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IUbı ve Umum NL~rıyut l\llhllirU 

Hasan Rasim Us 
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·~~ 
Salahiyetli bir Fin 

nıembaından 
hildirildiğine göre 

f ·in k ztalarz 
Büyü mu
Vaffa iyet ler 
kazandılar 

Si IF H Li E GETiRECEGiZ 
166 zabıt katibinin maaşına 
beşer lira zammedilecek 

On bc'Ş gUne yakın bır zomondar. 
beri şchrlmlzde kalarak adliye dair~
lerlnde esaslı tetkiklerde bulun~n ae
llyc vekıll Hasnn MencmPnc J~ u bu 

ı akşamki ekı1preslc Ankaraya dönmUı;. 
tUr. 

Vekil öğieden evvel a ılıyeye gele-

Yenı Japon r::r cya 
Naz ı rı 

Japoı 
siyas'3tinin 

Ma suoka rnnkinden 
f arkh olmıyacağını 

söyledi 
---<>--

rek burada bir mUddet meşgul olmuş 
ve bir aralık bir muharrlrlmlzl kabul 
ederek kcndislle bir g1irUşmedc bulun. 
mll§tur. Arkadaşımızın vekıllc yaptığı 
konuşma şöyledir: 

- Mahkeme kll.lipleri hakkında, 

\•ekıUetin dUşUndUğU ıslahat ve terfih 
işi ne vakit yapılabilecektir? 

HliSall Menomcncloğlu bu suale §U 

cevabı vermiştir: . 
- BllyUk Millet Meclisinde bulu. 

nan adli teşkl!At llı.yih88ile 10 lira ma. 
q almaka olan katiplerden 166 tane. 

'si 15 lira maq:ı geçeceklerdir. BU. 
yUk Mecıi.sin önUmUzdeki lçtlmaında 
bu IAylhayı kabul edeceğini ümit et
mekte~im. Bıı 166 kll.~lbln terfihlerl 
adliye kAtlpleri için tasıwırur etmekte 
olduğumuz ıslahata dahil değildir. 

Adllyc kA.tlplerlnl evvelce do söyle. 
dlğim veçhlle, hAklmlerln yanında he.. 
izi itibar mutehassıs blr mnıf haline 
getireceğiz. Bunun için Jüzımg<'len tet 
kikat ikmal edllml§lir. 

- Milll korunmG. kanunundaki mU. 
eyyldeler lhUkAn önlı>meğe killi gele .. 
bllınl§ midir? 

:;;ark ceph(>.s:lnden gelen retiinılertlen: Sovyct ttınkl:ırının bir hiicumu giırUlU ~or. Bir Sovyct tnnkına isabet eden 
obU!t tnnkı lınvayn ururmuşt:ur. 

Royterın muhab;ri 

Moskovanın ilk 
bombardımanını 

anlatıyor! 

Bambardı man Londraya 
yap ı lan 

os a 
Tekrar 

bombardı
man edildi 

Sovyet tebl"ği 
-0---

3 000 k~ So .yet 
aıayı imha edıldı 

Venı naz ı r 

Alman ve ltalyan sefir
lerini m uayyen günden 

Orta şiddette 
- Bu kanun, ihtlkll.r cllrUmlerl için 

gayet seri bir muhakeme usuıu kabul 
etmiştir. BUtün mahkemelerimiz bıı 

lgler Uzerlnde gayet bll.8Sa.S olarak ha.. 
reket ~dtyodar. V ,1. !!c:lU rlr t"' dl ı1 edilen işleri ııUraUe nctlcclcndlrlyor • 
lar. Bu mevzun taallQk eden mahke-

l\lo lm,n, 28 (Radyo) - Bu 
ı:abah neşredilen tebliğ: Alman 
hava kuvvetleri dUn gece Mosko. 
vaya yen1 bir hnva taarruzu yap• 
mışlardır. Taarruz bC'ş snntten 
fnzla sUrmUş, on beş Alman tay. 

llelııtnkl 
b!r tnetrı 28 (A.A.) - f::nlA.bıyetll 
aon 24 bu. an b'lt ırıı ı gine göre 
§ark c e~t !ı;lncle Finl&.ndlya kıtalıırı 
falUye~r s_lnde Yeni bUyUk muvaf-
hUcunı kazanmışıardır. Bir Fin 
kıncı:ı. v:Ufrezesı Ladoga gölünUn şar 
sın Sovyet topra dıu·ındn kendi. 
düşe adetçe <:ok Ustun SO\JO kişilik bir 
da m:ın alayını imha \·e aynı zaman. 
ltt• muhtelif cinsten harp malzemesi 
kı :nam ctm Ştlr, Cephenin müteaddit 
le~tmlarında mUhlm Sovyet teşekkül
·a ~hata edllebllmlştır. Diğer tarnf . 
k 11 ovy<'t Karellslndc sevkulceyş ını. 

1 
llrıındıın c mlyeli haiz birçok yer 
~r işgal edilmiştir. Düşmanın btitUn 

Phe boyunca çeklJmek ve yeni mev 
Zllcrde yerleşmek t~cbbUbtlndc bulun 
duğu zannedilmektedir 

Son 24 saat zarfın~ cereyan eden 
va mubhrcbelcrinde ve dafl topla

ınıız 8 dUııman tayyaresi dUşUr. 
ıntıştur. 

lirlı.tnkl: 28 (A.A,) - Ofl: 
Sovyet • Fın cephesinin dlln ak§am 

evv l ziyar ti 
Tokyo, %S (A.A.) - Dömeı aja.r:

smın verdiği b!r habere göre yeni 
' Jrı.pon hariciye nazırı amiral Toyda. 

da bug\ln neznret yUksek memurıan
oc,·amı 2 inci sayfada 

Almanya 
Ayda 2500 

tayyare 
yapıyor 

---0--

Sovyetlerde 2000, İngil-
terede 1800 Amerika· 

da ise 1500 tayyare 
imal ediliyor 

~Utercdo bir lılyynro tnbrlkaıımda in D& edilmekte olan • 
avcı tan.arelerl 

melerdeki işler çok görUlecck miktar. 
da değ!ldlr. Bu itibarla bu kanunun 
t.crhlb! tesiri kadar, önleylcl bir le. 
sirl olduğunu da ':abul edeblllrlz.,. 

Vekil ayrıca. fırsat bulunur bulun 
maz adliye sarayı lll§ııatrna glrlşelecc 
ğini ve sarayın da eskiden kabul C• 

dilmiş olan arsasında, yani İbrahim 
p8§8 sarayı olduğu iddia edilen hasta 
ne binasının yerinde yrı.pılacağuu söy 
lmnlştır. 

Sovyetlere karşı 
harp etmek üzere 

FrDnsız 
gönüllü 

lejyonu teşkil 
ediliyor 

--0--

Büyük Fransız 
kıtaları 

Müttefik kuvvetler baş-
kumandanlığının 

emrinde bulunacak 
_... Yazı ı 2 lnd ı;ayfada 

ynrcsi düı:ıUrülmüştUr. 
..,a lfü) Mm ı U}~ 

•• 
1 bi 

çok 
benziyordu 

ı resi iştirak ctınlş, faka.t birlııcls! 
gibi bu da muvaffak olamn.mıstır. 

Aman mo.ör u 
kollar na zayiat 

verdirildi 
Tayyare dafi batrırynlan AJ .. 
manlarm Moskova.nm üzerine 
geniş miktarda varamamaları • 

, na sebep olmuştur. 

Tehlike işareti veri
lince bir çok sesler 

işittim: 

Maneviyat1 n ız ı bozmayın 

heyecan lanmayın ! 
Londra, 28 (A.A.) - Höyter ajan.. 

!ının Moskovadaki lıUSUBl muhabiri 
mister Alcksandr Vert blldlıiyor: 

Moskova üzerine yapılnn ilk akın, 1 
bize, bazı farklarla sanki yeniden 
Londrada lml!}iz hissini verdi. Alman
lar tarafından gllrUltUIU bir tarzda 
ve tahrlpklır olarak tn\'8lf edilen bu 
hUcum b!.zlm Londradıı. orta şiddette 

dediğimiz hücumlardan biridir. 
Akın, Aımanlann Moskova mUdn. 

!ansına lrı.yık olduğu kıymeti verme. 
diklerini göstermektedir. Bu kısa ge. 
celer için Moskovaya en yakın Alman 
Usl~rlnln gene bir hayli mesafe oldu
ğu ve Almanların hazırladığı yen! u.. 
çuş sahalarının. geniş ölçUde akmlar 
yapılabilme~ hususunda Loıırlrayn 

karşı yapılan akınlar ıı:ın eııcrlnde 
bulunan tayyare meydanlarındaki im· 
ktı.nlara nlsbeUe ı:ok mahdut olduğu 
anlıışılmıştır. 

Diğer bakımlard:ın :Moskovn ü:r.crl. 
Devnmı 2 lııd suyfnda 

Hiçbir askeri hedef<' isabet ol _ ~ _ 
mamtı;lır. Yangınlar ikamE'tgfıh - • • 
lnr mahallesinde çıkmıştır. İki Stahnın Moskova müda-
hastnne yangından mlilC'essir ol • ı filerine günlük emri 
muetur. Dafi bataryaları mü~ss;r 
ntC's acmuılnrdır. l'n7.ıı;1 2 lnd sn,>fo.da 

Der 
l'nwn: Bir Afuharrir 

y ll,DIRllU harbi, siirnt b:ı-
kımmdan .vıldırımı nnclır. 

ılı~ı ]ıuhle, yaııtığı t.nhrlbat baln
ınındnrı ağı r lınrekfıt hnrpleıi lm
dar hi le ~·ıkıcı olmu~ordu. ) irmi 
lıir giin siiren ı•oıonya hnrbiııcle 
ha,·a bomhardımanlnnna cn 1:-01• 
mnrur. kalan Ynrşo\'R hile fıızla 

nn bü) iik bir kı.,mını kendi cllc
rjyle harabeye çr,irdikle.rini do 
öğreniyoruz. 

Sürpagoptaki 

) nl.ılıp ;nkılmndı 'f: ha\ a hticuın
l:ırında menlerin niı;;peti yih:dc 
be i aşmadı. Bc.-lçil ada. ' c• şimali 
:Frnn nda ela n~"lr ~ann)i merl>czle
r i fıızla t ııJıribata uğramadı. ncı
grn<l 1 Usna edilirse Yugoslrnyn 
nııı \'c Yunani.,t.nnın da h mbcyc 
döndüi:rü sii~ leneınez. 

Almnn jstlliisı ilerl~r \C bu kor. 
kunc tahrip Imsırgnsı alni :ritm 
içinde• c'illlcğc dernrn ederse ne 
olncn'k? Sovyctl<'r nus:rnsmda 
ldmblllr kaç on, kaç ~lrmi • ilah. .• 
mil~ on insanın asırlnn:lanhcri, bil
hassa 24 lnkdiıp sene i içinde 
ynptıldnrı bina, tczgMı, fabrika, 
dok, tersane, h!l\a meldanı, hep 
birer 'inıneyo donccck. SO\~ct. 
lcr:ln bes senelik plam111 hııhrln
~ mız. B unu gcrçcklestirmek i~ln 

~ ilz elli mlllon ins:ı.nm çektiği sı· 
kınfıyı, sııyı<;ır, işçini n, 1c'lnılsyc

nin yaııtı.b'l dcw ha.nıl<'Sini, snrfr 
dilen mil) arlarr.a rubleyi gözönil
ırn ~ctlrinlz. Bu pliln b('<; sene da
ha ııznhlmıstı Ye JD3J de b:ıı Iı

~ an imar ' 'e in a hamlesi, Alıruln 
t nnrmzundan bir ~ün C\"\ ellnc
lmdnr ılC\ ıun cdi~ordu. Şimdi R;\. 

nl Ruslar, c11erindeld orağı \ 'C $C 
kici ııtnrnk, yerine luızma \'eyn 
dinamit alarnk, h,z gibi el dcğm!'~ 
mis \'e ~ eııyrni miicsscscleri l<en. 
dl elleı·iylc ~,kıyor, ha\ ayn uçunı· 
~orlnr. DE Fi nu harp, t.n~ iistünıle (.a.c;, omuz 

iistlinde hııs lıırnl•mıynn <'il ;\ ıkıcı 
tC'slrl<'rlni Rus toprn'klorınıln gös
teriyor. So\'yet ~ehiı !erini ' r fnh
rlknlnrını ~ ıknnlnr yalnız Alman· 
lar H~ nıüttefildcri dPğil, Stalln'in MütehasszslarLn göster

dikleri yerde akşama kadar 
ancak bir kafatası çzktı 

meıo;lmr clirektifindcn sonro, bizzat 
Ruslardır; tıerkcttilde..-1 ~ crlcrde 
Almanlıınn eline geçmesini lstc
nmdllderı ne kn.dnr ziraat, bllh:ıs
s!ı encliist ri kıymetJ \'nrsıı. hepsi 
ni cllerindc-n geldlf,ri lmdar ;\ ıl,mn-
ğa çuhşıyorlnr. Ger'(,;i Annkrn rnd-

SUrkagopta deflnc o.rıı.ma fnnllye. 
tlne hararetle devam cdllmelttedir. 
Rus mUtehassıslann tcsbll etUklerl 
yerde bu sabah erkenden bafrlyıı.tn 
baglanmış, saat on dokuz:ı kndar bir 
metre derlnllktc yer kazıla.bUmlgUr. 

Şlmdlye kadar bir 'kafıı.tıuıı çıkmJ§ - yomuzun \'erdiği lınbcrlerc gine, 
tır. Ancak Rus mutehaıısıslar yarın So\'yetlerin, Ukm~ na m:ılısullcrinl 
ıı.Iqama kadar muhakkak definenin tahribe muvaffak olnmndf,dorı ,.e 
çıkacağını, define obnasa bile aıtına 

1 

Almnnl:ırm eline bırnktıklnrı nnln• 
benziyen bir mı:ıdcnln muhakkak çıka sıhyor; fnknt Smolcnsk'dc ,·cya 
cağını temln etmektedirler. Lcnlng d civanndaki fnbrlknlıı· 

Uu kııdnr 7.amnn, emek , .e mn..,. 
rn f hını~ lııı.rp tazminatı ile Ode 
nrbı l ir'i' Ayni emeğin \ 'O paranın 
lıuhımıcnğı farLcdilsc ı--· yl'kılan
lıır ne 7.nmnn yapılııbilh .' 

llnrıı, b\itiin dehşctilc, fecaati. 
lct nznmetile, feliikctilc işte şimdi 
lıen<lini ı;ö tcrh·or. Sanki bundan 
en·elki aflıalnn birer ön -

sözden "~ya birer nınne\Tndan i
baretmiş. Her clrnmın son perdesi 
korkunç olur. Gön:lüğfuntiz bu 
drh~et YC ff'Cant nıanznnı..c;ındnn, 
1089 harbinin son ııcrdcslni sey 
ret tiğimiz nctfoesi !:ıkar nıı ne~ 
bn.? 
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1Jie, ilei no.fıta ! 
]aponyay a 
iran ve ıraktan 
petrol verilmiyor 

I Moskovada~~, 'F~ansız gniiôna -lejyonu 
kuruluyor Berlinde yan reaoi 

ka)'llak bildiriyor 

Mütekait Japon genelleri 
• ne ış yapıyor ? 

93!1 c::nn,•a hnrhlm!e .Japonynnııı nasıl ı i• hıırc·l<<'t hattı tuk1p cdc<'l'
ğl tı:ır.ıız bUiııml~·or. Belki de, bu uznk«:ırl< ıııı•nılclrntlnln hııre~etl, A. 
oıt"rlluııını adıml:ıım., bağlıdır. ı ı.nt hn nr nlu:-s."\ olsun; ('ine kıınJı 
9"tıl:: mUcmdrJr nn ıl bir sanı." gilstcrlrse ~ô8tcl'81.ı; ılaponyanın biı.lm 
çaJı nıa lcnidell'rimlzdcn çok b: lın tUrlU '" hl'rhl\ldt• dahR dinAmik bir 
plııorna lrnidt' 1 ı 1:1 ıhlıı uldıı~u uı ıı::ötunııeT. bir ~l,\kııttlr 

Juı.>-011\"lldnn ~elrn bir tıınıdrn J:ıpnn llknu•ldı•plerlııılt nıüteaklt 

Japonyanın İngiliz -
Iran petrol kumpanya -

sile olan anlatması 
feshedildi 

ı.omlra 23 cA. \.) - Hariciye mll0
-

te§nrı m ı a t e r Lav dür. 
avam kamarnsında sorulRD bir suale 
cevap vererek Angio • lranlan petrol 
kumpanyasının. Japonya ile a.ktedll.. 
mltt olıın 1940 tarlhli nnlnıımanın re~ 

g'encr ıilt rlıı luwulıi> \107.lfrsl nhııklarını ııö)1edl. Ço{.'tımın:, 111.akşarkın 

Adet '"" anıtnClN·lnC:en itibar .. !! h11HA tlçeklerlıır kııd r blrı,; ı •ertrrlnı· 

hayret l'dL'rh: Bl'Jl,t dl' bu, oracıal<I dUnyu \'!' tuu ... , blzı• ynlı:ıncı oldıı

jta tçlr.dır. l akat h!r grneralln ;ı.cdJ \'C on ~uıılun nrukmdnkl Ç-OOııklarn 
Mra vf'rmr tı•ıMısu:-c\:ı gö!lt,...r.!lğl alçak gönllllıUl\k ı;nllba, .ıaponların 

lıf'r ne\•I annne ,.r r.~etll'rlnd('n cııaha fa7Ja ha~ rPh• df',-er bir nokta ol
ııa gettl<tl r ! 

1 hed'lnıl olduğunu blldlrdlğlni söyle
mlııtlr . Bu anlaı:maya göre mezkftr 

l 
lcump nya Japonyaya eer.~ l mil
yon vaı11 p trol satmak mecburiye_ 
tinde bulunuyordu. · 

Jıırıoıılarııı ınııleiıalt gl'fl"ııt llrriııi Ukın1>kt~p Nllıflarınıt ı;ôndenıwk 

~ ne '.\lll'lnAI.. ı .. t,.dılderl a<iilUtı olanak anliMjılı~or: t)o<-,ukl.ırına bil~ 

yıınmdıı lılı) lik dl!ılplirı \'e lıı;ı;ıbat ruhu da a ılamıık? .. Bu ruhun 7.aman 

la \'erllr1ıilec4•j!:lnl de diişünm'·nln bi\yük bir hııta ohuğuııtı limit ederiz. 
Malfim dftrbıml'tıPI göre ağaç ya!f iken lğlllr; ve hlı,• tılr tf'rbt.\·e on iki 
J'ftP Jaaı!r.r fJOf'tı~ yı•rllecek terlııyooen daha mlll'$lr olamıız' Bunlar 
kftçtlk birtakım noktıılarıh r. f-,uln;;t ııreıinıtıı dunıtıw.ak noktalar. 

Diğer bir ııuale cevaben mister 1..ııv. 

ortaşarktaki lnglhz petrol m nbtı

ıanndan Japonyaya 1941 sen inde 
hiç petrol ihraç edllmcdlğ:nı beyan et. 
mlştır. 

Sovyet tebliğ i 
ı .. ondra, 28 < ltnd) o ı - Bugi.in b 

Ozeri ncvrcdllen Sovyet tebliğinden: 

Bir Sovyet 
kadın taburu 

imha edildi 
Berlin, 23 (A. A.) D. N. B. 

e.janmnm öğrendiğine göre Smo -
lenak'ln şimali şarkisinde ihata e. 
dilen ve milteaddlt huruç te eb _ 
obüslerin.don sonra tamamiyle lmhn 
edilen bir Sovyet nlaymm yalnız 
Uçte> i'·isinfn km! • ' ı m· 
ıtebakislnin de asker üniforması 
giydirilmiş kadınlnrdan milteşck
kil olduğu görillmi" ttir. Bulunan 
'dosyalardan ''e kndmla.nn Uzer·n
de çıkan hüvivet cUu' " 1'l'"f'Hhın 
anla.şrldığrna görC' 18 temmuZt'la 
bu alayı takviye kin Moginskden 
bir kadm taburu gönderilml<ıtir. 

Oğleden ak şama kadar 
Btr du satırta ı 

Hidiseler l 
• Emniyet umum mlidUrU Sabri 

Adal bugün vllyete gelerek valiyi zl. 
yarct etmlı.ıtır. 

• Adalar kazıuımda yapılan teftiş 
lcrde francala tovzıatınm uygun su
rette yapılmadığı ~örUimllştUr. Birçok 
hastaların francaııılan başka yerlere 
tevzi edildiği anlaşılmıştır. Suı;tuıa.r 

hakkında takibat yapılmaktadır. 

• Curuıvar dU:lukIU bir tayyarenin 
hrukı all§lırmalı: m ksadllc şehir Oze. 
tinde uçuşle.r yapacağı doğru değil _ 
d1r. 

• Vll:l.yet nUfus mlidUrlUğüne tayin 
cdılen HutQsi Eren \'azlfe.Blno ba§!a 
mıştır. 

• Okulların yenı ders yılı faaliye
tini kararlaştırmak Uzere vekAlette 
blr komisyon kurutacaktır. 

•Bu yıl yeni lise açılmıyacak, mev. 
cutlaro §Ubcler llA.ve edilerek lhtlyaı; 
gideriJecckUr. 

• Okulların kitap ihtiyacı eylfllUn 
aonuna kadar tanıamlanacaktır. 

EN SOS DAKİKA 

Ağır yarah 

Harp 
esirlerinin 

mübadelesi 
---0-

Almanya ile İngiltere 
arasında 

Mukabil teklifler 
derme yan edildi 

Pskov, Smolensk, Jltoıulr mıntnlca,. 
lo.nnda utddctll muharebeler diın ge... 
cc de devnm etrntııUr. 

Rus tayyareleri Almaıı motörlU kı· 
talanna t!ddeUi ba11kmlarda bulun • 
m~lardır. 

l\loskou, 28 (Radyo) - Bu sa. 
bahkl Sovyct tebliği: 22 temmuz 
gUnU Pskov, Smolensk, Jitomir 
nuntakalanndıı. elddetli muharebe
ler olmlljtur. Hiçbir kısımda ele
di değişiklik olmamıştır. Dün hıı. 
va muharebelerinde Sovyetlerin 
ı ı tayyare kayıpla.rına mukabil 
Almanlar 37 tayyare kaybettiler. 

Moskovaya yapılan taarruzda 
Almanlar 22 bombardıman tayya. 
resi kaybetmişlerdir. Gece avcı 
tayyareleri ve dafi bataryalan iyi 
Tayyal'e dnfi hataryalan AL 
manlann Moskovanın üzerine 

Loııdra, 28 (A.A.) - Harp E-slrlerı geni.':! miktarda varamamalarma 
arasında bulunan ağır yarulıların sebep olmuştur. 
memlckctlerlııe ladea! meselesi görU- Elde edilen vesaik Almanların 
§UldUğü esnada tınrlcıyc müsteşarı bü) ük mikyasta zehirli gaz kullan 
Lnv beyanatta bulunarcı,. oemiştir ki: mağa hazırlnndıkla.rmı bildiriyor. 
Ağır yaralı harp eslrl .. ~nin lııısta- lkrlln, 2S (A.A.) - Almanyıuıın 

ne gemllerile veya b:ışka blr surcUe nıUtteflklcrlnln hUkQmet ınerkezlerine 
vatanıarma. iadeleri baklanda geı;en karşı Sovyet tayyareleri tarafından 
sene yapt?ğrmız teklifi Alman hUktl. yapılım akınlo ra ınukabelcb!\müıil ol. 
meU kabul etmemiştir. J.laamnf'lh a. ı ınak ıı;ln Alman bııv.-ı knvvetleıi ta. 
ğır yaralıların hasta no.klınc mahıus 1 rnCmd3n Moskova Uzerlne yapılan ilk 
tayyarelerle ve bharaf memtekcUer. i>üyUk hnva hUcumu, Berlln gazetele. 
den geçmek sureUlc mUb.ıçtelcleri l1;;ln rtnc.: .r\lnı&D Jutaıarııun m\ltema~en 
Alınan hllkftnıetı son zamııniarcıa bir şarka OğrU ıerle:aiklerinin bir deltll 
mukabil tekU! yapmıştır. İngiliz hll.. nddcdilmektcdir. 
kflmetl Atman muka.b!I tekl!flnl ame. Berllner Bocrsen Zeltung diyor ki: 
ll ıt6rmenı~ ve mutavMSıt yeni blr Blrlblr! ardından gelen dıılgalar hB-
tekllrt.cı bulunmuştur. Alman hUkQme. !inde yapılan ve ııı.tağıı kadar devam 
Unln yeni tekllt\imlzl kabul edeceğini eden bu hU"Ulll StaUn taraftndım blz. 
Umlt ederiz. z:.t sebebiyet .,·erilen mı harbin ne 

Almanvaoa ta"yare 
ımalAtı 

Nı:vyorl<, 211 (A.A.J - Amerikan 
:MachinUıt mecmııası &.ylık cllinya 
tayyare lmalll.tı hakkında aşıı~dnk! 

malumatı vermt>ktedh: 
Almanynnm aylık ımaılltı 2:500 tay 

yaredir. Sovyctıer bırliğin!nkl 2000, 
lngllterenlnkl 1800, Amerikanınki 
1500, Japonyaı.ınkl 300 tayyaredlr. 
ttaıyada yalnlZ ycack aksa.mı imal 
cdllmoktcdir. lngilt"rc il" I! merlkanın 
mUşt('rek imnlatı Alman lmaIAtrna 
nazaran yUzde 22 tazla, Sovyet lına. 
ID.tı ise Almnn imaıauna nlsbeUe 
biraz daha noksandır. 

demd~ olduğunu kcn<llJıine sarahatle 

göstr.rml1Jtir 
""TALlNlN' <ıt'NLOK EMRl 

i\Josko\1l, 28 (A.A.) - Stalln, diln 

mUoaraa koın.lscrl aıfatlle Moııko\'ad:ı 
bir gllnlUk emir neşrederek, tanuısut 
Bervlslcrlnin gece avcılarının, dall 
b:ıtaryalannı kullanan topçuların ve 
projektör servislerinin tayaltkuzu sa. 
yesind Ml)8kovıı.ya. karşı yapılan a -
kında Alman t.ayyarelerln!r. dağıtıldı
ğmı söylemi:; ve ıtrayle teşkllD.tmn 

da aynca teşekkUr etml3tlr. Bu t.c -
kU!'ıtlar tıır:ı!ından ltUhıız edilen tcd 
birler sayesinde dli§tnan tayyare teşek 
külleri pUskUrtUlmO§ ve yalnız mün
ferit tayyareler Moskova mıntakası- , 
na kadar nuruz ct.meğe muvaffak oı .. 
muşlardır. 

HiS VE AŞK ROMAN/ korkutan bir sa.nhk, hl .. renksizlik 
vnrdı. 

- Niçın agladığmu tahının ede 
bilir misiniz<' 

- Zannedersem Mahmut Ata 
boyi krskanıyordu. 

- GUzel. Demin kaldığınız yer. 
den sievam ediniz. Hanımınızın 
M&hmut Ata beyle beraber çıktı
ğını söylcmlft.iniz. Sonra? 

- Hıı.ıurnefcndi gitti, be.:ı de 
yattım. Benim odamla hanımefen. 
dinin od:ı.sı arasında bir koridor 
vardır. Uyumuımm.. Bir telcfou 
seBiyle uynnd•tn. Telefon c;alıyor • 
du. ŞA fak henüz sökilyol', pence • 
reden günUn ilk ışıklan giriyordu. 
Öyle zannediyorum ki, saat ya 
dört vardı, ya beş. Bazan hanı • 
mcfendi böyle eve döndüğü za .f 
manlar Mahmut Ata bey kendisi
ni telefonla arardı. Her ibaldc ha.. 
nımefendi M&hmut Ata beyin ker
disfnden aynldtktan sonra doğıı;. 
• evine dönmüş olduğuna kanaat 
ıetirmdt ıç n bu gekli ihtiyar et. 
miştl. Ayrıldıktan eonra ya hanım 
llelun•t Ata b<.'ye, veyahut Ata 
~ hanmiefendiye telefoı;ı edel' _ 
ııl. Ben de o Sabah y.ine telefonun 

" 
~aldığını duymu.stum. Cevap ve -
ri.lmemeslnt' hayret ediyordum. 
'l'elAşa dtlştüm, korktum. Bir §CY 

olabilmesi ihtimalinden korkuyor_ 
dum. Yataktan fırladım, koridora 
çıktım ve o ?.aman yatak odasm • 
da.n nhnımefendinln ve tanımadı -
ğım bir erkek sesinin gf\ldiğlnı 
duydunı ve hemen nrkasrnda.n ta. 
banca sesl kulağıma geldi. 

- Sonra, sonnı nP. yaptınız? 
- Ko~kudan cılgmn dönmUs-

tüm. Derha ya.tak ~..>"U!lilıı koş 

tum. Fakat or.ıdn... bilmiyorum, 
neden içeri giremedim, girmeğe 
ce1!arct edemedim. Kı.ıJo "'· •• kn -
p:ya dayadım ve dinledim. Ne bir 
ses, ne bir nefefl .• Hl"'' ·r şey •]u
yulmuyordu. Kapıyı a.ctmı ··~ '·~
riyc girdim, Olı, gördüğüm ma.n • 
zarayı a.ııla unutamıyacağnn. Ha • 
nımefendi yatağının üzerinde o • 
turuyordu. Henüz mantosunu bUe 
arkasır.dan çıkarmamış, soyunm~
mr.ştı. Tekmil ımUceVhcmtı üzerin
öcydı. Odada yalnız<:a küçilk biT 
ampul ya.nryordu. Hıınımefeaöi ağ. 
lanuyordu. Fa'kat vfizlindf' insam 

Hanmıef Pndl, hanımefendi,.ı;;ı,11 

c'yP. bağırdım, dönllp ı,.~kmadı ko 
hından tuttum, sarstım, feryat et 
tim. Sanki hiç duymadı. Nihaye• 
yorgun bir harı'kPtle ba!)ını Ç!l • 

vırdı, fcı ı:ıönmüş gözleıiylc baktı 
\'E' bı t:1ün bir sesle: 

- CUlter, dedi. Öldürdüm onu. 
İlk hntırmın gelen hanrmefe.ndi

r.ın Mahmut Ata bevle kavga et
mie olması ve b!r hiddet veya kıs. 
knnçlrk unıııda kendine hlikim ola. 
mıyarnlt cı-.klp lişıkını vurmuş o'~ 
mıu;ı ihtimaliydi. Her tarafı göT. -
ler'mle tamdım. Fakat o kadar 
~:ı~krndrm ki yerde evvr>l{ı yalnrz_ 
ca bir siyah cisim, snnki a tılm ·ı; 
biı· knt elbise gördüm. Oda da ol. 
ı.! .kc;.., knrnnlıktı. DerlıAI ışıklan 
:rnktım, o z!lman telefonun da YE'
re yuvnrhnmıs olduğunu ve cese
din ynmda kU<;Uıe bir tabancanın 
dıırdu~nu gördUm. Ceset gee ~ 
mn"&'lın altma do<Y• kaymıştı. 
Yaklnşt:m, ef,f ldim ve gözlerime 
lnannmadmı. Yerde yatan Mah _ 
mut Ata eby değildi. O zamana 
kadar hiç g8rmedlğim bir gençti. 

- Maktum o ,..nm8Jla kadar ha 
nrmnuznı evinde veyahut d~ardıı 
h~ görmemiş miYdinlz? 

- Hayır reis boy. 
- Maznun size hiç ondan bah.. 

&etmez miydi? 
- Hayır reis bey, ha.yır. ~

bir zaman bu g~ ~i dıı.y • 
mtlA değilim. 

Fin hariciye 
memurları 
Türkiyege 
geliyorlar 

. .>libolm, ~s (A.A.) - Oti: 
Mosl<0vadakl Fin\6.ndiya sefareti 

memurini henUz Türkiyeye vuıl oı. 

mamışlnrdır Halen Türk Sovyet hu.. 
dudunda bul•Jnmaktadırlar. Ftıııud!. 
yadaki Rus se!areUno ve korvıola.ha. 
nelerine nıensup olan 182 kişi henüz 
Hclsinklde '!>nlunınakta olup perşem
be gUnU oradan hareket edeceklerdir. , 
Moskovndakl Danimarka .te!iri ve ae. 
fnret erkll.nı TUrklyeye vas1! olmu~ 

ıard·r. 

Orada keza{filrklyeye gelmiş olan 
\1".opeııllagdaki Ru! sefareti menıurlo
n ile mılbadelc edilecektir. 

Finlandiya 
iaşe sıkıntısı 

çekiyor 
lsveç yardıma karar 

verdı 
Baııt-, :tS (A.A.ı - Otl: 
Stokholmdan bildlrlldlğlne göı·e 

Finlandlyanm ill§e yüzünden çekmek
te olduğu pıtişkUlll.t dolayıaile İ.sveı;te 
bu memlekete yardun edllrneııi huıueu 
derpiş edllmektedlr. laveçte de za. 
birelerin ekeerlai vesika uaıııllne ta
bidir. tsveç kll8abaları kullanmadıkla. 
rı Uç aylık et, yağ. şeker vesikalarını 
muhafaza ctmeğe ve bunları Flnllndi 
ya yardım komıteslne gönd4!nneğe 

davet edllmlılerdlr. taveç hllkQmeti, 
bu vesikall\nn kartılığl olan gıda mad 
delerinin ihracına nııı.t vermeğe 

karar verml§tlr. İhraç ed!leoek zül
reler, Fintjndlya sivil halkına aittir. 
FinlA.ndlya otoriteleri, kendilerine 
gönderlecek gıcıa maddelcrinl ancak 
bu maksada tahııla etıneğl taahhüt 

eylemııııerdlr. 

Vifi, !3 (A.A.Jı - Ofi: BoJee. 
viklere karşı baıt>e iftb'* e.. 
decek olan 1',ranaız gönüllü lej • 
)'on.una mensup b~1.ik ve küçük 
cüzütamlar Fransız kwnandan -
hğı altında bulunacak v~ Fran. 
sız kumandanlığının emirlerine 
itaa.Ue mkellef bulunacaklardı:-. 
Askeri cilzütunlar halinde teşki· 
l&.tlandınlacak olan Fransız ~ö • 
nüllü lejyonu cephenin her han.. 
gi- bir noktuında &w)'et 'kuvvet
lerine karşı harbcdeceklerdir
Her sınıftan teşekkül edecek o. 
lan lbüy\tk Fra nerz ~ rtaları Bol
şevik Rusyaya karşı harp eden 
mütteiik kuvvetlerin !baş lklmlan 
danhğı emrinde bulunacaktur. 

Askeri hizmetini ifa etmiş b!l. 
lunan ve ari ırkına mensup her 
Fransız gönüllü lejyonuna kay
dolunabilecektir. Boloevrkliğe 
karşı mücadele için yemin eden 
lejyon gönüllüleri müttefik kuv. 
vetler baş kumandanlığına ita -
at edeceklerdir. Gönüllüler 
Frans•z ordusunun üniforması • 
m giye<.'6kler ve sl'baylar muay. 
yen işaretler ttşıya~":klardır. 
Erbaşlar ve askerler ıçın yaş 
haddi 18 den 40 a IJ.~ardır. Su
baylar için yaıı haddi yoktur. 

Lejyon etranjerde veya Fran· 
sız ord118unda hizmet etmiB o -
lan yabancılar da fevkalade ola. 
rak yeni lejyona girebilecekler -
dir. Lejyon cüzütamlarma Fran: 
sız ordusunda mer'i olan umumı 
askeri kanunlar tatbik edilecek • 
tir.Lejyona yazılaehk olan Fran 
sız ve yalbancı gönUllU muha • 
ripler bu kaydı kati surette ka· 
bul \'e tıu hmıustaki t emyiz hak. 
larından şimdiden feragat ede. 
ceklerdir. 

''V,, harf· 
Botun cephele 
Alman zaferi 

remzidir 
İngilizler tara 

taklit edilm ek iate 
bu faaliyet muvaf 

yetaizliğe uğradı 

bir kaynaktan bUdlr!yor. 
(V) harfi için Alman p 

tarafından gösterilen faaliyet 
siyut mabt!Uerinde yalnız bir 
dele değil bir zafer te.lkk! 
dlr. Aynı nıaha!lle göre miateT 
çil tarafından taklit edilmek 
len bu faaliyet acıklı bir aure~ 
vattaklyetalıı:liğe ~tır. 

İngilizcede zafer maııaama 
Vlctoire kelimeelnden baıka uı 
manasına gelen Vercence kel 
(V) hartıle bafladıtt için İn 
(V) mUeadeleeiııden vazgeÇ 
Londra radyoeuoun netr!yatı 
dadır. 

Alman hariciye nezareUnctea 
söylendiğine göre ,ayet a.ta 
tlln battıeri lı;in :yapılacak 

lenin bepal bu neticeye varına 
terth olabll!riz, 
Reemı mahfillerin kıuıaaunoe 

hlm olan oey (V) harfi için b 

tarafın daha evvel propagandt 
mağa ba~ladığı değildir. :al 
enteresan olan tarafı (Vı ha 
tun cephelerde Alman zafertnilt 
zı cılarak llln edilmek tlkr!Jllll 

J. · l' d ~ · O manyada doğmuf ve baroketlll ap0:1 sıyase 1 egışmıy r Avnıp:ıda muva f'ak olmut O 

W:- ~tuafl ı lnrJ aa~"f•da Bunda ı böyle mlııter Çörc;ılın 
na takip edeceği siyasetin 8('k'fl Mat. \ vı sı kendisi için kullanıla~ 
auokanmklnden ra.ı-.ıı oırnıynr-ağmı bulamıyacaktır. 
soylemı,ur. Kabine değiftlğl zaman ----<,__ __ _ 
Japonyanm Nank.n kukıs hUkCımetı Moskovanm ilk bom 
nezdindekl bli.yUk elı;lal dol- tor Hor.-

danın verdiği ı.urayı ı;eri aım" o·-ı oımam nasıj oldU 
maııına ehemmiyet vcrllnl<'kt.cdlr. Jn- ~ Bnştarafı ı lne.I .. 
pon mahfilleri bu bAdlseyi. Jnponyo_ ne yapılan akı'i.Londraya yapı 
nın Çind<ı takip etliği slyıuıetln değır. ta hücumlara '6k belızeaı 
miyeccğlne atfetmektedirler. Japon 1 Almanlnr mutıı ""!arı oldıığu gibi 
mahfillen diplomatik mUmeaillerc vır fı kleri atmışlardır. Dafi 

A 
• • d yapılacak mııtad ziyaretlere cuma gtl- . a.lann ateıi Moekova uzcrl rJ an tın e nünün tahsla e<l,ilnılf olmasına rağ- ~ılan ııelırlayine yardım etınl.luı: 

men yeni hariciye nazınnın muayyen Daf. bataryalan korkunç ve 
Milliyetperverler .n günden tam Uç wtın evvel Alman ve aıs blr surette utulduyorıardL 

İtalyan bll)"Uk elçtlerUıt ziyaret etmlt halk evlerinde veya aığına1'Ja 
IÇtimalerı menedildi olmasını, Japonyanm mihvere bağl•. nuyordu. Yalnız çatılaraa 

BuenoıJ Ayres !S (A.A.) - on: lığını teyit için yapıl~ bir hareket gözcUlen, tenha aok&klarda 
olarak teltı.kkl etmekte ve bunun, Ja- aa'·-r•er - poı•-ıer "•'-••U. Arja.nUn hUkQmeti dablliye nazı - 1 g """ • .. ~ .. .........., 

rı, hükumetin umuml nUmayi§lerde 1 pon ıııraaetlnde değifikllk yapı aca 
1 

bir aakerl otomobil veya ~ 
hatiplerin ltral'.klrane. nutuklar SÖ)'• 

1 
hakkındakl '3ytaıarı izale etmette kA. mob!.ll geçmekteydi. Tehlllce 

lemelerlne mail olmak fçln mlifril- fi geıeceglnl beyan etınelctedlrler. verildiği saman birı;ok aealer 

lelin tahrikA.tmı ıılddeUe tenkil etme. * * * fakat bu ııe11lertn bepelne " 
ge karar vcrml§ olduğunu beyan et - ı.oııdra, 28 ( A. A. l - Röd .. r tuıızı bo:anaym. be:yecanl 
ml§Ur. Mumaileyh, hUkQmetin asayı- ajan.-;ınnı diplomatik mııhamrinin nziyetı ınııronetıe karplaym.. 
ııln ihltıl edilmesinin önüne geçmek bildırclığine göre her ne kadar shil mUda.faa te§kil&tma 
maksadlle naıyonallstlerın tertip et. 1 Londra 11a1Alıiyetli m&bfillerinde kadmlann •alerl h6.ldmdi. 
mi§ oldukları lçtımaıan iki ay mllc - :::arih malümat lllınamamllf8ll da Btraz 110nra kulal'mlaı& allfll' 
dctle meneluıl§ olduğun..: Ulve eyi<' • kabine değişik Hl-' ... ' ~ rağmen lunduğumuz llMler gelmele 
mlşUr. Japonyanm niyetleri hakkında en EVTelA, Alman bomlıardım&n 

dişe uyandırıcı şıfyialarm devam lerlrun çıkardıtı sUrWtll .anra 

Macar kıtal arı 
etme.si manidar tellk'' edilmek ııa-a, aaat tki ile Uç araauıd& 
tedir, · !enen ve yangın bombalaruua 

Japonyo.nm, HW:liçi1'İ için te - maamd&n çıkan ...ıer. lııtUWC 
Yenı yerler işgal ett ı ler miz niyetler bcaledr<I balcltmda l>alan d:ıha Myrek paUıyordU. 
Uuıla~~. H (A.A,) Macar a. 

jansının bildirdiğine göre cepheci<' bı;. 

ıunan Macar kıtaları ilen hareketle-

İngiliz büyük ekici S1r Robert Yangınların lllSDdllrillmeıri tçllt 
Craigie'ye katı teminat Vl'rmi., o- nan tertibatın mükemmel oıctuP 
lnn Jaoon hariclvc nar.r 1"' 11 ıtv"n• ıaşrıryordu. Bll'kac; yancmdaD 
Ohn.<.;inin kendi taı .. ı.: ·~nnnc ve.zi alevler ııemayı bafit surette a 

rint> devamla düşmanı pll8kUrtmU.,ler fesinden affedllmlş olmuı şaynnı tryordu. 
ve yı.onl yerler lfgal etmııW=rdlr. kayıt g8rillmektedir. HUcuma te~ eden 200 

- Bu 7.aval iı gencin cesedin; 
bulduğunuz zaman ne yaptınız? 

- Belki hentl:r. ölmem:J.ş olduğu_ 
nu düşündüm ve bunu hanımefen_ 
diye söyledim. Kalktı. yanıma gr. 
lip diz çöktü. Mııktuliln baıunı e. 
ı~riyle tuttu, kaldırdı. Kollarına 
nldı. Bir müddet uzun uzun yüzü. 
ne baktı, hiçbir ıey söylemedi, en 
ufak bir hareket bile ya.pmadJ. E. 
f'asen yapılacak bir gey de kaim -
mışh. ki .. Delikanlı ölmüştü. Ağ • 
zının kenarından koyu bir kan sı. 

zıyordu. Çok genç ve bakımsız oL 
duğu görülüyordu. Zayıftı, yana' -
!arı çukurdu. Elbiseleri uzun mü, • 
det yağmur altında kalmış gi.hi 
s;rsıklamdı. O gece müthiı1 bir yağ 
mur yağıyordu. 

''Artık ı>limizden bır nev i\'<'l -
mez, hanımefendi! dcd"ın. Çi..1kü 
zavallı genç ölmtig . ., 

Fakat Meliha lıanım bıı &:iz!C' 
rimi öuvnvı.dr bile. Öldtirdüğu ge -
ce bakmağa bir tllrlü doyamıyo • 
du. Elini uzattı, kUçUk gece çzn. 
tasını aldı. Fakat gözlerini bir an 
için olsun maktulden ayırmıyordu. 
Çant.Mmdan bir mendil çrkardı ve 
onunla ölUnUn ağzrdan gele kant, 
köpüğü sildi, derin derin içini çek 
ti. Sanki korkunç ri.lyalarla dol11 
bir uykudan uyanıyomuq giıbl b&.. 
ııa baktı, Vf! nftıayet yeri.ilden taı. 
karele: 

- Haydj Gtilter kızmı, git za.bı 
taya haber ver •• 

Dedi. Neka.da.r düşkünd~. Sa.n • 
ki arıt.Ik etralmda. hiç kim8C1Lkı 

tayyarMtnden bQytık blr 
k!'.'ndiıline yardım etmlyeceğini an Koekovaya gelmeden seri 
lamıştı da bana bir arkadat naza. mecbur edllm1f olmUI 
riyle baluyordu. O r.aman ben: kendUerine Ulzumundall fula 

- HIJ"llladı , delil mi hanımefen ettiklerini sıs.termektedlr. :ad 
di, dedim. man tayyareleri plak 9Ök 

- Siz bu gencin hıraız olduğu. ra da faallyeUertne deTUD 
r.u mu zannediyordunuz? dil'. 

- Hayır, zannetmiyordum. Br- Baraj atefbdn ~ arlııUI 
rada doğnı)·~ e!Sylemem lAznn de· dlfi içlD ao.yet poe .. _ _...., 
ğil mı? O haHe itiraf edeyim kı 1 rinin KoUowa ~ .....-: 
o kadar JYi kalpli, yumup.k tabi • plf!JlAdlklarr .. ~ 1111 
&.Ul llleenap olan hanmıımm bili yet ruodlts ve ırece aftl 
sebep bir genel lSldilrebtleceğine nın akmol arvmı bG1'* 

, de inamnıyoruıa. Bu geneln bant. ve mUea\r bir aantt. tabdlt 
mefendiyi rah&taı.ı eden bir p.n - nıuvatfak oldalllaft 

"' F m Kıtalar1nın 
lRjeı olduğunu saıınediyonım 

- HMmıınıza olan bu bağlı' -
ğın·z a'si yUkee.IUyor. Fakat her • 
halde çocukça hir yalanı hanımı _ 
mza öğretmek J.ze dUımezdi. F .. 
sasen bu yanlıf hattı hareketiniz 
kendisini kurtann11 aeğH, bUikis 
vaıiyetlnl mfitkllllettlrmlttlr. Pc· 
ki, alzin bu tekliflabı üzerine mu. 
nun ne ceva.p verdi? 

- Hiç. Yatak odaemdaıı c;ıktJ, 
koridorda biıtı&ç adım dolqtı. 
Ş.imdlkl gibi aablyeUe elleİini 
sıktı. Sonra benJm odama rfrdi 
ve yatağımm UserJM Jı:endinl at.. 
tı. Pollısler ıeUnceye htıQ yerin .. 
den lupırwt•mw bile. Haft llOfuk· 
tu. Yan çıplak ~ bir ar 
tU atmak ;latedim, ya.ldqtmı ve o 
zaman o.yumakta oldufunu gör. 
düm. Ancak poüaler geldjğt zaman 
uyandı. BOttln eöyllyeceklerbn 

bımdan Mm-ettir. (T}etJtmn '"' .. ' 

muvaffakiyati 
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Sarhoş elince kans kay
na nas na kaçıyormuş .. 

Gördün mü, herkes karma benzer miymiş? Bak 
adamı nasıl karakola teslim edıveriyorıar ... 

s ULTANAHME'l cıvarında o. 
turan \O mUııcc~I sarho~ar. 

Jan sayılan lsmaıl Tckın dün de 
rbo.ıuk sabıkasına U!ı.vc cttlğı yeni 

bır 
tnarlfetı~ le dllyeye veril. 

nıştır, 

Her &arho,tun ııarhoşıı;k tuıll ayrı 
YI'ıdır, derler. lsmall Tekinin de sar

~i.kcn Yapmaktıı, • ııevfuğl UCY dcml
lı ım de - mecbur oldugu şey karısı 
k e kavga <'tınt'lttir. Hem öylesine bır 
avgadır ki yedi mahalle gUrllltUdcn 

g-eccnın gcçml§ aaatlcrlndo yatakların 
dan fırlamakta ve saatlerce karşılık
lı karı koca ka~gıuıı dını mclttcd!r. 

lııınaıı T<'ktn bap dumanlı olduğ'U 
~ kıı.vgn sırasında karı ına tam bir 

ak gıtıt hareket etm kte. haltA. 
htııdl nı dög"m ktedlr de ••. Ve kadın 
er kav ad n sonra pıtıun.. pırtuıı.. 

ıu toıııayıp, anneelnln evine kaçmak -
la dır 

Böyıace ~r kavganın ı;nbnhındn n-
Ytlan larnn tı Tekinin: 1 
ba - Hanım rıe.nın1. no olursun bir 

rda k su gctırı 
)OIUnd k 

telA§la mahkemeye gelmiş ve kendis.I 
Je çoktan bar:l§l1Utltı. 1smaD Tekin 
polıs tnrn!ından jandarmaya t~llm 

edilmek Uzere a§llğı indirilirken karı
sı alellı.ccle satın aldığı 1kt paket si. 
garayı kendislne uzntıyOt" ve o<)ylc 

diyordu: 
- Glirdtln mü bak, herkt>a karma 

benzer mi miyml~? Adamı na81l hr. 
men karakola teslim edlv<'rlyorlnr. 

Faknt zarar yok, her pıy unutulur. 
Tek sen UzUlme. Bu da gecer. He.ın 
böyle olduğu da iyi oldu, .A.rtık kuuı. 
ğma kllpc olsun da, bir daha sokaklar 
da Mlp gibi rakı IQmekten vo.z.geı;l 

lrnıall Tekin mütemadiyen batıını 

sallıyor: 

- Haklısın karıcığım, b klıeın! dl.. 

yordu. 
DJ.tVP.l MUllABIBJ 

·ı .. ~ ~-.. •. . . Ne aı ·· ·c,r.ıar . ,":".ıı ~ ~ •.••... ~-. .9 1.J:. ., . 
~. -. .,.. .... 

f a l bnğırnı ıarı <; ırmıılan 
aydaaız k ımnKtn ve lıımııll T kin Ekmeğe dair 

bundan nrn bamlvı ka bir lnsnn oln 
rak k 
b Ynan ı ının evin• glderc!k, bin 

l"tanbul ekml'klcriııln kalitesi J ı•.nl. 
~rn ı)f'~I I~ or. Buğday niı.hl'tl c:oA-nltı
lıyor; çın dar kaldırh)·or. r rı a bini:? r )cmın \ "C tovbcden son 

ra karı111nı kandırıımk trkrar eve g<'-
l'lncktcdır. fiu UW.\"Z.ll drtıfındn h•>tUmu:r.a jlİ-

dı•n tı:ı.şlıı-a husu yet, bdedlyenln ' l 
Nihayet ev\elkı gece, 1 ı ali Tckln. diğer aliikalı makamların, l'h-mck 11lf'. 

.Yenl(len tÖ\'bc..'llnl boı.ar.11t Otedc beri. S('leslnde gn~cı h ph, korokt ve 
d tı.:nıı ve yılul yıt.ıln eve gelm!!'. hl\cliselerc d kllmdan daktknya dene.. 

r lamaııın k rı•ı Huı1)e . kocnsının bllecek bir ha&ııruılyetle uymak kablH 
tıcak Uç gUn sabretttktt>n sonra tek. yetini gö terfll()kte olnınlancbr. ı·anı 

r r Perh!zı bo:ı:dıığ\inu görUnce, lmy. bir ııyln tlzerlnde nplmııp kalınıyor
Ullıklar geçtrmlş ve ko.nkoca gene lar; IC'np ederse daha mıisnit olanmı 
iı.tı.tet.ıi nır knvga etmişlerdir. meydana getirmekte zerrooc tereddüt 

Kavı;lldan or.ro Huriye hanım ber etmi~orlar .•• Bu bakımdan, (51n için.. 
Utaa bohçasını toplamış ve: dı>kl hl\sm\ niyet ,e halkın nlf'nafilni 
- Artık ben glm0 mc1' Uzcrc gidi· _gözetme ku·gıı ıı daha b ~tan gö1.e 

Yorunı l" h ~•· • ı.: c alin varsa gör! dlyer"" çarpıvor. 
apıyı. ç rpm ı1u • ...,,.,u . ' . 
Fil.kat 1ıı ç P gı._ r. 1 .kınck ..... ı:ıu mubare nM11eye, mı 

mıı.u Tekinin sarhoş oldu- , ıınaur yt>rlndl' olıı.rııl• "aziz., iratrnı 
Eamnn kaTU! Olinadı ına yalvnrmalt tldctl \'ermlı.;, udetıı huşıı'la "nimet., demi. 

_ O~rtıda.n karısını. l:ıılir ...• Ktıbnrmı nuhırullıınnl benliz. 
dibin ıncmn'.ln oldum Cehennemin 'ltrlııe dl:ımlş bir ı;mak fırından bur-

•• 
0 

kadar gfdeb1llrsin yolun açık en burcu tüten o glkzcllın rkmek ko-
... erııe uğu 1 nın r aaıııı ve o da karısı. lrusundn • r.aman olur • hlı:bir &el'll 

d arknsınaan 80kağa tırlıynrak ye. değl llmıız kıymet, 1 tuh ve hıı) tlyet 
en lll1!Yhıuıcye damlam• .. Ur buhınn:. Lnn ..... 

aU Tekin meyhanede geç vakte Elmı 1,, daha çooukhığumuzda, 
~~r kalarak, artık bir damla bile Jmlıı!;""lmı7.a ~:arı n ilk nrkı1 nn, 

içecek hali kalmadıktan sonra ninnilerin mıw~mıdur. 
,:,~dönmüş Ve kapıyı çnlmağa ba§la. Jlp)e bir dıl,Unün! 
~-gtır. Benim yıı ımda olnıılıır, bir iki ne5il 

Fakat ı 1 .. __ 
k ev llahipl ri bu ganp karı duhn. sonra arınn '1.'llnnoo:-tn '°'"" 
k:<ian bıknıııılardtr. Sundan dolayı hı-p ~u ninnileri dlnı.-.mı, değil midir: 

ına.~1 Canına ot tıkamıııınr, ve İB.. oervl§ler, dervişler, • 
de 1d ekinin kapıyı tekmelemesine Kırl• fırın ekmek yemışlcr 
dır a S ınnıyarak kapıyı açmamııılar. "Dnhn da var mı,. d ml§lorl 
bı · arboş bık!ı\amıa, uııanmamış ve 
rn~t.eı de r;ltrn,yerek kııpıyı mUte. 

et .... !e:ıı bombardıman etnıcğe devam 
--Ur. Bunun üzerine pek tabii 

v 11lıtUc!en bUtUn me.hallf'll uyanml§ 
nihayet ev sahibinin de sabrı tUke 

!'ek başuu pencereden uzatml§: 
;:_Kıın o! dly bağımu~tır. 
~n Tukln: 
- Bentın. Aı; knpıyı ı 

Dernt15e de nloığı cevnp blç de bo
lUJıa gitmemiştir: 

k - Dctoı gtt, burada.ıı herif Znten a . 
rın evde yok, Semt tccrıye alama.. 

Yız.. 

ın;; ~ırn, burası hellim evim değil 
Ve ~diye lçenye alamazmıpınız? 

h"'• Ylece başlayan müoakap ev 
-...p1er1.n1n ktı 
lrıkıı pıya inmeailc kavga.y.ı 
~ etmtı ve mldealııdckl alkolUn 
lsınaıı VUrduğu dum:ınıa hareket <;den 

Tekin ev ııahibln1n tızcrln bU. 

~ ed rek kendi.sini dotmll§tUr. 
Nihayet ..,.., .... , 

ı 1 t>• .. ullllye yeU~n poll&ler 
ama l Tekını 

k cı t ev ıınhibinl döğer ve 
lıallnd: e dk e r k n cürmümeşhut 
.._ ya alatnl§lar ve dUn de ör.le 
""n aonra B.dlly b • 

lh 
eye &evkederck birinci 

su ceza ınalıl\ enıcaın vermişlerdir 
Mahkemeye çıkanldı" · 

ı; • 2ııman ta-
ınnmııe oyıl~l§ bulunan .lsmau Tekin: 

- Vnllahl, bay hAklnı dly A Hl l>' • oruu. ı;ı 
ır OCY hatırlamıyorum. Şahit olanık 

dinledlğ1nlz komşwo.r benden çok da., 
ha iyi blllyorlar.., 

Neucecıe hAldm, İamaJl Tekinin tcv. 
k1fine vo kararını blldirmek Uıere de 
lllUha.keıneal.ni ba§ka bir gtın0 bırak. 
~ kıırartD.§tırdı. İsmaıı Tekin bu.. 

hlg aldırmıyordu. Vo.kia tevkif e.. 
dilnı!§tt, ma, g1lnlerce yahıırmaktan 
lta.Ynanasmm evlne gidıp gelip kan: 
•ına, kaynannsına k<'nd ,. nl affctUr. 
tıeğe Uğra§ma.lttan kurtulmuştu 

Zira htı.§ına gelenler! duyan kanar 

• 

Ekmek ll:rorine bu kadar dU mekll. 
ğlml:ı:ln, bu J;;aılnr fo:r.lıı ekmek Y"me
mh:ln f!bcbi dl', IM\lkl böyle, el: h3 ço. 
culr l lnrıınmiıın, "ckm k kUltllrl1,, 
Ue yetl:>tlrllml olmumı:ıdır. 

- Hlkme, MUnir (Vakit) 

Defteri o akşam. Leyllı.nm 
hastalı!firle yakı~an. alak.~ar 
olan Dr· Nurettinın evıne gotur. 
meğe karar verdim . 

Zaten, Lc)•lanm bu deftere ne
ler ya7..acağını anlamış ol~ak 
jçin, defteri bir kere kcndısıne 
götürüp vermek Hiznn~ı. 

Buna söz de vermlştım. 
Defterdeki hadiseleri düşün. 

dükçe beynimin ronkladığım 
hissediyordum·. . 

O güne kado.r sakin, teri>iyelı, 
uc::lu başlı ve okumuş bir kndın 
olarak tanıdığım Leylfuıın ıınne
sinin hayali, 6imdi bir di§i cana
\'ar gibi gözümün önünde can. 
lanı yordu. 

• 
HATIRA DEFTERL~l 

DOKTORA VERD1KTEN 
SONRA ... 

V akıt geciktirmeden, o gece 

ÇOGUMZ bugünllü kazancı
mızla geçiniriz. Bugünkü ka 

:ı;ancımtzı temin edebilmek için sıh
hatli olmak, çalışabilecek vaziyet
te bulunmak zaruretindedi:z.. 

eden, çalrşamıyacak bir duruma 
sahan l,astalıklar dünyada yalnız 
bunlardrın ibaret kalsaydı mesele 
yoktu. En büyük hastalık mikropla 
rm yarattığı hastalıklar değil İçti
mai hastalıklar olduğu halde biran 
bite bunlardan korunmak lüzumu
nu duymayız. 

"Olmaya devlet cihanda bir ne
fes sıhhat gibi,. 

Mısraııun ifade ettiği derin hik
meti takdır eder ve hasta olmama
ya çalışırız. 
insanların refaha, muvaffakiye -

ft;; yürümesi için bu en lüzumlu var
lığı korumayı ne yazık ki birçokla • 
rrmız yalnız tifo, frengi, verem ol
mama/,ta görürüz. insanları harap 

Tifoya vakalanınız. Fakat ku· 
:narbar. olmayınız Hastalığınız ne 
olursa olsun, fakat ayyaşlık olma· 
sm. Ku•nar ve işret ayarında tah
rıpkar dünyada bir başka hastalık 
bulunduğunu söylerlerse buna as
iô. inanmoyınız ... 

Hayale e • 
anır mısınız 

Hayalet, bazılarını aldatnıak, safhklarından 
istifade etme ·stiyenlerin uydurmasıdır 

Buna inanmazsanız şu hikayeyi okuyunuz . 
H URAf<"ELERB inandırmak Vf' 

ve halin aldatmnkla parn ka. 
zanmanm yolunu bulm~ olan! ra 
§Urnda burada htıll rasuanıyor. 

Avrupa memlckeUerlnde bu hM~ 
mcrc günlerinde bile, :falcılar, kendl. 
lttine ınutaeavvıt .USU ver n garip 
filozoflar uydurma medyumlar görül.. 
mektedır. 

Sanki yüzyılla.ren evvf!l ya.şıyorıru 
mı§ gibi. Aynı hileler, aa.tıarı tuı:aca 
d!ljtlnnek yolunda.o aynı kcpauce 
manevralar. 

1704 acneszydi. Orta ya§lı blr a. 
dam Londranın Soho lslmll moydnnrn 
da, döşeli da.yalı btr dalrc tutmu~tn 
Fakat oraya taşmlnı hcnUz Ud üc ııaı 
ta olmU§tu \U, bir ııabah v lb 
bu orta 1ı iracıamı muz rlp tılı 

va.ztyct't.e gördil, 
- .Neyiniz var? Hiç dl' keyifli gö

rünmüyorsun? diye sordu. 
Kiracı bn§ını kaldırdı. Gözleri par. 

lıyordu. Yüzü keder içlnaeydl: 
- Şimdi bir mektup aldım, dedi. 

MüUıl§ bir haber. KIU'deşlm, QOk sev
diğim kardeşim ölmüş! Kendisini Vcst 
mlnster kilisesindeki aite makbercslne 
gömmek isterim J,fltf n ı-e.sedln bura. 
ya geUrllmeslne yardım eder misiniz? 
Ben de cezanc tertibıı.tı ıılaynn. 

,Ev e.shibl, bu betbaht adamı marn .. 
oun etmek için hiç tereddüt etmedi 
Peki dedi. Ve aynı gün geç vakit 
kapmm önüne bir tabut geldi. Ve ke. 
mali hürmetle sokağa bakan odnyn 
rcrleştlrlldl. 

Klrııcı: 

-Cenaze merasimi yarın yapılacalt 
dedi. Şimdi hizmetçimle beraber, bu 
mera.sime alt son tıa.zı tc<\blrlHl aı.. 
mak U7..ere çıkıyorum. G ç vaki.o ka. 
dar gelemlyeceğimlzl snrıınm Onun 
lçln b!.zi beklemeyıniz. Yatınız bu-

doktor Nurettinin evine koştum. 
Bu meseleye o da parmak atmış 
ve merakla takibe başlamıştı. 

Doktor yemekten henüz kallc
mıştı .. 

İçeriye girer girmez: 
- Müjde .. Leylfuıın defterini 

buldum .. getirdim. 
Dedim. Doktor gmümsedi: 
- Bravo, azizim! Bu bir mu. 

vaffakıyettir. Ben, o defter, Ley 
lanın annesinin eline geçecek di. 
ye endişe ediyordum. 

- Bu endişe nerden doğdu siz. 
de? .. 

Doktor bir koltuğa oturdu. 
- Bugün doktor C.evdetlc ka

rısı geldi.. .Baynn Medihayı kı. 
zHe konuşurken gördüm .. bütün 
tavırlarına, sözlerine dikkat et. 
tim. Ve doğrusunu fö•ll'mek la. 
zımgeli:rsc. bu kadını hıc be.fen
medim. 

gUn gerek siz vo gerek rcflkanız için 
uhmotll b1r gUn oldu. Teşekkür ede. 
tim. Rica ederim lsUrabnt ediniz: 
erken yatınız. 

Ev sahibi tllhaklka gece yanın 
yattı. Hizmetçilerinden blrb:ıe, kira
cı ile l'izmetçlsmc kapıyı açmak Uzc. 
re beklemesini cmretmlgti. 

Hizmetçi kız, mı:tfakta oturdu. A
rad:ı bir uyukluyordu. 

Derken birdenbire garip ve gıcırtılı 
bir ses, o tuhaf eUltfıtnctl lhl ederek 
hizmetçi kızı uyandırdı ve kendine 
gtJUrdl. 

Hizmetçi kız, tıtrlycrclt birdenbire 
ön odadaki tabutu hatırladı. Ortalıktıt 
klııuıcler yoktu. Ev snhll;i ve karısı 

yntml§lardJ. Tuıss ti.. Acnln bu ne 
dir? Yavaş ve yumusnk ayak ae lerl. 
Ayak ııcslerl gittikçe ynklaoıyor, Hüı
metçı kızın bulunduğu mutfağa doğru 

gellyordu. 
Kız şaşkınlık ve kararsızlık buhran 

ları içinde luıpmuı kendiliğinden açıı .. 

Doktor bunları söylerken, bir 
taraftan da, kendisine verdiğim 
deftere göz gezdiriyordu· 

- Evet, dedi, ben Lcylt\nın 
hastalığına annesinin sobcp oldu. 
ğunu tahmin ediyorum. Zira. bu. 
~n bu kadınm bütün teesi.irlcrı 
bana cali ve sahte gibi geldi. 

- Fakat, Ba}'aD Mediha, I .. e 
18.nın öz annesidir. 

- Olabilir. Ben de aksim iddı 
n etmiyorum. Uıkin onlr.r ~an 
yana geldiği ?.aman ana kız gibi 
değil, iki kızkardeş gibi görünü. 
yorlar. Bu kadar g~ bir kadın, 
belki kızını kıskanıyor .. ve mUc.. 
tal.bel damatlarına kar§ı fazla 
mültefit görünilyor. 

Doktor güldü: 
- Zaten kaynanalar dnima 

damatlannn knr§ı nazik, mülte • 
fit f'örünürler .. Gelin ile kayna
na arasında birçok gecimsizlıkler 
olur. Fakat, kaynana damat ara. 
smda.ki geçimslzlik\er ötekine 
nazaran yüzde biri bile bulmaz. 

- Siz içtimai ve nılli tahlille. 
re girişiyonı-unuz. I...eylanın has. 
tahğı marazi olmaktan ziyade 
ruhi sebeplere mi dayanıyor de· 
mek istiyorsunuz? 

Doktor Nurettin elindeki dl'f. 
teri~ bir yaprağım bükerek: 

- Şüphesiz, dedi. LeyUinın 
ruhunu tedavi etmek lazım. Bu 
tedaviyi yaparken, onu lbu hale 
dilsliren sebepleri aroslT'nıak da 

dığını görtıncc önlindcıkı nıaaaya sa,. 
rılıyor, 

Sonrn tnr 04hıs belirdi. Bu, u•un 
ve beyaz bir hayaldl. Y vaş yııvaıı 

llerUyordu Korkan l ıza doğnı Ucrıı.. 

yordu. Nlha;>et geldi ve onun tam 
kQfıaındakl sandalyeye oturdu . 

Sonrn da d rlnden derine, yıman 

gözlcrlııl onun g-özlerine dlktJ.. Hiç 
bir ;ey söylemiyordu, Fakat bu ipno. 
Uzo eder S'fbi bakışlar devam ediyor
du. 

Kız birkaç sa.niye, dchşeUe felce 
uğrıım13 b!r halde kaldı. Sonra kor .. 
kunç l>lr ueklldo bir çığlı!: kopardı ve 
~v sahlb!.nln odasına uzanan bir mer. 
d1vene açılıı.n yan kapıya doğru k tu. 

Ev sahibini uyandırmak için l\deta 
yatiilc: ve yorgıını parçalıyordu. Bu er.. 
nıda kapı yeniden açıldı Ve o uzun. 
beyaz hrıyal içeriye girer k yattı~ 
yanı ba§mC:ald iSkcmlcyc oturdu. 

oracıa, se.sstz ve hareketsiz, bu ga
rip §llhslyet duraklamıştı. Yanan göz. 
lerlnl, korku itlndo titriyen kız.ın 

gözlerine dikmııı bnk1yordu. Hizmetçi 
kız bayıldı. Ev sahibi ile ka""1. yor. 
ganın altında korkudan blrlblrlcrlnc 
s:ınldılar. O mUthLs hayalete blr daha 
dönllp bakllmıyorıe.rdı. 

Sonra evin ıotnde korkunç bir gO. 
rültU ve pngırtı duyuldu. Her yer a. 
yoklanmış gibiydi. So.nk\ öbür dünya 
nm ııeytanlarUc dolup taıımıe blr yer. 
di bura ı'" 

Birkaç dakika aonnı ov aalllbi yor. 
ganın nralığmdan bakmak ccısarct.ı. 

nl gösterdi. Hayalet artık onıa:.ı (1 ğıl 
dl. Yatağından cıkarak, ha.yılan ltızı 

sarsıp kendine getirmeğe çalıştı. Son
ra tıtriyerek apğtya doğru kôjlU. 

R r 5ey kanne.k r11ık bir haldoydL 
Dolaplar ve cekmoceler alUlst olmu~ 
tu. Kıymetli eşyalar ortıı.d yoktu. 

hekimin vazüesidir. 
· - Vallahi siz bulunmaz bir 

doktorsunuz! Ben şimdiye ka . 
dar hiçbir hekimin hnstasiyle bu 
derece yakından alfı.kadar oldufu 
nu görmedim. ve duymadım. 

- l !ekimler vazifelerini his • 
5ettirmcden yaparlar. Bunun için 
bilhassa ruhi hastalıkların te · 
davisiyle meşgul olan meslek . 
daşlarımızın omuzlarındaki yük 
pek ağırdır. Hastaya ndcce bir 
reçete verip gitmek, hekimlik de 
ğıldir. Hekimin haı::ta ile mcş -
gul olması. ha<;tanın da kendini 
mümkfin olduğu kadar hekime 
anlatmağn cnhşmnsı lazımdır. 

- Ya böyle Leylli gibi, he.ya. 
tı muammava benzeyen hnstalnr 
olursa? .• 

- İşte en mfihinı vazifemiz o 
zaman başlar. 

Doktor Nurettiı; birdenbire 
ka~armı c;atarıık: 

- Bnk, dedi, snna şu sayfa -
dan birknc; ı;atır okuyacağım. 

Ve okumadan önce sordu: 
- Bu defteri g-özden geçirdin 

mi? 
- Uzun boylu okurn::ığn vak _ 

tim yoktu. Ba?.I savfalarm şöy_ 
le bir göz attnn. Size söz verdi _ 
ğim icin: "Hele bir kere doktor 
görsün de ben sonra başından 
sonuna kadar okurum." d\;dim. 
Marunn.fh. gözfime c;ok enteresan 
satırlar dn il~edl deail. 

l 
SAYFA -3 

~ıKra 
····-·-··-· .. ...-....... . 

I~ ' ., ~mu·· 
t • ı E , 

uuıı nwtbaıuuı.:r.a ~ 

tıaş l"ıtl alrlerdcn birin 
mı mını ol udu " l;,te: 

t arı..,._ 

bir Ud 

~urnad peşrev olmaz sevgilim 
okyUzUndo §imdi melıtap var 

\lrııı o rl i.ı\(lıya Ö)1t r kfi.-
yettll buhuınıu : 

- l!;f ııdlm: nıalııııh•nll:tdt n ı h
llll"l nncıı mı bir şıirl üzt>rlnr blr 
&.:o\ pls.lllt doktu. llukıkllda IAımn.. 
ı;elrn muameleyi \ııpııc:ığınızdaıı e
ıulnlınl 

l\ııdı sornıı;:,.: 

....;pd lil : o r.nuııa ıcıtp 1,-d n ~ 
myı elbr.tte ~·l'nx--"ğ ; lak t l ~ , 
dıfm llr ııı•,dl: bir defa Ol."\ı b;ıkn. 

hm. 
ışlkt\yet\-1 ) ılkıı.eı. lr okumu : 
Sevgilim he.mnmıı gltU yıkandı 
SevgUlm haml\ma gidemedi yıka.. 

namndı! 

Kndı hemen ~ er:lııdı•ıı do nıın. 
mi•: 

- t;, dı-ınlı:ı. soıım! tm kndar ınıl' 
- Bu lmcbr ufe.ndlm 

Hııd melf'rden lllrltıo at'6Jem·r~ -: 1 
- Çağınn ıııaıı.nuııu t.uruyo. .. 
l\laz.nuıı Uklllın püklüm tçerl ~ 

rer; kndınm dnllnde d penı,ıe dn-an 
durur. 1 adı hlbp edMek ta 

1 d rı 
- I~ k ki .,., bu ııdwmn l 

dı ı Ur Uz.erini' bir kovn pi ilk dök.. 
ton ha." 

l\ln:ınun IUm:ı ~tıncz. 

- , et efoodJm: bir oydlr olclo, 
l{Adı kam ph ki hl bir iye 

önOnn nctıktıuı sonra ı kalthnr: 
- İYi, der, ldsm cdlll;\·nmın Uy\cy 

sel 

- Arnaıı flfcndlın, bir ollr llrerı. 
no IUl!ill!la ynı•tığım hlr nılinıuıebet.. 
sizlik M:ıa.sı bu k dar mı bU)1ikf 
kercın rdln, lıın:rnt blı;\'Unın: 

Kadı hldılctle YNlndm fırlıyarak: 
- llB;\'lr. (lrr; 007.a~ı hu ıune\ln lc;ln 
dr~I. bıı ıu1ıımı bir gtırel döğmedl
l:ln, ko\"D\'1 d:ı. baı;mdan a,aj!ı ~flÇir. 

medlJ:ln 1 1n Vt>rh"O"ım nıı ! imdi 
onladrn mı'? 

Tabut ve cena:ıo mera.simine ait 
baZı levazım da orudan lıtayt:ıolnnı~ 
tu. 

Sonradan nnlll§lldı ki, tabutun için 
de gelen, kiracının ölen kardeşi dc#il. 
vakndıın iki eene eonra idam edilen 
Artur Çombe-gs ,isimli me§hur bir aabl -

ıydı, 

KondLslni zcn,gin göıtteren ki~ı 

da, bu ıı.dıı.mın auç ortağtğıydL Çcm. 
bersi tebcşlrkı vo kömür!P boyaml§tar 
ve üzerine kefen biçimi bir ııeY giydir. 
ml.§lerdL KAtl derecede bavL'IJ teının 
edilmlı tnbutun l~erisinde bir Jt1Uddet 
kalacak, ve gece yarısından sonra ev. 
dekllerl korkutmak ıcın ortalıkta do. 
lnşacaktır. 

Bu amıd."\ kiracı denen diğer tımsu: 
da hizmetçi ro!Undekl ortağı ile evde 
gezip yUkte hafit pahada tir ne r 
sa topla_yıp götürecekti. 

Bumda alze ıı.nıatmak tatcd !mlz 
şu: 

Hayaet diye bir §Cyln mevcut oldu. 
ğuna inanan, tJU\ııdınlan halin, 80ll • 

radan böykı hilelerle soyarlar da. •• 
Buna. benzer daha nice hurafeler tca.t 
edilerek af kimselerin parası ınzduıl,. 
mrıtır. 

Tekin olmıyan evlerden bir kısmı 
muhakkak ki bu kHtO ~rellertnt 

vaktlle bu ÇCflt bir takım kurnaz111c. 
ınr yüzünden !llmqtır, 

- Bu enteresan a.tırl rdan 
birkaçını okuyorum. Bilmem 
gözüne bunlar iliı=.ıti mi? ' 

Doktor şu satırları merak u
yandırıcı bir tavırla okumağn 
başladı: 

..... Bugün, amıcmm yüzfln 
si1rdrığli boyadan o 'kQl/rır i/i. 
rendim ki. Aman allahım. İı 
garip bir mmJi bt(. Bttı iW knc 
gündür hat-ıra def terimi hep 
anneme ait ihtisaslarımla dol. 
dıırdum. Sanki başka ya;;Jln. 
cal~ bir Şat/ vokmuş gibi .. " 

Doktor baemı salhyarak de-
vam etti: 

" ••• /lep o •• 'l.Jine annemden Ocıh. 
~edeceğim. Ne yapavım7 kar. 
§ımo o çıkıyor. Henı de ne çı. 
kı.şl Bazmı Hima/a1Jo da!llan 
qibi a.şı/maz bir u"'ngel haİinde 
kar~md.a dlikili11or. Benden ne 
istiyor, bilmemf Fakat benim 
ondan istcdiqim "bir ~ey var: 
Şcfknt. Analık şefkati."' 
Doktor defteri kapadı: 

- Gördün mü. dostum? Dü
i;ümler birer birer c;özülmeğc 
başlıyor. Himalaya gibi 8.Şllmaz 
bir ...ngcl halinde kızınm önünde 
ve yolunda dikilen bu k dm ben. 
ce. kızının nadetini çalan biı 
hırsıU:ır. 

a 

n1 .. 
t • 



ŞUNDAN BUNDAN 

Kırkıncı Kadınlar 

kattan gukar- Hangi yaşta 
da kimse Daha Çok 
oturmuyor! 

Ölüyorlar Bilirsln.iz : Dünyanın en yUksek 
binaları Amerikada Nevyorkta • 
dır. Amerikalılarm "lmpayr stet Amerika sigorta fh'ketleri yal. 

22 Çeviren: MUZAFFER ESEN bildinf" (İmparatorluk devlet b:. I nız kadmlara mahaua Olmak Uze. 
• • nası) ismini verdikleri bu bina re çok meraklı LstatJatJkler neşre. 

Mia Todge koltuğundan medirinizi, efendimzin size - Evet ıef. Hiç.bir hamal Paristeki meşhur 300 metre yük. dcrek;ltma ve uzun boylu kadın 

, .. IWpoU ~ 

..... UADlan ..... 

................. 11r.s. 
s ........ ,....... 
....... larMI ......... ........... , 
Evlenme teklifleri 

kalktı ve kapıya ctoğru git- daima iyi muamele ettiğini nhtım üzerinde bulunmıya • sekliğinde Eyfel kulesinden daha Jarm hangj Yatlarda daha fazla 
ti. Etik üzerinde gıri dôn. ıöyliyebilirainiz. cak. Vapuru yanaıacağı yer- yüksek ve tam 86 ka.tlıdır. ölilme manz bulunduğunu Uıb&rilz zine müracaat • 234 

dii, müf ettiıin gozterinın i. - Bunu memnunyetle ıöy de bulunacak adamlar haddi ettirmektedirler. • Y&§ 
42

• aıhh&W, Beydtl 
pne baktı ve: lerim mister Li. Çünkü doğ. 1 asgariye indirildi. Yanaıma Fakat, bir kasaba ahaUslni içi. 308,000 kadın araamda yapılan ~ e!'ı'rb:::::::b:,ıa bl1 

- Doğrusu büyük zeka • ru bir söz olur. Ya;nız. manevrası için mutlaka la • ne alacak kadar ~i. odası o. tecrübelerden alınan neticelere yqlarmda, dul veya kJz, 

vet, dedi. Vaziyetten istifa. - Yeti~ir Jives, yakında zım olan birkaç gemici... h>n bu binanın yar.ar boştur: Kim- göre, kısa boylu kadınlar otuz ya. ' W< ll&htbl bir bay&DJa ev 
de ediyorsunuz. Şüphe yok gene görütürüz. - Ali, pasaport dairesin. 50 tqmma.mJ§. Öyle ya, bu ka '" §.!na kadar, uzwı boylu kadınlar mektedtr. htiyenler Beyoğlıt 
ki kendinizi çok zeki farze- - Size hır feyler sormak de de tedbir aldınız mı? dar ytlkaeğe kim çıkacak! Onun i. dan cialıa fazla ölüme ya.kmdır. kutu.su 

153 
A. Rıa adreSDt 

diyorsunuz! Herkes kendi istiyorum. Bana telefon edi. - Evet... ecnebiferin ge. çin, ape.rtımanm k:rkmcı katmdan otuz ile kırk yq araamdald u- /lirler. • 
236 

• I 
zeki.sına inanır! Sizın iç.in a. nız. Allo Allo ! Mister Li ! çeceği koridora sivil 160 po- aekaenlncf katma kadar olan ıın. zun boylu kadınlar tuıa boylu lta. 1 ve lfÇI arayan t# 
dalet mana.iz bı·r kelı"me • T l" ••t k" d A l ı· 1 t" d.k 300 • •1 mı "'--tur. Yalız s-""·cnın· el katta • Anadolu'"- ... ' -'-- kendi e ın o e ı ucun a ıya ı ıs yer eı ır ı • sıvı po- UU".i ' ICAO dmlardan daha fazla ölmektedir. -·ue 1.1 0 •• ~~:.":h .... 

k 1 
bir ticaret yazrhanesı vardır, sek. - .,. .... ,_. J-

dir. Siz kuvve\e tapıyorsu • onuımayı kesmiıti.. is te Britanya vatandaılan. Kısa boylu kadmlar otuz yqmr l bayan aranmaktadır.~- ook • sen be§lncl katta da büyU& bir te ..., 
nuz. Fakat bir gün gelecek, -6- . nın geçeceği yolda dolaııyor. aştıktan aonra uzun boylulardan 1at1,enlertn ıuı1. remzine levlziyon istasyonu. Hepsi bu ita. 
biz kadınlar kumandayı ele SAAT DO KUZU KIRK - Çok ili!... demek olu. dar! daha fazla yapmamaktadır. adrealerlle bildirmeleri • 33'1 

ı · O kit .. .. SEKiZ GEÇl""OR k" • Ayda on lira llc:-etıe a acagıır:. va yeryuzu - ı . yor ı... Kadmlara 50 yaşmdan sonra za.. .. ·ıı ti . d d E f u T Binan~ sahipleri kırkıncı kat - u•4"1·-·'- dolapıak Qzere SMO yqmda nun mı e erı arasın a a a. - Verdiğim talimatı harfi - vet ıe , van oru , ................. tavsiye olunumuyor, Bir yana ihtiyaç vardır. ta , 
let ve sevgi hakim olacaktır. harfine tatbik ettiniz mi? yakalıyacağız. Siz de bu fi. tan yukarıya müşteri bulmak için metre 60 yahut 70 santim uzunlu. tlh Saraçhanebqı Hortıor 

- Mis T odge, o gün bü. - Evet, ba!müfefa:İf. Li. kirdeıiniz değil mi? birçok rekl8.m yapıyorlar. Fakat, ğunda ve 65 kilo olaıı k&dmlar çok §il tekke aokatmda tO n 
tün dünyada bir cennet haya man baıtan bata polisler ta. Torkanay içini çek\i; ga. hiçbir kiracı c;ıkmıyor. Hal'buki, ya,amalttadır. tor eew K&yabaya m.unı.e&11-
b L-·lnracak, buna çoktan . d ld A t • ·ı . ".+"ğ" b h . h a.pa.rtmıanda vızır VIZir asaıuıörler • EhllyeUl bir §Oför t&U1. 

.,_, -ı aka ratın an sarı ı· yrıca ne • ze ecı ı e gırıy .. ı ı a 11 a. ,_1 veya kamyoneUe-"- ı. 
· f t h 1 d .av emektedir. Her katta duran a- G d ·~ • ınanmqım, o zaman ir zabıtası da nehirde faa. tır a ı: •• · 4 000 (G. Akdal) remzine mnr.caat. 

• et ~ im - . l san.sörler olduğu --ı. on katta un e emay ve canı o ıyacagı ı. iyete geçti. Aynca bir müf. - Bunu ben de çok iste. 6
.... 1 • Blr buçuk yqmda bir 

• · d · k 1 acak. bir, yirmi katta bir duran, hattl .._1r k 1 ..... bir çın aıze e lf a mıy reze vapuru karıılamağa git. rim. ua mı ~- dadı an.uuo-
Avukat öfke ile odanın ti. Peniıular And Oriental Dedi. doğrudan doğruya kırkm.cı, eltin .. Mektup NamUllu olmuı, gocuk ,. 

kapısını kapadı. . k . • d b d, albmf, yetmio, aekesniııci kat. tıı11hmmam f&J'ttır. ı.ti701erl9 
-5-- ıır etının müdürü e ura- Batmüfettiı, Briabandan lara ~ uanaörler vardır. o • . mnde Takaim ecD.ııNlae aa 

dadır• Vapurda bir rezalet ol gelen Te fU dakikada limana nun v.iJl, inip çıkarken de çok va.. Dünyada en çok mektup aJan. lan. 
SAAT DOKUZU ON mamasını rica ediyor. Yol- girmit bulunan büyük beyaz kit kaybedilecek değildir. lardan biıiai Amertb cumhurre • .• Bir buçuk 8ine evvel 

BiR GEÇiYOR cular bir cani ile beraberse.. vapurun yanaıacain rıhtım aakert mlltekaldln 19 Y&f 
Arturun ihtıyar 11••1"' 1 tele. h t tt"kl • • .. ... • 1 o- H rlıalde bul t1ar isi Miater Ruzvelttlr. -babumm ölUmC ••llzUndeiı ~ ya a e ı ennı ogrenır erse üzerine rıktı. Ve beraberin.. e • u araamda ya. 

fonu artı. tab"" l l T ___ .. 1933 ---=-.ı- -'-'-·-"'url devam edememek mecburtf8 
- "'""S'lo? ıı memnun o maz ar. deki polise sordu: ~ Amerikahlarm pek h<>!UDa een..,...,..... &~ ..... , u • Bu genç, kend1aiıuı babalık 

.l'U - Tabii. Herhalde siz po. _ Müfettiı Liyi ıördünüz gitmiyor! ğa intihabmdaıı bugUne kadar ve kendisine bir ııene daha 
- Jives, efendinizle ko - lislere gayet ketum davran • . . ., Ruzvelte gönderilen mektuplarm yardım edecek bılr hayır mu. 

nuımak iıtiyorum. malannı \enbih etmitıiniz • _ Hayır, ıef· aa.ymı yedi buçuk milyonu bulmq. ne sOrecett prtlan kabul6 
Utak bu ıesi \anıyarak tit.. dir M f tur. bulundutuıuı bildirmektedir. 

redi. Se11iıni hafifleterek ce- • ü ettit diıleri arasından Acele • cü) remzine mura.caat. 
- Evet bqmüfettiı. mınldandı: M.TILIK TAHTA SANDALYE Eki reisicumhur Huver gtlnde • Almanca bilen bılr ytıuelı 

vap verdi: - Müdürle alınacak ted • _ Halbuki bana burada vıı: MASA l 400 mektup alırken Ruzveltin bir taıebesl mllaalt prtıarla l 
- Evede yok, mister Li. birler hakkında uyuıtunuz .. rendevu vermiıti. BeJ'ollu ayn.ı.....,.ıt Tuna gUnde aldığI mektuplar dört bin yulye, fl&lk, almanca de 

- Ya! ı~m:u:!? .................... ~ ....... ~m;·~-~L·~~:::::::~::~·~~======:::::pe:;•:·:'..,;:ee;ı;:::;;:;::;~~~eded:::.·ı_n~ı~ı-~.ım;;•k;•;ed;;;w~ . ........ ~w (H.N.E)remsl.ııemQracaat. - Bu ıabahki ziyaretiniz. ·· ·· - "' ;...- -lılM talebelerine tra 

den on dakika ıonra gitti. :J cam~ ~ !, -.. -. . , 1!~ İl~ ve orta talebeleınnı..-
H •k ~ ~ Nakleden· UhaDlarma bulrlar. (K.B.T) 

Nerede olduğunu bilmiyor- l ay e N l K d , . mllracaat. 
aunuz demek? ·--- am us u . a ın e MELBKZAT KAR•D-llŞ_.. •Almanca dersler 1ç1n ktlçOI 

lhtiyann sesi çok muzla • •- bostan •katı numara ıa ~ 
ripti. Aıyalı müfettif Uf&ğa Ağustosun sonuyla beraber esere çalıştığımı biliyorsun.. - Evli•..ı.. Kendisinden daha Noa Volbrtlck'e mttracaat. 
teminat verdi· A 'f r- · 3 - - Ben böyle bir feY aöylem& • TQrkçe " tranmıcayı m 

1 
rı '-Qual ıçin tatil ve istirahat Küçük servetim sayesinde, baş. Ya§lı, l!evmediği ve asla sevemi· dim. Onun da beni sevdiğini, bilen genç blr bayan ubah 

-Bilmiyorum. Nerede o• ayının • da sonu gelmişti. Bir ka hiç bir iş ya.pmakaızuı, ay- yeceği bir adama ait lbulun.uyor. fakat namuslu bir kadın olduğu den aonralan tercüme lflertııdl 
duğunu bilmiyorum. Bu sa- aydır bulunduğu Bursada.n ayrı· !arca Anadoluda dolaşıp eserim du. için kocasmı terketmek iateme. mak Ozere it aramaktadn'. 
bah size kimse geldi mi? • tarak lstanbula dönmüş, orada i,...in tahkikat yaptmı. - Bu. bir1--enize ma· nı· de- dan terctımeıer de yapabilir. < ~ ~ diğini söyledim. O benim metre-

- Evet mister Li. Polis her 1.a1t1anki gibi ı:alışıp didinme. Senin işlerin nasıl? ğildi, aynl&Jbilirdi. sim olma.dl. nımzlne müracaat. 
geldi. lki kiıiydiler. Bir de sine başlamıştı. İşleri eskisi ka- Arif omuz silkti: - O, bunu yaacaık bir kadın • :Almanca, tran.mca, 

••f • b" d L · · dar iyi gitmedigı-· cihetle ve bB.ZI Arif ..... bir •.• mn.ıe m··'·-~-ı- diler denler mllaalt tartıarı. mu ettıf, ır e omı ısmın. - lşten bahsetme. Pek iyi değildi. Son derecede masum, _,.. ti_..,. ·~ Fatih Macar kardefler cad~ 
de birisi. aşk hatıraları dolaY!siyle üzün· değil, fakat hamdolsun geçinip dürüst ve namusluydu. Kocası. etti: • 26 yqmda tUrkçe. 

- Hangi müfettit? tülüydü. Bursada unutmağa ça. gidiyoruz. nı t.erkederek intihara aürUkle.. nımca okur yazar blr ı.yaa 
- Ceymis Oliver T orka • lıştığı bu üzüntüler Istanbulda Kısa bir &UkQt oldu. Arif bir meğe viodam razı olamıyordu. - Fakat benim meıre.im ol maktadır. Tezs&htarull yapa 

nay
• gene onu arayıp bulmuştu. daha. a.kt b'rd b" Bundan ı...~ka ailesi çok mü~ft du dostum!. .. Evet metı-Mimdi... doktor ,.nmda çaIJ§&blllr. 

Bir sa~ah daha banyo odasın. c?gara Y 1 ve 1 en ıre ""'"'9 14. Ben. de bir budala gibi onu leV'" ôsen> NJDZlne mtıracaaL 
- Peki, ne iı\iyorlardı? da. 'k h . sordu: asmptı, k<>caBrndan aynlmasmı dim. Bu esnada İlle 0 eeninle • ı,t bir muhutp it 

B·ı . Ga • ı en. izmetıne bakan ihtiyar ~ ned nbe . rak t 'ği rezalet tel~kf edecekti, ~rhhati - ı mıyorum. raJın kadm, kapıyı vurdu: -.;ç te e n me E' ti m finkinle&iyor, bana anlattığı ı.tlyenier latanbuJ poaı. kU 

kapıımı açmamı istediler. _ Raif Görmüş isminde bir bir şeyi sormama mUsaade et: bozuk olan annesi belki kederle masalları tekrarlayarak ihtimal muhalllp reaıiZlDe mllracaat 
Fakat herhalde ziyaretleri • bey geldi. sizi görmek istiyor. fstanbuldan niçin ayrıldın ? ölecekti.-. kendisini sana teslim ediyordu. ıer. 
nin asıl sebebi bu değildi. Arif heyecanla: Raif irkildi, şapla.dl, fakat ikna etmeğe muvaffak ola· • T IDei auutı aile vulJ.etl 

B b
. . b b . • 1 k d' i 1 mayınca ondan ve İstall'buldan Evet .ıı-tum ~- de ,____ le bıraıu11ak meoburiyetmde 

ana ızım ayın u geceyı _ Raif Go"rm.iia mu"'?. dedı·. sür ate en ısin top a~-k: """" • u.:ıu. ~ıul -:1 J - •• uzak1 tı tOrkçe. franc?.C&, rumca ye 
evde geçirdiğinden ~min o • Söyle. biraz beklesin, şimdi geli. - Söylemiştim ya, dedi. A. aşmış m. Uzak bir seya_ terketmesi. benimle evlemneei ~len bit' bayan 11 aramUtaM' 
lup olmadığımı sordular. j'orum. nadoluda tarihf tetki'kler yap. ~atin bana hayatımdan çok sev· için ona yalvardım· Ayaklarına ran.s vveblllr. (SUAD) 

A b ·· d"kl • k · · uiğim, fakat dilrilstın.ı;.ı; dola. kapanarak benden ..._... ...... ait racaat. 221 - rl'\ ayı gor u erı va.. Beş dakika sonra alelacele ma ıçın... ""6... ·~-·.u 
k

• d :ı·ı ? · yısiyle beni takip edemeyen kadı olmasına tahammül ~...:ıı:.;.:-i Al .a • ıt ne e ı er· ,...alıı:ıma odasına girdi ve kendisi - Onu biliyorum. söylemiştin. ~6~ &ell"lftlZ. "' ... m unutturacağını düşündüm. .. ı.-.ıı: B d -ft·-' · · _._1.. --
- Mister Loms müfettiıe gibi otuz yaşlarında kadar görü· Lakin hakikf l!lebep ~r? Seni soy !C'Wm. ana a ayıu .wc:a-.ı.. &N* .......... ,_ LA.kin unutamadım. lstanbula l J ud K · tiıb --- _..._ ... _ .... _ ......,,.. 

döndü ve "görüyorsunuz nen misafirinin elini hararetle böyle apansız, en iyi arkadaşına an ° t u: ocuı ın ar ~ ----
ya!,, dedi. Mister Li, bana sıktı. bile hareketini haber vermeksi. onu eskisinden çok severek dö. bilir, annesi kederinden ölebL. mektuplan .....__ ..... dee 

b
• 1 l' b"I" . t L....ld kl ... nüyoru.m. Ancak çok düşündüm; ı· . ' r•n .. kü ben d ~ı- ...a..ı ..-..cma q1e~ uur ..,,. 
ır ıey er söy ıye ı ır misı • _ Sevgili dostum... Demek zin etan'.J'U an uza aşmaga sev ırmış. YUM e """'"" e.., ,. ·w ~ 

niz? O lup bitenden hiçbir döndün Raifciğim? keden asıl imi! neydi ? şimdi onu çok saf, egoist olmak- kendisine tuvalet masrafı ve cep (Plk 37> <S. •> 111. ı!> 
feY anlayamıyorum, acaba... _ Evet. Geldiğimdenberi de Raif tereddüt etti, sonra oe- ~ızm seviyorum. Şimdi, üç sene harçlığı olarak ayda befyüz lira ı QevUc 1155) (Tekyııdu 3) < 

-Hiç bir ıeyden korkma- ilk ziyaretimi sana, en iyı· arka. vap verdi: evvel benimle beraber gelmeğe vere11lt'.Zdim. (Bayan •11:
1
> <2()92

> (R.İ'.l 
ol 

... (Rek) '(Deniz 213) (IOl ( 

Ymız Jives, bu itil' ben me•. dacorma yapn·orum . - Bir kadın!... razı madıgı için adeti sevini. 
"S ~ ·~ o Kocası öldüfl1 zaman ne ya~ (J'.K. 26) <Tek> <l!Jmaı> 

gulüm. Efendiniz hiçbir teh. Arif cevap verdi: - Bir kadın mı? ... Kim? yorum. lüks hayata alışıktı. tığını ta.bit bilmiyorsun. Evet, (l"ototraf) (PoJ*'u ıtt> 
likeye maruz Jeg"'ildir. _ Evet. Mekteptenberi en iyi Raif sesini yavaşlatarak: Bu lüksU kendisine temin ede- (R3mam) 

ed'ğ · tütün kralı bir sene evvel öldU. --......... -----~ - Beni sevindiriyorsunuz, arkadaşım sensin. Otursana Ra. - Hepsini anlatacağnn, dedi. m ı im lçın, bana olan bütün 
bu hareketlere hiçbir mana ifciğim. Kahve ister misin? Bir Derdimi sana. olsun anlatmak. aşkına rağmen, belki üzUleeekti. Seher de beni hemen atlatıp iki 
veremiyorum· cıgara yak. la biraz açılacağım... Ben, bir Onu, kocasının temin ettiği lüks ay bile beklemeden. mefhuı: 12~ 

_ Başka hiç kimse geldi Raif kahve istemedi. bir cıga· kadını çılgınca, büyük bir ihti- hayat içinde yaşa.tzmazdım. Be. ginlerden elli beş!i•k biriyle f!N· 

mi Jivu? Kimse tel~fon et- ra yaktı. Arif .karşı karşıya o. rac;la sevdim. Kadınların en gü.. nim gibi 7.engin denilemiyecek lendi. ' .6 ıf. Mllmlelle& 

medi mi? turdukları zaman devam etti: zeli. en fevkalfaiesi olan bu ka· bir adamın tütün kraliyle reka- İşte Raifciğiın senin haya.tın. Peılta9I 
- Hayır, mister Li. - Senden aylardır haber a. dın da beni sevdi. 0 da hayatını bet etmesine imkan mı vardı? dan Uç •~meni çalan namuslu ve ı.a.44 c.·~ _.. 

Ş. d" · d I · benimle birleştirmek istedi· Bu Arif heyecanla: k lllG 'JMe - ım ı hem in eyıniz lamamıştım. Neredeydin? Ani . dürüst adın! te"46 KadmlaP 
Jiveı. Eğer birisi gelir veya hareketinden sonra bir iki kart benim için fevkat~de bır saadet - Ne diyorsun. diye sordu: lki arkadaş arasinda epey ,sü· FMb 

ıize telefon ederse ona hiç. postalı almıştım. sonra sesin sa· olacaktı. - Ne mi diyorum. Kocası ren bir sükQt oldu. Nihayet Ra. d.U BIMl70 
bir ıey bilmediğiniz; söyle • dan çıkmadı. Raif heyecandan nefes nefe21e, tütün ticaretiyle meşguldü, bun. if mırıldandı: OUetelıl 

A d 1 ed. -· durdu· Arif merakla sordu: da •11•ılacak ne var" ....... ...._ ___ _ 
yiniz. Belki gazeteciler de - na 0 unun gezm ıgım '.r"!l • - BiZim için artrk onu unut- -- --
ıizi görmeğe gelir. Onlar ne yeri kalmadı. - Sen onu seviyordun. o da - Şu halde anlattığın kadın maktan bafka yapacak ~y yok. m--'l'lrldlml--...-.-~~--:.:. 

J,_. k ld d -·1 ·., seni sevivcrdu da ne İ"İn lstan. Seher limen!... Seher demek se- . R • n__ · ıorarlana ıorıunlar katiyen - l\l sene a ın egı mı · .r '!< CQtf ~ ıy 
- Üç seneye yakın ... Tarihe bul dan ayrıldm? nin metresindi? Arif c:-evap ~di: 23-'Z •ı ... _ 

cevap vermeyiniz. Etrafınız. ->s Ç&rf&ID~ 
da geçen i,lerden hiç haberi- "ok meraklı olduğumu ve bura. Raif içini çekerek cevap Raif ihtiyatlı hareketi mUna. - Sen belki unutabilinin. Baflarba§ı Halede (Ve 

da iken boş zamanlarımda bir verdi: ei pgllrdü: Fakat ben unutamıyonmı. cuiu> Komedi 3 perde. 
n;z olmadığını söyleyiniz . ._ _ ___ ...... - ............ _ .. _________ .. _______ .. _____ .................... _ .. _.Pllldn tem-Ulere iotlrak 
Beni 'tanımadığınızı, hiç gör. ttr .. 


