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MJskova 
,.adlJosunun 
şikayeti: 

''Y ardım, bir takım 
sempati telgrafla

rından ibaret 
kahyor ,, 

lt~et, cephesi, 8 (A. A.) -
tııue r, İngiliz yardımının fiili ve 
ııra::;r olmasını gitg:dc nrtan bir 
~istemektedirler 

Qihbo ova radyosu spikeri John 
"eı bfUJ, bundan birkaç giln ev 
il rU u Ynrdmım platonik mahiye 
d:lll~Yh~dc bulunmuş ve bu ynr
l'ilc b rtakun sempati telgrafla. 
tlltıukendieini göstennektc oldu • 

A. ~ylemiştlr. 
de u'Yrti spiker ,bugUn İngiliz tra 
tiJiı nlonlıırınm müşterek bir ln . 
dae - nus sendikal komitesi ih . 
So"~suretind:1<1 teklifi iizerinc 
%" et sendikaları merkezi reisi 
~~~in cumartesi akşamı mat 
tın_1 nıUnıess Jlerine olan beyana-

C ele alnııştır. 
~u. hvernık bllhassa şöyle diyor • 

C:c~gllız işçilerinin vardım vaadi 
eıtıizde dUşmanm kuvayı kill: . 
~ı 2 ncı sayfada 

Alman 
Hücum 
Botları 

1 

1 

elkoyuyo 
---0-

Hadisenin 
teferrüatı 

akşam 
o ile 

Ankara 8 (Husu!Ji.) - Hü. 
kamet vatanda§larm ellerin. 
de bulunan benzine el koy • 
maktadır. Bu gibi şahıslar 
mahallin en büyük amırıne 
beyanname vermeye mec • 
burdurlar. 

Yeni bir 
ticaret 

muahedesi 
yapmak için 

Alma 
ile Dza-1 
kere er 
ba lıyo-

• 

ruz 
Ankara 8 (A.A.) - Bir ticaret 

Fıniiınd19a 
taarıuzu . 
genzllen 
başı adı 

:stokholm 8 (A.A.J - Ladoga gö
.UnUn ş!mnli §arkislnJe, Flnltuıdlya 

taarruzu tekrar başln.mı~tır. 
Finltı.ndiynlılar, üç gıın zarfında 

yetmi§ be~ kilometre yo' aldıktan 

sonra Solr • Syversi şehrine varmış • 
. ardır. 

220 - Kilometre uzulliuğuııdn olan 
ou Il<!hlr Ladoga ve o.~cga köylerini 
birleştirir. 

Flnltı.ndlyalılar, Solr nehrinden son
rn, Lenlngraaa takrlbeıı !ki ytız kl
ıometre ve Lcningrnd _ Vologda de-

' mlryoluna yüz kilometre mesafeye 
yaklaşml!J bulunuyorlar. Bundan ba§
lm Stalin kanalını ve Lcningrad • Mur 
m:ınsk demir yolunu kesmcğe muvnf. 
tak olmuşlardır. 

FinlAndlya kıtals.rının. Solr nehrine 
ıangi noktada uı~tıklar. katlyetıe 
mnlQm değilse de, cenup kısmındnn 

•asıl olmuş bulunmaları muhtemel 
görülmektedir. 

Filhakika, Fln1Andlya~1.1nr, Ladoga 
gö!UnUn §ark sahllinde klün Tunlos 

Bu kararın tatbikine ya • 
rından itibaren geçilecektir. 
Bu ak§am kararın ielerrüatı 
radyo ile halka ilan oluna -
caktır. 

muahedesi mUzakcreslno memur Al • 
man murahhas heyeti bugUn §Chrlm!
ze gelml§ ve lstasyondn hnrlclye v<>. 

• kasabasını ı.~ Solr nehrınıD yetml 
_ _......_,_,, _ __.....,._,, be§ kilometre §imali garbislnde kA.ln 

Nafia Vekili 
Konyada 

kO.letl adına istikbal cd!lm!şttr. Alman 
heyetine doktor Klodlyun riyaset et
mektedir. 

Bursada taı ıhi bir gün 
Ankara 8 (A.A.) - Doktor Kludl- İstanbul, 7 (A.A.) - Reisicumhur ••- Bursablar, sevgili vatan· 

ismet İnönü dUn akşam Bursadnn şeb. I d!lcılarım, 
yus riyasetindeki Almnn heyeti lle, '"' 
ticaret mUzakcrclerl yapmuğa memur rimlzl teşrif buyurmu~larcıır. İki gündenberi aranızdaymı 
cdilcrı h y u ınu mz riciy Bursa, 7 ( A.A.)- Reisicum- Beni sevgi ile kabul ettiniz. Si~ 
vekdletl kA!.lbl umumısı :Numan .Me • hur 1ı:me~ . !n.önli Cumhuriyet çok müteşekkirim, aranızda bali-

Konya 8 (A.A.) - Nafia \•eklll nemencloğlunwı riyıısct!noo te§Ckkül Halk Partısı tarafından beledi. tiyar bir zaman aeçiriy('lrum 
Ali Fuat Cebcsoy dUn knra yoluyla etml§tir. yede şereflerine verilen ziyafette Sizi neşeli ve k~vvetli buld~ 
Antnlyadan buarya gelm:.ştlr. Dcvnmı 2 oeJ s:ıyfnda Bursaltlara aşağıdaki hitabede Bununla çok iftihar ediyorum· 
----------------------__:.------------~------...!::~-=-::.:..::.=:..:.::::_~.:::_-:--~b~ul~u~nm~~u~şl~a!rd~ı~!r~:------------------ Bursadan ayrıldıktan sonra va.: 

Müsbet netice verebilecek bi anket 

·Modaya karşı mo 
ile mücadede e 

a· 

tanın diğer köşelerine gittiğim 
vakit sizi neşeli ve her fedakfir· 
lığa hazır gördüğümü anlataca
ğun. 

Bursalılar. sizin, memlekete 
hususi vazifeleriniz vardır Bu 
vazifeyi çok iyi anlamalıs.ınız. 
Bursa. memleketin her zamanki 
hayati için güzel her şeyin örne. 
ği olarak tanınmalıdır. 

Tabiatın. tarihin bu kadar 
zengin ve güzel olduğu bir yerde 
her vatandaş tarihte sevilen her 
şeyin örneğini, anlayışını verme· 
ğe mecburdur. 

Burada. mektep çocuklarını 
ve erkek çocuklarınızı da göl" 

De\'llllll ! lmJ sayfada 

Aumus - Slonetz lslmll ktlçUk ııchr 
zaptetmlşlerdir. 

Bu §Chir, Mıı.nnerhaymm muharcb 
bn§langıcmda neşrettiği ve FinlAndi 
yıının harp hedeflerint ıuılatbğl be 

yn.nnıı.mesin:le adı gcçe.ıı mıntakanı. 

merkezidir. 
Almıı.nlar, Leningrnde. l<nrşı yaptı 

l&rı taarruzGa cenupta l:ir kaç ye 
kasaba alml§lardır. Şimdi de, §ehrı 

takriben kırk kilometre cenubunda 
Gatzına • Tosno hattına varını§ bu 
lunduklan söyleniyor. 

Alınan hnva kuvvetıerlnm, Lenin • 
grad §arkında henllz işlemekte olar. 
demlryolu hatlarını tahribe çalı§bğ 

beyan edilmektedir. 
Diğer taraftan, Ruslar da Lenlngrn 

da takviye kıtaıarı getlrmeğc devam 
etmek sureWe, l.a§C meselesini bUs • 
bUUln gUçleştirmektedlrler. 
Şehrin cenubundald he.va muh:ırc

beleri çok kesi! ve öldUrUcUdUr. Mos 
kovadan gelen haberlere göre, ~..UZ 
ve Amerika yardnnlarmm nlsbeU, RW! 
hilkQmet merkezinde, gayrlkAfi tel!\k
kl edilmektedir.Filhakika Almmı • Rua 
muhasnıno.tınm on lldncı naftııaı bl -
dayeti olduğu halde Mosko\'ada haber 
verilen konferans boglamalnl1'tır. 

Şehir Tiyatrosun
dan Nevin Akkaya 

diyor ki: 
'· P~ hah modaya uymak 

esasen zevksizlikdir,, 

[llününfilonosı] 

Natile ısıram
etmesinleır l 

ıı:.-ı:·az.ısı :e ncı ı;a~iada 

1 
Genç s:llmtkfır N&.ln Akkııyn (sağda) 

ira cevabını 
hazırla ı 

IA>ndn,, 8 (A.A.J Öğrcnildığinc 

göre trok nUkQmelinin son 1ng'illz 
notasma vereceği ccvabn• vUrudu her 
an beklenilmektedir. 
Znnnoıunduğuna göre lnglllz hU _ 

kfımetinin lklncl notnsırdi: lrandaki 
Alman tcbatıBl d fer mlhHr devletle
ri tebaasından bahs dilmcktcdlr. l3u 
notad:ı bu teba&nu. İruL<'!an çıkarıl _ 
mıısı veyahut mevkuf tutulmasının 

talep cdiimcktC' olduğu de tahmin edıl 
mcktedir. Nııtanm Tahrardakl Alman 
sefaretinden bahsetmeltte olduğu da 
zannolunuyor 

Evvelce göncrerllmlş elan notaya 
zeyl teşkil eden ikinci nota, geçen cu. 
ma günU gönderilmiş olup 24 sant ı.. 

çinde cevabına intizar eC! 1lmekt~d1r. 

T 'ÜRK Dil Kurumu yeni bir 
imla lfıgntl hazırlıyormu . 

(Demek eskisinin yanlışlı~'l anin 
NlfnllŞ). 

Türk Dil )\.urumu "iimid" "a-
w ' b'UÇ". "kitab'' glhl sonu "b, c, 
•d'' ile biten bütiin kelimeleri ~i. 
ne "ümit., ai,raç. kitaıı,, ı;,;l'klin.dc 
kabul ctml. (dcmel• Dil Kurumu 
hiitün t.enkitlcrr raj:;'11leıı eski ill 
dia.o,;mda ı rar e<liyor.) 

Akşamın o:'ı>kntlcr ilhınu mu
harrirJ, ediplrrlml7.in \"O gazt•t eı·i
lcrimizin ekseriyetle hemfikir o 
lnrak bunu bir <!aha tenkit edi
~ or: "Ümit C'tıncl•" yazıp "ümiıl 
chnl'I•,, okuyoruz; "nj:;'llç altınıla" 
yaııp "nğat'.altuıdıı.,, olmyoru:ı: 
"kit.nıı alnınk,' ~'117..ıp "kitabalmak 
okuyoruz. 

Jlulbu'ki Dil Kurumu imi" dıı 
söylendiği !,>ibi yazılmak esasını 

kabul etmiştir 'c bu lmliı o cs:ı 
n ıı.ylnrıdır 

Gramer komis:\'onuncln iizunm 
ekserisi bu lmliı~; tcnldd ctml5 
lerdl. Bu mevzuda en büyük mu. 
harrlrlcrlmidn, edeblynt~ılıtmnı 
zm ve mlist.:ı.ldl dllcilerlml1Jn ynz. 
dıklannı oknyunuz. flldrlerlnl o-

var.an: Bir Muharrir 
runuz. pC'k !:,oğunun "ldtab" yeri 
ne "kitap,,. "di~,, yerine "di~i 
itith ••• ynzıtmn~mn §iddetle muan

1

1 

oldu'idannı görürsünü1~ 
Hu hııtadn neden ı rar ediliyor" 
Dil lnkıliıbmıızm birı,'ıOk hayırı 

\'c gU7.e1 hıunlele,ri, il.ind pliınd 
gelen bazı ı,rs~Tctke lcrln bun 
benzer hııt:ılan, ifnı.tl:ın \"e lnarl 
ladı yfüünden muvaffak ot:ı.ma<lı 
Kurunun yanında yas cln ynnd 
İmlamız da bn hatalara kurban ~i 
di;ror. 

foaıl l't.miyclim. Bu tut turdu 
~umu:r. yolu ne Jmldcye, ne i\'C;\ c 
ne de mclckrye uyı:unclur. Uzm 
\'ıllnnıı clcnemcleri ele giiste'rdl J;" 
bu yol anlı tır; imlfmm:ı lie~mP 
kese sürükli~ en birçok ftirnzl:ır 
\ 'C mulm\'emetlcre uğradı. 

Usanın knnunlnnna. t Ct'rübe~ ı 
\"C realiteye ka~ı nynk dlrem<'1' 
ten \'t\7.~~rni~·t•nler, buı;line ı.n 

dar uğrndıklnn mU\ affakıyct ız 
likt en ders nlm:ımı. göriinüyorl::u 
m•ndik•rir.r bir kere daha nnfi 
le bir gayret sarfetmelrt<' oldul 
lr.rını hutırlatbktan c;flnrn. ı ft 
ne'"·"~ "1~ .. ~er!yctc kanıı M" 
rn.nmaktan 'nzı:cçmclcıin! t ~wn 
nf edl'.rİZ. 

• 
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ı - EN SON DAJIİKA'. - • EYL~ um PA7.Ar.msı 

• { lu ,, ~n.z tMfnoc bir dOÇt'lltlınlz çocuk m:ıhkemclertııdeıı ~ 
dC'ttlf Hl Frnnıı;ıcın, 1D08 d~ ltJllynd:ı oldi.l".'11 gt::tl bJnJeıı :fazw cezn 
dairesi olıın rııalıkcml'll.'rlmlzae suçlu çocukları muayyen ve mUııfcrlı.l 
blr ıı 'tim.- tevcll edt'.rek bir lbt~ vU<>-tıd getirmek .t:ı.v ıy nde 1mı. 

lundtL 
6lzl'e de ~ok doğm blr fikir! 
AYa ıra gut.'te: erde gözllmUr.e W;,t"n bir t:ılam ~nlmlıırhı çoc."Uklıln

nımlıo 1ı z 1 rmm mnnlesel nıntıke~ıcro dü tüı;tlııU görü onız. Türlı 
b ldnılı.ln ruhn bltll nten Jtlıımy& edlcl bir ruh, knlbl L<;e çek müşfih.
t r nunn ragrucn ÇOt'Uk pslkoloj!s:nbı bü)1ik bir munmu-... ı. o!C:uğuııu dU1. 
ımt nld ğunız ı kJırde, çO<'.oklarımızı:, rofild h:r BG' ıs için v:ıpılnn im. 
n nJ ~ın mıh !.eme -,,e tee7Jy., e<Aemlyece {imlzi derhal nıılnmıs ohımz. 

1 dl' h rt..lngt bir y:ınhşlığt lçln çocu!"n cıem wrmek d~ 

ktlr. Hrnüz tel.E!.Tlmlll ctmemJ,, bir c'llm:ığ'ı :vankcslcller 
• 1 cı!:ır mııına ıt"ODdt'~k \80 tnblatllc nffedllm"z bir im

iz olur. 
füı not.l:ıdan bottke; ederclt ~ mııhkemelori Uışldllno lmdıu 
ı H' ı. ı.; ıJc b•r t:ıltım zav:ıllrJan ımı:ıyycn ve mllnlerld baklme tev

di or'lda coctığu ntıiuyıalı bir t;li:ı;.,..-cçten ~lrettk m~kPrue ve onu 
:vcnld .. n Jr °' tar7J:ınnı o.ramak mı•doot oomi5ctlmlzln en bUyük botç.. 
l::ın:ı n 1Jlrfıtır, C"~zıı lmnu.auruuzun tadlll vo belki 4o tein r t-Odvlnl 
ır t nndıı, udl.) Pilin suçlu ~;<mııklar meselesi ile meşgul ol'l<'Bf;"llll d~ 
Onlıy11r, ve buud.'l.D tUyül' blr ıeeeil1 duyuyoruz. 

EN so~ DAKtRA 

urs a a ihl • • rgun 
n:ıştn.ratı .ı ıncı yınaa 

dilin Resimde, clb'C!rlnde, tabia· 
ta ait her işte babnlanrun, ana. 
tarının, kanlarından devamlı iz
ler Uı.ş:dıklanıu göstenyorlar. 
Bu kadar istidatlı vatandaşlar 
güzel san'atta, heykelde, musiki· 
de. suslcme sanc.tfarında vatanın 
her koşe..Jne örne'c olmalıdırlar. 
Güzel sana't, güzel sevgi diyip 
geçmeyiniz. Bir milletin terbiye. 
sind", SCYgisinde yilkselmesinde 
ıen maddi alanlarda çok kudret 
görtcrmek için gUze1 sanat sev· 
g <J y Uksek olmalıdrr. Bu kadar 
htidatlı BUJ'C'..a, bu güzel sanat 
Hd1dında., bütün memleketf' 

medeniyet ve kudret taş:malıdır. 
Bursalılıır, aziz vatandaşlarım, 

gec yarısı burada. Bursanm her 
tarafm:ia beni dinliyorsunuz. Bu 
benim için bir zevktir. Bana 
kar&: r. terdiğiiz sevgiye tekrar 
te kkrr C"lerim g;~ .. ileri· 
mi ve selfilnlnrmiı bile .m. 
Y~ sm Bursalılar, yaşamı 

:ıziz BW'2~ ... 

Al manya ile müzakereler 
başlıyor 

BıtEtııratı 1 tDcl •7f.Dda 
Heyet.in ikinci rcis1 Ucaret veka. 
t mllstc;,an mı.ut Numldlr. 

AlAkadar veklUo!Ierin tayin etm~ 

olduklıı.n memurlar da, tıeyetın m il • 
şavlrlcrt St!o.Ulo vnzl!e gl!rcceklerdir. 
MUY.akcttlcnı yarm ba§lanmam muh • 
temcldir. 

Kızılayın iki aylık )IGTdmu 

Milli Şcfın bu hitabeleri cad· 
delerı dolduran on binlerce va
tnnda.ş tarafından op:ı.rlörler vn· 
sıtasiyıe dinlenmiş, hnlk, mütea· 
kiben köşklerine avdet buyurnn 
Milli Şefin otomobilini sararak, 
"yaşa, sağol. göz bebeğimiz, aziz 
şefimiz.,. nidalar"yle hararetli 
saygı, sevgi ve bağlıhklanru bil· 
dirmişlerdir. 

• 1" • 

Bnrsn. '1 (A.A.) - ReisfcUmblll' 
lsmet ln6nU dUn buradan hareket 
etmeden önce, Ziraat mekteblııi 
ve askerl müzeyi ziyaret eylem.iş 
vcmiltealtlben Buısalılarm coşkun 
tezahürob n.rasmda şohrimWien 
a.yrılmı§Inrdlr. 

Otomobillerle Mudanynyn kadar 
olnn yolculukları eısruısmda hal· 
km aynı heyecan ve aynı sevgi te
za.hilrlerlle knrşıla!'an Milli Şef yol 
Uzeıinde muhtelif köyler clvn.r:nda 
durarak Merinos sllrllleri, zeytin 
mnhsulll ve yağlar hakkmda iza -
hat almışlar ve direktifler ver -
mislerdir. 

A merikan -
A lman harbi 

ihtimalz 
'.rok;yo, 8 (A.A.) - "Grccr,. lıAdlscBi 

hakkında mUtalcalıır serdeden Nişi 
N!§I gazetem yazıyor: 
Ruzvcıt de iUraf ediyor: .Amerika.. 

yı harbe sUrUklcmek 151 pek yavaş 

gidiyor. 
Bu ı,, bir EBll1Arl mCSl'Je5ldlr. Zira 

Amerikanın bu zrunana kadar blta... 
Sem iki ay içinde Kwlay ccm.1yct1 raf bir memleket halln~c kalm&ml§ 

umumt merkezi, Ccm1]et~ kaf1I hal • ve milseIIAlımı barJ>o !ştlrnk için eıın. 
km gösurdlti bllytlk tıefkat ve a1A • den ccıeııı ynpm.I§ olduğu muhakkak. 
ka sayesinde memleket c.6lıllln.de bir br. {Grecr) htıdlaeslnde nangt tara -
çok fel1lr t:elcdere mul:tellf yardım • fm Dk olarak ateş acım, olduğunu 

tar yapm~tu Kızılaym, temmuz ve a. bilmekte bir fayda yoktur. ÇllnkU, 
ğustoa aylan zarfmd:l yaptığı yar • haıp hcrluılde bu kabilden ikinci veya 
dımları mecmuu 500.031 liraya yWr. l 1lçtıncn bir hAdlse ytızllndı>n Ç?kac:ı.k. 
sclmi3Ur. br.,. 

HiS VE AŞK ROMAN/ 

. 
Çoc ruıı d ınn.sma artık bir • 
<; gUn kaldığmı hissettiği za _ 

u kn:rarı verdi : 
- Hiç funıseyi çnğınmyaca. • 
, ~'Wl dogumunu veya ken 
u ı.mll bckliyeccğlm. Blr ke. 

r ç :.ık dilnya.yn g klikten eon • 
tık hiç kimse onu elimden a.. 
. Ycıuwnu göğsilınün üze • 
öyle Gılmc:ah'IDl lti, o kadar 

tlc onu kalbime basacağım 
J' 1 onu benden lcoparnmr.. 

. E ' r ben ölürsem o da. be. 
• ıc k ... 

-12 -

' a C :?al o.t:::mıda yalnız 
o ~· l'o.Ju. G ce bir hayli 

· i de uyuyamamış, so _ 
!l ~o. geı-miş, gözlerini 
tan alevlere daldtnmşU. N"

evde olmasına rıı ~'n' n 
kat dalın yulmrdn ve C\ '11 .. _ 

'd ltöşeslnde ınttmkün mcrte} 
nesinden m:ıltta otııruyordıı 
• lbn eebeplo o ~c Meliha Ce.. 

mal uyanık oldugu halde kızmm 
iniltilerinl duyn.mıyorou. &asen 
Nnzan da sesi duyulmasın di _ 
Ye elinden geleni yapıyor, Başrlır 
yastlklnr arnsmdn saklıyordu. 

Sakin bir kış geeesiydl. Hatta 
mehtap, soğulc, buz gibi bir meh.. 
tap vardı. Körfezin sularında sarı 
şklar oyna.şryorou. Meliha Ce _ 
mal o sene Kn.rşıynkadan, Gam • 
sızlardnn inmemiş, fctaketi ile 
baş ba,..cıa knlm~'I doğru bulmuştu. 
O glln de havn oldultca serin ol • 
duğu için oda hizmeİçisi sobayı 
yaktıktan sonra çekilmfatl. Meli
ha Cemal odamnda yalnız bn.~mn 
bir yUn i ôrilyor, bı<ınn mihnnL 
ki bir hareketle önUne eğiyor, gli 
zel muntazam boynunu meydıına 
koyuyordu. ! Inde b r ttirlil d fe • 
demed.ği bılyük blr sduntı vardı. 
Gidip ya.tın k Istlyor, fakat uyu.. 
yamıyacamnd n emin oldu 'hı kin 
yerinden k lka.mıyordu. BUyiik 
b l" derdin dü ilncesi kinde bu 
lundu#n nıuh.:ıl,kaktı: 

- Bir 'kere lbu is hnllolsun 

!odaya ka?'fl moda ile mücadele 
anketlm!Lı:ı devam ediyonız. Şlmdiye 
kndar aldığımız ccvıı.plarJn muhtelif 
fikirler ileri sUrUlUyordc. Bunlerm 
ekserisi, bugtlnkO iktisadi §artlara 
uymak mecburiyetini tebarüz etttrt.. 
yorlardı. Kıymetli knrikatUrislmlz 
Cemal Nadir ise, bu m"vzuda bir ka
rikatUrctı, blr mlznbçı oıarak cevap 
verdi, O, tııkıılUo muıımelc modasını 

tavsiye ediyordu. 
DUnldl Vnkıt guzetcs'.nde Hikmet 

MUnlr ve gene dünkü Ha bcr gazete • 
sinde Rastgele stıtununda {R.) genç 
kadın hlkAyedlerlmlzden Leman A
hıskalm, kadmlann boya meselesine 
dair söylcdlklcriııi mevsıubnhB ederek, 
kadınlarmm:da boyo.nm:ı. illetinin hiç 
bir zaman deği§mlyeceğlne lprot e.. 
diyorlardı. 

Şehir Tiyatrosu E3?latkArlnrmdo.n 
Nevin Akkayn ise modaya kal'§ı mo
da ile mücadele anketimize au ccva.. 
bı verdi: 

- Son zamantıırda. moaa denilen 
hastalığın Adeta bir Met halini aldı • 
ğmı g6rUyorw:. Fakir, zE>ngin deme. 
meyfp herkese Birayet etmekte olaıı 

bu hastalığm vıılıamett, modaDm her 
ane bUtçcalnl adama.kıllı ~acak, bir 
çok geçlıns1zllklcro sebebiyet vere. 
bilecek, hattA birçok a:ı ocağmm 

yıkılmtumıa sebeb ola~k kadıı.r art
maktadır. 

Hakikaten bir mcmlt>ket meselesi 
kaqıamda bulunuyonır.. Parayı sar • 
fedccek yerler mahdu•Jagmıııtır. Ba§.. 
Jmsma bcnzeyccrğtz, her kadından 

ııık olacağız diy .. , avuç dolusu para, 
rorfetmek, yalnız, ken~lnız için değil 
bugUDkO aartlar altmc!a. cemiyet için 
de zararlı, battA tebllkell<Slr. 

Sonra moıbnm 8ık sık, değlgmcsi 

ve bu dcği,en modayı bir çok kadın
lamnlZlD takip etmek aawnında bu • 
ıunmast hiç bir znman, nıı aile, Dtl de 
memleket hesabına doğ'rU blr gey oıa.. 
maz. 

BJUuuısa. harp dolayıslle bUtUn Av
rupa memlekeUerlnde zorlqaıı lktJ
sa.dl dunun neUceslnde bf'r §eYln pa_ 
baltla,ması ve blrço:c ııeylerln bulun
maması tabJntDc moda cereyanlarını 
takibe esasen hnklUı bıTal_mıaın:ıkta
dır. 

Artılt kar:ıııık ve kUlfoU! modaları 

bıralop, memleket dalıllindc ltolayca 
tedarik edilım kumn§laTda.n yapıla • 
bilecek sad ~ ucuz ınodtıller intihap 

etmelidir. 

Bence modııda esas, zevk ve zara -
t'et Olduğuna göre, ZC\'k sablbi kJmse.. 
'Jel', memlekotlmlzdo ima• edilmekte 
o1An lı.-um8§ ve s:ıir giyfm ma.ı.zemesın.. 
dan istifade ederek, kenc!ilerl~ en zi
yade ynkıpn ktyııfeU intihapta gUç • 
lllk çekmezler. 

Fazla ptafatlı giyinmek için dlln. 
yanın masrrıtmı yapan vo şık gezdlk
lerlnl zannedenler, .zevk s:ı.hlbi olma. 
yan kimselerdir. Bunlar içinde gUJUnç 
mevkle dll§cnler b\le vardır. Öyle bir 
kndm tasavvur edin ki, eon derece 
zengindir. Zengin olduğunu etratmn 
sezdirmesi lAzımdır. Bunun içln en 
pahalı ı.ıeklldo giyinmek scvdıuıma. 
kapılır. Fakat zevk namnuı hiçbir §ey 
olmadığı için, bin limlık r6nnrdim 
göstereceğim diye, Bpol" elb!.senln Us. 
tUne r6nardlm alır. V>J bu kndm zevk 
gatmm §3.hcserlnl yapt:ğtnm farkın

da bile oımnz. 

KendlnJ bilen kndm, sade ve zarif 
giyinen, blltçcslnl dUşUncn kadındır. 

Ank.etı yapan: 

KAJ>RI KAYABAL 

Nnznru alıp çok uzaklara kaça.cıı • 
ğım ve bir da.ha da buralara dön.. 
miyeceE;ri.m, diyordu. 

Nazan do. muhak.lmk bu fcla • 
keti unutncak, hem o dalın Ço -

cuktur. Filhnkilm r:ıçirdiği t eeril • 
be ~ ibUyUktür, çok fectd r a.m • 
mn unutulrruıınnsı için sebep yok.. 
tur. İşte ne olacak, simdi hiç de 
üzumu olmryan, faydasız. ~ .. lilkis 
zararlı bir çocuk dUnyn.yn. gele • 
cck. Ah, eğer beni dinlem!ş olsa.y. 
dı, şimdiye kadar lbu feın.ket çok. 
tan geçmiş olur ve Nazan dn i.<>. 
tediğl erkeklerin kollarmd:ı ha • 
vatın ?:Cvkini. tatardı. 
· Meliha Cemal yerinden kalktı. 
Dışarda kunı bir SOb"Uk hüküm 
sUrmcsine rağmen hnva nlma.k ih
tiyacını yenemedi VP omuzlanna 
bir manto alarak balıçeye indi, ya 
VR.'3 yavaş deniz kenarma kadar 
uzandı. Bir mUddet çakıllarla. de. 
nizin öpUsmcsini seyretti, sonra 
geri dönerken Nn7.anın penceresi 
altrn<la dlll'du, eeslencli ,fakat in. 
zı cevap vermedi. Elclttıik yan -
makta olmnsına. rn[;"men hı rbnlde 
Nazan bin bir dü Unceyle bit o du 
Uo uyumu.,tu. Ve k<'nd k :lin<' 

söyle dUşUndll: 
- Zavallı çocuk, hayata neka.. 

cJar clıı feci bir ek l<l e bıı 1 ı, 
dedi. 

Ve acı. \Üz kır.nrtııcak kad r 
drkin bir kıskanrlıkln: 

- Amma n eolur, dedi, o genç.. 
tir. ~C'?l.C'IC'r hruı.z1 ncıvı silml"z ki. 

Röyterin Moskovculaki 
muhabirine göre 

Leningrad 
Henüz tamamile 

mı asara 
edilemedi 

ark ve 
arkl 

ı tır 

Londrn, 8 (A.A.) - Röytcr ajan. 
sının Moskovadaki bUSU!!l muhabiri 
Aleksnndr Vert yazıyo-r: 

Almanlar Lcnlngradı ;nuhasara et.
mmeişlcrdir. Şehrin tecrit cdlldlğlnc 
dair olan haberler doğr:ı değildir., 

Almanlıı.rnı Moslcova • U!lllngrad a.
nn hatt:mm herb11ng1 blr noktasını 
geçtiklerine dair ortadıl bir emare 
yoktur. Fakat bu battm ynnmda, 30 
mil ııarkmd3. Rlblnske giden ba§kn 
bir şlmendlfcr hattı va.rc:ur. Bundan 
başka Lcıılngnlddıın ~rka doğnı ~ 
den Murmıı.nak hattan da vardır. 

GörUIUyor ki Lcnlnyrodı tecrit et. 
mek tçln Almanların ber taraftan 
§elıre pek yalon bir mesafeye kadar 
gelmeleri Ulzmıdır. AlmM son haber. 
!erden Almanların ocbrln cenubu garld 
ve §EU'k kwmlarma yakla§madıklnn 
tuıla§ılmcıktadır. Bu etalt altmcıa 

§ehriD tecrit odlldiğind n bahsetmek 

saçmadır 

Almanlar başl •ca tazvtklerlni garp 
ve cenubu garbt latlkamct.lerlnde yap.. 
maktııdırlar ki bu kıs1"TI08 FlnlAnda 
,körfezi boyunca dar bir orman var • 
dı:r. Bu ormnıı Ue .ı...cmncrod arasında 
Parvaya kadar uzanaıı bir yayla mov. 
cuttur. Bu yaylada birkaç lyi yol 
vars:ı. da arazı arızalı .>'dı.ığu lçtn ge. 
niş mıkyastıı askeı1 harekAUl mUsaıt 

değildir. Esruıcn yu.yl!'ıımı §imal kıs • 
mmda Pulkovo sırtlan vnroır. Yağmur 

yağdığı zamnıı bu ını:ıtaını.dn b~bU • 
tün başka bir bal aıacakbr. Alm.-uı 
bava kuvvcUeri c!.vardııJd kasabalara 
merhametsiz akmlnr yaparak mUnn • 
kalAtı sekteye uğrntma{;'ll ve Rusların 
maneviyatım sarsmak uıteml§lcrse de 
bu usullerin Lcnlngrad mUdııfılerl U.. 
~erinde bir tesir huııulıJ getireceğin• 
lhtlmal vcrUmemekte<!lr. 

Rvsyaya lngılz yardımı 
hakkında 
Bo.tttamfı l. tncl suytucb 

liyes!.ni, ta.yynrelcrin1 tutmak ve 
bu suretle onun lngiliz ndalaru11 
ve bilhassa Londrayı bombardı .. 
ma.n etmesine m3.ni olmnk sureti. 
le memleketlerine yapmıı.ktn ol -
duğumuz yardımm tnbii bir muka 
bel esidir. 

SoV)·et lideri ilU.vC' olarak ı:;un. 

ları söylemi']tir: 
:Miktarları günden gUne art -

maJda olan Sovyet vatandaşlan.. 
nm intibaı. Rusyada müthiı;ı bir 
harp bUtiln tahribatını yn.pmn.k • 
ta olduğu bir sırada !ngifül~rln 
kendilerini sözle, vniUerle teşçi 
etmekte oldukln.rı merkezindedir. 

Yeni bir ekmek fabrikası 
Beyoğlu Kuledıbindc, ~:orbacı Ali

nin ynpUğı ekm"k fabrlkıısı ikmal c.. 
dilmiştir. Te§rın ewcl 941 de günde 
on bin kilo <'kmek çılmrmağn başla)"tl. 
caktır. 

Çô!) fırmlarınn pazar.esi gUnU b.'1.V-

ıanacaktir. 

Zavallı çocuk bir şey bilmiyor, 
bir 5cy anlamıyor. Ah ne olur 
ten onun yerinde olsaydım. Şim • 
ı:ıiye ko.dnr bu dertten kurtulur. 
yeni zevklere kavuşurdum. lnsan 
) lrmi ynşmdaykcn ıneler ynpnmnz 
ki? .. Ah 'ben o yaşta olmak idn 
bugün nC'ler fedn etmem ki?. Bü. 
t.ün ıst.ırnpları, blltlin ümitsizlik • 
!eri, bütün fenalıkları, hepsini, 
hepsini kabul ederim, serveti, 
her ş~imi feda ederim, yeter ki 
genç olayım. 

Mellha Cemal böyle dilştinc dil. 
dliştino evin kapısmn gelmi.")ti. 1. 
cerlye girdi, hiçbir to..rn.ftruı en 
ufak bir ses bile aksetmiyordu. 
Oda hizmetçisi yatağını nçınış, u.. 
zun, do.ntel geceliğini ha.zrrlamıııtı. 
Soyundu. geceliğini giydi ve son. 
ı n tekrar ateşin lba8mn oturarak 
Şükriintin askere gitmesi üzerin • 
den geçen o.ylan hcsaplnmağa 
bn.5h.ıdı. Epeyee olmuRtu. Nere • 
dc>ysP çocuk dUnynyn gel~cekt.i. 

- Çocuk ... 
Of, ~u dü.<>ilndü mlı Mclela 

f'emalin btitün 11.sfibı bozuluyor, 
Lıf olı.rak bı ''torunum,. keli • 
m sini hazmedCmijordu. 

- Hnyır, hayır. Çocu~ yanın. 
da alrkoyma.sınn ncla mUsaadc e • 
demem, diyordu, Nekadnr nğlasn, 
neksdar ynlvanıa, ne sojl<'So ıın
filc ... Çocuğuna iyi 'b ınıacak, her 
htij acı temin olun ak. Fnk.ı~ 

b n bir gun, bir dakika bllC' onu 
ı:;örmiyecck. Onu gôrnı ğc dtğil, 

/ 

Sovyet 
teb iiii 

Moskova, 8 'U:ldyı> 'I,4.ü) - S C1YJ9t 
iBtibbarat bUrosıı tarafmd:uı bu sabah 
DC§redilen harp tcbllğt: 

7 - Eylill gtbıQ ordularmm btltan 
cephelerde dQa,mana. k&rl! flddcW mu 
harebeler ?ermekte devam etmı,,Ier. 

dir. Tayyareleri.mü:, harp ?Mydanm • 
daki dll§ma.n kuvvetleriD<I ağır darbe. 
ler lndl.rmi§ ve hava meydaıılarmda 

dll§'man tayyarelerin1 bıhrlp etmiş • 
tır. 

6 EylWdc cereyan ede?! hava~ 
ka.tmda.. yerde ve bavadcı olmak Uzero 
re, 23 dtl§man tayynrcgl tahrip ettik; 
bizim kayıbmıız 11 tayynrcdir. 

Şimal Buzdenl.zinoo, <U 73) iaımtt 
bir Alman dcnWıltım yahalanmışln'. 

Cephenin garp kısmında çok şiddet 
ıt bir muharebeden sonra dll§man çok 
gerilere ntılınl§ S k8y 6 tepe taUr • 
dat edilml§tlr. Bu mulınrebclorde dUş 
manm 50 ıns.kineutU!ck yuv8.8I, & tan 
kı, 17 torpil topu, mubtcllf çapta 13 
topu tahrip edilmlştfr, IJü§lIUUl 1500 
den fazla ıno ve yaııW terket.ml§tir. 

lngiltere 
uzak şarkta 

ava filolarını 
kuvvetlendiriyor 

Singapur 8 (A.A.) - 1nglllz hava 
kuvvetlerinin Umkşarktııkl taarruz 
kudreti, Slngapum, en son model, kül. 
liycU! miktarda Bristol • Bleııhelm 
tnyyaresinln gelmesi üzerine daha 
ku vvetlenml§tlr. 

Lo ra1 m1 
blld~r ı i-ıaegıre 

len·ngradda 
munarebeler 

şiddetle 
devam ediyor 

Londra, 8 (A.A.) - Sovyct RusY" 
dakl harp vaziyeti bugün fiU manz.ı.ı1'· 
yı arzctmcktedlr: 

Şimal cephesinde: Lcningrııd cl\8• 

rmda. muharebcıer bUyük bir aıddet 
devam etmektedir. ~n!ııgradın nıer• 
kez ve cenup isWuı.meUerlı.dc Alınııf· 
lar mUdafaa mmtaknl'lntu bcnUz z:ır
tedemcml§lerdir. 
Şimalde ise dll§mn.n u::aktıı \;Jtuıı • 

maktadır. 

Merkez cephesinde; Bu ccphcJ rıı • 
balll hareketler vukubıı!maktadır 

Cenup cephesinde: Ode.ta mUk 111 ' 
mel surette müdafaa edl..ınckted.r · 
Londrıı, 8 (A.A.) - Yüksek rUttıe• 

U bir Rus hava zabit.inin Kızıl }'ıJd1' 
gazetesinde yazmış oluuı:t•ı bir ınııl'" 
lede Almanların bUtUn hı.va JroTVCUe
rlnl Sovyct Rusyaya k~ı harc1'elt 
geçlrmi§ olmalanna rnğmEn r:ark ceP· 
heslndo hava hll.k~·et!~l elde ede • 
medlklerlnJ ve şimdiye kadar Aln1 ,.. 
1arm 7200 tayyare kavbettiklcriill ' 
bunları kolay b~ surette tcJMI ecıc • 
miyeceklt?rinl bildirmişti:-. 

Uzakşarktaki lngfllz bava kuvvet
leri, §imdi. İngiltere, Birleşik Amcrf. 
ka., Avustralya ve Yeni 7.elandndo.n 
gelen malzeme ile takviye edilmekte. 
dlr. 

O ~a 
Haftalarca 

kendisini ınlidafaa 
edebilecel< 

l..ondra, 8 (A .A.) - Sovyet b 
gazetesinde çıkan bir makalede () .. • 
sanın mukavemeti tebarüz ettiril 11 

tcdir. Odcs:ınm kendlsfr.l daha b r · 
çok günlt?r ve hııft.alar muva!fnkl) • 
le mUdııfna edeceği ynzIJınaktAcltr. 

Laval iyileyiyor 

Pnrls, 7 (A. A.) - Sıhlıati git
gide iyileşen lAvnl bugün ilk de. 
fa. olarak husus! doktorunun ynr. 
dmıile ynt.a.ğm<lnn kallanış ve bi. 
tl:sik odayı işta.l otm.ckto oln:n 
Marcel Deot'yu ziyaret etmiştir. 
Deot, etan ya.tnkb!.drr. 

Suikast kuıi>nnlnrmm oldukı:.n 
yakın bir tarihte hastaneden çı .. 
kncakla.rI r.ann edilmek tcdir. 

Beri in 
bombardımanı 

Londro, 8 (A.A.) - Aımıın ni.dyosu 
dUn gece İngiliz tayyarelerinin Bcr • 
Jlne ve Almanynnm gı:ı.rrı Ye &ıimal kı
sımlarına tııarruz ettiklerini bildir • 
mektedir. 

Loııdnı, 8 (A.A.) - Pıızo.r gecesi, 
İngiliz ha vn kuvvetlerinm Bcrlln Uze. 
rtne yaptıkları taarnızun. şimdiye 

kadar yapılan taarruzlar i1:crlslndc en 
şiddetlisi olduğu, Londrnan haber ve . 
rilmel>t~lr. 

Her zamankinden d:lhs. bUyUk mik
yasta tertip edilen bu !unrruz muvaf.. 
fnklyctıe icra cdilmlşt!r " İngiliz bom 
b3rdınınn tayyarl'lerinin Alman hUkO. 
m t merkez.ne yapllklnn öl inci hU -
cumdur. 

isminin söylenmesi.ne bile tnhnrn
mlll edemem. Onun muhitimde yn. 
şcma.<JI, benimle ayni ha vayı tc _ 
neffUs etmesi bile bütün saadeti _ 
mi yıknınğa k8.fidir. 

Kalbin;n burkulduğunu hisset • 
ti. Artık o giınden sonra Nııuuıln 
ıki dü.5Jrulndnn farksız olduklarını 
biliyor ve bu düşmanlığı içinde 
duyuyordu. Nnzanm nrtık kcndl • 
sini sevmemesine de bir dereceye 
kadar müteessir oluyordu. Çünkü 
Meliha Cemal ll;ıer kim tarafmdnn 
olurs:ı. olsun muhakkak sevilmek 
istiyordu. Faknt onu üzen bilhns_ 
sa :ihtiyar~ olınasrydı. Kcndl 
vaziyetini takdir ediyor ve ~ en.
kaya. vurarak kendisiyle şöyle eğ. 
lcniyo:rrlu: 

- Ar.tık bitti, iQer HCY lbittJ, di. 
yordu. Aııtık h!Ç'bir 6ekllde kendi. 
mi nlda.tanuyaaı.ğım, lhtfynr bir 
kadm oldum artık. Grnq ve gU _ 
zcl,ıgöriinmemc mt"men ihtiyar 
bir lmdmda.n lbir ey değI • 
lim. N™ çocuğunu yantndn alı.. 
koynınk istiyor. Zıı..vnllr yn.vnım. 
Çoocuğunu ,amndu alıko}'DUllt ısu. 
yor lıa! Ne büyük hata ... Bizim 
ııramızda bir çocuk ne demektir. 
Yani ben büyük anne olacağnn. 
Bu çocuk ne ola.cak? Hayattaki 
rolü ne olacak ki, bizim yerimizi 
almak, bizi yn.snmaktan. zevkten 
mnhrum etmek. ııdetfı.: "Haydi 

MalmJ.edc denamçktc<!lr ki: Vi< • 
rnynanm zaptr ncUccslr.oo Rus asi. 
lstlhsnll~bnın felce uğrat:~aığı hald<l11• 

dıı Almanlar tarıı.fmdan ileri sUrUlrıı 
iddialar he.kiknte uygun bulunmaınıı ' 

tadır. 
1 

SovyeUer harp üıt!hsaltıtmı tePı 

eden ve bilhassa tank v tayynrcl t 
imal eden fabrikalardan mUhlrn "t 
kısmım uzaklarda, Ural anğlan arid' 
kıımımda ve Slblrynda tCB!s cy]i!nılt' 
terdi. 
Ukrayııanın dli§man ta.rafından z.ııP 

tını mUtcakip bu fabrika'ar sayesin~ 
Rus ordusu gene esklııi gibi ~tıı 
miktarda harp mn.tzcmealne nınllk bıı.. 
lunmaktadır ve bUlunaca~ıtır. 

Almanlar Ukmynı:uım ıµırkuıda btY 
lunnn Bumbos kömUr m&dcnlerln i ı:V 
hl ele geçirseler bunun chLmmlycU 01' 
mıyacaktu. ÇUnkU Urıı.ldaW kö111Ut 
madenleri bunlarm Rustu- ıaratınd$11 

kaybedilmesini teldfl edecektir. 

Tokyoda taksi tnhd\t 
ediliyor 

Tokyo, 8 ( .A.) - Tckyod.a ı~lf' 
mesinc mUsnade edilen takBllertn sY 
yısı 564 7 den 1877 yo inölrilmi§Ur. 

Bu taksilerden ço~n:ı. gO.T..ojen tJl,o 

kılacaktır ve bunlar ancak mllhlID it' 
lcr için &efor edeceklerdir. 
---"--~~---~----___,, 
POLIS'te: 

Garsonu bira baw-dağı ile 
yaraladılnr 

J.'crlköycle oturup lstlkl~l caddestn" 
ek Aks~ blrahane~.nde çalıpn gnrs0~ 
Ali Çetin adrndcı b!ria\, t'!Un gece sa• 
24 de ı;alı,r:"k n mUştcrUerden Jl\lst'• 
ytn Çallı tıırntı!ldan b:ırdaklarlo. tııı• 
şmdan yaral:ınmıı; ilk :ntldantı "fV 
pılml§tır. 

KANALİLASl'ON ÇUKURUN• 

DUŞTU t 
Çembcrlita§ fırmmda çalıpn Da~ı. 

öztOrk adında blrlsi, el nraba.sı llo p 
vanyolundan geçerken uçık bulun&

11 

ktuıall.zasyon çukuruna dll§mtl§, ya " 
.... tı 

mlımmı§tır. Ynrnlmrn lik mUdaw• 
yapılml§tır. • 
'11':Mt7.L1K \ IlABAS l BIB KADViı' 

CARPTI 
Temizlik nmelesinden ııauı, arat!& 

ne keresteciler ca.ddeai:ıden geçerıt~ 
Unkap3llmda oturan 4.0 yıı.şuıda Nuri~ 
adrndn biri.sine çarpmı;ı vUcudUJ'ııll 
muhtelif yerlerinden yarnla~tır. ~· 
ralı, Haseki hast.ancsme kald~' 
suçlu ynkalanmı,tır. 

DEPO ARANIVOR 

artık her f'l~Y benim, siz de olun.,.

1 
cantl:.ın 

Demekten ibaret değil mi? •--------... -~!!"!!!!~~-
(Dovamı f)(lr ), 

Deniz kcnarmda Ve denizde tske
lesl olan bUyUk bir dBl'OIN oıanı-r 
Erzurum h:ın 7 No. ~ ~ mtJr&" 
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8hkeme 
~lonıar1nd8 
8 ·· ' t?I ll ne sura .... 

93ic V a4iAa !Baş9.aşa 
-- ~- S"'t ~ ,_,, - -~ --

· m 'fansız, f , dası yuz ey z 
ıasihat er·ne az faydalı fa <at a biki 

mümkün tavsiyede ulunu uz 

a • • 
{I 

1endiklerinin daha ikin · 
'nda mutfa taki hizme -
erıe fıkırdaşmağa başlmış 

ff AY ATTA tatbik edilemiyecek bir 
tavsiye, tatbiki iml~ansız bir na

ıiha: vermekten mümkün oldr.ıgu kadaT 
çekinmeli ve bu garip vaziyete düımeme. 
/isiniz. l:Jıı, hastaya, hifbir zaman yaptırt. 
mak kudretine malik olmadığ[ bir reçete 
cerme;.1e benzer. Ôyle bir reçete ki, altw
da dünyanın en kudretli ve m~hur bir 
mütehassı"mın imzası dahi bulunsa gene 
lıiçbir kzyrıeti yoktıır. 

Dostunuza, arkadaşınıza, tanıdığınıza 

faydalı olrnak istiyorsanız o:-ıa, yüzde yüz 
kar getireceği mu/ıahkak fakert tatbiki 
imkansız bir tavsiyede bufo•1acağınıza. 
yiizclc orı fayda temir. edecek. fakat tal. 
b:ki derhal mümkün ola1Jilec<'l~ bir tavsi. 
yede bulununuz. 

'ıııa ltler lll.§anlamiılar vo e-Y• ı hiç kl..ıruıe gelmcml§tl. Eu dn crkt'kler 
' daha lklnrJ ayda ayrıl.. için acınılacak bir haldl. Kadınlar 

'":ı llYIJ hemcinslerine ne knd:ır rncrbutsnlar, 
~:>' delarnanııit:. sonra SalA. erkekler de o kadar lll.kayt oluyorlar. 
~ evıne bnk'Ilıyordu. İç. Ne!"Se ... nltınyct eon fi!lh't de Cllnlc-
~lı. R l'llima yaptığı mu.. nlldi. Bu .Mallkenln ye:ıgeslydl. Bu da 

' k hlz.rıetçls'ne yapmaz. kabahati tamamen Se.lt'ıhlltldlnc yUk.. 
ile IZllı panı.ıımm Uzcrlne leylp, 'Mallken la başı yokıımış bir kız 
~ otUrdu, gitU: olduğunu söyledikt!!n sım.'"B.: 

Bu bira~ da lıayalperest deo!'. hakikati 
görür.üz. göz.öniinclc 1wlt•ndurı:nu:r. de • 
mektir. 

• '1\ .. katan Ur.-rı.mtyeal var • - Salô.lınddln adam o:amnz, efen • 
ken: ctu, kal'em etti, aldı, dlm o hiç bir zaman ov erkeği değil
~t borçla..'11lll. kapattı.,. dlr. Gözü gczmelerd r#"lcncelerdc, 
~ ' h:ıbı.re anlatıp duru • bavalyatta •• 

Musıki imparato riçes i 
~t 1141 Ye huklok bAkiml göz Evine panı vermez karısınn 1yl mu 

~t Ullc! n kend!t.ınl süzüyor. amele etmezdi. Boş:ınmauırı çok doğ !'·-· eıı.nı kaldınuuk: ~ ~ nı bir hareket olur,.,. 
~~ • hangisi kabnhaUi? İki §ahit gelmeml§ti. Mnlıkeme bun 

• l 0lııcak? Tnr>il Bnl!Uı..'ld. 

".ııı~ f~ mm:.ı.;ele yapar -
~ ' nı.csell nasıl? 
t~:ını; Mallkcnm hiçbir ar. 

·Ur.~ gcu-medl, bllr, Mallke 
<tt~ U, o ise sokağa lktU,. 

lı Para arttır1yım derdi, o 
la havaı şcylf're, ı;ezm~ğe, 
~edercıı, uuu~ :>Jallkenln 
Rkasındn Ptı.O yoktu, 
etçn rd şı\lıklard:ı idi 

l\trııe. 
'l lu lkCD S<:ltıhndd.n bey 

lte~tııetçuerle tıkırda§ırdı. 
rı:ı Jertn yanında karuıma 
~ ın le yap ... rdı. 
t l'intzın do~ru olduğuna 

bıı llllatnız. ? 
ltaıal'eznın ederim. 

Cliğcr ıı hldl çağırm: 

~ lt:aa 
~ 1k bo~ lu u!nk tefek bir 

<lıı 
~ • daha ~vknmcdcn ev. , 
1.':tı '1Jıu mıync&klarmı söy. 

llku nl§llnl:lık zamanla • 
ti 1tıhaddin, ıtallkenin hiç 

h>rıııc getlrnıez, kendisine 
l!J:ıı Yt dururau. 

l) ı:n Chler, cvlcndllcr. A-
h geçti, Y" geçmedi, 

~ e\'inc kaçtı. 
• '-'l p• 
~du "!}ınan olınu~. araya a -
~al\•ardı, yakardı. Bir 

~ bu ğlnı, evint bağlı ola.. 
t ı lecrubcnır. kendisine 
~ İİilli, Mali ,, r in son de.ta 

rp eve g ımestnl söy • 
1 • tı 

' ı, hiç ctc ı.nanmadı ve: 
l'Ok ben ıı!ı· d:ıha bu n

:;nanı, kf'n" b.nden nefret 
ı ~e aynk diredi, gitmedi. 

rıacıı mecburen ltabul 

~ ııı 
an uyu~-:ımıyacaklan.. 
ı; l'lecUm, ıı:na ı;ene kim 
lılatlke:,1 zorla o odama 

btı 
ç ter d ~ıktı. Aradan 

ay gec;:med n gene ay • 

ita 
baııau hnngil!tnde buluyor 

">ı-ıı~lııde: 
~ lnrnıın sebebi sizce ne. 

~ t11 
"'-cıa. UYU§amııdı, iltlsi lmkQ.nı 
al'rı Yagıyama:ıar. Tama • 
k ltara:ktcrdedlrler. 

~d~t, beyaz e\b1&cll kır saç. 
ııa. • Il:ııertnt kollarlllJ oy • 
'flılaıtılU'lle işaretler yıı • 
ı u Yordu: 

• ·~. natnUııevve:~1ir e!endir, 't 1: l'le ynpmamalan 1A • 
t tııı eı lelcUın, daha evlen • 

~.l'' ·btgUııterı bir ka\·ga, bir 
~)\~~ l'i bir tnrllfa, diğeri ö. ,, t' 
~"gı • lklsı d ba.na çolt hllr 
~ ~U lôstcrırıcr. Ekallt oıma. 
~ lltı duuerıc.r. Fakat dah:ı 

btı-1.c ltlkır~ı konuıımo.dnn kıı.
l'lle Yaşıyıumyacnklnrını 

~ ~hat lungıslnde T 
~ f~ ~e de vnr. 

'~la ... 
~,.-. .. 

tt~IJtt.1 ~malt tsUycn ıte.rı 
~~~ de da vncı yerinde yok. 

-.. 'tl'~ltıı.~ı avukatıan temsll e.. 
~~ ~ ~nlıke gtlmif, arka • 
~:~r <ıt r'.zı le kız arkadaşla • 
l\ı.~ ~Yor ve muh:ıkemeyl 
•. "titr bt lyord..ı. Dinlenen ka. 
~ k ttr birer kenara ç ekJ].. 

• 6'ndiaıno kar§l: 
~Ylediın. l.J1 mi? dCT gL. 
., ' 0 4a ba.'llle kendileri
~ ediyordu 

(11il1 llbi, tnrafımı n dil 

lann da celp ve lstıma'ıı.'llla karar 
vererek muhııkemcyl ba l:a bir gUnl.' 
bırakb. 

Muhakeme talik oıunı1ulrtnn sonra. 
en aşnğı ıo kl~llk bir k<\ı1ın grupu f 
nra.sında.n dışnn çıknn Mr.llkc, ,at. t
lerlnl:n birer birer ellerini sıkıımk tc- , 
şckkUr ediyor ve kcndl:.ıu.e görünme. 
mek için korldord:ı hızlı hızlı yürüyen 
Fchm!ye de i§ittır.nek llzcrc şöyle 
söyleniyordu: 

- Ben asıl doğru şııhidcU F hroi 
beyden bekliyordum. Uı.luıı 
hayale uğradım. 

:.ıkutu 

ADLİYE lllllJ\lltnt 

'ne VUJcıcW ? 
ııı1t1ıııııııı1ıııııııııııııııı ı nıııııı11uıııııı ımm ııınııuıP'" 

Taksi d erdine dair 

Kosımıı Vagner babaıı. ve kocası 

lkı bUyUk mu ki tbtadl annesi za • 
manmın tanınmış bir mub:ırrfı1 oları 

b!r romnntltı: ç!'hredir v~ hayatı sanat 
teki romantıkılk devri Le beraber ce
rf'yan ctmi§tlr. 

Franz Llrzt ( Llst) ile kontes d'A
ı;oult (Oagullun ltızı olan Kostma 
1537 sene i 25 kfuıunucrvvı:ıllnde doğ. 
mu tu. ı.. :ı:t o uıman şöhretinin en 
p rlak devrcıJinl ya ıyr.ırdu: kontes 
d Agoult da Danlcl Stt'r:tı gibi bir iğ
reti erkek adı altında r.1e.hur bir mu
harrırdl BUhnssa. tarthı ve fcl efi 
escrleriylo tanmmıgt:ı. 

ısoo de FT:uık!urt • am • Hainle 
doğmuş olan Mnric de F'ladgny, A. 
gouıt kontiyle evle!lml,, fakat sanat 
ve t.ıklr hayatına bllyılk lir nokı olan 
genç kadm kocnslle mP~ut olamamı~ 
ve en nihayet MaC3r nıuslki dehası 

I.lsztle s vlserel• beraber yaş:ımnğn 

Ru sahrlann muharriri, hun- bnııl:ımıştı. 

dan cn·clki yazısında, tahn.mm\i. Musiki dalgaları "e filkı havnsı ~ 
fU bnlcAnsn bir dert haJlnc gele n çttıde gc-ç n romantik a km ynvnııru 
bu taksi i lnln, nlit.kıulnr ılalre Kosima çok v..ayıt bir çllcuktu ve aut. 
den tctkUdnt isteı'kcn, oförlrrJc ninesi: "Eğer iyi rolulmıızsa, her le. 
nrnba sahiplerin in isteklerine tedığt yapılmıızsa yaşarı:az, deml.tı. 
- malzemenin pahalı, pahalı dn Dunun üzerine, kUçUk Koslmn en iti• 
olsa kolııy lmby rldl' eJilcnılyc- , nalı \-C belki ~unarıklı,,a yol verecek 
cek bir z:ımnnıln ohloi:"lımuzu göz §<'kilde b!.r terbiye ile MlyütUlmeğe 
ününe alarak - kulnklnrım z.ı ba landı. 
tıknnınnnz lc.aıı ettJj:,.fnl öylemi.. Fakat, Kosimada yaramazlık ve 
ve dfn ·üda onfann safıncla görün hırçınnkin beraber bü~ uk bir 7.ektl 
mii_tü. Şüphe yok ki bu istek görUlUyor ve trafmdakı eri hayran 
bu i-.e sermaye yııtrrıın~ \ e b u bırakıyordu. 
3 Uzden geÇlncn yii1krce vntan- Koslmıı, ~ocuklu.;undl\ ilk oyuncak 
da ın mut znmr olııı:ımnları en oiarak eline babasınm piyanosunu. 
dişe inden doğuyonhı. Ruı:;ün de anııeslnln kulem ,.e kli.!!ılıarını, tarlht 
3 ine o fildrdeılir \ ''1 ,. zl~ctl("rf. cvrnk kollckslyonlıırını geçlrmlrı ve 
n in icap ett.irdlği 7.ammı ı:;iirmc • bUtUn zevkleri. bilgileri \Jv çerc;:eve 
lcrinl ister . ic;:lnde genlıılemeğe b8.§1nmıştı: 

Ancak, belediyenin lliklı::ı.t na 
znrmı, !jU nokta Uzcrindc topln· 
rnal;tan da kendini nl!unnz: 

Şoförler Jı:inde bubını'& ı>uclıın 
lstlfod c etmek i'it!~t·nler \'ardır 
Ye maalesef çoh-tur. 

Belediye halkın, tabir caiz gö
riilstin. soyulmasma müsaade et 
memelidir ,.e elinc1eld bUtün lm· 
kinlıırla bunu önlemeye ı;:alı mn
hdır. 

H,R. (Haber) 

t~ender F . 

- Haydi, yukarı gidelim. An· 
nemle sofrada konuşursun! 
Şimdi Nihalin odasındayız, 
Onu yalnız görünce sordum: 
- Nasıl, dediklerimi yaptın 

mı? 
- Merak etme! Benim onu 

sa\ımama hacet kalmadı. Kumar 
baz olduğunu öğrenmiş paşa ba 
bam. "Ben böyle adama kız ver 
mcm!,, deyince, annem de su 
tu. 

- O halde mesele kolayhkla 
hallediliyor demektir. 

- Pek kolay değil, Gerçı bu 
bdiva.cın tehirine onun züğürt· 
lüğü sebep oldu ama, biraz da 
~nde kabahat var. 

- Ne o? Böyle bır kumarba 
zı hala seviyor musun? 

Nihal başını önüne eğdi, 
Sustu. 

Onun ilk arkadn~ı da Dans von BU.. 
lov tsmlndel>i bir genç c;:ocuk oldu. 
Haruı Lh;ztln en ıevdığl talebesi idi 

Genç c;:ocuk, Kosimayı k<'cnsının musl 
k1 dehası içinde bclırcn h'r pcrl olarak 
g6rUyor ve onıı hnyran b!r 11 vgl llt> 
bağlanıyordu. 

ra ::nt, Ko ımn, nnnes ııin asılzadcli 
ğilc, yüksek muhitlere gıre c;:ıkcı bl .. 
roz kibirli blr hal alıyorôu. Resmi mc 
rasimlerde, zlyafeUerde itibarlı mcv-

- Neden cevap vermiyorsun. 
Nihal? Dedim, madem ki baban 
da sa.na. yardım ediyor ... Böyle 
kaynanasını seven sefil ruh 1 u 
bir mahliıka hayatmı bağlama 
nın manası var mı? 

Nihal hıçkırıklar arasında şun 
ları anlattı: 

- Onu dün akşam istasyonda 
gördüm. Dolaşmağa cıkımştun .. 
Dadım başka biriyle konuşuyor 
du, Karşıma çıktı ve bana an· 
nemle hiç bir aHUrnsı olmad·ğı· 
nı, buna inanmanın gülünç oldu. 
ğunu. beni kıska.IM:lırmak ıc n 
böyle bir şey uydurduğunu so) 
ledi. 

- Tuhaf şey! 
- Evet, çok tuhaf! Şimdi sen 

~el de ay kla bu pirincin taşını. 
- Peki ama. bunu anlamak 

pek kolay. Bu hususta anru!nı 
hiç yoklamadm mı? 

kilr-e oturan bu genç kıran bir prcn. 
Bl'S hali varuı. Artık Huıısa hiç ehew. 
m!yet vermez olmuştu. 

Lll.ldn, Lisztten dN s alan Hnruı 
lllyımını dıı J{osl.madn bu1muş. ve sev 
gflislnl kendisin!' piyanosunun sesi,. • 
rlylc çcknuşU: .Mağrur Prenses. Hans 
von Bınvoun lmnsı oldu 

Hnns, Vagnerin hayranlarındandı. 

piyano dersleri vermeğe t:nolııdığı zıı.. 

nınn, Vngncrln musikisin' yayın ğa 

çalışan bir propagandacı hallnl nlmış. 
u Vagnerln musikisin.: o: "İtıtlkba
lln musikisi,. diyordu. 

Hnnsla Kos1nın evl ndıklcrl g(ln, 
U tnd Vagncrl ziyarete ırf Wler. Vag. 
ner, ZUrlhte, güzel bir kôşkte oturu.. 
yorc.Iu. Usad yrni evlllcı1 bllyük bir 
sevinçle kııI"§tlaJı. F:tk t onunla kar
şıta mca Koslmanın heyecanı hepıtln. 
den dnhıı bUyUk oldu ve Vagner ken. 
dlsıne bir !~kırdı edı:ır etmez nğlamıı.• 
ğa başladı. 

Han \'~ ondan de.ha zıyadr: Vagncr 
§aŞırmışlnr, hayretle Koslmoya b:ıkı. 

yorlarôı. Vngncr sordu· 
Nrnlz V"r? ne oMU?'uz? 

Kosima xcndini toplnmağa, göz 
y~lnnnı kurutmağn çall~ırken: 

- Hiç dedi, sizinle iyi almanca ko. 
nuşamıyaec-ı "lm için mUtcess!rlm .. 

Bu, alelAde uydurulmu~ bir scbeb
~ı : Kosimsnın bu hali, Vagncrin katvı. 
sındıı duyduğtı heyecandan ileri gel!. 
yordu. 

Koslmn ile kocası Vngner:I :ı:lyarcto 
sık sık gidiyorlardı. Vagncr, onların 
hayatınrmd:ı, kendilerine hUrmet ve 
heyecan veren bUyUk b.r varlık halini 

aımı§tı. 

Sekiz sme böy'le dovı:.m etti ve nl • 
huyet bir gUn Koslnıa von B!llov, 
Rlşard Vagnerln husus1 ktıtibl oldıı. 

Vagner imdi elli ~~daydı. O 
güne kadar birçok kadın sevınlş, bir 
çok aşk yaoamı§tı. Şlmd. kCDdlslne 
bir sağ el hlzmctl görectk bir arka • 
daş lazımdı. Ope.ratarım.l3ki hlı;sl kn
dml:ırd ın birine değil, kotcrlertıl lda 
re edecek, opcrolarla mukavelelerini 
görU,.,coek, hesap ve klt.r.bmı tutacnk 
blns ne ihtiyacı vardı. Ona böyle hlr 

- Ne gibi? .. 
- Ne g'ibi olacak acamm ?! 

Annenin de ona temayül göster' 
diğini hissetmedin mi? 

- Pek samimi görüşürler ... 
Şakal~ırlar. Fakat. doğrusu ben 
bir şey hissetmedim bunlardan. 

- Annenle o şakalaşırken, pa . 
şa baban da bulunur muydu? 

- Hayır efendim, ne rnuna· 
scbet! O. paşa babamın yanında 
süt dökmüş kedi gibi, fazla ko· 
nuşmaj;a, fazla gülmeğe bile ce. 
aret edemez. 

- O halde bütün bu şakalaş 
malar p:ışa bM>anın olmadığı za· 
man vaki oluyorsa, ben annen. 
den süphe edebilirim. 

- Bunu nasıl anlarız? 
- Bana müsaade edersen, bu 

akşam sofrada bu bahsi aça· 
yun. 

- Paşa ba.bam kızarsa .. 
- Bana kızmaz. 
- O halde .. ? 
- Sofrada bu ıa.r açrld1ğı za 

man annenin haleti ruhiycsiru 
tetkik ederim Verece~ım numa. 
ravi sonra ana söylerim. Ol 
maz mı? 

- Çok ıila Eğer, muamma 
va benziycn annemin renginden 
bir şev anlayabilirsen, aşkolsun 
derim sana! 

- Sen merak etme, Nihı:ıl' 
Butün analar, hissiyatını gakla. 
dıklarına zahip olurlar nma. kes 

arknd:ı§lığı da ancak K-l!ima yapabL
llrdl. 

l{os!mn. Vngncrfn kAtıpUğint alınca 
bUtUn l§lcrlnl idare ctm'!g(; başlamış • 
tı: Gelen btllUn melttupıan o açıyor, 

vngnerin göstcrdl.ı'ı't btitı'n mektupları 
ı,endlsl yazıyordu. 

Vavarya kralı ikinci ı.ı:dvlg Vag • 
ncri c;:ok severdi ve ona bir tek ismini 
vermişti. Fakat, Koslnm kralla Vng. 
ncrln arasında da mUh.iu:ı bir rol oy. 
nnmağa bll..}ladı. Kralın Vagnerdçı 

ı.stedi.gi bnzı zor ~!eri Koslma görü • 
yor, onun fazla yorulmasına mnnl o
ıuyordub. 

Kralı Ko3ima da sevııordu. Fa.kat, 
bir gun Vagncrlc genç kadmm ara • 
ııntlakl arkada§lığ"ı biraz tuba! gör. 
meğe b:ışlaJı. Koslıııa. \ gnertn met. 
reııı miydi r 

Hakikaten, son zrunanıardıı Hanı 

\'OD BUlov :>rtodıuı ltaybolmtJ§, Vag • 
ncrlc karı.sını tek baş1JU1 bırakmıştı. 

Belki, llstadına oL:ın hUrmeU, aşkını 

bil feda ederek, kendi.s!n\ böyle ses.. 
ıt.zce arn.lnrmdan çeldlmeg-e scvket -
ml§ll. 

Ko lm:uun kocasına sadakat.sızllğl 

pek a~iktlr bir §Ckilde görUlmesine 
raITTtıcn kral buna inanmak istemiyor, 
!nkat şUphcsl daimi kalıyordu. 

RI rd Vagner ile Kos.ma 1870 se.. 
neslnd resmen cvlenm!şler 'Ye l1ç ço. 

euklnrı oımu~tu. 

Bu hldtscden en fazla teessür du • 
yan kral oldu. Gettk Vagnere, gerek 
Koslma:ı n o kadar kızn::.~tı kt, bu ka.. 
\'lıır sevdiği hu iki insanı sarayına sok 
mndı. Bu dargı:nlığ"ı tam sekiz seme 
devn.m ctU ve Vagnerle Kosimn sara
ya ancak ondan sonra ayak basWar. 

Hn.ns von BUlov o zan.ana kadar o
lımlnnı bUyük bir s:ıbırla tahammül 
etmişti. Fuknt Kos!ma ne Vagnerln 
evlenmesi Uzerıne dUnysı.da en çok 
cvdlği karısı '• U:rtadm<!an g6rdUğU 

bu s:ıdakntsizlığ dayanamamııı, ha • 
)"rı'tma kendi eli)l son \U'IDlşU. 

Onun ö!UmUndcn de en fazla mtltc
esslr olan l lszt oldu. En sevdiği talc
b<ısinin lillimUnc sebeb o'duğu için d 
kızmı asla affl'tmed 

Fakat, Koslmn Vngncr 

kin bir zekft onların gizli hissi 
yatuıu pek çabuk ve kolay kf.'1!· 
fedcbilir. 

• 
K.t\.YNA. ~ASINI SEVEN DA· 

l'\IA'f H .\IrKINDA 
DCŞUNCELER 

Jrtalık karardı. 
Muhc:in Turgut Paşanm sof 

raya indiğim haber verdiler. 
Nihal: 
- Hnydi Leyliicığım. dedı. 

yemeğe gidiyoruz. Babam ~el· 
miş,. 

Merdivenden iniyoruz. 
Ben sofrada (Eş~ğin hikaye 

si) nı açacağım. Ve Fitnat ha· 
mmefendinin haletı ruhiyesini 
tetkik edip, yemekten sonra 
Nihale tab.a....~lislerimi anlataca 
ğırn. 

Başk !';ile uğraı:;maktan kendi 
derdimi unutuyorum. Çok entR 
resan iki mühim e\ len."lle 'aka 
ı: Bir kaptan. damadını sevi· 

\'or. Diğeri de kavnana~ m sevı 
yor. 

)unu dür"'nürken H.Caba bi 
zım evde ne! r domivur dh e 
merakımd:ın ~atlıvor·m Sadi 
geldi mi? Ona meseleyi nasıl \•e 

kim açtı? 

Yemo."; odasın1aYTZ. 
~rulısm Tu~ut Pac;a bc>ni p;o 

ri.ince: 

- ------------ - ---

SAYFA - ll 

Fıkra 
r:::::: ::::::::: 

Am1ıııw biri lillba!ıtc.) uı ~ı.) lııJtl.• 

ten ı;onro J;rnıll •nl bl <tenoirc iki 
buf,l.ıı.ı hb 1111:,ı; m.mn, zaman; 
.)apnc:ıli e;c.) ~ol .. \.ırcı;i;ı lılr dOl\ IO 

rn lıaı:\uruıuş: 
- huzu.n doktoruı,;mu, rtcu.ı • ., 

ııc olJU n.n n~ :unadım· ı;:ıt:ııı ı;.ıtah 

lkl lınt in ıll\•erdiın; J."tl'iba bir amc

ll~nt lllz.ım.,elı.ıcı:k: 

1>oltt-0r: 
- (,), dt•ml , t \Ct, 1 ı.~..ık bir l! • 

m 11.)nt h:ıklkutcn l=m.ı! 
\'c, bir daklltn lç!ndc nınell.)ntı 

bitirir b!tinnC7. h-ısta knpı.) ı 

knpallıktıın onrn n 1 tuı.ı sorr.ıu,: 
- Tulı.,r bir ameli.):ı1 .)tıptınıı 

profesorüııı; aCJboı lı.l'ıol.ılıbı ııe.) dl! 

1 

- Uımlt All:ıh :ıskıul!, dCmlı?. sa- ' 
b.ıh ~.) lnlrl,en p.-ı.nt:ııoaı•ıı l{emer 
dilb'ITI sini 3 nlmlıl< :Jı•T•mr lnı· gt -
~ lnnlş zn\allı! 

~imdl~'C kudıır birçok dalgınlıl• 

h!l.ı"ı.~ eler! 1 ltmi tll\: fı.ı ııt tınldkııt 

o!duğu te~ it roi!RJ bö\ k blrlnl' doğ 
nı u az. rastlıınır. 

NAS1tETT1N 

-Çabuk bana b•r konyak 
getir; lzanım bayıldı. 

- Peki elendim. Bayan i. 
çin de bir şey getirrıek lazım 
mı? 

yakıp yıktığı, yangına verdiği ııeyler. 

le gurur duyan bir impaıator!çc gibi, 
mağrur \'O mesut bir hal aimı~tı. ı:..o. 
kin, onun bu gur:uruna ~nnat aşkının 
verdiği bir bUyüklUk v temizlik var. 
cır. 

Haklknten, .romantik bir hayatın 

çocuğtı, ı;cvgillsl ve karLıu olan Kosl. 
ma, y8§ndığı bu hnylil dUnyasmd 
kendi başına bir imparatorluk bllc 
kurmağa muvaffak oldu. 

Bayrcuth (Bayroyt) mualldsl şehri 
olarak, Bismarkn, Papaya. Frnnsızlo.. 
ra, hWllsa, Vngnerln Alıı:ıanyada glb-
11 blr imparator oımasmı lsteıniycn 
herkese ktı.r§I kuruldu. Ondan sonra, 
Vagner bu mu!!lki Ulk~inln imp:ıra • 
toru, Ko.sima da impara torlçcsi ola • 
rnk yqadılar. 

Vagncr Kosimanm ba't.ıam Llsztdcn 
lld ya§ kUçUk bir adamd:. Onunla CV• 

ıendlğl. zaman Kosimn 33 ya§'Dlda , 
Vagller 57 yaşındaydı. On Uç sene be 
rabcr yagndılar ve Vagr.er 1883 te. 70 
yaşında öldU. 

Koslma o zaman 46 yagmdaydı ve 

elli seneye yakın bir zaILOn daha Bey. 
rcuth'ta musiki imparatoriçesi olarak 
yaşadı ve 1929 senesl:lde, 92 ya~da 
oln.rak öldU. 

Uzun ve bUyUk bir haya t yq~ 
olan bu musiki ımparatorlçe:!ln!n mu.. 
mu tızertnden bugün on !ki sene geç. 
m~ bulunuyor. 

Vay kızını ...• Tasılsın ba· 
kayım? 

Diyerek, neşeli bir sesle yü 
züme baktı ve elıni uzattı: 

- Öp bakalım elimi .. 
Nihalin babası küçüktenberı 

bana elini öptürmekten hoşlanır. 
Bwmn de küçUk bir lıikfır~ 
vardır: Bır gün. ben h "nÜz pek 
küçükken. pa anın cliı i öpme 
mişım .. Paşa bana cl.~i zorl 
optünmis.. Onun apoletlerinden. 
kılıcından korkmuş ve ağlamağa 
başlam~ım. Büvudüktcn sonra. 
pa.c;ayi ne zaman görsem. ban 
d~rhal elini uza~.r ve: 

- Hnniva. simdi ıv>dcn korK 
muyorsun?. , ·eden aı'!lamıvoı 
sun? 

Diyerek be·umle şakala..•ur. 
Beni sofrada yanına oturttu . 

Bır tarafımda da ~ihal :rer aldı . 
Fıtnat ilanım masanın dığer 
başında \'C kar ım.z.da ka1dı 

Ben derhal lafa ba'?ladın: 
P a wncacığ'ım. bu mcı ... 

da bir kişi ck,.ik. değ;l in;? 
Mulısin pa2a havre• c yüz\, 

r.ıe baktı: 
• Bız dauna ye~·k maE.asma 

uç ld i otururuz. '!'\ i...,fir ge'd'
ğ'ı zarrıan başka 

- Hayır cnnı:'l'· d~im. "n lı 
b•r ic;iniz vardı haniya, B n 
teııte) • ~ duyınmrtum. Damat 
b vi soruyorum .. 

(DC1.'.7mı 1·n 1 

• 
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<-evıren: MUZAFFER ESEN 

c'mek üzere ağzna açtı, göz den gizlemek istediniz. 
ı(•.-mde şimşekler ç~.kıyordu, Sensburi, Laynga doğnı 
t,.., 'tat ya bir şey söylememe. tehdit eden bir adım attı, göz 
re karar vermişti, yahut he - lerinde de aynı tehdit ifade~i 

1 

yecan iç..~risinde lc!c bir keli dola,ıyordu; fakat müfetti§ 
me söylemek kudretini bula. bu gözlerde bu feci manzara 

. madı. ya hiç de uygun gitmiyen za • 
. ıısters r, :ırıcnnrn, Layn- B .... -·· - l f .. h · "f d · · t k • _ k ı - u yuzugu kaynanam a I er şup esı 1 a es,nı e rar 

.r.a va muv~ııa o.uu. k .. k k" k d - d L bu "" ld _.,. arıma gosterme ve ıme a_ o u ugunu san ı. ayng 
8 - o Iı..Lar. soı.ı.-a ce. . ld - .. - 1·1 t d k d 'l d' · 1 ı'. o ugunu ogren<: ı c en son. a ım arşısın a gen eme ı .• 
v. ' vOa~: ld b J k ra size teslim etm~k niyetin. Pointer delikanlıl'm ceketi. 

- a e, .1z en çı 
1
- deydim. Cünkü bu yüzüğün nin ceplerinde yumruklan • 

ta r.1. ~:» ı.a ou cıva,..ıar.ı ge - · G' b- "t ld - 1 ... - d' fak t b l l . 
1
. mıs ıs urna aı o ugunu nı suu:ıgını sez ı, a u 

m l 0 aca \· ~ıra ge ~Ken sncmaktayım, yumruklar cepler<len ·çıkma. 
~r 1.e gelmlş ı, '\.rtnnıe er~- Pointer soğuk bir tavırla: dı. Yüzünü sert bir mana 
be ~tasyona gık m?, kz~v:. 1 

- Bunda şaşılacak bir şey kapladı, tatlı bir ifaıde altın. 
kı ar!ııamıştı · a a, ız. yok. da maskelenmek istiyen sert 
ci~ et.HI .tan sonra acaoa ne ı D d' b' D l'k 1 ki k 
d;. ~b t ı: 1 ı ., ç·· · e ı. ır mana. ~ ı an t es no • ' } ·ır- ara , ~ra g~ to_: .u?- Bu sırada Sensburi yıldı - tai nazarım blr defa daha 
ku ~ı a Kapa 

1d" 0 Hug~ 1~~ 1 rım gibi içeriye dü~tü. Deli • tekrarladı: 
:çt' ıye gu·e~d~zKı .. a, ~ım ı, kanlının arkasından ağıra. _Onu görmedim. Belki 
lıa rı.:na ge. ı. ,.rın soz ara - .. ·· M kh • k 

J D 1 . .. . gır yuruyen ar am ve buraya gelmiştir. Fakat en-
skı.n d~, ~na . u.g ~ds~nbouJgun ı. Akshort gcründ~ler. Noter disini görmedim. Cünkü yal. 

m ı uzerı vıHa u una • k d"' ·· l' .. ·· ·· ~ • • .. l . . z· d ço uşunce ı gorunuyor, nız birkaç saniyecik kalma -
ca~ nı soy emıştı. ıra ama M kh .. ·· -' d ~ 
d ~ 'HA k b" · ar amm yuzunae e en· tım Fakat herhalde bu ceset 

1 
ın ·ı ayı gebzelr en ızım • dişe alametleri var. An °Giaburnun cesedi değil • 

e • eraber u unamamı§lı. _ Demek zav.ı!lı An'ın . 
':al ~'? dönüşünde yerleşece. h ~ı h l b ' d -: l dır. • .. 
-· L' d f d ·· k 1~ 1 ız 1 u eve ogru ge • Sensbun cevap \'ermek u. 

1 E ı ı.Jır e a a o gorme d · - · · ·· d ·· - ·· ·· • h 
f:;tb ::m 'u. !lgl~ndı godr uguHm lgbnnk. sızb' u zereydi, fakat Markhamm 
~ . .. 1 · - · vı a ay ınız. a u 1 ır • müdahalesi buna meydan 

d
'k" arı golkz _crbı . y~ptıglı ışe kaç gün sonra siz~ rast gel • vermedi. . 
1 ı 1a ar u· la vır a şu d' -· k' · A ' k • .. 1 .. .. d"' ıgım va ıt sıze n ın me • _ Böyle manasız sözler 

mu :ı ı.yı .one sur u: 1 d' ... · • , b ld' -· tup arıma cevap verme ıgını ao·'ylemeyı'niz Artur bu söz. 
tat o urcı.ya ge ıgı d ı · · k b I d' ' ' _1_· . ı ·ııA t ve avet er1mı a u e ıp lerinizi i•iten sizi çıldırmış 

fli&\ ...,. g as vı ayı ama- 1 d•w• • .. 1 . t' s· 'S' 
b" :- · · l geme ıgını soy em1§ ım. ız sanır Bu vaziye'dnizin gerek 

men l ıtırlmış,z~oidAan ba!rdı • de bana asırlardanberi Anı kızı~ı gerekse arltadaşlan. 
mıt o aca rtı. ıra n ız en .. d' .... · · .. ı · t' · ' 
ıktı - k" k ki gorme ıgınızı soy cmış ınız • nızı bu mesele hakkında bir 

ç gı va ıt a şam ya aş • S b · · · d "fk · ens urınm sesm en o e takım şüphelere düşürebıle • 
ınıştı. .. k.. ·· f k \: b' fe · 1 La h il d • pus uruyor, a a ır za r ceğinı hatır aymız. 

yEng aşıbm sa ad ı. d şüphesi içerisinde kendini Sensbur1 kenetlenmi• di•. 
- sasen en e ev e - 1 d ' :r .,. 

k d d E . · .. ı b · tutmaga ça ıııyoı u. leri arasından homurdandı: 
cd.ol azk ur um. \!dı şohy el 'kr - Size böyle bir şey aöy. - Arkadaş mı dediniz? 

o a§tı tan sonra er a çı I d' 1 
~ı:nn. eme ım. .. • • Arkadat ha! Bu adamm ya • 

K"'rin birdenbire titredi: Layng bu cumleyı sakın lan söylediğini biliyorum. O 
_ Duglas, evden çıktıktan bir ıes~~ söy!e~iıti. gün, şimdi şuracıkta ölüsü ya 

sonra kapıyı kapadığıruzdan - ~~yled~~~z •• Be~ de genç tan genç kızla bir randevusu 
iyice emin misiniz? Zira bu kızı gormedıgınıze ınandım. olduğunu da biliyoTUm. 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMATIZM 
NEVRALJi. KtRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER yJ 

icabında günde 3 kcqe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKJNlNIZ. Her 

... ~·~\· ......... ..,,_ ~ 

(Bu ktıpona eadonerell 40nder1lecett 
verme UAn..tan E.n Soa OalUltada ~ 
C"Ua a~redll~. EvlellDlt! t.ekllD 

cönderou okuyuoularm maıı.rua kal. 
ma.ıı llzel'9 .arl..b ~ertaJ bUd.lrm& 
ıert llW:m.) 

iş ve işçi arıyanlar: 
Taksimde foto Salt'ln yıı.nuıda te:r... 

phta.rlık yapacak bir bayanla b.lr 
erkek çırağa ihtiyaç ~ardır. J'ııllp. 

ler, hllı'ı;ün 'ral<slm si.ı.•emaaı içinde 
(Foto Salt)e mUracaat. 

• D~küıılcr evlnd.. dubiUyo servi. 
ılnde çaiı,:ıcak b!! baynruı, ayrıca 

htriclyede ve :ımcliyatJıanede çalıp 
cak bir bayana lhtly&'; vardır. Ta • 
Uplerln milesscse mllt]urlüğüııe mü. 
rac.-aatıa n. 

• lkl kl,lllk bir nUe Tııksf.ın civa 
rmda Türk veya ecnP.bl bir allf' nez
cllnde y~kll voyn yt"ımkslz iki ve.. 
ya bir oda aramaktadır. Posta kutu 
IRl (1262) ye müracaat. 

• Her clns motör Vl' 011\klncdcn an 
l&nm. De.nfzde ve taşrada çıalışabı. 

llrlm. Mesl('ğlm maJ;lnhtllktlr. h • 
ttyenlcrtn (U. 29 Roniı) 1't'80Jlne mU. 
ıaca.ııtlan. 

• Kız enı;tlt\Jsll diki, kısmmdan 

mezunum. Bir yerde .;alışmak l&tlyo.. 
nım. Kadtl<öy n M~ıı tarafı ter
cih olunur. tstlyf"nlf'r natw-r de (Ka.. 

dıklSy L.O.) remzln~ mektup gllodo. 
reblllrJer. 

Pullu Kutulan UTaTla uteyinfa. 

• Fransızca, t•kce, nnnca okur 
yazar, işine temiz bir bnyan bir dük 
kanda satıcılık veya beşt~ altıda işi
ni bitirdikten sonra evine dönebi• 
leceği bir ev işi aramaktadır. (Gü. 
ler) remzine müracaat. 

• Almanca bUen Dlr yükaek tahsil 
talebesi müsait oartıarla 11.ııelllere rl. 
yaziye, fizik, ~ca gösterir. <B. 
N.E.) reınztne müracaa~ 

• Ortamektep mezunu 17 yaşmda. 
mall vaziyeti dolayısL.e bir gene tab • 
sillle mütenasip bir l§ anımaktadJr. 
(S.T. 61) remzine mllracaat. 

• Otomobil, tayyare mo~örlerinden 
anlayan elektrik, montaj tesviyecilik. 
işlerini bilen bir maklctst iş aramak • 
tadır. (U.29) remzine müracaat, 

~ Esk.1 ve yenf yazıyı bUen, orta 

tahsWt. orta yaşlı blr bayan. kendi. 
sine mUıuulp blr 1§ aramaktadır. Ev 
lşlr.rl ve yemek de yapat>Ulr. (F.G.D.) 
remzine mUraca.at 282 

• Orta yaşlı ve emniyetli blr kadm 
blr ailenin yalnız yemek ııııerln! yap. 
mek istcmektcdir:Bayan B.V. Bcyoğ. 
lu Tarlabaııı Macar Turan sokağı Nu. 
mara 42. 

• Yüksek mimarinin S UncU onu. 
fmda. bir genç bir §lrkatto veya. husust 
mUesscscde, bir mimar yanında az bir 
ücretle I§ arnmaktndır. 'E'' lnde bonser 
vlBleri vardır. (Miatt) remzine mum. 
caat. 

• Dizel ve bllQmum benzinli ve ma 
zotıu motörlerin ba§".Ilt-klnistılğlnJ 

ya.pml§ ve elinde muı caddit bonser 
vtsıerı bulunan t>ir tıaşme.klnlst iş ara. 
maktadır. Taşra.ya da glcebUl.r (Us. 
ta) remztne müracaat. 

• Bir buçuk yaşmcta t>lr cocuğa 

bakabilecek tecrUbeU. namuslu bir 
dadı aranmaktadır. lsteyPnlerl..ı:ı Tak 

simde Taksim eczanesıııt 

ıan. ~ 
• rnrkçe, tra.nsızca yooııııf" 

'kemmeı okur ya%8J' n il ııe 
ca biraz ı.ngllızce bUlr ~ 
mka.sı olmıyan.. ttetll ~· 
hesaptan ve muhaseııedetı 
bay ucuz bir ücretle 1' .r'ı. 
(M.T.V.) remzine aıUraeı',ıJJ~ 

• Eski yazılarla yenl ~el 
btrl, blr muayenehaD"· dl1 ı 
yazthanede lş arama.ltta · 
remzine mU!'D.ca&L 

Müteferrik: r
ıxı GENÇ 6ı\ \AN h.fiı\ 

• Profesör Zatı Sun~ 
sahnede tılzmct etmeK 1~~ 
bayana !.ht!ya1: vardır. 1": td 
hUlnde ve harıcte aeyab.";,rı 
serbestiyi naız buıunllia 
dır. Mclttuplurında ııahs! .(\er' 
tahsll derccelerlrıl kayo'..ııı 
Sungur; adına fotoğraf•• · p 

.r bili mlzc göndermeleri. (.o.B 

yanların fotoğro.!lan ı.ı:ı.de 

AI dırınız: ,,., 
~:ı{;uıa renıl1J.-rt fi 1 

ıııı111 "lruyuculnnmwn a&1J1 tf 

mf'ktuplan ıııareıınocrutf.11~ 
ları datıll) bergün 8$b3b rf 
kadar \"e nat l 7 dlYI ; 

lan 

(Ra bla) (H.N.B. ) (5e':dl 
(Temizyoll (Riyaziye) rıtıı S. ~ 
(115 LeylAl (22 Çayla!() (tl" 

(M .R .) (B.K .) (Ya?r11111
1)t 

ı l r- 'Jör> (T.T.) (Kazıınçı <~ 
( 24 Semra) '(Rahlml 
(A. Yılmaz) 

villfının kapısı garip bir şey •• Onu görmüt oldu~nuzu hen (Devamı var). 

kapanmışgöründüğü halde ......................... ııııi.._,,-. ............................................. , .............. mıı:ır:mgımı13111 ............................... E:. 
kapanmadığı da oluyor. E. H 1 Yazan: 

ğer kapıyı açık bırakmıısa. ikaye Bı·r ı·pnotı·zmacı CANERA V1LSON 
nız ... şu halde şöyle bir fara. 
ziye kuramaz mıyız. An bu............. ----
raya sizi bulmak iimidile gel 
di, kapıy: vurdu, bekçi mis • 
ters Nolanm kulakları çok a
ğır işittiği için gelip kapıyı 
açmadı, An hu sırada kapı • 
nın açık olduğunu farketti, 
içeriye g;rai ve arkasından 
kendisini oraya kadar takip 
ebniş olan birisi ... 

Karin titriyerek yere bak • 
tr. 

Müfettiş: 
- Faraziyenizde devam e. 

diniz. 
Dedi. Fakat, babası kızı -

nm sözünü keatd: 
- Karin, şimdililr; bu fara. 

ziyeleri bir tarafa bırak. Dug 
laı, söyle bakayım size gön. 
derdiğim viski sandığı nere. 
de? Bu faraziyeler!e uğrata • 
cak yerde gidip onu bulunuz 
ve bize bir şişe viski getiri. 
nız. 

Layng derhal odadan çık
tı, müfetti~ de arka.sından.lki 
si birden merdivenleri inerek 
mahzene do~ru yollandılar. 
Layng başını arkaya çevirip 
de müfctti!li görünce bir kat 
daha sarardı. Mahzen bah
çeye bakan iki parçadan iba. 
retti; zira o meyilh bir lop -
rak üzerinde yapılm:ştı. Mü. 
f eUİş eliyle fimirane bir tarz 
da delikR:::ılmın kolnndan tut 
\-u: 

OVA, geniş sema altında 
siyah bir leke teşkil e· 

ti ve sesin geldiği ta.rafa doğru - Ova, çiftlik ve evimiz benı - lpnotizmacı ım1ş.. Yani, 
dönerek bağırdı: hiç alakadar etmemi§tir. Da\· in.ı::.anlara istediği şeyi zorla raı>· •---------~::;; 

diyordu. Bu karanlık yalnız bir - Kim var orada? ına, buralardan kaçmak, her ne tınyor. Arkasmda calon elbisesi 
yerinde yırtıll}·ordu. Orada, Aynı zamanda bir iki adım pahasına olursa olsun uzaklaş· vaı;f'~T . Yüzüne de maske tak· 
renksiz gökvüzünden kopup düş ilerlemişti. mak istiyordum. Fakat §İmdi mış~ı. Yüzünün geri kalan ta· 
müş bir parça gibi, küçük bir Sonra, gölün t! nihayetinde, anladım: Bur..dan ayrılınca e· rafları bembeyazdı. Herkese bu 
göl vardı. suların parlak sathı üzerinde demczmişim ! Ne delilik ettim! vaziyette bakarmış. Bana da, 

Mr. Vail bu gölü bilirdi. Onu gülle şeklinde bir şey yük.seldi. diyorum ve bunun için ağ'lıyo· öyle baktı .. 
görür görmez kalbi ::'erahladı.. Bu, bir kadın vücudunun t.eşkil rum. Kad·n vine birdenbire hıçkı · 
Çünkü ovada da yolunu kaybet ettiği siyah gölgeydi. Mr. Vail bi:·iik bir sukutu ra hıçkı~ ağiamaı;a başlamı~r 
tiğini sanıyordu. Mr. Vall tekrar bir a.n tered· hayale uğramıştı. Uzaklarda, gö· tı .. 

Dartmoodan doğru Çifte köp· düt geçirdi. Bir gün belediye lün öbür taraf!llda.n doğru bir Mr. Vali ~mdiye kadar bu 
rüye kadar uzayan bu ıssız saha baykuş ötüyordu. Adam bu ses kadar büyük de!:şet içinde kal· tı--------~ 
da kaybolmakta her halde ıvır. reisi olmak ihtimali olan. şehir nereden geliyor diye merak edip dığını bilmiyordu. Kadının hı 
Valhn hoşuna gidecek bir şey meclisi fı.zası tereddüt ediyordu. dü.şünemiyecıek derecede cam kT.!:.,tkları karanı : ...... sessiz u1.a 

1 · Fakat tekrar bir hıçkırık sesi sıkılmış bir hald ·d· nan bütün ovada akı"sler bıra· 
deği di. i ... itti. O zaman, kendisinin bir e 1 1• 

E Mr Valı red b ':I Kadın dalg d 1 ·1~ t· karak çınlıyordu. sasen · ne e ve er erkek olduğunu hatırladı ve i· ' ın a gın 1 ave e 5 kat 2 rcı 4lıOıo 
ne §ekilde olursa olsun, tek ba· ti: K_dın: hıçkırıkları arasında : ~.uıı 
şına kalmasını biç istemeOO.i. terledi. - Hele onun bir kaç adım - İşte şimdi yine öyle ba.k1· llo:nontıcıe kon.orı lı ııt.ı1 -pJ' 
Bazı kimseler vardrr, giyinir Kadm ona cevap vereeek bir ötede kanlar içinde y_attığ:ır.ı yor, dedi. u beton bir ~·uııı aatıııktır~ 
ken yanlarında, konuşacak biri· halde değildi. Başını önüne eğ" düşündükçe.. Birdenbire her tarafı derin Galata.saray köşo .ıpaı 
si olsun, yemekte yanlarında bi· miş, acı acı, bir çocuk gibi ağ" Mr. Vall yerinden sıçradı Bel bir sükfıt kapladı ve bu sük:lt 5 kat :.ı l'eı 49oıo fi 
ri bulıınsun isterler: Mr. Vali hyordu. Nihayet Mr. Vall elini ki yirmi, otuz santim ha~aya içinde bavkuşun sesi tekrar du· .IS'işant.aı 'l'cşvlkıyea ı:ı 600 

bunlardandı. uzattı ve kadına dokundu. An - fırlamıştı Bo<Tı•k b" 1 :'llıldu. Fakat bu sefer çok :ı- arsa satılıl<tır. D.N . tiO~ .J 
cak O zaman kadın kendisı.nde . ,.. ... ır ses e: utl" 

Kendisi için "kalabalıktan hO§ - Kim? diye sordu. zaktan ve garip bir şekilde gc· Galatasaray kö§e "pıır 
lanır bir adam,, denildiğini du7 bir söz söylemek iktidannı bul" Kadın: liyordu. 6 kat :.ı reı 49010 ıı 
duğu zaman memnun oluyordu. du: - Söylemedim size, dedi. Be· Mr. Vall, yerinden kmuldaya· şebzacıebaşında l'i daıte~ 

Hakikaten muvaffak olmak - Ben de derdimi anlatacak ni evden alıp bura.ya getiren a· cak halde değ-ildi. Nefesini bile konforu :tıa1rı geniş nabçeıl • ..eıl 
isteyen bir iş adamı için, meş· birini arıyordum, dedi. Bu sırrı dam. Tam sizin arkanızda ölü mrlukla alıyordu. caddesinde ve dcnlZe oev,. 
bur olmak istiyen bir idare içimde daha fazla tutamryaca· olarak yatıyor. Kad:n: kAg!.r bır apnrtınuı.ıı 8ceıe 
meclisi hası için, seçimde ka· ğım. Müsaade ederseniz anlata· Mr. Vail titremeye başlamış. - Kapının parmaklığından i· ur. o.N. c:.o u?' 
zarunak istiyen bir şehir mecli· yun, ah müsaade edin anlata· tı. Sıcak bir yaz günü kilisede çeri eiildi baktı. Bana gülüm· Galatasaray ıtö::c apar 
Si azası için (kalabalıktan hOŞ" yım!, bayılmıştı, Şimc:i yine aynı bal' sedi. Ben de kendisiyle 'bera:':>er 5 kııt 2 Tel 49010 
!anır bir adam) olmak iyi bir Bunları söylerken yine ağlı· !eri geçirdiğini hissediyordu, evden çıktım. Sonra beni döv- •--B-c-y-oğ_ı_un_un __ m_c_r_k_~zı-"':oi'~ ~ 
şeydir. yordu. Mr. Vall, kaatnm yüzü· Yavaş yavaş arkasına döndü. dil .. dövdü.. yüzde sekız randımım.• s.l .tt 

Mr. Vallı da Allah yalnız !:n· nü görebilseydi, belki k~ısm · Fakat gözleri büyük bir karan· Sanki bu acı hatıralara ta· kAglr bir apartıman şatılıl<"' 
rakmadı. da a<7lamaktan ai~ı.ş· , "'irkin bir hktan ba3}ta bir şey görmüyor' hammül edemiyormuş gibi; yine ~96 Birdenbire, gecenin siyah dur ... "' ,,... "' d d So k" b · 'tJJ-' · çehre bulacaktı. Hakikaten, ke· du. ur u. nra, sa ın ir sesi~ . Galatasaray k"- ıı partı ğunlu~nu bır ses parçaladı. v..-
Bu. hiç bcklenilmiyen bir şey der bize yüzümUze bakılabilecek Kadın hfilft anlatıyorclu. Mr. adamdan çektiği işkenceleri an· 5 kat 2 reı 49010 
olduğu için, tüyler ürpertici bir bir halde olmak tesellisini bile Vail, birden, bu k:::.dın muhalr latma.~a başladı. 
çığlık gibi geldi. Belki başka za· bırakmaz. kak ya deli, ya sarhoş diye dü· Bunlar kimsenin aklına gel· 
man ve başka yerde olsa aleJa· Fakat 0 anda Mr. van, çok ştlndü. Uzaktan baykuş yine ö' nıiyecek işkencelerdi. Ancak, 
de sayılabilecek sesti bu. Fakat güzel bir çehre gördü: Gölün tüyordu.. kadın anlattıktan sonra böyle 

· · ~ · b Kadı ani t d bir işkence ola'bil~ düo.ünü· - Mister Layng, hitfen ku o anda orada işıttı ·ı u ses ü· gümüş sathı 07..crinde cizı1en ft n a ıyor u: lebilivordu. -~· ':I 

tuda bulduğunu:t şeyi bana zerine Mr Vail birdenbire dur yarıdan göriirlf'Sl bir yürz ve dllr - Geldi beni evden aldı. Fa· Mr. Vali biraz evvel kadına, .. - ........ -------:; 
k 

... ? du. Kalbi 
0

çarpmağa başlamı~tı. lemİ'ıe h ..... ladı. kat hiknye kitaplarındaki o, •· 
verecı;- mısınız. Bu ses bir bıçkır!k gibi gel· J ~ Jcı.Jıramanlara benzemiyordu hiç. içinden, ya deli, ya sarhoş dedi-

Layng ürkek bir sesle ke • mişti ona. Bir an durdu. adeta Kadın anlatıyordu: Evl .ımekten falan ibahsetımedi ğini unutmuştu. Kendisinin bir 
keledi: nefesini tutarak dinledi. Gözleri - Adnn Devonsbire. Mana: Yalnız, .. -üzüme baktı ve "geİ şehir meclisi azası olduğunu da 

_Kutuda mı? sanki etrafındaki karanlı~ <]ei· ton yolu ilzcrinde oturuyoruz. bcn!mle beraber sevgilim,. dedi, unutmu§ buluıuıyor:du. Her şeyi 

Z d b ı mek istiyordu. füıdmın bu Ş('~dlde söze ba.cr ben de çıktnn evoC'rı onwıla be· unutmuştu. Şimdi gözletinin ö 
- anne ersecı u o a -- Ses bj.r daha duyldu. Bu b!t iama.ın Mr. Valh blra.z hayret. raber . Bir scyvar tiyatro kum· nünde bir tek şey vardı: Kadının•------------::. 

cak. ağlama gibi bir seydi: Sem de· te bıraknnştı. Kadının oturun panyasmda çalrşıyormuş. Sonra anlattığı i~kencelcr. Tophanenin tramvaYb ıa0 Pointer uzun parmaklann- rece büyük bir ı.zur.:ı.r. içindeki '1!lıı havatmı anfotaeaitru hJQ çok içki iccrmiş. Vaktiyle sene· Birdenbire Mr. Vall'un mu. km iyi bir yerinde c;cık IJl ır" 
dan ikisini Layn:;:n yeleği • bir kadımn ağlamasına benzi· de znnrıctmemişti. Fakat. 9C>yle- terce evvel kendisinin bir sey· hayyilesinde, şimdiye kadar yer bir tarzda inşa edumı, .<M ıı 
nin sağ celıine aokhı ve ora _ vordu. dikÇ!f! tm·ahlrk bulduğu anlıı.';ttlr ya.r tiyntro kumpanyası varmış. yüzünde görülmemiş dcreced~ ıratıı döı·t katlı bir ap:ı.rt1ı::t11 ~ 
l h d A.dam bir an daha tereddüt yordu, AIJlatmasma hararetle Kadm biraz durdu ve ilave büyük bfr §CY canlandı. satılıktır. D .N. 614 _..o 
'an ir ka ın yüzüğü çıkar. treçıroi. Sonra bir fa)Tct sa.rfet· devam ediyordu: etti: (Bunu 1ıtmn) Galatasaray kö§<l ııp:ıruY 
~ ı . l.ayng~ddd!P pr~edo~--~-------~--~---------------------~·----------------~5k~2~ı~mo 


