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dair kanun 
Bu gibiler, memur olamıyacaklar1ndan 
başka, mebus ve belediye azası ~a 

seçilemiyecekler 
Ankara J O (En Son Dakika - Huauai) 

Fiili ttskeirlk hizmetkl"jni yapmamıs olanların hicbir 
m~muriyete almnmmaları ve alınmış olanların cıkarılma
ları hakıunda !:>it kanun layihası hazırlanmaktadır. Bu 
eibHer muvakkat memur, namzet memur olamıyacakları 
gibi mebusluk. belediye, azalığı gibi siyasi intihaplarda 
in\ih""P edilenler l:ile intihapları makbul olmıyıAcaktır. 

, Finıandiva 
Ticaret ŞLUNENBURG 
Nazırının ALINMADI MI? 

--o- Bolşevizm Resmi Sovgel 
aieyhinde k 

Kışdan evvel şark ma amları 

Alman- 1 
ların 

isticali 

iNÖNÜ 
KAMPINDA 

tnlinü 10 (A.A,) -1ilrk h~mı ku
rumu tıııinU kıuııpınm J,ııpnnıı,ı tör<'

nlnde bulunmak Ur.ere buraya gel • 
mlş bulunan Ankara ve tzınlr bruım 
mllmesslllerııe·Türk ha\l\ k11nım11 
müıncs&lllerl dün İlıöru §Chltllğlnl 

1 
ziyaret ederek lbldeye bir 
koynıuılardır. 

Ruzveitin 
Papaya 

• 
mesaıı 

çelenk 

harbinden bir Şiddetli bir Böyle bir Mdise-hitabesi d h b · Roma, 10 <A.A.> - Ruzveıt papa.. 

net,ı•ce almak ı•çı•n . en a erı 1 lık nezdindckl 1ahs1 n.Umcıı&H :My-
Hchılnkl, 10 (A,A.) - Fin!Andiya d ron Taylor tayyare ile Homaya gel • 

L 
. d ::: ;:d;:~:yiBÖ;~=~~l·r:n::tu~~: olma ığını söylüyor m~:~eltln papaya hitaben bir mesa-
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muharebesi-
nı bıtırdik
ten sonıa 

J\skerleri 
diğer 

cephelere 
gönderecek 

N uruosmaniyede kesta
ne yerken birtüccaröldü 

Cebinden 1241 ııra çıktı 

Stokbolın 10 (A.A.' - Berllnden 
relen haberlere göre, Nr.zl erkl!.Dı Al
man ba§kumandanlığınn: kış mevsimi 
ilerlemeden bltlrflmesı ıcabeden bafo' 
ka yerlerdeki diğer işler için acilen 
muhtaç olduğu kıtaları serbestçe kul 

~De\'"llmı % net ııayfada 
----_..;,~~~-~~----

---0--

Varisleri 
aranıyor 

Bugtln Nusuosmanlyede garip ve ga. 
rlp olduğu kadar da haz.in blr ölüm 
vakaın olmu,tur, 

_.. Devamı ı lncl sayf~ 

Müsbet netice vere
bilecek bir anket 

Modaya karşı 
moda ile mücadele Merhumun başında paraları sayılırken (BCJ!ı açık genç 

muharririmizJir) 

Ş~hi.r tiya~rosunun sevi'!,'li Yeni Irak, 
artı·stı Vasfı Rıza Zobuya gore. Ef ga nislana 

~'iktisadi zaruret, sef ,r 
yeni modayı çıkar- gönderdi 

mağa çoktan 
başlamıştır~, 

Şehir Uyatrosundayı:n. Tiyatronun 
latıatktu- aktör ve aktn~ c;rı bir telA§ 
le;:' .deler. Oradan orayı. gıdip geliyor, 
b11.raretıı harareUI bir şı;,yıcr yapı • 
:Vorlar. 
Mal~mya, ı. bırlncıteşriDde temalı. 

lıer!Qe ba§lıyacaklar. ;Hlçtlr meslek ._ 
... Dc\-am/% acı •Jfada V culi Rısa Zobu 

Beyrut 10 (A.A.) - !rakın ilk Ef. 
ganlstan sefiri olarak t>ıJ memlekete 
g8nderllen "Tahsin bcv Aökeri,, Röy. 
ter ajansının muhabirin~ beyanatta 
bulunarak demlştlr ki: 
"Or~arkta d:ıblll nizam büküm 

sürmektedir. lktlsaıfi fll!lllyct sekteye 
uğnımamı§tır. lsUkba}(I tam bir em
niyetle bakılmaktadır 

Sefir son hAdlscler dolıı.yısllc lran 
ve lrak arasındaki tic:;.rl münasebet.. 
lerin haleldar olmadığmı UAve eyle • 
ml§tlr. • 

• 

Y.eni bir 
·harp 
usula 

--0--

Sinema 
vasıtasile 

yapı acak bu 
harp ıçin 

Amerikada 
münakaşalar 

oluyor 
... Y-.oı l! inci ııayfada 

Cörcilin 
nutkunu o 
devamı 

İngiliz 
a ve ili 
lrak 

hadisesini 
anlattı 

Londnı, 10 (A.A.) -- "Çörçilin nut.. 
kunun devamı,, 

Çörçll lrak harckAtmı'l lnki§afmı 

anlalmt§ ve dcml.§Ur ki. 
Raşlt Ali Almanlara \."&itlerini tut_ 

maları için mütemadi TOUracantlarda 
bulundu. Fakat yalnız 8G.40 kadar 
Alman tayyaresi Surıyedcn lraka var 
mııı ve Bağdat Uc §imalcL Musula 
yerıeıımeğe çalı§ltııııtır .. 

_... lkwamr 2 lıırl sayfada 

Len1ngrad 
Muhasarası 

"ıuan: Bir IH uharrır 

D tlŞECt:K l\11? Ve ne za
man? l.eningradın ilstiin· 

de bu il,i sorgu lı:hreti sallanıyor. 
Hclsinki radyosuna göre Lenin· 

gradda bugün üç değil, bes mtı 
yon insan \'tndır. Üç milyonu 
}ehrfo her uıınanl.I ahalisi, bir mil 
yonu muhııcir, bir milyonu da Yo 
roşilofun mütlafa ordusudur, A ke 
ri mlitehası.ıslarımıı: şehrin etra
fında ve içinde bir milyon So\ yet 
n.qkeri bulunduğuna inanmıyorlar. 
:Emekli general il. Emlr };rkilct, 
S5 tümenin, ynnl yarım milyon 
askerin bulunnbllecebrini de knbııl 
etmiyor: ''Çihıkii, diyor, Rus ku 
nıandanlığının erg<".ç dUşmesi mu
hakkak olan muha..o;arn cdilmiı;; bir 
ı;ehrin \ 'C bir mıntaknnın birkaç 

1 
giin dalın fazfa cldt' knlma'!ım te
min ma'ksadile bu d<'rcee büyiik 
km•yetJcr tahsl!i etmesi ve bunln
nn biliıhırc dü5mıı.nn teslim olma· 
larma e\'Ycldl'n :ro.71 olma ı müm 
kün olamaz.,, 

Muha.c;ara cdilml bir ehlr hal
kının azhj:;rı mı, ~oklub'lt ınu nıu. 
dafaamn lehindedir? Bu harbin 

1 

i!:inclcki tecrübelerden öj;'l'encli!;rf
miz sudur: Eğ~r şehir halkı mli 
c!afa.aya t~tlrak l!:in 3nccden !la. 
ZJl'lanmı~sa, mlkdannın QOkluğn 

Türk - Alman 
konuşmaları 

Szgasi 
mahzyetle 

değil 
Bertin lO (,\.A.) - Gazetta dö l:ıOıl 

zanm rı· 

Türk _ Afman llttlMc!I mtiuıkercl 
mUnascbcUle bu konurroalarm slya 
mahiyette olmadığı Bc:-llnde tebartı 

etUrllmektedlr. lktlsat mütchas.sısı 
lan doktor KlodyüııUn Ankarada bulu 
masma blçb!r slynst ehemmiyet v 
rilemez. , 

Doktor Klodyusun vazifesi iki mc~ 
teket nrnsmd:ıkl, tlcar::t roünasebetl 
rinln normal surette iyile~ Urilmcsl lJf 
kAnlannı aramaktan lbRrettlr • 

Sovvet 
tebli~i 
~ ı:·azısı 2 ne! ııayfada 

miidafııanın lehinde olur. \'arsO\ 
bunun en ~ıel mi~nlldir. Gen 
kızlara \-anncaya ka<lar, ihtl)ar 
lnrdnn \C r.ocukl:ırdan mıında. bili 
tiin srhlr halkını sef<"rbcr edl't: 
\ 'ar§Om 9 EyJülde muhasara edil 
mlştl. Polon)'a ordusu teslim ol 
ıhı, luzılordu t<cndl ııa)ınn dı.i"4'~ 
1.ch toııraklarma girdi, \'arso\ 
yine muka\'cmet ediyordu. Anca 
27 }~ylfıl ı;:-iinii, yani muhasarada 
16 gün sonra düştii. 

\'oroşilofun da Lenlngradı bb' 
le dasitani bir mukaYemetl 
ı.arış kan miidafanyn hazırland 
b'lnt biliyoruz. Şehirdeki ü~ mi 
yon halkın hül ük bir kısmı işç 
dlr, eli ilfıh tutabilen, or~anlı 
in anbrdır. Lcnln~nıdm sokakl 
rın<la bile, Ruslinrı pek mahir o 
du'kları Ye Ahnanlann " trasSf'll 
kamııf = -.oknk harbi,, dedikle 
kanlı \'e yaman bir hoğn ma o 
mıısı ınümk\indiir. GPnernl Frank 
ordulıırmı l\lndridi nlmal\tan m~ 
neden de, bliyl<", her <ı\ i hir kal 
haline sokan dasitani müdafaa 
mııst u. Fıı.l:.nt Ll'ninı:rndılııkl mi 
yonlıırla halk yığınlarının bo~ 

bir müdafaa )nııabHmeleri 1 
şelılrdckl crwk \'c mtihlınnı 

t.oklarmm uzun bir muhasara. 
dayanacak miktanln bulunm 
sıırttır. Eğer ı.cningrad. bu m 
nz1..nm st-0kla.rdan mahrum de 

e, sch'r '·qlkmrn militt.roa fa.;;t 
lı ·,, mUdnfaanın . ~lr ;,.t.iuJeı:H 

fakat s tcfıd!\l" küf i n• l !! i l!.;-d 1. 

ı;tke, ttehrftl -- miM~l•• 
Yem~1 cıicb1le...--eltf ~~ ~hali 
:,.ey chır • 
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phenin 
man t1 adunad çar 

. Yeni bir harp usulu 
\~ln.gton, 10 (A.A.) Sıocma De 

harp pro daSı meıı e8lnl tetkike 
m mur nato tali komiteal dQn mesa.. 
fBf:ne bnfl&ml§tır. Bu lçUmn, cumhuri
:yetçi ayandan Ny e Amerika aı. 
nem3 saıınyilni temsll den VendcJ 
VJlki cırımnda şldd W tar mllnakapyı 
muc p olln ur. N 1 aıeyıı.. 

tarı bazı filmleri Dtizam ettığinden 

Vllkl. kend1stnl, Amerikan mlllettnl 
ha.rlct alyaııette tefnkaya dU1Urmek 
ve Amerikan sinema sıınııyllne zarar 
verm melde itham et.ıiı.lştır, 

Ankefuniz 
,. ,_ 

Amerika~lblll!ıı.ıo.yı.ı. 

damma n ip olmlyan ~ ~t w.ıı 

devresinden BODra bUybl blr cnerj 
ile tekrar taallyct.e geçecelt ol&n sa • 

' na~kArlarla ltonuıımak bır hayli gllc;. 
Çünkü hlc; bo kalmıyorlar. Ne f e. 
Sevimli ~o.tkflrımız Vun Rızayı blr 
aralık bo:ı bulab ldlm vf! lı m n an .. 
ketlmlze cevap istedim. 

- Bu yoksulluk devrt:>dc modayı er 
kekler içtn dll§Unfiyonıanıı; dedi, yan. 
sorduğunuz sual bizim clr.slmlz içinse I 
beyhude zahmet Çllnkt.ı b z nasıl oı.. 

sa oluruz Elbl9C kuml\vırun lyıslnl 

renginin QC ldml bularnı.fvrum dıye ta 
saianan <:Tkek binde trlrdır .. 

Yok eğ-er kadınlar ic; ,e soruyar 
nız onlnnn nasihat değil ferman bile 
yollo.rmı değiştiremez Hak da veri
rim. Sabahtan ak ma alf§&mdan g 

da 
sabivet 
arı or 
Gemilerin 
batırllması 

• 
meseesı 

yarwna kadar dll§UnccJerint giye. Amel' kaya kar,ı 
celd ti elbiıı ye, 8Uriıcelt!<l>i boyaya ve 
snrUnecekıer• kokuya hH reden kadın. itlen asker i bArekAt 
ıar:nnızdan dıihD. lrf. dcı.ba akillıca kll d Ö JA 
ve zevklerine uygun bir §eY bulmak şe D e g r uyor 
bizim gib1lerln barcı dt.e-ilaJr .• Onlar 1 ~ 
sıkıştıkça, çareyi kcncUler:! buluyorlar. R b • 
Eski naımcılarm linil kıı.t!ından g ıı. uz ve l t l r 
mlyor. 

ScsslZ sacWıtz kcrek yUrUyen kü. 
çQcUk ayaklar, §imdi çıkardıktan tok 
ımdalarla harbin top ııeEiertnJ boğ&. 

caklar. 
Derlnliı en gilzel fflentı ğl VJynnada 

bug\ln en znrlf el c;tuıtalan bezden 
yapılıyor •• Dırh nı bun bulunmıyaıı 
eski nıedetil A rup chlrlertndc el • 
bette sab'uıısUZ yıkanma çaresini de 
bulmu§lardır. İhtiyaç, akla gelriıl 
yen neler icat ()ttlrir u ttısruila.ra. 
Bundan dotnyı yokıfuZlu~ dU§\lnme e 
mzum yok.. !&.odayı ve giymı 1nJp.D.l; 
yemek ve ınblınt kn4t1r rozumıu adda.. 
den kadull:lr. hArp UZtLl"bS görlln 00. 
kiiı neler ıeat edecekl rair Onlarm 
çizip meydalia getirdikleri ~ki11Ero 
ressamlar. blçip dikUkJen nesııeıe 
f'abrlknt6rler bile parmak ısıracaklar. 
Bence, nı:ı.aıl olacağına oalr fikir Yll • 
rUtmek ~. nasıl olduğunu seyret
mek, g'örollk'.lenne ae p kalfüamak 
maharetını glS.stermek daha bUyQk 

blr muvaffaktyetttr •• 

Anketi :rapan: 
KADRl KAY ABAJ, 

J apon -
Amerikan 

müzakereleri 
To odan 

rfl bir ııaoo. 
, re gOre hnrtt:ije namn lr8l Toyöd& 

sual soracak 
\aşlngton, 10 (A.A.) - Uteaddlt 

mllşnh!Ucrln zruınma. göre Ruzvelt, 
perşembe günk.U nutkun birle§lk A.. 
merikanm , na i%Itıe k l"il olan :rxıU • 
cadelede, şimdi iktisadi ı-e sinal kuv. 
vetlnl sar!clmekte o~upı.;nu ~yllye. 
cek ve Almıınyanm, Amet1ka gemileri 
ne teeavftz tme.k suretlle birlC§!k A· 
rfierlkaya kal'fl fliten uJrc11 harekAt 
yapmakta olduğu meselesinln tetkiki 
zamanı gcllp gelmcı!lğl &unlinl ortaya 
atacaktır 

Amerikan 
harp gemileri 

Mihver ha~p 
gemilerine ateş 

açacaklar 
l.ondra., 10(.A .) - V&flllglondaiı 

alnıan bir R6)'Ur mesa::'!na g5rc ~ 
lıılcilmbur R~lt. ~ mbe gUnl\ ı.. 

t i!doceği nutultta Gr muhtlbliılil 

Çörçilin nut
. ~kunun devamı 

İngilizlere göre 

Şpitsherg'in 
işgali 

Garpta Almanlara 

AJmaııl&rın bü llltlftttaktywtalslıli 

pekAJA tzah edlleblllr. lrakta hareket 
bulunacak o?an Alman parqUtÇ ıe 
ve havadan nakledilen kıtalar • kı 

bunlarm nakline Surly d ki Vi.Şi 

Fran.eızlan yardım edcl'eklerdi • Gl. 
ritte cereyan Eden çetin muııarebeler 
de ge.nl~ bir nlsbette imha ed imi§ • 
lerdi. Bu mütehassıs e.•kerlerdcn dört 
binden fazlası b1dllrUl.ııut ve mlihım. 
miktarda. nakllfe tayyU"..si de tahrip 
olunm\ı§tur. Bu mülehı.&ıs o.skcrlcr o 
derecıe yıpranmı§tı kl Glridl tahlly • 

ye blzi mecbur etml!J olmakla beraber 
ba§kn. hareketlerde buluncıcnk bir h • 
de değildi. 

Yeni Irak hUkQmet 1 <lostço. i bir. 
Uğl es:ısına. döndük. Bu 1~ birliğin 

takip etmek niyetindeyiz. Her iki ta. 
raf do. şimdi muaoodoyt' halt.san ria. 
yot etmektedir. trakta dııuna tehllk • 
ler vatcbr. Buna dikMt etmek llu:.ım. 
dtr. Fakat bunlar büyük bır endı 

2 • b" h v recck mahiyette değlld r . 
ncı ır cep e Bu arndn Almanlarla V ş! l!"'ransız • 

ld 
..., .ıarın entrlknları Suri:ı.;,.de devam edl. 

açı ıgını gösteriyor yordu Gencrnl ncnı.z:. Alman menfa_ 
o.tlerim t rvic; lçln Al kc;a b:ı.rek t 

LôııilnL, JO 1.A.) - Almanlar, 
hUkClmet nı rk z1 tine Rus r \eya 
lnglllzler tarafından yapı.an tınva ~ 
kınlarının dördüncü g ı.:e olan pa 
zar gecesinden sonra bu Eıaba.h lıı.gt. 

liz kıtv.Jannın §imal buz denizindeki 
Norveçln Şpitzberg at.as w işgal et. 
liklerinı öğren~lerdlf'. Bı. hareket 
onlara garpte ikinci bir cf\ph mevcut 
olduğunu vo bu cephcdeı> Almanya, 
dUşmanlanrun her saniye çıkıp, bit • 

me.k tUkenmek bllınlybıc garp cop -
hcainde, dağınık bir halde bulunan 
Alman kıtıılarmm lşiAi aon derecede. 
de gUçlcştlrcbileceklerlnt ôğttıımişler 

dir. 

ediyordu. Biz kendimiz d ınU§kül ..,, • 
zlyette bul ~nuyorduk. Y ınan tand • 
kl orduln.nmız tahlly ol • ımuıı ve çok 
mnızamo ko.yb\'.'tmlşti t. Trablwıdnk. 
cephemiz general von Romm lln Al • 
man hey ti seferiy sin n gelmes Uze
rıno bozulmuştu Sonra oa tenkili • 
cabeden tro.k isyanı c;ıkmı tı Ve Fran 
sızl:ırla birlikte Suriy"vl i UJ' ctm k 
lmka.nıru bulduk. Bir lılir Fransız 
taburu kuvveUertm1Z e 1: teket birli ı 

yaparak kahramanca d "'UııtU. Ku\. 
votlerlmizln m vcudu o nraları dört 
tumenil buldu Avustralvalı ve Hinllt 
kıtalar harekA.t csnasmc.o. mütcadd t 
defalar temayüz ttn r Surl~ nln N 1 
ordusu tarnfındım ı;all Kıônsı em • 

Şpltzbcrge yapılan ihrnç hareketi • niyet altma atmamızı intaç etti. Ş r
nin hedefi Almo.nlarm bı• adanın ma- kın bütUn bu kısmı d~ı- memnun! • 
den servetlerinden ~!fnde etmeleri- yet verici blr vaziyete gclml§Ur. Ak. 
ne mani olmaktır. Bu sc!erln plAnı denizin ark müntehasındaki den z 
Londi"adnki Norveç hUkt\ınetl Ue ta.. ve ha.va kontrotumnz rnu oımu§tur 
mamile mutabık kalnıdıktan sonra Türk dost.la.rımııla doğMJdan dOğnıY 
hazırtanml§lır. Norv ç hU'kümt:U. Nor. t mn tesis ettik ve p<ıltol borularll 
veçln lk~ad! es:ıreUne il ve olarak d ğ r kayn kl n d r m, ııltına ı.. 
Abnnnlarm Şpıtzbergi icıtnA etme rl dık. 

-------------- geçen hatta Amerika.Nn Tokyo scfrl1 

maruz kaldığı hücumdan sonra. A • 
mcrlkıı. donnnma.ıımm lzlaı:ıda ve garp 
nısıf ktıreslndo rastgcırc:eğt mlhv r 
tıarp gemllerlno ate§ açacağını ifade 
eden beyanatta bulunacc.tı sanılmak
tııdır. 

tehlikesi bulunduğun11 bilmekteydi. Surıycde hlc;bır emelin iz yoktur. 
t gal Almımlarm hiçbir mukavemeti Surlyenin bic;blr kısmnu a Fransızla. 
u.. ııanmadan tıım:tmlanmıştır. rı.n ~rlnl almağı veya cnların men • 
1 ~in flk geçP-!i, bi?ÇQk NorveçU rruı. faatlerl yerine lıığlıtz menfaaUcnnı 
dencUcr allClPrilC blrllkt<' İngiltereye getırmeği ara§tırmıyoru .... Şunu acık
gld rck mUttefiklcrln ı:.ıı.rp gayrete}.. çn anlatmAlıyım ki, hUr 1'i"ansız mut.. 
rlne yatdm'l etm aıırusunu izhar et- tefiklerlmlzin de kabul ettiği sıyasetı
mi§ler<lir Şpltzbcrgll ".ılreok gemicllC"r miz Stiriy nln Suriyelilere iadesidir. 
~rbcst Norvec; f'flosuruı !ltlhak etmek Surlyelller mUmkUn mertebe kısa bir 
!çln t tereye gelmlş\Pl"dir. zamanda mUstakll bUkümra.nlık hak-

Fın ticaret nazırmın nutku 
Ba ıamtı ' tncl ylacb 

bo vlzm usulUnU tenkit etmiş v bl).. 

assa deml§t.ir ki. 
MUteaddit kil değışikltkl nn rağ 

ıen bo!Jevizm biclnyctt olduğu gib! 
knlmııtır. Bolşevizm aldstıcı ve fena 

rlrler, mllğlO.blyet. niycUlldir Gayesi bUUhı d\\nya<ta 
azaıtırlttr, deml§Ur. ihUltu çıkıırmak ve bu u tıe dtin • 

.....,,..,v,~ıu. Smol<!DJ!kiıt cenubu rld- yaya bAklm olmaktır. 

muvatta y tlcrin1 anla- .Muıı.zzam askeri h rııklarllc ve 
rf ylemi;Ur: mpcryalist yayılma teşebbUslerlle 

an fır smm ·ezilmesi gUzeı dUnya sulbU ve mllletlel"fnin bayatı 
•vıt~"""':> tur. Bu mcvzıı muvnf iÇifi bli' tebllke halfnl a\m tır. 

fazla bir oeydir. Ve Bu .. aullı pmplyonunruı,, n mu-
kıınnlarr d3 aklslcr e..z::!lm ldhl r topladığruı bugUnkU 
bir tara.tta istikrar ırok harp gfüıtermi§tir. Beı r.,yeUn lstikba. 

r a. hıırp tarlbln1n asla llnl temin etın k için sefaletten bıış-
!?'l bir nl3 t c:ıhtliDde mu. 1 ka bir §e)' &Glliml ı:n bt: gibi b!r USU 

r d m ediyor. 1 !Un kııldrrılnuw lAzıini;!n'. 
--·- .~- ..., 

HiS VE A$K ROMAN1 

götfu 

Joeef Grep ile yaptiğı mUlAk&t hak • 

kında. saı t mecıı.euıe bahat "f'8r • Ruzveltin Papaya mesaı· ı 
ml§tir. 

İki diplomat geçen batta on iki Ne ---~tamfı 1 net yfada 

buhı§muııı.ardn'. jmı hamil olup otmndtğmı soran ga .. 
Prens Konoyen Japcn • .Ameri • ~tecllere muı:naileyb §U cevabı ver. 

kan mfimkerelen Mldoiı aon _ mijtlr: 
rcced ınUhlm beyan tta bulunacağı "Mesaj bl.U.ııt ben ın n re sıcum 
zannedilmektedir. Bu beJ&llll.tm ya - burun talebi üzerine papayı görmek 
rtn wtanat mecuaı azasının iDıpara- için A vnıpaya geldim 
tor tarafmdatı kabWlln!l mlltealdp ya. Taylor hafta sonund!l Amerıkaya 

pılacağt tahtııiıı edilmektedir. dölleceğlnl UA.v etmiştir.,, 

.. i ...................................... . 

BEYAZIT SEMiHA iLDENiZ 
Kayıtıan lıefljnnılftlr. Htır Y8ft8 ..,, e ıtah8lld taleb;• knyıt '" r.iparlf. 
w kibOI olunur. Kajrt m~ hergl\n htaıı ak nıa kadardır. 

Adres: Tıı.vpnta§J Yenldevir eo kak Rlfo.t Bey ap rtnn nı 

na t.aluunJnID eaemeoı.. Çok mut. 
'tı l>ir şey olur. Böğatım! bir tq 
baglanıp denb.ln dibini lbOYkıınam 
bana da.ha ziyade huzuru kalp ~e. 
rir. Acaba yakında rbUyilk rume o· 
la.e ğmı yUzllmden Okunuyor mu? 

Goz ) aşla.n e1cim gibi yanakla. 
rmdan aluyorou, yaşlan eUnin 
tersiyle • · 'n" Umlt.$z bir ha.1 • 
de : 

- Bitti, arlık her ~ bitti, 
dedi, yepılace.k higbir şey kalma • 
dı. 

Ti1riyor Y 8flbadak1 aJeYlerin 
yükselmesini, seyredlyonlu. Etı-af
ta ne büyük lbir et9lzlik vnroı. u· 
zaktan uzağa akaeden köpek havla 
malarmdaıı maada hiQbir ses duyul 
muyordu. Ye.lnıZlık ne fena ~~ • 
di. ÖnUnd ya.lınz. deniz. gecele .. 
rin tek bc.kçisi mehtabrn TŞiklan 
altında pn11 pınl P8ftl<lryordu . .A-
aba Nazan o andn ne :pıyordu! 

K:w hat.ımıa gelince Mel»ıa 

Cemnl u şekilde ~~ ~ 
19.dı · 

- Aca.ha Nazan hakikaten a• 
m hak\ mt? N ny~t ha • 

y ttır bu. i.nSanftı ~ınA heı tllr
hi hal gelebilir. Kfnibilit belki 

<le bir gWı m.n.ztdc btraktıırr b ra. 
ın:ı.plarma nedamet edcc : "Me 

w er11e hatA ôtm Mfi1 yere ti • 
Ulmüşfun..,. tık, bir gün &0.. 

leoelı:. ınubAt. bel" şeyi uta.. 
• ~ l'e ?neft t ~. 

Acaba Nazan benden daha çok 
mu sevilecek, benden daha mı çok 
m 'ut olacak? .. 

M liha Cemal sobanın ikal"§ı ın· 

da muttasıl clgarn içiyor, Ust üs.. 
le yakıp söndurdilğü cigo.ralann 
kUllerilti yere silkiyor, bitince so 
banın tablı!.sma atıyor vo bfr ye. 
ni2ini yakıyor, sonra ellerini kal. 
çalan Uzerine kavuşturuyordu. 

- Ben vveloe hiç ütjünıez, en 
soğuk hııvalardıı bile bir tek göm• 
Jelde g zerdim. halbuki şimdi bir 
nz nce iliklerime kadar dondu. 
gumu hissediyorum. DiyOl'du. 

Uyumn.k fıttlyor. fa'kat bh- tUr. 
iı uyuyamıyordu~ Biliyordıı, ya • 
tağn. girse bile uyku tutıruyacak· 
tt. Kalbi der:i:D&n derine çarpı .. 
~ordu . Eski balolan, ömriinün en 
bUyük wvklctWn hatmumıı ta.cp.. 
van balolan, 1.oplanttlar, eğlence. 
Jerl hatırlam&.k :rısted ı. Aih böyll' 
bır cemiyet hayatmdan dah zevk 
li sruıki ne vırrdır, • !iye ooyl n. 
di. 

Kendi kendi6iri.i yuklu)or ve et.. 
rafındakı her !]eyın ken<liSme ltı. 
mat verdiğini görUyOrdu. Her ruı
zardıı güzelliğinin 'bıraktığı teslı ı 
~rUyor, ltudretlntn mtınn'kn.şa gö
türmiveceı?inı '.h.issedM:mlu. Er .. 
i<ekl r onu sevm~f Te her 
m.an evnıekt;e devam P-dece'klcr. 
df. • 

- Ben dıe ya.l!mca bunu 
• Jl'ftlrı '--1 

Kesfane yerken 
Baştnnıfı ı tncl sayfllda 

Bundan bir mUdd t vv · ınal almak 
üı;ere 1 tanoula len Ckl'>zctıln tanlO 
mış i:ıl!atura tUccar1annd M eh. 
met bugt.in saat 18 de Nuruosma.nlye .. 
deki Knpnlo.ıçarvı kapısı &Unde 5 
kuru luk kcstanc nlmı.ş, fakat yer • 
ken blrd nblre tıkanmış ve ölmU tur. 

Biraz sonra \'aka yetine gelen za
bıta memurları öllinUn Uzerlnde 100 
liralık 50 ıı tık on lira..IB. 2,6 ve ı 
liralık olmak Uz re 1241 llra po.ra 
bumu ıar v bir zabıt tarzlm tmlıt r 
dlr. Cesedi muayene eden adliye dok. 
tonı ölümün ktel kalpt<'~ flerl geldi 
ltfni te bit , tm~tır 

Gebzeli tUccann varlıı Pr. aranm k 
tadır. 

a hiçbır şey beklemiordum ... 
Ben yı:ılnrzea erkelı:lerln benı sev
melerin1, bana mağlüb olmalarmr, 
benden ze .. ·k beklemelerini ve ba. 
mı zevk v rmelennl bekledim. 
Faknt kadm rm ÇO{,'ll benim gibi 
dı.işUnUrlcr. Acaba onlar da benim 
gibi tımp ç erim- mi? Benim 
ı;ıôi inlemesini bilirler mi? Hayat 
ta zevki :} asanın şartlarmm ba • 
ındn. tutmak ve sonra zevkin u. 

zaklaştığmı, görm kadar acı ne 
olabilir? Acaha 6teıd dünyada ne 
var? Orada zevk va.r mı? Ah ben 
artık,, zayıf, ikUÇilk bir kadından 

ka bir ~ değilim. 
Ellerini ateşe uza.ttı, bir Wıza 

ısıttı, sonra kalktI, piyano aç1k • 
tt. Parmaklarmı bir mfüld t tuş. 

üzerinde dolaştırdı. Evet. • 
Musiki, "4r. edebiyat, Me a C • 
mal bunlıum hepslııhı arzuya mu. 

ak olmak iç.in bir yol oldu • 
ğunu biliyordu. Fakat aşk da f'J!lr 

ı, musiki gibi değil midir" .Bir 
kadınm hayatında erkek vatlten 

<> duğu gibi mu8lki de vardır. 
ır ~ vArdır. Fakat erkek git • 
ten sonra artik hiQbir ey kal.. 

rnaz 
- Ben çok llU!lJmb'im, her ee

vi itiraf ediyOl'Um. ••• 
Di e kcndı !kendine s5ylend1 y 

giildU. P. t bu acı giilUşü 1q <1" 
dada o kadar fena bir akis ya.ptı 
ki, bundan kendisi de !korktu. 

<..oem- 'tJtW) 

larım ele ıacaldardır. MO:rt.aklJ Su • 
rtye hUkO.m"ti veya Suriye hUkfimct
leri teşkil cıtmek için harbin sonunu 
beklemly ceğhı. Suriyeııit memleket 
daresinc artan bir rolU olmasını der. 

plıı ediyoruz. Fra.naaıım Surly de bıı.rp 
ten evvelki vazlyetl lı!a.tr.c etmesi ba. 

his m vzuu olamaz Fral'•o. hUkfimeu 
de bu vaziyetin s011a erC!t 1Uzumunu 
ldr(J.k etmiştl. Buna mı:J:: b 1 unu 
kabul d!yor.ı~ kl bUtlln Avrup dev-
1 tl ri lçind Franııa:tı" Surl ed k 
v zıyeti rüçhanlı bir ' zlyctllr v 
Avrupa. devlet\crinln Sur yecıc nUCuı
ı!n olduğu ınUddctçe F rnnsanın kı 
hepsine t kaddUm cöec tir mz su.. 
rly ye Fransayı tarlbt es • mevldlnd n 
mo.hnım etmek için giln d k Sur ve 
ho.kkma karşı Olan tallbhüUer n 
ıuzumlu olduğu ni.Sb..tt yerin 
getirmek içın gittik Hnııı zamanınd 
bile Surlyedo VJ.il Ii'tansızl nnın men. 
faaU yerin hUr F'rnnsız mcnfo.etlerl. 
nln ikame 1 bahis m ''Z u d ild r 

:trakl olan mUnaı 

ııanm da Suriye ıle hu 
yapacai;'1111 znnn dl~ o uz.. 
ısUklCill sfyo.setlmlzd n:ı hattır 

Bu arada Nil ordu unu ark ce • 
hında SirenalltdckJ g ıi ı. an Alm n 
ve İtalyan kuvvetlerine iki büyük 
darbe indltilml§tlr Bu kuvv tlcr Tob
ruku d rptıı ettikleri gt ı raptetm <ijj,. 
çe Mısır Uzenne ilcrll~m<-'zlcr Halb • 
ki Tobnıku İngiliz v Av strıiıyıUı k • 
talar smll'ııkı eli rlnd tutuyor! r Ku 
vcUcrlmlzln mayıs ort..'\smda ve bazı. 
randa garp ~IUnd apt.kları 1 
ll taarruzlar dUşm nı Um.t etttg1 
gibi geri c;ckilmeğ"c mecbur edem n 
sc de d~manı b r t kkut devr 
eokthakla mUhlm b r Kl oyn mı ur 
Almıınlar mayıs onun tn SU\ e\ te l • 

tacnklannı tef htırıe etn a yayı) o • 
lardı. Bu tefo.bUrler bJ a ıkmı tır. 

znmnndanbcrl Nıl ordusu a 
takviyct.er ım11ur. Garp ç6llınd 

gelc~k bir Alman isti!Asına karşı 'hl • 

sın muvaffakiyeUe rntı 1ı.faa d 
mıze lwıllm. GörUlUyor tt Nil vad .. 
nm garp ve §&rlt cenahl&n geniş b r 
nlsbet ds.hiliııde ~;;Ur 
bo.§!ftdıL 1taıynnlara karşı kazanı arı 

muvatfakiyet~rden 80Jlr& uğra(lı~ımı:r. 

tal!S\zllklert yendik. Heyet umumi)! 
si ltrbat'ite bu mllsait ir.itJ n m 
""" olmakta lwııldeyaz {Devamı \a 
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Mahkeme 
Salonlarında Hayat sahanıza kendinizi mad

di ve manevi bakımdan kuvet
lendirdikten sonra çıkınız 

MAHKEME KORiDORUNDA 
BiR KADIN KAVGASI 

Gelin, mahkemede, hem kocası hem de 
kaynanası aleyhinde şehadet etti · 

HAYAT daimi bir mücadele, 
'daimi bir yuvarlanma ve 

kalkınrrıadır. Mücadeledir, çünkü 
muvallahiye_t ı ancak ve ancak bu 
mücadeleden muzaffer çıkanın ve 
muzaffer çıkmak endi~etıile kencli
s;ni önceden techiz etmiş buluna -
nındır. 

niyor mu, muhakkak bilgısi nok · 
.~ondır. 

Mücadeleden kaçıyor mu, az.im 
ve iradea; eksik, kuvveti az.dır. 

Vaka boşanma ı.şlerinc bakan ti • 

c;;UncU asliye hukuk rnahkcmes!Jıiı:ı 

kor.doru önünde cereyan etmiş. Şim
di de UçUncil cUmıOme~'Jut sulh ceza 
mahkemesinde du~ görtllUyordu 

Uzun boylu, tombul, vUcutıu, sarı, 
s;:ı.çlı giizclce bir kadm oııw Mediha 
kocaııt Fikretten boBttnmnk üzeredir. 

Dün sabah muhakemeleri görtıı • 
m<-K Oz•re yıınmda arkada§I Meliha 
oıııuğu halde hukuk mahkemeleri bl.. 
nasınıı. gitmiş, satan k:ıpl8ll1da t'lunı7 
ma sırasını beklcnıl'ğı- bnşlnm.ı§. 

Bıraz sonra (l;ı mak!r.istlik yapan 
kocası Fikret annesi Sndlyc tıe bir • 
l•kte gl5rtb1müş, iki tartıf' ka.~1ıldı 

y~ alarak beklesme~ t:>R~lamıııtar .. 
İ§te bu sırndtl Flkr~tlı· annesi Sa. 

diye, gelininin yanmda1't Melfhanın 

Uter1ne attımış, e:ıı:1aı .. ,1t ımvrayarak: 
- Gelinimi sen bsşta.1 çıkarıyor • 

sun. Oğlumdan ayırtıyOT"tıun! diye ba. 
~rmağa b:ıcJamışttr. 

Meılha da kendisi.,,. mukabC'leye 
'>:ıslamrş, .Medlh:ının kocssı dn anne
sinin tarnfmdnn <:rkmı, ve mahl<eme
nln önUndeltl kondor b :-anda karma. 
karışık olmuştur. 

M llba, S diye ile 1'"ıkrettcn, ana 
oıtuı da :Mellhııd:ın ktıf'3'l klı t'lavacıy. 

Otelde 
Otelde ancak iki kişilik bir o· 

dadn } erk lm· tı. Çarnacar razı 
'>ldu ve dığer müşteri ile !beraber 
Odava uirdılcr. lkinci müşteri: 

- Ben,dcdJ. -ll;ect>leri müUıi§ 
horlarım. Şimdiden özür dilc~m. 

Yatak kom usu cevap vcrdı: 
- f'zülm yin. Benim d gece. 

ll'l'ı uykuda dol~mak ılletim 
\'al"d•r. 

Yattılar. Borladığım süyliven 
lrlüştrri ert.co.i ısabah: 

lJy1mda do}ocımm, demişti. 
tıiı.Halbuki bu ı:-ece h:c ~özümü 
ırn'lladım. yataktan hİG kalk 
ıtdı11ız .• 
Di ~ c-r ,·oku giildü: 
- M k ad•m sizin ı.ıyuyup 

~!)rlamamanızı temin etmekti. 
"---~ WWALSPZ G W 

' -
'lze VUJ~lar? 
'ıııı111111uıııııııııı111111 ıınıııııııi 11111ııııııııı1111111ı•11''' 
)' 

"Qrrway c.>e honttollere dair 

1 
1 raım ıı lar ı:ıimdldcn kalaba-

1kt ır, l!ıı ıırıiimib.tle'"ril Aiinlf'rde 
')ijPhe 'ok ki daha tahammül c. 
11 llırıe7. hlr sekil alacaktır: sayfi. 
l •!erden dun<'c<'klr.rle, mektepler 
"~ılır aı;ılnuı~ olnıllal'ına gidip 
~'lecek tıılPl)f'lerle t ""'"aylar, 
,~t"lnl.' bn b:ı) lğltJn kolay kolay 

kı•:ıı .;.~, bir ver temin eaemı,e
~ i ecl4'11lerl~ d<' pamıakla gÖl'o
ır''<'r .. ği bfr rt•ngc bürünecek· 

t, ' 

~ llunıJarı nHın)'Ct bir ay sonra. 
~· trnrnnıyların blllık iı.tlll mi· 
1 

1 doldutu bir ıı.ünü dü~linüyor 
~ ~ bl!t•ırlnln haktı bir ga~'l'eth• 
, "tı111.,inp ~ol ıu;ıruı~·a ralıştığ'ı. 
-~llsınd:ın, .. ırt ınbld 'a:df eden 
~ tlı-;, lıaldn hu knlnbalık içine 
tı~1bla~a ı;alısan kontrohm haya. 
~' lirp('ı·i~onını. Arabaların bir 
111~ ind<' hiıSJI oln,.al' ç.alkaotı 
~~r koo;t•dr.klnirı 1 bur~alannı 
.... !l'ılatacak 'c b .. iU dt.• bt>I ke. ....... 

::-'ni kırucaktır. 
lt~rn:ıu 1.arnan ıı:ı,zt•leneo kon
ı,, lıaJı,ı uz.erinde beledi) enin 
~i:• lraan•l idaresinin kat'i 
ıı~ knrı,ro 'aı ınası ~\\nh•rl ıı;ın. 
tıı 1 ~1nndui,•urnu7.a e rtık dphe 

11 errıt>H. 

lq ''r !'iP\'I • \llalııan ioetemekle 
l' lıı1 hlr ,öhrete sahip bil 

litJ 1 
t,.~ • «>r. on 1Jımanlarda her Is. 
lı , 1rnl'd be1edl> eden ) apınaya 

lldı); r . 
t-ırı 111lkat beni, bu lstıeğlu ı.ıaa-
•t~ hakir ~örnıi.)"ecck bir t.ek 
Ilı , '::ış yolt'usn buhmabllrreği. 

•rırn,~ onım. 

'--- H R tHabcr) 

dılar. Her ild taraf da .ka.b9batt birt.. 
blrlerlnbı Uzerine atıyorlardı, Gelin 
olan Kedlha da •akada §8hitıllc yapa. 
caktı. 

HAkim kendl.ltne bl:r t&ra.ttaıı koca. 
sı ile kaynanumm bulımduğuııu, dl~er 
taratın da akrabuJ ve ark•datı OJdu

Muhatabınız. münakaşadan çeki-

lnaanı münaka~ada. miicadelede 
ve döğü~te atılgan yapan tek ıey 
kuvvet ve bilgidir. Evvelô maddi ve 
manevi sahada onu temin ediniz, 
hayat sahanıza da sonra çıkınız.. 

ğunu IÖyU7erek:. 
- İst.eraentz fahiUikter. T&Zgeçe • 

blllrııinlz bu size vertlmi~ bir haktır? 
dedi. 

Medlha: Ferentillo ölülerinnin 
- Hayır, dedi, §&hitllk cdecl'ğlm 

ve kocamla kaynanam:.rı arkadafrma 
nasıl hakaret etUklerln1 anlatacatnnı 

Ve bundan sonra Med.Jıa vakayı 
yuknrdakl §ektldcı anlatıı.r&k: 

- Kaynanam Mellhanw saçlarmı 

esrarı 
yakaladı, kendisine Wrlll ağza almwaz (OOnkti nfHhıi.mwı ck'v&m) 

ld.flarla hakaret etu .• KvcRm da ken. Çıplak, toz ve örllmcl'k ağlaril, sa_ 
dl.ıılne iştirak etti. 

nlı duvarlııra yaslanan Js.keleUerle 
Meliha fae hiç cevap vermedi. Sustu 

ve polislere §lkAyet ett.ı. mumyalaşmış vücutların insana Ur • 
Halbuki bundan llOnra. r..!.nlenen hak küntU veren deği~m~ ve tıOZUlmuş va 

adındaki §ahit lae vaka vrasında ko. zJyetleri kar§ısmdaydık nııuın bunlar 
ridorda bulunduğunu 6Ö)'.fdlkten son. da, vakllle tıpkr, benim gibi canlı, kı-
ra dedi ki: mıldanrın lnunlardı. On.ıum kalpleri 

- Her ikitaraf da karoılıklı tıırı. de tıpkı benim kalbim gibi atmqıtr. 
"iri ln hak t t. .1 Onlar da ayıılle benim gibi g1llmU~ler, ., er e are e tı er. 

S dl ·M 1,.. , 1 " tıenlm gibi ağlamışlardı. Onlar da be. a ye, • c ı.uaya •ı;en. zmıt m ... cı-, 
deiumumlsl arıyor, ıliyorau, .Meliha da "' ' 
Sadlyeye ''ben seninle konuşmam. Sen 
mezarlıklarda ıczlnen kadınsın!,. t'll 
ye bağlnyordu. 

Polisler, mUbaşlrler ko:;uştu, ken • 
dlıerlnl ayırdıla!'. Bu sırtı.da Flktctın 
ne yaptığını farkcdemed!.m .,1 

HAklm bu değişik ifade Uzerl.ne M<'. 
dlhayı tekrar çağJ~ı Te lklatn 

muvacehe ederek: k ~\' 
Bak, dedi, teak tıooke tUrlO '· ).f' f ·' J 

Ulyor. '-.( 
cdlha: • / ~ 

- Olal)mr, efendim, d.,di, çllnkU 
1 

, / •,/ J:. ~.._ ~ ' A 
lsak, kocamın arkadapdır. Onunla be • · ~,.,. • .,, ~ Jı· 
raber gelmlııU. /:' ' ./ 

f 
,,,.., ··~ , tsak, Fikret! tannnaıı1ğını iddia ed.. .. 

yordu. NcUcedo mabkeıııe, FikreUn 4 ~-,' \f-~ 
bcraatlnc, Sadiycnln MeUhaya "seuı • ."'I; .Ji! 
İzmit müddelumurnJsl 1.rıyor., diy· • ~ 
hakaret etUtı sn bit oldu;:undaıı ken. nım gibi nefes almışlar 'e gUn<-skn • 
dis:lnln S s-Un bnpa!ne, ancak, Meli.ha.. mekten benım gtbl ha:r. «uymuşlar • 
nın du kcndl.ııine mukal-l'le etmesi do- dı. 

lnyıstle bunun da lıkatrr.n karar ver- Şöyle bir bakışta. bu ölılıerden bir 
d!.. . çocuğun evvelce bir mU:r.cdc görmüş 

Her ikt tarııf d:ı knrerdan ?nemnun olduğum Mısır mum:,"'111\rmdan çok 
olnıuııtu. Zira Mı>llha Z &lın hapis aö. daha iyi muhafaza cdllmlı oldukları 
zllr.U işittikten sonra "l~kat., kclimr. ks.nnrıU:ll edindim. Derllf'rl, kurşunum 
sının herhalde mana.ııını anlanıaıııış. su ile ımhve rengimsi atası esmerdi 
tı ki dı§D.rıdan: ve kemlklrr Uz.erinde gergindi. Adale 

- Medlhayn: nes!clerl, ışec;lllr denıcede brırlz tir ., 
- Oh olsun dlyordt Cı.ı gün hapis n:ıkl:ır \"C df!<ll'r gayet!" lyi korışcr. 

ynlfın ela &klı bft~ına f','elsln. '\'l'lenmlş .• 
Bundan so:ırn kaymmıt ıle koca bir Ansızın birle! ccketırr.ln yeninden 

tarafa, gelinle arklld:t71 C:!ğcr tarafa QE'kti. Heyecanla ark ... rrs döndUm. 
dofru ytlrQdUier. Yaşlı, kadın, arkamday<'c, hiçbir §eY 
·Birkaç g0ıı ııonra hukuk mahkeme. &6ylemedcn, bana bir çanak şarap 

BJnd boaanma muhak.f'roelerl g6r11te. uzatıyordu lyl ~ürckll mLsafirper • 
cektlr. lhtlmaı ki ora<!~ yeni bir fır- ver, ikramcı kadm! Bodrumda hükUm 
tına daha kopar~<ık.. suren havnınzlıkla boğaıı:ım. tıkanıklık 

.ı\DUl'E MUHABl&t verlrceslne kunımuotu. 

' ,;;,;_: ·. ilı·· ··.~. ~ - . . . . ~l;'';e:,:' . ;· ~· .. ~· ;, .; 
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Sonra, kadma, onun pe§l sıra gelen 
birkaç çocukla lutdmm müteoeeeLI be,. 

k11larta aeyretUklerl bu lkubbeU J'W• 
de be.ıı.f yalnız bırakmatanm rica et. 
Um, ÇUnkU çalıımaya tıaıtıyacaldım. 
I<adm ve peflndekller u:r.aklqmca da, 
arkalarından kapJyı kap&tarak analı. 
tarı üstUste çevirdim. 

Şimdi illererıtlllo mıımVRıan ile ba 
00.Şa yalnır.dım, \'e bunların resimle
rini ı;.ekmcğc. başladıır.. Bu !ş, dUşU • 
nUiebl?lt en güç prUar cıtıuda onı.. 

cu, saRl rce süren bir t~L 
En tU.; ıer Urpe:1.lc1 vaz..lyctte bulu • 

nan mumya, kö~elcrder birinde • gt • 
blydl. Derinin ellerine, k1Lfa11na, boy. 
nuna ve vücudunun bn:;ıY.a kıııımıa.nna 
rııstıryan p!'.l'Çatan, ta.mamUe kuru • 
mnkla. beraber hiç bozulmamıştı. Taş 
g1bt aertt1. Vllcut, duvara yana ve gC'. 
rlye doğru yaslanmış•ı· ellerde son 
bir niyazla yalvarır b'r t.1"1mde biri • 
birine kenetlenmişti. Dl~lPrl kusur .:. 
suz mevcut olan ağzının etrafında öy. 
le Clerln b!r ıstırap ttacıı>.ı• toplanmıştı 
ki bunu anlatmak lçl:ı uygun !<elime 
bulamıyordum. Hayatrm:ıo gördüğüm 

şeylerin en tdyler tlrpert1cLs1 olan bu 
ite.deyi yalnız resim te.chit ~debutyor. 

Toz birlkml§ camlı b'r dolap içeri. 
elnde, saf halinde askerler gibi yanya.. 
na birkaç mumya duruyordu. Bunlar. 
dan birinin ayak ucund::ı da mumya. 
la§mı§ bir çocuk yatıyordu. Sanki ~ 
yuyorlamııı; gibi, bu kurumu§ vtı • 
cut.Uır, camlı dot'lpta a'"klllarma yas
lanmııı olarak ... Kemlk't-rl Uzerinde 
derileri pnr~Umen kD.ğct glbl serU • 
mıııu. Kafaları hafifçe bır araya ge. 

- Paşa bahan çok kibar bir 
adam, Nibalciğim ! Sofrada iben 
varım diye, anneni hiç bozmadı. 

Seni çok sever de. Yoksa 
annemin homurdanışlarmı hic 
hazmedemezdi 

- Neyse, artık her şey anla
şıldı . .Annen hissiyatm.ı tama. 
miyle açığa vurdu. Nişanlım na
sıl müdafaa ettiğini, ona nasıl 
candan bir alaka. gösterdiğ-ini 'HA1!RAf .~I\. ÖEFiERi 

. . . ';i(iiiiii!~~E~~~-~;;.;;;. •• ı11 gözünle gördün ya. Bundan sor;-
':i ra ona göre ayağım denk at. Bır 

--------- başkasi •Je ni.'}3nla.rursa.n, ınişan
- Doğru, Hem o .kadar ilen 

gitmiş ki, damadını adeta be. 
nimscmi§.. Paşa babanın menfi 
sözlerine ne kadar hiddetlendi. 
GUya kendisi evleneOOkmi§ gi-bi 
müteessir. 

Nihal birdenbire hıçkırarak 
ağlamağa ba§ladı. 

- Onu artık göremiyeceğim, 
değil mi Leyla? 

- Bu vaziyet karşısında onu 
iham. düşünüyor musun? 

- Hayır. Falı-t, onwı yllztlne 
bir kere olsun tükilnnek isti
yordum. Onu bir görebilseydim .. 

- Görmemen daha hayırlıdır. 
Paşa baban işi kökilnden hallet. 
miş. Ben öyle kumarbaza kız 
vermem diye haber göndermiş. 
Artık bu haber üzerine onun tj. 
~gelmesine imk~n yoktur. 

1 lavuz başında oturduk .. 

Nihnlı güçli.ikle teskin edebil. 
dim. 

Köşkten yüksek seSJer ak.scdi· 
yor. 

Nihal uzaktan kulak verdı: 
Paşa. babamla annem müna.. 

kilŞ& ediyorlar. 
- Be.s'belli senin mesele ÜZ(>

rine olmalı. 
- Hiç şüphe yok. 
- Bakalnn hangisi galip c:.rka. 

cak bu mtinaka.şadan? 
Paşa babamın çıkacnğında 

şüphe yok. 
- HeP zaman davayı o mu 

kazanır? 
- Çok defa. Çün'kü paşa. ba

bam tahakkümll sever. Dolam. 
haçlı işlerden ve sözlerden d<' 
h~lanınaz. Anneme gelince, Q 
hala, kırikma geldi, havailikten 
vazgeçmedi. 

iın annenle kat'iyen yalnız ibırak 
ma .. Ve samimiyetin, dostluğun, 
laubaliliğin fazla ilerlemesine sa· 
kın meydan verme. Sonra aynı 
vaziyete dlİŞ('rsinl Bu noktalara 
dikkat edersen, ann(!ni de böyle 
uçurunılara düşmekten kurtar. 
mış olursun! .. 

Köş~tc ses kesıldi. 
Bir aralık Nihalin dadısı bah

çeye, yan::ımza geldi . 
Çoeuklar. hala burada mı. 

sınız? 
• Tihal: 
- Hava çok güzel.. Burada 

oturuyoruz. dadıcı~mı ! 
Dive cevap verdi. Nihalir d:ı 

dm bi1.c yemiş getirmL<~ti. 
Biraz sonra dönüp !?~'ti 
Nihal: 
- Paşa babam yatm1stır de. 

di, annem de oı:lasn~da, pencen., 

lecek surette lğilmlf, eller! kavuıtu • 
rulmuştu. Orada ~ruz ölOmUn stıkO 
tu mahsustu. Ba!!ka h!;bir :py. 
~nç 0!1lda bir kö§edc diz çökmU11, 

hemen h..-men yere yığılmıll köıcye 

yaslanır vaziyette muıcyelaşmif blr 
vncut ta gördftm. Bunun da enen cı.t 
Ostc konuım~. kafası hafifçe g~ 
üzcrlne lğ'.lml§, gl5zlerlnden biri ya • 
bru:wı bakışlarla bana dl.1'Jlml§U. Onun 
bir parc;a ynn tarafında dıl, mum gibi 
dlkltl duran,ta§ gibi kalılııpıııı bir 
auımya,kl bUtıun adalt1 r.eeclnln b&tlan 
ve damar şekilleri seçilerek btr görü. 
nüştcydl. 

Cesetlerden bir kısmı, asırlarm 

tahrip escrlne ancak k:smen muka • 
vemet cdebl~lerdi; t>yle ki caacav. 
ıak bJr kafata.smm bir mumyanın 

vücudunu t<:zyin etUı;i nadir defileli. 
Yan mumyal.aşml§ bir •;1lcudun Uze. 
rlndeu, el sürWUnce l<l't.dine maheua 
bir hl§ırtılı ses çıkaran yrpranmı§ bir 
~blse ımrkıyordu, Yand:ı.ki kubbeli bir 
kısımda da, bir tıatranç tahtası UstUn. 
deki flgtirler gibi yığm y.ğm ölü ka
lası dlzllmıştl. Kol ve bacak kemikle.. 
rt de, odun yığınları gibi t>trafa saçıı. 
mı,ştı. 

Ölüler mahzrninl terkettlğlm vakit, 
taze hava, adeta ne/esiın.l kesU. Bu. 
lutsuz, mavi sema. harlkutldc blr gU. 
ze'lllkle yayılan dağlık cııı.nzanı Uze • 
rınde "devAsa., bir çan içi gibi kub. 
bclc!!lyordu ! 

Kapıd:ı.n çıkmadan 61'\!~er mahzenine 
btr daha gl}z • ttım. SoU'll iç ve dış 
kapılan 6rtt0m. Anahtnn bir de/a, 
iki defa döndUrdUm. b~ttı, tamam. Fe. 
renUllo mu~alnr mucir.esini fotoğraf 

önüne oturmuş sigara içiyor. 
- .Ayn mı yatarlar:r 
- Uç. dört yı.kianberi odala-

rını ayırdılar. Güya paşa babam 
geceleri fazla horlannış .. Anne. 
min de uykuc:u hafifmiş .. Horul· 
tudan uyuyamı)ıonnus. Bu yüz. 
den ayrı yatıyorlar. 

- Danlma ama, annen biraz 
huysuzca bir kadına benziyor. 
Nihal! 

- Neden dardayım? Doğruyu 
söylüyomun. Biraz değil. fazla 
huyısumur. Bütün derdi paşa 
babam Zavallı adamc..ığızın b'r 
t!ün yareğine indirecek. 

- Belki de o giinü bekliyor
dur. 

Allah gosterınesin. Leyla 1 

Pasa babam ölilrs bizim vuva. 
mız pek çabuk dağılır. 

- Annen derhal bir ba::ıka 
erkekle evle~ir. deı!il mi? 

- Şüphesiz .. 
Dadının getirdiği )emi ler 

Nihal n boğazmd3 di1..ildi. 
- Ailah o giınleri göstermesi!" 

bana. Ben naı;a oollamı <'?k se· 
verın1 Levla ! O, me..."t. merha
metli. ooğru bir adamdır. Ben 
nnnemın sevttisine hiç ~üvene 
mem. 

RirdC''lbire icimi çektim. Ke 
di kendime: 

Am~n Allahım. dedim h 

vatn-rı!7. birı~irı•ıe ·ıp kadnr bC'n 
zıyor. 

SAYFA - !1 

Fıkra 
..-.:::::=::: 

Bir Amerikan 
hkrası 

Forcl A' rupada kendi utomobllUe 
bir zamanlar se~ııhatc s-rlmııı ... Bir 
kö)·den geçtiği sırada ~ol ela keudl 
fabrikasMıa ult bozuk bir otomobil 
gönnUş. Altında 4a tir ko)IU tamlre 
tal~ıyor. Sel!ım \'ı:ınnl:t: \'O bozuk. 

ıutun rtt>redo oldufunu 1JOnn11::ı: 
Kö3Uı: 

- \ 'allabl bllmlyoruıiı, dl)·e cevap 
\'ernıl ; lld saattir ufra ıyorum ama, 1 bir tUrlU l!!letemedlml 

Ford hemen 80)1lDUf• altına g1r
mlş; iki dakika fı;lnde &> tamir H.. 
lltden M>nm: 

- Buyıınınıız.! diye kon1Jf1D111; 
~imdi l.ııtedlğlnlz ye.re J:fdeblllnln.b:! 

Forda ieeekkD.r e&.>n köylü: 
- PfıklııJB, demi .. , 111hmeUnlze 

mukabil 1 te Ud dolar Al&e! 
- Yok canım. bu kadar küe8k Mr 

1 lı;ln paranın IAfı mı olıır1' 

- Rica ederim, beni :mahçup ~ 
yorusonuz.; bu tkl doları almadıtmız 
takdirde pek mliteeMlr 01.acatanı 

...: MOteeulr olaaak asıl bealm/ 
Bir defa paraya 1htayaean yok ld; 
ıı.lule kalaa daha lyl •• ben ~ 

!<"onla ve rıral>Mma dikkatle be • 
kan kö.rlU: 

- Bırak &U atalan Allab afkma 
demiş; zmp bir adam olan FMd 

arabuma biner mleln ide! .• 
Bu da bir AIDCl'fkals fıkna .. 

NASR&'T'J'bf 1 
Camları üzerlne abet.Urmi§Um; ~ 
de de, f.naanm bfr hiçten ibaret CJlda,. 

ğU ve insana aJt hlltün ,eyterin ~aıe,. 
rln yakınmda ebemmiyeUerlni 'kaJ. 
bctUklerl kanaatinin akıd yerlepnlftt. 

Sonrııdıuı bir ruha.nl, lıana 1000 ta.. 
rülndc Ferentillo mezarlığının t&ll • 
rip edildiğini bikAye etU. O zaman ta
buUarr kırmıolar, CC98tlerl dıprıya 

fırlatmııtar ve 8U.slcrlnt ı-aabetmlfler. 
dl. o zaman da c:eeeUer t&buU&rmda 
tamamııe mtl.Dlyalanmııı vaziyette bu. 
Junmuş 01.t:ı gerekti. Sor.ıadan yapılan 
anı.ştırmaıarda aynt m~sbedc netice. 
stne vanlmışttr. 100 'l"eyahut da., 
sene evvel g6mtumll§ olan lnııanl&r. 

kcndillklerlnden mum)'&lqıyorlardı 

Tahtadan tabutlar çüıil~erek daftlı. 
yor, takat ölUler mUstakbel neaUler• 
mumya olarak yadigAr kıılı_yorJardı 

Bu busua, bugtlne kadar haUcdllcmi 
yen bir tabiat oyunu olarak tefsir o. 
lunmalrtadır. 

Bu eararengi& görünuı ichı muh • 
telif aebebler ortaya kon:ılmuotur. Ze. 
mlnln hususlyctl toprağa kuvveUI 
derecede ldreçln k&n.,m~ V.S. Bu. 
nunla beraber, blltlln bunlar, tabinin. 
ler mahlyetlndedır. Dayar.abllecek ka. 
tl 1.zabları olmaktan uzaktır. DelfJf 

de; İtalya.da aynlle Ferrntllloda ol • 
duğu gibi arzı vaz.!.yeUt'n!eki tkllm • 
1e.rde birçok mezarirfc bulunmuma 
:rağı?ırn, oralarda lo"'erenllı!odaklne ben 
?.er mumyaJ&fJD&lar kaydedllmem.lfUr. 
Bqka yerlerde !ayda verml7911 tecrU. 
be mahiyetindeki muhtelit tqebbOıı • 
ler, burada fayda vertnl!Jlli. KeeelA. 
İtalyan ilimlerinden Morieclya, köpek 
\eri ve kedllttl ve irice kuştan, öldW<
ten 80ll!'a önce tahta ııandıkl&r tceri
sine koyarak Fere:oWle> toprataıa 

göınmtl,§tnr. JJunlar da, tabii yoldan 
mumyatqmı§lar, hattA tüyleri ~ 06-
k1llnreml§ttr. 

Bir mucize mi? Bir sır mı? Kim • 
bili?!. 

<Hn'l1) 

Ve Nihale işittirerek mırıl 
dandım: 

- Ben de babamı annemdcıı 
fazla severim. Çünkü babam çok 
merhametli, mert, düriU ve 
ur.ağı görür, evl8.dmm istikbali. 
ni herkesten fazla düşünür bir 
adamdır. Ben de annemin se-.• 
ı;ı;isine hiç güvenemem. 

- Biribirimız.e n(' kadar d 
benziyoruz. Le'·Ia ! Benim d• 
şündUklerimi aynen sen de düşü. 
nüyorsun! 

Yüzüme hazin hazin br.k!ı: 
- Fakat .sen benim ~ibi talı 

siz <le~lsin! Hiç olma~a sen 
çok seYen, yalnız senin saadeti. 
dü..c:üııen bir annen. var! Benim 
annem. benill' t;aadetime orta!: 
c>ık-tı Kendi zevkini her ı:;pyc ter 
<'ih etti. Bir !"en<: kız için bundn~ 
bih uk talicizlik t;;ıc:evvur edileb•. 
lir.mi 9 

J lavuz '1-),"'<>mda Nihalle konu. 
curken. sa.atin bir hayli ilerle 
mi olduğunun farkında deği 
di:~. Sirdenb"re bahçe kapısında 
bir gölge gördük. Bizim hizmetç 
Sofivi uzaktan se.(;ebildim. 

Sofi .de bizi çfü-mü~. 
Parnnklığır. füıUndcn -.slen 

di: 
- KUcükhammc:ığrm ! :Beyt: 

banL~ faı çağırıyor. 
l Drı·n•rı• ,. '· 



ı 

1: 
r 

na 
on< 

esE 
iZ 1 

eği 
ı? 

Lal 
urd 

5 

t.. evıren: 
(Bu lrupona eklene.reis (Ga.derllecett 
verme ut.olan ICD Son Oakıkada pa. 

~am saat beşe doğru döndü. döndüğünüz vakit mister raaa ae,redll~. Evlenme ıekllD 
ğ ~ vakit evde kimsenin ol • Lanyg bir adamın İ\eriye gir göodereu okuyucu..larm mab.tm kal. 
madığını ve her ş~yi yerli ye. diğine delalet eden bir ız ınak tızere aarib a.drmlertıd blldlnD& 

rinde bulduğunu söyledi. gördünüz mü? tert •~um.> 
Bu nokta üze .. ine mister Mister& Nolanm cevabı ka- Evlenme teklifleri 

Akshort, Pointere i7ahat ver. ti bir "hayır,, oldu. Pointer • Yaş 32, boy 174, k!lo 79, tstan-
. W~ter Akshort başmüfet-1 meğe lüzum gördü: bunun üzerine ihtisar kadına bulda doğmu§ yabancı tabllyette, iç-

ki ve sigara kullanmıyaz. fen memu. 
ti§ 'mrak kaşlarını çattı. - O gün çok fazla işimiz evde çivi hulup bulmadığını ru bir bay, 20.30 YB§larmda, güzel, 
Bu l....... çatışta "gördünüz vardı; Halliday, mister Layn sordu. san§m veya esmer, 16~170 boyun_ 

mi ?,, manası ~ardı. Fakat gı tanıdığı için, orada bekle. - Şu uzunlukt:a paslı çivi. da iyi blr aileden kız veya dul, Rum 

Fa 'tat Pointer buna dikkat meğe lüzum görmemiştir. ler. veya ecnebı bir bayanla evlenmek 
V L d istemektedir. Bayanın bir cvl veya etı ıiyccek kadar c algın gö. azifesi ayng or'\ an ayrı- Müfettiş "cu uzunlukta pas 

:r blr miktar parası olursa tercih edl. 
rüııüyordu. lıncaya kadar ber~ber bulun. lı çiviler,, derken parmağile ıır. (Evlenmek) remzine fotoğraf ve 

Layng, kayınhe.basının bu mak olduğuna göre böyle ya. mutfağın döşemesini kirişle. sarih adresle müracaat • 325 

hareketine dikk:ı\ etmiş miy. pısı acınacak hir şeydir. lere tesbit eden çivilerin u • • 30 yaşında., uzun boylu ve mu-
di? Otomobili gözierile uzun Mislers Nolan heyecanla l d d tennslp vUcutlu, fena blr itlyadş bu. zım uğunu işare'ı: e iyor u. 
zaman takip ederken yüzün. noterin sözünü ke!ti: lunmıyan, ilse mezunu, serbest mes. 
d f ı 11 h b• k b I Misters Nolan ikinci defa !ekten, yalnız cıgara :çen 150.200 

e derin bir kararsızlık i a • - nşa a ır şey ay O • heyecan ve endişeye düştü. ıtra kazancı bulunan, asu bir aileden 
desi vardı. mamı~tır. y · L ld" blr bay, mazisi temiz, (servet mev. e mıster ayngm eve ge ı-

Bu polis hafiyeı;i aynı za- Villa boşken bekçiliğini b zuubahs değildi·) 20.ao yaşıannda gwinin ertesi tünü u cinsten manda iki yerde bulunabil - yapan bu kadın olr!ukça yaş uzun boylu, beyaz veya tercihan 
b\r çok çivi ulduguw nu hatır- tahsil bi ö u k meği ne kadar ister. Pointe - 1ı ve çok zayıftı, bakışları esmer, ve ter ye g rm § ız 

rin ıı.imdi Markhamlarla be. karşısındakinin kafasını del- yordu. veya dul blr bayanla cvıt-nmek iste-
:r ' Mister Akshort bundan e- mektedlr. Sesinin çok gt.ızel ve ala. 

ral "'r bulunmak •tP kadar ho mek istiyormuş gibi keskin. turka musikiye Aşina bulunması lft.. 
"d d" f k d h d" 1 · kal d .ı ki min olup olmadıg~mı tekrar şur ~· er ı; a at a a ev- ı. rı ve ın u .. a. arı var. zımdır. (T.E. 419) remzine mUra -

vel ikkati çeken başka bir dı. sordu. Noter, bu suali sakin caat • 326 

talr .m meseleler ve:t.rdı. Mis\er Akshort kısaca ce - ve lakayt bir sesle sormuştu. I ş ve i~çi arıyanl ar: 
Müfettiş ilk iş 0 ;e.rak, 0 ge. vap verdi: Misters Nolamn da bu nok • Lüıe 9 dan tasdlknnmeu, 22 ya.. 

ceyi bir otelde geçirmeğe ha. _ Hayır, hiç. bir şey kay • \:ada hiçbir şüphesi yoktu. gnnda zor işlere vUcudu mütehammil 
1 L b l b 1 d f k · b 1 Mutfaktaki enya~1Tn •öyle bir bir genç 1-e:-ha.ngi bir ie aramakta. 

zır anan ayngın avu unu o ma ı, a at sız un arı ,. :r dır. (M. K. Demir) remzine yazıl • 
muayene ett!. Mü:ettiş deli - bırakın da bana t.evap verin. tozunu almak ist~tfti. O va maıır. 

kanlıya indiği otPl~ telefonla Mis Gisbumu şahsan tanır • kit çivileri bir rafın üzerinde • 32 yqında, ellerinden 1§ gelen 
haber vermesini de rica et\:i; mısınız? Bu genç kız vaktile bulmuştu. Pointer çivilerin çalışkan blr kan koca ap:ırt.ıman 
zira olacak işleri evvelden Markhamlarda oturduğu için hep bir arada mı bulunduğu kapıcılığı aramaktadırlar. Kalortter. 
kestirmek mümk:...n değildir. mis Markhamla be.taber mis. nu, yoksa ayrı ayn yerlere mi den anlarlar kefalet verebll!rler. 

h 1 b d f k ld d (A, ı B> remzine mUracaat. 
Belki Layngın de" al çağrı • ters Sensburi ir.;ok e alar ·onmuş o uğuna a öğren. • Evvelce DıvtllAcıezc dahiliye 11ervi 

masıru icap eden bir hadise görmeğe gelmiş oiabilir. mek istedi. Mister& Nolan, 5ınde çalı!Jllll' bir hllyıına, a~Tlca 
... ~L.abilir. Mister Nolan, bu suaHn m!J diğer bir bayana 3ıtly~ vardır. 
~ (Devamı var) 

Bu cümlel~r lfü.umsuz bir niçin sorulduğunu anlamak l Tnliplertn milll65el!IO mUdürJUğünc mu 
nezaket eseri ola~ ~k söylen - istiyormuş gibi bir dakika no ------------- racaatıan. 

b h • Der cins motör ve maklnedeın an 
mişti. Zira Layngm ütün a tere baktı. tarım. Denizde ve ~rada çahsubt.. 
reketlerini g5zetl€mek vazi- - Hayır, fakat bu ismi ha M l Uktt •-lirim. • esleğfm maJ;fn ~t r. ... • 
fesini üzerine almış bir kaç tırlıyonım, kulağıma tama - tlyenlerin (U. Z9 Ronl) resmlııe mu. 
polisin bulunduğu muhak • mile yabancı gelmedi. Ara 1 O g 1941 racaatıan. 
kaktır. Hatta motosıkletli bir sıra misters Layngla gelip • • · • Kız enstttüsn diki' lamımdan 

Polis Markhamh.·ın otomo • tenis oynadıklannı işittim; memnum. Bir yerde çalışmak ıstıyo.. 
S.80 Jfanştk Blcaı.kAr) nmı. Kadıköy ve Moda tarafı tel'o 

bilini de takip etıdşti. fakat kendisini asla görme- program 20.16 Radyo ctb olunur. t!ltlyenler Haber de (Ka.. 

Layng giJer g=tmez mü • dim. Yalnız bu ıuali nıçın ıs.os l\teyıla.D Gaz.cı-& d.rköy L .O.) reınztno mekıup g&ıoo. 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 

/ 

,Der ~ eonra rfinde ü'c; defa muntazaman 
dişlerinizi ftrçalayınız. 

Teknik Okulu MüdürJü<Yünden: 
kine şubel'.!rlne yenlfalebe kaytiına. 1 eylUI 9!1 tarihinde başıaııncak SO ey. 
ıuı 9U gUnU ak§:ın• saat 17 <le nihayet verllecekt!r. 

Kayıt muamele• .tıer gün sa·ı~ 9 dan 12 ye kadar yapılır 
Orta mPktcp nı~zuıılnn imtihanla, ilse olgunluk lmtihaıınıda muvaffak 

olanlar lmtlhanl!ız kabul olun•ırtar. 

Tcşrlnlevvelln flk gUnlerinde her iki kısım lç!n ny:n ayr yapılacak 

duhul imtihanları stmlerl lstan!>:ıl gazeteler!le ey\UIUn 2~ inci gUnO U!'ln o 
lwıacnkt.ır. Fazın tn.~llt\t almak l.sUyenlerin bizzat veya ınektupla tsta.n· 
bul B<'§ikta' Yılrt:?.ı's.kt fdarem!Z.J mUracaatları. (7320> 

* Fakülte mezunu bir genç, lise ve 
ortamektep talebelerine • .l:esap, cebir, 
kimya v.s.) derslerlnl vermek tste • 
mektedlr. (Y. Akın) rc•ı-czine mUra. 
caat. 

• Yemekten ve yemci~ servisinden 
anlayan bir genç otel veya lokantalar. 
da lş istemektedir. (H. D)m remzine 
müracaat. 

• Ticaret lisesinden m!.'zun, ticaret 
ten anlar ve bir mUessı>st:y:ı ldaro ede
bllecek bir genç iş nrama~,tndır. Tali. 
raya gidebilir. İstıyenlcr (Refik Us.) 
remzine müracaat. 

• Fransızca, türkcc. rumcı:. okt•r 
yazar, işine temiz bir h::ıyan bir diık 
kdnda satıcılık ve:ra beşle allıdn ış,. ı 

ni bitirdikten sonra evine dönebi· 
lccC'ği bir ev işi aramnktndır {Gu. 
lcr) remzine mürncant. 
~ Almanca tıllen tılr yüksek tahsIJ 

talebesi mUsalt oartıe.rla Usclllere rt. 
yazlye, fizik. almanca gösterir '<R 
N.E.) remzine mUrac:ıat 

• Orta.mektep mezunu 17 yaşmda 
mail vaziyeti dolayıslle bir gene tab 
~Jile mütenasip bir iş arumaktadır 

(S.T. '51) rc:nzlne müracaat. 
• Otomobil, tayyare motörlerindcn 

anlııyan elektFlk, montaj tcsvlyeclılk. 
lelerini bilen bir maklnl.St iş aramak • 
tadır. (U.29) remzine müracaat. 

Aldırınız: 
i\~ğıcıa renı~:ılPrt vnutı '>lıın l. 

ımyur.ularımıı.ın a.ml:ı.nn11 ~eıeo 

mrktupbrı lıtarehnnımılzdco ı paz.ıır 

lnrı d:ıhll) ıwrglln "l!lbahtarı if:l"Y' 

lmdnr \'l' uat 17 doo .. onra aldırma. 
lnn. 

!Rabla) lH.N.B.) (B K.) (Seven) 
(Nevin 23) lRıyaziyt') <Hı:..:ndl) (A.Dı 

(15. Lc.}lft.) 122 Çaylak) 'F.S.V) IM,R) 
!M.K. 2G) (İ~-'">oe) (T.r.) (A. Yılmazı 
( 24 Semra ı ( Rnt-lm) (Doktor O) 
<R. 35) (N. Kalpakçı) tCiddl), 

En idareli 
LAMBA 

~ Eski ve yeni yazıy bilen. orta 
tahsilli, orta yaşlı bir bayan. kendt. 
stne mUıla.slp bir 1§ ara.maktadır. Ev ı 
ııtcrl ve ye.mek de yapıı.bl.l.ll. {F.G.D.) ---------=---
reınzlne mUraCllat 282 E~~;:;i'i.iilCliiiBmm••'--1 

fetlı:iş evde bekçili:< yapan ka sorduğunuzu bana söyler mi. Faslı 20.46 Bnftanm rebillrler. \ 
dım çağırttı. Müfettiş mis. siniz? ;s.2:; Konu,ma TUrkfuıll •Orta YD§lı bir bayan gUndUzleri •Muhasebede 2~ seneı.l<m fazıa tec. 
ters Nolan ismin~'e olan bu Misters Akshor'run ihtiyar nı, politika 21.00 Ziraat ev işleri görmek, akşamlan evine dön rUbes! .:ııan bir muhasip yazıhanelerde LAK!Ş'in 

d 
bMlselerl Takvlml mck istemektedir. Yemı>k yapabilir, veya diğer Ucnr1 mUesseselerde I§ a. 

kadının çok yakında otur u- kadına vermek ten~zzülün • ıs.~5 Çocuk Wllbü 21.10 Sıız eeıcrlerl ev işlerini iyi bilir. Kiml!CBiz yaşlı ramaktadır Haftada blrka\ gUn veya 
ğunu noterden cğre•>İnce, ka de bulunduğu cevap ŞU oldu: 19.80 Ajall5 21.SO Konuşma bir baya da bakabGlr. !stıyenlerin birkaç saat de çaıışablllr. lN.M.) 
dma bir haber göndererek - Bu genç ktz, hu villaya ID.<l~ Serbest ıo (Posta (Ar. Se) remztne mUraeaatıarı. remztoe mllracaat. Tak.sımdc Fıyat gara)l arkaaUlda 

. "llA d b k d kl1 K ..__, • .... Uteahhlt da'"'' ah t • Evind cı kW su bu,,,_.,._ g ,. 3600 M2 kıymeW bir arsa sauuxur noterin kencHsıni vı a a e girdi de onun için. 3 en u • ..,.u - yanm ,.......ışmış Y u e a 0 ........ en,. 
K _, ld" ıo.w Şarkılar n.4.3 Rlyasetlrum levazım memurluğunda bulunmuş iş 1W bir bayan fazla yazı,aruı.ı nartc;te D.N. 618 Galatasaray kb§C apartı 

ledig~ini söyletti. auın ge ı . - Şu halde onu buraya m"" No. " kat 2 Tel: u•oıo (Neveser, bur bandosu piyasasına vaktf bir ger.c 4§ adammn yazdırmak tatlyenıere ehven tlyaUa .... " 
ve noteri an\:rec!e bekledi, za- mister Layng sokmuştur. 11m:ıa.vend, 22.so Aj:\ıul ihtiyaç vardır. tsUycnlcır Ankara cad. yazar mektupla: LAtell pir Fıtnat KlıçUkynlı ı.sta.Byonunı:a muııtcuı 
vallmın daha olu~ bitenler • - O gün akşam villaya 80 No. ya mtıracaauarı. eokak numara 22 ye müracaat • 271 ebatta müfrez kıymetli ~sa.ıar satı. 
den haberi yoktu: Bir şeyden lıktır. D.N. 690 
de şüphelenmiyordu, zira göı:--=---------mz:ı•·~--------------------·--------11!!!11-------------. Galatasaray kô§C apart.mıan No. 

rünürde polis falan yoktu. 1 Nakleden: ~~6-k-nt_2_1_·e_ı _49_o_ı_o _____ ~ 
ba!!.müfettişler İS"' resini üni- Hikaye Bı·r saç meselesı· CUuı.ııgırde b kaUı d•lil.Zi -görüı :r Oç Yılaız konforlu beton bir aım."1.lmaa aatı. 
forma giymezler. __ ._._ ----ı·· .ıkur. D.N. 608 • 

Mister Akshort kadına ev- Galatasaray köşe apı.rtıman No 
• dd - l{abahatbiule, dedi. Kaba. Bu te.lıdit kar§ısında kocası- - Nt?§en mi var? Niçin? her §eY o kadar yabancı gelir 

de bekçilik ettiğı mü et zar ha~ 'lli?.i itiraf ederek te iyi ya- nın kansından vazgeçeceğini zan - Kocamdan ayrıldık! ki!) 1•5_k_aı_2_T_01_49_0_1_0 .... _____ _ 

f ında, yani mister& Sensburi ı z. Anladığım bir şey var: ne::liyordu. Fakat, öyle olmadı· - Ne diyorsun? Gene mi bir Ak.jam yemeği yemişti. Kocası E<'mdıklıda Mgır lkı katlı b:r apw 
nin evi boşalttığı günden l3 ,, .ıle evlenmek isteyen evvela Kocası büshütün hiddetlendi ve çocukluk ettin? gelmeden akşam yemeği yemeğe tıman 4500 Urnya acele aatıllkur 
Layngm taşımlığı bu sabaha sen olmuştun. Ben de her halde yukarıda işittiğimiz sözleri söy- - Ç.OCukluğu eden o! Küçük alışık değildi ki. Yatma vakti D.N. 607 
lmdar, villaya mfü.aadesiz gi değişmedım. Gene senin bir sene liyerek kapıyı vurdu gitti... bir meseleden kızdı gitti ... Fa· gelince yatmak ihtiyacını duy- Galatasaray köşe npartunaıı No 

evvel, en mükemmel erkek dedi. Bir buçuk senv evvel, sevişe- kat ben memnunum! madı. Bu odada yalnız yattığı 5 kat 2 Tcı 40010 
ren olup olmadığını sordu.. ğin insanım... rek evlenmişlerdi. O zaman ikisi - Memnun olduğun yüzün- olmamıştı. Bomontıde koworıu tıUyük ballc;e 
Kadın noter katibinin bera • Kocasın;.n sözlerini hiddetle de biribirlerini ölünceye kadar den belli ya! Haks:zsın, yavrum. Vakit ,,.ece yerıaın ıgeçmişti, u beton blr vilIA sauı.ıktır. o.N. 60f 
berinde clmıyan hiç bir kim- kesti: seveceklerine kaniydiler. Fakat, Kocanı darılttığın için de hak- Fakat kocası hfila gelmemişti, Galatasaray ıf'ôlic apartıma.n No 
senin eve glrmerHğ1ni temin - İnsan fişık olunea deli olur ne olmuştu, bir sene içinde ken- sızsın. "Kocamdan ayrıldım, Muhakkak artık gelmiyecekti. 11 kat 2 Teı 49010 
e\tikten sonra sözlerini şu biraz, bilmez misin ... Hiç düşün dılerinde öyle büyük bir değişik· memnunum!" dediğin için de Fakat gelmesini o kadar istiyor- ı-.. N~.1-şan_ta_ı~Teş_v,..lk-ly_e_a_&_6.-.0~0~w~-01r 

meden lakırdı eder Ne bilirdim lik hissediyorlardı ki, biribirleri- haksızsın... du ki 1 

cümle ile bitirdi: "Tabii mis- be · b' ·· ·ı b · · b ld'kl · "bi k d' Oteki, kocası"yle aralarında ge- D · k · rd ? ş· d" arsa satılıktır. D.N. 608 

b k 
~ n eenı ır gun o up ugi.ınktl ne ya ancı gc ı en ~ı , en ı eme onu sevıyo u ım ı, Galatasaray kö~ ap!lrtıman No 

ters Markham u ayıttan gibi bütün hakikatinle gcrecem. kendilerini de yabancı buluyor- çen "sa~ meselesi" ni anlattı. sevi<>tikleri günleri diic.ünüyor, ,..,. "' .._ 11 kot 2 Tcı 49010 
müstesnadır.,, Zira bu kadın mi... lardı. Bunun sımnı ikisi de dü Arkadaşı bunu o kadar gülünç biribirlerinden soğumuş olduk. 
evi lciralamağa karar verme. - Ve biliyor musun bütün şUnüyor, fakat ne biri, ne öteki buldu ki, kahkaha ile güldü. jarım hatırına hiç getirmiyor, ve Beyoğlunun lyi bır semtinde beş 

kabahatim §U sac me<> 1 s' bulamıyorlardı Sonra teseııı· ettı', tatlı sözler onu haA laA sevmekte olduguw nu h'ıs katlı iyi randımruıh k§gtr bir apar. 
den Cvve1 bı"rkaç defalar ge. · ~e e ı... . , . 

:ı Evet, kavgalarına sebep bir Niçin eskiden sevişmişlerdi de söyledi ve giderken: sediyordu. tıman acele sablıktır 
lip eve bakmıştı. Bu gelişle- saç meselesiydi. Hem de hiç yok- bugün artık biribirlerini sevmi- - Hoşca kal, yavrum, dedi. İşte, o zamana kadar anlıya 1 Galatasaray ıtöoıc apartmıan No 
rin iki defasında kızı da an- tan bir saç meselesi. yorlardı? Bekle, bu gece kocan gelirse, madığı sırra şimdi ermişti. Da. _11_ka_t_2_Te.ı __ 4_9_01_0 ______ _ 

nesine refakat etmişti. Mis. Karısı: Kocası gttikten sonra kadın bahsi sen kazanmL~ olacaksın. ha o gün niçin kocasını artık Beyoğlanun mcrk~ bir yerinde 
ters Layng ise villaya yalnız "Haydi sinemaya gidelim" de. gene bu düşünce ile, pencerenin G<ılmezse kendini mağllıp olmuş sevdiğini söylemediğine kanaat ytızde sekiz randıman..ı altı dairelı 

bir defa gelmişti. O gün mis- :r;:ri;~ h:;:ı kb~~Y~~~~mi3~ ~~~e :~l~~~t~!~!:ı;11k~~~ ~!k.~aydi şimdi Allaha ısmarla- ~~~:~~ ~!:~~~~u!e ~~~ kAgir bir apartıman saUlıktu. D.N 
ters Nolan ağır hasta olan kı- cası nihayet haklı bir sebep bul. dan altı yedi ay sonra evlenme- Kocasının geleceğini düşünü· caklarını düşünüyordu da on-

0~alatasaray köşe apartmıan No. 
zını görmeğe gibni§ti .. bunu~ duğunu düşünerek: !erini ve bir sene kadar mesut yordu vcgelınesini temenni edi· dan! Çünkü, hala sevmekte ol. 5 kat 2 Teı 49010 
herhalde mister Akshort ha. "Saclarım çok uzadı. demişti, geçen hayatlarını düşünüyordu. yordu. Akşam olmuş, vücudunu duğunu düşünmüyordu. ı------------

b h il · rr'd Se · · 1 rd' b" ·· k 1 şt Kork B b d"" ·· d'" w .. · · Beyoğlunun en lyl bir semtinde tırlıyordu. Zira kızının gide- u a e sıncmaya ,,ı emem... vışm1ş e ı. ır urperme ap aım ı. u· u gece unu uşun ugu ıçın, 
Bunlan söylerken ensesini ka· Simdi kocasının artık kendisi- yor muydu? Korkacak bir şey kocasını sevdiğini hissediyor ve tramvay caddesinde bUtUn konfonı 

ceijini yazıhaneye \elefon e. rı mn çevirmiş, göstermişti: ni ·sevmediğini düşünüyor ve olmadığım düşünerek: onu hakikaten sevdiğini anla- havi dl>rt katlı altmcla c:Ukk4nl.lc be. 
derck katibi mistE>r Hallida. Hakikaten, saçları ensesinden a... kendisinin de ona karşı eski sev- "- Hayır ,korkmuyirum,, yordu. rabcr satılıktır. D.N. 5S• 
ya haber vermişti. izin aldik. şağı bir karış sarknrş, gömleği gisini kaybettiğini anlayordu. dedi. - Bonjur, karıcığnn! Galatasaray köşe apa.ıtmıan No 
tan sonra Layngın gelişini nin yakasına kadar inmişti. Es.. Artık ~evişmiyorlardı. Fakat, içinde, şimdiye kadar - O! Bonjur! Geldin mi? ,_~_ka_t_2_T_e1_4_ıı_o_ıo ______ _ 
beklemişti. O gün mister kiden böyle saçl:ırı • uzamı17 er- Bu düşüncede iken kapı ça- duymadıi{ı bir his vardı: Bunu, - Beklemiyor muydun? Tophane caddeslnla merkezJ blı 

keklerden ne k:ıdar nefret eder. lmdı. Evde yalnızdı. Koştu açtı, ar)mdaşı gitikten sonra, ak§am - Bekliyordum. Fakat... yerinde nsgaı1 yUzde on lratlJ lk' 
Layng, mister Halliday ile dı! Fakat, 8imdi kendiı:;i de bil- Gelen, en sevgili bir arkada- olup her tarafı karanlık ve ses· - Geceyi nasıl geçirdin? katlı kO.glr bir dUkdn acele satı 
beraber gelmişt~. Fakat mi:;. miyordu niçin, kocasının ı;;açla. şıydr. Daha oturup konuşmadan sizlik basınca duymuştu, ,. - Düşünmekle... hktır. D.N. 601 

ter Halli day, mister Laynp,la rmı keqirmesini istemiyordu: evvel: Şimdi ona bulunduğu oda ya- - Neyi? Galııtas:ıray köşe ıı.partıman No 
heri\ber kalınamr._, delikanlı- f - Hayır. demif!ti, saı;-larını - Ne o? dedi. Bugün sende hancı pencereden gördüğü sokak - Seni sevdiğimi... 5 kat 2 Teı 49010 
v. 1 eve hıraktıktan !onra çeki- kestirmıveccksin ve sinemaya tuhaf bir hnl var Yüzün sapsarı vabancı, hatta masanın ürerinde Kocasının koynuna atıldı ve 1-------------

bövle gidece "Hz... kesilmi5? Hasta mısın? işleyen saat sesi yabancı gelivor- k~larını kaldırıp gülerek: Tophanenin tramvayn gayet ya 
lip rritn1işli. Bundnn sonra - Hayır, ben bir kne olmaz - C-ının bir sC've sıkılmış gi. rlu. (Hakikaten, her şeye_ diğer - Saçlarını kestirmişsin! ıun iyi bir yerinde çok mUkemınc 
f<P.ndisi d 0 kapıyı !rnpıyarak dedim mi olmaz i •e' Saçlarını bı Sövle. nen ''ur? ~ylerle olan münaS<.'betlcri dahi· dedi. bir tarzda ln§a edilmiş ıtdgtr ve 1i 
l<'n~mı ~örmeğe gitmişti. Mis- kl•st irmiwcck<>in Eı!er kesti. - Bir ~evin1 .. ..,,,' Riltlld• ~ lindP alr.,ığızdır. Bunlarda nbiri Fakat. Fakat, ondan bahsetme iraUı dl>rt katlı bir ap:ırtıman ace P 

or Aksl.ortun hacka bir .,ua. rirn~ı' bosan•rız '"""m \'3. ! ekc:ilinc" · bPlP hc-nsi ek<ıilince - simdi hic! O. dünkü mesele! satılıktır. D.N. 614 
~ "3-.: .. m.:-.ı:.<aııaıı!!mı:maı...:~s;-.;o;;:;;;iıMl~m::!:=ıcc.~n ............... -11111 .. .,_m!'t __________ , _____ lliiil _____ ........ ___ Galatasaray kö§C ap~rtıma.n No 

re-.·Rp vı!ren k11dm . ..,'\le. 5 kat 2 Teı 49010 

atışıarı 


