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Ş Ahiren Akılcnlzt!e bazı rıarckıı.t oı-
mus:tur Bu tıırek'ltın tı-..d. fi, orta Ak. 
Jcn!zden mwhlm ;,ır l•nfıltn!n geçmt_ 

1 

sJnl temin etnıck~i. D.i • .- tın hava kuv 
\"etlerinin ııırıırlı tc0ar:tt7l .. .u ına rağmen 

'I "ıu hedefe varunııştır Gcroıler<.len bl
lı'J f'!A , rı hasara ug-rom:., V.l yccekto çekilip 
~ il\) • t irU'merl lmk .. nı bı.."ı.ı• r.mnd ğm • 

' 

lan batırılma!!ın•ı mec:mı ıyet hıısıl 

lmuşsn d -cafılo.: vııracllğı yere uıar. 
• mıştır. Bu Ucare• gl'mls'~rlc, insanca 

1 - Mcml,,,.l. ı.ti tamamen telefat olmamıştır. 
ı;•·mlleı inden • l Kaf!J• ye <1nhil lıaro 

~ gerıye a mah c!rl blr pa~ra hrısa u~r.mışsa da, 
siirn tını ı eliz! az:- !m:-.ııın'Jan ba!ılia, 

s..ıvaı: K b lı ·tin 1"n lııc; •!r ~ey kay • 
lıctnıl'mlştir 

- .4.lmanlar:n 

3 çrl~ar:lmas• 
- Derıize gem~ bir 

mahreç 
ı... ~1lldr ,,. 1111.t• •• ,, ( \ \.) 

"'tfyor· 
Pat aj:ınsı 

!> ~IUtt h~J~r oo0n n, arı k :ıf ransınrta 
ıı Ya h rıch • r. ".r: rtnczy111skı 

1 
' ııy hU um .. tl'l!J'> TJ-ı ve sulh 1 

lertn ınlttc ı:•ı, <· •ı ttı har • 
·.ııı 

1• 1 "'tr'<ıı i 'ı ,. t,, nh et 
"?l t• 

l...._p 
İatar OlOnfa, : mnr <8 ile !nı;; !tere-

' ını:ıan n cı..ılnıl • ·.ın A tl:ınuı, 
•at-ıı 

tttıc ı n! uy il ~ ı: mcmnunı r 1 

2 kabul etnı"ı.>rt rt:r ' 
, ı>eJ.- l'olonyn. mt\t ı-. rıza kar~ı ilk I 

G ~ i .ı ha s rıln •• v t .mıı;; oı-
ı: ltıUltıl ı•• •ut•nru ı· m<'n o 
·~ 9 -

?rı her turlu ıııcı<::-ı n rıi~lrde bu. 
lt"ııı aktan .nıLr. :ı. t ıc• v m otn:'I 

tat ını k !. otd:ı n d n on 
tek m l ldcte:ı v 

l (' Ve 

l'lıeaını ıx.- ... 1 meht<?cll;-
'll. t ..... Polonya. a! o_ "l ı;O'l a ış..,n-

.... 
1( 

LA ~DiY 
ETLERi 

Ladoga 
g .. iündeki 
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~ ayrı ı ~ru harehtt n'ldcn ~,. 1 
lııin oılc t.:ır.ınm v caıı.ına kanı 1 Uelslnki 29 (:,,A ) - 1''fnlflndiyn 

;ıtı • o 1 
~ ın lktı:ı.dır. Bılhass.ı "nrbı Polon. kıtnı:ırı, LuO~r;n gcllln'Jd:i bUtUn nda. 
;ı aile cıcaklıırın .-ı tardcdılmL'} farı lsgnl c!mı.,ı. r vt- tec<rıızlcmi,.lcr • 

• 
11 

ıı.n Po••rnyatıları zn.!erdt'n son • dir. li'.n lrnvvcU rı, dıln Murmnnsk 
ek thaı dog-ı.:ukJnrı toı·raklara dcin. Dc-mıryolun l 'bon:b:ıl::11n• , te'lisatı ye. 
~1 lnıktı.nını elde etınc.ıeri le<ıbeder. nldcn llnsa::n ut:-r.,tm ş ve mUlcaddit 

' esnasında Poloııyl\~ :ı. yerleşm!ş trenleri tıılırlp ctmı,~ır. 
~ tıarı hU:ı,n Alınnruıır memleket • Pctroskoj UJtUn ~c c<'l·cyan eden bir 

4 e iade rdtleceklcı d-. hnva muharrbesl esnıwında l<'ln tay. 
• •lııı.~ Polonya, bu harplt>n nrıızlsl kl\ yıırelerl altı dU,rN n aı:c ı tayyaresi 
>lııı:ı !l Oldu~,, haıde çıırnmnz. Polon- dU~Urmllşlcrrlır. r!nv ı .:ıofi topçusu, 
~ltıu lflllııtakbcl nudutı .. m, Avrupanm diğer Uç Sovyet tıvcı l>ı)yarcsi dtlşUr. 
tıı 'tlJ. ttıı cınnıy"tl """"'"'f'ti dahilinde ~U.,tlir. Finıô.n.!iya hLJmandanla
~ ıı.ılekettn emnı; ti lt :nuhıı!uzıı nltı nndan Nnrm.uss.,lın ırı 7!Ci tayyare. 
e t> llıak ve <!cn~de ~~'· b!.r mnhrcç yı dU.,Urm !;.Ur. 

!),, oıon ---------------"'ite Yanın seı,e:n b.:, tnmıımıyle 
1 ~ tlas P iktisadı lı • ~uf imk mbrı 

l'i e:ı-ıem2k gerektır. 
ı ._ Ruzv.:ıt.ç, ~ ... ,, ~·-\ .. r.namcslnclc 

<l'lJ "' • 
'I en \'c mıltccav 7 milletlerin uı. 
~ ~le sil ıhlıınndn'l tf'crft edilmeıc. 
'11~1~ ibaret .,lan gnvo: tahaltkuk etti 

bt: l\.ı en b:ı~ıtn zaforc!e:ı sonra yeni 'it illan narbinl gnyrı milmkUn kı. 
~it . ınunzam r.nrı.illtııcr dahi bul • 

•cabccıcr. B~ garı•.ntııcr şlmdllt! 

~ Dc\'amı 2 nci sayfada 1 f 

f 

J 

REiSiC 

- o 

ingilfzlerin 
Kafkas Ja ya bir 

seferi kuv 1et 
göndereceğinden 

bahseoiliyor 
Tahran, 2!.' ( A . !\. ) ..-. G<'n rnl Vıı. 

vd gazetc~llcrc b1Jy nnttn bulunarat, 
dcmlktlr kı; 

Rus Kaf'ıu s kt,\vct'ı:.:- Lı~kumıında 

nı ile b:r mil~nlrnl'l.t tt-rrıı· eılilccclt o-

RA 

GC>nernl \'n\'cl 

lursa ben h\'rhalac tnn·arc ile Tif11• 

sc gideceğı:n . 1',aJ·at pl'lıııar mı.ıcibin 
ce Rusya~ a ı;itnı"ltt;ı'.;irn için hiçbir 
"-Cbeb yoktur B ındaıı tın ccne c\•vel 
bir kere ordu mar.evroJ:ır1nı gormck 
tçlıl Rusynyıı gitmlırt:m nır İngiliz • 

D"' nnu 2 nı·i Sll) fnda 
~~~~~~~~~~~~~~~~-=;.,::..-

•• 
ıs-

Zl' ı;önucril~e:<>l~tit Hc-r otr>bUs otura 
cnk ,.e ayakta dı.ır:ıC' : !L rlu 40 kı,ı 

ala.bilecek ı; ·nlı;; 1 lıte b:ıl ·no.cnlttır. 

Diğer tnr:ı!ta=ı g~ı) Anıcı lkad ın 
tUnel kayıiı da •ctirt.Jm<'itledlr. I\:n
yış bir h!l.ftrı za:-fındn "'• hılml:r.de bu 
lunacaktrr. 
Kayış g.:? lr ı; ımt"" ttl:ıel seferleri 

lf"lir::ır b ~ıırncı.l :.ır n ~,, r lara!tnn 
tramv v •, rlcrı I • · ·n bazı ı ği;. 

meler yapıl-na ı ııtı l'niı .ıC'lttcJır. Or . 
takö,71en n ğı P<'bc-l h ı•tınn \'C' Yr. 
d''ml::ı s<:>mLlnc tı 1mv y ırmiyeeekllr 

Bura J•nlkımn nn!tll "ns:nsı ihtiyar. 
lannı tren v 
c kt· .... 

---- - <> ----

ltaluanın 

ı Tahran elÇlSl 
1 

470 ltaıyanla 
şehrimize geldı 

İst::ıııbul, W (A .. \ ı - il l~unın 
Tahran uvuK iç · ..... c'~ılik er< ni 
le lrand k! 1t ıyın h 1.rıı<=ından 470 
klşllık b r r.dtHt· ou • ,ı,r '. Erzurum 
ı.lan tr~ ıl ır.m z ı.: ırr i t.r. 

I< • .fıl Hl;- hrpıışa ı ı ..ı. yoııunda 1 
talynn kon.11!oslq'hı ı .. nı \'C ttııl· 
yan l•olon .ıi t ı·afın 1 ,,, ı.ar. ılanrr :ş 

, tır. 

-· 
; 

a ar 
· Geiecek haf
talar ıçinde 

üyük hacHse
ler ceryan 
edeceğini 
bildiriyor 

nerlhı, 29 (.\ .. \) - Ş!lrlt cephe
sinde ve Atlı:ıntılt'c J.-·ı ;.ı.n,Jnn \'C bun 
d:ın sonrıık. h:ırcl: tm tr ı.ışafı üzerin 
de derin alwıler "ırnl. c:ık olnn Mu. 
zaf!erl;> etler, bu l:!'uzatrerlyetıerin 

ehcmmiyctl~ .. i kU Ultnıı..k lstfyen dil • 
otan prop:ıı;nn~asına y._nı bir hız 
vermiştir. 

• 

B~r lsv:çre gazetesi 
şayam rlifdrnt muta!ealar 

ileri siirUyor 

Ankaradal( 
nikbinrğ · 'ahlil 
eden n1u ar 'ir 

di orki : 
~'Tür 'İyenin 
bitaraf· ğ 

katidi 
-0--

Eline düşen lıarp 
fırsathrı:.dan iı..1 jfade 

etmek ist<::seycli 

Şımdiue 
kadar coktan 

~ 

ha~be gırerdı 
·-0-

IKl MUHAR!P 
TARAFJ1' J1A 

Türk, yenin 
iıitarathfi nı an 

;ı 

ı stifades~ var ir .. 
1 

tsvlı,:r .. dc .ııti 'r e,• z: Baslcr Nıı t 
rihtcn gnz t,..s!nin son r;c:cn nli~h:ıla 
nndan birinin "TUT·:;•yulc nikbinlik. 
isimli bııımnl:nlcs:ndc C:er.Uiyor ld: 

.Alman ga:::ctclerl gt-1\.I!~ k haftalar 
ıı;lıl:.lc cerl'y::m edl'cek lılıdısell'rln 1n
gil!zlerin çocul~ç idJl:ılnrınn kar1'ı 

blı· cevap tc;kll edcr•trını ve Alm:ır. 
lnrl:ı. ml.!.ttefıklerı t.ar:'ı!.r.C:an elde cd . 
len mun.ffaklyctlcrl:- kıyınctıni is _ 
bat edccrııtnı clıeınml,p·lıc lcııyôctmclt 
ten geri durmamq}{tncıı!:ıı ~ llenum ı nci s::ıyfnda 
~~~~~~~~~~~ 

[ (jüııün filana ] 
aydcııs11 ne, 

lüzumu 
Ş1'IDİ kılclı mı bilı•ıi~·or111 ; air 

zuınaııl::ır <.r.kerd diikkimln • 
ı ııııl.ı "'O)'le bir le,· IJ:ı ~iıw ~arııı. 
:- oı·ılıı: ".'.\lallarımıı. hali,, el:erclcıı 

ınnınuldlir." hu il'\ hnl:lrı hi.~<iımet 

u ... tıınu-:tı. 

\'ıllnrca, bu le\ lınlnrn her ;;o 
'l.üın ifü;tlk~" bir mana 'enneğc 
~ ~lı .ınıs, mll\ nffnli ol:ımnmı"tıın. 
SckNciııin diil.;kitnııın bii\ le bir 
ilfın n-;mnğn mcdmr tııtulmıısı, 
ünıııı. mal!nrıııı hnl:<ı •.el.erden ;\ nıı. 
mı:ı~mı lcıninP l:f•fi bir tcclbir ıniy. 
lli ! J•.thctt c J,j d<'ğiMi. lllikiııııet 
\ l'\ n bclecl:n? im m:ıllnrı 'ıt "ık ık 
ıııı~a\'l'n, .... <';lcr ekti ,•ahul. etmh <'. 
ct'lai. ~l~:ıveue e•le~·• ~•:-c l~İ)le hiı· 
le \ hu n ... t ıı ınmıın h iç lii :mımı yol, 
tıı: mıı:;.v;:-ııı· <>hni\'rcc?.sc biiylc 
bir I<'\ im nı;;tırınnnııı hic,: f:lyıla : 
·' ol,tıı. 
l\Iü~f c-rikr, h:ı mall:ırm "d:crde:ı 

ıııııınııl olııı• olmad•ğını ıınlnmah 
lc:in, clleı imi!' hir kiınyn liıboratı• 
\'nrınııı lıiihm tahlil iılctlC'rlle ~E
ı.erı i diil-~f n}:ı.r•n :ı ~irccek dci;i'. 
lcl'ui, O h:ı!tt(' hu IC'\ •ır.l:ırın Jiiıu 

11111 m·~ dl, fu,•ıln"ı neyıli, hlr Hirlıı 
'lulı~ :ı•ıı • ı-.tıi.. Gamın lıiiJ,iııne>ı 
\'l'~ u l•~"'~i~ c ııihı:ı~·ct tıun ları Jıı. 
llllll"llZ 'c. fa,\ ıln ... 11: :..iirnıli" olnc:ı'iı 
'.i .. inıı~i her ,n:ı.J/:ııı1:ı ı.l:~ !< !!~=-· 
l:un t •. ıdiil t•ıınl\orm:. • 

l11ııı:~ .. ııı yt'ı"İıı•. J.ıı t.tin lıB~ tıl ; 

ımıj!.11.. larııı \İlıl:ıl.~r:ıııl~ ı.uı:;i!: 

ı yeni ilıın!~r pc:n!:ı oldu. Her rtı<l. 

U'l.lln: Bir Muharrir 
ı'.;nza, t>Cr~en:li ııınt bu ltiiğıtla r ii-; 
ı iiıule, :-attığı t-0pt.a.n \ 'e perakcr.. 
ılc mnllarclan ııc Jm<lnr kfır cfm<'ıfo 
lı::ıkkı o!dtıb'llnu mii~t-crilcrin<" ilan 
ediyor. 

Ihı le\ lrnhır ünıindc de hn) rcllı 
durn ~mlılık. Aynı cln\ n : }.'a~ ,,n. 
ııe, lil7.llmu ne? Uir mii.,tcri bi. 
t ü c:ırm saUJğı m:ı.ld:ı.n nl' lmtlilr 
kar ettiğin! na• ıl :ı.nlıynlılliı·! rıı
t uru lan, lmnşimeııtolnrı, ı..;ümrıil< 

l•r.yıt 1 mıı. buhran ' c knznııç 'er. 
~i de.ftcrl0 rini inoe.-len ince\ e tet • 
J.dk et tll.t.en sonra mı m:ıl :ılac.ık '.' 
lfotUıı bu 'azlfelcr Jıül.iım<'lc \ ı•. 
) :ı belediye) c ait oldu,'.;ru ~ibl, lıli

i ıin kontrol ' ıı::..ıt:ılnrı d:ı onun c. 
Hıııledir. Niznuıi hadden 1nıl:ı ~ 5r 
lıi m:ıl -.at:ınlar hnklunıh t:ıt.Hı t 
\ ıııınr. nu kar lı:ıclcliniıı ınü~ıerh c 
lıildiıilım• inılc rtt;""dn ne, liızı;•ıı 
ıw? 

Faydası 'f' 1 Jzumu ol"'n ı."~, 
m::ıllnrın Ustiiıı(' "tl!":l'J;;j nı:~ıni 

ti~rt" • 'ikctleri kordurm-:ı':t·r. O 
,ıımnn ınil1t<'ri :ml~r ld ffü,i•ııc-' 
iı~ :·.uılııı ,;o.li\'et fivuhnı ın r; :t • 

rı '1'Si•it , .... k~r t'J .. lJetlc.-;ru fM :n 
c.ı.m;.: =r: "a ~:t'ının 1•.1 1 Ur:' ıı r \ 1 , 
:ıir ln•:u-. ::'ihn.'\Sın:ı lr! ~.: ıı yo~ < ır. 
ı:u ) :>~"lı!rnı:.tlıkç.-.. ıı~hlr fıı. dM: " 
lil11:ınu oınu~''" ! r: :<'\ !ı:ıll\rııt ki. 
,~ .. l!tm yaııl., ıı:a·<'l:;\rbln·' y:-.u!.:, 
rı•ı·~c\'C"' lnc ~ ıı~:I; : '°C! h "'pc;l;o~e:ı 
; ir:ııb, ı 1a~mm Jm'l'i,m ~~ çr.s ,i _ 
7tıınsuz ~.:ıibirlcr o•ııirıdc l,.>Şl rı' 

mar;a 11111.hirln·ı iinıltleriTıı: ~ Mdı! 
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rrıurakahe komisyonunda toplantı 

ömür fiyatları biraz 
aşağı · nebilecekmi ? 

ınurnkatıc ltom•ı:ıyonu bugün 
not ,.ı toplııntılarındnn birini daha 

• :"'llytlr. nu toı:. anlJda komisyon, 
m"'' rnıı, odun ve \dimC.r mevzuıan 
Uo ~I ihtıldl.r ı.t.dl&~!erl Uzcrinde 
m .J olm~s:ı d:ı blçblr knU kn.rıır 
verı memi:l!.•"· Odun fiyr.tlannm çe. 
ti ı:a~ına 100 kurul' Ln '.rl.lmcsi mub. 
teınelc;ir. Ynnn aut u,ıo da yapacağı 
fe~ kalldc .t;tifllnja b" nıevzu ctratm. 
da bir ka.ror alacaktır. 

r·· r <i e harbe 
girer ıni g · rmez mi? 

~ Başta:ra.fı 1 nci sayfada 
O. Un!ted Press'iu dUn Ankıı.radan 

bildirildiğine ,;öre ,hı.lk:!a gUnden gU 

ne artan bir raha.Uık .lıWJ1 görillUyor 
ve Tllrklyent:ı önllır.Uzdekı kt§ta harp 
ten uzak .kaiacnğı kunetıe tahmin e
dlllyormu.,. Bu nikbinllğin sebebini 
ara5tirmak taydall: olur. 

İngiltere bu nlkb!nlfl:I T\lrklyo Uo 
paylaşaıxuyor. ltnlyan t.JOswıun hare. 
kellerinden, lngilterede mnıverin Ça. 
nakkıılo hakkında tena ta.sıı.vvurlıın 

olduğu fsUdlAl edllmek iıitenlyor, Fa
kat, umumi harpta Gollbolu b!d1sesiıl 
den bilindiğine göre, Çanakkale boğazı 
dUnya den.lzlerinln en mütııfı seçtt_ 
lerlnden blrls1dir. BllhSJıll& eski İngiliz 
tebliğlerinde MaUı.ban öcierlndc ve dl.. 
ğcr yerlerde hemen lıemen tamamen 
1mba edildiği blldlrllcn ıtaıya !UOBUoo 
nun boğazlan zorlam.<ut zannı altmd& 
butundurulmam hayr!te §nyandlr. Bu 
harpte bir devletin kendi ni~ etlerini 
ilk ôncc başka bir de•~ctc lsnnt etme. 
Bine eok defalar oahit olduk. Onun ı.. 
<;indir k1, Türklyenln İngiliz tıtosun -
dan endlı;e ctmesı kalıJli tcfehhUm. 
dil. Eski .Amerikan Amirali SUrilD • 
gin yazdiğı bir mak&e® İnglllzkıri 

hemen çanakkalcyc h(~cuma teuvlk et
mesi buna lnz1.mam eylemektedir. 
Her !]eye rağmen bü:, İnglliılerin te.. 
cnvt1%e niyetleri oldJfı,ına. lhtımal ver. 
m!yoruz 
Ge~. t urkl.y<ıye bo~czıa.rcıa hlklmı.. 

yet hakkmı yeıı!den vere:ıı 1936 
Mo?ıtr6 boğular konferaosmdanberi 
TUrklycnln deniz tariı.tmcian bir hllcu.. 
ma karp sureti kaUycde emniyet al. 
tına almak için llı%ımgelen zaman ve 
vesaiti bulup bulm:ıJı~nı bllml~nız. 
E,..er zayiattan arklllrııezse, boğaZlar 

clkl zorlanabilir. Fa:uıt Asya tara • 
fmdıın Türklerin ve Avn:pa taratnı 
dıı.n Almanların tazyiki altında lngil. 
terenin boğazlan karodan elde tuta
bilmesi ba:nbaşka v ağ.ehi ihtimal 
cevrbı, menfi tr mesolt'dlr. 1ngUtenı, 

Türklyonin doğru 013 1 ı 't ıuıı!lık nr 
zusunn inandiğl mUdde~ bllyle b1r 

kumar oyunun:ı ::llret ctmealnln sebebi 
anlagılamaz. Müttefik Rusya ne trt.f.. 
batı 1 :nltcrJ.Yi bu ıı:-a;:' 1ron 1lze -
rlnde:n bu harpte arzı. ct!fien nl.sbette 
temin etm.ı,,ttr. Ma.ıı.ma.tı?ı tnglltcrc bu 
lnkl~ı kısm .. n men ılyet, kısmen 

de UzUntU ile takip etmektedir. B6y. 
lelik! Ruslar .zat...r. ~steDmlyecek krı.. 
dar çok Hind Okyanwruna yakJa:m~ 
l: ,yorlar. LU::uımr .. z } ere Akdo-
nı gaz xap?Smı R• ~ .• n emrine 
vermek lnglllzler !çin pek cazip btr 
§eY oımııs:ı gerektir. Şu halde nlç!n 

Ayrıca komts' ana verilen malüma. 
tl\ nnzarruı makama fiy~t..armm indi. 
rllmm ~ mUmkün gl;'1llmtllJtUr. Ve. 
men maıaroııta Mzara.n cıuıtra eltatra 
makarnanın fabrlkad.ı toptan 86.5 
bakkallıı.rda en ~yi cins makarnanın 
perkende .O ::.Curu§a ntııabaeec~ anla 
şılmo.ktadır. Maamııfln fıyat muraka.. 
be komtayonu, bu husu."ts tetkikler 
yaptm:naktadtt. 

ister beyaz !eter kmnw çar zaman 
ıarmda İstanbul& ve J.kd ntm kareı 
ı,,tıyakından vn.zgcçın!recck olan Rus. 
ıann lehine olarak Tfüklcrtn emin 
bo!ttı.z beltçU1~1:ıl lnl 1cll T 
tngnızıertn Türklere karp tn mız 

nlycıUerinden, lrnkl'ı veya lmk!nsızl.. 
lıtı'm& i§aret etlikten sı •ura mihver 
devletlerine gelelim: B ğız.ıara bir Al 
rnıı.n tecavUz ı do.ha. hc'llli: mUrckkebl 
kurumıyan 18.6 9tı A' ma n - TUrk 
muahedeslnlıı blr'.nct ma •aesını ihtıftl 
edcrdL Birinci madc! ·rh metni ıudur: 

(Almanya \"e Türkiye karşılıklı o.. 
ıı,nı.k yel:dlgerinln rtllkJ tamamlyc. 
Unln taarruvt:.n mı:ımı:ı yetlnl ve doğ 
rudan doğnıya ya 'b"lvasrta diğer 

tıırnt sa. ylı•n .. mut V'C" tedblr al • 
mamayı taahhüt ederler l Fakat ya 
Yunan harbinde oldı!~· gibi. Almanya 
yerine ltatya llk hUcun.u yaparsa: 
Mihver b1rllği tııkF1:ı cJı mt,, rollerle 
meydana çıkar38.I r::t=, t.unu da mtım. 
kUn glirmUyoruz. Gerç Mihverin mtlm 
kt1D olduğu kadar Ç1Lb'.uc Ru.syanm 
Kafkas _ Hazer bdl s:.: ~ k petrolle
re er1§Dlesl bu harpteki çok yUkaek 

mentaaU iktlzasm~dıt l'akııt, mıı. 

h1ın askeri Tllrk kuvvetleriyle d~ -
mıın olarak bunn erl§mek tstcm'k 1ıı. 
g1ltere için alduğu lre~r Almanya ı.. 

çin de tehlikeli bir kumardır. Mlbverl 
petrol mmtakasma. gliltlren normal 
:rol Odesa vo Kmm C.Zcr'..ııden geçer. 
Eğer bu yol, geçllme.'ll mllmkl\DJ3e 
TUrklcrl düıı:nan totmen!n ıuzumu yok 
tur. Geçmek tmkft.nı yckiıa, TUrk barbl 
evleviyetle lllrumsuz Ur kuvvet 1srntı 
olur. Bu harbin kamnıiması 1mkAıu 

bllo olsa bu :ırada Hzlcııcn petrol sa
halıın bir yangın yerine çevrilmiş o. 
hırcıu. 

Böylece nı~kalt om..ua, d:ıhi btı.. 
yUk bir ihtimalle Ankaradan, TUrld. 
yenin harpten masun ke.ıacağma dair 
duyulduğu bildirilen ıınhl'anı yerinde 
bulmak neU~!ne varılablllr. Bu ant .. 
lan iki devletin bofta%lara tecavilzde 
menfnnttar olmıı.mamnt'n:ı ziyade bU 
meııalede nsıl mlltlm ·olan D.mll Tür. 
kiYeoln bitaraflık armııudur. Bu iki 
harp senesi zarfmtb 'l"'Urlı.lyenln hattı 
harekeUnden böy e bır arzunun kU'l."t 
volJe mm-cut olduğu tstl~Ol olunabi
lir. Türkler eğer lıArte girerek sı. 

yaat fay~:.ıır elde etmek 1BtcBelerd1 
§imdiye kn:Inr cllerlruı pek çok fırsat 
geçmt,ştl 

Mihvc , rorktyoy~ L3 kan bir.Uğlnl.D 
bir azası olarak Yun:ır>1stan ve Yu • 
goslnvyadakl bUcurrJn ile bu gibl 
fırsatlar vormlş olD.blt'~ ·• İJ:lölltere t. 
se lrak, Suriye ve tı-< ... 'PJd. yaptığı hU 
cumla.rda TUrkly ye ayı.ı fırsatı ver. 
ml§tlr. Her ıl:l halde de Türkiye, mQt. 
tcfik ve) a yalun do8Uıumın lehine 
harekete germedi, TUd:l~eııln bitaraf 
olmak ve ilalmak ist.ec'Uğf 8§lktl.rdır. 

Bu kuvvetu :orzunun §tıu:u bc.r ı,ıeydcn 

f J aponyadaki 
l lngiliz elçisi 

agrılıgor 
Tokyo, n (A.A.) - Emin bU mem 

hadan alman bir habere g8re İnglll.s 
bUyUk elçisi sır Robert Cralgle aetaret 
mUatcşarmm butaıanması Uzcrine 
yola Ç?kma!d.an vazrt"Ç1'1.!kt1r. Sefir 
yakmda Japonyaaa."l ayni!nak ta.Bav. 
wnındadır. M.uma11eyhln bl.ı hareketi. 
Din hlçbtr aıyaııt manur o.ımadJğI ~ 
yan edilmektedir. 

Bulgaristana 
tekrar Rus 

paraşütcüleri indi 
Sofya, 29 (A.A.) - D.N.B. 

Geçen cumartcsı gUnQ, Bulgar ar&· 
Zisinde Penlk bıng~ıncıe kMn Kra· 
petz'a yeniden Bovy-e• parll§Ut.çUlerl 
lnm~Ur. 

SllAh mlllıimmat ve intllAJc madde· 
lerlle mUcebh!Z bUtOn bu Moskovıı 

ajanları ya.kalaıuıuoıardır. 

Potonyamn harpten sonra 
istedikleri 

Baı5tarafı 1 nci sayfadn 
ihWn.tı tevlit etmi§ bulunan muhtelU 
esbabm totldktnden lııUJıraç edtımek 

lktwı. edt.r. 
6 - Avrupanm .mtıstakbeJ emniyet 

ve refahını temin et.mest lç1Jl hıgi!lz 
lmpa.ratorıuğu De blrlr~ı..s: Amerika • 
nm berri Avrupa Do ~en.! btrlllti yap 
mam zarurtdir. 

Sovyet teb1iğ1 
Moskov&, Z9 (A.A.) - ı tlhbarat 

bUrosu taratmdıı.n ncnredilen Sovyet 
gece yansı tebliği: 

27 eyllllde ıataıar:mız btltıııı cepluı 

boyunca d~manıa ~ıırpıpııığa devam 
ctml§lerdlr. 

26 eylWde 88 dilamAD ıayyııre& tab 
rip edllm.1fUr, Blz SG tayyn'l'C kaybet. 
Uk. 
Şimnl tllosunıı. mCNup gemiler dUş

manm s bln "e •bin tonluk tkl n.ı it. 
ye vapurunu tı:ı.tmnıglıı.rdu. 

8ahll bataryalariltı Baltık !1lı>sunun ' 

gemllcrl bir dOJman kruva.zörU Ue btr 1 

:::~~~==-~:;;~~:!er tld l 
1000 tonluk b1r d~maıı petrol 

mısı Karaden.lr.do bntJnlm.l§tır ____ ., 
NECiB AL1 KOÇOKA'nm 

CENAZESi 
DUn ölllmUDU tl'esiUrie haber "er. 

dlğinıiz Dentzll mebum mn tetekkir 
muhal'l'lr Necip AH Ktlç0lla'IUJ1 ceııa.. 
zcsl yarn Bllyülcadıuhn a.lmarak Hay 
ds.rpqtı 13tasyonuna. geUt llecek w bir 
vagona konUl&ra ~ A!'.kal"Sya g6t1lrii • 
lecektlr. 

alyado bugtln Ankar.!d:\ hnk1m olan 
itminanı ant9.tır. Tnrlctcr Nçbir zama:ıs 
ainlr zaafı östermel:li§lcrdir \•o bu 
nun içindir ki, bugUn'tU ıı1n1r harbine 
mukavemet etmlşlerdtr. Belki de haklı 
olarak bu h:ırblıı ask .. :1, slyast gaYQ. 
lerden ziyade ikt!ııadt b!"<!etlerl oldu• 
ğunu kabul ediyorlar. 

Budapeıt~ mUhabirimi
zln dlln .t.za.b tm!ıı oı..ıuııu glbi TUrkl.. 
ye :lhrncatı iki muhıır.p tarafın dn 
mükemmel i§ln yarıyab!HıP.. Fakat 
k1m kendini. mUdafaa)'ll kadir blr 
ıncmlckctten mal almak lstcrse onu 
askeı1 balomdan mbıı.t ır kmalıdrr. 

Kırınıda 
Alman aruı 
Yaptıkları 
taarruzlar 
önlenlyor 

Londra, 29 (A.A.) - Londraya 
gelen haberlere glire,Kmm bölgealnde 
demleyollarll~ d!ğer muva83la yolla • 
rma, Almanlar tanıfmdBn §iddeW 
hllCUmltlr' yapılml§tı:r. Fakat Alman • 
1&r berzahta ileri adıuıW' atmıı gö. 
rtlDUyorlanıa da yaptıltlan taarruz.tar 
d&lma &ılemnektedir. Cephenin b11Uln 
boyunca, glddcW muharebeler devam 
etmektedlr, 

ingilterede Rusya 
için yapılan tanklar 

Haftada 
yüzde lJİrmi 

artıyor 
Londnı. ~ (A.A.) - Levazım ııezo. 

reUnln hab:ır ve:.ıllg1&e före ''Rusya 
lçiıı tank hatte.sıncla., tnr.k lmıılA.tı 

evvelki haftadnn yüzde yırml dnhs 
!azJA olmuştur. Znten evvelki hafta. 
daki ınınl~t son zamanlara nl&bcUe 
bir rekor teşkil etmcktoyc!l. Cumartesi 
gtınU dmal edDen tank ru.Ktarı, Bfmdl. 
ye kadar bir g11nde yıı.p:lm1,7 olan 
tank adedi.tin en bUyOğUllUr. 

General Vavel 
Bn~tnrafı l nci sayfıula 

Rus Kafkas veya lnuı kumandanlığı 
ihdnsma lllz.um olduğunu zannetmlyo 
rum. Fakat Rus ve 1ngll12 ltuw tıcrı 
arasında da.Jırı. sıla bir Jş 'nlrllğı tt'm _ 
nine matuf bir pırın hunfonmnktadrr. 
Ecnebi radyolarmm Kafkasa bir 1n . 
glllz sefor1 Jtuvvetınln g6nder1lıı:ı 

tıUmalinl §1lpbe Ue ~8.J'§tladıkları 
:irllditi zaman g :leral şu cevabı 

ştır: 

Radyo ınüteasirlerl her zaman dog
ıhakeme edemezler. 
\"llV'Cl bun:lan onra ftınlt\n 86yl 

r: 
lran topraklan taarruza uğrad ı 

takdirde ıran orduBUlldan l.stltade c .. 
dllmesl m~ıesını tetklhe ııentl:; va.. 
kit bulamadım. 

General Vavel !randa bir ıld gUn 
duna geçlrec~ktir. Bu milddet znrtm.. 
da lrandakl Rus kuvwtler1 kuınanda
m genem! Novlkof ile t.-"UII mUz: ke. 
relerde bulunıııUJtur. 

General cunlan WLve etm!!)tir 
Katka.s b'.1.Skuınandnru lle Tahrcın. 

da veyn. Rusyadn görllşmelıllğlm l'ıt • 

nuııı vardır. 

Gen"ral "Don~IRB,, ti! mde tıtıyUit 

bir tnyyarc ne seya11at etn ektedir. 
Bu t&yyare BuhmndaJI ı;onra Tallran 
da yere inen Uk ts.yyıu-cd!.r General 
harp şarUarma göre re ı>o: te kll ede. 
cek b~ mUdjet lçl'ld J..onc.radan Tah 
rana ırelml Hr. Vıı.ve. d ı "Uca Tah • 
ra.ndnkl ln:rtllz o.rct.ı.t gltmlo "·c 
setir gcneral!n ş ret ıı• bir ltabuı rcıı 

ml, blr <iği VL tı- k l'ır '.liemeğl vcr
ml.§tır. 

General Hu.dL;t uuı. b.t • ..ıedcn evv 
büyUk bir :tllm: ile !-luıta.naba.d ve 
Hamı:ı.tlanı z!ynret ed r k oradaki hı. 
gll1z Jntnlarını tefti§ (0CC"kt1r . 

·-.r • . • ~ ~ • • • 

HiS VE ASK ROMAN/ 

Çüukli o za.mwı a.rtı:k ihtiyar, mey oturduğu mnhalle idi. Gördüğü bil
vn vermez, tat venneıt. kuru, kabl-- . tün siınalar bir sis taba.kası ile ör. 
liyetsfz bir eey, işe }'aftUD8Z. Ilı.ti. tülüymüş gibi uçuk, so]gundu, he. 
ya:r bir kıı.dm olncağım, O zamn.n men hepsi fena beslc~ti., fena 
pck[Ufı vn.ziyet deği:iebllir. Fakat ciyinmlşlertli, fakat hepsi genç, 
şlmdi aJilll. §imdilllı:: benden fazla hem de o !kruiar gençtiler ki, Meli. 
bir {ley isteme Feridun. Çllnkil ha.- ha Cemal bUtün bu gençle.re kinle 
yatrmchn geriye kalım birb.ç ay. nefretle bakıyordu. Daha. yamn 
lık veya bir iki senerk. zevk~ saat evvel Ferid.unun söylemiş ol
son olanık doya doya. tatmak iste- dlığu sözler kulağından ÇikmI) or, 
"'~im sevilmek zevkinden en ufak çm çm ötüyordu: "Şu halde sizi 

bir fed:ı.k!rlık bile )'aprunam. Ne aldatıyordur değil mi?'' demfştl. 
nedamet hissi, ne de vui.fe h!ssi Feridun bu oozU ne bilyt!k bJr 
bana bu fedak6.rlığı yapt.ımrnnz. safiyet, ne hlddkl l>ir samimiyetle 
Beni zevklır.dcn m.ııhnım edemez. söylemi.5fj.. Bu eözUnde: 

Fcr'dun covn.p vermiyordu. Ye. - O S'İZi aldatıyor, sizin .lbı 
rintlcn kalktı ve MeUlıa. Cemale ihtiyar bir kadmı sevmez.. 
d imı yn.kl ııtr. BilyUk anneein.l ha Mı1nas.t \'nl'dI, O zamana kadar 
l:riki l,'{r tccessUsle yakmdan tetkik Meliha Cemal kn.tiyen bu kadıu 
tti, nro dişleri anısmdaıı mml· krs.kn.nçlık hlsscıtme.."'lli ti. Kendisin 

dandı: den kabiliyetınden o kadnr emindi 
- Havdi art.Ik gkiebilln!iniz ki, fökn.t i~te hn.yatnıda ilk defa 
\•e Me:.ihn Cenıa.J, ~. g'tti. oknıX bu kor!tuyu, bu Umitslzli~' 
Mclıh!l Cemal Feridunun evfa • h·ssediyor, bu müthfo ihtimalle ttt. 

den (.'tktığr zı:ıman ru:ş&m olmııı;. rlyordu. 
· t-rtnlr'k lkararnuştt. Buhmduğu mn- - Acaba beni seviyor ınu? Aca 

hnlle tamamen fakl.r taleıbelenn 00. beni sevdi mi? N'.ıçin, ~ a ni-

.iıı benden ayrılmıyor'! Acaıba har 
ıtikaten benimle evlenmek 1.-stlyor 
ınıydı? Yoksa ga.yesl benim pa • 
ı'tlm mı? Bana sadık kalıyor mu'.' 
Diln neden gelmedi acaba? Şimdi 
de nerededir! Kiminledir? Niçin" 
Niçin? 

Dlyc dilşUnUyor, bu şekilde bin 
b!r ınuıl bütnn varlığını sarsıyor 

Onu kollarnıa aldığı 7.aman g6z.. 
lerlni kapaması acaba sevgiyi, zev 
Jd tamıımen liliısetmek için miydi! 
YokM yllzilnil, ihtiyarlığmı görme 
ınek için mi gözlerini kapıyordu ? 
Acaba. yfi%ü hakikaten hfıın genç 
görilnUyor muydu? 

Caddenin ortasmda durdu çan
tasından aynasını çıkardı yüzU.nlin 
hatıannı endi')ell nnzarlarJa tet.ıdk 
etmeğc başladı, ve derhal beş se
ne evvellsini düşilndil. Evet, go.k 
eski değil, ynlnız beş sene evvel 
böyle bir hareket yapmış oL<Ja.ydı 
vnnmdruı r;-eçen orkeklerin bİr' 
Muhakknk 

- Aynaya bs.knuığa ne hacet . 
gUz~lsin •• hem de ço gUzeı 

Diye mırıldanırdı. 
Artrk ona kimse ba.kmı,,or, gefü 

ler ko!kola yanından geçiyorlardı. 
Meliha. Cemal yolda erkekler tn. 

rnfmdan arzu De to.ıdp olunnn gene 
kndmla.n genQ kızları, hem de çir. 
lr n, Ustn b3Şl dil§ktln genç krzlnrı 
ha ...... tle eeyrettl. Herke'! gcn~lerfu 
p <:tlnden k<>"juyor, on dönfüı hR
kan olmuyordu. 

Evme döndU •. kalb 'O~ıiı .i ı.ı-

cıt.an bir ncı ile çarpıyordu. Gec 
olunca. uykuyu nafile yere bekle • 
dl. Ellcrlle vücudunu yokluyor, bU 
tUn bn.tla.ııru:, yu\·~rlnklrkla.rmı 

elden geçiliyor ve kendi kendWnE': 
- Fakat ben gUzellm .. h{ilft. r;ü

z~llın •• diye teminat veriyordu .. 
Bunda.o daha. gUzel bir vücut ne

rede bulunur. Hay , ben elli Yf4ıI• 
nı gcÇJlliı; değilim .. hnyır buna im. 
kAn yok. Bu çok mUtb.iş, çok kor
lrunç bir hata.. sanki neden gidip 
bu çocu~ gördUm. Ben ltendlm i· 
çln hiç kendiml lizmeden o y:i:rmi 
sene kndıı.r yaşryabilmf6.. demek 
daha da y~ıyablUr. Betrlm ynpa• 
ca.ğmı en doğru hareket kaçmak, 
dUnyn.nm öteki ucuruı. kadar se\'di. 
ğirnic kaçmak olmn.lı .•• Pakıı.t diln. 
ynnm öbUr uçunds. b.ie ols.lk bır 
mektı.ıp geJip Mahmut Atavı bula
bilil'. Ah Mr..hmut! 

Acnba hakikaten seVl or mu? 
Su anda tıC!l!ba nm-edcdil'? Yokiıu 
ba.§ka. bir kadını mr seviyor? Ben 
?nun hnkkmda ne biUyonım ki 7 
Esasen kadmlnr SO\OJklt>ri erkek· 
ler hıı.kkmdıı n bil rl~r., Yoksa 
Mahmut benimi eı>-ı~ıi} ı mu 
ITimbillr, belki de, . 

O zrunmı Meillıa Cemalin a.klma 
Mahmut A tnnm etrafında dönen 
ka.dınlarm en mUtlıitıi İrfan te-b!Ji. 
r'n kansı rıeldI. Muıazeı: mUthiF. 
bir kndmdt. Genı-ti, güze cU ve Mah 
mut Ata\'l bıra.kmryordu. 

Melilın Cemal: 
- F4 r ı .liı~. eg" oğı·t: nirse, 

Iıfosf{ova 1a 

ilk içtima 
g0:pıldı 

. ~ıo .. ım-, 29 (A.A.) ;- Columtıl': 

BradaJcasting Systel'l:ı çikerl, f\1os· 

kova radyOBWldmı kcı.~uı!U'o.k, -: ı 
maı.zemcal lem1n1 tı;ln t.o;>lanıuı .ı._ 

devlet konfer.uuanm bt: gün MÔöltom· 
dıı Dk iettmlml yapbgou h&ber ver
ml§tir. 

. 
1 

\ 
ı 

1 

Atnerikada b:r 
rezalet 

:\t!l70r~ .ıo (A.A > - Ga~ 
.n korku.'lQ tet'1 Alx. BabCZU- -

:ı'l :ın birkaç gtıı: evvel, tJıtJı:nBl "' 
. .:.r. tn. --atm:ı :ın, eıdürflli;ıle81 cAo 

1..-ır.. f o.UyeUnc birçı;ık t.QkQınet ~ 
:ınurlanzım ve polis aJB,nl&rmm 11- • 
tt.k etm.le olduklarmJ meydana çrıııt~· 
mıştı:r. 

Bu rezalet. bu o!z'kin f§c ı urıı 
etmiş olan memur mlktarırun ~-tızl 
ki§lyc bıulğ olmam ve bunların fC ' 
lcrt himaye itin r.det'l ma 1J a•ıva 
olmalan yUtUnden, htlvtık b r n ~ • 

Almanqa 
Japonyayı harbe 

g1rmek için tazyik 
ediyormuş 

n· . ea.n uyandı.nuuıtır. 'A-~~\ll"lnr ve sJ 
Jar tars.t.ınds.ıı alman rJCbalı l.Il 

1 

/S"nghay, f9 (A.A.) - Sahip. 
leri Amerikalı olan "China 
Press,. gazetesi Tokyoda. bir Ja
pon mcnbama atfen bazı beya.. 
nat ne.srP.tmektedir. Bu !beyanata 
göre Almanya, Japon ordusun.. 
daki faaist zabit~er vasıtasiyle 
Sovyetler · Birliıfjne derhal harp 
ilan etmesi için Japonyayı tay, 
Yik etmektedir. 
Aynı habere göre Japonya. 

başvekili Prens Konoyc'nin "ta. 
anız yoliyle genişleme'' siyaseti.. 
ne olan itimadı azalmaktadır. 
Prensin görüşleriyle ordu ve do
nanma zabitlerinin görüşleri nra. 
aında sarih bir fark vardır. 
Diğer cihett.en Almanyanm za.. 

ferden henüz uzak bulunduğunu 
ve uzak şarktaki kuvvetli Sovyet 
ordusuna yamiacak bir taarru
zwı Çin h;..rbini ve cenuba d~ 
enişleme hareketinin ikinci 

plana bırakıldığnu bilen Tol-.-yo 
hiikfunetini ihtiya.ta. sevketmek. 
teclir. 

Cenupta 
2 Sovyet 

tümeni imha 
edildi 

128 Rus layyaresi tiÜ§Ürüldü 
Berll1t 29 (A.A..) - R\':.8 cenu_p cep.. 

besinde 2 Rua tümeni iJnhıı edildi. 
:Merkezde Alman tayyarc~erı münaka,. 
lı\t merkezlerini bombaladı. 

J~lln. 29 ( .A.) - .:1 eylülde 128 
Rus tayyfl.I'C.Sl dll§flıiilmllşWr. 

Ta1randa 
harp meclisi 

toplandı 
General Vavf'l bugün 
Hindıst&.na clönüyor 

\'~ı. ı:o ,ıı.A.) - on • Havas 
ı .. yv• . l'nhrand8.n g<J •ı haberlere 

göre Uw:itstan bıı.ııkuıLaıt<la.nı go:neral 
Vııvel dlln Tahnuıdıı R:.ıs ~al kuv • 
vctterl .kum:ı:ıd:u.ı ga:ıe:a: Novikot 
Uo görU~mUıtür • .SU lıarp meclisine 1.. 
nuıd:ıkl tnı;-t'tz 'ıga.i ı.uvvetlort ku • 
rnıındanı da l;ıtlro.k eY:cıLi~tir. Gene. 
ral \'(lvcl o:.ıSiJ.n rııl:'nı.n<:ıuı Hindlıst8-

llk vusatia1nln 150,000 do· r t 1 
dutu aöylenmekteuır. 

am 
eti 

Yaınız. vemeK 
isimlerile 

Türkce konu
şan vatanda51 

A RKADASlMLA bi< 
lokanta;lll yemek) ' 

yorduk. yan 1 m' zd ak 
masada iki kişi işpanyoıc: 
konuıuyordu. Fakat nasıl· 
Makara gibi .• · Sözlerinin b' 
rini bitirıp ötPkiui yetiştir' 
yorlardı. e 

Ancak bu iki kişi, gar~o' 
geldikçe pek tabii olar' 
türkçe yemek ısmar hyordı>· 

- lm:ım b~yılch ver! 
- Kalmadı bavım. 
- Oyleyse b "'~a bir patlı· 

can beğendi. 
- O da ka!mndı bayıı'l'l 
- Musakkası yok mu 1 
- Bakayım .•. 

Az sonra musa.~ka geldi,~' 
iki ki§İ, gene, 3re.Jarında 'j' 
panyolca konuşmnğa kof" 
dular. 

Bir yandan da pa\lr~' 
muıakknsının altından gi~P 
üstünden cıkıyorlardt. ' 

- t' hakların son ze•rt•si de l ~ 
mizlenip beyazl ndılil' 
sonra, gene garson çağrıl~ 
Türkçe olarak: 

- Kuzu ic· pilav1 var r:ıı• 
_:. Hayır ;fendim. Bucil 

nade pilav! 
- Oy!eyae Kac.lın 

getir ... Hayır, hayJr; 
G .. b ğ" f o e ı. 

- Şam Bnklav\ ı 
fendim. 

- Bülbül Yuvası yok n1v 
o zamnn mu.hakkak .Muazzeze dö- Garson caır.elcana göz gef 
ncr ve onunla bf.rlilc ola.rak ben.bn- dirdi. Jki porsiyon kalı11 1~ 
le ehlenfr .. Hiçbir znma.n gUJUnç Getirdi. İspanyolca konut' 
•ı.e\'kie dilşürUlmü~ o1masnu h~ rak yediler. 
görmez ve o zaman: ''Zavallı Ye- B • , I d ··rt 
liha, alda.Waca.b'tndan hiç filphe enım an a ıgJmn. go 
ctmlV'ordu .. ben her zaman onun bu iki Musevi vatandst . 
benden ool: yaşlı ve ihtiyar oldu • türkçenin "yemek kısıml~.~ 
ğu.nu biliyordum. Fakat. •. tstc ko- m,, iyiden iyiy~ türkçc 0, ' 
mlk hir mef!eleydi." ~ 
Dl~~ kendini kurte.m. dtyc dü.. renmiıti. Bakıam:.-l1., ne iaı 1 

ııünUyordu. ler biliyordu. Biilbül Yuv~' 
o .. McliJuı Cemal •• demek artık na kadar • öğremniş·.. t-l•t 

g'Ulünc mcvkle düşecekti. Eğlene- fÜpheıiz, midesine düşkün11. cekleı'<il onunla. Onu ihtiyar bi?' iünden ileri geler bir eh 1 

kadın, bir bUyUlt anne, ii6Ik bir ko. yet. 
cakan, doymak bilmeyen bfr c:ıda.. 
loz yerine koyacaklardı demek.. Fakat §Urnl bilmeli ~ 

Melihn Cemnt gnyriih~·cı.ri hld- Milli Meaeleler, mide me' 
detlc yerinden sıçradı: lesi deg"ilclir. MHe kadar"', 

- Ha.y:rr. d
0

cdi, ben onlara bAJa 1 
g{lzel vo f!a}'anı arzu olduğumu fayı ve bilhass·ı !'ı.:hu be• 
östcrec ğim, kablliycthnl onlara mek lazımdrr. Yemek is1ı1' 

tasdik cttll'CCeğiın .. Feridun •. O &e- leri kadar da tür~'(çe me"11 
"il QOÇUğun ·ytedi.ği birkaç saz ket ismi, hay!ivet kelinıe• 
nasıl oll!'t dn benlnı hayat.mu z:e • k 
hir ede-bilır. sen gfu;ellm •• Mm gU itibar meflı·~mu belJeme I 
l.Clim. Benim yaemu ldm kff)fE'Qe. cap ettiğini unulmamfl ~ 
Uir kJ? Hem kem'etscler b!.le san- .Samimi bir tfirkçe konu ı1' 

11:i elli YR6Il18. geldiği holde h!li. ğr •itiyat edinmem·~ bir ... ,, 
hayatın zevklerini bll'ftıkrunryan kn tandaşm yat :nz acıık zcrıı) 
imlar yok mudur? 1 .. k ' ı" ' ~ · ei 

EYet hayatın zevkine doyamı .. a tür .çe o Ara.- ısterrı e 
yan ell. yaı;mdald kadınlar çoktur. mecbur olduğu her Çf! it ) t' 
Fakat Mvallı Meliha bil kl t:mlarla 1 mek, boğn:rn1d .\ !<111.lsa ) t 
ancnk eğlenirler ve bfabn IJtıanı . dir. 
nmdn "tenetdr pa.klMm !" derler. 

(De,,mı ~'Vl . HiKMET MUNIR 
• 



,, 
' ıır .. .. 

8hkeme 
Blonıarında 

Çalışan kadın ev 
Qdını Olamaz mı? 
~anım hAkim bey, siz bari 
~\adın lafına inanmayın ! ,, 
~'~ • "'ltl lcıa, ltUÇ11ct?.J1: ~klan n.r-ı Naciye olan •ıı it, dttıısiz atzını oynata 

'-çq btrta! otlan.. Kanarya oynata: 
~r:e lnrnıızı kordelllr ku: öy - Ben. bu yqa. gclGlm, dlye başla. 

el( c ... cu~ıın da yQzQ öylr 
1 

dı, bu Hayriye kadar s::ı.bırlı b!r ka • 
~eme kapısmm ö • dm görmedim. İnsan tnı adamla bir 

'~er, ayn!mak istlyen bu dakika yqryamaz. E\•ı " htç para 
~ i'YrtthUya.rt acıyarak verdiğini görmedim, ~ltmeıdlm. 
~'Ye doıuyorJardı. İ§tc bu kuKJalar gibi g6rdUğünll2 

lııtı;r boyıu. )'h'tık beyaz par. cocuklar bu yqa kaaar geldiyse a.n
:1" A.Yak!annda beyaz ke- nelerinin sayeslnde'fllr Bkyriyeciğlm, 

hlc •ları vard:, İkide ·bir, in. gece demedi. gtlndll7. r cmedl. çalı§tı. 
~ artnı sıvas-Jıyor ve kart8'1 çocuklanıu bUyO.ttll Sotnn baknyım ı 
~t tt~-mk ay ıı kalkarak: babalarına, hangi p elmi§ te ço. 

t ııa:-"- cuklarma bet 
0CUMJI otorur, barglık ver. 

:ıxe-2JdiAa·~~şa ----- - - --- ______ ...._...., 

KALABALIK YERLERDE DiKKATi 
NASIL . ÇEK~BiliRSiNiZ? 

E KMEGIN/ kala ve el emeğile ka .. 
zananlar kendilerini büyük bir 

mağaza veya fabrikada l:endileri gibi 
yüzlerce veya binlerce insanla birlilrte si· 
rerek ıevklerinin kırJdığını duyarlar. Ba 
kalabalık ifinde heder olup gideceklerini 
birer ıahu olmaktan çıkarak biiyük bir 
makinenin küçük parçaları !Jaline •eltlilı
lerini .anırlar • 

ilk iı, in•anın ıevkini kıran 1-n re,it Ja. 
şüncelerden •ilkinmektir. Böyle Jü§Ün-

celer telJikelidir.lhtiruiarınuı kökünden 
baltalar. Elune~i kala ve el emeğile ha. 
uınanların lterHli kendilerine ıoracağı •u· 
ti fU olmalıdır: ••Bu ita.dar tıdam içinde 
ben neyim? ve bu k~dar 'biiyiik bir mües
...de dilıkali ~ekmek için neler yapabi
lirim?,, 

Y .,,,Jtlt!Glı t•Y de sudur: Ôr.c'! üz.erini. 
- oldıfınq İfİ wayet iyi yapmayı öğreni. 
n&, sonra da ifinlzden bnJ!ka rder yapma. 

yr cll1fllnünüz. 

Eski bir lıp kitabında okuduklarımız 

~ ""9'A •• 1 - ....... 
Fıkra 

Eşekle müsavat 
Şu zal'u.llı e: klere &oaJ"iı dll,) du

ı;umuz lu."lı; nl ıı lmbul etumL blr 
ııe~dlr. Dün, rı.:nb •• t:lr so!,o.ktan 
ı;q.•t·rken beş attı yd ır.da lılr ÇJ>CU. 

ta nıstgcldlk, Hnp ... ırıın bnundo 
kendl huluıdc durau e~ğin knrfiiJ ı 

na gı,-çmlş. fıdctn onun 
blr nılc W.} !er gl!»: 

- Eı:e!c, ek! dl.}cı .. ou. 
\'ani, huu ~ağırı.} Ol'. oem de tc:r. 

ylf IYU~orctu. l aı.nt ~t : Naered n 
hoca <la h ıl.ır ı:urılt• .t~ıı 11011ra r•. 
dil cblllrt:t: 

Hoca nıı>rllum bir .. ~ ılınt C5nıı-
ınd3 bir geceYf baııl >.rdan tıirlnde 

1 
' • 

~eçirlr. batılı•yh gtd•<,eğl \'akit, 

1 

hancı kırk para k oıll ı kırlı p3rıı 1 
d,, escl!'i lçln lstt'rı; ~ı borı• nıtmı 

para ı,cn•1h! ~ lmıl p:ır a d::ı e>.c' ı i-
oın Y(lrlr. Ha.nC'ı: • 

- Bu ur ohlu h.,, li". h~~ıı c11c 
bir, de.} lnceı 

- lı smfn nnladti;'lll gibi del;ll, 
dlJ"., <'e,; p \ rrlr, ''"'""'t· tılt•blr !lif'~ f.l" 
mu~ \ tr knlmt !"d?mf"D• .• 

~~· mı,. 
,.;ıatı yal~ uydurma! dl.. - Demek •l.zcfı bun' •r bi.T daha be.. 

!!iJord!l. raber YB§IyamaAar. 
' ~ •daı IAiyordu. O&Ta • - Yll§IYamazlar ba> .ım. 
~~lct:nede: - Kabahat l.imde? 
~ ~ :rnucau lAzm1 bay - Kocunıda. 

için ~eçete vo-~ 
Kitap hırsızlı• bir ıervet 

~ batınyo .. du. eve bakmaz. .İkinci pblbıe 'htf)'flrc:ı b!r adamrlı 
liq llaais aduım ben ne yn. Halil. bu da kocaıım leh!nd<.;ydı. 
~? ':ocukıa acımdan ölecek- - Bence, diyordu lrııNllıı.t klldmda 

dır. 

ayrıldım. Yenr - Ne glbll 

mıa oturm • - Ne gibi ol&cak? ~te bu ad m 
bu kadar pkra kazar•,nr İkide, bir 

:ı parayı nere- ~ kendlslne §UDU tııterim. bunu tııte. 

'.par' 

W' 

ot4ramıu değil 
v tı•r para vermt. 

kııdındı 

,.l'lı diye yOk olmakt .. mana yok. 
- Peki kavga N!erJt.T mlydU 
- Çook! 
- Hangicl çıka.nrdt tun gayr 1 
- Ta.bil kadm. 
- Elbette çıkarır. Çtlnktı Ahmet e_ 

vlne h!o para vermlyorrauş. Aç adftm 
gUimez yar ... 

- Ben para .ermeoı,ın• -.umıun. 

diyordu. •eriyordu.• A m tabll. az. 
ÇilnkU kQO(lk 1'fr berb6reir. Al. kaza
nıyor. 

Nihayet Al\met tekTar l!th: alarak: 
- Etendi.'!l, dedi, blltfin ke.biı.hat 

knnmm çal11mıınrıdaı!v. Bt.ru para 
ka:-.anryor ya kocuma hfo aldırmıyor. 
~ t bu gibi kadın'r !"'! ~ ki bir yuva 
lrummıuı, mesut oıam~ brkete mtı.. 
dara etmlye.n bl• kac!nı her r.aman 

o<'avmm ı~'4ma 

- Benim ıoana ihti)1ıcım yok. ayn_ 
lalım! ıkr. 

Eğer slz..n sözlerlnL7 .rJer de tek
rar eve geline t~d!n de çıkacaktır 
l' ttyl~ tı!tlyonım. 

Karı-.. ' •• ,15zıer ~r. tıllyUk 'bir 
M Mrte knptbraı. aya~ fJr'lac!t: 

- Herif, herif eve golmtyon.ım, ki 
iF• n Çtkayım Send<'"l ilU"JA kaznnıyo.. 
nım. Elbette !ana ntUdare etmem. 
Nafaka dil ıeteıniyın"'.:m Aynlaca • 
ğım. 

Çocuklar bu nUn k't§S Ozerlne a#· 
Iamııt • l• ı it • mıha. 

kcmeyl baııka bir gtln .l!lı etmekten 

'· "'lre ~remedi 
Bunun Qzerinc kadın Ç(ıCU.kl&nnı 'td. 

rer kolun& aldI, fhtlyar Ptthldl lle bir 
tarafa, erkek de kendi ~hidi Halil ile 
birlikte diğer tarnfo ooıtrıı yürUyUp 

ı:'fttiler. 

Babam dayanamadı: 
- Modada c:ok samimi bir 

dostumun kotrasr vardır. Hanı. 
ya şu her zaman gördilğünuz 
yesil boyalı kotı'Q. 

Annem 9atık kaolarmı par
makla.riyle yolo.r jri.bi düzelterek: 

- Ey, ne olacak •. ?! dedi • sa.. 
tm mı alacaksın 'l 

- Hayn-. ~e zaman isterseniz 
alıp geı.ebiliriz demek jstiyonım. 

Neriman atıldı: 
- Ah amcacıinn. ne iyi olur. 

Bir gUn Turbanla beraber gel
sem de, sız de hazırhınsanız, ha
fif rüzgarlı bir havada f;öyle bir 
kotra filemi yap ak •• 

- Hay hay, Ne zaman isterse
niz mümkUnlür. 

~ oluyordu. 
tftet Melih kotra ~tiai 

hakkındaki fikrini söylem('lln.iı;ıti. 

24 SAAT MEZARA GiRMEK 
Kitııptarmı.ın aruıııd, tarihi balll 

olmıye.ı:ı çok t'akl bir bp kitabı buJ. 
dum._.lçtncıe yüzlerce t&Vllye n re,. 
çete var.De\1rlerln nası dev admılarla 
ilerlediğini göstermesi 1Ubartle bir 
karmı yazmaktan kendJm! alamadım. 

Kitapta ~ğu olmı:yıı.ıı kadmlara 
fU tavsiye edlllyor: 

"Btr avret Jııımlle olması tariki ba. 
dur: Yerde bir kuvu veya kabir ka. 
za... Tandır gtbl ola. Ol yeri l5d llc 
'(ateıı> ne yakıp kızdıra. Badehu çayır 
dan her nevt ot devıııtrlp ol kuyuya 
döoeye. Andan sonra kBdın llrya.D olup 
içine girip UstllnU örte, Andan ııorıra 
bir mll§l'aba ile içine etnJma au döo 
ke. Yirmi dört ııaat oturduktan sonra 
illeU bürudet ve rutur.et olursa cekf.. 
ltp sıhhat sel!met ola... 

Tavsiyeyi anladınız tabtt Kaclm 
kendl$ltıe b'.r mezar kazıp at.etle kız. 
dıracak, tçlui ot ile doldurduktan llOn 

ra yirmi dört saat orııda kalacak .• 
Yan! canlı olarak Dlf'ıara girecek. 
Çıkmak kısmet olunıs ta bil §)fayı l 
(!) alacak. 

Kitapta ve..-emln. t.c~ntsi de §()yle a.n-
ıatılıyor: 1 

"Bu basta.lam bati ~ğerU derler. 
Benzi san oıur.Gözlcr' baıkalarur. &. 

nk olur. Yemek f:ıtıluu'ıı az olur. YeJte j 
de hazmedemez. zahmt.t. hazmeder, 
çabuk .soğuk alır. El ve ayaklan ııo. • 
ğuk olur. Bu Wetir oeflne 1'prabı 

ıUmbUıt,, gerektir. Mide ile ciğeri kavi 
kılar .. Kuvvet ?erir. 1-lnrareU gtlziye 
Ziyade olur, 11Acm aıtı tQrlU faydam 
vardır, .. 

ne.ç ta nu: 
ŞQ.nblll tarçm, kakule Te uduhlndl, 

cevtzı. hltıdld~n blrer d!rhem, karanfil 
yanm dlrh~m k~ıp b1i' oka.dar 
tattı su katılarak k!>ynatılacaktır. 

Mevcut mlktarm beş+.o biri olU11cuya 
kadar kaynayacak. Soııra kaynayan 
~ miktara kA!l almllll§ akoğul balı 

Söylememekte ha.klrydı, Ona! 
- Sız de bulununuz .. Yahut bu. 
lumır musunuz? diyen olma. 
mışt:ı, 

Ve belliydi kı, hassas deliknn
lr bu vmyettcn QOk mUteeesiT 
olmuş. alınmt~tı. Zaten onun R· 
lmganlığından Neriman bana blı 
ka~ kere bahsetmi~ti. Fakat, ben 
kendi ine böyle bir teklif vapa
cak vaziyette değildim. Bunu 
ancak babam söyliyebilird1. O da. 
nedense söylemedi. 

Neriman bu sırada biraz ark11-
da duran bir k~~ helvacmm 
gördU: 

- Haydı. lffiitt he1va.sı ala. 
hm, Leyla! 

Diyerek koluma girdi, 
Babam, anneme dönarek: 
- Göriiyorsun ya. ha.ıum 

-- ·livorou bunlar 'ı.'.i!~ ~>t:!t 

Jııııınup ~ kanftlnllıak 1l9t.e ~ 
dfnem. gW.auyu Dil .nmtf -.rr.ıı ko. 
nacak 'Ve htrgtln hap gibi alınacak.. 

Ba§ka bir macun. Teda'ri ettiği b.aa
talıklara bakınız: 

Bala'am • .ıra. tıeYda. ..., ... 
ıe. · ayıtlık... • 

"Sevda,. y&D.i ··aok.. ıa ııtr llUta!ık 
mı T Yuma tıp kitabi 67le diJ'OI', BG. 
tOtt 1ıunlan Wr.Yi edecek ..... 
g1lnlllk, bktüe. aencem. b!nd .. 
.ıran, 1ID. keıCi almllut baJ lı:anfbrl. 
larak yaprlmakt&dlr. 

KOahll z.oeteld de ,.,le: Yirmi b9I 
dirhem 81namek1, bet Ctrbem bufaUç 
< T >, beo dirhem m0."'1 kara erik 
be§ dirhem ıa.vendl hindi ( ?) blr dit. 
hem ta.rçm bir tencere w içinde kay. 
na)'l.C&k yanın okka au ..ıuıen d1r .. 
hem kalmo&7& lradıar bpachktan 
acıma kudret belfta ..... d6lltl • 
Iecü •balı a.o kanuna tcıtJeceJr. bir 
ıntıddet IOllr'& d& o.tene et mJQ lgO.. 
dikten llOl!ll"& telfrt dtrtıa1 ~ 

Şarap·. beıt• ... "koro!? 

Lezaetli şara.p tatmaktan pek 
hoşlanan yfibek beeteklr Hen. 
del, Lord bir ~ misafiriy
di. Lord, kendisıne enfes bir p.. 
rap ikr&m etti: 

- üstat, bu şarap haounu.ıa 
gidiyor ınu? · Bestelediğiniz ottl· 
torilerden biri gibi R'Vit verici 
değil mi? 

Hendel, bqJnl salladı: 
-Elbette! 
- Faka.t bqka l&f81)lardarı 

da i~irsiniz; i§te {jllrada, Bur· 
gunya var, yıllanmıı:ı bir Porto 
var. 'tlitlı Toka.y var. 

Hendel, coştu: 
- Hepsinden de ı~rim! Be 

nim Oratoriyomuma daima bir 
koro refakat eder .•• 

Hala küçüklükte ~ oer· 
!eri arayorlar. 

Neriman helvayı beıhane ede. 
rek kalkmak ~. 

Helva alırken. bana fısıldadı: 
- Bugün anlqdıyor ki. İffet 

Melihle b~ kalıp konuşa
mayacaksıri. önilmilı'Jdeki hafta 
içinde hangi gfin mtınuip görür. 
~n. bi7.e gel yahut köprilde bulu. 
şalım. Yine bir Bebek bahc:ee 
.;ezintisi yapalmı 

Biraz tereddüt 'ettim 
Neriman: · 
- Fazla diı8ilnme, dedi. bu eo. 

cu.k eeni delice sevi}'O!'. G<Szünie 
gördün ki, deierii bir eocuktı.ır. 
Onu baba.n da çok eevcii. 

- Evet. diye ~nnı ea.Uadım. 
sade babam defil, annem de sev 
di .. AMem de ~ h0ttland1 on· 
dan. 
Konuşacak vaktimiıı vok 

Jhng P"iin gelebilirsin? 
Biraz düsUndükten sonra IY:. 

vap verdim: . 
- Bir ~tla gelebilirlm. 
- • Tedir o şartın .. ? 
- ı'urhanın dizO'inlectnı ~tr. 

sin. Ona bentmle hic' bir mUna. 
aş.ayıt l'İrİ~nl"mest"i !ıti,.J~sin 

Bıı.na ö:.ıtir d;'~. r.t\••lı:fl. ~if'if' 
lıilivo~ır. 1d e b-rıir-: ):r.ll h"1 
kmn~rr. ~ ~· "'"'hıhV.1:\n. 
tA'tı.&'ftUTrul f'od~~ '"\ f'(in «TT"ı 
..mn 't:ctmr: 1~ ~'1irlrt _. '""İ"'° 
nm 

Kitap vücudu ttt.nyen. bacı atn • 
yan, &'Öaloeri klU'araJl. ıntdNI ağrıyan, 
el ve ayağı tutmıynnhra da tedavi f. 
çhı çare bulıuuş. Bunun bikAycsı 
\'U'. 

SWeynwı peypl:fbDr peri Ue kar
plaf&rak 90:mtll: 

- Senlıı yerin. Dunfm kandedlr? 

- Ya ne?>Jyyüllah beruDı yerinı e 
ki kiliseler tÇinde. Vi'"!ltl evlerde ""C 

Tiran ham&.-ııl:Lrdadır. Ulu taşlar al • 
tmdadır .. A#açl&r dlh~ı.f.dlr. Bir ye
rtm Yemeııdedir. AJr.a 11ezerfm. Her 
kim bu yerıere eu döku. ben anı uru. 
nım. . 
• -Bu lıe.ııtaıtft'm derrnt'.m nedir? 

lı!lsk ve tah&!'l .• 
Bir ba§ka: 
Slileyman peyp.ınber bqka bir pe. 

r119 90rdu: 
- Ya peri emin ctJ• ~ n kandedlr 

A.dam ofluııu nice kcırkuturınm .• 
Peri der: . 

- Ya neb13'ullah.. Benim yerim ve 
dura~m ç şmeler yar.ııııi&dir. Şol va. 
kit ki Adem oğlu au aıma a gelir. 
~.n gelince hemen dü, r. uylu~u 
tutanın hiç mec&lf knımu. Gllndcn 
gQne :rayıf olur. Dter tez Umar et • 
IQeJlleıı9e ha.rap o:ur 

- A.nm dermanı nedir' 
- Anın dormanı 01ı11JT kL. bir kara 

koJUD kuro:ın ede. "J":l'.i.Pr olmazsa bir 
kal'& keçi kurban cd..l 

Bir tıp k1tn!>t.-'k' _, • yOz:Unde mev .. 
cut olmry&"l bsstAlıkiııra bile deva 
bulmu&ı. Bu6Un her a.o:ı::. içllı thtJaas 
yapan. hekimler, ha~ aorıa erin. 
ctye kadar mut .ı ~ 1 gavam1zlnl 
kavrayamıyorlar ve bUgtln mikrobu 
bulunamıyan haatıı.Jı~• f,n kn A.clz. 
Eald eeerlerdm ~ıyonız kl, dedeleri.. 
mtz çok ganısIZ?ll!§la-:-•• Bugün insan 
kendini daha Acız bu~yor. "Feu ller
ledikço, illm çoğnldJ~ '" cehil artar., 
llOzQ ne doğru. 'm JET 

- Söz veriyorun1. Eğer bir 
daha o ·:ünasebetsizlii!e şahit 
ve hedef olursan, \•üzUme bak
ma.: Benlmle konuşma! 

- O halde salı ~ün\\ cM.t bir 
buı:u': vapuriyle Havdarp~adan 
harelrnt ederim. fkldt! köprüd!> 
buluşuruz. &>n \'O'dR ı:r:der·l·en 
]ffet Melih<' söylemin! 

Fazla konuşmadık. Sah ırtlnü 
köprllde saat ikide bulUJ$mnk 
1.izere sözle tik Helvalar. aldık .. 
Yerimi.?.e döndü!:. 

Neriman ne ~kacı bir kızdı 
- Amca, C'()Ctlklurnm tuttll, 
Diyerek h rkPse bir kR~ ltel 

\ aer dağıtt1. 
Babanı 'e ann<.'m de birer hel. 

v;ı alarak yemeğe baı=:ladılar. 
lffet Uelihin helvaer.ı da N'eri. 
ptan verdı. 

O ilk öncP 'emf'k istemedi. 
• - Canım biz eoruk INl\"tllr., 

·sız buyurun . 
Neriman: 
- Ya b·1 r.ncuk r.ıu·""-' •' ,. 1 

fak~t bö'llle verd rr? • ,ı n 
• e~ic?ini ""m rai ' . 

p, h"'"' ·ıı;ve ettı. 
- T"'lif, C.nrukhrı• •• ..,,.,· •?lr. 
mrh Vl\P 1 t~m va"I a '· 

Yıın;.ı,..cık. is<e o ı "'loı,"" -, ı · 
.. '"",'•% m•v•iAntı "'1 

lrfp+ • T•lı\. ..,· ·~ · 
('~'"" ,. ;r ,"1'!"C..• ı 

d .• İ ""V.""' J ·r-• ı - ' -

Am('rikada yem b1r hırsız'ık 
meydana çıkanlmı~tır. Bu hır. 
sızbk m~bali lolduP,u kadar da 
beynelmilel mahiyettedir. 

Son zamanlarda. Amerikanın 
meyhur kütüphane. •rinden kıy. 
metli bazı kitaplar ka.} botrnaktn 
idi. Kütilphandere eser tetldki 
ve tetebbüü icin giren bir adam. 
bır müddet sonr.ı. orada g'Ö?ifer 
geçirdiği bır çok Jdtaplnrın ara 
sır da Kıymetli b"r l·ac ri a e 
veva kitapla sıvı ı:rordu. 

Son zrımanlarda bu adam te\ 
kıf edilmiş ve kendisinin ya}nı.? 
Amerikada d~il. A vrupanm dı 
~er meşhur kütüphanelerinde de 
~ynı hırı:ızhğı yaptığı ve <:aldı. 
ğı kitapların kıymeti 200.000 di 
lan bulduğu hayretle öğreniJ. 
miı;tir. Bu itibarla, kütilphan 
!ere gelen herkese itimat etme
nin doğru olmadı;'fı anlaaılIYOr. 

2 .uz a.:asmda 
Kurt ve Elli, bir delikanlı ile 

bir klz .. Birlikte gezmeie gidi. 
yorlar. Yolda delikanlı bir 'kIZR. 
selam veriyor; la.kin onu görünce 
bir pan:a. irkilerek .. 

Elli soruyor: 
Şimdi irkilerek se!Amladriın 

ktz kimdi? 
Kurt. cevap veriyor: 
- Rica ederim sorup da beni 

bır nbôet de sen sinirlendirme: 
sonradan ~nin kim olduğunu o 
na izah foin bir :-tayli zahmet 
<;ekeccğinı zaten, Ustelik bir de 
ı:ıimdi sen!? 

lerinden Loidcorç evinin ba.bçe. 
sinde her gün bir ~Q.t kadar to
runlariy1e oyun oynarmıR. HPm 
de şöyle böyle oyun değıl. 1'.oşe 
kapmaca .• Atlama ve kogma o. 
yunları.. Polis oyunu.. Sakla:m 
baç .. Ha1buki biz. nedense, bit~ 
huyüvimceı derhal MC' 1-• 1{ ka
bından ıyrılrvcriyoruz. BenCl'. 
ınsa.n ne kadar yb<tl .. nır :ı yaş. 
Jnnsm. bir çocukluk tarafı Yar· 
dır. hı ilizlcr de bu daha bariz 
bir şekilde göze <:arpryor. Her 
aile reisi, coeuklan ve torunla
riyle yirmi dört saatte lıic olmaz 
a bir saatini ~r:-her IT('\'rir. 

Biı az dü~i\nürs k. bunun ne ka.. 
dar )ı; vifli bir is olduğunu anla, 
nz. 

- Ben de buna taraftarım 
o~lum ! tnc;nn her gün, bira-: da. 
ailC'Si efradı\ le me-:!!111 olmalı .. 
Bunun irin bir sıı::ı.tini olsun ~ 
hp bu i 0 P hasretmrlid"r 

Ren atı1d•m: 
- Bal>~ bu i'°" .ll!lea": "a.\& dt 

bir ka<' •.,.re Vll'Jr.l'Z.k tr~1 
bul b!l r. 

A:ırrom gülü~~ 

-- ... A'Tlimfe beraber beslD :q. 
t1'~1·rı ıninl~ri hı~ı· mı ool;ar:, 
..... ., ""':n .. 

nııvr lltln('' ~ llel'>dıım 
•'ıc.t'·· .... mı• Nidn ........ 

<: ""'r., Ut'' 
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C.:eıJiren: MUZAFFER ESEN 

nüyordu. O da düşünüyordu herhalde. 
M!sters Nolan, villaya 21 Müfet'&.İş tatlı bi- sesle ili.-

ilkte!}rin akşamı Jöndüğünü ve etti: 
söylüyordu; halbuki gazete - - Sözlerimi !yi dinleyi -
nin tarihi 23 teşrincH· Şu hal- niz, ve sakın heni aldatmağa 
de nasıl olur da bekçi kadın kalkmaymız. Benden bir §ey 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GRiP, ROMA TIZM 
NEVRALJi. KIRIKLIK VE SUTON AG,{ILARIHllt LlftlH..\L ı<ESt~ 

Ş .. h · ı villaya döndüğü akşam hu saklarsanız bilhR~a vaziyeti 

34 
lcabmda günde 3 kaşe alınabilir. Her verde oullu kutulan ısrat'la iıteyiııif 

- up. esız. • b 1 b'l' .:.·' • · f 1 l k 
M. t " l I 1... 1 gazeteyı u a ı ır .... ı. nızı ena aştırmı'? o aca ıı • 

ıs er& ~,o an a e ace e M'·f · h · · b" kd d ) b' · k 1 t' J .. t u eltıs e c:mmyetsız ır nız. Bu ta ir e rnesu iyeli _ 
ır t 1k em ~. ~e br t den son- lisanla: niz yalmz iznizi geçirmİ§ ol-

ra e G":.r .~oze aş a ı. b - Gazeteyi, t~Qdi, kimin maktan ibaret kalmıyacak -
- oruyorsunuz ya, u- h akt - k dar mühim de tır. Zira biz her •t>yi ke~fe. 

rada her ıey karmakarı§ık. v~rl Aıgıl 0 ha • · l - 3' :ı 
O" d..... .. .. d b . gı • sı e e~rn1yetı o an debileceğimizde~ı eminiz. A. 

1 
~nd~gulm guknkend erı ortka. nokta bu gazeley; villaya damlanm koır.sufonnızla bir 
ıgı uze lece a ar va • d" d··-·· .. ·· b 1 1 kaç dakika soL_bet ettikten 

Lim olmadı. Müsaade ederse- on udgunuz gun u muş 0 
• c 

. b" I B .. mamz ır. sonra hakikati tamnmile öğ. 
nız ıraz ça ışayml' u soz • - Bun"' yemm edebili- renmi~ o!acaMardır. <Uo ırupoaa t-Jdcaıettk cöodertıece11 
leri söyledikten sonra maltı. Misters Nolan fırçaları ye. verme tlAalan ~ Son Uaktkacıa pa. 

b v b 1 d p • rım. rua a~ttdll~~r. ICvltıWne M:ldllı 
zı oyamaga aş a 1• oın - Poi:tter gazt.tf"ye bir daha rine koydu ve <ludaldarım '°öndrreu ol&oyucuıamı ıııahfıu IUl1.. 
ter gözlerini indirdi, kullan. baktı ve sanki ~l,\!"ihini ilk de. daha kuvve'di sıktı. Sonra ınak ı.tzere tı\rlb ıv.tr'Nlf'rtn.ı blldfrm& 

-
Teknik Okala .. lldftrlOllDd•ll 

1 - MWıendls kısmı giriş imtihanı 3 tc§rlnlevvel 9il C'Jma gliJ'U Y' 
tır. 30 eylW akşamına kadar müracaat edip ~avdoıanıa.rlll 
birlikte imtıhan günU saat 9 da okulda bulu.oma.lıı.rı. 
Duhul imtihanında riayet edilmesi istenilen ~Baslan havi 

okulda Utı.n ed1lmcktedir. İmtihan gUnUnden evvel d!l<k!ltlr 
2 - Fen memurluğu kısmı glrl§ imtihanı, mWıendls kıSmı glJiO fi 

neticelerinin ll~ın tarihinden en az ilç gUn sonra yarııa~ 
ayrıca UA.n ed!lecektlr. 

3 - Okulun her ııubeslnde tedrisata 13 tcşrlnlev\'el 941 tanhtDd' 
caktır. (8538) 

dığı boyanın markasına, fır. fa görüvormuş c ibi haykır. birdenbiTe dutl:lklarından ıerı IA.r;un.) mektupla muracant. 
1 d .. k t tt" z· b - (' E • KAtıplık ve satış Lslerile me"'"'' 1 C:Sllt. ça ara ık a e 1• ıra un- dı: bir tebessüm uçtu. Pointer vlenmct teklifleri vo- 1 6" 

1 ld v T · ole.blleel?lt oır baynna ihtiyaç vardır. ' * Fransız meıs.tebuıln 
arın sarı ıgı nymıs gaze. - Fakat bu si\şılncak bir !.ccıdımn vaz:veti kurtaracak "' YllJ 16• boy l,65 l\llG 62, açık suıtanııamammda Marp;,ıççularda Ço.r :lan mezun e:lddl bir gene 

tesinin tarihi müferd§İn kafa şey doğrusu! Bu gazetenin bir çare bulduğt\!H~ !ezmiş, kahve rengi gözlü, kumral saçlı, orta.. ~ılı ban 33 numaraya r.~Uracaat. rak az bir ııcretlt: r..yıı.zlY' 
Sini bı·r kurt gı"b' kem" mektebin bltinci smıfınn l.a.dar oku- • k _ .... 

l ırme • tarihi 23 ilktt>şr:rı. Halbuki yahut hu i9.te kemlini tehlike Ortno ~~ı mezunu cıl:- genç, busu.. ya v'Q fraruru:ca derı'!lıcu• 
v b l t ~ muş bir bayan; uzu:1 boylu, kahve ... blr u cd ,.p 
ge a§ amı~ ı. siz 21 birinciteş~inde izinli ve sokacak bir :tckta olmadı- rcng! ,...özlll, subay veya memur bir °' ın csses e veye. <!evlet işlerin. (S • .M.K) remzine münıc 

M. t N 1 b d'kk t" .. de c;:alışmak lste!Ilek•ea•r. <1.S.J rem. * Al:ıturkn v~ aıatrıı.ııl' ı ıs ers o r.n u 1 a ın gitmic: ve miste: La,_•ng da crım anlamı~tr. Onun için bu bayla. evlenmek istemektedir. R"stnı. • ~ 
f k d ld 

_ :ı .1 ..,. _ Zine mUracaıı.t. yemekleri pişiren bir k~_..ııl 
ar ına var 1 ve 0 ugu yere villayı görmeğe o gün gel - ~ülüş müfettişi.-: hiç hoşuna le beraber <Subay) re:nzınc mUracaat. • Orta ynşıı. n-a.nsucıı ve tUrkçe maıttadlr. tstnnbuldan C1l§'' 

oturuverdi. mişti. Öyle de~il mi? gitmedi. Resim göndermfyenlere cevap veril • bilen olr bayan. ıyl ~l.r ıı!Je nezdtnde bilir. (KUçUk pnrmaJdtaPrcll 

- Ben de m'1oltızı boya - Misters No!amn dişleri ku- (Dcoomı var) mcz. 6 yaşınd:ın (Ukan ço::uğ!' nakabllir ve rnda Bayan A. N) ve ıııU 
k . . 'llAd k 11 1 • 28 ya.,mda, &yda l:?O lira maaşı d bili Ço k b ·ı nin -~fi ma ıçın vı a a u anı an ru bir ses çıkararak kapandı. ers vere r 1:11 stız 1r aı e * Bir genç, bir mOı;.;>"'· 

b kull D .. _ olan bir bay, rusça, ve~a ing'ili:r.ce bl. yanında orta 1!'1terlne :ıe balmıak !.ste. ti il~ 
oyayı anıyorum. oşe- Çol' o"fk""'lenmı'"' o'dugvu 11es- ı bir ba ..,. nangt b!r caret evinin fi . it d b" t - ... "' "' y • 1 k en ya."lla evlenmtk istemekte- mektedlr. !Kibar El rcuı.Zlne mUra. do yapmak .stemekted!!" (t 

~~1 a tn af ktlf Cke;e yat
1
an U- belliydi, fakat n~Ç de şaşır • enı açı aca dir. !<,azla. malO.mat için YenJköyde caat. mürncaat. 

gurauz mut a a ı ma tızın mış J?ÖTÜnmüyor.~k Pointer köybSft caddesinde 14 ııwnarada H. • Blr avukat vıınm.:ia c;:r.ıışnuş, mu. * 18 y&§mda bir ı;enr. 
boyası. bekçi kadının devitdiği çam. sı" nema Novlçc mUracaat. o.mele tııklp etmcslnt tUe.n, daktilo temekted!.r. Fabrtlı:a 

Pointer lakayt bir sesle dan dolayı ktndi kendine iş ve işçi arıyanlar: kullanan bir ger.~ ·~ arnmaktadır. 'ı ve otomobil stok pru-r.aJ~ll 
.ordu• • • (R, VJ rem:dnc müracaat. K rt 3 •- n • kızdıg-ını anlamrs.tı. Bu ga- Bu mevsimin en v. P.ni ve en :m ya.şmda . .ı.star.bulöa ve Ana- l u 1 > rcmz .... ~ ınu 

D k b · 1 'l d l d - k t lk • On yedi yaşmda ort.amektebin 
- eme n boya arı vı • gazetenin m~ydena çık a!ı güzel filmlerini getirmiştir. 0 u ıı. ııoforıu ve mo.kinis 1 yap. ikinc! sınıfını blUrmL' a:ıktllo kur. •Hukuk takWtesı sac: 

ladan gelirdiniz? Şu halde herhalde :nisleTs Nolanın işi- Tepebaşıııin yeni açııecağmı bil • m~. her nevt otomobilden anlayo.n bir sundan meaın v~ noter dıı.iresinde Eski türkc;:eyl blllr ve 91""' .... 
· d T · k 1 1.§çi, ehven !lcretlo her nevi işi yap • znnm. Bir ııvukat yaıııı'"" 

sız e aymıs o uyucu arın- ne ge!:rıiyen ?lir şeydi. dlrdlğimlz aınc:nıamn r.ltiuUrlllğUnden mak istemektedir. Ya:rıız lk1 sene ev. beş ay staj görm!l§ bir g"'nç daktilo büroaa ehven Dcretıe 
dansınız öy]e m;? nldı~mız m1.:ktubu aynen neşrediyo. veya yazıcı olat'!llı çaJı~mak istemek.. 

D 
,_ l d" vel kaza neticesi kulııkınrı saıtır kal. Haber < H.N.F) remz.!Dt -,,; 

- Bu suali bu gazc'~e için er&:ı:.l c~vap ver 1: ruz: mıştrr • .Mıı.tb:ıa. ve kitap işlerinde de tcdir. <5. 126> reırı.z!ne müracaat. TUr tn f ,?'~ 

1 b ? H O h h 1-'e b k b'r Muhtcrf'm :::-azeu:nız:n clüııkll sayı.. • Ortamc'•tftp sekizine• sınıf eıcm"' • kçe, glllzce. ~ soruyorsunuz ga i a. ayır, - nu er "\ ... aş a ı ~ çalı~abllir. (S.l<,.Y,) rcmz.lne mUracaat r. '" • .... en lngfllzce bllcn bir ı;,...:~ 
müfettic. Bunu evı" go''rmeg-e gün bulnıu~ ol?.cağım. Evet. sında saym 'lalkırr.ızın Tcpcbqmda • İtalyada tahsil görmtl§, mlmaı1 s!nde önüm!lzdek: seneye knlınl§ 16 mek veya. tcrcüma~ntıW W' . 

:ı """ yakında. ""nC:ı""rınız einemaya bl.1. vncnnda bir gen" --u- v~ ayak i<ıl"--

ıd "Yl } 1 ]_I ' •• b' · Y'-" ..,.. b l01erdcn :ınlıyan, '"'lAıı ve rint mUrek. J • .....- "' -u ... "' ..,, .... k._ .. _ (' •---ne İgvi zaman ::ııister Layng 0 e O ma ı. ~erg.ınum ırı • • .nk nlO.ka. "'6stcrdl~i ve sinemamızda il' " " d b n ti t- rnma .......... .....,...,) 
b d · · k" "u "' - keple mınya.tilr resimler çizen bir sa.. rın e az ır ere e çau;;ab!llr. "~· t. 

•ırakmıı:. irine o :<a ar o.:-nzıyor ı... .veni film olup oımndıl".'Ulı merak etti~i emzlle En Son Do.ı ıka bildi ı rı a ı; 0 e natkQ.r bir §lrkette veyi\ husust bir r • ~ Yh rme e 
Pointe: gazetenin birinci - Bence etcrımiyet11i 0 • yazılıydı. müessesede çalışmak ıstemektedlr. Harita. ve beton a.rme ~erinde ev ~a~:ag:e~a·ba~Afl 

:ıyfosında bir havadisı"n ke. lan nokta ga7e'ieuin langi Muhterem tıalkm aıncmanııza gös. Taşraya gldcblllr. (Ceı.lr.atör) rem mUtelıasaıs Avrupad-. u..csll görm(4 ~ qa.ıw-: 
.. b l ı ~ ·1 ~ • h • lcrdır-ı '1llts:ı1t ollıkanm medyunu Aük • ı b1 yUk k Uh dıs u 10 tı.n mek istemektedir. Ye~tJI 

k k 1 1 b• aun U UllCiU'"'l' < nn· angı 0 "' ~ -'n" mUracaat. r sc m en n&r t r Pl 
~arına ursun <.\ em e ır i- " ~ 't>ld. ' rnnıyrz·. bu oilyU': -•A•ın tıcr tilrJU ""' " ev ~lerinJ ıyı bilir. ~ ·· h k l - d ,.. u.&u.ı • oroje, vo hesaplar deruiıte etmektedir. 
"aret konmu~ olduğunun far. gun ıra 1 :nış 0 ugu ur. tahminin kat kat üst~dedlr. Sinema. Ll.senin !en şubemr.dtn mezun bir ı:MUhendls 14) remzln· mUracaat bir ba.ya da bakabtt.r 
kına varmıstr. Misters 1 Tolan, siz zeki lıir ka mıza b!r isim bulmaınnn• rica ettiği- genç, ilk. orta ve lise talebelerine • LUıc mezuniyet ln!t!hanını g.cle- (Ar. Sc) l"l'.'mzine mnrac:S' 

- Acab~ bu gP.7etenin bir dınsınız. Ben cH:. 'f <"na bir a- mlz mUstakbel scylrci~erlmlzdcn bin matematik ve coğrafya dersi verebilir. cok sene vcl'"!cek, askcrı.kle aJO.kası * Fak:Wtc mezunu olt 
..ı 1 B" lh Küçükpazarda H:ıcıkııdm mahallesin· bul lr ---• h ortamektep talebelerllle cıı tarafında kur•un kalemle ya. 'lam sayı mam. ! assa mü- !erce mektu.ıJ aldık v~ almaktayız; unmıyan ~ ge.nç '""'"" veya u. 

:ıı- h" h b l · · 1 • · muMerem ı .. tanbul h'llkt kendi sine. de Tnvanlıçcşme sok$ıdıı. 6 numarıı. susi mUesscselerde az b!r ücretle ı .. ıu kimya v.s.) derslerini ""~ 
Pılmıc. bir İ<taret va?' mı? Bu ~m a er er ıc:ı:_1 tnn,en• .. 0 ı d M h t Ba ıı Ura o.nt ~ mektedlr. (Y. Akın) "' -s: -s: - kt r. t dd t malarına • ı:;ıinkl\ Tcpebaşında pek ı ev c e mc yrıy m c · ramaktadır. (Tokeöz) remzine mUra. 
takdirde (müfettişin sesinde agzını a-:ma • a ·•Is- ere u yakında o.çı~~cnk olaıı sinema latan • • Bir maldne ustası ı:.ranmaktadır. caat. caat. 
bu noktayı sanki birdenbire etmem. ~e~~?l: e, k~zmızm bul halkının sineması c!ııco.ktır • gil. Aycla 200 lira veıilec.ckUr. Fatihte n ıs yı:ı.şmda. aske .. lik!c ilişiği oı. • Yemekten ve yeıııeJ 
hatırlamış gibi ~:r mana var- 1 yanrna gıttıPtıU7 vakıt onu ZP-1 bir ad bulmak 11:!.ı.ı ııdeta. birlb!r. So!ulRr cadrlcsindo ıı:; numaraya mu• aayan. clin,1en ner l.ş ~·eı bir genç anlayan bir genç otel ve~ı" 

d .ı d h f 1 t da •0 tstemoktedir. ( K. " dı ve bu sözleri söylerken ga. um ı.•f!tmuz-;ıan it. a az a teriyle mUsıb:ıkaya ,:inşmi§lerdir. racal\ · iş aramaktadır ı<'abrı~a aıotörıerinde ~ 
zetenin iıı.aretsh. tarafına i. hasta buldunuz, onu bu hal. Bu alll.ka~ı karr;ılık.m: bırakacak • Scrl d:ıktııo yazan eski ve yeni c;:alışablılr. Hup c -· S2) remzine m~rıı.;.:;et Usesindcn A 
- .

1 
. • . ) :ıh . d b k - l d • değiliz: hiç merak etmHinlcr !evlta. yazıları iy! bilen bir genç, herhangi müracao.Ua.-:.. f 

gı mIŞ4l u gazetenın ara. e ıra maga r"zı O ma 1 • ıtıdc ahvnıe rağmen Iıüyt.ik fedakfir. bir mUesscsrde çalışmak istemektedir. * YUksek lktı:ııtt ve tıeııret melttc. ten anlar ve bir mUe~ 
dığrm gazete olması muh - nız, bir iki gün daha orada lıklara katıannrnk bu mevsimin en (ÖRZ) remzine n:ürocaat. binin blrı.ncı sını!:nn kayıtlı bir gene;:. bUecck bir gene;: tş ~ ı 
temeldir. kaldınız? öyle ccğil mi? Bu- yeni, en gflzcl, '!n c.ız:p, en aşıkane • Erkek ş:ıplmcılığıT.<ı:ın anlıyan bir öğleden sonralan c;:nl~şlllbk tstcmekte. raya gldeblllr lstıyenleT 

h. k F k k t ı lht• dı ı t in t remzine müracaat. Müfettic. elini ~ö,,.lece cebi nun ıç zararı yo . • a at a. filmlerini tcıni..'l ctmi., l.ulunuyoruz. şç ye ıyaç var r. s iyenler e. dir. Iı'ransızca oıllr daKtılo kutlanır oı 
:ı · J tikltı.ı dd · d ~•41 u • Otomobil, tayyare Ol ne daldırıvermiş~i. ti olarak söyl~yiniz bakayım. Bu !ilmler lıiçbir s!n(;mnda gösteril • en esın e .. numaraya m ra ve stanograflye vakıftır. mUhnsebe • anın.yan elektrik. monta1 .. 

- Bu "azete-;fe hir i~aret Villaya nf: vaki! döndünüz. medcn evvel 'fep'!ba'1nc!a yeni açıla.. caatıarı. den ere anlar. (S.B. 77. r<:mzıne mil. işlerini b!len bir makınııı • 
u :s • cnk olan ain"rnıımrzda gösterilecek, • Beyoğl:ında. Trikotaj atölyesinde racaat. 

var. müfetti,. Mısters Nolar Jlldaklarrnı halkın en sevdiğ"l crl<ek ve kadm s'- dllz makineci ve çırak kızlara. lhtlyaç * rrıkota] .. uz ve ça-.r&rlı makine. tadır. (U.29> remztne ı:xı 
Kadın ga~eter.lıı içindelri sıktı ve fırçalar elinde bir • ncmn yıldızlnrmı halk il~< önce sine.. vardır. TUrkçe ok'.;yup yazmak bil • de çalışmış tş<;i ıuzlara totıyac;: vardıt lf. ll:skl ve yenl yar.ıf 

fırca_ ları ve hoya kutularını kaç dakika hareketsiz kaldı· nıamızda seyredccekt'r. mek !}arltır. (Posta. kutusu 2182) ye Beyoğlu semtinde ot•ıranıar tercih e. tah.sllll. orta ~ll blr 
sine mUııaslp bir ~ at6 ,,f 

bosaltıyordu· .•-ııımmmı---ım:ı-----··•-----------..a---------... •--:m ___ ... lm!! ______________ I! şlerı ve yemek 1e yaps.!V 
- Eğer size laz:m olduğu. 1 1 ·emzıne müraCllat .,~ 

nu bilseydim tabii almazdım. Hı'ka'" lje M h •k A • /VAN BUNlN'DEN • ')rtameırtep talebe.ıP' 
Fakat gazete mutfağın bir aym un l ay es f •ran.ııızca deraı .. rt ~ertıJr l 

k 
• 1 1 d d anlar oıı.zırlatıın-. ı pa# 

öşesıne atı mış o. uğun an._ __ ._. ·---- ----· ·---•l 'tlUracaat. 
bir pake• .. yapmak iizere al - Güzel bir yaz ~ünü. Kı::.r:ıde- rl!'lan fena kokusu! yeşil ~az bezi örtmüş. gözleri a- leri pek görülmemiş bir şiddetle • 19 yaşında tnrkç•. 
makta mahzur görmedim. niz sakin. Vapur, baştan kıça Rus mujikleri, papazlar. kürt tcş saçan bir kadın göz.El çarpı - parlıyordu. la.ktllo tıllen bir bayatı lf 
Sonra Taymis rra-etesini o • kadar yük ve yolcu ile vüklü. gürcüler, saçları dökülmüş, pej• yor. İhtiyara doğru yaklaştnn ve !rr. ıNartn> reınz1De ~ ıJ 
kumak da ho!!·ırna gider. Dolaşılacak yerler GQk ve bir mürd-e kıyafetli kadınlar. Kerç- Bu kadın, sigara üstüne siga· selam vererek yan·başına otur · • orta ~ıı " emn!~ 
Kadın ~mzetcyi miifcttişe kavis şeklinde: Kırım, Kafkas- llen, Nikolayeften, Rusyanın er- ra içiyor. Mutfağın yanında, dwn. Selamıma lavrkı vec;hile. i· oı.r aııeniD vaınız veınei, 

ya, Anadolu sahilleri. İstanbul nubundan geliyorlar. Aile aile. vapurun kenarı ile güverte ara- yi kaşılayan ve ciddi bir tavırla aıek 1.Btemektedlr.Baya' 
uzattı. Pointe!" pı:.k memnun Yakıcı bir güneş, mavi bir gök· aşiret aşiret. Bunların hepsinin sındaki dar geçide oturmuş. Tay mukabele etti: ıu Tarla.başı Macar Tutt' 
göriinen bir teb<-'ss\;mle ga . yüzü. Deniz leylak ren~ndc. ayrı Metleri. ahlakları, ayrı ev fabaşı ona ''deniz yolcusu şıllık" - J{afkasyadan mı? mo.ra n. 1 
zetedeki işaret.: baktı, müfet Vapur gürültülü limanlara cşvaları, ayrı konuşma mevzu • ad·nı vermiş. Çok ~zel bir ru.c:ça ile cevap • orta 2 den a~ 
ti~in cebinden çıkan lıir ailiıı uğrayıp duruyor, acele ve kar lan var Alakadar oldukları şey Trabwnda vapur uzun mUd • verdi: Kimsem b!.: gene;: öğlea""J 
bekçi kadının cebine girdi makan&ık bir şekilde vük alı • !er başka başka. Hepsinin keo - det demirli kaldı. Bundan isti· - Daha uzaktan, bayım, Es- mUcssesede ış aramaıct"".ı 
.... yor. Vinç gürültüsü. gemicilerin dine mahsus bir hayatı, bambaş fade ederek karaya çıkmıştrm. kiden Kafkasvada vaşadrm ama ıT.R.> remzine mUra~ 

aymis gazeted ele müfetti • küfürleri. bağırmalarr: ka bir hayatı var. Vapura döndüğüm zaman bir a- şimdi orada değilim. Biz Kür- • 17 yqmda ılse 4 df 
şin cebinde k.\yboldu. - Mayna! Kürtler, hakiki vahşiler: Sa • lay Kürt gördüm: Silahlı ve yır- düz. .{ene;: lş aramaktadır. ı 

_ Bu gazetc~·i mis'Ler - Vira! bahtar. aksama kadar uyuyor - tık pırtık elbiseli olan bu Kürt - Nereye gidiyorsun? rtyazlyesi ıruvveuıc11r. < 
Layngın bıraktığma emın Sonra tekrar sükfınet, inti • hır. Gürcüler bazan sarkı söylü· ler güverteye çıkıyorlardı. En Gözleri daha fazla parladı: wıe müracaat. 
misiniz? zam. Sıcak ve güneşli bir sis i· yor1ar, bazan oyun oynuyorlar. önlerinde ihtiyar bir adam var• - Nl~~npbul8;! Padişaha. . • Yüksek mımartıııı> 1 

çinde kaybolan uzak ve dağlık Ovunlan çiftler halinde hafif ha dı. lriyan bir adam olan bu ih- - e. adışaha mı? Padı~· ,tCP 
- Bu çok kuvvetli bir ihti. sahiller bovunca rnhat bir yol· fif sıc:rıvarak, çevik ve mağrur tiyr, arkasındaki, belindeki gü- hın kendisine mi? tmctıı. btr gene btr ,ırı. 

maldir. Muhakk:ik ol:ırak bil culuk. bir vaziyette ileri atlıyorlar, a• m_üş işlemeli ince bir kuşakla sı• - Padişaha, şükran borcumı ı nucssesede. bir mımar 
diğim bir tek nc>kt.a var. Bu Bidnci mevkide hava tcrtiba· halinin arasında vere ayaklarile kılmış uzun beyaz kösteğinin üs ödemeğ'e. hediye vermeğe gidi crctıe ıo aramaktadll'· 
evde bu gazeteyi villaya dön tı var. Hayat hoş. rahat ve te · bir vun.ıvorlar. · · tüne kurşuni bir "c;erkeska" giy- yorum: Yedi nagayka. vısl~rl vardır. (.Mlatt> 

miz bit surette ~erivor Fakat Ahali acılryor ve ellerini çır • mişti. Padişah benim yedi oğlumu caat. 
düğiim vakit buMuğumdur. s;üvertedeki - vetmis iki millet· parak tempo tutuyor: Güvertenin bir kısmını, kovun aldt: Bütün oğullarımı. HePSi • 29 yqmda EekAr· 
Bundan lıaıka. bir ~eydl"n e • ten • yolcuların arnsmda. kız- Şak, şak. ~ak... sürüsü gibi uzanarak kap]tyan de harpte öldüler Yedisinde de ıwn oımıyan yeni ve 
min değilim. Esasen iyice e- gm makinelerin oca~m yanın- Rus babalarının ve mujikleri- diğer Kürtler hemen ayafta kalk padişah bana ihsanda bulundu. ıen btr genç ber oe ol 
min olmadığım ~eyleri söy. da, tentelerin altında. demirin nin arasında hep o ezeli çay. U· tılar, veni gelenlere büviik bir Onümiiroe duran şişmanca, ~ aramaktadır. (B.S.l 
}emektense susma~' tercih e. zincirleri ve halatların bulundu- zun boylu. düıfük omuzlu, ince yer verdiler. İhtiyarın arkasın - şık fakat, sevimsiz bir delikanlı, rııcaat. 
derim. ğu yer<le ha.vat kirli, müşkm. ve c.ararmış bıy·ktr, sa<;ları sert dan gelenler vere bir alay halı uluorta bir taziyet makamında: 

karm:ıkanşık. ve kendir renginde bir mujik ve minder attı. İhtiyar buraya. - Çc, çe, <;e! dedi. Müteferrik: 
Pointer çok az ı·astuelinen Ne koku burada! Kimisi ı:r . Filistine p;iden rahiplere yüksek ihtişamlı bir vaziyette, kuruldu, Delikanlının başında kirez kır · 

bu kıymetli meziyeti takdir cak ve gü1.cl bir koku. kimisi sc!'Zle kitabı mukaddesi okuyor. oturdu. m1zısı bir fes, kurşuni bir redin· KiRALIK KONFORL11 

yollu birkaç kelime mırıl • ılık ve gönül bunaltıcı. fakat Bütün bu kalabalık arasında Köpük gibi beyaz uzun bir sa• ~ot, beyaz bir yelek, ayağında • Maçka~alasm dô 

d h · · b · · ıkl be t t lı kı zı ceketl1' kalı vardı K - - .. est d"' v ı· t:" t• rd numaralı dalrA•l .~vre.1 dan ı. GazEt .. eyi ~ıkarmak ü. en"ı ırı~a.mn evnını g·c · ıvor ser s avır . rım , . unı yuzu gun en ugme ı 1.0 ın va t. ...., ,,., 
v~""'"ıı:ı .. rn ~",..;., 1,,.1.,.,. .. ,..,., k.P.· ;.,aı. vp cprt f!nrlnrın·n ii?.erinde ,.::uı"'"" k::ınlrıır;ı olm11et11 r~z . (Somı 1ıann) tı odadır. Asansö~ '"~ ,J zere elini cebine götürdü: hu._ _________________________________________________________ .. cuttur. tçin\1ekller veyt> 

!rrada iıe derin derin dü!Ü • telefonla müracaat. 


