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Gece ve 
QiindOz 
ParJak bir 

şek ite 
kutlanacak 

_.. Yazısı 2 inci sayfada 

Mühim 
bir keşif 
Bir Japon 

alimi 1<.oOO den 
'ezıa Rus Köpek . , . 
~Skeri esı r balığından Dınqeper ın 
~tin ıımumi lmrnrgl1hmdn11, G 1 makine yağı 1 şarkında 
~~:.:.~ •• m ..... ,,ğ> . çıkarıyor Romenlerle Ruslaı 
~'ılı. ?ruz harekAtı muvaffakıyetle arasın da 
~tı etmlıt~. Cenub1 Ukraynad:ı Tokyo, 6 (A.A.) - D.N.B.: 
Sete lnUdafan edilen müstahkem Domel ajansının b!ldirdlğl.ll<l göre, 

' ınevz.ilerinde cereyan eden Japon Alimlerinden Dr. lsehzava Ba. Şı.ddetıı· bir 
\ ~beıerdo ve Dlnycpcr muns:ıbt- leruı. ve köpcık bıılıklı.rmdan çıkarılan 
~ llbundaki yarımada ile Kara· ı yağları blrlncl nevi makine yag-ı ha- muharebe 

eıtı birkaç küçUk adada yapr. !ine getiren yeni bir usul keşfetm~. 
Dc,·ımu 2 nci sayfnda tir. ~Dc\'ııını 2 ncl sayfada 

Kızılaq lıaflası 
başladı 

~Clrp ve sulh içinde insanlı-
"' 
~ın en büyük yardımcısı 

Kızılaya aza 
olalı• 

_.- Yazılll ! ine' ııhvfada 

cereyan 
ediyor 

---0---

Kafkasyadan 
Odesaya takviye 
kıtaları geliyor 

BUknş, o (A.A,) - Stefani: 
Umumi karargAhvı neşrettiği bir 

tebliğde, ezcümle, A:ı:of denlzl bOJgr. 
slnde, Dlnyeper nehrinin §arkınd:ı, 

avcı taburlarile sUvart kuvveUcrlnln, 
Alman orduııile blrllK.tc giddeUi mu • 
harebclerden sonra, kW!lyetll tank 
blrllklerile ve ıı.ğtr toplarla ve ayru za 

_..Devamı 2 ncl sayfada 

ı,. • 
tılıe 

rede gizli bir tayyare meydanında talim gören lngiliz parcqiit~üleri inif 
" < manevrası ya~ken 

BOvük 
blAnço: 

-~ 

Rusların kaybı: 
950.000 ölü 

ve yarah 
Almanların 
3.000.000 

--0--

Rusların t ayya re kayıbı 
Almanlarınkinden 3700 az 

Mosko\"a, 5 (A.A.J - Moskova 
radyosunun bildirditir. göre, Sovyet 
haberler bürosu r.,!ı;j 'l'orbokof Sov • 
yeUer Blrliğlllt? l:arş• Alman tnarnı • 
zunun b8.§langıcuıdan1erl iki tarafın 
kayıpları hııltkmJa a~~ğıd::ıkl maltl • 
ınau vermt,ştir: 

- Almanların ka:> ıı: miktan ölU 
ve yııralı Uç mllyı.>ndıı.n fazlııdır. Al. 
nıanlar on bin tank, on bln top ve do 
kuz bin tayyare kR:yootmlşıerdlr. Bu 
son rakamda hareket ederken tahrlp 
edilmiş olan dllşman tayyareleri da.. 
~ .... tf:lldlr. 

Aynı müddet martında Sovyet zayi 
at miktarı, •.ki yUz otuz bin oıu, yedi 
yüz yirmi bin yaralı ve yUz yetmiş 
sekiz bin Imyıptır. SovyeUer sek1z 
bin dokus yUz top, yed: bin tank ve 
beş bin Uç yUz on nıtı tayyare kay. 
bctml§lerdir. 

o----
Irak Başvekili 

istifa etti 
---<>---

tj ' l~lnC 
Almanlnnn tlüuıncmı:ı.i iı:ln Jtulilnr tnnıfından ttılıriı• oolleıı meş. Yerine Nuri 
bur Dlnycper bnrnjın111 Ulc açıldığı mmaıı almınış b!r resmi ile a~'nı 

bnnıJın kuşbaJuı:ı bir fotoğrafı ... Sait Paşa 
ğeiigor Avustralya 

askerlerini 
Kendilerın i n 
o lmıyan 

b ir dava 
uğ runda 

Öldürmek 
istemiyor mu? 

----0--

K ahine 
buhranının 
manası 

ı ıtaıyaaıara göre 
nedir? 

l toma, 5 (A.A.) • Stc!an!: 
Messagero gaze~i oiyor ki: Hn. 

len Avustra!yada oor<!yıın eden ht\d!.
seler dikkııte değer federal hükCımct 
yeni buhran gcı:irnıf't.tcdir. lı"adden 

istifaya mecbur oımu~tur. lkUdar, i~ 
çl partisinin yanı ıcuhallflerln eline 
geçmektedir. Londra, bu buhrnnın si. 
yası sebeplerden ilerı gelmediğini ve 
bilhassa, ha "'P bütçcs'-11! mllzakerc do. 

1 layısile vukuouınıuş C1lmasına rağmen 

l 
harple hiçbir mü~ast•'l>etl olmadığını 
söylcıneğe mUsaraat ediyor. Londra, 
haklka.U gizlemekte çok haklrdır. Fa-

l 9r.:Devamı 2 ncl sayfada 

Amerlk:ı. Harici~ e Nazırı 

Kordcl :ııaı 

Sekizinci Amerikan 
gemisinin ballrıhşı . 

karşrsında 
Amerika 

hükumetinin 
infiali 

\'a~logton, 5 (.\ .A , ) - 27 eylUlde 
cenup Atla!ltiğinde bir denizaltısı ta. 
rafından batırılan ' ·1cvhite" petrol ge 

Kah lrC, 5 (A.A.) - Irak Başveldll 
Cemil, istifa ctml1'ti.- Bağdattan ça. 
ğtnlan Irakın Kal!irc elçisi. Nuri. Salt 
Pa§:ı bugUn tayyare ile hareket ede. 
ccktlr. 

Büvü k bir 
Nev yor k 

gazete cisi 

Amerika 
hükumetinin 
tuttuğu yolu 

Siddelle 
tenkit 

ediyor: 
Yeni 

kararlarla 
''iflasa doğru 
gidiyoı uz ,, diyor 

misi, harbin b:u}mdanbcri batan Amc NC\)Orlı:, ti (A.A.1 - D.N.B.: 
rlkan malı gemilcrl!ı .eekizlnclsidır. I Maruf gazekcl Hugh Joıın.son, J(e• 
Bu. sarnıç gemisinin ncrcdo ve nasıl york Vorıd 1 clgran gı.zeteslnde b&lı. 

W"De,·aıııı 2 nci sayfıı<la _.-ueumı 2 nci •·~.ı 



13it, ; 
il bayramından· sonar 

• • • 
zı e er ız 

Oo'm:r.ııncu dil bayramı, memlclmtin bl\tUn gııu,t~!crLndP, dllc alt 
y:ızıl:lrb kut ;uı ... ı. On:ıncu ı;eoeyc ,gerek illi kunımunuu çalı5mıılnrı, 
ger ı. · , tnl.l..ıl..nıı ferdrn göı.tcrdlklcrl ıılaltıı~ 1:.ı d ıhı. verimli blr 
El' 1d" gtrec ~ımı p:ıt' yol.tur. ~·nınız, lnı !!\) n•t ,.e dil temlıJlğlne 
ıc:ırşı ol m ba ıı:ınımız iliı ııu ınülılın ııokta,>a losac.ı tm3.ç etmek ıstı.. 

l oru:a: 
};•az.ıJ:ınmızm bir çoğund:l, be: ne.den c, osm:ı.nlıcodıuı türkçeyc bir 

terdim" kolm u üuynlmnld.c.dır. llirçoklırımız, A\'\'clıl o m:wlıca Juıll'. 
me al"Ual•ta, sonrn nkb ba::mn gele.ele, cUınlcde tcs:M.\Uf ettll,rt bu osman 

lıc:ı kelim:::lcrl .)Cnl \'C Uz tnrkÇ8 kelim .. !erle d~ı;t tln:wktedlr. Halb-.ıki 
mesele osm:ınlıcnd:ın tUr.kçcye t.?ttünıe değil, dil sef,•rbfoı ııı;ını tam ma.. 

nnslle ldrlk ederek yenl kellmlrl lS.)l kullanmak ,.e bu ı: .. ıımı.-lerl yıuı
nm ana melmni2lna.'\1le mllşterelt bir blrllk içind" evi• ve Sdaro etmek. 
tir. Fıılmt hemen IHh:e edelim ki bu derece ileri bir tl'nılrllğt, osz:ı:ınlı 

kUrltUrlle beslen~ bir nesilden bddemek pPlt rltcn olur. Bu ltlb:lrla 
yP.nl ne le ve bllh:ıssa genç yazıcılara bllyt'ık ,.~ mnıi v1111ficr dilşUyor. 

R~ SOX D,'\Kt:ı:A 

Kızılay haftası 
Bugiln Kıztlny hnftast b:ışlamış 

bulu.nın.r.ktadır. Hnfta içinde kuru
mun varidatını nrttırmak için te • 
be.rrufa.r knbul edilecek, muhtelif 
yerlerde konfernnslnr verilecek, 
dilkkfuı vitrinleri Kızılay vecize -
ieıiyle sUsleneeektir. 

Ankara, 4 (A.A.) - Oğrendi
ğim.!ze göre, 1-25 eylül 1941 ta
rihleri arasında Kızılay Cemiyeti
nin yapt.ğı nnkdi ve nyni yardmı. 
lar yekUııu 106.008.89 liradrr. 

Bu mUddet zarfında. Cemiyet 
imdat ve muavenet hesabmda.n 
12.371.89 liralık bir yardnnda. bu
lunmuştur. 

Bu p:ı.ra.nm 296,89 lirası muhte
lif yardlmlara sa.rfedllmi.ş, Borç
ka ve Şarld Kara.ıığnç seylipzede
lerlne 900, askerl harikzedelere 

Sekizinci Amerikan 
gemisinin batışı 

_.. Baştara.tı :. ncl ııayfada 
torpUlcnmlş olduğu bnkkmdaki tatsı.. 
ıat hcnUz bilinmemektedir. Fakat A. 
merikan Vest Nllua" ~Uebl tar&fm .. 
dan kurtarılan 18 ba.lirlyellnin kur • 
tanıma yerlna bakılına, torplllenme 
yerinin 21 mnyıııta Robln llıfoor'un 

torplllendlğl yere yakm bulunduğu 

tahmin edilebilir. :Maıüm olan cihet, 
lcvhlte'tn CUracno'dan cenup Afrika. 
sma giderken batm11 c.lduğudur. 

Cordell Hull, gazetecllerıc yaptığı 
göril~de, bQyanatınm &§tlğıdakl 

cO.mlclerinl aynen r.(;ıırctmb: Uzere 
gazetecilere .fevkıı.lAde olarak salAhl.. 
yet vermiş~. 

"İcvhlte'i batırmak, kanun dışı J.n. 
aanlıı.rm yeni bir korsanlık hareketi 
ve dUnyanm tethl pllnmdan olarak 
in.sanlan Atlantlltten kovmak umumi 
harekeU 1le a.ıAko.dar bir tedhiş te • 
aebbUaU olB serekUr.'' 

;Muhtelif s-.ı.allere ce•ap veren Hull, 
aynca. demljUr kl: 

tcvhlte. tıangl bayrağı ta§tn& t.qı.. 
8lil ve gemi katllcsl içinde bulunup 
bulunma.mı. her millet, d~ fet.. 
bl tqcbbtısl\ De alAkab olan bu hü • 
cumlar karJl:nııda kendl81n.I mUdafaa 
otmok tabll ?ıakJaııa maliktir. Bu p.rt 
ıar lçindo, ente.nıasymıal hukuka htır. 
met edilmemesi keyfiyeU. tDaanm 
kendl.s1nl mlldafaa etme81 bakla ne 
oJlk&1I bir tarzda t.efalr nbınmalı "ft 

ona göre muam~ye tabı tutulmalı• 
dır. 

- Uşilmdt mi! Ne tUhaf fikir., 
ben hayatımda !hMtal* ve yor • 
gunluk nedir bilmedim. 

Diye mulaı.'bele ediyor, o mmaıı 
Muazzez yava~: 

- Evet, biz halkika.ton ~ 
de bir nesiliz. 

Diyordu. Meliha. Cemal dl7Jerl -
nln titrediğini hissediyor, fakat 
vaziyeti kurt.arm.'lk için kendini 
oıkıyor ve tıöylc eöylcniyıordu: 

- Dayan zavn.llı v(lcudum da.. 
yan.. lh Uyarlığı görme., Benlm 
arzularmm ita.at et.. 

Gülüyor ve ihtiyar gfSğstlııihı bit 
kin bir oekildc ça.rpm.:ıaım dinli
yordu. 

Sonra a.z:ı.mJ en~ ~ 
rek yalntz kendine hAklm (ılmald'a. 
kalmIJor Muru:;zczi de ma!Hlp edi
yordu. Vıık n fe~ ,!!crlcmlş 
olm:ı.sm:ı rağmen Melila Cemal 
)orgunluk duyacağı yar'de billi.kis 
nefsi üzerine yaptJğı taeyikten 
telkin sonunda açlfRMıl lıl1tün yoı>:
gunluğunu unutm~ J" Tıw• .-. 
JeRmiş, ~del~~ 

Ş"mdi yirmi ~~- .. ıutl .. 

175, Erzunım ve Ercişte son zel· 
zelooe zarar gören yurttaşlara 
3000, İstanbul.da.ki Fener yangını 
dolayrszyle evleri yruııp açıkta. ka. 
lan.lam 8000 liralık yardım yapıl

mışt.Ir. 
Bundan başka yine bu dc.\Te i -

ç:i.nde Erzinc:ın \-nliliğine, hasta
ne ve memur evlerinin ikmali için 
10.000 ve yeni Erzincan §ehrinin 
yer istJmlAki :k.;in de 30 bin lira -
lık olmı:ı.k üzere cem'an 40 bin li
rnlik yardımda bulunulmuştur. 

Eylül aymm bu Yirmi beş gün. 
lük devresi içinde Kızılaym yap
mış olduğu ayni yardnnlar ise ~u 
dur: 

.lmıiroe KIZilçullu köy cnstitU -
süne ve Erzincan hastanesine 91 
llnılık i!Aç gönderilmiş, bir zclze. 
le felAketzcdesine 30 llraltk mel
busat yardmu yapılmış ve zelzele 
feliketzedeleıi için de Ercişe ça
dır, giyeeek eşyası, kazma kUrek. 
sigara, pamrnnan malzemesi ve L 
18.çtan mürekkep olmak üzere 
36,676 liralik, Van vilil.yetinc 50 
çadır bedeli ola.nı.k 2.500 liralık, 
İstanbulda Fener harikzedel~rine 
de battanıye, çamaşır, ve yatak 
takmundnn ibaret olmak üzere 
14. 400 liralık ay:nt yardımda bulu
nulmuştur. 

Bu &rretle yukandaki mUddet 
zarfında 53,697 liralık da ayn! 
yardım yapılmış bulunmaktadtr, 

Bardiyaga 
iki kere arka 

arkaya 
hücum edildi 
Kalılro, :> (A.A.) - İngiliz hava 

kuvvcUeri orlS§ark uuıumı karargL 
hınm teblJğt: 

Ağır bombardıman tayyareleri per. 
rıenbe ve cuma geccıe.rı Blngazl J.1 • 
marona hUcum etmişlerdir. Ruyana 
ve Katederal vo merkez rıhtımlarma 
taın i5abetler kaydedllm!§Ur. Llman. 
da. bulunan gemiler arasına da bom.. 
ba.lar dil§ltl~Ur. Bu akınlar esna • 
ıııru1a Pokra, Barce ve Cezala arasın. 
da.ki otomobil nakllye kollan da 
mltralytiz ateglne tutulınu§tur. 

Bardlya llmanma da 1k1 gece arlta 
1-rkaya bllcuın edilm\lllr. 

74 
&meedl~. ctllUyor, gtlzel dudak· 
1armı yanya kadar açarak davet. 
tar vaziye'l:ler alıyordu. 

Aynaya baktığı zaman yUzünü, 
boyaz elbisesi içinde dimdik du
:rau vficudunu eskisi gibi gUıel, 
eskisi gibi canlı buluyordu. 
V~t ilerliyordu. Sa'bahm dör

dü. Beş olmu.1hı. Yağmur altında 
Feridun ıslanıyor, bekliyor ve Me. 
lilın Cemal dans ediyordu. 
F~at ıbirdenbire salona bir tu· 

tam genç ikıznı girmesi vazi~eti 
değiştirdi, Bu kızların hepsi yan 
aa.rhoş bi:r vaz!yettc ve neŞC için
de idiler. Yüzlerine sürdükleri 
boya a.teŞ gihl yanan derilerinin 
rengine o b.dar güzel uymuştu ki. 
saçalan uçuı uyor, fakat her hn 
re'.ketlerindc bir zindc'ik, genc:lik 
göze garpıyordu. lnte o zaman 
Mel.ilıa Cemal kend"nl başka bir 
gözle tetltik etti, ve derinlesen 
hatla.rmnı ikalm boya maskesi al
tmda bile yüzüne bir çirkinlik ver 
iliğini gördil. FnJ:at buna rağmen 
~ ... kalktı ve vilcudunu Ma.h
mıit~tanm göğsüne yakla!jtıra· 

Aman 
teblliRi 

.B3otarnfl ı ncl sayında 
lan temlzUk ('anasmd3, plynde fırka • 
lan, 12 binden !azla Hu:ı askerini esir 
almış, 34 zırhlı arcbn, 179 top ve 
472 mitralyöz !ğtiruım etmlşler<lir. 

Bu harekllt 24 eylUlden 29 eylUle ka.. 
dar cereyan etmiştir. Oescı ado.sm • 
dan hareket eden Alnııın 1stlhklLm 
erleri, Abruka adasın. i§gal etmişler 

ve adadaki garnizonda bulunan Sov. 
yet askerleri.u esir eımı§lnrdır. Al • 
man askerleri den..::.!, hUcumbotlarllc 
a~In.rdı. 

Şarki Karelide, Flnl!indlya kıtaıan, 
harekAta muvaffakıyetle devam et • 
m!şlerdlr. DUn gece Aiman hava ta.. 

, ıı.huzları yapılm~tır. Harkovun ce. 
nubuşarkislııde mU?ı!ru bir sll4h .tat-. 
rikast ve Moskova ne Lcnlngraddo. ıı.s
kert leslsat bombalanmıştır. tngllte. 
ren!n §ark ve cenub..ı~arkl sahlllnde 
savaş t.ayya.reıeri 4.15 l:irlnc!teşrln gc. 
ccsl askeri hedefl~rl bombalamışlar -
drr. Şlmall ACrlkat:U Alman atukalan 
Tobruk ve Maraa Matruh limanJaruı.. 
da dll§man dok ve ant.repoıarma mu • 
va!fakıyetle taam:.: etmişlerdir. Ha. 
va muharebelerinde iki 1ngiUz avcı 
tayyaresi. di.l~rlllr.ıtı.c;tUr. Almruı a -
raz1s1 llzcrindc d!!şlnan hiçbir hava 
akmı ynpamamıııtır. 

Roma, 15 (A.A.) - Stefe.ni: 
28 eylWden 80 eyl!lle kadar Dinye. 

perin prkmı:ta cereyan edip FUhrerin 
umumt kararglUımL. tebliği '\-eçhlle 
Sovyet ktivvcUerlnln k~tılmuı ve 
1mhas11c bltr.n mcznfieriyeW Petrf. 
kovka muhıırcbesl esnasında. Ruslar. 
dan İtalyan kuvvel seferlyesi. mec • 
muan 10 bln esir alını§, ve toplardan, 
otomatik allrı.hlardan. tU.feklerden, o.. 
tomoblllerden, atı~n ve kUlllyeUl 
miktara baliğ olan sair malzemeden 
ibaret muazzam gar.a.lm el® etmııı
Ur. 

Avustralya askerleri 

Yarın f Sfiın1JU an 
kurtuluş bayramı 
Yarın tsta:ı.hulun kurtulu;, bo.yra • 

mıdır. Bu mUnasebetıo, İstanbul hallu 
her sene oldı;ğu glbl, bu sene de kur
tuluşunun yıldönl\mUnO., heyecan ve 
sevinçle kutıayacal>tır. 

Bayram, gUndUz ve gece devam e. 

Sovvet 
teb iği 

3Ioskova, 5 (A.A.) - Sovyet 
ha.be:rıler bUrosunun dün geceki 
Lebliği: 

4 İlkteşrin glln'ii, ktalarrmız bU· 
tün cebhe boyunca du~manlıı. ~ 
pL'.i-filışlnrdrr. 

2 İlktı:şrinde havn muhnrebele· 
rinde 51 duşman tayynresi, 2 ba· 
lon dü§iirülmü.sfür. Blz·m kayıbla; 
rnruz 19 ta.yyarcdir. Ve ilk Mos· 
kova yakml.nrmda, 3 ilkteşrindc 
3 ve 4 ilkeşrindc 5 Alman tayyn· 
resi dilşürülm~tür. 

Barentz denizinde 3 dU§man 
nak~ye gemisi batırılmıştrr. 

Ukrayna' da gU.nlerce devam e· 
den ve bUyUk bir inadla yapılan 
muharebelerde bir Sovyet birliği. 
8' inci Rot'len slivari tümeninin 
bir tu ğaymı ve 399' ulıcu Alman 
piyade alayını agn- knyıplarn uğ· 
ratmıştır. duşınan, yllzleree ölli 
vermiştir. Muharebe meydanı, talı 
tib edilm~ tank, otomobil ve top· 
lıı.rla doludur. Bu muharebede Sov 
yetler 3 tank, 20 top, 60 mitralyöz 
'birçok siper havan topu, otomatik 
tüfek, otomobil, 500 tUfek ve bir 
çok teohlzat ele geÇi.rmişlerdir. 

Rusların mu-
vaff akiyetı 

decek. Şehir gece elektriklerle, ettn. 
dUz bayraklarla. donr.nacaktrr. Bu mQ 
nasebetlc bUyUk blr merasim progrıı. 
mı hazırla:amıştır, 

Merasime 1ştirAk edt:cek olan kıta
lar, mektepler, OCll'JyeUer ve dlğer 
tcşckkUller atılacak olan 21 pare 
toptan sonra Sultanabmetten Taksi. 
me doğ'ru hareket eG<.<'.ektlr. 

Takslrode~l meras!.me tsUkltı.l mar. 
ıı ile başla.nacak bu sırada bayrak 
direğe çekllecekUr. 

Müteakiben Cumhuriyet Abldeıılne 

çelenkler konacak ve r;ıeııır mecllsi 
azasından "o:>lr zatla gençlik namma 
yüksek tahsil talebesinden bir genç 
nutuk söyllyeceklerdlr. 

Nutuklard:ın sonra muazzam bir 
resmigOÇi.t y'lpllacaldır. Gece Taksim 
gazinosunda Vali ve Belediye Reısı 
Lfıtfi Kırdar ordu şere!ıne bir ziyafet 
vereı..-cktir. 

Bir Navyork gazetecisinin 
tenkidi 

ı::;,- au~tarafı ı ncl aay!=da 
rlyc nazırı Noks":ın son söylediği nu. 
tuk baklunaa ls~hzalı mO.talllaları 

ihtiva eden Lir makale neşretmlılir. 
Muharrir ditor kl: 

Blrle,ıik A'!nerikanın denlzlerbı ser. 
bestlslne dalr olan e:ıı<i doktrini, §im
di, Noks tar .. fından g!Sslerilcn blr ıs.. 

tekle, denlzlcrde tam Ultlmlyet dok. 
trlnlne inkıH'ıp etmiştir. Noksun tek.. 
lifi Amerikanın umumi l.tlt\sıdır. A
merikanın .ıııldığı bo.rp macerası, 

masraf bakı.nmdo.n bt:dutsuzdur. Vo 

bundan levellilt edecek vergi borçla.. 
rmı ve paro. kıymeti dUşUkJUğtlnU ölç. 
mek imktıru yoktur. 

Münim bir keşif 
~ Baştarafı 1 ncj sayfada 

Akşaın 
Sohbetiı 

~ 

ESANS ' 
Hocurvıu ı 

B lLHASSA bugUn :ı:arkettfll1· \l~ 
kak ba~armn dtltllml:::ılcr. ırl 

Jıırmda ~!çek sepe~ gtbı birer rft ' 

kAıı ... İ9Cr i boy boy. reınl• t('O: .
şeJerlo dolu ... \"c cllcrind<' blr~r f" 
mantar ... Bu mantar. bir kUt ı\l 1' 
~nln af,'7.ına so .up sokup tl'r.ı et' 
rl,yor; .sonra ~clt:n a;ı.'!;'r.rıtn nı 
sürüyorlar. 

Bir ,bakıma ba hareket, bir 1~ 
gtbi tel!lkld edilmek llı:r.ınıgcJlr. ~ ,, 
kil mantarm ucllo sUrdUl·leri f 
bir ne\1 gllzcl kolrudur. Adıılll(',d~ 
lnr ~mc başında Jokm:ı ııağıtır ~ 
bl gelen geçeno bcdıwa vcrl.f0

' t~ 
tıı.bmln eUJğtme göre, Qınlt ctfll'luıt• 
de filldur: Siz linl bir tııarnıı.IP ı.# 
riıılzo sUrUlen gUzzy .kolmnun ,,,ı 

altında. k.Dlacak ınu.. ı·UrüdU_.çe oı' 
koku, bu.ram boram burlluıı ~ 
tütoock. B·~lld bb~ok batıra~...., 
uyaıı&c3k. LeyliUt, ycuıemln, ~.At 
oe, gl1l ve zaııbGk b:ıhÇ<"ICrlndC g'~ 
yormu:ı gibi olacaksınız. .. E,·ct.· 4J' 
o mantarın ncllo sllı'Ulen 1<oi'~ılo 
duyacakBma. bu hblerl... \'e dl'Y"' O 
mayıp ~krnr gerı dönecek5ı.;;11-ııoo ...... 
sokak ~ nln, bu soltak ...... ~~ 
nim; araya amJ• herifi IJUll.lC.ov 

111z ve: _J 
- Aman; diye<ıe'{ iniz! Şııl""'" 

b:lna bir şl'~ \'t'r ! ı.• 
işte, llOl{Llk baı:larmdıı, pıırfl\Srt ~ 

n arasına Jmıtırdıklan nuıııtll~A 
t'de ça.lka~·ıp çnlka~ıı: gelen ~-il' 

hücum ederek csnmı Uren sntıcı 
rın beklediği hudur. rİ 

_.. '6.'.ıftal111J ı ncl sayfada 
kat Camberradaıı ge!en haberler, ma. lUoskova, 6 (A.A.) - Ruslar Mur. 
U meselenin b1r b:ı.h8.neden ibaret ol. mansk limanmm bo.tıınndakl Irmak 

Bir Japon sanayi n:ı.Uessescal tay • 
yarecllik aleminde bUyUk bir ehem • 
mlyet iktisa:> eyliyecek olan bu keş. 
fi Ucaret ve sanayi nezareUerlnln 
yardımlle tatbik mevlnlnc koymağo. 

ve ıtızımgelen tes1.mıtı yapmağa ha • 

Aynı ~~t !'ey:) ar ııatıcıbrtııl ~ 
blr cllğcr usulü de. lınbt'elerl, -ti 
noları, me turne re pastab•11

' li1 
dolnı;maktır. llclc yonını:r.d:ı b~ 
dın ı:-Unneslnler. o sepet gibi -" 
ldlnlnnn içtndcn çılmrdıl•L'\n ııı:r
,1 ırıııga. Cı"et.tnı. suratınıza d ' 
münasebetsiz blr tS.\"ll'la tuU~ 
çabultluğ'ilı! blr fışlurtmal:m ~ 
1..1, helo bu hUcumı!.'l"l pelt :ıor 

duğunu teyit etmelrtP.dlr. :Buglln A. 
vustralyada ~lcierl bUlandıran hu.. 
zursuzluk, ana yasa De allkadar ee. 
bebplerden mlltev..-ııttur. Avmıtralya 
gal!ba, harbe f3t.W.k yUkünO. U,Jina.. 
ğa. ve tngutercni"ı mrl kendi men.faaU 
için domtnyrınıara tahmil ettiği feda
kA.rlığa katılmaktan artık blkmı,tır. 
Si.atem kökünden çatll'dam&ğa balla. 

etr&.tında cereyan 1.-dtn bir muharebe 
de, Alman kıtalarını tedrici bir he • 
zlmete uğratmI§tır. zı:-~anm:lktadır. 

Bir pencere hırsızı 
nablllrsl.nlz. 11.,ı 

l\lübarck oey: ç•kmıık da bllıJI ~~ 
Dcğmo "C\Jty" lıadumlan bU~I-' 
ynnmcla halt.etml~. s;.ıbtt bo~1l· ~ 
lrunç lmdın; ala<',:ıklı' irumn gıııı, ~ 

mI§Ur. Şimdlye kadlU' bl.rçok AV\18. ga !7 
tralyalr, kendi krtaİarmm davası ol. İ 
mıyan bir dava uenmaa ölmil§tnr. ı~ 

ndı 
rabilenc ıı~kolsun. ro' 

KTSkanı; kadın dedim de, btıtl ; 
geldi. Yolda böyle dalı~m dnıgıı' fi 
derkcıı 6.ııi bir esans tnnrnızunll ~ 
rnyıın evll erkekl~, eve glılln<'~ 
ram bumm güzel kolmlar ıı«'~ f 
kcn kan mm lıılta ı gibi ·açılan «< 
len kıırşı!lnd~ acaba ne C'leVlll' 

te, Avustralya buhranmın haklld ee,. • Beledlyenm yıkmak !çin l11timıtik ı -.·ın birkaç pençere ve çerceveslni ça-
bebi budur. Imıdra bl:nu bWyor, .fa • ı ettiği Kırkçe.-,medckt kapısı çıkarıl • ı .. n Muhamrtlet Sami suç O.stUnde ya. 
kat söyleme!iten celdDlyor. mış blr eve. gece vakU girerek • •· •anmış ve adliyeye teslim edUml§ 

t ?'. 

Tasarruf sandıkla, 
nizamnames· 
hazırlandı 

1 MuhamlJ'et Sam! muhakeme so • 

1 
nunda 2 ay hapse man'kfım edilerek 

·• ';tf adllmlşUr. 
1 

! ~ES SES SES , 
E 

EBEDi AŞK 
s 

rlyorlnr ! el 
Çok dl~ blllriz ki, ı.ııdııılıır, "r' 

lnnnm kendllerlno lhnnct cttWlt _. 
bllhıı s:ı bu gllzel ı.okul ırdan ~ 
dıl<l:.lrını ımnırlrır. Falmt ynııll .; 
no kadıır d.tha u wlıldı ~ouıır ;' 
ki, bir gUnah ı;lbl W<lı \'e tc ırl 1' 
derinlere ıdnml::ı oldutu için l•" 
lıkla scz.llemez. 1 

Ankaradan bUd!rUGJğlne g6re, tıca.. 
ret, maliye ve adliye -,ekAletlerl mü.. 
m.1l88llkırind~ mUrekkep bir komieyo.. 
nun hazırladığı taasırruf sandıkları 

kanununun tatbik §ekl!ııe &it nı.u..mna 
me bugllnlerde devlet §Qramıa acvke. 
dllecekUr. 

Nizamnameye naz&ran, k!lçllk ta.. 
sarrut erbabmm oldug,J glbi çocukla. 
rm bile bu sandıklarda hesap açmam. 

rak, bütün kuvvctlle 3şıkma ee.n
larak dans etti.. Dana etti. Bütün 
yorgunluğuna., hattA gözlerinin 
gayri ihtiyari ka.pamnasma. ra.ğ. 
men dansı zevki bırakamıyor, bil 
hassa Mahmut Atayı Munzzczin 
kolların& atmak fikrlnl asla kabul 
edemiyordu. 

Muazzezde artık yorgunluk rul
metleri başgöstermeğc ba§Iamıştı. 
Muazzez mUhakkak Meliha Cemal 
den yirmi Ya§, hn.ttlı. belki de da
ha fazla kilçtik.tu. Fnka.t esasen 
büyük. bir varlik olınıynn güzelli
ğini fena muhafaza ebni~ ve ça
buk yıkı1m!şh. 

Meliha Cemal mesut ve muza!. 
ferdi. Fakat likit başma gcldik.çe 
Uzülilyor yerler.in. dihiııc geçiyor • 
du. Her n-c olsa ona yaşım hııtır
~atıyor ve bir çok hadiseler ınazl
:ıini, gen~liğini gözü önüne getiri· 
yordu. 

Meliha Cemnl 'kendini bir çok 
cephelerden görüyordu. Muhakkak 
ki diğer khnseler kendieine ydruz 
bir tek zaviyeden göreceklerdi. 
Hele erkeklerin bülün kadınlan 
olduğu gibi onu da bir tek nokta
dan görmeleri ihtimali mı.lhal<kak. 
tı. K":mse onun gençliğini, eski 
vnılyctini dU{fllncmiy~ek, bugUn
kli haline bnkacnlt ve ondan htıın 
Jmdnılık nrıyacaktr. 

Meliha Cemalin istediği de er
keklerin kendisinden yıııs filln dil
§ünm::dcn kadınlık bcklcmclcrly • 

na imkAn verllmcktccfü Sanclıklında 

yalnız para ile değl~, mcselı>. ihı ~ u.. 
murta veyn bir kilo buğday vermek ı 

1.1 
suretlle de heaap ac;ılacak, bu sureUe 4"C 

, 
d s 

E 
s 

l\larlfet. bu lı;eri sinmiş ol:Ul 
net kokusunu duym:ıl•tır. 

HiKMET MU~ 
verilecek mc..lm 1..ugU;ıkU piyasa f'- a 
yatı para oıv.rak ııar.dığa yo.tmlncıık. 
b~ ~ 

(NiÇEVO) 
s Dinyeperın şarkında 

Sandıklar bO.tUn ıut'mleketc şamil ~ 

blr 11ekildc QQ~nltıio.~k ve nıü1kları w 
mallan sataenk tc,kfltı.tn malik ola 
caklardxr. 

s SES 
E 

SES 

Buı,ıtnra.. ı ııcl ı;a~ t 
mand:ı. adetçe çok ı.ı;.ik dUşmıın• 

arruZJannı pO.skUrttW~erl k > 
mektedlr, Bı.t g6l,g\lde dUşmrın ~ 
doğru rlcat etmektccır. ., 

di. Meliha Cemal Juıdmlrğnu i&'bat 
etmeğe hazırdı. Bütün armsu iki 
genç erkek: 

- Meliha Cemal mi? Hal! gü
zel .• Acaba kadınım kı.ııblliycti de 
yerinde mi? 

Diye konuemalan, mcmk clıne. 
Ierl ve öğrenmek istemeleriJ.·dJ. 

Meliha Ccımal, kn.Wiyctini is. 
bat etmeğe hazırdı. 

XXII 
Feridun yağtriur altında bekli

yor, a.rtik eoğ"lılttan da milice fr 
olmuyon:lu. Soğuk rlizgilnn yanak
larını :ıınmınsm&ı.n vnh ı bir zevk 
d11~yorou. Ar1ı'k hiç bir vey dU -
§ilnmüyor, Yalnız gilUkçc bUyUyen 
gfu:lcr.iylc Meliha. Cemalin evinin 
karanlrk pencereler.ine ve bom.boş 
caddeye bakıyordu. 

Nihayet otomobilin bomboş cad
dcmn ötciki ı.ıcundnn çıktığını" gör. 
dil. Otamohill.n içindeki elektrik 
yandığı için Feridun Molihn Cc
nuılin kilçtlk sarışın, güzel iMu]ını 
gönnü.5lU. '.Melih:ırun Uzcrinde fcv
kalıide ibir kUrk vardı. 

.Maliha Cemalin birdenbire kar
tıraınıı. çıknınsı Feridundo. derhal 
bir rezalet çıkarmak hissini do~u· 
ruyordu. 

Di.şletinl 8Iktr, mohurdandr: 
- Gülüyor .• dans ediyor. eğle

niyor •• dedi. Fakat ne hakla? .. O, 
ihtiyardrr, o çökmUş bir kadmdır, 
artık hlç bir eeye , h:ıkkı kalma. 
mıştrr. 

Odcsa cephcslndıı, Kırımdan 'ı: 
kasyadan .ıtUlliyetll l.uvvetlcr ' 

Otomobil önlerinde durunca Fc- 11 vesait geçiren dU~man, Kojıtlt: 
ri<lun derhal k<>otu, otoımo'bllin ka- §8.rkmda mukavemet!ır.izl kırına 
prsını açtı ve karanlığa girerek §CbbUs etm~tir. Taarruz aklıl1 tı' 
kayboldu. Mahmut Ata. kendisini kılml§ ve Tatarca Sc·lfı.nik bu 
görmedi bile, gördüyse de bahşie de, dll§man :ıutnııtı, 3 gUıı stir ıı 
b~kliyen bir u.sak zannetti ve al- deUI ve kanlı bir mUharebedcn 
ti:rmaclr. Fakat Meliha Cemal der- ptlskO.rtUlmU~tUr. Sovyctıcr!n ııı~ 
hal kendisini truınnrştı. Feridun, ı.;ok fazladır. 
Melihanın Mahmut Ataya doğru Tebliğde 8.jTica dcnlllyor ki: 
cğildlğinl gördü vo otomobilden Bazı radyo mer.:Cczıerı tarıı!• 
inmemesi için ricada bulunduğunu ne,redJıen yanlı§ kayıtlara uıat1' 
da ~itli. Otoınohll hareket ettJ, ve bmılnı maksadı m:ıtruslrı ve! 
ve Mı:ı.hınut A~ aldı göUlrdU. feUc yaya.nlat' bulundutuJıdan, ftıl 
Feridun Meliha Cepali evinin ka- umumi karargiUu a§:ı.ğldakl ral<' 
pramn ikadar tüip ett9. Meliha ıan ua.n eder. Ha.rp tı!d:ı.yetın ı 
Cemal Feridun& korku ve debnet IO binden fazla esir n!dık, nun1 
dolu nazarlarla bakıyor, aldrmu. ylatı 20 bin öJU, 1~ bin kayıp. ) 
yor, ~lerliyordu. Nihayet durdu, soksenl hafit 9lmak Uz re 7ı; \)ıll 
itin vo nefret dolu bir seele: ralldır. 

- Defol buradan,. Rumen kıtalnrmın Sovyotıcrtc 
Diye ihağırdı. cadele etUkteri bLıı;r,l'rde, JI! 
- Sizillle görUtpnek istlynrum. kıtaatı 60 bln 61U v 100 bin ' 

MUsa~e edin de :içeri gireyim. 
- Slz delislnlz,. Defolun dlyo. vermiştir. 053 Cıu,mı.~ tayyare& 

ru ,_ kada ııUrOdUk ve ancak ı 'I. tayyar , m sızoe .. o r.. ır • 
O gUne kadar ~lemoğe çalış- bettik. Bunlardan bh lrn<:ı tnın 

tJğı, ba§ka bir mana vermcğe uğ. lobllecel<tir. Ç,ok foz•n mll<t.al'{ltl 
raştığı nefreti art.de açığa vurul zcme ve :mUh!.mmat lğt.n m '1C 

mu tu. Fcridunun seıılni duymak- beteD ÇQk az kaybettik. 1 
tan naıa.rlarına hedef olmaktan Tayyare ile lncllrflen para~Ut( tı"' 
nefret ediyordu. Bu nefreti, ten.. yllzde 86 ırı tevklf eallmı,Ur. -r:o 
di zevkine enıel olduğu fçtn ten- lar, ne de mO.teaddlt tethlıçl to 
dl kanm.da.n gelon ve dUnyrula , llt, ne tahribat ne de suikast t < 
kalan yegane bısana. karşı duydu- batı alablımiV}erdlr. H!cblr .ınUh 01 

ğu bu nefreti tarif kabul etm'ıve- tren!. deposu ?Cya tat.riknsı c?U 
cck kadnr bUyülttü. tayyarelerinin bombı\IJrlle tabrlP 

•. (DC"Çamı Yar) mlı değildir, 



Bhkeme 
lonıarında 

MELEK SANDIGI KADIN 
MEGER ŞEYTANMIŞ!? .. 
1~11 dln8şte, fazla yemekten 6t0r8 
~~ze glller eden AD Atanın para
~•rı, bir iki okuyup ınemekle 

nasıl kayıplara karışmış? 
~enıed-; hazırdı. Ancak, f §eyciklerin kalmaz. Eski halin! bu • 
~ e klmS<ı bulunmıyordu. !ursun. • 

~ '1lunacnğı da yoktu. San - Dime? 
~ 4tıet ağa kabilinden hak. - GörtırsUn! 

ltt :ı-: Oey sadece, adınm Ellf Başladı okumağa ütlemeğe. Haki. 
~ r brı ıııımanca ve 40 ya"ln. kalen do ha.itim bey lığlum, ııöylo bir 
' d Ulunduguydu. ferahladım, iyile:tım. 
't~v~ı, hiç değilse 1,90 - Yaşa, be gız. dedim, senin adın 
~ oınuzıu. kırmızı kupk - Elif. 
<lar kturıu bırislydl, 60 ya. - GUzel Mm. Benim de torunumun 

l:o t rlyordu. Ayakta dur adı Eılf. 
~ liırıncı sulh ceza mahke- - Oh oh çok 4yl nma, sen böyle 

it> h~ldJn k1lrsUsUnU aşıyor durma, dah:ı nefes bitmedi. Şimdi 
'i~'den kı•ş bakı§l bakarak, b~ını ~ duvara daya, gtszlerinl ka. 
.' rıa doğr 1 açıp ağlamaklı pa, göğsUnU de şöyle açayım ki, ferah 

>'•pa lıyasın. Kuşağını da biraz {:'e\'§CL 
~ l'sa.ııız siz yaparsınız, Hah oldu. 
tt..ıı u, lı:ısan hali bu. Başıma Gazlerlm kapalı hem EH! kadmm 
ıı · mırıltısmı duyuyor, tell' de bunun 

ıı: göktC'n lnmt: bir melek gökten lnml:i bir m<'lek mı olduğunu 
. '{ r ıncl1:?rt l llığına girmiş dUşUnUyordunı. 

t tı 
le l'.eybabu böyle ncele 
ac..,.e ıııe gene şeycan 

~~. ~O:ru, evll\dnn, nma, 
·' da onaan söy!Uyonım. 

ııaall t-.riktı•dm, bu pa • 

11.ı 
~e- ~n ~lnıdl, yavaıı ya. 

k. 'tt~-,,ın gelenleri anlat da 
,,,_ ı.. Yap lım ı 

<\() • 

\ nhlı:tmı. Senede birkaç 
İıı.~ Sell:- birltaç para k az. 
,'!\\ t te Q6nermı, Ne yaparsın 
S b~ıu geçmcmtyoruz ki. 

'lta ~e buraları 11\zım değU. 
1 :tı a.1ınt 

ıııı • ,\1 da anl&tııcağım. Yalnız 
~ ~c yapayım, dedim d 
tı. ~ baııangı~sız olsun. 
~ aır.ı ıstersenlz. Siz benim 
~~ <1 ol •ilKl karışmam. 

.ıtalnıı um. Artık birkaç 
Ilı ttıluk çocuğa bayrt}m. 
ı.. :nı ket dönmeğe karar 

t ı; ~en gUr:. Akımrnydo. bir 
a:ı m. Sizden iyi olma.. 

'a \', Ço.c ıy. adamdır. Beni 
tııttu. Bir de yemekler 

.\t 111\a blı: sormayın,. 

1~ lcua Ç'l.pç lışkan, Mki
arıarınR rağmen tetcr. 

r~ r, bır turııı esas ho.dlseyc 
~. l! 
.., u, herıınldc 1!ie fazla 
~t•llrıne~ istemesinden 

1 • n c ~ınm fözla yan. 
'ti &' hJc du. Nlhnyet hA-

" 

gör. 

1 lltt •ın çok kcııklndlr. 
OltuYull Unedlm mi, bir 

Böyle ne ltadnr durC:um. Bllmeyom, 
emme artık Elif kadının SC'slnl işit • 
:nez olmuştum. Gözlerimi bir de a~

tım ki Elif yok. 
Bunun üzerine: 
- Hah, l\?dim Elif hakikaten gn_ 

dm kılığına glrml§, bir melekti, w:ıı 
iyi ett!. Gen" gt;ğe uçtu. 

Yola koyuldum. biraz sonra bak _ 
tım ki yele6'1mln ceblndc bir hafit. 
Uk var. Hemen el attım ve aaıl o za. 
man fenala;1tım. Şahkudak yere dU • 
şUp q:ıyıldım. .Beni knrakoln götUr. 
mUşler, ornc.a ayıldım ve başıma ge. 
tenleri anlattım. Mcğ .. r Eli! meıek de. 
gu veytanm•J. Sözde okuyup Ufierken 
cebimdeki ı7Ô lirayı çnlıp kaçmış .. 

Aradılar, tarad.lar ama bir tUrlU 
bulnmadılRr, kendls~m... beni de bu. 
raya yolladıl'lr. 

.Samiin hafıf tertip gUIUşUyor, !nkat 
AJl Çapçalı§:t'ln U.c acı acı 81.lylen~·or; 

- Şimdicik oğlum, beş parasız lıı. 

tanbulda kaldım. Memlekette ise ço • 
luk, çocuk bayramlık bekliyor. Ne ya 
pac:ığnn, ne edeceğim §aşırdım. Bu • 
luverin bentm paracık.anını da halll.s 
edın beni bu dertten 

- .Benim cllmdcn D• gelir beybaba. 
Bunu yazalım da tar f ttltfn Ellt ka 
dını bir dan:ı aras:nlar bulsunıar. 

Belki pnrıı.nı da meyaana çıkaı ırlar. 
- Artık ıi:c bll!r inlz! 
NeUcede, muhakeme bir mUzek. 

kere yazııarıık Sultanahmct clvanndn 
Elit' adındaki kadının arattll'llnrak bul 
durulması !~in başktı tılr ı;Unc bıra ,. 
kıldı. 

All Çapçalı,,kan ağa ba!tonuna da,. 
yana dayana m~hkcmcden çıkarken 

lncl gibi gözya~lan o!lkUyor: 
- Şimclk .nemlckct<: dönrrıek lçln 

altı ay daha mı çalışı:.cağım yarabbi! 
diye sızıanıyordu. 

Ama etrafındakiler kendisine acı • 
maktan ziyade vakanm komlkllğlne 

gUIOp duruyorlardı. 
ADI~\"}; MUHABiRi 

- Ben onk.rın yarın da. öbü~
gün de .. Daima mesut ve bahtı 
yar olacaklnrım sanıyorum, an
ne! Çünkü Sacidenin kocası ka: 
dm kıymetini biliyor. Ilalbu!:ı 
şimdiki, g-ençler kadınl~rı <:?~ 
hrrpalıyorlar Bir mevkı sahıbı 
0 1uncava k~d~r ~·a!;!:lnıyorlar. 
Karısı da kendisiyle beraber ya11 
!anıyor. İhtiyarlıkta gelen saa
detin manası var mıdır? 

Annem bir müddet sustu. 
Fazla ısrarın ,şüphe uyandırn. 

cağından emindi. 
D;ı.nteıasını aldı .. önneğc baş 

!adı 
_: Tuhaf scy ! Senin bövle bir 

karar vereceğini, evlilik düş\ln· 
ce:crinin bu derece gUlüoQ o'du
~unu bilmiyordum doğru u. 

- Niçin gqlün~ olsun, ann~? 
Bu bir tclfı.k.ki vo görü§ mescıe
sidir. 

HASET ve HUSUMETE DAYA
NAN HER ŞEY FENADIR 

H ERHANGI bir miiessese men-
supları arasında dedikodu

lar olur. Bunlardan, sari bir hasta
lıktan korunur gibi ı~orunmak la
zımdır. Dedikodu, öyle bir sari 
hastalıktır ki bunlardan kendinizi 
korumadığınız takdirde o hastalı
ğa tutulduğunuzu göriirsünüz. 

rur. Hased ve husumete dayanan 
her şey de fenadır. 

Bu, hased ve husumeti doğu-

Gerçi insan dünyada birçok 
hastalıklarla karşılaşıi"; Fakat hak
sızlığı kaldırmanın ve bozuklukları 
düzeltmenin yolu hasrd ve husu
met hislerini körüklemek değildir. 
Bu ancak, anlaşma ruhunu kuvvet
lendirmekle kabil olur. 

Bir 
Ciice 

Dev ve b ··r 
ile nıiil&k ı 

-----<'-- ---
90 Santim boyunda Durmuş ile 170 kiloluk 

2,40 boyundakı Ömer neler anlatıyor 
• 

60 IJDŞındaki Durmuş iie konuşabilmek 
ancak gere dız çökmekle kabildir 

Onu karşıma getirdikleri za.. 
man, hayretten, ağzım bir kan.5 
nçık kaldı! Bu, 90 santim boyun -
daki mahlfık, sözüm ona, insan 
mıydı? Vakıa, muhatabunın ağzı, 
burnu, kaşı, gözü, elleri, ayaklan 
vardı ve hepsi yerli yerindeydi! 
paytak paytak yürtiyor, kendislne 
mahsus ufacık iskemlesine aza 
metle kuruluyor ve konu9uyordu 

Birdenbire, hatırıma, "GUliver 
Ci.keler Memleketinde.. adlı eser 
gt"ldi. Sanki, bir an içinde bnşka 
b!r ôleme inmiş, başka bir mcrn. 
lckeUn, daha <loğrusu ba.'.ikn bir 
kUrenin sakinleri ile başba§a kal
mıştnn. 

Halbuki, hakikat, hiç de böyle 
rle "YtkJi. 

Jfhk tefek ahbabıma soromn: 
- .Adınız nedir? 
Garip bir sesle, Meta hırıltıya 

bcnziycn bir sn.da ile CC\'np verdi: 
"-Durmuş?., 
- Nerelisiniz? 
"- Nevşehirli.,, 
-- Kaç yaşındasınız~ 
''- Altmış!,, 
Hayret! Hiç de bu kadar g&;. 

termiyordu. Ben, Nevşehirli Dur
muşu, ancak 30 • 35 ya5larmdn 
tahmin etmiştim. Dedim ki: 
-· Yanlış hatırlnmrş olmayası -

mz? 
Başını salladı, kati bir red tavrı 

aldı: 

''- Kafa kfığıdnn - ntifus 
cllzdanı dem<'k :islh oı'Clu ! - ce. 
bimdc. Göstercyırn mi?., 

Buna liızum olmadığını sö~ le
dim ve : 

- Ma.sallah, genç duruyorsu
nuz ... Maksadım, buna i aretle 
latife etmekti, ded:m. 

Ne\'şchırli Durmuş, cevabım. 

cian ho~landı. TC'b('SSUmden ziyade 

Hiddetli bir tavırla başını 
salladı: 

- İnşallah görlişilnde nldan
m~ın ! 

Annemin vanından kalktım. 
Çok iyi biliyontm: Bu, onun 

için mühim bir darbeydi. 
Fakat, bundan baskn kurtuluş 

YQ)u var mıydı? 
Annemin sönmeyen ıhtirru:ıla. 

nndan nasıl kurtu'nbilirdim? 
Nihn.yet kendimi - gercckten 

beyaz saçlı bir erkekle evlenmek 
suretiyle - feda edecektim .. Bu. 
na kar~r vermiştim. 

Ancak bir tereddtidüm vardı .. 
Kendimden lt0rkuyordum .• Ya
ni, belki bu kararımda "ebat et· 
meın diye, 

Fakat. dişlerimi sıkıp sebat e
doccktim,. 

nir yaşlı erkekle evlenecektim. 

istihzayş. benzi.yen bir gUlüş ile 
etrafına bakındı; sonra bir sigara 
istedi. Arzusunu derlıa.l yerine 
getirdim ve onun bu neşeli nnmı 

knçırmıyarak sordum : 

~Yazan 1 
l~AlaÇauı 

- Çoluk çocuık var mı, ac:ıba? 
"- Hayxr.,, 
- Evli misiniz? 
-" Hayır.,. 
Halbuki, Nevşehirli Durmuşun 

sağ elinin serte parmağında ince 
bir alyans \'ardı. Onu göstererek: 

- Ya, bu ne? Dedim. 
l5te o zaman, Nevşehirli Dur

muş, mnhremiyetine Jıerkesln nU
fıız etmesine rıza göstennediğf i. 
<;in olacak, gözlerini kırptı, "yak
ln.'i,, der gibi bir işaret yaptı. Yak
la§t.ım nmma, matlüp h ıl olma. 
nuştı yine! Nevşehirli Durmuş, 
b mı kaldırmı,'i, kulnğuna bazı 
~e~ !er fısıldamak istediğini ihsas 
etmişti.! Onun dudakları ile benim 
kulaklarnnın bir hizaya geJebil
mcsi için, çaresiz, <lizUstU çOklüm. 
Bu mllsai,t vaziyeti miltenltip, Nev-
ehirli, durmuş, sağ kolunu omu. 

zuma. attı ve o garip, hrrıltılı sesi 
ile sırrını açtı: 

·•-- YUzliğü, şehirli baynnlnr. 
dan biri veroi!,, 

- Yaaaa! 
"- Meğer, gönlünü çalmışım 

ben onun! .. ,. 
- Aşkolsun be Durmu. ! Nere

de eimdi sevgilin? 
''- Hazırlık yapmağa, 1stan. 

bula gitli. Yakında dönecek, evle
nc>ccğiz!., 

- Seninki, güzel mi bari? 

O gün derhal .Ncrimana şu 
menide bir mektup yazıp posta. 
ya kendi clim'c ,·erdim: 

"Ncrimancı_ğım. Ailevi 
bir takım sebepl('r dolayı_ 
siv1e bir iki hafta 1st.;ınbu
la inmiycceğim. Ve bittabi 
b·1 sn.lr ~ünü de köJ)rüdc 
bulu.,,~mavacaJ{ız.. Artık 
sen lffot Melih beyi idare 
ediver ve mazeretimin 
mesni olduğunu söyle .. Ve 
sa!<ın onu bir daha bizim 
eve beraber ~etirme ! Göz. 
!erinden or.crim kardesim ... 

Seni c:evcn mekt<'Jl arka
daşın: Leyi ti. 

• • cıiman son knr.ırımdnn ha. 
bcrdar değildi. Ona, ilk görüRte, 
boynz saçlı ve yaşlı bir crkl'kle 
cvlcnmeğe !\arar verdi~imi, böy· 
le bir er1wk karşıma çıkıncaya 
kadar hiç kimseyle c\·cnmi) ece. 
ğimi söyliyecektim. 

Annem bu kararımdan hiç 
memnun değildi. 

Bir "!Un sonra babam(i.;;n bir 
t l,gı af geldi: 

''T<ıc'Jttin beyin karı ı 1.urt ııl· 
tlıı. iki ~ün sonra /sfatıbula dö
r.iiyorıı ın.,, 

Aıır.cnı bu telgraf tan da mcm. 
mm ka'madr. O, babamın bir 
kaç Riin KonyadB kalacağını tah-

"- lllk gibi!.. Hem do çok 
sUslU!,, 

Nevşehirli Durmuş, ke)ifle p:ır 
mağmdald n.lynnsa baktı, sonnı 
ne e ile ağzını §aprrdnttı. Tekrar 
yakl~amı i< aret etti. Dizüstü 
eğildim. Dedi ki: 
"- Adresini ver bana.,. 
- Niçin? 
"- Seni sowlim, dUğUnUmUze 

çağı.rncağım ! ,. 
NCVGChirli Durmuşun arzusunu 

yer.ine getirdim. Bir sigara dn.ha 
lstedi, verdim ve hararetle el Sikı 
§arak 90 santimlik o.hbo.bnndan ay 
rıldmı. 

il " 

" Okuyucularmıa, Ömer Oikanı 
da takdim edec~1m. 

Bunun kim olduğı.ınu anlata. 
ynn: 

Ömer Öz:knn, Bileciğin Abbas -
Irk kö~1inde oturur. 24 saatini, 
her insan gibi, işi gUcfi ile meşgul 
olarak, istirahat ederek ve eğlene
rek geçirir. Faknt, yattığı ka.ryo. 
ln, sırtındnki esvap, ayağındaki 
kundura her insanınki gibi değil -
dir! Nedl'ln? Çünkü, Nevşehirli 
Durmuş, benim yanımda ruuııl u
fncık kalıyorsa, ben de Ömer Oz. 
lmnm ~·anında öyle kalıYorum. Zi
ra. Ömer Öz.kan, 20 Ya§mdndrr, 
kiloS\f 170 lir. Boyu iki metre 40 
sa.nthndir ! ! ! 

Onunla tanıştığını zaman neza -
ketle elimi stktr. Fakat, p:umn.k. 
lamn az daha blmirinc giriyordu! 
Halbuki, Omcr Ôzkan, kuvvetini 
denemiş değildi. Bilfı.kis, gayet 
centilmen bir insan vekarı ile mu
a refon:in ilk icabını yerine getir 
miştl. ! 

Ümer Özkana sördum: 
- Ananız, babanız da böyle i.. 

rl mi? Gülerek: 

min ediyordu. Baham bu agy:bu
hetiyle lstanbuldan 6 gün ayrıl
mıs oluyordu, Üc günü yollarda 
gidip gelmekle .• 

Uç günü de orada \kalmakla 
geçiyordu. 

Zaten babam bundan fazla ka-
131nazoı. Burada da ağır hasaJa
rı vardı. 

Fakat, bizim va'de hanıma da 
ne oluyordu? 

Üç g-ündlir sırayla öğleden 
Eonra lst.Q.nb\da iniyor .. Nereye 
gittiğini bHmiyorum. 

O bir fJ{'Y söylemiyor.. Ben 
dr ormuyorum. 

Buc;ün üçüncü ini!'\İ. 

Aksam iıstü döndüğü zaman 
- hrr giinki.ı gibi - suratı asık 
de~i1<li. Trenle G rJmiştİ, 

- Levla! Sen bilırsin ki, ben 
tren yolculuğundan hiç lıo lan. 
mc.m Fena h:ılde sarsılırım .. 
A abi~1 bozulur. Fakat bugun 
gelirk n bir tanıdıkln J.lfn tutu. 
duk .. Na ıl gpldigjmı anlnHı.m1. 

• dırn ve hi~ sarsılmadtm. 
Diy ırdu. A<'ab:ı m~mnuniy t· 

nın sebebi ad cc bu muydu? 
Hayır .. Hayır .. Anw·m bcıs v . 

re sevinmez. 
Bu n" esmın <'lbette ciddi bir 

sebebi \aıdır .. 

BahçedE' otunıyordıım. 
Mantosunu Sofiye Yerdi 

M'l'll'A: - • 

Fıkra 
-==muuc 

Başı nerede ? 
J."unnn fllozofbırmdan Arkti) o bir 

ö()) rlca etmcı. lizc:re znmaıım bU.. 

)1ildcrlnd n birine gitmiş ••• Fek çal• 
.l nlmmıLssu d., b:ıkmı:ı ld ndrun ı. f 
anla)an clıı tf'll dtj;ll .•• <lerhru rtc:ı. 

11!;'11 nynl•l.ınnn k.npnıı:ımk teknırln

ınış. Bunun ilzı>rln<" adıım kabul c1. 
m~. lstcd :{lnl ~ apm:ı;\ a aö:r. \'Cr • 
ml'J. 

i\rlıitlde sormuşlar: - l'ahu, de. 
ml,tor, M'nln :;iti btı: fllozofa bö~ lt· 
bir ad mııı OJ' ı~ınn ı,opannulc ) ili"-! 
ır mı? 11'.t ll • tenezzlllP •. 
Filoz.of OO\ap v• rtnlş: - Ha"' l'

timdc hiçbir f knlld ilk gorcml~c. 
nım, demiş; lml:ıkl:&rmın kafasın 

olnın~ ıp nynklArınıb olduğunu anla
dıktan onra b:ı"'kn turm nMıl hnl'<'. 
ket cdl'blllrdlm ': 

M. doğnı dc!;ll ! 

NASlmTTtN 

--------------------------~~----------JSMAtL DEDE 
KONSERiNE DAiR 

Bu tarihi konsere bele İBmall De.. 
denin cscrl r1:ıe Tııklllm Gıızlnosunun 
salonlarmdnn bıı.!lka n saz heyeUn1n 
terkibine bakarak bir zarf hazıı1ans., 
maz mıydı? Bu gUzel beste tomur. 
cuklarınm ruhlarda açılmalan lçtn 
onlara daha munls Nr bucak buluna
maz mtydt ! Bl5yle olsaydı, anlarm 
ruhlara olan nUt'ıızu' c!aha de~. 
dl, diyeblllrlnı . 

Bir de, öyle Bnninm, yokluğU vtı 

kifayetsizliği kCDdinl gOsteren dal • 
reyle birkaç ney bu ııanatkA.ıiar h<ı. 
yetine lmtılnmaz mıydı? Katılsaydı, 

Dcd"mizln İstanbul Bdediyeslnln al. 
nms. koyduğu minnettarlık ~pUcUğil 

dUn sevlnç yaflnnndnn 8rlilmll~ mn.. 
esstr bir dekor kazanmı:ı olurdu. 

Bununla beraber, dikkat ettim, 
Yahya Kemnı faslı tOtUn haz ve hll. 
viyetiyJe takip cdlyo-r, yanında Ham.. 
dullnh Suphlnln bcdialarla t\§1ruı yüzU 
bUUln heyecanının e.n'annı kaydedl • 
yordu. 

• 4. 
Alaturka deyince yilz çevirdiğimiz 

mu iki bu m•.uılkl tdl. 
Kendi kendlml yokluyorum: Benim 

musikim bud'Jr '\'e eğer renk ve tıhcııl( 
bir duyguyu ifade edecekse benim 
duygumun l!nde vasJtası dn bu a.henlt 
içindedir. Bu vasıta kendisine mukad. 
der olan teklmillO l:ıepa!.n&.ın evvel 
)1ne kendl!lyle b:ıt,cSa,,ıp antaı;aıs 

kabiliyeti olanlardan alacak, fakat 
daima mnıt kalncaktır. Mıllctıeraro.sı 
bir dil olmadığı gibi, maddt IUetıcrtnl 
bir tarafa koyunuz, mllleUerara.sı: bir 
mu.siki de olamaı.. Ne alafranga, ne 
nlaturka: :Mllli dll gibi mllll muıılkl... 
DUn bir kons r vc-rl~i§ değil, kendf. 
mLzl buluştan bir am~k gösterilmiş. 
Ur. - Haldn Tnnk Us -,(VolatJ. 

.. _Hayır!., 
Cevabmx veııdi. "Siz, naaıl böy

lo ~tktmız?,. dcmedfm amma: 
- O halde? •• 
Kelimes:i'c hayretimi ~ vw

dum. 
Ömer Özka.n: 
"- Dedem de benim giib.. 

miıı. Hatta, beru1en daha. ~ 
Onun !boyu, Ud metre 7-0 sMltiln. 
~liyormuş!., 

Sözlerini söyledi. 
1t,iref ederim ki bu eewp -.. 

rin(', ben, hiç bir şey söyliyeme-
d. 1 un. 

- Haydi oona nz şclcerliMr 
yorgunluk kahvesi getir de şara.~ 
dn içeyim. 

- Peki hanımc·ığım. Fakat 
hnva biraz ruzg!irlı. Dokunma. 
sın size •. 

Sofinin bu sözunde annemi 
jçeri) e çağırır eibi insana şüphe 
veren 'bir mana. vardı. 
Yanılmıyordum. Annem gaıip 

bir eda ile Sofinin yüzüne bakfi: 
- Acab3 dokunur mu dersin? 
- Yorgun ve terliyseniz •. ın.; 

olmaz.s ı elbisenizi değiştirdikten 
onra bahçeye inerseniz fena ol. 

maz. hanımniitm ! 
Safinin bu derece ısrarı mera. 

kımı uyandırdı. 
Acaba anııemc derhal söylen • 

mesi icabcden mUstnccl bir me. 
SE'le mi wrdı ? 

AneM h:zmetqinin bu ısrarı 
harşı'ılnda dur~madı: 

- Doğru soyluyorsun, Sofı! 
Soyunup da öyl ineyim bahçe. 
\e. 

Dil erek. oturduğu şezlonktar. 
alktı .. Kô~ke ikic::i birlikte gir. 

dıl r. 
l\1crakımcl n çatlayorum.: A. 

caba ne vnr? 

Annem o ~ln ikı treniyle ls
tanbula inmişti.. Yedi treni}•le 
donll)ordu. 

(Devamı var) 



• 

Cevıren: MUZAFFER ESEN 

40 

dam alr~kanhğile uzun uza • Mistera · AHingbinin mek • 
dlya izahat v"rc!i; söyledikle tuplarının zarflarından çı • 
rini isbat eden bütün vesika karılmış ~ima: garipti. Mis. 
ları müfettişin önüne döktü: 'ı:er Havk bu1ıti, bunlar i~ 
ve bu vesikal:ırı lüzum his • mektubu olmariığı cihetle tas 
settiği müddetç~ muhafaza nifte ihmal ettiği suretinde 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TIZM 
Bu evde şahs! zevki göste

recek ne mobilya vardı, ne 
de bir resjm. B~ müsahede 
baımüfetti~i şaşırl'a:r. Yalnız 
oturup kalkmağa yarıyacak 
bir surette döşenmişti. 

Havk bir şarap mahzeni 
açtı ve misafirinden koktey. 
tin ismini vermesini rica et
ti. Pointer teşekkür ederek 
kabul etmek utemedi. Fakat 
itirazlarına rağmen Havk 
fevkalade cinsten bir Ser kes 
likörü çıkardı ve bunu bar
dağa dökerken: 

- Rica ederim, dedi. Bun 
dan içiniz. Ara sıra bu lüks 
içkiyi kullanırım. 

Bu sözleri, mrsafirine f ev. 
kalade bir şey ikram eden ev 
sahibinin mağrur tebessümi. 
le söylemişti. Fı3knt hakikat 
böyle değildi. Bu mahzende 
çok daha eski ~arapla, çok 
daha kıymetli içkiler vardı, 
yalnız Havk, Skotland Yar • 
dm bu müf ettiş1ne bu Ser kes 
likörünü kafi görmüttü. 

Pointer tekrar içki içmedi. 
ğini söyledi. 

Havk dudaklarında tatlı 
lir tebessümle: 

- Siz bilirsiniz, dedi. Gö. 

etmesini rica ~tti. :zah etti. 
Havk bu kağıtları duvara Kasayı kapadtktan sonra 

gömülü bir ka!adan çıkar . mister Havk müfettişe bazı 
mtstı. tafsilat !Ordu. Pointer ak -

Pointer takdirle: 'am gazetelerinde çıkacak 
- Doğrusu decli, bu küçük '.,ütün haberleri sigo~&'.acıya 

kasalar çok pratik. Fakat i. bolbol anlattı, sözünü bitirir 
çerisi çok şey almasa gerek 1cen de: 
Faka'&'. herhalde yazıhanenil - Tabii, dedi. Siz villada 
de baska bir ka!a vardır. uzun zaman kalmadınız. Evi 

Müfettiş sal' ki böyle bir 1ördükten som·~ çıkıp gitti -
kasa almak !stiyormuş gibi niz? 
konuşuyordu. Havk kederi. bir tavırla: 

Havk miifetti,in sualine - Maalesef diye cevap 
derhal cevap verdi: verdi. Salı ve çar§amba gün-

- Bu kasalar, zannettiği. •eri sahahtan aksama kadar 
nizden daha çok şey alır. Bıı bu uğursuz evde kaldım. 
benim bir tek kaoamdır. Çün Pointer söyle~di: 
kü müstakil bir yazıhanem - Yani ilkte~rinin 22, 23 
yoktur. T elefor.undan istifa • ·;,...ı:ü günleri. 
de etmek için bir büroda Havk bu uoktayı izaha lü. 
mü~terek olarak çalışıyorum zum gördü: 

Havk kasanın nasıl açılep - Misters AHingbi kirala. 
kapandığım müfettişe gös . yacağım eve doğrudan doğ. 
terdi, mufet\iş beğenerek ruya inmek kararını vermiş. 
takdir ederek seyretti. Fakat ti. Birçok da eşyf\sı vardı. Bu 
Pointer bilhassa mister Hav. na rağmen ev yerleştirmek • 
km anahlar destesine dikkat ten hiç hoşlanmaz, hunun i -

cin villayı tutup, işin olduğu. 
ediyordu, bu ar.ahtarlardan nu kendisine \:elgrafla haber 
bir tanesi bilhassa müfetti,in verince onu bekledim. 
ali.kasını çekti, zabıta me - (De-çamı nr) 

munı bu anahtann en meş- lS'l'A.NBUL Bl!.ı.tmtn:st 
hur bir lngifü: fabrikası \a. ... 

NEVRALJi, KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI OERHAL KESER 
icabında günde 3 ka§e alınabilir. Her \•erde oullu kutulan ısrarla iıteviııi1 

1 N H • 

1 SARLAR 
u u . ~ u D 
ı - 29 • 9 • 9 ı ar inden t baran ınblsar şaraplar 

şişe b6ytlkllğine göre tesblt oımıan llyatları aşaOJ 
gö terıımı tir. 

C12 ]'arife fiyatı M.M. Vergisi 
' Krş.San. 

1.75 

Yekun 

' ' 

35 
70 

200 
340 

70 

30 
42 
80 

120 
50 
95 
20 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

3.50 
10.-
17.-
3.50 

10.-
5.-

Krş.San 
31.75 
45.50 
99.-

137.-
53.50 

105.-
25.-

Şişede;, sofra şar•b1 

Şişeden miske~ fll..,_bl i 
200 
Litresi Fıçıda aç1k ,araP 

2 • 35 Saatli trell şar pla fıçı ı misket 
fiyatlarında b r de lşlkllk yoktur 

Yukarıdaki fiyatlara şişe de ozltesu dahil deiO 
keyiiyet ilin olun r. 

JGyorsunuz ya rahatimi se • 
ven bir adamım. 

Ateıi alev)end:rmek için 
kanıtırdı, ve orta yerine bir 
parça kömür koydu. 

- Masraf biraz fazlaya 
çıksa bile ne zararı var, de .. 
dim ya. Ben ralıatimi seve • 
rim,:rRaha\:im için paradan 
kaçmam meseli bu ev be -
nim gibi hekar bir adam için 
çok büyüktür. Mobilyalarımı 
'da Galeı ve Pnintersden ah. 

rafından yapılmt~ büyük bir jllll ıım ~ T t ~ ~ ~ ~ ~ s l' 
kasa anahtarı oldug"'unu far. ili ~ T E p E ş Evlenme tclelillcri ~r.. 'ft ~· ~ veya gece bekçiliği arauıv~ B A l ı.ı ğaoğlu Zekiücy ııpartıınnıl 
ketmİ!tİ. Mister Havk, analı. ı . DRAM KI~MI~'l>A • Yaş, 25, boy ı,62, mavi gözlü raz komisyonunda oda"1 
tar destesini katiyen masa ü. . llll Gün~z 15,30 da esmerce sigarn ve içki kullanmıyan 

Akşam 20,80 da ve askerliğini blt.!rrnLc;. altmış lira ay. 1 tupla mUra::aat. 
zerine bırakmıyordu. Bütün HA"1LET (S perde) Iıkh, aynca otuz beJ Ura geliri olan, EN s DAK.KA • Fransızcıdan 
anahtarlar bir zincirle cebi - * • il temiz aileden hiçbir kimsesi olmıynn 1 yazıyı bilen birisi iş el 
ne \akılıydı. bir devlet memuru bay; orta tahsilli Haber gaze~slndo ('leırctıııl 

l•tiklôl caJde•inde Küçük danlar kuponu muracaat. 
Anahtarların fotog .. rafını KOMEDi KISMJNDA temiz bl.r alloden, iyi libltıklı, kumrnı - ,.t balık eUnde vrya az sıc.man, boyuyla • Bir lliıiverslte taıol:IC"" J. 

1 P • t b ~us (Hu &rupon ealcııereıı {Oodertıecefi ıu ır 
a amıyan om ~r una mu - GUndUz 15,30 da mütenasip, evine dO<:ktl'l ve Airin ııı. lise talebesine her tur ·-" 
k b

• H k " " verme UAoJan ita Soa Oaltlkada cıtr. re? 
l'l ı} mister av ın muhte • AkD&m 20,SO da 18 .vaşlarmda bir kızla evlenmek istr. vermektedir. (Alltaya) rMız o c,ıredll'!'Otlktır. ~ ıenme &.ek ııtt 

lif pozlard:ı birçok fotoğra • Kibarlık budalası (5 perde) raektedir. (Yeni Yuva) remzine mU. cönderetı oku,ucuıann maMus ıı:at,. cnat. 

f ld M 
---<>--- acaat • Türkçe, !:ansızca ve; " 

ım a ı. üfet\işin mini mi- BEYOGLU HALK StSEMASTI\'DA r . malı Uzere IArlb Ml.ralertıu bUdlrm& bilen blr bayan yazıhane ıJ 
nm. ni fotoğraf makjnesi eldiven- BugUn n de, gece 8 de 3 büyük film I ş ve işçi arıyanlar: ıerı ınmn.) ycrlik gibi 'lir 1§ a.raınaıt 

Bu müeascse ev sahibinin !erinden bir tanesine düğme birden: • ortn.mC'ktep mezunu, mUhendls sn!) reınzi.'1'3 müracnat,. y/ 
iddiaaı hilafına ucuz ve adi yerine takılıydı. Daima bera 1 _ Şlm:ıl denizinde casuslar tUrkçe ve mUtcahh~t yanuı.da çalışmış bir • Ya!! 18, evli, zevcı ıı' 
mobilya satmakla şöhret ika- berinde ta.şıdığı, fakat asla 2 - Ormanlar perisi Tura genç öğledc:ı sonra ı;ı.hşmalt ü?.cre da Daracık n?kak 2 numarada Rıfat bir abyan mUu.seso veye. 
zannı t l 3 _ Yılmryan adam bir iş arama~~drr ( ~v En Son Dald.. Kurtakaya muracaat. yanında çalriimak is...?nıel' 

1

0
§ 1• b'l e ine geçirmediği bir tek el - ka) remzine mllracan:. • Ticaret 11'.'e~inln !on sınıfında, 20 ıo bilir. (İnöel 27) reııızlJl~ 

- raya mo ı ya ısmar • diven. • Eski ve yeni yazı·ıırı bilen, lng'. yaşında bir ~en.,;, muhasebe, muhabe. • Herhangi bir mU<-ssese" 
18.rken ellerinde mevcut eş. Pointer verilen kağıtlar • GOZ HEKiMİ llzcedcn an"yan, AIIBııranın bUyük rat h sap ,;o daktilo ıyı blllr; bir u.. ıarak çalışm:-.'t isU)oruıll· 
yanm en iyilerini ve en paha. dan sonra kasanın içinde D M R bir otelinden bonservisi bulunan 50 carethancde vaya :,ır mUcsscscdc az ı r ve seri ·razı yıı n. j' 

lılarlnl g ""nde ele • • .. k ı k h r. arat . A.vdın yaşında bir zat, apartıman kapıcılı1~ı bir Ucretlc çalı .. mal!. u;temektedlr. rlm vardır. lstıyenıcr ( ,.. 
o rm rını soy. a an evra ta ~üp esiz bü • " 

1 
. t• - Beyoğlu Pnnnakknpı. lmnm sokak veya buna mUmasU bir 1~ aramnlfta.. (H.D. 32) rcıazinc rnlıracaat. zlne mUracııa.t etsı.nıer. 

eınış ım. yük sigorta c.ı'rketler·ın'ın ha"'. N' 2 reı ~ı~s0 t E ~ .. o. • · : ,. " " dır. Tüccar •o ııvukıı.t yanında çalı.. • 31 yaşınd'l. ciddi ve çalışkan bir • Oç ııylık dişi bir l«lr 
• V sahibi bu sözleri söyler • lıkları olacaktı. - şahilir. Beyoğlunda Kf.ıyoncukulluğun genç, odacılık apartıman lmpıcıhğı ımtılılüır, !sttyenlot T°_!',. 

ken dudaklarında memnun p--------------------------------•ı•..::.. _____ !lm.,.ım:ıı_ıcs:_:c:::113:3l!:ll_:m1_-=ıı• l6S de kahveci AgUııı ınw· 
bir tebessüm dolatıyordu. :J ıer. ılJ. 
Bu gülümseme eğer yapma .... __ Hikaye ' Kayboldug...., unun farkında Nakleden: J[. Lise bitirme lmtı:ııan 
cık değilse mister Havk mad Ve Yıltıtz tl'n muvaf!ak oıamarnıo 
Cleten oldugu" gibi manen de 1 k d lmtibanını veııncoy.t ksde.t;; 

O m lya n a 1 n mUtenııslp bir ış ararnsıttJ..A 
görünmek istediği içtimai ı • kt o :taJP~, 
ınevlciin rok attag .. ısında bu. Hadısc, onun vıldönümünden bankadan, koltuJhınun atında ~~;~~ ı:~;~ ~~re~~İr. ~gıı~ 

~ ~ birkaç gün sonra olmn~tu. Onun Bazan düşünü,·ordum: Ya bir Bazan onu pencerenin önüne b" k ti b" d · kt K lanuyor demektı·. ....,. ~ ır pa e e ır a arn çı 1: a · ac müracaat. i"in, tarihi hatırımdadır: Hazi- akı:.am ge" ki1lırsam, beni bula· ç.a.ğırırnn, karşımızdaki apartı. pıcı ben · d 
Pointer bu gülümsemeler r7ın avı içindeydi, ma:vınca n"e yapar? Tek başına manm penceresinde bir kanarya ya zıyor u. :;. Ortaokul ögrctmcr.ııtl 

'b' h 1 . . d k O ad k 1 b k f . d n~ ı-- b ''Artık karım çıkar ncredey. yUksek tahsil •n•e .. --' oı1' 
gı ı u ögu .. ""nmelerin de yap. Bu yı dönümünün ehemmıyetı, cad eye ~ı ar. k ~r ·a a a- a esı var ır . .ocraıut::r ona a- ,., d" d ...., """' 

-1 • d d J kakl d ı im se · ıyor um. ıcrlne ve dış~rdan bltırıııc "' macık oldugwunu sanıyordu. yu.ımz bır yıl önümü olmasın a ık arasında so ara a ar. rız y d" k Ç k .. ,, F 
değil: Biz iki kişiyiz. Beraber Fakat bunda endişe edecek ne 1ştC bizim hayatımız bövle e ıye çevre var. ı sam mı vereceklere ·icrs veret-U•"ııı 

Ve hiç bir insan bir katil ha. yaşıyoruz. Bayramlarımızı da var? Nasıl olsa evde buluş.1cak geçer. Bu hayatı deföştirebilir acaba yukarı? Niçin çıkayım: g!deblllr. (A.B.) reın%inc 
disesi mevzuubahs olduğu beraber yapıyoruz. Fakat, o se- değil mi}iz? miyiz? lli<} zannetmiyorum, Ne Nasıl olsa inecek. Acele bir işi * Fransızcıı, 1ııg11ıı~ 
vakit, ciddi sehebler olmak. fer bayramımız her zamankin. O gün .bilmem neden banka ha-. isek oyuz biz... w.rdır belki de onu bitirmiye ıtnlyanca ve bulgarcayı ıxı 
sızın bir polis müfe~Lişinin den dah• uzun sürdü: Belki bir na o kadar biivük geldi. Şüphe· Yürüye yürüye gideceğiz. Bu- kalmıştır. ıen bir zat, noter dalreıetl11 
karşısında komedi oynama- hafta siz, orası büyük bir banka. Fa- nu o gün gene düşünmüştüm. Saate baktım: Yediye on var cümc evlerinde ı;aıışu..ıı1' 

Saadete :raklasmn; uzaklaşır, kat o ak~am bana bir dağ gibi Çünkü, karımı gelip saat a1tıda Yani gene yediye çeyrek var aır. cs.s. 61 re:nzln: ınU~~ 
ğa kalkıtmaz. derler. Yalan: Saadetin devam yüksek göründü. Önünde bir sı. aldığon o akşam daha ilk değil- Hiç bu kadar geç kaldısh olma. "' Askerli~! sırasmdıı '~ 

Bu adamın parlak gözleri etmekten başka istediği bir şey ra otomobil dizilmişti. di, mıştı. fc:im bir tuhaf olmıya bas ıımclAt ışıeri."ll aıUkcmnıe~ 
(Pointer göı:leri parlayan in- yoktur, Bu otomobillerin getirip ban· lamıştı. Birisi geçsin de, istivor- olan blr genç, herh~gl 0, 
sanlardan hos.lanmaz) tec • O gün, her zamanki gibi, bizim kaya bıraktıkları Marnlar içeri Saate baktnn: AltIVI yirmi beş dum: "Karımı beklivorum" <Hve. çalışmak ıstemektedir"·~.ı ' 

o küçük memur lokantasında ye· ~irip ne vapacaklarmı bi en a - gcciyor. Altıyı yirmi ge~iyor · ''N ıd b"I ııcsı ı geçindirmek rneew/. 
rübesi bir adamın insan ru- yım ona. e o u ı mem ki. · n · ı.ı mek yedik. Sonra aldım onu ~a- damlar. Onun için, banka onla • demektir. Çünkü ben saatimi hiç höyle olmazdı." ı ·an bu gence ış vı.:rıne1' "'~ 
hunu okuyan gözlerdir. Bu lıştığı bankanın kapısına kadar rın J?Özlcrindc benim kadar bii - dört beş dakika ileri alırım dai. R id cu h nesi 'fY'~ 

·· 1 · d' f · · nötu"-rdüm. İkimizin de i"in<le biı vümüvordu tabii: Hi" dfü•ünmc· ma Bnkttm ic;erisini yıkıyorlar. am e mama 
8

,, .. ~~ goz er ~ım ı mü ettışın üze • .. ... " " · sı-ıı·p su""pu··ru··,,orlar 0 ""mnn an. 20 numıırada Rabrt Erv • 1 b 1 ferahlık vardı den ~iriyorlardı. !çeri. A_çaba bugu··n nasıldı? Bilhas- ~ ~ rıne çevri miş \~ unuyor. Mü . 1 d B k d d. W•ld" k mUracaatl:lrL 
f 

• . ...ı· h l Ben de, döndüm, dairenin yolu- !kimiz beraber yaşıyoruz, de- sa yiizünü ne halde görecektim? a ım_: an. a a eı:rı ı ·arım... :f. Kolay met.od ue ı 
ettı§ ıım~ı u göz erin ne nu tuttum. o anda cadde bana mistim. Acab~ yac:amak mı bu? Bunu merak ediyordum. Sabnh- Bu hızmetcılerle onun arn°ında 1 ita! 11 veriJI' 

söylemek isted;ğini düşünü- o kadar sessiz ~eldi ki! Kulakla. Belki vakından bakı1ırsa yaşa· leyin benden ayn1dıktan sonra bir münasebet bulamıyordum y:;:iır . .ic~n~~rJUers nıeııt_~~~ 
yor. Teşrih ilmine göre göz rımda adeta, biraz evvel konuş• mak d"'f!:il. Akşamlan pencere - neler düşünmüştü acaba? Burada olamazdı o... {K. G.R> ı-cınzlnc mcr'c:ır 
hoı bir odadan başka bir şey tuklarnnızın ak.si sadasmı duyu· nin önüne otururuz. Ben yüksek Altıyı yirmi beş geGiyor. Bu Biraır. sonra kapıvı büsbütün Ald • 
degwildir ::ıma ilk ifade ede _ yordum. sesle bir kitap okurum. O hem akşam varnn saat eksik yaşıya• kapadılar. Ben sokQ.k ortasında rrınu;. _J 

dikis diker. hem beni dinler. cağım demek. Sokakta yanyana k ı k 1 ....+ B.rd b" d"" ı\1ağ111a remwe.rt P'~ 
miyeceklerin;. anlatan yu""k - a a ·a mı~ .. ım. ı en ırc on- ııar .. Her akşam onu gider banka- Evimizde güzel bir şev yok· giden çiftler vardr. Ben de kendi d"" .. .. · b 1 d H ıru:rocuıarmımn raro..-_Atl 
sek bir beyan J..ıı.;dreti vardır. nın kapı~ından alırdım. Saat al. tur Mobilvalı olarak tuttuk. kendime: ''Ben de karımla be. um, yurwnıye aşa ım: er mNrtupıan ldartıılıAD~"' 

Biraz sonra mister Havkın tıya doğru, altıya on kala falan. Yainız duvarda benim a.st1ğım raber eve döncccğ-im,'' diyor- ak~rm beraber gittiğimiz yola ıan dahli) ııerıan ... ~ ~d' 
Fakat ben dalıa erken giderdim 0 bir Japon tablosu var. Bir kadın dum sapım. 8da saat n de9 .ov-

dili çözüldü; "fakat gözleri ks . Be . b ki . d" h . - b" . "n K~ldınmda bı"r '>C'>m, bı"r vu- Önüme bir ~azeteci "Iktı. Ön. k r ye e erıya: nı " emesın ıye. aşını Gevırmış, ır şemsıvem ... ~.... ... ıan. 
hala düşman ve şüpheli. Bankanın karşısındaki kaldırı - altına saklam"'lr. Şemsiyenin ü karı vürümire ba~ladım. Ara sı· ce elimin tcrsivle ittim Sonra csundlls ı2ı c22 Ç6yııı11i 

Pointe::- birdenbire sözü ma gec;erdim. Orası en mükem- zeri de kar dolu. rada da dönüp arkama bakıyor. döndüm, bir gazete aldım. So - tLlsan) (M.K. ası ('f.1'~ 
değiştirdi: mel yerdi. Daha merdivenleri i- Bu tablo\'U karım da sever, dum: Çıkar da ~örmem dive. kak o kadar kal~bahktı ki! O (Sadık 27) (Rekıam> tf. 

-Biraz da misters Alling nerken beni görür, yanında baş. be nde severim. Bazan geçeriz Bankadan adamlar çıkıvorou. kadar çok otomobil, o kadar çok (Tl~ret 46) cç. s~> o.> 
kalan varsa onlardan ayrılır. he karşısına. ikimiz beraber baka" Bankanın önündeki otomobiller- insan vardı ki! (T.B.) (N. Kalpakçı) <,,~· ... 1 

biden bahsetsek... men bana doğru celirdı, den en son k~lan da gitti. Sonra 1' • Havk derhal müfettiıı.e e • ,... rız. . (Sonu 11arın) zıcıoğlu) (Hamdi) < .~..J 
~ .... _ .. ____ ......................... =-ı-.. --.... -...... --•·----... --............... -... · ........... _;<GUven) (R.B~.) (tı.ıır 

sas ~lan .kavrayan bir a. <B.B.) (Rctik Us). '(işli) 


