
~~ iki yeni müttefik arasında 
H we V111am Nt1f11.Yat fı1Dd1ll1) - - - -

aaan Raaim u. Romanya 1 İngilizler Taarruz Manevralarını Sıklaştırdı A TıNA AHALiSi 
AZALTILIYOR 

\' Baaııdıgı yf!lr 

tQ~BraA~=~= Yurdu Finlandiya ile 

A.tıas denizinin 
cenubunda 

Abluka 
hattını 
Yarmak 
isleyen 

,, Alman 
'lap uru 
aka landı 
~: (A.A..) - AmiralUk da-

buı hattını yarmak te~bbU... 
Vap unan Erlangen adındaki Al. 

Ticaret 
anlaşması 
yaoıvor 

Budııpeşte, 27 (A.A.) - Otl: 
Yeni bir ticaret 1tll4!namesl akdi 

zımnında müzakerelerde bulunmak 
Uzere buraya bir FinlAndlya lktisad 
heyeti gelmiştir. 

Eski ticaret ltllA.fnameslnJn müd,. 
detl hitam bulmak üzeredir. MUza.ke
relerin iyi bir yolda cereyan etmekte 
olduğu ve pek yakın bir zamanda bir 
neticeye varacağı tahmin edilmekte. 
dir. 

lngilizler~ tedafii oldu. 
ğu kadar taarruzi sahada 
da, tatbikattan bir an bile 
geri kalmamaktadırlar. 

Asker, son zamanlarda 
bilhassa taarruzi mahiyet. 
te talim görmektedir. 

Ubuııd lllıınun AUu Okyanusunun 
ıı:ıcı.: İngiliz karakol gemileri ı 
ektecur: Yakaıanm11 olduğunu blı. 

- . --·- ---- -- " 
ingiliz askerlerinin bir ihraç tecrübesi 

Yukarda görülen resim, 
lngiliz fen kıtalarının ne. 
hir üzerinde kurdukları 
bir köprüden silahlarını 

nasıl geçirdiğini, soldaki 
resim ise, bir sahilden öte. 
kine ihraç hareke'dni gös. 
termektedir. 

Urk mühendis ve tek
ısyenlerinin bir eseri 
enemendeki büyük sulama 
iesisattnın meziyetleri 

Sabahki ltlıtnu gazeteler, .Menemen Ovası sulama. tesisatının dUn meraslmle 
Tanı haber ver.1ııer. 

ll?ı, u atnen Türk mtıhendlslerl-:ıtn ve teıcn1syenlerln!n eseri olan bu test. 
lle ·~gruptan ibaret olan wsnm her tara.fma au vermektedir. Bu su. 
ltara. Çıkblr. dekar ~ımalden suıımıyor. Bu saha sonradan yüz yetml§ bin 
Suıa acağı glbl kanallarm bo)-u da dört yüz kilometreyi bulacaktır. 

Olen k~ bJr rölotorder. on b1r ki!ometre uzunluğunda bir esas kanalla Me. 
lar basının yanı ba§ındaki hr.vuza geUrllmektedlr ve buradan diğer 
b~ a geı,:ırıımekte• •ı 
~:vıec. . 

utttır. To bu ı:nıntaknnm topm~ı. daha şimdiden iki misli kıymet bul-
Yoı.ı 

11 
Prağın eeaa kıymeti be§ milyon Ura idi . Sulama teslaatı, yanm 

rnyı bulmaktadır. 

bir zihniyetle 
}!!ansız mücadele 

Macar 
tebliği 

Sovyet tanklarile 
şiddetli bir 

8u Çarpışma oldu 

... 

cıaPeat.e 
b!ldtrı' 2'1 (A.A.) - Macar A-

Sallıı Yor: 
.... 1YeUl bir 'tl•ne göre menbadan öğrenll. 
den llerle~Cri Macar te§ekkUllerl ye_ 

e1t1tuu i§lerdlr. Dll§man Macar 
eı;!Jtu ertnlıı ilerlemesini tanklarla 
iz bU~ğe ÇalI§ml§Sa da aakerlerl

Sovy cephede aklm bıraktırml§ 
Ylernıbet dllmoarıanm tekrar tar. 
2a -wtlr. 

Ylatııxuz 
lılllna elıemmlyetsızdir. 
~e mUıkWMma rağmen kı,. 
Yetıı k l&vleU mUkem~ldir. Sa
htainı aynaklara göre._müttefikler 
edibn n cenup mıntakruımda tah. 

.-ıılllllıılı.. 1§ olan Sovyet kıtalarmm 
hrtn 1rıukavemeUne rağmen bir 
tktecı::uhaaaraın kaU olarak ilerle. 

ihtikara bu 
memlekette 
katiyen yer 

verilmiyecek 
M 

EM.LE.KET1M1ZDE illtlkA.r yap. 

mak yoluna sapanlarla mUca. 

dcleyi kuvvetlendirmek için sureti 
maıısusada açılan kurslarda yetl§en 
ilk mezunlara, ehemmiyetli bir nutuk 
söyllyen Ticaret Vekill :MUmtaz Ök. 

menin, bilhaas& ıu ııözlerinl. tebarüz 
ettıırınekte bUyük fayda görüyoruz. 

Ticaret Vekilimiz, bazı kötU zihnl
yetıerin revac vermek istedikleri 
şeytanata, hUk6met mabafilinln no 
derece va.kıt olduğunu sarih bir Usan 
ile anlattıktan sonra sermaye bab. 
alnde §Unlan söyledi: 

"Bizim tel&.kkimlzce sermaye iktl. 
ll&d1 varlığlmızın bir cUz'UdUr. Onu 
himaye eder ve hakkı olan kA.n verı. 
rlz. Ancak, kap!tWbyon devrinin ar. 
tığı olan yurtsuz bir telAkki vardır 
ki, sermayeye aömUrcU bir vasıf lza. 
fe etmekte ve onu enternasyonal bir 
zilln1yetıe tell! etme&e 4ovam etmek 

Alman 
tebliği 

Münakale 
hatları 

tahrip edildi 
Berlin, 27 (Radoy) - Alman 

başkumandanhğmın tebliği: 
Smolenskin şimalinde muhasara 

edilmiş olan Sovyet kuvvetlerinin 
etrafındaki muhasara çemberi sı • 
kı§tırılmıştır. Hava kuvvetlerimiz 
düŞman uimendifer hatlannı ve il
tisak noktalarını bombardıman 

etmiştir. 

Ticaret Veklll MUmtaz Ökmen 

istemektedir. Öyl ki, bu zilınlyet, !a
raza bugün memıekeU:nlzln en çok 
muhtaç olduğu bir madd~yi getiren 
bir tacirin başka bir memlekette da. 
ha yüksek bir klr bulunursa bu m:ıd. 
deyi yolundan çevirip bu memlekete 
satmasını tabii bulmaktadır. Yine bu 
zihniyet. halkın en mUbrem bir ihtı.. 
yaç maddesini stok yapıp gizleyerek 
kendisine katmerli ve ga;ı.Ti meşru bir 
kazanç teminini mtlbah saymaktadır. 
AÇ°ıkça. söylemek isterim ki, bUlUn 
maddi ve mlnevi varlıkları üstüne 
milliyetçi, devletçi ve halkçı damga. 
smı vurmuıı otan bizim rejimimizde 
!crmayenin vatansız bir unsur olarak 
yaşamasına asla g6z yummayız. Bu. 
na mukabil menııeı ne olursa olsun 1 

bir vurgun a.ıeu olmak islemlyen 
milli varlığımızın bir cUz'U olmak 
baysiyeUyle çalışan normal ve mubfü 
kA.rlan kabul eden !ermaycyl dalma 

Sovyet 
teblilli 
Smolensk 
dayanıyor 

Lotıdra, 27 ( A.A.) - Bu sa· 
bahki Sovyet tebliğinde ezcüm • 
le şöyle denilmektedir: 

26. 27 tetmmuz gecesi kıtaa. 
tımız Smolensk ve Yitomir isti 
kametlerinde şiddetli muharebe
ler yapmışlardır. Cephenin di· 
ğer kısımlarında büyük mikyas • 
ta harekat yapılmamıştır. 

Tayyarelerimiz. d\4,cunanın 
makineli cüzütamlarma ve tay. 
yare meydanlarına taamızlarda 
bulunmuşlardır· 

* * * 
Moskova 27 (Radyo) - Bu ss.bah 

neşredilen Sovyet tebliği: 26 temmuz 
_... Devamı 2 ncl sayfada 

Amerika 
donanması 

ger1ileniyor 
- ·-O-

Son sürati haiz 

Bir torpito daha 
denize indirildi 

Dulncy "Masaaclıuııeet.,, 27 (A.A) • 
Ofi: 

Sandiego adındaki yeni kruvazör, 
dün Bethclm Steel tompany tezgA.h,. 
lnrı tara!ındıın denize indirilmiştir. 

Bu kruvazörün sUr'aUnin en ycnl tor. 
pldolar silratine müsavi olacağı be. 
yan cdllıuektedlr. 

Leylei Regaib 
btanbul l\lüftUlüğündcn: 
26 temmuz 94J cumartesı gtlntl Re

cep aymm birine müsadlf olduğundan 
önümüzdeki perşembe günü ak§amı 

(cuma gecesi) Leylel Regalb olduğu 
llln olunur. 

himaye eder ve onu besıemcğe ça-1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 
IJAınz. .. 

ita/yan baş
kumandanlığı 

Atin ah 
olmayan halkı 

Memle
ketlerine 
dön melle 
davet etti He ve c a n l ı Atı~, Z7 (A.A.) - Stefani Ajan. 

sınd:ın. . 

bir deniz 
macerası 
Mühimmat 

dolu bir 
ıngiliz gemi 

kafilesi 
italyanların 

tehlike 
mıntakası 
ilAn ettiği 

Sicilva bo-
öazından 
nasıl qeçti 

_... Yausı 2 tncı sayfada 

Nazırlar meclisi, ücretleri hayat 
pahalılığına uydurmak ve muhtelif 
içtimaı tabakalar için aynı bayat 
standardı vücuda getirmek maksa 
dlyle amele ücretlerini, hUkQmet m;. 
murlnl maaşlarını ve husus! müstah
demin aylıklarını yüzde on ua. :retmi§ 
nisbetlnde arttırmağa karıu verml~. 
tir. 
İtalyan i~ğal lmvvctıerf kumandanı, 

terhis ediJml§ olan ve Atinada mu. 
kim olmıyan Yunanlıla!'ın, vil~~tıe
rlnde lktısadl hayatın kalkınması için, 
memleketlerine dönmelerill1 emret. 
ml§Ur. 

Romadan 
döndü 

Sofya, 27 (A.A.) - Ba§Vekil Filof 
ile hariciye nazın Popo! ve ına.tyeUe. 
r1 Romaya yaptıklan resml ziyaret. 
ten dUn Sofyaya dönmüşlerdir. 

900 ilk tedrisat 
öğretmeni 

Cumhuriyet bayra-
mında zam alacak 

İstanbul ilk tedrisat öğretmenlerin. , Bunların listes! hazırlanarak Maartt 
den zam görmeye hak kazanan hu. VekAlctlne gönderilınJııtır. Liste ya. 
sust idare bütçesinde tahsisat azlığı kında tasdikten gelecektir. :Maarif 
yüzünden §imdiye kadar bu zamlnrını ld:ırcsi vUAyetıe de temas ederek ye. 
alamıyan öğretmenlerin vaziyeti Ma. nl zamlann tahsisatını bütçeye UAve 
arif mildürlUğU tarafından incelen ettlrml11tir. 
mlşUr. Gerek barem ve gerekse kıdem müd 

Bu öğretmenlerin bir kısmı barem detlnl dolduran bu öğretmenler zam 
dolayıslyle, HA.ve edilen derecelerini lnrını önUmUzdekl 29 llktcşrln Cu.;_ 
bir kısmı da yeni kıdem müddetlerini hurlyet bayramında alacaklardır. 

ikmal etmiş olan öğretmenlerdir. Bunların sayım 900 kadardır. 

Malta 
Üzerinde 
yapılan 

Yeni bir 
hava 
harbi 

Roma, ( A.A.) - !tayan ordu· 
lan umumi kargfilıının 418 nu · 
maralı tebliği: 

Dün Malta üzerinde vukua ge 
len hava muharebeleri esnasın. 
da düşmanın dört aycı tayyare
si düşürülmüştür . 

tki avcı tayyaremiz üslerine 
avdet etmemiştir. Bunların pilot 
lanndan biri kurtarılmıştır. 27 

t7mmuz gecesi, Valetta üssü ye. 
nıden bombardıman edilmiştir. 

Şimali Afrika'da Tobruk cep 
besinde düşmanın bir taarruz tc 
§Cbbüsü akim bırakılmıştır. Li • 
manda demirlemiş 'bulunan lbiı 

İngiliz gemisine Alman topları. 
nın taneleri müteaddit defalar 
isabet etmiştir. 

Sollum cephesinde is'ara de
ğer bir şey yoktur. 

26 temmuz gecesi İngiliz tay. 
yareleri. Bingaziye bir akın yap. 
mışlardır. 

Şarki Afrikada düşman yüz 
gündenber mahsur bulunan Uol. 
chf it garnizonu.na yeniden tes ~ 
lim olmak teklifide bulunmuş . 
tur. Kıtaatıınız sil8.h.la.rnıın ate. 
şive cür'etkarane bir huruç ha 
reketi ile rnukaıbelede bulumnuş. 
!ardır. 

Trapan.i'.da bir İngiliz tayya. 
resi. çok yükseklerden bir kaç 
kumbara ile yangrn çıkarıcı pla
kalar atmıştır. Bu yüzden çıkan 
yangınlar derhal bastınlIIU§br. 
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ı - EN SON DAKiKA - 21 Temmm.: l~tt 'PAZA'h 

·13ic, · 

dy 

Tas ajan
sının neş

reylediği 

• duir biı-Gôk t'~t VÜ<Ilt. Bun • 
dan maada motörlll birllklcr.in en 
ziyade ve kolayca müeSSlr olabllc
ceklcri yerler- de püı.n1aroa işaret 
edilmiştir. 

Türh:iyoyı işgal ede<ıek veyahut 

•• r e 
Türklyeden cebren .ge~.ecek her or 
du için en milşkUl mesele Boğaz • 
la.Nan geçmek meselesidir. Bu hu 
susta nasıl hareket edileceği ve 
mevcut tınldl.nlarm Knnı.dcııb bo. 
ğazı ilo 1stanbula, Marmara deni • 
zine ve Çana.kknleyc dair izahat 
venllrkcn gösterllecckUr. 

25 numarnlI sayfadn işgnl kıta • 

R~jecan!t b1r ctmı ... 
macerası 

BJG:rter ~Ja .... m ~ ma.a 
lle lılrtlldıD buhmaD nıiJ)a81)lrliı.dcn, 

21 (AA) - G6rbl AkdenlZ :filomm& 
Vls Amiral Slr J'amea Somervllle ta. 
rnfmdo.ı:ı ~rilnıl§ olan efulr, u idi: 
••Kiı.filo. geçmelfdir ... Ba emir yeiliın 

«etirllmlitf:r. 

Moskova 
yeniden 
bomba
landı . 

Mos.konı., 27 (A. A.) - ~· 
Resmi tebliğde ~yle c1eııt...

tedir: 

••\'okıt...t.e HnkKı Uba t.n.g-'n, her eli k ı ın tutnn in nm rnd. 
3 O<tıı bir kıt ur unuı ğlııı ileri ı rf rek oyle diyor: •'Kimi snı.mdım, ~ 
m ı;c.nl nd ·n ôl'm ~urur: ;pil eı1ı•rh1 seslerine, tclfıffuzlıınna vanncaya 
kı~ u <11 ıkıf'm dikleri yer hıu.ı mıızlar. H~rkesl meınnpn ctmfonin lın. 

k n nı-nba 11'1lr nu f 
Huııa rn~mcn, 3Ul ın Haltl'l uhıı Gez~in de (, te d'ğer i"kAil:ı:şlıın 

~lbı rnd_y0.)"1'1 dol.unu or: ve ~·ng \'Unılduğu uımıın znmnııı saniycslne 
k!l r sıı~ li,Yi'tı <ıp1ketiu bil ın" t•'fPrrH:ıt~ ifade Ptmf'Jctl"kl mhn~bet. 

!llı:ıl,j:'nı • bnrııt ••tlı.or. 

Aln1an ves ·.ta n 
1 Moskova, 26 ( A.A.) - Tass 
ajansı bildirı} or: 

lannm fstanbulun muhtelif nokta. 
lnrma nnsıl tevzi edileceği hnkkm.. 
da talimat verilmektedir. Bu B:lY. 
fa.da, Avrupalı kıtaaUa bilhas.sa 
kumanda ve kurmay heyetlerinin 
ancak Beyoğlu mmtakasmda mü. 
nrı.sip bir şekilde yerleştfrilebile • 
ccği zikredilmektedir. Beyoğlunda 
7 büyük otC'l bulundUb'll bunların 
en iyilerinin Perapaltl-' ve TOkatlı. 
yan otelleri oldugu ve dllhn. küçUk 
bırçok otel bulunıiuğu da kaydedil. 
mlntir. Bundan ba kn. Frnn.cıız ve 
Alman mektepleı i gibi sağlam ve 
büyük blnalnrın dn Beyoğlunda 
kAin bulunduğu ve burnlnra askeri 
idare servislerinin yerleştirilebile
ceği tebarüz ettirilmektedir. 

DUn akşam A.mlranık birinci lor. 
dunun dcdlgt glbt mUhtmınat ve er. 
uk ıl8.klet.inekte olan 'bu kafile, mer
kezi Akdentı!n 'öi'tMmi1nn Ye :Muııoll. 
nlnin lngillzler için knpa\J olduğunu 
llAn etUğt Sleilyn Ue .A:trlka sa.blllcri 
ammndald tebllkcll boğar.dıın geçm~ 

26 • 27 t.enıinut cccesl, dalV 
htılinde ibiı"ibiıiiü takip ede!ltıid 
kadar Alman tayyaresi, )'C tt 
Moskovaya bfr akm )'f!'l'\m!l1' 
~ebbUslinde bulunmuşlarsa d.S 9"' 
yare aııri balaryalnrnnızm "{ti J. 
atesi ile karşıla mndardır. • 

l.\f' • rnd~ rn!nıı toer cU kdı·m tulnnııı ve b• r düşün •n \"tıtand;ışm 

iki\,) et var. 1' ıçın ·. ı:;;üphn!ilı. ld 'l'tırk ıw.slnl dünya) a ouyurnın va<;rtası 

ol ı bu ;ntıeıısrM•nın <Llh:'.\ iy\ oimn mı arzu t'ttıi(I U;tn. 

52 nci Almnn kimya alayının 
Sövyet krtaları tarafroiian imha
sı ırasında ele ge('.İrilen dosya. 
lar arasında bilhn~a bir tanesi 
dikkate. şayan vesikalar ihtiva Jrselt., u çocuk saati• :i tl dı:-!ı•nıtyor muı;unuzl' l~ıdyodn bu • ı. 

ntiı• lhdru< t'<llldlA' lk f.'1'inlerd •nberi bltml)M bir ,., \'e t'lkl lmrd•'ti 
hlkf•~ı,. vardır k1 lı"r hııftı:ı hır vnlt.ı doğunır dunır Çoouklan alAkn
dar lul:ıc:\1> \"tllml:ırın belki ma :ıJlıı ıw.rt ıl• utm S\ l 'l.tmdrr l"nkat bir 
ç04'uk ımn~ t't<İn lftıı Pderken twııun ınutl31< ııurette ~ ı "" tilki nın<'P.n•• 
lnrınıları örülccP~lrıl ldm.<ıl' dıtııı t.'demC?~ \ abancı rndyol nn çocuk 

-ııntlnlnde bu I; bU hlkllyı..>t •rln Wi~clerl'' ~er ulıp alın."ıdığım bilmiyo.. 
ru7~ l"ııknt m:ı 1 "" hlld'ıyr. ınh~mıı ııolmlnrok l'llrk çocuklannıı ıuıla.. 
tıfncak clt.>11tıl!llnrım17. oldu~1111 blliyonı7. Birkaç ~n l"VV\:I ~ıı7.dıt"lmı7 
glhl çll.(;l:ıt:ı il kr.tlerlniıe çık.ın ıırtl!lt rt'lf!1mh·ıimtd~ ~ıı.banr.ı p:ıket.. 

ı ·rd<' tıknı tıınk. n~n mrudnı-lı fllf<'k '"" tıın ""' ~1mkrlnln bu cb 1ştf' 

' etmektedir. 

hır b:ı .. kn tiırlü lı. Jli,' SO '•l·\HİKA 

esarab anın 
iş ah amamlandı 
Bul1rcş 27 (Radyo) - Rume 

ordusu ~umnndanlığmm tebl'· 
ği: 

Besnrabyanm tahllsİ işi bitml 
tir. Her tarafta intizam tesıs c_ I 
dilmiştir. Kişnef'te birçok binn
lıır, katedral harap olmuştur. 

Gen ral dö Gol 
,eyruta gitti 

J...ondnı, 27 (A. A.) - B. B. C: 
General de G:ıullc cuma günU 

Beynıta vil.ml olmuş, biiyUk tczn
hüra.Ua ka'r§ılanmıştır. 

Okuyucuıarımı

zın dılekıerı 

1 · zyollarının 
17,20 8,10 

va urlarına dair 
Kalamı,,ta otu.tan Uç okuyucumuş 

yazıyor: 

Den1%yollan ldaresinlıl aabahl&tl 
Knlamı3tan Köprt\ye hareket edciı 

8,10 ak§Qinlan d3 K6prildelı Knlamt;. 
§11 hareket ed 17,20 de b!..tet ti\PU
ru var. 

Sabahlan Kıılamıştan Köprilye bir 
vapurun Vıırt§ı 9 veya 9,5 geQe kabil 
olabillyor. HalbUki memur e hu.Bus! 
mneaacooıerdc çalışmılarm işe baŞ!a. 

ma saati 9 dur. 
Akşamlan da 17,20 do kalkan va. 

pur dairelerin 17 de kapanmam yt1zUn 

den memurlar 20 dakikada buna ye_ 
~mfyorlnr. 93.bablan KalamıŞtaıi 

vapurun blrnz daha erken kaUcınacn 
temin edllSO vo Köprüye S,50 de va. 
n1sa ve nkş3mlnn cb 17;20, 17,30,... 
ya 17,45 olsa Knlamış halkı bundan 
çok memnun oıacaklnrdll'. Bayın ga_ 
zetaı.lzlo llllmdıı.rınrm d.ikkattni çek. 
menfzt ricn. ecıenz. 

Batta ~k kimseler kendielrlne 
bo~lu bulunduğumuzu da söyllyc.. 
bilirler ve bu ooğrudur. Ancak 
MeUhn Cemal hanımla olan mUna. 
sebctimde paranın en ufak blr ro 
1U bile olmamıştır, Melihıı ham -
mm muaz m serveti, gUzelllği, 
inr.eliklcri ynıunda ıhiç mc~besin 
de kalı) ordu. Ben parası i~ de • 
ğll, kcndiSI için Meliha hanıml:ı. 

evlenmek istiyordum. Esa.sen o 
da bu şekilde para cep1ıeslni hiç 
dütıiliımUyor, yalımcn kendim l • 
çin beni s viyordu. Şimdi böyl 
bir avukatın ismimizi kirletmrğA 
iknlkınam doğru11u ayanı te Uf· 
tiir. 

Şn.lılt bu sözlerı eöylt>dikt n 
aonrn re.IS sfü:e ba ladı: 

- Mahltcmcmlz şahidin dUrüst 
i!'adeshıe te ekkUr eder. Çflkileb'. 
lln;iruz. 

Ve mübaşire donerek: 
- Diğ<'r ş1hidı çağ1r1n .. 
Gayetle tk gi '1nmi~. oml zl • 

nndan a.~ğı iki tane roruı.r nrJafı· 
te at.ıni:ş, ufnkt.clek, fakat güzel 

b'ir kadm t mevkiliıe geçti. 

Firpinin 
müsellah 
kuvvetleri 
Amerikan 
ordusunda 

Vaı tngt-On, 27 (A. A.) - Ofi: 
Filipindeki mUsellAh kuvvetle 

rin Amerikan ordusuna ilhakmn 
Tedding • Meduffle kanunu ile tuh 
sat verllmiştir. Bu kanuna naza
ran Filipin adalarına 1946 senesin 
de :istlkUl.l verilecektir. Bu karar 
mucibince talim görmUş veya gör· 
memlı;ı 150 bin I<'ilipiıili fü• 140 
bin ihtiyat efradı general Corc 
Grubctin Jmmnndasma verilecek -
tir. 

lyi mnınmat almakta olan mn 
hafi!, bu emrin haftalardanberi 
verilmiş olduğunu beyan ctmeJr 
tr>dlrler. Bu rotpald ıuıarnanıc. 
ihtiyaç hissedilir edllm~ tatbik 
olunnca.1ı:fu. llllil f'.s:ısla"t. FW • 
plru!ek1 Amcri ru.; koml fü• 

F1lipbı reisi a.rosmda °" 
dtım:iştir. Füipln kuvveilerindes 
~ olanı.k binlerce Amerlkaıı 
ımm ve deniz askcrten ile tn ryn.. 
recllorı de nda.larm müdafansm• 

tinı.k c<lebllcceklerillT'. 

Amerikada 
Uzakşark 

kumandanhğı 
ihdas edildi 
\ ' in on, :2'1 (A..A.) - Afi: 

Reüilcufubur Ruzvelt, yeni bir ordu 
kumandanl$ llıdas etmişUr. Bu da 
''Uzalqıı.rktnkl Amerika ordulan,, 
kUmandanlı~dır, 

V lngton 27 (A.A.) - Aft. 
Ayan mecllal ıuıkeı1 encUmenl mlı. 

ll menfaatin tehlikeye maruz bulun • 
mtısı doln.yıslle kur'a ve ihtiyat efra
dmm bir seneden fazın eılAh altında 
tub.ılmalarma mu a.do eden bir tak.o 

rir kabul etml§tlt. 

Çok şık kıyafetini göstermek .isti. 
yormuş gibi bir kere bulunduğu 
yerde döndUkten sonra yavaş ya.. 
vnş uzun siyah eldivenlerini çıkar 
mağıı. başladı. 

Re.is sordu: 
- lsminiz, soyadınız! 
- İsmim Mualla 1rfan. Yani lr 

fan kocsmm ismi. Sôyndrm lşbl • 
lfr .. 

- Knç yaşındasınız! 
- Yirmi be§ •.• 
- • ·eredc oturuyorsunuz? 
- Lnmarlin caddesi, Emek a • 

partnnanı ,Uç numara. 
- Ne i yaparsmtE? 
- Ev ikadmıy•ım. 
- Hnnnnefehfü, <'inayete tn . 

kaddUm eden gecrıyi maznun siz a 

1 rl<' beraber gedrmicı olduğu l • 
~in sizi dt> şahit olarak burnl n 
tPlt: titıek lüırnrnlu görUlmU . A~ • 
nı 2 n aı Q maznunun en ~akın 
nrkada"'larıııdan bir ymi"" iniz. 

- Evet rl"ls bcv. ?.1 liha Ce • 
mal ben m <'n hi nı knda rmdı 
l<<'ndlfüıl fı k (ok scv<'.'rlm Hii!a 
611 kendisin k f(jı btivük liir srı'l' 

Alman esirlerinin ıfadP_cıiyle 
de sabit oldnifu v~hil<' bu alay 
Alım.n • ~vy<'t hnrbinin h<'lalıı.· 
masm<i:tn •vvel Balkanlnrdan a. 
lınnrn.k "°"ki Pnısvrwa g-{'tırıl· 
miştir. 

'Vfı>z..lcOr alaya ait mevzuubn. 
hi!t :iosyada ~zcümle şu vesika. 
lar bulunmu."}tur: 

1 - Türk t.'lyyare meydanla· 
rına aıt krokiler ve planlarla a· 
rnzinin vaziyetini ,.e münakale 
vollarmı gösteren planlar. 

2 - TUrkiyenin Avrupadaki 
arazisine ait 1/500.000 mikya. 
sında bir harita. "Bu haritada 
başlıca yollar gösterilmiş bUlun· 
maktadır." 

3 - lstanbulun 1/15.000 mik. 
ya ında coğrafi ve askeri bir pliı. 
m .. 

4 - Türklyedekı askeri hedef· 
teri gösteren 1/100.()()() mikya. 
sında bir harita. 

5 - lzmit körfezinin gene 
1/100.000 mikyasında bir bari· 
ta ı. 

Bu vesikalar üzerinde "valmz 
servis ihtiyatları için kullanrla· 
cakbr." ibaresi yazılmış bulun. 
maktadır. Bundan btlska mczkfir 
haritalar \'e planlar Uzerindt> 
Türkiycdeki askeri hedefler bır 
takım hususi işaretlerlt l(m~t ril 
mişlir. Bu he<lefle1', tnyvanı mey 
danları. bahrf 1nsnat •,c7..gahlan, 
harp malzcm 1mHI ılr ı: 
rikalar 1.iın...,.ı.. tP. iı:ı:H •enıi 
fa brik.ahu--... "lncndLf ~ .rolllll'l 
postafütncl1t c;ke·1 ~isi~ lst.ruıJ. 
J"OO :v\ mad,?P<lN" ma' 

biı .. 
~!mJ~ nldu~ 

llemf:~ 
malrern d yımlnrrm. ~;~.c't1l: · 

Oliş bol alı:Uıd:ır 
Köprüler hışa ~rt gbn1 

mesela.. betor. demin ~ ~~ 
yahut betonarme köpril diye tas. 
rih edilmiştir. Dlğer taraftan bu 
vesikalarda arrt.Zlye ait ruırih ma. 
ICımat bulunduğu gibi Türk kı
t.nalının nerelerde bulun8uklan. 
na ve miktarlarına ait malQmat. 
da vardır. Kezalik mUle.lıaITik 
malzemeye ve en elverişli tara.cı
sut noktalarının intilıabına ih. 
tiyat kıtalarınm nerelere ne 
miktar tevzi edilmesi Ulzım gele
ceğirte ve deniiden ihraç imklin_ 
lanna dair de birc;ok mammat 
bulunmnktadır. 

Bütlin bunlardan bnşka t'lbtun • 
ıann ve depolann derecei ehem • 
nüyeUerine, llmnnlardnki vinçle . 
rbı kuvvetine, salıll mınt.akalarma 
da ihraç noktiüann derinllklerlno 

pati ve tabii 6erin bir merhamet 
duyma.ktaynn. 

Şahit tebesslim ederek mn.znu • 
na doğru döndU ıve sanki bu lfituf. 
kar sözlerinin karşılığı tebcssü • 
mU bekledi. MeU1ıa. Cemııl Eiddet. 
le basını kaldırdı ve ~lerinl Jıiç 
kırpmadan dik dik şahld~ baktı. 
Ağzı acı bir mfınfi ile buruştu, bir 
şeyler söyliyecck oldu. Söyleme • 
dl. :tkl kadın bir müddet nazaT'la
ıiyle boy ölc;Uştüler, sonrn maz • 
nun tltrlycfck cckelliılii yakasını 

kaldırdı ve ytlzünU sakladı. 
Reis §ah idi isticvaba başladı: 
- Afkadnşmızııı hususi hayatı 

hakkmôn tnalfımatıııız var mıdır? 
- Oh, reis bey. Siz kadınlar 

aı·nsmdııki nrkad:t,'lhğın neden i , 
baret olduf;'llnu bilmiyor musu • 
:ntız? G evczcllk edilir, dedik Odu 
ytıpılır, ui.rlikt bcrnöer gezmele
re gidilir, fakat pek :ız sır veri -
lif. ÇUnkU sırlar daima mukabil 
furar için kuvvetli b rer silı\htrr. 
Tabii herkes gibi ben de Meliha 
Cemnlin Mahmut Ala beyle mU .. 
nas bettr bulundugunu biliyor • 
dum Ji'aknt ondPJ1 başkası için 
clo"nısu pek k!lt'i olıırok bır fier 
H \.lı,·cmcm!.. 

Mahm.ıt Ata b :;in -:.aptığr 
lzdlvnı. tc kllf1etl1ıi a kadn!)mr1Jtı 
ni~in J. ı rltı rcd6etmicı olduğunu 
bi ıyor mucıunuz ". 

- K t'i sur tfE' bilmem kle 
blr ber lnhınln tıd nlir m. 

Dive ahit Mun.Jliı omuzlarmı 

Ur. 

- Daha ecya.hatlnln ikincl günUnden 
itibaren kafilenin bulunduğu mevkU 
dlişman keş:tctmlı buıunuyordu, fakat 
ilk taarruz. nncak seyahatin UçUncU 
günQ yapılmıştır. Bu taarruz, SO da. 
klkıı. devam etmf§Ur. tt.ntyan bombar_ 
dıman tayyareleri ile t()rpll tayyare. 
leri, gemileri vurmn..k !Çlh ba!J ıışağt 
iniyorlar, hıgillz tayyareleri de bur. 
lam kat'§t koymilğa ko~uyoıinrdı. lkt 
tayyare, alc'f1er içinde denite dUştn. 
D!.ğ'er liç tayyare, 1'0m00.1nrmı ufultta 
çok ut.Aklara. atttll\r v Us1cn istika. 

ve ·himaye tayyarel~rlmiz, d~" 
mnn tayyarelcrinj dnğılfuıelor ~ lo.ı 
payitahta kadar gelmelcnne 
olmuşlardır. 4!. 

Tebltğ ilave ediyor: " ını 
Düşmanm bombardıman ta'ı 

releri. §ehirdcn uzak yerler<.' •' 
makarı. ık bir halde bombnJıır a 
mışlardır. Ancak beş iln yedi Jt 
man tayyaresi mania at • i 8" 
bilm.i.ştlr. 

Taksim meydanı <'iv:ırmda nakil metinde kaçmnğa ba§ladılar. Yedi 
vnsıtalarunn yerleştirilmesine mü. bombiırdunan tnyyarcst Derıemeğe 

salt bliyUk kışlalar bulunduğu da 
ayrıca kndedllmektedir. 

Faşist müstevliler TUrkiyeye 
denl7.dcn bir ihrac harekt>Unl de 
derpiş etml.şle'rdir. 

muVaffnk olnrnk bombalnnnı harp 
genilleriıic 've vapurüırın etrafına at.. 
tdar. MUt.Caklban torpil tayyareleri, 
meydanıı çıkarak kame t:otikametinde 
torpillerin! atmadan evvel A.deta dC
niZ eathına kadar lnıiller. 

Bunlardan UçU denize dll§UrUldU. 
HUcunı hitama crcı:ctı sırada takri_ 
b(>n iki mil meıın!edc bulunan 1',can~ 

Moııkovnda.ki hiçbir askeri ~ 
defe isabet vaki olmamıştır. 
knç evle bir mektepte ysngıtl 
mtŞtır. Bu yangmlnr, sUra.tle 
tmlmışttr. Om ve yurnlı va~ 

Henilz natamam olan matuıı ... 
göre altı dfişman tnyynresi ~r:; 
riilmüştür. Sovyet tn.yyart'teror 
zayiatı yoktur. 

toıpldo muhribinin kıç tarafından ııı. 

yah bir duman stitununun Yükaeldlğl. 
nı grdUk. Bu muhrip, mUrettebatın 

geıniyi terk etmekte olduktnnnı b\1_ 
dlrdi. Milrc.ttcbattruı kurtuı.anınn a.ı.. 

Karadeı\Wn şimal sahUlerine 
ihraç yapmak son dcrec<' gUç bir 
hareketlir. Bunun seb<'bi mezltiır 
mmta:kanm fırtınalı olmnsı ve ea. 
hilleıin yarlar eekllııde teşekkül 
etmiş bulunmasıdır. Burulara an . 
cak kUçUk bahkçr kayıkları He ya. 
pılabilir. Dalıa Uzakta, cenup sa . 
bili hafifçe meyim oldu"'.'11 için bu. 
:rada !kıtalarm ihrnc; ve ysy:ılma.cıı 
mUmkUnse de bu kıtalar Çatalca mak Uzcrc geml!cr yııklR§tılar. 
mUsla.hkem hattının ateşi altında O gUn ba§ka b\r b cum v kt olma. 
kalırlar. dı, fakat geceleyin avcı tayyareleri_ 

BUlUn veSlkalar, Hitler Ml'kume mlz, dU§nıantn torpil tayyarelerinin 
tinin r.l •elleri hnkkmcıa hiçbir te. bir teşebbllaUnU. bu uyyareler fllQ. 
reddildl' mahal bınıkııııunak dır. / ııun toplannm mcnz11lne gelmeden ev
Almcın baskumaııdnnlı~ı b.. vesi - ve!, akim 'brrakUrdılar. DU§manm iki 

kalan muh1e\if alııYt2tftc Y .n! me2 avr.ı t.ny.vuresı dUşUrUldll ve ikisi de 

DIF'" B tarnfı ı tnat ) ıtP 
gUnU Prochov, N vcl, Smoıcnslt~ l°l 
tomlr havalisindeki tlddeUJ :ınll aıı 
beler devam etml.şUr. Vaziyette ~ff 
§lkllk yoktur. Smoıensk yııl<Y ~ 
bir dUşman plyaoo !trkaaı taııfl9 ti 
dllmlştlr . Ut 
Hava kuvvetleri piyadenin yıı~ 1i 

dli§man meknnlz kuvvcUerlne. r 

ıtOr I liinln.n bıltll rınımra ugratıldı. 
cn.lara tevr Ertc:t. "tıali katıl 'Yl ttı.klp etmeltte 

de kıta.atma t.aartuz etmi§ ııav• 
lerlnt> dnrbcler lnd!rmlşUr. cuııı9bl 
nU 28 SOvyet tayy reslnc muk8 
~iman tııyyaresi dUşUrUlındştUt ı> 

l"o 

B!rllı,~ 'l:ldye).c. ot- \.'imt tip\ndc bir t yyare tnlt. 
~~lttıi rlrtnltu ruı;rt»> t"'inc manıı-. knlmıı ve içinde 
dnrinm ~tr'klit 

f len yangm çıkmıştır. 'lt.nlyan tayyare 

DUn tündUzUn birçolt .İ\lmal\ 
>·arel ri MO!kovııyn tanrnız ctf'l\eJ at 
tcnıtşıerdlr. Bunlardan Uçlı ~~~ bı 
dilmış ô.lğerterl geri pUi!kUrt tl\111"'"' lJ 

~ nd d meydnnlarmın pek uzak olınamaınna 
• ~lmnıyort , rağlllen bunıaroa.n \,)qk ltalyıın tay. 

tUr. 
DU§mnn Lenınsrudı da tıotnll' 

hıan euneg-e teşcboUa etmi§Ur f 
Uln bu fıucutnıar ağır ZB}ial.lli 

kllrlİllm tur. 

.<\.lımı:nta-r bt: yaresi lkUlmemişllr. 

..eraMı nfyetlert Cant tipinde · r tayyare de er-
OmetJ:ne sah trnit verir tesi saOOh di}şlirOlmüştür Bir 
bir dostluk nnıahedctıı tmm e. müddet sonra bizım tayyare g~ 

Ttlrlc mmetlnln teynk'kuzu- misinini avcı tavvar'Clcri, bomba 

Rus do:..nlz kUV'V\!tleri Karad ~ 
runa nehri ağzındn mUstabkeın 
C!t.yı tşgu.l cd rck burnyıı asıker cyu.,ıtJZ1,rtU!.g tiiprltcn diğer lanm uznMnra atah 8 ltaıyan 

tkr:ıftmı 'rilrldyeye tf'lCavlli kin bdmb3rdmıa ntay~tm y.ıka.. ml§l&r, b&çôk top ve mııızeı11t 

g!zllce ha:ıtrlımiiiiıB.adır. 1 d-...... ~~ ~ d · ... Uuk lamışlnrdn. Bunlardan ıkısı u-
g.,çlrmlşlerdlr. 

Sovyet havn kuvvetleri f?ıl .a. urAJ_veye -.cu-q. ıı.ıms ... cıs •· ··ı · tllr 
h!slerl b sil ~vet hükumeti, şuru muş · petrol mıntııkaınna tchllkell b r 

eum yapmışlardır. Birçolr vnrtll r 
poiar nteş içinde bını.kılmt tır 
nehri Uzerlnde iki dUşman geıı114 

yanr;ınlar çıknrılniış, diğer ı:ttll 
de tahrip cdllınl,l:lr. 

Koolordu kttn1Rl'l tarafından ele Ertclı gı.m e dClşman tayyaresi 
ge-,;lrilmiş o.tan btı gizli vesikaları bir kerro da.ha bize hücum et • 

Tü k. • 'f ı .. 1 UvUk 1 ı.s· 1 ınişlerdit. Buııltırlll lhtıcuum, bir 
l" ıyenın "os.mv... > • P <; d · B 

t il T .. k " hUk"metinı· "t ~nat e\"Ctm etmıştır. u tayya • 
vası as c m· l)'C u n ı . . . . . 
tlliiına nrzelmeyi ve 'fürkl~·eye relerden bın tal1rıp edılı;nış ı~e 
kcırşr bir tece.vUz hazırla~'atı HIL de V~Jmrtarmuzd~ bırıne bır 
lerle Fon Papenin hakiki milteca. torpıl ısa.bet etmıstır.· Bu vapu • 
Viz çehresini meydana vurmağt bir run nakletmekte olduğu kıtaat 
vazife addet.mi tir. bir torpito muhribine nlınmış -

BiR HARP BiTTi 
Fakat Cenubi 
Amerikada 

Quıto, 2'.f ( .A.) ...... F,qurıteur. Peru 
hududund kl muhnsemat. diln saııt 

ıs d kcııllınlştfr. 

silk~ı·ek SözUne devam etti: 
- Oylo zıulJ\edlyorum ki MelL 

he. Cemal, kentlisi içln çok kıy -
metli ve e.\'anlajllı olan hUrriyeU. 
ni istcdr?i gibi kullnnamnmcıktan 
korkuyordu. 
~ Daha açık 6yleliııfz. Yani 

ne d nı~lt isUyoı-sunuz? 
- Oh ... Fena hiçblf !lP\' sôyle

mck iste.miyo'rum. Allah sakla -
!'ln. Yarın iki elim anımn gele • 
cek .. Yalan söyli}emem. Benim 
söylediklerim, dUnya filem tara . 
fmdah lb1l'r.e ı fi ·lerin tekran ... 
:Mel ·ut f<1t.l 1 lvle ihafifti Dlinya • 
da <'U r.h nü hoşuna gicletı şey 
CHirt y!rnmuk ve kompllmiı.nlat'n 
n~ ııi 118.l r tle ı 111kııbelo etmekti. 
Oh rel l•y. 1.n.nil bu bir sut; de. 
ğildir .. 

- J.~vet, do :ru .. F.ıkat bu ka -
darla kalırsa. 

- Kocam ve b"'n M hmut Atu 
beye knrşı açık bit <loslluklR ba• -
lrydık ve kannııtinıc~ iklsinın de 
betbnht ol.nınsı netice ine varacak 
olan bir Jzdhacn mani olmnğa bir 
çok keı eler ga> ret etmhıtlk. 

- - Fakat gııyı lnH' nı hayıı.tla11 
pen m 'utlu değil mi? .. 

Buna daha zi)ade mc ru gö 
ı ıinü_yordu demek liu:ımrhr Reis 
bey... Çünkii znvallı Melih:ının 

hastalık dcrecczinp \'Uran bir kıs. 
lı:aııçhfrr vnı·dı. Sonrn mulad ~'U • 

muımkl ğı horl.dnd çok lıaş n ha. 
ı ekc-tlcri d<:> 'ardı. Koı kunc <'İnn • 
~eti /iğrendiğim zaman hiç de 

tır. Mamafih kendisine isabet 
vaki olan vapur, kendi vesaiti ile 
ilerleyebilecek bir l.alde idi. ?u 
\'apura bilahare içlerinden ~ri 
tahrip edilen Stukas tipindeki 
titvvarelcrden atılan bombalar da isabet etmiş ise de ''apur, gi. 
deceği yere gitmcğc muvaffak 
olmuştur . .Kafile, denizi 'iilllll 
idi. • 

MoııkovB 21 (htiıı o) - NCŞtt~ 
bir tebliğde incl J\lmnn fırkası 
gtınlUk mıibarebelerdeıı Bonrıı t 

tıdUdiğl, İırkı:utın bliyUk u vıatıı 
radtğt bildirllm ktedlr. 

~~ıdan "'~a~ 
Kaplutnbağa 

pos.asını neuen 
hayret etmedim reis bey. ÇlinkU tercin eder '? 
Meliha bende böyle bir faciaya l'l.. 1 t 
let olafülecek bir kafim tesiri bı Taksilerin serbest çs 1 

rakmıştı. Nnstl diyeyim, csraren- 1 masına koordinıısyon heS. 
giz btr knaındr. Sonra mnntıksız ı ti karar vı•rdi; karar tn!d1

1 istekleri v rdı. Mesel!t clruıtu Mah tJ~ 
mut Ata beyden artık bugün hiç edilerek Resmi gazete t' 
bir yerde görülmh en mUfrlt bir lan edildi; ilan ediliş Ut 
sadakat bekliyordu. Oh. filhakika rinden tle tl\m iki gün gf~~ı 
güzelliği n0 böyle bir kalpte bu- Bugün Pazar, ~akat uıı1• Jurunak hakkınıı m tliktl. Fakat ) k ı1lı' 
yaşı ... lşte reis bey Mellha hiç- taksi er t~ Çift oynatn ~ 
bir znman bunu anlc.m k lsl m~ ı Öerelevam. Sebebini ga~tff 
di. Dostunun kendl<;ln~ karşı -ilk ler, kararın Ankaradafl , 
znmanlardn duyduğu bUrUk ihtl · •tan bul vilayet mhkaifl111f 
ııısm artık geçmlff olduğunu. fa • bildirilmediğinde buhıY0 
kat hfıifı kend!.slni S<'vmf'kle bern. 
bcr, lıiınz daha mUs~mııhnkılr dav- ı lar. j(Ş' 
ranmak, ufak tefek hatekctlt'rlnc Bu ne talihtir? Men 
göz ~ uııımtık ltızınıgdtll~inl kabul rarları Ankarado.n kuş tı~~ 
edemt>dl. ~onrn diğer ta.raftan ld k rr o 
ken<li hu u!!li ha\'ntt dıı u ve~a bu ~u, yı trım ça. ışı ge 

1 lı' 
bin türlU vaka ıle doluyau ve bi"· memnuiye'.1 .. dn kaldırı 'ıt 
tün bunlar karakteri UT.erine te • kararı lstanbul seyah•l1

11
. 

sir cdlvor ve Mcllhayı kedeTli, ha· nedense kaplumbağa sırtı 
in bi; kadın yap1yoidu. da yapmayı tercik f'y)er. , 

Bize clnn~ ete takaddüm e - Acaba kaplumbağa PO:,, 
den geceden feci bir şekilde ntha· " ff 
yetlcncn :rılbaşı eğlcn~indn bah • ' tasma yetişebildi mi ae 
s<ler misini:-.? 1 niz? Ya onu da kaçırdı15~, 

- Yemeği b~de yedikten sonra 1 Bu takdirde tek • çift Olr 
biz ve onlar hep bernber Mak nuna yarın da Ôe\trım ecJife; 
simbııra gitmişlik. Bü!Un gece lha 1 )'fii 
di~eslz geçti. B(ll bol şampanya ı celC demektir. Ne dive 1 

içtik. dans ettik. Elğlendik ~e sa.. 1 Geç olsun da güc ol~;as•a 
bahıı karf!ı "'lcrimir. döndük. 1§-1 ÇALJ/(Uô/ 
te bu kadar .._ .... ________ .... ~ 

( DC"t•anıt t'l(lr) 

ltı 

" 1 



~ t"' ,,. il\!\ \ ~· ı ·up••r tlJ'l l'.\ZAU 

~llK \ · · .. ıa . DA 

tn iyisi .,ıiç igılik 
papmamakmış •.. 

Saatle mukayyet 

olmaya çalışınız! 
Azkızım sana demiştim, ya her işte bir z AMANIN kıymetini bilme-e mek, zamanla mukayyet ol-

A 
ramet vardır, hık met vardır. Bak mamah, zamana kayıtsız. kalma~ 

-!!ah Senı· fecru·· be etti·, buna inan... büyük kusurlarımız.dandır. "Saat 
">ıl 1 gıbi adam,, "saat gibi işliyen mües-

bu dthır: kalırsa azizim, diyordu, kala bırnktığım '8ado,1çlml almak sese,, dendiği zaman kabtedilen 
~eku a en fy! şey hıı: !yılık -et. üzere ıı§ağı indim. Ka.pıdan (ıkarkcn, h 

- ~ Slranuşun hfUA orada beklediğini gö- şahıs Ve müesseseye /larşı bir ay-
dc ı~'ilUt bOyı kestinp atma, sen rtlnce, kend!Blne sabahleyfu yap ıhım ranlık du)'arız.. Duyarız da biz şah-
h&ıııt blli;ap denize at b lık bilmezse hakaretin vicdım e.zabile ezildim. Pit'- ~(in Öyİe bir adam olmaktan uzak 

- lia ' cı rler • 1 mnn oldum ve yanma yakla,.-arnk: ' 
lU •ö.vı Ydl Yahu, şıntdı hLni ltötü kO. _ Mndaın, dedim, şimdi imzadan ~aurız. ılf üessesemizi o şellle sok-
le, l'e~tcocıtaın. Nassı hfılik bu böy- ı bir yığın evrak geldi. Biraz bekle de malltan iirküntü duyarız. Niçin? 
llıı bııı la bunun blr ıyll\k ~·nptıgı getireyim. Ve derhal yukan koşnrnk l k l k 

lordıı. d " • k {_.'ünkü zaman a mu ayyet o ma "'lla.r ~h 
1 

n, uyle ise:, nf' dıye bu- kllğıtlnrın arnsından onun ini bul- _ 

egüzelliği ni&betinde sıkıntılıdır ve 
insanların çoğu, tab' an, sıkıntıdan 
müteneffirdirler. 

K endi.~izi aaate uydurmaya ve 
sualle çalışmaya, iş ve eğlenceniz 
için ayırdığınız saatleri onları har
camaya alıştırınız;. 

lşiniz.Je dakika şaştırmadığınız 
gibi sözünüz.ele de dakika kaybet
memeye alışınız.. Randevularınıza 
~aatinde gidiniz. işinizin başında 
~aatinde bulununuz. 

İ4lılı.batıınt lk menıurı~ct hayı1tınıı, dum, bir zarta koyarak aşağı getir. LJ k d h 
rıa bır d~Unrnıycrck mahlOk\nrı dlm. Kendisine verdim. I'J. er al Q Q Q r İ r m e Sele : 
ı~~:~~~~l~~lfi~~ OMIA~~m~~~~u~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9~~~~~~~~~~~ 

-. rİliU cnıclere kaılur ı;ondertti. kcn, ben bakkala doğrli ytlrUyordum, ~ 
"a.tdır ae nka bunda du bır hikmet k! birdenbire iki kooilser arkada§, ç k 1 d 1 
~rt,kı n bunu böyle bU... birer ltolumn glrdıler ve: o c u a r 1 m a z a m u aş e ret er s er A 

'tltet kcıt~ltUKçe slalrlcniyordu. He. - Haydi, bakalım yllrü, seni mu. 1 1 j 
vıl tııeın isını getiren k01nlscrıer sı- dür bey, istiyor! diY'J mlldUriyetc doğ 

~~~h~~:a~:~ıd~·r:~~:~:r;~~nt~ nı :~;~~l~ı:e~~r~~~,r:~rllktnı ge- Muharrir ve romancı ı'skender Fahredd'ın, 
liııvı cnıcye sokuldu. Urmek Uzere yukarı çıkarken, o YBP-

Qa b t ~eunı lcsı:nt sıra ındn bunun tığım hnkareti bnzmcdemlyerck mU-
1 1 1 

~~:·~::.~·~:.~::.:~!: :.~:~ !:~~~~:~.::~~·~~::,::,::~; çocuklarımız ıçm çok faydalı hır eser neşretti 
Ci·Yordu ~ Çocujtuııı var, hô.klm bey. tertibatı alınmış. Ben znrfı kendisine 1 
eeıı,lilt ·h:l!.~dl hCJlEI bir tarafa, ytrnıı verirken taraasut ctmlı;ler ve beni ı 
lıaııgı b Yatı Zabıtamda siclllmc he>r yaknlıyarak :mUdilrc götUı·mUşlerdL 
l:Uıı 2 5 

1
; •Cke C'el:lrtnıeycn ben, bı.:. Müdür ı:ok hiddetliydi. • 

.... can:raya '.nına mı edeceğim . - Haydi, baknhm, dly~ bağırdı, 
h e"r-..ık: bunu b , uydurnuyorum, Siranuştan aldığın 2,5 Erayı çıkar! 
llıınu anı boyıe ynzıyor. Sen doğru. - Böyle blr ıııeydcn haberlın yok. 

.... ..\ıı ·~ bai,alım ! isterseniz Uzerlml nrayınız. 1 
~&'Un la.~Yım efcnuım , hemen on Tnblt clblselerim, her yerim aran. 
Cl IUbedc ~·akındır, nılJdUrlyctte, !kir.- dı ve hiçbir BCY bıılunamı\.dr. Bu sı. • 
~ilen k e d 1 kayıt odasına bu Siranuş rada odncı içeri girdi. El!nde 2,15 llnı-
lftr def n ın gellp gllmeğc başındı. lık blı· ltltltıt vardı. Bunu kapının li-

llılllıth · nünde bulduğunu tıöyllyerek mUdlire ' 
-Bcııım · 

:tordu • evrnk ne oldu " diye ııoru-
. ~rıy 

!Uıı1ı1 h or, Uı.nyor, ounun cvnı. 
ôifını .:~Uz lkmaı edilip gonderilmc. 
llult_ ayarak kendisine soylUyor -

ı. &.kat b 
•Uattığ'\ u kadın bizim kendisini 
btr lkı lirnızı sanmış ve aklıncn bana 
lıtnlll~ ra 'Verirse işini gbrdllrcccğin! 

liu ~bıı . 
rtı \~ (f h daireye gelişinde elinde-
• : 

1 1 olrdenblre masamn bır~tı 
.... le • 

lık! d ~I ın bcnlın evrakı verin, ar -
I{ . 

'-~ı ın 
il Unu gö araaında bir 2,6 liralığın 
llıa.a.,lll rlıncc ift fnrkettlm ve derhal 
dı ka.ıtı~ bir bomba dU;,mUıı gibi kft.ğl. 

- ~ ~p fırlattım ve: · • 
btı1t, ne:ınrn, haydı git ourn~. Çıı
diye bağım hay9.tımla oynuyorsun! 
b r hayıı rd.rtn. Bu anuık, kendisine 
tı, glttı de hakaret ettim. Kadın kalk 

~llıa. 
~l<ı olmuştu. Karııı b::ık-

~ 
~ \l o11Yanın 

Qzi.Yeti 
•1aıı 
~ 0nlıın 

''ttı~ ın lflndl('lııh r. doğru olan 
h:ı unu ı . 

lıı.tı bl 111:'1ltcrc \e Amcrilm 
flı:t1t~ıh r r•hcmml~etle karşıla • 
ı ı r. t;Unı u ' ilıtıı ' • 1 :r.ııı, rlun kı'ılt'. 

ııı.. • annhta "' n rı Singnpar Hlnd~l-
'llııı ~npıJaenk 
~ taurruı.larln l!ılmt 

lıarrketı lıUytık Ok.> ıınu ı•trnfınd3kJ 
ta ti d hn 
~da lnı 1

' nıu\'llffuklyctll bir 
''atfakJlct l~ıır rdebillr. Böl le bir mu_ 
}'tJ lıaı Uz I< nrktu turlhi mah'. 
ıı1ııb ~ oıacnk 

ilır d••ğl ın"lerl' ı;eb( p ·•a . . 
~ lb Pon~ nıııı1 • 

bartk. . llindıçlniy.- nıiltC'\iU~ 
ıı., \Ucu,~tınıo lngilterc \ti ,\uıı~rlku_ 
~111 ltlıı oıcı~~tlrdlkt nk uıameı .;ı a1>öıı. 
t °"tıQ.ı 'r ~ ınlihimdlr, \'C derhl\l 
~·l{~tkı lllııunaını sa, .Japoııyıınm 

IQıa 
1 

n 111U,küı artblrn manız 
tı-1t hltıhl(' ] 

~ti nnı m.- dlr. Ju(){Jll) nnııı hn• 
11' IJer \ nşılıl or ki, demokratik ~td. 
"'ıı f' !itılh . ~·· ıııudııhnlr!iltıi dı• ieaıı 
''il "tir h 

l.l)Ptı et • lı takdirde iJnpoııyıın ın 
0

1111: lı.ttr :ltın nıiı~kiil rtlarıı tlıbi 
•'aP<ı , 

la nla bü 
t<Jn0 1 ~ilk hnrııtf' ıııe\':llı art. 

ln•-ı Mifadı· 'd . " !ll\fnıı t e erclc bugUııkl\ blı~iil• 
lı:trııı d eırıın etnıi~tiı . Hü, 111, mu• 
t ~·\lı•t 1 • • 

•·ru"-ı 0 Uruk tarihi ,.e ııu, ilk 
b "'-'eli • arbt bıı )oktur. lflOt Hmı _ ılapoıı 
bir llllkl gl}n :rnpılııeak mUr.:ıdele l<.:lıı 
"1Irııı ~r olamaz. Hunıtnr: im ıuı dıı 
bt dnPo er ırtlk)a!Sı ~·oktur. ~·ın hıır. 
' nya itin h • l!l •:ıyıı eııüz. bir muvnffnkl· 
tlı ki l\caf( ' n:rh ı•tıc dt'ı7lldl r lin 1 

• d<ı\•U • • ,. • • 1 •ıat 
11 

Ş!.'Cegl ku,·,·etıl'r ne ımuu. 
1111~ e tl'l<nlk, Ol' de nıulzrme bnl\r• 

ıı n., Çin 
tı !ad • ne dl' ' 'ar ordll!ill n' ıı 

it l)ij '1ıo • -
•ı~ı ,.h il) nııın ı•ıı nııııız1nnı tt•lı 
·~·~ . lıın., uaı.~am tının nu\ddt• kn\'• 

•en hı d • 11
11 ~ oıınnnısl11rı .Japoııyıı. I 
j~ IJJd.ıdır. 

l>OTıYll b 
''ıı ı. ıh rı 5tırı'tlr hıll'lılıı tn m t11f1. 

' aı.ı ir·lıı · r ~•rl) or d••mektir. 
- AIH:t ım1t:M (Yukıt) 1 

verdl. 
Halbuki komiser arkadn§lar beni, 

iki kolumu çaprastvnri yaknlıynrak 
geUrınlş)crdl. Blnncnaleyh parayı cc.. 
blıne koymağB veyn oradan çıkarıp 

atmağn fırsat bulamazdım. 

Maznun komiser muavini o kadar 
bitkin ve perlş:ın bir haldeydi ki , 
sözlerini bitirmek Uzere biraz nefes 
aldıktan sonra tekrar söze ba§lııdı: 

Hiç böyle bir §eye tenc=UI ed!.. 
lir mi efendim. Bu par yı Siranuş, 

ya kendisi veya tanıdıkları vaıııt.asıle 
korldorrla arttrrmrr1tır. 

Benim Slnuıuştan para aldığımı g'tl. 
ren yoklur. Pnra dıı. Uzcrlmde çıkma
mıştır. O halde. Bnnn bu lsnadda na. 
sıl bulununablllr. 

Mnznun sözlcrlnl bitirdik~ sonra, 
Mklm evrakı bir dnha tetkik etti ve 
o da ıı.yru neticeye vararak komi.ser 
mUAvin1nin serbest bırnkıtmaııına ke. 

rnr \•crUdl. 
Komiser muavini dUnyalar kendlsl

nc verllml.ş gibi 81lvinmtştı. Hambnr
kıı bir adam olmuştu, Mütemadiyen 
Allaha şUkUrler ediyordu. 

Böylece dır1nn çrknnldığı zaman 
kendisini getiren resmi elbisl'U ko. 
mUıer kulağmn. tğildl: 

_ Azizim sana demiştim, ya. Her 
şeyde bir keramet vardır. blkmet var 

dır. 
B:ık Allah seni tecrUbc etti. Buna 

inan. 
Komiser muavini ı;lmdı gevrek gcv-

sıl gU!Uyordu: 
_ Aınn. nasıl tecrtibc birader, na. 

sıl tecrübe ... Allah böyleıı!nl dtışmıı. 
nıma bile yapmasın . Çok şUkUr iade! 

mımus eyledim .... 
AI>l,İ\"Jt1 'llTlf.lllR\ 

Hekimlerin odasında yalnız 

oturuyorum. . . . 
Merak ve heyecan ıc:ı.ndeyım. 
Leyla acaba defterıne neler 

va1.dı? 
· Şımdlik bir şey bilmiyorum. 

Kapının önünden be) az göm. 
lekli bir hac:lnbakıcmın ynnın~a 
yürüyen on seki~ yaşlarında bır 
çocuk geçiyor. .. .. 

san saçlı, mavi ~ozlu. l_lzun 
bovlu hazin tavırlı bır gençtı öu. 
Kapıdan başını uzattı: 
- Doktor bey! Bahçede bera· 

her ektiğimiz banknotlar bala 
mahsul vermMi? _ . 

Birdenbire gülmemek ıçın ken· 
dimi güç tuttum. 

Uzun yıllnrdanberi cocuk ede· 
biyatiyle meşgul olan ve bu sa. 
hada birkaç mecmua ve bir çok 
çocuk kitapları ve çocuk ronıan· 

lnrı ne~ret.miş bulunan muhar_ 
ıir ve romancı arkada.cıımız tıo 
kender F . Sertelli'nin bugün 
neşrettiği doksandokuzuncu ese. 
ri, memleketimiz için çoktanberi 
hissedilen mühim bir boşluğu 
dolduracak kadar büyük bir kıy· 
met ta.r;ıımaktadır . 

Bu kıymetli serin tenkidini 
'başka arkadaşlarımız yapıyor. 

Biz sadece. gözümüze çarpan 
çok esaslı ve çok güzel tahlil ve 
tasvir edilmiŞ olan birkaç bahsi 
buraya aynen naklediyoruz. 

(Ailede ~uk) bahsinde mü. 
ellif ıaile) yi bUyUk bir vuzuh 
v~ ihata il<ı şöyle tasvir edıyor: 

Aile: En iptidat devirlerden, 
medeniyetin en yUksek ve mi.ite· 
kamil devri olan bugfuıe kadar • 
vahşi ve medeni · bütün insanlar 
aile içinde yaşamıştır. 

Aile tarihinin ilk devirlerinde 
bile muvakkat aile teşekkülleri 
vardı. 

Bunlar, çocukları yetişinceye 

kadar kan koca lberaber yaşar· 

lar. ondan sonra ayrılıp diğer bir 
aile kurmağa koşarlardı. Avust.. 
ralya zencilerinde Grocnland F,,s· 
kimolarında. Amazon ve Brezil. 
ya yerlilerinde bu gibi ailelere 
hala tesadilf edilmektedir-

Vahsctten barbarlığa yilk el· 
oJan kabileler arasında 

usulü. (Pli. 

Bu. gülünee<'k bir sahne de 
~ıldi. 

Ha ta bakıcı. ) ah ut gardiyan 
her kim ise. bu hasta genci ko 
!undan <;ekti: 

- Havalar kurak gidiyor, o 
ğul ! Onlar bu kadar çabuk msh· 
sul vermez. Birat daha beJcliye 
ceksin! 

- Kaç ay oldu yahu. Balweye 
bir hafta önce eczatıba~ınm ek 
tiği tıancler yemyesil oldu. Bizim 
banknotlar hala neden yaşar
madı? Tutmadı mı }O'ksa diye 
merak edıyorum. 

Ses kesildi. 
Koridordan geçip itti'"°· 
t.şlc Sİ7.c acıkh bir tablo. 
Genç çocuğun arkasından an· 

!ara da Amerikanın bazı yerle
rinde, cenubi Afrikada, Ma.da.. 
gaskarda hata tesadüf edilir. Ev· 
velce Ari ve Sami ttklarm hep • 
sınde mevcuttu. 

Bu tiplerden baŞka, kız kar· 
deşler arasında mü.sterek imi. 
vaçlardan t~c;ekkül eden aileler 
vardır. Hindistanın birçok ka· 
hilelerinde bu şekil izdivaç ustil. 
!eri el'an mevcuttur. 

Bir de çok karılı erkeğin kur
duğu aileler vardır ki, bunlar 
(Pliyandri) den daha umumidir. 
Erkeğin kabiliyetine tabi olduğu 
için, ekseriyetle hali vaktinde 
yerinde olan sınıflara mahsus. 
tur. Bu nevi aile kurmak usulü 
Çinde ve Arabist.anda hala var
dır. Turkiyede de kiden yani 
Cumhuriyetten önce - dinf bir 
müsaade halinde - mevcuttu. 
Cumhuriyetten sonra, medeni 
kanunla bu mUsaade kaldırıldı 
ve aileyi yalnız bir erkekle ka. 
dm, yani bir (karı koca) ktlr· 
maktadır. 

Medeniyet ilerledikçe (Aile) 
ler (Cemiyet) !eri kurmuştur. 

Bugünkü aile. tam manasiyle 
mütekamil bir cemiyet içinde 
yaşamaktadır. 

Aaile, her devirde olduğu gibi , 
<;ocuğa ilk terbiyeyi veren ve 
çocuğu cemiyete hazırhyan (tik 
terbiye müesse~esi) dir. 

Bir diğer tabirle .aile: Çocuğu 
yetiştiren ilk mekteptir. Çocuk. 
ilk önce bu mektepten doğar, bu 
mektepte iyi \1eya kötü terbiye 
gorerck. yedi yaşına kadar ana. 
baba ve diğer aile efradı arasın
da yetisir. Ve bu yastan sonra 
Maarifin mekteplerine devll~a 
baslar. 

Çocuk, ailede iyi terbiye göre-

nesi koşuyor .. 
Ve çocuk annesini tammıyor .. 

Hattfı annesinden kar.ıvor: 
- Bu kadın beni ne(~n kova · 

lıyor? 
Diye baihrıvor. 
Fakat. koridordan gc<;erken. 

başını doktor odasına u7.atarak. 
bann. bah<;eyc ekliği banknotla· 
rm henüz mah.,\ıl vermediğin· 
den, <;ok düzgün bir ifade ile ı:ıi 
knvet cdivor. 

tştc bir tablo daha .. 
Otuz beş yaşlarında. orta bov· 

hı esmerce bir adamın kolların 
dan gard1vanlar sımsıkı yaka)a 
mı lnr-. Yn koğuşuna. yahut 
banyoya götürÜyorlar. 

Hasta a\•fl.Z avaz bağırıyor : 
- Amerikayı bu hale getren 

Vilson prcnsileridir ... Üçyil:ı!. mil· 
yon nüfu a hükmeden bu cum· 
hurreı--i bereket versin ki. son 
intihapta kazanamadı, yoksa bil· 
tün Amerikanın altı üstüne ge 
lccekti. Zaten benim bütün endı· 
şem, • ·evyorkun, sırtında taşı· 
dığı bu müthiş ağırlığı, bu mu· 
azzam binaları <;ekemeyip günün 
birinde yığılmasıdır. Evet .. E · 
v .. Ytizilme neô n 6y~ mfınalı 
bakıyorsun? Bu medeniyet yı· 
kılacak.. Yerine kırmızı derili 

rek yetişmi§.Se, maarifin mekte. 
binde zahmet çekmeden büyUr 
ve okur. lyi yeti§memişse, aile
den ziyade mektep idaresi zah.. 
met ~.eker. 

• 
AlLEDE (ADABI MUAŞERE) 

BlDGlLERl 

Bugün her aile reisi ve her 
öğretmen (muaşeret usulleri> ni 
öğrenmek vazifesile mükelleftir. 

Medeni dilnyada "Mu~ret 
adabı" bir ilim halinde öğrenil· 
mektedir. 

Ailenin ve ailelerden teşekkül 
eden cemiyetin inkişaf ve t.erak· 
kisi için, muaşeret usullerini 
öğrenmeğe mtihtacız. Bu usul· 
!eri öğrenmediğimiz takdirde, 
hem kendi ara.mtma. hem de 
başkn milletler arasında oturup 
kalkmanııZdn. yeyip içmemizde. 
gezip dolaşmammia hasılı her 
hareketimizde birçok mrluklarla 
kareıla13ır, mahcubiyetten mah. 
cubi~·ete düşeriz. 

Çocuklara muaşeret usullerini 
öğretmiyen aite reisleri; cocuk· 
lar:ını, büyüdüğü zaman cemiyet 
içinde !Ayık oldukları mevkiler. 
de göremezler ve oıılan cemiyet 
dı~ında kalmış görürlerse bun· 
dan tloğacak me::uUyet doğru.. 
dan d9ğruya aile reislerine ait 
ve münhasır kalır. 

Vaktiyle f ngiltel'ede bir lor· 
dun çocuğu uzun müddet orman. 
da avcılıkla ya .. ~l:!tğı içın aileye 
dönünce yadırgamış ve cemiyet 
içine bir tUrlü girememi tır. 

merikada 7.engin bir aile re 
İ5L anası ölen l!Ocui!unu fena 
ahlli.kh hlr kadının terbiyesine 
verdiği için. cocuk bü~·üdiil!ii 7.a. 

"ahfliier geçecek.. Kdstof Ko 
icmbun keşfettii!i bu kıl'aya 
bundan onra kırmızı derililP.r 
hakim olacak. Buna "a"'ı,·or mu· 
sunuz? Budalalar .. Ben de ~izin 
gelmcni:r..e şaR,ıvorum ! I<ırmızı 
derililer arasında Vilsonları . 
Kristof KolomT'ı"rt C"ebinden çı 
karncak öyle fılim. öyle fen a 
damları Vtır kİ .. füıh hah hnh. 
Raı::arım nk!ını:r.a .. Beni tekzibe 
. veltenivormınuz. övlc mi ? Yarın 
varın . Belki varından daha er 
ken. ı\merikantn ftlr•hf'tirıi Ncv 
yorkun nasıl altı üstüne geJdi· 
ğini. Kric:fof J{"ln'Tibun d irildiii· 
ni görN'(>kc:iniz!' ! 

- Bu nutuk '-eni - itiraf 
edeyim ki - cok düsiinrlürdli. 
Amerıkada cum1 ı .!İslii?i int; 
habatmda Vilson muanzlan da 
heıthalde buıü:lan daha makul 
~vl!:!r sh,·lr.memiRlerdir. Jipbc:ine 
deli snrmn~ı tievip ~e<:lvoruz. 

Bu deli saçmaları ic~e insnnı 
düşUndUren ne mUhim me\•7. ılnr. 
ne enteresan sözler vıır .. Görü· 
yorsunuz ya! 

• tıc. 

LEYLA'NIN BM31 UCUNOA .. 
Or. Nuretttn ~. 
- Buj?i.in de aksi gibi hastala· 

rımın bir çoğu buhran içinde. 

Fıkra __ .... ··-···· 

SAVFA - ll 

Dörtlü isimler 
ı ua bun kullaıınuı, adeti gaü. 

ba bizde de yanı ynvao ltioda Olu. 
yor. tll'!! ın eoyıwllnrı ltabul edllıne
dcn cv\•el öyle f imlere ril tgeUrdllc: 
- IHehmet ı\U ISuri ... huna. lnidJ 
bir de "''lRdl Ulve f'dlldl; ynnl evvel 
ı,ı üçüzlü lıılmfor dörtJb oldu. 

Rıı 4dct en İuzJa ispanyncta, biL. 
ba..-.._cııı ıu;ilz.udclcr wıı.ııwda carldlt. 
l'çllı, durtJu, btıfli .1.ıillıı.ll'l'b orada ııı.. 
tl.'<liğl.ııh kadar tıes:MIUI e4eblllrslnl.z. 

l&pıı.nyanuı bu bbU ıır.llzadelertn.. 
den biri bir otele gfd~r. Otelcl lsmL. 
nı omr Asilzade nznmcııe o-Oy~ 

der: - l>on Ortgeriyo Don dö La RI 
yo Olmhdl' dl 'Snnte Km~! 

Otclcl ht>rncn ee\'flp V\~rır: - l'\f. 

1 
feder lnlr. erendim, blt.Ck bu ım.aar 
ftıl:lm l('ln \Dtnl< \"Ok! 

\SRgTT:tN 

--------· ,.... 

Yolda 
sordu: 

Cazibe 
arkadaşına rasgelince 

- Nereden geliyorsun böyle? 
- Hastahaneden. Bizim Sali • 

h!~ otomobil kazası geçirdiğini • 
bılıyor musun? 

- Bilnıf:yordunı. Yarası mü • 
him mi? 

- Hayrr ebemmlyetSiz tiir ya_ 
ya ama Salibin uzun müddet 
hastahanede !kaiacağı an' ılı _ 
yor. 

Salibin aoktorunu nıu 
gördün? 

- Hayır hastabakıcrnını mtr. 
dürn. b~ 

man hırsız ve cani olmuştur. 
Eğer bu babalar, çocuklarınm 

aynı zamanda (cemiyet' in malı 
olduğunu düşünselerdi; onları 
r ")ette birazda muaşeret bilgisilc 
tanmm olan mürebbiyelerin 
ellerine teslim ederlerdi. 

Cemiyet, asrımmn tam m:i.· 
nasiyle teessUs etmig ve bütün 
kuvvetini aileden alarak en mil 
tekfunil haddini bulmuş bir mü· 
essedir. Hiçbir fert bu cemiyetin 
dışında kalamaz. Aksi takdirde 
iptidai hayat yaşıyor demektir· 
En fakir ve basit bir aile bile 
bu cemiyetin erkWımdan savılır. 
Ferdi yaşaYI§I farkları bertaraf 
edilmek şartiyle, her aile reisi 
çocuğuna muaşeret usullerini 
öğretmek mecburiyetindedir. 

Bu ihtiyacı duymayan bir aile 
reisinin çocuğu. yarın hayatta 
- binbir hüner c:ahibi olsa -

bu hüner ve marifetini satmak 
ve hayatını kazanmak hususun. 
da birçok zorluklarla ka~1laşJT. 
Zira. bir fabrika direktörünün 
yanma girmek, bir İR sahihinden 
iş :~temek .. Hasılı bütür "nla· 
rın usul ve adabı vard1r. ı •pıyı 
vurmnd:ın gireceğiniz bir daire 
veya fabrika müdüründen yar. 
drnı verine istiskpl ı!Örü~üntiz. 

Bazan hep ı sakınle~ir. O gün fi 
-.abım bôzulmndan hastahanede~ 
dönerim. 

- Allah ~inirlerıni:r..e kuvvet 
\'Prsın. doktorcuffum ! Biraz ön 
ce buradan ge~<'n iki h tn be 
nim de fena halde {ic· bımı boZ: 
du. 

.. - B.unlar biı sev dei;il. ~ö. 
zum! Bız bumda her ciln neler 
ırfriivor. n~ lrr ic:itivoruz. 

Doktor eli riı i vtkodı .. 
Be ·11z tn h:ıvhı ile silindi. 
- He!" bir s il"::ı ı a va1ta,·ım . 

Pek voruld\ım . Bır basta beni 
Q kadar u<;.ra~tırdı ki.. ıı:::;et 
dikka' etmt-· t>,·rl·m. h:ı <:1ma b'r 
sürnhl vh-ec.-Pktin Mi!tlfü; b·1 
k;.ı 'l"q rıt !atlım. 

Dr. . ' uret ·.., hPk ımler od 
,mdaki koltuklardan birine ken ' 
dini ı:ı.ttt ~i,.,aras·nı v~ı-h. · 

Ben: 
- Ge<!mı. olsun doktor! de. 

dim • siz burada kc>ndtnizi havnt 
ı:ıi~ortarına krı ' c1ettimelislniz ' 
Burası cidden mühim bir ver. 

- B'zi hayııf it:ortnsı kabul 
etmiyor, azı~·rn ! Hac;tanın bitı 
kafama koc& kova ve iQi su de>lu 
~rahlyi öyle bir savuf9u id.. 
BQ~ı i!mec:ev(!;m, vilrlhn ~ 
zürn knn it;inde kalacaktı . • 

(Dcoom,1 oor) 
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Pırlantalı w. elmastı saat demek, bir kelime lle S t N G il B 8 A A Tl ılemeldar. ÇlbıJdt\ 

Pırlantalı ve eımaslı saatlerin bUtün hakiki evsafı meşhuru &.lem oıaıı stNGER saatlerinde toplanmtştır. Bu
nun ~çın: Saat alacağınız zaman, tereddUtsUz SİNGER saati almaJı.aınız ve sa.atlll Uzerindekl SİNGER 

markd..Slr.a, mllcssesemizin adresine dikkat etmenız llzımdır. 

Moday: takip edc.n her asri luıdm lçln kıymetli taşlarile ve nefis işlemeslle tıa.ldkaten nazarı 

celbeden böyle bir harikullıde S1NGER saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

SINGER SAATi; hoıa gidecek en makbul ve en güzel HEDiYELiK.TiR. 

No. 82 • A Elma.eh ve 11 prrlantab 500 Ura.. 

• 26. Çeviren: MUZAFFER ESEN Emsnlleri gibi 15 sene garantilidir. 
- Gene görü§ürüz azi. Başmüfettiş makaleyi a-

zim... belki bır ikı saat içe. lelacele okudu. Sonra süku. 
risinde birkaç heyecanlı ha. netle notere döndü: 

hayır, hayır Kollarsc.nun va. 
siyetnamesi yoktur. Yalnız... 1 \.dre : SlNGER SAAT l\lağazatan, lataobul Emlnöou No. 8 

-Yalnı7? 1------------------------------------------------~- . 
vadis daha alırım. O vakit - Şimdi sizi dini.iyorum. 
derhal matbaaya telefon e. - Evet •.• bu maı<alede ya. 
derim. ZTlan şeyler doğru mu? Kol-

- Bugün matbaaya uğra. larsonu hakikaten öldürdüler 
mıyacak mısınız? mi? Ne korkunç şey, yarab. 

- Vaktim yok azizim· bi ! Zavallı mister Kollar • 
inşallah yakında görüşürüz. son! 

Deyli Star gazetesinin sek T orkanay soğuk bir sesle 

- Beni dinleyiniz, rica e-
derim. Altı hdta evvel, hir 
gün ben: c~ine çağırdı. Çok 
heyecanlı görünüyordu. Ba, 
na "lngiltereden ayrılmak 
istiyorum, dedı, şahsi bazı 
aebebler yii?:ünden bu işe ka. 
rar verdim. Elimdeki bütün 

TAKSi 
O.omobili 

satacaklara ! 
releri telefonu yavaş yavaş sordu: eml5.kimi ve saireyi sa'4manı 
kapadı ve başını iki elleri a. -. ~ii~f ~n buraya nıçm zı ve parasını dolar olarak , tşler ve iyi ~!r halde olup ta 
rasına aldı. Gözleri karşısın- geJdıihnızı kısaca an!atınız. h ) · d. ! taksi otomobilini satmak lsUyen. 

B 
. . . l azır amantzı rıca e ıyo .• 

da bekliyen hademeye dikil. - uraya nıçın mı ~: • .. . ıer otomobillerinin son fiyatlarını 
. l k h d d. ı p 1,· ekı· be-· ,,11·nle rum.,, Boyle hır karardan şa. • ve otomobll:n nerede görülebilece. 

mıı,, o ara omur anıyor • ım. e ı, P ··• •• ~i • I k "A "k 
du: yin .• Kollarson her vakit ga- · ı şırmı_ş . o ara m~rı aya 1 ğinl İstanbul posta kutusu 2a e 

· b" d d 1'"··1 hh. mı gıdıyorsunuz? ,, dıye sor. b!ldlrmeıcri. 
- Şu melôn Lome, hangi rıp ıra am 1" ••• :: eve ım, d B .... · • · • • 937 - 938 küçUk motôr Ford 

fl'kre gu··venerek bu makale. ürkek bir insan ••. ben kendi. um. u so~u ışıtır ışıtmez 
b • k d h h 1 d -JAstlksiz 1e olsa- tercih edilir 

yi yazdı acaba ••• ? Su maka. sile çok mür.~sebel\:e bulun. ır at a a eyecan a.n ı ve · ~-----------.-. 
le gazete için çok güzel bir duğum içi:11 bunları t'öyliye • haykırarak r.evap verdı: 
reklam olabilir, fakat gaze- biliyorum. "Size böyle bir şey söyleme. 
=teyi batırmağa da kafi gele. - Cok zengindi değil mi? dim. Zaten henüz ııercye gi. 
bilir. Eğer bu yazıdan Skot. - Çolc zengindi •.• evet... deceğimi de bilmiyorum. 

Rasit Rıza Tivotrosu 
BU AK:;'AM - !Ullttyudldc -

Halide Plşldn birlıkte 
- Bt•ni ÖpUnUz - Komedi 3 Pt'rde 

1 

ş·rketi Havriyeden 
Bilet ücretlerinde tenzilat 

ı - ı ağu!itos J9U cam'.$ aııbahmdan ttlb&reo tJaldldar Salacak f'e 
Barem lıkeleleriml~n Köprüye ve Köprtıden bu iskelelere yalnız g1tJılfl 
lklncl ıncvkt h1letl 110 para tenılltle 10, birinci mevki bileti 1 kurut teoo 
zlll1A ~s,!\ imruı:a ...ıtılacaktı.r. 

2 - t:ı;küdar. Salacak ve Harem l.l!lkelelerln'1en Beelktaı, Kaba ... 
ve l•üprüye ve ıu•ı·rl!den Bıu-"fa Salacak ve tlskttdara gfdlt ve dönüt 
biletleri birer :mru~ tenzlllle UtınCi mevki bllettn, 1'7, blrlnct mevki bile. 
tı.ı 22 kuru~ lilltılarııkJ 11&.f1D yolcularımıza UAn olunur. 

10 olacaktır. Taliplerin resim g!Slıdet 
melerl şarttır. (F.A. 395) reınziıl' 
müracaat. • 2t3 

land Y ard gücenir ve bizimle Hindistanda bir çok işleri Yalnız lngiltereden ayrılmak 
ı d 1 . . ş .ıs. kupona ekJeae-rdı: r••deri.leeeca 

mücadeleye kalkarsa hapı vardı, çiftlik er, ma en er, ıslıyorum. imdilik size haş. werme Ul.nJan 1:r 8o• Dak.lkacla ,.. 

• Yaş 20, boy 165, kilo 60, 85 lir' 
Ucretıi bir memur etine dolgun sari' 
om mUtenacılp vücutlu 17 yqmda })it 
bayanla evlenmek lııtemektedir. csı
kılar) remzine mUracaat . 2t4 

I f ve iıçi arayanlar: yuttuk. sonra Avustralyada mer'alar, ka hiçbi .. şey söyiiyemem.,, 1 n.au •etredlleoellttr. 11:wı-- ıekllD 
Uzunca bir tefekkürden koyun sürüleri...ben bu ada. Benim şaşkın şaşkın hiç bir cö•-ere- okayucuJaJW .watu ..._ ı 

sonra baıı.ını salladı ve hade. mm işlerine bakan biricik no cevap veroıedigwimı aörünce GOZ MUTEHASSISI -11: htte ~ IMlnıalttlal ~~ •Lise ve ortaokul talebelerine torll 
:s e K at T k ı ıer1 IA&ua., çe veya transrzca oıarak rıyazıye rı, 

meye makaleyi mürettipha • terdim... Bana çok itimadı 
1 

sözüne devam etti: "Müm~ em ar 8D ztk ve tisan derslert, mektupla ııosıv 
neye götürmesi için ışaret et. vardı. Ne olursa olsun ben. kün olduğu kadar çabuk ha. PazRrctan e>aşlca rıer gün Evlenme teklifleri ta Luıecihendek Papadopulo apsrtıı' 
ti. den nasihat almadan hiçbir reket etmek istiyorum. Bü. öGu;ı>E~ ' OllORA • Ya§ 32• ciddt, ~u. Açık esmer man 108 Zeki., adresine müracaat. 

E d k • • d l k b 1 1 aksım, Kamer Palas mütenasip vücutlu §imdiye kadar ev. • Türkçe, almanca, transızca., - vet, evet... ma em 1 iŞ yapmaz ı. tün em a imin ir ay içeri. lenmemle yüksek tahııllli, 1:ere!Ji bir --
B ık d · • 1 1 nci kat -s · "' daktilo bilen bir ecnebi ressam ~ -

öyle istiyor. Fakat yukarıya - e i e vasıyetnamesı sinde satılmalı veya parası relefon: 
49313 

meslek sahibi 35 lira asli maaşlı bir ramaktadır. Resim işleri, büro veY' 
söyleyiniz. Makalenin altına ni de size yA.zdınmthr· dolara çevrilmelidir.,, j bayan yaşlle mUter.aslp blr bayla ev. hesap ıoıert.nJ orta blr ucreUe yapatıi' 
"bu yazıdan yalnız muharrir - Vasiyetnamesini mi? (Deramı var) 1 lenmck istemektedir. Mııa::n yakında lir. (Y.M.) remzine müracaat. 

mesuldür.,, ibaresini koyma. ··------------9!1~-------------------·,-------1!!!11-------------t • Llae, ortaokul talebelerile barl9' 
gw ı unutmasınlar. 1 1 ten lise blUrme imtlhanlarma gırt' 

D l H •k ,,,. 4 şk ·---•Nakleden:·---• ccklere gayet uygun §artıarla aı~tfı' 
.. .,Bir çeyrek aonra, eyi··---- l ag_e ___ M erlıamet ve J\fELEKZAT KARDEŞ matlk ve fizik dersleri CM:at~Oll~l§.1 Star matbaasının a'ı:Ö ye şefi remzine mUracaal 

"makineler dönsün,. emrini • LA.lellce kapıcılık ed~cek ef'~ 
veriyordu. Rotatifin ağır Şadan Paksal'ın intihar ettiği lUsi de benim gibi elli yaşların- rip l;>ana gösterdi. Hulusi bir de Filhakika ziyaretlerini git gide bir kan koca aranıyor. ApartımarıJI' 
merdaneleri gazetenin birin. haberi, onu bütün tanıyanlarca dadır - bir adamın bu kadar tehdit de bulunuyordu: Galibe seyrekleştirdi ve ruhayet hiç kaloriferi yoktur ve kadın yalnız " 

d k C L teessür ve hayretle kat'§ılandı. senelik kansına bu muameleyi boşanmağı ka:bul etmediği tak· gelmez oldu. Bu, arada münaka. p;ı.rt.nnan sahlbin.!.n ev 11ıcrte b81<'" 
ci aayfasın a i on omsun Genç kadın, banyo odasında ha. reva görmesini tenkit ediyor. dirde aydan aya gönderdi~i pa. şa ve dargınlık olmadığına göre caktır. üç gün tçinde Sirkeci ıstasYo' 
makalesinin kalıplan üzerin. vagazt musluğunu açmış, o gün duk. rayı kesecekti. Acı, zalimane bir gayri tabii bir şeydi· Fakat ka· nu hekimlik dairesine muracaat oıUSI' 
de kofmağa başlıyor. izin verdiği hizmetçi kadın, ak. Galibeye karşı yalnız merha- mektup... rım "Galibe acaba neden bize 

-3- §am geç vr.kit sinemadan dön. met duyuyordum. bu hissimde Galibenin "ağlamayı . Kendi. gelmiyor?,, demedi. Ben de ha. 
SAAT ON BlRl YIRMl düğü zaman~nu evde ölü bulmuş samimi idim ve acıyormuş gibi nizi böyle bir adam için üzmeyi'' yatımızdaki bu değişikliğe dair 

BEŞ GEÇiYOR tu. Hizmetçi, Muvaffak Paksal. görünüp başka menfaatler elde derken aşıkı oluverdim! :\1erha· en ufak bir imada bile bulunma· 
ın nereye gittiğini bilmediği için etmek düşüncesi benden U7..aktı. met hissi birdenbire muhabbet ğa cesaret edemedim. Bu benim 

- Ne var? ona haber vermemiş, adamcağız Karım, ben ve Galibe, üçümüz ve aşka inkilap etmişti.. hesabıma bir itiraftı. Karrmm 
- Birisi geldi· Smit ismin. karısının feci ölümünü ertesi de Hulusinin hareketini alçakça Ben kendimi, ondan daha ça. sükutu ise her ~eyi bildiğine 

de bir centilmen, Davitin no. günü seyahatten dönünce öğren. ve nankörce, onunla birlikte gi· buk topladım. ~asen, sevmek· alametti. 
teri olduğunu söylüyor. mişti. • den kadmm hareketini ise tam ten hiç bir zaman vaz geçmiş Bu devrede ne kadar azap ve 

_ Kim olursa olsun .•• fa. Beyhude terelliler için olduğu bir fahişeye yakışır şekilde olmadığım karımın dönmesi di.i. ıztırap çktiğimi tasavvur ede. 
kadar bu facianın sebeplerini bulmakta müttefiktik. ı:;ünceai de beni m~"ul etme~· mczsin. Garip bir haletiruhiye 

kat kimin noteri iınif. Davi. merak eden dost ve ahbapların Bir hafta kadar sonra Galibe tcydi. Galibe "zavallı Şadan! içindeydim. Karımı seviyordum· 
tin mi dediniz? ziyaretleri de o günden başlamış. evine döndü. Lakin her gün. O hiç bir zaman aramızdaki Ondan ayrılmak diişüncesi bile 

- Evet, Davit Kollarsô. tı. Muvaffak bir şey bilmediği. gayri muayyen saatlerde bize ~e. münasebeti bilmemeli.cok ıztı. benim için korkunçtu· Bununla 
. • • bir şeyden şüphelenmediği ceva. liyor. kanm evde olmadığı ve rap çeker'' dedi ve bunu gayet beraber Galil::eden de ayrılamı. 

nun noterı ımış... hını veriyordu. Ş:ıdan kocasına ben çalıştığım zamanlar çalışma tabii darak samimiyetle söyledi. yordum. Hayatımı iki kadın a. 
- Ne istiyor bu adam? bir pusula bile bırakmamıştı. odamda oturuvordu. Onu tivat· Bununla beraber biri birimiz· rasında taksim ediyordum. Gali. 
- Sizi görmek istiyor şef. roya, sinemaya götürüyor, dost. den ayrılmak asla hatırımıza beyi, teselli bulduktan sonra tek. 

Söyliyecekleri çok mühim Cenaze merasiminden ancak larım•z bizi davet ettikleri vakit. gelmedi. Gali~, zeki. neşeli. fev. rar yeni bir ıztıraba sürükleme 
imit. iki hafta sonradır ki. Muvaffak Galibeyi yalnız bırakmamağı kaliıde bir kadındı. Bir çok nok· ği gönlüm istemiyor. karımı ız· 

_Peki, peki, gelsin! Paksal gizlediği sırrı anlatıp taahhüt etmiş gibi .onu da ça- talardan karıma çok benziyordu· tırap içinde bırakmağı da al
derdini dökmek ihtiyacım yene. ğırmalarını rica ediyor ve mu. Öyle ki onun ''an·n.tfa bulundu. çakça bir hareket sayıyordum. 

Bir dakika sonra Bergrav miyerek bana itirafta bulundu. hakkak beraber gidivordtık· ğum zamanlar da aile mahremi· Garip bir dairei faside! 
Skar noteri Jerom Smi•.:, Tor. Bana davetli bulunduğu bir ak. Ka?"ım işte bu smılarda. aiPr yetinden uzaklaştığımın adeta Karımla aramızda, Galibe yü· 
kanayın odasına giriyordu, şarn. yemekten sonra her ~yi bac:.ta olan annesinin yanında bu- farkında olmuyordum. zünden en ufak bir münaka"a. 
bu kısa boylu, koca göbekli anlattı: lunmak iizere. Burs:ıva gitti, o. Annı:!si iyileştikten oonra karını hatta ima bile ~eçme7,di. Ancak 
bir adamdır. Yüzü kıpkırmı. - Bu feci haJi,enin amili de. rada tam bir av kaldı. Onunla lstanbula. dönünce evvcHl hiç bir şüphelerinin yerinde oldu~na 

rin bir merhamet hissidir. Bak beraber ıritmemc. iı:ılerim dolayı- şeyin farkmda olmarlı. Üciimiiz, kanidi ve ve intihar ettiği gün 
zı. Kendini kaybetmiş kadar anlatayım: Karımın eski mektep ı~ivle imkan olmadı<Tı cihetle ben eskisi gibi yaı:ıamağa çalıştık. de benim Galibe ile berater se
heyecanl, görünüyor. Kor • arkadaşı Galibe. ~eçen ilkh"har. tstanbulda kaldım. Karım, rıh_ Lakin vaziyet değişmişti. Galibe yahate çıktığıma. belki de bir 
kunç bir haber almış gibi da bize geldi. Kocası, eski arka. tım.da beni. Galibeve emanet et· ile ben karımın karşıs·nda ser. daha dönmiyeeeğime inanmıştı. 
gözleri büyümüıı.. Sagw elin • da.~lar:ımdan Hulusi. bir kadınla ti: "Ona göz kulak oluver. Za. best davranamıyorduk. Boş bu· . Lakin bu feci bir hata idi .Ben 

:s beraber lzmire aitmif'l, karısını ti k ·b·d· E d h. met 1 ~ d de Deyli Star gazetesı'nı'n en "' " va ı çocu gı 1 ır. v e ız ·· unup agzıq;ız an sırrımızı mev. yalnızdım, seyahatim Galibe ile 
evinde bırakmı!"tı. Ayrıca av. dan ·1 1 lnJ haşına bı·r ı· .. hece d k ., · b. 

Son tabi Var. " c:ı ere yan z k. 1 ~ 1 • ana çı arııcak rntıyatsızca ır bulu"'mak için bir behane degvil. 
a.va. rreçinmesine kafi para aön_ a a adaş ık et o maz ı · ·· 1 k k o,; 

h "' remez. n r ke ıme veya cum e açırma · hakiki bir iş seyahati idi • 
- Affedersiniz •. · fakat ha dereceğini de bildirmişti. mı sekerim?., korkusiyle dikkatli da,·ranmağa _ Galibe ne oldu? 

na öyle geldi ki yaptığım iş Genç kadın <:ok müteessirdi, O zamana kadar Galihe ile, mecburduk. Bu dikkate rağmen Muvaffak cevap verdi 
bir vazifedir ... gür olmakla baııına gelenleri bize ağ'lava al?. hatta bir odada. bir cok defalar kadın hassaşiyeti, karıma. Galibe 

:ı laya anlatıyordu. Elli yaşında b.. 1 ·ı b · d k" · - 1zmire gitti. Evet lzmiı ;!, 
beraber Vazl.fe .•. bı'lha•sa bu valnız kalmr!'j ve gavet ta ıı o a· ı e cnım onun karşısın a es ısı " bir adam tarafından terkedilen k h. b. k 1 kocac;ının yanına. .. HulQsinin · k d kt rak onuşmus, ıç ır sı ı gan_ <>'İbi serbestçe konuşamamasın· 
gazetevı o ı.• u an sonra. ancak otuz yaşındaki bu genç Irk hiş!'-'<>tmemi ı:ıtim . Fakat vapur da birtakım manalar verdiri. metresi tifodan ölmüş. Galibe 

- Affedersiniz •• fakat ha. ve güzel kadının hali karımı ve hareket edip biz rıhtımda kalın '-'Ordu· Onun 1'Üphelerunekte ol. de onu teselliye gitti herhalde! 

ması. 

• 16 yaşında malt vaziyetleri dol" 
yısilt' tahs!llnl orta 2 dl' bıraıcın-' 
mecburiyetinde kalmış bir bayan csıı. 
slll ve yaolle mUtena.slp bir iş ararıı•11 

tadır. 25-30 lira ile çalışab!llr. cı<oO' 
kaya) remzine müracaat. 

• Glinde Uç. dört saat kadar b(lf 
vakU olan muhasebe, muhabere <ti 
daktilo lşlerindo tecrübe ve vü~ 
bulunan oldukça iyi lngllizce tıtleJlo 
mükemmel 1JUrette tercüme ve ter<:Ö' 
manlık yapabilecek iktidarda buıuıısll 
rumca da konuşan ve okuyan bir ııa1• 
mUna.slp Ucretıe çalışmak l.Btemekt& 
dir. Arzu edenlerin (M. A.) remı:ııı' 
mektupla müracaatları. 

• Anadoludakl yalnız kendi m•I" 
zaslle lşl olan b!r yazthane için .,ıt 
bayan aranmaktadır. İf çok h~ 
lsttyenlerln M.M. rem.z.ne tatsfl& 
adreslerlle blldlrmelerl ~ 837 

• Ayda on lira uc-etıe Anadotud' 
dolaomak Uzere 3:>-40 yaşmda blr ~ 
yana ihtiyaç vardır. lstlyenlerln ,.., 
tlh Sarac;hanebaşı Horbor caddesi ~ 
şll tekke sokağında 40 numarada d<Jf 
tor Celll Kayabaya müracaatları. 

• Ehliyetli bir goför taksi, h~ 
veya kamyonetlerde lf aramaırtad11'• 
(G. Akdal) remzine m!lrar.aat. 

• Bir buçuk y&ftnda bir çocul' 
bakmak için hlr dadı aranmaktadıt· 
Namuslu olmaaı, çocuk yetıştırıııll 
bulunması ııarttır. tsUyenlerin '!'Sır. 
simde Taksim eczanesine mUra~•tl 
lan. ~..ıl 

• Almanca bilen hlr yUksek tal>""" 
talebesi müsait şartlarla ll.BeUlere ,t
yazlye. fizik, almanca dersleri verit· 
(H.N. E> remzine müracaat. 

•• l ıd· k. • be:ıi çok müteessir etti. Onu J b t na oy e ge ı ı yaptığım ış caca G a 1 i b e n i n ç o k duğunu anlayordum. gene anşımş ar... Al 
b • .f d' c·· 1 ki elimizden geldii!i kadar tesellive - 1 b. k d ld 1 Muvaffagıv teselliye muhtaç dırınız: 
ır vazı e ,r... uç oma a Galıştık. Ağlavan bir kadın kar. p; uz e ı r a ı n o u htimalki o sırada hakikati ka· 

beraber va:ı:ife ... bilhassa bu sısında ben daima hevecana ğunu ilk defa farketmiş gibi ol· rıma itiraf ederek af talebinde gördüm: •··6.cta remısıert -- .... • 
• J d B h. • k a uı · · - Zavallı dostum! ..._.,. ~-gazeteyi okuduktan sonra·. dü<>erim. Büyük bir samimivet. um. u ıssım o a ş m gene b unsaydım bu fecı ha.dıse vu.. cayut'.uJaronıua aaauanaa '""" 

Zavaliı adam neler söyle. le Galibeye buluctuğumuz zaman da devam kuhulmıyacaktı. J:ı.,akat bilirsin, - Galibe $!İttiği için mütees- mektuplan tclarehanemb:den ,.,.-
- Ağlamayın. Gençsiniz. Ha. etti ve bunu Galiheye belli etme. insan ne zaman kimseye fenalık sir değilim. Gitmeseydi bile ka· lan dahU) hergtıo aabahtan öJae1' 

diğini hHmiyor • Heyecanı gif yatınızı yeniden tanzim edebilir. mek için biivük bir gayret sarfı- gelmeden işleri düzeltmek istese rrmın ölümünden sonra onu bir kadar veya eaat 17 ye kadar aldı,,_, 
tikçe artıyor, Torkanayın göıs siniz. Biz sizi yalnız bırakmaya. na mecbur oldum. muhakkak felıiketlere sebep o. daha göremezdim. İntihar eden lan. 

terdiği bir koltuğa \.ıtriye tit. cağız. Birkaç gün sonra Galihe, ko. tur. Galibe olsaydı karımı görmeğe IPAk 37) es. 3> CM.. ıs) cK.1'-' 
riye oturuyor. Galibeyi yalnız kalmaması casından bir mektup aldı. Hulusi Galibe de, karımın şüphelen· cesaret edemiyecegim e'ibi... ıÇevtk 155) (Tekyııdız 3) <K. 1'' 

_ Rica ederim sükuneti • için bir hafta kadar bizde alıkoy bunda, karısına, boşanmak üzere mekte olduğunun farkına var. iki kadını ayni zamanda (Bayan aoçı) (2092) (R.F.) (22 BilleJ>': 
nizi muhafaza ediniz. Gaze. duk. Maksadımız ona kederini mahkemeye müracaat etmesini mıştı. Bana kendisi teklif etti: iki kadını kadını a·rnı zamanda <A.ı7> CDenJz 2la) c3o) csuaaı' 

unutturmaktı. Lakin laf gene tavsiye cdivordu. Anlaşılan met· "Size bundan sonra daha sey· sevdiğimi şimdi anlayorum. Biri (F.K. 26) (Tek) c19 Papatya) (Rabı.> 
tenizi bana veriniz... Con dönüp dolasın HulOsinin vant,ğı resiyle evlenmek niyetinderdi. rek gelmeliyim. Şadan galiba ölünce ötekine de muhabbetim (Temiz güven> (Poyraz 15> (27 sevıııı' 
Lomsun makalesinde bu ka. r.l<'::tl<hiYsı l!elivnr. o vasta - Hu. r.~ı;l)P. hıı mektııbıı hemen sreti. aünheleniyor... kıılmadı! ,96 Tezcan) (Buldur l2:5 Tezc,aJI> dar korkacak ne var? ___ .__ .... _ .... .__ .................... ,.. _______ iıııııılİllll..ı.liıllliİlıilıiiııl• .... - ...... ______ ................. (N.lıt.> {Ka. ill 


