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Dö Gol gene, 
reis olarak 
kalıyor 

l\'lflşterek gaye: 
Fransayı kurtarmak 

1 Loııdra, :e.ı (A.A.) - General dö 
Gol hür Fransızlar tarn.fından yeni 
bir milli ko.nite teşkil edildiğini dUn 
bllcUrmiştlr. Komitenin kimlerden 
mürekkep olduğu bugün lllm edile .. 
cektır. Koınttc bUtUn dUnyadakl sa
IAhiyetli Fransız mııkaıı:larını temsll 
eden 8 veya 9 azndnn mürekkep ola. 
caktır. Bu mUmessillerln Fransıiların 
fikirıcrlni .serbestçe ifade edebilme • 

A!r- ~RLİK İLANI 
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SEVKi BAŞLIYOR 
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F atih, Bcgikta.ş, Beyoğlu, 
Eminönü. Kadıköy 

Usküda1 
ıubelerinin ilanları 

Fatih A 'kcrltlt §Ubcıtiııden: 

1 - 837 Jof;'Umlu vo bu doğumlu
Jıırla muameloyl' tıtbl fili! hir. 
metl.nl ~ apml\mı' yoklanı.-ı ka• 

çaf'ıle tı;ıka~-:\ ' l' hava tebdili 
l'ratın !'levkiııe 21 e~·ım 911 ta
rihinde başlanrol''!hr. 

2 - ;;ubemize nıen"UJ• ('rntm lıU\i. 
~·et cli7danlaı11f' 't>Prııbcr en 
geç toplaııma ~nUntin onu r. 
lan SO o>ylül 1911 ııalr ~ünU sa

at dokuza kad.:ır ttıbede ha7.ı r 

bulunmaları lıh ımdır. 

S - Bu tllrihten sorıra gelooek o. 
!anlar hakkmrlf, P"kl"rllk kanıı. 
nnnun 89 unc:.ı ınaddc.'il moc!. 
biıı:ıre bakıı~·a rnll!HOl'leel 3·apı• 
ıaca~ı lliın olnnur. 

*~* 
Re5Udaş ac;krrlll~ ""~inden: 

Askerliğine k&!':lT '\'erllenlcrden 
337 doğumlu ve btt:ılula muamele 
görenler, tebdl!lt.avıı.ı:ı bltmlt mu. 
vazzaf erler sevk etl!Jeceklerindcn 
80 eylül 941 sal• güaU tıabah saa.t 9 
da nüfus cllzdanlarlle M!vke hazır 

bir §ekilde şubcmiz.ifo toplanmalan 

1 
ehemmlyı>tle nıı.n ohınur. 

~ ~-:ım • ., lıı<'I 118\.,adll 

Bir s~fir, 
Bir konsolosla 

mubaHele edilerek 

Basranın 
ehemmi

yeti 
gittikce 
artıyor 

Liman tıklım 
tıklım gemi 

ile dolu 
ltr11diıerı.ne :ığır zaylııt verdirilerek 
~dıldlği blld.rllmcktedir. 
l>u Por ş!Syle devam C'"!yor: 

t\tııı §?nan, bir Sovyct 1.e:<ekkUIU ta
'ılan ınUdafai' edılcn bUtUn bölge 
bel'e ilca U"rlemek gr;yıt:tiıe mubare. 
'"atı~ .. 9 tUmen cilrnıflştlh. Rumenler 
~ Jıanndan iP.tlfnd-:- etierek mev. 
ll!ır~lze hir buçult Kilometre kadar 
\t)ı ~ ctınış ve ~ çıl~rntıya iç çıkın
\>ct au kvtye için ıklnci bUyUk bir kuv. 
\>'tta.i{rıntışfordir. Tnr.ı hUcumun mu. 
~ ıı.n Olınıı.sı temin ed!lmlş görUndU. 
llııttı da Sovyet topı;:u"Ju ıaııliyete geç- ı 

09"'" Do·mmı 2 lnct sayfada 
Serbest 
bırakıld ı ithalat beş iki mektebin mima-

Londra, !'et (A.A.) - Sal!'ıhlyettar 

bir membadan blldırlidtğine göre, 
tngiltereenln eski Brül:sel sefiri Sir 
Lancelot Oliphan•, Almaıılann elinde 
mevkuf bulunmaktayJı Şimdi Alman 
yanın tzıanda. koıııım generali Von 
Gerlach lle mUbac!ele edilerek serbest 
bırakılmıştrr. 

~~~!i(A~)o~~~?.~. ri kısmı birleşecek 

r. 
ita 

~l't Por, Sovyet top!arımn mütearrız ! 
lıerıa llaaıı biçtiğini ve lıGcumun nasıl 
t~ tat edlldlğinl anll'ltıktan sonra 

be devam etmektedir: 
"' :ırııan bunun Uzcrlnc vadiyi ölU 

'rnıııarıa örtUlll bırnkarak ricale 
Dc\·nrm ?. inci sayfada 

yazıyor: 

Ortaşark•.:ı son za.mıu:iarda. vukubu 
lan hA.dLse~P.r levazrm sevklyatt için 

_.. Devamı 2 inci aayfada 

Kömür f iatları 20 
para inebilecek 
Odun ve kömür mıntakalarında yapılan tetkiklerden 

sonra fiyat murakabe komisyonu kontrolörlerin mü§ahede. 

ALMAN 
leri üzerinde odur. ve kömür fiya'darmı yeniden tesbit için 
bu İ§İ ele almıt bulunmaktadır. , Pı" VADELERi. ÖğrendiğimİLe göre, kömür fiyatlarınrla kiloda asga. 

, ri 20 paralık tenz~lat yapılmaiı kabil olacağı artık tahak· 
ıt -------------=:..,__ ________ ..:_...;;.....--. kuk etmiş gibidir. -n • ~~----=--~-~--·~--~--·-.. ~~~~ Odun fiyatlarına gelince, bu iş u. 

t- \ , zerinde yapılan tetJtilllerae bir hayli 
.. ı, >'•·y,; çapraşık hesaplarla rarşılaııılmıııtır. 

; 'l; 1 Fakat muhakkak olan evvelce çıkanı .. 
mış olan bazı hcsaplar::ı yerinde ol .. 
madığıdır. Mevcut kat.oat odun fiyat. 
lartnnı da çeki b3§ma 100 ltunııı ve 
belki de daha faz.la ındlrilebllcceğl 

merkezindedir. 
Diğer taraftan şclı:ıdckl Blokların 

vaziyetini tetkik ettiren fiyat mura. 
kabe komisyonu ki§ ne kadar §lddct. 
li olursa oıs•ın odun ve k!lmür mecu .. 
dunun ihtiyaçtan çok fazla olduğunu 
tesblt etmi1't1r. Bu su:.ztJe ihtiyaç ba .. ı 
kımından h!ç:blr endişe ınevcut olmo. 
dığmdan komisyon fiyaUan yeniden 
tesblt için daha fazlıı. se .. bcstı ile ha. 
reket edebilecektir. 

Mühendis Mektebinden bir şube, 
Akadenıiye naklolunuyor 

Öğ'rendiğ!mize göre ~lmdi Maarif 
vckA.letine geçmekte o".an mllhendis 
mektebi mimart kısm il(' güzel sa -
naUcr akademisi mironr\ kısmının 

tevhidi takarrür elm'!tt..r. Halen mU.. 
hcndls mektebi mimıı.~. kısmmın talt'.. 
besi 80 kadar ve gUz•I sanaUer aka. 
dcm!slnln 300 den fazlnlır. 

İki mektepte ayrı ayn mimari kı
sımla rr bulunması iki f.)TJ mnsrafı 

lngiliz 
denizaitıiarı

nın f aalıyeti 
l.oındra, ~t ( \ .A.) - Amirallik 

dairesi, te~!iğ ediyor: 
Crotone sınıfından bir İtalyan mayn 

gemisi, merkezi Akc!\'::lz::le tahtclba. 
hlrlerlmlzden biri tarafından torpUlcn 
mi§tır. Bu p,emiı•in tıı.l ı "Jı edllmlıı oı. 

ması muhtemeldir. 
DUsmanın 5 bin ten hacuılndekl 

bir iaşe ge.nislne de :ılr t"rpil isabet 
etmiştir. 

Ta.htclbah,rlcrUılzdc.n tıırl, bUyilk 
bir yelkenliye to;:ı at 'Şii" taarruz et. 
ml§tir. Hasara nğr:ı::ı '" ı;ıan bu ycı. 
kenllnln batmış olması mı:htemeldır. 

istUzaın e~mcktcdir. Bu masraf da 
hnyll ağır olmaktadır Bı.;ndnn maada 
güzel sanatıer akndeı:.,'sl ruimnr1 kıs. 
mmın profeoıörU olan Aill'an memlc. 
ketlne gitmiş ve bir dıır,a gelmemiş. 

tir. Bunun içın güzel .ı:.anatl('r akade
misinin şimdi mimnrl p'"(\fcsörU yok. 
tur. 

Bu ilti şubenin dah .. müsait olm:ı.. 
sı ltib:ınle gUzel ııanatın ı<'kadcmlsin.. 
de topl:ırumıeı muvat k ı:;!ırUlmektc -
dir. Bu suretle b.:.m bJ.ç~de tasarruf 
temin olunacak. hem c.e sarfedllen 
gayretler te.i{Sif l'dılmış olacaktır. 

Bu bir:eşmcnln henı-;n bu ders sene. 
sinden itlbnren t:ıtblr< eıll! p cdllemtyc 
ccği hcnUz taanun etml!i değildir. 

Yalnız bu sencdcr. itlb:ırl'n lkl §Ubc. 

nin btrleştir!lmcs tP rr.ı~t~•u ıan ekse • 
rlyctte bulunmektndıı 

--o-----

Bu garistana 
Sovyet 

paraşütçüleri 
• d. v i .. 

öğretmenler·n 
zamları veri ivor 

te 
ed.li or 

:Sofya, 2l (A • . \.) - Dahiliye 
nnzın Gabroski ecnebi gazetecile. 
re bcynnntta buluna.rok son gUn.. 
!erde Bulgar!stana inen para.şiit" 
c:Weria. Sovyetler Birliğind• pi. 
clik1erini teyit etmlşttr. 

Orta tedr1s:ıt öğretmenlerine bu 
ders yılı kıdem .zıımmı vcrllmiyeccği 

hakkında yapılan nctr·yııt doğru de. 
ğildir. Maarif vekilinin riyaseti altın. 

da toplanan bir komıayor. ô~retmerı.. 
lerln zam vaziyctiDi tetkik etmi~tlr. 

Zam gtirecek ö~retmcnlerm adlan 
nı ihtlvr. eden bir cet\ '!l hazırlanmış, 
bwılarm ae 19ki!.1e .. e ~ ~ 
d:.\n !Sd .. nec.-ğt ı!e ~ttY~«'d\1mlştir. 

ÖS'relmenler Z".mllh •rJ te~rlnıC\"VCl. 
de alacaklardır. 

.. 

Tüfonk, re\•olver, bomba., tel$iz 
~ De\-nnıı :? lncl &nyfııdıı 
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rrou .)Ol!:tMlld:l ÇOCui•larmuUD ''guzetc, gazetet,, dfye 1 0Ştuldan11. 
'1 rfınııznr, rou \iın> tl<"rlınlzlıı uzıılt knsab:ılarrndn yııhut köylo-

rind bukın:uı ınUncV\-erler ve mualllmlerimlz, c!alma gıızet 17.llk 
ı it wıktan ll:d.} t ederler. Abone olm::ı.yı ınııret ve ldtılp ıımmrl:ı. 
ı l ı yorucu bir iş tdll.kkl ettikleri lçlu elleri bGğü.?'l~rlnde otunırlıır; 

)lllnız d rt yanıp dururlnr. 
r ml 1'ct lı;crl:1nclo klbp ve gıız.cte servi lı.-ri t ı etmı•nln fa)da. 

L'l.r:n;lan ve m'.l!ızurl11rmü.ın vn.zgec Um, fakat· ııeyyın klltlJphnnelcr lh

d:ı ı tmrntn acab:\ ciddi surette mm:uıı gelmedi ml ! 

f'<llıwn l ebblls crb:ıbınnı mevcut olduğımıı b6plnılz blllrl7. Bu şcldldc . 
:\lm:\.'lyn ve tn;:lltcre gib:I memlc.ketlenlo bu ı:ıı ı,oodllerme ticıırct 1 

btr tl ır t rıtnıdlllk bizde müıuMln olam:uiığma ;5tt, hiç def.-Usc ?ıtaıırtr 
\ekntell ynhııt p:ırH, bö)l6 bir Sf'Yl&r J.Otilphnne tc&kllUtma füı:ıyak o. 
lanın; '\C b.ı.ul:ırda s:ıtl'I ynpmasa bile, ol;"!Unıl:ın kn.snkıl11rda blrlmç 
gUn knlınııult smetlle h: 1n yeni kltaplıırd:ın, haberdar edt"ml"'L mi 'i' 
ı· ınılm ,.. :ı.h bu lmblld n bir :tccrlıbe birkaç 6CTIC C\"VCl ynpılmrştı. 
roıcat bir f,uıkzl olııcnlt ld mUtcnktp acnel"rdc bir lrere d:ılın rııstgelc
mcdlk. Bu gUzel ~ yem bir takım buluııw dalıa. kntnmk nltln de\-am 
etmlJoruz'i' EN,_, SON DAK1A 

~ ız .a ın angından 
çdca,. ra yardımı 

Ankara, 24 (A.A.) - Kızılay umu. 
mı m rk :ı!ndcn nldığumz ma1umııta 
nazaran 110ta.nbuldıı, :fenerde çıkan btl.. 
yük yııngmdıı. 94 eviu yanml\81 ile a 
Çlkta kalıın 476 vatnnd:ı:ı temamlle 
ı kAn edllml§ b'.ılunma.ktadır. Kı:ı:ılay 
FaUh tıUlx':ıi fcla.kel%lde1cr ile derhal 
meşm.ıl olarak dsrüşnfaka mutbamda 
mcak yemek ynpt.ınwf ve an nufue 
bu aurcUe :aşa cdllm13Ur. 

Dö Golün yeni faaliyeti 
Ba taralı ı ncl sayfa4a 

teri mc ruttur. Yeni kon .. te, kanunu. 
snal mucibince mllleU t.L'mlill tuı.kkı. 

na. malik blr Fran.su btıkümetl tees.. 
tı.s edine ye kadar Frıı.nsa için ldaı1 

heyet yerine kaim olncnktır. 
General do 'ol Ur i' l1Ul3IZ kuvvet 

1 r n1n fi olm ·ta do m edecektir. 
Ycııi komite, .A!rlka, yak~k ve 
p83ifik de dahil olduğu halde Fran.sa
run hu us1 bir alD.ka gCatcrd'ği muıı.. 
tı-llf bölgelerde vıızlfeslne devam ede. 

' olan mUdn!aa koo:ı::cyüılıı yerine 
nim oıa.cakt.ır. 
Genera.1 dö ,Col bu mtınuebetıe be.. 

.,nnnltn bulunarak V~l hllktımeU Do 
muruı.aebctır:rc devam etmek ml, yok. 

yeni komıt yi kendl.l!lle mUnaaebet 
s:.ne kUl salo.hlyeti o.ım blr otorite 

ddctmek mı l~m gcld!ğiııln takdiri. 
"-.merikaya ve dığcr ınll!eUcre alt oı. 
dulhınu sbyl mıııtır. 

Genernl dö Gol hüki>met 88.lhlyeU. 
nln ifaamda komlte:ıin l:endl.aUc mllf
tcrel<en mesut olacnğmı s6yllyerek 
-;un.lan ilA.v.a cyleml:;Ur: 

Komlt nln tek blr &iyaseU olacak
tır. Fmruıız topraklnnnın kurtanl • 
m sı. Komite, kendınl muvakkaten 
milleti temsil vıızlfc.sll<' r::"kellcl teıO.k 
ki edecektir. Çünkü m!lll hllkUmran • 
lığı mUml:Un kılan yı.rrnkt teşkUAt 

bllnyc n1 tuızırlam k için mllletln 
istifadesi anct> k hllr Frtu:sa kanalm • 
dan kabildir. 

= 

Bulgaristana inen Sovyet 
paraşütçüleri 

Baştnn\fı 1 ocl yfllda 

Clletlerl gibi üstlelinde zuhur eden 
malzeme Sovyet fabrikalarının 
markalarını tnşnnnktnydı. 

N ıı.z r Ga.brosk.i bundan sonra 
mcml etin dahili \'nZlyctlnm cc. 
nebi propagando.smm iddialarına 
ro.ğmcn memnuniyete fft\Yan oldu. 
ğunu söylemi~tir. 

:Memlekette örfi idare ve umu -
mt scfcrberl~ ilün edUdiğine dn• 
ir verilen haberler uydunna.dır. 
HlikUınet ecnebi unsurlarm fo.n.11. 
yeti neticesinde vukua. gelen sabo. 
taj hnroketlerlne m1ln1 olmak jçin 
bazı tedbirler almakla. iktifa et.. 
miştir. Bulgar ordusunun ihtiyat 
efradı ancak Uç hafta. sürecek o. 
lnn bir talim devresine c;ağınlı:nış• 
lardır. 

Gabroski Bulgarist.anm hiç-bir 
memlekete karşı teca.vllz emelle
ri beslemediğini ilave etm~lir. 

Bu]garistanm §ark cephesine 
8efeıi bir kuvvet g6ndereceğine 
dair verilen haberlere gelince na 
sır bu haberlerin hlçbir csn.sa 
mtıst.cıılt olmadıE;'lllJ söylcmiet.lr. 

Gahrosld netice olarak Bulga • 
ristanm Kmmdıı. bir himaye ida • 
resi teısls etmek ve Ka.fkns pct -
rollerni işletmek istediğine dair 
bazı Amerikan gazeteleri tarafın• 
dn.n ileri silrülen "ddinla.rnı gülUnç ' 
oldu~'1ll1U söylemiştir. 

Oskcdar tnur\·ayları 
satın alınıyor 

Osklldar trnmvaylıı:ıu:n ı.trn alm
mnm 111 veklUct tarannılan karar a'. 
tma nımmı:tır. Yakmd& muameleye 
bn§lanıı.caktır. VaklUc tetkik edllme. 
sl için aldkadarl"ra dıln telefonla V<'
k!let tarntmdnn direktificr verDm~
tir. 

[ İstanbul Belediyesi ilanları J 
Bc:nzln tah1idntı mnnasebetı}'te taksi otomobillerine yewıl 7 litre beıı. 

r.tn verDdiğl mUddete mOnhasır olmak üze.re yolcuların taluı.metrenltı lrae 
ed c ci'i Ucrete Urte b r :ılsbctlnde bir zam icrası sure~ıe yoı Oeretlni tesvıye 
etmelerine' da1mI encUmnln 22.9 941 tarlbU lçtimamdıı karar vcrilml1Ur. 
nAn olunur. (Sl>33), 

1-llS VE ASK ROMANI 

Ve Melfa:ı Cem.al kırk ynşmda, 
elli yaşındn, h:ı.tta. ııltmış ya.~rn. 
d ol uf.u halde MlA sev.ilen kim• 

leri hatırladı. Bunln.r nca'ba ha. 
kilrJı• n sevllmişler miydi? Filha
kikn. kendileri sev!lJlitlerini söy ~ 
lllyorla.rdı amma, bu da nihayet 
-ım-ı ifş.de' ri oldut;;'Uildnn büyil'k 
ir kıymet ifa1e edemezdi. Ha.ki. 

ko.tte bu erkekler fu ık değil, ji • 
goloJ n ibaretti \'e Jhtiyar kadın 
d:ı vucut d .. ı:ıı. nılı değil çok do.· 
ha b :.:ıı. reylerdi. E~cr Cemal 
ya am.t5 ols:ı.ydı M<'l;ra Cemal o. 
na 1.i bir gun ihtiyar tö a· 

Mt.' ' ~ C' ""'ıü cs.:d k ı, 
:ı~i h!!.şatta a ,: m:ş oıan ye 
ne adamı hntırlııd·fh zn.man gay 

rühUyaıi ı~· in ezild mm hlsset • 
ti: "Ah, c.'.;er Yll§J.m.Tş olsaydı.,, 
diye tekro.rlo.dı. Sonra Mahmut A.. 
ta hatırmn geldi: 

- Cemale her husu iyetlmi i .. 
ttrn.f edebilirdim, fnknt buna ..• 
buna nasıl tutup da ben elli ya.. 
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t.ıruı. gelmiş bir kadınını. on sekiz 
yaşl:ırmda da bir tonuıum vnı· .. ,. 

Diyeb!Hrim. Bu benim için ne 
bUyllk bir zili olur. ÇünkU ben 
onun bnna. da.ima hayrn.nlıkla, is• 
tekle, nrzuyla bakmasını, benim • 
le iftihar etmesini istiyorwn. 
Genç kalmak istiyorıun. BugUııe 
kndn.r gençtim. Hiç kimse yaşımı 
~Uphe etmiş değildi. Fa.kat §im.dl, 
fıı.ka.t artık ynşmu saklıyabilir 
miyim? Birdenbire öniıme çıkan 
bu torunumu ne ynpn.eağnn? Ar. 
tık olnn olmuştur. Eğel' bugUn 
bu meseleler parayla hnlle<1ile • 
cek olsa mesele yok demektir. Fa.. 
kat acaba yaln~a parayla iktifo. 
edecek mi? Herhalde benden nef 
ret edi) ordur, intikam nlmn.k isU. 
yece:.tir •.. 

Meliha Cemal yUzUnU elleriyle 
arttil. Mnlunut Anla hayretle so~ 
du: 

- Ne oluyor sevgilim, bu ak. 
çam sende garip bir hal vnr. 

uSlar 
{anlarının son 

damlasına kadar 
döğüşecektir 

l.ondra, 24 (A.A) -- Sovyet 
Rusya sefiri Maiski, dün irad et· 
miş olduğu bir nutukta ewümle 
§Wlları söylemiştir: 

Ruslar, kanlarının son damla
sına kadar nazi felsefesine karşı 
mücadele edeceklerdir. Çünkü bu 
muhayyel felsefe bizi imha ve 
müdafaa etmekte olduğumuz her 
şeyi doğrudan doğruya tehdit c.-t 
mcktedir. Sovyet RUBya bUtUn 
milletlerin kardeşliğini, dostlu • 
ğunu ve bütün milletlerin kendi 
mukadderatlarma sahip olmala • 
n hakkını müd.U-aa ebnektedir. 
1936 tarihli Stalin lcanunu esasi· 
si ile memleketinde adetleri pek 
çok olan milletler, kendi milli te
kil.mülilllerini takip etmel. husu -
sundı:ı. tam bir hürriyet elde et • 
mişlerdir. 

Sözü Rusyada din mese1csine 
nakleden sefir, §Öyle demiştir: 

Sovyet Rusya, dini her millet 
için hususi mahiyette bir iş ad • 
deder Bir çoklarının iddiaları 
hilMı~ olar~ memleketimde 
dine karşı zulüm ynpılmamak • 
tadır. Kadın, erkek h~r \'ntandaş 
kendi vicdanına göre inanmak 
veya inanmamakda muhtardır. 

Fiyat Murakabe 
bürosu 

• 
ıaşe 

müdürlüğü. e 
bağlanacak 
Ankarada:ı gelen l:a berlero göre 

tlcıırct veka.letı, lstanbı.J lqe mu • 
dDrlUt;rü kad'.'!'OSUDU tevsıe karar ver 
ml.şllr. Buna. sebeb, İıit.anbuıda nutus 
kesa!etlnln !az.la oımıısı ve f:ılerin ıa. 
yıkı veÇhDe intacı Içln lıugünltQ knd
rosunun gayrlmllBalt ıörülmesldir. 

Bu cUmled"n olarak İstanbul fiyat 
murakabe bQ.ro9U da. btr mUddct aon.. 
ra !a.şe mUdllrlUğUne lıağlanacaktrr . 

Basramn ehemmiyeti 
gittikçe artıyor 

.Ba tarntı 1 ucl t;aytnda 

artık bir 6nt<npı hali.ne gelen Baarn .. 
nın oynadığı rolde, ehc.."11:.ntyetlnckı ~ 
ynm dikkat bir dcğl:fkllğ! mucip oı. 

mu3tur. 
Suriye ve TUrkiye ıUıl?JAUıınnm he

men hepsini Basm kbr!r.zl yoluyla 
yapabllmei<tedlr. Ba.srıı.n:r. Rusyaya 
slinderUecctt malzemeye de yıı.rdımı 
clol(unabUlr. Basm lln:anınm tııt!ap 

kabiliyeti n:ılcn giren çıkan gemller .. 
den çok dıı.:U tnzle.dıt'. Son lnk~flıır 
allratıe vukubulmuştur. Ve bUtlln 
meml ket gıttıkço artnıı hamutclcrle, 
başa. çıkmak için lUzu~ baaıl o an 
sayım: ı~tmaelerc ik&mctgAh tc§kil e.. 
den çaddırıa.-ıa 6rtUlUClll.r. 

lrnk isyanında liman, faaliyetine 
devam ettiğinden b;rlken mallıırnı hac 
mı normal tıncmln l:M!ş mislini bulmuş 
tur. Hmnsa, Basrn, ln&Ulz imparator 
ıuğunun bava "" deniZ r.ıUnnk11lc yol 
tarının hayatı ehcınnıJ.vcU haiz bir 
cUzU olmUil\U'. 

Meliha Cemal bUyük bir ümit• 
sizlik, ha.:...izllk içindeydi: 

- Bilmiyorum, bu akşam çok 
Uzüntfililyüm. Ölmeyi o ka.dıı.l" ar. 
zu ediyorum ki. Haydi beni diz • 
lerinc al, a.vut beni •• 

Mahmut Ata Metha Cemnli vU. 
cudunn. doğru çekti. Meliha. güzel 
b~'.'.DI Mahmut Atanın erkek göğ 
süne dayadı. Kendisini bıyle kil• 
çilk, zayıf görmek cevd!ğino ilti .. 
ca etmek Melihaya bir ruh Bllkfl· 
neti veriyordu. Mahmut Ata Me. 
lihayı, ya.vnıcuğum, çocuğum be -
nim ..... diye seviyor, saçlarını ok. 
şuyordu. Dfinya nekn.dar gariptir. 
b:ı.znn insan annesi yerindeki ka• 
dmları dn böyle yavrucuğum .• di. 
ye 80ver. 

Mellhn. Cemal bir yandan se"
diği erkeğin göğsüne iltica etme. 
nin verdiği zevki duyarken diğer 
taraftan da acı acı düşUnmCkten 
kendini alıuruyor<lu: 

- Eğer benim haklkf yaşımı 
bilse bu &öZ:er nıı.stl olur dn dıı -
daklarındnn ~?. 

Diyordu. Eğer on dokuz yaşla. 
rmda bir genç Mahmudun önUnde 
bana: "Bil~ anne,, derse ben 
ne vaziyete dllşerim. Genc,:lik mi? 
Hala gencim diyorum, fnkat bu o 
kadar korkunç, öyle mUtlıiş bi'r 
rüya ki ... 

Melihn Cemal kolunu Mahmut 
Atanın boynuna dolrult. yilı:ünU 
yüzüne yakl:l6tırdı, biraz daha oo• 

Londradan 
bildiriliyor 

Ruzv 
Ticaret 

Smolensk gemilerinin 
mıntakasında silahlandırıla-
10 Alman cağını söyledi 

Fon Paperı 
Din tayyare ıo 
şehrimize geld 

Alman bliyük elçisi von PaP 
bu.gUn öğleyin, tayyare ile ve r; 
fakatinde zevcesi olduğu bal 
tstanhula gelmistlr. (A. A.) 

~~~-<>--~~--

Va-.ingtoo, :!l (A. A.) - Ru:r_ 
Alman fQyyareleri 

f I kas 
1 

vclt hlikümetin Ucaret gemilerini 
lıl teslih etmek tasavvurunda oldu • 

ğunu bildirmiştir. 

Moskovaya 
lıücum ettiler 

I
• m ha Re ı;. mn tbu:ıt mümessi !erin" 

beyanatta buluruırnk Blrlesik A • 
merikanın ticaret gemilerini tes1ih Moskcnıa, f~ ( A,A.) - Ta:' 

jansı bildiriyor: ed • ıd 1• Lstikrunclinao yol almo.kta olduğu. 
nu .,.e Amerikan gemilerinin hlınn· 
yesi için her §cy:n ynpılac.-ığmı 

Geçen ~ece Alman ho.va te 
küUerine mensup bir takım t • 
y~reler Moskovaya bir hava 
nı vai>mağa. te<;ebhiU etmi-LondM, 24 ( A.A.) - Sovyet 

Rusyadaki harp vazycti hakkın# 
da şu ha~iler ahnnuştır: 

Sovyetıer dün bütün cepheler
de mukabil taarruzlarda bulun • 
muşl.wl.rdır, 

l\Iurmansktan Moskovaya ge • 
len haberlere nazaran bir Alman 
piyade fırkası bu mmtnkada. bir 
taarruzda bulunmuş, bu taarruz 
-püskürtülmüş ve Almanlar 700 
ölü bır~kmı§1ardır. 

Lcningrauda Rus'ar arazi kn 
~mnl~lardır. 

Morkz cephesinde: Mar~l 
Ti:nnçenkonun mukabil taarru 
zu devam etmektedir. Ruslar 
Smolenskin 40 kilometre kadar 
yakınma gclmi~lerdir. Bu mm· 
takada 96 kilometre boyunca 
Ruslar bir hayli ilerlemi~1er ve 
Almanlardan birçok araziyi isti~ 
dat eylemi§lerdir. Burada ıo .Al 
man fırkası imha edilmi.ıstlr. 

Cenup cephesinde: Mareşal 
Budienni Kiyef in şarktan ihatası 
esn~ında geri çekilmiştir. 

Alman1ar taraiından İ§gal e • 
dilmiş olan Poltava şehri b~ün 
Rus taarruzu altında bulunmak· 
tadır. 

Budienni geride asıl ordusu· 
nu teşkil etmekte bulunduğu hal 
de bir taraftan da Almanların i· 
!eri hareketine mani o1maktadrr. 

Odesa bir bU<:uk avdanberi kcn 
disini §iddctle mooaf aa etmekte
dir. 

Odesa harbi 
Ba tarafı l ocl ııaytnda 

blı§Jnmı;wtır. Bir R•JmeAı taburu tama_ 
men imha edılml~Ur. 

Açılan cep ka1de&hl1Qn kosllmi.§ ve 
cephe hattı dtizeltllırJııtlr • 

Kıtalann cephenin eığer bölgelerin. 
deki b&rekAt teşebbUalori de her tıı. 
rafta tardcdilmi§tır. AkıJa:n Uzert dUş 
nıan yeni blr darbe ir.clrmek üzere 
bUyllk kuvvetler yığmaya ba§ltunı:J 

fakat bllcum ba!Jlar ba•Jımıaz bir ntee 
yağmuru Uc kıır§ılaşml§1U'. DU§mnn 
hücumunu tardedcn bir Sovyet mut. 
rezesi mUteaddit noktataıdll terakki_ 
ler dahi kayd:ıyıtı~tlr. 

Raporda, cephenin Kııradenh: Uı:e • 
tindeki uçlan lle dar b!J at nalı §Ck. 

11n1 alan yerdokl mU1n'aaom blr bu
çuk aydnnberl devam et.tlği bfidlrll. 
mekt.edlr. Herkes hassatnn tenıayllz 

eden !vsn Pdro!dan de ·in bir hay • 
ranlık ve sevgiyle ba.tır.ed!yor. Çe!llr. 
ten blr lra<l:ınln ve en 11:\ğlam s'nır

lerln bllo g<ıv,,eyecek gım görUndUğll 
en fcııa anlarda dahi tu soğul(kanlı 

kalıraDl&n kumandan arwoında görUne 
rek serin bir cesaret ve itimat bavıısı 
getimıektedlr. 

kuldu, Mahmut At.anın hafif traş 
0

lr ytnllnUn yanağına değmesi Me. 
Hhayıı. tarif edJlmez bir zevk ve
riyordu. Gözlerini kapamış, öyle .. 
ce duruyor, burun delikleri hassM 
hlr kısrak gibi açılıyor, ka.panı • 
yordu. 

- Ben oldukça. ağrım Mnhmut, 
dedi •. Müsan.d• et ineyim, dWe • 
rin n.ğnm~tır. 

- Ağır mı? Benim. için bir kuş 
gibisin •.• 

- Mahmut, bcn1 daima seve'" 
cek misin! 

- Sevgilim, sen esas it.ıöarile 
istikbalden bahsetmekten bOfjlaıı
mıyorsun ki ..• 

- Evet. çUnkll istikbal daima 
ço'k mUthlştir .Haydi, ~imdi beni 
dinle, gözlerini kapa ve bana ce
vap ver. Çok clddt bir sual sora. 
cağım. Söyle bana iht.tya.rla.dığım 
zıı.mnn da beni sevecek misin? 

- Beraber ihtiyarlıyacağunm 
unutuyor mwnm Meliha? Ben san 
ki senden daha mı gencim? lki • 
miz beraber ih tiyarlıyacağız .• 

Meliha Cemal Umitalz blr hare. 
ketle başını salladı: 

- Ba.yrr, hayır... .. dedi. Me • 
acle o değil. Bilseniz Dıtty&rlamak 
tan nasıl korkuyorum. 

- Ya.vrum, MeUha.cıfmı. Sen 
Jıen~ çok genç ve çok gfu:elsin .. 

- Bayır, hnyır. Yalan söylll • 
:yorsun ••• 

Ve Meliha. Cemal boğuk bir ses .. 

söyleınişUr. 

Bu be~ anat. Pink Stnr gemi i . 
ııin ziyaı mUnnscbelilc icra edilen 
müzakereler ·esna!! nda yapılmış • 
tır. 
Ruzvelt. Pink St:ır vrı':lurund:ı dn 
bir top bulunduğunu ve Pnnama. 
nm bahri sicillerde mukayyet bazı 
gemılerl tes Ih etmekte olduğunu, 
ancak bunla.rın adedini bilmedığini 
söylem.iştir. 

Düşman tayyareleri. batıır'' 
!arın ve Sovyet gece avcı ta':\ 
relerinin ateşlcrile dağıtılmı" " 
dır. Bunlardan yalnız H.isı .. ' 
üzerine gelebilmi~ "" az mi'·I 
d~ kUrilk ~apta infıHik \"e \' 
bombaları atmışlardır. l la 
chemmiyetsizdir. 

BcJoğlu YrrU '\ .. ı,ı·rt.ı. ı:ubt',,.ıııl P 
887 doğumlu blAII' ve gayrı ısı 

!ar eylül ayının 24 Urıctı çarşnıntı.1 

25 pcrşemb" • 26 CUD'B - 27 cull""r 
sl ve 2 p:ı.z:ıır günler R t>\!rc vı. 
Jccc:klerd~. ı•azar gllcU ı,:ubc açııtt 

2 - EylUIOn 2>; tnrl~n sonra f;'eıe 
ler eczalı olarak bakııı.rındıı ıı.an" 
muamele yapılacaktı.. t 

8 - Yukarda vaz .. : ı;:ın\f'rdc s 
edilmek Uz re şubey\: a.Lıracaauıırı 

Ruz·:dt, hükumetin bit:ırafhk 

kanununu fcs:ıetmek yolcnda ne 
dereceye kadar ileri gidebileceğ'
ni önümilzdeltl lınfla iç"nde ta.ay. 
yün ed lmesiııin muhtemel oldu 
ı;u·ıu ve mes Innln knt'I surette 
tetkik edilmete olduğunu ilave et 
mi~tir. Ruzven. Pink Stnrın Gro "' 
enlandda kain Fııxevel burnunun 
275 mil şimali §arkisinde bir de .. 
nlzaltı tarafından ba lırrlmı>ı oldu
ğunu ve mürettebatından ;ağ ke· 
lanlnr bulunup bulunmndığmı bil 
mediğiııj tı>.srib etmiştir. Bu va '" 
pur, Kanada gemilerinin refakn • lan olunur. 

tinde h!nndaya gitmekte ola.n ka. ne,or•hı yab:ın: ... :t:: hı•tıK ubı'ı<'"~ 
rile arasında bulunmaktaydı. " " 

Bir ga:r:etecl, Amerikan gemile- ı - 1337 doğunlu ve ou dog.ı 1 

l:ırla munmı>leye tabi ,ııhcmlzd<.' )' ı inden hircoğunun taarr1Jza uğra 
mı~ olduğu bir sırada bu gemile • bancı ola.rak kayıttı ~ lfl:num ıxıU d 
tin kendilerini mtidnfaa vasıtaln • ve ga.>TimUsllm ~rler tntlm mnl<Sll ~ 
nna ·malik olmalnrı hususunu dU. slltı.h altına alın:ıcakıarı clhe~ ~ 
şiinüp düşUumemekte olduğunu yılı eyıu.unnn 21) inci pnror günU d 
oonnasr ilzerincdlr ki r&ls Ruz• 1 nt 9 da nUfe cl\zdanlıırı v<: Uci§er 8 

velt, ticaret gemilerinin teslihlne toto~ra,tıan.? blrUl:te şubeye geınıt 
bilyUk bir ehemmiyet atfetmekte ıert. 111 
olduğunu beyan etmiştir. 2 - YevtnU mezkfn·ch gelmlye ti 

Ruzvelt, böyle bir tedbirin ba§.. hakkmda kanuni ~klldtı Ttauameıe 
i:ca gayesi mllli mUdafaa. olduğu blk edUece~ UAn oıunuı. 
ve bu gayenin geminin hangi bay• *~* ~ 
rağı tafmıakt.a. olduğu ve içinde P:mlnonft yeril ı~ rlı.h otıbe!ln 

bir top bulunup bulunmadığı -gibi ı- 837 dotumlu v" t.ı.. doğum 
teferrunt için gözden kaçmlma.ma. ın muıımeleye tabi diğer doğU ... 
sı muktnzi bulunduğunu ilii.ve et. erat ııevkedUeceklerdir ti' 
mlştir. 2 - Bu sevkıyata 2~ t'YlUl OU 

Reis, dünya tarihinin en lstp rlhlnde başlanıp en ııın t.oplnnmıı ~ 
uyandırıcı bir hareketine karşı nU otan 28 cyıtıı 941 p:ıuı gtlnO 110 

koymakta olduğu bir s1rada tcfcr. erecektir. 
rUatla uğrasmağa mahal olmadı • B - Sevk için ~ıeockltr nUfu!! e 11, 
ı';tnı ~ylcmlştlr. danlar'Jc sa:ıt 9 da §l!~e buıunncs 

-----o- lardrr. 
' - 2s yıuı 941 pııı~ar gu.nunı! Cam geliyor 

Ya.kında ıncmleket!mb:c mUhlm mlk 
tarda cam gelecektir. Ayrıca Mcraın. 
ılcn de monl!lltura e,yuı gelml§Ur. 

sonra gelenler ba!·ay.- muamele 
tabi tutularak haLiar.r.~n ıtnnunJ rııı.I' 
amele ya.pııacnktıT. 

*~* Kadılc6y Ytrll "e l: olınn<',ı Afi.kert" 
Şubesinden : 

1 - 837 doğumlu v~ tıu doğUtıl 
BugOn, b1r altJr.ın k:ynutl 25 lira larla muamele gören erat ue mu ı:ı 

25 kunıot.u. ııv 

Altın fiyntı 

Et satı~larının kontrolüne 
ha~lıınıyor 

Yarından ltJbaren fi,yat muraknbe 
bürosu, mez.~hadakl et satl§larmr 
kontrole başlayacaktır. Bu mal<aatıa 

mezbahnya olr mem•u gönderilecek
tir. Bu memur yann ıw.bah saat 7 
den itibaren mııtzbnbada cılacaktır. 

le Utlve etti: 
- Ben ihtiyar bir ka.dmnn •• 
- Sevgilim, Een §U dakikada 

ihtiyar bir kadın değil, bilAkis söz 
anlamaz, yaramaz bir çocuksun •• 

Meliha Cemal birdenbire aor .. 
du: 

- Bir kadm kaç ytU,Jma kadar 
ayanı arzudur? .• 

- Bu da ne biçim sual dos • 
tum. Bir kadm güzel olaeağt mUd. 
detçe, kadın olduğu mUddetçe ea• 
yanı arzudur. Elli yaşına. hattA 
elli beş yaşma kadar ... Oh Meli • 
ha, bu da o kadar uzun bl r za. .. 
mnn demek ki... Daha ônUmUzde 
bir hayat var. Yeli:ha, hem de 
çok uzun bir &§k ha.yatı .• 

- Evet.. 
Dlye Meliha Cemal rilYada ko. 

nuıuyormwı gibi Mahmut Atayı 
tasdik ettl 

- Eğer beni dJnlert1enJa o lbti. 
yarlık gUnlerbnizi eeki blr aile 
gibi görebllir'a. Her ildmi%in de 

metini yapmamıo oıa.n yoklanın 

ça~ ve oa..kayala.r mtlsı·m "e gs\ 
ınUallnı (?ıUtUn .,•nıflıı.r dahil) eft 
scvkedllece~Ur. 

1 
2 - Topıanmn gUrıU 2~.&.0U pııt: 

gUnll eaııt 8 dlr. 
3 - :MUkello.tJer.n liilzf• geçen ~ 

\'C saatte nflfuıı P.Uzd~n.ıırt Ue ııırıııı1 

ıubcde hazır bulunmalıtrı. 

' - Gclm!yenler hskA,cdn asker 
mUkellefiyeU kan•.ıııuı::un SS iti 
maddesi tatı'..lk cdJleccA't. ıtıl 

15 - Bu U!\rıın <ınvetlye ycrioe ıtıı 
olduğu UArı olunur. 

••• 
OskUıla.r askerlik ube&I bqka1111 • 

imdaıu 1 
387 doğumlu ve bu doğumJulllr ., , 

ukerllğine karar verıtmı: olan sc şr• 
ter ve emısatlnden gerı kaimi§ olall1 • 

01111 
la tebdlllbavalı §Ube emnndc 1" 
mllddeUerl bltmi§ olanlar muva:t 41 
hlzmeUerlnl yapmak tızere ao.sJ

1 o. 
gQnllnde ıube binaıımda bulwınıalı 
zere celp ve aevk edl;eceklerdlr. 

Bu Dl\.n davetlyıs mab:yeUnde oı:: 
ttmda:ı emııa.tlndM1 go~ı kalanW' ~ 
)caya cezası göreceklerinden d&\'t 

94
, 

almam. aımmamı behemehal so.9. " 
JUnUnde tubede bulunmaları il~ 
ıunur. 

Sıhhiye vekili ıehrimizd•pıı 
Sıhhat ve lçtlrıı&l umavenet .e 0 

doktor Huluai Alata, dlln Anb,_d' 
ıehrimlze geL"llt,ur. 

aaçlanmız beyu olacak. Hem be. l::::::::::::=
nl>er olm.ıyaeak JDıytZ? Bera.her 
olduktan eonra bunun ~u
lu ııercsindeT •• 

- Ve qkımıs tamamen eöne
cek delil m1 ! 

- Hayır, neden IBnılOn. O•. 
mankl a.şkmuz, 11evsiml.z, başka 
t.ilrlU blr aşk olacak o ka.da.r. Val 
lahi Meliha, on beş yapırla.ki ~ 
cuk gibi. konıı.~yonmn ..• 

( Dewan \W') 

En pul i~mai yar· 
tlımlardGll biri olcan litre· 
nü:i v.recd bir yer ara· 
mayınq. U mcımi emniyet 
oe Utiklal i~n çalıfan btr 
ıımu:cla Türk Hac.'a kurı.ı· 
ma var. 



• 
gıgen ana 

Bir daha yüzünü görmemek şartile 
ınahkemede oğlunu ağhyarak affetti 
~ ceza ::rıchkcmcslnin 

' an ıseuıyıe. ee ı 

11 
• n.aı. Hnkknuı <l.y, 

lt~1 Fakat n!lm::nnı blr lklncı 
'h-ı ttlıı. a~sına ırızum ısalmdı. 

lıı bit l'a oturmul'J olan siyah 

1 
V.adıtıJa. kıı.1!11 paltolu bir 

~ata kalktılar. Kadın (in. 

ttr~rknda olmak Uz. ro mah. 
r. 

Qln~\'aeı, deıUumlı d3 suçlu 
."""ltlllflardL 

':;ı ecza Mklml Re§lt, bir 
lc.aı dug-u evraktan ba§ını 

dırdı v her lkUılne hlta.. 'it aı.z anıı ''E- o~tılsunuz! de-

' ~ eı:nıne olduğunu söyllyCD 't CreJıt: 
~t'ctaı. olakaııın hanım oğlundan 
~, ıı.z.1 •• diye sordu. 

' başını allll:yarak ellerini 
~ 'l dottru aÇara k • 
\' 

1ldıın, deGl, ben oğlum • 
~ Olnuyayım da kim Ol6UD! 
1 hıta tiııın datuı ikinci günU 

ktı, eşyaınnmı alıp gltU. 
l'tc1 :ıtlrıtdık. Bel' kendi.Bini ev. 

dctunı. Nihayet geçenler. 

'"'1ıxıe geldi. 
ta decıı, oğlwr. oldu, senlnlc 

~ldiın. 
ıı. ~ evlldmı, lltemem. Ne 

oıtıundan bir hayır bek. 

'~ Setıt raııatm:z etme yeter. 
) 'ttı 8 kaptyı ~-madun. 

l:I ba l?Uıı1.tı acmzyan ! EvlAt 
lcırl'dut, tuttu kapıyı birkaç 

dı, tcerı gıraı, tıstUme ytı.. 

... ,~ yt:ı'dell atıldı: 
'' lôyJUyonıun Karde§lne ·O 
~ ~:;ına bır ~Y söylemedL 

~ &en aus 
~ ~ve.ın. etU: 
~ 'e ~111.?n bir tanı.ttan kUtre
""q 'en rtı de bir taraftan: 
'~~·l'edd-Ottik. No senin, ne 
~~ • diyo bağırıyordu-

Ga.1ı; ko~, ı GUlfemden 
h. ııu latcC!Jm ve çcklllp git. 

-~flit 
~ kapıYJ k!rrn anncnl döğ. 

>tt ... , -
bıı 

ta. lfl1le.ni.n dö~UldUğUnc da.. 
Poru neci?_ 

IJ..~bıı 
~ t..aıııuaıınc cevı.p aıa.ma 
~llerıı rttı Topc topu iki tane 
t\ ~, eıı S.ı.diyc lsmaU Hakkı 
tlttııc~ııın1.n evıne ban§mak 
,~ı. fa.ita• kendUcrlne 
~ll ~ru>ı aöyllycrck: 

~tı.. kt bunun Uzerintı ka
~Uıı ! ille oaıoınaı. Ben kork

Ylldttn, sonrıı.suu bllm!.. 

tı.. - ttııdU· 
.~tlt . 
:,, de tUın koptu, 
~~et tıa rtlldu: 
tı Y htı.kım tAm o emıda 
'~ 
~ 06yU. ceı ıı. tstekl ph.ldl 

~il 
'~ ~ <llllten, k&dtndJ: 

>tcı~:u lııınc.ı.ı Hakkı Ue sa. 
oı... 1-ı., 11 hı evi.ne gelm~lerd!. 
""U ctt tdırn 1ınnau Hakkı ·•ot-
~aı. ~ illin cıtni tspmeğc gel 

trıa.ı içer\ çekildim. Bıraz 
liaiJtı b:.ze seldi: 

- Aman teyze, !ensııı,:ryorum. Ba
na bir bardak su ver! dedi. 

YUztl kireı; gibi olnlu~. bıddcttcn Ur 
tir Utrlyordu. 

Bu sırada kız kardı:.ış• Nezahet eo • 
kağa çıkmış, ağo.bcy!ı.Hn" knrşı el~lem 

ortasında fena ft'.na .kUfllrlcr ediyor • 
du. 

Muhakeme bitmıştı H l k !m davacı 

anneye döndU: 
- Hanım bu mUb:lrelt Rnmnzan 

gUnUnde oğlunu a!!et sitsln. Bir 1.§tlr 
:rapml§. elini llpsUn, af dııcsın. Atfe. 
den at bulur. 

Zavallı ana, oğlunı.• çl:lktan affet -
meğc hazırdı. Ama. biraz ders ver • 
mek ıı:ın Uzme.k tstedl~ıı.dcn olacak: 

- Affederim, r.ma ~ay hA.klm, de. 
dl, bana bir ı.eru gös~ı:-rıın ki, bir dıı
ha beni rahatsız ctmı~-.'CCk, evime 
gelmiyecek. 

- Kefil mi. Kefll §tA elimdeki kanı 
kaplı kitııp. Kanun ... bele bir dnhıt 
böyle bl: şey yapıp ka.nıımn gclsın.. 

neuzbillUı .... 
Haydi bakayım öp annenin cllnL 
tsmau Hakkı annesine doğru dön • 

dil. Elini alıp öptU, başıtıJ\ koydu. Kıı. 
dm ağlıyordu. Hep bernlıcr d!§an çık.. 
tılar. 

Bu seferlik kurtulduğunu aöyliycn 
hAkim, dıpn çıkarı.ark• n delikanlı • 
ya: 

- Dikkat, et, diyordu, blr daha an
neni üzme. Uzaktan uzağa ecvişmlk 

daha tallı olur ... 
Fakat anne ne kadar o:sa kendisini 

d!iğen oğlunu y11rektcı• arretmeml§U. 
Korldon:ia kızı ve şnhltıerlc beraber 
ı;iderlerken gene mUnıı.kfl~lnrına de. 
vam cdiyorlnrdı. 

- O kadm yilzllnd<'n Edirneknpı 
doyurdun, Karağtlmrl•ğü de aoyuru -
yorsun. tyt gilzei istedlğlnl yap. Ben 
senden ne p:ıra, ne pı:l istiyorum. A.. 
ma analık hakkını bckllyorum. İyi cı. 
blseler, temiz ayakknbıbr giymekle 
tnııaıı, insan olmaz. 

- Neye böyle yaz>ıyorsurı nnne. 
Ben sabıka,ıı blr adam değilim ki,. 
Niçin bal'l§nuyorsun. Ben 6yle blr er. 
keğim ki n:ı.musu için cannnı verlrlm.. 

- Bak, bak, hflkinı, oo dedi, duy. 
dun. Uzaktım uzağa ııevlşınek daha ı. 
yt olur. dedi. Sen de tiyle yap. Ne 
beni, ne kanie,lnl bir daha arama .•. 
rahatsız etme •• 
Doltnısu kimse bu evllıt yerinde oı. 

mak lırtemezdl.. Onun da bu acı ile aı. 
m kınpıqtL Hiç bir §6Y söylemeden 
annesinden uza.k~§tı, hızlı hızlı ytlrU. 
dU. gitti. A.t>Ltn: MIIABtRl 

Bir tayfanın eli sıkı§tı 
'Olgen vapunında tayfalılt eden :Meh 

met oğlu Ahmet dUn vepura mavna 
ile mal Terlrken sağ t>d vapur'la mıı,v. 
na arasmda mkı§llll§, kcrmU§tur. 

Yaralı tayfa bS.ygın bir halde Cer. 
rahp&§a ha.ırtanesine kaMzntmı§tır. 

Ah bu \1llDCm ! 
Saatler geçtikçe onu karşımda 

bir azrail görmüş gibi oluyorum. 
Hangi anne biricik kızının saa
detini elinden almak zilletine 
katlanır? Hem de kamı" nda b:. 
bam gibi temiz yürekli. nezih bir 
kocası varken .. 

Güya bizim arkadaşnnızmış 
gibi, şöyle aşüftecc bir bel kıvı 
rarak asma ağacına dayandı. 

- Ey ,bugün hav~ın güzel.li7 
ğinden bahsefüvordunuz.. Bızı 
nereye götürmek niyetindesiniz 
bakalım? 

içimden - Eyvah, dedim, bir 
yere gezmeğe gitmek istesek an
nem de pcşimire takılacak. 

Sonra birden lrendi kendime 
söylendim: 

- Annem değil mi? Hakkıdır. 
llk defa gördiiğii bir de!ikanlıyla 
beni yalnız bırakacr'· değil ya. 

En verimli çalışma dürüs 
ve ahlaki çalışmad1r 

H AKIKATTE, is yaparak kar§ılı-
ğında ücret alan binlerce kitinin, 

iş bulur bulmaz. ilk düşündükleri şey §U· 

dur: "Ne kadar az çalııarak ücretimizı 

almakta devam edebiliriz.,, 

şırlar ve muaheze edilme'1ik!~ri müddet · 

çe emniyet içinde yaşadrkları,,a, daha 

lazlas~na muhtaç olmcdıklarma rnanır -

la.-
Böyleleri bu hileye sarf ettikleri za. 

Bunların yaptıkları iş miktc;rı, tabi ol
dukları teltİ§e bağlıdır. Bütii:ı ta•aları, 
müalıeze edilmemek, yahut i:l<>rini ihmal 
etmekte olduklarıtıı çahtırmamaktan iba. 
rettir. l§lerine sarf edecekleri gayretten 
fazlasını ıarlederek bunu tPmine uğra • 

manda kullandıkları enerjiyi Jrirüst ve 

ahlaki çalı§maya hanedeuk ,,(salar, en 

11alim yolu tuttukları ve refaha ilk ve 

müıbet adımlarını allıklarını ~·ok geçme. 

den anlarlar. 

Şehirden RöportÇljlar 

dar tramvayla
n a kadın vatmanla 

ça ışmağa başladılar 
tıkbah::ırda kadın bilctı;ilcri kadro.. 

suna almakla Türk tı·Rmvaycılığında 

yeni vo ileri bir ıı.ımtı atan 'O'skUdar 
tramvayları, aonb3hann ilk gUnU ka. 
dm vat.mıınlan ışe ~latmnkla bu 
yeniliğin gayesine vıı.rdı. 

22 cylUI, 2onbaharm ıl1k günUdUr. 
üç dört gUndilr yağmuru giden ha.. 
valar, sonbaharın ilk g\iııU gene yaz
lık ~hreslni takındı. KodıköyUmren 

ÜtıkUdıı..ra gideceğim ... ?.f:s_ırlıoğıu du. 
ro.ğında. tramvay bekliyorum. SUğUt. 
IUçc§me yolıından kn,,"'nı arnba.lıı.rmr 
Jmrendlren bir gıcırda~~lıı trrmnnan 
y~il boyalı, beye.z t.nbc:aıı tramvay 
görUndU. 

Fakat no tuhııt! Her zaman b1r 
bardak suyu bir ham.lede içercesine 
bu yoku~ tırmanan ara~. göz ya_ 
dırgayan bır Kksayıfla ağır ağır, 

1lerllyor. • 
Durak yerinde benimle birlikte ara.. 

ba bckllyen lklsl kadm ~ yolcu daha 
var .. Araba tam önllıntlzc gelip de 
fren yapmağa başlayıncn kadınlardan 
blrlsl ark~mı koıtuguyla dürttü. 
kımk bir aesıo 110.ve ehl: 

- A.. aM. vntmana baksana kar 

delj! 

öteki de hayret.le mukabelede bu· 
lundu: 

- Sabi .. kadın mı kuzum o? 

Bizim de gözlerimiz o tarato. ta • 
kıldı •• KUblk vatman knskeUnln rı.1 • 
tmda.D ondWo saçları \l.-nuzJarma sar. 
kan on yedi, on tıckiz yaglnnnda bir 
bayan. Bquıı çevlrm: biuı bakıyor, 

bayretimiJ:l yenip de çatuk btnmcmlz 
için topuklu isknrplnlctinln bunıu il<ı 
arabanın çıngırağını sesltDdlrlyordu. 

Tramvayo. aUa:1ık .. araba, yerinde 

Maamafilı ibu gezinti işinde n· 
sıl söz ba:bamın<lı. 

- Henüz bir şey dUşilruneclik. 
anne! dedim. 

.Neriman sozü ağzımdan aldı . 
- Fenerbahçeye doğru uzan. 

sak.. Biz.im için de akşam üstü 
Kala.mıştan dönmok kolay olur .. 
du. 

İffet Melih: 
- Fena bir teklıf değil - diye 

gülilmsedi - ıhk bir hava .. Pek 
uza.k olmayan düz bir yol. Ynvaş 
yavaş gideriz. Fakat, bilmem ki. 
doktor bey bu karanmıza ne 
derler? 

Annem, babamın hesabına c» 
vnp verdi: 

- Hiç. Genelerin ve bahusus 
ekseriyetin kararma mulmlcfet 
edecek değil Y~. Gelmezse. bah. 
~ m~l olur. Zaten o pazar 

bir silklnlşJe kınuldadı~ On tara.ta doğ 
ru ytırlldUm. ön ısahıı.nlıl:ta, vatman 
mcvkilnde aynı bayan, ~mda ken
disine hocalık eden iri yan uısta bir 
V'lltmanm nezareti altında arabayı 
sevk ve idare ediyor, i§1n tuhatı, da. 

Yazan: , 

1Uımi 1Jaua~ 
ha acemllik devrini ve n6bctlni en • 
vu,şturmnmasuıa ~ıını~u pl.şkin bir eda 
ile !.§ini görUyordu. 

Bııyan vatmana, yem ba§ladığı iş. 
teki heves, arzu, becerlklik ve ... bU.. 
tUn bu mevzulan saran l.htl.saıılarını 

sormak istedim .• Kıırvımdakl ıovba 

gözüme çarptı: 
- .. Vatmıınıa konı.8mak yasaktır,. 

Araba 'O'sh1idar gellncoyo kadar e .. 
slml çıkarmadım, bekledim! Tramvay 
yolcularını boşalttı, vatman mevklln... 
den ayrılarak yOzüntJe bJr ba§nl'l§m 

hazzını ifade eden mıuıalarla tuııbn -
dan atındı. yanm& sob.uldum, sordum: 

- Bu mesleğe ~ıamak. lçln ken.. 
dlnlzdo nasıl bir P.rzunun 1cbarmı bul.. 
dunuz? 

Sualimi garipnemta gibl tuba! btr 
bakı§la bent tepeden qağt stlzdO, mu.. 
kabil bir sualle knrııılık verdlı 

-Niçin bunu soruyo:'S"ılllUZ! 
Gnzetect olduğ:.ımu ııöylcdlm., Dört 

kilometrelik bir yol kestirmenin aı. 
nlrle.rt Uzcrinde yaptığı tesiri yava§e 
ıatmağa çalııtı, devam ctU: 

- Ar yılında değil, klır yılmd& ya. 
ş1yoruz •• Çall§mak ihtiyacı bugtln er. 
kekler kadar kadınlan da zorluyor •.• 
Hayatın çetin §arUan altında, bir er. 

günleri bahçe meğuliyctini heı 
işe tercih eder. 

İffet Melih: 
- Vah vah, dedi, öyleyse bu 

pazar kendilerini bahçe meşguli· 
yetinden alıkoyduk. İşte şimdi 
müteessir oldum doğrusu lbu işe 

- Yok canım, üzülmeyin! 
Do)rtor her şeye darılmaz .. 

Ben de ilave ettim: 
- Evet Evet Babam her 

şeye danlmaz. Maamafih bugün 
sizin sohbetinizden pek memnun 
kaldığını ~nnediyorum, Bilmem 
ki, sizi yntnız !bırakır mı? 

- Beraber gelse'er, şUphesiz 
pek sevinirim. Doğrusu ben de 
pederinizi .pek sevdim. Bilhassn 
kafasını .. 

Annem müstehzi bir tavırlı:ı. 
sordu: 

- Doktoru çok yüksek mi bul
dunuz. beyefendi? 

- Evet. Çok yüksek. Çok ol
gun. Çok mütekamil bir insan. 
Benim en bUyük zevkim böyle 
kimselerle görü.smektir. 

Annem dayandığı asma ağacı 
nın ynnından dudQğını bükerek 
çekildi .. Arkada duran bir şez. 
longa kendini a.ttı .. 

Ve fazla bir şey söylemedi. 
Bereket versin ba'bam mesele

yi hal'etmiq .. 
Telefonla, çok iyi tanıdığı ka • 

rakol komiserinden ıki araba is
temi§. 

kcğin izdivaç elini uzabnasmı bek' • 
mek gayret.sizlik olur. Onun için bcr 
kadını, yuvasmm l.htiynçıarmı yav. 
rulanna aıı.ıı oluncaya kad:ır, hayatın 
PtnCele.§Crek temin etmelldır. 

Sunu de~tlrdlm: 

- PekJ, kadınlar içln dııluı. uygun 
iş .aabııları mescltı. :fabrikalarda kQ • 

çUk makinelerin ldarP.ct gibi f&llor mev 
<ıutken, vatınıı.nlık glN ceUn bir 1§1 
tercih sebebini d1l öğrenmek lsterlm! 

- İ§ yok .. fabrikalarda zorla bir 
lrikotaj makinesinin idaresini n1 • 
mak vnr. Halbuki kolayca verilen 
bu mesleği ba~armakta r.ynca ytl%. 

terce kişiyi bir araba llt. t&§ı:manm 

zevki de movcult.. Hem &nanır mısı.. 
nız bu noktayı hi~ d.ı: iınmcdlm.. 

- Kadmlnr lçln sinırlerl zayıftır 

derler .. Vatmanlık gibi ı:tinir kU\-vetlnl 
lııtllzam ettiren .•. 

Muhatabım bir el işsretlle sözUmll 
kcsU: 

- Sinir z:ıtiyc~i kadına, erkeğe bak 
mnz.. 1naanm yaradılJ§ma göre dcği. 
ştr .. Size diyeblllrlm k! biz, kadınlar 
vatmanlığa bar:ladıktl\D 60nra gfüe ~ 
ccksln!z ki, erkek mcsıekla§larmuz • 
dan çok do.ha !y! c:nlıgncıık, c;olc da. 
ha iyi f§ gtlrcceğlz ... 

Vapur vakU yııkla§ıyordu . • bayan 
v tmandnn mtısaade lııtıycrek ayrıl

dım .. Şimdl bu satırları ~azarı.en yen! 
bir mesleğe el koyan b.ı.ynn vatman. 
tarı yarın şoför bayanlnr makinist, 
f'lcktrilq;l ve... diğer a~,r erk k 1.§lc.. 
rlnln ba§ında göreceğiz .. 

No diyelim! .. her sahada olduğu gl. 
bi; Tnnndnn bu yı:ni m~Jck sabMm
da dıı bııyanlannuz.ı mu\'af'!aktyct 
dilerim! .. 

Babanı köşke kitap almnğa <;ık 
mıştı. Biraz sonra giyinmiş ola -
rak bah<;eye döndü.. aradığ'ı ki
tap da elindeydi: 

-Haydi çocuklar. dedi Hazır.. 
lanın bakalım .. ~ize bir ~ürpriz. 
yahut !bir emrivaki hazırladım 
Şimdi arabalar gelecek. Fener-: 
bah~ye gideceğiz, 

Bunu duyunca öyle sevindim 
ki.. 

Sanki bir tclevizvon aleti ile 
babam k~famdan f!~enlcri nnla • 
mış gibi .. arabaları bile ısmarla· 
mıe. 

Neriman: 
- Ah, bey amca! dedi. Valla• 

hi siz ne ince, ne anlavısh bir 'ha
basmız! 

Ve hemen ıkimiz birden oda 
mn çıktık .. c;arçabuk h~vı lnn 
dık. 
Babnmın bu gezintıye i~tirak 

etmemesini istiyen nnnem de bit· 
tabi oturduğu şezlon$.'(da buz S!ibi 
donup kalmıştı 

Babam: 
Haydi hanım. dC'dı . hazır 

lansa na .. 
Val'ahı pek nıytım yok .. 

Maam;J'ih, babamın fazla ıs
rar etmemesi ihtimaline kıır!?ı 
derhal kalktı .. ince beyaz mnn · 
tosunu giyeli .. bu sırada arabalar 
da kapıvn. gelmişti, 

Şimdi yeni, mühim b•ı \ nr.ı} et 
vardi, 

SAYFA - ! 

Fıkra 
::==:::::::::t 

(a ıaha k · mde 
olursa o sun 

"ı{arnku •• oır fıkrt.:ıııı.aa naklet -
tığımız gıbl eskı ısıa.m \'Czlrle. 
r'.nd n blr!dlr. \'erdifı hUkUmlcı 1 
ı;c i gtlz'l \'erUml!- !:; ı takım hU • 
kUmlt>r olduğu ıçı.ı . C'nı: muteakıp 

bu cins hUl•Umlcre "Karakuşi .. hl. 
k tim d n r.1 < d t Ol.'lluştur: 

B.r ı;-ıln KarukuŞU:l !'.uzuruna ıki 
adam g 11.. B rt-ıı:-ıcı n den şlkflyct 

ederler. bırl ~tcklrJr. :r:uımunden. 

otekl de onun bı..nh"rı ·l.!md:ın dem 
vurur. K:ıı:-aku~ ikblne de bir temiz 
da~ ak çek~lktcn norıın ıöyle der: 

- Kabahat h'lllgmlzrfe olursa ol
ııun ı ı.. ın ız Je eı m<'n kurtulamııd·. 

nız yn .. 
Siyaset do g1llh.'t hövJe.,. hangi 

taraf haklı ha:ıgl !art\f haksız, so. 
nundn gc-rtl anlıı,.ılıyor ama, Basrn 
ha rap oldultbın onrn . 

•ASHE'ITtN 

Dostlann yanuı? ~ 

- Böyle ad~mn sonsuz saw ! 
Böyle adamı sonsuz takdir! Ne 
zaman ateşçiliğe başlamıştı? 

- İki ay önce! 

Yükselmede rekor 

Amerikanın sabun fabrikaJa. 
brından birini bazı ziyaretçilere 
gezdiren fabrikanın rek1fun şefi 
kendilerine ne var, ne yoksa 
gösterip etraflı izahat verdikten 
sonra. şöyle söyledi: 

- Şimdi müsaade ediniz d 
size direktörümüzü takdim ede
yim, Kendisi, bizim şirket fda.re 
meclisi reisinin oğludur. O, sa 
bun fabrikasında direktör olma
dan en iküçük işçi sıfatiyle çalış. 
~ır. Üniversiteden gelince. 
fabrikamıza ateşçi olarak girdı. 
Ehliyet ve liyakat göstererek. 
yavaş yavaş direktörlük mevki 
ine yükseldi! 

... ---· """""-

- mun•tçl kı:r:m o itfaiye neferi 
llo scrbeı;tçe lirll)moalIW mlMıaade et.. 

k dalın u1 olno:ık. t)çOncU defadır 
ki mutlalrta ~ıuıgm çılmnyor.ı 

Beş kisi, iki a~baya. nasıl tak 
sım olacaktık? 

Ah şu baham, ne anlayışlı a
damdır vallahi .. 
Kapıya çıkar çıkmaz aMemin 

elinden tutarak öndeki araıbay~ 
bindirmek suretile bir e.mrh·ak: 
yaptı. Sonra arkasına döndü: 

- Leyla! dedi. Siz de üçünu2 
bir arabaya bininiz, olmaz mı? 

Babam adeta annemi çııtl~tı 
yordu. 

Bu ne güzel, ne diplomatça biı 
ıdareydi. 

Annemin suratı asıktı. Bir a. 
ı-ahk: - Leyl!ivı vammıza al
sak . . 

Diyecek gıbı bır tavır takındı 
Bu d:ı pek manasız ola~ktı . 

- Nerimanı alalım yanımıza 
Dse. ba hiç de işine gelmczdı 

O zaman İffet Melih ile ben bıı 
arabada yalmz kalacaktık. Hol. 
h bu taksim annemin h~u~ ~it· 
memigti. 

Üç genç bir arabaya atladık 
Ben Nerimanla yanyana otur 
dum. lif et Eelih ka.rşnnızda .. 
Bağdat caddesinden Fenerbah· 

çeye doımı gidiyoruz. 
Babam öndeki arabadan ara 

sıra bize laf atıyor: 
- Ç'A:>cuklar.. bizi sstr&ym 

n.\ m ! Peşimizden aynttrsamz 
bocuşuı'Uz. 

(J)(W.;UJa.ı nr) 
I 



---~---- - -. ' - - ----... - - . --~ ---·-·--- ~--·--- . - -

m 
etf 
J'( 

n 
nE 
a 
ve 
ac 

iı 

liı 
ciı 

et 
z 
er 
Ü 

n 

1 

L'evıren: MUZAFFER ESEN 
(Ba kupona ek.ll:!OerP.11 (OaderUecefl 

tı vermemiştir- sebebi sorabilir miyim? Yl'rme UAnları E.o Son Oak1kada ~ 
Pointer fikrini söyledi: - Sözleriniz beni hu neti- raaıa 110fttdll~r. cvıenme tek.Un 
- Şu halde Aı1 Gisburn ceye götürüyor. Ç\;nkü arka. göndereu oımyucolarm malıfm uı.. 

m.ak Ü7.er9 tarUt aı:ır.ıertDJ blldlrm& 
lıu adam hesabına çalışıyor. daşmız bu adamın hisleri ıert !Azım.> 
du hakkında şüpheli davranı-

29 İ<arin gözlerini açtı: yor. Halbuki gene sizin an • iş ve işçi arıyanlCJT: 
Bu mektubu ancak B b d d .. .. .. 1 ki .. b • Harita ve beton arme tş!ernı<le 

..,. - unu en c uşunmuş attı arınıza gor~ u genç mütehassıs Avnıpads tan.sil görmüş 
1"arini ve Anı çok yakından tüm. kız herhangi bi .. e .. kek üze - bir yüksek mUhendl.s ner türlü pıtuı, 
tanıyan birisi yazabilirdi. E- Karin hafızasını bir daha rinde müessir ofacak kadar proje, ve hesaplar deruhte etmektedir. 
ğer bu mektup hakikat değil. yokladı, fakat bu fikri kuv- kuvvetlidir. O hnlde hissi ya- <M~nt'.lls H> remzln3 müracaat. 
se Layngın ale}'lıine en kuv. vetlendir~cek hiçbir iz, hiç • tına hakim olamadığı erkek • Ltse mezuniyet imtihanını gele
vetli bir delil olacaktı. bir delil bulamadı. lcendisinden dan!' kuvvetli cek sene verecek, askerl:kıe alt\kası 

buJunmıyan bir genç reırml veya bu. 
Polis müfett;ş~ Laynga Pointer genç kartına bir is. bir iradeye sahip olacaktır. sust müesseselerde az b!.r ücretle tş a. 

BEYAZIT SEMiHA iLDENiZ 
Kayıtlara başlanmıııtn·. Her yaşta v c tahslldc talebe kayıt ve~ 
ler kabul olunur. Kayıt muameleleri bcrgtln sabahtan akşama 

Adres: Tavşıınta şı Yenldevlr sokak Rıfat Bey apartnnıın• 

sordu: kemle gösterd1 i ve ağır a- Karin bu fikri kabul etti: ramaktadır. (Tokeöz) remzine müra.. 
N. · '11 • · G * Lise mezunu oir w, .. ~ lı'ransızcn - ıçın vı ati.o mıs is- gwır sordu: - Dü•ünceni.z dogwru ve caat. ır inglll..zce dersleri vermektedir. Kıs:ı 

burnla görüştüğünüzü dün - Size göre, mi' Gishurn yerinde. * 18 yaşında, aske.,.ll'kle ll!şiğt oı. bir za ı anda uerıeteblllr. (İmren K. 
söylemediniz. nasıl bir adama aşık olabi - - Acaba arkadaşınızı dü- mıyan, elincten ner ış ı;t::~ bir genç 44) r ı zlne müracaat. 

Deıı'kanlının cevabı hu se- lı"r?. d b d iş aramaktadır. i"abn!ta ~otörlerlnde l .., şün üren noJd. u a amın çalı~ablllr. (Hup. C - 3~) remzine * Bir genç, bit m \e&1cse veya her 
fer tereddütsüz o!ciu: Karin, ourkulan kalbinde evli olması mıdır! mUracaatla:-:. hangi b!r ticaret tvlnin hı>saplanm ev. 

- içerisinde bulunduğu - birdenbire beliren bir umit- - Vakıa bu adamın evli * YUksel> lktısat ve tıcsret mekte.. de yapmak ıstemcktP.t!ir ıev) renızine 
müracaat. 

gwum korl.."'Unr vaziY. et vüzün- le müfc..'Ltioıe baktı. . olması Anın camnı sıkahi - b!nJn blrincı sınd:nn ı:ayıth bir genç. :r ~ ~ * ıs yaşında bir g<.?n,.. calışmak ıs. 
den. bilhassa karımın karıı:ı - - Bu adamın çok zeki ol- lı"rdı". Fakat arkad"'~ımın 1iğleden sonra.lan çalt§lDBK l!ltemektc. 

' ır - ... _ dir. Fransızca bilir. d:ıktilo kuilanu temektcdlı'. Fabrfüa makinelerinden 
sında iken bum.ı. söyliyemez- ması ilk şarttır. Cemiyet ha- böyle bir ıı:ekilden yılacag~ını ve otomobil stok pnr~alarmdan anlar ır ve stanograt!.yc vakıftır. muhasebe • 
diın. Onun vaktile An Gis. yatına karışmış, yüksek içti- hiç zannetmem. den d~ anlar. (S.B. 77, remzine mu. (Kurt 18) remzirıe mnrnr.sat. 
burnla nişanlandığımızd ıı mai mevki sahibi \'C çok zen Genç kadın tereddüt etti, racaat. • Lise 9 dan ~dlknıımeıı. 22 ya. 
1 b · k d H · l d IA E §mda zor ışlere vücudtı mütehammU 
ıa erı yo • sanıyor um. e- gın o ması a dZim. vet faka'' biı;denbire içini boı:alt. * Harita ve b'!tonarru~ ı lertnde m'l ~ • t>ir gene; lle':'bangl t>1r uı aramakta. 
le o güniin genç kızın villa. ~ok zengin olm:ıs:. tı: tehassıs, Avrupada tahs'J görmUıı bir dır. <M. K.. Demir) ren:zine yazıl . 
ya geldiğini bilmediğinden Müfettiş sordu: - Ne dernek istediğimi yüksek mUhendls her türlU proje ve ması. 
emindim. Kayınbabamın ba- -Arkadaşınız parayı çok nJ d -·ı · b hesabat işleri ka':ıul etmıoktedlr. <MU. rind a ıyorsunu~ egı mı aş- ı:ıendls H> remzlne muracaat. • 82 yaamdn.. ene en tş gelen 
na karşı emniyetsiz davran- severdi öyle mi? müfettiş, An gere~ ihtirasla - çalı§kan bir ka..-ı ltoee apartıman 
d w b d ·· J • F k K • v v k k t" * Trikotaj C:üz ve ç:ı.varlı makine. kapıcılığı .. ramıııttcıdırlar. Kaloriler. 
1gını en e gorcaum. a at arın agır agır ve ço a ı rında, gerekse tasavvurların- de ç:ı.lı .. m•• 1,ç1 kızlara tDtıyar vardır 

b b k f d b
. ı· l d" v ...,, " den anlarlar ketaıec verebilirler. 

unun sehe ini eş e eme • ır ısan a cevap ver 1 i da diğer kızlardan çok fark- Beyoğlu semtinde oturanlar tercih e. (A, ı sı remzine mürıırnat. 
miştim. Polisin sözlerime iti. - Paraya ade~a tapardı. hdır. Onu baı:kala.rma. anne. dllır. (Posta kutusu 2l!s2J ye müra. ır , • Evvelce DıırillA<-cuı dsblllye s<'rvt 
mat edeceğirıi ise hatırım - Bilhassa kendiıine çok para me, babama, Duglasa ve ha- caat. sinde çatı,mı:ı bir 'Jfmma. ayrıca 
dan hile geçirmİjordum. Ve getirebilecek bir adama bü - na benzetmek mümkün de - * Fransız mektebinin Jiae kısmın. IDl1 diğer bir bayana htly~ vardır. r----· TERZ • 
§iiphe yok siı.: de söyledikle- tün ruhuyla lıağ?anacaktı. ğildir. O bize manevi bakım- dan mezun dddl bir 1:enç bu!'Ust o:ıa. Taliplerin müessese mıidbrlüğüne mi> 

rime itimat e!miy~rdunuz. An sabırsız bi:- kızdı. Bek - dan hiç kıymet vermezdi. rak az bir ücretle riyaziye tlzlk, kim racaatlan. 
Gözlerini ayakkaplarına lemeg" e \:ahammülü yoktu. p · k 1 d'· ya ve fransızca de~Jen verebUlr. • Hukuk faknıtcsi son t.>nıfmdaymı 

ı oınter ger.ç ar mın u - (S.M.K) remzine mürcıcımt. 
d~•-- · •b• J' O · • l · ... · d Eski türkçeyl bUlr ve 9"'1 oakUlo Y~ 
UUllı§ gı ı gorunen po ıs nun ıcın seve •l eccgı a a- ~üncesini tamamladı: .... Alaturk" ve alafr""ga me .. bur 

d ı 1 
ır .,.. ... ....., ,. zıırım. Bir avukat ycınınan veya bir 

müfe'diı::ine sual soran bir ba mm kendisin en çok ya! ı o - - Bilhassa kendisini sı • yemekleri P'"lren bir •··'"ın ı .. ara ~ ".il ıuı... v bürooa ebVf~n ncretıe ç:ılışaoU!rlm 

nllcn dikiş diker. _,..ı 

?J.ubterem mü§tcrilerllll" 
dükkA.nımıza davet euerlJ!o kı§la baktı, sonra gözlerini ması da mümkündür. kan noktalarda· maktadır. l.stanbutdan dı§an da gide. Haber (H.N.Fı remztne müracaat. 

etrafına çevirdi. Skotland Pointer düşürcesini yük - Karin yorgun bir tavırla billr. (KUçUk parmakknpıcta 42 numa. • Türkçe, lngtltzcc. fransız:ca aıman ~ 
' Yard kendisini tamamile sar- sek sesle söyledi: , cevap verdı· •• rada B:ıyan A. N) ye mUracaat. ca inglllzce bilen bir gen<. ders ver. ~ ev işlen n ı ıyl bilir. Kluıı 

mıştr Artık polisin elindey. - Yani kız üzerinde ha • _ Daha fazlasını bilmiyo * Su n m~a onduıeıerı bllerı mek veya, tercllmaolık ı!:ln ış a. bir baya da o:ıkabl:tr ı~.tl 
di. kim olan birisi· rum artık. BL meseleleri be. ltadm berber kaltıun aran.yor. ErkeJ< ramaktadır. (Lisanı remzine mUraccı. (Ar Sel remzine mılrııc&&W,:_ 

Ge 1 d ç • • b tercih edilir. Verlleccl'. hat~lık on u. at. getl" 
Karin ayaNa kılktı. nç ra rn mil ct'ı:ısın u raber oturup mi:rıakaoıta et - gU dUzl ... * FakUlte mezunu ole ..., "' ... ır radlr. (Iı'atlh Postane ksrşışı Kıztaş • Orta yaşlı blr t>ayan n en k be r1 r."" 
- Sizinle hususi görü• - fikrini bir sualle karşıladı: mezdı"k. ortamc tep taıc ıe ne ' - _., x caddoal 22 de Rep.t GöY.uıana) mUra. "' tşler1 görmek. akşamııı.n evine dön kimya v.a.) derslerini te~ 

mek istiyorum. - Sizi bu i'!rre sevkeden (Devamı \1ll') caat. mek !.stemektedlr. Yem"k yapnbUlr mektedır. (Y. Akın) t"I"~ 

Bu sözleri gençliğine tamP------------••-.!!1------------------··------~------------·. caat. zıt gibi görünen derin bir 1 L N kled • Yemekten ve yemek 
sükfulet ve soğukkanlılıkla H ikage Ad k •ı d l a en: anıayıın bir genç oteı vev• 

1 

başmüfetti~e söylemişti .. ..___ --- aya ç e l en u Oo Yılus.ı --- :ıu~c!~mektedlr. <K. D>,_ 
Pointer onu bitişik odaya•- • T!caret Usestnden aı~ 

götürdü. Burası dosya dolap (Dünk"'Ü mıs1ı&~n devam) ni hissediyordum,,, aynldıklan ve Betinin ROOOA'a zlliğini, 7.ekasmı, inceliğini Ak- ten anlar ve bir müesse.ııt:Y' !.ı1 
lan ve yazıhanelerle dolu bü Bu kadını ben epey tanırdım. Cevap vrdim: çekildiği h~ber alındı. Onun Ro- denizin bir köşesindeki adad.ı oııecek bir genç tş arams? 
yük bir odaydı. Genç kadın Zaman ndn Londra it.leminde ha. - Fakat histe yalnız değildi. dosu intihap etmesi, herkesi hay· hapsetmesini doğru bulmuyordu. raya gtdeblllr. t.etıyenıer ı 
oturmadı, lıakışl&rı birbirile rekct ve heyecan uyandırm·~tı. niz! rcte dili}ürmüştü. (Beti) ona mütcmayi'di, Onun -emzlne müracaat 

K 
. • I . Her resimli gazetede, onun res- - Asla! Beti her gün görme. (Beti) nin bazı dostları Ro- uzun Ra.dakati, her halde onurı • Ortameıttep mezun1.1 ıf~ 

karşılaş'ı:ı, arınm göz erı mine tksadüf ederdiniz. Onun de. diği, t~mmadığı adamlardan aşk dosa gidiyor, ona bir müddet mi- üzerinde tesir ederdi. nail vazıyetı dolayısı.~ otJ l".ı 
yalvarıyordu, müfettişin göz. liliklcri, her yerde dedikodu ser· mektuplan alıyordu. Afrikalı 5"1.t'ir olduktan sonra geri döne- Homfcri, ona tekrar yı:ı.zrnı~ !Ulle muteoasıp t>ır LI arııtı' 
!erinde tereddüt vardı. Mü - mayesiydi. Deti, yirmi dört ya. ~iftçiler, işciler, Kanadalı poli~. rek Adanın güzcllijinden bahse- ve tatilini Adalarda geçirdiğini. s.T 5ı> remzine muracal" 
fettiş bu konuşmadan biraz şmdaydı. Anası ölmüş, züğürtli. ler ona talip oluyorlardı. Türlü diyorlardı. Beti'nin bu kadar şayet kendisini görmek isterse • Otomobil, tayyare moı 
ürküyordu. Vazif.e hissile, yen bir dük olan babast şatosu- türlü adamlar onu istemişlerdi. parlak ve bu kadar canlı bir ka- Rodosa da ujtrayacağını ve a- mıayan eıektrık. moutaJ ıe 

na çekilmiş, o da şehirdeki tey. Bunlardan kimi istese ona vara• dın olduğu halde inzivayi tercih da bir iki gün kalacağım bildir- ~ıerinl bilen bir mııklciBt ~ 
merhamet arasında kalmak ı.esiyle ikameti tercih etmişti. bilirdi. Fakat Beti, Jimmi'ye etmcsı, tüdü türlü dedikodularla mişti. tadır. <U.29 ı remzlDe roor 
Pointerin hiç ho~una gitme - (Beti> nin belli başlı sıfatı, v~rdı. karşıianm·ştı. Fakat Beti'nin bir Beti ona telgrafla cevap ver€. ~ Esıo ve yeru yaw• ~ 
yen bir şeydir. canlıhğlydı. Hayat, onun içinde - Evet, herkes buna hayret şeye ehemmiyet verdiği yoktu. rek Rodosa gelmesirden son dE _ 1nsıııı . orta ya~ıı t>lr oaY 

Genç kadın titr~k bir sesle gü .. leıi kamaştıran bir ş.;ışaa ile etmişti. Kendisi Rodosta bir ev sat·n a!. rece memnun olduğunu, hiç ol. oe mtıaasıp b.lr ış ararıı•ıı 1 
söze ba!;ladı: akıyordu. Onu ilk gördüğüm gün, - Onun vardığı adamı tanır mıs ve orada yerleşmişti. Onu, mazsa iki haftasını ona mi safi. 'llP.rl ve yemek 1e yaparlll.J 

'" d • b onu bir monat 5atlIJU:"?t!m. Onun mısınız? görenler, son derece mes'ut oldu. olarak geçirebileceğini :%zdI. ...mzıne mUraCl\St "~:' 
- Size Dugb.n aır azı dansetmcdicn kimse kalmamı<>tı. - Belki görmüşümdür, fakat ğunu söylüyorlardı. Gitgide (Be. • M:ınımoedt- 2~ ıeneJd' 
h k · · B ,.,. ~ t·) d Homferi, sevinr.inden delire. iza at verme ıslıyorum. a- Mü~ten ve bacaklarımn hare. tanımam. ı en bahsedilmez olmuş ve tıbes! ı.ao oır muoasıp r 

O d b d ·ı· 'h t b .. ı k d t ı cekti. Kendisi hemen hareket et- ~ na açıkça söyleyiniz· nun ketinden aldığı zevk çok ateşliy. - Dünya a u ka ar sı i.k a. nı aye u guze. a ın unu u • ıeyıı J·ğer tıcaı1 11uesae,e,.. 
fikr di. Bu kadın, bana Ledi Hamil· dam olmaz. Fakat 'lxW>aSlt büyük muştu. miş, bunu telrrr.:ı.fla Rodosa ha· ır,.e.ı 

hakkında ne yapmak . in- to ' h t l t t Y 1 Led' fabrikalar sahibiydi. Harp onu Homferi, Betiyı' ziyaret et- ber verm~şti. Bir giin erkendeı ·amıı.k taoır Ba.ttaı:ıa olı' tı 
,_ıesı·nı·z?. O. bir sinegwi bile n u a ıra mış ı. a n•z ı k . . 1. . a· ılrkac; ;ıs.at de :;a,ı.p.bU 
:,d.. 'o I .. 

1 
Hamilton sarı ve bu kumraldı. son derece ı.engin!eştirmiş, o da mekte devam ediyordu. Londra. ~y~na!a . .. get~un0ın .1mdan~ gıtr 1

- emfıne ıntıraca.at .• / 
oı uremez. :.ıg agın onu o • Hareketleri, saçlarım biraz da. bir rütpc satın almL5tı. Onun da mezuniyetlerini geçiriyorken gını gormuş u. cmı emır a ar- • 16 yaşın<la mal' vazıyev 
dür.mesi için hiçbir sebeb ğrt.mıştı. Gözleri koyu mavi, oğlu benim mektep arkada.şı:mdı:. onunla konuşuyor ve onun ka. ken kayıklar yanaşmış .Homferı V"ısııe tahslllnt .:>rta 2 d~ 

oktur B"lh b k d derisi. beyaz, penbe.vdi. Muhak· Kendisi sosyete hayatında kiır• bullerinde bulunuyordu. parmaklığ'~ dayanarak tercü- 1 
y · 1 assa ·u a ar kak ki rok giV.cldi. Fa.kat her ~enin nazarı dikkatini celbctme- Beti kocasından ayrılarak Ro. man'arm, otelcilerin, hamalların '.lle~burıyetıncıe Krumış 0 

r il 
vaJııiyane bir şekilde öldür- -. d . . vapura hücumunu seyretmişti. •ili ve yaşııe mütenıı.slp otr •il' 

. • • çok güz<.?l gibi soğuk ta değildi. mişti. osa gıttıkten sonra Homferi de aoır 2~0 ura ııe c;a:ı~l'b· 
ınesı ıçın... Mütemadiyen gülüyor, g-ülınediği Zavallı Homferi bir gün (Tay. onu görmez olmuştu Fakat Vapurda ondan bb~~a bir İnkgliliz .rıı.ya) remzine moracaat. 

Pointer Karin için çok ü - 7.aman gülümsüyor ve gözleri mis) i açtığı zaman Beti ile mektupl~ıyordu. yoktu. Adamın ırı ona ya ~-
zülüyordu. Genç kadın, yu . hayat neşesiyle raksediyordu. Jimmi'nin nişanlandıklarını oku. Bir aralık Homferi ona bir kaç mış ve sormuştu: Müteferrik: 
vasının önünde duran bir kü <Beti) nin teshir etmedi~ hir muş ve bu haber önünde dona. ğününU Rodosta ~eçirmek iste. - Siz Mister Honıferi misi- KtnALIK ı·A~~n·us 1" 

kimse yoktu. Onunla beş dakika kalm·ştı. Hemen telef on~ koşan diğini yazmış, fakat Beti bunu niz? • ş~ıt caadeslndt:> Mııolt) 
~k kuş gibi .müd<! faa halin- konuştuktan sonra onu doğdı.;ğu I:Iomferi, Setiyi bularak haberin tasvip etmemişti. Bunun sebebi- - Evet. '>anyosu b•Jlunan, fevkıı,l\<:e 
deydi. Müfettişin sakin çeh - gündenberi tanıyormuş gibi olu. doğru olup olmadığını sormuş, ni anlamamış değildi. Herkes Homferi bu ad~ma giilümse. ı bir pansiyon Kınılıktı·. 
resinden mana çı.karmağa yordunuz. ve doğru oldu~unu anlamıştı, onun Betiyi çıldırasıya sevdiğini mek ve elini uzatmak üzereyken vemek verlleblllr ve çsıvsşıt 
~ .ğ r a ! 1 r k e n gözle • Homfcri'ye bütün bunları nak. Homfcri, hir şev diyemem.iş, ve biliyordu. onun bir cenlilmen olmadığına blllr. Tutmak ıaUyeı~erl.O 

de h. b. k ku d l lettim. O da ilave etti: telefonu kanamıştı, HC'mferi ilk hikavelerini neş. dikkat etmiş ve elini çekmişti. ·emzine müracaat. 
rin müt ı! it' or 0 a - ''Bu kadın son derec" zekı' de. Betinin düg~ünü. en muhtesem rettikten sonra Betiden bir mek- KlRALIK a..l!K~ PA. '~-.... d "' ~ - Hanımefendi, sizi karşıla. rı>~ .. 
flYOr u. Çok güı.el şiir yazıyor, fakat hop düğünlerden biriydi. Bay ayını, tup aldığ• nı anlattr. mağa gelemedi. Çünkü vapur Ayaspuşııtla, lçlnd<! 1:<aıo 

- Onu öldürebilecek bi • pa olduğundan ve kimseyi kale kayın poclerinin yanında geçir- - Ban.;ı. çok nefis bir mektup <;Ok erken muvasalat etti. Sahil. 'on. sccık, ru bWunaa ,ü!l.I 
risine dair bir fikriniz var almadığından herkes onu pc- mi ti. yazmıştı, Kitabı ona ithaf etmiş. le ikametgahımız arasında bir <t)ya 2 oda:ı b1r pans1ycn " 
mı? rişan kafalı srulıyordu. Çok yan- Homfcri ı:ğradığı talisizlikten tim. Bu onu <:<>k mütehassıs et. saatlik yol \"Qr. rutmak ıstıyenlcrl.ı 4G2~ 

d ıış.ı Bıı l1"dın mavmuıı kadar sonr" memleket haricine "'İtme. mi"'. Beni en çok memnun eden ı fonla mü·acaatıan Karin derhal ce'\·ap ver i: = • .,. "' ~ - Zararı yok. Hammef endi .e e • • ?.eki idi ğe karar verrnis ve Romaya ta. onun bu iltifatıydı. Zaten ben de Ald 
- Onun hakı"katen sevdı'. · s afiyetteler ya? frınız : Homfcri, söylüyorken yüzü yin olunmuştu. Daha sonra. tok- profesyonel .bir muharrir de~i!- ,,. 

ii adam onu öldünnüş olabi- gülüyordu. Vakitsiz bir ölümle holm'a gitmis ve ilk hikayelerini !im. Edebi muvnffakıyctlere e. - Evet. Eşyanız var mı? "'atıcıa reruw~rı Yll 
.. d h l 1 d - - uh 'tt l orada yazımc:tı. hemmiyct vermem' - Ha.zır. ımyucutaruwz.m caamı•rt"' lır. Bunu a a evve söy e - ne-::c agıtt•gı m ı en ayrı a. ~ Kah"altınızı ettiniz mi? me&ctupıan ııtanmaoemı:ı.del 

ek · __ _ı• Fak t · d" rak birinden bahsediyormuş gi. Birkaç ay geçmeden Beti'nin Homferi art:k aşkile beraber • 
m ıste~ım. a §im ı bi mahzundu. İçini derinden çe. bir çocuk doğurmak üzere oldu. şöhretini de Betinin ayakları al- - Evet, teşekkür ederim. •&n dabU) oerron ut>ab~ 
hiçbir şeyi salilıyamam. An kerek devam etti: duğu. fakat çocuğun k~ya w:· tına sermişti, Bu adam kimdi? Pek terbiye. kadar ve saat 17 dea _,. 

Gisbum birisin1 seviyordu. "Onu çılgınca. seviyordum. o. radığı şayi oldu. Kendisi dostla· Birkaç hafta evvel. (Taymis) siz de değildi. Fakat nazik tc sa. ıan. 
AJlandan tamamil~ emin ol. nu on on beş kere istedim. Mu. rmı görüyor, fakat on1arla eskisi Jimmi'nin vefatını yazıyordu. yıl;mazdı. Beti'nin geniş arazisi (Hayat S) c22 Çaylak) <',·~ 
madığı birisini Bazan 0 ada vaffnk olamıya~ğımı biliyor. kadar alakadar olmuyordu. Der. Beti dul kalmıştı. Artık kendisi cld ığunu biliyordu. Belki bu a. R> (M.K. :3G> (H.T.H.) 

d k d
. . . d. w• dum. Çünkü hariciyede küçük ken Jimmi'nin içki milpt"' ası ol· pek genç te sayılıunamı. Çünkü dam onun kahyasıydı. Bu adam, F (l~· 

mm a en ısını sev ıgıne b0 k" t ' · F k t Bet" be · d ~ · ld B' 36 sını doldurmuc:tu. Onun dul h 11 · · ( Sadık 2
7) < eroaıı ıH .,., ır a ıptim. a a ı , nı uU"u şayı o u. ır sene sonra ~ ama ara emır vermış, e<>ya xxıv K 1<1w inan..,or, hazan da derin bir h k -s carct 46) (M. >' oc 

manh·e~ 1.,.,,.rı·sı'.,.. ;ıe yaıı:ıyordu. reddettiği halde dostluğumuz onun veremli olduğu anlaşılmış ·almasını fırsat tanıyacak olan- kayıklara indirilmiş, bavullara. CT.B.) (N. Knlpııkçı) (y.o.>, 
:r:-r :r- -.t.1 ır devam etti . Onun benden hoşlan. ve nile l sviçreye taşınar.ak ora- lar yoktu. Ona karşı sadakatini çılmadan geçmiş. sonra bunlar 1 ~) 
Fakat katiyen bu adamın dığını biliyordum. Hatta beni da iki yıl geçirmişti. Çok geçme· muh~faza eden yegane adam san bir otomobile götürUlmUştü. ~~~~::: <~~~:~.) < .K~yd41' 
kim olduğuna ve ne iş yaptı- bütün tamdık1arına tercih ettiği. den karı kocanın blribirlerinden Homferiydi. Bu ~ık, onun, gU. (D61J(fmı var) <2~ Melek) (K.B.) crcı.tıe 
ğua dair biç kim&eye izaha-------------------.-ı.------------------------------ıA.cs.T. 51) CNodlm)] 


