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>a "'lııgton, 12 (A.-1.) - Sovyet Rus 
--~ettrı Oumansky, ri:yaseticumhur 
!tor hnda bir buçuk s:ıı.t Ruzveıt ve 
~ l:laı ile g8rll§nı~tur. 

' Olunduğuna gö·e Oumansky, 
)\~ ctıt harp malzcmcsir in acilen Rus 
tıı .. _. gönderilmesi ta vs•.yt>slndc bulun. 
~•lir • it . 
llıı~llaYıuırn Amerfkadn?! almakta oı. 
~bu harp malzcmc:ıı t>ıo aellnl tesviye 
l\t llıcsi lçln Amcrikc. lı11kOmcU ta. 
lıtıı llıdan Sovyet hUkOm«>tine ikrazda 
cıl!ııllııtnnsı mcseleslnlr.. de görUşUlmUş 

tu ela ııBylenmektedir. 
>a ~Qnı olduğu vcçt-tı. So'l:yct Rus
llı~ıc te ve lcare kanununun temin et. 
~ te Olduğu menafiden lst!Iııde et. 

lllektcdlr 
~ . 

tı, :dan b3§ka bir Am('rfk;n heye. 
~ 0skovaya git~eğc hnzırınnrruı.k
~· Oracıa İngiliz s"!areu ve Sovyet 
~:darlan Uc görUşn.t>ler yapıla • 

~ ~~r taraftan Amerfüan kızılhaçı 
lla;vaya heyet gönde•ecektlr. 

leningrad 
tecrid 

edilemedi 
Yazı ı 2 ncJ sııy:f!Mla 

Alman 
taraftarı 

Lindbergin 

Yeni bir 
hitabesi: 
Amerikayı harbe 
sokmak isteyen 
üç grup vardır ; 
lngilizler, 
Yahudiler, 
Ruz ve it 

.Deıınıolnea tova 12 (A.A.) - Al .. 
bay Lindbcrg "Her §C.)'d('.a e~l Ame. 
r!.ka,, komitesinin te:tip etml§ oldu
ğu bir mitingde bir nut~k irat ederek 
şöyle demiştir: 

"Amerikayı harbe du~TU ısevkcdcn 
en mUhim üç grup var.ıır. İngilizler. 
yahudller ve Ruzveltin ic.llrcsl. 

Lindberg, §Unları UA iP etml.§tir: 
Bu gruplarla diğer harp tshrlkAt .. 

çılarının maksaUarı, şur.lardır. Bir 
harbe hazır!anmak; 

Saniyen; blzl farkına vumadığımız 
halde adım adım harbe &tlrUkkımck; 

Sil.ilsen blzl harbe glrmcğe icbar 
edecek bir taknn hAdı:ıeıer çıkarmak, 

,elnız "i§e yaramağ<ı l:till,. ~e.. 
ıerın -çıkan!maaı f&i kaıın•§tır. Bu hA.. 
ııselerin birincisine bir nazar attede.. 

m.-Bu h dlse, Amerik~ mlllctlnin 
tasvibine ka~ıyen arzeaıınıemi§ olan 
bir pıfLn dahilinde vukun gelmi§tlr. 
Lindbcrg, gözierlnc 1JU ıruretle nlha. 
yet vermiştir: 

lnglltercnln vaziyeti Umltslzdir. 
HattA Amerika harbe g1rse de mUt,. 
tcfik ordularm Avrupayı ısına. ve mlh 
ver devleUerlnl mağ!Op etmeler! müın 
kUn değildir. 

J 
26 EYLÜLDE ZENGiN BiR PROGRAMLA 

Bütün rnerıılekette 
Ruzvelt 
Nazi düş
manlarına 

yardımda 
devam 
edecek 

---0---

~il bayrar111 
yapılacak 

Dolmabahçe Sarayında ilk 
kurultay kurulduğunun 

DD n gece 
lsöylediği 

1 ATATÜRK 1 

iNÖNO iLE 
BERABER 

9 DCD yıl döalml 
Bu ayın yirmi altınc! günü memleketin her tarafında 

kültür muhitlerinde büyük bir inkılap hamle3ir!n bayramı 
yapılacaktır. Bu bayram, birinci dil kurultayımızın doku. 
zunc1.ı yılclönümüne i•abet eden gündür. nutkun 

metni 
Bir dil 

kurultayında 

• 
Ebedi ŞEF AT ATO RK'ün yarattığı ve bütiin esaılarını 

kurduğu 1'ürk Dil devrim?., Milli Şefimiz •ev,s;!ı Cumhur. 
reisimiz lSME1' iNôNO'niin yüksek koruyucu genel bcq .. 
kanlığı, cumhuı i\•et hükumetinin ve cumhariy2t halk par. 
tiainin cleğerlı himayeleri altında belli bir programla lıer. 
gün -;yeni •Je ileri adımlar t;.tarak yürümektedir. 

Bu Jelaki ;yıldönümü münasebetile ha:zırltınan prog. 
ramın ana hatlaunı veriyoruz: 

l - 26 eylQl 1941 cuma gUnU Birin.. -------
cf Tllrk Dil Kurultayının Dolmabnhçc dinliyebllmek üzere tedt,i• alacaklar. 
Sarayında toplandığı 26 <?ylOı 1932 dır. 
gUnUnUn dokuzuncu yıld!lnUmUdOr. c) Tllrklye gaztıtelerl 2C ve 27 ey. 
TUrk Dil Kurumu a;1atnzUğtl ve Ku.. JUi sayılannda, gUndellk olmıyan der. 
rultay karan, bugUnUn l~urum Uycle- giler de dil bayramı gtınUndeıı sonra. 
rl, Halkevleri ve yurdun bütUn dJlse. ki ilk sayılarında 00.Y!'aroı kuUıyacak 
vei'lerI arasında Dil Bayramı olarak Jar ve TUrk dili Uzerlnı!e yazılar ya • 
kutlanmasını gerektlrınektcdlr. zacaklnrdır, 

d) Halkovlerinde ynpı!an kutıam:ı 
2 - TUrk Dil Kurumu, 00.flka yıl. törenleri hakkında birer rapor hazır. 

larda olduğu gibi bu y:l da dokuzuncu lanacak ve verilen söylcvl<'ı Ue okunan 
dil 00.yrnmmın kutlanması için ll§nğ"ı. gllrln kopyeleriyle birlikte Türk Dil 
de.ki programı kararlaştırmı§tır. Bll-

Kurumu merkezine göl:tlt>rilecektlr. 

Müsbet netice verebilecek bir anket 

Moda va Karşı 
Moda ile Mücadele 

tUn kurum üyeleri ile h:•ıkevleri, Tür .. 
kiye basını ve yurdun dllSl'verlcrl bu 
programın icraBI11a davet olurunug.. 
tur. 

a) 26 cylUI 1941 cuınc gUnU saat 18 
de Ankara radyosunda Tth·k DU Kuru.. 
mu adına bir .söylev v.ırLecektlr • 

b) Hnlkevleri, kendi Mlgelcrindekl 
duruma göre söylev saatinden önce 
veya sonra, kendi yap~tuan prog .. 
ramlarla dil bayramını :itutııyacaklar. 
dır. 

Radyosu olan hnlkevlerf, saat 18 de 
verilecek olan söylevi toplu olarak 

Gnzete ve dergilerin Dil Bayramı 
dolayıslle yazdıkları yaz:Jarm bulun
duğu aayılarda.n da aynen bl.rcr tane. 
si Türk Dil Kurumu merkezine gönde. 
rlJeccktlr. 

Halka hitap eden söykv ve yazılar,. 
da, elden geldiği kadar atık, sade, ve 
dUzgUn tUrkgenin kullan.imasına çalı .. 
gılacaktır. 

8 - Dil bayramı dolayıslle verllc .. 
cek eöylevlerde ve yazvacak yazııar .. 
da herkes kendi dUşUııcesinl istediği 
gibi söyler. Ancak istek ede.ıılerhı fay 

.... Dev8mı ı lnd •yfada 

• 

lnönü ka~pında kahraman uç~ 'ranınmış romancı Suat Derviş 
- j "Elbiseleri tadil 

[(lününfilanusı] 

uzveltin Abnanlara. göre bu ımlar harp sa. 
hasıdır; Amerllmlıla.ra gör0 AIM.
rlkanm em.niyet sahasıdır. 

1

. değil, iyi kullanmak 
lazımdır ,, diyor 
Kadın m!lharrilrlerlmlz arasında 

makul §ıklığı ho§ sohbeti ve kavrayışlı 
dUşUnnUşlcrilo tanmmıg olan Suat 
Dervişin moda bahsinde ne dU§UndU. 
ğünU bilmek, sizler içm lıerhalde çok 
enteresan olnco.ktır. Kadınlarımıza 

bazı erkek vatan:ıaşıa .. ımız hllcum e
derek onların fazla m~srona giyinme. 
terinden §lktl.yct ottııe.· Suat Dervişin 
cevabı aynı zamanda t-rkeklerlmlzin 
bu oikAyetıerine de bir ~vnp tçşk!I 

etmektedir. 
Suat Derviş diyor kl: 

_.- De\.-amı 2 trıcı sayfada Bayan Suat Dcniı; 

.............................. 
YAZA VEDA 

Yarınki Cuınarte~.ı altıdan sabah fö;c kadar 

Bebek Bahçes·nde 
Deniz şenlikleri, yanşlar 

JAPON NAÖMELERI 
Akrobatik ve Ritmik danslar 

Bütün Tepebaşı ıaz heyeti ve rakk11seler 

Nutku 
Yazan: Bir Muharrir 

B İR noktası müstesna, Ruz. 
\'eltin 6-0D nutlnı, yıllıır

dıınberl söylediklerlnln te'laandır: 
Nazilerin tehditlerinden ,.e zorba.
hklanndıuı t-ikayct, Bitlerin pro
ı•a"ıı.nd:ı.smdan ikfiyct, Amcrlks
lılann Nazi tahakkümü aıtındn 
bir dünyada ya~s.k i temedlklo 
rinin teyidi, denizlerin scrbestlsl 
v. s. Ruı;velt. Amerikanın harbe 
ginnek niyetinde olmadığını da 
tekrarla.mağa lüzum gönnil tür. 

Bu nutukta yeni olan unsur ~u. 
dur: Alman \'e İtalyan harp gemi. 
l<'rl, Amerlkndnn izlııncla sulıırmıı 
kadar uzanan sularda. gorUnclükle-

1 
rl takdirde babnlBCalihr. Ameri
kan devriye gcmlleıi ,.c harp tay 
~-areleri, yalnız Amerikan ~emlle-
rlni değil, hangi bayrak nltııula 

olursa ol un diğer gemileri de 
tahtıt'Jlıahfrlcre ve korsan gemi. 
lerine karşı himaye edecektir. i Ruz,·eıtfo bu t..cdbirl nlıuru mn 
sebep Grcer adlı harp gemi ine 
bir Alman dcntzaltı t tarafmd o 
fzlandn RÇJklarmda teca\"ilZ ediL. 
m.Iş olrnasıdll', Almıı.nlar bu sula. 

1 nn c,oktan harp mmtalrası ll:üi e 
1 dildiğini söylilyorb.r. ve Devlt'!t

lemra.11 Ruka~nma. g()re, ,,rad.ı 

T1M1tladıkı.n ıemne;; betmN~ 
h~la.n otdnpna 1&13a em,.dılw, 

Bu harpte Alman denlzaltıJım. 
nın tecavüz ettlği ilk Amerikan 
gemisi Groor deb-ildir. Da.ha ewcl 
bir Amerikan vapum da tecınitzc 
uğranııs, hattU. batırılrnıştJ. Bu 
defa olduğu gibi o zaman da Ruz 
,·eıt Ih farla iktifa etti; 1917 de 
olduğu gibi bu tecavüzlerin hiçbi
ri harp ebebi teüıkki edilmedi. 
Rirle~lk De\'letJer Cumhurrelsi, 
nutkunun ü lüp ve eda şiddetine 
l'ab"Illen, llıtlyat Jtolltlknsından ay. 
rılmı~ de{,-ildlr; fakat bu d"-fıı, A
merika ile tzlandıı arnsmdııki su. 
Iar<la Amerl".can devriye gemlleri 
ve harp tayynr<>lerinJn faal bir 
rol alacn.klarmı ilin·c etml tir. 

Her nekadar İngflh: gemileri 
umumiyetle AtJantlğin diğer kı 
Mrnlarındn. batırılıyorsa <1~ .ngil
terc lohlnc bu <la bir kazanı;ı sayı. 
lır. Amerika ile izlanda arnsındn
ld solnrrla mUnakaJe:\i Amerikan 
koııtroluna t.erkcd<•n ınwıtere, 
bütün dikkatini tehlikeli ularcı 
teksif ctm~ inı.kinmı bulncakhr. 
Böylece Amerikan donanması fo. 
ı;f liz gemilerini yalnız l>endl suln 
rmda himaye i altına nlmıs olu
yor lrl bu dn. bfr oeydir. 

Rurvf'ltin lhtnnra ral:men Al. 
maı: d~tmltrl&r•, Am.:ı1ka Qe b,.. 
lu~ araAmda da faal!yet. ~e-
rl. ~t.)1'9ıe Rlrteşn• l>eıiedıt!r btr 
hamt ~ine ~, Mlllr? 
Rundtl ~ ·~~ tırlatnsız 
~MAtel ...... ~ 
tb. 



mana 
Poin 
cek , 

orau. 
ng, l 
etine 
tomo 

tak 
rin b 
ardı. 
polis 
a iki 
ne kr 

imd\ 
r bulu 
1ideı 
ikkat 
meı 

üfetti 
bir ot 
nan J 
yene 
ıya ir 
r ver 
olaca 
irmel< 
i LaJ 
mı ici 
bilir. 
u cüx 
aket < 
ti. Ziı 
etleri 
ini üz 
isin l: 

r. E 
is Mr 
ini d~ 

ayn 
'~iş c"1 
nı çag 
s No 
dınm 

berine 
senın 

e\tikt 
cümle 
ters !'.: 

müste 
evi le• 

den€. 
lip e 
r\n ilı 
nezın 

ters 1 
bir d 
ters 1 
zını 

herh 
tırlı} 
ccği 

dere 
yah 
tan! 
bek 
Lay 
bers 
ter 
her 
yıe 

\ip 
k~n 
l(,zı 

"'r 

~ - EN SON D \KlıtA - l% EYL'Ot. 190 CU!tlA 

· Leningrad tecril edi1emem 
ra· · 
nıt, 

BUVRUK OLA z 
EHmlzde yeni t'•I mış bir kitap yar. MDterclml ta:ınımı& bfr r.at otdnğu 

!çln lmlA hususuntbkl bllkl.:;ll n.:ımrı dllıkatı cclbt.'tllyor. 
McseU f;lJ ••t~lr" kell.mesl- Bir zıunantar bu kelimeyi ••t-01 ır,, &el'-

11.nıle )"nZIJ ordak. r;uı, t bl~blr zaman "teeslr" 6(l!.Unde Ud ' 1e ., Uo ynzıldr. 
ğını h:ıtul:ımıyonn: • ayın müt.ı>--o'Jv. ille, kitapta bir tesadllfl:! ı.rk sık geçen 
bu kellmC)i bö3le yn:1n:.akta rsnr edlyor. TalıU, buna mnma .. IJ diğer blrt-<ı!i 
kellnırler dt' nyru ecıru bir tının n~ kaleme ftlmıruştu. 

Filur lstıldlllnln Mlyük bir h..-.slet olduğuna bl~ blrlınJzm Upbe&l yok.. 
tur. l"aknt l nu '' n hct mlleueM~rlnln bir plzamla mühllrl:,ioocğl btıınuı. 
lar tuıklonda tr~ edrttDlrtz~ Herrıes keudJ &l'ZUSU dahi~ bir lmlA )"• 
ratmağıı. kııllth(:ı tıı!JGfrüe meydana ~k gillilnç \ıul -et bl:ıdcın d!ıba 
ı.lynde çocukbrımıı.m l]llili:.:ızı Do lm~ıln,maz ou f Bet'cluıt bu kitabı ka· 
nştırdıj!ınnz llJ r-.r ı:ünJer lmlA lt\gaUnln bu.ırl.aadı{;"llll ve t.ır lkl aya im. 
dar dn halim nttedllttl"ğlnl lşlttl'I. Yeter; IMı ~ckee artık bitsin efımdim. 

R ızvaltin nul!tu 
E.."'i SON DA.KmA 

tp.reUer1ııl ta§IY&n ve Amcriknn va. 
tanda§larmdan birçokl~mnm 61UmU • 

Ruzv..ıt, günlerden1=crı beklenen ne acbebJyet verml§ olar; denizaltı ge-
mUerlnln taarruzlarmdım lxı.hsctml~ 

nutkunu Amerikan aantı De ~rşembe 
gUnU s:ı.at 21 de, bl.zlırı stıaUm!zle bu ve nazilerw gayelerinin denlz!er hlUd. 

mlyeUnl ellerine aımaıc. Atlantik d<'. 
sabah saat ~ do söyıemt,,ur. Nevyork nlzlnln bUı kı.sımlanVJ ele ge,.lrerek 
radyosu ile ve 14lla3..ı Uzertne blltUn '" b0tl1n devlet gemUerın• l:ntJrmak ol • 
dUnyayıı ne,şredilmı.ur. IJercet.tfğtmf.z duğunu, Hltıerin yenı dU!lyndD.ld en. 
bu nutuk Nevyork raclyoınınun !tal • 

trlkaların& Birle§tk A mc nka devlet. 
yanca Ya.P:lan nc,.""riyauı\Qıuı aımm~ lerlnln vakıf bulunduğunu s!Syleml§Ur. 
tır. Ruzvelt devamın: 

Ru.zvelt, evvcl5. Greer Md.ise. _ Sulkaeuarı. sulkaatlar takıp et. 
sinın, ıçinJe cereyan cttiı::i şera· mcktcdlr, Geçen aena Cruguaydak1 
iti hatırlatmış ve demi tir ki: bir sulka.st kom~ dwviet!mn de ynr. 
••.tJu gemi, gupe gilr..lüz lzlanda· dımUe bertaraf etmek kut.il oımuııtur. 
ya doğru yol n.I:yordu ve Groen.. ArjanUndo hükQmctln fevkalAde te
landın cenubu sarkisinde bir yakkuzu sayesinde böyie bir halin a. 
:bfıntnkayn varmır•ı. 1zlandayı:ı nUno geçllm~Ur. Pan:ı..t:l.i:l.ya taarruz 
aıt Amerikan postasını nakledi· 
yordu. Amerıkan b:ı'-·ra<nnı ha. lçln Kolomblynda giz•~ tayyare ini§ 

J ,.. ... - mey1anlnrı k~e~-+!r. 
mildi. An:..rıı.an gem1si hüvıyeti, Bu vaziyet karşımıt!a sırıeştk A • 
hiç bir yanl·şl:ğa maluı.l vere merlka devleUer hnlkll'ın Amerlkada 
mezeli. 1 ete o sırada bir Alman 
deiıizaltı gemisinin taa.rruzuna bOr n ıüldUı içinde yaşıyabileceltlerl 
uğradı ve Almanva, bunun bir hayalinden va.zgeçmetert UWmgeldiği. 
Alman denizaltı gemisi olduğunu nı stiyllyen Ruzvelt den>ışllr kl: 
tasdik etti. Denizaltı, Sr:?er'e bir - Nnzl ~anyası! Şimdi emnlyc. 
torpil ntt•, sonra ikinci bir torpil tlmlze taarruz ediyors-.m. Bund:ı.ıı 1. 
daha attı. ıerl gtdeınlyecekslnl 

"Alman propagandasına ve A. Blrle:lk Amerika dev:etıer hıı.lkma 
mcrikan O'Jst - füiksyonculan .. tekrar bit.ep eden Rıw·~t.: 
nın tercihan yapmakta oldukları - Şunu anlatmak 1.l!Uyonım ki, 
tnhmine rağmen Amerika muh- Dlrlc.ıik Amerika dcn!z ırunetıcrl.ni 
ribine, onu bat·rmnk mc.ksadiy· yenilmez sayanlar, fW'U bilsinler kt. 
le, haber vermeden, ilk olarak ancak lngUlz donanmn.u :>-aoadığı mOd 
s;.:ı.h atmak sertliğini gösterenin detçe bu kabildir. Bu blr riyaziye me. 
Alman den~t1ai o1düi:1lnu te.. •luldtr. tngn~ adata" Hltıerın eııne 
kit derim. geçUğt takdirde Avrun1 tczgAhlnrrm 

Bu denizaltı gemisi, 0 sırada, kullanarak bWmktnln ıı~ mW1 deniz 
Birleşik Am2rikn hükfunetinin Jcuvvctıııe nhlp olabil..:. dem.Jş ve fU1l 
kendı müd::ı.f aası için elzem ol· lan 1\Ave et.miJUr: 
duğunu bildirdiği sularda bulu.. - Bizim ıılyaseUmlt:, acık denizle. 
nuyordu." r1n hiçbir devlet lçln tehlikeli olma.. 

Cumhur reisi Ruzvelt, bundan masmın teminine taııfnıakbr. 19'1 
sonra, cepup At'anti~inde top· topyekillı harbi, bu t.a:l:ıt Amerikan 
pillenen 1'Robin Mor" hfıdIB-t>Sini sty&8'!Une blr meydan odumadır. H!t. 
hatırlatın: tır. ıer, her t1lr1U be§cr! l.t.. unınn ayak 

1JUteı:ı.kıben, 1941 tercın.:uzunda, bir attma alm~tır. HJUe.·ln nizamı kuv. 
Amerika zırhlıırm:n, ;,ırunU Atıımtl.k.. vct, deb,şct ve clnnyeb 15Unat etmek. 
te, blr denız·atı taratm~•arı taklp edil- tedlr. Gemilerimizi batırıp \•atnndaş. 
diğ.nl ve d n1zaltmın, ttıa ruz \"az!ye. lanmızı 61dllren korsa.ı laro kal"l}ı ge. 
tine girmek ru: re mıll'Eıvrn ynpmoğa 1 Tekil tedblrler almmtı.3t111 knrarlaştır. 
çatı~tı~:ıı seıylcmı.,ur. CUmburrela1, dım. 

en nihayet, Pauamıı ltkr.aıralı Sena ı Birleşik Amerika cıcv..-tıerl.nln iki 
yük gem1stnln ve Kwld .. nl::Ue. SU • mllhlm umdes1. HiUeri:ı df~manlanna 
vey,şten iki yClz mu ır.c.ntcdo Stcel ı yardım göndermek 1Çl"l Jo.ullnadığımız 
Sentnrcr yUk gcml.s'.nl.: lAtJnlma.ıwu battm \ikayest ve ae<ık denizlerden 
hnlır:S.tmış ve deml~tlr kı: geçmemize nıAnl olUIUJi.ı.mnıııdır. Her 

"Bu h:ı.c.l.!eıer kıırıııs.r.da. biz Ame • neye mal otıınıa oıswı yollarımızı açık 
rlk:ılılıı.r, sUkQnelimlz1 ınuhaiaza edl. bulundunıcağız. Blr ç11.glraklı yııanm 
yoruz. MUnterlt bir vnl n~, izam et • • Uzer1nlzo atılmak Uzcre ol~uğunu gBr 
mek, ya.but ba.ştn blr .ba."l'lıet karp • düğUDUz vaıut on~ L~.::erlnlze atllına.. 

sında p:ırlam:ılt bUytlk tir millete ya. sma elbette intizar etnuzs!LiZ. tşıe, 
kışmaz, fnl~at bu glb b'r vakD.nın mil.o bugUnkO Alman dc::ıuıtıjan bu çın. 
t rlt de !11, belki umuml bir plana 

1 

gırıı.klı ytlanlr.ra benz'lmcktedlr. BU • 
dabll 01 ::Ju.'.llınu eönerlr tiln Amerlk!llnııar. bugtrı, topraklıın.-

RUZ\ it, b'.ınd:ın ııo:ı·a Amerikan nm mUdafatılll icap et•!g•ni itiraf et • 

HiS VE AŞI( ROMANI 

:,o 
-Gö .. .l ..... mü, giir~ilnüz mU - N:ı.sıl mı? Ş m.cI.i bunu anla.. 

nnsıl oı 'J ... d~. 
Hfaayct h:ınrm f~fı:tetl~rl acık 

bir l ·_..a} i:J .. c ka.ro l.nmngn nlış:.:t 
scs"ylt> s:>rdu: 

- lntllia.r mı ctt"? 
- İnt.ilı:u- mı. o~. neden fntl • 

hıı.r ewin? Benim zavallı ynvru • 
mun kcnr · ıne l:~l'!lnsmıı. ne so • 
hep \"D.r lı hl'? H:ıyır, ynlnızca tir 
k::z . H:....,"lde hır hNn ro)ye 
k rb::ı.n • ..,.., ı;Ur. Hl :.ıı· · y r. 

rrr ı. N <len, n J n h!ç 
Ji ar • !Dlllll lst meili ? 
t hnnnn z r n m .. teı • 

si ' r C n bu rek1' c te. 
e re k.... ıtı.3 na. cini o.nm!t 1.. 
Ç:Jl: 

- Din!eyb beni hanımefendi " 
el~ .m. dedi. Ş"md afl:ınııcnk za. 
m n değil. Asıl felaket evvelden 
gel.ınlşti. Şlmdl nrtık her şey ye •. 
ıuna gl'!iyor, demektir. 

Ve Meli.'la Ce;n:ıl n gözlerinde 
nasıl? g'bi bir retifhrun o'cuduğu 
· in Hl:layct hruum. sözüne §Öyle 
d~ etti: 

tae:ığım. Evvelô. §Unu söyliyey m 
ki her şe)'den CV\'el hüdis,..lerl o:· 
duğu gibi görmek, kabul etmek 
H.ı.znndır. Nıwın lllmeseydi sanki 
ne olaca.kt.ı? H:ı.yatında snndeti ta 
dacak nııydı? Onu bu haliyle kim 
alıp mes'ut etmeye bakardı? Hlı; .. 
Anc:ı.k Naza.nm pn.rnsmı yemeğe 

bakacak bir cerseri e1.ze damat oL 
mak isterdi, o .kadar. 

Her i;le bir hayır vnrdır. Sonra 
d unun bir kere, sizin vnzlyetl -
ıı:z neye varırdı? Size ne derler • 
d "·· • 

Fıılmt Mel h:ı Ccnuıl nrtık etin• 
!emiyor, ümit.a!.z bir halde şunla.. 
n d~Unllyordu: 

- &yır .. Hayır. Bu çocuğun 
ölmcııi kat'iyyen benim hntnmdan 
değil. Ben nğ%mu açıp da onu :tıtr 
tok kere ol.sun tahkir mi ettlnı ... 
Hayn-, hny·r. Benim bu !..-,te hiç 
kabahntim yok. B0.n ona bir annc
nln ya.pablleceğind~ çok fazlası. 
m ya.ptmı. 

Hldayct hanım :Meliha Cemalin 

Londra, l% (A.A.) - • ~dm 

tecrtt edilmlf olduğuna dair btçblr e.. 
mare YQktur. BllAkl.s .M::ıskova Ue 14 
ningrad arasında ebeI&?DlyeW demir. 
yolu telAkl noktalan haliba.aırda Rus 
larm elinde bulunm&klauır, Alman 
hududundaki Taymls ını:bablrl, Al • 
manlarm şehrin muha.B:ırMl hakkın. 
daki iddlalarmm mUntet1t motörlU 
cUzlltamlarm mevzu b:l?a muvatta • 
kiycUerine mUstenit olduğu mlltalea.. 
smdadu. 

Ankara. 11 (A.A.) - Aldığı. 
mız haberlere göre bu sabah Er
zincan, Karaköse, Bitlis. Van ve 
Mala.zgirtte muhtelif şiddette 
30 saniye kadar stiren yer sar. 
smtıları olmuştur. 

* * * 
Ağn, 11 ( A.A.) - Bu sabah 

bire beş kala vi!Uyetimiz dahi· 
Don Sovyet tebUğl3~"c •'mukabil linde orta şiddette bir yer s:ır. 

taarruz,. kelimesi ilk defa olarak blr· sıntısı İ§itilmiştir. Bu yer sar
denblre meydana çıkıncA Almanların sıntısmın Paknas kaza mcrke. 
da Roalav ve Klrov arn.srnda nuı.rqal zinde ve Develi nahiyesine bağlı 
Tlmoçenkonun bu noktsdaki harekft. bazı köylerde hasara sebebiyet 
tına karşı kendi tebllğler'.ndo aynen l verdiği ve ev ~öküntüsü neticesi 
"mukabil taarruz" kellmutnı kullan. ı olarak b:ızı vatanda,5ların enkaz 
mağa başlamt§ olduklar~ Londradada altında kaldıkları bildirilmekte· 

• l§arct edilmektedir. dir. 

Şoförlere 
yıldırım cezası 

Belediye, mU§terl ~l~ak tatemtyen 
taluıi aof6rlcr1ne kar§ı §fddcW blr 
mücadeleye girlşmlşt!t. 

BugUn 2357 ve 1~99 plnkalı ta.ks1· 
lcr, mU.otert alm:ıdıklan 1~ yıldırım 
cezasına çarptınlmı§lard•r. 

mektedirler. 
MOd:Lfaa anı. bu &l!dJr. tnce eleytp 

mk dokumağa uız.ın. yoktur. Bir 
torpntn gemimizi bntmı:amıı bekle • 
mck doğru oımu. U~k denizlerde ge 
mllerimlZl b:ıtıran dcıı!uıtılar yakm 
sahlllerim!zde de bun:ı yapabilecek • 
lC?'dlr. Deniz ve h&va kuvveUerlmla, 
Almnn den.lzaltılarmm torplllerinl ilk 
olarak atmnlarma mli•a:\de etmlye • 
ceklcrdir. Bunun m1na81 §Udur kl, 
deniz ve bnva kuvvetıerlmtzc bizim 
mlldntaa auıamnıs telt..'<kl ettlğlmlz 
denizler dahlllnde seye.bnt eden b0tl1n 
ticaret gemllerlııe taar ."W edecek Al. 
man den12:ıı.ltılarmı vo ko:san gemile. 
rinln hepsinin batrmıalPn emrlnl ver. 
dlm. Artık bundan aoara NltUn me • 
sullyet Alman ve ltalY"!'lara alt ola. 
caktır. Bu kanır, ayl&ıca IDt:zardaD 
sonra verllmiftır. 

Amerikan mllleU, tarlhlnde, btrÇok 
krtZ'crlc ka~şmf§tır. Wlletımls, 

blZe karşı yapıla:ı taarruzların bir ha 
klknt olduğunu ve bil u.arnızlara kar 
§ı clddt bir :ııUdafaada bulunmak lcap 
ettiğini bDlyor. 

Allnhm yardmllle Oemokraslye. 
hUrrtyete yapılan bu tann uz. bertaraf 
edilecek Ur. 

Amerikanın müdafaa 
aulan nereleıidir? 

'Londra, 12 (A.A.) - Rıızveltin nut. 
kundakl s8zlerlne gllrc, mıhveı- berp 
gemllerlnl içine glrd!klcrl takdirde her 
tUrlll mubııtarası kendUerlne raci ol&. 
cak olan Amerika. mUd:UMi suııın blr 
ınUddet c"1!1, Amerllca sabUlerlnclen 
4.SO kilometreye kadar tmtldat eden 
bir hat olarak tarif edi!ın1§4..1r. 

BllAhıre. Amerikan narp gemllert • 
nln, bimayeırl so:ı zamanlarda Ame • 
rika kuvvetleri tarafından deruhte e. 
dilen tzıandaya kadar, maı:reme yUktO 
vapurlara refakat edecekleri no.n e • 
dllml:ttr. 

Cumhurrel.s1Dln nutkurıa glSre. mtı • 
d:ıfaa. sulan Birleşik Amerika taratm 
dan, tzıandada, Grocıı.!llta ve Terre • 
Neuve'de vUcude gcUrll ... n ileri ~ 
ko'lar etrafına kadar imtidat etmek • 
tedlr. 

ço~ dnlgm olduğunu görllnce soı• 
du: 

- Ne dUşilnüyonrunu.z hanıme. 
fend:clğim. Biraz kend rti.te acı • 
yın. Aynaya baksanıza.. Mezardan 
ka.çmUJ gibi harap, bitap bir ~U. 
nUz va.r. Haydi siz şimdi gidl.n, 
yatın ve geri kalan işleri bırakm 

ben ye.paymı. 
Meli.ha Cemal ytızUnU elleriyle 

knpryarnk: 
- Yap laca.k daha ne kaldı ki! 

dedi. Size söyledim ya. OldU işte. 
Zavallı kızım öldU. Artık yapılacak 
hiçbir ~ey kalmadı. 

Hidayet hnnmı Melih& Cemali 
zorla. yatn.ğma yatırdı ve yorgun• 
luktan, sin"rden UşUmUş ayaltla.n.. 
nı elleri ara.s:nda rsıtxrken: 

- Ayn.klarmız buz kesmf3 .• 
Dedi. Yalnızca bu hareket, bu 

f.ki söz bile Meliha Cemalin ölen 
zavallı yavrusu Nazanı be.tırla.mn. 
sma kufi geldi. 

- Nnz:ın .•. Zavnllı yavrum, ktı.. 
çUk Nazancrğım ••• 

Diye inledi ve sonra IDdayet 
hanımı da hayretler içinde lnra • 
kan hıçkcrı.kla:rla. adeti boğularak 
ağlama~a: 

- Ne.zan, yavrum Nazan .• Se. 
nln de ellerin ayakların. buz ke€• 
U, ta.s oldu değil mi? • dJye fer
yad::ı. basladı. 

Meliha Cemal usun mllddet yav. 
rusunun ölilmllne ağladı. Nihayet 
gözleri i!fmll. yaflan tlikem:nlt 

Sovyet 
tebli~i 

Moskova, 12 (Radyo, 7,45) -
Sovyet istihbarat bUrosu tarafın 
dan bu sabah n şredilen harp 
tebllğl: 

11 EylCıl gUnU orduarmıız, bil • 
tUn cephelerde dUşnıana knruı şid 
detil ve muruınidane muharebeleri 
ne devam etmişlrdir. 

Ordumuzun dlğer ciizUtamlaıile 
işbirliği yapan hava kuvvetleri • 
miz, dllşmanm motörlil kuvvetle • 
rine, topçu ve piyadesine şiddetli 
darbeler in~, hava meydan 
larmdaki tayyıırelerinl tahrip et • 
mekte devrun etmişlerdir. 

9 Eylillde cereyan eden bava 
muharebelerinde, yerde ve hava. • 
da, 81 Alınan tayyarsi tahrip e • 
dilmiştir. 41 tayyarem.iz üssllne 
dönmemiştir. 

Umumiyetle Sovyet tayyareleri 
blltlln cephelerde bUyUk b:r faali,; 
yet göstermekte ve cephenin her 
noktasında dUşmanıı çok ağır za • 
yiat vrdirmektedlrler. 

:Merkez cephcslnde topçumuzla 
işbirliği yapan hava kuvvetleri • 
mlz, dUşman·n 4.7 nci tank fırka. 
ama bUyük zararlar verdirm · , pi. 
yadelerlc alAkası kesilen düşma • 
nm bu tank fırkası, parça parça 
imha cdllmlştir. 

İtalya, Bulgaristnn, 
Hrrvatis•~an arasında 

Roma, 12 (A.A.) - Hırvat aak 
heyeti, 1t.r.lyaya gitmek Czerc Zagrcb.. 
den h:ı.rcket etm1§Ur. 
Diğer tarattan, bir Bı:!gar iktisat 

beyeUnln de Zagrcbe gc:·.uıestne lnU • 
zar olunuyor. 

P.T.T. nin ye:ıi gişesi 

Posta Tclırıı! ldn.resl Slrkecl ganr. 
da yenl blr glııe açmıst·r. Bu ~ede 
,,ehlr lçl '~ Türkiye <inlı!.'ıne mektup 
ve telgrn! kabul ediloo~~ gibi her tur. 
ıu posta muamel§.b da ys.pılınaktndrr. 

bir hı:ı.lde bit'p yatnğma uznndı 
lknldı. 

Hemen yanına oturmuş olan Hi. 
öayct hanım Melihannı YUIDiak 
ellerini avuı:Ian içine alarak sık • 
mnğa b:ışln.dı: 

- Haydi hanımefendiciğim, b'r 
az sükCınet bulun. Ma1ml olun, dL 
yordu. Nekad:ır ağlasanız nafile •.• 
Olan olmuş, ikUçUk han'lll ölmile 
bir kere. Gözyaşlarına sanki onu 
geti getirecek mi? Evet filhnld • 
ka ta.m"ri lmldknsrz bir felfıJ<et bu 
amm:ı, ne yapal m ? •• İnsan ölenle 
ölmez. Hayatta kıılnnlara b:ıka • 
lını. Şımdi cöyleyln bana. KUçUğU 
ne yapına..'< fikrlndeslnlz? 

Melihn Cemal bitip bir sesle 
tekrar e ttl : 

- Evet, kUçUğü ne yap::ı.cnğız? 
- Yaruruzda. alrkoym:ık istiyor 

musunuz! 
Mel ha. ~mal gUçli.ikle konuşa'" 

rak: 
- Hayxr. h:ıyır. Kat'iyycn iste. 

miyorum bunu. Buna n"'la ta.ham. 
mili edemem. Benden ne i<ıterle;. 
se lı!tes·nıcr, yalnız bunda ısrar 
etmesinler. Ha.yır, buna imkiın 
yok .. 
Dedi. Hidayet hanım ustal:.klı blT 

lisanla: 
- Öyleyse, dedi. MUsa.ade e • 

dm de size fikrimi a.çtkça. söyllyc. 
yhn. Tc.bil siz yine yapmak iste. 
d.Jğinlzde serbestsiniz. Ban:ı lna • 
mnı! Bu çocuk :için öyle )~· 

z izale 
Bu mınta.kalara derhal yardım 

ekipleri gönderilmiştir. 

••• 
Van, 11 ( A. A.) - Bu sabah 

mıntakaınızda ~O saniye kadar 
süren oldukça şiddetli bir yer 
sarsıntısı ol.muştur, Buraya ge. 
len ilk malflmata göre Erciyeş 
kazasının Kocaağaç nahiyesi 
dahilinde oldukça şiddetli hisse
dilen bu yer sarsıntısı neticesin. 
de bir kısım evler yıkılmış ve 
bazı vatandaşlar enkaz altında 
kalmışlardır. 

Vilayetçe. buralara derhal 
sıh.ye memurları ve yardım e
kipleri gönderilmiştir. 

Anketimiz 
~ Baıtarah • inci sayfada 

- GUzel giyinmek her kadın için 
ihtiyaçtır. Fa.kat gUztı.' gıyinınek de. 
mek her zarean pahalı pyınmek de • 
mck değildir. Az masraf!!. giyinen bir 
çok kadmlıır ekseriya çı;lt maara!lı 
ve sU.ılU giyinen birço!t kadmla.rda.n 
Jaha zarif ve ılaha §IK oluyorlar. 

Bunu hcrgUn görtı:•crJ7~ Esasen bu 
gUnkU iktisadı vaziyet &ırc;ok kadm 
vatnnda1l1LMmızı sUs ve moda gtbl 
§eylcrte • iste: ter dahi • meşgul ol • 
maktan mcnetmekted!.:. Halkımızın 

ekseriyeti gık bir manto yapmağl de. 
ğil kıgm vücudunu ısıtat'Kk bir ma.u. 
to bulmağı dUşllnmektl'dlr. 

Bunun fçln memleket"tı.1Zde hlUA 
moda ve susn b1rl.nc1 pl~& koyan 
kuş beyinli kadınların m~vcut olabl • 
ıeceğinc ihtimnl veremiyorum. 

Vaıtyet gayet ctdcll"!Jr. HeplmlZID 
modadan ve süsten evvel dU§Unecek bir 
çok işlerimiz var. M01l!\ya lınr§ı moda 
De mücadele etmek dl'~, modAya 
karııı kııdınıarmıızı umuru! men!leket 
meselelerine a!O.lrn.dar etme~ çalı§? 

lrrsa onlar yalnız moda ve Dlh.. gibi 
saçma sapan §eylerle "eğU, daha clddt 
meselelerle me§gtll olmıı.~~ alı§tmlsa 
onıar tablatıle kendillkler!ı:den bu k8.. 
dnr snlht olmak~ kUrtt:lacaklar ve 
kendllfülerinden sU8 gıhl moda gtbt 
ikinci plAnda gelen şe) !eri h.fç olmazsa 
harp sonuna ve nor.nal zamanların 
avdeUne k&.:lar ihmal eneukler:lir. 

Benim fikrime göre eır.ıısen hayat.. 
ıarmcıa her derdin UatUı;de moda 
derdini tutabilecek uıa.ddi rctahta bu. 
lunan kadınların ııaytlll memleketi • 
mizde pek azdll". BugU:ıktl bayat p.rt. 
ıarı blrÇOklanmızı çoi{ oaha ciddi oı. 
mağa sevketmlş bulu:ıuyor. .. 

Malzemede iktisat yapmak !.çlD an.. 
ketlnlze cevap veren iAıu Jduuıelcr 
kadm veyıı. erkek e!b' .. "eleuıde bir ta. 
kım ta.dlll'ıtı mevzuubcıll& ediyorlar. 
Fikrimce bunlar· ne kabill tatbtkUr 
Ne de çok fayd:ılıdır. ~ a 1Lll. giyilen 
elbiseleri uzun n1Uddct d.tyandıracak 
§ekllde kul!anmak ve tir t.lbt.se varken 
bir iklnclslne blr U;;Urcllı;f'.Jle heves 
edip ortadıı.n giyim mAl7C'mcslnl ek • 
sılterek fiyaUnrm yUkı.elmcstne ve 
dlğerlerlnln sıkn.tı çel.urıt"crine manı ol 
mak doğru değildir hug'Jr her Türk 
vatandaşı tnm ıhtlyar.l c.ıiduğU kadar 
sarfetmell, kullanma.. egoıat olup 
benim be§ olsun nemeo ıtz.rm dememe. 
lldır, 

Erkek şıklığına ge:ır.e<-, kendini blıa 

len blr kadro b:?ğcnl!eciV erkğt el • 
blselcrl şık olan!ar lçlo~e değil kafa. 
lan zengin olanlar lçlilden inUhap e.. 
der. 

malo.k tedb"rler almakla dalına 
ken1i aleyhinizcle hareket etmiş 
CJlursunuz. Eğer çocuğu istiyorsa
n·z o vakit yanmrada alıkoyar ve 
istediğiniz, d:tediğ"niz gibi bakar • 
sınız. Yok, eğer çocuğu görmek 
bile lstcmi)•orsanız o takdirde de 
hiç ismin"zi bile vermeden çocuğu 
derhal terketmeniz, başkalan ta • 
rafından bUyUtUlmesl için tedblr 
almanız en doğru hareket olur. 
Ha.~ta çocuğu Dıui!llcczeye ver • 
meniz da.ha isabetli olur. Çünkü 
ilerde fikr"nizl değiştirir ve kızı • 
nrzdan ya.dlgllr kalan çocuğu yanL 
mza nlmak istenıcniz bu arzunuz 
da ls'af oluna.bUir. Eğer çocuğu 
kendinizden uzakta bqkalan tara 
fından bUyiltillmek zaman zaman 
görmek istersen!% işte o zaman 
hnta etm"ş olursunuz. Çiinkü bu 
şekilde yetişen bir çocuğun yarm 
öbür glln başmna b~lA olması 
mUmkUndür. Böyle yetişen çocuk 
aç k bir eantaj kapısı demektir. . 

Mel~lıa CcmaJ Hidayet hanımı 
dikkatle dinledikten BOnre.: 

- Hayır, hayır. Dedi, bu kllçü• 
. ğü Da.rUl!caıe kl>şelerine kapata.. 
mam. En fytsi çocuğu gözUmUn a.. 
nünden uzakta başkalan tara.fm • 
dan baktrrma.k. Hiç .kimsenin ha • 
kikntl bllmcmesi pek m temin 
olunabilir. Nckadar para vermek 
Ulzmısa derhal vermekte bir an 
tereddüt c.tmlycccğlm. 

ı(Dnamı 'far) 

Amerikan heyeti 
yarın hareket 

ediyor 
Vqington, 11 ( A.A) - ~~ 

del Hul Sovyet Rusyanın vaşın .rı 
!on elçisi Dümanski ile yaptJ,. 
bir müzakereden sonra ga.ı.etecı· 
lere demiştır ki: 11 Sovyet Rusyaya gidecek ota 
Birleşik Amerika heyeti, zsıuıe' 
derim cumarte.-Ji gUnu Moslto'"" 
ya hareket edecektir. . k 

Sovyet Rusya ile Bırle§sl· 
Amerika arasında ınu_ 
lakta bulunan alelQmum bUtiitl 
meseleleri Dumanski ile mnzal'e. 
re ettiğini iHlve eylemiştir. 

Dil bayramı 
--Battan.fi J. Det_.,,... 

dalarunalan için dil ı,ıer.nın genel ,ı. 
dl§l ve bqlıca nrh:ıılert ıu :ııokıaJıl" 
da topluca g~Une konvımu;ıtul'· fıo 

&) Ebedt ŞEF ATATÜRK'lln ~~ 
tlfı ve btltl1n esaslarını kun:luğU 'fil.Al 
011 devrimi. lııl1JH .şe.ftmlz ,sevr 
cumhurrelalınlz 1SMET ıor-.~ 
yUksek koruyucu genel başkal1 ,ı.. 
cumhuriyet hUk6metın.'l ve cuıxıb~,ıl 
yet halk p&rtısinln değerli blnıaye1,._ 
altında, belli bir programl:ı hergtırı 
nl ve ileri adımlar at&rai-: yllrilıJleJtl" 
dir. 

b) Türk cllll üzerine çslı~maıaı::.!; 
Umlzln yabancı ve halkça anıa~e' 
sözlerden ve §ek1llerden temız1cnJ11 
ve TUrk dlllnln blllm yc,it;yla ınceleıı' 
rek yeryüzll dlllert arasmdaki ytıl' ' 
eek ve değerli durumunun belı.rtiı.ııı'' 
81 vargılan Uzerinde b1r c.Uı.lye uet" 
ye g6t0ı111mektedlr. 

c) Dilimizde yabancı dWeıiJl , 
tercüme ve saz blrlqtlrme yoııatl ,O.: 
den gUne ortadan kalkmakta \-e ~ 
turkço ııöz yaratma yollıLn gitti 
daha işlek ve ver1mU olarak dil ~ 
rinde kurtarıcı bir iJl btrı.kmaltt.8" 
Yabancı dil kn1delt'!r n'n k'"'kmlJ,81. -: 
dlllğlnden birçok ynbancı sözleri-' 
dilin dışına attığı gibi, dUiml.ziJ1 IS' 
yaratma yollarmm l§leUlmesl de tor' 
nca pek çok yabt>.ncı söztl'I yerllle • 
çe sözler konulmuma yol a~tf 
dır. ~ 

d) Bir yandan ilk 'ft orta ısıre 
ders kıtaplarmdakl terlm!erin tUr~ 
l~Urllmc3l yolundP.kl ~ıtmaıar 1 
glltUrtıımekle ~raber, bt1' yıu:dal' ~ 
yüksek llğretlm terimlerinin b&ZU~ 
mu:ına çalı:ılarak blllm dll!mlıiD ~ 
letUrtlmesi yolunda utnııımakta-~ 
yandan da hukuk terimleri ve r 
aözierl tUrkçele§Urllmek yollyle -~ 
nun dlllnıizln öz.lqtırllmm uğtV" 

çalışılmaktndll". f' 
e) 01.Umlzde bugOn ~ olaral' 'il' 

§ıy&D 'H kull.::.nılan bUtll::ı aıszıerl. 
ritleri ve kullanıl!§ öruel:ılerıyıe 1~ 
de toplıyacak blr ycnı Ttlrk sötl (1 

hazırlanmaKta olduğu J:1bi, ~e ı 
mlz Uurl.ne de lehçe gramerle~ 
gecml§teki dil kanunları araştırıl ~ 
çalışmalar yapılmakta. !mlAmızttl ııJ' 
bir yol Uzcrinde belli kam.ıntara Ti' 
lanmaaı lçln de yeni iıT.tl ıuıavuıı> 
sılmaktadır. ,,,1,. 

f) Dlllmlz tızer'..:ıe yerli ve )'il 'r4" 
ttırıu eserler toplanmakta, bunl8 "~ 
gerekli olanlar dlllmlze çevrilıxı' , 
!:&lı§Ula vertmlerlle blrll'ltu bU ~· 
l-:!r de baStırılarak herkeı.!Iı gözll 
ne konulmaktadır. --"" 

Bu yıl lçlnde yeniden halk ağı!P;!ıf 
saz derleme dcrglsinlı> ikinci cil~ 
le Dlvann LQgat.lt .. TUrlc tercU~ 
OçtıncU cildi ve tıpkı ba8oo (yallı '
elmllea1), Eskl TUrk yavtlaruıııı ti 
dUncU cildi, Esld Uygur metınıertıl ..J 
prens Kalyanamkara "'" Papa1? 
blkAycslnln uygurcaaı ile Huastu . .,, 
dua kitabı, Namık Ken:allD d~ 
nun y11z11Dctl yıldönlln.tı doı..~ 
onun hayau, eserleri 'ftl t'!Sirl Ofil_J 
btr arqtırma, OdlM tercU~ 
birinci cildi. TOrk <llll blWlyo~~ 
anım 1929 dan beriye oteıı clldl• ' 
dlli Belletenlnln dllrt ayw ~ 
taya konulmuıtur. '-

Söz derleme dergUl.•.ım oçnııcO ..J 
di Ue Ali Şlr NevalnlD beı~ ı 
doğum yıldönllmU dol.a.Y"flle b~ 
nan Mubakem1!t..Ul.LQgateyn•ı.ıı ~ 
"fe bugtlnkU dile tercUn:esi,; ıur ~ 
ekler • kökler hakkmd3 ISnemll JJit ~ 
raıtırma. yeııl lmll lolıı.VUZU 1)1 ~ 
tadgU.. Bllit'f.D Uç nllııhıufJDlll ~ 
baaıml&n da basılm&ktadır. """' 
TUrk LQgaUnlD 3 UncO ve f oııc0 ~ 
ıerlyte Yakut Oill Sbz1Uğ11 ~ ;JI 
Divanı tıpkı bumu da 'lAumnevl 
llerl götUrlllmektedir. .....t , 

Bunlardan bafka, Radl<:tun 00". ~ 

ilk TUrk lehçeler lQgatl terc11ııt~,; 
DlvanU LQgat .. lt.TUrkUtl e11 &"I 
TuhtetU7-~k1ye ve Jııtııa•.uı.Jıl~/ 
tıpkı buım1an. Ekler DergiJIL '1,. 
Tllrk sazının Ak.at ve Eti diıJetl ~ 
lüklert ne TOrk • SU.ıner Dil ~ 
h&kkmda önemli b1r ara,ımna. lr ~ 
terca..tıün Udnd ~ de ~ 
baıarı.m:ııaıctadır. ,1, 

f - Bu prognm, cumburlY9t ~ 
part18l genel 1ekreterllğl ile .,,

umum mQdflrlOğ11De, AJ:&dolU tJt 
- Ankara ~ ldldlrllJOll 
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ah keme 
aıonıarında 
,.., 

lVi eraklı bir 
miras davası 

hgi~ Bayan Naciyenin 150 bin ·liralık 
rnrrası nasd taksim olunacak L. 
~ H OıcO günü, BQ • 
~ dakı k~ltflnde binbir 

\ l.t~avı C<fJmekte olan 
~ ~ laıınınıJ~ zenginlerin • S lcly"nln l.aı;talığı birden. 

>tlırıj "e derhal AJmruı hastane.. 
~ ~ tlııttrr, 
'ıa;cıyeyı Profesör doktor 
'lıııı.ı 0Peratör Orhan Abdi mu 

t"t ve kenGiaınde mtlzmln 
ltıııı tesbıt edereıı hemen a-

~~le rn görmu,_·erdir. Ancak 
' lehJıkeU olacakttr. Pro., 

l:ıirı. bann NncJyeye anlata. 
~ eski hnatııuğı dolayısl. 

bıı ~U buıuncutunu, binaen-
' oııtı!,t tahtında ameliyata 
~ tı,~ıtnıı sormuşlardır. 
~ bayan Nac:lya: 

' ' dcı:n~tır, lıa.na bir ktlğıt 
' Vaatyctnamemı yazaca • 

~tibi husus;tU'da derhal 
· ~dar edllml!81nl emret • 

' \ "lıı ak, belki d!ı Uk defa 
1'bıa;;t kal'§JSJnda kalan pro 
~. e bunu al:lf'demeınl§ıer 

'Clyeye bir dğıt parça.sı 
\ te ııı::ernı.ıoıeraır. 
~de ta kadın oırpnur okun 
,, 1:te &§ağıda göreceği-
~ eyı yaz.m-§tır: • 

' ~ ~yı>.ıa.ııı hep81ni ya. 
lllakta o!an Ra.§ideye 

'hıJa 'taınız buı:ı.urdan alb 
' !'ak kUçU : Bırse~ vert. 

~8'11 
~ CYltnirken kendisine 

, a_~ertlnıek ı:ızere 600 lira 
~ ~ ynt.mlacakbr. 
'-t l'tiekı evimi ek> evlenince. 
.ıı:::ak ve t.trasne geı:m.. 

\~9':1t e "bırakıyorum. 
, ~~ kı haııno., 1zmlr mem. 
(~l.ıı 
~ lene Blıaeııe. 
~ OCatı kıı.r~ıamdaki eviml 

IUıdakl evimi Haseki bas 

~ ~6 &~ kOşktlmUıı yarııum 
'"le.ıı ne. 

ı. ltnemt de 

kılacak, benim Ye kanıc~m!n her se
ne mevllUeı1 okunacaktır. 

Naciye hanım bu vııa!yetnameyl yaz 
dıktan sonra tarih dahi atmamış ve 
yalnızca Naciye diye lnızalamıııtır. 

Bundan sonra ameliyat yapılmııı 

ve f2 ~mda olan ve vtıktlle gUzeııı. 
ğl ile mağrur zengin !-.Adın lkJ gün 
ııonra da ölmU:ıtUr. 

HAdise bayan Naciye öldOğU za _ 
man gazetelerde "hayır!! bir teberru., 
diye yazılmıştı. İki hasuıneye ve Da.. 
ril!Acezeye b:u:ı mallar bırakıldığına 
g!Sre de böyleydi. Ancak vasiyetname 
dördllncQ hukuk mahkco::::c!indc açıl
dığı zaman l§ dcğt,şmf:tJr. 

Bayan Naeiycııfn kocası Hamamı. 
zade ZekL vasfyetnnmenJD tanzim e 
dili§ şeklini ileri ffllrcrek mu"tebcr oı: 
madığı yoıunda lUraz ile mahkemeye 
müracaat etml§tlr. 

Bayan Naclyenfn kocn:ırndan ba§ka 
715 yaşında Eda admdnlu annesi de 
bulunmaktadır. Ancak J.ııdmcağız ye
§1 dolayısile bunamrıı olduğundan ken 
dislne bir \'ast tayin odllmtıı bulun • 
makta ve vas!slnln d avukatlığını 

Kenan Ömer yapmadk~adır. Kenan Ö
mer de mahkemede: 

- Ktlllfyen vasiyetnamenin muteber 
tutulmasını isterim. An< ı.k mUekknt. 
mln mahcur bulunmllSI dolayıs!le ta. 
sarrufa hakkım yoktur., deml§Ur. 

Bunun üzerine mahkeme, vaa1yetna. 
menin tanziminde hazır bulunan pro.. 
feııör Akil Muhtar ile Orhan Ahdinin 
§&bit olarak l:'!lblne karar verml§ ve 
mub&keme de bu sababa bırakılmıştJ. 

Muhakemeye öğleyin bayan Naciye. 
nin annesinin avukatı !Cenan Ömer, 
kocası Zekin.in avukatı ve !.zınlr vı. 

llyeUnln avukatı İh.saıı Hftmlt oldu~ 
halde başlandı ve §alılt olarak gelen 
AkD Jıluhtar ile Orhan Abdi dlnleniJ. 
dL 

Profesörler ifadeleri.ı! tahriren )'aJ'. 

mışlardı. Bu okundu, ıı:üıJUer ifade. 
lertnde vakayı aynen yukarda yazı • 
lan ,,ekUdc anlatıyorlar<!:. 

NeUcede mahkeme, nmyetnameye 
lttraı etmek iatlyenlerirı 8 ay zartm 
da müracaatla dava açmalarına karar 
vererek mubakemeyi 8 a7 eoııraya 

bıraktı. 

Mahmekeye, bayan Nacıyenln muay 
yen emvallnl terketUğl ve kendisini 
bilyUterek okutarak yet!~Urdlği R& • 
tılde adındaki genç kuı·a, Blreeıı adın.. 
dakl 7 yqmdakl akrabuandan kUçilk 
kız da gelmJolerdl. 

BUyUkadadakl k~k mtlbtırlendlğln.. 
den Ra§ldenin elbiseleri l>urada kal • 
mıştr. Kendial Keııan Ömer vurta.. 
sile, kllşkün açtmıarak eo~ 
verfmsenl istedi. 

Bayan N:ıclyenhı kooası Zekinin a. 
vukatı buna itirazı olm•u\Jtnu eöyle -
dL BiWure dıp.rda, ka:eme gidilerek 
etyalarmm kencUaine vcrllmealne da. 
1r bir zabıt tanzim edilerek Rqideyc 
verildi. ADLlYE M(IHABlRt 

- İş bukadarla savuşturul • 
duysa, mesele yok demektir. 

- Evet ama, asıl kızılca kıya_ 
met Sadi Bey gittikten sonra 
koptu. 

- Sadi giderken annemle ko.. 
nu§tu mu? 

- Hayır. Sadece kapıdan ~ı -
karken: - Allahaısmarladık be. 
nim vefakar yengeciğim. dedi. 

- Ya annem? .. 
- Bahçe kapısına kadar ge • 

çirdi. Yalnız şunları aöylediğini 
duyabildim: ''Sen amcana bak 
ma .. burası senin evindir. Onun 
işde olduğu günlerde aya~ bu 
tarafa düşerse, mutlaka bize de 
uğramanı isterim." Sonra yavaş 
yavaş konuşarak kapıya doğnı 
gittiler. Hanımefendi döndüğü 
zaman <:Ok heyccanlrydı. İçeriye 
girer girmez bey babam7.a çattı. 

- Çattı da ne yaptı? 

13ic 2Ja4iAa ~aş6.a şa 
_. --- ~www.-. ~zwwwe,_ ,_, - ~ ,.-

KUUVET .ve ZENGiNLiGi~J 
iSTiNAT ETMESi l~Zl\11 
GELEN TEMEL iKiOiR 

[ iVSA'! büy_ü~ olabi.Vr, kuv-
vetlı olabılırl zengın olabi

lir. Belkı dünyanın biitün nimetle
rine namzet olabilir. F ahat kendi -
sini sevdirmemiş, kedisine hürmet 
ettirmesinin yollarını öğrenmemiş 
bulunın·sa: vazifelerinin bil-incisini 
yapmamış sayılır. 

sr birİn!!i derecede nıu/ıjf rne telkin 
ettjği sez.ıgi,ikinci derecede:: de tel
ilin edebildiği hürmet h;ssidır. 

Bunlar yapılmamış l ·ulunm·sa 
emin obnak lazımdır ki, kııvvet de 
zengin:u~ de, nimetler de arızidir. 

Bir isanın, en büyük icra vasıta-

Kııvvet ve servet ancak VP ancak 
bu iki temel üzerine kr.:rlllmuşsa 
baki kalu· . 

lnö,ıJindeki Çalışma 
Tirk şaaa.n1 başarısı, bir 

lltlbar ves~ıesldlr 
!" 11111111 1111111111' 11111' 11111111111111111" .. i 
f Yazan: f 
IA.ŞARKLJ ................................................ ı 

TUrkkuşunun lnfü:U pllnl:!rcülUk 
kaınpmda yaz devresi &ona erdi. Bu 
kapan~ Wreninde, uçan gençliğin a. 
rasmdıi bulunmak fınıatı,Türk uçucu 
larme. kal'§ı duyulan sempatinin ve ı. 
nancm kökle§mesiııe bir daha veall 
~kil etti.. 
P1Anöı1ln son Avruoa harbindeki 

roıu o kadar mühim olmıımakla bera. 
ber, tayyareclllğin blr ruemlekettekl 
lnk!§4fmı kolaylll§tırmnaL ve kanalla. 
nan gençliğin yedek bn.zırlanmaıımı 

temine yaraması bu smıf uçuculuğa 

karşı dllnya bavacılığm~a geni§ ölçll. 
!erle ehemmiyet verllmc~Jnde Cımll oı. 
muı.ıtur. Bu arada, istikbal kaygusu, 
TUrke havalarının da k<•runmam ııı.. 

zmıgeleceğinl anlatL. Havadan gele • 
cck tehlikelerin, kara &llvqlarmda.n 
çok daha ciddi olduğunu ldrAk eden 
bir millet olmaklığımilP' dolayıalle bU 
i§e dört elle sanıınamız ururlydl • 

Çok kısa bir geçml!lc malik olan 
TUr~unun h:ıgtlr.ktl bünyesi ve 
kadro çerç-evesi artı~~ hlc bir mUı.ıkül. 

- Neler demedi neler! Ağıza 
alınır §eyler değil, küçük hanını
c:ğım ! Meğer anneniz ne akıllı, 
ne asabi bir kadınmış. Kaç yıl. 
dır sizin yanınızda hizmet etti. 
ğim halde, hanımefendiyi bu ge
ceki kadar hiddetli görmemi§tim. 
Adeta korktum. 

Sofinin rengi hfila sapsanydı. 
Gercekten korkmuştu alll1ernden. 

Fakat, benim istediğim olmuş 
tu ya. Bu, annem için müthiş bir 
darbeydi. Elbette benim her ~yi 
anladığımın farkındaydı. 
DüşUnüyordum: Acaba farkın 

da mıydı? 
Yoksa hA.16. bana bir aptal gibi 

mi bakıyordu?! 
Sofiye: 
- Başka ne var, ne yok? 
Diye sordum. Kadmcnğızın 

eli ayağı titriyordu. 
- Bundan daha mühim ne o-

-

lniiınü pllnor kampınaa muvıızeue 

talimi, 'e plAnörlrt'in uçup 
baurlaıın-

rasne gunır ve övünme hini wriyor. 
Akrabası plln6rllnlln f.'ll gllç b&re,. 

keUerl blr motörlU tayyrue kadar dUz 
gün ve koıaylıkla yaptııtını görmek, 
bundan sonra uçulacak n~ tayyareler 
Uzerl.nde gençllğtn blçb!r rtJçlUğc rast 
lamadan muvaffak olabl eceği kanaaU 
n1 qılamaktadır. Bir ara dola§trken, 
yanı ba§ımda kampın en genç uçucu. 
aunu görüyorum •. HenUz on bet ya • 
şında olan BU!ent Çığ de kuz yaşmda11 
beri uçmak için çırpını~<.ınnu§ .• 

- Babam yok, diyor .. ıımcamm )'a

nında okuyordum. Erdı::önU ha!kevı. 

den korkusu olmıyacalt .kadar 6z!U ve nln sinema 8&lonundı Ti.Irk hava ku. 
~arısı da, her tOrlU iftihar vesllcsl rumunun gösterdiği Mr fiımde uç111 
olacak kadar meydandaaır.. ve plô.nöreUIUğll gördUm. Bu ufak film 

Otoromork uÇU§larmm blriblrt ar • bende uçmak &§kını kamc;ıladı. Ondan 
dmcıı. ba\'alanışları, meyl".anm acz • sonra hiçbir şey dUşllnerolu oıdunı

sizliğl içinde bUyllk bir uvk De sey. bUtUn gayem uçucu ol'llıı.ktı. 
redildl.. Burasmm pıtLn8rclllUkle pa _ Sordum. 
ra§tltçUlUğU blrleotirmiş olması ziya- - Memleket müdafaasının ve va. 
retçilere ayrı ayn iki beyecanm da tan yolunda istihkarı nttyatın bajta 
zevkini •vermekteydi • geldiği muhakkaktır . Bundan sonra 

Talebelerin saaUerce yelken uçu1- gelen ne gibl bir arzunuz vardır. 
le.n yaparak lnönn sırt'&n üstünde O çok az dUşUndU . ~ahn ziyade 
"dolaomaları, btr kartal yuvası manza- dtışllnces!nl kafasında cl'tDlCle§tlrdl: 

labilir, a .küçük hanım? dedi -
yeryerinden oynadı. Fakat, be· 
yefendi de ne hazımlı, ne sabırlı 
bir erkekmiş. Soğukkanlılığını 
muhafaza ederek, sadece: "Bizim 
hanımın nöbeti tuttu!" diye 
söyleniyordu. 

- Babam bu sözü her zaman 
söyler. 

- Hanımefendi de bu s&e o 
kadar kızıyor ki .. 

- Kızmağa hakkı yok. Baıbam 
yanlış söylemiyor. 

- Ama kü<:ilkhanım, bunu 
deliler için söylerlermiş .. 

- Ya annemin yaptıkları de. 
lilikse .. Babamın doktor olduğu· 
nu unutuyor musun? 

- Öyleya.. Beyefendi deliyı. 
akıllıyı ayırt etmez mi? 

- Şimdi annem uyuyor mu? 
- Zannetmem .. Uyuyacak ka· 

dar olmadı 
- !kisi bir odaya mı girdiler? 

- Evet. Beyefendi kendi kar. 
yolasına uzanmı§tı. Benden su 
istedi. Suyu götürdiiğüm zaman 
karyolada ıtazete okuyordu. 

- Ya annem .. ? 
- O da soyunuyordu. Hemen 

karyolasına girmek \lzereydi. 
- O halde yatm·ştır. 
Sofidcn bir hayli malumat al· 

mrntım. 
Yemek odasından çıktığım za. 

man saat on ikivi vuruyordu. 

Yavaş yavaş merdivenlerden çık· 
tım. 

Babam demek ki uyumamış. 
Yatağında uzanmış gazete oku. 
yormuş. Annemin karyolasına 
girdiğil)e bakılırsa, beni beklema
ğe lüzum gönnemiş. 
Yava.~ üst katın sofa.sından 

yürüyerek odama Jririyordum. 
Birdenbire babamın sebini 

duydum: 
- Geldin mi, Leyla? 
Ur.aktan yüksek sesle cevap 

verdim: 
- Geldim babacığım .. 
- Haydi, Allah rahatlık ver. 

sin. 
Tekrar cevap \'erdim: 
- Size de babacığım .. 
Odamın kapısını açtım. So· 

yundum.. Yatağa kendimi at. 
tım. 
Babamın bana ka~ı gösterdi· 

ği bu muhabbet ve alakadan pek 
memnunum. Beni her hususta 
himaye ediyor. 

Bu gece korkunc bir uçuruma 
düşmekten, yani Sadiyle evlen
mekten kurtulmuş olmanın zev· 
kini tadarak uvııvorum 

• • • 
ANNEHlN BİR HILESI 

Ertesi gün. 
Sabahleyin erken kalktım. 
Dayak yemiş fl:ibi yorgunum. 
Yalnız ruhumda derin bir inşi-

rah var. Sadiyle evlenmemeğc 

8ATP'A - a 

- B1r hava Am olma.lı: ı.&arlm.. ~ 
ftnllir bir aY pilotu.. 

Gözleri o ııırada hava.ı~rd& cam-. 
lık yapan bl,. plAnörc tskılclı. ı.ı_. 
yerck göğı;U knbanp, l.ııt'i. 

- Nasıl! Akrobasi hc.,"lllluza gidi. 
yor mu? 

Gözlerlnl pllnörden ayırmadı" 
- BULlln kampm loeı.ııdlr bu .. Jçı.. 

mlz titrer .• 
Peki a zc akrobas göstermiyor. 

Iar mı? ynpmryor muırunuz? 
- Her ııey!n sırası var vakti gc • 

lince o da ol:ıcııı< .. Anı,. biz sabırsız. 
tanıyoruz işte.. 1eme"t oluversin istt-
yoruz. 

Bu sınıd3 yanıma g<n" knmpıt 

gençlerinden on vedl . ·ıı~.naakı Seu 
Ay) uce soh-u 1 uyor. 

- lllc be\C m hukl kli':J olmaku. 

1 Fakat bir P.Z.L av .ay\.,.!esının ha\a 
j cambıızlı~nı görduktf' $ ınra fıkriml 
dcğiştiıd!m. hcy..,canlı t!r §ere! yoluy. 
du bu. 

- Tayyar.."CI olmak ttEtedlğl.niz za
man aileniz razı oldu nıı: T 

- Babam çok istiyo .. .tu. Fakat an.. 
nem. Bu §eytan 1şlerlne knnşma, diye 
Adeta )'alvardı, Fakat babam beni 
lC§vlk etti, Hevesimi kamçıladı. Hiç 
unutmam, ln6nllne hareket edeceğim 
gtlnUn gecesinde annem &ekiz defa a
yıldı, bayıldı .• fakat ben 5 mayıs saat 
dokuzda Haydarpaşadruı hareket et. 
tim. 

- Şimdi annen razı olau mu? 
- Bir TUrk anasına yakı§mıyacak. 

lan şeytana uyar~k yar·~ı~ımdan Dlm. 
dl utanıyorum, diye mektup yazdı. 

Biz konu§Urken yerden Uç tayyare 
havalandı .• bu tayyıırelerlt bayan öğ
retmenler uçuyordu. Edibe Subqı, 

Sehavet YılmaztUk ve Naciye Tek. 
yeli çok dUzgun ve Uçli.' bir filo yal'l-1 
tılar... İleride, kampın tek bayan 
plô.n6rcüsfl duruyordu. Ya\'a§ yavq 
sokuldum.. gözleri buğu u uçanlara L 
çl titriyordu. Bir mOdtlct kendi lle • 
minde ynınız brraktım. ~cnra anlattı: 

- Bulgarlst.ı:ınlıyım,. t•çmak heve _ 
sim Gökçenin Balkan sc~baUle bq. 
ladı. Bulgar gazetelerinltı Bita~le bu 
uçu§lan bahsedlı;l ailem nraaında da. 
bir te§Vlk oldu. Ortnınnktcbl bitirdiğim 
bir sırada enJ;ıtem Buısı-mtana gel • 
ml§tl. Onun yardımllıı Vıdinden kalk· 
um, geldim. 

- Pilot mu, parn§tlt.ı:U mU olmak 
1Bterslniz T 

- ParqUtçU kalmak prtlle pilot 
olmak isterim. Çünkü batılar blriblr • 
lerlnl tamamlarlar. Gayem! aoranıa • 
nız tereddllt.süz s5yllyebiurlm" Blr er .. 
kek gtbl çalışmak,. ondan geri kalma-

mak" ı 
~z doyuran, gönül' ka'ldıran hare • I' 

keUer durmadan. blnbir! ardınca ya • 
pılıyordu. Akşama kadar kannca gibi 
çalııtııar •. Kamp dlrekti:;rll: 

-Yorulmak bllmlyeı: bir gençlik 
karpmıdaymı., bana en bQyilk inam 
veren de bu.. ôyıe bir gen~ ki, o~ 
lann lradeat ve enerjim klU'§WDda ben 
de gençle,Um" Gecelen aırt saatten 
fazla uyuyamıyorum. Sııbah olaa da 
işe baııla&ak diye can e.tıyorum •. diyor. 

1ıte TUrk genci, emektarını da be
raberce sUrUkleyip g6.:Urtıyor" lnönU 
bir kartal yuvası olm111. bU yuvaya 
Uğnyanlara hayat VB gençllk &§llanJ.. 

yor.. bu varlıkla cidden ltt.!h&ruı eoııu 
ve mçuaU yoktur. 

karar vermiş olmakla kalben 
mUsterihim. 

Burada muztarip olan bir kişi 
varsa o da annemdir. 

Sabah kahvaltısını getiren So-
fiyi bir mUddet ayakta tuttum: 

- Babam kalktı mı! 
- Kalktı da gitti bile .• 
- Ne dedin .. Baham bu kadar 

erken Jrlder mi? 
- Haydarpaşada mllhim bir 

hastası varmış, küQülrhamm !. 
Erken gitmeğe mecbur olduğunu 
söyledi. 

- Vah vah .. Keşke kendisini 
!!örseydim. Söyliyeceklerim v~ 
dı. 

- Annenize söylersiniz! 
- Annem kalktı mı? 
- Beybabanızın arkasından 

kalktı. 
- Pekflla. Gecedenberi orta

lıkta ne \•ar. ne yok!! 
- MUhim bir haber var, lrll

çümhanım ! 
- Nedir o haber,.' 
Sofinin çehresinde müstehzi 

bir tebcsüm belirdi: 
- Hanımefendi. ben mutfak· 

tavken bir aralık bahçeye çlk. 
mış. 

O sırada mahalle bekçisi ken
disine bir mektup getirmiş.. 

- Kimdenmiş bu mektup .. ? 
- Sadi heyden woi~ni ~-

ledi. kUcfi1-hnnrm ! Vaziyet c:dt 
tclılikei iymis ( Dm:n1~ '1M') 
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lstanbul Fivat Müı-akalle Bürosunclan:, 
~ tJ1 

:s'ıyat Usteforlnin tt.vzii 18-9-941 tarihine kadar uzattlJJU' 
telerln vitrınlcrdo ııaııun görebUecPği yerlere tallld mecb".Jr1 ol 
al!kadarlCU"m Jr.tanba:. Ticaret Ot\aııı ve Atabek hanına nak:ed:aı. 
Fiyr.t MUrııka.be Bllrtsu ve Eımaf CemiyeUertnden tcmini UA.l Ol 

t..evıren: MUZAFFER ESEN İstanbul Fivat Mürakabe BürosundR.11: 
İstanbul Fiyat Murakabe BUrOPUDa b:ığlı Osklldar Mf::şra&' 

bir ceset bulunsun, sonra da - Otomobilin kaldırım ü. 
bu ceset, sencleı·ce evvel bi- zerine çık-Lığını söylediniz. 
raz tanıdığı bir genç kıza ait Sokağın hu kı5mı aydınlık 

<Hu lrupono eıdc.ncrek JÖndertleceğ'I 

verme UD.nlan En Son lJakll:ııdıı pa. 
rasız at)Şred.il>X>t1l.'11r. &vleıınıe t.eklltl 
goadereu okuyucuıarm ınablm kal., 

mıık il.zere sarUı sdreslerlW bllc1.lrmeo 
ıcrl IAum.) 

ııtı1· 
115-9--941 tarl.tıindc lltıküdnr ıı;:.~ makamlığı binasında açıJaCll 111 
şlkt\yeti yo.pacaıt olar. Csktldar vJ Kadıköy haavUsl bsikıru-r. t>" 
lannı 6UU3R ve 60213 te!e!on numzı.ıntarma yapmalan ua.ıı o!uD;;;,. 

1st.a:cbul ihtikAr rotıracaatıan te~efon numaralan 2S38l! -

oLun. Bu sadece b~r tesadüf mıdır? 
mü acaba? - Evet, tamamiy)e aydın. 

Pointer dü:sünceli bir ta - lıktır. isterseniz .uz de bakı- Evlenme teklifleri 
vırla: nız. (Mister AkslıC't hafiyeyi * 28 yn§mdn, liu1gsr!'1!an muhacir. 

- Bu iki d~l kanlı yalnız - Böyle bir &.Pfadüf çok pencereye kadar götürdü). terinden orta boylu, S!lı::am yapılı, 

7 aza·veda 
-Bebekte-arkadaş değil, ayr• zamanda nadirdir, dedi. Fek at kimbi. işte kaza şurada olr.tu. Bu sı- hazır parnAI bulunmaya;ı bir zat lç 

uzaktan akrabad,l'lar da. Es lir belki bunun bir tesadüf - rada ortalık şirnditt; gibi ay. gUveysl gir.ınek için ıceDc!:slne mllntı. 
k 'd b' 'b' · d h' l sip b!.r e§ aramaktadır. 2ö.30 yaşmda 

1 en ırı ırm e:ı ıç ayrı • ten ibaret olduğunu göstere- dmlıktı. Hiçbir şey kazayr dul da olsa makbulUdılr. SC'..85 yaş a. Bedbaht bir havı:ı mUllalefetl. Be 
mnz, daima beraber gezer • cek bir delil buh:ruz. yapan adamı mazur göstere- rasuıdakller tçindeD eşyası ve evi bu.. bek Beleı!ıyc Bançesln~e geçen cu.. 
lerdi. Poin' .. er tarihle~·( not def - mez. Bu adamıu otomobilini ıunan tercih edill'.'cckUr Jsuycnlcrın martesi için tıazırlıuıllII muhteşem 

Bu Çok Sam\'nı"ı dostluguv B rsa Dobu çifUl~tndc • ... a.but Mu-~ müsamereyi bir !laftı- gHlye attı; ve 
- terine kaydederhen birden - bu tarzda kullanması için ka- u u J • ·-

b b h k
• d f'k · diye Kayabaşı 24 nı..m.ırc.tla Ömer Al. yaza veda l1ıin dtşUr.U;en bu eşslZ ve 

ozan se ep a _ltm a 1 rı- bire notere döner::k: mma susamıoıt olması lazım- baha bl"llm'"' müs:ım3re .. "ylecc 13 • d. ? :ı- bayrağa mUracaatlal'! • 527 "' ._ uv 

mz ne ır • - Mister Aksheıt: dedi. De dır. * Yaş 10, ooy 170, kumral, ıtee t<::yıoıe katmıa oıııu 
- Hiçbir fikri'!l yok. minden bana bir otomobil ka tahsilli ciddi bir genç, ı:, b1r aileden, Evvelce de yazdığımız gibi bu nevi 1 
- Senshüri, Mis Gısbur - . . l ı Pointer bu garip tesadüf namuslu bir bayruıla f'V!l'.'nmek iste • şahsına mUnhas•r .eviıı.Jt\de parlak 

zası geçırmış o <ıuğunuzu d d _ı 
nun hayranlarmdnn mıdır? söylemiştini:z.. Bu kazanın ol. izerin e uruyon;u: mektedlr. Bay Kostı p lıt'kll.r sokak musamereyı c. a. PaMla! Em!nönu 

Ml.ste Akshot } o'"yle bı'r - Kaza 21 birinci \e"rin 17 numara·Ja. Beyoğlu • ııu nahiyesi bazırlamaktaan. 
r 1 dumı gu''nü kati . !aıalt •öylı'. 't " 

S
•• - "Ik def • ı"• mı· c olduguv u- - .. de oldu! Bugünlerı.ie Mistres Tertip heyeti, ytne evvelce yazdığı· 
ozu .. ı l d" a ış ~ $ • yeb'lir misiniz? Lensburinin villasma dair bir iş ve işçi arıyaniar: mız gibi, bir evlenme ınemurund:ın 

nu soy e ı. - Kati olarak m1? • Ltee 9 dıın +.nsdlknıımell, 22 ya.. geçmiş, fakat hen Uz dlıj'.:1 nlcrlnt yap. 
- Eskıden Layng ile Mis Noter bu sefer not defte- tasavvurunuz var mıydı? §ında zor tşlere vücudu mütehammil mamış gençlere telleri ve duvaklarty 

Gısburn arasında bir seviş - rini karı tırmagw.,. baclamı"tı. - Hayır .•• Fak. .t durunuz. bir genç ·bc:-hnngt bir iş nrnmaktn- le bahçenin en mutena z:.oktaıarmda 
f l ıd vu u ı'ş'ıtt"ını'z :ı- ~ ld • • J"me l.:ı,gvım em dır. (M. K. Demir) ren•zlne yazıl • birer demet çiçek bahçM-1 hal!nde ha. 

me a an o ug :l Biraz sonra: aresını e ı a rı -
mi? Tabii Mis Marl<hom ile lfıki her on beş günde bir tef ması. zırladığı yerlerden ~ka, d:ıha bir 

- Garip bir te~aJüf daha! • s2 yaşında, ellerinden ış gelen hayli yenilikler dU:Unm1.rtıır. 
nişanlanmadr.n evvel. diye haykırdı. Bi.it~n hadise- tiş etmek adetimdir. Kaza bu çalışkan bir kan koca apartıman Ezcümle, Madam Bat"'•nyln memle· 

Hayır, Mister İ4.kshot böy. fer 21 birinci \:eşri.! zarfında teftişten bir g-ün C\"vel oldu. kapıcılığı aramaktadırlar. Kalorifer. kelinden bıze anğm..:iGı getiren çok 
le bir şey de işitiimemişti; top'::mıyor. B1 ı knzn. da 

0 
gün Bu sözleri söy!et>ken Mis. den anlarlar ketaıet verebilirler. temiz ve astı çocuklar nuJmuş, bunlar 

e e bu Çesl
·• d ... Cl.ıkoduları {A. ı Bı remzine mtlro.rnat. görülmemiş gUzelllltıc ıı:>çnn mahalli 

SdS n - • - olmuş, daha dc.~rusu o ak - ter Akshotun yüzü garip bir • Evvelce oarillAcıezo dahlUye aervt Japon elbiseleri ve ts•ant1Jlda nı, De-

di~::.:k ~:i:~=~i t:~~~ibir şam. Şimdiye k~ dar böyle hal almıştı. Korcio.ıunun u • sinde çnlı'mı' blr oo:n;na, ayrıca fa ı,ıtııecck bir sUrprlZ olmak ıızere 

l 
• :ı- çılgınca idare edı!cn bir o • cundaki gözlüğün\! sallıya mı~ diğer bir bayana 't.tiyaç vardır. Japon şarkılarmdruı numuneler ha 

sua e g1>rtı: t b'} ·· · l il h d d """Uplerln mU~a.....,. müd"rlu··..c,ı;"e mU zırlamıcotır 

L
-:r 1\11· M kh omo ı gorme~s::.ş im. sa ıya omur a:uyor u: .&IA ~.,...,.,., u e.~ " • - ayngın . :ıı\" ar om M' Ak h 1 b" h r&<'ruıtlan. Bunlardan başka Şıır'< ve Garp mu • 

• 
1 

. l k l k ıstcr s ot cnu ı ır e - Aman yarabbi! Aman ki _.. slklstne·, oakar V"ylldir. So.tomesını. ı e nışan ı ·a ışı ço uzun l l ti • Der cins motör Vt' ma n.-..m ao " .. 

konıorıu beton bir a 
lıkUr. D~. 608 

Galatasai."ay kö§C 

5 kat ı reı 49010 
111 

l<'uıcJıkiıd:ı kligır Ü{I j>ıl 
uman •500 uraya acele 
D.N. 607 

Galatasaray köşe nP' 
5 ıtat 2 l eı 49010 W" 

.Bowontı<le koıı.orıu g 

U oeton bir villa ııauJıl>"' 
Gaıatasaray ltöşe ~pşl 

.. d .. .. ? 1 yecan a an atıyor \T: yarabbi! T eft1ş!P.n bir gün lanın. Denizde ve mşrado çalı:>nbi- mübdeinden dalın fY' lfa.:ıe edenl{?rln 
sur u m!'-1. • . w• .. - Evimin knpu,. önünden evvel bir kaza! A.-aba hu • llrlın. Mesleğim mal:lnMllktlr. h . yapacağı ro.kısllil';n cazlı esi.ne hudut uman accıe satılıktır 

Noterın bıld gme gore, b' k d ••t d k l l d b" 1 1 u .,9 Ro I) 1n o,. olmryacaktır. 
iki genç bir senE'den fazla 1 dır aç a ı~ o ~ de yad~a aK.: nun a cbinayet ari\Jsın? aBeır ~:~:~ < • - n rcsm e m Müsamere başlarken Bl'bck Koyun· 5 ~:tıa2uı;e·r~y9n;oöşe a 

• c! L ırımının uzerın ey ım. o münase ~' var :nı ır. n, · .., ntşanlı kalmışlar !. ayngın d ''kte d .. b. t • Kı.z en mu o dlld' ımımmdan da civar dPnlz ktnpıe· !nın mUkemmeı 
bu müddet zar!ında işleri şhe e?ı' g~. .. n b~şent ır b~şl 1<anunen he:r ihti&?uı.li hesap. ml'Zunum. Bir yenir çıılı~mnk ısttyo. bir yanşma şahit on ca~ı:z. BeyoğıunW> ınerk:SZi 

d 
'd' d f ızı ı e yuruyen ır o omo ı lamak mecburiv~t.inde ola • nım. Kodıkt>y ve M,.du tarntı ıe.... Mehtap çıkUğı 'f.auısuı cıenlzdP mu. yüzde ıekız rtUJdıma.n-

çok yolu11 a gı ıyor u; a • .. d.. B .. .. ti kO.glr bir nparumaıı !il 

k 
.. l d 1 ··t·· fi gor um. u goruşten sonra yım da böyle b1r ~btimali dü clh olunur. tstlycnler Rııbcr de <Ka. siki cezbesi lçinekı gct'cr enz heye e ~96 

at son gu? ~r e JU un. 1 ~ hiçbir KPY hatıriamıyorum. · · f k dık6,Y L.G.) remzine mekmp göodea rını işt" ~ceğiz. ' 
l b da ı rı :ı-- şünmıy~yım. a nt... Gaıauı.saray 1<6- aP' 

yapan ar gı J onun iŞ e c·· .. ·· t v ktı k reblllrter. Denizde ve karadı> sııhne. saat üçe yv 
bozulmuştu. Akshct, delikan 1 oz~m~ aç. ıgdımd~n V~ akna (D""•anıt '"ar) kadar yaza vednm en ttsunkıı.r bir 

5 
kat 

2 reı 49010 
1 

1 1
.. . , . b ld k pemın uzerı1' ey ım. e ar vv ., • Hukuk fakUltcsl sru: ı;mıtmdaynn 8 1 oı ının ma ı vazıycı:ı ozu u d d d kt K t b. Eski tUrkçeyl bilir ve !11'"1 daktilo ya. rıa.tırası kalıı.cakttr eyoğıunun en iy 0 

tan sonra Mis Mnrkhomun şdımMa _ a 0 l ?r :ı 5 1 var. zarım. Bir avukat yanında veya bir tramvay caddcsınc!e .,o~J 
d'' v•• .. b" } } 1, eger yo aan geçenler • btlroao ehvf'n Ucretle çalışablilrim mekt.edir. (Y. Akm) ?'\'lı!Zlnc ı:nUra. havı dört katU o.JUnd8 C 

ugu~u~ ır ~n evve t~~~ıd • den birisi beni görmÜ§, ve e- Haber m.N.F> remzlı!<ı muracaat. rnber satılıktır. D N 
53! 

!11.a~İ 1~1 ~ ço 15-ar e ıgl e vime naklettirmis. Maalesef * Kalo.balığt olmıyan temiz bir aile CS.:t. Yemekten ve yemP.I' eervlstndcn Galatasaray k~ a.ı' 

btşı~hı i;tk
1!!1

' Aksdhot artık bu I ~~n a~:.7n ~i~i h:~e:a~a;~;ğ: 12.9.1941 ::m.:~:~~~::~~u:':'!';,;•;.ı :'•;:.::::;:.,;~:~'.v~ı1:•:::; 
6 

::~:.::· ,~:::." 
a ın apıyor u. . B .. <l b ya telefoD etsinler. müracaat. yerinde asgan yüzdl' of-

s.. .. b" d h b rıyormuf. U yuz en ara a • &8.os Fasıl sau mOzlğt • Türkçe, lııgillzce, fransızca alman • Ticaret lisesinden mezun, ticaret kaUı kf!.'"r bir 1Uk.otlU' ' 
- w ozu ır l 'l a. ~na I mn numarasını da not ede • o• sordugunuz sua e gebreyım. • B k .l "l . . .<ll• tı.adyo ·:>.ıe> Rııdyo ca ingtllzce bilen bir ~l!nı; ders ver- tcD anlar ve bir mUessı!St ~ idare ede. lıktır. D.N. 60J 

B
.. .. b . l .. memış. u aza.ıa o meyışım ~\1ng Gazetesi mek veya, tercnmatılılt için lş a. bilecek bir genç lş aram!l:<tadır. Taş • Galatasaray k!Sşc ı>P' 
utun u vazıvet ere gore h k'k" b' · d' H R -rt " •o ... ., .. aktadır (L'--- 1n 11 

L 
.
1 

M' G b a ı ı ır muc1ze ·r. aya. u ... -cw ,. ,., ... narışı. ram · ı..ı:KUl) remz cm raca. raya gtdeblllr. lstiycnler (Refik Us.) 6 kat 2 Tcı 49010 
ayng l e IS u urn ara - t b t b'I' J.OD l{onuşırm prlulaJ' at. remzine müracaat. ropnanen"n tr"ın\'~, ... r 

d b
. .. h 

1 
ld w ımı ana çarpan o omo ı m ı ~ .. ··J"' sın a ır munase c o ugu b . f l ~ l < l<tısaı . ı.oo zırııat • Orta yaşlı bir b:tya." gündUzlerl • Frnnsızca, türkce rumca okm 

b
• .. 1·· k b • d . enı ır atıp :ızagb almış o - Sn.nll) Tnkv\mJ ev !alerl görmek, akanm\dn evine dön l<m iyi bir yerinde çcııı .il nu ır tur u a ilı. e emıyo • 

1 
l . " ..... .. vauır, işıne temiz bir b:'lyan bir dilk ,.,. 

masma oorç uyum. Bu l"ten 9.15 Had'-·o •2.00 lı.adyo mek istemektedir. Yem,.k yapabııtr ô ti 1 k b 1 bir tarzda tnşa edıı:ıı1' r '!I" " ., k n 3 'iOllCI 1 ' veya l:'tle il tıda IŞJ• ~ 
u~. .. b 'k" k yalnız omuzum zedelenmiş • Svlng orkestraM ev lşlerlnl iyi bilir. KimPCslz yaşlı 01 bitirdikten ~oııra evıne dönebi· ıratıı dört kııtıı blı aP 

otedre gb?re ukı ı genç ız 1 ti, ve dizim çıkmı~ oi4'"lk ya. rıı:ırtetJ 2~.30 Ajans bir baya da bakabt:tr tstıyeDlerın leceği hır ev tşi nrnnın~tatlır <Gü. sn~~~~:~:r:Y· :;~ •IY 
arasın a ır mu ayese yap- k d D . d d .r.so AJ:ın9 l2. t5 nndyo ulon c Ar. Se) remzine mUracaatıarı. ıerl reınzınE> mürac:ıat. • 

w h' . k~ kt M" amı sıyır ım. emm e. e. :ı .. " kat 2 Teı •9-~10 
mMagkah ıç ımk~:ı.701 u. ıks dim ya, bu kazad"!.r. sağ kur. ı· .45 !~.u~·r,sklk orkcstrası * FakUlte mezınıu bir genç, llsc ve • Ortamel<tep mezunu 17 vaşmda u , v 

ar am Ço a JZf" ve ço ... ı' ortamektep talebelerine ıtesap, cebir, mail vaziyeti dolayuıhe bir gen" uı.b -·~~ 
• :> ı tul k t b" ' d" " ıs.ı 51) rcmztoe mur..-

sevimli bir kızdı, halbuki ma am tr mucıze ır. kimya v.s.) derslerini vermek tste • e!IUe mUtcnaslp bir iş arumaktadır • Otomobil, tayyare ıılıl' 

Mis Gısburna gq~I ve re ·rr·--~---------··T~-~~~-~~------------··-------~------------~~~~~n~k~~m~~ı~ 
vimli demek doğru olmazdı. ı;ı 1 1 ·~ıertnı bi'en bir maktc~ 
Ha'Lta noter biraz daha ileri- Hı'ka"ye l ç Nakleden: tadır. cu.

29
• remzi.ne aı.O 

b 1 aya et t • ~ Eskı ve ycnı 19ı.ır ~ 
ye giderek cesed' u unan arp l Ve Yılutz ıitıs1111. orta ya~lı oır rı6 
kızın inatçı ve yabancı bir '----• ıne mURas1p blr ış arB rtJ' 
mahluk olduğunu söylüyor • Yap şık kardeşlerden bahsolu· rine tutunarak diğer elleriyle miş. Adresini bulup gidiyorlar şini. kendisini balta ile öldilrmı. şıen ve yemek '.ie yaP" 
du. Fakat bu kızın çok zeki nuv. ordu. Aramıma bulunan bir baltayı savurdukları hakikaten Kndisine birer buket hedı'ye celi: ·emz1ne mıırac"at ncı"-" ye teşebbüs ederken görmüa... • M ıır-r· 
olduğunda notcr;r. de şüphe. ihtiyar: görülecek şeymiş! Biri baltayı yorlar. Mis Mary Greenleaf Peter: :.- ınasebed<> 25 ıse 
81

• yoktu Her va•-,t son mo- - Siz Sırbistandaki yapışık indirirken öteki kaldırır, böylece (I\leri Grinlif> bu garip kardeş· Ut>es. •.an °11 :xıunasıP f; ' ~ b' • · · 1 1 - f't.ü · gördlim, di. ver::ı-'· b ıeya J·"er tıc r1 nU"ııl'° 

d 
.. k . f b" kardeşlerin hikayesini bilir mi. ır makıne gıbı, muntazam hare· ere pek zannedildiği gibi fazla _.ı-: e. 

11 
~ 

a>:a gor~ .ve ço .. z~rı. v• ır 1 siniz: dedi. Ben sizin gibi bir de· ketlerle çalışırlarmış • alakadar olmuvor. Onlara bakıp ant fırlavışın sebebini anlat·yo" amıııı·ıı 111 
H •'tn.uı 01'1~ 

k ld e 1
.,

1 
bıldıgı 1 l J ve tekrar yatalTa yatıvorlar. ır"a' ı l" ı•"o §e ı e glyınm s • lkanlıydım, yani bundan k·rk, Aradan zaman geçivor. vanla şöyle bir gülüyor, c:;ic:;eklere te. ' " ~ -ıaa ' ~a • .-

ne de şüphe edilemezdi. beş sene evvel ... O zaman Sırbis. Peterin ismi yalnız Sırbistanda şekkür ediyor. lvanla Peter de Fakat, ertesi sabah Peter, lva emı.uıe mıırac~t I 
Baş müfetti~ V'>ı-ulmadan tan bizdeydi. Oradan g~lenler. an- değil, bütün Balkanlarda duyulu· çıkıp gidiyorlar. na rüyasının tafsilatını vermek • EvıDfll' •nımıosu oıJ ,! 

sormakta devam .. ;diyor: latıyor~u .. Bu macerayı hakıka. yor. Birçok kimseler yaoışık Fakat kalpleri"!deki his bunun iht0ivatsızlığınd00a bulunuyor. ~;4~1;m .ıa&kY~1°ury~n1•1~;:~Pr'1 . • . . l ten hepımız merakla ve heyecan- kardeşleri görmiye ta uzaklar~ la geçmiş değildir Bilakis, iki- rmanda un keserlerken " 
- Mıster Sensouııın ev c. la, hattü tüylerimız diken diken dan gelivorlar. Fakat Peter - sinin de Meriye oİan aşkı fazla. İvan baltayı kald ·rmış, kütüğe •az.ar me1<rupıa uıeı.t. 

necek kadar pa~ası var mı • olarak dinlemiştik. lvan kardeşler, yine o doğup !aşıyor ve ikisi de içinde bulun· indireceği yerde kardaşinin göv. cokal< oumarıı ~~ ye aıO 
dır? Bunlar iki kardeşmiş: Birinin büvüdilkleri köyde odunculukla dukları faciayı ayrı ayrı h!sscJi. dc.qine indirmiş,.. • :;ıoemn t~u:r-·ıııeo ~,. 

- Hiç şüphıesı~ .... Evlen _ is,mi Pcter, birinin ismi Ivan. mc~ldürler. yorlar. Biribirlerini böyle m:ıctcU O dakikadan sonra. tvanı.ı 'at etı"en ııcretıe oır ıt ,J' 
' : 1 k h k 1 B' ·· Y · t d 1 b' ·ı ~ - .. U d b <etaıet verebilir ı:Kei'' mesine para kat:yer mani 

0
• ı anyana ge~e~ er en er ese e. 1r ının unanıs an an rre en ır şekı de elele bağhyJ?ı to!ih· go;r.u on n en u sahne gitmiyor. 

1 C
.. k'' b" 

1 
f le tutuştuş ıkı kardeş sanırmış. bir tanıdıkları onları Atinaya ça Jerine kızıyorlrr ve ondan sonra O korkunç rüyanın bütün deh nUrR"ııat. t 11 

amaz_. • un u ır ue a .ya • Halbuki Allah onlan yarad lışl:ı· ğır:yor Peterle lvan biribirleri~c <'!ıiş. şe~:ni her an hisseden ,?eter bir ' z ~·aşında ukerııK• 
km hır zamanrla hır mırasa rında röyle elele vermiş. Peter - Orada sizi uzaktan tanımı- man gibi bakmıya b;ışlı.rorlar. y3 rdan. kardeşinin anlattıkları unmıyıın venı ve esıt• ':, 
konmuştur. Ve g~nç mimar. c.ağ eliyle lvanın sol elinden yan kimse yok, diyor. Tiyatroya Gect!, ''elelc verip" y:ı+ııklau- üwrine o sahneyi gözönlinde can. ıekt\r bir gene;. noscıııK ,,· 
lar arasmda muva Cfak olmuş tutmuR, dilnyava ö~·le gelmişler... çıkın kendinizi gö terirseniz na giren ve yanycına yatn!l iki la:ıılıran tvan bir taraftan, ikisi "

1 oır 1t aramakta.ıır 18 

1 K 
· d d' Bıribiıine ellerinden yapış ·k müthiş para kazanırsınız. kard~ı:ı. şimdi miim'i{iin oldum• .. b' nuracaııt. 1 ; aayı ır az ncı Yf" m e ır · ~ ,..,~ de büyuk ır edişe ve dahşet ~ıı • • . • olan bu iki kardeş her halde kil· Bunun üzerine iki kardec:ı kal- kadar biribirinden uz'lk yntmı\u'a ' Ortamektep taıebC ıJ 

Otomcbıl du 
... ..ıu Mı .. ter - içımle yaşamıya bashyorlar: .• , 
• n · " c;ükken h:ç kavga cbr.cmislerdir. km At;na; a P'idivorlar. Fakat. çalışıyorlar .Biri yattt~m lbir u - · ransızca 11erslPr1 ver1

"' 1 
Akshotun büros".l~P. girdllcr. Hakikatt!n Allah on!arı elelc ver- hiç te tın·dıklarmm sövled;C!i cuna kaçıyor, ' biri öteki ucuna. - Ya tvan rtlyada ı:.ı;ördüğümü an•ar nazırıauıu. t.l:'lll'ıl 
Villanın kiralannınsına ait ınesc hele sokakt:ı :;czerhen, ellerinden birbirine bağladığı Fakat aksiliğe bakın ki, biribiri- bana sahiden yaparsa?... ntlracaat. 
kayı•.1,,. ba1',......., "~ ha.,ladı • mchtcbe gider~e.n •. kırl.aı:-aa do- gibi karı:;ılanmıyorlar Tivatrova ne arkalarını bile dönemiyccek - Ya Peter bir gün baltayı 
1 B

. t l\"' t .-. k h t şıı ken onlar bırıbırl~nr.ın elle. srldivorlar· nma, kendilerini sev- vaziyettedir. benim kdiama indirirse? .. 
ar. ızza ıır e,. P " o . . 1 

P 
.. l d"v' 'hl • rıııı tutacaklardı. rcttirio para kaz::.nmava değil, Ynnyana ve elele yatan Peter. Bu diişlince erte iki kardeş or 

antrre soy e ırn arı erın F <..kat. b:.ıba'an odunc-u elan n:ıra verip güzel k:zları seyret. le 1van gözlerini kaQadıkları za- rnmıda odun keserken yan göz!e-
katiyetinden ert'ir. olmak i . tvanLl ret<:: büyiiyü.:1c~ aynı m:ye... man ikisi de ayrı n.yn karşıların. riyle biribirlerini takip edivorlar 
çin deftcr'erini tehar göz • işte Cdh~-ın~!~ m~cb•ıôyci.inde ka. * "' * da Merinin hayalini görliyorlar. ve her an. biribirinin kaldırdı~ı 
den geçi,..di. NotPr bu işi yc.-ı lı:;orl0:r. O .uırnan .babaaı::ı onla· İE;te, biilün facia buradan baş- Ve Meri, ikisinin de rüyasına gi- baltayı kendi baş·na inecek gibi 

k b" .. , ~- ·l . rtn f'>l I•e l"r('r ba•ta Ye":";)Or v~ hyor. ri)or. hissediyorlar. Ba.zan, hakikaten 
par. en ır t..ırn. l an.> - er.nan" gr\"'d::rİ\':.lr. Pd"rE"~cıen ~\':ınln Peter tivntroda giizel Bir gece Peter s•crayarak ya. diğerin böyle bir harekete kalk 
fettışe de~t yanı" .. rdu: • ,..,1 el y!'d i; ~~rn~ht: ı::l .:::m~Lır bir krn .. öri"vorlnr T:ıhiat onları taktan f·rlıvor ve !vanı da sU. tıffım zannederek deh~etle geri 

- M~· h"ı; l:ir ir bu cJ,-ıfnı- O b:ı:t~•11 cıiir.0 :ılıyor tv:ın da g!bı ıı:~ !eri ve zevkleriyle de rüklüvor. İki kardeş şimdi. pen· geri <:ekiliyorlar. Fakat tehlike. 
su. Mis Gr';u:-n .,;;!i:ça nn. '3 .,{. 'ı\iP. 1:-:ı't..l'' ı \llk~i:'d:<Tı trr i b'rir.":-i"ri.,c ba~1: varatmış . ., İki cereden giren hafif bir ısıınn al. den kaçmanın imkanı yoktur. 
sıl girci? rT.lr;"J;~..,.ı 

1
,fdn ül- i~·~i ek onn~;ıda oci.ın l.."":)mcğ-e k:?hi,•.:ın il--ic:ıi <le aynı k•za fi.şık tında :.arşı karşıvadır. Ve biri- Baltalı el, ötekinin üzerine doğru 

diirdi'' er? Ki .... c;" .,.!u· re.';·? B·•n b:ı.ı:; r··c-lar olm;ızl.ır 1111? birl<"rinc hain nazarlarla bakı. geliyor ..• 
1• • ... ·.w ..: • "' t 0:.ı.Arm b!r ctiorivle birıbirle- l~ızı sonın anlıyorlar: !nj!ili1- yor1ar: Peter, rüyas·nda karde- (ff ları bir ttirHi 1':n1ır"' ııy"'n nı. a::D':ıı,,as.:ıı::c::::t!:lBllı!:ıı:t5~:d!ııil!-=ır:~.ı::ı~ııra1Pi111i1mı11-rz1121m _________ .,. ________ , ____ 

18111 
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