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Müşterek 
gaye uğrunda 

ln gl liz 
donanmasile 

beraber 
Kaç devlet filosu 

çahşıyer? 

• 

480 H olland'1, 
'120 Norveç, 
92 Fransız;, 

240 Yunan gemisi 

Bugünkü 
deniz 

savaşına 

ıştirak ediyor 
>..ı1:nc1ra., 28 (A.,A.) ·-Bahriye nazırı 
~dr dUn akıam radyoda §U 

1 
tta bulunm111tur-

~ terfa!nde 1200 subay ve 15000 de_ 
l!r,ı:;: bulunan 90 mGtLeflk gemisi 
'lııı Ya bahriycslyle ysnyana harp 
Ilı ektedir. Bu gemilerin çoğunu 
~rtpıer, denizalUl\rl ve İngiliz filo 
''Utı o kadar malik olmadığı kUçuk 
li~aki harp gemilerinden ibarettir. 
)tıı bu gemi kafileleri himaye ma. 
tlbı top1ıuna ve denlzaltrlarma karşı 
~ ~hllkell vazifelerde çalıgıyorlar. 
~ .\ıekııandr be)."ILnatmdK hür Fran. 

~~rt~ın ehı:mmlyeU bir dere. 
~ bUYlldUğtlnU vt. 50 ye yakm ge. 
t~ bulunduğunu taarih etm!§tir. ~9 
lfoı de Norveçli mürettebat vardır. 
~ ltıdaıı1ara alt tlO gem: içinde kru. 
ı~ r mevcuttur. Polonyablar gemi. 
tı:ııt 1 l3UyUk Brltanyayıı getirmekte 
btl'a tnUDkUa.t cekınlıılerdlr. Bunnula 
iııt.::; onlar da §imdi 12 gemiye ma. 
~ lunuyorlar. 

.\ıe tıııan bahriyesi hakkmda M. 
~ltaandr gunlıın aöyleml§tlr: 

tı-1 Unan bahriyesi, Almanlara ve 
Ilı Yantara karııı yaptığ: kahramanca. 
ltı-ı ~lldeeı~ sonra eulnde kalan gemi. 
~ 1.aınır etmcğe çalııımaktadırlar. 

l'\ııı • A.lekaandr, ·mUgt.erek gaye uf. 
lt~cı:ı ı:aııııan müttefik ticaret gemi. 
llıttı :ıı tonajları haklundr. fU mali'.I. 

2,2 ~l'llli§Ur. 
"" S<l,OOQ tonluk ''0 Hollanda ge 

260,000 tonluk 720 Norvec.t 
410,000 tonlult 92 Fransız ge. 

,000 tonluk 54 Belçika ge 
1 <>o.ooo tonluk 2 ·c Yunan ge • 
rıo,ooo tonluk 32 Polonya ge • 

~ . 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
8011 harp 
iebtiğleri 

• • 
ı ranın ın-
ailtereye 
verdiöi 
cevap 

IDgilf z bl kllmetJace 
tetkik edilmeden 

ifşa edi,
mevecek 

Menfi cevap , 
karşısında 

İngilizlerin şiddet kulla 
nacağına d air şayialar 

ingiliz p : anını 
öğrenmek üzere 

Mihver 
tarafından 

çıkarıhyormuş 
Iranda 

lngilizler mi 
daha çok 

Almanlar 
mı ? 

Londra 2,& (A.A.) - tnglliz • Sov. 
yet notasına karıı ıran tarafından 

verilen cevabi nota hakkında tat. 
811At almak mUmkUn değildir. Her 
şeyden evvel bu notanın Londra 

hUki'.lmeti tarafından tetkik edilmesini 
beklemek !Az•mdır. Böyle olmakla 
beraber ıran meselesi llk p!A.ııdaki 

mevkllnl muhafaza etmektedir. 
... Devamı 2 Del eayfada 

Almanlar 
Rusvada 

Yeni bir 
harekete 

hazırlanıyor 
Ural dağla
rına doğru 

ilerleyecekler 
Amerıkalı 

gazeteciler 

Rusvada tam bir 
tUihat olduğunu 

bild•riyor 
Londra. 24 (A.A.) - Stok -

holmden verilen bir haberde Af • 
ton Bladet gazetesine göre Ber • 

S.- Oevanu 2 rı('J sayfada ~ ........ Yazısı 2 ocı a&yfıı.d& 

18 santim uzunluğunda bıçakla 
~rkadasını varaladı 

t)Un 
tı:ııç gece yarmı Ytıfilköyde bir 

lı?, arkacla§nu bıçakla yaralamııı. 
ı,laa 

6\>~ Yotı caddesindo 61 numaralı 
otura \ 1 n Petzo Halkalı caddea!n.. 

ta1c.ıı~ı t:as•ac dU.kklD.mda oı. 
'ı.12U;:: ;a Patı Ar!! lsim1! btr gençle 

~ı a.ı.!&§llmayaı b1r meaıe. 

ıe yUztinden kav~aya tutuıımuıılar, 
kavga .rı• nda Arif cebinden çı. 

kardığı ;s ııantlmc~e uzunluğunda. 
iti bir bıçağı I'etronun kalçuma 

saplamıııtır. . 
Gece ya nııı ghrUltU ve bağırışmayı 

duyanlıar hfıdiseyl po:ıse ha~r ver. 
mi§ler. Arif bıçağı ile bcraebr ya. 
kaıanmııtrr. 

ıRAN MATBUATI 
DıVOR Kı; 

Türk 
gazeielerınin 

neşrıyatı 

ak ika tın 
kend s • 

ar 1 
iranhlar da 
Türklere 

Aynı kardeş 
hisLeriıe 

Meşhur lngiliz kruvazörü Rodney'in 16 pusluk topları ateşe hazır 1 doludur 

İngiliz efkarı 
ısrar ediyor : 

~österilen mukavemete 
rağmen, bir çok sınai 
zarara uğrayan Rusya 

lehine 

Yeni 
bir cephe 

lodesadan 
bir cok 

k·şi 
Bulgaristana 

iltica etti 

Tahran, (A~\..) - Pars aJanSJ 
bildiriyor; 

İran gazeteleri, başmakaleleri. 
ni "Tilrk matbuatı hakikatı ifade 
ediyor" ~ğı altında, Türk ga • 
zetelerinln 1ran'a aid neşriyatnıll 
tahsis ederek ayni zamanda min • 
nettarhklarmı izhar etmektedir. 

''İran" gazetesi diyor ki: 
Türk spiker ve gazetecilerinin 

düşünceleri, Türk meslekda..şlan • 
mızm bize karşı olan santimi ve 
dostane hissiyatının bir ifadesidir. 
İran milletinin kalbinde de Türlt 
kardeşlerne karşı ayni sa.mimi his 

Budape~te, 24. (A.A.) - Odesa !er mevcuttur. İranlıJar Türk mil· 
milliyetçilerinden bir çok kişi ibir Jetinin terakkilerini daima derin 
Bulgar limanına gelmişlcır ve Sov. bir memnuniyet içinde takip eyle. 
yet slyast komiserleri bütiln de. mi§lerdir, 
niz nakil vasrtalannını müsadere "Jurnal de Tahran"' da şöyle kurmalı

yız. ,, R 1 
etmiş olduklarmtlan şehri son da- yazıyor: 

U Z V t klkada terk etmek mecburiyetin. Türk matbuatının samimi ve 
de kaldıklannı !beyan etmişlerdir. dostane neşriyatı, asil Türk mil· 

Londra; 24 (A.A.) - tngDiz ga_ 
zeteleri ikinci Alman tannıızuna 

_... Del'Bmı 2 n<'1 sayfnda 
G f b 

. Bu haber dün akşam Budapeş • leUnin İran milletine ka~ olan rev yapan a rı- .... Devamı 2 ncl &ayfada ~'8ml ! ::= 
Hadıst ler etrafında : kalara el konması' HABER GAZETESiNDE 
.. -~~ --- • • 

Vehbi K oç'un rçın 
teberruu Donanma-

S ÖZE ba§lamıı.dan, merhum 
profesör doktor Ziya Glln'ü 

hayırla yadedellm. Me.rbum !yl, ha. 
yırlı bir yol açtı. Onun ~I SU'& 

gidenJeriın bulunduğunu görerek ııe.. 

vınıyonız. zıya Gün, hamJyet z.tncl. 
rtnin llk baklasını wtkll etmişti. 

Şimdi zamanm elinde çekfl('ll bu 
:dnclrtnin her gn.ı bir baklası daha 
kendini göat.erlyor. 
Ökrenlyonız ki Ankara renginle. 

rinden Vehbi Koç da Ziya GUıı'ün 
izinden gitmekte bilyuk bir zcvl• 
bulmuıı, gayri menkul mua7.zant 84'r. 
vetinln yüzde eJllslni - ülUınllndrJl 

ıwnra - Ankara ve buwbul konserva 
tuarlarma bırakmııı, ayrrca ylizde 
~1rmJ beşini de ·'<'oğrafyn ara,tı.rnıa. 
lan'' na teberru etmlıı. 

Zengin olmak, para tıahlbl bulun. 
maJı: güzeldir. İnsan hn.yattn bulun. 
dukı:a, rahat <!der; her arzusunu ye_ 
rine getirebilir. İ§ yalnız bu zevkle 
kalmayarak öllimilnden onra da ge. 
ride bırakacağı sen·pt"nln faydalı ola. 
bilmel'!lnl, onları ka7.andığı mcnılc. 

ket çocuklarınnı bu ııervetten lstlfade 
edebllrneelnl düşUnebllnwktedlr. Ziya 

• va emır 
verdi 

Hydc Prnl< 24 (A.A.) - Ruz. 
velt, deniz kuvvetlerine, amele • 
si grev halinde bulunan Uev Jer • 
seyde federal "Shipbilding and dr. 
ydock of keamey" gemi inşaat tez 
giıhlanna el koymalannı ve bu 
tezgahlan işletmelerini emret • 
miştir. Beyaz sarayın bu husus • 
ta neşrettiği beyanname, bu gre • 
vin Amerika Birleşik Devletleri -

oıır- De~ıımı 2 ncl ııayfada 

Japon va 
Mançukoda 

Yeni hır 5 senelık 
plan hazırhyor 

Gllnlkwı 1ıa.,ıayarak, 11Crvetıcrlnl ö. Tokyo, 24 (A.A.) _ Ashahi ga
llimlerinden memleket gı•nı;llğlnln 1111. zetesinin yazdığına göre umumi i§ 
tlfadefline bırakımlan, f,!liphc ~·ok ki ler servisi mtidilril Rokuzo Ta.ke. 
bundan tstifad11 edf'<'f'kfor dalma ve be matbuata vaki olan beyanatın' 
dalma hayırla anacaklı~rdır. Bu bir da Mançukonun ikinci beş sene • 
fani için rm bahtl~·arhktır ki, hayat. lik proğrwnınm nisan 1942 den i 
larmda. çalışmalnnnm mükfılntını tibaren mer'iyPt mevkiinc gircce. 
görmekle kalmayacuklardır. ölilmlc. ğini SÖjlemiştir. 
rlnden ııonra da Türk r.t•ml)etl içinde Bu planın esas hadeflori kö • 
y~yaMklardır. mlir, demir, mnji mahruk ve zirai 
Hazzın ~ bii) iiğii ınııhaklmk ki istihsalatm arttırılması olacaktır. 

:rengin olmak '\"e 8"nr.t~ı <'huıycte Ayni zamanda bu planda çimen • 
bırakabilmekte ... B~, Türk cıımlası to istibsallitının tezayildil ve zirai 
lçlııde haml~et :7.lnclrtnLn \'ehbl Koç_ randımanı fazlalaştırmak için zira 
la ıwna erdiğine knnl dC"i;"111z. Zaman at mnkıne ve aletlE'rinin imala • 
bize bu 7lnclrin U7Jl)ıp gittiği 'e tına hız verilmesi <le dC'rpiş edil • 
Türk ilim ,.c lrlıınınnı h• ~ordıntlar.

1 
mekt.edir. Beş scınelık proje Ja • 

la kuvvetlenerek kuV\cti nl betlnde pon, Çin ve Mançuko mümessile • 
dr kuvvetli ,.. ' ı:enC'l ~ l'tl tlret-e. rinden mürekkep muhtelit hir ko. 
ğlnfl lnanıyo"ı1" ZcngLnler siz do im ı misyonun tasvibin(' arz edilecek • 
ha.mi:yet rlnclrlnln bir boklıısmı tef. tir. 
idi etmek ı.temez mlııtnJz1' Mezkur komisyon içLlmalarını 

DÖRT YILDU nı Tokyoda yapaca.ktir. 

Birkaç gfln içinde yepyeni, allka 
uyandırıcı bir esere daba ba,ııyor 

Büyü ve Büyücüler 
MEŞBU BCYGCG ÇINOIBAKLI 
BOCANIN BATIBALABI 

Bu biiyiı!.: e.'tl?rdc, bır zamanlar, lstan'bulu biiyücülü.kteki 
kudretiyie sarsan san'atinin içyüzünü <ntaya dckü. 
ğünu gbre•,"1' v(. bii.yiiııc, büyıJcülere inanan zauallıUırın 
~aflıklanfldan 1ıa.<r1Z istifade edildiğini öğrenooeksiniz 

HABER gazetesinin bir kaç gün içinde hat
tayacağı bu eserden şu parçayı okuyunuz. 

"Jfeııü;r otuz )'8ı;nıda muhteris, tatmln oollmemll) bir olgun kııdmm 
lşttba &,'ll·ıklayıı,ı. yıa\ nı gü\·erclo yapılı elini, elimde e\·lrdlm, çe\·Lrdlm, 

r ııra babşlarını meıaJda dudak kl]>ırda)ıımı bekll)f'll kndmm göz: ebbek. 

inine nııt.ıay&ruı tıl.i~knd!m: 

- 81' giızc! el, f ı.t bir kan Jekefii 1aliıyor. 
Kndııı udctA yerinden sıçrar gibi Urpert,ıe lmıııldadı. Devam ettim: 
- GUzelliğ: J.-adaı hain, lnyıc• bir el bu. Tali ~~ııde bugüne k&_' 

dnr dcvnm eden 11ıırl~khk l'llkınd.ı bir karartı ne yer değtstlriyor. Sen,• 
bir • Jenme !~ine fikir bağlamış:;~ıı .. Ama bu aana fellkct getlrooek, .• 

f,linl bıral<ıtke!l "ordo: 
- Hu kız ııenln ııen 'l 
nadının titrek ııc&i kekeledi: 
- ÔJ'..k:zını •• 
•tlra7.I bastırdım: 
- Ynlao su) ll.Jorııun.. Bu ll<'niıı kızın delil ... 

suı .. Blu~ yalan oJmıız. 
1\.ndm gö71erlylr yah·arnral, hR)Tet itinde.., •• , 

Onu '-ekalanna anlat 

~ E9 !il! 
HABER GAZETESı BUGÜNLERDE AYRICA 

POLONYAYI 
SA AN TANKLAR 
Ad:n lCJ§ıyan ve bu harbe İ§tirakepen Alm,. 

l 
subaylaruıın anlattık,arını tefrikaya baflcqa-
caktır. _ 1 
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' • 
Sevistilcr, evlendiler. tatlı bir balayı ııeçirJile1' •aadet 
y.:valarına döndiiler, fakat ••• · 

Yuvaiarına geldikleri ilk günü mutfağın döseme 
talıtaları altıncla aylmdanberi daran bir ~ene kız cese. 
J'lc kar§ılaştzlar. 

T • 
1 .R? 1 -

• 
1 

D-lihanlının cşki bir sevgilisi mi? Gene kızın bır arka. 
d~ı mı:' 

Bu cesedi oraya kim koydu? 
Bu güzel kızı kim öldürilil? 
Sebeb ne? · 
4.s 1{ mı? f.-jn mi? tamah mı? 

• 
FJ:it"., bt? suallerin cevabını 

~Dk. a 
e Altındaki Ceset 
manında verecektir 

a ı günü okuyunuz 

ıranın ıngiltereye 

verdigı cevap · 
Bıı tanıtı 1 ncf ıı:ıyfacm 

"S gnzcteeslnln dlı;lomatllt mu 
, lnglltere ile Sovyc tler Birıtğ( 
mı taratın<.'lnn verılecek eevabm 

, nlyl'te şayan oJme.m:uıı lhtima. 

bn1 bazı mukab'l tedbirler al 
1 uklnrmn. dair son ı;ıunlcrde ~ 

W § y nlar do a§lıl!:ııu kaydeyıe. 
Jlr. Muhablr bu ayialarm bU. 

.. r klBillJJlm Almanlar tarafın 

;,apıldığmı çUnkU b·ı aurotle ın: 
n1n m ksadıru öğrenmek lacte. 

r1n1 iddla eylemektedir. Okyanus 
:'I bir tClt'ra.fta İran'a Alm:ın nu. 

un ehcmmlycU azrutılmn.k ıatcn. 
e .te ve trandakl lngillzluin Alman. 

n çok olduf-u ileri sUrUlmektedlr. 
at bu hususta bir mukayese yapı_ 

yacağl nştkArdtr. ÇUnkU altıda 

nlsbctl lı:fzıd tranda. bulunnn 1ıı.. 
.... lebn.Mmm bir kısnu Hindlt, bir 

~ı dn. ln lliZ • Irıı.n cemlycU aza. 
tr. Bunlıınn h psl aynı yerde bulun. 
'tlan için neza.ret altın."! ıummalll.n 

!aydır. Fak t ıran tt{ıı hayatl bir 
cmmlycU olan konlrol servtslerin 
ki Almanl:ırm vaziyeti büsbUtUn b:ış 

ır. Bunlar memleketin i!:fne yayıl_ 

rnı~ardır. Almanı r kumanda mev .. 
ilerini tşr:aı etmekte ve istedikleri 
bi hareket edecek blr vazlyette 
uıunmnktndrrlar. 

Alman nzct !eri ıranda 700 Alman 
lunduğunu lddi:ı etmekte tacler de 

tUccor ve seyyah sıtntiyle 1rnn'a 
husust surette gitmiş ol:ın Almanlarla 
kadI?1lar v çocuklnr bu rakama 
tdhal edilmemektedir. 

1rnna' nazllcrln nUfuz ettiği mu. 
nakaş:ı götUrmez bir hakikattir. 

Bu hıı.l yalnız lranınııtıkJAU 1~ 
d gil, orta arkta mGttcflklerln em. 
niyeti için de bir t.elıllli dlr. 

tran bUkQmcUnln cevabı lngUtcre 
tıkOmetine Jınllhazırda ııazllere kar. 
açılan m cadelenin mnumı çcrçe., 

v sı içinde 1rıuı m lcs!nt hallet.. 
ır. k 1mltanı verecektir. 

HISVE 

umm:a 1k1 sene, diyrdu. Bu iki 
o onun için bir şey olınıya.bi • 

, fnkn.t benim için çok mUhim 
bu- ııcydlr. lki, nihayet Uç sene 
80,nra ben ihtiyar ibir kadın ola .. 
cağım. Y11Ş11D yUzümde yazılı ola. 
cak •• O zaman ben de kızmıuı ev .. 
lcnmcsine nızı olacağım ve bu ak 
eam bu 5ekllde iilroz ettiğim için 
belki do kendimden nefret edece
ğim. 

- Ne olur anne binı% da beni 
)in.. Cevap ver bana.. Şu anda 

enden o kad=ır uza.ksm ki.. Bunu 
hissediyorum, hem de çok i~i his. 

diyorum. 
- Sann. ne cevnp vermemi isti. 

orsun ?. Fikrimi söyledim, bunun 
..ı.şka şekli yoktur. Bekle!. Bek. 
:"Sen sanki ne ka) bedeceksin ki .. 

D o kadar gençsin kl b'r k ~ 

Macaristanaa 
• genz 

seferberlik 
l\lo ko\.-U.. 21 (A.A.) - Ocnevrede 

lyi bir menbnd:ı.n öğrcnl.dlğtne göre, 
AJm:ı.nlar aşrk cephesi için Macar. 

!ardan 25 fırka d ha tst mJ3terdlr. 

nMcııri.s!nndıı. yeni bl" ecterberlik 
..:ardır. Alm:uılnrm J.:acıır kıtnlanrun 

iyi döğllşmem kte olduğtmu protesto 
ettikleri söylenmektedir. 

Ateş b t.tına göndcrllmf>.mt, olan a. 
taylarda birçok asker kaçaklı~ hA. 
disclerl görUlmUştUr. 

lngiliz efkarı ısrar ed·yor 
na tanıtı ı ncl ytnda 

karşı pek ziyade dnynnmış ve ta.kat 
e<>lc luymeUI nrnzt ve ~k kıymeUl 

nnay' fabrikaları terkctınck mccbu. 
rfyeUnde kalmış olan Rı.:slara yapıl. 
rnası lAum len yardımeiaA bahset. 

mektedlrler. Gazctcl, • öyle cllyorlar: 
''Biz lngWzl r bu l'ıs.rbln içine 

gırmcllylz dı~l?ld:l knlınam:ıliyız. 

Ruııyaya yardım edllme1'inl tatlyo. 
ruz. Her no pahasına oJursa olsun 

SovycUere avcı tayyarcs! gönderme_ 
llY'z. Her şeyden evvel "bOyUk stra .. 
tejlmlzl" ycııld n gözden geçlrmcll 
vı taclll etmellytz. Yen' bir cephe 
vılcudıı gct.irmcllyiz ... 

Bııy Oarvin Obs rv r gazetesinde 
aynı lisanı kullanarak Rusyayn ya_ 
pılan yardımın arttll'.ılmnsmı talep 
etmektedir. Mu~aneyh t'Jyor ki: 

Bazı tehllk lc.rt öze alarak Rus. 
yaya dzamt miktarda tayyare ve 
bilhassa avcı tayynrelcti gönderme. 

llyt%. 
Sunday Chrontcle gazetesinin baş. 

makalesinde diğer ga.zetel rln mu. 
talıınlarına iştirak edilerek şöyle de. 
nUmektedlr: 

''Ruıılarm ytlzkrcc avcı tayyareslne 
ihtiyacı vardır Rustıı.r harbinin mu. 
dnfaa.sı ve bizlm mlldsts.amız için 

AŞK ROMAN/ 

J6 
tcdiğin har et edebilir. 
sin .• Şimdilik bana itııatc mecbur. 
sun ..• 

Nazan hiddetten k.Jzann yüzü.. 
nü annmine kaldırdı Te MP.ttı. ba. 
ğrrtr gibi: 

- Hayrr, dedi, sana itaat etmL 
yeccğim .. Niçin senin arzuıın yap. 
ma'k için cndlmi fedn edeyim? 
Niçin saadetimi Uç sene geriye 
atayım!.. 

Meliha Cmıal de asabi hareket. 
lerle hızlı hrzlı konuşuyordu: 

- Çllnltil daha çocuksun, dedi. 

nl geçmem sende hiç tc ir 
az. haft.A QOCukluk ~:ı.,Iarın. 
çrkmakta olduğun için mem. 

b le olu .. un.. Üç sene sonra 
ın yirmiyi bulaca.k, o z:ımnn JL 

Bu gibi aocle izdivaçlar da.ima fe. 
l!ı.keUe nihayet bulur. Ben senin 
etaht olmanı istemiyorum. Evet 
biliyorum, s n şimdi muhakkak 
kendi vaziyetini dUşilnUyor ve be. 
nhn seni bedooht ettiğimi zanne. 
d l-onıun .. Haksızsın Nazan ... 

Ben senin fcnalığıru istemi) o. 
rum, sana yalnızca bir mUddet giz 
li olarak nişanlı kal, diyorum, hem 
bu ha,ynt muhakkak ki senin de 

Büyük 
okyanusta 
hakimi ye 

Kimin elin e? 

Ko.dt'l Bru 

Londra, 24 (A.A.) - Siyasi 
mahnfilde beyan edildiğine göre, 
haftalardan beri Japonya Ue Ame 
rika arn.smda görülmekte olan fası 
hısız gerginliğ'n Jo.pon bilyük el • 
çisi ıle Amerika hariciye nazın 
Cordcll Hull arasındaki son miıla. 
kat neticesinde de hnfiflcşmlş gB· 
rünmemektedir. Amfrnlln mUlfl.ka. 
tm sonunda m tbuat mümessille
rine söylemiŞ olduğu dostane söz_ 
lcr, hiç bir itllAfn vnrıla.maınrş 
olduğu keyfiyetini glzlerncmckte
dlr. 

Amerlkannı Uzak urk mesele. 
ler mütehassısı Upton Colse, Mer 
cury ismindeki Amerikanın mcc • 
mua.snım eylUl n hnsmdn. Amc .. 
rikanm UZUk tald vazlycUnin 
son inklşı:ıflnn yflzUnden hususi 
Wr ehemmiyet knza.nmış olan bil • 
yUk ok~anustaki vaziyetine bir ma 
kale tahsis etmiştir. 

Bu makalede Amerika tarafm. 
dan bUyUk okynnusda zaptı gayri
kabil kalelerden mfiteşekkil bir 
zincır vucuda getirilmi~ olduğu 
beyan edilmektedir. Guruı, Avak, 
Midvay, Jhonstovn, Palmyrn ka • 
leleri hava muharebeleri devrinin 
Ccbelilttarıkları asla terk e<lilmi
l eceklerdir. Amerika Be ring bo 
ğnzındnn c nup denizlerine kada; 
bir tnkun tcs sat vucuda getlrmis 
tir. Bunlar muvakkat değil daimi. 
d"r. 

Ameıiknn otorltcsinln pek ya
kında şimdiye kndnr misli görülme 
miş bir kombizona intinad edece 
ğini kaydettikten sonra muhnrrl; 
Amerian satvetinin İngiliz mukn • 
vcmetlnin kal i olduğunu ve bil 
tUn Wyük okyanus hnvzmımda ~ 
yüksek nmn olaca:ğmı yazmnUı • 
dır. 

k nlarmı dökUlkç onlam clvanmer 
dane yardım etmek m cburlyııtınde • 
yiz.,, • 

o 

2 Sovyet 
ordusu 

imha edıldi 
Bcrlln, 2ıl (A.A) - .Asker! kay • 

naklardtı.n öğrendiğine göre, Sovyet 
ler içlıı ağır bir mnğlQbiyeUe neU: 
celenen Gomeı mul:arebcsinde iki 
Sovyct ordusu tammnlyle imha edil. 
m!ştlr. 

• 
Bcrlln, U (A.A.) - D.N.B. ajan. 

sı, sclAhıyattar bir kaynaktan bildi • 
eyor: ' 

Şarkta iki ıı.ylık se!ertn neUcelerl 
hakkındaki Alman tebliği, herhalde 
Sovyetıcri çok slnirlcndirml§Ur. :Mos 
kova radyosu, sözde lnıhıı edil n 
birçok Alnınn fırkalan sayarak dUn_ 
yayı Sovyet zaferlerine inandırmak 
!çln bir çok zahmetı .. re katlanmak. 
t.ıı.dır. Fakat t'cIA.kct ouradadır kl, 
Sovyet radyosu, mevcut olmıyan 

t'rrkatarm numaralannı saymakta ve 
yalnız b1zzat kenllliılnin lcato ett.lği 

fırkaJ:ınn imhasını bUclrmektedlr. 
Fakat hakikaten mevcu• fırkalar, 

vtmdl;ye kadar olduğu gibi her dnld~ 
kııdtı. SO\.'Yetlcre, hiç te lmhn. edil. 

memı, olduklarmı gostoreccklerdlr. 
Eğer Moskovanm ~ erdlğt rakamlar 
hakikate tc\'atuk ctscyôl, pek ya. 
kında onrk cephesinde biç bir Alman 
askeri kalmazdı ve bilhassa Sov _ 
yetlertn Alman bnklyelerfnl ntc;!n Al. 
man hududuna kadar geı:l sürmedik. 
ıcrl anlnfllamazdı. So~cUer, ölU ve 
esir olarnk zaylaUıınru vo tank tay. 
ya.re kayıplannı azaıtn:aklıı. blr ,;ey 

kazanamazl!ıt. ÇUnkU Alm:ı.n kuv. 
veUerinin, haleldar olır.amı' sıı.vq 

kabillyctlerlyle düşman nrazlalnin 
dl'rfnllkterindc bulunmalan ve hare 
k4tm !dare!lııi kendi eberlnd tut. 
mn.ları. Moskovanm bıitUn yatanlarmı 
ve mübnl~ğnlr.rmı tek7.ltoeylemektec .. 
dir. 

Almanlar Rusyada yeni 
bir harek ste haz.• ıamyor 

Bn11tarııfı ı ncl ı!llyfııd3 

linin askeri mahfillerinde yakın • 
da Rusyada mühim harekAtm baş 
layaeağı temin edilmekte olduğu 
bildirilmcktcdır .Almanlann bu 
sene Ural dağlarına ilerlemek is. 
ted kleri söyenmcktcdlr. aziy -
ti objektif bir tnrz.da mUtalea e • 
den nskeri mahfillerde bu proje • 
nln bir hayaldan tbar t olduğu be 
yan edilmektedir. 

Bir Ahnnn gazetesi, Alm n b " 
kumandanlığının ergeç bir tevak. 
knf devresi ge~irilmesl icap etti • 
ğlni ynunaktadır. 

Amerik n •a?.et 1 rinln muhu _ 
IJın sıfntile "Hoskovadan Vladi • 
vostokn gitmiş ol n Hcrmnn Ha _ 
richt Husyadnkl vaziyet hnkkın _ 
da şöyle mıılümat vermektedir: 

Her tarafta Rusl rm nihai zn. 
fere kad r carpışnıak azminde ol .. 
dukl:ı.rmı gördilın :Mcmleıtcttc 

bir ittihad vcrdır. Herkes hnra 
retle çnrpışrnaktadır. Sibirya trc: 
ni, hC'r iki ist kametle mUhirn mik. 
tard=ı. nnkli~at "' pılma.sma rağ • 
men vakitnnme mucibince muntn 
zaman işlcm<'ğe devam etmekte : 
dlr. 

Moskova bomlr.mlımnnlnrını gör 

mesut olmak i tlyorum .. Anla b<•nı 
Tazan .. Benim nrkııda..~m1 ol.. 

- Hayır, senin nı kadnş:n olmak 
istemiyorum, bom olnmam da. Sen 
benim annemsin .. Eğer bana hima 

çok hoşuna gidecek, emsalsiz hcı. 
tıralar sııkhyacaksm.. BllmJyorsun 
Nıızruı, çtlnkU çocuksun, fnlmt e. 
min ol k1 en tatlı fil y m ilk za. 
manla.rıdrr. Aşkın bnşJangıcmda 
mahcubiyet. arzu, sabrrsxzlık ve 
bllyUk bir cazibeye mukn.vemet yen.izi, s vg,nlzi ve yardımınızı ver 
ederek beklemek kadar güzel bir mek istemi)orsanız, ben de sizin 
şey yoktur. Ben sana bütiln saa.. bu lütuflnrm:ıza muhtaç değilim ... 
deti tatbmuı.k i<ıtiyorum. Fakat - Oh Nazan, ne kadar halnsln. 
sen yine bana fenn nazarla bakı.. Annene böyle muamele etmek sa. 
yorsun... na ya.kışır mı? 

Meliha Cemal ellerıni hnvaya - Şu halde kabul edin anne ••. 
kaldırarak: Mesut olaeağınu biliyor ve benim 

- Allahım sen §ahit.sin, dedi. Uç senelik saadctimi çalnuık isti. 
Ben bu çocuı;'Un sa.adetinden başka yorsunuz. Bütün m ele bundıın 
birşey dilşUnm.Uyorum, lb:ırct. 

Ve t cknır kıznıa. döndü: 
Israr otme Naznn,dcdi .. Ben de 

ısrar etmiyorum. Madem ki Şükrü 
ile sevişiyorsunuz evlenin .. Ben. bu. 
na m5.nf olmak fstemJyonım. Smn 
saadetinizi istiyorum. Bu saadet 
beni de mesut eder. Ben seni çok 
severim Nazan. Faknt ~ olur, bek 
le biraz .. Üç sene dediğin nedir ki 
o kadar çnbuk geçer kı, ıınlamnz. 
rn bile .. Emin ol sonra evlenmene 

mnni olaco.k demllm. F'alka.t bekle 
ve biraz da bnna acı.. Bu şeyden 
bahsetme a.rtik bana... Art.IK bu 

sözleri duymak, bu mevzuda ko. 
nu.,c;nuık istcmlyonım .. Bu s3zlcr 
rahatsız ediyor beni, fena oluYo
nım .. Ben de biraz ıstirtıhat etmek 

Meliha Cemal ~k zayrf bir st'61e 
itiru etti: 

- Hayır., Hayır.. dedi. 
Ağlıyordu. göz yaşlan nğır ağtr 

yanakln.rmdan aaağr yuvarlnw:yor, 
sonra. tuzlu kUçUk damlncıklar h _ 
tinde yUzilnden dilşliyordu. K.tzma 
yalvardı: 

- Bımk benı Nazan, dedi. Bi. 
raz Cl annene artık bir§eY söyle. 
me .. Bugün bu sözlerinin faydaııız 
olduklarını son de biliyorsun de. 
ğil mi? 

Meliha. Cemal kw Na.zanın elle. 
r:ni avuçlan içine al.mrştı. Nazan 
adeta meydan okur gı'bl çirpmdı 
ve annesinin beyaz gUzel ko11ann. 

ırvac re·s·nin 
tebliği 

sovy 
tebli ~ i 

o 

Son gelen bir 
habere göre 

Sahil mmtakası italyan 
mudafaasrna terkedıllyor 

Sovyetler 
Alman 

hareketini 
Durduruyor 
Mosko\~ %4 (A.A.) - Röyter: 
Moskovaya gelen bUlUn haberlere 

göre, Sovyet krtanlrm:n, gerek Le. 
nlngrad'a doğru dl\şmnn ileri hare .. 
ketinl dur .:urmı:ı.ltta old:.ltları ımıaı. 
de ve gerek §nrkf Ukrayı;aya doğru 
her tUrlU çevfune !ı11.rckctinl dur. 
durmak ıu.zumunu tamr;.nıJylo mlld. 
rik bu1unduklan Gomcl mmtakaam. 
da manev;;•atıarı mUkcıx'u'nctdlr. 

Moskova7 2-1 (A.A.) - DUn gece 
~redilen sovyct tebliği: 

23 ağuStos gUnU, çarpL<pnalar bUttlD 

cephe boyunca devam etmiş ve bil. 
hassa. HJngisep, Novogl'hd, smolenak 
ve Odcsa lstfkamctıertnde giddetll 

olınuşb.ır. 

21 ağustosta ha..:a muharebelerinde 
19 Alman tayyaresi dU§UrUlmUştUr. 
Birçok Romen fırkalarının subay ve 

uker olarak halen m•vcutıan yUz _ 
de 20 flt\ 2S den fazla d"ğll<.'llr. Mnı. 

zcme kayıptan ise daha bUyUktUr. 
Ezcümle geri pQskUrtUlen 15 inci 

Romen piyade fırkasına mensup 
103 1lncU aıaym kayıpları. esirlerin 
lladelerine g6re, §Öyledir. 

Bu alayın 3, 700 kişilik efradından 
yalnız 850 asker ve 485 subayından 
yalnız 20 subay kalmıştır. Romenler, 
ıos ağır mitraJgözden 98 ini, 68 ha .. 
fit mitrnlyözden 59 unL ve hemen 
bUtUn toplarnu k::.ybctmlşlcrdir. 

Odesadan hır çok kişi 
Bulgar.standa 

Bt• tartıfı ı oel ytndıl 

teye yarı resml bir menbndruı gel 
ıniştir. MJlliyet~iler şu beyanatta 
bulunmuşlardır: 

Alman tayyarelerinin mllte -
vali taarruzları ehirde hayn.tı 
tama.mile felce uğramıştır. Odes 
da pasif konınm hemen hemen 
yok gibidir. Limanda. demirli bu • 
lunan vapurlaı· kısmen vaktinde 
kaçmağa muvnffnk olmuşlardır. 

MH!iyetçilcr sunlan ilave et -
mişlerdir: 

Dinyeper nehri mcnsabwm gar
bindekı sahillerin ziynından evvel 
Ruslar Azak deniz.ine kadar olnn 
mmtnkayı tahliye ctmcğe ba.şla. 
m şlardı. B"n kndnr v pur geçen 
hafta Kerç boğazını terk etmiştir. 

mfö; olan dahili C"rnnl) et nezarc _ 
t, nırnsuplarmdıı.n profesUr Tomns 
Rusyadan avdetini müteakip be • 
yanatta bulunarak havn heyeti 
azas nın Ruslcınn on beş tayyare 
ciüşllrdükleıini b'ldird klcri günün 
arife inde gec b ş düşman tay_ 
)'tlresinin düştüğfinll görmli!} ol • 
duklarını söylemiştir. Heyet aza • 
sı bu rakamın hakikatten aşağı o
labileceğini tahmin etınlşlerdir. 

dan kurtuldu, gcınç ve k•J\'vetl' 
gô1Jerile Meliha Cemale son bir 
defa baktıktan sonra kaçtı, gittL. 

•x 
Hemen ertesi gUn ŞUkrU Melih 

Cem:ıli görmak üzere Gams :zlara 
geldı. :Paknt Gamsrzlarda yakında 
VP.rilecek bir mllsnmcrenln hazır. 
lrknln yapıldığı için Meliha. Ccma. 
Jin etrafı dostlarile dolu idi A vnı 
gece Şükril fetih nın da dnv;tıi 
bulunduğu Diliiver bc.)1er gıttl. 

ŞükrU scılonn girdiği zaman her 
kes çoktan yemekten kalkmıştı, 

bir jki çift hafif bir mUzikle dans 
crliy9rdu. Bunlann arasında Meli. 
hn Cemal de Muhterem Akmın 
dostu Kadrinin kollarmda danse
diyordu. GülUyor ve bu genç f'r -
kei:'İD kollan nrosmda mesut gö
rünüyordu. 

ŞükrilyU gördUğU zaman Utredi, 
yuzü sarardı.. Genç adam dansın 
nihayet bulmasınr bekledi, sonra 
.Melihanm 'yanma sokuldu ve ken. 
disile görü.5MCk istediğini söyledi. 
Melihn Cemal uzun ebyaz eldivc .. 
nlle Olo'DUyordu. ŞUkrtinUn talebi 
iizerlne: 

- Demek bir millii.k&t ha! Peki 
küçük Şükrü.. Peki.. Fakat gelip 
istediğin zaman beni evde <le gö. 
remez misin? .. Neden böyle yn. 
hancı gibi hareket ediyor, rcsnıf 
formüllern müracaat ediyorsun .. 

(Dcvamt 'OOT) 

P valit 

7..nğrep, %« ( .A.) - D.N.B: 
Hırvat devlet re1s1 Dr. PBveU" 

aşağıdaki tebllğt ne§I"Ct.znıı,Ur: 

ltalyan ıkiimeU. stnı.tejllt eebCPi 
ler dotayıslyle Ful.mo ne l{ar'lldS 
aarmıdakl sahil mmtakaamı aıOd'· 
truı. vaziyeti hııline koyronğı l~ 
telAkld ettiğini Hırvat bWtiimetlJl; 
blldinnlştlr. Bu sebeple ıı:mması icl 
eden tedblrler, a.akcri kumancıanl: 
umuml emniyet ve mllııako.l!lU& 

kadar mC'sell'ler Qzerln<.'l<' baZI saJ&. 
hlyetJer ~rUmıılnl lUzumlu ıaııntı1C• 
maktadır. 

Hırvat hUkfımetı. • Uırta.n uı~· 
takil devleteıntn ve İtalyan nıuttt.fl· 
kinin menfaatlerinin ı:.ıU:terek 111ll .. 
dafaası bahsindeki bu tedbiri re • 
tırak edebilmekle bahttyrırdır . 

lran matbuatı diyorkı 
Bn1'tartıfı ı oel li3yfı:wtı' 

halis hissiyatmdnn başka bir htı • 
klkatı ifade etmektedir: Bu 0 

Türk gazetecilerinin memleked ; 
:ınizln vaziyetini vuzuh ve keJ11~11 
dikkatle takip etmeleri ve f T1" 

milletinin zihniyeti hakkında ço'l
csaalı mal mat sııhlbi olmallli"'ı • 
dır. Bu düşünceleri hakikatin 
kendisidir. 

--0--

T ahran elçimizin 
vefatı karşısında 
Iranın teess rl 
Tahran, Z4 (A.A-) - Pcır& il• 

janst bildiriyor: .::e 
Türkiye cuınhuriv<'t nin " 

hinşah hazretleri nezdindrıki b 
yük f !çisi Suad Davnz'ın olli 
münasebet le gnzC'teler. merl'ı\I 1' 
mun yaptığı bilyük hızmetıcrl 0 
barüz ettirmektedir. "Jurnal 
Tehernn" diyor ki: 

Suad Davaz, dost ve koınŞU l' 
kiımetın en mUmtıız yüksek rot 
murlanndıı.ndı. HUkfim<'t nizınrt ' 
lcrinde uzun tecrübesi olan ~u 
Dnvaz. İrandnlrl vazefcsl ha ıil 
iki memleket arasmdn olan :rnU 
B<'bctlcri takviye etmek içln 
ynnı takdir gayretler sıırfetırı 
tir. 

Suad Davaz. meziyetleri ve b ' 
yUk kabiliyeti sa~ Psindc re: 
tran mahfellerinin ~ICı.knsını c 1 • 
betmiş ve ala hıızretleri hilmll 
~ehinşnh'm hususi teveecUhlcrl 
ne mu.har olmU.§tu. 

Davnzm vefatı İran mahfcllt ' 
rinde keder uyandırmı tır. au ~ 

· ynst karşmmda doet ve ktı~ 
Türk milletine sa.mimi taz ele • 
>nlzi SUJl!lr ve kederine iştirV 
fiğimizi b ldirirz. 

Ruzvett donanmaya 
em r verdı 
lln~tanıfı ı m·I &Jı~ tlJll~ 

n•n müdafaası iı;in blrinai eh0 ~ 
yeUi gemilerin ınşasını hnt<'I 
etmektedir. 

Bu tez ahi rda 7 af:ust 
rnn iıı faalivdln • pnzartc!'li 
yeniden ba!<:lanar:lğı t hm n o 
maktadrr. 

14; , 
Beyaz sara\. patronlar ill' 

çiler arasındaki müznkcrelcri \ 
den tetkik e) !edikten sonra t 
gilhların hilkfımet tarafmd n 
tın mı alın:ıca!h, kfrn ile mi t , 
Jncağt ve vahut şletilmc 1 ıı 1 
rektöre parn mı vereceği rnl 
si üzerinde bir karar nımııc 
bildirmiştir. 

Ruzvelt, bu knrnrı alırkerı, , 
nayasa ve fedC'ral stntUl<'r<' dtı 
narak krn kuvw•ti şefi ve oritl 
donnnma bMktımandnnı ıırf 
hareket eylemC'ktedır. 
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ah keme 
~lonıarında 
f RISINA KIZMIŞ YEMEK TEN
:[SiNi YATAGA OÖKMOŞ! .. 

en de bağışlamasına bağışlarım, 
ama, siz onun ne keçi inath 

Of du ~ b.I . . f , gunu ı mezsrnız ... ,, 
~~t!i :~e kUpUne urar! dl-' -Ne olacak, a dostla", bizimki gc. 

, '1trı lllıia dık da kan_ştırdığı. ne kör kiltilk. Halim nel•c varacak 
• "ılb ~k. ~yle bilmem! dl,>c dert ymımağa roı; 
ttrlll nıahkemesinln ka- ladL 
batrı lllı alanlara ~yle diyen, Ffsebı&Qllab, Aleme avukatlı!~ yapan 
bıe &çık, ımçlan karmaka,. cadalozlar malüml ama ben artık 
'1tttazıııtıı bir Çok yerinde yağ bir tarufta ruzıp knlmı§ı..·m. Fiskos 
.. laı "0 ağzı 18plrto nc;ıre- fiskos konu,şmaıarma aldırmadım. 

l'anlllı bltird!l:ten sonra Meğer b!zlmklni fiWlcd kçe fıWle. 
r du a doğru Wlı""''""k: 'Dl d k b -..ıa J~~ m'll er, sonra n ı rlU cnkmca ateş. 

\e ını, tövbeler tövbesi §tna, pabuçları ayağına geçirince so.. 
tlka CC!binden teneke sigara lcml§ler, bizimki de ba§örtuııunu bn 
ı:ı, tarak duvıJ- boyunca luğu karakolda almış. -

~ aa.,~ • - Blziin bey, eve körkUtUk geldi 
~:t ~ ba§lrı.dı. İlk sigara- beni di:ığdU, tahkir etti, demi§ • 
ıı..~ tı, ikinciS1Di de ken. Ço.t kapı, bir polis, b!t bekçi 
t, l'ı~ iki ne! s çekip el • - Haydi bakalım, kaıakolııl 
'd tan'(!) sonra: - Niçin? 
it, tdl. ne Yaparamı. oldu bir - Karını döğmU§slln! 
~le 
G 1e:kııarhoıtun 1 

(\ ltıı ae (;"rdan yukarı §Öy1e 
~t l1a 

1 
'Onrn hnlliçe 6kııürdU; 
lt mı, aedl, fitil olmuo-

t\j 
t ' ~111\!lbn,, l:in SJ!lmI anır. 

tt ... nc:e kabah:lt yok. Ka • 
o ~ ... ,l!nı bihntıd!. 'il ınidtr ki, bent bu hale 

lıst~ lnsnm efmdi, 

~ ~11 Yapar! derler. Çok 
lltııe tıın \'ar, kndmcık var. 

ıt, llltııı:~ be ıuıdm. tııte 
0~ Kel~. ne diye Uzc. 

ı ~ {)yıc değil ml T 
~ 11

Yen :vaııuıaklı blr k.a-
1le, 6 • lttrıtcs: ~eı dedi. 
~ :Uc dC\'llm etti: 
'~~solu olur mu? 
~ Ydu da çocuklar u-

\ lııt? lloınşuıar uyandılırdıy 

~~ ~ §Ura.da iki lokma 
~ • l!a,•gayı yarın yapa • 

~ ~~ttan aıta aldıkça, kan 
• ~ tı, Y<ık: 
~ scnın tçln ııaçmu s1l. 

8a'bahnı altıamdan ge. 
~.~dar cıınmır çıka.rayım 
lltıa 11.feılk olup eve gel ha! 
t, it t~ llöylendi •• 
~~Ye, bırak latcdl!ti ka. 
'!t tliYeccksln1%, ama, sar. 

tı • 131% d baıılııdık Yay. 
ı.:~kuda koırııu ne etraf

~ """ldı. 

Ptnceresınıten bir b8§ u • 

' "'ltu 
\: tı dir bı:T 

ı 'us~ tunu:oı tplntl 
itti'! llıı da uy ıyatım.

tia Pt>ncere•:-c ko tu: 

ııı 
tı1<"4 "'"'<! abılannı bo • 

lı\tb u t l't1Lm. Hem de im • 
1~ " bir Zllrııtrt \'t' tı-nıl'l• 
• ~llpı 
Ui\"rı )flrlar Hele blri, 

t. l;'"tlrf'rcl< ıınıkkııhı 
~I • 

lll.1,10 lllt 0!:111, "z.l'hlrll gnz .. _ o t 
~"'il Ol topr.ık içerisinde 

~bır b~:ııa hrcıa nılkrop ~'\ı.. 
~iıı., 11 lııcılurmın lmdıııınıı 
'~ btım."lll)ı7. 

ltın t ~lln ı (V k t) n ı 

- Yaaa, 6yle mı? dtı<llm tırııı • 
dım, beynim attı • .MuUnğa koııtum 

Tabak çanak, ç!Smlek elbnc ne geçir. 
dimıro, kırdım. Tcnccrcd..-lt1 yemekle
ri yatağın içine. klllm.4erin Uzerine 
boca etum. BUtUn bardııklıın sUrııhl. 
lerl parçaladım. 

sızın anlıyacağınız evi bir hara be
ye çevirdim. 

A §lmdl dlyeccluıinlZ, k1: 
- Aptnı adam, iyi mı yaptın sankl 

kendi evin! harabeye çc~irmi"&in. 
Bak bu ıu doğru, doğru ama, de. 

d1m ya, earhoııluk bu •• eiwdiki nlthm 
olsa, amenna-

.Attık uğra§ uğrıı§ da kırdıklarını 

yerine koymağıı çalı§. 
Hepsinden fenası nnnsmn kaçan ka 

rıyı eve getirtmek.,, 
Hlç sesini çıkarmadan cl1nllytt Yıı§

mnklı ihtiyar kndm bu sefer konuştu 
- Oğlum dedi, karw..a gfClcr de, 

pl:ınan olduğunu, b!ze 6Jlıatlığm gibi 
ıuıht.ırsan, inan ki, gene e:ına gelir. 

Bunlnn niçin yaptı. Tabll senbı 

iyiliğin için .•. 
- Oram liyle, banim n!ne, orası 

Oylc.. karmm bu bnkkmı bağrşlamn. 
ıı. Ben de bağışln:numo. bnğ13ladım, 
fakat siz onun ne keçi uıatıw olduğu 
nu bllmezsinlz. •• 

Muhavere ve snmlmly;:t bu eekllde 
bcllti snatıerce devam ccc::ekU. Fakat 
mUbnşlr bırnkm.ıdı. Admru Ramiz oı. 
duğunu 6ğrcndlğlıriz suçluyu mah • 
kemeye çağırdı. 

Yaka91, bağrı fora edllml§, Uzcrl 
yağ lekeleri ile dolu Ramiz, koridorda 
anlattıklannı mahh-emede oynen tok
rarladL Pi§man olduğunu blr daha 
böyle şey yapm.ıyacafi'uıı ııöylcdl. 
Kar~ı Halime de §llilSt da vncı ol. 

madığtnd:ın n•ttccdc mahkeme kendi
ni 29 llm ıo kuruıı para ceuumıa 

mahkOm etti. 
RnmiZ kanırdan çok sevlnm{3U. HA 

kime ,tekrar tekrar te§tkktlr ederek 
mahkeme salonundan gl.'rl geri yUrll

yerck, çıktı, gitU. 

ADLI YE IUHABtRt 

Ben kollejde iken de Sadi evi· 
mize gider gelirmiş. Ben görmez. 
dim. 

Hiç şüphe yok ki, bu mtina e
bet o zamandan ba.s}amış olacak. 

Ne olursa ol<;ıın, Sadi dürüst 
bir erkek olsaydı. anneme:• 
"- Sen ne vapryorsun. yen...,e! 

Ortada Leylft. gibi bir kızın var. 
ken, bana knrşı ufak b1r tema· 
yül göstermene bile tah::ımmUl e
demem. Buna, bir kelime ile 
ayıp derler.,, 

Diyebilir ve bu münasebetin 
bu derece ilerlemesıne meydan 
vermezdi. Annmin temayülünü 
şehevi hislerini kırmak Sadiye 
düşen lir vazifeydi.. O, yuvamı· 
zın göreceği felfıkcti de dlişiin. 
meliydi. Sadi bunu yapmadığı 
için, annemden fazla nıesuldür. 
Yüzüne tükUrmek lR.zmıgelirsc. 

:Bir- 2Jafa4a 9laşBaşa 
~ --=-- --~--

T ·ri, f el· ketten sonra d 
ev el almak lazımdır 

I S i~ten geçtikten sonra tedbir al. 

mak, boşuna gayret ve tedbir olur. 

llırsı:r.ı yokalamalltansa, malınız.ı çaldır. 

mamanın yollanm aramak, bulmak ve 

tedbirlcn;,iz.i evvelden almak şüphe yok 
ki en iyi.sidir. 

nehirdir ki, ona kapılanlar kurtulmanın 

yolunu, ,.ncak boğulmakta bulabilirler ve 
l>u arada şüphe yok ki kurtulma gayret. 
leri gösterirler. Fakat netice söylediğimiz 
olur; kurtulmanız imkanı ancak yüzde 
ikidir, b1;tki de birdir. 

Felaket gelmeden tedbirini7.İ almak, 
he!aplarımzı yapml§, hc:ızırlığır.ızı gör • 
muş olmamz, hayat adamı olmak hakkım 
kazanmı~ bulunmanız demek olur. 

Hayatta hesapn:z. hareketler, insanı da

;ma ve daima fenalığın ve felaketin kuca
ğına götürür. Hcsapz:z.lık, azgın akan bir 

Ye ve küTek devrinde 

Geçenlerde çok sevdiğim bir 
genç: ''Liseden mezun oldum. 
On bir yıl tnrih oı~udum. I'alyon 
nedir, kad~a nedir bilmem., 
diyordu. 
Hakkı var. Hnttfi., kendisi gioi 

mühendis olmağa niyet etmiş 
bir ~enç değil, gazetelerimizde 
her gün sütun sütun tarihi fık _ 
ralar ve tarihi romanlar yazan 
''tarih üdebası,, tnıurım ki kal
yon ile kadırga şöyle dursun, bir 
kaç günde bir kalyon rurcği de
virirler. 

Bugün bu yazıyı on bir senede 
kalyon ile kadırgo.vı farkedemP. 
den lise diploması almış o sev-
diğim genele kendisi gıbileri iç:n 
yazıyorum. 

GFJ:\ıtLER: 
Türk donanmasmdn iki nevi 

g-emi vardı- O' •· · ve kalyon. 
Kalyon nevi srıd yelken ::.le 

hareket eden gemilerdi. Btınlar 
ağır o1dui!und'l.n ve yalnız rüz.. 
garla sevkolunduğundan Türk 
rr micileri tarafınd n mğb t 
görnıemicıl<>mi. I yon nevinde 
Omıanlı (fon ında yalnıı 
Borton • Bori~ntinlcre tesadu 
olunur. 

Çekdiriler. - K'ılrckle yünı· 
yen gemilerdir. Kürekten mnada 
hafif yelken de kullanırlar. Çek 
diriler büyüklerine ve kQrckçik. 
rinin miktarn :ı göre sımflnra 
ayrılırdı. 

I - 10 çifteden 17 <'iftey~ , _ 
dar olanlara Frikte denilirdi. 
Bir tek küre , : · 2 - 3 kül'<'!- i 
cekerdi. 

II - 19 çifte kadar olanlarn 
Kalite derlerdi. 

III - 25 çıfte olanlara Kadır. 
ga derlerdi. Bir küreğini 4 ~ '?1 
çekerdi. İçinde 100 nefer dP. 
cenl·çi bulunurdu. 
Mürettebatı: Bir tane reis de. 

nilen kaptan. Harita ve puslaya 
bakmak ve terenekte kullanmak 
üzere içlerinden birisi odaba.<;ı 
olan 20 tayfa. 2 'dümenci ustası, 
emri altında iki tayfa ile bir yel· 
kenci ustası, iki kürek ya ıcı, 
iki kalafnt<:ı ve iki bazirgftn. 

VI - 26 • 30 cif teye kndnr 
olanlara baştarda derlerdi. Her 
küreğini 5 - 7 kişi c-ckerdi. "Pn!\a 
Ba.~tardası,. amiral gemi~iydi. 

ilk önce onu yakalamak icabe
der. 

$ 11- • 

Yatakta sağa sola dönerek ve 
kendi kendime konuşarak - tıp. 
Kı bir sarhoş ı;ibi - s;zmışım. 

.Annemin Sadinin odasından 
ne zaman döndüğünü bilmiyo 
rurn. 

Gözlerimı açtığım zaman. ılk 
önce, ma.Sanın üstünde duran sa. 
ate baktım: Dokuz. 

Vücudum. dayak yem:ş gibı, 
hasta .. 

Perişanhğımın. betbahlığımın 
derecesini düşünemıyecek, tahlil 
edcmiyece\{ kadar sersem, mu 
vazenesiz ve bıtablm. 

Yataktan fırlayıp kalkmak ıs. 
tcdim .. 
Kalkamadım .. 
Korkulu bir rilya görmüş gibi, 

bcynimın i<f.nde bir uğultu, dizle· 

onanması 
Boyu 72 arşın olurdu. 36 çifte 
olup bir küreğini 7 kişi çekerdi 
ki ceman 500 kilrekçi ve 216 
cenkçisi bulwıurdu. Sair tayfa, 
topçu neferleri ve reisiyle bera. 
ber mürettebatı 800 kişiyi bu· 
!urdu. Kıçında fiç feneri vardı. 

V - Baştardanm daha yük-. 
sek ve genişlerine mavun:ı. deni_ 
lirdi. 26 çifte küreğinin her biri· 
ni 7 kişi çekerdi. 364 kürekçisi, 
35 cenkçisi vardı. 
TEÇHİZAT: 
Tekne: - On yedinci asır or. 

tasında bir kadırganın tekne, 
direk ve kereste masarifi 56 bin 
akça tutardı. Bir bastardnrun 
masrafı üç kadırga ,bir rnavuna 
nınki iki kadırga masraf mı bu
l urdu. Biri yedek olarak ild dü
men, iki direk, birisi ib:ığlamp :ki 
si yedek olan üç seren, ellisi takı. 
lıp 25 i yedek olan 75 kürek ya
pılırdı. Dilmen diŞbudak a.ğaçın. 
dan olurou. Tersanenin kereste
si, Kocaeli sanca~ı ile Bursa san.. 
cağının on iki kadılığından te
min olunurdu. 

Çıvi: - Bir kadırgaya. 100 
"kantar, mavunaya 392 kantar. 
baştarda.ya 500 kantar çivi gi. 
derdi. Bir kantar çivinin on ye
dinci asır ortasında çarşı narhı 
U7.erinden fiyatı 616 akça idi. 

Lenger, Çapa: - Bir kadır. 
go.da azami 10 Jrnntar sikletinde 
5 çapa bulunurdu. Bir mavuna
da 16 kantar nğırlığmda dört 
<;en~elli dört çapa bulunurdu. 
Baştardada da aynıydı. 

Gomano.: - Demir telden ur. 
gan mnkara.sı, bir gemide her 
biri 80 ner kulaçtan beş gomana 
halat bulunurdu. 

Y cl1cen: - Bir kadırgada üç 
yelken kullanılıyordu: 

1) Büyük yelken (Cankurta
ran) kumluk yerlerde gemiyi 
yukarı kaldırmak için açılırdı. 
1400 ziratE,. bezden yapılırdı, 76 
parçadan mürekkepti. 

2) Orta yelken. 1200 zirağ 
bezden olurdu. 

3) Küçük yelken (Fırtına 
yelkeni) 800 zirağ bezden yapı. 
Jırdı. Bir de dört köşe ternckte 
yelkeni vardı ki 600 .zirağ bezden 
olur, ve her zanıan kullanılırdı. 

Tente: - Yağmurlu havalar 

rimde dermansızlık var. 
Düşünüyorum: Acaba bu gece 

ne oldu? 
Oh.. Bunu düşfinınemek daha 

iyi .• 

Yerimden fırladım .. 
Şakaklnnmı kolonva ile uğuş. 

turdurn. Sabahlığımı giydim. 
Pancurlarım kapalı. 
Pencerenin birini yavaşça 

kaldırd;m.. Pancurun arasından 
bah~yc baktrm. 

Hayret .. 
Evet. Hayret edilecek bir 

sahne: Annemle babam, bahçe
de ba baı:ıa oturmuşlar, gUlerek 
konu uyorlar 

Zavallı habacı~ .. ! 
Bir Ş<'yden haberi yok. Ma.su. 

mane bakışlnriyle !kansını dinli· 
yor. 

Ve za \allı annem . Evet. o da 
bir zavaıl·dır. Çünkü, kendi ken_ 
d"n: a1d taıak avunuyor. 

"Baflka.sıw aldatmak istiyen, 
muhnkkak kendini aldatır!,, 

Bu şeksprın bir sözüdi\r. Kol· 
lejıic f 1 efe profesörüm bu sözü 
her zaman tekrarlayıp duruyor. 
du. 

• 
Sadi meydanda yok. _ 
Acaba henüz uyanrp kalka· 

m dı mı? 
Yoksa erkenden kalkıp ~itti 

mı? 

ıçin her kadırgaya iki~r tente 
verılirdı. Bir tente on beş zirağ 
Irk 65 top kaim bez.den yapılırdı. 
Bir yelken 3 _ 4 senede bir, ten· 
tcnelerden de her senede b"r 
tansi yenilenirdi. Yelken bezleri 
Luvndiye ile Menemende do1m. 
nurdu. Tente bezi de Ecdbat sa
hillerine doknnurdu. Mısırdan 
gelen bir alaca yelken bezi de 
nadir ve pahalıydı. 

Çadır: - Kıç örtüsüne çadır 
tabir olunurdu. 70 zinı.ğ beylik 
çuhadan yapılırdı. 2 senede bir 
değişirdi. Baştardanın çadırı 
Sero.sere denilen kıymetli ipekli 
kumastan yapılırdı. Sonraları 
>'eşil kadife kullntlırdı. Nihayet 
kırmızı kadüeden yapılmadan 
ibaret oldu. Çadırın iç döşeme
siyle tutan büyük akçeye cık
mıştı. Her sene tecdit olunurdu. 

F'cmos: - Baştardanın ve 
hün!-·ar gemisinin kıçında üçer 
fener vardı. Hıristiyan gemile_ 
rinde bu fanoslar geminin boyu 
intikametinde dizilirdi. 'l'ürk ge
milerinde kıç üstünde yelpaze 
gibi sallanırdı. Her sene fen.erli 
kaptan gemilerine J:>iricac sandık 
balmumu verilirdi. Bwüar gece
leri diğer gemilerin önüne düşer. 
lerdi. Bir kadırgada. koğuşlarda 
üç yerde yakmak Uzere her se.. 
nn ikişer kantar ~ veri
lirdi. 
T~: - Her kadırgaya bir 

baş, ve iki yan topu olmak üzere 
üç top verilirdi. Baş topu 12 ok· 
kalık glille aım,iı. Uavunnlarda 
ise iki koğuş topu ile 24 top 
vardı. 

Barut: - Donanmanın barutu 
ekseriyetle Mısırdan gelirdi. 
Her kadırgayn 20 şer kantar ve
rilirdi. Her gemiye bir mih-to.r 
la kumbara verilirdi. 

J{umanya akçası: - Gemi 
kaptanlarına her sene kumanya 
akçası olarak on beş"r bin akçe 
verilirdi. 

Su ve 11cksimet: - Kadırgada 
adam başına bir varil verilirdi. 
Her gemici ve kürek~nin gUndc 
yarım okka peksimedi çıkardı. 

Yağ ve kalafat: - T~kne ya_ 
pılınca funda ile yapılarak kuru
tUlurdu. llk kalafatında bir ka· 
d1rgaya 12 kantar üstübeç, 25 

Bu defterim, güniln birinde 
"acaba" larln. dolacak. Artık her 
şey benim için bir muamma. 

• 
Sofada bir gezinti var. 
Kulak verdim .. Bu. hizmetçi. 

nin yilrüyüşfi. 
Yavaşça kapıyı açtım: 
- Sofi .. 
-Ne var, kUçfik hanımcığım? 
Lft.f olsun diye sordum: 
- Saat kaç .. ? 
- Dokuzbuçuk. 
- Annem kalktı mı? 
- Ç,Oktan kalktı, hnnımcı· 

ğım! 
-Ya babam .. ? 
- O da kalktı. B&'ıçede otu-

ruyorlar. Kahvelerini bile içtiler. 
- Demek ki ben geç kalmı

şım .. 
Sadiyi sormağn l~unı görme_ 

miştim. 
Sofi ilave etti : 
- Sadi bey de erkenden g1tti, 

küçüle hannncığnn ! 
- Ya .. öyle mi? Erken gitti 

demek..?! 
- Evet. Acele işi varmıR. Er 

kenden gitmeğe mecburmu§. Gi. 
derken size çok çok selam bı· 
raktı . 

- Çok çok selam bıraktı. öv' 
rni? 

Sofi halıları k2ldırıyordu. Ba. 
sım sallayarak, yüzüme bakma
dan: 

SAYFA - !! 

Bir fı!l"rn 
Genç k z ktl iiphaneye girdi. 

\'e kitapçıya: 
C:.izel b r roman ist1yorum 

dedı. 
- Nasıl bir roman ol8un? Ta. 

bii bir oonla mı. yoksa hisd b"r 
sonla mı bitsin? 

- Farkı nedır? 
- H1°si bir romanda vaknlar 

evlenm, den oncedır. Tabii b r 
rom~nday a kahramanlar ev\ e. 
l~ €vlenir. V" ;:alar ondal'\ sonra 
başlar. 

At martini 
tı~i arltad ş köpeMerini met 

hctmeklc bitiremi} orlıı.rdı. 
Bir tanesi: 
- Bu sabah denize virmı be~ 

kurcş attım. ded:.ben1m köpek 
aldı getirdi. 

Öte1cifil daha ihaskın çıktı: 
- Ben d y;rmi be3 kuntş at. 

rnışttm. Köpcgim bir palamut 
oal•ğı getirdi, ou iki buçuk ku. 
ru~u da gt'ri verdi. 

Mevzu ve ka~ır. 
Y enı evlenen i'd erkek biribir

lerine ö,::iınüyorlardı. Bir tanesi: 
- Benim kanm, di,·ordu. Bir 

mevzu üzerinde saatlerce konu· 
§!Lbil:ir. 

Öteki cevap \•erdi: 
- &mm karımın konuşması 

için mcvzua ihtiyaç yoktur. 

- Bir dı:ıld'm SC\'gilim yili;U • 
mc l>lrnz nlı bürcccğlm. 

kantar zift giderdi. Her yağla
mada dört kantar donyağı sar_ 
folunurdu. Bir gemi bir seferde 
Uç defn. ya~lanırdı; biri tersane
de, ikisi de seferde. IItr gemide 
bir zift ve bir yağ kr.zaru ile gev
gir ve kep~e bulunurdu. 

Kttr§tm: - Kürek ibaşlnrma 
ikişer okka kurşun konurdu. 
Bundan baş'm falya _ açık kapa. 
m:ık fiz<?re le her gemiye iki§er 
tahta kurşun verilirdi. 

Her gemide bir iskandil ftleti, 
deri üzerine resmedilmiş bir de
niz ve rüzgar haritası. bir pusla, 
kaptnn gemilerinde de dürl>in 
bulunurdu. 

Sisli havalarda donanma açık 
denizde bulunduğu. 7.aman bir 
kazaya sebebiyet vermemek için 
bava aC'ılıncnyn. kadar mehter
hane çalardı. 

- Evet, dedi • ve sizi jrÖrme
den gittiğine P"k üzüldü. 

- Pekftl!l.. Haydi sen benim 
kahvnltnnı ~etir. 

- Her sev hazırdır, 1..-üçük 
hanmıcığnn ! Şimdi getiriyorum. 

Sofi elindeki iç; bTaldı. Mcr. 
divenden aşağıya ~oştu. 

Pcnc ... renin pancurundan ba· 
kryordum. 

Annem, babamın sinirlerini ne 
çabuk da yatL"?tTmıc;! Halbuki 
bab::ı.m dlln gece ne kadar muz 
tnrip,ne k"dar dili üncclı} di. 

Ah bu annem .. Ne kurnaz, ne 
de c.ıas kadın! 

A vnı zamanda da çok id:ırdi. 
Hem nalına, h m mıhmn siya. 

setino ce'k ır'll·ir .. 
Tıpk· bir h<'1·k ... baz! 
E;:er ben d'..iu c e y:-tai7raı 

yntar yatmaz u:vum• ş ve .'adinın 
od:ı.sında <>Jup bite l rı kul.1 
ğ mla duym:ı nu ol :ı) drm .. ..,, in • 
di annem ha!tl·ında bu hü\ümlerı 
verır m1ydim? 

Bir budala gibi, b:r sey bilme. 
den. hayata kendimi köriı körü
ne at!lcaktım. Ve annem benim 
nrkamdnn icin için giilecek, be· 
nimle alay edecc.'rti. 

Oh.. Allaha 5ükürederim iri, 
b ni böyle aptal mevkiine di.iiür
rncdi. 

Şıtndi her şeyi ibmyorıım: 
Annemin iç ylızünU ve Sadiv" 

olan temayülünü .. 
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BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMATIZM 
. 51 (..'evıren: 

NEVR LJı, KIRl!<LIK VE BOTU~ AG,11LARINIZI DERHAL KESER 
icabında günde 1 kQfe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. Heı "" 

Pullu Kutula'rı ı6Tmla uteyi niz. - Hayır, delilim yok, fa. 
kat iç1mden gelen bir ses öy. 
~,. söylüyor. 

- Beni dinle Mariba, bu
r< dan ayrılmadan evvel sa
n bir şey daha ~Jyıemek is
te ·rim. Demin diın ge=e seni 
h ~nçerimle neden 5ldür;nedi 
ğ:mi sqrmu~luıı. Bunun sehe
b: basittir, sen çok sevdiğim 
b'r dost bir arkadaşsın, ,1m. 
d i de sana bir dos'ı gözüyle 
b 1.kıyorum. İnsan en iyi dos
b·ndan kolay koiay ayrılabi. 
lit mi? Hayır değii mi Mari

de bir delil yoktu. Fakat ben 
insanların ruhun\1. yüzlerin • 
den okurum. Artur Koflarso. 
nu dün ak§am Sav\.a 'Lİyatro. 
sunda eördüm. Leydi Gor • 
don Pikurstun locumdaydı. 
Genç kıza tatlı tatlı bakı • 
yordu. Fakat bu bnkış hir yı. 
lan bakı,ıydı. Bu bsı.kışla onu 
uyutmak1 büyülemek istiyor
du. Bu vaziyet kar~ısmda o. 
na evlenmek teklif edince o
na hayır diyemezdi. 

Başmüfettiş hl' sefer açık 
açık güldü: 

- Sözünüzü k.-bul ede. 
r.ıiyeceğim için b~na gücen. 
meyiniz mis Kam. Fakat·Da. 
vil K~·~J.rsoıf\.m i.' rlürülme
di~ini biliyoruz. 

rli Mallar Pazariat 
MOESSESESt MUDURLUöUNDEN: 

Tam bu sırada ,ef efon çal
dı ve T orkanay makineyi aç-

Hazır Elbise imaliyesi mün akasası 
bi? tı. 1 

~a.rtnamesi mite ..eıM:mizcc lın:z.ırianan nhgarı 20,000 ammı 30.000 mub it-lif clns haur elbise ve pal&O 

Odada bir rovelver sesi 
çınladı, sonra bir ikincisi ... 

Koridorde bulunan polis 
k ~pıyı açtı. Mariha J(oltuğun 
da oturuyor, yüzü sapsarı, 
ıal eli ıağ kolunu tutuyor. 

- Şef, ne oldu. 
- Budala ... üzer}me atef 

e~~i. Yorgam atınız üzerin
c.1 ~n •.. 

Yatakta Artur .Kollarson 
h:ıreketsiz yatıyor, dudakla. 
J ı:ada bir tebessüm var. göz. 
J.-- j kapalı. 

Poliı yorgam kaldırdı. 
J .. ollarson ölmü~tür. Sağ eli, 
kocaman bir p~lis rovelve • 
·inin kabzasmdad;r. Gömle. 
:Yj üzerinde, kalbi hizasında 
kırmızı kücük bir dellk var. 

Po!is ııaı;kın şaşkın haykır. 
dı: 

- Sef, şef ! Benim rovel • 

Başmüfettiş gül~ü, kadın. 
ların ne kadar garip fikirleri 
oluyor. 

- Artur Kollarsonun bir 
yılan olduğunu söyledim. Bu 
sözüme itimat edi:ıiz. Ergeç 
haklı çıkacağım. Dün gece 
ne yaptım bilir misiniz? Flo
rans Gordona telefonla nasi
hat verd1m. Londradan ayrıl
masını,birkaç gün gazete oku 
masını tavsiye ettım. Bana 
öyle geliyor ki her i§ bittik • 
ten sonra Kollarson amca 
katili olarak asıldıktan sonra 
genç kız a§kını çabuk unu -
tacaktır. 

- Demek amcasını Artur 
Kollarsonun öldürdüğüne ı
namyorsunuz. 

-Eminim. 
- Delilleriniz var mı? 

- Allo ! evet, e\ ,.t, ne di. 
yorsunuz? Kollar sun intihar . 
mı etti? Mariba ! peki şimdi 
geliyorum. 

Başmüfettiş telef onu ka • 
parken Hindli kadıu gülerek 
sordu: 

- Ne var? Rumlling has
tane~inde bir şeyler mi ol • 
muş? 

- Mis Kam, ben gidiyo • 
rum. 

- Bana bir §eyler söyle -
miyecek misiniz? 

- Vakıa bu işte siz haklı. 
srnız Mis Kam. KolJarson in
tihar etmiş. 

(Devamı var) 

Raşit Rıza T n·atrosu 
Bu Akşam Bn.kırköy Mlltlyadlde: 

- Siirtllk - Konıcıl! 5 perd~ 
Hallılı> Pişkin birlikte 

:O t'IPri mUnnka.o;uya li.onıılmuo:tur. 

:;;:ırtnameslnr. gore alAkalarlarm t->kllfk:rlni knpalı 7.arfl.- 1 IC~ ıcıı &U 

l'l>~f' ~Jerkr-1Jnd l\liidi.ırl:.·r.t.e tevdi etmeleri ilün olunur 

1 ~~ç~O~~AK~!~~ 1 
\8U kuponıı eklunerell ııonderlleceğı 

verme 114nlan En Son D&ktkada ı>& 
ra ız o • rcdll ,ceoktir. Evlenme teklifi 
göndereu okuyucuJarm aıab1us kal. 
aıak üzere !ULrib adı'eıllerta.ı bUcllrme 
teri 1 Azını. l 

I ş ve işçi arı yani ar: 
• Orta yediden tasdlknameU kerı. 

dislne bakace.k kimsesi bulunmıyan 

bir genç iş aramaktadır. RP§fktq, Kö
şeli sokak 5 numara.1a MuallA Ku. 
mnna mUrac:aaL 

• Dlz:eı ve bllOmum benzinli ve ma 
zotıu motörlerio ooaxı:kin1stiiğinl 

yapmış ve elinde mUteaddJt bonser • 
vllılerl bulunan blr baıımPkinlst i§ ara. 
maktadır. Tagraya da ı;!deblllr. (&o 

ta) remzine mUracaaL 
• 329 doğumlu askerlikle alAkaları 

olmıyan evli ve 887 doğumlu bekAr 
iki genç resmi ve husıısl dalrelerdf' 
I~ aramaktadırlar. Her !(e kab!Uyetll 
olduklarında şüpheleri yoktur. tstan 
bul Fener, Klreçbane qokak No. 81 
lıımct adresine müracaat 

• Bir bucuk yaşmda blr ı:ocuğa 
bakabilecek tecrO°b"h namuslu bir 
dadı aranmaktl'.dn 1sl PY"Dler'n Tak 
simde Taksim eczanN!ln~ müracaat 
tarı. 

• Çalışkan ve dUrllııt b!r genç apar. 
tıman kapıcılığı aramnktııdır Eltkrık 

ve .:mle ateş ~.:miş. Ben uyur !llm-----------••llll!l!!ı-a----------------=--••-------91!1111------------~ l~"'n almıs. Kapıyı vurduğum 1 L 
··akit siz~ bunu söylemek iı- _H i k iıye H o ı ·ı v utta b ,. r k z '· Nakleden: ' •ıordurn. =--.,..-..,~ en l'c j' ı..ı.:: 

Koridorda ayak sesleri ı·--- -mm--W 
"ar: Kapı birdenbire açılı - (Dı"m' ku- nu 0 hadan d""•onı) Mist L"I A 1 k l'k d ' I d Ü d ti ~ •. ., .. v - er aJev.. ç ı tan ı te eve 1eı ; er. vır ; . sıra a mu agın .-apısı. 
"or, iki hastabakıcı nöbetçi - Hayır. Fakat benimle bu. bahsettiniz de, biraz acıkmış ol· ..1utfağa indiler. na doğru ıbir erkeğin ~eldidiği 
doktor ve bir ba§lrn erkek. luşacağmı söylediği halde orta· duğumu hissettim. Acaba... Her tarafı <:ini mutfağın bir ~öründü. Bu a:iam bir tek söz 
Mariba Li onların girdiğini da yok. Yalnız başıma oturmak Kley cevap vermedi. Dalgın yanını biJyük buz dolapları. obur söy!emivoı'<iu. Fakat halinde bir 
hızlı hızlı konU§flrak yatağa ne tuhaf şey ... Acaba o gelinceye bakıyordu. Kendi elemli duşün. vamnı ocaklar kaplıyordu. düşmanlık da yoklu Ancak c:ade. 

Yanaı:ı.ttklanm görüyor. Has. kru~~?.ar bana refakat eder misi cel~nne bağlı olduğu belliydi. Dcvaı.ıı ı•ar ce merak scvkilc cgldiğı aııl~ı-
~ ., Kız biraz daha bckliyerek, onun Buz dolabını açtı. Ve içerisin. lıyordu. Mollinin menfaatlerini 

ta bakıcı kendisine doğru ge - Elbette... işitmediğiııe kanaat getirip bir den her türlü hazır yemekler ken. himaye için gelmişti. 
liyor. Klcy, genç kızın rnasasma ot. daha söyledi: dini gösterdı . Molli kocasına: 

- Neniz var? cevap veri- turdu. - l\Iister Kley .. Müthiş acık· Genç kız biraz piliç vedi. - Siz biribirinizi tanımıyor. 
niz, ne oldu? - .Ne i~:yorsun? diye sordu. tım yahu .. Bu akşam bir iş çık· Şimdi kahve yapıyordu. sunuz. dedı. Ancak şöhretinizi 

b L . b. ·· d 'b' - Daha henüz bir şey içme· tığı için acele ile yemek yiye. Kley kenarda duran ııevlonıı:a işitirsiniz. Ring Çartcris: Hatır. 
Mari a 1 ır ru:va a gı 1 dım' . Pol'ün aelmesı'nı· bekıı·,..or a· \ r l\I" p 1 1 · d 1 d ? !\1 h . d' k 

.... J mP. ım. e ' ıster o 'ü görmek kendini atmış söy enıyor u: a m mı . . e~ ur sınema ıre · 

.şısında bakkal HUaeyiD 
Erstınere mUracaat. 

• Yedi yqında btr kJ!I 

bası, kızına bakmak o.ere 
meslnl temin edecegt fakat 
mlyeceğl olr bayan ~ ~ 
Uyenlertn hergUn 9.12 ~.A 
zıt elektrik idaresinde eıeıw~ 

kendi sesini işitiyor: dum. icin buraya gelmi~tim. Acaba - Ev, karım olmadıkça ne töı'i.i. mııharror Ring Çarteris ... 
- Kolum krrıldı ~annede. - Ben viski soda içiyorum. bir kızarmış et sa\ldtiviQi yiyebi· ta~ız bir yer.. Burası o kadar Lctti Çarteris'in kocası . mnracaaL 

• -Peka.la :içelim. ı · · l\,,. ıı· d b' n1 ı k l • Evinde da~tuosu tıu'i.JJ!"' rım. G İk ır mıyım? zevkle bina edilmiş bir ev olma- • ıo ı ara a ır ya ışı o- ıuı blr ~yan !azıa yazı,arııs' 
Ve bayılıyor. - arson! i viski soda.. Kley bu defa hayretle başım dığı halde karımın bulunduğ!l maması için Lettinin ismini bil. eD 

Fakat aktörün sıkıntıh bir çevirdi: zamanlar bir cennete benzer. hassa zikrediyordu. Çün~ü Letti, vazdrrmak lsUyl'nlere etıv ,.ır 
--

7
- hali vardı. - Ne? dedi. Kızarmış et san Kız ocakta kahveyi pişirmiş. .Molli'nin çok iyi bir arkada9ı vazar mektupla LAieli ; 

SAAT YiRMi OCO KIRK Kız: düviçi mi? Elbette.. Kley'e de bir bardak venyordu. idi. Binaenaleyh onun kocasiyle iokak numara 22 ye mtır•, 
GECIYOR - Neyiniz var. Sıkılıyor mu. Fakat garsonu çağırmak için Bu vaziyette biribirlerine yaldaş- beraber görülmesi fena tefsir e. • Orta tahsilll. manux ' 

- Hayır, -hayır müsterih sunuz? bir harPkettc bulunmam·ştı. mıştılar. dilemezdi. U ... de ve merama mukted'r "'.ı' 
olunuz. Mariba U hayatta. - Ehemmiyeti yok. Ben dai. Bir dakika daha sükfıt içinde Dışarıda a~ ak sesleri işitildi. İki adam biribirlerini selam· ihtiyaç vardır. SlrKecı ,._.-ııt ,ti 
dır. Fakat sualime cevap ve. m.a biraz canı sıkılan bir ada· oturdular. Kley yeniden kendi Ayak sesleri kapıya yaklaştı. ladılar. Fakat bu arada genç desinde ~O/l dahlllnde ourııd' 

mım ?. karac;e\•dah dü~iincelerine dal. Kapı açıldı. kız, Ring Çarteris'in ismini işitir 9• lO, ve 18 14 3" .. aauerr 
rlniz, Dora Kim! nicin Artur - Ah yanID13 geldiniz de ne mıştı. Kız da dfü:;üncesiz değildi. t çeriye kim girse beğenirsiniz? iııitmez yerinden sıçramıştı. caat. 
Kollanonu öldümıek istedi· iy! ettiniz. insan yalnız başına Gerçi kendisine vaadedilen Riey'in karısı! Büyük ısrarlardan sonra Molli • TUrkceyı. trııru<ızcav· 
nizT garip bir hal alıyor. Ben sizin sandüviçı dü§iinüyordu. Fakat Klcv karı~mın ismini haykı. ve Kley kozlarım paylaşmak, mUkemmeı yazıtı ..>ıtuyar "' 

Genç kız Torkanc:.ym göz. oynadıı~mu: her filmi gördüm. Kley i~imli pek mr~ur ı-.ir aktö. rarak : hususi surette görlişmek Ü7.ere '>Iraz da lngtllzl"~ ilen 11"~' 
~ .... ; • • bakt v b w k Harikul8.desiniz. Fakat kim bilir rün on beş senelik J ... :-Iniları a~·- _ ~folli! diye ona doğ-ru mutfağın yanındaki salona ge· tayan 21 yaşıaruıd9 evl ~"' 
T ....... n ıçıne 1

' ,. ogu bu sözleri kaç yüz Kere işitmiş· rılmıR olması hav. dı rı ;;;. ı !l- koştu . qip kapıyı kapattılar. aramaktadır. (TUnPll rernv 

IMr aes!e cevap verdi: siniwir. Söylediklerim başm;zı miş olmak ve bunu y m 1' t · Fakat ::\folli koca.sının yanın. Yrldız olmak meraklısı genç eaat. 
- Bunu söyliyebillrim fa- ağrıtır. vaki ile kıvrım kıvr, k vranı dnki genç kızı böyle mutfak içe· kızda bu milnasebetle, arayıp da • Çaiıııkan, dUrUst. spl'rı:v P' 

ltat anlayamazsınız. - Asla.. Ben hakkımda SÖY- yordu. Bu haavdis için para da risinde görünce müthiş soğuk bularnadığy sinema direktörü lyi ~lıgtığı takdlr<!e ıstfktı& 
- Niçin? lenen iyi sözlerden memnun olu. aJnbilirdi. Fakat r:creyc gidece. kanlılıkla: Ring Çarteris ile karşı karr;ıya nacağı bir lf ıı:ın arıı.nın,.ıc'' 
_ Hindis'Lan ormanların- rum. Çünkü bir marangoz. bir ği , kime söyliyecP.ğfoi bilmiyor. _ Zahmet etme, dedt Burada kalmı~tr . omda ağır l§lert yapabilr el' ol 

. . l , • d bah<:ivan gibi hararetle <:al·şıyo- du. NC>tı cecle bu düşünceden vaz sesler isittiğim zaman uşakla Genç kız: ve azmlııd" o1ab!ımes • .uı'(fJ ~ 
da yqıyan ınsan arın nır ar nım. Elbette mesaimin takdi. ger-tı·. h ' yazar oı:nası kAfldtr .\v ıl' 
:ı. 1· d "Ew 1 " ızmetçi var sanıyordum. Uya_ - ~1istcr Çarteris, dedi. Ben 
cunneıe ı var ır: ger yı a. edilmesini isterim. Bu sırada Klev: k ld kl k radır. raı p erın Batıc:<'KııP 

11 mn seni ay omdan sokması- - Ben sizi bü .. ün gece metlıe nı 0 u arını sana.ra eşyala. buraya sinema stüdyolarına gir. cılar sok. No. 10 Davı• 1<otı 
~ d b'l' . 11 1 • • - Burası tımardhane gibi. rımı tamamen toplamak için mf'k iı::in geldim. 

nr istemezsen sen ,..'1un başı- e ı ırım. e ı:ı son fılmde harı- dedi. Kalkalım. Buradan gide yardımlannı istcmeğc gelmiş· ne mektupla mnracaat.. " 
ka idin~e. Annem de beğenmişti. · - Hayret. böyleside görülme. • ortamektep talebe~nt ~ 

nı ez,, d b l Fakat annemin beğenmesi mü. !im. tım. 4 miştir. Sinemaya böyle mi giri- rransızca dersi rt v.:rıu~r ık 
- Güzel b-ir t\r ,ımese him bir şeydir. Cünkü zor be w'E'• - Nereye? - Eş) alarmı n:çin, topluyor· lir, \'Oksa veni bir ömek mi icat ıaolar nazırlatılır t p rifJ) 

Dora., fakat A.rt•·•· 1< o11arson nen bir tnbinti vardır. Hele be - Herhangi bir yere. Nereye sun Molli .. Çocukluk etme.. etmek istiyorsunuz; siz daha mUracaat 
bir yılnn değ•ldir ki... nim urtist olmak hevesim karşı. evvel pek alaka göstermiyen a- - Çocukluk mu? Tnm tersine. iyisi eviniz.e döniinüz. • 17 yaşmcla use 4 de ıd 

..J r·ı 1 d r t d dam cimdi neden dP.aişrnisti. Akıllılık ediyorum. Demek fır. - r~~uklum•md:mbcri artist __ ,,u - Evet bir yılan<h. Zira sm11~ ı m er en ne re e er. ..., ,.., ~ ,.,~ genç tş aramaktadır Vıv--: 1'.I 
Bunn nığm en beğendi. Kız şaşırmıştı. Birkaç dakika sat bekliyordun. Ne çabuk. ne olmak hevesindeyim. Bana bir ttyazı esı KuvveUıdlr 1 ~:/r" 

bütün fcm.Jık onun ba•t al - v d k · f 'l t ' t " .,:mai nPden de.ncmist. i. rabuk !. fıNat temin edemPz misiniz? Y .,,J ~ - ı a, eme · sı,.; ~ m ar ıs ı " h"ı1 " ztoe mUracaaL -"• 
tındaı::. cıkıyor. olmak istiyorı;unuz? · - Fakat ben bır şey ~emek - Molli dur anlatayım: - Pekala şarkı söyliyeb!lir • 28 ya§loda. askcrıık.e al ,f' 

- f\T,. e l)yW.vorsmıuz? Ar- - I-\iiçtiklüifümderf'eri daima ihtiyacında} m, dedi. - Fakat anlataca:k lbir adama misin? Da nsedebilir mi in? ıunmıvan yeni ve eskJ v•' ı 
turu itham etm<>k ıni istiyor. bir artist olmak i terdim. - Haydı gidelim. Evd~ her ihtiyacın vnr ki. o burada yok.. - Hııyır. beklr. bir gene. odacııık ı<ııl' 
sunuz? Aktör Kl 0 y hala durgundu. şey var. Yani ~eni dinliycmiyeoeğim . - Ben de öyle olduğuna e- bl bir tş aramaktadır. (S J\.-) 

FJkat sizin neyiniz var bu Ya.. demek evine c;oriiüyor. GPnç kız. Kley'in karısına mindiın. Holivutta. kazanmak is. Ura 
-- Onu itham etmivorum, ~ ?. du bu adam. İşte bu. düşmeme. hayretle bakıyordu. Kley nasıl tiyen kızlar büyük maharetleri mAldcp.aL 

yalnız bir "'le-;; ol~iı· ~-unu - Kanm ben: b·rakıp gitti. si lazım gelen mr vaziyetti. Ka· olmuı:ı da bu kadını almıştı? Gü. olan kızlardır. rrınız: 
· 1 Kız giilerek: rıları evde bulunmadıg-ı zaman zeJ deaildi . Şimdi gen" de d,_;;..;ıdi. - Fakat libende temsil kabili. AptJda rembJPrt .-"" s;ö • i i :- 1m. "' " ç,_.., ıru~-ı-nma:m l\arntard" 

_ F«kat elinizde bir delil - Fakat bu gibi şeyler Hôli_ erkekelrin evine gidilmezdi. Fa Nahifti. Kırk yaşlarında kadar yeC var. :""ek., .. tu .. .._plan , .. _ __...anemtsdfill' 
vutta. daima vaki olan şeylerdir kat belki de Kley'in kötü bir dü- vardı. Bu vazivette kocasına bu - Bunun <la sende olmadığı· ... --

,.,fm dan bunu söyliyeme:z • değil mi? Fiincesi yoktu. Belki de bir kar_ kadar nasıl çıkt§ıyordu. nı bilirim. Ben yirmi senedir si ıa.n dahli) bergtln ubah~ 
sınıx, - E\•et ama. benim vaziyetim deş hissıle onu çağırıyordu. Bun· Kley şöyle diyordu: · nema işleri içindeyim. Ben bir kadar " eaat 17 deıı ...,nr1 

- Delil mi? siz de Mariba başkad·r. Biz on beş senedir evli dan başka, Kley bi.ıyük bfr si- - Molli. güzel karıcığım, bu krza bir bakışta. onun ne 2ihi ıan. 1'' 
~ibi konu,uyonunuz. Mari. idik. On beş sene! Dile kolay nPma yıldızıydı da... ge"e deli gibiydim. Seni kavbet· bir kabiliyette olduY,unu anla · lR&b1a> ıH.N.B.ı ısev., 

b . bı'r cok defal•T Artura Ber...OOr aç kaldık . Beraber - Pekala .. dedi, gidelim mPk ağır şey. rım. (Seven) (88 Mine) !B K 
1 

aya ~ H K1 l' b . l\1 . (D ) c"-vl""') c·u.R.) (M. Sen 21) · b mütevazı:ane y~adık.. ey'in otomo ıne indı. Bir. ollı kocasından yüzünü çe- ermm oar cyc .... - • 

ınanmamasmı söyledim. e------------------··-------------ıoıııcı--·----· .. --.. --------------• cR.G.) <Yaprak) ı A.Z ~ı ni dinlemedi. Çünkü aleyhin. (l'.G.D. (22Q&llakJ 


