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llQsan Rasi~1 ·u. 
Bas••:!ı~ı ~er 
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giiniinü sevinçle 

kutluvor • 

"ltlerın nutkunu 
tefsir eden 
Qazeteler 

.. 
1 TANBUL VALiSiNiN 
HEYEC~NLI NUTK·u • 

Sayın .o :rıuln:ı.m, 

dıyor ki: 

1'1manv , 
""ruoavı 
lloış~vikleş
'lııek tehlike-

Merasim 
ta/ silatı 

İstanbulun kultuluşunun 18 in· 
ci yxldönlimü bngün içten g •ler. 
co!lkun bır tcımlıural ve scvi~le 
kutlaıunrşlrr. 

Şu andn, bnyram bütün şehirde 
biltün sevk ve neşesi ile devnm et· 
mektedir. 

Her taraf bnyrakla:rla ve pml 
pırıl elektriklerle donanmış bulu· 
nuyor. 

Daha sabahın erken saatlerin· 
de, sokaklar kalabalık halk kitle 

Sİ n den !erile dolmrştır. Kadın, er kele, 
genç, ihtiyar ve çocuk, her vatan· 

J_ rlnş, güzel İstanbulun düşmanın 
1( ur tar l 11 o r kirli ~imıelerinden kurtulnrak, bir 

" ":' <laha aynlmnmak üzere, şanh bay· 
'ttı lıı, 6 <A.A.J _ Alman gazele. rn~ına ebediyen kavuşmasının bu 
,. lııtler brafm<!an söylenilmiş o.. yıldönümünde, evlerden Sokaklara 
'llı.ıtı.ık hakkındal(I ttfs!rlcrine dr. sokaklardan caddelere, caddeler • 
~: 'lınekt~dlrler Zvıı.lf Uhr Bllatt 1 den meydanlara doğru bir neşe Ye 
ı.~~ıııı · - - · h r d k rd '1' en !.ariz hatlarım sekız nok. sev~nç a. ın c n ıyo u. - .. 

l teıner~üz ett!rmc.ktedir: Kalpten saran heyecan bliyuk· 
~' ldu~zam bir Sovyct hnrp mo. tü. Bu heyecan her yıl ?önümünde, 

Muhtert'm r,-cncra:lrr, Türk ordusu
nun güZidJ subaylar, aziz misafirle. 
rim. 

On dokuz yıldır, ı;l!mul ve aznmc 
Unl her sene d:ı.ha dcnnlcşcn bir an. 
ıııyışla, da!\;ı. r;cnlşl iyen bir hayranlık 
la alkışladığımız hUyaf. Za!erlmlzln 
en p rlilc bJr netlcC'l olan 
kurtuıuşunu'l yılt1önUrr.Unü, 

hep beraber \:ekrar yaşamak 
içindeyiz. 

stanbul 
bugün 

zevki 

'-~t/' btıtuıı Avrup:tyı bolşcvikle§tlre Olf""Jlıwamı 2 nrı sayfada 

L.~~ ~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~~~~~~~ 
~~ttıı\lınıınyn ve mUllefiklerinln 
""-:rı. Avrupayı bu tehlikeden 
a ""'11tlır. 
~~ I>ıutokratıarın ve bilhassa ln. 
"ı, ()~ .\vrupaya ka:-şı lrtlkA.p ct
~<11.ıkları ihanet, bugün her za • 

•.....,il t!yade aı:iki\rdır. 
'ttıtt 13u dUşman kuvvetleri, son za. 
't1ıı1 &aycatnde, artık Sovyet muko. 
~l.tıı Yeniden tensik edebilecek vazı. 

t ...._ Çık:tıı§tır. 
\~l!tt ~Utuk, lhtlv.1 etmeı, tc olduğu 

( Qününfilanası] 

Kayış ve bandaj 

TCllı"EUN r.ııyı~ı '\."C tramvayla.. 
rın lı:mdujı olmııdığı lı;ln, ı . 

vın.ao : Bir Muharrir 

lı.._ ller ve hAdis.?lerle düşmanın 
·"il Pro tnnbulda, onunım nen-ye '\.'BrS<"8tını 
'' li Pcl.<;anıfasını tahrip etmiştir. hllmNll'jlmlz bir r;p~·rlı.efer <"Clıennt•nıl 

maJzr..mesinıl~ ;l'L'ilek shsama sahip ol. 
nıası lı;ln harp trhllkcslne de llizum 
yoktu. Xe olur ııe olmnz. bu lhtlyut 
malzeme eJıle bulundurulmak şarttı. 

İtlıırn bu "n esaslı vn7.lfrslnl ihmal 
etti. İhmal ~u kad::rln kalsa geno 
:ı.ararı ;yoktu, Hnrp çıktıktan 50nra da, 
ilk bir sene lı;lnde, lıu malzemeyi her 
tnmfUın getırtınek ınl!mldi.ndli. J~a .. 
kat tıipari ı~dn °'\.·ui.Hntlc verilmesi 
IAzrm~ellrdi. Uıı da ?-llpılmadı yahut 
\"Rktinde yapılm::ııh 

~ hı aklka:t tahr.f eden bu kuvvet 
>ııktllr l:bir veçhlle ar.!aşmak ihtimali 
~ . 

r '~ ~b le enı ll\zam A"rupnya sulh ve 
~ ....., l?ıln edecektir. 
~ >.. .\lınrınyı.nm vr· müttefiklerinin 
~~:upa ıı;:in yaprJış oldukları ve 
~ g lıı.rı fetlakAr!~klar, tarihidir. 

b.ı:ıtı:ror. 

Dfülmt ı•dlnl:ı.: •ruıwlin ka,n!}ı ve 

dchnkAr blr scvkı idare altındıı harp 
tarihinin kazanılmı§ tn sanatk&.rane 
bir zaferi ol!ııakin kl\lmaz. Mütevali 
suı idareler ıı.ıtmda üı;yUz senedir 
ıetrap ı;:eken büyül• ve asil bir muıe. 
tin emsalsiz bir hamle ile silkinip 
kalkınmasını, bir hu..,:.ımet clhanmın 

korkunç ve mcgum ke.ııaına kar§ı ilAhl 
lsyanmr ifaıte dede 

Bu zaterıeJlr ki uzun sllrmü§ felA.. 
ketll bir devir .tasfiye edilmiş, onunla. 
dır ki, .işgal edilmiş vatan parçalarile 

O.--Devamı 2 ncl sayfada 

General 
Vavel 
Hind 

ordusuna 
Çör çilin 

bir mesaj,nı 
okudu 

• ·ımıı, 6 (A.A ) - Mili! müdafaa 
meclisinin ılk topla.nl:.smt takip eden 
gizli celse esnasında general Vavel, 

~Deumı 2 ncl sayfada 

Moskova 
konferansında 

İngiliz ve Amerikan 
murahhaslarına 

·Yardım 
mukabıli 

olarak 

Bit milyar 
dolar tevdi 
edilmiş 

Stokholm, 6 (A.A.) - Stokholm 
Tidningen gazetesinin muhabirine 
nazaran, Moskova konteransmda, Sov 
yetıer tarafındıın 1n;;.ıız ve Amerika 
murahhaslarrna tevdi edilen ve Sovyet 
birliğine harp malzcnıesl verilmesine 
dalr olan taleplerin yei<Qnu bir inllyar 

dolara baliğ vlmaktadır. 

~il 8.Zctc, netice oı&rak. zaferden 
" ~trıcı~. ~öylU ve ııskerlerln A. 

~rilU~ 

~umenler 
300 Rus 
esir aldılar 

tmnı\ıl~ l.ırııı banılııj• \ 'llr du, k6mlir 
~ok rlektrlk fnbrlkU!ll , .,. lıletl('ri yok, 
,·ugon yok, ray yok drğll: eitl'r kııyı:t 
w b:ındaj olSilydı da ötekllrr olnuısay. 
rı üç nal \'O bir at hlkfıycsi tRkrarla.. 
nır '\.e biitUn bu ~'Ol>luklara , Dqnı 

r.arııretııır Wo\J'l!ISutdnl;I beşeri te,·ı·k. 

küfü• katlıınıtırdı: falm kayıştan "-ı• 

bandajdan haşkı• heıı•rıı epııi v:ır, at 
da \'nr, üç ııyuğının nallan da vıır. 

Fakat bir nal, bir tclt 1'!\I ~11zllnden 

nt yUrüycml.ror, topulıı~·or ve slivarl 

yayn knlıyor. 
A'\.·rupa hı:ırbl, hiı; kimsenin umnu~ 

dığı bir anda, blrdcnNrc çıkmadı. Da.. 
ha en·cJ, ayillrea, hatırı yıllarca Av • 
nıpanın barı') hnv:ısıııda slnısiyııh bu
lutııır l·U1.ml'ıto tını;ia•lı. Harbin :uıyıf 
bir lhtlıııal değll, yal<:n bir tchllko oı.. 
duğunu sezmly.:n yoktu. Bu ay cleğil!IC 
gelecek ay, bu yıl dı·f;ilse gelecek yıl 
patlayacaktı \"C patıııdı. TUnel ve 
tram\'ll • fdarc 1, hıırpten C'\.-vel yedt>J< 
lm;nı; '\.'C bıındaj t.Nlarlk edemez nıiy. 
dl? Knltlı ki İstanbul gibi en )(alaba
lık Türk ıtchrinln t~l:I ve tramvay 

Şimdi koca bir şehir için, belediye. 
si l!:lıı, tiin.·I ve tnuııvuy idaresi için 
ağzıı alınması bil<' a~ •ı• ol::.cıık kadar 
ehcmnılyı•tsl.ı. l<n~ ı ı; \'C' lıambj gibi {{'. 
fcrrüat ytlz.Unden tllnt:l 1 lcmlyor ve 
trnm\'aylar, takım 1alum. felce moh., 
kfım. 

l<'aknt bundan ecnebi ldal'f'., 
ııiııln Türl• 1 d F. r e s 1 n d e n 
daha iyi olduğu netfoudnl çıkaran -
l:\rla beraber olamayız. Böyle harp 
dl'ğil, en rahat sulh ,.e bollu!< :ıama.n. 
larmda da ecnebi lclnrenin halka ne 
e7.lyetıcr tektlrdlf,'1nl unutmadık. Ken. 
dl hatalanmız ne ka.:lıır büJiik olursa 
olsun, bizde yabancı htan.ıslne \ 'C ta.. 
hakkUmline ka~ı zerre kadar hasret 
uyandınunaz. rakat bu büyük tıata.. 

ıarrmızı bllımlll ve ~ullerlnl euııo • ı' 
ll~iı. 

Ba ba1ram 
Fıtır sadakası 

kaçtan verilecek 
~ 

'1itı, 6 ( 
lfı teırııı A.A.) - Rumen kıtaatı 

baıg b'"linü, şaık crp?ıeslnin ce. 
~ ltr... l!iııdc \'Cnıd!'D nrnzl kazan "'r '<it a . 

~btıer. '1 .otalar yaptıkları mu. 
r 'lıb rıetıct'slndc ZOO Rus a.ııkcrl 

l§lıı.rdır, 

İSTAI\'BUL Mtll< .. l'LLüôtlNDEN : 
Er iyj lyi Son 

K. K. I<. 
Buğday 27 24 20 
Arpa 40 88 37 
OzUm 2Z 170 117 
Frtra ve ıekA.t itaaiyle mükellef o 

lan muhterem aha&ımlzc, mllletmlzln 
en hayaU ihtiyaçlarını kaI"§ılıyan ve 
elde ettiği teberrllnlı kendisiyle Kı 
zılay ve çocuk es!t'!:'onc kurumları 

arasında payJn§an Tilrk hava kuru. 
muna her veçbile y.ırdımda. bulunma. 
ları lUzunıu ehemmiyetle arzolunur. 

.-............................. ,. 

Efganistan 
hükumetinin 
Almanıarla 

Italgan 
ajanlarını 

Çıkaracağı 
anlaşllıyor 

--0--

Kabileler arasın-
daki ecnebiler 
ayıklanacak 

Londra, 6 (A.A.) MUstakil 
Fransız ajaruınun bir ~ark muhabiri 
blldlrlyor: 

Efganie~n::la bulunan ve bazı a • 
janlan bu bUyük d&ğiık memlekette. 
ki kabileler arasında gizlcnml§ olan 
Alman ve İtalyan ~inci kolu hakkın 
dakl son İngiliz • Sovyet te~ebbUeU 
kııl"§ısında Efgan huıtümetinln nası 
bir ı:ı.ksUlA. ide bulunacağmı §imdi . 
den tahmin için vak:t henUz erken . 
dir. Mnamufıh, mese!c.nin anlaom 
yoluyla halletlile~ğlnl znnnettlrecek 
malQmat vardır. E!gnn hUkCımetı mcr. 
kezinden gelen haberl<:ı, Efganistanı ı 
gerek İngiltere ve gerek Rusya ile Cl! 

samtmt mUnasebeUer !damcsinl carı. 
dan arzu etUğinl blldirlr gibidir. 

Alman eksperlerlrJn hudut harlc 
edilmesi lakdlrJnde E!gnn hükQmetl • 
nın karşıla'}<lbllcceği gl!çlUltlcrln hal. 
il !çln şimdiden ml!zakerelere ba§ • 

lanmıştır. Öğrcnlldltlne göre, Efgan 
hUkOmetl, tayyare meydnnlannda ve 
endUstrldc kuJanııan Almanıann ye. 
rinl tutacak teknik eksperlerin verile. 
ccğl h:ıkkınıh lnglll-.: ve SO'\.')"Ct hU • 
lt~mcUerlnden temin:ıt nlmış bulun • 
maktadır. Bundan başka gerek tlcn 

Dc\'amı 2 nd sa~ada 



2 - EN SON DAKiKA - 6 lLKTEŞRİN 1941 PAZARTE 

. 
rasr afsUa ı 

n...ştaraı ı ııcl )fndn 

her lsta.nbulhmun kalbini ayni 
hızla titrete<:ek ve İstanbullular, 
kahraman ordJlnnna ltnvusmıılıı· 
rmtn bUyU.k hntirn ::nı ebedlycn 
s.nacaklnrdır. 

H r 1stınbulum:n s masmda. 
l'lto.nbulun kurtuluşu uğrunda ö· 
• n aziz şchitlrre ve bu mutlu gü· 
nU h r.aynn b'J. 'Ü.'derimize karşı 
olan hUrmet ve "':ımı. hugUn ve 
n ka.lar gilz"l örillUyordu. 

Sult uuc.:. metle T ' im arasında 
ki yol, knhraman ordumuzu aUtış· 
Wxı:ı.k cin sa.brrsızlnnnn halk ile 
dolmu tu. 

Sa t tam 10 da Sultnna.hmette 
mera.sime b:ı."ia.ndı. Teftışi mUt~a· 
kip. mtruıt, me!.tepler ve diğer te· 
ekkUller önlerınde bando mızıka· 

lan olduğu halde Alemdar ca.ddcsl, 
SJrked, Eminönü, Köpı :ı, !{ara.köy 
ş· hrıne yokw u ve !stlkllll cadde· 
inl ta.ldben Taksane gelm .şlerdir. 
Kıt'nlıır Tnks'mdeki yerlerini 

aldıktan sonra Vnli ve lstnnbul 
Jtumnndanı tarafmdnn tefti§ e<Ul· 
mfşlerdlr. 

Ab0 d"Ye ı;elenkle.r konulduktan 
aonrn. Şehir ıuı.mma Beyo~lu Hal· 
kevi resi bir nutuk söylemiş, bu· 
nu mUenkip Genlik na.nrruı., Üni· 
vcrsitc talcbeler:ndcn Selfıhattin 
Kanı.yavuz çok güzel bir hitabede 
bulwunuştur. 

SeWıa.ttin Kanı.ya.vuz bu beye· 
canlı Nutkunda ezcUmle dem.iştir 
ki:. • 

- Esaret ı:ellmestubı mevcudiyeti. 
nl kabul etmlyı:n bu millet ebette 
hUr yaşıyacıı.k, elbctt~ efendi ya§ıya
caktır. Senelerce evvd fhUraalnrı blr 
türlU talmln edllemlycn mUstcvlller 
gUze1 latanbulumuzu.., utultlarmı ku • 
rartmak hafi!llğini göstorml§lcrdl. 
Bugtın biz yükaek t.ahr.U gençliği bu 
mesut gUnUnıW:U temiz. eden ordumuz 
la dünyaya ka~ı ö~tlnUyoruz. Şanlı 
TUrk ordus•ı! ıtomutanlarm, subay • 
lnrm ve erlerlnıe hı.ıduUanmızı sana 
emanet ettikten aon '8 göğsUmllzU ge. 
rcrek karşılaynm:yacnğımız blr mil§. 
kUl artık kalmam~tlr. Şnnlı Türk as. 
kert, dlin, knnma batırdığın süngUn. 
le vate.nm hudutlarmı çizdin. Bu. 
gtliı escrlnln smırla!'Ind& dimdik du • 
ı-uyorsuıı. Herbııngl b1r kemgöz ae • 
nln tunç yUzUnde heT zamnn ve dal. 
ma sönmeğe mal:kOlndur.,. 

Nutuklanlan sonra Geçit resmi 
başlamış, P"ya.de, kıt'alnn sert 
ve vakur a.dmıln.rla, şeref tribUn1l 
önilnden intizıunlıı. geçmişlerdir. 

Bahriyelilerımizin geçişleri de 
tlgmca. a.lkişln.nınıştır. 

1tfa:iye, Polis, lzciler ve mektep· 
lerde ayni !ntlzamln. geçmişlerdir. 

OOLlmF..N SONRA 
Ö{;leden sonra Vali ve Belediye 

reisi LUtfU Kırdar, yanında Parti 
mllfC"ttişi Reşat Mimaroğlu olduğu 
halde İstanbul kumandanlığına. gi· 
derek. 1stanbullularm orduyı:ı §tik· 

'ranla.nnı bilclirmJ.~lerdir. 
Gece, Taksim belediye gazino • 

sunda Vail, ordu Şerefine mükellef 
bir zfya.f et verecektir. 

Halkevlerindcıde musamercler 
ve konBerler vtırdrr. 

Taksim meydnnmda geç vakte 
ka.dar §ebir Bandosu ta.rafından 
muhtelif pıırçalnr çalınacaktır. 

Emlntintl askerlik tıbe lntlen: 
Tbb. yüzba,ı Nl'1zım pJ. ::ı. oı:t. Omer 

(83865) 
SIIlif 6 hesap memtaU Falk(S2S-20) 
Topçu Tgt.1. ICcmtıl Alemdar Erzu.. 

rum. 
Bu sub:ıyların hllvlytt cyUzdanl&rlle 

birlikte acei.e yeril §"Jbeye mUracnat. 
lan no.n olunur. 

HISVE 

Feridun da o a.k6am söz dinli • 
yeeek. onlryacak gibi değildi. Me-
1.ilın Oemalin kolundan yakaladı: 

- İçeriye girmeme milsa.a.de et 
menizi tavsiye ederim .. 

Dedi, Melihn Cemal eiThincli, e. 
ı;ndcn kurtuldu: 

- Knpmm dışında bekleyin, i
çeriye girmeyin.. Yoksa hizmetçi
leri ç:ı.i:'lrirml. 

Diye tehdit etti, fakat Feridun 
aldımuı.dı bile ve açTlan kapıdan 

Meliha. Cemalin arlmstndan eve 
daldı. 

Feridun yağlı 'boya. ynptlmış du
varlara, milhellef dö§cmelere ba· 
loyordu. Blr clektr '• ltım.bası mer
diveni aydwJatıyordu. 

Mel na. Cemali ta.kip tti, kn. 
ranlık bir odaya girdiler. Meliha 
Cem:ıl derhal bir sandalyenin u. 
serine ÇÖ]ttil •• .Art.ık ayakta dura· 
t!8k hali bile ka.lmanuşb. 

B!r aı fs+o..Jnhat ettikten sonra 
hafif pcnbc lbir ltımbayı yaktı ve 
Miha.nikt bir hsl'C'ketle nynanm 

Valinin nutku 
~taran 1 net 6Syfn4a 

beraber her k~ toprağında medenJ.. 
yetlmlzm ölmez eserıeıUe TUrklUğünU 
h::ıykuan lld cihanın mWtckaamdaki 
emsalslğ lııtanbuımu tekrar §anlı 
bayra(,"Ua kavuşmu~. onunladır kl, ıs. 
tmıplar dlnJlrllmilj, yeni ve mesut 
bir tarUı merhtılcsine geçHml§tlr. 

Son harikalı inktllı.l ımıza zemin hn 
ıı:ırtıyan, blltlın hıuımı rr.meucrı. bugUn 
takdlrkl'ir birer do ... t ya.pnn, dünkü 
Umltslz, pc:işl\n ve harap yurttan ya. 
va!' yavaş mamureler çıknrtan kuv • 
vetl blıı: hep o zaferden almaktayız. 

Saym komutanım! Muhterem ı;ene
rnller: 

Türk milleti bu feyizli inkiaa!mı 
yüksek w kudreUi sevk ve ldaronlz 
nltmd::ıkl ıanlı ordusuna borçludur. 

Ordumuzu tebcil ve bütbn mazha .. 
riyeUerimlzl sayarken ta.rllılmlzm bU 
yUk kahramanı, Ebeıl1 f;efimlz AtatUr 
ltUn ruhunu h•lrmotlt: ~Ukran ve miıı.. 
neUe anar ve taziz ederim. 

Saym arkadaşlar, 
Bugün dUnya !kine~ blr cllıan harbi 

tçmdedlr. Cumhuriyet TUrkiyesinl bu 
yeni hnrp karıııaında dn, bin blr lmtl.. 
bandnn zafe::-le çıkını,, uzağı dalma 
tsabetle gören vatanın bUyUk koruyu 
cusiı Milll Şc!\Jl.1 bafınaa muknddera.. 
tına nlgahb:Ul görmek bahUyarhğın-

dadır. 
BugUne kadz.r onun azlmke.r, metin 

ve t.cdblrll tdareal vatan huduUarmı 
ve semalarını h11rp afetinden masun 
tutmuııtur. Ve bUtUn gayemiz §Crefll 
bir sulh içinde vatan vo millet lçin 
namuskll.r mesalmlu devam etmekten 
lbarot.Ur. Buna rağnl«>n bir gün vata.. 
ru nıUdafaa mec\•uri~Unde kalırsa.k 
Milll Şc.fimlzln en g11ı seıılle cihana 
hayklrdığt gibl (Tllrk mllletinm bu • 
günkU evlAtlım kahramanllkto. kendi 
gcçı:nl§lerlni herhalde mUftehlr ede • 

ccklerdir.) , 
Bunun 1Çln de en bUyük garanUmlz 

hamaset ve kahramıuılığıD tımııaıı a. 
ıan bUyUk 'l'Urk ordusudur. 

Vavelin Hind ordusuna 
gellrdığı mesaj 
Ba6tnrniı 1 nci snyrada 

mlster çar.;tlln bir m~sajmı okumuş. 
tur. lngiltere ba~veklll bu meAjmda 
oöy1o demektedlr: 

''Harbin :.Ik senesinde Hind ordu. 
suruı lU.zumu kadar uker ve tochlz&t 
bulmak mllmltUn değlldi. 1k1n.ci ha.rp 
senealnde bir mllttar malıı:cme bul • 
mak lmkOJıı haaıl oldu. O'çUncU harı> 
senesi zarfını'.a muaz%aJil harp maızıe. 
me!ll. en modern ve en tahrip· edici 
barp OJeUerl hergün bU'&Z daha art
makta bulunıı.n Hind kıt..nAtma dovaın. 
ıı dalgalar halinde gelmeğe baıılıya • 
caktır. Hind yurdunun evlAUan dalı& 
ı;ılmdiden bu hnrpt.c en bUyUk saygı 
ve §Crefo JAyık oldultJımnı göstermiş. 
lerdlr. Sirenalkde, Sudnnda, Erilrede, 
Habe~lste.ndıı, Suri)'C ve lranda sava.. 
tJa.Il Hind tUmenlerl chem.ıniyeW ve 
mUtcmaylz oir rol cıynallU§lardır. 

19'11 sencstnde Hlr.ü orduları bUyUk 
Brltanyalı nrkadaşlarllc NUden Hazer 
denizine kadar uzanan harp sabaıım.. 
da.ki cephelerde birlikte sa vaapklar .. 
drr. Bununla ,,ark istikametinde ge .. 
nişllyebllec<!k olan harp kıymeUi 
mevcudlyeUmn ve Hm~ yayla. 
ıarmm bin ldloınctre uzaklığında nazl 
1stllll.smm durdurulmasını temin eyi!... 
yeceklerdir. Bu yüksek, t.a.kdlrlere 
pya.n bir va.zlte olduğu gibi en mu • 
kemmel blr sevkulcey§ geklldlr. Ay. 
ru zo.ınnncil H!Ddistnnm menafline 
uycım olduğu kru:la.r mUcadele etmek .. 
te olduğumuz dtınya menfaatine de 

muv~ktır.,. 

ASK ROMANI 

Yeni 
Avustralya 

kabinesi 
kuruldu 

Cnoberra, 6 (AA..) - .MI.ster Cur. 
tinin rlyueunde bulunan Avusb·nlya 
1.§çt partlel !!mdi yeni kabineye da 
bil olacak ııwarı ııeçm~Ur. lııtlfa 
~den kabinede C"illuğu gibl Curtin ka. 
blncatndc de on dokuz az:ı. bulunacak. 
tır. 

Şark ce beılacie 

16 ncı hatta 
başladı 

Londra, 6 (A.A.) - B. B. C.: 
Rıısyaya Alman taa.rnızunu on 
altmcı haftuı diin başlam~trr. Bu 
müddet zarfında Ruslaı", Alman 
kuvvetlerine ağır darbeler btdir. 
~lerdir. Lcningradda Rusla.mı 
vaz1yeti iyile§mişi:r. Alınanlar, bu· 
rada bir mevki zaptettlklerlnJ id· 
dit. ediyorlarsa da Ruslar beş kilo
metre ilerlemişlerdir. 

Gazetta de Popolo ltalyan ga
zetesine göre, Baltık filoeuna 
mensup 100 Rus harp gemisi Al -
man mevzilerini bombardıman ve 
Leningnıd müdafilerine yardım et
mektedir. Aynı muhabir, Rus ha.. 
raj ateşinin !Pddetini kaydetmek· 
tcdir. 

Hangoedald Rus ga:rnlmnu Fin
lerin bütün hUcumla.rı:nı ptls.kU.rt.. 
mUştür, En şimalde Ruslarm bir 
muvaffakıyet kazanmış olduldan 
Murmansktan yeni bir ha.her alın 
mam.ı:ş f.n". 

Merkcme mareşal Timoçenko, 
mevzll taaml2:larma devam ede"" 
rek Alınanlan 20 kilometre daha 
geriye stlrmllş, müteaddit köyleri 
istirdat et.mlşti:r. Ukraynada. Bu. 
dienni ordularmm vaziyeti son 
günlcl"Cle nJsbeten lyfic§Uliştir. Bu 
dienninin ordu.lan 36 satte 30 ld.. 
lometre ilerlemiş, son Uç gtl.nde 
30 köyü geri almışlardır. 

Odesa milda!ileri, pidetli mu. 
kabil taarruzlarda bulunuyorlar. 
Rus mukabil taarruzla.n Krnm.a 
taarruz etmekte olan Almanları 
mUşkül vaziyete sokmaktadır. 

-----11- -- -· 
Efganistandaki Alman 

ve İtalyanlar 
.... ~ı 1 ocl eayıada 

rette ve gerek ır!gorta ve banka i§l<'. 

rinde ~ Alman krednerln.ln çr. 
kllmC51nl k.arştlıyacak bUytlk bir fa. 
Ukraz lmkft.nı da nerl ııUrUlmUştor. 

Hı:ı.lcn Hlndi.atruı makamlan Ue mUza.. 
kerelerde bulıman Etgan heyeti, Ef.. 
ganistand& mevcudiyetleri arzu edil • 
mfyen Alman ve !talys.nl&r hareket e.. 
der etmez. ::lltganlstanla daha 11kı tt. 
cart ve mail mtl.Jıa8'}beUer için yolun 
açılmq olacağından haberdar edil • 
mlftlr, 

Halen Efgan hOk:Ometıııtn lrandan 
gel.mı, Olan mllltecllu mMeleslnl hal. 
ıetmesl icap e7leıne&tedlr. lngWz ve 
Sovyet mak&ınlan, bUDlarda.n bir kıe
mmm kendilerine tea1tmlnl lı!ıtemekle.. 
dlrler. Sanıldığma göre, bazı haller 
için Efgan hll.k~etlııln işl az çok ko. 
layla§mI§ bulımmaltt.acıu. ÇUnkQ mili. 
tecUlerden b&Zılarm.m pasaportları 

muntazam değildir. 

Meliha Cemal Feriduııa endişeyle 
hat tA korbl'ak lıalayordu: 

- Sc:ıı sar~ Feridtı.n.. ~ 
di, n.içiu 'besıl böyle rahat:.mz et
mek istiyon!kDl. Ben 88ll8. elimden 
geldiği kadar yardım ettim. Seni 
sevdiğimi ista.t f.Qln lılç bir frrsa· 
t.ı kaçmnadmı. 

Feriı:lw acı: aa gUldU, om.nzları
nı sllkti: 

- Sevgi mi! dedi, bana kor. 
k.a.r§ısmn gitti, fa.kat gecenin yü. ku derseniz ben de aizJııJ.& lıirlilr: 
zilnde ya.ı>t$ tahribatı' görmemek olunım •• Hem bunun :böyle .ıdu _ 
için derhal mıı.nt.osu.ntm koliyle yü- ğu daha iyi .• Ben sizin sevginize 
zilnU kapa.dL Feridun da yeri.ııden muhtac; değilim. 
knlkmıs ve Meliha Cemale doğru Melih& Cemal de acr aıcI gil.ldü: 
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Uerilemişti. Fena halde Garhoştu. - B.Uiyonım, dedi ben.im eev-
Melihn Cemal de sarhoş ve yor- gime değil ı>arama iht.i,yacmJZ 
gundu. Büyük anne ile tonm iki var .. 
rn.kip boksör giıbl bir müddet lıi.r- - Aman. ydma sizden sevgi 
birler.ın..i süzdüler, bir tek söz bile dilemncdiğmı için de beni bba-
söylemiyorlardı. • hatu mi buJacaksm:ı:z? 

Nihay<ıt Meliha Cemal sesinde Meliha Cemal ~ bir hare"" 
en ufak lbir hiddet ve nefret bile ketle gözlerini kapadı: 
brrn.knınmak i!lin kendini azami - Söyle, dedi .. Benden ne isti
dereccde mknra.k sesini tatlılaştı- Yomun.. Söyle ve sonra defol git 
rarak : buradan ••• 

- Ne var yavrucuğum., dedi.~ Ve a)'8ğnu hiddetle yere vura. 
Benden ne istiyotsun ?. rak tekrarladı: 

- Size iki gün evvel t.elefon - Söyle ne fBUyomun ıbendc.n? 
etmiştim, Dün de telefon ettim.. Para. mı? · 
Mektup da yazdım. Fakat öyle Feridun, eoğukkn.riltlıkla başını 
zannediyorum ki benden lrorkmu.. salladı: 
yorsunuz değ l mi büyük anne?... - Ha.yır .• dedi... benim para.ye. 

Ve Feridun Meliha. Cemalin ihtlyncmı yok. Ne zannediyorwu. 
tekrar karşmmda sararması, Mr· nuz ti>Y1e bir aadaka verme!kle 
sılmaın ile vah.si bir zevk duydu. benden !Jcuı1ıulacağmm, beni tluna 

Baltık 
LeRninglrada denizinde 

. ~s ar korkunç 
Akşaıın 
Sohbeti 

e 1 e bir m~harebe 
ta n k 1 a r Berlln, 6 (A.A.) - Balltık muhare. 

r 
Mosltova, S (A.A,) - Pravda gaze. 

tc.ııinin Lenıngrad muiıablrt Lenlngrad 
müdafilerinin yenl tipte tanklar kul .. 
landıklarmı blldirmekte'o/· MUt.hl§ 
birer sil!h olruı bu tanklar Almanla. 
rm muhare~lerd.:> kullanJıklan bU • 
yük zırhlı kuvvetlere knr§t mUessir 
surette faaliyette buluDmaktadır. Mu.. 
hnblr, Lcnlngmdda yeni tanklar imal 
edildlğlııl lllve etmektedir. 

Sovyet 
ebl09gi 

Lon4,r<:ı, 6 ( Rll<L110 saat 7 ,15) -
Dün gece Moskovada neşredilen 
Rus tebliği: 

5 teşrinievvel günü, kıtaatmıız. 
bütün ce-phc boyunca di.işmanla 
anudane çarp:şmışlardır. Cuma 
günü 18 tayyare kaybetmemize 
mukabil 41 düşman tayy.ı.resi 
tahrip ettik. Moskova yakınla. 
nnda iki Alman tayyaresi d~ü
rülmüştilr. 

Almanların 
şimali 

Afrikada 
Faaliyeti 

arttı 
4111 

Berlln, 6 (A.A,) - D.N.B. ajansı 
a.ııkeı1 blr kaynaktan ı:ı:renlyor: 

Alman hava kuvvetleri bugünlerde 
§ima.11 Afrilu~da fanllyeU arttırml§ • 
tır. Alman savq ucaklan ilktC§rlnde 
SUveyş limanında bulunan gemileri 
lııUhdaf eden taa.rruzl.l\r yapmı§lar • 
dır. Aynı zaınıuıda Tobrukta Uman, 
lu§l&lar ve dep~uır .Alir.anlnrm bomba 

yağmuru altmda bulunmaktadır. 
Mısır kara yolları reUtemadlyen kon 

trol altmda bulundun.ilmakta. oldu 
ğundan Tooruğa gidCD iaşe gemileri 
yerlerine varamamaktadır. 

Alman sava§ t•çaklan gece taarruz 
larmı garb! Mnıırdaki !~tlz mevzile. 
rine ve bllbassn Sidl - El. Berrn.nı 
ve Marsa Hatruıuı. kadar uzanmakta. 
dır. İngiliz tayyarelerinin lkl\'lli ka • 
bul etUklcr! nadir vnlıalarda, Alman 
av tayarclerinln Ustur JUğll göze çarp 
maktadır, 3 Ukteşrln<l~ beş Alman 
tayyareslle dokuz 1-::tııfkan uçağı arıı. 
llUlda cereyan etlen lıava muhıırebc • ! 
ilinde Almanlar hiçbir 2arnr görmeden 
iki 1ngill~ u~ğı dUşt.rmU§ler, İngiliz 
uça.klan da adet Usttın:UğUnc rağmen 
kaçmağa mecbur olnıu:lardır. 

-----<' - ----
y enicami projektörlerle 

aydınlatılacak 
Çok güzel 1.>lr §Cklltle meydana çıka. 

nlmL, olan Yenlcaminln bayram ve 
ınUhim günlerin g~lerlndc projektör 
ıerl.e aydmlat-lmc1.Smn karar verllml:. 
tlr. Bunun 1çln camt.ıln etrafına prc
jcktörler yer~UrllmlııUr. 

men kandıracağmm mı ümit edi
yonnınuz? Doğnı meğer insan 
ftendi ke.nmdan gelenleri bile ta
nımazmış ••. 

- Şu halde ne istiyorsun? dl· 
ye Meliha Cemal mınldandı. Ba. -
ne. nrurap çclttlrmek mi? Evet 
anlryonım beni Uznıek istiyor. 
sun değil mi? 

Uzun müddet konuşmadan bir -
birlerine ba.kWar .. Feridun niha
yet sözlerini Melilıa Cemalin göz-
lerinden ikiıçira.r8k ve hafif bir 
scele: · 

heleri mraamd& Alman deniz bQ)oQk 
cUzUtarnlan: btr tarattaıı kaleleri t&b. 

Hamam ve 
musiki 

rlp, diğer taraftan Sovyet kuvvetlen.. 1 G EÇENLEBDE cecrlcrl ~ • 
ne taanıız etmekle meogulken dört nan, daha da çalınacııl' o1'll 
Sovyet hUcwnbotu, Alman harp gem!,. btıytlk 'l'Urk be5Wkln Hıı.rnaoıl P 
lerine tarrw: te,ebbC811nde bulımmu.,'I.. de tsmnU DOOenLn sovadı ••uaıı>'' , . .. 
lardır .. Alman deniz kuvveUerlne men mln olduğu l\)ln muslkJ ue ıuı.ıııııDl 
sup ldlçUk cüzUtamlar ~Uerln ilç ramnda btr mllnııfiebet ra,ııra~ 
hücumbotunu batımu§lardır. OOr • değlllm. Gerçi lsıwıll Dedenin il' ' 
dUncUsU kesif bir llUl\J ala perdesi ar. bam lfruıınmcıydı. Sült>ymnn nA• 1" 
kasma gizlenerek kaçnıağa muvaffak mtndekl bu zat lUaııaııtırdıın 1 t-"' 
olmuıtur. bula gelmı,,, Şchzao.ı·~mdP M~ 

- • · ... -*"'""' oğlu bam:ı.nuıu 11:ı.tın alıp ~ıetıııt' rı 
------------- ba§bmr,. Sonra bıum aabp ~it~ 

Alıntın 
tebli~i 

FUJıreriıı umu1r1f kararg&hı,6 (A.A.) 
Şarkta.ki taarruz hareketleri dU:ı 

yenl muvaftaklyetıcrle netıcelenm~ • 
tir. 

U..-ningrad batısında, ehemmlyeUi 
Sovyet kıtantmm ihraç te§ebbUsU, 
Croll§tadtm tekmil kalelerindeki top .. 
larm ve deniz ve sahil bataryalarının 
himaye ve :ı.te~l llltmua yapılmı~ ol • 
m.aaına rağmen mUd&faaya hazır Al. 
man kuvvetlerinin azıır..kAr hareket • 
lerile tamamen tarC.edllm!ş ve akim 
kalm~tır. Aynı zamı:.r.da llıııta kuv • 
vetlerlni merkezdt>n yarmağı lstı.tı. 

daf eden şiddetli. Sovyet taarruzu da 
akamete uğramzştır. ihraç edUebllmiş 
olan Sovyet kuvveUeri dıığttılmış VE',. 

ya eel.r edllml§tlr, Tamamen dolu bir 
çok gemi bııtuılmı,tır. Yedtıı! :fevka • 
10.de ağır olan ylrıni iki hücum araba,,, 
sı imha edl:ınl,Ur. 

Savll§ t.ayyarclerirulz 5..6 Uktef'rin 
gecesi Azak deni.zinde bir dUşman 
llmanmı, Mvskova dc.ğwıunda ebe.m. 
mlyetı! muvasala yollarmm dUğUm 

noktasını ve Lenlngradda &!kert he • 
defleri muesıiır suretto bombalamıo .. 
lardır. 

lnglltcreye yapılan hUcumlar cana.. 
sında sava§ tııyyarcln1mtz dUn Brcs. 
tin 400 kilometre batısında 2?>00 tonl .. 
ıo.toluk blr ticaret gemlstnl batır .. 
ml§lat ve S:etlruld adalarında. ehem • 
mlyeUi ask~ri tesisat~ bombardıman 

etmişlerdir. DUn gece İngUterenin 
cenup batısmdakl limanlara hava o., 
kmlan yapılmL,tı:-. 

'Şimali Afrikada, Alman Stukalan 
5 llkte§rln gE'~l Tobruk şehir ve 11. 
manma bomi:o.lar atmı~lardır. SUvcy§ 
Jlmanma da diğer bir hava akını ya.. 
pılmı~tır. 

DU;im9.n, gece ve gllı dUz Alman top 
rakları Uze::-Lı<re uçmu~tur. 

OLOM 

Muş mebusu Hakkı Kılıçoğlunun 

Rc!lka.ııı Bayan Hacerln bir haftadır 
sUren rahatai!.Uktan kurtulamıyarak 

bugün saat onb!rde vefat ettiği teef'. 
sUrle haber alınmıştır. Ccnazeai yarın 
l\'.adıköyUnd: Moılaı.la BC§bıyık so • 
knğtndıı 8 llUmaralı evlerinden kaldı. 
rılarak Osmanağa camisinde namazı 
kılındıktan sonra F.rt'nl;öyündc Sah. 
rayiceı.lltde nlle mezathğma g5tUrUIUp 
detnolunacaktır. Keılislne rahmet 
diler sayın Kılıçoıtıuna ve alleaine ta 
zlyctlcrimlzl .ııuna.nz. 

mak için, ~ d€ğHse haya.tımı ka. 
zanmak için ba'Sattlağa ihtiyacım 
var ... 

Mefiha Cemal ma.nbğr iflas etti. 
ren korku ile Feriduna. bakıyor
du. O derece heyecanlı idi ki, 
Feridunun l!!Öylemiş olduğu eon 
sözleri işitmenıi'jti bile .. İrfan kim 
di? Muazzezin, yani rakibesinin 
kocası değil mi? Muaz"ZC'Z vaziye
ti öğrcntnce ne olacaktı!. 

GayeUe lkeıstirnıe yoldan Feri
dmrun teldfflni reddetti: 

- Ha.yır •• Böyle bir mektup 

merde bir bamnm aJnu,. ı,to I• ~ 
Ded bu :mal:ırd cio •mu,. 61 

11 alkkell, .akallın bl: Dede oıarıılt ta- • 
fil,. O da bir mlııa mini yavııJ3 :iJoo 

Bu mini mlnl yavru ;ltttl<tc t>OJ il 
yor ve ihtimal lıamnm, kenülltrtı' 
oldufu için, sılt a.ıl\ oraya yııaı# 
ta gidlyor. ~ 

Hamam n mnslkl lifi mUn~ 
1
,. 

olsa olsa ,,u nokta aranabilir: l tfll 
mama bilhassa bizim Tilrl< h&rıı' 
lanna giren bir a<lıımın, göbclt tJ ~ 
ıımda biraz. w:anıp terledih-tı'n 11 

ra, kurna b...-a g('1;1pp gn•ır S'~t' 
yıkıınmasnw müteakip, fj(iylo I~ 
blr gcv,edlğl ve bir tns ıoğuk ~·, 
lçt.ı.Jden sonra. sırtl:ığııu ıenıtı.IU~ 
rek hafif h:ıflf mırıluanmağa b" rJl 
dığı muhaldcalrtı:r. Bn nunltı l~j ~ 
y&\U, şarkıya dü..'.ıeı; ıııukı gıv-ıl' ~ 
lnlnl!ip edcı·. DerltM, kurna bDltJI ~ 
ld 7.atm coşup tnşarnk &\'llZ ~ 
haykınlığwı görursbnUz. SC • 
l•eondi sesini bcğtınnıi~ olma ıdl1'• ~ 
sbıln gilV!l ı;clır.e..ln sebeb det~ 
mamm alcıll ada Y6!>mnk bu5tı 
dııkl fevkalade knblliyctJclir. ..J 

Uu bwmndan hr.rnıun, ın~ 
ınuslkl::lııas eder dcoıll·t.-reğl.ııl ~ 
hlg olmazsa l•endı 8f'6inJ ke§fuf 

ğe lnnır ıllye bir ltldin Uert s 
bilir. J, 
Hamamı zade tıımnll Dede f"J 

e8a..'IOO gUt.Pl 11,ydl. BlnJıcıiJl\t 
onun, kcncll hD.maıuıannm kUb 1 
ı;m çın öttürcrt"k lıil~Icdl''1 gaıt 
lcr, sarkılar, klnıbllir kaç kat 

gU7.elllkle, t ır 1..-dlyordu. ı-·nı.'11' 
çtrkln sesıucr? ••• 1:tc bam:ı.ın 
için, dolayı ile r.emıyrt için korli f ~ 
bir tehlike teşkil eder ,·e lbtlJJJll1 

&Ob<'bledlr hl, ııchrinıJ7Jn m bUf 

m:ıml!ınnd:ı.n b~rlnin lı;lnde !i)I" 
IP.\·hıı a11ılıc.lır: 

"Burada t-arkı s5ylenmemes1,' 
sek sesıc konu11uln.uması ve 

1 

ı;almmnmssı • ~cıı c1unur . ., 
Ne iyi diişll-:Ulm'l::i bir tedbir 

A'fl ıni ': Hamnıuın uki l"rlnc ıt 
1 

' 

narnk sesinin gUu-: olduğunu ıJ 
neden. sıtma ı:örm<'nıl:; birinin ( 
siki ftlcmıcıe mmıa~lal olma ı ,-e V ~ 
naı. ·~tll :::ıl\na bt:tsiı,. her ~ 
Lir gnzrl ol.umağcı lu1lknıa!lô1 'ti 
mllz'lı; bir ojey tn..:.\\ ur cdllt 
mu 

~·ıı&rcddlıı hor.n gıhı :r.ekl bir t 
bile bir g\Wı h.nmnmcla cıınldll" 
116Sinl g\i7cl bulmuP ' uı~rı ~ 
tığı ,·uklt, hlr de uınınnı oln1' 
hn!da minareye tırın:ınıp euın 
mağn bcıı;lamııs, &esi de •· 
llldatması., yani ı; rldn. kııba, bir 

olacak "1 unu dU'l,.an Dhall: pıl 

- \'ahu dernı,ıu, nu yıırı~·o 
o na!iıl !le!! ve ne nıllnasc~uır. 
klt.to ez.an T 

Hoca vaz.h·etJ 1111!ıwıış: 
- Ne ol~rdıı, demi • nır ıı' 

~ibl bura•b d:ı bir hıunıırn >11r 
1&ydı.! 

tylkl yaptırnuunı:1 ... 

HiKMET MUflJF 
=..::...::::====::::;d 

Sovqef kıttı~ 
larznın yerıt 

taarruzları 
veremem.., .... 

Sebep" Bc.rlLn. 6 (A.A.) - Bir askeı• J 
- •· naktan blldlrlld!ğine g5rc, SovYot - Veretpeın diyorunı .. O ka. ,_şt 

dar. trl"aıı Bey olmaz.. Esasen vcllerl dUn şark ceph~sinin § .... ~ 
ve:mem bile blr fayda. temin et. gcslnde Alman mevzılerine kal1

1 

mez.. Hem şinıd! iş.ten bahsede- teaddlt taarr.ızıar yapml§lardır. 1'ı:ı 
man truırruzlannın htpsl tarded~.; cek zaman değil .. Ben size bir t'CY ııı.ır, 

yapamam dedikten sonra artık ıs- tir. Sovyctler ln.a:ınca chenı 

tın 1 y · t zayiata ua-famıslardır, Bundan t)t re?' c ey n... apame.m ııg e... - 1~ 1r 
aralarında 52 ton ağırlığmdn bU - Sebep?.. ~ 

- lmkinmz eliyorum.. o ka· birçok bUylllt snvll§ arabaları il' 
dnr.. nam cdllmlştlr. 

- Evet .. diye, itiraf etti. E
Yet .• Ben a.rtı:k bu şekilde yaşa
mak istemiyorum,. Bu kn.da.r dost. 
Ja.rınmüı.n, yillmek kredin.izden. is
tifa.de edcrok beni ktttbnn et~ -
ni-L büyUk hnksızlı{;'ln lb1ç değilse 
bil' dereceye kadar ıta.mirlni isti
yorum .. Artık Aliçnvuşun oğlu Fe
ridım değilim. İsmim Feridun bile 
kalsa, zavallı sefil bir çocuk ola
rak yaşamak istemiyorum. Biliyo. 
rum önUmde 6ahn. olsa lbi1ytik bir 
azimle çalışa.bilir, hnynbnu: mü
kemmelen lknzanabilirim. Muvaf. 
fak ol{lbUmek için 18.zmı olan zc
kAdan da mahrum değilim .. §imdi 
derhal ba.na dostunuz İrfan lşbili 
re hitaben bir mcldup vereooksi -
niz, beni fahıikalnrmdan birine 
knbul etmesin! rica. edeceksini%, 
en ufak lbir iş, bir amelelik bile 
verse ben razrynn.. Anlıyor mu
sunu-z? YUkselmclı:, bir m-e\'ki al. 

Jı'eridun, Mcliba Cemalin bu ıs- * • * 
rarmdan, bUyük annesinhı yine Rerlln, 6 (A.A.) - n .. · B "" 
çok zayıf blr da.rnarma dokundu • ruıkcrl kayna:~tan öğreniyor: 
ğunu anlamıştı. Ayağa kalktı: Şark ceplı'?Slnln cenup bölge~ 

- Red mi ediyorsunuz! Ucrliyen .Alman kuvveUert, tıır 1"* 
Diye bağırdı. Meliha Cemalin hareketinden \9Ufade cd-!rel< ~ 

de sa.bn tUkcnmişti: teşrinde dU,manın ı.oı::- ııahrn ıt 

- Kfıfi Feridun, kafi.. dedi, 1 meydanına vnrmışl rJır. Bu '\'e ' 
haydi git buradan , defol diyorum 1 enerjik ve cllretktıranc hareket ~ 
kovuyocıun seni .. Yarın görü.f}ll. kıtaattmız iki Sovyct tııyyaNSI 1 

rUz .• Şimdi değil.. (Dct:amı t.ıar) tctmişlcrdlr •• 
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kARISINOAN BOŞANMAK 
iSTEYEN 70 LiK iHTiYAR 
Sabahki muhakemesinde iki gelini 

de lehinde şehadet etti 
~ 

' &aUyo hı.kuk mahkeme. 
b... ~~ glUı eruıeli mUba. • 
~'orı.ı n.. t:n çm öttUren kca • 

- Kavgale.rmın sebebi yalnız bu • 
mu! 

- Yok canım, bizim beybaba. buna 

Hayatta sempati, müsamaha 1 

ve merhametin ne olduğunu 

Eı:KJRIUMUMIYE daima gözö -
nünde tutulmaya Uiyık olan bir 

§eydir. Gerfi elkarıurmımiye Jaima cua -
[etini göstermez, ve daimo h!ıklı değildir, • 
fakat insanlann hayatında <'n büyük kuv
vet ve insanları alfaltan ı-e yükselten en 

kudretli hakim odur. 
Servet ve ıöhretten ibaret olan muval

lakiyetleri kazanmaya falışmakla bera • 

öğrenmeliyiz 
her, kendi özvarlığımızı da olgunltl§tır. 

maya çalıımamız da la.ıımdrr. Onun için, 
sempati, merhamet ve miiıamahanın ne 
olduğunu öğrenmeliyiz. 

Hayatta birkaç sademeye, birkaç inki -
sara uğramak me&ele def:i/t-lir. Siz, her 
1eye rağmen, dost kazanmaya gayret edi. 
niz. Bilhasıa hergün beraber çalıştığınız 
İf arkadQflarınızla doat olur.uz. • 

~ ~ rı,, ll'irdevı dlye bağırma • 
~· uıun boylu, daracık 
'clec t ~zar ola Hasan bey. 
btt ~it ~creoeae lrl kafalı 

::ğ~~n;:~ ~~!~' blrh~~~:~r b~ Ta yy a re c ı· ı ı· g"' ı· n ma, kadın ka,.im değıl ki zcbel!A 
- Herif ben sana lftyık değilim! . 

gibi lUıarla bergU.n k&.vgo ediyorlar • 
~t\1

6 d&lhlll, kuacı>ı: boylu, 

' ' 
1 

btr kadın blrlblri arka. 
~ "· t'.rdfler. 
"'•acı otız • kadrn da dava edilen 

tııp an-a beklemeğc bq.. 

, ş~dıtkı adam tam 70 ya. 
• llldl boşanmak istediği 
~. do\.o ımıncu kansıy. 
bı bulunduğu tara.ta doğru 

tttıı · •ankt Y"nmda kimse 
la. daVranıyordu. 

ırı aeınar.ak baldeydl. ü. 
l lne.zıtonun omuz kısım • 

Q~ tindeki. entarisi görünU. 
C3 'lıtt ~ da eııçııın aAarmı§, her 

~61'dlven dayamııtı. Gad,. 
'~lürn gl;rrr.Uı bir tavır. 

'birine kavUJtUrmU§, 
Uı, olacaktan aUkQnct. 

:-:~:·"''d ......... ,,.,,. Büyük h:arple son Avrupa 
UçUncti şahit ce HUaeylnln 1.klnei h b . d k e e k ._ f l 

!:~1,:~ı~:;~~:~~:e:ynıFa~:: ar ı arasın a ı ın ışa arı 
lrncağına verdığl çocuğunu alıp bir 
köşeye çeidldl . 

Nihayet Firdevs ııeh1tlere karşı bir 
ııey aôylemek ıuzumıınu hlasetU ve: 

- Hepsi y:ılftn ısl!ylllyor, hAklm bey, 
dedi, ben er'ceğlme her kadından faz. 
la baktım Ama, ben CI' dışarda çalı. 
şıyorum Bun•J evlenlılu>n kendisi ka
bul etmişti 

H83ta olduğu zaman daireden üç 
gUn izin aldı~ Hep ene baktım Ama 
yaranamadı:n, ne yapayım? 

- Şimdi senden h<'şnnmak istiyor. 
Buna kar§t ne diyeceksin T 

- Ne diyeceğim, bnn bo§anmak lıı. 
temlyorum. E:rkeğimnlr, buyursun e. 
vln.e gelsin. Başım ün rinde yeri var. 
Kendi.si ile dargın bll.ı değlUm. Allah 
§&hlt. dşırd!L benl s'-lrUnce ellerime 
ayaklanma kapandı Ban§&lım, diye 
yalvardı. Ama bu gt!lnlerl yok mu 
bUtUn itleri onlar kan§tırıyor. Yok 
koca.mı benden ayrnıı, zengin ve lhtı. 
yar lbl.r kadınla evıendireceklerml.§. 
Kocam sadet" ·onun rrıalıannı ldare e. 
decekml.ş. İ§te gel!nler1 kendlalndeıı 

çöplenmek için bunlhn yapıyorlar. 
V.elhaaıl ban kocamdan ~nmak, 

llt.emıyonun, bay l' Akluı. 
Neticede mahkeme, evrakı tetkik e., 

dlp kararını blldlrmek Uzere muha • 
kemeyt başka bir gUne bıraktı. 

ADLtYJı:: MUHABiRi 

SES· SES 
E 
s 
s 
E 
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E 
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Tllyya.re; a.sırlarda.nbeıi: den.!zlcr 
de ve karalarda çarpJŞan harp va
srtaıarı içiruie en işküza.n ve en 
korkuncu olarak kendini göster
mek fırsatını 93r eylülü başında 
patlayan Avrupa hnrbile meyda -
na vurmuş bulumnaktadır. 

Bu harbin açılm.ası, istikbalin 
yegane silahı olan tayyareciliğin, 
bUyük harptenbcri olan inkişafla.. 
mu ve yaşayışmıız Uzerlndckl te
s.irlerin:l e.nlatması baknnmdn.n a -
18.kalr gömıekteytz.. , 

Büyük harbde mütereddit de
virler geçiren tayyarecilik buglln 
için tam manaslyle ön · saflarda 
bir yer edinmiştir. Çünkü; her 
fırsatta ve her türlü vazi(yet kar
şmında. hasmı toprnklan ilzerinde 
uçarak bomba.siyle mUeesir olmak.
ta ve kendi teısJsatmı tahribe gc_ 
lecek tayyareciliğe karşı da ~P
he alarak müdafaa vazifesini gö -
rebllmektedir. Hem taarruz ve 
hem de müdafaa kaQiliyetini ha -
vada., denizde ve kıı.re.larda başn -
rarak işe )'.8.radığı düşünülecek o _ 
!ursa, tayyarenbı bugün için en 
müthiş bir siliıh olduğu takdir e
dilebilir. 

Şu halde denebilir ki; 88rm ih ti 
yaçlarına k8.fi. gelm.iyecek bir mU
dnfaa sistemine maWc bulunan 
her deniz vasrtası, tayyarenin 

I 
............... "]!;;;;;;;: .......... ,,,'il 111 li 

A. ŞARKLI - ........................................... J 
tn.hri~r kudreti önUnde aciz kal. 
maktadır. Fakat bu iddiayı hiç bir 
zaman, modem harp gem.ileri için 
de kabul etmemelidir. Vakı~. ttaı. 
yun donanmasmm Tamntodaki lbas 
kmda verdiği zayiatla, İngiliz do
nanmasmm Girit limanmdaki Al
man pikecileri önünde ' uğradığı 
mü§lcülat tayyareciliğin deniz si -
lfi.hla.rma karşı olan UstUnlllğU.nU 
{;'Ö.Stermektedfr. Fakat Groenland 
n!:lklarmdan takibe uğrayarak yet 
miş iki saat ika.çan ve bu arada 
Britall.yalı tayyarecllerin sıkı ta • 
kiplerine rağmen, yine deniz kuv
vetleri ta.rafından batınlan Alman 
zırhlısı Bismarkm da mukavemeti· 
ni unutmamak lfıznndır. 

Bu da gooteriyor ki, modtı.Sı geç 
mfe gem'ilerin tayyare kaı'ŞISln
da ne derece aczi vama, günUn i
caplarına uygun olarak silahlandı
rılmış ve zırhlanmrş bir harp ge. 
misinin de o derece mukavemeti 
vardır. Ve korkusu yoktur. Bun -
l!lrn nazaran, mü<lafaa ve taarruz 
kabiliyetlerinin denizlerdeki üs· 
tünlUğUnU dlişlinerek harp gemi -
leri arasına tayyare ana gemileri 
ae iliivest znnırl olmu!ltur. 

Frn.nea ve Rusyanm he. vacılığa 
daha o zam.anlar verdiği ehemmi· 
yeti diğer milletlerin de benimsL 
ycrek işi çiddiye alınış olmaları 
hava s'ilô.hınuı inki~mda büyük 
roller oynamıştır, 

O zaman için lngiliz ordusunun 
Hurrlcane ve Spitfire silfilılan yi
ne mevcuttu. Fa.kat atış !kudretle· 
ri çok zarıf ve sUratleri saatto 
130 kilometreyi geçemiyordu. Bu
giln bjn metreye bir dıılcika.dıı. tır
manan sil8.hlar, o zaman için bu 
irtifan ancak dokuz dakikada yük
selebiliyordu. 

1915 Alınan tayyare fabrikatör_ 
!erinden Fokkerin tayyare Uzerinc 
makineli tüfek yerleştirmesi ve 
bOf:i pervane araSindan ateş cdc:bi
lir bir tarzı.la ayar etmesl hava 
n VC!hğının ileri hamlesini yap -
tırmrştır. 1916 da ise uzak meea -
felere kadar gidilerek keşifler ya. 
pılması hususu temin cdileıb\lıni§
tir. 

BugünUn harpleri bunları çok 
gerilerde bırakan neticeler elde 
etme{:\e muvaffakıyet göstermiş. 
t ir. Hava. harpleri o kadar geniş 
ölç""1e :lnkiş&flar geçimüştir ki, 
tek 'tüfek scldze çıkmış ve oplar 
tayyare borda.larmda yer alabil
mi~r. 

• bu s 
~ ha.ı, beybaba! dedim. 

EBEDi AŞK 
(NiÇEVO) 

s 
E 
s 

Tayyare, hasmı orduiarmm ha
reketleri Uzerinde müessir olarak, 
onu gözden ve tesirden gizlenmek 
6Uşüncesiyle hareketten alıkoyar 
ve daha ziya.de mUşkUIAt içinde 
k:ı.lmasmda 8.mil olur. Bilhassa, 
hasmın iktısadi bünyesini ve tcş
!dlAt.ını hırpalaması ordular için 
hUyUk !kazançlar temin eden has
leUdir. nen hareketlerdeki ikmal 
ve ia§e yardnnmı geri bırn.knrnk 
kendi ordusunun ihtiyaçla.rıru çok 
uzaklardan ve bir o ikadar da se. 
ri olarak :ikmal etmiş bulunması, 
ayrıca bir avantajdrr. 

Deniz sil3.hla.rma karşı ve bilhas 
sa bunlardan denizaltı gemllerile 
oian mücadelesinde en ufak bir 
vasıta olarak tayyareyi göstere
biliriz. Açık denizlerde korsanlık 
yapan deniz harp vasrtalarmm ba
tJrdtklan gemiler muhakk* ki, 
bir kabarık yekun teşkil e<lerler. 
Bu ara.da tayyarenin deniz savru.r 
l:ırmdald muvaffa'kıyetlerl, deniz 
vasıtalarına nazaran daha bUyUk 
bir yekfın tut.maktadır. 

Havn muharebeleri, ta.yynrecll!
ğin en karakteristik tarafıdır. pj. 
ya.denin piyade ile stingi.lleşmesi, 
topçunun topçu ile düellosu ve 
tanka karşı da tankm en emin bir 
muka'bele vasıtası oluşu dilşUnUle. 
cek olursa, tayyareye karşı da yi
ne tayyareni;ı müdafaa cdehllece· 
ği kanaati kuvvetlenir. 

Avrupa harbi bilhassa. gece av· 
cılığr ve gece tnıırruzlnrı noktasın 
dan inkişaf etmiştir. Gündüz tnar
nızlanmn 182 tayyare ka.) beden 
Alır.an akınları bu bombardıman 
hareketlerini, malzemesini kıska
ntı.rn.k kullanmak lüzumunu hisse
dPrek gecelere inhisar ettirmeğl 
ı..ygun bulmuştu. Buna karşılık 
gece avcılığı y~l ta.birlerle i§e 
mildnhale etmiş ve 13 mayıs 941 
g~esl 130 hasım bombardmıancı.. 
smı dUı;ıUrmeğe muvaffak olmuş -
tur. 

~ lln, diye !çini dl!ğmeğe 
illi ~ "fte etttm de Hatlcenln 
,..._dını ald:m. Jııleter onun 

-"llllti.nı Mahkeme mah • 
"- ~. o melek kadından 
ltıe bıı Jne.ndeburla evlendim. 
tı~anm~tmı. Bunlar her 
~ rıtı&tmlflardı: 
llıj ıı iti, beyl·aba, aranızdan 
'ıı. eeı;u? diye alval etum. 
, 
1 
Olhını, dtdl, l<qki kara. 
•ltaıar, b!r daha aramız. 

~i C:eııe esıd hal!mlzc dö • 
~ ' bu kaam arlık çekil • 
ıı_~ ttnıE>öiğinl koymıyor. 

de bana bakacağı yer. 
ti',. 
~ bunakı 
i'orf'lı rıptaı: diye hakaret 

'\tıııı · .\rtık bununla ya§a.. 
oııumı 

~F'ıtdevıı kızgm kızgın 
lru::a beybabanın ilze • 

•il: 

ltC{:a kafftlı, ııımdl d~ be. 
Gıl', \:lıııeııe~re mi çek!ttlri. 
"4le c llıtıyar adamı gözUmU. 

ıt. aıdn. 
'tıi'a, •·t<!e bunlar blr daha bir 

ltıaı; 1\1 • 
~ . 1e Ya§ı~&ınaz, bllllthi de 

lıı 1 
ateın:ı:, fikrini söyle kl-

"-llıt 
ııı,,~ liUııeytnln gelini Fat. 
~t\it~ F'iru{•vse doğru kinli 

~rtı:n, glbl ma.zlQrn ın.. 
lııı \'~ hlkın:: bey, diye aôze 
~ n!lan sonra adamcağtZ 

'tı• ~aşınm, yıkansın. te. 
ı ,la· dly ev.endi de ba§ına 
Gaıı_' 
Q~ kıncı eymda yuvaıı 

1t .. 11.,/ıu. Kı!.dm ona bakaca. 
~>'otıı:ını beybab&ya baktın. 
\, ~ı ın, evhndlğinln altıncı 
ıı-, :..ılın Yarıırr.ıza kaçtı. Tam 

"lld• :.aıııe ben bakıyorum. 

: VİLLİ FRİÇ : 

S SESin halka seyret- S 
S tirecegi ilk şaheser S 
E E 
SES SES SES 

lılkerıdeı F.SERTEILliil~iiii!!iı~~~~~lmı .. ~~~~ ...... J 
Annem lstanbula indikten bi

raz sonra ben de Turgut paşala. 
ra gitmi§tim. Orada bir kaç sa.. 
at kaldım . 

Acaba benim evde bu'unmadı. 
ğım saatlerde annemi alakadar 
eden bir mektup veya telefon 
mu geldi? 

Her halde mühim bir şey olsa 
gerek .. 

Annem odasının pancurlarım 
açtı.. Kendisine ~ofi de yardım 
ediyor. İkisi de aynı odada ko. 
nuşuyorlar. 

Annem pencereden laf o1sun 
diye - bana sesleniyor: 

- Leyla.. Bugün kanaryanın 
suyunu değişıirdin mi? 

Yüksek sesle cevap verdim: 
- Merak etmeyin .. Değiştir. 

dim. 
- Belki unutmuşsundur diye 

soruyorum. 
Kendi kendine mırıldanıyor: 

. - Malt1mya .. Kanaryanın su
yu değişmezse, ibu küçük ve ti. 
tiz mahluk kirli suyu içmez .. Ve 
susuzluktan ölür. 
Kanaryamızın suyunu evde 

hu'undu~um müddetçe dalına 
ben değiştiririm. Ve ibu işi bü
yük bir dikkat ve itina ile yap
tığımı annem de pekala bilir. 
Bunu sorması pek mana.sızdır 
ama, dedim ya .. Şüpheyi davet 
etmesin diye benimle de m~l 
olduğunu göstermek istiyor. 

Kurnaz tilki! Ben, senin kaf~
nm içinden ~ecenleri elbette öğ. 
rcnirim ... 

• 
Annem yirmi dakika sonra el. 

bisesini de?,-iştirmiş olarak bah~ 
çeye indi. ArJmsmdn ince bit· 
sak elinde sigara paketi vardı. 

Biraz sonra. Sofi, annemin 
kahvesini getirdi: 

Hnvnlnrda muharebe 'büylik har 
bin birinci senesi sonunda ve nor
mal ihtiyaçlar icabı başlamıştır. 
Esasta bUyük harp !başında tayya
renin as.keli mahiyette kullanışa 
elver.işli olacağı kanaati yok değil
di. Fakat hiç bir 7.8lllan da bugün 
kü halini alacağı dilşU.nUlcmezdi. 

- Biraz döktüm ama, kusura 
bakmayın, ihanımefendi! 

- Ziyanı yok •. Getir bakalım. 
Kaç saattir canım kahve isti
yordu. 

Annem kahvesini içerken gü. 
!erek yüzüme baldı: 

- Bugün Bcyazıda kadar çık
mıştım, Çarşıdan bir robluk ku. 
maş !baktım .. Yoruldwn. Haydi 
biraz Nrimanlara uğ-rayayım .. 
Çoktanberi gittiğim yok, dedim. 
Annesi ne kadar bozulmus ben 
görmiyeli .. 

Telaşla sordum: 
- Neriman evde miydi? 
- Hayır, nişanlısiylc gezıneğe 

gitmişti, Fakat, evden çıkacağım 
sırada geldi. Beni göri.ince sevin
di_. Zorla biraz daha alıkoydu .. 
Oturma~n mcbur oldum. 

Annmin Nrimanlara uğraması 
hiç de hoşuma ~tmemişti. Bir
denbire beynimden vurulmuş gi
bi titremistim Annem sözüne 
devam ~ti: · 

- Neriman nişanlısından pek 
memnun. Konuşurken ağzı ku. 
!akları~ varıyor. Varsa Tur. 
han, yoks'.l. Turhan. Allah saa
detlerini arttırsın 

- Ni§alllısını gÖrdünüz mü? 
- Hayır. Resmini gö~terdi. 

Sert bakışlı bir delikanlıya ne''· 
ziyor.. Biribirlerini sev:mişl<'ı. 
Beğeruuişler. Annesi biraz mem
nun değil gibi görüntiyordu nıne:, 

Avrupa harbi devasa bir adnn 
atarak, binlerce tayyo.renlıı bir 
wıda hasmı topraklan ilzerlne u -
iaşmnsmı ve dehşet saçmasını mtiin 
kUn kılmıştır. BugUn artık tayya
re sadece korku veren bir vnsıta. 
değildir. Aynı zamanda netice U
zeıinde fı.mil olabilecek bir yardım 
lrdır dn .. 

Pikccilerin taarruzları, uzun 

zavallı kadıncağızı serseme çe_ 
virmiş1er.. Hiç bir şey söyliye
medi. 

- Onun annesi pek akılsız, 
muhakemesiz bir kadm değildir. 
öyle kolay kolay sersenıleşmez 
sanıyorum. 

- Aman kızım, böyle söyle. 
me ! Evlerune mesele' eri kolay 
bir iş değildir. Bu arada anneler 
kadar hiç kimse üzülmez Ka. 
drncağızın benzinde kan kalma
mış. 

- Tuhaf şey! Ben geçen hafta 
onlardaydım.. Ortada üzüecek 
hiç bir şey yoktu. Si= de söyhi_ 
yorsunuz ya: Biri birlerini beğen 
mişler .. Sevıniş'er. Annesi, ba~
sı ne söyliyccek? He monlar ÖV· 
le evHitJarın·n her sevine karr~an 
insanl~r değildir... · 

- J\:cşke biraz knrıı:salardı. 
Bjr _genç kızın başını bu kadar 
da boş ve "l'rbcst bırakmak doğ. 
ru değildir. 

Kahve::;ini içmeğe ba.<= ,•dr: 
- Ha unutuyorclum az Jraldı. 

. ~erim<tn evde yokken !at rıcıı. 
nmıtı da, annesine ge<'en gün 
~erim~nın, kayın biradc:'rivle bi 
ze uğradİkarmı, hep birlıktc F..'
nerbahçeye gezmeğe ~itti,~mizi 
!'fiylcdim. Kadmc.1ğız f'ctc:l-ın rnş. 
kın vüzünı<' b:ı1d1: "!\man !ı:. 
ııunc·i!:ın. dedi, Liı.im c.am··d:11 
erkek k-Mdcşi olduğun•: ı:Lr:rli 
si7.dcıı duyuyorum t' , 

- Elimin biri::;ini olsun bırak! 
- Olmaz. ••• 
- O Jıalıle burnumun ucuna Sel\ 

kasıl .. 

--......---
Genç kız nesii hakkında 

"Ak§nm ~zetesinde Vft.NQ ne "HA 
bcr gnzctcsl:ıdc Hikmet MUnlrin bu. 
günkU genç ıaz nesll.nl tc.nkid ve mil. 
dataa yollu yııptıklıın kalem mUnn • 
kaşaııı üzerine, hnkikt genç ne&t mü. 
messillertnden Unlversite hukuk tale., 
besinden Vedia lrden, bugünkü Vatan 
gazetesinde muharrir Neriman HUı:. 
mete ııu sözleri sl'ylcml~tir: 

- Eski kadmlnrdn. dı.. Argo Tal'Cb: 
ırakat bunu el'kckln bl~ duymazlar,. 

dı. Nasıl da duyablllrlerdl k1,.. Blr 
kadma en ynkm koroıgydı. Omm ya • 
nmda fol'lmlııde kibarca bile olsa pdr 
fam kona~ITl!l ı ayıp &Dyılırdı. Argo 
llo tekllfııluıe kontL,nıak Dıeftlde •• Bu 
gUn tckllfsl:ı lisan nçığa TUrolmolİtJ!'. 
dlyo ynrm !çln fııtla cndl,c verici 1Jtr 
\-azlyet ie§"kkUI t">tu~z. 

Bogtlnlcil lmdmda da lncelDc, zam.. 
fet, kibarlık var. Yalnız o bunu yo • 
rinclo göstermcslnl bllı:n icaplara gö. 
ro harclcet eden bir lnsan olmuştur. 

"llnyır!..n demesini bllmlycn eski ka
dnuı. laırşı bu~l.U lmdm yalnız. ıren.. 
dini müdafaa etmesini değll. birçok 

vekannı konımnğ1 \1lr.ile ed!ıımlş mc. 
ullyetler ve kültetlcr nltınn glrm!Sfir. 

Bu, haynt mlle:ulel~lne glrl3meğc 

m:ılısos bir ı•lıllyetruuııedir, Kndm, bu 
gUn hak s:ıhibldlr. Hak sahlbl olnn tn. 
81111 konulJIIl:Hmı da blllr. ' Banu bil. 
nılyor,. demek pok ayıptır. 

Eskl kndm her fjeyln kendislııo kal. 
masmı, kendtslnln olm:ıımıı ister ı. 

BııgUnkU kadını kendisine truımnn 

hale lmdar ba 'kıı.smm hııkkmı da uı.. 
nrr ve blllr.,, 

Neriman Hikmet (Vatan) 

menzilli topçuların uteE<)ni daha 
uzaklara ve çok daha emniyetle 
ulııştmıuıkta, ke.~çiler, süvari sı
nıfmm başa.r.maktan ft.ciz kalacağı 
yerlere kadar sokularak ha'berlcr 
topl:tnuı.'kta, telsizler en seri rn.. 
por verme vasıtası Olmakta, fo
toğraflar, tiUz bir göZcliden daha 
sadakatle ha.rekellerl ve inki~af
lu.rr teslılt etmekte ve netice iti
bariyle tnyynrecilik heyeti umu -
nıiyesile bUttin bir ordu silahla.rı
nm n~TI nyrı yerlerini doldurarak 
esaslı bir unsur rolUnü oynBIIl1lk. 
ta de\''lllll etmektedir . 

Bu kadar haslefi olan bu silAh.m 
bilyük harbe nnza.ran gösteTdiği 
inkişaflar cidden göz Jwmıştmc1 
mnh1yettedir ve bilhassa. adet iti
bariyle bol m:fırl1 rakamlara daya
r.an mevcudiyle ibmal ed.ilemiye
ce'k bir kuvvettir • 

Sayısını fazlaya. çı'k.arac8k btr 
ucuzluk için.de gilnUn ilerleY*
yi.qlerini tnkip etmek imkhlan 
dn vermiş olması kcymeıUni artt:ı:r
maktadır. 

Vücudumdaki ürpermeler artı.. 
yordu. 

Annem sözüne devam etti: 
- Kadıncağız bumı eöyeyin, 

cc, 'ben de müşkül vaziyeıte düş
tüm Nerimanm, kayın ibir~e
rim diye retirdiği o genç acaba 
kimdi? Yoksa Neriman, bir ynn
dan nir::anlamrken, bir yandan 
da ~aşkalariyle mi gönill eğlen
diriyordu? Aruıesi bunu duyun.. 
en renkten renge girmişti .• Ve
recek rcvap bulamıyordu. 

Bereket versin ki, Neriman, 
"'k am u.,,tü annem dönerken 
gelmiş de imdada yetişmiş .. Fa
kat, şu aksilikler nasıl da biribi. 
rini kovalıyordu. 

Annem Eözünü tamamlnmn.k 
istedi: 

- Neriman gelir gelmez, an. 
nesi ona bu uydurm:ı lrnym ibi· 
radenn kim o'duğunu sorunca, 
·evt-3n kız hemen kendini topar. 
adı: ''A, anneciğim, sen !ff et 
Feibi bizim nişanmıızda. pckfıla 
gördün. lştc o, Turbanın öz kar. 
de-sid~r. Fakat, öye garip bir ço.. 
c·:1 tur ki o. İnsan ic:ine, cemi~t 
arasına knn~ak istemez. Ben 
~ çcn gün Leyaya giderken yoda 
rastladım ona. Nereye gittiğini 
sordum. Trene ntl.;ı.mış. Şöyle 'bir 
hava aln1nğa <:ıkmış, Ben de 
haydi öyleyse biraz şurada!d 
arkad~mun k~künc uğrayalun. 

( J:>evamı 'IJ<JT) 
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Ce<;rre(l: iVIUZAPFF:R ESEN 

icic-t'tir. O haI4c- ka<lmcağız 1 in'.er bu nokta~·~ mister Havk 
meşgulk•.m lıir ad~nıın l:: h - tan sorm.:ığa lüzum görme -
~ey~, o:-ı,clan d;.. eve girmesi mişti. 
gayet kol:ty bir iştir. Bu a - Havkm lehinde olan en 
dam da p~kalft katil olabilir. mühim nokta mutfağın dö -

B k , d ~ .. ı Pointcr bn f;kri çok yerin. şeme tahtalarının tekrar çivi 

t 
u a_ı1:ın yal 7 ıkgı~a Fgkor~ de bulmu~ gibi göründü. San lcnmemiş olmasıydı. Pointer 

avyare ' (-: !;C ece "ı. a a~ k" w d ı 1 d H l"d "b' d"" ·· ·· b · k d b 1 .11 Ad "k' ı unultugu :r~n evuyu ıatır- e a ı av eı ı uşunuyor, 
~ b ın an.ah '.u ~;.ka a .1 1 lamıs ~ibi scı.atmc bn.l.tr. Son Hnvktan duba budala birisi 
~~: oş yere . P.K~: 1 f~h'j' - ra ehemmiyetsiz bir tavırla: bile tahtaları çi..,ilemeği ih • 
~ ten sCJnra o~r te g;_a. ~ n- - Bu evde huhmduğunuz mal edemezdi. Bir defa ilk • 

gbıltereyed ' ge8lmı~~ce~ını; ak: müddet iceri.sinde yaptığınız teşrinin yirmi ikinci günün. 
er ver 1• ete •• et "ers.n 1 bütün hareketleri bi)-er hirer den yirmi üçüncü akşamına 

dos.yal~rı~ı kısrnen beraber anlatsanız faydu ı olur tanı- kadar viilacla kalmıştı, ve evi 
g~hrmı.ştm~ d~ çnhşara.~ va- rım. Zira mis'ı:crs !:cnsburi - üç ay için kiraladığına göre 
!ôt ~~çırebı~dım. Bu muddet nin ayrıldıeı gündcnberi bu istediği kadar da kalabilir -
ıçer.ısmdc b~r haylı da hava. villaya girip çıkanların her di. Bu adam villada bulun -
gazı sarfottım 1 s;.mır~m. Fa - hareketi oizi alakadar eder. duğu müddetçe yeme~ yedi. 
~":t n.~ otursa ~-sun hır adamı Havk derha! cevap verdi: ği lokantanın oturduğu kah-
ıkı gun hoş b?r evd~ beklet. - Bu hususta size çok yar venin isimlerini vermiş'Lİ. l -
mek. nezaket~r?cP. hır hare. - dım edemiyeceğim için mü - cabmda !>u isimler tahkik o -
k_e~t~r: Bu hare!t""lı başka hı- teessirim. Çünki: villadan ay lunabilirdi. Bu adamın öldür 
rısı ıçın yapm~2dım. Yalnız rıldık'"an sonra Londrayı ter- düğü bir cesedi saklamama. 
ne yapa~n~ kı hu ~adın ya - kettim. Ehemmiyetli bir tica- sı için ortada hiçbir sebeb 
r~m . duz".ıne s 1 g. ~ r t. ~ ret işi için uzakça bir şehre görünmüyordu. 
şırketınde ıdtlre meclısı re1sı gittim Fakat L. ı< bir mes - P . t d . b" d"" .. 
1 b

. ~ "d' · ua ~ oın er, erın ır uşunce 
0 an ır zatın yegenı ır. lek sırrı oldu~ için size ma- ye dalmış olarak Skotland 

Pointer, sigortacıya haklı alesef bu husu:;ta tafsilat ve- Yarda döndü. Burada Hav. 
olduğunu birkc.~ kelime ile remem. Yalnız 23 hirinciteş - kın el yazısile yazıp verdiği 
anlattı, sonra mutfağa gidip rinde Londradan ayrıldığı - kağıttaki yazı An Gisburnun 
gi'anediğini sordu: mı, iki gün evveJ döndüğümü devam ettiği kulübün katibi 

- Ellerimi yıkıi!.mak için sö~li~e~iliri':1". y al?ız bu s~z tarafından tanınmıştı. Bu ya 
gittim. Bu iki gün öğle ye _ l~rımı !sbat ıçın elımde hıç zı genç kıza gelen ınektupla
meklerini .... dR (Vuliçteki bır delıl yo~&:ur. rın üzerindeki yazıydı. Bu 
lokantalardan birisinin ismi- Poinler :tiraz etmedi. Mü. haberden başka dairede Po. 
ni verdi) yedim .... de (soka. mettişin en emin ve en açık intere genç kız hakkında top 
ğı tarif etti) çay içtim. Her_ göz memurları gece g~ndüz lanmış başka malUmat da 
gün saat bef}te evime dön - Havkı gözetliyeceklerdı. Baş verdiler. 
düm. ikinci gi.in eve dönüp müfettiş Havk hakkında bir An ile beraber bir şapka. 
de telgrafı bulduğum zaman karar veremiycrdu. Fakat bir cı dükkanında, la.vuk ye~~işti
ne kadar öfkelendiğimi tabii noktadan katiyen emindi: E- ren bir çiftlikte, Kensington 
anlarsınız, değil mi.? ğer sigorta simsarı suçlu ise, da işleme mağazasında çalı. 

(Devamı var) 

Pointer Havkın mütalea.. bunu isbat etmek, bu adamı şan kızlar llirer birer polise 
sını gene tasdik etti, sonra: ele geçirmek çok güç olacak- müracaat cder~k arkadaşları 

- MuHağm döşemesine tı. Ha~k konuşu~~en An ~İs- ~kkında bildiklerini söyle • 
gelince, diye söze haşlndı, burn ~le olan mun~se~tın - dıler. J 
cesedin bulundıığu parça ü- den hıç hahsetmemıştı ve Po 
zerinde yürüdüğünüzü hatır. 

A , DiŞ, EZ E. GRiP, ROMATIZ~ 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTUN AGfU LARINIZI DERHAL KESER 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde oullu kutuları ısrarla isteviııİf 

• Yaş 24, kilo 57, uzunca boylu y<'şıl 
gözlU, trun hlr vUcud:ı sahip, iyi bir 
aile kızı; ) Uksek tahs,ı görmUş, sub:ı.y 
voyn d~vld 'llcmuru 2r._35 yaşlarında. 
bir bayla evlenme!{ i temektcdir. (8 
Nesrin) remzine müracaat. 

I ş ve işçi arıyanlar: 
• Ortamcktep mezur.u, mühendis 

ve müteahh't yanında çalışmış bir 
genç öjtlede:ı sonra ~&lışmak üzere 
1lh' iş aramaktadır. (W En Son Dakı.. 
kal remzine mUracao.:.. 

• Ticaret llı::c.ı.inln .eon sınıfında, 20 
yaşında bir gen.,;, muhasebe, muhabc.. 
rat hesap ve daktilo iyi bilir; bir u. 
carethaned~ veya bir müessesede az 
bir ilcretlo çalışmak lstemekledlr. 
(H.D. 32) remzine mUracnat. 

• 31 y9.§1nd:ı clddl ve çalışl<an btr 
genç, odacılık, aparbman kapıcılığı 

veya gece bekçilljtl aramaktadır. Ca.. 
ğaoğlu Zekibcy apartıman maliye iti.. 
raz lrnmlsyonunda odac.r Ahmcdc mek 
tupl:ı mU.ra::na.t. 

• Fransızcadan tflrkçeyc ve eski 
yazıyı bllen l:lrlsl fş lstemektedir. 
Hnbcr gazetesinde ('Iercüme) remzine 
müracaat. 

• Bir Universlte tnlebesi, orta ve 
lise talebesine her tUrlO fen dersi 
vermektedir. {Allaya) remzine müra. 
cant. 

• Türkçe, fronsızcn 'V'(. daktilo iyi 
bilen bir bayan yazıhane veyo. kası. 
ycrllk gibi bir i§ aramaktadır. •(Ün.. 

sal) remzine müracaat,. 
• Yaş 18, evli, zevci askere gltm~ 

bir abyan mUessese veya bir avukat 
yanmd::ı. çalışmak 18\.erucktedir. DakU 
lo blllr. (tn;el 27) remzine müracaat. 

• Herhnngi bir mUC's.sescdc MUp o. 
tarak çalışmnlc isU) orum. Daktilo b!. 

,. v s rl "7BU "l1.. Bonservisle. 

(Hu kupona e-k.lcnereıı ırönderUeoet;t 

verme.. tJlUıları Eo Son lhlk1Jawla pa. 
raııız oı:oıı:ıredUOOt'llrtfr. Evlenme ıekUft 
göodereu okuyuculArm matıtu.s UJ.. 
mail ıttere ~ o.drealertııı aıud.lrmo 
lerl !Az.mı.) 

\ 

ıim vardır. Istiyenler (A. İlyas) rem. 
zlne mUracant etslnicr. 

~ Lise bitirme imt•.nnnmda bir ders 
ten muvaffak olrunamı~ bir genç, 
imtihanını vt:ılncey,j luıdar, tahsili ile 
mütenasip bir ış aramaktadır. Asker. 
llklc 41 i ytJkt·:r. Ortamektep taıe. 
be :ne d rs verebilir. {Kndak) remzi. 
ne müracaat. 
~ Ortaokuı ögretmer.llği yapmış bir 

yUksek tahsil talebesi ortaokul talebe 
lerfne ve dtş:ırdan bitirme imtihanı 

vereceklere "crs verehlllr. Evlere de 
gidebilir. (A.B.) re11121ne müracaat. 

• Fransızcil, lngillzce, almanca, 
ltalyanca ve btılgarcayı mUkcmmcl bi. 
len bir zat, ııoter dalrt'lerlnde ve ter. 
cUme evleri.ıc!e çalışn .ak il!temekte • 
dlr. {S.S. 6) re:nzln:ı mUracaat. 

* Askerli~ sırasında evrak ve mu 
amelA.t lşlcrL'll mUirnmmclen öğrenmiş 
olan bir gen-;, herh'lngl bir dairede 
çaıışmak •.stemektedır. üç nüfuslu 
ailesini geçindirmek roccburlyetlnde o 
lan bu gence iş wrmck Lsteyenlerln 
Ramide Cuma mnhaUts~. Bosna sokak 
29 numarada !;abri Ercılncc mektupla 
mUracaatın::-ı 

tı'\ Ktılay m ·~d tıc fransızca. ingL 

llzoe, ltalyanca ders vertll.t• 
yapılır. Her tUrıU mektul' r. 
(K. G.R) r(lınzlnc mcrsc411 

• Eski ve yeni yazılan ~ 
llzceden an\ıyan, .AııknranJll 
bir otelinden bonsen.iBI 111' 
ya§mda. blr zat, apartıınıın 
veya buna muma.sil b1ı l~rtlll 
dır. Tüccar ve avukllt Y7 
şablllr. Bcy.oğlunch .KrJyo~ 
d:ı Daracık nokak 2 ııuın 

Kurtakaya. müracaat. sP 
* Onivcrsi:c fen fakUlte 

mühendis şubesine de~ f. 
yaşında. temiZ bir g5:Ç b~ 
den sonra tizlk • rıysw 1 
dersleri vercb~llr. E\•ler<' cı 
(Kimya - mUh.) rcmzı.ne : 

* Liso mezunu bir genç, (f 
la çalışmak lstemektedlt· 
remzine milr.ıcnat. 41, 

• Bir genç, resmi ~ 0 
hususi bir mUcssesP.dı. ı:ıı e 
veya kA.tlpll.ı: yapmak i!telll 
(S.S.) remzine müracant. 
* Uzun zaman Avrupnd' 

mekteplerde hizmet etml~ 
t,terlnde çalışını~. vesıka 

bir bay bir kaç san.~ için ııı 
~ aramaktadır. (K.S.G·l 
mUracaııt. 

* Bir Bayan fransızca 11 

olarak hususi dı:ıl"Sler ~ 
Talebeyi az zamanda se 
{İmren K. 44) remzine ırı ~ 

• 21 yaşında, ~stanb'Ulo$ 
doluda şoförlük ve nıaltlJI~ 
mış, her nevi otomob!.ldeJl 'İ 

işçi, ehven ilcretle her ııe~ 
mak istemektedir. Y~IZ ,1. 
veı kazo. nctlcesl kuıa.ıuarı .ı 
mıştır. l\1at.:ıaa ve kitaP ı: ~ 
çalışab!.lir. (S.F.Y.) re.mıJııe 

• ltaıynda cahsil görlllll~ 
lıılerden anııynn, pırın vo ~ 
keple mlnyatılr rcstmıcr ç 
ııatkA.r blr fllrkette veyt'o 

lıyor musunuz? 
Havk, daiına bu noktayı 

da düşündüğ::inü, sabah gaze 
telerinde havadisi okur o -
kurnaz mütemadiyen bu su -

___ Hiklly~ Kaybolduğunun farkında 
olmıyan kadın 

Nakleden: 
Uç Yıluız 

• ...tt 
müessesede çalı:ı;mak "'" 1 
faşraya gldeolılr. (Ce!ıı1'• 
zine mllracant. 

• Ltııı:ınln um şube"1ı:dtJl ti' 
genç, ilk orta ve llse 
mııtematlk ve coğrnfyu dcrfl 
Kilçl.ikpazarda H:ıcıkudlll 6 
de Tavanlıçe,i!me aokağuıd~ 
.ı evde Mehmet Bay:-ıyB Ol 

' ale cevap v~rmeğe çalıştığını 
söyledi, sigortacı bu işi yap • 
tığını sanmıyordu. Mutfağa 
girmiş, musluğ!\ kadar yürü. 
yerek ellerini yıkamış, sonra 
yemek oda5ma giderek tek. 
rar yazısına ~şlamıştı. Fa. 
kat bunlara rağmen sökük 
tahtaların üzerinde yürüme -
diğinden emin değildi. Yal -
nız tah•c:a!arın oynadığının 
farkında olmamıştı. Belki o 
vakit ceset, henü7. oraya kon 
mamıftı. Havk bunlardan 
sonra sözünü şöyle bitirdi: 

- Altında bir cerıet yatan 
tahtalar üzerinae yürümek 
çok korkunç! 

Her ikisi sustu. Biraz son. 
ra Havk düşünceli düşünce. 
li tekrar söze hasladı: 

- Yerinden - çıkarılmış 
tahtaların muammasına bir 
türlü aklım almıyor. Katil a
caba ni~in tı\htalc'\r ı tekrar 
çivilemedi? Galiba katil, ce -
sedin çabuk bulunmasını is • 
tiyormuş. 

Pointer: 
- Doğru,dcdi, herhalde bu 

adam evi tanıyan birisi olma 
lıdır, .başka suretle buraya 
giremezdı taiJ:i. 

Havk müfetti~tn bu düşün 
cesini lı i r sualle karşıladı: 

- Ev hekci5i kadın hak . 
kında ne d:işüniiyorsuııuz '! 
Evi bana gezdiren memur bu 
kadının ertesi sabah eve dö. 
neceğini söyl~mi~ti; ben ev -
den dönerken bu kadın hô.la 
dönmemişti. Sor.ıa hizmetç;. 
lere mahsus knpıyı unut.mı -
yalım. Eve g1rrr:ck icin bu 
kapının tokma f!ı;ım çe\ ril • 
mesi kafirlir. Sonra bıJ kadın 
belki bir peııı:.ereyi de açık 
bıraknu~Ln-. Çi.iukü evi S'(.i • 

pürijrkeü pen:-..et"cleri açmak 

(Dünkii sayıdan ı.Jevam) 
Artık içimde eve dönmek ar· 

zusu kalmamıştı. Niçin dönecek
tim? Mademki evde artık bir 
şey kalmamıştı ... 

Sonra birdenbire koşmıya baş. 
!adım: Eve doğru koşuyordum: 
Belki eve gitmiştir diye, 

Evet, muhakkak eve gitmi.şti. 
"Şimdi pencerenin önünde beni 
bek'iyor" diye düşünüyordum. 

Onun sabırı:ızlığı beni aceleyle 
koşturuyordu. 

II 

Tabii evde de yoktu. 
Bu hadisede bir mantık goru

yordum. Bu mantık beni hiçliğe 
doğru sürüklüvor ve ben bu 
kuvvete sessizce bovun eğiyor
dum. 

Bir sandal.vaya oturdum. Onu 
beklemiyordum artık. Sandalya
ya yan oturmuş, samanlarını 
koparıp koparıp didikliyordum. 
~ten biliyordum. 
Neyi bı iyordum? 
Masamn üzerinde renk renk 

yün vardı. Duvarda da o mavili 
beyazlı Japon resmi. Ocağın ü. 
zerinde sigara tablası: O da ma
vi ve Çin işi .. Bu tablayı alma· 
dan evvel ikimiz ber~er cam(
kanda ona ka<; kere bakmış.tık 
Nıhayet geçen sene, benim yıl. 
dönümümde onu bana hcdiYe o-
larak almu~tı. · 
Dikiş makinesinin üzerinde va

rım kalmış bir gömlek vardı 'ya 
nında yüksük duruyordu: Sanki 
~elı;;in de işi bitirsin diye bck'i. 
yorlardı. 
Kalktım odayı süpürdüm ,ha

lının li1..erıı deki iplıkleri elimle 
1 lopladnn. Bunlar da b.ına onu1 
h:ıtırlattı. 

Odo.vı düzeltince ge'ccek zan· 
nediyordum. Onun ic,in o g-e!me
d<!n her ev bitsin di\·c acele c· 
dıvordum. 

h:arsıki apartıınanın pencere· 
sıne bir kndm geldi, kusa yem 
verdi. Akşam iriden iyiye bastır 
mır~ başlamıştı. Karımın bu
"ı11du,1u yerde de ak'"am oluyor· 
du tabii. Onu!l i~in, geçen her 
dakika ccni dahı fnla endişeye 
di~i\rily('l!'Cl ıı. 

Birdenbire kalbim çarptı: Ak
lıma yatak odası gelmişti. Ora
ya hiç bakına.ımştrm. Sakın o~
da olmasın? Hemen koştum, bak 
tım: Kimse yok. Derin bir ses
siz'ik. Yatağa el sürülmemiş. 
Kapıcı ile konuşmak istemi· 

yordum. Konuşup da ne olacak? 
Karım gelince tabii kapıyı çala
caktı. O zaman anlardım, kar
şılamıya çıkardım. 

Birdenbire kapı <;alınır gibi 
geldi. Ayak seslerini dinledim: 
Hayır: Gelen giden yok, 

Yaz akşamları sokak'ardan ne 
kadar da çok ses işitiliyor! Ka
dın sesi, çocuk sesi, her dakika 
k"°pıyı çalmak ihtimali vardı. 
Bu gürültü arasında işitmiyebi
lirdim. Gittim pencerenin önün
de beklemiye başladım. 

Sokakta gene eskisi s,tibi kala 
balık akıp duruyordu. Hiç biri· 
nin bizden haberi yoktu. 

Acaba nerede idi? Nerede o· 
labilirdi bu saatte? Aklının hiç 
bir ihtimal gelmiyordu. 

·Kitap okuyayım dedim, olm~ 
dı. Yemek de yemedim. Ç> kadar 
da sıca 1\: ı.; ardı ki! 
Yanımızdakiler evlerine dönü· 

yorlardı. Kapılar çalınıyor, açı· 
hp kapanıyordu. Biribirlerine 
"Bonsu!!ar" diyorlardı. Birisi 
bir pencere açıyordu. 

Sonra, eve gelenlerin biribirle
rinc "Bonsuvar'' demeden k~pt• 
!arını anahtarla açtıktan saat 
~eldi. 
Karım o !!ece gelmedi. Ne er· 

lesi gün. ne de ondan sonraki 
~tinler. 

Günler geçiyordu ... 
:\k»cudiyetimden şüphe et

mhe baş'amıcıtım Ben halü. dün 
} ada v:ır ımyd ·m' Biz beraber 
vasamış mıydık? 
Artık hiç bildiğe de r~ tgelmi-

yordum. · 
llk onreleri marıasız suallerin. 

dt n l.orkarak. herkesten kaQtım. 
Sonra da kimse gelıp beni ara· 
madr. Arkadaşlarım hik" yrleri· 
ni anl'a.tac~ı, baş1ra kulaltl~ı bul· 
muştu. 

Bu müddet ?.arfmd:ı kımse br· 
na karımdan bahFdmed!. Yal· 
mı !okantncı tir vün sordu: 
- Bavan hasta m1, b;ıvım? 

Beraber gelmiyorsunuz artık? .• 
- Hayır, hasta değil, dedim. 
Zaten o da bu meseleye daha 

'fazla ibir ehemmiyet vermiyor
du. 

Gene eskisi gibi her akşam o 
~azcteciden bir gazete alıyor, 
aynı yoll~rı yürüyor ve aynı sa· 
attc aynı yere gelivordum. Saat 
altıda, altıyı beş geçe bankanın 
önünaen geçiyordum. 

III 

!kimiz de sustuğumuz zaman 
ona öy'e bakıyordum: Karşımda 
bambaşka ve ivicc kacvrıyama
dığım biri vardı. O sırada o ne 
düşünüyor. ne hissedıyor. bunu 
bilmiyordum. 

Y.ı.Inız, karşımda bulunduğu. 
için, dönüp geldiğine emindim. 
iFJte yanağı, elimle dokunabili • 
yorum. Şüphesiz ki bu onun ya
nağı. (Hiç olmazsa bir yanak). 

O ?..aman onsuz geçen günleri 
hatırlıyorum. Bu, benim kendi
sine hiç bir zaman bahsedemiye

!31r aRŞa.m bankadr.n çıktı ve ceğim bir şey. Çünkü biliyo. 
bana doğru ilerledi. Başında ay- ruın ki, sustuğumuz o, biribiri
m şapka vardr, gözleri de gene mizden ayrı geçe:ı günleri dü· 
o mavi gözlerdi. Hiç bir şeyi de- şünmüyor. Bugün1er onun için 
ği~tirınemişti. mevcut dt>ğil. 

- A! Sen misin? dedi bana. Onun bir müddet ortadan kay. 
Yani, her zamanki gibi. Ben bolduğunu bilen yalnız benim. 

de, her: zamanki gibi: Bu hfüiiseyi birisine anl~tarak i· 
- Benim, sevgilim, dedim. . çimi dökmek de artık bana mem 
Bu ''sevgilim'' kelimesi uzun nu. Geç kaldım. Çünkü artık gel· 

zamandanberi içimde uyumuş di, Anlatsam yüzüme karşı gü-
kalmıştı. !erler. 

Ne biribirimizc sual sorduk, İşte: Benimle konuşuyor, ba-
ne haber verdik. Bende bir deği· na eliy'e temas ediyor. Eskiden 
şiklik yoktu. Onda bir değişiklik söylediği sözleri nöylüyor. Göz· 
olmadığını anl~dım. Onun için: leri gene o mavi gözler ..• 

''Ne oldu?" demeyi lüzumsuz Fakat bu gözler bana bakma-
gördüm. dan yanund.g.n geçip gidiyor. A· 

Yol üzerinde bir sucukçuya ramızda onun yıldönüınünde 
girdik, biraz domuz sucuğu al· duyduğumuz o saadet yok artık. 
dık. Sonra kanının aklına mavi Onun karşısında bile kendimi 
kurdela almak geldi. Tuhafiyeci yalnız hissediyorum. Hem de o 
aradık. Daha sonra o, manav3 kadar yalnız ki! 
girdiği zaman ben de gittim kar. Bazan kendi kendime şöyle di-
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yazılan ly! bilen bir ge::.Ç• 
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• K&tlpıllt ve satış ıtlt ..t< 
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SultanhamAmmda Marpu / 
şılı han 33 numaraya n:Orf 

Aldırınız: -~ 
Aşatıda remll.lmt ~ 

ımyoeutaruwzm ıwoı-'J 
nıcktupıan ldattıb&ll~. 

ınrı dahil) ııerıtın ..,.ıı~ 
t{adıır ve saat 17 dca ~ 

tan 
(SUndlls 12)(22 Ç.ayısl<) 
lLiSan) (M.K. 86) ('f.'f·~# 
(Sadık 27) (Rck!Mı) <~(. 
(Ticaret .C6) (ç. 3:>) o.> 
ıT.B.) (N. Kalpakçı) ('f• I 
zıcıoğlu) (Hamdi) (T ı.t· 
ıGUven) (RB.t.) (~ 
B.B.) ıRe.lk U.ıı) 1İ§) 

şıki fırından ekmek aldım: Ynni yo'nınl: O akş~~ bankanın kar- ' · G lO l941 
her zamanki gibi... şrsmdo. bekledigım ~an da o • • 

.l<Jve reldik, yemek yedik... ortndan. kay'bolınam!ştı. Kaba - •lS.Ol! fJ~ 
S ııra ben kitap okudum. O. hat benım: lçerde bıraz geq kal-ı 18•30 Fasıl heyeti, 19.15 

dınlcdi. Bır yandan da gömleği· rnıştı, Ben çok,5ab~k .en~şevc kılar. 19.30 Ajans 19.4~ .. !9 
ni diklyordu. Arda sırada ba· kn;>Ilm s ve çckıııp ~tmıştim. O- ' uP"'.d 
şım zı ka dırıp Jo.pc.n tabloq•Jnn nu çı:<r.:ı 1 • görmiye ces:ır .. t c- dakika, 19 55 Ode. ın~ 
bakıyorduk. dememi. tim. Radyo g'tZetn.rt. 20.45 h ~' 

O akşam birilıirimizle ne ko • Şüphesiz ki yanımızda biri i· sü: Çaya lnJım, 21.00 Z~J.,O 
nu~tuk hatırlamıyol'Um. Çok bir ni bulundurabiliyorsak bu, her 2!·10 Piyasa ııarkı1ıu·1• .toııl 
şev konuşmndm1 her halde. Ben dakika onu yar;ı.tmıya kentlimiz- h.imgll ıı.llcsl, 21.45 scı:: do 
miitemadıyen ki'ap okudum. d<3 ı~uvvct bulduğumuz içindir. 22.30 Ajans, 22.45 caz))Şıı 

H r sabah işimize gidiyorduk. Madem ki vaşıvonım: km·vc-
aksamları öa saat ~lt•da g:di•) ,.._ t•m olarak. Bu ku·ıveti bittikçe r<": 
nu b::mkasındn.n alıyordum. Ara· daha fazla devam ettireceğim, lSTA:'lı'"BUI au,t!:P 
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~ 

Mızda ~undan bundan konuF'l • Zaman uzundur: Aczimin hatıra- " ıı 
yı rdu' Hatla biraz ef:kisin • sını bile sı1cbilirim. 111 1 111 ş J\. ~ 
d n fazla ![.kırdı roivorduk. /\r- ij 1 T t y " 
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