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Amerika 
tnümessili 

P a an 
• 
as.i bir proje 

aldı? 
--0-

T eklifi yapan 
Almanya mı? 

--o-

Sulh şarf Jarı 
tl.ect.en zbaret? 
''ıve ,ti in essuı 

llomadan ayrıl ı 
~?>ı:.ra, 2~ ( A.A.J - M. Tay. 
~ ıle kardinal l\fa~lion'un vekili 
~o 0~yör Montini arasındaki 
~~rne. mihveı tarafından reis 
b~· e!t'in mümessiline bir takım 
l>es~e!er verilmiş olduğu farazi. 
<lıı-llıı t~kviye ed'?r görünmekte. 
~ ~ derecede ki M. Taylor'un 
ll erııcaya döndüğü zaman, I\l . 
oı~elt'e kendisine ifşa edilmiş 
~l'nı l>~jeleriıı annhatlannı gös. 
ltia e~ı miimkündür. Fakat bila
~e1ın~1zbon tarikiyle Homadan 
'et- 1§ olan diplom~tik kurriye. 
~aPanın daha şimdiden Ame
tltıı .devlet reisinden Amerika
~ ~ıhvercilerin modasına uy
~el"p· er turıu sulh planlarını 
te 01~ :trnekten imtina eylemek. 
~ Ugunu öğrendiğini ve cero. 
~ etnıektc olan müzakerenin 
~xnn:nsıran işgal oı.ltınd.ıki mem. 
~ezııtı~~dc Hıristiyanlığı ve Rtb 
'İnd e ıni himaye etmek me ele. 
~ h~~~ahsetmekte bulun<luğu. 

Su ıtnıcktcdir. 
~ll'ı halde esas mesele. Vati
eıc:le n ~alihazrrda şu kanaati 
"~'t etrnış olduğudu~: Reis Ruz. 
~ ' n.e ~hsan kendisinin ne de 
~lli~1Y~tle Amerikada hiç kim~ 
~1 Hıtlerizm ile bir uzlaşma 
l~!ta nıUstcnit sulh müzakerc
~lılda~eshiJ edemiyeccği mutalft
~lter ır. Bilhasaa böyle bir ha. 
~~ ın .liitlerizm tarafından a. 
~· Cldalin bir devlet olmak 
~i ~\e Rusya aleyhine değil 
~eC<!ih §eVik fikri aleyhine mü. 
~ek olduğunu zımnen kabul 
~~e :;urctirlc Rusların kuvvei 
~ ~Yelerini haleldar edebile. 

Bir geaç ·11a 
aranıyor? 

Dokuz ayhk çocuğunu 
bırakarak evini terkeden 

bu genç kadın 

16 yaşında 
Altı gündür 
ortada gok 

Galata vekilharç sokağı 6 numarada oturmakta olan 
Naime Büyükpufoı isminde genç bir kadın kayıptır. 

Naime 16 y~ınca. e.!"rtıer, siyah 
saçıı ve siyah gözıuctı;r. 

Kadının kocası ve Lnbacıı kendisiy. 
ı~ görlişen muhnrrlrimlze §ll iz:ıhatı 

vermişlerdir. 

Bu kadın 2 senelik evlidir ve do_ 
kuz aylık ufnk bir kız çocuğu "ardır_ 

Naime bu yakınlarc.a, koC'asiyle 
gcçlııemem<>ktc ve bahaııının evine 
kaçmaktadır. 

Genç kadın bundan 2.5 ay evvel 
kaybolmuşsa. da nlh<>yct Çamlıcada 

bir akra'>asında buluntT'ı..~tur. 

Fakat bu defa 16 e~·lhl salı bUnlln. 
dcnberl kayıptır ve nlıl'slnm bütiln 
arnmal:ırı semcrl'siz tı:ıı:mıştır. Nai
meyi en son görer. bır kom§usudur. 
Genç kadın ona ':<öprUd~ rastıaml§, 
"teyzıı ben ı ene eve r;C'lemlyeceğlm, 
çocuğuma anne ve baham baki!nnlar, 
Allahaısmnrladık, cllyf'T'l'.k ayrılmış -
tır. Bundnn sonra gcPı,. kadını kimse 
görememiştir . 

Almanlar 
Kırı mı 

tecrit etti mi? 
L0ıııdrn, 2·~ (A.,\ .) - Eğer Alman 

!arın, dedlkt~rt glb;, Azı.k denizi sa. 
hlllerlnc varmış oldıı:.ıar• doğ'ru ise 
Kırımı H.usyanşn sa 1 ı· nltrnmından n. 
yırmışlardır, dcınektı- V" Rostofu tah
rip etmiş oıclııklar· ı::u:.-ctınde iddiada 
lıulunablllrler. 

KaYbolaa bayan ?-"alme 

?\almenln babası, nnLcl!!i "e kocası 
bUyUk bir teeıısUr içinG dırler. KUçUlc 
çocuk bakımsız kalmı!l~:r. 

Mevz•ıuba!ıs kızın Tratızonn gttml§ 
olması da muhtemeldir. Zabıta, kızı 

her tarafta uramasmn rıı.ğnıen, şu da. 
klkaya kadar bulanuur.r;.tır. Maamıı. 

fih kısa bir zamanda bulı:nup ollcslne 
teslim edllec.:?ği limit cılilmcktedir. 

Eski Şaha ait 
mallar 

Hükumete 
devrediliyor 
Tahran, !2 (A,,.\.) - l'ıır ajansı 

k 

Rus va 
irana 

biivük 
vvetler 
sevk 

ediyor 
-o-

Tahran etrafına 
Bir çok 

para,ütçüıer 
indi 
-o-

Rus ve lngiliı kuvvetlerinin 
Iranda birletm~si üzerine 

Kafkasyada ve 
cenubi Rusyada 
uyanan akisler 

Lonlnı, 22 (A •• \.) - Röyterin dip.. 
matık muhabiri yııııyo:-. 
Almanlorın }{lvefdc ' " cenubi Rus 

yada bliyilk mu ıaftn.lu) etler elde 
ettıklerl iddialarına ra~ırıen iyi mr. 
lQmat alnn mahafil esi<! Alman lddlc 

_... Dcvnmı ~ iıı<"l S."l~·tadıı 

lgaristanda 
istisnai 
ahval 

ilanının 
~ 

manası 
---o---

i n g · ı izler 
Bulgaristanın 

harp istemedıği 
kanaatinde Almanların Klyc!lc. ötesinde llerJe. 

meğc devam etmiş olur olmadıkları 

malum değildir, Fakat b"J mıntaka 

üzerinde mUlhlş muiıarcbcler yapıl 
makta o!dıığu muhnkkıı.l:tır. Smo • 
lensk \'e Lenlngrad rr·mtaknıarında 

harck~t yap:lmakta oıdı.;ğu da malflm 
değildir. 

bildlrlJ or: t..ondra, 2.? (.\ . \ .) - Rôytcrin dip. 

o 

Eski şaha nit menkul H~ gayrlmer. iomatik muhııbırl yazı\'l'ır: 
kul malların devrine all resmi be • Bulgnriatımda l:!tlır.ıni ahval illin•. 
yanname pa.tAmcntodn okunmuştur. nın Filo! hiıkiimctinı:ı karşılaııtığl 

Eski şah 7.amanıncla zı.ı • r görenlerin ı mU:kUlıtlı isbat cdPr. Hıılgnr.stan mlh 
ziyanı tazmin edllccektı. ~ De\nmı 2 iıırl &aJf&dn J 

Yardım Sevenler Cemiyetinin 
mensupları arasında bir saat o 

Gönderilen hedıyeler için 
kahraman Mehmetçık d iyor ki· 

l'a sırada. 
~~-~Ylor hyetin sarfetmekte ol. 
if1U ~aYretin Hit1crizm ile her ~ 
t ~el ~aşmayr reddeden M. 
~it 0~ ın beyana tiyle miitera. 

" Pamukluyu giydiğim zaman, Ayşemin 
sıcak elini omuzumda hissediyorum ,, , 

Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
eıt ie ~! dikkate şayan görül
~· aueder 
~ ;: Rumelt'in söyledikleri 

ltı-ar l'ddc ve herl:es tarafında:ı 
l..On e ilmektedir. 
~~n~• tahmin dilmekte ol-
~tle le gore bu şayialar şu su 
."~aPa kevvun etmi~tir: 
;ııeolni' İtalya Icral hanedanının 
~'in .~s'ar ederek M. Ruz. 
~), let r~u!llessiliuden Amerika 
"la.ştn eısınin muharipler için 
~at1~ ~a~ın~ istinaden muha. 
lh. llde ı.ttlıline mütaallik proi. 
~ın1 r~al-ısi nüfuzunu ku1Jar:-

ıea suretinde vaki olara .. 
lle\-:ııru 2 lııcJ sayfada 

tnönU gampını :r.lyaret etmemiz bir 
kaç bakımdan faydalı oldu. Oradn 
Türk hava kurumunun başardığı gti
~s kabartıcı işleri yakınoan gördilk .. 
Etraftaki köylUlerle görüşmek !ırsz
tını bulduk. Çcll': kıınatıı genç tay_ 
yarecilerlmizle hasbihnllu yaptık. 

Bu arada, Ankarad::ın İ"ıl'nllne gelmiş 
olan "yardıınsevcnler cemiyell,.nln 
Ankara idare heyeti azasıından bayan 
Meliha E\·c<?nle tilmiyct!n umumi ro. 
allyetl hakkında uzunca bir konuşma 
yapmak lm!<tuıı da hRsı: oldu. 

Bayan Melllı:ı Eve~nt·: 

- Cemly~tin lstanbul~aki varlığı 

hemen hemen bir karaycl gibi esip 

gecu. l<'aa\iyeli hakl.ında esaslı bir 
şey duydu~umuz yoktuı. 

Dedim. Kıymetli mesaisllc bir çok 
bayanlarımıza örnek olan Meliha Ev. 
ccn hayretle yilzUmc baktı: 

- Ne diyorsunuz bayım? Biz An. 
karada. gecaıi gUndUzlU çalıgıyonız. 

İstanbul matbuatı bu cemiyeti yeni 
bir teşekkill sanıyor Hn.lbukl cemiyet 
Ul28 de kurulmuştur. 

- O halde bana cemiyetin mesaisi 
hakkında biraz ma!Qmnt ınttederse... 

nlz, ben de cfkarıum11ru!ytyl tenvir 
etmi!J olurum. 

Dedim. B&yan Mellh'l l Yardım se-. 
.-:_ l>c\·amı 2 inci sayfada 

l stanbulda ·zelzele 
lstanbul, 22 ( A.A.) 

Kandilli rasathanesinden bil 
dirilmi~tir: 

Bugiin ~ece yarısını 41 da. 
u 

kika 4 snniyc geçe mcrhz üs. 
tü rasathaneden 7.;a kilomet 
re mesafede bir harckctiarz 
kaydedilmi§tİr. 

iM w:asa• .... L aç * ncnwww 

[ (jüııiinfi1an J 
Yarın 

s ERLI;\'llA YA koyduğum 
bu iki kelime, ç~u1<lar, 

hatta bu)·üklf'r arasında da <'Sk1 
he.\ e<-anı u~·andınnıyor. Kırk "ene 
e, ·yel. yann dt'ğil "~elecek hafta 
Ramazan" denseydi bu~nkund"n 
fazla al.8k:ı duyulunlu. "On bir 
aym bir sultanı;, na 'eya "Mahı 
hufran., a kar..ı eski heyt.>can ,.c 
alakamı~m, ":-illdetinden çok şey. 
ler k:\ybetmi~ olm&ı;mı dini ltikat
larnnı;ın zaafa uğrama.sile izah 
edip ç.1tmak doğnı değildir. 

Türk inkılit.bmm <lln \e dünya 
ı,Jerini ayırmadığı tarihlerde, Ra. 
maza.n, yalml bir ibadet ayı değil, 
ayni zamanda bir cğlcn~e ayı, 
hatta bir "f~ku fücur" ayı idi : 
Saraçhanebaşı \'e Dl\'anyolu piya
sasında k&dmlarm kollarına ~Jm. 
dik Rama.zan gettlcri ~ılır, sö:ı 
RamHan gecelerl •atılırdı; yanke 
~idler durgun ayların acısmı Ra
mazaıı gecelerinde ~ıkanrlar, hır
sızlar halkı tera\ibe ,·eya tiyat. 
roya giden C\'leri Ramazan gee<-
lerinde ~yarlar, her cinsten za
bıta Yaka.c;ı Ramazan ge<-eJerindc 
art.ardı. Ramar.a.n piyasa me,·slmi, 
Ramazan tiyatro mcvcıiml, Ram:ı 
tan Karagöz. orta oyunu, kukl:t, 
güreş me,·slml i<11. Ramazanın yal. 
nız l<endln.e ı;öre ze\·kleri ,.c <'ğ
lenceleri ~. hmosl lezzetleri do 

n 
\ 'az.an: Bir Muharrir 

\O.rıh: Mis ~İhi çör< kota kokan 
tnzc pideler ve çörcJder, ı.ordel:t
lnrl:ı. b:ı.ldmll:ırm l:apı ı'lu c..o;·I ı 

~lillaçlıır, lmkusu nzald.n. ı du u
lan SU<'Uklar \ C [,~c;t•nnn!:ı.r, cin ... 
riıu;, renk renk re!'-cllcr, l?ıını:ız:ı
nı itendlne has lenetlerl bir nr '·ı 
toplıyan bir j.5tilın mc,·simi h:ıl! 
ne de sokardı. 

Çocuklar \ "C itikadı sn~lan1, di
ni biitün olmıy:ın!ar lfn d ,' Hn
mazanın türlü türlü cnzibcleri 
\·ardı. t~tiınai hayatımız dt:>i;i-:t :lı. 
ten, dah.'\ tloğrusu tcknınul ctt 1-
ten sonra, Rıı.m:ızan hu gnyrl<linı 
ııı:cwk 'e lezzetlerin ~i:'llnu ı.::.). 
bettl. Artık Rnmıunn ne Pb nsı 
mc>,·simi, ne eğl<'ncc me' imi, ne 
tıratro mc\-simi, ne de l"tih:ı m<'\ 
slmidir. Gece lm.yntı lt!lm'lı"nn 
maht+wı olmn.dığı için bu 7.C\ klcrin 
çoğu iiteki aylarla ttı.ksime uğr:ı
m~trr. Artık Ramazan kelhncc::ı 
en dolgun minasilc lbadc-t n),dıı ; 
artık bayram gclme<len bir ny C\. 

\'CI bayram yııpmnğa bn lnmalc 
ı;ibi me' imsiz bir istic:ıhlen hur. 
tutmuş bulunuyonız. 

Bu mübarek gufrnn aymı ~ 
cukça değil, oburca değil. ç:ıpJmt ... 
ı.-. deb•il, haıa rnüslümane:ı bir '1e 
runi heyeeaııla kar .. ılıyıın okuyu. 
,~Jarımı7.m tcmiı: duy~ulnrını P3. •• 
ı.r ve Rem1\zanla.rmı kuthıln"ız, 
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- ı 28 de lllt önco çorap makine 
lerll ,.e ı:a t mışt:k. E r mUddet dar 

b rinde ya ~avnş yardım 

h mızı gct\l!ll tm_ğc ~e fı.ltanı.ya 

oldu u Kadar orCl'Jya d<ı. kar b:ı§l ğı, 

yUn el dl ven ve pllın lkl.ı e yo. hediye 
etm ğe baııladık. Er..ln sr. uız,.ıes;.n.. 

d fcJAlletzed ıcrh c>ol yakwdnD n.. 
ll'lk dar olduk. Z lzclc ınabnlhne biz 
zat gıttlm, 1'e ketz delere cemiyetin 
good rdlğl eııyayı tcV7. ettim. Son 
zamanda Hasan Al YCcclln vcrdlCI 
evkaf apart•maıun.n bir a:ııonunda 
cemiyetin çntııma fBall~tinl teksl.f 
ederek birçok lflcır baprd1k. Bu tıı. 
luµnaln.rdan aonm !nbrllınJara 'birer 
tez ere yazarak bl.Ze yardım etmeler!. 
rınl istedik. Her taraftan balyeler ye 
toplarla gelen mnluımey:t yardımcı 

kadınlara vererek pare De dlkt.lrd[k. 
Du f§Cller daha Ziyada kocaları u • 

kere giden klmsclcrlL Bu su.retle hem 
askere, hem de aalter a1:eıerine S§ bul. 
muı ve l ıırdnn etmı, ôlauk. Bu işe 
b3 la(lığımız zaman elimizde aııcak on 
bin lira vardı. nır buı:uk ay :ıaıtında 
gördUğ'JmUz )'ardımlarm nakdi ,. • 
ıccı.nu ss.ııs liraya batıa oldu. omıı. 
yetin muhasebcclsJ. oldı.:ınn ıçuı bU 
rakama ıUınat buyurmıuıW dllonm. 

Halk bu faallyetlmizl g6rerek, ce. 
mlyetfn samimi ve yorıı:mnk bilmez 
azaln.rmm mesaisini t&kc'lrJe karvtla
dı ve yap l:ı.."1 yardımlar ~ndcn gWıe, 
arttı. Elimizde biriken !8 b1n küsur 
lirayı da. aynlyala Ç;lvlrerek yUnlll Ye 

pnmul~u kum:ı.ııtar aldı!. ve mcmlclıet 
mıırlarını be.kllyen M eıın:.e~lklenmı.. 
:.ı:e 56 bin parça kar ~gı, yiln eıcıı. 
ven ve prurı•ıklu hırka tr:ıaı ~erek. 

bu hel'l:yeleı1 atıratıc firka Ye alay 
post"lan adreslerine g(';ndcrdlk. Ki§ 
bastırml§tı; yardımda gecikml§ otma
mak iı;tıı, aramu:dn. ~yrı:a tovzl grup. 
lan t.e§kll ederek, Edlrn1l Ye Trakya. 
dakl askcrle."lmlzc bu bedlyelerl biz. 
zat gaturtıp •.'ağtttık. TUrk m!lletlntn, 
felAlteUer l<areısınd:ı gt-ğllıı k:ıb:ı.rt.ıcı 

yardım duygulııriJe h'çb.r millet ya"" 
§8. çıkamaz. rurı:Un achavctt candan 
ve riyarzdır. O, hiçbir zaman koııll
elndcn ıstene:ı yardım• dirlğ etme. 
miştır. Dağıttığımı:: Maiyelcr, Meh. 
met.ı;:lklerlıniZi o kadar ı;evlııdirm{DU 
kl, cemiyet mcrl:czb' eclcn asker 
mcl;tuplarmdan bu mesalmlzln mu.ıs -
bet aklııler..ni ıttlhnrlıı. gorUyorduk. 

Aradan on seka sene geçmişti. 
Geçm:-ş zaman Melihtı. Cemal dat.. 
ma b:ı :,katarına · görilndU~nden 
~ok d:üı:ı. uzun gör'Jlür. işte deli. 
kanh ~imdi kcı.mmmdn dikilmiş du 
nıyor, ndeta mcydruı okuyordu: 

- Haydi, bUyük nnne, diyordu, 
inanın b~a. Ben elr.in torununu ~ 
zum ... Hem bunun ispatı için çok 
ugra m J:ı b'.leet olmndığ'Jru ® b.• 
livoru.m. Üzerimde es:.d hbmetd .. 
ruz Hatice kadının ölmezden eV• 
\el lnral,ttğı mektup vıı'rdtr. Bu 
mektupta b"rçok hlidiselerden bnh 
oolunduğu gibi meşru baklıınına 
·.:ıa 1ı aret olunuyor •. 

- Hak mı? Benlm sana hl • 
hır vere<: eğ im yok,, 

- Oyle n:i ? .. Pe.'ti büyllk anne, 
o uunı:ı..rı o.çaca~ c"\'ayı ka' be 

erim o kn~~r.. Fn'' t b:r do rf:\. 
i dil n 1i 

h ç eıJ hı.iv t 

ıuuıe?.. 
- Be.na bıyle httap etm• 1n. 
~ :&feJihe Cemal dnt ı; e ftl• 

gmca bir tclıcvvllrle bağım . D -
J:kıınh hiç CC'Yl\P bile \'ennedi, l'l· 

mn ~. 

":ıt bw.1u unda mu • 
telif vakııl:ınn fjah."ldvtl'o oyulunrr -
br. netkl bund:ı hnldıın da rnr• ( n 
itil Ln nlnr anısmdlıkl 
1 rln aynı bir kununla 
gUnruııd..:ylz. nu mllı.:ı 

\o crkrk :ırn daltl c ,. 
1 • •• ı t;ıtun z ıb mın t 

ıorlno knNJı ol ın lkt 
ı ine kııd' r t v ,.c:ı • 1 ..,.., bir ııy 
ı.ndtır e\'\cl t b'i 1r rı1i prrd 1 al • 
t'.!l im) t ldu~ hl•.r.yc ,. llll•n R ı • 
vclt yatm;iakl nydıniıl. ı.oııu,nı!llnr 

it 1i blttr birer llnnt·~P bn!,llnrreık. 

1a; \C \rn rt' A,;:ııvsln d!'~ru bl!
y k bir !>:l111UI' 1ırUmeJ.tN!lr. 

E'!lıl 60 • D • OH.ı'\ 

rııtn 

tubun.l şu tırlar )&:ı:.ıı.y<lı: 

•'Gllnderdltlıılz h~IJ lt•ri SC\1n!)IC 

atehle, lllildlmetlml \"ar olı.-un: biı.ir.ı 

her tJrlil lbtly cımııı tem n ct.mlııtır. 

Fakat, lz.ler.n )ıır<ı•nıııırzln \Uent bu 
laıı bu p:ımıılclulıın gll dlğlmlz uı • 
ın:ın, A~ c 'tl rir..ıl l•ı ıc k elini c
mu.ı.umuz.d.:ı lı1sııcdcr gibi olduk. Sc
\ltıcl:ulz b bUtwı arttı. \'nr olun 
m<'rham m ve temlz '.\ urckll b:ıcılıı-

tunız!,, 

nayım .llc lha El'Ccn bl.uı buna ben
zer birçok me.Ktuplur göstcrdı; he:> ı. 

xıin ıı.ltmda ?dchm;otı;lklcrimlztn adrct
lerl mürekkeple baaılmı~ parmak iz.. 
leri vardı. 

Dunlan 0 !1rilnce hepimizin g6ğs0 

ltabarmıştı. Cenılyetın font muhasebe. 
cısı bu yıl da faaliyete ge~lleceğlnl 

ve ayıu Jıara~tıe yn·dıır.l:ıra devam 
edlfeceğı.nı tlAve etU: 

-Bo.yan bmet İnÖI CDUn yüksek 
himayclcrilo .her l 'Il blrıı.z daha sen+ 
ıeme.kte olan me.sa~:.u- bu yıl daha 
hı:z. vereceğiz. 1941 kongrE>slndc nl7.nm 

namemW tadil ettlk. Mnk 7 nre 
beyetlne dokuz kl§l aeçl!cl. rol 
KAzımm ql bayan Nevber, Samsun 
mcblıBılnwı eııı bayan NUıal Akkaya, 
umumi kAUp Mebrure Akaole7, muha 
ıobecl bc..'ldc!llz, 'f ezı edar Nimet ya. 
&ıcılar, aza Uh•J.yc Sorıer, Seniha 
Hakrnan, Badla J31gat. Fahriye Pc. 
tek, bundan ba§ka S~ !aaı aza aldık 

n kadromuzu tan!im eıtı:kten oonrn 
geçen sene t.e§rlnlevveıde (askere~ 
hk hediye aWlyesf) n1 a~mağn mu
vnUak olduk. Geç ç:Uıjjmaıe.rımız 

arasında mUdatMt mlll1ye sıhhiye 

§Ubcsl için tUpler do:duuyorduk. Bu 

mcsa.l atölycsındtı bayan lnonU de 
glSğstlnO beyaz ij linluğıınU taknrak, 
bir.zat çall§ını,,lardır. Bu çalı .. maln.n
mızda Türk kadmmm cnnla ba ln. 

namı yararl.Jlt ve !edakl\rlıklal" guster 
diğlno kUçUk bir llrncll arzeCeyim: 
Ampul doldurma işi nratrında gene _ 
ra1 MUrsc.ltn eşi b.'ly2.11 MUjgA.n Baktı, 
bir clinlıı parn ağını ".,,,'ll' prese luıptı. 
rıı.rak ma.nle.s f k yooiıniz ve arka. .. 
da§lıırmuzm m<' 9. sl.!ıe cı !el gelme • 
mek ıı:ın: "bir parmağın ne chemmt_ 
yeti var? milleti:n uğrtJM canım feda 
olsun,, dıyc,'Ck, yaroSJm sardırdıktan 
sonra. mesai aUSl) csuıGc işine d vam 
etmışUr. 

Bayan Melihn lı.."vcen lıundD.n 80IlI11 

ccmlycUn mUteferrık ya-dımlar b:üı. 
Bine geçerek: 

t:O 
!erini ccbtnw Mktu ve büyük bir 
ooğukkanlıl=kla, •'Şen dul,. valsini 
t;almnğa başladı. Meliha Cemnl bU 
tUn v'Jcudunu 8!L11l3n titremeye 
hf!.ltim olab lmek için tmıakfarını 
avucuna geçiriyordu. 

Yıwn.ş bir sesle §ÖY1<> öylen<' _ 
bildi: 

- Ptırn fsth orsunuz değil mf? 
• dedi. l:.vet, ben ~ok hnl,CC?:ınn. Si 
zi nasıl oldu da bu ka<lnr uzun za 
rnan unuta.bildim. Parası biter b1L 
rncı: derhal bana müracat etme • 
nf de Hatice kadına o kadar sö~
lcmlştf:rn. Halbuki o hiçbir za• 
man... Ben de uhutmuşum işte .. 

- Ben hlçb r zrunıın, hicbir şel 
den mahrum olrnuıı değilim. Bu _ 
gUn de ayni \ufyettevim. Sizden 
lstorJ.r m de para de ·ndlr. 

D ik n ın•n bô •le me,•dnn o!rnr 
ca k'J:l '"'l ı ~ Cemeklc'·i 
b 'n n c1 t vl' mC'rhnmet his.. 
lerlni alıp ı:6tUrmU1jtU. 

- DPmek rezalet koparmak ıs 
tem yorsun, d,.l''i1 mi uıvallt ro • 
tık? .. • nive bağırdı. Zavn.llr. Her

h ide tru rnnm bir köşesinden kal 

• n 

eti 
fuhnın, t:$ (A.A.) -· Para ajansı 
Jıriyor: 

Furugl hsnın hastalığı dolayıslle 

dllyQ nazın Ahi, parlnmento nun 
21 eylll1 tarilıll ıı;t.Jruw.da kıı.blncnln 

a ıd:ıkl zcvattn-:ı te!"<!l.U•lll cdcccğlnl 
bılJlrml~Ur: 

Bn§vekil: ô'unıgl han, Adliye nazın: 
A hl, S nnyl ve mna.!lıı nazırı: Hck. 
mat, hai'iciyc nazın e;uncyU, Sıhhiye 
nazın: Merat, mUna~llllıt nazırı: dok.. 
tor Sacat, ıkUsat ve tk'ııret nazırı: 

Golşnyan, hn"l}iye nszırı: general Ah
met NakçavJ.JJ, Jnbllıy_ nazın: ger.e. 
rnl Qıhıuıbanl, msliyc nazırı: doktor 
Tnfiçe, maarif nazın; Doktor Sadık 
posta telgraf ve telefon nazın: Sayalı 
ziraat nıızın: Haklmt. 

MUteaklben hükUmet!n programı 

okunmu~ur. 

lng1\terede 

Rus a a yardım 
··ıu ç ğa ıv r 

Londm, 22, (A.A.) - BugUn be.{ .. 
lıynn "Rusya. için tac.k haftası,, Ru ... 
ln.rn ıuzuınıu hıı.rp ma;umeslnln sur .. 
aUe verilme31 mevzuu Uzcrtndc ehem. 
mlyctlc duran Londra :mntbuatı tanı
!mdan hıı..rn.retlc se l\mıeLmaktndır •. 

Taymts gazetesi yuıyCJr: 
lte§ru cUretk!'ir1ığm auunt haddini 

göstermek Z.'\mam gelm.ştir. Awupa. 
da bizim için Rusıyad:ın dnhn kıymetli 
bir mUtte!lk bulunnmn.z. Ktzılordu 

mağıOp olduğu takdirde Alman ordu.. 
sunun kar§ı.ı!Ina mukavemet edcbllc • 
cek başka btr ordu ç1luırroak mUmkOn 
olamıyncaktır. 

Nihal zafer belki eld edllebllocek
Ur. Fakat buna ertşmcık için takip e. 
dllecek yol uzun ve zaıımeW olacak, 
bOtUtı dOnyn tok yorgun dll~ecek ve 
BovyeUer mUcadOlcJon mağmp çıltıır. 
lanın. muhasamatın nihayet bulmam 
cok uzıyaca'ld1r. 

}~us çele eri
nin f aa !zeijeti 

urttı 
lUo kovn, 2Z (A.A..J 

blllllrlyor: 
rııs ajanJll 

Ileyaz Rusyanın Alman fqtst kıt.a
lan tarafından f.stll!'iya ı.:ğnyan kwm 
larmda çetelerin taaılyet: gittikçe ln 
klşaf etmcktı!dlr. HenUz tnm:ımlan • · 
rnamı§ ola:ı ba~rlere y.ör Mohllef 
ve '.Mı.na bölgelerinin mUteaddlt kıamı 
lan •fJ. ve eyJUIUn ilk 15 gUnU içinde 
çeteler 6~0 Alman 6Ub'lY ve askeri 
öldUrmuıı. 12 tahta k'Spr'.1, 2 detnlryo. 
lu ~öpr;UsU, 23 tank, 204 kıı.myon, kUl 
llyotll mOhımmat, techizat ve yiye -
ocl: mnddel~rl, 6 top, G motosiklet 
tahrip etmlı;ı ve;a kullanılmıyacak 

hale ge~f§ ve 2 mühlmmat deposu 
berhava eyı~mlşlerdlr. Son ı;t:nlerde 

kuvvetli bir çete, bir A1ınnn allvıı.rt 

blrllğrne devriye gez:Ugt bir sırada 
hUcum clm~ ve 50 tneıs•t lildürdUktcn 
sonra birçok ııt ele gcçlrmlılcrdlr. 
Mlnskd~ Bmbnılskc 1-.ı§ techizatı 

ve lııtlhkAm levazımı götUrmckte olan 
bir nakliye kolu çettılcr tarafndD.n 
tertip edile.'\ bir pu:ıuyo. dil§UrlilmUı, 
•O Alman askcrilc ': Alrıınn erbaşı fü .. 
dUrUlmUş, tcchizıı.t v< ml\Jzeme tahrip 
edllml§Ur. 

Çeteler vat:ın haini Stuplnl kuruuna 
dizmişlerdir. 

Rusya lrana buyuk 
kuvvetler sevkedıyor 

I~ı tnrarı l net sayfada 
ları kabUlnden bu yenileri de §Uphe 
lle tcıAkkl eünektı>dlr. 

Geçen halta en !nzıa aIAkayı çeken 
vaklıun 1raıı Şehln~hı.nın çekllmeal 
h!dlscsldlr. Rusların ı.-nnda Kendile. 
rlno tevdi edilen arui Iı.ı.snunı l,fgal 
için bUyUk :ınlkyaıt& kıtaat scvket • 
ml§ olmaları manidardır. Rusların bu 
havallde fazla mfktard.• aavaı araba.o 
ıarı ve zırhlı otomobuıcr: vardır. Talı. 
ron ctratm:ı Rualar blrQOk parııııUtçU. 
ler llıdirml,ı'!rdir. Rıalar, cenupda 
tam maklna!e§mlıı, lyl tıeaap e~ 
bir p1Anl harekat etmeı..tc orrnaları 

ttıbarllc burada kendUPrine mukave. 
met edilemiyecek bir k .. vvet lfad<l c:ıt.. 

mekte vo bu itibari"'. lr.ıan Ye m&lze. 
me bakımından hiçbir ihtiyaç karfı • 
sında. bulunnıanın.ktadıı:lar. 

Sovyet ve lnglllz kuvveUertnın bi. 
riblrlcrile lrUbat tesı1 etmeleri c mı.. 

italya (4 b~r 
film stüdyosu 

Harp filmleri 
yaparken andı 

Roma, U (AA.) \ ne ik (X\'. 

nemllel film eergiılnıJe bn>il" ttl' .cu. 
vaffakiyet kazanan, denız sahnelerine 
alt bir !ilmin RomadoılL Skalcra film 
mUeııscacalnde montajt e.snruruıda şfd. 
detıl blr yangın çıknu§br. 

lt!alyenln seri yardı.uJ sayeslnd 
b1r tanesi ..larlç olmak tiZere diğer 

etUdyola.t yanmaktan kurtulınu§tur, 
Ateş aynı zamanda sl.tlc!yonun nrtf.st.. 
lere alt elbhe ve techiretmı ve hazır 
ıanmnkta olan diğer n~ filmi de yak -
mı§tır. 

Yangmm bir elek~rtk kontağindan 
il rl geldlği zannedllme~tedir. Hasa • 
rat takriben bq mllyon l!retttr. 

Suriye· 
Mültefikler safında 

harp edecek 
Londra, 22 (A. A.) - Beyrut. 

tnn gelen, fakat buraca teyid e. 
dilmfyen haberlere göre Hasan 
Elhô.klnin riyasetinde yeni Suriye 
kabinesi teşckkill etmiştir. Bu 
kabinede milli parti müstesna di• 
ğer partiler temsil cd:lmektedir, 
Bir mUdafaa -vektıleti kurulmuş 
ve bn§tna dtı. Abdülgaffar ~ta§ 
gelirllm}§Ur. 

Suriye reis!eumhuru neşrettiği 
beyanattı!, Surlyen!n diğer Arap 
memleketlerfle birlikte milttcf k· 
lcr saflarmda ha.rbedeceğini bil • 
dirm.Lştlr. 

Ruzvelt 
Vaşingtona 

döndü 
Bayd _ Park, 22 ( A.A.) - M. 

Ruz.ve1t hafta tatilini mg,likane. 
sinde geçirdikten sonra Vaşınır
ton'a dönmüştür. Devlet reisini, 
kongre liderlerini, mümessille:: 

bl Ruayıı.da va Kafkasya~ ehemmiyet mecllsiy'e ayfln meclisir.deki en• 
- Yardan sahamız gittikçe genış. ll nkleler tevlit edecektir. ditiıenleri 6.zalarınt bir araya top 

Ruslar, Kremençu·: ziyaını kabul ı k ı k f liyor, dedi, tçlmizdcn ayn bir grup, avaca o ün on erar.s ya:-m 
muhttıç aııclerin doğacak çocuklarına etmekte ve Kiye! kapıUumda mutıa. beyaz sarayda aktedllecektir. 
kundak takımlan veriyor ve k<'nd!le. rcbclcrln d~vaın elm kte olduğunu Konferatısda ödünç verme ve ki. 

söylemektedirler. Bunun haricinde J t tiiblk" rını derhal doğum evine yatırıyor. ra ama programının a ıne 
Allllcre ve dU§kUnlere de ayda l>P..;ıten bUtUn Rus tebliğleri pek kısa ve t.Q.hsis edilmiş olan 5,895 milyon 
ylnr.t liraya kadar yarcım etmekte • muhtasardır. Lcınlngrad Uzorlndekl dolarlık kredilerin süra.'tle ka-
ylz. Bu yardım yek(llıtı da bir hayli tazyikin nlsbeten hafff!emı, olduğu bulünU temine rnütaallik plan'ar 
kab:ı.nktır. Aynca blr karar dahe. al. da gOrlllmektcdir. müzakere edilece.!:_!Lr._. __ _ 

dık ve 1şe başladık: Mo!ktepıertn son ··~~: l>ı- 25 EYLUL'ü UNUTMAYINIZ .• 
mnıflarmc:tıı. birtakım mtıtcverrlm ço- MI 

Bıitün lstıınbul'u ~•mdinc lr odcn 1 
cuklar var, bunlar ~'oksuıluk yUzUn.. ~ 

den tahslllerl!ıe devam edemiyorlar -- D OR O Tr uy L A MO UR 
ve son sınıfa geldlkl .. r! halde hastalık ~il~,. fl ..,_. 

beblle bırakmak mec'ltJrl}"':ltlnde ka,.. • 
l k 

ı\LTIN F. tuı; <1Ö. rüLLF.ld IF..Sl'l.Df~N 
tıyorlar. şte bu son ıruı:!da l verem.. 
Ulerc de tahsllJerlnl b!I lrmel<'ri için 
yardım ediyor, gıdala.rmı temine, sın. 
hatlerinl kazandırma~ ç.'llısıyonız. 

Çok iyi btr teı:ıkllltcı olan b:ıyan 
Melihıı Evoenlrt sözlerini not ederken, 
biraz ötede bu ltonuşmıı.mIZ& lmlak 
veren Sami Karayolln ııabn tOkcn • 
mlştl: Bana döndO: 

Bİ O CROSBY'nln yarattıQı 

·~Singapur YOLU 
- Haıınno!enc:ııyı tebtl!t ederim, d~. 

dL Faknt, cemiyetin tıt.nnbul §Ubcsl. • 
nm kulağı çmlasm demekten oo kcn

L A E Sinemasını 
dlmt aıamıyonun doğrusu •. 

krp buraya rezalet çıkarmak ıçfn 
ge'medin? •. 

Feridun susuyor \"c Mcl"lıa Ce.. 
mıılin hemen bir adım ötesinde 
yürüyordu. Ne düşünüyordu, ne 
yapmak istJyord'.I, bunu keşfe im.. 
kan yoktu. Yalnızcıı muttnsıl 
"Şen dul,, valsini ıslıkla çalıyor. 
du. 

Meliha Cemal blr kere bir tcc. 
rübe dnha yapmnk için ümitsiz • 
liltle düşüntiyordu. Sonra düşün .. 
celerlnc bn3ka bir :istikamet ver. 
di ve yanında yürüyen delikanlıya 
dur;Unerek: 

- Demek Nazanuı oğlu •.. 
Dedi. Fakat bu ismin hatırlan,. 

ması o ruıdıı. kendisinde en ufak 
bir heyecan, en ufak bir keder bt. 
le uyıındmnadr, kalbi yalnızca 
korkuylcı. doluydu. 

Fcrlduna dönerek umitslzliklo 
~rdu: 

- Para • tiJ<or musunuz? 
Del kanlı ıslığı kesti ve dişleri 

anısından homurdnndı: 

- Evet... 
Meliha Cenıal 

açtı ve ~ık r 
ridunun eHne e 

D 1i1 ruılı so u 

derlıal çantasını 
yUz liralı ı Fe
tır ı. 

- Şimdi son •kmrun l mi 
Mahmut Ata. d .P.jl .nı"? 

- Bu sözleri izle b"'ni korkv. 
taeağmw mı zarnPd yoı unuz'! 
Evvelce. krzmun b r hala e <'ri o· 
lrunk gayrlmeı,ını bir ııck ide pey. 

dahladığı bir ÇOC'Uğun benim aşr .. 
k"'lllı ne dereceye kadar nUlkadnr 
edeceğini za.nnP.diyorsunuz? 

- Doğru büyük anne, doğru. 
Hatta hiç ıılıikn.dar etmez onu ... 
Anoak s1ze !t'Wlu söyliyeYim ki 
ben Hidayet hanım denen o kn. 
dmla. da konu.f1tum \"e hizmetçiniz 
Hntlce kadın tarafından niçin ve 
nasıl bUyUtülmU.'i olduğumu da 
çok gU::el 8:>!1iyorum, Hizmetçile -
riniz ve trafıntzm size hlzmetçi. 
terinizden daha yakın olan JTida • 
yet hanım gi.hi kn.dınlar sizleri en 
ııfnk hususiyetlerinize ikadar ta • 
ntrlar. Ben çok iyi bili.yorum ki 
siz beni gayrimeşu bir çocuk ol • 
duğum için <leğil, :hakiki ya.~ınızm 
meydrma. ç ;kmamnsı için başmız 
dan savdınız. Hizmetçilere vere _ 
rclt mcydn.ndnn uznklaştırdmız. 
Şimdi sizden nefret ediyorum bü. 
yUk anne .. 

- Ben! rahat bırtıkın. .. 
- Doğru, hüla geng görünü • 

yorsunuz. Sizin için ne diyeeck .. 
ler, otuz sekiz, kıraında vnr. di.. 
yecekler değil mi?.. Krtk 
yaşa, hatta knik b~e ra. 
zISuıız dc~il mi? Halbuki b r ika.. 
dınm on sekiz yaş-ıı.da torunu o. 
!ursa n:ısıl ge~ ~örünilr?.. Çooıı. 
ğu de~il, torunu, on sekhı Yll§m• 
da... Hatta da.ha bıie fn.zlrı, mı scı. 
kb: değil, on dokuz 'aıımı:.ı geli _ 
yorum. Doğru söylüyorum, 
yoksa aldamvor muyı:m !.. Ha. .. 

Söyleyin, Oh, sizi böyle ynkmdan 
görmeği, sesinizi ynkındn.n i5ıtme 
iH neluıdar a.n:u ederdim! Siz trp. 
kr benim tclıayyül ettiğ.m gibi 
ctktınız. Bana sizin güzel olduğu.. 
nuzu, hala genç görlindUğünUzü 
'Co'e fe\•kalli.de sevimli olduğunuzu 
öylemi3Ierdi. Halbuki ben sizi o 
ınman da bir canavar gibi ta.hay. 
yil Jediyorduro. Aldanmamışım. 
Siz meğ6l' hakikaten bir canavar 
m:ssıruz biiyilk anne. 

Feridun büyük annesinin üzeri• 
ne doğru et;'iliyor, Meliha. Cmna 
lin aan ısa.çlannda, !boyalı ytlzun. 
de {!'öremadiği annesinin batlarmı 
a.nyordu. Meliha Cemal de diğer 
taraftan bu zayıf', sarışın ÇöCUkta 
kızı Nauından, §ehlt dtlşen Ştıınıı 
den bir oeyler anyor, fakat bula. 
mıyor, dAha doğrusu haflZl\Sındnu 
Nv.anın ha.Uarmı, Şilkriinlin sima 
sını çıka.ramıyordu. Hem nihayet 
bu aradığt insanların hepai ölmU13 
kimseler değil miydi f 

Onların hepsi ölmüş, gCÇJ1Ü6t.i •• 
Hakikatte, hayatta. yalnttca bir 
tek !kişi, yatnrzca Mahmut Ata 
va.Mı. Bu 24yıf çocuk ~l :re • 
slmleıin lcarika.tllrü ikads.r Naza • 
na ve ŞUkıilye bcnzemıyO'l"du. ÇUn 
kU renkıizdi. açlan yUzUıı.e d~U· 
yordu. Trqı bile muntazaın d.e • 
#ildi, yanaklan zayıflıktan 16.lit • 
m tı. YalnIZCl\ gmlcrl parlaldıfr, 
atesi ve uzun siyah ldrpikleri ile 
Nn7.anı Mtırl:ıbyordu. (Blt.medil 

Buigarislanda istisnai 
ahval 

Bat;tara:fı 1 ncl yf~ 
ver ne lş bcrabe ııtı yapmağı ka 
etmekle kuvvetli mUtt<'!Lk!crtn ı:ı at ,; 
yasatlerlnc mani olmak mccburl18~ 
Ü"· k lıyor. 

Ne Bulgar hU':CımeU, ne Bulgat ııı 
etı h.uui istemiyorlar. Fakat al"Zu~; 

n, anane ve ınenfantlE'ı1 hllll.lillA 
ı:.atu harck"l takip emek uru~ı.tl ' 
aedirler. 

"Yeni nizama,, i§tiraki kabul c:.; 
mi§ olmalan ltiblrile de Macnrl5 ~ 
ve Ruınanyanın uğ'nıtnıf olduklatl rl 
klbcttcn keııdllorı.ni kı.rtartıblJ.mt~ 
ıçln pek az ihtimal vardır. Bulo 
kuvvcUcrlnln Al.ı1ıuı ım,kuma.nd:ıW"' 

t e , 
ğı emrinde vazl!e görmeğe dave 
dilmesi de Uttımal dat.!l!J,fcdlr 

VcllnlıneUcri ola.-ı Ruf;Jara k•rıı 
harp etmekten lcttnar lınktınını be~ 
bulabllecckl'!:-dlr, fakat bu clhe il' 
kendi ycdllhUyarla.rınd.ı o ın:ıc1ğı 
muhakkaktır. cll' 

Bulgıı.r mllleU, Bulgar mUıvcr l 
tan tcmayUlOne rağrnen P.usyoyıı it 
di hnlAlıklrı V(l ınu torek sıav ır~ 
dan olmam sıfatUe da.ıına mınnet 
kalmı tır. ı. 

Geniş mlkynata zıreatçı olan l3ıl 
gar milletinde Sovy"t ldec 1 ~ 

bl'' kartı daluuı. bir mp t: mevcut 
ın:ıınuı,ıtur. 

Ahiren hUkOmctın son tedbit1 

muvacehesinde Bulgar mWctınill t:IP' 
settlği akıül~el bUyUk bir ıxıe 
nunlyctslzllk ve kunclakçılık cI;lill 
tebarüz etmiş \C hatta. s:ı.Uı.hl)-ettı 
makamlar tarntın&ın ıtdd Ui wtı 
tedbirleri ile ka!'§ıla:un~Ur. 

Halihazırdtı. Bu.ll'nr g<.milerlnfiı ft 
mAynl n v Rus l'lcnlzıdUlan uarf 
!mdnn Mlırıldığı llerl st•rUler k 1l 
ya alcyhmd bir bav:ı yaratmıı.t.ıı. 
lı11ıımaltUıdı.r. Bulga. n-..Btbuatıııd& 
lişar eden ve doğrululdur. mc§'ldl1' 

lan h:ıberle:in yayıtr.uııı.nd:ı. ınıııııtı 
lan uııuller .AlıMn propllr,nnd ııııı1 

şlldl.r olarak g!.lstermektf'dlr. 

Sulh rivayetleri 
nnııt.nmfı 1 nd l r u1' 

bir teşebbüsü ne suretle knr.:1 

y.ı.cağını istimzaç etmiştır. 
Bu haaisc, M. 'fay.ord , 

intibaı uyandJrmıstn : 1t 
krnl hanedanını, harbin tl-veS ô 
ünden korkmaktacar: tabit1 
geriyle krn.I, Viktor Etr.mnnt 
Amerikan:n açıkça h~ube gh 
si takdirinde ltnlvamn .Alffl 
boyunduruğuna girmekten ~t 
tulması ihtimallerinin bUsbU 
ortadan kalkacağı mütnlfıaı=;ı 
dır. • 

Halbuki Amer:ık~n rndY 
rmn v~ Amerikan gazete ert 
Ruzvelt aleyhindeki sidetli ıı 
cumlarma ra.ıhnen g-crek RO 
da ve gere'-: Vi5ide Vaşir.V"to t 
milna ebatın tamamiyle inlt1 

uğramasının önüne gcc;ilıt1 
elddctle arzu edilmektedir. ~1 
mafih Viktor Emmanuel'in f' /. 
jeleri, ister bir ihtilalin · t r 
manyamn tamamiylc ltal' 
\'aziyet etmesinm önUnc qe 
ıırzusundan mülhem olsa d 
Ber'inin bunların nazat'l ıt b~ 
Q.]•nma."an ihtimalı hakın 
lcmen:ıisiyle tam1.miyle mu 
fik bulunmaktnd·r Hatta 
proiclerin do~rudan do f'll 
Berlin'n ilhamı eseri o~mn ı 
muhtemeldir. 

Filvaki kral Viktor En': ı: 1 
tarafınd !t ileri ilrillcn fikır. 
ilterenin arazi statüsüne riD" 

edilmMi ve ln~'izle .:n b~rrf ': 
ruptı işlerine her tUrlU mUdll < 
leden ferağrı.t etmeleri fifirıd 
Frnnsanın akıbeti, E rtir 

Vıei arasında yanılacak mü 11 
relerle t:ıvin edilecektir. ''P 
nelmilel bir \'l"UDa kont r ıı 
da ı\ Vrtll':l"t.., ~tt.ı ttl!Ol!:\t'iı ' 
nizama göre tesbıt cdccekt t. 

l\I. Ruzvelt'in demiş etn 
lmkftn mutaF~vvPr olm'ld·~ı f1l 
talaasmd:ı bulunduihı cil t 
son no!rtndıı 

Roma, 22 (A.A.) - iZ ' 
veltin papaltk nezdinde 
ıalısi 1.ıiimessili Myron 1fl1Jf 
lor bu tıabah saat 8130 do 
madan hareket etmiştir. MJ 
avini Tittman Romadc:. µ 
mı§tır. 

Halkımızın hava kur11' 
muna mil;yonlarc "' yardı ' 
da bulunmaın. gôhlctir.' 
kısa bir zaman içme e > 
nümez kanatlar/o dol 
cağumzın müjdeci · 
Fitre ve ze/:81.ın yeni > 
tlımlar için vesile haz • • 
clığını ur.ulmıyafı71 

• • • ,.. .•• ~.·il. 



eme 
larında 

~~K BOŞANMAK KADIN DA 
~OŞANMAMAK iSTiYDR 

s~~ı kadın her şeyi bağıra, bağıra 
0Yleınişli ama yaşını hakiinin 

kulağına fısddamışti 
(J llıcrak1ı bir bou•nma ... ft • ası11 ,..... '"'-

~c d!lrdUncü hukuk 
la:ut iÇt>risl dOlmU§, kapllll 

;: Q ;:arı top!arlle yıkıla -
iti ~ Ur:ıe sık sannr halln

~ti ir ara111t, en arkada 
baıtrin iııkemlest ÜZ" 

r:aııı... -
lıl? k 8e)"redcn kısa boy. 

'adın Mrfcnbiro aan. 
aaı ile tirllktc yere 

~clugu kargt\~ıktan l& 
ııe, :~ 8 llz1Ucfüm. Ş(~mnn 
Clt Ve Oflann&. devtını C.. 

)'~ ~ bir flah!t dinleniyor te:da olduğunu yaırt~ 
"t&J. el:t!ğt deıeccde gayet 
~eıı e Böyltycr Sıdıka o. • 

ı: kactır.dı· 
~1 .. 

' kltn bey, diyordu, la • 
eı;ı eaıtı, hem de yeni yemin 

l'hn ki dvğnı 86y10yo • 

a \'ar:m değilsin. Ka
dl ~ hakaret e. 

Remzi~ 

b; ~ t.tı kadın hiç 

geımıau. 

bllrada 

- Ben bu nşağılık yerde oturmam . 
Sen znten benim aycnm değllsin •kt, 
hayvanlarla ..:ğraa§ u~T~a hayvan • 
laoznışsın. B'alan, zavallı SUleyman 
cık, ırus, pus duruyorc:lu. Sadece: 

- Yapma kancığıın. etme ockerlm! 
diye yaıvanyordu. 

Sonra cfe:ıdlmc aöyllyeytm. Bu ka. 
dm yuva.snu da dO§kUn c!<'ğlldlr. Yo. 
nl 111zln anlııyaaağnuz ev Rııdıru de. 
ğil. GtızU. g!ln!U eğletı<'eoe. Dalın ıo 

gUnlUk mn, J5 g1lt .. ıuk ırıu nı:ı, düğüne 

gelml§U. 

Tabll sancısı tuttu SUleymancık 

her ne kadnr gel kar>e.1Slım, seni eve 
glStUreyim, dediyse de dinletemedi. 
O düğtln ha.iki lçlndo kocaıııııı rezil, 
lropazc etti. S6ylcmt61ğlt! bırakma • 
dL 

- Söyllyecekıertn bit:.J ınl? 
- Nasıl oiror hAkltr. bey, nuıl bl. 

ter, Ak§ama l:adıır slSyltbcm gene hep 
slnl anlatamam. 

Bir gtln de evlerine g!tınl§tim. Da. 
ha ısokak kapısından ktn·~ulannı duy
dum. Gelin: 

- tnc de ille altın btletlk lsterlm. 
Diye bağırıyordu. F.ğcr bllczllc gel
mezse, sen de bu ev.e gE:lmo. 

GtlrUltUytl duyunca, lçcrl girmeğe 

korktum. Kaçtım, Am..., SWeymnncı.. 
ğa böyle bir kadmn dtlflUğUndon do
layı bep acıdım, durdum. 
Bunların beraber vqamalarına ka. 

tıycn lmkAD yoktur.,, 
Fikret, kocruıınm pnlUorlnln bu 

turlll lfaClelerlno ka.r§I bt p : 
- Aaaa.. 
- Daha neler T •• : 
- Aman Allahnn'! gibi s5zlerlo mu-

kabele ve vekili va":ItasUc bepalnl red 

dedlyordu. 

Nihayet 8 şahit dahıı dinlendi ve 
ktı.rşt taratın gösterece~· ıabiUerln 

ÇagTıtması için de duruşma ba~ka bir 
gtlne bırakıldı. 

Dx,,an çıktJklan zaman SWeymanm 
kardeşi bllA. hıtmt alamıımt§, kard<ı§I. 
n1n arkad~larmı yaJ..alıyarak fOylo 
diyordur 

- HA.klnl, bizi dlnllyE-cegtrıc asıl 

''HUBnU tabiat,, lokcntaınnuı garson. 
1annı dlnlcsln do bunun na1J1l bir ka. 
dın otduğUnu öğrensln. 

Ne zaman karde~!mle buraya gitti. 
ıerae, kadın lokantı\.Yı altUst cttlı bı. 
raktı. 
suıeyman ve arkadae:arı 0Ue ıııı. -

lıltıerln bir tarafa, Fik!"et de annest, 
kardeşleri ve vekili ile blr tnra!a 
doğru gittiler. 

Merıı.klılar MlA. STUP grup arka • 
ıarmdan gidiyor, ne konu§tuklanna 
kulak misafiri oluyorlataı. 

DLlYE MuıtABtnt 

- İffet Melihin başından böy. 
le bir şey geçmemiş de farkında 

. dektl. Günün birinde siz de aynı 
mirasyediliği yapacaksınız.. Bu. 
her gencin baş·ndan geçer. 

- Allah göstermesin, hnnıme
fendi! Bendeniz hiç bir zaman 
evlenmeyi dUşilnmcdlm. Gerçi 
dostlarım: "Er g~ sen de bu 
k5prllden geçeceksin! diyorlar 
ame... Bu, günfin birinde tabak. 
kuk etse bile, bendeniz şımarık. 
hkta.n' hôşlanmam. 

Neriman cali bir teesurlo kıış 
lanm çattı: 

- Aman İffet bey, siz de ııc 
kadar egoist bir gençsiniz! Be ... 
nim yaptıklarım 6J?Il4rıklık mı
dır? 

- Hayır .. Hlşl .. Sözilm size 
değil. Sakın alınmayın! Yeni ye 
tişenlerden olamam v yapamanı 
demclc istiyorum. 

!Bic ıJaAifuı .2JaşSaşa 
#2 ---- ~ ~ ~ - ~ --

İŞİ, iş olarak telakki etmedikçe, 
ondan ·bir fayda beklenemez 

F ABRIKALARDA, tezgah -
larda, dairelerde ve mağa

zalarda yapılan işlerin, çoh :z.ama,; 
yarım yamalak yapıldığını goru
rü:z.. Bu yüzden azami istifade te -
min olunamadığına şahit oluruz. 

. 
iş sevilmiyen, yahut nefret edi-

len bir zaruret, gelişigüzel, baştan 
savma yapılacak bir şey olarak te
lakki edildikçe ne size bu işten bir 
hayır, ne·Je.si:z.den bu iş için bir ha
yır gelmesi beklenemez. 

Her iş sahibinin ilk, vazifesi, işine 
ciddiyetle sarılmaktır. 

Bunu böylece bilmek ve ona gö
re hareket etmek ic:abettiğini asla 
hatırdan çıkarmamak lazımdır. 

Bestekarların 
uğradığı hastalıklar 
Birçok musiki üstatlan vernmden ölmüş, 
bir ço ~ u d~ kör, sağır ve deli olmuştur 

Blr tarihçi muhtelif bastalıkların, 

geçen asırda yaoryan büvUk bestckAr· 
lar Uzerlne ~a:.l b' · t<>R r yaptıktan. 
na ve ne gıbl netice! verdiklerine 
da!.r birçok meraklı ma:cımnt topln -
mı§tır. Aynı zamanda geçen asırdaki 
meşhur bestekfırlarn hangi hastalık. 
Jardan öldUkler'-"11 d bir tstııUsUklc 

göstermlıştir. 

Ağır hastalıkların, bUyUk bestckAr 
lann çalışma sahaları uıerlne en b~ 
yük tesirler ynplıklarıı.ın Bcthofrn 
ve Robert Friuızdıı. ve Sıııotanadıı gö. 
rUyoruz. 

Bunlar en muktedir zaınnnlarmın, 

Bethofcn ve Robert Frnnt ve Smctaııa 
çok aksi birer c.dam olmuş, 1nsanlıır. 
dan nefret ederek mlınze,·t bir hnyat 
yngamı~lardır. Bu mtuızcvı hııyattorı 
ölbnccyc kadar lla cıevıım etmiştir. 

Bethofııne geJinoc, o btı.mbaıko.aır 
Sağırlık onıb t.asa\'vur u.ıımcı: kud :. 
rcUer yaratmıştır. Bclho!t:n de ke
nara çekilmiş, fakat bu yııJ~ızlıkttı 

unutulmaz senfonileri vücuda geUr • 
mlşt!.r. Sağırlık Bethofcne bilyllk bir 
ilham \'erml§tlr. 

Bnb, H end r ve Marşn<'t tnmnmlylc 
k!ir olmuıftut'. Bııh hcrnE-tı h men bU. • 
tlln bayatmJn gtız basta: ğındnn muıı. 
tarlptlr. Fakat hastalığına biç ehom
mlyet vermemiş, dolttora gltmeitl bllr 
ihmal etmiştir. Kör olduktan aonrıı 

da artık bir §CY besltlcycmiyordu 
"Çok mUteesslrdi. lf'aknt bir anbııh 

kalktığı zaman gözlcriııtn tekrar a,ıı. 
dığını görmllı;ı, sevinmişti. Artık gen 
kansını ve çocuklarını görebiliyordu 
Hemen yeniden ccıcrl r bcatelemeğ 

b lııml§tır. IA.kln bu 6 vinç uzun 
eUrmem~. bir kaç sant sonra kıılp 
sektcslnd"n ölmUııtUr. 

DUyUlt bcstekll.rlar arasında k5k 
satmış h:ısta:ıklardnr blrıal de ver<m1-

dlr. 
Verem, bm>tckArları kmp g<'çlrlyor 

du. Oylc ki, artık b:1tı (:oktorlar bu 
hastalığın kaynağının mı.:eikl ltıtldad• 

ile sıkı bir nıtınasebct~e olduğu şcklln 

d~ blr tez ileri stırm•lşicrdtr. 
Mozart ve Bethofenln anası bnbneı 

da veremdi. 
Pcrgelose 26 ya§mdayken "Stabnt 

Matcr., Lsmlndekl cserıni vUcUJla ge • 
tırmiştlr. Bu beste, ~encil mezarının 

Uz rinde eöylenecak tıcıklı bir muslltty 
dl. 

ve pek doğru söylemişti. 
Fakat, bu sözleri ben hl{; de 

' kendi h abıma hüsnütcfsir e. 
demezdim. Artık annemin hile
lerinden, dolaplnnndan ve ihti-
raslarından gözüm yılmıştı. · 

- Hah şöyle. Fikrinizi 'tQBrih 
ediniz. Doğrusu az kaldı üzerime 
alınacaktım 

- Yok ~n:m •. Sakın üzülme
yin. Biz, sizin neşeli kahknhala
nnızdan adeta. başkasının ce· 
binden para çnla.n hıl'e:zlnr gibi. 
neşe <}Rlıyonı2. 

Annem, İffet Melihin eozlerln. 
den çok boş!anıyordu . 

Bir aralık sordu: 
- Çok garip fikirlerınız var, 

İffet Mclıh bey! Sizi evlilık b::ıh
elnde böyle "Allah gösterm~in,'' 
cUmlcsiyle nefret edercesine is· 
tfno.ya sevkeden sebop nedir? 
Gençsiniz.. Tabsilınizı tamamı,· 
mış ınız .. Muallim olmU§SUnuz .. 
Da.ha parlak bir istikbale doğru 
yUrUvorsunuz. Neden evliliğe 
karşı bu derece kin ve nefretle 
bakıyonıunuz? 

J·.nnem bu simeıi "ndc 

Annômin sözlerini babam da 
kısa bir cümle ile teyit ederek: 

- Bizim hanımın hakkı var, 
dedi. tahsilini yapan ve istikba
le doğru ilk adımını atan bir gen· 
cin ilk yapacağı iş do evlenm k 
olmalıdır. · 

Tffet Melih bu vadide babamla 
k~nuşm:ı.yı tercih ediyordu .. 

Cevap verdi: 
- Tahsil, aile kurmağa kafi 

gelmiyor. doktor bey! Şimdiki 
kızların gözleri yükseklerde. on
ların maddi ihtiyaçlarım temin 
cdol>ilmek için, kazancın artması 
lfizım. Bu da zamanla mümkün 
olncak. Bir gencin yirmi beş )'~ 
şmdnki kazanciyle otuz beş ya. 
şındaki kazancı elbete bir olmaz. 

- Evet. Bu hususta haklısı. 
nız! Ben sizin gibi rnakfıl dü u. 
nen gençleri pek az görüyorum. 
Bir takımları vardır ki, günlük 
kendi za.rur.i masra.flannı bile 
temin edecek vaziyette olma.· 
dıkları halde, zengin bir yer bu
lup oraya yamanmak isterler. 
Bu şekilde izdivaçlarrn hiç bir 
zaman aonu gelmez. Kız babası 
ne de olaı - d.8ıdııaelıı. kM"m -.. 

DOldleu boğa.z Yeremiııden olmliştilr. 
Mehul en meşhur eeert olan "Yu

ınıt Mısırda.,yı öltlm d~ı.eğln&a 1tız • 

Şopen, Volıer de haslııll(J kurba-
mı~lır. O da Yeremden film~. 

nı ~lmuılur. Bu ıığır baa~'ı1 bestele. 
dikleri eserlere pek &§ikAr "lın1§ -
tir. Şop.:-n bu bııstalrk 3-1~...ıeon mk 
sık kendisinden geçtvor. rtltf bub • 
ranlar geçiriyordu. F.aerlerlni, hep 

· Fransız salonlan:ıda, ipek, kumaııa. 
nn, IA.tlt kokuların, ona bakan ve tc. 
eem den ktıdınlarııı letıh'i rutmdn ya 
ratıyordu. Vobcrfn cıcrlı::rtnde L9c cıa. 

hn fazla hayat ve yapn~a kU\'Vctlcrl 
•1 unmak mUmkUndUr. 

ııçıni en bUytık eserlerlnl tam Bıh.. 
... tte bulun\luğu zaman ya.zml§tır. Bu 

operalar (Bohem, Mndnm Batcrflay, 
Toska} hepsi pek acıaır. 

Puçlnl allriıl§ y&§ma r.rdtlfl ve kan 
erden hruıtalandığo' zaman, anaıımı 
en hayat dolu, n~ll opcralan yaz.. 
tnağa b:ııtamrştrr. Bu operalar bugün 
de en güz~ komik opera!ıır aruında 
ver rumaktaaır. (Cl:ıııl Şl§l) 

Bestekdrları merha.metalzco kırıp 

geçiren hastalık da dellllllkUr. 
Hende!l. Donlçell, smcttuıa, Hllgo 

Volt, Şum.an, Şubert btltUn bUnlar 
bu feci hastalığın lmrb:uu olmuıtur. 

Delilik son yA§adlklan &1•neler zar -
tında bcatcılcdiklerl t>serlude pekAlA. 
hlssodlllr. Bu Ustadlarm son bestele. 

. dikleri eserl~rlnde hep aJlır ruht kur. 
banlar, n1nne''I tazyll! ve dcrltı facla 
görUIUyor. , 

Fakat büyük be.stcldl.rJ&rm ölme2.: 
eserlerini yarotmak 1çl& dalına blr 
hıuıtalığa duçar olmalıın 10.Zımgeldl. 

ğlnl zannetmek d:ı doğru değildir. 

Dllfıkis, blrrok bUyUk saııaU..fırlar var 
dır ki, sapasağlam u:ı:n bir hayat ya. 
ııamı§lıırdrr. 

Meselfı: Alber, K rublni Pnlestrinn, 
Verdl ve diğerleri La."sett.lğlmlZ lata
Ust1ğc göre ba§lı:- 100 wtekAr ,.a.. 
satı olarak 65 Yll§ln:' kadıır ya§Atnl§.. 

tır, 

kese i ayrı bir adamdır. Akıllı 
bir genç böyle 2illetlere katlan. 
maz. Kız ne kadar zengin olursa 
olsun, damadın da eli cebine gi
rebilmeli, Bunun aksini iddia 

.denler; saadetle, haysiyetle ~·a
~mayı düşünmeyen macerapc
restlerdir. Ben bu işi böyle tah· 
lil ediyorum. Galiba siz de aynı 
endişeyle .evlilikten korkuyorsu-

n...;;.:ı ., nuz .. ...,..;~u mı. 

- Evet, doktor bey,. Çok gu. 
zel hu'asa ettinz tnsan sizin 
söylediklerinizin ~..sini yapmağa 
ka.lkı.şmak için, sokakta kalmış 
olmalı. 

• 
1eriman kahkahayı avurdu. 

- Hamdolsun.. 1çimi1..dc, so
kakta. kalan klnısc yok. iffet 
Melih bey bu hususta - ~nim 
kendisini ilk tanıdığım günden. 
heri - çok mtişkülpesettir. 1' .. a. 
k"'t kat'dCf;i hiç de öyle deftil . 
Gönlüne dan~tı .. Ve hemen ka. 
rarmı verdi. Bana izdivaç teklif 
etti. 

Nerimana: 
- Ycterartık canım, dedim. 

rahnt yemek yiyelim. Sofrad 
da münakaşaya mı girişeceğiz? 
Ba~m: 
- Müna.ke..sa eden yok, kıtım, 

dedi • güzel gilzel k.onu.suyoruz 
lffet Melih bey çok yükook ve 
sağlam bir S<>ciyc ~ahibi olduğu. 
nu, fi~ir Ye kanaatleriyle gö te
ri\•or. Ren. her ge~in !böyle ko. 

SAYFA - 3 

Fıkra 
:::-.:::::ı::::s 

Küfür berafl 
~! UUD!'Ulda bir a.Jam Kıı.dl.)lı i 

ınUmcant etml : 
- l·ulıın 7.Bt, denli::, bawı b;ü!

rcttl; ıuüstehocıı kcılJmclerl SÖ.)lc • 
ınodlğlnl bınıkın!ldı 

Heıneıı m:11.rıun kndının huı.unmn 

getfrllıuJ ; kndı: 

- ı:;tl~ıo bakulıuı, demiş, 5Cll bu 
ndamc:ığıuı, ne h:ıli.I klifrt.'(ti.)or • 

un. 
JUnuıun: 

1 
- F..derıın ya. dlH ce'\-np \Cnnl • ı 

benim berntım \'1lr . 
- Bre. ) ıılıın d.ı o~ IUyor. Çıkar 

bcrntınıl 

l\lnuıun t'11nl lwynuıın 90kmıı , 
koslrncs bir bcmıı •• ·ı.nilı.)D uza•. 
mı? 

- Buyurun e.fcmllı•ı demiş! 
Kndı bir ucıındnn bcrntı ııö~·lc 

bir kaldırmı , bir dhl ı;nn lira, blrnz 
daha ııçmııı. ikinci lı'r dizi, birDl" da. 
lı!\ tıcUncU btr dizi hrDlMI katıııyıp 
oobl.nc koymuş: 

- Doğru, d•·ml • ı;l'nde bu berat 
\'llrken kcndl,ı;ino değil sülnleelne 
bile ktlrrcdeblllrstn .• 

ı•ııranm neler yapmıya rnukteclir 
olduğıınu znrlfano nnlatım eşs!z flk. 
ralanmıWa.n lı t blrt. 
f' NASRE'ITIN 

ilaç değildir! 
Kllotlk btr lokant:Mım 81lhlbf, fo. 

kantllliıtıdakl ~tnllarla kafıJdarm 

günden gilne ekslldlğtnln farkına 

\"anlı. Farkına \'BnJ\C3 (l.Q, bir levtı:t 
)azdırdı. l\ltışterllerln ~tm k ~(ld11ı. 

lcrl lllllonon görllnllr bir )c.ıin ~ 
tırdı, Lcwh:Mla fU yazı bulunuyordu: 

"Kıışıklarıınr1J t.ııtnllıınnuz, n ç 
dı•ğlltllr; dobytsll'll', yeoıekl~rdeaı 

60n rıı alınm:ı.ınnlıd rr !,. 

Yemig... öğretmİ§~ 

Btr çocuk, aklıyordu. Ondan daha 
kıı.lıo.ca olan çocuk cl:ı 1* rldc dola r. 
yordu. Her ikisinin d" annesi, • • 
OD .bU.)1lk gcıouğuna llCftlf'ndl: 

- KU~Ul kıırd in · nrden tıotın. 
)"or ötl f Gen bir y pptın mut. 
l:ılctı! R:ılınt bırak pocu:uı 

Şu oovnbı aldı: 

- Ben 1>na bir · yapmiıdrm 

anne; pastnılmı nıuııl ~·emesi IAz.mı... 

Sade onu llfret:tlm. "Bir daha ııef 

tc b8yle ~rr df'!C!lml 

Tacirin mektubu! 
Bir taclrf bafıl;o bir tactrc IS do .. 

layı lylo lnr.ın tı. Da'kffiomna earı 
bir rnoktlip dlkt.cı cttl: 

- '' yın muhııtn!>ıml Eğer bn 
ınelrtubn yu.an 4alctilodan altntnl'ı. 

sam, bakkmttda n cılı,uncıntnmU •
i)ıkça yru:dınrilml. Evet. iw.11 h1L 
yet aahlbl bir ot'lrun Btfl\tlyle ıdzo U.) _ 

gun dllşeıı lcellmeyi dil fuıllp te bo • 
lıımı:yonım bUe: hıılbuld, tılr.. •• Sh, 
ki nıımu uz..<mnun bir1..!'ln1Z. ~in 
ntı diı UndUl:..UmU kolayca 1 fedebl. 
llnılntz!" 

nu~masını cok arzu ederim. 
tf fct Melih naziganc bir ba 

sallayı3iyle babama mukabe' 
etti: 

- lltW t buyuruvorsunuz 
doktor bevt 

Sofrada annemin halini hiı 
beğenmiyordum. lffct Melihe 
Sadiye baktığı r,lbi, nra sır. 
- bana sezdirmeden göil rı 
ni kaydırarak bakıyordu. 

Bu bakış, annemin en büyi.ı 
teshir silühıd·r. Bir erk k bt 
karnı.na pek cabuk dUsebPir. 

Fakat. 1.ff et Melih C'.ok nzım 
k:ır. ahlfık ve eciye sahıbi b'~ 
delil.anlı. Onun böyle bakışla:· 
aldıracağını. kendini knptırac:ı 
ğını veya hiç değilc:e bu bakışlm . 
d~n kötü mantılar çıkaracağın· 
ummuyorum. 
Eğer böyle olursa. ynnl o dı 

annemin bakışlarından mana C'· 
knrmağa kalkışırsa. S:ıdiden nı 
farkı knlacnk?! 

A.di de gözümden bu yüzde 
dUşmil~tu. 

İffet Melih~. ~didon ba.hc.-cd ... 
mem .. Buna imkôn vok ur. 

Bu, unutu1mnsı icabcden bir 
reı=tlet sahnesidir · 

LG.ldn n.nneın bu delilm.nlıda.n 
da hoşıandıyınt .. ? 

Yn on? da kend; ... i k" tııC(l"Y-
"1,. r 

(I';rl"lı,, t•r.•) 
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<.:eviren: MUZAFFER ESEN 

naka§a etmiş def!ilim. Sor.- - Ne oldu? 
ra ben fikrine iştirnk etme - Pointer. kasap çıragının 
diğim bir insanı öldürenler • şahadeti.1i genç kadına da 
den d"!ğilim. anlatb. 

Delikanlı tereddüt ederek j Karin çok sakin bir sesle 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TiZ 
Nt:VRALJI. KIRIKLIK Vf:. dÜTÜN Aü ULAIRINZI ıJtRrl ~L • t_:;t:ıi 27 

sustu. Noter ısrar etti: kocasına hitap elı: 

Demek, dedı, cesedi 0 - Hiçbir şey saklamayı - - Şu halde An ~izi villa· 
da buldu, öyie m: 7 Bana o· 
raya sizi görrrıek için gidece· 
ğini söylemişti, fok.ı.t ben o· 
nun villaya s-itme~ine kadar 
sizin or3.dan ayı ılacağınızı 
sanmıştım. Duglns, bunu 
şimdiye kadar sana söyle • 
medim; fakat şirr.di aı'~ık 
söyleme!iyim. Mi~ Gisburn 
villaya bir ~özüm üzerine 
gitti. 

lcahında günde 3 ka~e alınabilir. Her verde pullu kutuları ısrarla isteyin•' 

da tanıdı· mz. Çünkü siz sörlemeseniz 
Pointer= bile Skot!anc.a Yard kısa b:r 
_ Bu kasap çıtağı, dedi, zaman içinde ht>r şeyi mey -

çok zeki, bir çocuk. Erkeği dana çıkarac:ıkhr. 
ve ka:lını tanıdığına dair ye - Faka'ı: hen hiçbir ~ey 
min etmeğe hazırdır. saklam1yorurr.. Sö'i !iyecekle· 

rim bundan ibarettir. - Layn~ bu h5diseyi in· 
A • Poiuter so .. du: 

kar edecektır. y .. ··k? 
N ' } b' "J•• f b - a )'UZ~ 0 

OLer :ısa ır gu uş e u B .. ..k 1 •. · · b·ı .. l . . t h'h elt'. 
1 

- u yı.:zu · ıep1mızın ı 
cum e ım as ı ı. d·~· .b. . A G' b _ y · L <T ' ... u haA dı' ce· ıgı gı ı mıs n ıs urnun· 

anı ~yn., ., ~ d H' .. J k k' 11 
yi inkar edebaecek imkanla· .ut:- ~ç şuı: ıe ~~ k 1 e e • 
ra maliktir sanıyorum. Bu rmı yı ama!!a gıaer en çı -
delikanlının mis An Gisbu:r"" karıp_ oraya koymuştur. • 

b d f ı f ık Poınter bu nc!;:taya hır 
na en en ı.z a ena ı et· d h d" 1 f" . d 1 mediğine kaniim. a a onme t ıkvm e o • 

_ Bundan çok t>min görü- duğu için ısrar etnıiyerck su· 
ali değiştirdi: 

nüyorsunuz. - Mis Gisburn villaya da· 
- Çünkü ben insanların 

veliniz üzerine rr.! geldi'? 
görüşlerine değil, ruhlarına 
göre mütalea yürütürüm. - Hayır· 

Bu sırada Layng içeriye - Niçin geldiğini söyle • 
medi mi? girdi ve onu oda.ya kadar 

1 - Evi görmek için. Zira 
getiren polis Pointere fısı • misters Markharr. ve Karin 
dadı: 

- Evet şef, yemin etnıeğe fe:di~illayı bolbo! methetmi~ 
hazırdır. 

Bu sözün manası açıktı. Bu sırada dışarda bir gü -
Bitişik odada bekliyen To· rültü oldu. ince hır ses bay

Karin cok s&Kın süz söy • 
lüyor ve soğukkanlılığını 
muhafaza ediyordu. Kocası
nın omu:;ı:umı sıkarak iiiive 
etti: 

- O gün Duglası çok met· 
hetmistirn. 

Son.ra koc.asınm yanından 
ayrıldı ve misters Akshorlun 
yanında lıir iskemleye otur -
du. Sakin bakışiarmı müfet· 
tiş üzerinde toplayarak sözü• 
ne devam etti: 

- Mis An Gisuurn kendi· 
sine çok fazla emniyeti olan 
bir kızdır.! Fakat l°l gün bil· 
mediğim bir seber;'.en dola· 
yı biraz heyecanlıydı. 

(Donamı var) 
mas Grin, Layngı kati olarak kırıyordu: 

D l'k l .. - Duglas ! o::-ada mısın? [li' ••·•••••••••!!R:!IR!313 tanımıştı. e ı an ının yu • g 
zü sapsarı kesilmişti, hara .. Pointer bir düğmeye bas· Değerli ve Azami 
retle no'ı.:erin cli:ıi sıkbktan tı. Odanın dışında bir tablo Randımanla emlak 
sonra sual &oran bir gözle üzerine konmuş ampuller .. 
başmüfettişe baktı. Pointer den birisi yandı; bu ampu - almak istiyenlere 
delikanlıya oturmasını işa· lun rengi başmüfettişe ko -
ret etti. nuşmak is',iyen şah ... ın içeri • 

Pointer delikanhya kısaca ye alınahileceğini Hade edi· 
kasap ~uağuıııı söyledikleri· yordu. 
ni anlattı. Le.yngm yüzü bu Öfkeli bir poJ:r,in ya ında 

Knrnköydo Sultanhamam:nua Bey 
oğlunda en krymeU: l•nn!arla Maçka, 
Şl§ll ve Beyoğlund3 YUksck randr
mnnlı bUtUn korıfon. bl\(2 apartıman 

tar tatıııktır. M"Urac:ıat. 
AJAN MÜLK: YE'n!post:ıne cadde 

Sayın Üsküdar halkının nazarı dikk 
Sömikok ve Karabük kokları 22 eylül ı.>a. .,,.,ı~ 

nünden itibaren Üsküdarda Balaban iskelesi.ıA~ 
rahirt! Yolahn m<>hrukat deposunda oerakeı-ıde ~od 
müsterinin vasıtasına teslim sartile tonu 23 5 rra 
(acaktır...... !.ı o 

1 Kömth'leriı'ı.JJntış v"' tc•·zllne mll•ca ilk hususat nııkkıncla ,.ıı 
1 tSu Ku•>oDZ' .~.1<1.merek c-oııcıerllııcet;ı ~ •• ·e ~ 

' l!:D • o11.ı. >'eue:ir Gnlatnda yt>nl yolcu salonunun 3 Uncu katında Tür•·'' 
~·erme otaını ........ ::;ou ... 

1 
tl\ada ~ "'~c te~·z rnilcssescsıne bıldir!lmesl rica olunur. releıon 14766 1"' 

rt111ıı n~red ~ .... r ... ,v enmt' tE'Jı"f" 

~onıJE'rt-u okıı;t·ı.«ul~rru ınahtuf Kal, • ----

mali uı.e~ iarlb aurmlertnı blldırn» mıyan. eıın.1cn neı ·~ g-.. •• ı. u • • oır ··,)fi 
ıerı ı.ıunı.ı iş aramak•.adır . .. ~nbrı•.ta .ı.otöru:r.ııeı ı • • M K. Dem:.r' reıı-' 

Evlenme teklifleri 
çalışabilir. Hup C - :3~) remzın.. :nası. ~ 

mliracnatıa:~. • 32 ya,<ında. eııerı.'ldl 
• Li.sc ta<ısllinl lkm'\l <.'.mlş, istenir * Yükselt ikta<1.t ve tıraret mekte. ı;atışlmo oir ka:ı kOCI 

binin birincı sınıI:na lmyıtlı bir genç knpıcılıgı ~~nmu <tndıı·Jn' 
öğleden sonralan çaı:şnuı ıs tstemekte.. den anlarlar kef'aıcc '"" 
dlr. Fransızca :ıılir, daıtllıo kullanır (A. 1 B ı remzine mum , 

sc Universıt .. yo gld bılecd~ bir genç 
iç güveysi olmak llzerc tm bayanla 
evlenmek ı~~emekt<'dlr. Mnslkl lılet 

!erinden birini ı;aıabllcr. tercih edt. 
lir. Talıp olanların boy, yaş. renk 
tabiat ve hal tcrcUmeıcrinl Tekln 
Doğnnsn ı rcmz1ne bil:Urnıelert (335) 

• 28 yagındn, orta boyıu. balık etin 
de, clll. gözlU dul bir b:\yıı.n, )'a§ı 25 
le 50 arasında olan, en a~ağı 100 Ura 
maaşlı bir hayla evlenmek istemekte. 
dlr. •raııp olan bnyın cıgnra kullan
maması ve 14 yagıııda!<! çocuğunu 

da iyi bnkm:ısı Şd.rttı.. ('l'.Z.T.) rem. 
zine mllracnat • 336 

• Yaş 25, boy 1,72, k11o 70, orta 
tnheUll, nyda net 45 lire kazancı o.. 

lan, hiç kimsesi hulur.mıyan sanat -
kar bir bay C\'lenmt\k istemektedir. 
.Milliyet ve yaş mevzuubahs değildir. 
(A,O 1306) rC'mzlnı> nı'.lracaııl. 337 

• Uzun senelerdenbcr! ç..:. ışınakta.. 
olan san:ılklir bir bayan, !:3-lışınamal{ 
ts.rUJe kmdisino mUref!<>h b!ı· hayat 
yaşatacak el! aramaktadır. Yaşından 

küçük gösteılr, §Cll V3 ~ub bir ev ks
dımdır. Lüksten lıoıılnnmı:.z, orlB ta!l
rllll, 1yl bir atıey"' mensuptur. 1stcdt. 
ğl eşln esmer, kır saçı~. kırkını aşkın 

ve stunogrnC!yc vakıfur. muhasebe . • l'.:n't'lce Uarıill\c~c el ı 
den de anl:ır. (S.B. 77 ~ rtmzıne mu. inde çnlışnıış bir ,,~ 
racaaL mı diğer oir tnıy.JUl fit 

* Harita Vtl h'!tonaı'l.ıl' işlerinde mU l'nllplertn mUt'sıte&e ınl\ıl 
tehassıs, Avrupada tnhsıl görmUıı bir nır:ıntıurı. 

yliksek mUhcmdis ber tUrıü proJe ve • liıı eıı,.Utl\!lll tlll•'~ 
he~bat işleri ka~ul etm• k~edir. lMll mezunum. Bir \erdi' çl!'~ rt 
hendis l4J .remztne mllrn.:ıınt. nını. Kadıkö~· ~e l••d11 111' 
* TrıkotaJ c!Uz ve çn..-arıı makine. ctb olunur. htlyl'nler ı.- ı' 

de çalışmış ı,ı;:ı ıtızlarıı il'tlyaç vardır dıköy L.G.> remzine ır,eıı 
Ecyo~lu semtindt' otıırnnıar tercih c. N'blllrler. 
dll:r. (Posta kutwru 21~21 ye mUra. • Hukuk fakWtesl :ı:ıı:,., 

t Eski tllrkçeyl blllr ve F' 
~. ~ * Fransız me .. tebınln ı.sc ıusmın. zarım. Bir avukat yıı <' 
dan mezun c.lddl bir genç hususi ola. büroaa ebvPn Ucretıe 
ıak az btr ücrctlı: r!~..ızlyc> fizık kinı Haber cH.N.Fl remz:tl 
ya ve fransızca derıılerı verebilir. • TUr.ı:çe. lıı~ıızce. fr ~' 
(S •. M.K) remzine münıcıaat. ca ıngilizce bilen bir ı:r 

w Alaturka v<: alafnı:sa meşhur ınek veya. tercıımaol~ 
ramnktadrr. (1.isanı re yemekleri pışlrcn bir kı.c.ın iş ara 

maktadır. 1stanbuldan dışarı <la gide. 
bılir. (KüçUk parmalrnc.pıaa 42 numa. 
rada Bayan A. N ı ye müracaat. 

* Lise memnu bir Lüyur Frnnıızca 
ıngll:Zcc deraıcrı venncktedtr. Kısa 

bir zııman1a ilerıeteblllt. (İmren ı<. 

at. 

sözlerden sonra bir kat daha misters Layng gcründü. 
geriledi, bir dak\ka kadar Gene kadın Po;ntere ve 
ağzını açıp bir kelime hile mister Akshorta kısa bir se· 

si TUrbe soka'I{ Kazı>.zker Haıı No kadın zevk ve ruhunda'l anıa~nn ve 
14.15 Telefon 24620 ı gUlcr yUzlU olması ,şantJr. (F C. 350) 

mm~~~m:m~Z!rlilt!!!ıımmı remzine müracaat .• sss 

44) remz.nc mUracıı.a~ 

• Orta ynşıı bir nsy&-
4 

ev işleri görmek. okş!lıJl1 

mek !stemelttedlr. ycıll 
ev işlerini iyi b111r. l{iJJll 
bir baya da t>akabt.tl' 
(Ar. Se) ~nızlnc m.ırscı' 

M ıilelerrik : . 
söylemedi. lam verdikten sonra kocası· ' •ıwr. s 

I ş ve işçi arıyanlar: Pointer yerinden kalkarak nın yanında yer <>.lmak üzere 11 n T u L u ş 
delikanlıya hitap etti: yürüdü. Bir elini kocasının • Hartta ve betan arme ı !erinde 

- Eğer hıma cevap ver - omuzuna koyarn.k: B 1 ç K 1 v e D 1 K 1 ş mUtehassıs Avrupad:ı tı.nsll görmU3 

* Su ve m~a &1octo.ııeıerl bilen 
kadın berber kalfası unn.yor, Erl{ek 
tercih edilir Vcnlecc~ tınt•aıık on u. 
rndır. (Fatih Poatan~ kıır,tısı Kıztıı.şı 

caddesi 22 de Reşat "Jöhannaı mürn.. 

KİUALIK l A~:::.11«1!' 
• Şişli caddesinde .?o1 

b.'lnyosu bulunan, rcvıtl\J, 
lı bir pansiyon .ı<ıraııııtı 
yemek verlleblllr ve çsıı' 
bilir. Tutmak ıstıyc!• 

cnat. 
meden evvel avukatınızın _ Buraya r_ağrıldıg~ınızı DERS AN ES I bir yüksek mUbendL> nlr tUrırı pl1n, * Bir genç, bir mıle&ıcee veya her 

1 k · ' d ~ proje, ve hesaplar deruhte E:tm~ktedir nangt b!r tıcnret C:vinln L.:'s:ıplnrmı ev. 
fikrini a ma. Dl"'C''m eyse " haber alır al-az hc:nen gel· ~ .... , (Mühendis 14) rcmzin' mUracnnt de yapmak lstemekt~ı!LT (ev) remzine · · · k t l ·· ··ş • d' B h b • l Müdiresi: ll:lynn l'.ıpn:ı:~:uı · nız sızı avu a ınız a goru ım. ana ;ı er vermış o • • Lise mezuniyet ırut!hanını gele- mıırııcaaL 

d k 'k ·· Haftada dört gUn karl nlnra, gün-
mek üzere on a ı a musa· saydınız daha ı.vı olurdu. cek sene verPcek, askcrı:kıc a!Akası * ıs yaşınuıı bir rr-ıırır· cnıı~mak lı;.. de liçcr saat 1''ransıı. "ı.'JIU ile blc;I{! 
ade verebilirim. Çünkü vere- Her yerele yanınızda bulun - ve dikiş dersi tedris l,11,111 ve 4 ayda buıunmıyan .:ıir g<mı;; resmt ''"Yn hu. temekte.ı~r. Fııbrıka mıı.kinelerlnden 
ceğiniz cevapların çok mü • mak isterclinı. maarifçe musaddak din.oma veMllr. su31 mllesseaelerde az b!.r Ucreucı iş s- \'e otomobil stok parr,alar·ndan anlar 

r•mzlne mUra!!atı~ . "' 
J<tU l,IK ı..CKS p.ı\ 

tt• Aynspaş::ıtla, içinde 
fon. scak, ~ bı.ıunnn ~ 
veya 2 oda:ı bir pansı) 
Tutmak ıstıyenlerı 4C.• 
t<'le!onla mU:-ocnatll•l"I· him olduğunu bilenlerdenim. Kocası cevap vermedi· Ferlköy TepeUstil J 16 No. 1 rıımaktadır. (TokPöz) r~aı.zıne mtira.. (Kurt 131 r mzirıe mltrN'&at. 

k caat • Lise 9 dan ;asdlKnıımeıı. 22 ya.. 

Layng başını sallıyara Karin sordu: ·~===P;a~p~aizy~a~n=A~p~ıır=t~ıı~na~n=ı=. ~~·--==~.:*~·~18~y:n:ın:d~a.~.ı:•s~k:":rl~l1<~!~e ~il~!ş~I ıı.ı~0:~~"~ın:d~a_:zo:r~·~ıe~r:e~v:ı~ıc~u~ı:.ı·~· ~m:u·~·e:t::a:m:m~ı~ı ~Zayi ilanları ı böyle bir konuımaya ihtiya•'!ia ___________ _.... A ew:ee: $ffi'Z' ~~ ı;• "' v • Kumkapı nllfus JJ. 

cı olmadıg"' ını anlattı ve yor- :J 1 .ıldığını nüfus cUzJıınJll) 
gun bir tavırla: Hikaye ou•un go"z yaşla rı fenerı' Nakleden: :~::~nlyo~lt~:~Cl\ğılJld.1 
gö-rm-:yuo~= hiçbir fayda U Q • w Ve Yılrtız ~~'::'~~~~ı~~;ğ7: 

Dedi. su, 
Ak b 

.. k t ( Dı7nkii mıslw.lfmı devam) Dupininin kaptanı mütemadi- kardnhğm içerisinde iki parla~c nu!ilarcu. • Darıl~ş:ıtaka .ıscs~"':. 
s o:rt soze arış ı: Dıılım guzya§hın feneri - - 2 ync telsizle amiraılı;;r halx'rdar ışrğm Üzerlerine gı>lmckte oldu. Bugün bu vazıvı yaz::ı.n muhnr- 'l.ılınılıın atmış oldJgı.v 

- Layng, size hakikat ne - Babam Zantudi kuptnnı ne ediyordu. Verilen cevaplarda ğunu ~örüyorlardı Haşruf: rir Yan Ltıranz bu torpitrlardan erlh ve 75 numaralı 
ise onu açıktan açığa söyle.· yaptınız! dire sorunca. gümrük ı:;evh Said burunl.mn·n cok sıkı - Bir daha Gevir! diyerek bir Dupin'de bahriyeli bulunu,·· ·ılu. zayi ct~ım. YenLsinl ç 
ınenizi tavsiye ederim. Bu ci- memuru: 'bi~ surette taranmasını ·bildiri. kere daha bağırdı. Artık torpi. Hava uçılm·ş ve ancak beş insa. esktslnln hllkmU yot<tW/ 
nayetle hiçbir alakanız ol • - Şeytan adasına götiirdüler! yordu. tonun giremiyecc~i bir kaya tar. nı yuttuktan sonr~. kud· ran d,.. onı,,erat<R ıt!f1'11 

d 
.. • B' d<>mek!e i1·tifa ctmi~ ve beynine Ha§ruf burada süren beş sa:ıt- lasmdaydılar. Fakat, şimdi de rıiz sakin'ePmisti Bir kavıkla '?;s ,\I. O!ıman re7..caı• 

ma ıgına emnım. ınaena • Hı.plan~n bir kurşunla yere yıkıl- lik bir dinlenmeden sonra, Adene gemilerin rcdi buGukluk topla. fenerin bE>kcilerid ziyarete gi. 
leyh size samimi olmanızı, mıc;tı. Ha.'"2ruf derhal güvcrteve sığınmak ve orada yelkenliyi rımn ateşleri alt•nda bulunuyor- den kant.an. fenerin emektarına: 
her şeyi başmüfettişe itiraf fırlayıp bakınca, masın kendi !crkcdcrek tekrar Asıra karadan lardr. - Niçin bu fenere <Dulun gÖ"· 
etmenizi teklif ediyorum. kendine suların akıııtısmda g-it- dönmeği kardeşleriyle kararla"· Torpitolar biraz daha yaklaş. yaşları) demi!'ıler? dive sor 1• 1.Yu 
Sonra ne yapacağımızı be • mektc olduğunu görmüştü. Kar. tırmıştr. tıkları vakit derhal bir şimc::ek vakit, ihtiyar bekçi. Fransız kap. 

deşleri hepsi de güvertedcydiler. AkRamın koyu ·;e korkunç k::ı- ve yıldırım ITTiriHt:!sü koptu. De- tanın kar~ısında adeta titrer <'·-

raber düşünütü7• Koşarak boynuna sarıldılar. Son. ranhğı basarken yine rotasını niz müthiş kudurmuştu Dalga. hi b!r vaziyette dunıvcrdıı Ha. 
Sonra Pointer~ dönerek ra hepsi bir ağızdan: J\d"n kfrfc7jne doğru ç:evirdi. lar birer duvar fr,İbi geliyor vt' ::ı birkaG saat evvel, beş kiş:niıı 

sözüne devam e':.i:i: · - Babamızın ;ntikamım tan. Bizzat kendisi ön güvcltede en Zarru~ }.er defas·nc'la yirmi hayatına malolmuş olan fırtr-
- Sizin de hakikati öğ • rının yard.ı1!1iylc aldık!. dediler. yükf:ek bir direğin tepesine c·k· metre sürüklüvordu. Fenerin et. nan·n korkunc; dalgalan, gö~le. 
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O gece t"tn Şeyh Saıd burm·- mış a<rk denizlerden gelmek ih- rafının her avdmlanışmda bir rinde ranlanırken, anlı>t'Yordu: 
renme ıste ıgımz en emı nun ıssız bir tenha kürfozinde timaii olan ani bir baskını ~özlii- ağır makineliden dakikada c:;ıkaıı - Genel sava.~tı. Bir akşam, 
nim. Demin siz.? ins:m ruhla· sığınmak mecl:uriyetindevdilcr. yordu. Birdenbire daha pek rok beş yüz mermi İİ7erlerine ya.Yı. asker yüklü lnpliz bahriyeliı:::ine 
rmı iyi anladığımı da söyle • Çünkü. hava de~iı;miş rÜz"arla uz:ı.klnrd:ı. olan bir ışık göziinden yordu. Ha'.jnıf teslim olmak iste- mensup bir nakliye gemisi yol•·-
miştim hirlikte, korkunç kara bulutlar ka<'madı. Anlamıştı. Kendilerini miyordu. Bir kere daha bağırdı nu şaşırarak ~u kayalara düş. 

L y • ı:r yüzü derin bir da K zıl denizin sularını simsi- takip etme'< Uz.ere hnrp gem!leri ve: mü~ va i~indeki askerle beraber 
a n:"ııı . \'ah bir rcn('l'e biirünmfü;lerdi ur;ık drniz!crdc seferber edilmiş. - Fenere baştan karni dedi. kaptan da boğulmuşlardı. Knr-

ıstırap ıfadcs.ıle kapanmıştı, · F. G. 22 ün d nize açıldıi?ır- ti. Fakat, talihin kötii cilvesi de - Zsruğ fenere on metre bir :an bu yolculuğa, cıkmadan on 
boğuk bır se~ıe: elan on ild saat g-eçmiş olduğu kendisini g-ö~teriyordu. Artık mesafedeydi. Biribiri arkas•ndan gün evvel zengin bır Londralı 

- Te~ekkür ev.erim, mis· halde, dönmedWini görzn Soma. fırtına gitmc-kte o!dul-ları taraf- gelen iki kocaman dah~a ile Du. kadınla evlenmi~ Kadın dul ka. 
ter Akshorl, dedi. Bu işte suç liva, _FrnN'JZ güınrilklc~i bütün tan bUtün ~iddetivlc esiyor iler- lun Q;özva!'!larr ismini t:ışı:van fe. lmca, buraya k~d.ar geldi. Ve 

ld 
- n imi inam· resmı maknmları hnbcraar ede- liyecek1cri yerde onlar suların nere çarpmış ve param parça kendi nezaretinde yüz binlerce 

suz 0 u~rr.a 58 
.. / • • rck F. G. 23 ün aranması için cereyan1arı birkaç yüz metre da- olmuştu. Fakat asla teslim ol- tn Tİ!iz lirası sarfiyle bu feneri 

şmız hem çok mu.ehassıs et em;rler b~kkm; !erdi. Fransız ha r:erıye atıvordu. mnk aklından l"C"rrerni~ti. yaotırnrak beni da içerisine vcr-
ti, fakat istikbal hana çok ' d~niz am;rallı~ı Dup·:1 ve Larok Ha~ruf gittib:e U7.alttan gör- Her iki torpito ela k11vvetti lcştirdi. O zaman buraya sızın 
karanlık görJnüycr. Bütün adlı torpil?l~rm . bir am~t. rma diığü ı~ıjEın yaklaşmakta 0 1du- nrojektörlerini fenere doı!ru s·k. Ribi kaptaıı!nr gelerek bu fenerin 
deliller aleyh mdeuir. Lehim yapmaln:ı ı~ın e~ırleı: ''etı;;ış ve ~t·nıı c:Pzincc düınendz bulunan mı~ korkunç dalc~a!arm arasında !sm!ni (Dulun gözyaşları feneri) 
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• ~aattc ynmı sekız mıl sura'tle kardeşine (Dulun gözyaşlarına Haşruf ve kard,,.ı:ılerivle Z'.lrru~u koymuşlardı. Ben on sekiz sene. 

e te.t. ır no e goremv Y giden rıemOer, bütün sah;llcri a. doğru <;evir) diyerek bağırıvor. arıyorlardı Fakat. nerede? De. dir buranın b~kçisiyim. GözP
rum. Zıra k&c&p çıragmın rnmar~::ı ba.<ilamı.ş'ard·. Engin dr- du. Burası bir fenerdi. Kuruldu- niz üzerinde g-örüncn, kol bacak mün önünde, kudaraıı dah!'alar 
aöyledikleri doğrudur, o gün nizde, motöriin icinde kim e ol- ğu yer a.ctn~ı yukarı beş yüz ve vclkeıılinin taht:ı nar<'aıarm- on sekiz sene zarf·nda, dün ak. 
evi gezerken mis Gi•bum vil ~~r~ bnl~e ffiirü1clendi~i~i metre genişliğinde bir kayahk dan baı::ka ~ir sev de<T;Jdi Hensi samki bi'~ kişivle beraber, tam 
laya gelmiş falmt benden gormacı ve vınçle bordolarmn a • y~rdi. ~iddetı( dalg-nlarla denizdnki ö- 528 kişiyi yeıni~ oluyorlar. 
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,A d I t m1şlartlı Artık makine sesleri geliyor. liimiin relik koll~rI :-ıraı;rnda k:-ıJ. - SrJN _ 

evve vı Ja an c:.yn mış ır. · 
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