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JCarete, borçlara ve deniz ticaretine ait 1 

larda değişiklik 
-~"""""""""""'"""'"""""' 

yapılacak 
LiYE VEKiLiNiN 

, Bütün bu değişıkliklere ve 
• genz 

daır 

muhakeme şartlarına 
ehemmiyetlı beyanatı 

Y e:ıi adliye vekilimiz Hasan Menemencioğlu. kanunları. 
mızın bazılarında esaslı tadilat ve bazılarının arasında 
ahenk tesisi maks:>dile değ,siklikler yapılacağına dair 
bilhassa ticaret erbabını tılakadar eden eheD".m1yetli be~ 
yanatta bulundu. Hasan Menemenci oğlu dedi ki: 
"- Bugünkü adliye mevzuatı- 1-

mız, on beş senedenberj tatbik r- J 
dilmektedir, • · • 

ym 1 
il: HAKKI TARlf{ US 
Çıoıc· h 1 . . 
11 u arp y: ma g1rmış 
ll)>oruz. 

' Ma.lfım olduğu üzere, bu l 
.kanunlar, en yeni ve ileri kanun. j 
lard·r. Cemiyetimizin lh,tiyaçlannı 
temin etmektedirler. Bununla be. 1 

raber, kanunlar, zaman zaman dc
ği§meğe, cc.miyctin ihtiyaçlarına 
uymağa mecburdur. Bu bakımdan 
ticaret kanunları üzerinde tetki • 
kat yapılmaktadır. Bu tetkikatı 
yaptrrmaktan maksat, kara ticare 

Deva.mı 2 ncı sayfada 

:n~u harp yılının başın. 
netıye dönüp bakınız: 
ti·n. kızıllığı, muhakkak EN SON DAKiKA 
i rıııi dağlıyor; mede. 

ı( asırlarca beşiklerin. Bu gu·· n ·ık·ıncı· 1l'arak büyi.ıttüğü tır. 

u kan içinde yükseltti. vaşRnı tamam'ıy O"ı 
Cateselerin çatırbsm. I ı t 
~akkak, kduklar~ın,;;ıız;;;,.w~_..ll!!i..,,'"'.:: 
"B.m u eu ı e ar. çuncıi aenesinin ilk 
··· Şimdı y lnız barut gürıünü idrak ediyor 
tı duymuyorsunuz; ' 

ıı Dakllm, 939 ı;eneslnln ey. 
atla insanın savaş a. ifil ı;uııu, ıotışı:ı.r ettı. o gU.nU doğu• 

tı.da bakımsız kalmış ran gecede de, oso harbf bllflll ~"
t "l 'b~ e karşı h:arşıya gel. lıı.mış, Alm:ınya Polonya tızcrtne 

1 ı oluyoruz. Dünyanın lı:ırekete g('tÇm~tı. Böylece hsrbln 

.. en oynadığı bu devre. hn5lndığı günde inU~r eden En Son 
• t k Daklkn,UçüncU sc.nestnln ilk gününü 
~ sarsılmıyan nokta ldrlik ettiği bugtlnde dt- harp bAlA 

1 }'ağınızı bas'Lığınız ve olunca r;tdddlle delnm etmekte. 

iRANA BiL
DiRiLECEK 
ŞARTLARIN 

Milli Şef 
Halkın 
Çoşkun 

I tezahüratla 
karşıladığı 
sey~hatleri 
esnasında 

• 

Finlerle 
Ruslar 

sulh 
' ~Anavatan) terkibi dlr. · 
~lr tabirden, bir teş. 1 Sulh Içm çahijan, sulhten ba§ka 

1\ •baret değ!J: Şimdi ı düşüncesi bultmnııynıı TürktycmL. 
an} k" · . zln, nAçiz bir gnze~I olan En Son 

ıyoruz ı nıçın Dakikanın hedefi de bundan ba§ka 

&a anam ağlıu, kalanı tıır şey olnına.z. O isterdi ki, UçüncU 

Ne olacağına dair yaparsa 
en yakın tahminler: Fınltindiyaya 

b '~dar!'' demişler. Bu yılını idrak ettiği bu ı;ünde olsuıı, 
:h,~ gününde, ayağımı. hnrp ~.na eratn ve harbin 

l l'~ toprağına basmış b:ışladığ"ı haberini \-erdlAI gibi bunu 
!U 1 k l da Ttlrk efidtrrumumlyt'5lno müj • 

'd l~rsı an, ve yı ı an dele5ln. Ne yazık ki bnmı yapamıyor 
1 d~ bıze etrafı görmek \"O yalnızca okuyuculanna UrUncft 

bit •nlenıek kudretini ve-1 ymım:ı bastığını hlldlrlyor. 
k huzur kayasına yas. t Bu ıırndıı, okuyucu!anmıza. lkl 

t:.rnniyetini getiriyor. sene trlnde bize karşı ~österdlkJert 
.. ~rırnizi bu kıyamet allikadıın dolıı.yı tcşekktlr etmeJ1 bir 
Un bQrc snyı~ onıı. 

e
11 

Perişan levhası üs. 
i ' Yaşlı ve §aşırmış, 

Birkaç drpıomat. 39 harbinden 
tan başka bltla 
Aımanıarıa önceki hudutlar 

İngilizlerce münasip 
görülecek yere 

Nakledilmesi 
lstenecekmıı 
_.. YazJSı 2 ncı aayfada 

iade edilecek 

~,kendimize çevirdiği. 
ttıan belki dilimiz tu. 

tb~ibidir. Bu harap edi. 
llc~n hu üçüne~ yaşında 
~ d~ha azgınluştığı bir 
}'lıyecek bir söz bula. 

.: ; fakat bfüiın duygu. 
~· .susturup da kendi 
i~itı~ dinlediğimiz za. 
. .\ ttıı~den bir ses kaba. 

4000 metre irtifada 
Boğmaca öksürüğü 

~onara, 1 ( A.A.) - Finlandi
ya:le Rusya arasında kat'i mü • 
zakerelerden balısetmek zamanı 
henüz gelmemiş olmasına rağ
men mareşal Voroşilof'un kuv. 
vetlerine ricat emri vermeden 
ümide düşmek için bazı esaslı 
sebeplere istinat etmi§ olduğuna 
inanmak lazımdır 

Deyli Telgraf gazetes!nin 
Stokholm muhabirine inanmak 

~De,-amı 2 :ıc.t say1ada 

\i nlı}'oruz ki harbin bu 
,1 )'ılında Türkiyeyi bir 
ı~1na.ğ1 halinde tutan 
·~de karşı şükranları. 

1 esini okumaktadır. 

E3ugon 
tl€Jzetemiz 

6 
FA 

tedaai edilen çocuk ingiliz askerile 
Babası bize uçuş tafsilatını anlattı Rus askeri 
Her halde gazetelerde oku· 

muşsunuzdur. Çocuğu boğmaca 
hastalığına tutulan bir baba, ev. 
la.dmm her türlü tedaviye rağ 

Dikkat! 
En son haber
leri öğrenmek 

için 

EN SON DAKiKA 
yı okuyunuz 

men iyileşmediğini görünce, bir 
Alman mecmuas:nda gördüğü 
yazıyı hatırlamış ve hemen bu 
yazıyı tatbik etmeye karar ver. 
miştir. 

Bu yazıda boğmacaya tutulan 
çocukların, eğer 2500 metre ir· 
tifaa çıkarıl;rsa iyileşebilecekleri 
yazılmaktadır. 

Çaresizlik içinde kalan baba, 
hemen Devlet Ha.va Yolları 1da.. 
resine müracaat etmiş ve çocu
ğunun 2500 metre irtifada uçu.
rulmasını rica etmiştir. Devlet 
Hava Yolları idaresi, bu teklifi. 
hem insani bir vazife, hem de 
tıbba. hizmet telakkt ederek 
memnuniyetle kabul etmiş ve 

W-Devamı 2 ncıt aytada 

iranda 
temasa 

geldi 
Tahran, 1 ( A.A.) - İyi 

malumat almakta olan maha. 
filde bildirildiğine göre in • 
giliz ve Sovyet kuvvetleri 
Iranda Tahranın SS mil şima 
li garbisinde Kazvinde yek. 
diğerlerile temaı temin eyle. 
mitlerdir. 

& Müsbet netice verebilecek 
• bir anket 

Modaya kaı şı 
moaa ile mücaaele 

Bayan Srsadeı 

TERZİLER 
BUNU 

TATBİK,~ 
HAZlR 

. 4 metre yerine 
2,5 metreden elbise 
çıkabilir, deniyor 

Modaya karşı moda ile nasıl mücadele edilmelidir 
anketimizin birincisini dün yazmıştık. Bugilnki:. iktisadi 
ıartJarm pahalı giyinmem::ıe müsaade etmemesi ve. b~ yü:ı: 
den aile oütçel~rmin mi.i"J1i~ surette sarsılmas· hızı yen~ 
bir moda icadına sevketmektedir. Öyle bir kıyafet şekh 

ı bulunmalıdır ki, bu hem l.arif hem de ucu:;,. olmelıdır. 
Modaya karşı moda lle nlL8ll mU. 

cadcle edilmelidir anketıırJz•n birlııcl.. 
stnı dlln yazmı§tık. Bugl'ılktl fktlsadl 
şarUaıin pahalı glyimnemize mtl.!aa
de etmemesi ve bu yQ7.(k.n alle bUt. 
çelerlntn mut.hl§ surette aa.r8IlmaBI 
blzl yeni blr moda icadına sevketmek. 
tedlr. Öyle blr kıyafet ~ekU bulunma. 
lidır ki, bu hem zari! hem de ucuz 
olmalıdır. 

DUn sevimli sanalkc\nmız Karaca
nın verdiği cevııbı ok\ldunuz. Şıklıkla. 
n Ue taıımmı§ me§hurlarımızm, ar. 
tlstlorimlzin ve moda fle ıılAkada.r o. 
lanlarm bu hu.susta ne <ll!§Undüklert
nt okuyucularımıza blrdlrmeye devam 
ediyoruz. 

Sa.natkClr tcrzilerimlzt'cn Saadet 
yenl bir kıyafet §ekliıı~n bulunması 

Dm ve bunun azamı derecede ucuz ol 
mnsınm bugün için bir zaruret oldu. 
~ .De\-amı 2 ııc1 Slly1ada 

8111 harbin 
bilan<;osu 

Yaz.an: Bir Muharrir 
B U harbin iki yıllık bllioço 

sunu hulisa edecek olur. 
sak, bitarnf bir mukayeseye elve
rl ti kiiçük Ye canlı bir tablo mey· 
dana gelir. 

İki tarafın da muvaffakıyctlerl 
§unlardır: 

l\lüttefikler tarafı - Siyasi ba 
kmıdan İngllterenio \'e Fransanm 
ilk bliyUk mu\•affııkıyetı Türkiye. 
nln ittifakını temin etmek olmu~ 
tur. Fransa yıkıldıktan sonra 
RuZ\'eltln üçüncü defa Onmhur.re· 
t liğlne s~fU~i Ye ödünç kira 
kanununun kabul edilmesi de tn. 
glltcrenln büyük siyasi mu\'8.ffakı· 
yetlcri arasındadır. Balkanlarda 
Yunan - İngiliz ittifakı ,.e l'ugo 
slavyo.da Almanya aleyhine hUkU. 
met darbesi :yapılması da İngiliz 
poliHl•asmın zaferlcrlndencllr. 

Askeri sahada mütt.cflklerln 
ilk mu\'affakrycti Almanlarm 
Graf Von Spee zırhlısını intihara 
mecbur etmclt•rlcllr. Bundan sonra 
İtalyan donanmasının TamntOOa 
n~'Tlldığı büylik hezimet gelir. \.1-
ne ttaıyanlarm Yunan taarruza 
karşısında rlcate \•e Arnavutlu 
ğun büyük bir kısmmı teı"nc mcc· 
bur olmaları, Glrldin İngilizler t~ 
rafından işgall, müttefikler hesa.
bma kaydedilmesi Iazııngelen mu 
vaffakıyetJerdlr. Bunun ~inden 
İn~llizlerin Afrika.da kazandıkla· 
n zaferler geliyor: Mısırda, Su
danda, Kerıyada btr tek İtalyan 
bırakılmadıktan başka blitUn Si~ 
nalk NS1ge91 lngiBzler tarafından 
a.II11DUJ ve İtalyan orda&u perlpıı 

Almanlar 
Moskova

ya Uç 
koldan 
ilerliyor 

Stokholm, 1 (A.A.) - Şimdi Al. 
mantar, Mo!kovaya doğr.ı Uç nokta. 
dan yani Viyazma, ve:ı, Kuelould ve 
Gomclden ilerlemektedirlE'r. Maanıa. • 

_.,.neva.mı 2 ncl sa~fJlda 

edilmiştir, Mataban burnundaki 
deniz harbinde üç İtalya.o krm a. 
zörU ,.e iki destroyeri daha ban· 
nlnuş, Afrlkada İngiliz Somallill 
lsUrdad edildikten başka, Habe-
5istanm büyük bir kısmı da geri 
alınmış, N egüs tahtına otnrtnl· 
muştur. Almanla"l'm Bismark rnh. 
h~ı da batmlmış, lnı.kta Ra§lt 
Ali, Surlyede general Denz mağ
lup edilmiş, lranda harbe nihayet 
,·erdirilmiştir. 

Mihver tarafı - Siyasi ım.hadn: 
ltalyanın Almanya tarnfmda 
harbe girişi, .Japonyanm, Maearls. 
tanın. Bulgarlstruun, 1."ugo lavya· 
nın iiçlü pakta girmeleri, Roman 
yanın teslimiyeti, Bulgar - Türk, 
Alman • Türk adcmiteca\ilz 'e 
tlostıuk n.nlaşnıala.n. 

Askeri sahada: Polonyanm fet· 
hl, Nor\"eçlo fethi, Hollandanm 
fethi, Belçikanın fethi, f""ransanm 
fethi, İngiliz soınafü inin İtalyan 
lar tarafından işgali, Sldl - Barra. 
olnln işgali. Alman ordu unun Ro
manyayı işgali, Bulgar t-0praldan 
na girmesi. Yugosla\1·ıınm fetlıi1 
ı·unanlstanm fethi, lmali Afrlkıı
nın İngilizlerden lstir<lndı, Girldln 
istirdadı, IDndiı,:lninin Japon lnta. 
ları tarnfrndan sulhen lsga.IL Rus· 
yada 200 bin ldlometre morablYdı 
arazinin lstlU'isı \ e bir buçuk mil 
yon esir alınması. 

Denizde: Royal Ok. Hood saffı 
harp gemileri ve dalın birçok tn. 
glliz harp gemllerlnln ba.tınlması, 
logtllzlerln itiraf ettikleri kadari· 
le beş milyon ton ticaret gemisi· 
nin batmlması mihverin ba§lıc.a 
mu\'affakıyet !eridir. 

Hnli$8., A\TUpa Rusyasmm is 
tila edllmi~en kısımlan, Avrupa 
Türldyesl, bveç ve lS\içre mtts
tesım. mlh\•er bUtün Anupa krta 
smı fethetml~, İngiltere Habeşis· 
bun istirdat ve Swiye De hsk"ı 
ma,"&kkaten l3gal eylemlşth·. 
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Z - EN SON DAlttKA - l E'JZ'L'CJ'Il 19U t'A.ZAJı"FZst 

v ôl l 
Bir sonb!ıhar :ıyırun Dk ya.pmğı olıuı bugilnu hıınglmil'. nnutnbillri7.? 
nırlı ı ili nl' k.ıdnr eV\·t<J Sami paşazade ~zat c,>1fıl ISin ııo)'&e 

dl)urhu: 
Bır kızın htnı lı tthallnde 
rJol .ı:an hwıcı.l! zevallnde 
Andırır halAtı melAllnde 
Ah, bt-n sonbaharı pek severim! 

N'!teld ayııı nyı bcğı>ne."1 F lkret de bu 111111ralun, eJ ıom 1 ""ir edPtı 
bir ı:Hrlııc ahu ılıtan kcnd1.nl nıenııdememl;ı ,. ouu lhtluır hRllnde bulu

nan ı • bir J U:ıe ~· blh ile bı öiüm yınrn bıısusl~·etlnl bize anlatmaya 
Ç!llı:ımı~tf. 

Hu Un 9~'' tııırhlııln yıhlt'ni.unlındoyiz.! iki ııeııe en·eı l'olu.ıı,>n.yıa ta. 
nrnn:l::ı h.ı hı) ın lllirpt.'n OOı°'Q denw>k ki 781 ı:Un, ynhut ı7,()44 fi.'lat 
gcçm!ı:; olu.>or: 

J,u lıünık ı.-ıımau mesafe~m~e ne 1 yııpıldığııu 80rnuyalım. deOI' 
H ml;Uıı "I..> ııııhı dha.ıı muL3.ffe,· oldun!., umırarııı h::ıtırlıyurnk g~·
llın l akat sunu dn dil linellm ki, harbin ll~linl'li yıJ hcndcğhje ayak at. 
tıı:;"lnıız bıı .. uıı,tnıktaıı ,.e .Suriyedr.n !lonra lmdl do hun harp ediyor: 
~.. alr H.ıfn'm nıtml ltetl h''I' ı:;ıraz gillltnlln keskin ku.ıllığ, içindedir. 

, Huı.vrltı4' f;ôı~l'ln ulhu tcfils hususunılakl bulu mnlnrıııdan henil1 
hlr nı tlrt• tur.it e.lut•k lmdılr '31~ 7.tıman geçmedi. Bununla bf>rnher bü
t•m ı:-ı r.l r l>t•ınoldrsln kth~nda<ln Kaybettiği bir "Ya D"')WI koylü! -
ı:uı m lıınldlm u <t.,ğın nrka.,ınoa: dı-ml : ~er oradıı<la bulıımnz m 
oııd!ln wı rn gor eı• bendi' fel")'l'd .... 

Dun\-ıtnın bu t"ı:nbı~ fel'Jıulmı l!<elnsallnh i lt.ınl)t.'<lt•ğt-ı. 

EX 801' 01\Ktb.A 

odaya karş ı moda 
i e mücadele 

Bnştnrnrı ı ncl snytııda 
ğunu sbylcmektcdlr. Terzi Saadete 
göre, aile geçlmalzlıJderin ba§mda 
giyınmek için ıınrfcdile.., paranın mO. 
nakaş:ım gelmektedir. Bu meseıe hal. 
lcdillrse yalnız iktisadi b!r dert halle
di meklo kalmıyacak aynı zamandıl 

aile mQ ss selndeki geçimsizliklerin 
de onu ctn:ı saadet almmı§ olacaktır. 

Modaya knrşı moda ile mücadele. 
nın nasıl yapılması 19.zımgcldlğlnl do 
§Öyle anlııtmnktııdır: 

- Y..:nl ve uc:.ız bir kıyafet şekli 
bulmak her gcydcn e\'veı terzilere dil.. 
şen bir vazlledlr. ş:ıyet terziler yapa. 
caklıırı modellerde az ve ucuz kumaı 
sarfctm"k aycslnl gUdecek olurlarsa 
mesele k ın;ln!Jır, Fakat bu mUcade -
leye en bUyUk yardımı dokunacak o.. 

Janlar sosyete hnyatmın tanınmı§ ka_ 

dmlan ve kadın arUatıerlınlzdlr. Bu 
gtın kildm icıynfetıerl ıı.; il o kadar 
lüzumsuz kumaıı sarfedillr k1 bu. o eı.. 
bi.senin hiç d ğilsc Uçto bir nlsbeUnde 
dalın pahalı olmaaına sc~b olur. Me
aelA bir elbisQ 4 metreye çıkabllcceği 
gibi 2,5 metreye d çıkabllir. 

Madem ki kuınag pn?ıalıdır ve lil. 
zu.ınsuz isra.1' yapacak bir zamanda 
değiliz. O baldo kloş, b:.11.gU ve diğer 
garnitürlerden vazgeçlrilmclldir. 

Sonra dUz eıblsenin basit olduğu 

knn::ıatlnl de kaldırmalıyız. Hanım. 

naınmız ma!lll?sef dUz ve sade elblşc
den hoşlanmıyorlar. Hıı ttA o kadar
ki gene luzı rıınız bile Hade giyinmek 
ten imtlım ctmektl?dJrler, Halbuki 
genç kız ne kad:u- s;ı® giyinirse o 
kadar daha gUzcl ve scv!mU olur. 
Kadınlarımızın bUyUk klllfcUere 

dıniarımız bu yeni luyatetle dolaşma 
lıdırlar, 

Bunlnn yapmak hiç de zor bir §CY 
dcğUdlr. Belki bulaC3ğıına kıyafet 

~ki. o blltçelert enrsan n:odayı yık • 
nuı.kla kahnıyacn.k, lktls:ıd1 durumu 
hiç iyi olmıynn Avnıpada da moda 
olacaktır. 

l(.KAl'ABAI, 

Almanlar Moskovaya 
üç koldan yürüyor 

ilutı1.ıtrafı 1 Ud 9'&-.}fnda 

t1h tesadüf clınckte olduk.lan Rus mev 
zUcri gn.rktan yeni takviye. kıtaatı al
maktadırlar. 
Diğer ta.raftan marc§U.l '.l'inıoçenko, 

general Koıı,Jetin kumanÖllsı altmdu 
mukabil bir "taarruz harekeUne glrı~ 
m13Ur, 

Bu mukabil taarruz .Almunıar tanı.. 
fmdan tardcdllmiştlr. 

Bu harckM haricinde olnıak Uu:re 
.Almnnlnr, şimdi bu§lıca kuv ... ·ctıerlnı 
Ukrnyruıda tah§lt etmektedir. Alman. 
lıır bumda dubal:ırla \'C llZUD blı top. 
çu hazırlığından sonra Dinyeper neb. 
rlnl geçmek Qzcredırlcr. 

Mareşal Budyenl, ordusunwı bır kıs 
nıını nehrin ~rk sahilin~ geçlrmeğe 

muvaffak olmu§ ve bu kuvvetler sa -
hllde rne\'ZI almı)arüır. 
Şimalde Lenlngnıda ku~ı başlamı" 

olan Almnn tııarruzu ır.Ulemndlyen 

yıı.ğan yağmurlar yUzUndf'n tııhhUrc 

uğramışUr. Bununla beraber Almanlar 
tedrici sure:.te şehre doğru ilerlemek. 
te, tayyareleri de mUtt!madlycn Rus -
!arın lleri mevzilerini ronıbnrdnnan 

ctmC'ktedlrler. 

I 

ırana bilbirilecek şartlar 1 Rusya ile 
Lond"'> l A.A.) - lrana b!Jdirilen 4 b ,· n met re y u' • kse kte 

İngiliz • Sovyet şarUıı.rı hcnUz malOm • • 

:;~=::::~::.:::m::. tedavi edilen çocuk se'118!•mfa. ıkaırıı 
kaç diplomat ve teknJkcil\en maada 1. 
randa buıunan bUtUn Almnnlıır lngiı. :Bııötnrıırı 1 lld 53.>tacla Ben, bu tedavinin de netice ver-
terentn intihap edeceği bil nmhallu hasta yavruyu yolcu ta.yyaresiy· mediğini zannettim. Fakat akşa· 
nakledllecekıerdfr. le ı\nkaraya götürmüştür. Dö. ma kadar hiç öksür.nıediğini gö- - lngiliz Ter:cd Onyon 1(()11~'; 

ransmda bir 'tımra'1ılı<t8117 s •· 
lerinde.n: -

2 _ Basra ıcörtezi ıı Hu.zer deni- nüşte ise Hava Yollal".ı idaresi rünce bittabi sevindim. 
c-0cuğun daha yüksekten uçu· Anne ve baba sonsuz bir neşe zi arasında Um n ve demlryolu bakı_ 

ıuındnn mUttetıkl,,re azamı koloylık 

g5sterllecekUr. 
3 - tngUlz • tnın petrol anhııların.. 

da petrol isUtuııı.11 \'e tae!lyeai işleri 

sekteye uğrat.ıunıy caktır lngUtere 
İran hUk{lmctlne temetttl• hlsscsJ ver
ıneğe devam edecek v<ı iklis:ıdi vazı.. 
yetinin dli7.eltı:ırnesı lçln de m11%aheret 
te bulunncnlctır. Bu şartl:ırm metni 
birkaç gUnc kadar 1ııı1.ır olacakUr. 
Bu suretle lngiltcre ve Amerika tarıı.. 
fmdan Rusyaya yapılacak yardım için 
vol açılmt§ olacaktır. 

fnglllz kU\'\'eUeri lrıı n kıtnlnnnn 

tahripkfl.r bir darbe lndlrıneğe hazır • 
ıamtıkl:ırı ınmdn ııııh ordı.ya a tQI kes 
emrini vermiştir. Bu cihet gazete mu
hnblrlerl tarafından LOnc!rnyn göndr. 
rflen ı-a.porlnrı'la açıkça t eba rllz etll
rnmektedlr. 

Neh1rlerle dolu JGO kllomctrclik bir 
mmtakııd:ı bUyUk blr ırtı.raUe Uerle • 
mlş olan lngfllz kuvveUen cenubi 1-
randakl petrol aılhnsınm anıı.htıın olıın 
Ahvazı zaptetmek Uzere bulundulda. 
ır bir sırada İran erklnıbarp zab!tle
rl beyaz baynıldarla görUnmllşlerdlr. 

İngiliz kuvvetlerine refakat etml§ o. 
lan Deyll Ekspıu gazetesinin mu • 
ha biri olan Moorchcad lngtılz seferi
nin parlak hatt.l dahlyaıw olduğunu 
ve tranm ccnubunu l§gal etmi3 otan 
tngmz kuvvetleri ancak dll§manm tea
llm olması Uzerlne durduklannı beyan 
etmektedir. Fakat bir tngll!M karşı 
Oç lranlı olan kuvvoUc:.- arasındaki 
nlsbet.sizllğe v garp ç&Unnn arzelUğl 
bUyUk gUçlllklero rnğmen 1ngillZ te."
kiltı.tı blr saat (;'lbl l§lem!.§t.tr. 

Finlerı e Ruslar sulh 
yaparsa 

Bo tarafı l ncl yfada 

lazım gelirse nüfuzlu bir çok po
litikacılar aşağıdaki ı;µırtla.ra 
müstenit ibir sulh akdetmeğe lia. 
zır bulunmaktadırlar: 

Finlandiya 1939 harbinden. 
evvelki hudutları iade edilecek
tir. 

Rusya. Amerika ve İngiltere 
bu hudutlann masuniyetini ga.. 
ranti edeceklerdir. 

!ngiltcrc iktısat naz.ırı Finlan
diyayı çe.nber içine ala.n abluka.. 
yı genişletecek ve bu suretle A
merikan vapurlan Pct:;amoya 
kadar gelmek imkfinmı bulacak. 
tardır. 
Ayrı sulh yapmak i<f.n Finlan

diya Hitlerden müsaade istemiş 
ise de bu mUracaa.tma karşı 
memnuniyete şayan olmayan 
bir cevap almıştn·. Almanya 
Finlandiyanın çarprşmağa de. 
\'am etmesini i temektcdir. Bu
nunla beraber, Britnnyanm si. 
·asi muharririnin bildirdiğie 

göre Filiı.ndiyad~ bulunan ve 
mevcutları bir kaç hin kişi}'1 
geçmiyen Alman kıtalar.nm iki 
kış evvel Husyaya karşı ayakla
nan Finleri korkutmağa muvaf. 
fak olacakları ştip.helidir. • 

rulma. .... ını temin etmek için husu. içindeydiler. Sait Ali: .
111 si bir tayyare tahsis etmiş ve - İki gün daha bekliyeceğim, 1.AJndra. 1 ( A.A.J - :&l'ce· 

ıdnrenin doktorunu da tayyare- şayet adamakıllı iyilc..<illıez.5e lbut'gdaki Tred Unyonısrıt'l b 
ye ha :ta çocukla beraber bindir. tekrarbir Ankara seyahati ya- nelik ko~esi reisi Geo~e Gf 
miştır. pacağrm, Tedavinin ncticc..,ini :son. kongrede Rusları mü~tenıl 

Harp haberleri arasında, bu anlamak içinde şimdilik çocuğu olarak selamlamakta oldugtl U· 
hJ.dise büyük bir alaka uyandır- hiç mr doktora göstermiyorum fakat bunun İngilteredeki k0~t' 
dı. Bir çok kimseler gök yüzün. dedi nist fırkası rüesa.sına kat'ŞI 1 
de tedavi olan QOCUktan bahset- KÜçük l\luammcrden ayrılır. hang-i bir sempati imarı rna~e· 
miye lbru ladıl:ır. ken bir efsaneyi hatırladım. Bu m taznmun ctmiyeceğini SO) 

Muammer ismindeki bu hasta efsanede bebeklerin gökten zem- miştir. 
~uğun babası telefon müta- bille indikleri \·cya le\'leklerin ~luma'ileyh demiştir ki: 
hassısı Sait Ali önerdir. gn~alanndan bıraktıkları söyle. 

Sait Ali öneri Finızağa.daki nir. Bu ~ocuğun macerası bana Bu insanların hayret uya~dı; 
evinde ziyaret ettim. Gökyüzün. bunu hatırlattı. kararsızlıkları. telcvvi.inlen ~:ır•· 
de Rifa bulan ve henüz on bir KADRi [(AYABAL rı lngilterenin ~al13kan s~ def 
aylık olan mini mini ~luammer!n nın nazarmda pek aşağı bı~ b 
neşeli c:,-ocuk knhkahac;ı duyu. M "f k"l' A ka d keycdüşürmüştUrOnlara.go::e~. 
luyordu. Ev halkı bütün iyi aarı ve 1 1 n ra a ziın yaptığımız harp, ane!l" ~ 
ruhların bulunduğu gökyüzünde, ' Bir mUddettc.nberi şehrlml1..de bulu- haziran 1941 tarihinde saat tıı~ 
melekler arasında şifa bulan nan maarif \'ekili Hasa., Ali Yllccl Almanlar Ttuslara hücum c 
ya\TUnun neşesini görerek sevi. dUn akş.am•u ekspresi. Aııkaraya leri ?.aman emperyaljst bir lı~ 
niyorlardı. hareket etmiştir. 1 olmaktan çıkmıştır. oza~ .. 

içeri girer girmez Sait Ali ile \'ekil, İstasyonda Maarıf erktuu ve harbimiz bir adalet harbi olfll 
karsılaştım. dosUarı tarıı.tından uğurlunmııtır. tur. __...,,,.,. 

- Geçmiş olsun, dedim, çoı.. ı· 
~uıı .. zda bariz bir salah görül. 
müş. artık ök~ünnUyor mu? 

Sevin~le cevap verdi: 
- Evet, dedi. şayanı hayret 

bir netice aldık. Çocuğum bu 
tayyare seyahatinden evvel he· 
men on beş dakikada bir öksü. 
rüyor ve mosmor oluyordu. 
Şimdi ise ~ndc 3 • 4 defa ök. 
sürmektedir. Sonra srhhat ve 
neşesi de verine geldi 

- Tayyarede Mç ök ürmedi 
mi? 

- Kat'iyen. Tayyare havalan. 
diktan biraz sonra sakin bir uy
kuya daldı ve Ankaraya kadar 
hiç uyanmadı. Ankarada otObü. 
se bindiğimiz zamnn ancak göz· 
lerini açtı ve haf üçe öksürdü. 

- Ya dönüşte? .• 
- Dönüşte lbize Devlet IIava 

Yolları Jhususi bir tayyare tahsis 
etti. Bu tayyare 400 metre ir
tifadan uçtu ve yarını saat ka· 
dar da pilot tayyaresinin bütün 
pencerelerini açarak havaı.ın 
içeri giıııncsini temin et.ti. Yanı. 
mı.zda bir de doktor bulunuyor
du. 

... - Çocuğunuz bu müddet zar. 
fmda annesini aramadı mı? 

- Yalnız blr defa "An.ne·• di
ye seslendi, fakat yanında beni 
görünce haf ifc;e gülümsedi ve 
tekrar derin bir uykuya daldı. 

- Bütün bu işler için her 
halde oldukça fvJa bir masraf 
yapmış olacaksınız? 

- Bunu herkes böyle 7..anne. 
diyor. Fakat D~vlet Hava Yolla
n idaresi insaniyete yardımı do· 
kunacak olan bu tecrübenin ya
pılması ıçm azami kolnyl!ğı 
gösterdi ve dönüşte tahsi ettiği 
husu .... i tayyare için hiç bir ücret 
almadı. 

- Hususi ta)•yare ile gelmeni. 
zin sebebi nedir? 

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

Adliyn Vekilinin beyanatı 
.Başhırııfı 1 ncl 611.} fadıı 

ti kanunu ile borçlıır kanunu ara· 
smdaki ahengi temin etmek ve de. 
niz ticareti kanununda mevcut o. 
lan yanhşlan düzeltmektir. Ma -
lümdur ki kara ticareti kanunu 
liyihası hazırlanırken, medeni ve 
borçlar kanunumuzda. bir değişik. 
Uk vücuda getirilmesi düşünülme 
mlşU. O zamanki borçlar kanunu. 
muz ola.n mecelle ise eskimiş ve 
yeni ihtiyaçl n kal'§ılamaktan 
çok uzak bir halde bulunuyordu. 
Bu vaziyette karo ticareti knnu. 
nu ICıyihumı ha.zırhyanlar bu lılyi 
haya lsviçrcnln borckır kanunun -
dan birçok hükümler almak sureti 
le memleketin tlerui ve iktısa.di ha 
reketlerine bir genişlik vermek 
istem.i§lerdi. Halbuki, bilii.ha.re 
mecelle yer.ine ,medeni ve borçla.r 
kanunu kalın olunca. bi'ribirhıin 

ayni veya biribirinden nz ı:ok fark 
lı olan hilkilmler, hem ticaret ve 
hem de ibon;:lar kanununda yer al. 
mak gibi bir gnribe husule gelmiş. 
tir. 

Karn ticareti kanununda yapıl
makta olan incelemeler. bu ka .. 
nunu bo$ r kanunu ne hem a • 
henk kılmak maksadına müstenit. 
tir. Bi"r mUtaleaya göre de, me -
bazımız olan borçlnr kanunundan, 
kanunumuza a.lınmaım~ olan tica -
ret fa.cıltnı almak ve orada mevcut 
bulunmıyan ticaret kanunumuzdıı. 
ki hilkUmleri de iltive etmek su • 
retiyle meseleyi halletmektir. Bu 
mütaleaları tetkik ettirerek en l 
sabctlislni bulmnğa c;alışaca.ğır.. 

ı ''- Boşanmanın anca r hAkıınln 11 • 
mll ile olabilmesi keyfiyetinin pelC ) 
rinde blr usul ol<.Iuğun:ı. Kanııın. ~.,. 
ilk bağı, herhangi bir akil &lbl ~ı bll 
ki edilemez. Evllllktcn eonrıı, bU .._ 
tanın devamında ccmlye~ alAkad~rd
Evllliğin mahsulU olnn çocu!{lıır 

de keza... 
6 

Maf{lm olduğu Uzere, kanun ııo; tı" 
ma sebebi te§kll edebilecek b~ ıl' 
ri serbestçe takdir etmek saıAlrl!'tf 
nl Mklme \•ermiştir. Böyle oıın~ 
da bo§anmayı, tı:ı.roflarm bUSilO 
!arına bırakml§ olsaydı. l ııddi ~~ 
aile yuvasının bozulmasını ıcıı.P t , 

mlyeock kadar hatif vo ehemınl_rf ~ 
&ebcbler, yıllnrdnnberi tct'l!SUS e ıJ' 
olan aile yuvalarının bozuım.ıısın' ıı; 
ti gelebilirdi Bu ur.ultin ~n nıUblJJlcl 
!aydası da evlenecek olan1arı. ~~ 

blr l§c gl~tlklerinl evvelden dU ~ 
mcg-e sevketmesidir. Kolııylıkla ~· 
labllecek rabltal nn iyi dll§Ul\ ' 
den tcsls edilmesi ıcunuı1 sukut ~e 
!aletleri doğurur. 

1 
Ben, şahsan, mevcut olan usul~ 

bine söytenebilec k sözlen, bU 11-~ 
faydalan De kar§lla.§tıraığım ~ tP1 
bu hUkUmde bu değl§lkllğin )'il~ 
mnın muvafık olmıyacaıt. neti 
varmaktayım.. 

Hasan Menemenci oğlu :MOcrl!J1 
cuklar Jııı.kkmda da: t;O • 

kaUanarak yapuracakıarı balo elbise 
lerl. de her ile bUt.çcsın.ı. kaldıramı -
yacağı kad:ır pahalıya mai olmakta 
dır. Buglln bir balo elblsesı için on 
nıetre kumaş kullanmak mecburiye • 
tinde kalıyoruz, Satı lık em l§k ı olanlara 

- Tayyareler 2000 metreden 
yukarıda uçtukları vakit bir u. 
ğultu duyulmakta ve yolcular 
rahatsız olmaktad,_•.,r 

H a l b u k i bizim iki 
bin metreden daha yükseklerde Bır komite kuruımas. ve bu komi

tenin ucuza çıknbılccel: bir kıyafet 
~itli b Imo.sı fikrine ben de tııratt.ıı

mn. Vo mcmlekcUn se!Ametı namınn 
bu komitenin bulacağı şekli müşteri. 

hrt.anbulun her t-t mttnd" ace e satılı'o< han, apartımao ve <:v aranmakta. uçmamız icabedivordu. Sırf yol 
dır. 8ancılann Yenıputane cııd.tıc."' Türbe sokak KazazkAr han 14. 16 nu.. cularının rahatını temin ve bizim 

Tlirk ceza kıınıuıumuzu da yenı 
baştan bir t<'tkike tô.bi lutuyoru1 .. 
Bunun için komisyon fıııı.liyette • 
dir. Projenin umumi hükUmlcl'·ni 
teşkil eden 190 maddesi 1ınzırlanıı
rnk hukukçuların tetkiklC'ıine ar
zedilmek üzere adliye ceride"lnin 
cyllıl nüshas"Ilda lntiljar ede<'e1t
tir. Bütün projeleri bu suretle 
neşrederek nlmnea.k mUtnlcnlara 
g5rP, bunlan yeniden tetk1ke tabi 
tutacağız. Hıırç tarifesi kanunu 
hnkkmda bir lfıyiha hazırlanmı • 
tır. Noter kanununda PSaslı değ!. 
şiklikleri ihtiva eden bir proje ile 
tapulama kanunu layihası da hn • 
zırdır. Bunlal', bu sene yüksek 
meC'l"sc taktlinı edilecektir. 

" - Mcmleketımtzd~ ınucrtııı tf 
cuklnr meaele!I henUz tızerlnde d11
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lacak kadar ehemmiyet Blrnı§ blfriıll 
sele değildir. Dirkac blbiık §C11 ı1' 
istisna cdllecek olursa, mllkerrer ı;ll' 
rlm çocuklara tesadüf edlımcnJe~ 
dir. Mail.im olduğu Uz~re. Uk !Poır 
ml\crım çocukları Edlrntıdo toP1ş ,..,. 
tık. G<:ç.cıı sene Ankara cıvannda 
labo köyiln.:le bir bina .}apurıJdl~ 
blna tiç paviyondan ibaretti, BU tf 
Uç pavlyon daha ıttıvo edııtyor. ı;ııdl' 
dakl çocuklann sayısı yezc yıılt~ ıJ 
Pavlyonların ikmalinde bu mıtıtBııJ<' 
misline çıknrtıln~ktır, CtnUP ,. rti 
lcrlndcn birinde buna benzer bir~• 
S<:Sc daha vücuda getirmek tas& t?" 
rundayız. Bunu yaptı~mız ,-akit 

1 
t' 

k{lm çocuklar mes Jest ha\tcdllJ.'11 ~ 

lerlme tavsiye etmeye, nynı zamanda SATI ll K 
ckposlByontı:mndıı. U!şhtr etmeye hıızı 1 
rrm. BlltUn TUrlt terzUcrinlD ete aynı 
şekilde hareket cdeooklerı muhakkak.. 

lacaklır. ı!ıoıl' 
Islah ceza evlerine gctird d'' 

maractıı Ajnn MUlkı- ml\rııcnat\arı Telefon 24626 de arzumuzu yerine ~etirmek 

KELEP. R APART 1 M AN ::~;~:~~~!~~i~h~~"~i
1

~~ 1 - Ben, dedı. Yeşılkoy ısta •• 

tir. 
YalnıZ, biraz evvel de dediğim glbı 

kadın arUaUerimlz ve tanmm~ ka • 

Kurtuıuııta Lrıınıvli." caddesı·ı"e bUtUn konforu haiz mocıer~ bir apııru_ heyecanla bekledim. Muammer 

1 
yonunda çocuğumu ve baba.<Jmt 

rnan eatılıktır. AJnn Mllı YenlposU.D'C caddf'st tUrbc sokak Knzazktlr han tavyareden iner inmez boynuma Boşanma mcsclcııine t~mas cd n vr. 

çocuklar, mahk<unlyeUarl aıtı ~d 
fazla olanlardır. Bundan az ınll cBJt 
mnhk{lmların ıslah evle .. lnde l<&1~t 
ları zaman, bu evlerde tatbik ;:ıe.ııt' 
te olan te-rblyo BBiteminln ~ 
semereyi vermesine kAfl gcııı:ıeJ- ,fi 
nun i1<lndlr ki mahktmııyetleti ııi> ' 

HiS V E 

Ve nnlnttı; ava§, ko:-.kak bir 
sesle lç!ni döklil: 

- AyrıJra ünıltsızrği içindey -
dik. O gilne kadar söylediğin gibi 
ufak buseler, rı:ı.ndcvulnr ve tatlı 

:iatiklnl projeleriyle kanaat edi -
y.orduk. Vücufüırnnızın birlesme -
sini dti.<ıUnınUyorduk blle. Fakat 
Şükıiiniin cepheye gitmesi kıı.t'i 
wr hal almca bu birleşmeyi ben 
llUıdlın. Şilkrll bir da.ha geri dön.. 
mlyeccğtne cm1n bulunuyordu. 

dQm: kendim.1 ona ..,erir, 
kanırmdn mun yavrusuna taştı' -
sam Allah onu konır, dedlm ve yal 
vnnlnn~ BMeşmemJzı istedim. 

No. H.16 ıetcfon 246ı"I atıldı ,.c öksürmeye başladı. kil ş6yıc devam etml§tlr. 
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Cepheye gitmesine birkaç glin ka 
la da buluştuk. Bir gecemi, bü -
tün bir ccc<'ml onunla beraber ge 
çlsdim. Sen beni odamda masum 
uykuma dalmış zannederken ben 
onun kollarmda çırpınıyordum. 
Hiç değilse o v.cvkln hatıra::rnı ta
şıyorum. 

Na.zan bunlnn söyle~.;en sesini 
biraz dahn alçaltmı.ş, göileri dal. 
mıştı. llk kadınlık geceslni haya. 
llnde ya.r;attığı, abe.lım ilk ışrkle. 
n mavi perdeler arasından san 
huzmeler htıllnde odaya girerken 
ilk defa kadın olarak uyandığını 
viicudunda hissettiği tath yorgun 

luğu yeniden duyduğu muhakkak
tı. 

Annesinin ncı sesi onu bu tatlı 

hayallerinden uyandırdı. Meliha 
Cemal titrek bir sesle kızına : 

- Şimdi ne ynpueakı;m? dedi. 
Herhalde çocuğu muhnfua et 
mekte ısrar eöecek değilıı!n ? .. 

Biraz evvel: "Ben artık ma.h 
voldum, benım iç1n her 12ey bitti .. ,. 
dl~·e nğlrynn genç kız veya genç 
kadın birdenbire dişi biı· kaplan 
gibi yerindf'n fırladı: 

- N'rısıl? .. Ne dl.yorsun! .. 
- N azan kızım, bilmiyor mu 

"un sanki?. • fstcrscn pek ô.lfı bu 
<'Ocu<>un doğmasına mani. olabill • 
rlz. tkl nylık değil mi? Hiç işten 
bile değil. Tırnak kesmek belki de 
da.ha mUşkUldUr. Bu çocuğun dUn 
yaya gelmesbıe mUsande edemiye
ceğimizi sen de takdir ediyorsun 
değil ml Nazan? Düşün bir kere, 
ne bUyük bl.r rezalet olacak. Eğer 
senin bu vaziyete dilştüğün her • 
kea tarafından öğrenillrne işte o 
7.arnan •.. Hem bunun ne bUyUk bir 

facia olncağını sen de takdir cdi • 
yorsun de~'il mi Na7.an? Haydi bir 
ccvnp ver, konuı;, bir şeyler sôyle 
bana. Artık çocuk değilsln, Sen 
kad·nsın. Yaptığın işin ne bUytik 
bir fednkii.rlık olduğunu bilsen, fa 
kat sen istedin. Şimdi de yine ay. 
ni cesaretle hareket etmek, çocu. 
ğu defetmek !Azımdır. Öyle değil 
mi? Bu muhakkak 15?.ım Na.zan ... 
Çocuğu muhakkak aldırmahyrz. 
Dinle Nnzan beni. Benlm Hidayet 
hanım !smlnde 'bir tnnıdtğım var. 
Onu sen de tanırsın, şu benim vti
cuduma masaj yapan, pudra sa -
tan kadın. Onu tanıyorsun. tştc o 
kadın bi.zlın bu mUşkUIUmUzU ko • 
la.yca halleder. Hem bu gibi işler 
onun yhpmn.drğı şeyler değildir 
ki. Hususr bir hastaneden hiç de 
farksız bir evi vnrorr. Glder, om.. 
da bu çocuktan kurtulursun. Bil • 
mem hatırlar mısın, yfnflJ Necla 
isminde bir arkadaşnn vardı, Ko -
CMI Avrupada seyahatteyken gı>. 
be kalınıştJ. Tabii bu çocuğu do. 
ğunıp tlıi eeınedcnberi yruı.mda. lbıı 

aydan aşağı olan çocuklar, ınııJI ~ 
lunmıyan koca.ama "~tc yavru • mlyeUcrlnl bulunduktan yerlt'"_J!f• 
muz,. dl.yemezdi. Gitti Hidayet hn dO F 
nımın evinde iki gUn misafir knl- 1 ceznev1cıinln busus1 yerlerin # ' 

mcktedirler. Bunlar ıcln ycn1 ~-~&fi 
dı. Geldiği zaman dordinden kur- urr..ııı 
tulmnştu. kimsecikler de bir şey. evlerinde ayrı ayrı yerler yaP ııısJP' 
ler öğrenemedi. Tabii para kuvve. ı t.nyız. Çocuklar, burada muall ıJt{J., 
Ll, Halbuki kocası öğrenml<J ol.say- ve ustaların nezareti altmcla 0~ 
dı muhakkak öl<lUrUrdil onu, Sen marangozluk, kunduracıuk. ~ 
ö.~ birkaç dakikalık bir acıya ta _ demircilik, ve ziraat gibi k!Sfle,~ 
hammül edersin, olur biter. Bu işlerine yanyacak §eyıer ~ısı.,,, 
kA.bustan hepimiz kurtuluruz. ttfrler. Burada takip edilen uJU1 t~ 

Meliha Cemal nsa.bi bir hart. dilerine mUcrim oldukıannı ~ / 
ketle kızını omuzlarından yakala. • ı:ı:ı.ak , onları ııcref ve ha:ymycU 
dı: hlp kılmaktır, oP_ 

_ Söyle, bana ceva.p ver, • de- Mllcrlın eocuklann mutıaJteıo' ~ 
dl. Yapacaksın, bunu değil mi?.. !erinde b!r hususiyet gazetııı~~ 
Ben bu fednkllılığı kendinı için yerinde oJur. Nitekim, ceM ııı ıcıil' ' 
istemiyorum ya.!.. Hatta kendin melen usuın kanunu da bU bll .,"ıl 
için de değil, da.ha ziyade çocu _ dan bazı mllstesna bUkUınle1' ~e~ 
ğu.n için yapacaksm bunu! Ha.yır, ebnlııtır. MeselA on ~ ~~· • 
hayır. Çocuğu dilnyaya getire • bltlrmcınl§ olan ~tara al~,e' 
mezs.in ... Buna hakkın yok. BiltUn mal:ırm, gizli yapılacağı ve , eJ 
hayıı.t boyunca sefalet <:ekecek, hUkUmlerin de gizli tcfhtın oıı:,~ 
nıtır:ı.p çekecclı::, sllrUnecek blr ~°'" 

1 

ve dilalzler Lsc, b~nların tnııl1 11ııı 
cui;'U dünyaya getirmek hakkmı dlnıeneneblleccği uauıu, kanu:1 tııl ' 
ken~ bulamazsın!.. Doğurnıı - tarafından :aaten knb11I edil1111~ 
yaca.kem 'bu piçi!. ( .t1)(l lt.UDna(]) lunmamaktadll'.,, ~ml.ştlr. 

.. 

ı, 
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keme 
nda 

!baktıktan 6onra sözlerine devam 
etti: 

ŞimciJ< kendisinden dava edi. 
yoruz, efendim. Kat'iyen barış 
mayız.,, 

c~vidc de annesi gibi ifade 
verdi, ve sonra da Gül üm sorgu. 
ya çekildi. Gi.ilsiim daha derli 
t.oplu laf söylüyordu. Tok bir 
sesle şunları söyledi: 

- Eskiden bu ){admm evinde 
kiracı olarak otururken bir me 
seleden dolayı birimrimize da. 
rıldık. 

Sabiha o gun bugün bunu u
nutmam·ş. dün de yolda giderken 
kendic;ine rastladım, kızı da ya. 
nındaydı. 

Daha ne st-lfim. ne sabah, de. 
m~ap kalmadı, zaar kızıda ya. 
nında olduğundan horozlar.dı ve 
yine o dargmlı~ öne sürt-rck 
sokak ortas·nda bana bakal'et 
etmeğe ba~ladı. 

- S.us, Sabiha hanım, arıp 
tır, sokakday1z. fılcm bize giile. 
cck ! dedim. lakin kim dinler? 
Açtı ağzını. ~umdu ~özüni.i, kızı 
olacak bu cıriak da kendisine iş 
tirak etti ve bir a vızdan küfür 
fere başladılar. Art k burama 
tak! demişti. Ben de mukabele 
edecek o1dWl1. 

Fakat bunlar piş'·in, daha ağ 
zınu açmadan iki i C:c bırden ü. 
zerıme atıld1, beni .sokak orta 
sında .ele güne karşı bfr temız 
döğdüler, 

Hıç ben iki--:ne karşı eııkabilfr 
miyim! VaJiahi bir tolrntC'ık ol. 
sun v.1 amadım, hep onlar beni 
ıSağh, sollu döğün durdular. 'Bel 
ki d~ öJ<lUrcceklerdi. bere.ket so. 
mktaki efendilere. Ko~up beni 
bu canavarların ellerinden kur 
tardrtar ... 

Malikemc, Fn.hiUc>rl do dinle· 
me.;ine rağmen Jıanıti tarafın 
hangi tarafJ döğdUğUne tama. 
men .kanaat ı::-ctiremiyordu. Fa
kat her üç kadımn da daya'k ye. 
miş olduğu e11erjnde1d yüzlerin· 
deki C'iziklerdt-n, tırmıklardan 
anlaşrbyordu. 

Neticede hakim Celfi1. her Uç 
kadım cia suçlu buldu ve her bi .. 
rini 25 şer lira para cezasına 
çarptırdı. • 

Gülsüm dl"arı çıkarken. ken 
disini beklivcn arkadaşlarına 
şöyle diyordu: 

- Benimki 25 lira, nasıl olsa 
verırım. Fakat Sabiha olacak 
kadın 50 lirayı nasıl ödeyeceğini 
düşiinüp dursun artık. Bu hesa. 
ba göre. yine ben haklı çıktım, 
dt-ıW mi? 

Sabiha ise başka türlU tefsir 
ediyor ve kendimne uzaktan 
§Öyle bağmyordu: 

- Oh olsun işte. Banada. sa. 
nada. 

ADT..fYE MUJ/ABIRI 

- Leyliicığım! dedi - gözümle 
görseydim, nefret ederdim. L~ 
kin paşa babanım sözüne bir 
türlü inanamıyorum. Çünkü. bu 
hadiseden birkaç gün evvel bana: 
''Kızım, sen bu çocuktan vaz geç. 
Zira, o göründüğü gilr. zengin 
değilmi§.. Koput;'Un, hilekarın 
biriymiş!,, dedi. l\lalOmya, paşa 
babam biraz para canlısıdır. O
nun parasız olduğunu anlayınca. 
böyle bir r;ıey uydurmu.5 olabilir. 

N'!hal, anlayorum ki, 11al8. ni. 
şanlısmı SC\'iyor. Onun gözünde 
para pul yok. Sadece onu düşü
nüyor, Fakat, aile saadetini te. 
min için biraz da paraya, mun
zam bir ibUtçeye, muayyen bir 
gelire ihtiyaç var. MuhS:n paşa 
hiç de yanlış düşünmüyor. 

Onu Bağdat ıeaddcsine sapın. 
caya kadar, uzaktan gözümle ta
kip et.tim..-

HAVAGILIK ... -...... ---

r 
~c· ıiğ. • 

Afr' 
deki 

a ve Manş cephelerin
haref,et tarzı nedir ? 

SOVYET Ru'lya ('Cphcslnln tkl 
buçuk e.ya yalu:ı bir zııman. 

dır mihver tay,>arccıliğırıf 1.§gal d. 
tlğı ve burale.rdn cereyan eden şlddct.. 
tı hava muhnrcbclcrının tabii blr ne
ticesi olarak Manş ha\ alarmda ve 
Afrlkada mıhver wyy•ırC'cllcrlnln hıı. 

rckl'tsiz durdultla rı göze çarpmakta. 
dır. Şark cephe ind )ıaı tı·n başladığı 
ilk günler F.arfodn -Ounya nazarları. 
nm Me.nş cephesine döne.ütü ve bJJ. 
h::ıssa Afrikııdnki havıı bıırekdtının ne 
gibi bır netice vercc<'ğı merakın bek. 
lenıyordu .• 

Sovyct tayyarccillğ!nlr. Alman hıı. 

va kuvvctıerile adetçe boy ölçO§c (l('k 

sayıda bulunu~u mthvercilcri <L"lha 
başlnngıçtnn ltlbnrcn, havalarda dıldi 
ve çetin dıdişmelerc doğru scvltctmiş 
lir. Muhtel!f yesilcl<'rlc yazıldığı gibi 
mıh ver tayynreclUği A lweniz böJgesl 
ve civarında bulunan tayyare blrlfk. 
lcrlnden büyült blr kısmını şark cep. 
.hesine çekmek mecburi~ ,..tini hisset. 
"mlştı .. Bu ara(la, Mani} havalarında 

faaliyet gösteren uzun mE nı:ılli bom -
bardıman tayyarelC'rlnd":ı:: d bir kr. 
sım kuvveti şarım kaydırmak, burn • 
larda h&Teket eden pike bombar(imU!.n 
tayyareclllğfnc yardıma ıreUr~k su. 
retlle Büyük Brit.ıınya lmparııtorluk 

:tıa\'Bcılığına karşı taaZTuz nuıhlycttıı. 
de olmaktan u7.ak bir <'ephe dC'\'nm 
ettirdiği meydRndoydı. 1r.glliz booı • 
bardıman tnyynrcl,..r!nln Bcrıln ka.. 
dar ullltyan ve bllhassn 'ııtılA llınanln. 

rne i§gal allmda'kl snblll<'r boyunca 
faal yet göst<-rcn kısımtnnna mukabe
le etmekten ziyade mUdnfaa Utı işi 

geçlştlrmcğe çalışt..ığı muhakkaktır. 

Manş cephesini iklncı plllnda bırn. 

!A.şARKLl j 
'--.~~~_.-------~~---~~-
kan Sovyet Rusya şark Cf'phes1 mlh • 
ver havacılığı için ciddi bıı sa va:. sah.. 
nesi olmaktan geri kalmamı§Ur. 

ManJ cephesi kadar Afrika cephc&J 
de bugün için şlddetıni knyb<'tmlş bu. 
lunmaktudı ... Afrika çö)l..-rlndeki harp 
gerek mlhver havacılığı ve gerekse 
İngiltere tayyareciliği i!:ln ciddi bir 
deneme devresi oln1u11tur. Bilhassa 
mihvere.ilerin, çok UY.ak UslC'rındcn 

kaldırıp getirdikleri ve petrol ihtiyaç. 
!arını bile hava nnkllyntllc idame et • 
tirctikıcri bu cephede, ıu hra tııy,yarC'. 
cıllğlnin icapJaruıa uygun kullanışla. 
rı ve İngiliz havacılarınm faik oluşu 
karşısında t.utunmalan bir muva!fa. 
ldyet sayılabilir ..• 

İngiltere havacılığının eahra~:faki 
birlikleri, Mnnş cephPsir.dc iş gö • 
ren Britanya tayyarelerinden biraz 
farktı evsaltaydıtar •.• ~ıek keşif ve 
gerekse av tayyareciliği sahra hava 
kuvvetlerinin mallarıyddnr •• Bunlann 
Britanya müd:ı.faasındak nvcılar ka. 

Zihnimi kurcalayan ufak bir 
şüphe var Turhan işi anlarsa .. 
l"akat bundan ne c:ıkar? O beni 
darıltttı . Belki ve hiç şiiphesiz 
bu vesile ile benimle barışmak 
ı. ·vcccktir . 

•• fanmafih, İffet Melihin bu 
işi Turbana açacağından da süp .. 
heliyim. 

Her ne halse .. Pazarı bekliye 
ceğim.Bu artık ikisinin bileceği 
bir iş. 

Benim için matlup olan. 1ffet 
Mclihin Nerimanla bize ~elmC'si

Annem hfila komşudan dön· rfir. Bu suretle ailemizle tnn.ışır .. 
memiş. Ondan ötesi kolay. 

Sofi bahçeye döndüğlimUn Bundan sonra da ben sahneye 
farkında bile dt-ğıl. çıkacağım. 

!çimde bir sevinç var: Pazar Va!de hanım J::"Ücen.eoek, kıza. 
günü Iffet Melıh Ncrimanla be. cak. sinirlenecek ama .. Ne ya-
raber bize gelecek. palım? Artık onun nazını ba· 

Oh .. Bu ne ı,rtizel bir plfın. b:ım çeksin. Benfo1 tah.ımmüliim 
Ben o gün İffet Melih ile yeni yok. 

tanışmış olnca.ğım . Ve ona ilti· 
aft ettik~ annem kıskançlığın. İf:te, hata gelmedi. 
dan çatlayacak. Komsuda <;ene yarıf'rt•rmasmı 

Çünkü, hiç şüphe yok - haki· oo kadar da sever. Sokağa cıkın. 
kati itiraf etmeli- ki, lffet Me. ca. evi-· unutan bir kadın varsa, 
lih, Sadiden hem daha güzel, o da annemdir. 
hem de daha. yakışıklı. Hele fi· Hizmetçiye seslendim: 
kir olgunluğu itibariyle Sadi den - Sofi .. 
çok yüksek. - Ne var, ltüc:ük hanım? 

- Saat kaç var .. ? 
Söğüt ağacının altmtlaki ka· - Bire geliyor ... 

napeye kendimi attım. - Kamım acıktı da. 
Acaba Neriman onu buraya - Her fiCY hazır, küçük ha. 

get.U.:ecek mil.( ~ AJm.! 

dar bol sılA.hlı, oynRk ve l!tlraUl o•m:ı. 
dıkln.n d:ı muhakkaktı. bu ccbeblc 
Brllanyalı havncıla.nn dıt kcndllcrln.. 
d<"'n evl'!3fça Oııtün olan mlhvercller 
kıırşısmd:ı muvaffak olu(lan takdire 
değer ... 

tngiliz havncılığınm muvatfaklyet 
gösteren tarafı. sadece Alman hava-. 
cılığilo değil, aynı :r.amancıa sahra tax 
ynrccJllğinl hazırlamı§ ve her tlli10 
ibtlynçlarıru ldrlı.k ederek edindiği 

tecrübelere göre techlz cdllml§ ltal • 
yan havacıhgı ite de mür.adeledc bulun 
duğu düşünUlmelldlr. Böyle olmakla. 
beraber, şark cephesinin faaliyeti, 
Libya sahralarmdakf bavacılan da 
müdafaa tablyesine sovketmıo bulun.. 
maktadır. Bu suretle mll>ver havacılı:. 
~ı gerek Manşta ve ge.,.eltso Afrika 
CC'pheslnde bugün için müdafaada 
durnuıktadır •• Bu müdafaa tablyeslnc 
Drltanyalılann da uynmn bulundukları 
göze çarpmalüadır. İşte karşıJıkJı o • 
Jarak kabul edilen bu • lmrcketslzllk, 
ollphc yok ki, mlhvercCc"in oark cep. 
besindeki faaliyet ve nıuva!fnkJyctıc.. 
rinln lehinde olmaktadır Dugiln için 
Alman tayyarecilığf Sov.)'t't Rusya ha. 
\•acılığı Uzcrinde bir Mkımlyet kur • 
muş vazlyettedır. Ve r>u hAklmlyetı 

kurmasında kolaylık ıı.:-zeden tarat .. 
biraz da Maruı ve Afnka cephelerlmn 
..Ukünct içinde bulunuşudur.. BllyOk 
Brlta.nya imparatorluğu ş:ırk cephe. 
sındcki harekMın devan- mfiddctlncc 
Akdeniz ve Manştakı b:.ırekctlcrine 

- Anneme haber versen de 
gl'lsc .. 

- İşte bunu yar.amam, küGük 
hanımcı_ğım! Seslc>ndi~im zaman 
fena h~lde hiddetlr ... ·· ·:>r "Ben 
!!Clcceğim zamanı b :rım .. .. di· 
vor. 
- O halde biraz dalıa bekliye· 

lim. 

lşte .. Saat biri vuruyor. 
Bu sabah kahvaltıvı da hem 

çol< erken. hem <;ok hafif almış· 
t1m. Karnım o J, ... .:ıar acıktı ki .. 

ı;: 

Lrrcm kapıda.ı göründü . 
Şen bir kahkn.hrı.) la bana ses· 

leni yor: 
- Biraz geciktim gal;b:ı .. 

Karnın acıktı mı. J..eyla, 
Bir kelime ile cevap verdim: 
- - Oldukca .. 

- Benim henüz acıkmadı ama .. 
Mademki ~emek · aktıdir . . Yiy\}
lim. 

- Jsterc;en beklerim. anne' 
Yarım saat, lf.r caat sonra yeriz. 

- Yook .. Yok. Yiyelım. 
Yerimden kalktım .. Yemek o 

dasına girdik. 
Annemle karşı karşıya yemek 

yiyoruz.. 
- Bir haftndanberi seni tıaska 

türlü giJrUyonım, Leyla! Neyin 
vai'? Bir yerinden muztario mi. 
sin? Hiç neşen yok.. Yakında 
evlenecek senin gibiJ>ir genç kız 

Fıkra 
····~· ........... 

MYFA-

Sah~ J! bilinmi n 
nü t er 

:satılbl ım·rtıfil ..ııaıı ıtıu lerlıı nltın l 

•'LtıLdı ı,, uı.ıı. ı attlı. U ;», bhı;o • 
lurınuı: b .ııu Lfiedrı lt;lıuıı hlr ı:ıuln. 

u fc U. rlt r: ııt ~ ıw: f ı, t ııu uhibJ b • 
ıınııı • n ııtıt.tdt"rdc .ıilıJ n thfd 
tılı.-lı r .. rn grrl l\ahıU\7 ' bt''kı oııl uı 

G'•'Ç 1 df' ••• 

nu cıııı. ıılıl.teler ~lııdı hnklkaten 
çok zarir olanları \.ı, dır. llıınlnr 

şu \C, bu bli~ ut, ndaınm h.tU;.m 

so3 lrdı.;-I ııl ı.t indir; " tıp ı bir. 
ı:oı. hı.tik "lirini g; bı '1 dildı ıı dUt' 

'ı :ı:lrlcrlnılPıı noc ı ., hııp ı h llı ı;L. 

ııin ııı ıwldlııl t.ımlr ı tnı• 1 1 tlJcrek 
IUzumıı tı~dar nıııı•J • ~· ııdermiı;ı lıl· 

naH ~ ılıtırmıı;) u buıı•ııııu . Uıı ı;rm. 

d:ı ch'llrd;uı gı-ç !llrrdı•ıı blıi orta • 
lı .ı tcız toııroı, l\,lndp rı·rıinoo sor • 
nııır;: 

- l~unıı kim ~1ktır13 or, drn iş. 
- noc ı !5:ıhap yıktım or; demi~. 

ler. 

- Allah 111l:ıh: dl~e cmup \Cr • 
· mis Hoca aharı efı>ndl .inin ğlığrn 

' d tb:ıdııll 'nıı. ynnl ötrklnln beriki· 
nlıı 'ı> 7.a\ .ıllı h:ılkın ı>\ •ı-rLnl J ıknr. 

'dı: dı•nıl"I< J,I imdi ık J\llnhın rvfnl 
\11\1.)0r! 

r«J\ m~· 

§lud<'t \'Cn:-rek, mihverin müdafaada 
kalmak arzularını, tııarru?. etmclt za
ruretine çcvırmek muvııf!nlt!yetint 

gösterseydiler, So,.-yct havacılı~m 

muharebenin ilk günlerinde maruz 
kaldıkları tazyiki bir dereceye kadar 
bafıfletml§ olurlardı. Bu da, farlt cep 
hcsfnde kurulan mihver hava ha.ki • 
miyctınl hiç olmazsa btr müdd t daha 
geciktirmiş olabilirdi. .• 

ltnlyan tayynreclllğinin bugün için 
bile A!rlkad'.lki Britanya h:ı.vacılık 

hnrekcUeriııc clddl bir engel teşkil ct.. 
m<'mcktc bulunduktan nazsn ltlbara 
almıraa, Britanya tayynrectlcrln!n M. 
rlkayı ihmal bile et~ olsalar, M~ 
takl faatlycU<'riııi aksatacak bir ıtaı.. 
yan mUdahnleslnln mcvzuubnhs olmı
yacagı dUşUnUlebilir.. ı-:s.ıs n İtalyan 

tayyurectllğt Akdenizde bugün tçtn 
nazik bir vaziyette krumı~tır. Mihver 
havacılarının Akdeniz sal:asını İtalyan 
bavacılığına bırakarak oark cephesine 
cektlmt§ bulunması, İtalyan havacıla. 
rmm Akdeniz nnkliyatruı kontrol ~ 
ne de kuvvet tahsis etmesini mecbuı1 
kılan bir hM!se olmu§tur. 

Mihver tayyareclUğinln Afrika ve 
MaI1f cepbcleriııdcld har<'ket tarzı 

bugUn için bir oyalama tabiycsl tat. 
hıkinden ibarettir. Sadece Mısır üzer• 
!erine ve snveyş kanalma. karşı ara 
mra yapılan taarruzlarla bu cephe 
tutulmaktadır. Fakat Malı§ cephem 
lnglllz bomonrdıınım t.ııarru::lnrms. 

karşı müdafaa llc geçtşUrllmcktcdir. 
Bütün bunlar da Sovyet ceph<'s.ndckf 
~lddctll har<'ketlerln fimlJtdlrler. 

böyle durgun "c hareketsiz du
rur mu? 

- Ben m~ durgunum, anne? 
Vallahı hı d farkında değilim 
durgunluğumun .. 

- Haydi can'lll .. Sen farkında 
olmaz mıs·n? Sc in çıkınavor .. 
~onucmu~orsun .. Gülmüyorsun. 
Daha Favavım mı? 

- Sana Ö\ le gelivor. anne! 
Ba ımda birkac gündür hafif 
bir b ş ni:rrısı var. İf:te bu kn
dnr. Bru ka bir şey yok .. 

- O v rım ba :arnları benden 
hıç ekf'i1c o'roaz. Fakat, neseme 
de halC'l vermez bu arnlnr. 

Birk.,c dakika sustuk. 
Yemek yiyordu!·. 
Ann°m bu mfi.Mlı sükutu ih 

ıaı ettı : 
- Çok acılcm ·s.;ın, Leyr ! ' e

d n bara ha'>er r,cn1ernıf'din? 
- O kadar f!eç de-ildi. 
- B"z de lafa dalmı0ız .. Pa. 

şanm hamını malCımya çened 
benden ruı-ı '!ı kalmaz. Yine eskı 
hikavelerd<>n actı .. Saa~ unut 
tuk. 

- T tlı tat1 ı anlatmı tır yine. 
- Evet. Her zamanki r.ibi. 

Bu sefer de yeni e\·Jendiği z:ı
man başından geçenleri anlattı 
durdu. 

- Hikave qok meraklı mıydı? 
- Oldukça.. Hem kocasını 

severmiş. Hem de bir ba.E;kasını .• 
( D.cvam1 var) 
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~ En 
\ G zetemizin ç~k ş n n ik'nci y dönüm.. m ünase e ile 
ok lanmızı a 3kadar e e ·ıece ·ini umduğumuz bir r 
t azzlarımızı kım,er 
yazıqor; kimler dizı
gor? Resimlerimızı, 
harılaiarımızz kim
ler yapıyor? Hava
dısler nasıl ve kim
ler tarafından tan
zim edililjar, sa9f a- · 

't 

Çıktığı ilk gündenberi okuyu. 
cularının büyük bir ı ağ-Det ve 
tevveccühüne mazhar olan "En 
Son Dakika" bugün iki yaşını 
tamamlanrn; bulunuyor. 

Gn.zctenıl:ı sahip "c ncı;riyat 
:Müdiri llıısan R:ı...Jm Us 

ların tertibi kimie
rın eserzdir? Ve En 
Son Dakika, 
sene ıçinde ne 
dat, . havadıs, 

son ikı 
ka

h ika-
fıkra ye, roman, 

neşrettz ,· şa1Jan1 

dikkat bir bılanco .. 
birincikanun 1939 a kadar Mu 
zaffer ~senin dfümize naklettiği 
(Bu ev tekin değildir). 

12 birinciteşrin 1939 dan 17 
ikincikanun 1940 a kadar (Salvo 
at~). 

25 birincikanun 1939 dan 4 
şubat 1940 a kadar (Ha • Kc) 
nin dilimize çevirdiği (Londrada 
iiç cinayet> . 

18 ikincikftnun 1940 tan 26 
mavıs 1940 a kadar Orhan Rah
minin yazdığı C:Meçhul !{orsan), 

.. 
"En Son Dakika" üzerine 

kendi adının delalet ettiği bir 
vazifeyi almıştı. Bu ''azife, her 
akşam grupa doğru çıkmak ve 
Istanbul gibi büytik bir şehrin 
dünyaya kulak tıkamış olarak 
geçen gece hayatınn dünyanın 
her yerinden en do~u. en <;abuk 
şeyler öğrenip g-ctirmekti. 

"En Son Dakika., bu vazifeyi, 
aksamz.dan yaptığına kani bu
lunduğu için bahtiyardır. 

7 şubat 1940 tan 3 mart l!l40 n -~--~~---·-
kadar H . .;\lünirin İngilizceden c-::::--::I:T#7Ji"'&;~~5Q 
dilimize çevirdiği (Ölüm iistUne 
ölüm) , 4 mart 1940 tan 6 nisan 
1910 a kadar (Ha _ Ke) nin 
dilimi~ çevirdiği (Koyopnn 
tacı), 7 nisan 1940 tan 21 nisan 
1940 a kadar Hikmet Mün.irin 
dilimize çevirdiği (Gizli Vesika 
X : 8>, 22 nisan 1940 tan 16 ma 
yıs 1940 a kadar llhami Safanın 
yazdığı (Anadoluhisarmda 5 cı 
nayet). 

İlk sayısında, hazırlıksız ola. 
rak neşir işine girişen gazetem~
zin her gün ilk defa bu saatte 
çıkmaya başlayan bir ~azctenin 
göreceiH. tecrübe ile tekamül e. 
deceğini okuyucularımıza vaa
detmişt~k. Znman, bize bu tec. 
rübcyi kazandırdı. Ve harp ha
berleriyle çıkma~a ba,cılıyan "En 
Son Dakika" hergün biraz daha 
tekemmül ederek, bugün gördü
ğünüz ~li aldı_ Bi}'., gazetemi
zin bugünkü mükemmeliyetini 
kafi görmüyoruz. Okuyucuları. 
mızdan görecet;rim:z rağbet ve 
teveccüh gayretlerimizi şüphesiz 
ki arttıracak ve memleketimizin 
en ileri. en mükemmel bir akşam 
gazetesi olmak için elimizden 
gelen hiç bir şeyi csi~emiyece. 
ğiz. 

TekernmillUnü kat'ileştirmek 
yolunda okuyucularının arzula
rını ön safta tutan gazetemiz. o
kuyucularının bu husustaki ar. 
zulanndan da haberdar olmayı 
ve programım bu arzulara göre 
çizmeyi çok ister. Binaenaleyh 
okuvucularımızın fikirlerini lil· 
dirn:ıeıerini bilhassa rica ediyo. 
ruz 

"En Son Dakika" lc;tanbul 
şehrinde en <;ok satrlan bir gare
tc olmakla }>(>rnber. bir milvona 

\'azı işleri Müdlrl Hikmet l\IUntr 

yakın nüfusu bulunan bir şehir 
için tijazımızı kafi bulmuyoruz. 

Gönül ister ki şehrimizin hiç 
değilse yüzde yirnıibeş: gazete 
okumak ihtiyacını duysun ve 
fikir hayatımız her zaman hare. 
ketli geçsin 

Gazetemiz. okuyucularına dün 
va haberlerini en kısn bir. zaman· 
da verebilmek için her türlü tek. 
nik imkanlara malik buluııuyor. 
Şehir hadiselerini de en doğru 
bir şekilde ve bütün tafsiltitiyle 
verebilmek için kuvvetli bir is
tihbarat kadrosiylc ça.lıı;makta
dır. 

En güzel ve cazip romanları, 
hikayeleri fıJcra ve röporta]lan 
ga1...etcmizde bulabiliyor ve hadi. 
selerin ibret verici sahnelerin: 
okudul~tan sonra kafanızı başka 
a.temlerde mef:Jgul edebiliyorsu· 
nuz. 

"En Son Dakika0 nın çıktığı 
ilk ,giinden bugüne lmdar. yani 
iki r;enc 1.arfını.la neşir hayatında 
yaptığı işleri kısaca okuvucula. 
rımıza bildirmeyi faydalı bul
duk. 

Yeni bir diinyn harbinin cma-

Yazı işleri mfüllrl 1'ekta Rng1p 
Onen 

releri belirdiği bir günde 'doğan 
garetemiz 'ille sayısında şu mü
him haberi ilk defa olarak veri. 
yordu: 

"İngiltere ve Fransa umumi 
seferberlik ilan ettiler . ., 

Bundan sonra her giln Harp 
haberlerini ve siyasi hadiseleri 
okuyucularına sür'atle bildiren 
"En Son Dakika' aranılan bir 
akşam gazetesi haline geldi ve 
kendi n~ir hayatında yenilikler 
yapmaya başladı. 

Romen başvekilinin öldürül
m:!~i, İtalyanın harp ilan etmeS: 
gibi bütün dünyayı alakailar e· 
den haberleri Türkiycde ilk defa 
bildirirken, diğer taraftan da 
mündeN"catım olgunlaştırıvor 
du. 

Evvela 18 _ eylül - 1939 da 
esrarengiz hayalet isimli bir za_ 
brta romanına b~ladı. Bu ro
man 8 _ birinciteşrin - 1939 da 
bitti. Bundan sonra gazetemizde 
birkaç roman birden tefrika 
cdilmcve başlandı. Bu romanların 
başladıkları ve hittikl~ri t..•nih
leri sıra ile yazıyoruz: 

!l birinciteşrin l!l39 dan 24 

RESiMLER 

17 mayıs 1940 tan 9 temmuz 
1940 a k;ıdar .Muzaffer Esenin 
dilimize naklettiği (Kızıl Saçlı 
kadın). 27 mayıs 1910 tan ıa 
eylül 1940 a kadar 1\1.uza.ffer 
Esenin yazdığı (Kız Aliyi vur. 
dular). 1 ağustos 1940 tan 6 
eylül 1940 a kadar Fethi Karde 
şin dilimize naklettiği (Diktatö. 
rün aşkı). 2 Ağustos 1940 tan 
17 birinciteşrin 1940 a kadar 
Mecdi Enönün dilimize naklet 
tiği (Dôrtler Kliibü). 7 eyliıl 
1940 tan 23 eylül 1940 a kadar 
Efdal Nogamn ynzdığ, (Bati. 
vclD, 7 eylül 1940 tan 23 eylül 
1940 a kadar i\fozaffer Acarın 
dilimize nakletti~i (Kalbim~n 
sesi), 18 Eylül lfl40 tan 24 cyliil 
19·10 a .)tadar (Şamdanlı kadın 
uzun hikaye}. 

24 evliil 1 !)40 tan !5 ikincikfı. 
nıırı 104 ı r• kaıfar Jlikmf't Müni 

f ..... - ---:;- ~ 

l'st sıra: (Soldıın snf.ra}: R:ışmoh nrrlrlcr, A nn Us, llnl.lı::ı T:ı.rık Us, Sadri l~rtem, Peynml ..,nfn (fıkra muharriri), Sunt Deni 
(hiltiıy~ muhıırriri), Kenan l,luliısl (fıkra muharriri), P..eşnt l~krem J\oçu, Xlyazi ,\bmf't (tarihi yazılar), 1Uu1.affer F~n (Roman 
'ltüt~rclml. 

Solda: (\"ııkanlnn n.5uj:.'1) Kadri Kay:ıb:ıl, lltı.sn.n r.edrcttin Ol;;en, Reşat l'ılahmut (Muhabir ,·e riiportajcılar), Mu1.affcr Acar 
(Roman mütettlml), Saffet Saka b:ı.şı (ressam \'C hnrltnt>ı), 1hsan 'i'iltüncüoğlu (başmürettip) • 
.;:ı.f;da: (l'u~mrdan nşnğıyn): Arif Ahiskıı.I CA. Şarldı müst.car adile tnyy:ıredlik nıulıaniri), Nihad Şazi (Adliye muluıbirl), All }~rsnn 
(fof,o muhabiri \'C kU1'cci) Çetin (muhabir), Tc\1ik (l'ıiu nlıhih), l\amil (tc,--zı memuru); 
Alt sıra: ( oldnn sa~-a) Turhan (ba..smürcttlp muınini), J{itznn Berlrmcn (Spor muha.rrlrt \"C Enft'rt.nrp Şefi), Abidin (Oı>crn
tör), Ahmet. Can (İdare ~liidlri), Em·er (muJınsebcd), O.man °(muhasebccl munvlni), Yılmnz (lı~cn (rc..snm H• ar. I\' dnlresi 
~fi). Saim Göc;aY<lm (.ı\r;;h• mem unı). Behram (H:z.neclar), Orhan Temel Cn:ı~kı duJrcsl şeft) 

~ 
~ 
~ 

~ 



- T.S SOS' DAKiKA - 1 El"L'C'il. l9t1 PA7.,\R'JT.Sl 

~ seneki hadi
s e ı e r. i n t a k v i r 11 i 

<il AGt;sTO 19gq 
ita - Alınan ordular· Polonyaya 
'P'~ıı lanrnıuı geçti fngiltcre ve 
t1ı1cr nıı, Aım11nyuya U!limatom ver • 

"'e uınumı sf'ft'rbcrllk ll4n ettiler. 

2 f.YI.{ 1. 

~ lıa tn •t<'ı ve Fr;ınzı:., Almanya. 
S rp ı. 'I E'~~.ı r 

loıır. - F rans:z nr $nr"JU",..dan A man 

8 tına g1:-tcne .. 

MAYIS J940 
10 - Almanlar, Belçlluı ve llolanda 

y& k&rJI taarruza geçtiler. 
11 - MUtteflkler, Hoıanda ye Bel

çikaya girdiler. 
15 - Rotanda ordusu teslim oldu. 
18·- Veygand, Franaız başkuman

danı oldu. 
19 lt.alya narbe gırecegını bildir. 

dl. 

18 - 1talyanlar, Somııl\yt \şgal et
tı. 

29 - Rumenlel', 45 '!lln kilometrelik 
araziyt Macarlara terl"'llllcr. 

El:'J,'()J, IWol 

2 - .Amerika, lngllterer'1 yardıma 
karar verdi 

6 - Runuınya kralı Karo!, tahtın • 
dan feragat ettt. oğlu h:r..l oldu, 

8 - lngtlte.rcye mUUı!1:ı bir hava 
akını yapıldı. 

30 - Mataban burnunda'kl deniz 
harbinde üç İtalyan kruvazartı ve iki 
deatroyer batmldr. 

81 - Eden ve General Dil, tekrar 
Atlnaya gittiler. 

Nll'IAN lMI 

3 - Macar be.lveklll Tulekl lntlbar 
etti. 

S - Habeş1.standa Adua,. 1nj1ILZ1e
r!n ellDe geçti. 

- Kan da da A.lmıı.nyaya harp 
lıa. :ı ettl Almanlar V.ır , va kapılan. 

da.yandı 
17 

h, n - 1>01 ., '8. hUkOm tı Humnnya. 

24 - Fransızlar Sommeda yf'nl blr 
cephe kurdular. 

26 - Kale, Almanlar \arn!mdarı i:;
gnl edlldL 

8 - İtalyanlar, Sldı - Bıırraniyl al. 
dı. 

23 - İ.Dgıllz filosu, Dııkarı bomba
ladı. 

6 - Alman on1ul&rı Yunaııı.tan. .._ 
Yugoelavyaya taarn.ı.a ettiler. ingt • 
!izler, .Adiaababe.yı zaptetU. 

7 - MAcar - lrıkillz mDııaaebe.tı ke. 
sUıtl. ltalya da Yuplnyaya harp 1.. 
lln etu. 

Çocuk ruhiyatı 
ittl~lce. ettı So~ y tıer dt Polonyayı 
~ ba~1 ~ıl r. 

h.n - Alıranıarln SQv etler, Polon. 

27 lak ın ettl'er 
Var ovıı ısıık ı• l'!''· 

g 8IJ:1X( ITE~Ht 1' 

~ - AlnıaııJ.a suın tPkHfinde bu
ıı. 

1_ 
~le O'Vl ~u r. Baltık c: 'lctı ·rlnden 
ıı. ~ atı.ıı Finttı.nd yadıır cıa talepler-

10 lUndu :ır. 
il. - ~lnctlnd!ya t1>rht'rllk llAn et. 

ıı 
~ltı- liuttefiklcr, Alm~n.ranm ulh 

1& 111 l'Cddettıler. 
......:. - Almanlar multab!l taarruzla 
~arı girdikleri anı.zıden ı:ıkar • 

11 
'; 1't1rk • lnglll.z • Pranınz pnktı 

l\dı. 

• İKINClTE..,.ICIS 
~~ liolanda \'C lielçlkn sulh t.avas
lı da bulundular. 

' - liolandada ordu)'n hazır ol 
2' "'rlldi. 

"-tı ~ Sovyct • FinltLrıdıya mllnase. 
~ Slldi. 

- nus Fin harbi bn~ladı. 

lt 8lRlNO!KANL"N 

'" Alınantarm Graf Von Sp~ 
i<eMı kendini batırdı. 

\1 MART 19i0 
- Fin • Rua aulhtl fmzalıuıdı. 

• Nl~AN 1941 
'-;:.?anımarka, Almanlar tarafın. 

8 .. \Ut edildi. 
' ' >.Jmanıar Non eÇ" asker çıkar. 

"- + •ngtıır.ıer de Norv9Ç41 Mker 

HA7.W \:"i 1940 

t - Muttefil< o:11uıl\., kuvveUerlr.. 
den 850 bin kişiyi DU11kerkden !ngU • 
tereye geçirdiler. 

~ - Somme'<1:l yı>:ıt blr Alınan 

taarruzu baııladı. 
ıo - ıtalya haroo ~rd!. 
11 - Afl1kada harp bnşlarlı. 
14 - Parls teslim olı1tı. 

15 - VerdUn dD'tO 
16 - Fransada P terı l" ba§ma 

g~t.ı. 

17 - Fnınsa, mUUırck talebinde 
bulun~u. 

22 - Mütareke imzalandı. 
24 - Ateş ke.s emri verildi 
27 - Rusya.. Rumanyaya Ultlma. 

tom vererek 24 saat zertmda Hesa • 
nıbya ve şimali Bukovlnanın teallml
nl istedi. 

28 - Beearabya ve Bukovlnanın lş
gah bflşladı. 

TEMMU:t. 19-ıO 

5 - llranBJz • İngiliz mUnaaebatı 
kesildi. 

12 - Marqal Peten. diktatör oıdu. 
19 - Hitler, 1ngutereye sulb tek • 

llt etti. 
21 - Balbk devlet:erı SovyeUere 

ilhak edlld!. 
22 - lngııterc, sulh teklifini red.. 

detU, 
29 - lngiltereye karşı hava taar. 

ruzlan bftfladı. 
29 - MeçhQl bir tahtelbahir Hellea 

adındaki Yunan kruvnzörünU batırdı. 

A<1USTOS 1910 

16 - Almanlar, 1000 tayyare lle 
lngiltereye htıeum etUler 

18 - Dobruca, Bulgarlara terkedll
dl. ~ ~lk~ .. ==~,;::=====================-

ti (~ı_gılızccden dilimize çevirdi- Berlin muhabiri Spenscr V.ilya· 
~o~rınızı karanfil), 25 eylül mm yazdığı {Bitler ve Stalin), 
f.!:_U tan 27 eylill 1940 a kadar 14 nLan 1940 tan 23 nisan 1940 
~r Fahrcttin Sertellinin a kadar Kari Stepcnak'ın yaz. 
~~ <~yrJpavı kurtaran ka· dığı (Hitlerin dostuydum>, ya· 
~~~ bırınci te~rin 1940 tan zıları t~frika edilmiştir. 
~ il' 1~rin 1940 kadar lsker.. Ayr;ca birkaç gün süren uzun 
~ııo1~rettin Sertellinin yağdığı hikayeler, seyahat notları, a~
~n °nun Heykeli), l8 birinci keri ve siyasi makaleler de in 
~~ 1940 tan 19 şubat 1941 c tişar etmiştir. 
ı-,l'diı~i Q;r;ıil ~~jatm dil_if!1i7~ c;e- * * * 
tıı.19 L '.lli :ısı?>, 19 b:rıncıtcş. İki sene zar:fnıda gaze•cmble 
İ~r 40 tan 14 şubat J911 e Hikmet Münir, Kadri Kayabnl, 
~ Cemil Ccn.gizin yru-.dığr Sabih Alaçam. Hasan Bedrcttin 
~ 7°ta), 6 ikincikanun 1941 C1gen. Re~at Mahmut imzalarr 
~orıu~'ıbat .19~1 e k~dar ~1e~di altında 195 röportaj yaz:sı çık-
lıl~ 01 dılımıze <'cvırdıği (hr. mıştır .. 
~l lllak i tiyorum). 8 şubat A~·rıca Kadrj Kavnbalın muh 
~~~en 30 mart 1941 e kadar telif mevzularda dort anket se. 
~~ er I·~senin dilimir.e nak- risi intişar etmiRtir. 
~t 1~AzraiJ kol yeziyor). 15 .L':isan ayındanberi de arka 
ı~r 11 <l<'n 9 temmuz 1941 e dn~tm•z Nihat Şazinin Adliye 
~.';il / 11kc: lcr Fnhr ttin Sertel. muhabiri imzalı "Mahkeme sa.. 
~1\1 <lzd ~ı (. • iı.z! ;; ter kalfanın lon la rında" vaıısını oku vorsu · 
~ı art). 1 mart 194.1 den 4 nuz. 
\~n l94~ e l,1:.d:ır Muza.f .:er Bugilne kada .. rıknn hikayele 
\& ~~ .. oılırnize nal<"~tt:,ı;.i OA'y· rin sayısı ise ;n~ dır. Ru 375 
111.lı.i~lgesi), 30 mart 1941 den hikayen:n altmda şu imzaları 
b:.'l'dili ~941 c kNhır (Ha_ Kel ~öriiyoruz: 
~~ -.~11~1~ <'evirdiği (Mumya- E. S. D. İki yaşında - 3 
~ta.ıı-..;ı), 20 ni an 1911 den 28 Kenan Iluırt~i. Fethi Kardes. 
~~rı ıo. H e kadar Muznff er Melekzat Kardeş. ~ühc:vltl Şefik, 
~ ar dılıı.,1ize <;:~\·irdiği (Kati. Nezihe Muhittin, Muzaffer 
~ l.a"""I ölü). 5 may s 1941 Esen, l\luuıffer Acar, Suat 
~i hn.z:ran 1941 e kadar Derviş, Cevat Tevfik Ensoıı. 
~~ ~nonün dilimiw naklet· Ha • Ke, lskendcr Fahrett:n 
l~t'\rı. <~rail kol geziyorJ, 15 Sertelli, Mlinir Sülefvman Çapa
~~ 1941 den 18 temmuz noğlu, Vahit Orgun, lhan 'l'arus, 
~'kadar Tezihe Muhittinin Reşat Şamh. Muzaffer Gökmen. 
~!tı· 1~Sahaholuyor). 30 ha. V. G.. L. L.. S. S. Baykal, 
~ ~ l den 27 eylül 1941 e HU niye Balkanlı, Cevat Palan. 

l~i"· \l4ffer E enin dilimiT.e döken, Nihal Yalaza. C. E. Mec
~~ ~kara kapının bekçisi). di Enön, Bedri Akbulut, Bedri 
~ ıse 10 temmuz 1941 de Posbıyık, Ş. Timiir. Kazım Kara, 
~~ dtetolan (Bir deli kızın Va.la Karabu~. 
"ı)'Jaınteri). 19 temmuz 1941 • • "' 

-t5 - Fransız tayyareleri CebelUtta. 
rığı bombaladı 

24 - Hlndlçinldc Jııpon • Frans~ 
kıtal&n çarpıştı. 

26 - Dakar harbi bitti. 
27 - Japonya, .MihveN1 it.ti.fakla 

bağlaDdı. 

so - Ribentrop, ldo.skovaya &itti. 
81RlNC11Tl:ŞRlN llUO 

S - Çemberlayn, ilitifa etU. 
4 - HiUer ile Yusollnl Brennerdc 

görUştU. 

4 - Çörçll, lngntere bagvcklU oldu. 
8 - Alman orduları, Rumanyaya 

girdi 
l 7 - Mihverin Yunanistan üzerin

deki metallbi reddedildi. 
24' - HiUer, Fraııko ile göril§ta. 
28 - İtalyan • Yuna.ıı harbl bB.fla

dı. 

lKtsctTEŞR!N 1940 
1 - İngilizler, Ciride asker çıkar. 

dı. 

3 - HiUer, yeni bir sulb teklifinde 
bulwıdu. 

5 - Yunanlılar ilerlem.,,-e bafladı. 
6 - Ruzvelt, tekrar reisicumhur 

oldu. 
10 - Çembe.rlayn 6ldU. 

12 - Molotof Berllne gt~ 
ıs - İt&tyan donanmam Taran. 

loda hezimete uğradı. 

15 - Hindiçlnl ile Siyam muhaaa. 
mata b&§ladı. 

17 - ltaıyanlar Görlceyl tahliye et. 
tiler. 

18 - Musolini, "Yunanlılann clğt'. 
rinl s5keceğim., nutkunu söyledi.' 

20 - Macarlar, 11ç1er paktına glr. 
di. 

23 - TUrkiyenin altı ııehrlııde örft 
idare Uln edildi. 

25 - Rumanyada kaUlamlar b8§la. 
dı. 

RtntNt-1Kı\NUN 1941 
l - TUrldyede gece l§•klan a!>ndllr 

me karan verildi. 
~ - Yunanlılar, PremeUyt zaptett1 
6 - Aya.saranda dUştU. 
ı 7 - ln;;mzıer, ı puzzoyu zaptetu. 
23 - Himarayı Yunanlılar zaptet • 

u. 
tKtNC'lANUN' 19~1 

l - Bardlya 1ngillzl<·r tnrafını.lnn 
muhasara edlldl. 

6 - Bard!yn dil;;LD 

ll - Alm:ın - Rus lktlsadl anlB§ına · 
sı lmzalandı. • 

17 - Rumanyada, Alman talı§ldatı 
devam ediyor. 

20 - HIUerlc Musolinl yeniden gô. 
rUş~U. 

22 - Tobruk dU~tu 
23 -Rumıınyada İsyan çıktı. 
26 - Habeıııstandaki lnglliZ kuv. 

vctleri ilerliyor. 
27 - 1nglJizlilr, Dcrnt.~~ girdi. 
28 - Grnzınnı azle<'Jldı. 
29 - Mctakı:::ıs öldU 

~lTBAT llW 
l - Yu'iunlılar, Tcpcdtlcllnl l<ıgal ı 

etti. 
2 - Alman havıı. filoları Altdcnlzclıı 

gtırUndU 

7 - B.ngazi sukut etti. 
12 - Bu'garlstann Alman aııkerlerl 

gel:nlye ba{lladı. 
12 - Yur;oslavyp bqv('kW Svetko

vfç Hitlerle görUştU. 
17 - Mısır, Sudsn ve Kenya.da hiç 

bfr ltalyan kalmadı. 
ıs - TUrk • Bulgar dellraayonu 

nqredlldl. 
20 - Almanlar, Yunan • ıtalyan 

sulhUnU ba§armnya çalış:)"Orlar. 

26 - Eden "o General Dil, Ankara- İ 
ya geldi. 

MART 19'1 
ı - Alman orduları Bulgar tor-(ti:;~, 2711 olan (Şehvet yolcu- Okuyucularma harp hareka 

~~= eylülde ba§lamış olan tını muntazaman takip edebil. raklanna girdi. 
"'"~ altındaki ceset) ro. mek imkanını vermek maksadiy- • - lngtıiz • Bulgar mUnaaebatı 
~~l,.!ı tefrika edilmektedir. le gazetemiz bugiJne kadar 61 kesildi 
~'"an başka bir çok tarih harita :noşretmi~tir. 29 teşrini· 6 - Yugoıılavya, ııe!6rberll.k ıırm 
~~~ \te 7.amanın adamlarmın evvel 1939 ve 23 nisan 1941 de ettl. 
~~ı anlatan yazılar ne§- neşredilen haritalar ise tam 19 - TUrklye harici~ vekDI, Kıb.. 
~ l.~· MeselA 12 birinci. u.yf a bUyUkluğünde ve renkli nsa giderek Eclenle glSrll§tU. 
~,.. \ le 9 dan 22 birlncikAnun olarak çıkmıştır. 21 - AtıanUk denl.z harbi bqladı. 
~~16~ 'Gc adar (Hitler majinoya Gazetemizin n e ş r i y a t 1 n ı 22 - Sel4nlğe 1ngtllz ukerlerı çık 

' \Un etmedi?), 10 mart takip eden okuyucularımız o. maya ba§ladı. 
~ ~ nisan 1940 a kadar kudukları roman ve diğer yazı. 25 - Yugoslavya uı:ıu pakta" girdi. 
~ lt eeki Bertin sefiri Iarr beğenip beğenmediklerini 27 - Yugoslavyada hUkOmet dar. 

8 - Bafdatta hllkOmet d&rbeel ya. 
pıldı. 

8 - Almanlar, Ltbyada Derneyl ge. 
rl aldılar. 

9 --: Sel4nlk sukut etti, Belgrad kW 
haline geUrildl. 

lo - &.creb waı edildi. 

HER ANNE VE BABANIN 
BiLMESi ZARURİ OLAN ŞEYLER 

12 - Kacu1ar da Y\ıg'o9lav toprak. 
larma girdiler. Kana.alır ve Belgrad 
dU§lU. Yeni HırvaU.tan devıeU ku -
nıldu. 

13 - BelgT1u1 dUotu. Almanlar, 
S.rdlyayı da 1u"a1 etU. 

15 - Layada Alm&lllar, Sollumu 
zapteW. 

18 - Sldi ·Ban-ani dU1tO. Saraybos-
na 1§Pl edil.dl 

17 - Yugoela.• Ol'dua\ı talim oldu. 
18 - Yunan b&pekiU Kortzis 3ld11 
19 - !nPJia kıtaJan Buraya çıktı. 
21 - Dedeapç, lakeCe, Dimetoka, 

GUmlllcQne, Kavala, Serez ve Drama 
Bulgarlat&na Yerfldf. 

22 - Almanlar Y&n,.a)'l aldı. 
23 - MakedoQa ft Jtplrdelıl Yu • 

nan orduları tealla Oldu. LblUll ada-
• i§caJ edildi. 

2t - Temıopll geçidi Almanlara 
geçti. 

:21 - Almanlar KlclillJ! •ptettl. 
2T - AUDa Clıa,ta. Patrae ft lmnıftt 

de Almanlarm eUae 1"9Ctı. 

28 - Habefiatanda ~ 11\'al o. 
lundu. 

80 - Tuııa.ntsta.ndaki İngiliz atı. 
l>erlert tahliye edildi. 

MAY1S lNl 

1 - .Almanla.I\ Flnltndlyaya '8.sker 
çık&lddar. 

2 - lrak kıtalan lngUtz tayyare 
meyd&nlannı lırat ediyor. 

• - lrakta harp baoladı. 
G - Alnnnl&r Sakız adaamı ~gal 

elU. 
6 - Neca,i tahta "oturdu. 
7 - Staılıı Ba§vekil o!du. 
12 - Rudolf Hea lngıltereye gittL 
20 - Alman parqUtçUleri Glrldc 

indl. 

21 - Hür Fransız kuvveUer1 Sur! • 
yeye girdi. Habeşistan valiai DUk 
d'Aoata teaUm oldu, 

22 - Ruayada bUtür. ihtlyatlRr sl
lQ.h aıtına almdı. 

26 - Yunan kralı ve bllkOmeti G1• 

rldl terkettl. 
~ - lnglllzlerin Hud eattı harp 

gemJal batırıldı. 

27 - Hudu batıran Bı .. .mark lamın. 
deki Alman gemisi de oatırıldı. 

29 - Glrldde Suda ııınanı Alman
lar taratmdan ııgat ed!ld •• 

30 - lrak ba§vcklll Ra~ıt Ali, lra. 
na k&çtı. 

31 .:..... lrak • lng11Lz mUtarekesı im
zalandı. 

RAztRAN JNl 
1 - Girt!.tekt 1nglllz •e Yunan aa.. 

kerlert tahliye edildi. 
8 - MUttctlk kuvveL~· Sur.yeye 

iki koldan girdl. 
18 - TUrk .. Alman dostluk mun • 

hedcst imzalandı. 
19 - Flnl!ndtya aak•r topluyor. 
21 - İngilizler Şama girdi. 
26 - Almanya. RU1Yaya harp IIAn 

ettl. 
26 - Alntanlar. Lembergl l§gal et. 

ti. 
30 - Fr&nsa, Sovy.ıtterle eiyaal mU 

nasebatı kesti. Fin ordulan da taaar. 
za ge~ti. 

TF.MMUZ llMJ 
2 - Generaı Vaveı, :Eı..nd ordusu 

baı:kumandıı.nlığtna tayin edildi. 
4 - Alrnıı.n ve Rumen ordulan Pru 

tu geçti. 
7 - StallD hattı birçok noktalar. 

dan delindi. 
ıo - Bir l"ı'ansız ftloıru lııkcndenm 

llrnanma iltica etti. 
13 - Surlye harb! sona erdi. lngtUz 

Rus itUtakı imzalandı. 
l«S - Japon kablne51 latl!a ettı. 

18 - Almanlar Smoler.skl aldı 

Anne ve babalar çocukJarmı 
bU.>:iltürlerken lle.r şeyden önce 
oniftı gürıbüz, dinç, sağlam, sıh
hatli olmasına dikkat etmelidir. 
ler. Cünkü cıiız vücut her türlil 
hastalıklara çok elverişli olur· 
kuvvetli bir 7.eka barındıramaz' 
hulisa, hayatın güçlUklerini 
maddeten ve manen karşılaya
c.ak bir dununda olamaz 

Böyle bir kimsenin ise ~e yur. 
duna ne aile ocağına ve ne de 
bizzat kendisine faydası ve y~ 
dımı bulunamaz. Gerçi sağlam. 
hkta, çürüklükte doğu~un tesiri 
vardır; biz bunlardan ıbaluıetmi· 
yonız: mevzuumuz yaratılışta 
~lişınesine mani olacak veya 
bunu durduracak bir kusur 
göstermiyen çocuklardır. 

Cocuklarmuzrn gürbüz. sıh
hatli oJmalarr içindaha ilk anJar. 
dan, yani hayat bulduklan za
mandanitibaren dalına gözönün. 
de bulunduracağımız bir çok 
mühim noktalar vardır 

.I<.::vvela çocuğa verileeek grda 
mıktar ve evsaf itibaZ-:yle tesek. 
külfı.t ve y~ı .ile mütenasi; ffi.. 
malıdır. Biliyoruz ki çocuğun ilk 
ve tabii gıdasr anne sütüdür 
Binaenalc.}11 kat'i mecburiyet 
olmadan bebeğe lıayvan sUtil 
vermek veya sıhhi ve teclbiycvi 
mahzurlardan dolayı sUt an.nesi 
tutmak doğru değildir. 
Diğer mühim bir nokta da ço. 

cuğun zamanmdan evvel sütten 
ke ilmemesi keyfiyetidir. Eğer 
çocuk çok erkenden sütten kesi· 
lir ve y~ı 'ile, ihtiyaçlariyle 
mütenac:-ip olmıyan, kifayetsiz 
ve aşa;;ı kaliteli gıdalar verildi. 
ği takdirde ileride bir çok fena 
neticeelrin doğnbilcccklcrini tah
lili ruhiyatc:ılar göstermişlerdir. 

Mesela bu r.iQ.iler yemek be. 
i!enmezler: hiç bir şeyden mem
nun olmazlar; yiyeceklere karşı 
(hele bıdayctte kendilerine zorln 
vooirHenlere karşı) nefret du. 
yarlar: bt• da her nevi hnzımsrz· 
lığın zuhuruna sebep olur. Bazı. 
lnrında bu hal büsbütün bir 
hastalık şeklini alır ve bu yiye. 
<'ekleri ~ördükleri zamnn b.usar
lar. 

Yemek seçen ve bazı yiyerek. 
lcre daima kC!skUn duran insan· 
ların çocuklarında bu hal mev. 
cuttur. Yani sütten erken kesil
mişlerdir ve kendilerine zevkle. 
rine. bUnyelerine elveri§li gıda· 
lar verilmemiştir. 

Diğer taraftan bazı anr.e ve 
babalar, hizmetçiler. miirebbiye. 
!er c;ocuklarr vaktinden ön<'e yU· 
rütmek isterler. Bunun da çok 

komilnlst idam edildi. , 
r> - Srnoıensk harbi sona erdL 
7 - lngutere lrann llıtarda bulun. 

du. 

9 - SovyeUer Bcr lnl bombaladı. 
Almnnlar Korestenı i gru etU. 

11 - İalav blrJlğl.nl kurmnk f~n 
bir toplantı yapıldı. 

12 - Bulgar yUks.k klımand:ı he. 
~tı deği§ti, 

H - Ruzvdt • Çörçll mUIAke.tı \'U

ktıbuldu . .Almanlar Krf\·oyrogu l§gal 
ve Nlkolayefle Odt!sayı muhasara et
tller. 

16 - Ruzvelt ve ÇdrçU tnrarm.. 
dan Stallne birer mesaj gönderlldL 

17 - Nikolayet lşga. edildi. 
ıs - Lenlngrada taa,·ruz bn~ladı. 
21 - Almanlar Kers<'ni l§gnl etti. 
23 - Çerkassl zapledlldl 19 - St&lln Killl MUdafaa komiseri 

oMu. 
21 - Moskova bornbardmıan ecUldi. 
2ri - .ı:aponlar, Hindiçlııl içln Fran 

aıalarla anlagtı. 

25 - lngillz ve Rwı kılalan ı ı na 
;lrdiler. 

30 - Polonya • Sovyet paktı imza. 

2e - Dlnyepretrovsk ve Lugayı Al· 
manlar zaptettl. 

29 - LavaU vurdular. 

zararlı ve tehlikeli bir şey oldu. 
ğunu son zamanlarda yapılan 
tetkikler neticesinde anlaşılmı-i
tır. Çok aceleci kimseler tar.ı. 
fmdan henUz kendisini ayakta 
tutacak takata malik olm ' ı 
bacaklar üstünde mrla durduru
lan ve yürüıneğe icbar edilen ço • 
cuğun duyacağr azap ve sıkıntı 
yavaş .yavaş menfi bir duruma 
girer ve ilerde tam manasiyle bir 
tenbellik §eklinde göriinilr. ~·1 
halde çocuğun teıfuiyesinde bwı
ları hiç unutmamak laznndır. 

Her yaşa göre verilecek gıda. 
larm miktar ve cinsleri tayin e
dilmiştir. Bunları hemen hcrı 
cocuklann bedeni havab üze 
de yazılmış bütün - kitap!arclc< 
bulmak mümkündür. Onun i n 
bunun Uzcrinde fazla durma ·.ı 
lüzum görmiiyorum. 
Çocuğa verilecek gıda kfıf" 

miktarda olmalrdır. Lüzumu d.:-· 
recede gıda alamıvanlar t".l ·i 
bir surette gelişemezler, Boy 1 

ve viıcutca yaşıtlarından. ' " 
iyi yemekler yiyenlerden ' 
nşa~ bir vaziyetle btılll" ,. 
Muhtelif senelerde Nc.r. 
mukayeseli bir şekilde ~ n u 
anketlerin netioelerf~ hal. 
iyi tebarüz cttirrnişt:r. r ı 
anketler umumi ve paral1 r 
teplerde okuyan n dört v 
daki çocuklar arasında yapıl 
hr. 
Bunların mukayeseli 0t'·ı'' · 

rini ~ıda tablo halinde g:.,ı e. 
ceğiz. 

YAS -14 -

Umumi mektepler 

li:rkek çocuklar Kız 
Sene Boy ağırlık Boy 
1920 148,2 38,5 150,G 
1925 150,5 40 15<' 
1930 153,l 42,6 15'.! 1) 

1935 155 43,6 157,:l 

Paralı mektepler 

t1l 'ar 
' !ık 

1.~ 
Hl,4 
1::;5 
4.7,3 

Erkek çocuklar Kız <,O<'' '·lJ.r 
Sene Boy ağırhk Boy ağırhk 
1920 153,5 42,4 154,3 44.C'l 
1925 155,9 43,8 155,0 45 Q 

Hl30 153,l 45.5 158 40.2 
1935 162,7 50 161,2 50,l 

ıı: •• 

Çocuk \'efiyatı üzerinde \ "'· ı 
lnri diğer anketlerde iyi I! 
almryanların iyi ıbeslene.ıl r<ı ı 
daha yfiksek yekun tuttukları 
anlnşılmıştır. 

• • • 
MünıkUn olduğu takdirde her 

çocuıh!n kendisine mahsus bır 
yatak oclas1, hiç olmazsa ayrı 
bir yatağa ın.a.lik olınalidır. Yine 
çocuk vefiyatı üzerinde yap·ıaıı 
başka anketlerde bunun zaruı i 
olduğunu açık bir surette isb~.t 
etmişlerdir. Çünkü btr odada ve 
yatakta yatan çocuhlar ayn ay. 
n oda ve yata'kt:ı uyuy;mlardaı· 
dh fzla öldükleri bu anketlerin 
verdikleri rakamlarla anlaşılı 
yor. 

Yazılanına son vermeden ev. 
vel çocukların Reli!Plleler! ic:irı 
çok 13zım olan uyku hakkında 
bir kaç ral,am ve.!'meği f:ıydal 
daha !azla öldükleri bu anketlerm 
ji sn.hasmda yapılan tetkiklere 
göre çocukların uyku saatleri 
şöyle olmalıdır: 

~~~~ flld@l'IOnttn yazdığı b:ze bildirirlerse. biz okuyucu- besi yapıldı. Kral Piyer lôareyt eline 
°"' bt..~ sene), 3 nisan 1940 larımıztn arzularına ~öre hare. f aıdt. 
~ _ı~~ akadar Deyli ket etmekten ihiiviiw hi" ~.-wk 27 - Habe11Letanda Keren ve Harar 

landr. 28 - lranda harbe nihayet verildi. 
29 - H!Ucrle Musollnl görUstU. 

5 yaşından 8 ~ &dar 
ll ila 12 saat; 9 yaşmdan 10 ya
!jma kadar 10 ila 11 saat; 11 ya. 
ştndan 13 yaşına kadar 9 ilA. 10; 
14 yaşından 15 yaşma kadar 9 

30 - :Vipuri l§gal edlldl. 
·~ 10 88nelik duyacağız. zaptt'<lildl 

AÖU!!r'l'O 19'1 

ı - Srbdstanda ..tJata1 yapan 90 
HALiS <>zGtJ 
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Çeviren: MUZAFFER ESEN 

tasfiye edilince bütün borç • leleri, ince hislerden hiçbir 
lan ödendikten sor.ıra kızına şey anlamayan bir budalaya 
ah, yedi yüz lira kadar bir söylüyormuş gibi bir tavırla 
miras kalmış olduğu için kız- söylüyord:ı. Karin annesinin 
cağız Markhamlarm yanın • Pointere bu suretle hitap et. 
da kalkmak istemedi Mark • mesine mani olmak maksa. 
ham ailesi genç kıze, kendi dile An hakkında izahata 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRıP, ROMATiZMA 
7 NEVRALJi. KIRIKLIK VE BOTUN AGRILARINIZI DERHAL KESER 

- An beğenerek aldığı ve çocuklan gibi, hayatta bir devam etti: 
kenarına kendi eliyle şerit mevki sahibi oluncaya kadar - Tavuk yetişt:ren mües. 
geçirdiği bir eşarpı kimseye evlerinde kalması için çok 11esenin iflasındt.n sonra 
vermez. Buna imkô.n yok'rur. yalvarmışlarsa da, An baba. genç kız bir şapkacının yanı 
Çünkü An eşyasını çok seven sından kalan parayı eline a- na girdi, fakat bu işten iğre. 

icabında günde 3 kQfe alınabilir. TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ. Her yeıJ' 
Pullu Kutulan 1Marla uteyiniz. 

.>ir kızdır. lır almaz onlardan ayrılmış niyordu. Daha sonra bir mu. iş ve işçi arıyanlar: 
Umumiyetle her polis ha. ve ondan sonra da beraber harririn yanında çalıştı. bas • Fransızca, türkçe, nımca okur 

r iyesi şahitleri ayrı ayrı din. yaşamak maksadiJe bu eve tırmak istediği bir kitabı ma. yazar, işine temiz bir bnyan bir dük 
!emekten ve sonra bu şaha • dönmemişti. Bu sözlerden kine ile yazdı ve tashih e'"1:i. kanda satıcılık veya beşte altıda işi• 

F k b k . b b 1 d w ni bitirdikten sonra evine dönebi• ~letleri biribirile karşılıu.tır • Pointer Markham ailesinin, a at u ıta ası ama ıgı 
~ leceği bir ev işi ararnnktadır. (Gü. 

maktan ho;lanır. Fnkat tec. eskiden himayesinde olan bu için An da bu işte beş para ter) remzine m!iracaat. 
rübe Pointere heyecan daki. genç kızla, sıkı münasebeti alamadı. • orta y&§lr ve emnJyeW bir kadm 
kalarında bir konuşmanın olmadığı neticesini çıkarıyor Misters Marklıam kendini b1r &ilenin yalnız yemek ı~ıertn! yap. 

k . . t" 1 d• •. . d t l d (Bo kupona eklo.ruı.rek ıöndorllecıett mek istemektedir.Bayan B.V. Beyoğ • .;o ıyı ne ıce er ver ıgını u. u ama ı: verme WUılan ED ~n UakikAc1a pa. 

ögwretmiı:ti. Bir aile konuşma. Karin bu nokta etrafında - Biliyorsun ya Karin, bu rnsız n,ıoredli!ıe)('ırtir. Evltınme tekllll lu Tarlaba§ı Macar Turan sokağı N u. 
~ mara {2. 

yazıye, fizik, &l.manca gb!tttlf 
N.E.) remzine mUracaat. r.I 

• rllrkı;:e, franısızca yunsıı 
kemmeı okur yazar ve ııonufl'ııil 
ca btra.z tngtllzce billr ası<er tf 
ıa.ka.sı olmıyan. • ltetil göst• rfl 
hesaptan ve muhasebeden 8Jl.I' 
bay ucuz bir UcreUe l.ş &Tll 
CM.T.V.) remz.ı.ne mnracaaı. 11 

• Eski ya.zua.rla yeni yazıl' 
1 

blrl. bir muayencha.D'l. ti~lf) 
yazıhanede 1§ aramaktadll• 
remzlne ml1rocaat. sı şeklinde başlıyan konuş • izahat veriyordu: nun böyle olacag· ını kendisi. göncıereu okuyucutarm mnhttu kal.. 

~ • Ortamcktep mezunu 17 ya§mda.. 
malar, bitmeden evvel bir - Bu, Anın çok ldbirli ol. ne ben i~e başlamadan söy • mak Uzere sar11ı ac1rc81eriııJ b mali vaziyeti dolayrsUe b1r genç ta.b. M üteferrik : """ 
çok hakikatleri meydana çı. masından ileri gelmiş'dr. Yok lemiştim. Unutma<lm ya! ~r:;::e teklifleri ıı!llle mUtenaslp bir iş anımaktadJr. ııu GENÇ BA"fAlll ARA-r-'ff"', 
karabiliyordu. sa bizden aynlması içın orta. - Doğru söylüoyrsun an. (S.T. 51) remzine muracaa.t. • Pro!esör ZaU sungu ı)l 

- Misters Markham, mi • da hiçbir sebeb yoktu. An ne •• her vesileden \stifade e. • Boy 165 yaş 29' kazancı bir aile • Otomobil, tayyare motörlerlnden sahnede hizmet etmek ıçtıı ~· .. 
L d• b k d 1 k "h l y1 geçindirebilecek miktarda, eğlen • anlayan elektrik, montaJ tesvtyecllfk, ba thti c1U' TtlllW ters ayng cese 1 u a ar bizden ayrılır ayrıimaz e in. derek ona ço nası at er ver ceyi Dftven bir bay, temiz.kız veya dul aki ----t. yana yaç var o _,Y 

.,.. işlerini b!len bir m ntn iş..,...,_,.. • hlllnd hariçte aeyaJıı\• .,..-
çabuk tanıyabilmeniz hayra deki parayı tavuk yetiştiren miştin. l,te bu yüzden kızca. bir bayanla evlenmek istemektedir. tadır. (U.29> remzine mUracaat. serbe:tl;: tıalz bul~ 
alB.me'ı:tir. llk maçl kazan • bir müesseseye yatırdı. gwız bundan sonra yaptıg"ı te. Mlll!yet mevzuubahs değiltiir. (A. • YUksek: mimarinl.n s nncu mu. d ··""" 

.t. dır. Mektut>larm a s--· r.ı dık demek oluyor. Mis Gis. Misters Markham kızının şebbüsler haKlundv bize hiç. Yılmaz) remzine mUracaat • 812 fmda bir genç bir §irketto veya huııwı1 tahsil derecelerini kayeıı-de 
burnun sizinle berf.?,ber ya.ıa. başladıg"ı cümleyi bitirdi: bir malumat vermedi. :r. Boy 160, Ya.§ 30. Kazancı orta mnessesede, bir mlmar ywımda az bir Sungur> adma fotoğrat.ıırileol 
d w .. l . • . B kı halli blr aileyi geçindirebilir. ücretle I§ aramaktadır. E!lnde boll8er mize ö derm l rl. (Kabul ıgım soy emıştınız. u ~ - Ve bir sene irerisinde e- Pointer, bundan sonra An kunduracı bir. bay, 2:;..ao Y'"•larmda ,._ g n e e 
_ 1_ b 1 d d ? :r ....., visleri vardır. (M1att) remzine m.u- yanlarm fotoğraflan ı.a<:ie 
L"..Kra a arınız an mıy 1 • tindeki bütün paralar uçtu. Gisbumun senede bir veya sade giyinen temiz, kız veya dul bir caa.t. 
Düğlas Layng müfettişin sö Ben bunun böyle olacağını iki" defa, Markhcm ailesini zi bayanla evlenmek ıstemektedir. Bir<'• • Dlzcl ve blltlmum bcDz1ııJ1 vo ma Aldırını:: 1 

zünü kesti ve sert bir sesle: vaktile söylemişb=a ama be- yare'Le geldiğini, fakat Ka • vt olan tercih edilir. •(A.A.) remzln<ı zouu moUlrlerin ba§':I!&ld.nl.stllğtnf Aşağıda remlzlerl ya%l!J 
- Evet Gisbum, dedi, on. ni dinlemedi. Anı:ı böyle iş • rinle gayrimuntazam olmak. müracaat • 313 yapm~ ve elin;ie muıeaddlt bonser • lmyucu.ıanınızm ııamıarııı• ı 

1 ı h b d F vis!ert bulunan bir ba§meklniBt .İ§ ara. mektuplan ldaretınnıım~ 
ar a era er yaşıyor u.ld~· ler hakkında esaeen hiçbir la beraber sık sık temas etti. bir lokantada, bir kahved e maktadtr. ·raoruya da gtdebllir. (Uıı. lan c1ahll ) ııerg1ln .ababcaJI 

kat bu ceset onun deği tr. fikri y oktu. Fakat emin olu • ğini öğrendi. Karın arkada. randevu verirlerdi. tal remzine müracaat. kndar ve aaat n doo 11ont8 
Bunu size muhakkak anlat • nuz ki yanımıza dönmeğe ra. şımn şehirdeki adresini bili. Pointer sordu: • Bir buouk yaşında bir çocuğa lan. 

mak istiyorum. Bu cesedin zı c 1 :;aydı, kendisine çok iyi yordu; fakat An arkadaşını _ Son zaman~a arkada • bakabllecek tecrilbcll. namuslu ·bir (Rabla) iH.N.B.> (SeviJJ' 111;t 
boyu daha kısa ve ba§t dalıa b ir vaziyet ve istikLal temin evinde kabul etmekten hoş • şınızm neyle meşgul olduğu. dadı aranmaktadır. İırteyenlcr'.n Tak· <Seven) (88 Mine) (B l(.) ,ıı. 
geniştir. edinceye kadar buradn evlat lanmadığı için evfoe gitmez nu bı.lmiyor·musunuz?. simde Taksim eczane8Ule muracaat· (H.N.E.) C?ı1.R.) (NeviD 25

' ı 
K ı d !arı. (Sadık 27) (RtyazlyeJ t> arısı ya var ı: muamelesi görecek\i. di; arkadaşile könuşmak is· Karin cevap verdi; ~Almanca bllen blr ytıksck taıısn (F.G.D.> (22Çayl8.k)(FS.'V.),ı: 
- R r ederim Duglas böy "lf isters Markham. bu cüm. t~yince telefonla bir otelde, (Devamı var) talebesi mUsait ~rtıarıa ll!eWere rt. {Talih 19) (T.T.) (Ka:aı:ç) < 

le~yJcı~y~z. z~~Jı~ni-------~-~-~,r~~~--~~-------~---~---~--ır---~~~~----1ı~(İ~§~·~Gi&~l~(2i41Sieimimil•~ 
bahsederken tıpkı plajda bu . 1 1 
!unmuş bir mankenden bah. H •k ""' k l d N:ı.kleden: 
eder gibi konuşyorsunuz. l ay e i arı l m l\1ELEKZAT KARDEŞ 

Ben bu işe aldanmıyorum, 11m-=:1EZım •m:.1-- -----ı 
aldanamam.Sekiz sene onun t:•--1Bi19 

Hadi 'Denke:r, mesut olması için yatı'Oya. gıt ten sonra. donuşte ken lekrar perdesiıyü çıkarıp ko- Aşkm ne demek olduğunu bilitim. ı.----""!!"'---~'.:i 
İa aynı odada yattık. Siz .bun her §eye malik .iken çok bedbaht Faizeyi ev.Din kapısında bırakıp luna alıyordu. Bu yüzden sık Sik Beni, sadık ve fedakar karını Fa.- Taksimde E'iyat garajı ar~ 
ları herhalde heni üzmemek, bir adamdı; çUnkU iki kadm onu Jale ile döndüğü vakıt Uzülmtiyor terleyip kendi.sini t:;,llterek nezle izeye feda ettiğine göre onu çok 3600 M2 kıymetli bir arsa °';,ı' 
sinirlerimi bozmamak için çıld.ıraszya seviyordu! değıldi ama Faize ma'kul bir ka. oluyor, gerek Faizeden, gerek Ja· seviyorsun demektir. Fa.ize de se. D.N. 613 Galatasaray kl>ŞC & 

söyleyiniz. Fakat vakialan Bunlardan biri, Jale, bir biblo dmdı, vaziyeti olduı;ru glbi kabul leden azar işitiyordu: .ni sevıyor, bundan eminim, sevme- mıuı No. 5 kat 2 Tel· 4uo10 

k d kadar zarif ve narin bir sa.nşw ediyor, öğleden '>nroları gizlice - İhtiyatsız hareket etmekle scydi benim gibi eski bir arkada· ııı 
İn ar e emez ya. güzeliydi ve Hadinin meşrCı kan· buluştukça hiç &kfıyet etmiyordu, kendini ölüm tehlikesine nuı.nız sının kocas:nı ayartmanın bir na. KUçUkyalı istasyonunda~ 

Kocaı;ı ona garip bir ha • m idi. Bir esmer güzeli olan diğe- Hadi'yi o kadar fazla scvmekt~ bırakıyorsun! mussuzluk olduğunu anlardı. ebatta mUfrcz kıymetli ar 
kışla gözlerini dikti, sonra ri, Faize, Jalenin çocukluk arkada- idi - Kutup seyyahları gibi gitti- Ben de seni seviyorum, hem de lıktır. D.N. 690 

yüzünü çevirdi. ı:ıı idi. Yaşlıca ve zengin bir adam Hadi DE nkcrin bu mesut yaşaylŞl ğin için hastnlarunan kadar tabii senin saadetin uğrunda kendi sa. Galatasaray kö 
-2- la. evlcnmfş ve onunla beraber İz· mna.les f uzun zaman d

1
e vam et - bir şey olamaz! adetimi feda edebilecek derecede ... 1_:s_k_a._ı_2.,,.T_cı_4_9o_1_0 __ ~~ 

Misters Markham gözleri. mire gltmi§ti. Bir otomobil kazası ;medl. Jale ile Faize tab at ve k.a.. Hnılinin yo.şnyışı her hususta a- Banu için hayatından kendi arzum 
neticesinde dul kalmea !stanbula mkter itibariyle birbirlerinden ta- saf;rı yııkan bu misal gibi idi. Za- la çekileceğim, boşanacağız. Sen 

ni sildi ve Skotland Yardın dönmU§, dört senedenberl evli bu- nuı.mi) le fn1'klı idiler. Narın ve vnllı adam her ikisini de sevdiği de Faize ile evlcnebileceks!n. Ba
müfettİ§ine doğru döndü. lunan eski a.rkada§ı Jale ile ah • zayıf, nabti' görünU.5Une rağmen .Fa.ize ve Jalenln sözünden çıkma- na cevap vermeğe, beyhude yer13 
- Size söy!iyec~ğim sözle.. ba.blığı tazelemişti. Jnle cllrcti. ihtiyats·zlığı, tehllke· mak için ne yapacağını şll§ırıyor, it:l.raz etmeğe knlkı§ma ... Bu kara 

re daima istedig"iniz kadar Hadi Denker yakışıklı ve tntıı yi seviyordu. Faıze ise biiaki.s had her hangl 'bir ise teşebbüs etmez- rımızm teferrllatmı bu akşam tes- !..;.....;..;.... _____ _ ~ 
1 l bir -.:ı--dı Faiz is <'!.inden fazla ihtyatkAr, nınhçup ve -dea önce 4'aceba. Faize ne der? bit edniz. 

not alma~a itira z edecek d ll u.wu.ıı ; e e ne ya.-
kışlklı, ne genç, ne de tatlı dilli korkak tabiatli idi. Kendisi iç'n ol aceba Jale ne der?,, diye dll§ün- Jale, kocasının sozlerini dinle _ 

değilim. ... almz yazdıklarmı olan rahmetli kocasını asla sevm" masa b.le sevdiği için tirtlr titrı- mek ve iki kadının arzularını te - mek bile lst:emlyerek yemek oda _ 
zı bana da olruyacakoınız. mlştl. Bir kaç aylık bir ahbablık • yor, onun k.§ına bir şey gelecek lif etmek üzere çareler araııtınyor smdan çıktı ve yatak odnsma ka- Galatasaray kö 
Mister Akshot bu ifadeleri tan sonra, Faize, a.z çok vicdan diye ödü kopuyol'du. du. pandı. Hadinin o gtin saat on dört 1.;.5..;;ka~t .;;,2 ..;;T;.;;e;.1 """'49;..;0.;;.1;.o __ -".:7; 

-~ do tl ğ Bu vazlyette Hadi Denker, bir- !Ik ,_ - 0 h•le Faız" entn' buı-ukta mUh'm bir fc: randevusu B tı"- k o ıu olil.ul' bir za rfa koyarak m ühürliye flza.bı duymasına •a.o .... en, 5 u ıı zamanı.ur sı • ...,.,, " " onıon ...., oıu r .J' 
ka f-~- tti bırtlıin zıddı ve kuvvetçe müsavi veuı:ı Jnlenln sözünden dışarı çık- vardı. Bu hfl.dise tizcr.i.ne gidip git ıı beto b! villa. saUlıkW' J) • Cektı·r. Buka" ğıtlann her say. M. ıı.-uu e · ' rln d u ,,_ n r -· ~...ıı 
Hadi Denker ise asla vicdan a- iki nüfuz ve tes: nrnsm a m - mamak ve böylece ikisini de menı memekte evvela tereddUt etti, son Ga.l&tasaray köşe apa.rtw" 

fasmr ayn ayrı imzalıyaca • zabı duyma.nıI§, biliıkis Jaleyi en i- temadi bir bocalama halinde, bu nun etmek ~ini tatbik etmişti. ra gitıneğe karar verdi. Bundan 5 kat 2 Teı 49010 . r. 
x...... Iki tes.rden birini reddetmek cesa l<'akat bu usulUn neticesi çok fena başka o gün Faize ile buluşacaktı. ,, ısuu. yi arkadaşı ile aldatmaktan büyUk retini k :ndlslnde bulamıyordu. J 

1 1 
ak k Nl§antaı Teşvikiyede 600 

Pointer ortalıkta hüküm bir zevk duyııyordu. Faize gok giı. S..,b.,hleyı'n evden ,ı..,"rı "ıka.r - çıkmıştı, Fa.i;e de, Jale de ayn ay a e i e o §ant onuşmadan ön- arsa satılıktır. D.N. 608 ~ 
h d k el bir kad dı Hadi eı· .... "" ""'1... "' rı, artık Hadinin kendilerini sev - ce bir kere Faizeye danışmağı mil süren ag"ır avayı ag"ı\ma z m · ona evv a, ken Jale onu 0-nlU•ror ve i•~--1-- i Galatasar:ıy kö~ apa 

bUyUk bi eh · t eksizin " 1.Uı=L..U-n mediği zannına dÜ§Jllli§lerdi. nas P görüyordu. j ıç
4 

in tatlı bir sesle cevap ver. r emmıye verm ba.cılıyordu: 5 kat 2 Tet 40010 _.,,,,,,,,,,, ... 
kur Ynpnıra bunun'- beraber bu Vazlyct bu merkezde iken iş -_aıı ır dl••• ""' ......,, uı. N d k l 1 1 . d k 1 tf""" kurun seri, beklenmedik ve tam - e en ap a a ıyorsun ca - birdenbire büsbUtUn karıştı, bir § erın en urt.u up saat on ye - ŞehzadebB.llmda li da ~ 

- Şimdilik ifade alacak neticesi onu fazla hayrete düşür· nım? Şimdi gençler ynzm 5apka gün Jale öğlo yemeğinde şaşda - diye doğru Faizenln evine koştu- konforu tııı.vi gen!§ bahçc~.~tl 
değilim. Yalnız ilk malumatı mem.Jşti. Çünkü Hadinin kendisine kullanmıyorlar. Güne!jten insana cak aereccde sükfinetle: ğu zaman orada. metresini değil, caddesinde ve dcnıze ner-,,_",j 

uırnr gelir mi., Ne korkuyorsun?.. _Hadi, dedi, ben her şeyi bi· onun kendi.sine hitaben bıraktığı kA~.r bir aparbnıan acele toplj).tıyorum. emniyet ve itimadı fazln idi, arzu Ne. sen şaşırdL, mı ayol? Bu ha. bir mektubu buldu: N 
600 

• 
Mı"sters Markham kızını ederse her hangi bir kadını mu • vade pardeslı ta mır mı? Beyhu- liyonım. ' 'H-"': J 

1 
tır. o. · ~ 

luı.kka.k elde edebileceğine kanicli. Hadi birdenbır6 afalladı. GUlmc UUJ, ale h<.ır se~i bil yor. Bu Galatasaray kö apıı.r 
bir kenara çekerek yavaşça: Yeni va.ziyef--c az zamanda alıştı; de' hn.mallık ed<'ceksin. ğe çalışarak: gün gelerek bcnlmle konuştu. Bo 5 kat 2 Teı 49010 

. - Dikkat et, der.ti. iht iyat . Jale onu seviyordu, Faize de... Hadi onu hnklı buluyor, ayni za . 
9
- Her şeyi mi biliyorsun? .. Ne şanmadığma göre onu benden çok, B-eyoğlunun morkazı tı1t t,. 

sızca bir kelimeden çok fen a Bir müddet sonra her ikisini de ~X:~~ 8;~i~te~;:;1:€'n ha:= yı J~le ayni şayanı hayret sülliı ~:::~=~~ !:!ı;~ ~:lıLsm~e: 1 ~ blrse~M~~:c::::tıt· ~ 
neticeler çıkabilir. ayni derecede sevmeğe ba§ladı. dedıgıru~· · ,_.apıyo-->ıı. tı rdi t Ani lm.ıun <>t>~ :t"""_..._. 

lıı. 1 ., rn ne e cevap ve : u yaşamana ma o a'k Uze- r,
96 

r 
P o inter biraz sonra An Ma.cernrun devrunı pek ko Yık Uı.kin, Ciğleden sonra Faızenin - F-alzenin senin metresin oldu- ~ ha~:atmdan ~ekilmek ledakarlı- ~als.tasarny köan ap:ı.r~ 

Gisburn hakkında şunları la mümkiln oluyordu. Faize ha.yat evine geldlgı·· zaman da onu haklı ğunu biliyorm. lnklır etme, bu sen gın g c lacak d ecede ""k 1 .,.. 
ta yalnızdı, Jalenln çok iyi arka - 1 oz a er ' """ se - 5 kat 2 Teı 40010 

öğrendi: dncı idi, bu sebeple Denker ailesi- bulmakta. gecıloniyordu: kratta bir adam için blisbüt.iln al- ' i yorum. Mustarlb , .e me'yus, fa- ----------eeııı.~ 
..,.. - Sen çıldırdın mı Hadi? Bu çaldık olur. Belki bütUn a.hbabla· kat asla. şikiyef.!;1 olmayarak ts • Beyoğlunun en iyi bit ıcoJ"'. 

Yirmi yedi yaşınaa olan b u le sık sık bulu.şma.lar,yemeğe on- giıneı:;te sapkMız sokağa çıkılır mı nmızın bi.ldiği bu hakikati ben an ta.nbuldan ayrılıp tzmlre gldlyo-

1 
tramvay caddesinde b!lt~ 

genç ~tz. Hindi~tan ?imendi: l lards.. kalması, ~erab.erc.e tly~tro · beynin gUnefi ca.rpacak, Allah ver cak bugün, ts.mmadığrm birisinin rum. Eh'eda? lfn•ll, sana l!laadctler hııvi dlSrt katlı aıtmcıa c:U 
ferlerınde mühım hır mevkı }8, sınemaya gıtmesı kunsenın na me in hasto. olacaksın... eve telefon ederek söylemesi üze- temenni ede riDL rabcr satılıktır. D.N. 53• ~ ~ 
sahibi olan bir zatın çocuğuy 7..an dikkatini Ve dedikodusunu da Bu rutub tli havnda gene par - rine öğrendim. ''Fabıe,, Galatasaray k6şe apa.:ı 
d A • ·-ı-· b b vet etmiyen bir hô.dlso idi Jale desil nlmnroışsm. Sen güclil kuv • Hadi son bir ümitle itiraza çıı- 5 kat 2·Teı 49010 ....-_.ı 

u . I n.~esı 0 unc~! da as~ ~- bu hıyntı gayet tabU buluyor ve veUi -gorlinUyorsun ama. göğüsün lıştı: Hadi heyecan içinde evine dön- Tophane caddcslnlıı CJ}e:~' 
n\1 ngı tereye gon ermıştı. ha.tüı. hayatta o kndnr yaln:z olan zayıf, bunu h~ unutmamalısın. - Böyle kendisini bUdirmek is dil. Fakat Jale om.da değlldi, Ko yerinde asgar1 yUzde on ı> -ı 
Annesinin arkadaş1 olan m is. zavallı Fa.izenin bir az eğlenmesi Gündelik lıiı.dis leri b•ı muhtc - teıniyen, imzasız mektup usulil, casma bir mektup bırakarak git- kaUJ kagir bir dflkıtAn ecel' 
ters Markhe.m om1 evla'l gibi için a.Ia.kadıır olduğundan dolnyı lıf ve> birbir'ne zıd tarzda karşıJa.. dedikodulara sen de inanıyarsun mlııt.i: lıktır. D.N. 

601 
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bagwrına basmış ve s oluk be. Hadi'ye müte3ckldr blle kalıyor · yış, Hadinin hayatını fevkalade ha.?.. "Hadi, ben gidiyorum. SenJ bek Galatasaray kÖ§e apa:rtJl"" 
d mu k bir şekle sokmuştu. Sabah Jale devam etti: lesem ve tekrar görseydim karar 

nizli kı~c~.eız~ ~~rm. ile ?e- \ıadl'ye gelince o, her ikisinı Iey.n karısına ''yağmur yağa:rsa,, - Lüzumsuz münnkruıalar yap· verdiğim fedakirhğı yapmak ltln 5 kat 2 Teı 49010 
1

1' 
raber buyutmu~h Mıs Gıs • de evdiği Jaleyi ve Fa;zeyi aynı diyerek vind n kolunda bir parde mıyalL"Il Hndl .• Telefonda bana ve- kendhlıde cesaret bulamamaktan Tophanon!n tramvaya gşye 
burn yirmi bir yaşına kadat' zamanda gezmelere, eğlencelere ti, pardesUnun cebinde bir kWikol rilen haberin hakıkatin tam ifade karkuyorduın. Eh·ecl&ı Suıa MB. • km iyi bir yerinde çok :;: ti 
evlerinde kalmıştı. Sonra kı. g ö t U r e b i 1 d i ğ i için bUyil~ ıle çıkıyor, Faizcuın evine gider· si olduğunu artık kat'i surette bi.- detler temennJ ederim. " bir tarzda 1n§a edllml.Ş k ~ I 
zın bab sı birdenbire birçdk bir memnuniyet duyuyordu. Üçu kcn rıardesüyil giyiyor kaşkolu boy liyorum Snıuı. her hang! bir sitem ".Jale,, irat1J dört katlı bir apart 
h k b ak 

birden geceleyin sinema veya U nuna sarıyor, sonra evine döner. vrı serzenişte bulunacak değilim. ısaWıkbr. D.N. 61• _ ~J 
orç ve p e az pnra ır a • Galatasaray k6§o a.~rtW'"· 

r k~dU.Öllinün h~ap~n~~~~~~~----~~~~1~~~~~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ş~2~1 ~w 


