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-...,..., 21 (A.A.) - Taa Ajaı. ::;.:ony. kal"§ı ;renl Alm&ll 
u &Dl&t&n bir telgratuıda 

11,ı,. deniliyor: 
4lınanıar muharebeye tJirook ihU. 
~ beraber bUyWt miktarda 

"-t allrüyorlar. Ter tara!ta kanlı 
~er cereyan ediyor. 
4lmaaıar, Yerdikleri a.ğ'n' ,;ayi&ta 
~ lloskovanm a.nayoıuna &ıt 
'- btr geçit a.çmağa çell§ıyorlar. 
.._ llouova, 2S (A.A.) - Sovyet 
-ııe yansı tebliği: 
ı... tuvvetıerimlz 22 soııteşrin günü 
"llttbı cephe boyunca dUşmanla 
"'1ı11mağa devam etmişlerdir. 
~ llUbarebeler. bilha8aa Klin, v~ 
~lamsk. Toula ve Don nehri ü. 
~de Rostov ietikametinde çok 
""llQetli olmuştur. 
londrtı, !3 ( A.A.) - B.B.O: 

... ~ cephcsin hakkında alı
~ haberlere göre Moskovanm 
~qa yakmlannda, Lening. 
~:da ve Rostof mıntakasmda 
,LUtarebeler devam ediyor. Prav 
~ -zeteai M011kovanm garbin. 
l!ı. oereyan eden muharebenin, 
tüna.ı bu harbin en büyük çar. 
~aaı olduğunu yazıyor. Al 
~lar kışm kuvvetlerini yerleş. 
~k ic;in M'.oekovayı ele~
L~ çalIŞIYor. Moakon rad)'O
'-a bu teşebbüsün mühim muka· 
'tle kar§ılaştığmı, Almanla.. 
'-... .... DeTaml ı lnd •7faıda 

llııııı...._ 
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ı Kahire, 23 ( A.A.) - Rea ı 
1 men.bildirildiğine göre, in - 1 

giliz kıtalan Bardiyayı İfgal 

1 
etmişlerdir. 

f Kahire, !.! ( A..AJ - Libya 
meydan muharebesinin daha iki 
veya üç gün devam edeceği zan
nediliyor. Düşmanın tank itiba. 
ıiyle çok mühim zayiatı vardır. + 
Düşman anudane çarpışıyor, 11 Amerika mamulatından tanklar 

.. ~*fe ıtiil 1 muharebenin büyük yükünU il-
• • • • v • • • • zerlerine almı lardır Denızın getırdım şama,...,,,.,., torpıllerın Almanlar ttli'alın. u · t ş ·t·ba ·. le b 

mum.ıye ı ı ny u .mu.. , 
dan imhası _... Devamı 2 ınct llft~"fDda 

e Çok ehemmiyetli. hava i bir mevzua dair anket 

s·roz Tedavi 
Edilebilir r11i? 

üçüncü ordu sıhhiye müfettişliğin
den emekli alb~~~~~~........,..,_önj 
bunun mümkün·~ 1 u unu söyliyor 

Beş gün evvel Karadenizde 
-taarruza uğrayan Yenice 

vapuru süvansi 
Başından geçen heyecanlı 

macerayı anlatıyor 

~KiNCi KAPTAN NE DiYOR? 
Ayın 18 inde, Kımıdenizde B•ligar l .ııoluı.ğtndaki ı nuınarau cvıne u~. 

kara.suları içinde meçh!ıl bir den!zal. Hayrullah De.nlzct de Fatihteki m 
tının attığı torpıllc batan Yenice va_ ne gltınl§t:ir. Blr arkadaşımız btrtuci 
purumuzdan kurtulan blrincl sUvart kaptanla bu sa.ba.h konuşmağa ma 
:Maksut Şaşmazerle ikinci sllvarl Hay j T&ttak olmU§tur. Arkadaşımız. KaJr. 
rullah Dentzcı dUn Bulgarlstandaıı ' sut Ş&§mazcrl, Arnavutköy kıraat 
bareketle hududumuzu geç~ler ve hanesinde, gem1 sahibi Ali Uyguna ge 
bu sabah da şehrimize gclm~lcrdir. 1 minJn torplllenlşl hakkında izahat ve.. 

Birinci kaptan, Maksut Ş&§maur, 1 rtrken bulmuştur. Arkade.§ımız kODQf 
.Arnavutköyünde Arnavutköy dereal , _... De-ı.-amı % lnd •yfacla 

rıa 
iddiasını mütehassıs bir tıp heyeti önünde ve hasta üzerinde 

tatbikatla isbata hazır olduğunu söyleyen doktor Beşiktaşlılar 1 - O mağlOp 
vaziyette sahayı terkettiler NE LE R ANLATIYOR ? Birinci Devre Lik maçlarının ...uu bugün Fenerbah. 

----------...--ç::...e_s:..:ta..:.:.d.::.:.::mda Beıikta§ takımı ile Fener~e arumda ya. 
Öldürücü hastalık. •• O kadar ki, Ebedi Şef bu derde 1 pılmqbr. 

diiltüğü zaman, Avrupanın en .salahiyetli hekimleri bu- ıl 1 Havanın bira& boıl;uk olmasına 
raya davet eclildikleri halde bu illete çare bulamadılar. KUYUDAN ÇIKAN CESET rağmen atacı futbol meraklıları llo 
Bir eaki Türk hekimi, bu derdin devuım bildiğini ileri dolmqtu. 

E d Bar iki takım hakem ll&llt GnlS. sürüyoı;.. yüpte, semtinin ölülere karıtmJ! diy•nn a i bin idare ettiği tr.ı maçta, bUyilk bir 

senelerce mütevazı bir çalıımanm verdiği m:~İa\Ja •İ- J gayret ııarfetmtşıer, takat oyunwı blt 

rozun tedavisin ibulduğumı iddia eden bu zate, ejer id- •ı mealne 10 dakika kala zuhur eden 

diası müsbetae bir madalya verilmesi zaruri... ' · bfr h!dlse yUztınden maç 7&mn kal 
Onu, matbaadaki odım•Ma. .kar• m•br. 

pmda görür gör,nez bir defa lrırtfl • Fenerbe.lıçe fU kadro De 11ahnd.'\ 
dtm ••• Beyaz fakat dimdik bıyıklan• yer alınıştı: 
Dlll altmda ap, bwıdaD kırk aene NiJrl • lılullllLller, !...urıı.t • Alg" ln. 
eTYelki gibl koGUfU;rordu. DIDç Y.11 : Zeynel, Ömer • K. F!kret, İbrahim 
rOyUoQnden )'&flılıfm akaklığmı Melih, Esat, Nacl. 
beklemek beyhude blr lft1. Sordum: BtilktıMj be her ııamanki kadro 

- S1rosu teda.Ti edi~UfllUDUll.. .undan biraz dcğ'..,ılc btr maıwı.r& 
bu mazhariyetin tarihini ban& 1/JÖY • an.ediyordu. 
ler ml.ıılnlz? Blrtncl devre çok bcycca.nh oldu 
Yqlı bllvlyeUDde taat&- tıU; ıeıpo 1 .~ ~rba.lıçelller yaptıkları ı gor. 

ııtın apaçıJt mt.nuım ~rı.f ~ le devreyi 1 -O gnUp b!t1rdller. 
jeıltle kartıhk verdi: • , 111dnol devre ise asabt blr hava •, 

- Hay, hay ... Zaten~ v.JB çıhde cereyan ediyordu. Oyunun ba_ 
t.r tcprala gömlllme l>l pdanberl sert oynıyan Bcşlkbl§l 
dıtım bir keytlyettn 'D Htıscyln, ma(:ın bitmesine 10 oııklk 
1carf1 koy&J'llll? kala bir favl yaptı, hakem bunu:ı 

Ve UA-nı etu: UZerlne ~lktn., aleyhine penalt 
- Ben, tallln bir lQtm ••yMlnde cezast verdi, B<!,jlkt:ı.,ıııı~r buna it. 

eritfl.ğim bu mazhariyeti ooJttan tıp raz ettiler. Hakem ise karannd 
t.ıeminln ~e çarpbrmak ı.t11or • ısrar ediyordu. 
dum. Sualiniz bu eski derdtDrt kaDl • Sahanın ortasında cereyan edcı 
çd&dı... bir hayli mUnakll§&dan sonra Be • 

Dmdu.. bir an. Dereden befl--- §ikt.aşlılar sahayı 1-0 mağlüp va:zc.. 
Doktor Emekli Albay m dtıfODllr gibi bir tıereddtlt duralda.. yette terketWer. 

Kemal Çöni -- Devamı ı lllCI .. Jfada Bunun Uzerinc Fenerbahçelller bl 
-----~-------__=:=-------- 11er&moni yaptılar V!l m~ bu aurıet.. 

Pasta, ve hamur 
tatlılarının yapıl~ 
ması menediliyor 
.A.ııkara 28 (Telefoala) - Yarm t1ç mUbim ~ ıı.. 

ran çıkacaktır. Bunlardan blrlnclsl. bulday unundan ekmek, flNacak, 
makarna, gebrlye, pck.limct ve slmlttıen bqka fJ9Y yapıımasııu, aatıı· 

llF DeYMa ı ... ..,.... 

Yrıkardaki. raimde hentferm tarafından öldürülclüktenl 
80nra kuyuya atılan Hii~yinin ce8edini görüyorsunuz. 
Caet tam 26 llÜll kuyuda kaldığı halde çürümemiı, re. 
simde de gördüğünüz gibi ıifmi§tir. Y alnrz •ağ taralı, 
yani lııırfUnun girdiği yer • aldığından çürümiiıtür. 

1 

Katiller, cinayetlerini müteakip, maktulün elbisesini 
so7f/ultlanndan cesedin üzerinde yalnız iç ~"1naflrlan 

vardır. 

le blW. 

Amerika 
Japonya ile 
anlaşamıyor 
Vaflngtoa, ıs (A.A.) - D:tı11ik 

Amerikıı Hariciye nezaretinde, .J& • 
ponlarla hlçblr anıaşma ya.Mm._ 
söyleniyor. • 

~ne.a..~ ........... 
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!Bic, iki no~ta .· 
Amerika Ja,ıonya ile 

)1 ,. 

- . . \Habeşistanda 
ı ~~!z, ~~:~~r tatlıları kaiktyor iki müstahkem 

Şemsiye kullanmasını 
bilmiyoruz 

Hem~ ,_ağma.r me\-ı;lmincl~~ylz, li'nlmt sokaklara tö1le 
btr bakacak otı.ın;ult, ab.mak ısl:ı.ta.n altuılb pek gokb.rtuııuıı ıııraıSr. 
lanı olduğ'uuu, pek llZllDJUD t;ent i~OOcın lstlfa.tlG ettığlnl gurürüz. 

~"IYt\ lstruıbulun yağmurlu bir şctıır olıruısoıa rağmen bir ~ 
ID fruıllyut ha~"&t.uıa ı;ıremomlşttr. Nlı:lnP ntr dela r.ıcmslye kullanan. 
lıım Lrl..'\nbul ef'endlsl dertı.. Yruıl, bu sıfatla blr oc\1 bn.!mrotte bulr• 
ounu.. AJnca ~iye, hh'~oklarmuzn blr 1.-\il!ct gelir. Bwr.ılan:nızıll\ 
onu ıa.,un:ıımu bilmez. DiSrt bir ıam.rt.,n ııcmslym\n ka.ruı'Uıı.nnı DÇ8ıoo 

nz: cllmlulc l•apnlı dururken bile Meta knn!l.tlan ~t b1r hııl o.la. 
lfatt.l ı;enl81.) oyc o kn4ıı.r ıı.IL-'kııı değlllz, ,.e o kn.d:ır kendi halimizden 

uyıııayız kl ı:ıunMta burada ona unutur; aonra da pe:j1 ~'"' arwJDY• 
lm.ll.anz. Hatt.A §Olmlyeye bWm tn~ lıdm vertııoosınd8 bile 
tuhn1 bir lsahet51zl1k va.rdır, laml!ıin hakiki moıllCllll gUntı1teııı konı. 

yıın rueı manMnıa geldiği halde, bunn oot-t~tlnuek lllmmwın cıu: .... 
mn:ı: ~mstye diye ısrar eder dururuz. Kıhfma. geçml~, derlon:ntş ~P"' 
lıuuuııı: lnce ve r.artf blr b&..<ıton halini almış &emslyclerc biz de bosUDa 
yere tesadllf etmete ça.lıııan,ym. \'azlycı böyt vlunca., yıuıl eemsiycyi 
lstl.ına.l ~l btlmeylnoc de ;--..=:tr.ı oru.\ hiç bir vakit alı,aımıya.cal,, 

cllnılıc nJırs:ılt -.llapııtı tD§ıyıı.cak. &lm:ızsn.lt 1.§to böyle ı!lı.a.n:ı.ca.k, sm. 
ııılda.m olncnftz. ES SON DAKİKA 

~ 

... &'l~ta.r'.ıfı J.. lııci -~lada 
GazetecUer tarafından l.sU!sar e. 

dllm Lord H&U!aka, Japonlann uz. 
1qm& taratta.rı görUııdtıklerlnl f& • 
kat noktal nua.r ihWA.tmm ne pek 
ha.tıt ne d& pek atır olmadıfmı be • 
yan ... e mllzakerelerl taydah kılmak 
için atıktUıetl muhafaza. etmenin en 
iyi çare olduğunu na.ve ey'leml§tlr. 

Çin bUyllk •1Çlı1 Hu.Ccln'ln mllza. 
l{erelere l§tlrlk etfjğl haberi Va.şi.Dg 
tonda Adeta heyecan doğurmu~tur. 

Amerlkalılarm bazı mUAa.deler ver. 
meğe meyyal olduklan .ayıenlyorm 

da, Hull ile mllzakerekr yapan dört 
diplomatın gö~me ııonund& çehre • 
leri.nden böyle bir ifade sezmek ka • 
bil olamıı.ını§tır. 

FUh&Jdka, Çln büyUl; elçisi, mtıza. 
kere .onunda pel< nahO§ g6rtınl110r. 
du. Çlnden tavizler t.rtenilmlş olay. 
dı btlytlk elçlnin güler yUzlU görUıı. 
miyeceğl muhakltakt.r. 

Ç!.nJn. Mançukonun Japonyaya bı 
raklmamu kabul etmiyeceğl de Ueri 
llG.rOJilyor. Halbukl Hull buı §&rt1. 

larl& Mançukonun J&pony:ıya ter • 
kedilebUeeeğl fikrindedir. 

.... l!lattarafı 1 tllCll ~ 
tn&l!IM, t.stf!ıJAkfnt menetmeltbedir. Buğday uuuyta saıurt ihtl,ao mad· 
~lerinl karfllam&k 1ç1n puta. pto, taUı vesaire stlıl mu ~ mad
delerin kullamlmNmm, &ıODe POUecckUr. Lokaataıarda "..ıerde bıa· 
mur tflerl ba htııdlmden lat1aa edllmektedlr. ruuıo.ıanm ~ bar 
tal&r& verilmem~ 1ea.p ede.Jl tlldblrler &lmacaktır. Börekçi ve putacı.. 
!arda tevzi edllmJ§ unlar vardır. Ka""1ame çıkınca bUD.1.an ellerinde 
lbulunduranlar oıı; cOD l~de mlJr.d&J1anm bllkQmeto bildireceklerdir. Bu 
karar buld&Y Ullwıd& ehemml,.etal taamıt tomıa edecektir. · 

Puartec sQnO eıkac&k UdDol Jt&rar:nameye g6re de, aoctetrtn b&· 
flDd&D yen! mahAl ~kmc:a,a kadar lııofum bayv&Dlan lçln arp& ve yu· 
ıat ayda fıS kilo. kofUlmJYanla.r lçla 15 kiloya lnclirllmektedlr. KUçilk b"f 
hart&nlar ~arpan yulaf taMla olunmamaktadır. 

'Oç11Dctl karar da bartçten her l.lt1yeıı tllccann aerbeatçe 1pllk geUr. 
tebllmem bakkmdadır. 9lS •Jlh koordinUyon kararmd&ki memnuiyet bu 
8W'e1le kaldmlm&ktadır. 

Siroz tedavi edilebilir mi? 
-- Bıattıuafl 1 lıılC:t .,.,.. 

zısan geçirdikten aonra devam ettl: 
- SirOS; bu katU ha.atalık. ara • 

Nlh.sy.t §eyhlnln tavslycalle bana 
tedavt olmak arzusunu duymu§, beni 
de çafırtml§lı. 

B:ıtıran torpi~ 
- Ö6<et~.rı&ta l Wci &a,ıacia 

me.sını §Oyle anlatmaktadır: 
:r.tııluıut Ş.ıa;nazer, wuuuteıı 807& 

cuno. layık olr karakter ta§ıdıgı.ıu, 

bn§uın boyle bir tela.ket gel1p mwıak 
kaK b r oıumcıe.ıı kurl.Ulın~ Qluı<l.81Jla 
rağmen biran bllo §&§ırmaın&kla ı.s 

bat tmıı bulunmıını.aeur. Ma.K.sut 
Ş&§m:ızcr güıı~tcıı y&gı.z.IS§Dl.1§ bir 
çehre '<C çc.ik blr azim uade eaen u. 
talt yc;;ıil gozJere eahipUr. Hu .liara 
deniz c .. !Adı arada bı.r dudı:ııuarını 

gererek ve dlı ier.nı gıcırdatarak uğ. 

radıklnn !ne.layı yavO§ bir t.onıa §ÖY. 
le anlattı: 

Arabacı ve bahçı
van lıagvanlarına 

Yem işi halledildi 

mrzdan en aıevllenlort bir St1Jı ellml. 
zı böğr11mUzde bırakarak çekip aur. 
ken oca k&fJl ~ k1z buluıuııammı 
btemiyorum •• Bon ayıp d!Skeoetlm. 
AIA.kad&r1&r bwıunla utr&f8Ullar .. 
Evet.. ldror;u tedavi ediyorum. Ama 
bu, llınlalnanm t.ıp ldtabmd&ld rlyul 
k&tJyeUo tonııQllendlrtlmlo blr slst.e. 
me laUn&t ettl,tiııt kabul otmeaek bi.. 
le, mtıabet t.ıp Um1DlD ı;erçeveld iÇtıı. 
de meçbulQn meçhulle haadı darbı 

&1bt mUııbet ııeuce veren bir bu.lUf • 
tur. 

Olttun. Haata;rı evinde ziyaret et.. 
tim. Tedaviye bafladıın.. Bco gllDde 
tıtr ilG.ç değtfUrorek bir ay ted&vJrs 
devam etUın. Betlnc1 US"rayııunday. 
dı.. Yerinden krpırdayaı:ıuyan adam. 
eatıa beD1 od& kapıauıda kartıla.dı. 

K.oiumdao tuttu. aıı.ı.attı: 

- Doktor, eana nası! tefekkür e. 
decetıml, tedavine De lle mukaMle 
edeceıunt kestiremiyorum. Bana ha. 
yatımı l&de ettlıı. 

. Klltevuı mukabelelerle baata:vı 
bir daha aıuayae etUm. VUcuttakl 
• ualllllf. karm pör.UmUftU. lkl 
batta daha llOllr& S&it Bey tekrıır va. 
zlfulıle devama bql&dı. 

- Ayın 18 inde Burgazdan lıareket 
etUk. Geını ~tu. 2.ıra yUklıyeceğt 
mu. kAğıUar liurgaza geUııeDll§U. Sa. 
b!ll taklbcıı ilerilyorduk. Saat l~.3tı 

tilraıarın:ıa, tam Vaa.uk03UD yarım 

mil 4\Çılt ve y~rım mü gertainde ıken, 
btrdent.ıre ~o met.re uerdlııe oır tor 

pUln .. .uauc bU:C doğru geldıg1nl gör 
dUm. 

Torpil fO mil atıratle oareket eder 
Kendı.suıl 20 metre gibi aa oır meaa 
fedc, gördUğümı.ız içuı lı.&çınw&ınWA 

lmk n yoktu. l'orpili görmemızıe be 

nıber gemuı!n kazanına l.aabet et 
mcsı bır oldu. O anda ııddetU ol.r ı.n. 
tllllk l§ıtUk. Gemlnlıı kazanı, gemi Ut 

birlikte berbo.vo. oldu ve gem! bır da 
klka gibi kı.sa bır zaman zarfında 

battı. 

TorplU yediğimiz l!lrada ben Ye t 
kincı kaptan Hayrullah, geminın köp. 

ı1ltıilııde bulunuyorduk. lııtü&Jı bı.zı 

lfi met.re kadar bH&ya ve OJr o k&,, 

dar da uz.ığa tırıa.tu. Denız oıcıukça 
tıruno..ıydı. Su ouz gibi soğuktu. Ben 
gemlnin eııkazmdcuı bir tahta parça 
sını elıme geçirdim ve ona sarııo.rıık 

ytızm ğc baıılndtm. Bcnııen oaşka. aag 
olarak ko.lan Ho.yruııan da gcıntden 
kopan bir tahlis.ye BimidlnJ eline ge 
çir mlş, çab:ılıyordu. 

Btzı.len b::ı~ka kimsenin kurtulama.. 
m~ olması, torplllenmemızın anı oıu. 

~u ve gem1Dln çok ıwıa blr zamancıa 
batl§ıdır. ln!ılAk sırasında, ııava ao. 
ğuk oıduğwıdan bUtüD mUrctteoat ı. 
mnmak !çın kazcının etralına ve ~ 
rine topıanmışu. Torpil de kazana ı. 

a:ıbet ettiğinden bunların tıepsı bo 
ğulmak bir tarala, d1rl dlri yandı 
lar. 

GözcWUk eden İBm,aU baştara!ta 
bulunuyordu. Hasıın dayı da dümen 
deydi Bunlar da boğuldu.ar. 

12 klşlllk mürettebat böylece. Ka 
radenlz!.D kara sularına gömUJU(. 
gitti. 

- Naaıl kurtuldunuz? 

Şehriml.zdckl arabacı emıııfı ne 
hepmin birer arabam bulWl&ll b&.h • 
çıvanlar hı:ıyvanlıı.rıııa yem olacak 
kepek ve arpa tedarikl hususunda 
zaman zaman m~klUAta tesad\Y et • 
mektedlrler. Ayrıca esna!ın peralten. 
de olanık aıdıkları hayv:ın yemleri 
asıı fiye.tmm iki misline malolmak • 
tadır. Bunun için esna!ı çok aevill • 
dl ren mUhim bir kanır vertlml§tir. 
Arabscıla.r cemiyeti Ue bahçıvlLlllal' 

cemiyeti kendi bUtçelerlnden hayvan 
yemi mllbayaam için mUtedavtı ııer • 

ve Bulgar bahriyelileri ile balıkçııan 
enndallarla yetl§erek blzl kurtarm11> 
ıar. 

Ben donm~ n atınsiy&h kesllml 
~lm. Vaa111ko3ta bi.Zl sa.baba kadar t.c. 
dan etuler. Bent aunJ teneffüs ve dl.. 
Qer h&rekeUerıe sabaha karşı ayılt 

tııar. Bulgarlardıın çok lyl muaıııelf' 

gördUk. Bue konyak ve sıcak çay 
\'erdiler. Ertesi sabah da konsoıoaııa 
neye gönderd!lcr. 

- Demek dentzaltıyı hiç görme 
diniz? 

- Hayır. 

- Preskopunu da mı ı 
- Onu cıa göremedik. Ah ct?cr ger 

&eydim, ben yapacağımı bilirdim. 
-Ne yapıırdınız 'l 

- Pek basit, hem denlza.lUyı bb 
tarala bırakın. sadece torpW, y1l2 

metre ka.ctar uzakta görseydim gene 
kAfiydl. 

Gemiyi batı.f bir şekilde yana çe 
vtrtr ve torpıll yanlamasına yerdim 
Ura torpllin ba.§ı lenbct etmezDe ita. 

Uyen pauamaz. Ondan sonra da bü. 
tUn sUratlmle torptıln ıaUkametin~ 

eeyreder ve denizaltıya bod~lama 

blndlrlrdtm. 
O zaman biz değil, onlar denl:&Uı 

dibine giderlerdi. 
Maksut Ş:ı.§mazer, yumrukların 

a1km1§, dlşlerlnl gıcırdatıyordu. Artı~ 
öğreneceğimi Oğ,enm1ştım. Hem ge 
mı sahibinin, tıem de Maksut Şao 
ı::ıazerln: 

- Gec;m~ olwn ! diyerek ellerin 
ıklım vo yanlarmdan ayrıldım. 

NiHAT ŞAZI 

- Nasıl mı? Benim bundan bil Gemldo yanarak veya dco!J:de bo 
bcrlm mi var kl. Zira sahile çıkanıcıı ğularak ölen tayfaların t.ııtmıerl oun 
tım zaman bayılmıvtım. finyrullabla ıardır: 

ben denizde bir saat kadar kaldk 1 Çarkçı AH öztUrk, ikinci çarkçı o' 
Hayrullar, ben~n 70 metre kadar u. man İ§lerkol, lostromo Arslan Deniz. 
ukıa,mıgtı. U, Ro.maun Koç, Sel!met Türk, b. 

Su buz gtbl olduğundan, dalın zı mıın Gllngör, Abdllrrııhman Kaya. 
)'ade dır.ıarak öreblllrd!k, Fakat Bul SJ!cyman Onat, Muatala Bcblr, mm 
garlar VaııUlkostan lntllfikı l§itml§Ieı met Erhan. 

ma7e tahsl.s edeceklerdir. Bu llQtetle 
toptan alman kepek, arpa \'8 eaman 
•dece zaruri muratı Uzerlne l~ft 
ohmarak esnafa tevzi edilecektir. 
Haıen Toprak Mahsulleri Oflıll ke. 

pefln kl108Un\I 6 kurup toptan eat. 
tığı halde perakendeciler 10 kut'U§. 
tan atmaktadırlar. Halbuki cemi. 
yeUer bunu azaınt 7 kuru,& verelal • 
lecekler:llr. Saman ye arpa da aynı 
oekllde ucuzs veı11eeekt.lr. Bu §ekil. 
de oemlyeUer de eanat& faydalı ol& • 
caktır. 

Bardiya aımdı 
_.- Baı!tar&lı 1 lncl -~ 

harebenin bariz vasfı, kraliyet 
hava kuvvetlerinin elde ettikleri 
muazzam hava h!kimiyetidir. 

Londro. ı~ (Radyo) - Kabi. 
rede neşredilen reem! tebllı: 

Libya hududunda Kapuzzo 
kalesiyle Gabut ve Sidi Reztk 
arasındaki müeelleste bUyük bir 
tank muharebesi cereyan etmek
tedir. MıSir hududundaki Alman 
lann ~arbe doiru yol açmak t.e. 
şebbüsleri akim kalznr~ır. Tanıt 
kayıbr hakkında şimdiden bir 
şey söylemek imkAnsııdJ. Yalım 
düşmanın kayıbmın İngilizlerin· 
kine nlsbetle çok fazla olduğu 
sövlcne~ilir. 

Uzun zamandanberi deniz kuv. 
vetleri ta.ra.fmdan nakledilen 
tanklarla takviye edilen Tobnık· 
takf İngiliz kuvvetleri Sidi Re 
r.eke kadar ~len Britanyalılarla 
birleşmek için bir c:ıkıs hareketi 
va"mı~lardır. Bunlar cuır.a t!Ünü 
Tobruk'un 5 kilometre cenubu 
şarkis!nde bulunan bl'r mevzii 
zaptetmişlttdir. Akpm üzeri 
iJ,.ri hareketi de,·am edivordu . 
Moskov1mn ana yoluna 

doğ~ 
... Baftal'atı ı ... •yfaııla 

nn aiır zayiata uğradıklanru 
bildiriyor. Maamat:.11. radYo bazı 
böl}?elerde Rus kıtalarmm geri· 
ye c:ekilmeğe mecbur kaldıifnı 
itiraf etmektedir 
Lentn.~ad'da 'Ruslann çıkış 

hareketleri devam ediyor.· Ce.. 
nunta ROılltof mrntakasında çar. 
prşma de\'am ediyor. Rm mem. 
balan Rostorun Almanlar tara. 
fından zatrted"ldi~ni ~t etme. 
miştir. Maamafih bu bölgede va 
zlvetin vahim olduğunu itiraf 

- Bwnl DUll balduu.a? ODU an. 
la tzr tDWnJS? 
Muhatabım gQ1Qm9edl.. eonra d1ın. 

elik duru,ıuna çepi veren bh' eda 1 • 
çlnde konU§tu: 

- Dalı& blnbafı)tdım.. EyQpt., o. 
tak~l&rda oturuyordum. &ımt ıına • 
mm.ın OD dört y&fllldakl kızı bu öl• 
dtlı1lcU tıaatahf& 7ak&l1L11!?U§ •• tıaata. 
lık roa.tume devrtaa girı:ııJe. karında 
su topl&nml§. lmama: Haseki tıaııta. 
ııeısiDe gtcUp wyu aldırma.ısı ta't'liytı 

olunml.lf, 
Dedi, n dnam etti: 
- hnam, kıwu alıp Huekt but. 

nealne sOtllrl1rka tramvayda kadın. 
lar blrbirlerDe koııU§mUflar- lf: ını 

me.Jeleahıe lntlk&l edlnoe kadınlar • 
dan tıılr1 benl.m bu ifl.e meogul oldu • 
tumu 116ytemif, Uf.ve etmif: 

- Çok dlr&yeW b.ek.lmd!.r. Kaç baa 
~ beyle ISlllm clSfetlDden kaldırdl. 
Blr deta ona ,O.termeden mMUm 
klr.ca:ızı götUnneytn! .. 

tmam bu ... Bu tamyeyt eana mıD. 
net bllmı.,. Hemea tramvaydan 1.Dmıg 
ban& pdiler. 
Kac:ağm mUJeM ettim. Tı'bbm: 
- Buak.. kendi balinde ölsllnl 
Dediti cln8tea tıt.r hutaydı. Bir 

gebedell da.ha ftıldıı kamlle teda't'l.sf. 
n1 k&tı.ı etuğlm bu ha.ataya ıuzum • 
ıu il~lan verdim., l'ormlllll tatbik et 
tim. 
İmam, ~ktı gtttt. On gOn aoııray. 

dl. bir ııab&h daha erkenden kapım 

çalmdı. Açtım. lmamla ha.sta kızı 
g61lerindc lflk1ı Mvlnç ılmfeklert.. 

dlllertnde t.epkkOr ZIAclrıeri bulun • 
dutu h&lde ellerime aanldılar. Ha • 
raretU keUmelerJe uzun. uzun dua • 
!ar ettJlor. Kızcatız 7a,ınm tabll 
kanıma ahlp olml.lf, mezann kenan 
n& ay&k bu&rlwD tekrar dllDyay& 
&•det etın~t1. 

BattA benim k&ymaltamlıta tertı. 
im de 3'1ne blSyle blr tedavinin mil • 
ıc.a.tatı olmut\U. 

Topbane mllfln Zeki PafaJWı Mı • 
dilllde bulunan akraba.lann.ıu bir 
mlUAzlm bu menhua baatalıg& yaka• 
lan.mı§.. oyalama tedavllertle b.aata 
lık Uerledlkçe karmda .u. bacaklar : 
da Memler belirdikten aoııra baıta 

:Wdllllden Gelibolu,a göııderUmİ,. O. 
rada bir tanıdığuıdan beni duymU§. 
İzLılalz oıare.k Utanbula gelmlf. 

Vakayı be.bul haber Yereli, gittim. 
T~ lılU,lrt beni blzaat karpla • 
dı. Yakın aluab&ıanduı oıdugunu 
söyllyerek bu çocuğu.ıı tod&nstnl la. 
tedi. 

Muayene ettim, B!'"lt.aaede lk1 de. ediyor. 
~M~~NllRRB•m•mm-.ı fa au ah1n1111tı. Derhal te..:uıye ı.,. 
ı aıı ladnn. Bir ay 90DJ'a. mtllblm pQr ıae. 

B b 
. • !ıll §0 "" pUr aıhbat ayağa kalluDJf. z.. 

ay, ayanlara müıJe ki Pap. beni ~rlııuf. 0 da netlce. 
~ den duyduğu bazla be.na te,ekkürden 

:\faruken koltuk talrnnlaft. ftftr.- ıtl sonra .:>rmUfba: 
ler, DK'ktep " 9Vnlı ..-talan. - Kaç aenellk blnbqr.mt 

~ Velhaınl ber ttırlö deri ve -. _ Dört '"8ellkl.. · 
~ ıamba efy&lsr fenni eurettıe _ Peki.. ka71Dak&nılıtmı tebrik 

iter renkte bo1Mtt ederlrıt. 

Bayanlara maham 
lllODA81 GEQMtş, 
ltZNOI l!IO~'IUt' 

El "'"talan 
~ b.mlr edilir. Ve dbl.elertn rıen • 

ginclc nıOda bir ısy11ı:ı olarall 
~ sepyenı yapılır. 

' 

Bu teda'ft baaa bir rGtbe kasan • 
dırdı. Fako.t mJralaylıkla Şama fır • 
k& ba§heldmliğlne gönderilerek-

Dffer ~le mlllltm b!r Taka da, 
Defter\ HA.kant nezareti 11enedat ma., 
dUrQ Salt Beyin tedavl keyt\1'9Ud1r. 

Salt Bey, slrosua lcatU pençeatııe 
,.akasuu kaptrrdıktan sonra artık 
en fec1 geklln~ dU§m~tll. 

Adres: KarakGy Mumhane cadde o .zıımana Jcacb.r yaptlan tedavi 
·1 Hnsanpa§f han. No. 3 mllsbet bir ntUoe nnneml§, zaten 

MODA BOYAEVl mOlhanı olan zavallı adamııı kanır, 
bacaktan ıl§mf'- ~elttttf. ıztıraptan 
canmdan beztnlfU. 

Uç aydır yatarudığl yalatma o • 
lan haareUni rahat bir uyku Ue dlıı. 

dlra but&. h&lıza saatından da kur 
tulmq, nefes darlığı lrızaııındo.n d:ı 

sıyrümıııtı. 

Slrozua men,et alkoliktir derler. 
Bu, tamamen y&nllf blr lddiadır.·En 
buıt red keytıyeu de haataııgın ka. 
ciınlarda •ye ÇOC1lklarda pa olUfudur. 
TedaYi etUgtm. &ltmden kurtardığım 
ytlzlerce basta aruuıd& alkol f1§e8ı. 
n1 t&Dımıyan, ...,.bal renglnJ l:>ılmı. 

yen, içki tıakkmda tlkn oımıyanıar 

çoktu. 
K.annd&k! au dOrt ııebepten aetet 

eder: 
ı - Pertt.ootı denlka banak an 

UWl&tımd&Q. 

2 - Kartldg9rtıa itraa ett!ğt A(ra 
k.eııateunden, (~oed&n) 

3 - Bbbl'eklenn UÜbabındalı, 
r. - Ka.lb lrlZILlarmr an. .. 
Butalık, aydıtıaus C1ILU bosuk. 

lukl&n aeboblle vOcuttakl .ayun bat. 
nı cevfte dolm.a.uıdaa meydana ge • 
ilr. Yani bapuklar dalma au lçln. 
dedir. Bu suyun bul bUnyelerde yir. 
mı bel kiloya kadar oıktılt olur. Su 
almak, kı• blr rahatııtı müteakip 
butaıığuı fiddcUenmeılıle aıeoebiyet 

•erir. 
TedaYi usulünde tatbltc ettığlm 

formUUe bu müt~:aklm ıuyun blinye 
uzviyeti tar&tından tabl1 mecraıarııo 
defi. vo tardedllmeslnt 11et1celendlr • 
dlğtnden her zaman mtisbet netice 1 

vermlftir. ı 
YalJUZ §lddetu perb!s lbımdır. 

1 
Hasta §ifa Anma kadar süt lçmeltle 
lkWa mecburlyeUndedlr. 

Şimdi: Y&§ımm kemale plıneal, 
hayatımın aoa eenelertnl yafam&m 
dolayıslle bu elde etuttm moaut ve 
mO.bet ııeUoeyt tıp Umlue bedlye et. 
mek arzuıu:ıdayım.. beferiyetJ keınt. 
ren bu kaUl baıt&lıtın yukarda 116y. 
!edilim slatemle ve 80Çllecek tıtr tıp 
lhUııu heyeti buaunında arzedeoe • 
ğlm formUllerle tedııv181 lmklLnmı 

bulmak raub&riyetl bana hayatım. 

da ve ts1Um11mden llOnl'a da haa ve 
reeekt.lr, . • 

' 
'O~ Gl'dlı ldlhl,.. mUtetUfUl'ln. 

&-ıı emekli olan doktor Albay Kemal 
Ç6lte)'i boa. bu çok &llkalı tıe.Jmte 
ıı;ade kulak keıslı.rek dlnledlm, 

Saydıtı Jtlaleta nkadan yalım 

Qç tanesinl okuyuculanma lua.ca 
anıatrrıc.11 prp lrfanııım tıp feııntn. 
de ••k&Uı" d&ftll'UOe 11&ralanan e~ 
zu lıaett blr t.da't'I ne <muum) bU. 
Yi~tlnl tktlaap edeceflnden delil. 
böyle bir garp iddiuuım bir Ttırk 

heklml taratladaa cerh edilmesinden 
çok ~mnunum. 

Tanrı kimseye dert verip de der • 
mazı aratmasın. ll'alcat, en korkunç 
but&lıklanıı en. butt ted&vllerle za. 
ra.rıns blr hale, Adi bir nezıe ocklıne 
aokulmuı bQtUn dUnya fçto. inaanlrk 
lı;la bir Usa.De olacütır. 
Kırk 11CDeUk mealek hayatı " mu 

YatfakıyeUe temayüz eden bu TUrk 
hekiminin 1ddlamu te~ktk etmek 
aaftık lşlerlmlzle mep makamla • 
rm ilk Jo1 olacaktır aanırım.. 

RAMi YAVUZ 

(!la ll9eYal etntmclıa clolltortan_ 
m.rzm~ ~tu. 
....... llllllllle 88119 ~.) 

mevki altndı 
--0.

ltalyanlar !İddetli çarprf• 
malardan sonra teslim oldu 

Mtsirobi, !-' ( A.A.) - Askeri 
kumandanlık ve İngiliz bava 
kuvvetleri karargahının 22 son. 
teşrin müşterek tebliği: 

Tuna gölü doğusunda Killk~ 
her ve Ferkaber'deki nıüstab· 
kem düşman mevzilerine, 21 son 
teşrin giinU şiddetle taaruz edil 
mi§ \'e İtalyanlar saat 15 de tes
lim olmuşlardır. 

Kara taarruzlanmız t"enlll> 
Mril:a hava kuvvetleriyle, krali• 
yet hava teşkilleri tarafından 
kuvvetle himaye edilmiştir. Ha. 
va kuvv~tleri 20 ve 21 sonteşritı 
günlerinde düşman mevzilerilll 
§iddetle bornbalamışlardır. 

Gondar yolu Uzerinde bulunan 
diğer müstahkem mevzilerine ıs.o 
arruz icin sahayı açık bırak• 
maktadır. 
Doğu Afrikalı ve yerli vataJl. 

severlerden mürekkep bir nıU!· 
reze sabahın ilk tııaatlerinde garP 
Rrazisinde KUlkaber tepesi isti
kametinde siperler, sığınaklar. 
toplar ve mitralyöz yuvalariyle 
kuvvetle tahkim edilmiştir. Milf· 
reze kollarından biri çetin ıntL 
bar~lerden sonra hedefine va
sıl olmuşsa da. düşman topçusu
nun ateşi önünde çckilme~e mec
bur kalmış. biraz sonra tekrar 
toplanmış ve yeni bir bücunıll 
bütün mevzilerini zantatmiştir. 

Muntazam kuvvetlerle vatan. 
severler göğiis ~ö!'füse muhare 
belerde (evkalid'! cesaret ıröstrr
miş!erdir. Taarruzumuz toJ><cU 
muz tarafından mUessir surette 
hlmave edilmiştir. 
Düşman zaviatı hf~ şüphesiı 

çok ağırdır. Alman külliyetli e
sirler arasında vUksek rütrede 
subavlar da vardır. TaatTUzln • 
rımrzla Gondar etrafındaki d(iŞ 
manı yıpratmağa devam ediyo
ruz. 

Bulgaristanla TUrkl ve 
arasmda cemiryoıu mana· 

kalall başlamak Uzer~ 
80/y<J, !! ( A.A) - Burada 

b~ldirildiğine ~öre Bulı!aıistan i· 
le Türkiye arasında demirvohı 
münakalatı \'akında baljh"acak • 
tır. Bu Türkiveve deniz A.vnıns 
sı memleketleri ile ticaret muna· 
sebetlerinin ı?e~mesinden bUvillr 
kolav!ıkl~r verecektir · 

Bult?aristan TUrkiveve demir· 
volu ile tnınsıt hakkı verecek -ve 
bu suretle Tiirkive ile ivi münıı.
sebetlerini idamP etmek arzusu· 
nun açık bir delilini ırösterecel<· 
tir 

Ö2. tückçe 
~onuşatım ... __ _ 

Kılavuzda "teveıısw etmek,, k&l'Oı.. 
lığı olarak. "snrıtmak., r gör11Y°" 
nı.z. Nihayet cUmlclerimlJ:de bu kO
yu arapça yertM daha alışklll oıcıııı. 
ğumuz "teıebbtl3'' kelimesini ~ 
kullanabiliriz. Telgraflar araaın~ 

"muıClblnce" yi gene g6rüyorUl
"Göre .... ntn ve "gereğuıccr..,. nlD ol 
kusuru •arT "Maksadımız dU,,rnaJI 
lru,vveUertnl lınh:ı etmclttlr.,. Ntçlll 
••imha,, T "Yoketmek,, diyeblllriJI. 
Hele "mamafih., ı.n "bununla be~ 
ber" olduğuna gllp~ edlleın~ 
••tsuınaı,. kellineııı ıse gaz.et.em~ 
btr mUddftUr devam eaen aadeleŞıo 
me ve TUrkçele~me tıarckctlııe ol 
kadar aykırıdır. Bir cümlede §6yl1 

denmlıttr: ••ça1 mubarebealnio p 
raltl q:ığı yukiı.rı den~ muhare • 
Mlerlnln• §artlarına..., Acabs blrlO
ct "şe1"3lt,, lklnel '•prUar., d.
lıa§ka. bir ıey midir! "'Mesafe k.., 
tetmek,. de dllnkU "Ulwı,, un uı.. 
maileri aras:"lda idi. "Meııato katet.. 
mek = yoıalmak,. ur. 

* "Amıtance., k:ırşıhğı :•mnza""• 
ret,, yerine kılavuzda bir "yardr111<' 
keltmest. blr de "arknlamak, ar .. 
obnı:ılt., var. Bu fklnct kargılılL 001' 
)'erde sakat dll§Uyor. Me3~la. bir 1°" 
~ kolu yandan da, hııvndaD d• 
"mUzaharet,, g6rcbnlr. "Daha dol• 
nısu "kollamak .. tır. "Tayyareıertsl 
kollayıp altında .. " Yııhut "11.ll.
J...-uvveUerlle kollanarak,, dlyeb1UrlJ-

• 

* Bu .. konama,, kargılrfı tıreatı oe 
§Unu da ııöyllycUm: dULmtzde "lStJ>.f 
m!nuına yerleıen ''milsaade .. aral' 
Ç&da "asslstance,, ıtarıılıfıdn' "' 
''kol mAnuma .. aaıd,. den geUJCI"• 

m.. (Arsrl 
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~ah keme 
§aıonlar1nda 
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iç kimse çok çallşmaktan 
korkmamalı ve çok 

çal_lştıoım sanma.malıdn 
18 gaşındtiki ô.şzkı~ 

marifetleri 
tsnd·sile bu'uŞmamak iç n evde kili le

nen kızı pencereoen kacır,nış ve 
rakioler inoen ıki oenci de bıça1< lamış !? 

Çok çalıımak insanı mahveder, hare. 
kelllİ.% hale getirir mi? Bunu biz sanmıycr 
ru.z. Bir.im gibi, bir çok filozoflar da şan • 
mıyorlar ve: "Sakın, çok çall§tım, artık 
kalam İ§lemiyecek bir hale geleli, diyenle
re inanmayınız, diyorlar ve ilave ediyor_ 
lar: 

Mqhur doktorlardan biri de şöyle aöy 
lüyor: 
"Şimdiye kadm çok öğrenmekten do .. 

ğan bir hcutalıh görmedim. Ruh hcutalık
lan daima enclifeclen, heyecandan ve i;e 
kaT§ı du-yulan Ulkayitlikten ileri gelir •• , 

O halde hiç kinue çok çalıgtığım san w 

mamalı ve çok çalıımaktan korkmamalı· 
dır. 

~Uz ıs Y3§ındtı. oım:uıına ra.;mcn 
~ YllzUnden kavga etml§ ... o lkl 
~ı Ye.raııyaralc o.dllycyc l:.eGlim o. 
" ~tu. Şlnıdl <:UrmilmC§hut Uçun. 
~lh oeza nı&hkemesJndc hesap 

Anastasya, bcllu ~baaından yedi. 
ti temiz bir dayakla t.ş1n içinden my 
rİlnn~tır. c,!Lkl.n Yani, verUdtğl ınaıı. 
kcmcde, kendisini kurtarmak 1Çln ak 
lıı karayı seçtyord~ Va.kayı bu §Ckil. 
de anlattıktan sonra, davacı olo.rak 
yıınındıı bulunan yar:ı.lı lki çocllğu 

göstcrcrelt: 

"Dimağ ne kadc:r çok ~all§ırsa. o kadar 
çok ve iyi İJ görür.,, 

~ kıe mC§tı'UldU • 
\ 18 YB.§ındaki bacaksızın ~ın • 
a.!eı:en macera bir hayll garlptlr. 
~tyada oturmakta ve saraçlılt 
~ lktadır. Bir mllddet evvel mo.hııı 
~ eı:ı. gllul kızlarından Alla.at~. 
~ konu§mağa ve sevl§meg.? mu 
q._ k Olnıu§tur. Geçen yn:ı: ı;cııç ıw:. 
.. ~k deta glzlı gtzu ıtayık gez.1n -
~ Yapmış ve istikbal bııkktnda 
"'~ek bir tııı.yU projeler kurmuş. 

.. 
- B.cn, ulyordu, Anastasya ile ce. 

zerken, buulnr kn!'§ıma çıktılar, l3eıı1 
dövdUler. K&tabalık oıc:ıuıuan için bir 
~ey yapa.madun. Nihayet tıalk eııerın 
den kurtardı. l<ulcıı.t yoJdıı teltra.· ya_ 
lto.ladılar. Ç:ıkı bunların ellndeyJl, 
'Ozer!mc atıldılar Ben de kendimi 
mUdııfna etmeğe çıılı~tım. Bu ııırada 
yere yuvnrl.:uıdılc, ç:ıkı kazara keı:ı.dl 

lcrtne snpıandı." 
Davacı çoculclar Lse: 

Semaların 

-
da .. uçan 

avvare! 
akimi 32 sene evvel ~at yukarda da dediğimiz gibi 

~ laaya otdukca gllzel bir kı.z oı • 
"iııcıan, ma.Jı.aJlc d.tlkanlılannm 
'lızerindedlr. Nüıayet Aııııst.as • 

- Bu Yani, ıJl~rı.ıırdı, kız ytlzUn l 1 11 JI d • • • •ık d 
1 
./ k . 

den bize ım:gmdı. o gtln yolda teaa.. ı.r1. anş,, enzzznı z e1 a uçara geçen 
Yanı Ue &e~Uğt meydana 

~ ve mahalle çocuktan Yaniye 
~ bir dU§man kesllml§lcrdlr. 

anneaı ve bııbası d& bu dedi. 
~rine ıu:ı:ıannı sıkı blr gtıız 

dllfcn bl.Zimle kar~ııa.,mca !cna fena 

bakmağo. bl.Şla.Jı .. Nc tstedlğlııi llOr. 'C'ransız tayyareci Bleriot ayni sene içinde 
duk, luçb!r ııey töylcmeden Uzerlm'-' C j 

zc atııarnıc bir. yaraladı." j h • • J [ t ? 
ile alml§l&r ve hiç aokağa. bı • 

'*:tıkanın §!1.hltlerfnden hiçbır tane. • şe rımzzue nası uçmuş u o 
lll gelmemlşU. Mab~me, buııio.rm 

'~ fllağa baıılaıuışı.ırdır, 
..-tılt iki kUçük Aşık, blrblriertııı 
t:netnekte ve uzaktan u:ı:ıığa ya • 
tlıtU§makta.dırlar. Yıınl ak.~a.m O 

~trı !.§ten döndU!den eonrıı. A.na&o 

~ğırılmasma karar vererek duruı • 
mayı ba..5ka bir gUne bıraktı . 

Fransıs tayyarecWgt be§ sene ev.. 
veı tanuıllll§ bir tayyıırcclsini kay -

ADLlYı: MUHABlRt betti. Bu adam, Mıı11§ den.lzml Uk do. 
!!!!!!!~~il!!!!!!!!'!!!~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 fa ~eçen Bleriot'dur. tcat ettiği tay 

yareaUc Ma.ıı.,ı geçerek ltond.slne V1) 

ınlllet1ne bUyük bir cıero! knza.n:brao 
Blerlot.'nun blz.lm memlekeUmlı:de de 
bQyQk hatırası vardır. 

lf ii-.d igôr ıar· 
·, . 

llnın evı önUnden geçmekte ve 
'i.: ltızıu sokağa attığı ha§ kibrit 
·~nu alarak e\1ne gitmektedir 
:ı...,~"llaya. yazdığı mektupı~ bu 1 

ı kutU8u.n• koyarak atma.kın ve F ra nsamn 
dıı mektubuııu ayııı ltlbrit 

M~ geçt.lkteıı bır kaç ay llOIU"& 

vaziyetine dair lst.anbulıı. gelınif, Tak.simde UÇUf ya. 
parak o zamana kadar tayyıırc ne 

na. koyarak gQya içindeki kitı. 
l:ıtttnış do atıyormu;ı ı;tb1, tam 

'anm kapısı l!nUne Cırlatı • 
~ tlt led.lr. 
'ııyet bu merke1.dc iken, Yani. 

&k§am AJlUtUYBdBll "kibrit 
postası" vıuııtasUe aldığı bir 

lııııta. erteat günU kWn anneaı • 
4.~kağa gtdeceğ!nl öğrcnaıl§Ur. 
""'tt&ayn meklubuııdıı: 

\ 1-e.r1ıı ı,e gitme. Bl.Zlm e\'1D ~ 
'teı. Beni aı. Beraber gezcrıa. 
~Çok aöyllyeceltlerlm va.r,!" de. 

~ Qlr. 
t.~~. crtcaı gUn l§e gtt:memlt ve 
~ıı ııoııra Anıı.ata.ayanııı sokağı • 
teırnı§Ur. Genç kıZ pencerede Ya 
be1ttemekte, fakat ııokağa ilk&. 

,1cladrr. Zira annesi drıı.an gı • 
kapıyı Uzerinc kap&tllllf, 

--lıa~ ove b.apaetmı.,ur. 
Yet, ııevdlgtni göttn Anaat&ı!. 

ller leşcbbUıııU göze almlf, ve ev. 
arka tııratındıı.kl pcvceredon 

~eye auamış, sokağıı çıkarken 
• te Ulıı.§ml§tır. 
'ltat.. .. Mahalle bacakSlZlarmdaD 
~ ~aataıyanm penceredon k& • 
'nı Ue buluştugunu gönnU., ve 
~!:. içme~. ıundı akralı.mda. 

'-nnı 18 no 20 ynf ara.andak1-
ltatlarmm yanma kotm111: 

t ~taııya, evden kaçtı. Yani 1. 
~1Yor! dıye baber VIU'DlifUr. 
\..""tın üzerine , ·artık kendilerini 
-~~Uş Mdedcn ve Anut.uya Ue 
' ~ak lçln yanıp tututan mahal 
""llktarmdan H • U tanesi yoıa 

il§. d§lklan •f'Mlmn_,. ı.eıa. 
t1rr. Nlhaye~ Samatya k.111.aesi. 

'11-.aaında Yani De Anaataayayı 
~ltıa~a muvnt!ak oımu§ıardtr. 
'.'lcukıar hemen Ya"ll ile A.nutaa.. 

.. P'l'Bna öt.eıdmberi Almaa;ra ile lılr dlr bilınlyen ve görmiycn 1ıstanbullu.. 
~ yapnak, '9 mtımldDt9e mil,. !arı hayret.t.o bır&lqnıftır. 
tır.rck<l dev""1ne llOll vweftlk mllle Tayyareciliğin t&kA.m\Ullııde blly\lk 
kaVUflll9k' JçW aerttııile 0 1 Pme)e :lnuvatfaklyeUert görtUeın ve blmt 
gir~ '-temle ve ba •w'aıMta Pa. tecrllbelertıe f(Shret bulan Blerlot 
rlhe blr'90k def...,. llllU'llı!llı.u ı&ı-- 62 yqıııda !Slınll§tUr, lkl acncdonOO. 
dennlıttr. Fakat bmlb\ ftkU ~ rl kalb:nden rahatsızdı. 82 aene ev 
dltt b6.)"9Dlle f'ıw:...,,m ba mtıwı. nl 22 beygir kuvvetindeki kUı;Uk ve 
lal'!I Bertin tarafmdab reclıledllmlfttr. 

0

1pUdat maklnosUe Fransa sahlllerln. 
Fran!W!m stirMlıe bal!lnl ~ deki Kaleden lngillz sahillerindeki 
~ cneeeıe ftrdrr: Dover gatosuna kadar uçarak Mıınaı 

1 - Ahnaa.lann elinde• buluma geçmiştir. 
l.100.000 FJ'MlllZ MlrinJn ııerbe8l ._ 1909 senesinde ~ tayyare lle 
rakılmam.. seçmek flkrlnl Dk ortaya atan La • 
ı - leP1 ~ Fraa8a 8e Vltt tam olm~tur. Bu sat tek aauıııı tay. 

ll'nwıııas1 a.rumclald m"........,..la w yarealla Bleı1ot'nun ıeçlflndcn lk1 
mlln38ebetıerbı kolay&a.,tırrınmm; ba!ta kadar evvel, kendi icadı olup 

S - Al..mıaaya Ue Fraua araamda Blerlot'nuıı tayyarealnden daha nz 
bir suJb akdi. beygir kuvvetindeki tayyaresi Do 

Almıı.nya, ViıJlnlın bu ıllleklerbıt tat. Manşı gcçm.lyo teşebblls etnılş, blrtn.. 
mln kar~ılığı olarak P'rans:wtan bir dııinde yan yola kadar gidip dön • 
ınJ.-rm mllsnadeler kopa.rmayı du,tıııtı. mll§tUr. Latrun llç gün sonra geno 
yordn. Bunl:Lnn b.'l.Şlıoala.n .,cuıl.trdl: bir te§ebbüllte bulunmuş, tngııtere sn. 

1 - Akdoolzdoki Frarurz donan • hWnl görecek kadar yaklo.şmtş, yere 
masmd:ın lstltadc etmek; ineceği sın.da motörc a.rız olan b!r 11& 

: - şııratt Atrlkadald 1'1nasu lf&Uık yüzünden denize tnmeye mce. 
mU&tenıaeıct'lcrbıl A1rma ~Yelli .ı. bur kalmı§t.ır. Bu iki le§CbbiisUn mu.. 
tma alar'&Jc bıınada Mkert n.ler vtıa.. I nttak1yetetzllkle netıcelenmesl U:ı:crt. 
da retırmek.,, ne Blertot kendi vıtcuda getirdiği 

• M. 7.ekerl)'a Sert.el en.> • tayyareslle bu tecrübeyi yapmaya ka 

' Ctratmı çevir~lerdlr. Yan\ 
t )•tın vahametini kavramış. fa • ı .. ıc...,.,.., ,. 

·~ ~Çaınamı§lır. Çocuklarc!an blr. ---------
~eııı n:ı:erıno atıl~ \'e Yaniyi Feridun bunu bana bir tariz dum. 
'~ 1 A.naata.syanm cözll öntınde olsun diye söylemedi. Ve çarça.. - Ben de bunu duydum ııma, 

l'tı dövm~ıcrd!r. bt.k başka bir mevzua geçti, Fa.. bir tUrlG inana.mryonım, Nerl-
.,l'1lıtu:,11 ıaıten halk, Yanl)i mO. kat. iqlme bir ş{iıf!ııhe ıirdi: De 'man! diyordum. Annem, dUn 
.:ıel'.Uı cluıden kurtarmıııar " nıek lffet Melih Anadoluya ne. benim evlenmek istediğim bir 
~ \ Yine yollarına devam ctmıo,. bat tetkikine gitmiş! tşt.e buna gençle nasıl seyahate çıkar? 

ll'ıı.ıtat diğer çoeukl4r, ne ya • şasmama.k kabil de~il. • · Neriman ezilip bUzüldli: 
~P:p, Anastıısyayı •Yaniden a • Nerlmanı derhal telefonla ~ - Belki de vehimdir, Lcyl!! 
~~ latedlklerındcn pe§lerinl bl • dun. buldum. Apartmana qaitr. Çünkü, İffet Melih de birkaç 
s;ırııo ""' btr baııka sokaktan dım. Nerlmanm her şeyden ha· kere An~oluya tetıdkata gide. 
'•tratıarını cevlrml§lerdlr. Ya, beti vardı.. Saklıyordu. Bog at. ceğini söylemişti, Bu ~i de 

\ dayak ylyeceğlı:ı.l o.nıayııı.ca. tım dolu vurdum. Nerunana: annenin gittiği güne ratsla.mış. 
~~ı göztıne nımıv ve çeblndek1 _:.Annem meğer lffet Melihle t.Jr. Bazan öyle tesadüfler olul' 
~ li:ıkaro.rak nı."tgelc QOC'.ıklarm bı .. liktc mtmiş.. Neden be?den ki.. İnsan adeta sör:leşnıi§ler 
~ 11 ntıımıour. saklıyoreun? dedim. Nenman diye şüpheye düşer. 
~tıcede, Yanı, çocuklardan iki ta kızardı Ve itiraf edince, birden- - Evet. Hayatta hazan öyle 
\ ~aba euertndcn ve bacakların. bire dÜİlya başıma vıktldı san. garip tesadüfler olur ki, en gizli 
\>.t it auretıe yaraıanu,tır. Nl • dım. geyler kplavca meydan"" c:ıknr. 
\:i ~ tllruıttıyc polisler :retlfml§, ya Arttk Neriman da bu rezale. Daha f a.zlasını söylemeğe aile 
~'lcukıar tedavi altına• aıınmıt. tin ~hidf olmu~tu: bağlarım ve insanlık gururum 
\ cı. yakalanmı§t:r. Tabii gen~ Küçilklük arkad:ış!ttl olduğtı mani oluvordu. Annemin Iffet 
~Uııer tara!ındo.n evıae te.Um halde ondan bile utanıyordum. r Melihe dalma ganderdiği mek. 

tır. • Ona bile h8la içimi açamıyor. lupları gözümle gördüğiimil Ne-

rar vermi§, 22 tem.muz 1909 •ballı 

aaat MrdU on geçe kaleye yakın S&D 
san kasabası.ııın civaruıdaki Barak 
.Jllevkllndcn havalanmıaw. Dcnlzde 
keııdlsinl takıp odecek torpidoyu gö • 
rUndüktcn sonra teltrar kalktığı yere 
ddıımll§. d!irdU otuz be§ geoe tekr&r 
havalanarak 1ııgiltere yolwıu tutmue 
tur. Tayyare denizden yüz metre :lrU. 
tadıı. uçuyor, torpido da ta:Op edlyol'lt 
du. Tayyare 2~ mll aUraUe giden tor. 
pldoyu bir mUddet sonra geride bıra. 
kazak göz(!cn haybolmll§tur. Blenot, 
uçuş ıı.emdan kalka.rken biraz aağo. 
öOgru teveccUb ve rUzgM da 801 tara. 
tmdıı.n tazyık ettiğinden yolunu f&§lr 
mış. Dover yerine bunun yedi kllomet 
re sağında Dil şehrine doğra gttm!J:ı. 
Ur. . 

lnglltero ııahlllnl gör!lnco yanlış 
yere geldiğini farketmış, ha.ve.da bir 
müddet dolaşınl§, aıtınd.akl vapurların 
~ldltı lsUkaıni!Uerlne bakarak yoltlllu 
tayin etmto. nihayet Dover aahlllnl 
bularak kayallklar ara.smdan çayıra 
lnmi§Ur. Ço.yırda, tayyareciyi Mat.en 
go.zctcs1nı.n muhabiri ellııdc bir bay 
rv.klo. karvılamıatır. Ancak t&yyıı.rc 
lnerken glddeut b1r rüzgar csUğtnden 
tayyarenin tokerleklcrt ile pervanesi 
l:mlml§tır\ Blerıot 80 mll11k mcaafeyJ 
8S dakiltada gcç~tır. Eğer yolunu 
kaybetmeml3 olaaydı bu mesa.fcyı 

daha çn.buk nlacıı.ktı. Blcrtot Han • 
p llk geçmek oere!lnden b&f ka DeyU 
Meyl gazeteslnlıı 20 bin franklık mil. 
kMatını da almı~tır. 

Bu muvattaklyetten aonra blr ~k 
tayya~ Up~rl ya.pmış, tecırUbelerde 

bulunmuş, yedinci tayyaroaı PfU'O&}an 
dıt'I zruııan bir hesap çıkart.mq, tec-

rimana naml söyliyebilirdim? 
Neriman o z:ıman bana.: 
- Neden UzülUyorsun? O hal. 

de kabahat sende değil, azgm 
annende 

Diyecek olursa, ne cevap \'Ctt. 
cektinı? 

Böyle bir hitap kar.,ısmd& ye
rin dibine geçecek değil miv. 
di ? ~ m. 
Hayır .. Hayır.. Yeni kurulan 

aile yuvasını b5yle rezaletlerle 
dağıtma.le istemedim. 

- Bunların bepej §ilphe .• Hep
si vehim .• Hepsi vasvese •. 
· Dedim. Neriman cali bir gil. 
lüşle mukabele etti: 

- Evet. Hepsi vehim .• H~i 
şüphe.. Sen boş yere kendini n. 
züyoreun ! Şimdi yeni bir hay~. 
ta girdini Yalnız kendini dü~n. 
istikbalini düşUn! 

Ne güzel sözlerdi bunlar. Ne 
güzel arka.da.'3Ça öğutler. 

- lı.ı"vet, Nerimancığun, dedim 
bundan sonra yalnıı kendimi 
ve onu dü.5tineceğim. 

Neriman ya.tak odamdaki se2'
longa oturdu: 

- Ey., Nasılsınız oo.kahm? 
Şimdi evde yalnızsın.. Aıınen 
yok •. ÜzUntUn yok. Feridun sık 
sık ~eliyor mu? 

- Evet. Hemen her gün •• 
- Nasıl buluyorsun onu? 
- Hep!inden üstün .. 
- Aym. r.amantla da çok na. 

linmna m:ıı olduğlınu anlamıştır. 

Blerlot ha~.ııtmda. elli (le!a kalla ~ 
Cinnif. takat heps1.n1 aUat.m.ıft.ır. 

Bu me§hur tayyareci ?d.ıınş dcııJzin1 

Udncl defa 1926 seMmnde gegml§Ur. 
Bu sefer altındaki tnyyare 460 bey. 
gir kuvveUndeydi. 

Blerlot l&DO 11enıı.s.inin k&nunuevvo 
!inde btanbuln gelip tecrübe UÇU§lan 
yapmaya lro.ra.r vcrlııoo Belçlk&lı bir 
tnyyarcctl daha evveı daTramp latan. 
bula gelm.lştir. 

Bu tayyo.recl Baron Dökatra idi. O 
zaman Mahmut Şevket (laf& tanare 
ilin UÇU§Wlda bultuıtıınk Uzenı &&bit• 
ıerdon mürekkep bir heyet le§kll et. 
mın. 190!) oonesının 2 kA.nu.nuevvcı 
pcl'§cmbe günU Abidel hllrriyet ciVB • 

rmda Baronun tayyarest &mbalajm 
ılfı.n çıkarılıp motör ~ konmllf. 
pervane talalmL:Jtır. Ancak bütün bu 
l§ler yapılıp bltlnee h&\·anm karardı. 
gı görUlmll§, tayyare Us yüz metre 
kamu- toprak tıserindc yUriltillebll • 
mlşUr. 

Yollar çok ça.murlu oıduğuııd&n ilk 
eünll aııcak 600 ld§i hUrrlyct tepesi
ne gidebilmiştir. 

Erteııl giln ı;lddetll rUr.gAr esmcsı. 
ne rağmen Baron tayyaresini HUrrl • 
yet tepesinde yaptığı sundurmadan 
çıknnnı,.cı, iki sıra dizllcn askerin ara. 
smdan gcçlrdlkton sonra 11\,0törU ı,. ... 
l•tnıi§tlr. San renge boyanlnl§ tayya. 
renin çıkardı#J §lddcUi gUrWtQden 
t.ecrUbe ııalııunnm etrafında bulun&n 
a.ra~lann beygirleri Urkınll§, blr kıs. 
mı bqlarmt alarıı.k aJnblldlkler!no 
wıakJacmıqlardlt'. 

Motlk' l~ledlkten eonrıı tAyşare ha.. 

zllc, gözU~ tok bir genç.. Değil 
mi! 

- Evet. Otckller gibi kokoz 
değil, 

Neriman kalıkalıa.yln. güldU: 
- Kelimeleri öyle aıras.lnda 

Sll!'feder.rln ki. Leyla! l~te ~imdi 
buna gillmeınek kabil değil,. lf. 
fet Melih hakikaten kokozun 
birl}"di. Turhan omın için iyi ço. 
cuktur derdi ama, doğru ya, ben 
onu iktı.sadi bakımdan sa.na Jft. 
Yık görmezdim. Çünkü sen geniş 
bir varlık içinde büyüdün •• O ise 
1?Utün gençliğini bilhassa talebe. 
lık hayatını tavan aralarında, 
sef ~let ve yoksuJluk kucağında 
geçırmıv. Beş kunıştuk nane ~ 
kerini Uç giin idare ctmeğe ba.. 
k.ryor. Sen böyle sörmemiş bir 
gençle nasıl y~yabilirdin? 

- Hakkın var. Fakat bunlarr 
neden bana o zaman söylem • 
din? ''İffet Mclihin istikbali a
çıktir •• Parlaktır .• , derdin. Hal. 
buki ben onun istikbalini o za.. 
manda karanlık görürdiim. Çün. 
kil o nihayet bir liseye felsefe 
nım~llimi olacaktı. Bu, onun için 
ideal bir istf. Felsefe muallimi 
olduktan sonra eline ~c.ek pa. 
ra ile istikbalde biz nasıl geçine. 
bilirdik? Üstelik pısır!dı~ da 
her şeyin f e\"kmda bir kusurdu, 
Ha.ısılı o, o de.rece kcnaa tk!r bir 
tnsanaı kf, ~erin "bir lok 
ma. bir hırka ırati.. ~ikleri 
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!J! blr meyil ile cW meue kadar yUl(. 
seğe çıkın~, Bomonti b!ra fabrik&m 
latikameUndo ll~rle~ ho.vo.d:ı. yalpa 
lnnarnk dönm~, Bulgar hııstnncsi O,. 
zerinden geçerken l;>lrdenblre dll§m~ 
)"C başlamış, bir tarlaya lnmı.ştlr. 

Şebremnneti uçu~ s:ı.basının etra. • 
!mda seyirciler için loca \•e 8Uildur. 
ımalar yaptırmı~. İtalya. sefiri ile ild 
tıi.nden fa.z!a seyirci tayyaronin uçu. 
punu görmll§tür. 6 k~uııuevvel gU.nU 
Uıı.ron UçUncU bır uç~ta. bulunm~ 
havalandıktan \onra, bır mUddet hal. 
~m Uz.erinde uçmuş, Kı'Uıta.ı:o d~ 
fst!.kamet1nde uzakl:ı§mı , de.re nzo • 
r!nde ucarken dlreksl.yoııa b:ığlı te • 
l in kopması Uzortnc t.:ıyyaroyl idare 
euernlyerek yere ı.n~tır. 

Tııyyıı.rc inerken bil' koyun sUrü • 
aıUnUn Uzeriııe dll§m~. bir ka.ç koyun 
ölm{iD, kaııa..Unrd:uı biri parçalaıı • 
ml§tır. :Baronun UçUncU uçu.,u be;} d&. 
klka sllnnll§tUr. Bu uçu,,t& harbiye 
nazın Salıh paşa.. tnın scflrl bulun 
SDU§tUr, 

Baron bu lkl'Ubesinden aonra !De"m,. 
lckeUne donmu.,, beş gQn sonra FraD. 
.ıs tayyarccl.a1 Blerlot lsUııbula ı;e.. 

aerek tayyareBlnl Takalmde pat.ınaj 

:J9rlnde teohire ba§lam.t§tır. 
O am&ıı Beyoğlu ta.ratmda ecnett 

t!anlarile cık&ıı gazeteler Bleriot'.ıum. 
ıtayyarel!i ile reıımlnl koyarak mUUU,, 
reJrJA.ın yapIDJ§lardır, Blerlotnuıı ta)'. 
presi oo kuru§a göste."ilmi§Ur. aaı.. 
km hürriyet tepuiııe gldemedlğin:!. 

ıu.aan IUbıara alan şehrcmaııeU T&J(. 
aiıDde §imdik! apartma oıarm olduğ'.ı 
aabada \OC&UU' ve trlbllnleır y&pur 
mqı, etraıuu t.ahtaı.a.rla çcvlrmi§. Ble 
riot "aem&la.nn Mkimi.. dl.ye reklam 
edllml§t:lr. 

Ni.b.ayettuçucı gUnU olamk 12 kt. 
rıunueneı paar günll tayln edllmı:, 
e gtııı Taka1m elvan on blnlerco hnllc 
la dolmll§tur. Localar be§ san Urnya. 
utbllnlerde en fena yener bile bir ı:;1l 
mil§ mecidiyeye B&tılmqtır. 

Etrafı tahta perdelerle çevrilen • 
tıada la• blr zamanda. oturacak yer 
:.nlm.amJt, •bcllar: 

- Program aüperlör, semalnrm bA. 
klm1 tayyarecinln resml dlye bar, ba,. 
t,ıramk meydaııı çmlatıruJlardır. M.1w 
ayyen ııae.t cectııoe seyircilerde &abu 
m'&ıanma halleri g6r11lm~ ala)'1ar 
~ıamz:ıtır. 

Bu aarada: 
- Baron koywılarm üzerine d.C§ • 

uı. Bu da b&§mııza dllşmese badi.. 
gibi ~r do 1Jit:1lmljt:lr. 

Bir aralık soyln:llerde.n b1rl ufak 
Wr b&lıon ~bunu, kaıagC:ı: 

bnğlAnan bafka blr balon takip e~ 
allaflar kopmuotur. 

:menot nlha,.et aaJı&ya. çıkmlo, mo. 
'1irU ifletmı,, hDJk motörfuı i§lemeaı. 
n1 merak ederek yerlerinden fır!&~ 
taJ')'areıılD etratını sa.nnışlardır. :SU.. 
ııuıı llzerine poll.8 ve j::uıua.rma ve 5!l. 
•art elele çvcrerck- t.ayyarenln etrafı. 
nı çevreleml§lerdlr. Bleriotııun tay 
~areal, aoğuktan donmU§ olan tıalktu 
t:ınQnden havaıaıımıo. Kurt~ (Ta 
ta.vıa'))'A doA'rU kırk metre l:rtifada 
ucmua. gttml§Ur. A.radaıı daklkalaz 
geçml§. ta;yyaftlci dönmeyince aeylr. 
dler araamda bulun.an karuı da da .. 
tıll olduğu halde blnlerce halk Kur _ 

tuhlf& gi~erdlr, Orada il an1a.fı1.o 
ınıotır. Bleriot muvalfakiyeUl ~ 
daıı d&ıerkcn tayyar 1 §iddoW ~ 
pr yü:ı:Uııd<ın kapaklan.mı§, Kurtu • 

iuıta dlllger Andonun evtııln damııın 
dlllmttıtUr. Tayyare hallara uğram~ 
Bleriot kolundıın ve bn.caklanııaa.n 

hatl! surette yarat~ tayyares~ 
Fraııaız a:akerleri tarafından sôkUl ~ 
ım~Qr. Blcrlot bundan acmra memle. 
ık.eline d/Snmııetnr. 

icıu iatanbuld& ta.nanı 1ıa ..uetıe 
t;llrUlm~tUr. 

. 
gibi, o da. bu kanaatle ya.sardı, 
Evet.. Evet.. Ben onunla yapa. 
mazdmı. Eğer onunla evlensey. 
dim, hayatım heder olup gider. 
di 

:.... Ya felsefeleri .. !! O sonu 
gelmeyen mlnalı, manasız fclre
f e kırıntılanru nasıl hazmede. 
cektfn? Kendi kabul ve hamıet.. 
tığ! fikir ve felsefeleri mutlaka 
karşısındakine de kabul ettir. 
mck istiyen bu egoist gençle n 
san nrkadaşlık bile edemez. 

- Turhan bey onun o.rkadaı:ı 
lrğından m~nun d~l mi ? 

- Hayır. Onu sever.. Çünkü 
ona çok acır. Fakat: "Biz onun. 
la kırk yıl bir ku.anda ka.yna.. 
sak yine anlaşamayız,,. der dt.t 
rur. Turban nobrandır nma, ha
kikati söyler, Leylacığmı! 

O gün akşama kadar konuş. 
tuk.. Dertleştik. Nedense ben 
Nc.rimanla dertleştiğim zaıIWl 
iC}ime bir ferahlık çöker. 
Akşam U!tü o gittikten sonns.., 

evae yalnız kaldım. 
Sofi de Pa.ngaltıya gitmjş •• 

Galiba öteberi alacak. Bu ak.5fl.Dl 
ha.bam yemeğe Feridunle. birlik. 
te geleceğini söylemiş. Sofrada 
bira da pulunacak.. Bunu Sofi 
den öğrehdim. Fena değil. An. 
nem yolL Mademki annem. yok; 
ne.c;eli bir yemek yiyeceğiz de 
mektir 

(Dcva1 
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16 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

Size c ~- · . . , , . 

. G .. JÜRE' PUD-
6 iZiN RENGi 

1 

Termcktedlr. (.f ..... ~) .,., 

E~ç~~~al~~~~ ;§:E~ 
<Bu kupona e1c1eaenı1ı: ~ coğraf)'a denilen ftl'1Dek ıatAnD-

ı., arama'"' 1§ Yerme llAnlan &as.. dlr. {(8aDlıta7) nmz1De m~.,. D :f. Btr ecme orta.mektepte~-" 
aklkada panıaız aeeredllecckUr. ıı;.. catığı yapm~. yOkaelı: tahllD tal'~ 

Telefona sarıldım. Tele • ranm bir kaza neticesinde - Bu adamın Bir zenci ıenıoe teklltl ıönderea okuyucolarm d/llP". 

b 
ıV ru LtaJmak u rt bir gen!:, tlzlk, kimya, tabtlye " 

foncu kız uyku akım ir ses· dcctl, bir kasit seri olarak olduf:'Wlu hen söylemedim, m 1 
., zere sa b Mlrealerı· vermek ts_temektcd!r. (Jııl. ~ı 

Je ne istccliğimi sordu. SiJası açılmış olduğunu derhal an- Lola söyledi. 01 
bildirmeJert IA:mn.) zıne mllracaat. -

istedim. ikinci seslenişimde ladım. Jakın hu tarz.da kon~ma· ı Evlenme teldill•ri "' Gayet ıyı k1lrt:llr tızııı: - ; 
bnna cevap vermedi. Merak- Silas doktorun derhal ge - sı tuhafıma gitti. Kocamı i· • .... ...... bo 77 kil 68 k··---' 'lıırk genci, a.z samanda. ~ 1 

.. aş "'"• Y ı, • . o • ~- çtmatz olanl&rm blctmatzllkl~~ 
'lan çılgın bir lıdde derhal leceğini haber verdi. Doktor yice tanıdığım için onun ben ,.,ır bny, Y8§t, 25 ten yukarı olmıyan lllzum.suz Anıenhkt•n glderWt· ; 

köşke gclmc,sini istedim. 
1 

gelinciye kadar hastanın ha- den bir ~yler sakladığmı beyaz tenli, mUtcvazı, fakir veya or. to verebilir. <A.R. A.99) remsbl' 
- Bir şeyler giyinir giyin şı üerine buz ve ayakları Ü • anlndım. Doktor bana dön - •t.alıalli bir aile kızllc evlenmek iste • racaat. ~ 

mez derhal geliyorum. Mis· ı ~rine sıcak su dolu bir şişe 1 dü. =:~~:.~ 18~ =Alı: • Fayans çfzıl, aeroalk "" ~ 
ters Storm. koymamızı •ı:avsiye ediyor · ı - Sandık odnsından ~ .. l'!ağt ooya.n dul da olabWr .ı. ~n:~~~ ~ 

Silasm oturduğu pavyon clu. tığı vakit gördüm. Odamız· "Boy, ı.ıs~. kilo s., yq 31, yükaek sanatka.r ı.ş aramaktadır. Ta,,.ı'~ 
bizden ü.; dört mil uzah-tay - 'ı Birkaç dakika sonra Jale 1 dan koşarak geçti ve~ kısa .mektep mezunu, 125 lira maqlı, bir gtdebllır. <A.K. !§> remmıe m~ 
dı. Sıı'...ıma bir robdöşanıbr gö:derini açtı. Ormandaki 1 zaman içerisinde yüzünün devlet uremuru, boyu ne mtıtenamp * Kabala§ ltses1ııln tıeel.Dcl ~ 
geçirelim. Sonra tekrar dışa- ! macerasını anlatamıyacak siyah olduğunu farkettim. ::ı~l ~ır':!1::.r:1v~n~:\.:m:::: da okuyan blr genç, ma.ı~ı 
rıya koş•c:um. Hızlı hızlı Jad •

1 

kadnr hnstayd~, fakat doktor Hepimiz su&mu§tuk. Ge dtr. Aynca geliri vardtr.{YUksek mtı.. ~==:~~:.0~: ":ramub..,~ 
ka st.-slendim. Bir taraftan a çağırmamıza ıtiraz edecek çen hadiseleri, otomobilin .ııendLıı) remzine müracaat. -2 anlar, R!yaziyem Jıı:uvvetHdtr. tJ&. 
Silasın gelmesini bekliyor • kadar kendine kuvvet bulau etr~fındn.ki geveze ka.laba • can) remzi.De mtıracaat. ~ 
dum. Birkaç dakika sonra j - Yarın sabclı iyile~irim. lığı, otomobilin arkesmdaki I ş I'• rtt;t aravanlar: • Ortamekteb!n seldzl.ııd 1 
yol üzerinde fen erini gör • Ve tekrar daldı. cesedi düıtünüyorduk. Bu :,. Yüksek lkt.lsat Ye Ucarct mektebi okuyan bir genç ~ aramaırtadd__;. 

1 d 
:r 10""iiCİfftda9' zu· fena be.nka şubesl.Ddcn mezun, iyi transır.. ıartastyccl .,. kitapçı dil~ 

düm. Silas çitten at a ı onu • ·dramda hepimiz bir rol oyna renkte bir pudra ea., a.rapça. esk! yazı. daktilo .,.. bl. sene ça.tlŞDU§ olduğu tç!n ~I 
koruluğa doğru sürükledim. Doktor Rant batım salla- mııtrk. Bu faciadan dokuz Udlanırlar> raz da ingillı:Ce bilen blr genç, her. lığı tercih eder. <L.'O.F) ~ 

- Sandık odasUM!c. kim dı: saat M>nra Jak. bir suikasbn ;. tıangt bwmst bir ticaret mneascsesın. nı.caat. ~ 1-'i!ill:\ renkte-ıitt""Püdrıı.~ 
ı:ardı? - Delikanlı, yakayı ucuz k-urbanı olmuştu. Doktor y(!3{ın(iıe ~ cMtıkyaJlu· ve ,, . ~ > de çatı§mak lstemektedlr. <Beyoğlu • Slnemacılığm ber tnrta ~ 

- Bılmiyorum, bir zenci. kurtardınız, ~ra biraz daha Rantın bakı«ı tekrar yara ü- Qlrkln blr"manzara verir ..... ,. • " 4 
Alyon ırokak, KAmllbcy apartımaD ıuııayan, 12 sene atnomacllJk I 

d k · d 1 d okt h :ı: .ızı ~4' • ~o, 2 de Necnı! Arana mllracaa.t). bir ı:enç tıerhan'1 tıtr a1nemacsısJ ~ 
· - Köyümüz c ço zencı aıağı a o say ı ç an a re- zerinde toplandı. ;:._ En dua::ı:~~gr~~: ~ · • Eskt yazıyı mtlkemmeı bilen, mu de çalışmak lste.mektedir. <tpei'J" 
yoktur. • ti boylnınq olurdu.mu. - Dün akşam si• uf.ak manın yegAne çaresi. yil- haııebeden anlayan dakWoyu ıy:t kulla zıne mtlracaat. ' ~ 

Bu budalalıktan öfkelene- 1 Kocamın sıhhati hakkında bir iyilik ettiğimi aanıyor ıOn.llziin bir t.aratana bir ~ ı;an, 1rulnık tnkUlteatndc okuyan blr ~ Tnrkçe ""' tranmıca btıeıı '* .J. 
rek: ı' bana teminat verdi. Bir ihti· 1 dum. Fakat galiba bir kötü. renle ;ft diğer tarafına .~_j genç. tahalllne devam edebilmek i~ dm. ehven b!r tıyatla, amıt~ 

- ister az olııw, isterse yat \edbiri olmak üzere bir lük etmiıim. Sizi karakolda =~:~k :~dn~~~c~~ •A f-~'ı :~~~: ~ıı::=~: ö;~d~~:~t oı~n, ~~n:ez:ıeru: ~,: ~ 
,..nk, bundan bana ne! diye min sonra bir röntgen filmi brra1--ydrm L--m-· ba bal ı\l~ · ıç m~.., uı t çe en ta 

0 ye __ .AJ., :rr o- IQtl ~ ·- henuna buıun atze para- ralan çalıaşbtur. (A.T. 23) remzlm: etmek ıatcmeh-tedir. Beyoğlu p;rJ 
haykırdım. Köydeki zencile"' aldıracağını söyledi. Fakat gelmezdi. as olarat aönderllecek mtıraca.at. ~Turan eokak No. 42 de ffN 
rin sayısı ile alaka.dar deği • hiç bir ihtilattan korkmuyor- Biraz IUI"- aonra 9Ö&ÜDÜ TobJon PQdnssnın J"enl · • nkmekt.ep maarıuyum. Biraz da CN.N,)e mUracaat. ı 

.._, .,. caıtp ren.kkrile yapı- J ör "1' dakt:Dodıuı anlı 22 da . ~Al 
Jim. Ben Jakı bulmak i.tiyo- du. Bundan ıonra sordu: bitirdi: Dil. &u JenJ nnldcr, P· ..... A ~ yonun. .. .Y&fDl yım. • Taşralı bir genç, Onnerm~ 
nam siz de bana bu işte yar - V aka nuıl oldu? Fakat ba :L! a...~ Y-ı._.. ·-... - 1• modern ft Adeta sili· ~. Huaıaııııı veya resmt bir mn~ \'am edebilmek ıçm Ttlrk veya -.~ 

llU uauı_. -- • , talşıı.ak Lstiyorum. {M.G.) bir aile yanmda - .. ..ıyon ~'' 
dun edeceksiniz. - Ormanda koşuyordum, da hiçbir münasebet olme• 1 rlml~ bit' göz mıesabeslıı- • 2fı yqmda, 1.stanbulda bir fabri, dır. Beyoğlu bU~yram ~ 

Bu konuıma üzerine, Silfıa bir .. işittim, dinlemek için gerek. Y alnrz ... Kom..,..._. !.ld~ '*~~ lwım el9kbik tamir 1'lerlnM ça.bp.n 2 de Taccttine aceıe m~ I 
koruluğa girmekten koddu • duad~ birisi beni vurdu.. ba ıekli allfl Siliam b~me tir. Da nı:lJttea. renkleri .. . r 1 bir genç, herhangi bir m0es3esede • 2P y~maa ~Kt\r aı:-ılerıııı ' ; 
ğwıu açığa -nırdu; köpeğini -Arkadan mı? gitm" emiıttiherhalde.Obu• nsursuz ve tam olarak ... ,. ,\a·· ; ııergO.nmtlJlUWlmanlia:ıatçalışabDtr. kut oımıyao yeni Ye u'Xi yıaDl-"' 

• citmek E ır ~.\"".Artık cMaky&Jb> ~' (Ayal) remzine mOracaat. (eı:ı blr genç ııer n.e ohıt'A o~ I 
getirmek üzere evm • - vet. rada söze kanpnayı faydalı bir 7\lıe &e.!adfıt edllmı:., 4 25 ya:mda, a.sıcertlkle lll§1Cf ol • l§ aramaktadır. (B.5.) remzlJı' 
için izin istedi. Ormana yal- - Vuram cömıec:liniz mi? huldm: ]'9Cetttr. aıd ile lıntlıaçeden ve tabii auyan, ortamcktcbin lk1nd ıamtma rıı.caat. fi. 
ruz ba§ıma atıldım. Silis yap - Hayır. (IJeıoalttıı *DtW) ıdbl ıörfuıen mliltcmmel btr pudra- kadar okutııU§, eski yazıyı bilen, eert * Fen derslerinde ~etmeııttJ ' 
tığından u'canmq olacak ki Silaa oldıığu yerde dura • dır. Tokakm pudrası, ckrema k6pü· dııkt!Jo yazıın .nr bay ıo nramaktadrr. :n.1§, tllecrllbett .,.. yazım ~I, 
arkamdan geldi. Mütemr ma.dı ve söze kanşb: lST ANBUL BELEDlYFSt ~:~.;~rıl~~~; .. b~u ':'~ (C.U. 832> remzıne mtıracaat. llıılveraıte taıeboai, pek ehven ~ 
diyen ho.ylo:rarak ~UığuD - Mister• Storm b\ı ada - )'ede rOsgArlı " ;:rajlmurlu blr ha- • Ytılcaek tahsllU b!r genç, Uee •e orta ve ilse talebeleri.De dara tfC'P" ,J 

-- ··'-'- Elimd ıı i ŞEHiR ortamektcp taıebeıertne beeap, ceb!r, tedlr. CO.Ş.P. 86«1> nmtno ıı:ıtırf'°i. ıık yerlerini~ e m.ııı bir zenci olduğımıı söy • Jı nıda bile bntiin l:Üll sabit ta.ıır. kimya, ftzık dersleri Yermek ı.te • • Muhabere ve d"'""" ta,sııltl.~ 
b ı ktrik l .__ __ dı, TIY ATROSU Hemen bugiin ~ot.alon pudruını - .. -
i:r e e · 8m1.NW1 Tar lüyor. Buna ç.ok hayret edi:- ~ ~ı 'l'EPl:BAŞI tecrilhe 4!dlnh: ı Te teninize ne de- mektcdir. CM.B.) remzine mUraca.at. nabcrat tstatisttk gıbt, ticar1 ~ 

bir 901>8. ile siliblammş o• yorum doğrusu. Zira Grok • lf . DIBAll. KIBMJNJM. rece bir g6zeilik tcmın edece~ • ADevt TUlyett dOlayısUe f&kW vAJat, ticaret u.-sın•n eon -~ 
lan Jnk ta boiuna fenerini fortta yalm.z ile. zenci vardır GC1ndb: 14,30 da c6fOnOz; teslııc de'V&tll edemlyen bir tıniTiırstt.e.. okuyan blr genç, 14 ten ı7 ye "i 
--'l d v __ d il yak Akoam 20,80 d& U genç, ı, aramaktadır. Her turlO ya. tş aramaktadır. tK.T.K.3) rffl' 
aw ıyor u. n.ıuru a ara ve bunlar da namuslu adam- ZJ f§tert yapar, dere •erebntr. <Or • mllracaat. ~ 
farımız altında çıtırdıyor, ]ardır. Merdivende Bir l~k tıan> remzi.De mnrııcaat. • Franm: liaeıdnde:D ,,.-J" .J 
rüzgar ağaçların tepelerinde Doktor Rant §iddetle Jaka ~ ~ * ,

1 
Doktor Hıfzı Bakım • Eski ve yeni b&rflerl okur "• yüksek mUhendla mektebi ~ 

ıslık rahyordu; bir tavıa» .h'ndu.- rn.zar ve biraz da dakt.no bllen btr ıısc talebelerine traocft:& 'ti!"" 
~ av KOMEDi KISMINDA DAJllLIYE MO'rl!HASSISJ ba tınast ' ~· 

önümüzden kaçıp gitti. Silis - Hani hW-bir $ey görme- :eu...n- ""'-......_ ı.. ......... ,.,_..._. __ • 'l'aUmbaneıle O"--,.ör yan, m P tıtr il ·~· (K. tızik. kimya deralert ftftlle 

d d 
"3" - 6 .... ........,,_ .. ... .............. ....., A.. K.) rcm.zlne mOraeu.t. .MUhendis okul lmUha~ fi 

ve ben, korku an onmuş mifı:iniz? AJqam •.ao d&: opartımMı lle1];0n 6ğ~en sonra ~ İatanbul nnıventtesı :ten takWt.e. maUk bir tekilde h:ı.z:rlar. ('!~ 
bir halde biribirimi:ze sokul- Jak cıeYap verdi: Kör Döğüşü sinde olt'tıyan bir cenç. ftzfk ders! inşaat . 578 Sabih) e.dreatııe 
duk. , at. 

Beş dakika soma, arkada•.-------------.--------------------------...... ---•• .. --.-------- ~ 8 ay mllddoUo bir tıoar' 

1ım iki insan bacağı ile kar- Hikayt TELE' ~oNDA Nakleden: ~:Wı:~~~~n~a:ırw:e:~.mb::8~1, 
şıJaştı. Jak bir çalı yığını Ü- r 1 MF.U~ZAT KARDEŞ ticarethanede 20:25 Ura ncretıe ~ 
zerinde hareket.iz kan için"' mıı.k istemektedir. (BJ'. 
de yatıyordu. Onu oradan remzine mUraca.ııt. ~ 
rPktik. - Allo! Anol.. Veli Kini mek istiyorsanız başka kapıya! havadisi - 1lıbii ka.zn şeklinde güzelliğini, kon~rnanız.dnki si- ~ Dovlot mncssesclerhıdeıı f 
:r- mahdumlan Ami? Bayan Maci Ben simen daha güler yüzlü bi- göster:ı ..... ;.. olarn.k! - kalbin hirkar ca.zibcyı" farkctmek içı"n -~ Diz rnktüm. Jakrn yanak- - uu ... _, çal.ışaD blr muhruıebc mcmw-

ı , ~1 d k d de ile göni.sznem mümkün müdür risini bulmakta sanırnn ki tIIÜ§. burkularak okur, yaptığına na. bu kadarı fazla bile!.. akşam saat ti ten sonra ve ...-1 
arınaa a nın a an var ı; efendim? Ticarethanenin kati- külat çekmem.!,, Fakat ne ya.par. dim olursun. Ne diyorsunuz? Kendimi öl- günlert 13 ten ıubaren hu.sus! rtırl'/ 

yüzü bir ölü çehresi kadar besi... · sm kt makUl düşünemiyorum; Bu projeme ne dersin? Gene dümıek mi? Yok cant01! Sizinle scıerde, gıtrkcUerde. tıcarc~f 
sarıydı. Admı çağırdım., be - Allo! Sen misin Macide? Ben cünkü seni seviyorum! hiç bir §eY söylemiyorswı. Bak konuşurken insan ölümü dü.S{l bttroııırda çatışmak istemeıcıedt.r· 
m İ§itmedi. Raif ... Evet, Raif. NCLSI.lsm sev- Dcmindenberi hep ben söylii. sana yemin ediyorum, eğer şiın· .!_lcbilir mi? Sizinle konuşmağa h:ı.scbe Ş.E:?> remzine mnraca•'° J 

6 
gilim? Biraz evvel ticarethaneye yo:-uru l\Ia.clde, sen ağzım bile di cevap vernıezsen hemen bir o.ı.şlaymca bu kadar projeyi ter. • Liseden pek ıyı derece 11e ~ıı 
geldiğim zaman patronun reya. açmadın, bana bir tek kelime otomobile atlay&rak yanma gcli. kettim. Zaten 18.f arasında, bir genç, müesseselerde ehvel' ı·~ f 

ikimiz Jakı ~ke taşıdık hate çıktığım ~endim. fırsat dahi söylemedin. Bedbaht ol- rim.. ciddi olarak böyle bir §CY dü.~ün- çnl~k istemektedir. <~~ı/ 
ve yatağa koyduk. Ayakları- bu frrs:ıt diyerek s2.na tele.fon mam ıztırnp <;ekmem seni hiç - Ne?.. Ne aöylüyorı:unuz? memişt.im. Bil:'.Utis ben ya.şamak ytçı tıhan aokak 12 numarada 
nı yorgana sardım, ~mm cdiyonmı. Sana sövliyeceklP.rim mi müteessir etmiyor? Hatta Telefondaki MaciC:e değil mi?.. istiyorum. Ehemmiyetsiz hadi. der Erkmene mUracaııt. /, 
albndaki yastıkları düzelt. ola.cağını tahmin edersin. Ne>-.vc sevmem de seni alflkadar etrni_ Siz misiniz bayan Süzan? .• Ma.. se!cr için hayatı kendim~ ne di- "!- YUksek iktisat ve ~t ıftt_ 
tim ve ag"'zınclan c. ıkan hafif dair diye sormuyorsun lx;l.kıy<>- yar galiba? •. Senin yerinde baş. cide Bursaya kadar gitti öyle ye zehir edeyim? Bulut gelip ge. oinlıı blrtncı smıfmda okuyan tıl:l 

rum. Hele bir düşün, kası ol.sa niçin SC'\'diğimi sorar. mi? Bunu daha evvel nicin söy. c;ici bir şeydir, asil olan gllnc.~ ehven bir 11cret}1) iş anıın•" / 
bir iniltiyi işitince hayatımın Dünü hatırla, şimdi ne kadar dı. Sen sormuyorsun. Maamafih lemediniz, ben de beş damkadrr tir. • Muhasebe ... o traıısızcayı ır' 
en büyük sevincini duydum. kederli olduğumu anlarsın. Ha. ben gene cevap vereyim: ka.rşnnda. Macide vnr diye &a.ç- Gene gülüyorsunuz .. Ne giizel (A.B.A. 25) remzine mnraca&t. 
Silasa su ısıtnıasmı söyledim ttrladm değil mi? GWıel bir pa· Seni seviyorum, çünkü sen masapan geve7.elik edip duru. gülüşüniiz var, kahkalıanıza ba. 
ve F.ıyla yaralının ~lnım ıs· zar ~eğ; umuyordum. Pa. hay~linıdeki ka.dmsm! Seni se-- yordum. Kimbifir bana ne gül. :rıhyorum! Kristal bir vazoya Aldırınız: ,,.,;, ' 
l~ttım. zar günleri hafta.da maalesef an- viyorurn. çünkü bu eskilerin ta. m.Uşsünüzdiir, size ne kadar gü. inci tanelerinin dökülüşünü hatrr Apğtda remtzıert ;rar:ıb /,' \ 

Silas sandık odasına yak- cak bir dcfQ.. Ancak o m,in bera. biriyle bu a.Inmun yazısı! Nasıl l~nç1 gelmişimdir? Evet, evet,~ latıyor!.. Teşbihim fena değil kuyucol:ınouwı namlarına ~~ 
ber gerebiliyor, rahat rahat ko- • S<Jvdim bilmiyorum. Bu a8ka bir mm e muhakkak alay etmiru>i- mi eliyorsunuz? Tabii, aşk insa. melrtuptan ldıırehnnemlzden <ıı;f.., 

]aştı, odanın içini merakla nuşabiliyoruz. Halbuki dün ne hastalığ-a yakala.rur gibi, nasıl ol nizdir. - • m şair yapar! Sizin gibi birisin: tan dahli) her~ sabııbtaıt "'l 
tefti~ etti. Silas ta benim ı;i· ldu zaı· ? Taksi du2unu pak bilmeden, seni ilk Ne yapıyorsunuz, insan asık den ilham alan insan §air olmaz k1laar ve saaı 17 den aoııra .,.sıı· 
b b d ki o ını. .. m tramvav - 1 ah · d ı ? ıa i ya ancı a amm sa an • istasyonunda henüz buluşmuŞ. h'Ördiıgüm ~ tuttildum. Dün.. , o unca. y: ut 5.şık olduğunu a ne o ur. n. 
mak için çok garip bir yer tuk ki bana müthiş surat etme. yada oovobileceğim bir tek kadın za.nnedince aklmda.n geçenleri ÖnümHzdc!d pq.zar bir i.5iniz (Tfl. 

h w b 1 dm? H d \"'r· Sen' sev,....;1isine anJn.4---dan r"'-at c. ,,..., ... nu baU!ı_n suz·· an'. Bcr"ber (kıırde.,ıer) (13 Tnık) (S.A.) ''.ti seçmiş olduğuna ayret eUi. gc aş n . em e sebepsiz .. · ··· ,.,.. ı..uld <W! """ ,,_. .... " ~ ,ııY 

Ol 1 1 S V·e~ H"""• .... a gı"tm'ıye,.,,k c b' Ne o? Gillrl"u'.T"ınu- hJti~orum. demez. NeUCA,· ~;...;n de bir !"~,. bira~ dolaşır, lıava alırdık. Ogwle.. ·(H. 99> C1ngcl 27) CPJ. 24) 6,df" dukçasertbir isana i .. "' ....... "'•.u• ~- n 1r "' ,..- ,,..,,,, <MLol --~ es' 
ı .ı: .. a·. - söz söylaniş, ne de öyle bir ha. Bana imnmıyor m~sun? Öylcy- giliniz olduğunu ve onun da si: den evvel buluşut'sak daha iyi (Detek) (Nil) (Bar) 19f. 
"" rekette bulunmuştum. sc daha söyliyeceklerim var, bu ze böyle başkalarına saçına.sa. olur. Nerede buluşa.lrm? Mese (Y. Akm) (Harlkal <Şcrmt.ııl1> rl' 

- Doktor Ranta teJ.ef on e- Ne kadar kaprislerine nıagw _ &:!nin cr::.an olncak ! ~_görünecek şeyler anlattrğmı la... (Teoman ~ (Deyer) .(l~~ 
diniz, dedim. Ifıpsun: tıpkı tst:ınbul havası Bana k~r 1 .,.:ı.vgi göstermez_ duşunerek müteselli oluyorum Ne? .. Macide mi geldi? .. Tele_ <N. Maskeli) CM.A.K.) ~t ~ 

y 1 b k kt d 'b" G w - Nasıl? Sizin sev."'iliniz y~k fonu ona mı veriyorsunuz? Pc- Heptınltl) (L.S.) (H.V.) CA 
ara ıya a ·mn a cv~m gı ı! ..iÖkte bir bulutun güncı::i ~Yn0~e ~~~fm~aop·~~n~k.~ mu? Ama. yaptmrz ha? Buna.na ki mersi ... Alto! Al!o! Sen misin <Leman Y.) (Denk) (:'TJ'; ~ ' 

ettim. Yaranın korkunç man· ka.patrverdlği ı:Tbi bir bakıyorum "'"'h~ ... ~,, Macide? •. Nihayet seninle ko. (35 Aydoğan) (Tez il) c:'f "·~ 
uırası, kana bularumş kum. e.n ufak ve ehemmiyetsiz bir ha_ çok basit: Kendimi öldürürüm! sıl inana.bilirim? Sizin gibi gü: nu~ak mümkün oldu, '!"'k cu·· ({Bülent,, "J. «ıH ''MubW.• ~J' 

re.ketle o tatlt tebessümün du. Gene gülüyorsun. HaksIZSm. .r.el, sevimli, zeki, cana ~ ... r.- bir ";S"•• '.fV "' d.1,-
raı Saçlar l"lk farazı"yemı" zı"h k J<UU.U kür! •. ~ dal,·;ı{a ..... k<>d.!J.cın su..·· lerlne ... elen mekt• .... lar bil - •ln'khırmdan kayı:p dökülüyor. Ba~k~1nrrnm y:ı.ptığın1 ben niçin genç ızın hic sevgilisi olmaz o. ,.....e • .... "' ~ ., -r 
nİmden uzaklaştırdı. Kocamt km ? E~ lur mu lnıkanı ".'·ok, ı'nanrunr-,n1 zan "Macide şimdi gelecek'' diye Adreslere gtindcrllın~tir.) tJll "'-
·ıı d 1 . Bazı gUnlcr oluyor ki beni yapa.mryaca ışnn ger beni .• . balla bir sürü gevezelik edip du- Aptıdnkf remiz ııahlplort~llb' ,, ""' 
I C gÖr Üğ\im Va tlt Jakm flCVdimndcn ŞU-...J..e cdİ1.'0T, ~~:. fC\'!""P!:.'V;!:'l kendimi Sarayburun. Gerçi sizi iyi tanıtruyOr!Jm, si: rd n- d' ~ 
b

. ,...,... wu ., cuu.1 • 1 , ruyo u. ~ni mıe sevgilim eet11> tararmcıan ldılreh:ın 
ır ağaca çarparak düşmüş ~ ve ıztırapla Javranryorum, 11-uı •lc:ıize atarnn! Aradan gün- zın e !"facidey:i beklerken ancak Seni bugün öyle özledim ki · ran.m~. nızo m~ "",/ 

olduğunu mnmı~tnn, orma • . Eğer ben mak'iıl düşiinebilsey. ~~r ~~t·k~f'Tl Mnra cesedimi bu_ bir iki kelime konuştum Pma ··· rt takdirde arayan ı:nüe!Me-~trı ' 

nm çok karanlık oluŞu bu dün ~a "Allaha.rsmarladık kü- !er. ~.:tı de bir sabah gazeteni dünyn.nm en gmel gözlerine ma MELRKZAT KARDEc at~: -Aıı ' 
d~ü~~ftkla ~~n ~bi __ ~_k_h_a_n_~_?'_'_d_ri_~_._~_s_u_rn_t_~ __ ~_ı_~_~_" __ ~ __ n_ö_ı~_b_·m_n_b_i_hl_i_~ __ 1_ik_~_d_~_d_u_~~-·-'·. '~mı~··ru:·n· ~ (~8>~~d~> ~~ \ 

.. HepO:nlQ) {İı;ı nrıyan) (Sap (~· 
~österiyordu. Fa.kat bu ya··--------------_... ...... __________________ ~~-----'!'"--------------------------------------------- (Kan•afttr) 


