
ŞARK 
Cep es.nce 

Cereyan eden 
muhaıebeden 

iki ~hailevi<> 
sahne 
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VAK~1!~~,;~~sı ihiikllr ihbarları hMahmut Sa~ 
._!!kııre Qaddesl V AKI1 YurOl 

6 dan 8 ze çıktı VE 
Şrşlı Yıld zı 

• 
b m a 
y·ven 
seh·r 

4 gün 4 gece süren 
bombardnran 

esnastnda 
400 Japon 

tayyaresi 
Çüngkınğ'ı 
aitüst etti 

'o Ouııgkıng, U (A.A., - Bu hafta 
p~llda ÇungkUıg şimdiye kadar ya. 
'ld hava bombnrdımanıarınm en 
._ deuısınc maruz kalmıotır. Cuma 
J~hı bnştıyan akmlara 400 kadaı 
aoao n tayyaresinin iştirak ottiğt ve 
t<ı kadar bombanm atıldığı tahmin 
o~~ektedlr. Yalnız paurtesl gUnU 
t~ den sonra kısa bir müddet mus
ıı- 3ııa olmak Uzerc 4 gUn 4 gece sllr. 
"t 'Ur. Haık, bu mUddot zarfında 
~ llıakıarda kalmak ve az uyumağa 

lt beraberinde götUrdUğU yiyecekte 
fa etmcğC' mecbur kalmıştır. 
~ Devamı 2 ne! sayfada 

Hava can 
kurtaranı 

El'ıyat murakabe komll:yonu hUkO
metın tavsiycınle halltın murakabe ı.. 

-o 

VATANDAŞ 
Muhtekzrı 
haber ver! 
Halkı soymak lçın na:ıırlanınış, 

fırsat ıoı.~Ulycn mııhtf'kir, puauya 
Jatmııı hayduttan farkR>:ı.d:ır. Keee • 
ne, geçluılne klrU penç.:•lf'rlnl uzat
mc,, o.lablldJğlne boğazın, ackmap 
çalışan merun muhtA>ktrt ihbar et _ 
roek "e kanunun p.marile '6dlp ey. 
temek ,·ataJıdll§hk borcudur. Hepi • 
ınJz bu ı-azlfeyl aeve le\"e yaptığı. 

mız gün lhtlklr e.T.lle('.ek vata.nctae 
daha gfmiş ncles alabllecektlr. 

Bunun için aşağıdaki numaralan 
kctıerek cilzdanına koy ve ra.5tlaya. 
<'ağın her lhtlkir va:ıı~·etınt. ıüphe • 
!erini bu numaralardan blrl~ tele r 
fonla bildir: 
TelP.fon No. 

2%238 Fiyat mtlrakabP lııtlr0911 

209;% r.:mnlyet ~kçılık lııUroea 
~ f.IS8 Galata nahl~ befkomleer-

llğf 

ıt ıs~ ll;minönil l';mnlyet Amir. 
llğ'i 

tOS6'7 8f'y&7';ıt Emniyet komlııer. 

Uğj 

Uzak şarkta 
veni bir vaziyet 

Cinliler 
Hindiçini 
hududuna 
Asker 
vıöıvor 

Tokyo, 12 (A.A.) - Domei ajansı. 
na Şanghaydan gelen bir telgraf ha
berine göre Çinliler Fransız Hindi • 
çinisi hududuna kuvvet tab§lt etmek 
tedlrler. Aynı habere nazaran 80n 

_..Devamı 2 ncl aaytada 

it.,. 
.;ul. rı lnlllC'tl"r arnsmıı. nı \&m edt!ıfunrun, beynelmllel kı~ hlı;blr tefrik 
l:tı:t:lf>k8iz.ln lnı.nııı rımnotlnr ckum etmektedir. Her memlt'kntln kencti 
tlttı l:ı nldufu (?ıhl be~ nclmil<::l rocrl<e:z de iı;tlı;na.sı:z bu hizmete ltjtlrak 
"~tedır Yıılmrdıt ı;ördliğlioüt l'f:~lın. !nglli7: kınlh~ına DM'l\8Up "ha\'8 

Vr• 11al1\nl ınııdaıı ., biridir. lçcrl!lin~ iki sed\I' hir dolit<ır w bir kaç !lh.. 
'l.'\kteıtadını nlabllmekt.cdlr. 1·ar:ılıla rdan biri eedyeye konulup ba&taoeyp, 

l'!<!Uırı,rn Ei1rll!·cırfl1Jfltız. 

§inde yardımını istemi§ ve bu sabah 
tan iUbaren bir §iklyet vukuunda ha
rekete geçecek le§killt vücuda get! • 
rllmlştlr. 

Bu makııatlo. be§ muhtelif yerde bl. 
rer telefon numarası ayrıllnl§ ve bun 
ıarm başına birer murakabe kontro. 
lörU ikame edllml§tir. ' 

Telefon ihban vakJ olunca bu me-
murlar harekete geçecek ve ihUkA.r 
yapılan yere gideceklerdir. 
Halkın bu numaralara bir kere te • 

lcfon etmesi kA.fidir ve ihbarı yaptığı 
_..Devamı ı ncı aayfada 

MEDiHA 
nın maceralarım okuyor mu.su. 
nuz? 

HABERiN yeni başladı;ı 
bu maceralar ser ısı 

Size günün bütün yorgıın 
luklarını unutturacak kadar 
eğlencelidir: 

MAHMUT SAIM'IN 
BugUn anlattığı ma~fn'a ''kadın 

lnUkaını., baflığmı tatıyor, hergiin 
ber parça, aynı mevzu ~inde ayn, 
batlı lıqJna bir maceradır .•• Bua1la
kü maooraemda anl&ttıklanııdan bir 
parça: 

••Mediha, bfınl evine davet etm.lt
tl. Oyundan sonra 7.eynep blr tara.. 
funda Mediha bir yanımda gittik. 

~ Kap1)1c..lz'tıandut l1bl. blrt aciL H-.. 
dllla '° .... .... ........ olU9lr 
&anıttı. Garip... llv.lıade lııeril metre.! 
var, hem de beni davet ecllyordaJ., 

Romanya kralı MI~ 

Romenler 
Ruslardan tama
men geri aldıkları 
BESARABYANIN 

1 imarı ıçın hazır
lığa başladı 

~Yazısı ı orl 11&yfada 

1'ARINK/ MACERASINDAN 
BiR PARÇA: 

.._ Çoba.nyan ! Senin de boynun 
altında kalsın, madam1nın da boynu 
altında kalsın... Beni . tiyatrolara 
sizler alıştırdmır.... Dayatan berbat 
oldu. Mmak Efendin.lın de, Dlekaan
yanm da, ŞalıinylllUD da hepılnln 

boynu altında kalsın. .• 
- Buncae ayDe •b,amclaıı ne ıs. 

tıoorsun ahpar ~Sana t.eatroya gel de

yi teker vercllk1 O kadar kiflrıla 

boynu altında kal.M-.akta yalnD een 
sat kalat'.akam ! Sonla de boynun 
altmd& kalam! ... ., 

BUGUN ve YARIN 
B rer BABE il Almayı 
BU MAOERAIJARI TAKİP J:T .. 
MEYİ tHMAL. ETMEYİNİZ 

Ticaret Vekaleti bir teblığle 

Nobat llyatlarıaı 
tesblt etti 

Ankara., 12 (A.A.) - Ticaret ve
k&ıetlnd~ tebliğ ecWmıotJr. 

29 sayıb koorlnasyon kararının b!. 
rlncl maddeslle Ucarct veklleUnc ve. 
rılml§ olan salAhlycte istinaden mero. 
Jcket dahil!nde nohudun azami satış 
flyıı.tıar: aşağıda gösrerilmi§ olduğu 
veçhile tesblt olunmll§tur. 

Başlıca lstlhsal ve lbt"aç mınto.ka. 
ları olan Hopa, Diyarbakır, Konya, 
Antalya, Balrkesir, Kütahya, Alyon
karahiaar, Mani!\&, Kay11erl. Samsun 
Çorum, Buısa, EUızığ, Malatya, Bur 
dur, tsparta, Mardin, Seyhan, tc;el, 
istihsali kendi iatlhllklne yeten diğer 
villyeUerde natUrel temiz nohudun 
bir kilosunu çuvaısız toptan fiyatı 

toplayıcı ve toptancı kı\rı dahil ol • 
dujtu halde azamı 10 kunıgtur. 

1941 temmuzunun son baftasındak! 
vaziyete göre daha aşağı toptancı fi. 
yatı cari olan istihsal mınta.ko.lann

da ise, a:zamt fiyat aynen cari olan 
fiyatlardır. 

Nohudun diğer nevileri yukardakJ 
esas fiyatla mUtenaslben mutat fiyat 
rarklanna göre, tesbi• edilir. 

Diğer, bilQ.ınum mliBtehlik veya is. 

tihsaU kendi lıUhlAkine yetmiyen mm 

takalardaki vilfı.yeUcrde nohudun top. 
s.-Devamı ı ol'.! aayfada 

Edenin 
parıamentodakı 
sözler, üzerıne 

s·uıgaristanda 
lngiıteıe 

aleyhtarlığı 
. arttı 

Sofya, 12 A(. A.) - Ofi: 
Avam kamar&Amda Eden tara. 

fından Bulgarlar aleyhinde yapı. 
lan beyanat, Bulga.ristanda infialli 
tefsir!P.rc yol açmağa devam et • 
mektedir. Gazeteler, İngiltere a • 
leyhinde nutuklar ve makalelf'r 
neşretmektcdirlcr. 

~Devamı ı nei eayfacla 

Sovvet 
tebl.öi 

Hava kuvvetlerinin 
faaliyeti 
Büyük 

mikyasta 
artlı 

50 Alman 
tankı, 

2 batarya 
tahrıp et.ıldi 
Londra, 12 (A.A.) - BugUn öğle 

ilzeri ne~rcdılen Sovyet askerl tebll. 
ğtndc ıöykı dcnilmcktedır: 

11 ağustos gecesi kıtaJarımız Keka 
holm, SoJsU, Smolensk ve Uma.o fatı. 
kametinde mUcadeleyo devam etmiş • 
lerdlr. Kara kıtaıarımızıa (§birliği ya. 

pan kuvvetlerimiz, hall> meydanların 
da dügman piyadesine ve motörl\1 blr 
Uldeiiliii ııe liava mey~ .,_ 
yareler!ne da rbcler lndfrm!flerdir. 
Dlğer iatlkameUcrde ve mmtakalarda 
mUhlm harekAt olmamıştır. 

Korosten istikametinde dUşmanm 

büyük bir tank kolu Sı>Vyet tankla.. 
rmın, tayyarelerinin, topçu ve piyade 
kuvvetlerinin mU§terck harekctlerlle 
hezimete uğratılmıştır. 

50 Alman tankı ve ikJ tayyare da. I 
fi bataryası tahrip edllml§tlr. 

~Devamı 2 nc1 aayfada 

F ·nıer 
Ormanlar 

içinde 

50.000 
Rusu 

muhasa
ra etti 

iık Rus - Fin 
harbinde 

kullandıkıan 
tabiyeyi 

Yeniden 
tatbik ederek 

BUyOk 
bir imha 
Lareketi
ne gecti 

_...Ya:wıı 2 ocl SllJC&da 

( Qüniin filana sı] 
Başka 
·yollar 
ldz11m 
~uao: Bir Muharrır 

S ON zamanlara kadar İngll· 
terenin Alrupa kıtasına 

bir ordu ~ıkarması ihtlmaU gülün~ 
bir fa.raziyc idi. Alman ordusu 
şark cephesinde çetin bir harbin 
cehennemine "atıJdıktan sonra, bu 
gülünç faraziyenin güldürdüğü .., 
damların 8aYJSı azalmaj'.;'8 başladı. 
Şimdi bu ihtimalin münakaşasında 
akim reddedcblloocği hiı:bir abes 
unsur kalmamı, gibi giirünilyor. 
Adeti. Almanlarm tngill:ı. adaları 
na bir ih~ ~ aı•malarında 'e ln
gilb:lcrln A' rupa kıt asma bir or
du ~ıkarmalarmdaki muıaffa'-ıyct 
r:an111lari mlisa\fü:şmi~ gibidir. 

Almanlann lngllt-ereye bir lh~ 
yapmalarına mini olan şe~· ku\' 
Yetil bir donanmadan, tngilizlt•rin 
Avrupaya bir ihraç ~·aıımalarına 
mini olan şey kunetll bir ordu· 
dan mahrum olmalarıydı. Alman 
ordusu ı:arkta hii~ iik bir dii .. man
la harbe tutuşunca, tngillzlerl A\' 
nıpa krtasına asker çrk3nnakta.n 
menedt•n ba.~lıca engel ortadan 
kalkmııi oluyor. Eğer HilyüÇ( Bri 
t.anya adalarmı ınüdafaa eden ln
pllz donanması da AtJantfütc Al 
manyada.n ha..'ka bir düşmanla 
harbe tutm'8aydı, A imarı ordusu
nun tngiltıel'f'yl istila tc~f'hbiisttn 
de mu\"'Bffakıyet şansı elbette ço
ğalrrdr. 

Öyleyse lng'llldt',r n• duruyor· 

Hımm ! tng1Hzler dunıyorlar, 
t-önkii Alman · So\"yet harbinin 

nckada.r ~üreceğinl kesti.remi~ or
lar. Eğer ~rk cephesindeki lıw. 
bin ı.üriin<'emede kalM-ağma ,.e o
nlda Almau orduı;unun son nefeo
rine kadar mah\'olacağına hükme
debilseJcrdi hemen bu ihraç t.e
ıo,chbUsUne girişirlerdi. Pakat !f&J'.k 
cephesinde harbin nekadıır 5fire. 
ceğinl de, nasıl biteceğini de 'kes
tfrmf'k imkanı yoktur. Bu 88\'a§ 

Alman başkumandanlığmm tahmi
ninden çok daha uıun, tn.ı:;illz baş· 
kumandanlığının tahmininden de 
çok daha kısa bir zamanda bitebi
lir. 
Dahası ur: tnglliz. kaynakla 

nndan blldlrtllyor kf Almanya ı. 
r;ln, buJ:ijn, 7 milyonluk bir ordu 
haıırlamak mü~iindilr. Demek 
ki hu memleket. şark cephesinde 
çarpışan ordu unun bir nıMinl ıla· 
ha çıkarabilir. Biiyle olunca, Al· 
nıan - So\·yct harbi sürüncemede 
kal"a bile, Almo.n\·a, Auupa krt. 
asına ayak atacak 1nJ:Jllı ordı•su. 
nun karı;ıı;ına ayrı bir gnrıı ordu
'iU çıkarmak lktidanna sahip de· 
ınc'ı.tir. 

Almanyanm \'C Anupndakl 
rniittefiklerinin yalnız ha,·a bom
hnrdımanlarilc mağliıb edilrblle 
<•eldcrlne inanmak zordur. f~ğrr 
hu miimkün ol aydı, İngill7.1erin 
çol\t.aıı sulhii kabul etnı<'leri liumn 
gelirdi. Çünkü tnglliz adaları, ha· 
\'a bombardımanlan lc;in, Alman 
yadan \ 'C onun A\·nıpadald müt
tefiklerlnln topraklarmda.n daha 
dar ve daha miisalt bir he<lclttr. 
BQyle olduğu halde, Alman ha\8 
kn\'\'Ctleri tarafından tngttız ada 
la!"'ltm bir o;rne fasıla"n boml>ar
cJım r n "dilmesi \'e Atlant:lkt<' İn 
,ı:fl'7 ı.:emllcrfnln fasıla111? batml-
1'""!.sı Almanyaye ~alebe~1 tenin 
,. • ~'tledl. 

l.ı •ı. ·erer.in ba ID! ça~ler de 
dü~ünmesi 'e yaratması Jbnn. 



• • 
ır re ' Veni h:ırbJn ı;oz.etelııre nl<ısetınJ re imlı·rlnl 11f'plwlz gört\yonı:r.. 

ı .nu~u uçunılmuı: kupriller, yıuınıı kntınbulnr, ılteş \'11 cıurıuııı ura~mcıu 

Ilı rlL•m f:u ı;ulı!;llll a\cı erleri, ynhut 'ıırık lcollan, Cffit•tlı·r; biıllln buıı
lnr bir lot.oğrnf uı'l<'.sc.tılnlıı bl.-;· l aı:h\.r ıınl<let11 •I bir tnl.ını, halıll•I 

n ırJ.ıınılur. 
nu re uı , e nı wuı rnlaro bal anık, iııs:uıııı blr \•ol< ,..,~ lcı dili un. 

cı.ıf:ü \'t.' hloı rttl~I ınuh;ıkl,nktır. 1 akut gl'•oe J:R:r.e:elcrlmlzdt> bir rMlnı 
cıktı ki. M ıısl, rlırmdr, yıkılını e\lf'r, kf'pf'llkll'l'i pn~ ılıınrnıs duk· 

nl r , ollnrı J;;ııpa~nıı beton duvar hnmbclrrl, .-r 11(11 ıı fırlnmı" "'~ -
ıar \f' a nklnrr t.a11ı.,1 ki blr <' ·t ünllndl' l! rt•t rııNuurluıttı ;)ap:ıfldtı'. 

fert f,öslenn!' çnlıı,.Qordu. 

rhtrlt>rln yol ıfönemecl"rinil• , dirllf'l inine kPcd ır gı-çMı OO:\'U7 'e 
znrlf kolhrklarl:\ Fiyat "'"~a bir Rol" ICo\ ofomohlllle 
pU!Ur pUfUr t'nıJır1ıne kumaı:lıır gl,} lnml bwı• hlr krı -
dm , rıı (.'f cuk , c mUııteı'.ib in• 11 it. lalıolıkl11rmn ;\ol goı.terı•n meımı .. 
nın \'llZ.lfeıd ynnıııılıı; bir eli'! aLym m: ks:\t f!:ln bir '.\Ol h:ı~hı ı<lııln bn.ı1-
nn f;Utlrllmf,. olttl n nı ft'rin hnlınl mul<B;)t'St ı•ıllııl1M ,... nkl nwslPk, 
d nıhtP ettiği n\nt ı,;nzlfeler rh•hlllndr bu kud ır miıtrzncl "' ll\kırı 
bir rn ıruı tn•ır! Hnrblıı biltlln l•ıvowt hl\ki\nılı-rlnl ıııı .. t ftmnııindel<i 

hnkıl.ntl hu l't"Hımdf'n d:ıha \lı:ı.nhln ınlıım.'lmıt.a lıııkt'uı \ar ınıılır? 

ihtikar ıhbarıarı 
lln;itıuafı ı ne, sayfndn 

rde beklemesi mecbud değ'! dir.Yaı 
ruz adresini vermesi kAfldlr. H lk 

olda gid rken vitrind gördilğU fıı... 

hiş fiyatlı malı veya alıoverl§ etti~ 

mO~esenln fatura vermemesini bu 
nU!n ralal"dan b'riDe adrt' ile bildire.. 

ekttr, Yalnız lY.ızI vakalar da haber 
veren şahsın dn bulunması 1!.zı:mdır. 
Dunun için d en fazla ı saat meşa-ul 

lacak ve onra r at bırakılacak.o 

Bu pr Uk Uıdblrin az bir zamand3 
UkArın önUDU lacağl zanııedJlme:L 

d r BııgO.n ucJu1mlzde bu usulün 

• .. v ası görUlmll§ ve halkımız lbu 
,,. nl derhal bcnlmsemfftir. Bu sa 

_n itibaren 22283 numaraya 8 ta.. 
t k r vaknaı haber verilmiştir. 

M murlar derh ı taallyete geçtnl.ştir, 

F r mm.da Dö Golcülerin 
arkası kesilmiyor 

-, i 12 ( .A.) - D.N.B. 
K zıı't:t :ınka m hkeP.lesi Dö Gol 
h nd f Uy tlerlnden dolayı yeni 

r çolt Fran l7. ve ycrllyt 115 
ittir kadar giden muhtelif et>• 

1 ra mahkOm ctrnt,.crtir 

-Öğleden akşama kadar r 
--- Bir iki satırla 1 

• M arif vekAletı orta tedrlsılt mll
d ır l Hayri bugün maarl! müdllrlU.,lln 

um nıil!etll§ler.ln ~raklle bır 
b yapmış ve okul ihtiyacı etra.. 

fm tetkik.Ierd bulunmuştur. 

• Belediye tsvtçredcn ~ tane oto • 
bl.l.8 g tlrtecek; mzı finnalılrla temaB 

lnmıştır 

• Bıı§v ktıl t mll§teprı Vehbi Demir 
bugün belediyeye gelerek valiyi 
ret etmiştir. 

• onl ekmek Upl ışehrin her ya. 
mda norm.al ol k imal edilmekte • 
r. 
• Belediye %t1 ağust.o.sda yeni bir 
mur imt.Dııını aç:ı.cııktır. 

• Buz tevziatı etrafında halk ta.ra
fmdan yapılan ıiktı.yeUerl belediye 
tetkik ctmcğe ro,ı:ıml§trr. 

F:N sn~ n 'ıilK \ 

• 9 

man işgal 
kuvve leri 
Şehirleri 

ltalqanlaro 
terkederek 

(A .• \.) - Fransız hu. 
dudundan gelen bnberlere iÖre Bordo 
§imdi tamamllr. ltalynnıar tarafından 
ışgn.ı edUmlj;tir. Sona kalan Alman• 
lar da 80\fY'!t cep!ıeslnc gitmişlerdir. 
Almanlar tanı techlzatıarilc l'artsl de 
terketmekte iseler de atılacaltlan 

ml\Jstakbel 'fmı.ccraya lml'Dı bUyUk b'r 
oevk g"Gst.ermem t dlrl r. Hı:ndiçini 
1Je Fransız Afrlkaeınd kl son laWt§af 
tar Paristc bUyU'k bir altIBıı ıle takip 
edilmektedir. Söylt'nUdlğ!ne göre 1n -
gtll:ı: ve l<'rarunz radyolarının nc§?iya. 
tı diğer kaynnklnrda.n verii·•n haber. 
~nn sıhhati hakkmd kt tıpheleri 

arttırmaktadır. 

Ticaret Vel<aletinin t ebl iğ i 
ıı.ıı .. tıırafı ı ııd snyratr.ı 

tan fiyııtlan mutad uretle ve mahnlli 
!.stihlAldnl en çok temlıı edc:n mınta
k&BJndan haldk1 nakil ve ıunbalAj mas 
raflannm 110.ve suretli konulur. 

Nohudun bUtün memleket da.bilin.. 
de mUstchllk fiyatı ise, toptan fiyat.. 
ıara nzaml yüz.de on beş nl.8betinde 
bir pcrnkend~l kıl.r .!A.vcslle surctile 
bulunur. 

İlA.n edil c k :fiyat hadlerinden her
h ngi bir sureUo fazla. bir tıyat te -
mJnlne gidenler hakkında milli ko • 
runm:ı. l<anununun bUkUmlerlne le"lı • 
fikan cezalnndmlmak ü7.ere kanunt 
taki t yaprJııraktır. 

aş ve ilimiz Bulgaristan-· 

Fransız elçisini 
kabul etti 

da lngiliz 
aleyhtarlığı 

MATBUAT 
ŞiDDETLE 

Finler Rusf arı 
muhasara etti 

tokholm :ı.ı CA.A.) - on: 
Kareli berzahının §imalinde Keltb .... 

bolm mmtakMınd iddoUl rnuııare • 
belet' cereyan etmcktcdl'" • 
LıMioga gölünün §im il garb!ııin 

ki ormanlard:ı FinlAndiyıılılar. ınub • 
tclı! p:plı:ılerde ö(I bin Rus nıuhasar' 
etmeğe muvatfnlt olroU§?ardır. şıın 
ııon Fi.n-Ruıı harbinde kullnnıtan ta .. • 
biycye müracaat ederek cı:'erek b~· 
lan imha. tmeğe uğra.vmakt.adırııır 

Ankara 12 (A.A.\ - Basvekil Dı. Refik Say
dam bugün sard 11,3ü da Basvekalette Fransa
nın yeni Ankara büv·i.ik el<;isi M. Jean - Louiı 

.. 
HUCUM 
EDiYOR Ko.rU mıntakaııında IAdog ,ısıu ı, 

le Onega gölü araBındo. Rıuılar )'en 
mew.llerc çekilmekte ve bu mevı;Ut' 
§fddetıe mUdafna etm ktedlrler. 

Helleu'yu kabul etmistir. .,.. • · 

Romenler Besa
rabva vı iınara 
hazırlanıyor 

Kral 1 .000.000 

Annesi 5.oo.ooo 
Ley vereli 
~ 

B üyük bir 
istikraz 

gapılılJOr 
nuıuq, 12 (A.A.) - on: 
J.!ıl nk§3m nrum lar rneclısl reis t • 1 lılişel Antoncsko m:llı tstıkrn. 

1 z.ı ı tlra'k etmeleri için Rt.!manynıııa. 
ta h tııben ıwylcmlş oldUj;"U bir nutuk 

• lG de\ ıetc riııyet cltfrehilecok yegtı.ne 
ı olan kuvvcUi bir <.rdunun hnttı 

l'ıisfndekilertn tasarruflarını 

f J ı Lmclcrl eayeslnd<- mcydıum gıı .. 
Je ı ccğlni beyan elmi!jtlr , 

G neraı Antoneskonun hıtabc.sinl 

h t.on ve kral Hacım bir milyon 
•· ~ ide kraliçenin tiOO bin ley vermi§ 
olduldarmı haber \'eren ııııtip, ou söz.. 
eı ı ılfı.vc etml tir: 
Acık rler, yatlnrmı t da ettiler. 

Kendilerine <'bedi bir mınnettarlı)ı 

medyunuz. Onlara lflyık vatanda§! r 
olduğ'umuzu gö terınemllı ve bütün 
Rumenlerin milli vllhdctınl temin et. 
memiı: 14zımdır. Ordumur.u yeni be.f. 
tan vUaudn g Urmeml7. tamamlle ha. 
rap edilmiş olan Rumen topraklarını 
yeniden irnnr ct.ruemlz l(ı.zıındıı". Be
aarabyuda hl~blr şcıy lrolmamıştır. 

Her eeyi y niden yapmak tcnp ediyor, 
Bizckon yardım lbekUyen kan ke.rdC§l•
rimh:l ı k!.n tm l< 1 in on\ nn ev • 

l rini yeniden {Jl6& •tmcrnlz icap eder. 

Ruslar harbe 
hazırlanmı§lar mıydı? 
snk~ ı2 (A.A.) - on: 
General Antoncskonun Dinyeater. 

deki StnUn hattının teftiai emıumda 
Rumen zabitlerinde ba81l olan kruıaat 
vu oın1U§tur: "RW!lar ihtimamla har
be hazırı nnu buluno1aktqdılar .. 

Bir Sovyet kar.amalı rdyarel edil • 
Urken hakiki kazaınat.uı takriben elll 
metre Uerleinde htc blr 

0

kn2amat 
görUlmU tur. Hakild kazamat ne -
men gözl görlilemlyecek dM«ede in. 
oe bir t<!lle ı;evrilınl§ti. Bu t.d bir 
mayn tertlbatuıe. b:\ğlı bulunmalltay
dı. lk1 metre yüMeklltlnd olan b!ı 
kazamatm içinde biı: QMDııÖr, bir su 
hazinesi, muazzam bir cephane clcpc
su ve yıırdmıcı 83.hanlıklara giden bir 
çok dl'hllzler vardı. Kaum at, büyük ' 
çapta dört topla mUeehheı: bulunnıak
taydı. Rumen aakert ckapcrlcri bu 
kaza~-ıtın Stalln hattında bulunan 
ı<azamnt tlpterlnln en ktıçH~U oldu ı 
ğunu beyan etıni§lerdir . 

Sovvet tebliği 
Ba tunı ıı ı nci ~fada 

~tot.holm, l2 (A.A.) - PazartcBI 
ı;ecesl Bcrllne bllcum ~den Sovyet 
bombardıman etyynrclennin Alman 
tayyare da!i bataryalnnnın ıı.tc;;lle 

pU::>l;:i.ırtUldUğ{i ha.kkmd ki reeml Al. 
ınıı.n bcyanauno. nıı;men SC>\'}"1lt tay. 
yur~lerlnın Berlin bılnliyösUnd•' bQC 
mııhallere kadar v.ırdıl<lnrı tınlnşıı. 

mal;.tndır. 

Afton Bladct :;azetesınln Berlin mu 
habirlne göre Hertınde aluncı tayya 
relerin sesi işltllmlşse de b nllyl:kle 
oturanlar So\'yot tayy rclcrınln mo -
~örlerinclen ;;.ıltan seslcrlıı Jngıliz tay. 
yareleıinlnkinden bnrlz bir surette 
baeka olduğunu bey n etınişlcrdır, 

l.oııdra, JJ? (A.A.) - A~keı1 \•azi
yeti tetltık etmekte olan Analystc 
nıecmu.uıı şıı nılltalc.ıyı ylırUtmekte. 

dlr : , 
::l-On Rwı tQbllı!i, Lcnlngıadm cc -

nubu garblsinde Boltııidc '\'e cenub'i 
lı'kraynıı.da lkl dirsek tc;ılül c(len ark 
cephesi tıoyuncn Almanı rm çol;: lmv. 
vetıl bir tazyllı icra etUltlerl buısinl 

vermektPdir, 

Ba t.aro fı 1 l\l-i &a~(ada 

Asedovgradda talebe kon!n'e r
nin açılıııında dnhUlyo nnzın Ga.b. 
rovsld t.arafmdan söylenen nutuk 
İngiltere aleyhine nUmn\ i. lcre 
yol açmı§tır. 

Mntbunt. dahiliye ııaztı'l tnrn • 
fmdan söylenen nutkun İngiltere. 
nin Btılgaristana knrı;ı daima hıu-
mane hareketlerde bulunduğuna 
dair olan kı'lm·ndn ve Ed"'lln tch
ı'litler:ndc ıs:-nr etmektedir. 

izinli geıen 
İngilizlerin 
A f r ika 

harbıne dair 
Şayamı 

izaba ı 
t 

Beyaz deniwe Almnn lorpıdol3rı 
ııe dcnlzaltılan blıyük 1ı !ıırıll)et 
göstermektedirler. 

Ukraynadıı vaziyette Ru ':-ır 1 " 
hiçbir aalAh ha&l oıı.na.mı~tır. B 
m ı n t a lt d a R u '" 1 a r çrkl • 

o ı sa0 ' 

tch me• 
ıneğe devam etmektedlrter 
unrktan ve garpten z bt.t 
~tt!kçe nrt.mnktııdır 

ı~nradenlzdeki Hus tılosu son .,U11 • 
11r• lcrue Sovyet lntalannın trk uın-s ) 

dım etnıckten başka bir faol!yct gli-~ 
tcrem~mektedlrler 

Helslnkl. ll: ( A,A,) - n.r\.B. 
Sallhlyettar bir mem d n tı ıdi • 

rllıyor: e• 
l..adcn!a göllı mıntııkesındııkl ner 

memlz devam etrnelctcdlr. Cepı~ıeft 
ve !§ı;al alt nd b·ıluna:ı topnııdar 

1 
tcmlzlcnrr.c..!'111• dc.vnm ediımt"tlr. P r 
mamn o!n'crce öllisn olmuıctur. RIJll ıı 
pek çok miktarda lıarp mıitl:C 11 
l<ayb~tml~lerdir. 

Uza~< şarkta yen 
vazıyet 
nıı un·ofı J 

bir 

gUnl,.rde h.umıngdc topınn n a 
şeneı in t1;1.vsıyc&i Uzcı r:e K\:aD • 
yaletlnd• bulunan c!ordilncU h rf.' n 
taka ındakl J(umand beyeu t.:ı. \'1 

Korosten ve Belaya • Çerkatta h-ı. 

rılma:r. bir muka\'emeUe k&r§ıla§an 

.Almarz kıt.alan zayıf nokl!ı bulmak 
Umidllc ve Odesayı tehdit etmek ga. 
yes!le C"nu!Ja doğru yaytlmaktadırıar. 
Fakat sağ ccnahınnnnı en ucunda 
bulunan \"e Od.'sayn çor: d ha. yakın 
olan Rumenlerden ado.m akıllı tstifnde 
edemiyor gibi gürUnroektedirler. So\' .. 
yet h ltınm çıkıntıları marc§al Bu. 
diennlnin ele tiki mUdnfnftsınn dahil 
olabilir. 

Kahire. 12 .\ , .) - r;.,,, t.-r wjıııı,,ı. edilmektodır. Bu mıntaıuıya t ın 

nrn hucıusi muh:ıhlri b!ldlrisor: ı dtlcn ycnı kumandanın ı;cner • tt : 
Tobruktan izinlı s-cıcn tnı;lllz ıııı - ano- Şlhsıy ng olduğu ımnncdltmt' 

kerlerlnl getiren \'Opur kop~nnının dır~ H n un uml k rarı:&hın• ı.ı • 
söylediğine ~ore 'l'obrulu.ııkı var.iyet şoHh kurmuş olnn gcıı~raı HU 
ron derece haıekeUI 11y:11 v.nmand da ~lbelng. Hindıçinl h .u Jıınd bulun 
tamnmile mUstcknr oını \k gibi blı tl • eyaletin cenub'..lnd:ı tahıı t ed ıcn ı;ı 

Fako.t Alm nlar 8Grlh hiçbir ara• 
3i kazancı iddlMınd bulunınan1akta 

ve yıı\nıı: rka.t halindeki dll§mnnın 

takibinin .ııtirat ıe llerlediğıni bildiren 
mutad ve goyri earlh lüdlnlar ll~rl 110 r 
mckt.edrlf.r. 

zat te"1dl etmektedir. lnl'I idaı1:: etmoktedlr 
Kaptan el lılİ~ttr kı: ,J,\PO~LA R lfl.Nl>IC INH>r. 
"Mllivcr muhasımlanmız bizim b::. 1'(•1iJi o 12 { .A.ı - Jap nyo 1 ,.. r· 

ı.andm, ıı (A. ,) - D.• ,'6. • 

J,uısı bildiriyor: Ukroyrıo. meyd3n 
muharebesinin oJ.ddett artrnıgtrr. Bu 
muharebenin nettcui kaU olacakbr. 
O.N.B. ajaruıt , .Moakova De Lenln
radın ciddi eurette tehdit edildiğini 
llhe ediyor. 

Sovyet uçaklarr 

Berlinde 
yangınlar 

çıkardı 

ta.larımızdan tsUCade ctm..:k huBusun • 
da atıır tuırek..t ecllyorlnl'. ÇUnkü lld
lll Stukn pike bonıbnrdıman tayya • 
relenıe hQcum etm k tuısusundıı ısrar 
ederek bomt>:ıı nnr lsr f ediyorlar. 
Aldan bônıbalar ancli.k kuına sa.planı. 
yor. YUzleroe Stuka hUcumunıı şa

hit oldum. Her ne lcadar dllşınnn, aıı:.ı. 
bımızı bozduğunu zannediyorsa da 
bu hUcumlnrın teıılrl h~kfkaten ehem. 
mlyet.slzdlr. 

Gemim, Tol>ruk Hm nından şyrı • 
lırken ağır bir bombardımana ma • 
ruz kaldık. Fakat atıl n bombalaı· 

bize isabet etmeaı. Tohnıkun tam bir 
muhasara ftltındıı. bulunduğ"u hı:ıkkm. 
daki mihver propagandasına en gil -
zel cevıııı 1'obruktan izinli g len kı • 
taatın buradıı.n ayrılma!( için mll§l<il. 
!Ata ınaruz lteılmamıo olması ve aynı 
kolaylıkla yakında gene Tobruka 
dönlllek ntyutindc olınalar:dr. 

Lillıdra, ıe (,\.,\ ) - Mo.,.kuva ra - Tobnı'ktakl ga.rnlzonun i~ei ha • 
yo unun bildirdiğine göre Sov~·ct tuy klkatte Ueri ballard!l bulunan diğer 

yareleri dlln ı;:ece 13 •rUrıl bombard·- kıtalannlündftn daha m bıulen t.cmln 
man etlikleri esnada aııkcri hedefler edilmJıUr. Çllnkll bir defa dıı. lopbın 

UzcrJne blrtok yangın ve yüksek in nakliyat karaya nlııbctle denızden 

filflklı tahrip boUtbal rı otmıııJnrdır. dııba kol y yapılmaktadır. Kııhlre l<ı .. 
Sovyet bombardıman tııyyarclcrll'in knııtaıarmdn gareonlar Tobrulttan ı;:cl 
hepıl Uıılerlne dönmli~tUr. Bomlxııd'· dikleri yialerinln daha dah..'L fazla 
nıtm net!c~lnde büyük y ngınlnr tık. ı yunml§ oımaamdan b(llll ol nl ra ter. 
tığı nıU~hede edilıniştlr. cihan hiı:met etmektedirler. 

m ••• • • asındaki dmıtlul• b gı ı 
oı· t... .mel• UT.ere Htndı~ını 
bnyıı.t "lC~ paye U bir fc.wıuıltıd rıı ' 
m~s!l gönd<ırm~k lekl'flncle buıur ' 
mu~ \'i§i hUkOmelt de bu teklifi e 
etml§tir. Hanolde bu h.uımstft yapı 

tı 
rcsmt beyanatta denndığıne ör<' • 
tarzda hareket Hfndiçt,\ln'n rrıUc'lt 
rek mUdııfnası için Japo~ya ile f r8- ' 
sa araamda aktedllcn , nla ma zıh"' 
yctlle hemahenktlr. 

3 b;n bomba y.yen sgnir 
Jla~tarAfl 1 ıır.l &nyft1ci' 

DUn .Japonların §Chir Ur.erine yaP' 
ıçıı , 

lıldarı a\o.nlar altından aşağı dr.a 
dir. 18 bombardıman tnyynreııln~ 
mUnı1rkep BOn dn.lga şehir• eh·&!' ıl'' 
geldiği u.man şludetıl bir rıı tma ~ ıı'' 
nuş \ c akıneılar bıihıtıann attındo ,... cııı· çaktnn uçtuktan takdirde ...,111 

bataryalarının at~lnden mUtee~r ~ 
ıacaldnnnı dUııüncrck IJChro yal<l.:

11
; 

mnlttnn çekinmişlerdir. Japon tJıY' ... 
releri bu:rün Sz~hncn gibi diğer ta • 
r §clıirlcrine ,.c Yangtac ncbrl O 
Tine Yiping ve Llrşov gibi mil" 
Umanlara knı-şı bUcumı .. r y;ıpmı, 11 • 

dır. 

. - ·~·" - - Mareş 
Peten 

1 
HJSVE 

Meliha ı:.k defa olarak Mehmet 
Cemali bu kadar düskün, bu ka -
dar bitkJn ırmüştü. Hatlarında 
~ ve yum.5llkhk, merhımıet o -

kunu)'ordu. Meliha Cemal, o ak _ 
şa.mı hn.tnfaymc.:ı derhal Piri ·u 
gUıilltU.sll lıntınna geldl .PencP -
renin inik perdeleri a;rasında 5eh. 
rin bol ışığı camların öte tnro • 
fmdan, vnkl t geccyarrsmı geçm~ 
s·ne rağm('u b.lr tilrlfi dinmek bil 
miyen şehrin gUrUltU.sü geliyor ~ 
du Mehmet Cemal MeUhannı kar 
yola.sı Uzenne eğil~: 

- Ktnıseyi ç:ığırtmn dedi. Ar. 
~ her ey bitti .•. 
Demiş ve da!ıa bazı sözler mı. 

n dannıntı. Anın Meliha bunları 
duym~. Mehmet Cemalfn yor. 
gun ~mı kolln.n ıı.rasına a ı ~ 

k.onduımu§: 
- Zııvanı !.. Zavallı! .• 
D:t7e Mdım.et Cenı.alln hr :c '· • 

f.c:n- :'Y'JltlI obn başm oJa.iam ' 
8'2~1M~f!!l1!t'GI eıilaııJA:r! nnlu • • a -

AŞK ROMANI 

24 
nuştı. fakat Mel:unet Cemalin el • 
le.rint avuçlan içine almak ıstedi.. 
ği zaman, bu elle.ıin buz gij)i so~ 
ğumuş ve sertJC§llli.9 olduğunu 
görmllstu, Saadet. t m saadet ve 
.er eey i:bi günün birinde bu şe

kilde sona eren saadet kadar müt. 
hiş bir hediye ,.ar mıdır? 

O günden sonra Meliha Cemal 
de gUnUn ı tklarmm kendisi için 
yanrp nihayet bir antt.e söncce -
ğini hisseder globi garip msler duy 
mıı.ğa baı)amu tı. 

adetinin, ynlnn:ca kendisi i . 
ç.ın Yl1§IYn11 Mehmet Cemalin yı • 
kıldığına ilzülmü tü. :Fakat bir -
kaç ay geçmeden M€>hmet Cema
lin aynı zamanda bUtUn İ1'leJ 'ndc 
mUhlın l'OI oynıyan oldukça ya 1ı 
bir tiyatro art.isti ile beraber lB· 
., makta olduğunu o· r neli. M h • 
m t Cemal n bıraktığı rnsıyetıın.. 
rnrd(' ~/ lihanm bu lht \ar aktri-
e mua~.>en bir para vermesini lıı 

tiyordu. 

:\leliha ölU koca.<Jm m l>u 8011 

a~·~ıısunu da seve seve yerine ge
tirdi. li'ilhnkikn, tr.ı şekilde M h
met Cem:ıli11 kenuisiııi aldntmıı-ı 
olduğunu anlıyordu, 1' kııt o dıı. 
kocnsmıı sadık ka1ml6 değildi. Şu 
kadar ki bütün bunlnrn rağmen 
Mf'rha kocas nın yanında kcndısL 
ni mes'ut h;s cdiyoı·, Mehmet Ce.. 
mal de Mt>Iihanın yanında saadet 
duyuyoNIU, 

Meliha C ı,ııal içini cekti.. keder. 
li kedt'rli baheey ~ baktı. Pence -
resinin altında küçUk kımuzı glll· 
lt>r açıyoı'<lu. Meliha güllere bak. 
t.J, güldü, lıhfol alıp koklnrlı. Çi • 
ceklerin lciııde en r.i) nde gtill<.> ıi 
severdi. 

Muhterem Akın sordu: 
- Güll<.'l'İ sc\'C'r nı1sıni?.? 
- Yok cnnım ... Bemm sevdi _ 

'İm bahçc-mdckl gtillerclir. Onlaıı 
yalnızca b:ılıcen•de severim. Gor -
dünüz mü dün gece F'nlırlyenln 
ne çirkin biı •iılLi vardı. Ncdf'n 
onlar ö~ lE' eı kenden knctılar? 

- Kum!!rd \ k. ~bet tiler. 
- Ben kumar iptildsı olan ka-

dını nn çok meıı'ut olduklarını 
z:ınn de rirn. 

- Mes'ut mu? ::.:n det elemek 
bu mu? 

Ve ıtık 1htı.ra"l ırnıı) b'r kadın 
olıuı Muhtcıen• Alnn ıçnı c1>kerck 
clevaın et ti: 

- Siz mcs'utsunur: .M liha, de. 

di , fııknt bu M.adeıiniı kı) • 
metini bugün Lllk d!r et:m i~·oı"Su -
ııuz. Benim yasmıa gchliğ ıllt: za
man görürsüniiz. Bi ı tek hakikıı l 
vardır. O dn dUnyada saadetin 
ancak ken1ılikle knhn plduğudur. 
~lz ~imdl kaç yn ıııdasııilz? Ancak 
otuz ~n trıdn filfı.n değil mi'! Dn
ha iınıinde on sen . on sıl8det se. 
ne ı var <lemt!.k.tJr. Kırk ya cok 
müthi bir ydir. Kadmlar bu • 
tün hırçınhklnrını, ~aramazlık la • 
rnıı kıık ya!}ma kadar östenr. 
ondan sonra ynv143 yav dnha nr. 
mii. külpescnt olmnğu aw n·l r. 
Kırkından sonra kndm lar ufak 
zevklerle iktifa t>derler. Fakat 
kırk .ı-a ·. nh o kırı. ya en nıiıtlli13 

~ a~Ur. Çünkü im k ya~md~ gt>nt -
liğiııi ka)betınlyen bir knıJuı halfı 
kl!nd'siıı1 yirı.ni yıışıııda zaunedl'ı 

ve cbt->diyyeu böyle ~·irml yaşını 
mııhafuza edeceği unıldini bı3sler. 
Fakat gOnün blrhıde bir dnıiJe, u
fak biı söz, bir erkeğin gözundc 
fc>ci b'r münfı. \'Cynhuı evlenmek 
Lcıtiyc-ıı bir çocuk b!itun ha.\'alleı i 
yıkar. insana lhti.>nrlığını hatırı •. 
ur. Olı, İ§le bu çok mlithi5 lıir 
şeydir. 

Meliha, Muhteremin bu öıle • 
r ni dinlnken tiLremeğc ba. l.ı -
nuı;tı. Fakat titremesini bir \<' -
be sUmle lirttü \'P: 

Siz de he.nim gıbi \'apm, S,. 
neleri !t\)ma.> m. onlar da o u. .. 

rnan ıerarla takip e tmezler ... 
Dedi. İhtiyar kadm tereddüt i. 

çindeydi: 
- Öyle mi uı.nnediyorsunuz. 

buna imkan var mı? t 
Diye sordu. l<Uknt Melihn bir _ 

denbire sözü deği~Urorek: 
- Ben dedi , yakında İBtnnbula 

geçmek, hatta imkan bulursam 
Romanynya kadar da kür.Uk Lir 
seyahat yapmak J tiyorum. Eğer 
arım ederseniz iz de benimle be. 
raber g elin, 

- Peki, ya lbnıhım Kerim bey. 
Onu nMıl tct1kedecekslniı;? 

- Onu terk<ıdecek ileğllim. O 
da ben i takip edecek . 

- Alı dootum, l!Öylcyin alla -
haşkma nasıl ya,pıyonıunuz. Bü -
tün bu erkeklerin sad* kllçUk lkö 
pe~cler gibi arkanırAan gelınelc rl • 
ni namı temin ~uz? Ben 
de gençtim, ben de gUzeldim. Fa.. 
kat heyhat, •bana yalnı=a fe. 
liı kc t. ıatn-ap geüıml Ur. Esasen 
diinyadn !eWret n atıraptaa 
\)ııska 11e var 1d :' 

- Yine de ııAln ec m~orom. .. 
!)iye fcliha mmldaudl. Muhte. 

rem .Akm dutl klnnnı ~·a'kaıı · 
suale an<"ak ı:ıu ~kll vc-ı cbıkit: 

- Peki ama gUzehm "'U ... 
- İbmhim l\:eriml mı S<J) Uy -

ceksin ? • . 
İhralılııı Kerim \eJa oteki. 

lcr .•. (~m~ ro.r). 

Bu akşa11ı 
bir mesaj 
neşredecek 

\ ' l,.f, :12 {.ı\.A.l - Murca ı patı 
l"raıuuzlorc.ı. hitaben bu ak.,am eıı• 
21 de ve 2S tc yon. Grcrıvlg ı:ıatl 
a at ıo ve 21 dr bir mcs:ıJ ncfı..Jı? ' 
cektir . 

Mısır pamukları ~ 
Kııhltt, it (A .A .) - DUıı ö !cd 

'uc' eonra imza f!dllen bir aulMma n1 
btnce lngiUı ve Uı.ıııı· hllk(lınetl'r 
Mı.ııırm p:ımuk mnhatılUnU yan ;rıır" ' 
ya aa t m aıncııklardıı. 

MACARtST AND. 
ltık söndürme tedbiri 

kalkıyor 
BudMpefte 12 (A..a .) - A " 
» acar m5Ui roUdalaıı. 11cıarcli. 

den it.ıbftren memleketlıı nıer • ı nı 
takal&rmd& ı!Jlk k arartma tcdhJr, 
kıtldrr.mt§tır. 

Bundan eoora ıı,ııklnrı kararın· 
hakkmdakl pa'1! mlldlifaıı. :ıuz:anıP ' 
ıneııı ynlı:1'1: rid ~ls\andıı.;) 111 

\lir care ı....ıın ~~ d!!eocJit•r 



8hkeme 
aıonıarında 

Şam gerine Bit 
. , pazarına/ •. 

"•"aaı. e&tı kaldım. Bab&mın f&Pw ~ 80nDUftur. 
ı ·~dıtıap aaıt.ım. Bunun içlD flpıdi - Ne nlltua klltdı. 
t )\»btar kotduıar. Yatatunı balı. - Aptal, Ş&Qı& naıııl giderlin aon.. 

· Orada yatıp kallayo. :ra. Çabuk, kof eve, al getJr. SeıaHJIJs 
~ burada belr.1lyellm. 
~ de kGW vaatyetteytın. Hiç.. Fellıl. kofmUf, eve gitml§, fakat 
~ it 'bulamadım. ııtıtua kl.lldmı alıp geldiği zaın.au ne 
~ f.'a, ~klar, it dedlğiJlli:, Fuad1. ne SamJyt, nede elblııelerf bı-
iitag11li& ilamda nr, Ş&mda. rakt.ığı yerde bulamanu§tır. 
lf~ JŞaı:nda T Fuat De Sami, Fethlye gür.el blr o. 
'-ııı knıda Ol&cak. Arabi.itan.. yun O}'Jl&DUI n kendLslDJ kandırarak 
~---~briııde." _ . elbiselerle kaçml§lardır. Kendlainln 
~ • ._il~ de su~ıu olduğundan Fethinin klnuıe. 
~ !lö 1

1\!a ya, b!rtat anlattı, a.. j' ye bir ,ey eölemlyeceklennden emin. 
't tlt, lillınemtı memlekeL Jııletıe. dlrler. 
~111, ~ be.bam ota ( 1) dlyor. Aldıkıan elbl.;ıelerl doğı-ucn Blt-
,..._ be kaı: tane d4l!I Arap dU. pazarma götUrmtl§ ''e beyaz panta.. 

r• , °>ıe,ae Yata." ıon hariç olmak Uı:ere 26 liraya ea • 
•il gf<te~ ne duruyoruz. Biz de tarak pay etml§lerdl.r. Ancak paraları 

Sen cıeı · Afiyetle yem.elen kıamet olmadan dUn 
oıu ltnı Bin be? Bu 1§ haydi, yakalanill.l§lardır. Zira yaptığı ha • 

l,? r nıu? reketin fenalığnu anlRyarak piıman 
t~lt olan Ye aldatılmaktan da de~etU bir 
,, ? Para l!zım. mUkam hırsına kapılan Fethi ber .,_ 
Sollta y1 gözüne alarak babasına koşmu, 
~ ~kolay. Sen parayı bul h!diseyl anlatmı1' ve 1§ polise aksi.'. 
~et, 

0
/ 1 IXIL.. derek Fuat fle Sami yıı.k111anm11tır. 

Ilı lg et evvelll para bulalım Uç h11"81Z dUn öğleden aonra tıçtın. 
')'a!lında olan Fethi, oöytc c11 sulh eeza mahkemeeillde sorguya 
~el~ Ve geçen gün de so • çekUml§ ve hepsi dtı vaknyı yukarda 
'tk etttgt Fuat \"C Saml n. yazdığımız şeklide anıatml§lnrdır. 

llıe11ıı •<la,ıannuı bu son cUm • Fethl: 
'° e derin b!.r dl1§Unceye - Ah, baklm bey, ah, dlyordu, ln. 

~lı'ılıllra da blrdenb!re scvlnç • san bir defa aldıuıınnıı. •ruttuınr, ak. 
~~t~. lıma Şama gitmeği soktular. M~ ~ r 

ntı. buldum, gocuklar ... ben bunlar beni aldatmak için bunu söy -
tl'orum ya, B1Z de bana Jeml§ler ... Fakat ne blllraln. Yaptıg-ı. 

, ~~~mle ablam burada ma pı,trınnım ne ecza verlrfteniz ve. 
~ıh aokap ç\kmca yave.§. riniz.. 
'4ıııı~ar lC::tırl ı;lreriz. Mahkemeye Felhlnln babası da lj'el
lı.ı Odıı.aı ilat kRtta. Dolapta mJştl1 hlklm kendisine o~lunun p.p. 

tlbt.ea! var. Bunlan aln kasmı çalıp çalmadığını 80rdu. Ali 
~e ~ bunu reddetti. Böyle bir ıey olma • 
~ı.. 'talrıiz. üç kal aleak yol pa- dığmı söyledi. 
o.~ıı.~ ,~I? Bundan sonra bakım Oelll l§in a. 
~ ;-"1amu bükmll§: aayl§i lbW eder mahJyette olduğunu 

' lııı. )'Je lıöytc demliler. Yolda nazan itlbara olarak Fuat ile Saminbı 
l ~ ht bllfi... t.evktnertne, Fethl hakkında da aile • 
~ 8-ıni de 2S yaşındadırlar. sinin bir flkAyeU oııuadıfından aer • 

lı. ll'etııtntn aluıaraydald be8t bırakılmasına kCLrar verdL • 
~~•<! bteaıncte yatıp müeait za. Suçlular dııan çı'kanldıktan sonra, 
~Uı ll(ıerı eıraıarda çocuğa. Fuat ne Sami polisler tnrnfmdan bir 
t "t it ltuıtbaı hJkAyclerl anlat. kHıteye götUrUhnU§, Fethi de babası. 

'1 tn<11aı.nı tamamen avuçları nın ynnma gitJJl.l§tı. Ali çok .slnlrliy. 
>•t lllıııardır. dl. Oğluna bafhnyordu: 
~ bi~Çeı:ı gece J..'et.hinln baba. - .A'.ıı ıu anda, elim® bir tabanca 

lr ıh • 
tltıtı4 ., için evinden çıkıp so. olea, senl vururum, evl!ldmı, oJduğu. 
~ bunun Uzerlnc Uç arka. nu biran bile dUşUnmem. 
~ ınuaaıt olduğunu görerek Bunu duyan Fuat uzaktan bağırdı: 
"1ı t1en lÇert girmltJ ve Feth!- - Atma be din karde~lyiz. Oğlunu 

t~ tıuıu ile yukarı kata çık. vuracağına terbiye et. Bir ppka çal.. 
~~C&k kapı kapalıdır. Fuat dı, diye kendisini sokağa atarsan Lşte 
la)tj '-'ııu kırıp ıç..,ri girmek böyle olur. 

l; ıt el 
11 B'ethı kendlsinİ: En fula dili!Unen Samfydl. Umu-

~a11 lir, gUrUlt.U eılur. Ben ber. runda blle olnnyarak marifetini et. 
' ~t 11111ki kllldln \ lclıuıını gev. rafında toplananlAra ballandıra bal. 
' ' 11 f<lcn öteberi ç~arım. Ge- tandıra anlatan tı'uAde çıkı§tı: 

Ctı :ı.:a.ıınıı d miuUr. - Ne .oıduyan bana oldu Beni de 
' lfı. lll ilIJıyı açıp içeri girmişler yaktın, dedi. 

. kolllıacr m~ıı.vtnl olıın E.. Fuat gtılılU: 
lı rt•Yan ceket ve çl.zglll pan- - Korkma, korkma sana de bir 
llı>ı~u ~iy elblacslnı, bir 10.clvert şey olmaz. Sen de kurtulursun ... 

.ııı \ bit" {i'Tl. bir de beyaz Sonra. FcUılnln söyledljinc göre, 
r 

1 
ç iınıtlard:r gene birisinden dolandırarak çaldığı 

r ~·Paket yap:p e<>kağa çık- pantalonunun Samiye giydirdiği, ceke 
e. ltıı artık kcndıslnl Ş:ım u de kendlslnln ııırtına geçirdiği elblee 

' tt u rt. lınektcdlr. ı·am Etye. alnln Oteııfni berlıılnl cektt ve kortdo
lıt "ıt erı ınrada Fuat b!rdcnbl. run kenarına yUrUyerelc bir .acara 

l>eltn41 gibi telaşla Fethiye yaktı. TüttUrmeğe ba§ladı. 
~llı14 ADLlnr. MUHABUU 

kil.gıdın yn.nmda mıt' di· 

Bah~ kalabalık yoktu. Bil. 
hassa Turbanın :intihap ettiği 
köşe, vapur iskeleei ta.rafında. ve 
pek tenha idi. 

Gülerek otW"duğu masa.ya 
yaklaştık. Turhanm yruıındaki 

arkadaş.ı kendiaindcn iki üç ya§ 
dalla !ada, ve kendisinden da 
ha uzunca boylu, sert fakat 
zeki balcl§lı ve oldukça ~1 
bir gençti, 

Turh,aı;ı bizi görünce: 
- Aman efendim. ,;özlerimiz 

yollarda kaldı . .Havaya !bakarak· 
Aca:ba gökyüzUnU bulutlu gördu 
ler de gelınekten. vu mı geçtiler 
diye merakımdan çatlayordum. 

1lk önce Neriman, sonra lbc 
nim ellerimizi sıktı, Soıu-a arka. 
daşına döndii: 

- MekteP.~beri ~gibi 

!IJA "FJl'A - 1 

Her kaynana, bil Fransız ~,~~,~ 
kadını gibi midir? f~!~~~~;,~~~~: 

bir ınocmuada imzasız biı" ıuakalo 1-

8 iz sanmıyoruz ; bu kadın kaynana olma- ~n'::i8:~~··d!m~h~~~!:: 
saydı gene aynı şekilde hareket edecek n:ı:~:,~:lrlrrder biri ... Fnkat Nedlm 

.Malumdur benim ı>Ulıanım ınnhlııa 

.. bir ahlaksızdan başka bir şey değildi 
K AYN.ANALARIN sellnlerindeıı 

hOflanmadıklan, onlan elle • 
rinden geıae bir kafık auda boJacak
Jan her.baçe bilJ.Den bir hakikattir. 

lan 
evlenen LUi, gayet sıkn:tılı gUnJer dly ... rek im:r. ımı atını•<. \ 'av, 00 

istemez 
Farkeylcr ıı.nı ~hrlmlzln nUl<tedan. 

IDkmetlnden 11e>rulamu, bir anne 
otlu.na blr gelin aldı mı, dUğtlnUn 0 

llC§eU anlan geçince, elaıerlyn çeke _ 
meınezllkten, Ye OA'funun yeni gelin• 
karşı göaterdlğl sevgi ve saygı yüzün. 
den onu adetA şalıst bfr rakibi sayar. 
Ne kadar uğra§l!&lar, bu hlalerlnl aak.. 
lua.lar günUn birinde paUayıverirler. 

Bir zaman Frıuıaıs köylerinden bl • 
rinde cereyan eden vak'a, bu kayna,. 
nalann ibret verici bir hJkAycs!dlr: 
Bir kayna.na l§ledlğl blr cinayetten 
dolayı idama mabk<ım edildiği halde. 
köyllller bırslannı, hiddetlerini yene. 
nıenılşler, günlerce bu mevzuu ara • 
lannda söz; i"f!lllii yapml§lardır, Hat
ta. kadın idam hUkmUnU yiyip de, 
hapishaneye götUrUldUğU vakit etra. 
t'mı kuşatıp llnç etmek llteml§lerdtr. 

Hlklyeyi pıa.talım: 
Lui, anaamın blıiclk ofludur. Her 

biricik oğul gibi §1.ınar:ıktır. Sayısını 
bilmediği paralannı oğlunun eline 
vererek onu Londraya tahsile gönder 
ml§Ur, LUi Londrayı pek sevm~tir. 

Ha!lf me§rep delikanlı, orada. kaldığı 
ııztm müddetçe tahall edeceğine keytt 
Alemleri onu daha çok çekmi§, tUrlU 
tıırıu kitaplar Uıerinde göz nuru dil.. 
keceğlne, pınl pırıl yanan elektrik 
ı_şıkları altmda gözlerlnl nurlandır • 
maya karar vernıl§tir. 

Delikanlı, Londrada ziyaret ettiği 

bir aile nezdinoo God l"rcy fsınlnde 
genç ve gllzel bir kıza teaadtlf et 
mlJ, Franaaya dllnllnce do 'ku.ı birlik. 
te geUrml§tir. NlyeU onunla evlen • 
mckUr. 

God Frey, l'•Yet utana'aç ve ta.kir 
bir kızdır.Manastırda bUyUmll§tUr.BU
tUn hayatı d.ıba lazla manaetırda geç 
mtotlr. Onun dçin dl§arı Alemlerin 
zevlılnl, tadını bilmez. DolayıaUe, haf 
tadn bir kere ııehrin hay huyuna ka
rljtı mr, gözleri kamııoır, bittabi bu 
da pek seyrek gelen bir taU kU§U • 
dur. İfle, ailece ta.nl§tıi'ı bir evde 
bu zengin falcat ırmank P'raııaız deU. 
kantıaı De tanı§IDJf, Ye çok geçmeden 
mukadder Akıbet gellp çatm~. aevıo
znlglerdir. Evleneceklerdir. 

LUi nişanlısını Franaaya geUrtnce, 
loler'.n rengi de#i§mtııttr . .Anası bnba. 
eı, km beğenmcml§lerdlr Fra~ız 

plntıılğl malCım, eadaloıı nnne, oğlu. 
nu daba zfyadc zengin bir Frantız kı
zlyle evlendirmek ve bu suretle dU -
ğlim düğüm tı.tllııe VUl'duklannın a
dedini arttırmak nlyeUndedlr. Ve LU. 
iye ı:ıkıoarak : 

- Oğlum ben seni tngfltereyc o • 
kumaya gönderdim. Bunun lçln de o. 
Jult gibi para harcadım. Bana blltun 
bu harcadığım paralan falzJle ödlyo
cı1k ır.ongin bir kız bulmalıyım. Yoksa 
bu ayağmd& donu olmıyan kI7.! ne ya 
payım. Razı olmam. demi~Ur. ' 

Cadaloz kadın, God Fre ıin draho • 
ınaııı olmadığını pek iyt billyordu. Zi
ra a&f kız, kendialnl :nıllatakbel Jtay. 
l\anaama takdim ederken, param 
yok, ama namwnım var... deml§U. 

birfil>ırimizi sevdiğimizi geçıcıı 
gün söylediğim nrl:.adaşım W t 
Melih .. 

Bundan sonra Nerima.nı ve 
qeni ona tanıştırdı: 

- Neriman .. Ve çok kıymetıı 
arkadaşı LeylııA. ihanımefendi .. 
Turbanın arkadaşının elini 

sıklık. Dört köşe bjr masaum 
karşı tarafında.ki iki boş hasır 
koltuğa Neriman.la yanyana o
turduk. 

Nerimanın karşısında Tur 
han, benim ka~da da Melilı 
\'ardı. •r 

Neriman yollarda. tramvayın 
fazla vakit geçirdiğini ileri sür 
dil. Be.'l de vapuru.muzun geıci:.. 
tij?jni söyledim. 

Mütemadiyen Turlıan konuşu 
yor. ari<adası da keskin lbakışln. 

Bunun üzerine, kadın, oğlundan hay. 
dl parası yok diyelim, ktmln nesi T dJ. 
ye sorunca, delikanlı ezile, bUzWe 
öksllz bir kızcağız, diye cevap ver • 
mi§, ve C<lf&l'&k: Ök.Uzae ne çıkar. 
ben onu aevlyorum ya, bu kadar ye
ter diye DA.ve etmıtıtt. 

geçirmektedir. Zira ne altta vardır, tenkidi ~ npan en mi in'.' 
3 

<'nl şair 
ne üstte, GUç beli)., o dn gayet az erteı<I !ia;) ıda arı~ or n~rı:ını, yuınu
maqlı bir k4UpUk bulan delikanlı, 3or gfü.Uııü .. Fakat bu erPr ki yo. 
~:~ para De kıt kanaat geçinmek. :ıtı!I manzum değil mensur_, Bu hld.. 

• det \"C ~lddet kRl'f.inımd:ı nklımı%:. u 
Gllıılcr geçml§Ur ve b!.r ak§a.aı 1 fıkra geldi: 

Şirret kadm acı acı gWmUa: -
vay, demek, bUtUn yaptığım bu fe -
daklrllklar bo§una ımı, ba... diye 
öylernlftl. Oğlunu kandırama. 

ya Çalı§mıpa da muvaffak olamadıfı. 
ru gören Luının annem hemen tabiye. 
sini değl§tlrm.1§, bu sefer ba§kn bir 
ters.ne tutturmu§ ve: 

- Bu Godelrey mi nedir, herhalde 
fena bir kadm. NtyetJ bozuk, Mak 
sadı ııenln gibi zengin btr aptalla ev. 
ıcnip, kendisine baktırmak,, derneğe 

ba§la.mıştır. 

Buna fena halde kızan delikanlı 

eclluneU, nl~anlusını koluna takarak 
evden çıkmakta bulmU§tur. Yoksa an
no lllAıı tanımıyacak, elinden bir kaza 
çıkacaktır. Fakat lyl kalbll olan gen1: 
kız, benim yUzUmden b6yle bir bAdl. 
ee olmamalı bunları btıM§tlrmaııyım 
diyerek, nt,anlııımı kandırmlf, tek • 
rar eve dönmuoıerdir. Bu iyilik karıı
aında. kadın, §irretliğindl'n vazgeçme. 
mlıtır.Huaus1 bir hafi.ye tutmuı kızın 
her hareket.lnl kollatmay• ba§laml§ • 
tır. Niyeti de kızı, her ne ıureUe o -
Jurııa olsun lekelernek, .anımda., hali. 
yenin dcla.ıetııe, genç kızın Rouendo 
kötU y<>lda t.a.ll§an bir kız olduğunu 

tes?ılt etml§Ur. Bu arada. dUfUne bir 
hafta kalml§tır. Vakit kaybetmek lıı
teml,yen kadın, eldo cllk! o vesikayı 
otıuna. gösererck: 

- Nah oku, demı§tlr. Nişanlını te. 
miz aan130rean aptallrfma doyma! .. 
Fakat kıza kapılmqtm. Kördün. Et
rafını görmUyordun. Sen! btıyle uyan
dırmak gerekti •. , 

LW kafasına. bir balyoz yemi§ gibi 
olnıugtur. Ama., okuduklanna gene bir 
tUrıu lnanınamıftır. Bu kuvvetle do 
hayır deyip isyan etmiştir. İnanmam, 

bu itti~ yalan c\emi§ ve evden dışa
nya fırlamıştır. 

Bu tttlralarm dofru olmadığtna o 
l<adar emindir ki, nlpnharna bahaet • 
mck lüzumunu bile hlssetmeml§ttr. ı. 
§1 yerinde tahkik etmek gayreU!e bir 
trene aUıya.rak Rouene git.mi§, eor. 
mu.,, soru§turmuı ve annesinin o kcn
dlslııe gllsterdlği veatkanın uydurma 
olduğunu meydana çık&rml§tır. 

Annesinin gizli makaattannı bllml. 
yen, fenn. şcylerlnl sczmlycn delikan
lı: 

- Artık annem de, bunu duyunca 
memnun olacak ve dlig"UnUmU7.Un bir 
ıın evveı yapılmasına mUmanaat et • 
mlyccek dtl§Unce ve 8'lvlnciyle evlne 
ıiönmüştUr. Fakat cadıı.Ioz kadın, nuh 
demi§, peygamber dememlşUr: 

-son ılrret karının yalanlarına 
kapıltyonrun, diye de Uste çıkmıya 

savaşmı~tır. Annesiyle uzun bir ağız 
dnlaeı yapan delikanlı, nihayet: 

- Evinin, senin de Allah belbızı 
vcrritn, yUzUnU §Cytan göratııı.. diye 
16.net okuyarak evdeıı gltmlftlr. A
şın derecede ııtwdlğl nlpnlııUe artık 

riylc bizi süzüyordu. 
Turhanın arkad&Brnı - ilk 

ba.Jnşta - kendisinden daha ~ l· 
gun görmiistü.m. Konuştukça gö_ 
rii ~!erimde yamlmadDğnnı anla 
dnn. 

İnkar edilemez ki, İffet Me. 
im, çok güzel, çok sempatik bir 
erkekti. 

Nerimanm gözleri am sıra o. 
na kayıyordu. O da merak et· 
mi~i: Acaba Tu!'hanm bana 
takdim ettiği erkek ne lbiçim a. 
damdı? 

Gaı'SOn derlıa1 tepemize di 
kildi: 

- Ne emredersiniz. !bayanlar? 
Turhan: 
- Hava sıcak. Biz bira içiyo. 

ruz, dedi, emrederseniz, size de 
bira getirsin. 
itiraz etmedik. Ben işi Nerimann 
bırakmadan, bir kelime ile nal. 
!ettim: 

- lfay hay., 
Turhan garsona . 
- lki şişe bira getir .. 
Dedikten sonra, yavaş~ kula· 

ğma eğildi: 
- Güzel mezeler getir .. Mey. 

vavı da unutma? 
·Garson gider gitmez. Turhan 

arkadaşına beni g&stererck: 
- Leyla harumef endi müna. 

ltaşacı, mantrkı kuvvetli bir ar· 
kadaş. dedi, geçen gün buluştu. 

kaynana, gellnt ile oğlunu Ziyarete Gene 118ır geçlnP::ılerden blrt ha-
gelmlftlr. Yaptıklarından pl§man o'. klkaten . ı lan bl ' 

fiıl r o r ır.ata yt"nl yaz-
muo görUnmektedir. Yava, yavaı poe.. dığı bir kaıdde3 ı okuduktan 

800 
tu oğlunun evine seren cadaloz kadın, 10mr: ra 
gUn geçtikçe o eski kUZ'J tavrını de- _ Nasıl, d r , h 1 buldunuz mu 
tııurml§, inatçı, kibirli ve dırdırcı ürıtadım! 
tıynetini alınıvtır. Gelinini hizmetçi s .alr: 
gibi kullanıyor, tnhkir ediyor, da.ha 
garibi oğlunu blle tahkir etmektedir, 

- Oğlum, aana bu kızdan hayır 
yok. Onu boşa diye yeni damadı bAll 
zorlamaktadır. Yen! evlllcr artık ztn. 
dan hayatı y~maya başlamr,,lardır. 

Fakat LOI gene Umldl kaybetmek 
lstcmeıni§tır. Ne de oısa annesi! ... O.. 

nu kandıracağını dalma ümit edlyor. 
Bu ınraoa sabn tahammülü tQkenen 
kart11 da.: 

- Nafile u~ma, boşuna zahmet 

- Maıılcser: diye cevap verir; 
~o \"C'! u sehf;blr.rden dolayı maıır.u
menlr. dllşUk: 

Bn hllkmO \'Crlr arna arkadan da 
kürrtı yer. llrm de ı ltflmemf , ya.. 
kaıırı nçılmamr, JrlifUrler .. 

Bunlan bir müddet 5Ükfinetle cıtn. 
llyr.n şnlrı - Aman, der. sh:ln nee:• 
rinl:r; n mıınrr.dan blllkat AIAyntlf. 
Niçin ne.lr ya:r;ınıyonımnaP 

NASRE'.ITİN 

edera!n!., deyince, ilk defıı olarak ona ~-------------• 
da parlaml§: 

- Fakat bizi barıştıran sendin, dl. 
ye çıkıımııtır. 

GOdefrey yanl gelin, lı:&buslu gün
ler geçirmektedir. HergUn aynı talı.. 

kirleri işitmek, tUrlU tUrlU l1'kenoe!E1oo 
re maruz kalmak, hele bu zamanında, 1 
uabmı bUslıUtUn sarsmakta, kendlııl. 
nl çileden çıkarmaktadır. Zira gebe. 
dlr nerede f...~ çocuğu olacaktır. 

BUtUn bu denslzllklerine rağmen 

(;'elin ile oğ'lunun araamı bJr tUrJU a.. 
çamıyan kadın, bu yeni haberi de du
yunca bUsbUtUn zıvanadan çıkmlfbr. 
Kıskançlığı dayanılmaz blr hal al • 
mııtır. Hiç utanmadan, sıkılmadan 

da oğluna: 

- Kendi çocuğun olduğ1.Jna emJn 
mlsln? ... Başkasından olmaz mı T .-
demlı, bu suretle aon bir darbe in • Falcı - Kırk y&IJfllll kadar parasız 
dlrınek iateıniıtır. Dellkanıı bu .kadar bedbaht ~'9§ıyacak8ınıL 
hiyıızıete dayana.mamııı, ve anneainl 
evinden koğmuştur. Fakat kurnaz ka. 
n ne yapıp yapml§. ağlamlf, 8Dla. .. 
mı,. oğlunun g'ÖnltlnU 98Jmff, gene 
ikide birde eve reımı,: her llflferinde 
de zavallı gelini yılan gibi 11ı>kmU§ 
dağlamıııtır. 

Gode.t'rey, gebeliğln verdiği zafi • 
yetle halsizdir. Değil konuşacak, kı. 
pırdıyacak hall yoktur. Bunu anlayan 
cadaloz ve canl kadm, tmıatını kol 
hyarak, civarda kim8eelklerfn bulun. 
ınadığı J:ıir mrada kızcağızın üzerine 

• atılmı§ ve zavallıyı bırpl\lamaya ha§. 
laml§tır.MUcadele o kadar uzun sUrme 
mi§. zaten dermansız oıan gelin, btı.ıı. 
bUtlln halsiz dUşm.Uş, bir külçe gibi 
yere yrkılml§tır. Gözlerini kan bllrU
yen ktsknnç kaynana., etet,lnln aıtınıı. 
sakladığı kocaman bir b!\latı çıkara • 
rak, ht'men bJr dU!Un yaprve.rml.§, l:ız 
cağızın boynuna dolamış ve zavallıyt 
sokak kapısına asarak, 'bu suretle ıe. 
linine intihar et.Uği ellaü vermek L'I-

• temtıı: genç kadm, analık zevkini ta. 
tamadan, yavruauyla birlikte canını 
allAbına tealim etmJıtı. 

DellkantL e.lcyım üzeri, YOl'.IUI\ ar -

ğumuz zaman hayli eWre&aIJ 
bahi ler üzerinde dolaştık., Sen 
bayılırsm bövle enteresan rnev· 
zulara .. değil-mi? 

Arkadaşı, bir kapalı kutu gibi, 
birdenbire açılmak isteyen bir 
eda ile gülümsedi: 

. - Tanı§tığmuza çok memnun 
oldum. 

Ve bana dönerek ilave etti: 
- Turhan kaç gündür bana 

si7.den bahsediyordu, hanımc. 
fenf"! 

- Öyle mi efendim? - diye 
cevap verdim - geçen gUn ilk 
defa göriiştüğümüz halde ,bil. 
rnem ama, kendilerini memnwı 
edecek şekilde konusamndrğunı 
zannediyordum. Buna rağmen 
iyi bir intiba bırakmışsam bu be. 
nim için 'bir n:.Ltvaffakiyet de~il. 
fakat kndileri bunu söylemekle 
hakkımda büyük bir nezaket e. 
seri göstermiş oluyorlar. 

İffe't, Melih. bu sözüme a'kn· 
dnşınm mukabele edemiveceğini 
anlamış gibi görünerek, derhal 
sözU Turbanın ağzından aldı: 

- Arkadaşım ~k nazi !cth. 
hanımefendi. dedi. Fakat siz de 
pek mütevazı görünüyorsunU?,. 

Neriman söze karıştı: 
- Pek doğru bir teşbis. Leyla 

mn tevazuuna hi~ diyecek yok 
tur. 

Bu uretlc laf lafı açtı. 

nra~ 

Falcı - Sonra bu ha~ nta laıflllı 
ol-aııtınrzı 

gm evine d!Sntınce ka.pıdııki bu feci 
ıntınzarıı. Uc karşıla§ınca az kalsın ak. 
lmı kaçıracak gibi olm~ da im • 
dadına yetJıen komııulannm eaye 

Binde biraz EUk<ı.n bulmu,. Polisin ya,p 
bğı sathi bir tahkikat kaUli hemen 
meydana çıkarmıştır . 

İdnma mabkQ.m olan cadaloz kadın 
mahkemede, mQtemadlyen masum oı.. 
duğundan oglunu gelinini aevdJlinden 
bahsetmı;,, hele bUkmU yer yemez de, 
bUtUn muhalceme esnwımda kendislnc 
bir kere bile bakmıyan oğluna kolla • 
nm açarak: 

- Gel oğlum gel masum aııanmı 
eon bir defa lSp:.~ diye yalvarnuotır. 

Hlo DUJ>he yok ki, her kayn~ 
bu Fransıs kadoıa benzetemeytJ, Bu 
kaynana olmasaydı geııe aynı 16 • 
kilde hareket edecek bir ahlA.kııızdı. 

Bahisler, §Uradan buradan 
derken, kalp oyunlarına intikal 
etti. 

lff et Me1ih yanındaki gazete. 
yi karıştırırken, mahkemelere · 
aksetmis bir kıskançlık davasın. 
dan bahsederek: 

- Ne çirkin bir hMise, dedi. • 
bir ail<ı kadını, kıskançlık yüzün 
den, umumi bir yerde kendi ko. 
casma tokat atmış. Erkek de 
bunu bir izzetinefis meselesi va. 
parak malıkemeye müracaat et 
miş. 

Ben hemen sordum: 
- Pc-k c;iıkin tarafı yok ama. 

ilk ö11cc mahkeme bu ise ne ka. 
rnr vcrmi.ş. onu oğ'renclim 
izahat var mı? 

1ffet Melih: 
- GörUnüşc bakılırsa. kad111 

bcraet edecek. Zira ma'hkemo.: 
he:~rctı onun hnkh olduğunu sö:-, 
lüyor. 

Ncrıman da bu me ele} c nlü. 
ka gösterdi: 

- Hakim ne diyor? 
İffet Melih cevap v rdi: 
- Erkeği suçlu buluyor. 
- Sebebi..? 
- Gayet basit .. Kansıyle me~ 

gul olm3.mtŞ,. Umwni bahçede 
saz ~alan heyet içindeki kadın. 
lardnn birine UT.aktan uzab 
fazla temayW ve alfi.ka göster. 
mis-



40. Cevıren: MUZAFFER ESEN 

1 E~ç~~~n~A!~ 
l Bo ım ponıt eklenerek goııcıerd , 
verme Uruılan ltn Son ~ 
rasız 0"5redileot'lktir. EvleDJlll9 ~ 
ıöndf!re.ıı okuyucularm ~ .~ 
mak üzore sarih adrosleriJIJ blldJP'" 
leri IAzan.} 

Evlenme teklifleri eti 
• Y&§ 30, 60 Ura maa§lı bir t 

gtl?Aıll ve mert karakterli dO"İ~ 
muru bir bay; h&l ve vakti ~ 
blr aileye iç gUveysl gtrıne1:_.~J. 
mektedlr. Bayanm oldukı;a ~ 
rijinal ve mütenasip vücuUU 

-4-- - Söylediklerinizi iyice i-ı - Evet Mariba, Kollarso. ------~ çok 2~ ya.,ında olmasını 15tetılı.ı > 
- Batkomiser Cons nö .. , şitmedim. Bir maymun su • nu bulduk. Randevunuzu ka. - ';'imdi ıukıumzdan bir mılon gt•ıso ne yaparr:r.T dlr. (lstan 76! remzine murıı.ca& l 

bet odasının eşiğinden içeri - ratlı herif\en bahsediyordu .. bul ediyorum. Fakat itin ne - llit: Gt'nc i>tıyıo yava1 ~ııva, yüri\rtlı. • Yııo ss. boy 175, kilo so. "'~ 
ye adımını atb. Bu günün nuz... merkezde, sonuna yaklatı • Anlaşma.. Aşk Mazerettir!.. orta, gUzcmgı tercih olunablllr· 
L--lıyan üçüncü nöbetidir. To. rkanayın geli~i Mak yor mu? d · d k lık kazancı 5o..so arasında b1:ıı 
UCll.f :ı- Uzun müddet görüşmemişler. Bir adam, ken isın en ı. bu kazancile ovJni idare ede 
Gece yarısından sekize ka • Kolninin cevap vermesine - Evet, evet ... çabuk Old di. Biri: zını isti yen delikanhya sor .. 2fl .. ~ı5 yaşlarında kıZ veya d:.ıl tı!1 
dar Din, sekizden on altıya mani oldu; haşmüfeftiş içeri. Ok Hale geliniz. Mesel~nin _ Evlenmişsin ha? dedi. Ka· du: yanla evlenmek ıstemcktedlr. 1'iF 
adar Mak Kolni, on altından ye gırınce: düğümü orada çözülecek ga. rmla nerede tanıştın? -Kızımla evlenmek iste. milliyet mevzuubaba değildir.~ 
aece yarısına kadar Cons. - Hazır ol Mak Kolni, liba. Fakat Allah aşkma, ya. - Bir konserde. cıgaradan başka bir şey kul 

d C k f d d d 1 b - Demek ikiniz de musikiyi menizin sehehi nedir? tade edileceğine emin oıanılt re 
Mak Kolni içini çekerek de i, on Lomsu tev i e e • nım a uran po ıse u tev • O . f !erile CM. A. T. ş. 21) reı:nJ'.ill' 

yüksek iskemlesinden indi. ceğiz. kifin bir şaka olduğunu söy. sevı_·_yoHrsauyınuzr. K? onserde ı'kı"mı·zın· -Ş- nulA shevıyolrumk. 1 racaat - 270 
O Ş M k d l · · d k b k u mü a azay a artı at • 

da, sekiz saat evvel bura. atıran a sor u: eyımz e ya amı ıra sın. de cannnız sıkılıyordu. Konuş. tı: iş ve işçi arıyanlar: f 
dan ayrılan Din gibi dü!iinü- - Ne dediniz şef? - Olur, telefonu ona veri. maya !başladık.· Ahbap olduk. •Evinde daktilosu buıw:an .. ..ı 

d C L ıd b · ı r - Bu bir mazerettir; fa • ıır yor. Nöbetini bitir iği ıçın - on oms çı ırmış, u nız, a o .. · Nihayet evlendik.. dut bir bayan fazla yazııarmı .. A 

k d Y "d b ki 'l · h kat sebep degwil? ıı.ı ço menuıun ur. enı en u yaptı arım tamamı e ıza - Ben polis Şmit, Belgrav yazdırmak lsUyenlere ehven fi 
salonda nöbet tutmağa gel • ediyor. merkezinden. Mar•ba Liyi 1 •-, Gidip gelme yazar mektupla: lAlell, pir 

S b f • k AHMET ATEŞ sokak numara 22 ye mUra~ııt ' diii vakit, yani on altı saat onra aşmü eltıf ısaca \evkif ettim. Fakat kendisi... Seksenlik ihtiyar, neşesını • Ellerinden 1§ gelen bir kB,. 

sonra acaba bu Uvan Tor i- gazetecinin, yazı işleri müdü - Şmit, Mariba Linin e. ~ kaybetmemiş bir adamdı- Her aynı yerde çalışmak uz.ne i.t 
ti bitmif olacak mı? .•• Mak rünü na~ıl tokatladığını an. mirlerine itaat edi11iz. Bir ta. Karyola ve mobilye lakırdıya nükteli cevap verme. maktadırlar. Apartıman k&P 

Kolııi bunu candan istiyor· lattı. raftan kendisini tevkif etmif salı§ evi sini bilirdi. yapabilirler veya bir doktor ~ 
Bu nöbeti çok \atsız, çok yo Batkomiser Cons fikrini gihi raporunuzu da yazınız. ---o-- Bir gün bir dostu: çaıışab!llrler. Aıaturka ycnıc1' fi' 

1 d . Her nevi karyola - Mobllye ve son - Romatizmaların ne alem· ter. Çocukları yoktur. (R.G.) rt 
nıcu er-.;. söy e ı: Herkes Maribi Liyı· tarafı • ·~ ıd.stem §ık abajur iht!Ua.çlannızr de? diye sordu. mUracaat 

Cons kasketini asarak sor - Con Loms derhal ya • ' mzdan tevkif edilmit bil - ucuz ve aağtam olmak prtile bu. - Galiba çok canlan sıkılı. • Yalnı~. iyi bir aileye mcJl!I'~ 
du: kalanması lazım. Bu hususta melidir. Gazetelere de hu hu radan tedarik edebiliratn.iz yor. Bir gidip bir geliyorlar. gili, orta yaşlı bir kadın, doktor 

- İtler yolunda mı? icap eden emirleri timdi ve. susta bir tebliğ göndereceğiz. --o-- yenehanesiııde çalışmak ';eya 
Mak Kolni içini çekerek receğim. D k M "b• L' • Adres: Nuruosmanlye Çaroı kapı. Evli biri arkadaşma: oir adama bakmak istemekte~ 

d" Torkanay: - eme arı a 'Yl ser- sı Çuhacı ban caddesi No. 9.14 - Ah. dedi ilk evlendiğim va· yenlerin bir mektupla telefon 
cevapEvert 1

: best bırakayım, öyle mi tef? ---o--- kit karonı o kadar severdim ki, raıarını veya adreıııerinl <N-"1 
- ve · - Evet, dedi. Lomsu ara • ş·· h • B" ·· Hazır, ısmarlama sipari§ kabul yivecegımw· ge!i'l·ordu. zlne bildirmeleri. 278 ."1 
Batkomiser Cons uzun sınlar ve hemen bana getir • 1. - ... up .esız. l utun mesu. eder ve her nevi tamiratı da ·:_ Acayip ~y .. Peki §İmdi?.· • 17 yaşında ııse 4 de kıuı.s:.ı: 

hoylu, zayıf, yüzünün ke • sinler, mümkün olduğu ka - ıyetı u;erıme a ırorum. deruhte eder. .1 - Şimdi o vakit yemediğime ı;enç iş aramaktadır. ynzısı ~ ..... 
mikleri çıkık, çok çirkin bir dar çabuk. akat an amıyorum &1:•••••-••m•• pi§man oluyorum. riyaziyesi kuvvetlidir. <A.Z-"

1 

adamdır. Skotland Yardda Telefon çaldı· şef. S 1 Ş . s· B l d" . El k .k M'"d·· 1·· ...... d zın:2ı:;uyraa ... cıanadt.a aske-'ıkıe cı~1;1~ 
k k k d Al ? onra an arsınız mıt. ıvas e e ıvesı e trı u ur ugun en: " " ··· · 

ço dostu yo tur. Be ir ır. - o... ş· d. . . k ıunmıyan yeni ve eski yn~ 
Bot vakitlerini biı albüme Telefonda Mariba Linin, ım 1 sız~- ızahat verece ÇAM DiREK ALINACAK ookA.r bir genç, odacılık, ko.P1 .ti 

il vak'Lim YOK. rv posta pu arı yapııtırmakla ge kısa, kesik ve biraz da teli.§lı ı - nıuı BeJediyMJ ~lektrik ldaı'elıl ıçın U UA 16 -.ııtım wpe ı.-utrunda ve b1 bir tş aramaktadır. (SA.) 
çiriyor. Vazife saatlerinde sesi çınladı: - Peki şe~ o llA 10 metre tuıtmde soo ı!.dflt ~direk kapalı zarı uaullle ıo rUo mtlracaat. 

k . b. } k T 1 f ··f tt' L- u.a.o tl _,__.,.__,. ·•· im ..__ • · • Kira veremlyccek k~dreıte ze ı görünüp ır §ey er eş. - T orkanay' bu ıoguw k •a- - • e e onu mu e ış ıye m ._t- e .,..,....,...,ye ç .... an ,,...... cıı,.,, bulunan bir zat, aıı-"""e 
f b l V "f 'I • • • • ? Al · • • 2 - Bo direklerin muhammen bedeli 6000 (altı bin )llrs ve muvakkat teo ,,,.. ..,., .... etmeğe ça a ar. azı esini ka neden icap e'.:ti? Beni tev. verır mısınız. o, ıtz m1s1- rnsı: . L.? mlı:atı tôO JlradJr. partımanda kapıcılık arıı d' 
çok aıkı tekilde yapmak is • kif ettiler. nız 1 • s - Direkler enrtnameelne uy;;u., olarak Sivaııta ıctareoo cöstt-rilen mah&L Salmatomnıkta Tetik &'lkağıtl 
ter. Verilen emir"den kıl ka- Baı müfettiş tebessüm et. - Evet ne istiyorsunuz· de teslim edllcceıttir. • numarr~ıı eve mUrncaat. ~ 
@r ayrılmaz, hislerile hare. mekten kendini alamadı: - Con Lomstan kendinizi 4 - hınle J9.8.9U tat".Jılne mllsadi1 sah gilniı sa.at 15 tf' lvast.a beledlye •Bir lise ouuneu sınıf uııe 
ket etmez. Emir verilirse, hiç _ Seni cok göreceğim sakınınız Maribaa! zavallı • encümeni huzurundn yapdscaktır. müddetince çaıı~rnak ıst.eıııe~ 

·• • J d b k ld 15 - l'aUp1erln IUlnunt vesalkle birlikte ihale nattnd~ en az. bir saat evveı. Ketll de gösterebUJr. (Ccntr) 
mutees~ır o ma an ütün geldi de onun için Mariba ! cı çı ırmış. 

Uno kad:.r teklif uarfiarmı ına.kbu7. mukablllnde elektrilı mildllrl~ M mUracaat. 
Londra ahalisini tevkif ede • - Benim de seni çok göre - Çıldırmış mı? Ehemmi. jtlinc tevdi eylemeleri UAaı olunur. (64215) • Lise talebcııinr tOrkçe trl'' 
bilir. ceğim geldi Torkanay. Fakat yeti yok Torkanay. Sizi Old ve kU!tUr dersleri ııe orta ve ti 

Cons nöbe'ı. defte-rinde ya- şimdi Skotland Yarda gele. Ok Halde bekliyorum. Ça - Orman Koruma Genel K. Satmalma Komisyonundan tep talebelerine tter :lerf 
zılı giinün hadis~lerini oku • cek vaktı"m yok, dehal Old h k 1 . . d d 7 oo k k ı ıB N.ş. remzine müracaat u ge eceğınızi vaa e iyor. ı - O adet e ·me tortxı.!lı kapa ı zart usullle ckuiltmes ı9 ağwıtm • Almancıı dersleri için kUCuıı ~ 
duktan sonra kuru bir sesle ok Hale dönmf'm lizım. Size sunuz degwı"l mı"?. 9U sat: gtillO saat 15 de Allkar&da yenıııchlr orman koruma gEoneı koınu . 8 bostan sokağı numara t uı 
•ordu· d d · E taıık binasında vnpı.ac..aktır. "' · ora a ran evu verıyorum. - vet, vaadediyorum, .. - Noe VolbUck'e mn•acaa~ 

M •LA L. h ·· k M k ld k d 2 - Muhammen bedeli 154:ı-O lırıı olup muvakkat teminatı 1155 liradır. ••P - arı ··a ı enuz ya a. üm ün o uğu a ar ça • heraber birkaç polı·s de ge. • ı7 yaşmda bir ortamcl<...., 
1 d ? a - Şartnamesi hergUn komı'lyunda görUlebillr. lııtekllleriıı belli mln., ı #de 
anma ı mı . buk geliniz. Kollarsonu lıul. tı·reyı"m mı"?. b"' nu. husus1 veyR resmi ı..oi e-.... de vcalkalarile birlikte tekil! m!l<tuplarını ihale saatinden blr &o.at evveıln• ,. 

Mak Kolni titredi: dunuz mu? (Devamı var) kadar komJayonn vermeleri. (4iH3-6470) !.ş aramaktadır ;)aktllo blllr ti 
_ Hayır, henüz yakalan _ Yeldr.ğirmeni ml.lhendts Sarl

8 
1 

d .--------------·~--------------------.--------.=---m:---------•I ğı numnre 23 te Kı\zım rJçrn&l' 

H k N kled racaat. ıı' 
ma ı, fakat beni dinleyiniz 1 
Cona. Blt hususta fazla gay - l Q g e l l • • ......... a en: ı .... ı • TUrkçeyı trıınsızcayı vu 

ret göstermeğe lüzum yok. ---- ---- ş enm ıgen cınaget ___ ~_PJ!!"" __ Uç Yılaız ___ ,_,.,il nUkemmel yazın ol:tuyaı: ~e ,j 
Bu meseleye dair yazdığım -· biraz da 1nglllz-"'C Mlen, ııeı:sP 
notu da okuyunuz. Ba§müfet (Geçen salfıdan cllJ'Vam) yordu. Bir infilak oldu. Ve onu Bununla beraber. Peter oonra düştü. Bu, belki de Mening'in ço.. tayan 21 yaşlarında evli ı,ır 
tit hadisenin dallanıp budak Ah, bunu unutma;;ı ne kadar takip eden feryatlar!. cinayetle it.ham olunup muha· cuau idi. Ve Ceni Mennina'in aramaktadır. (Tiln<"H reınZl.Jle 

"' "" caat. lanmasmı istemiyor. Li tev. istemişti. imkan mu var? O gece - Çabuk ol, Cen.i .. Derhal alt keme edildiği esnada yalnız bir kendisiyle evlenmesini istedi. • ışının ehU bir bayan ~ 1 
k·L. _1·1 k b Ceni çok """'eliydi. Gramofon kata, mahzene in!. kadın, bir tek kadın gelip onun Fakat ~1enning karısından kork. ı: ır · euı ece , sonra gene ı. ~... ev işlerınde çatışmak Uzere 

4 rakılacaktır çalarak birlikte dansetmi~lerdi. Peter Ceni'yi çekip götürmek cinayet esnasında vak'a mahal. maz mı? •. ilah.. maktadır. Bc~ıktaıı Kilyıo' 1ı1 
- Ah Peter, öyle mesudum ıstemişti. Fakat Ceni reddede- !inde bulunmadığım isbat edebil- Peter i\lenı·na hapı'shaı1eden k t7 atı Baakomiser Cons buz gibi w ·~ Ktıyic;I mektep ~o ağı 

Y ki, diyordu. rek: mege kalkışmıştı. Fakat bu da çıkmasının ertesi ~ünü avukat. 
bir sesle arkada~ınm sözünü Bera~rce vals ornadıkları - Ben daha iyisi burada k; • kafi derecede kuvvetli bir şahit !arla konuştu. mektupla mUra.:aat. iP 
kesti: sırada ona daha sokularak ve lmm, dedi. Diri diri gömülmek değildi. Sokakta kendisini bir • Bir tuhafiye ma!\'nzas ~ç" 

B 1 . • ~ k d Aldığı cevap, kendi ine mazi. yer. tczgll.htar vo bir c;ocu 
1 - Emir, emirdir: vazife 

vazife. Müf ettis Linin miim
kün olduğu kadar çabuk tev. 
kif edilmesi için icap eden 
emirleri derhal verecegtlTI. 
Mariba Liyi yakalatmak icin 
niçin seyyar polis müfrezele -
rini kullanrna.drnı:r? 

. Mak Kolni cevap verdi: 
- Size demin de söyle • 

dim, baıımüfr' tiş bu tevki • 
fin se~siz sadası::r., hir rezalew 
te miincn olmadan vapılma. 
sım istiyor. 

Cons basını kaldırmad~n 
sözüne devam e•ti: 

- Müfettis Linin tc·ıkifi 
neden reza!cte sebcb oJsun ! 
ben zaten bu Asyalıyı sev 
mezdim. 

Asyalı kclime .. ıni bir ha • 
karet gibi dudaklarım büze. 
rek söylemi~ti; Mak Kolni 
titredi ve dudakları arasın • 

gözlerinde yaşlar olduğu halde istemiyorum. urada ta ihımı ~ıgmaca yere götüren a amın yi unutması lazımgeldiğini yo. caktır TezgAhtnrın tuhativtc 
gülümsiyerek: '·Oyle mesudum deniyeceğim. Pcter olduğunu iyi bilmiyor, lundaydı, "Ünkü· karısı. talak ka· 20096 8 te 
kı Peter" diye tekrarlıyor ve: Bunu s(1.ylerken, korkunun nıe ?.annediyordu. " ~arttır. aumnnıv · rarı elde ettikten sonra yeniden milracııat. "Öp beni Peter, bir daha, bir oldnö-unu bilmi.:ormuş gibi gü- Heı-r.ı.v bittikten ve tabii vazi· uıı 

" " -s evlenmişti. Şimdi koca.c:ıiyle Nev. • l'Urltçe ve ~ransızcay. ııı 
daha öp! .. .'' diyordu. lümsemişti de.. yet ~eri döndükten sonra Peter yorkta mes'ut yaşıyordu. Şimdi- ouen gene: bir b.:ıyan !&Mil \'e~ 

Kim inanırdı ki Ceni'nin ha~ • - Fakat Ceni... eve geldiği zaman bir dehşet k d k' b'l' k d rtıı"" 
tının sonu işte o dakikalarda - Haydi sen koş. Sok:\ktaki· manzarasiyle karşılaştı . Ceni ~=t :di~r ~:ı;a~l~~eğia a~rg~~~ ~~~;n;::;;\şt:~:u~:ek:!~~r t> 
yaklaşm:ıştı. Kimin a~l ndan ge- ter bir sığmak bulmak hususuı • yerde boylu boyunca. cansız ola. hadiseyi ona hatırl&tmaktan ne d tıil~ 
çerdi kı az sonra Ceni orada !bi· da belki yardımın dokunur. Atla, rak yatıyor ve güzel g-cce tuva. :adan tercUmeıer e yapa 

1 t . d fayda çıkardt? r. ı remzine mnracaat. ruh olarak yatacak ve Peter ontı dışarı Gik. e ın en kanlar sızıyordu. 
· öldürmekle ilham edilecekti, Hemen <"kseriyetle olduğu ı:ibi Peter bun.u, tayyare hücu. Avukatlar d~ru sövlüYordu- Aldırınız: 

Ccni ordu: dışarıda herke::; aklını ka}•bedi· mıylc münasebettar gibi görmek Pcter bu sözün doğı'\İluğunu 
- Kızıl saçları nasıl buluyor· yor, ne yapacağ nı şa~ırm1ş bir btediysc de, az sonra gözüne anlıyordu. Fakat bir türlü icine 

SIJn Petcr? vaziyette bulunuyordu. yerde .bir tabanca ilişti. Kendi sığdıramıyor. kendisini teskin 
Peter hayretle haykırmıştı : Bir akşam, evden pek uzak tahancası... Petcr o akşam gel· edemiyordu. Üstelik kızı Jan da 
- Aman C('ni, senin sada • olmıyan bir ağaçlıkt ı Margret diği zaman palaskasivle birlikte kimbilir şimdi ne kadar büyü· 

nın ren,ı:i hakikaten değişm iş ! ile yanyana dola ·ıı--kcn Peter tabancayı çıkarıp bir sandalye. müştü . Yirmi yaşında olacaktı!. 
- Bu sabah saçlaı mı bo) a- sordu : nin il7.e.rine bırakmıştı. Bununla bra'ber bir se11e tn. 

dım. Sen. kızıl saçı c;evdiğini Reni bırakmı) acabm Ve sonra muhakemesi esna- gilteredc yalnız başına yaşıya_ 
söy00emiştin. Hurdi bakalım "Sc Ceni ! srnda sarahatle anlaşıldığına gö. bildi. Mutat bir gelirle, geri ka. 
ni 0 .evmivorurn .. der misin şi • - Beni di.işQnıne sen. Sen re. Ceni kendi kendisini öldür. lan ömrünü de böylece Pekala 
di? atla. çık . dışanda ne yapacahnı memişti. Yakın bir mesafeden. geçirebilirdi. Kimseye maddeten 

- Aslfı Ceniciğim. Sana öyle bilmiycn halka yard m et. Senin vüzbaşı Menniru:(in tabanca~iyle ihtiyacı yoktu. Fakat kızını gör· 
bir söz hiç söyliyemem. Sen dün- üniformalı kıyafetin onları tes- iki kurşun s•kılm1şt1. Ve jüri mek iştiyakı. ona benzeme.si 
yanın en tatlı kızısın! kin edecektir. Döndüğün zaman heyeti bu kurşunlardnn yüzbaşı muhtemel olan her genç kızı 

- Dünyanın en tat!· kızıl aç· ~iizel ve kuvvetli bir iQki hazı•• Mcnning'in sıkmadığına bir tür. 2ö1·dükçe. daha çok arttı. 
lı kızı mı? lamış olacağım sana... lü kanaat ~etiremiyorou. Nihayet bir gün biletini ala. 

- Dünyann en tatlı her türlü Peter belki sokakta yarım sa· Pcter M~ning: rak Atlas denizini ~eçip Ameri-
güı.ellikteki kızı! at kadar kalmıştı . Bu miiddet - Fakat ben bu kızı seviyor. kaya gitti. 

ı\ş;ığıua rcmlzlı·rl nınl 
kınucumnmızın n~mıarıtı0 .1 • ır 
mektupları idurl'h mıımlzdCJI 
Jarı dahil) ııerı:un ~b htatl 

01 
kndar veya sn.ut 17 )'e ln\dJı1 

lnrL ~ 
(Rabla) (H.N.B.) CBOcf: 
(~veni (M.M.) (88 Mine) < ~ 
(B.K. ı { lş) (Riyaziye) tpcııı 
{ffiinill 22) (Mnhmutpa~ 

· (Sevim.) 

- Peter sen bir kuzusun.. zarfında asabiyete kapılmış ka- dum, diye protesto etm~ti." Bu Parlak bir haziran nuydu. 19.16 Salon or. 
da homurdandı: Bu sözler hemen onun son sü~ dınlara durup semaya bakacak- kızı Se\•ivordum divorum si7.e!. Elde ettiği adrese bakarak eski kestrası 

- Bu maymun suratlı he., !er i olmuştu . Birden sokaktan htrı verde aklanmalarnı ihtar Hakim olan kanaat ise şöyleydı: karı ının evini bulmağa ça!ışı. , ııı 30 Ajans 
rif. galiba işleri altüst ede • · glirilltüler .. işitilme~e başladı . etm•şti . Herhalde bu sırada tir Evet. Menni~ bu kızı cok se· yordu. Bir taraftan da eski karı· 19.45 Saz eserleri 
cek: Ta vvare h~cu~u ! ! ... J&ıkları ~: c;ok kimseler kendi~ini görmüş. viyordu. Neticede Ceni bir ço. smın adını zikrcderelc ~O.Hi Radyo 

C 
L b" l du mamen sondurme ihtan vcnl ı- til. e:uk sahtbıi olacak vazi ete (Deoo.mı var) gazetesi 

om r..unı ır &es e sor : 


