bulunmuş • kıtaJnrı Uzcrlne bombalarını yağdır .. 

man sosyalizmi ile büyük Britan nl. fabrika ve tnrlalıı.rdn gece gündüz 

1 

tur. Marlka 'O'skUdar asliye ceza nıaktadırlar. 
r.ıı. Birle ik Amerik<> ".) v:ılizmi 1 C',&hıı•lmarımt IEtemı~tır. mahkemesince tevki! olunmuı;ıtur. Nara nehrini geçmek !çln Almanlar 
arasında uzun bir mu'ka'r" <' v p C 1 kapandığı sırada Staltn, ıı!c:J.. Etında.n başkıı., :S..:-ykozl!a kas:ıpltk' tarafından y:ıpılaıı ~ebbil•lcr geri 
m::ı~t3 ,.C ı::öylc ccıncli:t"dir: J • " r:lkışlnnmış, SOVY"t m1Jletlnin 1 ynpan Ali Ru:n da koyun etini 70 ! pUskllrtUlmUııtllr. Burada Almnnltıt 

.. Alm~n so~aflrr•i, h"l:-'' • '"1 • r uvl\ c:ı..."l1tın h:ırp selli.mı" gönd~ 1 :mruşa ııntmıfi. P.t'ylcoz s-Jlh mnhke • o:mdi mUtlafaa halindedirler. 
y lizm d,.~ildir. B'r tnhr'".I c :CM rilmf' •r1 tel t r.cl,.n takrir kııbut m,.stnce 25 liri\ prıı-11 ce7.asmn ve bir Rostof cephcs!nde Alman ileıi h!\. 
ridir. Almanlar talııip mtıh3re • eiHm t r . 1 harta dUkktlnının ı.apntı1maıımıı. mah rckctl Ruelnrm kuvvetli bir mukave.. 
be-si istiyorlar. Pek y· kmdn • •ı C ı e •mat 20 30 da kapanmıştır, 1 ltılm edllmlştır. met! kıH'§tsmda durmuştur. 

18.zungelen tedbirlerle basın bir. 
liğf ve basın kanunlarında yapıl· 
mnsı istenen tadilata ve ilaveıerc 
ait temenniler hakkmdaki proı:;· 
ram ve ni7..amname encümeni t1

; 
~fmdan tanzim edilen rapor ıı 
kabul edilmi~ir. Kongre. ruz.il: 
mesine dahil meselelerin müzaJ\l. 
resini bitirttikten sonra hitliJ\ u· 
muml merkez heyeti rcı ... ı ve ~ 
zalarlyle yüksek haysiyet di"3

11 ;;>:;Ji ve yedek nzalnrım ve mur3; 
hasları seçıniştir. Türk ba-'.:ı 
birliği birinci umumi kongre· r 
reis Hasan Reşit Ta...,knt'u'l b 
nutkiyle k'1.panmıştı r. t 

Birlik umumi merkez heYe u 
ve fi.zalıklarına aşağıdak: zc''3 

seçmiştir: 

Reis: Falih Rıfkı Atay. ~il· 
Azalar: Necmettin Sn" ':. ·ef• 

met Şükrü Esmer, Abidın 03' ~ı. 
Kerami Kurtbay, Cavit O~ıı. 
1\'aşit Hakkı Ul:ıft, Kcmnl 
ran .. Ethem Izzet Benice, 

Merkez heyeti yedek aı,<ılı~!~; 
rına: Zekeriya Sertel. tbrll z. 
Alô..ettin Göv~. Cc>mal .\lıe. I'· 
y.ad IDbu?;Ziyrı, Mecdi Snrr1111 

Sabri Baysuğ, • ·enat Gil\Cll·,i 
Yüksek haysiyet divanı ~,, 

azalıkları: Asım Us Hu.;c 
' ı• '(~' 

Cahit Yalcın, Ii'crid C<'liı.I Gu~t;ıı 
Reşat Nuri Gültekin. Ziyaı: 
Karan, ı Turcttin Artanı. 11 , 

Ho.yıiiyet divanı yedek fızlli~' 
!arı: l\lümt.:ı.z Faik Fenik. , 
met Ttıra .. li Rıza GUN'OV. ~f 
dusi, Tecer, Burhan Cahıt. ııı 
YlicC'l, ·am•h Tirynkio~lu. 'fnr• 

:\1umkipler: Ra.s.:ı.n Heşıt { 
kut, Burhan J..,elek. Peyami 5~, 

Yedek murakipler: Sunt •uı · 
baı:;, Selim Çelenk. Hamdı l" 
het Çancar. 

E'.ONGRENt N KARARL~o\.tı~~ 
Kon~de Türk ga.7-et.ecı\1~, 

cazibeli bir m_ lck h~line Itf·r 
mak i~in cidden güzel adıJ1l11 ! n.tılmıştır, Mef:lf'ğe girecclcd.,., 
genç, staj devrini tarnamladılC11 , 
sonra ac;gar1 bır hadden her~ 
de ustiin bir maaş sahibi ola rf 
maaşı kesilrr:eme-k sartiylc ~ 
de. üç dört hafta tatile ka' ,ıı· 
cak, yardım imkiınları bulıı~1ıı 
tır. Aynca bir de tekaüt ~tl~ 
kurulacaktır. sandı;< !çin dil 
nülen gelir kaynakları arası1 
gazete ilunlarının inhisarı 
VMdIT. , 

Basın bayramı diye k~bııl .f 
len senenin iki gününde bU il 
gazetelerin tatil ed!lmesi ve ~v 
terek bir basın gazetesi cıkB ~. 
rak hasılatının birliğe bı~..,' 
ması h::ıkkında da kar.;ı.r a'ıııv 
tır. 

Alman 
propa;JandB 

nazırı 

Göbelsı·n 
hır makalesi 
nerıin, '1 ( A,A.) - Hnftsl 

"Das Rcich" mecmuasındıı P 
paganda nazırı Göools'in rrıiil1lir 
bir makalesi çıkmıştır. Bu Jllıı 
lede bilhassa şöyle deniln1f 
dir: . ~( 

"Aramı.zdan hiç biri jrıll, 
kaçamak yolu kalmam~trt. ,1 
rına hiç ~ir. şey bırak~9 ~ 
Bunun ıçındır ki bu harbıı1 

sefe.ri tarihi bakımdan husıı i 
harp mahiyetindedir. Ve bl" 
harbi şimdi yapmayacak c 
sak ileride, büyük bir ihti~t ı 
çok daha 'gayri müsait ~· J-. 
altında yapmak mecburi) et., 
kalacağız. Kıta.mızın IJ, µ 
meseleleri güniin hiç bir ı'cCJ J ' 
kabul etmeyen meseleleridir 
nıpa iki şıktan birini tercı}1 
~k mecburiyetindedir: i • ı • 
mak veya hercümerç irin ~" 
kıim gitmek. Almanya, 1tııb· ' 
müttefik devletlerin etinde• 

1 
kim rol oynayarak, yeni A ~'. ~ 
nizamını yürütmek i<.'in tcP 
fıl'l'3at vardır. MeseJenill ~~ 
bu harbin ne zaman bltrr--: 11! ğil, nasıl biteceğidir. Bu 1

1111' 
kazanm.;;ı..kla her eyi l;aztı 
olacağız: HUrriyet, iptidai ~ 
delerden, lıububallnn. hn\' \, 
hadan devletimizin içti'l"!li 
mı için luzım olan iı. lero 11 li 
fade etmek kabiliy, t ı •. r" ı 
fik devletler için milli 'o .?1

1 
te.mhri imkanı. her s v el.~ 
olacak. Fakat harbi k:;.V' c. \• 
o1ursak her l;C.\'İ bntt!ı. rı•il ıJ 
h~ımızı kavbedcce~iz ki P'1 

vahimdir. , '/. ı 
Makalede netice o!nra' ri-1' 

icıtiruz~l edilinceye kocar <:· " 
rnak ve cah'?lllak laz1m ı: · 
teıb:ıruz ettirilmektedır. 



•• 

1 

!Bit :OaAifuı 1Jaş8.aşa 
__... ...,-............. ±www ~'-""' -- ....... ..._ '""q -- .... ... 

izi can sık cı bir vaz· e 
olarak görmeyi iz 

~azilenizi, i§inizi can sıl:ıcı bir ı).(ıziyet 
olarak kabul ederseniz, yiizde yüz ondan 

ahlaken malıvolmır§sunuzdur, insanlıgı -
nr.z elden gitmi§tir; siz artık bir kukladan 
ba~ka hiçbir ~ey tleğifsini:dir. 

:ı::::::::: .• ~: 

hö~ lüıılln blrl c-ILulı 

ırada bir l.onııı ı:aL""''" 
ı;u~I r. l'niJOr.: - Öyle~ 
J l!..'1tı geri \'i'l ! 

&l'FA - S 

çt:.LllJ'~ 

ol!!oğumı 

, d~. ko; 

J{ÖJ lıi eev:ıp 'erir: - ~ n koyunu 
lmııtirn 'edlm: 

1 a ın~n g .. ıeli insanın 
başını bel" yamı soka ? .. 

kurtulmak istiyeyim derken onun esiri o. 
lursunaz. Bir müddet sonra ela, diinyada, 
sayısı milyonlan gcfen parazitler, tuley. 

liler araaında yer almış bulunursunuz. 
Tufcyliler, parazitler hümesi içine ka. 

rıştığınız anclan itibaren de yüzclc yüz 

/~i can sıkıcı bir vaziyet olarak değil 
işinizi, zevk aldığınız. ve zevkle yapmak 

mecburiyetinde bulunduğunuz bir §ey o
laruk telakl:i ediniz ve onu bu gözle gör
meye ~alı§mız. · 

- Şu halde doğnı ce!ı- mıemı ır'~ 

dccekıtln ! Ya.nn nhrdtc ı.oyun ıı:~ • • 
<l:ı.nn tılop ısuıln hıMTr. oldı.ığımı.ı 
ısö~ 1 J C<'.ek. 

- ICoJ nn In"J cl.uı:ı r ,:v.-;ılc mı~ 

- Tubıı ... 

e dörJUncU cczn mnhl,c mcsl 
in ıı kulak zan patlct.an: 
lı p, Nııclyc Ncz:ıı<cc t! nılrA • 

aıı: p mahk n.. .:aıonuna orta 
kııtıı.ntor tavırlı, goz!lil ıu te - 1 
r <'rk it, şılc, ve olduk a güzel 
• ı: s.y h ı!lantolu, yalı :ır-

r bir kadın gırdil<'r. Erk<.'k 
~ •lldınlar da suçlu yerine otllr. 
~ r iki tıırafm d:ı. &\'tlkatınn 

- rk<'g-tn avukatı erkek. it el n.. 
, 'ikatı dn kadın: Dil al Erlr.:ıı. 

1 
Da!ıst bir idd adan lbar ttl. 

•,ıh k · a arettl, fıılrnt mUddcıumı;.. 
"ıyn 1 Urnk ettiriyordu. 1-:v

•rıt \' e:..n hUvıyctı t(lsblt olun • 
al'ı, ndınm şc,·lcct Bayt\.ilt ol.. 
• nalıkpn1.arında Naiııı. hanm. 
!ııına:aıı yazıhanede 1..:ıhlro ti -
~ U~tıll'ını söyledi. Gri man.. 
< "ıın kavun lmbuğu ıapl.ah GÜ 
'dın de. c.dmm Ncı.c!yc Ataınar.
~ :ınu, 2G ~'ll§mda bulundu~nu 
t tı:ııfo Sol kçeı.ıme soknğmıb 15 
~I a oturduğunu :) a.zdrrdı. Y .. 
~ • Y h mantolu Nez. ket d 

oturduğunu ve N ıclycııın 
'ltr<! lylc.- evli bulundu:U'1u bı'. 

: da,'luıın c.-ftnaına girmeden 

~ 
;: eahstdlr. MUddeıumumtıilt 

et.nıem!şUr, e r nrnnızdn 

lha olmuşsa söykylnlz. Dava 
tııı.ut eder! d1:dl. 

ıt._: Şeklp Baytuı~ at.Jldı: 
~ ~. dııvnnm görilln c inl r'-
:·'11ın . 
trhalde. dava.nııo:ı ıınlatınız. 

?ı!l tn, ynnmttia oturan Na • 
~ tlkı bu kndmln vnlüllc cv
kız sentı evvel bO.:;:tndık. Fa. 
l'e ayrıldıktan sonra katiycn 
?a.Jtınıı.dı. Oturduğum her c. 

' nıahaııeııyo haltkırna~ tUrııı 
tıarda bulunur. Son d('fn da 
~ ap:ırtnnana :rnnındakJ Nc
'ftı<1ak1 ltn6ınla gclmt:) ve n • 
~ ~ Ikına lx'nlm bir k!\tıl hol< 

Yl t hlzmcttndc kuılnnılmıı. 
tı bulunan blr ndam oıcıu -

~'ltla !!Urnlnrd'.1 bul·.ınmuş. 
~nı herkese karşı rezil et
~ halkın husum t!ne ma • 

nız btrııkn~k ınenfur bir lmı:ın yerı. 
ne eokmu!ltur. Bu iddiamı !}3hltlcrlo 
Lsbat cdcc ım, ŞnhlUcr JsUJ:ımda ya.,. 
zılıdır. 

- PckC\ı~. Siz ne diyeceksiniz ba. 
yan Naciye. 

-
- No dl~ cc;tl:n c!endlm, hepsi ku. 

ru i!t ra; lC!dla etttf,i ı,rfb! lX'n ko. 
tıy n oturdu" ı pnrumana gltml§ de.. 
~lllm, 

nu adnmdruı benim bir çocuğum 
vardır. Çocuk mahkeme kararllc kcn
d ın'Jc knIJı. Fııkn t çocut,umu bana 1 
gö tcrmlyor. Bunun ıçın b'...ıcak bucak 
ltacıyor. Birkaç ay C\-vcl nAır b!r hnı;. 
t lığa .) n 'llnnmı tım. Hor gece yav. 

yva 
Ne de • ? • Babası zengin 

tane toplanıyordu. Babası on 
kuruş verdi, oğlu :Y'-rmi bO!i ku_ 
rua. rumu llllyıklıyordum, Ağab<'ylm!n Ittı... j Bilmem slı:ln de nauı.n dlkaUnlze 

rıaı Nezakete gidip Şckibln oturduğıı çarptı mr. Benzin t.'\lıdldlndcn sotırıı 
[;partımnn kapıcıııma oğlum Tunceli yolda belde yeryor duran, moh verip 
gidip sormasını nen ettim. ÇOcuğu. hn.)"\·anlıı.rını d~nlcndlren nr:ıbacııar 
mun sıhhatin! mcrnlt ediyordum. Gc- öyle çog-a.ldı ki ... 
llnlm :)'alnız gltmeı,o korktu. Bunun Böyl yan yold:ı kona.klnmağıı mec· 
U7. rlnc misafir ı;-elml;ı olan Suat ve bıır l:alml§ nrabaları gördUğUm vakit, 
R:ıbla. cıdındakl lmdınlara da ricıı. et.. içimin bir gnrip acıyla burkulduğunu 
t nı. Hep lx'rabcır gittiler ve TuocUn ~umr edeceğim. (Çocultça merhamet) 
.yl olduğu h bC'ılrıl goUrdiıcr. Başka diyeceksiniz ve biliyorum ki hUkmU.. 
b r ş ydcn hııb riın yoktur. Ben bu a. 1.Uztı Cycr yUzUnde 'bunca Adem oğlu 
pnrtımnna ı;ltmcJim. bil<>... acımadan, ic'lcrl yanmadan kıyasıya ' 

Bundan aonrn söz alnn bayan Ne • boğa.z!a.şırk~ sen.in inaandruı gayrı 
~h:ct de: canlıya bu merhametin bir !a.ntozı. 

- ı,te efendim, dedi, görllmccmln dlr cumıemlo ta.nıamııynC3k.6mız. Bel .. 
de söyl d ğl ~ıı,ı ben ap:vtımıınn yal. Jel h:ıklıımırz; belki değ!!. Muhakkak 
nız ~.t.:nc korktum. O rnUı:ıflr b::ı. • h ı 1dısınız, fı:ılta.t btr dakika ı:mbrcdlp 
yani rln bcrıı..lx',. gittik. Kapıcı b:ıy Şc şu a;:ığıda.kl vakayı okumak z::ı.!ımr 
lubin blr mU..J.clct e\"vcl bumd:ın ta. tinde ltııtlanml\z mı mıı: 7 
ındığ nt O) d \'C ne lstccl1rimlzi r - Curnh:ırlyet b:ıyrammın ikinci gece· 

o ı l3 n: siydi, Bir arlroda..ql:ı bern'bor S'.!!lnnnlı 
Tunceli soracaktık, üvey annesi m t me;td:ınmd'.Ul cç1yorJ•ıl •. Trnm 

diğt zavallılık içinde ntı!lll cUSğUndtı • 
~U birden hntırladın1, Gtıı;ml§ acı l 
günler ... 

O gUnOnkUnc benur yeni bir acl)~ 
lD. bcrb:ı.d olmamnlt illin - biran -

üniversiteye kayıt 
müddeti bitti 

Yurtlara gelmemiş olanlar 
hnklarım kaybedecekler 

İstanbul üniversitesinde biılün 
kayıtlar dUn nlq~am ikapahlmifi ve 
ünivcrsıteııin talebe Juı.d.ı"<IBu tn • 
m!llncn anl~calınış olduğundan sı11-

hnt ve içtimai mwı.vcnet vekaleti 
hu yıl leyli tıp tnıcı,c yurdunun 

ta.bib ve 111: defo ihdas olunan e<-Muazz • l>:cndl"lno iyi lıakıyor m"L> n- vay dııra.b-mın yanına v rm d~n. ya • 
caba'~ Annesi tarafından gclclilt de! nımrzd:ı. fakat caadcd" bir sıırrııntı 

k d b zacı zümrelerlne .kıı;bul edil p vn.kı diyecek oldum. hapıcı a ın, unu duyduk, bir yıkılı~ gördUk. 

duyunca:. • • Dön\\p baktr~ımız vo.klt blr ift atlı olıın tebligata rağmen ~ urtlaıdaki 
- O .kadın 1 ötU olmuş. di~o :ı • rn.b:ının •ıı.l:lırrm'\ ynltm btr ycrd rerletine gelıncmiŞ olan lalebenh 

tırdı hM o ıunu no diye nrıyo!'. lltı. - 1 .zınk diya duru;ou ve hn)<Vanlardan b • vnzlyett hnkltmda tebligatta hu • 
kn b r <:<>t!IJlt yt\psm, d .dl 1 t'in!n can çcklflrcc ine y ro yıkılıııı l lunınmstur. 

r:en: d"h.,cU içinde kııldıl<. Silılttıt Vckfı.letJnin t~bHğine gö_ 
m:sttı olJ ı unu ne b!llyors m, d<.· ı 1 d h re ıı.deUerl bir havli olnn im tnlc-di Haldkntcn mnnza.rn !ec y ı, ay\'an • 

m. ş ki be "" .. 1 d dl tuv.-nmyordu. Ve kimse, donup b::ılt .. belcrdcn pazartesi gUnünc kadar e p y su., ıeu , c . , bö 1 
_ Bur!\lnrını brı- kın z efendim. r. mıyordu, ı:ı.cımıyordu. E!!n n Y c yurda iltihak ctmiyenlcr he.ki arı • 

s-ıs m " ley" gl'l'niz. Davacının de _ m ut bır r,-ccedo himscnın negcslnden nı kaybedecelderdir. Bunlar, znru• 
d ği gibi, hııl:kı .. d:ı f na b r s!lz söylc.-. fcd.ıl~!l.rlıit yapmıuımı ~kl .. m '• de r1 masrafları ode.rrıeğc mecbur ol:. 
diniz ın!.? do ru o!anııı.zdı, Bir aya t, bin b r 8 '" 1 caklnrdır Bu tnlebenfn ~ bırakr.• 

l ı yat u ,tUnc, hlr hayvan can çckışm1~. • 
- iııyır, ynlnndır heps .. cnğı yerlere ev\'clce ~ uı ilam gir • 

bon de yUrilyllp geçmek ı.st.edlm. Er· 
de (babba, lxı.boo) diye çırpman ya,·. 
rumu !nzla beklctmemcm dnha doğ'ru ı 
oıacR.l<tx. Fakat ItörolMı nhlö.kım, o. 
dımlanmı mıhlnml§ gibi beni oldu{ttım 
yerde durdurdu. Arknd~ıtnA: 

- Gel, ôodlnı. Arabacı ııe konu • 

Bu tezadı OOıbnsına işaret et. 
tiler. Adam: 

- Oğlumun hakkı var, dedi.. 
Onun baba~ı benim b3hamds.n 
daha zengin. 

Fark 
Babası kızuııı şöyle diyordu~ 
- O adam seninle evlenme 

teklifinde bulunursa evvela gelip 
- Deh, deh ul:ın! diye bat:;-ırıyordu. benimle görti.ınıes!ni söyle. 

§il.hm. 
Arabacı yere inmiş, clindcld k&m· 

çı ile htıyvnnı d6gilyor, durmadan: 

- Ycı §U 8§!1-ğıyn ın;ncği b ıe aklı - Peki, ba'b."nf.ı n. Ya bir 
ı:;cy söylemezse? na gctirrnlyen yolculara ne demtl).1 7 

DUnyada ne k:ı tı yUr kll insanlar 
\'l!.r yarabbi 7 

D:ı.yaıuımatlım: 

N'c \"uruyorsun yahu? diye m ı. 

dııhıııe cttım. Hııyvnn b.tml~. :N°('r -
c!"YSO can ver.::cek. 

ömrllndc bir defa bile ytızUnU ı;Clr• 
01cdlğl bu "uk'llO.., nrnb'l.Cının canını 

sıknıı~ glbıy.ıı. ır yı \"az.re lınl!ndc 

l>cndlsiııc ytın b l<mı bir memur ed ... 
aile beni teı ıı ter sür.dıı: 

- O znman benim gidip kendi
siyle g-ôrii~eğimi soylershı. 

Unutıılmug ge'71mye 
Dışarıda yağmur · pencereleri 

ko.mcılama.j{a b3.! lıyordu. B. 
Atik bir adımda b rl d··ı~ıca.m. 
na aUadı: 

- Burada unutulmuş b"r Aem
siy0 buldunuz mu J·uzuın. " 

Ber"'~r, unutulmu<ı seyleri lop
l~ığr k00eye bir ~;oz: rttı: 

- • ~ ;l, ne cir.rten b'r sem_ 
f"\.·evd\?, - .Aldırma hem, rım, nazın ııırıısı .1 

değıl' B~v Atik eliyle müp!"ırm bir 

- Ne n::u:ı? 
- Baksana nasıl da yan gelml~. 

Tam para lmr.nnnt'ağımı:r. gl\'111' tut. 
mu, klbarlı~ .. 

i!-\aret vaptı: 
- Vallahi şöyle unutulmt" 

bir şemsi) c i"1c canıl'' .. Hani na
sıl ol .. a olur 
ı- . 

Adam tc!aar b!rl;aç deh savurdu,,~~-«~~" 

ve knmçuımı, hay\'nnın l<nbur:;-:ısı tılı • B b l ·· 'd .~ 
mıa sırtında §nldo.ttı. •< ay, ayan ara 11tUJ c ~ 

~ . 
eayrıım kalabalığı et.rafıma:dtm • l\lnnıl<oo ltoıtııı. talmnlnn, \allz- ~ 

sel gibi akıyor. B ... yıc bir gUnde b "'l· 1 ~~ lrr, ırx'kt p '<' o ro.1< çnnt.ılan. •~ 
cu bc!Aya sol<.ıp kıırıı.kolıuk olm:ı.k • 1 ~"-. \ •lh • 1 lı r tiirlil d<'ri \'C mu- ~~ 
tansa htı\'\' n:'1 fl:ub"t'n1 glSrmemcğ. ,_ "ımb:ı ""'"• ı r ft ııni r;ur tt • 

• , .. •T 'VJ ~ 

tasarladım. ~ tırr rrnl.tr b<)\nnrr • 
.. ~ 

Yo:dıı. glderkt"ı arltnı!nınm, ,ısyt" dl· 4 • 

nund::uı sonra mahkeme, şnlı!Ucrln yo.but Blmllo:, kimin umurunda? Hu.. mek lıahkrnı kaznmp ta.1 almama • 

' 

ce!'>I llc d.nlrnllmenlnc karar \"c1-crek yum tqımiştl; içimin acıyın burkuldu· mı· olnıılar nlmncaktır. 
t1 muhıılt rn yt b:ı :tıı blr gllne bıraktı. [;unu tekrar duydum ...-c yolumun de -------
~. Nnclyc lk Neı..ak t avukaUnn ile vam (itmek ıstıycn nrl,ada.ı nnı kolun 

bir brafn, Şcklp do avuknUlc diğer d~n çcktlm: 

~ll'Qda. bize kar~ı 
te,, hissi;wıt 

~ l'tıihosnnını ncsrhatm-
L • .J 11Utunt:ınla bahsedfc;imiz 

'l'ıllıu-ı tnzelcm~lt 'c n r.ilt 
flilkre§li dost.hm. ıza 

~Zıkh Von odnnm ço'k 
~ tckctıerlııİ lı:ıtırla.h\rnk 
~e fayda.sız 1 ir polenıik 

\il~ de idi r. Uizi dnlıa 7.i
tıı 4d.ır cckn ncıhta IJaUmn 
lıt llMeo ~ ıı<Jamıımr"1 ve 'n. 

1llcrc leri neden 'erme . 
~1tlır. Gôruliiror Jd Ro· 
~ bize lmrşı do 1hdd ıuı 
ben hlı: de aınimi clcği1. 
i Oııtıuı. özleri, ittifak hr-
~~ l:ııt riynkürlıktıııı ibarct
~b tın içinde lıülfı. cslıi l• t• 

t illet ı.lc\ irlerlnin din dU,., 
ı~~~flormus. llu düı mnn
~::al( derecede insaulılt sıı-
1 ~lll.f,f ctmeınJslcr 'c ... 

1f'irı ınlitoassıp ıinC"irle•ln· 
"tını \'c mlıf ~ı;.ı.irclcrin' 

~:~ı~br. Hcıu bu his on
ı,~flcriııc 'e pohti\al:trı 

ll:ıı h:Udm olmuş 1 ı ':>tnn· 
\ llcfiki Türl:lcrlc dost 

\)~ • ltlif::ldnrın:ı s:ı.clnlm.t 
tı. 1~1, ettiğini hile dü~ii
rıttq Clercce•Jc ilıt irasl rm:ı 
b U.!ilar. 

\ıı 11 knr:ı ,.c eri tanssa
~ ~l)llıı f lru c~ı:-lıt 1 '? lllz lı r 

ı~1~ el hn ı,unctll, hı· 
\ı;t1ht-kı;~ o ruz 'e h~r t:ı
~t ili< teminatı gürlhoruz. 
~,~t!'.. ıtz blı' ı man için<l,. 

ı ·ı ~özünlinde. $imıh 
ı ~bir ınu\aHıı..1iıyctln ~ar 

• ~{'le kendlleıini lılitUn 
~~ı!'ertnı n~ığa vurdnlur. 
tb;,t ileeek dereceye vnrdı· 

0~ bu sarhoşluğun btr 
11. i ııı lc::tkt.Tr ve o z:lmıın 
·'Ilı.; :?'ıclj tdn ve oefretlt' 

'\iti) 
~ \i ~ki .. din dU5fltMIO• 
o,l\1""1••1crı ınmM, vcrccc-

11 bit <le elbet bilecc
ı· 

~ n ..... hıt Y:ıl~ n (llıı.b<'r) 

tarafa yUrUdUier. Bu sırnda Şektb!n - Ya.hu dur, hayvan ölflyor rrnllb · 
yanma ınccclk bccaklı, ufacılt, tc!ecik O, merhamcUc alay cd r ı:;lbl gU • 'ı 
t:ıoylu, zayıf bir kadın ynklSDlı ve kcn- lerck: 
dl~nlc }tonu 1ınngn. ~ııdL Naciye bu- Dert mı blrcı<!er! 
nu görUnce nvukntmı dUrttU: Dedi. Blraz durduktan .sonrn: 

_ Şimdlili kansr dedl, .- Hem bu, olagnn ylerdcn, J .}\ 
Bunu du~-nn yaşlıcıı ve yn.bıı.ncı tt~vc ettl Zira "Bu ltadar Blklctt çe ·• 

blr ndıı.m bir Şeklbt', bir e.ııki karım mez bu tcrazQ., 
Naciycyc. bir de yeni ıca.rrsma lx\lm, Çocukluğumda bl.zo alt bir b!nel< • 
bnktI ve ~mı ı:::ıllıyaralt: tmm aözU..rnUn önUndc ç tıayrrıı.., 

EBULHUDA 
Ve' 
MA'i-lMUT SAiM 

SARAYLILAR 
ARASINDA 

1'1 K Y,\KL"'°OA 

_ çorood~n ntrzı yanan .... diye ııöy. salyalar içinde öldUğünU görmU t~m 1 ~Ü f('NIAl:JNnA 
lene sövknc yilrildll, CilU. O T.ıı.m:uı ne kadar ağ'l:ıdı.gır.ıı bu ç • LJl:s;~""'" _____ **""•===n•"'"'-------= 

{-/ B E R A 

• ,,\ULIYE !\il H ntRt ruıız ölüme çarcs:tz olnm :nanın ver 1 

B..,ni görünce boynuma sarıl~ı: 
- Maşallah Leyla ç-ok . lyı .. 

Uç günde rengi yerine ıı;elmış. 
Doktor Sedat, annemin gclm~ 

yif;inden suphC'1r>nmlfi gibi göru. 
İıilyor. Fakr.t azla ıbir ş,ey söy~e
miyor. Belki bunu b:?bam don. 
dükten sonr:ı. bana soracak. 

B'\bamla yalnız kaldık .. Getir 
eliği p k<'tlen odamdaki mac:anın 
W:lUll" bııaktı: 

- • asılsın, Lcylfıcığım? 
- Çok iyiyim, baha! Faka~. 

benim "iyiyim" dememin bır 
kıymeti var mıdır? 

- Niçin .• ? 
- Öyle va .. Bunu, ~i m~c;a.. 

bede \·c tedavi 4ltma alan doktor 
Sedat bey 6Qylcmeli. 

- Beni o kapıdan hrşdadı 
v€! senin iviliğindcn bnh~etti. 
Ha<.ıtahur.~~ ~ ~cliı gelmez bu 

haberi alınca ne kadar ~ \ intlim 
bilsen .. 

Ba:bam bu sırada bendC'n biı 
şeyler bckliyorm~ gibi dm"du. 

- Yorulmuş gibi ıniz, h~ıL · ı. 
ğım! Oturunuz .. Dinleni~·z. hu. 
tanın havası insanın yorh'unlu. 
ğunu pek çu.buk alıyor. 

Doclim B~ba.m hafif b.r < :P 
geçirmesinden sonra giil.im r: 

- Anneni sorınu) or<·t•r' 
- Nesi var? Hahr.t ızlt;;mın 

gectiğini duydum •. 
- Ne diyorsun? Buıava dn 

rapor mu geliyor? 
- Hayır., Rapor d ıW. Bit tc 

sadüf. Doktor Sedat k ' t .; .. i 
urrumş. Kimse yol.n· ı . ~of . 
atınemin lst.anbula ir. ı :mi s'iy. 
1~ 

- Afi bu geveze doktor ... Her 
huyu iyidir ama, şu ~evezeliği ol. 

masa .• 
- Hiç te geveze bir cd~m clc

~il . Bunu dn laf arasında sB:le 
di: ". '.ıın~n·zm lstanl::uln inişi 
iyile tiğini göstı"rir. :şt<' bunJ. 
memnun oldum." dedi, 13u, r.e 
vcz l'k mıdır, baba? 

B oam bir e'mn. soydu, \'~t'I"'I· 
ııı b1 m·.at.ırnk ba!=ıinI .allndı: 

- 1 .u , ı n \ :ıvrtım, 11u annenle 
~.J" .ı.,lcrdc ar ın:zdaki gergin. 
1 ı .. ı ın ~ be bi nedir? Pek mcrnk 
l' l.y 1 uru .. Bmm ~nlatır mıuın? 

- G, ı inlik mi? Hiç tc böyle 
bir .. y yok Inlkı o böyle tclôJr. 
ki c<liyoı. I3ıtna gelince. onun 
t !kinlerin{? , c hırçrnlıklaı ınn sa. 
d ce güllivorum. 

- Yok. \ok Sizin nranrzdn 
b.r • yi.:r ~ar. Isı nr ct:nem .. f., 
trr - l fÔ\ kmc Fakat ben bunu 
~ nı nıa -;a: keQf~tme~e cah".!:.Cn
gım. 

(;özlerimln kine dlkl.atle '-n 
tı: 

) l. JZ orU da biı• h '.ikat 
v .. k•. onu ~daynmaz.sm: E\'
acvk ·n çok muzt?riptirı .. Bum. 
dr. ıztırabın dinmı& bir haldedir. 
Ytiriin ~Uluyor .. Neı:ı'cn dC' gel 
mi~ 
~ I·~ğer bu he stnhı:ıne ban<1 

bunhın vcrcbilmi~c. doktor &>. 
clat c'ddcn mesleğinde h<ııik bir 
tabibtir. Şu halde itimatla burA. 
da bir müddet knlabilirim. 

- I<'!vct.. Evet.. Tamamiylc 

Yordu: • Bayc:mlara mahsus ~ 1 ~ 
- 1>-0tliğlm gibi bu olngnn ı.5lcr ıı - • 4 

rasına girdi. Arnb:ıcılıı.r, gelen her .~ !IODAsl Grç.Uş, •4 
1 m~tcriyl geri ÇC\'lrmıyorlar Atlar I ~~ ınc .. ~o! SOl..Ml:Ş •~ 
ı .;o'u~ o.ımadnn, dini nmed~n, dini n- f~ ~~ 
dirtlmcd~n. 1n15 yokı.. <lc01C'den şı il. ~ El çar.taları • 
den I~atihe, Topl<apıd::ın JJ' .t a yol •. ~1 

' tam!r C":l'Hr. \'e clbL<;t>!erln 
eu tnşıyorıar. Tı"!lmv'\yl rın b.lc zor • 

• gln"l' rnoıl...-ı lılr uyı;-ı .n 
çtltUğı yolrnr:·ıı. .. ı nrab:ı.cıl r ç~la • • 
l•amr.ı at ııtırtı:·or'.ır eh. bu işe • ~ ' 1 P) ni ~ n1Hlır. 4 • 
mı d<:ıyıınır? 1 ~ "-drcs Kurokoy MumlıMt' caddt.>. ~., 

Oayı-ılhUyıırı cnırıl:lnııdıın. ıs 1 hıın. No. 3 ~. 

-· Ncred !!in h' ı y i h1\.)"\anat c - •< .-
mlyetı? j ~ lı.[QDA llOY AE\ t ~1 

lt'l'.Ş.'\'l' .111 \H!l.ıt:'T 1 ~..:......-~.--.•....:.,.,...,.""...,......_~-,..-,.._,.._,.,_~ 
• Ç"",A'._,,-A""V'A.."A"V'"A"'V"A..-V-A."~-,_,.-.~ ... ~ .... "'"A~ 

iyileı;inccyc ı·n<l.;.r, 
B.ıcam hrı tnlığ-ı:nm mahiyet:. 

ı i şüı:lıe iz !"! QOk İ} i bilıyor"du. 
- Fcl:at, tıe Hm, bu hcı. ... tnhk 

kol:ıv kc.l. y tedn··ı edilir mi? 
-·Hangi hastalık .. ?! 
- Benim h:ıstn lıı{ım .. 
Bab::.nı şa.&1rdı: 

- A kızını.. ~enin hastahgm 
ialnn voi<. ~ < 1,."' s.rıirle. ıı o. 
zulr-·ıı~. ~ .... •1rt "'a burada s;niı 
l• davi ı;i v:ıpı) ür. 

üıl! bir t( bc5süml~ babrunm 
vuziın.: b:ıktım: 

- Ben h~~t.alı~ımm ne oldu 
ğunu bilıy,p·um, b."'ba! Fakat, 
b·ım. b:!di~im iç'n t1zültiyorum 
anm ıyın! Ben, sandetler :bı, 

fclakrller! d oo~ ul.kar.;Ih"la 
h· .. ~ılnrım. Ik !d, biı -c: d..,, re
ı:ııı'ie buhındu~um ıcıı•. ha tnl: 
grmm ileı!tmc ;n~ r.ı ... \d-n \ ~ 
ı ihr.iyecek Seclrı.t lx'v b ın !l'tı. 
vrff· . C'l ır . rıı d~ kıırtuı rı, 
olurll"n. S'n: H:· hır J ı h" ' ·ı 
,.,, •r n \'(' ;,.,ı:ı •nı :'t ... ' 't ..:~ 
. w;bam bir cln;a dah, o:. 1 :. 

- Her sev ~e~C'r, \'~vnım: 
Her h'latrıf 'ın n rımı ..... J .. 
tcd:wU c;ar 1<.!ri v::ırd r. F .. 1ı:· t 
z~ni ....... im!" t min cJcı i 1 l •• 
ortr.d'.'I rn"'· c edil"" !, }.lr \ .-j 
Vt t \oktur ı t >r bunv QJ ı vıf 
gene· hene". ··su :)~kt" ·', 1 i.11-

hcli bir h~~tadır Blı t·"' ' •te. 
buv~ziyette gördüğUmuz herke ... i 
bu hastalıifo mııstcit görürüz. 

- B' et. Poktor 'ir. ~. ırı 1n. 

m .rınıa I, 1 -.: m Pi ıı . I F ı. 
yor. 

Aınon kıtii.ll rnlan cıı,i l.si
ron c ·; E n.1:ı. kı:)Jrdam::ı.. I>a. 
m •rn yap•}, ·ı •' ı 

0

lı <' • u· Hı•~ 
lid1r. 

bi u ti rır. 

Bu sıraclrı. P~nccI min pa,rıak
'ıkları i · biı' .ıvt:rcin \."o -
d ı \'e gftva b nim'e e""ki bir yar 
mıı:ı J:ibi, ~ıı pmmcığ'a b-. · d1.. 

Ba'am: 
I~ ı ·'nn pencett"{ l!!e'n m 

alı .. tn dn.? 
(Devamı 1'4= 



Ceviren: MUZAFFER E.SEN 

rı.nı1 .~~zdükten sonra sal~na 1 o}d".l~nu tammış olsaydık 
gıraıgı vakıt orada An G1s • şımdı yamlmıyan adale'&: na. 
burnu ağzı bir pamukla ka • ı mına ya Artur yahut da La. 
pah kanapede yatıyor bula. yng asılmış bulunacaktı. 

BAŞ, İ:>iş, NEzLE, GRiP, ROMA TizMP 
7! ı caktı. Eğer biz biraz geç ka.

1 

Mister Akshot son bir mü NEVRAUI, KJRIKLIK VE BUTON AGRILARINIZI OERHAL KESER 
S b "d A , b. k lmmk Havk genç kıza kapı· taleayı ileri sürdü: 

ens urı e n m ır me ld - d , k • 
lubu vardı. Ihı meh-tub'!.lnda, ndın ahçı ıgmı .b~yunca}a a - Bereket versin kı Havk 

lcabmda günde 3 kqe alınabilir. Her •erd~ ouJlu kutulan rsn:rfa istev1n;1 

k d l ·ı l ·ı 1 ar aygın gı 1 yatmasını bu komediyi oynamıya ka • 
ge11ç tz e ı <an ı ı e ev en t · d" d Sensburi 

k . ,. -· . .. 1·· d avsıye e ıyor u. d. y k elı"m.zde'-" 

::~ lı~n;:.:!~r~~~ M:~kJıY:r:ı:; LHavlnn tba~mt ini - gibl i buk kişi ~:z~;r d~lil buİ:nmıyaca~: ~ .. - - ~~ ~=-
ayngın ır uzagı o ara a . h" beki _ ~-~--·'" dan ayrı!dık!an sonrn sıkıntı bul ediyordu Biraz evvel söy Poınter, notere ıç e. 

içinde buJ~nduğu günlerde !ediği sözler· de bunu isbat mediği bir cevap verdi: ı · 
yazmı~:ı. Eu ~e~~upta genç eder. Tahminimde yanılmı • - Bunu hen de biliyorum 18.03 F::Iıh.ley~l 18."' 'D&-o EN SON DAK.IKA kız dchkanh ıle ~ırlmç -~efa yorsam bu sıralarda Havk fakat size şunu da söyliye .. ....,.. ........ '""~~3 
bcrnbçr b~Iu:1dugun'.l ıtırnf Laynga da telefon etmiş ve yim ki, ona bu komediyi oy4 svıng kuarteti, 10.00 Konu~& (tkt:I· Küçük ilanlar kuponu 
etmek .. gaf.ıetı.nde bu~un~uş.. bir sebep bularak onu Lond nam ayı ben telkin ettim. sat ımıı.tl). ıD.ıı> Radyo svtng ırnarte· 

EBOLHODA 
Ve 
MAHMUT SAiM ~ 

SARAYLIL> 
ARAS/ND}. 
9 tu. ~ ~ r~ur tzdıv~ç. nıyetmde rnmn uzak bir yerine gön - - Siz mi? ti, 19.30 Ajıuıs, 19.45 Klllsik tilrk mtı.. (Bu kuı>Oltf' eklenerek can~ 

d~c.:ldı. G:n~ mzla sadc~e dermiş bulunuyordu. Mister Akshol korku ve r.ıg1., 20.lG Radyo gazetesi, 20.~ Ka· ~ ~ ~==::: H r:r;~ YA~~~-- fl 
cglenmek ıslıyordu. An G1s. B kt 1· . d \:akdirle müfettiıı.e bakıyor • tl.,'llk rıarlnlıı:r, zı.oo zırıuı.t takv1mt, ıenme tekHn -Knderen okuyncul&rm 
b b • • d ı•k J - U mc up e ınız e ne ~ 21.10 Temsil, 22.00 Radyo salon er· av SCTuNLARTh"V·.\ 

durn uf nun ıçı~ •. e.Laı an 1 
.. kuvvetli bir delil. Zanneder du: ltı-3tı-a11t. 22.so Ajans, 22.4ti Radyo sa- m:ı.bloz kalmak ilT.ere sarih adreslert· ~~;;;;~~~~~~~ 

an ne ret ctm1s1.ı. yng • A , . d" -· S B b. d 1.1 IA d n1 bfJdlnoetert 11\zmı.) ; eV 
t d f t d•. d H sem n ın sıze ver ıgı cns - ana ır e ı aznn ı, lon orkestmsı. ~u, daktilo bilen bir gr 
an a ne re e ıyor u. er . . 1 l 11 ı· d b d 1·1 1 d E l t L>"/l • _.,. ·k· · A · b - . J d" burı ımza ı te grafı yo ayan e ım e u e ı o ma an on- rJ enme e1ar erı rama.ktadır. <~arayan) rcııv· 1 ısı n 1 egcn.."11emı~ er 1' d H ktı ları tevkif ettiremezdim nil'ANBUL Bt,ı.tın1YESJ • Ayda aaga.rt 80 Ura net kazancı racaat. .ı;I 
işte bu sırada Havkla karşı. a av r. _ l\nlll]'li\ ı * Berllıı steno ve daktilo l>J"'" 

)aştı. Cinayet yapıldıktan BuBda d~gtrub.ydu. . \:. Hd.~~~a Mkrtjs Gis!>1;1lernukn dol·n - 'il l lı .. ıt r 1 ! EA "r lRBO S U :ı::::.~=.ıs~ııırm1:ı: rinclllkleriDI hııvı, Almıın tcC,ı 
sonra da bütün ihtimalleri - u çeşı ır şeye ın ·ızar ugu va canı 1 a~ı aş.. ı • veya dul bir bayanla. evlenmek ıate • !undan diplomalı bir gC'n«<· 
dür;ünerek her seyi hesapla .. ediyordunuz değil ıni? Sah. ması ihtimali olduğunu ve 1 ı 1 r E p E B A Ş 1 mektedir. ·(Deniz) reıru:lne muracaat. ~pratik veya metodik), stcıı~. - . ·ıwuı ORAM Rl~l\lL'I),\ I<te" dılnr. Ortada k~ndilerini sur te bir hücumu ve sahte bir , tehlikede bulunabileceğini f w _. ~-- 20 •o dll • Y&f 25, boy 160, narin yapılı, ıo ve ticari dersler verme J' 

:ı d 1 -so._.. ,.. rebatan Neşe apartman kat 6 
lu gösterecek hiçbir iz olma kurla. rı~ı ~iz mi _Jıa. zırla ~ız • ı ben söyledim. O, bu düşül!ce HA aMLET- (S perde) ortamektebln ikinci ıımttına kadar 0 • özturga muracaat. 
d ı d·ı D h l V k t l M t b iri - kum.U§ blr genç kız; tam b\r eY erkeği ıg~ ına tarar ver ı er. er ı::. ıs ımn esırıy e 11 er mi samimi sandı ve undan d 1 • sinemacıır~m her tnrıtı , 

h il ı l•tikllil caddefttı e ne yuva kurmak ıatemekted r. (8 b , 
heykelle beraber seyahate Aks o~un dimağı norma eş. istifade ederek bu planı kur. Meral) re~ m11.racaa.t. :ınlayan, 12 aene stnemacı!ıl: ıı: 
çıkacakları için cesedin vil .. mişti. du. KOMeDI KlSMINDA • YB<ı 22, boy 166, Mrışm, orta bir genç herhangi bir sıneıtı11' 
lada kalmasının kendileıi j. Pointer kağıtlarını toplı • da GtıDdtız raat Hı te, tab.sllll, sanat mekteb\ mezunu, ince de çalışmak istemektedir. ct~ı 

b hl ı k ayağa PARMAK ÇOCUK. yapılı, temiz bir aile kızı, 25 114 40 7.lne müracaat. • 
çin ir te ike o madığına yara : ı\q&.ır: 20,so da • 24 yaı::mAa lstanbuld• b 

I d yaşlan a.r&8Uld&, en a:r; I!.se mezunu, " " 
kani idiler. Diğer taraftan - şte böyle dedi. Cese i Kör Dövüşü cldcD ve vakur blr erkekle evlenmek kanın elektrik tamır ışıeriPl'-
cesedi başka bir yere gÖ'LÜr .. döşeme altında bırakırken ıstemektedlr. (Teoman 25) remzine blr genç, herhıuıgt bir ;ıııO 
mck kendilerini tehlikeye ne biri ne de öteki gunun mUracaat. tıergün muntazaman 5 saat C' 
sokan bir hareket ola.bilirdi. birinde villada bir hazine • • Boy 176, yag 31, iri yapılı, aylık lAyal) remzine mUracaat. 

kazancı 810 Ura oıan ve bu kazancı • .Y. 25 ya.§mda, ruıkerııklc 1 
"işte o v.akıt uğursuzluk nin gizlenmiş olduğunu mey "'"'&n orta.mektebin ikinci 

d nm artması muhakkak bulunan. yilk· --,, , 
arayn girdi ve işleri birçok ana çılanıyıZ\cağmı sanmıı .. sek tabsU gl5rmtl§ b!r 'bay: 88.npn ve. kadar okumuş. eski yazıyı ~ 
defa knrıştırdı. Genç kan lardı. Bu hakikat anlaşılma.. ya h-umral, beyaz tenl!, hayatı anla.. dakWo yazan bir bay iş nrll t 

koca villaya iki caninin tah.. dıkça ikisi de her türlü şüp. l k b" k d k l ~. 22 na. 33 yn§lan arasında, okur <C.U. 332> remzine murııcıı• 
· · d k ıa·ı h d h •.. }" "th d ece ır te a am a ıyor • yazar bir bayruıla taJU§arak evlenmek • Eı yazısı gU;.et, lise Jl1 

rnının en ço sonra ge ı er. e en ve er t:ur u ı am an d B k" I b.le ..... . gen", tUccar, mUb:::ılıhlt, 111ııtı. 13" ı h d" ·· ·· k k I l J d O I u. unun ım o a ı cegım ıstemektedır. {Arda) re.mz1n• .. şııı• 
.~n~e~_'l eyi kcebsc 1 ınd yuBzu ubuza . a acla < 18:rkaı.l n arın merak ettiniz mi hiç? Doktor Hıfzı Bakım gün çalışmak Uzere ıv ar ı 

çurumuş o ara u un u. u cınayet e a a arını açı.. . DAHİLİYE MtlTEBAssısı f~ ve i~çi arayanlar: Ayda asgart 35 Hm ıı~ et 
lınl onun yanlış tanmmasma g-a vuracak hiçbir •ey yoktu. \ Poınter bu s.unle cevap. Talt1ılm: Tallmhanooo GOn,.lJr cs.U.A )remzine mUracant· 

~ • k 1 " • Orta t.ıı.hstlll, eski ....e yeni yazı - il~ '" • ld • V t hk"k t Havk Edit Sesburi ile bir vermeyen no.:erın ° una ~ı- ~ hergihı l\ğ1ooen 90ltt"a • Allevt vııziyetı cıoıayıs $C..,"'P' o u. e a 1 a a k k d - .... d.. ııı.n bUen bir genç, kAUpllk veya bu. uııl 
yanlı§ bir •yoldan ba~Jandı. defa bile karşılaşmamıştı. ' rere npıya ogru yuru u na mil.maml bir 4§ ara.m&ktadJ:r. Her lesine devam edemlycn bir , 

F k E l. h k ı· · ve• ..ı 1 Un\ 11 u genç, ı;ı aramaktadır. JJC'r ır Havk bu yanlışlığı gazet.ede a at v ıya ey e ının mey . yere tt•debll r, (Muzatter Hep Ü) ZI işleri yııp1r, ders , ·ercbll 
okuyunca öfkesinden küple.. dana çıktığı dakikadan iti • - Biliyor musunuz azi - ·~ nııne mııracaat. han) remzine mUracııat. 
re bindi. Fakat hakikati ke.. haren hadiseyi keşfetmek zim dedi, o vakıt tanınmış Birinci sınıl • Yllkaek ta.hsllll bir genç, :use ve • orta :ı den aynı:n·~ •6 ~ 

orta.mektep talebelerine hesap, cebir, ~. 
şif için bize yardım etmeye mümkün oldu. Bu me~elenin ve namuslu noterimiz mister kimya., tJ.z1k dersleri vermek ı.te • kimsem b!:- genç öğledeSI ·, 
cesnret edemedi. Kendisiy .. hence en §&yanı dikkat nok. Akshotu Edil Scnsburiyi öl. mütehassıs doktor mektedir. <M.B.) remzine mUracaa.t. mlle!SeSede l.ş aramaktt<dif 11-

d B hkik NURi BELLER <T..R.) remziDe mUraca,;t.ll 1 le yalnız olarak karşı kartı.. tası ıurası ır. iz ta ata diinnek suçuyla tevkif et • • • Yllk8ek tktıııat ve Ticaret moır. rt 
ı ld b ı d ·':"'Ut ve RUll BASTAl..IKLAHI teb!nfn blrlnct IJllllfmda olrnyan bir * Yüksek lkUsıı.t ve tıcş ya geldiğimiz vakıt bana ha yan ış yo an a~ a ığmuz mek mecburiyetinde kala • .,.,_,_ ikinci !lmıfmda oltt'>"'~~ 

ı l · • h k•k · k f _1 b"ld"k Ankara CnddeN No. 71 genç, çok chftn flyaUa lSğleden sonra. .,_... ,. kiKati kısmen söy iyerek 'ı:ah ıçın a ı ·atı ·eş eae ı ı . caktım. """_,ak ,. ___ bir 4.. arama'_. _ _._, sebeden anıayan ve rransı:c-' 
d 

\1 u "yene s:ıatıer1 : l 15 ren ltlbarerı ,,.......,,.... ......,. ... &tJ n.wr.u.u-
ld kata istediği mecrayı ver.. Eğer cesedin hüviyetin e (Y.T. 12) remzine mtlrac&&t. ıen bir genç. herhe.ng1 bir tıl ~ 
rnek istedi; b\•nda da kıs .. yanılmasaydık ve onun Edit - SON - WAI" 1b • 0n sc!d% yaşnda, Ol"bL mektep öğleden sonra çalışmak ı1tt 
men ın~vaffak oldu. Ona~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CR l6.l nm~ne mn~~n~ 

:J 
• Çalıııke.n genç bir b:ı'·!;\11 Mndmn Ozaka ile muhahe .. H · > 'k ,. B • A ı · • k Rene Bu.enden çeviren: kimya.hane, ynzthanc, oııı' .ı1 ~ 

re ederken kullandığı Jİfre .... ___ l aye 1 r a 1m1 n aş masalı MUZAFFER ESEN terzihane ve bunlarıı ınun:ııı •ı' 
nin okunduğunu söylememiı 11e11elerde acele ve ciddi bl'ıı" 
tim. Onun için Mis Giibuma (Maçka • Tcş)oreınzıne ~ t' 
da yazarken aynı ~ifreyi kul Bu hikayeyi bana kendisi ~n. lamazsam hayabmda ilk ele- sözleri söylesem acaba bana ne dan yuruyecegım sonra soldan • ona yaşı. ou ı.ıap.ı....:. ,(i 
Jantlı. An Gisbnrnun dönüş4 !attı. fa olarak üç dört sa.atı boı;ı ge- der: "Matmazel gençliğimi ve bü- geri döneceğim, bu hareketleri ~,. işleri görmek. nkşııml&,... , 

te geç kalı~ı şüphesiz bu dö. Trubii ilimler doktoru, 28 ya- çirmiş olurum. Bu bana güzel tün irademi deniz lıayvnnlarr akşam yemeğine kad;:.r tekrar mek ıstemeıttea.r. "ı eın"'" ,ıJ 
§mda. Liik Lümbr l:ı.bÔ:-atuvarı- bir ders olur ve bir daha evlen- bilhassa. ince kabuklu naiıncler tc.k~r edeceğim, gezinmeye ka- •v Lşlerlm Yl ot.ır. K.tu:ft 

nii~ün hendisine tehlikeli o) nm camlarından süzı.!len gümş meye lmlkmam.,, üz.erinde tükettim" tabii cevap rar verdim bugün. ;ır baya dıı :ıaknbı ... • 15 .1 
madığından emin olması İ •· ışıkl~nun ılık ve tatlı olduğ'-Ulu Bu güzel tasavvur genç alimin vermez. Falc.;ıt Eolis lforonata Bunlnrı söylemeye neden Iü_ 'M. Se> rt>ruzme aı.ırnc~~-;,, 
çindi. Havkın g~nç kıza yaz.. ,se-.sdi. Dii.~ündü: "!"1 marttayız, duduklanna tatlı bir tebessüm hakkındaki tezimin ilim fılemin- zuın "Örmü:;tü, onu kendisi de * YU~~ ea ~tıımt t"e tı<'~JJ ıP 
drğı uzun bir mektup orroJ" gece ile ,ıründüzün41-::ı.üsavi cı!dı:.-."u getirdi. Bu arzuya dayanam:;Ldr. de bir takdir uyandırdığım, Sp_ b;lmiyordu. Bir luıc;eme parçası '>inln t>~rmcı sını..:na ıtn·ıı• !!' 
B-olonyada buldu. Biz ;m gün" zar!' knnatlı .. lJOOôkfc'rov.."l O tuhaf kararlar vermeye alış. l~lrnotropüs hakkındaki etüoü.. i!e bu dereı.:e lfıubuli !wnur.tu.~~ .>ğleden sonrnıarı c;!i::ıp•"'~ 

b• · · · n~ lt - k mt"' b0 r da dı -.:;"'.•! • bı" l -n J·"'nat k"ta 1 1 d · j. ,_. ~ tr ~., ~uıo k• b l · · 'k ınmnın muuv;.;J'\op a ına oy· .., ı · a , m . ~ u ;: rnç mu u. ,, ı p arma ırn nr gır- . . d" . . 1 ır ... .ransı:.!1.ıı ., .•• - ~ 
mc w u e e geçırmıştı · du~u · bağırsakiarmdaı. gözünü rüya ruhunda yeniden c~ıılar.dı. diğini öğrenince bir gurur duy. ıc:ın i:en :r;•nı a:ırp.r.dr. Soımı:ta •·e sta:ıo"'rat:ye vnıu.ur. al"/ 
Genç l~ızm <-ldığı mektup bir ıaymm:.ksızın bu· h:lrareL ifüi.di. !'?İmdi Lük sanki bir ders verme. maz mı'? Bundan da şüpheliyim. kendini daha rahat hissetti. Ge 1en ae n~ı:ır tS.I.. n. rt•' 
k d b k b. l 'al be Qenlero b:i:.kma~: [ılime bir"""""°"''- , opya an n~ a ır şey c e • sesiniıı, güni-crd~ıı biri ~ık ve ye h:lz1rlamyormu~ gibi bunları '\ ruz nim sa~rrlı l>ir ada.ıı ... ~u rncaat. ,<f 
g-ildi. Bu mektupta Havı, .can m1ti'cı,olaii~'.Iifn birdenfü. sıraya. koymaya hazırlanıyordu . olduğur.1u öt'Zrenir. Ve zcı fısı liyet; bir iş; bir vazife oluyordu. • Askerlikle a?Akaın o~ 

... · -~· ·-• - "-'( ..... ~ ·ı 1· · · ı k 't · Bir nokta bilhassa ona mnoı1,.. ve. il" Sensburiyc yeni bir tuzak re ıl!I< ve ileşe verict'Oltt~m.:ı. '· · .~endı kendisıy c konuşma ta müsaı ısc - ki bunda şüphe et. o~- - yazıyesi .c-.:vv2'..ll, ıı.w ı;rc:ıu ot' 
kuruyor \"e im tuz~ u,nı ne §e.: mi hir ~P >;:ı.radı, ·f~'-mt· lr.l!a. devam etti: "Şimdi mm.·!!.ffakı· mek ~aiz dei:"ldir- böyle sabırlı riyordu. Sokn.klan dolduran biıı- reıınıt veya h:ısusı t.tr ~~ 

L• m.ı.c.iı. yet ihtimnlieriııi lıesap!ayalım. \.: i. -~ 'li bir :ı..da..ınm iyi bir ko. ler<'C ins:m ar~smda müstakbel Kfl.tlplik g!~! ııır 1~ arıun•ı; 
kilde yapclecağma dair genç Bitime dakika ronıa güneş ışı- Ben Ji'elemenkliyim, yüzüm pen- ca olac~ğını anlar. Bu kadın gii. karı<:.ım Eecmeyc uğraşan kendi. rurk) remzine ır.t!nıcaaı. • 
kızn tafoilf:l veriyordu. ğrnm kalbine k:ı<fa.r giri!iğini be, saçlarım kızıl, inatçı bir adr. zeldir. Fakat çok güzel değil, sinden başka yo?•tu. • Fransızc"• ingı.11.ı:~· t 

Mister AkshGt: 7.anneti. B:?!'ıun kaldırtlt. ve gC. mım. çenem dört lcöşe. !:'.al;:alrm bizdc.'l doğacak rrüni mini ruim. Bütün Paris geziniyor, güzel •talyancs ve oulgar::ayı nıuıı 6' 1 
- Hiçbir çeyi unutma.mı~ zünün önünde., bir~İı:n gayet biraz faq.Ja uzun ve fazla sivri, !erin arna karşısında geçirecek güneş bütiin Pru-isli kadınları <'m bir z:ıt. "?ter dalreıerUI ı.e 

dedi. Fr.kat Serubuı-iye kuru kfi<{ilr. ha~..kıri.tmlmek-istiyor.. tebes üın ettiğim vakit ağ"zım nı.l:ıt1nrı olrnq,malrdrr. Ben Pa.. sokağa c:ıkarnıalt için veya hiç :Ume evlerin•le çalışlTnıc l!ıf'J 
1 I , d muş·ribi .. iföZ!eloini '.ıi?tf~Jrd'.J. biraz fntla büyük ~örilııiiy.:-r, fa. ri ~c kalacak adam değilim. Bu. olmazsa pencerelere dökmek tir. ı::ı.~. 6 , ..... nzınıı ınurııc '1 
an tuzaem nası na::ırian 1• ·Ve harl:kuh\de bir fikir ka.f<.sı~ knt bu ıbir kurur sayılmaz <'Ünkü füt dn n~muslu bir aoQI'n gibi ka.. için bir vesiledir. Altıncı katlar ~~ 
ğını hfıla anlamadim? .clıı .Qfıl~~r. &atini Q!Aardı. !ii, 2Q ya.:µmdan b:ri anc~k iki defa yınb:ıb !"":?. a:lln.tmm. Günün da c;içek saksıları arasında kadın oa: 3:u;::ıın:;;ac~:=n~u; ~ J 

An'a yazdıklarına göre, filim kendi l{endine danıştı: ''Çı· teb~:-~ü.-.: ettim. Mavi •:c p2r1 al~ bır~r.da deniz kcn~rlanndcı bir ~5Iarı görünüyor; atölyelerde iş. de.kalorl!er.:•ılk aran:uııctııd' v 
kıyafetini d~@ştirerc.lc bir .kip ı?~ nasıl olur?" t Nih~-et gözlerimi bir tn.rafa bırn';ırr~:ııız lü.b.'.l•·nJuvara müdür olaca~mı çi kızlar işlerini bırakmışlar n- 'lhmette cCZT.lcvl kı.llısınd' tf!t, 
h l l J _ •• .::..'!!l~... h rS.'ID.t üdvi ccyrek g~rken. o. çehreme güzel denemez. Her~es mı:hakkaktır.,. lınları cama dayalı neşeli veya HUseyiıı ellyie "'-· 8 ezerc) ,ıı', 
am~ H ıgı ııc saı.ruıgı a ._ ~.,,.,,.1·1 l"'"""l0 n ı-.o~tu,...ö .. ,7'!!_ - -furmuc. beni so;;.uk bulu•-"or hatta benden Genç a!im knlktı, n.'>nce ... ,_,,ı·nı· h l-- 1 1 ··zı 1 w cl(t _.,.. 

l t ... ·ı· . s ,,...,.,, u-,; • ...u... uı.. ·~ dhrl J • • • l :-;;-u 4...,., m:ı. run uu.ı>IŞ ı go er so rngı • 29 yaşında EekQr, o ,.(.T 
a ı ve zaç Y&eı varı mı .ıns bn ."ezme•·:: gitme!c fikri üzerin- bahse c :en buz gıbı dıycn ;' . r:ınayan muslim peı'-lelcri açtı. gözlüyor. Yolun iki tarafında ha~ ı , .. .; 

h · ı l k ) ,.., ~ ·:ası olmryan ren' l"e eıı~ 0ıl' urıınin iapısm.:ı acıa:ı:- cı • c'l<! cii:Şünüyordu . damlar var. Yalnız bunlar mu· GUn-~in ılıklıi:"I :llimi bru;tun a.. kikt bir nehrin gürültüsünden d~. ı;1> .ol - 1· · · - l ı ~n bir ~enç hor ne :ıl•Jr .~1ır karacakb. Sonra deii!rnıı:ı • "Şimdi b~itiin P~ris jl;e7.mekle bal:i ~a e< ıyorlar. Ben kcnclunı y.;,;...ı sardı. Batinyo Jı.ılvarmda.. ha güriiltiilü iki insan seli akı. t' a.ramakt.Adır. (B.B.> reı:JY 
nm ı:~pı:nm çnlacak Ye ı~~n. m~Sf.'ltldiir. eğer günü!l birirıdc bilfrim. Dür,ünce!i \·c mahcup bir ki müossegcsiııin dördüncü ka. yor. Dantelalar, kurdeleler; kürk_ ·nrA.at. 

b 
b.ı.rım olacak bir r,enç l~rz adamım. 11mi iG{:imal~rda iyi ko- tından sokaktaki siyah ba~l:ıra ler, tüyler ve inciler bu nehir 

<lisine Layng:nn ir mektup Pariste yaF1yors..1.. o da !}.imdi nı:şur ve taleoovi y,ec-!rmek iMf. ve açık f"emsiyelerc b:ı.'dı. Paris dalgalannm köptiklcridir. ılı 
gelirdi~~ni töyliyece!:ti. I<::ı. • mu}ı~ı l·ak rokrı 1·l:ır~dır, b0 :r".. yen yufka viirekP hain mürr-r,·_ bc:t:ın b..,..,a bir gi.iııes tufanı ile Lük Lümbr renkten ve hayat. Aldınnu._ tıtl 
pl 41Çthr :ı.ç.1lmaz rn:.:hcndi • C'r.n.1 ,.lı Onıl. bt:..,l:1 ragi-gelcbilir yizicrJc İyi kr..'."g<l. cdcıim. J"i:ı!\::-!. y;: r•Uy<n·du. J.1:,1 ll1irıldand!: ta•1 anlayan veıhunJarr duyan bh• A ."':ıi!·ı rcmh:l"rl y~ıJ1P.,., 
· · · k ve O"'t 1'ııgfn t<uı·vrb·ı:'"im. E. b:.ılundu·~ım mccı:rtc hir tek 1;:... . '' ... arımı va i;u~iin bulacağrm t\.dam değildi. O hissiyle dfü~ün- kuyur:ılı:;-ı.-:ıır.m naı:ılıı cO ır,,, 

s .. 1 l z1.. ... ıc srçrıyaca ·, onu - ' b ı ı d b l - ı. t l . b l - • t 1 f l f nıektupln" lda.rcbnncınJ7:d -.ıı r hafifçe l:loroformla=.dıra • r~<>r or-t· 'ın ur:ij.? t.a .. . ı a.c::r.:am ın u unl'rsa a<"~ımı ~amrrn. Y"'·1u uc u fil111Yll.Cagım. Ka.. meK ·ense kaf2..sxy a. ese e ya-p_ !ili .... 
• muhakknk arkac:ıma takılırım. Kazandı~m para azdır. Fakat rnrnn kn.t"i Onu aramak :i~in tam mayı tercih ederdi. Şimdi geçen lnrı dahil) lıergUn sııb! ıı1 

cnk ve çözülmesi kolay bir Hem de bir alim ina.divle. O •a bana bol bol yetişiyor. dört ~.;;.t a~'lt"ryorum. Bu müa.. gen<;.leri tiplere aymyordu. Biıi ı~r ve t.:ıııt 17 dtn 9<'
11
,_ 

şekilde bnğlıyaca!;tı; bun • n..<ı'cımı .. .Sylmm. evlenmek i::ıte.. N .'."a:1lnr:r.rıı 1nrafadrm, <l t bir fL!iın.in btı İ'?-" S."rfeee,.rği si fa:-la amirdir i~ne gelmiyor. lan. 11~ 
clnn :;onra da ~c!ikn.n1.nın ak dıı-;imi n'1'-=.trrtm ,.c ya..-m rera. ı:imni m r.:v..tl"rimc ~ kli.,ı. en uzıttı :.-.a:'llrP 11r. '"7ili vt•rdu, öteki gfüi yfüiiyor; Iahoratm·ıı. cuı.r.z. ıoı <Berns) '0: 
ı b ı _ı--· b - · ..... r '·ı· .. ,...·,1 

... -;.., -r..-.;r,. .. bur1 \-~:.h~,.., ,·er!,;· Jı, ... -1 at" ·ar hr . .:: ~1 '"i ra.".•rdı, ve· rım bır"kıp hnı.sta'.'a ı...:?.1 ,·aca'ı' d'". (H. 90) (wr,.,.uııJ '"'ıa) ı a.,_,,ı:, rr .;.ucı z.a--nan ag. "·~ .> •'" •· •• c • ' .... ı:" ' ' ~ , d l .., mm· r 1
• 0 1amnvam Yahut kıı t.tcnünd · b~ ıı h .. , •l{ ~ 'r .,· :.·et Viktor d li. l-ıugiin c>a.lu.;.uu. ,ğ-ilya. (Üç kard.~ler) (l:? s .no• ' 

!a:m an ="'hı._YCt'\ kurb_lmnsJ ~ rım ohn·~·n · J
1

;.yr1~ lıiri<ıi~c rn<:t~ kazandırdı. B•r ~*"11': kıza şu yorum. ş.,nznlizcde ~a~ 1 ~ldrrun (Sonu yarın) (S.A.) (Kibar E.) tl\~ T.'/ ~Gl • 
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