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Siyama hü
cum edildiği 

takdirce 
lngiliere ve 

Amerika 

Derhal 
ll1Udahale 
edecek 

l.o1111-
d' --. 8 (A.A.) - Japonya, Lon.. 
tttUct ba§ııca gazetelerinin §lddeW 
Caıe~rine mevzu te11kll etmektedir. 
lı!rıık h!r, Tokyoya ka~ aon derece 
ttııı lrane hareket edllme.ıılnl nu -

'l' etmektedirler. 
J:Yınıs gazetes! diyor ld: , 

lltt..r Potıya, Londra ve Vaılngtonun 
lltl' larına. katlyen kulak umamata 
~ 'Vermı, görilnmektedir. Japon • 
'liıtıdi de Siyama kal"§J bir b&. 

' 8'1rlımek lstemektt olduJu 
"- lllıuyor. Ja~ .. )'l'Clada 
~nırun kör.tezindeki deniz u.ıerı, 
~ Olnıdiden Filipin adalan, Fele - J 
ı..,.; lftncUstanı, Birmaya ve Ma • 
>1ıJt l'e İngiltere ne Am6rikanm bll.. 
~~lcYanus cenubundald umum! va
'•ri ıctn ciddi bir tehdit teDkD 

J lctedir. 
ıtı~11Yanm Siyamda yerle§llleslne 
11ı~e edildiği takdirde bu tehdit, 

' ' &ha edilemiyecek bir mahiyet 
l' kttr. 

~~l'nıla gazetesi §Öyle devam edi

~l~ 
ı.tlıek• iaUkJA.llni muhafaza etmek la. 
)etle tedlr. Fakat mutlak bir katı... 
'lrıguıere ve .Amerikanm yar _ 
~ tına güvenemiyecek olursa Ja • 
't.ıYik!ne mukavemet edemlye -

l't . 
'Yıtııa gazetesi, Japonyanm Si _ 
t. Old lehclJt etmekle lktlfa etmemek.. 
~tunu kaydetmektedir: 

--~ de Mançuride Japon ktaatmm 
Git htı Sovyet Rusya içın blr teh
~ktı etmektedir. Bir de Berllnln 
~'ilin bu 18tikamette bir darbe 
4llt 11' l terclb etmesi mUmldlıı _ 
J,~ &kat Sovyet Rusya Slbiryada 
~l'aııın yapacag:ı bUtUn aeferıerin 
~dan gelebilecek gibi görUnen 
~ra :ınaılk bulunmaktadır. 
a1~1 Telgrat yazıyor: 
~ nı, keııdislnin üzerine çöken 
~dl llıılamamazlık edemez. Siyam 
tltt ~ti, :ınutearrıza mukavemet et
~nıan derhal İngilt9re ve Ame
th .. J lnllzaberetlne nail olacatkır. 
S, &J>onyanm anliyacağl yegA.ne 
~Zlnık!rlık iae Tokyoda &kıl ve 
~ Yeniden hUkllmran oluncaya 
~ llaanı kuJJanmak IA.zımdır. 

~llsvada 
~llruıacak 

LEH ORDUSU 
/(Qç fırkadan 
11'ıÜrekkep 

~ Oiacak 
.. l'8., 8 (A.ı\.) - Pat: 

il ~~& IUblı kıtasınm teftL 
'1 Sik da Poıonya başvekili gene. 
lottl'a 0 tak1 Irat ettiği nutukla Po. 

• Rusya il beraberliğine dair 

Şark cepheıinde Alman cu.. 
kerleri ileri mevzilere bir 

ııçraY1f hareketinde 

Son. Almar\ 
fevkalade 
tebliğini 

rnglllzler 
lnceden 

• 
ınceye 

hesap ederek 
NASIL 

BiR NETiCEYE 
VARDILAR? 

Vişi hUkOmetine ait 
2000 

ASKER 
Surigede 

ran
sızlara 

iltihak etti 
Londra, 8 (A.A.) - Buriyedeki hür 

Fran.ııız kuvveUeri umumt k&rarg6-
hm.m blldirdittne göre, içlerinde biç.. 
bir Suriyeli bulunmıyan ik1 bin aaker 
mUtarekeden llOl\r& on bet güıı zar. 
tmda hUr Franaız kuvvetıerine llU.. 
hak. etmi§tir. Bunlar Vifi htllrometl 
emrindeki Fransız askerleridir ve mQ 
tareke akdini beklemeğe ıtlzum gör. 
meden kaÇml§ olan etrattandır. 

Senede 18.000 lira 
ilme bırakan adam 

Servetini nasıl yaptığını 
Ve tasarruf ha"ındaki 
düşüncelerini anlatıyor A"manva 

ErkA.rubarp k&ymakamlıgındaıı mu 
tekait Jıılehmet Salt Kozoglu yarım 

mllyODJuk ııervetlnl UD!verııiteye ve 
difer mekteplere bıraktı. Bu b.A.d!ae 
eıfk&mımumiye Uzerlnde o kadar iyi 
bir teair husule geUrdi k1 bu hami • 
yetil vatandqunwn hareketini her • 
kea takdirle karfıladı. 
"~§vlk mtlkUatı ve yardımları, 

Unvanı He vücuda getirilen bu temle 
ldlltUr hayatımızda aivrilen gençlere 
maddi bir yardım yapılmJI olacaktır. 

tiim ve fen üzerine ilml kıymeti 
ha.iz tllrkçe oeer tAUf ederı zata, be
fCrlyete na.fi ve llm1 kıymeU haiz bir 
ke§it ve lhUrada bulunu mU.lUman 
bir Tilrke, barp &kademl8ini ve harp 
okulunu, Darilffefakayı, yüksek mu • 
hendis mekteb1ni, gUzel aanaUar aka
demlai mimari fUbeabıl ve tıp fakW -
tfl8lnl blrinclcllkle blUreceklere mil _ 
ki.tat; bp ve fen fakUllelerlle mU -
he.nd111 mektebi ve güzel sanatlar a
kademilli mlldavlm ta.ıebeıri arumda 
çalıfkantık ve •viyeaile temaylla e • 
den irkan TQrk talebeye, köy mek • 
tebi muallimleri arumda m.aarU ve
kt.let1D1n tenatp edeoett 6 ldfl:v-, kız 
muallim mektebinde p.lıfkanlık ve iyi 

a.tııt.la Ue temayüz .eden 1 talebe~ 
.... ~ ı lnd •Jf•• 

• 

Hamiyetli vatandQf 
M. Sait Kor.oğlu 

Sıvam 
harbe ha-

• 
ırana 

nota verdi 
Irandaki 

Atmanlar 
çıkarılırsa 

Diplomat k 
münasebatını 

kesecek 
z 1r1an1 yor 1 

am=' S (A.A.) - Reuter ajan 

Milli Radyo 
Vatanı müda

faa için 
herkesin 

Tahrandaki Alınan el~ lran tıq.. 
vekiline bir nota tevdi ederek lngL 

, lizler tarafmdan yapılınJ§ olan te • 
oebbüsler Uzerine ıranda mukim 2l500 
Alman tabamım memleket haridDe 
Çikarılmalan takdirinde Almanyama 
dJplomaaı mtina.sebctlcrinl katetmek 
mecburiyetin.de kalacağını blldlrmif • 
Ur. 

lran hilkO.meUnln bu notaya ver. 
mi§ olduğu cevap benUz maliUD de-

K d 1 ~~~ 
anını son am 8• 

1 
Diploması tarildle Tahrana gelm 

1 ve mutlak surette iUmada §&YaD ha. 

Ya kadar akltaca• berlere göre Sovyet sefiriıe ?lemfildr 
olarak hareket eden İngiliz sefiri L .., ·ıA ıı· 1 ran hükO.metlne İngiltere hUk1lmeti .. 

gını 1 an e 1 nin Almanyanın teşebbüstlrıe rağmen 
Almanlarm ırandan çıkanımalan t.. 

Londra, 8 (A.A.) - Siyam rad- çln ısrar etmek bususundıl lrendisint 
yosu spikeri, Siyamlılarm yurUarıoı 
müdafaa için kanlarını, son damları. 

_.- Devamı 2 inci sayfBdu 

mecbur tclA.kkl etmekte olciuğwıu bil.. 
dirmlgtır. İngiliz tazyikinin devam._ 
aeccği tahmin edilmektedir. 

Lonclra, 8 (A.A.) - Almanlar, Vifi hükfunetl ukerlertnın hür 

Çörçil ve 
Rıizvelt 

konuşuyor muvaffakiyeUerinln yenJ bir aafha _ Fransız kuvvetleri emrinde hizmete. 
smı açmı§ olduklarma dUnyayı inan. l1 debilecekleri alıkA.mmı ihtiva eden 

... Devaım ı Dcl •yfacta ... Devaım ı blot •Jfaclıl ... 8"um ı ncl •ytad8 

Sovyet 
mukavemeti 
Daha çok 

arttı 
Moekova, 8 (A.A.) - Röyter A

j&n1JD1dan: 
Sovyet lllt.!hbarat bUroeu, mUstev. 

lllerin kızılordunun, çetelerin ve Sov. 
yet milletinin mütemadiyen artmak.. 
ta olan mukavemeti ne kar§ıı&§m&k. 

olarak a§&ğtdaki izahatı verm{ftir: 
Rusyada yeniden te§tıkkW etmekte 

bulunan Polonya ordUllWlun birçok 
fırkalardan mUrekkep olacağı mu _ 
bakkaktır. Halen Polonya - Rusya 
askeri itllA.fı buswıt müzakerelere ze.. 
mtn te§kil etmektedir. Anlqınanm ik 
mallnden sonra Polonya kuvvetıerinln 
tezyidi mUmkUn oıacakur. Polonya 
hUkt\meti §lmdt hOrrlyetlerine ka'VU§ 
mU§ bulunan ıılyaal mentilere derhal 
muavenet edilmesi için Moskovaya kü 
çUk miktarda para gönderml§Ur. Sov 
yet hUkO.meU Polonya hUkiUneUne 
mUracaat etml§ aerbeııt bırakılan Po 
lonyalı tllJeraya yapılacak yardımJD 
tekli bakkmda mUtaıeasmı eorm\lf
tur. 

General Skorld Sovyet Rusyada 
ki Polonya ııiyıuıl makam.ıarmın en 
ya§lısı olan eski nazırlardan Glabinıı 
kiye f&hll bir mektup göndermiftlr. 

ta olduklarını blldirmekteir. Bu hal, 
Almanlarm maneviyatı üzerinde fe. 
Wtetengtz bir tesiri olmU§tur. B u
mm için Nazi propagandaaı, Alman 
ordusunun ve Alman halkmm mane.. 
viyatau yUkaeltmek makııadile 6 a. 
ğustos tarihinde mWıeyyiç bir tebliğ 
ne§l"etml§tir. 

Nazi propagandaııı, Almanların a
ğır zayiatı ve ileri barekeUerinbı te. 
valdru!unu izah etmek için son dere. 
ee tahkim edllmif bir Staıln hattının 
mevcudiyetine dair bir mıuıal uy -
durmuılardır. Şuruı kayda 1&Yan • 
dır kl, Almanların anudane muka • 
vemete maruz kaldıkları ve ağır zayi 
ata uğradıklan cephenin her nokta -
smda karfılarma Stalln battı çıkmak.. 
tadır. 

Sovyet hlllromeUnin zaruı1 gördü • 
ği1 her yerde ta.bk1m edllml§ mevzi.. 
ıer vUcuda getirmif oldutu bedlhldlr. 
Bu bat, azim zayiatlarını muh!k göe 
tennek için Almanlar taratmdan t.. 
cat ediıml§tlr. 

Sovyetıcrin zayiatı hakkmdaki Al
man iddialarına gelince, bunlar, ta -
mamen hayal mab.sulUdUr. 

Altı haftalık muharebe eanumda 
Almanya, ölU. yaralı ve ve eair ola. 
rak u;oo.ooo de:ı fazla uker kay -
betml.§tir. Rualarm r.aylatı takriben 
600.000 kifidir. Kızılordu, 6000 den 
fazla Alman tankı zapte veya tahrip 
etmıotır. Rusların :saylatı takriben 

Makedonya 
bir belediye 

• • re ısı 
idama 

mahkQm 
edildi 

Solya, 8 ( A.A.) - Oli: 
Makedonycula kôin Roma. 

ovtzi kaıaba11nın belediye 
rem, u ıküp mahkemeli ta. 
ralırnlan idama mahlıUum 
eJilmiıtir. Mumaileyh, vazi. 
leline miiteallilı hukuk ve 
ıalahiyeti nıiiıtimal etmif 
olmakla itham edilmi§tir. 

Japonya Moskova
dan istekte mi 

bulundu? 
:5000 tanktır. K.ızılordu, 8000 den faz l'okyo, 8 (A.A.> - Röyt.er: 
la top zapt veya tahrip etmı,Ur. Ay. Resmi bir membadan Japonyaıun 

m devre zar.tındaki top zayiatı, 7000 daha fimdiden Moakova hUkiUnetln 
den !baretUr. Alman bava kuvveUerl 

1

1 den bazı taleplerde bulunmuı olduğu. 
60 00 tayyare k&ybetmi11tlr. Rullann nu iddia eden şayialar "manasız', dl 

ta~ ~tı ~ 6000 •· 19 :ta...ıt edl•mnte<Ur. 

Cevap isteyen 
bir nokta 

DOKTOR Liıtft Kırdar, yı-
kılma \"aka.sı etrafındaki 

ne~riya.ta ce,·ap vereli. Bu sütun
da resmi dairelerin gazet.elerdc 
!:•kan tenkitlere ka.rşı t$;a.srzlıkla. 
rma bir iki defa dokunmuştuk. Sa
yın va1l ve belediye ret-.bnlz ken
disinden beklenen canlı alikayı 
göstermek yolunda bizi tatmin 
e~ bulunuyor. Kendisine te· 
şekkür ederiz. 

Bu ce,·apta, kazanın vukuundao 
"birkaç gün" evvel belediyeye ih
barda bulunulduğu Udncf defa ola
rak tekzip ediliyor. Bizim gazete
de okuduğumuza ve bu sütunda 
yazdığımıza göre ihbar birkaç 
gün değil, bMmç saat en el ya· 
prlmı,tır, Jlatti niçin bir "yıldırım 
tedblrl koştonılmadığı" nı sor
muştuk. Belediye reisimiz de, ce
\'abmda "yıkılan binalara alt hh.
disenin tam ,·ukuu zamanında ya· 
prlan (blnanm tamiri için müsaa
de talebi şeklindeki) müracaattan 
başka 'hiçbir müraeaat y&J>1hnadı. 
ğı" nı bildiriyor. Şüphesiz bina 
salılbi, evi gümbür gümbür yıkı
lırken belediyeye kot;up da tamir 
mWıaadesi istememl~tir. Demek 
müracaat bir müddet ev\"el olu· 
yor; fakat ''bina ;yıkılıyor, imdat!,, 
suretinde de~I, ''bina ydnlacak, 
tamire müsaade edin!" şeklinde ••• 
Acaba bu tamir müsaadesi ne T.&

maa mtenllmlştt? \'crtlmeml~ 
neden'! Ve.rilmlyc~kse belediye 
y.ikrbna tehlikesini nasıJ öollyo
eektl? 

l'uan: Bir Muharrir 
Kaldı Jd meselenin eeuı ba de

ğildir. Belediye "malll lnblclam bi
naları ve du\"arlan" bir b&a v.. 
kuundan önce yıktumağa mecbur. 
dur. Lutrı Kırdar, verdiği cevap. 
ta, ''),kılan blna.larm lahldam gtl
nUne kad:ır haricen l.ohk1ama de
lalet edecek hiçbir alimet göster
mediği,, nl yazıyor. 
Doğru! Bir binanm yıkılıp yıkıl. 

mıyacağım anlamak lçlD ona cb
şardao bir göz atmak da kifl gel
mez. Bir ln~mn sıhhatte olup oL 
madığmı mutl:ıka )1izüne baka. 
rak anlamak mümkün olmadığı 
gibi! Bina. da, insan da mütebas-
ıslar tarnfmdan muayene edlllr. 

Belediyenin fen heyetleri; tek
nisyenleri , ·a.rdu. 1stanbuhın, sa. 
yı ı birk~ yüzü g~mlyen ~k es. 
ki binalarını şüpheli ~özle görme
ye , .e bunlan kabında içine girip 
kontrol et.meye mecbur değil mı. 
dJr'? Zannetmc~iz ki bunda blr 
mesken masuniyeti varid olsun. 

Sayın Kırdar, cevabında "tam 
' 'e sahih maliunat edinmeden yazı 
yazan ve mütalea yürüten,, mu. 
harrirlerl ten\ir etmek istediğini 
de yazıyor. 

O halde ric.a ediyoruz: Belecll· 
ye tstanbulun haraba yüa ~ 
muş eski blnalarmı te6blt ve ma
aycne ettirmiş midir! Elinde bir 
list.e ' 'ar mıdır! Varsa bu iki bina 
hu arada mıydı, değil miydi! Bu 
noktalar da saym belediye reWml 
zln cevabına JAyıktır, ll8llJl'l'Z. 



% - EN SO ' DAXIKA - S AOU roı:. 1941 CUMA 

ir şehir borcumuz 
Vnpur, tnunvny ve diğer bu ı;eşlt )t>rl.-.rde da.im ı;ürduğUm\iz kı''· 

tı ı rruın biri d .. tıuJur: "SlgMd lçmok \ 'C yerlero tükilnıırı"k yasaktır!,. 
nunıı rıı~en memnu yetd•• gene s\garı:ı lı,ıt•rlz., 17.mnrltleri ll:'('!Jlfl 

3 t rJero ntarn; ır•-u<. ttfüUrürliz! 

Son Alman tebliğini 
lngılızler nasıl karşıladı 

U!lıitarafl ı ıneı ~ fad 
dırmak Leliyorlal"dı. Halbuki bunun 
aksine olarak şimdiki vnzlyctln mU
meyylz vasfı, ilk haftalarda olduğU 
gibi Rus mukııvemeUnln muvaftukiye 
tıdir. Alman tebliği, hedefleri olan 
Moskova, ı.enlngrad ve Klyc!e doğru 
ileri hareketleri haber vrrcmediğin • 
den Atman kıtnıı.tmın Rwırarn ağır 

.zayiat verdlrmıe olduldnnnı blldlr -
mek sureuıe Alman balkanı tescil! et
mek lstcmektcdlr. M.nattecaaUf bu 
rakamlar. iki yU7.lU sı.llUılara benzi. 
yor. Zira nnzllcrin 131'Ci zırhlı ot.o -
mobil, 103 top v 9082 tayyare tah-

ta • n 
Yeniden 

6 general 
tayin etti 

Moı;l.;Q\11, 8 (A.A.) - on: 
Stallnin riyasetinde toplanan komı. 

tıerler mecllııl, altı genenıl tayin et
ml§tlr: General Vulll Youchkcvltch. 
Hermann Magoul. Alexlıı Zygtne 
Thecphllo Pokhovlnko, Jakob Kraielr, 
Serge Krylov. 

Nalcll \ıı~ıtftlarmda \'e dlfer umum ınabııllcrdekl lıu bntırln.tma 
çe Dıtı:ırl:ıra riayet bUyUk hlr ed p ve nıuaseret m •vhlbMlne ablp ol. 
nıanm Uk ımı tinrır.onndır. Bwın yalnız içtlmat mUes Plcr dr~ı ltf'!lltti 
nef,ıfrrJz de bl7.e emrt-der. Bana mğmen yn8llk1 m kn"fll ı;ö tf>rdlğlmi7 

1,.m1 ~,-nıu bnyrct bir !ll!!IY/ Hu terbiye nlfflf'lrlcrlnlıı rtık dnhn fnzl::ı 

cahlll olmns:ılt! F.N 80:S DAK1K1' 

t 
rip veya zııptetmış olduktan doğru 
olmll§ o ydı, daha fazla ileıi gıt. --=----=--------------·-----,------- mek lmkll.nsızlığı lznb edilemezdi, yn. Rusıarın 

hesabına göre • ilme bırakan adam 
~tarafı 1 lncl yf 

Dlvrlk ilk ve ortamekteplerlndcki 
uhtaç talebeye yardım gayesini gü_ 
n bu teırtıı üzerine. 
Blr arkndnşımız bu sabah Mehmet 
ıuo evinde konu§lu. Bu kon~mıı.yı 

r 1:ı.şımlZ şöyle naklediyor: 

Hayırsever vatnndıı.şnnıı: Mehmet 
t evinin balkonunda llç arkada§Ue 

urmu' konu~yOTdu. Benl görOnce: 
- DUndenberi, dedi, gazetecilerin 

uallerln l n kurtulamadım.. Hem de 
ahret sualleri oruyorsunuz. Bu ka • 

r al kaya d ğecek bir iş yaptığımı 
r"'Ctmiyorum. Vatanını ve milleU

ber zengin vatanda§ benim 
ıbi yn.pablllr. ÇQnkU para ferUerin 

değil, ccmiyeUndlr. Cemiyetten o.ıı -
nan p rayı tekrar ccımiycte iade et.. 

dt bence bir vazifedir. BJllr mlslnlz 
ru ıınc:a nıısıl bir tea1r altmd& bulu.

anı: Bori:tl\D kurtulan b1r o.da -
duyduğu, gdnOl ferahlrğı içfndft. 

y!m. Bugüne kndıır muıkl eksik tir 
geytn varmıı gibi m . .:Bu 

oe 1 nihayet tama.mlııdlm. ve OD

je.nbcrl dfi3UnUp de. b::ı.zt sc_ 
bob' yUzllnden bU' tUrU1 p.pamadı -

lDl b:ı lşl, nihayet d!ln net.Soelen4iT-

:Mcbmol Stıit Kozoğl 

taaamın mı. :yo t.e'ft.rüs auntne 
mi temlD ettlğin1 ırordurn t 

- Ben, ded!, ukerliktell .,rıldlk... 
tan eonnı.. aervet sahi'bl bir !ıuıaa cı... 
~idim. Fa.kat in at mUteftlıbidl cblt 

rnnla beraber çal tnn. Soora. bd 
rma lD aımağu. bıı.tJ•dml ,... ~ 

ak oldum. 
- Muktesit miı;inlz 1 
- Bazı arka.dq!.e.nm b.aıılı 
duğum unncd rler. HAlbWd be 
ç hnm değilimdir. Fa.kat ınzuı. -

l.mıftan da daima çektnırlm. 
LQzumauıc israftan neyi kaate • 
3WlUZT Yani eğlence veyn 88y&

gtb1 pyl re sarfedllen para Bize 
raf mıdır? 

- KaUyen. 1yl yqaınıuımı bilen 
bi!" 1nııan iyi eğlenmeııinl de bilen ln
M dır. Sonr seyahat gibi ~ylere de 

~il sarfctmek lsrn.f değildir. 

-Ohnlde .. 
- Bence lerat borç par vermek.. 

t.tr. r bir insan borç para verlyor-
o mUmfUr. Hem de a,şın dere -

c de mllarit. Yokmı. para sartetmeğl 
:t: n l.sral saymıyorum. Yalnız bir m~. 
sele var. DUnyad:ı. berk blr yden 
rz.c k aıır. Bıı.zı kimseler paralannı 

rf zevk ve s fabat Alemlerinde ye. 
m kten, bazı klnuıeler k dmlara pare. 
~rmcktcn ho tanırlar. Benim zcv -

'kim de hn~'lr l!jlertnc para sa.rfet _ 
mcktlr. 

- Şu btıldc siz, bu son tesisten ev-

HISVE 

Kum 1a y klıı..5tıkları zaman, 
Meliha yerinden oynadı, evveüı 
küçUk sandallarını ayağmdrm at. 
tı. Soma. bornozu nldı ve Esadın 
nazan dlkkalinl celbetmek jstıyor 
mll§ g bl bir hareket yaparnk ar -
kas nI döndU. 

Gooc 2e5Siuii, Çamiarm sulara 
vuran gölı; leri kımıl<lamıyordu 
hlle. Den.iz, koyu ve açık leke • 
l 1c dolu nefti bir çnrşaf glbi 
s •rllınü . Bir tek ses, bir tek ışık 
l J görfilmUyor, yalnw:a Esndm 
., ·' nd.~ turckler sulan hafifÇe 
:ıı rı ~r ve tatlı bir hşrtı içinde 

• ~ vcş yıı.vnş ilerll)'Ol'du. 
yık ıçlndc:.ki i şehvet 

;mu meçhul bir ll.kSJote sü • 
rkcn, ide ya.vrusunu ku • 
ıı almıa, ba.ğnııa ~. meı

veriyOT', ninniler e5y1Uyor, u.. 
yordu. 

Ne Eatı.t, ne de Meliha Maideyi 
:ımilyorlımtı bile. ÇilnkU o an 

lcinde bulunduktan o ha.va i.. 
, ~. Vol'Maıtn 

vcl de bir çok hayır tşlcr: yapmış ot-
malımnızT 

MUtevazi muhatabrrn 
anlattı: 

ıstcmlyerek 

- Bundan sekiz sene evvel dedi, 
doğduğum yer olnn Dlvrikln su tcsL 
&tını 20.000 llray tamir ettirdim. 
Sonra ben çalışkan ve zek~ ilkmektep 
çocul<larını severim. Bu ı:cid çocuk • 
1 nn blr çoktan fakirdir. Onun i
çin Merdivenköy llkmektebindckl fa.. 
kir çocukların yem k ve elbi.ııe maa. 
:rafla.nnı 10 cncdenberi ben Uzerime 
almış bulunuyorum. 

- Zenginlerimiz h kkın a ne dfi -
§ilnllyoraunuz? 

- Bunun için hlt,t bir ııeY söyllye.. 
mem. Y nl onlara bir tavsiyede bulun 
mak hakkını kendimde glSnnüyorum. 

- Hasisler hakkındaki dUşllnoele -
rinlz nedir., 

- Hasislik bir nevi baııtalıktır. 0-
nan tçin bu husut.a akıl doktorla.nnın 
fildrtcrinl sormak daha muvafıktır. 

ilt"akat ıs da &öyllyeylm ki hasis 
r? ftı!!rlt kime deı1!!1" T Bu her -

s!n nokta.l nıu:ıırma göre deği§iyor. 
:MeaelA ir;iı>l yoluna k~. geliri ile 
ımunta m bir htıyl\t geçiren bir a -
dan:ia, mtwrU; 

-Bmlk fU 
ise: 

11 adao'lt deor 

- Çu adam qok mOıırif KamnOl
nm hiç ğil3e ı:te birini rtktinne. 
U dcytp ı.in j(lnden çıkar. Onun içiıı 
~ baeis, 'kime mU.rif den4r. Bu 
lcau otank 81ıylenemez. 

t Sait Koroğ\u ile yarım 

eaat kon~uktan aonra aynldım. E. 
ırintn ön n g~or Jrend!Jı1n1 ha

reke tinden dolayı tebrik cdıyorlardı. 

O mUtcvazl tavrile tebriklere cevap 
'fcrlywdu. n:adrt Koyatıah 

Brüno usolini 
Dün sabah tayyare 

kazasındtı öıdü 
1oma. 7(.' · ) Resmen L.. 

dırildiITTn~ gi~ e .duçenin ikinci 
oğlu havn yü2Jbe.;;ısı Hriıno Mu· 
solini, bu sabah saat 10 da Piza 
şehrinin civarında yaptııtı bir 
tecrübe uçUŞtı na ında ölmüş· 
tür. 

lngiliz; hava 
kuvvetlerinin kayıbı 

Bir ayda 463 tayyare 

AJmnn radyosunun blldirdığinc 

n rlln, 8 (A.1'.) - orı: 

1 
öre lnglliz lmparntorluk bava kuv. I 

vetıeri tt-mmw: nyı zarfında 463 tay. 
yare kaybetmişlerdir. 

AŞK R0l'1ANI 

20 
Maideyı dil§linmel rine imkan 
yoktu. 
~at, senelerce karısına sadık 

kalan bu crk<'k, birdenbire haya. 
tına doğnn bu parlnk yıldız kaı • 
şısında kocaltk, babalrk varlfelc 
ıinl unutmuı, uynnncağından kork 
tuğu :ikinci ve hnklki vurlığmın e.. 
slri olmııştu. 

Tatmin ccill.me · bir örkeğiıı 
noksnmnı dışania t marnlanın.sınıı 
her zamnn hak vonnelidir. M · e 
bile kocMiıun ufakt.efelt çıı.pkm k.. 
tarını affobn i l&wn olduv\,IDU 
dÜflUml~or. fakat k dmlı!c gururu 
ve bl~ kıs M VJ buna mani 
oluYQrdu. 

Meliha.ya getince, tnro 
neşvUneına bulan ibu lczJz 
suyu ç.ekllıniş, me·vsimi geçırnie 
bir portaknldan farksız gördüğü 
Jnu:inine bir an lçJn acımakla be. 
raber her eyden evvel ta.biatin 
verdJğl nimetlerden az,.'Ullf dere .. 
oodiı istifade tm~ dtio\kıilyor 
'-! ltollanna ü:bğt .Bııadın 

hut Rwılann mslzeme thtiyıı.Uıı.n fev-
kıı.lAde mobzul olduğundan bu zayiat 
11Uratle teııuı \'e t.nmlr edllmlşUr. 

Diğer taraftan tnkrıben 9000 Ruıı 

tayyaresini tahrip etUktcr sonra Al. 
manlann h nl\z Jıavn hO.klınlyetinl el. 
terine geçirememiş olmıılnn t!ll(kate 
şayandır. 

Aımnnlaruı hava htudıntyctını elde 
edememiş olduklıın bir vnkiadır. ÇUn 
kU gtipcgUndllz J4oskova. ve ha ttA m
'YCt Uzerlne akınlar yapnınıta kalklfa. 
nıamııktad.ırhır. 

Almanların S milyona çık rmakta 
olduktan Rua tcie!atmıı. gelince bu ld. 
dlanın hergün n91rcdllcn öltl ve ynra. 
1ı 11.ııtelerinden dehıjete dUşen Alman 
halkına. bir tıı.vı:lhte bulunmak ma k. 
eadınn mebni olduğu qik rdır 

Almanlar, Smotensk mıntak sında 
t.ıı.haBSUn etmeğe ba§lamı tardır. Bu 
~11. bu mmtakadaki llerl tuırcketleri -
nln akamete uğrıı.dığtnın en mUkem -
mel ltirafıdır. 

Londnı.dakl aa'keri nıUP.ahiller. Uc;; 
tıaftaya kadar Alman • Rus cephttiln.. 
de kat! değişiklikler olmadığı takdir
de Almanlarm k~la. ve buna benzer 
slpe.rlcr vtıcuda ~Unneği derpiş eL 1 
meğe ba.§tamalan lbımr,eleceğlııl iM-
yan etmektedirler. Bu l1'e milat.evli • 
nln takarrubu Uurlne bopıtılan bir 
memtekett kolaylıkta yapılacak bir 
il degtt(HT. HattA böy\e bir hal w. 
ıcuunda Almanial'm tH yer -
ıeşmeıte mllselt çek -
mek mecburiyetinde n m.Om. 

kUndUr. Sovyel bef kı.unaftdo.nlfAıDID 
haftalar geçtikçe harbin neUceııine L. 

tımadının artmakta oldufıu kayda ta· 
yandır. tık defa olaralı: Scwyet be.ş • 

kunuı.ndo.nlığı MOl"Jtova, ~ntngrad ve 
Kıy f Jibi Almantarm göz dikmf.e ol • 
dukllln hlr erin 11 f im~ -
nmdakl n kbtnllkten açıkta bahsetme. 

ğe baflaıruşt.tr · 
Polonya Ue u.sya rumdakl ıuıt.t 

Uurtnc 1038 da Ru lar tArafından e.. 
.!lir edllmif otan general A.ndre, bu ltl
W ırnu edllir edilmez rbeııt bıra.. 

kılmış olup Rusyadakl Polonya kuv. 
veUerl lıtumand.ıınlıgını d ruhte ede • 
cekUr., 
Diğer tarııfuın Polonyalılar Al.num .. 

lııra ka!'fl çete muharebeleri yapm -
ğa ba,1amt§lardır. Son zamanlarda 
lblr Atman keoır kotunun kumıınd:ını 
Polcnynh ı;:etecller uı.ratınoan katle -
dllmlşUr . .MnktulUn elblı.c111 ne iğne ile 
illşUrllml§ bir kllğ'tt bulunm~tur. 

Bunda şijyle yazılmııtır : "Polonya • 
Rusyıı. itllAtı meriyete gtnni§Ur,. Baş.. 
ita. mUcl\deleler yllzllnd n b!rlblrtcrln
den ayrılmış olan kuvvetler bu ııu • 
reUe Alma.nyanm karvı ında birle;, -

Alman 
zayiatı 

1.500.000 
Rus zayiatı 
600.000 

J..ondnı, 8 (A. ,) - B. B. C: 
Şark cephcsindekı nıuha.rebelet. 

de imdiye kııdnr vukubulan Sov. 
yet \'e Almnn zayiatı raknmlnn 
neşredilm"1Ur. 

Bu ra.krunlara göre Rusların za· 
yiatı 600 bin, Almanların.ki de ı 
milyon 500 kl§idir. 

RU.31ar 4000, Almanlnr 6000 
tayyare ko.ybetm.ialerdir. Alman • 
larm top zayiatı ise 000 kadar . 
du·. 

\'Uflnşton, 8 CA.A.) B B. C.: 
Reamt Amerikan özclliıU dUn !\fa 

ğıdakl beyanatta oulunmuıtur: 
Alma:ılar, 3 mllyon nw a.Bkerlnl 

telef etmiş ve bir milyon Rua nske 
rirıJ de lr almı§ olduklarını lddıa d 
mektedlrler, Şu b lde kendilerine 
ldoskova, Kiye! ve ~ningra.da gir · 
mclerine mlnl ne olduAıJnu sonnak 
yerinde bir aual olur. 

Amerika 
Askerlik müddetini 

uz.atmaya dair layiha 
Mecliste ekseriyetle 

kabul dildi 
V ~ington. 8 (A.A.) - Oft: 
Ayan mectım nııkerlik mUddcttnln 

uzatılma na dair demokrat ayıı.ndıın 
:Mead tarofmdıın tevdi edilen kanun 
ı ylhuını 34 muhalif r<ıyf' karvı S9 
rey Jle ktıbul etmtotir Bu k.nnunun 
ıtıUkOmlerin göre, bir ııcıuı hlzmetteıı 
aonra ordu hlzıneUnc girecek ihtiyat 
c{rodile nıllll muhafaza teşekkUlleri 

meMuplarınıı aydn on dolar mnaş v' 
rilecektir. 

Buenoı:ı \yl"(llıi IS (A.A ) - Ofi: 
Mebuııaıı mecuaı b hrl tcallh~Un 

taltvlyeıılno ve bunun ieln 'l H milyon 
Peaoe sarfına ait kanun ltıyih!l.Bını 

l{obul etmiştir 

RUR HAVZASI 
Yeniden bomb landı 

mlş ohı:yorlar Polonya • Rusya iUl1'ı Londrn, 8 (A.A.) - tn iliz bave 
müşterek menfaaUerlnln nazlll~ln kuvvetlerinin bomoordırnar te ckkül.. 
ımhasmı Amir olduğunu u.nlatmnkta lerl bu gece Almanyanın R.ır mm -
gcelkmlş olan dl er mııı ller:le yapı takaıılle cenubu garbi Almanya Uzc. 
taeak diğer anlnomalann mukedde. 1 rindckl tı keri rnevzllerı bUr.um ve 
me81dlr. 1 taarruı: etmişlerdir. 

tesi olduğunu bir an için dilşUn .. 
müyor, düşlinemtyor, onu yalnızcn 
bir erkek olarak görüyor ve kal.. 
bini bile vcrmiycrek yalnızca ..-ü 
cudu ile seviyordu. Es88cn Meli
hll sevginin ne olduğunu heniiz 
bilmiyor, nnhyamıyor, ynhuzcn 
(azlaslle in~nf etmi" olıuı cinai.. 
yetiıılıı eeiri olarak arzularına bo 
yun eğıyor ve bu şekli harekette 
zevk duyduğu için Esadı da ze..-
kinin :VMrtası bir erkek olara.k e
rryordu. 

Evvelfl Esadı kaı ısında mağ _ 
lfıp görmek, onun aşıran naznr 
lnl'ında mur.a.fferiyctini okumalı: .. 
la ı:evk duymnğa bql.aml{i, fa.kat 
nihavet &:ı.tla beraber kendisi de 
·mağlub olmağa bnşlamış ve o uı
man kadinhk zevkinin iki kat C'K -
duğunu leslim etw.iştı. 

Kayıkta bornozu.nwı al.tında hıı
fif basma Pntarishu çıkarıp av&!:. 
larnun dıbin kadar ind!. 

nro sanki ayaklarnu ,kıtru1t.rm 
i~t!yomıWJ gibi tepiniyor, y 
gi.iz.le de a 
lak u a.nlatınak için enta-
risinin il2ıerindc tekrar tekrar te
piniyordu. 

IDsat genç !klZIIl çırılçrpla!lt vU -
cudunun bornoz içinde hareketini 
seyrederken için için gillUyordu. 
Çünkü Meliha De istediği cibi o~·
namak için hag belli etmedcm ya_ 
~ kum rna.,.cıeunu ~-

Keöb& bon.-ıa ..nluall dllııt 

dil, uunan zama.ıı vilcudunun muh 
telif kuımıla.nnı aç k bırakarak 
mayosunu aramağa başladı. 

Esat Mclihanın kıılçaınna kndı11 
açılan bacağıruı, bornozdan dışarı 
frrlıyan göğsüne titriyerck bnkı 
vor, f ıı.t kendine hCıklm olllyor
du. N~hayet Meliha Umitai7. ve bir 
az s1rıirli bir sesle: 

- E\'C't, mayom yok. dedi. Yok 
tıa almat"T mı unuttum. 

Esat güldü: 
- Mayoya ne hacet, fena mı, 

bir cennet perisi gibi çıplak yil -
~cl'6in, goeenin bu snntindc l!enl 
it im gÖl'CCCk ? 

- F4lerunoyin all.ahaşkma, <;rp 
lt\k nasıl yUzerlm? 

- Bne altın.dl\ b-Onlm yarım 
mayom var, istersen onu vercy.im 
Meliha.. 

Esat güfüyordu. Mclwıa §iıphe -
lendi: 

- Böyie ·a yıı.pnın-ym, dedi . 
Venn mayomu ... 

- Peki, vermer.sem ne otur? 
- Muhakkak vcriminh:. Cü.n • 

kiı denize girmek istedl~'İmi bili. 
yorsunu, ktrm:ıM:na beni. 

- Veririm ama, biz' §N'tla lolo. 
liha ... 

- Ne şartı! 
F..eat heyecandan titriyordu: 
- Mayonu b~n giydiririm. 
Dedi. Meliha bir hayret nidası 
- Rica edetim, dedi. YiM çıl-

gm.tö ~~ ~ d.edıal 

Sovyel tebliği 
Mosko\ a., 8 (Radyo) - Sovyet 

.stihbarat bürosu tarafından bu 
sab:ıh neşredilen harp tebliği: 

7 Ağustos günü ordularımız, 
Helıgoland, Kolm, Smolcnsk, Bje. 
laja • Çerkov istikametlerinde, 
dfiı;mcına kal'§ı muannidanc muha· 
rebeler vermekte devam etmişler 
dir. Diğer cephe ve istikametler• 
de mühim askeri harekat vuku -
bulmamıı t.tr. 

7 Ağustos günü, hava kuvvet • 
lerim:z, ordumuzun diğer cilzU -
tamlarilc i§ birliği halinde. dllş 
manın motörlU kuvvetlerine piya
de ve topçusuna, hnva meydanla • 
nndaki tayyarelerine nğır darbe. 
lCl' indirmekte devam etm let -
dir. 

6 Ağustosta cereyan eden hava 
muharcbeler"nde 39 ~U§ıl'lnn t:ıy 
yaresi dUııürdük Bizim ka~rrbımı:ı:, 
19 tayyarcdlr. 

Alman mütemmim malUmata 
nazaran Alman tnyyıı.relerlnin e-i 
Ağustos gecesi Mosl!:ovayıı ynp 
tıklan akın esnasında evvelce bil· 
dirildiği üzere 6 dl'ğil, 9 dllşman 
tayyaresi dü~ürülmil§tilr. 

Alman başkumandıınlığının, C 
haflnhk $o\·yet - Alman harbi 
hakkında neı:;rettiği fııntruıtik teb
liğle?' hakk•nd unu sö •!emek 
mecburiyetindeyiz: 

Alman orduları, Sovyetler Bir • 
llğlııe taamız edeli 6 haftayı g~~ 
miş bulunuyor. Bu zaman zn.rfın. 
da Kızılordunun göstermi olduğu 
harikulade> muknvemet; Abnan 
ordusunun gerilerinde gittikçe 
kendini hissPt!Jrmektc olan çete 
harbi Alman ordusunun manevi • 
yatı üzerinde fena teell' ynıltığı gi 
bi, bizzat Alman halkı Uzerlnde 
de çok fena bir tesir yapmakta • 
dır. 

D.ğer taraftan mütemadi bom
ba.rdrmanlarlıı randmıını glttlkçe 
azalan Alman anayiinin feci hali 
de, ayrıca Alman halkmın OmiUe
rini kır.maktııdır. Almıın başını -
mand:uıl ğı. hnkJkati Alnuın halkı 
nm göz-!Jnı!en gh~llyebilmck için, 
çocukların bU lnanamtl''llrıığı yn.. 
lanle.nı bt!.,vurmak mecburlycUn -
de knlrnalttııdır. M ela 16 Alınan 
süvarisinin bir Soıryet alayını iın. 
ha etmesi gibi. 

Alman b~kuma.ndanhğı, 6 A _ 

'ustosta nesretti{;'i fev:kalft.de teb 
liğlcrle yeni bir yalan rekoru kır
O'lIŞ buluıımaktadıı·. 

Fir.lfındiyıı körfczlnd ı Kara 
radenize kıı.da.r uunnn cephenin 

•r karış topr •ı bir talın hat.. 
tıdır. Malfun olduğu U2erc Sovyet 
bükümeti, lüzum grdUğü yerler -
de istihkfı.mlar manzumesi yapmış 
Ur. Fakat Almanlarm iddia ve 
tasavvur ettikleri gibi bir Stalln 
halt! mevcut değildir. So .. -yct top 
r.nğınm her karı yeri bir müs • 
tahkem hattır. 

Almanlar. bizden al:lıklannı id.. 
dia cttiklcrl esir mlktnrını 800 
küsur bin ''· rak göstc-riyorlnr. Al 
manlann iııgal ettikleri Sovyct 
toııraklnrındııki bUWn halka esir 
m11amelesl yapnrak bunları üsera 
k~mplıııınn ı:ıevkcttlklerine glk 
fcvknUı.de tebliğlerde zikredilen e 
elr mlktarmın, 800 bl.rıdcn fazla ol 
mayışınn hayret etmekteyiz. 

2.000Fransın askerı 
ffattıuoıı ı ,ncı ,. tlldll 

mUtareke ~artlım hiç ktcye uğra • 
mnksızın müttefikin kııvvt-tlert zabl. 
tanının murnkaocl"'ıi lLILında tatbik 
edılmektedlr. 

H('r gUn ylizden !azla lt'rnnsız na. 
keri hllr Fran.eız ı<uvvetıerinc illi -
halt etmektedir. 

eve dönerız. Haydi vt>rin mayo • 
mu .•. 

r}sat 18.kayt k!irekh•ri çekiyor. 
kayığı kuytu bir köşeden başka 
bir köşeye stırUklUyordu. 

- Eve dönmek mi": dedi. O be
nim elimde. Kürekleri sana bı • 
rakırsam ka)'lğı iki metre yürüte .. 
mezsın. 

Meliha ses çıkarmıyordu. Da.r • 
gın gibi b8.ljml çevimıl§, ye.lnıı 
r.rasıra Esada yan gözle bakıyor• 
du. F..sat kürekleri bırnkm~, Me • 
ilhanın bir ya.nı.maz çocuk halini 
seyrediyordu. Nihayet mayoyu 
e:ıklad;ğı yerden çıkardı ve kürek 
leri bırnkara.k Mellhanın yanma 
geçti. 

- Mayonu veririm ama, böyle 
surat etmezsen .• 

Dedi. Melilla sahte bir ciddiyet 
!P elini mayosuna uzattı. 

- Verin Allaha§Juna rna3omu, 
Bu güzel geceyi burnumdan re .. 
t nneyin. 

- Yok kUçWt:. Öyle clddJyct, n
aabiyel göstemıek yok. 1kJ gUn 
sonra Adt!dan, lstanbuldan gide • 
cek ve belki bir daha biç görün _ 
mlyeceksin. Söyle, unutacak mı • 
sın beni? 

Meliha sahte asabiyetJnl bırak
mış, müflftehzl bir tavır alm]'!Jtr, gü 
üyOl"du. 

T&bil dedi Tabtf untttac3 • 

, ... ,_, 

ı f, 

oUyük Hint Şa:rı 

T qor 
ö 

Kallwta, 7 (A.A.) - bit'şhur JJfııd 
şa!ri ftablaı Drnnat Tagor ISlmtıştUr 

*** 
Tagor 1861 seııealnde Ka.Jlcüt.dl 

dUnyaya gctml5tlr. Tagonu, alleııl l(fl 

kUtanm aslllerindendlr 
Şair, 1877 de tngUtereyt' gider 

ını;ıll:ı:ce öğrennuş ve lngııı:ı: edeb1)"3 

tını iyice tetkıl( edere1< k ndı r c 
rlnl de bu .isa"la çevlnııı•tlr 100

1 

de KalkUtaya dönen Tagor ocblr cı 
varında ''Sulb evi'' aıilh• tıtr mr.JcttP 

tesıs etmiştir. 

1913 eenesi Nobel edebı'w'Bt n uli~ 
fe.tı Tagora verllmiŞUr. 

Hintliler a.rıumıda mlllly• tçl 'llC '
8 

tanpervcr oıarak tanınmıo ve ı ıtı 
leltelte içtlmat ınıf teşKı;tmm ıcal 
dınım ısı ı?lbl ıslahat iç ıı uğraşmıotır 

Tagor. aynı zamantie. ;uuıı!kışııı 
idi. Birçok tıeı1•el('r vUrud · gotırtn1" 
tir 

EscrlerUlln bllyuk oJr kımnr biltll1' 
dUnya dlllcrı.nc çevnlmılj ol ıp tMLt11 

calarr şunlardır: 
Bahçrvan. Jıl njall. Meyva r.pet 

YUril dünya, Firari. Kahıı ııırıerl 
Yeni ny. Safralar. Anwl ve l{rnıııı 
mektubu, Şalrın cılnl Muıkl lJkb' 
hü.r de\'TCSi, Makine ı dran' ı. FırU11ş 
<roman). Bir dosta mektuplar. 

Bu eserlerden bir ıkl tan 111 ıurıı 
çcye de naklcdllmlııtır. 

Escırlerlnden UçU, ••meyv za.ı;ıı8 

.. btıhı;ıvan" ve "bU~11yen ay' ııcl 
o.ttmda Jlaanımıuı genç edıp tbrotıı 
Hoyl t&rafmdan çevrllmlljUr. 

-----cr--

Ruzvell Çörçil 
mülakatı 

V lııgıon, 8 (A.A.) - B B.C: 
Ruzvclt Çörç11 müllkatı e.uıı.srncl• 
g5rilşutım başlICll mcvzulnrd:ın bir• 
nln Rusyaya yardım mc ı sı oıdult11 

zann :illmektedlr • Mvskovndan dll!l 
mı41 olan Hopkuıs.n kendi hUl<Oıflt' 
tııc lng'illz hUl<(ımctlnc Alman c.aı 

. ifl 
yıkma ınukavernet edcDilmek 1~ 
Sovyet Ruayanm Anglo·Sakson d11 

mokrasllerinln Acil yardımına mu!\ 
tnç olduğ\lnu bildirdiği SÖ) ıenme ·tt 
dlr. 

• 

Awerikan askerlerı 
terhis edılm yor 
Va,şington, 8 (A.A.) - Ofı: 
Ayan meclisi, silah nl~ında bl 

luntın efradın terhisleri irin nıtt· 
ayyen olan tarihten aonra dıt 
hizmetlerınde ipka cdilmclcP 
hakkındaki projeyi kabul ctıni!! 
tir. 

Sıyam harbe hazırlanıvor 
ua,ıaratı 1 ına> $11.) tad8 

na kadıı.r akıtacaklannı blldirml.G ~ 
demlşUr ki: 
Siyamın tamamiyeti aleyhine yıı • 

pılacak bUtUn propngaaıctnlar ve t(''• 
cih edilecek tehd1Uer, Slyamıııarı:11 

yurUarmı mlldafaa için olan aztmle 
rinl tak\1yedcn baoka bir şeye y•rll• 
mıyacaktır. Hiçbir devletin btma'' 
ve sahabeUne muhtaç dt-ğlllz. 
Siyamın şarkında. hudut boyurıc• 

&eker tah§it etmekte olan Japonya>" 
ve Jnponyanın Uç ı;Un zarfında SiY~ 
ma hUcum edeceği Jıakkında kebıı • 
nette buıunanıan telmih eden sp11<er· 

On dokuzuncu asmtald Siyam dll· 
A'ftlı:. Tamamlle birleşik olan Si.>""1'1 
milleti her tOrlD taarruza mukıı.\'• • 
met edecektir. 

Bangkok, 8 (A.A.) - M!Uet aıcG
lislndo sorulan bir suale cevaben ~ 
riclye nazın Siyam hUkQmeUnln ccı-

nup hudutlarında lngUt.crenlıı aııker 
tah§lt etmekte olduğundan haberdBf· 
ibulunduğ'unu fakat btı§ka memlel\C'-' 
terin l§lertne mUdnhale etmenin bU • 
k<lmetın siyasetine dahil oımnJıgt"1 

eöylcmtıı n Siyamın bütün devletler· 
le gayet iyi mttn&1Jebet tes1B 'Yt'I ld•· 
me eWginl tJhe e)1omı,tU. 



Mahkeme 
~aıonıar1nda 
kendi kendine mi 

l ' I ? ' gara anmış . ... 
Mavi Köşe Birahanesindeki bir yara-

/l" ... !~~a .~~~~~' ~=y~~~~!deŞab"''" "Ali 
'\'alllaJıkeınesınde garip blr yara. Bnyraktnr., demcdlklcrtnl ve §lmdlkl 

\'lkan kaaınm duruşması yapıldı. ifadelerinin doğru oldut;-unu söyledi 
ıa""" ın kahramanı uzun boylu ıer ''-'• l!ly • . 
tiııe ~ah bıyıktı bir <i'OnçU. lfacı--_ HAklm: 
~~ da •• ~n kendine hem "Ltı.z Ali,. - Öyleyse bunu sorgu hllklml mi ı.. 
""'-"'ltutt 1 Bt\yraktar.. derlerml§. ltıvo etti! dlyc sordu. 

ı.. u. -qkt - Olnblllr, dediler. 
~Ok~ Arif Çanka tahkikat evrn- Neticede mahkcmo bu lfndclerlni 
~~ 1~ktan aonrv., bncağınd:ın ya.. aynen zııpta geçirerek suçlunun kc. 

ıı "'llrd din olunan Ziyayı niçin ve !aletle tahliyesine, ''aka sırasında o
ltı- ~dl UQunu sordu. All Bayrak - rada bulunıın ve Ziya ile kavga ettlğı 

11
_::- Va~ söylenen Nurlnln de ı:nhlt olarak mah 

-""Ql btra ak§:ımı dertlenml~lm. kemeye celbine ltarar vererek du • 
~llıt'k ı tçımı açmak, hem de se - r~mayı ba§ka bir gUn~ bıraktı. 
"-"1 ~ere, !stlklltl caddesindeki Ali Bayraktar te.hllye kararından 
~ " blrahancslnc gittim. çok memnun olm~tu. GöğsUDU al§lre 

Uct d e çok knıa balıktı. Gelen ~~ire dışan çıkll ve jandarma ellerine 
~1orcıuUble soğuk bira içip çekllip kelepçeyi geçirirken o da kcndlni bek 

lçC!'ck 81?tılm ntyeum ynva§ ya- Uyen b1r Yll§ll, bir de genç ko.dmıı 
' i4lt Vaktt geçirmek oldu~dan hitaben: 
q tlbn eınıeıerden birisine oturmu§ - Haydi, dedi, koıJUD notere, 150 
~l d<ı 1l§ırna dayamış dl.ntenL liralık bir kefalet ııcnedl hazırlayıp . 
~"11t~blre hAklme imzalatın da bu ak§am drşa... 
~l'l.ll. ~ Yantında bir gUrUltüdUr n çıkayım .. 
lı. l'Ortıu, avrat, din. iman gırlıı Ak§llm da sofrayı hazırlatmayı u. 
~ Birahane blrdenblro kart:ş- nutmayın ha. Zira haııret k11ldım me.. 
~~ ~k çığlıklcn ortatıgı kap rete l.~ ADLll"E MUHABl.Rt 
~~ a ndmm Ziya olduğunu 

• ~ltr biriıst yanımdaki bir uta 
~ d&avurınnga ba§ladı, Netice 

>t~.~. : ::;VJ;aya S'irl§Uler • 
{f e_, Ji9 67idr: 

. 6 . . • r -,q .,. a derken, garsonlar 

l'ı e.~lyayı c;aıyaka edertk dı - Çocuklarımızın ısımıerıne 
~ ~· ZIYQ. mUth~ sarh~tu. Dair 
~~ ra isminin Nuri olduğunu 
. 'Tl1 illi rıı ad ma kllttlrler ederek Kaıt11J1u müteakip ör. ttlrkQt• 903·. 
~dtrıYor, fakat ganıonlar fMllan ele.tık. MeeelA: .. Glller, Otl • 

. Yakalıyarak dJfıırı atıyor. lilmser, özca.n., llh- Bunlnn ve bt)ll. 
~.. aerlertnl a)"Jleo Jaz ve erkek evlAtlan. 

~ bı.._wntce ıı mna da vcriyonız. Ull.)'lellldc soyadı 
--<!it ~ le Ya, birkaç de!a tçeri a-

ı' 

~ """bkrar dl§an çıkanldL Ue ı•hst adm budtıdo a.n}Afılm1}'01'. 
~ .... k b Ö7.can, koek~ bir al1ey"I delAlet et. 

it., tıkry en de biramı b!Urmi§, tlğl gtbl, mlnlmlnl bir yavmeuğa da 
' ordum.Falmt adımımı tam 
'lıetı~ atını llm, ki Ziya. koıı alem olablllyor. 

..... \>- .... ıe atıldı: Borılm gu!Mm (\e gaUh6 bt-ynel. 
~ar ile mllcl teamtil) çocuklanm- dede -

tık n miydin, onun tam - terimizin, babalArmııun. ~yzele.rt. 
l:ı b.en~raıt bana dayak atan! dl- mlıln :ıdmı \-Crme#t Amirdir. M~IA 
it fJtt Yuınru1tıamağa ba§ladı. 
h- tane Yedim, hAklm bey, ye. i\lehmet. Ahmet, Doğnn, Orhan. .. Fat. 
"""Ql ~lnı ma, Hatice, 1''l1Dff',.r.,. 

lolL 1 çıkarmadım çUnkU l)("necekUr ki: 
it~ kat yumruklarınm arka. 

h ~~"1'.ncc ben de mukabele et
t "erdım. Ama yumruğumu 

btıı ""' f "lt kalmadan yeU§en. ..... .\ .... 
~tir 
~ Çtk • ınayıpur dediler, biz de 

- Bun•nr, öz. tl\r1•ı:-0 değil ... 
Acııro? ... l ehmctçfl• l~tkakl;nı 

veren l\lc.hmetlo l"omen ~anerlndeld 
lbnl Muhammed arasında fark gör • 
mllyor nmınmnz f Fnbna kız. Mı ırda.. 
ki tlmrr.U ı:'atma cloğlldlr. 

.., llrınadan yolumuza devam 
·~ht Arada ttımda prtp bir lüfu ı iti. 

btr .. ~ lll'lrkezdeykcn hlr hafta yoruz; mestılA: 
Qı - b ,_ Bertin Arton-: ııntım k1 pollııler eve ' !Stıı Merak ediyoruz: NfXUr but' ... Meı.. 

~~Yayı vumı~un diyerek ğor ıtlJ>lllrln blr btanbullo kna reva 
tı,_11 dı, ~ırdım, htı.klm bey, gtirtllen a4 ve eoy:ı.ch ucu~l lmlıt-
"1 llaaı1 olur da yarala.rıın. Şayet ayni ahslyet Ayee Artun 01. 

l 12Yaaıu o anda karakola mıydı. elbette daha Ttlrk ııaydrrdr. 
bt:ı.ı ederek §lktı.yet et.meliydi. EtJAdına. •·ı,uttımemı!\ ısım koy • 
oı.ıar daYağ'ınd:ın bıçak yer de ma.k., eski dıwria bc-lJd zanıretl7dl. 

a b ..,. "•Atemlnklne kan"11asın, ayırt olan. 
't , tih• u ..... m olmaz. Anlaya.. 
~""" ıımn,, öenlrdl. Soyadlarınm ıtulınnın • 

~' lır~ç auçum olmndığı halde dan 80nra Mehmetler, Ahmctk'r bak.. 

1 
-y~ ;-uar geuroner ve üatellk kında tıllo artık böyle bir tOOllke yok. 

ttııcr. Aleybtek.1 btltUn de- tur. <VL.NQ) <A.k§am) 

..... ~,...11 
k~Clan Llz Ali vunn~! diye 

....... ~ lıu lbal'et. 
\it? Ziya kendi kendlnl mı 

...._~Ole 
lıtıunı onu demek lııtemlyorum, ....._ ~ ,~.~lÇt\k çekUğlmi. ne de 
~0""'1U gören varmı ki? 
~ ı fahlUerl dlnlcy\nco an.. 

ııou. 
• ~lenin vakadan aonra kaO 

...._ ~or aranarak yakalandı _ 
'lan. . 'l ~l!Jl.diın, yalan. Ben ora

?,j)\ 1 &Yrıldun. Herk.,. gör-
;n 'b!r 

~\o 'lıir <le l.lz Alt vurm~, 
Ilı~ ltt ~Yecıe bir tane mi IAz 

"'~ .\ru Yakaıtyorıar? 
... lt Ça Canka., bundan BOnra 
~~ ~1'11.k <liuledl, Şah!Uer 
~ ""'f~ n cıau bira tem memu.. 
~ 1t e baognnıon Aleko idi. 

......, •detcrı hemen hemen ay-
~h. 

() )J ~ama, Allyt gör-

lote ZI 
\ıı .. .., ıaıı:" Sa.rhof oldu. AğZm1 
•"ille ka OYu da bozdu, herkes b1.. 
,, ..:;:.tı. Zlyg kUtllrler ediyor 
~ "at e ediYordu, GöremOO!k. 

411 ~da. l§ltUk ki, Zlya.. 
~ ~ ~ • U§,. Fakat bu Ali m1 
"ı- Ucı bUnııyoruz. 

lr~eıklııt de sorgu hAklmllğin. 
'~""' 'l'hıdc· 
~ "''h .\lt . 

ııu~cıllkı Bayraktarın wrou • 
~trdi, w.k1m bU 

- Ben senin yerinde oJsam, o
nu Blkı bir imtihana çeker; 
kurnaz bir tilkinin karşısında 
sinen ibir kedi zavallılığiyle es. 
neyip durma.zdmı. lnsan !böyle 
kurnaz tilkileri mümkün olduğu 
kadar fazla tecrübe etmeli, Ne
rimane1imı! 

- Sen adeta bu işlerin prof e
sörü gibi konuşuyorsun! Sözle
rin doğru mu, yanlış mı, bilmi· 
yorum. Fakat, neden bilmem: 
Hayır, diyemiyorum. Seni, bu 
mesele karşısında, her 7.aman. 
kinden fazla dikkal~ dinleyonım. 
Bilirsin ki ,benim sana c;ok iti· 
madnn vardır. 

Kom.~a konuşa. uyuIDU3UZ.· 
• 

Sabaha karşJ •• 
Şafak söküyor. 
Marmara sahillerine esmer 

gölgeler diilmilş. 
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Para bir gaye 
değil, bir vasıtadır 

p ARAN 1 N bir insan tabiatini 
haiz olduğunu söylersek bu

na inanmalısınız. Bir vasıtadan baş 
ha bir şey olmıyan parayı bir gaye 
sayıp <.1nu elde etmeye savaşanlar 
belki maksatlarına ereceklerdir. 
Fakat bu gayeye erdikten sonra 
parayı hor görmemek kıymetini 
bilmek icap eder. Parayı genç bir 
kıza benzetebiliriz. Onu elde edin -
ceye kadar döktüğümüz dilleri, ga
yeye vardılztan sonra da devam et
tirmeli ona hüsnü itibar etmelidir. 

'"Para parayı çeker!,, ata sözünü 
). abana atamayız. 

Para, kendisine kıymet verme -
yeden uzaklaşır ... bu yüzden ona 
kıymet vermeniz gerektir. Yalnız 
bu kıymet verme, hapsedilme ma . 
nasına alınmamalıdır. 
Kıymet verilmemede insanın is

tikbali tehlikeye düşer, hapsedil -
memede de ıstırap doğurur. Her 
.';eyden evvel paranın, bir gaye de
ğil, bir vasıta olduğunu da unut -
mamalıdır. 

~şk mek upları artık 
revaçta değil 

Bir telefon konuşmasında " Sevgilim ! ,, 
sözü ger.ç bir kıza bütün mektuplardan 

aha mı fazla tesir ediyor 
Qruz sene önce yalınayak bir yen bir mıı.kmı.da varmak iÇl.n lnfi • 

İrlandalı çocuk, mavi renkli lAkmdruı ba§ka blr §f!Y de,,ldir. Bun. 
bir İrlanda ynm:ıcmda gtlnC§ ~ığına larda lııce1lğe, zarafete teııadUf edlL 
lmr§I oturdu. Batan gOnealn l§lğı me:r:. 
yUzU.ne vuruyor ve yavuklusuna duy. Fakat bu tuhaf muhabereler ara.sın 
duğu hasret. duygusu yllreğtndo, giL da rikkat ve hassaBiyct g&ıterenlerine 
tikçe, kuvvetini arttınyordu. te.sadllf edilemez mi? • 

Eski pllskU ceketinin ccblnden bir 
kur~ kalemi ile bir parça kAğıt çı
kardı ve §U ııa tırlan yazdı: 

"Şimdi bulunduğum yerden w:ak.. 
ta tepele.rin arasında bir boşluk ve o.. 
nun ötesinde deniz var. Bl!tlln gün 
gözlerimi oraya dlklyorum; çUnkU o
rası, görebildiğim sana en )'&km o.. 
lan .yerdir .... 

Yeryllztınde hf~btr duygu! etkc.k 
ve kııdm yoktur ki .Maurlce Hcaly'ııln 
bir gün, Londradald edebiyat ccmtyo.. 
tin!n ziya!et!ndo aöy'lcdiğl glbt, bu 
"unutulmaz.. a§k mektubımu unuta. 
bileln. 

Bu mektup yazıldıktan biraz SOD.. 

ra. Cork.da. kllçtlk bir mahkemede o_ 
kundu. Bu satırlar, hAklınln llzerlndo 
o kadar bllyUk bir te.slr yaptı ki genç 
Aşıla, aevgilla1yle evlenmesi için lL. 
zmıgelen parayı verdi. 

Blr çocuklanmızm kalbinde bir lr. 
landalı çocuttun ifade ettiği duygu • 
lar, aaf ve temiz blr halde yaşar. 
"Artık geri gelmlyen g!lnlor.,i oku. 

m~ olanlanmız da gençliğin o pıl • 
koanallUk günlertndckl nyrılıaıann 

müessir hlslcrl hn.IA kendl.nl hatırlaL 
maktadır. 

MesclA genç bir adam, kencl18fy1 
evlenmesi ihtlrnııl 1ç1ndo buhın.an bir 
kıza ountarı yazıyor: 

''Sevgilim ne Alemdesin,. Omit ,._ 
derim k1 her ~y senlıı için toz pembe 
dlr. BugUn herhalde bol bol çalqııyor
sundur; fakat daha sonrn seni aeven 
o.damla buluşmak ta aklından geçer • 
O &,:ık kl 11ıu11l hayrandır.! O da beu 
bahUyanm sen ne dersln T Daha faz.. 

la ya:r:mıyayım. Cum&rt.csl gtbıll, ay
nı zamanda ve aynı yerde bulup.tun. 
Allaha. ısmrırlndık sevgilim . ., 

BUyQk blr sevgi böyle reçeteyi an. 
dD'an satirlarla mı ifade edilebilir _ 
ve bu kısa cQmlclcr bir romanın ba§. 
ıaıigıcına ~t mt eder? 

Bugünlln kt:r:lan da kendllerint bu 
buauata fazla yonnıya taraftar defll. 
lerdir Bize söylendiğine göre, onlar 
1çtıı telefon tellerinde birkQ.Ç tane 
"sıwgtllrn,, "11cvdlğlm., gibi kelimeler 
ıııar!edivennek maksada kati gelmek.. 
tedir. 

Blrlslnl seven bir genç kadın, ı;e • 
çcnlorde bana diyordu kl: 

klnmez.. Daha fazlamı& hacet var -
mıT 

'J'ATLI BATJRALAR 
Oyle ama, bu kadmm günün b1rl.n.. 

de blr çekmeceyi açı> içinden ipekli 
kordOıllla battanm11 bir paket 8.§k 
mektubu çıkararak onun içinde çok 
zamandanberl ölmtl§ olaı:ı. bir qkm 
te.tıı hatıralarmı canlandıran satır 

bulunmaama imkAn bulunmıyn.cak _ 
tır. 

Blly1lk MVgiler, iDSanm kalbtnde 
IUtar ve ifade edilmek için haykırır. 

Eski zamanm ~ıklıırmdaD biıi81nl 
dinleyiniz: 

"Sen benim lçln her ıeyat.n. Her 
feyiıl yerinde ve her fOyln U.tUnde 
sen. Senden bqk& hiçbir ee:J gtireml -
yorum; görmek te latemlyorum." 

Bu saurlan Ellzabet :Bıırret Robert 
Brovnlnge yaZllll§tı. 

Şalr John Keata'da öltlmllnden &ı.. 
eekt Uç yılı içinde "en eevgUl km,, 
diye andtğı Famıy Brovne'e fUDlan 
yumlf'b: 

"Sevglır beni egoist yaptı. Scnslz 
var otnınıyonım. Senl görmekten ~ 
ka her geyl unutuyorum. Hayatmı ( 
noktada duruyor gib!dtr. Ondan o 
lesini göremiyorum. Sen benim bil 
tün varlığımı bih1ldUn. 

Şlrln Fanny'clğlm senin kalbin lıh,; 
dcği§miyecek mi? Değt§ecek mi eev. 
gillm? Senin lçin Oleb1llrim . .A§k be
ıılm dinimdir ve bunun için blrlclk dU 
ıUndUğUın de sewm. Sen, beni hlC mU
ka vemot edemlyeccğlm bir kudreUc 
sardın-

Sensiz nefes bile aU.mıyorum,., 

FıKro ................. . ·············· 

Ml"FA - 1 

nı rıkaııJarm ııcr l§.l.:r1De !j3pr, 
tıf'r l aptıkl.:ırıııı ı;1lı1p bulunt7.. Hu.. 
idim ~· ııd ıit•t işleri de :-nlllrJ bu 
clıı sten ol.ıcaK. 

~.)orkta fa.klrin biri dört dol:ır 
çalar. l' ıl>ıılanır. lifı.klm eonır: 

- nu f13r8.) 1 niçin çaldıruz! 
1 lr: 
- Aı;tuu, di.)c ccnıp \erir; ek • 

met. çalacak oldum yapamadım. Ko.. 
layıma ıı:ım ç:ılnıak geldi; bir k:ımıı 
llr lmmunı do "Urdum: 1 tu ötcldlcr! 

Hiiklm dıi Unlır: 

- Gecen •no yfu. bln dolar ça • 
lan bir ndam bir buçuk Bellf!J' malı. 
kt'lm Ot'ledllmlştf: dört dolsr çatan 
ııdanıı knc ııcrmye mahktlın et • 
mell'l 
Hı•mcn eline kfiğlt kıılem alır .. 

kcn ıwılnrdıuı blrl &0rar: 
- Efendim, acah!ı ne ynpnıalı 19-

tlyorsunuz! 
- ın.; der, nm yM'df>kt ıennsUbO 

tıall tm!.'k i ~yonun. 
\'e yüz bln dolar ç:ılan bir bof,mk 

ııenf.'lyc rmıbkQm edildJğlne gllre dört 
dolar çalarım ksç snnte mahknrn er.. 
dilecf'ı!'lnl bulam.k m.-ızm:uuı. döner: 

- orndn oturnnm; der. Dd bo
çuk saat nıahptlSl!llDIUZ! 

NASRETJ1N 

tan da aevgills1 Jazetine en rakik 1111e 

kıce bir lehçe ile hitap ediyordu. 
''.A§km ne olduğunu anlamadan en 

bllyQk !elAkeUerl bile bUyUk bir d
tronetle kat'§ılıyablllrdlm. Fakat ,ım.. 
dl Jozefln'hnln ha.8talaıımast ve,.._ 
but bana ka~ duyduğu sevgtn.J.ıı a
zalmaaı korkusu yUreğlml titreUyor. 
Kanımı durduruyor. o kadar ki korte.. 
mıya ve llmltsizllğe dll§m.lye bUe oe.. 
saret edemiyorum." 

BETHO\l'F~"1N l\IEKTUPLARI 
BUyUk musiki llstadları qk edebl

ya tma pek büyük ıeyter llAvc etm.1§.. 
terdir. Bethoven!n qk mektupların. 
dan blr ntlmune: 

".Bcıı1m ebedi scvgWm. bUtQn dU.. 
otıncelerim ısnna doğru akmaktadır. 

Senin olmadıkça var olamıyacağmı 

Kollarma atılıncaya kadar sana ya • 
km olarak dol.acmak karnnnda bulu. 
nuyorum.,. 
Mektupların "nşkın hayatı olduğu,. 

ve bunların '11.§kın tercümanı,. bulun. 
duewıu gUstermek lçtn blr hay1i mt • 

llcr vcrdlm. 
Şu halde bunlan yn~ k sruıatJ n 

den inhitata uğrıyor? Bugllnhil qk _ 
lamı ~ddcUnl kaybetml~ olduğu g5-
rlllllyor. Ve yahut bugilnktı eevgller 

kalbi ısıtmakta, fakat rubu 80ğUk bı.. 
rakmaktadD', den.Ueblllr. 

Ben, buna inanmak istemiyorum. 
Fakat ynnll§ dll§UndllğO.m. hakkında 

bCDi fkna edecek 1dmse de var mı.. 

Artık a§k m-cırtuplo.rmdan pek az 
bahsedlllyor, Bunlıırdan bah~dllen -
lerl yok değildir; fakat ço~ ~n -
ma davalarında veyahut cinayet 
mahkemelerinde okunuyor Bunltır da 
gerçekten n,şk mektuplan yılmaz. 

Bunlar, bir takım ihUraslarm, muay -

- BUtUn dUnya önUndc konU§?Da -
nm mUmkUn olduğu bugünlerde otu.. 
nıp ta uzun uzun ır.şk mektuplan yaz.. 
mıya, artık ne lll.:r:um vo.rT Kaıdı kt 
bu bJrnz da çektngence, korkakça bir 
harcketUr. Bundan ba§ka ısevdiğlm 
erkek, benlm kcndls1ne ne kn.dar bağ 
11 olduğumu b1llr; o da bana kal'§t bcs 
lediğl scvgiyt açıkça 86y1emekt.eD çe.. 

NAroLYO:SUN HEKTUPLARI - Klvocb sm-srum. beni cama gQ.. 

Yavaşça gözlerimi açtım.. Ne
riman benden önce uyanını§. 

Hayretle sordum: 
- Yoksa h3lA uyumadın mı . 

Neriman? 
- Hayır canım·. Kaç saattir 

uyanık duracak değilim ya. Ben 
de uyudum. 

- Uyumamışa !benziyorsun. 
Nriman! Hfil8. onu mu düşilnü. 
Yorsun? 

- Şey •• Hayır canım. Sen de 
hep beni mi kontrol ediyorsun? 

- ŞUphesiz. Mademki knrde
siz.. Seni tecessüs etmek vazi. 
femdir sanıyorum. Sen de icalbe. 
derse, beni tarassut edeceksin! 

- Çok tuhafsın, Leyla! Bü. 
yümüş de tekrar kUçülmüş gibi • 
sin sen ••• 

- Gece yarısı uyumadan ön_ 
ce de bana "sen bu işlerin, pro. 
fesörü gibi !konuşuyorsun!" de. 

mi~n. Bu sözüne şimdi cevap 
vermek isterim: Ben de senin 
yaşında bir gene: kız:m ama .. Be. 
nim bu hususta bilgim ve tecrU. 
bem senden fazladır. Dur hele, 
acele etme! Sebebini, sen sorma. 
dan iben söyliyeceğim. Bizim ev. 
de bu gibi mübahaseler çok ge 
çer. Kendimi !bildiğim gündcnbe. 
ri babamla annem arasında dal.. 
mi !bir görüş, düşünüş hatta 
zevk farkları vardır. Ve bunlara 
dair münakaşılar hi<: ckEik ol. 
maz. Mesela., babam çok dil.rfist, 
temiz kalbli bir erkektir. Her şe. 
yi hUsnUniyetle kareılamak is. 
ter. Anneme de, bu itimadı bet 
zaman suiist\mal eder .. Babamın 
temiz kalbliliğine ka~. daima 
suiniyetle manasız hırçınlıklarla 
mukabele etmeyi adetli iş edin. 
miştir. Annemin ba:bamla ~ 
dakika tatlı ve heyeca.s"Z konuş 
tuğunu görmedim. Onları yalnız 
konuşurken görenler. mutlaka 
kavga ediyor sanırlar. Annemin 
hırçmhklarma babam da asabi. 
leşlr .. Hiddetlenir· Kavga başlar. 

- Bütün bunlar neden ileri ge. 
liyor .. Anlayamadın mı? 

- Çok ~eç ariladım: Ba.'bam 
rnütef ekkir, akıllı, ur.ağı görtişle. 
rl kuvvetli; mubakernesi, mantı. 
ğJ yerinde ve çok mütevazı bir 
adam. .Annem ise, onun tama. 
miyle zıddı.. Gilzelliğine mağnır. 

Napolyon, Avrupa Uzerlnc1e bir as. ntl bcnıd? bekte: mft.k-enımel blr 6ğle 
lan glb1 gtlkreyip dururken bir tamf.. c.vem ğt lkı gclccettm. 

hodbin, her şeyden eUphelenır, 
muhakeme ve tahlil kudretinden 
mahrum, ve m!nasız kıskanç. 
hklarla babamı daima rahntsız 
eden muvazenesiz bir kadın. 

- Sen neler söylüyorsun. 
Leyla? Ben, anneni de baban ka. 
dar severim.. O da baban gibi 
makul bir kadm görilnür . 

- Sen gfüilnüşe bakma! On. 
ların yani annemde meziyet diye 
gördüğün şeylerin hepsi sahte. 
dir .. Yalandır. Samimt olan, ol. 
duğ"u Jr,ibi görünen yalnız ba. 
hamdır. Çok şlikUr ki ,ben anne. 
me çekmemişim. 

- Leylacığım! Sen annen· 
çok severdin .. Bunları, beni tec 
rübe etmek için mi söylüvorsun 
voksa? 

- Vallahi hakiklti söyliı. 
yorum. Hem ben bu hakikatler. 
den sana her zaman bah~etll'1ern. 
Yıllarca bir mektepte. bir ders. 
hanede, bir yatakhanede bMbn... 
şa geçen gUnlerimiz ara!lrnda sa. 
na bu faciadan bahsettim mi? 

- Hayır ama .. Ben de seni bu 
kadar talisiz ve dertli bilmezdim 
Meğer sen de anne şefkatinden 
mahrum imişsin! Ne yazık .• Be. 
ni annem çok sever. Ben onun 
sevgisine güvenerek, kendimi 
Kafdağma yaslanmı§J gib1 kuv. 
vetli bulurum h~ zaman. 

- İşte ben bu saaOOtten. bu 

eefkatten mahnımum . Za.ten 
annem benim yanımda ab 
lam gibi tare durdukça, ondan 
daha fazla derin bir ana şefkati 
beklemek de ~ünç oluyor. 

- Y uni ona her dakika. ana. 
lığını hatırlatmak istemiyonrun, 
değil mi? 

- Şüphesiz. Hele ba7.all - iti. 
raf edeyim ki - anne demekten 
bile çekiniyorum. Fakat, bundan 
daha samimi bir kelime ile hitap 
etmek imkanını da. bulamıyo. 
rum. Çok defa onun kindar ba
kışlarlv1e beni niçin sUzdilğUnü 
"imdi anlayonım. Artık ,ma an. 
ne diye hıtap etmeğe korkuyo. 
rum. Bılhnssa genç bir erkek 
yarunda .. .. 

Bu sabah Nerimnnla ilk defa 
bu kadar ciddi bahisler tizcrinde 
konuşuyorduk.. Görllyordum: 
Benim ~öz!erimden adet.fi. korku .. 
yordu Fakat. ben pek tabii ola_ 
rak anlatıyorum bunları. Zira 
hepsi birer hal"ikattir. ''Facia" 
devir;imc h'l.yret etti. 

Neden hayret etmeli? 
Bu, facia değil midir? 
Benim gibi bir genç kızın, 

öksiiz bir çocuk gı'bi, ikide bir 
içini çekerela anne şefkatine 
hasret Gekmesinden daha bOytil' 
bir facia tasavvur edebilir ıni? 

<Devamı t>r .. 



Ceviren: MUZAFFER ESEN 
~ 

Açık iki penceresina.en ha.a • Torkanayın kuru sesi tek- değildir. Parmaklıktan çık • 
tanenin genit ve muntazam rar itidildi· mıf, b;r taksiye atlamıttır. 
bahçesi aörünüyor. Beyaz - Şimdi meseleyi seninle On dakika sonra T orko • 
boyalı duvarlarda derin bir beraber bir daha tahlil ede- nay geri dönmüştür. Odada 
huzur ve sükun okunuyor. riz Kollaraon. •• Bizi yalnız Artur Kollarson karyola ü • 
Bahçedeki ağaçların üzerin. bırakır mısınız matmazel. zerinde çırpınıp duruyor. 
de durmadan öten ku,ların - Tabii efendim, yalnız Suratı moımordur, dudakla. 
tarkılan ve yatağın yamba. müsaade buyurursanız size n mosmordur. 
fındaki madeni masayı süs • bir ıey tavsiye edeyim: Has - Hayır, hqır yaralan. 
)iyen bir karanfil demeti, ıa. tamızı ç.'ok yormayınız. madım ve herif acele ettiği 
kin saadetin, mutlak istiraha - Korkmayınız matma • için nişan alamadı. Görüyor 
tin tatlı bir senfonisini te§kiJ zel. ' sunuz ya kurtun bana isabet 
ediyor Kapı açıldı ve kapandı. edecek yerde aynayı kırdı. 

Artur Kollaraon hareket • Çiçekler arasında saklanmış Haydudu yakaladınız mı? 
siz, gözleri kapalı, karyola. olan adam sağ elini cebine Aman yarabbi bu ne kadar 
ımda uzanmıştll'. Fakat uyu.. daldırdı rovelverini tuttu, ya korkunç bir şey. Bu itin so _ 
muyor, yavaı yavaş beynini vaı yavaı emnıyet tetiğini nunda muhakkak beni öldü. 
yakan cinnet aletinin aöndü- kaldırdı, sonra kalktı. recekler. 
ğünü sezer gibi oluyor .. Şimdi T orkanay yatağın yanın - Baş müfettiş cevap verdi: 
ye kadar hiç tatmadığı bir ra da ayakta duruyor. Arkası - Ar',ık bu odada kala-

Basma satışları lıakkında 
SUMER 8'~NK YERLi MALLAR PAZARLARI 

MÜESSESESi MfıDhl'l'BTINDEN: 
latanbul (Balıçekapı), Beyoğlu .e Kadıköy Mağazalarmmdalı BMma ııatm almak bere mtıraeıiat 

m~terllcrin l\1'FUS llOV:tYET OOZ DANLAR! ibraz e1melerlDe ıttmm glrtllm tnr. 
Mübaya& lçln vaki olacak ıııllracaatlarda lıer fercliJl NOFUS OlJZDA.NlNI birlikte ıetırmeal mayın 

IUin olunUJ'. 

, ' Meşhur dolandırıcı 

MAHr~UT SAiM 
ŞiŞLi YILDIZI 

Medihanın 
Numarah Enayisiydı 

Kapalı zari aıallle eksiltme llAlll 
Muğla Nafia Müdürlüğünden: . .tJ 

ı - Ek.cıiltmeye k.olıulaa ~: ııu;-ıa. Köyceğiz yolu Ozeriıldekl ı:aııı-
köprü.sUnün aahll tahkimatı. Bedeli ke§fi 18419 Ura 'l kur~tur. 

2 - Bu tce aıt p.rt.namcler Ye ~vtak ~ 
A - Proje 
B - Metraj cetvtli 
C - Hul~a keşif cetveli. 
D - Ekslltmıı §8.?"Ulanı.e!I 

E - Bayındırlık t.eJerl ceıı.ol ıartnameal 
F - Tesvt.yei ttırabtye §080 ve kfuoglr hı§a.at.& alt feıuıt ~~ 
G - Büyük ;<bprmere ait tenr.ı gartn&me 
H - Huaust ı:artname · ~ ~ 

3 -- !bale 15.8.0U cuına gllnlt 1&.at on beşte Nafia mUdllrlU..8U ()4aS!t 
komı.yon huzurunc:a yapılııcaktır. 

• - Eksiltme kapa.lı r.a!'f usullle yapılacaktır. · ~ 
5 - Eksiltmeye girebilmek Lçln lııteklilertn ıssı t!ra 43 lfuruş!uli rııu ti' 

kat temlnat vermeleri ve eksiltme gllnUnden Clç gün evvel resıncıı ,ıı 
racaatıa Muğla viJAyet makamından ehliyet vesikası almaları -ve it 
yılma alt tir aret odallllla l:ayıUı bulunduklarına dair vesika IbrısJ 
meler! :nzımdır. ~ 

8 - rekllf :nekluplar.Dm üçllncl1 maddede yazılı •aattcn bir saat e~tl 
misyon reisliğin<? makbuz mulrablllnde verilmesi. ıa.z:mdır. post' ~ 
gönderilen nıektupıarm Dilıayet ısaat on dörde kadar gelmls o1J:nllll 
zmıdır. Postııd:ı vııkubulae&k gecikmeler kabttl edilmez. (M38) __,/, 

Orman Koruma Genel K. Satmalma Komisyonu~~; batlığı tatmaktadır. Hiçbir pencereye dönüktür. Kollar. mazımız Kollarson. Bai hem 
teY de diifünmek istemiyor· son i&\ikametine çevrilen ro- tireye haber verd1m Sizi yu 
BaL-edeki iki adamın pen • velveri tutan eli görmüyor. karı katta bir odaya nakle • Kendl8l anlatıyor: 

·~ 5· · d. 1. Mediha. etrafmda dönen &vare-

ı - 7000 adet ekmek torbcuı kapalı zart usulile elaıllt.mcaı 19 aY. 
941 saı: gün\) saat 15 do Ankarad~ yenloehir orman koruma pnel kO~ 
talık blnaemda yapı.ac.akb:r. . _,e 

2 - Muhammen bedeli 16400 lira olup muvakkat tcmıııatı U55 lftF_ 
3 - ışa.-,namesi t.ergfln komLSyonda görülebilir. tsteklllerb:ı be11i ~ 

de veslkıılnrllc birlikte tekll.t maktuplarmı Uı.ale saatinden b1r saat .~ 

çereden gelen seslerini bile - ızı ın ıyorum. decekler, sonra Skodland lere birer numara koymu~: 
iıi\miyor gibidir. Fakat delikanlı pencere- Yarda da telefon ettim. Bir Ben: ı numaralı ena.yl ~im! 

_ Biraz buraya da gire • nin kenannda namlısı ken - poliı gelip kapınızda nöbet Maı1en Orakyan iki numaralı 
bilir miyim? diaine doğru çevrilmit sili.hı bekliyecek. enayi, Şehmde Ziyacttln Efendi kadar komisyona vermeleri. (491&.6t70) __,) 

- lıtedı·g~m· ı·z kadar. görmU§tür. Telifla: Sonra bu söyledigıv• sözden 8 numaralı eoayL. Vezneıcla.r Ragıp 
J t • f Bey 4 ııumaralı cnnyL. Bir de mek· -~~- J 

_Bahçenin bu taraftan. - f e, ışte. müteessir olmuı gibi tatlı tepıı tsmau var. Fakat ttlkadr:mca -- ş ve işçi arıyanlar:_.ıJ 
m h. b.lm d" Diye haykırdı. bir sesle ili.ve etti: lye ... Anc ""'ıkgöz bu olmalı! • tşJnin ehil bir bayan SfÇ"'-, 

ıç 1 ez ım. T k k d · dü .. _,, ev ı .. ıer'-de .. aı ........ ak n--re ~ " 

- uraaı ıraz uza ça. f ka k - b .. EN SON DAK"KA maktadır. Bq:tktaş mıyıçt rtJSI>') B b- k or anay ar asına on .. . -.Anlıyorıunuz değil mi? Yine benim lmtlyazmı vardı: Ena 1 1 ,.. ... ,,.. .,..- '""' 
d h 1 

. . a t geç :. • .:...:ştı, aş mu • F evkalide tedbirler almak yllerlD bqmdaydım hiç oımaı.sa.. 1 ~-
ır, er gün ge en zıyaretçı. fettit arkasına dönünceye b • d Bir nu.marayı ihraz etmlt bulunu· Köylçl mektep sok&ğı 17 nu 

Jer buraya kadar gı.rmezler. mec unyelin eyim. Düşman mektupla mOracaaL 
k d h dut b. 1 t t J yordum. Bundan büyük nimet olur K.. .. k ll 1 k a ar ay ır ..! a eı e - arınız çok cüretkir adam • uçu l n ar uponu • Bir tuhafiye mağaz&81 ıçtıı .,;J 

- . Fakat burası ne kadar mit ve bahçeye atlamı .. tı. lar dogwrusu. muyduf · yer, tez ... alıtar ve bir ,....,.tık ar. 
1 b 

• ki • ba ~ Ya Orakyan T Şunu blı gidip gö· 
0 

""""' 

güze , u çıçe ere siz mı KW'JUD beyaz duvarda asılı Artur Kolarlson hazin ha. reyim df"<ltm: (Bu kupona eklenerek önd rtıooe~ caktır. TczgA.tıtarm tuhafiyeci ':t 
karamız? küçük aynayı parçaladı. Bat zin batını saladı: - KA mtıallnlz ldmsinld tıımJ· =n lltlı:,~~~~!"~'::J: §Arttır. 200!!6 numaraya tel 

- Evet •.• Bu güzel ıeyler- müfettiı pencereye doğru a.. - Evet, çok cüretkar a • n1%1 mln ga.yrt hl\ddln kulunıı:r.a ba· gönderen okuyucalarm mahfuz kal. m~ra:~e ve transm:ayı m ·e 
le uğraımak o kadar zevkli bldı· damlar, fakat niçin, benden t•otar ıımız: · dlyfl MJ:r:.e baftladı, waı., 1iWe -.rtb ı.Mlrtwlorlıü bll.dJ.nı» bUen scnç bir bayan sabah -vesf ,j 
dir ki, hele 9 numaralı oda. Çiçek yapraklan hali. in- in\ikam almak ı"stı·yorlar'. KenC[ kendime: teri l&mn.) deıı eonraıan terctı.me t§leriııdt ') 

ı k 
- Bu da benim "lb! kazm bh1, ~' 

nm penceresi a tında çiçe mıldanıyor, adam elli adım Ben onlara ne yaptım'! dedim? Evlenme teklifleri lışmak nzere l§ aramaktadır. ~ 
açmıf fU ıüzel ortancalara kadar uzak\adır. Kumlu hah S b" k ·b· · l • • .Aan mA"-"lan 30, 35 oıan 170 bo-' cadan tcrcıımeler d• yapablllt• 
bak h

• k onra ır çocu gı ı ın e- ~ • __,, T.) remzine muracaat. 
ın ır ere... çe yollanndan kaçıyor. di: yund& aart§m, yqıarı ~ ve 26 oJan • tyı bir metodla fransızcŞ 

Ç k ·· J kta b• T k d B h ., A R 1 N Uç genç bahk etinde, aarışm olmryan ... - o guze , turacı ı or anay pençere en a • - enim iç de dü•ma. • lir. İkmale kalan talebeye ~·· 
· b l 1 Jd k ka d k :r miltenwıip vücuUu ve gUzel ımyılan _ -·~ 

raz oturup u güze fey er • tı ı, açanın ar sın an o. nım yoktur, kimseye en ufak HA BE' D d üç bayanla evlenmek istemektedir- rilir. A.slanhan pc~mbc P~iJ 
den istifade edeceğim. şuyor. Fakat yine çok geç bir fenalık bile yapmadım. ft e ler. (Sema A, Sema B. Sema C.) rem· la.ta bay Ha.ndcli va.sıtasllO 

- Siz bilirsiniz. kaldı, adam artık bahçede zınc müracat " "'2. müracaat • 1 _ı!!l (Devamı var) • 21 ya§IDda karakter sııw·1 
Bahçıvanın adım a~leri .-------------1!!9 ___________________ , _______ .,. _____ ....... _____ ... genç, resmi ve husust datreıerd~ 

. =·~tı,ü~~tn~t.e~1'~~ .. __ H_. i k ag_e __ ı MU .. Z·E o E CAN LA NAN Mu M YA ! 1 ___ N°'a~IYedıenld·~... ;:::a~b~~cB:a=y:~::: larson gözlerini açmadı, bel v .... tın öno süreceği her şartı ka madedir. ŞlmdJye kad11.r hJm&~ 
ki de bu konuımadan bir ke ' ___ _. cek hiçbir kimsesi bulunınadJI' 

lime bile iıitmemittir. Kut Doktor Rocer u--ond de...;.. B , . Ço . esaslı bfr 1§ tutamamıotır. aet ~ 
l ·ı d 1 b" • .u~.u u.... renton u senelerdenlberi tanı· tım. k mühimdi. Bırakamaz. - Senin tabirince belki öyle. f' 

su ene 0 u ır aanıye geç. bir göğüs ~irerek kitabını ka.. yordu. Ve onu aklı !başında, so. dım.. Bn yokken hiç kimsenin de <lir. Fakat işin en tuhaf tarafı, bUiyeUi olduğunda §Uphest 
ti, aonra bahçeden hafif gü. padı. aki saattenberi orta Asya ğukkanlı bir ~an atika müte- mumyaya dokunmasını istemi- hayatımda asla böyle bir hal ba. cöımcz «> rcmzioo mnracaaı 
riiltüler geldi: Bir çıtını, bir steplerini gayet meşhur bir ka- ha.ssısı olarak tanirdı. Doklend. yordum. Böylece, konferanstan şımdan geçmemiş olmasıdcr, Iki • Otelde ka.tJpUk etmek ııze~ 
sürünme, biribirinden ayn .. şifle birlikte hayalen dolaşıyor. daki müzenin de müdürüydü. sonra muavinim Taylor ile bir· miz de lbu. tesirin altmdayıiık. raya gtdebUecek 20 yqnıda ıca ııl' 
lanı akı k d du· Gerinerek: Aynı 7.a.Illanda herkesin pek sev- likt müzeye .nwk. Hatta muavinim Taylor ben•fon genç aranmaktadır. 18UyenJet.,.f ar yapr arın çı ar ığı ~· ta zartında sabahlan ona Jc1'0"'" 

- Ne talihli adam, dedi. diği bir konferansçıydı. Son ya. - Merak ve heves ha? daha çok heyı!canlanınıştı. San. -"' 
ees.. .1şt.e bir erkek böyle 'bir hayat pılan toprak ara..:.<rtmnalarma ve - Evet. Başlangıçta merak f ~ 1 açıp asıl mumyanın mahfa dlkpaoa camt sokak 12 nudrYJ 

Eldivenli bir el ilk pence. yaşamalıdır! eski tarihe dair çok ci'Iaka uyan- ve heves.. Fakat anlatması çok z ma geldiğimiz zaman Tay.lor mlrllye müracaat edebillrıer. 
renin kenanna tırmanıyor. Bulunduğu Dokland şehrinde dmcı konferanslar verirdi. güç, doktor! adeta hastalanmış gibiydi. Onu zamanda okumak J.attyc.n terci' /. 
P · b' d b. b doktorun hayatı pek mMaO'ttl ae. Doktor Rocer sordu: Bu akşam müzede "ayrı· tabii evine göndere'-im, dedim. •Orta lkiye kadar okum®•~ encerenın tzaaın a ır aı --P>- ,.., ,.., J santralı kul!anat.uır, bl.ru tfa1'"' _ .. .. al .. . ka çiyordu. Uzun zaman nefes ala- - Senin bir şey canını sıkı. bir hava vardı. Gitmek ı'stemed.i. Fakat ben rJJ 
ıorunuyor, m uzenne • cak vakti olmuyordu. Biraz frr. yor, nedir acaba Brenton? Sen bizim müz.enin Mısır da. ıır, iki sene kadar t.anmrnıo 
dar inınit yumu§ak bir fötr sat bulabilirse, işte böyle seya. Brenton: iresine ortalık karardıktan son. ısrar ettim. Nihayet benim de essaeede çall§mış 17 yaşmdS bll ~ 

k 
· h b. • l berabergitmemi istedi. Beni ora.. u blr uc u ıı ,.,. -a...ııl, f&P a, aıya ır çıft göz ük, hat ve keşif kitapları okuyordu. - Sorma kardeşim, diye ce- ra şüphesiz gırm· iş deailsin. re e er '96 ya.p .... r 

.... v ,.., da yalnız bırakmağa gönlü razJ tir (Muammer) mzı ınür8 
pi bir yün atkı· •• Bu adam "'.ı.acera i.stegi, doktorun kanında vap verdi. Bir mesele beni fena - Hayır.. olmuyordu- · re ne tJ!111 
- ··1 .. d bir gird:ıp gibi Çalkanıyordu. halde ürküttü. Anlatayım, din. - Garip şeydir. Bu dairede • Tecrübeli, lyt trarıslT..oa r 

guru tu yapmıyor, o aya, ya. Saate b ktı B'rd' 1 · ı..· Ben tabii onun bu sözlerine rilrk mürebbiyesi veni -ıoıtm~ .J .... d • a . ı ı . er misın? Sonra sen de vaziyeti vızim zaten bir iki harap mum- ., e- ır 
taga oğru bakıyor. Tekrar gerinerek kendt... ken- kendine göre inıceler, bir teşhis yamız vardır. Bundan ba.~ka es. karşı gülüyordum. Neticede veya 3 yqmdan yukan oocu#9 1 

Hastanenin koridorundan dine: koyarsın. ki Mısırlıların, yapma.ğa pek me. Taylor evine Pitti. m&k istemektedir. Tq:-ay& gt 
ayak aealeri geldi. Dıtarda y- Yatma zamanı geldi, dedi. - Elbette.. Buyur.. raklı olduğu o koca.men taş hey- Fakat onu müzeden dı.sarrya :::~n =~!_~:lr~u~"~ 
~ki k. · k B. · · orgunluk berbat şey! Evat... Brenton biraz duraladı. Titrer kellerden de bulunıuyor. Bu hey. çıkardıktan sonra tekrar çalış- t:1•-;;- ,,. 
1d ıtı onuıuyor... ırısı Artık bir tatil yapmalıymı, gibi oldu. Ve göze çarpar derece- kellerin gözleri olduıfunu bili. ma dairesine döndüğüm zaman, HUsrevtye 90kağı 8 numara~ 

okuz numaralı odanın ka • Ayağa kalkıp yat.ağma gide. de lbir zorla hikayesini anlatma. yor~. Baza.n bu gözler karan- - itiraf edeyim ki - böyle ken. Makbuleye mllracaat 
pısını açıyor. Penceredeki ceği sırada kabinesinin kapısı ğa ba..~ladJ. Iıkta parlıyor gibidir. Garip şey di kendimi yalnız bıraktığıma 
adam derhal geriye çekildi, çalındı. Yüzünü ekşiterek kapı. Milzedki hayatımızt bilirsin. değil mi .. Adeta. ölü bir adamın pişman oldum. Ben hurafelere 
bahçeye atladı. Çiçekler a • ya yürik:lü. Ve açtı. heyecan verici bir vak'a pek sev- ruhu dolaşıyormuş ~bi bir hal.. inanan bir adam değilim. Fakat 

· 1 d d. 1 - Oo, merbaha Brenton!.. rek olur. Pek sessiz ve hareket. Heme ise. Mumya sandığım Mısır ölülerinin açılmasına dair 
raıına sak an ı, ın iyor. Hayrola... Senin bu zamanlar siz yaşarız. Fakat bugün doğru- açmağa uğraşırken eskiden Mı. söylenen ve üstelik muavinim 

- Giriniz, bat müf etti,. buraya gelmen pek vaki değil. dön doğruya Kahireden bir scrlılarm bu sandukalara, la.bit. Taylor'un açıktan ac:ığa. korku 
itte yaralı burada, siz de gö. dir? mumya. geldi mü.zemire.. Yeni lere verdiği efsanevi ehenuniye- alametleri göstermesi, sinirleri-
!"ii.yorsunuz ya, vaziyeti çok Kapıdan içeriye giren zat: yapılan hafriyat esnasında bu· ti düşünüyor ve "bu ölülere kim me dokunmuştu. Bununla. bera. 

- Hayır doktor. dedi. Bl,\ va. lunmuş. . dokunursa ,şu veya !bu felakete ber, mumyaya olan ala.kam si-
ıyı. kitler bura.ya sık sık gelmem. - Fakat ML'ur hükfuneti uğrarmış,, nevinden hurafeleri !inmemişti. lç sandukarun boyalı 

- Uyuyor, kendisini ra. Fakat iş başka ... Birkaç dakika mumyaların Mı~ırdan dışarı... hatırlıyorduk. Şüphesiz ne mu. kapağını itina ile kaldırdnn. 
hatsız edeceğim için çok ü. görüşebilir miyiz? - Evet.. Haklısın., Fakat bu avinim Taylor, ne de ben bu gibi Kırmamak veya bozmamak için 

Müteferrik: 
1 

• ısı:s ve 1325 ~elcrinde ~ 
monu villl.ycUnde istinaf C'8z:8 " • rer. yapan Ynnyalı B:ıy All Rız& \;J/ 
nun akraba ve taıı.llllkatı ?IS 
malumatı olanların tnı aue1' 
§&hst bir mesele için görllşı:tıe~ 
sarih adreslerin! (S.T.A.) ",; 
mektupla yazmaları rica ed1l 
dlr. · 

zülüyorum. - Elbette ... Gel içeri... Hem Mısırdan hile ile çıkanlmış.. şeylere inananlardan değiliz. büyük bir dikkat sarfediyor. 
_ Hayır, uyumuyorum. bir kadeh bir şey içersin! Müz.ede muavinim olan Vilferd Fakat vaziyeti bir göz önıtine ge- dum. Aldrrma: 

- Vallahi çok iyi olur... Taylor'un Mısırda !kardeşi var. tirin: Müzenin o küçük dairesin.. Mumyanın nasıl bir şey oldu- ti". 
Artur Kollarsonun sesi he Brenton. aşağy yukarı orta Mumyanın buraya getirilmesi o.. de t ulunuyoruz. önürnüme. dört ğunu bilirsiniz. Zamanla. kahve. Atatıcta remlzlerl ,adi f. 

nüz çok kuvvetli çıkmıyor. yaşlı bir adamdı. Saçları kırlaş.. mın va.s!tasiylc temin edildi. Ha- beş bin senedentberi insan gi5zü rengi bir hal almış metrolarca lmyucnlarmınm n&m1a.rın19 

_ Sizi gördüğüme çok mıştı. Gayet zeki bir yüzü vardı. kikati istersen, mumva Mısır değmemiş bir mumya. var. DJşn.- sargılarla sarılıdır. Bu sargılar mektuplan ldarebaneıntzdell <61 
T Sandalyeye kendisini bıraktığy gümrüklerinden ka<iırılmıştır. rıdan küçük bir ses bile gebni. ta.mamiyle çözülmedikçe mumya ıa.n dahll) herg1ln sababtall 

memnunum erkonay. Bu zaman, doktor, onun ellerinin tit· Bittabi lbu mesele baklanda pek yor. Ve kapmm hemen ötesinde hakkında asi~ bir fikir edinile- kadar veya ua* 11 :ye kadaJ' 
baınna gelen felaket, hep rediJfüli gördü. inceden inceye sormadım. Mısrr dairesinin, o gözleri parlı- mez. Bu turadıi ben bu sargılar lan. ~f' 
timdiye kadar itlediğim ha. Doktor, arkadaşını merakla - Elbette ... Devam et. }'2n kocaman heykellerle dolu arasında, mumyanın hüviyetine (88 Kine) (Şam 2t8) (Rabla> {1'-
War yüzündendir. Marihi seyrediyordu. Bu adam bir şey. - Mwnya sandığı 'bugün ôğ. köşesi... dair bir şey bulup bulaınıyaca. <Sana.tkAr) <Scwn) H.N.Ei.> ~ 
L~n nasihatlerini dinleaoy. den korkmuşa benziyordu. Ve leden sonra gelmişti. Ve gecele. - Asa.bt !buhran içine düş. irm düşüncesiyle de baştan aya- B.) ctı) CM. ?rt.> -cııI ,~ 
dim ne iyi olacaktı. bı1hassa buna hayret etti. ~re yin bir yerde konf era.ns verecek· milşsün.. ğ:r merak kesllm.iştim. CR.F.) es. 126) CGö.llW 2') 

................................. - .......... _ ... ____ ._ .... __ ......... _ ... ..,,.. ..................... ..l<Pemboza.rtl<R.R.} 


