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li iTLER'inı 
nutku 

KOyler 
tahrio 
edildi t.csr., 9 (A.A.) - Bitter dan ak.. 

~ Jıôyleml§ olduğu nutukta., Sov • 
>tıtlenıeıı flmdJye kadar 3.600.000 
'-'r almdığmı, 8 llt\ 10 milyon Sovyet 

''rin1ıı harp barlcl Te bu BW'etle 
~lordunun en mllhlm kısmmm ber. 
~ edlldlğiııl 8Öyleınl§tır. 
llıtıer, Amerikanın Alınan mUletı. 

lll korkutmak ı.tedlğlnl flt.Te etmi§ 
... deml§tır ki: 
"- Bcıı Alman deniz ırubaylarma 
~ gemUerlne ate§ emrini Yer. 
~ F&kat kendini müdafaa etmı.. 
~ btr Alm&n aubayı a.lçaktn' ... 

Münilı, 9 ( A.A.) - Her sene 
gıduğu gibi bu sene dd Führer 
Sonteşrinin arifesinde eski ta. 

t'artarlarınm önünde bir nutuk 
Söl'Iemiştir. 
~utlnınun başl.:ı.ngıcında FU!ı

~. cebren kabul ettirilen Ver. 
~!es mu"'11edesındc lflzım gelen 
""Q.İ}atın muslihane bir §ekilde 
~J>ılma.sı için 1939 senesinde 
:rr~tiği son gayret:erin bo§a 
de t.tiğini 1-~ rnn Şttı-. trarbin 
\>i. lllokrat ve beynelmilel müşev-

kleri Avrupayı harp uçurumu
t:a yuvarl3Illağa muvaff;ı,k ol. 
lkıtı.şlardı 

F'ühre; hüdiselerin bir hulasa. 
'1nı yapmı.., tır: 
.\lnınnyanm ilk işi evvelfı 

larktaki düşmanından kurtul_ 
ltlak olmustu Bu ilk merhaleye 
~ g\inde v~ı'ımıstır. Hakik~tte 

h selimden blisbı.itün mahrum 
~llıaYanlarm A lmanynyı bir ke 

. daqa esarete n ahkfun ctme
:n imkti.nı olmad1ğm1 nnlam2-
~ 1"t lazımdı. Fairnt onlar bunu 
tılarnamıPlar ve kendil"'rinc u
~ltığrm eli reddetmişlerdir. 
ı1{Ulrrer te~il edilmış ve alçak· 

l:ı itham olunmu~tu. Bu J'?art: 
d~: altıTlda Almanyanm ~arptc~ı ı 
ll)IL<ıtnanının katli surette hezı· 
lnetini temin etmek karariyle 
f' 40 enesine 'tirmekten ba~ka 
1ate kalmamıştı. Alman zimanı-
arıarr ancak dü~manm ihtiyat. 

,.1ı~ıklan ve boş boifazlıkları sa. 
" ınde düşmanların Finlandaya 
at'dıın bahanesiyle .>ir baskın 

l:' a~tlndıklarım ö,ğ'renmişlerdir. 
"llkat hakikatte maksa.Uarı Nor 
11 "7e oradan da lsve<: madenlerini 
>t-ı~ ile<len §İmendiferc ve İsveç 
~flenıerine taaYTUz etmekti. 

~ !t'ührer bunun ii2.erinc evvela. 
k~rvC'G meselesini halletmeğe 
1 ı-al' vermiştir. Biraz sonra el. 
~ edilen emsalsiz zaferle d* 

~il g-arpte imha edilmiş ve tn.. 
,11.Zler. bizmt kendilerinin iddia 
ı.~1klcri r.ibi lng-ilterenin asker. 
r tarihine c'ledi bir zafer say. 
~~1 ilave edecek olan ''muzaffc
\·~~~ bir ricat" vapmak mecburi· 

'.~de kalmıştır, 
~hrer şöyle devam etmiştir: 

'I zttn-,an bir kere daha, son defa 
~:::;. İngiltereye elimi umtmağa 
~ Vcrdi.m. lngiltel'e için harbe 

ıı:~ar.? etmenin hiçbir manası ol : 
~ı lğ'rıu ve makul bir sulha mam 
~ı~it ortad..-ı hiçbir sebep mevcut 
11\ adığnu tebarüz ettirmek lUzu -
ıtlltıu hissettim. ÇünkU İngiltere 
~hnanya a.rasmda suni olarak 

edilen ihtilAflardan başka hiç 
'----_... Devamı 2 lncl aayfada 

l:luaünkü 
rnaclar 
~ Terbiyesi letanbul Bölge8' • 

ll'.'ttltı ettiği kupa ml\c;lıırındn 

t~ hc;c 111tfülAll 11-0, Vefa Bey 
Y1nı 8-0 yenmiştir. 

Stokholm, 9 (A.A.) - Stokbolm 
Nyada.gllt Allchnndn gıı.zctesı, YunB

nJstanda ve Sırblstaııda. çete ınuha-1 
rebelerlntn devam ettiğini yazmak _ 

tadır. Yunanistanm f.dmaUndc bazı 
köyler ihanet ettikleri bahanesHe tah ' 
nb edilmlşlerdlr. Söylendiğine göre, 
bu köylerde komünistler Alman as • 
kerlerlne hücum etmfBlcrd!r. 
l~ gazetesinin "Obnovn" ismin

deki harp gazetesinden iktıbo..s ettiği 
b!r habere göre, sontc§rinln ilk baf. 
tamnda Yugoslavyada. lşgııl kuvvet -
lerln1n uğradığı zayiat llkteşrln aym 
daki bUtUn zay!nttan dR.lı:ı çoktUT. 

Angio sakson 
tehdidi 

karşısında 

Fır~ıandiya 
-<>--

Amerikan 
notasına cevap 
nazırlanıvor 

Helsinkl, 9 (A.A.) - oti: 
Helsinki.nin başlıca. gazeteleri A • 

merlkan dostluğunun kıymeti bUyUk 
olma.sına rağmen FinlD.d!yanm mt>s • 
tnkbel emniyeti bahn.Bına sa.tm nıı • 
namıyacağmı y:ızmaktndırlo.r. 

Hutvodstad B!Adct gazetesi lrıg01z. 

,. 

sonuna kadar 
müdafaaya azmetmİ§ ma. 
halli müdafaa kıtaları mii-

sellôh bir vaziyette harp 
şarkın söylüyor 

lspanyada 
mahbusların 

affı 
Madrid. 9 (A.A.) -- Na=Jar mec 

l.lai dUn akşam bir hatta içinde (içtin 

ctt de!a. olarak general Frank.onun rJ.. 
yuetlnde toplanmıştır. 

Bu huausta Jıe§redllcm tebliğde bir 
kanunla m&den1 para ihraç edllecef:i, 
dığer bir kanunla yolunu ~ ço.. 
cuklar içiıı hususi hapialıancler kuru 
Jacağt kaydedilmektcdlr. 

Kcell!ı 2476 nuıhbusun bırakılma • 
ama karar -verml§ttr. 

-<>--

Diğer 
cephelerde 

Kar 

1 
f ırtınaltJrl 

ı Kıtaları harekattan 
ahkoyuyor 

1 
ı v-.ı, ı (A.A.J - Son ooklltada 
1 Berllndcn öğrenildiğine göre, Alman • 

lar Moskov11. önündeki Rus hatıarmı 

yannışlardrr. 

• • • 
Visi, t (A,A.) - (Oft) 

Rusyada bllhas.sa. merkez ve Leııtn. 
grn.d mmtakala.rmda askeri harekM 
ha.vnnm fenauğı ·ve kar !rrtm&ları 

yüzünden cldd1 mllşkültı.la uğramak. 

tadır. lkl ta.tat bundan L!ıtltade ede 
rek yorgun kıtalamıı değl§tlrmekte 

'Ve yeni tıertil:>at almakta.dır. 

Ruayada. bugUııkü cepbe §udur: 
Don nehri ma.naa.bmdan §lmnlo doğnl 
ilerllyerek Vorokilovgraddan itibaren 
Doneç nehrini takip etmekte, Harko,. 
tıın §&rkmdan Kurska Madan Orel 
Tula, Kaloga, Maloyaroslaveç, Volo. 
kolamsk, Kalinln ve Lenlngrada doğnı 
uzanmaktadır. 

Son haberler KTTimda barekAtm 
süratıo ilerlediğini bildiriyor. Ru.sla.. 
rm §iddetll mukavemetine rağmen 

Almanlar llerllyorlar. Doneç b&vr.a 
smdan b:ırckAt bJr miktar yaT&§la. 
mıııtır. Ttmoçenkonun mühim t&k"'
ye J..ıtaıan aldığı bildiriliyor. Rosto • 
fun llnUnde vaziyette de~lkllk J'Ok 
tur. 

Amerikan propagn.ndaSDUJl F1n efkft.. 
rı umumiyealnde bir ikilik bu.ılule 1 
getirmek Te Finlt'uıdlya.Jılarm haı'be ' 
devam etmek karıı.rını c!ld\n umu • 
mlyenJn tıurvib etmediği birkaç F.1n 
zimamdarı tarafmdıuı verllıni§ gtbl 

göstermek hususundaki gayretmt g1l 
Uinç ve garip bulmaktadır, 

Siya.s1 mahfillerde vaziyetin inld -
§&tma. sllkfuletle intlzar edilmekte -..e 
İngiltercnln Flnlt'uıdlyaya harp no.n 
etmesi ihtimali soğ\.ıkka.nlıllkla derpiş 
olunmaktadır. Hakikatte bu sembo • 
llk btr b&rp UlnJ olacaktır. Almanya 
.Amerikanın tarzı ba.rcketlnde bftttln 
~ma.le mütcveccUı btT tehdidi gör • 
mektcdlr. 

ÜÇ BU~UK URA iÇiN GOZE 
ALINAN TEHLiKE 

Völkı.::ochcr Bcobachter gazetesi bir
birlerini birlC§tlreıı bıı.ğılan sık .ıırk 

...- l>6vMm ~ tnd .,,,, .... 

Bugün Boşiklaşta bir yt\rtkf'mctlfk 
ha.dlsesı olmuştur. 

Tophanede Necatibey caddesind.ı 

H88a.nm kabveııtnde yatıp kıılkaıı -. 
bıkah ya:ı.k.e8icllerden Rahmi, Mat 

ııı.ao suıarmda K6ylçindekl dUkko.n. 
lıırdan birinin önünde. bir şab!!:n 

cU,...dnnından pnrn çıkardtllrnı gorm~ 
ve takibe koyulmuştur. 

Rahmi. g&z;ftne keııdrdigt phmn 

yanma yaklıı.şmrş ve elini ~ 
bulunduğu cebe sokarak içinde Uç 
buçuk lira bııhııwı cüzdanı alml§br. 

Rahmi cUzda.nı aldıktan llOllra lalç. 

mata be.şlamış, fakat ba h&l1 etn.t.. I 
Uı. bulunanlann na.zan dikka.ttnl ~ 
betınt,tır. g:ıbıkalı yanlreslc , der'beJ 

~·akalanarı:.k poılae teslim cdllmi!! ''" ı 
müddelumumllikÇ<ı yapllan sorgusu • 
Ml müteakip ı.ot<kif odüm.if Ur. 

J 

Yunan 
Kralı 

Mille.inin harbe 
devam ettiğini 

söviüyor 
l..ondra, 9 (~~.A.) - Helenler Kralı 

Jorj dün Cambrid.,~ ünlvcrsıtesl.D<le 
Cahı1 hukuk doktoru ünvanmı almı,_ 
tır. 

Kral Yunan milletinin ç:ırpışmap 
devam ettlğtni beyıı.n etmiştir. 

Sovyet Tebliği ----------
Moskova, 9 ( A.A.) - Dün 

bütün cepheler boyunca. ve bil 
hassa Kırımda şiddetli muh:ıl"&
beler vuku'bulmuştur. 

Persenbe günii dü.<iürülen veya 
tahrip edilen t~vyarelerin sayısı 
55 olmayıp 104 olduğu anl cpl. 
nııştrr. 

Cuma günü bir Sovyet tayya.. 
resine mukabil 27 Alman tavva 
resi düşürülmüştür. • 

Yarın ki 

iHT~F 
P OG 

Yamı BOOdi Şt'fimiz Atıı.tUrkütı 

ulz hıttıralft.n bUtiln me,1lcketb& 
a.ııılao&k t:rr. 

Kekteplerde, bal~c\·lcrL"ld., ha.ık 

odalarında ve her yerde Ata\.Urklb 
fAnl hayata gozlerlnl yumduğu raıı.t 
9,0!i de 6 d:ılcfka ayaktn ihti"am :ıtl
kQtu yapılacaktır. 

Bu slfüftttan oonra toplantı olnn 
yerlerde AtııtllrkUn haye.tı, kahra • 
manlıklnrı, memletrotı nasıl kurtar
dığı ve memle.1-et için yaptı ı biz • 
metler anl:ltı!acak ve .Milıt Şefin A
tntlirk hnltkmdnlct ooynnr.::.t~lt'~ o.. 
kuruıcaklır. 

Şehrimiuio yap:lncn.k o; n ib 
proıgnımrnı olmyu::u•11.nml7.i\ btldl
l'tyoruz: 

~n HALliEv.t+mc 
.ımioönU Hal~vinde y:q>ılncak.: 

t.oplaDtJda hUtün vilAyet, bel , 
P.lrtı ve askeri erk!ln hezır buluna
caktır, 

ne, dalüJ-..ıı. LtıUram sUk<ıtll?ldan

.onra Yıı.vuz Abadan tara!md'ln 
''AtalUrkUn i.ns'a.nlık cephesl · lDE!'i -

nlu bir luıa!eraD8 vcnlccck mutc 
aklben Ul.l?i Şefin beyanrutm"m oku
nneaktır. 

AtntllrkQn eewıze mcra.ıumı.ne alt 
tilm gtlı6terildikten sonra Güllu:r.c 
parkQn gidilerek Atatilrkl\n amh -
n& 90teırider konulacaktır. 

BEl'OCd.U HALKL''ilJiDE 

Be~lu HalkeviDdel<i fbtl!al de. 
~\A. "ril!ıyot ParU reisi R<.'f}&t ım.. 

m~u bir hltabedc buluruıc.ak, lb.. 
tlram ııi.l'k1ltundan sonrn avukat 
Kekkl Hıkmct tarntmd:ın Atatilr • 
ldln hayat ve e8"rlerinc n!t konfe • 
rana "Yerileccklir. 

Mnıt Şefin beyannamesin.,n okun.. 
maemı mtiteakip Taksim ~b1de8h>e 
gidilerek ~er konulıı.e..'\ktır. 

Jl,gŞİKTAŞ BA.LKEVThı"DE 
~ta,, Halkevindeki ihtilal de, 

dlğer balkevlerlnde olduğu gibi la.. 
sa bJr hitabe ile açıla.cıık, llıtlra.m 

.oUkt\Umdan soora AtntUr~:Un he.ya
tı ve ı:ne.mleket için yaptığı 1 zroet
ler anl.AtJla.ca.k ve Milli Şefin Jx-yon.. 
nameleri olruııncaktır 

ONt VERS1 rJo;ı>E 
U'n.ivcrs!.tcdc Rektısriln açış nutku 

Uc lhti!a.Ic ba§J.anacak, snygı stlldl. 
tu w hitabeleri roUteakip bUlün ta.. 
lebe GUlb&ne pıultmıı gfd::rek Ata • 
türkün beykellerlne çelenk bıraka • 
caktır. 

RADYO ~EŞUlYATJ 

Yarm, .A.nkııra Radyosunda. ajıms 
haberlerinden ba§kıı. n~rlyııt ~ ı ıl • 
mıya.cnk, yalnız Mlllt Şef n lx'yan. 
namesi okunacak ve AtntllrkUn 10 
uncu yıl hitabesi pllkl'\ dlnle!l('C<'k
Ur. 

Yamı bütün mekteplerde ihtifal • 
ler yapı1a.cııktır. Saat Uım !l 05 ele 

bUUln talebe 6 d=ıkika lhllrar <.ili.O. 
tunu müteakip Atnturklln vııtanı 

kurtarı;,1 Te yaptığı hlzmetlt'r an.. 
latılacnkbr. 

Vindsor 
düşe~z 

miaesinden 
hasta 

Na-ısan, 9 (A.A.) - Dille de win 
dsor ~esin midesinden n.ılıawız 
olruğunu. büyük bir ihtimalle üç rı.y 

aon.rn '&-ıltimor·a dönece..,.iı ve 
kendi9ine ameliya.T yapılıp yn.pdmı 
yacağmm orada anlıı.şılncnğnu be 
yan ctm~t.ir. 

Bu birfiım mt. Roman mı .. Yoksa 
esrarengiz bı,.. t<lübürı açıl şı m? 
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Hit 

Londr:ı. 9 (A.A.) - Stafnnl n 
,., nsmm b!.ldlrwğ·ne göre, Hitlcr, 
Umumt kaTnrglhında.n doğrudan 
doğruya Hilnlh'e gelmiş ve büyUk 

H· ':.~ .. ~~~~.,., / 
bir ihtıl{ı.f mevcut değil.ji. Fakat 
Fenelerdenbcri İngiltereyi ıdarc e
den uursuz ayyaş, ben.:ın bu hare 
kcfmi yeniliir z§af eseri teW-Jd etti 
Ben, b r kere dahrı , mücadeleye ce
saret edemiyen t•r adam nddedil 
dim. Halbuki ben ist'kb:ıU hiçbir 

heyecanın kn~lanmr~trr. 
___ 

1 
zaman tahakkuk ettiği ~e1dlde baş 

Mınta.ka Ticaret MUdürlUğil, le
tanbal la bol bol rrevcut olduğu 
rcc;mi knyıtı tn d:ı)anılnrak biline-ı 
b:ı.zı ınaddcler~n bir türlU piyosacla 
bulunmndığ tır g6z3nünde tutarak 
gizli stoklarla kati bir mü~dcleye 
sir".ımıeğe knrar vermi§tlr. 

GörUlmi.lştür ki, ihtikô.rı kendi
lerine meslek edinml' birtakım 
firmaln':" mzğnzalarmm ltapatılmn 
smdaıı daha çok memnun olmakta· 
dırlar. ÇünlıU bu suretle mnğSL'.l 
Jı:c.palı iken mallarını el altmdnn ve 
baf>ka kanallardan i3tedilderi fiya
ta satmakta ve her tilrlü kontrol 
den kurtulma.ktadırlar. FiyatmUrn· 
kabc bUrosu bu vn.ıiyeti teebit et
m'ş bulunduğundan şimdl kapattlar. 
ve cem gören firmalar üzerinde 
daha fa.zla diklm.t gösterilmesi, bil· 
hassa bunlnrm rruığezalan kapalı 
iken hareketlerinin kootrol edilme 

'l• 

i .. "-=~'e e 
~ p a ~l: 

n ·cadJ 
aş~ 'i•< 

eles dir 
-o-

Ateg kc8! emrinin ne zaman 
verilccc~ini hiç kimse 

bilem!:?:z 

Sh tnelds, 8 (A..A.J - Hull'dcn ge· 
len ÇörçU, doğu gımal hıUe::-lnde ha· 
vıı akmcılan tarafından rahatsız edtı 

mekslzm geceyi vagonda ge<:lrm~tir. 
Mumaileyh Shet.ıeJ~ belediye d:ıi· 

.l'C31nln balkonundan binlerce işı;1ye h1· 
tap ederek §Unlnn söylc.m1ştir: 

''lıısa.nlığm fena rubundnn doğan 

Te bl.ze cebren ita bul ettirilen tıu mu 
harebenln ne zaman bitcce:!'i.ıtl ve ne 
vııkit "ate} kes,. emrinin verileceğini 
içlmt.zde biç kimse bUmcz, faıuı.t bu 
mUcııc!ele no kil.dar nğır ve uzun olur· 
sa. olır.uı, Dllyllk Brıtanya mi1lf'Uerf 
birliğinin muharebeyi ees:ıret ve bU 
tUnltik lçlnde lekesiz ve sarsumadaıı 
geçireceğine emin olablllrlz. Polonya 
ya yapılan vahşice taa.rruzıa barl§uı 
bozulduğundan beri geçen arkamızda 
kalan devre balttıgımız uıman geçir 
dlğlmlz a.cı merhaleleri görUyvruz.,, 

''Birçok lnk~:ırlar oldu. Ekseriya 
mUteaddlt hatnlıır oldu. Maamo.ti.b 
bundaı:ı on be~ ay evvele dö:ıdUğtlmUz 
valdt, yalnız ve hemen hemen adetA 
siJllhsız olduğumuzu görUyonız. Şlnı· 

dl de büyük lmvvetlmlziıı. her gUn bQ 
>1Ut &U!\hlarla gittikçe d:ıha çok kud· 
ret luı.zıır.dıt;"tnı mll§:ıhede edlyoruz.,, 
"Gözlerim~ fikren Avrupo.nm ge· 

nlş topraklnrma. daldığı vakit kahra· 
ı..ıan Rusl:ı.rm ~mda bUyllk muharip 
Stalini, Okyanus 4§1" kısma baktığr 

mız .zaman, lhtlyn.cımız olan a1lA2ı. 

mllhlmmnt, iıı§C maddelerln.lıı sevki· 
yatmm uğrayacağı muhnlefet ne oıur
oo olsun bunları llk hatı.o.mnıza ye~ 
tı.nnek için denızıeri kors:uılardan kur 
tannak için bize harp gemllcrtni gön· 
der~n Amcr!kıtlılan gllrllyonız., böyle· 
oe yolun ucuna gelmeden evvel bur&· 
da hep beraber blrle,cccğimlze emi· 
nlz. Herkesin çnlı§mnsı hayatl ehem· 
mlyetl halzdlr. BugilnkO mOcadelc, 
hayat mllcadelemdlr. Bu mUca.dclede 
kadın, erkek, genç, yn.pı, hepsi birer 
laıhroman rolU oynaynblllr. Bu oeref 
TII oec tallh1. bıı.zan burada, bazan o
nda ~ ne kadar ağrr olursa 
oı.un- berkeee ve hepimize ıı.ıuı1p o
JabUlr.., 

Bu autuktan evvoı. bir tabriltAda 
.OZ ~yen Ç(STçfJ, tıçUere eu surcUe 
bitap etml§tlr: 

"Muntazam ça1ış&D hcrk.ee bu dUn· 
7B.3'1 Bltıeı1zm1n ve harbin eeametln· 
den kurtarmak lç1ıı mllmklln olan her 
rıo:yt yapmaktadır. Geçen Sonkd.nun· 
danbeı1 y1rm1 ~a hava nkmma ma· 
:ruz kalan fdırlnlzde ç&llJ!D& sayımı 
nm )'alım dört buçuk saat gibi pek 
lma bir m11ddct duraladlğmı duydu· 
ğum lçtıı, aranızda bulunmaktan zevk 
~ gurur duyuyorum. 

Gösterdlğtıı1z azım. gdddet ltarfl. 
anıda btr nevi muk&vcmctUr, Topçu 
ertnın top ba§mda, dü.,manı hııvıı.larda 
dtl§11ren pilotun tayyarede yaptığı va· 
zıtenın aynım Biz de yapml§ oluyor ve 
böylcçe memleket borcunuzu lldem~ 
bulunuyorsunuz. 

Sizin vazi!cnlz bitmeden Cephtılerdo 
TO bavalardakUcrln vazifesi ba§laya· 
mez. Elvcr!r ld, bu karanlık \"adiyi 
ernnJyct'le geı:ebnmek lçln yanyanıı 

bulunıı.lım. O zaman elde edeceğimiz 
zaferin devamlı oıma111 lçln lcabedc:n 
ll lUn tedb!rlcrl dllşüncceğiz . ., 

ı-
EBULHUDA 
Ve 
MAHMUT SAiM 

SARAYLILAn 
ARASiiVDA 

Pl2K Y AEnmA 
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kn bir vek:lde görmemiştim. BU • 
tün şerd1J menkıbelerden başkıı 
fcdllkarlrklan da hesap etmiş ve 
herketi bilhas5a milletimi bu feda· 
k~rl klardan kurtarmak istemiş 
tim. DUnyndnkl dii;'er memleketlere 
gelln<'e bunları d:ı dii.şüncrek gel'y 
sıfotHe dÜJimruıa elimi uzat.-nak i· 
şin! ilrerime nlmanın muvafık ola • 
c:ığmı zannetmiştim. Biraz evvel 
söyledii;im gib. ötekiler bunu an • 
lazr:adılıır. Yeı;ane çare nihai mil -
ca.dclcye bazrrnlnma.k ve yalnız Al 
manya:,'l deı"il, bil tün A vrup:ıyı da 
ebediyen tehlikeden kurt..:ırncak o • 
lan yolu takip etmekten ibnrctU. 
Geçen sefer size burndn bitap et • 
tiğim zaman benden C' .eı k·mse • 
ye mfiessJ.r o1nuyan bir tekilde za
f erdcn tamamjyle emin olarak ko 
nuııuyordum. Buna rağmen o z:ı • 
rn3.11 bilyük endlcelcrim vardı. Bil • 
tün bu hfu:üselrr·n ark:::.srnda mil -
letlerin nrnamd:ı.ki ihtıınnnrdnn 
daima istifade ctmi3 olan bir ltun
dakçı sakl: bulunduğundan emin 
:ılın: Belrnelmılel Yahudi. Bu Yn • 
hud'Ji b"n dUnynnm kundn.kçrsı o
larak tıınıdmı. Çunl:ü onun matbu· 
atı, mdyoyu, slııenuıyı. tıyo.troyu 
ve ~i.reyf bir alet gi.bl kulln.narn.lt 
faaliyette bulunduğunu gördüm. 
Ya.lıudi uzun senelcrdcnbe • 
ri milletlerin fikl"bıi zehlrl mJşti.. 
Bu hlidisenin hfila de\•nm etmekte 
olduğu da görlılmli.51U. Yahudi ma 
liycsinln ve f: lcrinin bu uğurda ça
lıştığı mUııııJıedc edilmiş \'C harbin 
illi gUnlcrinde silil.h eııdibtrisinln 
akslyonla.rmı ellerinde bulwıduran 
b:ır.ı İngilizlerin harbin en aş.ığı Uç 
sene sürmesi lazongck:!!ğini söyle-
dikleri görülmliştllr. • 

FUhrer bundan sonra bu yahudıll. 
ğin muharrek kuvvet.l.nin İngiltere o). 
duğunu söyllyerck kapitalist ve de. 
moltratlk yahudlllğln cntrlkalıırını 

ıınlııtm~trr. 

Führer deml§tir ki: 
Ya.budl zlhnlyctlnln en açık bir su.. 

rette hllkUm eürdllğU mcmıckctJn, 

$ovyeUer b1rl1Slnln blr gUn bize hU • 
cum edeceğine ~phc yoktu. Bu meı:ı:. 
lelı:ettc bütün milliyetçi münevverler 
katıedilmı,,, bcylnslz, ,.e cebren pro. 
ıterıc,,ttrllnılş bir tnkan sc!Uler ltıı.J. 

:tnl§tı. Bunlıı.r ynhudl komlacrlerden 
ve ya.budl esir tUccarln.rnıdan mUrelı: 
kep mu:ı.zzam bir ~ckktll tıı.ra!m • 
dıı.n idare edilmekteydi. Bu memlekete 
le bir gün olup mW1 me!k!lrenln hA,. 
kim olup olmıyacn~'l dU~Unlllmektcy. 
dl. Fakat böyle d~Unenler muvakl:o.. 
ten bu memleketin başına geçen ıı.d!l.o 

mm bu kudretli yahudlliğin elinde 
bır Alcıtten 00.Şlta blr §CY olmadığını 

ve onun bu muazzıı.m impıı.rntorluğu 

10.000 ko.nııldan geçen blr teşcbbOsle 
Jdare ctUğinl unutuyorlardı. 

Öğrendiğimize göre. milli konın
ma kanununda :rapılması dü~lınil -
len cdfüi!dlli esnasında b!lha.rısa 
gizli stoklar yapanlar hakkında n 
ğır eezalnr ltonulo.cnktır. Bu meyan 
ıfa glzll r.tokbrı haber verenlere 
Htnı.m·ye veriL'llesi ciheti üzerinde 
de durulmuştur. s;ııuıJ!l!a bu tc:lbl· 
rln çok müessir olacağı muhakkak 
göriılmektedlr. 

Diğer taraftan fl<ln zamnnlıırda 
fiyc.t milraltabe bürosu kontrolör • 
!eri tarafından yakalıınan rozı mub 
tekirlerin evvelce yine ya.kalanını~ 
ve mclıkcmece dükkilnlan kapatI -
lrp p:ırn cczns~a ui;7ıımrş kimseler 
olduğu görlilmUştfir. Bu hu.sus ko
misyonun !Jlddetle nlfilm.smr çe1:m~ 
-.·e mesele umumi olarak tetkik o 
lunmq~tur. 

ıspanyot 

matbuatının 
lnJilizlere 
hücumu 

() --
aya e 

b~skın arı 
ş;ddet·ni 

artır ı 
.!UllAno, 9 (A.A,) - C'..orrlerc Del.. 

la Sara gazetesi dlyor kl: 
"lnglll.z t.a.yyarclerl b!r taraftan ın 

zuınsuz bir valı§eUc sivil ahaliye ta
arruz cderlten diğer taraftan İnglllz 
!erin strn.tejlk aclzlerl kcndinl gltUk 
çe göstermel;:t.edlr. İılgfliz erkAnıhar. 
blye.!!i yakm ,.e ortngarka mu.'ıim kuv 
vctıt'r ta?ıntd etml~ olmasına rağmen 

tcııebbll.ıro ı;cçmek lrudrcUnl kendin • 
de görememcl<tcdlr. İtalya ve Al • 
mıınyada sivil nhallyc kıı.rııı yapı • 
lan he.va hUcumlarr lng!Uz tı:.yyarc -
!erine pahalıya ma\ olma!>tadır. Du 
zayiat mUn:ıkaea gôtUnnez bir su • 
rette 1ngillz uıkerl harekO.tmı:ı znylf 
noktnlnrmdıı.n birini göstermekte ve 
tnglllz erl<Alıtharblyesinln niçin mllf.: .. 
l•Ul bir vaziyette olduğunu kısmn 

lzııh ctmel:tedlr. Çilnkil tayya.reclllk
te.kl kaU kUıı.yetnizlllt d:ğer aahzı.lar • 
dakl tc§ebbUslerle telt\.fl edilemez." 

ispanyada 
"ki muhtekir 

asıldı 
l\fadrit, 8 CA.A.) - İspanyada 

in.se madd(•leri muhteklrleri ile 
piyasanın kıırali.<>tesirıe dahil njan 
!ar hakkında fevkaliıde şiddetli 
bir murakabe tatbik edllmelüeöir. 

FQhrer o zamıı.n fD.rka yapılan mu. 
azzam asl•crt lınzırlıklardnn i.ru;:ı. edil· 
mekte olan yüzlerce havtı mcydıının • 
dan, a.kln. sığı:ruynca.k blr şeklide art
tırııan ukert fetihsnlA.ttan, nihayet, 
tah§it edncn 170 §l mUtecavl.z tUmt'n_ 
den bahsctmiıJ, Bcrllnde Molotofla yap 
tığı mllzn.kerolerın neticelerini hatır
latmıştır. Rusyanm en geç son b har. 
da belkl <le yazın taarruza. knrar ver. Şüpheli paket ta§ıyan her in.ı;an 
dfğine nrlılt oUphe edilemezdi. 

1 

derhal durdu.n.ı.lmakta ve ar::n-
Führer bolşev;tc ajanlarının ve maktadır ... Blıtıın knıny?nlnr dtk. 

1ng·1· Snil ·n· .. _'!. ik. 1,. . kntlc tetı.ik 0dflmcktedır. 
1 ız en ın uwır ıy - \a. t <'dd l . ht k. 1 .. 

ılan Sırbistandah.1 hi.ikuet d r- aşe m- <' fln mo. e ır ennı 
P . • . a cezalendırnn kanun bUkilmlel'i mu-
besmı ve onu derhal takıp eden cfbinee Alikant'da iki muhtekir : 
Rus • Sırp yardım paktını hatır- dam edilm' tir 

latmFühışrertır. " le d · t . t• Bunlar ~~çtİmn! ,·ardını,. bfrli-
roy evam e mış ır: •· rnnh • 

O aralık Stalin bu seferin Al gın.e . sus e!Jya ve iaşe madde • 
. .. . . • lennı ele geçirmekle sur.luvduJar. 

man ordusunu ':>clkı_~utür. bır se- ı Bunlnrm 88 kiclden iba;et su 
ne me.szul cdebilecegınden ve va- ,,. ç 
] d So t , B. ı · -· i . ')Ah ortakları da altı nydan otuz sene-{m :ı vye "r ır ı~ı çın sı a , ke.d ..:ıı-- 1 · 

ı ·ı d -·1 b··t·· · :ie :ırl"4Ceen hapıs cczalarmıı 
ve ma zeme ı e egı. u wı ın- ahk'· dil 1~1 rd' 

"ht· ti . 1 -a-,_ 1 t m um e m"!l e ır. san ı ıya arıv c mu -..a e e . . ~ 
mek anının geleceğinden emin Indnt, 8 CA.A.) - Dün ak_ 
bulunuyordu. Bunu nasıl haber şam toplanan natırla; meel:isi. 
aldığımızı bugün size ilk defa devlet kanununa .muhalif hnrcket
olarak acıkça söyliyeceğim j !erinden dolıyı bir çok sanat f!r. 

1939 . '10 da Londra avam ka- babını muhtelif CC7.ala.nt çarpf.n-. 
marasmdn gizli aktedilen bir cok mDjtll' · 
içtimalar yapılmıştır. Gizli bir Bunlar, yilz elli binden beş yüz 
içtimada viski amatörü Çörçil bin pesetnsa kadar }1lkselen 1U1k.. 
Ru~vanın !ngiltPreye yakla§ınak. ti cezala.'"!\ mahküm edilmişlerdir. 
ta olduifu ümit ve kanaatini iz. Bundan başka müesseseleri Uç ay 
har ebniı; ve Cripps'dcn aldığı mi\ddetle kııpatilac:.ı.Jc ve kenclı1crJ 
kat'i malOmatn nazaran bir, ni- de il~ ııa o.ltr ny hidematı !llnkkede 
hayet bir bucuk sene içinde "n1rştırılncnklnrdrr • 
Rusyaıım harekete geçeceğini 

~:ı.I~ 9 (A.A.) - Cuma. a.k§amı 
neşredilen resmi tebliğ: 

Birknç du§m.an tayyo.resi Malta' 
ya bomba a.tmeyar, hususi binalara 
b:w h:ı.sarla.r vemıi<Jleniir. B!rı1 aç 
it4;1 hafifçe yaralamıuştır. 

Tayyare lrarş:dtoyrna. 00.tııryalnrı 
birkaç baraj tesis etn"ili leıroir. 

Cumartesi naha.hı az mf..ıttarda 
du.5lDJ1.Il tayyareleri sahili takiben 
pelt yUksekt.en uçnıu§ln.rdır. Bu tny 
yarelerln b!r keşi.f uçuşu yaptmln 
n mnnedilmektedir. Tayyareler 
karıı: oyma b:ıtarynlıırmm ateşine 
ve av ta.yyareletimi7.in hücumuna 
maruz knla.ııık uzald."l~la.rdır· 

Öğleden evvel btrçoık o.v to.yya 
relerinin refaantfııde fanliyete ge 
sen dtL~:uun biritaç bo."Dlxı.rdıme.n 
tayyaresi Malta Uzerinden uı;nmk 
b>mbelo.r atmışlardır: He.sar ve 
nufusc:ı. zn.yin.t ydttur. 

Avcılnnnuz bunlarla çal'pışara.k 
3 nv tayyare3i dilşilrınüşlcrdir. 

nomn, !t (A.A.) - İtalyan orduları 
umumt ksrarg!.hmın fl2ti numıı:rııh 

tebllt1: 
Erin dl.si ilz<'rlne yapıl&n ve d lnkU 

tebliğde ka.ydcdılcn akın esnasında 

tayynreye ltnr§I lmymıı. ba.taryaları 3 
dtı,mnn tayyaresi clU~~nnUşle::'dlr. 

Dün coc:ı dU§rn:ın tayyareleri SlcD. 
ya ve ecır.ıbt İtalya. fü:crlnc yeni bir 
nkm yııpmı,,ıardır. 
. Napo'ldc ı:;lvıl binalar biraz hasıı. 

ra ı;:raınış ve çılt n yangm.ıar su -
ratle s6ndUrUımu.,tur. Sıvll c.hııU<lcn 

2 ld§i ölrnlı'j, 4 kl§I yaralanmıştır. 

Bir tayyare denize dU,..-UrOlmUı,ıtUr. 
Şlınnll Afrikad .. Tobruk ve Sollum 

kesimlerinde mevtil h:ı.rckctl r es • 
nMmda mUCrezelcrlmlz bir miktar 
esir tıl:nl.IJlar, 6JU \"C yaraiı olmak u. 
zere öU.,man:ı z:ıylat '" rJ rmlşlerdir. 

Al/acarlar 
zterLıyor 

l'i'1. 9 (Radyo) - Macar or
duları başkumandanlığı r·esmi 
tebliği: 

Şarki UltrayM<la ilerlrmekte 
bulunan müttefik kuvvetler. Vo
rosilovgrnd nııntakasmdaki Sov. 
yet müdafaa hatlarını müteaddit 
noktalardan yarmışlar ve '>H 
hatların gerilcri.'1e çok mühim 
surette ginnü;lcrdir. Macar ileri 
hareketi devam etmektedir. 

·~· lAJndra., 9 ( A.A.) - Haber a. 
hndığına göre, şark! J{ınmdaki 
Rus mevzileri yarılmıştır. Bu 
haber hcnUz teeyyüt etmemiş
tir. 

Bayanlara malımı 

röylcmi.ştir Bu vak:;ı.cb.n biz ıa.. . 
zım olan nctice•ri cıkardık. İlk 1 lunrı.n Almanıarnı vera Alın~. ır -
netica cenubn . aıki ccnrhm"1IZ. k11.d:ı.n olnn hıılkın hıcret ettırılme 
dan kurtulm k o1du. Ceıcvnn e- si hakkında Alman ve t~ya.n ~il_. 
den h; i]i~elcr mrl"1m o!dııP,ından l\Cınıetlcıi arasında aktcdilen ltil.H.f ~ 
1940 d:ı bu yaravı desti "'.'1 i<'in ha.hkında tefsirlerde "Qulunm.akta • ~). 

MODA.si~, 

RENGi SOLMUŞ 

El çantalan 

Musolinive cidd"'n mut-. r-kkir 1 dır. 1!4 
olmamrz laznı:ıdlr. Dost Avrı.ıpa Bu gazet; Yu~lavya. ~~: l1 

d~Yl c>tlf'ri ~<ıye<ıjn(ı~ btt tr(''1Cle>vi ı tnn sonra !~!yaya ilhnk edılen Bnı- ~~ 
dt" bir ka~ harta i«"i de 1'nll "ı tik. j b;ıch. eyaletinde rrkan Alman olan ~ 

( !Jeıa• il m 14 hın kl.'ll blunmakta olduğunu i;'-( 
ı,;_, 1 >·nzmc.kt.n.dır. Büttin bu Almanlıı.ra 2 
liıııiilıiiıılllll!l--~-------a, Bcrlln, D CA.A.) - Berllner Bür 131mdl bilyUk Alınan milletine ilt:i ~ lllODA BOY AID'n 

'senze.ltung, Laibaeh cyalcUndc hı:- hak etmek frrMtt ve'Tilm~ ~~~,.,~~iH~~~=-mn11.1111:m,._R l~W1. .. .. 4ılııı: 4ııllrı:: 

si t&kanıır etmiştir. Bu llal"CC:le lb
tikll.r bir me81ek ve iti.yat Jıa.Une 
getirilmiyccektir. 

Ul.'DUKMA M'ORAKABE 
l\IEMURLARI 

Son günlerde bazı ld:mselcrln 
kendilerine fiyat münı.kabc memu 
ru sUsU vererek piyas::ıda dola.~tık· 
lan ve uydurma birtakım cünnll • 
nıe§.hutıar tertip ederek milessese 
sahiplerinden para. oldrklan görül· 
mliştür. 

Yapılan tetJıJklerden bu gı:ô!ler 
nrasmclıı. evvelce bir müddet fiyat 
müra.kn.be teş!tilfi.tmda çalışıp son-o 
radan a~ kimseleri.n de bulun 
duğu anlnş·Imt5trr. 

Kozanda 

rt kız 
dört 
rkeöi 

a ırm ' ,, 
,;p 

Kozandaıı bllcllrtUyor. 
l{ozanm Tetirt köyUnden Abl:1let. 

ff~, AU Ye ~ehmet admds d6rt 
del kanlı aynı köyden AYVC, EınJtı6 
Fntma. ve HUsnU adlarında dört geJ)Ç 
krzla sevişmektedir. Fakat bu d6rt 
delıkruılmın da 1kUaadt vıızıyeuerl 
evıenmclerlnc mllealı° detlldir. :sa 
yllzdon krzlarm &Deleri ~vıenmeıerlJlf 
razı olmryorlar. Kızlar ise dcllk&llııı• 
rı delicesine sevmektedir. Nihayet il" 
k1z gencin sıı.bn tUkenlyor. BJrJ~l' 
konll§uyor ve karar veriyor: . 

Fiyat mUrnkııbe bürosu l}Cfliği, 
böyle yolsuzluk!nra ve a.çrkgözlilk 
iere meyden vermemek için mernut 
!arına yeniden bUviyet vara.kalan 
da,&'ltmıştrr, OnümUzdeki hn!tndaıı 
itibaren mUmkabc memurları, clir· 
mümeşhut için gidecekleri yerler • 
de, hüviyet varakalarını ibraz rnec 
butiyetindedirler, 

Knnı.r derhal tatb!k ediliyor: I)6rt 
genç kız aynı gün ve st.atto b~~ 
nnm evlerini terkederek sevgıl!.ler! 
ne ltaçıyorlıı.r. 

HA.d1seden haberdar olan kıZ1aJ11l 
allelcrl derhal zabrtayn \'e ndllyet' 

--------------, ı mUrncaat cdlyorlP.r. Ynlt:ı.lana.:ı ı-ıı 

Frunsada 

Aman 
za it erini 
öldürenler 
bulur1du 

Y~I. 9 (A.A.) - Rcrn'den bildlrlll., 
yo_r. 

Ln Su~tıC gazetem Nant ve Bor
dödc Atman zabltlerfnln BldUrOlme • 
sine scbeb olan tcdlılKI lc!lekkUlU • 
nUn Pnrl8tc ikamet eden Zlanikof 
isminde Polonyalı bir yabudi tarafın., 
dıı.n fdnro edlldlğinl yazmaktadır. 

Zalnlko(un ı>\'lndo yapılan aro.§t.ır

lar esnasında b!r çok allAhl:ır buluu 

Dlı'.\'er cihetten Nnntcs'da yapılan 

ııulkasdın fnlll de bulunmuştur. Ka. 
tıı BrUıııteln l.!ımlndo bir adamdır: 

!ar vcrdıklerl J!adelcrd"' §Öyle dlyof' 
Jar: 

- Evlenmclt için dellknnlııarı b~ 
kaçırdık.. Onların hltblr katıabll 
yoktur. 

Bu iddia 11zert.nc mtldddamum! der• 
hal evlenmek Uzcre. gcnı;lerl ııerb~ 
bıraklill§tir. 

Anglo sakson tehdidi 
karşısında Fmlandiya 

n.ııetnratı ı lnd -~ 
ba.hncden §imal devlctıerinln A.DgiO • 
Sakoon Ultımatumun:ı. ka?'§l m~ 
l:cn cephe almaları ~eldi!"'" 
yazmaktadır. 

Helslnkt, O (A.A.) - lı"in ~ 
tl sllraUe 27 flkte§nn tarlhll ~ 
kan notasına. verilecek cevabi ~ 
lamaktaclır. Bu cev&p gelecek ~ 
orlasmdan evvel g6ndcrllem1ycal' ' 
ttr. 

Bir dükkan soyuldu 
Emln islmll bir sabıkalı bu ıııı.~ 

b!r arkadll.§ı ile beraber Be§ik~ 
Yusufa nlt dlllikaııa ffirmt, ve ss'11-
ralık ~şya ı;almıştır. 

Emln ve nrkadll.§I çaldıkları ef1' 
ııe dUkkAndan çıkadnrkcn yakolfl!I ' 
ml.§lnr ve cUrmUm~lıut mabtcınesl' 

B:ırd5 sulk stınm iki genç tarafır~ 
d.".ln ynp.ıldı~ı ve banlnrın kimler ol • 
duğu mıılCım ise de tabkikntı ldo.re 
edenler ~lmdllık bunıa~ın bUvlyetlnl 
gt.zlemektcdlrler. ne verllm~lerdlr. " 

------------• Yapılan muhakeme sonunda bet 
kls1 de 3 er ay hıı.peıe mahkQm o! ' 
mu.,ıardır. ~ lnrtiltere 

Gsrp a bir 
ce ıe 
mıyac 

ura
k mı? 

pou a. 9 ( A.A.) - S°'·yet or. 
dm:ur.un yülülnii hafifletmek 
için H.inci bir cephenin kurula. 
crğın.!1, dair Stalin tarC::ır ıian ':ı· 
ı.: ılnn bcvan1t ı akkmd:ı. tefsir
lerde bulunan Popolo Di Roma 
gazet~::ıi Stal mn ordusunun bcı. 
kiycc;ini ve Sovyet hallcrm ovala. 
mağn çahşft}'!Ulı nz.mal tadır . . 
Londı·~ A vrup'lya bir ilırac 

har<:keti vapmnt;ı düsiimr.enwk 
tc cünkü bunım mtiml~i n olamı" 
yacağmı bilmektedir. 

Diğer l'İhetteıı daima · Husva 
n~n yardımına güvenmiş ol~n tıı: 
~ıltere iki ıcmlckct ara.tında 
rolleri değiştirmek lazım gelece
ği fikrine alı§a!lıamaktadır. Biz
zat Stalin bile nutkunda. f n..,ilte 
rede ve Amerikada hakiki kara 
orduları mc\ cut olmadığını iti· 
raf etmektedir. StaEn bu :c!an 
başka hesaplarını geniş saha.la. 
ra, çekilme ve terkcdileu arazide 
yapıl~k tahribata istinat ettir. 
miştir ki bunea pek aldanmıqtır. 
Bugün dünyada hiç bir memlc. 
ketin Sovyetlerin maruz kaldı~ 
müthiş zayiata dayana.mıya.cağı. 
m eöyliyerek kendini teselli et. 
mek ist:emektedir. Bu rekorun 
kendlıııino olduğunu itiraf etmek 
Jazmtdrr. Fakat Sovyctler birliği. 
nfn kaJ'bettiği geniş sahaların, 
insanların ve silahların stalinin 
dediği gibi bizzat kendileri :var. 
dn:na muht&Q olan rn · 'tefikler 
tarafmdan telafi edileceği kabul 
edilemez. 

Sovyet Rusyanın hesabı görü. 
Ieceırtir ve bu demo!ı.Tatik koo.. 
ltsyon harbinin son ilıtiyatmm 
devredilmesiyle son düşmam ye. 
re serecek olan yeni A vrupnnm 
f~ri başlayacaktır. 

-------------------~ 
Bir muvaffakıyet 

. Fen FakWtesı mo.tcmatlk aGi!taJY 
larından Mo:ıpelller Cnlvcrsitdnd~ 
mezun L!ılff Biran, ötrend!!tito 
göre, F"Cn Fa'kUltC3lnde yUluıek btıl' 
ı:hısc:lcn mu>'tl!fakıy'bCi bir tez l~ 
rak dJktor un\'nnınr kazıı.nm~. ır!• 
ordumuza. karl§mııtır, Kend!sinC )).i' 

ganlar dileriz. ~ 

~---~------------~ 

hudi 
se 

I.oııdra, D (A.A.) - Moeko"'I\ • 
dan Tass Ajansının bUclirdigine ~ 
re, Pozıuınd& vesikasız yiyecek. :d 
dı:ırik cbnL; olnn üc Ynlıucli asıı;ıv: 
tır. Sokols stadmda amla.u bu ~ 11 

lmdilcrin cesetleri tiç ı;Un teşhir ~ 
ôJlmL<>.tir. lş kampında me\'kUf l' 11 
i.unan bütün Ynhudiler ce!etleı:ı, 
önUndcn geçmcğe icbar edilnıift1; 

Ge-stapo memurln.rma tnarI"ll'= >' 
den Silfilılı Polonyalılardan :rno ... e 
kep çeteye mensup olmakla. it~ 
edilen Uç Poznanh l.'"UJ"?Una d~ 
tni~tir. l 

Ynhudi olan dostlnrmm oınlj) < 
ni de'Vrcn nldığmı söylcmiycn 1'1;
Polonynh V!lva kilieeGi önUnde 
dam edilmiştir. _./ 

BEYOGLUNDAKI KA~ 
DUn a.kşam, Beyoğlu lstil'~ 

cacldcsindc bir knza olmuş, bir 
cu.k nğır surette ya.ralaıınuşt.ır. , 
Kazayı yapan otomobil §Ofor ", 

linin ida.rcs.indd;i 2525 nurnııfll t 
Wrnldir. Şoför Ali eltin akşam. ::',ıc 
8 mrnlarrndn. Taksim i ti!tıınlC.tJJ ... ~ 
giderken, birden.bire Zanba'k e~if 
f;'Dlda.n önUne Mcıhmot odmdil c 
çocuk çı:lamstır. Şoför Mdıtıleı1 
çarpmamak için direksiyonu ktrıı1 
ise de kıızayr önliıyememi~tlr. nf 

Ali, Me!J.mede çarpuktau !Ottı. 
hrznıı alı:una.mrş ve Beyaut }ınt 11 
da l61eyen 186 numaralı trıun"a) c 
da §iddetlc blııdI~ttr. MtiBCd-fll :' 
sonunda otomobllln ön k13mı t.r.fl' ıı 
mea lıasru-a uğramış, tr:ı.,1,·J\~1 

canilan kmlımatır. rt 
fıit.e bunun için Stalinln nuttru Ağır surotte yaralsn.nn ııehJll 
pl~Ia. komünistler anı. &yogm hastanesirıe kıo ıcırr!Y-" · 
srndm itti!ak için ~man bir ~ :vMalB'ftlÇk ınoeıemete b 
ötüm. çam mahiyetindedir hmlııştır. 
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:Bit lJafdAa .?Jaş'iaşa 
- ...... -~-= ~ _ _,_, -. -

a '.O, K 1 iZ 

~örülmemiş bir ilam aşk i · Di Z 
1 
1ak kapısına bir tekme, oda kapısına 

J NSANLAR, miile§ebbis olup olma. 
nuık bahsinde iki kısma aynlırlar. 

Birinci fnsım, hendicinde, da:ma bir 

insanlara hareket veya atalet ruhu 
doğuştan gelmez. Bir karakter ncticcsı 
değildir. Onu bize evvela mulıit, sonra 
görenek, daha sonra da mecburiyet a§ılar. 
Ç ocı.:klarımıza ulak tef ell miişkiilatı ken
dilerine hallcttirmek mecburiyetini yü/: • 
lc}tİ.niz. Bu onları büyüciiikleri vakti mü~ 
tqcbbis olmıya scvkedecek sağlam biı 
yoldur. 

ornuz vurmuş e adının karşı
oiz çökerek: Gel artık, mef res 

yaşayalım . Den1iş 
~~ civnrmda oturan lh~ 1 mu, Percfimi haleldar cıtti. 

kımıldanma arzusu cluJ1ar, atzlgan, cesur 
ve kar.ar tJahibiJir. 

ikinci kısım i•c her vakıt i!;in uyu. 

pktur; daima hareketsiz lu:.lır, r.ekingen 

korkak ve kararsızdır. 

~At1ai, bir mUddet evvel İhsnu atıldı: 
p ,en, gilzclcc bir kadın - Nasıl haleldar y::ıhu. Elim e-
Sr~en gidince, kendisi 1 tine değdi mi ki. Metres ya.,ı:ıryalıın 
-1\CUtta otuı"Cltıi;"Unu o~rcr. ncdimse, ys.<ıaıiıa<lık ya. 

hu HO.kim: 
t~ ltadına tutulduğu11u nıı - Demek bu teklifte bulundu 
ı :.:ı .... llt o ~en sonru keı.. ğunu kabul ediyorsan? 

· -..uığo., ba.5lam~, kadın - Hayır. 
'türa·da hemen yanma ko - Nasıl hayır?. 

ıu türlU W.fla-rla :kını - Söz geli5i işte, "böyle söyle-
'\ {;al~ı~. miti olsam bile" demek ist.edım. 
lldınm üstüne ne k'ldaı Jıısanm su~u bö) le sabit ol.n11L§• 
~ kadar uznJdaşn"' der tur. Neticede mahkeme kendi3lni 
~ • ~dnlet ndmdald sev - 6 :ıy 22 gün mtiddctle lınplı; ve ı 
t ;~ı:sıne hiç 8.dil dnvrnn lirrı d::ı nğn· p:ıra cezıı.suıa mnlıkfım 

<I\Sıuı:ı. hiç yi.ız verme elti. 
~ h._ Adalet, ndaletin :.·erini bulduğu· 
.. ~. aşkının ntcşi ile 1 jçln ~ıt memnundu. lhsanın f<-e, 
:~ derdini nrknd:u;mu böyle b 1r cezayı h;ç bcklemed.lğı 
~·· d~: ~11.,·ınun as.Im.ı.sındı-n rınl:ı byor • 
~ Ul>U ele al! Tavsb•cML du. 
lt>J?tın-. İhsan sormuş: - Vallahi hiıkim bey, hepsi ya 
~~ lnn, iftira. Bnna ynzrktır. Bu kadar 

r. llUncpe crltekten ho:v ceza veremczsinl.ı. 
~et göster, hamle et: - Kanır vcri1di, artık bozulma:> ı 
~illan Aclııletl nn.sıl avu- İstersen temyiz cttirir-.. .Jn, 1 
" aıır, emeline nnil o1ur Hakkın.Ca lıcmrn te\'kif kararı 

~ gittikten sonra 
.iÇnUş ve kcndislni bil • 
~ecede sarhoş olduktan 
<lrıcdcn çıkmı..<ı, Adalc

'WL gitm~. Satho.c; i'l
~"l'Cğinden fŞınan ah 

~a kapının önünde bir 
h~Ylcntiştir. lhsan bun

ıt.::er Beye karar vcrllÜ§ ve 
~r. Maksadı, Adalet 
~ kendisine ilıin.ro.5k 
~ ~t pencereden İhsa· 
~ 41l gören Adnlct kapıyı 
~:~Unun üzerine sevgi -
-~e nJdtrm:ı.ytp ka.pI.}': 
\' t\iren İhsanın gözleri 
~ c Yallah ederek kapıya 

· Zaten çUrUk bir rnnıı 
hn~ o!an knpı kın 
kadar açılırusbr. 

\ı(~ bulunan, Adalet. ~in 
· ~~ ve saıiıO§ fı.şıkmın 
~~yacnE;'lnı nnlnyın 
~~r: 

• a. dostlar Can kurtn· ot? • '1 Bunca yıllık namu • 
tııı tlt oluyooor .•• 
~Cl'ya.t ve figana aldrr 
~ .• küldür, yukan ÇT • 

ttııı kapısma. da.yanın~· 
~ \Q ~dalet, aç kapıyı! 
. tıt herif.Bcnsonl tanı· 

lararmı! 
~~iil, polilis! .. 
~~ 11.ikıc kapıyı açt.ıra. • 
~ e zonı eline almış ve 
~ ~bC6llc bu kapıyı da 
~ cl~r. İhsan içeri 

t dııc gelmiş ,.e Adale 
-it: .}"alvarıp ynluınruığa 
'\it 
~· ben artık eemiz ya,. 
~~.kırma .. bu kadarız. 
'1'>4lı:ı ~ Yet.işit'. Arttk da· 
. ~ na.ıc her 5ey:i gözil· 
~ belir bir adam.un 

· Gel beraber yata 

~et, bu taraflara hiç 
~\ti~-Pencereden aoknğn 

1:1 ~ de\·am ctmi.s • 
i ~li!;Jcr, bekçiler yetiıw• 

~._gırcrek mırhoş miite • 
'~1*lardır. 
~~ l!ckizinci ceuı. mah • 
~ 1

1
11 ntuhnkcmesini gör 

1ba ayılmrş \"c yaptığı 
~ illamctini lmvrnmuı 
0 lt Pi{m:ın görllnüyor: 

:le h -.h er şeyi bn§tanba.ca 
· • .. <\ctaı0tin cvlne :r:ın .. 
.:~glrıi, knpıyı ltrmıodr • 
\.llıctrcs yıu;amnyı tele· 

~ 8~:.·JUyordu. 
• aııcıı ~ahLtli. Mnh 

~~ 15 • 20 tanesini dinw 
~l 3 bekçi ve polislerin 
t -lhitler vnkayı kfi. • 

• ~ ekilde ımlattıhr. 
11 :ı:ır bulunan Ada· 

ıı, lcza 'CtflmeM!nde 

r.: lı Ju b!r l:admon ha 
ıııı ·c k dar iki erk<'kle 1 
c' ~lnı:nın akile Hep • 

' ~ t~anıarrnı göstcrcb:-
• • ıee bana metres Y'.l 

Clti. Döylccc nnr.ıus':l· ı 

\'e:r·ıen İhsan, polble birl'ktc dı u-1 
n .çrknnlırkcn : ı 

- Ah. oh. diyordu. Şu kadın ı 
miUrtlnin hang;~:bdcn hayır gör
dUm ki, bund:ı. göre) im. Sevgin; .. 
kıyrnctlni, a.5~im flahlliğini lllr t ilr 
Hi kavrıynma~l:ı.r!.. 

ADLh'C l\fUHAUiut 
• m-wwww:usı:: 

'ile Vigocf af:' ? -.- - - ----ı :_..& - s._.: --

Terbiyeye dair 
Garp dem<>krosllerhıde. cc:J<i p~ 

'.;nzadelerc yakın bir lerbh c ile ço 
cuk yeti:tinnck için kunılıın (ve 
maalesef pek qc parlak bir netice 
\"ermemiş olan) o mUsruruıha.kar. 
o "aman, yavrum üzülmesin!'' ci 
usulüniln bizfm rncmle~~etc tatWki 
heyhat tatmin edici, ihtiynçlarnn~ 
knl'§l}nyıcı bir nctıce \"eı't'T11cmiı:tir; 
veremez de. 
Ge~J bir · lise ile Dıı:rfuı a 

fnkada ayni dcrn programı t.atb!l: 
edilir; fıılı:at ildnclsinde disiplin da 
ha kuvvetlidir. Onun için semere de 
dnha mUkcnımel oluyor. Hattfı. nilo 
terblye5nin noksanı - 5ayet var 
sa - o bile dolduruluyor. Zira, 
mektebin bir ananesi vıı.rdır; o 
anane, o disiplin, bizi TUrk teıi>i 
yesine daha sağlam bağfo.rla b~ln. 
makta.dır. . 

Bize, eski 1spartalrlnrınldnc.-ls 
pn.rtaıılar rnisall de llızmı değil -
ecdadmldne bcnziyen tatlı sert bir 
terbiye ve hiç kiınseninklııln mu 
kallidl olmıyan bir milli terbiye ]fi. 
zrmdtr. 

Ynlnız o. (\·n - 1\'ü) (AktJUnJ 

Babam gülerek cevap verdi : 
- LeyHinın odasında bir hayli 

konuştuk, Scdatçığını. Sen onun 
sinirlerini ihmal etme. Zira, 7j]1. 
ninl saran bir takım manasız 
vehimler. örümcek ağı gibi onu 
istila etmiı;ı. Bu vehimden onu 
bir an evvel kurfarmalryız. 

Sedat bey benim yüzlimc 
baktı: 

- Hayrola, Leyla hanım? Dün 
evYelki gün bir §eyiniz yoktu ... 
Bey babanız hangi vehimden 
bahsediyor? Söyieyin baknyım 
bana da. 

Doktor Sedada kirli çama§ır
ı~nmm nasıl açabilirdim? 

- Hiç. doktor boy! dccllm . 
bu. benim \".?him değil, ba'hamın 
vehimidir, Ort.-ıda bir şey yok 
emin olunuz! Bab:ı.m benimle şa • 
kalaşmnyı çok seYcr. 

:::::::::::::::3 TARiH FIKRALAKI 

e~e e 
-----0------

t ak ya ~ n a mdak· uy ursuzlu ; 
mahvolan m·ıyon uk bir çini ko aks·,· nu 

Hıcı1 OS2 yılının sefer ayı için .. , tJÇL"NOC Mn \D.\ HEDİYE j 
dryd:. 'l'opkapı sarayı mutfağında J nıı..ı-;N .Blıt TAHT: j dl. Bedesten mn.b.zenlerınde, zcng!r.Je. 

ruı ve lUccarlnrm kasa ı;lbi killUl de. 
mir sandıldarı vardı. Hicri 999 yılı 
cema.zllcvvcıt b:ı,.ındn bir eııboh 

bcdcstcnclhır bazı emanet sandıklıı.rım 
açılmış buld ılar. Dlr b:ığrır:ma ve he. 
yecanciır kopt. D dC! tencll~rln hepsi 
mtıecssem namus ıumsclerdi. H lkUro 
çabucnk \"Crlldı: 

kcbnp çcvrlllrken tavada yağ lut.F_ 1 üc,:UncU Muradın gözdolerioden ve 
tu, nıcvi, baca~·ı snrdI, ır'Jratie mut-

1 
damadı lbrnhlm pa,a, Mısır vllltycti 

fı>k <:<ıtır.mı aldı, oradan k&r!Pd:lkl ohvallnl tcftl,ten dönütıUnde pa(UııaJıa 
ıınıleme odulıırın:ı. sirayet etti; bir gayet luymetll hediyeler, bu arada.. 
lt\hznd:ı kiler ve helva.haneyi de tu. paha. biçilerulyen mUzcyyen ve murn:;. 
tu,turnrnk bUyfik bir saray ya.ngını sn. bir de tnht suıımuştu. Bu tıı.htı, 
halini aldı. Snrny haıkr ve ko.,up Mısır MemlCik beylerinden ı~akknf} \'O 

len yenıçeriler ateı;;ln birdenbire ressam Derviş beyle kuyumcu !bm • 
bUj Umt>sı ltar~ısmda oaşmp !taldı • h!m bey yapmı§lnrdı kt, İbrahim bey, 
1ar. BtıtUn Topkapı mırayını ba§tan 1ııtnnbula gcUrllerc1; saray mntefurrl
başa ~·anrp km olmnktan aneı\l~ b.r 1 kaları arasına. alınmL,lı. Bu taht 
dn·ar kurtardı. Z:ımnnm pııdl:1ahı 1 S0.000 miskal altından yapılmıştı. ü 
ll•lnc-l Selim'• o gUn Beykoz bah1:r. ?.erlndC\ Jrnllanılan en adi mUccvh r 
!!inde, ııeyrandaydı. Yanzım haber 1 Zebercet ve Pircr...e idi; bunıa.rın d:ı • 
alınca saltanat kayıtma ntl!lyıp ~- gilvercin yumurta,ındnn l.LltUk oln.,_ 1 
raya cclt:i. Mutfnklnrm ynndı~nı !arı konulmıım~tr. 

oGren!ııce nğlamnğn. b~ladı: j ZilmrUdlln ise. engerek yılarunı 
- Mutfak ynııı;ını uğursuzdur: ı l;!lr eden gayet alQ.lnrı ltonulmu;ıtu. 

ceddim Yavu~ sultan Selim zamcının İstanbul kuyumculurı ve clml\8 tUC'. 
d:ı da Edirne saruyınm mutfağı yHn cnrl:;ı.rı bu tahtn blr kıyınrt J;r:ıj'}I\8.gn 
mıştr, sultan Srllm yılına çıkmadı! 1 davet cdllml§lcrdı: faakt bir kıymet 

Dedi. Fakat, bu sclerld yanrrında 1 
blt!lıp konvl:ımauııııtı. 

ns~l ağlnnacnlt !,ley, ltllerde \"e hel\'C- MlNARELERDE UA:-;DIL 
hnnedQ mahvolan zenı;1n V' luyrnı.:U. YAl\fl,llfASI 11.l{ DE.FA l\'F.: 

ç!nl yeme!;: ve .cofra. takımlarlydf. B•ı , 
milyonhık ko1ekslyon içinde, Fntih. 1 
Yın-uz, Kanuni gibi bUyUk hUkUm(Jar. 
lnrn dilnya.nm dört bir k~c.ıılnden I 
gelmL:1 hediyeler vardı ki, en kUçUk, 
parç::ısr yerine konuıamt:Zdı. Mutlak İ 
yan mının uğursuzluğuna gellnee, t. , 
kinci Scllmln cndl.şclerl tıı.hakkuk c. •. 
ti. Aynı yılın içindeydi, s:ırayı hU • 
m:ıyundııltl hUnkt\.r hamamı, mimar 
Sinan 'tarafından yepyeni ve pek mu • 
zeyycn bir tarzda inşa ed!lmlştl. Se • it 

llm bir h:ı.ınam hah·etl edip i§in~ a 
koyulmuştu. Bir anılık, pUrnC§e, kn!- 1 
kıp hnmıum doln~ınıı.ğıı. bn.~ladı. Sar • 
ııoı;ıtu, ıı.ynğı knydı, blr yanı üzerine 
boydan boya dll§tU, öyle k1 biran iç!n 
de \1lcudunun o yam mosmor I;:eııil _ 
ml§tl. Yanında bulunanlar hemen ko 
gup ltaldtrdılar. Hekimba.şı geldi. Ftı. 
ltat p:ıdi§lıln kurtarıno.k mUmkUn o•. 
madT• bir menenjit, Kanun! sülcym:ı. 
nm b~ ıı.yyııa fa.kat iyi kalpli ~tunu 
elli ild ya~Cb iken alıp ı;öt'UrcIU, ı 

- Şaka ise, buna diyeceğim 
yok, 

Babam l~fı çevirdi: 
- Şaka, Seclatcığım.. Hepsi 

şaka. I\:ıznnı maşallah bugün 
~'<>k iyi buldum. 
~ - Zaten onun bir şeyi yolt ki .. 

bvvelce de dedim ya, biraz sinir. 
leri 'bozulmuş, Bu, her kadında 
zaman zaman olur. 

Babam, dok-tor Sedada Sİ"ara 
kutusunu uzattı: 

- Bir ta.ne tellendir bahılım 
- Nadir içerim ama. h tmnİz 

i~in bir tane tüttüreyim. 
Şimdi UçUmüı:de havuz başın. 

1..\l\IAN ADE'l' OLDU~ 

Hlcrl 99G yilI rebiUlO\"VCline ı.;elln. 

ciye lmdar minarelerde kandı! yakılıp 
camilerin donntılmnsı bilinmezdi. ML 
narcı rde ilk kandilleri yaktırtn.n o. 
çllocU Mumttır. Bu tıu1bkdir ki Mu- I 
rnt, sadrazama §~ mealde bir lezl•crc 
;;ondermlşti: 

'•Reb~UlcV\•elin on ikinci p:ıznrtesi 
gccC'.sl Peygnmberlmlz cf))ndlmlz haz
rctıer!nlo dUnyaya gelip cihanı nura. 
ııi ıuıdığı gccedır. TaZ.lm ''e ihtiram 
l!lmck vaciptir. MevUUc.r okunup Unl. 
ınell gtln:ıhktlr yatıp yakılıp şefaat 
tnlebile s:ılo.vat ve selama ve tesl.ı!h 
ve tclıl!le l;}U,gaı göstersinler; ve re .. 
ct>p ayında Regntp gecesl ve 1:tı.b:ında 
berat ge<:esl Vclid~ti Nebevi gecesi 
bUtUn mlnntelerde kandille!' yakılıp 

Ctleml mUnevvcr oımalt Adet olsun.,. 
BEDE~"'E GlREE.."i Hm 'IZ 
B:ınlmların bulunmadığı :zamanlar. 

da, herkesin mUce\·heralmı. ve nak
dini snkladığı en emin yer bed~tcn • 

Bu sırada uzaktan san benizli 
bir hn ta geçti. 

Bnba.ın sordu: 
- Bu kadın pek nıelfınlwlik 

~örünüyor .. Neden bize ö •le dik 
dik bn.ktı? 

- O da nevi ş;ıhsma rnünhasn· 
bir hasta tipidir Kimsenin 52. 
adl•tine, RUlm<'Si~. huzur ve re 
fnhma. hatta ne.<;esine tahammüİ 
edemez. 

- Garip bir hastalık 
- E"ct. O, her neŞcJi insanı 

kıskanır. 

- O halde ona da birar. nege 
aşılamalı. 

- Bc.>n de buna çalışıyorum. 
lki aydır tedavim altında bulu· 
nuyor. 

- Bir fark var mı? 
- Geldiği zamankinden çok 

farklıdır. fJk günlerde bah~~·e 
~ıkmnk. insan yüzü ~örmek iste. 
mezeli. Rinldi herkesle - giUme • 
mek şartiyle - konuşabiliyor .. 
Bahçeye de ç.ıkıyor. Geziniyor. 

- ~e§e düşma'1ı lh· h~· n d<'· 
sen" .. 

"Bu harlçten ndam işidir. Biz 
cuına r;UnU nıım-ı::::~ gıtt t>.ıni:ı:de tır .. 
s:ıt d~Ur.ıp mnlızenkriliı {,1.z.lcnml_i 
ve bu .t:t yapmı§t r',. dedıler. ç..-ıırnıuı 
nnldt y<.ıldandı. :!030 bin nltın nrasın. 
dı. old!1l;'U nnla ıUı. R~nun Uzcrlnc, 
hırsızın bu ı.nd r tir meblağı be:ıea_ 
tenden drşnrr çıkaramıyncağr anıa~J. 
dı. llunun Uzerine bedestende bUtün 
dolap ve ma.Jızrnlcrln yoklarunaıımn 
lmrar \•erlldi. Bcdcstan on beş gün 
nçılmadı. İstanbul kadısı. yeniçeri ıı.. 
[•nsı ve §Chlr subnşısı, bUtiln bcdes 
ten tUccıı.ılnrının mnhzen ve dolap. 
ıannı muayene ettUcr, t.cıı.ıııarın lte_ 

tillcrl trftl~ olundu. Bedesten bckçllc 
rı zıııcırc vurulup cllmlesino iııkcnceler 
olundu. lstanbulda bir cmniyetmz ve 
huzursuzluk oldu. Ht:rkcs bedesten 
deki sandtklarda. duran mUcıc\'herat 
ve nakltıerlnl ko.ldırmnğn b8=1adı. 

Bu l•adnr ıırn~lırmağn. rağmen hırsız 
bulunamıyordu. Bin tUrJU <'lcdikodu 
aldı yUrUdU. Birçok masum ve na 
muslu adamı Jekellyccek mahiyette 
masallar uydurulJu. Birçok mnsum a.. 
dam işkence gördU. Nllıayet. bir gUn 
bedestenin kuyumcular kapısında 
mlslt ve amber sa.tan acemln dilkktını 
altındaki mıı.hzcnı tutan csnnttnn bt .. 
delikanlınnı tavır ve lıa.rekctleri §Üp. 
heli görUndU, mahzeni aranıp da bir 
çok boıı para keseleri meydana çıkan 
lmca yakalandı. Mahzene sertıml§ o
lan csl:l bir hıııur ile kilim kaldınlm.. 
en da, çalınan nltmlarm, altın bir mo. 
zaylk g1.bi, teker teker yero di! nml 
olduğu görUldU. Delikanlı ilo mtskçl 
acem dcriınl lı;tanbuı kadısı Uo yeni. 
çcrl a#aamm huzuruna çıknnldı. Gmlç 
hırsız: 

"Bu 1§ yalnız kendi tedbir ve ti'. 

- BüyUk bir ho.yaJ inkisarına 
uğramış. Birini scvmi!1 .• Sevdiği 
erkeğin de kendisini sevdi~nc 
inanmış, Gühün biride bu erkeği 
ba..skn bir bdml:ı sevi~rkeıı gör. 
mili .. Kadınm kahkalıalnrmı 
duymuş, tahamUl edcmcmis. A 
sa.br bozulmlL"l. O ~cnbcıı. 
ynnmda ~!enlere düşman olu . 
yor .. Ve adeta rakib~ gü!Uyor
muş, onunla istihza cdiyorıntı:? 
gibi kızı~or, fcnala.~ıyor. Mnn. 
mafih bu te?.ahiir~t şimd! seyrek
leşti. Geldiği gihı değil. 

- Tamamiyle ivilC'smek ümidi 
var mı? 

- Şüphesiz. Bu bir lıaletı ruhi. 
ye truuı.vvülU meselesidir. l\cndi· 
si genç \'C oldukça :::-iizcl bir kQ.. 
dm. l{arşısrna kendisini oyalara· 
cak. avutacak bir erkek <'tksa. 
umnrım ki heı 9'vi unutncnkl ır 

nen bu hafta l::ıd• 1 - ı.c. 
dcn.:e - kendim,, bcn7..eltim 

Cer<:ck, bruim ele ovnl11nnı -r.,. 
n0 kadn" :htivac m '":''"! 

Fıdrnt, nmııı dı.;rUeı ıı i \" • 
vn. l.ı.rını lk·k or ~ ?:\"''=- B· • ırı. 
kini bilmiyor. JM" ~ !l'd f r• . 

Doktor Scl.1, t. hnsl. nıt ::ır!:,. 
md;ın ~lcndı: daki şezlonglarda oturuyorduk. 

Babam bir aralrk saate baktr. 
- Tren kaqta ncaba? 
Sedat cev'1.p verdi: 
- Bir saat sonra. Daha çok 

vaktiniz var. 

- Evet. Kcndlsi hayattan ii. 
midini kesmiş. Ruhu karamu"R .. 
Ve taliin kendisine bir daha gül 
miyeceğinc inanmış. Her ~erden 
önce onun kafac:ında yerleşen bu 
idefiks köklesirsc, tednvi güçle. 
şir. 

- Nimet hanım .. Buyunı· uz .. 
Hasta kadm b lrI " rt b"ı tn. 

vırla bize çe\ irdi: 
Bu hastah~ın sebeı>lerini anla. 

mak istedim: 
- Ne var. doktor lx-v? Benim 

yanımda yfütsck sesle c: lı .ek, 

- Huyrr, tlo ttını. MJ!clescf ge
iemiycoei;im. Jforım bu nl>şam e\·. 
de kalmam ldn rol; ıira ediyor. 

Doğru bfr cevap 
Köyü gczme~e gcJmjşti. ihti 

vnr bır köylü ile konuştu. Ondan 
kô\" hakkında me1Cımat aldr, hi. 
kü.ye dinledi. Sonra sordu: 

- Demr~ bütUn havatmrzı bo
rad~ geçirdiniz? 

Kövlil itiraz etti: 
- Hayır. D:ı.h:ı. geçirmedim. 

Anladın mı? 
Babası oğluna bir şey söyle 

miştf. Anlamadı. Adanı kızdı: 
- lnsan bir söyleneni hemen 

anlamalı ... Bir daha tekrar ettir
memeli .•. Ne ahmak Beysin sen! 
Bir daha böyle ynpma •.• Anlndrn 
mı? ... 
ciddi bir tavırla cevap verdi: 

- Anlamadım ... 

aıırlklmdir. Fırsat d~Uı1lp yaptım. 

Kimscı in gilnahınn gtrm :,1n: Benim 
de cezam neyse vcrln .. Ht>Jn beriıO. 

dar olac:ık değil ya!,. diye eUmıQnU 

~tirat etu. Bunun Uzerlne mccllBte 
bulunnn suba§1 Rıdvan ağa: 11Scnt 1~ 
.ence ile öldUrtcylm de g\)r!,, diye 
bağırarak yerinden fırlarken padl§ah. 
t.nn a<Um gellp lursızı g6rmek lale • 
dlklerlnt bUdirdl. 1'""ermaııla.n Ur.erine 
lursız oğlan hUnkdnn huzuruna çıkı. 
rıldL Dellkanu sultan Muradın huzu. 
runcla yere kapaıuı.rak: 

"JIUnkO.mn! günahknrlrğımı g6r : 
diln!,,, bent i"kenoo etmeden öldUr. 
sUnlc?r!,, diye yalvardı. Mur:ıt da rica. 
.snu kabul ~ttl: "Assınlar! ı kcncc ile 
sıyasct dmcairJ r: .. cllye cmrcttL Çn.. 
lııun p:ı.ralar d!l, s:ıhiplerlne iade e.. 
dlldl 

AJEl\JD \ÖINO:\ TAUN DUA 1 

HJcrt 1000 yılındcı İstanbuldn kor 
kunı; bir ttı.un s:ı.lgını olmuş, pek çok 
lt1S.'.lil kmlmtŞtı. Hergün İstanbul kıı.. 
pılnrmm her btrlndcn en az 300 ölü 
çıkıyordu. Zilhicce ayı ort.nlarmda, 
p:ı.dl~:ıJı. tell<lllarla. bUtUn Ulema. ve 
fchir hnlkının Alemda.h'11la. çıkıp dun 
etmelerını cmretU. Pudlııahm fermanı 
mucibince, bll§tn Ulema ve ,eyhıer oı. 
duğu hald<', tsttuıbul halkı kadlrgalar. 
la Anndoluhlıınrma gcçt.ller. l.stazıbnl 
o ltadar bOAaldı ki dUkktınlar aç:Ilma. 
dı. latan bul halkı bir gece Alemdatm,. 
dn kaldt, ertesi gtln, qt göıillmemJıı 
b!r kalabalık, seb r 'rnktlnde, feryat 
ve Ogan içinde duaya b:ı§ladI. Z1n • 
d nı rdn bulunnn mahpu!ılar da ntte. 
d ldL 

n t Ekrem KOÇU 

ve sinirlerimi oynatnıak mı is. 
ti yorsun uz? 

- Ra~·ır canını. !çim.izde sizi 
sjnirlendirecck kadar gülmek ih. 
tiyncını duyan hiç kimse yoktur. 
Bakmız, Lcylfı. hnnıım biraz güi· 
dürebilmck i~n neler anlntıyo.. 
rum da.. Ufuk bir te~sümüni; 
bile eS:rf!'evor bizden. 

- O halde ~el"ıim. 
- Geliniz ya.. Burada faz.hı 

ne ;eli hiç kimse yok. 
Nimet hanım yanımıza sokul. 

du ve bir ağaca clayandı. Hepimi 
zi nyrı ayrı b:ısiyle selfunladr. 

Çok nazik, çolt kibar görünii. 
yordu. 

Hali vakti ivice bir aileniu 
Kl?.lYTnlR., • 

Yaşı henüz yirmi beşten fa.zln 
dt?ğ'il. F'rı knt. o kndar rer.ksi:r. ve 
re~,. . ._ z k" .. Otııımrıu bile ~<'k·ı 
orlmuyor. 
Zavallı • 'ımei ;rınım gerc,t:'' • 

lt' l 1 ·~ t:ı lı 2'."11~. 
İlk ör"~ hır wtıri~ vıhiL\ 

lr .-ıf'rımı:• • .\dn.mC':ı.frt". i'(\~ s:ır 
~mı:.,. •<>..;J ı«~n·E-n, i:;;IFt" .• Ay. 

rı '' .... t:ır. 
l' ·• '\.f• roı rıı. b"r'~ le ~-igmü::. 

n kim:i erkek de kcndisinı al. 
atmış. lliruc bıı Prct'e ~ayni 

~ .ki~nnn u~ravar..ı.k bu h:!lP. 
<'lmi~. 
Yüzl"mr dikkatle lxlktı: 
- Sir. de mıı.,• ız mı<:mr,;~ 

( Dcı~.?mı t"1r) 
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K<OCMna resim yapma !hak· kaleme mevzuu çocukluğuna Ev de csa"en f evkalfıde bir 

kında nasihat ler v-criyor, Nevyodda geçirdiği .mücade· şey değildi. Ço:< zengin olu. 
benden t::ıs-hih etmek üzere le yıllarına ait1Li. Patronu · şuna rnğmen mister Kon . 
makalelerimi istiyordu. Dört nun yanında geçirdiği 10 se· tesnng evini hemen hemen 
sene biı· demir boru fabrika· neden de minnet ve şükranla kt:.palı 'Lutuyor du. T ahminim 
sında Ntab:ı~ılık ettiğini söy bahsederdi. de yanılmıyorsam e;İn otuz· 
lcdi, fakat ç.at!ayan bir su - V a.kıa çok tatlı bir ha· darı fazla odası içerisinde iki 
borusunu tamir etmek için yat değildi, fak at ne yapa • kndm yalnız üç tanesini kul· 
dört saat çalı~trğı halde be · yun, istikbalim bu sayede t~ !anıyor. 

ı 

c ercmedi. min edftiyor. Ev in sa!onu z.yarctimiz ı 

RAYLILAR 
ARSINDA 

Abdülhamit sa:rayınuı 
Miithig Ra~pütini 

EB ülHüDA 
Ve geytanctte ona tQ.f 
Çıkartan meıhur 
Dolandırıcı 

M~ Hh UD SAiM 
K-:i'SI karşıya 

Bütün bunla ra rağmen ilk Jak içini çekerek: vesilesiyle açıl dı. Salon 18 
ayımız çnk tatlı g--ti. Sabah - Gene taliiniz vnrmış inci Lui üslubunda nıahu.ı Aşl•, entrika, fa l ,.e btiyiiciilill' 

- -y mıı.ccrnb.nndıuı b:ıll;eden Malı 
lan çahşıyor, aktam Üzerleri Dedi. mobilyn ile döşeliydi . Faka t mut Sa.imin gl\Zetemiz içiıı ha· 
kar ;·:;erinde geziniyorduk. - Bunu ben de biliyorum. bakımsızlık bu kıymetli eş ırrlıı.d ığl IJu rnı.tmılannila 
Otomobilimizi hiç kullanmı. Lüella biı·az daha konuşkan yayı kötü bi.- hale sakı.m:ı.ş • 

k Saraylarda dönen gizli do- ~ yorduk. Zira gezintilerimiz • olsayc!ı o vakit taliirn çok par tu ; şuı·ada, ayağı ·ırrk bir 
' F ı k d L - • lar.ları, hanım BUltan!arın de Jak sık sık duruyor ufak lak olaca.i:dı. akat !<adıncn.· -:o tu . öte e O<.L~tc.n~uşn ,.. 

p. , ı t' "" ...,. ab11ı1 1C &ta mmatuaı- ~ 
.. lednbl~""' • 

ıaEnı Şif Atatürk'ün v1rA 
ANK RA ve iSTANBULOA 

Yapılan bütün merasimlerini yegane SESLi FiL }j 
ile kendilerinin hakiki sesile mevcut NUTUKL 

Bütün hasılat HAVA KURUMU menfaatine 
ait olmak üzere ~ 

YARIN MA TlNELERDEN lTtBARf.1' 

u E Sıneınasınd8 

kr ı 1. · · ı b' ' mii:hic ar;,'tı_ ve ihtiras ham. oki er-çiziyordu. Gece eğ- ğızm neşe ı görünır:esını is çat amı~ ır masa ... v e yerese .. "' 
lencemiz radyo dinlemekti. temiye hakkım yok. Zavallı· toz yığmlnrı. Kesme hiHur • ı lelc;-ini bütün açıklığile • E t yazısı g11%el, ııso ısı 

SilU.stan ve bize kömür ge· nın çok güzel bir kızı vardı ; dan üç avize; duvarların kc· ohay~caksınız. gene;, ttıccar, mUtcnhhıt. at ,,_ 

tiren Brovn isminde birisin· ölümünden sonra kadıncağız yu renkli kağıtlarını parlatı· ~ gün c;alışmak llzcre '' arY 
d G k f rtt "b· ~ ı t"'mamiyle deg_ı.•tı'. uordu. Orada kaldıi:T·:ınz P E f{ YA 1( 1 N D A Ayda asgıır1 M lira uc en ro o a ne gı ı egen ... ır J .... K•K ( S.U.A ) remzine mııracaat. 
eder olduğunu öğrenmiştik. Bunları :.öylerken Loranın müddetçe m:mtomu çıkcır OA 1 {J. • Allc,1 \•aziycu doıayı.s 
Jj,ali ayda bir defa kulüp- gözleri parhyordı:. madığımı dn ilave e•"rreliyim. teslne devam edcmlyen bir 

te toplanıyor, haftada bir de- işimiz bize yettiği için hu Zirn oda buz gibi soğ-.ıktu. ((üçük .ıan !ar upOOIJ ıı genç, ııı a ramnktadtr. fit! 
fa mcktebt·n baL-esı·ndc bas· k ı ·' •· li ... u 1< zı l~lcrt yapa r , ders Yercbll ·~ sözleri yarım kulakla dinli • Lüella Kotcsnaş ayai'io. <Bu upona e .ıencre ... g nuer ~tıe 
ket.bol oynuyor, percembe ve u :ş a rama ,.c ;, n ·rme nn..,ı:ırı Co ~on hanı rcmz!Dc mUracaat. 

• ır yordum. Bu kadın :ki ay h e- kalkmadı. içerisinde iki o • 7 • Çalıqkan """"r blr ba''~ 
rt · k I d · ... Unldkad.a para."ı ııeşroılilcceı..""tlr. Ev. 'J .. w...,. " c.wna esı a tam arı a sıne. men hergün bize geldiği ve dun pnrçasımn hc:.zin hcızin 1'( h ıh ıxıu,; maya "idiyorclu,. 15 günde _ tenmc t<:ld iU J,tüntkı-cn 01,myucııl:ırın ·1m~a. anc, ya z ane, ,;J 

m~·~emadiyen kendisinde;ı yandığı koca ~ömincnin ba • :mıhiuı ııalm:tl< llttrc s:ırllı ntlr~ıcrı tet7.lhnno ve bunlııra mtllll il 
bil' verilen konser halkın mu bahsettiği halde hakiki çeh· ~ındn oturmuştu. Orada taf.. <.~Jı\:'\ili ı BY.l m>n·ı:;sı nı bıldlrlll<'lerl IA7.ım.) 5"3clerde nceıc ve c!ddt bf:"u 
ıi:ki ze~:kini tamamlıyordu·, · dk (Maçka • Teş) r emzine rıı 

resmi öğreneme i ; esa~en ta bi r rob giurniş ,sadannı lı'lllJjl/'il~ J rl 'bu konserde Silaıın Sak•o - J ... ~ c l '-l "fl · * Eski ve yen. bartıe .. de esrarlı bir kadına. benze · eski zaman modasına ıyarak Ş E H t R ı:.t> enme ter. ı ~rr d •·trıo ~ 
fon çaldıg~ını söylemek bu d ııı {~ yazar ve biraz da a.t (::' - miyor u. br..şında bir t opuz halinde ı 1 \ 'ı r 1 \ ' A T R O ::: ' :r. YBJ 8:1, boy 16i, kilo 72, kumral b:ı.ynn, mUnastp blr ı., • 
musiki ziyafetinin ne çeşi\: Bu gafletimiz sanınm ki toplamış, sağlam ynpılı 65 ı} ,,1-1 r ~ P ~~ C ' ~ : lc;ldsl o!mıyan bir miktar toplanmış \, K.) rcmnne mUraca.ııt. 
bir şey olduğ-Jnu anlatmaya onu tabii c_.erc.evesi içerisinde yaşlarında bir kadın gi>r · lf lfl/i, '1 ıııt,.' ' ... • " ıı:ı.rruıı bulunan blr suroy, y~lyıo mc.. :f. utanbul tınh·crsıtcsı ıeJ 
kafidir. Kinıse bize bu umu- - l Gündli~: lG.SO dn: t-cnamp sıı.rı11m \'cya kumral, klmsestz. sinde okuyan b~r genç. {iı1 

A wl ı . . k . görmediğimizden ile ri gel • düm. Boynunu çerçeve eyen Türk Tiyatro Tarllil ?ıA:aUne!il mUtcnn-'p .......... Uu, ...ıı .. eı, A ..... -c ser. ~ ) 
mı eg ence ere ıştıra etmeyı ,., vu-..u b- ,., ..... • vermektedir . ( f. A. Fc!I 

misti. elmas gerdanlı!: su içe!'i&indn Ak~aır. 20.:ıo o oost !lk!rıı, en az orta tnbı;tnı dul vı>. u teklif etmediği için yalnız "' ın raca.at. u 
d F Kadın<:ağızın bizi Hiltop yanm milyon dolar ederdi. HA ~1 LF.T ( 5 oerde ) yn. kız bir b3ynnla ta.nqınrn.k cvıaı • :/- Lise mezunu ve ası.et , 

ya~a ık. akat köylü bize Havza davet etmesi imkan - Ayakları ucunda b ir İnbiliz • • • me?• lstemel<tcdlr. btiyenlcrln murr_ o1mıyarı bir genç, ehven ~ 
in.:;andan kaçan vahşi ve ki• d d ko"'pegwı• memnunı'yetı"nı· "e sı i stiklal cadd esinde kliruı-> rcslm!crı?c • iade dılc::eıcur • i"' nrnmaktltdır. ctyı arkad•: 
b . ı · b' 'f ı b km ı. sız r, patronunun m üsaa e • ,, ır ı ır çı t gözüy e a at\ . l d b k dd i\ıntısım göst er ir b ir r.;ckilde [(OM ı.;nı K l ·MI N DA cSub"Y) remzine mUracanUnn. milracaat. ff' 
ta gecikmedi. sı oma an umu a es ye- • Yllksek ıı:tlsat ve ue11 

h . k" l t l soluyara k istirahat e diyor • Cumnrtesl t;llndUz ıma.t 14 de _., 
-· Yoa.1'.;n k!>nı•ularımız olsay re 1~ ımse aya { a amazc 1• çoo 1::-:-• OYUNU t;; t'~ ; r,cı nı·avanlnr: binde okuyan bir gene;, o.-

-s Lora heı-gün bize geldiği hal· du. L o a·u hammının kolluğu " ı.ıT ~'l.'.'JO :ııı belerim: ccb!r ,hendese, !l~~ 
dı b.elki kapılarını çalmak de bizi oturduğu e ve çağıra· arkamnda ay.akta d'.ıruyor • l(ör Dövü1:.ü ., 24 ya .ınd:ı lstanbuld::ı bir ft>.brt. co~a.f~a. <!erslcrl wrrncı< ı 
zahmetini ihtiyar ederdim. mayı•ından bahr..ederelc ~ık du. Bizi biribirimize tanıştı• -ıı: ltaorn elektrik tamir l§lerlndc çalı~an liir. ((Sankny) remzine ıııO 
F ... k- · ~ • ~ ... f tamamı'yle 1- -- :ı- - • bir "'<!n<:. herhangi bir mUr·ssesede te ı 

'"' '· • " cuunr ran o oldu. l\~ iııter Kotes~ "' :t- Bir sene ortD.mektcp 
b~'-ı. .l yakın ikametgah uk özür dilerdi. Ulhane bir lavıTla başını i ·.: ,,,, .. ,o;;ft. Ho.lh "';ne- be:-r;tln muntazaman 5santçaltşnbUlr calığt ynpm~, yllksck uı~ 
Hanri Olmst a d isminde b ir Hiltop Havza ldra k ontra r- - 1 (Ayal) rcm:ı:ıne mUrncaat. btr gc.."l" fizik, ktmyn

1 
ıstı! 

· 1 1 · · • d . d i, b ize noihık ve renks1z bir Bugün m:ıt 11 dr, g~ 8 lle, 3 bü· :ı- !?~ yntıında, eskerlilde Ulıılğl oı • ... mimara ai'Lt i. Fakat sahı.bi tosunu ımza ama c ıçın gıı· ı· .. vermek lstt'm ".!ted!r. (.ı,u. 
Çay 1• ı. a ettı" ve u··c ayı' ık ev ~ ·ı1;; film birden: j rıııya.n, ortamcktcbln lklncl sınıfına 

b ı I 1. gwimizi söylemi~tim. O vakit ı;r m zino müracaat. uraya ya nız yaz arı ge ıyor _ l . · · ~ d' l - Bli3 Uk Vals. ko.dar okumuş, rakl yazıyı bilen, seri ._. Gn"et 1.,.. kWtUr t"-'1' 
d G f l . bu e ve g irmenin bu kadar u;·asım peşın ıs.e 1• 1 ... " J' ~ u . a rp tara ına ge m ce 2 - Bufola mı T ürkQe dal{tl!o yazan .,ır bay lş aramaktadır. Türk genci, az zamanda, 
t erkedilmis bir harabeden zor olduğunu bilmiyorduk (Devamı ver) s - Umir..'l1t1 cslrtoı:t. cc.u. 3S2ı remzine mUracaat c;:ımsız o!anların biçim r 

~~~~~~---H--k-~----~,-~---D---A---L-~~~~~--1--N---~-~-~ı~---_--y-~-~--~~=~~~ 
rak ev sahibimiz Mister·----·- l Q lj f; 11/E 7u~TITT!N ra~~~~yııruı tini, seronıı: <• 
Kotesnaıdan ve bu kadınla •. ı~ıerlnde senelerce çalı§ıııt" 
be raber ya.şıyan Lora T ivi • ııılık etmiş. lıonB"'rvlslcrl ~ 
ninkden başka kimse kalmı- Gençliğindenberı müthiş dal. "toplu iğne'' mü~tcarlı tanınmış ra bi.=im dalgın taliin 1\ttfuna dıtm. Halbuki efendimiz kolunu s:ı.natkt'ır iş nrnmnktadır· 
yordu. Bu kadın hak"ikat gındı. O kadar ki .. !stanbuida muharririn hnlk iı;inde :;:arp tak- ugray.;;r.rak birdenbire parlamış, ıltifatl.ırıylc ihya buyurmak te_ gidchı::r. <A.K. lş> reınDııc, 

do<rup bu··yu"düa.u·· ye önünden Hdi vapacak bir ıaubalilic7e düs_. mtihim ve ni.ıfuziu bir me,•l<ie nezz.ulimde bulundular " orta t.ahmlh ,.skı \c halde e v Dahibimizin hem h ,_, J h Uı' ' b ş • s· ') OJ ' O binlerce defa geçti~ bav.ı.n mC§- miyecegı derhal kafasına. dank geçip l:urulınu.jlu . Bir dc<lığinin - ırın en ... ey. . ızı .• . ıar1 bilen bir genç, MUP · 
hizmetçisi, hem ahçısı hem ihur mağazaları unutur, önUne eden "d.;ı.lgm' ) aptığı gafın malı- ı:ki olmadığım görenler !bilhassa 'ranım~yoııım diyecekti. F'a na. muma.su bir 1§ aro.Dl"J 
de massözüydü. Köyün bir gelene: cubiyeti icinde buram buram ter. tavsiye muhtaçları ona yaklaş. kat deli gibi önüne gelene sclfun yere gldeblllr. <Muzaffer ff 
mil kadar şimalinde Hiitop - Lut.fen ıbana falanca mağa lerkcn, teUifsi~ muh&tap 'ol. ıtıak için can atıyorlardı. ver._dığini nasıl itiraf edebilirdi?. ml:ıc nıuracaat. 
Havs ismiyle anılan muhte- zayı gösterir misiniz? diye sor. maktaıı doğan garip bir duygu ile Gelgelelim dalgın yeminine (,enç adam fır-sah kacırm:tk * ı Uksck tcıh3illl blr s 

b b duğu olurdu. Bir gün vitrininin kendini derhal W::ılayamayan zat il!:tnct etmekten son derece bir istemiyorri\!: ortamc~:~p tcılebcterlne ıı 
tem ir inada yaşıyorlardı. öni.inde durup icınd~1 ~ya) 1 ta mütereddit oir sesle: itina ile sakmıyordu. - Kerem buvurunuz efendim klm)ıı. rızııt dersleri \oe~ 

1ngiltere den yerleşmek Ü- seyrederken bir geçene: - Bu leylı rarra cidden fuka.lade Bır güzel gündü, d~Jgın, mula· N çiz ~n<lc:nizı hatırlamak gibi :ncktcJ r. ı t.B.) rcmz~~ 
:sere gelmiş ilk Kotesnaş ta. - Lulfcn obana Karlman ma- velakin izciihaı.ı ve harareti azi. dın haricinde otomobilsiz olarak bir mucıD.! izhar buyurunuz.. * Yüksek tkt133t ve ·~· 
rafından yapılan bu büyük ğazasım göster ir misiniz? Daha me var! .. Sözlerini mırıldanarak Beyoğlu caddesinde ağır ağ1r .td~li lccr.ı.m-t g:bı jmdadıma tcblnlr. birinci .ııınırındıı 
bina tepenin diğer yamacı Ü• mı a.ııağıdadrr? diye sorduğu 1.a- mnsadan uzakla..,mıştı. Yakın haraman oluvordu. Bütü mana_ V<.!liştınız. Çokta: b~ri aı,:ıı{t:ı) Ut. .{ , c. c:cıt ch\'cn fly-ıtın li!7':1 

. d b 1 d man, bir alaya maruz kaldı:Znu nı:ısalan.i.ın fılcırdaynn gizli Jmlı.. siyle keyfi' üstündeyJi. H rzla Şirketten altı ay c\·v~l rol Yer. çnıwnnk uzerc bir i§ ~ 
z.enn e u un uğu için biz zo.nneden abus ve ters tiVrıCtli kah~ları işi ten zaYalh "dalgın" karşıdan gelen tramvaya ~ülü.m- diler.. Halbuki çn l ışkan ve na- ı y T. ~) reınzıne murs.~1 pencerelerimizden görebili • mUhatabı ~nesini ~arpıtıp gözle. hır bir üstiinc iki kadeh şampan. siyerek dalmıştı. Arab;.ı, trı.m i.; . muslu bir kulw1uztun. Lutfe;:ı • on scltlz yqmda. 0'1, 
yorduk. Nesiller geçtikçe bi• r ini fıldır fıldrr oynatarak: '· n. Y•l' ı : • ..;.· ',::ı.fayı iyi ·e ti.!t.s:i. nüne gelince irade<:iz ·bir ]ı..ıeklt müdür beye yawctığınız ik i keli- ·nezunu, daktilo bilen bJ~ 
na günden güne çirkinleşmiş - Şimdi saAA Karıman gibi Jcycrek hararP.-tini bastırmış ve o le elini şapkasına götürcr~k . sa. me bcndenizi i1ıya etmeğe, h ic rnmıı•.acrıır. <tş nray:ı.!l ) 
ti. Buraya yalnız bir <le fa bir sopa atanın :ki! <leme!;: i t i. gece baloda tesadüf edince biri hanhkt.a kendisine d ikkatle ba- şüpll('siz ~ryit ma;,ı,şla tekrar is. ·ncaat. 0 ~ 

d O yen ustura gib i b!r b~lnşla doğ- snr.;,ı, öbürü sola tornistan yapa. kan blr genci selfmıladı. Bu ha. tihdam ıma \"CPi!ci hüsniye ola- * B<?rlln steno ve daıcdi ' 
gir ik. da kontra',o}"U im• rndıi;rınt görünce yararlana sığı_ • nk bıc daha buraya gelmekten rc!:ctinin arkacından selam ver. cnl,ırr. Çoluk ('ocuğn da karışmıe rlncillklerını havt, Aıı:nııı:ı 
zaladığımız gün. Z ira Mis • narak kendini vit rinine baktı~ı kurtulmnğa calı~mrşlardı. diği genç bu selama canını feda bnlunuvonım. ıımdan diplomalı bir gcı::~ 
ters I' oteşnaş bize genç in • mağa~nın kapısından içeri zor O gece <la'gm, şampanya üc;- edercesine yıldırım gibı uçan Dalı,'ln . keyfini daha z'.y3dc •pratik veya mctocııı.ı, 'ıııf 
ıanlar tarafından ziyare t e . atmıştı, Tchlike~·i atlatıp ctr::fı. tünr şampanya, yuvarlayarak tramvaydan allnyarak pardesü. ka~srm'lmak ve beladan kurtul 0 ve ucart dersler vcrıı:ıe t• 
dilmekten hoşlanmadısını na rahatça dikkat edince aradı.. miitemndiyen '00.şmı sallaımı:ıtı: sünun cte!tlerini hava.Iandn·a ha- mn.k için yaptığı gafın Cez!l<:m i rebatan Ncge apartman ~ 
hissettirmİAti. ğı rnağa~ın tam içinde bulun. - İnsanlar çift ynradıl•rlar- '" laıwıra ark.;:.sından koştuğunu çekmc~c katlanarak iJir kartvi ')ı:turga mUrncna.t. 

ır duğunu anlayar-k ters herifin mış yahu! f;anki yarım elma... gurÜllC(', C~Il kurtarmak istiyor. zitin üstüne birkaç ke!ime yaza. n1 ·· I "k 
Lora Tivinink aynı fikirde h iddetine ihak vermiııti. Hn' ~tmda mülcmadiven r;af mu.J s,i i heme dar bir so~m~a rak rren cln t•linc tutuşturdu. u te errı ~ ~~ 

değildi. 10 sene bura da ya• Bir akşam muhim bir baloda yapmaktan usanan zavallı el, 'pn ... pıvcrdi . Hızlt hızlı b:ı· kaç a. So:1ra bir gn7inoya girdi. Bira Bundl'.n Uç dört ay e~ 
şamak ona :\ÖZ söyleyecek bi· bulunuuğu srrad'.ı. bir nralık ar. :>rı..ık kiınsele~e ı:"el-;m \'ermcınc- ,.1111 attıktan sonra dönüp arkası. kadrhinin önünde keskin hafıza. da blr telt ayakkabı ~~ 
risini bulunca durup dinlen- kad~ları dansa kalkor~k onu *c ye.rnin ctmişt.ı. Fakat bu hal ı.;ı. baktı : Gelen giden yoktu :! sı c~nlaruverdi: Beyoğlu hastnncsınde OC 

masada yalnrz bırakmLqlardı . de ımrip hadiselere setep olu. - Oh • dedi - hele siikür kur- - On sene evvel bizlın şirke- caat 
meclen konuşmak itiyadını Şeşi beş görecek kndar atıştır- yordu: Mesela karş::laştığı tam- tuldmn! .. Bunu da ner eden c·a tin alık katfbi ha! Nereden ta . 
vermi§ti. Bizi görünce çenesi dığ'ı için dalgın ruhu tam!:.miylc dtk bir simaya uzaıktan gülüm. ğırdım ya.hu? .. Herif beni c:ifi ruyaca.ğım ya.hu ! N~rcdcn t a m· Alclırrnız . 
makine gibi işlemeye l:oyul· "fayrap" b ir haldeydi. Kar~ıdan siye giııiımsiye ya.kla.11rkcn bir- çiğ yiyecek gibi arkamdan ko- yacağım!., ~ 
<l B k d. · ı .ı mükellef bir smokin cri.viıımi~. ina denl.>ire yemini hatırına v.elerek \'alayordu ! •. EGki huyum tept i Di"c duble bir"yı bir h""llcde Aşnğıdn remh:lcrl " --' u. en ·en ıs1ne açı..t.ı ım. ' dı'ktı·J. ... ....... ltıı_,,ıcuıannu:ıın n~~·-~ ı 
F 1 t 1 b h . · · · dma kkmiri b ir zntm geldiğini gö nerelere saklanacağım kestire- galib:ı 

a c:ı ~ocam u ıssıme ıştı· k -..:ı • akl ld w b' . tl .. 1 . . 1 Ad " '1 1 ta m cl, tuplan ı.o-retınn..,,.,, ... rere c.ucbıyatn mer, · ı o ugun mez l r vnzıye e goz cnnı u u ım armı yavaşa rak gü. • • "' => ...-

rak etmedi. Zira kocam yal• dan hah bizim "toplu iğne'' ge. orta başka tarafa mıhladığlnı lümseyc güliimseye yoluna de. On sene evvel yanında küçük 13" dııhll) her&iln <' 
nız güzel hıdınlara 1:arsı zaf liyoi! diye yarenlik ettiği tasar- gören t~möık adam d:ı. bu hakn- vam ederken bjr de k.;ı.rşı taraf.. bir memurken birdenbire par!~ kaı!:ır '('«': ant 17 d.,ı flD" 

duy~r. ı:ülbııki ev sahibi b i• lamır; Ye adamcaı{ız tam masa. ıet karE?ısmda taş keöilmi~ bir tan aynı hürmetkir tern<>la de- yarak ve bir -dediği iki olmar~n lan. ı9; 
ziınle bernb~r yaşıyan icadın mn ününe gelince: ~ !.:1;;1 .. c:-1 bal•tü;tan ~cnra. af.· miru<i gencin uçarak yolunu l:e$. nüfuzlu ve m!ihim zatın tavsıvc CH.M .z. 191 <Bclkis) <"·"' 

l · · · lak Ahlen w ~ah~cn nz:ıım. diye zm:n içinde h~rhnldc hayırlı ol. tiğini görünce bir put gibi soka- kartı:ıı parmaklarının arasında (H. 99) (1ngeı :m cııı.t' par ııycn O'tırnu, ırı ve p a l (~ ..... ._ -ka-'~ .. lar) {12 stlJl ·· ı · h. L- k l l elini tı.zatml!;tı. mayan sözl11r mırıldarta mmlda- ğın ortasına mıhlanıverdi evirip çeviren müdür zoraki bir u,.. 1
'-' ..... ,, 

goz crı, ıç Dü 
1 mamış kı 1• Muhatabı büyük bir hayretle: na 'ı;eçiıt yidiyordu. Gen ç a dam reveransla. Yakıaş. tebessümle cSki alık k8ttbe on (K ibar E.) ( M.T.V.) 161 

ğı ile asla güzel değildi. - Ahlen ve sahlen Bek Af andi Neden sonr~ dalgın birdenbire tı ve şapkasını d~r sokağın ça- lira zamla yerleştiğini mtijdele. (Y. Akm) <H arika) (V·c111'1 

Henıen h er.gün akşama cer-hını ver~'' küçük parma- sıc:rayarak: murlarma sürterek selim v<'rdi: dikten sonra i~inden mınl<l~m:ı_ <Ar . 89 HNnrtn) csercrı 
doğru Lorn bize geliyordu ğııH] [l ~ahanc bir ziir.ır~t yüzük - Bİ"i:n Ml'hmcd'C:i yahu!.. - Ah efendimiz bendeni~ bu rr.k başını Rall?dı: A Çili ırn;-.;uşl\I" 2r.:ıı 
Komı1ması hiç çekilir bir şey rn ılıl ay.;ı.n eliyle onun eli n~ hafif. Amma da ~~ ı.;":nlcmi.şim ha! ne dt:>vlct! Bu ne innyct ! .. Çoktan . Şu budalanın bulup buhµ Tc4j\1k·~c cadd. 'IJ 

1 
:tııı ı 

cbğildi. Fakat b una rai!mcn c:e kmns ctmi;}ti. diye b::ı.şcı~azım muşlnlayordu. beri .arzı ubudiycte can at.trğım d a t avsiye ettiği serseme bak r..;ıartımarmı birinci ' ·rıı:ı.11 
- Bu koy u garp §İYesi ni :i5itincc. Aradan seneler ';:{eçtikten son- h alde bir türlü cesaret edemiyor- hele! .. Yanm cima h ikayesi... ltcn ndres vermeden s)111or"' 

kcndisinik~amı~rduk.~ü~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• Serll~ fdarehanom~c 


