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~AZAR 
r· 
luınara: 761 Sene: 3 

1 eı: 20"·12 

ita/yanlara 
•• 

goıe 

c;-

yazt)or: 

Azak 
denizi 

harbi bitti 
9 ncu ve 18 nci 

Sovqet 
ordulaı ının 

Kısmı küllisi 
mağlüp edildi 
64325 esir, 519 

top, 126 tank ahndı 
FOhreriıı umumi karargahı, 12 (A. 

A.) 
Alman orduları b~kumandanlığı 

ı nın tebliği: 

Hususl tcb11ğde kaydedildiği veç.. 
hile Aza.k denizi muharebesi nihayet 
bulmu~tur. Orgeneral Löhrlin kuman 
dasında.ki hava Cilosu ile i11blrllğ'i ya. 
pan pıyadc generali fon Mansterln 
crduslle general Dumltresco kuman 
dasındaltl Rumc'! or<lusu ve genera. J 
von Kleistin zırhlı ordusu dokuzuneı 
ve on sekizinci Sovyet ordularınıı 1 

lngULzlerin 83,930 tonluk muazzam 
Ne1&0n harp ıeml~I, Akdenh:de faali.. 
yettne devam etmelltPdlr. 7,604,0M 
tngfüz lirasına ~ıl<an bu ~mide 

dokuz tane 16 pusluk toplar vardır. 

Sovyetlerin 
vaziyeti 

Amerikada 
külh kısımlarım mağlQp ve imha et 'ı 
ml~lcrdir. Pek ağır ve kanlı zayiat• 
uğrayan düşmandan bundan başk 

1 
64.325 cs!r alınmış, 12G tank, 519 top 
ve tahmln edilemiyccek miktardı. 

1
• " • • • harp malzemesi iğtinam olunmuştur ı 
' ylcrı der n bır endışe fw Piyade tümenleri ile dağ kıtaları b•. 

heyecan 
uyandırıyor 

z tP de>am cdi)or: 
ltat lng tere, So\ycUere yar 

~ c•:n t· ıçin h"çbir şey yapa • 
~ Ve Amcl"ikan gazeteleri tn • 

rkanıhaı bı ves.ne derhal AV• 
a imasına asker ihrnç edilme

l~ lavs·)" ederken herhalde lfı • 
\' ~İYorlnr. 
t <lı}ıngtonda İngiliz do'lanması • 
d 11'! gibi mtic;l:ülata mnruz bu • 
ııaı.ıl..'U mechul dC'ğildir. lng liz 
ıt ~ın sını mııreralnra sevket -
ıst_~mck, istihzadan bpRkn bir 

, • a cleg ldir. Diğer taraftan izzeti 

muva!fakıyctlerin elde edilmesine ka. 1 
1 U surette yardım etml§lerdir. 

2G ey!Uldcnbcrl yukarıdaki ordular Nevyorl<, 12 (A.A.) - D.N.B. 
la müttefik İtalyan, Mo.car ve Slovak Nevyork garotelerl §&rk cephesi 
kıtaıarmm merbut bulunduğu Mare , haberlerini ilk aa.y!alarda ve bUyftk 1 
:!ll von Rundstedt orduları grupu ce. başlıklar altında neşrediyorlar. BU • 
man 106.365 esir, 212 tank, ve 6i2 top tUn gazeteler Sovyctıer Blrllğlnln va. 
almışlardır. zlyetlnln tehJlkell ve clddt olduğU rnc .. 

Y!ne husus! bir t!!bllğte kaydedil rindedlrler. 
mi§ olduğu veçhlle bu ayın bqlangı • lü<ızılordunun ga.zctcsi olan ''Kızıl 
cındanberi Sovyet ordusuna indirilen J>'lldız" ın "tehlike bUyftktUr,, unvanı. 
katı ağır darbeler neticesinde hare • le yazdığı makale misal olarak zlk • 
kM yeni bir safhaya glrml§tlr. redlllyor. 

Aznk denizinden İlmen gölUnUn cc. Bundan başka şark cephesi merke.. 
nubu şarkisindekl Valdai yaylasına zlnde Sovyet ordularının çenberlenme .. 
kadar, ynni 1200 k!ıomctrcmc bir cep.. sino ve Aı.ak denizi şlmal!ndekl Rus 
hede Alman ve mUltefik kıtaları şar ımvvetlerinin imhasına ait Alman hu. l 
len doğru tam bir ilerleyiş halindedir. susi tebliğleri de Amerikan matbuaU 
lcr. tarafından iktlbl\s olunmaktadır. 

Brlrumk ve Vlazına muharebe mey. Aasoclated Pres!!, İngiltere resmt 

< ~ ııralanmıı:; olan İn ilizler. 
•,an.usun öbür tarafındaki ye ~ 

etinin nnzannd:ı indci itibar 
le~lt içın herhalde bir tak m ca. 
~: ~aş vuracaklardır. 
l! dtrı0rn Della Sera, netice ola· 

danlan cephenin gerisinde uzak bir mahfilinin birçok Sovyet tUmenlerl • 
mesafede kalmışlardır. Anudane bir ı nln çenbcr içine alındıklarını itiraf 

Oif;"'"Ue\·arnı 2 nci sayfada ettiğini kaydcylcmcktedlr. 

eyoğlu Postanesinin 
üst katında yangın 

Evrak dolu bi~ dolap 

1 

Alman neferleri, Rus tclörgiılerinl 

keslyorbr 

Sovvetler 
intiz m a 

~ 1Yor kı: 
~ ~a lm.r"liz efüan urnumiyes!n 
hhınl"ri tcc;eV\ Uşe u~ratnn ".: 
a\. lı znmandnnbcri haki!,i bir 

. ;alık intihaı tevlit c>den sc • 
l'!'tJ,.n biridir 
Diğer bir. gazetenin 

\ı,1 neşriyatı 
:q'I 41 ııo, 12 ( \ .. \.) - 8tcfanl Ajan_ 
il ıı: 
0ıı ı 0 o d'İtalla gazetesi. Almanya. 

· çekilivor 

a '>vyet ordularını kemirmek ve 

1 trnrktcn ibaret olan gayesi • 
lızlcr ve Amerikalılar tı\rafm

c;ok 
Q~ iti· seç anlaşıldığını yazıyor v\? 

lıı 
Cll,zlerJe Amerikalılar bir ara. alevlerden kurta

l\loskorn, 12 (Radyo) - (7,15) 
Gece yansı neııredilen Sovyet 

tebliği: Birinci teşrinin on birinci 
günli blitün cephe boyunca bilhas
sa Viazma ve Briansk bölgelerinde 
fliddetli muharebeler devam et -
miştir. Bu iki mmtakada Alınanlar 
ağır zayiat vererek arazi kazan .. 
mağa muvaffak olmuşlarsa da Sov 
yet kıtaatı intizam dahilinde ricnt 
etmektedir. 

~ De\"amı 2 nci ... ayfnda 

1~--------
Maarif Vekili usta 

0ku iunun temeiıni atarken 

rılamadı 
2 saat, dairede mektup ve 

telgraf kabul edilemedi 
BugUn Beyoğlu postanesinden bf:- mı ile bir evrak dol:ıbı ktımllen ynn. 

yangın çıkmıştır. dıktıın sonra yangın söndUrUlmUştUr. 

Saat 12 yl 20 dakika geçe nöbetçi Odada bulunan birçok evrak ve def. 
memurları ve mUvezzller postanenin teri kurtarmıık kabil olmUJjtur. 
muhasebe odasından dumanlar çıktı - Ynngınm bu odada bulunan elek.. 
ğını görmUglcrdlr. İçeri girdikleri za.. trik UtUsUnlin kontak yapmasından 
man masanın Uzerlndckl kAğıtıarm 

l t t 
ıh• 

1 
im t ı çıktığı tahmin ediliyorsa da, kntı o. 

u U§ ueı~ an a§ı ış ır. 
Postanede bulunan yangın sönıliir • laralt henQz bir §ey bllinmcınektedir. 

me vesaiti ile aıevler bastırılmak is Müddeiumumi muavini Orhan, hA. 

tenmişsc de bunda muvaffak oluna • 
maml§tır.' 1t!alye kısa bir zaman son
ra vaka mahalline gelmL,tır. 
Yangın haberini duyanlar postane. 

den derhal !ırlamış, yangının sı>ndU • 
rUlmesl için geçen iki saat znrfın<la 
postanede mektup ve telgraf kabul 
edllemcmlşUr. 

Muhasebe odasının mühim bir kıs.. 

dlscyc el koymuş, alA.kndarlarrn ifa. 
dclcrini almı§tır. 

Hlldlsede allıkadnrların bir ihmali 
olup olmadığı d::ı tahkik edUmektedlr. 

Zabıtanın aldığı sıkı tedbirler s:ı • 
yesinde vesaiti nakliye Dcyoğlu cad
desinden muntazaman geçebilmiş, pa. 
zar olmasına rağmen hiçbir izdiham 
olmaml§tır. 1 

Okuyup geçerken: 
~ ,__,_, ,,_.. __ ,,...,, ._ 

Tiyatro duundakl 
lacıaıar 

G t'IZEI. güzel se~ retnp d uru • 
yorduk. Hcycc.-ıntanıyor; 

zc\ k alıyor \ e nıiinekl.:idler ne 
derse de in, !':ehir Tiyatro u :ı. 
lonlannı hıncahınç dolıhırup taşı. 

nyordul<. 
UiitUıı oyunl:tr <l<~\·ıun ettiği 

ıniiddetçc hiç kimsede ne bir es, 
ne bir nefe ••• H:ıl böyleyken 
nıuharrirlcrJc rejisörlerin biribi· 
rine gir(Uğ"nj görüyoruz. Ulr mU. 
nckkid bir tiyatro nuzımını, bir 
ııiyes tcnl.:idine acı ce\ııplnr nr. 
diği için dava ediyor... Tiyatro.. 
nun içlndc "facia", (lışmda da mı 
"fiıcin.,, olacs.k? 

Rimz ela.ha soğuh1m.n1ılık ve 
nıiio;,amaha giistcrcrclc, halkın kal 
binde'ki Uyntro muhabbet.infi ol -
sun hiirmet etmek Iİ\7.mı ı)(•J:il 

mi? ~~ 

1 

A~rn n 
teb~~ 

!\'lo 
vo~u 

s 
u 

Çember 
ıçınden 

Çlkamadt 
200,000 

esir verdiler 

1 

I~on•1rs, 12 (A.A.) - Reutcr 
ajan~ından: 

Berl!n radyosu, Alınan bı-şku • 
mandnnhğmın aş:ığıdııki hususi 
tebliği i venn stir. 

limen göhinün cenubr ~:lrkisin· 
de Valdni dağlanndnn Aznk deni"' 
zine kadar 1200 ıni!d('Jl fazln jm· 
tidadındaki bir cc-phede Alınan 

kıtaatı ile nıtittefiklcr k•taatr, 
şark istikamcfndc tam hir taar 
ruz hareketi irra etmc-k~e<lirler. 

Briansk ve Viaz.ına h:ı..ıı) mey· 
dıınlnn, şimdiden cephe g~ri.,'..ndo 
kalmıştır. Bu mmtıtkada ı;ember 
ir.ine alınmış olan Sovvet kıtaa· 
tının bu çemberi varın~ !cin )".np 
mış olduklan ne,•mldanc hare-ket· 
ler ak!m kalmıntır. 200.ooa den 
fazla esir alınmıştır. Bu miktar, 
mütemadiyen artmaktadır. 

Groentand 
açıklarında 

Amerika 
devriyeleri 
Siiphe i 
bir ae 
vakala 

• 
1 
1 

içerisinden 20 
Alman memuru 

çıktı 
-----0-

Groenlanda gizli bir radyo 
istasyonu kurmak için 

gidiyorlarmış 

--o--

\'aşlngton, 12 (A.A,) 
Harbiye Nazır'lığı aşağıdaki tebliği 

neşretmiştir: 

Grocnland sularında cy!Ul ayı znr. 
fında ynpılnn muntaznm devriye ha. 
rckA.tı esnasında Amerika B!rle<ıik 
devletleri donanmasın:ı mensup bir 
gemi aşağı yukarı altmış tonluk kU
~uk bır Norveç vapuruna t sadUf et. 
mL,tlr. 

Vapurun muayenesi sırasında lçln. 
de 20 kişi bulunduğu, bunların Nor -
veçtekl nazi maltaml::ırı tarafından 
Groenlnnda bir radyo postası kurmak 
!Çin gönderildiği nnlnşılmıı;ıtır. 

Bu posta, Alman makamlarına, me 
tcorolıJji bllitcnlerl gönderccclt ba§ka 
rnalQmat dn verecektir. Va.purdııkl • 
!er arasında. Alman gizli poılslne men 
sup bit· ajan dn vardı. 

Bunun üzerine Groe.ntand Mhillc • 
rinde yapılan arqtınnaıar neUcc • 

sinde bir radyo postası k~fedı1miş -
ur. 

Bu postada. yine nynt vapurdan çıka 
nl&n bir njanla ikl Norveçli tarafın.. 
dan idare edllmckteydl. Bu radyo 
potıt&sma el konmuş ve ~ı 
tahlrlkat deri.nlot§irilmek umre bir 
Amertka Jlm&nm& 00"'1redHmtı,tir. 



13ic, iAi "°"" : Tahrandar 
cenazesi 

Çok ekin 
getir ıen 
sefirimiz 

Sual Davaz nutnn yurttn. aonbBhAr cldm faallyetl b:ııılndı. Anlmrndıın tstnn. 
bııl kadar yııpılncalı: JtUçtlk bir scynlıntto hUe, tren yolu boyuııea, 

kllylUlerlmlzln :topralda me:gul olduğunu, toprağı yorulmaz bir <ıP. 

hltle elrtlğlnl g<.irUyoruz. Herhn.ugl birinin blr saniye gözlertno baka
cnlc olursanız, bu ekimin bUyiilt manasını nnlnınıınuyn lmklın yol.tur. 
Orad:ı, ulus:ıl r;cfcrbnllj;-in, hl~bir prop:ııandnyo IUzum bl\sıl olmalc. 

ihtiramla 
defnedıldi 

um, içten gelen hamleler ve toprak !IC\'gl 1 ile nasd blrlblrlne ktı. 

rı~tığıno ynkı.ııdnn valaf olursunuz! Bu eklmle meınlolteUnıizde ycu 
bir seferberlik, bir tlnıat seferberliği ro,Inmııı bulwmyo:- ki bUkO. 
metin her '-nsıtadan 1 tlfado hususunda '1ill.yetlere ,;erdiği direJ,ttı 

1 r bu milli işi h:ıkU.ntcn t.~\ilt edici rnııhl)cttcı'llr. Ço!< eltin ek«'linı' 
Milli yn.nma dllı!tilrl:ırımızda.n blrl de çünkü budur. 

! Tahranda vefat eden Tahrnn 
büyük elçimit Suat Davaznı cena. 

1 

zesi, dün Toros ekspresile eehri -
mize getirilmiş ve bugün merosinı 
le kaldırılmıştır. 

1 Merhumun cenazesi, sabah saat 

İngilizler Avrupaya 
asker çıkaramaz 

Ba.5tıınıfı 1 ncj f'öayfada 
lık Almanlarla mUlteflklerlnin yerle. 
rinde saydıklarım zannederek Rus 
mukabil tnarruzlıı.rmdan bahse baş .. 
lamışlar ve Mare§al Timoçcnltonun 
zaferi elde etmiş olduğuna inanmış. 
ıardr ... 

''Gerek bu nevmldıı.ne mukavemet, 
ı;erck Amerika Ue lngllterenin İngt • 
llz ve mlh\'Cr ordul:ırı ara.sına. tıkaç 
olarak Çin ve Hind ordularmı koy • 
mak için sarletllkleri gayreUer birer 
yarım tedbir olmaktan ileri geçemez. 
lngiltercnln bizzat kendi o.skcrlerlle 
mihver kudreti askeriye.sının karşısın 
da kalacağ'ı saat ynklaşmaktadrr. 

lngııt°"re kendl ordusuna. iUmat ede • 
medlğt için mihver orduıarı ııe k8.r§ı. 
lqmaktnn dalma içtinap etmlşUr." 

"H&.dlsclcr, yeni Avrupanm aslrerl 
kudrotlnc IOmat ctml§ olanları haklı 
göslermişUr. Sovyet ordularmm ım.. 

hasmdan sonra, şimdi Ploutocratik 
servet vo lhtl§amın d:ı ezilmesi sıra. 
SI gelmltşlr." 

''Sovyct askeri lktldarmm yrkıl • 
maar, mihver Ploutocratle'ye karşı 

tam zaferine doğru atılDU§ bUyUk bir 
adımdır. Şimali .Amer.ka halkı teem 
mUl Ue hareket ederse çok makul bir 
1§ ynpmıo olacak ve mister Ruzveltt 
her istediğini yapmakta aerbest bı • 
rakırs:ı, içtinap etmesi ve uzakta kal. 
ması ica12 ejien ,felAl,<etlt bir harbe 
sUrUklenmlş bulunacaktır. Mihverin 

zaferi muhaklrnktır. Ploutocrntie'Jer 
ıhtllllln maddt ve mane'"1 kuvvetle • 
rin1 tahminde aldanm~lardır. BUyUi? 
Britanyanın aıtın madenlerine istinat 
eden hakimiyet ve hegemonyası ar • 
tık maziye nlttlr. Milletlerin işbirliği. 
ya11ma1 rı s:ıaU çalml§tır ... 

/ta/yan 
tebliği 

Romn, 12 (A.A.) 
ftal:,:un ordulıın umumi karaı- • 

ga.Iu!lın 497 numaralı tebliği: 
Şimali Afrikada dilşmanm ma • 

kincli rnsıt.nlarn istinat eden pi -
yadesi, 

0

Tobruk cephesindeki mev. 
zilerimize taarruz etmiştir. Kıtan
tımız. düşmanın taarruz hareketi
ni tamıı.miyle k::rnır,ı ve düşman za 
yiat ile tardedilmlştir. 

EN SON OAKİKi\ 

Rus halkı 
SilAbını biç bir 
zamaın ~H den 
bırakmıyaca tır 
Londra, 12 (A.A.) 

ı ı de Slrkecl nhtımınd:ın kaldın· 
:arak Beyazıt camime gtirilmiş 
\'E.' burada na.mazı ktlını:}.!ktnn son-
1'1\ Edimelcapı Şehitliğindeki aile 
kıı.brine defncdihni<jtir. 

Cenaze merns:.ıuir.dc Vali ve Be 
lediye Re\si, lstanbul Ku.n\andanı, 
C. H. P. vilayet icl:ı.rc heyeti reisi 
ve azaları, şehir meclliıi azaları, 
vekflletler milmessillcri, mebuslar 
kordiplomatik, merhumun aile ve 
d )!ltları hazır bulunmc~tur. 

Moskovadan alınan haberlere Merruıime asker ve twlis müfrc-
na.zarnn Rus resmi sözcUsü Losovs zelerile eehir ba:ıdosu da iştiri.k 
ky dün gece vermiş olduğu beya. _e_tm.......:;iş:....tlr_. ---------
natta merkez1 cephede girişni." ol. A • J 
duğu çetin muharebe ile HitlerJı 1 mer l({.Q ve 
emellerini elde edcmlyeceğini ve j 
nus halkmm hiçbir vakit si.lahla- ,. n cıı"ltereden 
nm elden bırnkmıyacağıll'J bıldir • ı " 
mlştir. R 

Losovsky, Almanların daha ki • 1 US 11 Q l}Q 
lometrele:rce llerliyebilmelerinir. 7 
mümklln oduğunu fakat bununla ,.. ı·ı 
hedeflerine vnramıyacaklarmı söy. ran yo ' e 
lemL~r. 1 k" t 

Losovsky bir taarruz ile Sovyet ma ze me sev ıya 1 
ittihadını yokedeblleceğinl sanma· 
ıım gUIUnc; olduğunu söyledikten d ,.. • 
sonra Hitlerin daha ytlzlerce mu.. evam eüıyor 
harebe kazansa bile zaferi elde e-
dem.iyeceğinl söylemiştir. Loodra, 12 (A.A.) -

Losovsky hükumetin Moskova .. Moskovada.n avdet eden Lord 
da faaliyetine devam etmekte ol- Beaverbrook heyeti, Alınan taar • 
duğunu ve Moskovndan ayrılmayı ruzunun de.ha iptidasında Rusyaya 
dUşUnmediğinl beyan ve mütareke malzeme gönderilmiD bulunduğu 
Jıakkmda çıkarılan şayiaları tek • ve heyetin, b~lanılan sevkiyatın 
zip etmiştir. tanzimile iştigal eylemi' olduğu 

vakıası üzerinde ısrar etmiştir. 
Mosk0\"8, 12 (A.A.) Ruslar konferansın neticesinden 
Alınanlar tarafından bir müta • ı tam bir memnunlyet izhar etmiş• 

reke tekllf edildiği hakkındaki şa- 1 rd' 
·a.ı ld tma al 1 e ır. Yl an, ~ a manevr. arı 0 a " Amerika heyetind~n ~nster 

rak tavsif eden Lozovskı ı:ıunlan de.rrlma:n dUn matbuata ycptığı 
söylcmi§tir: beYB:Jlatta, Amerikanm lran tari-

"3 Blrinclteşirlnde Hitler tara _.

1 

kile olan muvasaln yolları mesele.. 
fmdn.n geniıı mikyasta '\""'p1laragı sinde ehemmiyetli bir rol oynadr. 
bildirilen n.skeri hare.kat ~'nrtse - ğım bclirtıni~tir. 
vodan Orele kadar uzanan bir cer- 1 Heyet aza.lan, Rus tayyare fab
he ilzerinde Almnn ordularmm şid r!kalannı ziyaretlerinden fevkala
detli ttald~larile baıılıunıştır. Al· 11e miltebassi.s olmuşlardır. Askerl 
manlar bu cephede nısıf eaire şek· mütehassıslar, Rus amelelerin ma 
lindeki bir cephe ilzerinde çok bU- ldnelcri kullanmaktaki maharet -
yük kuvvetler ve ezcUmle mühim , ,.rinin Sovyet mukavemetinin baş 
miktarda tank ve tayyare tahşit ! ca. sırrını teşkU ettiği miltalea • 
etmişlerdir. Mllcndele. hassaten 1 :ndadtrlar. Bu mUtcha.se.mlara gö
OreJ, Viazmn vo Brlan!'k etrafın • e, şimdiye kadar hiçbir Amerika· 
da nadir görülebilen şiddetli bir i ı veya İngiliz tayyareci, Rus tay. 
§ekll almıştır. Her iki taraf ge • , ·a.recllerl kadar kolaylrkla ve pek 
ce ve gündüz devnm eden muha • 1 ıız bir mUddet zarlmda yeni mo • 
rebelero ço~ büyük kuvvetler sür - ; del bir uçağı kullanamamı~lardır. 
mU3lerdir. 8 ilktcşrinde Alman Mister He.rrimane. göre Sovyct 
radyosu, Alman ordularına Mos .. <..efleri, memleketi sonuna kadar 
kovaya ulaşmak değil, fnkat Sov • ' ücıu'leleye sevk ve idare edecek· 
yet ordularını imha etmek emri ve .. 
rlldiğini bildi~yordu. Bu beyanat. •ıo•• ·~rı raa.r& 
Hitlerln as'kerı harekatın ehemmı u .., -. • U 
yetti Udiselerle nihayet bulacağı 1 if.,.. _ _..,.. ~ 
hakkındaki sözlC'rlni nakzedeeek J ·~tl LTl"İQ ,t,uTŞl 
mahiyettedir. Alman ordulannm ~ 
hedefi Moskovayı almağa matuf Al t 
değilse, o takdirde bu kndnr kan f =\ man aarru
dökmeğe ne lüzum vardır?" 

VaŞfngton 
ile çıkan 
müşkilat 

yüzünden 
Devlet reisliğinen 

feragat edip kaçan 
Panama reisi 
cumhurunun 
beyanatı 

Ne\·york, 12 (A.A.) - D.~.n. 
Halihazırda KUbada kfı.in Carde • 
na.sdn ikamet etmekte ol:ı.n I'ana 
Re'sicumhuru Arlas, Şika.go Tri • 
bun gazetesiniµ b''" muhabirine br 
yanatta bulunarak VG.§ington He 
Panama arosmcla çtkmıq olnn bü -
yük mUşkfüô.tın kendisini reis'cum 
hurluktan feraı;nt ederek hnyatını 
kurtarmak üzere KUbaya iltica e~ 
mek mecburiyetinde brrnkmış o! • 
duğunu söylemL5tir. Eski reisicum 
bur, harp malzemesinin Panrur.e 
bayrağını hamil Ameriknn \'npnr· 
larilc nakledilmesi a lcyhindc iti -
rnzlnrda bulunmuş olduğunn dair 
olnn haberi teyit etmi8 ve demiş . 
tir ki: 

"Ben, bu gemiler'n Vaşington 

hükumetinin talebine t~vfikan si .. 
lahlandınlması aleyhinde de bu • 
lundum.'' 

Müşııriinilcyhe cörc. kendisinin 
bu imtinamm Vaşington ile olduk
ça mahsus bir dlploma.11' gerglnli~i 
ihdas edeceği muhakknktı. Amert-f 
kanın bilvasıta tazyiki altındn ha
yatı tP-hlikeye maruz kalacaktı. 

Sabık reisicumhur Arlas. takip 
etmekte olduğu siyasetin Penam?. 
kanalının müdafaasını mtişkülleş . 
tirmiş olduğu şckl•ndcki ithnmr 
reddetmiştir. Müı;arünileyh, Pana· 
manm hukuki noktasında ısrar et. 
mekten başkn bir §ey yapmamış • 
tır. 

Japonya 
üçlü pakttan 

a1Jrzlmzyacak 
Tokyo, 12 ((AA.) - D.N.n: 
Fevknlade elçi M. wakasugls' 

nln Vaşingtonn nvdetlnder. bahso· 
den Kokumin Şimbun gıızctesl yn· 
zıyor. 

"Birle3ll: Amerikanın Japonya 
ile yapmakta olduğu mUzakert>le· 
rin bir net'ceyo varmasını ar?.u 
ettiği tahmin edilmez. Japonyı: 
mn tazyik edilmek surctile il~lü 
pakttan ç~kilebilceeği fnrnzivesı 

temamcn valnt!'l oldufo gibi ~· 

merika - Japon mUz:ıkeratma a 
id müsta'.bcl tnhmi:fc:r de o nis 
bette karanlı~tır. O.·ynn"sdak' 
manialar bertaraf cdilmed ~i tah 
dirde Japonya her tlirlli fada "ltr 
lığa hazırdll'.,, 

Tchougni Shll Gio Shiınpo iktl 
sad mecmuası dr., şimdi Japonya· 
nm takib c>deC'eSi vol sarihtir 
mihver po1l ikann tık'n f'fme:ı: 
yegane h'!ll <':ırcrid;r, dUnva vıı· 
ziyeti, JapOD\'flnID takib ea"c:~i 
tek yolun 1:-und~n ib:ıret oldu~ıınu 
göstermi~tir ,, D<.'!l"el:t~dfr. 

Azak denizi harbi bittı 
_... Ss!tarafı ı nd 1&ytada 

t1f"' Ba~tarafı l ocl sayfada 
müdafaaya, bl.ribirlnl takip edeo çı • 
kııı teşebb:lslert.oe ve en btlyfilt kanlı 
fedakArlıklara rağmen çenbe.r lçlne 
alımın dU..,man ku\·vetıcri kendilerini 

Akşaaı 
Sohbet· 

bekJlyen lkıbetten kurtuıamıyacak • I .. ____ _ 

!ardır. naha şimdiden 1kl yüz binden T RA JV) VA y 
fazia esir .. ·ar.iır. Uu mlktıır gltUkç:? 1 _ 
artmaktadır. SAF A'::J 

DUn gece muharebe tayyareleri cep 
henin mcrke:z; mınta.kaSmda dU~ • 
nın yUrUyUş ltollarını ve §lmendl..fer 
batlıırını bUyUk bir muvaffakıyeUc 
bombardıman etmi}lerdir. Lcnlngra • 
dın iaşe tesisatına kıırşı da mUcss1r 
taarruz!.Pr yııpılmıştır. tngııtcrenln la. 
şeslnl temln eden mUnakal1ta kal'Jl 
ynpılnn mUcndelede Alman dentzaltı. 
tNı Atlantiktc ccmıın 23 bin tonluk 
3 vapur tatırmışlardır. Bir muhare. 
be tayyaremlz Fcroe adalan açığında 
ceman 3 bin tonluk 3 ticaret vapuru 
batırmıştır. 

ıı.ı:: tc~rln\cvveı ı:;ece.sl Alman 
tayyareleri lr.gllt"renın etrafındaki de 
nlı mıntakasınJa ceman 9.000 tonluk 
1kl tlcare~ vapuru OO.tınn~ardır. B~ 
ytlk blr ticaret vapuruna bir bomba 
ltıabct ederek yanmıştır. 

lng~ıterenin cenubu p.rld ve cenubu 
gnrbt sahillerinde t.,, •. "re meydanıan 
na ve asker! te.sisatıı· mUcssir taar • 
ruz\ar yapılmıştır. 

DU:ı gece blıkac tnpllz tayyares\ 
Atmllnyanın şlnıall garbi mıntnkasııı.. 
da bazı mahallere lnfUllk edicl ve 
yangın çıkarıcı bomb.'\lar atm~arsa 

da hasar azdır. 

Son on beş giin zarfında 

1 ngiliz 
donanması 

Ak denizde 
genjş bir ı 

sa ·ıayı taradı l 
Londnı, 1:? ( ~ •. \,) - (B.B.C.) 
Son on beş gün Z:lr!mda tktncl 

.ıera olarak 1ngltlı cıonanmam Akde. 
n!zdc gcnlş bir sahayı taraml§, 1taı. 
yan donanmasını llnıa.ndan çıkmağa 
davet etml§tlr. ltalvantar bu davete 
ıc:ıbct etmemişlerdir. Bu se!er esna. 
sınd:ı hiçbir dU~ıın tayyare veya ge. 
mls!ne tesadüf edilmernlştır. Mihver 
\•apur luıfile:ert.oin sefer ettikleri yol. 
da gcz!ldlğl halde dUşmıı.nm görUnme. 
nıe.sl İngiliz denizaltı ve tayyareleri. 
nln muvnffaklyctl neticesinde İtalya. 
aan Llbyaya. nakliyatın Pek ziyade a. 
:zuldı~nı anlatmııl<tndır. Son zaman. 
ıardıı burada İtalyan vapurtarmm her 
beş tane.sinden biri batırıldığından 

ltalynnlar tayfa bulmakta gUçlUk çe. 

,klyorlar. 

Şımal 
denizinde 
n1:ıharebe 

Londrn 12 CA.A.) 
İngiliz iı.mirallık dairesinin bir 

tebliğinde b'Jdiriliyor: 

Y E:\"1 asılan durak mbt'lAl'~rt" 
&1tmda.ıı itibaren &ere ~ 

ya.)ılmış, llıltat hepııl do yurıP 
kacakmış gibi bacakları ıu ı.1'. ,; "' 

pÇI 
lerl kırpık ve ağızları yarı 

ileri geri sallllnaruı-

- Oellror. 
- Geldi. 
Oh·e sli) lışip dunıyorlar ,-e ~~, 

kardnn doğru karnı tok, au•;lll ~ 
Hlncllstan fiU gibi ağtr ağu ~"()"\.,1 
tan aşağı inen kımuzı bir tralll 

gö:r:e ç&rplOlT· gtıııl 
Be!dlvenlerde bir hazırlık!.. •. 

• tcll'" 
dntttıl önceden binmek için bir 11~ 
nndık göt;tererek raylara doğrtl 

0
, 

~ııp onu yolda yakıılAmak Liit~ lfo 

t'nkat aonra bir çok dlğerJerlU' P' 
raber, tathya U5tl!!cn sinek f 1

" 

ı;ibl, dunıl< yerine dönerek t;P~,,ıı 
asıln·orlar. Bir, iki, 0!;. beş."• ,. 

. l 11 

aftı kişi kapıya abandı. Bir "" 
rebiltlL 

Kapı ··~tr:ı.k!" kapanr 
Trammy yolda! 
tçe,ri 1 blr mahşer ... 
- Ayağmıa basıyorsunuz _, 

- :Se yapayım. Ayağımın ~ 
yok ya... fil" 

Biletçinin sesi bir yerden .bl' 

boğuk gelir: .-. 
- Bıteeeet ! .. 11.aydl bilet alalı 
Bir ihtiyar kaclmcağız.: r', 
- Dunın Mkayım. Parş çıkJI 

ca~'1ın. U.olumu oynatamıyonını- f~ 
Ellcrllc ı;umur lçlncJc yıuer d'6"' 

ağır ıığır hareketler yaparak. f1' 
yaııııu ara.maktayken, sağ ta~ 
da altın gö:ılliklU, kır .atlı. t 
ca, lıllrmete 14yık bir ııc1auı: ,-" 

- Dikkat cdln ıı_anmı. ikidir f" 
tolon ııskıma yapı~yonınnuz... 1" , 
ra nrıyorsanız kendi Uı.crlnlZC ,,,., 
kın. Kalabalıkta ellnl7J nereye 
tuğunuzun farkında mısm.ız T .P' 

Runu bG&tıran bir başka " 

ııeal: ı ,.ıı. 
- Jl.:ff'Ddi ! Şöyle biraz geri "° 

Y"•d-ıe... V 
Bu hJtaba mam7. klllBD :-ırt r" 

fırlnr.ııs, ı;:U bot:uğu, plsbt) ık blC 

kek siplrll sinirli: • d (t 
- Kendine gel bayan! Heıı tJll 

çocıılt sahibi bir aile relsty\01. 
dlklerinlzdcn değilim. sııuıayor!jllJ' 
4'1Z geriye çekilin. 

- Kmııldayanıryorum ıc1 •• 

- Gördünüz mU ya! 
- Haydi bilet atmıyaıllal'·•• 
- Aman bu bllctçller ol~~~ 
_ E\·et. Vatmana da ıuzıuıı 

Havayla riderlz. ,"1 
Bu esıada ••:r:ınk!" dlyo t.J1l[ll 

durur ... cerye.n keslldL 
Bir külhani: 
- Yelken takmalı. 
Ulr dlğl'rl: 
_ 8''~ gir kotmalL 
_ otobllse batıamnlı. 

- l\lüZC)'e Jmldırmall. t'İ' 
Elinde çanta, roglaıı pııltold 

venll biri: ot/ 
_ t~ımız gik:Omllıden kn1J) 

Ba ne vakıt kalkacak T .,fı 
[)('..meslne kalmadan tram\'11~ 

tlbı ayakta duranlazı blrblrile #' 
ba edc~e yakından yakin• J" 

t1 ııe ~ t!lı;ttirerek müthiş bir snrt11n ,,. 
İtalyan ve Alınan tayyareleri, 

yeniden bUyük ve orta çapta bom
balarla Tobruk ve Marsa • Matrah 
mmtakasrn iakl hedefleri bombar
dnnan etmişler ve düşmanın tah· 
ldmat ve tesisatınrla yeni ve mü • 
hini hasarlara .. beb:yet vermiş • 
lcrdir. Bazılarına pek ağır olma • 
mak üzere isabetler vaki 'olmuş o-

neniz ~a~ası .. zu durduruldu dıklannı bi!diriyorıar. I 
İngiliz avcı tayyareleri, Rus 

DUn öğleyin, Jıöprüden Pend1i?"' ı Londra, 1! (A.A.) donanmasına mensup avcılarla , 

DU;;manın ciün gece şimal deni· 
zinde bir 1ngili:= kıı.!ilctıine taarruz 
ctm's olnn bir bombnrdmıa.n tay
yaresi, kumandan T.N. Gruwood' 
nm kumandas! altmda bulunan ve 
knfilcve refakat etmekte olan 
Shca~ate~ adındaki bir harp gc· 
mi 0 i tarafından alevler içinde dü
~üıillmüştUr. 

re kete a.tıllr, faltat bu nmdıl rı ıt", 
9A yolunu bulmuş olnn bir koıı ld' • 
lör; kaskl'tl en!ltl&lndo. kultarı ·~ 
rık, bir göı.lle mUtemadlyeo gli ~ 
deki sa.atı kollıyarak, btırıun bllfl"lf' 
ter ıı;:lnde tıallmı arasında bCJI 

lan tayyarclerimiz'n kaffesi, üsle 
rine dönmUşlerdir. 

hareket eden Denizyollannm "F'- Rus cephesinde muliarebeler birlikte l\Iunr..;ı.nsk üzerinde '{ 
renköy" vapuru, Kartal ile çim"n- 1 aiddetle devam ediyor. Ruslar Alman tayyaresini düı::ürmüş, 
to fabrikası ua•-nda yoluna de • mühim tank motörizc ve süvari bir cok tayyareleri sakatlanırş
vam c{f(tr'ken, vapurun ç~ış. ma • ı kıtalariylc 'takviye edilmişler tır. İngiliz tayyarel:!ri zayiat 
hnllindeki korkuluk zlncin üzerin- d' K k 3 lan taar- verrn<>mişle ... dir llk İngiliz tank 

k 1 b"' 1 ır ınma arşı y pı • ı · · · . -de oturnra sa lnnan vapurun u- · Fak t Al lan Rusyaya vasıl olmu~tur. 
fecisi Mehmet. muvazenesini kav- ruz durdunılmuş~u;., . a. • , . · 
bederek denize düşmüş ve kurtn manlar Azak denrzmın şımalınde , , 
nlamamıştır. büyük bir muvaffakıyet kazan.. 

bıgiiiz tayyareleri, Demeye bir 
akın yapmıslıı.r, birkaç bomba at • 
mL~lardır. Tayyare dafi bataryala. 
nn cndnhtı netices!nde iki tayyare 
alevler içinde düşmüşttir. 

Alman avcı tayyareleri, Mar - ı D m d D m 1 
marik havasında \'e denizde d~ a dll d ~ 

mamn diğer Uç tayyaresini düşür. \IL.ll 
mUşt~. 1------------------------•ı __________ __ 

Asıl lsml "SCll Şnrl" küprüı;U olan 
bu nefts mlmftr1 Cilertne niçin böyle 
dcnllmt,, ı:ıı:r mhln!:ı:'! Anlntalmı: 

Ast1'1att..a e\''\'el bu l•öprU yapılır .. 
kf'n, l<rııhn emri llı:erlnc brr kö~lli 
muayyen miktarda yumurta gctır -
Jn('ğo mecbur tutulmu~. Bu yumur. 
tnlar, lunhırak, köprUyU lnı,ııı l~lıı 

JruDonılan haren l\atıımı~. 

Şnrki Afrfkada müstahkem ta
burlanmız, Celgn tahyeeinden bi.r 
taarıı.ızl :ıst.ikşaf hareketi yapmak 
için çtkmıslar ve d~anm büyük 
bir tcşekkülU ile muharebeye gi • 
rişmişlerdir. Müfrezeletimiz tara· 
fından dnğrttlan düı,man, sahada 
birçok ölü bıra.kıruştır, 

Sicilyada 11 Ukteşrhı saba.hı er. 
kenden d~man tawnreleri birçok 
defalar ViUoıia • Ragusa mevkii 
uzennde uçmuşlar, kUçU.k çapta 
bom.balar atmışlardır, Bir miktnl' 
ev harap olmuştur. Aahali a.rasm
da dört yn.rnlı vardır. 

Akdenlule kafilelerimize refa • 
kat eden torpidolar, Uç tayyare 
dUşUnnilşlerdlr. Düşman tayyare • 
cikrln bir kısmı esir e<Jjlmiıı.. hir 
kısmı telaf olmuştur. 

AŞK VE HüRRlYET 

F RA.NSANIN Nıtn91 echrlnde 
Emil Kolllngon ishnll bir a

dam korı ını Uylc sevlyonnua k1, 

kendisi bir sabılmlı olduğu halde, 
mıılıpus bulunduğu hnplııhaoedcn 

gUnlln birinde çıltnrnl\ tekrar aile 
BaJ\detıne ka\'U'3Cll~ID1 Omlt cderelô 
bekler dunırmu,. 

ı~nkat talihe bakınız ld, m:ıhkfl .. 
ml.)et mUddet1 blte.:ck hııplshaneden 
ı:ıkbğı vnlot knrısmm keııdlslnl bı., 

rakıp bir başluısUe ynşamakta ol • 
duğıınu göriir. 

Böyle bir \•nzlyr.tte erke~, kan. 
smı ııo kadar severse !!f'\'llln no y11. 

paaı{;-ını tohm~ı edcrsır.lz? Aııkını 

unııtınağn ı:aıııııp kı•nıll b:ı~ma bir 
luıynt ~nş:ır, y:ıbut bir bn;ıkn h:ı • 
yat knmınğa &a\'3§ır değU mi T 

Hayır .. bu F ranınz kendi kendine 
diyor ki: 

- Scvglllm olınndıkt,1' hUrrlyetln 
benee ne kıymeti \'ardır! llaplslıa • 
ne bile dahn iyidir! 

\'e bu karan verdikten 80nra. bir 
kaç dilkkftn t'.amı kırıyor, birkaç 
ldşl~ c taıırruz ediyor. l'al<alayıp tel' 
rar hapse tılrryorlar, ,.e l!)t'rde: 

- Oooh. diyor, tııte benim bte-
dl~rim de buydu. ·, - ~~: 

• 1 

YUMURTA KOPROSO 

B tLMEYIZ; tıftlft yerinde duru., 
yor mu! Çl!nkU eu dakllmda 

Avnıpımın birçok eehlrlerl ııltUst 

oldu. 
Eski çekoelovakysnın Praıt fl'h • 

rlnd~ me&tıur bir ı·unıurta köpr11811 
nırdı. 

GQya bu ımrctlcı, ltöprU daha aaf. 
lam olnrmu,. 

Bıızı l3lcrln °p:ımul< ipliğine" bağ 
landıfl'mı blllralıılr. n.ma, l.:UprUnUn 
yuDP.ırta sarıslle lnp edildiğini le • 

nl i3ltlyonmnuz değil mi': 

YAŞAMAK 

R USY A, bugllnltll de\ rln en u
zun ömUrlU lnsıınlıır nıemleke. 

~dlr. nusyada ytlz ııcne l rır;:ım:ık 
l~tcn değllmlı?. Bir profeaör, bu llll'v 
zu Ü7A.'rlndo verdiği llmJ bir konfe • 
ranııta bOtun Rmıynd..'\ yllz yaomı 
bulmuş %9,000 ı~ı,ı mevcut oldıığıınu 
'4hkmlt§lr. 

Ne kafileyi teşkil e<1cn vııpur 
lar, ne de kufilcye refakat eden 
harp gemileri hasara uğramamış· , 
tır. 

Shearwatcr, 580 ton hacminde 
bir gambttır. 

KOLEKSİYON MERAKI 
V OLEKSIVON merakınız v.-v ou 
f ~ dır'! ?'ilce ga,rlp lruıaolar blm 
bardaklarının altına konulan yuvar. 
11\k çuhalan topluyor; çikolata re-S• 
mi, pııJ, bıç.ak, t.erllk, teeblb, kııeık, 
koleksiyonları yapıyor. 

Kanadanın, Soskawn tehrlnde 
Jozef Llh1to3 n adında biri, kctl.m6 • 
!erin kolekstyommu topluyor. 

Fakat gelJtlgtlzel UllmeleT delil .. 
yanlış telı\ftuı: edllrıa ltılmlede p • 
zetelerde \'e kltııpia.-da 7anlıt dbll. 
mlş olan harflerin, ctimlelerin kolek
slyonunu yapmaktadır. 

On senedenbert bu kolekllyonu 
zeııgtnleetlmıekle mt"lguldllr. Fakat 
bu koleksiyonun hlçblr ı-.ıunan ta • 
mamlanacatını zannetmlyorlar. Çlin 
kil yanlı5lardan Uınret blr kolekııt • 
yondor. Ve insanlar, lılçblr raman 
yanlt,tardan kurtulmaz, ft kurtula.. 
nuya.eaktır, · 

CALi KUŞU. 

Ur. .fi' ~ 
Bir uı. nır calta; bllctçlyc o) 

bir baykınş: d" 
- Blletlerlnl7J görelim eft'tl ~ 
Deminki pııra arıyım lbt:IY1'' 

dm: 1 
- Tamam bir bu eksikti. M # 

tramvayın hmcahınQ ballnl gli "r/ 
yor musun! Bir de senin blll 

re\'anll1' 
Kontrolör pl5kln bir eda ue: ~ 
- Bu bir ıteY değil ooyıııı::, 

tramvay beollz boo- sP"' ,,._ .... • 

vay ıörmemJşııln. 

- Ey'';;;K_;;li 
0

MO~ 
Roterdam limanı 

bombalandı 
ı~ondra, 12 (A.A.) , ô 
İngiliz hava. kuvvetlcrlnıfl ~ 

gece Roterdama yaptıkları ııu~,. 
dan biraz evvel, Holanda hUk~ 
ti, Londra radyoları ile Rote ' 1 

baJkma eehrin bombalanac~ 'ti 
tar ed.i1mil ve doklar ve ask • ı,ıı ' 
defle?' civarından Çekllmelerı~ 
dirllmietlr. Roterdamm boıDl et' 1 

manma sebep, Hamburg .e ~' 
men llmanlarmm lngUWer ~ 
fmdan bombardımanından fi ~·e ' 
bu şehrin Alınan nakliye faali. 
tinde mUhim bir merkez hıı.JinC " 
ı:ı.b olmAJUdır~ 



8hke m e 
lonlarında 

ŞEH'.\~İN İÇ İNDEN 
•------ iL' 

Karısından 
ızını 'alamayınca kocknı.11van. var tnl 
babasının evini Erkek ne zaman kilıbıklaşır ?- Külhanbeyine göro kadın -
kundaklamış Çekiver kuvruğunu!-Eskiden kadının isimleri: köroğlu. 

~ kaşık düşmanı, başbelası, yatıkyoldaş, küldöken ... 
~eselenin aslı başka türiü
r, hakim bey, kızı istediğim 
landır. Babası bana zorla 

au vermek istiyor. " 
Ağabcyisl mahkemeye gclmeml§tı. 

Her iki bekçinin ifadelerin! kabul et
medi, 

Bi,r Jlişan merasimine davetli. 
.liim. Kilolik bir oda.dayız. Kııdmlar 
da kar§?ki odada. oturuyorlar. Ku
lağıma. çarptığına. göre iba.yanların 
otu'rduğ'u oda, bizimkinin l!akal 
Uç miSli. 

Kadmlarm odasında çengi ve 
çalgt sesleri gırla. Parmak, !kaşık 
ve zil şai)urtılan duyuluyor, Belli 
ki oynuyorlar, göbek atıyorlar, 

kurtlarmı dökü:ywlar. 

- Karnuz mı? 
- Evet, karım. 
- Fa.kat naaıl olur ôa inŞfln luı. 

nsmıı ~ geÇin:ıme;?. 
Kerli ferli zaıt, cevap vermedi. 

Kendisine soran za.te sordu: 
- ~f'ınıza mağruren soruyo • 

nım: Siz karnından kol'kmaz mısr 
mz? 

Yaaaı 

- Ben, anadan doğma erkeğim 
nbi! }{adın kısınma fazla kulak 
asmam. 

- İyi ya, kadın hakkındaki, ıdü. 
flÜncen? 

- Benim kadın hakkmda hiç. 
bir düşUncem yok, Mübarelder an
la§Jlmazlar ki anlayıp anla.taıım. 
On senelik eıvliyim, daha. k.en.di ika. 
rmu anlıya.madun. Öyle kararsız 
~ir ney ki, boklemon ... 

- Bukalemun! 
- Her ne kamıağ:nsı ise çe-

kiver Jruyru~u ! ' 

t!,.YFA - S 

l ~~~,;,~ 
1 • aksat f auf e 
l Bir h.tatl~tik C\ leıınıe çağlarou 

f('.sblt <'tll~/Qr. l'ııpılan b ba göre 
evlı.-nmeh tr 24 llP 2'7 yu11 ar sındı 
\MI olııAJM:ı; 82 ~aşma kad:ır pek 
uz C\ le•µncı \'akıı.sı lmydedllmelrte, 
82 ile ~G ~ ıııı nr.ısında t~knır ç-0 • 
ğaıııuı,4,t:ı., lııı J n tnn "onrn ise mır. 
nenlı.ır nrtıl. pnmmkln güırterllmek .. 
t ı:ıd'.ı!'. 

Şu h:ü.dr ~2 Ue 27 ~as ara , ba. 
l'Al::ıııı;na ı;orc bir knpan ve tuzak 
dm resi olu~ or. Ac:ıb:ı, nrdcn e\ il'. • 

inenlere <'n çok bu ~nc;Jar nrnsınrJ 
tı"S3'1üf L"<lillll lt<-clir: 

Hekimin biri oğlunu pet. ~<'nç "'D.!I 

t L "' lı>ıııUnnr~e ı .. ıllrmı~. Tımıdlk.. I 
la.n: 

- C:uum ! .ıoıut le.r; <'ocukcağı • 
zı. bu yafta e\ le.ntUrmrlt de hiç iloı;!:. 

.nı değil! Biraz dn.ha büyüse, llklı ba.. 
şına gel dalın hi olm:ız mı 'l' 

Oc\'abı u. olmu5: 

- Doj'nı, doğı:u ama, biraz aı... 
h bafma gc!CCC'k olursa~ c\'bı .. 
rnez dlve lcorkuvoııım ! 

~ dltadarı da görUlmU~. i§ltll. 
egııı dlyee-0ks!niz ama, sız 

~bı I>Cl'§embc gUnU öğleden 
1 •tır ceza mahkemesine 

' bu \'akanın tıpatıp, hakt. 
U flizlcrtnlzle G'Ön'Cek, kU. 

- Bunlar, Mehmet tara!ından dı. 

§&rda öğrctiJen ııekllde ifa~ veriyor .. 
lar. hepsi yalandır. 

~eklerin odasında kura.da bir 
gramofon bile yok, Ne yapsmlar, 
erkek ohnasaymIŞJZ! 

Halbuki iben davetli olduğlım o 
nişan törenine ne 'bUyilk ümitlerle 
gitmiştim, Yayeeek, içecek ve .. 
cğlenecektim. Her ne hnl ise .. na
siblmlzdc ancak çalgı ve çengi s:s 
leri dinlemek ~. İçimizden 
birisi: 

F.ski e1bise alıp satmak BW'etlle 
geçindiğim! 80lll'8adn öğrcndlğiµı 
muhatabı, hmien~e oel!llendi: 

- Ne milnaaeıbct ~?Ben 
karnnm bş çatınas:ma l>ile ta:ham. 
mUl edemem! 

Mak-ııa.t lf'ıtıre! 

du: NASRr:ITIN 

Kerli ferli :zat, bu sefer ile 6te 
tarafında oturan bir ihtiyara: eor- I 

- Ne del1!iniz bey lbahe.? •-----------' 'bı.ıa l§itecekUnlz. 

~ k9.llt sevdaya tutulan A§ık 
'. lıt kıza. malik olamayınca, 

1 haaınr da, anasını da kar. 

rıa.de dllşUncmeml§ ve evi gazlı 
•teşc vcrmeldcn çekinme • 

!~rıç, Fatih, adında oı ta 
iı gtytmıı, esmer bir scnç 

bttranarmda oturan Mehmet 
, tıılnın 18 ya§mdakl kızı 
l§ık olmu~ babaama gidip 

~ .\ncalt, Mehmet her ne • 
' F'atıhc vermemiştir. Bu. 

l§e ı.~alihin ağnbcy1s1 

lt~~ın babasma glderclc yal. 
t kardenJnin arzusunu ye. 

"ıııeğe muvaffak olnmamıı • 

1 
il~~rlne itti kardC§ bir ak -

. :.lııc bir gaz lambası alıı.rnk 
" 't\'lne gitmişler ve birtakım 

ltı ~~rını buruşturarak gazla. 
lı..:al( penceresinin tahta 

.1l'ı arasına yığarak ateşle • 

t~ ersin, bu sıradıı •v balkın 

1 
"'~YeU görmU3 ve Mchme

'ererck hep beraber dışarı 

:&nim ellmde lA.mba olmadığı gibi, 
evi dl'.! kundaklamadım. Atabcyim 
de yapmadı. Mese1tfuın aslı ba~a tur. 
IUdUr. Ben Mehmede, kızını bana ver. 
medlği için ltızgm değlllm. Asıl ben 
kızmı istemiyorum. O dn bana ver. 
mek için elinden gelen h1lr geyt ya • 
pıyor. 

- Yahu, dedi. Bizi ufacık 'lı'r o. 
da.ya tıktılar, :kapıyı da :ka.padılar. 
Eğer üzerine 'bir dıe kilit vururlar. 
sa şap gibi yandığmuzm n'fmlidir. 
Başka birisi itiraz etti: 
- Niçin yana.cakmIŞIZ? Değilmi 

ki iburaya kapandik, ika.pzyı ha ki· 
liUe.mişler, ha kiliUomemişler, 

kırmıştı, Benden intikam alacağını hepsi ibir. 
söyledi. Ve işte bu gördUğUnUz vıı.ka _ Hiç bir olur mu? Kapı klUt. 

Ama, insan sevmediği bir kızla 

evlencmeıı ya. Razı olmadım. Bunun 
Uzerlnc kızdı. Reddedilmesi gururunu 

yı hazıruy:ırak bize iftira atu. u olına7.Sa c.arumız mkıldr mı çeker 
Vakanm böyle olduğuna dair bir sU gideriz. HalbUlti kapı kilitli olursa 

rU şahlUerim vardır. Onların dinle nişan merasimi denilen şu zmltı 
nllmcsini istiyorum. sona erinceye kadar Yel'imizden 

- Demek Mehmet, kızını ı:ana zor kımıldaya.mayız. 

ıa vermek ıatcdl. İçimizde !kerli ferli gUn görmtl3 
- Elbette. bir zat vardı. Bir vakıtlar Anado-
- Neden'! luda otoritesi !kuvvetli bir vazlfe-

• mbllir, Galiba kızı bana Aşık de bulunmuş, mmt:alkasrndnki zor • 
oımufl da ondnn. baları tir tir titretmiş, Bazı han. 

_ Allah llah N 1 D.hıtl rl rala11nı anlattıktan sonra dedi ki: 
ı .. 1 da ·~ l e dlse §Um e n __,Beni tıaymryan. 1'endea \kork. 
Kım soy e e ça6ır ıp nJeye • mryan kim8e yoktu. 'F'akn.t ancak 

Fatih, §ahlUerlnln adlannı yazdırdı bir Jel~ vardı ki, ona di§ geçirernl
\'C muhakeme bunların çağmlıp din l Yordum 
ıenilmcst için başka blr gUne bırakıldı. - lGm o kabadayı? 

ADIJ1YE MtnlABİRt - Karnn! 

- Yani mUtee:ssir mi olunru
nuz? 

- Eı.bette JllÜteeeair olurum. 
Zaten insan, ne yapanm., hep te • 
easilr anmda Yl\Pa.r. 

- HattA ağlamak lblle teessür 
anında olur, değil mi lbaymı? 

- Bcndenizle alay mı ediyorau. 
nuz? 

- F.stağfunülah ! I 
- O halde biraz <::iddi konu 

şalmı. 
- Olur efendim. Söz sizindir. 

Umumi.Yc:tle kadın ha.kkmdaki fik 
ıiniai aöyler mjııtnil;? . 

- Hah şöyle .• bakm, böyle Jı:~ 
nuemağa. can kuıbm. Bendeniz 
kadınları ga~t iyi tamrmı. Onlar 
kediye benzerler. fula pkşarsamz 
şimarırlar • 

- Hepsi bu kadar mı Y 
- !Acele etmeyiniz bayım, Da. 

~ ateşı a6ndUrmll{ılerdlr. 

lonrasını mahalle bekçisi 
lıkerncdc şöyle anlatıyor • 

~·· .--mmrrwı PEK YAKl1\9DA ::m::::m~ ır -· llllft··-·.::• ............ , \ 
HU T AKSiM Sinemasının ~m 

ba 8ÖZÜJDU lbltirmedim. Kacl.11\ıia tdr 
elinde taş, diğer elinde e'lalleJıc var 
dır. Kadın~ ekmek tutan elini boş 
gördUğU zaman, taş tutan elini ha
rekete getirir. Daham var, kadın, 
dclzin dilşmanıd:ır. Erkeğin aczini 
hissettiği zaman tehlikeli bir hal 
alrr. O zaman !kilibı'klapıamak 
kabil değildir. Çok "6Jtiir ki Mn, 
ka.mna kal"§I !hiQbir adB göeten.ne
clim. 

~~e gezerken, Mchmcdln 
ı..11 bir gtlrUitU, blr patırdı 
'leıı:ı· en o tarata ko~tum. 
~\'d '« en fırlıyanlnrla doluydu. 
lı.ıehznet ite Fatih ve ağabeyi 

1 batrı~ıp duruyorlardı: 

~beni rörUnee: 

>e bekçi Ahmet, diye bağır. 
'k.U., bak bu hain adamlar 

111 edecekrerdl. 
t l'lıııarına seğidlim. Fatlhln 

111 
taı atnbası vardı. 
lıtfaıc penceresinin dibinde. 

la lıı Ö?lUnde de yanm11 k6., 
l'l bulunuyordu. 

~rlne gelen diğer bek,. 

la beraber Fatihl ve a. 
)lkllıyarak karakola gö • 

' gayrımevku!tu, 

il .• ~ ~ ... ı En bO ytUc .ateri m: ·r· :ı:: j:U Marmara nım trttıdyoeunon en bOyWc rsahe&ert ım 

1111 KIZIM DUYMASIN ~!I 
IHI T ürk~e ıözlü • Arapça ıarlnlı dü 
!m Baı mllme.11ee1: 
iiii . ... .... BEDiA MISSABNi ve MAllİ BulNi ı::: 
ı:i: fö5 Ze\·.ıc.sara llemlerlndc haYIK .aren &"'nablrAr kadmlarm, Jmlannm 
m: namuslannı kuriarmak ~in hayatları m D88ll fecJa etWdCJ1nl gö8t:ertr 

un -içtimai .._,eeanlar ftlmL ifi. • _:-r;t .. ~ 1: -----. • • • • ...VJ' 
~ 

,' ........ -

- Kadın baJdrmda b&tiln bil • 
d!klerlniz bundan :it:>ereDe yaık 
size .. 

- Devam etmeme imti.n bırak 
mıyorsunuz ki.. eöyijyeceklerim.in 
da.ha. yansını s6ylemiş değilim. 

Cemiyetin. en söz sahti mtl can 
Sikmtmnu gidermek~ bu sefer 
de yamncla oturan ve kenııUa!ııt ilk 
deta görd.Uğilne vllplıe olmıyan 
kUllıa.nbeyi ikılı:klı bir gence d&ıdtl : 

- Sen ne dennn ba JBe deli • 
kanlı? 1 

Arslan yfuim, çiklet 88\l'OlW gi· 
bi, ağzmm kerıamıdeu garip bir 
Se5 çıkardı: 

kar, yal;ı.ncı, hain ib.iT kadmmı ! 
Hayır. btmu ona t>en söyllye.. 

mezdim. 
Bir Sadi veya bir iffet Melih 

y.Uzünden, ibeni doğuran ve bll. 
yiiten annemi tahkir ve t.erziJ 
edemezdim 

Ben annemle o gUne kadar, 
bu yaşa kadar yüz göz olmamış. 
tını.. Ona canla, başla, bllWn 
kalbimle, bUtün varhğnnla sa
rılmıştım. 

~'-iiiii"!~li~~~l...~:~:. •• J Ve nihayet ben, kendi irlan !'i seviyemi ondan çok yükselt gö-________ ren bir kradmı. Hakikatte de 

- Ah yavrum, ke§ke alt k~ 
maraya inseydin.. . 

- Çok kalabalıktı .. tnemedım. 
Anem koluma girdi. 
- Nereden geliyorsun? 
- Sinemadan .. 
- lstanbula indin demek,,? 
- Evet. Sofi sana söylemedi ., 

mı. 

- Söyledi ama, !stanbula. ine
ceğini tahmin etmedim. K~ıköy 
sinemasında da iyi filmler vardı, 
belki oraya ~itmiştir dedim. 

- Hayır.. Beyoğluna gitmiş. 
tim 
Aiınem yanıma sokuldu .. Nefe. 

simi koklar gibi, beni yakından 
tetkik etti. 

Acaba a.ğzrm kokuyor muydu'? 
Hayır., Böyle bir şey yoktu. 

Ve şüphesi bir anda ~n olmuş. 
tu. Candan bir §efkatle kolum
dan Qekti.. lfarncriyenin altına 
kadar götürdü, 

Kendi kendime: 

- Ni~ veya !hoşlsndıimı 
bir erkeği elimden almak jstiycn 
bir kadın lbana anneliğini lha.tır· 
layıp da cbu yakınJığJ gösterebi. 
lir mi? d.i,yordum. 

Hayretler, şüpheler içinde 00.. 
calryordum, 

Sofi koştu: 
- Ne oldunuz, küçük hanım? 

Vah vah.. Giderken ibir §Cyiniz 
yoktu. 

Annem, !hizmetçiye cevap ver
di: 

- Deniz tutmuş, Haydi çabuk 
bir çay yap da getir. 

Sofi köşke döndü.. Bir çay 
yaptı., Getirdi. 
Çayı içmeğc mecalim yolç, 
Rahatsızlığımı ne çay, ne şam. 

pa.nya., Maddi hiç bir şey tedavi 
edemezdi. Fakat, bunu anneme 
nasıl söyliyebilirdim? 

Ona nasıl diyobilirclim ki: 
- Sen, ben.im saadetimi paylaş. 
mak istiyorsun, anne: Sen, riya-

bu !böyle değil miydi? 
Ben - o bir suç işlemiş, veya 

ayağı sürçmüş olsa ibile - onun 
seviyesine inemezdim.. Onu, an.. 
nem olduğu için. her zaman af. 
fedcbiirdim .• Affedecek vaziyet. 
teydim, 

Affetmcliydim. O <ıaki.kada 
anneme çok §eyler söylemek iste 
diğim halde, neden ve nasıl oldu 
bilmem, onu kalben affediyor· 
dum. 

Dedim ya,. Ben, çok iyi tbir 
kızdım •. 

Çok temiz kalpli bir kızdmı •• 
Yahut. klnıbför? -Belki çok· 

aptal, çok muhakemesiz, §Uur
suz. görgüsüz bir lradmı. 

Her neysem, Her J'liıSılsa 
- biliyorum - o dakikada di. 
lim tutulmuştu .. Anneme bil' gey 
söyliyemedim. 

- Oh. dedim, a;... mer.ı Jo. 
dos beni . .he~ zaman.~ harap 
ediyor. Da.va«~ ,;ö:,uco.. 

İhtiyar. oralı d~IA; 
'bi ~ PfilrmIŞ 

gı : 
-Biz mi? 
- Evet, siz. 
- Ha., &nladmı anladım 1'™-

' • KJl'IZı, 
eeildden kadına, ''.kül döken•, ''Jd;. 
roğlu", "ka3t1t düşmanı,, "11Wbk 
yoldafı,, ''006 belası,, derdik. 

"lhtiyarcilde.r", ibö~eakle :inclr 
çelr:irde~ doldurmıyan b1r araba 
1Af ettiler. lştn IAkrrdm lblle ken
dilerini bitap dUf(ir;meğe lclfi e-eı
mişti ! , 

Tem bu srrad6., :mahpesiaılzin 
kapnıı açıldı. İçeriye, lbaşmda aiyah 
baförtüsU bulunan çirldn, acuze 
gibi lir kadın bqt uandı.. Onu ~ 
rllnıce, kar.alt ( ! ) ~ fırladı: 

- Geliyorum, karıcığım, geli • 
yorum. 

Zavallı adam, bize, .All.aha.ısma:r. 
lndık derneği bile unutmuştu, Bel
ki k8l'l'Smdan korktuğundan, belki 
de bu cendereden kurtulduğun .. 
dan ... 

Ev saiıiplerinia ib1zl unuttuğu 
anla§Jlıyordu, On!ara, kend1mJzt 
hatırb.tmanm 1Uzum.mıa karar ve-
:rildf. Tezelden, demlııki, "mtri kew 
JAm" m başkan1ığnıda kurulan kır 
misyon, bu husustaki tc.tıkJk:a.tma 
devem ederken külhanbeyi arluı • 
daş ayağa. kalkb: 

- Benden passo a:bi18, Oedi. 
Geç kaldım, evde !kandan da,ak 
yemeğe niye'tim yok! 

YANABDAO 

Yeni iran 
Şahının nutku 

.Londra, 12 ( A.A.) B.B.O. 
Yeni lran tahı Mermer earaym. 

da ınebualara hitahcn bir mıtuk 
fKJyliyerek meşru.il prensiplere sa
dık kalaca.ğmı beyan etmi§tir. ye
ni şah mebaslar halka !kargı ll88Jl 
mesutsa !kendisinin de pıa.rlAmen .. 
toya ka11r mesul olacağını ~le
migtlr. 

dwn pestile dönm" . UŞ. 
- Bir daha sa.km lodosta va.. 

'PlU'8 binme, yavrum! Gençliğine 
yazık. Lodos seni .mahvediyor. 
GUzıel çehren, balın.um.undan bir 
heykele dönmüş, GUna.lı dei!il 
mi? Bu sarsıntı seni bir ka(} gGn 
emcek. 

- Bir ~ günde geçerse bir 
ffeY değil, anne! Ya daha fazla 
devam ederse 

-;- Yok canÜn. Çay içince göz. 
lerın açılrr.. Miden dil7.elir. Bu 
gece de erken yatar, uyursun! 
Yarm inşallah bir şeyin kalmar. 

Annemin melm meıru bakı~ına 
o dakikada ne kadar acıdrm 
Bu kadar müşfik !bir ana. nasİi 
olur da kızının belki günün birin· 
de kendisiyle evlenebileceği bir 
gence ilanı aşk ederdi? 

* 
Yann babam gelecek. 
Gece odamda düşünüyorum: 

Anneme, terbiyesiz bir malıalle 
km gibi çatmak doğru mudur? 
Ya o mekt.u'bu annem ~önderme. 
diyse., ?! 

Olabilir ya,. Belki onun da bir 
dll.,.cunanı vardır. 

Bu, bence yüzde bir ihtimal., 
Çok zayıf bir ihtimaJ. 

Fakat, ne olursa olsun, annem. 
le !bu hususta yüz göz olmak is
temedim. Onu ancak çok yerin 
de bir sebeple danltınalrynn, 
Zira, ben annemle danldıktan 
sonra, belki de bu e'bedf bir dan
hş ola.ra.k. Onun yüzüne ölüncnvc 
JuP:Iar'11almmı~ğım. 

- Karde§'inlc 
musun? 

- B<Jytr,, biri~ ...... 
duk_ 

Birinci sınıf 

müteh'auu Cloktor 
NURi BELLER 

Aıakua o..lte.1 No. 71 
1'tuayene mtlerl: U ım W aa 

Bu hAdisede en çok ~ 
giden nokta, lffet Melihin~ 
ailcmi7.e fena bir not vernJiilct 
masıdır. 

·Eğer o gerçekten ~~ 
mektup a1mı0sa, şüphesiz Ki. Jttı 
not pek yerindedir. Böyle bir 3' 
lenin namusundan herkes ~ 
00.ebilir. Hem de ne çirldn, m • 
iğrenç bir ı:;eki'dc •• 

Bir cenç kadın - kocası ~ 
kcn - kızının tamstığı veı· 
de yarın öbürgün nişanlan 
bir delikanlıya giz1ic~ me 
gönderiyor! ''Kızımı bir 
\•eririm .• B"ı'lim de gönlUmü ,.. 
parııan .. !' 'diyor, 

Aman Allahım! Bu n~iv 
bu ne drkin bir teklif 
annem bu bavafrılığ: gÖstere 
kadar dü!"kiln b:r kadı 

Ya ~n çok temiz bir in .. 
Çok c:ı.f bir J,ız·m. Her ..... yi ~ 
tık. namus ad ·~e"ind n görüyo. 
rum. 

Yahut ir.:-anlar <:O'" bayağılq. 
m da be"im h rım yok. 

Turh n n .. 'eri 1. A• :.ı. kulat 
ğı 1d:ı cı ' ·· r. 

Aman }nr~bbi! ~ nıus ı;e fie
rof 11 efhum rma b ,... • ı.ınış bir 
gen<: kız it'n o ne h'~rük, lli' rnüt. 
lıi~ bir hah.retti. 

Ailemin r.nm• """'':t"l ii;)hcıye 
düs<!n insanlara keı...i:n11 milda.. 
f aa cdemiyecclc k~o.r acfa va 
hareketsiz !<almak .. 

(Dcı:amı ,;ar) 



t:evıren: MUZAFFER ESEN 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZ~~ 
NEVRALJi. KlRIKLIK VE BÜTÜN AG,ULARINIZI DERHAL KESEff 

bir tavırla karşıladı: ~imdi yazacağım bir kağıt 
- Söyledikleriniz heni a. pıırçasını imza etmek şar'Lile. 

lakadar ediyor. Size birkaç Misters Nolan canı sıkıl • 
kuruş bir şey vermek isterim. mış bir tavırla haykırdı: 

47 Fakat çok fazla değil ha!... - Nasıl ben mi bir kağıt 
Zira aldanmıyorsam siz Maksadım gördüğünüz şeyle im;;:-a edecekmişim? Ben bu. 

bir aralık kiralamak istedi • ri unutturmaktır. Siz de bu. dala değilim. icabında günde .3 kaşe alınabilir. Her verde uuJJu kutulan ısrarla iıteviııit 
ğim bir villada bekçilik ya • raya bunu istemek için geldi. Simsar kati bir dille cevap 
pıyormuşsunuz. Bütün bun_ niz değil mi? verdi: 
lardan sizi huraya getiren Misters Nolan bu sözlere - Bu sizin bileceğiniz bir Evlenme teklifleri , J(J fl(J •• _ ~ • • ru:..n bir muhaııebecl guııd; 
sebeb anlaşılamıyor. başım sallıyarak cevap ver - İg. Bu takdirde beş para bi. on altıdan iUbaren çaıışın 

• l k c·· k" H k "' 39 yaşında, ayda 100 lira net pıı. ktad lhU -cı Misters Nolan cok sakin mış o aca tı. _un u av le alamazsınız. isterseniz bil. iş arama ır. y .. ~ ku b' 
1
. l ra uzanan lise mezunu bir bay, yn.

1 1 

(M. A.) remzine mektuplB ıı> 
bir sesle cevap verdi: ru ır ısan a sormuştu. diklerinizi gidip polise haber §ile mUunasip, şişman bir bayanla 

-Birçok sebebler, efen. - Ne kadar para istiyor- verin. Bakalım polis buma- evlenmek istemektcdlr. (Uynr 52) EN SON DAKiKA ıaı;- uscnın ııon smrfır:da 'I 
dim. Birçok sebebler. sunuz? lumata bu parayı verir mi? remzine mUracaat. öğ'leden sonra çalış.na!: l!te 

Pointerin daha sonra işit- Misters Nolan açık açık ce Düşününüz bir kere .. yüz H. * 55 yaşıarında, aydn 105 lira maaıı Küçük ılanlar kuponu ıN.L. 881 remzine murııcııııt. 
tigwi cümle kadının oturduğu vap verdi: ra bu! herhalde az bir para alan, müukalt bir bay; temizllk, in. mu kupoa.a ekJı-nereır (Ondertlecef'I * 30 ya~mda. ı;atı~kıın. 0 Uzam ve ev i§lcrinc son derece riayet .... _ h ... ınt f.l 
nu yahut oturmak istediğini - Birer liralık banknot - aegwil .. Kagwıdı imzalarsanız "er~ Ulolan Eu So• IJıaktkMa ~ ._y USUı>ı veya rcs 

ktlr, namuslu s~ .. 40 ynşlarrnda, sıhhat raaı::a neşre<lll'!!Oı'k"tlr. ETleaml' wklltı e kalorifercilik aromalttadi1'' 
anlattı: tan tamam yüz tane! yüz lirayı alıp heraber götü- ll, dul veya kız, bir baynnla evlen - nhmet•-. cn'7ae••i J:~-.uıınd• .... göndt'reu okuyucıularm mahfuz kal,, "'' ~· • ·"'... ,... 

- Görüşmemiz biraz u • - Him ! bakayım bir kere rebilecekisniz. mek istemektedir. Güzel ve kimsesiz oıak 117.ent •ıtrlb adrMleruu atlldJnı.. HUscyiu eliyle CK. ~"zere) ı; 
zun sürebilir. Villada öldü: e;vde hu kadar para var mı? Kadının şüpheli cevabı şu olanlar tercih edilir. GörU~mek ıstı. lf'rt llh:.ım.> "' Desinatör ve kuna~ d0 ~e 
rülen kızın fotoğrafları benı Havk yerinden kalktı Po. oldu: yenlerin her sabah saat P.10 arasında kinelerl ustası blr bay ıo Si"""_ 

b 
• ""h" ' Fındıklı, Ömer Avni mnhaılcsl, molla dır. (R. Deslnntö:-: remz!Jle 

uraya ge'..:ıren en mu ım se- inter alelacele merdivene fır. - imzalayacağım kağıda bayırı, sokak 26 numaralı apartıma. ya. almanca dersleri vermek istemek.. -nç 
ı b 

· 1 udir. (A.T.S.) remzine mUrncaat. * Lise mezunu bir 1:>- 'r' 
le tır. . . ladı. Sigor'&.a simsarı antrede neler yazacaksınız? nm birinci katına rnüracnat. bir mUea~As-"de, rnlı•n:ak uıt ,.ııJ 

H k k 
* Eski bk l!san muallimi, husus! .,..... " ~ " ııer. 

av ın sa ın sesı cevap göründü, sonra kasanın bu _ Havk keskin bir cevap ver Mektup gönderenlere fotoğrnf gönde.. okullıırda ve husus! ders nımak ıst.t.. mnk\adır. Ortı:. ve ilse tıııe ıf 
verdi: lunduğu yemek edasına gir. di: rilcbllir. yen talebelere ders vermek arzusun • tcmntik derııi verehmrt. 
-Anlayamıyorum, ne de- --'' y·· .. d d" .. l" f ! t - Şimdi görürsünüz! dadır. (G. Kemaıı rcmzlne mür.ııcnat. remzine müracaat. ~ 
k 

. d" w · • • 1 cı. uzu e uşunce 1 a ca /• ve ı' •çı' arıyanlar • 19•0 19•1 d ıı e> me ıste ıgınızı an ayamıyo d k d k 5· 1 kt 'S' Y • * Elinde 6 MM. ilk prejckslyon * " - ' ers ~·ı ' ·_.!I 
.. . • çok sakin i. Bir aç aki a ımsar oturmuş o aca ı, si bitirme !mtihanındll tı<ıtı'" 

rum Yoksa koşkte bır eey mı * YU'k!lek iktisat ve ticaret mel:. makinesi ve fllmıcrı olup da satmak _..ıp 
· ~ sonra müfettiş acılan ve tek- zira Pointer evvela bir kfı;:h+ bir "'OD''. tahslıilc mUt<nıı:ı· 1 tt 

? ~ 5"· teblne gidecek iyl bir genç, tahs!lint istiycnlerln (Film) rrmz!.ne müracaat ., " s, 
unu um· k b' k hı•ırtısı i•i'.:ti, sonra bir ses • ıarı. blr 1§ nr:ı:naı:~dır. (S· 

H S. k"" kt b' rar apanan ır asanın rı. :r :r yapabilmek l"ln, ders saatleri haricin. 
- ayır. ız oş e ır k d v • . • • • 3' l K d b 1 b " mUracaat. ar ıgı sesı ışıttı · sonra sım siz ik. a ın ir ara ık ir de ve tatil günlerinde istenildiği ka. "' 27 ya§ında bir bayan, kasadarlık Jı 

!IPY unutmadınız. Fakat ben k k "d 'd .. .. • F • Ortamektep mezunu. :r: ~ l k . sar te rar orı or a gorun • şey söylemek istedi. akat dar çalışmak üzere husust mUcsscsc. veya tezglı.htarlık ynpmak istemekte. c 
vılladan ayrı ır en şemsıye - d"' • f d r Havk keskin ve amirane bir lcrde ehven Ucretlo i§ nrnmaktadır. dlr. TUrkçe, frnııaızca \'C rumca okur ve mUteahh~t yanında ~ 
mi unutmuştum. 22 ilkteşrin ku, mıska ır do apsıı:ıa ge~k~ v~ (Nurettin) adına mektupla mUra ve yazar. (Snmcr) remzine mUracant. genç öğleden sonra çalı: 5' 

.. .. . . I k .. ere apıyı apa ı. oınter ı ıncı tavırla "susun şimdi,, diye • caatları. bir i§ nrnmıı:C~dır. i'W ıı;D 
gunu !l:emsıyemı a ma uz * Askerlikle a:a.ka!ı olmıyan, rı.. 

:rd"" d"" 1 · · defa olarak bu kapıyı bin bir rek kadının söylemek İstedik * Sigorta l§lerinden anlıyan ,tec • yazlyesi kuvvc~ı. ııse mezunu bir gcnı;; kal rcmz!.no mliracan:.. 
oraya on um. çerıye gır • 'ht' ti 1 kl d lerı'nı' agvzına tıkadı. Bu sest~ bi k d Bi • Ticaret lise~nin son 
d

. T b"A • b Y l ıya a ara ı .a ı. rUbcli r zat, 1~ arama ta ır. r kaç rcsmt veya husust t.ir mUcsscsede ebt• 
ım. a 11 evı oş sanı or • · hiddetini yenmeğe çalışan ecnebi dll de bilir. (S. Gcron) remzlne ka.Upllk ı;lbl t>lr iş aramaktadır. (N. yaşında bir gen.,;, mubSS ~ 

dum. Fakat sesler işittim. Ha vk ıçerde kadınla tek • b' d f . w. b" mUra.caat. TUrk) rem-'ne mCr:ıc~at. rat hesnp ve daktilo iyi tıo~ 
k w b 1 t ıra amın 5ar ettıgı tltün Ul ~ • o:ı. 

Merdivenin yansına kadar rar onuşrr.a~a a~ am~~. ! : . * Ortaokulda mualllmllk yapmış, * Her nevi muhasebe usullerlle catcthancdo veya o.ılr 
E t S t d - gayret götünüyordu. bır UcreUe çalışmak~IJ 

Çıktını. Ve öldürülen zavalh, - ve · ız.e •• ıs e ıgımz tatillerde ikmalleri, bihakkın yetl§Ur. muhnbcre usullerine vA.kıt ingillzce • 
b 1 F k (H.D. 32) remzine m 

mis Gisbumu antrede ayak parayı vere ı ırım. a a•tll!!l __________ <D_e•v•a•m•r•'t•'a•r•J-•m•i§-b•lr-Un•i•v•crs-it•cıt1ll•g•c•n•ç•, •fi•z•lk•'•k•l•m•.111!!_1:1y•l3çıı:o111k•l•y•l •bile11en-ve-•tc•r•cU•m•c-yn•p•n•n=-tc
111
<".•-• • 31 ya§:nd:ı clddJ ve 

üzeri nördüm. Onu eve bir 1 1 genç, odacılıır:, ıı.partımaD o Rusçadan ~eviren: &lt 
kaç defa gelmiş olmasına Hı.ka,..ye 

11
,. F l' 111 R A SERVET LVNEL veya gece ockçmğı ıı.rnııı 

rağmen şahsan tanımıyor - ı Yazan: ğnoğlu Zekfüey apartunall 
dum; fakat fo'ı:oğraflarını ga A, ÇEHOl' raz komlsyo!lunda od&el 

---- ----•• tupla mllraco.at. .., zetelerde görünce kendisini • Fransızcadan ttlrı;çer 
t.anıdıın. ZaYallı kızın eceli Hlisnühnt munllimi Sergiy Kn- §CS"ndcn parmakla.rrnı şıkrrdattı - Vay .• siz burada öpUşUyorsu- fenn ahilik ve temayüllerinden b:ıh yazıyı bilen blrisl üt utı; 
gelmiş herhalde. Şimdi bil - pitonoviç Ahineyev, kızı Natal ve ekra.r dudnklannı şapırdattı, nuz ha? Şu Marfa ile, yani aşçı ka- ~ederken, mektep müdürU yaklas- Hnber gnzc~sinde ('l.~ 
dikleriıni 0 zamab bilmiş ol- yayı tarih ve coğrafya hocası 1van Biti§ik odadan bir ses: dınla! Karıda.ki surat övlere şen • tı vo onu bir kenara çc-kti: müracaat. 
saydım tabii oradan ayrıl • Petroviç Losadirik il<' evlendiri . - Aman! Hararetli bir buse lik, insa.ndnn başka her şeye ben- - Bana bakmız, Sergiy Kapi • • Bir Unlvcrsite talctıe51·e' 
mazdmı. Biraz sonra siz an- yordu. Düğün eğlencesi vur patla- sesi!. Mıırfuşka, sen burada kimin- ?.iyor, tam öpUlecek kadmı ibul- tonoviç -dedi.- Affedersiniz ... Ger- ıısc talebesine her tUrlO:,, 

sın gidıyordu. Salonda şarkı söyle- le qpü§üyorsun bakaynn? -diye muş! Şaklaban! çl bu bana. ait bir iş değil, fakat vermektedir. (Alknya). re 
treye geldiniz. Daha sonra i. niyor, çalğı çalmıyor, dansediliyor söylendi ve kapıda muallim muavi: Onlara yaklaşan Trantulov: ben tcnbih etmekle mükellef bulu. cnat. _..M 

kiniz de beraher mutfağa du. Kulüpten kinı ile tutulan si - ni Vankinin makine ile tıraş edil- - Şal:laban kim? -diye sordu. nuyorum ... Benim vazifem ... .Anlı- • Herhangi bir mU<'sseııc~. 
girdiniz ve arkanızdan ka • yalı frak ve beyaz kirli kravatlı miş başı görilndü. - İşte o canım, Vnnkin! Mut. yor musunuz? Sizin ııu .. aşçı ka- arak çnlışmak isU)oruOl· 

Pıyı kapadınız. garsonlnr odadan odaya, deliler - Sen burada kiminle, ha? Vay. fağa. girmiştim... dınla ynşadığınna dn.ir şayialar do- r ve seri 7azı y:ı.- ıııı. jıf 
Misters Nolan biraz dur • gibi koşuşuyorlardı. BütUn ev gü . Memnun oldum! Demek Sergiy Ve Vankinln dediklerini anlat- la.şryor ... Bu bana ait bir mesele rtm vnrdır. ıstıyenler (.ı\.. 

rultü içinde çalkalanıyordu. Hesap Ka.pitonoviçle! Diyecek yok doğru· tr. değil, fakat ... Onunla ya~yınız, ö. zlne müracaat etsinler. fJ 
duktan sonra en sakin ses ile muallimi Garantulov, fransızea bo- su! Cinsilıitifle karşı kat'§ıyn ! - Güldürdü, rşaklaban iıerlf! püşünüz .. ne islenıeniz yapmız, an :t- Ltse bitirme lmt'.nıınıtl 
sordu: cru: Frar..sız pedagoji ve kon trol Ahlneyev kızararak: Halbuki, bence, Marfa ile öpil§mck cak, keder ederim, böyle hCl'kesin ten muvaffak qınmarıııe 

_ Gördüklerime dair ne odast müra.kip muavini Yegor Ve. - Kimse öpüşmüyor. -dedi.. tense bir köpekle öpU!jmek daha gözü önünde olmasın! Rica ede - ımtihanını veııncey~ kadst';,,r. 
düşünüyorsunuz mister Havk ncdiktiç Mızla, yanynna. kanapeye bunu kim söyledi? Ben, şöyle ... uu hoştur, -diye iiave elti, başını çe· rim !. Unutmayınız ki siz bir mua.1- mUtenaslp blr ış aramotttll;fı 

oturmu~. acele cckrek ve birbiri _ daklarmıı, 33-Pırdn.Urm ... Bnhğı gör virdi ve a:rkasmtla duran Mizdayı limsinjz ! ıucıc. ıu~~ğl y»kr .:. oı~ J' 
- Bütün bunları bana ni- nin sözünü kC"..crek, m~firlere düm de... Memnuniyetimi ifa.d~ gör'dü. Ahineyev hayretinden dondu. San besine ders verebilir. tKııd' 

çin anlatıyorsunuz? hortlaklara dair vaknlar anlatıyor c:tmek için... Ona hitaben: ki bir kovan arının hilcumuna uğ. ne mUracaa:. 
Havk bu suali sakin bir ve ispirti.zmn. hakkınılaki i.ı>hele - Sen bunları külahıma ıtnla.t! - Vankinden bahsediyorduk, ramış ve sıcak su ile haşlanmış gi. :r. Ortaokul ögretmcr.ııt1 rf 

sesle sormağa çalışmıştı. Fa. rini izhar ediyorla.rdı. Her üçU de Vıınkinin yUzünde geniş bir te • .dedi.- Budala herif! Mutfağ:ı gir· bi eve gitti. Sokaklardan geçerken yüksek tahsil talebesi 0 rt$ 

ak d 
"ld" ispirtizme inanmıyorlardı, fakat bessüm belirdi ve, o ba.şmı geri mişti, beni ?lfarfa ile )anyana gö- s:ınki bütün şehir halkı ona, dam- ıerlne ve. dışardan bttırıxıe 

kat sesi ihiç de S İn eğı ı. bununl:ı. beraber. bu dünyada in • çekerek, kayboldu. Ahincyev fena rünce bir sUrU yalan uydurmnğa galanmUJ bir gtinahkarn. bakar gi- vereceklere "l.eı-s verctılltr . ..t 
-Ne bileyim mister Havk san aklmın asla alamıyacağı bir halde bozuldu. haşhdı. "Neye öpüşüyorsunuz?" bi, bakıyordu... ~!debilir. (AB.) rcm:ztne .,. 

belki bu gördüklerim sizi a- çok ı:;cyin vukua geldiğini de ka... - Hey Alla hım, sen bilirsin! dedi. Sarhoş oldui;rundan hayal Evde onu yeni b;'I' feliıkct bek • ,.. Fransızc:ı., lng!llzce· 
lakadar eder diye düşün • bul ediyorlardı. BitiAik odada, ede- -diye dUşündü. Şimdi, kerata gi - 2'Ördü galiba. Ben de şimdi onlara liyordu, taıyanca ve bulgarcavı ıxı~...AI 
düm. Egwer sizi alakadar et. biyat muallimi DodonskJy, hangi der ve dcd'kodu yapmağa başlar. diyordum ki: Yemek yerken kansı: ıen bir zat, .,,,•er dnlre?erll':" 

hallerde nöbetçinin yoldan geçen. Bütün (iehirde kepaze eder, hay • - Marfn ile öpüşmektense hin· - Neden biç bir fieY t.ıkınmı • \< ~ • l" · h 1 ld ala ·· 11 · ::Ume evicrt.v:e çıııı~u.Jl 
mıyorsa po ısı er ıa e • lerin üzerine at~ edebileceğini van... aı e opüşürüm. Hem benim ka • yorsun? -diye sordu ... Ne düşünü. ".lir. (S.S. 61 .-e::nzin'! nıur• 
kadar edecektir. Karar ver - misafirlere izah ediyordu. Konuşu- Ahincyev, korkak admılarla sa - rım var, budalaya b:ı!<! Güldilrdü yorsun? Aşk ilahelerini mi? .Mar. 
mek elinizde. Buraya niçin lan mevzular, göriildüğü gibi, kor- lona girdi ve yan gözle Vankinin doğrusu! fuşka.yı mı özledin? Ben hepsini Müteferrik: -> 
geldiğimi herhalde anladı • kunçtu, fa.kat pek meraklıydı. Sos-- bulunduğu tarafa baktı. Vankin Onlara yaklaşan mektebin papa. biliyorum, mel'un! Çok eükür iyi * Damgİıll ve damı;s;~ 

va) vazı'vntl rı· do'avıs"le ·ç rı· "t'" pi_vanonun yanmdn durmuştu ve, "ı· kal11lı insanlar gözlerimi '•"' tılar.' 1tl posta pulu, bUyUk ııı .... 
nlz. B en ı"ki yüzlülük bilmem, .; .;" e ' .; 1 1 e "'·· .~ . ..,. .,. mek hakkından mahrum olanlar müfettişin kahkahalarla güle.ı bal - Kim sizi güldiirdü? - diyo Seni gidi utanmaz seni!.. alınır (Gcron S) rcmzıııc 
her §eyi doğru ve apaçık söy. sokakta duruyor ve pencerelerden dızma doğru eğilerek, birşeyler an sordu. Ve karısının tokadı yanağında Aldaınız: ~J 
lerim. Bu.raya gelmeden ev - İ{'('ri.sinl seyrediyorlardı. !atıyordu. _ Vankin. Mutfakta duruyor çınladı! Ahineycv masanın başm- A,a~ıcıa ttam&et1 r'",..,1 
vel bir mektup yazarak oğ • Tam gece yansı, düğün sahıbi, Ahineycv: ve mcrsin balığına bakıyordum... dan kalktı ve, ayaklarının altında kuJUCulartnm.111 ~J 
lum Jorja hıraktım. Kendisi. Ahincyev, akşam yemeğinin hazır - Benden bahsediyor! .diye dü iUı.hire. zemini hissetmiyerek, şapka ve mektuplan tdarehao~ 

d 
.. l .. I d' olup olmadığını anlamak için, mut §Ündü.- Benden bahı;ediyor. hay Arkadan yanın saat bile geçme• paltosuz, Vankine yollandı. Van • lan dahli) herıQa _.,.tı 

ne e aynen şoy e soy e ım: fııgw a. mttl. Kaz, ördek ve dii!er bir Allah kahret.sin! Öteki de inanı. kin e\·deydi. Ona: k-"·r - ·••t ı .. d- .o~ "E ~ ·k· 'ı: • · · d d"" .,. ~ ı den bütUn misafirler mersin balı- ...... .. • ....- • -ger ı ı saa · ıçerısın e on çok yE'meklcrin kokueu ile dolu yor.. . nanıyor! Gülüyor! Aman - Alçak herif! • diye bağırdı.. tan. 
mezsem, y3hut birdenbire duman mutfağı doldunnuştu. İki alla.hım! Hayır, bunu böyle bırak- ğı~~~~~;:~ie~~~:n~ı~;:~~ara.k: Niçin beni fi.leme kcııaze eltin? Ni- CSUndiis 12)(22 çayla!() 
ortadan kaybolacak olursam mnsanın üzerinde nefis b'r inti?.am mak olmaz ... hayır .. Ona innnma. - Şimdi artık anlatsın balta. • çin baruı. ~ti:a ettin? l ıM.T.V.) CM.K. 86) {'l'·'t·~ 
bu mektubu götürür, polise r ıkla meze ve içkiler dizilmiı;ti malnrı için her şeyi yapmalıyım... lrm! -diye düşun·· dü.- Va'I'Sın anlat- - Ne ütirası? Neler uyduru • (Sadık 27) (Rckltun) (~& 

Kırmızı 'anakh ç"ft k ı k i)tekilerin hepsı"ne hakikati anla • yorsunuz 7 ' ( teslim edersin,, Vakıa ben ~ 1 ıınn 1 a..')çı a sm! O anlatmağa başlar başlamaz ·: . .. . . lTicarct ~> <ç. E~) ...,, 
dm Marfa mnsalann etrafında trmn, bu suretle hiç kimse ona ona: -. Pckı ~!arfu ıle oplışUyor, ~~- ('r.B.) (N. Kalpakçı) (°fi<"' 

bir adamı darağacına çektir- dört döntiyordu. inanmaz, o da ağzını havaya açar'. ye kun dedıkodu yaptı? Sen degıl ~1 > (Ha cll) (Tı:t•I 
mekten zevk alan bir insan AhinC'ycv, ellcriııf oğu turarnk Ahlneyev ba§ını kaşıdı ve, hıilf~ - Haydi oradan, budala, saçma. mi? Sen değil mi, hayd11t: zıcıo6 u m ~ 
d wT ,. y anan•k: utanarak, PadC"kua'ya yaklaştı. lama! Biz her şeyi biliyoruz. Vnnkin g-özlerini kırpıştırdı ve (Gllven) CR.B.'l.) ( z;$l 
ef1~;:1 b~;n5:·~~izlik oldu, gö. - Mnrfa, mersin bnlığını bana - Şimdi mutiakta idim ve ak- Diye cevap verirler. renksiz yüz.linün bütün hatlarını (B.V.) <}ngcl 

2:>. •(!'z_,;ı 
göstC'r, bakayım: ·dedi.- Ne koku, ~am yemeğine dair emirler veri - Ve Ahineyev o kadar ferahladı oynalü, gözlerini tasvire kaldırılı (~.V.) (ıngcl 2 > C · 

rünü§e göre Havk bir kibrit ne nefas t! Bütün mutfağı şöyle yordum, ..dedi.- Biliyorum ki siz ki, sevincinden dört kadeh fazla ve: (l<.G.D.) '). 
çakmış ve bir cıgaru yakmış yiyivereceğim r.eli~or. Haydi ha • balığı seversiniz, bizim mersin ba- vuvarladı. Yemekten sonra ycnı - Allah beni kahretsin! -dedi- .... oı1" ! 
olacaktı. Sonra mis~crs No- Kayım mC'rsin balığını göster! lığı d:ı na.h! Tam iki ar§m! He.. evlileri yatak odnJarma kadar t~- kelime söyledlınse gebereyim! en. ISTANBUL BEi~ # 
lan hülyalı bir resle anlat _ Mnrf:ı., iskemlelerden birine yak he .. he ... Ha §unu da söyliyeylm... Yi etti, kendi odasına. döndü ve, ntuımtulcn~~unen .. n.cmc gitsin. Kolera}'.a '~Jljj ~ 
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. taştı ve yağlı gazete kağıdım itina Az daha unutuyordum. Şimdi mut· masum bir çocuk gibi, uyudu. .; J:.J ,. 

ma tap e
1
.vam cttı: 

1 1
. ile kaldırdı. Bu kağıdın altında, fak ta bu mersin balığı yüzünden Sabah uyandığı zaman mersin Vankinin samimi olduğu şUphe 

-:- o ısler su.t. sıK gc .1~ kocam:ın bir kayık tab ğmda kapa tuhaf bir şey oldu! Mutfağa gir • b:ılığı hikayesini hatırlamıyordu götürmilyol'du. Her halde dediko- ~ 
hem sorguya çckıyorlar. Sızı. ri konc sı ye il zeytin ve havU<;la ciim ve yemeklere bakmak iste bile. Fakat. heyhat! İnsan tahmin duyu yapan o değildi. ljİİf DRM1 fil ~ 
gazetelerde resmi in i 'lr e • ·ı 1erımı ma)onc.>ıli büyiik mersin dim ... .Mersin balığına bir göz gez. Allah tanzim eder, Dedikoducu Ahincyev, bütün taıudıklannı Yıl GUndilS ~ 
den kızla beraber J:W""rün r." 1 ~ ;:.atı)orclu. Ahineyev bnlığn dirdim ve memnuniyetimden .. ba- yapacağını yapmış ve kullandığı zihninden geçirerek ve göğsünü dö ~ ~] 

d
•w• • d lor > ktı ve bir ''ah"' çekti. Yüzü neşe lığın nefasetind~n dudaklarımı şa- hile Ahineycve yardım etmemişti: n~rck: HAIWLET (5,e'. 

m.~ 1~.ımı ~orup .. ur~y~r · ıe parlıı.dı, gözlC'ri baygmlnştı. E. pırda.ttnn ! Tam bu esnada, birden. Tam bir hafta sonra, ça.r§anba - Fa.kat kim? Kim 7 -diye düşil • • • , JI 
Çunku polıs henuz vıH dar !Ji \'e duda.kluriyle yağlanmamış bi'I'c, şu bizim budala Vankin içeri günü üçüncü ders bitince Ah ine • nüyordu ... Kim? / f kl""l Jdel'1"' 
ne kadar zaman ayrıldığır." it rlck gıcırtısını andıran bir ses girdi ve dedi ki ... ha, ha, ha ... de- yev muallim odasının ortasında Biz de okuyucuya soralım: K' 1 ad~akı 111~, 
bilmiyor, hiç kimsenin bu iş. krrdı. B'rnz durduktan sonra ne· di ki: durmu!j ve tnlcbelerden Visekin'in - Kim? .a: ome le~~~ 
\e kati bir bilgisi yok zaten. Alqlcın 
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