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Almanlar Doneçteki yanğ~ 
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-cr--

r. 
LIBYADA 

--<>-:--
Mersamatraha 65 
-nometre mesalede 
~üh.m 

ınai .iz z rhll -
kuvvetleri 
toplanlqor 

__ 9o_k_ı_ta._nı_ı_m_:ıı_._n_ro_b_ı.ı_leı_rı_n_oı_:ı_ .. _~_u_s_ı_v:ıs_ıo_p_o_ı_ç_e_,.r_e_s_ın_d_en_ı_k_ı _r_es_ım ___ TlmOÇ8DkO Jıavve • 

Rilbver kawvatıer 
e salıll bo3 anca 

ileri .. yor 

~le aAşa"u "'-... ____________ _ 

• 
esı 

~Usey nCahıd Y~~I 
[ NGtr,TF.J~E _n.:ı.c;,eJ~ıli ~is

t ter Çüı • ıl b kaç gı.n ı;oıı 
11 A.vc.ın Krun.nrnsında oert.·•yan e
~~lt muhareb"»d lı.::.ı.ır b>Jltınm~k 
l~ Lo.ııI.nı.yrı döndiL UUl.fımctın 
~lıiııcJe ,.3 al ybindc 'erilen tak· 
tırl~rn s::ıyN 12 ~ e baJjğ olduğıı
'ıa ~ore. müzıı.I;:ercl ıin pek luıra
;ctıi o ac~ğı tnJımin 1...>(Jilebilir 
~tta telgraflar MisteT Çorçilin i
~ .edeceji,i. nutku simıli<J.1?11 ş:d. 
ttı, diye tn\ ii' ed·)orlar. Ş~ hal. 

ıt, e Afarsa l\lah ulı on ünde Mısır 
tıı~~arebesi ba.~1.-un.'ldın A' anı Ka. 
ı~nda bir Çortil mulınrebesi 
a t! -o Ul • L n"ilra· 
il"~ ı . itli{ ""reya.ıı ec eoek bu !'m'aŞ !!llO· 

Aı l halde, e'hemm'yct itiba.riyll! 

41
'':1J.r mnlınrc.besini gölgede bıra~<-
ışıır 

200000 
askeı Le 1000 

tay·1are 

S~vastopola 
hücum ediyor 

-0---

Sov,,.etlerfa son 
mt.\dalaa hattında da 

Yeni gedikler 
açıldı 

\'işi, 28 (.-1 .. U - Doğu cephe • 
sinde Jıer tarafta şid~etli muhnr-c _ 
beler oluyor. Sivaslopcldn Almnn • 
Romen kıt ılnrı nııslnrın •on mü • 
daf.., lı ~tı .ıa > 'rk~" gc. 
dik aı:n11slardır. 

ıerıııe iki Er.o dan 
bı.c.ım ediyor 

Londra, .tS (A.A.) - Moskovadan 
alman gnyri resmi haberlere göre, 
Alman zırhlı kuvvetleri yüzlerce tay 
-yarenin ynrdımı ile Doneç uzerinde • 
ki yarığı genişletmeğe çalışmakta • 
dır. Kızıl Yıldız gazete.'Ji Almıı.nla • 

(Devamı S \incüde~ 

---<>--
İ~giliz hava kuvvetleri gem 

ce gündüz fasılasız 
harehô.tta bulunuyor 

l'i~d, 28 ( A.A.) - l\lısıı·da nrn. 
hnrclıe harckfılı ya\'nşlanıı~tır, Dün 
yalnız hava faaliyeti olrrııı5lur. :\Icr
sa l\fotruh'a O!l kilonıdre mcsaf.• ic 

(Dcv-amı 3 üncüde) 

Menba su ar 
... iya r e en 

ar!ı ı eh 
(Y:ızı.,'1 2 incicle; 
~~ 

i pip ya 
e 
ar 

Ek!lıte ',siz lacak 
rler 

Mühlet ay sonuna 
kadar uzatıldı 

Vali ve belediye reisi Dr. LOtfi 
Krnlar, 1 temmuzdan itibaren fa _ 
aliyet"' glrl,._.cek olan ınah'.1.lleı bir _ 
lık'cı ınln tatbik ve tevzi işleri hak_ 
kında. gazcteciıeı·e verdi~i baya.natta. 
şunları söy!emiştir: 

Mahallelerde teşkil edilen iaşe bir_ 
llklerinin kendilerine mevdu işleri 

ifaya başladıklarını bilıyorsunuz. Tev 
zlııt bu b.rlilder tarafınd:ın mıntaka• 
ları çevresinde s:ı.kin vııt:ı.nda,ıa.rm 

tes!a edilen kUttiklerine nazaran ya.• 
pılacağl için bUtiln vatandaşların 

tevzıattan hisselerin! alab!lmeleri 
küt1lkte yaptırmalarına 

1 

bağlı bulunmaktadır. Bu kayıUar da 
tıvveıce JlAn edildiği. veçhile b.erke
sin mensup bulunduğu birliğe beyan
namesini vermesi suretiyle ya.pılmJŞ'" 
tır. 

(Devamı S ünt'Ude) 

,-------... 
rı 

ç 
Güvensizlik 
takrirıerine 

karşı 

Şiddetli 
cevap 

verecek 
Müşterek 
demeçte 

neler aenıqor 
Londra, 28 (A.A..) - B&§vekll ~ l:'aı~n istihbalde lıaZD'la.onn bu 

~ lieri ve .;I)asi mücadelelere intİ· 
, •ren orta<l.8. sükfınet nırdır ile· 
~en hic;bir eiya.si ha<!ise k~l~a
ıu 1~ gib"dir, Hnrb!n mana. ,·c uün-

IInr1•or;un doğusunda Alman ileri 
hare-keli devam ediyor. Hu mınta. 
katla çok şiddetli muhm·elıeier ol • 
maktadır. Mosk0\'3, Ruslnrın geri 
çdki!<liklerini kabul ediyor. 

SivnslopoJdan ı;(c~n hnberlere gö. 
re 200 hin asker, 1000 tayyare ile 
t~:ırru~ cclilmckledir. Maa.mafih 
şımdılık kütle halinde hücumalr 
durdurulmuştur. 

. Mersa Matrahta bir kale lizerlnclen etrafı gözUyen tngllJz nöbetçll~rt ÇörçU harbin idaresine karşı bir kı. 
sım mebu.sla.r tarafından verilen gU.. 
vensizllk takririne blzz.s.t cevap ve.. 
recek, uzun ve şiddetıı bir nutuk söy. 
ııyecektir. Libya bMiselerl mtınase.. 
betile Avam kamarasına hlkQ.metın 
leh ve aleyhinde 12 takrir verilmiş. 
tir. 

k h.ıı.yatı ı r fo'·kaladelik ar
\ et'lleden de\ s.ırn e<llı> gidiyor. A· 
l'rıa.:rı Kamarasmda vul,nıı gt-lecek 
il ıınakaşn.!.aı·da.n sonra. .. 1~giltere • 
lıe liı h:n nnm norm:ıl o;uJtunetinı ve 
. r z:unnnr{; itinıatlı :ıı:nı v~ mü
~Sebetini bU.-:ae:ığınıb ~ilphc yolc, 

I'. 

b :\tUttefikler muhnrelıenln en 
lı~hl'anlı gUnlerini ~e"İri)·orlar. 
ı;~ı h!ısfaliklnrda baz! lirbler iyi. 
f{ın mllJ0 decir.idirleT. Öyle znnıLe fi • 
·~oı"Q;r. 1-;j bn son zorh,;'k rlenesı 

!ıl ' ' a~'llmr ,e bu 1mtcrdı ııtJudıktan 
~%ra. müttefikler ı:;a.re.re hnlı a.. 
'll1larla ynklaşacnl<h dır. 
l'tt,smJ:ı mar sal ı~n11uıclin ne

fe..,i 1<f><Iİillıenı;.,;e ıfc i k do.ldkala
~ıı tc.htt•in cttirtiiği yıtdırun iler
\e~·i"i dummstur. An'n.sılıyor ki 
lı ıı· • Llb:vn budu la czerinı!e çar 
l ı~1n:ıy1 Lıf,iliz orduo;u J;:abul et
ltıerni~ vo Marsa Matroh hattına 
t:J.ilmeyi t~ cih etmiştir. Genemi 
tı.\c\in de aynı tabiy€'yi tatbik 

ttıni~ olduğu batnl.ı.nrrsa So1 1un• 
\·e lfaUay:ı mevkilerinin feda e· 
di'nıcsi bir ma.ğliıbiyet neticesi cle
tıı, bir stt'lıteji İffi~I olduğu teı:ı-
1~ edilir. Esa<>b 1 ır muhal'ebeye 
~1ti ilmenin :ırifes"n<lc lngiliz ku-
111Ptndanh:rtmıı Itali bir çöl pa.rçası
tıı nıubıünza icin kcncli ... ini ni..,bet. 
~ 1-ayıf bir hatt.:ı. bıığ'ayıp kalmak 
lııtenıe!'oi ma.DaBJ7, olurdu. Günler 
l:eı;tikçe general Arşiııle'l<in pek 
~rıı;-ru d'\.•.iinınliş olrltığu nıeyclana 
~•kıyor. tnmliz 1•1\Ynn...ltlanndan ~o 
1~tı. haocn ler ~lı .. ıra yardm1 için 
~liri ye- Filistin '\'e Jrakfaki kn\· • 
ı·etı,'!r~ h~ clolnmulmaclığmı temin 
tiliyorlıı.r. Mı mleki İn"'İIİ'l orcln
&tı d·ıluı zi)"Rıle tank ,.e motörlil 
1 aşıta nıuhta'.C oldu'hınclıı.n bu yar
llıın tloğnıdıın doi:,'T'Uya tngillere
rlen yaprl:lc!Uüır. J)föımnn ordu-;iy
le Mısır miiclafa:ı hattı ara-:mtla 
bırakılan (:öl parçnsı marcs:ıl Rom
l'tıtı• in Uerlcmesini ve ts.bı.;idat yap 
lı'tasını ~ecil<t'rmelde bu tak\iye 
~ıtalannm Mısıra ,·nlctinıle yetişme 
'ine h;zm etmiş o'tryor. Ein:ıe
tıaıe:\'h ıuı,,ır muh:ırı>he"ini <falıa 
llikbin bit· halde bclclenıck jnfJiam 
'l'ı·ııt bulmll';t.ur. 

<nr:t :ı.dasıruı ,.e Yunau!stanm 

Ameıikanın ', 1 M~tehas~ıs veznedar yetiş
doğu sahiline 1 tırmek uzere kurs açıyor 

Deaızaıtııar 1 Buraya orta mektep mezunları alınacak 
taralıadan Cumhuriyet merkez bank!l.'3ı, mem. •Cumhuriyet merkez bankasr yal _ 

leketimizde şimdiye kadıı.r ihn.nJ e • vız merkez bankası için değil bütün 8 Aıman a;·a- dilmiş bir teşebbüse girişmiştir. !Jcı~ mal1 ve ik·ısadi devlet müesseseleri 
leketimlzde iyi yetişmiş vezneda.1a. ve milli müesseseler ıçln çolt fayda_ 

k ld 
rm her sa.hada azlığını gözönünde lı olacak bu te~bbUse başlangıç oL n l ç f ar f l tutan banka ortamektep mezunla _ mak Uzere bir müsabaka imtihanı a. 

--o-- rmdan para. işlerinde lhtlsaş sahihi çacaktır. Bu mWıa.baka imtihanı An.. 

ıanıar labrlkaıarı, 
klprillerl tahrip 

edeceklerdi 
LoodTa, ~8 (A.A.) _ Amerikanın 

doğu sahilinde bir noktaya denlzaltL 
ıar tarafrnd:uı 8 düşma.n ajanı çıka. 
rılmıştır. Bunlar geçen ayın sonuna 
doğnı bir Fransız llmanmda.n iki 
denizaltı ne hareket etml.şlerdir. De. 
n.1.zaltılar kıyıdan tlOO kilometre u _ 
zakta durmuş, bunlal' 'kauçuk san • 
dallarla karaya. çıkmışlardır. Fakat 
burada derhal ye.kala~mı§lrdır. 

(Devamı 3 ön<'iide) 

ba:ıı tarıı.fl:uiyle Yesafr adalara 
Alman lmYvetleri tahşit edhHği 
hakkında. öt-e<Lenberi n.lınan haber. 
ler garptan Mısır üzerine bir t~h · 
dit f.e\'cih er1ilcllği sırada hususi 
bir eht"lnmiyet iktisap ediyor. 

iyi veznedar yettştirıneğe ka.ra.r ver. kara, İstaDbul, !zmlr ve Mersinde ge_ 
miştir. Bu veznedarlar banka.nın tec. lecek ayın 22 sinde yapılacaktn-: tın.. 
rübeli ve mütehıı.ssıs veznedarlan ya... ti.hana yuk<lrda. yazdığımız gibi orta. 

mckteplerde'n pek 1yl derece ile çıkan 
ıımda amell olarak, ayn! zamanda ve 30 yaşını ikmal etmemiş olanlar 
nazart bir kurstan gcçlrilerek yetiş. s.ımacaktır. Talipler yalnız muayyen 
t\rilecektlr. Bu sureUe orta.mektep 
ınezunu ge:ıçlerc de yeni ve çok mU. 

blm bir istikbal hazırlanm.ı~ olacak
tır. 

bir müddet için Merkez ba.nltö.stnda 
hizmeti taahhUt edeceklerdir. Bundan 
sonra isterlerse başka 
geçeceklerdir. 

müesseselere 

ratlllte lecl bir kaza .................................. 

Elektrik direğine 
çıkan çocuk 

Ceryanın çarpmasile yere düşüp 
ağır surette yaralandı Almanfarm müttefikler tamfm

dan ikinci bir cepJıe a.çllmasmI ön-
1 emelt üzere geN.'.r Mısn-a ''e ge. Dlln Fatihte, feci bir kaza olmuş, 
rek Kıbns ve Sııriyey.e bJr taarnız bir çocuk ağır SUl'ette yaralanmış • 
yapmayı clüşünmUş olmnlım man. tır. 
tılô p;örükbilir. Faltat :'llist.er ('-Or- Bu, Karagümrüktc De~all ma _ 
!:il A Yam Kama:rasmdaki muhare- hallesinde an sokağında oturan C~ı. 
beyi kazandıktan sonra Yetıilenmi-: vidin 10 yqmdakl oğlu Ercümenttir. 
bjr aziııı ve irade ile bu ma.nevl'a: ErcUment lUn tramvay caddesinde 
lara karşı lmymak , .c <;on zorlukıa. oynarken, arkada~larile iddiaya gir. 
rı da parçafamak ~mdrctini ken- mış 838 numaralı elektrik dlre~ne 
ıJinde bulacaktır. \ tır.manma.~a baslıı.mJBtır. ErcUw.ent 

buraya çıkmakla kalmamış ve elek_ 
trik teline LUtunarak karşıya geçme. 
ğe başlamrşt:r. Fakat da.ha eil.nl değ_ 
diri.r değdirmez yUksek kudretli 
cereyanmçarpmasile birlikte başaşa.. 

tı kaldırıma dtişmUştur. ErcUment 
böylece başmdan ve muhtelif yede _ 
rinden tehlikeli surette yualanmış 
lfade verem!lZ bir halde Ş!Şll çocuk 
hasta.ne.sıne kaldırıımı~tır. 

Kral Karolun 
sevgilisi 

Madam Lü
pesı<o öldü 

:"\Iadam Lupeslco 

J\lel<ico City (28 (.\.A.) - Ro
manye. Kıralı Karolını refakatinde 
tu!una.ı Mad.a1~ Lupesko ölmüş
tür. Kı:-a.I ile Madam Lupef1:ko bir 
terzih2.11e :.:ıcnuı.1< tas:wvurundaydı. 
!ar. • 

Vaşlngton, 28(A.A.) - lrı;;ilız 
Başvclcilitrin avdetinden sonra a-
1;-ağriliıki m•lşter""k demeç aynı za.. 
ltca meselelerin bütün sa.fhala..rnu: 
manda Londra ve Va.şingtonda 

nt"§rcdilirJştir: 
Akdettikleri müteaddit konfe

n•1ı.s'::rda Re.is Ruzvelt ve B!ı.şvo
ki; Çörçil Bi.rlc~ik milletler tara
fından biitün krtalnrd1'1. ve biitlln 
denizlerde yanılan hsrhe o.it ba~
tctkil: etmi! lerdir. Re.is ve Baş-

(De,,unı 8 ünciide) 

/sveç 
Rasyaya da protes

to notası erdi 
St-0klıolın 23 (A.A.) -· lıve_ç 

lıükfını.cti bir lsveç vapurunun bir 
Sovye t deniza.l t~ı 'tnrnfmda.n ba

. hnlmasrnı Sovyd hükfımeli nez.. 

1 t.l'mde protesto m.mişt"r. Sovy~t 
hükür.1etı t:ı.Jtlnk.-ıtm çabukla<:tm. 
lur::ağmı bildirmistir • ~ 

----o-----
Ya au-ıstan 45000 

ton un g' diye 
J,onılr:ı. :!8 (A. A.) - İ<;tııde 

4.500 ton un bulunan lbir !s\·eç 
vapuru, Ha\rfad:uı Yunani.st na ha
reket etmi-;tlr. 

Maden kömürü fiya
tına zam yapıldı 

Ancak halkın yakacağı kok 
könıürü fiyatları artmıyacak 

(Yazısı 8 üncüde) 
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Eski ve Yeni Boğaziçi erli 
Spor işleri 

-0---

Dün bölge merltez nde 
bir ıoplantı yapıldı 

başladığı_ zaman 
uda bulunuyordu 

Haliçte Dev e 
Limanları 

Atölyesinde yaoddı 
Devlet llmanıo.n l§lctmeslnln Ha • 

UçtekJ atölyelerinde memleket.lmlZdC 
1'k def& olarak b1r motör yapıımııı 
tır. 

DUn öğleden sonra beden terbiyesi 
İstanbul bölgcslnde blr topla.ntı ya.. 
~ılo.rak beden terbiyesi istı§are he~ 
tl azallğm.a seçilen 4'3l1rho.n Felek ile 
Vildıı.n A§lr spor fıllerlmlz ıuıkkmda 
kulllp murııhhaslarilo konu.ıınuşlaı' • 
dır. Kulüp ınurnhhıı.slo.rı \'e eskı spor 
cular dcrUerlni anlatmLJlar, Burhan 
ve Vildan Aşlre, lrnlilp murıı.hh!UllB
rma TI? csk1 sporC'llln.rtı. izahat ver • 
rıl§ler ve spor Işlerl hakkında görli§. 

m~lerdir. 

il. eristan Adliye koridorundaki 
elaşının manası ne imiş iL .. 

AU!lycıerdekl mUhendis ve sıınat. 
kArlarm uzun mllddettenberl uzerı.n
de çalıştığı bU motor tamamen yerli 
malzeme ile ve ve atölyelerin ıezgaıı. 
lr.rtnda iŞlenerek vücuda geUrilcnl.O 
,e J§letılerelt tevkal~de 1;>1 neUce ver 
dlği gOrWm~tnr. Bu motör, gene 

Beni gören Boğaziçi halkı 

z 

D erli kaptanlarımızdan Süreyya Şensoy/uya göre 

Burhan I'elck ve Vildan Aşir pn • 
zartesi gUnU nk~:unı o.janıarla, salı 
gUnU de böıgc laUşaro heyeti azala.. 
rilc lton~ca.k1ardır. • 

Modern ilkmcktcp binası 

111 
J{omlser mua' inl lb.kkı, killi re~ 

İ'-e, kfth suçlu genç kıza doğra dö
nerek :ığır ai".,"11' :iUJlla.n nnbttı: 
, - Bir gec.e saat yarıma. <loğnı 
!ı:arnlrnlo. telefon odlldl. Ymııyo
ruz, yetişin ı Denildi. llmn itfa. 
iyeye hııber \'cnneldı:- beraber va.
ha yerine koı;;tuk. Fakat yu.ngm 
&öndürUlmü5tU. Yarum5 c~yalar 
bahçeye, sokağa ı:ıka.rılnu~t ı • 

Bu kız meydanda yoktu. Yaptı. 
ğmnz tnhltik.'lt netJcesinde ynng.
nın kaS<len çıkanı lığını t-Osbit et
tik. G:ızn. bu1aııml8 kağıt partala-

yapılacak rı buldul<. Bu sırada Dllberistmı: 

b"-'· k ruıma •~ı kendlSlne - Bu işi Hatice yapını tır. Tu-
SUmer ......,. u ~ f y l ! ı n· b • 1 r1l 1 1 Knrıılrllk a:ına.yı §Cbrln. tın. n .o. ayın. ıye agınyon: u. 

üze eşmesi e ca !anması 
: b:~ko::. llkmcktcp vtk:udn setir p'>~is \O l~ck~ilc~İ 1 ir~ tn.nı!a. y~I· 
ııneğc knrar vermiştir. r~ ılkmrktep. 1 lı~ .ır .. l; I!a~ıcel ı n_r:ı.ttmı •. "'llhnl et 
t h ne birine! ikinci .,.e üçUô. bır hı.-l<Çi Kozyn.tagııın mtlcrken, 
c°: oı:::çııtııcak 0;ıı.n 1 1 ço" ıklıı.rı lıendl ini y:ılmlnını<ı, gcli~~I. 

şi · e le iş r iğ" yap ıdır orta. ve lise tahsllJertnl Silm<>rbnnk -d Sen mi ynlttm, ot:H. nıye 
~or um 

hesa.bıno. yapacaktır. • 
K bUk kt bl K'\robUlt sıınııyl Gayet sof;ıfi;; lumhlıkla ltiruf 

YA?'AN: 

B rettın OLGE 

Es t JJoh"1lil"I, y Boğaziçi 
mevzuo et fmda bugün 

B içi \o.purfa.mım 'Üsküdar 
Slnıııtwılarnıdan Silrcyya Şensoylu 
ile yaptığım konuc;mayı Okuyumı. 
lanıııu.A tnktUm c<leccğim: 

··reyya Şen.soylu 3Z yıl<Wıberi 
Boğ:a 'apur :ınnda rn'ı~mnkta.ilır. 
°"''"'-'Wll'nc nukc i 'ı!n meuut:!lu 
anlattım. Diışü 1 \e: 

- Sonılamıı:t. L •• i dı•<ıümhir
dü, dedi. I~ ' i ~ .tbl'ııu, g nı;lik 
gtinlerim g! .; rıın'nnrlı. Uıl. 
ınem lil, n \"1•:!>·' nn? Bo-
ğıı!ziçi, --"teinne lı üz i d.cr "S:.'k. 
lar, J..i lıı 
lanıı ~ 
d r . 

_ .....,._ . ı , m-ının ile-
:rf gclcn ıtdaml:ırı ıııı ot.rınlnb"U 

b:lyfiye yeriydi. lst:ı.ntuiun her 
seıntiıı1en l '>zlercc luı.lk eğlenmel• 
ü1.crc cuın~ ~nlel'I Boğa:T.a ak,n 
cclcroi. F.n (uzl:ı. Boğaz halXım 
meı;g 1 .00 o 5e~; mehtap iHen;le
ri~dJ. bl.lmem ki, siz ya.pılan 
melıtap ulemlcrinclen birimle bu
lundunuz mu! O 7o.ınan yüzlere~ 
sand-! l b r pazar k lğmm ctrnfı. 

m ~\ir.irdi. Pazar kn~da. ne-
ler y_. lmltz<lı! Saz ~ ri, tür. 
Jü ~r· ~.. bn n. 
Jenıler !tboJ l:ndn: dc.v:illl eder-
di. O - eden-
]():' ı.: 1 ymndn.ıı 

bir • Deıize a.tar-

\ c mum 
1.ır '!P"~•ıı. 

mehtapfa 

O mıwm bu fı.knılerde güzün. 
mdı. JU\dmlar a..~l• 

örtillü ola. 

i~ zsrnan 
ço bu ,. l:ınn ynptığı 

scft-rl !.."111 ed! lııdl. Vapurda 
bir büfe bulunur, bur.ula rnln s.:r
bert. olr..Tak M.b ı. Un sorar. 
•anız bu ~ol: clof'ru bir h rek~ttı. 
( tin ru eUr"atli ı;!ı'! n \ 
""rtla "eri 11 ·ı i Bo.ı.: 
1 IC'Z l\i !. 

anı. me o Clti. 
şehrinin mU.stakbel j:ı1u ofı nnzan 
dikkate almarak inşa olunııt' '?ındıın - E\•ct ben ynktım. 
her denıh:ınenin lltlya.ca gor ınUte. - Peki sebep? 

rinl 1 ... •eklldc - Dilberismncla.n intıkıım nl-addlt aubele n <ıçı '.le ıbı v 
nuık ı..tıyon..1um. Çlinl:ü beni her bUyUk oıııc ttır. 

Bilı\h'T Kar. btlkte bir ortameh - gUn dö\1iyordu. Bu okııımı cln hır. 
için maarif iZ dedi. Ilenl sablkablnr d"ftcri. 

•. utnba cn.t h sıl oımuıı ne ynzdrrn.cn.ğım söyledJ. 
. - lM ynlmğm 7.nma.rı Dilberi . 

S n scae1etde vn.purbra. ratho 
tertJlm:.ı ynpıldr. Evvelll '71 on:na
rn~a. lroııdo. Hail- bnmmla ~1nhat 

as 'e JI · nıizi 1 

e ki, eri 
Anlmrad ., haber vcrlljl~lne g!lrc 

E !i~clüllml-& doktor R fllt Bııydo.m, 
1 dl\n ö.,ledcn V\ 1 Sıhhiye ~·ckll.hılL 

ne v koor n •l<O bUro u umun\\ 
{it pll -im gider k \ekilllk ve lt0 r. 

dınasyon heyeti lmrnrlarİn mUteal. 
uit 1 ı .. rıc 

0
eç vakte Jmdar me~"'l.ll 

o:muşlnrd"". 

tnn ile çocul,lnrmm dıı ynıuıca.lda. 
nnı dii17ilnmcdin mi? 

- Nn'iıl clU ilnmedlm. Zaten 
mnksndım, nynı zamanda Dilberi • 
tanı da yntmuı.'k, öldürmekti. Bu. 
nun için (){)a lmpı ını blJe dı!'lnn. 
ılnn kilitledim. 

- ÇOC'ııkbndn mı ölılUnmk i . 
liyorclnn? 

- llıışır, cv\cll odalnı·mı lli
Utlcrnc<lim. Sonı1' t.uncla'kl rı o 
'kilde yerleıtlrdlm ki, • <'hımanl:ırı 
giJriir ~örmez J·ol:'ıyl!ncık '-ııı:oııbi
}jrlerw. 

Dilberfstarı, :ıkmb:ısınıfan Sna. 
detin o gün cvdrn giderlten ''in. 

kiden 71 nwnarnlı ''Dpurda şalblı evin yanc,'tll !,, <li~ e bcdcl:ın 
s;alısırke;ı ç~ sahilden gld.cmik, f~ • etmeı;lnden dohy:ı ondan da "li[l· 
hnttu o deırccc ki yııhlarclnn p::ıth- .., ~n E ıı':.'~~p helnnrll!!tnl sô~1edi. uunun tı:in 
ean dolmalan, tulumba tn.tlısı a. 1 D. ""' ~ ' .. ıı vy .. Hnıireyc suç ortai:,"I olup ohmıdıi:'I· 
lırdık •• bll' ~n Knnlıcacln Süreyya :t'rzurum 27 ( \ ) - Şat k vi nı, ı,endisini ldm<>('niıı le 'il< r<liıı 
~)~~ j.lklıl s1rmı .• :·.ıı.n1;1~tılk<. tBii~ tep"i 1 ıuy;tı·erlnd~ tetkik. ~~,, 1 tbc çrk t~tmeillğlni snnlum: 
uureb n 1 < •• uu ıarc ·c ır.ennc ~ Maarif Vctrlİi Hasan Al' - il ayır, <2ecli. S:vıcleUn bunda 
sahlller<lcki yn!ılnrdnn ~ıcr gün ~ric~ ~u"•mü trenle şehtim1zcı hiçbir alilkası olm:ıclı~ı c,ii j kimse 
ılavc.tler :ılmn !'D. bMl:ıı.lık.. bu u- g kmiştir 

0 
dl'! beni ıcş, f.\ et ıııemiıı,:i r. Jlcı İMİ 

zu; ;ttddet fle\':ım ct1 l. Halk hlııe eMaatif ·v 6asa bi.r is!.irahat- )'n m1. 1.ıa,ımıı ~ uphın. Dilberlı,;tnu 
nr 1 

: .. • • ten 19?Ilra. K."'\l"Sllg'iıtmek üzere bu. u~ın lmrtulup CS\"nlarmı çalınnl. 
- Boga.ı (llfeoc~ı ~eldi, halin. ra-dan nyrrlmD}tır. ve vgl]i."n .Alım~tle evlencrel• 

hm ne nlacait! Hıyordu. bmı:an çeyiz yapmaktı. 
Kapfanlığon '11.lnız Boğazda ı;eı; Kızılay hem irelerine Komi~ m , ·ininin •.ahnılcli lıu 

meıll. Umumi Hnrp senclerlncle Çu.. kadarclı. Rt:ıis ffnti<"<"Ye~ nr- dlye<"c· 
rınh"'t::dcdc ele çıılı tmt •• Çruınl•k=ı.- diplomaları verildi ~ini sordu. Gen~ kız teriı-m"'~e 
le boğ:ızııın nınyn dökmek üzere DUn Haskoydckl Kızılay hemşire. bnc:L·vm-.tı. 
gecelli gündilzlti !;alıstığmıız v.a. ter okulundan bu sene mezun oıan - Hep i lloP,rndur. deıli. .\ 1• 

ma pelı ı;:.oktur. 20 hemşireye dlplomnlnrı verflml~Ur. cnk, Dl'b"ri f:tnı öldllnnck jı;t ı·ı'i-
Bura1n.nfa aeeirdiğimfz tehlike· Bu mUn!lBcbctıe okul b:ıhçcslnde bir j;rimi o;Ö}led!1inı ;\':tlaıulır. I\~'i lr-ıı 

lerl, hey:ecnnln.n tılze anlatsam: toplantı yapılmı", profesör genenı.l ynpt.ım bıı isi demedfm. o ~er~ ne 
günl l'CC bftmfyecck karlar uzun- Tevfik Sağlam Kızılay milmesslllerf ~aJJiıi,;'lmı hilmlyordıım. 
dur. ve gUzlde bir davetıl kUtıesl hazır bu. 1kinrl salıit IJnkln 1'sflındnlr1ı. 

Fabt ne yapalım ı i, mcvzunnut. ıunmuştur. Dilbl'ı$1anm Jıiiyük oğlu olan 
Boğrudır. 

endlsirıc sordum: 
- Boğ-azı sfrı;c~clt 11;in - İngiliz mnliyesinln , HitLere 

netıer t.:ı\'slye c:<lersiniz? gösterdlğt bnzı J;olnylıldnı ı bu ::'C-
- Boğnzı ' ur seferlerini rt. kilde mi teff>lr edb•orstınn?.? 

1rnn~ ılt sık nmhteftf W.Aclelcre - E-mt.. t~" \'Ur cttil.lcri şex 
\:nptırla.r hıldrrm.o 1t ~ok yerinıleı tckr:ır edl\•onun .ki bu bir tn<:.:l\ _' 
olar. Dn urclle halkın istediği \'llrdruı thrt'ub .. hlr fena.ığı. 1Jıı.5-
1>n3ttc Iloğaı.a. gidebilme bnklinla· ka bir fen ı kla imhı:ı. etmek ve ba. 
rmı temin et otar. BUJ13 ı"..- tı mcmlek('11cıini, <;orJtndan :reni 
di ehenmrlyet ~ğc başladı, nizımım Jmrulmasıııa )ardım· et. 
~~ıarıcn srttmtmasına çalrstlı • mek için, bu "3.Ziyete miinıkUn ol. 
f-01'· duğu lmdar •lmn bir hahle, "c-

S:ı. f1delrl ~ h yalılar istimlak yirei bın:ılmuıkta • 
edilerek yol acilmryı:ı. da bru lnndı. 1 • Kendi k <lime: .. };vct, eledim 
Fa yolun ruiasmdıı. ~lak n~- oldukça sinsi b r iyaset, --fıo an: 
tar knldı. Ban~ hu~ ucuz fia.ha da Stalinın kurduğu pJUnlar 'kadar 
Eatıtm~Jı \:(~ Boğ:ılzd:ı. lDfaat ii2rle- -·C c",. ;ı,.;;.;L-- de- hit> d f 

lid. B ·d ·· ri btr . bl""'''"e ....,b"r.>e ,.. c cna 
me ır. u ı;ı.- \17.e ne • ııırk~t değil. şo Jngtllı. mulıafnzakllrfa.rı 
,·eyli. belediye n 11 çok yenntlc hır ı.urnazhk bakımmclnn galiba şölı. 
l nrek::t. obcak.. retlerini giilgccle bıralu;\·orlar. },;. 

B ~n nmn 1 ini de 11. 
ğcr hnJdkaten böyle dUşUntiyorlar

nutm!mt hc.lır! Hnlk.'l. cğl.enceler 
"il hizi _ phe içinde bırnka('nldan. 

tertip cdilnıeı'nc flc ihtiyaç \'nr. 

Bu~iink\i ' iyctfc lusm no~-azm ~~n~el~~111~;~ ~~::~nle~~,~~~n 
ne tir sincm:l!'ı, ne de tiyatrosu 

l>iiyle bjr prot:ram iizerinde miına. 
rnr .. JI., '"•C\leri de o)mao;n yerli 
h:ll.kmın h~li pclc )n.m:ımlır. kasa edcbilc<"r':t bir llnlk Ccplıe

~ı hükfm1;?tl de göremivpnım yn.,, 
Dert yıı ılz ha dc\il, ki Boğı:ı.z-

tla bir de b,, t:ıhane Fızm1.. .\ni Bunun'a beraber s nmn.ymız ki 
\nk'alanfa t:, BeyoJtlunn, 'O ·ldlda.. İngfti.zleri dnbn. ~ık dnvnı.nmak
ra gitmeıc t bedjyor. Vesait bn· t:ın meneden !'}ey Pariste bir Halk 
lup vidiacevc lcdar eok tehlikeli Cephesi hlik\ımetlnln mc\cudiycti 
nnlar o u~ or. B:ırıa ı.nlır-;a Boi;a-ı idi. K:ırorııllılclannm, tezadlermın 
J.;ihdleııtimıc1< \O ranlmı(lınna'd i- sebeplerini ~ine lc.::nclilerindc nm
l'fn Il(''cdiHnln <;frketlc el birliği 1 nıak lıizımd~. 
ynp:ır 1< lıiı' ç:ı 1 "'1' ııı·o~ranıı hn- lfütfüı harici ·c nıınrlnrnnızın ay 
zrrl:ımnh. \'c acele ia lhik etmeli. m lıuw tı :11/411 cl~tlııltlıırını giir. 
tlir.- düm. llu hu:mr5uzhığu -sağlam 

Yazan: 

JUL ROMEN 

'c emin bulduktan- ngiliz <l<>bt. 
hığunda de!;:..fl, 1ngfliz siyac;etlnin 
gelip g~cl anniarm<ln, tnsav. 
\'tll'la:nıda \ 'e lnglllzlerl bu buy. 
Janndan \'BZ geı;:inn~in fevknlfL<le 
güçlüğünde buluyorlardı. Pol Bon 
kurun 1938 de, liısn. üren hariciye 
nazırlığı e<Jnnsıııdn, ~1iziime kı:ı.~1 
Jıaykmlıi,:'1 ~· cUmlel.cr henüz Jm. 
hı.ğunclailır: "İ~te, gördünliz mi\? 
İngilizleri sarstım! Nihnyct ağı1 .• 
ıarmdan sarih bir f1CY koparabil -
ılim •. on'ıı.rl:- biraz sert konu~malı: 
lfaznn !,, Bu ı.üzJerle l\lr. N evli ('-cm 
tcı l:ıynin son nuttmnu ima etmek 
ist iyonlu. Filhııkllm. Çemberlnyn 
bu nuUnıncla, İngiltlTenin, Çel•CY.'
lo\'n.kynnın ;ırdb .tine tamnmiylc 
Jalmyt Jcalaınıync:ığmı bUdlriyor
du. J>ol Bonlrur da bu 115~hnt,, 
ı,rnyrettpl kendi mliclnlınl{'JS{nc nt
fecllyordu. tn~ilizlerle biraz scrL 
l;:onucımaJı: liizım ~elıliğlnl llfüfün. 
rıll'I t<' ı..üıthe!1h: h<>ltlı~ tlı. F.ıl;nt 
tırıııtuvordıt l;i tn~flterey' ımn;. 
ııınl' i<:in ı\nrhlıı<ıun (Atı'itııı·ya il. 
halnnın) ''lt1mıı gelmesi icap et-

Hakkı, §alıitlerin muhali~ sır.ı 
ttınıla ~da bekleyip dunı.m:ı. 
nın seyrinden haberdar olmamala. 
n lcabc<lerken samlin rasıntla. 
ot.unnuı, her §C)1 takip "tnıl_ti. 
Reis bunu anlaymea yüzün bu. 
nısturdu: 

- Şnhftler ılı~andn bclrlcrlerl 
Dedi. 

- Dilmlyordıım, efendim. 
- Pekala. anlatın bllcli'klerinl-

r:f 1 I 

tıtölyclerde yapılmı,, olan teıuıeY0 

\onularak tecrllbelerl icrıı edllall§ 
ve t&m&men mUsbet netice alınmı~ • 
\ır. 

6~ beygir lruvvetlndc olan bu nıo 
tör mUnakııl!.t ftkAletineo takdir 0 • 

ıunmuş ve bunların bi rseri halinde 
yapılması uıuvı:ı.tık görlllmU tµr. BU 
hususta bazı:rlıklar ynpılm'\ktnJır. 
Diğer tarıs.ttan gene devlet Uman· 

lıırı ~letme at!llyelerlnde mnkineııl 
h'\rıçten getirilerek 200 bcyvrliJ( bir 
Ocr romork!SrU m,a olunmuştur. J3Ull 

dan sonra tezg6.hıı konulm1..1ş oınıı 
2ö0 beyg1rJtk bir romorkür dt\Jıl\ ifl• 

1 
n halinde bulunmıı.ktndır. Bu r 0• 

ınork!lr de nlh:ı.yet Uç ayn ıuıı1 r 
ikmal edllm~ olııc.ı.ktır. Bu itil ~e 
limanın ihtiyacı olan rom:ır~örler 
tıı.mamen burada yapılac:.ıktrr. 

- Vak'a ~l bel& ı .. t.nnbul. 
<laydmt. Sı:ı.at 9 a doğra dön<lUm. 
Annem Ankaradan gelmişti. Fakat 
yorgun olup yattığından l>cnılisinl 
rahats17. etmeden ben de yattım. 

Uylmmun :ırnsmd hir aralılc bo. 
J';"tllnr gibi oldum. Oo!;"8.ZDn ~·:ını 
yordu. Gcızlerimi açmca ~trnfı ll:ı. 
m:ın ve alev i~indtı g<Srdüm. He. 
nıt-n dışarı fırla<hm. Dafiraralc 
l•ardt:şlcrimi uy:uıdırdıl\tım som-a 
ıınncınin O<!ı:sma koştum. Annem 
Iıcniiz uyanm~tf. B:ığır<lım, ve k.ı. Mesut bir evlenme 
ııı~·ı açmak istedim. Kilitliydi. oy. ' Sam3Un balgcıd yedek ınıbay1arııı 
~a kf. bu lmpıyr lıiçhfr ınm:uı ki. dnn öğretmen Vasıf Kayakırnn ~ 

1 
lit!ı::tme~rı·. Nermin AllJ:ırm nlkıı.hlo.n dun :ırn 

E :ıs.?n füıtUnılc anahtar da hıı- 1 evlenme dalresldc kıyılmt§. aynl gUtı 
lunmn,.<lı . .\nne.min hı: \Uziyett.e ~vlenm" tl5r.:ınlert yapılmı~tır. 
diri diri y:ınnc.'l~ını :ıııl:ıdmı , .e 1 Gl'n"' evlll"rc mc!Nt ve uzun tıınUr 
hemen birkaç omuz <larlıesi.)'le k.1- ı ıer dileriz. ---
ıııyı kırılmı. Ar.nemi u ·:ındımrııli 
ı1111nr1 çrlmrdım. on":ı <in lmr:ıko. ııt ~(l D bınılitı • 

Hntlel' · J·arıd::.rnıanm önUnclr ''C 
lı:ı telefon ettin•. 1 :tldu hu "'ıraıl,1 ' ı 
• l d · ı t · ltcl'lle!iln mUteces Is nazarı:ırı a • 
.iOIDJ1U :ır a ~ ofı-tmist . tfaıyc (fc tında. dı'31'1 ft••mnlllı. Dllberl~tnrı 
geJlnce atcı;I ı.lindi•rdUI<. ~ ..,...... re 

ltcncH~iyt~ k~l~ Uzc 
Bu :ırada Ifatlcc ile Sıınıletiıı ._A l<l•l 

ıJ:ıha e\'\'el dışan çf.aıuş, &Mir 
od:ısın :1 b:ılttım. l:ıtc.klnn hiç br. run bir ta.rafında oğto ve bir l•~ 
znhruı.mı)tr. İki"ı; b'r oıbıll\ yatar- t4lnıdığı ile bekliyordu. nen C\'\·c," 
Iar<lr. O :r.a:ıuıı, anhdırn )d, bunlar- U:ıtirenin önilnd-:n g~eslnl tıe ·: 
ıl:ı l.ıir şey ,·arıl •r. Nete!dın biraz lh"or z:wnettrıtı:;ıtm. ırnkııt bcıı• 
honrn Hatke~·i yak:ı.lnmı<:, ~!'tir • ı,;kli'-·ormnş. Bllm~m nt'.'recL~ b. ""ı 
ıııi .. lcr•li.. "' t 

_ :ı.;, 1 b yıı.k ! 11 d'. ntm ga7.etN·1 ())duğunıu liğr<>nnıı 1 - Biııız ~a..tmr mı•mrz! :m1crc 1 

- Saa<let de k~n<lisine rnroım "'anma """'•ıroı ve: 
cımı,.. mi" • "' "'~ - Dlkkı!; edin, dedi, eğer bU· 

- OraSJnı bilmiyorum, fniml o ııu nzae:tksa.ııız dJkkııtll ynt.f1l· 
da Jnzmış C\'deıı ~ıkıp gltrni5 oltlu. ?fj~ ·onro. ~(ifühbın deği~tJrjrlz(:' 
ğnnıfan... - Anir\·:\m&d:.m, efendim. 

- P eki Hatice, evi neden yak. _ \'anİ ç ocujtu dövdUğUmU tn-
mıık i'ltcrJ jifni Sf;yledi mi'l ınn )nznrsaım dt'lllek tstJyontl'll· 

- ı .. t .. h•nl. - •lnhakemede saylftldi~rine ,e 
- fact.. tnhlıika.t ovmkmda l1Wh olclu~· 
- ş ·y.. ur. "0t·e, hfidleoyl doğurnn clıcfl 
- Yani :-ınnen dth•liyol', de<ll, 0• 11 , •· o:brtt.., ':'!muun ıazmı. 

iıyle mi! - Etı, ·.·ı bÜirsiRJz. ~onm Jınrt': 
- E\'et, fakat annem, bir anne n.wn, 

cvlfulını na~ıl rföver<>e, iiylc <ltı . Ve hunu s<i)kfl.lhten Mnrn 0~1 11• 
1 verdi. Tab!i terhiye~i idıı. nıın l<ohına drcr<.'k tı7.nldıı..:tı, 

1 
- ,\rıneni illc1iirınel< ı~t !yordum ı ···ı 

d ~"· cdi mi? l Iô liilucri~tan şunu bilmifOM u • 
Dcliknıılı uzun nzun <hl .lindıi \ 'e lııı sUtumfa vazıh ımıhn~<cıncl,.r, 

• - 1 
rııh:ışet l•:ıranı•ı \'t'nnis hlr ta . n!! kim f'.lll:ı hnkknu yemf'k, ne ' ıı 
'ırla: 1 ir l\iın e,·ı mUd::ıfna etmek ır.irı 

- - Hıı:rır. ıl"<ll, bti~ le hir "eY ;:ıı.•'rı"l·t·aıı, ... Sadedece hiiflic:;r ıır• 
f,.iı mcırm. tnyıı ı.onnhn:l!d.:ı. w nmhnkcmC"ui 1 

Difrcr ":lhit'er ı:cln:cmi'ıti nu. ! nfnh'.ltınd:ın bıth~mektedlr. 
ılUll r·~::riııc mnbl.('me. <)t·-.:,i •mi'. Di'b r.ic;f:! .. mn bn 1e~c;ymfa.n J eJl· 
hı rıHı\ kur olnıı~ an Snııılet :lllıncl~- ı•i !\ini biraz •l:ı \'fcdsnen ~a~ln ~ ;r 
l<i ~t'a~ kızrn nınhl•enıeyc gı~tirtil- ı ıliii"~e , .c aznp çehtijtine ln:ın 
n1c. i \e '!ahitJ .. ıin C:ll ~nlmn<ıı fo'n m:ı1• ıazmı ı.p1iyor. 
tnllhnltcmcyi 20 temmuz giinll ı.a. Nll-f AT ŞAZI 

c,;evtren: 

LVT'FI AY 

mi,ti. 1ng01derha manevi clonı. 
mtın11 Bağlam tntm:dt her altı ay. 
da. bir memleketin AlmaoYl\ tara. 
fmdan ilhakı kap cdeceks.o ny 
ba§111117.& s-leeeklere.. 

Sa.hiden de bu bal ~nnll:a ne. 
lfr getBmedi. 

Slr.e bbat l&hldl oldul;wn, ya.
Jıut da llOIU1ldan öğrendiğim daha 
tazı. merak •• md11o •erici va:zt. 
yetlcrden bahsedeb!irfm. Bu ft.. 

2~yetto "iııAUftı mu:unınam,, harid 
ıob-:ısetlnıhi idare edsleri harbe 
takaddüm ed~ senelere rücu ett~. 
rfyordıı. Fa:kat bu meseleyi em
bolik bir Rahne ile da.h:ı. ili hillha 
rfmiı: obo:ığınu mnnedlyonnn. 
Quai d'Orsaym ıize eV\·elce ı.ıı. 
ı:.etm~ olduğum o h:ı.rlciye ruwrlı. 
~ı odasmı ~özilnllziin önüne getiri. 
ııiz. Jt'nn~Uıı.iz ki Fransa harjd. 
~ e nıuın olan z:ıt - ister u~ıoos, 
bter Pol Bonkıır, yahut da .Jorj 
Uımne obı1n- J .. ondrn. ile yaptıkf 
iki t elefon görü-:;m~i arn11mda, bu 
uda.nın Jçfnde bir a,ağı bir )'Ukan 

gezinmekte vo kederli keli.erli şli~'· 
le . öylemnel•t.edlr: 
-· hıgil..iileı- Ç()k iyi lnsnnınr .. 

A' nıpada. ht'fJlell hemen yegflrıc 
c..-min dostla.nmrz.. alt Uırafmn gc· 
lin<'e, vllua kt.cı. bi!.&i SC\'en mert 
milletler ftr •• amma onla.mı 90ğıı 
macetape~t~rln, yahut da iııp0r· 
t cllann elincle.. onlnra gü\'enmcl: 
tocu ak olur.. halbubi lnglli:dcr, 
<"Dlaı- dilrlist, centfhncn fnsnntar •• 
hem&&ten e\·vel onlarla bern.berl:t, 
'~ onbırln ber.Wer lmhcai'.:'lZ! nıı 
ımı!ı:ılt.1Sk... likin ne Dzllcll tabJ:ıt· 
Jıın \iM •• mes'uliyet oltmn girme!• 
t f'n, w.kitstz h&rcket etmis olmak· 
t&11 ötlerl kopuyor •• Avmpa Jutns• 
iftıerirule yeni tnaJıh tlerc gl:i~· 
ınü: istemediklerini söylüyorln.r. 
Bw ne t!r! kıta onlfl.1'• 
dacı ~ mi kT'.. Kı~ 
üzerinde patlıya~, hele bi7J de 
içine .ı.eak bir bupten yalml:ın· 
m ktırtaraaıı. ı petcnla bi· 
liyorbr ... Danıı bDdikleri h:llcle btı 
harl>e, ancak kenı!Derfnln ' de Jfı
lcnyt ~1nmu cJUn~ w. i· 
:an c(meJdc ve clddl hazırhki rn 
gi · le mani ohbi'eceklerfni 
ı;:i)rm\lyorla.r ınıT' Neden korkuyor· 
lu! Ortalıf:rt j?.i1rtilffiye lır; ğnr \'C 

mecbur olmadı1nruz lın.Me harbe 
~ircrlz diye mi! Hr.ydl dh elim Jci 
ı 923 d~ bih-le apf:ılro Ff"\'lcr dü · 
şUnehlliyorlımlı, yn film1Jı'ı Şimcf i 
bu kadar da budala. değil' er ~ n ! .. 

(Devamı var) 
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C.tı ı.eye gtlndcrnı n 

'E\"l'dl geri '°l"rlt w2 

Llbyada 
<Ba.s tarafı 1 ncldeJ 

ı ıiihim tnsılız zırhlı kU\veUcrinin 
loPlandıgı gürlilnıuş, ınilı,•er hııv:ı 
kurr.elleri .buna dslgnlarJınlındc hü• 
cnm ctmışlcrdlr. 

hıliıircden bildirildiğine gôre 
hnrp harekJlı Mısır lıa!Jıı tıra ındı 

endı~c ll\aoc.iırmışlır. L mm'n gi. 
ı.len trenler ça! bulrdı .. lS.:.hı·. L.ı\lı • 

a 
sablller e 

denizaltılarla 
mücaaele için 

Çörçil cevap verecek 
(~ tarafı 1 nclde) 

veldl dil.smanm üstün bulunduğu 
ır.o'k:Uı.lan ttl.."Xlam'yle tes1im ctmiŞ
ler ve dilşmnmn kuvvetini kü~
sememeğe kıı.I:kL;mt;ihrdrr. 

~:-~~~~!!!!!!!~!!!::=!~~~lonn hiıl.ı"ımelı '\ İ\·ccek suçlıı~ıındcıı 
dol.1~ ı 'nh;ıncı f(elrrıcsıui ) 06ak 

Bitin 
vasıtalı ı 

Bu lkva:fera.nfilor esnasmda. dUş
m.nnm lbütnn ku:vvetıcıi ve bü tim 
lkB.:,vnakhm göz öntmdc tutulmuş
tur. Müttıef.i.k nıilletleını her ne. 
vidc müb.imnuı.t istihs:ı.Ilerı etra - ı 
fmda yaprla.n ~tkilcler .ı~ irnser b r 
tablo çmn~re ~ittir. Aylık 1 
istihS'ıl henüz ~i haddini bu!
.ınamı;.;; olmskla 'bernber Olu hndde 
)'aklaşmış ve ev\'elce tuhnun cdi
loo o:t'.}"m nisbetin:1 taltip etmiştir. 

t-lmişlır. ed 
* ıt: "' \·a;:iDgUın, 28 ( \.A.) Birle-

~ Lonclra, 2S f A.A.J - Lih ·ada ~Jt Amerika .salriileri açığındaki 
(!..- .,laze hah..~r \oktur. Hıi' ıer ıı.tnıı t • d~niz:ı.ltı tehlikesiyle mücadele i

rıın Kahire mulınbiri fngıli:z lıan, c~n ~ıen'l bri te'Jbir nlan b:ıhtjye 
.,....., .... ·-· fhm \'<'linın dtiı:m:ınrı k rşı mulf'ma• .. ,ıezat'et.i. küçük 3'eml le mUrcte

e 

ccplıe31nde .muharebe bıı.z.ı 
rde pc?; §lddetıı btr surette 

ölyOT. Dünktl A\m n tebliği 
ı.ıl kalcs. ç vres.nde Romen 

:n n ktt.:ılıırının k :ı; 1 ı tçmc 
Sovyel mevzi~ il beton 61.. 

1 \ ık orrn n ' r artısın. 
ınuı.aven1et yuyalnrınn knr 1 ya. 

:ı ru nferıt çel n ç&rpı nıal rdıın 
bura.lannın zaptedildlğlni bil • 

k• jır. Alman lttrı'll kuv\"etlerl 

1 1 nuıaıında ıblr torpido muh 
)1.r denizaltı s-emı l b:ıtırmı • 

ç yanmo.daııına k&rfl b1r çok 
vasıta11ı1ıe d oınnnın yapmak 

ı~ı Uır.aç hıırckcU, dahıı. dU§ınnn 
uıagaı.ı l '\!l, kıyt t apÇl.IB' .ı n Uil 

lıaıeslyk ıı .. ım 'kalmı11tır. 
"'u eepl:ıestntn cenup kesiminde 

l!!ovak teşkili, obUB t'OPle.rı ate ~ 
':lızır'hğı yapıııın b!r dU~nn lleri 

•eUnı• pt»'kllrttnll§tUr. 
b"U c~iııin merkez kesimi 
~lııde kış f~rindell'beri ordu bü
ıtıınmyle muvasaltıBt ke ilen ve 
lda hava yoUylc takVI~ kıta • 

alını;, bulu an dü an birlikle -
!tar~ yapı " ı •ketler ba§nrr-
'e netice. :ı .ır. GeçUınez ba. 
k \•c ormanlık b r çevT'ede ha! • 

• a. suren §ldd tll çarpışmalar 81"' 

<l , dll3manın b r C' dik açroıık 
~ 1\ çıkmıv v mhn edile. 
~ır el111m~t1r. Bolşcvıkler bu
tO()() ö ı.l znylat ve '0-000 esir 

· lt~dlr 16 zırhlı nr ba, 220 top, 
• bu., at~ı v mttTo.l)'öz e birçok 

rıu arıı.oo ve be.4ka b:ırp mıılW 
e e geçhilml \•eya tahriP o • 

\lftur. BU çC'frentn dllrnıan ba• 
~?inden temWenm 31 l.l dev&tıı 

1 ~dlr. 
<al ı\DA ,, t\Zll"ET: 

ıllta:ı rruzlarda Jıııluncluj:hııın !ıil - \batlarmın denir.n. tııar:ı ltt\.niı dev
rtirmcktedlr. r!ye ıren·i!-ine g~ccek bir h3.le gel 

Muhabir rlı) or kı: "Ru ış ıçın bü. melerıne mU.sa:ıde etmiştir. 
liln l'.lp.:ıı-cler, hrıtli m~11' nıesnfc- Sahil açığmda dolnşnbilcek bın
lcr j~·in o mı il ı r lxmılı.ırdıınuıı tien fazla geminin rJ.m.dı lıizmette 
tnyyarclrri bile gece giinllii7. ij,ul • ohm 120 gemiy.e iltihak 1>dcccğı 
lanılı~·or. Bunlıır s:ıhil h<H unca Umit edilmektedir. Amer.i.ko.nm li
düşmıın n:ı'di~ clcrinc \'C I.ıı.ıl,ınıı:ı rnnnlan ve şehirleri .:Stcnilcn şnrt-
l:ıarrı r rtmeklc<lir.,. J:ır :rbııiz yatlar v,e balı~ .ı;-emile-

~ • • ri ve sair küçlik genrllıerlc doludur. 
l\alıire, 2 ( t. L> - nu~m:ını ı B&.hri}e n~za:retinin y~nl nizamları 

anu 1,tı\'\ e 1. ıi ·~•ııı ho~ uııt:.ı l\lrr. ı mucibiııce bütün .} t, ba!Ikç1 gemi
Mntnıh'a tlogru ilcrlil or. D.ışman, si ve s::ıir ik'Jçük ~em:;.lerin sahiple
ıleri hnrcketin' \UHl'I\ tın. k]:ı brr.ı. rl kontrol \'nzifel'i vnpm::ık için 
he "'IPrr lrnT.m ıın'.tktr.dır. kt>'ldilcrini Ye gen · •rin' kaydet-

• :r • tırebU~~ld d'r. K&h'.ı.l edilen ge-
Vi1l, 28 ( A.A. 1 - Son 2i rn:iler müm:kun o!tluğu lmdıı.r .sUr'-

zarfmda Lib) a cephe indr hir . Mle ra!ly.:> :iletierl, siJlJılıı.r ve 
eunlu\ olnıu~tur. Wr ı;ııııdc ı\lıı .:ın •• dcniır. . .:ı.ltthra kal"f,µ .Lıllanılan ~ 
lnr 27 İngiliz llÇl)ğı lrulrİP ctnııs •• {ğe.r aletlerle teoh5z edileceklerdir. 
lerdir. 

Amerikan sa!ıfllerı:f 
a çıkan A~man ı 

ajanları 

Birleşik 
Amerika 

murahhasları 

Biltün dilnyada mevcut hıırp 
cephclcbinin gni.s:liğl dolayısi,yle 
mu:luuıi.p ib."Uvv.etleııe müblmmn.t ve 
her türlü lıar,p mal'Zemesl.ı1in mı.k
h Birleşik milletlerm halline mec
.t.ur o.kluklru·ı esaslı mee<'lelerden 
i>;tini t~~il ıe<li~or. :Mihver tnnı .. 
fınllnn tatb.ik olunan denizaltı har. 
bi mühim zamrl:ı.r vererek devam 
ı tmf'lkte, buna mublıH deniz tez
gahlan ta.r:ı.frn<lım elde edilen is
l'ı.'lısal!'ıt da n}'tlan aya a.rt.m:ıkta
dn·. 

1 d bliyük ndllet bshriyesinin 
ha1:l'l'io.drğI <kniz st:mtejisine do.ya. 
rul:ıra.k ibu lkayzpmm ilerid"' nzal:ı
caı'!:r iim t cd:lle-bilir. Birleşik mil
letl"'r o.rasmoa ~pıla.n konfcron"
l:ır hatibi k>~ hususundaki 
>!anlar lbakmlmifuı lh;çbir va-kit ilu 

;-Oer.ec;e ıclost.ane ~ ~ya'mlln 
•<'er olı!nın;ışlrr. Bir~ milletie
tıiin Alıil:aruarm vur.m3ğa çal#,ı 
dam~ ~ Ru.w.rm gö$teı:diği 
mnk&veaneti ıell:kıs;laır ve ardulan. 
ı:m pa.i'l.ak lca.."'§I 4-.oyma :ı!lmdretiu
den doo.J,yı da Çtinl:ilen <tebril<c h\
;}-°lk r;ôrilrlor. 

Çin.;n ~ ı;:ö"ıtc;ı ağırlığı o-

(Baş tarafı 1 nc.icle) znlt.m.2k için JaPQn.}'a):n- ~nşr ta~ 
Yanlarmda bllytlk tY.ımbalar, kö _ iktisadi l.1k edileoek Pi~ müteha.s::ıs. 

nıur J>.'.lr~nlan şeklinde küçUk bom .. la.rla efro.flı su~tte m\lna.kaRa c. 
balar vo 2 scr.c!U• malzeme bulun kon er aibruşt.ir 
lllUŞur. Bunmr fabrikaları, BU yolları.. a,!ltedec~ r A~<utıa~ kohy ecbepl~ 
nı ve köprUlcrı tahrip edcceklerdı., 1 dolayı ~ı:url3.'llan bu planfarm e;ı-
Yanıarmda. 150 bın dolar do. vardı. \'nJngton, 28 (A.A.) - Htırl· <Ya vı~ ~ol~ 
8 kl§!den yedisi Alman, seklzinclm dye nezarcU iktısadi ve mnU korıt. bern.'ber söyJeneliilil" ki Rıı*clt ve 
Aınerlkalıdır. Hepııl inglllzce kon\!&. rol ststemleti ~da müzakere .. ,.ÇörcU ~asmd:a: ıuzun mul'!:lkTele.ı .. 
mııktadır ve en•t'lce Amerlkııda bu. de buhmmak ıUz~re :Ameıikn. mem- ücn sonra ıteSbiıt edilen hareketler 
lunmuıııardır. !ldteUerl rrurohbn.sla.mısn ~timki- Almruıyruun Rusynya vunnaı,"o. c:;a
-------------- -le 30 haziran<la bir konferans .lı~trğr <larbenin tomrini nznlln.ct.'.k. 

ıaş teşkilini sefere sUrmcğe mu -
\"affak olrıw~ b;ı.luntuıaklır.' 
Diğer tara!t.an l{!'CBDa b:vMta gıı... 

zctcl!lnln «ıphedC'kl muhabiri ise 

§Unları bl!ıhrmcktcdlr: 

h'.pla.nncağmr bildirmiştir. Amrı- fır • 
k:ı Cümlıuriyetçilermin murı:ıhhas. Başvekil ve Amerikn. devlRt re
Jorı mihYe" dm·lctıerine mensup .ısi !b'IJndan ıevvel 1941 yılmnı ağtw 

•bütün hakiki ve ihUkml e'JJıa m m!I.- tosund:ı. ve ljJ]dd'munundn bulu" -
li ve her türlü kontrole tilbi tutul- mu<Jlardı. BIJ6ilr~il umumi vnzive
:ooı:ıt icin altntn:ı9I !es.beden tedbir- 1in 2:l!r!r ty\...:k:maJdnn o tıır.ihlcrde
le-ri tctkfü: edecelttir. ki dur.um.dm da.h:ı. mils:ıit olduğu 

iımusımda her iltİ ıdi-vlet adnmm
dn. da. tıiçbir ~he mevcut cleğil .. 
dir. 

...................... _. .......... _ ..... -..... ... 

nsa larz iyi idareyi 
bi mek lazımdır 

Her iş adamı, işini ilerletmek, yaninda caıı~ı 
adamla> mdan azami istifade etmek ister.':F~kat. b:ı·i$ 
adamı, bıı azami istifadeyi onlara verdiği p<ua ~t
ğında İııtersc en büyük lıatayı İşlemio olar. Azaır.i7istila 
deyi temin cdeceh olan iimil, verile~ ücr.ettpn ziyade, 
insanlan idarede göc:teri!cn ili.in.erle mümküiiclur. 

Unutmamalıdır ki, isinden en çok i~ "lcide et:meşini. 
bilen Hawri Fo;J: "Her insan, yapmak i~erae,'"y_a~ı 
isin ihi midini lJm;anr1,, dem~fir. iste bu iki miiİi. ba. 
rartacalz huııtıet, onlara verilen ücret değil, iyi i~ 
bilmektir. 

Karısmı 

Dun aat 12 de çd.-an o~k gazete
lerıııden ibJri, s.uıt 14,30 dn hnşJ:ı. 

ynn Şi~l cın:ıyetin.e :ıtl muhfıke

me) i, tnr iliilixlc vermiş ve mnhkc
nıc k rarını dn }azrnı5tı. Hollıuki 

im enlcrC58 ı d vnya, biraz evvel 
de ıledığimiz ı:ıibi dün öğleden 

sonra. lani hu gaıc.e intiş:ır ettik. 
len ıkı lıucuk s:ıal ı.onra h:ı.şl:ın ' 
m:ştır. Cürmümeşhut !kanununa 
te-.·Mı:ao ı~ı :yürütülerek iknrıı;ı ~····--
Dırulıh:i oğullnncl'::ın kı'ilinnarak oJ• 
tluren katil iku-yıımcıı Lcon A~foyıın 
bir'nci nğır cc:ıro. mahlc€' .. me fne Te. 
rflmlştir. .Mahkemede anı ıra 

hüngür hungiir ağlnyan katil bir 
«ac deln dıı .u içmiş -ıc şunltın 

... fü•sJyiamfotir: 
"- Yırmi senelik karım Dinıhlyl 

hem çok severdim, ht'<lll de pe'k 
an.ırdım. Garltiod:ı ha.a.: er

lere yn!tın .masn b::ı~ınrla otur. 
'k, onu dehşetli ilosknııdıRımdan, 

lb:ıcnklnrun buz :kesilir, sinlrlerJm 
ı:ıcrilirdı. B:ı 1111 nğnmı, kızsın ibit' 
çernhcrle :sıkı~lırıJır sı'lıi ı:onk zonk 
zonl.:lıırdı. !'I yıl vardır, onu~n:ı

rımılan 1nskonmııita l>n!}hıdnn. Dün 
salııtlı, bfyük oğlum B,eırcle sofra 
b:ı ınlln 'ı~nuır ettiklerini" gördüm. 
Çocuk evden ııidinec, ~arıma mut. 
ftıkt "hunu evden dofct, fen:ı olu• 
vorum" dedim. O <ın •'olmaı, (lO • 

~uklarımdnn hic birisini ana 'fed:ı 
c'denıem isll"me2.scn. sen ~hcnnem 
ol,, dedi. Bunun üterine .sofıidıı 
runs!I fü.•ün<le durnn cklnct hıç:ılh• 

nı kaptım, lknrımın gö süne 2p1n. 
dıın. Ondnn ötesini hil~ ... 

Londra, :a (AtAıo) - Dan a 
topalda. ,pddc ~ 

tur. OO!J?DlUDD ~hDıı:\lm1l ~ 
Zll1'1at verdklkrQ: tar.et r. 
llarko! mul~ 'Rm tasyarele. 
rl 2 g11n iglr.dc 2S dQ§maıı tayyaresi 
Uf,jllnn~, 46 to.n'kNi§e ynmmaz 
~ go.ttrmi§lerdtr. 
Mask~ ıı8 (A.l\.) - lnostiya 

gasctcm yazıyor: Harir.of cepJıcıdnde 
~ ,SddcllL .ea:vll§lar oluyor • .Alman 
18.rm meTZU muvaffaltiyeti 1ıııı:ın v 
~ece aw kay.ı:plara mı:ıl ol • 
ıımı§tur. Kılalanmtz yeni me"-zllerln 
intızamln çoldlmŞtir. Almanla.r tanı. 
larltı. hllcum etmekte, fakat ckscrtyn 
'bımdan aoa.ra atıngU hilcnm1ıın ol • 
makiAdtr. 

.Aimanlann .ta~r f&a1lyet1 dün 
dcnbcı.rt artm~br."Yamtz bir kcs!m. 
do. 'btr gQnde 31 hava mubareOO!f ot. 

mu§tur. ~rk tn Uz t b 1 dıı.,mnnm 
l.iere ld:ıtrubun ., kilometre 
tııchı b r no t Y \ arJıkJarll1ı 
tnıı Ur. fon'1ll?. örtn e kıtnıarı 

ll.ız mlhvertn ilcrt un rlarllc tc.. 

Sıvaııtopoı mUda!ılcri d~mıı.n tank 
ve Plyadetilnc knrşı ,şiddetli mUc:\dc. 
le)c devanı ediyorlar. Çok cbcmmlyct 
il bJr ~ı>eyı ele geçlrmck için Alman 
lıır bir P•Yo.de alayı. bir mnl.lnelıUl. 
fek böiU{;-ü ve yirmi dorl t!!.nkı ü.stlls 
tc sekiz hucum yıı.pmışlardır. Sovyet 
askerleri b ltün bu hUcumlııra rouıw.. 
\Cmet etını:ııer ve gögt\.'I gögtlsc ya. 
pı!nn mubıneoelerde düıımnnn 300 ö. 
lU \crdirruışlf!rclır. Almnnl r tC'pcyl 
nitı..'\yct e!c gr Çlrmcye muvaffı k ol. 
mu;lnrsa d ltcndllenne pek b ıyUk 
knyıplRra mnı olruu:ıtur. DU manuı 

en az iki b n oıu v rdiği tahmin e • 
d ımehlderı. 

Malta üzerinde 
7 Alman tayyaresi 

düşürüldü 

l\l:tznunun deli olup olmadı~nın 
e IC bili için ndlİ\'C tnbnbetincr. mü • 

şahede ) npmnsınn ı.arar verilmistir. 

halinde bulunmu~tur ttıılyan 

motörlU ınllı"'er kuh tlcrlnin 
Mstruh ınlıst.ıılıl cm me\"z:ilnin 

' ar!la hatlıı."ılc t m ' gtrdılde • 
bı!dirm"kteclir. Bundan b:lşka 

ıı. rnoharcbı:lcrtnd 43 1n n z tay. 
dilşUrUlmllcıtO.r. 

" r taraftan A.vustrnlyn bıışve. 
lllareı:ıl Smtıts • eler ailll.h aL 
almıı.k mUnlU!e tı ı de • 

l r: 
"l'obruğun dUşme...qnden sonra 
ıp Afrilronm ha! lı vaz!Ie 

'ia knvbo anbnn ~erine veni • 
tuıı ko):m~ ve cephede luı.hra .. 
~hıra yn:roşır bir tarzd:ı bBr~ " 

ctmekUr. Ceı hede olen~eFRJıı • 
bt~ yaptrkl311 hitap, n1Ucad~

c clcvam etmemiz ve olm~ 1§ 
~ "'rdı kencblerinin başanıc:ı])lı>· 
· 1 iU:ıneıiıiz ta' ilYCSidir. J3o 

"'l cevap verecek m yiz, yoksa 
":z \'tlmlnı·anız1 :ırmakla mı 
İfa ed~cğiz? 
~bya ve 'fobruihın bu hito.bıotı 

Clıup Afrıl:nnm vere egı cevap 
~lmdll.!l hic'> r üohenıiz vok _ 

Hıırkof ıs ıknmetınd" şıd&eth mu • 
ha.rebeler cereynn etrıv•ktc \'C b r ç<>h 
yerler devamlı olarak cld n ele geç _ 
mektedlr. Sovyctler dllşm:ın, ağır 

!:ayıplar \er 1 rm' •l d r fl:ırkof ke. 
limlnde doı.uz Almnn tanltı tahnp 
CdilmlşUr. ı3 ·k h ı , ı ıd 2000 
Alman öld 'ıUlın ş ve :.:~ bnzlnı.n 

gUnU So\')Ct ha\ n \uvvelı rı 29 tank 
ve zırhlı o•oınou l .!e 40:> kamyon ve 
Vago:ı tnhrıp etm~1cr. 12 .s:ıbrıı. top. 
çu bıı.taı-yas:.nı su t ırınu l:ır ve 6 
mUhimmnt trcnlk blr ınarş ndi.ı; trc... 
nlnl berhava ctm!.şlcrdır. 

Moskovıı. mUdafllcri 
tse tek adam kalıncaya. ka. 
dnr her kar·~ topra 1 ndıo:n adı.ııı blL 
yük bir lnad v ııırarııı. mUdıı.faıı.ya 
ve çnrpışm:ığn devam etmclttcdır. 

onşroanın oaşlıca bıısım:ı imal doğu 
'l'obruktaAd varn)ann'JZı teşrılı çevresindedir. Alınanınr burnda Sov
tn münckkidlt-r orodn. o1en kah yet dış mUdafnn batı nnın bir kö c. 
~ara dokun.'1l~ınlar. Ne İn • Blııde b r gedik açmış bulunuyorlar. 
··., Vf" Hin~li ne de cenup Afri- Son 45 sa t zarfındıı bu g dikte çıı.r. 

k:.ıvw;(.ler hatn e mi değiller. P~alar d vam ctmitı ve dU roan 
. l!:ğcr hnta varsa, onu bnaka kuweuerl bnşarı lle pllskU?"tUtm\lş. 

t:.ı. a.:m.mak lıizundır." tür. Cenubdn Alm,nlıı.rın U1: tUmcnıc 
Maı:eş:ıl Smu ts, Lib"ndski ce - Yaptığı taarru2: müda!a.ı h ti ırm1ıı. 

1ıp Afrıka 9-uvvetıe:-inin z.ırbh til clddt blr netice aln111mıe, ancak oto_ 
~er ha.U.-ıe "'etlnllnesine ait maUk allfıhların roucehbez birkaç kU 
~m kayıplara rr. ·men tahakkuk çtl1ı: Alman gunıpu b:ızı · noktntnrıı 
~lirJ~ccğl.ni '.. bunun bil~ns:m &Uzüleblimlt1t1r. 
'6taruJruı tm.~zpla.r yüziı.ııden ısrar. Harltot cephesinin Kupy:ı.nslc kc:d-1 
\'e gerekli ollluğuııu ı!Avc ettik• minde, Sovyct kuV\·ctlcri geri mtldıı. 
n 60nnJ. ~nları söylemiştir• fan batııı.rın:ı. ınuvnf:akiy tle gckll • 
··- Cenup .Afrika bu hadise m~lcrdir. 

t.tdcn dohyt timftsiz)iğe dfüµniye Kızılyıldız gazeteel Alman komU. 
~tlr- :fşte ..ounun çcıdir ki, mcm tanlığınıu e tanrru~unu ~nişlct _ 

k'ct • ~iğ:ıı e bu hll .bt ynpryo. mek Jçln blıtiln h mıe v gnyreUerl
-lııl. 1J...-i mlıh tUnıen •e::Jdljne nit ni sartetmell.te olduğunu ,.e so,•yet 
lana devıım edİ ~ek ve yalnu: hatıarmda zayıf bir nokta bulma • 

~hYnde. uğranılan kn;yıpla:rrmrz tc. maksn.diyle durma.dan d nemeler yap 
liı.ı cdilırı~ olm.:lkl:ı kalmı~"'oak, 1 tığını ~maktadır. . 
k:ıt cenup Af ·a 3,,1i zamanda Alman ha\·a ku'"·ctlerı son günıer. j 

l cUt\!;den Wıl.!ı r:ıuazzam bir sa,. ile fanliyetlerlnl de fazlııll\§tırm111tır. 

Lonr.rn, 28 (A.A.) \ Son 24 snat 
zarfınd.l Mııltn adnBI UT.erinde 1 Al. 
ınan uçağı dilşUrUlmUştür. 

A vuatralya tebliği 
.!'tl<'ll>'•rn, l?H (A.A.) - :Müttefik u. 

nıwnl lrnrarı;O.hınm tebliği: 

Sıılamaua kesiminde mUtlcflk hava 
kuvvetleri cfün gece d lşm:ınm lOf!C 
depolannı bava batarya. mevzii rint 
\C 8"keı1 tesislerini bombal mr,şlar • 
drr. 

Saiamon '\dalan bö gealnd d dUn 
gece mttttdık ha\'a kUV\"Ctlerl bir 
akın yapmt.<ı ardır. 

a s 1 
Fiyattar yeniden 

arttırlldı 
Menbn SU}ll fı,rnll.ırma sık sık 

voplıkları r.aml:ınıı hıc hır t kibe 
uğr:ı.madı~ını gören su :ılıcıları 

fi)ntl:ırn yeniden Jıir zam :)npmış. 
lnrdır. Bu suretle cvirnr suları 'e 
hırınci knlilc suların dtımncnnnl:ın 
80 [\inC"i knlıte suların dııııınr:ınn• 
l:ırı 50 kunısn çıJrnrılmışlır. 

f Vilô.1Jetin 

(&. tunfı 1 ncltle) 
Beyannamelerin verilmesi için ma. 

lfun olduğu vcçhllc son mUddct haz:l• 
r~nın 26 smda bitmiş bulunuyor ve 
ay başından c\•v-el de herkesin kendi 
ekmek kamelcrlDi alm~ olmaıan ıa.. 
zımdır. 

Birlikler ıdare hPyctlcrinln çalı§
ma yerleri nahiyel c ve lmrakollara 
blldirilmış olduğund:ın vat ında§larıı 
lkametgO.hlarnıın b:ılunduğu nahiye 
" lcarnkolla a mUraca:ıtla mensup 
bulundukları blrhl;:, rln çalı§m!l yer
lerini öğl'enm k ımktını temin edil. 
m~Ur. 

Sayfiyeye gi.:l-nler ı1:ın de tc~ddU· 
de mah:ıl yoktur, Mensup olaca klnrı 
birlikler, yine esas ilmmet.gO.hlarının 
bultmduğu birliklerdir. Ay ba§ma. kıı
dn.r pek az zaman kaldığmd n yer 
değiştirmek veya hcrbnngt Ccv ml!do 
diğer bir mazeret sebebiyle bcynnna. 
melerinl vermeyenler, ltUtüklere lm. • 
yıtıarmı yaptırmoyanl r ve eltmek 
kartlıırmı almıyanlar beheıuehal 

birliklerde muııınel lcrlnl lltmııl et. 
tırmelldlrlcr. Akel t kdlrdc mıı.ruz 

kıılac ldarı mnbruml~ t erin ycgtuıo 
me!l'u!O kendiler. olncalt ve şlkllyct• 
le•I nnzı.ırı IUb.:ıre slrnmtyncıı.ktrr. 

son teblıği) 
l - l\lulıtelıf lehliglt•rle lw) nnıınmclcrin bir nn c\'vel dolchınıluı> 

şr hıı JiJdr.rım· 'erilıuesi bıld ı ıldiğl lııılclc rl'.ın bcyunnnnıc 'enni)C
r('n. kirliiklcı c .k:ı) ılolma~ :ın kınısclcı bulundu{;'lı .ıorıılnıektcdır. Ayın 
uı unu ıkı ı.ıün kolmışlır Bu ıı.;ı ~un ıçındc herkes mukayyet hulundu;-u 

bıı llklctdt'ıı lrnrnclcrııı i lnııs lıulunrıtnhdırlnr. 
2 - Hırlik ilim c hel ctleı·ıııin calı<ıma ) erleri n.ılm·C' err \ c bııltın 

knrakoll:ır.1 lıiluirilıııışlir. Bııllklerinin nerede oldu~unu lıllmi~en vn• 
:ında I:ır ıknıneıstıhl:ırındn!,ı J..rıınkollnra mürara:ıtln )erlerıni öğren• 
mr.litJirleı. 

3 - Karne ıc, zinlınn nıl tuli11N1lname ile hulun 'aıand:ışların mes. 
Irk H' ı~ ncı; ılerin<' surı· k:ırtlnrını nerrlcrdcn ve ne <jekilde nlnraklnn 
saı :ıhatlc lnJdirild ı h. ide lı:ızı birlik ı; e müesseselerin ) :ınlış nıu:ım 
·~ıer :)apara fuzuli E ıl.mc ere:- chep oldı lan ~urfılmC'klcdir. Bu ş. :Jiil 
de \"akı gcoltmelerdt ı mu C\'«'lllt mc!iıılh r.t ııhl :ılı dtıirı- \"C mfı .. s. 

Jere aittir. ' 
4 _ Bırlik ıcl.ırc h ~ ctlcıılc h:ıll.ın \"C bulun fohrikn 'e mue<ısesn• 

ın pek nz k:ıl:ın hu nıucld z rrındıı kendilerine düş<'n "ı2ifelrri rkm:ı! 
clerek k:u·ıı rını nlınıılıırı son defa olrırak lehli~ olunur. 

ıı atı aza 

1 
1 

Ya.nn kömlir fiya.tl:ıtiylc nlnka
dar yeni bir Koordi~yon kanın 
çık:ı.caıct.ır. B ına ~re !kömUn\.1 \'tı
saU 3rompo7..is'Jon ftynt.m3 437.5 
'!turuş rn.ın yapnınkt.a.dır. Ancak 
bu z.:.un, lıalktnn ç:ı:kmıy.ı.cn..lt, B:ış
vcknle tin tasvibiyle tn)m eclilteek 
o•aıı anUst..ehliklere tat :k oluıın -
<:aktır. 

Kn.r:ı " deniz na.kil vnsıtnkırı 
muesseseleı inin muhtaç oldukları 
l:.ömıiıılcr için z.sm. tnib k edildit;'l 
tı.kdride bu miıessescleıin tesbıt 
<>Ulkleri ıukliye Ucr tıerinde bir 
nrt.rs olmıynca.kt.ır. 

DiJ1cr taraftan kok kömarli fi. 
yn Uarma. herhanP.i bir :r.a.m ) apıl -
lll1I:Y.'.lC3.klır. 

Kr..r:ırda kömlir ıstilılak eden 
bclZI viruytlerde nıilskhliklercıen 
kbmtir I r.rni ~lı.n.masm:L d:ı.ir bir 
hükUm v~rorr. Bu nm~n Ankara 
f mıir. İstanbul. Bltl'S3. Esldşehh·: 
Mersin, L~it 'e Zonguldnk Rehir
kr.iıvle hr..vagazı kull::uıanlarci.an, 
lnılkı.ndrkJ:ı..'1 beha ffi('tre nıikiıbI 

gaız b%Uln 30 'e wnumi sehekcden 
nlnra.k ele~tr'Jt kuUn.n'l.llh.rı.h.n bc
lıer ildlovat ba!lı.na 20 ı :ı.:r prlm 
alın:ı<'oktrr, Ancak nakil Yasıt.ala.. 
rınd:ı :i ti!ıli\k olunr.n clektl".' e 
l;:bmül" prinıi tatbik olunınıyacı.:k. 
tır. Kok fivnlınıı ve umumi oln
rnk h:ılkn S.'.l.tıfon !kömiıre hiç bır 
~tıe za:m ynpılınL1 dcğı!cli:'. 

l{ortuluşta, Baruth:ınc caddesinde 
52 numarad:ı oturan kapıcı Abraha. 
ının 3 5 yo.ştndakı kw Ay a, evlerL 
nl.'l u uncu ıcat p"'ncercsinde oynar • 
iten muvazeneslnl kaybederek yere 
düomllştUr. KüÇ'Uk çocuk muhtıellf 
yerlerinden ağır surette ya.a.rlıınm!§, 

Ş 11 çocuk ha.stancsıne Jmlllınlmış • 
tır. 

* Bugünkll lmroı:.,tpoetaal. JÜIGI 
bug1ln<ı maJısaa oluııa.k iımece ....... 

mıyacnktır.~.DSta bu -sabeb. ••~ 
'kur.d& h&rokot edecekti. 

• GaJatnda .NocaUbey c!Mtôı l k 
97 numarada. kabv.ecÇNlkoı.baıı• ' , 
ince toz §Clkcrinl satmalrtAn ...,.. 
etUği için zabıt tııtulm~CJlııMlr 
pn§ll. hnnmda Bohorun cıam n • 
da 31 kllo gtrli makama - 8l)da 
bul\mmu§tur. 

* Temmuzda halka ya~~ 
mnddelerl tevziatı 1çlıı verilme1' .-._ 
re viltıyet emrine 3870 teneke ~ 
yağ'I ''crUmJ§tJr. Yağl:rr mmtaarlw • 
da nUtus kesafetine göre hallta 4ıa • 
~ttıncaktır. 

* KnrabUk demir ve çelik .f.a.i,.. 
kııla.rı Dizel motörU yağı ~ 
derhal satış"' ~Ikanlnnştır. Fi)'at'S&. 
mbükte Vl.\Gonda \>Cya vasıtooa tell • 
lim tonu 155 liradır. 

* Ktıdıköyilnde altıyol nin™'a 
ynpılm kta. oJnn lstimlı'.ı.k tamamlan. 
mıştır. Yold:ın kalıı.n aru.Iıu-dım bLr 
kıımıı sn.tı!Qt çıkıu-Ilmıştır. B'.ıralar. 

da pın.ns. uygun ınp&t yapı1ab!leccl .. 
Ur. 

• Ticaret vekAletl, geçen seneler 
mahsulU yağlı tohumların ıhracf L 
cın ycnl bir emir vermi tır. 15 tem. 
muz:ı kadar liman hanmda.h-t i!ıracnt 
ba§kontrolörl~" mUracaıı.t <ıdile • 
cektlr. Fiyat, yeni mahsul fiyatları • 
nm aynıdır. 

* 25 mayıstan evvel serbest dö • 
vizle ıhraeı yapılıp n.kr-.:dltlfl gelme. 
mı., ol:ın itJ:ıı.üO.t b,rlikleıi mevzuuna 
dahil oııın veya olmryan bUtnn mallar 
iı:tn nihayet sah Cihıli ak§amma. ka. 
dar birlikler umunıı kAtipliğine mu. 
raca t cdllmesı mecburi tututmU§tur. 

* Yeniden 150 otomobil la.t.iğl 
tevzi cdll~ltlır. Bunlıır, biç lUtik 
almıı.ım., olan otoobll sahiplerine ve. 
rllccekUr. 

ZAYİ - şne nUfus memu~. 
dıı.n aldrğ".ın nllfus k~rıdımt kaybet. 
Um. Yenlsini alacağmıdM attt& 
bUJcmQ yoktur. 

Kondll11 kn.yabbı\yır ıwkak o. !O 
snıme Poyrar. 
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Jlt:~ ı~ " 
Kenarın dilberi l 
T JI \:\1\'A )l.A Bcyo~Iundan gc!iyonhını. Bir ) erde rlur<luk r.

m..ı, hJııgı uur.ık olJu[:uııun rurl,ııuln olııın<lıın. Çıiınkıı, n.· 
,.,., un ıçı o k. dnr ok .ıbııhktı ki, snğı, solu sormck ıhtıınııli yoklu. 
(J ıı ııı, hır tıı 111 dm arİ\ le öriilnıuştu sanlo ... 

(ıul ışk ı, 'Hl •onu kucJldo) .n ıki gen1: kıı, ılerlı'.\c ılcılı)c he· 
ıı ııı lıu U'ldu ını l ıe ka lor gcldıler. l'ıl:ır fıkır gulcrkcıı, bcmiıc. 
\,ıulı lcrı, hır ıııclıt p gıı.ıi ııurlı)ortlıı. Bırinın clınılc çnnln \"ıir<lı. 

Hn • ı ıcıı lıo\ ıu,.u .ır'k. o.ışııın lıır şe) lcr ıınlalı) orılu. Fakat 
hırıl 1 r ~ il.' ılc;.<ıl, ~uı ... ek hır s<'"llc •• 

U,ıl ır hOllll 111 kcıı, J.rmenılcrın "lıoşor!,. ılcdikJcri cin inden 
,,c ! de bı.ı: ııı "h:ılıL. cıınJe,, ılcıliJ;inuıt lcrtıptc \C şıtca bir lıa
~ :ın l ıl rın ı sokulnnık uzun :ı bo:ı; 'ıı scııç kızın kolıınrlnn tuttu, 

rk,, ı donuk oltJuğu ıçııı kendısine ~c\irdı H·: 
- \cclc.n r l ıl ı ? .. İşle lıepimh:ılc gırdıL:. Ba~arıı.ı.kln heni 

onlcdın durdun, lr:ım-..11)<1 gırıııeme m:ıni oldun. ln">Rn kendi in. 
en lı!ı:ı. u ~ıı ııe ı . .ırıncı eder. 

fırııç ıı: sıniı lt'ııdi, bıra7. l.111lıııli hır lisıınla: 

- 7.uhl~llitın liır.umıı yok. Senden terbiye dersi i ı: ı ener.ek 
ıl ~ılım. 

l\fııııol.a!ill m:odı, iki lnrnr <la lıir Jıın li slj) lendi. foka-! dikkat 
cıtıın, lı:ı) nıı, ıııın ı:ıurınüş hlr kadın t:ı\'l'i) 'c v.e lıimı. ınüı !:İclane 

koı l! u'or, iıltki i e. )uko;ek perclcıleıı muknhelc cdi)or, hetttı 
io;tıhr:ın.rır hır Jıcı:ın .ıkttllıını)ordu. 

Dı~er okulıır da alakad:ır olmara lın~laılıhır, ~oğu ha. ıınııı 
tıırafını i tiı:ıın c :leec•k hır lı:ıl almı~lıırdı. Homurhıl:ır ara ınd.l 
g .. nç kızın ~füOnü hillinı: 

- B 1 muhıt es .. sen senin gilıi bö) le kart ı.ublıclcr t•ıknrır! 
Kadın, l'n ııp vermedı. \'c kondu'ktör "bilet!'" db l' 1-:<'nç l ız:ı 

klilşınea o, ha>1111nı yenmiş Lir pclıli,·an gururi)lc clrafına 
tıakarak: 

-$rhekc! 
DctfL Ve hUH)'°l 'arakıı!>lnı tıiislrrı'li. Yan göı.lc bal.tını, ün.· 

vanıi1c m:Uıilrünii taşıyordu bu bfıviYl'1'·nrn1,ııııı ... 

M•lhlUl)'a ~Jitc:c -diişündüm. Yfıksl'k tahsll srcncliı::>fM mcn•mıı 
hır ~cnç ku:ın, tr:W:nvayda böytc lilnbııH \ı:ırd.:ctlcrdc hulunup, 
is1flızalnrs maruz kalması doğru muydu? .. Sonra, 1erhi)cnin birin. 
C'I ş.1rtı \'C vccılıcsi büyül>lcre sa)-gı ~ii lcrmr-k d<'liıl midir? •. Sır.ı;ı.. 
la tram.-.a ·a lilmneı•i, herkesten e\",,eı, tııeııçlerin Lıılmec;i 'l"r> huna 
dfk'l<at elıtW'il r llll iftC]mf'"Z nıi 'l .. Oıılıır, h!ı\ le yap:ır'ıırs:ı, başka! •• 
rına ımtiül numunesi olurbr. nuıılnrdan lıa l:o, knrl r:ıihttt- ozii. 
n Ccsler1 ~ı I loknn genç tız ııiıdarına '.\tı'kışır mıT.. Ye niha\<' 
.. ou mnoif'" ~li •>lr. ne ·ı ka~leıtti f{cnç 1ı \tın rıeahıı'!. TnımHı~ı 
mıT .. Rt!:ro !unun mu? .. no molıillercln bulıınnnlıır M!Vl\f't;İZ ,,.~ 1 

bn ziıb'belcr midir? •. 
F r kcndıı.ı ôiıkt>::'k (mon{)) a mensup <ılduğu i<;rn bu ı.iizıı 

sar!cltı) sc en buy"k hat:r.} ı y~p(ı deındohr. CiiııUi, <ınılarıiaıı fü le 
ın511n çıkar iki. Jı:.ıkır gvrdfrğu :ınuhiltc, o &:adar fıa)'a insan ~etiş
mcc. Fal el, ben ös le tabın in ediymıım ki, bu 11.ı nç kı'ı: :ı,ul.sı:k 
( non Hun de ıl, krn.ır mahallenin nrstz: hliyiitOlınıüş ~e okuduHımıı 
hu:m<'lmt':llf'} bir corn8tıydıı. Ve ınooitini ~ .. rlırıwtfığı itin, lıC.)Jc 
lıir !>Öı rk:lmek 7.Ubbelığini göllerdi. 

(' net n, - Jırle kızlannnr.1 - ... r. 'Yllkur ı;p büyiklrl"C' hur 
ntc1imr 'R ıım. ı t1,-onı:r:.. Bn ıı:erfk."'lnnhMıtmk ki 'lf~nttlm ~n rııı. 

1 kahuian bir :ı;urüş o acllkbr. Bıi,iitlere 9ıiınncı, rrıa7.İ c , .) ı 

hır milleti l'l.lk hen :ilimlerin en ha 11"hı gelir. 

Kennrrn d.ilbl'ri 11oıık nluı do na:erıi11 olnı11::! 

Franaada iate valtlJett 

1. '1Wlll 

llıı.tııt •'llıl• ek ııo.t .. ..ı '. liıı dm ~ n, 
bugüne ktufar :salıil kntnı:ı~ıdır. 

Yinf', 1~r 1Frımsı7., hıı~ıınc lrndıır, 
~·ine sııhit lıir şcldldc, nydıı, 80'.'J 
ffl'alll et, 4 50 ı;traıu ) ag. :rOO ~ra.ııı 

;şelM-ı. 250 JJranı ;pe'.\·nir, <15 gram 
kltbvc almıljhr. 

Bir fırıncı 
Sahtekarlıktan adliyeye 

verildi 
Eskiden e memuru ıken son za. 

manda Çapada babasından 1.ntiKal c. 
den bir fırını f~'etmt',oı.e b:ı.şlıyan 
Mehmet adında bırısı d n ııahtekfı.r. 
!ık SUÇ'llndan adliyeye vcrilm~lir. 

Tnhkık:tt'l g re Me ımet u ta böL 
ge in.şe mUdllrlUğilndl'n b r gUn evvel 
kl S"tL'}I olım 1.819 t'km<'k mukabilin 
de verilen •l çuval un lta mftkt•.ıb ı 
rnkamlannı allcreı. 8366 ckrn<' <ık ~O 
çuval una bil~ etmtş ve ıoprak mah 
sull"ri o!ısln,. g<>nderml tir. Usta, 
ofuıten un alırl n bu saht kArlığtr 
farkına vanlmı~lır. 

M<'hmet u ta, bundan b r ınUdd • 
C\'\el de B Y'! lu knyml\klunlığmda 
mu\•akkııt t!l..~e memuru lk n fırıncı 
ıo.r lehine ı:a.bte sıı.yun k ıdı tanzim 
etmek 6\t uylıı. yll.ka n::nL<ı, ad lyey 
verilm t 

---0--
• Demir lt.hıı.lll.t tııc r1crl, dUn. ti 

caret od ~m1:ı toplıınmı ardır. Top 
lantıda ycnl ı; ı ek d mlrterin tcv. 

) zil gm·U!JUlmlqtUr. 

Habar 'in bu macası 

ı 

2 li 
3 
4 
5 
6 
7 

18 

19 

Soki:ı.n 

F~n :ı,-'harptc yılc'l'lmıştır, el~ 

ıne~ınıı. Fr.m~. büyUlr hir ı~V-· 
biyct fc•ukl!I i geçirmekle. milyarlm
rıı fr.ını: 1:ı muıt "\ennekte <dc\•am 
cy'lemdtl<', hall.ı mfıtıim bir kı!nın 

:ırıın h ıl 11ınrla. hu1ımma'kl:ı be • 
raht'l' durl k~mm vıdmfl:ı ~ 
intı~:ımln c h,rmısı snyeııimlc aç 
'I! P<'n :ın ı'lt' ldir. 

Soarll, ~rı:ıp, \ llR111118, sut, !.Clız ', <lr Jrrıle, k.ır:ı n Ol"S:tlllll 0"1. nntl 1 

bab'r dıı ek~tı: olmadı{iı tııhi pnh:ı- 1 O\tıl't ırd ı slkiv<'I <'lnı,.klc-(lir. 

Bunu, hır Fransız nıeemunsınd:ı 

gôl'diiıt!hn 7. tıır i..t:ıtiıı11k pek f{ii -
get nn1 h)or: 

FTan'itl, harpten M vcl, mıfus ı,. • 
şı:ııı. Rlda 16 'kilo 600 grnm ekmek 
i!tiM·ı cd;y-0rmuş. K:ırtla Tertle~ 
ekmek, nüfus ib:ı,uın, :ıyda 1940 dn 
16 l.a o 856 ı::rom, rn4 t rk 8 tı:no 

2rın UMHn, 1942 de l ine 8 kilo 2f.<ı 

gnım btılııntı)Or. 'ı nni, lıf'r Frnnst7 
huınin, 275 gr:ım ekmeli. yiyor. 

- Se' J;ili anne<'iğim, bu sırn 
3 aJuız bAlln emımet ıetmelde ı,ere
(İ.D z •.. 

Sin,>or.:ı., 'eka.rına pek y&k.l:ıt.rr -
llığı bir mal.;pliklc; 

- L~et nıılılomnı •. ()cili; beni 
(,urillt.ecck bir ~tie bulnn
mazsnuz.. u.nımıı, nl'Mla sırada şiir 
uz<Uğnu;.::ı lıHiyonun. O halde Dİ· 

çin bila, bııııa clnir bir soneııiz 

3 ole?. 
.Pippo, faydn ... ı olmadığını gij.. 

nlncc, Ui.rartlan H.-ı .gedi. •·aıuıt 
t!f.uıtı <la -t.afaubı et:lcceı,~iz gi. 
l>.i- son deroo~ye va.rmı!itl, Belki 
cı da .ı:etir, ıllfe kon:.I<( an ayrıia. 
ıwynrılu. Bu üır;ııc yaneğ(: <'le 
luıklı_ Ne ı.-ar.e. l:i sofrada. uyan. 
cl4uı.. h&kimlcrıleıı. Cümlmriyetin i
l.eri J;C~D (le\Jct ndıımlarm<lnn 

h oka h:iç kinHıcı .) oktu. 
\k5ama ıloğnı <1a luılnbalıldan 

a)n.!.ıı.rak, .kücül· bir lwrura J;iriıı 
ı.\tmia. Orada dlJ!{~ dü•iine iki 
şeye :karar Terdi. ka'ardıe.a iblrl, 
hemea ·"Menna BİYUltiiya,. ! a gi.. 
dip keseyi almak, ötekifıl de Sin
Jora .. Derote" nln ehıy ederek fiiy 
i~fği 1Je, ı ,,..,._.k, yani m-.ıoenı
• mı bir ~rle terennüm etmektl 

hlı1: fıtri.., da )ittdr yctnı;~j ı;reçmı- Pır "'l l 1.an hır ıııcrmn:ı d \ u• 
nıiştlr; cü~fı ıı:ır:ı, iştn·:ı 'kıymrti- 1:1 • 
ni !kn ~hmmıs!ir. • , ı)ııl 1..on•ıı 1 nı ı m:ııı. 

Bu şek c t,;•Jrc, Frnn•:ının, ı::ct nl • fn l )Or. T İ\nt konurs.1. J> • 
ği se"1117.l"ŞI<' 'l'C ~~ntil )il '.Hlıitl s.-. \:t :ıd ın k:>\llO UYOI'.• <Bızılc ol<luı< • 
ırrıitc si'ir , iııs<' '111h·t•ti frr..ı f!.o • 1 ıhi1 ne "\'• ı ı lı", 
riilmemc!..., iınt1:l iılore 17.lık irınu • I> 'or 'c hirt ım ı:nı 1 •r ~· 'ı · 
boc:ılay ın ) erlrr<' nmmrnn n i ;!1> - 1-nl l' 1 ı c 
riilnıck liızundır. 

Frans.:ıda., işgal nltındn huluoıın. !< • 
hnzı bii 1\ık ıımıirlcr, bılha<>-.n. Pu • 
.ris, o ıln )nlıııı scl"'lıe-.ı s.ıtılJıı m,1t'I· 

Bu şiirini, sonra ,·ıı.Hiz nnnes!n.e 
'erecek Ye hiç üpbe'">iz o do, mer. 
hul dilbere gösleıı2ci!di. 

Bir kere karar ,·erinl'-e, lıemcı' 
IŞe lcoyultlu. Bir :ıyna~.a baJ;.ıı • 
~., fü;tünü OO"-ını dtireltU. ~p-

1:.nsmı giyai \'e bo"n ~idc.-ocl. Jln1dc 
olup olmadığını gözd~11 ~c(ıircll. 
Çtlnkii niyeti .. Monna. Ciyaıı•irıı, 
nın gönlünil almaı. 'e tat' ıb.kla 
n~ll\mm.'\ em:clit~. J.alnıt lıirnz 
oum bumlan l>nY. goctl. Çıiol\ü 

höyle bir hıı.rclcct o kadmıa ihfj. 
nısla.nıu yeniden t.ııtuştul'V.&k l\e 
bo111ıaa iş ~caı:ı... En lyJc;i kat'i 
,.e ı..eı1 da' rnnmaklı. Bu t<uarla. 
onun c\'ine J,oştu • 

.. Monn:ı11 Veııc<liiia kara g_iidü 
ı,umrall:ırın<hn \'C l~ilerine edi 
l~n hakn•eti a~Ja ıınatmıyan teh
l"kcl! .kirw.llcrcleJ1di. Son delald mu 
amele$inilea M>nra Pippo ondan hk 
lıir lı:l.ber :ı.lruuru5fı. H~ şiiphesi?., 
ruyledlği intda.mı sesslır~ hazır. 
lı)"on·~ JJer ~~·J ~(ne aluak, ona 
bn·etJe umnak ''e bu SlU'etJe içi 
!d1dwl~ halletmek <Sl.'ltrelrtt 

Delikanlı nzava nırdıb :r.aman, 
" fonM1, d!\ cıı.-maı, üzer('Y(li. fer 
nh'enlerde durdurdn \'.C henıen he-

e 
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r.ıen zor ·ı oda!! ;.ı 
- Ile•lb:ıht J .. "tdm, ne ) nptıgını 

Li:iyor ~un"' Ube 1 ı ı ı; Lil· 
tün ümit lt>rlml ~ ıkam';o «kur.u nl· 
ı.rn. 

Genç ıkadın, kın bir h:ı.lde: 
- Aman ynnı.bbi ! Ne oldu

nuz? 
U3'U. 
- Hil.ı t:-OJ"U.)O~UZ ha' .. Ke

seyi ne .)!tptmız? N Cin ben gan
ılc:rillnı ili. c ~ ıı.Jsn Ö) lcdniz? 

- l'nlan o)lcclim!e ne çıkıır?. 
Kt:8t:nin ne oltlağunn bllmiycn m. 

PiJ>IH> kru:hrun üstüne a.tlıya.
rak: 

- Y:ı J,c e~ i 'erir in, ~ nlnıt tl:ı 
i"tliirs.ün !. 

Di!e u 1uclu l\c za':ı.llınm clbt ... 
Finin ycnJllj,:-inc ll('rtnJyara.k r;;öğ
r,ffnfl yırttı. Hruı~mn uMmn kal. 

Konusmalar , 
• ( lı~klllJZlD Olrlı.rı 

Sokak 
k.öpekleıri 

b:ışlık ranmdnld tarttı ~rçe'""' 1 r" 
Uyerr-li ~öntıcrecck otruTIJn;I~ r mı~ 
tir.art mııhl~etJ ııaıı oımr1 n ı<Uı,UJ; r 

l!ınl!ırı parıısrı n~roluuuı. » 

Evlenme teklifleri: 
"' 2 y~ında, esmer, m'lt na 

VÜC"JtlU, yü!t elt tab3ill , et [ b 
meslek salı M b;r bayan, cıdıt t-· 
bsyla ~vlenmck !stc:nc tc:hr. ıF.F 
15) remzme mUrne ııt _ lG 

od ıuam KOÇU 

A RSAR '\. D 1\ l: enikapı Bos-
tan arkası soknğmdn otu

ran hır oJmyu umuz mckt up ) a
zııra.k, Pac ~ot.i adındaki vulan
da.~ın koc:uuan ,.e n:ı!ml bir kvpc
i;inden i Sı.)et ctmi"-· Adı linvıı
b s mı, A b:ıs mı, çru~al mı, h.urt 
n U, \'ay Pa.Il!l)otiıı n ooc;ı bos bı. 
ru".ıil mıs \e rlUlh.'l.llcyi .kasııı kn\'ur 
mu~ obo kuçu lruçusun:ı ! .. 

l'ılıuı Iıikfi) csı olur ıla liöpl'k hi 
ltil~e'>i nidn olm3!llll.. Me;.er oku
yucu sikf.ısetini "Haber., sütunla
rına geçiren nrl•ada.~ dıı <lcrtlly-
uı·s · 

Çarsıluıpı \ e Ko lıo. <'h nnncln. 
lwpeklcr çoğnlmıs ! 

('ıcıııh•rlit ., r ·nırmdn mcrl·e;ı 

l"iı)·üldiı••umlc bir lıal'3. J,ii:ıel· <1o
la"ı~ormU' ' 

'Ilirbed-. ce:eıli~c c'ur .1:1 eh,\ • 
ru d.ı. bir köpelt ıı·r lı'!rn ;chrirni -
?j:ı ıı tülon p:ıt:!l'Jnl .)rrlmıs•. 

N • C'İD :ı.!.lıra~ on, J "11=kten ı.or

i.arım amm:ı. se\erim de.. Ah. ne 
cıurdıı. lı .. pcklcrimi in ',., kcdlle
r'nıizin h!l,)"l\t SC\ ~ sini, l it 'r l h
li ha}'l"&Illarm ., .. iyes'ne tılw.:-a 

l •il"('~ dil<, bu h:ıy\":ınrıhla rı n lıc)l·· 
•ini ı.upı !.mhmbilo;cydilc .• 

İ<>t:ınbul t.nrihiı·d::~, 1'"ok:ıl• ki -
ın leleri, büVUk "hrettir. 1c;tanbul 
heJ~<liyt••;"n n nr !ini iml a hı• •U· 

Mmd:ı • İrtnİ bec; rı dnnb,.ri llWa'i· 
tı;:'l halde, bu~ 1 cnclilerinden 
lı!"ılJ. tta1.0 tc sUtunl:lrın1:ı. h:ıh etti
rebi!nr •. 1cıd:ır çok olım bu h:ıy
' :ınl;,rın h"·rnt1 i~ bir • lemdir. 7.n 
m:m ı:ı.m:ıl ::r. lıir I• b. mi yııııma
dıl,. ! H!l\ r<ı17. 111:!d!ü<i f..-;r?ler1'ii7. 
lmmplanmı mı "Ön<lcrmf'dil <> !. 

Bir A\"fTJJ:ı'ı o;cn:ıhın, z:ır.ı:un. 
mızdan yetmi5 l ~ş :-. 1 m<111r l'\"

\".f'lld t tanlmh r.o"aık ı. 'pe:rlcri 

ç~ırc.ı: 

HAt!KI S' HA GEZG N 
l l iL .unc lioJ ·ıı. can t.or
l n .. ,".) 'c IY.ı;ırma •ha. -ı ı. !•akat 
<le r ı. n: ·d .Jy c.ğTmı U..4:ı.lr. 
ol rl ı,_ e~ l :ıl<lı. So:ı .a: 

-.ifa l•:ırcke iulc?, \'c:ıedigiıı en 
~bk el: nılclerind~ b"rinin hıızu. 
ruııu k ~1.rduı. Bir eli he<l~aht el· 
tin. ı;;:ın di nrWı: tJtre ı <:uııl~ii ne 
tiCn, u~ lcocan oıı~rın tnltlbinilcn 
•·urtu~ ınız. Gcc.e bükiirndı.ı.r
lnn, .,·,·in i imJerini?.i tlcfterlerin.e 
ptztlıl:ır D .,. ı;::ı.nıymın m~en!r.. 
J

0

ni hele bir ılı slln.. Uğursuz 7.C· 

lu nla Ite~fctti 'lıı Sir1"ft. da.ir ı;öyli
ycc 'i,in J 1.!1 l•el.lıne. sec.i ' e hUWn 
:ıilenj o:ıll\ cclccck. 

Pirıpo, btıni:ırı söyleyip tıktı. 
\'aıediği fAnJYILJllar, hiç l•imseye 
bL!Ilcln.n <laha Jrorknnc bir tehdit 
~ apıla.ınıyacağuıı pe!:ili\ bilirler. 
Hafiye f.C!jldlitnnn gidi "" aman-

~·urlar, biıLün ıu:ıhalle halkı kenar
cfon <1ol:ı.smağn. mecbur o!ur. l'cm
lıelli.k, İstanbul lıöpcl.h•rb•lıı b:ırü: 
\asfıdır. Ne yağmur, 1113 ı,,Uneş, ne 
so,"llk oni:ı.rı l :?rinclen J,ımtlclnta
maz. Kar ynğnr, kar o.tındn. J,a
lırbr; ~ nb'DlUr ynğ:ır, b:l! lıınna 
1 ııtlıır çJUllum lıul;,ııu.rlar. 

"Fo.knt, Beyoğlu il Gc.'atod.~ 
bu luul.'U' ihmalci değildirler, Q:ln
kü oral:ı.rda. yiycceltlcrlni daha ı:uç 
Ji.'~;lc tedarilt ederler. 1 tanbul tn
rnfnıdıı pan':!'yon ı::ıhibiılirlcr. Gn. 
latıı ile Eeyoğlunıln nlnl.nrt yem.ek 
yerler. Ta.c; mi'stfl na, Jıcr şeyi 
y<'rlcr, karmlnn c o~ uncn :\ Btar
J:.ır, 'c açlık oy:ıodırınra~ n. lutda.r 

• 23 ya :ı"!lda, llı:.. taJııı n, çok .S 
ıalnn.nca ve pıyano b:J n, ev l ıcr .. • 
d n rınlayıı.n, b r aileyi c ınc rec 
g liri o n, kibar ve t mi:: b r DJlc "1-
wI, )'U sek tahr::ıllı ,temız b r SU ) 
mensup (25.3(;) yaşlarmda bir b&Y ~ 
evi nmek i.:ıtemektcdlr. (K.ayıxıalt 
re.'ll.Z ne mtirııca.at _ lG 

• Yaş 80 uzun boylu auı. fyi ve :rı.11· 
muslu bir aıı-:t r ailesine mensup ~ 
o.ı gözlU, dis;ıenınl.ş be' odalı b!J' e e 
tr.ılunan ve hava Uste!DJen karde~ 
birlikte oturan çocugu butunnUY r 
bir bayan; asker ve sivil namusıu.~1• 
erkekle evlenmek ı.stemcktcdlr. ııw 

ynler ("2 S.R) rem%tne mUrac:ı.ııt e· 
deblllrtr. 

ı.ı~'Url:ır. lf <ınyanlın-
"İstanbul ltöpcl,leri, "ehir için- txı' 

de m:ıhalle muh~ll<' tnı. )m o!muc::- * lG ya.şınd orta.mektebin g 
6IIUfuıd.ı okuyan bir geııç, Mr.b~r 

lnrdır. llcr mmt:ıı,n, her oı.ııı. i . s.!l 
IJi.n olunmu tur; :.ırtr t ı,: br, b r mü sses"d tahsil e mUt.tD bl-
dostlı1l,lar lmrulrnu ltır. U:rbirle- b r 1 aramııUadır. Kcf l ı>~rt 
rlni asla teı lcetmczler '" v:ıb:ınN- , llr. (Talih) remzlne mllr bO'P' 
lıı.rm girmc"llne oog'e! olurlar. Jfır "' Pastel, karakalcm ve ya~ll ıı'f 
lll'' • nolic; ,nzifl"'>i ~onirlcr Mu- c;ok iyi retüş, tablo ve poz ya~.1tf 

J 1' ' f ~UI'-"" 
hnf:ız.ıı. ktt<ıl:ı.rı ileti k.'U"nlı:ollnn ressam ı; fotoğra r.ı •'i arnma ... rıı:tJ? 
noltbıları "ırd;r. Dob• :rlu t ftl; ı T rayn d:ı.. cıd,bll1r. (Foto) re 
cd.erhr. Mmtnluı tecın liz.leriudon, mUracaat. 

~ nhut bir ~üzcJ d i"1 Jıöpcl· ~il-
..-ünde~ ~ ıı..hut lfr l\emSI· itin h!J.. f.!ütelerrik: ıct:tl
'i<iki muh:ırcb(o o1ur. • ~d:ır, t ., * Rıılıçell, ı.nvadnr, lç\nd" ele 'f 
J\Il.Jl:;lıkbr, dıiello?:ır, l,nn, J 1- C°i VC' U~J olan blr ev 5003 ).ltS. ~ 
ınış nyııldµ.r, )·ırtılmıc; lml:ı•cln.r her ı s.c:.tılıkur. Adres: tJsı..-u&ı.rd!ı§ Ç3 JCİ• 

• 1 ... 111dll gUnUn hii.di5eleıidir. i i.nnı aı mı- &: rcsı cadclcsinde No. 121 -
elan kaburl":\ kemikleri sııyıl:ı.n, ere müracaat _ 3 1'1-
kesik lmvnmlan, kop:uılmıcı lmy- ı • .Dalulmağa muhtaç 5 ve 1 ~· 
mi.lan, yolunm 15 ırt:lnn tc.~t ıı 1, lar :ıda gllul .iki kız eocuJU ~ .. ııO. 
iki aynğı ltml<, üstüne tinelder Evlltlık y::ı.p::ı:.s.'t veya cv11.t W~ı 
usmüş yaral:nia lmplı, ,...nrplcrin, )1ltm k istiyPrler, iste-dikleri ....ı-. 
aclıihn 'e as!;: mabude<ıinin hnl'i- d:ı.hilinde bl.riı:ıl alIIU',k 11%erc aşıw-
hi Smrbrutb.n g•ırul!ir. D nil.,.bHir ltl d:-ese mU ;ıca.nt. _...ı.ı,, 

ld, k!ıynılt. fJir Hiks nzn1r.: Uınu- ı Daltık l\:Uı;Ukayasofya, aısa--

1 mj h·ıy:ıt:\ nfTJdrlct ın •OnJ"n J;uy.r.ı- 'ıbrei Çlo~~~i1ı29t"J;UM~'• u ':::,."'-' f,nnn fam ol'lrnk ild n~ mııhafazo _ ~r=wm 

c"'ebik-n ı .. tr.nbul l öpel.lcrj fe, ll:ı-
lnde nıulirdir!..,,. 

Mabo.\le 1,ôOf'ltlerlni b "'~cn•eh ı. = \C ~ 
r,:hı luınalan 1,0,.iik m:ıhalle e\ mı. ( Snrıam 25) r rn:ı:'l" yaz n ° '!°' 
mcfon hl 'iri ı ı ıuı • im:- o.ıya _ tıatıuı.ız: yeni b ~ taT3P 

ue li.~. etin 100 'kum ımt.ıidı 1 l rr. :ı~ız lAzımdır. 

bn lhtiy \"C' r.ab:ılı' k <'il'' ·!lde, 
sotml• köpeJ IC"°?inin J' ten kırıl~- Aldırınız: 

ız tt'\·Jdflcri, ortnlıjro. o, le htırlik 
b r deh.et sa.·mı ,tı, J\i t ~ ti' 
b'r s\iph.o)e uğr.ulık "..r.m ""7. ler 
bHe, kendilerini ohr.ü rl d!. 
l\fonnanın koC"&.Sı "or·, :ı., <1 ::ı •.arı. 
'"DID Pnl:ıttılıl rmı dl·1 ~' • ı i -· 
le i.. le b"r orl.urn • 
s:ı b- le b'r !1 t'r::ı t• 1'.,... ı, ir"•ı 

• 11 bir s:ıç i5fedi,. t.?rini 
h:ıttA ne de- tehdidi \'11 

bi'iyordu. 
Çücl•ti ortncla b"J necck h",.l>;r 

• ~)· yo'rtu. FRl,:ıt Ori) o, fı.I r lı
kcmenlnin gsu::ı.bını:ı St'' c' tr·n n
rnştum.-ıkt.ıı.ns!l, oın ı~!IJ;'I d 1 u. iiı. 
l iyata. uygun bu1ntu ı . 7 t ... :ı 
Vene-dikli d .. i!jllcrdi. Vu-alıalıın 
ç·rtçilikle g<:"Çinen in..ı.-anlaı'llı. JI .. 
men ertc.-;i ~ünü hir ı:tem15 <? :ıt 'ı
)ıırak ım .. tılıır Ye blr chbn. 1 'na:. 
)erini ~ören olmııclı. f .,t .. tı ı su
retle Pippo, hem rn111nı <:ılmn rn•. 
rm~dr Bh·ıı.n"iynd::uı 1 rl •ılmu~, 
1·~ d!: onun hjlclcUmğmı kıır.r;ı. 
lılt rz bırakrnamı!dı. Kndml'a.ı;ız bU 
Hin ömriinec, benlm!lled"F;i o ke!'ôe
c1e bir de\i.zt sırn ~iz'J oldn!'hm:1 ı
rıandı \'e a'ila Mn iç yüzl.inli ruıh. 
;r:ıma.dı. On':ı.rm nkrabııları dn. bu 
mesele ile hayli u~mıı;lar, biD 



s. 

Pearl Harbour' dan sonra 

P1rün<e@} ©f W~r::J 
o~s0 o~ R~IPlb!I ~$~ 
Z rhlılarına baskın 

Harp gürültüleri arasında biraz da 
yıldızlardan bahsedelim 

in iz üzerinde iki 
fon Fonten OliVljQ aö Hali/andın 

küçük kızkardeşi 

• • 

bur ölDmle çarp şma 
nihayet kurtuluş 

TercUne eden~ M. Rasım Ozgen 

Amerikanın ıılnema meemuala· rikan mecmua.sının bu yazı~ının 

rından .birisi bize Joan Fontenin 'sinema merakJılannca mlihim bir 
kim olduğu hakkında heyecanlı alli.ka uyandıracağını sanıyoruz. 

malı.imal veriyor. Sinema se-vc:nle. Joan Fonten bu yıl için senenin 

rin hemen hepsi bugünün çok be• en büyük yıldızı olnrnk se{'ilcH. 
ğenilen bu yıldıının Olivya dö Ha- Fakat Joan .... onteıı ismi sonradan 
vilandın kiiçük kardeşi olduğunu alınmış bir isimdir. Hakiko.Ltc b•ı 
bHmezlerdi. Onnn içindir ki ATP ·- yıldız meşhur bir aktrisin kızkar• 

Tam bir isabet bile, bir tayyare
nin, hucum h:Un a-;l.nc ı~t irakine 
mani ol;.ı.ıuıyor. 1 tc buna misiU, 
bir hiW.lse: 

iliz, dordUncil hiiC'tım ılal~.ı"nın 
~ı;tlı alt edl) onhıl•. .uombalarıınızı 
:ıtnıa1.d ıı çcıl en el. :ılhmııda ce
re.\ :ın eden dcltıııcm J\ıyameti, tor
ııil zlcrlni, bomba inrtlfıklanııı 
d\i5mnıı :z.ırhlılarnıa saplanan ,·e 
or:ıc'.lıı nı~'nle gibi yn.oan t.ııyya. 
relerin a.'e\·I ini \'e bunl:ı.nı ekle. 
nen ınü.lılfaı:ı. t.011Jn.nnın bilim ı.;a. 
tıuı atc<o1criııi gönııii5Hik. En bü .. 
)"tik ı;:ıph torfarın giirültiilerine, 
en ki.i~i''t mıi·l:J.f:ı.:ı to11ıarmın cı

~rrtılıırı ltnMf!lJ r>rdn. 

riindü. Pilotumu:1., ifü olarak, se. 
'incinJ~n ~ül<lii. 

Altımttıh, l)İl,.n(_' tarlaları \·artlı, 
Flok! bir batal<lıi;rn dü'!tük. Sır
ı.ıldam r<;Janm1.., 0 ':ır:ık ı>irinc: fi
dan lan üzeriııd -.ı<'r.l\hk Jh7.n<>'1e 
iki litre kı<l:ır benzin kalmıştı. 

ğer bir bomba. da, ~Ü\'ertede, di
reğin :ırlcasmda patl a<lı \'e çift • 
~ırhr deldi. Bund~m da müretC e -
l>at ç!,itr, mazotlu c;uıla yüzüyordu. 
Deslroyerle-r, btınlara yakla~t;lar 

• E' et t.ıı.m lrir ntl!Ş girdsbma a. 
hlmrya° 1.rfcl :;ortluk. Filo kumanda. 
ıuınrz. hiç teretlıfüt ctm!:den, he. 
defini görüyor ,.c onun üzerine 
3'iirüyordu. Ünfuniizıle ;;i(len blı
tayyarenin hcnzln ha.zne~lne bir 
mermi iMbet ettf. Ates aJclr mı? 
lJilmiyoruz. fa.knt onun bat an bir 
ge'mi gibi bocelııyanık h\il'uma. ı,_ 
t.lrak ediyordu. 

Bizim iililnıle ('al'pı-::tığımız jld 
"aatin fccn:ı.Cni kim tll'-:ın·ur 'de. 
btlir? 

SUDA ÜLÜM 

İşte .. ild tnıdfiz zrrhh<+nım ilze. 
rine, otu?. be~ <faMk:ı ·lı nbeıi bom. 
ha ,.e torrıil yol'\'ıvor. llıH'p, tchli. 
keH de\~·lni nt'ntt•. ~i.iphe yolc 
f<I, dü"'1an. <;on nefeo;;ni <:ekiyor. 

Repül<ıflen b!rck"'I' ire. lrnra. d1ı
rnan vmnaldarr ~·iil;o;e!ıli. Gemlııln 

ba•n, ·l!:if<it~·e ı;u~·n ·~ömiiHivor:lu. 
Zrrhh blrdcnhiı c hıfilfık etti. Bir
kaç <la!-ilm ı.;onra ela !·attı. l' eı·in
ı1e <Jeni?.in üzerinde, ynnış ya. 
\"ft"J sürüklenen iri bir bı1h1t ~mlch. 

f ı:le-rincle lınmımtl:ın ıln bulunan 
ınüretteb:ıtrı~ bü:viif< l:lr Jıı<ımr. :nıı

\ e kaz:.ızef1dere ip attılar, Bir kıs. 
mı da l•cndi ltendilcl'ine gemiler 
hrmandılar. 

Prens of \'a~s. kenılisini in5a 
e<l.enlerin iddia.faruu isbat ehnek 
için bocalıyor, batmıyordu. Halbu
ki on seld:ı: torpille birçok bomba 
3-emi~U.' 

Nihayet, o da, mukadder alnbe· 
t.ine l•:wu5(u: F.nela, iin t.arııfı 
lı:a.'!.;tı ve im,: fornft ~U\'a h:lf i f, Eu 

l 
lmmnda gt-minin kunı;T'rlnııı tn~
liz Uzaksa-:-!< lllo.;unun ha'ilmınan. 
danı Amiral <l:\ Yarclı. Onlar da 
batıp gittJJ.or. 

-SOX-

Ben, mitnılyözllnle mıhla.nmış zotın rıu<la ~ilzliyordu. Reyıiilsün 12.45 ajans 13.00 Saz eserleri ve şar. 
"itıiydim. ffüemn diyorduk. Birden kıç for:> rı 'lU;\,lll dısmıla l<ııln ı~tı. kılar 13,30 • 14,30 Radyo salon oı·keıı 
Lire, ...,.k sı'<ldct.ıe ". a_,. ddım. Ben, füı "ırada o krsım ıln c;m·a !?fünill~ 30 ıs 03 R d ,.., ,., •" · · trasr.18. Program , a yo 
lt.tifh"'-l'"r l•ı' r .._kı'lla. etra.fmıa. llii. ,\ mma vcl• .. nlcrh, Mr ''''"mmı 

""" .a ' ~ - 1 daus orkcs:rnsı 18,40 Şarkı ve tUr 
hukmdrm. PHot. ce'\'3P \'eml.e<li, ' ·• ';m'ıin <lilıine <.fü-Hkle!li. kUler 19,30 Haberler 19,415 serbest 10 
0, hedefine tJU&nt cfliyor'!n. Bi- Pr.;:n-; of V:ıls1 l'C'':n<'n: O. bo. 

l ı '"Un ı l ·ı ı 1 dakika 19J>fl mUzilt 20,15 kanuı;ıma l'&% 80nr:ı., bomb:ıhuınıız ~ut~ ~ ı · <ı. ·ı:ıt'8. r~·or ,.; t:'c,r ııc ' ur. 
O 7.ama~ bana. döncliı: ,\deta, yag mallan, bombn. ;yn ~ı~oı«lıı, Ilf'lrch- 20.30 Ziraat saatı 21,10 Temsil 21,3( 

Jon Fontan 

do.,idir. 
Joan~ çoeulcluğu talisiılikletle 

>doludur. Yakalanmadı[J • hastaJJ.t 
yoktur. ~ en l!iİ7el 

günlen etrafı doldorlarla çevrllml1 
bir yatak içerisinde geçmiştir. Hıı~
lalıl:ın yiizündea bircok mahruın~. 
yetlıeTe katlanarak ~ı. Halbaki 
ablası Olivya 5ajlam bir neh11t gi• 
bi büyüyordu. Sanki an.neııinin bü
tün ttı-nCtl OH~a toplanm1şı •e 
bitm4ti. 

ı Bir akşam OKrya dö Hn'"llıı; i 
Holivuttaki ~inde bir ziyafet ,.._ 

1 

di. Kız karoeşi «k- hu ziyafette ha" 
nrdı. Bıı hagta kızın krır,ısınd.I, 
yaşlıca, başının saçları tamami)'lc! 

1 dökQJ.müş bir adam oluruy-0r "" 
gözünü Joandan ayırmıyordu. 7.r 

1 vallı hasta kız hicabından ne yap&. 

cağıoı fAfırıyor ve bu bııkışlru-&m 
j kurtulmak için garip garip hare • 

1 
ketler yapıyorclıı. Sinenrn l'll:ımitdl\ 

mühim bir şuh~iyellcrincfon blr!W 

[
olan bn adam anııızııı ge-nç k-. 
döndü ve hitap elti: 

- Matmazel, film çevil:'ılDek ine-
mez misiniz? 

- Kim' Ben mn 
Erk-ek genç kızın gözlftini1l ~ 

hakıyordu: 

l - Evet, siz. Mükemmel bir alı. 
ris olacııjtınndan eminim. Ablan'I" 
zı bile gölgede bırakabilirsiniz. 

1 Du gece Joanı uyıku tulrnadı, _. 
1 bah:ı 'kadar yatııtında dönıdil dnr

ıtıord:ın, iyi Jıa,·adnn ı~:tlı~odiyor- l ~rnda \~lma g~len hir iı'fHiiktn. Karışık program Pi. 21,45 oda mUzi 
tnuşu:r gibi, miilıinı<ıemeclen: O <;:ıntımeıtrelı~~ zırh~ı ...::~..:.·•r::.:t:..:.ıI:..:d::..:r.:..· ...:»:.:.:...ı·_:ğ_i _2_2,:.,s_o_H_a_tıc_r_ıe_r_2_2_._so_k_a..:.p:...a_n_rş:.... ____________________ -------------

- nir menni yetllk. 

clu. Adamcağızın sözleri bir ısa11del 
vaacli gibi kulaklarında çınlayıp du
ruyordu. Aktris olımıik, hem de &b
Ia sı kadar meşbıır bir aktris. llıı 
adam muhakkak kendisiyle alııy ö. 
diyonlu. Fakat nitin olmasın, dür• 
ya'Cla imık&nsı:ı: 'Jey' 01111' mu' Kız.- • 
i{ız sabahın saat dördüne do;fru ... 
yuynbildi Te tallı. Jmesut rliyalM" 
gördü. Sabahleyin kararını '·ermiş 
buhınuyol"du. ~ veri~l bir. 
!l!k kelime kendisine haki1d 'Yfl'n 

Dci1i. Zat n "uvlemesiııe de lü- r------------
ıorıun ·o!d •. Pek brcak koyn lıfr .. 

• , • alinınr Uzelkov, mezarfıl< kili"ıe-
!!ill buharı, o.ılerimize clnniye ~aş binde y:ıpıJ:ıca''' bazı tadilat i~itı, 
lam• tı. .'· rlm,mıula slirüklediğ'miz l · < Og<luğo şchl'e "elmio;t i O bıı şe 
lıir dwn:ın sorgucu, ıırluunada hl·· lıir<le rloğınu~, ~lmmu"s,' bliyiiu.li'.> 
rnktığımrz Prıens O( Valsı ~iirıne- \'e e\•lerunişl!, fıtk:tt \'Q~ondan ~ı. 
rnlze mani olııyonhı. ~unca onu tanıyamadı. Heı· '-ev d~-

1'ayynr::•njz ~anıyordu. gl~mJstt •• on S.!:l!d;ı; vıl iiıır·e, Pdel's 
Den •:c l·1r nr1 a<Ia..,rm~ y.augtn ~orga naklet tlği sıralanla. simlli 

O\·asmn 1 d:ır tırmandık Bu mü· ıstwıyon binası bnlun:m \'~rde ço. 
dııta'l t.on mın, IJ.:ın7.ln h~ne'!İ vs- cuklar, iarla fareleri a, .ll)·orlnnlı. 
nın ~ol• ı.ır.rı. alc?\•JJ bir memıi~iy :\.~a •·aılcleye ~rkılnıı yenle '.>İ•11di 
dl. Ona o:-:ırlnn ı:ıkanntya ~hş- dort kath "Viyana Ot<?";" ,·nk ... _h. 
tılkr, Q dh·en1? imlz, Parmaklan • yordu, lıallnıld o zam:rn huracla 
ttırz kavnılnvor, l'anım12 yanıyor- çirkin bi. rt11htu ı lırnr nza~ ıp ı~idi. 
du. N~ ola 1 ol.,un, ateşi, örtüle. yordu. I· 9 l•at ne ıln aı lar ne c\'• 
timizle sönıliirr.ıck lt"abediyorcln. Jer, hjrbiı· s~y. in.,:ınhı· k~'ıRr ı1e-
0. t:ı~·y.:ı.rc riiz~fı-i~ le yelpa7.eJıeni- i.';i<:memist~-, Otel usağını ... cııı,u~"i 
Yor, ıniitmnn 11y~n yamyorılu. ceı.en Uze '.rto\, hııtırlı~·:ıb:tdi•;' iıı-

Tay3 nre yiilt·:;elmc kudretini sanll'rtn ~·:ınsını':ın fazlasını rn iil 
lm~·betn.i~·'J bs.~btlr. ı,r>OO metre miiş, yıı f:ılii~ cllismil-:, ,·aJrnf mm. 
İ{'lifnılıııı t,"""fl rıe'rere clüşttık. loı'mn~ o'<l'.t~.mu i;ğrend;. 
f'ik1 ·, bunun q cb::bini "Urılum. fhtj_v:ır n~ağn Jı,.nılMni sorılıı: 
O, mlio;'irey! gh<ıtcı •'1. O, c:ok düş. - Uzelko\'u lıııtrrlıvcır musun? 
llllijtU. ntotürrn gıirüıtfüıii arasın. Mimar. hrıni karı .. ınıl .. n nndnus. 
da, Jml:ığım:ı: tı .• Svir-:-heye\' 1-;ob . .!i;ındu 1>:"' ılc ·~-

- mr bo.'llY..!. menni is<> bet et- vl vnrdr.. herhnın... h:ı1 rrlınH'al<
o;ın ! 

nıi~ olın!llıdır. 
Diy.e bağ•rılı. - Hııtırhvaml\·oru'"ı .. 
~l'k:ıya. tı!'mııııdık. nond:.ırı yok .. :-;: Nıı..,ıl Jmtırlrın·~·:~sın. <'an·1>ı'. 

l;ulık. Hi~birinde, bir ha - bula· {•ııruıtmH hir rhv11·.,ıı ı1~ 4 1.1 hii. 
ınııu ':t. S:ılmtlık. herh:ılcle ;;:y:ı · t?n arabat'rfar b!Jl1·or'nrdı. Hel . ., 
renin d~md:ı olrn!llıyclr ,.e boca du. hır J.atırla 1 Bo•;ar:m<t i•.i·ıi ~'- ı1 kat 
ı·are btıloruı.mtıY.dr. Ta!ihimiz varsa, ~:ıpldn U7.eliııe alnır<;fı. !IS··~Jıu!' 
yere inebllccektfü. ınadrah.a7• hıı ıı 1·-nd"c;1ne lmliiofe 

Aş:>..~yn b:ıl<trm: Den'zden iba- <<ına c:el;micılnr•l;. . 
ret. Tftyya.remlı den;-ıe inebilec<?k - fr:ın ~İkolni"" 
<'İnstn rleğil... malırnlduk. - Ta Jrenrlis• •. ;,~ ,1y .., 11 ~ mı? (). 

Haydi, bnr-it:ı. 1Y.151na! Parmağını 1i! mü? 
haıita üzerinde !myıyor<lu; n~reJ;? - AUah:ı ı,i"i<ii:- "a~. ~inı<li no-
yiz? P.öyJ.e rımrla:n. pnrmağunın terlik ~·ııpıyorlar. t".İ ~·:?.."!•·rırtııı· 
altına bir J·liçiilt nda ~ehli .. Belki, Mrnfçniy soknğmıh :ki .c,·ıe~i , ·ar· 
bura.ya ineblllriz. Onn, ııHota .:;ı,ös. G--renlerde Juzl3nn1 f!\ lendirdll~.r: 
terdim O ornmdarını "jlkti. ( ~yle lb:elfm,·, ttdı-<ım.cl hlr nşa~1 he..., 
iken o. tı;tlknmet~ doğruldn. Sim- vuhnrı ifob~t!, •'ilc;ii~um ve <'an M~ 
di, :.ulncığa. doi'.,"nl u~n~·or•luk, '•ınhsmrl- n S'-'n!{İfl' !!Ötme;?.~ lm-

On "llometrellk ~·ot almcaya rar v~rtH. Otelılen ı:ılltı;;ı \'e yo.. 
kadar ~ tt"mi mctr.e cfaha indik, \"l'l<i 8 1lnn!:n l:ı Yi"r•};('11;,, "'Ok:~ /{ma 
ne.~·n· h"lll inik, bir milimetre- YiirürUiı~ii '7'>m:ın' ii~;p olmll~tu. 

•• ,.. C::n 1..l • t ~ 
!ık bir nol•gan 'Rr. B•ı hal, o un"'. il.unı not,,.,. 'lnirc.,.·rı·le h·ı1tlıı \'c 

dolu di ~in ~itmek demekti Bi· •ırıı ·~Urliik'~ 1amva1iilrli Ilir n 
:1i tı:ıııulcli !\ltmda bulunc1uraıı JllU- • if 'nr •· üzcl Yll!'''' • ııma·; h~·· 2 vn. 
katldcT:ıtın elinden l.."llrtu1mal, lı ·n '·!\t obn •e sanlı. kii"f:\h. ı1a ·ma 
her r.n.:-eye kıs nırm:ık liızınl' !. 'lrhocı bir t-unıta nt:>lii< hııhıırnn 
'!itrııl:;-ö:ıdP.riınız·, bomba'l!rmıı:.:ı '>:ınki ı. simdi mutenı:rı, :-J.. "'H"h 
'>unc1cl~ afanmızı, crw.l umu ~tnı ı ınnf hünyeli Mr ihtl~·ara cliin·

:dm otıız mı?tre yii1{sc'mcmi7.e r:ı- U:ıellı:o1·: 

~ı\·ordo. - D'!ni l ıınırılrıl:\~lmız, ıınut-

ihtig arlık 
Yazan: A. ÇEHOV 

Ruaçadan çeviren: SERVET LUNEL 

nm~unı11 .. cliye ~oze baslnlli. I>cn 
•izin c~J,j mii<;~erller·nizc'Len Uıel • 
lwyu•n .. 

~:ı!>ıdn, hııtırln<lt, t:ınıdı , .e sa. 
~ırclı. :Nicfalar ,c;;ualler, hnt ıralıır 
rııf~mn/:i:a bn'='Indı 

Şapkin, hele<'anlıınarak~ 
- i.te hi~ heldt:mlvordum! Hiç 

ummuyordum 1 Di~·ordu. Ne ikram 
ecfoylm? Ş:ımpımya mı iııteı ... in'z? 
u~. ;i istl'iıh'e a?:rn ecfer..,iniz? ı\zlz 
ılosfum, ''fl~<Cİ,vle "i7tlf'll o J<aclnr 
ııara reJrt:m, ld llP. ikram eıle<'cğl
mi bilmiyorum. 

Uz-tkov: 
- I,fıtfen rahutsu olma.ymız. 

<~edi. V:ı.ktim :rok. ~im<li mezarlı
ğa ~iderek lıili•~yi gö:.ı:ckıı ;{eÇit·
nı.:?k meP;mı-:~·etincl:ıyim. Ren, ı.;j. 
paris :-1•lnıı. 

- Çok .-.l_izel! Yer. İPer ,.c he 
rabeı·ee •f deri.ı, Atl:ırmı- fı:ı,rmliiıle 
diri~.:-! ~r,.i t•,0nı or:r·rn ka•lur :;iitii. 
rlir, h~m de kilic;e mt;tz,e' h·(do 
taJH".lhrımn.. her 'ie) i ya.narım .. 
nk·iıı hf'nil('n C:!kini~·or, J;orlnıyor. 
ıııuı;ı ı.,>ibi cl:wramyoı·funuz. uzl-1.;nı ';' 
\'altlaşm ! ~in<Ji, !\rtı1ı lmrkn,.;ıl.; 

hiçhiı· şey yo!.;., He .• ı,<' • c•·l:lil~ıı, 

Jrnl:ik~ten ~t••m:ı.z, m!.r:fct 'i, r.çık 
.ı;ö-z bir e-!rnltf1ır •. ~·::: mmn hin'"•'J 
r:•kla'i-U'l111.'!:'1 !: -:imıl)s.e ..;e..,siz, ı.;a

daMz bi:- :.>d:ıın ohlum: ihti..-arla • 
cl•m, ev t>·ıl'I~ ":>hitıh·im •. ,.;,l'ul•ln . 
ı·un \·:1r. ~ ~t •'r ö'•nel• z·Jmanı gel. 
<li. 

Alıb·ı•ı'ar 'N!iler i ·tiler 'e l'İ't 
uı it k•z~l;.b !' ~ı1:,. clı• ıı1a, m ~·,.1.~lı
r.a doW-nı \' 0'.1 <'il +,'•tr. 

fJ!l.rl<'•ı. "••·"~n Jcr'{'<:ercl1
: 

- Jlev ıri ı:. ne ı..,1irı!('rdi "ılal' ! 
Diye s·ıy.len 'i. lfa1 ?!lı..,.or Ye bir 
rnrm inruırn:ı•;: j.;f -;:ml . .rorsun. 1\n
rım?.:1a ı:ıyrıJılıj:i;rnı ·ı i•ntırlıyor mn. 

"'unuı! Ytnni yıJ k:u1ar ohı:voı-, 
\'.c belki siz, her "eyi uııutmu5su. 
nuzdur, ben ise •izi diin ayırnn~mı 
1-,'1Dİ hatırlıyomm. All:ıbım, o za. 
man ne kadnr uğrn~mıcıtım ! liur
narz, marifetli, :ıc:ık ~öz bir ~enç
t im .. kar15ık bir {}nrn yaknl:ınınk 
iı,:ln can atJyordmn. Rllha-,sa. Ye. 
MilE't füıreti yiik"E'k olur~a, mes.el:\ 
?>İzin ila.vanınla ki ;::ibl.. s:ı, o ı.:ı . 
man ba.n ::\ne 'lın<lar ,·ermi~l iniz'? 
Beş altı bin! tnsnn, bö~·le bir i~ i. 
çin na~rl uğra..,mıu: ! Siz, o ıam:ı n 
Pdersbnr~a gitt:nız ,.e blit iin i~i 

lı:rna bırnl<tnm:: Bi'diğin gibi \'ll(l, 

fle•Jiniz, Rtthmetli Imrmız, ~hf~·a 

~Jihn;\·lo\'n~ ger~i tik:oıır <;O\ u:ı
clnnılr, fa!rat m!ü;rrr. ı~ıetinefi~ 
'-:lhibi bir kndmrJı. Jl'alJ.ıbati l<en · 
ıJl iizerlnc alm:t<ıJ ;,..in lmndırn•Ak 

glir\ismey.e gitti0 im z:uııan'ar. he
ni ıröriint'e Jıizn•nt )c;ine b:ığırırdı: 
··~:m~:ı. ben sana :ılc~ılı: İn<ı:mll\rı 
l•·•hıı? etme ılemı-,tiın !,,. Oy le )'ap. 
t ıın. böyle ~·apfıın •• Jc"'mfü;jn!! mek 
1 uplrır yazdmı, tP~n<liifrn lc·ırsıln"J. 
ım~·rı <::"Jlr<ıtrJTJ, fn'k~t n"file! t'çiin
di bir sah("I \'!l<ııtnslvle !ıarelc~t et
me!< mechuriv.ı:ı'imh ha',l·nı, Uztn1 
miiıl<let nih"11;1tm1 Ye : nı·!lk si.z. mı 
lıin1 Ycmıive m'.\ ~ijsterlnc:n t•·<ılim 
0

1
110. On bine •favanan~ıv~ı. k:ırc;;ı 

tlur:ımadı.. :ığla<lı, ~iiziim" tükiir. 
dü, falmt t:tl:ah:tti fü.er·ııe almıya 
razı oldu! 

- Galiba o, benclen on değil, 
nn IJe!i bin alnnt;b, d 'Yli. 

";!apkin bınulural,: 
- Evet C!\"et.. on heş bin, ya

nı drm ! D~fü. Mu.:ıın:lfih, ~eçnüş 
i .... gfüıaln ~iz!em.elite mana yok 
Ot1a. on bin vermiştim. geriye kn-

-------------.. ~ö~enniye Ufi gıelmi~i. 
lan be' bini ~den kendi hhi8eme 
ııa7.arlık etmiı?tim. İkinizi de al. 
datton.. ~iş iş, utsnına.1'tB 
mıınıı. yok.. hem de ırtizdcn alına
yıp kimden alacaktım. Rori,. l'et
ro\·iı;, bir kere kenılJniz ta.kdir bu
~·nrnn •• !liz, zengin, tok bir Jmmn
clımz.. keyfinlzden .evlenmiş, key
Üniıden boşanryordunoz. Çok pa. 
ra kaıamyor,lonuz •• hatrrh~·orum, 
bir inşaat. i«inclcn tam yirmi bin 
rubleyi cebe indirdiniz. Sizden pn. 
rn c;ekmeyip ele himd~n c:eluıc~k -
tim': Hem de, itiraf ederim. h:ı...qet 
ediyordum .. siz aşırırsanıl"' C>niimle 
RıP''"'annı çıkanyoTbnlr, heıı, b'r 
nıiJı.e için <layak yiyor, 'ruföpte 
1 nk~tbnrrordum. Bunlan hatırla
r-·!lk ıloW, um1tmnl< lihım! 

- Lütfen ~öyler ml'ltni1:? Son. 
ralnn Sofya Mih:ıvtonrn nMıl ya. 

- On binle mi? Çok fena .. Al· 
lalı biJir, para hırsına mı kaJlılmı-,. 
tı, ~·alı~t. p:ıraya. c;atrlclığmıbıı YİI'· 
dan ,.e izv.efinefis <luyguları mı 
:ıyal<lanm<JtT, yok"la. sbi !'lıC'·iyor 
muvda ancak hllivor mu4'nnz, 1<en. 
ı!iııİ iı:-I~ive verdi..' parnyı alclı ve 
ıntıitlerle k~'\kl:ır<l:ı !l,'l':lmlye Jxıq_ 

!arlı. tı;Vi 5.lcr.:ılerl, cümbü~ler. !le
faha1 .. 1:ıhitlerl'! lıerııber meyhR -
neye ~i"~r \'C ş:.uap, ~·nhut d!\h 1 

llatif biı' id.i ılr-2'!1 de, c;o~unıı 

:-.·nk!lm, her !'leyi unutsan ılb·e, 
h:ırdaklr.p·la konyaı\ İ<'ercli. 

- Ew~t o, e~nt .. lJı: h:!' '".ıuluı. 
dı._ bc.n <le ontl:ın çok ç;f~Jnı. nır 
ııeye da.nldı mı, sinir lre!tffr.li,. eh. 
•ııınra ne ohlıı? 

- Andan bir. iki haftn ~~ti .. 
odaımi:ı oturmu<ı. bir f'.1eY :va7.ıyor
dum. Rfrdcnbire lmpı ıu:r'dı 'e i('~
J iye o girtli •• !-.arho~tu. ".\im, dc
c~i. ~eri a~m kalırolaoıı paral:mnı • 

11 :,, ve desteyi yfüriimc frrhlt tı' 
Ilen, Jl:l1".il:ıl'J fophHlım, ~!lyılım .. 
Beş yiiz p_!ı~ilıti. X:ılnız lm k:\<!arı
nı ~·iy'.:tıilm:şt!. 

- Rn parn.Jarı siır. ne yaptınız•! 
- <ier;m·~ i~ .. gi7.liyet'ck def,'1 

linı .. tabii, iç ettim! Neye rn..n:ı 

öyle h:ıktınız ! Sabredin, lıe{ı"i hu 
kıularla bitmiyor. lınltm <lnh!l. ne. 
lnr 'Jlatal<~ bütün bir romnn, vsi-
'koloji ! (Scınu ~arın) 

Bugün, yalnız bhfat~ sene icerl • 
.;inde. son filmi olll11 "Süı>he" h:ı 

hndaı1 ten.enin en iyl yıldızı pay•. 
sJnikanncbrdı. Zaten Rebelı:a ftt
minde tanı muTaffakıyetinden sotfra 
önünde şeref yoln ae'llmı' bul11nu• 
yordu. 

Dir sinema muharriri. anla1ıyor: 
"Bir ııkşaın Joan Fontenin loca. 

mrdaydım. StüdyO<]o çallfJDa bit
miş, yıldız makyajını temizliyordu. 
Dirılenhire bana döndü: 
"- Bu akşam benimle beraber 

'inemaya kadar gelir misiniz, de
di, "Şüphe,, )'i görmelı: iıti,.otıJnt. 

Şimdıye kadar filmimi f'Ömıek için 
kocamdan bir türlü izin alamadım. 
Bu akşam tam sırmı. zira kocam 
HoliYutla değil. 

Aralıkta şunu rla ilhe edivere • 
yim., Joan Fontenin kocası IJriyu 
Ahern'de tantnmtf bir artisttir. 

Bir l(ıh:ı:a içerisinde Joan Foıtten 
kendisine çok yakışan bir 11>or el'" 
bi~e eiydi \'C beraber Sinenrnya 
gittik. Den heyecan içeriflindeydim. 
Fıı.kal yıldız kendi eserini tanı bir 
lfıkaydi içerisinde ııeyredclıiliyor
du. 

insan Joaıı Fonteni s.okokta sörse 
nun ıneşhur yıldıs oldı:ığanu hatı
rına bile getiımez.. Kıyafet~ yiirfı• 
yüşü bütün IfoHvut yıldı.zlıı.rınclan 
bambaşkadır. Geçenlerde Amerika 
kıy1lnnnd:ı uf:ık bir seyahat yapı· 
yorıln. Geminin memurlarından Jıi. 
rlsi y311ına geldi ve esrarlı nir ta• 
vırln: 

- Biliyor nıusunuz matmazel, di
ye siiıe başladı. meşhur :\ ıldız 
.Joan Fonten de yolcularımız ara. 
sındnymış. İsmini defterde gfır
diinı nma henüz kendisini ('lÖr('me• 
rliın. 

Tam bu sırada ~ı>k boyalı ıı:ı'k 

hi r kaclın güvertede dolaşıyorclıı. 

Mcnıur bu kadını görünce ~('nç kı. 
mı kula~ına fısıldadı: 

- Galiba Joan f'onten hu olacak • 
Birn1 sonra sofrnya gittiler. Joan 

fonlcn için kapl:ının yemek yedi~i 
ıııaı-.atla bir yer ayırmıştı. Giizel yıl• 
dız oraya doitru :yollamrken hir 
ırnr,oıı yolunu k~sti ve ner.ııketle: 

- Affedersiniz. nuılnıav•I decli, 
orusı hüyiik yıldız .loan Fonlen içi'l 
:ıyrılnııştır. Siz şuraya buyursanız. 

Ve eliyle sıılonım ıızak hir J,öşe-

~·a. başlııdık. Her .,nfra utJ'jımız, bi. l 1iistü. 

B•ıy1.-.:rcı, itıt •1.<H1.t mÜ< nele le et-

ı:· .. 3ih!ıyel, nıb, kar)mu:ula ~ö- --------------------------------------------------------------

(Lfıtfcn sayf~yı ~e\irini.t) 



t 
ihtiyatlı konuşunuz! 

Bir .darbımesel der ki: "Dudak
lannrn nrasınd:ın çıkmayan söl 
senin esift.n snyılır, faknt bir clcf:ı 
dudaklardan fırladı mı artık sen 
sözlerinin esiri olursun.,, 

Bir ki, bir sinir ~ e bir ötlıe anın
da söylediği sözlere sonunda pi~· 

man olmamış knç kişi vardır? Bu 
s5derln \'erdl~i zarnn ortadan kal_ 
dırmok için birçok fedakıirlık et. 
mc~c roı.ı ne kadar insan vardır. 

ıik görünmek için, C\ et, de) h-cr
diklerl anda. 

!l - Alay ederken. 
() - Tnnıdıf;ıııız fıık ıt knnıı m·ık 

ıs!cıneclığınlz birisinin l nnınd:ın 
k:ıcarl;.-:n. 

7 - Karşıııızclakinc "sızinlc fil nı 
fıkircleyim,, derken. 

8 - Karşını1cl kine knfırnızdnn 

geçen~cri oldunıı gibi fo lcmrğc ni. 
)"el ederken. 

R 'fl\. B F. R - Al<Eıam PmıtaST 

- Ben burnJU. auaeU tam bir u.y I - Komlserin sorgusu yeter mi 1' 
oldu. Buı·ll.;)a gelmeden ônoo hl'JD n Re.5 gündür burııdıı. botı ycro J ııtJyo. 
be.r gece (Kızıl kele~! ) b.'lrtıın gl rul, Uen nmhkt•me rdslno blr meı, _ 
derclım. S ni de go7.Um ısırıyor •• ılhl- tup ynzııca,•r.n. 

ha.ldtnk ki omda ı;örmllşllm. J\nltı 1- - Fena olm z. Belki {\'nzetecı olu. 
hyor ld, 6l'lll do ' Tiyon • ~~o,,nun tuL 5tı.nuzur. esiri gl.irülur. 
ı,uıı.l:ı.rsın:lıı.n blrlsln! Om.da lıo'liar. Pnr.ker lu!>aca bir mektup Jıızdı .• 
dnlılt Jııp:ınlar m rt \'l'I cloğnı sÖ7Jll Znrrı nçıl' bırn~-t:ı •. 
kimselerdir. Başka tllrlıl bir odamın Kapıd n geç n gnrdlyanı ı:.:ığırdı: 
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Universite Rektörlüğünden: 
Knmp:ı. tşUrak edcceit t.alobcnln ekmek vM1tnı1armı kılmp kuınıuıdan. 

lrğma. t vdi etmcler!. {6992) 

( latanbul Belediyesi ilanları .. 
29.6.942 •arıhlnde arttırma surctlle satila.ca.ğr 11Aıı olunan Ak.sarayda 

Mım.ar Kemalettin mah:Cı.:slnde 10 uncu adada Şair Haşmet sokağında 
'n. ars:mm nrttırmn IHl.n~rmdc. Şair Fitnat sokğnıa lltlııak:ı Jtib:ı.rlle şa.. 

Ir Fitnat so :::.[;"lllda göstcrflml3 olduğu anlO§Ildrğİ.ıdan aa.tıııı.caı~ ars:uım 
ŞaJr Ha.,met coka~da t>ulunduğu alA.kndarlnrm mal~nıu olmak üzere 
ta"zllınn ilAıı olunur. (7026) 

2 

Deniz Gedikli Erbas ortaokulu müdürlüğünden: 
Bu yıl doğrudan doğruya donanmaya sevkedilmek üzere orta okul 
me~orından talebe kayıt edilecektir. 

lstanbul ıe civarından müracaat edecekler lstanbul Deniz Komutan· 
lığına, Mersin ve civarından müracaat edecekler de Mersindeki 
okul müdürlüğüne. 

Fakot son pi!mıonlrl• fayda ver- 9 - Koennızdan şikCı:re1 ed<'rken. 
mez. Onun için mazideki hat:ılıır•• 10 - Hnyntınızın mncerolorını 

ora.yad~ mcslne lmldl.ıı '\l!.r nııdırf - l\lahkeın rels ne bir m 1,tup 3 
- Ornsı doğru, ben de mert 'l'I doğ yazılım. Bunu ııe 'nsrtn ile göndcrçco.. 

lstanbul ve Mersin mıntokası haricinde bufunonlann bulundukları 
cskerlik şubelerine dilekçe ile bildirecekler ve bu dilekçenin bir 

ııızın tekernır etmemesini isterse_ yeni fanıdı~ınız birisine anlıııt..ır

niz lıoşk:ı türlü .harekele alışınız. ken. 
nı sozlü bır adamını. l ko.t (Jcızıl 61z '? 
lcelebel,) barına p:ırıı )eme•• ho\-nr. 
dnhk ~ ııpm:ık ıcın değll, ara rm 03-

nnn ıkıldıkca \:ı.klt geçlrmelc l!:in 
giderdim. 

Gaı-dJ)nn Jmpınm lrnnnı:mn. d 117•ln. 
den elıni n7.attı: Ecdndınıız: "floğaz 7 boğumdur, ıı _ Konuşan iki kişi aro ındn-

sözü her boğumund:ı hir defa bek- ki mlik"ılen•c.,c karışırken. 

letnıeden dışanyn çıkarmayınız., 12 - Alcylılnizclc lııılunnn )nhut 
demişlerdir ki doğnı ve yerinde b•r size. fcnnlık ~apan birisin! kötulcı• 
sözdür. ken. 

- lllz do o maltsııtl:ı. t,rfdl'roik. 
:r.aten öyle cğlunce l crlerlrm ınsıı.n 
bunıhn bıışlm. bir mak a.tla gidebfür 
mi'? Can sılwıtısını gfdcnnelc lçln 
içmek ı;e gUIUp eğlenmek. 

- :O.Itltta'J:.ı b:uu:. ı;cr.. hnplshn,ıc 

müc!Uıiln g Ureylm. 
- Orada !.)Olt lcahr mı 'l 
- Tesadüfe b..'lğlr. Srrnl ::ı 

Binnenaleyb sö~lemeden . evv~l 13 - Size üşık olmuş birlsıni ıhe_ 
bir tefe!"J·Or dıtkıkasının ı;ıze hıç ğenınediğinlzf söylerken 

&ıın!:\lr cd l ·eeı, m<-khıplıınn sn-a ile 
okunmn ı, sonra m:ıbnllin gönderlL 
tnt::sl usultlcnıllr. lıir şey kuybettirmiyeceğini ve bi· . • 

lôkis hirçok müşl\üllerden kurtara• 1 A 
1 ctığıntdilşünilr seniz dnha ihtiyatlı yak ar 1 n ,_ 

konuşursunuz. 

Parlter • blltüıı hiddr.Unc ve c.nn 
sıJnnh!!Illll rağmen • btı 1 ::ı;) ol gen. 
cl ile kont13m .. ktan Z('\ k alıyordu. 

- Ö~fo i e ;)nndıl<. I>u ok ııttle 
blr r. H men §l'lldl gftm 'l.:ıl imi. 
yorum. 

Mis l\lerl gnrdlynnıı. b<" f:illlnı 11 -

mttı. 
Bilhassa kadınlar, nşağıdı\ki mev. za d ., k kat 

zuJardan bahsebnek istedikleri va. 

Bl.r aralık sordu 

- Senin adm ne 1' 

kıt muhakkırk çok dfldtat etmelidir" 

ler. ediniz 
l - Hoşlanna gitmlyen veya 

- Ml&ı)}.. Gardlyıı.n Jıı.\-aşça p:ırıı.;,ı ııldı: 

_ Ncrcll in! - l\lornl• ctm n.. ben mt-lrtubu 
_ l\IBdrJtU~ im.. tn:ldüre gösi mıcdcn hl.cm 

kendilerine lnıtayt davranan bir 
ericdin aleyhinde bulun:mak iste• 
dikleri volcıt. 

2 - Kendileri gibi giyinmeyen 
bir k~ını ttnkit etmek iı;tcdikJerl 

ıaroan. 

3 - Kendilerine tevdi edilmiş 

bir sırrı başkasına nnlatmıtk nlyr _ 
tinde olduklnn dakika. "Bunu bir 

tOrJü yapamıyacaklarmı Mldiğim 

halde yaz.maktan nz geçemedim.,, 
4 - KaCaolrı ve benlikleri, hn)ır, 

diye reddc'1rniye hazırlanırken na. 

indeki nıasa:rı işaret elli. 
Hn\·il:ıı:cl lrnr<leşler hnlis kan f n. 

gilizdir. H:ıhnlan avukallır. Anne• 
leri uzun zaman barlarda şaı{iı 

söylemiştir. Jonn, Olivyndan 15 :ıy 

!,üçük1ıir. Her iki kız 'fokyodıı 
doğmuşlardır. B:ıbılnrı o vaklt bir 

mukavele ile Tokyo üniversitesinde 
proresörlıik yapıyordu. Anneleri 
Tokyoda iken kocasiyle geçinemedi, 
iki kızıııı )'anına aldı l'e San Fr:ın· 
sisko ch·arınd:ı küçük hir kasaba~"'ll 
ı,:citildi. Jo:ıo haslülı~lı çocukluğu. 

nu burada geçirmiştir. 

O bwıün bu çoculduğundan ar.ı 

acı bahscdi)oT ve ablasının biç 
unut:ımndıAı bir sözfinü tekrarlıyor: 
"S"n olmas:ı)·dın buradaki doktor • 
lar oçltklan ölürdü.,, 

Jo:ın kocası olan el"Ke~e dıe bir 
yolculukta rastge1:ınişti. Beraber 
Ve b<'rnher yemci< ye.ıikcn birdenbi
re ''J."tırım olac:ı.ksınınz,, dedi. 

Joan dö Hnvilal'bd bu suTetle ma. 
dam Br.iyan Abıeım olduktan sonra 
mazl~inl. QOCu'kluauıtu ve her şe

yini unuttu. Beraber Mek.si.kada bir 
halıiyı seyahatine ~tılar. Ve dah:ı 
bu seyahatten dönmeden eTI"el R~ 
bdka filmi için Jı:iral:ındı. 

Alhıcnı ailesi evlerinde cok Tahat 
hir ha.yat geçirirler. Bu evde .bütün 
Jngiı+ı adet ,.e an'aneleri ayakta 
dumr. İkhıdi çayı mıututmaz, sor. 
rn lıdcımlnrı g.(im(iştür, mahzenlerin• 
de eSkl şarap eksıl< olma'&. 

Joan evlendiklen sonra kocasının 
bütün adetlerine U)'mll~tur, Evlen• 
meden e\-vel Joan ta)')"are->·e bin• 
mektcn Jror4carrlı, :r~t lroca:ı;ı t:ıj
)·areye binmeyi çı>k se\•<lıği için ev
lendikten sonra pUot olmayı kabnl 
et~ ('ıocukkJiu hastalik içerisinde 
geç:tiji.i için dcıdze si.ı:meyi de bil• 
~i, evlend;kten sonra yüzme 
üRrern:Ji. Kocası ii(reniyor, dıye tır
naklannı bo~am:ıktan \•azgeçti. 1' . .::i 
ç,~nede:nberi yemek pişirmesini ık 
biliyor, çilokü kocası lboAazına düş. 
kündür •e kıırı ının hazırladı~ı yt.• 
meklerden memnun o'ur. 

Olivya ,.e Joan birbiriyle çok iyi 
geçinirler. Fnkat ayrıl!Jıkları bir 
tek nakla ,•ardır, Oliviya nümnyi5i 
sever, Joan köşesinde yaşar. 

Kimse larafındnn tan ınmıımak 
Jo:au Fonlenin tııllaıidir. Ne,•yo~ta 
hir lot>lımhda J onıı l~titcn yanın· 
da.-:i)lc kom1fuyordu. Bu arlnm ar
tiste söx nrıuındn: 

- Bıllr misiniz mo.tmn:ı:el, dı;di 
ben sinemıı)n ~ık nz giderim. FM• 
kııt Rebe!.nnın .şöbreline dnvanııma
dım ve bu filmi gonncğe gittim. 

Hu sözlen J.:endislne bir fltifaı 
sanan Jonn Fonten <'e,·ap Terdi: 

- Mem•ıun oldum, ben ld~ bu 
.... eynamışhm. 

h1'I annmayıın adam yıldızı'! 
•;uıleı ini ~I bir sun ile karşıJad ı: 

- Hıınlff rolll oynaclılhnızı söy. 
lcmek 11\tfunda btilunur musunuz? 

_ Mcmleketlnlz çok gtneJ ıllyOT - ne gönderirim. 
Kadınlar ayaklarına ellerinden 

dnlıa fazla dik'.\:ıt ctmclidirl.cr. Çün
kü bu yalnız bir csletik meselesi 
değil, aynı zamanda bir de &ıhlıat 

ıar. Gardlyo.n çarı:.:ıbuli l•npıdıı.n 

- Hele bir gel de gör.. dl. 
_ 1',yetım vıı.r .. Japonya seyaha - M1ster Parker gUlmeğe b:ı~lııdı: 

tinden ııo.nra b1ııınynyn ltııd:ır uzan. - l:ıı.,asm r:ılllııg hazretleri! 
me:ıelesidir. 

Ayo-kl:ır sahnlıtan akşama kadar 
\•ücudıın dıınıp dinlrnmei ·n calı· 

şnn bir p:ı~n ıdır. En çok Juıulan 
uzvumuz aynklıınmızdır. Hütlin 
\•ficudumuzun ıığırlısını çeken ııynk• 
far aynı zamanda çok lınssasdırlar. 
Ay:ıklarımızın bu hassasi~etini na_ 
r:arı dikkate almazsak onlnr, bizden 
intikamlarını çok çnhuk alırlar. 

ıruık filırlniloyhn. - l'ara, glrdlı;rt ~ertlo derhnl sal 
_ Çok iyi )'Upanım nmn., o r.nmnıı 1 nesini lturar 'lic rolUnU o;vnıır. ı•o.rn .. 

lhtıynrlıunı olacaluıı:ı! El<G olan ıullcrlmlcre ulmtll bir z dalı:ı. 

- Niçin?... 1 acıyorum. 
_ Çllnkll bumda en nşnğı on be1J - Acnlxı. :ın.'lhluınıo reisi blztm mcl• ı 

yıl yatacaksın! tub::ı. ne eev-ıp \Crcoekl' 

- Fnrker _ gutlerlnl ~tı: - ll<'ll<l de bizi unutın~l:ırdır. 
_ Sus.. çenen tutulsuıı ! Ben bu. - IW31 b r lhtl ıl batıra gelir 

Yüzü vaklioden evvel bunışmuş. 
omuzlnrı vakti ıdcn evvel çökınüş 
birçok kadınlar ayo.1'lnrına dıkkal 

etmediklerinin cezasını çeken zn -
\•alılıırdır. Eğer nynklor çok terli • 

ra.da on be-, yıl değil, on be gtın 1 mi T 1 
ıwırsam öturfun. - Adll~o tarihinde «;ok ~tettsıı.n 

- Burtı~A llli ew.ıılcr d .. ima lıöy. 1 V mlar \ .. rdu. Voıl. :I :ı- Fr::ı:sb. 
le Ö;'.llcr ama, in n ı eı fd ... l.ct-O _ t.o;h bir &d:ımı tam:ı.m dolmz J,l 

Jştıi;rı gibi, tınmyıı dn alı ır. H:!p hıı... ıap ;;h ıcı " h o1 "'~' • 

neler ln ıını lclllse mumann. çevirlr. tar. 

yorsn hu ayak alllarıncln mes:ımntın ler, n:ı.tztm! 
başka yerden dahıı fazla oluşundnn - Sen Mh benim sut'suz. olduğıı. 
ileri gelen 1n.bli llir haldir. Bu ıtcri ma. lruuınnyorsun, dr.ğll ınl 'l 
llAçln 1te:mıcAc 'knlkmnk ') p ac - ».,nn ın k '"ln pb\t alına 
hntalorın en bfiyfı~ olur. Her ~n h. nnrruıı tn lllz hnııı~ldlr. ln. 
yapılan banyolar muhakkak h ı teri gillıler bir fns:ınI durup dunırlce-n bu 

nz:!lhr. Ynlnız ayalıı soğuk su He raya ataılar mı'? 
yıknmıya pek özenmcmr.Jidir. Ayak - Burnyu. gell~~ blr teısnd if 
banyosu sıcak su ile ve bol sabun· eseridir. nen MI Merlnln odnsınB 
la yapılır. gttınlıtt~ P"U ter odlıyı bastılar •• 

Ayaklar yıkandıktan sonra kuru_ Merl.nln b vulundn ıcesu, bir kadın 

Janır, sonTa fizerlnc krem sürülür, başı çıl•tı. Ben mls:ıftrdlm am9, din. 
arak parmn'klarına masaj 'lnpılır, lemZ'dll r. Ben.l de onunla bern r 
bu masaj parmnk ucundan topuğa ynıcatayıp burn.yn attılnr. 
doğru Ye nşn~ıdan yuk:ınya doğru _ H ... demek ki, şu meshnr ite. 

okııalıdır. sik batım kn.hramıınlan &lzslnlz, ö~I 
Sonm terleyen n}aklor blUıassa mı~ 0 halde ıı.dlyö ••• 

pnnnnk araları talkla iyice pudra· ...cdi Ml-l'l 
· - ·or0yo to• ~orsun, ~ 

lanır. . 
1 Ayak pnrmnklarının üzerinde 1 - Ben, senin gibi btr kA! rıınınn a. 

kunclurnnın ha ıl olan kırmızı bir konuşa.cıık lmclnr cesur bir ad!UU ~ 
nok1ıı görünce bunun bir nnsır ol. ğlHm. 
ınıya n::ımzet olduğunu derhal bi- Mlşcl, mister rarkor'..n yn.nmdıın 

liniz. Ve örnTiin!izOn s<>nun:ı kmtnr uzakinştI. 
nasır eziyeti ccıl~mck istemezseniz, Sonm blrder.blre hlddotlcndl: 
o kundurııyı bir dırlıa giyme)inh:. - Burada çıldırmak l§tcn bile de. 

Bu tavsiye fktic;adi değildir. Fır ğtl. Dllnyada gUven41ğlm 'btr şe~ var. 
sa, o da o.ldmıdı. Burada onu d J.ıny. 

hetmclc trre:eylm. Alla.bun, 560 ban:ı. 
kat lmndııranızı seç<:l"kcn ayağınız 

küçük gorünsün endişesiyle fnzl:ı 
merhamet et! 

ıfar ibir n~ kkııbı seçmemi, eniz ar- "' .. 
lık nnsırdan korkıınuı kıılma."llış 

.Beolnct gUn • 
Pa.rkel', gardiy&n1ardan h'hiM gor 

~~~~~~~~~~~~~~~~ dn: 

DOKTOR 

HAF ZCEMAL 
"LOK.MılN HEKiM:, 
OAD1Lb~ ltiföEilASSISJ 

Olvanyolu ıot 

OPERATOB 

Halid Ziya Konuralp 
lKt:Sot CEKRAW UOÇEN'l1 

Beyoğlu fstlklAJ Caddesi Elhamr 

- Müddclmnoml Nıı.rudnik'n geL 

ı;U • 

ımklne gı 

- Eyvah! böyle bir tııllh cH\cslne 
biz de !l'ı ruz lt lırsak ne :tn ğtzY 

- 7..nnıı t.ınMn. nu, ntıın.~et bir ·-
- lhmal 1DC&el l olab ili". Uura.4& 

do.ha fazla lml ı;mızı ta.hmln et • 

mi yorum. 

• • • 
Yedinci gl!a • 
Mıı.hkcma r lco gönderUen 

tuba h!l'IA CC\" p gclm .. dl. 
Ne milddeJwnnmf len bir tiC8 

ıs o nuhkwneden.. 
ı: rl•er: 

- Ba eonsuz. beklcmeicrln 
ner<'>ye \'lU"nCO.lc r t 

I>lytp duruyor~ 
l"tlerl: 
- Jlj't.c, m k nbu götllrcm gardlJan 

t.or:ldoi'dn dol .cyor. ç .. ,;ırn.lım da 

eoraıım. 

Dedi. Parlıer gurdlyıımı. seslendi .. 
G:ırdiyıı::ı sert bir bakf!lla Ptır:lrcrl 

suı.-nt::ı. da~ct oder • yürtımı, gtttl. 
Meri hayretler içinde •• 
- Jlı?rlf aldrrrş etml"dl. l.\fah.su mu 

;)llpıyor'l Yol•sa mt'l-:tup ı;crdlğlrold 

unuttu mo'l 

- 'C'nutmuş o!.aın:ı.z. lnıı.:ın oo!ı l 
veya rU<n. t aldı •ı kimseyi her zam:ın 
h::ıtırlıy:ı.billr. 

- O bal:lo mektubu ~erine ' rmı-. 
eliği nnJa.sıtıyor. 

- Be-lkl do bizlm mclctuı hap!9uı. 
ne mUılilrilnUn masasmıln. sıraya gir. 
ml Ur. 

- Ohbilr. 

lkl!!ln!n 

U:ı:er' rnahkmı 

• zil~ bir :ınelttnp ı;a bıı uykuya 
~ne: t r. Onu 11y:ı.nılrrn1• [ münkfuı 
•eğil mı? 

?Ilı :?11<:rl, ı teki gard yıınn. verdf' 1 
ı;ı J, 1.nın:ı da ~ ..:f, 'ng uza tı: 

-:ı le n :ı. birkaç \'l!!kl 
lçcrcln, olmaz ım 'l 

y lıny. ~ kidir rlm. Şim. 
di ıaer l'ğn'tılrlm 

Par r, gr. ~ m.n ıırknsmdAn 
gllldll: 

- 1 ~ ın lllng hauetlerı.. dlyo.. 

ceğlm lllll!1, görüyonım ki bizim şL. 

Ungler burıı.d k 1'1 r~ gtbl hU h • 
üz k ı r.. geçmiyor. 

t>ltır 

vo•.t.ır. 

k ,... rı r1o un. bir gtln 

Pr.ranın geçmedlfl ~er 

(Devamı var)) 

nüshasını da lstanbul Deniz Komutanlığına veya Mersindeki okula 
göndereceklerdir. 

4 - Kayıtlar 1.6.942 tarihinden 30.9.942 tarihine kadar devam ede
cel.tir. (65761 

TüRKiVE iŞ BANK ASI 
! ltU fJUwUllYl:tl..l'.aU 

p· .. ··1< .. ... u f ı adet 2000 Uratlls • 200<>- Ura 

He~ olan • • ıooc • - bOOO.- • • • 700 - usoo-• .. 
ıotı ....,.nAl'llİYR PLANl • • 500 • -ı~ • 

lO • ~ • - moG.- • 
lny1A. f ~~ııtos. ı lkın. '° • 100 4t - •000.- • 

C(1 ! GC: - JOOO.-• • cl~rtn tB.rttıierlJıde ZQ(! • • • - 0000.- • 
,aprta. ıoc • uı • - ı6oo- • 

J. Gn. K. Satınalma Komisyonundan: 
'l'ahminen beher k ıo:ıı.. (350) kuru tan be§ oln kllo tııbıt vazelin yağı 

e\•ıı.f ve numune ı::nrtnamctlne göıe kapıı.lı znr! Ue eatm alınacaktır. Tab" 
m n bedeli (17500) Ura oh.ıp ilk teminatı (1312) lirn. (50) ~tur. NU.. 
n.•Ane ve şartı:ıame l hctt:'lln Ant.ara J. satmalınn komısyonundan p~ 
v 1Hr. Ve gorUIUr. İhalesi 3.7.942) cuma gUnU sııat 15 te Ankaracıa J.GQ. 
K dalreslndekl .J. satmalrna komlsyonıı o.d mda yapılacaktır. 1steklUerlD 

una uygun ve~ •.a. ve tt-mlnatııırmı h:lı.1 lupalı zart tcknı mektuplart-
ekı:fltme vaktinden bir 6 t evveline kadar komisyona m buz katfl" 

da vermeleri. (f359.6G37) -----------
~--l'iai3E!Bimr.~~--~~--mml-----r bi.!r 

ZiRAAT BA 1KASI 
ııuruıll§ ınrthl: ı88H. - Bermarem: 1000.000,000 l'lirk l.UMI,, 

ş.be ve Ajuı. aoodi: 265. 

Zirtri ve ticari her nevi banka muamele!eri. 
Paıra b1rfl•tireıııere ZS.RtlO Ura t~tye nrtJor. 

Gll'S8t tSan.ka.SUıC& ttumı:ıarau 11a uıoara12 ttı.ııarru.ı a~µ.ı1.rıno.a oı. u 
~ tıras:ı tıuıunanlara eenede 4 dcta çekileoek ırur'a Ue SOB'1dala 

• • 
• 4t 

• • 
•O • 

ptlıDa gore tltramıye d&tttııacaıstu. -

500 • ıcılOO • JH • &O • UOI e 
MS • ı.eoo • 1241 • ~ • c.soo • 
.... ı,oeo. *••• '-*• 
IQO • 4.190 • 

DIKK.Nr: BeJaplanodald paralar '* leDI tçtnde 151> liradan aşıı~ 
~:nlyenıere tkramtye çıJttıgJ ta.kdlr<1e 7cı 20 ta&tasfyle Yertıect-kUı 

Keşldeler: 1l .lıbrt, Jı1 Hutran., U BlylQl, 1l B111nc1ktuıun ı.arıııı~ 
rtnae yapılır. 


