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HARP, önüne insan kafileleri 
ol, şelılrleri, ülkeleri, kıt.a

lan katıp süriikledllcçe bu görül • 
ınemlt delşet içinde insanlar aya"t<. 
ta durmak l!;in, yıkılmamak için 
ne mümkünse yapıyorlar. Sandık. 
lardald eskiler meydana çıkıyor. 
Birikmiş planlara eanlfllll her feY 
ortaya atılıyor. Kırmtııar ~lam 
yor, eakller blrlktlrlliyor. Avrupa. 
nm blrook yerlerinde he;)ileller 
bir oanılu, bir çivi oo.,., bir balta 
aKzı, bir vida olmak için aöktudü. 

Peneere parmaldıklan, köprü 
koı'lmloklan sökülüyor. Hurda de. 
ınlr, eski kurms., kullanılml!} ~ 
Yeniden kıymet kazanıyor. 

Devletler harbe karp lmJlllÜ 
içla yalnız kıymetten dlif9 1Dllıd -
tleleri değil, rublarmda ehemmi • 
)'etini, mfına.smı, caohlığmı kaybe. 
deıa birtakım lılslerl \'e fMrleri de 
saadıktan tıl<anlan eşya gibi mey. 
cı..a koyuyorlar. Bugünlerde Av -
...... YenlcJeB laymet .._M, 
•idea. sok.lan iltifat t.oplıyan bir 
bakıma. göre en taze bir baJmna gü. 
re en eski çehreyi '&neden Va.ti • 
kanaır. 

Sen Piyerln halefleri, İsanm sü. 
rUlerlnln çobuılan hangı cepheden 
baksanız ltibardadırlar. 

İngilizler 
Almanların doluya asker 

göndermelerine mani olmak .. 
ıçın 

len Nazır taarn
zaaa beueren 

Baskınlarına 
devam edecekler 

--0--

Sen Nazerdeki tahribatın 
çok mühim olduğu 

\:esbit edildi 

Londra, Sl (A.A.) - Basın yayım. 

lama göre, düşmanı hırpalamak ve 
doğuya uker göndermealne mani ol· 
mak, uzun kıyı boylarında kuvvet bu. 
lundurmaamı temin etmek için Sen 
Ne.zer taarruzun benziyen bqka bal. 
kmlara df'vam edilecckUr • 

J.,ondra, 81 (A.A.) - Frama • 
nm AtlanUk s:ıhil:IDdcki Sen Nazer 
limanrna yapılan akmm muvaıffa • 
]ayetli neticele'r' verdiği alman re
simlerden anlıaşılnı.rştır. Almanya 
dışında Tirptiz Abnan z.n-lılısmm 
kullanabileceği dok en az bir acne 

_... Devamı ı ncl .ayfada 

1 ilkkamındanberi 

-------..-"-------' a-1 · Stollllolmden gelen 

fı:ıgal altmdald Fran• sahiUnde 
devriye gezen Alman askerleri 

Amerika buyuk bir 
taarruz hazırhyor 

PasUlk llarp 
mecuıının 
lıaralmuı 

llaberıere gire 

Şarkta 
Rusların 
taarruzu 

devam ediyor 
Mart a)'lnda 

Baaların bl'flk 
gayreOerl belllenea 
nettce.,ı veremedi 

Stokholm. sı (A-A.) - Oephenıu Bir Alman tan aresinc makineli 
bUtUn kesimlerinde ve bllhaaea cenup. tüfek mermlsl veriliyor 
ta Doneç havzasında ve Harkotda ----
Ruslar taarruzlarına devam etmekte. 
dirler. 
Soğukların nlsbeten henUz §iddeUl 

olduğu merkez kesiminde son Rua ta
arruzları, reamı Sovyet tebliğinde kay 

1 dedlldlğlne göre, yeniden yirmi mes • 
ldln mahallin geri aımması ile netioe_ 
lenml§tlr. 

FlnlAndiyada Rwrlar taarruzlarını 

tekıılt etml§lerdir. Ruslar burada Fin 
... Devama ı Del •yfada 

Bir ingiliz 
deniz kafilesi 
Alman kavveoerl

aln taarruzuna 
atradı 
--0-

.... l y · Zel d 4 nakliye gemisi batmldı, 

A k .J M-VUStra ya ve enı an a Krı·ps meri a uoğu da pek büyük bir aevinç dördü hasara uğradı 

k uyandırdı Berlln, sı (A.A.) - Asket1 bir men 

ıyılar ında Nevyork, sı <A.A.> - Siyaat malı.. dedı· k·ı • badan bildiriliyor: 
fillerde Paısltlkte bir harp mecliai • Bir düşman kafilesi Barenç denf%ln-

51 t• t kurulU§unun Amerikalılar aram mtı • 

1 
• de Alman muharebe tayyarelerinin, 

ıcare dataa komite•! toplantıaınm ilk cel. Tekli ierimız muhriplerlnin ve deniza•tılarmm ta -
• • .uine teadUf ettiği kaydoJunmakta. arruzwıa uğraml§tır. 

gem ısı dır. Bu celseye i§tir&k eden pneral red' -'edı·ıı·rse 27 bıln twıluk 4 nakliye gemlal be.. 
~ De...-- ı iMSi •7fadll U ı tınlmıt ve dlR'er 4 gemi haııara uğra-

b t ld tılmqtır. a ırı 1 • u t Blatlilere ! Fırtınanın glddeti dolayıaile beline! 
--o- Sumatradaki 1000Holandalı1 eıa Je bir gemının batmış oıması muhakkak 

Amiral Blag da teslim oldu Alt olacak ve addedilmektedir. 

Alıw .... , .... t. 1 'ı • Tokşo sı ( ) Bir .. H ka~ar ~------
... ---·· • L-~ 2 ~. 1 raı ve blr albay kumalldumd&kl 1000 1 arp sonuna u La•aı •Dblne.,e ayan nıa:cın aanrıye encu. kadar Holandalı askerler 21 martta • Da 

menine izahat vermeye Japonlara teaılm olmu§lardır. Bunlar bı·r daha görüşmek ' alınacak mı 'I 
çağnldı Sumatradaki son düşman kuvveUerl. 

-<>-
... y .... ı acl sayfllcla dir. nasip 0lamıyacaktır Amerikanın Viti elçisi bu 

25 1 t .. ı. 1 b tll suali Maretal 
aC 188
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8 ~-- m DUe e e Londra,,1(A.A.)-SirKripps Petene aoracakmıt! 

Blzı•••la mllAIEat 
Dun Hind halkına hitaben rady< Loadra, aı (A.A.) - DUn marepl 

iki toptanCI 
kasap 

.btlllArdan atar 
para cezaııaa 
mallktm olda 

Mezbahada toptancı kasaplık yapan 
Sabri ne ka.Ubl Yusutwı b8§ ay zar -
tında sattıklan etten 8842 lira fazla 
bir kAr temin ettikleri yapılan tabld
ıcat netlceeinde anlB.fllDU§ ve mabke. 
meye verilmişlerdi. 

BugUn ı numaralı mllU korunma 
mahkemesinde yapılan duru§Dlalan 
onunda her iki suçlu da 7600 er lira 

ağır para cezaınna çarptmlmIJlardn'. 

Bir lngiliz kruvazörü battı 

Londra, Si (A.A.) - İnglllz ami • 
ralllk dalre8l Nalad İngiliz batlt kru.. 
vazörUnUn babnldığmı bildirmekte -
dlr. Ölen ve yaraıananlann akrabala. 
rı mammattar edilml.Jlerdir. Naiad 
kruva:rıirU Dldo ıımıfmdan M'50 ton! • 
JAtoluk 1939 da denize fndirilml§ hafit 
bir kruvazördtrr. 

Bu gece 
saatlerlalzl bir 

saat ileri almaJı 
an atmayınız 

Bu gece aaat 2• ten itibaren yas 
saatı tatbtk olunacaktır. Bu gece, 
~ aaat 24 te bUtUn saaUer bir -.at 
ileri almaoak, yani bire getlrllecek
tlr. Yaz saatinin tatbiki dolayurile 
kara ve deniz nakil vuıtal rmm ta. 
rltelerlnde hiçbtr deği§ikUk olmrya
caktır. 

Harp başladığr gündenberl, tn • 
giltere ve Amerika hırllltiyuıbjm 
hıri&Uyan medeniyetinin tehlikeye 
dilftüğtlnden bahsetmeldıedlr. Na_ 
dllk, müttefiklere göre İsuım stı
l'Weıi lıarlcioe çılmıqt.ır. Roma kL 
li8e8l geııı, mlky38fa bir mabed et. 
l'afmda toplamoayı emrettiği hal. 
~ nazizm lıuıanlan beolzlne kan 
dunartan etra.fmda toplamaktadır. 

''-Ben sadece sahne san'atkArı değilim! 
ayni zamanda güzel yemek de pişiririm .. 

ile söylediği bir nut~ ffiı?.dista · Peten ne görllfen birle,şlk Amerika 
nı Brita.nya harp kabm~ne ,.~ BUyUk elc;lsl amiral Lihinln Lavalln 
Pasifik konferansına birer ~u 1 tekrar nazır olup olmıyacağmı sor • 
rahıhas göndeımeğe ~~ ~1§· 

1 

mak fikrinde bulunduğunu Taymls 
tir. İngiliz nazırı ~ftir ki: . gazetesi yazıyor. "Sulh yaptlacağı zaman Hındıs ;::_ __ ;__ ___________________ _ 

tan mur8Jıhaslarmı kendisi seçe· 

Nadan bir wmanla.r laanm hı· 
l'İstt)'Ullığı terkederek Cermen ge
leneifne dönmek t.ecrlibeleri yap. 
tı. Kat.ol& papulan aleyhine mtlt. 
h1t bir mücadele açtı. fakat ba 
gtbı Vatikan onlar için bir klbecllr. 
Bolteviktiğe, dinsiz liberallile, ya.. 
hlldl •lfana.tma kartı Jdllsenin, 
dhdn, medenlyetbı bimisl nazizm. 
dir, fatbmdır. 

Geoenıerde bir ajans haberini 
laayretJe okudum, Radyolarda bay. 
tetıe dlnle•'im. Sfalbıin Papaya 
lilacleıdqi mektup g~ lua. :r baJl'ettetı hayrete sttriUdtycek 
iltuıt'dl. İngiliz Kıra.lmm Sovyet 
katı--~ telgraf çekerek 
~~~ fKilerln, 
mevza. ~~ )'U'dmım bebis 
tıklan ~ h!" itte grev yap -
ya mektap ~ Stallnln Papa.
görmemelidir ~I çok garip 

Bundan~ 
Ya, Göneı İııına-~ var • .Ja'?n. 
olu WıJmdod&.;:-:-naiunun ogla 
mak için Y'&nl ~ile ltblrllğl yap 
tap yazıyor v~ da bir melr. 
gönderiyor. Malaıat baal bir heyet 
ıua karşı b1rtJı.n ~.Japon
tiJ'Ullık hlsleıt ~ ~ 

Stalln ve rejimi Papalık h · 
nmcıa naul bir bttviyet ._ _ _!Dl • 
,., .. ..-a- ~-.ıyor. 
uu, •&poaya ua aynı vaziyeti h • 
dlr. Dtlnyuım umk bir lUkeatnaa;; 
heniz ne 1sanm ıttrlllertne İ1Uhak 
eden, ne de onun medfllliyett lolo. 
ıle bir qık oluı Japonya ketadislne 
din ~ demesbıler diye Pa 
panm clibbesl altına iltica ediyor 

Bu garip harp, yıkılmş, ~ • 
mi" mnnedflen hislerin euaJıu.dı. 
ğmı gösteriyor. Delil ya)ıın -..o. 
rnik mttna'Jehetler baJnmmcJan, be. 
sertyetln fikri , .c hksl cepheein _ 
llen de m:ı.ziye dönüşü var. Asıl 
~riyet için dtttlintilecek nokta 
hudur. 

\ 

" - Ne gördtıntıs bakalım? 
- Gördük efendim. Bu adam, bu ka 

ma llt attı. Kadın geriye döndü ve 
yaradan& aığuup tokadı &§ketti. 

- Sizin orada ne 1flDls vardı! 
- Oyuna gidiyorduk. 
- Ne oyununa? 
- Ne oyununa olaca.k .• Tiyatrocu. 

:JUZ biz, tiyatroya gidiyorduk. 
- Nasıl? demek iliz oyun~uz .. 

Çıkın efendim çlkm. Oyuncunun f& • 
badeli kabul edilmez. Ne demeye boş 
yere kafa §iılrtyorınınuz.,, 

tşt.e biz böyle hakareUere maruz 
kalıyorduk .. Şahadetlmls bile makbul 
değildi. Ve bir gün hiç unutmam ... 

W'" Devama ı nel •Jfadlı 

Fakirlere 
verilecek 
şeker 

-cektir Hindistanın harp bitme· i 
den ~ de k't71di kendini idare I 
etmesi için tedbir alınacaktır. Ye
ni bir ana yasa hazırlamak bı. I 
kanşrk zamanlarda cok güçtür 

Qüııiir1fil~ıı~sı 

ı Bu, istikbal için mühim bir mese 
l tedir Oyle çabuk başarılamaz. 

1 
\ apıİan teklif reddedilirse mesul 
yet Hindlilere ait olacak ve ıınr· 
bin sonuna kadar görilşmek için 

Hdriciye Vekil -
mizin demeci 

ne fırsat ne de mman buluna· , . 
caktır Bu tekliflerin tamamıyet 
ve seıimetmden phsan eminim. t H ARICIYE \'~ilimizin Roma. 
Memleketiniz bugiln zalim bir da !;ikan Popolo dl Koma 
mütecavizin altmdadır. Hin~i.s~· gazetesine verdJği b"'yana.t, bütiin 
nın müdafaası olan J:>aşlıı:a 1~'11!" rivayetleri, dedikoduları, endi!'le 
ze sarrlahrn. HUr bır Hındıstan rl köktlndeD sökDp attı. Bu golge
ya.ratmanm Uk vazifemiz oldu siz bulutsuz, açık ve kesin sözlerin 
ğunu bilerek işe atılalnn. Yeni he~ biri, yalanm suratma indiril. 
Uir dünyanm kurulmasında hür mit birer pınardır. Ttlrldyenln ı>u 

, bir Hindistan, hür millıetlerin ya· , ·eya bu devletle arası açıldığım 
nmda fih bir yer alaeaktır. HU zamıetUrecek mahiyetteki ıfrayct. 

·bir dllnyaya doğru gelin hep yü· Jmlen hiçbirinin aslı olmadığını, 
llAmD Aywo& J{.adlNndA 1 rüyelim" timdi btlttln dünyaya memleketin 

------=--------~--·--------- en salihlyetH ağız1a.mıdan biri t('lı ... -----------------------.,! rar ilin edlYor. Şllkril Saracoğlu, tarafınzhğİm 

Mukaddes Uçurum 
Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

mı btlttin harbeden deYletler içh 
faydalı oldupnu söyledi: "Çünklı. 
«Wl muharlplerden hepsinin kifi , 
derecede dülflUUU vardır. iı:lerin 
elen hiçbirinin, sllihlanmıım )Ükl". 
nil de baDlann arasma katınağn 

Cemiyet içinde yqıyan her ferdi ve bllhaaa kadmlan alt.kadar 'Jflbep olmakta menfaatJ bulonn . 
eden bu be~ romanm mUelllfl blae diyor ki: maz." 

Meıteli Almanyayı ele alalını. 
"" - Bu ...,.hulu menua tamwaıe ba,attlln a1mnutt1r. Olnıyacıa. Doğuda SOOO kilometrelik bir cep. 

lanm, blrk84) sön 90llra, ılmdlye kadar üseriDc1e claftll..-alll hede savaşan bu devlet, hele bU 
yepyeni ve ı.t d6ndtlrUell bir mevzuyla karfılllpoak'anhr. rik bir taarruza hazırlandığın 
Romana .. ,,...,.,,.. önee • nmaleeef • fula lılr t9Y .Uy- İ.eknr tekrar ili.o ettiği bir sıra 
llyemem.,. da o eepheyl binlerce kilometre ela. 

(Çılgınlar kulUbll) tefrikamıS biter bitmez bu _muammanm dtllll- ha mtmak ve Ttlrk kuvvetlnı 
dtlflll&llmm mukavemetine katmak 

mtınü ~lfs. ister mi? Kaklı ki Almanya ile 

Ç O B y A B l N D A Tllrkiye arasında karşılıklı ihtiyaç 
ve menfaat!erfn "ai'adıh e!lki o1• 

BN SON DAKIBA'JI BIBLBTINll 1 cJuto kadar da -. bir d08t1uk 

'-----------------------------------~n.rcbr. 

Yazan: BiR MUHARRiR 

İnglltereye gelinee .ba cıo.t de' 
IPtln de bize karşı ta.alıhlitlerlnl a 
yak altma alarak toprağmuza kar 
sı harekete geçmeğt dURliomesine 
lmkin yo'krur. Bizim tarafsız do • 
roşumuz, İngiltereyi bize f1ili yar. 
1nn zaruretlerindl'o kurtarıyor. 
\tlantUden shnal Afrlkaya \e 
Osea.nya'ya kadar dört krtaya 
malzeme ve kuvvet yetl§tlnnek 
7.0runda ba.lunan bir İngiltere kir: 
'>anş Türldyesi, orta ı;arktakl men 
faatlerlne en uygun bir emniyet 
bölgesidir. Ne demokra.;iler, ne de 
mihver tarafından eudl'9ftllz ola 
maz. Hariciye Veldlimlxin dedi~· 
~hi: •'KhMenln bize saldırmab 

ddmdan geçlrmlyeeetl fikrinde • 
\'.iz". Yine hiç kimse bizim de -şu 
\eya bu devlete ıııaldrncafmın.ı 
•tklmdan geçlrmea. Tthidyenln be. 
rrp ba~llbğlnı yirmi yıllık, hele bu 
•lünya savaıı içindeki poHtlkası o 
l\llt"a vmuhile lsbat etndRtir. 

Ro böy!e olduju halde, homb.ı 
lıi&d~inl fll'88t bilerek dostluk 
ıamnn üzerine propaganda bom -
halan atmağa kalkanlann ümit.leri 
'lllya dtişmeğe rnahkftmdu. Jlaıtcl. 
ye Veldllmb:in demeçı Tiril poll 
tlkasım ,.e Ttirldyealn •rbeden 
flevlet1erle mttnUehetinl bir .. "' 
'la.ha aydmlattı; bize olduğa .... r 
hüttln dO'!t memleketlere de nlıat 
bir Defe& aldınnıs oldu. 
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rJir iki Nokla: 

eni 
Yddızıar 

Fla profesörleri, milyonluk dünya. 
IWD bot1aJdarmda yeni yıl4IrJar 

Off8tmlıler ! BattA, bir tanesi hemen 
c~ loln orlJhınJ bfr isim de 
•nnJolcr: 
- 1912 seyyaresll deml§ler: 
YıldnJArla dünya armımdakl mUna. 

ebetJn pek akı olclufunu lıep1mlz bL 
lrlz. Sumerler bil' taraftan yıldızlara 

taporkon, bir tıırattnn da onlnrm g1 • 
~ yolunu tctWk etmişler; BC11ey1, a
yı vo gUnlerl bulmqlardır. Aynca, &'6-
no Sumerler, her insanın bir yıldm 

oldtJ.tıma llUUUDJ~; ve ınsıuı talllııln 
bu yıldıun ollnde yuğnıldıığmın immı 
etmJ~. Arac1an blnleroe BeDO geç • 
tlJ;rl lınldo, bugün do bll"QOldaımıız ay. 
nı itıkadı taısır! Kuyruklu yıldıılnnıı 

sılc mk gtirtııımcsbıl hal'tıe vo cinayet. 
lrrbı bolluğuım lıamlcder. 

Yeni yıldmn nasıl bir yıldız olduğa. 
mı hcnllz bilmiyoruz. 1yfllk yıldızı mı, 
fenalık yıldızı mı? Fakat harp lçfnd 
doğBn, dUnynnn bir ç0k setaıoı man. 
zara1aım.ı gören bir yılda olmadığıııa 
gilıe bmtıalde bir rmlh yılcbu olmuı 

llmndır. 

19'2 )'lldrr.ıl Senin dünyamıza neler 
gıetlnUğlne hepimiz meral• ediyoruz. 
Sa.fa ~ ve lmyırlıır getirdin! 

EN SON DAKİKA 

·50 kuzu 
enize atıldı 

Pazar akşamt Mıı.nruı.rada hava. 
nm muhalefetine nınnız kalan bir 
motör, etnı.ftan imdat istemiştir. 
Fakat, gecenin karanliğında bek • 
]enen imd3.dm vaktinde yetişemi
yeceğini anlıyan motör kaptanı, 

hemulenin bir k:mmmI denize dök.. 
meğc karar vermiştir. Bu ara.da, 
Bandmnadan yüklediği 150 a.det 
kuzuyu da denize dökmek mecbu • 
riyetı hasıt olmuş ve hayva.nla.r 
boğulmuştur. Bu hususta tahldknt 
yapıhnnktadrr. 

Sen Nazer baskmı 
Baftal"afı l Del l!lllyfada 

için tahrip ediliniştir. »ıas havuz 
ka.paltlan Uıma.men imha odi imiş • 
tir. Bu kapaklara t.ool:ıdı'kta.n· son. 
ra havaya uçan Ka.mpeltnvn mub.. 
rihindon eser yoktur. Pompalama 
istasyonu do. tahrip edilmifiUr. 

Almanya.da bu seferden hiçbir 
fngiliz sağ dömnedlği, İngilizlarin 
boşuna bekledikleri bildirilın1ştir. 
Hıılbuki gazeteler d&ıcn Britanyo. 
kuvvetlerllıc ait reismle'I' neşredi -
yorlar. 

Londra, 81 (A.A.) - Resmen 
bHdirlldlğine göre, Sen Nazer akı
nında Brita.nya. kayıb1 ölU, yaralı 
kayıp ola.rak yilzil geçmiyol'. 

&Azımıa mllAlıat 
_.. Jla§tarafı 1 ncl saytıı.da 

HAzmı bir g6ğlls gcçlrdl. Birkaç gün 
sonra, yani 4 nisan cumartea1 gtınU 

25 1nC1 sanat hayatını taslt edeceği • 
m1z sevimli sano.tkArnmz, ibu yirmi 

beV yılm, llk zamanlarında. uğradığı • 
dA2ıa doğrusu bütün sahne ııanatklir _ 
ıarmm uğradıklan • gtlçlllklcri anlat
maya devam etti : 

- İlk Tnrk kadın artıstl A!lfeyi 
Kadıköyde Hale tiyatrosunda sahne. 
ye çıkardığmıız gece, oyun hcnllz bit· 
m1§t.ı ki bir sUrU polis sa.bncyi sardı. 
Neye uğradığmllZı gqırm.ı§tık. 

- Ne var memur beykr! dedik; 
oorada hlÇ bir şey olmadı .. Gardllğü. 
ntlız kavga, dövil§. clnayet, hepsi hepsi. 
oyan tcaplarr. Yoksa mz hakiki ml 
~1 

Komiaer pala bıyıklarmı burarak,: 
- Haydl, dOO.l, trB§I btrakm da he. 
niz karakola yUrQyQn. 

- Scbeb? 
- Şan& ba.k.. Daha ne sebeb olsun. 

Jır TQrk kadmmı sahneye çıkardımz. 
Ju ne 'Ctkret dendlm. Bumm ,hesabım 

· erecelaı1niz. 
Gece yarım palas pandıras karako. 

un yolunu tuttuk. Blzl orada bir k!S.. 
eye tıktılar. 

- Aman demeyin, eylemeyin~ Bi • 
zlm lir suçumuz yok. Bırokm karnı. 
mızı doyu.ralmı, biraz lBtlrab.at ede
lim, yarm aaba.b gene cellrlz. dedik. 

Dinlemediler. O gece bQtlln arkadaş 
llU' 'btribirtmiZc aolrutduk ve sababa 

kadar tltreştik •• 
BAzmun, bunlnn anlatırken zaman 

zaman ~zlert doluyordu. Acı hatıra. 
lanıu tazelemekle onu daha ç0k llze • 
ceğiml dtışünerek : 

- Bay Hazım dedim. bunlan brr&. 

kalım da tatlı f1eY1cr konuplmı.. 
Htı.zmı tatll kcllmcsSni duyar duy • 

mlU': birden gl5ztert parladı: 
- Mı, dedi, pndl bUSbQtün bC.nl ijz. 

dUnOz. 
- Neden? 
- RabmeW baklava h&tlrmıa gel. 

di .. 
- Çok mu eoverdlıılZ bat!ava)"I? 
- .Ah ah.. yalnız tıaktavu.yı mı ya? 

Rcvanlyt. tulumba tıttıumıı nMil unu. 
tablllrtm. 

HAzim hakiki l>ir hayat adamı. O 
Jtadar meşakkate ka.Uanmnm. blnbll' 
cefa içinde sanatını ilerletmek 1cln 
uğra§maktan yılnınıwm da ~halde 
bu bayat adamı olmıı.smdan ileri ge
liyordu., öyle ya, blrnZ evvel acı batı. 
raıarmm tesirlle g6zlcrl dolan sanat. 
ka-r, bir kelime, tatlı kellmesile bUtlln 
n~slnl yeniden buldu. Zarif nUktclc. 
rtıe konuşmamızı sUslemeye ba§ladı. 

- SoDrı:ı., dedi, Benim mahir blr 
ahçı olduğumu b!llyor musunuz? 

- Bir gişcnlz olduğunu billyonım. 
Fakat bir lokantıınız<lan haberim yok. 

- Aman efendim. Ben amatör ah. 
çıyım. Yufka rahmeW olmasaydı, 8lze 
n e nefis ~rek yapbğlmı iabat eder • 

dim. 
- Sanatınızdan bagka, pek çok ma 

ıınretinlz olduğu tınlll§ılıyor!' 

- EveL. eTCt.. MUkemmeı yomek 
p~lrlrlm ben. 

- O halde karınız bundan çok 
memnundur .. Gtı.Uba biraz da ktlıbık
sınız? 

Yoo! •• bunu kabul etmem. Ben 
~vldm için yemek pişiririm. 

S6yt<ıyin. söyleyln, arasıra bula. 
şık, stıpUrge :talan,. 
HAzım, sahnede ~tığımız jestle. 

rlle baDitlı iki yıına 84lladı ve: 
- Kati~ katıycn, dedi, ben ha • 

ldld bir kaukımdır. 

Bu bahsi fazla uzatmadım. 
- Bfrl1% dedim, sahne hayatmn:da 

ba§ınızdan geçen hoııı §oylerden b8hse
der mlslnlz? 
HAzım dO,,UndD .• Tam yirmi be§ yıl, 

Türk sahnealne hlzmet eden, seylrclle. 
rinl kıuııklan çatıarca.ıruıa gtUdUrcn 
sanatknr b1zlm okuyuculnrm hoııuna 

gidecek hangi garip sahneyi anlatacn.. 
tını bir tUrlU kestiremiyordu. Sonra 
birden aklına gelmiş ola.caka ki: 

- Hah, dedi, aklımıı geldi .. Şunu 
yazm: Bir gün Rlzcdc nçık hava salı· 
nesinde Vasfi Rıza ile beraber •(ceza 
kanunu)nu temsil ccllyorduk.. Tem.sın 
verdlğl.mlz bahçe hınca hınç doluydu. 
Hava birden karardı ve ant blr yağ. 
mur 00,ladı. Herkes henüz yerfııdcn 
kalkma~tı ki tarif edilmez 'bir g6k 
g(1.ı111Ulsll oldu. Çok yakın bir yere 
yıldırım dO,,mesile beraber bizim de 
aklımız ba§nnızdan gltml§. Vasfi Rıza 
ile blriblrlm1ı:c ssn11ıu3 ve öyle kal -
~ız. Aradan no kadar zaman geç -
tiğiııl pclc bilmiyorum. Fakat biraz 
kendime gelince bir §llkırtı duydum. 
Gözlerimi Jlenüz asmı_§tun. Va.sf.l Rıza 
da hcrhtı.lde ayni xuiyetteydi. Haltı 
blriblrim1zl mm.sıkı tutuyorduk. ~ 
lerim kapalı olduğu halde a6ylendim: 

- Vasfi? 
- Ne vıır!' 
- Sağ mısın? 

- Sağun! 
- Yağmur dlnmem~. 

- Öyle gibi. 
Yava, ynvnş kcndlml.zc geldik ve 

aynldık, B ir de n e g6nıck bcğcnlrsl • 
nız? 

- Ne g6rdllnUz? 
- Duyduğumuz ııakırtı yağmur dt?. 

ğilm.l§ .. , 
-Ya? 
- Halk b1zl alkI§layıp duruyor. 

mU§.. 

Meğer yağmur dinmiş, halk yerine 
d6nmll!J ve perde açılml(I, :takat bfz 
korkudan biriblrimlZc sımsıkı narılmı§ 
var.f.ycttc htılA bekliyor mU§UZ., Tablt 
balk bu ı,c bayılmıa .• 

Sevimli sa.ııatkAra : 

- Hayatta, dedim, en bUyUk zev • 
k!nlz nodlr? 

- Benim, dedi, en bUyUk zevkim 
balık tutmak, bir de .. 

- Evet bir de .. 
- Balıkpaza.rmda §Öyle bir iki at.. 

maktır. Balıkpazarmda içmeye bayı • 
lrnm. 

- Sahnede en çok ııoounw:a. giden 
r;ey nedir? 

- Ha .• ı,te bunu anlatmak biraz 
gllç •• Nasıl 'söyllyeyim bilmem kl Ak. 
t5r sahneye çıkarken bir oey hisseder. 
Yani tıoklendl.ğlnln :farkına varır. Sa.. 
londa bir kıpırdama olur. Bunu hisse. 
den aktlSr, eevilcllğln1 anlar. l§te bu 
benim en çok hOfUDlO. giden oeydlr. 

- Sahnede en çok an!a§tl#Jmz sa. 
na t.ıcAr kimlerdir 'l' 

- EvvolA Vasfi Rma., onwııa Oyto 
anlaşnuşızdır ki, gözllne bakarak no 
yapacağını anlayabllirlm. 8onra Salt 
Köknar da en çok anlqtrğmı bir sa _ 
natkArdır. 

- Hangi rolleri daha çok betcnlr 
ve oynamayı terdh edcrstnız? 

- Oynadığım her rolU severim. 
Kayserili ve yahudl tııklltlerl lse bana 
hepsinden daha sempatik gelir. 
Hazımla bir aaate yakın bir za. 

man konugtuk.. Birkaç gUn eonnı o. 
nu, yirmi be§!nc1 sanat yıımı lruUıı.r
ken aıkı§lıyacağız. O, halkm sevlyesL 
ne hakikaten halk kazanmış, hakiki 
bir htllk sanatkA.ndrr. 

Bizleri kahkahalarla gtildUrcn HA.. 
zrmm, 2:1 sene sonra biraz da kendi· 
Binin gtllmesl en tabit bir hakkı de • 
~1 midir? • 

KADRIKAYABAL 

' ·-

Libyada 
Kum lırlınaları harekata 

mani luyor 1 

ENSONDAKiK 
Küçük ilanlar Kuponu 

Itoma, 81 (A.A.) - İtalyan ordula- ~ .. ___ _ 

rı umumi karnrgAhmrn 668 numaralı 
tebliği : . (Bu kupoıaa eklenerek gönckvlteclık 

Si.ttnaikte kum fırtmnları harekAta iş nram:ı ve iş verme U!lD.lan Ela So;J 

clddl surette engel olmuştur. CUretll 1 Uakllmd.a parasrz. n03redllecekUr. Ev· 
bir gece harekeli esnamnda UçUncU kınme tekllll 6nderen okaJQC81arm 
ordu S'J"UPUDa mensup bir ltalynn ha. mbtuz kalmak Ozcrn aarib adııeslerl 
va t"e§ld.ll tobruk Umanmı bomba.la • Dl blldlrmderi IAzım.) 
mıa ve pek alçaktan uı:mak SUl'()Wo Evlenme leklilleri: 
sahildeki mUnakalAta ve kamplara • 4.6 ya§mda, hJç cvlenm~. kim_ 
bllhaasa. mUcsstr surette taarruz et. nesiz, bir bay; 33-38 )'a§lannda, evi 
mlşttr. On makinelı tnoıt tahrip edil olan, çocukwz veya bir çocuklu dul 
mlş ve )'Uzden fazlası hasara uğratıl- lılr bayaıılıı evlenmek istemektedir. 
m~. Muhtelif yerlerdo bir çok yan.. (Ay) nımzlne mUracaat • 2t5 
gmlar çılamştır. Kamplarda. dıı:ma • • Yq 87, boy 164, kilo 70, 8 senedir 
nm uğradığı kayıplar ağırdır. Hava • memuriyette bulunGJl, bir de 18 Y8§m 

ıanan lngWı: av tayyareleri gerı pUs. ııa oğlu olan, gUı;el, ne§Cll bir bayan. 
kUrt1llmll§tür. BDtUn tayyarelerimiz &15.50 yqıarmda, devlet memunı veya 
üslerine dönmU,lerdir. lyt bir meıtıek sahibi blr bayla evlen • 

Amerı a büyük 
taarruz hazırbyor 

DIJ"" BllDtarnfı ı net sayfada 
Ms.I'§al, blrlc§ik Amerikanın en bUyük 
maksadmm yakmda yapılacak bUyUk 
taarruz için kuvvetler toplamak oldu. 
~u söylemiftir. 

Nevyork Tnymls ga~teal ıunlan 

yazıyor: 

Vaşlngtonda kurulan Pa.sl!lk harp 
mecU.sl, Pasifikteki harp hareketleri _ 
nin idaresi b:ıkımmdan iki devlet mer. 
kezi nra.smda lrtlb:ıt ajanlığı vazl:fe
elnden b&§kn bir §CY yapmryan Lon. 
dra harp mecll.si kararlarma takad -
dllm hakltmı haiz olacaktır. 
Avust:nııya hariciye nazırı Evat, 

Pasl!ik harp mecllS1nln kurulU§UD • 
dan doğan memnuniyetini izhar et • 
mlştlr. Yeni Zelanda hariciye nazın 
da bu olaydan çok sevinç duyduğunu 
a6yleml§Ur. 

Melbam, 81 (A.A.) - Pasifik.. 
te blr harp meclisinin kuııılmasuı.ı 
tefsir eden Avustralya Başvekili 
Kurtin şöyle demiştir: 

"Harbin Pıısifikte sevik ve ida.. 
resinde f1lındl A VUBtrolyo.n.ın doğ • 
ruda.n doğnıyn. rey aalı.ibi olması 
derlıı memnuniyet verecek bir kay 
nn.ktır." 

Amerika sahillerinde 
batan gemiler 

Voşlngt.on. 31 (A.A.) - Röyterin 
blldirdlğlnc göre 7 ilkkbundanberi 
AtlanUlı: suıaruıda. bi~ik mllleUere 
mensup 08 ticaret gemlal batırımııa • 
tır. BUDl!ı.rm enı biri birlC§lk Amerika 
doğu kıyıları açığmdıı. b:ıtml§tır. 

Blrl~k Amerika fllolan ba,ıruman 
danı ve deniz harekatı ~fi amira l 
Klng, halen denizaltı harbine kaf1I ne 
gibi tedbirler almdığmı izah mnksa -
cllle Ayan mecllsl bahriye enctlmenl 
huzurundan demeçte bulunmağıı da • 
vet olunmuştur. 

Bahriye ~ncUmeni b:ı.§kanı ayandan 
Vnlsh dün, bu lncclcmenln alm&n tcd. 
birlerin ne dcrooeye ka.dar mUesslr oı. 
duklnrmı bDmelc mak8adlle yapıldığı. 
nı ve bir te.nkld teşkil etmedlğln1 86y
reml§Ur. 

Şark ceplleslnde 
_.. &,ııımfı ı ncl tıaytBda 

mevz:llerlne artık keşif kollarlle değil. 
blr veya lkl tnbu.rluk kuvvetlerle ta
arruz etmektedirler • 

Ruslar mart ayı içinde pek bUyUk 
gnyreUer ııarfctıni§lcrse de elde ettik.. 
lcri net1celer chc.mm!yetsizdlr. Bunwı 
ba§ltcn sebebi Straussa, Rjev, Gshatsk 
-.·c Orelde olduğu gibi ekseriye çember 
lçlııe alman \"C her ttlrlll normal iaıJe 
yollıı.rı kesilen Almruı kuvvctıerlnln 

iyice dayanınrş olmalandır. 

ınek 1.stcmektedlr. (Servet) remzine 
roUracaat. • 24G 

• 86 YB.§tnda, klmscsiz, iyi ab!Wı 
içki kullanmiyan bir ba.y; 85 ytı§ma 
kadar, na.muıılu bir a.lleden, daim! su. 
rette geçlnebllecok, güzel balık eUııde 
bir bayanla. evlenmek ~temektedlr. 

o(S.M.S.) remzine mUrıı.cant • 247 
• Yq 48, boy 170, kilo 85, içkisi, 

kum8.rı olmıynn, devlet memuru bir 
bay, 215.35 ynşlnrmda nıımuslu, kim· 
sesiz, kız veya dul bir bayanla evlen.. 
mek istemektedir. (AsJnn) rcınzlno 

mllrncaat • 248 

lf anyanlar 
• Ortaokul 7 den tnsdlkn:ımeıl bir 

genç; avukat yanmda, veyf\ herhnngi 
bir mUeasescde ıız bir ücreUe İ§ ara
maktadır. Fatih Ş$Zadeba§ı Serezll 
sokak No. 31 de Yqara mllracııat. 

Aldırınız: 
(Tunalı) (Deniz 18) (25 Es) (Ümit 8) 
(Clddl) (Uygun) {Y.Ş.) (M.K,A.) 
(H,K, 213) (Eclar) (H.T. 8) (Anlll§&-
lmı) (N,U,N,) (El) (A1'a) (C.lır!,) 

(A.L.) (M,Z,E,) Nadide 79) 
(26 Sezen) (M,Z,E,) (Ayyıld.IZ 6) 
(Emekli) (S,S.) (Pembe zart) (C.M) 
(Ad,) Cl. tşkan)(B,İ, Kaya) (So.adet) 
(Emekli) (S.S) (Pembe zarf) (Mcrlh) 
(Sezer) (H.R.K.) (S.H.G.) (GörgUlU) 

Fıkra 
:::==en::::: 

Dalgınlık 
.ReisUikUttab Hayrt efendi cl:ıJ • 

G'Jlllıiı Ue mcı;bur rfc:ıJhnWlMdlr, 

Kondl!!lııe mUra.cııat edenlerin r.m-
lannı dinler: - Olur, ~Ustilnc, dur 
tala.t yapID:lUW3! Bir gUıı, blrlalç 
defa Bayrı cfen4idon memuriyet b. 

. todftt halde meramına nan elamı • 
ynn btrl gcUr der ki: 

- Vaadlerlnlzln llJç birini yerine 
~.Ştmdl knlarağalığı mUn 
bal! Bari kultıDta:a ODU fnayeı huyu. 
run. 

Hayri efendi farkında olmıyamk: 
- Pcld, der, ~UstUne ~ 
- Aman efendim, onu hiç b.lre 

verirler mJl' 
- Sen ne lstcdln balmynn ! 
- Kı:zlnrafalığmı .• 
Tarih kaydeder k1 bu kııdıır y~

tnn savıırlığa. atlanma ve dalgtnııp 
RolsOlkUttab Jrendlsi dnhl knl!kıW!.. 
larla gfilmU,. 

NASR.ETTİ• 

Mahkeme Salonlarında 

Bu da ikin l 
• 
ır 

' 

lıakaret davası 
''Namusumu isterim, hakim bey namusu
mu, kocam bu yüzden beni boşayacak1,, 

Kısmetfıılze ik1 gündür, b.ıılmrct 

mev-.wıa davalar l!labet ediyor. Bum.. 
ka da, RumellhJsaruub, Uıı.;lak sokn. 
ğmda ahpp bfr o-.d OOl'el"IW etmı,_ 

Şlmd1 aallye altıncı ceza mahkeme.. 
6lnde gürUlmekte olan davanm, dn\'ll• 

cısı olan &CDÇ k.adm: 
-N&111uswııu isterim, h1Udm boy, 

Namusumu latcrlm. Evim barkını yı. 
kılneak. Kooam beni 00,ıyııc.ak, diye 
bağınp duruyordu • 

NBlUU8Wlu lst001''1 suçlular biri 
geınıı kndm, d.lğod 19 YUfflllda bır kız. 
olmal• Ur.ere iki ~lycll. 

ı O ~ ll§ındaki suçlu biraz n·eı m3h. 
keme, e çnğrildıkları ZBma.n mllba§l • 
rJn lsmtıil olnımama.sı Ur.erine teı:ktilan 
mış Meta bir eflcnoodnn ma.hnmı e. 
dllmls bir çocuk tavrlJe mtlbaıifrln ko
lunu yakalyıuak: 

- 8on yok muyum\> ben ) ok mu. 
yum? dJyo bağırarak kcndlsinl tartak. 
Ja~tt. 

l\lilba3lr fjafjlrmıa: 
- Stsı de bu davada vor JDJ51Dl' dl. 

ye somnı~tu. 
- Varun ya. Suı:luyum. 
- E, gir öyle ise.. 
- Ne mUııaaobet, tsmbnl çai;"lr111&. 

dm til .. 
- Oıınım uırar yok. Şerife diye lls. 

tecıe yaz;ılınış lac bu Şerlfo voı;alro do
mektlr. Gir lı;ert.. 

- Qtrmeım. • 

- Gir kızım.. 
- tmkAnı yok, 
Ve genç kız bu kabil inatla a.yal• 

dlrlyerek içeri girmemiş, kilsktln kUs. 
klln bir kö~·o çekllmtştt. 

Nlha;rct hAldm: 
- Bir surla d:ılıa olacak: Saffet, 

diye sormuıı, mUb:ı&f.r de: 
ttot. :.. diye b:ı!;"11'1DCB geng 

kız, bütün torm.-ıllt.clerl lkmal cdll
ml~ bir tavırla salına. ııaima !geri gir • 
mlş, yorine oturmu:ıtu. 
Davaeı Medllıa, orta boylu, krrmı:ı.ı 

pa.t'düsUIU bir genç Jmdındı. 
- Naoıusumu ıstertm, n:unıısu.ınu !. 

dJye OOğırma8ı üzCrlne, Wiklm kendi • 
&lııl: 

- Aocl& otıne ve böyle be.ftnt:ı:ı, 

Helo bir davayı aıılıyalmı! diye &1lç • 
lilkle yerine oturttu. Fub.t, Mediha 
gene yerlndm fırlı)aralt: 

- Hem size de fsbnt ctaınıcr, den. 
dlm! dJyo rekrnr batırdı 

- Allah Allnh, onu cln. soracağız.. 
Knlk bnkalım, 83.ttet. Nedir bu leler. 

- Efendim, bu kndm biz.o tttıra a. 
tıyor. 

- Hopp:ı!a, Durup dnrnrl.-eo B:ıno 
ne di~ e ittim atnııyorlar. 

- Anın, bu laıdm dururp danırkcn 

1 
değil ki •. 

-Ya..,. 
1 - Bent de, arkııd:ışnn Şerifeyi do 

kOC3811ldan kmlmnıyor. 

- Demek bunun lçtn &ho bu lfttnı.. 
yı atıyor. 

- Tnbli ya.., 

- Fok~ Ya sız ne dlyccıeksln Şc. 
rlfe'l 

- Saffetin dediklerini. 
- Güzel. {'.a~ bakalım eahlilerl. 
tık plılt zeııııa Yoolltaraoğ!u adın. 

da bir kndındı, 
- Ne bllJ)orsun b:ıkalunt 
-mı; bJr şey .. 

- Peki ne dl,ye geldJn. 

- Bilmem. 
- Na ıl &eY buf 
- Yani ben kavgada yoktum, de. 

rnek istiyorum. 
-PekAIA neye §llhltllk cdeeekeln! 

- 1ld o~ ay eV\'Olld ı lcro dair • 
- O ~lerle bu l5ln alAlı:ası ne T 
- Siz bllmczstnlz efendim, ı,ın 

!angıcı o ısıerdlr. 
- Neymiş o işler bolmlmı T 
- Ne olacak. Bu iki kadın, l\lellha 

hn.ıımıı nerede görseler "Nıızlt O met. 
res oturuyorsun ~"fi mı T Kocandan 
sıkılmıyor musun T K~ u • 
tanınıyor musun T Na.zilden ıra kim 
Jerln lıır?,, diye hep kendi ini tahkir 
oclcrlcrdl. 

- PekAlA l!len ~kll bakalım &i)yle.. 
tklııcı hlt Fatma admda 60 ilk btr 

lmchndr • 
- Seıı ne blliyorımn '.' 
- Bu Şerlrenın kocn ı h:ıstaydı, le 

llha Ue gcçmI:ı olsana glttnt. Falaıt 
Şerltc Mcllhayı göı11r g6~: 

- Geno mi son. Şlmdl de koc:unı 

mı kandıracaksm? d1yo l.'11.fUrlcre bof. 
Jııdr. 

- Ytı Sııttet. 

- o da ldlfrcttt 
UçUncU fillhlt Neriman adıncb bir 

Jazdı. Ncrlm:tn da aynı aeylerl 88.> ledl. 
Nl.hsyct snn Hatice 'Ozllme geldi, 

- & •• Hntıoo 'CzUın &CD na bllJyor. 
sun bakalım 'l 

- mı; btr ııey. 

- Nasıl blpblr ~·· • 
- Yani ortada Nr otc 1d, bllc. 

l1m. 
- Ya bu lmkarct d:ıvn ı. 

- Uydtırma. 
- Demek ynlan &ISYJedl bu saJıJtler. 
- Tamrunen. Ne &Crfto ne Safiet., 

Mcllhayn lıaknrct etmedller •• 
Hatice UOınmlln suçlıılann ya ar. 

kadaşlan olduğu veya to!lı1erl altında 
kaldığı muhaldmlrtı. 

HtUdm bunan tızerıne ıı:ı.tıltlnrl mu. 
\'tıcehe etUrdL Bepsl Uadcl rhıd 1srnr 
ottner. Ya llııtke t)r;lbn \r.ya dlger 
kadın ftlllılt ynlan söylı'lyordu, Bo nn• 
lıı{:ı:lamn4ı ve lıund:ı n SOınta :nmhl.euıo, 
karar vermek Ozere dul"U! nınyı bnıka 
blr gOne bıraktı. 

~DL11.'l<:: MUHARlltl 

Bltıı.ra! oskerl m.ah!lllcrde hnatl o
lan kanaate göre, Rus çevirme hare • 
kcUcrlnln Almanlara ta.bmll ettiği cep 
he gerisinde mllnferlt ndacıklar teşkil 
tablyesinln tatbiki lmkbı olan ye • 
ga.ne tabiye olduğu anl&fllmı~tlT. Bu 
tablyenln üç faydası vardır: 
ı - Cephenin tamaınile yıkılınasi

le neuceıenebllecok olan Rusıa.nn de 
rin yarma hıırekeUerlnc engel olmak, 

ile sabah öğle ve akşa 
Her yemekten sonra gün de 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

2 - Alınan istinat noktalo.rmı ez -
mek lçln Sovyetıeri mUhlm kuvveUer 
kullanmAk zorunda bırakmak, (bu 
sayede llkb:ı.har taarruzunu karıııta • 
mak lçin hazırlanan Rwı kıtnlarmm 
muharebe knblliyetl, azalmıgtır.) 

3 - Taarruz için §&rkta, oldukça, 
Alman hıırcltet noktaları idame etmek 

Lond~ 81(Radyo1,15) - ~
ce yansı neşrc~en Sovyct tebliği : 
Dün cephede değişiklik olmamış • 

tır. 

llgmlar Klübü 
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Ben ölümle tehdit edildim. Sizin 

de hastanedeki hasta doktorla Jlletigul 
olmıyacatınızı meldupta ısn.ret ediyor 
lardı. Bu mliruıscbetle &he de sordum. 

- iyi ki bu mesclC'yl açtınız.: BL 
rJm hanmıla biraderden bir haber Londra, 81 (A.A.) - Moskova 

radyosu 48 saatlik çetin muharebe yok mu f 
den sonrn Rusla.rm Smolensk böl. - HAlA Wcrlnl bulnmadık nm.:ı-. 
gcsinde geniş bir salı.ayı geri a.ldı. haydutların bh<ı )CDI bir tuz.Dk ha.zır. 
ğaıı Viazmaya dQğnı da muvnffa- lam:ıktn ol4oklarmı tahmin ediyorum. 
kty~tler elde edild.lğini bLldiriyor. OOJ'n onlar çlftllkteld kÖ kUn bodnam 
Rushr Harkof civarmda ağır ta2'. katında llapscdllml,tcr .• Bir hnyrr 
yik ya.pıyorlnr. hlbl ( !) bize bunu lımasız mektop-

Va.sfngton, 81 (A.A.) - Lol't la. blldJrlyor. 
Bea.verbrok bu sefer Rus harblııin - Tıpkı lıana reıttıtt gibi., ı;u hal. 
1941 dekinden farklı olncağmı söy do bizi do imlese dU,Unnek lstlyor • 
lem.iştir. Lort. Ruslarm, İngilizler lar • .Anuuı dfkkatU vo tedbirli bulmıa. 
ve Amerikıı.lılar ta.rafından gönde- nıız! 
rllm1ş pek çok eiUUı ve mUh1nunntı 1 - Hl~ menık etme rtn. doktor bey! 
vardır. Ruslar muhakkak galip ge. l Bu lşln lçtndo bir çok ammadıf'ıııuz 
lecektir, demiştir. kln>IM'Jcriıı do eli otctnı;tına talunln e. 

diyorum. Çok yakında hepsinin ma..~
kelcrlnl ııı;:ı.ğı lndlreooğlz.. 

- En bUyllk encUııcm. karımla kar. 
dcıtlınlıı hnyatma loymalnndır. Bu 
cinayeti do ynparlnrsa. hepslnJ yaka. 
layıp atımlar ı bım gene dinmez. 

- Jlaklumz nır. tn~h bu lmr. 
lrunç lhUm:illeriıı tahaklrukuna mey. 
dan laaltnadan her rJeY biter .. Kannu.a 
vo ~lnlzo laıvo,un>unnt! 

litmYl\CCI' :Sııhlr laıBtaemın evinden 
ayrıldı vo Moda caddcslno ı.ıaptı. Orta
lık lmramuştı, Zavallı doktor yolda 
giderken, taharri koınlsert Şevket 
llakltntap:ınn !M)zlt'.rlnl dUşünllyur vo 
keı:ıcll krndlno: 

- Tıılllm l'IU'S& kıırm-..a vo kardo. 
time kovu urum, cllyord\ı. Eğer h3y. 
dutla.r onlarm canm:ı. loyarııa, tsfo o 

ır.amnn ooynhndeıı ~usa döneec.. 
ğlm, ecvdlğtm iki canı blTdeıı kaybct
mt.'ık bana gole a~ gelco&. 

ERTESİ SABAH SAOIDENlN 
ANNES:lLE KARŞI KARŞIYA.. 

Bahlr o gece Modadaki evtııe dön· 
dil.. Evdeki aeeelzllk onu ~k eaııYY,or 

\ 'o tlsabmı bomyonltL Bir aralık: 
- Noomlyc •• ııe,;gDI 1ı:nncığ1111 ... ner 

doslnl' l.'oks:ı ben ltorkutu bir rill l. 
clnde mlylmt SJnan da DlC)dJllda yok. 
lldnlz! do ebcdlyyen lm.~bcclr11J0DJ, ben 
~:ısıl ~ıynblllrlm t Allnlum, M'n ba. 
na yv.rdım eti Beynim zonklndık~ ak 
lımı lm)bcdecıcl:nıtsııo ı;tl:JJ, kendi 
l•endlme korlroyoram. 

Soyundu.. pljamasmı glldl .. 'i'cmck 
OO:ısı:nd:ı bir kutu dol.mB kon!SCn esi 
tıuldu, lrutuyu açtı, Bir ~ bira ıı:tı .• 
dolmadan blmz yec!L Yemeğe Wo ı,_ 
tabı yoktu . • Utıık bir cıt olsa, tab!ııı.. 
casma urıl.ıl·or w yerinden fırlıyarak: 

- Kim o 1' D:ıvranmo... yakarım. 
Diye bağırıyor, sorun kendi kendi· 

ne gülerek tekrar yerine oturuyordu. 
l."emcktcn sonm ellerini, yCzUnU 

yılmdr. Biraz :Cerahln.r gibi oldu, Bu 
mmda mntfakta bir tıkırtı duyda. Ar. 
tık korkuyu cıa. wıutmusıu. IIemen 
tnbcmcasmı eline nl1\rnk odı>dan çık. 

a: 
- Dıwnınma .. ynkanml 
Kimi yakıyordu! 

(Devamı var 


