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Bulgar· Nafia 
~Nazırı diyor ki : 
er geçen gün 

~Ukadderatı
rtıızı mihver 
devletlerinin 
rtlukaddera-

tına 
•ıraz daba fazla 
baQ1amaktadır 

Soı) 
~ ~ 4 (A.A.) - Jln\1ls: 
'la naz;rr Vas!le\•, Dobnıcanm, 

'ö U:7lJnu tesit mUnı..sebetlyle Zara 
"n Ylecııg.ı bir nutuktn demiştir ki: 
Ga lılgarıar için bir t<'k yol yardır, 
~lieÇoklanbt:rl tuttu!<ları milli men .. 'rt Yoludur. Her L'eçcn gUn, mu. 
Jlta l't.tunızı, m•hver devletlerinin 
~ddera•.wa birnz öııha fazla bnğ .. 
" ladır., ''-U . ita ev, Bulgarları, mllıver. t.; 

' BevkcJen aebcblc:-1 izah ettikten 
~!uJgarıarm, bi)yUk Britanycı • 

1,---YUtiııe boyun eğmlyeceklerinl 
lt..:ını§, Bulgar .. Sol)et ır.Unascbct .. 
~~ baheederken de Bulgaristo. .. 
~?akova tekliflerine multa\•emet 
~ 1~inl ve bundar. sonra da et • 
<1 ı:nuvaffak olncatını tasrih etmiş 

.. ~irk!: 
• ~~et Rusya .. Bulgaristan yolu 
~ ı~ıar!l. ulaşmak istiyordu, Mos 
~. 0 hllknmrUnin Sof\'a lıU~mctine • 1 • • 
'l:ıı lı kiııclt~rinde tevdi ettiği nota .. 
"a.!!defı buydu. 
·~ lıev, nuUrnnu fÖ)1e bitirmiştir: 

' er Bulraristan Sovyet Rusya .. 
'\r ~tlak vaa11crine kapılsaydı, tek.. 
~ l'unduruk aıtma girmek tehlike 
'llıaruz kal:ıcnktı, Rus kıtalannın 
'ttlJı arıatan:ı. sırme'!l, memleketimiz 
~ ~inin S(ır;a ermesi demek olacak.. 

"'----------
Rusyaya 
8tndlstandan 
rapılan ıngUlz 

yardımı 

~angi yallardan 
!eçerek gidiyor 
)e ıı dta, 4 (A.A ) - İllgutcre har. 
~'ıareUnin bcy:ı.nntına gore, Hin. 
~dan gelip Ruıı!aro gönderilen 
I~ :e, ehnall BlUcl6tandan geçerek 
~la Uducı ına gelen t;ı1mendlferlerle, 
':a:ı. Yola çıkarılmıştır. Trenler, 

'U<ludundan, M'!Şhcd yolu ile ge .. 
>'tıı11ıı ekJer <>radan lranm Bendcıph 
'· ~ ııevkedlleceklerdir. Dahası 
' 1 r hattndnnbcr!, lrnna gönde .. 
• reıt ~dal .':naddeler, bu yoldan ge. 

lierı cşherıc ve oradaki Rus kuv. 
~lıı~ kumandanına teslim edilmiş 

ınllktadı 

~'--a.'ot CF..ştT ve YENi STll 

"'0BtLYA 
~ •eya görmek Lstıyenleı 

4lAÇÇI 
4~11' llABDEŞLE B 
~._ to Ş1RKETl salontannı bir 
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Bir Yunan 
çetesi 
/Juigar 

• arazzszne 
akın yaptı 

----o-

Mitralyözlerle 
macebbez olan 
çete efradı ile 

Bulgar kuvvetleri 
uzvelt arasında şiddetli 

Radyoda bir nutuk müsa~er oldu 
söyliyerel< dediki ; Her~~~ t~~~ftan 

Amerikan a.iJleti iktidarı~da 
olan her şeyi 

BOkCmete 
verme11dlr 

Milli miidafaa için buna 
kati lüzu~ vE-rdır 

Vaşington, 4 (A.A.) - Yoksullar 
için iane toplamak Uzere yapılan st> .. 
nelik kampanyasının cçılı~ı mUnasee 
tile radyodıı söyled.~ bir nutukta 
Ruzvelt demiştir ki: 

Yalnız or-tumuzu v:ı bnhrlyemlzl 
kuvvctlendirmelt değil, nynı zamanda 
.sivil halkımııı:m refahım da arttırma .. 
lıyız. 

Ruz,•elt, Amerlka:ı milletini, lkUda .. 
rındı:ı. olan ne varsa vermeğe davet et .. 
mlş w söz.Jetini şöyle bitirmiştir: 

Bunu mlllt ml'dafacı. i~!n kntlyrn eı .. 
zem olması gibi muı:ı:t.ım bir se'IJ(>p 
ten dolayı y..ıpmamı:: Icabcder, 1',ede .. 
ral hUkClmc•1:ı, aosya! hizmeti tama.. 
men yerine ~etirmeğe teşebbüs ede .. 
miycceğini ve ctmeır.eıı! l!zımgeldlği .. 
nl bir kere caba söy1mek isterim. 

ı U8 şene 
Danimarka ralı 

arasında 
Ankarn ı (A.A.) - • Danlırınrka 

kralının doğum yıldoı.umu mUnase .. 
betile relsic•Jnıhur lnönU ile kral o .. 
nuneu J{rlstlyı.n nrusmda samimi ter .. 
rlk ve tccşitkllr teıgrofları teati edil .. 
miştlr. 

Hitlerin 
Nutku 

Sofya, 4 (A.A.) - ~tcfanl: 

Resmen haber verilt!lginc göre 2~ 
29 eylill gecesi, Yunan arazisinden 
gelen bir Yunanlı ı;etesl, mahall1 Yu .. 
nanhları bir araya t.opıamağa ve Dra 
ma bavallsuıdekl ban kasabaların ıı .. 
mum! binalıı.rmı ele gcçlrmeğc t<?§eb. 
büs etmişhırJ!r. TOCeiderle ve mitral 
yözlerle mU3elllUı bulunan bu çetelerle 
mahalli kuvveUer araı.ır.do. birkaç sa 
at silren bir çarpı,nıa olmuştur. Her 
iki taraftan c!ıı. ölenler vardır. Çet<' .. 
lcr 29 eylUJde ds.ğıtılmı~ ve imha edil. 
ml§tlr. 

Resmi maknmat, bunların suç ortak 
larrnı arama'ctadır. 

Her tarafta nlznm ve al!llylş tamıı .. 
men iade edilml§tir. 

İngiliz ve Alman 
aihr varahlarının 
-mu bade lesi 
Berllnln mesaıı 

Ozerlne geri kaldı 
Londra, 4 (A.A.) - İngiliz bahriye 

nezaretinin t'lbllğl: Me.mlcketıerlnc 

dönecek olan Alman harp esirleri dfin 
akşam üzeri 10 haııtane gemisine bin 
dirilml§tir. Bu gcmı:cr Alman hUkO. 
metne yapı\a.n anıa,,malara göre manş 
denl;lnden gcç~cek gemiler bu esirleri 

_...De,·:ı.mı 2 nrl sayfnda 

Alman taarruzunun iddia edi· 
len sürat \"e mu\'nffakryctle iler. 
llyemediı;I doğnı değildir. Bu, 
Almanlarm Jlfon·eç zaferini hir 
İngiliz zaferi, J.,rarp cepheı-1 zafc. 
rlni de bir İngiliz zaferi gibi gös· 
termeğe çalı~mış olan İngiliz pro. 

t'uaıı: Bir Muharrir paganda.smrn yalanıdır. Almanya -

H 
nm üç buçuk ayda. Rusya.dan nl

itlerin son nutJ<u, Alman • dığı topraldar, 1kl Almanyııyıı YC 

Rus hıırlıinin ilk g\inlc. dört tngiltereye bedeldir. 1kl bu. 
rinclenberi Jıatıra gelen suallerin çuk milyon esir ve sa),SlZ ganalın 
ccrnplan teliil•ki edilebilir. ele g~işttr. Alman planı noktası 

nu mukadder sualleri B()yle hü- noktasına. mll\'affakryetlc tatbik 
Ias:ı 'c tasnif ctmclc mümkündür: edilmb , .e e<lilmelrtodir. 

t. 1'' crlen ııralnrındn bir ndeml Fakat Bitler SO\·yetlerin tah-
•.e<"a\ üz nnl:ışmnsı olduğu halde mininin fevkinde hazırlandıklarını 
Almanya So,·yctler Birliğine ta· itiraf ediyor, "çünMi, dl~·or, bu 
arnız etmiştir'? <lU~man ştm<lld<'.n ezilmi~tir Ye ar-

2. Neden Alman tnamızu iddia tık kendisini ikafiycn kurtararnı. 
edilen sür'at Ye muvaffakıyetle • • im h :\'a<'akhr ... 
ılerllycmcml tır'? A an esapla. Almanya 1ngiltereye yeni bir 
n 'e planları ~n.nlı~ mı çıktı? sulh teklif etmek niyf"tinı1o de· 

3. Almanya Rusyada. harbi ka. ı::.•ililir. ~ünkü harpten en-el ,.e 
knzanaca,'.:;'lndnn emin midir? harp için(]<\ İngiltere, Almanya· 

4. Almanya. İnglltereye yeni mn bütiin !'İlilılan azaltma \ '6 an. 
bir sulh teklif etmek nb·etinde ın.-,ma tekliflerini :reddetmiştir. 
mtclir! • Almanya harbi neretle <lamltn1ak 

5. Harbin neticesi ne olııcakhr! istemişse, İngiltere yardm1 \"aadi
Bay llitJerin bütUn nutku bu le küçük milletleri Jmndımra'k 

be~ sorguya CC\"8.P "cnnek i~ln harbi orada gcnişletmı tir. 
söylenmlş gibidir. nu harp, mihver silahının mut-

Führcre göre Almanynnm Rus- lak :ıa.ferile bitecektir, c:Unkü Al. 
yaya taarruz sebepleri, Sovyetle. manya ,.e müttefikleri, tngtıtere 
rin Finlerc t(?Ca\ üzü, Baltık dev- ve Rus~·a. gibi })askalanndan yar
lctle.rini istila ı, Bcsarabyayı işgal dnn dilenmiyor. 7,aferi yalnn: 
etmesi, İstanbul boğazlannda Us kenılisino güvenenler kazanır. 
istemesi, nulgaristanda ga.mlron - Bu nutkun maziye aJt kısımla -
far bulundunnnğa. kalkma.~ı ve nnı kontrol etme1< zor değildir: 
bunlann lıepsile beraber, tahmi. istikbale ait Jnsrmlarmı tekzip ve. 
nlnin fe,·kincle müthiş bir hazır- ys teyid etmekse, insan zekism. 
hkla A vnıpanm üstüe yürüm.cğe dan ziyad<! bundan sonnki hadi· 
karar vermiş otmasıdır. selere clö!er. 

Lindbera 
Amerikan 

hükumetini şiddetle 
tenkit etti 

Hitleri ezme~" için Avn payı 
ist.ila etmek 

Avapayı ıst IA için 
<! e tar!bin en 

tabrlpkir harbini 
göze almak 
lizımdı!' 

Hüküm et ve miiciaf aa taraf .. 
tarları yalan vac.dlerle Ame

rikan miras:m tahrip 
et':Tlektedirler 

Kızılay · a 
yarın başı 

Felaket görenlerin en büyük yardımcısı 
bu cemiyete yardım ediniz ! 

Bitin Kızılay kaza, nahiye ve cak 
teşkllitı teberroıarı kabul e~ecek 

Scnelerdcnt>eri tntbıkı çok muva.ffa.. 
kiyetıi netlce veren kızılay haftası bu 
sene de yar.n sabahtıın !tlbnren başla 
maktadır. 

Şehrimizdeki kızıl .ay t~kUtı.tı, yeni 
batta mUnascbcUJe gtln geçUkçe e .. 
hcmml~'tlt ve yardıntlan daha ziyade 
görtllen feıtı.kctzede, scyl!pzedo yer 
sarsıntısı ve yangın gibi felAketlerc 
uğrıyanların en bUytlK hamisi ve dal.. 
ma ilk plAnda. lcarşı!arında gi:SrdUklcri 
kızılaym bu hafta il~ daha genişle .. 
me.sl ve gell~mes! içil\ bUyUk bir prog 
ram hazırlrı.mı:;:tır. 

Bu progra':llm tatbl1'1 için bUtUn kı.. 
zılay le§kil!~ı faaliyete geçecektir( 
Kızılay hafta zarfmd:ı. hiçbir zaman 
bu en bllyUk hayır kurumuna kar§ı 

Sovyet 
tebligii 

lUosko,•a, 4 <A. A.) - Sovyet 
gcccyansı tebliği: 

Bütiln gün, cephe boyunca mu
harebeler devam etmiştir. Şimal 
Rus filoşu hlr Alman cienlznltt ge
misi batırmıştır. Teşrinievvclin 
hirinci günti 26 düşman tayyaresi 
tahrip edilmi§tir, 8 Sovyct tnyya• 
resi kaybedilmiştir. 

yardımı ~.sırgcmeır.ı: cı'1.n İstanbul 
halkının tebcrrüatını ı,abul edecek • 
tir. BUtUn kızılc.y k .. u.. nahiye \0 0 o. 
cak tcşklltı.tı tcberrUatı knbu1 edecek 
ekipler teşkil etmiş ve makbuzlar ve. 
rllmiştlr. 

Hafta içın.1e kızılayın ulvt gayesini 
tebnrUz etU;-mek "e propaganda için 
kızılay gençlik teşkilatı tarafından 

mekteplerde konferan.~.ar, umumi :rer 
lcrde temsiller hazırlanmıştır. Şehri .. 
mızın bUyUk ticnrethı.ncleri vitrinle. 
rinl hafta içinde lazıısy tablo ve tem. 
slli sahnelerine tahsis edeceklerdir. 
Meydan ve geçit yeı !erme lınftanm 

devam etti~! mUddetı,:e kızılayın mtı.. 
teaddit gayelerine alt ''ccizcler asıın. 
caktır. 

HC'rlln, (A.A.) - Al•nan :resmt trb· 
liğlndc ııark ıxphcsinde geniş m kyns
da harekll.t y&ptlrrak.1 oldu~ kaydc· 
dilmektedır. 

Teblıjtdcı bundan başka Alman tny
ynrelcrlnin u:aradeni~tı ... içi asker dolu 
!?O bin tonluk bUylık bJ' nakliye gemi· 
sini batırdıKhrı ııflvc clunmaktndır. 

De' nmı 2 n<'İ &'\yfada 

Alınan tankları bir tanrrum hazırlık esna mdn 

Dede ııeadlala 
eserleri 

Prağda 
Bir Çek albayı da idama 

mahkum edildi 

Bagln basusl davetlilere sanalda 
lstanbul konservatuvarı taraf ınddn !erlip edilen ta 

rihi Türk musikısi konserlerinden birıncisi Hamami zade 

J..ondra, 1 ~A.A.) - Pragd:ın ha .. 
bcr verildiğine göre kurşuna dizilme .. 
ğe mahk!lm <'dllcnle!' arasında, Çek 
ordusu mcnaupı:ı.r.nd..._., albay Jozct 
Balaban da bulunmal.to.dır. Asılnrnk 
idama mahh'ilm olanlar meyanında 

Bano şehri h·ıbubat koopcraiUfi idar 
dm!ri İ\•obodor d3. \"at c':ır. İsmail Dedeye tatısis edilmiştir. 

Bu münasebetle bugiln saat on 
&ltıdn Taksim Belediye gn.zinosun 
da husu.cıi davetliler önünde güzi
de Türk bestekarının eserleri kon 
eervatuvar icra beyeti ftzala.n ta. 
rafından çalınmıştır. Konserde or 
general Fahrettin Alt.ay, örfi ida
re komutanı Ali Rıza Artunkal, 
Bilkreş sefirimiz Hamdullah Sup -
hl, Fethi Okyar, vali L(ltfi Kır. 
dar, mebus Sndri Ertem, ve diğer 
bir çok davetliler ailclcrile birlik 
te bulunmuşlardır. 

Kon.serden evvel konservatuvar 
müdürii Yusuf Ziya bir nutuk söy. 
!emiştir, Deöenin çalman eserleri 
fevkali.de beğenilmişt:lr. Bundan 
sonra mebus Şair Yahya Kemal -
den bir şiir okumnsı rim cdilmis, 
~ir ıtri şiirini 0okumu§, çok alltış. 
lannul}tır. 

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

Ao a boru kırıldığından 

T erkos suyu bugün 
kesildi, yarın . 

akması muhtemel 
Bugün şehrimizde sular 6 sruıt ka.. 

dar kcsilm!ııtir. Sabahleyin, gayet ha. 
fiC akmağa başlıynn terkos muslukla. 
öğleye doğru taınam!Jc kesllml§Ur. 
S u ı a r y a r ı r. akacaktır. 

Bu hususta belcc'..ı.ye aular idaresinden 

malCım:ı.t istedik; bize ,·erilen mnlfıma 
ta nazaran t!'rks suyunun bugUn mu. 
vnkkatcn kesilmesine sebcb, şehre w 
getiren nnn borunun kırılması ve ta. 
mir için suların hııV11zlardan lir.2lck 
mecburiyeti hasıl oım.asıcl:ır. 
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~ ~caristanda 
·ı 
ı-er .e 

ev.enme:< 
mena i!di 

~· emlm'lmede tasrih 
olunmııktııd r. 

Y n k nım yabı;d terle yahudl ol • 
mıyaular ra'f·nda, !z-:.ıvaç harici mu. 
nas t t1 rl de yas:ık ttmektc ve bu 
gibi mUna eb.ıtı cUrUre diye tın·sif 

cylcmcktedlr. Bu cUmıUn cezası, bc.j 
sene hap.8e kııdar gltrnclttcdlr. 

in "liz -Alman mu:ıadelssi 
g1ri kaldı 

Loncını.. ' < ... .) - cn.n.a> 
Rus ccpl:c•ındca ~ınnn son haber. 

lcr şunlardır: 
Almanlar, Len'ı:grı>d mfida!ilerlle 

nevmldane çnrpıl!ınn~n ce\·am ecUyor. 
lar, Ruslar, 8..-t kllor ıctre kadar ller. 
llyerck yeni mUdaf:ın n cvzilerl tan • 
zim ediyorlar. Şehrin ce •. up ve garbin. 
de Rus multe\'emetl muva!Iaklyetıe 

devam ctt10ınde:ı nı'lr ~al von Leeb 
takviye kuvv.ıtl•r. ~•emeğe mecbur 
kalmıştır. 

Merkezd" • .Aln an hııt:annın ger!le. 
rinde çarpı~makta o!~n Rus kuvvetle. 
rl bUyak muv.ı.ff!'.ldyetıc'f knzaı.mıglıı.r 
Minslt • Vlt .. bsk \"C S":'.ıolcnıık arasındö 

ı 7 nakliye kolunu ltııhll eylemlgler, 
Almanlara. SCOO te!.cf .. t verdlrmf!!ıcr 

ve 32 trı.nk t hrlp c-tr.ıı!"Crdtr. Alman. 
larm Harkrıt"ı karı;ı yırnmakta bulun. 
duklnn tn.zy.k şlddct.ll .Rus mukave • 
met! ile ka.-şılnş·nnltlsıdır. 

Odesa muıı:ave r.ct etmekte ve hat. 
t~ multnbll Uıa:ruzlıırdıı. da. bulun • 
maktadır. 

ıı::ırımda Almanlar t.ıııırnıza devam 
elmcltle be:'l\bcr, henllz Rus hatlarını 
de!!p gcçcıu .. ınııııerdıı. 

--o---

15t:ır • l nf'j &a'.\"fada B • t ı 1 k 
blr Fransız llmanına naklcd~cek, ve 1 araı 1 \ anur u-
bu "m!L"l Insıltereye lngUlz hasta ve 

yaralılarını g Urccc'ktl, Fakat Berltn nun tadi i ıneseles•ı 
den gece alm'ln ba§kıı. bir mesaj dc--
IayısUe bugJn b:ı,ıa~sı icap eden j 
luuıla ve yaralı csJrlf!!r mUbadclesinl 
geri bırakmak zıırureU huıl olmur. 
tur. Inglltere hUkfunctı Alınan hUJro.. 
moWe temastadır ve ylrml dört saat 
içindo de ba hususta bir tebliğ ne§rl• 
n1n mUmktln olacağı Omit edllmekte. 
<lir. Şimdilik Alnını, esirleri gemiler. 
de kalmaktadrr. 

Alman tebliği ____ .::1 ______ 1111111 ____ ____ 

nn.,tnrnfı 1 nci sayfada 
AUantlkte İnrrlllz ~ahllleri açığında 

Alman denl.z3ltıları ve tayyareleri ce· 
man 56 b1n ıonluk yedi dll§man gemi· 
sini bntzrm~ dır. 

24 Aguato.§d ~ 80 Eyl!llc kadar ln· 
gllJz hava kuvvetler! 476 tayyare kay· 
belmltJlerdlr-. .J. ynl devre içiııde Al· 
manlar 40 tayyare kuybctml§ıerdlr. 

Vlsl, 4 (A • .A.) - H.O. So\-yet Rus 
yadaki hal'p harPkD.tı baklanda Hıı.. 

vas Ofisin a•J<nrt münekkidin pıütalr. 
ası §U mcr:v,zdcfür: 

KiycfiD z:ıptınıJan d~nra Alman ta. 
nrruz harc;lt(,u dllt7Ilao;nı§tır. Blll!.klıı 

DiDycp~r ve Donctz nımtakaıarmda 

§imdiye kad~r g6rlilmeml&ı derecede 
pek bUyllsk hareknt baflaml§ bulun • 
maktadır. Hıtıcria b:ıh"cylemlş olduğu 

bu harcktıta oirçol. zırhlı tırkalar 1§. 
Urak etmektedlrler. 

Bu ku\.·v~tlcrın er mllhlm hede!leri 
Stalinograd ;rı Donııu nrasında mu • 
hlm demlryollarııı ~ltlsak merkcz\cllr. 

Yaşington, 4 (A.A.) - D.N.B. 
Ruzvelt, bu,..~kü matbuat top· 
lantısmda, bitaraflık kanununun 
ne §ekilde ve ne dereceye kadar 
şümullü o1ar~ tadil edileceğin~ 
dair bir karar ittihazını. salt gü
nü federal ayanın her iki partisi 
reisleriyle yapacağı müzakere
den sonraya bıraktığını söyle. 
miştir. Ruzvelt 'ticaret gemileri· 
nin teslihini istediğini, fakat 
tehlikeli mınt4.kalar hakkındaki 
beyannamede bir deği§iklik yap. 
mak hususunda henüz bir karar 
vermediğini söylemiştir. ----o--

Lindbargın Amerika 
hükOmetini tenkidi 

Fort Vaynl", 4 (A.A.) ''Her 
ıeyden evvel Amertkn,. iııinıll Infi • 
ratçılar ceınlyetlnln himayesinde, 
Gospel Tcmplede eö~:l •Jlğl bir nutuk. 
ta, Llndbc.rg dcnılşUr kl: 

''liltleri ezmek lçln Avrupayı istila 
etmek, Avrupayı lııtllA etırck lçbı de 
tarihin en tahripkAr harbini göze nJ. 
mak ltwmgeldlğin1, mUdnhale taraf. 
tarlan bize söylt.:me~c cesaret ede • 
mlyorlar.,. 

Llndbcrg, hUkfuneU ve müdafaa 
tarattarlar.nr, yaJRn vo.adlerle Amerl. 
kan mirasını tahrip etmekle, Amerı. 
kan milletini aldatmakla itham ctml§, 
milletin, hükOmct tnr~fmdnn alınan 

tedbirleri tas\'lp etmediğini, ltı.kin bu 
tedbirlerin, bırlc:tk .Atn riluı. emnlyc. 
tini arttırmağa ve hal'p ihtimallerini 
azaltmıığn malut g\01 r; t rlldlğinl 

söylemiştir. 

Llndbcrg ou sözleri 1111.ve ctmi§tlr: 
"Amerlkal~lar, cumhurrelslie hU • 

Diğer Lı.rafrruı i{ınm §ibUı ceziresi 
a.razist Uzerındo mut.ını harekt\t cere. 
yan etmek edlr. HeııUz teyit edilme • 
mi~ olan hıı.'lcrlere s-öre Preskl>p bcr. 
zahı Alman kuvv( U •ri ttırotından ge. 
çllml§tır. Sovyct t tı·ı~nı:ıc bu ının. 

takada mUte;ıddit p:_..,, .lerln dü~UrUJ. 
mu, oldu~Jmı bahacdılmektedl.r. 

Bundan nnlafıldığma g6ro Alman • 
lar bu mmt:lkada G!riddo olduğu glbl 
b&rekltta bulunmal" kararını ver • 
ml§lerdlr. 

Baltık merkezlndıı DdgOe ve Ozel e. 
dalan tam~mue Almanlar taratmdan 
l§gal edllml§Ur. 

· k<lınetln sözlerine in ınmı;ilıırdır, İnan 
mııııar, fakat wlmdl ah.l:\rdıklarını gör 
mU§lerdlr. :Müdahale lara!tan ocncr 
bUirler ki, bu tedbirler millete. harb! 
latihdaf ed~r ·-ıahlyetıcrlle arzedll. 
mek dOrUsWIBünU gl:ıterllscydl, bun. 
lardan hlıo biriıl tatolk cdlleınezdl.,, 

lıloıskova ve Harkof ıtddeUI b1r su. 
l'ette Alman tayyareleri taratmdan 
bombardınuın cdllmlşUr. 

Llndbcrg, P.uzvelt ile hükOmetını, 

hAdlselere mani olacakları yerde, hA
dl.8eıer ika ctnılş olmnkl& da tthıım ey. 
ıeml§tir. 

HiS VE ASK ROMANI 
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Ne de olsa henllz yirmi ya§I1l. mişti. Uyuyan karanlık peneerele. 

ôaymı. Kederle kendimi aidUrecek re baktı. 
değilim ya. Sonra, sonra. o kadı • - Ta.bii, dedi. Bu gece yı~r. 
nm, o hain kndmın yorulmndan · Eğer evinde istediği bir eritekle 
kazandığı pa.ra.yı burnundan getl. 
reccğim ..• 

Ve Feridun biltUn gece böyle 
(füşUne dfişUne, böyle söyelne söy. 
lene yürfidü. Yağmur mutaasıl ya.. 
ğıyor. hışmı yfuUnil 1slatıyor, fa. 
kat bunların hiçbiri Feriduna bir 
az olsun tesir etmiyordu. Sanki 
ş bir !bomboştu. Gözlerini ikapa • 
nın;, yan dnlgm bir vaziyette yil• 
rüyor, !körler gibi kaldrrnnlarm 
kenarına. çarpıyor ve giderken de 
dü Unüyordu. 

- Niliayct o kadına, o hain ka. 
dm:ı. her ecyi ibildiğinı.i, söyliyece .. 
ğim, o mUthiş geceyi hatıriataca. 
gnn ona. İnsanların ıstırap çcl:t.ık_ 
lerine §<ıhit olmak ne büyük zt'vk. 
Acaba §'l.mdi ne ~apıyor? Bc:ni u ~ 
BUttu mu! Fa.kat ben 0114 kt'ndimi 
'=°k c:ı.buk hatrrlatacağım. Acaba 
§imdi nerede? 

Mcliha Ccmnlin evi önUne gel " 

sevlşmiyorsa muhakkak herhangi 
bir yerde dans e<'liyor ve cğleıU • 
yor. Kocakarı, cana.var heykeli. 
Fakat ha)ır, neden ona böyle de. 
meli? .. Pek AlA hlila ı;cnç görU • 
nUyor ya!.. Genç mi? Gençlik ar. 
tık çoktan onu bırakmış. ihtiyar 
o! Hem de kocakarı, acuze. Onu 
ben ibu gece ağlatmnsmı nasıl bi· 
leccğim. Göz ya.:ılannm boyası ya. 
naklanndnn akıp rezil bir manza_ 
ra teşkil edeceğini göreceğim ve 
memnun olıı.cağmı ... 

Ve Feridun bir bhhcc kapısırnı 
yaslanarak yağmurun ynvıı., yava6 
ya~o:ını seyre daldı •• 

-12-

Ferid.un böyle beklerken Mell. 
ha Cemal barlnıın birinde dans e
diyordu. Dört ki~iy<}ilcr: İrfan 1~· 
bilir ve kansı, Mahmut .Ata ve 
kendisi. O gece.ki eğlence Muaz • 

Hitlerin 
nutku 

Bir daha sulh 
teklif 

etmiyeceğ:m 
~umızcıekl cep ane 

Ue majli&p 
edemi ece lmtz 
d •şman yo ,.tor 

Alman devlet rdııt HIUcrin dUn ak. 
ııam radyodan aldığmıız nutkundan 
bir kısmmı verml§tlk. BugUn de A • 
nndoıu ajansının verüıği metinden bir 
kısmını dcreedlyoruz · 

İlk çarp·şmad:ın hemen sonra, 
yeniden elimi uznttmı. Reddedil -
dim ve o zarnandanber! şunu gör
dük ki harpcü Çörçil ve suç ortak· 
lan, benim bütün sulh tekliflcrim
den, bunun zaafımızın bir buhra -
nmı teşkil ettiğini nıın için hemen 
derhal istifade ettiler. Bu sebep • 
ten dolayı, bir kere daha bu yolda 
bir teşebbfuıte bulunmaktan vaz -
geçtim. Arttk ancak bir tek snrih 
netice, önUmUzdeki yUz yıl içln 
muteber dilnya ştımullU bir neti
ce bahis mevzuu olabilir. 

Harbin ge~Uğini dar:ı.ltmağa 
miltemadlyen gayret eqerek 1939 
da nazınnu M06kovaya göndcrme
ğc karar \•erdim. Bu benim için en 
samimi duygularmu yerune-k de -
mckti. Bir anlaşma elde etmeğe 
çalıştım. Bu taahhUUeri na.srl na
musla yerine getirdiğimi biliyor • 
sunuz. Teesstıf edilir ki bnşla.ngr:
tanberl öte taraf bu taahhUUerc 
bağlı kalmadı. 

Rusyanm bize karşı yürümek 
zamanını kolladığını haftadan haf
taya hissettikten, hudutlaranızda 
birbiri ardından tayyare meydan -
larmm kunılmakta olduğuna ve 
muazzam Sovyet imparatorluğu • 
nun her tarafmdruı g>tlrilen til -
menlerin birbiri ~an hududa 
yığıldtklarma dair yava.:ı yavaş 
malümat aldıktan sonradır ki ~n 
de endişe ctmefre ba.~ladım. ÇUnkii 
tarihte, hata iqln mazeret ola
maz. Almanyannı efi sıfati1e ken
dimi Alınan milletinin varlığı, bu
günkü hatayı ve milmkün olduğu 
kadar da istikbali hU8U8untla Al
ınan .milletine karvı mc:eul görUyo. 
rum. 

Bütiln meseleyi bir kere daha 
nydmlatmak istedim ve bunun için 
de Molotofu Berline davet ettiın. 
Bana, bildiğiniz şu dört şartı' 
koştu: 

MOLOTOFUN TE.KLtFLl:Rt 
ı - Finlhdlyanın Rusya. tarafın· 

dan tasfiye cdllnıet;:r.t Almanyanm 
muvafakati ıstcnlldl. :htenilen bu mu· 
va!akatı readetmektt tı "ooııka b!.r §CY 
yapamazdım. 

2 - Moıo·ot, Ro!Mnyııya verilen 
garantinin bu menılekctı Ruayaya 
karşı da k:>r..ıyup korumadığını sordu. 
Verdiğim sö:ı:e burada da sadık lıta\.. 

mağa mccb:ır ld1m . .l?unu böyle yap· 
mıg olduğumdan dolayı uef duymu· 
yorum. Çüukli ben d" Romanyada o 
zııman verd.ğl eliz... kur Ukörilne sadık 
kalan Gencr ı AntozM~konun §ahaında 

verem b3r daqı bu'c.'lum. 
8 - Molotof, Bn~:iırtana garanti 

vermek Qz~re orad gamlzorılar bu. 
lundurmak li:edl. Estonya, Letonya 
ve Litvanya b!ze bur.u:ı ne deınek ol· 
duğ\!llu öğl'Olmlfti. Bôyle bir garanti· 
nin garanti c.dilmıık l•lenUen memle. 

zezle Mellıha Ceınal arasında son 
bir mücadele (ieklindc idi. Meliha 
Cemal parUyi kaybetmek üzere 
olduğunu, .Malımut Atanın Muaz -
zezi kendis!.nden fazla beğendiğini 
pek fılft lrlssediyordu. Muazzez in. 
ce hassas, faJınt mücadelede de 
yırtıcı bir lkuşa benziyordu. Kil • 
!;ilk ince b!r bumu, lbUyük gü.ıel 
gözleri vardı. Kirpikleri fevkalade 
idi. O gece mevsime göre fevka • 
la.de moda olan bir bt4I yaptırın~· 
tr. O gece yorulmak nedir bilmi • 
yordu. Zayıf vlicuUnrma ıııbnen 
ı;elik adaleleri olan ~arda.ndı. 
Meliha Oemalin lfızli _i'aafmr, ya • 
§UU pek ô.~ hi~or, a.nlryor • 
dıı. Malımut,..Atı>.yr, daha doğrusu 
Meliha Cemalin lıştkmı elinden al. 

1 mağı hrt.iyor. Myle bir muva!fa 
'kıyetten dolayı memnuniyet du • 
yuyorou. Muazzez kendisinden da. 
lıa zayrf, da'ha kuvvetsiz olan ra. 
kibint yere vu'i'tlla.k için uğraşıyor 
ve Melilıa. Cemal de lbu nispetsiz 
ma.çı kabul odiyorou. Mesel! .Mu • 
azıezln i~i görl.iyor, o de. i~L 
yorou. U:unzzezin dnns etliğini 
görüyor, o da dans ediyordu. O ka· 
dar ki vılC1..ıdunu gUdiilile ayakta 
tutabildiği !halde dans ediyor, dö• 
nüyordu. Kıskançlık Mel:1hanm kal 
bini eziyordu. Manınut .Atadan bir 
tebessUm, arzu dolu 'bir nazar e1-

de etmek için ölmcğe bile lınzır 
bulunuyordu. Fakat Mahmut Attı.. 
nın nazarları anuırra Muazzez n ·u. 
zerinde istekle duruyor, o zaman , 

ke'ün amusuli?" bsğ!J' olduğÜıiu ıhtü - ı"Uda öyle tü:menlerlm.JZ \l'&Mrr 
ettim. ki ilkbahardanberi yaya olarak 

f - Nri!ü.'letı me!ele Boğazlara 2,500, 3,000 kilometre yol yürü. 
aıttl Eğer §lmdl Molotof bunu tekzip müştür. Yıldımn harbi denildi 
etmek istiyorsa, buna tıayret edilmez. mi yıldırım denilmeğe layik olan 
Muhakkak olan oey be meseleyi onun o askerlerin haterekleıidir. Ma. 
ortaya koyd:ığu ve ~nim do reddetU· amafih onların bu hareketlerini 
ğlmdir. sür'a.tte aşan bir kaç tarihi yıl. 

Bundan sonra Rusyayı dikkatle göz dırrm ricatlar olmuştur. Fakat 
altında tq.llum. Daha Mayıs ayında bu ricatlarda bilyiik mesafeler 
durum öyle lal ki, Rusyıuıın ilk fır· yoktu. Çünkü toplu olarak hep 
satta Uzerimlzc atılmı.k niyetinde o~ deniz kenarlarında duruluyor. 
duğuna artııt nıç §Upl;e kalmamıştı. du. Bunu söylemekle düşmanı 
o devrcd~ bUsmnk zo~~ndıı. ldlm. Bu, tahkir. etmek istemiyorum. Mak 
benim için çok gUçtil. Il'akıı.t vatana sadım sadçce Alman askerine 
karşı susmak dahr ıı:: gUçtu. ÇllnkU lfiyık olduğu mevkiin verilmesi. 
nihayet vato.n anlar ki, bUtUn mWeU dir. Alman askeri irişileınez 
tehlikeye dUşUrmcmo· !çin konuşma· menkibeler yaratmıştır. 
nın tmktıns:z olduğu zamanlar vardır. Bu cephenin gerieinda yapılan 
An::nk asketlme kar9ı susmakta. da· gayretler de aynı derecede mu. 
ba fazla gU~llık ç~kt.ıır.. Almnnynnm azza.mdır. 25,000 kilometn:de.11 
doğu hudud!.lnıı tümen. tUmcn dlzU. f8%la Rus demiryolu tekrar ışle
mlş ol.an ns.tcrıerim ne olduğunu bile· ti'meğe baıılanmıştır. Raylar a. 
mlyordu. Ben ıse as1ı onlar !çln ko· rasmdaki geni§lik 15,000 kilo. 
nuşamıyorJum. :ı::ter bir s!lz fısılda. mctred.-:ın fazla "!z~ı;~ukta Al 
mı§ olsaydım, bu, staıını herhalde ka· man raylarının genıslıgın~ uvd';'. 
rarmdan vugeçlrecek değildi. l<~akat rulmuştur. Ve bu cephenın gerı
ellmde son sil~ olarak kalan baskın Rinde daha şimdiden veni idare 
taarruzu iınktınlarım kaybctmtş olur· kurulmaktadır. Bu idare, eğer 
dum. tık ad~ı atma~a katiyen karar harp uzarsa bu muazzam top. 
vermiş olmııma rattuıC:lJ, işte bunun ra~lar~an . AI.~an halkının ve 
içindir k1, yine sustum. Bugün söytı. !ll~tt~fıklerı~ızın faydalanması 
yeblllrlm Ki ou karı:.r bUtUn hayatı· 1çın ıcabedenı yapacaktır. Bu 
mm en çetl~ kararı cımuıtur. topra~1a;.d~n edilecek istifade 

DUŞ3IAN EZil.MlşTtR T>elc buyuk olacaktır. B·ı çe_yrele. 
Düşman ~imdiden <'ZllmtşUr ve ar· ri nas.ıl teş~ilütlandıra.cngımız. 

tık katlyen kendisini ı:urtı:ıramıyacak dan kımse §U~he ec!e~ez. . 
tır. Orada, Avrupaya knr§ı bir kuvvet A~tık b~un. elım!zdek:.cep. 
~cfcrber ed\lmlştl. Oyı~ bir kuvvet ki, hane. ıle ~aplfıp edem1yecegı~ız 
ekser klm:te.hr bu:ıu tshayyill bile e. ~~bır dus:n_ı~n bulunm~dıgmı 
demezlerdi ve bugUn bile tasavvur bıhyorum.A Dıger d~vletlerın m~
dil tkııl 1 bi c ngiz Han tatil~· azzam planları, ne er yapmagı 
aı ~~~mda ctuı:naC:ktık. ı tasarl~dıkl~n hakkmda söyle. 

rdulannm ubllğl haklkn· nenlen ~n gazetelerde oku. 
Alman ° • . yorcıanız. mılyarlara varan para. 

tın tebliğidt'f. lngilbJere gl:ire, biz, iardan bahsederlerse, aziz va. 
doğuda, Uç aydanbeTJ nıağlôblyet ua.. tandaşl~rmı size şu söyledikleri. 
tUne mağ!Obiyeto uğradık, Fakat biz, m· h t 1 1 a lr ayınız: 
Smolenak'ln doğusur.dı.yız, Lenlngrad 1 - Ru savaşa bUtUn bir kı. 
önUndeyiz ve Karadenlzdeylz. BiZ J{ı· tanın kuvvetlerini tahsis ettik. 
rım civarlarmJa bulunuyoruz, Ruslar 2 - Biz sermayeden değil iş. 
Ren Qzerlndo değU. Eğer Ruslıır galip ten bahsediyoruz 've bu işi yüzde 
gelmekten bavka b!r OCY yapmadılar yüz başarıyoruz. 
sa., o halde zaferlerini tstıamar ede. 3 - Eğer bundan bahsetmi
medller, belki bizi Rıoz; aahaaının de· yorsak bu bir şey yapmıyoruz 
riniiklcrlne alıp §~ırtmak Uzcre, za· demek de~ldir. 
ferlerinin '.'ıer blrin<ll'?n sonra ıoo ya- Diğerlerinin de bizim kadar 
but 200 kUometre gorl çekildiler. iyi yapmasını bildikleri belli. 

ESİR VE ~Al'TEDll.EN StLAJI 011l~r mukavemet edilmez tank. 
Bu mücadelenin az<>metinl, esasen Jar yapıyorlar. Bıı tanklar bi-

ou bir kaç rakam ~ slSsterir: zimkilerdcn daha sür'atıidir. da. 
Esir mlkta.';"l, ştmd lkl buçuk mil· ha iyi zırhlanmışlır. daha iyi si. 

yona çıkmı§tır. Zaptcdllcn veya tah· lahlandırılmıştır ve benzinsiz de 
rip olunan, ~akıı.t e:ım1z.de bulunan yürtirl~r. Fakat savaşa geldi mi 
top adedl ~ı ndlt!~n yuvarlak besup onları devirdik ve i§te ltat'i ol.an 
22 bin, tank adedl ıs binden fazla. da budur. Ve gelecek sene yUrü 
tahrip edilen ve dUşUrt\•~n tayyare ıı- yeeek, ateş edecek, uçacak ma. 
dedi 14.500 !l geçkindir. lşgal edilen kinelerimiz bu sene yürüyen, a
saba., 1933 *'en dörL ocfa daha bUyUk· teş eden ve u~n makineler ol. 
tür. mıvacak!ır. 

Bolşevikliğin insanı ne hale Bu harp bitiği vakıt, bunu Al. 
getirebileceğini gördük. Bir t~- man askeri, milletimir.in tama. 
raftan kana susamış cannvar gı. mım temsil eden askeri kazan. 
bi ve diğer taraftan da alçakça mış olacaktır. Ve Alman aske
ve komiserlerinin korlnısiyle rivle b!rlikte vatan ve onun mil. 
çarpı§an bir düşman d;l.ima tas. y~nlarca işc:isi zaferi elde etmi§ 
vir ettiğim işçi ve köylU cenne. ola<'aktır. Bu harp bittiği vakıt 
tini bu harp bittikten sonra mi1. evvelce olduğundan daha muta. 
yonlarca asker teyit edecektir. :ıssıp b!r r.ı:sronal • sosyalist o. 
Onlar bu cennetin yolları \ize. !arak dön"ceitim Bu harpten 
rinde yürüyorlar. Bu cennet hal. eski oırti prov;ı.mım1 a dönece. 
km yaşayı§l zararına olnrnk si- :?im ve bu pro,gramın gercckleş. 
lah fabrilmsı, Avrup~) a karşı tir:lmesi bana ilk ı:::ünlerdekin. 
bir silah fabrik~ı halindedir. den te!lti de çlaha ehemmiyetli 
lş.tc askerlerimiz böyle müthirı ilıi (!~livor. ________ _ 

Peride 52 .\mele tevkif 
ed;IJi 

silahlı zalim Ye Yahşi bir düc::nıa
na karşıdır ki zaferler kazanmıc-. 
tır. Askerlerimizi övrrıek içi.n I 
kelime bulamıyorum Askcrlerı. ı 

. . tl . ~ 't.l 'l ) k 11 Q l.ondra, t { 4\.A.) - l..vlçrc radyo. 
mızın ce~mre e, vıgı ı < c. ıy ~ . 

··ı·· g ti b rdıkları l suna naz.ıran, Par,sın amele mahal. go umu.•z ayre e aşa • . , . 
m t~avvur etmek bile imld~.ns:z. ıesı olan o:ı .13rd~ncü Aronr.!lsnıanda 
dır. Her sınıf asker aynı derece. 62 kışı, sıl"ll ta~ı'llnl{, 'e ellerinde tıe. 
dedir. Yalnız Alman piyadesi ynnname bulmdurduklarmdtın dolayı 
hepsinin ü~üne cıkmı~tır Ora tc\•klf ecınmı~ tir. 

Meliha Cemal kendi kendini yi -
yordu. Böyle mUthl:l kısknnc;hk an 
larında Meliha Cemalin ilk h~tı• 
nna gelen bir mliddet evvel snhn 
aldığr ve daima çantasında elinin 
altında ibulundurduğu rövelveı i i 
di. Meliha Cemal vaziyetini belli 
etmemek i!lin kıınıçılanan bir hay 
vanm içinde bulunduE;'U mU!)kill 
vaziyette konuşuyor, gülüyor, gU.. 
zclliğini kaybetmemcğe çalışıyor 
ve Mahmut Ata biriblri arkasına 
bu iki kndmı tazyik edt'rek l:nrşı. 
omda titretmekten zevk duyuyor. 
du. 

Meliha Cemal uzun zamandanbe 
ri böyle üst liste dans ctıııeml§. 
baıjmın dônmesino, ııalonun hava• 
8llla, vücudunun Jıalsizllğillc rağ • 
men lbu derece çok dönmemiıı, bu 
derece yorulmamıatı. Sanh"i. vticu.. 
du ağrıyan binlerce kliçUk kemik. 
ten mUte5ekkildi. 

Kı>ndi ltendini tazyik ediyor: 
- YUrü, dans et, ı;Ul. Neşeli 

göriin. Her §eyden evvel !kendini 
Ja.J<ayt, neşeli, gUzcl ve genç gös.. 
termen liı.zıın. HO§a gitriıelis n, mu 
hakkak h~a gitmeli in, seni gö .. 
ren bütün erkekler nazarlcırını u. 
zerinde qurdunnalı, ktıdmlar seni 
krskanmalı. 

Diyordu. Meliha C<1mal o gUne 
kadar bilyiik inci kolvesinden b:ıf
ka bir mücevherat t~rmnz!ı:on o 
gün vticudunu baştan bası:ı pırlnn. 
lalarla doldurmuştu. ÇUnkli Muaz. 
11ezin o kadar giizcl mücevheratı 

yoktu. Her ne pahasınn olursn ol• 
sun bütün naznrlnrı üzerine çek • 
mesi lazımdı. Aşıkı erıkeklPrln na.. 
zarlımnm nicin Melihanm üzerin. 
de durduğuu· anlıımYyacak, cazibe. 
rıin derisinde değil fakat taktığı 
mUcevheratta olduğunu ke!Jfcde • 
miyecekti. 

Sonra gUzel olmak 18.zımdı. Sa. 
bahın saat beşinde dans eden genç 
kızlardan hlçbiıinhı yüzUnde en u. 
fok bir yorguluk aliiml görUnmU. 
yordu. Meliha Cemaliiı de kabn 
boya. maskesi a.ltmda kalan bitap, 
ihtiyar ylizll h!IA genÇ, zinde gö • 
rüntiyorou. Meliha Cemal bir Yor• 
gunluk, bir zaaf A.nı g&termemek 
için azami gayret ftarfediyordu, 
Yorgun olduğunu belli etmemek 
için dans ediyor, lgiyfft- ve tek .. 
rı,ır dans ediyordu. Altmış yaşın 

daki lbir vUcildU tazz."}'lk etmek 
nltmL5 yasında bacakları zorla yU 
riitmek, pudraanmış, kokulu kreır. 
lcrle oğulmuş bir enseyi, b 1r göğ• 
ı:-U genç ve güzel göstermek halı:!. 
kalen çok müşkül bir me!eleydi. 
Kapı ile pencere arasında cereyan 
da kaldrklan zaman bile Meliha 
Cemııl titrem~mek, UşUdllğilnü 
göstcımcmelc mecburiyetinde idi. 
Bö~ le bir vaziyet kaıııramda C.i 
kadrn kavga ediyorlardı. Muazzer: 
iğneli bir edayla: 

- Amnn Mellhacrğrm, çok dllc.. 
kat et, Ü'"iİrsUn .. 

Di.yor, Meliha Cemal fütursuz . 
ca: (Dm·amı var) 

Akşddl 
Sohbeti 

y AZ heyeti kiralallllf 
bir g~zinonun 1 

telere verdiği ilanın alt ti ' 
rafında gayet lıo! bir c~!J:~ 
leye rastladım: '•Tirytuı". 
için her zaman için 
kahve• vardır,, Jiyor. Doi) 
su güzel bir hatırşina•:,, 
Yani demek istiyor ki, •• . 
ne kadar müesscıeP1 
çalgılı bır birahane fe~li I 
döktük ama, e!kidenberı 11 

meğe ah~mış tiryakilerin blf' 
susi zevldedna de unutnı• 
dık ... ,, 

Tiryakilik, her noktn~ı~ ' 
dan haygın bir manzara ,d; 
rülen n:hayehiz bir yo 
dinlene ti.inl~ue seyah.at ~~. 
meğe beıı:ıer. Kahve tırYP" 
liği, sigara tiry3 kiliği, çl~ 
tiryakiliğı, pipo, ıigar . 
nargile tirvakiliği bu neft • 
dendir. Gerçi bu yola çı": 
cıya kad~r !.!ir çc.k çetin •. 
pürüzlü ç1tk1HarJan 1eÇıb~ 
ilk sigara;a ahşan insanı 
öksürmesı, nargileden boi" 
zının gıcıklar.ımı.sı ve kah•" 
yi ağzı yanar~k içmesi bu~ 
dandır. Bu kısa ve yorU 
devre geçtikten ıonra dürO ~ 
düz, geniş ve her ya~~~~ el 
bir güzelim manzara gorul 
Tiryakihk Aıf Pltına çılalcl1• 
ğı zaman bez~inlik geÇ11 

F crah ve ren!d~ bir hayal &il-
. 1 y·· .. d.'k . çılıt mı açı ır. ur11 ~ı .çe a 

yoruldukça durur ve ıeyto' 
dersiniz. 

Tiryakiliği böyle geuif ~ 
muazzam b! .. o.r.f alta ben:S'' 
tik ama, dolayı~lte bağlan~" 
ğımız keyif verici tey)cr• 
de ne ka.:!ar t~fak ve kuv"eS 
siz olduğuna .hayret et•" 
yeridir! .. Burnumıızda ko 
su tüten hir ıarıtın ıigaraoJ 
koca bir insan vücuduna J1 
betle hükmü nedir? Küçiİ 
mencik bir f;ncan içerisi~ 
konulmus birk2'c yudunıl · · ır !lİyah suyun ne ltudreti o fi 
bilir? Çuhuk ne, çay ne 
y:ıprnk sigarnsı nedir? ... ~ 
ralarınrla dişe dok:.ınur ~1 

tanesi varsa, o da nargile~!' 
Merasime çıkarılan bir hü 
k\imdar ııtı gibi püskül pil• 
i<ül lüle&İ, tıaı;ıık saçak rrı•~ 
pucu ve İç'!ri,inrfo fıkır f ıl' 
lı:ıyameller k&"Onarak t°' . "' kurdayan boyh~, kalın ve 
lori•"er sürahi~i!e cidden h~ 
hrı sayılır b;T keyif vaııtJ 
olan nargile" in tiryakisi ol it 
mnkta, kendine mahauı ~ 
çalım, bir caka, bir §eref 
r-atafat vardır: 

. ' 
Kahve yah\lt cny içen, !'· 

gara tüttüren insan tiry":.~! 
ğin keyfini 1avık oJdup .. _ 
eösteritle ~ıkaramaz da, ıı•t 
gilenin ardınd1t öyle bir •'; 
metle görülür k~. hakikat. 
keyfettiiine hükmeder ve~ 
tahlanırsınız. DudaklarıO 
bir yanma kehrihar uclu ~ 
pucu iri bir raz:\ki üzilm ,.
bi kondurmu~ken, ifteki 1"' 
nından püfür püfür du111,..
larm1 salıverir. 

Bu haliyle bir nargile t~ 
yakiıini, hem dt:!tizde h!d
karada ya,ıyan ve acaip b•f 
det dumanhn fışkırtan • ' 
sanevi mahlUkla?. n benzeteıY 
ler de bulunuyor ..• 

Bütün hunların harlcind" 
bir de "dayak tiryakiliii,,JS • 
den hahsediiir ama,hu t~ın;. 
yülü hiçbir zaman nefsılll 
duymadıcım, ,·elev zorla ~· -
ıun tecrübe et.medi~im içı,S, 
lô.yiki!e anlatabilece~imi 1>' 
netmiyorum. 

HiKMET MONl/l 



aramıqa gitmiş, 
hı,.sızlık gapmış 
O lirayı alınca hemen Usfünü başını 
:iterek şıklaşmış, sevgilisine hedi
r almış ve Be yoğlunda felekten 

lırııı 

bir kaç gece çalmış ... 
~~ :ıı '-li l>Qlu Omıan adında 
h~det evvel 1§ aramak ü. 
·~~ telnııııtir. Osmanm c .. 
~ ıı. birkaç kul"U§ vardır. 
~e P'yr.sııyı altüst ettlğl, 

~ile ::"eUıaneı.uı kapısını aşın. 
' bir tıı bulamamış ve n.J.. 
. auı Bokaklarında parnsız 

t Ce 
ote~Yll boıcu biriktiği Sir. 

Otıtıı :le, kt.tıbin odasında dU.. 
~~en. otelci derdini sor • 

treParamz kalcnn. Snna borcu 
llllYeceg-ım ı diye eızlanmış. 

--~ ltııı ~e ote!ı:l dU~UnmUo ve: 
~ aann bir I§ bulurum. 

Otelde kal, Sana bir mck. 
, iılı, Hıı.aköy~e muşamba 

' ' Suphı bcıyl gidip görür. 
lllUnaaıp blr iş verir, de • 

~~bıınıa. otclcldcn b!rkaı; 
'larak kıımmı doyurmuş 

ttı.ı~ do otelcinin tavsiye mek 
• '""le koyara~ Hasköye yoJ • 

g~ Oııınanı derhal içı!rt al. 
bey!n yanma soknıu§ • 

llıulamba fabrtkasmm dl. 
,,!?u mrada blr salı§ para. 

tı~<lır. Suphl, Osmanm ver 
~Okuduktan eonra, wru • 
~ Yanyacağı hakkında 
~ er sormeğa ba§lamış 

· !lleki odada telefon caı. 

haber vermir.ı. Ha.lbukl ııı!.n aslı böyle. 
dlr .. 

- Yaaa. '! Peki po!Lete hepsini ltlrat 
etml§sln. B:.ıı.a ne dly~ksln. 

- O da ayn b!r ırcsele. Böyle biç 
suçum olmQdığı halde yakalanınca 

ııaşırdım. Beynimden vurulınuııa don • 
djim. Yani sizin antayacağın:z sersem 
ledim ve her §eyi itıraf etUm. 

Osman kendi ağzı ıle yakalanml§tı. 
Hlıklm Reşit kcndlsmıı bu ciheti ıaa. 
ret etti: 

- Demek s ıçunu itiraf ettin. 
Osman oaııırdı: 
- Şeyyy. Yani iUrr.f ctml~ görün. 

dllm. Kolay Jt>ğil hO.klm bey, hırsu. 
lık suçu bu. İnsan ı.ıcreem do olur, 
aptal da. Hem. Mlll ktndıme gelemr .. 
dlm. 
• - Yani hAlrı scrseır.liğln devam e. 

diyor ~yle mi? 
-Tabit :,\'a ... 
- Peki H:;lcye~. Seni şimdi tevkif. 

haneye g8ndereylm <lo orada istirahat 
edersin, aklm başına gellrl 

- l?-• 

Osman neticenin hiç de böyle ola • 
cağını sanmıyordu, Asıl gtlmdl sersem.. 
leml§tL Ayakları tJtrlye titreye mah. 
kemeden dışa>:ı çıktı. Bir jandarma 
kendiei.n.1 alıp götUrdU. 

Acaba Oınıuı.n, muhakemeslnln mu. 
teakip cclııestndc de sersemliği Uzerln. 
de IBrtlr edec •k mi? Ben pek sanmı .. 
yorum. 

Sıkllganhk kolay kolay vazgeçilerni
yecek bir kusurdur fak at ona 

hakim olmak mümkündür 

I N~~NIN hay~=t~ ı0niis~akil olma8ı 
fUphe yok kr ıyıdır. f ahat tecrü • 

beler §Unu da öğretmiştir ki insanın i.tik. 
laline hudut çizmesi liizrmdır. 

larmıı gibi hareket ederler t•e yanlarına t 
bir yabancı yaklaştığı zaman en büyük,\\ 
ıstuıabı duyarlar. 

Bu her bakımdan yanlıştır. lnıanlar 

biribirleri için yaratılmı~lardır. insanın 
dostları da bulunması foap eder. 

Tek ba1ına istiklal, in~am ilerletmeye 
kiıli değildir. insan, barkalarile dost ola. 
mıyacak, başkalarile i1 birliği yapamıya. 
cak derecede İstiklal diişhünii olmamalı • 
dır. 

Bazı insanlar, büyük ve hala balık mü. 
essesede çalı§tıkları hatac>. yapayalnız 

Birçokları, sıkılganlıklarr yüziinden 
dost sahibi olmadıkları içi:!'t c.ıcınacak bir 
lıaldedirler. Sıkılganlık. kolay kolay ber
taraf edilemiyecek bir kusurdıır. Fakat o

na hakim olmnk mümkünrWr. 

Deniz ve bava tatmasına 
karşı ae yapmalısınız 'l 

Evvelce insanlar yalnız denizler üzerinde 
. bulantı hissederlerdı; fakat şimdı ? 

.Hastallk Shbepleri çoğaldıkça fen de yeni 
yeni te.dbirler buluyor 

Deniz tutması, ~imdiye kadar yal. 
nız gemJlerde glirlUUıdU. Fakat med 
niyetin getirdiği sUrıı.t bu arızayı da 
daha ba§ka 113.halarda da insanlara 
musallat etmektedir. Trenler, tayya • 
reler, baZl Lunapark egıencelerinl de 
bu meyana katab1llrs.lnlz. BUtUn bu 
gibi hallerde hl.Sl!edllcn rahataızlığm 
sebebi birdir. ~on dertee nahO§ olan 
bu tutma.laca. bır çare bulmak için blr 
çok araştırmalar ynpılmı§tır. Ve artık 
eebebl iyice malfim ohn bu rahatsız. 
Jığn kar17t ytl7.de doksan muvaffaki. 

yetil tesiri oıan Ulcıar tavılye edile. 
bilmektedir. • 

Şimdiye cadar deı~.z tutmumda 
başlıca rol vücudun muvazenesin..l S.. 
oare eden lç kul!l.~~'lrl IAblrente atte.. 
dlllrdl. Şlm1l hatll eolldlğl anlA§ıl. 

maktadır; Rsıı set.eb karın clbazıa. 

rının, hususile batırsak ve midenin 
yer değl§Urmesln1e nranmalıdır. ' 

Tıbbın muhteııı sahc.larındakl bir 
çok çalışmıı.Jarllc maruf olan 1',ransız 
hekimi Arhult de Vevey blllUn bu 
r.evl rahatmı:iıklvı (inilestık hastnlrk 
lıırı) ndı altında tQplamıııtır. 

lıklara aebebl}"t't verecek sarsıntılar 

husule geUrci>lJir. 

lıek.ıe! diyerek diğer oda. 
it . 
-..:0rıa giderken saymakta 

le.rı ınasanm üıtllnde u • 

••LALE: Günün Muzafferi• a
1 

DOROTBY LAM~.~:_!~~G GROSBY 1 

ll:llestlk Umlnln mevzuu mermile. 
rln ııeyrlnl tctk!k olduğu lçln, bu suret 
le modern nııkU vtısıtalarmın yolcuları 
hakiki mernıllere teşbih cdllml§tir. 
Fılhnkika unutmamrılc ıtızımdır ki, 
bir denız, huva veya khra nakli vası. 
tası içinde bulunan yolcu, ta bll ka. 
nunlar dolayuııle,bu nnkU vo.sıtaınnnın 
bir cUzU haline ge!lr. İnsan -.·Ucudu blr 
birine bcm:emlyen birc;~k uzuvlardan 
mUrekkcpttr ve 1ıunl11rm hepsl nakli 
vasıtasının t.nreıcetıne mUsavı §Ckllde 
uymo.zlar ve. az çek kcsafcUcrlne göre 
bir mukavemet gösterlrler. Aynı nakil 
vasıtusr içindeki ~ oıcular, vücudu yağ 
tabakasınd~n yacıtıklarla muhafaza 
eden ;ıl§manlıklan, elb!.selerlnin sıkı. 

tığı \eya gevşekliği t.1\:-eket lstlkame. 
tine göre aldıkları vaziyete g6rc mub 
telif tesirler altında kalırlar. Muay • 
ven bir sUmtte muhtelif uzuvlar ara. 
smda bir muvazene husul bulur ki bu 
insana bir sHk{ln gösterişi verir. Fa • 
kat en kUçUlc lhtlzazdıı, en kUçllk sU. 
rnt değişmutnde, virtljlaTda. sUrnt • 
lenmc veya tlrcnlemcier esnasında, 

ıçımlzd<', ölüme kndar varan rllbatsız. 

Dr. Artault de Vevey, 100 Km, sU. 
ratıe sUrUkleaen 50 kilo ağırlığmdald 
bir adamın r>OOO kilo ağırlığında !.zafi 
bır kUtle m<'vdana gclırdlğinl söyJU. 
yor ve hareket hallnde. bllhassv. ani 
ve ılddetll ıh~nımiar esnasında vücut. 
ta hararetin yükselmesi muhtemel bu 
lunduğunu ileri ııliıUyor. Orgunlzm bu 
haller karşuı•nda 'ııYt\n etmekte, ve 
aynı sebebler sık ııık husule geldiği 

takd!rde teh~1ke baş göstermektedir. 
Birçok otobıı. blle~lerl bir nevı de. 
ııız tutnıaama uğradıklan için bu ıııe. 
rlnden çek!lmek mecburiyetinde kal • 
mışlardır. Doktor Vcveyin iddiasına 

göre otobll& yolcularında da dimağ, 
mide sanmtılan mU~hede etmek ka. 
bildir. Doktor bu meseleyi iyice tet • 
kik ettikten sonra pnıtik tavsi}"t'lerde 
tıulunmaktadır. 

~ deste ~ralan masanın 
~tllnce e·:ve1a. aldırmamış, 
~f llrıere elini uzatml§ ve 
~~1 ile oldc!eUl bir mUcade~ 
~ )JJ Para destelerini cebine 
~ 11ırırn hıtlyle sokağa fır. 

~tır 

~Uru telefonla konu§ma. 
. Elıı sonra odasına d6n • 
~~b.ı, Osmanı göremeyince, 

tılı. ~ ııonra gelir dUşUncesUe 
, ~'it Uzerıı hazırlanmağa 
bt •1race. paralan masanın 

rolle• llttu .ı~mı na tırlıyarak telll-
r, .. 

iti~,..... tabu yerinde bulama • 
• .ıı.ınlf, hemen zabıtaya 
'il Jllftir, Zabıta Osmıınm 

~ ~ "~ıcaıı üzerine kendisini 
tı\~~ !\\anda. ;>akalamıgsn da 
~8.rdan bir metelik dahi 

~it\ • 
Ilı-Çe.Jdığı puranın yekClnu 
bul<lır. 

~ tı- ~00 llranm tam 4 gUndc 
ltt11~;:1'· UatUndcn çıkmıştır. 
~ gıı ltıe şık bir takım elbise, 
~!\ l':llck cep aaall vesaire 

.::ı bir kısmı Ue de mem. 
\~iıllatn altın bir bllezlk, 

~ 11
1":- hediye g6ndermlıı, gr. 

t Ça• 13,YOğlunda felekten bir 
ıtı••tır. 

cı~ lığ-leden sonra adliyeye 
~~t."'tu. 
-. n lirtncı sulh ceza mah 

lt ~lı: <illere~: sorguyn çekil _ 
~ •tnan euç..ı blçblr zaman 

ııa.:ırcıu. Mn!:kcmedc: 
bır ttıull!u bır ada.mım, diyor. 

lı:ı ~~en hı:-sı?.lık yapmam. 
1 tırıı ~ tupıa beraber Bay Sup. 
' l.l klubu okudu ve beni 

·~ ı,e aldı. lşc o gUn baş-
11.J. na fa br!ko. i(;in baz: 

.._ Cld llıak ll7.err. 200 Ura verd 1. 
~ ar, 

ı;: )~Y nı.aızeme almadın. Pn. 
\_", hıJ Sin! 
ı..' lı ta ı da ayrı b!r mes..ı • 
~~ t\uıç ıun(! kadar memıe. 
~ !lç l'tlt lira para gelecek. 

ll..c, YtUın çok kötUydU, Fatı. 

11 
111\ nıalzeme de acele oı. 

~~ lıtıar:ırn gelince yerine koy 
t ~l)Jnları ht>rcettım. 
~ ~ Suphı benim gelmediği. 

' t..e1~ıanmı;o ve zaoıtaya 

SiNGAPUR YOLU ~ 
Neş'edoo yaratılan, IJ&rkı tle sUııl nen, ner kBlbl ı 

fetheden hakiki bir 1>11hCtôt:rdlr. 
LALE SİNEMASI, gUnlerdcııberl yer bulo.m:ıyıp ca ı-"lnıın bUtUıı İil· .. j ı 
tanbul halkının bu harikayı görebl!Jllf',ııl tı:tn filmin hir ıınfta daha gl:lıı. 

terllcceğlnl mUjdeler . 
htedlğlnlz akpm l·er bulabilmek için ICıt!Pn ıııımarolı ~·ı~t•rlalzl (i 1 

- bir gtln e\"Velden kapatınız. Telefon: 4359;; ~ll,!I" l~- I 

.,.: . . GUnlerdeııberl süslenen ,.o gliz,.lleşen 

BEŞiKTAŞ CİCBEL SİNEMASI 
4 birinelt~rfn cumartetıı gUnU %,30 dan itibaren ~ıncına 

bUyUk harlkwıı olan turkçe 
diıolaımım 

OTEL EMPEBIAL 
11111-fllınl ile yeni mevsime 1>a.,1ıyacağım ıulijı.drr 

- Ben 'allahi - na işte istav 
roz çıkarayım - bir §ey bilmi
yor.ım. Hanımefendi kaç sa~t
Lır bahcede yalnız oturuyor, 
Plbette canı ~•kılmıştır. 

- lyi ama. canının sıkıldığm
rJan bahsetmiyor. Benimle ko. 
nuşmak istediğini söylüyor. 

- Anneniz değil mi? Elbette 
konuşacak. Bey babanız Kon',' a
va ~itti. Ook müteessir oldu .. 
Belki sizden teselli arav~aktır. 

Çav sofrasından kalktım. 
- Sen de c:ok diplomat o!mUF· 

sun. Sofi! Hariciye nazırları gi. 
bi temkinli konuşuyorsun! An 
nem. babamın ~idişlnden c;:ok 
memnundur. Hatta dünkü gelen 
ırenr. bevdcn de çok memnundur, 
değil mi? 

Sofi birdenbire kızardı: 
- Ben ne bileyim, küçük ha. 

nım? Annenizin kafasının ic,in. 
de değilim ya, 

Annem 1ekrar seslendi: 
- Leyla .• Ha.ydi. seni b ·kli· 

yorum. Nerede kaldın? 
Pencereden: 
- Geliyorwn .. 
Diye cevap verdim. Sofi ,.._,. 

valtı tepsi.sini aldı. Odndcın ıkı 
miz birden cıktık • 

BahQeye, annemin yanına ini. 
yorum. 

Bizim valde harıım, ~caba be 
nimle neler konuşmak i~tıyor?! 

- Bugünlerde çok uvuyor
sun, Leyla! Fazı~· yu~an in("~:1 
mankafa olur derler .. lyi dcğıl. 
dir. 

- Ben de zaten zeki bir ins.tn 
değilim ya. Kol ejde yıllıırca 
sabah uykusuna ha -rettim. n"l 
ne! Ne yapayım .• ? t:yuyoı um 
İ§lC. 

I 

- Neyse, Bu, senin bileceğin 
iş, 
c;mmc~c başlac!ı: 
- Ben seni niçin çağırdım, 

bBiyor musun? 
- Hnyır. 
- Bu sa.bah babı:ı gitmeden, 

kendisiyle senin hakkında bir 
şeyler konuştuk, Leyla! Hayıl'lı 
seyler .. 

Tüyler)m ürperdi: 
Hayırlı şeyler mi? Oh. an

ne .. Başka seyler konaşalmı. 
- Niçin ayol? Sen deli mif!in? 

Babanla karar verdik: tf fet Me
lih hakkında tahkikat vaoarak . 
Onunla seni evlendirmek ist:•·or. 
Baban ek sevmis o ':lelikanlıyı, 
Duda~ımı büktüm. 
" Babam mı çok sevmi~. 

Yoksa, sen mi?!" 
Diyecektim. Snvınm .. riitkatim 

mfıni oldu 
- Ben °Fimdilik bu hayırlı :ş. 

!erle me$g-ııl o1mamağa k~rar 
verdim, anne! Hele şu güzel yaz 
mev imini sükunetle geçireyim . 
K·ş ge!ince dü~üntirüz. 

- A. Sen de ne krdnr tuh,\f 
bir kız oldun bö\'le? Tam evlen. 
mc cn~mdnsın! Yoksa Sadi hfı· 
dıce•u senin cesar"tini ,.,...i kırdı? 

Havır Sadi hadisesi. bf>. 
rıim ce~nret{mi :~m:.cak 15ekfüle 
hitmis 1..

1e?ildir ~n ondRn tik. 
'iindim. Onu mert bir Prkck ~n. 
mı•/J'l"l, c.ix \'lll:ıl'rtn •;ibi "'er. 

Şlşmıınlnr zayı!1are. nazaran deniz 
tutmasından daha nz mUtee!.!lr olur • 
ıar. ÇUnkU vUcutıanndakl yağlar lç 
•araıntıları :l1.altır. 1dmanlıırln adale. 
lcri kuvvetı•ndlrm•ş olan sporculnr 
da dahn az mUtecsslrdirler. Kannla • 
rında ne yağ'. ne de adale buıunmı • 
yanlar da yolculu'< eıınnsmda mide ve 
b:ı.ğırsnkları ı:ok ııarsmtıya uğrar ve 
bunlar çabucalt rah&tsızlamrlar. Bu 
keyfiyet mni\ım oıunc'l ilk tedbirler 
derhal hatıra gE'llr: :Mtc.c boşluğUnu 

sıkı sanlmış bir kumr.şla hareketsiz • 
ıendlrmek. l<arl Lengenhager isminde 
bir !svlçrell 0iol<tor oa genlı kugaklar 
kullanılmumı tavslytı etmektedir. Bôi 
mide ve bnğırsaı.ıar, clolularına naza.. 
rnn daha az l:rıreket ettiklerinden ka. 
bil oıduğu Kadar az yf:meğe ve seyaha 

hal kokusunu meydana Gıkardı. 
Bu sebep'e \·azgeGlim ondan ve 
şimdi .. 
A.ınem sözümü kesti: 
- Fakat şimdi, karşına ondnn 

on misli, yüz misli fazla olgun 
ve güzel bir genç c:ıkt1. Tam sa
na ıarık bir genç doğrusu. 

- Ben varacağım erl{eğin o 
kadar giizel olmasını aramıyo
rum. Hem ben evlenme telakkilc
rimi de değiştirdim, anne! 

Hayretle vüzüme baktı: 
- Nasıl telnkld'ermiş bun. 

lar? 
- Yani demek istiyorum ki, 

ben böyle güzel. ge~ züppelerle 
evlenmiyece,ğim. Varacağım er. 
keğin sac:;ları kırlaşmış olmalı? 

- Ne dedin Yaslı erkeğe mi 
vararaksın? .. -

- Evet Hatti! sPC'lnrı bem
bevaz o1ac~k. 

Annem elinde bir ::lantel ör~
yordu . 

- Ah, dedi. hayretimde·1 nz 
kaldı iP,ııevi nnrmağıma batırı. 
\'Ordum en <'ıldırmı~ı;ın, Lcvlii ! 
Kollej .: ... ni ~ok değiştirmis. 

Kendi ine söylenecek sözler 
çoktu. 

" Anne! Beni değiştiren kol. 
lei değil. sensin! .. 

Dlvcccktim. l{elime'er boğct, 
zımda zinr;rknip kaldı . Bir !3CY 
sövtivemcdim. 

o ra1fı ~üyknivordu: 

SA l'l!' A'. - 1 . 
~ it P.~ sUrc~nı.-.; karnma yap 
n icat amcudtr; ikinci bir taı: .. 
ıy 1mk~ TanSa arka UstUne uzaıı-
.. ı tır, 

)oktor Jean Leduc de şu tavsly de 
maktadır: 

··Koruyucu tedavi her §eyden ınU. 
~ nıdır,. ~ lf1l'l veya hepsi blrllk., 

• tatbik edllecıelt bfr çok usuller var. 
dır. 

Ruht tedblr:er fhm.sıl edilmemelidir. 
, Yolcu, denlz tutmasmn uğramaktan 

~torkmnmalıdır; diğer yolcular da bu 
rahatsızlığın alll.m,'tl<'ri bnş g8ster • 
bıl§sc ehemmiyet vermemelidirler: 
koltuklarına rahatça yerleşerek zihin 
lerini başka ı;cylcrlc meşgul etmcll. 
dlrler. 

Fizik ve ıne.ı:anlk usuller Uç nevi 
dlr: 

l - Bır karın sarguıı (30 sanUmct. 
re genırllğlnde ve " metre uzunluğun 
d:ı.) göbekten aşağı kısma sımsıkı sa. 
nlmalıdır. 

2 - Nefes alma bunınd:ın yapılmau 
kuvvetli ve kısa olmalı.sonra ağızdan 
yavaş \'e uzatılarak verllmelldlr. Bu 
tene!fUs hareketi her yanm saatte blr 
arka arkaya beş Getr yapılmalıdı:r. 

3 - Yolcu rahat bir surette yer. 
ı~mel!dlr. ldcal arkaya yntabllecck 
bir koltuğa Fahlp olmaktır. 

Dcnlt tutmaama ka11ı alınacak ı. 

!Açlara gelince banlnr arasında bir 
çok neviler vardır:Uyutucular {misal 
Gardcnal), as~p frenle;>ieller (miBal ), 

Scopolamlne, AtropL'lc) asabı tesıdn 

ediciler (mlsal: Chloral, Bromre) be§ 
dönemeıerln"' iyi geler.ler {misal: 
Aspirine). 
Rabatsızhk baş göoterdikten .eonra 

tedavi çok daha. nazlkUr: Fakat arka 
Ustu yatmak, mutlak istirahat "'8 ay.. 
nı uaçlarln. iyi nettce1er almak mtım.. 
kUndUr. Şurıı~ıı gözden rra.k tutuıa.... 
malıdır ki, bir defa kusma ba.,ıadlk. 
tan sonra illı.çlan ağızdan almak da.. 
ha gUçle§ir, fakat bazı 1.lAçlar bu malı. 

zunı gözönUne alarak hazırlanmıştır. 
Atropine, aerf altına M mlligram 

olarak §ırmga edilir ve bir gtlnde dört 
dctn. tekrarlanab!Jlr. Koruyucu tedbir 
olarak Uk §ırmı::a hareckttcn hemen 
önce yapılıab!.Ur. Teı!&v1 hwıuırund:ı 

bu lllı.ç en pratik olanıdır. 
Genatropin", konıyucu tedbir ol."\ • 

rnk ağızd:ın a.mmak avantajlna mil. 
JikUr. Bir ((dan\ıllc veya mah!Qllln • 
den on d:ımlıı alınır ve günde beş vr. 
ya altı damlaya kndar yemek araların 
da tekrarlamr. Tedavı için de: der 
altına 2 mnı~ramlık bir ampul §Irm. 
ga edilir. 
E~r hast!l ağızda kuruluk hiss~ • 

derse bU flft.çla.rm 81L"1ıh.a~ı 4urd\J.ri,I 
ıuru. Gardenal be§ grRmlık kom. 
prtmeler halinde verl~r; yarım kom. 
prime hareketten bir gUn evvel ak • 
ınmleyln yatmadan yanm saat cvı. ı 

alınmalıdır. Ve yemeltlerden yarmışar 
s:ıat evvel yarmışar komprime alma. 
cnlttır. Azam1 had sa:ıtte 2 kompri • 
me. 

Bromure de sodium 300 gram suda 
20 gram mabJQl oları.k alınır: Bir 
gUn evvelden itibaren ba§lıca yqnek. 
11.'rın orta.ııınd:ı birer kn ık alınacaktır. 
SeyahaUerdo Sedobral almak belki 
daha prntlkt~r. bu 111\ç sert mlkAplar 
halindedir, fakat çok sıcak bir tas 
suyun lçlnde erllilir. 

Bu çareleri saydıkt n sonra tezatlı 
bir tedbiri d" UAve etmeyi unutmrya. 
lım: Sigara lçmiyenlQre bir sigara S.. 
çlrmek. Bu rı'.lstaıııtı hastalıkla. teda. 
vi demektir . .Alışkın olmıyanda sig81'& 
nm hasıl edec.aği bulantı denls tlıtma.. 
sındıın gelen bulantryı1 eklenlnce bu. 
nun tesirini hsm<'n lpta.1 etmektedir. 

GörUlllyor ~.ı, deniz tutmalarmın 

scbeblerl çoğaldıkça te:ı:. bunlara ka~ı 
nynı derC'c ı\e bol tcd"birler bulmakla 
mU~kUlllt çekmiyor 

- Vallahi, sm İffet Mehhten 
daha iyi bir koca bulama7.Sın ! 
Kimsesi de yokmu.rı .. lçeriye da.
mat alırız. Baban ondan ne ka
dar hoşlanmı!J ıbilsen • 

- lyi nma, babam nikah•ana. 
cak değil ya ... Ben varacağım 
Bana gelince: Son sözümü, so• 
k;.rarımı demin de söyledim. 
Bnya.z saçlı bir erkeğ€' varaca 
ğım. işte o kadar. 

- Ayol, sen vallahi cıldırmı . 
sın! Senin sribi genç bir kız. ra . 
h bir erkeğe va.rırı;a, no.sıl m · 
ut olur? 

- Niçin mesut olmasın? Ş 
clvnrımızdaki ata$<'mihtcr'e i'v 

!enen Sacide o kadar bahtiyar 
kocasından o dt'rece memnun ki 

- lyi ama, sen onların bugün 
kü saadetinin ne kadar ~ecit'i o! 
duğunu biliyor musun? 

Tiçin geçici olsun?! Pek:. 
la şen, ı u~sut .. Gezip ytirüyo 
lar. Evleri adeta ne!'e kaynağı 

- Dedim ya, kızım1 Bühir 
bunlar ge k;dir. C:::ıcide koca 
"ından ~rr.am yirmi b~ Y"~ 
klicliktiır. Üc beı:ı sene soma ko
cacıı altmışlJ1a ge1 :ek. Zatr, 
ı:ı·mdiden saçları TJamuğa dön 
müil • Bembeyaz. Üste'ik ağzın 
dnki dişler de ta1:rr::ı. Böyle yn•·. 
i: 1'ir crkC'kt~ı bir ~ene; kadıı 
i.:ıyır gclır mi? 
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Ceviren: MUZAFFER ESEN 

- Bunun üzerine Halida- nur ve ni'\mına bu villayı ki. 
ya teşekkür ~ttiler 've kendi- raladığınız müşteriye dair i. 
sini büyük kapıdan dışarıya zahat verirsiniz. Vakıa bu ka 
çıkardılar. dm villanın semtine bile ıuğ. 

Bu sırada Pojnter kendisi.. ramamıstır. Faka\ kati kana. 
ni ziyarete gelen adamın es- at temi~i her vakit çok fay. 

- Cevap almak nasip ol- ki noter katibinin anlattığı dalıdır. 
madı, çünkü dışa11ya çıkmış- şahsa çok benzediğini de gör - lngiltere kıyılarına bile 
tı. Evine gittiğim vakit de müştü. Bu adamın 'Latlı ve a. yanaşmadı bu kadın. Fakat 
evde bulam:ı<lım. Fakat der henkli bir sesi vardı. size istediğiniz kadar tafsi • 
hal beni oulmaeı için bir iki Sigorta simsarı müfettişin lat vermeğe hazırım. Evim -
satırlık bir şey yazdım. Her yanına girer girmez söze baş de sözlerimi isbat edecek ve. 
halde heni arıyacaktır sanı - tadı: sikalarım da var. Bunları si

rım. - Gazetede okuduğum ze göstermek beni pek sevin-
- Bu mümkündür. Fakat bir haber üzerine sizi gör_ direcektir. 

burada söyledi!ı:ıerinizi hiç mek için buraya kadar gel _ Her ikisi de müfettişin o -
bir yerde \:ekrarlamamanızı dim. Misters Scıısburinin mo tomobiline bindi. Pointer bir 

( Bo ll'upona eki.....- ~dertlecej1 

Te.nDe Ul.D.l&n 11'.a SoD [lıaktk .. a pa. 

l'UQ netrecllleoNdlr. lh1oDme ce.ldlıı 
&i>nden. olmyueularaı maJıtım UJ. 
malı; tıuın ~ adrealerlal MI.~ 
lert IAzım.) 

Evl•nm• t•ltlillm 
:r. Ya§ ld, boy 1,65 kilo 69, kum.. 

ral, ayda 45 lira mail§ alan, iyi bir 
aileye mensup bir genç, tahsilli veya 
tahsilsiz namuslu bir klZla evlenmek 
istemektedir. Türk olması ve 17 ne 18 
yaşlarında bulunmas.: şarttır. (Sofu) 
remzine mUracaat. 

:t- Yıl§ 24, boy 1,61$, kilo 67, ayda 
40 lira maaşı ve blraz da geliri olan 
bir bay, temiz ve namuslu bir bayan.. 
la evlenmek istemektedir. Herhangi 
bir :faln1kada. ı:alısmzş olabilir, fakat 
evlendikten SOD-'"ll. çalışmasına müsa. 
ade edllmlyecektır. (Kı.;tu) remzine 
mUra.caat. 

istiyorum. Anlaşıldı değil bilyasile ber:iher kiraya ver. az sonra küçük bir evin ö. lı ve işçi aTıyanlar: 
ıni?, Başkalarma Havkdan mek ~stediği uğursuz evde nünde durdu. B~ ev yanında • ortamektep mezunu, mühendis 
bahsetmiyecek, hele onun vil bulunan bir ~set yüzünden ki evlere çok benziyordu. On ve muteah~t yanmda çalışmış bir 
laya gittiğine dair ağzınız .. sizinle konuşmağı faydalı lar gibi güzel bir bahçe orta. genç öğlede:ı sonra ~alışmak üzere 
dan bir kelime biJe karırmı - Jd ç·· k'" b•Jd" w• • . sında bulunuyoycJu. bir~ arama:ttadır. {W En Son Daki.. 

::r hu um .. un u ı ıgınız gı. , ka) remzin., mUracaa!. 
yacaksmı:.ı:. bi ben de bu villayı müşteri. Pointer bu evlerin .sahip • • Eski ve yeni yazı!an bilen, tngı. 

Haliday kimseye bir şey !erimden birinin hesabına lerine senede al"ı:ı yüz İngiliz Ilzceden anlıyan, Ankaranın büyük 
aöylemiycceğine dair yemin tutmak istiyordum. Bereket lirası kadar irat getirdiğini bir otelinden bonservisi bulunan ıso 
etti. Pointer delikanlının oto versin ki bu kadın İngiltere- düşündü; müfettiş mister ya§mda bir zat, apartmıan kapıcılığı 
mobile kendis!le beraber gel d 1 kt k P Havkın oturdu~,. evin, içini veya buna mllma.sU bir iı aramakta .. 

en ge me en cayara a. fi.- dır. TUccar ve avuke.t yanında çalı. 
mesini ist-edi. Zira ona söyli. risten doğr.ı Romaya gitti de de dı~ına benzetti. Bu evin §&bilir. Beyoğlunda K&lyoncukulluğun 
yecek birtakım sozu daha bu uğursuz vakaya karışmak içi de dışı da rahat, fakat da Dara.cık ııokak 2 numıırııda Rifat 
vardı. Delikanlı bunu işitir \:an yakayı sıyırdı. bayağıydı. Kurtakaya muracaat. 
i•itmez derhal a'-·agw a kalktı. (Dc,·amı var) • Ticaret lise~inln .son sınıfında, 20 
"3 ~ Pointer backa tafsilat sor. uh .. A 

Eski patroııile beraber bulun :ı: yaşında bir genç, muhasebe, m a ...... 
du. Fakat mister Havkın bu t h d ktil fyi bili · bir tı. maktansa bir pcılisle beraber K E k .h. ra esap ve a. 0 r, 
meseleyi aydınlatacak bilgi.. ız, r e ·ı carethanedG v.-ıya bir müessesede az 

bulunmağı tercih ettiği anla.. i yoktu. Bütün çocuklarınıza bir ücretle çall§lllak istemektedir. 
pbyordu. k Okutacağınız kitap: (H.D. 32) remzine mUracaat. 

- Mis\:er H~vk benimle - Bere et versin ıki peşin • 31 yaşuıd~ ctddt ve çalışkan blr 
görüşmeğe gelmiş, size bu a.. olarak biı· aylık ödemiştim. Kanı·1·e genç. odacılık. apartım~ kapıcılığı 

k . . Mü!terim Par:sten, fikrini veya gece bekçiliği aramaktadır. Ca.. 
damı gösterme ısterım. d . . d" w. . k . ,.a"""u Zeki'·-y apartıman maliye iti .. 

P Sk 
' 

d Y d eğıştır ıgım ve ışı geçır -- M h 6 Vf;• "" 

ointer ot an ar a ı u as arası raz komisyonunda oda<.ı Ahmede mek mek üzere talyaya gitmeği doğru yollanmıştı. tupla müracıı.at. 
- Sizi orada bir müfetti - tercih ettiğini bana telgrafla NAl'\IJ.K KEl\IAL'L"l • Fransızc3.dan Ulrkçeye ve eski 

§İn yanma verecegım, bu bildirince bü'~ün 2iyanım kay YENlL~ŞTIRtl.J;N yazıyı bilen birisi iş istemektedir. 
müfettiş size 0 aclamı, kendi. bettiğim bir aylıktan ibaret J{AJIRAl\Lo\....""il.IK I>ESTA.""il Haber gaze~c.slnde ('l<:?cütne) remzine 
• h" d" d ·· kaldı. Fakat ister istemez i - - Hor ldtapcıda bulunur müracaat. I sıne ıç sez ırme en goster • b • • Bir Universite taıetıesı. orta ve 

• k ) b ı k çine karıştığım vu vaka em .tıyntı so kuru~ memn O aymı U aca tır. llse talebesine her türlU fen dersi 
Siz, müfettişe o adamın evi de meraklandırdı. Bu iş hari. Tevzi yeri: \'AK.l'r KiTABEVİ vermektedir. (Alkaya), remzine müra .. 
kiralıyan adam olup olmadı kulnde bir munmma doğru - caat. 
nıru söylersiniz; fakat rica su, eşine hiç rastgelmediğim e·ır fırsat . Türkçe, transızca VE. daktilo iyi 
.,,. bir muamma. B'.I muamma • bilen bir bayan yazıhane veya kası.. 
ederim, çok ihtiyatlı olunuz, yerlik gı"bi bir J" aramaktadır. o(ün.. 
k 1 d mn halledildiğini bir gör - l "' arşı aşacağımz a amın yü. F Kütüphaneler e, sal) remzine müracaat,. 

h . k d"kk sem, adeta sevjuecegwim. a-züne, em se!ıne ço ı at Tarihçilerin dikkatine: • Yaş 18, cvll, zevci askere gitm1ş 
edı·01·z. kat bu işe dair gazetelerin bir abyıın müessese veya bir avukııt 

Saııdıklannd:lıı çıkm:ınus bir hal. 
Haliday endişe ile sordu: yazdıklarından başka hir şey de, hiç kuilıınılınnmı 15 mükem.. yanında çalışmak istcm<ıktedlr. DakU 

B · h" • "kt bilmiyorum. mel ciltli anslklojıcdlyıı llritıınlka ıo bilir. (lnt;el 27) remzine müracaat, 
- u ış ı~ı:ı en sonra • Herhanıti bir müessesede kMlp o .. 

b • b b k k Pointer derhal misafirini neıı:ırlyatmdan ~ em se est .ıra aca mısı- lıırak çall§mak iaU)orum. Daktilo b!.. 
nız? temin etti: T eneUJ Historians, lir ve seri yn:ı:ı )az:ı.:ım. Bonservisle. 

Pointer, kiracı bir defa teş - Size memnuniyetle iza.. Hıstory Ol Tlıe rim vardır. lsttyenıer CA. 1ıyas> rem. 
his edildikten sonra şimdilik ha•ı: verebilirdim. Fakat şim- World zınc mtıracaat etsinler. 
k d • • •ht" 1 1 dı" J..Iampstada gidiyorum. t o ıı • üç aylık dl§I bir kurt yavrusu en ısme 1 ryaç nn O ma • -ı Adındaki tarih kiilllyn ı 20 rn- Eatılıktır, İstiyenleı· Topknpıdı:ı. No. 
dığına dnir delikanlıyı te • SaatinP. baktı ve misafiri )1' satılıktır. 1sti)cıılt.'r gll7A!tc. 168 de kahv.:cı Agfı.ha mUracaat etsin 
min etti. Taymis nehrine ha- ne teklif etti: mlı.de P. O. rem7 inc mektupl:ı. ıer. 
kim olan koca binanın kü .. - ., olda ban"' arknd'"şhk ıı .. .-.--01.u=m=e•:ıa•t ed<>hlllrler. ~Lise biUrme lmtı:nanında. bir ders 
çük bir kapı. ının önünde a- etmek is•er rni:;iniz? Ev ve nıuayen~'\an<> nakli ' ten muvııftak olamıımı§ bir genç, 
rabadan indikle?i vakit mü - Mister Havk derhal cevap imUhıınrru verınceyJ kadar, tahslll ile o r. Emin Sükrü Kunt mUtenaslp bir ış aramaktadır. Asker. fettiş, yanındaki delikanlıya verdi: • likle lllş.ğl y..:ıkt:ır. oııamcktcp tale. 
kendisine mfü:aade verilin • - Tabii hen de zaten Gol tç ıın .alıkları ımıtehnssısı besine ders verebUlr. (Kadak) remzi. 
ceye kadar b-w i~ten hiç kim. ders Grinde oturuyorum. Osmanmey Bom r.ıtl tram,•ay du- ı ne mUracaat. 
~ye bahsetmemesi lazım - O halde heni evin"ze 1 rağı No. 207 'l'el"fon 81784 "'Ortaokul öğretmcr.llğl yapmış bir 

ile sabah, öğle ve a' şanı 
Her yemekten sonra günde üc defa muntııza.oınıı 

di~lc.rinizi fırçrılaymız 

ıs tan bul fiyat E 
nandan: 

ıın No. lı na.n. 
0 

Ofla tarafından bakkallara tevzi edilen unun çuvaır 10~7 kU~~ 
ku:-u§a çıkarxlml§ oldug,Jndıın badema bakkallarda ur.un ıu;OSU 
kuruştan satılacaktır. (8876) 

stanbal 
nandan: 

ll8 No. lı UAn: (,Y 
Makarna ve şehrlyoler badema aşağıda tesbit edl:en tıyauar 

sa lılacaklardır. 
Her nevi makarna ve §ebrlyeler: 
Toptan anbala.jJr kilosu azami 41 kuru;i. 
Toptan anbalııjsız kilosu ıızaml 40 kuruş. 
Perakende anbala.jır kilosu ıızamı 45 kur-.ış, 

Perakende anbaJAjsız kllosu 44 kurul:! azamı. 
Tel şelırlye t 

Toptan ambaUıjh azamı 43 kuruş, 

Toptan amball!.jsız kilosu azami 42 kuruı. 
Perakçnde anbalt\jlı kilosu nzıımt 47 kuruş, 
Perakende anbal4jsız kilosu azami 46 kuruş. (!3~73)' 

lerine ve dış:ırdan bitirme imtihanı 

vereC1?klere :iers vercblllr. Evıere de 
gidebilir. {A.B.) remzine müracao.t. 

• Fransızc'l, ingilizce, almancar 
italyanca ve bulgarcayı mükemmel bl. 
len bir zat, noter dairelerinde ve ter. 
cüme· evlerinde ÇalıŞtJ..nk istemekte • 
dlr. (S.S. 6J re;nzln:ı müracaat. 

• Askerllğl SJrasmdıı evrak ve mu 
amel!t fşlerL'l1 mllkcmmelen öğrenmiş 
olan bir genç, herhangi bir dairede 
çatışmak istemektedir. üç nU!usıu 

ailesinı geçindirmek mecburiyetinde o 
lan bu gence fş vermek isteyenlerin 
Ramide Cuma mahallıısi, Bosna sokak 
29 numarada Sııbrl Eroince mekt.ıpla 
müracaatları. 

• Ünlversl:e :fen faklllteslnln kimya 
mUhendls şubesine devam eden 21 
yaşında temiz bir ge.,ç her gUıı öglt'., 
den l!Onra. fizik • rlynzlye, kimya 
dersleri vereb!llr. Evlcro de gıder. 
(Kimya .. ır.Ub.) remz•nc mUracaat. 

'(. Kolay mctod ile fraruıızca, fngl. 

llzce{ ltalyanı:n Jers verilir, tercüme 
yapı ır. Her tUrlU melttı.p yazılır 

(K. G.R) ı-cmzine ml!racaat. 
• Lise mezunu bir genç, ehven fiyat 

la çnlışmaJc istemektedir. (F.J?.M.B) 
remzine müracaat. 

• Bir genç, resmi h~r 
hususi bir müessesedıı 

daire veya 
mütercimlik 

veya kAtipllıt yapmnlt l!<temektedlr. 
(S.S.) remzine müracıı:ıt. 

* Uzun zıımnn Avrupııda ot<'llerde. 
mel~tcplerde hizmet etmiş, tercüme 
~!erinde çalışmış, vesilmlan bulunan 
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Kibarlık budalası~ 

mrş, her nevi otomob•111eıı ıJ 

ışçi, ehven Ucretie her ne'~ 
mak lstemel~tedlr. Ya:nız 1 ~ 
vel kaza neticesi kuıaıuarı 
mışlir. Matnaa ve kltaP t,ıd 
çalışab!.J.lr. {S.F.Y.) re!J12.lııe 

• 1taıyada cahsll gl)nnllŞ• 
işlerden anlıyan, tıl!Uı ve ~ 
keple mlnyat•!r resimler C ıı 
nntkll.r bir §lrketto ve"P
mUes.scsede çalışmak ııtet 
Taşraya gidcDilir. (De&ıı' 
zlnc mUraca:ıt. • 

• Lls"nln ıen şubc-ıliı:dcll 
genç, llk orta ve lise ti 
matematik ve coğrafyn dersi,,.. 
KUçUkprızıırl'Ja H:ı.cıkaduı ~ 
de Ta\·anlrçe~mc aoka~u;df> 
lr evde Mehmet Bayrıya ~ .J 

• Bir mt\ltlne ustası a~ ( 
Ayda 200 l!ra v•ıilec.ellt r. 
Sofular cadt:!csinuc 115 ııutr. 11 

rn~ L 1 
bir bay hir kaç ıma~ için miinns!p bir • Seri d:ıl{tııo yazan cs!C 
lş aramaktadır. (K S.G.) remzine yazılan iyi bilen bir r;t::.Çı 
müracaat. bir mUesses"de çalI§mak u;~t * Bir Bayan fraruıızc:ı ve lnglllzce (ÖRZI remzlııe müracaat. 
olarak nusust d"'rsler vermektedir. • On yedi yaşıı·da o 
Talebeyi az zam:ındn yeu,urcbıllr. iklnc! sınıfını b!Urmı, cıo.11 
(İmren K. 44) remzine müracaat. d "'Un v noter dl' • 3 • sun an m.- ~ 

gcldiğ~i~rdefadaha izah~l:t~~1:1~l~e~t:m~e~~l~fı:\:~:1~d~a~b:u~~~-~~~~~H!e~r~~·~n~!~k=~~;:~:o~n~m~~~~~:·~~k~~~;n~w=~~ mta~~ta~~ 
etti. ~ 

Bu is bittik-~en sonra Hali. 
dayı ~üfettiş Vatsa teslim 
etti ve ayrıldı. Vats, Hali -

Hikaye 
dayı evvela küçük bir korido r.-!X:!:lim:::;.:;;..,. 

UL KOLLEKSiYONCUSU !? 

O yaş~:ıda, ..stanbuloa ~e An~ 1 beş ay staj görm•ış bU" genç 
doluda şoförlUk ve 'llnk!nistlik yap. veya yazıcı olaralt çal~~ 
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!edır. (5. 126) rerr.z!ne Ul ~ 

• Erkek ~npkacılığtr.oao ~ 
Yuzıuı: \'İl • .U..Ef,;\J A \'Em\IAN işçiye ihtiyaç vardır. lstl~ 

1 

tıkll!.l caddesinde 441 DUUl°' 

cantınrı. 
-=~-ıı:r:ıı:mH • Bcyoğlunda l'rlkotej 't1 

ra, sonra bir od~1a götürdü. 
Bu odada miif ettiş delikanlı .. 
ya bir duvarda kücük tiyatro 
dürbünlerine henziyen bir 
alet gösterdi. Bu alet Halida. 
ya öteki odada olup bitenle. 
ti gösterecekti. Aynı zaman. 
da kulağına yaktaştırdığı i . 
kinci bir alet de konuşulan. 
ları işitm~s;ne yarıyacaktı. 
Duvarın öte tarafında bu a. 
letlerin huluntluğu yer sade. 
ce bir hava deliği halinde 
görünüyordu. Müfettiş deli. 

kanlıya S'.l"mı.sını işaret et • 
ti. Ve bir lahza u•nra onu ya. 
kındnki bir odl'\ya. gönderdi, 
burada resmi üniforma giy • 
mi~ bir çok k1tip durup din. 
lenmedcn yaımak, telefon e\ 
mek ve vesika1:ırı tasnif et. 
mekle meşguldü. 

Müfettiş delikanlıya sor • 
du: • 

- Nasıl, tRmdmız mı? 
- Tar.Htmile. bu adnm ya 

Büyu1
.: baba; evlenecek erkcğı 

karşısına oturtarak, ona kadının 
ısitmesi lflzımgeı!llıyen ba.zı hal 
ve hareket tavsiyelerine, nasi. 
hatlerine koyuldu. 

Evvela, şöyle söyledi: 
- 8cnın kendisi1 e refakat et

tiğin zam:ınlardn tramvay para· 
smı hicbir vakit kendi vcrmeğe 
v~naşmıyncak ! 

Erkek. cevap verdi: 
- Ben onu böyle yapmaktan 

vazgeçirir im! 
- Vazgecirmelisin. Sen, her. 

kesin yalnız kendi'3ine ırUvenmesi 
ica!Jcttiğini gö termclisin; bu o
nun hoşuna ~ider! 

Erkek şöyle yapmağı ta arla· 
drğmı -ınlnttı: 

- Ben onun yanısıra, kendisi 
nC' hic aldırış etmeden yürUyece. 
ğim. 

- Sonr.ı ilkba.h~rda ona göz· 
lerinin ı~ıl,Janmasma. omuzları. 
nın biçimine ve mütebaki kısım. 
larına dair de hic bir kompliman 
vapayım deme sakın; eğer yapa· 
cak olursan, kendini beğenir, ar. 
tık kibrinden ypnma varılmaz! 

- O bE>nden, kendisine şimdi
ye k4-0ar hi('. kimecnin söyleme. 
di~i ~.eyler fşitecel; ! 

- Fakat kabalaşmam.alısın 
da; çünkü. o seni bü~·uk hare'rnt. 
ıere tahrik edecek bır varlıktır. 

- Kendisi için faydalı ola'ı 
nevsc daima onu yapmağı gözö· . . 
nünde tutacağını! 

- Lakin unutma ki, ona ede. 
ceğin her i} iliği, vefasızlıkla 
mükllfatlandıracaktır. Şu şartla. 
ki senden daha budala biri orta· 
va çıksm! 
· Erkek. temin etti: 

- Ben, geceli g-ündüzlü t~ras. 
sutla, ba~ka hiçbir k!mseyı ya. 
nm:1. yakla.~tınnıyacagTm. 

Bunun üzerine, büyük ?aba. 
gülümc;edi ve: bu erkekle bır'eş· 
tirmecri tasarladığı kadmı kar. 
şı~ına,.., vctirdi. Kadın, r,ii1~ldi W 
erkek onu rrörür P'örme?. öyle se
vindi ki! Söyledi:Ş şu oldu: 

- Bugün hava mükemmel 
do~usu! 

Ve galan bir tavırla. şa.nkasını 
çıkarıp, k!l.dmı selflmladı! 

Evlendiklerinin ilk haftasında, 
kansı, hiç yadırgamad.an kendi 
tramvay parasını kend, vermek 
cömer•liğini ırösterdi. Bu hareke· 
ti kocasını aldattı ve bütün öm. 
rilnce hUrriyetine maloldu. 

Koca. başkaca. ehemmiyetli ke
§iflerde de bulunmadı deiil ; 
süpürgeler ,hafta sonu gezintilc. 
ri için tedarik edilen şeyler ve 
sonra alaminyom kap, kacak 
mutfak takımları Lakin karısı 
bu kadarla da kaİmadı. Tuttu e
lektrik si.ipürgesiyle karyolayı 
da kendi parasiyle aldı. 

Koca karısının ne derereve ka 
dar mütehammil olduğunu de: 
nemiye girişti ve bir randevuya 
tam bir saat gecikti. Karısı, elbi
se satışı yapan bir maifazanm 
vitrininde sabırla duruyordu. 
Kocası gelince sailece şöy:lc frrıl
d.ı.dı: 

- Ooo •. Geldin mi? 
O kadar... Ve bunun üzerine 

erkek. en pahalı incir yanra~ı 
dekolte bir elbise satın alarak. 
onun gizli kapaklı arzusunu tat
min etti. Kadının gözleri parıl 
parıldı. Dudak1 arı. kendini ve
ıiı::le, sonsuz fedakarlıklara çn
ğırdr: 

- Mersedes, Stay;, Benz, 
Rols RoY ... 

Otomobil markaları ... Ve öpü. 
etikleri benzin tattıran öpücük
lcrdi .•. 

Erkek. tazalliim!e kıvrandı: 

- .\man yarabbi; kadında b;r JUz makineci ve çırak ıot1~,.J 
tek kıvılcım kadarcık olsun ka vardır. Türkçe ok:.ıyup y&P".f 
rakter ednilen şeyden eser yok mek şarttır. (Posta kut~ 
mu? lllektuplıı mUt"Acaat. ril' 

Dikenli çalılık arasından bir • I{4tlpll~ \'e satt{ı 1!118 ç 
ses aksetti: olabilecek oır oayıına ihtij ;I' 

- Bilakis. bilakis! Var elbet- suıtanhaml\mtnd.ı Marpuççıl~I. 
te, ama bir pireden daha bl",.iıh şııı han 33 numaray.ı mUrtı~ 
değil! Sen, o aradığru bulmak • Ortnok·~ı mezunu cıir ıe' 
için, uzun uzun aramak zoru:ı. st bir ınUcıısescde veye dt~ı.5-
dasm ! de çalışmak .ste.:ııekteGtr. 

Erke:C, yeise kapılmıştı; sız. zlne murncAııt. vl 
landı: • Bir avukat vanm.uı. çe 

ıınıele takip etmesini bUeD. - Ya ar.a<lığımı hiç mi hic: 
bulamazsam? iiullıınan bir ger.~ tı: 

Yaradan, dilsünccli bir tavır);• 
sakalını sıvazladı: 

- Bana bak, dedi, iJri ki inin 
bir araya gelin te m<>s'ut olma
sı, kolleksivond:;ı. daima eksik 
kalan nadir bir pul g-ibidir. 

Ve k0caya, l>OSU:ı. pullarına, 
damgalarına mahsus biiYük bir 
albüm uzattı! · 

- J{endini bununla te elli et 
oyalan! 
Artık koca. akp.::!.ml:ı.r1 karısiv. 

le tek kelime konı'"""ııvor<lıı · 
çünkii albiirnle mesguldü ve dili
ne nul yaprstırmak için ihtivacı 
vardı!?.. · 

ıR. V) rem::lnc müracsl$t. 

Aldırınız: 

A~o ğıc1.I reml7Jl'rt v-tJll 
ıruyueulannııun cıarnıarııs' 
mektupınn ldaretmnıınüf.de' 
lan dahli) bergttn sat>abpt# 
lm<lıır ,.e ıııınt 17 doıı .oor' 

ıf 
( SUndils l 2) (22 \'&ylal<) 11' 
lLlsan) (MK. 86) (T.'l'·) Jlll 
(Sadık 27) (RekU\m) (Rll.t:! !{• 
(Ticaret 46) (Ç. 3~) ( ıl' 

tan. 

zrhanemize gelen Havktır. 
A'laanmayaS.jm!-<an yok. 

CT.B.) (N. Kalpakçı) ('f.O.) ( 
zıcıoğlu) (Hamd!) (T z.f.) 
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