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~aon Mal ıye 
Nazı ra 

''Bu tedbirler, 
zaterimize manı 
olamaz,, dedı 

~'t°"Yo, l (A.A.) - Maliye nazırı 
~t&une Ogura, ''Nişi Nişi" gazete· 
!'!Jt. Jap0nyanm lnglltere ve Ame · 
"'be ile ınevcut olan lktııııadl mUna · 
buı tlen idame etmek temennisinde 
ı.tttlıııdutunu yazmakta ve memle · 
cıt-~ nıütekablllyet esasına müstenit 
~rtlle blokaj teclblrlerinl IUdal 
~ de tatbik etmeğe Amsde bu · 
~nu UA.~ etmektedir 

"-aına.fih Japon mailye ~azırı, Ja· 

Mareşal 
Budiyen ni'nin 
Aiman işgali 
altındaki 

iktisat Vekili Hüsnü 
Çakır istifa etti 

Sovyet Yerine Trabzon mebusu • 

halkına 
bevanna-

Sırrı Dag geldi 
, . 
mes1: 

Trenleri yoldan 
çıkarın f 

irtibatları 
kesın 

Düşmar a b:r 

Yeni 
Vekil 

Vazifesi
ne buqOn 
basladı 

tek. buğcay yüksek t~rineikti-
vermeyi n ! Yeni tktı!lat \'cklll Sırrı Day l"an eylemiştir. 

A k 1 (AA ) SIRRI DAY'IN KI SAOA 
MoAko\-a, 1 (A.A.) - Tas ajansı n ara, • • - TERCOMEI HAIJ 

cepheden ~1en §U haberı neşretmek Sıhhı"' durumunun mu··. Yeni İktısat Vckillmız Trabzon me· 
tedlr: 

Cenubu garbi cephesi başkuma.nda· saİt olmamasından do- busu Sırrı Oay, mUlklye mektebi 

1 ık V k·ıı· ... mezunlarındandır. Uzun zaman ma · 
nı Genera.l Budlyyennl Alman işgali ayı tısat e 1 ıgın • llyede mUhlm memuriyeUerde bulun • 
altındaki Sovyet arazisi halkına 8§8" den 31 temmuz 1941 ta- muştur. BUyUk Millet Mecllıl bUtçe 
ğıdakl beyannameyi neşretmiştir: 1 •h• d • "f d S encümeni mazbata muharrlrUğinl yap 

SllA.hlarmı kullanamıyanlara hitap rı in e ıstı a e en am mış, ve bir mUddet Ali Çetlnkayanın 

F.!>kl lktısat Veklll Hüsnü Çnkır 

Yeni Mısır 
kabines: 

T eşekküJ etti 
ediyorum. Cephelere iltihak ediniz. sun -~ebusu H üsnü Ça- zamanında Nafıa Veklletı mUste§&J'J 
Nefret ettiğiniz Alman kıtalarrnı yo· k . .f k b ı·ı olmuştur. Zeki, çal!şkan ve bilgili ve· • Kahiri", 1 (A.A. ) - Yeni l•ablne, 
ketmek için yeni hatlar vUcude getl- ırın ıstı asının a U 1 e dUn tııı.l,.den so a te.,ekkUI etml tir kllimlze yeni vazifesinde başarılar " "' nr "' ~ · 
rlnlz, Müstevliyi kuduz köpekler gibi i ktısat Vekilliğine T rab dllerlz. Diğer taraftan. bugüne ka.clar Bu kabine parl~mentoda bUyUk bir 
imha edtntz. T!"anlerl~ldan çıkarı · 71l'ln. -·ı_uau Sırrı na•'m rın:ır"'•"'"ı.• .. eUe eaıramı, nbrk vekil ckse:rlyet kazanacaktır. 
1UZ. İrU~tUr.mı ktllfnlz. 0 11--anl'. _.,.... -.-• u " ~..-,, - .._.. bl ı """ • • 1 .... 1941 Samsun mebusu HttuıU .-..krrm .u . Ka ne fU aureUe te,ekktll ebn ş • 
bir tek buğday tanesi kalmamuı için tayını agustoa ta- - ti ratle ı\flyet kcsbetmeslnl temenni e· r: 
depolarınızı uçurunuz. Çok yakın bir rihinde Reisicumhurun deriz. Başvekil ve dahillye nazırı HUse • 

A 1 m an 
lst~kbalde s!ze. lAzım olabllccck mah· ----- - -------- yln Paşa, Adliye nazırı Mahmut Ga· 

su!U toplay:nız. Geri ;kaltı.nını tah. Denı·zde ı·kı· ceset lcs Paşa, Hariciye nazırı Galip Sami 
rlp ediniz. Zafer saaU yakındır. Paşa, Terbiye nazın HUseyln Heykel 

te b 11• av • ' Paga, Evkaf nazın Şeyh Abdülezel 1 s ov vet l Pap., Mallye nazın AbdUlhnmld Be· 

j bu Undu devi Pıı."a, Milli mfidafaa nazın Ha· 

Ş • J san Sader Paşa, Pasif korunma na 

ıma tebl İÜ İ Bı"rı·si kısmen, bahklar tarafından ::~::!~:ıa;:~:.a:::h~;:ırı::~ cevhesinde Smoiensk Dr. Ahmet Mahmut Bey, lc;tlmat l~l;;ır 
ıtazırı Abaza de Saavl Bey, KUltUr 

b \l~nilmis olarak meydana çıktı nazırı Ragıp AUyya Bey, Levazım çem er harbz" devam J nazırı Mehmet Üda Bey, T!cs.rct na· 
-----· 'ı 

0 
.• tek•ı zın Dr. Abdurrahman Ömer Bey. 

k d 
A§ağtdakl nazırlar, e\."\•elkl kabine· 

Stalin 
Kızıl orduya 
Beş veni 
general 

tavin etti 
l\loskovıı, l (A.A.) - Ofi: Stalinln 

bu sabah komiserler mecıısı tara • 
fından nt'şredllen bir kararnamesi ile 
Ktzılorduya beş yeni general tayin 
edilmiştir ki bunlardır: 

General Lconide PetrO\'Skl, VassiU 
Rakovsk!, Jacop Stra.baro, tua Trer 
choba, Havn generali Gregolrc Vo • 
rojclkln. 

Stalinin 
Ruzveıte 

• 
mesa1ı 

l\101.ko\•a, 1 (A.A.) - Stalitı Hop • 
kinslc mUlflkatında, Reisicumhur Ruz 
veJt için bir mesaj tevdi etmiştir. 

Bu mUJAkııtta harp malzemesi ve sev
klyatı meselesi tetkik edllnıl§Ur. 

Hopkins, Staline. Blrl~şik Amerikanın 
derhal sevkıyata 4.made olduğunu bil· 
dlrmlgtır. 

F nıardıyadan 
geıen rıeberıer 

2 Rus 
aıavının 

imha edildı
ğınz bildı~iger 

Stokholm, l (A.A.> - Ofı: 

FinlA.ndiya kollan, R(,pola clvarm· 
da çember içine alınmış ola.n lld Rus 
alayını imha ettikten sonra bu mm· 
takarun iki muhtelif noktaamda ller 
lemeğe b:ı.glamışlardır. 

Petrozade\•sk ist!kametindekl ileri 
harekeU, dU§lllıtnın mukavemeti se • 
beblle daha batldir. Öğrenildiğine gö· 
re, Petroza.devsk, bir tahkimat eebe· 
kesl ile muhafaza edilmelttcdir. 

Ruslar, gt."çenlerde La~a gölUndc 
kaybctmi~ oldukları iki adayı lst1rdst 
etmek te,ebbüsUndc bulunmuıJardır. 

ı<:arcll berzahında Rus ke,if kolla· 
rının \'e bataryalarının faallyeU art· 
mı§tır. apan l d . AMERı"KADAN ';IC aynı mevkll~rl işgal ediyorlardı: 

! e l IJ O r b ı• r gen ç Hariciye, • teı:'blye, evkaf, maliye, 
baŞ el"/m, ı (Radyo) - Alman mnıı müdafaa, içtimai işler nazırıı:ırı . B f 
ş~ınandanhğl tebliği: Mo&ko,a, 1 <A.A.) - s ovyeuer!n Rusyal}Q k d • Yeni tayinler. kabıne ne Sadi fır · İr çi f e 

v~ın.aı cephesinde Alman kuv- ı tebliği: 1 z cese 1 kası arasında tçtıma işler hakkında 
rı Rus fırkalarına tatbik Kttalarımız, sabahki tebliğde göste •• d ., k geçen te.şrlnisanlde zuhur etmiş olan k u··pen l n 
~ l>evam:ı ! lnct 98) fada .... Devamı ı lncl • yfacla gon erı ece Bu sabah biri Sa.raybunıu açıkla. lhtUA.fn nihayet vermektedir. O tarih· 

_ rmda, diğeri Yee1iki'lle önler inde ol · te Sadi fırkası menS\lpları kabineyi 

Ayak ka b 1 fi ya ti arı ucuz 1 uy o r Harp malzemesi ::;::=._ =.::::: =::=:==:e=tr.,=ı'.="!:=rv=:~=·y:=:e==='!r~=~n=t;=~~dD==J~=· :=~=:~=~===::.:.=m=(=lfl=!l7.=~~=I =~=~=c=~=!=yf=l=ada=) 
miktarı Z8 giren fakat y Uzme bllmedlği için 

AzamıA ka"'r haddı'nden boğulnn ~"u!:tafa Oğlu 'MevlQt oldu · 

t b•t d'ld" ~ıı anlnı:ılmı~tır. es 1 e 1 1 Me.,.Hlt dört ~n evvel &rkada.§la 

fazlalja Satanları rUe beraber dcıı!ze gl.rml~. blrdenblre 
a.kınt . !:a:;ı:ıarak boğu?muetur. H at· 

( #lüniinfilanosi] 

komisyona haber verin! Yardım :.::.~~'..:;::~.r.;:= Muhakkak 
Olan nedir? tıYa b&Şllyor 1 

• hı~ t :. ya· !ımda buıunamamıt • qlla t ll'IUrakabc komisyonu dUn top gene bildikleri gtb! hareket etmek • i · rdır. 
ı.~tıd"ak ayakkabı satışlarında pera • tedırler. Mevıcıt aradan dört gilıı gecttırten Vaı.an: Bir Muharrır 
~ lt ecı.ıertn kAr hldlerlnl tcsblt ede· Bugünden itibaren ayakkabı alan Londr&, 1 (A.A) - HopkiJısln .Mos ... _._,. A 

il.lak sonra bu sabah vUcudu - ve '·MANJ,AR K''i~·ef'' demi.._ 
,.., &darlara blldirmtRt.lr. vatandaşlar, kendılerlndcn !Ahi§ bir kova seyahati, aynı gayeleri tııklp e· k b , klar f · --ıan· 
r y ·ısmen a.ı tara .nc.aı:ı ---- ler, gjreıncml!iôler; ")_,enin 

cıı"'' ~-t rntırakabe komlso~'llunun ver fiyat iatendiğtnl blıısedcr etmez der · den ve mUşterck dU§maru czmc'ğe 1 k bulunm··~tur . 1 ~ "1.1 ,, mış o ara .. s · grad" demişler, ~ircmemı',ı f'r : 
c:leıa karara göre, şoson. ıtı.atıkler hal fiyat mllrakabc komisyonuna mll· karar verml§ oıe.n memleketler a.ra. İkinci ceset de bu sa.balı Yedlkule Smolensl\ etrafında saplanıp kfl) , 
e~ı. _ lt~e 25, trlvı.ndafora kadın ve racaat etmelidirler. Karara rağınen aındakl ınkt mcııal birliğinin yeni bir d ...... _, Bel"-' _ .... ,.. ... hllln· · tı '~ ,,_ e a.ouıIÇ.e§Dle ~ ...,.._ • .,.. mışlar. Şark cephesinde biı in 
\'\ııta •Y•kkabılanndan yUzde 30. pi· fazla fiyat a lan mağazalar şiddetle nişanesidir. de bulunm.U§tur. Genç blr kıza alt plinlım akim kalmıs. na bir fikir. 
dtıı ve kaucuk l!rkek rı.yakkabılarm cezalandırılacaklardır. ,.-. ~vamı 2 ne ·~·fada olduğu anlaşıla.n bu cesedin hUvlye Alma nlar Şf'hir almak i<;tcmi 

a )Ut<le 35 klr alınacaktır. - ----- ti tesbit ecUlmlf ~ o civarda oturan yorlarmı~; ,\ imanlar esir a:mııl, 
ıtıld 11 karardan evvel perakendeciler At l Zol isimli, bir kız ol d•JğU anlll§ılmış· lst4'miyorlann~; Almanlar l\loslw. 
~~ 8Y&kkabılannı yüzde 15(), hattA gar l ş ar l n l n tır. Zol dün gece a.aab! blı buhran \llya , "armadan kızılordıı~·ıı imha 
l(!>ttı 60 klrla satmaktaydılar. Vt geçirmiş ve biraz hava almak için etmek istjyorlarmış. iste şlmnld 
~11,ieyoıı bunları kontrol ettiği za • sabah erlrenden sahile ı:ezmeğe çık · yedi Rus fırka.-.ı imha edilmiş. t 40 
tı1tıa evveıce de aynı klrla satı§ yap· b l t • mıştır. Sahilde gezinen genç kız dal· bin kişi. Aşağı yu'kan Napol~on 
~ Pıııı biıdirerel< işin içinden çıl<r as a m a sa a l gın olduğu bir sırada ayağı kaym11 ordusu . Bu da bir fikir. 
~ 1'dt ve denize dU§ır.il§tUr. Ortalık tenha Yıldınm harbi siper harbine 

it~ llOn karardan sonra ayakkabı · D W e d e olduğundan bu vakayı kimse görme· diinmüş. Sm·yctlcr Alman motör· 
11\e~r hayH uc:ızlamast icap et · e g 

1 
ş m e 1 mlştir. Bulunan cesedi muayene eden lii birllk1erin1n arkasına düsüp 

lttallı r. Mcaelfl 15 liraya satılan bir t&b1bl adlt Enver Kuan gömUlmeıııt· çete harbi yapıyorlarmıs. Alınan 
btı~ 8Yakkabı111 11 • 12 llraya alma· ne ruhsat verml§Ur. ordusu bunun iı:in olduğu yere 
lttbı \{Ur. ll'akat a:rakkabıcılar ayak- A . k l • • mıhlanıp kalmı,. Bu da bir fikir • 
.. ,,,._ 1ttn te11btt ·dı"len a•am1 l<Ar had- d h' . v Yaptıgnn- 'Z tahkikat neticesin- meır an ame eaının Almanlar mıhlanıp kalmamı-. 
" -uı Pl " ~ Sabah gazetelerin en ırı, e- grevi bitti Ratı teprakta...-~ Ptı , 
c:e.eı.. Yasaya hlçb\r tesiri olmıya · terinel' müdürlüğüne atfen, Veli de bu haberin tamamen asılsız ' 

&na. eöytemetrt,.ıUrler. efendide yapılmakta olan at yanş S""JOl'tl, 1 <AA.> - Oft, •• iki mhtt.e J9laa _..,. lııtM 
1~11 'kı. ayakkabı flyatlarmın yeni · lanna önümüzdeka. pazar günün • olduğunu öğrf'ndlk. T amlar& yf_ Brooklyn ·~ "°''~1N'I' -.~ frtlnle, hergftn d e lle r1emele c1e-
a.,~rna151 !A.zımgeleceği iddiasın • den itibaren saa.t 15.30 da başb. • ne eskisi gibi saat 16 da bqlana- amelealnft"J P>•I ~-oa .-mS:Ur. • • l-.... ed"r: 'tunaş. 2400 kilometrelik 

r ... komisyon kararma ka?'ll nılacağmı yazma.kta.dir. ~ • aw.ı,,......... .... ot•. - - ,.., ........... ım.tkıl'a!ırM 

mı". Bu da başka bir fikir. 
Fakat bütün bu fikirleri söyli 

yenlerden rnüsbet birer delil iste
~iniz. Dururlar. Çiinkü iki ta.rafın 
tebliğlerinde de herhangi bir tdaı. 
anın iı.batma yan~aeak \ CSlka \ 'e 

ddiıl<'t uıısurla.n yok. 
i\lııhal•kal\ olan şudur : Ne bir 

hııçıık aycl:lnbf-ri de\ am eden Al. 
man taarru1.u durılurulabllml~, ne 
de kmlordu, malıaHI bil~iik zayia• 
t ı ıw olursa olsun, lmha edllebll
nıiı:t ir. Alman Fransız c-ephet>l 
ıoo Ç{ilometrc idi; Alman • So\"yct 
r.Pphesi tııınun tam altı mislidir. 
Eğer ~imdi~·t• kadar büyük bir ne. 
lfoe alınamamışsa, bu, ne Alman. 
ların, ne de Ruslarm aJeyhinodlr. 

A lrnanla.r Smo1ensk'in şarkında 
ihata çenbcrlni daralttıklannı ld· 
dla ediyorlar. Birk~ gün e\"\"el d r 
buradaki meydan muharebesini 
k1L1..anmak üzere olduklannı bildi r· 
mi terdi. Hl"nüz. mü-.bet hlr habe1 
yennedilrr. Mosko\a yolunun hu 
en son \'e en büyük sau.~ı netle«" 
lf!91nedflıııoe A...._ ft 8o\')'e&. lwıdıi 
yemli lılr anı.,,. ~mdtt ..,.... 
maz. 

Bundao• ötesi t&lımlnde.a. lbueC
tk. 



! - EN ON DAKiK.&: - 'l :AOlJSTO IDU otm~ 

et tebliği 
ır;o;;;;-.ma-ı:mmı-=::Ja-

ll"ştarnfr ı lnct s:ıyfadıı 
rnmı, ohn lstıkametı.erde dUşmanla. 
harbetmektcdlr. Bilhassa Smolensk 
lstııı:amotinde ş!.ddcUi bir mub.arebe 
yapı.lm lttadır. Buralarda. kıtalanmız 
yaptrkla.n mukabil taarruzlarla dU.5 -
manı geri sUrmn,ıcr ve nğtr zayiata 
ğra.tmak auretlle mevzilerinden ÇJ -

ka.rmışlardır. Bir miktar esir ve ga -
nalm aldık. Tayyn.rclerimlz, mUes.!ir 
surette kıtaatmıızla mesai birliği 

yapmaktadır. Evvelki gUn otuz Al • 
man tayyaresı d~UrdUk. Sekiz tay -
yare kaybettik. 

Şark 
cephesinde 

Ka i 
neti y 

ru 
Sovyet hatlarını 

Müh·m 
takviye 

ingirz hava 
kuvve eri 

sar 
r ama 

b 
- Ofi: 

Ofinln mı:h rrlrl yazıyor: 
; n glin ve gece prki A '-TUp::ı. or · 
ıuıaruıw umumı ""azıycttnde blçblr 
• , ışikllk vUcuda getirmemiştir. Mer
KN cephesl:ıde bilhassa Smoıensk ile 
Vıazama arasında aynı mcvzUerd 
;ıynı şlddeUe muharebe edilmektedir, 
titr de etraflı malOmat mevcut olma· 
•. ğmdan vaziyet müphem görUlmek -

Bombardıman pike tayyarelerimiz, 
Baltık dcııizlnde iki Alman karakol 
gcmiBlne hUcum et.ml§lerdlr. Bunlar
d:ın bl.rlsl bomba beti De tmış -
tır. Dlğt'rt de a~ ha83ra uğramış • 
tır. Düma.n tab:ı.kaııı arkaSin:ı gl.zle · 
nerek katIJllltir. 

kı a ar ged" • tf..d~. 

Dokuz Yunltnı ve l.lç He.sserschmith 
tayyaresi, dU;ımanm hnltmın gerisin· 
de kMn bir tayyare meydnnın.da yer 
de tııhrip edilmiştir. 

LONDRA1'.'IN GôROSU 
Lond1a1 1 (A.A-~ - B.B.C: 

Sm';>iensk muharebesi 14 güır 
denberi devam ediyor. Almarilar 
Sroolensk'i çevirmek üzere 0 1

• 

duklarmı söylüyorlardı. Halbuki 
A1man njansı Sm<>lensk'e yakın 
bir Rus tayyare moydnıuna ta• 
arruz edildi~ini bildirımclrtedir. 
Almanlar Smolcnsk şehrine 42 
defa ta!lm!Z etmiı:ıler, her defa· 
sın.da ağır zayiatla tardedilmiş 
lerdir. Alman tebliği Kiyef'in 
düşmesinin her dakika beklendi 
ğini 13 temmu7..da !bildirdiği hal. 
de elA.n daha. cenupta Jitomir'de 
~uharebeler oluyor. 

Yeni ısır kabinesi 
tardl 1 lncl ıııayf 

tlbatı ile ııu~ edecclttir. HUkttmet 
bu hUSU3a bUUln dlkknUnl tevcih et· 

lllektedlr. 

KABtNE NiÇiN 
JSTiFA ETTi? 

KBhire, 1 (A.A.) - Başvekll 
Sırrı P3.!JS, MIS1r kahinesinlıı is -
lifası s beplerl hnkkmda. krala :L. 
zahnt v('rerek :istifıı.da.n maksat, 
knbint ;ı. e dnhn. geniş mi.kynsda 
millt bir şekil venııck olduğuna 
söylcml~tir. Krol. buna. cevaben 
memleketten, parlamentodan ve 
milletten §lmclikl vahim vazb'ct • 
te hc:rşeyin mısırm istiklAllne, ta 
mamile mUdafnMm.a hıısretmcle • 
rinl talep e~t.lı-. 

1 
Öğleden akşa~a kadar 1 
--- Bir iki satırla 1 

ler 
• Ira!. hllk1lmetin1n latanbul b3§ 

konsolosluğuna tayin edDen HU· 
vatfak Alm1 vnllyi ziyaret etmf~t!.r. 

• Sanyer Halkevl EtıılrgtUıda btr 
Dllbe açıruı.ğa kanır vermf§Ur. 

• Orta tedrisat 6ğretmenlerinln ıu

d"m vutyeU tetk!k edllmehtcdir. 
• Berberlerin imtıbD.mna devam e· 

dilmclttedlr. 30 lcadar berber mavaf -
fak obmamŞlr. 

• Dahiliye Veklll l!'&llt ôstrak va· 
llyi z!yarct etmiştir. 

• rakıı t'?'in muaym .e:t .ııumıvttr. 

Alıııan hududu, 1 (A.A.) - Otl: 

Alman Rus nududundakl mUca 
dele, geçen oaft.u sonundu o kadar 
§lddeUcnıni9t!r k i bunun bu minval 
Uzere blrknc: gUncıcn tnzıa devam 
etmesi mümkün görUltn mektedlr. Mu 
h robcnln en zh-ad şidd tle devam 
etmekte olduğu lkl mın!.a.ka v rdır. 

Bunlar da Smolenak ve Zitomlr Uc 
Kiyef rusındakl Ukranya mmtaka -
landır. 

Bu mmtakalıırda lhliynt kuvvcUe -
rt celbetm~ olan lkı tarat karvısm· 
dakt tamaıniylc imha ile me.tut bir 
mUcrul le yapmaktadırlar. 

Alman payito.htıncb Sovyet b8§ku· 
mand nlığmın garpta yapılan tec -
rUbel rden aıınmıo derslerden istifade 
etml§ oldu~u kabul ve teslim edll -
mektcdlr. Bu vkulOCYV pla.nı, uçlar 
ileri sUrmek, çı1anl.llar vücuda ge -
tlmıek v mUte:ıkl'ben bu çıkıntıları 
ele g çlrmckten ibaretti. Eğer ilen 
ailril~ uç pek ziyade uzak! ımtt· 

dat edecek olur ve dtışmıın çıkıntıda 
bulwıaı:ı kıtaatı stıraue geri atamı • 
yacak olursa bu çıkmtmm derhal t· 
raf Ue alllka& kes.iln1lş ve çember 
!Çine ~ olur. O zaniaıı teııllm ol· 
m.nktan veyahut tamamlyle mahvol· 
maktan ba§ka ~e kalmaz. 

Haber almdrğma göre, Smolensk 
de mc\'ZUbaM çıkıntı! rdan bir kaç 
tane ~ekkUl etmiş ve bunlarda bu· 
tmıan ve miktarları mnlflm oım.ıynn 
Sovyet askerleı:I çember !Çine nim -
ınlfbr. 

Berllndo beyan edlldl~.ııo g(lr , nor 
mal olarak bu ı.atAatm fjimdiy kil -
dar teslim olm~ oımıı.ıan icap e • 
dereli. Buna mtı a il bir vaziyette 
Belçika Kralı Leopold, bu veçhllo h • 
rek t e~. 1ı~ kat Sovyet ku • 
mandanlığı tn.snn hayııtma aynı m 
ınıyeu Tel'lllemekt ve efradını son 

r Qmlts!z bir mUcade· 
ı atılma~ tc r et.aıc:ktedlr. Hezi 
metı kabul tmektense binlere in• 

nm katll&.m edilmesine mUsande 
otttnmaSI ten:lh ediliyor. Herhalde 
mtıcad lenin uazmnsı. onun neliccsinl 
değl§tlrccek değlldJr. Şimd!ye kadar 
Rwıla.r, or4ulannı kurtarmak lçln 
mtıcadolc meydnnma mt\blm takviye· 
kıtaatı sevltetmt lerdlr. Bu kuvvottar 
harbtn şiddetin! artımuııtn". Kat1 ne
tioen1ıı bU h rpten çıkm muhtenı l 

~-

Ankarada bir idam 
kararı 

.Atıkara, 1 (IJusıısi) - Kuru 
yemişçi Ademi öldünne.k ve kar
deşi lbrahimi öldüruneğe teşeb
!büs etmekten suçlu Osman Fclı
mi, dfm ağır cx.>za mahkem since 
idama mahkum edilıni.<jtir. 

HiS VE AŞK ROMANI , 
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- Öyle ıaıuıcdıyon.ım ki, malc 

tul sizde pek iyı bir batıra bırak· 
:mamış. 

- Peki, maktul Feridunb maz 
nunun hiç konuştuklarını, bnzı 
gizli eylcrden bnh•ettiklerini ve 
yahut para mesele inde mUnnka • 
ı:ın ettı1derlnl hi duydunuz mu? 

- Feridun garip bir çocuktu. 
Fena çocuk değildi. Hayır. Fakat 
ötekiler gibi şakacı, insanı h°' 
tutan. ara sıra, nasıl diy~im, in· 
snnı memnun eden, nrknda.~lık, e
den çocuklardan değildi. Çok cld. 
di idi. Bıızan geceleri sabaha ka -
<far çalışır, gilndilzün uyurdu. Bir 
çok kerele:r günlerce yalnız Müj -
glin Hanımın getirdiği portakal. 
la.rla. beslenerek evden c;ılmuıdığr 
nı, çal ğmı görm.ILcıtüm. MıiJ~O 
Hanımla ook gil%el sevişirlerdi. 

- -'Jj~ hıuınn dediı!in bu 
kndm maznun Meliha Cemal! k ~ 

., z: nudı? Ferldu."ll:ı bu me 
sel iÇ.in hic: knvgn etmezler mı~
di? 

- .Knvga mı':' Oh hayır reis 
bey. Feridun bey Miljgô.n hanım·n 
.:hhntlne to dlıskUndü. Onu hk 
lmıek fatemezdl. 7.nvallı kadı?) 
clğerlC'rinden hastaydı. Es:sen ny 
t1ldıklarmdn.n b'r ay kad.rı sonra 

viçrcde öldil y::ı., 

- Hnyrr reis bey. Bu hanım 
geldlğı ?.amıı.n pek ook kalmıyor • 

iKiNCi Ki ' iM 

du. Yalnız evin ziyade nnzarı dik. 
ka.timi celbnden, bu hanım gittik
ten sonra odn)a girdiğ"m ıı: man 
yntnğm bozulm:ınıış oldu~unu gör 
m<'mdl . YatnE;'I h'<.: bozmu)orlard,ı 
ama kimbil r belki bncıkn Rekilde 
anla.cııyorlerdı def, il mi? 

- Sizden bu kadar tt>fı>rrüat 
ıstem<'dik ... 

Dh·e ı e'ıı ahidln SÖ7.lınll kes 
ti. Halk glıtum ihor, rr. aznun lS -
nündeki n:ırmakJtTra d \ ımmıs n • 
s.ei bir buhııın iç nd sarsıl'! 
sarsı'n a 1\ ordu. Nih:ı> t Umlt • 
;1iz, kınk bır sesle 1':lse hitap "t
tl: 

Yalvunnm ııizC', ııcıyın buna 
dedi. Bırnkm 'rt•k b!'nl. Öldiır • 

L.eningrad cephesine mUtaalllk ola· 
rak ortada dol an §11.)"laları kaydet· 
mek icap eder. ~u şayialara göre, 
d~ba şimdiden muharebeler, Sovyet· 

l~rin şimaldcki bUytık şehirlerinin 

pek yakınında ve h ttlı §eh!Tlerln vilsi 
çevresinde cereyan etmektedir. Le -
ningrodıD pek yalanda sukut edece· 
ği tahmin cdllmektedlr. 

Maamafih, Timoçenkonun ha.len e· 
ıinde bulunan kuvveUerin inhUfUlni 
ıntaç edecek beklenilmiycıı vakayl zu 
hur etmediği takdirde iktılci Sovyet 
payitahtının sUraUe ve sokak muha -
rebeleri yapılmaksızın dQ:mest muh· 
temel görUlmektedir. Diğer taraftan 
bUtün mmtakalnrda iki taraf taş-ya.· 
relerinin faaliycUerl arb~ olduğu 

knydcdllmektcdlr. Bir de 1ng1llzlerıe 

RW!larm flm&l ml\nt,ehası mmtaka -
smda. ilk mesal birliğini yapml§ olduk 
tarı beyıı.n edilmektedir. Bura.da ln -
gtliz tayyareleri. beyaz denize girmiş 
lerdir. Murmıuı.sk ve Arkanjel de Sov 
yet tayyarelerine yardım edecekler -
dir. 

lngiliz ve Amerikan 
iktısadi tazyikleri 

Baştarnfı ı ınd yfad 
pon milletinin lr-&lı• re lle Amerika· 
nm sulhu mubafaznyn matuf olan Ja· 
pon amaltnc prenıılp lt\b rile karoı 
koymaktan ib::ı.rct bir ııtynsol ta.kip 
etmeleri ve bu ııureUcı ıuerltczl A$ya· 
da. mll§tcrek bir refahın tee:ısUsüne 
n1!1.ni olınnlan halinde mlltcyakluz 
davranmağa da.vct tmektcdir. 

İn&lll.zl~rlc Amerlkalılarm lltt.ıtıadi 
tv.zyikleri ıırtnl>lllr, fakat bu lazy\lqn 

:alacağt §ekil n~ olursa olsun Japon za 
ferini durdurrunıyncakt.ır. 

r , 
Harp sinirle-
rinizi bozdu 
Biraz gülmek, eğlenmek 

ıstemekte hakltsınaz 

"HABER" bunu dii§ü
nerek size zevkle oku
yacağınız bir tefrika 

hazırlattı 

trr. 

DE ıı ... 

düm lşt , bir cinayet işledim. Be. 
ni hapsedin, beni asın. Ben bunla
n hak etUm. ÖlUmU bin kere ken 
elime reva görüyorum. Bana en 
büyük cezayı verln razıyım. Fa • 
kat neden beni tıöylo sözlerle re. 
zil ediyorsunuz? Evet, öldütdllıu 
dilonım. 1nkU.r etmiyorum, lQtuf, 
merb.aıuet de beklemiyorum. 'Fa -
kat artık bitsln, bitsin ... 

Şahitlerin dC! dinlenmeleri bit. 
tiği için c()lse tatil olundu ve er. 
tesi gUne talik edildi. Halk küt • 
lesi kara bir nehir gibi koridorlar .. 
dan aktı. Vnklt gC'ç olmu tu, gUn 
kararıyordu. 

th~<ır, ;:, orgun, m •lüb olması
na rağmen Meliha CcmnJi hA)fl 
güzeldi. .Aylardanbeıi ktvrnıunası. 
na bin bir l\mllsizlik lçlnde cır. 
pmmnsıno ve haplshnnedl'\ lnlc -
nıesın<> ra~cn vine de gUzeldl. 
Hatları ôzentıerek rt'Snıedilmişti , 
vücudu zevkle. dövlllmüa ve zevk 
Y" rerek, z, vk dm arak scvllml"-ti. 
güzel bevaz oovnu hf'ı){ı cekı Jtli • 
zelli . h,ıi nı u h a f ıı z n edl • 
vordu Yalnız a r, ö z 1 c r i 
eııkl canlı' mı, <'8ki alevini muhn-. 
faza e demem! U. SönUktti. can -
sızdı, fa.hıt gUıel göz knpaltlnrmı 
indiıd ğı zaman Mf•llha Cemalin 
c!illcı e d ta ı ol ıı ncliğındeki 
@zelli ı mc d:ınn ctk ı,·or vr bu 
c;f'kilcl (' öz r nl \ ıımup m!l?.h r
~öndü :u z nınıı Me ıho rkacla bl. 
r,ıklJf;'l uzun. hnrekeıtU maceralı 
bir hayat ., rU)'ordu. 

fapoiijiı 
Amerika ya 

tarziye verdi 
Londra, 1 (A.A.) - B.B.C: 

Japon tayyarlcri tarafından 
Şanghayda 'l'utila adındaki Amc• 
rika gambotuna bombalar atıl· 
ması il.zerine Japonya Amerika 
ya tarziye vermis, Amerika bunu 
knbul ettiğinden ihMiseye kapan· 
mış nazariyle bakılmaktadır. Ja. 
Ponya tazminat vermeğe hazır 
olduğunu 'bildirmiştir. 

Ameriaamn Rusyaya 

Rusyaya yardıma 
oa,tarafl ı jncJ sayla.da 

Bu seyahatin hedefi, Ruslara mil • 
cadelelerlndo yardım etmek Uzere 
Rusyaya gelmesi gecikmiyecek olan 
Amerikan malzemesinin teforrila.lını 

tcsbit etmekteillr. 
AJUeriknn Nevs, bu bapta göylc yn· 

zıyor: 

Hopkinain Moskovada bulwııuaaı, 

Birleşik Amerikad:ı lktı.o;a.öl muhafa· 
za le§kllAtını.n vUcuda geUrilıneai. 

HIUcrin komUnlznl() karaı bir haçlı 
seferi mevcut olduğuna dünyayı tnan· 
dırmak iÇin yapIW§ oldU:u. tc3Cbbü -
sün mAnasWığmı göstermektedir. Hıt 
ler, Amtrikal.ılar amaına nlfak eoka· 
cağmt ümit ediyordu. Halbuki Ame
rl.kalJlD.r, taa.rnıza kaf'Dt mUcrulele ısa 
haırmda mU.ttehlt kalınqılnrdır. Rus · 
ıarm yenilmez mukavemetıerI.ıı.1 hay -
ranlıkla ıema,,a etnıl\ktcdlrler. BugUn 
Hillcr, fillen Ruslarla birlikte Ameı1· 
katılarla da. harp etmektedir. 

Deyli Telgrat diyor ki: 

DtıJcyanm eıı bClyUk U\; devleti. 
mUşterek dll§ınan olnn Hıtlıcro ka~ı 
mUcadele için ittihat etml~lerdlr. Hop 
ktns ile general Sokolııikof, Amerika· 
lılarm Ruslara g6ndereceklcri harp 
m&Juımesinin mlktannı turih ebn~· 
lerdlr. Bu da AmerlkaWarm iğfal e 
dilememiş olduklarının ve harpten ev
vel, iktısadl har.bin takviycel lUzu -
munu ldrt\k etınil bulııuduklarmın 

delillclil'. 

Meaelfl. lktmııdi mUhafa.za teııkl1M1 
kom.ltesi, icabmd.ıı. gerek Rtısl.&ra ya· 
pılacak yardnn. gerek Japonlartı. ka,r 
§1 alınacak zeert tedblrterl t.ak.\"iyo c· 
deeektir. V.,.ıngton ne Loadra araıım 
da milz.akereler devam tmelctedlr. 

Japon.yay& lmt"§I r.ecı1 ledbı • .:r itti · 
ha.zt prensibi kabul edilJn1§ oldugun· 
dan ~re b0k0m~!1nı tedbirle -
riD. mamkUn olduğu kadar MeUe 
tatbik eOUmest kana&t1Ddedi!'. 

Dey1t Telgratm Vq!Dgtm mababi· 
ri. gazcteslno bll4lriyor: 

.Amerikan reamt daireleri, Japonla · 
rm cenubu prld Hln.diBtanına kar§ı 
yapacakları her turıu taarruza mnt 
olmak lA.zım ol<lugu flkriaJecllrler. 

Böyle bir taarrus lhUmall, bWl&t Ruz 
velt tarahndan aleneA ileti ııUrillmüş· 
tt1r, Zira mtl§&rtlnlleyb Aınerikanın 

JaponlQ.ra Amerlkan petrolll aatm al· 
mak mü•ıdealni vermı, old~u 
aöylemı,tir. Bu mQp•de, Japonlara 
böyle bir taarruzdan kaçmmalarmı 

tavsiye için sartedllml~ o\on ROU bir 
gayretti. 

Şimdi Japoııye.ya g*<ıek P41trolle· 
re ambargo konulmuş olduğund&n ve 
iktrsad! slWll&r tatimallne 1-Jlanıl · 
dığmdan .Japonlarm mcvzubaht! teea 
vllze kalkışn'lalannı beklemek tnbH 
dlr. 

llk gençliğinde g&ünün öniln -
de kalmış olan en e&nlı man1.a:ra. 
Büyükadada !Atıf pqalarm mu _ 
kelle! villalarmda verilen ziyafet 
ti. O gece ilk defa giydiği tuva • 
Jetle, kesik saçlan, ihtimam gllı. 
uıe~ yUzU ile lrcndieini a)nada 
gördilğü :ııaman vah~I. fakat gU -
zel canlı ve çok kuvveUi bir gen<' 
kız olduğunu anla'qUftı. t)taffn 
henüz on !bel} yaşında görUno.n bu 
genç km '1t deta cemiyet ~inde 
görenJıea df'! &)':IÜ h\lktnÜ Vf'Mnl§ • 

lerdi 
:ı.'feUha Atıf iamlndeki bu yarı 

vah i kız oocufu iher nedense o 
kadar hnnm.ıefendilcr araftında na 
Z9.I'I dil '•ııti eelbetmilJti. 

U.zeriı ' beyaz or.gantinlerle 
ı:ıüslü bir "t.,ise vaıdı. Elbise be . 
lindcn gö~i.ı le doğru tamamllf' 
dar cıkıyıor, h nüz teşekkül et -
meğe başlıyan ~ l'vnrbk kalc;ala • 
ıını, küçük ve d'k göğüslerini 
meydana koyuyoro '. Al •n sansın 
daki saçları muntau.m ıartlmuı 
w başının üzerine biı celffik gi_ 
bi oturtulmu tu. JJk defa olnrak 
Q.ir berbenn önUne oturmuıı, ilk 
dctn olarak saçlarına bir şekil 
vPrml~. ilk defa ı uvnlcl glyrni8 
''e ilk dt'frı kendisini erkeklere be 
~endirmek h<'veı:ıile vnnmıMı. Her a, nıınm önünde bi1 kerC' dm u~·or. 

kendisini scHe<li)or, mürıwher -
sız. kolyesiz, f nkn t m\icf'\•hcrler. 
lllel"den, kolyelı>rd<'n daha kt\ -
metli hoynunu, güzel göğslınü se} 

Alman tebliği 
.-:~ılMI~ 

ettikleri çıeıınberi tamamlamış 
!ardır. Şimdiye kadar yedi Rus 
fırkası tamamiyle imha edilmiŞ" 
tir. Binlerce esir alınmıştır. Ele 
geçen harp ganaimi mühhndir. 

Be;rlin, rı. (Radyo), - Alman 
başkuma.ndarılığmm tebliği: 

Cenup eepıhesinde Alman k• 
taatı mühim yeni sahra mevzile
rini işgal etmişler ve şarka doğru 
ileri hareketlerine devama baş 
lamı8}a.rdtr· 

Smolensk ilerisinde bulunan 
Rus hava me}·danları şiddetli 
bir surette bombardıman edil· 
miş, bu meYdanlarda bulunan bil 
tün tayyareler tahrip olWlllluB-
tur. ı 

* * * 
Berlin, 1 (Radyo) - Alman 

ba§kumandanlığınm tebliği: 

Alman hava lruvvetl".ri Mos 
kovaya yeniden taarruz ctmiŞ"' 
}erdir. Askeri hedefle.re, şimen• 
difer iltiS&k n<l\ktalanna bonıbc• 
lar atılm~tır. Alman tayyareleri 
zayiata uğramamıştır. 

Cephelerde §iddetli muharebe 
!er devam edivor. Mahsur Sov
yet kuvvetlerinin muhasaradan 
kurtulmak için sarfettikleri ga}• 
retler neticesiz kalmıştır. 

Lord Halifaks 
Sovyetterin buyuk 

mukavemet gösterthk
lerini söylüyor 

LOtıdra. 1 ( A, A.) - B.B.C: 
İngilterenin Vavington sefiri 
Lord Halifaks dün Ruzvcltle gC. 
rüşınüştür. Sefir uzak şarkta 
va7..iyet ve Sovyetlcr hakkında 
garüşüldüğünü Ru ordusunun 
büyük mukavemet gösterdiğini 
söylemiştir. 

DEMIRYOLL.~RINDA 

TALEBE iÇiN 
Aylık tenzilatlı kame 
Devlet Denılcyollsrı Umum MUdhr

lt\ğll, vıekteP. tale~leTI ve talebe \'Ç· 

llleri ı~ fevkalt\Cie bir karar ver · 
m~tlr. 

Devlet Demiryolla.rında ~bey~ 

verilen gidi§ ve dönll.§ aylık talebe 
kam.elen ~k mekteplerin açık oı· 
duğu zamanlarda muteber bulunmak· 
ta. taUllerde bu karneler Ue ya 
bat edilememektedir. 

Bu sene maarlt vek&letinin mek 
tepıcrde ikmal lrurllan açmuı Uzc • 
rino ikmale kalan talebenin bu kunr 
lanı. devamı mccburlyett hlsıl olmui}, 
fakat, enelce •erilmif olan bu karar 
dolayıslle gerek Anadolu g...-k A.,.. 
nıpa battı baDlly&üle JMkteae (ldip 
geıeo tale~ tam Ucretıe eeyabat et· 
mek mecburiyetinde ~- Al
ıeı.,. bQyQk bir yük oıu bu •ui)'8t4 
na:t&n dikkate alan Devlet Demiryol· 
lan umum aaüdllrlüfQ Uuul kur1 · 
larma devam- eden talebenhı mekt.eP" 
leriıı umwnı tatllinae de lrunıun yaptJ 
dıgı mektep müdUrlUgilnden ve1• 
lılaarit KQdllrıUtuodeu Yealk& &lmalr 
şartüe aybk talebe kanı~ ftrtlme · 
sınc karar verml§ttr. 

Bu karneler bugtlnden IUbare.n sa· 
tışa çıllU1bıU,Jtir ' 

redlyordu. Açık kalan OQluzlan • 
nm altında bir kilçUk b\Pet Bil 
vardı. Ara.sıra glSzlerini kapıyor, 

bu güllerin koJnıllile dferlerirlt 
doldunıyor ve ömr1lnde tık defa 
gittiği bu darı&h ziyaf~tin vUcudn
na yaydıjı tatlı harareti, bu JUl
lerln inaanı meetedcn koku8unu 
ömrtıniln sonuna kadar unut.amı 
)acağmı anlıyordu. Bu 11tkh salo
nu örnrilnde ilk defa görmüş, ilk 
de.fa bir orkestT&Dın ahengine u
yarak çılgınlar gibi dans etmiş ve 
erkeklerin kuvvetli kollarmda 
kendini unut.arak ilk defa valsin 
ahenklerine kapılmış ve ilk defa 
olarak o gece i~işti. 

Nf'. kadar mes'uttu. Da.ha dot. 
rusu bu bil' aaadet değil, fllkat 
bir gecede kalbini fetheden his -
!erle yannı, yarının ~·klerini 
tatlı bir hevecanla beklE"mf'Tlin 
verdiği zevkti. 

Daha düne kadar kend sine 

Ameri a 
Çarpışmak 
icabederse 
çekinmi
yecektir 

• Ruzveltin 
nutkun<lan • 

Loncır., l (A.A..) - B.B.O.: 
Amerikada. 30 milyon dolar .arfile 

büyük bir mllhlmmat tabrtkası eÇll 
mıştır. Açılma reımılnde bulunaı:ı f. 
mcrllta Re181cumbur muM1n.l .oytf 
diğt nutukta demf§tlr ki: 

"Amerika çarpı§Inak icap ederf• 
bundan çeldnmlyeeektlr. HUrnytıt111 

muhafazası şimdi bize bağlıdır. suıı 
dnn dolayı elimizden gcltıl her tc> 
yapılaoktır." 

Bakkalları 
dolandıran 
bir şebeke 

Toprak mahsuJlttri otiıd t>akksıtıırı1l 
ötedenberi normal olarak halka ~t 
makta oldukları UDU Bakkallar Ce111i 
yeU vasıta.sile ve lhtlyaçıar tesb!t O' 

lunarak haftalık olarak oakkrıuaı' 
vermckteydı. G!lrüte.n !Uzum uzerirıl 
bu gckllde cemiyet vasıtas!le ·apaı-ı' 
un tevziatı §imdilik durdunıımuşıut 

Şehrin bazı semtlerinde ve bUlla! 
aa Kadıköy ve OsiiUdar ıuızaJa,rı dJ 
hUlnde bazı kimselerin blr Hbeke il' 
tinde, bakktıllar cemlyettnden un ,.er' 
lcceğlni ısöyliyerek ellerindeki btrtl 
kım makbuzlarla dolandırdıkları "' 
para topladıklan haber ~t.ır· 13" 

ckUd bJr hayli bakkald8n para aıııı 
dığt öğrenllml§tfr. 

1 
Bu huausta ıabtıa tıddetJe t,şkl~ 

yapmakta dolandırıcıınn yakalatrı•" 
Uzere bu\unmaktadır. 

İkinci bir karara kadu ceııti:>-e 
vasıta.sile bakkalara un tevziatı SJ 
pılmıyacaktır. 

Dün gece iki ev 
yandı 

Dun ece Be •oğlunda Firu-'· 
ğada. boyacı <:ıkmaz.1 sokağ1ndıt 
bir yangın olmuş ve ikı ev ts' 
ma.men yanmıştır. 

Yangın bu soknkta bekçi tt• 
rahime ait kulübeden çıkmış , .• 
derhal bitişiğindeki tapu J'Jl~' 
murlarmdan Necminin iki kat 1 

evine &irayet etıniştir. Yetipe
1
11 

itfaiye ateşi, burası taınamıy r 
yandıktan sonra söndürebilını" 
tir. Evdeki eşyalar da kurtar:! ' 
mamış, yanmıştır. 
zabıta yangın etrafında 
kata başlamıştır. 

--o-

Garajda yangın 
Bu sabe.b a.at ,yedide. Ayaz ~ 

da İzmir Paıaem att katıad& Ekrecıt 
ve İlltefoya alt bulunan garajda y•0 

l(lll çıkmIJtır. Ya.ogında Ka4rl ~ 
uılnde birine alt. bulunan hua\.Mll o 

tonun arka teller\ekleri taIM-"'• 
1188 ool• talall.Din 801 tarafı . lll

11 numaralı otoınobllln aol tar&tt. ~ 
bey çifUiğlniD kUçük yoturt ~ 
ııunun U.t tarafı ve garajda bUllt 
naıa· otoınobll y$&yıcım Aliabı 9'11 
rt yaJUIU§tır. Yare.u Beycıt1U ..,. 
nesine kaldırılml§, yangınm serrlt>' 
&Wıuru bakkında tahkikata bafJaD 
Mlfbr, 
~ 

Bir çoculc havuza düşliİ• 

kolu kırıldı 
Kadılcöy\lıiqe B1&lgurl11 mil.bal1fıtl11 

de Oç..1eklr eokağmds 13 numar116' 
oturan Ahmedln kızı Nalle d11n l>ll 11 

çedekl bavuzım dı.ıvarınıt vıkıp KOP 
sıu§ tellen dtlzelttrken muvazerıe.usl 
lıaybederek tıoş navuruıı ıçın · diW 
m'1ftUr. Na\lenln kolu kınlmıt nlrC;"'~ 
yerterlmıt.n :ıe _ı;aralarımıı ldU'~U ut 
de Nllmııne haa1ıU1eaine ı. . tırııınııttl 

lilı:PllCN(le KAPARKllN ... 
Ketenciler caJdeslnd• lt•buncu IJ• 

amda 16 numarada tamlrc1JU1 yapıt 
Ana.taa 111.\n kendi 41\k'kh\11111 

kepeo\l.lenni \a~lr e4erı<eJ• k µ"nll 
ter btnı.ınbll'l' blıtau!'(lı~ eırnı eıomıt 

tir. ~ bay&ıı btr haı~ ı»IJ~ 
neye kaldırı\ml.ftır 

~ 

Bıçak kazası 
Yedlkule Hacivat n 'lal rlll !il nıa 

nefretle bak&n bir annenin yanı:t
da şı~mın -alm~. zayıf, k<>der 
li. göstcrifl~iz bir çocuktu. Fakat 
o akidam artık gtiul. alaka u" ll".
d•ran ve sevilecek bir kadın olu- maralı t•bakbane li!t~sJ OtaannH il 
vennbıti. Un tlir 1§ lı;in deri cıe>tab•ndan ıu•1 

"Sevilmek,, diye düRünUyor, fa gıka.rmak latem:ıı faakt dolaM ı• 
kat derhal derin bir ('ndişe ile sar kılan dertler buna manı olmuft"' 
sılı~">rdu. Çiinkil kendislnj <;irkin. Artın elindeki lreakln debat oıcll 
fona givinmh. fena ~·etlstirilmi~ ~.rl• bu derll~rı kesımtlı 12'tt-m• t• 
buluyordu. Hareketleri ah~nkslr l<at bıçak kayRl'ak gnılınt' •P :ı., 111 

VC' acemieeydi. Gözleriyle derhal 

1 
lir l§çl Oerrahpaşa hıı'ltııh ın ~ın 

kmdnı Maide FA.~dı arıyordu. ~ald111l~rak tahkikata u ıtlıtnnı 
f ,,.., amı v•r) tır. 

~, 

n 
d 
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&hkeme 
alanlarında 

lıir çift küpe~ 
• 

nın macerası 
~n 17 yaşındaki genç kız, mahkemede 
de yapayım efendim, guzelliklerine 
ayanamadım, çaldım. ,, Diyordu 

1'ie 
''1ler~payun efendim, öyle gU 
hillllı~' ki dayanamadım, ellerim 
altı.ı:n rt Ul:&ndı. Aldım. çanta • 
, •tıı.:ı.' Akab!nd" de pl§ınnn olmll§ 
~u • artık ı~ t~ten geçm!§tı. 
~ lıır 11 17 Y ınd g.ınç bir kızdı. 

t lızlık etmekti. Okunan tab • 
~,~kınıt:ın anlaşıldığına göre, 
lrıtıQe oıa.n bu cnç kız, evvelki 
~dı tld larınd n Mediha adında 
'ntrn il bl•llkte kapalı çat'§ıya 
en ~ lkı arka®o burada dolll§tr 
~ ed1hanın blrdeblre nkluıa 

ı. •dldPve· 
<111, •• 

• tıı Zır bura)n gelmişken, demiş· 
• 

11~n YilzUğlloU ı;ötUrUp satn 

t~ 
IJ.t n. :ıruıswdan ayrııdığı için 

~ l ·.tn .Y\lZil~ ~ne ı n tlyact lu\l • 
'ıt lkı nrknd:ış kuyumcular 

latediın, bu arzum bUsbUUlD §Uj)he· 
terini celbetU ~Jıalandmı. 

Artık aöyliyecek bir oıeylm yok. 
Suçluyum ve ouama razıyım. 

Neticxıde mahkeme, Nadidenin de 
IUrafı veçbDe suçunu sabit gördU ve 
kendisini alb ay m\lddetle hapse 
nıahkQm ew. Ancak genç kızın ya,ı 
henüz 17 olduğundan cczaat 20 güne 
indlrlldl. 

Nadide, mubakem~ı sırasında ear 
!ettiği gayret yQailııden Wtap bir ha• 
le seımı,tı. Hele ıı&lonu dolduran halk 
tan bU.abiltUn utanmıı. kıpkırmızı ol· 
nlU§lU. 

Karardan sonra dıprı çıkanlırken 
baygmhk ~eçirlyordu. Nlha)"'t pollr 
lerln arasında götUrtiırtıı. Hıçkırıkla
" koridorda yavag yavaş uzaklaştı, 

nihayet ı,ıdilmez oldu. 
ADLll'~ !\IUHARtRt 

iSÇiLER ! KULLANDIGINIZ 
ŞEYLERi TANIVINIZ ! · 

B UGON, iıçilerle 'lionuşmak is-
tiyoruz. l§çilerin mesailerin

de kullandıkları vasıtaları ıyıce 
tanımalm-ı lazımdır. Bir işçi, çalış· 
tığı fabrikada çelikle, kereste ile, 
makine vesaire ile; daha başka bir 
yerde çalışan bir işçi de daha baş
ka şeylerle me§gul olur. 

Her işçi, uğra§tığı İ§İn hileleri
ni değil, bambaşka bir şey olan 

· madde/erini Ve Vahalarını öğren
melidfr. Oğrenilecelı şeyler ancak 

bunlardır,, yoksa dedikodular, ge
vezelikler veya hileler değildir. 

Bir İ!}çinin §U veya bu işte bil
hassa ihtisas kazanması büyük bir 
meziyettir ve onu bu ihtisası kazan
maktan alıkoyacak bir şey yoktur. 
Bcr insanın meşgul olduğu işi öğ
renmesinP. karşı gelecek hiçbir ka
ni.ın ve;•a kaide mevcut değildir. 
Bilakis l>ir işçi öğrenilebilecek her 
şeyi öğrenmekle usta olur. 

Hokkabazlar sünnet 
düğünüQde 

Bc1·azıtta. MarmBra alncmamna. gi· 
den Entlyecl 50kağınm köşcııindekl 

2 numaralı ktiCUcUk kahveye hlc git· 
Unlz ml? 

Buraııı, ha;icl manzarnsı pek cazip 
olmamalı;la berabor, görtllecek bir 
yerdir. Çünkü, TUrk!yenln bUtün hok· 
kabnzlarını, karagözcUler'.nl, orta o

Hep beraber yola koyulduk. Konak 
yavru.su, kocaman b&bgel1 bir evin 
kaptın 6nllnde durduk. Bizi k&rDJ}a • • 
yan §ahuı, Sadık RahV&DCI admda 
ııohbcU tatlr bir zattı. Yanında sUn· 
netçl ile günün kahramanı olan to
ramanca bJr çocuk vardL 
Dayanamadım, söyledim~ . 

- Elbette ister. 
- Neıat.r? 

- Ah... Geçen gün caddeden l'9 • 
çerken bunıwna mil Cibl btr Joluna. 
kokuau geldi. Param d& yoktu ki ala· 
yun. 

c-ıııall Rılıııı.ıer ve buradnki ku • 
td,ln Ycrv ntın dükk6.nınn 

~l't!ı: 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~· yunu J<ahramanlarmı orada, ellnlzle 

- Bu 1Btec1fğln tatlı mı t 
~ Tatlı. 

- Tatlı ba T" Pek tatıı. çok tatlı, 
tatlJla.rdan daha tatıı. .. et\- ıı 

Uıa t il lstC>ı:!•klcrm aornıu~ ' 
i\ır, ~"Qzu unu çıkararak sostC'r 1 
~i Unlar paıur.ık ede dursun, 
bı Caıuel(AQlan acyrc-dcn Na 

l'!Qde i'öaıerı blrdcnb re, t~gMun 
tır. a <!uran bir çift kıl~yc m~ • 

ll(! llnJar N dlden'n tarifinden 

Ne digorlar 

~~Ula ~ôrc, birer d.nmla su ka· 
1.ııı ve ııuit §cylcrml§. Genç 
1tı .. ~ı mUcçvberle,. ~ur§ısında 

"!!I\ Ue teçm~, ve Yc:rvanlın Me· 
l'a\' tıı.eşı;uııyctlndon h:tlfp,de ede· 

ita., Ya va§ elini ıızata rak klı • 
ra'ır. avraınış vo bemen çıı.nuı.sına 
tıı; lllçbır r.y olmamııı gibi dur 

ıı.,ı 
ııt1' lonra pazarlık bıtmlti, Medl 
~il lqrı alarak diikkAndan çık 
ııa ~Fakat btrsızlıktatı Mcdiba· 
~ befi yol•tur. Bunun Uzcnne 
tdıbavı b emann eıwm~k 

1\.~ . 
~ karık im, cwmtıUr. Şim· 

geldi Bcnım burada b1r 
ı.n • 

ilJe dı va.rdır. Ne kadar zıımnn· 
ean e ille gel, diy<' yalvarır du 
Is~ il tnUsaade et de ayn k Uzer! 

tttı11: bir dc!n ugnyay:ım 
)e lı böyıccc Mcd!hııdan ayrıl 

b• C:~ecan içinde hızlı hızlı ko 
'kaç köşe dolnşm~ ve niha 
41ı bir SOkaC-n &tnnl§tlr. Bura· 
ı.ııı;ller h:mlndeki sokaktır. Na· 

Cıtı:ı~Yll gctınce biraı durmuş 
~ltı 1 Yatl§lırdıktan sonra et · 
~ Peı:rnış '"C khnııcy' gl:SrcmPyln 
~ g rı l:ant.aaından ~ıkıı.rmı' ve 
~,.''lınl\,n sonra ı:-ellp almak üzere 
~ ın taı11nın ıtıno yerleştir· 

'ıta.t 
il~!.' t11&er le.raftan işin farkına 

'ır. l'Vaııı. etekleri tutuprak ka 
•rı illluş !.şl anl=ıtmı§tır. Çat'§ı 

lta.lltı:ıı "'nnun verdiği c~ktLI Ur:erl 
1 cı\'11 arı aramak Uzere hemen 
~ •ı:ırı~nıı. dağı:mışlardn . Böylece 
l 11611 kUpcıcrt saklıynrtık rahat 
~ i~'S~I\ lliad!de va.lmlanmış, Yer 
~a,.'tlt "flllncc o· olduğu anla§ıla 
il" bıroıa g6tUrUlmUfttir Genç 
~ ~11 IZlıtı olduğUndan lnkll.r 
:r. a~'llarn~ ve ağlaya ağlaya 

t tetrı latın•ştrr Terlikçi ııokağın· 
t bıu1ı ~l taş knldınlmı ve kU 
~ tıaraj{ sahibine verilmiş 

lltlllveye teslim olunmu~ 

ideal susuzluğu 
Kafamnda yaşıyan ldeıtl"lnıroıı n~ 

muneleri hakiki hayaUa (1 kadar az 
k1, tarihin tozlu uyfalan a.nuından 

çıkonlan meşhur pla81ydlerc• ele .._ 
r.an rötüş :"'Pıldığı ll(ÖrÜlü)•nr. şeksplr, 
Korinlaaı bire takdim tlttltl ideal kı.. 

ı.ıa sokmak }fln hakiki Koriolan ü7.e. 
rlııde ar.aba ne değt,ıkllldn ;rnpmıo
tı '! Phıtarka göz ıc.l.dlmıek bu huııtı&.. 
tu bt?Jkl bir fikir ''ercblllr. Göte ~irml 
U ya~larmda lkftl )"&:rdıfı Götıt 

\'on Berllcblngenck! on altıncı aınn 

bu kahraman dereooylal ha1atta ol • 
duğnndan çol• daha be ka göMennlt
tL Wı.zat Gble'nln bayatı, yakın Z'!-
manlara geilnccye kadar D(' pUrUuliz 
bir dblde vılıyordu. 

Renllst dm-lr 'i\kıa artık böyle dü. 
11Unmüyor. Blografilerde olMın, dof. 
nıdıın doğruya unat eaerlerlnde ol -
ı.un, in..anı, hakikatte nıunlsa U3 I" 
gomwğl' c;ı\lı .. 1lor. Hl\yl\k Alman &&. 
iri !'ôÖ,\ le demi : "Bfitlın ldoıı11erlne 

rağmen beni gt!rÇck olnıaktan, l·unl 
tabiaı gibi ayni :1.amanda hem iyi he.m 
de kötli olmakt~uı alakoyamıyacıak • 
... "111 ?., 

Evet · l!&lr demi • Fakllt bh:, rea. 
lillt dm lr i:~klı\n da. kusurlanmam 
\"C ekı;lkliklerimlı.ln lçlmb:I n,en ~ 
1:enesl ara .. ıoda sene dinmeyen bir L. 
deal usuwfın la yanmaktadyı:r.. 

Bu, lnııanın brlkt de ;\ qlne ~l 
tarafı. Çfulkü, b"l kötü tekmil bqa.. 

nlarımm, dinlD('ycn bu l'!Uf!UZ)ult ut
ruoa bareadıtmuz dhunl.nıı gayretle.. 
re bol'\:111 dc~ll mi~1zf., 

N. <Cumhuriyet} 

Onun mantikı kadar muhakı:.: 
mesi de kuvvetli . 

Ben ona, kendimden fazla gUa 
vene bilirim. 

Babam onun hakkında ne söy
lerse söyleşin.. BuNarın hiçbiri 
benim kula#ıma zimıe?~,· . 

Aynı gece saat: ıı .. 
"Herkes uyuyor. Pancurlann 

kanatlarmı vavaşça kapadnn, 
Gece annemin beni bir kere 
olsun ~ellp vokla.mas.ını umu
yordum. 

Odruna kimse uğramadı. 
Galiba, babam, bana ·açtığı 

en<ii§Clerinden anneme de bahı 
setmiı;ı olacak. 

Her gece yanaklarımdan oı • 
medcn yatmayan annemin bu 
gece odama uğramamasının el· 
bette bir sebebi vardır. 

Ncrima.nm Bugün. kollcjdcn 

koymU§ glbl, bulnb!llrslnizl 
Bu sanatktı.rıarı • E;ger ne !eri ye· 

1 rinde ise, yanı lşsizllktcn !splnoz ku· 
ıu gibi dll§UnmUyorlarsa • ııeyretmek 
l.nsnnıı, keseye dokunmadan katıla 

katıla gülmek zevkini tattJnyor .. , ZI· 
ra, onlar, ııohbet ederlerken. araların· 
da da Adeta bir nevi tu!Qat yapıyor • 
ıar! 

Geçen gün. bizim ahbapları gör • 
enek fııtedlm. lceriye gırince, Azra 
Y&ğcıoğlu, Nedp Kanburoğlu, Şükri\ 

Şekerc.l.oğlu il-O kar;plQ§tım. nu: k(Sş • 
ye de, hcybctll vUcudilc peykeye zor 
ıığabilen kahveci "İamall Efendi' 
"kurulmuş, 'po3 bıYtklannı burmakla 
meşgul. 

Hokkabaz.la.rın plrl Azrn Yağcıoğlu 
·çay fincanının tabağını, tek parmağı· 
nm UııtUnde döndürüyordu. ŞUkrU Şc· 
kercloğlu, deve derlainden henüz yap· 
tığı knrıı.gözlcrin p:ovaatna dalmlQlı. 
Necip Kanburoğlu da pek derin dU • 
§ilncelerdcydt. 

Ona, takıldım: 
-.- Pederin vefatından sonııı. (orta 

oyununda, kavuklu Ali ~Y memu • 
mun yerden yapma n1a.hdumu olurdu 
da!) yUzUn hiç gtilmUyor. Meydana 
da çıkmıyorsun! 

Boynunu büktü: 
- N&Sl_p böyleym~ 
- :Neden? 
- Yeıninllytm! 

- ~catp! 

- Ati Bey öldUkten sonra, buna 
\tarar verdim! Çünkü, orta oyımu dB 
onunla beraber göçtü, gitU ! 

Tatlı tarafından açmak içln. ıarı 

değl§Urmek istedim, sordum: 
- Arkadn§laruuz nereue? 
- Clvanmızda sünnet dUğUnU var 

dn, oraya glttı~r. Haydi, alzde bu · 
yurun. 

bir haber getırmemiş olma ı, e
vin ,ailenin huzurunu, neşesini 
kaçırdı. 

Kafir kız! Neden gelmedi. r• 
caba? 

- Ertesi gun -
''Sabahleyin erken kalkamam. 

Bilhassa mektepte geçirdiğim 
seneler içinde sabahleyin <'rken
den kalkmak bana ölümden «• 
ter gelir<li· Artrk köşke geldim .. 
İstirahat ediyorum. Burada da er 
kenden kalkacak değilim ya. Bu 
fikirle bol bol uyurum. 

Gözlerimi oğuştururken, hah 
çede htıh hızlı kon~nn bir ka· 
dm esi kulağona ~rişti. O ne?' 
bu. Ncrimanın sesi •. 

Derhal yataktan fırladım .. 
Pancuru açtım. 

Evet .. O. 
Ve pencereden ba~ırdım: 
- Neriman ..• 

1 

............................................... 1 
Yazan: 

SaWı .Alaçam 
•1&11ııt1uı111111uuı 1111 ırır11 11 11 111 1 111 11 

- Maşallah, küçük bey epeyce ye
U,,ktn ... Acaba, §imdiye &kdar niçin 
geciktiniz? 

SUıuıetçi: 

- Bu. bir §ey değil. dedi! Ben, 
Allah Blz1 lııandırmı. tam G5 yqında· 
ki adamları bllo BU.nnet ettim! Birkaç 
ecno önce, GOztepede, Kızılay menfa· 
ıı.Une "hitan" cemlyeU Tardı. B&ktnn 
.kö ede muhteşem bir karyola duru · 
yor. Sahibini merak etttm. K&rfıma 
5-ÇJ, sakalı ağarDU§, 8:5 Uk b1r ada.m 
çıkardılar! Meğenıe mUbarek, birkaç 
ay evvel ihtlda etmı,. ''Şimdi, dtnl 
bUtQn blr ineansm, P~berlD em· 
rtni yerine goUr." deml§ler. O da. 
biraz tercddlltten sonra razı olmllf. 

Lft.kln, mı fayda. ki sUnnet edlleoek 
çocuklar, lblr tnrıu rahat dunnuyor • 
lnr; bizim 65 lik bebeği ııı.laya alıyor 

tardı! Çaresiz kalarak, adamcağtzı 

kapalı bir yere gttırdUk, orada l§lni 
)'Rpıvcrdlk 1 Ama, hanetlıı, içinde y&· 

tıımndığ"ı o muhteşem karyolada gö· 
zil kaldnnı, bilmiyorum T !" 

SUnnet.çl, gülerek, aözlertne de"ftÜD 
etti: 

- Bat.an da, ufacık Ufacık çocllk· 
ları mraya dl1ılvertr1C1". ZaYalhlar kor 
lrndan huylanıverir! 

Bu mradl\, hokkabaz lrtan Açıkgllıır. 
yar(lağı Halit Yapakcıollu ile bera • 
her hllner meydanına c~. ··ınbl· 
vat" a bn~aml§tı: 

- Amma benim ~lvaıtnn.~ 
- Buyur benim ustacrtım. 
- Yancağımıza geldin. Caıun bir 

§ey tııtcr mi? 

B;ıhr.eden cevap verdi : 
- Beni affet, T..eytncığ1m ! 

Dün ail~ mühim bir işimiz 
vnrdı. Kendimi sana nffcltirmC'k 
ıçin, bugtin erkenden geldim. 

Bir başka pancereden annem 
de lafa karıştı: 

Vay, kızım, sen misin? 
Arkasından babam atıldı: 
- A kızım, gözlerimizi vol• 

!arda bıraktın.. Nerelerdesin? 
Neriman bir kelime ile hepi· 

mizi sevindiroi: 
Miıjde .. ~füjde, 

Dayanamadı .. Koşarak merdı. 
vcnlC'rJen çıktı .. Ve sofanın or· 
ta~nda yüksek ~le bağırdı: 

- lkinıiı.de geçmişiz, Leylft! 
i\lüsterih ol.. 

- Ben müsterihim. Ve geçtiı 
ğim<len de eminim. Fakat, bi· 
zimkilcr pek merak ediyorlardı 
d!I·. 

Bir müddet sofada oturduk. 
Henüz sabah çayını içmemiştik. 
Babam piiama ivlf'i, annem nen· 
be n bahlıği •le sofaya ,geldiler. 
Babam de.rhC\l vanıma sokularak 
nln"mdan öptü: 

Tebrik ederim ,Leyla! \Jtun 
tah il senelerinden sonra, nihayet · 
hi<' hir vıl sınıfta kalmadan A• 
merikan kollejini bitirdin! Bu 
bır genç kır için bü~·ük bir mt .. 
,·aff akı) ettir . 

- Boşuna tclfi.ş ettiğınizi an
'ndmız ya, baba! 

- Süptırge aopaaı! 
- Ul&DI Süpürge so~ taUt mı t 

Hele bir kabahat e~ d1JgQn eahJbln· 
den · bir süpUrge sapı yel o zaman, 
anlUwı:n tacımı." ·Yoka, eöyledflin 
saray Jokmaaı olmana t 

- Hay Allah razı oı.wı, Ara,)' hok
kası oıınuıı 

- Vlan 1 Baray lokmam b&§ka. a· 
ray hokkam ~I Lo.kma, atzm,a 
aldığın zaman cık eder. 

- Bildim u~ Sultan.Um 
!nclrU 

"Muhavere" devam. eöt:vor, ıaldn, 
kalalı ya.rdafuu bir türlü 1oıa getlre
mi)l'Cntu. HDlayet. "tekdir fle ualan• 
mıyanm hakkı kötektir!" diye cttı • 
011nın11 ol&cı&k ki l&kfalı kull&mD&· 
ta bqladı. Böylece, sUptırge sapı Si· 
yatet.1 içtıı ev sahlbbıiD 1WQ1mUma 
da hacet kalmadı! 

Bil lllr&da, loltıııala.rm oereflne or 
ta~ ..... dola!ılt• Qdı:mqtı. Bani 
"gel dolaba, gir dolaba!,. demezler 
mi ? İ§te, bu aöaUn mqei olan ufa • 
cık camekAıı. İçinde de, .ıszum ona, 
beaden yapılnu§, Oç tane lokma mev
cut! Ama, bunlann gel dolabına gir

mesi. lObl. usta. "Çinko, mlnko, tıdr 
ko" k.ablliııden no dualar etml§tl bU· 
ile.DiL.. 

LAJdD 1&1'dak. bir ttlrlU ~at dur
muyor, astaamı la:zdumakta devanı 

ediyordu. Nihayet. k6r b1r bıçakla 
paUıcan gibi kocaman bunıu kesllln· 
ce, viyak vİyak be.Jtrdı; ama b1r klS· 
oeyc de bllzlllcHl ! 

Arkacı..n, nrdak kıyafetine &1r • 
mili olan Ve!al1 bayan Sata Yord& · 
moğlu, ustam ile beraber meydanda 
görUndll. Hokkabazlığa, . .al~ 
ba§ladılar. Her tkia! de etrafı etekle• 

.:- Telaş ve endişe etmek hak• 
kım değil miydi, yavnmı? 

Ve gülerek ilave etti: 
- Babalar biraz daha derin 

dtişünürler. Ve hiç şüphe yok ki. 
uzağı da iyi görlirler . 

- Şimdi müsterih misiniz. 
baba? 

- Şiiphesiz, bu ~ece aynı za· 
ma.1da Nerimanı da merak ctı 
miştim. Neden gelmedi diye. 
Şimdi geni§ bir nefes aldım. 

Annem çay kadehini karı~tı
rırken m,ilümaedi: 

.,.... J..eyli.yı tebrik etmek için 
bar 1 sıra gelmivecek galiba! 

Ve kocasına dönerek: 
- Ayol. dedi. biraz da bize 

sıra ve fırsat ver de .. 
Babam, annemin sözUnü kest :ı 
- Çeneni kiraya mı verdin "' 

hammcı~m? Sen de i te<liğini 
söyle! Meydan burac'l. Kızlar 
da burada. 

GUlüşerek çay içiyorduk. Ne" 
riman bir aralık yavaşça ayağı. 
ma bastı .Ve göziyle odaya g <' 
m .... mi1J ihsas etti. 
Şimdi. yatak odamda Neriman 

ile baş başayız. 
Yavaş vav.aş anlatıyor: 
- Dün niçin gelemediğimi 

biliyor miısun, Ley!a? 
Havır. Nebileyim? 

h. başıma gelenleri sor. 
ma .. 

Yoksa sınıfta mı 1rnlriı1<'! 

SAYFA - ı 

ytp duruyordu. B1r arallk, u.&a, dQa · 
namadı. Y&rdalma 8Cll'd:&: 

- Sen eelAmı ktme verly~T 
- Sen khoo ,·ertyol'8UD t 
- (Kalhane ı aretıe) ona TII~· 

nım! 

- Ben de ucuz buldum, dokuza ..,.,. 
rlyonım/ 

- SelAmı, para ile nıl &atarlar? 
- Bu Alemde acll.m da para, ke 

im da para! Var mı pulnn'! 
- 'Yoksa pulum!' 
- Tlmarhancdir ~olun • 
La.tı döndUrUp dolaotınp h~r ea 

blbl olmağa geUrcliler. Eneıa. uata 
sorguya başladı: 

- Scıılıı zanuatın, htinc.rin nl'Ct.ir :t 
- Ben, güzel def falarllll! 
- Dabn ne çalan.ın~ 
- Ud! 
- Daha! 
- Keruııo! 

- Ondan baŞkn \' 
- Arada ıurada zurna! 

İ.§1 lddiayn blndirdiJer. Uııt&, yarda· 
tına zurnayı verip: 

- Haydi ba§la. 
Dedl. O da, "el çabuklu.,~ marttet"l ı 

ile Aleti koynuna soktu. Ama, uata 
tekrar iat.lntaka gcçml§U: 

- Qaldm mıf 
- E\ot! 
- Hani yat Sea1 çılmwlı1 
- Yamı karakolda cıkarı 

Nlhayet, mra yUztlk oyww:na ıeı· 
ml§it. Bay Bata Yordal!loğlu, ahbe.p
hğtmıza gtlvener-k btzlm alyansı )'O• 
rllttO! Teminat vermek maksad!le de 
eipsivrl, rengQrenk kWAhmı yaıu:ma 

koydu. Ona da ıttkür, ya baemıa ge
çirseydi? 

Meydan. bu aralık b1riblr1De ıtrt
yordu. Çünkü, usta Do yardak, "ytlz\l 
ğtı, aen almadm, ben aldun; 8&D.& nr 
medller, bana verdlJer!" d!yerek b?" 
gaya tulu,pnU3lardJ! 
~ kalan usta ha3kırdı: 

- Bana enılll bir a4Mn lıııat. 
Yardak da haykırdı: 
-EmJn ağa! 
- Emin atanın blUıDle iP Dfl t a.. 

nbn istediğim, ndıkane." 
-(labuk l>lr Ade kabve: 

iB6yteoe. blrka.c tekerlemeden .anra, 
yanlanna, aey1rcilerden bir küçOfO 
getirdiler. Uendlle konan ytıztıtn ona 
verdiler. Fakat. yardak, k&fla göz a 
raamcıa. • zuma mlatWQ! • oııu da 
a§Irmq olacak ki uırta aramnıt.ta ba§ 
ladı ve: 

- Uzat Ağ kolunu. 
Dedi. LA.kin, bunca ahbablığtmıza 

rağmen. Bay Safa Yordano:ıu niyet 
bozmll§tu! Kendi sa# koluı:ıu saklıya 
rak, ustuma, yanında duran kUçO· 
~ kolunu göaterdl. 

Tekrar te.kerleıne~ geçtiler: 
- Senin bu kolnn kıa ! ı 

- Zelzeleden 110nra böyle olclul 
- Peki, bu kolonda ne,e ıay J'Ok: 
- Saçkuanctan dildlldilı! 
- Ya, eJlnlll parmaklan niçin lıtt· 

cıWcf 

- Sdaatı ne bGdUdU ! 
Amma, uata hlltyl Ç&lttı, "s.n.t 

ötrenme~ hevesli" kllçQğün kolunu 
bırakıp :yardağmm eline yapqtı. Bo
la ,Ukllr! Birçok p.klabe.nlıklardaD 

sonra. btzlm aıya».s bulunmuatu! 
~ ya, bu tecrtıbeden ~ 

)'llnu§tı! Şaka niyetine. ~ w 
klkat.en deve )'apılmam ihtimali ft!' 
~bfydl! 

Altmm tniadf#I bu sQnJerde bem 
alyanstan olmak, bllD dt m. ııallll 
bayarun kart"1ll& cıka.mam&k btle
mıır derdlerden de~dl! 

Te1l§la yertmı'leıı ftrladmı: 
- Ver ytlzttğ1lmt\, al k111Alırnı 'btra• 

deri 
Diyerek ark& kaptd&n mnıtım. 

- Hayır canım. O i bıttı. 
Çarçabuk mektebe gittim. geç
tiğimizi öğrendim. Onu bir tara. 
fa bırakalım. 

- Ondan daha mühim bfr me. 
sele ne olabilir ? 

- Evet. Senin için bir meaele 
yok. Fakat, benim icin çok mti· 
hinı. Harikulade mühim·. 

- Ne var? Çantanı yankesicı 
ye mi çarptırdın ! 

- Hayır .. Hayır .. Keşke öyle 
telafisi mümkün olan bir kaı<. 
olsaydı. 

- Daha mı mühim T 
Haniya biz mektepte: "Hı< 

kimşeye gönül vermiyeceğiz .. 
diye biribirimize söz \'ermiştık 
ya. 

Ey. Sözünden döntiyoı 
musun? 

- Hadisat döndürecek J;?alib · 
- Ne diyorsun. Neriman? l\ 

hayet sen de mi başkalanm 
benziycceksin. 

lc.rimnn henüz bir sey söyk• 
md<'•' içimden: - Babamın du)• 
dukları çıkıyor S3Jnmn.. diyı 
söylenmeğe başladım. 

Nerinıana sordum: 
- Artık iş anla ılc't. Kimi 

viyorsun? Söyle bakalım . 
Dışarıdaki sofadan babanım 

kahkahaları nksediyordu- Annem 
sofadan sesleniyordu: 

(Devum 'ftl') 
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i~ .~za. ıll\iJm~ 
Triatl~!1 ve Pentatlon Bu h~fta r.apılacalC 1 EN SON OAKi~ 

musabakaları yaglı gureşler _ _ . 
00 i~tanbol ntl~ti7m ajanlığından: Bu pazar memlekeUmizin en gUr . Kuçük ilinlar kupO ~ 

10 ağustos 1941 pazar günü sa. bUz ya~lr güre§ pehllvanıan Yedlkue ( .. lhı>-a ekı.N'flk ~., 
at 10 da Kadtköyde Fencrhahçe lede hpltalya bahçesinde öğleden ll01l ._._ Ulalan .. lloa ~ ~ 
stadında Triatlon ve pentatlon r& yapılacak ve dört hafta. devam e. ,... ·~ ..__ ~ 
birinciliği yapılacaktır. decektir. sl .. ırea ""~ ~, ........ 

Bayahlar: 100 M. gülle. uzun. -.il ...... wDl _. .... , ~ 
K. TV: 100 M. Gli lle. uzun. BUYUK MUSAMERE liri l&iıal.) 
K. II r: uzun. Cirit. 200 ~r. Disk. Hilal Gençlik Klübü 

soo M. Menfaatine iş ve işçi arıyanlar: ( 
K. I : Uzun. Cirit. Disk 1500 m. • Çalışkan, dllrllst, sporcu blt 
İştirak edecek atletler Fener- San'at.kAr Müzoyyen Scnar ve iyi çalıştrğı takdirde lstJkbaUnl tc

1 bahçe stadında saat 9.30 behema- Arkad4 1armm Konııerl dl1' 
''evıren.· MUZAFFER ESEN hal hazır bulunma.lan elzemdir. Saz, caz, Dans ve Sürprizler. Suadiye nacağı bir iş için aranm&ktaktldJ: 
~ 2 Alh ... ~-- J"~ı bmd& ağır i§lerl yapa.bilecek 1 

0 Aksi takdirde mUsabakaya .-.ırmek PlAjr Gazinosunda 6,_...,., "" 
d ı ·ı . k 'ld' B' "' c l u u be• t ve azminde olabilmesi ımmdtr· ... l\.ollarson işının bütün meıu. a~masına môni olama ı. nı tı esı ı. ıraz sonra hakkını kaybederler. umar esi g n a"'l'"mı saa yazar olma.sI k!fidlr. Aylık &ati~: 

liyeti üzerindedir· Gayesine "Bana vaadediniz Mari • tekrar baıladt. Şimdi inle - Program mucibince 3-8-941 22 den itibaren radır. Tallplerin Bahçekapı :ıısıı; 
tek başına erişmeği düşüne ıii, ne olursa olsun bu kapıyı yen bu ses uzanıyor ve yak. tarihinde yapılması lazımgelen cılar sok. No. ıo Da.vtt Kohen ad! 

müsabaka görUlcn llizum üzerine cek yerde, bütün bildiklerim • ı: mağa teşebbüs etmiyecek. laşıyor... kaldırılmıştır. ne mektupla mllracaa.t. ı.ın>"' 
vaktile Torka:ıaya söylem ' ' liniz·" Yan koridorun kapısı a • • TUrkçe, franııızca fizik k tir 
icap ederdi . Sustuğc için U . Müfettiş tit.-edi Bu söz • çıldı ve Meri müfettişe doğ- Boğazı 5:çme ortamektep tale~.ne riya.ztye d~ 

D il b k ıd l .. GI·s·ı rt verilir. F.K.R. remzine ınur cfC van Torun suç ortağı yerine 'er avit Kc arsonun oğu ru atı ı: müsaba ası " • ortamektep talebesine az O Jı' 
geçmiştir. Vazifesini yapma. sesi hala kulaklarında çınlı. - Aman çabuk geliniz, BeJoğlu halkcvlndı-n: !rarunzca derslf!rt verilir, ikınal0 
mt!, Skotland Yarda ihanet yor. çabuk. Oldürdü, öldiirdü. Za ı - 1'Mmiz spor şııbesl, 3 ağustos lanlar hazırlatılır. (Parlıı) ~ 
etmiştir . Torkanav kendisin. Maribi. Li bu konuşmayı vallı Stepanı öldürdü. 941 pazar ı::-ıınu saat 13 te başlamak mUracaat. 1 ~ S M f . h . k d Uzerc Boğazı geçme müsabakası ter. • İşinin ehli., bula§rkçılıkta Ç3 1 

den üç ölümün hesaını sor - lıatırlıyarak güldii . ~imdi de Ü ettış i hyar a ını ta. up etmiştir. eli temiz ve çabuk bir buınııl':~-"" 
mak hakkına maliktir. Davit düşünüyor. Bu sahneyi bir kip etti. Stepan yerde, hare - 2 - MUsabakaya iştirak etmek L.c.. yan aranmaktadır. Sirkecide l':P'p 
Kollarson, yahudi Ştayn ve daha yorgun gözlerinin ö • ketsiz yatıyor, ölü mü? Mari tiyen amatısr yUzUclllcrln mezk"Or gUn handa ıokantacr ve kebapçı gıııtıı 
Artur. Üç adamm dökülen nünde canlandırıyor. ba vücudun üzerine eğildi. saat 12,30 da Bebekte Galatasaray tere mtıracaat. 
kanı adalet istiyor.Con Loms _O koh.uğunda o!urmuş. Kalh çarpıyor, ihtiyar hiz • klUbU denlzclllk şubesinde bulunma. • Lise mezunu biraz tra.naızc& isi 
müfetti.,ten ıı:üphelenmekte t Ç k ki d' ı· ·· metçi yalnız bayılmı~"ır. lan rica olunur bir genç az bir Ucretle çaJ.t§ı:na!C _.J 

:ı- ~ u. o mera ı, en ışe ı go ~· 3 - Birinci, ikinci ve UçUncUlUğil mektedlr Beolktaş Tllrk Ali ~-
ve şüphesini yazmakta hak. rünüyordu. Ben:~::ı ne olur - Rica ederim Mrri, te • kazanan mUsabıklara madalya veri. B -ı H lk ~· ıesı Loşba.hçe sokağı numara 23· 

1 · • K k evog u a .-,ıneması Ja var. sa olsun kasayı açmamag"'a a§ etmeyımz. or mayınız leccktlr. det adına mUracaat. .,. 
Bugün ,\latfne 11,80 dıı. gece 8,30 ·•il" Asyalı yavaş yavaş pence- t~şebbüs etmiyeceğime dair Stepan ölmedi. Şimdi ·ken • R..,<1;;t Rıza Tivatrosu da 8 bü~·lil• film birden: • Muhasebede 25 sencdell ~ 

reden uzaklaştı. bir yemin istiyordu. Fakat dine gelir. Siz de çabucak. 1/ 8/ 41 cuma Şenyolda utR AŞIK ı - Klnğ Konğun oA'ln. l\facera. rübes! oıan bir muhasip ya ı: 
b • b' · k · · veya oj !ğer ticari mUesscselerde ...,, Başı yerde, eski sistem bu yemini isterken ölümün- ıraz su, ıraz ıır e getırı - ı.Azr.\t Komedi :~ perde 2 - Kara adanın Cflran. Roriıı tııı •-

d b k d • 2181 , 1 c t 1 Alt •A d Karlof. ramaktadır. Haftada birkaç ı; ..r~ öıenmi! u yata o asını den sonra kasayı bir haşka. nız. "' umar es ın...,pe e birkaç saat de çaı~s.blltr (" 
f d 1 1 d ASILZA I>EJ,F,R Komedi 3 perde S - l"eralh eıııran. Stıılh,ör 0 erti, yatag"'ın etra mı o af sının açmag"'a teşebbüs ede • htiyarı kollarile yer en remzine mUracaat. ~.ıı 

• :s Halide Pişkin birlikte Kovbo~IAr. ıeıv 
tı. Bir duvar aynasının önün ceğini biliyordu. Halbuki kaldırdı ve bir kanape üze • • 18 yaşında lise aon aDl.J:f u 
de durdu' bl. r dakika büzül. 'h · 1 b k b" rı'ne koydu. nnden biri taWlnl geçlrruck ~ 

1 tıyar para arının at a ı. M ı · v k " 1 t• d şey öğrenmek makııadl.le bir dll müş çehresine baktı. SonTa risinin eline geçmesinden i. - Ehemmiyetli hjr sey a iye 0 a e f n en: yanmda çalışmak ıstemektedıt· 
kapıyı açtı. se benim elime geçmesini yok· Ba!ına vum,uslar. "&ir çalışma mukabilinde hiçbir :rD~ 

Şimdi polis vRzifesini yap tercih ederdi. Şu halde ni • kaç gün.sonra bir şeyciği kal Eski nikel 5. 1 O ve 20 naralıkların tedavülden beklememektedir. Maksadı bir oe et 
malıdır· Artık aşağıya kü - çin ?... maz. Bakınız Meri işte ken. renmekttr. <Seven) rcmziıı~ :rD~.ıı; 
tüphaneye inmeli, oradaki Evde bir gürültü mü var? dine geliyor. kaldırılma~ı hakk1nd.ıt ilan babasının öJümU yUzUndcn ~.& 
f A • • •• 1 ·ı ·· Eski n!lre: 5, 10 ve 20 paı·a ıı darın yerine dantclll bir kuruııluklarla devam edememek mecburiyetın~ ecı vazıyetı goz erı e gorme Müfettic birdenbire huını ihtiyar inledi ve kımılda. Bu genr, kendisine babalık ysP 
l'd' :ı: ~ bronz on °paralıklar 1.up ve pi.yc.-::ı.yr; kA!i mıktarda çıkarılın?§ olduğundıırı " 1 ır. kaldırdı, dinliyor. Evde biri. dı. ve kendisine bir unc daha oku ,,. eski nl~eı 5,1' ve 20 :J:ıralrkla rm ~1.6.942 tarihinden sonra teda vüıden kaı. 

1 
.,. 

Bundan sonra raporunu ··ı ag"'lıyo• gı'bı' b'ır ses var. -- Merak etmey'ını'z Ste - k " k ı yardım edecek bir hayır ~ahib n 0 
• dıl'ılma.sı kararlaştırr .mıttır. Mel'. ... r ufa paralar ı temmuz 91~ tar.hinden 

Yazacak, kendisile "ahsen Bı'rı'sı· ı'nlı'yor, hıçkırıyor. Mu·· 'tiba t ı t d vU' t · k b ta 'ht t·ba k bl Ud ne süreceği prtıarı kabul(; ~ ~ pan, almız, •unu içiniz, bir ı ren ar ı : e a o mıyece ve u rı en ı ı ren anca r sene m ıı..." bUdi kt ·•ı c~· hl·ç ala-kası olmıyan bı"r cı· - f d ~ k . c •r ı k bel 1 c k ba bulundu6'4>•u rme eu t . etti& mırıl andı: d d h t N 1 b' d detıe yahıı malııandı hnıe . .. t: r te<. ban ası şu er ne ve mer ez n· 
t . 'b' ~ yu um a a. ası ıraz a dl) remzine mUracaat. il' 

nayc ın raporunu yazar gı ı. _ Hizmetçiler olacak, za ha iyisiniz değil mi? kaııı şut-e1ı: ol mı} ao ver!erde zi:-e.ar bankası şubeleri tnrafın'1an kabul edJ· • Ehliyetli bir ooför taksı. ıı 
Uykuda yürüyen bir adam vallı ı"htı'yarlar, onları unut. On dakı'ka son•a ı"htı"yar lebilet.-ktlr. 11cya kamyonetlerde 1.§ arama1'tl 

b d • b • Eileri:ıde bu • ıttık oaralard~:: rulunanlarm ı:ıunıan malııar.dıklarile C. 
gi İ genib mer ivenın asa. mu{lum. hizmetçi •yatağına yattfrl • merkez bankası ve ElnAt baıııtıu•. ,ubeıertne tebd!J e~tıttneıef" 1!An olunur. lG. Akda\) remzine m'1raraat. ol 
maklarını ag"' ır ağır iniyor. • Ayda on lira Uc·etıe A.XU\d Kapıya doğru acele acele mı~trr.. Müfettic elini \utu • C4l 29·560ôJ ı;r 
Kütüphanenin kapısı önün • yu··ru""du··. :ı- '!' dol ııımak üzere 35-40 ya.fllld& (i 
d k • 1 d h k l k • yor ve yavaf yavaş sualler yana ihtiyaç vardır. Lıuyen1e~ 

e 
1 

la! ar a u an e esı - Stepan, Meri, nerede .. soruyor. Bir iskemlede otu - Hava Gedikli namzetlerine: tıh Saraçhaneba$ı Horhor cııddt· 
neden? Omuzlarını silkiyor. siniz? M • h l h l §U tekke sokağında 40 nnm3 rad' 
Tabii kan lekesi olur. S k d l ran erı eyecan 1 eyecan ~dikli namzetlerinden 336 ve 335 doğumlulardan evraklannı tor Ce!A.l .Kayabaya mtıracaauafl-tl 

d esi genic oridor a bo h ag"lıyor. tamanılamı• olanlar 2 - 8 - 941 cumartesı· gUnn saat 8 •ekizde bl' Dişlerinin arasın an: bol çınladı. :ı- " u 
0 

• • Kullanılır halde bulunan • (ı' 
- Demek onu burada öl. (T>,,,,.,.,.,., ııor' kurumda bulunmaları nıın olunur. {64S3) sl arabası aranmaktadır. Fol"l tt 

dürdü, diyo~ Zavallı Artür!~------------~~-------------~-----,~-----~-~-------------ı~u~a ı~t~ızdc ~~d~ 50~-

I 1 
tının ıOtomobil) remzine art_ıt\1 Kapıyı açtı ve kütüphane- H ika g e N 1 1 1 ' Nakleden: evsarııe ve nerede görUlebiloea 

ye girdi. E'.:rafına bakındı. ası o sa ayrı acag .... ız O blldtrnmesı. 1~ Ceset nerede? Oda bom- 1 ç Yıldı: • orta ikiye kadar okumuş. te 

boş. Artür Kollarsonun cese. •·---• ·---• •---• •----ı santralı kuııanrıbilir, bira: dat<t11~ 
di burada değil. Sonra kara (Diittkii sa1{1dan dC1ıam) nun üzerine, kalktım ~eldim. de aynı şekilde muamele etmiş... Bu beklenilmiyen ses karşı- l!.r, iki sene kadar tanın:nış bir(. 
k Ç. h k ı· k' "Fakat, tesadüf bizi yolda yi- Sevilecek deg~il, nefret edilecek 5mda ikisi de birden "erlerinden essseede ça;ışmış 17 yaşmda bit apı... ın ey e 1 es 1 ye - Nevyork'da onun, yüksek bir - ,, az l)ir ücretle her l•I yapmaya 11• • d k b t ht d ne birleştirdi. Yolculukta ikim·. bir kadın s:~radılar. Arkalarına döndüler. ~ 1• rın e, ara a anoz a a u. apartmanın en üst katında kü- · d · · · F' k ··· L' · tı·r. :Muammer) remzine ı:nurai:$.,. 

l zın e bırıbirımize ihtiyacmuz a ·at, bununla beraber, onu ıla, kolları Robert'ın elinde. ,. 
var içersinde, yerinden kımı çük bir dairesi vardı. Buraya çr. vardı. Onun için, ikimiz de bir"• yine sevdiğini hissediyordu. Bu dizlerinin dibindeki bir koltuğa • Askerlikle a!Akası olmıysJ\iıı 
damamış bile. Döşemede kildiği zaman rahat bir nefes birirnire güler yüz gösterdik ve hiJe. kalktı Vilyam'ın evine çöküverdi : gösterebilen. dtirilst karaktot 1, 
kan lekeleri var, kara kapı - aldı: beraber Xevyork'a geldik . gitti. Knrşılarında bir gölge vardı. zat bekçilik, kapıcılık veya bt f' 

d 'b" d k 1 · - Oh! dedi. Burası oradan ne "Lakin, burada vine htrçmlr Orada, Filisiti'den soıhık bir Odanın kovu. mavi karanJ·aı bir iş aramaktadır. Ka.ntarcl1,, nın 1 ı e an 
1

• kadar giizel! orada yalnız :~r. J ~ " makarna fAbr'.kasında Klımll e• 
M ·b~ b' d f d } ğı tuttu. Beraber oturmamakta muamele ~öreceğini zannedi· içinde çizilen siv. ah bir göl.-.c, g arı a ır e a a ıa mı- erinler. bumu kafdaö-mda kadın· ,.., t. ı1 

.. t-o ısrar ediyor. Bu ge<:e kendisin- yordu. Hatta, bu zanla, o hare- parlak ve geniş bir alınla. panl· vasıtaslle Mebmede mUracna "" 
rıldandı: !ar var. llk tanıştığın kadın den son bir randevu aldım. Sen te cevap verecek şekilde davrar. dıyan bir çift göz. Geniş omu~. • Lise ve ortaoku• talobe!er'..ıtc 

- Demek ki böyle. Artür seninle hemen dost olur. Sonra de gelirsen hoş \•akit geçiririz.. hağa bile hazırlanm·ştı. !ardan vanlat'a ac:ılan iki kol... c;e veya t::-ansızca .>tarak riya~?; 
ün cesedini kasaya kapadı. arkadaşlarından birinin evinde Senin Lila'yı da al. Filisiti'yi Fakat Flisiti onu görünce: Robert: zik ve Ihsan dersleri, mektupla ,,,/ 

D 'l l d' p gördüğü bir romancıyı beğenir, sen de gör bak: Ne ori.ı·inal bir - Vay Robert! Sen ha? Sen d ta Lüleclhendek Papad ·pı:lo ar 
uvara doğru 1 er e r ar kalkar ona gider... - Filisiti ! edi. ma.n ıos Zeki .. adresine mUracll~~ 

ki k t ht t tt B 1 l ~ d belk" d kız! buradasın ha? diye öyle f!amimi Fakat Filisiti döndU. vine kr. c .. ma arı ara a ay:: u u. öy e söy uyor u. ·ı e Arkadaşının sözlerini hiç S ' . ve hararetli bir şekilde ellerine • TUrkçe. almanca. transtı ıt 
açmak. rezeleri üstiinde dön böyle düşünüyordu. fakat böyle sini çıkarmadan dinliycn Robert, sarılmı,ştı ki ~en~ adam bir an: ranlrkta kayboldu. dantllo bllen bır ecnebı rt'!aa&ııı 
dürmek için· zorladı, bir da hissetmiyordu. nihayet., acı bir istih1,a ile: "Yalnız bni seviyor!,. diye Rob:?rt'le Lila. bir hayalet ramaktadır. Resim l§leri. bU1'0 l" 
kika çabaladıktan sonra dur Onun kalbindeki his başka - Tanırım! dedi. düşiinecek kadar oldu. gönnüş ~ibi. anhyamadıkları bir hesap ııııerint o:-ta bir UcreUe ya 
du Ve Omuzlarını Sl'lkerek idi. - Kimi? Filisiti'.vi mi? O ~ece dört kişi olarak. güzc1

• korku İGindeydiler. Gen.ç adamın lir. (Y.M.> remzine mUracaat. • 
Filsiti'yi kaybettiğine üzülü· - Evet. ce eğlendiler: Dansettiler. briç eli ~ı>vşedi. Kadının kolları vü- • .Lise. ortankul taletıP.Jenıe 11",t 

geri döndü. yordu. - Nereden? oynadılar. Sonra ikişer ikişer cudunun üzerine diiştil. Robert t ıı b!U . tihanlarıııa f ' 
- Duvar ice&sine oyulmuş - Keşke daha fazla ısrar et- Robert Fili iti ile olan mac~r~. bahçeye, ay aydınlığında dohıı;- pensereye doğru ilerledi. Aya c:~ıe~e gay;;:y~n şartınrta ~· 

bu kapıyı a~mak için bir çi. seydim! diyordu. sını kisaca anlattl. Vilyam, di· . maya indiler. daldı. Lila yavaş yavaş kalktı, matik ve fizik dersleri ıMatcıııf 
I' . . K il b Onun için. iki gün arkadaşı ledikçc: Rober Lila ile geziyordu, Vil· karanlığa doğru sıyrılarak kay- remzine müracaat. 
ın1.ır ıster. 0 

arson ana Vilyam: - Tuhaf şey: diyordu. Tıpkı yam da Filisiti ile. Bu planı Re. boldu. • LAielide kapıcılık edeceıı,, 
söylemişti: "Bu kasanın bir - Yarın akşam bize gel. Fiı:. benim gibi! bert tertip etmiş \"e Vilynm'a Robert diişünüyordu: bir karı koca aranıyor. Apaı-tı:, 
sırrı var, Mariba. ' ' <'t.u;a bi. si ti isminde bir kız gelecek! de• Robcrt sö7Jcrini bitirdikten kabul ettirmişti. Çünkü, Filisiti - Hislerinde ve sevgisinde ;ı . kaloriferi yoktur ve kadın yal.,, 
raz daha ileriye gıderek sa- diği ;r.aman aklım kaybeder gibi sonsa: ile yalnız kalmak istemiyordu. mimi olan fak:ıt samimi görtiı . partıman aabibinin ev tşıcrte f. 
na şunu da söyliyebilirim. olmuştu. - Evet, dedi , tıpkı senin gibi. Korkuyordu, onun yine ewela mek i~temiyen bir kız bu Filisi- caktır. üç gün tc;lnde Slrkecl 1!11J 

Vilyam ilave etmişti: Bu kır.. her halinde ::;amimi ol- gi.iler yüz grnıterip sonra yan:r . ti. Pişman olacak ... Onun bu dr nu hekimlik datreaine mUracaat 
Bu kasanın bir de görünmez - Hakikatn "fclisity" (saa- makla beraber bütün erkeklere da yine ba.<>ka bir erkekten bah- sındaki sertliğin altında gizli • 
bekçisi vardır." :- - maaı. il, 

det)! karsı avnt surette hareket et· setmesinden korkuyordu. lan samimiliği herkes anhy2. • Almanca bilen bir ytık!lek ti 
Görünmez bekçı... Belki Robert ,sordu: mesini bilivor. Bu şekilde har • Bir aralık. Rotert'le Lila. aV"' maz... talebesi mUsalt şartlarla ııacute ,; 

bu hf'kçi duvarda heykeli du - Na.~ıl bir kız? ket edebilmek irin de insanın lunun kapısına geldikleri "~•man, Bir ay sonra balayı seyahatine yazıye, fizik, almanca dcrslerf 
ran Çir. mabuduJur. - Kısa boylu tıknaz ... Koyu c:ok zeki olma.•n lazım. ayakları onları ic;eri doğru sFa c;ıkan Filisiti ile Robçrt evvela (H.N. El remzine müracaat. 

kumral.. - Hakikaten Filisiti ;r..eki bir rükledi . Karanlık sofaya girdi. hayatlarının ilk haftasını geçir- Aldırınız: 
Müfettİ§ güldü. Bu çeşi'" _ Nereden tanıyorsun? kır.dır. ler ve yine karanhkta. yandaki dikleri yere ~ittler. Oradan Lan~ ' 

vakalar Edgu Vallasm ya • - Landi'lerde görmüştüm - Ona ne şüphe! salonun. yolunu buldular. di'lere. sonra da dönüp Ne\'• Afatıda renıl&len ,...ı.ı -"'~ 
hut Soperin polis romanla • Oraya misafir geldiğinin ertesi Robert Vilyam'a: ''Gelirim" Salonda elektriği açmak liizu- vork'a geldiler. RJ'Ucularmmm 11.Udaraıa ~ 
rında bulunur. Fakat burada günü hen gitmiştim. tki gün demişti , fakat şimdi düşünüyor. munu his,.etmcdiler. Çünkü pen- mektuplan tdarehanemlzden <:f! 

knldık. Bana evvela çok samimi du: cereden biri bol bir ay ışığı dolr• Filisiti bu turneyi ilk yaptığı lan dahil) herglln eabahtan ~ 
hissi bir roman maceras. davrandı . Fakat. kendisini sev- - Bu kız benimle adeta dar·· yordu . zaman Robert'i hakikaten SC\ • kadar veya saat 17 ye kadar-'"' 
yoktur. Vakıa Davit Kollar diğimi söyleyince birdenbire dfe tarak avnlmıştı . FJsasen benim Robcrt, I .. ila'nm iki bileğini diğini ve ondan ayrılmakla iyi lan. t.f, 
son hayal pe~inde ko~an ğişti . Kendisini ağır satmaya de içimde ona kar. ı bir kırgın· sağ eliyle tutmuş ve kendisine etmediğini anlamıştı. Robert'le (P&k S7) es. 8) (!4. 18) < ı 
bir adamdır Bu ka!!aya koy. başladı. lık var. Onu ne kadar samimi doğru çekerek: beraber yaptığı bu ikinci turne· •Çevik 1155) (Tekyııdız 3) c~, 
dug"'u milyonla.·. s. ı mak i. "Bendn evvel köşte bulunan sanmıştım! Halbuki ayrılmadan - Evlenelim. I..ilıı. diyordu. de de onun kendisini en çok se- (Bayan S§çı) (2092) m.F.) < u·~ 

bir romancının da onu sevdiğir• evvelki sözleriyle bütün ümidimi Bu sırada bir kadın sesi du. ven ve en iyi anhyan erkek 0 •• (A. 17) (Deniz 218) (80) es~ 
11 çin hususi bir makine icat et- den bahsetti. Ben, yanımda bir kırdı. Şimdi onda ben ne buh yuldu: duğunu öğrenmişti... (F.K. 16) (Tuk) csusıı 25) -<6ı:t 

mit olabilir Kollarson hem kadının başka bir erkekten bilirim Benden sonra kaç kişi·• - Hayır. evlnmezsin! Bu söru CTı-mtz gUvenı (Poyraz l5) cJJ ~ 
hir mühendis, hem de bir fi. bahsetnıesiM ock kızarım . Bw le göriişmiiş... Onların h4"psinc ilk defa bamı söylcıiin. OWN) < A . 17 l < Deniz 213 ) < F 

zik alimiydi. Fakat bu mu - --------------------------------··--------------------· (N.M.) <K. Er. di) (Barı~~, hala ~dudun kara kapıyı (28 Güzel), (F.A. 395) CE.N.Ç.) 

18.40 ~vlng j;RMt.eaJ 

kuarteti 20.4.'> &lo 
19.00 Konuşma şarkılar 

tktrsat ıı.oo ı;ıraat 

Saati Tııkvtml 

19.15 S\ing tı.ıo Tem11n 
kuar~ti l2.00 SaJon 

19.80 Ajans orkeııtr& ı 

19.45 Karışık ~z.so AJan!I 
~rkılar %2.45 Salon 

l0.15 Rad~·o orkeııtrs8ı 


