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ıtıı~ l>a'tovadnn gelen son haberlere 
Ilı ceJ;>hede muhar ... bc §lddeUen • 
ıç:Ur, Almantır Moekovayı çember 
ltr e •lmak için harekette bulunuyor 
dt · Şlınaıde limen gb.tınün cenubun. 
lııt Vaıcıaı tepelerlndCD hareketle Vo. 
ııu et. laUkametmde ilerliyorlar. ee. 
~Pta Rosla\'l"'Dlerkc.z olpıak Uzere 

ti :e l t r ansk hattını t:ık!p ediyorlar. 
~ 11 ltılUılm narekM bu kol tarafın.. 

Yapılmııı<tadır. 

t'l ~Yler ajansmm Moskova muhabl. 
'lU YI haber alan mt>mbalardan eld13 
~ tı nıaıfımııta istıııaden mareşal 
h <lltnnının or.dusufiU:tflfi'ar toplama. 
n~~e takviye f'tmrğe muvaffak 
~tunu bildirmektedir. Bunun neti. 
krıt olarak Almanların Kınm ve Har., 
lltt.' 'kargı gayrptlen boşa çıkmakta• 

ı_ ~l'adenı.z nu.s filosu, Almanlann 
~relerle ·nıayn atmak te.§CbbUsUne 
't tn bareka.tma devam etmektedir. 
~r katıı&l'f mıwuızaman 

'
1 Yapıyor. 

~\1, '1 (A,A.) -· (Oftl 
'trı llayada :ıskeri vaziyet ha'ltkmda 
~e lıı, ve Mosl:oyadı.n ve ~telif 
'ı llabaıardan c'eıen ~~he.re .göre 
~lıhtrebe bUtUn §ldaç c Oııvam c;t .. 
\t lttedlr, Alman ta~ role ::.Rus anQ 
~e rnerk'!Zlerlnl bombalamağa 
ı.,11 lll ediyorlar. Lcnıngradda tank
~ a bir çıkış teş bbiliıtlnU Almanlar 
~etınışıerolr. Bu cephede Alman 
lıı:ı toplan .:..cnlngrnı.! ve Kron§tadl 
l'lıbardıman etmeğa devam ediyor. 

~~11llanlar Vnldal yay:a&ından Mos • 
lıııı'Ya. doğr:ı Uerlıyoılnr. Merkezde 
~ °l:enko ordusu taurruuı devam c,. t:ar. l.Tkraynadn Alman tazy ki de • 

Ilı etınektedlr. 
~:ndra, 7 (A.A.) - Röytcrin MOS.. 

t ~&ki muhabiri bıldlrlyor: 
~!ıı ltııılyctıe tıöyllyeblllrlm ki cephe .. 
tb lcbıtkell olan cenup bölgesinde 
1% ~ınlyetli bir dllzelme hasıl ol • 
~~ Ve bu::ad:ı. tutunmaya. muvaffak 
ta l'ttrıuı>tur. Klyefin c.ligmcslnden son 

Uıılann çok b'11t ıı.nlar gcçlrdlklC'. 
~e .\lman:arm ldu:ı\ ~ttlklcrl ka .. 
ııı 0lınıım.aklıı. beraber insanca ve 

illı 
~ emece kayıp:arrı uğradıkları ıu .. 
lltıt l6turm~z. Ancak ~.ok iyi bir kny 
~lan öğrenlldl:;ıne gl:ırc Ruslar ce .. 
~ıı 01'dularını yeniden toplamaya ve 
l\r~"etıendl':':ncye muvo.ttak olmuş • 
~ ır. Bunun neticesi olarak Alman
tlf 11 kırıınn doğru ıierleyişleri mu .. 
lla1t~llktyeteıı:Uğe uğrarr.ıştır. Kınm .. 

durum endişe uyandırmamakta .. 
~· liarkofa .,a.klajma teşcbblislerl 
~atı olarak· durduruımuştur. 

''l<o,'ll ı (A.A.) - Portn:rted Pres 
lln1t tı'adda kızılordu şehrin bUtUn 

1ı' ta1arın1 e.ınde tutmakta devam C'. 
~ot. Ftus ı.uvvetlcrl birçok köyl<'rl 

~~~~lı~r.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!~~!' 

lord Halitaksın 
t nutku: 
"•ısının yıkılma. 

•ile başlıyan 

Mukaven1et 
llluharebesini 
kazandık 

4rtık zaler için 
döQtışflyoruz 
~ Yn:ıısı t ln<'ı aaytada 

Alman 
karargahının 
tebliğine göre 

9uncu 
Sovvet 
ordusu 

Erkanıharbiye 
heyeti 

esir edildi 
Berlin, 7 (A.A.) - Alman umumt 

karargtıhının teb'!ğfr:cc evvelce haber 
verllm!§ olan yeni barekAt çerçevesı 

lçlncro A.zak denttlnin §iınallndeki 
mmtakada tUyllk bır muharebe cerc· 
yan ctm:?kl.ı!dlr. Alman kıtaatı ile 
mUttcfiklerln btaatı, hezimete dUçnr 
olmuş olan dU§mam takibe koyulmuı· 
lardır. Zırhlı 'e n:ottrıu teşekküller, 
derin suette dU§mlln hatlarına girmiş· 
!erdir. Dokuz'lncu &0\•yet orduaunun 
erkA.nı harbiye hey'e~ tamamen eıılr 
edllmi§Ur. 

Digcr mın'akalara. harektlt, tCJıblt 
edilmiş olan plAnlar mucibince devam 
ei.mektedir. 

Boheml)ada 
Çek talebeleri 
Gestapo komiseri 
f ranka suikastta 

bulundular 
Naziler de talebe
lerden bir çoQana 

baplsbanelerde 
öldfirdller 

l\losko\ll, 7 (A.A.) - Taa ajansı. 
nm Cenevre muhabirinin verdiği bir 
habere göre Çek taıııhehlnden bir grup 
Bohemya ve Moı-avy:ı protektoraııın.. 
dakl gestapo komlst.>rl Frankın haya .. 
tına suikaatte bulunmuşlardır. Naz!. 
ler, mukabeıcbllmisilde bulunmuşlar 
ve talebelerd'"Jl bir çocıınu hnplahanP,. 
lerdo öldUrmO~l<'rdlr. 

Bir k:iye gizlenen Sovyet tukerlerinc bomba 
atan Almanlar 

Taı ajansının 
bildirdigine göre 

3 Alman 
fırka ı 

Cenup bölğesinde 
bozguna uğratlldı 

5500 Alman 
askeri öldilrlldl 
lıloskova, 7 (A. A.ı - Tas ajansı, 

biri motörlU fırkıı, diğeri tank fırka 
sı üçUncilsü hR\'I\ dnfi fırkası 

olmak U:r.cre Uç Alman fırkası, 

cenubugarbl bölgcslridı: bozguna tığ 

radığını, 5.500 dU~man askerinin öl 
dilğlinU habe:- verır.cktedir. 

Sovyet demiryollar 
şebekesi 
Kllayetsiz 
o~du undan .. 

Sovyetler gibi 
Almanlar da 

müşkül 
mev ide 

bulunuyor 
~o 

Leningrad .. Murmansk 
hattının ke::ilmesi 

( #lüniinfilunusı] 

Alman 
Taaırıruzu 

razao: Bir Muharrir 
A J,1\fA1'" Rmı harbinin ha.,_ 

lan~ıcmda olduğu ~lbl, 
şimdi de, 2000 kilometreUk bir 
cephede büyük bir Alman taamı. 
zunun ba.5ladığına şüphe kalmı
yor. Jlitlerin de nutkunda haber 
nrdiqi bu hardı:cte. slmalde, mer· 
l.eıde cenuı>ta üç büyük ordu 
~rupu i"tirak etmektedir. Alma.n
.rndaıı bnı:ka her taraftan gell'n 
haherlere "İİre bu taarruzun ga .. 
~\"e'-İ Timoçcnko ordulannrn imhası 
,.c ı.on hl'defl . de .Moskovıulır. 

\'orosllof ordulanmn büyük bir 
kısmını Lcningra,Ma muha a.ııı. al
t rııa. alara'k, cephede fa.a.1 bir rol 
!'tabibi olmaktan monetml. ti. Bu 
muhasara cemberini tamanılar ta
mamlamaz, beklenmedik b'r anda, 
cenupta t.aarnııa g~İ·rck Budy.-. 
ni ordula.nnın külli kı,.mını ihata, 
a;İr , .e imha ederek Klyefi aldı. 
Uzun zamanda.nberl serbest kalan 
'l'imoçenko ordulan Srnolenske 
doğru yaphklan tehlikeli mukabil 
taarruzlarla, Alman ordu:.unıın 
bcklediI;rf ç&ınt•yı blu.at 'ücuda. 
getirmiş oluyorlardı, 

Almanlar, Krıılordunun tjimal 

Ekmeğe ıo para 
zamme diliyor 

----o- -----
Yeni narh cuma sabahından 

muteber olacak 
tmally<' Ucrettcrln!n artması dol:ı. 

yıs!le ckmeko:iler ckmric fiyatlarına 

zam isteml,!erdl:'. Vozıyct belediye 
dalmt encUmııni tnrafındnn bugtın tet. 

Alman ağır 
yaralılar;nı bAmll 

ingiliz 
hastahane . . 

gem ısı 
Bu sabah da 

hareket 
edemedi 

-<>- -
Yaralılar ht1ya! inkisarma 

uğradılar 
Londra, 1 (A.A.) - Röyter ajan.. 

ııının Nevhnv<mdekl n uhabirl yazı 
vor: 

Birinci de:~cede r~a.iCıl veya baııta 
Alman esirleri, bugU 1, Ncvhavendckl 
hııatnne genuslnde !!ordUncU gUnlerf. 
ni geçirmektedirler. Bunlar bir parça 
sabrrsızlanıyo".nr. Hııu~ı{ctıerlnln bir 
ba§kn gilçlUkden dolt.yı tehir edildiği 
hakkında bu r.abah vn1lcn haber, has. 
tane gemlslntn Nevba,·endc UAnlhaye 
kaımalan icap cd1'.!C<·~i dU11Un~sile, 

yaralı nasla.arı inkisarı hayale ve 
üzüntüye dUşürmllştw. Bunlardan b_n 

.ıııelaw ,, • • ....ı:;.J a 
rlza g~rcrck gil]Umsemeklc iktifa 
ctml§tlr. Gemtdc yc.,:.11c faaliyet ese
ri mut!aklardıı görUli!yordu. Bu crke"k 
ve kadınlar, nı<'mlekeUerlne iade edil. 
dikten sonra AkıbcUci ne olursa ol • 
sun, Nevhave::ıl hattrladıkça bolbcl 
ylyip lçUkle:i o gUı.lcrl zevkle anma 
ları, İngiliz !:ıUltftrnctlııce mWtezcm 
olduğu aşikru-dır. 

ing:liz 
1-lindistanında 

BGylk bava 
müdafaa manevra

ları başladı 

kik <:dllmiş .-c ıt para zam yapılması 
knrarla.ştınlm~tır. Bu zam cuma sa. 
OOh.ındruı muteber o.~caktır • 

Kırımda 

Almanlar ağır 
zayiat verdiler 

Londra, 7 (A.A.) - LOndranın sa. 
lAhlycUI mahfillerinde söylendiğine 

göre, Klnrnda Percko! berzahında, Al. 
manlar ciddi ağır zay!at verml.§lerdlr. 

Bir fırka Alma.n askerinin oldufu 
yerde durdunıl:nuB, Ycnesclk §dırl 

cıvannda Rus donanmaııı bu fırka.ya. 
knr§ı harekete geçmiş \'C fırkayı geni§ 
öıçUd~ tevkif ederek ağır zayiata ma., 
ruz bırakmı§t:r. 

----l. - -

lngiliz 
denizaitıları 

Ak denizde 
11 mihver . . 

gem ısı 
torpillediler 

-

Şark ceph~indckt harbin baı, 
langıcmdanberi, Alman orduı.u, 
Rusların mukanmetlnl i"!ti'-mara 
çalrştı. Bu muknemetln tekibüf 
ettiği noktalarda Kızılordunun \Ü. 

cuda getirdii,ri çıkıntılanrı aza.mi 
derecc(le slvrllmesine m<>ydan 
\'erdikten sonra, imi \'e ı:lddetll 
r.e\'lrme hareketleriyle dü';>manı 
sardı , .e yer yer imha etmeğe 
mu\'affak oldu. Rus muka\'(~meti, 
böylece, Kmlordu gruplannın çc,·
rllme..,ıyıe netlcelenf'lll birer tabiye 
hat.asma muadil olmakta de\'am 
etmi ti. Şimdi Alnıpanın bellibaş. 
h askeri müt~s~ısları, Ku:ılorılu 
tarafından gösterilen bau muka
vemetlc rin ve yapılan menli bazı 
mukabil taamızlarm kendi aleyhi
ne yanhı:; bir manevra t-eşkil eUi 
ğinl yazmakta müttefik görünü
yorlar. 

Alman genel kunnaYJ, ı;imalde 

,.e cenup gruplarını muha.<;.&ra ,.e 
imha yolu;Jla ~.ararsız bir hale 
soktuktan sonra. ı;imdi, merkezde 
Tlmoçenko ordularmı t Ct'rlıle ,.~ 

ihataya çah~·orlar, lng ili1. , .e 
Fransız kaynaklanndan g4•f.·n ha· 
berlere ~öre, imald<', \ 'aldai te 
pelerinden inen Alman onlııları 
-'foskovaya doğru llcrlemcktedlr. 
C'-ennpta ve mrı~ezdeki Alman 
orduları da Orel • Kuresk hattın· 
dan ayni hedefe doğru yiirüyor. 
Verilen haberler doğruysa ev 
\'eli merkezdeki Tim~enl<o or. 
duları, sonra da Mosko\'a 
sehri sanlmak tchl"'esine mnnız
ılur. Fakat Alınan ordusu, ı>nrk 
rephesi harbinin bu en büylik iha· 
ta ve imha hareketinde muvaffak 
olmadan cn·cı Timoee.nko orduln· 
rmrn ı;imal \'e oenupla irtibatını 

kesmeğe .. onu tam manasııe tecri
de ~alışıyor. <tel~n haberlerden ~ı 
kan mi.na budur. Mu,•allak olup 
olmıyaeağııu Jı:Ötmck i~in, şimıli. 
den tayini ..müml:ün olmıya.ıı bir 
ıaman it:inde Yt:llİ haberler bekle· 
meğe mechuruı:. Deniz. hed~llerrne kar§t lngiliz tayyarecilerinin kullandığı 2000 librelik torpillerden bi~ 
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zev.~ ıgı 

llnftıllılt bir edcl>t moomuıı.d:ı bir gazel tdlsllcslnın De§rlne ba§lan., 
dı. cız.hu nnlııynlılldlğtmlz nınnada, ~larmu. <'111 ynsm bP~-nzhğı ,rnş.. 
ın.tŞ şair, t.uncl. ı otuz sene evvel Ynhyn U:enuılln yııptığı gibi blr "noc. 
ke:ı.slı.m,, ~ anıtm.'lyn mlltem:ı) il bulunuyor. 

Ara .)crd otuz seıuclil;: :z..-ım::ın fıı. ılasmın meyda na gPtlrdlği :ı:m;k 

.ıçurw nn l,arct oc. •ce!t değili ! Her !n ).-zdığmn ve her ne\·l<W 
ynuJı~ııı:ı hürm t lcnp eder. BU!ınssn kendi kendinılzt- bu t U;:rl aşı! .• 
rıuyn mecburuz! F'. •ııt şu anızu.n da ne çıkm:ız blr canı, \C bel~ ku.. 
la!Wınmı:d:ı \er ctml!! ne i l'lii bir ahengi \'tlrnu, f 

l\les.'U, Cnhl:t t ü, .)nhut Orhan Veli \ C 0 1.tny Rıratm ·eni bir 
m: nzıoıeslnl olmrken blrçokl:ınmrz dudak bilkü)·or; tcı·Md edecek ki". 

ume ve mnna an) or d:ı, ıuuzlıı yn:zılmıe hcrhnngl bl: onum deneme ır. 

de "J zel!,, de dl,<'"l'i.)or. 
"gUzel!,, dr w;1eb1'f,fOT, 

Bunun btrçol. lıebl ri oldu[;ru mnhaltknlthr. 31r defo, ne olursa ol
su n, f<ııruk Nafiz gibi füıtndlıtrm elinde anız ~·n mllkr•ıımrl ~l<llnl bul. 
01u11 ve utun yenll!klerln llzerin:l n atlıyıı.rıılt tıld ll l\ytııemlştlr. Belki 
Fa~ı, Nnfiz. a ruw \'erdiği omek l~d:lr heceye de cm"k Vı?rmlşttr. Fa., 
knı m:ı:ı.lnln mlnı'ilan anız çahşm:ılarmda k endl!ilne yardım etmı, ve 
"-urd•ı'1'tı o.ruz.la hece !lbldeslni!e. aruz ela.ha bt\yü!t, dalın anlı ~nlı gö
zülrnı tllr. işte bugün, Fnnık Nnfiz ım nrl•nd:ışlann•n o nızu lmtıyetle 
bır:ıımuynr::ık cmu h!U!ı. temııdi ettirmek husu mdaltl gayreti rlnln c~ 
za'lın' çekl)oruz. Yıınl nru:r. \'e7Jltle ym.ılmı;, bir şllr1 h!\ltı ahengine esir 
o':ı.rak bt>~enl or, rb t bir §\iri ise g l'Çlp gidiyoruz. hin en fenıısı bu 
tı taJı l< gcn çllkte gözUkUyor. Çok feıııı. bir liln.,,.t! 

El'J • ON DAKİK.\ 

i a go Afyonda çekildi 
Milli piyangonun 7 inci t ertip 

üçüncü ke ldeSi bugUn saat 17 de 
Afyonda yapılmıştır. 

80030 Um 
288718 numn:ra.ya çünııştır. 

Ruz ve ti 
Bugünmünjm 
şa s,yetıerle 
g .. rüşüyor 

L-ındrn, '1 (A.A. ) - Bugünkü salı 
gUnU bltarafl•k kaııur,u hakkmda gö.. 
~mck Uz~:-e RuzvelUn kongre lider. 
!erile mu tasa rv~r ola n teıA. i{f.s1 mU. 
nasebotlle Taymls ga?c tcsı, başmaka. 
lcalnl Amcnkan•n harp muvncehesin. 
dok! hattı narckotın.- tah.ııls etml§tir, 
Taymı Jlyo" Jel: 

M new n 1Cle, hı:.lledllmlııUr. Ame. 
riıt n d \ rei.s!nL. ı:azarı dikkat!. 
n i celb d .lil cek hiçbir slyast hasmı, 
Amerlkanm Avrupa lhUIAtınm neta.. 
ylclnc big!l.ne kalmas. do.vasma saha
bet ctmediı;?l Jılbl mllı\'er devletleri • 
nln zaferini de lltlza.m etmemekte • 
dir. 

Strateji bahsinde e!ktırnımum1ye, 

ikiye ayrıtın;; tır. Bazı kimseler , Amt
rikanm emn yetinin pı.sif ve korun • 
mağa lstlnat etmesi ıuzumuna kail oı.. 
maktadırlar. Bunlar . in!irat politikası 

tarattarıarıdırlar. Hrızllnrı da muka. 
bele ted'b rleri almal< lehlndedirler, 

Amcrlko.n devlet r etsl, Atlas Ok • 
yunusu c- yannamcsLc memleketınJ 

ıntterlzny, d.virm~lt istlyenlcıle bcra. 
ber yapmıştır. Bu ga)lıcrln tahrıkkult 
sabasına. ısa.ini henUz fesedllmeml§ o.. 
lan bltıı.ratıık k nnunu ı:kAI etmek te.. 
dlr. Bu kanun, Aml r lllanm hareket 
scrbestıslnl tahdit etıı ektedir. Devlet 
~isi, kencıi §alıs1 hal'E·keU ile Ame • 
rikayı tuırbe ııtarUklemck istemi§ ol • 
mak lth:lm:na maruz kaimamağa ça,. 
ıışmaktadır. Fakat t .. bıt etıni§ oldu.. 

ğu zannedilen ı:.ınh c'.iut hedeflerin A .. 
m crtkan nılllct nl'l kahir bir ekseri _ 
yetinin tasvıbine iktiran e tmesi mub.. 
temeldir. 

HiS VE 

- Neden!. neden ynrm olsun?. 
Ben sırf sizinle konuşmak ıçın 

saatlerce yağmurun altmtla bek
ledim. Yalnız bu gece değil, bu 
geceye gelinceye kadar senelerce 
ı.ztırnp çektim. Şimdi de srra si -
ıin .• Yo~ bir beklediğin"z mi, 
var ': Dü~üııün bu kal"fllnf?Ila ne 
mükemmel bir şey olur.. Bundan 
daha gi.izcl, bundan da nrzu edilir 
bir tesadüf olur mu? 

Sonr& komik de değil mi? Dil. 
ı;ftııiln bir kere: kapı ~ılıyor ve 
~ı.k:nrz i eri giriyor. Tn.bJ b':.Zi 
böyle ı;örlince şa.şınyor. Kimdir 
bu genç diyor? db or ve tabii yr
ni bir fışıl:rnız olduğunu zannet • • 
yor, faka.t deıiıa.l {Lşrknuz değil , 
faknt tonınunuz olduğunu öğren'. 
yor. Nnstl, fevkal!de komik değıl 
mi! Oh Ali ahun, o ne emsalsiz b r 
dakika olur, Ya yilzün Uz .. Ne o • 
lnr, bir kere aynaya bakın. !şte 
Rimdi s ize tam blr bUyük anne ha~ 

10000 tim lmzannnlnr 
134053, ~5564, 271727, 396296 

6000 llra knznnnnlar 
(039956) (035711), 153290, 114516 

217555, 158634 
2000 lira lmuınallar 

Son dört rakamı 6238 ile biten 
40 numara. 

1030 lira kazananlar 
Son dört rakamı ( 0411) , 2513, 

2519 ile biten nubarnlar. 
5-00 lira 'iiı\1.ananla.r 

Son dört rakamı (0576), (1907), 
(8850 ), (9980) ile biten numara
lar. 

100 il~ knmnanla.r 
Son Uç rn.kamı 248, 459, 761 ile 

biten numaralar. 
50 llra kazn.nanlar 

Son Uç rakamı (015) (064) 969 
ile biten numaralar, 

10 lira k za.nanlar 
Son iki rakamı 26, 69 ile biten 

numaralar. 
2 Ura kazananlar 

Son raknmla.n 2, 6, 8, 9 ile bi. 
ten nunıaı ala.r. 

Bir Japon gazetesi 
Uzak şarkta 
Vaziyet;n son 
derece mühim 
·safhaya gir
diğini yazıyor 

Tokyo, 7 ( A.A.J - D.N.B. 
Kokumin Şimbun gazetesi, baş. 
makalesinde, uzak şarkta İngiliz 
ve Amerikan zimamdanları ara· 
sında yapılan devamlı konf t> 
rnnslann, şarki Asya refah sa.. 
hasmın muhafazası i<:in sarf ed:. 
len gayretler alevhine birer ağır 
tehdit t elakki edi'mesi laZJm gel
diğini yazmaktadır. Gazete. bu 
sahanın ta h:ir.de toplanan bu 
konferanslar karşısında, Japon-
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li çöktü. Artık yaşınızı saklamam• 
za. im.Iru.n ve ihtimal yoktur. 

V c Feridun bir aynnyı zorla Me. 
liha Ccıruı.lin gözU önüne getire .. 
rek: 

- Bakm bir kere şu aynaya, za 
va.llı yUzünUzc bn.km, dedi. BUtün 
makiya.jmıza rağmen gözlerlniz.in 
altmdnki derin siyahlık nasıl da 
belli oluyor. İhtiyarsınız, ihtiyar .. 
Kocalmns:nız, btlyUk anne. Sizden 
öyle nefret ediyorum ki .. 

Meliha Cemal aynayı Feridunun 
elinden aldı, yüzüne yakln.gtırdı 

Ve bir müddet büyüyen gözler yle 
kendisini tetkik etti. Sonra Feri. 
dım.a: 

- Ferldun öyle zannediyorum 
ki mazideki ha.tamdan ziyade ber.. 
den bugUnkU hayatını için nefret 

• ediyorsun. Ben ke11dimi MI& kwdın 
hissediyor ve koynumda bir flşık 

bcsliyorsam bundan sana ne? 
- Bu \•aziyetlniz benim iz.zo -

·----·-----
ingilterede 
Y c;ıi bir t1p~e tayyare 

yapılıyor 

Londr:ı, 7 (A.A.) - Kral ve krallça 
dtın. bombartlnnan Mrvlsl ba§k]UWUl• 
dam Pclrseiıı refakatinde, hav& kuv. 
vetleri bom'bardımaıı ı.crvlaine merbut 
bir lstaııyon•ı zlyar~U-erl esnasında. 

' ' Kırlangıç l{lbl havaya yükselen., 
yeni tayyar.3uin tecrtibelerinde hazır 
bulunmuşlardır. Bu tayyare, alçak 
tan uçarak, bu istasyonu bombala.ma 
tecrübesi yap:n11t1r. Pilot, müteaddit 
defal&r, aşağı doğru dalarak bl:nala.ra 
birkaç metre vo.klo.,ru~tır. Röyter 8-
jaruımm muM.blrl, bu t:ıyyarcnln yap.. 
tığı manevrııtarı "helecan ocricl,, diye 
tavırl! etmlt~lr. 

Lord Halifaksm nutku 
N~york, 7 (A.A.) - B~ burada 

şerefine ver.len bir ak~m yemeğinde 
blr nutuk Irat fld<>r. lngllterantn A. 
merika 11efirl Lord Halitaks §Öyle de. 
ml§Ur: 

Müdafaadan harbi ks:utnmak için 
elzem olan ta'arn:u mümkün otduğu 
kadar çabuk !!'CÇf'oilmek için büyük 
gayreUer .scrtetrnemlz !Uimdır. 

Hallfaks sözleri~ 15yıe devam et. 
m.!§Ur: 

Fra.naanm yıkılma.sile ba.§llyan mtı. 
ımvemet muharebeııl:ıi kazandığnnıu 

zannediyonım. Şimd! wer için harp 

ediyoruz. Kuvvetimizi ihtiyaçlarmıı • 
zm seviyesine çıkaramazsak vazife • 
m1z1 iatediğinılz ~lalde bitiremeyiz. 

Halltıı.ks, Amerika ve tngUterenlD 
parolası: 

"'taUhaal, c:ok t:tlh.Bal ve daha çok 
tatıhsal .. olduğunu söylem~tlr. 

Harbin Sovyetı~r hlrllğtne yayıl • 
maamm yeni meseleler doğurduğunu 
söyUyen batıp deml,tır ki: 

Muayyeu olr siklet için imal edt • 
ıcn blr motörlln blrı!enbiro bu aikletm 
iki veya Uç :nlsllni çekmea1nl bekllye.. 
meyiz; enerjlrn.Li, kuvveUmizl, muka.. 
vemıtımtzl aza.mı h&ôdc kadar kutlaJl

malryrz. 

yanın endişe duymaktan hali 
kalrnıyacağtnı ve mezldlr konfe. 
ransların hedefi. Japonya üze. 
rinde siyast. Jktısadt ve askeri 
bir tazyik icra etmek olduğunu 
söylüyor. 

Kokumin Şimbun, şarktaki A,. 
merikan ve ln.giliz şeflerinin Ma
nile'de yaptıktan mtııllkatm, bu 
iki meı!ıleketin uzak şarkta, sL 
yasi, iktısadt ve askert sahadaki 
müşterek hedefleri ve elbirlik· 
terini bu defa tamame:l belirtti
ği mutalft.asrndadır ve uzak 
şarkta vaziyetin son derece teh. 
likeli bir noktaya ıı;elmiş olduğu. 
nu, zira, İngiltere ile Birleşik A· 
merikanın mütemadiyen ve he. 
sanlı bir ljCkilde . taa.rnW hare. 
ketleriile t*bbüs etmekte ol
duklarını söylemektedir. 

Bun<ian eonra, bu yazete, bu 
senenin bidrvetinde, uzak şarkın 
büyük bir tehlikeye maruz bu.. 
lunduğuna dair o1arak dolaşan, 
hayal mahsulü diye tavsif edilen 
şayialara r.azarı dikkati celbet.. 
mekte ve şöyle demektedir: 

Ft.kat, son a.y içinde, vahim bir 
tehlike belirmiştir. Zir!', Birleşik 
Amerika. uzak şarkta BüyUk 
Brita.nvanm mümessili gibi gö-

. zükmüş ve ge<:enlerde, Çung _ 
King'e, Amerikalı askeri muta. 
hasRıslar göndermiştir. Birleşik 
Amerika, Çun~ • King'de ku
mandayı ele almıştır ve orada, 
Amerikalılara, Çan • Kay • Şek.. 
in rejimine hA.kim olmak müsa
adesi verilmiştir. 

tinefsirni rencide cdi)'or •. 
- Neden Feridun, neden! Sen 

de gençsin, metreeini seviYorsun .. 
Ben de ne şök.ilde Aşık olduğumu 
söylemek igin bUt.Un varlığımı fe. 
<laya. hazır olduğumu takdir et • 
men 18.zmı. Görüyorum, elbf.sele • 
rime, kürkleıime, milcavherleıime 
bakzyor, ve onları benden kopanp 
çıkarmak ve Müjgi:na göttlrmek 
istediğini de hiMcdiyorum.. later • 
sen yavrum ben onları kendi gön. 
lümün rıza.siyle veririm. BJaen 
bütün bu varlığıma rağmen ben 
aasıl J.8trra.p çekiyorum, Atrkmı ... 

- Sus, diye Ferldwı b!iyük an 
ncsinln sözünü ke&ti. Su&. Öyle 
kelimeler vardır ki, artık onlan 
teliffuz etmek hakkını ka.ybet.mJş.. 
Nnizdir. Bu kelimeler siz:n ağz•. 
nrzda iğrenç bir :mAııA alıyor, tabi• 
ate karşı geliyorsunuz. Allmı§lll& 
gelml§ bir kadın nşktan, Aşlkt.an 

bahsediyor. Bunlar sizin ağzınıza 
yakl§acak sözler değil artık. Siz 
parayla, eerefle iktifa edin, fakat 
haris bir vaziyette her tarafa sal. 
dınnağn kalkmayın. Bırakın biraz 
da a.şk ve sevişmek onların hakkı. 

Bi: an sustu, eonra tekrar ho
murdanrnağa be.şldı: 

- Siz A.§rksm·z ha!.. Zavallı 
ihtiyar çılgın. Sonra eiz mademki 
kendir.iz de sevmcğe ve sevılmeğc 
hak buluyo~unıız, ı;u hnlde niçin 
y~ınız:n meydana çrkmns111dnn o 

-=========-===-=- Sovyet demirjollarimn 
Faşist aleyhtarı kifayetsizliği 

F 1 W"" aaparalı 1 Jlcl ~ 
ransız ar Sovyet demlryollan pbekesi, sev • 

kulccY§ ilca.atma tek1'..bUl cdecok au • 

Akşa 
Sohbet Alman ı,gnl rette vQcudo get1rilmlaUr. Batl&mı 

ekserisi, şark~· garba mO.teveccih .. _ .. __ ... 

kuvvetleri e ur. Çitte hauann pek az miktarda oı Gazete ve 
mıcadole ad y.ırlar mteadsı· rı. da bUyUk bir mUfkUl arzetmek. Radyonun 

-0--- Fil,raki febckenln yekQ.nu olan 

Demiryolu münakalatı sık sa.ooo kilometre yoldan ancak 26 bln yemek 
sık kesiliyor kilometresi çı!tc haU:uır. Sovyeuertn tavs·ıyeleri 

zararına olan dlğe:.· bir mll§kUl de 
Afoskova, 7 ( A. A.) - Gece rnallk olduklıın loko1110Ufier mlkta • 

yarısı Sovyet tebliğ zeytinde de, rınm pek u olmamdır. SovyeUertn 
niliyor ki: mnllk olduklan loko~c.Uflerlıı. adedi 

Faşist aleyhtarı Fransızlar. Aımanlnrmklnden ancak 1300 tane 
Alman işgal kuvvetleriyle mü fazladır. Hafouki Almanıann ııtmen.. 
cade!eye devam etmektedirler. dl!er hatlarmm tulı1 sa bin kilometre 
Aras mmtakasmda, vUksek te- noksandır. 
vettür.ü dört elektrik direğini , Sovyet maklnelcr;ı.iı: dlğer bir mnb. 
berhava etmişler, bütün bir gün, zuru da modem bir aurette imal edil. 
işin muattal kalmasına sebebi. mııı olmalandır. SovyeUerin omıılbUs 
yet vermiı-;lerdlir. trenleri, azami :>O veyı. 40 kilometre 

Aras gan civarındaki demir. sUratıe gitmektedir. Bı.ı aUrat iae Av. 
Yolu müteaddit defalar kesilm~. rupadaki marşandiz trenlerinin s llra.. 
tir ve Lille ile Douai arasındaki tinin dununaadır. Bti}le bir t>etaat. 
noktada sahar vermiştir. Orry harp zamanındn. megum neuceler tcv. 
la Ville'de, bir Alman askeri ııt eder. Bilhassa t!'en kaf!lelerl:ıl 
treni hasara uğramıe, 2'2 va.goıı hava hUcumlann:ı ~k tazln maruz 
yoldan ~ıkmıştrr. bırakır. 

Courriers'de, müteaddit ma Alman tayyarclerUıln oooııca gay. 
denlerde direk depolanna kun. retıerinden bki trenlerin tahribidir. 
dak sokuimuş- diğer bir maden Berllnln ıı.skorl JJULh.rıfili, hava akın • 
kuyusunda, kömür <:eken bir ô.. ıarınm Leningrad _ 1.furmıınsk hattını 
letin manivelA kayışı kesilmiş, tamamiyle bloke cd•" ek ~imal bcı-z.e.. 
makine~er beş gün muattal kal. hmda taha§ş'it etmiş olan Sovyot kı. 
mı.ştır. taatının la§C ı.şlertnl boı.muş ol<luğu 
Douai kanalmm barajı berhava mUtaleasmı aerdetm(!ıttedlr\cr. Bu kı.. 

edilerek seyrisefer onbeş gün in. taatın vaziyetleri k1ş mevalmlnde da.. 
krtaa uı?ramıştır. Yonne depart ha berbat oııı.caktır, :..irıı o zaman kar, 
manında Varenne'de; bir direk Moskova. lle Arkangeısk arıııJındakl 
deposu berhava olunmuş, iki mUnakalltc.. mani oıeuı.kl\r. 
haddehane hasara uğramış, on. 
bes ~n C'ahsamamLStır 

Amerikada 
Ayda 2500 tayyare 

yapllabilecek 
\'Aflngton, (A •• \.) - Tayya re ima. 

1Mı bürosunun r cs•nt stlı.cUeU demtr
tlr ki : 

Sene sonunda. imal etml§ bulunaca... 
tunız tayyareler!n ni.sbeti, ayda 21500 
olmaması için bir sobcb görmUyorum. 
Büyük Brlt.ıuıyanın tr<tedlği, :fıızıa 

mesafeye kadar lıçe.n ağır bombp.rdı. 

man tayyarelerinin imsltıtı daha fazta 
mesai sartma lüzum gösterdiği halde, 
eylülde tmalll.:. rekon:nun 1914 tayyar~ 
ye baliğ olmasından dolayı resmi me. 
kamlar memnundurlar. 

iki Fransız 
vapuru 

Akdeniıde batırddı 

Fransa 
-0---

lne;ıtcreyi protesto 
edecek 

vı,ı, 7 (A.A.) - o.x.n. 
Burada haber \'Pr!lı!lğine göre, Fran 

.sızlarm "GU<'d Ygneın., ve Theophll 
Gauthler,. vııpurları, lng!Jlz harp g-e. 
miler! tarafır.daı: t.orpl!lenerek batı • 
rılmJ§t.ır. "Gued Ygnem,, posta semi • 
sl Akdentzde taarruza uğram~, ' 'Thr. 
ophlle Gauthlct., ge c!enlzlndc balını. 
mıştır. Ge.no hal>er verildiğine göre, 
Fransız bUkQrnctı, bcynelmllcl hukuku 
yeniden ihW eden bu barokettcn do • 
layı bllyük Britanya hUkQmetinl pro. 
teato edt'cekttr. 

kadar korkuyomunuz. Bir cinayet 
işleseniz daha az utamı.caksnuz. 
yaşınız neden sizi bu kadnr utan.. 
dmyor. Biliyorum YlüiinIZ m~rda· 
na çıka.cağına beni. ölınUş gönneği 
tercih edersiniz değil mi'? Beni, 
kanınızdan gelen yegil.ne inMnı. 
Sizden nefret ediyorum, ~Unkü siz 
ihtiyar bir koeakn.r1smız ve hak • 
kmız olmıyan bir sandetı>, benim 
gen,!'Hğimin hakkı olan saade te bü 
yük bir hırsla sarılıyor ve o saa• 
deti benden çalıyorsunuz. Benden 
çalryorsunuz saadetimi. Biliyorum, 
s?z de ıbenden nefret. ediyorsunuz, 
fakat bunu benim yUzilme 83yle. 
mek cesaretini kcndini7.de lıulamı. 
yorsunu.z. lçin için benden nefret 
ederken güçlUkle yil.zilme gillilyor 
ve bana "çocuğum, ynvrum., di • 
yorsunuz. 

Melilıa Cemal çekinerek, a1çıık 
sesle: 

Tribun dö C-ıneve'ıı' ,\ muhob' ri, ne. 
tice olarak. diyor k i: 
Aynı mutehassıslar, elde etmiş ol • 

dukları mlltenalus ma~Qm11ttan dolnyı 
tran. Kafkasya battır..ın kıymeti hak
kında bir şey eöylem emektedirler. 
Yalnız maver.ıyi Siberya hattmm kı... 
fayet.sizllğ'Inln aşikllr oldu~ımu tı-eyan 

etmektedirler. 

Amerika gemileri 
Panama bandırasile 

sel er 
yapmifacalclar 

Panama kabinesi Panama 
bandıral: gemilerin silahlan. 
dırılmuma razı olmıyor 
:Sevyoı'k, 7 (A,A.) - Panama. kıı. 

biLealnln. Panama bandıralı tüccar 
gcnıllerinin a.ltı.hlanmaama mUııaade 

etmek istemem~ bal:kında mUtalea 
yUrUten bir! ' 'ik Amerika ayanı h!lrt. 
ciye t>ncUmeni ret.el Koc.naUi demlştlr 
ki: 

Bıı kararın hiçbir zararı yoktur. 
Bitarafiı\t ıtanununu tadil e~lp bu 
gemileri ken1l mcauUyetimiz altında 
silahlandırıı'bil\riz ve btlkl, ileride, 
gemilerimize, açık denizde nerey-e olur 
sa olsun g!d~n!ıeceklcrlnl söy!ememız 
de mUmkUndilr. 
Konnauı, Birleşik Amerika ~emllc

rlnln. ileride, artık l·ıınama bandını~ 
sile sefer ct.mlyecC'kll'ri haberinin, 
pek çok A.nr.:r ikrııınr.\ hoşuna gldece. 
ğlnl e6yleml§tlr, I 

Akdc-n!z;!e !ngiliz 
deniıaltılarmın faaliyeti 
IAııdnı, 7 ıA.A.) - Akdenlzde, ln. 

glllz C:en!zııltı t;emller! onbir dU§mnn 
gemisi daha tatırmı~ vıya ciddi hasa 
rıı. uğratmıoıa:dır. 

Dlye Feriıdun b:r kahkaha ntu, 
fakat Meliha Cemal onu duyme.dı 
bile. Sözlerine devamla: 

- Aşıknn benim için her §ey. 
dir, dedi. ÇilnkU o beni tcrkederw 
ne ben yapayalnız kalırnn ve yal. 
nız hayat, ~ksrz hayat, sönmUı; , 
buz gibi olmu.~ ihtiyar kadm ha • 
yatı bana ö!Umdeıı de daha beter 
&elir, 

- Nasıl da aşktan bahsedebi • 
liyoreunuz?.. Hem de bir kad1n 
aşkından. Altmış ya~ma gclmi~ 1 

rl 

G AZETELER1:0UZ ötl'dtı:ı;. 
alle hayı&tmı lıo::ıyln tır1l 

Jlstcler oeşrcdlp durur. BunP. ~ 
yo da ıı:tuaıc e~tlr. O ım~r 
e\'llllk hayatma e.td:ın iki toy ~ 
için bir gazt'te, bir dtı rad o al çl 
Meta zarut'idlr, Sabalılcy\n s\l~ 
ilo beraber Kapmızm önUnden g .,,,Jll 
g'l\WWcldea de - Dfmdl iki yap 
tan ibaret otan - gPzek:ıertoıl'': 
birini aldmu mı· '""•cıakal \pi .. vuv it., 
ıe okumadan doğnıca yeme!; Jl.8 

"lno bir göz. atar ve o gtınkU Y,. 
ğlnl:ıe hazırlaıınınğa ~tarsınıf4 .,0-

Sağlam tlldr, sa'rlam '\1lcu tUl dn. 
lunur, d~,ler. Vl.Clldunuzu l:>'e,ıttl' 
ı:ünıncğe elverişll bir bale getir 

11 
olan maınmatı _ı:-azetcJerdo blllJlıP' 
sanı:ı:, yahut heğenm~ııenlz, bll~\ı. 
radyoya..,. l>lr düğnto ÇCHlşllc P8 tl"
can kır.artnınsr. Utlü muban ~ 
pesUI hopfı \'O do ı,utcsll pllt' 1 
ylnnl Ull ç.e'}!di bir<Ieu, blıtiln l~ 
~llcrlle .ıtrllk ve lhutnnızın o:,.., 
do kıvrı.n iin nm dm.ı;etın«'ğr. 
lar •.• Daha nelrr l oıtı~ onmnuz '? ;;. 
tobrh·uıı on'! Pirin~ 11uııın):'t1"' ; . ' Onlar ıt.'l a~rt>ıılltr ... '\'(' sıxım 119 ti. 
mu trup... Pardon ·... Uı\tııı c\l' 
çaı-,ıpı çıkötıak lılz.mı . 1 

Gıuf\te:.ır vıı Ra:tyo, bu bakın::, 
ali" efrtu.um•z.ın :ww erk uı 

. ött'\il' 
uııı ı:irnıl~ •rdl r blrı I< ğıt, ,_ 

ı;I kliçük ı.ır 1ıckıı1t ce hallııded~ 
m!l, ıkğrn s" tuıllı tı'lmden çok ""' 
hllgtç, pratik , .ın ~"''ete nl te 
zır, her giı~lıl&"lı ,ı[ıın 1 l hnllctrııt, 
kaLlll) etli ıı.ürünen t.lrcr ~ nrılltı1 
hlma,·e un'iurlnrırlı•. _, 

llü;w :."uur bu ılil c:ını;ı1. p1il ; 

,·ı r•n bir ı.ll~W• cl<Mğt ı;iıı.Unıc S'* 
pı"ordu. Kiiçiık .nız.n • chPmml~ttl~ 
o da nt>\ ı?I ) 11ivor mmıunuz. 'l ~ . . \~ 
'ıktiııadi\ u.tıııa. :+ol ı:-bıotcrmek ili • • rl" 
~·etıiııde ıwıun .. ı l<eıı , ha\<lkntrn ~ k 4 
• • d)P'." 
_.eni ı.ıeııeb:ı:ıc~ı, " " herKlin rV' 
y c n ı ı e r ' t! ıı. h ıı uc-u:ıl11 1 
ı1eğl<?tlrllebll<'C<'k t n s a r r u 
lmkAnları t:'Öswrcııvrııl~ ohnııtıırf~ . "'"" H"r 9eye bir ı:eY ~ha il6\ o etı ti 
8Uretlle yl'nıeğin Qe:ılt ve 11'?.7.c r>' 
arttırmak yo a tutulmuşru. Tııt1'~1 
'bir tutam dalaa fCker, tuı.lu3ıı 
parça daha bnh~.· katmak, u5 ;ı d 
~·ıu donuo<n QeDbıl, ııu t <'k, tılllfl .. 
•u ' • d~~ 
kileri tam~kır etnıd>. kL.,. t' 0ıln 

ne darı eknı1.1K u ulıı t" rclh t"'UlıJl~ 
ti. ıt• 

vuslatın yetmedi ou yıl d:ı ha 
Kı:ıl\arnl'Jan dUşeylır. ıal.ycrclt 61 
De;la çok ııov, d::ıte mahvet 

, ... rel' 
~ . 1ııl-

)Jısr11IRrıld bayl11r:ın dl'!ll p.ir S 1' 
ha bire liiılfctirrlml7: arttırı3 orıtıı, 
Blldlğlıniz;l ~ daha eı.onomll• ı11'! ~ 
todlarla geçı!ıı:ıı da1ı.l ch\'CD ..,:ırtlll 
lndlrllm"sl ıl ıigUt '\'tren yolitu • 

u~· 
Ço!< , Uk\11' bun:ı d ı ba .. ı:ı.ıvlı. 1) ı1' 

kü "\'a,an,, gaı.ctl'ı.lndc ııc oıuıdLI" -t 
biliyor mu'\:ınu7.: '')il!'; ıı 1 rmll• ıır 
YRlll., tıırlfl... il' 

t,ı.c bu oır buluşh:r : • ·\ ımıı. c)I 1 
ır , l<r.st') I' .. ı"-cri~ll, .) lirrf;°" k.J\..,~~ 
:ı:ihinc R"tk'ılc i tll;;bal:: tlnlın rrıı 

... ' . 1. 
bir göl.le l!4lmı. k ünıidı \ ı•n•n rıı 

kemmc.1 oır • t!ııilik ! . 11 
• :"ti 

Ban .. ü,>·1~ geliyor ld, nllt'lerı• ) " . ycnıcldcr tavsiyesind e buhUlan ı:' 
ı.etclı>r ,.e X.WJO, bıı t ın Jyclı• rlll~ 
ne ka~r ~.u.ıa usız .. ı•klııt kullll; 
nırlarsa, •11ily?nlPrra t.an lrnr'I~ 1 

derece meınnuıı ctnıı" olurln r. 
• b''' ÇUnkU tıl'r •'s•z,, k(•ıırlrrdr ıı Y , 

kaç kunı5ıun dahıı. nr. "sızdınln~ 
~ • 1 .. ,•ıı.tııJI' na,, lmklin ,.çı.ıış o ,ıra •tır. 

ı;-uetC8lnin .apm .. olduğu "~-nğ•ıt 
lrmilc belvaa.ı,. uırifı~ı ctl'n b; elı)nr'r 

e;' !ichrl~esl.t. ~orba, içıJı. dolma, at ~ 
iz kı:ı:artrnrlar, ' l'kr.rslz uıtıı, 1'('•ı; 

7..cı;iz türlü ve dah3 inkl-,al ederi" 
~tsız ya.tanı, pirinQllLı: plJAv. ;) cşu:ı~ 
!ib ı<alata ıeadına ır.u\'llffnl;; ohır 1 . ıe' 
larsıı, ceml)cte en lıak!Ju ıııın 

görmeır:ler nıı ': 11t 
B u •·lll'"?I? .;:lr gi:n. rn üstü.n ır. 

,., .. 1 "" 
flkrlnıı !11\hip hlr Eh rl altıllı !:1 • 1 
rak ••yt-mcden """"'lf'nnl<'k., ıısutll111• . ~· --· • il' 
ortaya k:>ya.blllr ki, lıcl..lcdl~ imiz 
buılur! ... Ha gnyret.-

/l J K.M E7 MONlll 

• - Ne halkla s izi sevmemi istL 
yorsun uz? diye sordu. Siz benim 
neyimsiniz k i? Sizi dllnyaya getl• 
ı en ben değilim, oğlum değils 'niz. 
Benim kanımdan gelmiş olmanız 

da bana vız gelir.. Bunlar sizin 
gibi fa.Jdr insanların dUşUnUşlcri -
dir. Ben sizi tannnıyorum. S~ be.· 
n;m için bir ynbanc:sınız. E cni 
dünyada ıılft.kndar c•lcn bi r t e k 
insan vardtt, o da fıc:rkrmdır. 

olduğunuz halde .. Siz ne zannf'di .. 
~·orsunuz. Vücudunuz biraz güzel, 
d inç, deriniz canlr diye ihtiyarlı • 
ğa karşr koyduğunuzu mu zann:· 
diyorsunuz. Alda.nryoreunuz bli • 
yük anne. Saç boyamak, suratn 
türlU nekilde makiyaj yapmakla 
gençlik temin olunmaz. Slr.in ev • 
veli ruhunuz ihtiyarlamış, O da ,. 
ha müthiş, Sen artık mn.hvolmug 
bir kadın olduğunu takdir etmelL 
&in. Mahvo~mu~. leş kokan bir ru• 
hun var senin .. 

- Sus Feridun, b:rak beni ar. 
tık!. Son ya dcliein, veyahut sar. 
hoş ... Ben sana. ne yapayrm ki! .. 
Senden bir şey mi aldım, sana. b!r 
fenalık mı yaptnn? Her iMan sa. 
adetten hlss~sini almak iııtemez 
mi? E eni'?l ~a.na ne fena11ğım 
var?. Serbe!!t b'.r kadınım ben ..• 
Hayatım .. 

Bulgar g~ze acHsrı 

- Bu sözlere l::ılı!:nhalın·In ı:U.. 
lUnür. (Devamı var) 

Şark cephesinde 
!11.of\'8 '7 1.\ • .-\ . ) - Alman b:ı t: 1 

' 

mend~nİığı tarnfmdı.ın tnr•t cephe " 
zlyare~e davPL eollen Hulg"a r gnz~ · ' 

I'' elleri, bu an~:ıh. Bt·.~r. r ınalbunt rıı , 
dilrU n:takat!nde, Alırtnyaya hare!'• 
elmlııtrdlr. 
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&hkeme 
•onlarında 

lik kansından boşanmak 
isteyen 35 lik koc~ d' ~---

İ'tQ 
70 

c~ ka:nmdnn bo§an • f bey, geçen gün ıı.e söyledl~l DUlnl • 
Q!( l:lt l1r ihtiyarın dör. I yordum. Ben ıılçblr :raman kocamdan 
"•~ llıahkernc.ı:indeki muruı. ayrılmak lshmem. Hııkkmıı mUda!a 
J-ın . • 
ahı 1itık. Garip tc.:.:ı.dllf yı size bırakıyorum. Ama, artık bir a. 

llıilbı.~ tnahkemcde buna ben. re.da yaşıyam:ım haana! Zira geceleri 
~ ftııu,enır dü.ha gllrUlmll§tUr. 12 de gelir, kapıyı, bDcnyı krrar, elft_ 
~~eme.:ıe erkek gençtir lemi rahatsız eder. 
• ıı.anPıııdan boşanmak - Aç katnyı yatnc.ağun! diye bil.. 
· ğım, çağırır. Ayn otı.rsun, bcnJm na. 

, 
11111

lkJ 'koca henUz 3:1 ye fakamı versin olup lılts!n ... Ben vak. 
ill§l k • 

~r 1 nre. gCizlU iri yarı tile kendisine yedirirken iyi idim de 
ku ~ Cevriye ise 6:5 ya§m. şimdi kötU mu oldur.1? 

U rnıuıtcıu, beli bükül _ Ahmet, kansı anlntırken, sözUnU 
~ıı blr kadıncağızdı. Mu- f!lk alt kesmek lı!tiyo •• yerinde dura • 
~ u.?enıerde Uk hasıl olan mıyordu. Nihayet söz aldı v..,: 

G,'11 \>.ıca paranın mutlaka - Hakim bey, dedi, insan niçin ev .. 
bı ıı'alsıydı. Nitekim ihtiyar lenlr! Bir yuva kurmak, çoluk çocuk 

tııı )' u 0 • taya koymakta bir sahibi olmak !ç!n, hal beki bu kadında 
, ~Ju. artık kadınlık rserl kalmaml§tır. Beni 

:a kim bey alz bflmeı.si_ bununla bir .ı.rada yaı;nmağa veya bu 
) ıJ r, 1 &dama nasıl baktığı nunla b:ığlı k lmağa ınahkOm etmeyi.. 
lia'!(: c:ıgırnı, nnsıl giydirdiği. nlz. Bundan sonra da nayatı bana ze .. 
• Ilı ı1..1 hnııunı şahit getirip hlr etmeyi:ıız. B'!n genç bir kadının 
~ &enA anlayamazsınız. evlenip çoluit ı:ocuk sı.hibl olmllk is 
~ita cebın~ harçlık da Uyonım. Za~en hu kaC:ın beni mahvet. 

12 
11 

etmezdim. mlştlr. 
~ı! ~nelik evlilik hnyatmuz.. Ocvrlye ayn('Xl fırlııdı: 
t tıı lılçl!r zaman kocaıı:ı: - Kim kimi !ımzır kim ldml mah.. 

~ l\ 'l'tnl!d[lh. vettl ! 
~ kurııar\'lllzdır. Gcoe gUn - Sen oenl tabii, 6en değil mly 

l:ıkfll3ı:, \'erdiğim pa • din. Evlendiğimizin ıkıncl gUnU para 
ata •. 8.tbaz rırkadaıJlarmm vererek: 

lct - Kahveye .,it koı:.şulnrla ahbap 
t•e ~:tııa metres yalar. ol, arkada§ edin dlyec... 

il Parı para bile ver • İşte ogUn Lugtln.!ür, kahveye alış. 
~:3 tım, gitti tı:'iiüm bey Buna da sebcb 

'<ll. am yaşıyor. Son de_ bu kadındır. 
1!11 ~ıkıı:ca, haber aldım Huriye dayanamaoı: 

~o bir 1§ t-uımuş, ayda 45 - Ben sana kahveye git dedlmae 
~ •.a l'tnuıı. Ev tutmu§, karı. de kumar oyna derueölm kt Hem ben 
~ili ııınuş, bakkallara, çak.. seninle evlenirken <!aha benim çocuk 
ot~ er aı:tırt'll§, vur palla • yapacak hallın yoktw, dedim de pa • 
~ ~. hemeıı blr trene at,. rama tama ed,.rek hepsini kabul et 
~e f.:'!tttnı. Biri.sine sor. tin: 

'ı.a - lat.<ımem ht\khtı bey, istemem. 
P, &ol::. dön, çeşmenin Benl bu kadından \:ıl"ışayın, 

e lctrnıı:ı:ı tı.oyalı ev ı dedL Bundan onra. -U'8.!:ıll ~c.,.,.A..\uncll 
'1fnue koymuı gibi bül. g!rsterill#i Qç kl§lyı ıkh!t ölara'k 'ölnle. 

ttı C\>tıe yoktu. dl Bunların lıçU de .Ahmed.in kah\'C 
<llı<1ıerı.ıerı ev sahlb!ne an • arkada§'Iydı. Bunlar, Ahmet ne .zıımnn 
>\ııt lten<llsine bir cUrmU kahvede otursa. Cevrıyenin sökün e. 
~Jcı. !ta.cağım; ııCiyledlm. Ev dip g<ıldlğinl Ahmedi tınstonla kovıı 

1 t!nıa kapa.Ddı. lıyarak eve göttlrdUfllı:U, eve aımadr. 
'~clğ1m, bl.z ettik, sen ğ'mı anlattılnr. 

1' 'il ~ğunı var. Bizi ka • Bu §ahltle!" d!nlenııc.ıkten sonra, 
<l l'llncıurme! diye yalvar. hlklm Ccvrlyeyc de ~nh:tıeri olup ol. 4 ° sırada geldi. Yemin rnadıS-ını sordu, Cevriye: 
ltıt tık eve geleceğlnJ, bir - Ah M1·ım bey, eski gUnlcıim 

11Iııların oturmıyacağını olsa, size bUtUı. Hasekiyi phlt getı 
bu rlrdlm, ama, atmd! be~ param blle 

~l'tlklUk bende kalsın, de. yok. Kimse mı bcda\& gelmlz, İşimi 
' ı!tt1.n:. size bıraktım. Ben krıcamdnn ııyrıl • 
~l'l;Jıı. bnrl§tım. Eğer . mam da aynl:nam. 1 e, ne dcrsC>nlz 
• ~ eyıer yaparsa size deyinl..z. 
ı ~ eınrJle blrllltte ha .. Muhakeme rımaaınun salondaki halk 
~en tatkfkat yaparsr. kendisini tu.amıyor, l<hhkahndan k1. 

ı. rıııyordu. Nelıcedc mahkeme evrakı "'"s.. -
~ lı; • tetkik edip kararın: tlldlrmek Uzere 
':ll.ıı:ncı~m ! diyerek bent duru1'mayı b'il~kn bir [!Une bıraktı. 
'°'l't o!:eçırttt. F aıtat eve ge • Cevriye, kadın dı:ar: çıkarken, ö. 

~ :llda lu:amadrm. Treni nUnde hızlı 'uzlı yUrU~en kocasının 
~ ırı. İhUyar b!r kadınca- arkasından: 
tıı Lt~ ı:-ec" evlerinde mlsa,. - Ko~. kü§, diye bağırıyordu. o 

1 arusıncla kendisin~ fah'ae olaca!< ı nrı scul bekliyor, koş .. 
trt "S 

k~, 'l.r..attım: Ve bastonuna dayan!\ daywıa. nhlıı. 
11-. ~ 

ııt.a E' t.. sen hlc merak ya oflaya a~ıraksnk ~ UrüdU, gitti. 
r il rı.ıp teınlzlenlp tesbibi. AOLll0 E MUlLı\HllU 

~t• eyırn. 0Lu derhal kara. 
~ltlrtın dedi. Akabh::de 

~ ~~n S:ok aldatıyor hanım 
rot 8.ıı!l'.nğa bn~ladı. Tes. 

""}a il, kocamı çok aevdi • 
" llaınac.ım. • .. t . 
ıı1 bun beı:: vazgeçtim. A • 
<lh.ı a~la! a!yc bat:rdım. 

,.~ tttr. 

~•ndiktı!!II!luf. halim de yc.k_ 
••nden istediğim artıl.>. 

t!)'l •dır. Fakat eski halim 
1 ~~ 

1
' Yanı paralarımı yl • 

ı:. llol)rp olmdı benimle 
:\u ıtııyo ·. ::-:eyse başını ı.ğ 
:ı ı:n <.vp ~ı.ndUm. B.r 
:ı \~ ıeldı. 

ı . k rıc· , m böylesin kn. 
1'.1: ~ltNtıır.ıağa yakar. 

ı- ot r ~ ! ~"n vazgeçtim. 
b.r \'t mir cdey!m de 
de~ !m o zaman se:ı 

e:U ve 
de eve gelip 

Güzel bahceleri vardır, hava a.. 
lırsınız! df'dim. Tck'ifimi rcd· 
detmedi, ber3ber uğradık hanm1 
teyzemlcre. lşte hikaye bunda? 
ibare~tir . ., dedi. Nerimanın vazı. 
yeti bu sekildc idare edişine pek 
memnun oidum doı!rus~ı. 

- Demek ki. 1ffet Melihin 
Turhan!a kardeş of<iuğunn siz 
de inanmı:yorsunuz. öyle mi? 

- Hayır. Buna inannıak için 
aptal olmalı in!';an. 

- Vallahi bilr.ıem ~nnc! Ne
riman yalan söylemez .. Turha:1-
ln henüz ni§anlırken. bir ba.ı;lrn 
genı~Ie ~önül eğlendirdiğini de 
hic: zannetmem. Neriman hi~le: 
rini frerılemesini ve haysiyetıııı 
korumasını bilen bir kızdır. 

- Ben de böyl~ sanıyordum 
ama . Bu i!i meydar.a <:ıktık1an 
sonra midem bulandı. Onu boş 
yere müdafaa etme artık .. 

• 

Her işi olduğundan güç 
kabul etmek hakikatı 

kabul etmektir 
H ERhangi bir İ§c yeni baılıyanlar, 

i§e bQ§ladıklar1. giinün ak§amın
da evlerine sevine ıevine dönerler ve 0 • 

na babalarına "ne kolay bi ... ig!,, derler. 
Dünyada bu sözlercf en dolıa tehlikeli 

bir söz yoktur. Bıı sözler, it-:e bQ§layanın, 
işine hiç de iyi bir §ekilde b<ı§lamadığınr, 
onun ilerlemek niyetinde olmaclığ•. 

nı, hatta yaptığı ilk ı~te de muvaflakiyet. 

sizliğe namzet olduğunu gösterir. 
Bu §Una iıarettir: O, asgari derecede 

az çalıfıp, azami derecede kazanmaktır. 

Dünyacla bundan daha yanlış bir fikir bu. 
lunamaz ve hiç bir düfünce l-:.ı düşünce 

derecesinde insanı muva/faqiyct yolun -
dan ayıramaz. 

Her işi olduğunclan güç kaimi etmek ta. 
zımdır ki hakikat de hudur. 

Ş~HRiN İÇ İ NDEN 

Şporta edebiyatı 
Hatip şportacllar - Tüccar top attı, itfaiye kurtardı, 

yağma gidiyor yağma ! - Kitap şportaclları 
neden pek az konuşurlar ? 

Meşrutiyet devrinde blrdcnblre yüzde doksan mağlüp oıarn k parayı 

verir, "yangından kurtarılan,, mc8'!ltı 
bir çift çornbı alır gt\ler. 

Bizim Babı!llde, erıu:ıı sırada kUrstı 
kuran bir lıportacı var ki hitabet. 

:ı:lvcı1r. 1izerler!ne de 10, lli, 2!5 bl. 
lemcdln 40 kuru,liık birer etiket koy. 
du mu ''sergi., tamamdır. Artık, ona 
dllgcn vazite, kitııplarm önünde bir a.. 
pğt bir yukarı dolaşıp e.mcm~ktcn 

ibarettir! ôyleya, kltaı mera~ 
rckıa.d'ı. yapmağtı, "h!tabet,, ile yolunu 
değlgtlrmeğe ne lUzum var? Kitap 
aııcm öyle blr :ınlljterfdlr ld kov • • 
san da gelir, sövsen de, d!lğ&en de . ., 
Bu hakikat knr~da ııo diye çene 
tllkclm"li? 

Fıkra 
::::::::::::ı::c 

Karı koca 
kavgaları 

Gazetelerlml,cıe karı kooa kııvgo_ 
,.ınn. ıılt polls tı:ıberleılle mahkem 
1uwndlslerlnJn t-lcsUdiği yok. l<"akat 
her nedense, gene gıız.e~lerln lfaclo 
tarzlıırın:ı baluırsıık lınbahat bocıı. 

lard:ı değil kcı.dmlardn. .. 
Hoca bir glln b< d~de geze.r. 

lnm bir kılıc»ı Cc bira kunı§ll çıktı • 
ğmı görmUş. Se?>f\blnl sorunca: 

- Bu kılı~ sanJn bildiğin kılıçlar. 
d:ın değil, demtslcr, dOşmana dofnı 
\"Cktlğln gtbl b('3 ar,ın uzar. 

Jloca eve dönP.r dönmez ocak ma. 
ı:a ıını kaptığı gibi betmcne fırlar: 
- - Cc tıin, Uı;o bin: ('!i)e ~dlnn.-g-c 
b:ışl:ır! hO<'&. 

- Behey n4bm, derler, bu mapı. 
nm mnrlfctl ne ki tlç btn dlyol'llDrl T 

Hoca 00\-ap \'Prlr: 
- Dlln bir kılıcı llç btn lnmı,a 

r.a.ttığınızı ~liba mnı1tunn:t! 

- l!Ji runa, onıın marifeti var. 
Çekti~n glbl 1>e11 IU'fflJJ umr. 

- Vay, demek ki td7. bonon ma .,. 
rlfetl yok samyonuna~I Bir de kan. 
ma sorun! Arknmclan fırlathft ~ 
'tamam on al'Jm UD;tort 

Karı koca kavgıısı hangi d~, 
ne ?.arnnn ekslJt olmuıı kf! 

NASRE'l"DN 

İsteseydi •• 
iki kadın arasında: 
- Benim çocu'k ;ıç !J~in'an 

triirümcğc ba~'adı, 

ortaya çıkan hnlk hı.tiplerine ta§ taş 

çıkartacak kudrette yeni bir ta.lcım 

meydan hatlpıerl otrı;!ı aannağa bB§.. 
lamı§tır. Bunlara "haUp,. dediğime 

!)akıp da kendilerinin herhangi bir 
k1l5e oaoını.la rastge:c::ıkıerı yüksekçe 
bir t.a§a yahut cl-e geçlrCUkleri arım. 
ııksı.z blr sandalyeye zıplıyarak ~Va
tan, millet, ı..ıhuvv~t) diye başlayıp 

(hissiyatı mllll;e vo vat~ycyl) ga. 
lcyann geUrmc,#e çalı5tılfıarmı zannet 
meyin. BllAkls, bunl~ı.ı ın, Amiyane to.. 
blı:'.iylc (bu uıraktll ~zleri olmadı • 
ğmı) derhal görUp anlayabilirsiniz. 
Zira, bizim yeni halk hatiplerlmlzln 
(1) gayeleri bam~kadır. Onlar, no 
bir siyaıı\ gayenin ml'dafll, ne filozof, 

...ne edip, pe 1ie muııUun :Nacldirlerı 

değildirler :ıma bur: gl ~ d hatiptlrler 
ljle-. Öyle mtma gt:rmem!J ııeslerl 
var ki yedi mahallcı.ın yetmiş çocuğu 
nu uykudan uyandmr can havllle 
"öcU geliyor., diye sokağa uğratmak 
onlar için işt"n bil" Cfı!lldir. Mukaddl 

meler! §Udur: 

kudretinin ·tı) hayranıyım. O ne 4H.IS, 

o ne edadır yarabbi? Öyle jestleri var 
ki, i§i gücU ga~ete sCtunlnnndıı sessiz 
ı;ndası.z hitabet olar! lr".zlm :ırkada~ıa. 
rın bile gözıennl çekrr. 

Kitap i§portalarr llDOnden geçen 
bazı meşhur nmharrlrler!n, kaldınm.. 
da)d kitaplara Meta korkarak bak 
tıklannı görmU§Um6Ur. Hallerinde 
kaldırmı3 clllşmU~ lmını gören nnne. 
lerfn iç acısı vardır. :Mnamafl.h, Nı. 
zametUn Nazif glb~ ·~orkusuz kap 
ttınlarm, ~aldınma cfü~en Jdtaplarr 
Ue 1ttlhar elUğlnl elyltycnler de var. 

- Benimki bir yaşına gelme
cl en yürüdü, 

- lJ! Benimki ae 1f{irüdü ama, 
inatçıdlır yAramazt Kucakta j!it 
meyi yiiı4.timeqe tercih ttti. 

- Tüccar ~op ttı. ttfaı) C kurta ... 
dı. Bugün \'ar, ynrm yok, Pnrom 
olan da ben de alı;ııını. Çifti otuza yo.ğ 
ma gidiyor ynğm:ı, 
Bu nakaratın m \~w:-1 kollıyan sayc. 

si altına kurdukfarı l"portalnrında öy. 
le cicili blcl1l §eyler t "hlr ederler ld 
insan bakmadan gcçe>mcz. Sizin te • 
rcddUdUnUıt!l ve durtl<ladığmızı gö • 
ren, işportacı, avını görmU~ bir avcı 
beyecanllc tekrar "ı.ulka,, başlar: 

- İtfaiye k•Jrtnrdı beye.fendi! tUc.. 
car top ~. ı;,arlmnn, Baker, Orozdi. 
bakta bir liraya nlrna! sudan ucuz! 

Şaka da olaa aklııı .c bir fikir gC'l. 
dl: lyi bir hallp olabllıtı k için mut • 
la ka bir twortac:nıı. yanında bir 
m ddet çalı§malı! Bu, ha.Ikın psiltol 
jl&lnden !ıttradcyt stıııill Mtn~n \'eya 

t'cllnecek olıı-ı " ıııtlplu,. J~ln faydadan 
hali olmasa gerel: .. Hele bu çıraklı • 
ğın, ınsaıida pısırıklık namına bir şey 
bıraknuyaca !!'r muhakkaktır. 

Bu gürUltUIU hatıp1crln ' ıı nmda bir 
de sessiz, mUlovazl, cefnk kalender 
lsportacı\ar \'ar kl b•" "n httabet 
vasıtası, teşhir eti ıtaplann 

dflldlr. 
Bir kitap lşportay.ı dllşmcğe gllr .. 

sUn; çornp, f11nllt\, tr&~ takımları, 

don gömlek, !uçanm gördU"'U rnğbc. 
Un lam tcrsınc, bir c:cvlct dilşkUnu· 

balinl alır. 
Kitap l.şportacı.sı. kUlUphanelcrden 

aldığı ''demode,, kltapıarı, herhangi 
bir sokag"ın herh:ıng! bir duvannm 
herhangi bir çıkıntısmn ş!Syle bir dı. 

Bir bakıma Uatad ve Ustad mlsillQ 
dll§Uncnler haklıdırlar: Blr gllnde, 
evet, yalnız bir gllnde, binlerle va • 
tandaşm g6zll önUmı serilmek, bir l. 
alm için az mazhariyet midir? 

Kitap set"gilerinln l:1r de alafranga 
tarafı ' r, Bu, yUksckknldırımdaki 

kitap l§portalarıdır. "itlksckkaldırım 

kitap sergllrrlnde Jı<:mcn hemen mlln 
hasıran ccn '>! mubnrrlrlerln kitap • 
lıırı teşhir cdllır. Bu l;-portaıarda öyle 
beynelmilel şilhretıere tesııdUf edilir 
ki l§porlaya düşmekle UzUlen bizim 
muharrlrkr ynnınd:ı HlmalAya &lbl 
kalırlar. 

Biliyorum, zül{Urt tfselllsl diyecek. 
siniz. Zararı yok, dllcı im Allahlan b!. 
zl bu tescllldm mahn•m etmesin .. 

Bu sudan ucuz feporta malının ıru. 
dan pahalı "e "sudan , olduğuna lna.. Q 
nımz. Zira, :.ıcle3 diye aldığınız bir 
çift çorabın ıl~i saat bile dayanmadı • 
gını g!Srccckıruılz. 1st&nbullulardo. bu 
kanaat çoktan köklC>şml§llr. Falmt 

·'~1111 TELGRAF-
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gel görkl gene bir çok kimseıer il} • I 
portada mal ıatıldı&'lnı görünce dn • 
yanamaz, ı naşır, pa.tarlık eder ve ! -.:.o 

9 Birincitesrin 1941 Perşembe 

Annemin ncriman hakkında 
vercliği hükümler pek ağırdı. 
Fc.kat, Neı imanı fazla miıdafaa 
cdct:ek vaziyette değiidim. O 
zaman İffet Melihi de müdafaa 
etmiş vdziyetıne düşecektim .. 
Böyle olunca komedya meydana 
çıkacak, annemin vanında rczıl 
olacaktım 

- Dün~·ada olmayan ~e) yok_ 
tur, o.nne! dedim - Nerimanın ne 
yaptığım, neler düşur.düğünJ 
bilmi} orum. Bular beni a'aka
dar da etmez. 

- Eve.:. Seni al:Lkadar e mez 
ama. lff et Melih kcske onun ka
yın biraderi olsaydı. Çünkü, ba. 
ban bu genci çok beğennıişti. Bu 
yabancı olunca, bu genein Neri 
m:ınla olan mllnasebetini ara"
tmnak mecburiyeti hasıl oluyor. 

- Bu mes1enin münakaş:ısım 
geçen gün sızinle beraber yapmış 

MASARIK ve arkada.darı 
1 lill ~ btıkl!U cııddrsl 4:>S. 1'el: 18848 mnııımnı""'"" 

ve ben bu husustaki kat'i kara
rımı söylemiştim, anne! Böyle 
olunca. iffet Melihin hakiki hü. 
\'lyetini araştırmanın manası ka· 
lır mı? Kim olursa olsun.. Bun. 
dan bize ne?! 

Annem kahve fin<'anım yere 
bıraktı. 

AkFam güneı:ıi batıyordu. 
- Demek ki l}fila o fikirdesin? 

Yani beynz saçH ve babacan bir 
erkekle cv1cnmek niyetindesin, 
oyle mı? 

Bir k lime ile Nvap verdim: 
- Evet 
- O hıİcİe bu işi ik: gun sonra 

baban gelince tekrar konmmruz. 
- Hay hay, fakat ben fik

l'imde !'; bitıın Babam beni hiG 
bir zaman ke~di lC~< ndiği er 
kekle evlendiremez. Vaıncağım 
crl·e~i herkesten önce t.n beğtn. 
mP'ıvim. 

l\nnmin yanından kall,tıın .. 
K' :;ke doğru yürüdiim. 

• * • 
O gec U) kum kaçtı. Benim 

y rimdı:> .-.im olsa uyulan zdı. 
- Acaba annem Neı ıman a 

ba.'Jım bir şey konuştu mu? 
Di)'e merak ediyordum. 
.• nnemin Nerimanla mahrem 

olarak konuşmamasına ımkan 
yoktu. Ondaki tecessüs merakı •. 
Ve bahusus lffet Melihi be~er. 
mec:i .. Btitün bu sebepler anne:. 
min ·erimanla gizli oJnrak ko. 

nuş!uğu hakkında bana bir fi. 
kir ve kanaat verebiliyordu. 

Odamda bir hayli dilşündüm. 
Dllşünınekten ne çıkar? 
Babam Ifonyadan dönmeden 

,;e annem benden habersiz bir 
tuzak veya dolap kurmadan va. 
ziyeti anlamalıydım. 

Ertesi sabah annem komşuya 
geçmişti. Öğleye doğru gi)in· 
dim .. Sofi sordu: 

- Nereye bu hazırlık .. Küçuk 
hanım? 

- Sinemaya J?ideceğim. 
- Sinema iGin pek erken de-

ğil mi? 
- !ki buçuk matinesine yeti

~ip <:'rken dönmek istiyorum. Gü
zel bir filmin sonunc•ı günüy_ 
miış. 

Kadıko\ unc mi ~idecel<si-
niz? 

Hayır. Knd?köyline ol a, 
yemek yer de öyle giderdim. Be. 
\oğluna. 

"ofi c 'np ermedi . 
Hazırlandım. 
- Ancm ı.:.elirse, sincmara 

~ittiğimi öğleden sonra erkcıı 
döneceğimi foylersin! 

- Peki kuc;ük hanım .. 
Hızmetçirin fazla bir şey SÖ)· 

INr2::.:ne mevd:ın \erm mek içiı 
e'·cen çı!:tın. 

Trene at1 rdım . Ha\'darraşada 
da cok b 1d m d m. \ apur ha-

Borç ~ 

Bir adamın Juısisliğitiilen 1:ia1ı
sediyorlardı. Bittanetri itiraz 
etli: 

- Hasis 1ni1 Onuu /:.adar cö· 
merd kim8e olmaS1n, Bana bir 
ay vade ik on lira 1.ıerdi. 

- Kaç ay arkadaşh'k ettinizf 
- Bir gün ••• 

zırdı. Doğruca köprUye ~ 
Eminönüne, oradan Beyazıt 
tramvayına. !bindim. 

Ncrin}ana gidiyorum. 
Annemin, lbugün benim Neri

mana gideceğimi tahmin etmesi 
pek ta:bii idi. Fakat o tahmin e.. 
decek diye bu ziyareti ihmal <.>de
mezdim. 

erimana sokak kapısında 
rastladım. Beni görünce şaşırdı: 

- Hoş geldin, Leyla! Böyle 
habersiz .. Ve sabahleyin,. Hangi 
rüzgarlar attı seni /buraya? 

• Tcrimanın bqna takılmakt. 
hakkı vnrdı. Çünkü ona bir iki 
gün evvel, 2ilevi bir sebepten do. 
layı İffet .Melihle cvlenemiyeceği 
mı ve mtinase'bctimi kesmeğe ıu. 
zum gördüğülnU yazmıştnn. 

- Hiç, dedim, bir poyraz 
rüzgftn bugün benı buraya attı. 
Sokağa mı <'ıkıyorsun? 

- Evet Bir saat sonra Sultn
nahmette Turhanla buluşacağız. 
Maamafilt içeriye girelim de bi
?'3Z dinlen. 

- Yok. Girmemeyi tercih ede
rım. Hnydi konuşarak Beyazrda 
doğru yürüyelim. 

Neriman koluma girdi . . Konu. 
şn konuşa Veznecilerden geçiy0-
ruz. 

Nerimana sordum: 
- Dün annem siı.e uğramnıı .. 

Nel<>r konuştuğunuzu öğrenm"k 
i-.tiyorum. (Dcuamı t•ay 

.. 



7.10.1941 
19.00 Fruııl heyeti, 19.30 Ajans, 

1 

1 !erine ve dışardan biUrııt' 
l!.\.45 Serbest JO 1:ı.ı:nu1, 19.M Saz e- EN SON DAK.KA vereceklere :tere vorelılllt•ısı 
serleri \'e oyun ha'l.aları, 20,15 Radyo 1 gidebilir. (A.B.) renuıne 
gazetesi, 20. U5 Sinema Org'u, 21,00 • Framu.cıı, 1ng1ıt.zce• 
Ziraat Takvimi, 21.10 Salnt-Sanes, Küçük ılanlar kuponu ltalyancn ve bUlgarc&YJ ın dl 
21.30 Konuşma ~100 sene !:ince nuıl ·-ıerltl 

fikri hir kat da ha kuvvetlen· §İ§ veren bir mü~teri. Fakat 'Ha ımpona cktenereıs (öncıertıeoetı ten bir zat, noter da .. ~ ı(. 
d V 

• . .. b d ~ d . l yaşıyorduk). 21.4r: Klasik Türk mü· verme llAnl.arı ı:ı;. SoD UıakJkad.8 ı-. elline evlerinde çalıştJ..al' -• .9 
miş oluyor u. ak.ta muesse- u a am yeme~e aıma ya - zigi programı, 22.zo A~ans, 22.45 Dans QrP. 

ı h• u.,ız oc redll~. ~lenme celıJ.lD dlr, (S.S. 61 remzln' ıı> ~ 
sede kalma5ı için genç kıza nız gelirdi. Garson arın ıç mUztğt. cöndereu okoyucuı.arnı cnahtus kal. • A.ııkerllıti ~etli 
yalvaran olm:\nuştı. Fakat o. birisi bu adam• gazetelerin 1s1·A~BUL ısr..ı.r.;uf\'fü:ll mak Ur.ere ,ıırlb 8Cll"Mlertııı bil~ amel.At ışıerl!ıi aıllkenıın~ 
radan arznsi!f' ayrıldığı bir iki gündür bahsettiği villada l I lerı ıı~rnn.) olan bir genı;, herb!lngl ()ç 

vakıaydı. Bu vakanın üzerin· bulunan kumra' An Gisburn- ili j I Ş E 11 1 it lf ve i~çi arıyanlar: çatışmak ıstemektedlt· 
işleme mağazasında den tam ;::i ı>Prıe geçmiş bu- Ja beraoer görmemişlerdi. ~ 1 r t Y A T R O S U • Orta.mektep mezunu, mühendis ailesini geçlndJnnek fQe<l ~ 

l k 1 · · ·· · · lkb B l d A G' b ı T 1'~ P E B A Ş 1 ıan bu gence iş vcrınelt "-..A ça ışan n: ara çını uzerme lunuyor. Fakat gPçen ı a • u yer er e n ıs urnu ORAM KISMI'l'U \ ve mUte.:ıh!ı~t yanında çalışmış bir Ramide cuma maııaucsiı 13"'".J 
işlemeği sanat ittihaz etmek harda misters \' altham, Do • tanıyan kimse yoktu. Genç llllf . Akşam 2o,3o da genç öğlede:ı sonra ~alışmak üzere 

29 
numarada Sabri ~ 

niyetinde olduğunu ve his - vonşir civarır.cfa küçük bir kız Skotland Yardın baş vur HAVLF.T (S perde) bir lr; aramıı~~dır. <W En Son Dakf.. müracaatları. 
settirmİ§ti; fakat genç kızın istasyonôa mis Gisburnu ve dug~ u lokantaların müşterisi --<>-- ka) remzine mUracan:.. :t- Kolay metod ne t ~•t• 

• Ticaret lllK!&n!n son sınıfında., 20 ver•" Çok kuvvetli olan iradesine koyu renk ni'•,.lü bu zarif a • deg-ildi. Tarihi Kocst0rlerden ı lizce, ıtaıyanca Jers .. tıı1' 
.:. .,,... yaşında bir ~en!Ô, mu?uı.sebe, muhabe.. tü ıu ıne .. 

rağmen sanatka~ hk kabil iye: damı •Lekrar beraber görmüs.. Daha sonra Pointer dos\:la- DEDE iHTiF Ali rat hesap ve d:ıktllo tyi bilir; blr ti. yapılır. Her r Cr1ı~~ 
:s (K. G.R) ..cmzlne nı ~ ti pek az oldcgundan kocası tü. Misters V ~itham Mançes• rından birisine başvurdu. Si· Bu alq;nm s:ıat 21 de carethanede vc!ya Jtr müessesede az • Eski ve yeni yaZlıarı ııı 

bu işte para kazanmasına im ter ekspresinde bulunuyordu. gortacıhk alemmde Havkın Şehir 'fjyatrosu blr ücretıe çatışmak istemektedir. ıizceden anuyan, AnksrJllOd: 
kan olmadığını açık'lan açığa Otekiler de iı:te.syonda dur • i•gal ettiği me·ıkii öğrenmek Komedi kısmında (H.D. 32> rer.azino mnracaat. bir otelinden ~onsen.·ıst 

l · b d l · :ı- k • 31 ynşınd:ı ciddi ve çalışkan blr uııııııı söy emışti; u sıra a ge en mu• tren b~k)frorlardı. Fa_ istiyordu. Ken.:hsine i i saat yaşmda bir zat, apar 
b k b • k d k :ı- - l ld w k BEl'OGl.U HALK Sl."lı"'E.'IASINUA genç, odacılılt, apartlman kapıcılığı veya buna nüma.sll blr iŞ 
aş a ır a mm genç ız kakat iki::.i aym vagona hin• sonra ay ığmm ve a ıgı o- veya o"'ece oenç!Jll'PI arnmaktadır. Ca. • --·'·"• " 

h kk d d. • · · 1 k A "kt Bugiln 11 de, gece 8 de 3 büyük film 0 dır. Tüccar re aYWY'- "-"~ 
a ın a ver ıgı ıza ıat ço meyince kadm hayretinden misyonların vı.satı mı arı birden: ğaoğlu ZeltiLcy apnrtıman maliye iti.. oablılr, Beyoğlunda w.ıfU":.. 

daha mühimd: donup knlmıştı. Erkek loko- hakkında. mah1mat verilece. ı - Şimal deni.zinde cıı.suslar tllrkçe raz komisyonunda odac.ı Ahmede mek da Daracık aokak 2 ı:ıu 
Pointer hu k:ıaınla bizzat motifin yt\nındi\ bir vagon g~ine dair vaad aldı. 2 - Ormanlar perLql Tura tuplı:ı. mUra::a:ıt. Kurtaka.ya m•1racaat. _.,ı 

* Fransızc~dan tılrkçeyo ve eski akUIW"'• konuştu. Bu zayıf. yorgun ta. seçmı' !l' aenç lcız .1 .. en son va Bu müddet icscrisinde mis 3 - Yıtmıyan adam kt • ünıversl:e fen f .~ 
:ı- -:. .... n yazıyı ?:ılle'l l:ir!.sl iş isteme edir. de\"'• 

vırlı, yeni badalanmış bir gonlardan bir~s1ne girmişti. Gisburnun parasmı saklayan Subeve o ... _ vet Haber gaze~ı.ıslnde (1 (;TCÜmc) remzine mühendis şubesine ııef 
d d k k d k d d a yaşında tcmlz bir ge .. c - _..ı uvarı au ıracc • a ar ço p 0 i n t r e r bukadını bankanın :nü ürü e sorgu " Enılnıtnü .\ !". B•k. lığmdan: mürncnnt. k ..ıtıe>". 

ı _ den eonra ilı:i '.,, rt boyalı bir kadındı. smi mis- d i n 1 e 1 k e n bir taraf. ya çekilmişti. Top. Yüzbaşı Nazmı Paşa Oğ, ömer • Bir ünl>'ersite tPJcbcBI, orta vo dersleri verebtlir. ıı:\·ıe 
t V lth d k k G k l k d k • h ıf 6 '- F "k lise talebesine :ıcr ttiı lll fen dersi ı .. e ers a am ı, ye ço meş- tan Havkl:ı !!ÖrÜ!lme te enç ızın an a a ı e - (83865), sm .~ap memuru aı (Kimya • mUh.) reı:nz,. ,ı 
h b ' d k - :s M kh 28 20 T Tıı....... K tıı Alemd3 r vermektedir. (Alkl\ya) remzine mUra. nÇ ur ir tcr;::İı:a·ne e man en iken aldığı fotografları ban- sahı ismine mister ar am (3 ), opçu b"" em • Lise mezunu bir ge • 1 1 k ·ı d f d l b l Erzurum. cant. la ralr .. mak lstemektedif• o ara ÇS ışıyoı u. yo ettirnıİ! Ye büyü\müştü. tara ın an açı mış u unu • Bu subayların hUvlyct cilzdıınla.rlle • Türkçe, f:ansızca vt daktilo iyi ,.... " ü t 

iki sene kadar, bu mües • Bu fotoğraflan ba,ka birçok yordu, ha~smdan kalan mi- birlikte aceı~ yerli şubeye muracaat. bilen blr bayan yazıhane veya kası. re:z~ı: :Cn~:c;:~t b:.t 

sese birk<J.ç ~ane fazla man • fotoğraflarla Y.armakarışık ras da bankaya yatırılmıştı, tarı llAn olunur. ' yerllk gibi -,ı.r 1§ aramaktadır. (Ün. ııususı bir müesses~" 
ken almıftı. Bunlar arasında bir haldP. ka.:\mf\ uzattı. Ka. bu hesap hiç b!r zaman ka • sal) remzine mUracsat.. veya ktıtlplli< yapmak utt 

• G' b d b 1 ld' A ~ k ssıs . Yaş ıs evli, zevcı askere gltml§ •• ı. mıs ıs urn a u unuyor - dın ölü gene. kızla iki defa panmı' deği • şagı yu a. GOZ MUTEH .\ ~ 1 (S.S.) remzıne .nnnc .... dl 
d D l · d k J b L b b 1 bir abyan m!fosscse \'eya bir avukat * Uzun zamsn AvrtıP8 u. uruş ve saç arının rengı konuştuğunu ger üğü er e .. rı ıer sene u ı~csa a eş n· Kemal Tarkan yanında çaıı,mak ıs~~nıektedlr. oaktı IJJll~ 
yüzünden bu İ!e alınmı~tı. g-in fotog-rafm: derhal tanı - giliz lirası gibi ufak bir pa- Pazardan o:ıcıta aeı gü.ıı ıo blllr. (ln~rl 27) remzine müracaat. mekteplerde hizmet e_ • .,Jll~ 
Y 1 1 · · · b l " i§lerlndc çalıımış, ve~ ,.. a nız saç arının hıçımı mü• dı. ra ilave edilmiş u unuyor - OGLEUF.N SONRA • ııcrhan;ı bir mti<"ssesede kAtıp o. it1.,. 

bir bay bir kaç saa ~ iÇ Ci ı 
dür beyin hoşuna gitmemiı, Kadın gider gitmez, Poin. du. Yalnı7. son iki sene zar Taksım, Kamer Palas ıarnk çalışmr.lt ısu~oruaı. Daktilo b!. tş ııramak~dır. u~s 
f k • · G' b b b' · · d b 'kta b. rt k ~ ve seri ıazı Y" n. Bonservisle. a a( mıt ıs urn u ıçımı ter, Havkın hütün fotom.af· fm a u mı • 1· ıraz a mış 1 nci at müracaat. "' 

e• rım vardır. letıyenler (A. tıyas) rem. __ .. ,., değiştirmcğe razı olmamıı - larını Londranm bütün kibar ve genç kızın bankadaki pa. .ft>letoo: ıım:s zlne mUrac~at etslnıer. * Bir Bayan fra=--
tr. Misters Valtham şahsan lokantalarına yolladı. Gar • rası üç yüz lirayı bulmuş•,u. 1 .r. Ltsc bitirme tmt~11anmda bır ders olarak nuııust d1?rsler 
bu iıte genç kızı haklı bulu • sonların mÜ<ı.leriierini \anı- Genç kız bu ik! yıl içerisinde den beri bankaya hiçbir pa. ten muvaffak olamamı~ bir genç, Talebeyi az zaml\nd~e ııı 

"t ı· 1ll ll (İmren K. Hl reınz el yordu; zira bu s:ıç biçimi mis mak hususundaki hafızaları hiçbir vakit yekunu yiiz ıra. ra yatırm .. mıştı; fakat 21 ilk imtihanını veııncey.: kadar, tahs c • 
30 

yaşında, ~tanbul 
G . b k k d d B · f k f k t d' • L. k k mütenasip b.r '§aramaktadır. Asker. ıs uma ÇO ya ışıyor u. ttayanı hayret bir şey ir. u yı geçmıyen u.:ı ıt a ev 1- teşrın günü oan amn apa - doluda §Oförıük ve nııı 

d :ı- d h A llkle lllşiğl iMkt· .r. O•-tamektep taıe. deli 
Genç kız bu müessese e man lokantaların bir çoğunda bu at yapmış, her üç o.y a şa sı nacağı saatte genç kız ko,a besine ders verebilir. ı,Kadak) remzi, mış, her nevi otomobU efı 
ken olarak biiyük muvaffa • adamı ara sıra uğrıyan bir ihtiyaçları ıçin yüz lira para koşa bankaya gelmiş, elli li. oe muracaa.t. l§çl, eh\'cn ilcretıe her 0 

kiyet ka7amı.mamıtı.tı. Mis .. mu .. tı.len· "'larak tanıdılar. lwi almt"'tt. ra para a!mııı.tı. "'Ortaoırnı ~gnıtmcnııgt ')'tlpmııı bir mak lstemelttedJr. Ya:ııtı fi 
:ıı :ı- .... J :ıı ::< vel kaza neUcest ku!AI\,. 

ters Valtham bunun sebebini yemek yiyen ve dolgun hah. lıktetrin ayının on betin. ,_.<1:1D11c•vma•m•ı•v•a•r,.' cm~.1ı•k•se•k•t•ah•.:ı•il•t.s•lmebe! ... sı-or•ta•o•k•ul•taı-e•be•• mı§tır. Mııtoaa ve ldtııP o' 
~öyle izah etti: 

1 
· • 

1 
ı;alıı;ab!lir. (S.B'.Y.) re.cııılc:' 

- Mankenlikle muvaffak • ttaıyada. ,:atı.su g:>rtll 

olabilmek için insanın aynı Hikaye Mehmet Eyübün maceraları Nakleden: ışlerden an.ıyan, plAıı .,o 
zamanda aktör olması li.zım. L. L. «eple mtnya~ı!r restmıer 

A • d k t • ı · ~ • ::ıatkfır bir ~lrkette ve'I" dır. Mis Gish'.lrn çok iyi ko- yşenın Sa a a SIZ lgl muessesede çatışmak .. J 
medi oynanflhilir. Fakat bu- ald ., raşraya gidet>Uir. (~ 

b. J ··1 · O a.k.5Ml Eyüp bey evin merdi- içerken, ~·andaki odadan sesler i. tu; şu halde kabahati tamiı· et - ın · .~ 
na ır tüf Ü tenczzu etmıyor nl .. b .. ilk u k'"l.tl "·t .; 1 t Evet Ay.,~ıglm zine muraca3t. ~ ve cn.nı uy m ~ u a n çuı. 1• ııitli. Bir erkek ı:ıesi. Olur şey de- mck frrsah henüz zail o mamış ı. - " • "' · dtY 
dıt. ~'efesi kesilmişti. Dizleri titriyor ğil! B. profesörün evin<le erkeğin 1'~yi.ip beyin eli titriyordu, Bere. Ye hemen sonra t~ı ~vurd~:. • Lls~nln ien ı:;ubeıdıı 

Genç kızm kibar bir kadı- du. Evin aralık duran kaprsı ö. işi ne? Garip değil mi? Kul.ık ka- '.:{et versin 0 giln mektepten er- . - Ka~sını_n arz~ v~ ~~el~n.nı genç. ilk orta •e 11.!t' dt<İ 
nı andıran bvırları vardı, n. ünde duraladı, nefes alarak acı hartlı. Hayret! O, şimdi kapının ken dönmtiştü. Ayak uçlarına ba- dKıocr anın atmın o es a y1. matemntlk vo ccğnıfytı ıı 

1 ld d KüçUkpazaröa H'lcıkadl ~· böyle tipler bu meslekte 1 e mırı an ı: açılmasmı ve önüne her vakit ol- sarak, şapkasız , bastonsuz, mer- · ,... 
- Eyi.ip, azizim, ihtiyarladık. du<hı gibi Ayşenin çıkrp aynr söz· divenleri bu sefer bir çırpıda indi. -. Bu da ne<lemek? ., Mehmet. :ıe Tavantıçe~me ,ıoka~ı:r· ~ 

Çok muvaff a!~ olmazlar. Mis 1 f' .,. c::. k rıe dı"·orsuıı allahaşkına ıı evde Mehmet BaV"!'1Y", ma.a ese ···· teri tekrar etmesini bekliyordu. Doğru Kapalı çal'§ıya koştu. .,- · J • • • • • : " 

Gisburn; yakmşatk, Kahire, Sonra aynı mahzun eda ile de- _Geldin mi, Mehmet? bir kuyumcu diikkiınından zarif ,· - 'lanı bır hedıye)ı yabancı • Seri dactho yaz.:ı.Jl ,c 
MISır ve Hindi~tan için hazır v:ım etti: _ Geldim, Ayşeciğim! bir ylizük seçti. Yirmi beş lira ba· 1 ır erkekten almaktansa ... 

1 
vazıları iyi bilen bir gt" 

Ianmıf tuvaletleri te§hir et • - Daha genç olduğumuz ~'.iman - Kendi.ni bir yerde unutma - yılarak evine avdet ~tti. Sakin . - Ay, b:ışıma g~le~ler . .Mual. -ılr mUesscsecıe ~.aıışms~ı. 
mek üzere alınmı1tı. Vazifesi hntırlıyor musun? Şu merdlveı le- dm mı? sörünmiye çalıştı, Biraz sonra ba- l•mF b:~ ~ldlırdıh galı?.~·. r . b ö•RZKIA retlpm.zmııii ;e ır~~~:'ı'1,, 

ri, yok mu, beşer beşer çıkardık. _ Hayır, hamdolsun, Ayşem. ,•an Ayşe göründü: a a .Y ıp ey Mı une ını oz .. .. 
baştan a§ağı beyaz giyinmiş, vallahi! ... Nerode 0 yıllar... _ E, bravo öyleyse. Şimdi kalk · _ Geldin r.ti Mehmet? madr. Ce-bındcn ufak b r kutu çı- )lat>llecek oır oayano ill 
ba§ında hey~z bir şapka bir Derin derin içini çekti. Kapıyı elbiselerini çıkar. her saatte bir _ Geldim, Ayşeciğim! k~rıp kar sın.~ -~~ttı. ~yşe t.?red sultanham.tmmda M.arPa tf 
yerli mağ:ızayı, bir pazarı itti, gayet düşünceli bir tavırla ı;cnin pnntalonlannı ütülemiye - Kendini bir yerde unutma - d.utıc açtı, yuzug-u görünce gozle- şıJı han 83 numaray..ı. r~O;;.: 
temsil etmek üzere hazırlan. içeriye daldı. Ayaklarının bu a)kı- \"aktım yok! dm mı? 11 kamaştı: . • On yedi vaıırı da 
mıı hir yerde uf ak tefek eşya u titreyişi. dizlerinin ke5ilmesi o· Her akşamki muhavere bugun - Hayır, hamdolsun, Ayşem. - Nereden aklına cstı, Meh· .kine! smıfını blUnıı1' 

nu telii..şa düşürmüştü. Zira, düne ı"llmamı~tr. Kansı, ak~amlan eve -· B, bravo öyleyse. Şimdi met? •undan meı;un ·~ no~et_.ııı 
almaktan ibaretti. Seyahat k d d" ı ı · ı k h t s s b·ı· ı A e D ,., n. DU f'·_ı a ar aynı mer ıven er ın P çı • geldiğini sezer sezmez derhal onu kalk elblselerini çıkar, er saa · - u ·· sen ı ırs.n, yş · e· :>e~ ay staJ ,;:vrm"? tfl 
elbiseli ~jrçok genç kızlarda t.Jğı halde böyle bir yorgunluk his. karşılnmağa çıkardı; bu akşam te blr senin pantalonlnrmı UtUle- dim ) a, hediyeyi kocanın elinden veya yazıcı oıars!( q.<Ulf ı 
kendisine refakat ediyorlar. setmemişti. Eh, dünya bu! Eyüp nedense meydana c:ıkmadı. miye vaktim yok!.. lt:ıbul etmek daha doğrudur. :edlr, (5. 1261 reır.z~e ~ 
dı. Bütün Londra bir haP&:a bey melankolik tavrilc ~apkasını ~'akat ... yandaki odadan erkek Eyüp beyin nazarında kansı ro- O esnad:ı. lrnpı açıldı; üı:ıt kana. •Erkek şapkacılığı'·"~ 
sürmÜ§ olan bu mankenler çıkarırken: Pesinden maada bir de kadm sesi lünü iyi bilen bir artist gibi iti· ki Şükriye hanım, Eyiıp beyin şap ":"<:iye ihtiyaç "ardır. 1~, 

- Ah, bu ihtiyarlık, hırsız gibi kulağına geldi. EyUp bey merak dallni muhafaza etmişti. Biraz r>v kasını ve bastonunu getirınışti~ ıkl!t cn':ldcsınde t4l ıı 
geçit resmini takdir ederek geliyor kafir! insan da bir gün an- ve hayret ic;inde kapıya yaklaştı, vel sevgilisi ile konuşan o değıl - - Profesör bey, bunlar s zin ~aatııırı. J 
ıeyretmişti. Mankenler tam • arzın bUtUn kuvvetlerinin. blitün cıinlcdi. Yüzü s:ı.rarıverdi. Yarab. mış gibi son derece sakin görünü. değil mi? • Beyoğtunaa rril:o~ 
chklarmı da vct etmek hakkı. gençliğinin çalındığını hissediyor. bim ! yoksa kulak lan mı aldanıyor vord•ı Kadınlarm küstahlığına - r::vet, bcnım.. ıUz ma.tdnec! ve çmd< 
m haizdiler. Mis Gisburn bu Baatonla şapkasmr bir koltuğa du? tnıkılnsız. r::rkek sesi gayet hayret ediyordu. Teessürünü giz. Bayan AY§Eı de hayret.le tekrar ~·ardır. rurkçc ok:ıyuP ~ 

dd f d l b • yerlestirdikten sonra kendisi de \"azrh ve berraktı. liyerek mırıldandı: etti: mek şarttır. (Posta ıtııt mü et :zar m ~. ya mz ır ı · lmak · · b' 
yorgun ugunu a ıçın ırnz 0 - - Beni SE'\'iyor musun, cicim'? - Ayşe? - Evet, Mehmet. beyin, Nere- ncktupta mı:ır~caat.. / 

kişi ile konuşmuştu. (Misters tuımak istedi. Her nedense o acı Kadın yavaş ı:;esle cevap veri - -- Ne var? de buldunuz Şlikrüye hanım? • Orta yaşlı rrıınstZC' /. 
Valthamm tarif ettiğine gö. diişilncclerden kendi.<ıini kurtara- ~'ordu: - Hatırlryor mu.sun, bir vakit _Evimde. :ıııen oır bayan. 

1
yl ~ır ~~ 

re bu adam Sensburiydi) Fa· madı. Eyüp bey şimdi altmış ya - - Azacık... benden bir yfizilk istemiştin? _ Evinizde mi? , yaşından ;uka.n ço::u~ ~ 
k t . . .. . 'd şına bastığı halde knrısr ancak - Neden glizelim? Ben senin -- Yiizük mU i.stcmiştim? Senin ders verebtar Ç<l<:.uk!:JS ~ 

a me5arımın ~on guntl, cı • k k t - Evet. salonumda. Ben de ır d 1 ır rna varmış 1• her arzunu yerine getirmiyor mu- gibi lama.hkardan ! yanında orta ı,ıer!nc :ıe 
i tavır 1 

bir adam, uzun uza- Evet, §imdi onun dinçliği.n!, can yum? Her istediğini sana getirmi Eyup bey yerinden zıpladı. Fa. §~trdım doğrusu. Bizim bey gö · mektedir. (Kib:ır E) 
dıya genç kızb gevezelik et· lrlığını, müthiş dilini biraz da hak yor muyum"! Seni çılgın glb! sn - kat yine acısını gizlcmiye gayret rüncc dıinyn) 1 kald:rdı. Anlarsı-
miş\i. Mı ster Valtham bu a- lı buluyordu. Hnttiı. yine bu yüz. \'en hen değil mi) im? Öyleyse ııe· et.ti: nız tabii, aklına ne şiipheler gir· :aat. kiılrıel 
d k k t l ., miştir! Be'reket versin bastonunu· ' Ortamektep se e).; amı tanımıyordu. Yalnız den, onun en or unç kusuru o•nn den? -- Demek ha ır amıyorsun. ., zu 1'ınıdım... :mıde l:lnümU.Zdek: sen " 
bunun davetlilerde b · · ·ı terlik kaldrrmasına blle hak ''e. - Bana bi.r yüzük al ciemiR- - Hatırlıyorsam da ne ç•ka!. , . . yaşında bir genç. bür<: ,f, 
b b l ı· _: n ırısı e 1 riyordu ve Allaha şlikrediyordu?... tim, niçin almadın? Bir yüzük iç'n yalvarmaktan wlım Eyilp bey terlemıye ba§lodı: 1 rinde az bır ücretle cııl' 
~ra e~ ge c ;gı muhakkaktı. ÇUnkü fevkalade sin rli olan eşi, F~yllp bey geriledi. Alnından eo. kopınu~tu ! Fa.kat tabii karkşımda - Her halde bunları çocuklar . 

11 
E ~ Dakık&)11 

Z 1 d k rt l h k k ıd uk .. U .. 1 enız e n ~on ıra e ın e a ı o an er es son snniyede sinirlerine hakim ol- ğuk terlf'.'r akıyordu. Yüzük! Ha. 11eııin gibi bir tamahkar olursa... a ırıp Y arıya got rmuş o a. 
beraberinde istediği kadar mağa muvaffak oluyordu. Ah, karrsı bir ghn kendisinden <le ıste- - Glizel Ayşem... cak... Aldırınız: 
arkadaş .getirebilirdi. Terte. zavallı Ayşe! Sinirleri çok olduğu mıştl. Fakat nnlnşılan, vaadini u- -- Bugiln keyifli gelmi,JSin, ba- - Ah, o yezitler! Ve bilseniz A remhl ,,. ~ 
miz giyiıı:n!s oian bu d ~aman .. sevimli b~r hareketle aya- nutmuş olaı·ak ki, Ay~PSi de ba{}- k:yorıım? N.ı:sıı oldu? bu b:ma neye mal oldu? Kocam, ••!;.da e~j 

··r.· .. a am gım buker, bacag--nı yukarı kaldı- ka yolda elde ctmiye teşebbüs e· - A)§ecığim! dönllm yılımda bana bir yUzUk he- ıruyue rmıwn ~ 
(kadının tarı.n.e gore bu a. rır, terliğini çıkararak tehdiJe dtyordu. Of, yarabbım! Demek ki, - Konuşma ayol! diye edecekti. Şimdi bu hfıcliscyi mektuptan l~~ıİ 
damın Havk {llı:tası lazımge. havada sallardı. bir yüzilk yüzünden o da nldatı - - Sana bir şey söyliyeceğlm... bahane bularak fikrinden caydı.. ıan cLahllJ 11~ ~ 
liyordu) Tam bir centilmene Fakat hiç bir 1.nman da başına lnn kocalar zürnreı:;ine katılıyor. - ~e söyliycceksin? Aman Eyüp bey, ~ok rica ederim, ••adar " aaat 1 de9 
benziyor..fu. M:s Gisburn bu indirmezdi.! Ah! güzel Ayşem. du ! Onun gibi ciddi bir ndam, a. - . Sana bir yüzUk aldım. b:r dııkika yukarıya zahmet ed'n lan. • ·ı•Jl 

d J k l 1 nE de iyi kalpli kadındr! Filhaki· :Un bir profesör! Fakat yaş ... ah, Ayşe l}ilphe ile kocasına baktı, de, bastonla §apkanın size nit ol - lSUndlıs 12)(22 ça~.'J'.I 
a am a Çr> :ne~g:.ı ~ mu~!u. ka o güne kadar kendis:ne sadık bt: ihtiyarlık! N..hayet Eylip bey, aklını kaçırır diye ondan her za • duğuna dair şunu ikna edin ... Ba- lLlsan) (M.K. 86> t 
Konuşmalarının ~.ekhne gore kalması, ve bir çok kocaların sabır bu y~ta kocaların, zevceleri için man korkardı. Her ihtimale karı:r na iruınmıyo'r... (Sadık 29) (Rekllm) ~ 
miaters Yaltham bunları e - la başlarında taşıdıkları boynu?. - l\Sla tamahkar olmamalarr Jii.zım iki adnn gC'riledi: Bayan Ayşe bu iki ba.dise ara· (Ticaret 46) <C. 8~ eog. 
h . l L • I h t? IT.B.) (N. Kalpakrı) (>(' emmıyet i r.ir isten bahse'L • tarı kend&nc takmaması mUhim gPldiği neticesine vardı ve. Ayşe. - Ne dedin, ~ e me . rmda bir münasebet mevcut ola. " ıp. 
tiklerini sanmışt~; ertesi gün bir ı-cy değil miydi? n!n meçhul sevgilisine içinden te- - Sana bir yüzük nldm1, Ay· bileceğini anlıyrunadı. Eyüp bey ı. zrcıoğlu) (Hamdi) ('l' V 
mis Gisburn t:-u kadına hafta İşte Eyijp lıey bu dilşUnceierle sC'kkür etti. se. se gafının farkına varnuşt.r. Şimdi <Güven) <R.B.1.) ( !11 

Koltuğuna yaslanmış, sigarasını Çiinkü o da hediyesini unutmuş· T Yüzük mU? Bann ylizlik mü o, yirmi beıı lirasına yanıyordu... (B.B.) (Re!ik U! ~~. 
sonunda müesseseyi lerkede- (R.V.) (Miatt}.; .(/..~ 
ceğini şöyleyincekadının buu ............ _ ..................... ıı::mıı .. .-..... ıımıı_ ... ___ ............ ı-.111m••-----. ... - ....... __ ._ ... _ ..... _ ..... (a.A.b 

<.:evıren: ~1UZAFFER ESE~ 
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