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kişiyi buldu 

So Sovyet 
fırkasına 

l amamile imha 
edhmiş nazarile 

bakılıyor 
.\_~rln unıuıııl karrııı;Cıhı %S (A. 
htı;: il.iman ornulnrı h:ıı:kımınııduıı. 

ICı bUğ «>diyor• ı 
~ Y~rln vark tnrafıncıa mcnı;ene 1-
lt~:kı.,tırılmış. olan ıtuı:: kU\'\' tJ ri 
~lt 'hu yapıh"i t~~c'r n aka 
<~ Uj!ram:ısından sonr oUşmnn 
~ tlcrı arasır.da gitgide artan in
~. l:ı~1lınetıcrl görutmcğe baş!amı~. 
~ rçok ınahn-1erde H;..s zab!tlerıle 
>tt koınunıstıer kcııdılcrlnı cm • 
'~t1tınıı. almak için Y. lnlarım terk 
t ııı...:rdır. Buna rağmf'n başlarına 
L .. -~I • 
""'rrıa lllukarrer olan akıbetten kur-
~ ıtııııardır. 

~t.ııttıuharebcde Alm.,n kuvvcllerl 
\ttı aa dan alınmış olan C!'lrlcrin mlk. 
~aıı O Ooo kişi:, c b:ı. .. ~ olmaktadır. 
~it ltıtantr, ı.ılmdıyo ltndnr 570 
t~Ve 2 

1 .ıoo top zapt veya tahrip 
' erdı l'ttııa!{ r. ?3u rakam, r.ıUtcmadlycn 

t\ıı ladır. 
~ ~1Sov.vct fırknsınn tnmnmllc im. 
t.ltıınış :ıazaı ile bakıl&blllr. 

~--.. er 
-~ arasmdl\ b ~ınr.J Rus ordu-
lfatb~k ımanclam 1:.uıunmaktadır. 

, .. n rn,ı•ıııtfakl>ct.I neticesinin 
"•lrn t~ <'3uıl temin c ler. harek9.ta 

ba 1'ttrak etmiş o.on orduların 
rıı)'!llıda goneraı 11ı1ron Von Yelek 

~'1ıııa~(! er nrral! Vull Stuclpngrelin 
~ hır c harbe nUmu,ıe! imtisal ola. 

~~ır'.. tekilde l~tıraı; etml.§lerdir. 
".JCtJc 1 

lı. l·e r n dcnız kU\-Vetlcrine ve 
~ 'geınıJf'rlne karı;;ı :,apılan harp. 

tı"''ttt n tayyareleri cc cUn parlak 
~ bo llklyetıer kazaı.nıırlnrdır. Al • 

't\':bardımnn piı<e tayyareler!, 
'il ııg14 cenubunda t>lr kruvıız6rde 

lırıbııÇıka"nıışlıırdır. Bir torpido 
c btr karakol scırılslne ve ha_ 

I>e"\-nmı 2 ir.cl s:ıyfadn 

LONDRA Bü
YüK ELÇiMiZ 

Mareşal 
Petenin 
nutku: 

Arllk sukut ve 
inhilattan 

bahsedilmesin 
J Azimle isi ık-
1 bale bakalım 

Annccy, 23 (A.A.) - Morcşnl Pc. , 
ten seyyııhııtlne df'vam edrrek bu sa
bah Annecy'ye gdmi, VA heyecanlı 

bir halk kUll"si tnra(ın' nn kar§ılnn.. 
mrştır. 

l\farc:>:ıl Petcn 

Londrada 
siyasi ko
nuşmalar ... , .................. . 

lngiltere 
Harıci9e 
Nazzrı 

Türkive 
sefiriyle 
görUştU 

iNGiliZ HARi
CiYE NAZiRi 

Sonra Yunan 
Başvekili ve 

Sovyet, Amerika 
setirleriyle konuştu Zagrepte 

Londra, 23 (l\.A.) - 50 Yahudi ve 
Eden bugün Türkiyenin Lon- .. • 
dra sefirile görüımüş, müte- komunıst 
akiben dün Yunan kralı ile 

birl~~t~ gelen Yun.an. bQ§ve- K u rş·u na 
kilını kabul etmıştır. 
Eden bun:lan •onra Sov- d • • d • 

yet.ı~lir_i Mai~ki t:e A~~r,~ka 1 Z ı 1 
selırı Vınant ıle de goruı • 

Leh askeri Llbyada 
Harekata 

Kiyefte 
Ruslar 

iştirak edilJ.or Çembe~in 
Londr;ı, 23 <A.A.) - Pat: bı'r fas-afından 
General Slkorsklnl!l clliı bllclirdiğl. I 

ne göre .Mısırdnkl Polonya Jruvvetıf'. 

rindcn bir krsmr Libya cephesinin ~ 
lerl hatlarına yerleşmiş l:.ulunuyorlar. Delerek 

kuruldu 
Londnı, :?S (A.A.) - Londranın 

sallllılyettnr mahflll1::rlrıdu beyan edll. 
diğlne göre K!ycf mmtakasındaki 

Sov:,et kuvvetlerinin bir kısmı ken • 
dilcrinl ihata eden çemberin içinden 
çıkmağn. mu\·affak olmu~lar<lır. Bu 
~ l>e\-nmı 2 inli SB)'fDtla 

1 Macar· Türk 1 
ticaret anıasma- Yeni iran 
sından sonra h .. k A 

1
. 

Ham madde u ume 1 
temin etmek Almanya, 

üzere 
Bir Macar 

heyeti 
An karaya 

geliyor 
Macaristan 
AnkaralJa 
yenz sefir 
gönderdi 

Budape-,te 2S (.\.A.) - Jı.lacar • 
Tilrk ticaret anla:;ımasrr.aa tesbit edil 
mi§ bulunan ham mado~ Jcrln tedarl -
kini temin t!tmek üze: c bir Macar 
heyeti Ankaraya r-Mcct:ktlr. T!carct 
nezareti dıl:re .. 1ildUrler.nden Alfons 
Lotocskl ve altır snn:ıyı milmessllleri 
de Ankarııya hareket cr.!cceklcrdir. 

HıuJapeşlı>, 2S (A.A.; - Macar ._ 
jansı bndlrlyor: 

ltal9a ve 
Romanya ile 

Miinase
batını 

kesiyor 
Tahran, 23 ( A.A.) - Par• 

ajan•rnın bildirdiğine göre~ 
lran hükumeti Almanya, J _ 
falya ve Romanyadaki •iyaıi 
mümeııilelrini geri çağırmış 
fır. 

Belcikada 
2 Alman polisinin 

öldürülmesi 
yüzünden 

Yirmi beş 
Belcikaıı · 
nezaret 
altında 

~evyork, %S (.\ .A,) - Nevyork 
Taymlsln Bcrlln muhnb1rlnden: 

Belçika gazetel~rinde lnti§ar eden 
resml bir tebllğd'! şö) ~ı> den\lmekte • 
dlr: 

17 eylülde iki A:man s-oııs memuru
nun öldUrillme-st nzerlr.o :ıs Belçikalı 

Toutnnlde ,.e-h!ne olarak muhafaza. e. 
dilmektcdir!f'r. E~er llU iki polis mt-. 
munınıın kaUll~ri mcycar.a çıkarıl • 
mıyacak olur vey:ıhut b" katWrr ken
diliklerinden tc!lim oireıyacak olurlar 
sa bu rehln'?ler, !c?am edlı~ktlr. 

İetikbalde bir Alman öldUrilldllğil 

zaman ~ayet katmer derhal mcydan::ı 
çıkarılmıyncak olurlar:ıa rehineler 
kuJ"§Uila d!zUeceWerdlr. 

( 'lüııürifilan~sı] 
Hizmetci belası 

HER memlt>kctte hizmet-
çi buhranı olabilir. fakat 

hiımet~i belası bize, korkarım, 
yalnız bize m:ıhsus. Hiç kontrol 
edilmcdi~i besbl'lll, çiinkii leş gibi 
kol~ıın, basit, geri, nıe.,'uliyetsiz 
idar~hanelcrden ve~·a ~·ine Jılçlıir 
kontrola tabi olmıyan kolcular. 
dan hizmetçi aJrr;mt1.: kimi has
tadır, çün'kü sıhhi muayeneden 
g~meı; kimi hır.ızdır, fahi~cdlr, 
çünkü emniyet kontroluodan ç;eç
mez; l•iminJn üıot üne aldığı l5ten 
haberi yoktur, çünkü bu meslek 
yalnız bizim memlekette meselk 

vazaa: Bir Muharrir 
e\ de ~.alrı:amazlar, ya ser alete \ 'e

ya fuh5a mahkUm olurlar. Bilfarz 
Erzincan zelzelesinden sonra kim· 
bilir böyle nekadar ~ocuk ve ka 
dmlardan i~tlfade edJlebilirdl, Ka 
derin ~illesinl ~iyen o z.&\ allıJarııı 
hepsi de\'letin himayet>ine muhtaç 
bırakılır mı? 

Profesör 
Mim Kemal Oke 

1 
haline sokulms.nu~hr. Bu mahliık
lan ya üç günde si1. ko~rsınız, 
yahut onlar bağlandıklan idareha. 
neye , ·eya. kolcuya dahıı fazla kar 
temin etmek l~n ı.ırt zırt çıkar. 

Hiçbir medeni meml~et te , ·c 
t ... tanbul kadar büyük hiçbir garıı 
~hrinde, uşak. hlmıet~I, a ı, 
besleme, ahreti;k, dadı, sütnine, 
mürebbiye denilen hizmet erbabı, 
heledl~·elc:-r tarafıuda.n, biıde ol 
duğu kadar seı·~t., a.vire 'e ıli. 
o;iplin'4h: brralnlma7.. Bunların her 
birine bir ehliyet ,·esika..,ı , ·erilir, 
hP.rbiri için bir sicil do~yao;ı tutu
lur, mu!lyyen zamanlarda sıhhi 
muayen<'leri yapılır, ahl1iksı1Jarı

ıun elinden v~ikalan almır. Ui?:dr 
bu mahlüldara karşı hitbir kon. 
trol , .e disiplin tedbiri alrnmı:rnr · 
h !ç, hiç. hiç! Bu yüıden onİ~rm 
yüzde doksan dokuzu mii'iiellef ol. 
duğu \erglyi de \f'tmemekt.cdir. 

\'akıt yazı nile ı nrnıonıı glmtl,..tlr. 
"üstadın ~rfl bk ynıısı yarınki 

\'akıt gnzcksinde lntl<;:ır edecektir. 

ilmin tarakkisinden ne 
bekliyorduk, ne bulduk 

Adlı bu çok ~ıWr('!illn ~ nzı:), mut. 
laka. ol,;u~,ınU7. 

giderler. Daha tecil, bebeklerinizi 
\ 'e QOCtıklannızı da ~ok defa bu 
ldarehancJerden \'e bu kolcular
llan tedarike mecbur olduğunuz 
ha tahkir, terbiyesiz, tabiiyet1 \'C 

milliy<'ti belirsiz dadılara, sütnine 
lere, mürebbiyelere teslim e•lers;. 
nlz. 

Memlekette İŞSİ7. kaJnmı, muh
t~. namuslu, hattl hlMlL tah!!ll 
giirmii~ !'ayısıı kızlar \ 'e kadınlar 
olduğuna t-üphc yoktur. Te~'i<ilat
~ızlık yüzünden bunlar gidip bir 

Bu satırlan bir dllek~e gibi Sa 
:rın Dr. I.utfi Krrdann gözleri 
iinUne koyuyorum ve kendislllte 
n~·aftılırsr:ığı mUspet tesirin a1dcı. 

ferini. hizmetçi bclii..,ı ~eken hii. 
tün İstanbullular namına harart>t. 
le bekllyonım 
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ı!Jic, ~i no!ta : 

lnWitıı l'l'ımlnlar" muhı.UTtrl !'urcttln Artaımu gawtecl ru'kudıı,.,.. 
hn ;.,Jr t tllfl \-ar: bu ttldHl 26 ryllil dil bayramı roUnnscbctll!) l'Dpaıl 
muhurrı.r, J'onu Usammu.<b lıergtlıı tckrnrladı !'IIWZ h ldt' cn::eıe.. 
lcrlı:ollzt1 gc!,ler .. en yabancı ıwz.ler mablyetlni ulan bnn lt('llmclcrln artık 
k pı df58n cdliJneslnl isti) or. lH(.'6CJA •• 'mi.ırgo,, I;ellnlC6J dururkr.n ne-. 
d n gazete! rlmlz. hfllA .. mllstenılckc,, dlyorf klmlıım:ı v öthlnç \:erme 
tn!>lrl \nrlrnn • ınre ve lcııre kanunu,, nlçl.nf.~ 

T.ıbli, bl~ok noktıılard:w doğru bir fikir! Bir ~ııanlar, lisan sade.. 
liğl mc t-1 ln<2c llk bııyrnkturlıt'l gn::etclerlmlz ynpmı!!tı. llallda en eı. 
kı ter. .ı olın mu~ gaz.ete o!.1-.ıJ:u l~!n sade.lllr <ı"rcynnıııa belld 
de t!carctl.ıl .gı·nl.l}lclmt"k m:ıkısadlle 5nıı.y:ık oluyor;falmt bıınıııı Ustnndo 
TUrk dJilııl \'C türkç severlllt nı!ıu da bUyllk blr ounr hareke.ti 116 hU. 
kum ııüi"J\orda. il"~ gıızetclerımlzln b~k kell:ııe.le, llı.1'.rlnd3 ;rau 
çi:ı.melcrl bizce et• ve bu flldrden ziyade, bulkın bre \'e fcarc kanununu 
d:l, klr:ılaru:ı ,.c ö.:1 lnç verme tablrtnl de lmmylıkla nnlayn.ca1• blr vL. 
yede bulurun:ılan :w.nnınd&n ilerl relmektedlr. Vıınl TUrlt ı:nzet:ıcl.!l, 
ııö,l lf.'dlğlndPn bir zerresine c!abı yabancı olnıJlııo "mün~cr,, olruyucu 
dan emindir. n~tıd de llylooir; fakat turlcııemizl son bir net kılçığ:ndan 
da tam:ı.mUe ııyıltl:unnlt, nn'a.,ılı.m mı.la tlm:ısm. ltcli~eıt dahıın temiz 
drum ftaf ve aydınlık blr imi" gcUrmok onınrm b:ı lırn vn:r:ltfJ51dlr. 
Rllha biz.im gibi nndlr edipler )'etl:ıtiren bir roomıe:kctt~ bu wz1fe 
daha :dynde gozetecllcro dfu"p.Gme Nurettin Artnmm df'diltl gibi rtMtyo 
\l' njans da bunu baklk:ıt~pııcnk dlJ:er iki yal'dımcıdrr. 

EN ONU KtKA 

Kurşuna ;zi!an Yahudiler ' Budi en i 
Zı:gn:b, :!S (A~\.) - D.N.B. 
Hırvat dahiliye neuıre~ tanı' r Jan l;o l Q 

neşredı'en bir tvbliğc g6ro ~ ... greb .l o çmaya 
telefon santraJına karşı dlnamlUc ya- / 

ita yada Alman 
ajanlarının 

bulunn1as ndan 
Ordu ve parti 

memnun 
değil 

Gazeteler raşf st 
idaresEnl tenlılt 

ed~yor 
Loııdra, 2S (A.A.) - Taymis g~ 

lesinin diplomatık muh.l\birl, İtalyan 
res:n1 mUc::seselcrlDln hepsinde Ges,. 

tapoya mCllSUp aja.n.sbrcı bulunmamı 
dan mUtevelllt olarak İtalyan ordwsu 
Ue fa§ist partisinde hUıl olan mem
nunlyetslzllk ve tahrikAta ait heye • 
canlı l!§aat~ bah.sctmektedlr. 

Fqist idaresini ~ld:iet:e tenkld eden 
ltalyo.n gazeteler!&l:ı maiuLleler1nl fıı

hat eden Taymu mu?ır oırt. bu maka. 
ıelerln tntiı}arina mUsande etmekle 
:Musollnlnin ordu Te ia§'..t parUai i
çinde b3sıl olD.n bu n.er • .ınunl;pıetııızll.. 
ğl 1.sUmıar etmek zelııı.bını tevtit ey. 
temek iııtedlğlni z:ınnctUrınek l:IUyor, 
dcmekteldr. 

Mareşal Patenin· nutku pılan suikastın maneı.1 Amilleri bu· I ça zşıgor 
hmmaktıın ve ko:nUnls~ propazandıı.sı _. Baıtta."Bfı ı ncı •)'fada 
yapmakta olan 60 ynhud4 ve komUn!.st 1 Q Lejyonerlerin topls;ıtM mUnaaebe. 
mum cezıur.na. carpılm~ ve 19 eylül- tile söylediği bir ııutvkta Fraıwz dev 
de kurııuna diz.llII'..fatir. let rel1ı1 b!lhaaım şöyle demiiUr: 

Resmi kıı ynaklardan bildirildiği.ne Mazlden 003 yere §Wyct etmıyeUm 
~öre zagreb harp divM.ı bazı Srrplru'ı ve Lotlkbalc azlmlf' bal'8 J.m. Artık SU. 

soymakla su!;:u bir m~ltımıuı köyıU Londra, 28 (A. .) _,. DUn bfi. kut ve lnhltatto.r. babı:edllmesin. DUn 
ne bir hırvat manınti(>z çırağmı 1da.. ' tün gün Sovyet R ad: .i harp kil z:ıafüırımIZl itlrıır etmekle yeni 
ma mnhltOm ctmt.,tır Htıkilın in!t\Z ı 5iddetle devnm ctm tir. mukı;ıddero.tımız tçln ÇııJI@llnk kuv. 
olunmuştur. Röytcrin ' .. oo'·ova muhabiri AI• veUnl kaZanmı~ oluruz.. önUmUzdcld 
J'T.ANSADAJU 1DAM. OF..zALARI m8J2lar:n Rwı hu! r.nıet me'rkczine maniler bir fi.ağ gihl g~tertımestn. Bu 

B rliıı, 23 (lı.. \.) - (0.N.B.) ko.. ka?'§J yapnw.ı oldu!tl<>rı ileri hare mıın.:ıtııra ben do slzln ş:;lbi gözUmU.ZU 
mUnlBt ve anaratstıert mulıa.ltemeye lceti durdurmuş ol:ın marcsal TJ • kırpmadan bakm~ğıı all§kmım. Şe • 
memur Paris fevknlAde mahkem~ı ll,!.OQ.cnk yu ziynrc~ etmiştir. Iu - htrlerde, ıtöylerd~, fabrikalnrda, ausı. 
dlln dl.irt kl.şiyt ldama ve 12 kisiyi hıı'für nsl.:erlerle bzzat konu mm·- j yclerde, çlftllltlerde, fakUltcıerde ve 
de beş seneden mUobb'.ı• Jır.pse kadnr tur. Harp snha.la.rtm ziynret eden l m lttcplcrde hepiniz l§rerlnl.zin b:ı§m., 
ınubteut ce2'alara mahl:{ım etmiştir. '~öytcr muhabiri Rus topç~ ateşi dasınız. 
Mııh cOmJ:l,· ar:umıda d ... rt de kııdın 1 •1/ tor>ra.kb. bl:r olan Rt. koyler!- ı .-.. •~rme. 

ınn Alm:ınlnra mezar olJuı:'Ullu Hllknaıct ve ben s'..m yol .,.,.,..., 
vıırdır. buralarda Alman zayiatının o ço!~ ğe ve yardr.n ctm<'fe gııyr<>t ediyoruz. 

ı:nilhim olduğunu bildirmiştir Blze ltlmat edink. lstlkbalde &izi, 
Kiyefte!ti Rus orduları Timoçenko orduıan mukn.bn ın· eskiden ar&lllZda ıkıllk ıevaı etmı. o. 

amızlıı.nna devam etmektedirler. lan her ydcn korumak fsU7onım. 
ÇBIDbBrİ yardi Smolensk her ne kadar Alman. Mcmlckot ancak blltUn Fransı:zlarm 

.Bnııtnnı.rı ı nc1 sayfada lamı elinde bulunuyorna da Rus.. ittihadı ilo kutulobnir. Bazan 8lz.ıe acı 
nımtaknda muharebe §ldcletre devnm larm eline geçmesi yaklaşmakta • hakikaUer cöyledim. B'Jgün yenl bir 
etmektedir. Budiennl kunetlcrinln drr hayatın b8.§ladığmı bir.oolllğlm için 
mUtcbakisi Alman h<ıtınnru yarma.. NnmatlGb sayıbn Alınan ordu - bu seter o kadar sert davrannuya • 
ğa !;tltı§mıı.ltto ise de bu kuvvetlerin mı Rus askerl önUndc geri çekil • cağım. Vazfyetlmlzl anuyanlarm ço. 
ne derc..-ceye lmdar muvaffak oldukla.. mcldedir. • ğaldığını zannediyorum, Siz benlm 
mıa dair heııUz bir hatıer almama • Kiyefin eima.linde çok 'ddetU Umldimln esaslı aebeble:tnl bllmedl. 
mıştır muharebeler vukubulmnlttadır. Bu ğ1nlz 1çtn bunun tarku:da değiLslnlz, 

sm~ıesnkin 75 mil cenubu ıark1 • e.c~n cenubunda bir no!rtndo. Al• Bu Umldl bana fedaltArlık zihnlyetlnln 
sinde kAln Glukot olvannda Sovyet. • l!lanlar 9 kilometre kadar geri çe... bir mlsallnl venıı, ıatırap gekmesinl 
lerin muvaffakiycW neUcclcr veren kilmi~lerdir. blldJği içln yapmağa U.yık Te N • 
mukabil ttuırruzl:ırda bulunduklarına l Al'Imll :ıon ~n'l>erlere .göre ma. yacak ol4n s\Z!er, an:ı.vatan ve impa.. 
dalr haberler aımmı,tn'. re~ .Budiycnnı bu ııchırde kısmı ratorluk abalisl veriyor. 

Rusln.r Lenlngradtf& mukavemet kUllisı ile bulunuyordu. Şimdi kıs. 
etmekte ve ru·mmtal'.aen d~a a- mt ~lisi ~le ~e~rl tcrkeden Bud"- Macar - Türk anlaşması 

, Alın ennı ke~e bır ;vol açma.kl:ı 
ğır zayiat v~rdlrmektcd.rler. an.ta 1 b 1 ktad 
rm zabit zayiatı pek bUyükt:Ur. B n. m~ u uruna rr. 

=~~:;e:~UerlDUı Uçte Utletnl Kudüs müftüsü 
Lıminrrradın etratmda hD.va §el'&IU 

pek fenadrr. Soğuk §'.cıc.eUl ve orman 
Jık mmtaka~rda arazı çamurludur, 

CE7..ALA.."'iDIB~'ll JIAM.~LLAR 

24 ııoatte aırtta yük Ul§ıyan 2G ha,. 
mııl cezalandınlm.ış eski pUlka kulla.
nan 6 ara1Ja da seferden .meneclllmf§

t.ır. 

HISVE 

İlk konuşan Feridun oldu Te 
blıyilk b!ır stikılnet içinde: 

- Dinleyin beni, d~. Eğer 
muttas·l telefonla raJııı.tsız edil • 
m~. telefona cevap vermediğiniz 
takdirJe beni her gün, her dnkika. 
ka • wl-ı görmek ve nihnyet ılş:-
kınızı m"ktuplnrımla tac.:.z 'ettir -
mek istemez:ieniz gelip beni e • 
vimde görcceltsilıiz. Adres Yük • 
f:('lclteldırrmda Eğri yokuşta altı 

numarn.lr pa.ruıiyondur. Sizi her 
gün a1'~ sa.at altıya kadar bek. 
liyeceğim ... :Muhakkak. gelin. 

Meliha CemıU güçli!de gtllerek: 
- Bu tehdidiniz tlzer'..ne be • 

D!ID hakikaten geleceğime mi ina. 
nryorsunuz? 

Dedi. Fendmı ayni soğukkanlı. 
bkla.: 

- Eğer zekf bir bdmsanıs 
•uh:ı.kka.t ceUrsinb.. 

Cevabını vcrtlf. 
- Peki ho.knhm. B"ır şey ya· 

parız. Fakat "imdi miiMade edin 
de artık gideyim ... 

Tahranda Japon elçiliğinde 
bulunuyor 

Kahlro, 23 (A.A.) - El Mulmttam 
gıızeteal. "ltl.:nadıı ny .. n,. bir men • 
b:ıa.atf !l Tahrandan almış olduğu 

bir haberi yazm:ıktadır. Bu hnbere 
göre Kudüs başmOft ı~ıı Tahrandaki 
Jııpon se!arctlnde bulı.nmuştur 
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Ve lı!cllhn Cema.l ayrılırken ya. 
n rica. ve ytı.rt korkuyla ka.I'I§ı'k 
bir scSle: 

İnanın b3na, Bizin z:ınncettiği • 
nizden dalın. nz suçluyum .. 

Dedi. Feri un cevap bile VeT • 
medi Yalnızcn yai;'lnurdan ıslan -
m:u saclannı arlraya attr. p:ı.rdö • 
sUsllnUn düğmelerini ilikledı ve 
yavaş ya.vı:ış wr.ı:ı.klnştJ, 

• - 11 -

o gece Mahmut :Atay? g6ndeı· 
memlş, yanında. nlıkoymuş, açıl: 

pencere önünde birlikte yemf'k 
yemişlerdi. Hemen clva.rlarmdnki 
koruluğun ilzerl oldukça kes f b 
sis tı:b:Uastyln örtülilydü. Sono. -
har a.rtık hUkmünn sürmeğc bt _ 
lnmrş, br.va.la.r baynğr soğumuştu 
MııJımut Ata pencereyi kapanı. ık 
için kalktı{;:rı zammı Meliha Cc 
mal bu serinlikten istifa.de.yi "' • 
şilnmtiştil. Çilnktl kendi kc>ndın~ 
şu mUliUıa.za.da. bulunuyordu: 

..,.. B~tar&lı 1 ncl .aylada 
Hariciye mllate§an c-rıa clçl Jean 

Vl:irnle :Macari5tanm Ankara elçiU. 
ğme tayin edltını,tır. 

Hariciye .nezareti sıyuı daire mU. 
dilrıcrlnden orta elçi ~U~ngh Ghyczy 
har clye mll:ıtcşarl.ığmn getırllmlst!r. 

l.fac:ırlat.a.nm yeni TU.·lılyo bUyUk 
clçlııl Vornle Bilkıc~ tıu!kUe vazifesi 
bn§ma gltmak Uzore dlln buradan ha 
reket etın11•ır • 

- Bu serinlikte benim gibj 
)arı çıpln.k vaziyette bulunan bir 
genç ko.dm bile muhakkak üşür. 
F'ukat ben ... 

Meliha Cemal artık o vazıyet -
t<'J di iti gençliğini, cevvaliyet.ini, 
har retini ka~betmediğini ispat 
etmesi lılznngeı;rse, nteŞten g~ 
mcktc, su üzerinde yUrllmekte ns
ln tereddil t etmezdi. 

lstanbulun sonbahBJ"J malfım ~ 
dur. Bir kere gözU yaşlandı mı, 
arltk All:ıhm gtiniı yağmur ya 
ğar ... 

O gün de dışarda hafif bir yağ
mur ciselemeğc başlamıştı, Mah _ 
mut Ata serinlikten tltredi ve 
.. :>nra Meliha Cemale dönerek: 

Hakikaten U Umilyor mu • 
un? 

Di}e sordu. 
- Hayır, hi(; üşümüyorum, de. 

mek siz il,Uyorsunuz .. 
Amnn dostum. ne kada.r :r.ayrf 

vU udunuz var. 
Meliha Cemal şehrin ı.~ıklarmm 

göke nkııetmesini ve odada yalnız. 
n ki.içlik koyu renkli bir limb..'i. 
sanmasını !evkaLlde ısevi:, i>rdu 
En ziya.de nefret ettiği şey kuv • 
vetli zlyıı idi. Mahmut Ata clganı. 
içiyordu. SinirllycU. Meliha Cemal 
bunu ook güzel b'ssedi) ordu. DU
eündilı o gll.n {):ışred:ın geı;cnleri 
IU ilndü ve r,özlerj dolu dolu oldu. 

- Yapa •ı her Eıeyi bana SÖ3-
lememm o abilır. :M' hmndun her-

? n ı r 

Lenin{fraf 
harbi 

- Bir lng.;~:- --.----;~....,; aaa .. * ... c11 ~ ... ~ıza Şah 
isf etıandan 

ayrıld~ 
8erUn. 26 \A.~.) - r.ı N B l!Ul• 

sının bildlrdıglne g6ro: 
Lenlngrad latllıkAmlan etrafJD4& 

cereyan eden muharelxılerde Alman 
kıtnları 22 eyllilde yeni zaferler ve 
arazı ltazanmışlardır. Bu mmtakalıı.r. 
da. Sovyet.ıer top vo tar:klann mU.z& 
heretııc mukab'.l taarruz•ar yapDU§l&r 
dır. Dtışmanın bu te~ebbUsleri akim 

kalmı:ıtır. 

Avrupaya 
lngiliz 

kuvvetlerinin 
ihrac: 

Tcılıran, f3 (A.A.) - P~ 
, ! !Jiin' neRrcdi1mi5 olaJI ~ 

1 
M .. ::• t•bunda eski İran fialı.l, ~ 
le yazmaktadıı; . .. 00 

Memleketin menf aatı uğı;l,'l' 
da, hay:rlı işlerde, milli terb1~ 

Bol§Cvikier bu mul!arebelerde bil -
hasııa 52 ıer tonluk yedf ağır tank 

kaybetmi§lerdlr. 

izlan a 
sularında 

Bir Amerikan 
· gemisi daha 

batırlldı 
X evyork, 2S (A. A.) - lzlanda 

eula.rmda 19 eyltııde batmış oldu.. 
ğu dU.0. hariciye nezaretinden bil. 
dirilmiş olan Pink Star, 6850 ton
i.uk eski bir Danimarka va.puru o
lup 12 Haziranda denis kom&syonu 
tarafmden müsadere edilmişti, Ve 
battığı esnada Amerikan bayrağı
nı taşımaktaydı. 

Babrye nezareti taa.rfmdan a -
lı:nmış olan mesaj \•e hariciye ne
ı:aretinin tebliği geminin torpil • 
lendlğinl, kendisine bir bomba f. 
sabet ettiğini veya.but bir mayna 
çarpn:uf olduğunu tasrih etmekte
dir. 

Genü 61,86 derece arzı ştmaltde 
ve 7 derece tulü garbtdo yani a• 
hlren Sessa'nm batmış olduğu mev 
kliıı takriben 45 mil şimali garbl 
sinde ba.tmışbr. 

Hariciye nezaretinin tebllğfnde 
mUrettebabı lkıbetinden bahse • 
dilmemektedir. Bu mürettebat, 34 
klelydi. Ve hiçbiri Amerikan tabi. 
!yetinde değildi. 

Pink Star, 3 eylfılde Nevyorlr. -
tan hareket etntlştir. ------o-----

Lüzumunda 
ısrar ediyor 
l"1ndra, 23 ( A.A.) - Manc~ 

ter Guardian gazetesi yazıyor: 
Bir çok insanlar Almanları iki 

cephede muharebe etmeğe icbar 
için A vnıpa karasına İngiliz kuv 
vetlerinin ihracı lüzumunda ıs. 
r&r ediyorlar. . 

Fakat ordunun halen bu teşeb 
büsU başarabilecek kadar iyi ta.. 
tim görmüş ve kuvvetli olup oı.. 
madığmı ancak Jıfikfunet takdh 
edebi1ir. 

Herhalde ihra~ edilecek lngi. 
Hz kıtalarımn miktarının çok ve 
f yi talim görmüş, iyi techiz edil
miş ve ihraç için bir çok Uslere 
Jll4lik bulunmut olması, Aıman.. 
larm diğer yerierden hattA RU8 
cephesinden asker getirip bu üs. 
rele karşı tahşit ederek ihraç or
dusunu mağlftp edememesi IA.-
zımdır. , 

Herkes Rusya.ya biran evvel 
harp mahemesi gönderilmesi 
için hükQmeti tazyik etmekte 
haklıdır. Fakat hiç kimse yeni 
harp !Wınelerinin tesisi için hü· 
kiimeti icbar etmek hakkına ma
lik değildir. 

Bir çok gueteler hullsa ola. 
rak şöyle yazmaktadır: 

"lngiliz amelesi, Ruslar için 
canla başla çalıştrken bunların 
müstevliyi mağlQp etmesine yar. 
dnn ve aksi takdirde Rusları bir 
kahraman gibi ölüme terkeyle· 
yeeeğinizi unutmayınız,,, 

Yorkshire Porst ga.7..etesi şun
ları yazıyor: 

İngilterenin vazifesi, yani Rur
l:ır için malzeme imal etmek ve 
bunları Rusyaya göndermek cid · 
den çok muazzam bir ;§tir. Bu 
işi büyük bir azimle, ısrarla ve 

Kiyefte alman esirler bütUn ruhuyla çalışarak yapma-
~ ..........,. l. .. •yı.cla lıdtr. 

cimlerl yeknııu ol.!be§ blı: ton olan da.. Alman orduları muayyen bir 
kUJ: gargoy4 ciddi Uıabetıer kaydedlı.. zama.n zarfında ancak Rusyaoa 

' ••- imha edilebilirler. Vakıa garpten m.g...... • 
Kroruıtadt denüı mmtl\kaamda Al • Rusyaya harp malzemesi gön. 

man tayyareleri, blr ıuıı.,a.zısr ııe bir dermek güçtür. Fakat Rusyanm 
muhrip babrml§lardrr. Diğer lkl knı. blitUn sınai ve manevi kaynak· 
vazarıe lk1 torpido muhribine taabet • ı lanm eleg~İr<'cek olan Almanla. 
ıer vaki olm:l§tur. Btr muhribde yan. n m~füp edebilmek hepsin<ien 
gın çıkarJlnu§tlr. ~·çaddakl a11. _d_a_h_a_gu_-<:_t_ü_r_. -------
keri t.eal.sat Ue Kl-pıanakı ve Harkol ı 
etratmda ve keza Kırtınrıı.kl demir .. 
yollanna kal'§ı da mllcuir hava hU • ı 

Teşekkftr 
cumlan yapılmŞ;ır. Ailem.iz arasından pek ani oln_ 

tnglllzlerln Uışe nakliye gemıı ııvnlan ve muhitini, arknd~-
kart,ır yapılan muharcl:ıelede ı , ve dostlarını ölilmU ile tc.· 
tayyareleri, dlln gece Humbar ı .re ga.rkeden mali mütehl\MlS 
nln prkında 8 ilin ton bacmlnd~ ~·· , 1.,an Rifa.t Özbaltacrnm cenazesi. 
ticaret gemlatni batmr.ı:ıar ve Grcat. ne gelmek, çelenk göndermek ve 
Yarmoutb umnn.ını bombardıman et.. telefon ve telgrafla taziyette bu-
mı,ıerdir. Junmnk suretile derin teesailrU. 

Alman mayn tarııyıc.·Jarı, lngUlz mllze iııtirak lfılfundıı bulunan 
tayyareleri tarll!mdan bir karneye s:ı.ynı ze\'nta ayn ayn teşekktır 
ka.r§ı yapılan bir taarrv.:u tardedcrek <'tmcğc tcessUrlimüz m!ni oldu.. 
tngU!zlcrln dört tnyyarealni t.nhrlp ğundan dost. chihba ve n.1crnbe. 
etml§lerdlr. 1 mızdan cizür diler ve bu umumi 

Ne gece ne de gllndl.z d1l9man tay. fcfi"kkU'rlimUıU knbuJ buvurmnl • 
ynreleri işglll aıtmda tu:cnan memle- rınr saygt ile diler!ı. • 
ketlerle Almanya ıız~rinde uçama - ı Meliha Özboltacr \il 
mışl:ırdır. Şumr.u alleııi 

halde bir bildiği vnr. Oh, buna 
Uıhammül edemem. Hayır, bu nk
şsm çok fenayım. 

Diye dU.,,c:ttindü ve hafızamndn 
Ferldunwı bntlarmt canlandırmak 
için g&zlerini yumdu. Fakat bir • 
denhire öyle b:I" titreyiş titredi 
ki, bunu Mahmut Ata bile hissetti 
ve sordu: 

- Ne oluyor Meliha! .. 
Meliha Cemal gi.}z y&§lamıa ka. 

"'1811 sözlerle : 
- Oh, hiçbir oey, hi9bir şey 

olmuyor, dedi. Ve f!Onra w.,akAr 
bir sesle iJAve etti: 

- Bana biraz da.ha yaklaş, bir 
az daha sokul Mahmut... Söyle 
beni, dn.hıı btraz olsun seviyor mu
sun?. Oh rica ederim, söyle bunu 
bana ... 

Ve güldü, glllerek, güçlilldc gü_ 
!erek devam etti: 

- Biliyorum, erlcekle'r aşktan 
bahsetmeği hiç sevmezler. Benbn 
gilzel sevgilim, bilsen ben seni ne 
kadar çok seviyorum ... Sana bak• 
yğun zaman dudakla.rım Utriyor. 
On be.~ yaşında bir krz gibi del'. 
ce uştkrm sana... Halbuki sen ba.. 
na yalnızca sıcak, &m.imt bir bağ 
ile beğlı:sm. o kadar. Ne ya.paynn, 
bunu da ibiliyormn ve bile bile 
ka tlnnıyoruın... • 

- Meliha., aetl bana hafif bir 
bağ ile bağlı olan ecnsin, C'UnkU 
nekadar zama.ndanberi ~vlenmek 
tAklif ettiğim haolde daima redde-

diyorsun. Ben hayatımm sonuna 
kadar eizinle y8§8.ma.k, sana ıs • 
mimi, her şeyimi vermek istiyo • 
rum. Sen neden reddediyorsun? 

Meliha Cemal ilzgiln bir hare • 
ketle b~ı sall:\dı: 

- Hayır, hayır ... dedi. Bun • 
dan bnhBebncmeniz için size rica 
tmiştim. Tekrar rica ediyorum, 

bunu hiç açmayın, çilnkU imkiın • 
sız. 

Mahmut Ata 8U8tU. Fakat bu 
cova.bma. rağmen Meliha. Cemal 
MAhmut .Ata ile evlenmenin ken "' 
disini tamamen onun .idaresine, 
onun kocıtroluna temetmenin ta. 
rif edilemiyecek kadar emaab\iz 
bir ~k oldufunu takdb- ediyor • 
du. Hattl l:ıazan Malıınut Ataya 
a.çılma.ya, her ıteYi ona itiraf et • 
meye, onu her yerde talüp et • 
meye, nihay:.t tapbiı bir )'lkUn 
ağırlığından kurtu)nıaya ikaraı- ve 
riyordu. l>Unyada ildmaelli bbna• 
m.ıştı ki Art*, Bir an için şöyle 
düşnndU.: 

- Sanki neden vaziyetimi ili· 
nfha.ye ondan tıülryaymı?.. dedi. 

Sonr& tekrar )'qf gôzüniln &rii
:ae geldi: 

- Kırk ,... elli YBf Yeya.hut 
al~ yq mutııkkak ki daiına 
ta.ın ihtiyarlık değildir. dedi. Fa • 
kat he'liıaldc ge~Ukle, dinçlikle 
de hiç all'lcıw Yoktur. 

~~ 

işlerinde.. lrn.h. Kullamla~·l?1 ~ 
için bütün emval ve emlfıkın11 .. 

luma bırakıyorum. ·ıtSJ 
Eski şah. beraberinde a,ı şfı 

erkanı olduğu halde Jsfnh~n jl\ . 
haraket etmiş ve Kerman ıs 1~ metinde şarka doğru yola C: 

mıştır. rı 
Yeni şah. eski hükümda·et 

bütün emlakini devlete ter1' 
miştir. 11 

Yeni şah, dün Tahran ~rayı 
da bütün ~cnebi mümessıllert 
kabul etmiı,ıtir. 

Amerika 
Rusyaya yüzler:o 
tank ve tayyare 

gönderecek 
Londra., ıs (A.A.) - ıngı11.1. l< 

nesi, Moskova hUkOmct.ne te,•di 
lccek olan Rusyıı.ya vaıC1trn ptı 
kabul etmtş:ır. e 

Daha 3imdidcn Rusy ) a yapıl 
nakliyat tşl0rinin ıslruı:n ~ııın 
tır. ttf. 

ı.ıoskovadaki AmerlJrnn heye 
reisi Herr"ımı.uı, bğlecJ n sonra bC) 

nııtta. bulunarak Amcrıkadan ıtııl 
ya yüzlerce tayyare ve tBnlun ır60 
rlleceğinl yıılnız naı.ııyat rncsclt'~ 
rinln bunların teslim ı)Jıı\l.8UllU ,. 

d!t cdecetılnl söylcmı tır. RUS) 
bir~k teknlsvcnı~r de rcindcrlJec' 
tlr. 

12 lngilız # 

harp gemist 
Amerika 

limanlarındB 
tamir edildi 
\'ıışington, 28 (A. A.) - !'tfı 

'rikn bn.hr:yc nezareti, bir ııu 
evvel isimleri bild'rllmis oıııı' 
dntı fazla olarak arnlarırd 
zrrblr bulunan on iki lnnjli 
hnrebc gcmi!linln Amerik Jııf. 
:nnndn bulundukl:ırmı bildirı11t 
ted"r. 

Uu gemil('rin heoı 
r.dilmi !erdir, bunl!ır: 

ResoluUon, Mala'<n. no 
SouUı,.rn nrln"e zırhlı' rı il" V 
rJa, Bullolo, Monclnr mu ı" 1 
mllrri Tulir>. ClarY.in ko..-..· 1 

R'chmond muhribi ve :\ 
mfüıclllıh tic:ırct kruvazöril ı.ır 

~ 

H ecl efimiz: Dcıı: e uy~ 
için yeni bir ne:ıil yor'~ 
maktır. 

Fitre ve zelzatmızı fftJ~ 
Kurumuna verirseniz ,,r 
gayeye biran evvel ul • 
mah imkanını hazarıtrf' 
olacağız.. 

"--~ ... \.Ll.I.. 

Sanatkar Şadi, t>t\hneY' 
avdet ediyor 

Senelerden beri sahueaer:. a.) rııfll 
yoklutu doldurıılnmıyaı sunatıt&r 
dl bu deta gene sahnercız a\det 
ceğini mcmnunlyotlc toab<:r ıııcııl'.,., 
rt11bcdayiln tslai zamar.mdıı. ıv_, 
Şayia., I rt cihar. Blr ç!çek ııci 
cek, .Aşk uyumaz ,,.e nlhııyet ' " 
et eserlerini her sanatldlrn ns' P 
•uyan mul'aftaklycUc t msıı 
dl, bu defa Haık op rct!nııı 
elcmıuılarıylo t~rfkl n t>ı; ,, 

provalara. ba§lamııt.ır 'l'ıyatr 
Çin çok büyük blr kaza."\" ol n 11 

diııeyl büyült btr sevinçle kar ı 1" 
di ve Halk operctinln sar.ntk.ır 
h&yırlı olsun deriz. 

Çilt işlerine 
ÇIRAK ARANJYO!! 

.. u.atte yeti§mek l!Uyen l 
im& kadar olan oocukln r P. 
caddesinde 8 r 1 

Baaımevi 

ebdnler. 



9lonıarında 

~BAN MEHMET, AZ KALSIN 
DAYAK YiYORDU ?! .. 

ır~z, çobanı karşısında görünce, 
orkusundan duşup bayılmış 

~ 
lı(~ Biklc~ p.mpiyonumu.a 

'~u bu aatah cttrmtıme1-
ltaıııa; 6tı aaliye ceza mahkeme. 
ttJQa lhıdo görenler bUyUk 

"ıı etz.a: Yıı.nnın yaklll.§1,YOr, pcıı
or:daki kalabalığı gittik.. 

~lte· tdı, 
' <llncdlıı b:l§Uldan bir hayU 
') ::;ar teçml§Ur. Kendisi 

ıto eı de bir hırsızlık hldı. 
~Yt rtdllyeyc gelmişti: 
~be.ıı açıkgö?. b!r hmiız. bula 

"e ~btnedt 6oymağı akıma 
ille 8abah JIObllvan evden 
ita.: tittlkten sonra kapıyı 
~~a: 

"!\ rıa.~0ban Mehmet, g6nderdL 
• ile dört (UVO.l lsUyor! 

~tı ltarıaı buna fnanmıı ve .A. 
··~ DeYkri VP.Tnll"tfr Ancak tııı ., . 
~lıı l' P bir ha.. O:muş ve çu. 
,da~do. evdon ayrılan .AU, 

dan CoLe.n Mc.hmedi g6rUncc 
baYJlara?t. yere dll§mtl§ 

~elıı:ıı 
'1nıa et çantuııu uııutmuı 
~ k üze~ eve dönmll§tU. 
~:kaıamış ve karakola 

bu 8efcrkt macerası beni 

~l' dnınlftı. Kalo.balığm ara_ 
e &le Yar.ıruı sokuldum. Ço. 

tıı.,,, te~~~dak!ar:nda biç eksik 
, ~ --..surnu Uc hemen herke. 

' 'h.p ~"iap Veriyor: 
"~ aınn tıte, diyordu, bir do
~ l!ı .. ~kalsın ı;jo.yo.k da yiye. 

>ı'ıı~. 
~? ' ld.chJne:, ktmm1f bu ka. 

d..' ev ~ ita tl.ın Bahlbl'ltn karde§L. blr. 
~ &rhancy.J gSrmI,,, çık!-

~ 
~lıı~ct, bir 81'f.1Jk, bobst.11 
'~ 1112lıun sağ cebine koy _ 
~ ltaYıoııız k<tl saatini çıkar 

llı, 

'~ı. saat ll oım~. dn-

~~ ~ achlıı.r~ Suçlu da zaten 
l'&ndık ' 
~ .. 

~ it ban Mehmcdc kafa tu. 
'ıa.ıı ~ &Ptzı.nu kırnrnk f;erl gı. 

'<tt Cbll'lede l sknrct cdcn bu 
lı, l' tnı ınemk ediyordu. Fa.. 

ııcdcnSI> hl'ıltı gelmiyor. 

Aıebttı 
~ "altı e<!in bu mt>C-OrB8l bir 
~ ;dır. B:ı.kı:ıuz hAdise no.. 

ıı~'l rnıu -· 
ltu:0 ·, biı eabab Fatihteki 

~ llien ev ~nhib!nln kar-
""'J ' tııan Ahteet eve gel. 
':8Jın,.., F •·-• d:n • .,. a.... hnlaaı Sa-

1~ ve ınullakn biı' bcllı 

~ ıı t ld tını snla~dan 
4 

~ı 'l Yt aı;rnan!'ş, .Ahmet de 

, dee başıayıncn: 
sor E: rnıııur Çoban Meh • 

· ~ ı uyancırırsan karış-

düncll ceza mahkemt'BUıc teııllm cdl • 
lcıı .Ahmet, mahlremctfe deli olduğwıu 
ve birkaç defo. Bakır~y hnstaııeainde 
yattığını iddia elml/j mnhkemo de 
kendisinin Tıbbıacıı mU§ahedchancsJ
ne yatınımasma karar vermiş. Tıbbı 

adil mtl§&hedeho.ncııiırln raporuna g8.. 
re. .Ahmedin vaktile alöyc- hastane • 
slnde yatml§ olduğu, a."lcnk lyilcşUğl. 
ve §lmdl ncrmnl bir alrnı sahip oldu. 
ğu yazılml§-

Bunun Uzcrine suç\u tnfka bir yol .. 
dan kurtulıru:.ğa cslışmı; ve mahkeme 
de: 

- Çoban MelmM!t beni dğdU! de • 
mfş. Fakat b.Aktm suçlur.un bu sö .. 
.rU Uzerfne gUlmU,, ve kcndlstnl: 

- Eğer, demi~, Çoban seni döğ. 
seydl, mutlaka blr yerllı kırılır, czl .. 
lir, benııentrdi Halbuki. sende böyle 
bir şey yok.. 

Nihayet Çob:ın ve suçlu mo.hkcnıe
ye çağrıldılar. Fakat .Anmet ile vak' 
anm bir tane ııahtdi gelmemişti. Matı_ 
keme bunların celblnf> karar vererek 
duruşmayı ı:ıa,ka bir gtıne bıraktı. 

ADLl\""FJ :MUHABiRi 

"Bir muharrir,,Ie beraber 
Hayat ve lnsar.lar dcflıtttği glbt 

Ramazan da btr bakıma deA'litl. 1''a
kat ruhuna, mahiyctlno hiçbir lın1cJ 

gclmedi. Ramaz:ı.ımı JçUmal ananeler 
ı.Jammdan lıaZI dcğlııl!dlklero nğrn. 

dığmı görllyonn: ki, bunu, dllnktl 
"Son Dakika,, gazetefıhıln kuvvetıl 

"Bir Muharrtr,.I ~lt lyt tıın1f f'diyor
du: 

Ramazala beraber ba6hyı:ı.n, Mkl 
Şehzadebaıtı gotlntfleırl l<.nlmadı. »ıa.. 

sen eski Şehm~!lan eımr kal. 
madı. Blr hayli· r.aınan ~!"\-el "Ktbtı.r 

yatağı,, olmu:J Şalır.adebaşı adına, 5lm 
di blrkaQ kahve, bfrkn.ç kliçUk kolacı 
dilkkAıu, tortl, ıtokercl v~ mahallP.blcl 
dtlkkAıu görülliyor_ Ramazan geldi 
ml, o mmtalta hmcahmc lnsanlarlıı. 

dolar ve - ne ynl:Ln ııUyh•ıtM~ll - tür., 
ııı kepazeliklere de Rahne oluntu. nn
mazan nıumna cinayet lş'mlr mi f lıı

te bn h.lldl.AA, onun acıldı bir nıl.snlly. 
dl!H nır nevi ~Uma\ onıuıe halini al. 
nn5 ''Roma.%!Ul gedntllerl,.nln ıtamıı. 
zan m<'fbumonc1an a~Tilmış olma ına 
ııc\'lnlllf'..k lAumdrr. Hakild ınaııç ruhu, 
csason hlitün fa7.lnlıJ.lıtrdnn ı~Tıla • 
mlc .kendini blllür gibi ortnyn koynu 
snf bir he~ecıan ohnnl• lr::ıbedrr. Anla. 
dığımı7.a göre din, domıclan doğnı~a 
kend!style nlAluılı ;örl)nen btl'l'ntlan 
bile h°' gönnftyC'IT'. Nt'rdc !taldı nıı. 

mnmn e.reflnc Şchuıdf'b3 ;ndu çim • 
dik attp ki' fetlllf'k .. 

Hikmet MCnlr ( Vo.kıt) 

Şu halde onun sn tı teneşire 
gelinceye kadar benim evlenme
me imkan ıt~lmayaca.k demektir. 

inşallah böyle olmaz .. Annem 
de eski yaptıklariylc kahr. uta 
mr, uslanır .. Ve beni serbest bı
rakır .• Benim saadetimi çalmağJ. 
kalkışmaz diyordum. 

O gün sofradan neşeli olarak 
kalktık. 

Annemin yü.zU yine gülüyor. 
Ben, onun çehresini baromet

reye benzetiyorum. Bu gülüşün
den de memnun kalmadım. Ade. 
ta barometre ibresinin fırtına 
göstermesi gibi, annemin bu gil. 
lüşü de bana bir kasırganın ko. 
pacağmı haber veriyordu. 

Aca.ba yanılıyor muyum? 
Rüyet kabilivetlni kaybetmiş 

bir ama gibi artık bir şe~· görmU
yordum Annem güya bu yeni 
kısmetimi 'tie elimden alcakmış 

-~-~~iı ~f'l
işintze bütün mevcudiy tinizi 

sanlarak çallşrnız ! 
B IR genç, mqhur CC'~.on'a bir mek. 

tup yaz.arak ona ~ suali sor mut: 

- Son on sene zarfında 27 i1le meJgul 

oldum. Bana ne yapmayı tavıiye eder-

nlzi bütün teferrüatınc; haclar bellemeye 
çalqınız· 

Caıson ilave eJi.yo~: 
- Bu genç, ömründe bir kere olsun, 

yaptığı İften azami derecede istifade et
meyi düıümnemİ§ti ve bu yüzden 21 
patron ona yol vermekten b!l{>ha bir şey 
yapamamqlardı. 

siniz? 

Ccuson fU cet1abı verdiğini bttdiriyor: 

- En son yaptığınız iıe aarılım.%. lıi-

ŞEHRiN iÇiNDEN 

s Ü ifil <e lfffi) ~ ffil ~ V' = 
~ölfffilö lbcaş0c§ltrk~n=11 
Tarzan kL!rbanları ile Kovboy nastaları -
Çıfti 10 kuruşa filmler - Sinema hollerir:de 
neler görülür? - Hangi filmler hoşa gider? 

lstanbulda dut me\·~ıni, patlıcan 

mevsimi, kiraz mevsimi, marul mev. 
simi olduğu gibi bir d:ı s1nema mcvaı. 
illi vardır. 

ŞUphesiz bu mevslmler..n hiç b1r1n1n 
kozmografya kitaplarmd:ıkl oıa1tkm 

mevsimler tasnifinde yel'f y~tur • .A. 
mn, g~l gör ki bu mevalmler lstanbuı. 
luların dilinde pcklUd Ya§ıyor ve ken
e.ilerine göre hUktlmlcrı, buyruklan 
bcm§erllıı.ri.'llizl evirip çeviriyor. 

Meseli\ dut mevsim! ba!'ladr dcği] 

ml, yollah M:eclc!lyekl:yUne, MevlAıı(\. 

kapıyo.... çEmgl darbukası, çUingtr 
eofrnaı, meded Allah! Dut mevsimi, 
bir eyyam böyle gider. 

Patlıcan mevsl'lll, lııt.nııbul için, 

korkulu rUyn mevsimit'lr. Tavada 
paUrcaıı, bacnd duma.nl tstanb da 
bUyUk yangınların hep l>u patlrcnn 
mevsiminde patlak wrdiCinl, gUn gör 
muş muhteremlerin S\g-z.mdan dinle • 
mek mllıııkfuıdUr. 
Kıraz mevelıilt lstruıbuldakl aunı 

mcvsfnılerln en kısasıdır. Yağmur 

dll§meden o gilzei!md:!D nasibini a1 • 
man lAzım. O hal:le ver <:lınl l{araku
lak suyu! Pmann ctratma serilen 
hasırlarda o ne iştahla ktraz ylyl§tir 
o! Şaka değ~, gökten rn!:ımct dUştU • 
mu "aslan markl\.,lar emıinlze A.ma • 
dedir •• 

Marul mevsimi ... "glllü 
hacet, ne çll]ekUr blUrl:: ... 

Yn slnem=ı mevsl ı :' 
İfjtc bunu hiç sormayın. 

uırlte ne 

lstanbulda slncın~ mevBiınl diye 
öyle bir 'sezon.. vnr ki anıatnuıkln 
bitmez. 
Bazı sineıı acılıı.:, b•ı rrıC\·siml 15 ey. 

ıuı ıle ho.zırnn ayı son;ınn kadıı.rl<i 
zam:ı.nn hasrctm k isterler. Falmt 
bsn:ı. sorarsanız, bu t.a.ımif blıaz fazla 
"~degAıı,,işidlr. Zira lstanbuldn öyle 
sln"malar var ki yaz k.:ş, Allabm gtı
nU. dolup dolup bo§alırlrı.r, Temmuz 
veya ağustog sıcağındn. karanlık bir 

gibi, içime garip fa1Rat çok yerin
de. çok h~kh ibir kıskançlık çök
müştü. 

Yine bahçedeyiz,. 
Babam içeriye ~cmizi. tek

lif etti 
Nerfman: 
- Hava QOk güze?, bey amca! 

dedi. !stanbuldn. kapalı evlerde 
geçiyor bütün ömrümüz. Bumda 
olsun temiz <;am havası alalım. 

Ben de içeriye girmek istemi· 
yordum. 

Bahçedeki eski yerimire doğru 
yürüdük. 

Annem yemek odasında kaldı. 
Ben Neriman önden ilerledim. 
Babam, İffet Melih ile beraber 

geliyordu. 
Meı·un şeytan içime o korkunç 

şüpheyi soktu 

aincma salonunun serin lo§luıu, iD.sa. 
na pdtn'an g6lgelerlnı habrlatır. Nil! 
t&lin kokulu serinlik. .. ne plll.jd:ı, ne 
sayfiyede bu avutucu, dl§ dtınyayı u
nutturucu serinliği bulemazıımır.. Ya. 

zık ki bu gUzelllkten kovboy dtl§kflnU 
pallkaryaıar:a Ta?T.&n muhibbi mahal 
le çocukları ve aydınlıktan kaçan ya .. 
rnsıılnr i&tihdc ederi.er. Sokak ıı... 

nılaruıda, bog al"Mlarda iki o.vucunu 
a~ın kenarma. huni gib~ tutmuş, 

bir garip sayha. fırlatan, kedi gibi 
mlyavlryan, kllpek glbl uluyan, aslım 
gibl kUkriyen çocukl&.1', hep bu Tar. 

zan kurbıınlarıd:rr. Ne diyorlar, kimi 
!;Sğtn)'orıar, anıa.s:amu:gmxz. Fakat 
ne zııran var, onlar lilnb!rlerlnt anlı. 
yorlar ya .. bu, yeter de artar bnc. 

Kovboy hut:uı çocuklan, ellerinde 
tabanca ile ~~l'IJCnllz. 'Iahtadan, te
nekeden yapıl~ oyuncak tabo.neala. 
rile... Blrt&i veya bt~ kaçı pusuya 
yatllll§tır; diğe.rlert gtL!il av rolUnU 
oynarlar. Hücum anı geıtncc blr boğuş 
madır 'ba§Jryor, kafa göz, l!dllo tokat .. 
Allah ne verdiyse! taoU attıınma evde 
de blr dayak tıııılı... . 

Yaz seanıılıırmd:ın istıtıı.do eden tı

şıklardan hlç bahsetmtyt'ceğlm. Bana 
no:' 

Aristokrat slnemalllt, cylWün Uk 
haftası geldi mi "paydos!,. derler. On 
beş eylüle kadar yeni m<.vstmc haı:ır. 
!anmak IAu·n; dıvarlar bndalanır,, 

koltuklar, localar boyan:ır, perdeler 
yamanır. Salon artık dll.zgUnlUdUr. 
Yeni mevsıme hazırız aruk. Gelsin 
roklA.m, gitsin af~ •• rclt.tunlara dikkat 
ediniz, MlntaraliIIA.h her kordele blr 

· 'Pheser,,dir 

Kulağıma birisi sanki şu ke. 
limcleri fısıldayordu: 
"- Dikkat et! Annen, ibu deU

kanlıya da kancayı takmak üze
rdir!" 
Bu sesi J?,ittikçe vuzuhlaşan bir 

ifadeyle duyuyor gıöiydim. 
F~kat, ne yapabilirdim? 
Kime ne söyliyebilirdim? 
Sadi meselesihi .. ~.bayır 

o faciayı - çünkü o tam mann
siyle bir faciavdı - lbu evde an. 
nemle ibend~n başka bilen yoldu. 

Annemle bile yüzltsııediğim 
bu faciaru~irndi yine aynı de 
kor ve aynı mizansen içinde ikin. 
ci perdesi mi oynanacaktı? 

Hayır.. Ben otı4. meydan veıı
m iyeceğim. 

. _İyi ama, meydan vermemek 
ıçan ne yapmalıydım? 

lşte, annem, yılan gıbi, bir 
daha gözünü kaydırdı ona. 

Elimde, 'bu facianın ikinci per. 
desinin acılmamasmı temin ede 
cck esaslı bir silfi.h d:ı yok. 

Anneme bir şey söylesem. in. 
kar edecek. Her şeyi, her reza
leti inkar edecek. Bunu teyit 
için, vicdanımdan, kulaklarım. 
dan başka şa.bidm yok. Annmin 
o gece Sadinin yatak odasına 
gittiğini saatlerce orada knldı. 
ğmı kime ve nasıl söyliyebilirim ! 
Hayır .. Bu, benim için d<'. a. 

ilemiz için de bir hnysiyet mese-

Geçen gün bir sinemacı ile konu • 
ouyordum. lAt araımıda dedi kl: 

- Sinemacı pstkolcı;" clmnlı. Halk 
neden ho§lanır, hangi artistleri tutar, 
neyi beğenmez; bunları tıilmlyen sin 
macı olamaz. 

- Peki, halkımız neden h~truur? 
- Ağır dram, çok kol.ilik, tUrkçe 

sözıu, alaturka musll~U! eserlerdt,R. 
- ReklAnılardak1 mllbalflğn? 

- Bu, za.nır1dir. Slnf'ma dedi~ 
bir mUballğa eanntidır. Gölgelerin, 
BCBlerln bUytıtUlllşll •. inı.azı haynJ et. 
Uği dl<'ml beyaz pcrde<!c, mUbo.ltığ'ıi 

lı dl\ oııın, gör1lnce lçl ferahlıyor. H<'l"• 
kesin oynı fllm! scvnıeyıet, hep bu 
ihtiyaçtandır. 

- ,1etanbullular, dlln)ımm en çok 
sinemn ncyr d.,n lns nl&J'~? 

- J:>okrudur. Geçen ııeoo biz'.m üç 
alnemamtzdıı altı yl\'T. bin bUet kesil., 

m~Ur. 

- Biletler pahalı mı T 
- Bu. slne.IJU\Slna göre değt3ir. l 

tanbulda çl!Unl iki çeyreğe !Um göe. 
teren ııtne:natar blliı va:'. R!cn ed , 
dünyanın hangi mcmlc1tııUndc bu böy 
lcdlr 'l • 

Sustuk. 
Holdeyız. 

BUyUk ve "arlırtokrat,, bir slncmn
nm holU d bir nevi BlTıC·madır. Bura.. 
larda ne " çmnz,,la,. var yarabbi? 
KalorlfeN' rağmen ü~u~ormU§ g!bl ya 
nmdııkl erkeğe so'lmlarak,yaslanan ta. 
zeler, etiket eabr yalnız b'.r sinemanın 
locasında y n yanıı btJuşup scvi~r 

görUnen porsuk çi!Uer, Hcllo diye 
merhtı.ba\ıışan bobstU'eı. modn kap. 
ma~ıı gelen sinema d ... lflc 1, yalnız ka. 
dınlarla yalnız erkekler. nrtı.stıerln 

isimlerini annesinin o.d: g!bl sıkıntı 

çekmeden tellıt!uz ed n smrt dBneğl 
çocuklar. nvarelC'r, .. 

Bu öyle bir sahredlr ki ne rej sörU 
vardır, ne de aktısrt•. Or.u QCvlren de, 
oynıynn da l.!z, hepimizdir 

lesidir. /~vkim, istikbalim vey3 
herhangi bir ihtirasım yüzlinden 
ailemin şeref ve haysiyetini a. 
yaklar altına alamam 

Hem bunu İffet Melih duyar
sa: - Bu ne bayağı bir ai!ey
miş ! 

.. ~~ez mi? O zaman bu gencin 
yuzune nasıl ~acağım? 

Bir aralık babam beni, pek be. 
ğendiği ve takdir ettigi İffet 
Melih ile yalnız b:rakmak icin, 
l:erinden kalkaral<, bir kitap ge
tırmek behanesiyle kooke git. 
miştı. 

Annem de henüz ki)şkten b;ıh 
çey; dönmemişti. 

Neriman ya.mmıroa oturuyor. 
du. 

lffet Melih bu yaını1lıktan is
tifade ederek b~a döndü: 

- Kuzum LevJacığrm! Ne o. 
lur bir Be~k bahçesi gezintisi 
daha yapsak,. 

- Turhanl.ı beraberse, buma. 
alesef k:::.bil değil. Ben kendimi 
ba kalarına tahkil' ettıımekten 
ZC'vk duyan bud.ıla1arı-3.-n deği. 
lim. 

- O ~ize bin kere özur diledı 
Maamafıh, yalnız ikimiz gid . 
riz. Neriman hanım bize bu fır. 
satı hazırlar!ıa. ölunceye kadar 
- l:endi hesabıma - kendılcrine 
minnettar kalır:m 

1\'erimnn: 
- H::.y hay. dedi, sz bi?Jm ·ız 

Y.ll'A - S 
; .................. .-: ..... ..., ... ..,.a 

Fıkra 

iyi ama 
ı;;.ıir J~şrc! blzC:eki Lel.-c:nlıırm gıı.. 

llba &0nwıeu~u olau. Oerçl, Bnbıllı 
c.:ıdde.'ilnd ~ok dcfıılu kütür ~it • 
llyor nm::ı., ltlm!!Cnlo l.J.ıu5c.>o blcl\ 
l ollu, zarHııne mıılmbclc (•ttıt-ı yolt. 

Ilk\ 1ıı l>fı..l', Araplnraım geçUğf 

malCl~":ır. ı:ıı bü) w, hlc\ l)ecllerl 
do Arnplnr )etl,t nci~tlı'. ?ılescll 

Jbnı Rwılf onlardan blılydi: 
Uir sUn, İbnl Rondnln hlml)<• 

· ınLncl n blı.ıır ol:ın biri, ş:ılrl m.1n" 
d:n rtl~ :ı:elılrler. Bunu anlayıp dn 
p:ın:ıehlr nrıımo.lt ıı:ın ~lde.-ken, ev 

hlbl somr: 

- l'ahu, drr, lrl.\N-le bö) le ne .. 
reye ı;ldl) on.-un 1 

Ş:ılr ahreti lnıa Ut'. 

- Gönderdfğln yt rt' ~lyomm, I 
der: bir ey mi sövl~k 1 tıyor • 
duııu1.? 

- Yolc, bizim pcc!Prr 5<'14m ll\11'1 
di) eeelttlm. • 

thnt l!umI CC\"&P wrlr: 
- iyi ıırruı cchcrınenın gltml.' ,._ 

n.ım ki pederinizi tmlup da ıw!Ammı-
7.ı blldlrc~1m: 

BiLiYOR USUNUZ? 
rmııım:uımo'" 11,.,.," 0 , : ",: 

En güzel ölüm hangisidir? 
Frnnsanrn e~ tanınmış seyyah~ 

}arından Pol Aşar "Sen Ber
nard'' dağlarında yaptığı seya .. 
hatini v~ buralarda kazaya uğ. 
rnmış bır çok seyyahların ne 
s1;11"etlo öldürdüklerini, yazd?ğı 
b1r eserde uzun uzun anlatır. 
Yazının, a~ağrya naıklcttiğimiz 

krsmı bilhassa şay:ıru dikkattir. 
~m seyyah ne diyor: 
"İnsanın bu karlı tepelerde 

bir <:Ok vnziyctlerde mahvola.b~ 
leceği tabiidir. Ba.?.an bir uçu. 
ruma yuvarlanır, bazan bir kar 
hücumu altınd~ kalır. Filha.kikn 
burada, bilhassn çok soğuk za. 
mantarda, iru;anı, hiç bir i~e. 
nin mukavemet cdem.ıyeceğ'i bir 
uyku ihtiyacı bastırır. &ğuk 
yorgunluk ve mev'kiin değişmez 
manzarası beyni tamnmiyle u
yıı~. Kan, küçük harid da. 
mnrlard~ ?orunağa başlar. Kn-

nrn ceyelanı evvcrn. yavaşlar, 
sonra azal arda. ve r · · · nde tama. 
miyle durur ve 1X . seyyah 
QOk ta!h ve ağır bu- µy,ınıy~ da
larak ölür. Bu uy.ku ıhtiyacı o 
kadar kll'V'Vetlidir ki.insan, n 
v a z i y e t t c bulunursa bu. 
!unsun uyur. N('tckim bir müd
det evvel, bu tepelerden birisi
nin üzerinden ~n bir yolda, 
orta yaşlı bir insan bulunmuş.. 
tur. Bu bedOO'ht, elinde basto. 
niyle ve ayalrtn olduğu halde bu
lunmuştu. 

Öne doğru kalkmış olan sağ 
nyağı yürurken uyuduğunu po
kfil~ gösteriyordu.,, 

- ANın ... 
- Ne \'llrJ> .. 
- G uıt.ede clnııyct Jıa'nMUsl yok!.. 

zahmetimizi çekmedinir;, Ben de 
sizin saadetiniz için ne mümkün.. 
se yapanın. Gelec<>k hafta &l:lck 
bahccsindc buluşunuz .. Ben ak
şam ustü sizi oradan ~elir a1 ırnn 

İffet Melih sevındi: 
- Gelecek hafta pazar günii 

saat üçte Beb~k bahQesindeyiz, 
Leyla hamın! 

- Peki .. demcğ mecbur ol. 
dum. Bunu demci{e meebu:rdwn. 
Bu ifil, Q.lev saçağı sarmadan ,.e 
mi.ımkün o'duğu kıdar köşkü
m?Jz haric:nde bilirmeğe yanı 
karnrla.qtirınağa lüzum vardı. 
\nncmin k:ırşısm:ı bir emriva. 
kıle gelmek istiyordum . 
Böyle bir emrivakıe babamın hiç 
de kızmayacağ·m sanıyordum 

Bu meseled~ billıas•a bugün. 
!erde babo.mı adetü kendime s.ı 
mımt ve has bir arka ş tclAkkı 
cdıyordum 

}{onu ınam1z çok uzun sürme
di. Nerimaıı 

- G:?lccek hafta l\lcral ismin. 
de hasta bir arkadaşımı yokla. 
mn;{a gidecı>ğim diye evden çı· 
knrrın .. Turham da sizin hat•rı. 
nız içın atlrtırım. ~§am ilstü 
~hçeye, sizin yanınıza gelirim. 
Uzun uzun konuşuruz c;ocuklar! 

Deoi Ark.adan annem göriln· 
d" LI,. 

(Dcvanıı 1'41) 
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<..:evıren: tı1UZAFFER ESEN 

di: 
- Muvaffak olrlurn desey. 

di bile inanmı}acd:tım. Fa -
kat Anın söyledifi olamaz • 
dı. Her şeyi oldu!!u gibi gö
ren ve söyliyen bır kızdı o! 

birisini öldiirmilş olmasının 
imkansız l.lldu~~ndan şüphe 
E.'.miyordu: fakat M:!"ldiği er
keği müdafaa eJcrı bir kadı
nın doğru ~Ö) le etiğine in:ını
Iahilir mi hiç? 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, OMATIZM 
28 NEVRALJi. KIRl:<Uı< VE tSÜTON AG ULARINIZl JC:RH ..lL t<ESt~ 

- Havgı günden bahse Fakat bizden çıktıktan sonra - Mis Gisburmtn düğünü 
ni;zde bulur.amıyacağmı ha. 
her veren mC'ktubunu kağıt
larınız arasında aradınız 

lcahında günde 3 kaşe alınabilir. Her verde puJlu kutuları ısrari:ı. isteyinıı 

diyorsunuz.·? telefon etmedi. Fakat m ... k. 
- Bize yemek yemek için tulıundaki bu haberle Dug • 

geldiği gündı:-n, 21 ikinci'Leş- laslc: olan ~?nuşmasmı ıma 
rin gunünden Sö:;: arasında etmış. olahılı~ .. 
bana Duglası benden ayıra. ! Pc.mter de.ıkanhya sor -

k k d. . b ~ 1 ı du. 
ra en ısınc ag amanın • v·ıı ~ d h ~ . 1 b .. 1 çok kolay Lir :; o!duğunu id- .- ı a a .a?aıse er oy e 
dia etti. Herhal<lf' Duglasın mı cercy3.n ettı. . 
eskiden Anla nisanlı oJduğu Duglas Layng :.asdık ma -
nu şimdiye ka<lar ogren _ kama~ınd~ ha~u~ı salladı. 

· b l b Karın gozlerım kocasına 
memış u unuyorsunuz aş - d'k k .. I .. b .. d. 
müfettiş. ı ere soz erım ıtır ı: 

B So··zıe ·· · Ak h t - Zaıınederser.m Duglas, u r uzerı:ıe s or . . 
hafifçe htredi, zira bu nok- k~n~şmamızı bab:'~ da ış_ıt: 

b·ı · d p · b mış•~ı ve Anın '\0 \llaya sızı 
tayı ı nuyor J. oınter u .. k .. · · ~ · · b· ı· 
nokt ·· w d ·kı gorme uzere gıttıgını ı ı • 

Ak hayı ogren ı denl'k solnra yordu, vckıa b:ıham bunu 
s ortun gene e ı an ıya b .. 1 d' f l 1 J ~ 

h · k ·· 1 · · ana soy eme ı, atat ıu ıa-

mı? 
Karin: 

- Aradım ve buldum de
di, işte o mektup· 

Bşmüf<>ttİ~, Knrinin bir 
gün evvel söylemiş olduğu 
metninin herren her.nen a} nı 
olan bu mektuba şöyle bir 
göz gezdirdi. Karin bu mek
tuba daiı- dünkü fikrini bir 
duha tekrarladı: 

- Bu mektup ifade itiba. 
rile arkarlaşı:nın her vakit 
yazdığı mektuplardan çok 
farklıdır. er şeyı açı ça 4iOY emesmı d. . d d" .. d .. d .. 

tavsiye edip ede"lliyeceğini ısenın onu a uşun ur u- Pointer zarfı m11ayene c.'L· 
düşünüyordu. ğüne.emmım. ti. Mektup postata: 22 ilkteş. 

Karin telfi.şsız bir sesle Duglas elir.i uzatarak ka- rin günü akşam üzeri, geç 

TORli B'\YA1''LARI 
Biçki - Dikiş Terakki 

YURDU 
Biçki ve d!ldşl hiç r-ilmlyenlcr( 

9 bilenlere G ve dikiş• bıllp makns 
tar olmak isUycnıere 3 -ıj'da bUtlln in. 
cclfü ve teferrUatlle csn.~L surcttt 
öğretir. Tasdiki! diplorr:ı \•erir. Tale. 
be ka.ydınn tmşlanmıştır. Cumartes 
ve p:ıznrd.ın mandıı saat !). 12 ve 14 

17 ye kadar hergUn -nUr .. caat olunur 
Beyoğlu ,Altınbnkkal Bat-il caddesi 

23-9-941 sözüne devam ediuordu: rısımn elini tuttu, sonra vakit verilmişti. Verildiği 
.J d ~ ld •.8.0'.. Salon or. 

- Fal.at birib?Aerinı sev- ogru u. yer, Vulviç postanesiydi. E- kest:ası 
ı.u. Ziraat tak. 

vlml 
miyorlardı. An, bir aralık Pointer hiçbir vakit sami- ğer bu mektup sahte değilse L9.01' Karışık 

~arkılnr 

!9.3C Ajans 
her ne balıasma oiu.l"sa olsun mi düşüncelerini göstermi - genç kızı:ı 22 ilkteşrin günü 
evlenmek fikrine düşmüştü. yen dalgın ve lakayt bakışi- hayatta olduğum; isbat eden 
Bütün bun atı hildiğimi bil- le onlara bakıvord:.ı. İki genç kuvvetli bir vesikadır. Fakat uı .. •., :serbest ıo 
miyor muydunuz? biribirile acaba anlaşmış j ya sahte ise? .o.:;., :::ı~~azı 

Genç kadın çok ta'&.lı, fa • mıydı? Genç bir .Kadının, ha Yazı heye'ı:i umumiyesi iti- !O.lô Radyo 

1.10 Oda musı . 
kisi 

1.8.:' 100 dt'De Ön 

cc nasıl yıı
eıyorduk 

H.415 l<lüsık Türk 
mUzlğt 

~.81' Ajans 
!2.45 Cazband 

kat çok kurmız b; •. tebessüm- ~~.ını? ~~. iş~e? süphelendi- ı barile, mi.ifettİ§İn genç kızın gazetesi 
le kocasma baktı, o vakit Po. gını hıldıg1 1çın kocasının defterin~c g5rdüğ~i yazıdan ıo.45 Saksofon 
inter, Karinin kocasını hem yardımına mı gelmişti? Ver- farklıydı fakat bazı nokta- ___ 80

_
1
_
01

_
8
_"---------

derin bir aşkla sevdiğini, diği izahatv~vve.lce.~ararlaş - ları da b~ yazıy3 s-ok benzi - Beyoğlu Halk Sineme~• 
hem de ciddi bir hürmetle o- tırılmış degıl mıydı • Bunları yordu. Eğer hu yazı taklit ise 
na bağlı olduğum .. anladı. tevsik etmek, bu suallere genç kızın yazı ycı7.ma tarzı-

- An bizden mutlaka ay- doğru cevap vermt•k imkan. m iyi bilen birisin)n eseri o-
rılmak istiyordu. Bu yaşa • sızdır. lacaktı. 

(Devamı 17ar) 

Buglln JUatlne 11 de g€'~ 8 de: 
1 - Hudut At~•er .('lnd<: (26 kısım 

teı. mili birden) 
2 - Ölüm Şuaı &rl n.arlof. 

S - Mikl 

ŞiRKETi 
Ramazan mGnasebetile tertip olunup 25 9 941 f' 
jenbe akşc:.mm<lan itibaren tatbi . ev!<İİnP korı" 
cak iİP.7e !de· leri gösterir cetvelluiI' bu ak~atıl 
'teletE'l';ır•ı.1~ F-r-tlacai{ı savın yol:uldrJm!7a •li\n oiıJ 

M APQ Yatı 
Çocuk ~Crect•kseniz: \'ıt.nh \'org-an VI! Çarşuflarlyle \'ntııl; Ort~ 
liattanl.Yf'. Havlu \"C Borno:ılıırını Uf'U:ı:c-a mağnı.amudırn ı.ı.Jırsınıı 

taııbul Sultanhamam ra.trteıii ~o. 4 Tel: 206'.!5 

BURSA PAZAR/: SiPAHi oğlu HASAN 1-JIJC:,rttJ 

... 1113 .. ~lllC:.Allillm~m:'!lmzllllillli::?::ll:llZ!~la::llmC~ B 

!!ev et meteoru: ıı 
llma miı.o. 

36:iG numaralı knnunun hllkUmlen dahilinde \°C 20,25 liıcı.Iıl< ı;\'f 
ısllhdam edilmek Uzere mUsab:ıka ile Ikı fransızca iki tngıl!.T.Ce 

manca hilen ve halen yUksek mekteplerin birinde k:ıyıtiı tı11.uıını 1.>~ 
zunu v~ya ortamektcp mezunu ile lise fen şubesı clgunluk !mUD 

miJl G erkek r.ıcmur nlınacakur. 
Aranan diğer şartlar §Unlardır: rt 

A -· Muv:ızuıf askerlik hizmetini yapmış bulunmak v"ya ıı,sll'e 
hentiz bir senesi olmak. 

B - NUtus kO.ğıdmda askerl durumu sarih :!arak gö. ~eı ilr:ı'lış 
!stck!'!crln memurin kanununun c!ördUncU mndde~lndı: yııf.111 

m!lsblte ile birlikte eylül 941 sonuna kadar bir lst•da. ne unıuıtı ı1I 
milracıı.atl!lrı, ,ri, 

MUs:ı.b:ı.ka imtihanının yapılacağı ycrleı tııllpıerin mU:-c>.caııt ıtl 
göre tayın cdiler~k tarihi erile bırllkte ayrıca blldlr:lecekUr .. ( 64 tl';' yışımız onun canım sıkıyor Pointer, Kari!l Layngın =i===== Hı·La~y~·~'A--d-a_y_a __ ç_e_k~-,.-/~e-n--d-u-l~---N-a-kıe-~-n=---------

suradan kurtulır.ak için ö • K. Uc Yıltc.u 
nüne ilk çıkan erkekle evlen
meğe karar vermişti. Binaen 
1 h D ı Nedense Romayı her ziyare- iki s~tırda canlandırmak. onu, damlar gibi saymayanlara malı- ılc kaışı.~arak ncfe,ı ,tutulan 

a ey ug ast bu arzuya mü tim, onun ölü mevsimine tesadüf alaka uyandıracak, göz önüne sus çekingenliği, başk~Jar.nın \'e yere düşecek gibi olan adama 
temayil görünce onunla ni - edef'. Burada hep ya ağustos. :v~ getirecek kelimelerle c;izmek... bunu takdir etmediklerini ifade dönmüştüm. Onun bu sözleri o 
şanlanmakta terendüt etme - eylül aylarında geçerim. Bu Bunun için belki, bütün bu tefer· eden tavrı onun diplomat oldu- kadar ani bir sademe idi Es~
di. Duglas 0 vakitler Ana sırada ortalık pek sıcak olur. ruatı bırakarak, onun verdiği en ğunu söylüyordu. Ben onu sene. !;en ben bu adamı pek tarıı~ıyor. 
biraz a§ık sayıfobairdi· Ni _ Fakat Plazo oteli, ne kadar serin kuvvetli intiba ol"n yorgunluk, lerdcnberi tanıyor, fakat tam~- dum. Onun dostu da değildim. 

ve rahattır. Umumi salonl~r. gf. üzerinde durmak lfı.z·mdı. mamız selamlaşmaktan ibaret İkimiz de biribirimizden hoşk. 
şanlısını bize bizzat An ge - n;ş, loş ve saldndir. Ona dikkatle bakıyordum. kalıyordu. Onu zeki sayanlar n yorduk. O halde .ir yabancıyı 
tirdi. Duglasl:ı bu suretle ta- Yemekten evvel bir kaç kişi Birclenbirt' onun ileriye dayan~- vardı. Muhakkak ki terbıye gör böyle bir itiraf ile sarmak reva 
nı~tık. Bir miiddcl sonra bara uğrar. I<'akat bü~ün g-ün, rak eğildiğini ve beni sclll.mladı· müş, okumuş, yazmııı bir adam. mıydı? Ben onun yerinde olsam. ıcrı ıııı.ıın.> 
Duglas nişanlısına artık ay _ bar boştur. j;'1nı gördüm. M-ıhcubiyetimdcn dr. ıztırab·m ne derece olsa, onu 
rılmalarınm za-• .u; olduğunu Bu sıralarda, otel, sanki benim eriyordum. Yanaklarım kızar. Ben onu görür gf mez, hemen kımseye if§a etmezdim. Titre. I r. ve is. çi arıyanlaf: 

için yap:lmı~ gibiydi. O kadar mı,ıtı. Onun selamını telaşla kar· hatırlamalıydım. Çünkü son za- dim. Onun zfı.fı beni kızdırmıştı. ... 
söyledi. Tam bu sıralarda ı b'rcl ib. .. .. ·· · manlard h.k"' h · · el. B d d. b tenha.. Uzun bir sey;.batten şı amı§, ı en ıre yuzıımu çcvı· a ı ayc mu nrrırı ıyc a n am. ne ıye ana ruhunun • Harıtn ve be ton a.·n.e 
An, babac:mın mirasına kon- döndüğüm için yorgundum. Ye· rerck onu selamlamıştım. de şohret kazanmıştı. ncı::.. ı dökmüştü? Hemen ona: rnUtchaosıs :\vrupacı-ı tı-Jı• 
muş oldufundan bizden ay • meğimi yiyerek erkence uyuma- Düşundum. Bu adam! hic; ta. Onun beni neden kahve içmeğc eme lazım efendim! bir yUk elt mun~ndıs nrr t 

rılmak için Dug;Rsa ihtiyacı ğa karar verdim. A~ağı indiğim nımıyordum. D.emek k; benim davet ettiğini anlıyamamıştım. Diyecektim .. Kend:si kolt.uğur- j proje, ve hesaplur deruı1~c ~ 
kalmamıı::lı. za .. en nisanlısı- zaman, vakit gecti. Geniş yemek om. bir k.;ıç dakika dikkat etti- Kencli:>i gerçı yalmzdr, fakat ben . drı. v:kılmış bır heykel gıbı otu- lMUhendıs 14) remzin• nı 

~ " salonu pırıl pırıldı. Fakat dö;t ğimi sezerek evvelce tanıştığım·. ona yalnızlığ·nda yar olacak a. ruyordu. Yüzünun vakur asalet~ • Lıse mt'zunlyet ın·t'll 
na en ufak bir SC'\ giy le bile beş masalık müşteri vardı. Mem. zı tahmin etmişti. Belki de bir dam d ğildim. sanki ufalanmış ve yüzü silir- cek sene v. r"c"k askal ıı't 
bafilı değilJi, hınaenaleyh nun oldum. Tenhalık, sanki be· yerde buluşmuş ve ben onu u- Lfıkırdıya başladık. Bana ı;on miş .g~biydı. Tereddüt ettim . ..) bulunmıyan _,1r ~enç rcst11ı 
nişanın bozulması çok kolay nim serbestini arttırıyor. Bard~ nutmuştum. defa nert;de buluştuğumuzu ha. k~lbını dokerken ben l:rzarmr~- ımsi mU"sse elerde az. b!.r O 
oldu. Bundan b;raz sonra on dakika kadar kaldıktan sonra Yemeğini benden evvel bitir. tırlatmış, eoonra Londradaki tını. Şimdi, yüzümün bembeyaz rıı.maktadır (Tok~özı r :tY 
Duglasla nif!anıandık. Bu kendımc bir f?işc kırmız! şnrap miş ve knlkmıştı. Fakat gidiyor- müşterek dostlar.mızd;ı,n bahset. olduğunu hissediyordum. Acım·. c:ınt. • 

- rc:marladım. vu··cudum yoruun. ken l:~na ug!radı, •e elini uzata. ıniştik. Benim nereden gelip ne. cak bir bald"'ydı' 
nokta çok ehemmiyetli oldu- du. Fckat istiham yerinde. tÇin•. rak: reye gittiğlmi anladıktan uonra - Çok mUteeS~ir oldum! de- * 18 yaşında. ıısk"~ıııcı:~ 
ğu için biraz fazlu izahat ve- de. miiatesna bir hafiflik var. - Nac:ıls·nız, demişti. Sizi J~endisinin o gün Romaya vard·- dim · rr.ıyan, elin.len ncr 11 g"" ~ 
riyorum. Onlar ilk günler ) emeğimi yerken t:.:l.lı tatlı birdenbire tanıyamad1ğ1m için gmı haber vermek lutfunda bu. Sana derdimi anlatayım iş aramak'adır. il'abrı•uı 

d .. ·· ·· d y kt ld bcnı· affedı'nı'z.'.. lundu m•.?, çalışabilir .. Hup C - !J)] müstesnn, biribirler:ni kati - Ufl~muyor um. azma a 0 u· lk' · u 
ğunı bir romanda vakanm cşh.ı. Ben ahkla~mı~. fakat belli ımiz de kolaylıkla şöz hula. - Hayır. m racaatla:!. rt 

yen sevmemiş!erflir · Ilk gün- smn sbyletcce~im ciımleler, dii~- etmcmeıl" çalısmıştım, Onun be- mıyorduk. Thm kahvemi btirdi!. Başka ne diyebilirdim?! Ho:r- * YUksek iktı-ıat ve tır' 
!erdeki ı;evgil •ri c'f\ pek de - mın ucunda dolaşıyordu. Fakat ni tanıdı~ı muhakkaktı. Yalnız ten sonr~ müsaade i temeğe kn- feri faı kınuaydr. Enine. boyuna ?lnJn blrlncı sıı111:na kıı.Ylııı 
rin değildir. Fakt't An bize rom nın e hasını nasıl tasvir e- benim onu tan-madığmıı, veya r~r. verrni 0 tim. O, bunu anlamış bir adamdı. Şimdi yirmi yaş da. :ığteden sonralan c;:ıııışlJ)JI~ 
geldiği gün s5zü bu bahse in- dcc }c•im. Ben bu csh~5ı nas·l tanıvam~rğımı da hısJCtmerıiş gıbı davranarak bu fırs .. •ı ver. h~ ihtiyarlam·ş r,ibiydı, Onun :ilr. Fransızca oılir, dıı.ıt -
tikal ettirerel:, erke derin gör<luy.s~m kari' erimin gözü >- ti. Ben onu ayağa kalkarak kar- ınek istemcdı. Hn.vrct ettim. \' e hali, bana harpte g-ördil~üm as- ve stanograt!ye vakıftır. 

nün Jc öyle getirmek istiyu • şıla.nu~. o c1r!. rica etmişti: bütün zeldimı topladım. Ben bir kerleri hatırlatmıştı. ölüm, sar- <.1°n d<' anlar. (S.B. 771 re 
çok kolay hav:-'..lt)ndıklarım, dunı. Romeıncıl•ğm en ~'1ç tarafı - Yemekten sonra l~ahvemizi noktıı,d~ tavaklmf eder etmez o- ki onları kücültmiistii. Ona bak. rocaat. 
binaenaleyh Dt•gJ:.c;la evlen- bu değil mi? Kari. b:r suratın birlikte icsck... :ıun Hemen yeni bir mevzu açt. mıyordıım. Fakat gözlerinin gö:-. , +; Harita ve h<lwnaı·r..ıt 
dik',en sonra gozumü dört parça parc,a tasvir ediimesird"n - ~Iemnuniv('tle! g-ını gördüm. Ma!\.Sadı teni alü. !erimi aradıg nı hissettim. Söze teıuıssıs, Avrupau;ı uuıstl 

1 açmarr.ı -;öyiedi. Kendisine ne :ınlıya.bılir!.. Bazı muharrir- Beni bırakar3.k gitmişti. Ben kadar edecek bir c.-ey bul"rak be- başladı: yüksek mllh<'ndls her ıorı 
Duglastt-:ı emir. olduğumu leı in, c:arpık bir r:ülü5ü1 ş1lı:ı! ı ·r hiı.lıl onu hatırlıyamamıştım. l ::. ni oturtmaktı. a·ckrar dikkat et. - Beti'yi tanır nus·ı~ız? !ıesabnt l§lerı ım.,uı etınıP ~ 

~'iI ı gibi rimaların en b mz kat dikkat etmiştim. Onunla bir tim: Yiiz.ü hi~ gülmüyordu. Bir - Nnsıl t~nımam. bır kaç se-ı .endls 14 , remzine mttrs''-
söyledim, ve ona meydan o. tarafın tas\ ~r etmeleri meseleyi kar cümle k'lnuı:ım~. biribirimi- dakikalık sW.uttan korkan !)ir a ne evvel ona he;> rac:tgelirdim. * T k t c:u c::ı""'" 
kuynra1 ni~<mlnnı elimden halletmiyor. I:trafıma bakarak, zin elini sıkmı§tık. Onun yüzü dam gibi konu§uyordu. Sanki se. - O 8imdi Radostadır Ben rı 0 aı z ve 

1
: 1 

almağa calışmasn.ı tavsiye :ıl0ndıı. oturun a<lamları nas!l hiç gü!ümsememirı, teb ... -sümüıı si, onu muztarıp eden bir şeyin d~ oraldrdaydını. Onun n{isnfi- de çalışmış ı,ı:ı Kızıara ·,_, 
eltim.O da bana b,ıkad.-ır eni tasv:r cdecc<timi du ündüm. T"m bir gölgec;i bile yüzünden ge~mc. ~cısını dindiriyordu. Ben ondan riydim. Beyoğlu semtinde oturatı,,1 f 

k.,r~·mda bır adam oturu\ ordu misti. hoşlanmadığım. ondan bir şey _ Ya!.. dll:r. (Posta kutusu :Zlti" 
niyetin doğru o1mıyacağı Tecrlt~ edeyim, dedim. ·Bu u: YeıN•frimi bitirdikten sonra anlamadığım halde, ister i"teınc~ Susınustu. Fakat devnm dti: -:aat. pi 
cev bım verd;. İddiamda ıs- zun toylu, g-crrr.nis "'Üğüsliı bir da ot:rma salonur.a J!:ttim. Bir onunla alakadar olmuıştum. Onu _Sana dn böyle söz söylemek * Fransız meoı.tebtnlrı 
rar ettim' Bu ıs .. ar iizerine gençtı. Sırtında akşam rlbise:-31 kc.ltuı.ta yık lmıqtı. Beni görür ~ikkatle süzdüm. Donuk ı:;0..:.ı.- tuhaf oluyor. Fakat derdımi ınn mezun <.lddl bir ı;c.ı ç 
An yemekten soııra yeni tut. \cırdı. Yüzü uzunca ve gözleri gfümez ayağa k.ılkmış, kahvc'er rınde, derin bir koı ku vard! \ t:- dokmc~cm catlıy~ak gibi} im. nık nz bir ucretıc r!yazı~t 
tl::ğumuz vill1ya ııtti. Oradn donukca idi. Saçları, sarı ve k10 ve likfü Ier ıc;marlamtştı, Onu zünün hatlarına , . .! ifaıie:'erine Kahvelerle !x>r'lber likörler ya ve fransızca deraıerı ı. 

vırcrktı. Fakat bellivdi ki bu sıkmad"n ldm o1 duğunu nnl:!- hakim olan bu adanıın ruhund~ gelmişti Kendi i .ndehini içmiş lS.M.K) remzine murııc~ 
nişanlımı benden so~utmaea c:ı"r, seyrekleşiyordu. AğZ', ma~n bir yol bulsam, cok merr- derin bir acı yatıyordu. ve bir daha rsmarlamıştı. Yal. * Alaturka vcı aıatrsrs' 
çalışacak, muva.ffnk olup ol- bumu, heı · sınki gibi. Deri ... ı n~n olacaktım. Fakat onun gar- IIcmferi birdenbire keke1edı: nızdık. Shy!ediklcrini burada remcltl rı plı;trcn bir ıtıı~ 
madığmı bar.ı:ı telefonla ha- mat, fakat yanıktı. Gcirünüsü. ı::on'a miıkcmmel italy:rnca kr- - Sorma birader! 'Ne kadar tekrar edecek değilim. Ara sıra mnktndır. lstaııbuldan d•~;· 
her verecekt:. onun orta zeı..~aıı bir adam oldu nuc;mıısı onu bana hatır~atmağa beibaht okluğumu tarif c<k- kendisi. his~:ni ifade edecek keli- ~lllr. tKUc;:Uk parmnkkaPı"'" 

Mister A!<dıo ... ~ meral.fa ·~unu ifade rohordu. Belki de a- }).,'1.c:]ndı mem! me bulamıyordu. Onun anlattığ ada Bayan A. N) ye ıtıtl 
vukattı. Y;.izı.inün çizgilerinde Adı, ·Homferiv'di. JTqriciyed~ Bu sözler omın aıhır.dan ans·. Beti şöhretli bir kadındı. Hal. 1, 

sordu: bir fe\·kalii.d lik ..,.cr;tu. Trr,,.,ı, o1du1.ca mühim b'r mevkide ·di. zın dökülüverıniPt.i. Onun bunln. b k. f.I f · ı h' t ,.. * Su ve m~a onrlıl, 
T ı e 1 ' ......, • u 1 om C:l'I, )U 18 en m!!. • Kndın t>crb~r kalfası ııro.Jl' -- e e. onla n acağınız. temiz~:-, d: Onun İ\ i z. vk!i L Onun d;plcmnt olduı{umı anla. rı soluya soluya süy!ediğini hi~. nı:r.du. Onun ne dediğini ben ı,ıt 

bı· tr.abere inan r ak mıydı. sos, ete 1 Jc>mı oldugı..nu Jıic (j'. ınamak, hi~ te doğru değildi. S tmiştim. Bu bir hıckmktı. Bir da1ia fa~la anlıyordum. tercih edllir Vcrllccel<. b ;f. 
~uı? \urdum Asıl işi, bu EO"mı. b;r Tc rifakıh ·rı. kf'ııaic:.ini baska <· köşeyi dön"r dön.mez bir kasırga (Devamı var) rndır. Walih Postane 1<B ;/ 

•.-:s.-;;:'!UllJ2il~llilıl--= ....... ıı:m ... 1.:m:::::!:::mliillım ...... 1m1 .. •:a• ............................... ~ ................ ...,.~:.. ............ ..:eadd si22doReşutGö~ 
Ka..-in sükunet1c cevap ver " cnnt. 


