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Ruzvelt 
Gazeteci.ere 

atta bu:undu: 
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Son h~ftalar zarfında 
yapılan 

Amerikan 
manevraları 

Generaller tarafın-
dan tenkit edildi 1 

Varıı..a;;uce ,. : , , 
Zabitlf"rin çoğu tecrübeaiz
Jir. Orduda dil'iplin ve mü
himmat nok!andır, ~elsiz 
techiza!i, bml: mevcudu 

kHi dt>ğildir 1 

Tabiye bahsinde manev
ralar mükemmel değilse 

de memnurnyel. ba ış 
netıceıer vermıştir 

Bazı ticarethP·neler gümrükler
den mallanm neden çe~miyor ! 

Ta .si durak yerleri yeniden 
tesbit edildi 

tlMe zammı saat 14 ta ...... aülll 
.... Ildır aJınacall 

Bele<llye taka!lerin durak yerlerinde tetkikler yapml§tır. lıılf.vcut durak 
yerleri üzerinde ı1eğişm~ıer yapılarak yeni durak yerleri te1bit edllmlftlr. 

bir ile Zühre 
t:JYOK AŞK MASALI 

Yazan: ıSKENDER F. SERTELLi 
'illada HABER ııtaa•armda 

Bu vaz1,..te ~öre tehrln muhtelif ka. 
ıaJarmda 88 takli otomobil durak :ve
ri .kararıqtınımı§tır. Dundan ıı.tka 

otomobillerı'l :nQfterlkrden alacaklım 
cece zainmı \'e aaaUeri de tealllt edil 
JDJfUr. BU vul,.te gGre, ıece sam. 
mı aat )'irini dörtten 80llra bqlıya. 
cakbr ve Sabah bete kad&r devam e 
decektir. 

1 
TaPI Ucretıerlnde:ı baıka 

20 kunıf alınac&ktu. 

•1r90klt81Ja 
tanare1er1 llıııra 

•lratllil 
--o--

Oç lnsiliz tiJJ•reai 
ÜNilDe dinıDecli 

~. 1 (AA.) - Ortafar)t tnıı. 
Jlz ha\ta k\avvetlet1. umumt kararglbt. 
n~ tebJlti: 
._. e7Hll seoem Ra4ol iımaıunda.. 

ki ı.eı.t ~ ta~r tananıerı • 
mldı b8cWlnma mariz kalmqbr. 
Taal'nl& elllMIDd:ı fevkallde bOyUk 
bir .tnmlk Ye mllte~!t ,..ncmlar 
vuku1ıu1muftur. Bir hUldhnet d&lreııl 
tam•mn. tahrip f'<lllıµlftlr. İlıflliS •"'• 
cı ~lerl blvtlk ~ t..U,.t ~ 
lermlfler n hava mubarebelerl ., 
" .. IDda bltc:ok .dU,maa ta~ 
d4cll buat~ utratmt,JaıdD'. Bulll&nn 
Ulılerine avdet echbüdtlclerl muhtemel 
d8ttıdlr, Bir dtlJn•an ta)-y&nm denlııe 
d8iQrlllnlOftuT •• BOtOD bU bbek&t 
netlcea!Dde yalnız 3 1ncW• laJ'1&reıl 
.eblktlr. 

-------cıo----

Eaki lapan7a bat•ekili 

Negrin ao sene 
haksa mahkom oldu 

Mairtt, 1 (A.A.) - P'annuoııluk 

ve Jcomünlaaı ile mtlc4deJe SçlD tat • 
idi eclDen mablc.me tarafıııdu dtll 
30 ..... ıa..,.., :mecleDl ve a.Ju1 U-. 
lanndalr mahnunly~tıne karar "'9ea 

1 
eni cwüurtJet ~darlan ata • 
mnda tfkl İspanya batnklll Negrln 
de bullmma~. 

Liyejliler 

Yalan 
mOtareke 

haberi 
üzerine 
çılgınca 

eğlendiler 
\ --0--

Ballvelerde tarap 
sa gibi aktı, ballı 

caddelerde o,..d 
lplpa 

f·akat ••• 
Sonradan bıt haberin 

yalan olduju haberi hazin 
bir tarzda öğrenildi Leningradda 

R 1 k b 
.
1 

P&rhı, 1 (A.A,) - Pelit Pariaiea us ar mu a 1 gazetesi Brllk.elden aldıg-ı §U telgTafı 
1 nqredlyor: 

taarruzlar yapıyor L1yejde hiçbir seber ve makaat oı,. 
makawıı harbin bO.tUn cephelerde 
b!rdenblre durmu, Ye umumt mntare. 
ke imzal&mnı§ olduluna dair bir ha. 
ber yayılmıştır. Bı: haberin dofru 
Olup olmadığını hlç kımae araıtırma. 
ğa !Uzum görmeden t.UtUn şe.hlr be. 
men §t!Dleınııif, lu!Jk caddelerde ko 
nurmata. oynaıııa#a, prkı eöylemef; 
ve öpUı~ bat<•mıttır, 

Pencerelerde ooyaz bayraklar gö • 
rülmll§ ve kahveler~~ ~arap su gtbl 
akmağa h&Jlam•§tır 

Halk ~lar& latUl etmlı ve 
,.,.. ••ır• ,.., ..... a..xt tJD'f eıl 
.,.._ lıalll olan dllkk&ncılar vulka 
bOe aramata llla:ım ~örmeden malla. 
rmı Atlfll arzet:n.lşll!rdir, Bu delilik 
baTUmı Daaıl kR!?ll&Mlik lbım gel 
dlliDde tereddüt EIHD ı;oUaler de kerı. 
dllerlnl bu habere kap~lar ve hal. 
1rm çıJgm sevlnt'l.ııi · durdurmak için 
hiçbir ,ey ya.pmalDlflardI?'. 

Akpm olunca <'a ı§ıkıan maskele 
mete artık ~Uzum k:ı.br.adığından ao. 
kaklar donanmı§, fakat fazla ileri gi. 
dilcti#lnl gö~n resmi makamlar lJe 
karıımıı bunun ll7erine nlsbi bir su 
k!Ut kaim olmu~tur. 

Şehrin tek bir jnaar: gibi inanoıtı 

bu mUtareka baberinL"l yalan oldufu 
çok huin bir tanda liğrenUmiftir. 

Fransa da 
Dnlet ••••rlan 

•h•••·••sl 
•...-Ulll 
-- Yaan ı hld -~ 

935 doğumlular 
ilk mekteplere kabulü için 

Vekaletten müsaade istendi 
İlkokullara bu yıl ııs.a dofUmlu ta. bulü için maarif müdUlttllllllC& mu. 

lebeler kabul edilmektedir. 1315 do • rit wkAletbıe yudmlf&lr. Gelecek._ 
tümtul.attn g61tettşll olanlarının ka. Yaba göre bsreket edl!eOeldar. 
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Amerikada . 
13it, "' "°'"' : 

General Kış I 
Amele mevcudu 

35,5 milyonu buldu 
Kıı haberleri ile beraber yeni harp pl!uwınna dair d•! ~aylalar ı:ı~ 

maya ba§lacb. Tokyodan gelen mauımata baluhrııa !!ark c.epheslndekl 
mUteamz kuvvetler, şimdi blr müdafaa mcvdl haxırlamakla meşgul.. 
dllr; ve bahara ka4Br orada kalacaktır. 

Bu arada keadlslnden en fıu.la bab8edllıın l!CY tt"krnr lcı!J oluyor. 
~·ani, harbin üçüncü kııımı geçiriyoruz: 910 yazınd:sı. FranMının mağlü.. 
biyetinl milteaklp sinik bir vaı.Iyct alan Avrupaya, ı;men.I kııt dlktatür 
nasbolunmu~. Bugttn de aynı diktatör be)&'ı ünlfomıaınru giymek U. 
zere ya~ yavaş baZırlauıyor; neredeyse emir ve komutayı tekrar ele 
alacak; t.ekr&r denizler gerçeve&lnde kalan bir kıt.ada ~aln~ onun sesl 
duyulacak. ln!ıan'.ara yalına bllkme decek. Belki de A' rui}& meyllan mu 
Jıarcbeslnl 50 ve bu gcrıe ;ıl değil o kıuanacnk.Bo ban& tıırafm lehJıne 
olacak! Bunlum llOllODda, bir de gelcceJc eooe onu yCDl bir r0tbe)1e 
görmek ve ''manıeal kq!,, diye ~Kırınak ıa \'llr. 

Bu hatta yapılacak 
lik maçları 

htaııbul Futbol AJanlığmdan: 
C5 birinc1te,rln P-tl pazar günU yapı., 

lac&k llk M'\Çlan 

Fener Stadı: 
S. 9.30 HUA.1 • 1st.!kW H. Scllml, 

Sadık, RU.j~D. 

11,30 Altıntuğ • Beyoğluııpor H. Ta 
nk, Nurettin, Nihat 

18.30 Fenerb&h~ - SUleymanlye 
B. Adnan, Esat, SelO.ml. 

15.80 Galatuar:ıy • Beykoz H. Sa
mi, Rept, N~cde-t. 

Şeref Stadı: 

S. 9,30 ı<:urtuln~ .. Doğu H. Bahat. 
Un, Müeyyct, Satahl>.tUn. 

11,30 EyUp .. Galata, R. Şekip, Fazıl 

Zeki. 
13.80 Vefa • 'L'aksltn H. Feridun 

Mustafa, BUlent 
ııs.ao B~taf. lst. Spor, H. Ah -

met, Feridun, B'\haedoiD. 

Bir fırsat 
Kütüphanel.m~, 
Tarihfilerin dikkatine: 
Sandıklarından ~ıkmam11 Wr bal.o 
de. hiç kull-ılw--nt 11 ml'Pm. 
mel ciltll an8lklop00iya Brltaolka 

n~tmdan 

TheneUJ Hiatoriaıu, 
Hıstory Ol The 

World 
Adarıda.ld tarih kUlllyatı 200 lira. 
ya satılıktlr. Jııtlyrnler pme. 
mlzde r. o. l't'mzfnc mdrtupla. 

mUracıtat ~f'bfiırler. 

1 · o. 
l TA~'BUI. BEI,EDIVEst 

ŞEHİR 
TİYATROSU 
TEPEDAŞI 
l>RAM. KISML"i'DA 

Bu gece 
Saat 20.SO da 

HAMLET (5 perde) 

••• 
lsti~JQJ. catideıinJe 

KOMEDi KISMINDA 
Bu rece 1U t 20 ,30 da 

Kibarlık barlalaı.ı (5 perde) 

EN SOS DAKJKA 

Murakabe 
memurları 

BagtlDden lttbaren 
yanı bir programla 

çabtmı:va 
başladılar 

1atanbul !\yat nıura'k:ıbe bürosu bu 
gllnden IUbare.n yeni bir mesai prog. 
re.mı ile çadıışma~n roşlamqıtır. BUro 
şefllği, mesal lçin b!r program b& • 
zırlamı§tır. Bu progrnrıan, her memu. 
run hergtın ne i. e bnltacağı, nereye 
gideceği belit tllmckto ve 1§ bölUmUnU 
esasıandırmnktaC:ır. 

BEYOC::LU ŞUBESi 
İstanbul fiyat munı.kabe bürosu, 

ÜskUdarda açılan muıoknbe şubeslnin 
meaa!sinl gozönUndo tutarak Beyoğ. 
tunda da bt~ ,ubc açılmaıma karar 
verml§t!r. 
Beyoğlu eubeslnln bu ayın Dk haf. 

tası içinde ac;ılmıı.aı ltuvveUe muhte. 
meldir. 

Aimanlar 
Brianskın şarkında 

yeni bir taarruza 
geçtiler 

Ukrayna .a ye:ıt 
şehirler zaptadlldl 

\'iti, l (A.A.) - H<ivas Ofi -Al. 

manlar Sovyet Rusyııda yeni bir ta. 
arruza. ba§lııml§lardır. Bu taarruz., 
Br.anskm çukmdan l>a§lıınmışttr. 

Taarruz Harko! .. M oskova demir • 
yolu ısUkameUııde inkl§at etmektedir. 

Ukrayna ctpbeslnar Almanlar yeni 
§Chlrlcr ztı.ptctmlş'erdlr. 

Vifl, l (A.A.) - Hıı.vas Ofl - Dün 
gece BerllnJo beyanııtta bUJunan AJ. 
man aııkcrl l'ÖZCÜ!U Sovyet Ru~adakl 
harp bareklitı hakkıı.da birkaç gUıı 
mUddetle bir oey :,ı1aırtlemlycceğinl 

söylemiştir. 

SözcUnUıı bcya:.a t.ımıan i.ltldlA.1 e 
dıldl,ğl:ıe gu•e mlılılm hareketler için 
1'.aztrlıhl ra gtr1§1Jfll4dr. 

Bttllıı 1 (A..~.) - Ofiden: Alm&D 
aaker1 r:ıah!lılc:lnde b('~ an edlldlg1nt 
gCSre cenupta yapılan Rua mukabL 
taarruzu aJdm l;a.ımı.ıtır. Alman ve 

Vatlngtoa, 1 (A..A.) - Mesai na. 
zırı Perklns, matbuat mUmemllerlne 
beyanatta bulunarak Amerlkan ame • 
lesi miktarının 3.~0.000 kiti artmı§ 

ve amele yek.Qnunun 3lUit2.000 kişiye 
baliğ olm\lf olduğunu aöylemietır. 

Nazır, zira.at a:neleaicln bu yekQna 
dahli olmadıtmı beyan etml§tır. 

llumallyeh, bu lezayUdll mlllt mu 
dafaa lglerl l~ln !azla amele almml§ 
olmasına ve kOM"'rvl sanayllndekl 
faaliyetin artını~ bulunmasına hamlet 
mektedlr. Bu da hariciye ve bahriye 
nezaretıerlnl"l faıll\ mJ!ttarda mUba • 
yaatt& bu~ur.malar:ıu:ı neUceııidlr. 

Amerikan manevraları 
_.. Baştarafı 1 nci sayfada 

bir ordunun tenılkl iGln bir manidir. 
:Mühimmat fıkdanı, ekı.crlyetı askere 
alman etradm t&llmlol ~eclktırmekte. 
dir. 

General ı.lacnair, diıha manevralar 
bag1a.madan evvel fit' k fıktanmdaıı 
dolayı bir çoll ulcerk!rln henU.z nlıan 
talimi yapmak fırsatını elde edeme.. 
:niş olduklamıı ebem.nlyeUe kaydet. 
mietır. 

Avrupa harbinin eMmmlyetlnl ta• 
mamlle meydana koymuı oldugu tel. 
sLz tech1zatı da kU1 delildlr ve buna 
sUraUe çare bulunmıl11 da muhtemel 
görülmemektedir. Tsklann ve batar. 
yalarm mıktan betaatle de olsa ber. 
gtın mUt.emadiyen artmaktadll'. 

Amerikan ordu!UD& mUhlnı mik 
tarda avcı tayyare•! de gönderilmek • 
tedlr. 

Tabiye bahsinde monevralar, mU • 
kemmeı değilse de memnuniyete P.. 
yan neticeler verml§tlr. 

İlk defa olarak bava ve kara kuv. 
vetıeri arasında. geniş mikyaata me. 
sal birliği yapdıruıtır. 

Amerika ordusu, tanklara ka~ı mU 
dafaaya alı~aıaktadır ve erkA.nı harbi 
ye Avrupa harblnln derslerinden il • 
ham atmaktadıt'. Asker1 mnteııusıa. 
lar, aynı za:nanda el~&tlkt ve sade o. 
lan Alman or4usu usullerinin ı.ouı.l. 
ane manevralarında 111k ıık tatbik e,. 
ciilml§ olduğıJnu kaydetmektedirler. 

Manevralar esr:aa'lldıı kıtaatın la. 
şcsl, umumiyetle ahvftl ve ıcrattin 
mllııaadUI ı.v'ktn"9 ollnuttur. Kuman 
da heyetlM gelince mUteh.,aaıılanJı 

fiknne nazaran bu mesele, çok ciddi. 
dlr. ÇUnkU halledUme..st oldukça uzun 
zamana mQtcavkkıttır. Zabitlerin ÇO. 

ğu tecrübesizdir. Btrçok zabitlerin 
teltaUde aevkedlln\eai zarur1 ırörUimek 
tedlr. Kadrularm genlflettlrilmeal har 
bt~·e nezareti tarafından tetkik edil • 
mekte ve Ruzveltın getenlerde bir 
çok generali terfi cttırmeel hUkCmcUn 
bu meseleye bUylik bir ehemmiyet ver 
mekto oldUC\'UDa GeJU 11.(Jdolunmakta 
dır. 

~-~~-o-·~~--

J a p on yada feci 
bir tren kazası 
Yolcu ile doh' üç vagon 

nehire yuvarlandı 

Bir çok 

İngiliz bombardı
man tayyareleri 

Alman 
şehirlerine 

hücum ettiler 

Bir Amerikan' 31 inğiliz 
vapuru daha gemisi 

1z1a11da açıklarında Amerlllalla tam 
batırıldı balanayor 

Akın bllbasıa 
Stettln ftzt rJne 
tekıU edildi 
Alman tay3•areleri 

lngiltered~ bir i~~~ limanına 
baskın yar.tılar 

~~~~~~a~~~tı·>0:~ o:ı~:~k A. Flliıdclfı~a. l 'A.A.) - lng!lı:; 
merlka tarafından z,.ptedllen ve Pa. nanmaııınm Mr.nçeıter KruV .. 
nama bayrJğı ,.ıtın'-11 seyretmekte tam tecblzatını !kmal !~in buraya !Al 
olan Sezıır nnmında':! vapur, İzlanda nılştlr. Vaılngton babriye nezareti 
nd:ısı aı;ık'.ar.nda btl.t;nJmıştır. glllz FredrJke n.uhr!b!ıe KalifO~ 

----- " ticaret kruvfız6rtlnl!:; Bostonda tedl' 

Fransl.Jida devlııııt memur- edilmekte o dukls::mı blldlrmekt ecııı-
~ " Amerlkada tcchi7. V"'Yft. tamir 

larl nizamniJTI8Sf mckte olan lnglfü: ve HUr Fr~ 
gemilerinin adcdı burua.rla 31 e 

neşredıldı olmaktadır. ' 

Men:urhrın n~csuliye• .. leri 
arttırıldı ve devlet otoritesi 

takviye edildi 
\'i .. i, 1 ( \ . .\.) - Fransnc.la yapılan 

huk~kl ııJlah:ı.t çerçevı.s1ne dal:ıll ola. 
.Berltn, l iA • .\.' ·- l31rçok İnglllz rak devlet nıemur!arı için hazırlanan 

bombardır;n:ı.u tl\yyarc!crl diln gece ven\ nizamname bugı,n ueıredllmf;ıtlr. 
Alman körtezl V\'l &.~.k denlzl sahil- Yeni nizamno.me demukrasl ve llberal 
lerindeki u:ı.zı ıe!ılrlere taarruz et • rejim!nln tamamlle tcr.<edllıllAinl ifa. 
mlşlerd!r. Atuan yan~.n bombalarile de eden şu ılç pr~ns·p Uzerlne kuruı
infilA.klı bomball\;dar. l azı evler ha. muştur: 

A·kşaın 
Sohbeti 

Odun 
Ateyhıssela sara uğramı13 ve sivil ahaliden bir çok ı _ Devl~t otoritesi takviye edil • 

kimseler ölmU, \'e yP.r&.l:ınmı§Ur. Bcr mlştlr. tdare amlrlerınlL tayini bun 
llne taarruza te,ebbU:J eden münferit dan böyle, k·mııeylerc, herhangi bir F lY AT Murakabe ~o1: tayyareler :. .. yyıı.n: daCi bataryaları • komlayonun ,•eya dlf,e .. bır parllmen- nıisyc.n1!, dünkü f~ 
nm ateıl ile geri pilakUrtUlmU§tUr. to mUesııesesinln iııtlhııbına bağlı ol.. d dU"" 
Bir tayyare dU"'.1:-UlmUstUr. kalide ı~pla'lltlilD a O ttJ 

lil' mıyacaktır. :I" 
Loadra, ı (A A.J - DUnkU salı 2 _ Me'ı.'tur\arın m:ı.ııullyctı arttı fiyatlarmm çek: batına .S 

günll İngiliz av t.:ı~·areıerl :Mang rılmt§tır. Me.nurıar ~er\>utç• karar kurut ' indirilmeıine kat_ıa 
ve FranMDın ~imal e~h·ll Uz:erlnde verecekler ve kararlarından mesul verdi. Bu, o:f uu ve odUll"" 
taarruz har~ketlerlnde bulunmu§lar • olacaklardır. 1 .. k 1 b"t" t. .. d. 1 rin 
A ••• Yapılan har~1,·At -•snn•ında a•r_ . . l k ı a a a 1 IJ un l\ ıse e . ..f 
"" - ~ r- .... ~ 3 - Memurlnrın vıızıyetı a v ye <'• • fıf"" 
burg l\cıklarınd" sll!\hlı ikl ticaret 1 • şebi mul:a vcmelme, • ~ dilmiştir. M:ımurla · cl~"leU"l 11rr.aye. 
gemisine taarruz edl:m.ı§tl. Bunlardan sl aıtmd3 b•ılunacalt va muay;~n de Murakabe Kom;ıyonu:,ı 
blri has!lra ujtratılnu~ ve gemide yan rcce'erc gör~ nıaa;, a::ıcaktardır. kazandığ; küçük bir mu 
gın çıktığı gorütmUştnr. feriyeti gösteri:-. 

Norveç sahlll atıgmda btr ;.;e3lf Ruzveltin beyanata Do!ayısilf" odun hakkın 
uçuşu yapan Beaufort tlp!nde bir ~ Baştarafı 1 nei sayfada f k . hl'l kt 
tayyar,, or•- .ı· ıı.cl:"lde bir vapura bir - u a hır ta ı ya?ma an 

v .... Mecburi askcr.ik U!nlllnUn terkedll s· 
torpil 'ısabet cttlrm!Rtlr. Bir &v tay .. dimi alamıyaca0ım: ı " mesı hakkın!lakl mUt.ıl~U81 lsUfııar f:· "' 

yaremlz kayıplır. dilen devlet retst, ''bu fikir acaba bir bir "Odun ~leyhhiıael~ 
Lonclra, l (A..t\,) - DUn gece tl!a yurdunclll mı vU.•ud bulmU§tUr?,.. tabiri vardır. Galiba o~ .. 

İngiliz t&yyfireleri tar&.fından Stetttn f;Uretindc CC:.\'ap \0err.1t:t~. .b. rt k rt hantal ve ..... 
Üzerine yapı.•an akın "ımdl'-·e kadar h gı ı ıe ı a ı • :• 

" " Hazine n.ı:ı:ın ı.Irı·r;-cnthau'nın u. · • d h h · bır v 
bu mUhlm hedefe yap.~an taarruzla • sus1 mUesses~1crl.ı vil~<' altıyı qan vazıyetın e er angı bll 
nn en §ldrl~tıısı olmu~tur. temcttülerinl.n mU"ııde:re edilmesi tıbakı kabul '!tmıven ma ~ 

Son 6lstem İngiliz tayyarelerlnln projesi hakkında ııorull'.n auale Ruı. lara böyle deniyor. OduP r 
bir Jusmile yapıla:ı bu akın ta.m bir velt, cevap vermekten imtina etmııttr. bu kabiliyetıi:zligini göı~_., 
muvatfaklyeUe netıceıenmiştır. Al • Bir gazeteci Ar.-ıerilt:..n devlet rel!i. lacak olursak' ob:ı benzıy--
naanyanın R'ıııya~a +.onrruzundan'>crl ne, §Öyla bir suııl dl\hı. sormu~tur. hl "ki " J h. lidlı' 
İngiltere taarruzl!lrını lıllhasaa Stct. Ruayanın daha uzun mlldJet muka. ma u ara a .ey ısse lU* 
t ·- n--'.-...... tekiılf etmekledlr. edl ai1..i, - münhs~ı\"an ha ... ..._ .... ._ vevet edebtıecett.-.ı tah-nlD ywaı~ .:,., 

tngllterenln ghUkı;e fazla miktaı. etınuz! selim, İnsanlnra verilmİf 
da gönderdi~! tayyareler Rusyaya gel P.uzvolt, bu ııueı.! llıt>rlne gaıetec1ye bir' ııfatı kullanmamak li 
mektedir. Bu itibarin Almanya mllte. bu suale ke11dt11lntn haldkaten cenp zımdı ..• Bu İ6ahetsizliği i~ 
madlyen prktan ve garptan hava ta. verecek mevklde buıu.,,up bulunmadı. ret edip ge-çtikten sonra, bV 
arruzlarma uğrıyacaktır. ğı sualini tevcih etnılftir. d h 

Berlln, ı (A.A..) - DUn gece kuv. kıtlık haya•ı:ınuz a e enı 
vetli Alman bava teJ(kkUllerl lngil. 'z KAm·ıı has yelli bir mevkii olan od~"" 
terenin ıark aahmerlnde ehemmiyet- eynep a - bu ıefetki irJıtlmı tasvır 
11 bir dll§man iaşe limanına taarruz • ....1 dece .. im: 
etmf§lerdlr. Hü;;et §&rtıarının ',;Ok mU tanesgni19 yangın 1 g . -"" 
ııalt olması ha~eblle tnlfiııar eden hava ~' "- Odunu ben, tercılıan, P"~ 
akmı blrlblrlnl takip t'den dalgalar üıkUdarda Zeynepkf>n•U haıtaneal bıyıklı, heli kuşaklı, bol pi' 
halinde devam etınlşt!r, :Müteaddit mUıtemilAtın:!:l.n ..& odalı çamqırbane ı çalı, kaküllü, ir! omuzlu, , 
yangınlar ve l:uvveUi infllAltlar mu • de dtln yangın çıkml1>tır. Yangın, et.. bıkalar k•ın:'k~m.ıu,bıçkıO 
~ahede ,,1unmı•§tur . ... ı\yrıc:ı ! skoçyada rafa slray.:!tıne mahal verilmeden it. hayd\3t gtoi t» ll\!'hyoruııı.f 
iki tehir de bombardı•rıan edUml~tlr. falye tara!n•JJ.n aönduruımıııtur. Yan h ld f' t A., 

~nın bırakılan oh· mnnıatdan ııçra. satı u u 1\".lt. ıya 5 

Jr:ı'bUlya Vekili 
Aüarara dindi 
Dahiliye Vekili Faı.k Oztrak, bu 

akşamki ekspreele An.karaya ha. 
reket etmi,Ur. 

A.ltın fiyatı 
Blr mUddettenheri altın flyaUarı 

yan kıvılcııuları.ı zul!ur ettıtt anla • mn üst~ne fırla•·: yahut fi 
ııımıetır. h.angi bir yaTdımia oray• ~ 

EKı:ilK EKM~Kl.ltR kar ve bir daha inmek b 
Fırınların kt-nlrol~l"e devam olun • 

maktadır. L>Un 'M Beyotlu kaaaamd• 
777. Beşlktaıta t2, Ilaaköyde 36 oı. 

mak llzere Mt> adet ckaik ekmek bulu 
narak mlla.\d.ıre edllrr.lfUr. 

VAGONA BAŞM ÇARP.1'1 

mez. 
Ona dil dök~nüz, nı 

feyler ıöyleyin•2; ihtiy• 
nızclan; çoluk çocuğun · 
yeceğinden, çamatır ve 
bamzdan bahtechniz. 

Rua dkerlcı1 arasın'8 §lddetll •Un. 
gtı mubarcb •!eri vuku bulmuştur. Bu rece ıaat 20,30 da 

~'.l!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!:!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

ııynı -aevlyeyl muhafP.ı.a etmektedir. 
Bug1ln de bir Rc,;ıadlye altınının tıya. 
tı 23 liraydı. 

Tokyo, 1 (A.ıl.) - Blr muhtcUt 
yolcu treni, bu &ab'ıh, KUJUda, Ku.. 
manoto • Oit& hıı.ttında bir köprüden 
geçerken yoldan ~lır, Yolcu ile 
lebaleb dolu 1lt vagon ~ehre yuvarlan 
mı:ıtır. İlk amıa., taberıere söre, 
kazazedelerın aayım pek fazladır. 

Yüz kadar 61U olduJt• !6ytenmektedır. 

Slrkı::Cf iıtu)·onunı:lı\ amele Dunıun 
dün, vagon'ar arHında dol&fn'ken ma 
nevra yapan blr ~· batını Çut'
mıı, yaralan mı ;trr. 

inmeıini, ıiz~ y::.kın geldlf 
sini, heybetind<- lnr ci
havaıı olıa bile. ıene k __ ..._...IL.I 

anadan kucağın·za alıp 
okıyacağınızı ıiiyleyiniı.~ lllS VE 

.Muazzez pcıt fUA ağ!ıyabiliroi. 
Çünkü henüz otuz yaşım bile dol• 
durmuş değildi. Ve gözyECşlan 
.Mahmut Ataya tesir ederdi. Hal. 
buki Meliha Cemal ağlıyacağı za
man bile gözyaşlarmm yanakla • 
rmdakl boyalan dağıtma.aı ihtima. 
lini dUf,lUnmefe mecburdu. 

Çaresizlik içinde Muazzez 
ile MaJunut Atanm eve girdikleri. 
ni ve ka.pıyı kapadıklarını ıeyret. 
ti. ~o.;;uktan ve asabiyetten buz 
keem ı ellerini feryat etmemek i• 
~in ağzına bastı, odada yanan ış·. 
ğın b r an için dıpnya ıtzd fmı 
da g6rdil, eonra elektrik aöndU. 
Meın a Cemal elcktr.k 8ÖndUk 

ten sonra Mahmut Atıı.nm odaam. 
da neler olabileceğ ni dUcoUneme • 
dl. Çı]Gm gibi lıcop.rak evine döIP 
dil. -·-

MUteaıklp hattalar url'mda Me.. 
Ilı& Cemal mUteaddit defalar Fe. 
ıtıJunuıı fakir pusiyoıuına gitti. 

ASK ROMANI 

7U 
Bu sefil odada bulunmaktan garip 
bir .zevk, bir ruh istirahati duyu_ 
yordu. ÇUnkU daima rol oynama. 
ğa, ye.pmacık yapmaya mecbur ol. 
madığı yer bu fakir talebe odasıy 
dı. Burada ltendism istediği gibi 
aalıveriyor, ihtiyar, yorgun görUn. 
meklen bir en bile korkmuyordu. 
Halbuki d ııarda daima dinç, dal • 
ma canlı göı1lnmek mccbur!yetlle 
.endin! b.n bir şekle rokuyor, hat. 
ti gerdanlığının altmdo.ld derin 
hat göı1lnınesin diye daima boy • 
nunu dik tutuyordu. 

Feridunun metres'ni tanımak 
a1'%\18unu göstermişti. Bu gilzel 
}tlzlil, eiyah saçlı esmer bir ka • 
dmdı. Derin baluılı gözleri gUldU· 
ğU zaman bile gUlmUyordu. Gamlı 
bir mln!sı vardı bu gözlerin. E • 
&Uen krzcağu da daima dti§Unce
li ve kederllydJ. İsmi MUjgA.ndı. 

DOnyada.ki bUtUn varlığı bej 
rengi blr tayör, bir bere ve blr 
de renkli çiçekli bluzdan ibaretti. 
En scrln günlerde bile geceleyin 

bu blüzu yıkamak ve sabahleyin 
yine ayni bluzu giymek mecburi 
yetindeydl Bu lılUjgln nereden 
geldiği belli olmıyan, fakat adam 
olmağa ahdeden ve bin bir mUg. 
külitla hayatını temin ederek bir 
çay, bir .ımitle beslenerek taba!. 
lini ta.mamlamağa çahpn ve bu 
arada gönlünü vercliği erkete ken
dini de vermekten çekiıımiyen, fa.. 
kir kızlarda.n biriydi. Meliha Ce
mal Ferldunun bu kıza para te . 
m:n etmek için gelip kendiaini 
bulduğunu derhal aniamJltı. Ayni 
panslyon<la oturuyor, hattJ. bera.. 
ber yqıyorlardı. 

O gün Meliha Cemal aralannda 
uzun milddet kalmış, pencereleri 
düğen yağmuru seyretmiş ve pek 
a?. konupnuttu. Müjgb kesik 'ke
sik öksıirüyordu. C~erlnde kUçli'\:: 
bir kavem vardı ve yolduk but.a
lığın çabuk ilerlemeel neticeaini 
doğuruyordu. 

Nihayet Feridun: 
- Hanımefendi, dedi. Bu çocu. 

ğu kurtarmak lhDn. Elimde ölür. 
se çok acının. Onu 881l&toryoma 
yatırman·n hattA laviçreye gön 
dermenin bir yolunu aramalı. BI. 
Ze yardım edemez mia:nlz? .. 

Ve Feridun bqmı önüne indi. 
rerek yavatÇ&, adetl utanara.k :fıı. 
18.ve etti: 

- Ben hayatmıı kazanmak i8ti. 
yorum ... 

- Bıına ne hace-t Feridun, ben 
buradayım ve ... 

- Ben .aiaden para latem!yc-. 
rum ... 

Diye Feridun hiddetle Meliha 
C.emslin IÖZUnU keaU. Ben para 
istemiyorum. analmıyor musunuz, 
ben hayatımı kazanmak istlyo _ 
nım. 

Bunun zerine Meliha Cemal 
zengin bir kadın safiyeti, daha 
doğrusu b lgisizliği içinde: 

- Şu halqe iyi ya, öyle zan.. 
ncdiyonun ki kolay bir iş değil 

·7 mı ... 
Diye sordu. Feridun homurdar.. 

dı: 

-- Öyle m1 zannediyorsunuz? 
Hangi devirde yaşadığunızı unu 
tuyorsun~ gnJ•ha. Hangi he.yat 
dıinyası içinde yanıyorsunuz? •. Bu 
gün iş aslanın ağzında, Siz hA.la 
harpten evvelki dil~nceyle hare. 
ket ediyorsunuz. İş bulmak maat. 
tee36Uf biraz imk!nsız. 

- Ben s'ze bUtUn ihtiyacınız o
lan parayı veririm Feridun, fakat 
başka elimden ne gelir ki? .. 

- Sizin dostlarınız ahbaplan _ 
ıu~ var. Mcsell İrfan İ§bllir. Bü. 
~ilk iş adamı fabrika.at var. Sonra 
ahbabınız mebuslar, vekiller. Bun 
lar bana blr i§ veremezler mi? .. 

- Hayır, hayır Feridun. Bunu 
benden i.steme. fmJı:A.n yok buna. 
Renim size vercccğlmlc iktifa e... 
din, kafi. 

Meliha Cemal yerinden kalk • 
mıştı. ÇilnkU gece yaklqmııtı ve 
gece onu Mahmut Ataya dofru 
sUrliklüyor, yalancı bir ıençlikle 
siiAlüyordu. Masanın Uıı:er~ne ol • 
dukça mühim bir çek bıraktı ve 
çıktı •.• 

MUjgi.n gWerek Ferid una: 
- Görürsün, yine gelecek •• 
Dedi ve sevdiği erkeğe 80kut • 

du, gözlerinin içine bakarak: 
- Söyle Feridun, dedi. Bu ka. 

<lın ~nüı annen mi? 
- Neden sordun? Bana benzi • 

~·or mu ki? .. 
- Evet. her ikinizin de gözU 

korkınıç ... 
Ve Müjgan böyle 8öylerken 

mutadı olduğu Uzere anlatma'k il.. 
tediği manaya şekiller vererek, 
havada parmafryla bu gc.killeri çl. 
z:yordu. 

Ferklun MUjg§.nt göğsUne doğru 
çekti ve adeti vahşi bir kuvvetle 
sıkarak: 

- Miljgancığım, aevgillm. GI. 
decek ve iyi olacabm. 

Diye mırıldandı. MUjgln da 
memnundu. 

- Evet. dedi, gideceğim ve 
döneceğim. Hiç de eenden uzak • 
!arda ölmeğe nlyeüm yok, Eler 
eimdi ölilrsem hayatmı. 
Ve MUjgb eliyle blr daire çizdi: 

- Haya.tını tam ve mantıki bir 
devre ile sona ermit olacak .. 

CDevami var) 

yır!. .. Kendiııiz· dinlete . . 
ıınız. 

O gene, f ırladıiı 
dalın başından: 

- Odunum! • Odun.,._._ ........ 
diye hav:nrır, durur. 
Meıhur "tilkı ve k 

efaaneıinde olduğu ıibi, 
sinin güzelliiindt-n bab 
rek ağzındaki f !yat Pe 
ni düıür:neğe c!c muv 
olamazsmız. Çi.bkü kd 
dan dah;t zeki değildir 
yaradılıımda katılık ol 
için, inadına ıon yoktur ... 

itte o aebeb\:4m, M 
be KomiıyonuLu~1 bu cN 
ucuzluk ~eminini bir mu 
feri yet olarak aayıyo111--.-.... 
Cünkü Odun, her ne ı d 
ı-;. olursa olsu çıkarıl 
yükıek mevkiden biras 
indirilebildi ... Belki dah• 
dirilecek. •• 

Netice itibarile tepesi 
iı dütürülse dahi, bir te1 
mu. 

Çünkü, nihayet oduout• 

HIKllET MONJ!t 
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Bhkeme 
lonıar1nda 

iki günde nasıl 
boşanılırmış I ? .. 
an~an her zan1an para aldıkça~ 
.... ırnza da almayı unutma!,, 
~ ş• .ınan boyaz saçıı leydi. ,ımöı ayıldıg. wın kabahatini 

dını ldı takdir edly...ır ve: 
~h . l 
11 ceza ınahkemesln!.ır - ~e yapayım. hltk'm bey diyordu. 
~ -::a 'tr«ıına toplanan. sarhoşluk bu i~tc, ::1 yaptığımı. ne 
~ tıl'araı. lflne gelenlere ettiğimi bll:nlyor•ım. ı:tıpıyı mı atma .. 
~~~hı kndını, o da dik. dılar, ben mi kapl\ı:n c;alamııcJım, bil. 

m•vorum. Sı:mıı~. kr lmışım. 
'f~•dılj, öyle<ıine anlatıyor Neticede ınahkenıt Sabriyi 8 lira 

llı1ıu d!kl c;:ember, nğtmdan para ceza1ıua ın .. t:<nm etti. Sı\brl 
1'111cJer<:en korunmak L verden tcmennsl .. rla JT.ııhkemeden çı. 
lrl•rlt!b<'! pev§ek duru • kar çıkmaz karısı koluna yapı§tı. 

'4 
<l<ı.ıtıa 
o llıı r diye ooğınyordu. 
ae ela §U a:!amm hallerine 
ı, : artık pıo~o! dedim. Sıı. 

lttaın dw;nez. §U zıkkımı 

"', .. '•u -.eco:k F.:rkek bu. Sazan 
baaar. eeı~meU içkide 

'ı ~ tıyı ııı dc.ğil ki. Ne derdi, 
11tııı1 '•ll. liadı gene içmesine 

Yellll' ,. 
11 • .. a eve para ''erme 

~l'lııe' cllll't'<:ekıı.nlz. Burtıne . l: ne f:l 1lrlkaııında gece 
b a Ilı tr; lire aylıgı var. 

l"tııam ' . ~· evıAıtı:ıı, bu 45 lira • 
Ilı"' : 11lycrsun diye sorsana. 

: 'blhncm ki: 
' d~ın, ili, şı: 20 lirayı dıı. 

•:\. 
~ '"e 'lıtıı, &elince cebinde ne bu 
l!t O da blr lira, nihayet 

t ~1t' gece de nasıl hepsini 
~1 Yoruz <!oğruıu. 

tltınan tıtyaz saçlı mu. 
t 0 ~Uı.1tt d'yanamadı, mu. 
ı t• karı§lı: 

··llll1! ayrıl:ıcnksm kocan .. 

~baıaYln yozunu ıı.gınca: 
2,3 ~ koca! diyecek ve ken. 
~ ;.,,• aldığına dair bir im. 

ei'll taı;ıh atacaktın. Bun. 't<Se verdın mi, htklm 

111 
tınıa ver('tekU. 

!ıa;""i kr.dınının bu pratik 

' t'lı~ -~lmıı:, blrlblrlerlnl 
t ~uauyorlnrdı. 

aı da)·arınmadı: 
~?'ltYan, dcd!, ııtmdl 

4KIT 
~~ete si 
\ta.~atilden ıonra 
~cı teırlD 
a._~tell r aıu11area 

en; bir 
4ef,.igat 
Qllılesi ••• ... ... ,.. 

a karat 

t< ... d1 ~·11ı ıldeta ;;ı:rUkılyeı ek götUrdU 
Beyaz · ;.çlı, m•ıscv kadını arkala. 

rından bıık.p başır ıır.llıyordu. Ama. 
onun suçu !le bunun ır..ı~u kab!ll kıyas 
değildi. Mu<ıevi k:ıdm: kendisine eme. 
net btrakı:ıın bir mı..\: başl<uına ımt
mıı: §imdi ink.1r r.dll ordu. Biraz son. 
• '--~:ıp vermek Uzere o ela mahkeJlle 
ye ca!!Trlac!\~t. AJ>Ul'J•: lHHABlRt 

'ile :Oi11octar ? 
., ,,_,_~ - -- .-
Zıt hab~rl~r~ dair 

En eli Almanların Ru harbini 
·.3 hafta içlade bltlrec~lerlııe 
dıtir iddialan. Şimdi İ!it aksi olunc>n 
Mbit bir tarth ta,.ın etmemi~ o&. 
duklarını o;öyh•m<'~'e ba .. ladılar. 
f'akat bu nokta mÜ!>JH~t \"(' muhak 
kak olduiu itin bizi ten' ir h118u
sunda İlilmlze )·&r1yablllr. Vakıil 
bir harbin J 5 hafta uzama"'' Ye 
daha da çok uuyacak gibi göriln
m•I haddi zatmda büyük bir mi· 
na ifade etmezse de baslangıçta 
izhar olunan kaııaate rağmen böy
le olma!!ı bize zaruri olarak bir 
!?eyler anlatmak ieap c>yler. 

Bundan !'IOTir& baı&ı ehirler Yar 
ki hala düşmediler: l.Rnin~radla 
Odesa ,.t' MOl!lko\•a ~ibi. Ktycf için 
de nekadar istfoal edllmlı ve su
kut o nekada.r yakın gostcrtımlş ol 
dulu mal6mdur. Demek ki bütUn 
ihata, imha ve tahll)'e tehliğle
rlne rağmen Ru muka\•emetl «;ok 
kunetli \'e mttessirdlr. 

Hele Moskon hl~ do yakında 
dil,e<"ekmlş gibi görtınmüyor. 
Mlh\·er kaynaklannm bir iki ay 
enet Moskovanm tahliye edilme
ye bqlaam19 olduiuna dair haber .. 
lt>r ne~rettlklerinl d~ unutmadık. 

Bu MotkO\'sda bugün Amerikan 
\'C tngtUz heyetleri So,·yct ricali· 
le bqbqa vererek yapdacak yar. 
dnn 11eklllerlnl kararlaştrnnakla 

meoıgul bulunuyorlnr. Herhalde 
Moskova ~lmdlltk ne taryare bom. 
bardımanından koı'imyor, ne dUı;. 
man ordularmm hücumundan. 
Odesa mahsur bir halde> dayanı. 
vor \'e Kırım içeriye ltlmseyi ayak 
attırmıyor. tJte bu muhakkak 
ukıilara bakarak netice hakkm .. 
da hlrblr fikir dermeyan etmeden 
Rus harbinin daha çok su ~öturr,,.. 

ceifa~ tnaaullfrl:1. 
HU9'yin Cahil Yalçın (Haber) 

Yoksa o da mı müteessir .• ?! 
Neden memnun o1masın? Mcm. 

nun olma.saydı, 1ff et Melihe 
- ayrıhrken - bu kadar iltifat 
savurmaz ve tekrar görüşmek 
istedi~int söylemezdi. Bu. ba"'ı>a· 
mm onwıla tanışmaktan mUte. 
vellit memnuniyetini iebata bir 
delil değil miydi? 

Refik Halidin eski keyınpede
ri Doktor CcHilettin Pa33nm kö:s 
künün önür:den geçiyorduk. Bu
raya k3dar wsmuştuk. 

Babam bu sükiıtu pek mAnasıı 
bulmu~ olacak ki, birden, şüp • 
heli bir rüyadan uyanır gibi es
niyerek: 

- I..eylA. dedi, Nerimanı keşke 
bu ~ yemele ahkoyBaydık .. 
fena olmazdı. değil mi! 

- Fena olmazdı baba, fakat, 
miN.firi vardı .. kalamazdı. 

Annem SÖE söylemek için b1m• 

l'iA .t i<'A - 3 

Talie güvenmek iıtsanın ~ş 
yaratan kuvvetlerini körtet

me~ demek olur 

ıı--:~~~. . -ı 
~ cbi ! 1 

l ' 
1 ti '\nıerıı, ın ı,:nzefo•ı ·rrnılc m:ıı~lup ' 
1 P mili ti ri,11 la .... 111r\ ıuub;ıh edil -

ŞUNU asla unufmamalrtınız: lı 
hayatı ordu l•ay.:;.t, gibi baıtan 

başa dil(iplin ve itaat hayalt değildir. iş 
hayatında lıerkeıin gözünii açık tutmaıı 

ve kalasını kullanmr.ıı için imkan mev. 
cuttur. 

ler. Arada bir tali, insana rardım eder, 
fakat talie güvenmek saflık ofor. 

insanlar taliin lutfo ile ba§a geçetrtez. 

r ali in•ana değerinden daf.a çok fazlaya 
mal olan bir §eydir. Çiinl:ii taliin y'.ize gül 
me•İ, in•anın ona güvenmesİPe scbeb o
lur. Bu da İn•anın İf ba~rar. kuvvetlerini 
körletir. 

HA VACIL IK 

Jngiliz plotları 
Tayyarelerlle birlikte 

şark cepbeslae geldiler .. 
Dııha bundan çok kıııa bir mUddet 

cv\•el. Sovy.•t • l~usya radyo lstaıı. 

yonları, Allleriknn ve lr.gillz yardım. 
!arının sad~ adamakla kaldığından 

ııiklyet etmekteydiler. HUtUn dUşUn. 

celcr ne 1ngutere imparatorluğunun 

\'e nede bfrleıılk Ame!'lkan cumburı. 
yetinin mllwer taarruzları sona er. 
mcden bir yardımda buıunabileceğL 
ne kani değillerdi. Bu arada Uzakprk 
lıAdlselerlnln ba~göater(;Cek bir mahL 
yet alm11 olmuı, İngiltere imparator 
Juk hava kun•etıerlrıden bir kıammm 
buraya gönderllmt'slr.l zaruri kılmııtı. 

Sovyet Rus yanın hn vacılık bakımın 
dan zayıflaması mihver tayyarecllifl 
lçln beklenen bir ve.ziyelU. ÇllnkQ 
harbin başl;.dığı gUnC:eııberl üç aylık 
bir zaman zartmcıa mibvercllerln ha.. 
va taarruzları ve l<esır baskınları Sov. 
yet tayyarcc!lerlnl bazı yerlerde ci<.1,. 
dl bdkıiılara uğt<atarak fula uylat 
vermesine ı\mll olmuı,tu. Üç ay zar • 
1'ında on beş bine yal<laıtıtmı Alınan 
makamlarmın iddia ettikleri Sovyet 
tayyare zayllitı, haddiZatmda b&§lı ba 

fına bir hava ordusunun mevcudu de. 
mekUM Bu suretle tıocalamap baş. 

layan kızıl havacılık mutlak bir yar. 
dıma muhtaçtı. Moakova radyosunun 
da beyanatı daha zly.ıd" bu yardım 

ihtiyacının §fı'.ldetle h!l!Bedlldlğtnl te .. 
barUz ettlrcbllir. 

lnglllz başevkl!I mister Çörçllln 
beyanatı, Amerlkadan yola çıkarılan 
malzeme ka:lleslnde.:t ueha önce Moft.. 
kovaya varacak olan hir hava yar .. 
c.!ımının BUyılk Britan:,ıa imparator • 
luk hava kuvvetleri tarafından sevke. 
dildiğini göı:tcrmcktedlr. YUz kadar 
av tayyaresinin ilk yardım kafilesine 
dahli bulunJ·ığu ?.an ve tahmin edil. 
mcktey~ de Lcnl:ıgrad önlerinde le. 
.sadUf edilen lngl 'z avcııannın Uç fi. 
lodan !nzla oımadıklaıı da rivayet e. 
dllmcktedir. Bir tılor.'-ln on lld veya 
on beş tn.Y)'"rcden le§"kkut edeceğine 
göre en tıı>.:a ll:t lngmz yardımının 
kırk ben tayyart> olaL1 lc-ceğl kanaati. 
nl kuvvetlendirir. 

dan daha güzel bir fırsat bulabi· 
lir miydi? . 

- Aman Leyli, dedi. evimizde 
bir misafirı Yatıracak oda mı 
yok? Hem bunu teklif etmek sa
na düşerdi. Neriman ne de 0 111a 
senin samimi arkada.ı-ındı 
Babam yan gözle anrieme.baktı: 

- Hanımcığım! Bu, bizim, dıı
ha doğrusu evin erkeği olmak i· 
libarilc benim vazifemdi Vak . 
tir.de düı::Unemcdim. SÖnradan 
aklıma geldi. F.akat. tamiri güç 
değil ya. Bir daha geli§lerindc 
ah koyarız. 

Annemden l1ınç almak kasdile 
cevap \'erdim: 

- Bır daha İffet Melihin bize 
gelmesi uzun zaman ve tesadüf 
mesel~idir. Kimbi'fr ne valut bu 
t,ırafa ay~ğı düşer .. 

.Annem mlnah bir tebeseUmle 
yüi.ime ıb&ktı; 

Mıınş cep!ll'leri ilzc"'nıle ve bUy1lk 
Bıitanya aı:tuınuı mUc:3faasmda milı. 
ver boınbar'1ımancılarına karıı mu • 
vaffa kıyetle har?ede,ı ve cidden iyi 
mukabeleler..!e bulunan Hurrlcane ve 
Spitcıre av tayyarelerlılln bu miktar. 
Ja da bir mukavemet göıtert>ceklerlni 
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tahmin edebiliriz. Müteakip yardım 

kafileleri gelinceye kadar Lenlngrad 
cephr.slnde bir mevcucliyet teşkil edt>. 
cek İngiliz 1'11olar..nır. baıaracakları 
vulfeler de pek kolay olınua gerek.. 
Ur. ÇilnkU .• 6.lınan karcı ordularının 

Leningrad Uk hallaruıı 6.§mış oımaıa. 
n mUdafaa lmkft.nıaruu b!r dereceye 
kadar sarsmı1' olaolhr. 

Aırıerlkan yardımuuz; Sovyet Ru11.
yaya bugünlerde varmııaı temin edl • 
leblllrse, lngmz h:lyacılığmm şark 

cephesi fllo:an için vaktinde yetl§ll 
rllml§ b'.r avantaj olarak g6ze çarpa. 
cağı muhakkaktır .. Bilhassa bu tay. 
yareler avlardan zi:,"llde bombardıman 
tayyareler! olarak seçllml§ bulunuyor 
ıarsa, Sovy-etıerln !&dece mUdataade 
ltalmaları değtl, aynı zamanda muka. 
bil hava ta~rruzlarma (!a geçmeleri 
hususu kuvvctlentiirihr.i§ olabtıır. 

.Ne olurım, olııl.':, ba:J•angıçtakl mev 
eudundan ve kabiliyet.inüen kaybetml&ı 
bulunan Sovyet tayyarecllerlllln t:jiraz 
maneviyatt:ınnı yo'klnmuı ve takviye 
si yolund& bUyUk rolü olacak yar • 
dımın mUmkUn olduğu kadar da çıı. 
buk ttmln e11lmeai lcab etmektedir. 

Şark cephesinde havalann yAğıı,ılı 
devrelere ginnl§ olmaeı da Sovyet 
tayyarecillğine ve yardım eden lııglllz 
havacılanna bir avantaj temin e(lebl. 
lir. Bu avantaj daha ziyadt meydan 
vaziyeti do:a)'ıaile temin edilecektir. 
Fazla yağıı,ıiarda batak bir manzara 

- Bir daha gelmez mi demek 
istiyoriUn? 

- Hayıı-. Bunu katiyetle söv
leyemcm. Ben kendi görüş \·e 
kendi kanaatimi söylüyorum. O· 
nun bugün buraya ~cli~i bir te 
.adüf eseriydi. Tekrar gelmesi, 
yine böyle bir tesadUfe bağlıdır. 

- lnsan bu derece sa:nimi ah. 
bap olduktan sonra, ziyaret için 
tesadüfleri 'bekler mi? 
-: Samimi ahbaplık .• belki si

zin ıçin böyledir. Bilhassa ba · 
bamla :futa konuştular .. onunla 
ahba.pl:,iı ilerlebniş ol.;.!Jilir. Fa· 
kat benim ıcin hiç de böyle de . 
ğil, 

Annem bu sözüme bir havlı 
içcrıeıni.şti: 

- Sen zaten herkese karşı so
ğuk durursun! dedi. Q>k terbi • 
yeli, kafalı bir ~uk bu. Bizim· 
le o kadar samimi oldu ki •. hal. 
bu ki sen hic de mllbaha.semi?.e 
iştirak ctme<lin! Hep böyle so • 
ğuk durmaktan. senin d~tluğu -
ıın kimse güvenemiyor. 

Babam, cankurtaran simiti gİ· 
bi imdadıma yeti§ti: 

- Ben onun bu huyundan çok 
memn:muın. hanımcığım! :Kızın 
ahlakını yirmisinden sonra de • 
~i~~k değiliz ya. Onun çe -
kingenliği kendisine bir sey kay
lx:tti rıııcz. Rilüis o, daima ka
zanç~ır. C'lf'nç ktzlann biraz a; 
ğı.-~ı OOYıem lallİMır. Z 1:man 

alacak herhrm:i bir tayyare mey<ıe
nından havalanır.anın ıJJU§kUlalı çok. 
tur. Bu ınUık!.llatı bertaraf erlcbilmek 
ise, ancak bUtUn tayyare meyclanlan 
üzerinde as!n:t veya bPton uçuı,ı pist. 
lerlne ihtiyaç vardır, 

lrlihvercilerin il•ri t.areketlerl lnltl. 
§a.f ettikçe tAyyare meydanlarını da 
llcrl haUara yakın olmelan bakımın. 
dan almış < lmnları ve Sovyetıerlnse 
çekildikleri her tanare meydanını 

tahrip ederek 7.eminl:ıl uçuş şnrtlan. 
nn göre bırakmayıp ııt!rcrek yumuşak 
bir hale getirdikleri malO.mdur.,. İşte 
bu sebeblcdir ki, mih'lier havacılığı 
)ağışlardnn nlllecssir olacak vazıyet.. 
te(llr. Buna mukabil BUyUk Brltanya 
ımparatorlult hava kuvvetlerinin şark 
cephesine g!•ml§ lmhınan tayyareciler 
Sovyellerln elinde me'licut ve her tur. 
lli lna)lyet in.ıtanıarınll ınUsalt olan 
tayyare mey:!anlarınd'ln iııt!fndc edt'. 
bllmekted!rler .. n . t lraf için de muş.. 
kOJlt gBııt~rccek baz teferruat yok 
acğ!ldlr .. Anc.-tk ~fak tefek tamirler 
ikmal ve tamir lşierl kızıl havn ordu. 
sunda Çc§ldi buhınmıynn İngiliz av 
tayyarelcrı için y~nı L.r safha açml§ 
bulunmaktadır. 

Şu veya t u m\ı~kUıılt h<:r lkl taraf 
lçln de vardır, diyebilınz. Fakat Sov. 
~etler ıçln gıs11m frrah1andıran taraf 
Amcrtl<an ve 1ngtl~: yı;.rdımındnn v11. 
adedilcn kıs.11ınııı cepheye ''armıı,ı ol. 
maıııdır. Ve! lngllız tcyyıtrcc!lerl, gelen 
ajan~ haberlerine göre de Lcningrad 
havalarında ke>nallcrı:ıe has olan so.. 
ğukkanlılık ve ml!da!ıa kablllyetık 

işe beııamıqlnrdır. 

Yalnız şu var Jd, cepheye vannış 

bulunan lng-ılız tayyarel'ilerin!n mut<'• 
alt ip k:ılilclcrıe taltvı} esi lUzumu mu.. 
haltkaktır .. Eğer :, e.rdım şekli bu Uı,: 

!llonun göndcrilmcall'l• münhasır ka. 
lacaksn, esaslı bt- lt· -ir yapılmış ol. 
mRZ •• Bu 11Uretle de :ı.lhvcr hnvacılı. 

ğınm b·ı cephcd~ olon bava Ustunıu. 
AUne karşı t:lr tesir ı"ra edilmiş aa- ı 

yııamaz. Y:ırdım ycr!ndcdir, fakat 
ldamcsl de clzemd.r. 

acayiP.. malfunya! Olur olmaz 
kimselerle çarçabuk samimi ol -
mak doğru bir hareket değildir. 

Annem, babamın - hem nalına. 
hem mıhına • verdiği bu cevap. 
tan memnun kalmadı adeta bo-
zuldu. ·· 

lşi mutQt pişkinliğile kapalı -
\'erdi: 

- Doğru, beyciğim.. hakkın 
\'ar. 

Dedi. B~ını c>traftaki kö-k'e· 
re ccvfrdi 

...:.Biraz ·geç kalmışız _galiba! .. 
- Yok hanımcığım .• tam va • 

kittir. Geç kalmış bile olsak. ev
de h<'kliycnimiz yok ya, Bu Yesi· 
le ile "bu!!ün temiz bir hava al -
mış, guzeJ vakıt .Qecirmiş olduk. 
Allah razı olsun ·eri'!'"ndan. 

• 
Ko~ke ge'inccye kadur kom o~ 

madık. 
Babam a rn bacıya! 
- Sola sap o'llum .• 
Dire seslenirken. biz, ana kız, 

uykudan uyanır ~ibi km.ıldan . 
mR<!n başl~mıı;tıl~. 

Annemin zihninden k;mbilir 
nelrr gecf yordu! 
Hayır •• onun r.ihnird'-'n g-:1.·e 1· 

leri ben biyyordum . İfft:t • 1 •1 h · 
tuza~a dtiŞür&:~l: v~silt'ıcr arı • 
yordu. 

Her! dt- f''llı ~nil c.M ik Jc 
köpriiıiı• buluSil.cıığırıltı.ı J( ~il. f.· 
yo"tltım. 

r.ıı·ı;.:ı bn5l.1ndı. Hıınlıu ın ~ı.ıktlertn_ 

elen doğu<'ıılc rıı. nt'\• ı.wımll~ ·J J.lrıır 

ıit olunııı vı .. urı, !H4 tı.ırlıln le A\·rıı. 
(t.ıııın bir nıırıt:ıku .. ıııı•.ıı,ı O!:!ığu alt 

.. u rıl,nı) ı .ınl.I· r!ı r!• r. 
\lleniıı lnri ı,ı\ıdn bmvı,t:ı ne \ar 

ın tül;:ettil<ten onr\ • .., '~iu ı.oıırl.Jı. 
rlııl dr bir t:ıM :ı ('f. l,ı rl r: m!.ı'.rnı-

1 m •l bir l.ıı.artu,n ~ ııp ırl.tr, orlajll 

! lrnrlıır. T ıbll blılliıı ulıe 7j_}afete 

lstlralt ednr; lı:ıttA jt'lll ~i lmpışır. 

lar. N'lh ıyi't l,'ll:t lcrı:a ortad:ı h:ı~

\Un all;ınlltı J,••mlltl .. rl !.-ılır .• İçlPrln. 
d il tılrl 111'.'lll 117111' 1 • "11!, C'Tl' lı:ı'k. 

tık tan sonr.ı: 
- \h, J ·r, Hobi, "'':;ili koıw~. 

ınlz! Simdi uramıtdn ulı;a~dr.n ı.ıı 

krnıll,krl nf• glızrl ı.ı•ır kıtır :yer • 
din: 

rııko t hu hn rp ı;urııındıı, ,\ \ rupn, 
lnsıılluh ı.emll.l··rl t•nhl yf'nmls ol • 
mıız? 

Oyundan anlı} an!? 

Yohan Nestroy. Almanyanın 
tanınm1ş mizahi manzumeler ve 
komik sahne eser1eri muharriri, 
kısa bir müddet iGin Brcsl~vda 
bulunuyordu. Bir nksam geç va
ki. bir <;ok kişinin haz.• bulun· 
duğu, bir salona uğradı. orada 
Hreı::l:ıv Uw.trosu direktörüne 
ra~t.!'elcce~·ni umu~·ordu. 

Lakin. dircktöı1i ı:alonda bo.. 
şuna aradı. Nestroy bunun üze
me hazır bulun:ml~rdan birisine 
şöyle sordu: 

Tiyatro direktoıi.inü gördü· 
nüz mü? 
Şu ceva.bı aldı : 
- Şimdi goril emezsiniz. Yu

karda oturmuş nttranc oynuyor, 
Kendisi Brt:'slavda satranç oyu
nundan en iyi anlıynnlardan biri
dir. 

- 1 Te-;troy, caym;l.dı· 
- Ya! O ha'de muhakkak ora. 

ya gitmclyim ! 
- Fakat niGin? İşiniz ve ka

dar acele mi? 
- Yok. Hayır, ancak. ben 

şimdiye kadar i:ıı i oyun nedir? 
Bundan anlıy~n tek tiyatro di· 
rektörünü görmt'dim!? 
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Rem duyulacak 
Hem gör ıecekttr 
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Yrı'nız sah günü saat ikide köp 
rüdc buluşacağımızı değil. ~ka 
~ylcri de d" iini.iyordum. Yani 
Qnncm", ibir daha onunla buluş • 
mak fırsnt m 'ermeme' i düşü • 
nuyordum. 

}{öşktln uniine ~ Jm"şt k. 
Jlköncc ib<tbam nrPbadan a.1la· 

dı. 
Ortalık alaca kar~nhk olmustu. 

Sofi bahçede bizi bek1·frordu. 
Bn.bam hizmetci\ c sordu: 
- Bizi aray~n oldu mu? 
- Konypdan bir t<''graf var, 

!x>yefondi ! Başka bir kimse gel· 
n1Pdİ. 

Babam dudağını bükerek: 
- Kon:vadan telgraf mı? - dc

dı. Tuhaf ey. Kon~·:ıdn hiç d.., 
tamdı"'ım vok. 

\r b l II" n p:ır ... ırı verdi. 
B Jwe\ ... ı di'< 

f=:ofı kor:n" k. telı>Trul getirdi. 
n 1 tel rafa lben de merak et • 

n · • ı ı. ıınPm d" .. 
Ç 'i.. <ln~n.tı.r.,.G"UYaf:it· 

rn k ı' t·mn • , ..... aı .. -.,ba K&ın
t : ; ·. Hu tclr.:raf ODoo 

ıı mı ,,. 'or <" J: '.:ı.n .. 'Dl lY1C -
ıa\. du"11hJ'>t" 

f • ı t l ... ı fı .. eü·L~ ~".f!l:ltl~ 
nrıl cır . 

K"Vı.>t'Môı-'r .ıt~yc.-,, :-.:ııil1ıııila 
b-h?.::on~:ıı ,.ski "-'" r~ııt~I ~ 
!rırır~1n b·rirr11-cı M~ -
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<.:evıren: MUZAFFER ESEN 

kusundan ileri (>'elmez. Ka". 
nun korkusu da insanın ak • 
lını başına topls.ımasına se
beb olur. 

Otomobil noterin yazıha • 
sinin bulundu~· sokağa gi • 
rince, delikanlım:> içini çek. 

tum. Onun içi• hakkınızda 
' ıir t"kım tedbirlere baıvur
madan evvel bugünler zar. 
fında neler geçtiğine dair i .. 
"aden;'Pi almak istiyorum. 
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Artık mis!~rs Nolandan tiğini müfcl'.:i~ farketti. Bu iç 

- Oturunuz. 

Mister Akahort bir iskem. 
le aldı, Pointe-r ile Haliday 
da onu taklit e~Her. Zaten 
Halidayın ayakta duracak 
hali kalmadıit beıbelliydi. 

lcabmda günde 3 k ... e alınabilir. Her verde oullu kiıtulan ısrarla iıteyiılif 

1 

ôğre?ecck bir sey .~al~amıt- çekişte bira2 da sevinç vardı. 
tı. Bına~naleyh mu!ettış ka. - Zira del;kanh ba~ka bir yere 
dının ehne holci\ hır bahşış doğru gittiklerinden korku • 
sıkış'ordı.ictan sonra oradan ı yordu. 
ayrıldı. Mister Akshortun iti yok. 

Pointer bekçi kadının şah. tu, misafirlerini derhal huıu. 
ıi bir menfaat düşüncesile si odasına aldı 
gizlediği bir nokta olduğunu 1 Noter Halidayı 'tepeden 
dütünüyordu. Fakat bu şahsi tırnağa kadar süzdü, son.,a 
gaye ne olabilirdi. Kadın ı müfettİfe baktı. Bu bakıtta: 
ya birisini himaye ediyordu, - Bunu mu ka\il sanıyor. 
yahut birisinden para sızdır- 1 sunuz. Buna imkan yoktur, 

Pointer tatlı b!r sesle: 
- Acele e\meyiniz dedi. 

Fakat her ~eyi batından b"f• 
lıyarak anlatınız. 

INHiSARLAR 
UMUM MUDüRLUGUNDE~ 

mak istiyordu. Yüzünün ifa. diyen bir mana vardı. 

Eski katip kendini müda • 
faa etmek istiyerı bir tavırla: 

- Fakat, dedi, bu müddet 
içerisinde villiy~ birisinin 
girdiğini nereden biliyonu • 

desi, gözlerinde parlayan ı. Pointer: 
tık bunu gösteriyordu. - Mister Akshort, dedi. nuz. 

Gazetede ölenler sütunun. yeni bazı izler buldum. Bu Müfettit katt bir litanla 
da bir isim hizasında bir işa- ı izler döıeme altında bulu • cevap verdi: 
ret vardı. Kulüpte, kulüp ki- nan ceset işind~ yeni bir ta. - Bu noktcyı iıbat için 
tibi, mis Gisbumun bir ka • kım f aniyeler kurmamıza elimde kati deliller var. O • 
dmla hayat sigortası mevzuu imkan veriyor. nun için ne söyliyecebenia 
üaeriude konuttuğunu itil • Sonra dudaklarını ısıran aöyleyinİ7.. 
miıti. An Giabum ölü ola • ıigorta memuruıır. döndü: Haliday karar vennit gi • 
rak bulunmuş\u Acaba bu - Misterı Nolan ilktetri- b d 

ı · 29 • 9 941 Tarlbladea itibaren İnblsar şarapl 
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glıter~lmlŞtlr. 

cı. 

35 
70 

200 
340 

70 
200 
Litretl 

Tarife fiyatı 

30 
42 
80 

120 
50 
95 
20 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

göre tesblt oıanaa liyatıarı aı 

M.M. Vergisi 
Krş.San. 

1.75 
3.50 

10.-
17.-

3.50 
10.-
5.-

YekUn 
Krı.San 

31.75 
45.50 
99.-

137.-
53.50 

105.-
25.-

Şiıeden sofra f.,.:
Şiıeden misk~ ~ 
Fıçıda açık şar•P 

hadiseler biribirine bağlı - nin 21, 22, 23 ve 24 ·üncü İy i: 
mıydL Mister Akshortun eı- günleri villada değildi. Bu - 22 tetrinienel günü ya 
ki kitibile konuşarak belki müddet zarfmda villanın a. zıhaneye villa hakkında gö. 
bu meaele etrafında ka. nahtarlarmı kimlere verdi • riitmek üzere bir zat ıeldi. 
iasmcla düğümlenen sualler- niz. Mister Layngın oraya Miıter Akahoı't bir gün evvel 
den birkacını halletmiş ola. gittiğini biliyoruz. Fakat baş bir otomobil kazaıı geçirmit 
caktı. - kalarını da öğrenmek istiyo. olduğu için yazıhanede yok. 

2 • 35 SaaOlltrellk şa r Jpla fıçllı misket 
llJatlarmda lllr dellşlkllk yoktur 

Miıtera Nolanın bütün ha. nız. tu. Patron olmadığı vakit ge. 

Yallarıdakl llyatıara 
lleyftyet illa olanvr. 

şişe depozltesa 

reketlerini tarassut ettiren Haliday ke.l:dedi: len müfterileri ben kabul e. 
başmüfeltit onu'!". hiçbir kim. - Ben ..• ben... derim. Bu zatı da ben karıda adreaini verdi. it~ bu adres •• ı torya caddesinde bir adresle 
ae ile görü~meğe teıebbüs e~ Pointer aynı ı~ati lisanla dım. isminin mister ffavk ol. , Halidayı elinde tuttuğu 2394 telefon numarası yazı -
mediğinden emin oldu. Hıç sözüne devam ediyordu. duğunu söyledi. Kendiıi ıi • bir kağıt ps.rçasını müfettite hydı. 
kimse ile kor.uşmamış ve hiç - Mister Nolan ile konuş.. gortacıynnş, yazıhanesinin uzattı. Bu :<ağf, ilzerinde Vik (Dc\'amı \'ar) 

kimseye mektup yazmamış\1 ... -----------... --------------------------=~-----------•ı 
Müfettis, 23 tarihli Tay - :J 1 

•• ı•a•'~ni villada bıra - Hikaye Koc~ll J<aqın,_ elmas arı ve .. : 
kan !ahıı bekç: kadının ta. 

nımadığmakanidi, fakat mis sevdigv i delikanh ! ?.. -.-,--
ters Nolanın eve döndüğü r-... ~tad - ... ı Parıltılı \)tomobil, ana cadde _ tik tinde d '"'"U t mlnat nım. ~· a cam pa.~a~dan 
z a m a n o r a y a biri- rlen hız.la g""ti. Sıra sıra pans'. dan ötesini, artık hesap et! Ben aıne 0

""9 ve e bru. ~ka bır şey bulamayınca, gozlc. 
ka - ~,. ortadan kaybolunca, o derhal b:İ1" yollu, hararetle: f ldır f·'.:ı- dö k 

Nakleden: 

Vo Yıüıı.z 

sinin girdigwini gösteren tı yonlardan birinin önünde birden . B , _ _. __ dedi. ____ ,_ ek nn 1 ....... _, .• -. nere •, §3.§ırrp 
kazayı yahut da daha fenasmı a.k.. - un._u.ıwı, öl~ P kalacaksın - crd 

izler bulduğu tla muhakkak- bire durdu, Artık pek o kadar lnıa getirerek polisi ayaklandıra• muztar kalll'6ak istüadeye baŞvu. ?"1t~gın. Y e.. . ıert ıt.zım.> 
tı. Hatti villaya giren bu a. genç olnuyan, fakat pek çevik ve ca.k bir adam.d~. Dilşün, ki ben bü racağtz! E~ boş yola çıkmıya• Vera, zarıf bır kımon~ gıymı., 0

- evlenme telrlifl,ti. 
damı görmüş olması da müm cazibeli ''e saçlan kırmızıya çalar tün mücevherlerimi yanmıa alarak lun, diye götüreceğiz. Hele bir 1~ kocasının odasına ayak baE· • Yaş 26 boy ı 1ıs f'I! 

ku
··ndü. Rarışm bir kadın. §Oför yerinden evden çıktım; ve bu vaziyet de, hududu geçelim de, ben para bu.. tı. Kocası, :ı~n~~ ka.rşIS·nda dur yeşil gözıu.' asil bir aUtl• 

indi, otomob:Iır. içersinden meşin herhangi bir haydudun tamahmı !urum. İnan bana; Riyo, bura.dan muş, smokını:u duzeltiyordu. ayda net 40 lira mae.Ş' 
Başmüfettiş mister Nolan. bir çanta aldr, kapıyı kapadı; bir uyandırabilir değil mi? bambaşka bir yerdir. Söyliyecck. .. Kad~, zabıren §a§~, sordu 

dan dah~ bircok seyler öğre- sıçrayrşta eve girdi. Kadın, onu cevap ister bakış • !erime dikkatle kulak ver, Vera! ~oyle tr: ık '> ~c::ı;~s~e~~::ıı:.s::,, 
neceğine in;nm;ştı. Fakat İlk katta üst üste üç kere bir Inrl:ı gözden' geçirdi. Fredi, 18. • Kadın, onun sözlerini keati: - Eı~~~u:1 ç ıy?;::~· nazan itlba.-:ı aıınnu~.:ıcı 
bu malumah Haliday ile ko- lmnının zll'ne bastı. YaJcışrklı, ~!k kayt bir tavırla bakarak, omuz - Evet, evet, Fredi; ben, ·se- -· v~ ' e, ~vgı : .. remzine ınUra.caat. 

mı şik bir delikanlı, kapıyı hemen. kaldırdı ve kadm devam etti: nin 80nradan para bulabileceği.ne .. -. ~gnı )a; bugun senın klup • Yıl§ 24, kurnraı, t,.ıtUIC 
nu&tuktan sonra daha kolay cecik açtı. _ Onun 

1
.,.;n, en iyJsi, ":-A; ka.niinı. !Ak.in, şimdi gitmeliyim. gunilndur. Ben, bunu tamamlyle 

elde edebilecekti. - Nihayet geleitıldin Vera! ....,. O ~........ ç 1 unutmuştum! gözlU, mUte:ı:ıslp vUcı.~ıu. 
Vll İçeriye gireni bu sözİe kar§ılı• tekrar eve gitmemdir. ylc ya. • antayc burada brrakıyorum. Koca, sevimli bir gillilmseyi5le ikmal etmiş, !ransı:;co t' 

parsam, beni yemekte ~mda Delikanlı, buna ehemmiyet ver. sordu· bir aile kızı·, e:ı nz il~ 
Pointer derhal otomobile van delikanlı, devamla: görür ve şUphelenemez. Akşama. o mez bir hareketle: · yaştarmda ıyl ahlAk•• l'll 

binel'ek mister Halidayın ça . - Sabırsızlıkt:a.n, dedi, çatlıyor klübüne gider, ancak gece geç va. • - Nuıl istersen, dedi, öyle ol. - Yoksa bir §CY mi :ırzu edi. ıcnmek istemektedir. cıJ 
dum nerdeyse ! kit döner. Artık o saatte ben'm eun ! yorsun? 

lıttığı sigorta şiı·ketine gitti Kadın ona öpmesi için elini u _ k k~ d d 'b b. . _ Ve 888.t tam yedide bura'-·a - Şey .. muayyen bir şey değil remzine müracaat. 
\'e onunla konuşmak iıtedi. zattı: açışunı ~e erse e, u, ı.zı.m " yalnız bir parça sohbet etmek lF. iş ve işçı arıyattl 

ı k 
_ Kızma Fredi, dedi·, ... yap. için müsavat olabilir. A:kşa.rn elet°• gel:rim. Bu arada sen rahat ra • tiyordum! 

Silik ve ne5-eli bir yüz e ar. -. presi saat 2 de 1·- ·'kıyor· bız· · üc hat eıııvanı topln.oabilirsin ve bu • so yaşında, ~tant> 
- ynn ki daha erken mümkün ol . IUM • 

1 ~ u .,, Erkek, kararsız duruks:ıdı: 
§ıl&ftı. madı. Bilirsin; ihtiyatlı davran • saat zarfında hududun öte yanma &ureUe trenin hareket zamanına - Şey, yani evde mi kalay:m? ::~u.d:cr§:~~~·~~o;:b~:-.-11 

Pointer memura etraftan mak zorundnlnn! uçurur. Orada, trenden indirilip ita.dar bir saat vaktimiz bulunur. - Hayır, hayır! Eğlcnceni boz 7 ısr: 
ı·tı'tı.lmı"y .. cek hi"' sesle fısıl • _ He.,....lni getirdlıı mı·'>. yakalanmak tehl1kesine maruz O halde .. gene görüşmek üzere! ma ! !§çl. ehven •ıcretle her 

.. ..-·· kalmayız Sen de bu tarzda hare• -- Gene gör-ii....,e.k üzere! mak i.stemelttedlr. Ya:..rıJJ 
dadı: - Evet, işte!. · ' • -.r·· Kadm, gerisin geri dön.meğe ni• f'I 

d Kadın çantayı masanın üzerine ~<etle daha emin vaziyette buluna. Kad.m, kapmm eşiğinde tekrar yetlendi. Yumuşak ipek kumaş. veı kaza neticesi kulrıkı• 
- Vazifeniz.in baıın an koydu·. , cağ:mm tasdik etmez misin? arkMma sönerek seslendi: vücudunun hatların oynak ve ig· _ mıştır. Matoaa ve klt&P ıo' 

l b. k d•kı"ka benim · · ı Be · b h. - Az ka.ldı unutacaktnn; sana c;:alışab!llr. 18.F.Y.) reııı• 
ayrı ıp ır aç .. _ Kendisine elma.al.arını ku • - Hiç şüphesiz. nım u :<; fal edici kwrıntılarla belli ediyor~ ut 
le beraber gelmek için bir yumcuya götürtlp de temizletece. uklıma gehn.emişti doğrusu; sen, ~~~~i!~etleri için de para vere. du. • ttaıyada tahsil g6rıı> ~ 
-·zeret bulabi!tl' misiniz? .ı;imi söyleyince, kasayı kend1· eli. benden çok daha akıhsın ! 0eı:ı.. __ ,

1 
iti-· etti·. Kocası, son derece hararetlen - işlerden anııyan, pllıı ., ~ 

•·- "' .......ıu ...... keplo mlnya!:lr resimle' 
Sonra ismini ve mesleğini le açtı! hadın, dudak bükerek, gülüm • - Hemen vermene ne hacet. di: oatkllr bir şirkette ve1'-

aöyledi. Bu sözleri işi\en Ha. Fredi, sevinçle, ellerini uğuş • sedi: canunm içi! A~a kadar vakit - Akşamı senine birıkte ge müessesede çalışmak 
h

• d b" lurdu: - Buna a•u•ı'-·or musun? Ben, var daha'· ~irmek, benim ic;in ayni derecede eve& 
ı"d ·· ·· . n ıre sa ,,_,,,, Taşraya gldeı:ıııır. 
ı ayın yuzu r e • ı;ı k ıu ' Faka . di ayni zamanda senden daha ''8.§ıı.. bir eğlencedir! Hatta çok daha 
rardı. Müfettit sözüne de • - ev a -.ıe. t şun ça.. ,, Vera, onun awcuna bir bank • fazla zevkli! zlnc mUracaaL 

Luk bana yardnn et de, eşyayı yım da! not; srkıştırdı: • LlsenJn ien şubeıdı!df' 
vam ediyordu: tophyaymı. Vaktimiz pek dar! Delikanlı, bu ciheti mühhme . _ Al, al! Her ihtimale karşı, vi~f:ra, ona donuk bakı{ılarıru Çc· genç. ilk orta ve ııae -~ 

- Sizinle beraber mister Vera, knnılda.Madı bile ve deli- mczlikle: Fr-.ı:ı dl"~. 
b C'll - - Sahi mi? m:ıtematlk ve coğral}'S 

Akhshortun yazıhanesine gi. kanlı ayretle sordu: - Yok canım, dedi, birkaç se. Öğle treninin hareketinden iki H •·ndll' _ _. ''-- - Elbette! O kadar nadir ola· KUçUkpazar"a :ıcı .... ı .... ı 
deceg~ 1·z. - E;', ne o öyle, y_~? . nı. ..... en ıvuret bir fark! dakika evvel, yak:cıldı. ştk mı şık 1 k '"'""" - .,,. rak başbaşa kalabiliyoruz ki! 1 de Tavan ıç~me ao a.,~ 

Halidav sanki kaçmayı d~· ı Kadm, bir pare:~ mutereddıt ve - Bana bak! Sen benim ya\.. bir delikanlı, gişeye saldırdı: Kocanın sesindeki §ikayetçi ton 11 evde Mehmet BayrrY" 
· .b. l b k ı.şırmış halde. soze başladı: rucuğum, sen .. beni daima seve • - Monte Karloya bir bilet ke· •u··nu··yormu"' ::11 ı çı gın a ı karısını mütehassıs· etti. Mu"tP.C".. • Bir ma'<ine ustası 

:!' "' 0d d l d -- Ben·ı dinle, F~"'· Og-ıen trc· ceksln, değil mi? Daima?! siniz! .~ 
ı f t ·~....., sir, kabahatini billr ve nadm1, ba.. Ayda 200 l!ra varııec..cll"" 
annı etra ın a o a~ ır 1 

:A .uvle hart~kel cuemeyiz·, çünkı.i... Kadm, ansı• .... üzüntüye kapıla. Elinde meaı'n.:1-n küçük bir l'an •• 
• ..1 'k k " -·~ "' uÇ ..-- şmı eğdi: Sofular cadıicslnı.ıe ııs ıı .. fakat Pointer1n ... ı ve atı Delikanlı sertl~flerek: rak, bu sözlerle delikanlının göğ 6 ta, Perondan koşa koşa g""'erek, 

d · ... .,. - Doğrwm ! Ben sana karş· racant. 
bakış ile kars.ıla§I&'lCa ken im - Çünktı ! ? dedi; çünkü ne ~ süne sokuldu. en yakın vagona atladı. ti -~ .. - son zamanlarda biraz fena mua • • Seri dal< ıo ya"'"'"· ~ 
toplnd~, ba§tnl salladı ve bi. Böyle kararlaştırmıştık! - Yarabbi! Bunu ne diye tek. Lokomotif işlemeğe başlamıştı mele ettim! vazıları iy! bilen bir &t" 
titik odaya c-ide-rek kayhol- - Buna r~~ın"n , ııııimk;in de. rar soruyorsun, cicim? Pek 8.11 bile: katar, ya.va.' yavaş teker• Bu hal de, o kadına pek yakışı ntr mUesscsadc çP.1ı§ına1' 
du, sonra tekrar göründü, ~l! Progrrunmı zı değiştrimeı:ıiz bilirsin; benim için ba91ta hiçbir . !ekleri dönerek, ağır ağır gar • yor, adeta cazi.besini arttırıyordu. Ö RZ 1 remzine c:urnca'ı. 

• d .. .. .. lazım! kadın yoktur! dan ayrıldı, uzaklaştı. Kocası, teselli etti: • on yedi yaşrı.dt portma.ntoc&an par es.usunu 
l 

. Ba f Deliknnlmm reh resi bariz b!r Kndm, gözleri dclikanlmm göz • Bir köşeyi siper almt§ olan b!r - · Etme canon, etme! o knd:ır klnc! sınıfını blUrml' 
ve ıapk:umı a dı. şmü et- ğbirarln k:ı.sılmıştı: !erinde. temin etti: kadın gölgelikten çık•p acı acı gü. da mübal.iığalı derecede fena dr- ;undan me.lun v.ı nou!':. 
\itin arkasından merdiven • - Böyle son dakiknda mı:' - Ben sana her şeyimi feda !tim.siyerek. mınldandık: ğildi muamelen! Senin gibi giızc' :ıeş ay staJ görm•ış bJ? 
leri inerken: Kadın, ona sebebini anlattı: etmeı< kararmdaymı: yuvamı, iffc• - Demek tahmin ettiğim gi • bir kadmm kaprisleri olur tabii' ~eya yazıcı olanl!' c;aıır 

- Yarım saat izin aldım. - Bana bak, Fredi! Eğer ye_ tiınl, servetimi! bi~miş! Elmasları alrp kaçmakmış Ben, bunu pek 81a anlıyabilirim! .edlr. (!5. 1261 reır.z1.ııe dl 
diyordu. '.".'nckte orada bulunmazsam, pek - Bana itimadın yok mu se • maksadı; beni kaçırmak değil! Vera, b~"Ilı kaldınp kocasın•n Müteferrik: 

P · h' b" ·· l :.ab ı olarak, kuyumcuya telefon nin? Kadın, doğruldu. Ağmım ucun. yiizüne baktı, tatlı bir gijlürruıcm" ıURAUK l{O!ll'll'<Hıl·V ·-_,, 
omter • ıç ır şey soy e • - · ı Eğ · tim ı.. o·a gu"l"--e·,;..-ı bugvz üad-ı· be d d ki U l dl F rahl ~. 

b 
"dip b('nim h8.la orada olup ol • - Bilak•s. er emn•yc o ...,,..,, ~'fi· ......, u a annr s s c . e ayışın • llaçke.:.aıasın d1.1·1.1 

nıedi, fakat otcmobiline in- madığmıı ara"trrucak. Kuyumcu, masaydı, elrr.:ıslarnnı getirir mi.y- lirt:p: kendini mes·ut duyuııun tezahürü numaralı drılrcsl .~vrc.-ı 
mesini İşit.ret etti; araba der. hakikati. yani benim oraya htc;: dim! - Hele dur sen! diye mırılda. olan bir gülümscyi.~ !?.. u odadır. Asansö~ \·•J<",'>1" 
hal har.eket etti. Akıllıca ha. ıığramııdığnnı blldire<:ek ... ve on Deliknnlmın bakışları, çanta is . mşl.a. hele dur sen, ~uğum be• Fnınt.s ra, 1 cuttur. tçln,iekller veya 

raket etmek yaln11.: Allah kor•----------------------------------... --------------- telefonla mU:-acaaL 


