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~ anevi Cephe 
l.'aı.nn: SADRI ERTEM 

A RTJK hıırpten bahsederken 
cephe Ucri!il ve cephe gerisi 

tabirlerini Jmll ınmıyonız. Harbeden 
lcuvvetıerJ saya.rkcn onları yalnız 
1Sllılb, yalnız fnıuıı, yıünız. fizll( kuv. 
\'et, yalnız zekCi diye tıı.snlf etmlyo. 
l'tız. Doğtışcn tiU \ c3 a bu kuvvet de.. 
l'tldir. lJövU~n kUI halinde, topyeküıı 
•nWettır. 

llarbcilen, harbe hazırlanan, harp
ten korunm.'ll< lııtl3 en her camla da.. 
''a.sıııı nnc:ak "top3 ciron,, vnrhk mlL 
<:adel ine d:ıynn:ırak mlldafaa edebl-
113 or. Bilek ku"' etinden zekCiya, ze. 

daıı kimya harbine, klmyn harbin. 
de.n propaganda ve psikolojiye kadar 
bütün kU\ \"etler seferberdir. l\lemle.. 

kette gülen 'll'Cya ıztırap du3 an tek in 
ilanın baleti ruh13 esinin müdafaada 
Yapacağı tesirin h"8llbB kabldığı bir 
2'.amanda manevi cephenin iınkArma 

lıı:ıkfin \"ili' mıdır 't 
lUanevf ceıılıe dediğimiz zaman ba.. 

ııun en gtizel örneğini ya.)Bna.n ahlAk 
~lert tfojkll edrr. 

l!lsaaerı dllnynnın en anar&lk, en 
ferdiyetçi cemiyetini ta~vvur eden. 
lt>r bllc camianın lrtlbu.tım fertlerin 
lertıerlc olan müıııısebetinl ~ı bol! 
bırakm13 değildir. Ferdin ferUe olan 

l:lıUnaııebetlııde en bUyllk kontrol Aml. 
rl olarak vicdanlarda mUn~lr bir şe. 
kilde yaşıyım abl~kl hisleri kabul et-

iştir. 

En lıbcral eemlyetlertn bllc bu ka. 
r ıı:ıı., bir surette sarılmak mecbo. 

ı ı) etinde knldığı ahmkl Cfi&lllara oo.. 
ıntyetlerln topyet.'fln mlldafaa :mnı -
retı htsscttlkleri zamanda daha ziya.. 
dA aantm:ılc ona btl3iık kıypıetler \·er 
lllek mecbÜrlyetl vardır. 

Sos3etcı1Lo fertlerden fcdaldlrlıklar, 
t ragatlcr ı trolğl 7.amanlard:ı cemi. 
Yetin en büyük koruyucusu ruhsuz 
l<nnunlar değildir. nlll\kls bu knnun. 
lara nıb, h:ıreket hararet veren ah
laktır. llııttt\ ahi le hukuku aşarak 
bir ccml3etin hukuktan, kamından 
Ustun yaratıcı bli\1yetınl, teııanüdUııü 
lıaıkeder. Bir müstesna günler Y8f1YO 
tuz. 
Mnsteıma gtlnlerdc, ccmlyettn btl

lilk bir nıb lnz.ıbu.tma, hararetli btr 
atıı ık kuvvetine ihtiyacı vnrdrr. 

4h1Akm f o r m U 1 tı n ü Büytlk 
&ıuu Şef Jn6nU gençlik bayramı mü. 
llllfıebctlle ııöylcdltl nutukla gen~lere 
\>e oılllete anlıLth ... ıı•ennlıklor ka.rşı-
11.-ıc1a kale gibi kuvvetli bir ablAk 
Cephesi mllletlmlzln bııldkl müdafaa 
ktınetlerlnden biridir, batı& ea mü. 
bırumıdlr. 

Meksika 
Mihvere harp 

ilan etti 
Şilide Nazi §ebekesi 
meydana fıkarıldı 

lleksfko, 28 (A. A.) - Mcksi
~ kabuıcsi, mihvere bllkuvve 
't.o 'l°p 1 ii.n ctmi~tir. Bu kara.mı 
~ ngre tarafından yakında ta.seli 

1 hekıeniyor. 
ta Afihvere harp iW.nmm kongre 
a tafından ta:sdikına kndar Mek • 
Utanın önilmUzdcld hafta başmda 
~ver devletleriyle resmen harp 
aluıde bulunması icap eder. 

ÜNiVERSiTE DERSLERi BUGÜN
DEN iTiBAREN KESiLDi 

imtihan günlerinde bazı 
değışıklikler lJapıldı 

önceden tesbit olmıı, olduğu gtbl 
bugün Ünlvcrs t.cde oorsıer kesllmlş.. 
Ur. Yakında eleme imtihanlarına 

baı,ılanacakt:ır. Yalnız sözlU imtihan 
günlerinde b:ı.zı ulak tadiller yapıla. 
cakt.ır. 

Buna göre talobe sayıl!I :ta:r:la olan 
stnıflar tek ve çltt numaralara ayrıl. 
mış bulunmaktadır. Hukuk Faktu-

Amerikada Deniz Günü 

27 gemi 
Birden denize 

indirildi 
V&f}ington, 2S (A.A,) - DUıı A. 

mcrlkada deniz gUnU olmwıı mUna • 
sebcWe reiB Ruzvelt bir beyanname 
IM!§?'e tmlştir. 

Beyannamede de şunlar yazılıyor: 
Mihver dcıılzaltıları meselen A • 

merlkaWarm karııııaı,ıtıklan bUtUn 
diğer meseleler gibi halleclllecekUr. 

Tarihte bu kadar bUytlk bir oonlz 
programı daha gllrülmeml§tir. Biz • 
den şüphe ediyorlar. Bizi temin ede _ 
rlm ki bu l§l biz bncaracıığız. 

Deniz gUnUnde tam 27 gemi denize 
indlrllml§tir. 

Bundan sonra Amerika ber gUn iki 
gemiyi mıya indirecektir. Sonbaharda 
da bu sayının UÇ"C çıkması pek muh • 
temeldir. 

Reis Ruzvelt, 23 milyon tonllll.to • 
nun 8 sene içinde ikmal edilebUece -
ğ:lnl söylemlgUr. 

Amerika birleşik devletleri 1936 
senesinde 28, 1939 senesinde 40, 1941 
senesinde 103 gemi ln§a etmişlerdir. 

Bu sene ise r.ılmdlye kadar indlrllen 
gemi adedi geçen senenlnklnden yüz. 
de otuz beş fazladır. 

Amerikan tezglhla.rı 90 günde btr 
gemiyi denize indiriyorlar. Bu mühle· 
tin 60 gtıne inmesi ihtimal dahilinde. 

dlr. 

tesinde tek numaralılar hazlranm ıts 
inde çltt numaralılar da 22 sinde söz.. 
ıu lmtlhnnlara başlıyacaklardır. 

Ders scnealnln sonlanna doğru ge. 
çen yıl olduğu gibi tedrisat gllnle. 
rinde bir kısaltma yapılacağı §a}'UL 
lan dolaşmağa bnşıaml§tı. AJCLkadar
lardan öğrendilimlze göro bu kat'Jy. 
yen doğru değildir. 

Bf r Amerikan 
gazetesine gire 
AlmanlJaga 

lJapılan 
akınlar 

Avrupanın 
istilasına 
Hazırhktır 

Nevyork, 2S (A.A.) - Vorld Teleg 
ram yazıyor: 

Almanya ve işgal aıtındakl memle. 
ketler "üzerine gittikçe fazla miktar
da yapılan akınlar Avrupanın lstllA. 
ama bir hazırlık mahlyetlnoodlr. O. 
teki harpte taarruzdan evvel bombar 
dımanlar yapılırdı. Şimdi de lstilA yo. 
lunu aynı gekllde hazırlamak !Azim. 
dır. Bugün Almanyaya Avrupada 
taarruz etmek için tayyarelerden son 
ra bir 1ngi.1fz _ Amerikan seferi kuv. 
vetı ortaya çıkacaktır. Almanlar da
ha şimdiden garptekl kuvveUerlnl 
Ruslara gönderecek yerde bu kuvvet. 
lerln mlktu.nnı arttırmak lüzumunu 
hissetmişlerdir. Ve her gtln AmerL 
kan ve İngiliz fabrika.lan karaya u. 
ker çıkarma harekeUerinl d1!stekllye. 
eek olan sayısız refakat tayyareleri 
inşa etmektedirler •• 

Basın mensupları 
Belediye memurları 

kooperatifine girecekler 
kesme ıiderek s- ; , \h 
bulUfUP g&1lamüşlcTClr. 

Şark cephesinde 

Svas
topol 

Almanlar l tarafından 
bombardıman 

edildi 
Londradan 

habere 
verı"len bir 

göre 

Almanlar üç künde 
15,000 zayi~t 

verdi 

Yazan: BiR MUHARRiR 

M Y..ı.'ttLEKE'l' herhangi bir sıkın. 
tı devresi geçlrmcğo başladığı 

zaman, bir yandan b.ııllun mulıayylle
sl, bir yandan da belki ılınııl bir mu. 
hıılefet veya belki yabancı propagan. 
daaı, blidlııelerln üstllne hemen mU. 
bo.lAp ve tezvir pertcvstzlnJ tutar. 
Artık bire on katmak, en fesatçı 

mablQktan en maııum adama kadar 
pek çok insaıuıı tabii bir hakkı ve 
kökleşmiş bir itiyadı halindedir. lttl
ra edilir; iftira edllmeue mu.catAta 
yapılır, mugalAta yapılmazaa mllba.. 
IAğa yapılır. 

Bir zamanbr pyla cadalozu Tllr. 
klyenln dış pollttkaaını diline dola • 
IDl§tı. Dost memleketlerle aramızı 

açmak için veya aadeco bot blr veh-

me kapılarak falan devlet orduııunon 
ak,ama sabaha budutlarrrur;ıdan 19«'
rlye dalacağını hnykınp duruyordn. 
Harbin ilk tkl senesi kulaklanmız. bu 
yalanlnria. bu vehimlerle doldu. Fa. 
kat hlidlseler, şayia eadalozunua at. 
zına keskin bir tela.ip biberi sllriln -
ee ortalrk biraz rahatladı. Artık ak
şama sababA alçakça bir taarrtl7.a 
uğrıyacağımu.dan balıııetmek eesare. 
U kllD!lede kalmamışh. Aradan epey 
zaman geçti. Şayia cadalOEU bu aefer 
yenJ bir terane tutturdu: HllkQmet 

........... lllllıett ... ~ • ..-ı. -.... .,...,... ............... -
kır, maU ın&s yakm, şekerlıı kll0811 

~ ~ekstke, !S (A. A.) - Harici
~ nazın Pa.dilln altı bin tonluk 
. Jo de Oro leim.li petrol gemili
~ torplnencn ildnei Mek8Ua ge

Ud olduğunu ve bu geminin 20 
W: De\ aıw 2 ncl a&y:f llda 

Valf 111e be1ed.iye ı9li ~ 
l4tft Kırdarta Örfi fd&ft Kmm
tanı Ss.blt Noyon dUn ak§amtl.stU 
Basın Bir~ .Bey,oğluodaki mer 

Muhtelif meseleler üzerinde ya. 
.-: Devamı 2 Del ıı&yfada yirmi liraya çıkacak, elektrik ftya"9 

'UKRAYNADA 
Büyük ve 

şiddeilı tank 
muharebe/eri 

Bu harp 
Ukraynanın 
mukaddera

tını tayin 
edecek 

Hoskova, 23 (A.A.J - Röyterln 
huswd muhabiri yazıyor: 

Bu harbin en §lddetu muharebe _ 
lerinden blri Ukraynanm yalacı ve 

1 
tozlu steplerinde cereyan etmektedir. 
Bu muharebenin, Ukraynanm mukad 
deratmı tayin etmesi muhtemeldir. 
Bir kaç gündenberl büyük ve şiddet

li bir tank muharebesi yapilınıı.kt& • 
dır. Bununla beraber bugUn muhare
bedeki §lddetin azaldığı ve Almanla. 
rm yorgunluk eseri gösterdikleri söy. 
Jeneıblllr. Bundan dolayı: muharebenin 
Sovyetıerin lehine biteceğini zanneL 
tlrecek sebobler vardır. DU§man 
Kızılordunun devam eden tıınrruzunu 
~ DeTamı 2 ncl sayfada 

Göbes 
diyor ki: 

Rus,ar kış ayların
da taarruz ar 
yamışlardı 

Olaylar onları müthi, 
aurette yanıltmıştır. 
_.- l:"aua % ncı sayfada 

Çok kanlı harplerin domıada.o sllrlip gtttfği sahaların muflM!lllal haritası_ 

lan üç mlaU olacak, tramvay dura. 
cak, ilb, •• 

Bunların hepsi yalan. 
Doğru olan ııu: Türkiye, harbe gir. 

mlyen büti.lın memleketler gibi lktlaa. 
dl bir darlık ve sıkıntı içindedir. Ha
yat pahalılığı, tilrlü ahlAksızhk ~e 

leıtkUAtAızhk yüz.ünden, bugllnkü prt 
lar içinde blle olmaması IAzungelen 
bir bu.bran ballnl almıştır. BükQmet 
de banu görüyor, blllyor ve klmııeden 
saklamıyor. Ortada tenkld edilecek 
hl~lr teY yok detlldir; bllAkts her 
umandaa dya4e bugtın can sıkacak, 
,1lreklerl ırzlatacak bAdl5elere şahit 
oluyoruz.. Fakat bu aıkmtıh durumla 
ortada dolapn rlvayeUer arasında 

dağlar kadar fark, doğru ve yalan 
farkı var. 
Doğruyu tcnkld edelim, ynlıuıa ı. 

naomryalmı. 

Bunun ikisini birbirinden nasıl 

ııyıraeafız '? en kllçük bir yalanın bl. 
le kuyruğu vardır. Biraz dikkat, bl. 
ze, duydotumuz ııaylıuun mahiyeti 
bakkmcla bir geroekllk 11uunı verobl
llr. En dotrmu bUtUn rivayetlerden 
şüphe etmek değil midir? Bele korku 
verem, Umlt kesen şayialara hiç inan
mamaktan dabıı kestirme yol ) oktur. 
Çünkü de\·letçe ve milletçe. bugllnkü 
buhraaa kar&ı müoadele ederken en 
büyük ruh a.l!Ahımrz ümit ve ondan 
doj'all ce&arettlr. 1rmidlmlzl kesmek 
ilttyeeler, ellmizden ba en bllyilk 1. 

mlle dlAluaı •ütllrmete c;ah1&11larclır 
ki, belbelll, ya ahmaktırl&r veya ba. 

lıD. Bundu bl9 töpbemls ol.mum. 

Karelide 
Ruslar sun'i 
sis yaparak 

hücuma geçti 
Fin tebliği 

Hücumların f 
püskürtüldüğüı J · 

bildiriyor, 
Uelalnkl, 23 (A.A.) - Bugün • .! 

Fin tebliği : Kareli Berzahmda d~J 
man topçu ve elbombası topları ya.r.'-' 
dımlyle ve sunı sis yaymak suretly. 
le istinat noktalarımıza karvı birkaç 
taarruza geçml§se de bu taarruzlar 
mevzllerimiz önünde durmuştur. Tak 
rlben bir bölük mevcuttu bir mutre 
bir eıbombası menziline kadar yak. 
l!ı§mıı.ı ve piyadelerimiz tara.tmdıın 

pUskürtlllm!lştllr. 

Aunus berzahında önemli savaş !a. 
aılyeU oımaml§tır. Do.,~ cephM!nlln 
cenup ktsmınd:ı Rukajaervi ve Uhtu 
bölg Mlnde u · savaş f aaliyeti olmu."
tur. 

Luhl kesiminde kıtalarmuz dtl§ma. 
nm mukabil taarruzlarını n k.efl! 
barekeUerlnı pllskUrtmüşlerdir. ırın 
topçusu dU~anm tahkimat i§Jeme 
eııgel olmu~ ve blrçok dllJnı&n Wtnı. 
klmlanna ta.aı. iaabeUer kaydctml -
tir. 
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Tüccarla a mal ver 
f·r a ar ihbar e 

ey en 
·ıdi 

Manhaymda ., 
Komünist te§hilatı kuran 

mn lda a 
--'IMHIDIHl-m ed idi 

artinikte vaziyet 1~ 

değişmedi mi ? 
Erzurmndan şehrlmirıe gelen l lerin Erzunımdan geldJkJerf ve 

manifatura taclrlcrlnncn mtlrek • ticarl hfiviyetlcrl muteber olduğu. 
kep bir heyet dün bölge iaşe mü- nu tesbit etmiştir. Ellerinde mal 
dilrlUğü.ne mümcaat ederek 1s • bulunduğu halde bunlan vermek 
tt.ı.nbul piyasasmda.n bazı msnifa • l.9temiyen firmalardan izahat :is • 
tura topte.ru:ılarınm ellcr..:nde Er. tenmiş ve tahkikata başlannuşttr. 
zurum ve fuı.vaEslı:in sllrllmll olan 
clııs pamuklu mensucattan ehem- GUnlerdenberi piyasayı dolaşan 

Londra. 28 (A.A.) - Ren nehrl Ü-

zerinde bulunan Manhaym Alman 
sanayi §ehri mahkemesi dtlimann 
yardım suçundan l !l .Almam mahkQm 
etmiştir. Bu haberi dUn Bcrliı:ı radyo. 
au blldlrml§tır. 

Bunlar, .Manhaymda blr komUnlst 
te~kJlO.tr kurmaktan suçlu ldller. 

Berlln, 2S (AA) - Yan rcsmt bir 
menbadan blldlrill70?': 

Alman Harici~ Ne:z:arettnde beyan 
edildiğine g!lre Martiı:ılkten alman 
baberlerden bu adada. FrallBIZ • A. 

merllmn mllnnsebetlerl baknnmdnn 
vnzlyette bir dcği§lklllt olmadığı an
laşılmaktadır. SalMılyetetar Alman 
mahfillerinde prensip ltırorlyle bu 
meselenin herkcırten evvel Vlşlyl altı. 
kadar ettiği söylenmektedir. 

Filipin!er"e coğrafyacılnrm 
kaydettiğine göre, 7083 adadan 
mürekkep bir "ada topluluğu· 
dur. Malezyayı teşkil eden ve 
Çin denizini kaplaml{J olan bu 
"toplu adalar" m toprak sa:hasr 
300,000 kilometre rnurabbaıdır. 
Bütün adaların ni.üusu, 13 mil· 
yon 500 bindir. İklimi, sıcak ve 
rutubetlidir. Bu 7083 adanın en 

şeker, kenevir, kauçuk vesaire 
yetiştiriyor. Mnnillahlarm, say_ 
fiyeleri bulunan tepelerde bir 
altm madeni vardır. Buradan, 
senede on beş bin kilo altın çıka
rrlrnaktadır. 

miyctli miktarda bulunduğu halde ve tcma.sla.r yapan Erzurumlu tn· 
bunlarm y:ı.prlıın müracaatlanna cirler h3!ıgi fimıalarm elinde ma. 
ht>p :mmmi cevap vcrmeforlnden ı nifatura bulunduğu ve bmıla.nn 
fıikayet etmielerdir. takfibi miktamu bir liste ile bil 

Bölge iaşe müdürlüğü, bu taclı- dlrmişlerdir. 

italyan teb iği 
Itonm, 28 (A.A.) - İtalyan ordu

lan umumt kararg&Junm 721 numara 
lı tebllğl: 

büyükleri Lüson ile Mindanao. 

Glucester dükünün tetkikleri du~ilipin top' • adalan. 1527 se-

Filipin ahalisi, umumiyetle 
Malezyalıdır. Bir miktar da "Ye 
nilcr" denilen lspanyol fatihle. 
rinin ahfadivle melez vardır. 

13,5 milyon nüfusun 10 milyo
nu Hıris"t:iyandır0 bunlara "Ta· 
gali'' tesmiye edilmektedir. 
"Moros" nammr taşryan Mü~. 
lümanlann adedi ise beşyüz bin 
kadardrr. Geri kalan üç milyon 
kişi, diğer mezheplerdendir. 

Kuç··1t çocuk arı sarhoş ede bir zorba TtmJml doğu cenubundakl tlerl mev 
zJlcrtmlz üzerinde ke§lf yapan düş • 
ma.n devriyeleri do.ğıtılmro ve kayıp. 
larn. uğratılmIDtır. 

Beynıt, 2S (A..A.) - Suriye ve LUb 
nanda tettif gez1s1ne devam eden dllk 
dö Gıuocster lngfUz Avustralya ve 
hllr Franmz muhtelit hava tilOl!Unu 
tcftJ;:ı etml;:ıtlr. DUk b•J mUna.aebctle 
Londradnn uçakla gelmiş olan hllr 
Fransız havn. kuvveUerl ba§kuman • 
danı Va.liı:ı tarafından kabul edilmiş 

ve aynca general Kartu Ue ve hUr 
Fransız ve lngillz ordusu yüksek su. 
baylarfle gör:QşmUşt.Ur. 

11f'...sinden itibaren, İspanyol müs 
temlekesi olmuştu. Filipinliler. 
1896 senesinde İspanyollara is· 
yan ettiler. Birleşik devletler A 
merikasr. asilere vardım etti 
1spanyol ve .Amerika kuvvetler 
arasında vukua gelen deniz har_ 
binde lspa.nya mağlilp oldu ve 
bunun neticesinde, Filipinlilcri, 
1898 senesinde B;rl<:Şik devletler 
Amerikasmn tcrketti. 

Enclkl gece, BU:yükderede garip 
bir ımrhoeluk hMlsesi cereyan et • 
ml$1r. 

ŞUkrü admda birisi, evvelki akpm 
yanma henllz 17 ya§I?lI bitirmemi§ 
iki Jdlçük çocuğu a.Iarnk Arnıı.vutkö· 
y11ndek1 bir gazinoya götnrmnş, bu. 

çocuklarla beraber mJsaflr kalmak 
isteml§se de otelci Alı.met mll.saade 
etmemiştir. Bunun üzerine .kendini 
bllmlyecek derecede earh~ olan ŞUk
rü, otelciyi d6vnıU§ ve çocuklarla be. 
rabcr zorla bir odaya. çıkmı§tır. 

Otelcinin mUracnatı üzerine zabıta 
mcmurlan otele gitmiş ve ŞUkrU ile 
çocuklan yakııl~tır. 

Filipin adalamıın küçüklerin_ 
de ve bilhassa btivük ormanlar
da, haHl., eski vahşi ve iptida~ 
hayatlarını yaşamakta devam e· 
den ac:~I yerlile.re de tesadüf cdi; 
mektedir. 

* *. rada. çoculı:ları geç vakte kadn.r içi • 
rıp sarh~ ettikten sonra saat 12 de 
bir otomobfl1e BUyilkdereye götUr • 
mU3tUr. 

Sarhoş zorla, ~it olmxy&n çocuk • 
!An sarhoş etmi!k ve otelciyi döğmclt 
suçundan BUyilkderc mUddelumumı. 

giderek, , llğlne verilmiştir. ŞllkrU burada bir ot.clt> 

Bir Alınan tayyare t~ldll Martu· 
ba. tızerınde bir çok KurUs tayyare. 
sllc yaptığı çn.rpJ§mada parlak bir 
mter kazanmıtı dll§man tayyarelerin 
den 10 tancs1nl dllşUrmUştUr. Diğer 

bir d~nn uçağı Bl.ngazlde bir av 
tnyyarcmlz tarafından tahrip edllmt,ş 
ve burada yapılan bir akın neticesin.. 
de be.2:r haasrlar verdlrllmlştlr. 

Maltadald htı.va alanlamuı uçak 
savar topçusunun §lddetll mukabele... 
iline nğmen mJhver birlikleri tııra • 
tından muteaddlt hücumlar yaprlm.I§ 
tır. hı~ av tayyareleri müdahale 
etmt,lerae de tayyarelerimiz ıtar&tm. 
dan sllraUe mukabele görmU,,lerdlr. 

a 
Filip'n toplu adalan. 37 sene, 

Amerika idaresinde kaldı. Anie- Filipinler, uzun zaman hü
riknhlar, etti'.klcri masraftan ve k1lınleri n.ltında kaldıkları İs 
idare müşkülfıtından usandılar, panyolların adet ve alılaklarm_ 

Londro., 28 (A...A.J - D..B.O. 
Timoçıcnko elAn Harkof cephcsinde 

tc,ebbllsU elinde bulundurmaktadır. 
DUn gece yarm .Moskovada n~redL 
len Rwı tebllğlnc göre Sovyetler mev 
zllerlnl tahkim ederek Harkof isti -
kameUnde taa.rruzl muhıırebcler yap 
Jlll§lardır. 1zum _ Barenko ltesimiı:ıde 
Almanıarm muka'bll hUcumu durdu • 
rulmak tlzeredir. 

Burada. dllşman hllcumlan pllBkUr. 
tUlmUJ, Alma.nlan. ıı.ğır zayiat ver • 
dlrtlmlştlr. Son 1lç glin~, Almanlar 
l5.000 zayiat verml§lerdlr, 

Ru.s tebliğine göre Kerçln §O.rkmda 
muharebeler devam e<llyor. 
Mosltovıı radyosu, dün geoe Har _ 

!{of bölgesinde muharebelerin §lddet. 
le arttığını, te.sllm olan .Almanların 

mlktıın çoğal.dtğmı, san ylrml dört 
ı; o.t zarfmda Almanlarm mlldafıı.ıı 

balammd:ın ehemmJyctlt btr çok ke. 
·imleri bıra.kma.ğn mecbur kaldık • 
arını blldlrmlşt1r. 

Ptırl.S!tn~ ll4 Haricoır mu.ban. 
ainiı:ı, btı hn.rbln en bü)-Ult muha • 

fe.,:ıler1nde:ı biri olduğunu 86yleml~. 
tir. 

Moekova radyoeunn gOre SOTyet 
~ıınk kuvvcUcri ilk parU)'l kazanmış 
lardır. Harkofta. cereyan etmekte o· 
ıan bUyUk tank muharcbesJ hentlz 
bitmemişse de Almanlar yorulmuıı 

görllrunckte, eski inadı göstermemek 
tedlrler. Askcı1 tarihte bu kadar u
ı:un eQrmQş bU) Uk bir tank muha • 
rebcsl görUlmem~tir. 

Ruslar tanklara ~ kullandıklAn 
tabiye, hal'bln müstakbel lnk.lşafian 
Uzeriı:ıde tesiri olıı.e<ıkt.Ir. Almnnıar 

bir hatta içinde 250 tank kaybetml§· 
Jer, diğer bi rtank tl>menl de ağır 
kayıplara uğra.m~tir. İki Alman pi. 
yade tUmeni de çokhırpalannu6br. 

Sovyct o.akeı1 m1l~a 

göre Alman askerlerinin savlet ve hU. 
cum kudrcU, geçen seneki gibi kuv. 
vetli değfldır. 

SOVl:'ET TEBLtOt 

?tloskova, 28 (A.A.) - Gece yan
sı Sovyet tebliği: 

Cuma gUııU kuvvetlerimiz mevki • 
lcrlnl s:ığln.m!:ıştırml§lar ve Harkof 
lstlkametiı:ıde taamız hareketlerinde 
bulunmu~lardır. 

lzyum Znrvenkovo istikametinde 
bUtUn dUiJI!Bn akınları pU.SkUrtUlmUJ 
ve dllşmana insanca ağır kayı'plar 
trerdlrllmltıtir. 

Kcrç ynnmndamnm doğu kıammcla 
muharebe devam etmektedir. 

87 düşman uçnğı tahrip edilmiş _ 
tir. Biz 19 uç:ık kaybettik . 

Moııkova, 23 (A.A.) - Moskova 
radyom.ınun nc,şrettlğl en aon haber. 
'ile §Unlar söylenmektedir: 

Harkof kealmlndc blr11klerlmlz ba· 
bya doğru 11crlemeıerlne devam et • 
nıekte ve müteaddit d~man taarruz. 
!arını pUekllrtmektedlrler. Son 24 sa. 
at za.rf'mdn dUşman, mUdataası için 
bUyQk ehcmmıyette olıın bir çok ke· 
simleri brrakmağn mecbur edilmiş • 
Ur. 

1 
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Bertin 28 (A.A.) - D.N.B. aja.naı 

nslt~ bir lmynaktnn bildiriyor: 

Alman savsa uı;aklarrndıı.n mUrek. ı 
kep bir teşkil dün Sıv:ı.stopol kalesi j 
Uz.erinde birdenbire gözUkmü.§ vo ce. 
nup körfezinde bulunan gemllerl .bom 1 
balanıı§tır. Bahriye kı§Ialarma tam 
bonıoo f.s:ıbeUrri olmuştur. Dlr AI _ 

pları 

Baştn.ratı ı ne! sayfad:ı. 
pılnn ve saat yediye kadar süren 
bu luısblih:ı.llcr ro-asmda mahlfı.t 
yağ imalinde belediye memurlan 
kooperatifi ndmm kUllarulma.5'1 ve 
bu adla yapılan yo.ğ teneke Ye ~ 
tiketlerinln kötU yağları sUnnek 
için ikinci veyu UçlincU ellerde 
suiistiınalc uğnımas.r Uzcrinde va
kit vtı.ldt ta.zeıcnen ncşriynt mev
zuu babsohn.u.~tur. 1 

Belediye reisimiz her şeyden 
evvel bu neşriya.ttn (Beledi.ye ko
opemti:fi) tn.birl kullanılmamnnı 

yan~ olduğunu, ortada bele~yi 
c.llilmlandıran bir hadise olmadığr. 
nı izah etm.fş, belediye memurla
rmm ortaklaşa kurduklan kanuni 
teşekkUl müstakil bir istihlak koo
peratif şMceti olduğu için beledi
yenin de bu milesseseye ~va
ziyeti benzerlerine ka.'r§ı olnn va.
ziyeti:nı:kın lxı§k:ı olmamak IAzmı 
geldiğiııi söylemiştir_ 

Xa:nşı.'k yoğ yapıp mttnmnk su
retindeki tlcn.rct muamelesi de bu 
climleden oldu{;"ll gil7i sıhhat ka
ııunlarmm ieaplarma uymak şn.rt.1-
Jc Jrıı.r.ışık ynğ yapmak işi ?.aten 
l:tem caiz, hem k:ı.nun hUktimleri 
öairesinde serbest bir iştir, Bele· 
wye memurları kooperatifi bu yol
da.ki tJearl teşobbiislerden biıinl 
yapmJŞ ve bir h:ılita form.Ulilne 
kooperatif admm kulla.ntlmasma 
iki bin kil.sür lira bedel ka.rşıliğI o
lo.rn'k bumSı müsaade etmiştir. Ka
nuni vaziyet böyle olmakla beraber 
la§tdığı ad belediyenm değil, be
lediye mcmurln.rmm da olsa., hak
lı değil, bir iltibasdan, yanlış anla
madan bile çıksa bir dcd'iltorl u 
mevzuu olmasmd!ı.n esirgeıncJt la
mn olduğunu dilşünen sayın bele. 
diye reisi bu kooperatifin idare 
1ooclislne hususi surette işin bu 
fı<Sklinden feragat ve feda.kArlık 
tavsiyesinde buhmmuştur. 

Verilen 1.amsmlayıcı malOmata 
göre bugünlerde bq kooperatif 
belediye memurlarmm kooperati
fi olmaktnı da çtkaoak, da.ha geniş 
tir memur zilmreslle alii.kala.nır 
b.h- teşekkUl olacakttr. 

Birlik reisi koop{'ratif'hı yeni 
!ieklinde Bıısnı nıeruruls.nna dn yer 
\>er:llmesini ayrı: bir koopCTatif kur
mak külfetinden kurtarneağttıı 
söylemiş ve doktor Lfı.tii Kıroar 

bunu va:ıid ve mUniklln gönnUş
ttir. 

Boğaziçi lisesi nqriyatınclan 
Yüksek Ziraat MUhendJsl _ Muallim 

M. HADi OGET'in 
Kısa ve öz: blttdlerin ve Anatöml 

fizyolojisi ı;ıkmı&tır. Vnkrt Kltabe\in. 
do :ıhlm:ıktadır. 

4 1ngUtz t;ayyareslnden biri bomba 
tayyarelerimiz tarntmdan a Ü de re. 
fakat av tayyareleri tarafmdo.n dll. 
vQrWmU,,tür. Blzlm uçn.klanmızm hep 
ıı Uıılerlne cUlnmll§lcrdlr. 

ALMANLAR OEPHEDE ÇOK 
UÇAK KULLANIYOR 

Ka.lılrt!, 28 (A.A.) - Rwıyadakl Po. 
lonya kuvveUerl komutanı general 
Anders Kahlreye gelı:nl§tir. 

General .Aııdres yaptığı bir Deme~;
te §Unları s()yicmi§tlr: 

"Almanlar dotu cephesinde çok 
miktarda uçak kullanıyorlar. Bu, on. 
la.rm, Almanyayı, lngilteredcn gele. 
cek herhangi bl.r hava akınma karşı 
korunamzyacak bir hale getirmek U. 
zeredir. 

Llbyada do. a.ynı vaziyet olac3ktrr. 
J!o.va UstUnlUğU ellerinden gidecek. 
tir. 

l: 
Berlin, 28 (A.A.) '- Propaganda 

nazı:n doktor Göbels l'IOt1 zııınnnlnrda 

Angl • Sakson propagandasının H.u.s. 
lııra hayaıt muvaf!aklycUer atfetmek 
fçln glJsterdlğl ta.allyete dair ya:z:dığı 
bir makalede diyor ki: 

- Daha geçen kışta Hıırkofu da, 
Smolenaki de, Tnganrogu da Ruslnra 
aldırmışln.rdı. 

Fakat o.ıaylar, onları mllthl§ suret. 
te ynlanla.maktndır. 

M:Uteaklbon doktor Göbels, Amerl
kanm on binlerce tank, yUz binleree 
tayyare inşa ede<:eğf haklund:.\ki ld. 
dialan, · mevzuu bn.hsederek bunların 
da hayan olduğun.Ü kaydediyor: 

-Bundan bir müddet evvel Al • 
man denizaltılarını da b:ıtırmış olduk 
lannı iddia eylemişlerdi. Fnkat hAdL 
seler onlan tekztp edince ''denizaltı· 
lnrm batırdığı kadn.r gem.l ln§B ede. 
ceğfz., diyerek işin içinden çıkmak 

lsUyorlar. 
Ticaret gemileri ynpa.rlnnıa harp 

gemileri zararmıı, tank yapmak ıs • 
terlerse tayyare ~nııtt zn.rarına ha. 
rcket etm.1§ olacakl:ı.rdır. Bizim sfya
sctlmiz olaylara daynnxyor. Yalan 
şeyrer bildirmek oerc!stzıiktlr. 

---0---

Sen Nazere taarruzlar 
Lo.ndra, 23 (A.A.) - Havn Nczn. 

rcllnln ıtebllğl: 
DUnkll cuma _ cumartesi gecesi 

bombıı.rdmıan acrvi81ne mensup tay
yarelerimiz Sen Nazerdcki denizaltı 

ü.ılerlnc taarruz etmişlerdir. 
DU.'1Jlan su1n.rma maylnlcr dökUJ. 

mU§tUr. Tayyarelerlmlzln hepsi dön. 
mU~tUr. 

u 

~tnnıfı ı ncl sayfadl\ 1934 senesinde, 12 sene sonra dan epeyce şeyler almışlardır 
kişinin kurtarıldığını .söylemiştir. tahakkuk etmek üzere, toplu a· Burada, mcS{'la "Meryem'in ge 

Padilla gcmhıin çarşambs günü dalara istiklal vcrmiye karar ver_ beliği" ne vakfedilmiş olan Ka 
Florida nçıklarmda sa.at 22 de bo.. diler. tedral ile Scnt - Kler manastırı 
tmldığuu ilfıve etmiştir. Amerl • Bu karara göre. Filipinliler gibi çok dikkate ya.şan birtakım 
kan sahil muhafaza gemileri tam· 1946 senesinde, müstakil bir fıbidelf'r vardır ki. lspanyanm 
fmda.n kurtarılanlardan hiQbirisi devlet olacaktı. Ka~til şehrinden birer manzara 
ağır yaralı değildir. Fakat tayfa. Filipin toplu adaları, Japonla- nrzr.tı~ktedir. 
dan dokuz kişi ölmilştür. Meksika rın eline geçinceye kadar, Ame· Amerilmlılann 'kırk beş scneyL 
konsolosu kurtıınlanlıı.n karşıla • rikn mümessilinin nezareti alt n _ yakın daresi de, bilhassa Lüson 
mak Uzere bunlann karaya çıka • d:ı, halkın intihap ettiği 'bir vah adasında e>serler b rakmıştn. 
nldxl-Jıı.n Keyveste gttm.lştir. tarafından· idare olunuyordu Yeniden vücuda getirilen Manıl 

11o ır- 11- Merkezi, Lüson adasında, Amc- Hl §clıri, semaya yükse'en bina_ 
Santiııgo, dö şııı, 23 (A. A.) rikalıların, son sistem bir plan lan, süslü !".inemalan, Amerika 
Şlli polisi, perşembe gUnU geni§ dahilinde vücuda getirdikleri cümhurreisinin oturdu~ "Be
blr nazı şebekcs!ni orta.ya çıkar . Manilla şehri idi. yaz saray" dan bile daha aza 
mıştır. Bunlıırm hedcfl tethlş hıı. Filipinler, 24 milyon kental metli bulunan "vali konağı'' iJı 
reketıerlnde bulunarak etrafa kor pirinç, 11 milyon kental şeker tam bir Amerika şehridir. 
ku yaym:ı.ktı, Polis Uderlerin bl • kamışı, 330 bin kental tütünle lf. R. O. 
nnlarmda mlihim miktarda bomba 

1 
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ııillih, yn.ngm bom.00.CJI göz yaşar- 1 b • lr • 0 

t.an gazl:ı.r buhnuştur_' Teşkilatm ursa 1 ır ~acırın 
ienıi "Vangua.rt!i3. Popular socia • • 

u~~ .. idi. Ş!Jrıdiye k8:dar ~o tet. 5 o Jıras~nı 
hişçı yakalanmış ve dığer lıderle. 
rin ynkmda ele geçirileceği ta.h • ı 
min edilmekte bulunmuştur. aşır r ar 
Uzak§arkta hava akınları 

Londm, 2S (A.A.) - MUtteflk u. 
çaklan Yeni Ginede Le.eye taarruz 
etmişlerdir. 5 Japon av uçağı dll§U
rWmllş ve yerde iki bomba uçağı tah. 
rlp edllml§tlr. 

Limanda buıunıuı bir gaz ~misi 
ağır hasara uğratılmıştır. 

BUtUn uçaklarımız salimen Uslerl. 
ne dönmllşlerdlr. 

:{."' 1(. 

Londra, 2S (A.A.) - Müttefik u. 
ça.kları Rabaulıı. taarruz ve 6 J11pon 
bomba. uçağını tahrip etmişlerdir. 

BUyUk bir nakliye gemlai de ağır 
,hnsanı. uğra.tıımıoUr. 

:(. :(. 1(. 

Bura:ıh tacirlerden Ahmet adında. 

birisi, evvelki aJ<&am Bcyoğlunun 

muhtelif go.zlnolıınnda içip sarhoş 

olduktan sonra b1r gençle t.ıı.nı§mrg, 

Taksim İmam sokağ'ınd:ın geçıerlten 
Uç klşt daha yanma gelmiştir. 

Ahmet birnz sonra bunlardıın ay • 
rılmış, cebini yokladığı zaman da 500 
Ilrııaının yerinde yelıcr estiğini deh. 
ııetıe görmUştUr. Ahmed1n mUrncanti 
Uzerine zabıta, hırsızları ynkalam~. 

adliyeye teslim etmiştir. 

--------01-------
[S., 

asan 
ka 

es 

Hayri'yi 
et ik 

1 kinci cephe istemekte ısrar 
ediyor 

Stokholm, 23 (A.A.) - A!ten Bla. 
dett gazetesinin Va§lngtondan vuku 
bulan laUhbnratına g!lre Ruslar, Av 
nıp:ıda lklncl bir cephe açılması \çm 
gerek Londra ve gerek Vaalngtond 
§iddetu bir baskı yapmakta., Sovyct 
cephesine g6ndcrllccek sııtuı ve mal 
zemeııln b:ıtıd:ın Almanlara yapıla . 
cak bir hUcumda. mllttefik askerle. 
rin elinde daha faydalı olııcağım Ucrl 
sürmektedir. 

ataya Ucum 
nerlin 28 (A.A.) - D.N.B. ajansı 

aakerl bir kaynaktan bildiriyor: 
Alman hafit savar:ı uçakları dUn 

Malta ıı.daaında bir hava. ılmıınma 

hUcum etmişler uçuş meydanlannda 
hasarlar yapmqılıırdır. 

ŞlmJıU Atrlka cephesi üzerinde 
Alınruı a.vcılan İngfilz av uçakların. 
dan mUrekkcp bir t~kllle kar§Ilaş -
m.J.§lar, lbunlardan 7 sini dllştır:mU§ • INGILTERE~ TA?ıı."IDIOI 1.T.Nl 

n"O'Ytl'K ELÇ1um F~'>ki mebuı; ve Bn'ro rcisı avu• !erdir. Kendileri hiç bir kayba uğ'ra. 
kat H~ruı Hnyri Tan'ın, dün nk. mamıştır. 

Londra., 28 (A.A.J - Buradan bil· r.ı'll, ~en pazar hm lıyan b'.r rn- --------------
dlrlldlğine göre krnl, bUyUk Brltanya 1 lıatsızlLlttan kurtul:ımıvnrak öldü• e 
nm Yunanistan, Y1,1goslavya ve Çc. ğilııU tecS!'lürle> öğreniyoru;, 
koslovakya hU~meUcri nezdiı:ıdckl Hasan Hayrı HW..-uk mektebin 
elçlliklerlniı:ı bUyUk clçllJğe çıkarıl den c_:tktrğı 1317 de yn.ni 4.0, 42 yıl Berlln 28 (A.A. - DUnkU gt1n ve 
masmı tasvip etml§tir. önce !stanbaldn avukatlığa başla. gece Alman S3vaş uçakları İngiltere 

Sir Mlşel Paleret Yunıınlatan bU • m.ş ve tiç defa Baro Reisliğine se- dolaYJıınnda kqlf tnarruzlnn yapml§ 
yUk elçiliğine, Corç Vllyam Rend çi mck suretile mes'ıckteki milin· ı !ardır. Bu uçaklar memnuniyet verici 
Yugosıavya büyük elçlliğlne Nlkols taz mevltl'ni mnumi bir it:rnnt ve i neticeler aldıktan sonrıı üslerine d!Sn 
Buvcrl Boyer, Çekoslovakya bUyUk muhnbbct taçlandirmrnh. Büyük mü,.lerdlr. 
elçlllğine tayin cdllmlşlerdlr. Yugos· !ıiıl'ct Meclisinin 3 4 5 nci de~ -----o----
Iavya hllklanetiDin §imdi bUyUk Brl. resinde Kocneli ~ebusu olarak J00.000 n.ışt.nN MU\'ASALA81 
tanyada siya.si mümessili yoktur. bulunan Has:ı.n H:ıyri Cıunhuriyc- ırn 1LD1 
Fııkat bu mlhne&'Jll tayin edildiği ti mllte:ılclp yapr':m baro tasfiye.• ToI.·yo, 23, (A.A.) - Domei ajansı 
takdirde bu 'blr bllyük elçi olacaktır. f'!lııde ve uzım mUddet fiztılığmda Çek Yank eyaletinde onuncu Çunking 
Şlmdlk1 Yunan elçisl Slmopeıos ve hulunduE;•u vilAyet ve beled:ıyc ordusuna mensup 100.000 klo:fllk 15 
Çekoslovak elçisı Loekovlç vazl!cle. meclisinde iyi hizmC'tlerdC' bu'un. tümenin muvnaaııı yolları He irUlınt. 
rine bQyük elçi tlarak devam edecek. muş bir hukukçu.muzdu. 1880 de l lan keslldlğlnJ söylemektedir. 
!erdir, tetanbulda doğmuştu. Bn'OO.sı ke~ 

Ruzvelt 
diyor ki: 

reste tl~ccarmd~ ~fet beydir. j Amerikan lzongresi 
Ccn~zesı yn.rm ögleYın Teıwikiye azasından 10 hiı:i Londrrran 
crımıinden kaldınlncak ve Zlncrili• • :r _,,. 

kuyuda asri mezarlığa gömUie<:ek· I zıyaret edecek 
tir. • I...oııdra, 28 (.ı\..A.J - Amerikan 

Ba.ııtarnfı ı nal stıyfada 
durdurmak için muvnffaklyetalz kar· 
şı hUcuml&r yapmaktadrr. Nazilerin 
kullandıklnn mnnevralardn blrl 
do cepheden nisbeten az sayıda tank.. 
la ve piyade Ue hUcum Qtmck ve 
daha bUyUk bir tank grupllo cenah. 

Kendisine rahmet diler, ailesL l kongresi demokrat "" tumhurlyetçf 
ıı C' tnziyetlerimizi sun:ı.r:ız. liderlerinden 10 ~lıı n ı ondrayı z.i • 

Harp uzun sürecektir lakat i---------------yn_r_et_c_tm_l!!_s_ı _m_u_h_t_em_cı_d_ır_. ___ _ 

tnn harekete geçmek suretllc o:ı.oırt. 
biz kazanacağız 

oman 
ruş 

ıı::uı 70 liuru:ı olan: 
l - Blr linrt.nıı romaru 
2 - Rufes Arknsı 

1 ma. te§cbbUslerlnde bulunmaktadır. Yaşington 28 ( A.A.) - B.B,C-
1 ALM.'\N nucmıu ı•osnnııTOLDü 

1 

Ruzvelt dün gazeteciler kongre. 
Mo ı'ovn, 2S (J:\.A,) - Sovyet t~b. sinde demiştir ki: 

!lğfoo ektir: - Bu harp uzun sürcce';:tiı. 
Harkot keslmiı:ıde dll§man nslı:er ı Bu hafta a.~ırı derecede iyimser, 

Adlı iki roman, bu lltıııla \'akıt 

ldtabevloo mllrn.can.t edenlere yal. 
nız SO kuruşu \"Crlleecktlr. 
Uer lldııl en gU1ı-I birer aşk ve 
rn'lrerıı romaııı olan bıı rlerl 
nlmnkta nr-e'e ı>dlnlz.. 

ve malzeme bakımından n~"lr kayıp- ertesi hafta aşın derecede kötii'I!_ 
ıara uğ'raınışbr. lzyum • E:ırvenkova ser olmafta lüzum yoktur. Halk 
ke11lm1nde bir Sovyet 'tümeni dU~ma. tıı ne a.ş.n sevinmeli, ne de aşın 
nm ıı hUeumwıu pU.SkUrtmll§ ve 3000 müteessir olmıılıdır 

va, tı:ıyyarosl.ne htlcum etmek 
~ lıfr ~ t.aYY&resi dll§U • j 

._ ________________ ..... 
den !azla Almo.n <ır ve sub:ıymı yok 1 Hükfımetin şiarı 

0

iyi haberleri 
ctmişUr. Havıı kuvvcUerlmlz muhtc. de kötü haberleri de bildirmektir 
lif kesimlerde 85 tnnk ve asker ,.c Gemi torpillenlllesinin vahn · 
malzeme yUklU :?00 kamyon tahrip et. 

1 metini kabul ediyorum. Pa.kat 
1 ~ 1 lıa.rbi. kazanacağız. 
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Nlahkeme 
Şaıonıarında 

4837 numaralı 
güz liralık 

'' Parclnın yüzü sıCiıktır, belkil8yim 
yüzlük başkasınındı. Sonra 
ben ne iderdim, efendim 1 ,, 

._ ~ lldacıt ema mahkemeelnln balmattam. Belkl -.bibi gelir, alır 
~ '-" 1'WtDde daran kmMııık bo)'lo, diye .aklamıttım. 
~ klZd kanpk ~ ..., -.kallı, aynı - Neye aoralunca hemen eöyleme. 
de ımua burma bıyıklı, r:twerln.. din liyley11e. 
~ oeır~ gGUUk bulunan, 

-..,, ..,..... J'llOh daVMJI, me.ı 1&etlk 

~ a,akl&rmı cleft,Urerek, 7a • 
~ pehllna 1"tkDtlo, kDlme diretl 
lllıl eaeeu, g6ğiiıı tııatn ~ .. cak
ı._ 7analda.rı Jam>rr.ı~rnı, suçluyu 
~Te: 
-..""": ~ tmm arr.ecleytm ll1 ben.. 
~ phıatan davacı değtılm! 

- Da"Yaa olmaaamz da, &mme ı,ı 
-ldıı~ ımıbakeme ytırtlr. Lfttfen 
"'deıııe bAdlaeyt anlatsanız_ 

- l!:tendlm bendenlı: mıtt.elmldln 

Hıuıan, daYMllyı giJ9tererek: 
- Eter bunun p.bsmı görseydJm, 

eö7llyeoeldhn. .Emme paranm yüztı 
ncaktır derler, onun Jçln ııö7-

lemedJm. Sonra parayı ~ı alır 

da, ben ba adama kartı De ederdim. 

- Demek paranın buna aH oldofu
nu blll7ordun f 

- Bayır bey, onu demek istemi. 
yon... ÇUnktl bu pbam Ç(lkmecf>ye 
oüzctanını bıraktığını görml1§ttım de 
onu fçiln ... 

-!/3ir: VaAiAa ~aş6a ş« 
,...., .... ~- ,,._.,,.....,,..,. 

Dünyada ne tam bir oah
tiya rlr k, ne de tam bir 

bedbahthk mevcut değildir 
Akıllan baılarında in•anlar için dün

yaıla ne tam bir bahtiyarlık, ne de tam 
bir beclbahtlık vardır. Kendilerini tama
men bedbaht, tamamen bahtiyar Bayan
lara rcutlaclığınız zaman haklarında kati 
hükmünüzü verebilir•ini:z.: Bunlar delidir. 

Ne kadar bedbaht olursanız olunuz, 
ne kadar bahtiyar bulunur•anız bulunu -
nuz kendinizi ne o, ne de buyum sanma
yınız. Hakikaten acınacak bir mahluk o
lur•unu.z. 

KONUŞMALAR 

Vüzür1ıüzün 
lügatinden 
üç kelir11e 

~ doktor Suphlytm. !ki 
nı. eneı, J'fkanrnak ihtiyacı hlMe. 

~ dalına gitmekte oldu~m, Sul. 
~tokl acı BU barnrunına git -

Yapıl- t&hkllmt aırasmıcla Haaa.. 
n.un tek anabtan olan, o da o auada G&den Te ağtZdan b&hsettlk, sıra 
yıkanmakta olan Supblde bulunan dile, dudağa, dl§e geldi,. 

Duclafma gl}zeWftle blru 
Benzer al a.ı goace &ibl kJraz! 
ÖpJdlm ah ol yArtn yan&tm 
k"Uzümo süreblleydim ayatın 
oelilnlü bir Ukl'ıt canım yerine 
Alaydım atztma y&rln dudafuı .. 
Şu nettae de Ahmet HAş~min: 

l:'Arln dodağmdan geUrtlml§ 
Bir katre alevdlr bu k&rallfll ! 

Oclaa bendenlze: 
.._ - .F.nıanettn!z vama, kagya brra.. 
-ız! dedi, 

<llb.dannm Te cllp evrakımı alıp 
~ emanet ~eceleriodl.'lll 
~QGe koydum. 

Qekmeooyt nasıl açtığl anla§ılama. Besmeleyle batf!ıya.lım 
dığmdan reis bu nokM.yı f&blt pollı. Ha,Iamayı Jıat;la.yalım 
lere sordu. Pollıler: Deylp ilk k.ellmeyl ele al&Irm: 

- Biz l'lttlk, bütün ~kmecelerin Aslının (T) ile tU olduğunu .elıykr. 
analatarlarını tecrilbe ettik, ama, hiç ler ama, biz gene kullandı,ğmıızda.n 
bln.t uymadı, dedller. ! §Atmayıp "dil,, dlyellm; ya1DDı caıılı 

Şah.itlerin d1ııJeallmeıd bltttkten mahlOklarda bulunmaz, terazlDln, dO· 

Yazan 
Reşat 
Ekrem 
KOÇU DIŞ: 

, 

Avustralyada 
bayram 

B'r İspanya gazetesinin mu· 
habiri, Avustralyadnn, şu teıg. 
rafı göndermiş: 

''Avustralya şehirlerinde, ıst ı· 
la korkusuna rağmen, b:ı.yram 
şenlikleri var. Tiyatrolar dolup 
boşalıyor, otellerde adım atacak 
yer yok. Herkes, sevincinden 
zıplayor. Bir çok yerlerde, lo
kantalar, ancak yen i gelenlere 
yemek yetiştriyor. lsr~tolu iç. 
kiler pek ucuz, ama barların sa· 
at 20 de kapanması f ena. Sığır 
eti, birkaç scnedenberi öyle u
cuzdur ki.. Çay, kartla verili. 
yor, ama bundan kimse mahrum 
değil.. Gazetelerin, kavrulmus 
buğday kullanılması hakkmdaki 
tavsiyelerine inat olarak, gazino
lar, hep halis çay kullanıyorlar ; 
fakat garsonları, hep çocuk, ih
tiyar •. Bu kadar kusur, kadı aa. 
zmda da bulunur. Tramvay bi" 
Ietçileri, hep kadın, hatta kam
yon da kullanıyorlar. Hizmet (.;: 
deoek yaşta olanlar hep silAlı~ 
altında ..... 

lyi ama, bayramm ,şenlitJıı~ 
sebebi ne? 

Hiç hatıra gdm.iyeoek bir feY: 
Amerika ~eralı Mak Artur, 
Avu.stralyaya gitti ya ••• BôJde 
bir sevinçten taıbii, dOOıekte ace
le etmeyiniz. Evet, onun tesiri 
var, ama asıl Amenh asker
leri bu işin ~. 

Bir 8aat kadar IODl'a ~t;ğımda 
~en aldığım ciizd&nımda.kl S 

~ blltU:n :ytız ıtnı.ııklardaa bir ade
llbda &lmımıt oldutuna prdtım, takat 

lıJo --- pbrmadaa, blr P1Y 70k. 
~ g1bl pktan. Te dofr'u<:ıa kara.ket
.. ~um. 

llOllr& mtldclelumuml mlltaıeaamı ııöy. 
llyerek llaanm, anahtar uydW'mak 
Yeya sair bir ilet vasrt&ıttle 9t'kmeee. 
)'I "ıp para çaldıA"mdan dolayı IS 
eeneye varmak üzere cezııludmlma
mm lstecll 

dll#Un, kant.arın da d111 vardır; kara. 
larm denize doğrU çıkml§ la8mılarma 
da dil denWr. 

Dlle dU§mek, dillere dll§lnek, hele 
gençler l.çln, .Allah cümleyi aaklAaın 
bir fel&ketUr. 

-0--

kU§dlll konll§8Jl çifte kumrular dola _ 
Oll'.m..lf··· gaUba, d.ıfbudak atacmm to. 
bumuna d& "kuşdlll,, deıılllr. 

Dudak mercan lae, yA.rln &gzmdaki 
di§, lnci ve sede!tır. l§te g\izel bir 
Anadolu oyun hava11: 

Öyle ya •• Ora.ya gelen Ameri. 
ka aakerleri kibirsiz, g&ım.llı 
şeyler •. Ingifüiler gibi, onları , 
Jrendi1erinoon aşağr görm~r
lar. Her Amerika askeri, bir A
vustralyalı kızla, çabucak anla.. 
şıp nişanlanıyor. Hattl evlenen· 
ler bile epeyce, 

&acse.ıztn lJt lılr &deU -..rdlr, bu 

IUıt bosma.tta lmlalllle ihtiyata rla.. 
)'-~ ııeverlm. Btındall dolayı 
l'tb.er Uraltkla.rm lllllll8l'a1arm alp. 

~ kkettôiln arkaama k&ydetml3tlm 
~ blJ1'fıee ( '8S'7) Dumanlı ytlz 

~ çallllllll!t olduğuna ISfreııL 
0~ _ltomııııer l~mle de~ alAkadar 

~~ mOsteıılrtnl celp ile 

be. - llastata e.feadl l!b'Jn bamamcla 
ıtbl bAdl9e.ler pek olmazclı. Buna 

ı.., der.ta f diye ı10rdo... Mostafa efm 
dl111ııı lılr ,eyden ha.beri 70kQL Bm· 
~ - Suçluyu g&ııerenık -: 

- U11DD boyla, ıt'f1"8""& -t ola. 
'-lr ! decllm. 

~ admm aa.n olclupu q
~tlnı bir pb.IA da gctlrUdL Ben
~ komiserin, tamyeıd mucl.blnoe, 
-... lktekl odada idim. Koııüer bey: 

- sızın b!UDIUJlda 100 lira ~-
-.., 8eıo almışsın! diye kf!Sldlslne m-
~ ectlncıo, Haaan. akablnd' !flddetll 

lle8le: 
- llayn', bayn', btw Nyle lıılr 

...__ almadım !diye lnktlr eyiedl. 
!Sa Yaz.lyet kaq:amıda, komlaer 
~. benclcnlsln kendilerine wırdlftm 
~ numarası lle bir memuru bemm 
tllııdererck Basanm çekmooeıdnl aç. 

t~. Para da orada bulonmuıı. Nu. 
~da tetabuk edince, poll9 me. 

' alıp getirmiş. 
~deniz gene bitişik odada lflti -
- "'<ll!b. Koml9cr bey: 

- Bak Basan. para da 9flkment'le 
lııı1ınıctu ! diye sonıyorda.. 
~ tfıVUden lıafka ~mi balAs 
~ıflıu g!Sftlll llMan, nihayet: 

- Ben ba parayı emanet ~
~buldum. Belki bir mtııterl anut 

tan.nııe, gelip lst.emeıd ıoın i)ekme. 

' l&kladrm, diye !11r&f eyledi. 
~ arada bendea..ls koml9er beyin 

~e orta.ya çıktım, Baean beni 
~ f8fl!'Cb, fakat gene çal. 

~ itiraf eyledi: 

- Para .tze la4e edDcll mi T 
' Evet efendim, blrkaıO zat bom
' ta paramı aldım, ı:ok ftlldlr ... 
~ ~ dolayıdır kt bendeniz ba ır.a.. 
llt 1 a.dameağu:cla.ıı titr gana davaet 
tlunı. 

'.'i' Ya HMan! doğru mu ııôylUyor. 
11 ~ ve nl!.911 ça.Jdm bu parayı bak&

tıı. 

!\ tlotuıu olduğunu söyllyen Haean, 
~ U.ı ıtve8De ve telli§lı bir ağr& kala. 
htıyıe: 

~' ltalıul etmeytln, etendllm. ben 
lııı ~necııır bu hamamda çal11ıyon" 
'1t... ltlldar :r.aına.ndır hiçbir ı1ey ~lma
·qı, da etmdl do çaldım.,, dedi. 
~ J>ekAJA, ama. karakolda "çek • 
~~de 190 lira para Tar,,clemlplıı.Ba 
ı'lo tte de okadar çıkmıı.Blrlııl bOttbı 
~1'1lbkmış ki numarası da Suphl 

~yledl~I numara lmlt. 
,;;; l>otm söylııdlm. efendlbn. Jllm

• parayı emanet çekmeoeldlMle 

a- Meta ağla~: 
- YIYaıek Tkıdanmır.a bmılayon. e. 

fendim. VallahJ ben oaı-ctım. Bir 
tek yavrum var, Allah kavuıturma. 

8Dl, 

- Bunu evvelee dftfllneydlal 
Nihayet mahkeme ıu.. bir miza • 

kereyi mnteaklp karanın vtldlnll. 

llasanm parayı çaldıft abltU. An
cak anahtar uydurmak veya ilet T&. 

srtaane çekmeceyi açtığı hakkında 

katı bir kanaat buıl edllememltU. 
Bunun için Daaan 6 ay baplıl, 1 a7 
emniyet nm.aretl altında kalmap 
.mahk1lm edilerek derhal tevkJf olmL 
do. 

..__ llallkementn pyn malalrOm,, 

gilrfllmMtm iıltl)'Oll.. 1ıem)is ecleee -

flm. 
- Gtbıel bir Mit& za.rfuıda temyiz 

edeblllnıln. 

llaean atl&maldı bir tavırla cllf&PI 
çıkarak, hemen kolona giriveren bir 
avukatla beraber, pollslerln ortMm
da ytirildü, gitti. 

ADLlY EMtJBABIBI 

l•tanbul Bart»ıı Reiali. 
ğinclen: 

Baro reialerlnden Haaan Hayri 
Tan, kıaa bir hastalıktan sonra yefat 
etmi§tir. Cenazul, 2Ui.942 pazar gtı
nfl öğle namazını mııt.eaklp TefTikL 
ye camisinden kaldırılarak Şlflldeld 
As:rt ~ez&rlıktakl ebecıı latira.Jıatp. 
hma tevdi edilecektir. 

ATUkat arkad&§larm oenaze mera. 
stnıtne l§tiraklerl rle& olunur. 

• "AP -.ar dili )'Ok.. t~ çe. 
lebl, .wrou lnaandır; &kal.De de "dil. 
11 dlldWc,. denilir, ''dlll mwı" deni • 
lir; blriDcJıs1Dde f&rtaralı:k. ildDcl.81n. 
de edeb8izlik v&Siflan kuTTIIWdlr. 

• "DU çıkarmak., btlhasııa çocuk. 
lar &rumd&, lıtriblrlerlle alay eder • 
ken görülür, 0 dll ımLtmak!,. tıözle 

tecavüz, ktltilrbe.Zlık, kötn lıuy\ar· 

dandır.,. 

• Bazan btr ,eyi hatırlar, lll)y1iye. 
meyis "dilimln ucunda!,, diye çırpı. 
nınz; ba.zan da bildi~ iblr §eyi 
mtırliyamayıa "dll1m tutuldu! ... , de. 
rts. Atalarmm: 

''Bbı dinle, bir 9C)yle!,, 

Derlerdi, "dil1.ııl tatmak,, muhak
kak ki tıir mui)'ettır; mU.t.ecaviz, 
lAub&ll, gayriciddi imanlarla mu.hak. 
kak kıl)t11 te.dtıf ....-1 olarak gtrlf1. 

len bir m11Dıkıoada "d1llni kemnek,, 
de l>ir bllner41r; •bırlı, baldm olma· 
ta bağlıdır, 

• Herha.ngi blr yabancl dil otren
mtyenler pek çoktur, t&Jta.t çocuklu • 
ğuDd& • 'lrufdll1,, ltOOUIJDIY&n var mı. 
dır! Hatmamın y•nılm•«mdan korka.. 
korka, lru§ dilinin oldukça çetin bir 
ıehçeslle blr mani yum.ağa çalıp -
yım: 

llefeleVM ~ftyı J6vlnöv~
lönd0.m ovolovo CIO'l'Oıloya ovolef ovo. 
lof! 

i'ılorlıavala.....ıt shBtvDltu bowo • 
ıo-.. eovolovoya OOYOlof covolof!. •• 

Bu s&tıı«Arı yua.rken bir hAyli gUı: 

JUk çektim .• mani fQdUr: 
Keei:antı;rt J6mc1Um ocap 
Fırladı gitti baıcai'& 
twı. .... 
.fırtanbulda KadıklSytımlD. gtızel ça • 

yırlarmdan blri "KU§dlll.,, adını ta.fır; 
hem 1-Uız değil T&ktile, bu çayırda 

Mukaddes Uçurum 
.39. Yazan: iSKENDER F. SERTELLi 

Şahika birdenbire kendJnl ıı:1aemı. 
lmcapaa attı. ve tıkaaırcuma, ile> • 
fulorcum& atıamafa 1-tJadı: 

- Ekrem be7! bmt atteıt.. Mal 
mazur sör- ben, ne aöylecllllJal, ae 
yaptıtmı bllmlym bir biçareyim, 

Ekrem btl.9bü.ttln ı•ıalaclı .• 
Tltrlyen ellerlle seno kadınm IDlllU' 

pllakWU gibi sarı ve )'UDIOşak ~lan-
DI ol<Jıyarak: 

- Şahika bıt.Dun.. keıullnke pll • 
nlz! dedi _ artık it tıten geçti. Ben, 

NeclAya töz vercHm. Karaktenls bir 
erkek olsaydım, timdi eözllmden dö
ner ve alzl kuc.aklardım. Fakat_. 

Şalılka birden bafmı kaldudı.-
- Ne dlyononmT neler 91718. 

yomı.auz T Beni, sldn aaacleUnbl ça.. 
lacak kadar 11en1 lıılr gönlll bınla mı 
1a11dmız f Ben aacJeoe alzclen tellelll 

beldlJ'cmlom.. merbamet, tefbt bek· 

U7ordam. 

ŞüDı:a, .......... ba ...... alna -
ea ıbt.e mecıllar olanqıea. SISyleclltl 
IBder ~ ıııamaa tıMI J6ttlrmezdl. 
Ekrem tam 1119!1•e1Je nıhl lılr -ıe. 
tin Umall)'Dllf gibi, pye$ dllro.t ye 
do•""""'9"" kon111uyontu. NedAya 
• ftl'llllt .. onaııla evlenmete karar 
vermJt bir erkek, artık Şalalkaya d 
uzateımazdı. Ekrem bu llalınede ınaan 
tık lmetmJn pbeeertnl Yar&tmlftı. 
Oıaoa pterdlll sopkkanhJıtı, ooun 
röe*erdltf aııalot ve temiz kallılllltf 

htç klıme göe~. 
Şablka timdi dafınık aaçlan alnı

na cJtildllmllo bir halde fafkm l&§km 
Ekremln ytızüııe bakıyordu. 
Dnım, Şüllraam bu bakıfmdaD 

korktu- ayala kalktı .• yanma 901ml. 
mak istedi: 

- Şahika hanım.. 
.,...oa. tok 9lınlrllycll: 

.. Yaaa- ,.U1apnaJID! 

• Dil peynlri..nJ blr Coldan öylece 
yerler, fakat dU peynirinden bir 81.lt 
bÖreğl olur ki, tadma doyum olmaz : 
!kı okka .Ot "Ukten 80hra aav. 

rula savrula aoğutulur. Altı yum.ur· 

Şa Sillenin ulacıcık tafları 
Bir oouwlaa. bir umuza aaçları 
HU&l olnıuı o l'ellWD kaflan 
İod midir, sedef mldlr d1ııJerl T 
Çekilin aa.ııuı. nıeaeqe &üzlüm. 

ta, çalkandıktan 80lll"& stıt.e atWr, L Dl.f, §eldi ~ vazf!elerlne g6re 1tim 
çine iki avucunun alabUdlği kadar un alır: "Ön dl§l,, ıaırır, "k öpek d1fl., 
ve tlftiklcnmi§ dll peyniri llAve edile.. ile •'azı dl.§1" kopanr, "dip dlfi, kök 
rek yoğurulur, bu hamur, yağlanmış di&ıl,. 6ğ(ltUr. İlk çıkan ön difteri 
bir kenarlı tepsiye dökülerek fmna " silt dili"dir. Blr asırlık a.mr. nail 
verilir... • olmU§ mesut :f&.nllerln IklDcl talam 

• Oktlz diıt, slnlrll bir çll§tt yap. dl§lerlne de "peynir d.l,şl,, denilir. sut 
raktır; k.6pek dili, ''kızıllık otu,, de • dl&lcrimlz çoktan dökWdU, Cenabı. 
nen lblr nebatm adıdır; kamış dill, lıak cUmlemlze peynir dl§leı1mlsl de 
ı..t&nbul kWlıanllerlDin argoeunda bir nasip eylesin!.,. 
ktlfUrdQr; dilaltı, tavuklarda görülen 
bir hutaı.ıktır. 

• Ealôden, cenklıerde, dQfman~ 

haber alm&k için tutulan esirlere 
"dll,. denllirdi; terctmıan yamaklan. 
na, g~ tercümanlara da. "dil oğla
nt, adı Verilirdi. 

DUDAK.: 
K e 11 m e n m a • ı ı tut. 

maktan gellrm1', tutar bir u. 
radeniz yalısı ağıZml andınydr.. k&.. 
radenlz yalısı &ğIZnı andmyor ••• k.a.. 
im ve sarkık olursa ".Arap dudağı,, 

fazla etticeısinıe "lA.pa dudak,, yarık 

clnslne "tavflUl cftıdağı,. denilir. Dil • 
ber atzmm etr&tmda olup reııgl de 
yalnnlıca !.ile, manuraama. da, tadına 
da doyum olmaz, bunla.r&, mercan 
dudak, kiraz dud&k denilir. 

Dudak, 1nsanm na.dk uzuvla.rmdan 
dır, Ufacık bir teeaıırle bQ.kWOr, kor. 
lrudan çaUar, Jazuıca arkar. 

Dudak, Türk filrinde ..ıtanat Bilr-
mııı Ye .sürmektedir: lfte Edirneli 
Nıı.zmlden birkaç parça.: 
DudaPıa ,eker lııeltt.er mi dedim, 
Dedi tatlı dlllyle ~ benzerT 

,, 
Dl,e 1ıaJu*... 

Ve blnDcla aldı ....._ Cddi. Ek • 
,,_. ODUD yaam& 7aklatlıa bile. 111• 
baye&, .kendlal Ekrembı yatak odum 
da bulwıuyordo.. Suç aıa.ma1c ~ 

gellnet Şalılka muçtu ~Ullcle ba.. 
JgpuyorcllL 

Dereke& '9el'Sln ki. lııa eea gecenin 

karaDlık1arma kanttı ve kaybolcla.
ldıme duyu.dı. 

Ekrem: 

- ShJ deoılndenberl t.eeeW ediyor
dwn, decll • fakat alz ldeflka ballnde 
blrt&kmı dütUnceıere batlamp kal • 
mıpuuz.. kulağuııza W girmiyor. 
Benim dostça öğütlerimi duyın&mll 

gtblslnlzl Allah yardımcllUZ olsun.. 
bBfka diyecek bir aöz bulamıyorum. 
Şahika yüzllnll sildi .. 

Saçlarını topladı. 

Kapıya doğru ylirildil: 
- Evet.. Allah yardımcım olıınn. 

Allalıaısmarlad.ık. 

- Gllle gWe gidiniz, Şahika ha -
nım? Bana danlmadmız, değil mi T 
hakkım yok. Bu, ara •ıra gelip geoen 

- Hayır_ bayır .• size danlmata 
lıılr elnlr babnua.mdaa lı9fka bir lef 

detn. Bent - gilrtlıa... 

• Teaterenin, çarkların, tara.klanıı, 
aarmıaatm dl§lert vardır. Adaç&yma 

'•difotu., 1Dce ka.bukıu bademe "dif 
bademt., deııılllr. 

• Dü§mana. kar'§ı ''dl§ lbilenlr., r&

klbe karvı ''dl§ gıcırdatılır.,, ifkence. 
de "dl§ aökWUr.,, 

* Blr TUrk AdeUdir: Çocufun .Ut 
dl§leri çıkınca; 'blr kazan buğday 

ka.ynatılarak fukaraya ölll§Urillr bil.. 
na "•dl§ buğdayı,, denilir. 

• Teabih de, bir lalAm ananelllne 
göre, Yemenli Vcyaelkaran1nln 
dl§lerinin hatırası olarak kalml§: 
Yemenden Hazreti peygamberi ziya.. 
rete relen Veyselkaran! cenge git· 
mtı olan Peygamberimlzl bulamaml§, 
kendi.sinin hcrhaıı.gi bir §eyini gör • 
mek IBteml§, Yemenli mUtetekkire 
Hazreu Muhammedin b ir dlşlııi ver· 
ml§ler; Veyııelkaran! h emen oraeık. 
ta otuz iki di,şinl söktürerek, o tek 
dioln yanına bırak.mıo ve memleke
tine dönmtl§. Bu c~kun sevgiden fev. 
kaIA.de mUtebassis otan Peygamber 
de, o otuz Uç d~I bir ipliğe dlzd1rml§, 
tesblh buradan kalmış! 

ş.ıaLka yavqça Eli.remin odalı• -
daa pldı. 

Slıa& bu. urada üçü vuruyordu. 
ŞaJıJka odaama nasıl ~ıktıpı, ya. 

tap kendlal naeıl aıtıJını btlmlyor _ 
do. 

Bu kadar ııfulr buhranı geçiren 

bir kadın, bafmı yaatığa koyar koy. 
mu PUll uyoyabWrdl T 

Oysa ki, Şİt.ıılka, yatağa k~adlnl 
atar atmaz uyuyup kalm11tı. 

Bu aorlDlll bir uyku muydu 'l 
Yoksa bir baygınlığın de,·ouu mıy

dı'? 

Bwıu ertesi sabah uyandığı zaman 
kendJsl de anlayamanıı!jtı, 

* * "' 
ERTESİ SABAH EKUEM 

GÖ7.LEH1Nl A ÇL'llCA ... 

.Ekrem: 
- Oh .• bu gece ne korkulu rliyalar 

g'llrdüm. KAbuslar, ifritler, ı,ıeytaaalr. 
la bofuıtıım. 

Diyerek esnedi_ gerindi ve yatak. 
bıı fırladı. Etrafa ıt<Jyle bir kulak 
verdi. 

- 8e9 yok.. kODOflD& yok.. taJ1a1 

'871 BAi& ldıme Q&•mam•ı mıfl 
a..au.e lıütr. 

lşte, Avustralyadaki şenlik, 
9evinç.. Düğün bunun yüzün. 
den. 

Arabacı araba.ının 

kaldı 

altınd('_ 

Tamir edilmekte olu .D•ftHdarlıi 
blnaama alt kapı ve çerçeveıer1 a ra· 
bulle göttlren arabacı K&.zım, araba 
dentıerek altmda kalını§, muhtel 
yerlerinden afır surette yaralanarn'• 
Oerrahp&fll hutaneatne kal<lmlnnı • 
tir. 

Fenni Sünnet~ 

NURi EŞSiZ 

KQçUk cerrahi: Aft, enjebt)'Oft•, 
panmman Te bae&mat yapar. 

Adres: Akllaray Polis merkesl kar. 
pmda. No, 1-2 Teı : 20937 den ı.te. 
yiDi.z, • 

18,00 program 18,03 radyo dallıl 

orke11trasmm her telden programı ıa, 
45 Radyo çocuk kuJUbü 19,30 ııaa.t a... 
yan, ajana 19,•5 serbest 10 dakika 
19,55 Şarkı ve türkWer 20,15 Radyo 
gazeteaı 20,~ Kıaa taaıı programı 21 

konllfllla 21,15 Dinleyici illtekleri 21, 
45 konuıma (flir ve nesir saati ) 22,00 
radyo salon orkeetrası 22,30 saat aya. 

n, ajana ve boraa.la.r 22,46-22,ıso ya· 
rmkl program, kapanış, 

- Seklzl &'C~yor •• lianl.f& Necııı. 
b&hpe.>e gelooektL. hanlya Sedat bey 
~&J'l sabıı.Jıleytn beraber içeriz, demlı . 
ti,! Ya saraylı hanım f O uykuyu ille\ . 

mJyen ve çok u,yuyandaa botlanmı 
yan hanımefendi nerede!' 

Ekrem Y•'llBf yavat bafızaaını top. 
ladL 

- Aman .AUa.tıwı, bu gece ıu ku. 
laklanm neler duydu.. Şu gözlerim 
nelere aahne oldu! Şabika gece yarı· 
smdan SOD!& odama geldi.. ağladı •. 
ısazl3dı .• hattA J&nılmıyonıam banıı 

a1kınil1111, lınlblnden , .e gizil n;tırab. 

laruıdan da bahsetti. 
Bir taraftan g fylnlyor, bir taraf • 

tan da .!lÖJ lenlyordu: 
- Budala kız! Beni önced1:41 &ör m 

dl mi ; yokıJ& o zaman g özleri ya.nuı. 
da değil .ınl.)dl ? Ha Jatta bö,> lo bakıır 
körler roktur darlerdi de Iıuuımaz • 
dmı. J>oğruyınuş .. lx>n NecU.>ıi talip 

olduktan sonra, kızcağız beni eevmc. 
fe, beaden hoelanmağa bqladı gali 
tı.! 

As; ka.rnına mutadı 4ej'llkela. Mı 

sıpn. ~'aka: 

(De9am• • -

• 
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HAVACILIK BAHİSLERİ 
KUPONLU· VADELi ·MEVDUAT 

·· ce ve dev tayyare er VARLl61NIZI TEMiN EDER 
Ai"!"ı- ~ 1 

TvKYOYUYedi{;-erbirçok HER M'ıLLET KEND'ı 'ı'\T'ıYACINA ~t:ef~~i:l~~~f;e!~ Japon şehirlerini bomba_ l 11 redir. Fakat bu bombardıman 
layan Am~L'<an tayyarelerine ait yalnrz sürpriz ·olarak ve,ra.hut ta 

haberler \'akayı tamamen aydın- uy G u N o LAN 1 s E ç M • ş T • R müdafaa vasıtası olmıyan şehir_ latıcı mahiyet almamakla bera_ ı ı ler üzerine tatbik edilebilir. 
bcr bu tayyarelerin cinsleri artı!: Tayyarecilikte mühim bir me· 
anla.şılffi19 buluıunaktadır. Bun- .sele bombaların ağırlığıdır. 250 
lar 1700 beygir kuvvetinde iki Diinyanın en büyük tayyaresi yere inmeden 40000 kilo- kiloluk iki ibamba mı atmak da.ha 
siklon motörüyle müc<:hhez içeri_ • k a.· l k O b" maden rnk zarar '""n·r, vok•a 500 kilo-. d b · b ı tt metreyı uçmaya mu te ır o aca tır. tuz ın Y"'· ..... J "' s·n e 3§ ınsan u unan ve san e lu.k bir bomba mı? İki bomba a_ 
400 kilometre hareket eden orta parcasından yapılan sava devi - Uçak ve ucakıavar tışta isabet ihtimali daha faila. 
tipte bombardıman tayyareleri- dır F-l·at 500 k"ılolu.k bir boJn· 
di b t ·· deleaı· Büyu··k bomba mı atmalı kücük ııA 
~u hareket .Amerikalıların Ja. a arya muca - ba~ yaptığı hasar, 250 kilolu-

pinyaya ağır daıbeler vurmak i- mü? - Heykeller bombardımanlara dayanıyor - Bir ğun 4 mislidir. Büyük bombalar 
tayyareden· ve mürettebattan ta. 

çin hava kuvvetlerinden geniş ta)•yare hücumu nasıl hazırlanır? sarruf etmek demektir. Onun i· 
nisbette istıf~de etm<:k ~~de 1 

mzum görmüştür Fokcr _ Vulf kündür. Amerikanın B. 17 leri, çin bugün büyük bombardnnan
o~duklarını gostcren bır ha.dıse_, sitemi Alman ta)ryareleri de buna Inıiliz'erin Stirlinglcri, Alınanla.. l.:.rda 500 ve 1000 kiloluk 00m· 

J.IE~ AYIN BfRINOl: ·PARANlN · rAJZl·V!;RIUR 

dır. . . ,_ 1 kAfi gelmektedir rm Me~r§imit 109 lan, uçaksa_ bardnnanlar küçükerinıe tercih 
Esasen Pasıfık harbı l.Al.Ş a. 1 B .. . . h • te k 11 1 b t yalardan korkmıyan oo·l kted zd b" k hafta 1 b .. iiık ugun ıçın arp u anı an var a ar 1 me ir. 

ma an ır ·aç evvc U) ta"'"·arelerı·n en bu··,ru··;;.ı; uçan ka· tiplerdir. Bunlar yalnız avcılar Havadan bombardıman edilen 
TÜRK·TfCARET· BANKASl·A·S· 

bir Nevyork gazetesi Japonya_ JJ • J ;.; ... 

nın çok leh i.•clı bir vaziyttte bu- lelerdır.: !3unlar 30.000 parça- dan korkarlar. f1C,hirlerde göre <:arpan bir husu-
lunduğunu ~östermck için bir ma_ 1 dan murckkep olup 60:0~ saat Hava bombardımanında en dyet he)•;J.cellerin bombalara çok 
kale serisi yazmıştı. Bu makale- ı çal~şma wnund~. elde edılcı~ılrr.ek_ mühim mesele nlşun alma işidir. mukavemet ettiğidir. Dünkerkte 
lere göre Tokyo ve Yokohama t:cıırlcr. Halbukı ;>unlar bılhas~a Tayyareden nişan almak hakika- tamamiyle harap olmuş bir mey. gazetelerinin neşriyatını bu ifa. 
§Chirlerinde 6 milvon nüfus va:r pıke yapma.k baxımından narı~ ten güç lbir iştir. lngiiızler Ame. danın orta yerinde Jambartın delerle karşılaştıracak ve ondan 
dır. Ora.hanın nüfusu 4 milyona: ~yyare1erdır. Fa~.~t buna mukaka rikalılardan Ültra mükemmel bir heykeli dimdik duruyor. Bovede ronra hepsini birden dosya.ya ko-
Nayoganın nüfusu da 2 milyona ?ıl ~2.000 met~e ~üksekte uçm nişan aleti satın almışlardır. Bu Jan Ho.şetin statüsü şehrin ha- yacak. 

yaklasır Fabrikalar biribirine l ı"?kanına maltktırl~r. Vakıa ~.u- nişan aletine dair Ralf lngelsor rap olmıyan yegane eseridir. Bugün bombardımanlar tesa_ 
· k. d E 

1 
. b. w 1 glin uçaksavar ba.taryalnr obus_ isminde bir .Ame.:;ikan gazeteci· Loııdrada birinci Rişarın heykc. ıiüflere tabi işler değildir. Çok 

Ç<_?15 ya · ın ır. v erın . ırçogu terini bu irtifaa kadar çıkarabil· si İngilizlerin fikrini sorduğu va !in.in yanıbaşında bulunan bina. ince hesa.plann neticesidir. 
kaJ.ttan veya ahşaptır. Bır man. ekted· 1 f k t b . . tı"f da ' t b".tU tng·1· t are ·ıerı o . 1 ık w ald h Bir istihbarat dos"·as:nda dai-

1 d .1 . b" -1. 11 , m • ır er a a u ır a ;u u n ı ız ayy cı. tamamıy e y ıldıgı lı e ey- J 

ga ın evn me-sı, ır mu.ua C)iı . bet ·hı· 11 • t d ·ık.m· 1 'B Alet"n"z k 1 ma hiç tsıımin edilm:yen birta_ 
yakmıya kafi gdir. Japon itfa.i_ ıse ı ıma. en g~yc az. ır. muz sı ış er ve: - u a ı ı ·e in yalnız kılıcmın ucu kop_ kım vesikalar vardır. Bir istas-
""'sı· Pnn..,.ını so··ndu- rmeg·e de:riJ, Tayyare tckemmul ett .. ıkçe .u- demişlerdir, yalnız Ltiizyanacla n.uştur. 
""' .ı - ·\:) h - ·'!. t T ksasd yapılan tecrübe Bomb rd d d- h yonun yahut lbir köprünün plfulı_ etrafındaki tvlcri yıkarak alev çaksavar t. op da

1 
tekemmul ed!- yı:ı . .uu e a - a ıman an onen er-

r Har:\.. n ı aş "ng·cı:r.tla 88 tık lere göre yapılmıfttır. Bizim se· hangı· bir tayya""'Cl0 , millı.yetı· ne nı gösteren harpten evvel çık. 
sahasını tahdide çalışır. Japon- yo · uı • !.ı-:: ': .tı ~ ~ •. .., mış ~nik bir mecmuadan kopa: 
ya nüfu tan dolup ta~an bir 90 1ık hr.tta rn Jılc top.arın ha malarrmızda işe yaramıyor. Son- olursa olsun evvela elbisesini ve 
memleket olduğu için sehirlcıin r:_ket sah~ı .8000 met:n::ye .kadar m sizin bu matC'Imıtiğe dayanan miğferini çıkarır. B"r pipo ya_ rılmış bir resim, bir seyyahın 
boşaltıl.ması da miırnlrun değildir, yukse.ldıgı ıçın .. ıı.~rh~nın bır tny- nişangaiıınız tay ·areyi ufki ola_ hut bir sigara yakar. Güler. havadan aldığı bir fotoğraf 
Japonyanın hava hücumların_ yareyı yere du<;urobilecek rnnıl_ rnk uç.mıya meobur e<liyor. H al Tayyaresinin kanndı üzerindckı Brita.nika ansiklopedisinin yahut 

dan korkması mümkündür Fa- mıştı. Fakat bombardıman tay- buki ufki uçuşlar tayyare için kurşun deliklerine oo.rnr. Bedeker rehberinin bir sayfası , 
kat Japon sanayiini ve Japon yarcleri daha ~~kscğe çıkt1lar. çok tehlikelidir.,, Fakat dinlenme zamanı hcnUz hazan da bir jeol~n tetkikleri_ 
mancviyatmı sarsmak için bu- uçaksavar!~ da oyle. Yalnız ~- Bu iddialar doğrudur. Zira a- ~Jmentlştir. Tayyarecinin önü- ni havi satırlar ve ~iler. Ye. 

EN SON DAKiKA 
Küçük ilanlar Kuponu 

\ÜIJ .. u,JUllö ekJCnettk t:Ulltlc:rllnct;K 

iş anuııa ve tı; verme UAnlan En Son 
Oııklkad.n p::ınısız oeşn'ttllecekttr. tı:v-

ıoome teklifi gönderen oıruyucu.ları 

OlhfUz kıılnıa.k UzCl'e ilarlJı tıdre!!JPrt. 

ıl blldlrm ıcrı ı.nzuu.) 
Evlenme teklifleri: 

• Yao 28, boy 1,67, ku~ral mavi 
g6z.1U, kadmlıırm sevdiği tipte, Yük. 
sek Ucaret mektebi ve güzel sanatlar 
altadcmlslndcn mezun, şabs1 serveti 
olan ve ayda 120 llrn net para kaza. 
na.n bir bay; orta tahsilli 18·22 yaş. 
ınrmda, mUzlk bllen, "tuın b!r aile 

gu··nk·u·lere nazaran daha çok faz.. caksavaı:_ claıma tayyareden hır !erte bir derecenin 400 de biri ne bir filcan kahve.1conur, karşı_ ni bir bonlbardnnan karar veril 
k - da kal k d b" 1 bomb he d · tihb t b d"k"lı" d. W• k"t •st;'l.'b t b kızı ne evlenmek Lstemektedir. Dul 

la tay~·areye ihtiuaç vardır. Ay- at aşagı · ıyor. .. a ar ır yanıma ayr • sma a ıs ara su ayı t ı r. ıgı va ı ı •ıu ara su ayı t 
J J U ak t , d b yük d-,ç· d 111 t • d .. lir S :ı.... sord v ali b 1 d --'l-- bü"tü b"J · ı . k ds. olab!Ur. (Posta kutusu 863 stan. m zamanda Amerikalıların Pası_ ç . saYar ?pıar .. a a • e.ı.ın en me re uzaga uş uuuym ugu su er aş ıca osyasWJjlW.14- n ı gı erı çı ·a- 322 -~'·1 b imek ı bo a mektedı·r ....... oardil'· "n-n...-1.,,... hedef V h 4--- kk··1·· ti k bul) adresine müracaat -1 kte deniz hakimiyetini de ele ~ ~1:. vurnr;: 1 • ıç ~ yu~ • ~.....,.. · .oumvaıaı c rır. e avn. ıx:.']e ru un ~ ·u-

1 
• Yaş 22, boy 1,10, kilo 75, klmae-

almış olmaları şarttır. Bu deniz buyuduler. lOa lik, }27 lık ve 13? Onun için bomba atışta ufki I vurdu mu? Kaç tanesi nerelere mandanı notlıı:r alar~ harıtası. siz bir bay; IYi aileden bir bayanla 
hiı:kımiyeti olmadığı takdirde Ja. luk oldula::. ~Iı. olarak. bu.n duruşdan vaT.geçilmiş pikeye bas isabtt etti? Hücwna uğradınız na kırmızı ~rele~ çızer. evlenmek istemektedir. Alncağı ıu . 
ponyayı bombardıman etmek ı_ dn.n daha. ılenye gı~eye imkan vurulmuştur. Pikeyi icat edenler 1 ım? Kimler ve nasıl hücum etti.. Taarruz ~nu gelır, uçaklar ha- ; zm em güzlü, dilber, mütenasip vU • 
<,:in Amerikadan Japonyaya gidip yoktur_. Zıra y~pma tuplerı da.ha Almanlardır. Fakat İngilizler de 1er? Yeni bir §eyler gördünüz zı.rlanır, ~tte'ba~ uçuş • k~m· ı cutlu, gayet nazik, şakrak olması 
gelebilecek çok büyük ve çok fazla ibı~ tazyıka dayannuyo~- bunu taklit etmekte Almanlar- ır..U? Uçaksavarlar ateş açtı b.:ı:nezonları 11~ ~n ?n.ıresın~ I ıA.zımdır. Ayda 120 lira mııaşı var • 
kuvvetli tayyarelere ihtiyaç var- lar. Yenı ve daha dayanıklı bir dan geri kalmamışlardır. mı?,, gırerler, kendılenne vcrılen talı_ dır ve mesleği kMiplikt.tr. lH. ön . 
dır. maden halitası bulununcaya ka_ Ufid bombardıman ve pike 1'stihb:ı.rat suba°\', ifadeleri not matı dikkatle dinlerler ve ondan sal) remzine müracaat _ 323 

İki sene kadar tvvel Con Fre. dar toplar bu bulutlarını muha· bombardımandan başka üçüncii eder. Erte.si sabah alman Iotoğ_ sonra hare.ket 'başlar. Ve bugün • Ya., 25, boy J.,67, kilo 68 •yda 
<l~nk Varner isminde bir Amcri- faza edeceklerdir. Halbukı gök- bir bombardıman tarzı da var_ raflara. bakacak lbirnaç gün son- bu barelreti yapan tayyarecilerin 60_70 lira kazanan bir dokumacı bir· 
ı.nn mühendisi canavar ismınde yüzü yüksektır. Tayyarenin dai_ dır. Yakm mesafeden bombardr ra casuslardan gelen malumatı, ekserisi h~üz taihsil çağında 
lOO ton ağırlığında, UGOO kilo_ ma daha )'llkarıya çıkması münr man. Yakın mesafe evv<'la 1000 düşman tPbliğlerinin ve dü~an •bulunn.n 'birtakım gençlerdir. · ;:n:: ::~::e~':::e~e:.blr <~~ 
•n:rtrc aşabif.eoek bir tayyare Şen) remzine mUracs.at • 324 

"anmıya kalktığı vakit bütün /l 'k ,. K • 1 t d b • ı Yazan: A. Çehov • Yaş 41, boy 1,62, kilo 68, kimse. 

dünya gazeteleri bunun mümkün l aye anapenın a ın ,a ırı "ar Rusçadan çeviren: Servet Liinel siz ,eşinin ölUmU Ue dul kD.lmı,, veo. 
olmadığını yazmışlar ve uzun bir V nun maaşı ne geçinen b1r tı:ıyn.n. ten 
münaka.cınya S€ibep olmuşlardır .... ___ ·---•dl gibi fl:ı.dık ve vc~akAr bir bnyta ev. 
Bl'gün füı.lifoıniyada Santa Mo_ Vodvil oynanryordu. Mukad- - Yavrum •.. Güvercinim! di- di! Derhal defolun, yoksa ben... Vodvil sona erdi. Aktrisi, on ttnaick istemektedir. (Vnrncagı erke 
nika fabrikaları dünyanın en ces san'ata bütün kalbiyle bağlı ye fz:ııldadı. Kmnayın, elmasım! Bağırırnn... Feryad ederim... birinci defa sahneye çağırdılar ğin 45·55 yaşlarında en aşağı 80 llra 
büyüıt tayyaresi olan Luglas B.. olan genç, sevimli aktris, Klavdi· Beni öldürün, ayn.klarımzm alb. Lambayı kafanıza fırlatırım~ ve kendisine, J...'Urdelalarla süslu maaşlı olması şarttır. (F-41) remzL 
19 tip·ı,:le bol bol tayyare yap_ ya Matveyevna Dols:caya. _ Kau- na alarak bir yılan çiğr.er gibi - Yavaş! ..• Benim biricik ü· hır buket sundular. Kurdelalar ne müracaat - 325 
mak-taclırlar. Artık 9600 kilomet- çukova, giyinme odasına koşa· çiğneyin, falrnl gürültü etmeyınl midim .•. Kurtarıcım benim! Elli <ia, "Bizimle kalınız,. cümlesi ya_ • Yaş 24, boy 1.68, kumral ve ser· 
rclik hareket Eahası çocuk oyun_ rak girdi, ve bir anda husar kos- Ben. hic bir şey gönnedim, gör_ ı uble zam, yalnız :kovrnaymız! zılıydr. Alkışlardan sonra giyin- best meslek sahibi, ayda 70..80 lira 
cağı olmuştur .Zira bu tayyare· tümüne bürünmek üzere sırl.ın_ nıüyorum, görmek te istemiyo- Elli! mc odasına dönerek kulislerin kazanan bir genç; dul veya kız gU. 

lcr 12.000 kiloıootre aşıyorlar. daki ~fogcne elbiselerini <:ıkar- rum. Hatta diyebilirim ki, bey· Aktris. bir yığın elbise ile ör- arkasında lndükov'a. rastladı zeı bir bayanla evlenmek l.ııtemckte. 
60.000 litre ber.cıin ve 18.000 ki· mağa başladı. Ilusar kostümü- hude yere örtünüyorsunuz, gü. tündü ve bağırmak için kapıya Müdüriin Ustu başı toz toprak ı.ıır. Alacağı kadın veya kızm bir evi 
lo bomba taşıyorlar. iBl hava dev nün fazla buru~.manıası ve milin. vercinim, emsalsiz güzelim! Bir doğru lcoştu. rtmdükov, diz üstü içindeydi, elbiseleri buru.c;m~tu: bulunml\Sl ş:ırttır. (S.T. 24) remzi.ne 
!erini ya.pma:}f. için 3 milyon kay- kün olduğu kadar düzgün durma· ayağı çukurda bulunan ben ihti- sürünerek onun peşinden gitti ve fakat yüzü sevinçle parlryordu. müracaat · 326 
nak, 18 kilometre elektrik teli ve sı aktris, arkasındaki her §C:>- i yarı dinleyin! Burada, yerlerde çıplak ayağmı tuttu. O, neşesinden ellerini oğuştu_ * Yaş 28, boy ı,7li, kilo so, 80 lL 
4 kilometre kumanda kablosu la_ k&rıp atmağn. ve bu kostümü, sürünmeme sebep, kendi canımı O, boı'fulur gibi fısıldadı: ra.·ak aktrise yaklaştı: ra maaşlı devlet memuru bir bay; 
zımdır. Amerikadan kalkan bir liavvanın e1bisesi üzerine giyme. kurtarmak istediğimden ba§ka - Yetmiş beş ruble, yalnız - Ha _ ha .•. Ne tahmin eder_ kcnd!alle mütenasip bir bayanla ev -
Duglas. B. ·19, Tokyoyu bo.mbar· ğe karar verdi. Tam soyunduğu hiç bir şey clağildır! :Mahvolu· kovmayımz! üstelik yarım jfr- s iniz, güvercinim! detli. Ben bu· lenmek istemektedir. Müslim veya 
dıman edebilir. Fakat arkasın- ve hafif soğuktan büzülerek hu_ yorum! Bakınız kafa.mtlaki saç. bile hakkı ilave ederim ı:akla alay etsenize! Biliyor mu_ l,l'ayrlmUsllm olabilir. (C.T.) remzine 
dan yüzlercesi gelmezse mühim rıar pantalonunu düzeltmeğc b<lf=· !ar diken diken oldu! .Moskova- - Yalan Söylüyorsu.;uz! ı;unuz? O adnrn, Prindin değii- müracaat - 327 
bir iş göremez. '.3.dığı sırada, birisinin c1erin de_ dan, Gla.şenka'mın kocası, Prin· - Yalansa Tanrı beni kahret· miş! H:ı. · ha .•• Tanrı onun ceza. " Yaş 32, boy 1.77, kilo so. Ye§ll 

Fakat Amerikal!lann rekor r;n iç çektiğini duydu. O, gözle_ elin gelmiş! Şimdi tiyatroda dola. sin! Yemin ediyorum! Şuradan sını versin. Uzun, kızıl sakaJ_. gözlü, kumral, ktmsesl.ı: , yı.lkseı- tah· 
merakı bu kadarla bitmiş dtğil_ rini hayretle n<'tı ve kulak ka· şıyor, beıtl mahvetmek için arı- şuraya sağ salim gidemiye}im... beni şa§ırttı .•. Prindin'in sakalı t1llli, ayda 300.400 lira geHrl oıa.n bir 
dir. Son gelen bir haber Ameri- barttı. Birisi gene iç çekti ve vor. Dehşet içndeyim! Şunu bil· Yarım jübile hakkı ve yetmiş beş cia uzun ve kızıldır Ben, bu- bay; asil bir aileye mensup bir ba
kada 8000 'beygir kuvvetinde mo- hatta fısıldar gibi oldu: melisiniz ki, o hayduda kızrm Gla: ruble zam! nak, yanılmışım! Ha"<~ ha ... B<* )"tınla evlenmek istemektedir. Fakır 
törler yapıldığını söylüyor. Bu - Ey Tanrı, biz gü!Ulıkfu-Jarı şenkadn.n maada beş bin ruble Dolskaya _ Kauçukova, bir da- yere sizi rahatsrz ettim, güzelim. do olabilir. (Ar) remzine muraca • 
eŞsiz bir terakkidir. Çünkü bu_ affet ... Of, of... borcum var! kika tereddüt geçirdi ve kapınııı Dolskaya • J{auçukova: at - 328 

gün çalışan motörlerin azami Bu i;1C akıl erdiremiyen aktris - Bana ne? O<ırhal buradan yanından döndü. - Fakat bana olan vaadinızi Müteferrik: 
kuvveti 2400 beygiri geçmez. Şim· etrafına bakmdi ve giyinme oda- <lef olup gidin ,yo'rna ben ..• Ben, O, ağlıyan bir sesle: unutmayın , dedi. • Hesap ve el işlerinden anıar blr 
di bir Durdas B. 19 u büyütünüz. sında şüpheli hiç bir şey göreme- r.iz alçağın hakkmdan gelmesini - Yalan söylüyorsunuz, bili" - lTnutmadnn, unutmadım bayana thUyac vardır. Beyoğlu El • 
İçine 8000 beygirlik 4 motör ko- yince, odanın 'biricik mobilyasını bilirim. yorum .•. dedi. yavrum, fakat •.. Güvercinim, bu hamra pasajında 2 No. ıı GU.zel lzmir 
vunuz, 40.000 kilometrelik bir t""'kı"l eden kanapenın· altına her - Yava.ş! Ruhum, yava.5! Dtz y ı . !'rindin demldi ki! Biz, '"·alnıı mağazasına muracruıt. 
J ~"' - a an söylüyorsam gözıe. ,..,. J 

hareket sahası elde edersiniz. Bu lhtimale karşı bakmağa karar çökerek rica ediyor, yalvarıyo- rim çıksın! Öbür dünyada cen_ Prindin üzerinde konuştuk, ve * 8 ilk, ıyı ıruııanıtmış bir Zayt 
tayyare hattı üstUva üzerinde "erdi. Bir de ne görsün! Orada rı:m! Ondan kurtulmak için sizin n 3tte yerim olmasın! Ifom ben madem ki bu Prindin değildir 1UrbUn istenmektedir. Satmak ıstt • 
bir noktadan yerden kalkarak, uzun bir şekil yattTUyor mu?! odanıza. saklanmayıp ta nereye aiçaı.1{ bir insan mıyım ki sözüme ben niçin Ya.adimi tutayım? Br venlertn En Son Dakika gazetesinde 
bir dnha yere inmek lüzumunu Kanapenin yanından dehşetle ~aklanayım? O, beni her y~rde inanmıyorsunuz? Priırdin olsaydı, eh, o zaman el- DUrbln) remzine mektupla 18tcdlk • 
duymadan bir devri alem seyaha_ ~kilen aktris, husar ceketiyle bulabilir, yalnız buraya girme· bette mesele değişirdi, hnlbukı eri tıyau ve adreslerini bltdlrmeıert. 
tı yapıp tekrar havalandığı yere :>rtü.nm~: ğe cesaret edemez! İşte yalvnrr_ Aktris, razı oldu: kendiniz de görüyorsunuz, yanıl Aldırınız: 
inebilir. _ Kimsiniz? diye haykırdı. ~nım, rica ediyorum! lki saat - Peki, unutmayın amu... mı~ım... Budalanın birini Prin_ A!J::ıt:ııın remızıort yanlı o1an o. 

Bu tayyare 100 ton bomba ta· kadar önce kendGini gördüm! Haydi, kanapcnin altına giriniz. din zannettim! ırn;t'Ucuıaruuıun namtlll'ına Jelcıı 
şıyn.biJir. F::kat çok pahalıya Titrek bir ses, kanapenin aı· Birinci perde oynanırken kulis_ lndükov, derin derın içini Aktris, isvan ttti: 'l1Pktuplntı ıd:ırt'haneml7.den (pazar. 
mal olur. Yapılan hesaplara gör~ tından: ]erin arkasında duruyordum, bir •;eltti ve pufbyara.k kaııapcniıı - Ne kadar alçakça bir har... ıan hıırlt) her@ıı Ahnhtan tığley"-
bu tipte bir tayyare büyük ton<la - fümim •. , Ben ... diye fısılda- cie baktım, parterden sahneye altına girdi. Dolskaya - E:aı..~u- ket! .Ne iğ?'enç şey! ımctar ~e 8aat 11 den 80nra aldil'ınıt" 
10 zırhlıdan daha pahalıdır. dı. Korl.."TTlayın ... Sus! do~ru geliyor. , kova da hızlı hrzlr giyinmeğc - Bu Printlin olsaydı, o za- ınn. 

1 Burundan gtkn ve tavada kr Aktris, dehP,et içinde: başladı. Giyinme odasında, ka_ man vaadimi tutmamı istiycl>ilir. (S.C.K) (Garı <E. Ural) (E.O.) 
Almanya dev tayyare er yap_ zartılan b"r şeyin cızıltısmı an· ,..,, · alt d b d · l al · ld w 

h ·şt· 0 b • _ c:!u halde siz dram oynanır- narnın ın a ya ancı ibir er- ınız, ı bu1d ncyın nesi o ugu CF R GUnell) (Şu > (H B sssı 
mıya ~ves etm~mı ır. nun u_ dıran bu fısıltının, tiyatro mü- ~ J w. :ı. 1 • ' . ' ' ' 

h t · · · t 1 k tal ken de buradaydınız? dedi ve... :egın uU unınası ona uten" V " mı §Cytan bilir. Belki o, kundu ıR.R.G. ) (Ciddt söz ver> (N.c.[{.J 
ı1:ı. cves e mıvıfiı c mı vası a· ::ıru·· lndw··1.-o·"a ait o!dugu-nu an_ k ·1• • d f · b · t"d i dd 1 · · - " · • ve her f;e~; gördünliz? or;ı.u verıyo~ u, akat bunu, an· racınm biri, yahut terzidır, en (iı."oldaol (A,M.) (E.L.) <N.B.) 
rmın Yeya 1P 1 a mn e erının ıamalt aktris için gu··" bir c:ey de_ k k dd ' · lrif e•sizliğinden değil bunlara ~ :ı rn. mu a l'S san atın ugı uııa onun içtnı de para veremem ya ? ı s.R. 27) ('r.H.R.Z) (22 48) <B.B.G) 
lüz~~ L 1'7Örmemesind~ndlr. Zira ! ~ildi. Tiyatro müdürü ağladı: ~abul ettiğini düşünmclc o akdar Ben, namuslu bir insanon, yav_ (M.D. 31li) (Tekcan) 
Almruıya Avnıpanın orta yerin- Aktris, bir gelincik gibi kı1.a. - Titreyorum! Sarsılıyorum! büyük bir tesellivdi ki, biraz rum ... Anlarım... Aşağıda remiz sahiplerinin namla· 
dedir n~e1'nden kalkan bir Al· arak: Yavrucuğum, sarsılıyorum! Mel- oonra husar elbiseİc:Wni çtlrard.1_ Ve aktrisin yanından uzakia nna gelmiş takat şimdiye kadar al· 
mnn · ta) yaresi lOO kil(All1ch e - Siz? diye isyan eW. Nn'-' ıl . .. .mun sağı solu yoktur, ölr.1Urür ! ğı 1.aman artık hiç kızmıyordu, şırkcn o, cl1eriyle işaretler yapı riınımıımıo mektupları bu ayın sonu· 
sonra 1n-:-:-iltere toprağı üzerinde ~asıl buna cesaret ettiniz? De_ Bıliyor musunuz, bir defa Nijniy hatta müdüre karşı bir acıma yor ve ,söyleniyordu: 'Ul kadar aldırmaları ıtzımdır. M 
ı.. • 1 · mek kı" sı·z ihtı"yar al"ak "Ok" =hrinde ürerirne a+.oa bile etmiş· .:ıuy:du·. - Ege· r h-1·!1·aten Prı· .. .:ıı·n ol_ . ...ıı .uulunacıığı içın bu tayyare erın • -.ı • ~ ~ ~ '" - WUl\ "'' sonuna kadar aldınlınış -olmı,.~ 
gE>nir; harekat salı asına malik tanberi burada yatıyorsunuz? tı. .. Gazeteler bunu yazmıştı! - Siz orada üstünüzü kirlete· :;aydı, o zaman elbette ben mec mektuplar imha edilecektir. 
0ıl1"1'arı şart değildir. Yalnız Al· Bir bu eksikti! - Of ..• Artrk buna tahammül çcksin:z, yavrum Ku1.ma Alek· burdıım, fakat w ısnımadığım ~26 Sezen> (G.M.) (A.G) (9 s) 

· h :ı..· • d lndii'.<ov cascaNlak kafa-=ını edilemez! Buradan çı~m. giy,n_ :.eyiç! Kanepenin altına neler blr adam Kızıl sakallı klmbi- R M H K .L ııl m'."ı ya denız hnva arv nı evam · • •.• • < • .) ( •• ı (A .) (B.Y. Kay 
df r bilmek için Atlantik üzerin- \.a.ru.ı~nin altından uzatarak: mek ve sahneye cıkmak sıram gel- koymuyorum ki ! lir kim, hiç te Prindin değil. •Oran) <Ciddi> (El) (Em klıl 
de hareket yapacak tayyarelere------------------------------------------------------ d. Se~anl (Naclldc 79J (TUnııııl 


