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L AV Alin lıefvekll olmaaı mllna.. 
aebetue Peten verdlğt Ud ele. 

:ıneç&e Franaa için kurul.mut bir DL 
' zamdan J>ahsettl, Aynı manayı ifade 

eden ııözlerl de yeni bafvekll ~ 
etti. L4vAlle Peten araamdakl lrtlb&t 
noktaeını bu y~I nizam eu.aı tetkll et 
mektedlr. Bn yeni nizam nedirT Bu· 
uun maıuuıı 1'"raruıanıu Norveç, Ma
carletaD, Romanya gibi Uçlll pakta lL 
Wıakını mı ifade eder .. Yoksa bunun 
ba§ka bir hü1;Jyctı ml vardır! Gerçi 
olaylan pek incelememek prtlle lıuıan 
aracl&kl 1arkı 8llerek topyekibı blr 
hWdlm vereblllr. Bu derece yakınlık 
\'ardır. Fakat FraM& için belıeedilen 
ııhamm nahu daha birkaç sene evvel 
hl(ı olmaua 1985 den ltlbarea hazu'· 
lanmş IJulıınmaktadır. 

Hatt.A. bu fikre Almanyacla, Franııa. 
da, BeJçlkadA de.mir madenleri ve sa. 
nayU etrafında husule gelon teme-r
küzlerln basamaklık ettiğini aöylemek 
de mllmktllldliı', J1'ranaa için bahsedl • 
len ntaUn eM9h olarak Uç noldaya 
lıUnat eder: 

1 - Toprata dinil§, 
ı - Kara Avrupasına dönüt. 
3 - lbtWUden evvelkl l<"ranıız. ana.. 

neelne dönlif,. 
Toprağa dönütU lı"nuısanın lbtlW. 

den öncek1 devrede bAklm olan "kır 
p:>krat,.lann dUfUncelerloe dayan. 
ınaktadır. Franııada ntifuııun yüz.de 
elllıl kırlarda yapmaktadır. Fran.a.
um liberal mlWyeclllk ve eadUetri fa
aliyeti bu zümrenin lehine olmayau 
.a,...a bir iktidar vücude getirmekte . 
dlr. 'tToprağa clönilf, polltlkıuımın he. 
deli la&'lllz siyasetine mali ve iktisadi 
b.kan.an ballanmış olan gruplarm 
Jerlae onların '&lddı olacak toprak sa.. 
bipleri ve mutemetleri yeni fdyasetlD 
lllelllledl haline koym&ktrr, Franııanuı 
&oprata dönüıt pout11<aa1 Alma.n:ranm 
'1ldüıltrlyl ~ız Alnianyaya basreı

IDek iıttlyen teJAkk.iilae uygundur. Ba 
aoktadan yPnl FraDllIZ nizamı Almaa. 
:ra ile tezat halinde clettJcllr. Kara 
t\ vrapuına ~onQf premlpl sarih bir 
11Ureffe tarihi Franaa - tnglliı kininin 
lfacleeı -olmakla ı.etaber b\1~1lk harp 
90nraam111 :S..ıllla • 1'"num1 munaııe.. 

be&lerlnııi dotaralafu bir 11etleecltr. 
Pet.en ohıull, Uül olaun, Darlan ol

llln blr&akun -~ dolayı tn. 
Clltereyl lleVIMder. Bu palkolojlk 
•okta Peten berinde dalla J918 ba~. 

ial'IDd& ilk BIAmetıerlnl •soırtermlştl. 
o. bcllhıler,lli fAyUk barptekl vaz.L 
)'etierhlclf'll ıııaıda "llellldl. Almanya le. 

-- -'1&ueP'111'1 tenıJb ediyordu. 
U't'Al lnaWz dot&&ı dettldl, Darıaa 

hoen .. ,.....1181S balırlyeıllal tah
... eden f' cJban bAklmlyetlnl ele .. 
'- lapı~e 1'arfı Fnma bMrl. 
~ aadık .. ad•mdı, Bu ...... -
.... lıa p.ıkolojlk llaUerlıı 8l7UI blr 
.... :reı ka&anmaama barp ecmrum.. 
ta lıasD&erenla Fraua,.. IEaıwı takip 
etaltt alyaııet 8ebeb olmuftar. ı.tıte
... Fraııaa Ue mötte11k ldaille ll&rp 
~ Alm&nya.rı Fran8N!m talırDtl 
~ mal16p etmJttl. ll'abt ...uı 
lllrar Olmaz fnıtJtere l:l'ıaaa,.. IEaıwı 
"-nyayı bir kUY'f'M olanll ldaa~ 
~ ..... dı. BDUbı ll&rp .-ram 
~ aly&eetl bu eea. .. ,....., .. 

.~ llllrtıa lıa ftl&l7et Fı -
-sı&tere ile defD. takat kara A TrD.. 

::::- kuvve&11 blr dftle&le .........,. 

~ mutaı lcleta propapllda eUa. 
ti ...__ .., ceaallı bundu letlfade et... 
. -ı:rorcıa ld: 

..... ~ bir deDlz derieUdlr, lata. 

- ~~ De alAlrab cletfldlr. ıına
~rcere De mtıttıeflk balundakoa 
te ..._ .. • Almaa,.. anamda lapıte. 
-na tıeat devam edtıeektlr ""' 
~ Denmı J Del -~ 

Japonların kara ve deniz filolarına mensup layarelerinclen birer nümune 

Avustralyada lapoay&JI Japon hava filosunun 
minyatürü yapılıyor bombalara• 

Sidney, 22 (A.A.) - MUttefik A •k l 
Paria i§gal kumandanlığı askerlerin diişma.n uçaltlanm hız· m e T l Q ı l 

"-'d l' db" l ald la ve iyice tanmıalan için Avus· 
fi" ' el ı le ır er ı t tayyarec ı' ler-!"3.!yıvh Japon hava fi~osunun bir 

B •• f •• "'j. minyatürü yn.pılmaktadır. Şlındiyc 
U Un eg en- _ka_dax_M_m_od_eı_in_şa_c_dil_miş_lir_. den bir kısmı 
ce yerleri Amerika d k 

Hrt BI• mlddetıe mümessiller meclisi işgal altın a i 
1ıapatıı111 Çin topraklarına 

--o--- Harp mtUrallan i~in 

Sen Nazerde yeniden 20 kifi 19 mı·ıyar İnmişler 
kurıuna dizildi ---<>--

Suikatlar 
üzerine 

.Çocul<. Haf tası 
Bu akşam Maarif Vekilinin 

nutkile açıhyor ____ ... , ____ _ 
Yarınki merasim ve etıeaceler 

Zl inci cocuk bayramı bu aksam aaat 19,45 de Maa
rif Vekilinin vereceği ve radyo ile neşredilecek olan 
nutukla açılacak ve yarın sabah yurdun her tarafında 
mera.sim yapılacaktır. Bu 'fJtÜncuebetle ıehrimizde de ya. 
rından itibaren bir halla çocuklar için her türlü eğlence
ler tertip edilmistir. Hakimiyet bayramı münaaebetiyle 
bugün resmi daireler öğleden aonra kapanmııtır. 

Resmt daireler, mektepler ve hUIUllt 
müesseseler daha bugllnden donan • 
mışlardır. 

Yarın ııehrlmlzdekl ?Mraaime Beyazıt 
meydanmd& saat 10 da laUkW marıt
le başlanacak, çocuk esirgeme kuru. 
mu, ilkokul yoksul çocuklarına yar -
dan cemlyeUeri blrUfl ve talebeler 
taaftmdan nutuklar aöy~ne<:ektir. 

Tak.sim meydanındaki meraalme de 
sabah saat 11 de Beyazıt meydanın. 
dan gelecek heyeUerin iftlraklle baf. 
!anacaktır. Cumhuriyet lbldealne O&· 
lenkler konacak Beyoğlu halkevi re. 
lal Ekrem Tur, çocuk ealrgem.e kuru. 
mu Beyoğlu ııubeal reı.at Cevat Eme. 
caıı, ve talebeler tarafından nutuklar 
verilecek ve bunu bir rumlgeÇit takip 
edecektir. 

Öfleden sonra Kakaim 8alonıarmda 
bir çocuk baloau verilecek, Kaaımpa. 
ııada Blzim sinemada, GUlhaııe parkın 
da, Aydın Sami beyin balmda çocuk
lar için müsamereler verilecek, aynca 
her halkevl bir h&ftalılc: eğlence prog
ramlarını tatbik edeceklerdlr. 

Bundan bqka ŞifU oevreelnde, Şif. 
11 nablje f\lbeal tarafından fakir 90-
cuklar için ı ton pirinç, 100 metre bu 
ma ve 100 kilo sablm clafltılacaktır. 

Mlttellll lıttlblna 
lıarp 

Alman,ar 
HoLandada 
veNorveçie 

Hummah bir 
faaliyet 

gösteriyorlar 
-0---

Mareıal Runa\ed Holanda. 
dairi kıyı müdafaa teıiıleri. 

ni teftit etti 
Stokholm, !ı (A.A.) - Byt.er: 
Stokholma, gelen haberlere g öre 

Londra. 22 (A.A.) - Sen Na. Bunlar Çine gitmek 
zerde yeniden ~ Fransız rehinesi ol~ r ."'L..-..-.--;....._..,.._._~~~:cu.,~-~r---1 .... ~~~~da i:lam ~. Sen Nazer . ..._Jrq,,...~ .... -ı-.. .....,----a..oB-cıtu-Qt- :J • 

nıalnımı Alm&nlı:.rm :rehinelerin ve tahsisatı . ŞIMıcbay, 22 (A.A.) - c;lıı ordu 

han.sadaki Alman kuvwtleri yeni bao 
kumandanı marep.1 von Runeted, ııa. 
nıldığma göre mtıtteırlk lstilbı ihtJ. 
iililii'S 1iiiriiiife~ &..mu 
aa..t mllzakereler )'&pılllftır. Kare. 
,.a Bolandadaki Alman kuvvUerl bq 
lmmandanmı .ıdyaret ve yeni kıyı nıU· 
dataa teUleriDI teft1t eylemı,tır. 

::;net: :~ic= kabul ettı· =::~~~== =~·: Ziraat işçisi 
dizilmiştir. Bunlar arasında Ucaret rak eden birçok Amerlkalı tayyareci- • buhranı var ! 
birliği Hderiıerinden biri de buJun. lerin Çine ÇaııkaneJt Deadlne sttmeı- ~ 2% (A.A.,) - Olllodan 

ahnanbaberiere g&"e, Almanlar 
Norveç ~ muhtemei bir 
ihraç bareketinıe müaait .eaydJkla· 
n ncktalan bnrnmaJJ bir faaliyet. 
le tahldm etmetiedirlct'. Alman. 
lar, bo nokta.ııum mılldafaaanu t e . 
mm için iyi ıeçım edilmiş :renı 
kuvvetler de ıetirmı'91et'dir. 

mü:tadır. Veelagtoa, 22 (A.A.) -MU- te§ebbO.a ettlldertni takat 1Ma1 altm. --o--
meaıiller ~ ha.rp masrafları daki c;sıı topraklar:ma mecburi tn1fl•r Al • • • 

Parl8. n <A..A.> _.: aueteıer bCl. 
yUk Pari.I kumandanblmm ....-ır.ı 
tebUftnj n8fl"etmeırt.dirler . 

Alman ordusu mensuplarına kartı 
yapılan blr çok au1kutlar ve bllhu• 

30 nisan geceal bir Alman ukeriDID 
alçakça kaUedllmeat halka vutyetln 
valıametini anlatacak tedbirler alın· 

maamı icap ettirmektedir. Bundan ö. 
ttırtı yeni tedbirler almak hakkım ba
ki kalmak Prtlle fU emri veriyorum. 
BUtUn tfyatroıar, ainemalar, mOsik _ 
holler, kabareler ve aalr ettence ma. 
lı&llerl 21 den 2' nlana kadar kapalı 
kalacaktır. Lokantalarda JllUllUd din 
lemek de yuaktır. Bu mQddet lÇlnde 

uat 2-1 den 80lll'& aokakta dolapı&k 
ya.saktır. 

için daha 19.151.597.oıo dola.rlıK yapmak .,r1utunda kalcıııuaruu ~- 800.000 i,P manyaıla 
lD89l"8f derpie OOıe!ı kanun JAytha· lemi§ ve em edilen pııotıardan blriDbl air balıınıqor 
IJlllt tudik otmiştir. Bu kanun tıaam mUmeuillerl ~ aonda Vi§i, il ( A.A.) _ Franaada 
ıc~nlerde ayan ~eli.si tarafın· cak ıruallere cevap vermek llsere ziraat ilÇilli bulunmuvor, çünktt 
dan da tasdik edilmiştir, Şanghaya gOnderllmlf bulw1dutunu 800 hm ziraat ilçisi.rharp esiri 

Kem milmesslller mecl'si mil· flAYe etmlftir. olarak hala Almanyadadır. Yal· 
balAğalı kA.rln.rm önüne geçmek bölgedeaçlk 80 bindir Bu ığı 
l~in h&?'J> muka':elelerinin bir kere Kübada fatiıt tefi tevkif kapama.k için 14 ınUn ıı:tıli 
daha tetkik edılmcsi hakkında.ki edildi · reamt gue~ çıkan bir karar· 
layihayı da ka.~~ etmiş;ır. ~u Havana, n (A.A.) - KUba fqlat name, mecburi ziraat ifgiılifi biz· 
!Ayı?& ay:ın ~ın~ gonder,I· ı te.,,akki11tıntın ~ayılan Kamilo Rua metini derpiş etmektedlr. Bu· 
miştirK • ....ıt- kA ı--- po Ka.rractokmun memleket mDU em. nun tatbiki için gereken bQtUrı 

am.ına 6 v • .., arı.ı&ew mU.balA· u blr •-'-"'k + ..... ~, •-- tedbi~- ~ .... ._ · fah ol: :ı-. .. A...;._. takdire . niye namına ...,.... e ~ •-- uoı:ı:nAA ~ ... ~&aUell 
biye :up ~~.... 1 ile har •1 eebeblle tevkif olundutunu llDJte- ne lin.at na.ım memur edilmi§· 

SOFYADA 
önemli pasif müda
faa talimleri yapıldı 

ve nye nazrr an hah. mektedir • tir 
riye komisyonu mezun buluıımelc· • 
tadır . . 

l•panya hariciye naın 
Lavôli metheiliyor 

Sot,., il (AA.,) - DU.n Sofyn 
- hava mlldataa telldlleriniD de i§ • 

th'llkile &ııeımli PMlf mUdataa ta _ 
Jim~l"f yapılmJttr. Park, 22 (A.A.) - A'lman ma 

kamJan 18 Ve 20 DIİlfmda ilP! 
ordusu meneup"?arma tarp yapı· 
la..ı suikastlar Detioeeiııde ahımı 
tc<Blirleri bi!dinnelttectiıier. Bir 
miktar komtlnfet. Yahudi ve bun
lal"la beraber mf!l9Ul olan ba&J kiın· 
seleT kurşuna •• ••afwtil-. Se1dz 
gU.n içinde suikastla.mı failleri ter 
kif ecb1mediği takdirde dJier bu: 
eahıslar da kurşuna düsUeceltUr. 
Bu takdirde bmpJerda ağır hlıı
metl~rde kullanrlma.lr Ur.ere bkbc 
yUz ldii earim sllrilleceklir.· 

Moıtlrid, 22 ( A.A.) - Haricye 
nazın Serano SU.Diler "Arba" p 
aetesine ver<Dği beyanatta, komft
rıistliğe karşı kendisini ilk mOda
faa eden memleketin ispanya ol 
doğunu L&tiıı Amerika meMlekel
leriııin harpten uak kaldıkları 
takdirde parlak bi.r istikbale ka 
VIJlllC8,klarmı, hpin denilen La 
vil'Jn de kendi ındinde iyi bir 
Framıız olduğunu söylemiştir, 

Bahar 
Kuvvetli bir ingiHz 

steldl, bahar.. tilosu 
Atlantikten 
Ak denize 

geldi 

16 yaşında bir çoeuk 

Beş şişe rakı içtikten sonra 
meyhantcinin paralanm kaptı 
Blfllı Arllot .... allllrere werlllll 
Beyofhmdıa ot.1n.n Ylliııımus 

-=» 18 Y8l1armda bir ~. 
dttıı gece Sümfaemd•ti JD81ba
nelarden birine ıitmll ve JDM&)'il 
otunluktan 90Ql'8 IVllODU çatın· 
ra1i: :nW De biru mese ıettrn 'ıi 
IÖ~. 

Kendia!ne iltedlli veyter geti
rilmiş, fakat gocuk bhtiri aıtta· 
"IUlR tam bet NC rakı f~. Bu 
lı61 meyhane -.hibintn ıwanıtik
btine ~. Ye ~ illıi ve-

remb'eceğinl, hee8bmı görmesinı 
s3ylemift,ir. 

Ya-kovaa bunun iberine Icaeaya 
yaklq;ı:ruş ve pa.ra vereeekmif gibi 
vapsrak, ani bir haketıe meydan 
da duran 20 lirayı kapm11tır . 

K~ 911liıof, ~ valat 
bulamadan J&kslnmnl§ ve polise 
teslim~. 

Taikovaa bugün adeyeye getiril
miştir, 

E H', .... geldi Pa... 
Ged;Je tllaer 1111 denlals! 

Kimlnller mlatelaa, .... ta. 
taalntl .... llagtha - ....... . 
ınak io1a 'Okekhra dlldlktL a... 
ki .. ..,,. Wr • ee+ıe .... 
fdllt, ... --- pllıar •• ;..._ "° ae dıilınekf n ..._... -..
..ı lalı ı-.. ..._ PM hr ' . ~ .......... .. . 
oklat- ...,,_ balillı ...... 
ctm wıaaa çdmgeNi. ı·rt1erh 
btlUln ln ... Jarm ,.... .... .,_ 
... hMinl .... )'tblerlae - ... 
ldhm aks.l ~ Glıdelde, 
clvD clviJ. reakler .......... - -

~- -- ........ .-c. bllttin bdmlv gtbellB. :ıJa MI 
ve en kirli etJUIB bile Jld il· 
IUyorcı._ 

En U' Jinal .. 7JldanMd ... 
neş ve bahar söl'lllelllll D,. eliü.. 
Bu meVBlmo alt labjı ve ••ten· 
ti o kadar uatm111, o \adar .... 
l'll"lnJ!tdr ki yallarda ...... ,.ıto, 
Cdmlmb pudfl9ll *'1or, ldmlmW. 
de ,.,._ Ye 'N:•ıtle +!et JW· 
duk Ba tereddi& ........... 
ba)'D'. dlblplua •wama glyea
slzllğimida İf1ldelldir. a. _.... 
ve öile,._ ......,.. fdm fl\u 

ka)'Datu ---- ........... 

~-•BiR MUHARRllt 
,..,.,.. ... v. 1llrdealılır. br ,.,. 

~ -- .... ..... .................... __ ... 
............. emta ........ &o· 
i'*...._...._.phlı•r.Fallat 
....... ,.. Glıhlia İCİll, - .. , 
..,..., .... da lmtlPPD, .,,. , ..... 
il-* .._,,..._, dola oepbe. 

tllldf, A-.. tMmlRll1ID ne a· 
..... ~ ball8edecek 
d..._ BJıo ol ı lılr lki gün 

..... --- 'ft) ...... gökleri . 

..... ........... gfizlerlmlz da-
iarü llul* •lthlt hatıralanaı 
lliU ................ . 

••• .., ........ bitin bir IDf 
W lııll' Jaııla tertemiz plranmq 
ldr ''i ..umile Ktlnet ae gtbel ,._! ~ g6klD ~ve 
derta mavllii, Mtla betftl lllt.1· 
.... aattu.a lılr vuhk abellgl 
....,. ile JJtbe1 pubJ'or! Her teJ 
• War lumır .9eYll ve ae~ 
dolll! Gaslerlmb ba mavi üeqe 
dallml. lılr ... ...., ........ 
.......... Ve -.raJet.ts lıir d...,._ 
da oltt.t- fanedip üJua· 
Jnn. Yana lılsi beldlyeD 11a,.ı R· 
kat.11 ~e glaee ve realder· 
ıe daha lmvvetll karıdanz. llUı-
idi:~ ... 

r...., !2 (A.A.) - 6 torJNto 
muhribi ile 1*i atS.000 tonllltoluk 
2 zırhlıdan ibaret bir 1ngtlis ftlo. 
su, dlln öğleden sonra mat 14 ~ 
dofnı Cebellltt.ank boğumdan 
geçmiı}tir. Filo Atlant:lkten gclmi 
ve AıcdenJz ietJkametlndc yoluna 
devam etmieör. 

Felemenk HinJidanı aıftdmi 
vali.ine göre 

J•nların cenup 
babdaki taarruzları 

durduruldu 
Vqbıgtoa, 22 (A_A.) - l'eıe 

menk Hindiıstam umamt ft1lll van 
Mook, JaponJıann ccmıp b&bd8111 
ileri hareketlerinin &"1ne au• E 
fini Riiylmliş w A~ 
eslritdndon daha çc>t ltimadlı olıluk 
lanru Uııl.ve eıtnıilör. Ven Moo'!ı 
~ giıiıecektir. 
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Ştmalde . şiddetli 
muharebeler oluyor 
22 martla 18 niaan araıında 

891 Alman tayya
reıı d6'1rlldl 

BerHn, 22 (Radyo ~aat 9) -
Alınan tebliğinin bildirdiğine göre 
~imalde Sovyetler F.i.n ve Alman 
kıtabn üzerine 8iddetll hücumlar. 
da bulunmı~dır. Bu kuvvetle • 
rın büyük bir kısmı imha edilmiş. 
tir. C~phcnin orta kı.."lllında 13 Sov 
yet treni Alman tayyareleri tara. 
tından tahrip olunı:ıu~tur. limen 
gölü mıntakasında beş tank imha 
edilmiştir. Ruslar diln 41 tanare 
kaybelmiı,derdir. Karadenizde Sov 
yet Umanları üzcrindeld tesisat 
bombahtnmtş, 7000 ton~uk bir pet. 
rol gemisi ba.tınlını<>ur. Buz deni • 
:-inde de 12.000 tonluk bir vapur 
batmlmış, iki vapur da ağn- hasa. 
ra n~tır. 

ı.ondra, 2"l (Radyo ut 7,15 
;e) - Gece yarısı Moekovada neş 
ı edilen Ru3 tebliği : 

D4Jn cephe boyunca maddı deği. 
!klik olm:ımı.s-Ur. 

Moskovn, 2Z (A.A.) - Rö,>frr: 
Sovyet öğle tebliği: 
22 mart ve ıs nisan tarihleri arasın 

da doğu cephcslnde Alman h~vn ka
yıpları 891 uçağa yUkselmtııtır Aynı 

dovre zarfında Sovyetlcr 293 uçak 
kaybetmişlerdir. 

LOndrn, 22 (A.A.J Rusyadnkl Polon 
ya. kuvvetlerinin kumandanı Andre.s 
dQn ort.&§arktan uçaltla Londraya 
gelmf§ttr. Yıtnmda Ortqarktnkl Po • 
lonya Iivnsmın 'kumıı.nda~ı general 
Kopanaki vardır. 
Her fkiıri de dlln general Sikorsld ta. 
re.trndan kabul edllml§tir. 

I..oodrn, 22 (A. A.) - Deyli 
Telgraf ;;t:retesinin Kahire muha • 
l:irfnin bildird;ğ~ göre, Sovyet 
Rus;-ada ~·etişti:rilml!I ohm Polon. 
ya askerleri orta şarkn gelmekte . 
dir. 

Birmanqada 
Japonlar 
Cintilerle ... 
döiYüşüyor 

Çunldn,q, 22 (A.A.) - Resmen 

Nah as 
Paşa 

Mısırın harp dışı 
kalmak istediüini 

söyledi -

_.. Baııtnmıı ı ncl ıınyf:ı.d:ı 
hakikatte lngntero ile Alrı:ıanyıı aro. , .._ ___ _ 

sındakl ter.atta darbel1 Fran!la yiye-. 
eel~, 1nglltere ada.<ıına çekilip safnsın:ı 
bakacak. Bunun l~ln tn:ıitere JCrlnl" 
Almanya ile anJatmak kara Anopa. 
!llında sulbü temin edecektir.,, 

LAvAI, l'eten, oArlan U~lcenl bu •I· 
yllsi görUşte de lttlfak halindedirler. 

n: kupona ek.lenerek sooııetUeceaı 

iş arama ve l'f ftl'IDe UlnJan t;n Son 
Ual\ikatıa panu11z o~redlleocktlr. t:v 
ıennıe teldlfl cöııderen okuyuculann 
mbf•ıl ımtıııak tuere '3rltı a4realt>rl 
nJ blJdJrmdı•rt Ulum,) 

Bu pn:nılp noktası da Almaııyıının Evlenme teklifleri: 

J 

aleyhine değildir, lehlnedlr, Bu sıy:ıst • Ya, 2tl, boy 1,74, kilo 74, t']> ta. 
Mısır parlamentom kabineye karakteri ta,ıynn bir LAvll ka.blneaı kWtesının UçUncU aınıtmda olruyaıı ıa. 

itimadını bildirdi • Alma.ıı~·ıı tein tttmııda lAytkt:r. kir bir genç, tahslllle mUteııaslp ve 
Mahire, 22 (A.A.) - Başvekil 1htı1Alden ewclkl ırransa. anıuıesl- 1 

kendlslne yardım edebilecek bir bayan 
l\'ahas pa.,_oa, Mısmn harp dışında ne dönu, premılpl bir yandan toprağa la evlenmek l.stemektedlr. (Mı<. 7) 
kalması arz\l8unda olduğunu ,.e döÔUl.'. bir yandan kar11 Avnıpnıım:ı ' remzine muraeaat - 28tl 
.Mısır asker ve iiçilerinin hiçbir dU.,:ı~ prenıılpll'rlniıı ııos)·aı ,.e fl'lsen •Yaş 27, boy l,M, kilo 68, esmer, 

l>arp işinde kuHanı:lınamnlann:ı b'r tez.abl1rürlUr. 1 ev kadmı, blr erkeği mesut edeb!le 
karar verdiğini söylemiı::;iir. ırra.nsa lhtUMdcn itibaren birçok nok l cck karakterde, kUçUk bir iradı bu 

Hükümet, demokrasiyi mtida· talardan demokrat bul.ak, liberal e. ı ıunan bir bayan, ııuursuz. kavgacı 
faa için müttefik kuvvetl~ri ~fıcır konoml ıleteı!llt'rlnl tnglltrred~ nla. 

1 fıızla mUteesslr ve sarhoş olmayan 

da kald:kları mUddctçc Mısırın ı ı"l\k taklit etti. 3:; 40 yaıılDt"IJldn terbiyeli, vakur 
cmnh:etınl tcmJn maksaclJJe lngi· Tt\ lllontcı;kl) ö umımııı_dıın iti haren ve• klb:ır kıyntc~I bir ooyıa evlen 
il7. kıtnlarmm durumu muhafn2:a 1.ıa,ıayn.n lnglllz h:wrnnhıcı Fransa<lu mel< istemektedir. (T it Can) rem 
etmek karaıındadır llberal burJu,·n \"C tm:-ıt:ı.•ıst tcşclt· 

• ~lnc mUracaat - 2ea . 
J.ondra, t2 (A.A.) - MıSJr başve. ktilll'rln bUtlln nı:ıb ııll •rl ıl urtıı_ya çı. t•" 

"' Ya" SO uzun bo\'IU du!. ,, ve na 
kın N'ahas pa§n, pnrH!.mentoda .Mı:ıtrın kardı. t· ranıında kırda l't13:l ıın?:ırm, 'J • • 

mualu bir asker aı: .. elne mrnsup ye 
lngntcrcye sndlll<atlnl te-ytt elmiş ve kilçllk burjuv:ı.tcnn pcl: htı lanmadılt. • d b vl 
demı,,ur ki: l:ırı tn•m.ı taldldl 11l~'11si \'e ııctı~n!ll 1 sil gfüıu. d6şcnmts ~e~ 0 al:. .r e 

hulunan ve hnv::ı us.er;m('n "~rı1eşl!(' 
- Mısır ue 1ngiıtere arasında nıev· raallyetıer 1931) harbi llo ~ ıkılınca ~·e. 

1 
b 

. . b!r,lkte oturım çöctı&'ll bu ur.mıy:m lr 
cut dostluk \'e ittifaka harfiyen ssdık rlnl eski Frıın~ıı: annnc<ılne dönıı, • 

Mahkeme Salonlarında 

10 LiRAYA BiR KARYOL 
·'DGaraaıa ea açıkglzfl ıendfa galiba 
baaım, ba zamand& ıo Ur ava karfola, .ıl~,, 

Asll.;e altmeı ce:r.a mahlıcmcslııln ettik ve kocamla benaber 8eçenlcr ... 
d&\<"&CI yerinde bulunan gene kadın, !\Jııkbulclcrc e~~ahtranız.ı alnııı,.a git 
öyle bl'yecana ,.e tellşa kapılmıotı ki. tık. 

ııözlerinln ucunu, sonunu blrlblrloe ı,a. l•ııknı rfenııtm Adeta kof;uldıık. 

rııtırmıe, kendisini Ac!eta dM'aıım• dı•. - ?lıf' l"'1YIUU:ı, ne karyobnız ""' 
fil de mlldafaasını a!!I:ıhr bir suçlu l buroda. diye bize kapıyı bile ~m:ıdo • 
mevltllne dll!}ftnnu,uı. lur. 

IIl\klnı de, mlldd •iumuml nıuıwlnlnl l\lal;;bul(> g()ya karyolayı 10 lirn' ıt 
de &imdi kendisini ~Upbell gör.Je-rle !!iL f satmı'j .. t::ıJbı:kl knryola e' lnclt'l dı 

('.örJerlmlc gürdüm 
diyor, 'r. lıAdll!rnln btraJ: dıı urnk ıt·. · 

- t,~watanndan blı: blrls•nı nlmu 
re:c ynlanlRrla ıltlrllml' olduğunu ~. 

aınız mı f 
hlsscdl~·orhtrdr. 

- Aldık, alılık, ama, ıı::d::c k nı·ı 
Oen~ kıutı..'lın ll:!,mda nlacalı bit ııı din ile n3nalı dolabı \e saire~ ı ... ı,ılmu 

ton, U:rerlnde 51Jı Mr ~l~'tlh nııın•o \'llr. 

dL Çok h<ı\-nnını" 2a 26 yaşlnrındu 1:0 
zl'ter h!r kat'lmrlı, 

Kf'n!!lııln:Ien dn\ar.ı olduğu nıa'Tntın 

kadın be yerinde bU:rıY< bir r.lddlyt>tle 
otururor, bit 1<1.-:•Mln yfüıUne batana. 
rtıtn raklbt'slnln l't!ll,lunı'lllkl lddlalftrmı 
0
"" lm'11ı!'l1" fllnll\•nrdn. 

Gf'nr lmıtın •n.,trnrak. dili tutulank 

Mnltbu1edc daha karyolndıuı batkn lkı 
yııtuğımızln yutıklanmız ''llr .. 

- ~imdi nP. istiyorsunuz, bu kadın 
dan •• 

- Ne llltıyccetlm. KBl'J'Olemı blı. 

yataklanmı Ud, yaatıklanmı oç, n 
niyetimi sullattmal ettlfl ıı:ın ~ın1 n 
dırılnı.uııını dört. 

- Stı. ne dl3ecekalnl1. bakalım, Mal 

1 

bnyan nsk"r ve sivil namuslu t.•r eT" 
ka~c:ağım. MUttef,klm!::: demokraal zihniyeti kapladı. • , t" 

""-mokrıı!!I dt"ı.,uııınıı;;.ı, ferdi ,•ntcl l<ekle evlenmek i!Stemek.e.:jlr. ti :'lıtr'"'~"' nnhhJ nrdıı: ve dünyanın hUrrlycti için çarpışırken ..,.., ,, ... , ~ - .ı.;.50 ya,)lanDda olaa Makbule. hl\ 
1 d ,, ı - 1 t 1 ı d "'enler (21 S.R) M!mzln!' müracaat ı••ınlnrın rvlııd• ""r odada oturu 

bule banan. 

faaliyetine halel getirecek hl"blr ha. ckonom uşmnn ııcı, cem ye f: n e ~ · - • ~. uı • d d t rd ""' d l "' . edeb111rleT ıovır ama ıın o u u,.,ı yar en vn ur 
rekctc mllsaade etmlyeceğ'im. Bu, be. partlle,ntt> dü.!oı:ınh~ı. katollk nnanc. yorıt!ık. ırııkat bunu oneak iki ·~· ta. 1 bir tnnrlıı ıı,>ağa kalkarııJu 
nim slyasctlm:ilr. ECltUn Muıırlılann l ıerl ile be leııen meı;ell her hıı.ttn ts:ı.- /§ arıyanlar hammlll ettllı. Zlm h:ıkkmnutı. yap. _ Bu hnnımm anlattıklonnı.r. beıı ... 
d:ı bu hl.ııs!yatıınn ve siyasetime ı~tl. nın (;'f'll!J bir kısım li'rnıısız toprakları • Ortaokul mezunu rlyıu:!ye~ ku\ ma1ığı. tezvir. vnJan d"1!lkodu kal. yalan, lfUra.. diye wzUne bafladı. 
rak ettiklerinden eminim. ıi:r.l'rlnde dol .. ,trjtıntı lnan":ı ln!ll&nlar vetıl ya.zı.'51 ı;U.ıe, \le oltunaku çalış rna!!ı. • Bizde oturduk!arı iki ııy :ır.:ıdın<l•ı 

Mısır pnrldmcntosu 5 reye karp ara<ımıl ı bir yeni zHınlyetlıı peyda oJ. kan, ciddi b!r gene: yazıhane. ticaret Nih:ıyet l'lt'nJlnı, burndıııı ~·rt<tık. beıJ paru blleı kira vermed1kten 00 .. 
185 reyle Nabas paşaya itimadını masın:ı <'be!> olılu. Bu zlhıılyot ıa,ıııı hane ve buna be:ızcr !lusus1 mllcue.se Fa:,at in~nltk ıı:ıti bu c~yaııı.runıı.ı ka, eoyalannı dıı alıp cötunucdller .. 
g8stermlştlr . clü5II:!lnı dt'ğildir. Nnıııı-ı.., alryhlnde lerde aylılt ve-ya ııcreUe <;Alışmak 1!i • ;;ötüreınediı<. Bir ınilıldet imlnıaı;ı i1;lıı u~. alıp ıcütUrmediklerl de l9abet ol 

dPğlhJlr. BIUlkls yabudl, scrbn-,• tefek temektedlr. <Coşkı:n Akıını:el) remzt· rica f'ttlk. ınuı. Zira e;,yıtlarm içinde Ya.!DJZ kar. Amerikan hrıcum kür, ll08yt1Ji'lt ,rn,manıtlır. nıı ltibıırla 1 ne müracaat. - Enalarınl7. nelt'rdt'll ibaretti. yol• lceııdllt-rlolınmJ .. Geri yam apbe. 
da Franl8da. doğan zihniyet Alnıml\.:ı. • 36 ~·aşında Ukınektep mezunu b\ı _ Bir ıcomodln, blr ayn:tlı dolnp. ytalnln ımıı. Geldi. aldı bepatııı. glttı. 

botla dakl ideoloji ile teuıt h&llndc dc~!IJ:r.

1 
bay; resmi veya busust blr mQeseeııede bir man. bir karyola, ıı.ı yRtıa.k. llç - ı·a karyola, )'atak ve yutıklar 

rı FA:ııılıu·ı ltlbllrlle Peten ·• l..!-;~31 n!· oıtccı•ıJı gibi bir iş aramaktadır. Ko:fU yaıtık. - Yatak ve yaııhk yok, Yalnız kar. 
zamı bıı esaslanı. d.ıyRıım~.•l:ıJır. Bn gBstel't'billr. (İ.K. 24.) remzine müra bel ay kadar ıonra, Diyarbakır• git yola var, bende. 

Bl·r Jaoon nl:r.amm tntblkatr mıısl'letılne grllncc. 1 caat. cıek meclmrlre~lnrlP r{nıınca. ~\lnlr - Ntıye geriye vermlyorwmı.T 
' \'e Petcn bir tıımfta kalırlar. Fal•at l'IJütelerrilt: Mındo.!d tı!• nrk;:ı.ı~ıı:n':ı, ltaryolayı - Neye ~ytm, efen......,...,.. u 

bu 11oktada 1.4\"t\l bir tarnfta Darlan 1 _.,_ ,.__ lııuu 

kruvazo"• ru"" nu•• ı·ir k tım T '- 10 ll:aya s::.ttnn ve keno:\l'llnc bir JIU. aatııa alınııtmı-buglin için ı:ttblkat ttdeta Peten • L~. I <' "' alı apar an aranıyor: n .. , 
bl '·uı~ •~~.Ar!')' ,,.idin ~·l'lk"'•.ılr11ln C'\'lndl'n - Naııl ~ \'Al • Darlıın Tlryomvirası tamfınılı:ın sim, Ayo.zpa§a veya Har ye cıvarın. ~ ·~ L - •"' •• ·' ·'' 

d 1 1 :ıl·n:!ı:ını 80.• lcdlın.. 1 - Nasıl olacak. Btr g6n bir arka. 

batır 1 ar l:larc r.ılllmekte olduf,un·!~n rran~:z 1 da Altı odalı, kaloriferli bir apartı • " 
Fııl;::ıt ::\:akbult' p::ııul:ıyı olmyur.c:ı: dafı IJlr po9Ula ile J'd<li. Ka1"1ola3 1 

tarafsılzlrğtnı mııhı:f3zn ne btrllkte man ıırıınıyor. (ikinci. UçüncU kat t~r 1 - A'l"ol, b~n h·ıu·3olal, botlcaeıtl3 10 Uraya,atm aldım. ama biç 11~. 
\'a,ıı-.ı;ton, 22 (A.A.) - Babrlyt'! Almnn.'R.''a ~.'Uk:ırd:ı arz"ttiğimlz ıJ:ırt I clb edili_r.ı Osmanbey. şair Xig;\r 80

0

• " ....,..,...ıı-
ıı;aHım .. 1 ten »nronı! diyl'rel< lnz;.ı 10 mlyorum. Götürüp ga~ ---..,ım 

t:ır içinde yaklr.~mayı ifade edl'r. 

1 

kak MnJll< apartımamnda 2 LUınara)& r- 0 11 ,....... ._ 
lira \ e;·rnıi. gü.nJerml,. dedi. ~ do 1 rnyı vcrv,. ........ ,na 

SADRI e '. ' EM mUrnc:ınt. Şer •. balbııld bel karyolayı Miinlrr~·e snt dedim. Kabul eW, parumı vetdinı. 
Aldırınız.: satmamlf, 10 lira borc almqtnn. Son. karyolayı alclon. 

nazırlığının tebliği: 

Fillpin takım adalarındaki Cebu 
adası yakınında yapılan 80D harekflL 

ta Amerikan rorpll atan hızlı hUcum ]i ~ k 
boUan, • destroyerin hlmn;,-esindckl ı V1 a l i al} a arş l 
bir Japon kruvazörüne kaT§t gece 1 
hncumu ya.pmııııardır. HUeumbotlllr Hava ta F• zları 
kruıız6r1l ntpr hasara uğrattıktan ı:on 

(Ayyıldız) (Pembe gUll (Kfnı~ııl1) 

(E. Ural)(Peınbe zarfı (Y.Ş.)tUrıı.n} 
(M.U,N.) (2,2,44) (F,F.) (l\.iltJı!\ne) 

IH.K. C. (A.L) (E.Y. 1'ı.ı,riıJ 

(N.A.} (Aslım) ( Em!'!t!l) <El) 

ra c.1~ıı.ları :ıı:ı.ı:b'Jlc:l:?n alm~a gide- - Peki Ahlbine ~ asıl 
~tın alınDUz 'l ıa•"llnı, utnndrm •• 

- s.>n git d" bıı vesile ile al, de. 
dlm. 

- Onnım eneıa l;nryolııyı s:ıttmı, 

10 llrtl aldım, dt'dlııi7. ! 

- Sablblne ~ ilmim 7oktu, 
ki ı,te &rlıad"§m• verC:ltf panla l:n 
kmız, bıı.rada, karyolayı 10 liraya eattı 
ğım söylüyor. Blnaent\leyb ahlbl buy. ra çekilmek zorunda ka1m~lardır. nu. gı"ttıkçe 'ıldtrZldJgine göre, Birmanyadaki 

Çin !efer kıtala.rırun ileri birlikle- cumbotıar aynlır:J.:cn kruvaz:ö:- batı • 
yordu. 

ri dü.,manı Pej::ın Oylnatanm cc· ' Bu hücuma <H ve 34 num:ırah hU • •d ' ti • 
(Aniaşalım) lCiddl) ıl, ŞenKan) 

<Sezen 26) (Nadide 79) nunalı > 
(Ayyıldız} (A.L.A.) lE.O.) tN.T.) 

- ŞR::ırdım, ııatm.ııdım, borç aldım. du. ı 
Eh lnaanhl< hail bu, 10 lira tcparlayTp - Bu 1Ul lllıda mi Da,_ lledlba1 

ınrtmnd:ı t.(krar ye~şlcrdir. cumbotlar 1.•tlrak etml•lerdlr. S4'nıı. ŞI ae anıyor 
Saluo.n ccph~nde, I<erreni aşi "' " 

1 ~tinin merkezi olan Loikav isti· maralı hllcumbot Cebu adanında ka. 
raya oturmuş U numaralı lse k:ırtul· ı Ml\11&., 22 CA.A.) - DUşma..'1 

kam!'tindcld düem:ın hücumu pUs· mağa muvaffak olmuştur. lıü~~'srı.nı n!'ttırma~ta fc.ka.t 
ktirtUldUkten ~nnı bildl.n1ecek Bu harek~ta lfUrak etmtyen 315 nıı. I tııgüız hnv~ .ımvv:tlcrın!n 1-.:ı.rş:· 
Vir değişiklik olımanuştır. mnrnlı torpllntarm Cebu ııchrlnln il}- ılık te.:ıl'Tı.t7..ıarıle bun!arı pc-k pa· 

'.füngo!lun 65 kilometre şimal gali sırasında dllşman eline v.eçme•lu~ 1 halryn mal etmektedır. MUtehas· 
doğusundaki Yado'yu işgal edetı n'lanl olunmak llzcre tahrip f'd:ıdlğl s!"Slnr Malta .~10.va k~ı ~oyma 
,Tapon birlikleri şicldetıi savaş'ar· sanılmakta ise de hMISe bahriye teb. tı•rtilıatmJ?l ~unyannı en n_ıukem· 
dan sonra ptiskiirtübn~tür. liginden hiçbirinde blldirllmeml§tlr meı tc.,'·•btı!'ndırılmış mUd:ıfa.a· 

Sittang cep!ıes'nde Rangon Mnn --------·- .::: olduğunu kahul etmektedirler. 
dalay dcmiryolu boyunca §iddetli Dürt b!!'SIZ 
Eavaşlar dc\'n.nı e~tir. Qi.n kuv· 
VGtleri Japon ilerlemesini pek zi· tevkif e!l11~1 
yade ı;eciktirmei?c muvaffak ol· 
muş \'e clü~-ma ağır kayıplar 
verdirmiı;tir. Çn.kuvvetleri Rimdi 
yeni m~vr,llel'c yerleşmtşt.i:r. 

Bııgtin Kehrin muhtelif yerlerin 
de ı:H>rt lnraı.zltk hiidisesi o"muş, 
bunlnrm faiUeri rnl..-lnr.m~~ardır. 

H"it;ik isimli biı· s:ı.heın demir 

l(orrenidor k.ale-
1\l,;1 

sine geçeıniy~n 

(Semlrulms) ( S. 2:5 E.) (Mer:ı!.nll) 

(Güneş) (Neşe) (N.T. 2791 

dıı ?.fnltb.•leden kınyolayı gf'rt alama. 
•'ı 'c frlr türlii. Nlhtlyet, parayı t.emln 

Bat, Dit, ?J e lG, Grl!J, it.oma:f:inna 
Nenalji. Kınklı!t to Sütihı AğınI.ar .L1L1 Duh.: lteac-: 
~ lbde J bt• aı ... tıtıır. T/."-Lf-:uJfl,jrızN SAKNtNtz. 

m• \'ERM rtr..uı ICU1VLM'I l~WARt.fı ISTEVIN!Z 

·==-- • 
-o-- - n:.a.ltkab•nı c~ılan J<~dir. Vildan İ· Ame.-ikan alayları lr.rpon. 

Alman tayyarelerinin ~1: bir kadının evine sürcg{ln lara esir dWıtü 1 ~ 
kegil U~U§ları dUz g ı·el"'~ bir çift .aynkkc.bI ça. I Vu.şington, :!2 (A.A.) _ Ko~. 

Berliıı, 22 (A.A.> - Alman lan Hamdı, ve trans:.t r.nbarların l,., rfor kn.'e<ı.iııe .,.ec:cmiyen Batren 
uç:aklıın diin, İngiltere sularında ri:ı~ bir çuval. ç~l2J1 .~n'?1at Cemal ~.:..nntada.~mrlaki" Amerika alayla • ' 
ve Britnnya adalan Ustündc ba· ı ıı.dbyeyo teslun {'clıınur;lcr; yap• nnd'ln baz•la.n Japonlar tarafın _ 
şanlı ke.-.if hareketleri yapmııılar· l:ın so~:ın sonunda tevk - edil- dıın l!'Sir c <lilnti';!crdir. Korrrga • 
drr. _ --·- ll'~let"dır. dor kale"'1ne g~ebilen müttefik 

\'e A merilı:a'l alay lan burada dil~· 1 

'ÜskUda.r Bağlarba5ı t ep l :'" ı::~t'>a;t ve Karab:t lt!l.lfıı a:ıknil-mda Sl. 
33, 3::;, 37 ve 24 ~o. lx fcvi\:tliide m rıze.ralt ve denizi görli- 't:che:1 be~cr oda. 
ıı ve bahçeli dört cıvle bir aükl<lı'l "· .4.912 tarllundc cumr. günll saat H ten 
16 ya kadar 'OskUdar terasında antılacaktırr 

- Evet benim. 

- E banl -~ 111l7Mlyor. 
dWlUZ. 

--&teadlm, demlll de .Stlıedlua ,.., 

bu kadından enaJaımll aJabOmek IÇln 

ancak bu ~yl J.wı'•Nldlm n km 
g0ya karyolayı uadlalne •tlmt&m P· 
bJ ıtöndttlp eşyalanml kunanDak la. 
~llL 

Halbuki ba da Bıb 10 ~ ... de 
almasını blllrtm. Al panuu cnı.. eye 
kızcağuı kotmo.,. 

B!J vaziyete göre, Ktlbenaııa N
rılıp dlnlenllmeel Jf.umdı. M•bkeme 
kendisinin celbi lçhl muhakeme,I lıef. 
ka bir güne bıraktı. 
Tanrı.ar dıpn 91karkee, aftll 1111' 

dcllka.nlt, belki de aklıura CeD9 luıdJ. 

na 3'1ll'llıllJD8.k için olacıek Makhalmbı 

arkaamdısn: 

- DUn!-anm en ~ gk;tl lfJDdlll p 
Uba hamm, lıa zamanda 10 liraya br. 

~·ola. nıh ... " diye llSylendl ft Medllla. 
Din ytlztbıe yıl1Jdı yılqdı baktı. 

l!'akat ne Makbule ba ilkleri ilaerlne 
aldı, ne de Mediha laıacllaılae INıldedl.. 
ti tebes."llmtl lbr&J ettt .e aftll dellkan 
h koridorun ortaınDc1a ,.a~lnrz kal 
dL ADL!YJC MUBAB1Rt 
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mania çarpışmaktadırl:ır. 

w :ıwww 

Umumuna 937 ııene:1nd::ki t:ıltdlr edilen ınnbıımmen kıymeU 2000 lira. 
dır. Ha1!lııı.zırdıı ayda kırk Ura gctlrıı:. Sııı:nır, kuyu ve elektrik tea!satıan 
:ııevcuttur. 
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-Şll['beıtlz ... bakkmı~ \"ar, beye. 
rendi! Bl'ndenlz de bu flltlrd:?~ 1.ıı. lla. 
naatıml 11lmdlden &C>yUyeblllrlm: 1'c·<'· 

1 ı.ı hanımı pek ~ndlm .. ! 'e bugün 
ilk defa kendisine bir alı<'ı ı;ozliyle, 
baldnn., cözlerlm kamıı.,tı. H.c11dl5ln. 
de her aradıtmı meziyeti bnlmıı, gl
blylm. Ancak bendeniz a!lt"lll~ blrın 

fazl:ıeıı balb. yani ar.a!!tnl b:ı1ıı:ısını 

daalm:ı sayan bir erltrğlm. SJ:;;den hiç 
olm:ızsn bir hatta mUsaadc 1.ı;tlyooe. 

ğlm. Bir kere de l:JI onl:nln konuştu!;:. 
ı fan sonra hemen söz kc.scr. omlan ıs. 
1 tcslnl aileme bırakınm. 

- Çol< Al!i,. ~ok AHI .. tnrn arndığır.• 
ve ~\'dlğlr:ı bir erkek. İn<ııın alll!tlln<' 
daim:. bıı~lı knlmalı,. onlnrm l.ntırını 
!ll:ıyıtıak, b,lyttk bir fıullct ve ln!ll:ın. 

lık eseridir. 
Ekrem ezlllp bU2.nl erc!• ';'t•nlıırı dıı 

tıtıve etti: 
- Yalnız bendenlzln bir dil:ilinccm 

var, bı-yf'tendl! 7..amanıu ı:ıtiı;:ıdl şart. 
lıınn:ı uym:ıl< mcebtırl.' ı-tln"'.) lmbn 
bir kadın için h.l~l.lr rndl:,ıcm yoktur. 
Fakat bizim kndınlnnnıız ekııerlya 

kenıllleTııll bu ~rtlıı rn nydnrma ı;-:: 

! mecbur tııtrnuyorlnr. Bu ~ llıdcn er ... 
l;rl<ler !JI!,ıntı ı:cl,lyor, bunalıyor. lkıı. 
dcnl:r.ln nylığ'tmd:ı:ı her a~· net olarak 
t>l!r.ı~ yüz l ctmı~ llnı p:ıru gcsly.:r. 
Acnt:ı NccUl ıı~.nrm bu ~rayı, )«:Dl 

Mukaddes Uç !ErL~m 
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ımracağıouz blr aileoln mUtev~.1 bUt. 
~·esine lmrşılık olarak kabul t•dcef'l<lı•r 
mı'! şunu da UAve edeyim ki, IJ«:o \'o. 
d:ıt gibi eenertllkten bo,ı:ı.ıınam. Ay
da yılda blr kere l~erlm. S ~nh:ıt!m 
yoktur. Bele kuman hl!: sevmem. 

- Eh, yavrum! Bunlar olmaymeıı, 
bir aile bu para Ue mis glhl fitlÇ!nlr gi. 
d'1r. zaten onlıır da seni nusraf clhr.. 
Unde.rı pek ;>·alnız bttaıunazla.r. Nt·cl:l 
nın bsbu.amılan ayda yüz Undan faTltı 
ırnt kalmıştır. İkisi blr araya ge:ır e 

""'t iyi Z"!:lnln:ıtnlz. S:ınm !il?: de ge.n-; 
!'olnl.ı:., lı117aıtıılı :!<a'!mn: Uerlodlkte me\'. 
l:il.t!ıo:, 1.' :c linlz, n) lığınız da arhr. 
llu r.lheti hl!: ~ll::Unmcyln, o~lum! On. 
1 r ı,:o!: hı bl r nilcdlr. Eml ltatlycn 
'llltınuz.l:ır. 

- Demcl• ki, hlr hafta sonra bıı 
h:ıhse tekrar a\'dt't cdeceıtl:ı: ~ ! 

- Şl'ıph .. iz tw~·rf~ı'll. şüphrelz .. 
!.•m ıll' m"mııun•yet:I'~ 

- t;kr ::m altesi gFrUııtUkt1U1 ııon

ıa. tf'kr:ır gclCC('k. yahut Sı!dat beye 
m<'ktup!:ı n<'tlec~ 1 lmtl olarak bildi 
ı eceldl . İltl crl:cl• Wylocc .11özle,tllt-r. 

n!rıı.z !!Onrıı Nce!A ile Şahika, ~en· 

dl f'llt'rile yaptıktan ısorbctlorl b:ıhtc. 
ye gctirmlşlerdl. 

0 (;'Un alqama kadar llllrclen, Nl<'"'I. 
yattan, ve ııayatm mub~llf ııafhala. 
nnd:ı.n balıııedDdl. Saatler gl'!itlkte dl · 
f,l'r taraf blrlblrhıl tartıyor ve ılalıa 
iyi anbyordu. 

El:rem cok memnuntJu. Adet!\ MT 
lıııft:ı. s~nmyıı bu işi bıraktığına bile 
p·~ru:ın olm111to. l<"al•at artık uöı.tuı • 
d"n 4ilntıımezdL ayıp olurdu 

macm ak,:ı::n llııtll yedi ~apuruna 
~ ctıımr.k Uzore kö:;ktcn a~·rıhyordu. 
n~y Sedat, Ekremln nr!cszclaD: 
- Gclooefl: p:ıznrn geni' bt'klcrlz, 

oğlum! dJyo tıellk-alyordn. 
l~rrm o gUıı bu temız aile ar1l9ln. 

chıı ıı.ynlırkea Adeta bir hllzlln duy. 
mn,tu. 

Ualmıı hep bir arada yqasalar, Şa. 
hll~yı cl3 bir baldız. glbl tam• ne iyi 
'lltı<':t'.!t!J. 

J~krcm vapurıb N\!t'IAnın llayallol 
giızüeıilıı önüne gf'tlnllkı;t', f1mdlye 
kııdar genç lıi:odmla, neden dotıı olma. 
dı~xruı, ona nOOelJ bir defa bile alı~ 
gör.U)·le ba.kmadığma hayret ealyoı ve 

- Be.o ele ne kadar nr, ne adar 
aptalmııpm.. dJye Miyleaiyorda. 

Ö3Je ya •• Vedat ba lc&tkte damat 
iken, Ekrem buraya u mı gelmtştJ ı 

Orada ka!: kere Netıl&)'I görmtııt. llat
tA blrklM) kere de Bıırgaluya. Dile. 
llrlstosa hep birlikte Ctkmı:lllardı. Bu 
gczlntllerde Ekrem, Neel&ıım mevm. 
diyetinden blle baberdar delilmll glbt 
dnvranmqtı. 

Şlmdl o l'fıÇeD gtlzel rtmıert .. tuia. 
dıkça kenıll kendine blddeta.n17orda. 

- Gelecek pazara mtt.bet "' kati 
bir r,cwapl.a dönt'IClellm muhakkaktır. 
nu karanmdnn beni kbme e&ydıra.. 

mar., diyordu, 
Ekrem, NeclAya lyfıııe tıatalımıttıa. 

Onun södcrl, een kaJıkalmlan imla. 
~ırıdıı ~mlıyordu. 

\ 'e NeclAnın afJOett g6dalıa 8ııılln • 

ı!rn lllllnmJyonlu. 
t:krem o gUo Şahika De 1ıJ9 meş. 

gul olmamıııtr. \!e&.ldın yaptıJı mlln:ı. 
sebeUilzllklerl hatırladıkça: 

- O genç kadın dn bir ~Asın 
da.ıı kurtuldu, diyordu, \'edııdnı 7.aten 
o kadına koca olrumya<'.ağmı ben tok. 
tan :uılamqtım. OOzll barlnrtb ııçd. 
roış blr adamm alle hayııtıns ısmm"" 
lnıı.Aoı \'&ı' mıdır'! 

(DeHunı ' ıır > 


