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ına i lizler 
Aımanların 
Moskov9a 
gı,.meierinı 

Muhtemel 
görüyor 

to Lcndra: 9 ( A .A.) 1 
llıl'lendranın salfthl,}<tlar mabatllinde r 
il denıı.ncı,tcdır: 

)e.n ' 1lh zırd'.l Sovyet Ru11yada cere • 
bt h etrneKte olan muazzam muhere. 
ııı. '"'ıkınd.ı sarıh v.ı etrarıı malflmat 
~-~~cut değUş. de rrıerl<ezl bölgede 
11tı ~rCl {I k 7:1;) adl' va! Rm('t peyda et. 

t. 

l'ttı l.<ındra, 9 (A.A.) 
tııı :'>'ter BJ.l\nııının Mo .. kovndnkt dal. 

.\ı llıuııa biri blldırlJ 1:.r . 
>tııtltıanıann Vtazırn muıtakaınnda 

'tı 1ltları tdarnızu"I h nUz durduru. 
ı-.,he.~ atman "Kin teJgrıınardnn sa. 

b anıa~ılmııktndır. Almanlar 
enı.n m ıhtel'f mıntnkalarında 

'il dut llstUnl \'deri s vesinde ilcr. 
~>!at~ rrıuv fınk oln,\:;lnrdır. Alman 
~yUktUr. 

4lmanların 
l'v!oskovuyı 
tazl}ikı 

---0-

Sovy e t 
Qazetelrıne 

göre 

Artan 
bir tehlıkeyi 
gösteriyor 

llııgu A:loıı.orn, l! CA.A.) - Röyte r 
"1111~ llkU I>ravcıı. g11zetes1 mUh!m 

1'' '•tıkkuvv~tıerl tarafından Mosko. 
>1ttı •ınctınr!e y..p;Jnn tazyik do. 

~lbı~ hul'.ıie ft;JCn ~"ZlycUn vaha. 
<''ıt!i2lf'oıE>mtktf'dlr. Bu gazete 
~ leatudc ~.wyct halkının 
~~ketı trbdit .. 1cr. tchllkcnln ge. 
... ~te •nlaııuı.sı. lfı.ı: l.gcldl~inl kay. 

11 ll<>nra ı!lyle d<vam etmekte. 

~titr bU 
~ ~ tun ih tiyat annı. hemen 
~ e.,'fl:a OJ'dul&rm1, muuaam mllr. 
~~ llltıanaı, h~n.•r. bDUln bava 
~ 'llt .... a\dıl'tlJ'OI'. M&l'llllJ-• 
...._'-•~ta uprmıpa da vasiye. 
~ lbe•.t!lt 1Jrl.!< etmemek atfe. 

tıtı- h&ıııtk oıw-

italyanlar 
1-layfayı 

bombaladı 

BOyQk 
yanqınlar 

cıktı 
l ' onut ,U (A.A .) 

ttalyan or1ul:· rı um,•ml kllrarglhı. 
nın 494 ı:ıumnrnh trbl:~l: 

1talyaıı v.ııı1b:.ı Jımun tayyarelerin. 
den mürekkep , .. ,_ kktlller dUn gece 
Hayfanın petrol ~uf:) <:hanelerine ve 
acpolanna taarrcız ctmı !erdir. ~

man batary.Ll:ırınıu ş.ddetli atcııne 

rağmen ta \'j'Uclerlrr.ız bombalatmı 

hedeflcnne ı«a~l C'Lllrmlıleııdlr. BU
ytık yangmı~r çıı.tığJ gdTUlmüıtUr 

Tayyare d.JI l"llt~.yelannm mer. 
mllerile yar"Janmıf o•anlar da dahil 
olmak uze~ bllttın t'.lY) arelerlmlz u ... 
ler!ne dönmnııerr!.:-. 
Aynı gece d\l§m'l:: bıı hava akmı 

ytıparaot Slcllyanın tark sahlllcrlnde 
bazı mabalhıri oorn"ıudıman etmı,ae 
de nU!uııça. zsylat ~·c basar yoktur. 

SlrakUsauın tayyR • d3ri batarya. 
laM bir tayyare Cfü" \nnU~lerdlr. B;.ı 

tayyare ııahll ci~ nrın:1n. denize dil~mU: 
ve mUrettel)at t!ılD&•n le esir edllm! ... 

Ur . 
Şimali \frlkada Tobnık cephesinde 

dütman mUfrezelerlr.lr faaliyeti gö • 
rUhnUt tUr. DU1m n unmırları geri pUs 
kllrtUlınllf ve blrkaç dir almmlfbr. 

Alm&D av tayya~lerl Tobruk cep. 
beliDde iki dtlfman tayyareıri dll§Ur .. 
•Is' ı.llT. Dqer Alman tayyareleı1 
~llpı&mn eri ha\'a meydanlarına 

taarrua edenk la~ d~polarına ısa.. 

~ Devum 2 •et ıayfada 

-----o-- -

100 milvon liralık 
a lasmıva göre 
Almanya bize 
sınai mamulii.t, 

harp levazımı ve 
demir verecek 

Biz Almanyaya tütün, pamuk; 
zeytinyağı, zahire ve 

madenler ihraç edeceğiz 
Ankara, 9 ( A . . ) - Son haftalar zarfmda A.1karada cereyan eb.ıit oian Türk .. Al 
man iktisadi m 5zakereleri ba zr anlaşmalann İmzalanmasına müncer olmuıtur. 

Bu hususta ki anlaşmalar bugün Almanya namına büyük elçi Von Papen ve Al. 
man heye ti rP.isi elçi Klodyüs ve Türkiye namına da lıaric iye vekili Şükrü Saraçoğlu ve 
Türk heyet i reisi hüyiik elçi Numan Menemencioğlu ve ticaret vekaleti rnüı\eıarı Ha. 
lit nazmi Kesmir tarafından imzalanmıştır. 

lki Me~lekl'l arasındaki ticari übadelelcı·in tanzim ine dair ulan bu uzun vadeli 
an e ar anzım e 
maktadır. Bu n>i.' :det için her iki taraftf\n \akriben 100.000.000 ar liralık ihracat 
tesbit edilmiştir. Bu had dahilinde Almanya tarafından Türkiyeye ba me mleketi bil
hassa ala~adar eden sınai mamulat ve b~t::ıhsiı demir ıanayii ve hal'p levazımı da 
dahil olmak üzeı·e demiri it li yen sanayi mamulatı verilecektir. T ü,.kiyc de Almanyaya 
bu memlekete müteveccih ihracatının daima kısmı mühimmini teıkil etmi~ olan mevadı 
iptida iye ile za!ıiı·e .. ri ve •.:ercihan pamuk, tütün, uytinyağı ve madenler verecektir. 

Aynı zamanda imzalanan 
tediye anlaımaaı ile de Tür
kiye ile Alnıa;ıya arasında 
ticari mühRdelelere dair an· 
laımad:ın nıü•.evellid bütün 
lediyat ile iki memleket ara· 
sındaki diğer her türlü mü
naıebattan miıtevellit tedİ· 
ya\: çok geni§ b ir eıu dahi. 
linde tar.zim edilmit bulun· 
maktadn·. 

Müzakerat her iki tarafça 
Türkiye ile Almanya araıın
daki ~nanevi münaıebatı 
tavsif eden la:n dostluk lıa · 
vaıı içir..de idare edilmiıtir. 
iki hükumet memleketleri a-

11 rtcı_,e mlıstrsnrımı~ ı·asındaki iktısarli mübadele· 
Nl'M \ N l\IF.NE~:f~NctoGLU (8llğdııJ lerin esat.ını uzun bir zaman 

ingiitereden 
RuslJalJa 
800 i OD lliÇ 

gl nderllecek 
Vcuington, 9 ( A.A.) 
Amerıkan kızılhaç cemiyeti 

reisi T\Iister Davisi'n beyanatına 
göre. halıhazırda lngiltcrede bu
lunan 800 ton kadar ilac; acele 
olarak Rus) aya ~önderih..-cektir. 
Aıncrikada ih:nr edi'cn 250 do
lar kıymetinlc diğer bir kısım 
ilacte keza Rusvava sevkedile. 
cektır. 

için tesbit etmek suretile ik
tııadi sahada T ürkiye ile Al· 
manya arasında daima mev
cut bulunmuş olan sıkı mü
naseba'~ı en genit mikyaıt• 
nazarı itib!U'e nJmağa gayret 
etmiılerdir. 

Sirkecide yaagıa 
Saat 18,10 da Sirkecide Esirler 

::okağmda 8 numaralı binanın bod· 
rum katında Mxsırlıo~lu Ohannese 
ait yapağı deposundan ;>angın cık· 
mıRtır. Buraya sabahleyin Uırahim 
isminde bir zata ait pamuk balya
ları nakledilmiş, bu pamuk balya. 
!arı tutuşmu§, tamamen yanmış. 
ter. 

Ticaret Vekili 'ri-. . 

qasetinde toplantı 
Bug{ln Ticaret odııı;mda Ticaret vekılınln riyas~Unde yn~tden bir toplan 

t• yapılmıştır. Vekll, Ticaret odası he yeti Azası ve erk!lmııı c!lnleml§, vahre 
ald i§ler gfüUşillmUıtıır. 

Diğer taraftan t . mllrakabe komisyonu vaıı.ı.n ı·.ya.ıctlnde toplanmış 
tır. 

Almn ıı tfoa rct h t yeti rel11I 
KLODYC~ (solda) 

RUZVELTiN 
BiR MAKALESi 

--<>--

Amırllla 
Belalcamllara 

Memleketini harp
ten uzak tutmak 
siyasetini izah 

ediyor 
Ne\)ork, ._ (A.A .) Collıers Maga 

une mccmuneınd.. ör!Unı; v~rme ve 
kiralama knnunu hıı';tkamda negrelU. 
gt bir makalede ncbl~mhur Roose. 
velt ounıan yazmaktadır: 

'·Btrle§lk Amerlkıı&ın sıyaseu dal. 
ma Ameril:avı ha?p!en uzak bulun • 
durmaktır. Fakat ~cmokraalnln aon 
kaleıri olan Britarycı. yıkılacak olur. 
M, bu gay:i mUr.ı~ln bir hale gele .. 
cektir. tıİgil~ere ılonanması denizlerin 
tamamlyetlni muhr.fazaya kadir bir 
vaziyette kcı.trnad:kc;ıı .Amerikayı rnO. 
dafaa edebU"'<'Pğl-n~I ,.!mdi a:ılayoruz. 

Sovye.tler 
Moıkovanm cenubunda 

bulunan 

Oreli tahliye 
ettiler 
--<>--

Burası ml lllm 
demleyolları nıa 

blrleıtlll 
bir noktadır 

Loııdr:ı, 9 (A • .ı\.) -
Moskovanın crnubunda kdin Orclln 

zlyaını kabul eden dlln geceki Sov. 
yet askert t.r1>1lğtnln bir 1111.veslndC' 
§Öyle denilmektedir : 

6 ilklC§rlnde 19 Aıman tayyaresi 
hava muharebelcrindn dllşürUlmUştUr. 

Zayi olan Sovyct lnYl arelctinln aded( 
12 dir. Bundıı:ı ba§liB 7 flktcşrindc 
Moakova yakınında. 1 G Alman t.ayya. 
resi dU§UrUımUştUr. He.nliz natamam 
olan malflmuta göre, 8 ilgteşrlnde ge. 
ne Moekova vakınınen altı Alman 
tayyarcııi dil§Urll'mU:tUr. 

Lenlngrad yakmı:odıı Sovyet tayyıı.. 
releri, Alman pi:.;aJclcrllc mUhtmmat 
cakleden 47 lmmyonu, bir treni, be.' 
tayyare dafl cilzUtamı tahrip etml§. 
tir. 
Mcsserşmlt ıorı Uplnde iki tayyare 

dU§UrUlmU~tUr. 

Cenup ce;:ıhesir:de So\'yet tayyare • 
lı?r1, taarnız harekf'tıc:i lcra derek sı 
düşman tankını, asker ~ mlllıüıımat. 
nakleden ıso kamyonu Te dört top 
tahrip etmişlerdir. 

Merkezi cephenin bir böıgeainde Sov 
yetıerin bir piyade cl!.zUtamı bir Al .. 
man taarnızunu tnrd ,ıe birçok tank 
tahrip etmiştir. 

So\•yet hudtıdu. t (A.A.) 08ı 
SovyeUerin tahliye ettlklertni bit • 

dlrdlklerl Orel, Aka ve Orlik neblrlc
.-:_ De\am.ı % .. ,,.,., ... 



i 
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!Bit, iAi ııolta: 

ış hazırhğı 
Ş rk ceph~.nde ı hıtl'Cldıtı için 
yUk bir tnarruz lxı§l:ıdı. Buna fy. 

:ret etten IDtlPr, arhl• btr 81llh Wkllfi 
ynpmıy:ıc:ı~·uu dn m.vcyl wıutmadı. 

Avrap:mm orta ve gnrp s:ıb.,lv.ylo 
doğu Alrlkadn. hıırbln tHU olnral• so.. 
mı. crıllğlnl ~örmPlf ve t,ttmeklc bc
rob~r ıı:ı.rbl'l b:ıı;l:ıdl •ını zannedenler 
yanılıyorlar! Şlnıdly~ knclar olnn ı~. 

1 re gell!lce, bunlnnn asıl harbe doğ. 
nı ynpılr.u:; bir mlnm muhn.rebeler ol.. 
du{;runclan ıı:rrreoo ıtllphc etmıycllm. 

Şu h!llde bUvWt \'l'I haıdki harp ne w. 
kit b:ı lıy~l;; ! ı·ıuıı, bir tamfm 
mllU insi~ :nını l,."llybf•ttircrel< onu her 

bıı.:l:ı felce uğntnc..'\k \'e dilnyı:ıyı 

o n hık yes·nin 
en~ bir safhası 

Artık odun nıırkı ifi, hel'gUn yenl 
blr 83fb:ı aı:-ı.et.ıut!a"e t,.a~laml§tır. Son 
satha §Udur: 

Geçen hMta ~:ıl ~nU vali ve bele. 
diye re1 ı Dr. L<.t.f, lilrdarm nfüıll • 
ğlnde yaptlo.ıı ve 4 s ıa t suren bir iC
Umaı mUtea~:p f!\'ııt r:ıurakabe ko • 
misyonu od:.ın. r.arkın: (iek1 bafllln 50 
kuruş lndlrm<'~ ks\rar verml.§U. Bı1 
kararın ferd'\8m.:i:: n:uıtbuat tenzna.tı 

1yt kar~ılamakla beraber azımsamı~ 
hiç olmazsa da:ıa 6C kunış lndirfJe. 
blleceğinl yazmLttı. Kc.misyoD aynı 

günkU mUıakeresinde, resmi makıım. 
lıırı iğlal etmek rJretz'c odun nnrkmm 
b.d'lyettc ytlKsek lutı.lma:ıma sebe. 
blyet veren toplru."Jlan. mllll korun • 
ma kanununa tevm.an, mllddclumumI 
llğe teslime knrar vermişti. 

Vaziyet bu m~rkczde iken toplan.. 
cılnr ve §e?ırfmlzrlck' tmzı odun tacir. 
lerl vally! zlynret eut.rek te.nzllAtll 
ııarkla ne s:ıtıo. ne de kaUyat yapa 
mıyacıık!annı, bundan dol!lyı oehir o.. 
dunsuz .italınca mesııll)etln kendileri. 
ne rncl oln.mıyac<ığmı iddia etm~ler • 
dlr. Buo:un Qzcrine sı.çlu olduktan ko.. 
mlsyoncs ka')ul cd!lı>n S odun toptan. 
cısının adl!yeye verl.ıı.esl tehlr cdL. 
ml~Ur. Arndan 15 gOn geçtiği halde 
bu karann ntbiki:ıe geçilmediği gö. 
rWmelttedlr. 

Ha'bukl, matb~11t karardan haber. 
dar olur o ınaz Uı:ııde kapılmış ve yUk 
sek n:ırk yUzUnd•n t>u'km cebinden 
çıkan vns:ıi.l rarım milyon lirayı kim. 
!erliı tazm!ll edect:ğ!ni bile mQnaka. 
pya o ıuım:ıtı. Mu:unka.şa uzun ınr. 
medl, a kası kesild• Gazeteleri olmd 
m ..,.ui etm ~' br yar. ıey, yenldcn 
I<rındıra1'.'l t lklk er ynpılm sına dair 
" l n ltar dır. B • S:•bahkl gazeteler 
d n b..'lz .'ln, b:ı.h ettltJmlz kararı Uç 
dört satır 9. vaı:ıp scçmıııtcr, bazılar• 

d'l m t'11 'l. lY.~ n trr.. lerdlr.Mlltalen 
b yıı.!l ed n ıı l:aı.:&ŞI~rın beyhude yo,. 
ru.:ıu~n.ı ;ubul etrııek yanlı§ olınıyn. 
cak g.bl mmUyo.ı ÇUnkU nlbayet 
Jş oıacag-ın11 vn..-ae&i: gibidir. Cldlşnt 
bunu so t ermekledlr. Aksi takdirde, 
§lmdıyc KaJa::- m:ılıuı .de yapılan tet. 
klklcrln beyhude oıc.•~unu, ve sanki 
narkm yU ta.?lc tutu.::nası tıe lndlrtl • 
me.slnl icap ettirten rnporlnn veren 
muraknl:JJ ve beledıye mcmurlnrmrn 
mintaraf.11!1!.ı pnlııı malQmnt vermcğe 
mahkQm inun'ar oıcıuğunu kabul zıı
rurctl vardrr . Bu ka::.r.cı tetklkattırT 
Kuldı ki lz, rapor vc:ıen iki memur. 
zUmre .. ln:le:ı. bl.ia\nt.ı ol.!run tıatayn 

dU,mUıı olmt}aea~uu kabul zaruretin 
deyiz. &ı:.se:ı bun\l g~çen salı gUnkü 
toplantıya riyaset eQen ve narkın ln. 

dlr.lmcJinl karar a:t.-nrı alan vı:.ll de 
kabul ct.lıılş ve mııha ,·nJe yanlış mıı. 
lQmat topla','.lll bcıe.1.ye iktisat mu • 
dUrlUg11 maralnbı S•m~n"Bnın ba~ka 

bir vazlfel'C Ulyln CC'l!eee~lnl aöyıe-. 

mlııtı. Aradan J() &O!ı geçti~ halde 
Süreyya .:la, mahkemeye verilmeleri 

I 
itui~ıli· bArp I 

Bu harbin, '1enliz 912 onunea be.§ • 
hyacııJrım, W< deh\ Çiirçllln nu1ukla • 
rmdan ı,ltt!lt. Şl.mdl ~ Alınan d Jet 
rclslnln Sovyetıert nınlğ1Qp etmek hu.. 
susund:ı.ltl oyllk programı, bUyük har. 
bln, nnrolc bu galibiyet onuuda bo.t • 

lıyncağına d:ılr yen! bir delil ~idi et., 
mekt-xtır. 

Harp, oıs te 1ı:ı,1ay:ıcnk, faka.t ne 
roktt bltocel{ '? Blı ke-rc b:l,ladıktan 

sonra n.ihııyete enııf" 1 husnsuııda hlo 
liziilmeytn1 ÇilnJ;;U bugünUn mııhare. 
beteri, tnarnızları \'<! müdafıı.alarlle, 

bnrb!n ömrUnü Jl.'lrca rarça çilrilt • 
mclrtc re 11.Sd harp, bli' b.amledc kaZP,. 
mlaook kadar zayı1 ,·ıı bitkin bir h:ılc 
gelmOkfudir. 

ES ı--OS DAKİKA 

Büyükderede bir 
iırtn yandı 

DOn Bllylikdere1e bir yangın ol • 
m~ MehmeC!e alt 37Z numaralı bö. 
rckı:f fınnı tutuşaıai< tamamen yan. 
mıştır. Yapılan U•hlllkat neticesinde 
ate§in, ocaktan sıçrayan bl.r kıvılcı • 
mm odun yığınlarını tutu,,turması ne 
tlccsinde çıklığı ıı.nlaeılml§tr. 

ltlaiye lıAyll gayret sarfederck yan.. 
gını etrafa ıılrayot etmeden olduğu 

yerde baatJrmağıı. ır.uva!fak olJDu§ • 
tur. 

BİR KADIN AÖlR SURE'ITE 
l:·Ar·mı 

Kadtk6yUnde :M:o:ia caddesinde 238 
numıı.rıı.Ix evde otur:ın 70 ya§mda Ea.. 
ter adında b'.r kadm, dUn mutftı.ktn 

çaJna§lJ' yıkarken. ocaktan sıçrayan 

blr lavlleım etekl"rlnl tutuşturmUf • 
tur. Alevler lhtıya.r kadmm vücu • 
dunu biranda. sa :'7Il'~• feryadına ye • 
tf3enlcr kendlslnl dirl <!iri yanmaktan 
güçlllkle kurtannı§lardır. 

Muhtelif yerlerlndcr; ağır surette 
;yanan kadın baygın bir hnlde NOmune 
hasta.ııcstnc l.:aldınlınıştır. 

önu; · Fr n ızlar 
Diin Parister. c,,rk cephesine 

hareket etti 

Pari~, 9 ( A.A.) 
Bol§evizme karşı mücadele 

~in gönüllü yazılan Fransızlar. 
dan mürekkep lejion:.ın üçüncü 
k sm1 bugün saat 7 de Versni. 
lez'den hareket etmiştir. Lejio
nun birinci a'ayma albay Ducrot 
kumanda etmektedir. 

Sov e 
ebligti 

Londra, 9 (Radyo) '7.1: 
Gece yarısı Moelkovada neşrcdl 

len Sovyct tebliği: B!rlncitcşrinın 
eekizinci günU askerlerimiz bütürı 
cephe boyunca harp otmişlcrdir 
Muharebeler Viyazma, Bıiansk 
Melitopol mmtakalarmda hususi 
bir şiddet kesbetmiştir. ŞiddetL 

muharebelerden sonra Orel ve 
Mc1itopol ts.rafnnızdan tahliye e 
dilmiştir. (Orcl Brlansk'm 120 ki· 
lomeb-e şarkında Moskova - Kmr 
§imendifer hattı üzerindedir. Bu 
ram Moskova ve Harkof'o. 315 kilo
metre mesafededir. Melitopol A 
<Ak denizinin §imal indedir.) 

M;ısko\'8, O (A.A.) 
Zeyl olanık ~§redUeıı bir tebliğ, 

Lenl.Dgrad ~ph~'lldf' Sovyet bombar 
dmıaD tay,Yarelcılnln dll§manın 10 
tank, 80 kamyon, 3 top ve blr çok mıt
ralyözlerinln tahı;p 1.e bir Alman bö. 
lUtQnOn imha edJidl~n.ı bildirmekte • 
dlr. 

Cephenin bn.tı k1smında Sovyel tay. 
yarelcrl ııs .ı\.Jmım t&nlu ile dllşman 
piyadelerini ta~"Bh 230 kamyonu tah 
rlp eylemıııtır. 

Cephenin <'f'DUp batmnda da asker 
taşıyan ellı dU'1JıU kamyonu Sovyet 
tayya.relertn!.n hücurm• Ue tahrip o. 
Junmuştur. 

)10flko\·a, 9 (A.A.) 

BugO.n öğle Uz~rl nC§l'edUen mun • 
zam. blr teğltğde Alman fırka.larmm 
birlbirl arkıı.'Jmdan cıtphenin garp kıE>. 
mmda bUlunAn b&.z1 Sovyet mevzileri
ne kar§ı ııevkedilcilderi kaydedilmek.. 
tedir. 

Tebliğde j!(:lylo df'Dllmektedlr: 
Krtaıanmız mu!Ulll•da.ne bir muka. 

vemet •&swrmekte 1'C dllfmana 3'tr 
zayiat vcrdlrmcktedlrleT. 

Cereyan ı.Wn mut.!U'ebelerden biri 
esnasında S.>vyot bav.s tcşckkUllcri ka 
re. kuvvetlerinin yar~nnile piyade hat 
lanmızın ger!lerine sarkmak 1stıycn 

dil§manm 15 tan'kıru ve asker yilklQ 
30 kamyonu"Ju ta'ır1rı etml§lerdlr. 

Cephenin ~nutu g-arbt mıntakn. 

smda kıtalanmız c"C..,,"m8nm taarruzııı. 
rmı durdurarak muhıı.c!mlcrl ağır zs. 
yiata uğl'atmı§lardtT. 

Bir bava ~ek tlll!ınUz aııker ta • 
gıyan bir me'ldnell J'{'rllyU.e kolunu 
bombardmıa:ı ıtmf~t!r • 
Bombardnıan tayynrclerlınlz tam 

isabetleri nl'tic:cs!D~e Almım motlSrlil 
kuvvetıerir.ln nel:.r1 geçmek lç!.n tst1-
fade etmek Czere bulunduktan blr köp 
rll tahr!p edllml.ştfT. 

Amerika bahriye 
naz1rının nutku 

Şıkngo, 9 (A.A.) 
Bahriye n~ 1-"oks, Şikagoda 

"mllll emntyet., kongresinde irat et.. 
miş olduğu nutkur.da dem!rıtlr ki: 
Yakmşarkm ve JJ?~lllz adalarının 

karnr altına alınan <'Ciur.culnrda."l he.. istlllsı, çcllk naz; ahtapotu taarruza 
nUz yerli yerl.:ıde dll!"mrıkta:iırınr. baz1rlnnabtldilti takcıfrde, blr imklın 

Yeniden •J::un mailyel fiyaUıı.rmı detU. b!.r katlyet olr.caktır. Blrle§lk 
ve stok vıızl7etlnl t.E'tluke memur ed.!.. Amerlkadıı. Almanysrtlll ••bitlrllecek 
len heyet, ~ ZC7attan mUrcklcepUr: i§ler., ll&tealnde buh.ır.t""..aktadır. 

Halk partl3! ldıı.ro heyetinden Aziz. Nokı, mOd.sfaa •~lesi araıımda 

murakal>e bUrosu §e!1 Muhsin Baç, kazalara mani oımak için aarfedilcn 
şehlır .,_ecllsl azasındaı. Ferit Hamal, mesainin yennt>,tir11mtıılni tstemi;,tlr. 
Uc:aret odası um:.ı"lll ktı.llp vekW Av. Zira ihttsaa sah!bf blr runelen!n m 
n1 vo orriıan mu 1Urü. ~ kl~lllk bu he. m~j ve yaraıannuı..ıı, Hltıer ve Mu. 
yet bu~ E'.andıraya gtdecektir. eolinlye k&."'1 mUrı..dele eden ınomle • 

Anca!;, neden yalnız Kandını.? De. keUere yardan tçin yap:Imakla olan 
ğirıncndereye n!~ln gidilmiyor? Ev • mesalyt mU~atr eder. 
velce (P...nb'?rl, ilk defa olarak odu • Na.zUerin mlllıv veya muaa.ffer ol • 
nun çeklslnln Dtğlrmendcrede 120 malannm Amerikan lcvazmımın Hlt. 
kuru~ satıl:lığuır, lıtn~buln 1415 ku • lerin dll§mıınlannı. ınratıe gönderil • 
n.ı~a. get1rl.leblieceğln' yazmtştı. De • mcs\ne battı oldu~u beyan eden 
ğlrmcn::lere odunları afaroz mu edil • hatip, 'laıktaıı tı:ınr hayatmı tehlike. 

a 
5.000 tankla 

Moskovaya 
yürüyor 

Londra, 9 (A.A.) - (8.B.C.) 
Rus .cıarbi büUln r.ı:d<!etile devam 

ediyor. 2 milyon Almr.ı., 5000 tankla 
Yoskovaya kı:.?Jı m\·azzam taarruz • 
da bulunma.kt:ıdr. A.man bagkuınan. 
danlığuıın yapmai: ietedlğl kıskaç ha 
reketi Smolenskln §imalinde Kallnin 
istıkametlnt'e, Timoı:trnko ve Voroşl • 
lof orduıar:nın blr~c2tlğl noktaya. 
Smolen.skin cenubunda Timoçenko 
ve Budlnoei orduJarmın blr!e§Uk~rl 

Orcle doğru yapılmnktaôır. 
Londra, 9 (A.A ) - (IUJ .. 0.) 

Alrnanlnnn Moskovanm zaptını ht>. 
def tutan hıı.r~ket!C'rl d<>vam ediyor 
Bu harekett:ı cenup mıntnkasmda 8-
ğır bastı~ an.ıaşılmaktadır. ŞlddeUl 
muharebelere ahnc olan Viyazma 
Moskovanın 2~0 kilometre garbınds. 
dır. Timoç~nko orduiıı.n Moskova yo. 
Iunu kapa.maktndır. 

Ukrayna.d.'l Melltopolun fimall şar. 
lds'.nde va· t/ct buıauıkt.ır. Le.nlngrad 
da mlld:ı!iler muk9.bll hücumlar yapı. 
yorlar. Gemlleı; Mll\ n hlr tarlklle 
eehre gidiyorlar. Rualıı.rm strateji 
sistemi §U kc!imel"rlo bUiıtsa cdllebl. 
lir: Şehirler zaple<!ilchllir, fakat öıU.. 
lcr harp edemez. 

Vi§i, 9 (A.A.) 
Ofinin askeri muharriri diyor 

ki: Alman habcrcre göre Rus 
cephesinde şimalde Leningrad 
havalisindc harp yava.~·arnıştır 
Buna mukabil merk~zde Almnn 
taarruzu son derece şiddetlen. 
miştir. Almanlar ve Ruslar Al. 
man kıtaıarınm ilerled~ğini ı..~ 
bul etmekte birl~c:;yor. 

Cenupta hava bozmuş, kar 
yağmı~tır. Fakat fena hava har_ 
bi durduramıyor. Almanların 
hareketinin hedefi Moskova ve 
Kafkaslar olduğu anlaşılmakta
dır. Viyazma'da mühim Rus 
kuvvet1eri muhasara edilmi§tir. 
Bu hareketler R ıs harbinin neti. 
cesi hakkında fikir vermektedir. 

-----o 

Sovyetler Orel'ı tahliye 
etlller 

R:ı.ştarafı 1 nci 8ll) fadıı 
Tinin bir!e~tiklcn yerde aynı isimle 
ıı.nılıın vUAyetln mtıkr>zldir. 76 bin 
nUfusludur. Yumurta ve kUmes bay. 
vnnı ihrnç erten b:ıilıc:ı zırBi merkez. 
!erden biridir. Orı l !iel!rlnln ehemmi. 
yetlnl arttıran d!~ar bir sebcb ıJe 

mühim demiryolmnnın ı.1U6Um nol. • 
unda bulunnınsıdır. 

Orelln zaptı, Mo~\t~vanm nrbk doğ. 
rudan doğruya n.ımb:ıısşın ınerltezlne 
bağlı olmadığının bir delm sayılablllr. 
Orcl aehrt 15134 S\!netılnae tesis edllml§ 
tlr. O tarihlerde Mos'kovn. devletinin 
cenup hı.dutları mUntchaınnda basit 
b!r kaleydi. Dnna &onr 19 uncu asır. 
.da esld blr kale olınab1 itibarile yığın.. 
!arla m~miıı.rı ve Polonyalı asiler 
le siyası :aı'ltıp'J&an çııtılım altmda 
barmdımu§t•r. Butı!Rr buradan ya Si. 
beryayB yllt.ut Scl.lu~ulbou~ g6nde 
rtımekteydllcr. 19111 senesinde beyaz 
Ruslarla mUte~ekkll ı;t:ııeral Doniklno 
kuvveUerinın §imale ocğru en son vo. 
rablldlklerl nokU.ydı. 

c!l? Odun mut.aka ve yalnız Kandım ye maruz bınJıımııtıı3k •e bonzln ı.ra. ve bu petrol, lngllte::-eye petrol gemi. 
dıı mı çıkar? Bu b:.r vesaiti nakliye tına meydan vonııcnıek 1çln otomobll. #erile gönderilcbllh. 
işidir denilecekse kıymetli vallmuln l lerl makul bir aUro.tle kullan.malannı 1 Sizin ve benim tnı;arruf edeceğimiz 
yakın allkası, b'!l L,. do halledebilir ıstemlştlr. bf'r petrol 111.resl, İııgt'terenln ve Bir. 
kann:ıt\ndeyız. Hıı.tlp. !i1ln1l Utve e-tml§Ur: le~lc Amerllmnın mUda!aaaına biz • 

- Haberden - İngiltcrcnln petrdc lhUyacı nrdır met edecelclir. 

1-JJS VE ASK ROMANI hmıunrş bir kadın, fena bir muhit 
içinde kıılmtş, bilhassa. a ileden 
mahrum olarak yetl§miş bir kadın 
her halde tı.lieenaplığınız:ı s:ğma • 
bilir muhterem htı.klmlerim. Ada • 
Jet meselesi ellerinizde sönmesin. 

Ve daha sönük bir seele ilave 
etti: 

:xxıv 
ır~...r günü r.ı~· °'.:{'':"le eıılonu 

Jinc ~:ayclu .• Frumt art.hl h 'ç kim 
se :mr.znu::ı kıı.~ı::ı.lo. nı· ::&dar olmu
,Yordu. GU=cl!'~i bir gece içinde 
1.a."l'lamen lta,to;ınu!;'tu. Ş'mdi mo.z 
nun n:cv.!t·ı de oturan ihtiyar, ha
rap bir ~a.dmdl. Pelt az ltlınse ken 
d' i1e nl"lre:far olu · !'du. Harap 
l ü " 'l iln hn:~hrı."l! g:zl.mc.!t için 
5~ ... ~ :nı .Yüz" e d ru e~ıni7ti. 

O G;ın bUt~ gü:lcr 1'e1i'1a Ce
mnlin genç ve :;-Uzel reUd::ıfaa ve • 
kili üzeriıule duruyordu. Günün 
klllıramam o idl. 

lıfcllıa. Cemal cllerile yllzilnU 
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kapıyarnk müdafaayı dinliyordu: 

- Haklın beyle:r bu kad n 24 
kanunuevvel 1934 günUne kadar 
h:ıyatm bütiln lütuflarına mazhar 
oinıu~ b·r ka.dıruiı. Glizeldl. Sıh -
hatlı idi. Mu&zzam eer..-etini iste • 
eliği gibi sarfecliyordu. Fakat ço • 
c.ukluğunda.nberi a le.siz bUyümUş, 
yuvnclan malınım knlnı~ ve çok 
llizumlu olan aile terblyeslnl ala. • 
mamştr. 

Mıızn'Jn kıı.dmm elleri yavrır"'l 
dizlerine indi, b'r ruı için yUzUnU 
kaldırdı. Sa:-:;arıydı. MUda.fan. vo • 
kili dcvll!ll ediyordu: 

- Zavallı bir ika.dm, hayatı an. 

Müdafaa vekili Mel ha Cemali 
yalnız aşk için Ya§amııı. yalnız a§
kı dUşllnmilş bir kndm olanlk hA • 
kimlerin önlinc çıkardı ve aşk uğ
runa, şehvet uğruna kurban giden 
bu z:ıvıülı için gayetle rakik sesl 
ve güzel söz:erilc hak:rr.lerdcn 
merhamet ~ilendi. Salonda hazır 
bulunan kadın d'nleyicilerln he • 
men hepsi ağlıyordu. 

Müdafaa vekilinin sözleri niha· 
yet bulduktan sonra h!ütlm nıaz • 
nun ka.dmn dönerek mutat suali 
sordu: 

- ~ .. faznun, söyliycceğiniz, ilave 
etleceğiniz bir eeY var mı? 

Meliha Cemal uzun b"r müödet. 
se.sslz durdu. Sonra. başmı sallıyıı· 
rak yavıı.~a mırıldandı: 

- Hayır,. 

- Ben mnhkc.menizden merha. 
met 1stemiyorum .. müUıi§ bir ci -
na.yet !şledhn. 

Mahkeme salonundaki kalabalık 
ta asablyet izleri görillUyordu. 
Mahkeme k rnrmı vermeden evvel 
b'r kere daha ınüzakereye lüzwn 
görmüı:ı, celseyi tadıl ederek içe • 
ri~·e çekilmişti. Maznun asabiyet 
içındc karan bekliyor, sa.hırs zlaııı 
yordu. 

Nihayet akşam saat sekize <loğ. 
'nJ kararın bild!.rileceği öğrenildi. 
Saat sekizde salon hmcahrnç .. malı 
kemenin knra.nnı ()}tuynn iılıtivar 
hlikil!lin sesi son s:ralardan lıic 
duyulmuyordu. Kararın okunması 
nihayete e•'ncc ilk sıralard m l!<>n 
~!.ara doğru bir mırıltı hal nde 
netice ynyıldı: 

- Beş sene hapis. 
- Yalnız beti sene hapis cezası 

\'erdiler. 
Adliye daireslnln :bUtiln salonla· 

--.. 

Ruzveltin 
Staline mesajı 
uordalarınızın 

Berlin, 9 (A.A.) 
Moskova konferansm(laki :A.. 

mçrikan murahhas heyetinin rc
ic:i Harriman vasrtasiyle Ruz. 
\•elt'in Stnlin'e gönıfterdiği mesa.. 
Jm metni D.N.B. tarafından 
' 'hususi fakat itimada şayan' 
bir menbadan alınarak neşredil. 
mcktedir. ı 

.Mesajın metni şudur: 
Bu mektubu size, Moskova 

konferansındaki Amerikan mu. 
rahhas heyetine riro.set etmeğe 
tarafımdan memur edilen dos. 
tum Harriman verecektir. Mesut 
bir neticeye iktiran etmesi için 
elinden geleni yapacağını biliyo. 
rum. 

Harry Hopkins hariciye neza.. 
retine yaptığı zıyareti bana bil· 
tün tafsilatiy!e anlattı. Neticele. 
ri memnuniyete şayan olan bu 
zivaretle tam bir muvaffakıyet 
elde edilmiştir. 

Sovyet ôrdusunun gördü. 
ğü hizmetlerin hepimizi ne ka. 
dar mütahassrs ettiğini tarif e. 
demem. Sovyet cephesi de dahil 
olmak üzere Hitlerlc bütün cep. 
he'erde mücadele etmek için ıa. 
zım olan malzeme ve silahlar 
icabeden yollardan istüade edile
rek gönderilecektir. Bu fırsattan 
istüade ederek ordularmmn ne. 
ti~e Hitlcre galebe ça1aca~ın
dan er: .n bulunduğu.ou ve sıze 
icabeden bütün maddi yardımı 
yapmağa katiyen karar vermi§ 
olduğumu bildiririm. • 

Sadık dostunuz: 
Franklin Ru::vclt 

atalyanlar Haytayı 
bombaladı 

4 • Bnşfarafı 1 nci sa.yfnda 
beUcr kayd"tml§ler ve yerde duran 
bir tnyyn.reyl tahribe ınuva!fak ol • 
muılardrr. 

Trablus Uzcrlne yapr1an blr hava 
akını ancak hafif maddi hasara ae • 
beb oımu~tut'. 

Şa.rkt Afrikada Gondor mınta.kMm 
dan hareket eden lta!ynn ve mUstcm.. 
leke askerlarin1c:ı mUrckkcp kuvvet. 
11 bir kol 1n6fllz kum&.ndanlığlnm mer 
kezi olan mUhlm bir dU§DlM mevzllno 
§iddctle taarruz etıul§tlr. Bu kol ıın:ı.. 
:nn.nın mukavf'.mcUnl kırdıktan BODr1l 

onu ağır zayiatla finıra lcba.r etmiş • 
Ur. Kıtalarımız dllJmD.ll kumandanlı. 
ğının merkezini atc~e vermlıtir. Bir 
cephane deposunu tahrip etm~ler ve 
ve radyo ıst.a.syonunu ynktıktan sonra 
bir miktar esir, silb.lı ve malzeme a.. 
ıarnk harel:et lliıltı"l.lıG dBnmUoierdir. 

7 tejrinlevvcl o;tledcn sonra. Debra. 
Tabor yolu Uzerlnde bir ke§!! UÇU§U 

yapan bir tayyaremtz dU§Dlanm mo. 
törlU vasıtala'!'lm mltrtılyöze tutmu3 
ve yakmıştır. 

Yeni N eşrivat : 

l.OKL\IAN HEKiM 

Doktor Hafız Cemal Lokınanhe
kim tnrafmdan çıkanlan (Lokman 
Hekim) mecmuasınm 33 Uncü sa
yısı da çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

GİRİŞ L'\ITİllAN SORULARI 

(.Matematik kültür) tarafından 

bu namda ncş:redilmekte olan for. 
malann üçüncilsli de çıkmıştır. Bu 
forma.da mUsabakn imtihanlarında 
sorulması kuvvetle muhtemel arit
mebk, cebir, trigonometri, gco
meb-i, fizik suallerinin hnl Şekil • 
!eri \•ardır. Fiyatı 7,5 kuruştur. 
Tırv'S:yo ederiz. 

nndan halk oluktan çıkar gibi çı. 
kryordu. Kapının onUnde küçük 
ımıplar teşkil olunuyordu. Kimi 
havaya bakarak: 

- Yarın yine yağmur var. 
Diyor .. b r kıstın da: 
- Haydi şurada bir iki parla -

ttıhm. 

Diye birbirlerini içmeğc teşvik 
edlyo.ı lardr. 

kş 
Soh 

1 

Esk1 kahveıer 
yı kılıyor; fakat 

"Kahve hayatı,, 
yıkılmıyor ) 

I ST~NBUJ.UN hn3r ptlinı, bir 

~k pUruzlerl, gtrtnd ve ~ 
kmtılan dlizclt.."D bUylık bir ııillJl
dir gibi nğır nf'ır brl dolll§JYor. pıı 
anıda birçok ll'WIS luıbvelerde 311~ 
ynssı olul or .. ırakaJ' ycrlııe, bnı;UııJı 
mimarinin en m:ılru\ ~erine ti)~ 
mir ı;.ıkııı:kmu temenni cttlğiml-ı y<'P 
yeni bl.nalnr sh-rlltmck üzcre-

Me,bnr ŞlraT.lı eaır Hnfız, olefl 
sovgillslnl bir ~leck ı,ıibl gör01('1' !" 
ttyerek, yağan bnhar ;)'Sğmunıııtı>'\11 
medet um:n: •'GW. ~o ,.o snntJlil~ 
B:ıhar Ya mıurUo birer blttr ba" ~ 
tıeriyorln.r Ben df' nln mezıırııııı' 

' ~ı beft ucuna geleyim ve o ım<ıar ı;· 
yoşı dölteylm ld. ~ de ~ipekler gib 
yeniden 1tlkseletiln !,, dlyo yııh ıı.rt1• 

t tanbolun lm;ır plAmııı, öldUrdll\;ıo 
ten sonra dirlltl'n c bedi bllyıı.t 1~ ' 
nat'l bir ) t'll1nrıı bc:nzehn~-1 d~ 
~k ı terim. lr\lııakllill bu pırın, e;;, 
vclA mtıh\'Cdlyor; oııra Juıynt ,-c 
yor. 

811 arada ıa.ıl\"elcrtn de IJ!ltıp )"°; 
nldcn çıktıjpnı gô!"CCt"ğlZ. Fnknt 1;11 ı 
ve mU~terllerln!n :sc tılr yerdcrı tıl 
yere geçerken i:ıNatlnlndc oı9U"' 
ufooık blr tleğtşildU. husule getir ' 
mel< çok arzu ettlAfmlz bir şc)dlf~H 

Kahvelere ök"Clenber1 eski nğı.v
blr ••t<!fl hclluır.t',, adı verUml tif 

l 11, işsiz, ınun:ryc n saatlerde '"''; 
gUnUn hertıruıgt blr santtnde orn1' 
doldurur: 'dnıl ltf\ğ1t oynnll&ruk, ı-Y 
mi bllL\rdo Dl!l sı Uzerlnde cıan~; 
rek, ldml o:ırgUe tokurdatanıl'• 
mi uvukl:ı·varnk ''2.anuın tildUrUr ... 

• J ~ 

Kah,·elerlıı esln-~rl ortadan 1;nll>l' ~ 
lce-n, bu btly:ı.tm lcontor b:ııcunınıl-" 
cluılklı-ıl 7,ııll clııyor: onlarm )~~ 
hazan dııh.ı. rah:ı.t ı kf.'mlell. @"'. 

parl:ık masalı, temtz <'&11111, tcııı" 
garsonlu, y\lkM'lt tavanlı ve rııast" 
lu müesseı~r b~llrtyor nma, ıoerl,ıo
dekl nıb nywdır. r• 
Bir knhwel de çıkbral<, yeni "1'W 

ıluğu mn~ın bir k~ 
mesela bir "Jdra!ıl< lrtltUp!uıDC.. ıtt 
rin blr lsmln!n C\c ukmıatııane,, o1ttt1' 

rln isminin do "lrır.uıthane,, oıdtl ~ 
ğunu :mutmıyallm. Yani "olrunı:t ~ 
vt....,,... Fıumt P.oSkll*>ı de dahli oıro' 
Uzere bu ckuınak,, fiilini yntnn ıraır• 
tele.re tnJısl!t etmt ter o yold..1. ~ 
lar temin etnılştır,., ti" 

E,·et ••• Pnrzedr:Jlm ld, yeni J(O r<1 
lnn kahvelerin tılr lt5'6!1lnd<ı de tıl 
kiralık kfitUph:ıne t~ ecııın1t 1 ~ 

• Ka.hveyc gldrı. tir odam, bofi '111(t~ 
ge~Innek !çln h:ı:,vrırduğu her tll c"' 
vasıtadan nrbk bıkoıı~ u anroı f 

duLru bir ır.cıd:\, kUı;illc bir aoonıııl'.,
bedell ruukabfilnde bn kl\tUph1Jll~-o' 
bir in tap istese ,.e rahat rahat ol• 
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mnktan zo,;lc ııaınnl;ı. çatı,sa, Jllnıı 
stp olmaz uıı? 

Knhvclerlnılzde oturma rtJ"" 
dünyanın l.11'rh:ın~'1 bir l erinde ,ııı'
len ljllrtlann en mllı;nldldlr. JJce ~ 
ruş verip bir knbvc ıs:na.rladaıı:ı 
ııynı sandalyede sabnbtan ~ 
kadar otunırsuııo:r. d:ı, k1mso bit r· 
llÖylcmez. nn suretle, kahve b.PS~ 
na ııtışmo.lt d:lha ı!yade kotartıı 
rılmı olu}or; hnt14 teşvik edif0~ 
.Ma.clemkl bllyledlr , .e bu rtıarf 1 

il§tlrmeğo Uctl nıli tJllmtlmlı; tP'_ 
~U lleğUdlr. O baldo lmlıvo bB~ 
ıu fayd:ıh olr şeltl" sokmak ıcıır 

mcz mlP f. 
Eskiden b:ızı kahvelerde ıaırıtl 

oynatılırdı; bonlnrm ckserhl fili ,dl' 
bir takım mcvzul:ır etrnfmda. ır , 
cdUmlıs oyunbudı. Keza 6'med~ 1 

lar,, \'ııl'dı Jd, iyi lttitt) nms:ıllaJ' ~ 
ter; taltHt!er ya}J:Ulardı. JJ!l / • 
bunlar, kab,·e lın\"Rbın zımınD ~, • f 
man dej;rl,lklik ~t!nı1c..k l~ln ~ !" 
c:ı.ıımı11 fai· t hul,hci pycstııl il" 
mamı cmeklenlir. rl 

Beyazıtı alt&.tt l'derek leııf ,.11 

knhvo 15eltll \1lcudo getımıe1' ~ 
tıır hayli s;nyret, p:ır.cı ,.e i) 1 ıı1\I 

Nırfcden htanbu1 lklodlJ tnJıl_..# 
tun bu cihetleri gb:r.linUne 1 orıv·iı 

bip olmaz.sa. blr "Y~P:renl ıuıtı'""~ 
lalbve boyı:ıtı., vUcude getlrrn<'I' lf 
de di\ iinıt''ğUnU tnbny)1il etn:ıcl' 

İki kadın kocalarından bahsedi -
yorlar. Rür@ır sözlerini alıp götU
rilyordu. 

Artıl: hiç kimse M~liha C mal • 
den bahsetmiyordu. O rolünü bi • 
tirmlş perde kapannı~tı. Enters • 
s.."\.n bir cinayet davası halkı. gnzc. 
telcri ancak iki üç gün alakadar 
et.mi§ ti. 

11~orom. 

HIKl!fE.T B10~ 

lngiliz Genelkurmaj• başk11f1
1 

1 
Londr.l, O (A.A.) - !mp:ı.r 

BütUn işlerin olduğu gibi ?ı!cli • luk genel 1.-urmay ba: anı ırcıı 
ha Cemalin aşk uğruna., şehvet uğ Sir John DJl gençcn ne c> 
run~ ~ına gelen~cr art:k ı.ıtç k1.m IUndc ateş hattında ö!cn tu" ö 
s~~ alfil!a.dar etmiyordu .. Cıney0 • ral Furloug'tm dul zevc .. Ho 
tı o:rten esrar perdesi de çfü:ülı::ıiiş Londrnda cvlcnrni ı rcliı'. Sir J 
değildi. l Dill'in zevcesi s:cc .. n ılkkUJl 

- so~ - ölmilfltü,, 

~a 
Si 
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lhkeme 
lonlarında 

<ı.dın mı, erkek mi 
dQha şereflidir? 
~H bir nafaka tezyidi muhakeme-
sınhde bu mesele orta ya atllarak 

eyecanh münakaşalar oldu 
tı lıoyı 
~tı, tombul vtıcuUu. gaytıt ı 
~ bil- ka~dı. Asil bir ta.. I 
\ 11~ Bl!zı.;~or, biraz da evet, 
~ Yor, kızarryordU. Bire.. 

~lthtlkçc kızardı, ııaşırdı, 
reye, ellennJ hangi tnratr.. 

'' bUcme.ll ve carcı eeıt.. ~ de>ğn: iğilerek g{kya 
~ 

1 
~nkta buldu. 

~ llletre 51 sanUm boyun
~ 1-ı U!ı\k, tefek blıiBi ol 
~ te en tnU~ a!nlrll bir ıı. 
~ ICl\diye!l yumruklanru 
,~k Yer!nde duramıyor, 
8o tını dDrtUklOyordu. 

h§larmda, kadm da 815 
~l ~ar g!Sııtertyordu. :Mah.o 

11~a ~lertne bakan asliye 
~ "'llktu. Ve mevzu da na,. 
~aı. 

Ge ~ktan tıoşarıml§larcn. 
~ t: llıldına ve çocuklarına 
~ 'tlt\rnıttır . .Ancak kadın 

'tutıun bUytımeal \'e rmık. 
~rnıuı nzcrıne bağlanan 

ltl~nı hlsaedcrok mab • 
G-. t etmıı ve bir naca. 

' l'Qı açm~tı. 

Avukat: 
- Çocu~ leyli vernıcyini.z. 
- Orasınn sız ~anıarnazsınrz. 

- O halde hemı$irenlze ki.re. verme. 
yin. Bizim Etye:ne::nE.k' evde oturur, 
n !akayı çocuğun mektebine verirsl • 
nlz. 

- Ben omd& oturamam. Kocam o. 
rada otursun da, evi olduğu halde 
ba~ka yere kiro. verme-sin, bunu bize 
tahs1B ct.ııla! 

- O erkektir. Her yerde oturamaz. 
- Yani kadın oturur mu! 
- Elbette. :Kadın he: yerde oturur. 
- Ne de:n~k l!"Uyorsunuz T Bir ka. 

dtnın şerefi vardır. Aaıl o, her yerde 
o~uramaz. 

Münakll§& G"ittıkçe kızı§cyor ve or. 
taya durup dunırlcen "kadm mı, yok 
s:ı erkek mi daha §Crcfll., mevzuu 
çıkıyordu. H&itlm 1 

- Suımn c!endller, alSzU ile mUna. 
kapyı kesti. 

:Kadın da avukaL d:ı s5.>1ene söyl<'. 
ne yerlerine .:ıturdula . MUnakqa mUd 
detlnce saı,ık ltoca, sinirden trrnakla. 
rlle masanın kenarını oymua, büyUk 
bUyUk tahta pıuı::ılan kopararak uta. 
lıyordu. 

Neticede mııhlteme, kararını bildir. 
mek Uzere celııeyl bA~ka bir zamana 

' llkaydisınden ceaaret 
t(;rıık nıahıcemeye &11§ml§. 
~ hır tavırla ayağa kalktı 
~ Y1lttıne ~kmadan kendi. 

Parcıağvıı uzatarak: - MUmkiln olduğu kadar yakın 
bıraktı. K&dm: 

· l( r, hAkım bey, dedi, çok bir gtıno l·oyunuz efendlm. Çocuauıı 
~tlııurıyet n:.aaımd.an fazla 1150 Ura olan tal<sltın' vereceğim de. 
~i' l't:ıada gt"lll§ aruııırt, dedl. 
b~ezd~ e' lerl vardır. Va. Bunwı \!zerine muhakeme, 115 teşri. 

'l'adel"le:'iic mutteMk his.. nisanı ISğlec!cn aonmya bıraluldr. 
.....__~iraderı, kenduıtnden 
. -~ k'tıı;.r, aau blr adam 
~ rt:ı. klramndan, varl 
b.. beı t*ra blle almaz. Hep. 
-~a. terkctml§Ur. 

~ toc~'.lZ ıımdl mekte • 

ADltVE MUHABİRi 

'ile ılifoclar ? - ,_, ~-~ -- ~ --•...._ ~"lauu Roberkoleje yaz 
~ t ba.ıom ya., bu mektebin 
~"'1aııdıt. Aldığımız ııaıa.. Gazeteciye dair 

'2!unun arttınıma11ru ı.ııı.. 

~ hırstan yertnde cıu. 
ltoca, ubık kanamm 

~, hil.btıuın kendinden geç • 
~ bt,. lrtıktı, cllerinl kollarını 
~Ylu alSylemek lııtedi, 

it glbt o:duğundan bU.. 
~ da01•tnadı, yerine oturarak 

"be.!tıe nvukatmı ayağa 

' fılt~lde esııemek gibi aı1 
'~ ki, bim enaeli fi§ 
~da mUekklU gibl 81 

Utrıye Utriye: 
~ dlye b:ı.ğırdı, bayana 
~--.ııı, Cihangirdeki arsa-

• ~"'· 
\. ..,,,_~ Ura kıymetinde ar • 
~ ~ ôllhft ~ na.faka 
s.cturuyorlar. 

~· S hay.,, Blrru: gtlleyim be,. 

~~ı. o anıayı daba 
htı sattık. ıo bin lirayı 

-. ~~berce aflyeUe yedik. 
>t 1ı .. _- lônuttu da fimdl, 
O"ttnynr 

' lllar kan koca De be. 
~ 1 .. '!,bl katiyeUe konupn 

--a bağırdı: 
'· ha ibOyle bir teYl 

~, t., 4rsa yeril yerinde 
~ :ı:naın••trr. HAklm bey 

~tsı. yok mu diyorlar. 

' 'lr~~llalı :yıllar oldu. Pa. 
"-~~ belkl de kocamda. 
l: bcıaka bir §ey kal • 

~ 
~<!Uertne yemin tek • 

~ttı 
lıı; t_!In Yemin ederim. 
~ı. C&1 kltl.... Şimdi ge • 
'iti )il. Bizlm. Fatihte 

l ' ' •.-ıerımiz blraderimlz,. 
ı:\' ~ral'l yan yanya 
' I!~~ U%Un yıllar kiraya 
~~ ktn.dır. 
'~' .\rnavutköyde, hem 

• ~~r &ahlp olduğu Mtk. 
!!\tadır 

\ . 
)')~bel K!S§kte bentm 

r: li~me kira verlyo. 

' S Pa",, kendi seTkbB 
bt ı~ tocuk lklml.Mdlr, 

l!.1acağım. 
• 

Guetecl balla -1Jetleı'te yaptıfı 

hf'r nl'l!frlYııttan sonra bu D"frfyattan 
unr gören:cr tarafuıdan mıalıkeme. 
ıere sllrllktcnır. mahküm olur, tem. 
31z mabkenıeıerıncıe ntraeu, hapee 
girer. 

Acaba nıst.buat mue.ıee.eJ bir aAo. 
J~, b1r Jnll&rlf hlr idare mllelıeeflel 
kadar memlekette lllmnilu detll 

• midir ve samimi bir t.eooilUdJe bütün 
memleketin huznrunun açık konuıaa 
dlirUat gazctednlo, memleket dava.. 
lannda ldılla mıılramını leıgal et.mı)e 
hakin yok mudurf 

ıate size bir bilmece: 
O rıey nedir ki, onsuz yapamrya,. 

cağımır: h&ldo kı~·mcttnı bir 'ürlU 
takdir cdene}iz ve no oldutwıo bil. 
meden onu Adotc. lht1aula taau'hit
mızı iddia ederla. Cevap: Matbuat. 

Cib"t Baban ('.fıuwirt Efklr) 

- Vallahi, siz neresini arzu e
derseniz, oraya gidiniz. Ben sa
dece Nerimana buraya kadar ar
kadaşlık yaptım. Fazla vaktim 
de yok. Bana milBaa.de ediniz. 

Neriman: 
- Yok, Bırakmayız, deiil mi 

Turhan? dedi. Hi~ olmazsa bir 
pastacıya kadar beraber gidelim, 
Biraz oturduktan sonra gidersin. 
Daha akşama çok va.kıt var. 

Turhan nezaket ica.br olarak 
Nerimanm teklifine iştirak etti! 

- Evet. Akşama çok vakıt 
var. 

Hemen yoldan ~ecen bir tak!i 
yi c:evtrdi: 

- Buyurunuz,. karfiya geçe .. 
lim. 

Fazla itiraz eıdemediıii. Otom0o> 
bite atladık •• 

Beyoiluna çıktrli. 
Büyük caddede :ismini bilmedi .. 

.13ic ·vaAiAa flıaş~ 
------.. .... ,_, ,_, ,_ - -= --

ar i c i kontrölden 
etlil vicdan kontrö-- . 
&Onden cekin·n·z 

NASIL on para lazfo ücret verme. 
meyi kar sayan birçok patron var 

sa, kendilerine verilen i~i ne kadar az 
yapmak mümkünse o dcrecP. ru: yapan iş
çiler de var. Böyleleri iş basarmak iıte. 
mezler. Çünkü o 'kadarlık çalışmaları da 
sırf korku yüzündendir. 

çılıarırltır. Çünkü insan yaradrlısrnda ten. 
/,el/;ğe meyyaldir 

lılerin yarım yamalak. klllma~ır.a sebcb 
olan ikinci nokta da işçilerin. n,..sıl İ§ ya. 
pacaklarını öğrenmemiş olmasıdır. 

Birçok iılerin yarım yamalak kalmatı
nın ba§lıca &ebebi budur. lfi. daima kon· 
trol etmek mümkün değildir. Bundan is. 
tilade edenler fırsatı l.r.açırmazlar. Az iş 

Hayatını bazu ve kala çalıfmalarile ka
zananların yenmeye çalısmaları icap etlen 
fena itiyatları bunlardır. 

Harici konfrolclen değil. r.ıicdan kontro-· 
lünden çekininiz ve işini:.:i öğreniniz. 

B oncu·ıuğun 
Bugünkü harpte geri ve tay
yare karşısındaki zavallılığı 

Sovyet Rusyanın L<>ningrad cephe • 
§inde be§ sabit ltıı!on kaybettiğini 

bUdlren bir njamı naberl nazan dikka 
ti cclbediyor1u .• Demek k!, SO\"YCt hn_ 
va orduınında t;!r bntonruluk tcşkllAtı 
vardır ve bund'ltı l tıfadc etmek ça.. 
releri dil Uııl'lmliııtllr. 

Balon bir tayyarenin uçuşundan çok 
önce ve ı 79,1 scncıd:tıfo Fransız ma • 
kamları tarafından orduya alınmı§ ve 
hattl asltert mı::luıatııırd:ı kullanıl • 
mağa bnşlnnmı..,tı • Bu zamanlarda as. 
bit ve yUksı>k bir 1ıoktadan dUşmanın 
harekAtını gözetıemPk fırsatı veren 
balonun ordudaki y~ri clddrn kıymet 
llydl.. Znmnn ha\'aıarda tayyarenin 
uçuşuna mUSıllt fırcatlar hazırlnyın • 
e& baloncuıuıc da yavq ya\'a§ kıy. 
mellnden kııyb<ıtmetc başladı. 

Balonla tayyarenin b1çUye vurul • 
duğu ve bu mUcadelcdcn bir netice 
çıkarıldığı devre bliyl\I' harp olmuş • 
tur. lik gUnlerdc tayyarenin slltınsız.. 
lığı karşısmda ker.dlnl yerden mUda. 
faa etmek imkA.nluına da malik bu • 
lununca, yll:ta:klcre tırmanarak dUtı,. 
manı tarassut etmek fıraatmı her za. 
man elde edllmlyordu .• Fakat gUn geç 
tikçe tcldl.ınUı eden tayynre. tayynrıı 
sllllıı ve evsafı lısloı.inı için hem :rıı. 
kip, hem de tchllke olmağa . bnşladı. 

Balonun slsii lıavnllU'da, rllzgArı ııld.. 

detU zamnn:nrda uçunılamnmnsına 

karşılık hedcl"lcrln tızerlerlne kadar 
giderek dU§manm r.iyet ve hareketi('. 
rin1 tam olarak ııal.'\lıden kontrol et. 
mek gibi bir avantaj arzetU .. Balonun 
mail u.ırauudu, herhangi bir tepe ge. 
rlslne sığınm:ş kıhıln r:n harcl<etlerlnl 
gl:irmeslne mani o:uyc.rdu. 

Tayynrolcrln oyıınkuk ve atea ka. 
blliyetıeri z!l.mnn gt.ldl ki, balonlarm 
yer mUdafıı.nsınmrı d.ı. ehemmiyet \•er 
mcz oldu, bl\yUlt harpte yetml§, sek 
sen tayyare ailşUrdU~rı iddia edilen 
hava. aslarınnı bu w.!erleri listesinde 
sabit balonların da bulunduğu sörU... 
ıur .. Haklkat~.c bir halon dUııUrmcnln 
de zafer şay .. nbi1eccğl mlifkUU\t. yok 
değildir. 

Topçu atcşlcri:tl yUkscklcrde duran 
blr balondan tarassut ve tanzim et • 

ği.m temiz bir pastacıdayız. 
Neriman dik dik yilzümc bakı·· 

yor .. 
Bu bakışlarında. binbir mana 

var. H~psini seziyorum. iffet 
Melihin lMmı açmak istiyor. Fa 
kat yolda gelirken bana söz ver· 
mİ§lir .. a~ağa cesaret edemi -
yor. 

Nihayet Turbana şu şekilde 
bir sual sordu: 

- Bugünlerde İffet Melıh gö
rünm liyor .. nere' erde acaba? 

Turhan ciddi bir tavtrla cevap 
"·erdi: 

- Kız aramakla meşgul .. 
Nerıman birdenbre şa§a}adı: 
- Kız aramakla mı meşgul? .. 
- Öyle Y3. Onun zaman za • 

man böyle bir nöbeti tutar.. iyi 
bir aile içine damat girmek sev· 
da.sına dli~r. Fakat kafasında. 
yaşattığı çok namuslu ve ağnobaş 

nıek 1.§i bUyUtc lu\rbın .ııon deVtelerln.. 
de taa.mmUm etU .. Ve btlyUk harp b8. 
loncuıuktan höyJe bl" 'ulfe bck1lye • 
rek uzaklA§tı, gittt. 

Ha2arda hı\ZtriJklarını yapıın ordu. 
larm çoğlında ve bllh&.B&a Fmnııs ha. 
va~ılığıııda oalonculuk oldukça clıem
mlyetu bir yer almı~ bulunuyordu. 
I<'nkat 939 Avrupa harblnln b.ı.~lamn. 
sile kendin\ g&teren tayyare lllUır. 

baıonculuğılnun herlıatıgt bir \'aZi!e 
mıı.ksadlle havalanma.ama lmkD.n bı. 

rakmıyacak bir afac:ı.nlrkla ortaya 
atıldı .. ne garp cephft'.nde ve ne de 
diğer ccphel rdc b:ıknculufutıun aktif 
bir vaztrc alm~ bulucduğuna rastla • 
madık. Sadece: Şehı.r.e!1ıı paail mu • 
da.faalarında baraj mahiyetinde olmak 
UU!re balonııır ku!.lnnıJmasnıa baflan. 
dığını bW)'Oruz. Bllhaua, LOndrıuıın 

mUdafaa.eını ehcmnılyeUe el• alan 
BUyUk Britanya impnratorlult hnvn 
maknmlan, tek ve çift olarak hizmete 
aldık1an baraj balonlarlle cıaaı bir 
mani tC§kll f'deblUD1flu ve mlhverJn 
Londra U:r.erlne olacak daha flddeUI 
ve çok daha tahrlpktir bombardıman. 
lannı 6nlcmeğe ve mukabeleye mu.. 
\•atcak olmuşlardır. 

Demek oluyor kl, tayyareclliğ'in 

afacanlığı ve aman vermezliği karıiı.. 
sında balonun baraj mahiyeUnde ve 

ncuk pasif mUdl\fnalarda blr rol ata. 
bileceği ınaydana çıkmlf oluyor .. Bil. 
hassa; yıldrnm hınbi denen va beren 
ile!'.l harokeUc me~l deliotlreıı bir 
çe3lt savaş lçınde lopçularm rolll lkln 
el derecede kııl:nakta, dolayısile mu • 
ayycn ve tanzim meksadlle balon ı:. 

çurulmastna fll\ lmkt11 t.nsı1 olmamnlc_ 
tadır. • 

Blr taraftan harp sisteminin, diğer 
taraftan hava silrı.hıarının imkAnsız _ 
tığı önundcı \'!llonculuk akut vaziyHl. 
nl lmybetmL:J ve tam mımaBile tayya. 
re kar§ısmda UlAB etnJ§Ur. 
Artık balonculuk ordulardan çıka • 

rılmtş demektir. Pul! mUd&faanın 

malı o1mU§lur .• ve bU mUdafaada ba. 
loncu1uğun d:ı.na rnl!tC'k!mil bir halde 
lrnndlslnc vcrllmcııınt Cıtlyecek kadar 
bcdbinlllt gö.stcrmektedlr. 

h aile yuvasını bulamadığı iQin, 
kırılır, kederlenir, inzivagihına 
c:ekilir ve günlerce me1dana cık· 
mu. Bugünlerde yine müt17.evi 
lıavatı yaşıyor. 

Ben mUtcreddit önUme bakı -
yordum 

Neriman hayretini gizliycnıe • 
di: 

- Bebekte buluştuğumuz za • 
man Levlayı çok beğenmişti. 
Hatta .. 

Turhan nişanlısının sôzUnü 
kesti: 

- HattA bir kere de Leyi! h~· 
nmıın köşküne gitmi~.. 9.ııesile 
tanışmış .• bunu mu söylemek is
tiyorsun? 

- Evet. Bunu nereden biliyor. 
un?! 
- Kendisi söyledi. 
- Tuhaf şey! 
- Niçin tuhaf olsun! Bunu 

bana söylemekten daha tabii ne 
olabilir? Bi'irsin ki, lffet Melih 
benden hiçbir sırrını saklamaz. 

- Bu bir sır değil ama •. öyle 
olgun bir gencin inzivaya çekil • 
mesini pek garip buldum doğru .. 
su. 

- Evet. Yoknaza.rda garip gö. 
rünüyor. Fakat, kabul etme1iyiz 
ki, dilnyada ağır başlılıktan çok 
!hoşlanan, namus ve şeref mef· 
hwnlanna fazla kıymet veren 
böyle insanlar da vardır. 

Sovyet Rwya mnktımla.nnm da L&,. 
nlngrad mUdafaaırrndl. balonculuk bir 
pasif korunma vasıtası olarak kullan. 
mnsınn lmktuı yvktu ÇUnkU balonun 
gene paslf mU<lafııada ve daha. Elya. 
a cepheden ur.ak et-birler Uzcrindc 
ve meaf!lA, Lruıdra, Bertin glbi Moako 
vadn dn kulla.mlnb!1C',ceğl dllşilnUlUr. 
Lcningra.d üzertndeıd harekette Balo • 
nun bUyUk 1:,lr lhUmr.lte, Lenlngrnd 
mnı!afaa towmun nteşfnl kontrol ve 
dU3l1lanın tec!mmU n r ta knlarile, ha. 
rekeUcrint \·eya t:ıarruz n!yctıerlnl 

gözeUemek maksnd:ıo uçurulmuş oı. 
üuklnrı dUşUnUlcblllr .. Yl?r mQd&fıuı.. 
sını:ı le lrli olacağı dUşUnUl~rek b:ııı,. 

\'Utulan bu to.:ebbUsfJ::ı. bugünkü tay .. 
yarecillk karattında nıu\'affal( olma • 
sına da ln\'!tll:ı yoktu. 'ÇUnkU. tayya,. 
reler bslOOlar lçln en bUyUk bir tchll .. 
kedlrler .. Ve bir te.yynrcc!.nUı bir ba.. 
rnj ııcbekesl ıı;rncıc b:ıtı:nmtyan mUn. 
ferlt balonlara karıft taarruz kAbUlyct 
!eri alablldlğıne kolaydır.. Cimıln 
bUyUklutil hPdetın kc.1-Y avlanmaatn
da da Amil olur .. 

Londnı. ilıwrindekl baraj slatemlnd 
mihver ha•acılığının bu bslonlan bol 
miktarda avlaya.mıı.mnlarını, balon • 
ınra karşı tavyarelerln muvnftaklyct 
l:!lçUsU olarak gösterl!em('z.. ÇUnkU, 
baraj sistemi, esasen t.asım tayyareci,. 
llğlnl tehdit "d"rck muayyen bir u. 
quş irtifamc'ıuı a&~' inmclerlno mn.. 
nl olurlıır. B•ı slatcm ııraaın:ı. dalnrak 
da bir \'eya birkaç oo~on dU§tlrmek 
hevesi, tayyarcctnln aleyhin nctıcele.. 

nlr .. Bu sebeblcdlr kl, toplu bnra.j 'bıı. 
lonlann mild'lfaa ı:erçcvesindoki zn.. 
ytntı, mnnrer!t bııtorut.ra nazaran da. 
ha nz nvlantnaıarı dııha gU~ olur. 

Sn bit balonlarm nki!f bir baldo kuı.. 
lanılmalarI trlılt tarih~ mal olmuııtur 
vlı buı;UnUn tayyareleri karşısında ba.. 
lonu zavallı vaziyetine dUşUrUr Sabit 
balonlar ancıık ml!dnfıın sistCllllerltıP 

de ve toplu bir hnıclo baraj·va.zlfel!!lnl 
görebl!Jrler Bunlann dıı. bnor bo§ bt. 
rakılmıyaralt yer mı.ant' asllo hasım 

tayyarclerln'l karjjı korunduklan ve 
bu mecburlyet.!n muUak olduğunu u
nutmamak ı~ap edı r. A. ~ARKLI 

Tuman ıbir şeyler söylemek 
istiyordu. 

Onu nıutlakn söyletmek 18.zım. 
dı 

Bu tok sözlü gencin ağzından 
laf almak pek ko1aydı. 

i\lademki 'bahis açıldı.. Bana 
da söz düruyordu. 
Sôrdunı: 

Turhan bey! Ben gelirken 
Nerima.na bu me~!'lc etrafında 
konuşmamasını rica. etmiştim. 
Lakin bahis aGıldı,., Ve işin pek 
mUphcm bir cephesiyle karşı_ 
!aştım. Ben kendimi nrkada.~ın. 
rım arasında wk a.ğrr baş'ı biı 
kız olarak ~ördüı.ı. Dostlarım 
ara~ında da bana böyle derler. 

Sözümü bitirmedim: 
- Hayır .. Hayır.. l\lcseleniıı 

sir.c taallQk eden ciheti yoktur. 
Bu, yalnız ailenize temas eder 
bir hadise .. Daha doğrusu anne 
nize 
Aiıneme mi? Lfüfen bıraz iwl 

eder misiniz? 
- .Şüphesiz, ÇUnkü bir sır de. 

ğil, Arkadaşımın ba.~mn ~elm:~ 
bir içtimai fcHlkct. 

Neriman! 
- Neler söyliıyorsun, Tur. 

han? dedi _ hangi içtimai fela. 
ketten bahsediyorsWl? 
Pastalarnnız gelmişti, Fakat. 

Turhandan başka sinirlerine ha
kim kimse Yoktu. rrkimiz de he. 
yecan i~indc titriyorduk. 

SATF~ -3 

Fıkra 

Odonç ahp borç 
etmiyenler 

Ne dcmelt i tt'dlğlnılz be~ 

ınılıışılr)Ör. Güntılk b!lyııtta bö)lc. 
ferine dalm:ı rastl:ıorn.:ı d:ı, son g\in 
1 rde ı.oııllb3 bUylik btr !ilTllf tee;lill 
l'lm f;e b ~ ·~dıJar. Onun l çl.ıı blzdcn 
iz•· nasllı:ıt, l,Prıdlıob:t en 7.nrıırsız 

"ı.tlıle ım:tıırın:ı~ <.Qlı,;m ! nu d:l 
nnsıl olur? d rı. nlz, 1 ft:: 

- \zlzltıı, çöl rı•!iııkUI \azl~ette. 

llnı. Bnn:ı yUr. llm cdıinç ver: 
- t~ I, 11113 rır- ~ u I Ut'.a kı;.rn ~ 
- \"e.reocı;-ın ) lh lını Uc lig gU.n. 

<le on llm kaznnıp dördünrü g\lnll 
'~ ılz liranı tnmruneıı lado edeceğim. 

- Ö) l<l\-ıw ııl şu on lll'ft~"'I. 

- .? 
- Fenamı, on Uru) ı tı lrn41d 
wnmı olııyonsur ! Dolcs:uı Hm:rı 

da ben lınz:ını) onını ! 
Şnkn drı'tll, hr.ltil, ıtcn kamnrrfil. 

nr:r.! 
NASUE'IT!N 

Kadınlan anlamak için ... 
- Azizim, 1.-adtnlara oktl Mt' 

omıiyDT. 
- Evet... Fakat, kadınlan 

umımanın kolay bir çaresi tJOr
dır. 

- , ? ?. 
-Evlenmek 
- insan cvı;;;p 'kendi ~ 

nı tın tetkik ctmclit 
- Hamr. KarıS'lmn diğer ktJ. 

dın'ar 7ıa1~kında sötılcdiklt"rim 
d.bıfomc1 i... · 

BOŞ YER 
- Şu insanlar ne kadar acsip 

zevksiz §eyler! 
- Neden? 
- :Mesela bir tiyatroda. !bedfut 

bir eser oynanıyor. Bütfüı yerler 
gUnlerce cıvve1inden tutulm • 
Bir hafta için tek !boş yer yo ! 

- Boş yer olmadığını nerden 
biliyorsunuz? 

- Dün gittim. bir bilet aımaı, 
istedim; bilet sa.tnn adam söyl 
di! 

lüsferl (Tf>lovhyonla tele.fon ede .. 
rcl<) - Alo, dokturl Bn sabell c'llllkni 
nasıl buhıyorı,--unuz t 

O sözüne devam etti: 
- Arkadaşıma çok acıyorum, 

Leyla hanım! Siz kendisine çok 
ciddi ve eamimi d::ıwanmıssmız. 
Lakin anneniz .. doğrusu pek ba
yağı bir kadınmış. 

Neriman birdenbire bağırmak 
is1edi: 

-Turban ... 
- Te18.ş etme! Sözümü lbitl-

rcyim,. Anlatacağım şeyleri din
ledikten sonra. son hükmü vere 
ce.k olan biz değiliz.. Kızıdır~ 
Bilirsin ki oon içi dı!?J bir insan
l~rdamm .. Yalan dolan bilmem. 
Hele lff et Melih he.sabına ya.lan 
ve müb3.lfiğa yapmasına lüzum 
da görmem. Çünkü onu cok ec>
veri :11. 

Pastasını yerken hafif bir gö.. 
ğüs ge<;i.rdi: 

- Bu sabah erkenden ona u~. 
ramıştnn.. Pijamasını giymi , 
odasının bir köşesinde yığılmrş 
olan kitap1armın arasına gömül. 
miı.ş., Beni görünce: - Felaket, 
Turhan! dedi - cemiyetin bu 
derece tefessüh ettiğini bilmi
yorduı:p. Artık evlilikten nefret 
ediyorum. 

Bu söz'lerin altından neler çı. 
!ı.acağrı.ı biliyormuş gibi, soğuk. 
kM111ığtmı muhafaza ederek 
Turbanı dinliyordum. 

O, ciddiyetini !bozmadan de. 
vo.m etli: 

(Devamı ı·a 



Cevıren: MUZAFFER ESEN 

ıiOŞmuştu. Bu i~ kibar hayat böyle olmas~ydı hu yanlışlık 
içinde hL~yüm\::ş bir genç kı· vaki olmazdı. 
zın ho~una gidecek bir mes - Pointer derhı:!l kalktı ve 

44 lek değil:iir ama, zavallı pa- Havkı morga götürdü. 
ra kazanınak ihtiyacındaydı. Morg:la lıekçiye cesedin 
Sebeb ne olursr. olsun, ken· üzerinde1;.i örtiıyü kaldırma· 

Si:: inle k::mu~ut ken da- disile bu şart f1ahilinde an -
ı · ~ d ı sını işaret etti. Baır.ın ense ta-
.Ja :;;\numı avranmış o say· Jaştık, ben zabıtayı alakadar :.-
dım hcrhald<" c!aha iyi oıa~ eden fevka!ad~ haller müstes rafı meydana çıktı. Havk der 
caktı, dedi. Fakat bütün bu na olmak bu lmh!ta daima hal hiçbir tereddü·~ eseri gös· 
hikaye o kadar fevkalade bir sükut ettim. Sszm de aynı termeden : 
şey ki lüzurns·.ı7 sözlerle ken- suretde hareket edeceğinizi - Mis Gisburn değildir. 
dimi tehHkeyc d~şürmek is- ümit etmek is\.erim. Zira bir dedi. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, G iP, RO ATiZM 
NEVRALJi. KIRİKLIK VE BÜTÜN AG llLARINIZI OERH~L l<ESER 
lcahında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde oul!u kutuları rsrarla iste"Vinif 

lstanbal r 
dlrHl tlnden : 

Okul sipariş atölyesinde çalışmak üzere glinrl \z ve:,ıa ııkşam kısmı mt'. 
zunlarrndıı.n isteklilerin okula mUrncnatııı.rı. (899'1) temedim. Evt;t, rn.is Gisburn kaç güne kadar mis Gisburn Ouglas Layngm ifadesinin 

benim yardrmcm·Jır. iki se - geri dönccek~ir. Mis Gisburn aksine olarak bu adamın söy• 
nedenberi benim hesabıma beni hiç hir işte mahcup et - leyiş tarzı sözünün doğrulu· Küçük ılanıar KllpC' 
çalışıyorrlu. Ona boş vakitle- memiştir. Bu meselede de ğunu ifade ediyordu. ~ 
rimi öldi.irmek içm bir gaze Bl'<illl'i (Uu kupona •ı<lcnerd 

öyle olacaktır. Pointer niçin· daha evvel verme UAnıa.n !:n Soa -"' 
t:eci arkadaşla beraber gitti· Havk yapn,acık olmadığı cesedi görmek arzusunu gös.. s T u D İ Q AÇ 1 L 1 y Q R " rasa a.:on.-dll~. E"'"":ı' 
ğim bir rnanken,eı geçi'ı: res· besbeili kati bir tavırla söy. termediğini sorunca Havk ~ondert1U oıruyucoıanıı oJY.• 
minde rastgeld:rr.. lüyordu. Lüzumsvz bir yan• dan şu cevabı aldı: MASARIK ve arkadasb.rı mall itte.re SArUı BdJ'C9ıertıı' 

Havk gazetecinm ve gaze- lış anlaşılma karcısında du • ~~wır m~~ımm tstll•ll\1 ~dd•!fii .ıos. Td: 1!1818 flllılPıl!l[jllll1ı~ll'l'ı91Umı -· len llb.ım.) ' 
· · · · ı 1 d"k s - Zabıtanın bu yanlış ri- lhTI r. ıu / • • ıar· tenın ısmmı ue söy e ı ten yulan samimi bir heyecan, ş ve ışçı arıyan .. d . vayeti biJPrek meydana çı .. lSl.'A.ı.'IBUL Ht.Ll!:OİYE:St u 

tionra so7.une evam ettı: gizli bir öfke bu seste titri. • Ortamcktcp mc~-ur. • ,ı:ı 
_ Mis Gisburn hoşuma 'b' ..ı· B' d . kardığını zannediyordum.Bu ı-ı,-ılllll' t ve mUtenh)}!t yanuıdıı ç., 

yor gı ıynı. ;r enbıre ve mobilyalı evi müşterilerim • · ş E 11 n genç öğledc:ı sonra cı.tı~tıl:;; 
gitti, onunla gördiiğü iş üze. şiddetle yerinden kalktı: ~ r l Y A r R O S U bir ış nrama'~!.adır. ı ~\ E:ll 

• d k t k t w · t den birinin namına olarak rın e onuş u ; yap ıgı ış en - Cesedi ben de görmek 1 
0
r }':_ .P

1 
KE18B.'ıı~··ışl .. ı ka) rcmz!nc mUracnn!. 

k • J d ~ k Jd nn.J.' ., ., " 18.03 Radyo caz orkestrası, 18.80 
nefret ettigwin:. ve bu işte bir ı"stı'yorum~ dedı". Zı'ra ba~k.. ıra a ıgımı ço evve en ll • Tlcıırct ıı.:1: .. ın!n !OD s :r " 20 30 Muhteılt makamlarde.n şarkılar, 19,00 .,, 
istikbal beklemediğini anla bir kadını 0 sımınak bana j. öğrendiğinizi snnmıştım. Be. Akşam ' da Konuoma IDcrtlcşme saati), ı9.15 yll§ında bir ~en,., mu!lıı~e; 
'dım. Ben de o sırada sayfiye nanılmak bir şey gibi geliyor ni görmeğe geleceğinizden e. HAMLET (5 perde) Radyo caz <>rkestra~1. 10.30 Ajans, rat hesap ve daktllo ıy~U 
Yerıerı.nı" d""l::aı:a" .. k bı'r arka• • d" O • • beki d' ---<>- 5 t cnrethnnede v;:ya :.ıır 

<ol ~1' ~ Pointer itir:!-7. et\i: mın ım. nun ıçın e ım. 19.4 Yur tan sesler, 20.15 Rndyo ga· bir ücretle çrılışı.n:ıt. ıs· 
;daş arıyordum. Bu iti mis - Fakat cesedin yüzü ta· Yoksa zabıtanın hakikaten lıtiklal cadde.inde zetesı, 20.45 ı.~aaıı hcyc·U, 21.00 Zirnnt (H.D 32) reuızlnc mt.rıı.cs• 
'r' b t ki'" u • O d K d" kı d Takvim!, 2110 li'asıl programı 21.80 
ıuıs urna e • 11 e"nm. a mamile tanınmaz bir halde yanıldıgvını bil5€.ydim daha ome ı smın a • 31 ya§ınıt:ı. cıddi ve 
ib• d · 'kl'k J d' b Konugma (Şllr saati}, 21.4~ Senfoni ıı 
ır eğışı 1 0 sun ıye u gelmiştir. evvel haber VCTirdim. AkfJ&m 20,30 da orkestrası, 22.30 A~aru;, 22.45 Danıı genç, odacılcK, apartıma tı 

teklifi kabul etmişti. Genç B k b"•d" z· Kı"barlık l1uJalası (5 ,,erde) veya gecl' '>CKÇ~llği nr:ı.p1ll 
kı bu . b l ' k u· -;o ta n ır. ıra (Devamı var) u mllziği. Cnoğlu Zck.üey aparuıneJI 

z ı§e aşau ~nsonra•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~raz~m~y~rm~o~~~ 

İften fevkalade hoşlanmıştı. :J Yazan: A. AVERÇENKO 

H •k ,,.. T l lı d , .tıpla mUra::as.t. (f 

t:'-•-- l H SERVE LÜNEI. ıst u.uf a baktı, a. vk hu bakı• , ynzıyı bil •ı ı..ır1"i iş 
Pointer Havka keskin bir··--- l aye a ı· sı·z a am RusC'adan ceviren: • Fransız.:;ıdan uır1tı;t'· 

§8. başım salhyarak mukabe. Haber gaze~cslnde (1eıcUıtl 
le etti: 'llüracant. 

Burası küçük, yarı karanlık bir - Bu iksir i~ sen karatayı ten iyi bir fikir! Gri yeleğimi ye• - Ne bileyim ben, bakarısn ki • Bir Un\ıl'Prslte tP.!cbC,ıft 
- Evet, bu İ~ten çok hoş· eczaneydi. Kederli bir yüzle, uzun gebcrtmem bile az! .. Lfınet olsun, şile boyar, avcı yeleği ya.pa:rmı. kadın derken erkek oluverir, ya • ıse talebe ınc ~er uırıo 

lanmıştı. Şimd: nıorgda yat• boylu eczacı, tezgahın arkasından sana!!!.. Bu acaip alışverl5i bitirdikten hut benden başkn daha iki kocası v rmcktedlr. tAlkR.yaı rcıJI 
makta bulunan cesedin An bruın doğru eğildi ve sordu: Tedbirli davranarak tezgfıhm al sonra, her ikisi de eczane sahihi· vardır. 
Gubumun cesedi olmadı. - Ne emredersiniz? tına. saklanan eczacının !boğuk se. ne fazladan birer tokat attılar ve - Saçma! Biliı.kls böyle bir <'ş 

_ ÖksUrük :ıekerl! si ~itildi: kol kola çıkıp gittiler. si:;d birçok talihsizliklerden korur. 
ğmdan eminim. Bu iıte çok - Ne o, voksıı. saçlarınız büyü.. Biz, .---.. cı ı"le knn;ı k<>-raıya. kal- Henüz ba5ka trılipler sizd n ev\ el - b" ha b d Eczacı raftruı bir kavanoz nldı. J "~ _ _,, 
agır ır ta vaı:, un an Düşilndü, birinci kavanozun yanı _ mUyor mu? dtk. davranmad n evleniniz. 
fiiphe edilemez. na bir diğerini indirdi. Bir dakika - Büyüyor, ah, büyüyoı-! Böy.. Yüreğim yufkadır. Bu yüzden o- - Öyle mi dersiniz? .. 

Havk çok samimi bir tavır sonra bir üçünctisünU ötekilerin Je saçlar senin iba:banın mezarında nunla alaka.dar oldum. Biz, dost olarak ayrıldık. 
söze d~vam ediyordu: yanına koydu. büyüsün!!.. - Yüzünüzde iki çürük var. Ec Evde, satınaldığon okstirük şe-
- Mis Gislmrn, asıl mis DüşUnce içinde: Ben, merak ederek sordum: zalı suyla pansmn.n yapsanız?.. kerini hatırladım. 

Gisburn tatilden istifade e • - Size hangi kavanozdan ver. - Ne oldu? O, cesaretsiz bir sesle: Bu yapışkan ve lezzeti naho., 
derek :seyahate cıkmıştır. Bu sem? •diye homurdandı.• Eh, ol• - Ne olacak? Yemy~il ol• - Korkuyorum, de<ii. bir Reydi. Ben ağzıma attım, bir 

• • l k k k du olacak! İkinciden vereyim. dum!.. Bnşnndakiler saç değil, - Neden? dakika kndnr emdim ve i'"tikrahla 
gün sızın e onuşur en ar a• Ben 5ekerin parasını henüz ö _ zümıiltU çimenzar! Diln bir kele - _ Orada, kösede bir şişe ecza. yere tükürdüm. 
da§ımdan siz~ halısetmeyişi· dcmi.5tirn ki dükkana elinde paket hek, ben iki mahalleyi geçinceye 1ı su var, lakin korkuyorum. Odamda bir aşağı, :r yukarı 
min sebehJerinden birisi de '"isman bir efendi girdi. kadar peııimden ayrılmadı! Ba§un· _ Niçin? dolaşarak yeni ahbabımın garip 
bud B ··n y d""n k ' O, elindeki paketi tezgahın ü~- dakl çayırda çeki~eler de peydah taliı"ni diic:u··nmegwe b"<ıla.dım. ur. ugu , arın o me v _ Pansman ynparnn, va. ~ürük ..,.. .....,, tüne atarak hiddetle: lanırsa :ısla şaşmıyncagrm. Bakı - ,, -
üzeredir; zira izni birincika- ... ntz ! yerlerde .._ ... ,. yahut diıı çıkıverirse? Bir aralık birdenbire yere mıh. 

d b• . B - .ı.ste size, dedi. Marifetini • ~ lnruverdlm ! Bır ayağmı sanki yere 
nunun :;onun :ı ılıyor. u • 7Jn mahsulü, alınız! Ba.5mdan <>npkasmı rekip çıkar. Ve tereddütle ili.ve etti: 

d d d 
· 5· - .,,..., "' kök salmıştı. Ben çekiyor, oldu-

gün ayın on .ör Ün eyız. ı· Kederli ecza.ne Sahibi, müşteri. dı ve hayret! Ben, hiçbir zaman - Limon tuzu ile pnnsmaıı (um yerde dönüyor, kendimi sa • 
ze mis Gfaburnu göstererek ye korkak nazaralrla. baktı ve pa· bu ikadar güzel yeşil ibir renk gör.. yapsam nasıl olur? Yahut dis m • a. sola atıyordum, fakat beyhu • 
bir sürpriz yap:nadan hiçbir keti açtı. mcmlc;tiın. cunu ile? Beliti faydasını görü • de! 
söylemek istemiyordum. T\!C$Ürle gillümsiyerck: O, gürledi: rüm, Nihayet yere olurdum, ayakkn _ 

Havk hafif bir gülümseme - ÖIU fare, dedi. Neden öl .. - Dolandırıcı!! Bana sattığın Biz konuşma~n başladık. bmım bağını çöz:iıim ve ayağımı 
ile sözünü tame.mladı: mtia? saç iksiriyle yemyeşil oldum! Bir o, şi:kfı.yet ederek: çıkarrl·m. Yere yapışan ayakkııb·-

Milşteri hiddetle bağırdı: kutu fare zehiri sokusturdun, hal. h yı tetkik ettim, tiı kendisi: öksü. 
- Görünüşe göre, böyle - Siz daha iyi bilirsiniz!! buki evimdeki fareler onu börek - Ah, ben talisiz adamım, a· ıiik şl'keri. 

j•)erde sık sık aldanan bir a• yatımda. hiçbir şeyde muvaffak 
:ı Ve bana hitaben: g .. i yiyor ve yedikçe şişmanlıyor! olamadrm, dedi. İşte meselfı şu Bu şeker çok işime yaradı: ci -

C:lam değilsiniz ama, nasılsa _ Dlin, bu dolandırıcıdan ibir Böyle hilebazlara ders vermek lii.. 1 çek vazosu yahut sandalye a;ynğı 
bu ı·ş bı"r defa olmuş. zıın! ! vakayı dinleyiniz. Bir znm:ı.n ar k d w b" ök il . , paket tuvalet sabunu almıştım. aç kalmıştrm. Bir panoptikum sn. ·ırı ıgı zaman ır parça s rnuc 

Pointer, göziinü kırpma . Ak§am paketi açtım, fakat baktım O, elini te~fıhın alt1n.a. soktu, hibi benimle tanıstı ve beni halka şclteıi öyle yaplijtırıyor kı, eski " 
ö.an sordu: ki, eski sabund:ın küçük bir par- ("czacıyı saçlarından yakalıynrak "meşhur açlık srunpiyonu., diye sındcn daha sağlam oluyor. 

N . ., ça kalın~. Bu ltnlnn parça ile yı. cekip çıkardr ve sağa. solrı tartak- Geçenlerde ahbabımın dtikkiın • 
- ereye gitt.. Iıımag~a b..,.,ladı. Sabun alan mu··., • teshir etmek içın angaje ettı. . ... d . d k d . 

andı " i nld gwun sabuna do ... _, " nın onun en geçıyor um, en ı ı. 
- Bu hususla maalesef K m, .,·en 1 

• Cam aandıgıw n i~lnde 40 giın aç kunmadan yattım. Bu sabah uyan teri de söylenerek te§ci ediyordu. ni hatrrladnn ve içeri girdim: 
hiçbir şey bilmiyorum. Mis dmı, ne göreyim?!! .. Yeni sabu _ NihayC't o do. kollarını sıvadı ve kalmak üzere dolgun bir Ucretle - .Merhnbn! Ben size tcnbih 
Gisbum, öldü-rüldüğü iddia nun kenarlarında fare dişlerinin VCfJİl adama iltihak eıf:ti. ise ba~lndnn. Beni hal.km önürldc clmcğe geldim, C'ğer öksürük e
edilen to.rihlerde ben hir iş ızl ve iki ölü fare, oracıkta, sa _ Onu öyle muntazam dövüyor • Fandığa koyarak miıhi.llle<lileı·. kerinlzi tutkııl diye satnrs:ı.nız çok 
seyahati yapacııktım. Genç bunun yanında yatıyor. Bir tane· lardı ki, ben, bakmaktan usandım. Gece kannm acrktı, sandığı kır .. para kazanımınız. 

1 · ·· · ·· d - l .. · t K dil rl . tı:ştı ak · t" dım, dıanrı rıktım, patronun oda • o t ti 1 b 'l k kız bu seyaln•, imten istif o.de 0 nı sozumun ogru ugunu ıspa en e nı yn r:rn ıs ıyc • ,.,... "' , eess re aşmı saı ıyara : 

d 
icin getirdim. rek: sına gizlice girdim ve bir but jam. - Böyle bir şey olnca ~ını bili. 

e erk bir tatil ge:zisi yapmak bon, but·u·n l>ı"ı· kaz ve ·uinni tane 
• d' B h b • b I Ben, teselli niyetiyle: - Eh, bu kadarı kfıfi, dedim. " yordwn, zaten, dedi. Hntırll\oı 
ıste ı. u a erı ana le e - ... ·umurla. yedim. o zaman patron · 1 k · t d" - Niçin sinirleniyorsunuz? • Biraz istim.hat etseniz fena ol • ., musunuz, sıze ev enme ıs • ıg ın 
fonla söyİP.di; b'J kendisin- eledim. HU: olmazsa evinizdeki fa. maz. beni "meşhur oburluk Bampiyonu., bir kızdan bahsetml§tim. Evlen • 
den aldığım !OD haberdir. rderdcn ıkisj eksilmiş oldu. İkisi de ec?.ncıyı bıraktılar, ka. diye teşhir etmeye ba..,ladJ! İşler dım. 
Fakat mis Gisburun akıbeti - lki fare mi eksikti? Dün ak. napeye oturdular ve birer eigara tıkırrnda gidiyordu, fakat ben o- - Ya! tebrl1t edeıim'. E, na • 
hakkında hiç er.dişe duymı • şam bu s bunla ) ıkanmış olsay • yaktılar: nun varını yoğunu yedim, bıtir • sıl? Her şey yolund:ı mı? .ı-.;rkck 
yorum. Oldürmcn kadın 0 ri m, belki bu farelc>rin yerine bt'n Yeşil adam: dim, ve o, ülıis etti .. ı~te hayatım~ değildi ya? Sizden başka iki ko • 
değildir. f!tilsen mis Gisburn ôlecPktim. - Ben onu saçlarnn için patak- da 11er şey iböyle tersine gidiyor. cası dalın yok, dC'i;'ll mi? 
kendisini kGlny kolay öldür- K pı n<;ıldı ve u ünC'ti müşteri ladan dedi. Ya siz? Düşünü~or, bir şey yapıyorsun. o, a::ı acı gülümsedi: 

iÇE'rıye gi.rdi. - Ben clC' sabun için. :Kfirnta. halbuki büsbütün ba."?ka bir şey _ Daha fena! 

·aat. 
• Türkçe, !:nıunzca vı. 

llcn blr bayan l'nzıh ne 
ycrllk glbl -..r iş arsros1' 
al) remz!!ı'3 mUrac!lıı.t .. 

• Yaş l , vll, ze c ş 

bir oJ;>yan m~ •ssesc v Y' tt 
yanında. çalı;ımak is..enıclt 
o bıllr. (İnö'll 27) reıııııtıt 

• Herhangi bir mUNl c 
rak çaltşmrı t isti} orutıl·li' 
• ve seri razı ) 'l '11· j 

"im vardır. lstıycnler C A· 
•ine müre.c:ıat etsinu;r. 

:ıç. Lise bitirme ımt 11ııııfll 
t n muvaffak oıamarnı~ 
ımti~nını v •ıincey., kııdllr 
mut nııslp b:ı ış nrarııaıttll 
,1 tlc illş!ğl Y·>k• r. Oıttı.ıtl 
besine drrs vercbil!r. ıı<11 

oe mUr .ı:aat. 
:ıç. Ortnoıtul i"'6'r"tmer.11~ 

rUksck tahs 1 talebe'! ort' 
rln ve dış nbn t> t.fll1e 

v rC'~'tlerc \<:rs ver ... tııır. 
:' blllr. ı A .B.) rcın: ,ne 

• Fran ızc:ı, tng! ı.::ct-
tnlynnca ve t;ul<.;ar::a'Vl ı1l..ı 
n blr zat. •ıotcr daıreıcı· 

.Ume evleri~,· çıtı rı şll ll 
ır. (!=: ~ • .:ı ıror < 

• Askeriı .. ı sıras ... cW t 
ımelM i r.rı.-ıi w:.lke:ıırıı 

ıı tan bir g-cuı;, herh'!.n" i 
·:ııışmnk zıtem~kt dlr· 
ılleslnl gcÇWQirmck uıcc!Jli 
:m bu g n •ıı iş \ errııcll (> 
ı{amld" Cuma mahali S·• 

l9 numarada <; brl Er61Jl 
nUı acaatıarı. 

. ~ Kolay mctod ile f~ 
ızcc, ltalyan'!n Jers "-c~ıı 
yapılır. H r ttırm cııel• c'' 
(K. G 10 • ınzınc n.Cıil 

Müteferrik: 
* Hnl ve valrti ;crlJIÔ, 

konforlu bir npartım:ıııdll J 
r't iz orta yaşlı blı· c 'ıJf 

kend!slnc bakacak cıd61 
o• 

ı-am .tadır. Gnlat.n P ·, 
1533 nc.'lresin" m.Uup'ıı ı:: 

ten tiplerden değildir. Nezaketle erzane sahibine sor- bana öyle bir tuvalet sabunu ver. oluvor. Sabun icat ettim, meğer 
P . . ,, -- Siz beni korkutuyoı-sunuz! Aldırınız: omter ısrar cttı: du: di ~i bu sabah sabunun yanında fare zehiriymiş, saçları büyütmek .. _.,p 

Fakat n . · ı e k · ı • tf .. 1 · · · b hir sürü ölü fare buldum. - Yucudu iğne ile dövtılmUş! fY_,; 
- l~ü g nç ız Sl· - .. u en soy er mısınız, u için iksir yaptım, dünyanın en sa. Hem de nasıl? Vücudunda hacı ni Aşağıda remlı.lerl ııJ". 

zinle olan m:l:ıaschetinı' sıkı c;oknkta bundan ba ka eczane yok, Yeşil ad.:un, sevinçle: bı"t boyası oldu'. İRte cıiındı" de ta. im ıruyucuıanmu.m ~ı~ "' şnnı o ı.ran hiçbir ~·er yok. Onu oP_, 
sıkıya giz!emek istiyordu. rfeğil mi? - Sahi mi? Benim de evde fa. nıdığrm blı" krz '\'ar. Genç, gilzel, kucaklamak ellmdcn gelmiyor, ej. oıcktupıarı lcıareıınn ıı..,, 

- Bu noktayı size izah e· Müşterinin nezaketinden ccsn - reierden çekmediğim kalmıyor. öyle namuslu ki, vücudunun hiçbir derhn resimli Çin paravanını ku • ınn d hllJ tıergtın !130IJ/ 
d 

. k ret alan e<'zacı, r.urul"iu: ~iz bann sabtınunuzu, ben de size caklı}•ormuş gibi oluyorum; ımdar ve :uıt 17 defl 
emıyecef!im, fakat endisi c:aç ikdriıni vereyim. yerini yabancıya göstermez. De - ml'.ı.. 

bu hususta iz,,hat verebilir - Hnyır, dC'di. Bir tek eczane - Bıı iksirle kumaş boyann- kollc elhise giymez, nçık saçık - Harika. Bana bakınız! Siz o. ıııı;) 
sanırım. Zit a bu gizleyi vnr, o da enimk.. şeyler ele konuşmaz. Benim için ı~u halkn parayla teshir cd<'bilir • (Sündlls 12) (22 ça~ l1"1' 

- Demek fi<l" b .. ~ütmcğ<' mah. mı?.. siniz. (Yeni yuva)CM.K S6) 
1 ınünhası• an 0'"'U11 arzusile o· us o fevk iade iksiı'l sizden al • - I<"'cvkaliıcle ! Onu ba.c;una hav biçilmiş knflnıı, lfıkiıı korkuyo • - lf;le bütün mesele orada (Sadık 27) (Rcltl· ııı ı 

J.uyordt~. KenL!isine kazancı· ı'lım? lu ile stirmiiRtüm. Ne görsem... ıum! ~a! !.. Böyle ya.pMak varken ben (Ticaret 46) (Ç. 3~) , ı 
nun yansı muk"bilinde bana E'czncı iftiharh gUlümsedi: Havlu gayet güzel yeşil bir renk - Neden korkuyorsunu:·ı tuttum onunla cvlend'm! Benim ı·r.B.) <N. Kalpakçı) <;(ı 
yardnn e'Lntes\ni teklif etti • - B('ndcn aldınız, b nden.. :ı.ldı. &ıbunla yıkadığımız halde - İnanınız ki m.:f.nk:knk b>· her işim böyle: yapılmıyacak şeyi zrcıoğlu) (Hamd!) (1'"'" 
&im zaman bu jııı.j knbul et • Ziyaretçi elindeki ı:;işeyi kafa.ı-. cıkmadı ! ~c.yler oluı·. yapar, yap\)nuısı icap eden R<'~ i < GU\'cn) CR B 'l.) (l•1

; 1. 
lı: .. I ı.. _ ~ na alarnk gürledi: - Biliyor musunuz, bu haklkı>. - Ne ol hllir canım?! r!l1'. ~eç öğrenirim. (B.B.) (8 Nesrin> , 

~~m: .~r~l~t~~-tim~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~(B~J (lngcl2n ~$ 
1C ~t!lftiY tırnı;e smı .t cs.A.) (Narin) cF.o.v.> 


