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General 
\/avel'in 

Mühim 
kuvvet terle 
IJ/iicıstandan 

• 
ırana 

g·rdiğJ 
Yalan! 

tıte~lldra, 22 (A.A.) - Re. . 
~~enera) walveJJ'in mühim 
lt'-b etJ~rle Blücia\.andan 
t'i~ aırdiği hakkında Ame. 
lıthe lllenbalarınm yaydığı 
~k/' Londrada Resmen 
~ıb edilmekte ve hu şayi. 
""' &ati ve e!'ası 0}111;\dığı 

ı ' 11rnektedir. 
~~rıda çok miktarda Nazi 
~t,?duğuna dair lngiltere 
~ 1 •rıdan yapılan teşebbü. 
\bte.ıı hükümeti İlenüz ce. 

"ermemiştir. -. o 

Sovvet 
tebliüi 

' ~,~ 22 (A.-'.l - Sovyet il'. 
"ıtJtı bUroaunun dUn akpm ne§ • 
aı .. tebııg: 

'hı.ıfuatoa gUnU zarfında kıtalan • 
~tUn cephe boyunca düşmanla 
~ b d~ harp etmiştir. Mu hare • 
~I Uiıaııaa Klngasep, Novogrod ve 
~:. ~1~UkanıeUerinde ç<:lln olmuş • 
'-' ew muharebelerden sonra 
'· ın12 Gomeıı tahlıye etmişler. 

'ııı ~nıamıanmıyan malClmata 
Devamı 2 nt'• sayfada 

on 
iranın 

inailtere
ve cevabı 
lngilizler~ 
memnun 
etmedi 

-0--

iranda Or:aşark 
Beşine kolunun 

karargahı varmış 
Londra, 2% (ı\.A.) - lngııız ı;az.,. 

telerlnın dıplomaUk muharrirler!, bil. 
hassa İranın Jngllız • RuE teşebbüs! • 
rine verdiği cevapla meşgul olmai<ta • 
dır. 

Deyli Telgrafın dıplometık muhar. 
riri diyor ki: 

"Jran cevabmın mahı)eti hakkmcla 
Tahrandak! tngıliz ele: tırıden tptıda! 
bir rapor alrnmıştrr. Lon"'raya gelen 
bu ra~r. İran cevabmırı İngıliz hU • 
kUmeti tarafındııu ıayaı.. memnunı. 

yet telA.kkl olunamıyacagını göster • 
mektedlr. 

Öğrenildiğine göre İran cevabının 
tam metni bugUn Londraya vasıl o
lacak ve Tahrandaki İn"'l'iz elı.;lıılne 

yeni talimat göndertlmes• için trıglllz 

hariciyeal tarafından derhal tetkik e. 
dlleccktlr. 

De~1i Ekpres dıyor kJ: 
"İnglltere ve Rusya, 1000 Alman 

ajanının ırandan dı§an çıkanlmaaı 
ta.ıeplerıne "hayır, la ccv~p \'erilme • 
sini kabul edemezler. F~er tranm 
tahriri C<'vabı şayanı me-ıımuntyct ol. 
mazsa derhal yeni l!'dbırler alınacak

-- ~-rımı 2 ncJ sayfada 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ruslar 
d·vor • • 
Alman far 
Yarısı ölü 

oLmak üzere 
2.ooo.ooo zayiata 

kar§ılık 

Baş!anbaşa tahrip 
edilmiş hır parça 

arazı aldılar 
Mosko\-a, 22 <A.A.) - Sovyet isUh 

barat dairesi reis mua\'lnı Lozovski 
nin peqcmbe gUnU blldlrci#i Rus talı. 
minlerine göre, Alınanlar SovyeUenı 
karşı harplerinin Uk \ki ayı zarfmda 
iki milyona yakın zaylnt verml§ler • 
dir. 

Çörçılle yaptığı 

Mülakata dair 

RUZ LT .. 
AMERıKAN 
MECL!SiNE 

BEYANNAMESİ : 
Benim için Nazil erin 

söz ve yazısının muteber 
olmadığına 

BiR KERE DAHA 
DiKKATi CELP 

EDERiM 
\'aşington, 22 (A.A.) - RuzvclUn 

diın kongreye ÇörçU ile görüşmeleri 
hakkıdna göndermiş olduğu mcs:ıjm 

metni, aşağıdadır: 
"Birleşik deYlcUer kongr!'.sJne, 
Bir haftadan fazla. oluyor ki, Bri • 

tanya başvekili lle denizde bir çok 
mUzakerclerde bulundum. 

Britanya, Kanada ve Amerikan gc. 
~ Devamı l? DCİ 83)f8da 

lfW#IJCıll • 

~4 .. 
~ePheeinJe bugünkü vaziyeti ve hücum nnı. göıteren talıiltitlı harita 

Amerikan toplarır.ın himayesi altında 

~ 

BiR HARP BEBEGJNJN 
iLK ADIMLARI 

Fabrikadan ~·eni çıkm1t1 bir 
tııglllz tankı 

1 

• • 
çevırıyor 

ingılızıerle 
müşterek 
harel<et 

ett:iğı içın 

RusJarı da kendıle-
rine dost saymıyor 

1 Sofya, 22 (A.A.) - O N.B. 
HUkQmet partisine m~!!!Up mebus • 

ı !ardan Jane!, (Dnes,) gazete~inde 
1 ... Dc\-amı 2 ucl ısayfada 

Rusların 
uzakşark Baş
kumandanı KAÇAN ŞOFÖR YAKALANDI 

~ ı·auıu 2 ncı p~fada 
• :w::ııa illi:::: Kurşuna 

dizilmiş ( Qününfilanosı] 

General Blühcr 

Berlin, 22 (A.A.) - Bil. 
dirildiğine göre, 1.izak§ark • 
taki Sovyet ordulaı ı ba§ku. 
manJanı g<•neral Bluher, 
G.P.U. tarafından kur§una 
Jizilmi§tir. 

General 
Dö Goı 
Kahıreae 

,Ma Omlar 
ve 

Mechuller 
k'azan: Bir Muharrıı 

A LMAl\' • Rm; harbinin her· 
k~e bilinen malUrnları 

Ye hiç kimsenin bilmediği meçhul
leri ,·ar. Kızılordunun, bilhassa 
ilk haftalanla, Almanların da IU 
raf ettikleri çetin bir mııkan~met. 
gösterdikleri mallım. Fakat bu 
muka\·emetin ideolojik imandan 
mı, Ru :ı.;;kcrinin milli \e an'ane 
\İ miidafaa kablli3eUnden mi, 
Slav • Cermen re"liabctfndcn mi, 
yokşa ibda edilen ı;iyasi kom·· 
sf'rliklerin cepheden kaçanları 
kUtle halinde kurşuna dlzdim1clc. 
rlnden mi Heri gelı\lği meçhul. 

A iman ordusunun \"e nıüttcfili
lerinln iki aydanherl 2400 kilo 
metrelik bir cephe bo)tınca fası 
hısız tanrru:ı:a deYam ettikl<'rl 
mıılüm. Fakat bu iki av içlnd<> 
kızılonlunun, ne St.alln hattı ya
n imadan e'' el ne de ) arıld 'klan 
M>rıra niçin biiyiik bir ınuknbil ta
arnıza getcmcdlgi meçhul. 

J\lman ordu:.unuo hıırekct nok
tasından 600 • 800 kilometre ka 
dar ilerlediği \' e 170 bin kilomet· 
ro nmrahbaı ) er işgal et tiğl nıa· 
!Um. Fakat bu muazz.ıım iı.tlla ha
reketinde iki tarafın da n" lwd ır 
insan \'!' malzeme 1.-aybef tJği rneç

Kahlre 22 (A.A.) -General do Gol hııl. Ruslara sorarsanız Almanlın 
dUn Suriye ve Ltibnand3 yapmış oı. üı; milyon, Almanlara sonu•5anız 
duğu se~ahatten Kahireyc dönmU&1tür. J Ruslar ~ mll~·on adam kaybet 

mi lcr. Eğer bu rakamın i'k~i de 
doğru olsa3·dı yekünu 8 mll~·on 
edPrdl. Halbuki şnl".k cephesinde 
SA\asan iki taraf ordıılann n ye· 
kiınu dokuz milrondur. Bu hesap 
ça ortada bir mlhon Alman a..<ıkc· 
rfnden başl\3 kims" J.-:ılmnmı!i ~ 
lur. Muharebe çoktan bitm<'lll di. 
Ha.rplPnle hangi tar:ırın lalan 
söylemek ihtJ) nt'ındn olduğu m<' •. 
hul olmadığına. gore burada da ikı 
taraf ldclinlnnndan hangisine 
inanma'k liızımgelf'r.eği mnlümdur 
Fn.kat doi;-nı ö~ il~ c n tar. fın b Y. 
miibaliığa ) apm13 aeağmdan emhı 
olıııııı) acağmuz için, y:ılnız rnJ.nm 
lnm dayanan hükümlerden ı,,-:ık n 
malı~ ız. 

Muhakkak oJıın bir şry \'ll~ 
\iman ordu:.u Kırıma ~sld.ı m•s 
•~eningrad kapılarına d ~anını<.· 
tır. fludycni 'C 'oro iof ord•lar 
tam bir hezimet halindedir. İngı 
lizlcr RID!lann asi.eri durumum. 
rnhlm gördiiklf'r0 nl gizl n•h or'ar 
Kızılordunun imha edilme! t •ıı ' 
!o.ıir olmııktnıı lrnrtubn ır. • tnrln. 
nnın ne olıluğu \ ' C ordu 1>3.kl~ ele 
rinln h:ın~i mii<!nfnn h:ı l l nıtıı tu 
ı unalJfleooklcı·i de meçhul. 

lfütlin bu malfımbr " <' m çhul 
lcr nra..,ındn lmrıılnh"I <'ek mu:ıdc
le Almıııı • Rııs lııırbblıı llJ ~nn 

ll'rlnde umumi~ eti<' ya.1111 n f:nh 
mlnlcri te~it f'dcr m lıh·cttcdir 
Sndecc 7..amnn he"abı yıınh çıl .. 
mıstır. Bu hesnp da ~ayrir" mı 
nı (:n'\ rim~·uı tıılınıinlerden doğ· 
mu,tl -. 

Alrr n - Rus harbinde bondnn 
Mrıra iki taralı de ne 11,., idPn 
sürprizler beklediğini J·ctıtJrmc. 
nin Ve l:aunanm g@Dü heniiz gel 
ıneutlfAr. 
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S - EN SON DAKtlrA: -

- l illetler i('in uçmak ih
tiyacı hayati ihtiyaçlar
dandır. Uçmak mücadele
.. ; y amall mücadclcs:n. 
d n biri olmustur. 
- Uçan bir millet haline 
~el k ıçın giriştiğimiz 
ç 'ı malara ıütün gücü
müzle yc.rdım etmehlc, 30 
a!Tutto:run tarihi k:YmPtine 
Ul·rrun b · r lıarekette bu
lıınmu~ olaccğız. 

O · sa - Dünl erk davasi 

i ! rat u ese
lo h kkında .ne ı or 

ILmdnı, ı2 (ı\ <\.) - B !'Çok aıa.mc
ba.kı ır , garbt Ukrnynadaki Al • 

ruzu nih ~ete cımeml sc de 
ın av ladığı anll1Şl!maktndtr. 

A propa andası arlık dUşnuı. 
p :in ote tara!rnda takip 

bab etmeğl J'n.zan dikka. 
ı e:ıi \'e Uç Rus Dünl-:erkl 

a, Tallın ve Ladı>ga gölUt:Un 
kisl!ld bulunan bl:ilge Uzc

tmekt d r 
rı mahfıllerde buglln blldlrll • 

Rus cephesl.:ıdekl vaziyet 
re nazaran dn.ha vüzuh • 

Uyor. Muhakk.ı.k ki bbyle 
b bı de Alman men. 

. ı~ ( \. .) - mıytcr mu.. 
.. su •ne cevaben Sov • 
Lozovsl.l, Odesanm ne bir 

olmadJğ'ını 

'.I harbtn en 4.:0k hatırda 
n ç Un muharebelerinden bl 

rld r. 

Bu nün '·ii zabıta vakalcırı .... 

ngn 

O\ um \il< DO'Ş'IU 
s '.lt 11 80 dn. Ortak!Sy Ca. 

sokak 17 

HISVE 

- ·Küçük t r im.: çocu.,öu sen· 
sn, ka.dın olan dn benim anneci • 
nm, d~I. B n bunu size defalar 
ca söyledim, nma bir ttirlU n:nıata· 
maclım l..-i. S;zın !beni, kızınızı tnnr 
dıklarıruzdan çok dnhn iyi ben sizi 
tanıyorum. Annem olduğunuzdan 
emin misiniz? Çocukluğumda bu • 
na ben de lruırunıyordum. Hem 
öyle o!sa.yclı daha. iyi olmaz mıydı? 
Bu.: J>C.!!

0 

ltı ıki hemşırc. iki arkn.daş 
olabilir, hatt.iı. nf}ktnn bnhsedebl • 
rrlz ann<'. 

t 

- A.'}ktan mı? 
Di~e M l h rnırıldımdı. 

- Ev t ann aşki.cın, sevilmek. 
in hakk mz ol:ın sevilmek-. 

t n. 
ıı Cemal birdenbire yerin 
iktı: 

'· rı ·ıt. deJi Haydi iı- -

B n · U\e>rum iste! .. 
ve ı;rpl.ık güzel koll. rır ı 

- Bayramlanmızın en de
ğerlilerinden birini kutlar
ken hava kurumuna yar. 
dım vazifemizi unutmrya • 

lım .. 
- 30 ağustos, Titrk Hava 
Kurumunurı bayram günü
dür. Kuvvetli ve sarsılmaz 
Türkiye, kanatlı Türkiye. 
den doğacağı için,, bu bay. 
ram çok isabetli Vt> manalı 
bir tarihe raslamnktadır. 

ingi ere e 
omün·s ler 
imanlara 
karşı 

ik.nci bi cephe 
açı masında 

• 
ısrar e ıyor 

Londra, 2% (A.A.J - Londra tay
yııro !abrikalan i§çılerinden 2000 ki. 
şlnln ısntınde nutuk sByllycn komll • 
n!Bt lideri Pollltt deml§tlr ki: 

lklnct b'.r ccph tcşkJll ve Sovyetlcr 
Blrllğine kabil olduğu kadar fıızlo. av 
tayyarcs.I, top ve tank gönderilmesi 
lAzundır. V kıa ikinci bir cephenin 
t.qkill 1ngillz kuvvctler!.n<Wn binlerce 
kl§lnln hayatma mal ol:ıcaktrr. Fakat 
bu cephe kurulmazs:ı. ge'ecek blrk~ 
ay içinde milyonlar ölecektir. 

Pollltt, lngUiz ve Rus mUleUcrinln 
dUnyayı fqlzmden kurtarmak için 
omısıan olduğunu söylenıl§ ~ dem~· 

tir ld~ 
Fakat. eğer biz keııdimlzl maden 

ocaklamıda, deniz tezgll.hlannda, t.:ıy 

yare Te cephane :tabrik&tanndıı 'blı' sa 
YS§ cephesi teşkil etme?.sek böyle 1. 
kinci bir askeri c phen1n te~klllnl b· 
temeğe hakkımız olmaz. 

lranm ingiltereye cevabı 
ll:l tamfı ı ııci fil')11'4 

tır. Şu cihet mUnakaıa kabul etmez 
bir tarzda taayyün etm~ır ki, İran 
ortaprkta brşlncl kol aznsı olan ve 
:tra.ktakt kargaplıkları c;rkaran s:ı.bo. 
tajcı 2000 M 3000 Alms.r casusunun 
umumi knrargll.bı gibi kullanılmakta. 
dır • Bwıınr, lranm bUtlb hayaU mcr 
kezleri.ne hllcunıa hnzır bulunmakta. 
dırlaı'.n 

Deyll Herald diyor ki: 
M"Uttettklerln tmn hakkmdn ala • 

caklan önlimUzdekl tcdbh1n mahiye. 
ti tfp edilemez. Yalnız ısurom bilinme. 
ildir ki bu tedbir. seri ve kaU olacak. 
tır. Eğer lrnn harekete geçmekten 
imUnıı ederse, 1ngtliZleriıı ve RW!!larm 
vaziyeti olduğu gibi bırnkacakıo.rı 

muhtemel değı1dlr. 

AŞKROMANI 

34 
göğsü üzerinde kavuşturdu. Son -
ra Nıızana. dôıı.ere.k: 

- Heydi, dedi. Sen de lkon -
da kalına, git uyµ. Bok U7.c'rinde 
incecik lbir elbise vnr, üşür, ha.<rta 
olursun. 

- Hnytr anne .• 
- Gıt uyu, diyorum. Vakit çok 

geÇ oldu. 
- 1'.,nkat uy'kum yok ki.. 
Diye Nnz.'Ul itiraz etti ve her 

ikisi de Mc>liha Cemalin yatnk o 
dnsmn g}rdilcr. Meliha oda.nm ı -
şıklarını ~aktı ve sonra giderek 
kalp şeklinde tuvnlet nı:ısasının 
aynnsmın uz rinde elektriklerin 
de düğm lerın iceıvirdi. 

Aynaya akseden ışıklar. sarı, 

pemlıe Vf' m \i renkte idi. Meliha 
b ı göl"C'li ı ıklar oı'lasında yUzü
nu uzun uzun sP~Tctf. Amasın -

ı bır ısrarla ann~sı -
n ı n na an aksedı>n vilzUnp hakt 

" "ilz:cl hallan arasındn ilk 
d lerJnle en ve ~orı;unluk ifa. 
d den ı;izgilcri, ecı olgunlu/hın 
bu tik izlerini seyrediyordu. Me 

- eüıgarfarRüSlardan -1 
yüz çevırıyor 

n tornrı ı ncl sayfada 
neşrettiği bir mnl>aled , Bulgarlııta -
nın Sovyct Ru yaya karor olan vnz!
yctınden bahsetmektedir. Janef ııöyle 
dıyor: 

"Almanya ile Soı.-y<'~ Rusya nra -
sı.ndakl münasebetlerde vukubuıan de. 
S'f§ikllk Uzetinc, Bulgarhıtan S:ıvyet. 
Iere karı;ıı olan nokta! nrzannı da dt'
ğlştirmcğe mecbur kalınıştır. Çünkü 
SOvyetlerln ÇörçU pren iplerine geç.. 
melerflc Sovyct Rusynnın cntcmnııyo. 
nal vaziyetinde bir tlıh:ıvvlll olmu§tur. 

.Aynı zamanda Sovyet Rusya, Buı. 
gar milli birliğine muzır olabileceği 

Um16ilc Bulgar mllleUnc karşı nıOs -
tekrch blr kin seferine bnflaml§tır. 

Fakat Bulgaristan aluıınmamı§tır. 
Bulgar hllkOmcti, Bulgar düşmanları • 
nm doetu olan ve Bulgar.standa Bul. 
gar ml1li birliğinin tesisi için sarfe • 
dilen asli gnyrctıorc kıuyr gayri dos
tane hareketleri teavtk eden tngill<'. 
reye bUtun ruhu \'e §UUru ile karıµ 

koymuştur. 

Bulgur mllloU blltUn knlbl fle kah. 
raman Almnıı ordusunun hnrekA.tmt 
ve bllyUk Alman reich'ınm mUcadclt'. 
mnl takip eytetnl§tır. 

AJmnnya, Bulgıı.rtstıını harp fada. 
snıa i§tJrak eWrmekJJlzin esaret alt.uı.. 
da bulunan topraklarmı, garbt Trak. 
yayı, Dobrucayı ve garp topraklan 
denen araz!.yl do Bulgarlara lad<ı et. 

mlJtir. 
Jancıt, makal sine §U tıö1Jerle nlh8· 

y t vermektedir: 
"Alman mWeUne kD.rş1 derin bir 

minnettarlık h1ssl beslemlycn tek bir 
Bul.gann mevcut olmam catz midir? 

Ruslar diyoa ki : 
Buf~'fı l ncl sayfada 

Bu iki mllyonun tak"tbcn yarısı 

öllldUr. 
Lozovskl, bu hwıusta dr.ıuiııtir ki: 

Bir ordunun bu kadar .. z zaman 
zarfında bu kadar uıy!a.ta uğraması, 
t&rlhte görlllmllş mUdUr" Bu zayiata 
nıuknbil, Hltler, Sovyet arazisinden 
bir kısım kauınmıotır. l<'ılKat bu ara
zi ona hiçbir yiyecek m ddcsl verme. 
mlgllr. Bu arazi, yalnız yılulmıg vehlr 
ve köyl rle, berhava edll•nlş fnbrlkn. 
lardıuı !barctUr. Bundan bn~ka Hıtıer 
l§gal edlımı:ı :mmtakalarıla çete harp 
terine Vl' ahnllnln kinine k&l"§ı koy • 
maS"n mecburdur. 

• l{o • 

Berlln, 22 (A.A.) - Alman • Rus 
hnrbi b t1lıyalı, tam lkl y oluyor. Bu 
lki ay, bUyUk ekseriyetin tahminlerini 
doğru çıkarmamı.,, faknt mUh!m he. 
deflere varılmasını mUmltUn kıl • 

UlL,tır. 

.Alman askeri mahfili •rl gnzctccller 
konferansında henOz kaU neticenin a. 
Jmmamııı olduğunu kabul etm<'lctedir
ler. Falmt son gUnlerde Alman ordu. 
sunun tcca.,·!.iz kuvveti artmış ve Rus 
mukavemeti ise azalnU§tır. Bu !ki 
ay zarfında elde edilen mewler, Al
man ordusunu, yeni bb: taarruz Jçin 
mUnaluı§a. götUrm<ız blr falkiyet ver • 
mektedlr. Almnn kayıplan, Berllndc 
ne~rcd!len Rus kayıpları Jtadnr ehem.. 
miyctll değildir. Bundan dolayı, va • 
z.lyete objektif olnı'ak bıı.lalırsa, bllAn 
ço mUsbetUr. 

Maamaflb bu bUAnço hakkmdn lınr 
bin heyeti umumiyesl dahilinde b1r 
hUkUm verebilmek için r.ıklt hentı.z 

erkendir. ÇUilkQ harbin yeni saCbrumıı 
beklemek lft.mndır. 

Uba Cemal merakla kendi kendi.. 
ne şöyle düşUndU: 

- Aca:ba neden NIWlll bana 
böyle bakıyor?. Neden beni iböyle 
takip ediyor!_ 

Nazan kendfsini bu enclieeden. 
llurtıı.rdı ve birdenbire: 

- Anne, dedi. Sizinle muha.k,.. 
kak 1ronuşmaklığmı lfızım. 

- S8y!c yavrum. Ne söyliyc • 
ceksen söyle. Seni dinliyorum. 

Nazan alelll.de bir · ten bahse • 
diyormuş gibi: 

- Anne, dedi, ben nişanlan • 
dnn. 

:Meliha hayret eseri gösterme.. 
di. Yaln17..ca: 

- Vay öyle mi, güzel. 
Diye mukabelede bulundu. Mn. 

kiyajmı çrkanyordu. Elini oğan u
zun ince parmakları hafifçe titre_ 
di ve b1rdenbire büyüyen gözleri.. 
nin kenarında hnrctslz knldı.Vücu 
dunu ileriye doğru uzattı. Omit -
siz bir nazarla nyııaya baktı. san. 
kı a) nadaki bu hayal kendisinin, 
gUzel Meliha Cemalin değil de, 
bir yabancının lınya li) di. Acı ncı 

dUşündu: 
- Meliha Cemal ... Gilzel MC'li. 

ha CPmal kızım evlendıl'İ)or. 
Vah i ve net ile göğsü sars·ldı. 

Aynava bakmağa devnm etti, fa
\tat artık bir ı:cy düqfinmüyor, bir 
ey söylıvc>miyordu. fncC' düdakln. 

n sıkı ıııkıya kapanmış, acı bir 
hat tr kil etmlı1, gözlerini nd ta 
vo.h:;ıi biı' manfi. kaplamıştı. Güzel· 

Yeni harbin 
cilveleri: 

olayefte yeni bir 
zırhlı tahrip 
e ildiğini 

Sovyetler 
tekzip ediyor 
~ 

Fakat, bu zırhlıyı ken • 
dileri berhava 

ettiklerini bildiriyorlar 
loskova, %% (A.A.) - S<>vyet ıa.. 

tlhbamt dairesi !l muavlnl LOzov• 
ki, .Almnnlann NJkolaycfte inşası 

bitmem!§ bir zırhlı ııe bagka Sovyet 
harp gemllertnl zaptetmlll olduklan 
iddlnınnı yalanlamı§tır. 

Hakikat §Udur kJ, demlgtlr, Sovyot 
ler, deniz tezglhları ile beraber, lnıın.. 
SI bltmemlş ve makineleri konmamı§ 
bir zırhlıyı ve bir kruvazörü berhava 
etmlglerdlr. 

Borlln, %2 (A,A.) - D.N.B. 
Dün Odeaanm liman tesısau, Almnn 

harp tayyareleri tanıfındllll yeniden 

§lddeUe bombaJanmıııtrr. 
Sovy Ucr, rıht.mııar, llJllropolar ve 

askeı1 krtalar·llzerlno isnbet eden mUt 
hl§ darbelerden inaanco. w mıılzeme • 
cc bDyilk r.ayl.ata uğramtalardır. 

Gemilere karuı yapılan hücumlar 
esnasında 6000 tonilO.tolı..k bir Sovyet 
vapuru hasam uğrnmıştır. Oçakot 
clvnnnda da 7000 tonllA.toluk hncmln.. 
de iki Sovy t ttcarot gemiııl hasara 
uğramıştır. 

Birçok bava dafi topları mevzilerine 
tam ıeabeUer kaydedilnıl§Ur. 
Din~pcr kavsinın şarltmda, trenle.. 

re ve Sovyet kollanna bomb3. ve tay. 
yare :ııilAhlarlle taarnız edllmiJUr. 
Aynı mahalde 120 kamyon imha olun 
mul'tur. 4 tren hattan çıkmış, bir mU.. 
hlmmııt treni berhava edilmiş ve bir 
h:t\'n dafı b:tlaryası stıstunılmuştur. 

vy t 

Bnştnr11 fı 1 nel yf Oda 

göre 20 ağustosta hnva muharebelt'. 
rı e.cınıısrnCln 21 Alman tııyynrcsı dUşil 
rUlmll§tUr. Blzlm zayiatımız 12 tay. 
yaredir • 

20 ağustos gUnO öğleden sonra Mo 
kova clvarında avcılanmız evvelce 
btldlrlldiğt gibi 3 değil, 5 Alman tay. 
ynresl dU§UrmUşterdlr. 

Yaraladığı adan11 
kaçıran şoför 

tu du 

Ruzve m merıı<an 
meclisine beyannam ı . 

taı"Blı l ncıl .. 

mlltlrtnln ve mUrettebattıım caııiycti 
i~in bunun evveıacn haber nı'flD:LtSl 
doğru olmazdı, u müzakereler Aetl • 
cesindc başvekllle relskmn!nır tara • 
!ından resmi bir doklAresyon y ı1 • 
mıftır. Kmıgrcııin rna!Omntı olması 

ve doııyaJar lçtn bu beyanatı zUuedi. 
yorum.,. 

Mesajın bu kramındn. H ağustos dek 
IArasyonunun metni verilmekte ve me 
saj ııöyle devam ctınektedlr! 

"Kon{)'re ve relsicum}ıur şimdiye 

kadar icar ve iare kaııunu ile arkta 
ve garpta cllktatlSrllUder karııı harp 
eden dcmokrnııllerc yardım mlUl s!ya. 
ııeUnl kabul etmiş olduklarından bu 
toplanWarda yapılan a.ııkert ve bahri 
görü~meler, bu yardımın mllesslrllğı
ni Inklpt ettirerek sarin bazı karar. 
la r tcmln etmiıtır. 

Bundnn başka bn§vekll ve ben, Sov. 
yetıer birliği ile, kendımne modern 
dilnyanın ba§lıca mUtecavlzl • Alman 
ya - tarnfmdan yaptlan taarruza. knr. 
şı mildaianmnda. yardım edebilmek 
!~in konferanslar akdetmek UZere ted 
birler almnktnyız. 

Nihay t prenıılplerln beyanı, bu za
manda, bizim mcdeniyetırntz tçln ara.. 
nilmağa değer bir hedef le§kil eder. 
Bu dekllrasyon o kadar açrktır ki, 
nanzizm ile bir uzla§IDa veya nazlz
me yen1Imiıı bir çok mllletıer Uzcrır.. 
de h!klmly4!l temin edet't'k bir dUnya 
:ıulbUne mütemayil olduğ•ı otomatik o. 
!arak kabul edil~eden, <! .. klll.rruıyonun 
hiç bir .-.ııasına muhalefet edilemez. 
Böyle bir sulh muhakkak ki. nazlzme 
nefeıı almıısı • ordu!!\lllun nefeıı al .. 
:ması • için ve kontrolilnil Avrupa. 
Asya .e hattA Amerikan yarım kU. 
resine bile teşmil ebneıt gayeıılle ye. 
nl bir harbe hazırlanmn81 için bir m. 
tuf te§kil eder. 

Benim için, naz! hOkl\metinln söz 
ve yazısının katıyen muteber 4funn • 
dığt Uzor!.ne na~.an dlkkıı.U bir kere 
daha cclbetmeğe belki de ihtiyaç yok. 
tur. Belki de benim için, bu prensip 
bcyo.nmın dUnyanm dini bürriyet ve 
basın hUrrlycti lhtiyacmı da tazarc. 
mun ettiğini halırlnmalt ta ıUzum. 

ııuzdur. 

Bildirilen prensıpler mucibince te~
kilAtlo.ndırılmI§ bir dtinyıııun hiçbir 
cemlyeU, tahakkuk ottırmcğe uğra.
tığımız mutlak hUrrlyeUn unsurlan 
olan bıı hUrrıyetıerc malik olmadan 
yaşıye.mayız. 

Hırvatlstaaa il i
ma om vermdl 
Hudut me eJeleri 
miizakere ediliyor 

R<ını , 2% (A.A.) - f~vsuk men· 
balardnn verilen malf.ımata nazaran 
ltalya tarafındrın Hırvntlstana bir til 

llımı tum n~rıldlğinı: dalr ecnebi mem. 
lc'{etlerde de\·eran eden ş:ıyiııların a 
sıı ve e!astan Ari olduğu temin edil· 
rnektedlr. Her iki rııemlt'ketı a ldka • 
t.lar cd~n muhtelif meselPJertn ve bu 
ıneranda iki devlet hudullarmm tah. 
Jld ne ve işgal mıntalıırı hudutlarında 
nUnnkalAtırı emniyet almıa e.lınma.sı· 
na mtitealllk olarak evvı:lce aktedil • 
mlş olan an!aşn,nlarm tıı::.bikl şekille· 

rJnl tayin lçln İtalya ile Hırv tıstan 

DOn bir yaralıyı otomobili ile kaç:. araaındaki görll§melerc devam olun. 
ran ve bir eczaneye bI?11kbktan son- 1 ınaktadır 
rn ortadan yok oluveren ~oför bugün 

1 

MUzak rntm tam b \r do!ltıuk Zlb • 
yakalanmıştır. Polis, tahkikata hafla nlyeWe ceroyıuı .. tmekte oıdugu te· 
mıvtır. ınln olwıuyor. 

di. hftla güzeldi. Fakat onnn iste. 
dl:ği güzellik bu değildi. Bu ona 
kii.fi değildi. Ş:ı.ynnı arzu idi, bil • 
tiln eııkekler, arzu ile sa:rsıla.rak 
etrafını çeviriyorlardı. Iı.,akat bu 
da Meliha Cemali tatmin etm.lyor
du. ÇünkU lbu gUzell ik nihayet 
sun'i ve yaşla senelerin tahribatı 
ile bUsbütün gldecCk bir yaldızdı. 
Meliha geru-)ik, kor'.kusuz lblr gü • 
ıı:ellik istiyardu. lstiyordu ki gÖ7.
lerl yorgun nazarlara, istikbale 
bakmasın, bu gözler endişe ve 
korku ile bulutlanmruım.. istiyor. 
du ıki hayata, istikbaline, aşkına 
daima emniyetle bak5m. Hayır, 
buna razı olmamalrynn. Ben .buna 
razı olamam. 

Diye dUşUndil. Sonra içinden 
bir ses: "Sevmişse bu da senin 
hatandan değil ya, Vnzge er,. de. 
dJ. Nıhayet müstehzi bir görünüı;: 
"Ahşırsm, ikızmı evlendlrmeğe, 
meclislerde onun gölgesine sığı -
narak lklnci planda ihtiyar bir an 
ne roltı oynnmağa alışırsın.,, diye 
kendisile alay etti. Niha~ et mu -
hay~ ilesi gPn~ledi, krzınr cvlerı -
mlı:ı, genç bır erkeğin sağlam o _ 
muzlanna başını koymuş gordü. 
Ynnlnrmda kendisi nckadrır ihti _ 
yar rluruyordu. Tab t kaynnııa ol
mustu artık. bu ündü. o zaman 
kendısinden bahsedenlerin neler 
so~ lıHbiieceğlni dUşUndü. Ren -
dısınln de <'Ok arzu c>d<'cPı:°?i genr. 
bir erke>k kendisine:. "Kaynana 
diycckti. Kimbilir belki de ilerde':' 

ilerde değil, bir sene sonra torun 
sahibi olacaktı. Oh .Allnhrm, bu 
Na.zanmki ne miltıhltı, ne hninane 
bir karnrdr. 

- Doğru değil.. debil mi Na -
zan? Doğru değil .• 

Dedi. 'Buna imkiin ~ok. Senin 
evlenmene imkan yok değil mi?. 

- Niçin imkin olmasın nnne? 
Bilakis bundan to.bii hiçbir şey o. ! 
lamaz. Yoksa kaç yasmda olduğu. J 
mu unutuyor musunuz ? On sek'z 
ya ındayım anne. Arlrk çocuk de 
ğil, kadınım ..• 

Meliha Cemal ti trlyordu. \ 'ilcu
du bUyük bir hiddetle sarsılıyor, 
yUzllndc çılgınca hatlar beliriyor. 

- ~us! artık k es. diye b:ığır
dı. Yalnn ... Bir daha bunu söyle. 
diğini duymıynyım. Sen dnha ço -
cuksun, evlenecek krz değils'n. 

- Hayır anne, ben artık <;o • 
cuk değilim. Dostlannıza, nhbnr
larımzn benim hiila on beş yaşım
da oldu[;rumu söyliyerek zamanın 
geçmesine mani olduj;'Unuzu mu 
zannediyorsunuz ? Hayır, ben on 
be~ yamda değilim, nas•! ki slr. 
d" otuz yaşında dl'jf\sln z. Ben ar 1 
tık cocuk değilim. Siz çoc• '< ol - ı 
dıığumu söylüyordunuıo:, ben de 
böyle söylemenize r.ıii.,aade ~di • 1 
Joı'dum. Çünkti evvela benim için 
çocuk veya bil) ük olmak o zaman 
mUsa,•i idi, sonra siz'n hesabınıza 
ulanıyor ve sizr. kar~ı mcrlıı>met I 
öuyuyor, size ncıyordum nnnc .. 

( Dcnmıı t•ar) ' 

• 

Voroşilofun 
beganname

sıne 

im nl r 
''Şuurlu bir 

delilik,, d;gor 
Berlin, ız (A.A.) - D ........ u. 
Berliner Börscn Çaytung '8zettJ 

mareşal Voroşllofun Pctereburg ~~ 
rlni müdafaa için bir tek adaın g! 
ayağa kalkmak llzerc bu oehlr tıaı~" 
na hitabını, "guurlu bir delil ık• ~ 
"çele harbine blr d vet, ol rAk t•" • 
alt ediyor ve diyor ki: 

"Milletleri idare eden kanuıı18~ 
muhali! hareketlerde bulunmak i 
yapılan bu eanlyaııe te~vlkln. Dl~ 
rebe mmtaka.sındakl şehirler tıııl 
için ne gibi neUceler verecegtıl~ 
SovyeUer birliğinde dahi b!UnJlle 
lAzımgellr. JngUlzlcr olzzat kendi Ilı;. 

ı;e • kOmetlerl tara!ındaıı bu yola ııcv ı; 
dllmlo olan Polonyalılar, bunu P~ 
ödemek mecburiyetinde kalmıo:a 
Alman hıi'rck4tı, bu ncvmıdıuıe tcd~ 
birl~rıe ihl. l edilmlyecek batU\ te 

~~!~~lu:C~ı~~:;ı~~r ~~~aC:n~~;:~ ~ 
ğil, faknt ynlnı:.o: hl'lk Çt"ktcekttr . ~ 
nıı, şimdiden söylemek it'np eder. rO' 
nı her gey gösteriyor kl nıc~llJJl P rO' 
pagandası geclkmiyecek ve bu P I 
pııganda, l' tersburg bölgcıslnde 
Anıcrlltadn çok ııklsler bulacak~ 

i a 
Japon alacaklarını 

bloke etmiyor 
'l'olno, 22 (A.A,) - Ott: 
Meksika hUkOmetl. M•katkıld 

Japon nlac ıkıa-ınm blokt" edı ed 
hakkında matbuattan l.ntı~ar 

haberler!n tck:ııblne 'l'okyodn.ld el\! 
ğlnl memur etm ştlr. • 

Bu mtinasebetıe Mc':,.~ada ııııı~ııı 
Japonların Ml'ksıka hUkıiml'tl t.ar1l tııı 
dan ha.smanc tezahürlere tAbl tıl 
duklarına dair rlvayetlerın Mel<'°' 
hariciye nazırı Padlllımro ahlrcD ıl 
olım bcyanaWc tekzip edıımi§ oıd 
da hatırlnttlmaktadır. ~ 

Fransız Nazırlar 
Meclisi toplandı 

vı ı, ız c .A ) - Ofi· 
DUn saat on yedi~ Mare§tll f1f 

nin rlyaseU aıtındıı nazırlar oıe 
içtima etmlııtlr Mutat olarak g 
cumartesi gUnU toplannıaı:ıı 1 ıı:ııııı: 
len nazırl:ır mec'lsı lçtınıaını >·•P 
mış bulunuyordu. 

Daldan oa ır:= 
Mllllll l 1 

Merdiventv; 
,,,. 

G:ızet<'Jerdeıı biri ha""°' • • .•J iı
dn. Belediye. 'l'nk!ilın çeslJe ~ 
nl yapılan lııüoü Splaııaomı bl f' 
ne ~ için merdl\·enler f'c' 
tınyormu • Bu tuıbeı1 olmyno 
arka<Jat: r' 

- Fena d ~ u, dedi. ~llzab ınııJI#..,, 
rirlertDe nUktelerlıı tckmrınıı.ı?'ıı' 
na yeni bir fırsat çıktı. tstanbul 
EmlnöoUnden i>n§h) at.tık 0 her ~ 
yerinde göze ~an me.rdhetı!; 
1nünU ..,pl: nadmda zaten ;) er ~ 
mu tu. Bu mevkide yeniden ıı1";Prl 
ven IUwm görül l lmdlJ e ıtıı_.,ıı! 
SÖ)' l negcl .alili m1.n tckerrW",. 
ebcbiyet yOl"fJC'Ok w llrulı.ln ~ 

dhMclllk oQlıretiDo rhret luıtıı ~ ,
1 llu mllruwıbetle merdlveo nV I". 

kıııda medhlye yaı.mnk ntyettD~ 
ğtllm. Ancak ~u aret etn>CI' 

tıyorum: ~ 
Belediye relıdmh!n lıstanbul ~ 

rında uıerd.lvene bo ka.d ler 'I" 

1 

ştnln MbOOlnl tınua lı lAı.ı:Jll 

lirse onu lınkBız buhtıak trn~11 

rutır vn merdiven leybtarlıJI ~ 
panlara lıJe h11k ' ~m k knbll dl' 
ğfldlr. _ti#' 

l 'edi tepe Uııtünc kurulan lfttoı;,; 
la Upbe yok lrt her ~)den e_; 
nıeroh·en )akışır. Akl~ u da ~ 
bilir. ar.ar muhterem \RlımWtı , 

hum ouir lln&fmle nroları nıı ı~ 
Uanıı (iyle gt"ll~ or ki, 15"tanbUI 1 
mdruı en çoı· merhwnıuı nıhll ,,ıı 
duunaktndır. blflmdur tel t'J; • ıııır 

ınerdi\enl çok "'"rdl VP. ,.ıırıcr Ol" 
9CVglll!ll.ııi onunlu blrllkt" terf'Jlll 

etti •l görlilılrdü: rP 
Ynva~ yavaş çıkacnk"JD bu nıe 0 

vcnırrd 
Eteklerinde g1ln<-ş rengi bir >'~, 

yııP ''°' Ve blr zaman bakncııksın sel11 

r 
hğlaytıfll 

Ç.\l.IKU~ 



~,(' - ft A°Gt'eroıı:ı: ı nn CQ&& 

Mahkeme 
Blonıarında 

lf ükiimetin gizli 
. . ' emrı ımış . .. 

(; 

~ıkgöz köy muhtarı, Uç kişiyi böyle 
kandırarak çoban muradı 

nasıl öldürtmüş ? 
'~~ hUktımet.tcn gtzll bir nıs.z Uzeriııe atıldı. Biz de yere ya_ 

rıı,,; Cobaı:ı Muradnı ortadan tırdık. Halil tekme ile ba§ına vuraı'3k 
U beu/ iııtcnıyor. Kendisinin ne kendisini bııylıtt.r. Muradın bog-azın • 
~! bı,. e!ı<Ur. Rumdı..n dönmedlr. dan kan geliyordu. Halil: 

~lll:ııııgece 'bar.ıraıım ve hükClme. - Tel geUrinl dedL Sonra teli nı. 
l'tatın l'ertne gettrellm. dı ve Muradın boğazına sardı. Böyle. 

lıtııata; Baııbüytlk l!t\yünde Muh ce Muradın canı tamam~ Qıktı. Son. 
U ~t1'e a ÖttUrk, her nedense blr ra belinden kuşağını çıkardık nynk • 
< ..ır lncdlğı, bllAlu-a ihUda e - !arma Eararak çukura attık. Fekat 
~loıı ll 1Bnılnl a:an Ç'içmlko oğ. paralarmı almadık. 

•. Un ÖldUrülT.1ca lçlıı he. Birkaç gUn sotım CC!Ot bulunup J r. 
~ Y~lal"lnda oll\71 Ibrahlm dıırma kumandanlığı tar.ktkat.tı baş • 
~ be.hatt1ıı Kurtu bu ıekllde layuıca, muhtan yakala~m: 

l!Q Rı 1 tasarınrnış ,.P ke.ndllertne - Hanı, dedim, sen hUkfimeUn em. 
'°lt11:ı YCtdt- bu t lkiDleri kafala. riıe bu işi )ııpıyordun. Oyleydi, de bu 

~) ~11
11itur, tahkikat nedir? Ben gidtp her şeyi 

ııı 11h~ı hl~ıu All oğlu Halli anlatacağım · 
'-Ht 'lirırı ellnded.r Muhtar kıZdJ: 

t~lkJ u lci'n ôttUr.k iki gcr.cc - Hele böyle bir pvyapayım, de, 
tıır k nıerdc o kad.ar muvaffak kcndln: yok bil! dedi. . ı 

ı-11,.. nihayet blrknc oy cvwl Aldo.tıldığımızı a.nııımq.tık. lbrahlm 
,.,ı, !'! 

'hııtı nıunzuım düğün gece. le beraber karakola konuııup vuıyct! 

C.ııcrıc l::lnunhnttln Kurtn anlattık. 
~ 1 t~ırn-•~ v beke' Hnllll de Biz cahU ıuiamlımz. Muhtarın bu 

""terek: ııöuerln kandık. BiZc ıır ceza veri • 

ba lıın den ittir bu ak. nlz. 
~ tık l'!llmıın ır . Hcıkcs Re~ Burhnncttln. 

~ 'IYdc bulun..ı) or., ~oz.crt. - Peki, dedl, bu muhtar alze, çı'kın 
,.. 141.!r §U camlin mlnarcaınd n tın kendini .. 

&ın düğUndcn 

h il olur! ce. 

.ırunıdc yıı t nneı koyun 
ruı.ı mu ı : d ıı ı nk dışarı 

H ıı• oJ ı..l enb!n U:ıt•• 
abnı.a uır. ııe ttırahlm 

:t·ıı.Mımn Koç:ııu~ıardır. 
~Obfı. 

>1 ı.. n Muraoı. tekme, yum 
r1111l tr na vıı dÖ,.l'l kanlar I .. 
... 'lıLan ııonra Hallı, bıı kcı. 
'""•ııı t eııerd n kesmiş \"e :.ı u. 
<ı~ ClolııyaraJ; bUkmUş \'<' 

11tırn:ıu tu ll r, 
'°nra • 

'1' it liç kltı Muradı kucak 
t ıı.:ard ki w <:ukuruna at. 

? l'lrıı d çnu çırpılarla 

leı.ın r tıonra Munıdm cesedi 
-tıı tlııttceaı ~eycanıı çıkmış 
lrı1ı1ı~klkat l'!onunda i§ anla. 

r 'Muıstnf3. bekı;l Ham, 
~c İbrahim ::;akalıınmış • 

:ıa'~ ı:ıı'-'4 ın bu Babah lk!ncf tığır 
t.ı · 11•lterneıerl11e başlandı. İb. 

.ı.ı k °E'.lırrıer. uzuı: boylu, Sa. 
'r tlıl lcfck kafa&ı t:rıışlı, bel•. 
• boyhı uzun tıurunlu. mut: 

..ı b 1 prhllvaı; n5eli ge. 
' 81) li4tydı. 

~·ı.ı ttrnıya lbre.hlm çekildi, J§.. 

"'ı 111 lt!.'et yava bir eeıılt
lı .. r tavırıa· 
t :t4Yln IU söylly.ecek, 

8Q Bu~a kUdıınm yok 
t ~~ta Yapınız • deôl. 

, l\ı ııe " Bbabattırı iac, kt'n • 
~ · lt1t~ltliinın ( ! ı ı;,ttyl!ycccğlnl 
\ ~ böyle bir rey ol mıya. 
t•,, ıe anı 
~ "il bu nuıaraK soruldu. 

11 
tııııııta n\Uı Uzcrint yanında 

\ı tıı.ı btı l'l gbııtcrerck : 
' bı.~.. nun t ~•ikile oldu, dc.. 

•ttı "'l"tın le ~~le l!Onra tşlcdUUeıi ıccl 
lılıı., IU'ılatu · 
Gı; lıu taıa ı5 .20 ı;tlnuuı 'ltr llruunesı çiıı bUkOmctıı 

~~ "'ruitını soylUyordu. ·ı. 
~ rccelll 'biz rakı içire • 

1 
~l~r, bu gece mruıdır, dcoı. 
•rı. keı:ı<lis!ne. 

' <\ ıs • 
~ı .. llallcre gidecelt, Eöyfuı 

rı bana kalacak! deınl;ı-

1 
d r tıına glttlk. Hnlll 

J ı r.11 ı.ıı ,cin çı.knr çık. 
1 

zı aşağı dcrwe atar mıyl'.Jnız? 
- V ilahi efendim nıuhtcınn eliz. 

lcrlnc lnnndık Zlm hUkClmctln emrlıı
dcn bahsediyordu.,. 
Diğer •uçıu llekçı Hatlı lle Muhtar 

Mu~ı.ata l!!e tıımnmen tı:ıkft.r ediyor • 
lardı. Bek~I H~lil: 

- Se.bahaetUnl blrka1: dda kara. 
kola gönderdiğim için bıutll kızgındır. 

KöylUlcrlmn le vlkl 1 F! ~yl t .. 
Ura at.ıyor. A~ c n l " ~ur.tul un 'Cli.. 
ye, 

Blr dt!tn bende kalb bll~tnlığı var. 
aır. Murııdın 4 ı:ıaatltk maııdıraaıne 

gıdıp gelemem. 
Muhtar Mustafa da Ham gibi top.. 

vekOJı tnkl\r ediyordu . 
- Hepsi lfUradır. Muradı ikisi 61-

dUrmUş btzi de knrı~tırn ah istiyor -
lnr. 

lbrııhlmın mandııasıru bfJkCimot ge. 
rl aldıg-ı ve benimki kRydcn dışarı ol
duğunduı almadığı ıçln gnı·az bağla• 

dı Sonra Muradın 1b.'1lhlmlcı den ala. 
cağı avrdı. Bunu dd öder.1cdllcr. 

H.!!IS mchtar ılo .ttallle. 
- Peki, dedi, nlçlıı b • gençler alZ<' 

!!Ura atsınlar. Clnnyetc hem kendi 
•crtnt bem de Bizi kanşt.ırsınlarT 

Mubte.r ile bckçl bu euı.ıo ccvaı 

veremediler. Vakit g clktığindcn, mnh 
keme. duruşmayı 18 cyıoı gtınU öglc. 
den sonraya bıraktı. 

Suı;ıular dışnn çıkarılırken muh
tar. 5abahattim doğru ~6zlcrltıl de • 
vfrlyor ve dişlerini gıeırd ılıyordu. 

DLtnıı l\IllABtn t 

Aman allah:m ! Bunun diışün. 
dükçe tüylerim hfiliı tıımeriyor. 

.!!:vet. Ben bu hikayeyi anne • 
min ağz·ndan duymu§tum : 

.. _ Aman kızım .. ne günlere 
knldık ! Allah esirgesin cümlemi. 

· · r· · ı rdan " ı:ı .>()vle qı rkın r..cıa a •• 
Diyerek bana derd yanmıştı . 
t ~te . ı:ıimdi bu h ikayeyi hatır· 

lachm: Günün birinde damat - bu 
\u?·vctten nefret edeıek ·meç. 
bul bir semte kaçmış. Kız.cağız 
da bedbaht oldu .. yatağa düştü. 

~ 

Bu hikaye neden vkrimi kur· 
calıyor? 

Benim annem. o kadın kadar 
düşük ruhlu bir mnh!Uk rrıudur"! 
Hayır. 

Ben 'MTl'\e!ni ~~:mm. Çfin· 
kü. o na beni sever. 

Ben anneme hi.nmet c~ "İm . 

23ic Valdfuı J3~a - ~-. ~ .... ~ ._, -~~ -- -
s 

a 
/arı kaçır
k lazımdır 

J NSAN, hayatı müddetin'e istifade 
eclcbileceği ve 9mrünür. sonunu 

ıahcıt geçirebileceği fırsata muhakkak 
bir J ela l.:endini gösterir; iş bu fırsatı 
yakalayıp ka~ırmamaktadır. Bu fırsatı bir 
güneş telakki edebiliriz; öyle bir güneş 
k i o doğduğu :zaman bizim '€'Özlerimiz 
kapalı, uylıuda veya yarı uykuda olma. 
mamız lazımdır. Mcıhurdur: Klovdik de, 
altın madeni ke§fedilcliği zaman, bu ha. 
bcr, d ünyaya bir yıldırım süratile yayıl • 

mış, henıen hem en igitmiy<'n kalmamı§tı. 
Fakat, inanır mısınız, bu m adenlere ko • 
sanların ıayısı 50 l>in ki~iyi geçmemiş, a. 

-no /(lonJıke tam zamanında ue anında 

l ctişcnl·-:rin ıayısı d a 27 i aşamnmıgtır. 

Ôömürlerinin ıonunu, rahat geçirmek 

lır:ıatım tıcrcn bu günr·ı doğumunda uya. 

nık bulunanların sayısı demek ki ancak 

~7 kişivdi. Fırsatları kaçırmamamız, uya. 

rıık bulunmamız lazım 

ŞEHR(N İÇ i NDEN 
m• 

a 
ff AVA biraz buluUu. •• fakat bu, 

gene elleri çıkmlı, sepe-UI kalabalık 
aile gruplarmm ycllara döklllmeslne 
m:ınl olmuyor. 

Hl'r tarat deniZle çcvrill İstanbul. 
da, nedendir bilinmez; halk plAjlar _ 
dan, banyolardan ziyade kıra ve Itır 

gezmcıerlne dtl§kllndllr.. lstanbulda 
kır mevslml, Ukbaharln bıı§J.ayıp ıon.. 
bahann SQll gUnlcrlııe kadar uzayan 
.sUrSUrcldl blr sezon hnU:ıdedlr. (;(ıçen 
hafta da alı\•anı".l bulutlu olmasma 
rnğ'mcn pazıın nnanevi bir ımdııkatıe 

kırdı gcçirmeğc koşan ar b1raz çlııe.c. 
yen yaz yağmuru altında da yoUarına 
devam ettiler. 

Kısıktı meydıı.ntndatı. Çamlıca su • 
yuna doğru uzanan yol kalabalıktan 
dolup ta§ıyor.. Kodemcı• tepeciklerle 
yükselerek, boğaza ya.slnnmıo bUyUk 
Çamlıca tepeslndo nihayet bulıın gc.. 
ni§ sahada bO§ bir ağaç altı yok •. Şık 
ve ne§ell muhnciı" ka.filelerlnt andı .. 
ran gruplar, er dCD b~da. .ıne,vW.: 
Jerlni ıılmı§lar, hummalı bir çal11ma 
ile öğlen yemeği hazırlılılarmı yıı.pı • 
yorlar •.• Şi§lero dizilen domates ve et 
parçalan kor halindeki at<?ıı üzerinde 
hafif bir cızırtı ile pi§lyor.. Şl§lere 

doldurulan buz gibi halis Çamlıca m.ı
yu hor sofranın en tabll ve en nefis 
lçklalnl teşkil ediyor. Y mek vakUne 
ıntznren yakın grupııı.rdnkl mektep 
çağı çocuktan, çu'bucak tecssUs eden 
yeni n.rkadıı~larla oyun p1!§1nde .•• A • 
ğaçdan ağaca gcrllnııo çamB§ır !plerl 
o nlsbcttc acele kurulmuıı bez salın. 
caklarda mtnl miniler lsUro.hat ediyor. 
lncc bir ı;ocuk vıynklam tını, §Cn bir 
kadırı scstı:ılrı ninnisi ta'ldp ediyor. 
l{ırdald umumi hava, bir r.e§c ve t'ğ• 
lence ordusunun açık hava karargA. 
rındaktı:ıln aynıdır denebilir ... 
Çamlıca suyunu altınd:uı, UstUnden 

kııkaçıamış ikl kır kahve t var .. , mc. 
seltl değnek üstUndo iki txı~ ral< var. 
mumlyeUe kır kahvcicrlnhı kınlt ayak 

1 
lı tahtn masalan, açılır, J,11pamr 1 ka. 
rn iskemlelerden mUrckkep dekoru ı.. I 
çlnde tam blr konfor temln ettiği id-

Çünkü o, beni hiç kırma::•m~lJr. 
O halde bu geceki bafiflığını 

sebebi ne? 
Bunun sebebi malum .. babama 

karşı kırgın. Babamdan hınç ah . 
yor. 

Vaziyete bakılırsa bu bük.mü 
vermekle haklıyım. 

İşte mcrdivıcnlcrdcn çıkryor 
lar. 
Köşkün üst katında ,1 r t o<l 

mız var. Biri benim. i l kı an· 
nemle babamın ' a t ak od l ır ı. 
Üçüncü oda mı ::ıfı ı ıcııı n ,. ' 
mış bir yatak ı)d ıı:iır. k anı 
min odasııun tam k. ı ınd·ıd ı . 
Dörd•i.,cü&ıı benim o :ımın \ a 
nınd :ı ktic:i.ık bir andık oda ı. . 

Sad: mısafır odasına ırJı 
Amcamın l*'~ini duyuyorum: 

Allah rahatlık 'e in, oğ 
lum! 

r b·r 
ezintisi 

dla olunan bu kahvelerde bir fincan 
kahve tam on beş kuruşa saWıyor. 

Ellerinde ~!:.en senenin torthlnl taoı. 
ynn tarlfclerlc kahveyi on bco kuruıın 
satan tın iki mUcsseso clvı.rdakl kala.. ,- ........... ;,·~~~~~'''""''''·--
! Rami YAVUZ l 
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bahğm rağbeUDI celbedemlyor. Ken.. 
dl menfaatini belediye iktisat mUdUr. 
IUğ(lnden daha hllSSruJ blr alAka ile 
takdir ve takip eden halk bu fiyata 
dudak bükerek beraberinde ı.eUrdl#ı 
cezvclcrle bu ihtiyacını da tabnln cdi. 
yor. 

Bir gUnlUk gezmenin tekmil zev • 
ktni ve cğlenceeinl sıfıra indiren pftı .. 
mnnlık saat! dönUG sırasındaki saat. 
!erdir. Bunun sebebi, nakil vaaıtala • 
nnm tnrlfe dinlemez, tstıap haddi t.ıı_ 

nımaz, llfuılarmda "mulıterem yolcu. 
lar., kaydını ısrarJa kullandığı hnlkn 

- Beni bıt acı sözlerle kırma 
1ıınız, a.<ı'/vımı zchirlivor sunuz? 
Kadın - Ne miinasebet. qaz 

maskeniz var va ı 
Mahkemede 

bu kayda tamamen .zıt muamele tarzı 
Latblk eden servisleridir .• 

Bir gUnlUk Çamlıca eu ve hav& kil. 
rUnUn bUtUn madd1 ve m:.ınevi isti. 
fade \'O hazlannı yok eden bu hal va... 
sıtıı azlığından meydana gelmiyor. St> 
bcb programsız, tarifesiz bir seyre ta. 
bl tutuluşun tabii netıccsindcn doğu • 
yor. 

Kısıklı meydanlığında. akşamın ya
rı karanlıjtında durak yerlerni iıaran 
ne§ell kafileıcrdc, tram\•aylara biner 
binmez bir ıstır:ıb tfadcı:ıl kcndlnl gös 
t.ertyor .• İzdiham bir ayak blnblr a • 
yak Ostllnde sözüyle bil" tarit edlle .. 
mJyccck derecede ... Bu yakadaltl tram 
vay rn Ustahdemlerlııde tuhaf bir fikir 
var.. Onların te!Akkislne göro tram • 
vay servisi, Qmme hizmetine tahsiB eı.. 

dilmiş bir şube değil, o'rkctln keyfi. 
ne, arzusuna, nlhnyet: l>alka kıuııı 

"lfıtten, , kellmesile ihzar edilecek bir 
s isteme bağlı husui bir servis! 

KondilkUSrJer yolcuları paylar gtbl 
konuıuyor. Vatmrnıar yol boyundaki 
duraklarda bekllycn yolcu kafllolerine 
mUstchzi cUmlclerlo hitr.p ederek 
arabayı sUrüyor, kollarında blrer bez: 
b!ığlı kontrolörler UstUs~ yığılı yo • 
culan dovamb kımıldanııı:ar1a rnhat -
sız ediyorlar .• Aynca. bir sepet fçln 

' bilet kcstirmnk 11z:ere mllııaka§alara 

girişiyorlar.. Dllnyanm hiçbir yerin
de rastlanmıyan (eşy:-..... ~U) yalnız 
bu yakanın tramvaylarmda cart ... Fe.. 
kat her sepete kesilecek eşya blleU 
lçln uzun bir mUnal•aşıı mUddetl ayıra 
malt, bir çok mahalde polisin mlida -
halesini istemek şek!.! ve şıırtlle ... . ~ . 

Haftanın tatil gUnUııU ev halkll 
birlikte kırda geçire."l all~lerin eve dö. 
nUşıcrlndc el ve ağız h!r!lğlle tekrar,. 
lad,ıklan cümle, mUştef"'k bir ifade 
tarztlc şu oluyor: 

Reis - Bundan eve! buraya • Bir daha mı ... 
hiç geldin mi? Acaba şu bol mubas!ırh ve hareket 

Davacı Havır efend:m son ve t.r.rifesiz karşı yaka tramvaylann.."\ 
geldiğimdenberi bir daha eelmc· ifalı devlet vesay<'U blr gün olup dn 
diın. 1 tatbik edilecek mi?~ 

- Size de Allah rahatlık ver· 
• - 1 sın., amcacıgım. 

Ann~mle daha önceden veda. 
lnştığı ani. ~ılıvor. Annemin sesı 
c;rkmadı . 

* 

çekil. 

ı:rı r . 

ı-:w.ı. 
tır,•a okrnu· 
·n 

G ı rim1 kap:ı.d •m .. Zorla u· 
,. ınak mümkün mu~ 

l rvuvamıyonım. Niçin .. ? 
Yok a bu meş'um mikron 

- b~n müsaade etm<'den. \'ahut 
r <'n ı::ormeden - i~imc gırdı de 
hrı.ber m mi yok?! 

Fakat bu, citten çok ı?Ülünç .. 
Çok gayritabii bir hastalık. 
Hastalığın da tabiisi olur mu 

ya? 
Hala uyuyamıyorum. 

1 
Gario bir buhran içındeyim. 
Hem tiksindinci, hem guld ... 

rucı.i b•r h talık bu . 
Harır.. Hayır.. Hepsi Hhim. 

Bu haatnl.ığm da aslı y<'k. Sinn 
z.aafmı "kıskam;hk.. kelunesıyl-. 
ıqlcmiıılcr. 
lşte o kadar. 
Uyuyacağım .. 
Zorla uyuvncağım. 

• 
C 7.lcrim h pa ı .. 
Dıs nd b.ı ay, ·, Fe i var. 
B:ıb.ım olmak ıh t-n. ılı l:u\. 

\ 'Ct Zn a o t!eCPleri bır ik kcr 
h 1 

• 't· k :ı 'kar . 
• Ha~ JY BJ ~rkek . çekıngen h• ı 

vüru\ u .. 
\nnPm n oda"ından c"k;.:ın bir 

avak s . :\1 ısafır ' t:ı od sın 
<.l • u dhoı 
Oı ıuz rımd"tn ır an . VU<'U 

dumu s ran .> ı r urpuını 1 '\ a 
tal.tan fu !adım . Ku ai:ıını kapı. 
y,ı. da,·adım. 

Ev{>t. Yamlmıyorum : Bu an. 
ne> ıın vürüyu~·· 

B,.vnimin içi wnklcıyor 
Ann<'m Sadinin oda~mn "'r ı 
.Acaba Sadi bir şey istcd" ur 

ılCn mi duymadım! 

SAYFA - ı. 

Fıkra 
•:"-::::::c:c 

ııe kndar et mi.) et terbiyesi 
nlır .~ al ın ııu m:ıhcupluktaıı pek ll7. 

kıırlıı.ıı~ör. Jdmızdf Ö.) leleri ,ıır. 
dır ki ıı ı>hcuplul• onlnrı n1ce mfis
ı,ı.ı , . ı:ı.i.) ttl"rc dilsurmlı:ı, yü:rJcrinJ 
kııııurmızı drııişlir. Ş . mrihl .fık

rn<bkl nd:ım \ 'R7.Q ı tlııl' dil mUıı o. 
bıı nice to3 lıır h:l' .rhyııroltı1rnızl 
Kamosnıan oğlu ı·aı,up pn.sa bir 

1 

tnrtlık b:nılre \illi gt•lfr. T ubril.c ko. 
~nlar nnı mıl:ı b ir zat da \1111 odıı-

1 

ınn ı;irerrk şt-hrln ldbnrlaruıa ka. 
nşır_ 

Znmnnııı lcubı uıı;hlle pn~ uzun 
m:ırııııçlu bir nargile tQlrnrdatmak. 
~'l mı •• ziyarete gcloo :r.at el etek 
UptUktPn Mra geri gai çcld1lrken 

Jlllcnln blrlnı.ı baıstığı gibi kırmax.. 

mı'! Bu fıarc.k<'tlnden pek m:ıhcup 

cldııj\'u bir ırnd:ı dölcfil n tUttınıerl 

toplıJ nyun, çubuğu da dUzcl~1m 

derken çift nnrgflelerden biri daha 
gldr.r. Tel!\§ln nargtıe i knldumaya 
ba5larl;;!!n lklncl lüle kınlır; ~ 

c:ıı;ız blitün bütün ırıırak odnmn 
orf4ısmdn :flnl fınl döndükçe çnbuk· 
lnr bir tanıla, 1Ule1er bir tnrsıa. .. 
\•aıı ise herifin t~!llşmı teskin ı~ 

- J~endl, artık mbmct etmeyin; 
Allah a kına oturun ••• 

Dc3inoo, lkl tarafına hazin lınzbı 
bakınan zl~ nretçl, yerdrD bir :temeı. 
na Uc: 

- Aman p lııızrotle.ri der, blmz 

clah:ı mlisaadc buyurunuz.. 'l'opo t.o. 
pu Ud lüle kalmı ; onlan ds lor • 
'dıktan ııonrn oturn~-ım1 

NASRET11N 

Aman ogren 
Kadın - Kocacığım zanneaer· 

som annem bir şeye gücendi kaç 
gündür bize gelmiyor. 

Erkek - Sabimi karıcığım .. 
Aman geldiği zaman sebebini 
öğren de bir daha tekrarlayalım. 

Cehalet 
İki genç konuşuyorlardı. 
- Hiç dikkat: ettin mi, 'UIIlU

miyetle yüksek sesle konuşanlar 
cahillerdir. 

- Rica ederim, bu kadar ba. 
ğınna. Sağır değilim. 

SPOR Btı..GlS1 
HntJcc teyzemin tasavvur et • 

tJğt bir .. dosttuk'' magıt 

Yok. Yok. Bu, çocukça bir 
dusilnce. 

Sadi y. talı ~ki saat oldu. Ve 
ben :bu iki saat içinde, sa~aktaki 
kuşların nefes alışım bile duyan 
bir hassas iyetle ) ata~"lmda uya· 
nık vatıyordum. Sn.dinin sesir.ı 
ctuy,.,.adım . 

\ra'f)::ı h•sl<'nm benı aldatıyor 
ım.ı ? 

Yava çn odamın kapısını ara. 
ıadnn . 
Sof d kım !er ~ ı 

B ı b r rüva. Belki bu- ve. 
hnvı 

ı vıı 
Kı 
f 

1 
t 

rı 

'1, 
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49 c,:evıren: MUZAFFER ESEN 

- Fakat uyuyor.. onunla - Mariba! niz hayat gelirinizlt> müna -
_ şmeniz çok lazım değil- Bu sırada koridorda du - sip değildi. Şatolerınız ipo. 
se, ·•arına bıraksamz fena ol- ran polis kapıya vurdu: tekli idi. Çiftlikleriniz yüz 
ma. • - Şef, 1çerıye girebilir defa satılm,ştı size para la-

-- Muhakkak şimdi görüş miyim? 1 zımdı. ı 
meı ıı lazım. Müfettiş Kollarsondan göz "O vakıt, ihtiyann hayah-

-- Siz bilirsiniz, o halde lerini ayırmadan sert bir ses nı kaphyan esra:-dan istifade 
lutf ~n aıkamdan geliniz. le cevap verdi: c'~mek :stedini:ı. ihtiyar ka - ı 

1\ 1ariba Li sessiz beyaz ko· - Hayır, bıraz sonra se- dın Hintli karısını ~efalet i-
rid, rda ilerliyen gecl' ,,öbet- ni çağırırım. 1 çersinde ölüme tul~etmişti. l 
çisi doktorun arkasından yü- - Mariba, söylediklerin - Siz bunu biliyord,.muz. Bu 
rüdü. Rudling hastanesi uy- den hiçbir şey anlamıyorum. 1 hikayeyi oğulların~ anlata _ 

kudadır. iki adamın ayak ses Dün gec'.' ne olmuş' . 1 rak onları babasından inti • 
leri muşambalardıı gömülü - D 1 A t b . :- ·~. e . r u~,- sana ır 1 kam almağa teşvik etmek is-
yor. J hıkaye soylıyecegım: Vak - tediniz. lntil<am almak İste-

- şte burası 78 numaralı ı 
oda. tiyle Sürey, Ol~ ok .H~ld: 0 - yene yardım edeceğinizi va-

- Peki, !İZ gidebilirsiniz. turan çok zengın hır ıhtıyar adettiniz, onu Londraya ge. 

Pırıaııtslı ve elm36h 113.Bt demek, bir kelime ile S t N (ı E R "' A ~ rl 1emcl\tlr ÇUnktl: 

Pırııu:ı.alı ve eımaıslı saatlerin blitUn nakikf evsafı meşhuru !Uıın oıan S1NGER saatlerinde toplanmı§tn'· ~ 
nun ,çın· Saat alacağınız zaman, tereddtitsll.z StNGER saati alma\uımız ve saatin 117.crindekl st.r~G 

mıırkılll·ra, müessesemizin adresine dikkat ~t.ııentz lAzımdır. 
Moday: takip eden ber asrf kadın için kıymetlf ta~larile ve nl'fııs lşlemestıe ruı'<ıkatl'.n nazarı dJJCk&tl 

celbed~n böyle bir barlkula.de StNGER saatin~ sahip olma'< Adeta bir ııa&dettlr. 

SINGER SAATi; hoıa gidecek en makbul ve en güzel HEDiYELiKTiR. 

İLE 

So. S't • A ElmaııılJ ve 11 prrlııntalı 500 .tra.. 

Emsolleri gibi 15 sene garantilidir. 

1 

1 / 

1 ~~ç~O•~n~,A~!~~ 
SABAH, ÖGLE VE AKSAM 

(Bu kupona eklenerek ıö_n~~ 
verme UA.nla.n En Sou (}ıalUJ"""" J 
raaız o~redllOOflktir. Evıcnıııe 
&"onderl'll.I olruyucolarm m11tıfıJI ~ 
mak Uzett tarUI acıre.ıertnJ bll Der yemekten sonra rfhıde ti~ d•fa muntazaman 

dlslerhıhi fırça).a,.uın. ıerı lhmı.) 

Evlenme tekl.ill~ri 
F vardı. Siz hu ihtiyarın yeğe. 1 titdiniz. 

- ·akat... 1 Ra•İt Rı•'" Tı'yatrosu Beyo;;lu Halk Sineması 
- Tecekkür ederim, gide. ni id.iniz.. lhtiyarırı size çok "Planınızı çok güzd hazır v ....., "" mezunu, 180 ıira maaş! :r _ 1 - Bay t.ekln Yeni dünyalarda, k 

ı:·ı· . . emnıyeh vardı. Ül"!U sık sık lamııı.tınız. lhtı'yarı sı"z o'"ldu··. Bu Ak~ Ş51'1yolda: muru. aarı§ınıı ya m, ol tr!tmz. :r (26 kı•ım tclanlll olrden) 2 - Cesur ve mert kıırnkterlı, zengln ~ 
Nöbetçi doktor uzaklaşı • görüyor, ond;o.n sı!< sık para recektiniz. - SUrtük - Romedt S Perde - Muhbir (Avnntur), 8 - Şa.rlo Teni. 

1 aıleeen, lç!-dyl anrak ızuın~F' 

• Yaş 28, boy 172, kilo 6f' ıJ ı 
dtı\'ıe 

kuııır' 

yor, Maribi Li beyaz kapıyı alıyordunuz. Zira geçirdiL;i- (Dm:amı 1ıar) Halid~ Pi!1kfn hlrJlkte. (Komedi). j de kullanan bir genç ,en. cıı 

açb. Artur Kollarsonu düş. !lliıcı:ıı_m::m_mıa_-=ıa ___ m:::ımcıı:::;;;_ .. ___ lllllil~&:11.---------------.,.--1m--ıımı~------------- mizlıği sevım, :.ntızamp rver. ~ 
manlarmdan korumak irin H ~ ,,. N kled dil 

1 
bir bayanla evlenmek lJ!teıııt 

~ • e l • a en: (H.T H.) remzine • ıade e 11 
n<>bet bekliyen polis koltuğu l ~age lZ enen sevgı F!USNIYE BALKANLI emin olarak. remmıe ınüra' 

-~ .. inde uyu111uı kalmıştır. • Yaş 19, boy 158, kilo 5'·" 
Fakat Artur Kollarson u - 1 EIA gözıü orta tahsilli iyi '4 
.nık. Başını Maribanın gel. Ablam oda kapısını kapadı ve sa ya davulcuya varır ya zurna· değiştirmemişti. Zaten değiştire· ~leriyle dolu masanın önünde kızı en az lise mezunu ciddi 
· ği tarafa çeviriyor ve gü. esrarengiz bir tavırla yanıma cıya derler, ne doğru sözmüş. cek bir şey yoktu ki hep soğuk bir işle meşgul oluyorlardı. Dok- ahlAklı bir bayla evlenmek 1 ; 

yakla§tı: - Belki daha mesut olur. hep lakayttı. Yalnız şimdi bana tor masadan ayrıldı. Ablam da dir. (Talih 19) renWııe ınUrtl 
yor. - Müfide, dedi. Seninle ciddi - Fakat seni kendi aklıııla söz söylerken gözlcr:inin hedefi onu takip etti, hareketleri gölge 293. 

- Siz bu saatte! konuşmam lazım.. hareket etmeye bırakmayaca. ba§ka noktalar oluyor, bakma. .ı.ı;ibi yavaştı. ~ar:rolaya yaklaş-ı ı ş ve isçi arıyanlor: 
_ Sizi görmek istiyorum. Birden yüreğim çarptı. Büfe. ğız. dan hıtap ediyordu. tılar, doktor egıldı~ yorganın al. • 329 cİoğUmlu aslrerllkle • 
Müfettis nöbet bekliyen nin anahtarım saklandığı yerden - Talat ıbcyinizle de evlendi. Ablamın üniversitedeki ~ö. tından hasta ~ugun kolun~.·~- olmıyan evi! \"e 387 doğUırıııı 

olisi omuzlarından silkti. bulmuş kimse duy:ı:_:ıdan bir kaç reme1..siniz ya... rümcesi Ferihanm sömestr tati- kardı. Zayıf bır ıztırap sesı ışı- iki genç resmi ve hususi el' ıı:ı: 
_ Na~ıl, siz misiniz, «ef? gündür ve vanilyalı kiraz reçe· - Annem, enişten ben hepi- !ini geçirmek için gelmesi beni tir gibi 01911m ve kendimi -~şağı fş eramııktııdırlar. Her 4'e 1<& 

:s imden bir hayli yemiştim. miz münasip görüyoruz, Talat biraz S'lnirlendirmi§ti. Onunla a_ttrm. Soguktan ve teessurden olduklarında şUph<'lerı yoıctıır ıı 
~ffedersiniz. - Vallahi abla _ diye itiraf bey gibi kibar bir adamı reddet- uzun saatler ciddi mevzular üze- ~ıtreye~ek _orada ne ~adar kaldı. bnl Fener, Klrr.çhar.e 110ıts1' 

_ Bizi biraz yalnız hrcı _ ettim • ne zaman istesem ''ansı. mek ne budalalıktır. rinde konuşuyorlardı. Bu adamı gmıı bılmıyorum. hır ara yanı lsm.-t adresine mtiraceat. 
cır mısınız? zm saygılı bir misafir gelir., d!· - 0 kadar beğeniyor~amz be. istememek, sevmemekle beraber m~. bir gölge yakla§tığını görür • Bir buçuk yaşında bir 

Ye vermiyorsunuz, anahtar eli. nim 'l'erime muhterem görümce. b"akası"yle m..ı::gul olmasrna razı · · oldum· ..... 
- Fakat şef... Baş müfet. J ""-' -~ • • bakabilecek tecrübeli, ll8"'.., 

t•ışı"n cmrı" çok ka'L·ı"dı"r. Bu o- me geçti ve kendi kendime, işte niz Ferhan hannnı veriniz.. olamıyorum, istiyorum ben onu _ Burada ne anyorsunuz?... dadı aranmaktadır. lstev"nıtı· 
l saygılı bir misafir., ucdim sonra - Keşke onu isteseydi. Fer- bcg-onmiycyı~m, islc.miyc,_·im fa. D T ı~t ""-·,:ı· · ' k r. a a ""'.1"' evınc ıtme • simde Taksim eczanesıne ııı 
tlayı hiçlıir suretle terkede • bir parça verirseniz hemen bite. han takdir eder fakat o seni a· kat yine bir köşede dursun... için çıTrnu. tı Kolunu yakaladım tarı. , 
nem. eeğini söylüyordunuz halbuki yırmış. Soğuk fırtınalı ibir yılbaşı ge. ve bütün kuvvetimle sıkarak • Çaltakan ve dllrtıııt t?'r gc"' 

M 'b L" b • kaç gu-ndür vı. ·yonun bala bitme· - Neden?.. ce·ı· yenı· senenın" tesı"dı· ı"çı'n b'ız rd " arı a 1 te essüm ettı: ::> • • so um: tıman kapıcılığı aramaktııdıf 
dı. - Allah Allah nebileyim... de toplanılmıştı. Tombala oy· a·· ··1 ··ı k d -·1 ·, t 

- Mesuliyeti tamamiyle Ablam tuhaf tuhaf yüzüme Her gün görüyorsun sor öğren.. nuyor taliimizi deniyor, dans ve Şefkotnlu '?.~e e~ıldmi ı ... ve musıuk taınirlerfni yapa# 
üzerime alıyorum. Bir daki - baktı: Annem diyor ki ''Talat beyi is- eğlenec ile yeni yılı karşılayor. - a e yuzume egı : fere a::ıtn1t ve asansör ld:ıre~ 
ka sonra sizi tekrar çağırı - - Sen hiç akıllanmıyacaksın temezse otursun ba~ka kimsey-e duk. - AIİah büyüktür. dedi. Dua cvıtclir, karıslle blrlikw çal' 

Müfide dedi. Koskoca kız oldun vermem. Dışarıda idim kapı çalındı, fu· et, çok dua et... zusundadll'. Sultıına:ımet ceı'ıJ 
nmp. ı· d d k k hii.la aklın. fikrin büfedeki reçel· Cahillikmi diyeyim tecrüyjbe. kara, üstü başı yırtık, periş_an Kollarım ümitsizlikle gevşedi.. ııısınde bakkal Hüsey!I: vıı-'1 

o ıs o a an çı ar çı - 1 d 1 · k sı·zl.;kmı· bu te'l..dı·t bent" ko..Jl·ut· Hıçkırarak duvara dayandım. ErsOnere mUracaat. ~r e, o mese eyı ayrı onuşu. , u n~ bir köylü kadın. soğuktan titre· oedl 
.maz Mariba Li, Kollarsona ru1. Şimdi, seni gelin ediyoruz. muştu. Bir çok düşündükten yerek, düşercesine içeri ~irdi. O ~ece karlar altında onunla • Yedi ynşında bir ktz c f! 
doğru döndü: Evlenmek o kadar aklımda ol. sonra Talat beyle konuşmaya. _Uşağım ölüyor, dedi. Allah dayıml:•ra '!İttiğimi hatrrlayo_ baBJ, kızına bakmak ozere ~ 

- Nasılsınız Artur? mayan bir şeydi ki ~evezeliğe karar verdim. Onu eniştemle il· rızası için Dr. Naci bey burada rum. Bır taksi aradı. bulamadık, mesınl temin edeceği fakat ııı, 
_ Çok iyiyim. Ne mana. vurmaktan çekinmedim: mi bir mubahaseye dalmışlarken mı haber verin. koluna dayanmıştım ilerliyor mıycceğl oır oaynn arıınıaıc~ 

- Kimmiş bu bahtiyar da- buldum o söz üzerine bu ilk "Evet'' diye içeri girdim. Fa· duk. Bana t<>.s0 11i verecek sözler Uyenıenn hcrgtin 9.12 ı.raııı~~ 
sız macera değil mi? mat bey bakay1m? karşılaşmamızdı, öyle sanıyor. kir bir kadının ''P .. " köyünden bulup ı;öyiüyor. Allaha tevekkel zrt elektrik idaresinde cıct<tro 

- Evet ben de bu fikirde. Ablamın kayıtsızlığıma canı dum ki biraz heyecan göstere· çağırdığını söyledim. Gidilecek etmemi, ona inanmamı felakete ahhldl Hamza Küçilkııcars ı:ı:ııı 
yim. Fakat bu macera bana sıkıldı: oektir. Birisinin girdiğini hisse- yer oldukça uzakta idi, bu soğuk olanlar ve ümit.c;izler irin biricik , .... ,. 
çok pahalıya da mal olabi _ - Tanıdığın bize gelip giden dınce başını ~evirdi, beni görün. havada eğlenceyi bırakıp karlar tesell~ Allaha ~iivenmek olduğu. • 1823 doğumlu. lncbOıuııı; 
lirdi. bfri. ce hafıfçe selamladı sonra yine arasında rahatını bozmak Nad nu öyle bir itik.atla söyli.iyot'du vazar dört oilfusıu htr atıc. " 

Bize gelip giden beş delikanlı konuşmasına devam etti. Ne so. beyin hoşuna gitmedi: "Aman ki... Onun vüzüne bakıvortium, dl.sini geçindirecek berbıı.tıiP 111 

- Size mi? Evet ... Tabii.. vardı. ikisi ağabeyimin üniversi· ihıkkanlı adaındt bu yarabbi. rica. ederim, dedi. Burada olma. '-anki o tamamivle deı?ic:mişti. O ·amaktııdır. lstiyenlcrtn· tJ' 
Eğer kur§un yerine isabet te arkadaşl&rından Paruk. Ha. Kıştı. eniştem sobaya odun dığımı söyleyiniz... soğuk. kayıltJız fen adnmı acal>a .;ro.yevtnde tnebolulu saııbOC111 

etseydi, elim i:İtremeseydi... san, karşıki komşumuzun oğlu atmamı söyledi. ateş olmasına Kadının halio kadar fenama karşısındaki ıztırap çeken ümit. 3Ulere mUra.caauan. ti 
_ Eliniz tihemedi Art.ur. Kemal, yengemin arkabaı:ından rağmen iki saat uğraştım, üfle· gitmişti ki, ona 0 kadar acımış- sire teselli c;enniye. onun ketle • 29 yllflllda Eeklr, a~kt.''jf 

·_Olabilir •. çünkü 
0 

daki- yeni teğmen olmuş Muzaffer en dim c:obayı yakamadıktan :başka tım ki.. Evladını kurtarabilmek rinden bir parça almava <'ahşan <ası oımryan yeni vo eski ~-
sonra eniştemin arkadaşı Dr. ellerim yüzüm soba karası için· ümidiyle kış, kıyamet, gece vak· bu şefkati~ adam nP"dı ? .. Sami. ıen bir R"enç he~ ne ol•JrsB 

liayı İyice hatırhyamıyorum. Talfı.t lbev. de knlmrştı. Bu esnada eniştem ti demeden yollara düşen fakiri miyetle anlatıyordu: ı~ aramaktadır (B.S.) -eı:ııı 
Torkanay, Uvan Torun hana - Ne.bileyim'· diye omuzları. dıf?(lrı çıktı Tal5.t beye döndiirn: nasıl yalanla savacaktım, ic;im. - Benim de çok sevdiiim bir ... ~Rat. ıır 
sersemletici bir ilaç içirdiği. mı silktim. "\,örüyorsunuz beceriksizliğimi den Naci beye lanet e<lh·ordum. karde§im vıudı... $ Maıl vaziyetinin oozuld 1 
ni size anlatmı§hr her halde. Bu adamın senı '<..temesi bü· dedim. Ben.den iyi bir ev kadınr Henüz dışarı çıkmrştım ki ar Bu söz bu l>ü,·lik keder icinde ıUnden bu sene talısUim• de" 

_ Uvan Tor size ilaç içir- yük bir t:ı.lı ağır. ciddi mevki olabileceğimi düşünenler yanılr. kamdan biri yetişli. bu T.:.!~ıt beni hayrete diiArnekten alamadı mcmek ıaruretlnde butunat'
1
/ 

sahibi kibar bir aileve mensup vorlar.,, bevdi: kem11li saf\""'tle $Ordum: 'lerh'!ngl bir mUess08Cdo ış .• ı 
medi Artur. bir adam, doktor Talat bey. Bu sözüm Talfit beyin dudak. :__Ben gidevim dedi. Paltomu - Demek siz ı:ıc.vmen:n ne ol. tadrr. CF. Ya:ncıoğlu) rctnııı'" 

Delikanlı ka§larını çattı, Hoşnutsuzlukla yüzum ekşıd&. larına hafif bir gülümseme ıı:e· giyeyim de .. Karlar altında ka· du"hınu bilivorsunuz Taliıt bey?. ~aat. 
ve koltukta oturan müfetti _ Bu be~ delikanlıdan hiç biriyle tirdi. Bundan cesaret aldtm isli ranlıklardıı kavıbohıncava kadar Bir acr topla.ıan gözlerini bana Mütelerrik: -" 

d "k d'k b kt a,..., l b' ol n nkla b "ilerimi üzerime sürmeme.ile dik· arkalrın<ln baktım,&bu eö)encesini çevirdi· ,.,1f' §e ı ı a ı. • .. mc a ır ~y m m era ... 110 GE1'Ç R \YAN '\tl \•· f 
_ Ne demek istivorsunuz ber diğ~r?erinden hcrh<!ngi biri kat ederek yanına v·akla"tım. bırakarak zavalılara vardtnı2 - Ben insan değil mivim. • Profesör zatı sungcr 

M 'b"? · isteseydi daha memrıun kalacak. - Enişteme bir şey söylemiş. koşan büyük' kalpli adamı anlaya - Ne bileyim şimdi ve kadar sahnede hizmet etmek ıı:ill 
. arı Ua · T .. 

11
.. b tım. Dans ·evmeren. oyundan siniz .. Doğru mu?.. madığıma i<;imde ilk defa bir sı· ağzınııdan sevgiye dair bir şev uavana lhliyac vardır. 'l"llrl' 

- van or o c u, unu ho~ıc.ıunıı)a:. b·~ ..;{" ~"1: adamdan Deöim. zı duvdum. işitmedim de. 
sen de bilirsin. Ona Harvik hiı, ~ !r z:un1.ı hoc;!ar ı~:ımıştım Elindeki gazeteyi dikkatle sii. Bundan bir ay sonra idi ki bir Mütce..c;sir bir ~ülün~eme ile ~~:~::u;: nh:ı~çtob:::::~,r 
denize athmması.'lı tavsiye So:-ıra ben de her krr e-ibi mu· 1,erek paşını kaldırmadan cevap gün Gönül ansızın mektepten başını c:all-:.dı: dır Mcktuplannda şatısı rt 
l'den, orada mo'ı:örl~ bir san. hakknk füıık bir kora istiyor verdi: hasta geldi. D;>ktor difteri oldu· - Scvgılerini haykıranlar far tahsil derecelcrlrıi knyc.edt 

dum, beni ic;t•ycn adt'n: yansır. - Fvet. ğunu söyledi bvni yanına sokmu· fara insanlardır. Hakikati, ciddi r!le 
dalla bekliyeceğin1 haber ve. t ...: d·-· a ,J ··ıh _Bu kadar ()'Uzel. ciddi, ra yorlardı, dayımın evine 2önder. ve kalbinde olan sevgiler kendı·. Sungur> adına fotofrafıO · 

d
. tu U un. -~ev ı~ııı en ~· .:gı. oş. ., " ~ mizc göndermeleri. (Kabul., 

ren sen ın. lanc'l""mJan biic şi.h-.}ıe ettiğıır. Iışkan. tahsil gönnüş zengin kız· mişlerdi. Sabah ak&am kücüğiin lerın1 göstermez. Ne vazık ki ... 
Anlıyamıyorum. Bir bu n-iaımı t1·1ii evet uem1ye<'ek. I::ır dururken beni niçin ayırdı" nasıl olduğunu b:ldiriyorlardı. böyleleri evvelkilerin vnnında yanların fotoğraflan 'at!e ~~ 

. ? B'r sah h h 1-.. "'Clmedi Ak!';a d . -· - .. , h • Kartal Mnıtcpeslnd~ . d~ muamma gibi konuf;_uyor • tını. nız... . , a a~r .. · .. - aıma rnnmege ve o.meve ma _ "' dd 511 
•un?. B- n 01111 d· ha n·nllı bir a Bu sorguvu bira?. ümitle sor. ma kadar bekledim. ak~nm yine kumdurlar ... Ben bir adam tanı mevkilnde Baı:ıdat en " ~ 
" dam za·ınt'::!Zr<lim diye 50ze muştum, öyle samvordum ki haber yoktu. O ?.aman ne olur-<a yorum ki küriik hir k•z.a sevdiği. yona 2 dakika mer.afcde 

544 ııF 
- Rilakis beni :ıek iyi an. t · · m bütün bu c. dd:\_'etı :;iz ho~uma gidivordanpz, ~izi olsun eve gitmeyi düşündiim ve ni l'IÖ'"Jivemedi~i ic;in betbaht rabbar a:-sıı ac .. ıe !'llnrak sPtı 6P 

1 " J J llplerin Vakrt gazetesinde ;. 
r o 1, vakıa Hervik açık- n rıığ'men benım r:,.bi geveze0ı sevivorum gibilerden birşey söy kimseye ha1'er vermeden. ~cç oldu ... 

clml~e müracaatlıın. aki ~:ı rlala sen bin . 1'rn~ '1~ e>'} ayırmak istemekle liyecek halbuki öyle olmadı bi· vakit yola eıktım. 
men- ~·'1. r.<'ı."t o;••r orl"\r•ı~ " '{ h·n · ' vnı h 1ık \anmış. beı. raz düşünür gibi oldt! Sonra ay_ Kap· kapalıydı. Çalıp i~er. gir. 

İS" b t .. ., ~Un r:ıhc-rt'<?iniz kuc:; nı kayıt.c;•zhkla omuzlarını ~ilkti: sem ~eldiı'Yimc darılacaklardı. 
811"·~ snı;n verine hu ışı o . J 'I.. d d 1 c·· - b vinl lı~(' rağme ı ondan daha - Bilmem... yle münasıp \n-rı••(!u ~·ahcc en o aı-tım. o. 
yaptı. d ~ru h!trcket ediyor. hic hır ~ördüm .. nülfo odasında biraz ıs1k görli. 

- St•ç orta~ım mı? ~man "evet'' dcmiyeceğimi söy. Bundan sonra ne annemin nüyordu. perdeler yan kapan. 
- Evet zavnH1 Bugle. Fa It: · r ırn tehditlerı ne ablamın ısrarları mıı::tı. YavaŞ<'a bodrumun de 

k~.. ııJıı.rn.,..! 1 ;;. 1m bit nokta 'h' .,, bôvle İYİ bir kısmetı bana ''"vet" dedirtebild: Bu c:öz mirlerine ba!=&rak \i.ikseldim. 
r i t " : '"V:rime kı-dı. Sert b'.)yle ırnrıımdı ~itti. Yine Tal:t ~;ırrli ir"ric:;ini tamamivle ızörii· 

var Artur. Dün gf'ce. Artt•r b.r .. ,...,1,... hq11a cık1c:;tı : bey uzun kış gccelerıni bizde Y<'rdurıı. ~eni~ kan·oladn f'.Ocuk 

Kollarsonun kütü?hanesinde - HakikatC'n Müfide, sana eniştemle müb .hı.se VP polıtiks arka iistU "atn·ordu. Eniştem 
njçin hançerini ka!bime sap. kuş b"yinli demekte haklı imişiz. dedikodulariyle gecirivoıdu. Red karyolanın ayak ıımnd:ı ayakta 
la rna d ın? ._Bii;iıi.rcıııt:ıil· 'iıiizli.ı zkilPıiinılidizi ııiib:Balilsiı:m:ll.a:.::ıil'}iıiı rıliali'.kiiiıriıill ar---•üziiieiirıiiin9eİlııİİbiiianiıiiiıa ııikliiıiık:;ı ~h:::-i~c :::ı-::t ::;<' =.:Tni::iııl lllllİİİdi:ıı riıiuiı\:ı:'oar!!llidiıo k!rıti:ıio:iı;rı:iila8ail!biiılaıil:mma~ ~ç ~i. 

Parlak ~ünec:J: bir ni mn günü Aldırınız: 
evımız neşe içindevdı. Tel"ışlı ~,al"tt1a reml7Jert t'flt'.1

1', ') 
~ez .1meler görünüyordu Gönül kunıPularmıwıı ruunıar11' rfj 
iyi olmuş ayağa kalkmıştı. Bu mr.ktupıan tdarehanerntzd~ '}_ 

sevincin başka bir sebebi daha ıvı dahli) ııergttıı 41absb..., ~ l 
vardı: O akşam Talat bevle be kad:ır ve saat l'7 dm .,on~ 
nim nişan merasimim~z yapıla. ıarı. (ıl 
caktı. ıRabia,l ıE;I.N B.l (SCV.ı.lt 
. H ıv:ıt volct~! ·~mıda 1.·R.(' sen" I 'seven) (MM , ı ıı.ı:ı r.nr'-1 ıf 

dır beraber yuriıvoru7.. Onunla (Sev!m) (M R ı rM şen 2•> (~ 
öyle ivi ::ınlaş•yoruz. öyle mesu <Bank ı) (R.G. ı {Suna ı ıf 
duz ki... <Nadası (A.Z,Xl (Hanıt!i> 


