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kşamf, 
Gelecell !uş 

ı·a:uın. SADRI ERTEM 
M AOı·\U ra.:l.) o u l\Iacar halkına 

bir ıu, dıılın şark cephesinde 
~urp~ılucagmı hab;ır0 1.":)rjj. ı•c 1tedon 
bütun dUnyn~a hitap cJeu bu 800 

mihverin gelecek goııler hıı!.!mıd:ı 

boyduğu teşhlsb bir Undesidlr. Uu. , 
ı;un Uofkaı; kapıla.rmdı. cereyıın e. 
den muhuNuelerlo oetl::vs.I ne ol.ırs:ı 
olsun bu sene ı,.,, a.)1nrr.ııd:ı biz Av. ı 

rupa, geçeu ;) ıl olduğ.ı gibi hud ıtlnrı ı 

ı:o:zllyecck, kendi ıztrııblarııın artlı. 

gı. eefı:ıletln, ne .ğın şiddetini nrttı. 1 
rııo bir sel lınllııde hUl•ünı sUrdil~UnU •ı 
ı:orccektlr. 

:;>arkta demm ed611 tın.reketlerlıı 

h.uuki .ııellcelert lınlt!unıtl ılmdlden 

kati bUl•Umlercle baluıım ık mümkün 
dı'S"ilıUr. 

J..ondrndan ı;elen l:abl'rlerc göre 
Stallogra.d oopbel!llnd..,kl Alma!I ileri 
b:arııketl tcvldf cdllmı,tır. fllluıJdka 
l{o!ilur l~ln !)tnUngrnd ile Rostı>f a. 
:raııınd:ıki mesıı.fe harbin muka:lderıı... 
tı Uzerlnd., tl•str yapacak bir kudreti 
balzdlr. Bunun içindir ki Stllllnlıı 

art.ık geri ı;eklllnm meal hakkındu 

orduya verdiği ~mir bu 3hıtdıı.kl mu. 
hareb<:nin mawısmı kesin bir ııckilde 
tcbaru:ı ettirmektedir. 

Rus orduları Volgayı 
ettikleri ve Alruanlann 

mnhafıı:zıı 

Kafkasa "'C 

\'olgaya bB.ldm olm.alnnna lmk!ııı 

bıral•mı:ı.dıklan t.ıl•dlrde kış Jtuııhır 

tı;ln daha müsait ıııu·Ua.r lı;:lnde gele. 
cek demektir. Hareketler mibver 
kun~tlerl lebLne lııl;;lşa.f ettiği tak • 

ulrcle kı' Iwslanı. dahn ç-0k ınUsıı.3. 
ıJ< sl:ı blr şekilde hllkmllnü gösterecek 
tır. Fakat nlbayet mukadder olan aL 
lfıbb kun·etlerln öulimüzdekl kış ge. 
'\6 k&fll kartıya luılnı!llıa,rıdır. Hı~r. 

b\n prk bar~ketterl ile nihayet butıı. 
cağına inanma~ mU,kUlıJur. Çünkü 
harbin dimağı art1k !'anıbatle may. 
dana ı;ıkmıttır. Bu dimağ ıtnzveltttr. 
Amerika her De.re ra;';'Olen harbin 
devamını istemektedir. liat"bl uzabın 
Amerikan enerji lnl kırnınk ıcın ynl. 
nrz prkta K11fkaslıırı ı,gaı etmek kA. 
fl değildir. Belki geni~ Husya nrazl. 
sinin bütün ımıkavcmet lcuvvetlerl.ıı. 
dt-n tecridi icap etmeltledlr. 

nu it kolııy değildir. Genl:ı ltu' ıı. 

rııusı lı;lnde cephe tutabilen '" ımr. 
şısmdn mibvor b.'"U\"\'etlerlnl meşgul 

eden ku\"1.llt harbin uza111&11 bakı • 
mından vazlfeıı.i.nl yapını, dumektlr. 

Buna mukabil oılhverln Rusyad:t 
muzaffer olmıısı lı;ln bUtlln mnkave. 
nıet!cri yıkmış olması iktıza. cdor. 
Buna ite a.razlnliı W5at1, vo mevslın. 
Jerln prtları onUmUzdekl birkaç ay 
ıı:lııdc lml<An veremez. Bu ııebebteıı 

~urada ",.~ a burndıı olmak ü:ıere mu. 
harUer bu kışı ga.'1 blltlln zorlukları 
ne geçirmek mecburiyetindedirler • 

Bu kıt geçtrilecck sı!nntılar, ıeçen 
11euekl Uc mukayese edllcmlyecek do. 
rooedc mUblnıdlr. Bu zorluk iki taraf 
için de kendi ş:ırtlanna. göre birer 
hüviyet arzodecekUr. l\11.hveı- devlet. 
ıe.rı Buııyawn eııı bol mahsul veren 
11a.halannı ele ı;eçlrmlıı olmakla bera. 
her umulfln, Uurlt odllen şekilde btr 
bti~ lle kaftiıl&.§nıadJlar. Dünyanın 

en mUnblt 5ahalnn buı;ttn atet altın. 
dadır. Tarlalar yanmıştır. Mahsuller 
bıırap olmuıtur. Avrpa.nın mubielif 
sahalarına yapılan tnglll:ı tayyare a. 
ıwıtnrı bllbassa ziraat sa.bn.lıuııu 

tahrip etmektedtr. Esasen kendini 
gl'~lndinnelc lmklıoından mahrum o. 
ıan A \'TUpMıın ~ ) il noltsan ,..e ha. 
rlçtı-n atıla gıda geUremlyoo bir \·azı. 
3 ctta kaf3ılayac:ığı kıe bir çlft kc. 
llıne ile ifade edlleblllr: 

Deh et vo açlık! 
A!:lık ve kışm gllçlüğ'tt Ru!IYll lı;tn 

~(' dl"h'J('tll bir P-Janzaradır. Jl:n ool 
ı ınh~uı \eren satııılar elinden ı:lkmı,. 
tır. lşı;al allınB giren Mhalardau 
;ı rrml milyon halk Rusy&run bugllnkfi 

1'uyumıuı;lardır, ~ .. uf'lkmmay ,.e wtı:llil•ler i'.ert geJnlrl, Anlara 
l!cisiC'Umiıunımu7. Etjmesutda. &~,·ekil Şükrü nll muavini, garnizon koni:ıfanı, ema17et ınödlirii 

~aracoğlu, Ankara '\ali 'C belediye reisi :r\e\Zat v merkeı komutanı t-nrafmdan ka~daam~lardır, 
Tnnrloğnn, Ankara garında ela B. 1'11, Meclisi nelsJ Ga11n iç \"e dıı krsımlannda topla.amıt olan 
\lıdülhallk Renrlıı, Genelkurmay B:ı,kanı Mare§'tl J•alabalm bir halk kUtleıd Mllll Şefimizi coşkun 
Fc\'7.İ QakmaJ;:, YL~•iller, Parti Genel Sekreteri tc111hürl'!rle selirnlam11lardır. 

ikinci 
cephe 

--o--

Amerikalı m•harrir binbQfı 
Elyota göre 

Sibiryaya 
taarruz için 

~----------~------

lnglUı kavvet. 
ıerlae r••11••t 

bal1111aa 

Amerik~n Ja ~onlar Alman- 1 
mitebessıs!arı Aari d Kalkasyadakı 1 

13 Yahudi 
nişan aldı 

Bunun çok yüksek harekat neUceılal 
vesaitle yapıla- bek~yor 1 Şimdiye kadar muhare

belerde 103 Yahudi 
ölmüş, 123 Yahudı de 

esir düşmüş 1 
b•.ıeceg""' t"ne kan·I '· Böyle bir vaziyette Ruılar, 

ı Amerikalılardan ne gibi bir 
İ•tekte bulunacaklar --o-

Zayıf kuvvetlerle bir ibra. 
cın ciddi tehlike teşkilinden 

başka maneviyatı del 
sarsacağını söylüyorlar 

''qlnıton, 8 (A.A.) - Amerlkş,ıı 
mUtebaııııslan Avrupada. lklıı.cı blr 
cephe kurmıık te~bbllsDode muvat. 
fak olabllmek lçin bunun çok yük 
aek ves:ı.ıue yapılması ve böylece ye. 
nl blr DUnkerk h!dlııeslnin önUne 
geçilmesi lUz:umunda lttlf,"\.k elmek. 
ledlrıer. 

Avrupa ka.rasmd!l hareket yap • 
ma.k !çln pllAnlar tanzim eden mut. 
teflk baukomut.a.nltğı zayı:f kuvvet • 
Jerle yapılacak taamız\arın ciddi 
bir tehlike teşkil edeceğlnt ve bunun 
da maneviyatı sarsacağını tamanılle 
mUdrll< bulunmaktadır. 

lagl iz • Amerikan 
Yüksek komulan

lığı kurulacak 
Nevyork, 8 (A.A.) - Nevyork 

Taymia gazet.eııinln yazdığına göre, 
bir İngiliz • Amerikan yUklek komu 
ta.ntığınm kurulması işl VA§ington. 
da olduğu kndar Londra.da da clıL 

diyetle dU§UnUlmektcdtr. Bununla be.. 
raber, blrke.c haftadan evvel bu me. 
sele hakkında bir karar verilmesi 
mubteıneı değfldir. 

Esasen iki millet a.ııkerl kuvvetleri 
tçtn bir ba§komuta.n tayini 'b&hlıı 

mevzuu olmıyacaktır. Yalnız, hJç 
§Uphesiz merkezi Londrııda buıun • 
mak ve stratejik btlytlk ana hatları 
idare etmek Uzere İngiliz ve Ameri. 
'kan genelkurmay ba.şka.nlarından 
mUrekkep yUksek bir kumanda heye. 

tı kurula.cnkttr. 

Kanadah 
kadın 

tayyareciler 
Deniz a,ırı saba
lara gönderiliyor 
Otuıva, s (A,A.) - Kana.da kıra. 

Jlyet hava kuvvetlerine mensup ka. 
dınlar tUmenıerlnden ae<;l<ln Uyeterln 
yakmda denizaşırı tılz.rnetıere gön 
derlleceklerl ru:nen bildirilmek~ • 
dlr. Kanadalı pilot kadmlar Uk defa 
olarak denizaşırı h zmeUerde kulla. 
nıımı§ olacakları glbl bundan sonra 
da.ha bUyUk ~ayıda pilot kadınlar da 
gönderilecektir. 

huctutlan içine tıttca etmitttr. 
Gıda ve malzeme bakımından Kaı. 

ya bu kıt itin mütU>flklerin ~·ardımı. 
na muhta.çtır. Bonnn lçLn ;f'leo<ıek kış 
hakikaten kortnı~ ve deqet delo 
bir me~m olJM:'Akt1r. 

~e,.york. S (A.A.) - Nevyork 
Hcraıd Trıbun gaze~slnde bir maka. 
le neıreden binbaşı F!ldlng Elyot 

• §Öyle demektedir: 
Japonlar Sıblryı:ı.ya taarruz etınek 

8000 yahudi de cenup 
Afrika ordularına yazılmıt ! 

Jçbl her tUrlU tedb!rleı1 a.lmışl&nıa 'ob•aneııbtırg, ı (A.A.) - Cenup 
da lbUyaten Almanların Katkasya ,_A!tika ~ahudi mebualar konseyi pa. 
taarruzu netıceainl bl)kledlklerl tah. zar gUnU yaptıtı toplantıda oenup 
mln edilmci<tedlr. Afrika yabudi cemaatinin harp gıy. 
Japonıar SibLryaya taarruz ettik. ?'etlerine uam1 derecede yardım eL 

ıerı takdirde Rusların bizden Pasi. mes!nl kararlqtırm11tır. Bu hususta 
ilk bölgesinde bir şaşırtma hareketi verilen takrirde §imdiye kadar 8.000 
yapılmasını istemeleri muhtc:neldtr. yahudloin cenup Afrika ordularına 
Sayıca Alman hava kuvvetlerinden yazıldığı bellrUlmlftr. Gene ayni 
az olan Japon tayyareleri çok daha takrlrden ög-renlldlğlne g!Sre §imal 
sentıı blr eahaya dağıtılml§tır. Japon Atrlkada da Uç bin yahudt orduya 
ıu:all altmdakl adalara taarruı:ıar yazılmııtır. İngiliz imparatorluk kuv 
neticesinde Ja,ı)onların hava. hA.klml. voUeri saflarında harp eden yahudi 
y~tlnl Ruslara bırakarak Pasitıktekl ' ıerden 13 ktşlye nişan verllmi§, 21 
bava filolarmr takviye etmeleri lh • kl!llnln adı günlUk emirlerde takcılr\e 
timal dahilindedir. Slblryaya kaı,,ı zikredilmiştir. Bundan ba,ka 103 
yapılacak bir taarruz üzerine Rus • yahudl ölmil§ ve 127 yahudi yara.tan 
l&rın biz.den böyle bir talepte buıu • mııtır. Aynca 1Z3 yahudl eıılr dQ§ • 
nacakları muhakkaktır. Pa.ai!iktekJ mU§tUr. 229 yahudi de kaybolm~ 
muvakkat ııUkllnet, bUyUk bir ihtl · g!SrUltlyor. Bu rakamlara Tobruktakl 
maile, böyle bir vaziyete kal"§t koy • kayıplar dahil değildir. 
mak için iki tara.t arasında yapılan 
banretJI bir hazırlık devresinden 
ba§ka bir §eY değildir. 

16 ya,ıada bir 
çocuk kafaya 

dl,t&l 
Dün gece küçUk bir cocuğun ölll • 

mu ile 11eticelencn bir kaza olınu,. 
tur. 
Bakırköyde pancar sokağında 59 

numaralı evde oturan Cemilin ltarı. 
ııı Müzeyyen pollee mllracaat ederek 
16 yaımdakt oğlu Orhanm iki glln • 
denberi ortadan kaybolduğunu ve el. 
varda bulunan bostan kuyutarındııo 

blrlalne dll.şmesl lhtima.U olduğunu 

ıı!Sylemi§Ur. 

Bunun Uzerlllc OrhAn aran:naya 
ba§lamrş, cel'ICdi Sel!me alt blr bosta 
nm kuyusunda bulunmu11tur. tt!atye 
Orhanın ceııedlnl çıkarmıııtır. - --------------· 

TARiHiN BUYUK 
DAVALARI 

Leydi Glamis 
Niçin Yakıldı? 
Muzaller Eıenin topladığı 
büyük davalardan 2 ncisini 
tqkil etlen bu cidden o. 
kanmaya değer meraklı 
yazı yarın 

YARia HABER 
Bit anlarında 

. ..... 

Amerika 
hava filoları 
lngiliı tanare 
meydanlar••• 
rerlettllır 

Almanya üzerine her gece 
2000 tayyare ile taarruz 

edilecek 

Londı·a, S (A.A.) - Amerikan 
Cilolan Personel ve Pllotları ile İn.. 
giJ;z bava kuvvetl:erlnin kendileri• 
ne ayrrtlııkla.n tayyare meydanla • 
nna yerleŞJDişlerdir. Pek yakında 
Amerikan bava kuvvetleri bilha& 
sa Amerikalılar için inşa edibraı 
olan hava meydanlarını iıfgal ede
celderdiT. Amerikalılar, tam tefkl• 
latla yani tayyareleri, pilotıan, kn 
ra personeli makin;stlerl, siliıııç~ 
ııetaları vt" hava meydanlarmı mü• 
dafaa ederek birliklerle gelmişler• 
clir. Yeni hava meydanlanrı:aı :rı. 
ı:aatı fevkaIAde bir sUratle ç:ılıllnn 
Amerikalı eb~rlerin nezareti s:· 
unda tam:ımlanrnalttPdır. YaklJ'r.a 
iı;gal altmdaki topraklRr llzerinde 
hava üsti\nJüğilnUn temin edile<'e• 
ği ümit -:dilmektedir. O zaman Al· 
nıan:va üzerine muntazaman her g~ 
ce 2.000 tayya.re tıe taarnız et::lıe~· 

1 imkaru hMıl olacaktır. 
j 

gıtt: 
1 
' tstant"lıl V3H ve b<:lcdiye reıı:\ 

Vali Ankara ya 

l Dr. Lütfi Kırdar, ôün !lktam /aD • 
lı-ıırRv~ ::rHmiırtir. 

-Don nehri boyunca cenuba doğru uerliyen Alman kunetlerl ••• 

Şark cephesinde 
15 Macar, 12 Ramen, 
ı ıtaıran tömeal 

çırpı,ıyor 
-~.--

Voronejde 160 kilometrelik 
bir cephede Rualar ıiddetJe 

mukavemet ediyor 
Moıakn&, 1 (A.A.) - SOvyet kuv. 

vetıerl Voronejde, Don nchrlnln batı 
kıyuımda 160 klıometre boyunda bir 
cephede tiddetle mukavemete devam 
etmektedir. İki Uç giındenberi kızıl • 
orıhı. Uç .baltalık mukavemet etına • 
amda ..umıuılarcl&n alman cne.V'Zllerl 
ııaflamıamakla nıe,guldllr. Kurak • 
dan Alman taarruzu baııtıyalıberl ee. 
nup Rusya. mubarebeıerlntle Ruslar 
hiçbir yerde buradald kadar kuvvet. 
U bir mfldafaa yapmamışlardır. B:ı 

bölgedeki dtlfman kuvvetlerlnln e • 
hemmlyeU ıtlbara alınacak olursa 
bu mildala&nm dGğerl bir kat daha 
artar. Rus cephesinde çarpı.şan 15 
lıılaoar tlimenlnln çoğu bu kesimde 
bulunmaktadır. l:? RCY.nen t!l neni l. 
le 6 İtalyan tUmenl lae daha cenup. 
ta harp etmektedir. 

(Bo cıepbeye dair dlpr tel~raflnr 
ı ncl sayfada) 

Mısırda 
Şiddetli tooçu 
düellosu o!du 

Alman tebUll 

Zırhlı ordu 
Kubanın aşağı 

mecrasına yaklaştı 
--<>--

Sal ve Don 
arasında 

Alman • Romen 
kıtaıarı dtl,manı 

prka dotra 
si~röror 
--<>--

Baku • Roatof demiryolu 
şiddetli taarruzlara uiruyor 

Berl.in, S (A.A.) - Alman oro 
dolan başkumandanlığınm tebliği: 
~arkta dtişmanı takibe rn.:mur 

edilen zn-lıh ordu Kubanın SJJ8ğl 
ınecrnsına yakl:ı§mıştır. Dilşmanm 

mevzii mahıyett.e ve muhtelif un· 
surları arasında irtibat olmadan 
gösterdiği mukavemet kırılmıştır. 
llilha..q<;a toplardan mlirekkep ol • 
ınak üzere ı:ok miktarda ganimet 
ıılıı:mı~tır. Bu k~simin ı;ı:ıtııı.li gır

l.r~nde düşman ardcılan Jeva U. 
sıminin dışına, cenuba doğnı atıl. 
mışlardır. Burada ikrl hareket! • 
miz devam etmekted r. 

Sal ve Don arasında Alınan ve 
Romen krlalan dü~anı şariaı dol 

1 nt silrmektedirler. Muharebe ve 
fuh'rlp tayyarel~rinden mUrekkep 

Kablre • J (A.A.) - Puartesl gü. kuvvetli bir:iklcr bu muharebel~re 
nu neşredilr l mu,terek 1ngl1iz orta. i~lirn.k ctmişleroir. Kuban bölges:• 
prk tebllff: nin gerilerindnf irtitxı.t ve bilhıuı 

Cumartesi • pazar keıi! kollarımız ea 'B::ıki:·Rostof dem ·:-:.·olu şiddetli 
bütUn kealmlerde faaliyet gosterml, taanw:lara h~f olmu~tur. 
terdir, Dün topçumuz cenu_p kesimin Büyüle Don kav'Sinde düıpna!UD 
de bazı mevzileri bombalamıştır. Av. l<COİ mukabil taamızlan geri püeo 
bomba tayyarelerimiz Kattara ınUn. kürtUlntU;, ve yentden 83 tank tah• 
hat arazisi clvarmda dll§ınanın ke§l.f rip cdi!miştir. 
birliklerine muva.tfakJyetıe taarruz Pike v~ muharebe tayyarlerin • 
etml§lerdlr. Cenup kesiminde ise dil§. nen mür~p fılola.rla ha~ ku\'• 
m&a kararglbma bir hava taarruzu vetleıinin hava müdafaa ~u kl" 
yapıım19tır. taları bu muharebelere muvaffa • 

Roma, ı (A.A.) - ltaıyan umumi kıyctle i!;.Llr:ıJc etmi"lerdir 
kara.rgA.hınm 797 numaralı teb!lğl: Volga tiz.eri.nddti · gemiiere ya • 
Kıarrda tiddeUl topçu dilellı>lan pılan gcc~ taruTUZları esnasında 

olmuıtur. Her iki taraf da bUyUk hir petrol gemisi ile altı ticaret va 
bir bava faallyeUnde bulunmutt.ur. puro h:itınlmış, dokuz ticaret va• 

r.uru d:ı hasara uğ1"tltıimJ!trr. 

Bl•r randevucu Rjcvin şimalinde, Volkof ce,:>he• 
sinde ve Lcningırad önlerinde 
düşm.anm göıiinüşte pek mlı:ıtik bir 

k d 
vru.iyette olan cenup cephes!ni ha• a 1 n fifletmek makızadile mühim kuv • 
vetlerle yaptığı devamlı taarruzlar 

Sekiz ay hap· 
se mahkum 

oldu 

aklın kalmıştır. 
Laponyada Alman piyade ve 

dağ avcı kıtahrı pike bombarch • 
rnan tayyarelerinin müessir yar • 
dmıivlc düf'manın t!ıhk"m ve kuv • 
vetıe" işgal ettlği bir ~Irt1 a)m?Şlar 
dır. Ormanlarda inadla yapılan 
rarp~ar neticesin~ düşmanın 

Bundan bir müddet evvel Tepeba.. b!rcok muharebe mevz:llerl yıtltedi ı 
~ınd• Ferah apartımanmm bir dal ıntı,tir. 

resini ra.ndevu evt olarak l§leun Munnaruık cepheeinde dağ avcı· 
Ester lsiınil kadm cllrmüme§hut ha. lan, hücum kıt.alan t.anfmdan ya
ıtııde yakalanmıt ve ~ne kızlan tu"h. pılan muva.ffaln:vetl teşebbtısler 
p lc:vik auc;u ile adliyeye verllınl§tl. 1 neticesinde d\hıımsnm bir1r~ mwlta· 

Esterin duru~ası bugün eona er. rebe~ t.ahrlp e~. 

mlş ve 1111QU •bit görülerek •• a,. I ~ .._ bo ;cıt!erl lıla 14 
hapse 30 Ura para cuaama mahkCm tayyare lraybe~. 'GG ~ -
edilmlftlT. ra~~ f"~ir. 



: - EN SON DAIU ·~\ - S AGUSTOS 1'4Z PA7..ARTEst 

rk ce be de 
Londura: S. (A.A.) - Almnn~a· 

QD Stolingrod'a y:ıptıkl:ırı şlddeıli 

hticumlarn Sn\·~et kılolnrı es:ı lı bir 
rnnk:nvemeı söstermcktcdirler. 

Don nehri ccııubundn haynU e 
hemmiyeti haiz demiryollurı için 
~lddelll muhMebell'r yapılmakta -
dır. 

Sovyet yüksek kumnndnnlığının. 

gece yansı tehll~inde HoslO\··un 
200 kilometre şimali ş:ırkhlndeki 
azım hnt üzerinde şid Jelli muho • 

ahkeme Salonlarında 

Çingene kızının 
aşkı uğrunda ... 

~\Güllüyü bfrak artık Mehmet, balta 
rebelcr devam etmektedır. Sovyeı t d k rl d'kl • h 
kuvveııerı 1ııchır mınıakada aksa OıUP urma tza,. ue t erı zaman e · 
mamışlardır. Dlğer cephelerde m ·•' 

dl :sen~~ış~~~:ı::::u~ıntol.asını leş ·medtn kafası dönn1üş, bt r ona, bir buna ... 
kil eden cenup balı kesiminde hu· _ Doğru söyle Mehmet, bu kavga. 
cuma geçen bil' Alman piyade ve ıar hep benim !çın mi? 

ma, uçları yerlel'c sürUncıı etekllğ'! 

içinde gUçbel~ ko~rak kendlaine ye. 
tı§mege ve gönıUnU tekrar ltazanma tank teşkili 400 ölO vermiş ve 

lıınk kn) belmlştlr 
Yine ayni kesimde Rus hatlarına 

Siren mihver kU\'\ etleri, hususi kU\' 
vctlerin şirldetll hir mukn,·emeti i 
le korşıl~"?llllŞlar yarnlı ve a:o oll 
rak 900 :ı::ıyint ''ermiş ve Hl t:ınk 
kaybetmişlerdir. 
Yukarı Donun \'oronej tarafların 

da mühim çarpı~mol::ır olmaktadır. 
Şiddetli mih' er hOcumları, Sor·eı 
Jmvvctlerl tnrııfındın akamete u~· 
rnlılmıştır. 

"' 'f "' 
Stok.bolm, S (A.A.J -1 Hıı.vns • O. 

fi aj:uı111nm husuııt muhabiri bildiri. 
yor: 

Alaıo.n • Sovyet harbinin 69 uncu 
baftası b3ıılarlten cenup cephesinde • 
k1 umumi vaziyet {IU ııuretle hU!a.aa 
edilebilir: 

Bu cephenin batısında fon Bok or. 
dusunun !aıılQ8IZ ve hızlı ilerlemesi, 
.Krasnodıı.r, Novoroslsk ve Malkop 
müdafaacııarı için gittikçe daha 
tehlikeli bir oekll almaktadır. M9r • 
kezCkı Tslmllyanskaya körUba§ının 

etra!ındakl harckeı.t ikinci pllılna 

geçm~tlr. 2., ve 26 temmuz gllnlerl 
bu bölgeye külle halinde yapılan 

- Ha'! neye cevap ve rmlyorsun? ğa çal~ıyordu. 
Söylesene? Benim lçln mi blrblrl.nl.. Fakat Myhmet ba§ını yarı ı;•Jrurla 

ze glrdl.aiz? Vab vah. Yaran çok mu havaya doğru dlkmlf, sargılar için • 
ağır, Mehmet? deki sol kolunu, sağ ellyle tutaratt 

Ne ağın canım, ııöyle bir 11ıy. 1 gen~ adımltlrla yUrUyordu. Parlak 
rık işte. siyah saçlı, uzun boylu delikanlı da 

- Ben bakarım sana Mehmet, ça. kıptJydl. Klmblllr ya kundura boya. 
bucak iyi ederim, ~llnl senin. cıaıydı, yahut da meyhaneıerde pnea 

- Yerin dibine bat.sın, acnln bak. mukab1U keman çalan Çalgıcı .. 
ma.n.. Sanki GUllüyU ı,ıtmlyordu, 

- öyle deme Mehmet, öyte deme. - Mehmet, Mehmet, söylesene nasıl 
Bilirsin, ki... oldu bu ? 

Merdivenleri hızın çık~\ar, adil. - Mehmet birdenbire döndU ve 
ye doktorunun knpı111 önünde nlha hiddetle sôyluıdl: 
yellenen koridorda yUrllyorlıı.rdı. Kız - ece, kız artık kafa patlattın be. 
bir adım geriden erkeğe yetl§mek 1. Çek arnbıtoı haydi, nasıl oldu ise 
çln Meta. ko17uyordu. oldu işte. 

Bu, ancak 17.18 ya17lannda, kara, - Şurııdo.n ourayo. adımımı atmı 
8fmslyııh bir lnzdı, Kömür gibi 11açla.. ynco.ğım l§te. Artık ~n seni bir ye. 
rı ba.şörtllsilnUn yanlarından tel tel re yalnız bırakmam. 
dışarı fırlamış, çalı süpürgesi gibi - Sana klın dedi ki, ben bcbe~lm 
dik dik duruyorlardı. YUZU yu•arlak diye, 
ve kirliydi, Belki yıkansa. Tengl açı. - Sen §imdi bıral< bunları, söyle 
Ja.cak, blrıız dn temiz glyinee Mcta bana nerede kavga ettiniz.? 
~ıce bir kız ola.bUocektJ. Fakat Mehmet, GüllUoün fazla yalvarma. 
§imdi... ama, ı;-cne d'O Pe§lnden ko • aı karıısında blrn.z yumupm~tı. Ad. 
§8.ll aUrü sUrtı erkek vardı. ~e §lm. llye doktorunun odası kalabalık ol. 
dl buraya da bu yüzden gelmişler. duğundan koridorun dibindeki pcn • 
dl ya." ecre kenarında durdular. 

Alınan hücumlarının blr §afırtma ma önden giden delikanlı, ki adının - .Edlrnekapıda, 
nevraaı olduğu an1a.vılmakt.a1Ir. Al. Mehmet olduğunu, kıpU kızının ar • - Ne vakıt '! 
mantar bu hıı.rokcUerlle merkezci kasmdan bağrrşından o.nlamıştık,ken - Dün akoam, 
mUmkUn olduğu kadar Sovyet kuv. dlsl fçln Uç erkeğe meydan okumuş. - Kim, kimdi bunlar.~ 
vcUerinl çekmek ve b!Sylellkle Krn.a. tu. Ama, kendlai de kolundan bir - Ali, Hüseyin, Fall< ... hem bana 
nodar ve Btallngrada yapılacak hü • bıçak yarası almıştı. baksana sen ktz, A be sen hcpal ile 
c umlan kolayla§tırı:ııak istemeleri • 1,te bundan sonra do. Güllüye kar§ı fingirdem~shı be f 
dlr. Doğuda Sovyet rleatl durmuş • sevgisi nefrot. ve hiddete lnkılCı.p et- - Yalan ısülemı,ler sn.na Mehmet. 
tur. Don kavsinin tçbıdekl AJmt\ll bas mi§, artık kendlalnden soğumuştu. Bizi ayırmak için bUle oeylcr sülorlcr 
kım §lddetll ve tesl.rll bir muk&ve • GUllü bunu haber alır almaz koş. sana, İnandın mı be sen de, Uh ka.ka. 
meUe karıııla§mıı.ktadır. Stallngrad muş, fakat :Mehmedl ka.r§ısında f<a. vnn. 
üzerindeki tehlike biraz ha.flfi~Ur. ya gibi bulm~u. - A~ını topla kız. Yalnız Faik 

Roatotu dokuz gUn rkadan geç - En önde tahklko.t ovro.kım elinde sUlcsc eh gene bir ıey değil. Ama, 
mi§ olan fon Bok ordusu ceuubıı yelpazeliycrek ytlı1lyen bekçi. arka. All de, HUseyln de: 
doğru ayni zamanda olarak Uç kol • ımıda Mehmet ve daha arkada da - GUllUyü bırak, artık Mehmet, 
dan ilerlemeye cıevam etmektedir, GUUU... diye yakama ys.pıştıltı.r, kJzm ııcndc 
Sa.ğ kol Novrostske giden yol istika. Genç çingene kızı, çnrpttnn boZ- gönlü yok. Artık Faikle oturacak. 
meUnde nerıemcıkte ve bu nrada A. Balta olup durma, dediler. 
zak denizi sahilinde ka:lan Sovyet - Allah canıanru alsrn inşallah. 

Sonra? 

Bir, iki noklal 
Katillerin cinayetten 
Buldukları bahane: 
Kendimi kaybettim 

ıonra 

B BİR!\.AÇ gün. evvel Çnl:mııkçı. } 
lardıı. bir clnııyet l)lon:ll. Dlr 

~enç yıını.ııdıı iki krılıı. gld~rke.1 da- · 
ha küçilk yaııta olan bir ba:ıka.sı ku.. , 
lnr önUnden geoerken ına.nıılı mıut:ı. 

lı ökııürdü.Bu tik Urüklere al n:ın ı;-enı; 
Katilin iddiasına göre • geri dllnUp j 
öksUrcnl 1:1tlle tokat dövm".l'C b:ıolıı. 

~ ınca katil bıçağını çctctı, kaı,.ı!ında. 
kinin kalbine sapladı, bu )·et:nlyor. J 
moıı gibi ta~lıı başına \'Urdu, bıça.. 

tını sonra blrknç kere dahıı sııplıı. 

yıp işini bltlrdl. Cinayetin Uı.erlndM 
birkaç saat geçince katile aonıldu: 

- llıieden bu 1ş1 ~'ttptınf 
- Beni d:ivdU kendlrul kaybet. 

Um. Bıçağımı eaplo.dım. ötesini bil. 

nıl)·orum... \ 
Hem 11uçlu, hem &i}çlU diye ı,te bu 

genoe denir. Bir lnsa.n yanında ltrı.I. • 
kadınla geçerse ınıınalı ö!«ıUrm k, 

o gt>ncln iu.etl ııefslle al y etmek ml 
ltlzrm ~ Sonra l>trlal tok t ,·urunca 
hemen bıçağat davrn.nıp C)IllJ :vere 
sermek mi lcnp eder! 

Demen bütün katlllerln cinayetle. 
rlnı Jşlcdlkten sonm kolnycn b'Jlduk. 
lnrı bAhane budur: liendiml k'ıybet. 
tim. Ne yaptığnm bilmiyorum 

Bir ln!3..'1•~ kendisini hnklknten 
kaybedeceği yerler \•ardır. Allr rna.b. 

tt.mlyetlne ynıııtan teca\'U7., tnbanca. I 
lr, cll bıçaktı btr mUteM\"h:Jn hareke. 
tine kar)r ncfııılnl miiıtaf.aa ... bıınlıuın 1 
h:ışmda ı;:elehlllr. Fakııt bir kilfıir, I 
birkaç tokat l<arşrsında kt'l'ldl!llnl 1 
ka~·bHme.vı hiç anlamam. Bu ku.tll. 1 
!erin uydurduktan bir ıılS'l.dilr, Kabak 

ı;ıkan karpuzu geri getirdi di~·ıı bı. 

çağını mlişlerlııln kannınn l!l&playan, 
kumarda kaybJdlnoo arkadıı,mı.rı 

bllf)ı.rır ezen katillerin kendilerini kay 
bot.ruelerl ldıllalanna saçma vo &'Ü • 
lüno derim ı .. 

Bir hiç yüz.ünden tanıdığı bl.rl ini 
sı yerind"n bıç.nldıyan bir sııhıkah 

cinayetini t,ledlkten kı!la bir Z&m&ıı 
sonra sordutum ımale !JU oovn.bı ver. 
m.iştt: 

- Çapada yanruı yerlerinde bo. 
ğu,tuk. Onun ellndeld bıçnğt aldım. 

Bir: aıtı:ılta tlıtlitto boJ:'n,ar!<en ba • 
çak ı.,te SZ yerlıne glrını, çıkmış o. 
lacak z.ahlr !. .. 

Adliyenin şaşoı.aı; mir.anı karıınım. 

da hak etti~ cer:ıı.yı bulıın bu kl\tll 
hiç ohna.zsa hayat bir hftha.rıe yeri. 
ne _ bir ~lrı man ı 1;ıılle ~ • 

dar kafıunnuı nıa.Jı5ulll bir ba.hnne 
uydurmuştu. 

Bu 11011 clruıyet failinin iddiası da 
suçtan kurtulmak için btr ~b ol.. 
mıyacak. Kattı, k ılbc btçıık s:lplanıa 

nın Ol'!'7.a!lıtıı ~kecektlr. 

~~~ 

• 
1 

M OD() R I YET I N DEN: •' 
Klbı1: tabrUıaıı !çın a.şagıcıa yazı!J şartlar aluncı11 erkelc 

ve ı;ocuk .~çı aıınaeakt.n 

1 - h-km1J tabrlkll ıtÇUerln~,~ gUDlerı para4ı2 !ıcıı.k Ogle ytm~ğl 
VC'i1Ur, 

ı - Uetttıer: 

aı Erke" l~llrre: 
Normıı.t me.mı aııauan- lcin t'rkelı' l~çlltreo yap•rn'ıtc"k lşlr. 

mah!yetın., göre &erıt tıaşına Ucıet ae..aDh.: guııde ıeıo "uru~~a 110 
Kuru~a !tadar. 

I> ı K.a dııı ~çll ere: 
Noraıl\l munı 11ı.aUa.r lc;l:ı kadrn fş::!lere varı'ırılacıık lşlo ma 

tılyetlnP güre 711 !<ı.ru~ten 110 kuruoa kadar 
,, U )'a,ı.ııdıın Uı Y1'fllla kar:ı:ar oıo.n erkek ve Kn Ql)OOklam: 
NorıLal meauı uıatıun tc;ln cocuk tııçllere sa.at o:ı"ı ııcreU oe.. 

u.bll~ ~ kuruş. 

d) Tallmll \'C latıtıye. a\'IO lşçllort: 

Bu kabll ıoıerde c;alışsa.lara tııın mahiyetine gCSre ı:ıo kuruo. 
tan 170 xuru~ft kaoar 1 •> f'ıu.ta ı:ııeaal üı:rctlerl_ .. ı ı ~ 

Koordtouıycı:r Heyeti kararfyte fabrtkanm ı::1}nt!e yapacağı 

S 11aat.ık razıa caıı~n:ıaınr1n % SO zammı ııave e<UIClıkte normn.ı me
aaı ~ 100 - 1'70 kuruııa kadar Ocret alan blr iş(:iye 160 cıen 260 

ıı:unı!a !tadar. 7~ - 110 kuruşa kadar aıan bir işçiye ııo - 160 
ırunıeıı kndar. 66 ımruo alan l§c;lye 911 kuru,: ı~o - 170 ıronıp 

kacıar alan ~çiye 22(1 - 250 kuruşa kadar gUndellk vcrııecekUr. 
a - Kanunı vergiler lşc;llere alt olmak Uzere ücretler, tabrtka cııı. 

oW ıallmstr:.am1>1lnde yazılı bUkümıere göre ııer ı~ günde btr Ö<lenlr. 
4 - l§çiler, yatacalt yerlertnı kendiler1 temin ederler. 
D - 'l'&llp oıanıanıt B!JyUkdorede BUytikdere Babı:ek6y yolu 11.ze. 

r!ndeld Kibrıt tııbrlkaaı mUdUrlyı;tlne ntı.tus tezkereleri ve aıtı ıotog. 

r&fia beraber ıntlracut etn.eıeri llAn olunur. 

Tesviyeci, to nacı, frezeci 
alınacak 

Kibrtt lTOll eden dalrelercıe veya tabrlka tamlr'lııın,.s!n1e mntdnlst 
ve ı:rıaktnuıt muavinl olhrak ~aU§mak Uzere birinci auuı tesvıyect.. tor. 
racı ve frezeciyo thUya~ ve.rcıır. Fabrtkada yapılacak lmtlhao netice. 
sınde göater~klerl ehl:yetc göre maa~ veya saat başı ucretıert ta)'Ul 

~dlleeekt.ır. T&Jlp olanınr::ı: vesalktıe birlikte BUyükderedekJ Kibrit Cab

rikası mUdflrlyeUne mllracaatlıı.n lift.o olunur 

- = 
EN SON DAKiKA 

Küçük llin.lar Kuponu 

tl buıunan. dUrUst, namuslu, çalış. 

kaı:. ve muhltl tarafından sevilen vo 
da.ima takdir edilen bir genç kendl..81.. 
le I§ yapabilecek bir sermayedar a • 
ramaktadır. Bu i§e girecek olana. 
!§in bUtUn sırlan vo tncellkleı'i anla.. 
t.ılacskUr. KB.rlı blr tı:ı olduğundan. 

talip olanla istenilen mukavele yapı.. 
hr ve l8teollcn garanti gösterilir, 
Kendlıılnin askerlikle hiçbir alA.ka.ar 
yoktur. (Ticaret ve sanat} rcın.zlno 
müracaat. 

Aldı. ına.z: mukavemet merkezlerini ve blllıa.asa 
Sovyetlerln e11ndo kalmı§ olduğu an.. 
la§ılnn Jel.ski temizlemektedir. Mos. 
kovadan gelen son haberler dUn Ku. 

Üsküdar Halkevi _ Sonruı .. btr ona bir buna, hep. Şnuromnza. blsslmlze bAklm ol • 

(Bu kupooa eklenerek göodorll"°'"' 
~ •1"ıuna ve ~ verme llAD.Jan En &>o 
Dakikada paraaıx netredilceokUr, L 
Ukılann gazetede görUldUğt> 15ekUde 
olınaıma dlkltaı edUmeUdlr. Evlen. 
me kklln gönderea oımyucutıırın 

malılm llalruak t1.ı.cnı !mrllı a<ll"e:;te.. 
rlaJ bUdlrmeleı1 lAzlmdı.r. 

A,a~da remfdert yaı:m otan • • 
kuyuculanmızm ıuım.Jarma cekın 

melctoplan ldarebanemlzden (pımu·. 

lan harto) herırttn bftbtan ötleye 
kadftr 'l'e 'inat ıt rlea M>Dra aldırm&.. 

lan. 

vo b61,ges1nde fP.ddeW muhe.re -
beler yapıldığını teyit etmektedir. 
Doğrudn.n doğruya Kraanodar Uz.e

rine llcrllycn merkezdekl kol en Ue.. 
rlde bulunandır. Bu kol Ttçoreakaya.ı 
geçml§tlr ve görtınll§e göre gimdi 
Krasnodann ancak elll kilometre w 
Novroslskln yUz clJl knometre şlm&.. 
ııcıe bulunan bir noktaya vıırm" bu. 

ıunmaktndır. 

Sayıcn en kuvvetli olan üçüncl\ 
'kol J\.rasnıdor - Stolingrad hattı· 
nı diln ve evvelki gün yetmiş beş 
kilometrelik bir genişlik Qzerinde 
Proleterskaya ve Peı::ınokopııkayn 
anısından geçmişlerdir, Bu kol Ar 
movir ve Voroşllofsk istikametinde 
hızla ilerlemekledir. 

Alman seltıhlyctll malırillerinden 
diln teyid edildiğine göre, Rostofun 
cenubuna dOşcn bntOn bölgede ce · 
reynn etmekle ol:ın muh:ırebr.ler, 
henOz Alman ö:ıeOleriyle Sovyet, 
arıcıları arnsınıln geçen muharebe • 
terden ibııreıtlr. Ilu ltibnrlo Tlmo· 
cenkonun nnn kunetliırl herh:ılde, 
do.ha cenupta Kuban nehri üzerin• 
de bulunmaktadır ve dolayıslyle 1 
ki ıar:ıfın ona ku\'vclleri arnsında, 
henOz ıemas hasıl olmamıştır. 

Fakat Salzk bölgesinde kitle ha• 
linde yapılan y;:.._"llln, Timoçenko 
o:-dusunun '!Ol knnndını çok miişkil 
bir vad:rnte sokmaktadır. EAcr Al 
nnn llerlevişi Voroşilofsk'ıı kadar 

hu hızla devam ederse. Knl'kasya• 

Fa lrlere 900 
Uralık erzak 
da·~ıtacak 

üakUdar lınlkcvl sosyal 
kolu relsl Semuh, fakirlere 
maks:ı.dlle cumartesi &k§amı 
cak gazinosunda sürprizlerle 
bir balo terUp et!i. 

yardım 

yardım 

Sala. • 
dolu 

Bay Semuha b:ılo hMtlaUle faklr. 
lere nasıı yardım edlleceğinl sordum, 
dedi ki: 

- Ben Üsküdar halkevlne gcleU 
beııUz iki ay oldu. llk c;alış:n'.lma 
hasta talebeleri prevantoryuma, ya_ 
tırmakla ba.§ladı. Sonra 400 fak~re 
lldier kiloluk erzak d3{ttttık. Balo • 
nun maarafı çıktıktan sonra kalan 
900 Ura ue plrlnç, uytln, veker, no. 
but, fasulye alacağız. Bunları da • 
ğıtır~n evierlne kadıı.r gidecek on. 
larla yakmdan temas e:ıeceğim. 

Sosyal Yftrdım kolunun bence en 
mühim va.zlfesi htı.lkm arasında ha... 
klkt muhtaçlı:ın bulup onlara yardım 
etmektir. 

BUtçenlz<le kömüre niçin yer ver. 
medlnlz? 

- Yaz mevsimlndeylz, §lmdlllk gı.. 
daya daha çok luymet veriyoruz. Son 
ra baharda vereceğimiz eğlencelerin 
basılatmın bUytlk bir ktsmıy111. kö. 
mUr de dağıtacağım. 

Faldrlere yardtm için ınen!aatsls 
candan çalışa.n bu vc.tand:ışı te~rlk 

ederek ayrıldım. N. K. 

\a ve A:ı:ak deniıine dnynnarı Sov · tempo ile birbirini takip elmekte· 
\Ct kılaları takviye almak lmklınln dir • 
rındnn lomamen mnhrıım bırakıl • Don kavsinln iı;inrlc gelişen mu• 
mış olacnklar ve petrol bölgesini horebe tnnrrtı7.Un haşınrlnnherl ya · 
~ayıca ve evsafcıı kendilerinden fü: pıl:ınlnnn mulınkknk olarak en 
lfin muhnslm kuvvetlere karşı ayni kanlısıdır, Sovyct ıehliğl Almanla· 
lllmnnd:ı hem şimalden hem doğu rn 16 defa hücuma ııectiklerlni ,.e 
lan müdnf:ı:ı c1mek zorunda kııl:ı • 16 ıncı hilcıımlnrının dn kendileri· 
.1klardır. ne l,500 ölO verdirilerek püskür -

Ccph'enin en doltu ucunda Don tüldüılünO hlldlnnektcdir • 
l,:ıvsiode Sovyetlcrln vıızlyetl h:ı M ' Voronejde muharebeler rasılasız 

fıfı;c dOzelmişıtr. Dundan bir kqç bir surette fakat görünür bir netice 
h:ıfııı önce I<leçkayo ''" Knloı;'dn vermeden devam ediyor. Bu husu11ta 
nehrin kıyısına kndnr selmiş ohn Bovyet kaynaklarından verilen haber 
•\lmon tOmcnlerJ şimdiye k:ıdıır ler oldukça ktw.ıdır ve bu kealmde 
nehri geçmeye •e Stalingrad cıra • bulunanlar Alman kıtalarııwı çok eı.. 
fındnkl lııııbc hareketine devanı verişsiz bir dururadıı. olduklarını bll. 
t'tmeyt muvaffak ol:ımamıştır, Bu dlrmtkle lktlfa etmolttcdh·. Donwı 

b6lgede Alman lıtıcumlan Ue Sov batı kıyısındaki Alman mUdafaa hat.. 
yet karoı hl)cumlnn eok hızlı bir lan bJrb1ri e.rka.nna ele goçt.rllın\ştlı-. 

l!lni birer tarafa yıktım, 1ı0nra yallah mayı bllellm!., Ka.nunlanmı:ı hl'r de. 
tabe.nlıı.n knldırd1m. Ama.... reee de ve nl!!Mttekl tecavtnlertn ('ı8Z.& Evlenme teklifleri: 

_ Eoo'" aını vCTeOek hllkOmlerl, mlleyyidele.. 
_ Faik atak c;ocuk. Yetlftl ar. rı fulaalle tqmm.ktadır. Ölenin de. 

• 25 ~ında, kumral, gtızcl sanat 
lan seven, ince yapxu ınce duygulu, 
l:ılr bayan, Yatı 80 dan yukan, aaabT 
mizaçlı, en az 79 lira a.lan memur bir 
bayla evlenmek istemektedir. (Ham. 
ra) remzine müracaat • 5 

kamda.n, salladı bıçağı. Bil' yum. öldUrcnln de hnyatlan kendileri için. 
ruk daha savurdum, gene te~t&klak ctna.yett.on ooora baha.ne bulm'lya 
aldrm, yere a.mn, bıçak da kolumda aavıt.şmak beyhu4e bir ı;:ayretttr. 
saplı kalıverdi. Yekta Ragıp ÖNEN 

- Çok mu derin! 
- Yolt canım, ucu b:ılrnrv blnı.r.cık. tı. Mehmet bunları g!Srünce gUldü: 

• 81 yaııında, orta boylu balık e. 
tinde san saçlı, beyaz, namuslu, ao. 
kak scvmoz ciddi, ağır ~lı ev ve el 
lşliırlnl iyi bilen temiz bir aile kızı; 
85.45 YB§larmda doıgun mııaolı sivil 
veya subay, alkol, kumarın n.Ul.kaıu 

olmıyan bir baylıı. ciddi ve ebeb1 bir 
yuva kurmak arzusundadır. (Akgün 

26) reınztne müracaat • 6 

lşte polis, karakol bu. Brralan beni - Sen bulunmaz krzsm be GUUU? 
yalıu. Yara çabucak geçer, dedim, 
ama gene brakmıı.dılar, aUrUkledl 
!er buraya kadar benl. 

Bu sırada bekçi, Mchmedl çağırdı, 
lklai adliye doktorunun oda.ama gir. 
diler. Gono. ~ardıı. kalmı:ştı, koy 
nundan kirli bir çıkın çıkararak dil. 
ğilmünU çözdU, içindeki kuruşlan 

saymağa başladı. Sonra içlndekllerl 
avucuna sıı.kl.adı ve mendlltni tekrar 
koyııuna soktu. 

Biraz sonra bekçi ne :Mehmet dok. 
torun yanından çıktılar. Mehmet 10 
günlük blr rapor almı§tı. Gene hep 
bernber yürUıneğ'e b:ı§lıl4ılt.r. GUllü 
e.vucundakl paralan Mehmede uzat. 

Şahika, Jmryolı:ıama ur.andı. 

AnnMI bir ,ey ~k Mbl.Dcıılle 
od.ayn geldi:: 

- Ne o' yatıyor musun kızım! 
- Çok yorgunnm, ruıne' Yatatnna. 

kavno:ınncıa '4>yle bir athm kendhnl •. 
- tyı yapmı0tıın yavrum t Artık 

mhleınde bir rahat rzlık hissetmiyor. 
sun, dt-ğll ml ! 

- Bayır .. 
- Ah, o Selmft hannmn g6ztı kör 

olma~ın. 'l.lhnlınl alttlırt etti. Nere • 
dPyse lnlrlmden bfon ele l>tftrmeğe 

ba'hyacaktım, O ne mfttıasebehlz 

kadmmıı, öyle. 
- \'allı:ıhl çök m41nıısebetshmtş, 

anıı~lğim! lns3nın naınn• ve ~n
le bu derece de oynanır mı 1' 

- Ah yavrum,. bf>n onun atr.nnn 
paymı verirdim ama .. dua,, etsin pa. 
&aya. Rez.11 olmry hm diye wstum. 
Fakat, kendime ettim ntı ettlmııe_ 

5inlrlerlm ~imdi fena halde ~rlldl.. 
patlamak lstlyonım., Kim eye bir 
,ey !l()ylfyemlyorum! 

- Aman, sakın bnbama bir ıey 
~ma ! O bo,bo,taz kadının man&'IU: 
11ts:r.lerl babamın da cıanmı 1tkar .. orta 
hl'ı blhJbütu11 kanıtırm11 olıınunt 

- Yok 01U1ım.. Ben babaıı& Myle 

Sn.bahtanberl karnım nı;ııktaıı zil ça. 
ıryordu. Sonra sana 6dcrlm bunlan. 
cııyerek aldı paralan cebine attı. 

Fakat GüllU aç olduğunu duyunca. 
elini bu 8efer sağ taraftaki cebine 
daldırdı vo simsiyah keııflmlş blr par. 
ça ekmeği Mebmede uzattı. 

Artık Mehm&dtn GUUUye kar,ı hiq 
bir hiddeti kalmam!Jtı, yaratı 1101 
eUnl gömleğinin iı;ine sokarak ekme. 
ği kavradı, acele acele yemeğe ba.J. 
la.dl. 

GUUO. ise arkalannda.n yet.i§rnek L 
çln neredeyae çarııattan bozma en. 
tarlslnln daracık etckl6rlnl yırtacak 
gibi kOŞU)'OTdu, ADLİYE l\IUHıUJllU 

• 24, boy 1,56, kilo 54, kumral, 
beyu tenli, dürüst ahlt.klr, asli bir 
&ile kızı, y~ı v~ boyu tle mlltena!!lp 
namusıu, içki ve kuına.r oynamıyan, 

lyt bir maaşı olan bir bayla evlenmek 
istemektedir. (E. ~ N,) rom.zlne mü. 

racaat • 7 ., ~.ı.14.i.~ı ~ 
ı, anvan/m ' 
* Ticaret hayatmm b~tü~ incelik. 

lerlne vA.kıf, ellnde kıymeUI bir sruıa... 
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mana&rz oeyter 96yler mtylm t Bu ı·nnn biz göç.er glderb.. Paranız, 

gibi !Aflar da.ima a.r.amızd& kalır. aer\·etıatz. olmazsa böyle dar lılr :1.a. 
Ey, ruuıd g~tl bakalım nl;tan_ nıem. mania güç gı~çl.ıılnılniz1 
nun musonf ._ ~ • 

- Fena &'~ D09tlanımr., es.. Saraylı hanım oda.da fazla kalma. 
ki komşularımız 't'e ,.enı tanqtığımız dı.. 

birçok ailelerle bir ara.da gUldilk. Kızını neşeli görUııce derhal t.mua.. 
oynadık. &-ı!lm ögilr1üm ol~ydı a.tlnl det'1Jtlrdl, 
daha çok eflcnecektlm. Ebe Selma lıannna arkadan atıp 

- Cevdet! naaıl buldıın_ fena ~- tutıu·ak alt Jtata ineli. 
cıık değil, değil mi' Bereket versin ltl Sedat b y de kt. 

- Evet. Pena değil, Terbiyeli, uı. z..ı gibi gelir gelmez bir ed.lre ur.an. 
ki bak111h, duygulu bir ge.nç.. mı~tı. Karısuu görünce.: 

- l'alnu bu kadar mıJI? - Aman hanım, dedi, mide bulan. 
- BDmem. Ben fazla etlld yapa. tısı, bs.~dönmesl bizim kıt.dan bano 

madun. Bl.r gtlnde ano:ık bu kadar geçti, \'allahl şurada bl.raz oyko kos.. 
lnoelenebUir bir erkek_ tl~mez.'lem, yorgnnla!ctan t!)tm dı ı. 

- Öyle de~I, a krum .. zooglnllğl. ma. çıkacak. 
nı onotuyonun f 

- Ha. .. adam aea de. Ben para, 
servet budalaııı 4eğ'Wm. Serveti de 
va:rmış. ŞUpheııtz bu da aynca mem. 
n11Dlyete deler bir b&dlııedlr. 

- Bence • ~ta gelir, yavnnnf 

- Bir kahve ıı:medcn mi uyuya. 
cakıımT 

- Vall:ıhl hiçbir ıey yok göıUmdl'!. 
Hele bln.z keetlreytaı.. ıu bafunda.kl 
uğul talar gl t:sJ.n. 

- Haydi oyu! Ren ak,am U'lttl 

(A. E.) (A.E.lıl. 492) (A.:M.) 

(A.T.A.)(Ahmet Tek) (Bahar)(B,V)o 
(B.L.M.C) (Ciddi olalım M) (Deniz) 
(E. Ural) {E.O) (E.L.) (F.N.S.) 
(Gar) (GUner 3) (B.B. 888) (HUiya) 
(H. Önsal) {B.~) (lU50) (lNG) 
(İ.D.26) (f.K. Leyl! 44) (tN. 824) 
(Kaynak) (KUre D. 87) '(M.T.R.) 
<M.E. 49) (Mavi Mektup) <N.N.) 
(N.C.K) (Nelll)Nerlman) (N.46.M.T) 
CR.G.S.) (Sami) •(Sahlro) (S.R. 42) 
(S.T.) (Sevgi) <Ş.C.K) (Ş.F.) 

(15 Tulay) '(T.A.Ş.) (T.H.R.Z.) 
(Tekcan) (TaWm klm) (Yedek de. 
nizcl) 

ZAYİ - Kara.gümrük nutus me. 
murluğundan aldığım nüfus hüviyet 
cUzclanrmı kaybettim. Yenisini ala • 
cıı.ğımdan eskisinin hükmU yoktur. 
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kaldınrım &c.nl. O ı.nnınn ram nıtm. 
da bl-rer sn.ray kahvesi ıoertz. 

- Vallahi fena olmaz hanım.. 

mğnn .. çoktanberl senin elinden kalı. 
ve içtiğim yoktn !.. 

Sedat bey gözleri kapadı. 
Snrnylı hanım altkattnkt odıınm 

kapısını ya\'!IŞÇa ~kip bahgcye çık. 
tı. 

11.ııva aakln. Rllz~r yok. Ortalık 
sıcakto.n yıı.nıyor, 

Saraylı hanım oamm altında o • 
torda. 

- K~ Perv1n! nenlesln b31myım 'l 
lllr.metçl kız k~arak geldi: 
- Buradayım hanımcığım! ize 

kahve pl~lrlyordum. 
- Aferin. işte böyle olm:ılı. Söy. 

lemeden ynpr.·ermell lşl" 

Pervin bir lld dakika sonra knh,•e. 
)1 getlrlL 

- Nl~n •ıasıl geçti, hanımcığım 'l 
- J cnn g~medl 
- Çok kalabalık vnr mıydı! 
- Vnrd ya. Şnhll•a sana aolcıtına 

dı mı! 

- Hayır. Ben ki\çUk hanımm yU • 
zUntt göremedim kL ~lir gelmez 
yatap attı kendini. 

Sanki Ol'lıd!l hiç tı'.V11!ml"1f!'I ı:'lb. 


