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B 1B taraftan lskerıderiye önün_ 
de ka.nlı olr boğuşma dııvam 

ederken diğer ıaraftan !e!OO kUomet. 

l'flllk Alma4 • Sovye& oeplıe'Jlnde de 
bekll'nt!n &narruzun olhayeı b&:tladı. 

tı bUdl.rtlmekıedlr. Bu taiUnız taakL 
kalen baııtaaı mı bunu kestirmek 
epey mütkilldür. 

Ş&rk taarruzunun bqlamaeı ilk. 

babar gün.l3rlDdNıberl beklenmek • 
leydi. Fakat taarruz bir tUrlll başla. 
)'amadı, ~Unler, b&ftalar, aylar, mev. 
almJer geldi, geçti. 'l'aarruzun gecik.. 
meal ııebebt hakkında mllteııassısla • 
rm Uerl .ılnlllfll bir takım aebotıle.r 
"M'dı.r. Bunlar arasmds blrblrlne ut 
olaa noktnlar bulunmakla beraber, 
f.aar.ruxun cemkmeııl mihver YO mlH.. 
teflkler ıa.raflnd- yeniden bir ııwm& 
telalrlere yol aotı. 

Mllttoflkle.r men.U taval1 edllebl. 
ıecek hareketleri zu.man zaman bjyllJı 
taarruzun bqlan~cı olarak dünya 
efkA.rııımumiyeelne arıettller. MUa.. 
ver blabltler'I tııe ıtü.kOt MWer •• p. 
clken ~rruma bir gecikme olma4ı. 
tını '-beta ~ıımadılar. Ftl!Jaklka 
mlhver oepbeel haziran ayının Diba.. 

)'e& buldutu gllnll'.J'de dalll yerlDde 
•yaa, ileri b&rekete geçemly- or. 
dunaa vaziyeti, yapacatJ illzmetlerl, 
kaıedecett meaal871 beeaba kat.arak 

llÖ)'ie bt.r maa.Ukl netlcoyle me.eleyl 
baUedlyorlMclı. Mihvere söre beeap 
ıuydu: 

"Alman ordulan geçen yıl n ...... 

lngillzlc.rln ber ne p:t.lıastna oluna oleun mUclafe=e•ma •w • '*lklıeri 
KBhlreclen bir görilntlıt 

Mıs'r barbl 

SOveyş 
Kanalında 

lsmailil}e 
hava meydanı 
bombaraıman 

edilai 

Elalemeynde ing iliz 
kuvvetleri şiddetle 

çarpışıyor 

Malta 
Gece gbdlz ldrllll· 
rlDI tülp eden bava 
blc1IDll~ma •Iradı 

&oına. ' (A,A.) - ltaıy&n ordula.. 
n umuınl kara.J'SlhıDıD 787 numaralı 
tebllğl: 

Buz işi 
halledi
liyor 

ı.t&nbul bel~di)'Ml buz lflerlnl nor 
mal bar tekile koymuo ve her lrazada 
buz 'bulunmumı temin etmek mak
adly\e yapma.kt& oldufu tetkikleri 
n1 ikmal etml§tlr. Hazırlanan pro,; 
taadlk edilmek llzere Pazarteolt gtlnQ 
dafm1 encnmene Yerilecektir. Adalar, 
Boğaziçi Ye denlzsahlll olan dl~ 
yerlere buz, meıdıahanm et nakil Ta.ı 
talarfYle yapılacaıct,rr. Karada nakli 
Jat için de iki k&m70R temin ~ 
ml§tlr. B~le411'9 bas bayilerine kilo 
ba§rna bir kut'uf da k&r Yereceııt1r. 

Brezilya 
AlmBDJld&D 
teMltldr lllr 

nota aldı 
--v-

Brezilya ba notaya ce..ap 
Termiyecek 

Lımclrs, ' (AA.) - Rlo de .JaneL 
rodan blldlrlldlline ~re. Bresil7& 
hartcly. JlUIJ'I yaptJ.11 bir topıaıııtı. 

da, Almanyadan tehditk&r bir nota 
aldıtuu blldlrmJ§tlr, Brezilya harlc:L 
ye nazın, Brezilya bUktl.metiıı1n bu 
notaya cevap vermlyeceğlni ve Al • 
manyanm utedftl gibi b&reket ede. 

bllecefl.Dl aiSylemi§Ur. 

Kartal cinayeti lıdlbırl 15 er 
seneye mabll6m 

Btr mtıddet eY'l'el Kartal& bağlJ 
Ba§ıbnyUk köyUnde bir cinayet ı, .. 
lenmlg, Murad adında bir çobe.n, S • 
behattin Te !brahlm iaimli tkl çob&n 

Almaa te~11eı 

Harkof 
ve 

Kurskda 
Botun taarruz 

cephesinde Ruslar 
mağlOp edildi 

Bir çevirme ta......_ 
n aetlcellade 

ıow1et llaneOerl 
çenber lçlae abadı 

Don istikame
tine seri 
teşkil/er 
ilerliqor 
..... y.._ 1 Del ..,.,.... 

taratından d&rillmelı: .,. ta.§la lılılr 
ezilmek suretiyle be.yılt.ılm~. ao:ır& 

da boğul telle aıkda.ra.k öldUrU.lmll§ 
ta. 

Sabahattin Ue tbraht:m. keadllerlnl 
köy muhtan Muetatıuım terlk etti. 
flnl, bekçi Halilln de Muradı öld!l • 
dug1.1.nU, kendilerinhl kOlttularmdaıı 

General Dögol 
söyloyor: 

Son mu
harebe 

Fransada 
olacak! 

Lond1'tl, .. ( A.AJ - General D6 
Gol, diin ikşam nd:!'Oda 96ytedffi. 
bir nntukla demi~Ur ki: 

J&k muharebeyi kuanmat -8ael 
teYdir. Pakat netioe 90D muhareı... 
ye balhd•. Son mnbarel;e Pra..... 
d9 ol&CMtır. ı>a.,manın uferleriae 
ratmen Fran• meydeD ~ahan. 
besinin her «ftn biru daha mobte 
mel bele geJdilinl kim IDkAr ~ 
Ur' 

Bu maharebe71 Fre119a w..t~ 
IMICMbr, Ve mubarehade kart JOl 
oYBQaeıakbr. Her Praun lıını!'lan
~ l>eTemı 1 Del •Jfada 

mdeoe 'bııııll;I,.. J'Afdun ettAIMrial 
WÖ9'1 • 'a' de, Hıdacl ağır cemd& 
~ ~ nıeti09111Dck malı 

tam da bekçin.In de kabah&tl oı.ma.. 
dli'I •n' 1 J1m1f, her f1dal de ber'9.t; 

etımıılerdtr. Sabeblttin il. !bra2dm 
1!5 r Rne maddeUe ağır hapW oezas-. 
... 9911PJ~dlr. 

Fransada 

1 

Ekmek karii çMan
Jar IDlllbbet ~ 

°'*kom edtkti 
ııı.tıı. ' <.A..L> - ame& an.ı1 

gMmaktan mQhl 1 klfl cuma gtnll 
mıtebbed klıır*. cemaaa rnMkQım , 

dlknlftü', llııl maman baklanda d&. 
b& maıhk'tnn1yet kararlan Terllmil. 
b4rl .IO MDe ldlrek, öteki J MM ha. 
pis cesuma ~lm1fUr. Mılhkcma 

aynca mahkt\mlann malla.rmm mU. 
1&dereatne bWtmetmiftir. 

Danimarka da 
bir İngiliz 
tayyaresi 
dQşürüldü 

-0--

SIHHATE lARARLI GAZOZ 
YAPANLAR CEZALANDIRILACAK 

Tan~e llnç 
topraldanada "1-

• '' •• ' (AA.) - DCln gece 
Be&lıbıgborg uçakıl&nr ~ Da.. 
nlmuica Or.erf1111 almı te19bbtısUn<le 

balunan bir hııgW.s bomga uçağım 

~. Uçak, alnlw lçlnde 
lınıeç kara ııalarma dQfmQfttır. lırveg 

O.- bDallDde ım.naıutan limon • 
tum "7& aalttartrik 1'9rine ult ok. 
zallk l.mnindelti •birli bir D1Mlde7f, 

aattıklan ve hattA bu maddeyi ktt • 
çtıık kutulan. koyarak n ttattıne U. 
ınontuzu etiketini koya.rak plyuaya 
811rdUklerl görülmU§tOr. 

Sıhhat '" içtimaı muavenet Tek&. 
le U, g-.os lm&lclleriıWı. hal km aıh. 
hatine çok muzur olan bu maddeJl 

kul1amDaktan flddeUe 1D81ledl11Dllıe.. 
lertnl al&lradarlara bOdJrd111 glbl, 
~larm &lac&klan llmontuıııan 
nı ft7& d1#er ulUerl kullanmadan 

canJrurtan.n fllkalan, mrettebatm • 
dan bir k.lflyl kurt.armıılardır. Oto .. 
kiler 8lme,tlk'. 

• •• 
evvel belediye veya hllldhnet kimya 8'okholm, .& (A.A.) - 1ngUlz oL 
IA.boratuarlarmda pa.ruıa olarak man kUTYetle muhtemel bir yabe.nCll 
tahln ettirebilmelerinl temin etmif uçak d:iln geoo uçaksavar topçusu ta. 
Ur. ratmdan Danimarka ve lırveç ıı.ra8DI 

Buna ratmen, asld okzallk tıe dald Sunt kanalı Ulıerlnde dU,llrlll. 
&'UOIZ ,.ape.nlar bulunur-., h&klarm ma,ttır. 

Urıanda ıaarruu ııeçttklerl saman 
baklkaıen taarruz geç k&lmı' aayıJa. 
bWrdL Ne&eklm bu geç kalma yüzttn. 
dem fU'k saarnmı tetebbllatl blr do. 
laklama devreel geçirdi. Fakat bu 
MUmla bu 11eae bqlıyacıak yaz ıa.. 

anmwaaa geclkmeal ile mukayme 
etmemelldlr. ÇtlDkU bu Mile orclwnm 
7..--ta ldanetler b&lnmmdaa ö • 

dndeld mesafe ı~ eme ba •. 
-.ld ......ıooem çok tır.rklıdlr. 

EeHUemeynln doğu ve cenup böl • 
geainde mWıarebe meydanına uker 

ve malzemece önemli takviyeler yı • 
ğaıı dil§man, k&r§ı taarruzlarla 1).erl 
hareketlml.Zi durdurmata teıebbtll 

e~ de çetin aav&§lar eanaamda 
birliklerimiz tarafmdan allraUe ve a.. 
zimle pttakUrtuımottnr. 
Dll§nıanm mukavemet merkuleri. -------------------------- ad TUrk cua kanununun 394 Qncll Uçak, lneç topnltla.rma Hel.slng • 

Qeoea ,..ı ba zamanlarda &bma 
...... bqQD bulundotu yerclea bla 
ldlome&re dalla prldeydl Bl.n.eaa • 
le7la ona.da uanılmıf bin ldlomet.. 
l"eUk meeafe vardır. Bo ııeaekl ıa • 
-.rus ba büım4aD pclkmlı detD -

Din tedrici surette lalNlne devama. 
lwıuyor. DUn bQyWt birliklerin :b&re. 
keUıı.l duteklemek için bUytlk blr 
gayretle çaı.ı,an mihver uçaklan J'8-
ııl muvattaldyeUer •lele etmlflerdlr. 
Alman ve ltalyan av uçakl&l"f eluıe.. 
riya ayıca kendilerine çok u.ton 
tqklllere k&rfı yaptıkları mu.zaffe. 
riyeUl ve IJOrekll unn blr Aftft& 28 
lııglllz uça41 dUgUrülmUft11r, Uçak 
te§klllerimlz SU••J't k&.n&lmda t.m&.. 

•... Ulye hava limanına hUcum etm.lfler. 

Mısır 
Giderse ••• 

&m. nmkMH .müt8aasıalar" dir. Bu limanda fazla aayıda 1n.fUAk.. 
._ mütebMel&lara ebemmlyet veren ıar ve yangınlar görUlmU,tllr, Y .... ı BiR MUHARRiR 
-.aJıltler 198 taarruzua geclkmeelni .Maltada da gece ve gUDdllz bom. 11 A 
reoea yıl mtıer pl&ııınm tatbik edL bardımanlar birbirlD.l takip etmifth'. ır.lısıa )'akmearlaa k&pmİda'. 
lememeelnln ortaya attıfı blr baki • Bu hareketler NDUllld& aavqlar lWbven ~ 90km&ımık lıOlD 
lıaı tel&kld etmekıecllrler. netlce.ııl 2 Splttlre ve yerde daha.,._ oeımp Afr1kah, Dlnclll, Yeal ZelaA. 
llUtehaMıalara gare taarrımı ge. ka Spit!ire tayynrelerl tahrip •dil. dalı aekerler, lngtlteıe beubma lııa 

elkUrea, yani WUer pllnmm geç<m mlştlr. GttndUZ yapılan b&rekeUerde kapmm etlflnde oea veriyorlar. Be. 
kit &atblklm ruoıetı1ren dön t.mll biz ~ uçak kaybettik. Port S&lt açı. atla iki ıanı da kati netlae7f. al.ıml 
-..ttur. Bonlara •öre, Alman or. ğuıda İtalyan torpU uçı.klarmdan clettJdlr. Jlarepl Bomel ~ 
ılaamıun taarrm kabWyeU. Stvuıo. mttrekkep bir devriye orta tonajda ta meobur oluna yoagua orcl08uım 
Pol n :bmea mm&akalanDID kad BiL .,-De,'Mll ! ncl sayfada dlalelldlrdUr;ta llODra ilerl bareketlne 
teUe Almao ımvveUerl ta.ra.tmclu ....... edeblllr; fakat lngllb ordıml 
te.nızleameelndea ....., Flnlbdlya Ye ba -. makanmeıüncle de yenllerek 
lapoeşa He yapı1a.cak blr ıuılaoma.. rafsızlık maabede.l bWdblılerlal llL barcuaa atrana bütb Mam kaJ'. 
ılaa 9Clllra artacaktır. W edecek blr vaziyet sörtU~Ur. bedebUecett slbl, Nil boyunda mtwı.. 

BerUndea selen bir habere söre tıdncı ııılyaal tefebbllsln FlnlAndl. .. da bllyUk blr taarruza seçip mllL 
a\lmaa Jnımandaıılan cepbe Uzerlnde.. yaya yapılout olmuı lk&lza ecllyor. veri serlye drebllmeılll lçlll aylar 
iti tublblerta tamamlandığmı ve ıa.. Mllıetı.u.mlareı aıesabına söre Lealn. pçmeet IAmngeUr. o UDM.D8 kadar 
~ baf&ayablleceğlnl b114lrmlt • grad cıeplaeslndekl k1f ımıvattaldyat.. Bomelin bot cJancatuıı da Jdıme te. 
lert11r. Şa halele taarruza mani olan slzllflnln aebebl Fln orcltuıuıum taar. mlD edeme&. 
9elleblenten l.klal Almanya tarafuı.. nız etmlyerek m\\da«aMa kalmıt ol. llıllır glcleNe bir lıokomotu ıtbl 
llaa da kabul ediliyor 4emeldlr. masıdır. BatıA lllannerbaymm Bltlr.r peelnden F1118t1nl, Sarlyeyl, lnlo. t. 
'l'aamıma lıaflaması tola llerl 911.. tarahnclaD :ıdyarell, ba ıtelılJüe ile a. 1'&111 da ~ eötllreblllr ft 

tlleıa el,._ ~lere gelince, IQı.. ilkah &elAkkl edlldl. 211a-erb&J'IDID bu, AJtslo • Sakaonlar için blr telL 
lartaa beınk haber yoktur. Bu siya. mukabil slyaretlndea lıuı aeUoeler ke&, mlbver lçln de, bUyUk hediyeler. 
• _...,lalertn birincisi .Japonyalllll beklendi. Fakat .nn ordaanan &aar. le yttklt\ bir saacltıt katarı olu.r. şep. 
larp cıepllealne lrunet ıönclennete na lçbl yeniden lmnetler eelbede • beels ~ .....,.eklllnln alsDe A 
ı-.. bulu Bmyaam eark oepbeetD ee11 yerele ao Jllfllll -.aa .-..... ..... kamu'MID4a &em1a etar flbl, 
._ llaneı alamıyacak 1ııtr cllll'ama tarlada çalltmü DMre &ertdıl eıtllf lılDln kaybeUıe de ortapdda ..ua.. 
llolQaıw meaeleetdlr. ıtrenııcn. Benb bllyök mu -1fJl'l faadlıa vaqeçdyeoektal'. h1ıM •u 

8acbe kadar f8rk eepbeelncle bul 1 göriUmemif olan fakat 1ıefladıtı ııtiy. lngmz pzetelmUe beraber b01GD ae. 
1"Poa talltidatmdan bah8ecl!Dml~ ıeıım bllyök taarraa bu eartıa~ çer. I kert mtıtelıumtllarrmn:m tuııııaaU 
.a. ftwı;Ja ile .rapoDJ.a araaaı4&k1 ta. ~eal ı,ıade bahmmakta.clır. _ )'.alllıl d~ lllaar ~ llOllN 

Pli um orllılMtE meml !I etltıııılıııılli 
...... ....... pek uclır. 
... llBr1lm Mlbebler fUaluia'ı 
1 • Baı17ede " baada. tıu•ee k 

ku •ve- ..... -*ün 

.......... onla laMIM' ...,._ ---
mArekkep, - tecılllılath .... mftkem.. 
mel deftlcllr. Bular dalla sl,yacle ma. 
balll a.ylft &emine meaıar oldddan 

lola brbe - blılllyeı&ll umarlar 
&frlbalP flmaUne aynlmqtır. 

J • 8lrmallyada Ye O.Yada olcJata 
ctM yerli allallden blr lmmmm mllL 
,_,, yarc1nD etmeal llaUmaU n.rclır. 

ı. 1*eadeıtY9JI aldıktıaa .oma 
dolW Alljlmlse ld.ldm olaa mlb.-, 
J.l'W9&la n Bariye lu7ılanna da Darao 
,.....,uar. 

' • 8laa oölD de ......... Sfl" 
pllebllcllll takdirde bir latll& ol"dam.. 
mı clıardunM'ak tlıbll -seller ve e. 
.-h IDÖlltahkem menller pıtk -.. 
dır. 

Fakat ID&l'ef&l Rome1 Mıaın zapt. 
etq:wıte mııvaffak oluna kanalı der. 
uı secmek la&e:ıılyeoekıtr. Ordwıa.. 
ea clllllendlnuek, nokMalanm ve U... 
yıplarmı Uanal e&melr, bQyWr ıakft.. 

,eler heklllmek lçla blr ml1ddet dal'. 
IDIUI 16.zımdır, llal'lıln AtrlbdeD M. 
J'&7& laübl etmNI lota ~ 
müddet Drfında lnırtl&erentn de or. 
'9t•rk1alrı Jmnetleriel arıtınmta 

~ tttpbe yokur. z.ı •. mıL 
~ ....... kaUMI, tabf7e, -- ... 
idare laalmmndan n.ı&ea tarafa ... 
llimalyeoekUr. 

MIUI' lalıDde eeldslacıl orclmnlll 
giie&erdltt nmkavemette S.&e bltıQe 
lıu d"ılbeeler lııiklJD. 

maddealne göre takibat ya.prlacak borgun flmallnde dllfmll§tUr. Pilot 
lir, Bu madde, suçlan tahakkuk e hutaneye kaldınlmJJ, mQrettebat • 

t 
de.ıılertn, 3 8CDeden 10 eeneye kadar tan daha altı kişi kurtanlınııur. tı. 
baplaıe cezalandınlmal&rmı derplf çağrn T&Zifeal Sereaung kanalına 

etmektedir. 1 mayn Mkmektt. 

Antigon temsili 
garın akşam 

Anlca'a dnlet kouervatu&n aa • ı (Aııtigon)un llk temam )'9.nJl ,_ 

natk&rlan bugllJ1 Aat ıcs da be.gla... Franaız Uyatroaunda verllecektlr, 
nnda kon.eervatuar mtldllrU Orhan Bu abalı tiyatroda ilk prova Y\LP!l • 
Şaik oldufu halde Ta.Ulme giderek mlfbr. 
Abideye bir çelenk koymU§l&rclD'. 1 

o Devlet Boaıenataan 
ıaaatllArlarlle Boaa,maıar o 
Muazzez ilğin 

neleır anlatıyor 1 
"Biz bir bütün olarak çalışıyoruz. 
ayrı bır şöhret ne ifade edebilir?,. 

Yazan: BADBİ BATABAL 
Jluames tlcUı- ııte. parlak dev • 

let ll'Mli"'D b&yat w 1pklan al. 
tmda ~ UıDat bahçemlslıı be. 
nUz ~ıl&n bir 9loel'L. 

Bu isme bugOn belki yabancısmız. 
belki bu Jalm kul&klanmSd& hafif 

bir tıı bıra&tt ve geçtl :J'akat yum 
bu lamhı llahlbl Bizde bir 'bayra.ııbk 

Uyandıracak, ona aJ.ıu,lam&k -
canı gCaQlden temenni ettiğim.tıı m-.. 
uzam 'l'Qrk Uyatrosuna kOf&C&kaı. 

W-Devaınl 2 ncl ıa1f8da 
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Bir, i !<. i nokta l "&iıa!iılır.:mım--.u~.ıJ 
v1ahken1e Sa onlarında 

aı 'llL ız 
' 
ZA 

Akıl e mez bir kız 
kaçırma lıô.disesi 
'' Bu kızda bu boy, bu bos, bu endam 
varken, şu sıska delikanh kendisini 

zorla kaçırabilir mi hiç ? ,, 
Birlao.I ntıroo= mahltomeslndo bıı 

abah Q:ıtalc~yn bağlı tklt<ılll köyiln. 
de cereyan eden gıı.rlp blr kız ~ır. 

- .Nıilllo konu&ur muydun: 
- Blrluıç deta gUru.,ru~tt1k. 
- Peld ımmn, imdi slzJ evlendir. 

ma. vakaııının nr.Jh:ılcenıoolne başlan. sek bu pocukln da da,·a b!t.tte. ha 'l 
dl. istemez mısın 'l 
lilıçırılan kız ba)li gilzeldl. Bir 

köy dilberi de nnc::ık bu kıı.dar .olur. 
du. Uzun bo~ lu, iri, tombul vücutlu, 
ma~nır b lmılı, bcynz tenli IJlr genç 
kızdı bu. 

llenttt 16 )'llı>ınd:ı olduğunu söyle. 
mi5ti. Adt Zchrıı. idi. l'anııııbltl lhU. 
yar kadın da kendi ile birlikte d:ı\"B. 
CJ)dı. Annesi de ı~tınn)dL 

Suçlular da. lkl kl51ydl_ Blrlsl 17, 
dlgcrl ele 18 )atında, henllz bıyıklan 
terl mcğ<ı b:l.51.:Unış lkt dellltanlı. 

11 y.ı.şınd.a ol!lnı B.liıl suçluydu. Adı 
NaJlc\ı. Arkııdıı.51 ltcoop do kendi ine 
)ardım etmişti. Utançlannd;)A, heye.. 
ti h!l.k.lmt>nln )1lzUn~ b:ıka.mıyor,, kB 
ra karB d~ilnüyorbrdı. 

Rt'ls CV\ ı , d:n·ıı.cı Zehrayı ııyağıı. 

kaldll'arak ı;ordn: 
- Nasd ~ırc1ılar seni kızmıP 

- 7..orla. 
- BlllJonız, fakat nam kaçırdık. 

lamır oğrcnmek J tlyomr.. Anlat b3.. 

kaşım tel.er tclrnr. 
- Erendim, biz o gtin kUy kız.111Tı 

akşnnın kndıır tarlad:ı. ~lrşmı,tık. 

Glln~ b:ı.ttı.rken )1Jecek torbamızı, 

tesUl!'rlmlzt rapıı.larımızın ucuna ta. 
knnlk klil o doğru yollandılt. lfuvn a. 
lacs karanlıktı. 

G ltiae oyn:ı , prkı eöyllye &öy. 
1.1,yo tam lillye geldiğimiz eırn.d& bu 
~ali ~ımım çıktı: 

- Durun. bunıd:ı.ıı ı;eçUmez? diye 
bağ"ırdı. 1\ıtlıır hl'p korktult_ birer 
tarafa kııçı!ltık. Bunu fı at bilen Na. 
il nrkad!! ı Recebi de ç:ıtmlı lkbl 
birden snçlanmd:uı, kollarımdan kav. 
rl\yanık amb:ı.y attılar. Biraz son. 
m NnllLn e\ino varmıştık ki jıuıdar. 
malar ,ı:cldJ, bizi lrnrbrdıln.r 

im tebll ı 

Ucrlin, 4 (A.A.) Alman orduları 
r. kunıa.ndanlığmm bugUnkU tel:. 
h inde bfJ1uı.!'5a ııöyle denilmek• 
tı;.dır. 

Kerzones yarmmdasmcla bolşc. 
vik 1utalı.nnm b::ıkiNYelerl tanı. 
!mdan gö~terı.len mulravemek k • 
nlmı trr. Beton sığnuıklarda. cerr. 
be r içine almnıış ohn mfinferid 
Jı.üf,;ük gun:plnrm imhıım tamarr. 
!anmak ıizeredir. 

Kmm'ın een.ubundn muh3.rebe 
. tayyareleri ıblr kanıl.ol gemisini 
hııtll'.lllm' ardır. 

}hrl;of ve Kumk kesimlerinde 
Alınan ve milttl'fik kltalan billün 
Uıar.touz cc~nde dil~ m3 •• 
lup etm l~rdir. Bir ÇevirmE' taa·. 
ruzu neticesi u de m.iihim Sovyct 
kuvwtleri tember ıiçine alınmıştır. 
Seri t~1d'Jler Don istLremet:inı:k 
il•!'leme'ktcdirler. Muhıırc-bc, tar. 
rip ve ta~"'l.rclerinden mUrekkeo 
filolar tftar.ruz hare){etlcrlne de• 
tekltzy.el"(>k dü.'11llaIU insan ve ma·. 
umeoe ımnh9tıs kayrplam u l'!'rn t • 
ml'!"'hroır. 
Yapılan hir kanı. muharebe.si esna 

mıda. btr tayynrc ka?itkoyma. aıayi 
'8 .zırhtı nrn.ba tahrip etmli ve 9 
&nı<,,et ıt.Ayy.mcei dUşUrtılm{4ıtür. 

Ştmal Buzdcnlzi cephesinde Alman 
t tayyareclrt Murm.ansk §ehri ve U. 

man ~ 'bu1uruuı hava müda. 
taa 'bataryslnı'lD.I vo Kola koyunwi'. 
§llrlanda bir ruwa US911ntl 
bomtxılam r~aTdtr. 

4 Temmuz ~ Alına.n tayyare 
feri BuzdenlrJnin mal bölgeslnde 10 
bıln tonluk btr dtışman v&blnl b:ı.trr

D'Jrj! ıı:rdlt". 

LoruJra. 4 ( A.A.) - DoAu cep. 
~inde biihnsııa Kurs'k kesiminde 
gayeı şl3dt!tli carpışmnlar vuku 
balmaktndır. Dün geoc yarısı Mos -
!t',ovtıda neşredilen Rus lcbli~inde, 
Rtı!lar, Kur!k kesiminde Aimanlıı
mı bHhtıssft Pfdct1i tıınk hlkamlil'" 
rını puskürtmü~lerilir. Bir 'i.1de 
250 Afmıı.n tankı tahrip edilmiş, 
15.000 m fıııl:ı A'hnmı öldürül. 

- Kntıyen, Ben artık Nıı.llo \•&r • 

ına.m. 

- Peki ne lstlyol"liun, 
- Cezasını 1 tıyorum. Hapiste 

)ııtsın da aklı ba.ııııın gelsin. 
llnlbukl Nail nk61 iddia.daydı: 
- ll61JS1 ynl:ın, dedi. Ben Zehmyı 

zorla kaçırmsdım. G&ıül nzaslle, 
kendi kendlno bann kaçtı. 

KonUfUJor, &el'lıtlyorduk. 
- &na kaç:ıcağım Nıılll d.edJ • 
- Sen blllnıln Zclını. Başım tıstiln. 

do yerin var, dedim. 
O akşam, .r.oceple kUprüden geçer. 

kcn, Juzlnnn ynnuıdıın nynldı, gelip 
arabaya bindi. E\·c gittiğimiz 10 d:ı.. 

klkıı. oldu, olmadı, Jandarmalar gel 
dl. (eğer ann ı haber almış, jandar. 
mllya ltoıımuş. 

Benim bunda ne kabahatim vnrf 
NnlUn arlmdaşı Uccep de o.ynl şey. 

lcrl söyllyerel< Zdırıının lmtlyen :r.or. 
la lmçınlnudığını tıpış tıpış ytıril. 

)'Crek arnb3ya bindiğini söyledi, 
Neticede mahkeme, vaka aırnııııda 

ho.zır bulunan 16 e yakı köy kızını 

phlt olamk rn:ı.hkemeye eelbetınoğe 
karar ,·ererek muhakemeyi b::ıeka 

güne bırnktL •• 
Tanıtlar dr5an çıkarlarkM muha. 

kemeyı ~lnllyen birisi. arkadııeuıa 
§Öyle diyordu: 

- B:ı.k ~u hale bir defa. DeUkan.. 
hlnnn lklsl de kızm yarı beline an. 
ca:k gl'llyor. Kız lklslnl de gırtlağın.. 
dan tuüm, bir ınkımda. oanlarmı çı.. 

kanr. 
Kızdıı bo böy, bu gövde varken, 

fU kn delllmnlılarm kendini zorla 
kaçırdığına kim inanır Allab a,eluna 'l 

ADLİYE MUHAB1Rt 

hellrsiz ohfu~ımu itiraf cylcmo'kte_ 
dir. 

nus tebll~I. Bielgorod ve Voı
cansk fc;Ukametinde Almnn taarruz. 
!arının p!ıskürlüldüğünü illıve cdi. 
yor. 

* • * 
ıuosko\'B. 4 (A. A.) - Halen 

I<ursk, Bielgorot ve VodŞanek mu 
hnrebc meydamnda birçok truık 
muharebeleri cereyan ctmekU!dir. 
Almanlar, bir noktadan geri kaç • 
ma:k için sarfcttikleri gayret sırn 
ııu:.da her saat yeni Y<-ni ihtiyat 
tanklar getiriyOTla.r. 

Kum cephcs·nde :ismi söylen • 
miyen ve Sovyct mlldııfaa. hattmı 
tc>.şki lede nblr nehrp saJrlp olmak 
için çok ham.retli bir tank muha. 
rebcs.i yapılmakta.dır. Üç giln sü. 
ren ve Alm.<mlarm binlerce ölü ve 
yarelı vermelerini in~ eden ytp"' 
ratıcı "M!.va.c;ta.n eonra nehri aşmak 
için yç~ bir teşebbüs dnha yaprL 
:r.Istir. 

Alman ta.nkla.rmın bu yeni tanr. 
ruzu Kıztlyı~dız gazetesi muhabi • 
tinin mWl.ZZ3JD ta.biriyle ifn.de etti. 
ğ-i f zla miktarda uookla destek • 
l<!nlJ1i~tir. Ecir nlman bir Alman 
pilotuna. göre, bu uçaklardan çoğu 
Giritton getirilmiştir. Bt11cr tank 
hk ~k grophr nehri aşmağa 
rmuvnffa.k olm~. 

Ahıın.nku lrnmanda:nltğı bunun 
üz.erine ylizlerec tankh'k öne:nli 
hu· kmrVetlc ilerleme'k !stcmişse 
Oc tam bu n'lzlk anda pu.sudn bo!t• 
liyen Sovyet t&..~erı muha.reboyc 
ntılmı .. lar ve Alman kollarını de. 
ğ:rtır.rşla.rdrr Sovyet tankları Jd. • 
ya.de ve topçu ile sı:kı bir işbirliği 
yapmıştır. 

Geçen 3 gUn zarfında Sovyet 
tanklarmm ynptiklan bir ~arşı hü 
cuın neticesinde ağJr kayıplara uğ 
nyan Alınan kuvvetleri bttap bir 
halde gözüküyordu. SOV)·et tank • 
ltınnın tam zamanmd:ı. mlidahıılesl 
A 1 ınan tanktannı, ya.ptıltlan ha • 
ıclseti tamamla.mo.k için icap etti. 
ği kadar yer temininden be hare
ket serbest.im kamınMktan alr • 
lroynmştııT. 

• • * 
Mosk~ ' (A.A.) - Sovyet öğle 

tebliği: 

Türk Genfliğinin 
l Kalkınması Davası: Spor 

BJIJDEN tcrblycsl teşldlAh bir 
lmnooltı. mııarll vrldUl'tlne 

bağlandıktan bir kaç gtln :sonrn mnıı. 
rlf ı.eklllmlzln reisliğinde }1lksek Is. 
tıııııre heyeti topl:ıntı yaptı. Tilrk 
sporunun ytlkselmesı ctrafımla görU.. 
illldU, Neticede ıırtı,aro heyeti nm. , 
tarının mubtcıır bölgelerdeki spor 
işlerini lncellyerek lhtıyaçlan, dllelı:. I 
lerl tcsblt etmeleri karnrlıı.ştı. 

Heyet nzalannd:ı.n ikisi birltaç gtin 
ovvel htnnbuldnkl tıporcularla gUru,. 
tUler, dileklerini ö mmdiler. Diğer 

bölgelerde do ıncelcmclcr yapılmnk 

117.ere auılıuın barcltet ettlkl~rinl Uğ. 

renlyonız. Bu görUşmclerden memlt•. 
ket hesabına ooıı: fnydıılı oetlceler 
tdmcıığı muhakltaktır, Aneıılt bum.. 
dakl b:ızı 1.."UIUp muroJıhııslarınm dl. 
lc.klerlnln hep futbolo inhisar etmesi 
kfırlı:smda diyorum kl: 

Futbol bir memleket cıavası değil. 
dlr; çllnkU futbol esasında mlW bir 
sponımuz değildir. l\nlll porlAnmız 

vardrr: Blnlclllk, olı: atıcılık, H!ib 
kullnnmnk gibi •• l!>Çnelcroo evvel bir. 
kııç ki.sinin teı.ıebbllslle kurulan ''ok 
lrull\bll,, ancak blrltnÇ ny yn.şaynbll. 
dl, lınpa.ndı, gtttt. Bln~rce seylrd 
önUnde çıılrm satan porcula.nmız.. 

dan hangisi iyi ulşa.neıdır, nt ynnıı. 
lannd3 blrlnellllt lro'l..'\Jlıınla.rw ba,m. 
dn.. kimler geliyor. Sporculard:ı.n lmçı 
dlreltSlyon kullanmıuımı btllyorl' Bu 
vo buna benzer flOallerl <inha çok sı. 
ralaynbtllrlm. 

Futbol o)'tlanJ'llMm demiyorum. Se. 
ylrcllere heyecan vcroo bu dar bir 
ııaha oyunundn..n evvel bfıtUn Tl\rlt 
gc~Uğlnl memleket mUdıı.fBAsma 

hnzırlama meselesi vardır. 
Mektepte okuynn ve mektep dı 1n. 

da bulıuuı.n b\ltUn gençllğ\n bundan 
ııonra maarif vcldlletlnJn ytlluıek reh. 
berllğlle bu yolda kıılkıno.cn~ hak • 
lmıd& bllyttk bir ttmlt ve ttlmııt bcs. 

llyonıın. 

Yektıı Ragıp Ö~'EN 

Mısır barbı 
Bnştnrafı ı ıncl sayfada 

Ud dtlşman vapuruna il!!lbet kaydet. 

ml§tlr. 
• • • 

Kahire, 4 (A.A.) - İngiliz orta.. 
§Bl'k umum.1 kııra.rgAhuwı tebliği: 

DUnkü cum.ıı gUnU Eclalcmeyn 
bölgcslnde do~yo. doğru blr b:ı.skm 
yapmağa. ~ebbtls eden dU.,mnna 
kuvvetlerlmtz hUcum etml{ı1erdlr. Ha. 
w. küvvetlcr:lmlz ortaşarkt& şimdiye 
kadar misli görlllmemlş bir ölçüde 
kam kuvveUerimlzle işbirliği yapa -
rn.k dllşmanı bUttln gün hırpalamış -
latdxr. Kıtalnnmız birtakım dU1'ma.n 
tanklarını kullanılmaz bir hale ge -
Urmlşler, 40 top ganimet ve yüzlerce 
esir almrşlardır. A vcılnrımtz 16 Yun.. 
kere 87 ve 7 tane Yesserşmlt 109, 1 
Mn.cchi 202 uçağı dll§Urmll§ıerdlr. 

Sldl Barrnnlde inlş al:ı.nları, ordu. 
gA.hln.r ve yollnr taarruza uğramııJ ve 
4 Messer§.ın!.t 109 yerde tahrip edil. 
m~ttr. Dilşman Maltaya ya.ptığı hll.. 
cumlara. dl.hı devam etml§tir. Bir 
Ueascr§?Dlt d113ürUlmll§tUr • 

••• 
BerUn, 4 (AA) - Alman orduları 

ba§kumandanlığmm bugünkü tiıbllğt: 
MIBTt'da kuvvetle ta.hktm edam\§ 

olan Eıt.lem"yn ~vzllne ka.r§r müca. 
dele matla devam etmektedir. D~ 
mnnm gönderilen takvtyelerlo yaptı_ 
ğt.ımııkabU taarruzlar §iddetll çarpış 
mnlar neUceslnıde geri pUakürtW.. 
~tflr. Yeniden birkaç multavemet 
yuvuı yokednml§tir, 

Yııp:la:ı ha.va. çal"pl§malıırmda Al_ 
man ve ltalyııo avcılan 28 İngiliz. 
tayyııres.ı cıu,uruımn,ıerdlr. 

Penin kahvaltı 
nm Ustnno bımırt.J. 

- Baelm bir dlyeoeğlnlz. V&r mı'! 
- Hayır. Haydi sen lıl.ne git.. 
Per\'ln çılmrlten, ŞAWlta ınrrıld:m.. 

clı: 

- Sakın blz.lmkllere ağT;rudan bir 
ecy ka~ırnın! HcplmJzln r:ıb:ıh kaçar 
sonra_ nnlıyonıun ya! 

- ?ıll'rak etmeyin, ltü~Uk hanım. 
cığım! Den, ıdıln için canımı feda e. 
derlm. Kbmey!' bir ııey &Bylemcm.. 

Pervin oda. kapısını kapayıp çıktı. 

Şahika yıılnıı... 
ÇBy lçly(!r ve dcrhı dorln crtışUnll. 

yor: 
- Acaba beni, bnb:ımm tıerVett L 

çln mi tcrclh etti f Eğer böyle lso, 
pok ahlAksız ve para d!l:tldlnU bir 
adam dem~ttfr. Fakat bUyle bir flk. 

rl ol5ayclı, o goce be:ı onun yn.ıuna 

gtttlğ'lm um:ı.n de.rtml boynmna. koL 
ıanm:ı. ı;:uılıp bent lruoklayabllJrdl, 
Ben o gece mUth~ bir kıskançlık 

rıummasr lçlnde no yııptı~ımı, ne eöy. 
Bedin. ımftlrOOeslni Rus 

seftrloin en şiddetti s:ıvnşı diye 
v·uıAı:n<Iır.maktn ~ rakip tank ve 
il-. koneflcı1nin blrhfrlne cll'nk 

3 tcmuz f?Cce.91 kttıi.1arımız Kunık, ledlğ'lml bllmlyordınn. Bıın:) Ilfl yap • 
Blergorot ve Vol§ansk illtlkametlnde ım ıı.tre<looeırtlm .. Yahut h<>!' göreceli. 
çnrpışmı,ıardır. Cephenin diğer lre tim. Onun ~·erinde b:ışlm bir erkek 
Blmlerlnde önemll hiçbir değ'l.§lkUk olaaydı. geoo ynrısmd3n 90nm ynt:ık 

v.e~ - odaaı- gell'n benim gibi gilzel bir 

Gürmok ve lAhutf sesini ya.kından dlnloruek için 
!lnbınnı.lanıyord:ı 'l Şimdi bu bUylll< fırs~t elinU.d•dlr. 
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Devlet Konservatuarı Mısıra 
san'atl<arlarile konuşmalar • I . ay ve ayanlara 

Ba11tarnt. ı ınct sayfacla Amerllcan asker erı Müjde ruz. Ve öyle tlmit ediyoruz ki onlar, ? 
bu parınk taaavvurıarımızın hakikat çıkarılü'I ITII 
olması ıçin, durmadan, dinlenmeden • Bu tas:ırrut devrlnı1e esıacıı. oo. 
ı:-slışacaklardır. 

Devlet konscrvatuarı sanatkll.rlan 
arasındayım. B!zi Hnydarp&§adıı.n 

köprUyc götüren vapurun şu mahut 
koıtuklu salo:ıundayız. . 

Muazzez ligin karşımda oturuyor. 
'kocasr Ertuğrul ligin de onun ya. 
nmdn. 

Bu, kumral saçlı, orta boylu, ae. 
vimll bir genç kadın; onu uz~ın uzun 
anlntmıyncnğım. ÇllnkU nasıl olan 
bir Amerikan sinema yıldızını tıuıı. 
dığııuz gibi onu da tanıyacak değil 

mislnJz.? 
Sunllerfml sormaya. başlar baola.. 

maz, Muazzez İlglnln n~esı kııçtı. 
Ya yol yorgunluğundan, veya ilk de. 
Cıı blr gazetecl ile konU§mn.nm sebcb 
olduğu çcklngenllkteıi olacak, muha. 
tabın fazla. ırinirll, sua.Uerime cevap 
verirken Adeta korkuyor. G<Srünmez 
bir kuvvetten imdat bekllyormtı§ gL 
bl bir hail var. 

Ben: 
"- ınlyler mlsinU: dedim, .Muazzez 

llgln, sizde tiyatro htwcsl nasıl doğ. 
du?,, 

"-Bilmem!,. 
Aldığım bu kısa cevaptan anla -

dım ki genç .ııan.atkA.rı konuoturmak 
benim için hiç de kolay olmıyacak. 
Bu .sefer: 
"- Demek, dedim, Uyatro hevesL 

n!n .sizde nasıl doğduğunun pek far. 
kında değilsinlz?,. 

Muazzez. llgtn 'b!Taz açddı: 
- :oogruırunu lilıtcrscnlz dedi, ben 

nigln ve mıden tiyatroya hlUsa:p et. 
tlğlmln halkkalen ta.rkında değilim. 
Musiki mualllm mektebinin dördUncU 
sınıfında idim. BlrgUn, ~imde bir 
rtızg~ esti. Kalktım tiyatro mekte. 
bine mUrn.caat ettim ve imtihanı ka. 
z.andım. 

- Sık sık Uyatroya gider miydi. 
nizf 

- Kattyen.. ve tiyatro mekteblne 
girmeden evvel yn.lnız kantocuıarı 

seyre tml§Um. 
- Ye. ~ tfyat.rosunu. Onları hlç 

ııeyretmedlniz mi T 

Va5iugton, 4 (A. A.) - Çun• 
king~n gelen bir haber mUhim A. 
mcr:.kon kuvvetlerinin Mısıra çı • 
karılmış olduğunu bildirmişti, 

Bu hususta kendisine sual irat 
t.dilen Amerl.~ar. müdafaa nazın 1 
şunla?'l demiştir: 

- Bu h~usta söyllyecek bi'r 
ı;eyim yoktur. Almanlar yalan ha 
berlcr çıka.mra.k malümat almak 
ıstcmektedir!cr. Çtıngidngten ge • 
len haber ele bu eünıledendir. 

Almanyaya giden 
Fransız işçileri 

Parla, 4 (A.A.) - Almanyadaki 
Fransız 1.§ haberler merkezi, AlmlLD. 
yada çalı§mak üzere Fransadan ay. 
Ttlnn kn.dm ve erkek 170.800 ı.şçldcn 

57.100 tanesinin Frnns:ıdan aynlma. 
dan evvel orada. ikamet eden ecnebt 
tebaası olduklarmı bildiriyor. 

bUyük bir şöhrete sahip olmaSI ne 
lfade edebilir.?,. 

:Muazzez İlg1nJn samımı olduğunda 
Lltlphe yoktu. Bunları açık kalplilik!~ 
si5y1Uyordu. 
:Muhatabıma. 'biraz da husust haya. 

tından bnhso~mesl için rica ettim: 
- SıuıatkAr evlenmeli midir? Bu. 

nun lçl.ıi ne dil§OnUyOl"8Ulluz? 
Muuzez llgtp, ya:nuıda. oturan ko. 

ca.sınn. bnktı. Sonm gtllorek: 
- Vallahi, dedi, mesut olmak 

§arlile evlllilc iyi b!T vey .SıınatkAr 

evlenm~Umldir meselesine gelince, 
bu, §8ht3 göre değiglr, Bazı sanatkar 
evlenir, Jyl ç.alı~maz, fakat b3zısı 
evU olduğu halde iyi çatışabilir. Ben, 
evli oldUğum için daha iyi çalı§tyo. 
rum dlye<:eC'im. ÇUnktl kocam beni 
her zaman çalı.şmağ& sevkeder.,ı 
"- En çok hangi rolleri tercih e. 

ılerıılnlz f .. 
••- Hocalarımızın verdiği her rol, 

blztm için gll.z.31dlr. Esasen her rolU 

yası soldu. renginin modam geçu 
diye kıymeUl 

.B:L ÇANTALARINIZI 
Bir köşeye atıp terkotmeytnız 

Atelyemlz l.stedlğln1Z r"ellkte elbt. 
seıertnıze uygun olarak eski Ç~"J. 

T ALAlUNIZJ fenni suretle l>Oyar 
ve yepyeni yapar. Ayrıca tıer t1lr1C 
tamir ve ısmarlama çanta yapa.ı 

TuvııJetınlUD rengine O) ıır eo allı 

sabU tırnak cl~larınızı ancak aıeı 
remizde temla edebtllral.Dia. 

KarakOy Mumhane cadde&! 
Haııı.ınpaşa han No. 2. 8 

~ıtt.a, AAke.rllk Şubesinden: 

1939 doğumlular ve bu dottumlu • 
!arla muameleye tabı erlerin ilk ve 
son yoklıımnlan ayni zamanda 6 tem 
muz 942 tarihinden 1Ub:ı.rcn b.n!ta • 
ntn salı, perşembo ve cuma günlerin. 
de o.ğuııtos 942 aonunn. kadar sab!Llı 
9 dan 12 ye kadar devam edeceğin. 
den mUkelletlerln nutua CU7;danı i a. 
det fotoğra!, ve lkametglllı, talebcle. 
rln :mektep veslgalan ve sa.'latkA.r 
erlerin sanatını gösterir veslkalarllc 
mczktlr tarihten iUbaren tayin edilen 
günlerde ve saatlerde §Ubc merkezin 
de bulunmaları, yoklamalarını vak • 
Unde yaptırmıyanlar hakkmda kano 
nı takibat yapılacağı llAn olunur. 

ZAYİ - 1941.'2 aeneııinln 2111 No. 
tramvay pasosunu zayi ettim. E8kL 
sinin hUkmü yoktur. 

Diş Tabibi 
A. Saryan 

Beyoğlu İstikliil cadde l El
hıımm npıırtnnanı 11 numaralı 
dn!rcslnde muhterem hastaJa
mu kıı.bule b~lamı~tır • 

- Şehir tlyatroaunun iki oyununu 
gördüm. AnL."8radıı ııeyrettlğlm (O ayni derecede oynamağa. mocburuz . ., 
kadm), benim üz.erimde çolt iyi bir Vapur köprUye yanıı.ıımqtı. Hep 

Dlgol diyor ki : 

teslr bıraktı. beraber kalktık. (Antigon)nun bs,e 
"- Sahneden beklediğtnil: nedir?~ rolllnü oynıyn.cak oıaı:ı sanatkft.rdruı 

Herhalde bUyUk bir §&ıret ve onun aynlrrken aklıma CelAleWn Ezine L 
taınJn cdeceti servet hOIUDUZ8 gl • le ya.ptığmı bir mUlAluıt geldi. Kan. 
derT,, aervatuar mc.zunıı sanatkAra oıs.n 

-- Bııştnra.fr 1 inci .. ytada 
sın. Bu, her Fransnm yeg!ne 
vazifesi, ycgAne ~residir. 

Genç sanatkAr kaU blr ifade ııe lhllyncm en hararetli mUdsfii: 
cevap verdi: ''- HUdalnnblt eanııtka.ra yer ver. 

Son 12 ay zarfında dfişman se • 
cen iki yıl fçtndekinden on misli 
fazla insan kn:rbctmiştir. Her Qç 
ayda mfilefikler Ahnnn toprakla • 
n üzerine Dç misli daha fazla honı
ba atıyorlar. Uza)'an :harbin dolur. 
duğu iaşe, nakliye ve işçi tedarik; 
ı.orluklan dfişmnn için 'gitgide da
ha sfir'atle arı.makta.dır. HnltA nazi 
idarecllc:rl bile bu hali gu:.lerneğe 
u~aşm ıyorlnr. 

••- Bugün fc;lıi biz bir bUtUn ola •• memeli, konservatuar mezunu sanat.. 
tak, toplu çalI§ıyoruz. Evveıa. a.daın. k:a.r ıınca.k bU:e hitap edGbiltr, diyor. 
akıllı tqckkül edelim. Tiyatromuz du. 
tam manasile lturulaun, ancak 0 ze... O:ı!Aletttn Ezine, bakaıım temsil.. 
nıan banlan dllfUnebUeceğlz.. Şimdi den aonra ne diyecek... 
benim, veya. bir diğer arkadD.§rmm KADE.t KA.YABAJ. 

u ·ad~-s Uçurum baıtka kimse yok. Bltlmkller Gözte.. 
peye lnmlşl~r. 

- O kadar eok erken lnmılf olMıak 
lar kt, ha.berin bile yok. Yazan: lSKENDER F. SERTELLi - Evet. Ben uyay-0Pdnm. Erkeo 
gltmI&ler .. 

kadının kolay ıroı3y yıı.katstru bıra. 

kır nuych ~ lfalbukt o bn.oa kartı 

o gece çok clQ da.vrnndı; lnııaoca 

hn.rcket ettt.. n.Ueme hn~ ııay. 
gr göstordl. Serrettinllde gözti ol • 
saydı, ilk önoo beal n.vlamaar gerek. 
tt. AllemJzfo 961"\-etine b-lden :J!Olnn 
benden gcr.tiğini o peki~ bilirdi. Ne. 
den böyie ya.pmadı.P Neden belleme 
kwı. para Yererek onda.n bir !JOJ'ler 
öğrcnı:neğe ~r f Bayır.. hayır •• 
Ekrem bu Jta.dar aefft emeller ~inde 
kO§nook bir a1ıım deg1ldlr. Ben onu 
tarttım.. tablll eWm .. ruhnnu, itini 
okudum. O eğnr kUtil ruhlu bir adam 
olıınydı, en biytlk klStillilğ\l b:uıa dlin 
gece yapardı. , ~ 

• • • 
Öğte Ustü. 
ŞaWka od:ıımım balkonund:i. 
NoolAyı pmooreden bakarken 

dil: 
gör. 

- Ne k.Mlar dnlgmmı, NecJS 'l Ge.. 
ne annen nıbot8rıl gallb3 ! 'l 

- llayır Jmrdt'flm. lllWds, bugtlo.. 

JerdD aıınem ÇlJk iyidir. .., • ., 
- O halde ne diişUnUyomınf BtR ALTMIŞALTI OYUNUNDAN 
- lkl günd r Eluem gelmedJ de. SONRA 

Hele dlin mutlaka gelmesi JAmudı.. ŞııJılkB, Peninin MS7lcrlnl ihtiyat. 
B8'z 'Vermlatt- ona kmıdJ ellmlo bö. b dlnl ... mı,tı. Ekreımln. alacatr ka • 
rek yaptım. O, börc{;r! pek seviyor da dmm p:un~ııa ve servetine gk dl • 

- Eh,. olabilir ya,. belki bir i:tl ker.ek kad:ır b:ıyağı bir allam ollltı-

çı:knUfhr. Dlin gelmodlyııo, bugün ğuna bir ttlrlli lnan&mıyorda. 
gellr. lıwı.ıı böyle gUnlerde biraz faz. - Böyle zamaıılartb blıı t4r1D de. 
la Mhnmzla'llr ama. Uzlllrneğe de dlkoc!nlıır çılaır. Eğer lnsaa ba dedi-
~ • kodulara kıymet verine, bt1Jm fi'· 

- Benim tçtm ~r, Şab.lkacığım! lencmez. 
Sen beni eok iyi tanırsın! Bir llje Dlyorda. 
baıtladık.. sonu çabuk gelmeli. Ma • Şııhllm ögie ycm~t yer ~ 
demkı eöz kesildi •• nlkdh olsa da il. bnhçeye 5'ıktı; çamm altm43kl id • 
zllnttıdm kurtuıam. longa uzandı. 

- O do olnr a canım_ memk et. - NeclA gellnoe, onmıJa bir aıfdlf 
ime! haydi, bize gol de 9elllnle bir altı oynıı.rım. Elaemt dl}ftınmete ~ 
altmış aıts oynryalnn. kıt buirı.m.ı.?:. Knm da kedertemner 

- Annemle etmdl neredeyae ye_ lınkk n-ar )a. Dtln Ekre momın _. 
mek ytycceğir.. Yemekt.eıı sonra ge. lrydı .. bugün bana geçti.. K1mbUlr .,-. 
Urlm, olı:ıınz mı f t 1 nn d:ı b:lıtkaswm olur. 

- !Iuhakltak boklerlm Necil! 8oua birdenbire bafını denize ~ 
- No o .. ;,;alnrz mrııın f ~' \'lrdl. 

- Evet. Evdo :ıı;:!:ır~.!:!°!( 

/ 


