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Yazan: Sadri Ertem 
Jl1' 'LLI kongre, 4 eylui 1919 da Sıvasta Mustafa Ke. 

b·· .. malin ri31asetinde toplanmı~tı. Bugün tarihin bu 
~Yuk döni;m noktasındcı.n yirmi bir sene daha ilerdeyiz. 
~ ~ustal a K cmalin Amasyadan vilayetlere kolordu 
11 lllandanlılunrına gönderdiği tamimde kayıtsız ve sart
i/' lllil!et lıakiıniyeti ve tam istiklal suurunu11 ideal halinde 
'>'ı Qcles; vardı. l 12.urum .~ongreıi milli emelleri hakim kıl. 
it Qk_ kararını vermı'şti. Sıvaiı kongresi millet f,ôkimiyeti 
"l'~lllına daha büyük kararlar almıs ve Türk istiklali ile 
'l·"'-r~ miir hakimiyeti, bö}lece Sıvasta bir mektebin sa/o. 
ı::;ci~ mutevazi sıralar ''e kürsüler arasında, ıekillenmiıti. 
'>'ı. ılar; partisinin ilk tetkilatı olan "Müdalaai Hukuk Ce. 
l~etı., burada hayat kazandı. 

~ 'il kongre5J karn~ınn bllllhıra müdafaa \'O hulmlrn e !il)·e tarlhindo 
ııı .... _ 1 

bıı _,, 020 de Bllyttlr llllet Mecli- her zaman tebcil edllNlt'l> mesut bir 
'ltu 11 t~klllll lle tanı nıJlli irade ha. dönllm nold.nsrdır. 

aldı 
lııtttc. · l\"11 tr, toplıınuıı kongre iki Sn.'1MI kongre inin rııhıı 11en<'ler 
~mesaisi ile T•lrJ, devletinin Devamı 2 ncı ııayfada 

Müsbet netice vere
bilecek bir anket 

Sanatkar Münif Fehim: 
''Haıis Türk motıfıerınden 
Y çıkalllacak esederle, 

eni ve ucuz bir moda temin 
edileceğini ,, söylüyor 

AlOd 1 <l<lcı aya kaZ'§ı moda ile mü 
bllr e~evz.ulu ankcUmize meş _ 
~ tı, te l.Yetler, sahne sanat.kar 
~'il l'zıJer cevap vermekte de 
r. ediyorlar 
Vl~ ' 

l'ıf .,. enberi İstanbulun en za 
' ~'Yi -f.''l'lllc>t.ı~enleri arasında bulunan 
Clıl.Jtıi 1b illUstratörUmUz Milnif 
b~iz ki u mevzu etrafında şüp • 
lr il l'n Selabiyctle konuşabilecek 

Af adır 

~~ -l~n~ F'ebinıi Son Posta gaze. 
t l'"ltin Uldum, Kendisine anke 

11tı. ai nıevz.u'unu ı,ıs:ıca anlat 
a ........... r{az. düşündl..ı.ten sonra: 
"llcll ence ded' B .. U ikt" ~aru , ı. ugun n ı . 

aıınn uvgun bir moda ib. 
n ,., .ıını 2 iı.ıc• eayfada MUnlf Fehtm 

İNKILABIN 
KURUCUSU ve 
KORUYUCUSU ... 

Köprüdeki otomobil fa.ciaşmdan bir man:r.arr. 
(yerde ka:r.azedcnln k111Jarı görülüyor) 

··sa··ade 
a ... yon 

Bir ameleyi 
gaga kaldırımında 

öldürdü • ezzp 
BugUn saat 17 de koprU UatUnde 

tecl bir kamyon kazası cımuştur. j 
Belediyenin temizlik ı:ıc rinde kul. 

lanılan 127 pili.kalı acrvl~ kamyonu 1 

irana 
• 

gıren 

kıtalar 
Sevkulceyş 
nokt~ıarına 

yerleşti 
_.Yazm:: ncı sayfada 

Karaköy istikametine doğru giderken 
Kadıköy lsk~ıesı civarında 18 numara. 
lı direğin dibinde kaldırı.:rdan t&§larn 
ine.n bir kadınla karLtılnşımştır. 

Kamyonun şoförU Nuı ·, kar§ısında 
blrdenblre bir kadının pP~dn olduğunu 
görünce hemen fren yapmış, fakat 
bu ani hareket frenin !:opmnsına se 
beb olmuştur. Bu Btlfer ~oför, kadm~ 
çarpmamak içi.ti dlreksiycnu sağ tara. 
tcı kırmış, kamyon bUtUrı hızlyle kal. 
dırımın üstüne çıkmıştır. 

İşte busırada yaya kn1dınmda her 
§eyden bihaber yUrUmckv olan b!r e. 
mele kamyonun teke-Jel{lert altında 

kalmıştır. 

HMiseyl gören poll:ıler derhal bir 
imdadı sıhhi otomoblll celbctmiş, fa. 
kat kamyonun tckcı·Jckleı1 altında 

fazla kan zAyi eden 7.avnllı amele da. 
ha hastaneye gitmeden yolda ölmUt • 
tür. 

Orfi idarenın 
emrını tatbik günü 

1 
ı Er e er 1 
ı' Nüfus cüzdarıınızı 

vanır ıza aımağı 

Ua ! 
y ARIN tl ıtı.t.irı htfı ... örn ıc.icı•c mmtakası dahili.-ıde bulı,ııan bUtUn 

~ehırler, kaza, vp nahıyel0r vesair mo.hallerde olduğ'.ı slbl 1stanbuı. 
da. da her erkeğin r.Utus ktlğ'ıdını yr.ı.ırnda taşımaamı emreden Ö!f! idare teb. 
llğlnln mP.rlyete r. • oJğl gUn .•• 'o.ı milnascbetı~ bflhassa hatırlatmak isteriz 
ki Örfi idare komutanı korgene:nı Ali Rıza Artunkalın ~mrlle, yarından iti. 
baren her erkek r.l!f\!I!! hüviyet cl!zdanmı yanmda taşın ~ ı mecburdur. Bu 
emir hıl!!ma harekt't tdenler ve hlll1fı hakikat beyan bu•unanlar hak
kmda ör!I iılar • !U."'lı.r:unun ycd!nci mad&!si hllkl!mlerinc gorc takibat ya. 
pılacaktır. 

Örfi idare kanunun•ın yedinci c.aadcsl şudur: 

Örll idare komutanı Ali U.ıza 
Artunkal 

"Madde 7 - Örfi ıd::rrc altına a. 
lınan yerlerde aakerl id:ıre tarafından 
ittihaz edilen tedbirlere karşı hareket 
edenler ve emirlere ita.ıılslzllk gllste. 
rcnler ve hüviyetine dair h 11Afı hakikat 
beyanatta bulunanlar ha kkmda Türk 
ceza kanununun 526 ncı ve 528 inci 
maddelerinde yazılı cezalar Uç mlslı 
arttırılarak hUkınolunur.,. 

Bu maddede işaret ed:len ceza. ka
nununun 528 inci maddeöi l ay hapis 
ve 50 lira para cezasını müstelzim bu. 
lunmaktadır. Yalnız örfi .dare kanunu. 
nun 78 inci maddesine göre, bu cezalar 
Uç misli arttırılarak hükmolunur. 

· ~~~~~~~~~~~~~~ 

1 ... ' .-. . .. '~ .· . 

1 Bugünkü 
Harp 
Haberierı 

Yazı ı 2 fncı sayfada 

a • • ,.lo·~.· • •• 

( Qününfilanosı] 

(ok {tariip 
bir makale daha 

Bütün Türk gazeteleri, Amiral 
Sterllng'ln ma.'hut )117ısıoda t-Opnl· 
laya.n sakat hükümlere knr;:.ı milli 
nefretlmizl ifade de birleşirken, 
bir gazeteden, bamba~ka. bir ton· 
da ,.e Türk duy~usuna t.amaınlylc 
yabancı, garip bir "es ~ıktı: Ah. -
met Emin Yalman bu aba.itki bir 
makalesinde Amiral Sterllng'ln 
mühim bir adam olmadığım \°C 

dolayr.slyle ona ka~ı ~·apılıın neş
riyatm lüzum nz bir t.clii eseri 
olduğunu i'lbata ~.alı tl'Or. Bu mu
harririn Ameri~{8.ll luıvnaklnrmdan 
topladığı malfunata gÖrc Amiral 
orta htldatta bir adıunnu • fe\·ka . 
Jide hir ka.blliyetı yoknm,., haya. 
tmda hi~ denJz Genelkurmay im:;.· 
kanı olmamı. , Amerika donanma 
kumandanmm yanında Kumıa\ rt·· 
isi iml'j ga~·et 'sen, sc' imli bİr a
dammış; gib:cl, canlı, şen, c•ana 
yakın bir de ~f varını". 

Ahmet 1<;oıin °\'alma.o, bu Ami· 
ralln resmi \'C husu~i hayatına da
ir bir Amerikalının bile koln)·ca 
bllenıiyc<."eği bir ~ok b.ahnt H'r -
di'liten sonra maknlcsini şöyle hl· 
tiri ·or: "Gerek Amiralin \C gerek 
Star'ın yaıısıııdan alına.cnk bir ders 
vardır: Bu da ha.riçt.en ı:tcl<'n ha· 
berleri teenni ile knr,:ılamnk, tc -
IA..~ etmemek \ e anc.ak hakiki kıy 
metlerini ö~tükten sonra son hü
kümleri · ,·ermektir,,, Yani Ahmet 
Emine ~öre Anadolu Ajan ... ,, dC\
letın yan resmi ~a:ı:cfe.-,;i ,.e biitlııı 

Tüı'k matbuatı hariçten gelen bu 
haberi t.eennl Ue k~ılamamı~Jıır
d.Jr; Amiral Sterllng gibi ehemmi-

umn: Bir Muharrir 
yet.siz, şen, SC\imll bir adama kar
. ı lüzumsuz telii.5 gö tcrmi!'o)Cnlir, 
böyle yazılar Türk gnzetelerindl' 
de çıkabilir ,.e çıkıyor. 

E\·et, Ahmet Eminin yazıs.mdu 
.u garip mükiilenıe de \'ar. Aynerı 
alıyoruz: 

"Bir Amerikalıya sordum: 
"- Uir askeri· muharrir nasıl 

bi>yle bir yazı yazabilir! 
"~u ce\'a.bı ,·erdi: 
"- 'izin de bazı askeri muhar 

rirlerinlzln yazdığı yazılara bakın· 
sanız buna haddinden fazla hay . 
ret etmemeniz icap eder. ,, 

Ahmet !<inin Yalman, Amcrikn 
lının bu heze~·anma kan;ı yazısııı 
da hiç bir mütalea yürütmediği j . 

çln hu yanlıs ve çirkin h\i'knıe d" 
l~tirak ctnıiş oluyor. Türkiyt>d ı> 
hangi a keri muharrir \ anhr ki 
Amiral Sterling gibi, ~·nzılarınd·ı 
bliyiik dP\"letleri eşldynlığu tf'ı:;,ilı 
eiınls, closl milletlerin arasını aç. 
mnk biemiı:;, her fikri \"e hrr hül, 
ınü hezeyandan bııska hiç bir .<'~ 
olmayan makaleler neşrC'tmi~tir? 

Ahmet Emin Yalman, tionuştuğ'· 

Amerikalıya, Türldyede böyle hr 
zeyıınlar kusan tek bir askeri mu 
harrlr olmadıi:,'1111 niçin üylcmc 
mis? Onun fikrine i.tlrnk ediyor 
sa. memleketimizde Amiral Ster. 
lin~ Jm<lnr sn.skın, salak ,.e kuıı 
dnk~ı ~eri muharrir kimdir, ldnı 
olabtıir! 

Ahmet Emin Yalman, A.mr.rikıı 
lıla"' l<rrc;ı pek malum ı.e\"glslnl 
Türk muharrirlerine iftira derece. 
inde ileri ul'dırunaz. 
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rs ~ynelmllel uçus öğı etmenlerinin kmıaafl DUıfUrS 
tism~ta "('., brllveslnl alm<tk için bir Alımuun Cç eeDt! bir So'\-yrt n• 

~u, t:ıll:'bt'sin!:ı t!l Jlit sene ı;:1lı'jması 1Az.rmdu. 
A~ n. br'-~:) ı ı. ınn;n k t::bı bir ':l'l1rk t:ıleheslnln ne lmd:ır çalışnuısı 

luz.11.1·~1·) r ,ini ta h ınln cdt'l"'!Jna ~ 
E.esaı o dLr~ bariz. bir tarlt göstcrmclrtcdlr kt kendi k ndlnlre bu. 

nu buJm::;;) ,c tahmin etmeuıı:e lmkft.n yolrtur. Onun !Çin blı. SO.}lnellm/ 
Ttı•u l.ç n.r-. ı:nu!\ tnonll u•;ıı J knmpmıln bir aylık 5ıkı bıı ~ı'ilıruıdan 
onr:ı "C. brö\·n·ı:ıl ruan dell'mnlıl:ınmız. blle \'ar. 

'.J ııy.} nrı'f rıı~ı.n :-mı b:ırp .- nt: bllyük l.-un-'Ct oldu~ou nıUtenddlt mi. 
J!i'rli•· ı rrı;lın t'Lr lomz. t• mle!cetlmlz Jse, coıh'an bakımdan, kun·ctJI 

blr tnyyarr Hı t-OT•" s:ıhlp .ı nıay. blz.e me<!bmi lalmnltt.adır. I~ e;>·lfılo 
knd.ı. c:rı:nnı edı ı•el;: tnyynre lıaHıısmda, ll"kmıızı:n hcsaplnrl:ı tc~1t olunnn 
bu batb UstGnliıtııol! kenclJ l.o.!n:ilmlze bir dera duba dU,Unellm; ,·e gert'Jc 
1'ürl1 :ı:wn lrntum:ınıı ;rnrılıru1-ı. gerekse çocul<l:ınmızı bu )'eni fevkftll\d 

mcsie~"' tc~ilt !ı~ıın.,unıb ona ı:,uru hareket edelim! 
EN 8011' DAKİKA 

resi yıl dönµmü 

so.syal bir hadise olarak he~ 
yetıe ele almak liı.zınıdır. 

Dilnya moda cereyanlarını el _ 
ae tutan kumn~ fnbrikat:Srlerl, 
moda diktatörlerinin memleketi -
mizde de salgın haline getirdiği 
tcUikkiler haklkaten bir çok aJle 
reislerini ıztırab içinde kıvrandrr. 
maktadır. Aile ve cemiyet Uıe -
rinde tahripkar neticeler doğur _ 
mak istidadında ol.nn butelô.kldlerl 
ortadan knldırab!lmek için ciddi 
bir mücadeley glri.,nıck icap e • 
der. 

- O hıı.lde bu mücadele na • 
sd yapılmalıdır? Bu milhlm ileti • 
sadi meseleyi hallotmek için siz 
llC dil,Unüyorsunuz T 

- Yerli mensucat f&brlkalan • 
:ruz iftihar edôbilecoğ!mlz bir te -
kem.mille erm.lştir. Sağlam, zarif 
ve güzel kumaş stıındartlarmın 
ahval ve ı;ıartlnra g6re 80D derece 
ucuza nıurl mal ve tatbik oluna • 
bileceği Dıtisas ve ·imkAn J§ldlr. 
Bu ciheti fnbr.:katör vo iktisatçı • 
larımır.da.n sonı15tumıalı ve bütün 
lmkiuıla.rı tııtblk kablllyetlne mtı • 
saitse l§e buradan ba.,ınnmı olur. 

~ttırafı ı nci sayfada 
gcçUl.çe ve h!hll er cbWı r.lyado tc. 

- Bu meseleyi iktisatçılarımız. 
ki bu c:cmtyctlen\e mllstı\kıı cıe,·ıet oı. dan ve fabrikatörlerimi%den ö~ _ 
marun ancak r üyaya tıcıu.cr bir baya.. renmen·n muvafık olacağını söy • 

l!Ur ottikç ıınlıı31lıruı'iit..- ,.c onun ıı. 
zara tl idrfüt eılllmnlttedir. llUyllk cbğ 
lıırın auı.met~'ll anlnm:ık ıı:ın O\'lll:ıra 

lnm k llz.ımdır. Tarlhir lıU31lk hııdl. 
eri dı- zıı.ınnnm perspcktlvl içinde 

uzald:l§tıı.çn kendi lb\Jsaromı ar:r.a 
'mltAn butın:ı.lttnılır. 

Sıva ı.on:;ttslnl 21 lncl ydmıla 
Türk lstlkltıllnln, 'l'Urk mllU tıftklmt

J ctLnln bir b:ışlnnı;ı~ sa.ftıası olarak 
ı;Gril)Oru7- Onu yfü.lcrco &ene 
ı;onnı t-Otl.Jk cdccclr, tnrUıln auıml"W 
T.lr\eslnl lın;\ ııtm cngln ve bol hMJse. 

..ı terle çevrelr.nmı, f)Crs\"t:küvl lçlndf'D 
ııeyredl"CClt insan, onu daha muMClicm, 
d."lh:ı. \l"lOd bir t.nrıh!n ltılynnğı ola • 
rak gurcceh"tlr. 
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Sl\-n lrnnı;~l m · Ul prtııır al • 
tmd:ı. topbnıuı~tı. S" ltonı;re&l bu 
mil lrul rU:ır l!:lnde c:ılllctln haklld 
lnı.d ot temsil odlyorda. ÇUnkU S·. 
vns kon.,.rcs.l bir hlllcCmet. b1r devlet 
ku'\"'\'Ctl tnrnfmd:ı.n yardım gürerek o
nun otorltos\ndoo tnıvve:. &IJnış b1r top 
l:ınta tlcJ:-tldL O bllAkl§ tlD5JD:1Dla ı.era. 
lıer olan vo lillWmlyctl dllıtıruınlara 
blr fidycl nocat glbl te.:kedm kWa\ınletc 
ve lruvvctl rlne mğlDl.'D topl.ıua.mıl. " 
ycnl bir dovlı:t, ycnJ bir lı.6.klmlyct 
yur:ıtm'.llt n-.kllo bir millet 
h:ırclmU.} dL 

llill:fun t-0 nığmetı bir mIDetln a. 
ynkl3nma!mr Sıws Jcongrcstndeıı da. 
ha iyi tcm!ll edc~li blr vakıa tasa, .. 
vur et mil orum. Bu vaıo:a. d Unya soe.. 
yoloı;lnn, pıılkolostın, bukuktulan. 
polltllmcılnn için fuerlnde ebemmlyct 

le durulııcalt bir rnn-zudur .Bu mevzu 
losncn Tllrlı mllletJnln 1ırılıa edilmek 
lstl"nen devlet ouunı.ıııı bUtllA tazyllr. 
ll're, rn •m n lz.b:lr edJ.3tekı ısrarıdır. 
Bu dUnyanm yilt.Unde öyle milletler 
vardır ki, tnrfblerlndo lstlkW lıoı}ka 

devl Uerln slyıısl komb•nnonbn neı. 

tiot' inde eld edilm tiJo. 
Öyle mlll,.tler vardır ld, eDıanda 

esen dlplom!lfil rUr.,.wflrı flP. d:ılgnl.a.ruuı 
blr b:ıynıJ;-n sahip olntllblardır. Bu 
dltnl nm tsrlhl öyle dcvleUe.r k:ıydet
ml~tlr hl de'\ lelin tclm.'lsı blr sabah a. 
-yandıld n :r.nm:ın so'a-.l:lıumı!a acalp 
renldl b:ıyr.ı.l,br görmU.5lerdlr. Ve bl. 
rlblrl rtne hn)reUc: 

- Bu nedir! diye, eonnn.~rdlrP 

ÇUnkU o z.nm:ınn lı:ncbr lınyral< bale -
Jnnd:ı. L"..'"'nri bir fikir snh!bl olm3-
ırusl:ırdı. Grne Uylc oomlyetıer wrdır 

HiS VE 

Ve Mel lın Cemal tlınitsl~ blr 
se le tc.·rnr etti: 

- Nnz:ı.n, yovnım. DU'-"iln btr 
kere. B~nim senin üzerinde hiç 
bir hakktm yok mu .. Hıı.lim.zl dü. 
~nün ne bUyUk bir reznlet ola -
,('~ ... 

Nnzan <!udaklnrmda. buz gibi 
bir tcbessllm oldub'U halde: 

- DU~Untlyorum.. Rczıı.lctl dU
tlnUyorum.. _ /.. 

De.il ve duM.klıınndaki o tebes 
stimde: Ve bu rezalet yine fnttka· 
mıın ol:ı :.. gibi bi-r mılıı.a vn.rdı. 

Melihn Cemal iıdetn Um ts:zlllde 
y lvarmn~ b:ı.<;lndı: 

- Dem k ki b n hic; acıma -
rsun? D n n'.l n Y"!l :nn ki. 

Val ıl bu · t ben m lrnsunun 
t. Bö l ••"ithlş ve feci netlce. 

• bir harbin patlak vereceğini ne
r 'den bitirdim! tbcv ynin milnn . 

p gormcdikl b.r. melerc m.ı. 
'llt:ınrı.-tt etmeleri her gün G'6ı I:Icrı 

• 1 rdPn değil midir? Ben f'anR 
u.hn fru:lıı ne ) nrum ki? 

fli.,;.:> 'c~i d~ Si'7.Ul gibi !y 

li vıııdı. 
Sıvna kongresinin ruhu TUrk mI1. 

lctlnln devlet IJUUnınu no kndar derin 
den tanıdı{;"lllı lsb:tt ede.ı bir wkıA • 
cbr. Hatt daı blllr ltl 1ilrk mllleU 
dedet blsslnl talıtqşuıırunda t&!Jı • 
mal..-tadu. n-ns kongresi bu tahte;Jşu. 
urun h:ırtlmlAdo blr DCkıldc lnkl~h 

yani btı;:blr devlet cebri olmadıfl bal. 
ele milletin bir devl t lı4k1m.lyetlnl -
nun:ıaıdır. 

Sıvas kongrcsl mDll hudutlar itin. 
de 'l'Urk lstll;L'Ulal becl~ ed1nro4tL 
Ba gtir\lsU Türk taıihlnlP yeni blr 
dcvrl'lde bu ısabeUl karamı realitelere 
ne lmdar uygun oli!nğunu g~u ylr. 
mı bir 1me lsb:ıt etti#{ gibi, bugUn ele 

bu preııslplerln aam1mf ~ deldi an.rette 
tatbtkl ueUoestnde Türk m illetinin btı.. 

yUk ~ felrutetle.r ortasında bir 
&Ulb Te .ukQn &dul bal:ıtde 1ralmuı 
ru ıcmıa e t ti. 

ISrvaa koa ;resl. mmı hudutl:ınn eDiıo 
nlyetlııl, devletla llt lklAllnl hedef eı. 

dJ~tl. \ 'e milletin lradeelnl kayıt. 
ıın Te ~ bAklm kılmayı premlp 
tanmn,tı. Bu IMıdef tahakkuk etti, 

TUrk mllleU m Uataklldlr, lllÜklAllnl 
ceıeoe.ıc blltlln asrrlıır t:ırlb boywıca 

~· Türıı:: mlltettnln is
tikbale bAkan göz.len aııulann kendJ 
lstlkWI kartıaında 'Uim durduğunu 

ancak Sıvaa kon~d kendisini or. 
taya atan muazzam nıhun delAletl De 
~an tayin etmektedir. 
Smıs kongreelnln tarihe ~iği 

iklncl baklkat Tllrk ml!letlnln k:ayıtm:. 
ve prtsa h klınl) eU, yalnız mlllctc 
alt blr devlet hunnak azminde olJu#U-

dur. 
Bog1ln biz, Smııı knngre!!lnln iki 

prmslplw ıı.'1dakatlo t:ıtb!k edlyOTUZ. 
ıuus~kll devlet llerQ11n, cı:ıvnmım bir 
az daha JıMlm ola<'ak kilde ku''Vef. 
lenlyor. M111et Mi•lmll·etı her&;Un ye
nl yeni fUtuh:ıt k:ıydcd~k mlllt hf!• 
Jüm.lşett takviye ediyor. 11111 hudut. 
tar için de inkişaf eden 'l'Urk de\•letl 
bugUn ııulhçu, lstlkUUcl, hllvlyetlcrt o.. 

lan milli bir dcl'lettlr. 
Türk cıe,·tetl Sl\'38 kongrestntn ru. 

bwıu BOyük ~mtet llleclls:l De. bUkC
mctl Ue, MJtli cflle U" de\.-um ettlr. 
mektcdlr. MUlet bugtln 21 &Me evvel. 
ld dav:ınm yoluncb 1n6nllnUn b.-ıy • 
rağı altmıln tel• knlh b:tllndedlr. 
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yaptıktannı zannederlerse daha i. 
}i ederler. Bu glbl haller çocukla. 
rı limits.iz~e dllşUrilr vo ailesi • 
nin kencll!er:ni evlendirmek isteme 
diğine lıUJuncderler. 

Fa.kat siz bu ~te çok daha llorı 
ye ::;ittiniz ve yalnızca n.ma ya.lnu 
ca kenuini1j dUF,UndUnUr... ÇUnkll 
k'Zin olmuş olmasını, do.ha doğru. 
su gelinlik bir ktzuıız olduğunu 
kabul edemiyordunuz.. Kaynana 
olmak, Şükriinün knynanası olmalı 
size çok ağır gelyordu. 

Moliha Cemal sinirlerine hll. • 
km olo.mıyarn.k bıçkırmaJa ba. la. 
dı. Ht<:lm'ıltl:ın o.rnarnda kesil. k<' 
dk şöyle söyleniyordu: 

- Siz b mm hey, tt:tkl nasbı· 
mi de, s:ıııdet hJr cmı de al"llnk, 
her :aman yaptığınız ibi Qc~lmal· 
fstedinlz... O kad r. 

- Haksızlık E'dl;orsun Nazan 
B('n seni d'llmıı. sevm.ş blr anne· 
d.-ı.n ba"ka bar şey değilim •. 

- Evet, çocukken bent savlvor 
1unuz veyahut sever gibi görUiıu. 
yordunuz.. Beni dlzle:riırlzin Uzf'ri 

lilyorsunuz. Fakat. bugünkü moda 
yı yıkabilecek kıyafet nasıl olma
lıdır? 

- İktisadI elbet h a 1 l e -
6.ildikten sonra yeni kıyafetin tea 
bit. edilme& kolaylqır. Türkle • 
lerın etnoğrafya bakunmdan • 
topla.nnu§ kolleksiyonlarmı tet • 
kik et.meli. del:oro.tU elemanlar • 
dan istifade etmeU. fç anadolunun 
primitif nakışl&mU toplayıp bunla
rın sadelik, mwtllk ve gtl.zelllk ı. 
fndeleri csa.slarma göre 8tirize e. 
derclt hazırlamalıdır. 
Eğer bu motifler gerek naq 

gerekse desen olarak gOul ku .. 
ma.şlıırımız Uzerine vakıfane ııerp}o 
tirillrsc hiç gllpheslz çok zarif e. 
serler vUcudc get.lrilmilt olur. Bu 
ı:;uretle memleket clı§ın& bile il • 
rayet edecek lblr moda propogan_ 
dası esa.smı kurmuş oluruz:. Bu 
yolda. çıı.l!§acak eıana.tklrlammz, 
desinat.arlcrmuz, milli mensucat 
sanaylimi.ze bllyilk faydalar temln 
edeceklerdir. 

Medeni dünyanm gil'iNI tal"S -
lanna uygun, sade ve u cuz kıya • 
fet ahvalin verdlgi zaruretler za. 
viyesinden miltelea edilmekle yer 
li sanaylimize yeni inkişaf ham • 
leleri yapmağa vesile olacak. mil 
li aervetimizln halice çrkmasma 
mant teşkil edecektir. 

Milnlf Fchlme son olarak IU 
suali sordum: . 

- Tcsbit edilecek yeni kıya • 
f etin ya.yılmam için ne yapmalı • 
dır? 

İşte verdiği cevap: 
- Devlet reisimizin saym re • 

fika.lar.nın milza.heret ve himaye. 
lerlni eslrge.mlyccekleri bir ko • 
mite tc8kll edillme, bu mUhbn me 
sele l~yık olduğu ehemmiyeti ka • 
za.nmxş olur. Ayni zamandn bu mil 
li meS-Olen!n na.zmu olmak eerefi 
Türk kn.dmlarmm bnyilklerıne 
eilşcr. Numuneler hazırlandik -
tan sonra büyük D e h i r.. 
lcrimlzdc, balkevlerinde, c a n 
it modellerle teşbir edllmeli. JUrl 
heyetleri tcŞldl edilerek numune 
ler içinden en güzelleri intihap 
edllmelidlr. 

Hayır cemlyetlelinin balolıı • 
rmda. umı:mt toplantılarda, ee _ 
hir içinde bu modellerin giyinme. 

ne bir süs bir oyuncak gibi ahp 
her kese gö.sterdiğinh zaman be • 
nimle ift!har ettiğinizi zannediyor 
dum. Fakat aldanıyor muşum an. 
ne •• O zaman da bent değil kendi· 
nı dUşUnUyor ve beni ttkeklerln 
sana kur yapmo.lan için bir vasıta 
olarak kullanıyormuşsun .. O zaman 
bunu anhyam::.Edım, sok kilçUktUm. 
Fakat şimdi anlıyorum nrtık. Bu 
vaziyet k~ısmda seni nas•l seve 
bilirim •• Sevilecek anne m:sin ki! 
Daha çocukluğumda bllc bent kcıı
di zevkin için istismar ediyordun .. 
O zaman beni ıınno sevgisi ile sev 
mek, öpmek llızıın iken, muhaltkalr 
beni okfiarkcn geceyi kollarında 
geçirecek erkeği dUuünUyordun .• 
.Ha.yır anne &eni 80Vllliyorum, biliı 
kis nefret ediyorum &enden.. Bu 
san sa.çlnnndan benden daha genç 
görünen bu ı;Uzcl yüzünden nefret. 
eı:tyorum .. Ben böyle be<lbnhthlc 
tr,inde inlerken, senin güzel otma
:::'.L mes'ut olmağn ne hakkın v rY 
Sana saadet haltkmt kim veriyor?. 
Ben be'.lbo.ht otu1 -:ten s n .. 

- İnan bana Nozn.n bu ltntiyen 
benim hntnm değil. 

- Hayır senin hatan.. Bcıı m 
fclliltetiıne s ep .n.,in .. diye Na. 
zan vnhşi bir scs'e nnncs nln yü 
zilne hoykırdı. V ":tyır kadın vü 
cudunU ince c;:oc•:k kollurUc sa • 
rnrnk ilave etti: 

- Ben hata ettim doğru.. Sen 
na11ıl kC'JidlnJ dUşUniiyorsan ben de 

Eski 
Fintandiyadan 

Ruslarda 
yalnız iki 

mevk i 
kaldı 

Bütün diğer 
yerler geri 

alındı 
8tokh6lm, ' (A.A.) - Fillndiya 

ıasrtezinJn Alman hava ve deniz kuv. 
vetıerl tara.tından ele gcçlrllml§ olma. 
aı dolayısile, halen Kare:. bcrzahmda 
bulunan Sovyet kıtaıannın tahllyesı 
bundan böyle lmkft.nllız göraıtmcktcdlr. 

YUzden fazla Rus cem!.ııl kısmen 

batınlml§, :twmıen hcsarıı uğramJ§tır. 

Esiri.erin ad~di günden (t1.lne artmak.. 
tadır n dalış §imdiden l0.000 ı bul • 

muotur. 
Fillıııdlyanm §lmal b6lgeslııde, Sal

tanm etrafında, Almnn .. Fin kıtaıan 
1ki gün atlrcn muannidantı bir muhare
beden eonra, Ruslan §lmell, eski hu • 
duUarm ötesine tardctml§ bulunu • 
yorlar. Binaenaleyh, Ruslann ellnde 
1939 dakl Finlandiya rnzlstnden Od 
mevki kalmqtır kl, bunlar da, Hangoe 
J&rtnı adasile, Pcıtııo.mo clvarJlldakl 

balıkçılar adasıdır. 

inhisarlar idaresi, 
amelesi ne 
Bedava 

sıcak yemek 
Bagtln fJıllldarda 

1124 ameleye 
Bu tarzda yemek 

verildi 
lnhisarıar idaresi blr tecrübe m.ahl. 

ycUndc olmak Uzere Usl~Udarda Şem. 
slpaşa tutnn deposunda ~alı§an l§çile. 
re bedava. mcak yemek vermektedir. 
Bugün 1124 l§~lye birer lmp etli pata
tes yemeği verllml§ vo yemek tevzi 
!.§1 guetecflero g6sterllmt Ur. Tecrtı.. 

be mCLsbet bir netice vermektedir. Bil. 
tün amele Pkmeklcrinl ve kaplarmı 
kendilert getirmekte, ht.zırıanmıo o. 
Jr.n yemekhanede inttzanıla ve rahat 
bir §tkUdc ke.nnlannı dcyurmal<ta • 
drrtar. . 

Bir müddet sonra bUtlaı tutun dr. 
polamıda çatr§M l§Çllerc hcrgUn bi
rer kap ISj?le yemeği ver!lccckUr. 

Sovyet tebliği 
osko\n. 4 (l:adyo, 7,45) -

So\'Yet islliıblrat bilro· u tarnfm -
dan bu sabah J1Ctiredllrn h rp teb
liği: 

3 Eylül gllnü or.ıularunı:, Wttin 
cephelerde efddetll muharebeler 
vermekte devam etmL~lerdir. 

l EylWde cereyan eden hava 1ltv 
rek!tmda, havnda ve yerde, 39 
düşman tayyaresi dUşürdllk. Bizim 
kayrbmıız 27 tayyaredir. 

Sovyet tayyareleri, bflhaua Le 
ningrad mıntakumda dUumnna 
şiddetli darbeler indirmektedirler. 
1o d(}şman tayynresl, bulutlar n 
arasına saklanarak en bUyUk havn 
meydanlarımız.dan b!rine ani olarak 
taarnu; etmişlerse de, derhal ha .. 
vıı.lan&n avcılanmızla dU~n tay .. 
yareleri arasında bUyük bir mu • 
harebe cereyan etmi§ ve d~'l?Dan 
11 tayyare kaybederek kaçmak 
mecburiyetinde kalmıÜtır. 

Ertesi gUnU :;o - 100 metre al• 
çaktan uçan bombardıman tayya .. 
relerimiz, ilerlemekte olıı.n d~ • 
man tank koluna öldilrllcii darbe • 
ler indirmiş; 10 Alman tankı ile 
20 zırhlı otomobil ve bi:çok haıı> 
m8.1%emesi tahl"ip etm·oıerdir. 

Fm kıtalar ı es'u hudut
lara vardılar 

He15bıkl, ' (A.A.) - MareMl 
Mannerhaym Fin askerlerine hi -
taben bir emriyevmI neşrederek 
harekAt esnasında gösterdikleri 
parlak cesaretten dolayı Fin kıta .. 
larmı tebrik ettikten sonra b.lha.s
sa §Öyle demektedir: 
"- Metin olmağa devam etme

liyiz. SlUUıı bırakarak sapana sa· 
nlıruınm zamanı gelmemiştir." 
Diğer taraftan Fm tebliğinde 

§unlar kaydedilmektedir: 
"Karelı Berzahında düşman anu.. 

dane bir mukavemet göstermişse 
de, neticede tamamlle nıağlUp e
dilmiştir. Bütiln noktalarda mem" 
leketin eskl hudutlanna vanlmtş
br. Harp ganimetlerbnlz muaz • 
zamdır. Son harcld'ıt esnasında 
yUzlerce otomob'l, 2000 den fnzla 
beygir, yU.z0 yakm tUfek, 300 den 
fazla top ve he!!npsız hafif ve ağıT 
piyade eilAhlan elimize gcçmİJjtir. 
Esirlerin adedi gUn geçtikçe art • 
ınaktadrr. Şimdiden &lır.lzdc on 
binden fazla eııir vardır. Berzahın 
garp kı.smmda, memleketin tcmtr 
lcıaneaine devam olunmaktadır. 

ı rana g=ren kıtalar 
Slmla, 4 (A.A.) - İrıır.daki mulıa 

ııamatm 'ba§mdanbert geçen bir haf • 
tanm sonunda Britanya ve Hind ıa· 
taıannm, Iran içinde kuvveUo ycrleıı: 
mtıı bulundultlan burada haber veril. 
mektedJr. Bu kuıveUerl ır:Onakelc bat 
tı Uzeıinde kf sckllceyııı ııokt.aları tut 
maktadırlar. Bu da mihverin bUtUn 
mn.ksatların:ı mani oll\Cllk bir en 
geldir. • 

Bu kıtalar, garbı lre.ııda. dağlık 
ve ııı.rp bir arazltlo takriben GM ki 
lomctro ve lrıının, cenubi garb!Jinde~ 
<,:oral', kumlu, ıssız nraz!c!c ve kayalık 
bir mmtıka1a 800 kllomctreden fo.zıa 
llcrlcml§ll'rdlr. 

a~ 

1le ıliq,o.ı:~ ? 
mıuuuuı ıııuıı 111111ıııııııuıuuınuıııııuı 1' 
AmeTikalı 
Muharrir 

Amerlk.ada &er! ballntlfı otorno'bll 
ı;ıııaır, lll.!rl halinde ''&lnema ıırtıstl~ 
yeti lr. Seri bAlinde ~ır oıana:a-

:art' 
lı, Yale kllldl, dt'ulz. motörll. ta)') 

kan3dı yapılır. Fakat ı;ıorı huUnck p. 
yaset ııdamı, ltktr mnharrlrf yettaJ11l'i" 
sine lınlcAn '\'tlr mıdır! 

Kafa mm biçimi bir, dO.ıUııU,.0• 
bir yn.zışı bir, konu uşu bir, oktt)~' 
llÖ):l;yl~ ve bulCıl etme tıı.rz.ı btrnıtt " 

hanir ohır ma f 
OI:ırsa böJ ICl'JI olur. bmarıaınıı dl,_ 

ısUncderle yazı )-ıız.mıuırn notloesi blJ" 
dur. Amcrllrnlı Ud mnlmle muh!lrrl
rtnln hürriyet ve lstlkl~limb:e - flı>" 
U\'tltta.<1 boşıı.nmıı. vaktısı Ulin edt'f g~ 
bl - basma knlıp saldırı 1, t tc »11' 
TCnL'O dll.5linDID t rzı,.ının ı.onıP. 
nınbrrull\dUr. 

ES"ı:r bu da.mlnr, Am"rllm ımıtlırl>-
nlln en fed \.arafı olun ''tek tıp,. adnll' 
)"Ctloıtlrmc nsnllln\ln ıtncırlerlnc t13ğl• 
olma~lardr, d;ıha aer~t daha gcııl' 
ve blllınslia IN..,A:\'l dUşUnt'.bllnıcil 
mc7J, cUnl kendi cll,.tlyı,., Uldnrme.tt'• . ~ 
lcrdl, lynsi mUtalcn lı:ı!Ilına. 18 m 
yon namuslu vatnns""Ver ln nın ı;nllll 
de ba kcpa:r.el.ilde ın~ı:17Jıırdı. 

Bereket \Cn;tn bu kPP.,'lT.r.ll(tl ırtl • 
~p c<'lt>n tek tip nmluırrlrlcrln, ~ 
nm1~tlml7.e knrsı ı;tcırd:ıtmak l!itt°• 

dllderl tdmı::ı. dlşlc:rl df' ı rl h.llllııdt 
yapılmış Am<'rlknn fobrfüuLın ın:ın1"" 
IMıdrr. "\0 e her ımrl hl\.llnck' C'S«'r gtlll 

~ürUktür. lllze nz gclını•lldlr. 
:Mlkmet itini.• t Vo~ 

i" '"'GT 
Seyahatleri~e ::lev,•.m etm""'' 

üzere lzmirden a '"'ıldtlnr 
• ızmir, 3 (A.A.) - Re· icıi.ıt1r 

bur lsmet İnönü seyahatlerın,. 
devam etmek Urere bu sab 
§ehrimizden a)Tılrnıslardır. 

---~-----

r on Papen 
Almanyaya 6'.ülttl 
Almanya bUyük elçisi :vı. Vo~ 

Papen, dün Yeşilköydcn tnyY~ 
re ile Almanyaya hareket e 
mi§tir. (A.A.) 

EMLAKİŞ'in 
Mlbim Satı.,ıarı 
Tuluıtmde Fiyat gtuııJı arkaaIDda 

3600 M2 kıymetli b!r arını aaUUKUf· 

o.N. 61S Galııtruınrny köoc aparU 
man No. 5 kat 2 Tel: ttıoıo 

KUçUkylW iStnSyonuncn oıuntcıı.ı 
ebatta müfrez kıymetli ursnıar satı
lıktır. D.N. 890 

Galatn.saray k6 apıutımno NO 
C$ kat 2 ·rcı 49010 
-C-ıh_an_gı-ra·c-o~l~ta .. u-ı~d-,.111Zi~--ı:~o~rU'; 

Şimdi başlıca petn• lJ!ltlhsai mm 
lıkalan ve lrandan 1-" rı~.u··a'ya gt_ 

konforlu beton bir ep~"tımarı ı.tıtı-

lıkUr. O.N. 608 
Gııtauı.snroy k6§C pıı.rtımaı:ı No 

mesini teşvik ecUei n~rlyııt ve den ba§lıca yollıır dnhll 'lnı k üzere 
propoganda yapılmıı.lıdır. MUhlm nüfuz dııtrelerl-ıi el! rinde tut 

5 kat 2 Teı 49010 
I<'ıodıklrd:ı kAglr ıkt ka.Uı b:.r apar 

Pek zarif ve giydlğinl hııklka. I maktadırlar. 
ten kendJs!nc yak·şUmınyı bilen Kıtnıarm ekser ah\'nlc~ nlalade gc_ 
kadmlanml:l.Jll bu cemiyet nıcse _ çitlerden ibaret olan bu vollıır boyun 

t.ıman 4~00 llnıya aceıt satıJıkUr 

D.N. 607 
Galatasaray k6bc ap&rtımao No. 

lcııini pek candan benimc:cyeceği _ ca !terlemek husuıuıvl gd:ıterdikteri ~ kat 2 Tcı 49010 

-----------------.-.-:1 Bomontıde kon.orıu oUyUk oaııct ne hiç kimse şilrhe etmez. sUr'at Hind ordusunun, ~"ldınm r. 
ll beton bir vllll a&ulıktır, D.N. orı 

Gal tasnray köşe partnnan NO· 
Anketi ~ap:ın : bi sanntndn ustnt kc'>tl 'l'!''nl !Rbat • -

l{ADRi KAl'AUAT. der dcnllmektcdlr 

kendimi dilşiineeek. senin sözleri
ne ricalarına l.kf :paralık kıymet 

venniyecektım.. Sen.. Sen anne, 
sana anne derneğe de utanıyorum 
yn .. Fakat Yine anne diyorum. Ne 
yapaymı bir kere senin ralunindcn 
ctkınak feJAJtetine maruz kalmışım. 
Sana ann<ı deıiten utnnryonım, sen 
çUnktı ynlnızca kendi zevkini, hem 
hiç do yaşınla uygun olmııyıın zev 
kini düşünerek kırnm fcltı.ketlne 
sebep oldun .. Haydi git artık .. Be 
nf yanliz bırak •. Daha ne bekliyor
r.un .. Defol buradan diyorum sana. 

- Nazan bu ~ğ'u ynnuıda o,. 
tr:koyınağn kalnuyacalcsrn, değ:ı 
mi': Merak etme çocuğun yaşayn.
ca.1t, hem de ~ güzel bakılacak. 
lazım olan biltUn parayı, hattlı. bü 
Hin 8e vcti v·rcceğim .. Yalnız ıs. 
rar etme.. Yalvarırıın snna ısrar 
etme bu çocuğu yanında alıkoy • 
nıak jçin ısnı.r etme .• Onu yanında 
tutup bizi her kese rC%il etme Nn 
ıan.. Biliyorum, 8tn bunu lst.ıyor
sun.. Bizi her kese r zil etmefrı 
~u ediy-0rsun •. Ynpm:ı bunu Na. 
ı:ı.n .. 

Ve yava~ ee.sle illve etti· 

- Bu coeuğun ağzından bul üx 
nnne, söziinUn çrkbğmr duymak 
beni mahveder. Tabamrnill edr> . 
mem ben bu IWrııbs •. Sen bana n 

tırab çektirmek, lntflrnm almak !!" 
tiyorsun, fakat Nıwuı bu ızt.ırabı
mr nnhyama.zsm, Qiinkü dnha ço -

6 kat 2 TeJ 49010 
Nl~ant.aı Teşviklycut: 600 M2 oır 

cuksun.. Sı>n ş'mdl beni hain bir arsa satıhl{tır. D.N. 603 
canavar gibi görUyo?1lun .. Halbuki Galata.saray kö~ ap9rtınııuı No 
lnan kl •ben haklıytm •. Ben haklı - 6 kat 2 Teı 49010 
yım, çUnkü hayatı olduğu -g:bl gö _ş_c_hzad _ _ o_ba __ fl_n_da--6-da-ı-rc_ll_b~U-.tO~ı: 
rüyorum .. Hayat çok başkadır yav konforu havi geniş bahçcu tram\'n) 
nun. Hele ~k hayatını.. Aşksw. ctı.ddesinde ve denı.zc nczareU olllfl 
bnyııt da. o kadar a.crdır ki. Bir kıı ka...ı bir rtı 1 t 1 •· -
d 1 

. e.U' apa nııuı ce e :ı ı ı .. 
•n erkekler n ıır-Lusunu tahrık et 6 0 m ... meğe başladı mı artrk hnyııt•nın 1 tır. D.N. O . • 

blitUn neş~l sönmU!} demektir.. Galntaısaray köoo apartunan ıso 
Erkeklerin dönüp de yü.,ümUzc ,.li_ı_m_ı_2_T_c_ı _•o_o_ı_o ______ "."'" 
bile bn!cmadtklıırım iht0yarlık sene Beyoğlunun mcrkazı. bir ycrtnde 
JCıi öyle milthlş öyle tnhmımUl - yüzde .sekız randrman.1 altı daireli 
fıuzdur ki, bir kerre erlıeklor bizi kft.gir btr apartımnc satıııkur. ofl 
tırnktı mı bırakırlar. Ben dahn bu tıoo. 
l?ilnleri görmek istemiyorum, ter- Os.l:ı.tasaray kö apıutımnn No 
kediUrsem bir dnlıe. teııelll bula - 5 kııt 2 Tcı 49010 
marn .. Halbuki sen gençs'n Nazmı --B-ey-o~~~ıun-un--cn-ly-l--D-lr-&e_m...,.un•d-.::-e 
kuvvetlli3ln, ŞUl rUyU pc-k fıla unu- tramvay caddesinde blltUn kontorıı 
tabillrsin .. Hem ben senden l!ele- havi dört ltaUı altında ı:Ukkln.Ue bC· 
bet ba.nn, kalmanı istemedim kl.. raber eatılıktır. o.N. 53• 
~na daha iki Uç ~ene müsaade N. Galatasaray köşe apaıtımac NO· 
haynttan oon nııslıblmi dC' al:.ı.yun, C:ı kat 2 Teı 49010 
ikl Uç sene dn.h ?\o.zan. Ondnn ---- ------- --
eonro göıilrsUn senin içın nckadnr Tophane caddcaln1o merkezi bir 
iyi bfr anne olacağlm.. ı )"Crlndc asgnı1 y\lzdC1 or. ircıtıı urı 

Hattii. çocuğunu cı3 f.eveceğim ka~lı kA.glr bir dUkı<M aoel eau 
Nauın, Yalnız imdiden bu çocuğu lılttır. D.N. 601 
mcydıı.n~ koymnğa kalkma.. DU • , Cnlatas:ıray koşe rı.partmıa.n ~o 
şlln bir kere benim halimi.. O zn. ı_s_k_a_t_2_T_c_ı_ .. _e_oı_o _______ • 
man arkamdan: tmkWısız. diye<:C· , Topnancnln tramvayıı ı;.s)et yr.ı • 
ğirn., Bu kndınm torunu mu var? kın ıvı 'bir ycrlnclc çok 01Uken11nc 1 
Halbuki o kndar g1>nç görl.intiyoı bir t.arzd:ı fn§a edilml!J .<ft.glr ve ı,ı 
ki • ırııtlı d/Srt kntlı btı ep:ırtım:ın ncı-1 

Yn ka<Jtnln.r, onlann diline dü • satılıktır n.N. eu 
şünce halimiz ne olacak. 1 Calatasarııy klı§e -ıp:utımao .r.; 

( .Deuamt uar) 5 kat 2 Teı 4001(1 
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ıı~~nbire çıldırasıya 
:'11:1 Se un. Artık ne o -
' baş~nle evlenece -
;~ ~·oıt türlü yaşama 
, ~~- Ancak, §U da• 
' "'lC?l §art! 

~boşuna biribirimlzi 
~l'~iri kabil olmı -

~ Yaratacağ;z! 

~oıdaıti 
ttva,. bütün yalvar
~ ~ ... a.tamıyan deli· 
i erıne dönüp bek-

~~ aJbYI geçtiğinden · 
u dıı.v~1!:~dı. Hemen h& 
ti~den ~l,lll alflkadarlnrı 
~ ve polislerden 
~ ~hut 3'.0~tu._ Nöbctçı 

Ce~ı:uncu sulh c& 
~ı a aı biraz sonra 

Çlc ve suçlu genci 
. sorgusuna baş-
~ b 
~-~ irklı, esmer dc
"\l e evzat Aııbekti. 
r;"'veı~kında yazıldığı 
' akşam sarhoş ~ <lo tya civarındaki 

~!il.he <ıaırken, dı§arıda 
~~i r gelmiş olan ı 
ı};!t !{genç kıza tesa- ı 
1 ~,' ız, Nevzadın ho- ı 
\e ancak kafası biraz 1 

~binde de tabanca 
~ıtesin4 genç kızla yolu, 
~! e tanışacağı yer 
~ v ~atak tabancası· 

e göğsüne dayaya· 

~ .. haıc, d . ı· . 
ı:'lli~ eınış ır, seru 
;c>lıı~ li?§Utnn gittin. 
~~ gır, seni gezme-
~ k Bağmp çağı
~ 1tııle llrşunları yer. 
ıJ nı:~re serilirsin! 

ıı;:c 1Yen bu vaziyet 
~<lı11 tan Şeref, çarna 
~ ~erıç 1kluna ~irnıiştlr. 
'~ ı~ tzı bır tram
~~l\trna~a~Y~tta indi -

SOkn:ı sınenıasına, 
c bir h ~tur. Kızın 
~ lt ist· at-ekctinin önü -
~tı.·~bi~~en. Nevzat ta
~ ~n çıknrmı5 ve 

r%ılt ~~ koymuştur. 
· ~u ~ı.;uk ter dök-
r ollıl'dŞekilde ~ daki
~ lt .Uktan sonra. tu
~iet ihtiyacında oldu
\>a~r b Fakat Nevzat 
l\~ırı Itakmamıe ve 
~de 1 CC.bine koyn

• 0 nrkadn dı a. ı 
tıi 

H:tı'!l tı herhangi biri • 
~tır. l ~n~atnrak polis 
r ~ ~altın bu vaziyet 
~ ~~ tu Ye bir şey söy· 
~1\ıı~~~alete girmiş, bu 
b; ıı nıa gozleri parla -
" " Re~llıllstahdemlerin-
t l. l'ıltarn kız içeridedir 
,4\!~en alttadır. 

kendisiııe doğru 

h kal'Cle im, çabuk 
~er v~r! Biri· 
t e korkutarak 

daki pardöstisünü giydirmiş ve: 
- Haydi, artık, baeka yere 

gideceğiz! 
Diyerek sinemadan çıkar-

mıştır. 
Nevr.at caddede bir taksi 

durdurmuş ve genç kızı bindi· 
rerek: 

- Beyoğluna çeki Diyip ken· 
disi de adımını içeri atarken 
yetişen polisler tarafından ya· 
kalanmıştır. 

Nevzat şimdi mahkemede: 
- Hayır, hayır, diyordu. 

He~i yalan. Bakınız iş nasıl 
oldu? 

Şerefe Samatya gazinoları ö -
nünde tenadüf ettim. Bana: 

- Delikanlı, hoşuma gittin! 
Dedi. Ben de: 

- Öyleyse gel de bir gezme
ğe gidelim, dedim ve kendisini 
"Marmara'' sinemasında oir 
locaya götiirdüm. Biraz sonrn 
da tuvalete gitti. Meğer sine -
macı Lir kıza "Beni kaçıracak, 
polis çağır!" demiş. Benim hiç 
bir şeyden haberim vok. Bak
tım, ki film seyretm~e hevesi 
yok. 

- Öyleyse evine götüreyit:ı, 
dedim ve bir otomcbile bindirip 
evine götürecekken. polisler 
tarafından yakalandım. 
Maksadı neydi, bilmiyorum .. 

Fakat ben kendisini tabanca i
le !.ehdit etmedim. Etseydim, 
yolda bu kadar polise tesadüf 
ettik, niçin şikAyet etmedi.,. 

Hfikim CeHil vakamn mahi -
yetini ağır ceza mahkemesinin 
salfilıiyetl dahilifiae gordüğiln -
den ait olduğu mahkemeye sev 
kedilmek üzere evrakı müddei
umumiliğe inde etti ve Nevza
dın da iknmetglh sahibi olma
smı gö7..önüne alarak . kendisini 
serbest bıraktı. 

Nevzat havalara uçacak kadar 
sevindi. Kendisini asliye ceza 
veya ağır cezava vermeleri u
murunda bile değildi. Serbest 
kalmıştı, ya .•• 

Hemen yanın bir çark ede -
rek dışarı fırlndı, artık biraz 
evvel genç kıza yalvardığma 
pi§man olmuştu. Onun işitebile 
ceği bir sesle arkada§larına: 

- Serbest bırakıldım. diye 
bağırdı, ama ne korktum, oir 
ben, bir de Allah bilir. Ha
kim: 

- Tevkiffff!.. der demez 
ben de şafak attı, fakat biraz 
sonra: 

- . . Edilmesine lüzum ol
rnad·ğmdan seıibcst bırakılma
sına" 

Deyince, valhıhi neredeyse 
boynuna sarılacak gibi oldum. 

ADLiYE MUHABiRi 

- Hnydi canını .. sarho~tukla 
söylenen sözlerin ne kıymeti 
var? ~ Tişanlm seni bırakıp an.ne
ni sevecek kadar !budala bir er
kek değildir. 

Bunları söylerken vUcudumda 
bir Urperme duyuyordum, Niho.. 
lin yalan söylemediğinden, mü • 
balfiğa yapmadığından emindim. 

Zavalh kızcağız nişanlısından 
bu sözü duyunca o kadar nefret 
etmiş, o derece tiksinm~ ki .. 

- Fakat, onun sevmesinden 
ne çıkar? dedim. Annen, ook ki· 
bar bir kadındır. Onun daha f n.z 
la ileri gitmesine meydan ver -
mez. 

- Bu, belli olmaz, Leyi!.! Bi. 
liyorsun lrl, babam yaşlı bir a • 
damdır. Zaten aıınem gençliğin -
dehi~ yüzü gillmemiş bir kadın
dır.. Nişanlımın göstereceği bu 
muannidane temayüller onu sar. 
sabilir. Bu endişemi manasız 

.1Jic ıJaliiAa .13aşG.aşa 
- ı-...r•-= ,_, ~ ,_ -

Tali, para gibi, muv e 
~ibi hep kendi cins·n en un
stirlar taşıyanlan peşin e r 

.JNY ADA tali varsa, onu an
cak talililer yanında bulabi

lirsiniz; talisizliği de, talisizler ya
nında. 

unsurundan en küçük bir zeTre dahi 
bulmasa, falcat o cisimde, kendisini 
bırakmamanın yollarını öğrenmek 
ve tatbik etmek kabiliyetini sezerse 
arlık o cismin malı olur. Tali de para gibi, setvet gibi, mu

vaffakiyet gibi, saadet gib~ bir mık 
natıs kuvveti taşır ve bu mıknaha, 
kendisıni, kendi cinsinden unsurlar 
taşıyanların yanına sürükler. 

Tali aynı zamanda, bilindiği gi
bi körclü:r. Rastgele, bütün hıziyle 
seyrederken önüne çıkana çarpar, 
Şayet, bu çarptığı cisimde, kendi 

Talili odur ki, fırsntlarclnn istifa
de etmesini bilerek, o mıknatıslı 
kuvvetten bir nebzeyi kendisinde a
lıkoymasını bilir. Onun için artık 
dünyada tali elenilen bir şey mevzu 
ubahs olamaz, çünkü tali - şayet 
'\·arsa - hep etrafındadır. 

hav 
a kadı 

ve 
nın kadın tayya 

Sa.bUın Gökçen 

P EYGAMBERLER tarlhl Hav
va nnıımızm Ademin aol ko.. 

burga kemiğinden yaratıldığını ya
zar. GUnUn moda meraldılnn ise bu 
ilk kadının zaman zaman incir yap.. 
rağını, uzum ynprağmı ve daha bil
mem hangi nebtıtııır1 moda olarak 
tesettürde lmllandığmı wlki iddia 
cdcblllrlcr .. Bu biraz da mevslme 
bağlıdır. 

Fıılmt kntlyetle iddlıı. edilebilir kl; 
eski bir ata sözU olan "elinin bamu. 
nı ile uçmak işine de karışarak elle
ri hamursuz erkekler kndar uçmağı. 
da ba§ardılnr. Kadınlar anısında ilk 
uçmak şerefini ıoos yılmda Thfr~se 

Peltler kazanmıştır. Bazan masum 
ve uysal bir bakı:il kadar sakin, bazım 
hirçm ve uçan bir gtinnı kad:ı.r fırtl-

bulma! Annem henüz kırkını bul 
mamış taze ve oldukça ntesll bir 
kadındır. Böyle bir temayül kar. 
şısında beni de ihmal edebilir. 
İ§tc o zaman bilyük bir rezalet 
yUz gösterir. Bu işi ilerlemeden 
önlemek, kesip atmak lazımdır. 
Şimdi snna danışmnğa geldim 
İşe nereden ve nasıl başlamnlı? .. 
Bana yol göster, Leyrncığım! 

Niha!in sözlerine inanamıyor-
dum. O kadar sersemlemiş o 
derece şaşalamıştım ki. 

Kendi kendime bir an düşün· 
düm: 

- Acaba bn sene da.matJarla 
kayınvnldelcrin sevffme modası 
m1 var?! 

Henüz k.endı b~ımda esen 
bunn benzer bir kasırganın b•= 
sirinden kurtulamamışken .. şim
di çok sevdiğim bir arkada!jım 
dan aynı şeyleri duyunca, söy -
liyecek söz bulamıyordum. 

[A.ş'ARKLJ j 
nau gtikl rln kapmmı kat'!1nlığa &ÇJIU§. 

tır. 

Avn.ıpa tayyareclllğ1nin surat, irU. 
Cıı. ve uzun UÇU§ gibi 1.drlblrlnden ayn 
lwınnlD.rında çıılı§&D kadınları vcı tu. 
rlzm meraklrlan çoktur •• , c;uş diplo
masının kndınlara verilmesinde en 
fazı ..Utlr.lik gösteren kıtıı. Avrupadır 
AIMrikalılar k dın tayyareciler cin 
ziyade rağbet verm~ ve uçanların .a.. 
yısmı yüzden fazlaya çıkarmıştır. A. 
merikanm ellisi birinci smrt olmak 
Uzerc beşyUz kadar uçaıı kadını var
dır. Bu rakam Avrupada onda bir nl.E. 
belinde yer almaktadır. 
Başlangıçla bir eğlen~ olarak baş. 

layan uçuş. Kadınlar a:-asıncla biri • 
birinden daha gtıç ve bUbruısıı. dUnya 
kadınlık fllcmlnde h&)TeUe karşıl:ınıı
cak lııler baııarmnk yolıına ı;irinetı , 

heveslileri biraz daha. eıenmı,ur,, 

1925 de kocumm akrobasi talimle. 
rinde ilk dcla uçan Maryes Ba.ııtuö 
1927 de Uç dUnya rekorunu birden 
kırdı. Ve 1931 de 2976 kilometreyi bir 
hamlede a,arak !laklı '>larak kendi.sin 
birinci smıt turizm Unvnn: verildi.. bu 
kadın Orly'de kendi adına bir de sivil 
tayyare mektebi kuranı~ mUdürlllğU. 
nU ele aldı. 

Fransızların Adrlennc Bolland, :Mn
ryse HIIsz, Larocbe, ve HH~ne Boucher 
{;ibl uçuuclan vardır. 2~ y~mda bir 
tecrübe uçuşu sırasında ölen H~l~nc 
Boucher saatte 445 kilometre sürntıe 
uçarak en hızlı kadın a~mı nlm13t.ır. 

Erkeklerle yarı§aD kadınlar da var-

- Sen akıllı bir kımın, Ni
hal! Dedim, böyle bir tehlike 
sezlyorsan, ilk ve son yapaca· 
ğm iş: Ni§nn(ına yol vermek ... 
Onunla alakanı kesmektir. 

- Evet, ben de bunu düşü
nüyorum ama... anneme, her 
şeyi hissettiğimi de belli etmek 
istemiyorum. Zira o zaman an· 
nemle de yliz,.,o-öz olacağız. Evde 
rahatım kaçacak. 

Nihale neredeyse: 
- Ben de aynı dertle muz

taribim .. 
Diyecektim. Kelimeler dili· 

min ucuna geldi. Fakat kendi · 
mi güç tuttwn. Ailemizin iQ yü· 
zünü ona anlatmak b3na çok 
ağır ve ayıp geliyordu. Nihale 
gelince, o daha çok evde bUyü· 
mUş, hayata girmemiş saf bir 
kı1.dı , Benim düşüncelerimi o 
hazmedemezdi Onu teselli et· 
mek lbımdı · 

- Yapılacak iş. dediğim gi
bı, niııanhna yüz vermemektir, 
Nihalciğim! Başka türlü ne ya 
p:labilir? 

- Paşa babam bu re:ıaleti 
duyarsa, vallahi nnnemi kö!?k 
ten kovar. Yuvamız yıkıhr. En 
ziyade bundan korkuyorum. 

Nihale: 
- Ben de aynı endişe ile sii 

kutu fütivar edivorurn. 
Div~cPktim. Yine ushım 

Hislerimi ve dertl~r!mi akln· 
mağa çalıştım. 

Aıııi Oonson 

dır. Fransız Marya Hil.sz Parls • Ma.. 
dagnskar arasında llk hava irUbatmı 
temin etmlıı ve 14360 metre ile irUfa 
reKonı yapmı§tır. 

Alman kadınUğının uçı.:ııa bn§lndığı 
Elly Belnhom'un dünya turu ile nnlıı. 
şılmtştır. Bundan sonra Berllnden Tok 
yoya doğru 1931 de uçan Marza Von 
Etzdorf oldu Alman 1'.ııdını Lfesel 
Bnch dUny akrobntıan ıırasroda unu
tulmıyacnk blr simadır. 

O O taklayı arka arkay.ı atan Laure 
tnza Us, llk olarak stıınt tecrUbesln 
de bulunan Miss Bamu, turist Bal. 
lny, pnro§UtçU Mlss Schomaclrer, ser
gQzeştçl Amy Joh:ınson ve Amelin 
Enrhart fedaka.r nrlıklnrdı ..• 

Amy Jobonson !ııgUtr.renln yUzUnıi 
güldUren mUteşebb!B bir kadm tayya-

- Sen temiz kalpli bir kez· 
em, Nihal! Allah karşına on
dan daha iyi bir kısmet çıka· 
rır! Hiç merak etme. 

Dedim. Nihal tekrar ağlanın -
ğa başladı. 

Bellivdi ki, nişanlısını sevi· 
yordu dn. 

Fa.kat, böyle bir rezaletle ne
ticelenecek olan izdivacın ta 
hc:kkukuna imkan yoktu. 

- Çaresiz ayrılacaksın! Kal· 
binde ufak bir temayül varsa. 
onu da silip at! Böyle bir erke· 
ğe gönül vermek sade gülünç 
değil, iğrenç bir hareket olur. 

Dedim, kendisini kucakla -
dım. 

- Ağlama, Nihal! Sen güzel, 
kibar bir kmım ! Bundan sonra. 
seni istivecek erkeklere ilk ve -
receğin cevap şu olsun: Benim 
için ayn bir ev açarsan, sana 
varırım . 

- Ah. kardeşim .. ben de bu 
fikirdeyim. Bir daha evimize 
gelecek damada iltifat E)Öyle 
dursun, yiizüne bıle bakmıya
('ağnn. 

- Pnşa baban, damadı içeri 
nlmak i tiyor. değil mi? 

- Evet. Evimizin bir kızı 
olduğum i~n. zavallı babacığım 
ne\ kadar üzet).iyor bflsen bu 
i~. • 

- Hep öyle. Benim ba'.bam· 
:in damadı eve al~k fikrin· 
de. Fakat ben ~n buna 

SA'Yl"A - g 

AVRUPADA 

- Bana bir at budu 1.,-ıznrt 
ması getir. 

- O 1rolmailı beyim,! lstersrı 
niz fare çorbası var! 

reeldir. Henüz acemi b!r pilotken 20 
gllnde S0.000 kl\ometrcltk bir seyahat 
b:ı.~armı~ ve kocası Mo'llsonun Lon
dnı _ Toltyo rekorunu on bir s:ıat !ark 
la kırmı,vtır. Gcno bu fedakAr kadın 

son harpte glrdlği vatan hlzmetınde 

iken ölmU§tUr,. Amy Johonılon Londra 
cıvanndaki tayyare !tıbrikalannda 

tecrUbc plloUuğu yapıyordu.. Tamir • 
den çıl:an tayyareleri de kıtaıanna u. 
çarnk götUrOp teslim ec!lyordu .. Ge
ne bö~ le bir uçuo amumıda buluUar 
03t0nde uçarken bir kazaya ~ 
ve dcnızc dllşmllştllr .• Be:-abcrlnde bu. 
lunan makinist kurtanlml§ fakat haa
tancdc 6lmUştUr. Bu lngWs kadın 

tayyareci par11§11t1yle aUan:ı.ağ& 

muvaffak olmuşsa da Man:m çok faz. 
la dalgalı bulUDU§U kurtarıım•sm• 

mani olmuş ve dalgalar ı.rasmda kay 
bolmu§tur. Bu ırurctıe Amy Johonaon 
cephelerde b1mek §Creftm kazanan llk 
kadın tayyareci oım111tur. 

Aıncrlkanm Amellıı E:ı.rhartı da b.. 
gili.Z mcalekta§mdan pek de gen kal. 
mı;; bir tayyareci değildir. Atıantik 

Uzerlnde ömrU geçen bu kadm pilot 
çok sevdiği mavı auıar, hı:dutlluz gl5~ 
lcr Jçlndc bir df&ıl kartal h~tllf' 
dola§arak kayboldu. 

Bu arada hcnllz çocuk tağdakl TUrlı 
havacılığınm knd.ın p!lotıan nazar 
dlkaU çckmııktcn geri kalmamıştır 

BUtUn inkişaf lmltAnlarm:ı maılk bu\\ 
nıın Avrupa önünde TUrk kadmm 
havalanması ve dünya UJ:"rinde ilk l 

!tırak aaltorl plloUuk Unvunıno. math:ı 
riyctl bUtUn bl.r Alem &c!mlığmı ci 
den kıakandırmı~tır. Türk tayyar . 
ctllğlnin tevazu lç!.ndckl ~.a.ıı'ıımam b 
surctıo kadmlarmm dıı. yardımına cı. 

mi§ bulunuyor •• Turizm p!loUuğu nl 
Hayct bir zovkl tatmin eder. Post 
tayyareclllği bir kauı.nç vamtasıdır 

Fakat aakcrt tayyarecilik bn~\ı ba§uı 
bir vatan davasıdır. K<ıd.mlarımızm 

zevkten, knzançtruı ve tam mana.sfü 
oahs1 menfaaUerden ayn olarak top • 
rak davasmdtı, hava ısava§mda yer aı. 
ml§ bulunması AvnıpalI hemc1nslc~ 

nln haklı olılrak gtptalarıru çeker ••. 

Tnyyareclliğln Deri bulunduğu ve bu
ı;11nUn en muazzam teşkUG.tma. sahip 
olan Alman havacılığı bil~ her fırsat:. 
TUrk kadmlığuım memlcittt mtldafaa. 
larındakl uçmak aşkmı lıendi vatan 
kız'arına l.Srnck olarak göstermekteıı 

çcklnmcdtği nazan dikkd! cclbetmek. 
tedir. TUrk kndmı çok geç, ancak 
cumhurlyeUn mt..~e hnva!arma da ka. 
vuştnu!J ve fakat ranm esrrlık maztal 
olan hava muciUcrlnln lmlarma örnek 
olmak erginliğini bn§armı§tır. Bu ha.. 
dlBo cidden göğüs kabartacak bir ha. 
sıladır.. Fa~t bunu da u: görmek. 
!lerlsi için kazanç oıur. 

razı değilim. 
- Bu yüzden mi bozuldu se -

nin işin? 
- Evet. ÇUnkii Sadi ayrı biı 

ev açacak vaziyette değil. H. 
yata yeni atılıyor. Ben ise, ken 
di yuva.mı - mütevazı da ol 
sa - kendim kurmak fıkrind"' 
yiın. Son karanm budur. 

- Sen, karar verebiliyorsur 
Leyin! Ben, senin gibi değilim 
Her şeyde mUtereddit göril 
düğüm için, ön söz anneme ka 
hyor. Babam da. sözü annem 
bırakıyor. Arada ne olursa. ba 
na oluyor. 

- Dikkat et, Nihal! Başıı 
yanar sonra ... Ve bu yüzden 
e\•iniz, aileniz de dağılır. Çün· 
kü, ha.ban, benim babam ırib: 
sakin ruhlu bir adam değildir .. 
Askerdir. ·serttir. Yuvanız pr'' 
Gabuk yıkılabilir. Böyle bir fc 
Hl.kete sebebiyet vermemeğ~ 
gayret et! Bu, senin elindedir 

- O halde, annem sorarsa: 
Sevmiyorum .. Demekten ba§Y.~ 
çare var mı? 

- Evet. Bu d:ı kuvvetli sc -
beplcrdcn biridir. Zsır.en .ber.U .. 
aranızdıı. kar:ıı-1a~mii ~fr 
eey <le yok. Resmen nişan l1l.. 
pılm::ı.dı. Bir der.cm~ "..e,•resi 
geçiriyorsunuz deır.?\ttr. Ay· 
rıltrSanız, "anlaşam.anuf)l1'.r,. w 
l~r. J!~r gider. En teıt.Jmıc 
kurltıluş JQlu hıdnr. 

(~tı<.ımı ~ı:·J 
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EN SON DAK.KA . Ennde d&kti108U 
İstanbul Yelken 1 duı bir bayan ıazıa ,, 

t. evıren: MUZAFFER ESEN şampiyonluğu Küçük ilinlar kuponu :=::!:ı,~:;'~eıı. 
Su S(}()rlan ajanlığından: (8o kupoaa eldeaer* stadeırtlfJOell IOkak numara 22 'f8 

,,adım dostlarnnz arasında - Size soracağım en mü. 1 - İstanbul yelken şampiyon- verme Ul.ıılan ICa 8oa Dakikada ,. • Slnema lşlerlıadelllf 
ı d luk mUsabalan 5-S-7 eylfıl cu- l'llllD nepedlleo*Ur. IDYleame tıekWI zat ehven tıcreue blt ~ .• d 

saymak yanlış olmaz değil him sual şudur: çiniz en ına, cumartesi ve pazar gUnleri Keta.ıet ftreblllr. (IUIP"" 

ml. ?. bı"risı" Sensburi ailesile görü· Mod k d ıı ak'- &il~enm olraJaCıalarm mabfOs ll:al.. a oyun a yap ac uı-, malı ar.er. arlb adı..ıeıtaı ~ m11racaat. rtJlll' 
Mis\ers Markhatr. 'üpheli ıen veya evinize g!rip çıkan 2 - Milsa.ba.kalara tam saat 14 lert lt.zım.) • 28 yqmda, uke 

o bir sesle cevap veı di: • kadınlar, ve genç kızlar ara. de ba§lanacağmdan yelkencilerin E l Lı•ıı • lunmıyaıı yeni •• e1ıd 
saat 13.30 da yn.r:ış yerinde ha.kem 11 •nm• fe1&11 fln bekAr b!r geno, ~ 

- Sözü nereye getirmek sında son zamanlarda gö - heyetine kayrt.larım yaptırmaları • 45 y&f!Dda bir bay; namuatu, bl b1r lf aramaktadJl'· ( 
Hk p.§kmhğı g~cen noter istedigwinizi anlayan~adım. Fa rünmiyen kumral bir genç l"---drr biraz 11QSYete bayatma •·tna bir be. 

• - .: ~ • "'5 mllracaat. - _.MI. 
i"ointere uzun uzadıya iza - kat Sensb!lrt ailesinin dostla- kadın, yahut genç kız var 3 - Hakemler: Rıza Suerl, Salt yanla evlenmek istemektedf:r. Vartd-.o • Ortamektep taıebP"". 
hat vermeğ~ başlamış'ı;ı: rımız arasında olduğunu söy- mıdır? Son bir ay içerisinde SaliUıattin Cihan.oğlu, Harun 'Ol- tI blr aileyi iyi geçind.lrt-eek bir va. tranau.ca dersleri ""~ 

- Misters Seneburi seksen lemek doğrudur. tanıdıklarınız arasında göz. - man, Hamdi Görkem, Behza.t Bay ziyett.edlr. (Ciddl) remzine mtıra .. ıanıar tıazırıatııır. <l' 

ya§ma yakla~mı§hr •• Seruıl:lu. - Mis Gisburnun da bu den kaybolan kumral hır !~~: ::r5:r°~~e;ulk. Be-kir Ma- C.:t4~ :::mda oldukça dolgmı ve m~~~da b1r ~ 
ri ile evlendiği günden, yani aile ile dostluğu var mıydı? genç kız bulunuyo. mu? Tebliğ bir alleyi mllrctteh geçindirebilecek yeti ytizllnden b.,rh;d 
altmıf senedenberı mfü;terih Misters Markham cevap Hepsi, "hayır,, der gibi İstanbul atletizm ajanhğmdaıı: lll88.§ aahlbl, uaan bilen bir bay, ya. bir ncreue C8.lJiD'Ul~ dl 

iir. Otuz senedenheri iıe ka. vermekte tereddüt etmedi: hatlarını salladılac, hu ko • 9 eylul müsabakaları için 1zmire şile mUteııastp dul veya kız bir ba. dedir. (Hamdl> remzSJI' 
rı koca işlerini tamamile ha- - Mis Gisburn, m~sters Sens r.u,mayı dinlemiyor gibi gö. hareket edecek olan atletler cuma yanla evlenmek tatemekteclir. (A.D.) • 17 ya§mda use 4 61 

D l L d b remzine mtıracaat • 817 ktadır f 
na bırakmışlardır. Kocası bu huriyi tanırdı. ~nen ug as ayr.g an aş günü! saat 8 de hareket edecek o- genç it arama · < 
ilkbaharda öldü. Bu zavallı _Mis Gisburn tla arası- k.a herkes! lan Marakaz vapurunda buluna.- iş Ve işçi arıyanlar: riya.zlyeat ıruTVeUldiJ'· 

S k k k T h l ca.kla.rdır. • Fransızca. türkçe, nımca olrnr zine mUraca&L 
kadın için ağır bir darbe ol. ra Sensburileri ziyaret eder. 0 a apısının 11 1 ız 1 yazar, Jşine temiz bir bayan bir dük • Bemvtre mektebi 
du, o vakit kendisine bu ev- miydi? hızlı çalı~d~. Poinlerin me • Yeni Neşriyat : kAndn satıcılık veya beşte altrda işi• yan evinde tıer tnrıo 
den çıkmasınr tavsiye ettim. Misters Markha.mın ve kı. murları vıllayı sıkı sıkıya ne- •1 . h kkı d ni bitirdikten sonra evine dönebi• maktadır. Omer RU~til 

1 d b 1 J Ka.zanr vergı erı a n a (G" 
Kadıncağızın b~ civarda zmın bu suale ver.:1ikleri ce- 7.aret atın a u un: uruyor - ~ leccği bir ev işi aramaktadır. u. No. 84 e müracaat. 
dört odalı bir evi vcırdır. Ka. - K h lardı, fakat iyi terhiye gör • kıymetli bir e•er ler) remzine müracaat. • 24 y8§tııda ttırkçe• v 

dın b 
. k D l vap kati olmadı. arin mu mü• çoban köpekkri gibi i- Sabık maliye hesap mUtehlWlBI, • orta Y8flı ve emniyetli bir kadın ca okur yazar btr b8yaııtl 

u tavsıyemi tutara u telif vesilelerle bif\Ok defa • :s Ticaret O!lsl muhasebe §Cfi tsmall blr allenln yalnız yemek ıoıertn! yapı. dır. Tezgahtarlık yap& 

viçe yerle~U. Fakat gelecek lar Senısburilerin evine gİ\ • çeriye girenlere pei< ehemmi- Otar tarafından "Ek vedeğlşlkllklerl. mek istemektedir.Bayan B.V. Beyoğ.. yanında çalquıblllr. ııW 
yaz tekrar buraya taşınacağı mi§ti; bu ziyaretlerin bir ço. ye\: vermiyorlardı. Yalnn dı. ıo birlikte kazanç verS".sl kanunu ve lu Tarlaba§ı Macar Turan sokağı Nu. mtıracaat. 
nı hesapladığı için burayı u- gu· nda (tabii mis Gisbumun şarıya çıkmak ist•;·en birisi bununla alAkadar ldıı.rt ahkAm,, adlı mara 42. • Almanyada ve A1f> 

dd · · k" olsa ona müşkülat çıkaracak- 86 kanunun kazanç verg'.si lle al!ka- • Ortamektep mezunu 17 yqmda. de yüksek mQhendlSlıl' 
ZUD mü et ıçın ıraya ver. Markhamlarda oturduğu za. dar hUkUmlcrlni toplayan bir eser ne~ mail vaziyeti dola"'•lie bir genç tab. blr bay, ehven ve ınll" 

• d -·1d· E · farı tabiidir. ,,_ mege razı egı ı. vm e§- manlarda.) An da genç kıza retmiştir. aillle mUtenaaıp bir to aramaktadır. ve ı.attfadcU blr ııe1c11de. 
yaaı nrasında kıymetli bir refakat etmi§ti; fakat neyse Karın yeri&de.ı kımıldadı Kitap malt mUessesatm ve mUkelle! (S.T. 61) remzine mQra.caat, gillzce li.sBn ve riyazlf 
teY olmadığı içic de halile mistera Markham ne d~ kızı ve perdeleri inik olan salo • ıerın bu hususta karşılaııtıkları 6Uç1Uk •otomobil, tayyare motörlerinden rir. tetanbul Fntib • 
döıenmesile beraber altı ve. bu kadar uzak bir zamana a.. na girdi. Otekife .. de genç lerı bertaraf edebllecek bir oeltilde anlayan elektrik. montaj teııvtyecUik, numara 98 N . Berkant' 
ya üç aylık kiraya vermeği it vakiaları hahr!avabiliyor- kadını takip ettiler. tanzim olunmuştur. Fiyatı 120 kuru§ ~!~. 1(Ubl.t2e9n> brler -~e mlıı:-1! .. ~t. • da.ktU19oy:,~eınndab1rtUrbKa~ ı 
k b ı · · y l k" 1 Genç kadın k'l.Tl.)l gören tur. Hararetle tavsiye ederiz. ~· uu.... u·- .... ''; 

a u etmı§tı. a :ıız ıra a. .Iu. I • YUkeek m1m&rinin s Uncu ımıı. crr. <Narin) remzıne 
nan tanınmıı kibar insanlar - Acaba mis Gisburn, pencerelerden b!r\ı ine atı • m:2:l!l!!:r:!!m!ll•TERZ1 •.:m•m•• tında bir genç blr ıılrkctto veya hWJUll • Eski Vefa suı• 
olmasım §art koşrcuftur. lhti misterı Senab•Jriniıı samimi dı. Kapının önünde, içerden BomonU tramva> durnğmda muessesede, blr mimar yanında az btr mUteaddlt devlet d:ı~ 

k d b rtl la kı bır. dostu ol .. -az mı? İhtiyar bir ses işiteyir.ı di~·" kulak ka 289 No. da Bayanıaro., baylara, ve ucreUe ııı aramaktadır. r.tnde boruıer yapmış. tecı1lbo J 
yar a ın u § 3 ara sı ıı ... A.U hartmış olan uzun boy!u bir v1ıılerl vardır. <Mtatt) remzlne mllra.. yaşında bir o.ile t>aba!1-
ıarar e\1iği için ev birinc\teı ,o.dınm ceaedinı bulduğu - delikanlı gördü. kUçtıklerc son model vo çok beğe. caat. dtrmek mecbUrlyetınde;. 
rin nihayetine kadar bot kal. muz genç bir kıza herhangi _ Artur Sensl,ıni gelmi§ ! nllen dikl§ dlker. riınizl nJ I • Dizel ve bllQmum benzin11 ve ma dır. şoför ebllyetıuı.ıı:ı~ 
dı. Bu sıralarda mister Mark bir vazife ·ıermİf olması ' Muhterem müı.ıterile . ye wtıu motörlertıı ba§"ııi.klnl.atllğlnJ nan bu dtr.ç adam. be 

d ? Gene. kadın yÜ'r.~nde kor - dllkkbımıza davet ederiz. bo ld bam evi altı aylık olarak ki- mümkün değil mi ir. yapmıe ve ellnde mUteaddlt nııer · yapabilecek bir tkt 
raladı. Çünkü damadı balayı Karı koca Marlci amlar ve kunç bir ifad~ ile <

7
Öndü. ri.l!llert bulunan bir tıqmeklnlat 1§ ara. ıer!.n Boğazkesende Et _ _. 

(Devamı var) maktadır. Taııruya da gieeblllr (U• ilinde 79 numarada ~., 
seyahatinden dönmek üzerey ncter bunu pe~ mümkün gör li'E."'iNJ stlNNEETÇI 1 taı remzine mUracaat. muracaat. 
di. Delikanlının yaptırmağa müyorlardı. ihtiyar kadının, $ubeye Davet: • Bir tıuçuk yaşında bir çocuğa • 16 yaşında mıı11 41 hatladığı ev henüz bitmemit genç kızla. 'tamımı{ olduğu Enılnöntt Yeril As. Şuheeiod~n: NURi ESSiZ oakabUecek tecrübeli. namuaıu bir yıstıe tahııll1nl orta 2 ti 
ti. Bu evin bi\mesi, döıenme.. muhakkaktı, fakat bu tar.ıf - Yd. P. Atğm, sı;1eynıan oğlu Ah. SUr'at ve Emniyet dadı aranmakt&dtr. lateyenler.n Tak- mecbunyetınde kaltılıŞ 
. • . it 1 k b" m.a hi.- bir zaman samimi met Cenap 312 (13386), Ak Karak t 1 ıılmde Ta.kaiDı eczaneaıne müracaat- Aill ve ya~lle mUtenDJ!IP 

sı ıçın a ı ay 1 ır ' zaman T smı:t 8. Ml. Me. Meh.:net RQ§tt oğ MUrnco.at yeri: saray 0 ıart. ., tadır. 2~0 ura ııe çt 
lazımdı. bir dostluk haline inkılap et- ıu Osman Nuri 298 (331-64). ım"'ı ında emas< oaıre • Almanca bU~ bir ytµcaek tahall taya) remzine mllrt' 
' Sonra mister Markhama mit olamazdı. Deniz Mnk!ne Yzb. Ahmet oğlu taıcbea1 mUsalt p.rtl&rla Uselllere n. • tyt bir metodla 
dönereök devam etti: Misters Akshot kati bir lip Mehmet Cemal 801 (1274). yaZ!ye, fizik, almanca göaterlr. <B. ur. tkmale kalan Ultttıl 

- Bana öyle geliyor ki fU sanla fi'. rini söyleL'ti: Deniz Maklne Yzb. Mehmet oğlu N.E.) remzıne mtıracaat. rill!'. A.elanban perııero 

geçenlerde uğradığım kaza - Böyle bir fanLziyenin Mustnrıı. LQttl 304 < 1~1 >· GOZ MUTEHASSISI • Türk~. fraıuıızca, yunanca mtı · lata bay Handeli 
Bu sub:ıylnrm hUvıy<'t cllzdanlarile K ) T k <emmel okur yazar Ye konuıur ayn. mtıracaat • • 

olmasaydı bu hadise vaki ol. imki.nsrmğını anlaınak için birlikte acele oubeye mll:-acaaUan J!An ema ar 80 ca blr&Z 1Dglllzce blllr ukerllkle a. • Otelde kAtıpllk e 
mıyacaktı. sizi bir defa da m!sters Sens olunur. Pazardaıı OO§t.ta oer gf1D IAkaaı olmıyan. kefU göııterebllen, raya gidebilecek 20 ı,d 

Bu sözlerden sonra tekrar buri ilP. görürttürcldlı. kadın- • • • OGLEJJEN SONRA ~esaptau Ye muba.sebeden anlayan bir genç aranmaktadır. ti 
Pointere dönerek izah etti: cağızın rahataızhğt birkaç Oııkl\dar Al!lkerllk Şubı>slnden: Taksım, K ameT Palas bay uc113 blr Ucretıe 1' aram&ktadu. ta zarfında aaooıııarı, ı 

- Eğer bir otomobil kaza. gün içerisinde gececek bir Retah vapurunda §e:ı!een vefat 1 nci kat <M.T.V.) reawne mllrac.aat. dikpaşa camı eokale ı 
. . l d eden deniz ged!kll üst çavu§ NMip ~lf'fon: 493ış • Eski yazılarla yenJ vazılan bilen mlrllye mUracaat ede...o 

sı geçırmemıt o sa::· mı, ara. hastalık\ır. Fakat çok ya!lı Alinin ailesi olup gerek üskUdarda tıı rt. blr muayenehan-9, Ucaretbane, zamanda okumak ıetlF~ 
dan geçen müddet içerisinde olduğunu gözönünc.fe tuta - seuımııız caddesinde 3:>7 ~yıda ve ge,. yazıhanede ııı aramaktad.tr. or.S.V) • Türk<:e Ye ~ı:ıf' 
boş eve uğrar ve bakardım. rak kendisine yalnı:;. zaruri rokse Alemdar Molla Allyllilenarl remzine mU.-acaat. bilen gene; blr bayıııı s& 
Fakat kazadan aonra bu iti suallerden başka bir şey sor- ınahalleııl TUrbe sokak "l') sayıda gös. GOZ HEKiMi • Munaaebede 23 aenedeıı fazla tec. den sonralan tercnı:ıı' 11 
katibime havale ettim. Onun mamalıdır. term~ olduğa lkamctgllunrda bulun- Dr. Murat R. Aydın :1lbea1 ;.ılan t>lr muh&Stp yazıhanelerde tışmak üzere i§ araın•I< 

'f .. "h l . w• l p , J mıyan allcıılnln maaş !Luamelesl ya BC'yoğlu Pnnnnkknpı. tmam tıokalı veya ı:Hger tlcdl1 ~Oeaaeaelerde lf a- cadan tercümeler de 
vazı esını ı ma e\! ıgı an &fi ointer bütün o~~ da bu up pılmak üzere derhal şuN:ye mnraca ramaktadır Haftada blrlta~ CÜD •eya T.) remzine muracaaı. 
1 B ·· d k d" • J h" • ~o. 2. Tel: Uü5S 
ıyor. u yuz en en ısıne nan ara ıtap ettı: atlan ıozumu utuı oı•ınur. olrkac; saat de çaıışabUu <N.M..> M .. I · k • 

"ızı"n vereceg-im. Fakat bu söz- ute errı ·~ 
................. ._ .. .,..a.•9!!~----------ım:ıı--------------------m•----------lmll!!lllm ...... _. .............. ~tKt GE~ÇBAlAN·A lerimden bu itte mesuliyeti • 1 1 • Profesör Zati suııı, 

miz olduğu manasını çıkar - H "k "' G f l N~!.deden: sah.Dede tılzmet etıııell 
mayınız. Bizim kaauni mes • l aye ra o o~·ı• MELEKZAT KARDEŞ oayana Uıtıvac vardfS'~ 
uliyetimiz evi mister Mark - tıllinde ve tıaric;te se 

b .. ---• •---• •---• •---• ~erbestiy1 Miz bulU~.ııl hama kiraladığım1z gün i • · iır Mektuptam'da g&P' 
(Başta.rafı dünkü sa.11ıda) Güzinin israftan nefret tara. lak hesap 80 kuruş verdi. zı büsbütün başkaydı. İki hafta · , 

ter. Do d b. ;;.,,ı,. dı f d ta' . b d ......,.ı,. k l D"•arda Salı·m, otob·use· r 0 orre- ı'roı·nde Guz" ı·nm· Y"...-ı tamamı'yle tahsil dereceıertnJ ıc < n urucu ır sof;.....n var . mı a illlın ura a ~ o ay· 61'1 ""°"b ~ ........, rJ 
Mister Markham tekrar Hafif bir yağmur çi.sel~mektey- dı. Çüknü açık olan birahanele- liruıeye kadar "§Öyle bir dolaş. değişmi~ olabilir miydi? Sungurı a:ıma totoğ !,(' 

protesto maksadib ağzını aç di. Pastahaneler, muhallebici rin hepsi adi meyhane nevinden mak" teklifinde bulundu. Güzin a:ıJ.ze göndermeleri. l ı11 
mağa hazırlanıyordu, fakat dükka.nları, kahveler tıklım tık- yerlerdi. Tarifeleri pahalı bira.. cevap vermedi. O, etrafta bir şey O akşam saat yediye çeyrek vanıarm fot_,ğnı.flnrı 
Pointer, onun sualıni önledi: lım doluydu. Tramvayda ve is- haneler daha açılmamıştı. Kü- araştırır gLbiydi. Bir köşe başın. kala Salim, Güzinin çal:ştığı ter- Aldırınız;: 

_ Mister Sensburi ne iş tasyonda epey üşümüş olan Gü- çük b:r birahaneye girdiler. dan müşterisiz bir taksi görünün zihanenin kapısı önünde nöbet ~tal'lda rem1%1l".ıt 

d 
? zin bir pa..tj;ahanede sıcak bir İçerisi filhakika sıcaktı. Ciga· ce ne arad:ğı anlaşıldı. Genç kız beklemeğe başladı. Heyecan için_ 1royuruıarmm.m 

yapıyor u • çay iç.menin hiç de fena olmıya- ra dumanı, mutfak ve bulaşık, §Oföre işaret etti, hemen duran deydi, Genç kız görününce he. mektuplan acıareııao 
- Doktordu. cağım düşündü. Fakat düşlinoe. rakı ve bira kokusu ile karışık, otomobile atladı. Şaşkın şaşkın men önUne koşarak, sabahtanb& ıan dabll) ıaersan .-
- Çocukları va ... mıdır? sini kendisine sakladı ve boynu- genzi yakan bir sıcak ... Oturduk baka kalan Salime, tokatlar gibi ri hazırladığı birkaç cümleyi bir kadar ve .aat 11 d~ 
_Bekar bir oğlu vardı; nu mantosunun yakasiyle biraz lan masnnm mermeri haftalar- bir ''allahaısmarladık Salim bey" nefeste söyledi ve neticeye ~eldi: tan. < 

0 
da hirkac sene evvel öldü. da.ha iyi muhafaza edebilmek için dır ıslak bir bez yüzü görmemiş, dediği sırada otomobil de hare - - Maamafih, son mektubunuz (Rabla) (H.N.BJ ;Jf 

Ogwlu da b;bası aihi doktor- omuzlarım kaldırarak Saimin rengi değişerek siyahia.şmıştı. ket etti. beni fazla müteessir etmedi. On- (Tem!zyol) (Rlyazi)'C),ıf 
.;> yanısıra yürüdü. Salimin dili açılmıştı. Müte _ Genç fi.şık iki geceyi uykusuz lan sizin yazmadığınızı biliyo _ (ı5 LeylA> (22 çayı~ tf' 

du; bahriye dokt~ru. Çinin Salim onu hızlı hızlı, meçhul madiyen konuşuyor, sade veba. geçirdi. Endişede ve meraktay - rum, el y~sı sizin değil... CM.R.) (B.K.> <~·~~ 
uzak bir kö~esine sı'&:madan bir hedefe doğru götürmekteydi. sit hayatın zevkin.den, israfın ve dı, Güzin neye danlmıştı? Güzin o zamana kadar ses çı. ct~-Gör> (T.T.) cl(af' 
gitti zavallıcık. Taksimde Büyükdere - Taksim lüksün fenal·ğından bahsediyor, Salı günü postacı onun mera. karın.aksızın Sali~ dinlemişti. c24 Semra> A 

Pointer bundan sonra sor. otobüslerinin durak yerinde bir lükse düşkün kadınların aleyhin· kını gidaren, fakat endişesini ar. Fakat nutkun sonıu onda zaptına ~...ııııl 
otobüsün yanında durdu ve Gü. de bulunarak muktesit, ~şe düş - tıran bir mektup getirdi. Güzin muvaffak olamadığı bir neşe u· 

duğu suallere aldığı cevap • zine: kün, lüks ve eğlencelerden nefret şöyle yazıyordu: yandırdı: 
lar neticesinde misters Sens- - Buyurun, dedi. eden kadınlart methede ede gök. ''Salim Bey, -1 kinci mektup mu? Asıl ikin 
burinin yapayalnu ya~adığı Güzin otobüse bindi. Salim de lere çıkarıyordu. Beni tek-rar görmeğe çalışma- ci mektubu ben kendi elimle yaz-
nı, evinde akraba veya can. onun yanına oturdu. Genç kız Güzin onu dinlemez gibiydi. nız beyhude olur. Aramtzda her don. El yazımla olmıyan ilk mek 

Yoldaıı.ı olarak hiç kimsenin giriştiği maceraya pişman olma- bir rüyada yahut kabusta imiş şey bit.ti. Tabiatinbi daha ilk tubwndu, çünkü o gün elime iğ_ 
:s ğa başlamıştı, Bir aptala mı, gibi dnl~ın duruyor, Salimin söy. buluşuşumuzda belli ettiğiniz i- ne battığı i~in mektubu bir ar _ 

bulunmadığını öğrc..ndi. yoksa hasise mi ça.tt:ğmı kendi lediklerini sanki işitmiyordu. Sa çin size mütcşckl-:irim. Ben si..""in kadaşnna yazdrrmıştrm. 
Pointer misters Markhama kendisine soruyor, fakat Salime !im de Nihayet bunu farketti ve: kadar hasis ve sizin kadar dü. Genç kız gülerek uzaklaştı ve 

sordu: bir şey belli etmemeP.e muvaffak - Bir şey söylemiyorsunuz, Şütıccsiz. kaba bir adamla asuı kalabalığa karıştı. Salim ona ye-
- Misters Sensburiyi ta _ oluyordu. dedi. Fakat zararı yok. Ben si· evlenmem. Pazar f!finkü gezme- tişmeğe çalışarak söylendi: 

Salim memnundu. Güzin ma· zin içinizden neler geçtiğini bili- mfo bana fena bir hatıra ve ~- - Güzin. Kabahat vallahi ben 
nır OllSlnlZ '! d k• te h d • ]'kte s· • k al b 0 

.. n.b' t' dctlı' bir b 'l"NIHMt ka"'1 Mldtrd1 .• " de de<7il, hep Ş\1 mel'un grafolOJ0

l
0 

em ı n a an, sessız ı n yorum. ızın ·ap ı ır ı..a. ıa ı . . ~·wy· ........ ı-.· 
- Hem de ÇOK iyi tanı - hoşlanıyor. kal~balık ve lüksten niz var, hissivat!nızı belli etınL GVZIN mUtahassısında! Ben ona kurban 

rım. nefret ediyordu; onu ·bu mart yorsunuz. Lakin bcıüm gibi dil· Salim, her kelimesi başına bir gittim. Güzin benidinle, bak an-
- Şu halde (Pointer ka _ gUnü Beyoğlu!,111!,1 k~labahğında şündüğünüze eminim! tokmak gibi inen bu mektuba bir latayım. 

ranlıkta ellerile yoklıyarak dolaştı~a~ buyuk bır hata ol~- Garsonun getirdiği hesap pus- hususiyeti dolayısile de şaşa kal. Yoldan geçenler Salime hayret 

1 b. d . . caktı. Buyukdere ve Sanyerın !asındaki yckfın 77.5 kuruşu bul_ mıştı. Güzinin bu seferki mektu. le baktılar. Güzin ise başını bile 
vo unu aray~n 1r a a~ gıhı 1 gerçi simdi mevsimi değildi ama mu§tu. Salim, yüz para bahşişin bu, ondan ilk aldığı ve ''grafoloji çevirmedi. 
hareket ed1yordu) Mısters tenhalık ve sessizliğine de diye- israfın dilşmanı olan Güzini kız.. mütehassısı'' na tahlil ettirdiği MELEKZAT KARDEŞ 
Sensburi ile size çok yattın cck olamazdı. dırmıyacağım düşünerek, topa~ mektubun el yazısile değildi. Ya· 
biryerdeoturduğunuziçinbu-. _____________ ......... _ .. _ ...... _ .. ____ ... __ , _________________ ... ____ • 
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