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~ resal 
,.,eten·n 
nutku 

/:'" cı-;;;; n ın 
~aiıup olduktan bir 

sene sonra 

~ekrar kalkınmağa 
aşladığına işaret 

sayılıyor 
~U~ (A.A.) - Ofl: 
l'a,~ &'tlZ<ıteslnln Vl.fi muh.a • 

,~~·cır: 
~l p 

111 lııç U etenın dUn Irat ettlfi nu 
~ '~elt 1 

Phe yok ki Franaız Alman 
tııı en eaıııeen beri söylenen nutuk.o 

1' • lıu ltıazıtdar ve en ehemmlyeW 
1-l't baaıt hlr nutuk değildir. 
~ llevk ve ıdare nmını öğren. 

lıtı hır önder hareietıd.li'. Mu. 
nutkun ve Franaı.z hUkQmeU 

"
4 

ltUhaz edilen kararların ken 
~tı di~er arkadll§lıırında tevlit 

lttatı baın bu merkezde olduğUnu 
'ltıı 4 sonra gunıan UAve ediyor: 
~ ~tUk askerce bir eda ve §il. 
ıra l.lhattır. Nutkun tam za.ma. 

· lctrıut ectılmtş olduğU muhakkak. 
~kette esen endl~e havasını 

llıtı~UJUnaamdan dolayı mare. 
"-r~ kktrdlrler. 

' ' lrUka.p edilen hataları giz 
t~ ltı Uhtes.ıne terettilp eden va • 

Gtn Ü§kUIAtından hlı;hlrlnl ııak • 
lir. ~•Yet sarih ve açık konll§ • 
s·~IQblyetinden bir &ene son 

ıı k ill bu sözJeri Fransızlan 
'endUertne getirecektir. Ştm. 
llıttı; elde edilen neticeleri azın. 
itte ır. Eğer bu bir yıllık blan
~c!l~ı kadar m~dhe pyan 

•dı,_ belkı de biraz sabırsızca 

Jaoonya 
Rus yaya 
saldırırsa 
Çin, Rusya 
ile olacak 

-0--

1 Bu maksatla 
'I bir anlaşma 

yapıhycr 
Londra, 13 (A.A.) - A fi: 
Sovyet Rusyanm Tchcung • Kin. 

deki elçisinin delrıletlle Sovyet Rus • 
ya ile Yochoung _ King hükömeti a
ramnda be§ esasıı noktayı ihtiva eden 
bir pakt imzal&nmaaı için mUzakere. 
ler yapıldığ'llla dair Jııpon ve İtalyan 
kaynaklarından sızan haberler tekzip 
edllmektedlr. 

Buna rağmen Sovyet Rusya ile Al • • 
manya arasında harp çıkınca Rus • 
Japon muhtemel muharebesi takdirin_ 
de bir işbirliği yapılmak makaadile 
Sovyet Rusya De Tcboung • Klng bU. 
küınetl arasında gÖrU§meler vukubul 
duğU aanılmaktadır. _..Devanu 2 oc! aayfada 

Hor Fran sızlar lideri 

D6Gol 
Halepte 

c . ~ . 

içerisinde fazla miktarda Alman bulunması do- ( 
layısile, lngiltere ile Almanyanın münakCl§aları. 
na mev~u olan lranı gösteren talislatlı harita 

Baıtclye Vek1Um!a 

Rusvanın 
lngiltere ile 

beraber 

Sovvet 
tebliüi - . 

Petı-oı ı<uyulal"ı 
Pet-roı 6oru$u votw 
Ne•11rıe,. 
"41.ıdutıa,,. 

0~91av-

B ulgar 
ordusunda 

Niçin 
değişiklik 
vaoıldı ? 

Sofya, 13 (A.A.) - Ott: 
Bulgar ordusu yüksek kumanda h~ 

yetindo yapılan değl§ikllk ve tayinler 
Bulgar slyasl mahflllerince memnu • 
nlyeUe karşılanmıştır. 

Bu maha!ll, kralın harbiye nazırı 
ile bllltWak ordu yüksok kumanda. 
heyetınt genişlettirmeği ve aon defa 
Yunanistan ve Yugoslavyanın inh!LL 
ll ile Bulgaristana iade ve ilhak olu
nan mmtakalarm işgali Blrasmda lf.. 
yaka.t vo ehllyeUerl takdir olunan rilt 
beli Umeranın ordu başına geçirmek 
kararını vercllkleri mUtaleaamı ser. 
dediyor. 

Sotya ak§am gazeteleri bu tayin. 
terden bahsederek Bulgar ordU8UJlu 
metil ve sena ederken bazı ecnebi pro 
pagandalıırmnı tesiri altında kalabUe ... 
cek olanlara da na.zarı dikkati cclbe
diyorlar. 

Slovo gazotesi, ounıan yazıyor: 
.-.nesamı 2 nr · sn~"fnda 

Beden Terbiyesi 
mükellef /erinden 
AYDA 5 KURUŞ ALINACAK 

---o---- --

Aidat nerelere verilecek ; 
teberrular nasal yapılabilir ? 

Beden Terbiyesi lılükelleflerlnlD Nazan DlkkAtlne: 
1 - Beden ~rblptrl ~tlıQua ve mUC8fle8eleroo kıınWut ,.e kunıla<Bk 

olan gençlik khip ve ~ruplama meDAup mi»cellef azadan aldat olarak Uk bet 
llelle IÇin alınacak ugari aldat ayd."' bel kunııtu.r. 

1 - Ayda a kuraı verirken mali takati müsait olmıyan mükellef ea. 
me119Up olduJu kltip ' eya &'J11P Sdaro beyetlae mliraca&t edecek, idare heyeti 
kararUe bu alcJaıtaıı lsUma edlleoekUr. 

1 - Mükellef azadan bet kuruetaıı fazla latıenll4lti takdirde vaziyet tıe& 
kik NIJmek üaere, buhınctutu klUp veya gnıpun tabi olduğu kaza kayma,. 
'kamma Teya beden terbiyesi ht&nbul bölgesi direlrt.örUne mllracaat edilme. 
lldlr. 

' - Aldat kltlbün reııml hllvlyet varakaamı hamil taluılldarlaıw. mak.. 
baz m akabWnde ve.rllec~ktlr. 
, 6 - Tetkllltm bCtttir. kad-leri Beden Terblyeal Kanununun (19) un. 
cıa maddesinin (E) fıkruı IDU('lbtnoo lD&kbm mukabili teberrü kabul eder. 
Teberruda bulunmak tamamen UJtJya.rldlr. 

• BAŞVEKALET BEDEN TERBtn:Sl 
mt:mı MVI>tım..nan 

~~1D lltntUeraen ileri gelen 
le !tıUteveıuttlr. BUyUk §dler, 

'tıııı dbtrı,ırtn intizar edllenlere 
l:ıı1tl'~tınecılgin1 vakit ve zamanlle 

"Y a§aam dö Gol,, yazılı 
zafer taklarının 

albndan geçerek TOrkiyeve Bir günlük 
harbin mu- ( Oününfllanası] 

FiAT MUVAZENESiZLiKLERi 
hı~· ~kU sözler, katı ve e-

" ı11I' kalkuınıayı teb§lr edecek "'. ~ ~ Lauaanne yazıyor: 
~btrı hUkflnıettnln ittihaz etti. 

.:._ dahtıı ırtyaaet eahaama 
~Devamı 2 noı sayfada 

Rusyaya dair 
beyanatta 
bulundu 
_..Yazıaı 2 net eayfada 

INGILIZ HAVA ORDUSUNDA ÇEKLER 

'"• · lııııı1t. rıgıı~rooe tam bir Çek bombardıman tayyare btrllfl bolunmak.. ''t l('rtıı rneehur, uı.un meeafelt Vellngt.on tayyarelerlnl kullanan bu 
lıı~t~~YYarecuertntı> birçok •kmlanna lftlrak etmeıdecllr. Yukarda 

hııdan bir CJ11P, bareket ten evwl sörill0701'. 

teminatı 

HiTLER, 
Hariciye Nazırı

nı kabul etti 
Londra, 1~ (.A.AJ - B.B.C: 
Ankaradaki İngiltere ve SoY 

yet Rusya büyük elçileri, 10 a· 
ğustos günü Türkiye Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğluna mil§· 
terek bir beyanname tevdi etmi§· 
lerdir. 

İtlgiltere beyannamesinin esas· 
lan hulasası §Udur: 

' 'Büyük Britanya hükftmeti, 
Montrö muahde.sinin hükümle · 
rine sadık kalacağım, Boğazlar 
aleyhine müteveccih taarruzt hiç 
bir vaad ve taahhüdde bulunma· 
dığmı, Türkiyenin coğrafi ve 
miilkt birlik ve tamamiyetine ih. 
timamla hürmet ve riayet göste· 
receiini beyan eder. Türkiyenln 
~ Avrupa harbine karış · 
mamaktaki arzusunu takdir e· 
den BUvük Britanya ile Sovvet 

_.-Devamı 2 ncl eayfada 

hasebesinde: 
50 den fazla Alman 
Tankı 
2 dafi bataryası 
8kamyon, 
12 hava dafi 
Mitra lyözü ile 

15 motosiklet 
tahrip edildiği 

bildiriliyor 
Moskova, 13 (A.A.) - S~l is. 

tlhbarat bürosunun 12 ağUstos tarih.. 
11 tebliği: 

ı:ı..12 ağustos gecesi zarfında kıta. 
la.rımız Kesholm, SolsU, Smolensk, 
Koroısten ve Uman iatiluımeUerlnde 

dll§manla muharebeye devam elml§lcr 
dir. Cephenin dlğ'er iaUkamet ve 
mmtakalarmda mllhlm harekAt ol -
mamı§tır. 

_.,ne,·amı 2 ncl ııayfada 

22 k6pek 61dDrDldD 
Son zamanlarda §ehrtn muhtelif yer 

1 

mUş, bunların 22 tanesi itllf edilml,_ 
!erinde ba§ıbot gezen köpekler gQrW. tir. Diğer sereeri köpekler de öldüı11. 

' lecektlr. 

ruaıı: Bir Muharrir 
D İYARBAKIRDA yirmi ya- llompleksinden doğar. Neden yu. 

marta bet kunııtur. İs. marta Dlyarbakırda on paradır da 
tanbuJda bet tmrqa yUm1 tane l'ltanbulda bayatmı on misli fia
deiil, bir tane bUe gtiııUik taze ta alım'! Çünkü orada arz, bura-
yumurta zor buJmsunuz. da talep fazladır. Eğer teşkilit 

Bu mlitblıt fark neden'! tstan . sız.Irk şehirlerimizi aralarında ik· 
buJun tavukları prenses mi'! Yu- tısadi vahdetten mahrum et.me
mu.rtaiarmın kabuğu sedeften seydJ, arzı ~k olan bölge mah
mlf Bu fark yalnız Diyarbakırla "ulleri talebi ~k olan bölgeye sü
İstanbul ve yalnız yumurtalar a· ratle taşınabilir, flat anal'§lsl ön 
rasmda da değil Bütün §eblrlerl- lenlrdl. Talebin fazlalığını istismar 
tnlz ve bütün mahsulleri araırım- <.-den ihtikarın da rekabet hak· 
da, mesafe Ue, nıı.kllye masraflle, kından gelirdi. 
hayat sevJyeıslle izah edllcmiy~ Memleketin iktısadi bayatı teş. 
eek kadar büyük flat farklan var. kilitlandrrılmaz, düzene sokul.. 
Hatta bir tehrln muhtelif semtle • maz, plii.nlaştırrlmazsa lht.iki.nn 
rl arasmdald fiat farktan blle köküne klbrit suyu ekilemez. Hal
haclden çok aşın. Bn flat. muva· km, polisin. ada.Jetin murakabesi 
zeneı1Wiğl Avrupa.da.ki harp hali- faydasız değil, geçici ve palyatif 
nln neticesi de değil. Harpten tlr. İhtikan sindirir, fakat öldür
evvel de böyleydi; inkılipt.an ev- mez. Onun en büyül< düşmanı, ya 
vel de böyleydi; kal&bel&danberi hürriyetçi memleketlerde olduğu 
de böyleydi. Tilrldye bu fiat anar· gibi "rekabet'', yahut da de\•let
şlstnden hiçbir gün lnırtolmamış çi menlleketJerde olduğu gibi 
tır; kurtulmadığı için de, lhtJkir, "plin" dır. Fakat her lkbinde cJe 
mmıleketJmlzde harp zamanlanna iktı:sadi hayatın kendine göre or
mahsus bir soygoneuluk hadisesi ganlmıc edil.ııılş olmaat llmndır. 
değildir. Füat böyle zamanlarda Türldyede lhtlklr, bo ~lt 
flat madrabazlığı gebe ~ yobullnğundan doğan rlat ~ 
bir mikyasta J&Pdablldiğl lçln bizi sinin zanırt netıoe.t ohnala de 
isyan ettlrtyw. ftlD ediyor. Murakabe lbnn, ta· 

thtlklr, lktmacll vabdetJne b- kat Wi değil; fktl!ledi plin ft 

,,.............. memleketlere - ftat lktıaadl valulet limıı. 
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· nofUa: 

mnd iri Tııg•il' ölmllş, Ajana hnrp ,aucıert arusmcta bu hl\berl 

b!r lld :ı brla vcrdl 
Tngorun fi!llr Uh'lllyetınl 1oli8 sUtunlanınızdn tnhlt.: edcetıl' değiliz! 

ı·aınız, rlf;et hlrs,ol;: yaroııcıLn-dıu. mcınlel,ctlmlzde d:ı.lın fazll\ tnnıruııak 
b:ıhtlyarJığı:ın eren irin. lırtnnlmlıl lmrtı ı;-östcrd 1 bir l kaydl,Y1 ha. 

tırlam:ık lilzamuno dul dok. 
Ya, tz,dlier birçok )nbrulcıl;ırdAD nıemtckctlmlUlf:' dahn tuz.la Uınınınnk 

ı:.-çcrkc!11, gemi ytrmJ dört sar.!. gibi, lılr ))llb lçln uı.no yılnblloock 

bir mlıdclet im:ıa,Ja kaldığı tı:ılac. bu tarihi rt aadeco tmrmrqsmd:ın 
~rır.ıt, \O blr bıuıtalık batıa.ne!-lle eokaklarltnı:r.a ·' ntmak IQttu.. 

nu blzoen eslrgem'ett. 
n nd raırlru tuykl bir f'!<!tc ııcvkeden milin n• ıer otduıtu MI! da 

mıı1 ıil değildir. l •"at '.l'agor l<J mllll cts:uıclcrlnln ) ıuıınd3 tnbl U en 
yl anı yan nlrlerden biri wruını edilmektedir; bU)le hlr h:ıtaya. gt. 

r olmıı ınılnkl ruhi mecburayct., bt:r:lm için blçblr vnl'lt affedilir 
l •rdet cılnuı<'•ğ• lrlbt kendi ı lçln de cldıll btr kllcuı,ı:.ııı:tnr lst:ıobul 

ı:; t t!r ,rh~ bir ~'t!pur ltomal"Bsınm d r çcr~r.ıılr.dcn M'yretmektekJ 
ı;nralx't ı P lılr cırljlnallteden daha dyade kaybedılmls bir fırsattır. 
t !lb.:ıl l~ln "Bir f:.engine yı:ıt.ıı!lre noom mUld recı:ıdır,, diyen Nedimden 

l'IS bunu pch!i.l!\ "bir Hind nı•lkl fedadır,, dly<'blllr: ve nm şnlıin bo 
j!!'Stlııt bll) Oldcrln tuhnflrklaı"tıan biri ıı4ıJcler• 

EN ON DA KlKA 

r e 
Ş l!rlmlz":ıekl UıUkfır vakalarının önUne geçmek ıçln, halk :ı yardımın. 

d '\ lst!Iad edilmeye ba.ılhııdığıru dlln haber v rml~tık. 
Din sabahtan itibaren sekiz lhtlkA.r valuısı ihbar eauımı ve bunlıır hak 

k a z3bıt tutulnrak k.)uıJByou ha. 
v ı edllmt,tir 

n b btaıı ak§ııma kadar 16 
:.hban yapılmış ve murakabe 

:ı d rhnl faaliyete geçmı,ur. l Jerlem ek te 
;: dnrıar hıılltm bu vaz.i!emnl ı 

mestnden mcmnunlyeUe balı-

Dö Go ün beyanatı 
• ı 18 (A.A..) - Röyter ajıı.ıı. 

ımu:o bu :.ıat muhııblrl bildiriyor: 
H l J kcn:llslnJ i tikbnl için 1ro.t 

e<hl n bir hitabeye ı•evap veren gene. 
ral uı> Gol dcm~ttr ki: 

ufu tta u.fer emareleri görQ 

ln Uz mUtt iklerimlz bcrgiln 
iyi ı ı.hlıınm kUı. ve d:ı.ha azim 

k1r davranmaktadırlar. Rus ordulnrı 
d mana m..ıthiıı zayiat verdirmekte • 
d .! r. ıruııtsa yaıan ve cebir knhra • 
m ml rının serbest mılletler tara • 
fm n ez ı .. ~erine lntlzıı.ren, yıkma. 

ğ. mu\ ' ?'ac:ık an b:r duvnra 
fi""ı. m ()t 'er~ rUyoruz. 

G r ı dö Gol Beyn·t ve Şamdan 
z yat! 1' canla kar;ıılıındığl Hale • 
bl zıyar ti nıı.ımaueybln Suriye ziya • 
r .nın &onuncusunu tP kU etmok
w r. Du mlliıa botle bnzırlanmı§ on 
t: 

cevaben 

1-JIS VE 

- Otekilcr diye btr §ey yok. 
D" e Meliha Muhterem Akmm 

&O ,ınU aydınlattı. O zaman ::Muh
U"cm art.ft kendilerinden ~k ge. 
çe.ı o.dmb.nn konu~tuklan gib~. 
sıcak, gizli, mahcup ve anlayışlı 
bir s le: 

- Haydi gtl%elhn, haydi b:rn.k 
bw.ılnn. 

Decliyse de Meliha yine tek..ntf'. 
ladı. 

- Hayrr, ötokllcr d.Jye bir şey 
~ok. 

Ve gUld'l, l!:ollarmı pudrnlarken 
dov<Un etti: 

- Nilıayet dll_,llnürsek haynt 
< .. ·-ı: nc:l;lt, def;11 mi, dedi. lasanm 
ba::ı çılgınlık, sarh0!1luk ve hum
rn. dolu zamanlan oluYor. 1nsan 
c ')ŞUyor, bir gece, tarnrada uzun • 
rnış, zayıf b:r mllzlk dinlerken ve 
ya S.l'%U edilen bir erkeğin ilı:oJJa • 
rındn d'.UlS derken insan kendlni 
nekadnr mes'ut hls~ed!yor. Ah 
bilmem, nas!l anlatnynn, İEJte in-
8.:lll buna saadet diyor. İçinde öy. 
le bir lınfiflilr duyuyOI' ki. Hep 

Relslnlrı, ıs (A.A.) - D.N.B. 
Hcsmen blldlrlldlğlne göre Ladoga 

gtllU aablll rinde muht 11.t &rupı:ır h:ı 

llnde flcrllyen Fin kıtaı:ın tara!ından 
açılan geniş gediklerin doldurulmllSl 
barcl<Altna Lado... gölUnUn flm il 
gnrbislnde devam eclilmcKtedlr. 

~aresat Petenm nutku 
lbetıırnrı ı nrl :ıyfııda 

inhl r tmektcdlr. Fak t o nlsbettc 
ehcmmlyetıldlr k!, netle teri etklln 
umumıyenln revkln •e nUtuzıardan ta.. 
mamen mUıt:ıkll v zlyete getirerek 
harici aıua eu cıamla t.rro.cak ve ıs 
tiluımetını tayine yamyncak kadnr 
kıymctlldlr. 

son deroc de merntıp ,ı,llslle Ine ta. 
bi tutulmuş olan FrnruJı:.. devlet me. 
murıarma yenJ bir hllkOmet otoritesi 
tc!Altkl.slol telkin etmek mevzuu • 
bnhSUr. 

Amiral Darıanın otorite ve itibarı. 
nın bu ka.:l:ır yUksek a3yılmnsmm 

yegMe aebebl ma(:lQp cdl!memlş o • 
ııuı don:ınmnntn \'C ho.111. dS Fran.sanın 

mr!ne amade eL UrUımemı11 bir kuv 
v Un biç ktmsen!n şetllCfne ltlrnz 
edemed ~ en yüksek kumandanı o • 
tuşudur. 

AŞ!( ROMANI 

aradığımız bu değil mf? 
Tam bu !tnıda elinde kllçllk bir 

çanta olan bir kadın içeriye gir. 
d.J. Bu kndm krC'm, pudra, nıj ff.· 
bi b.rçok gfizelll.k müstahzar~ 
sntan HlJayet hnnım isminde yaş 
lı bir lrndmdı. HMwct hnnrm de. 
nen bu kadmr ı~ l''ıa senr-l!'rden
berf tanıyordu. E n .. eliha ne 
reye gıtse hemen 4'trnfındıı bu 
PPldide kadmlnr dalın m-ıs:ıj yap
mnsmı, saç kıvrrmnsını hat~ gU.. 
zel fal b:ıkrnasını beceren bir si.L 
rU klmselcr topl:ınırdı. 

Hidayot Hnnrm yaşlı btt kadın. 
dı. Üzerinde bol eski bir çarşaf, 
ayaktanndn siyah eski iskarpin • 
1er vtırdı. Kııo-ı boyu, t::ert hatlan, 
geni-, kalm kalçnlıın ve n.\,hayet 
yruımd:ın çok genç olan hareket -
ler'yle biç de sempatik bir kndm 
de?,Udi. 

Mcll!':u. bOyUk bir nezaketle Hi
dayet hanımı knrıiılndı. Esasen 
Meliha hcrkeııe karşı da1ma çok 
yumşa.k ve sevfmll davrandığı için 
hlzmeilnde bulunanln.r bannnlan 

. .., . 
ıgt 

nnşuu•ofı ı nroı al fada 
Kara kuvı.-ctıerlmlzl mUşterclt ba 

rcket ıeden hava kuvvetlcrim\ziz 
harp meydanwda dUşrr.nnın zırhlı 

kuYVeUcrlle pl,radeslne ve hava mey. 
danlarında tayyarelorint' t'.Ueum et 
mlştır. 

Korosten ıeUknmctinde hava kuv. 
veUorlmlz. tanklarımız, topçumuz ve 
piyade kıtaııımnızın mUııterek hare • 
lretllo b!rçolt fnşiııt tank kıtalan tın.. 
ha edilmiştir. 

Topçumuzun ııteııı ve lı.ava kuvvetle 
rtmlzln mUtemndl akmlarlle çok bU. 
yUk zayıata uğ'Myan tnşist ta.nkls.n 
kaçmıştır. 

Şose boyunca ıo kllomctrcl!k blr 
mesafe Uzerlnde 1nfl1Aklar neUcesln • 
de yanan v harap olan Alman tank. 
lan görUlmektcdlr. 115 l a~ olmak 
Uzerc 50 den fazla Alman tankı, fkl 
hava da.fi batarya.sı 12 hava mltral
y6zll, 8 kamyon vo 15 motosiklet taıı.. 
rlp edilmt&ıUr .. 

Bir çete, otomoblll bozulduğu için 
blr köyde dur:mağa mecbur olnn bir 
Alman genernJlnl esir etmiştir. 

l\Io kovn 18 (A.A.) - Kızılordu 

umumt knrarg~hının tebliği: 
12-13 ağustos gecesi cephelerin hiç 

birinde kayda değer ehemmiyetli ha. 
rek t olmamı t.ır. Ham kuvvetleri -
mtz. kara ordul:ırımwa iş birliği ya
parak dll,7mnnın moUSrlll, pi)•ade ve 
zırhlı cUzUtnml;ırma taarnıza devam 
etmiş ve dUıımıuı hnv meydanlarını 
bombalamıştır. 11 ağustos gUl'IU dil•
manm Ug hava. teııekkUlU Leninçadı 
bomb rdımıın <ıbneğe tc1ebbilıı etmı ... 
ıerse de avcı tayynrelertmlzln ve da.. 
fi bo.tıı.rynlnrıınızın ate3ile tardedU. 
ml!Jlerdlr. 'Oç Alman tayyaresi dllşU • 
rWm~tUr. 

• 
1 

8 inci· 

a 
ır as 

il i 
Londro. ıs ( A.A.) - Mosko 

vadaki Sov}ct istihbarat dairroi 
bildiriyor: 

68 ci Aman fırkası Uç gün ilk 
bir muharebeden sonrn imha e· 
dilmi tir. Ordula.."Cln ıstimali eid 
detle menedilmiş birtalmn mu . 
nebbihlerln te~iri &ltında gayri 
şuuri hnreket eden nazi kıtnlarr 
dan 188 ci piyade nlaymın iki bö 
lilğU kill h \in Sovy t m vzi· 
lerinc yilrümüşlerdir. Bu hare ·. 
ket Rus kuvvetleri UY.erine hiç 
bir tesir ikne c.memistir. Ru !ar 
Almanların mltrnl}'ö:?. ateşi hat· 
tma yaklaı::masma müsaade et · 
mişlcr ve cndalıtın tesir çerçeve. 
si i<:ine girince atec-c ba 1 nmıır 
lard·r. YUzlcrcc Alman ölü ve ya 
rnlısı s::ı.hayı kaplamıştır. Bu mu 
harcbe devammca Almanlar 7500 
ölü ve yaralı vermişler, 15 tank 
ve birQOk sair askeri malzeme ve 
techizat tcrketmişlcrdir. 

OS,<OV 

bomba al ı 
Moskova, 13 ( A.A.) ...- Ofi: 
Bir Sovyet tebliğine nazaran: 

Alman h:ıva tcşekU!leri 12·1:1 n· 
ğustos gecesi Moskovayı bom · 
bardımana teş:)bbils etmiı:slerdir. 
Dafi batarynlnrımız:n ke~if ateşi 
ve ~ece avcı tnyyarclcrimizln 
mu!\abil taarruzları dil.$man tay. 
yarelerinin devlet merkezi üze -
rinde u~alarma mani olmuştur. 

lç'n hayatl:ınnı bile verirlerdi. Fa 
knt ayni zammıda herkese hilr . 
met ettirmesini de bUlyordu. Hl. 
dayet hıın::m Mclihnya senelerden 
bert mas:ıj ynptlğı halde halli yn .. 
raınn hilrmotle girer, gevezelik et 
mekten çekinirdi. 

Hldny.:t hanını da YruJh olma.. 
sına rnğmen di"inl sıkıp çahı;ma.
smı bilen ve i~tcn yılmryan bir 
kadındı, bazan o da pek ender ~ 
larak yorgunluk hisseder ve bunu 
nçıkı::n söylN'dl. Fa.kat onu çnl·ş. 
tJrnn daha ziyade zevkti, Para 
Jrazarunak zevki ve gilzcl kndrn • 
tarın vUcuUnnnr görmek ve her 
mrra mal k olmak zevki. DüiU • 
nlir de birçok kndrul ı'dan l:endi • 
tini çok farklı bulurdu. Kadınlar 
birlbirlorinl merak ederlerken o: 

- Siz ne billrslnlz, ben hepslnl 
gördüm ... 

Dlycbllecek vn.zlyettcydi. Hi • 
dayet hanım Uç odalı kUçük bir 
evde oturuyordu ama, bu ov her 
gün yUzlerlni, vUcutlarmı Hida 
yetin usta ellerine terkctmck l • 
çin sıra. bekliycn yüzl rl peçeli 
veya tuvalt:1tll kndırilordn dolup do 
Jup b()6ahrdı. 

Hidayet porsumu çehrelere 
cnn vermesini b11en kadmlardnn • 
dı. Kumarda iflas eden, var.ru ya. 
ğunu rulet mnsasmdn ko.yb()dcn 
lhtiynr kn.dmlo.nn elbiselerini, mü 
ccvherlerlnl, kUrklerlni satınalrr 
ve onla.n mutad mllşterllerine sa-

Bu zaman 
zarttnda 

lngiltere ile 
faponganın 

arası 

Son derece 
açllacağından 

korkuluyor 
Londro, 18 (A.A.) - Anı 

Dcyll Meyl gazetesi, Nou Stimson 
ve Kordcl Hw arasında nktcclllı:n1' 

olan konferansın ehernmlycUnden 
bahsederek bu kabil kon!eraruılnrm 

ook nadir oldu(.'UDU askeri ve ııiyaa1 
işbirliği temlnlnlıı bir mukaddlmeslnl 
teııkil ettiğini !~aret edcyor. 

Vll§lııston m hflllcrl. Japonya Ue 
lngUtcronin anısuıdakl vaziyetin fcv. 
kal!de sergin olduğunu ve •S saat 1.. 
çlnde da.ha fazla. gorgl.nle3me{te musa. 
it olduğunu tahtnln etmel:tedlr. 

Bulgar ordusunda n:çin 
dağışi!clik yapıllyor 

na tamfı 1 ncıl l'.fnda 
"Genç nesil.er devletin nskerler!nl 

sarsmnğa mUstelt bir tnkrm beynel
mll 1 ldcoloj! mefhumlarından hiçbir 
teY bcl<l memelid.lrler. 

tı:lmlzden bazılannm ''Sl&\1zm,. 
diye ge&terdlklerl komUnlr;m mefhu • 
mu işte bunlardtUJ blrld!r. En çok 
dUşUneccğlmlz nokta: Bulgar devleti 
ve Bulgar ordusudur. 

Slavııcı.1 ve komUnlznı h kkmdakl 
mUnııkaşal rımız mo t:Ull)·cuerlmlr:ln 
en son ıaflın ınıı. bıraktlmnk tcnp 
eder." 

Slovo gazctest yıwsmr ıöyle bitiri
yor: 

1'Do3tlanmız v dll§mıınıarımız ta. 
rafından riayet görmek lçlıı kuvvcU1 
oı:ıırm_ 

Bir şiayı tekzip 
I..ondra, 13 (A.A.) - Ameri

ka 30 güne ltadar hnrbe girmedi 
ği taktirde lorrilterenin Almnn 
ya ile sulh müzal<erelerine girişe 
ceğinin Lord Bcavcrbrool· tara -
fından Amerika hUkfunetine bil ı 
dirildiği hakkında ayandan M 
Schaffcr'e atfedilen b yanata 
dair Amerikadan gelen haberin 
hic;bir hakiknti ihtivn etmedigi 
resmen yalanlanaktadır. 

--<>-
2 Hol nda nazın daha 

tevkif edildi . 1 
Londru, ıs (A.A.) - Londmnrn 

iyi haber alan Hoıımda m'lhflllerinde j 
6ğrcnlfd'ğlıro g6ro,ycnlden 2 Hoıanda 
nnzın Alma!tlar taratrndııtı tevkif e. ı 

dllc~k bir tcmerkllz kampına sevke. 

Japonya Rusyaya 
saldırırsa 

Ba&tarafJ 1 nd yfada 
rn>rUnU11e nnzaran Sovyet RUBya • 

ııın Tchoung • Klng bUkOmetınln gay. 
rl klUl bulunan bava ltlıvveUerine 

tayyare ve pilot vermek sureUle yar .. 
dun etıneslnln ihtimali Japon makam
larını sıkıntıya uıtratma.ktadır. 

Şimdiki halde Jııponyanm Rus • 
yaya kal"§I takip oltlği siyaset ''valt 
and See., yani "bekle ve dikkat et,. 
Ur. Fakat Japonya latendlğl zaman 
bir harp vesııesı bulabilmesi maksndl.. 
le Sovyet Rusyanm Japon aleyhtan 
barekeUerlnl tcbarüı: etUren bir dos • 
ya tıazırlamak dır. Aynı Eamanda 
Japonların Pekin ve Şn.ngba.yda bu. 
lunan btr takım ooyıız Rus muıtecne. 
rlnl Harbin ve Rs!nkln~ nakletUkle. 
rl blldirlllyor. 

Buntar:m nnkllnden makllat Rus A»
yasında bt.ınlar "asıtasile blr lhtJla.t 
barekeU meydana getinnek vo mUm
lcUn olursa hcrblr!nl kUt;lık birer KiB. 
llng gibi kullanmaktır. 

Japonyanm Rusyaya taarru.zu tak. 
d.irlndo yardım lQin Sovyet Rusya lle 
'l'choung • Kın::: arasında tam '\ıır ur
ıaııma elde edllmlştlr. Anca.k bunun 
merlyct. mhvkllne girobllınesı lçln Ja. 
ponyanm Rusynyn taarruza geçmiş 
oımaııı 11!.Zımdır. Bu pal un birleşti • 
rllmie bir aevk ve ldnrc tahtında. ve 
tahdit edllnıl§ ırmtakalar dahilinde 
yalnız askert ıa~c ihtlyaçıan ve mat. 
zeme yardımında l§blrllğt yapmağa 
mu.nıuısır olduğ:l d s15ylcnlyor. Bu 
arada Amerika tltr&fuıd:m Joponyaya 
yapılan tekliften de babs diliyor. Jo
ponlann il!tcdlğl bu oısa gerektir. 
Japonlar blrle§l\c Amerlkadakl ademi 
mlldahalecllerın harekete geçm~ıe 

rloe lntlz.nr ederken diğer taraftan. 
evveli\ Hl.ndlçlnl3e ısonra Siyamda 110-

z.\yeUcrln! tahkım ve takviye ve mO. 
teaklbcn de blr tııkım tekllfler şekil 
vo mahiyeti altmd& Felemenk Hlndls 
tanrnı tşgal tehC11dl ile boyun ı dlrme.. 
ğ vaklt n fırs:ıt buımuş oıacaklıır. 

dır. 

Rusyanm teminah 
1 tnrnti l ncl ~ Cllda 

Husya hUkfunetlcri bir A\Tupa 
devletinin tanmızuna uğrodıı; 
takdirde TUrkiycye yardıma ha. 
zırdırlar." 

Sovyet sefirinin Tilrkiyo Hnri· 
ciye Vekiline tevdi ettiği bcynn· 
ııamc c!e aynı mealdedir. 

Sovyct seflrl ifa.hen ve Veki· 
le yaptığı beyanatta dn 1941 se 
nesi martında Sovyct • Alman 
muahedeleri imz:ı!nndığı esnada 
Tür!:iye hnrh." kntıldığı tnkdlrde 
Sovyet Rusynnın bu vnziyetten 
istifade ederek TUrkiycden talep 
lerdc bulunfıcnğ-ı ho.kkmdn dolaŞ" 
makta o1an şn vhılar hnkkmda 
tcmin~+ta bulunmuş ve bitaraf 
kalacaz ru bildirmişti. Sovyet 
sefiri beyanatına devamla: "Al· 
mantar. Sovyetlere hainanc su. 
rette hO.cum ettikleri glinıelenbe· 
ri Türkiye ile Sovyet Rusya mü· 
na!;ebatmda f cna bir hava yarat; 
m-ık sufr.iyetivlc propa"anda fa. 
alivetinde bulunuyorlar. Sovvet· 
Ier. bu propaf{ımdanın tamamiy
le asıh.ız olduğunu beyan eder. 
!eı·. 

* * 
d!lml§tlr. Bunlar eski m llye a:u:ın Cı-rlln 13 (A.A.) - o. .n. 
De Vllde lle e"ki mUll ml!dııfan nazın Hıtler dUn, umumt ıtarargl!.bmda 

Van Dyckt!ı. hariciye nazın Von Rebntr~ llo s:ı. 
Nazırlar, cıskı bll§vekU Kı>lljntn bu- bık tsp nyoı bUyUk elçim 1-~splnosa 

lunduğu kampa g!ınderllml!ilerdJr. 1 rlc Los Monterosu kabul etmiştir. 

tnrdr. 
Mcl•ha Hiriayet hanımın o ~Un 

getlrmJ.s olduğu kıymetli kUrkU 
g6rlince başını çevirdi: 

- Oh tegckkUr ederim. Htda -
yet hnnım, dodI. h""akat istemem. 
Artık hiçbir uey almıyacağım. 

Hidayet hanım ısrar etti: 
~ Almnyın hanrmefend.Jclğiın, 

fnknt bu gUzd kUrkU seyretmek 
bile bir zevktir. 

Meliha duymuyordu blle. Dön 
mUş as:ı.bt bir sosle Jt0n~ Muh. 
terem Akını dinliyordu. 

- N" olur, söy e Kadri'ye be. 
nl yavaı:ı ynvnş öldürdUğilnU anlat. 
Bir kadının sabrının da huduUnn 
vardrr. I<ııdrl fona çocuk değil, 
bana bU~ Uk bir fcnallt'I yok o.ma, 
cok hııfif, <;.ok lakayt, tahammlll 
ed mlyorum ihmallerine ... 

Meliha, ihtiyar nrkadagnn. n8ı.. 
!erine g~el omuzlaMTlı silkerek 
eu cevabı verdi: 

- Haydi, Muhterem, çocuk oı
ma ... Istırap çekersen sanki eline 
no geçecek? .. 

- Seviyorum Meliha, eeviya • 
nım... . 

Ve lbtiynr kadmm boyalı ya
naltlnrı bir gözyaşı ile ıslandı, Me
liha teminat verdi: 

- Cnnım, Kadri de pek A1A se 
nl seviyor ... 

Ve Muhteremin ellerini avuçla 
n içine aln.ra.k teselliye başladı: 

- Bıık dootum, dinle ibeni.., 

Meliha ıtkt.an b:ıhaetmcstnt, tı. 
etklıı 1 ın itirnflnrını dinlemes'nl, 
gözya~larmı sllmcslnl severdi. 
Teselli vermeği hatta cesaretlen. 
dinneğl pek gU7.e1 bll!rdl. F..sasen 
onu bayatta nlflkalandırnn yegl • 
r.e §ey aşktı. Gcr'ııl lçln de ynhıız 
ca semııııtik bir lakaydi duyal'dı. 

Nihayet Mcllhanm tesellisi ile 
Muhterem eUknnet buldu. Meliha 
ihtiyar kadını ynlnız buııktı ve 
yanındaki odndn kendisini bekle • 
mckte olan Blday t hanımın ya.. 
nma gitti. 

Hidayet hanmı berııberlnde ge. 
tirmiş olduğu nndJde kllrklcrl M~ 
lihayn göstererek: 

- Bunlnr sizi o.lAkndar ctıne:ı 
mi? .. 

Diye sordu. Mellha bu g(lzel 
kllrkleri seYor gibi ok§n(iıkta.o 
sonra: 

- TeşcJddll' ederim Hidııvet 
hanım, dedi Fa.kat bu gilnl<'rds 
kUrke hiç lhtlyacnn yok. Filhnld.. 
ta çok gtlzel ecyler ••• 

- Bunlar btanbulun en bl .. 
rfnci şöhreti Ayda Afacanın kürk· 
lcri. Hani eu Kıı!kasyalı me§hur 
d:.uısöz. Aşıklarmdım biri bunlıuı 
Rusyndan getlnnlş. Hcrbirlnln 
ayn ayn kıymeti vardır. Kadın 
son zamanlarda fena halde dllştn. 
B:r senedenberl nesi var ne!ll yok 
sa satrp yiyor. Bu kUrkler beyu 
kadife kapuum feVkalAde bir ya. 
k&mur~ (Devamı0tr> 

Rusyaaeı çıK<1 
bir kararnarne 

''e 
Bütün 

Polonyalı esil 
ve mah/,umlD1 

1'1osko\"8, 18 (A.A.) - Afi: ııJıl 
Sovyet radyosu blldirlyor. ~ 

Sovyet §Orruıı rtyaseu harı> • 
hukuku umumiye mahkQmu ~tll 
Rusyada bu!unan blltUn Poıoıır--, 
r:m affedilerek serbest bıraktıınıf ~ 
duğUnu bildiren b1i' karanıAJUO 
ve 16dar etmıştır. 

ışgal altma ahnan 
Baltık 

memleketlerinde 
Alman s·vil 

ida esi 
kuruldu 

Berlln, 13 (A. A.) ..._ J?,ıgfl 
bildirildiğine g6re, earktn iA~ 
dilen arazinin şlmal kISII!llıı 
bir Alman sivil 1darc8l teet ti 
etrni~ ve bu idarenin bıı nııı 
he devlet komiseri olarnk 
rllmiştir. 
Lohe'ıün emri attmdıı, ~ 

Letonya serbest devleti lc;ln 
let m~nvirl v Lubek bell' 
reisi Dr. Deshler ve ea.bık tıit 
ya serbest devleti araz'sl fçil' 
Dr. Van Rentlen, umumi kO~ 
sıfatlle rnlışaen.klatdır. 

ug .. n ü 
yangın 

Bugün saat 16 30 da Ftncaııçi1• 
Rızapqa yokuiUDdn. yorgaııcı 51 f 
aıt 31 ve 82 numaralı odAlardS 
gm çıkmı tır. llfaiye yıwgm ff 
yeU&ılnclye kadar 2 oda tanıaın-' 
mıpa da ynngmm bUyllmesinlD 
n geçllınlııUr. HMisenln zuııut'I 
kında tnhklknta ııınmı ur. 

AMERtI<.ADA A~I 
KERLIK MODDf: ~J 

NtN UZA TILMJ\;ı 
Askerleır·n arzusurııJ 

bıralulmıy cnk 
\'aşlnı;ton, ıs (A.A.) - r&e 

meclisi, ıı.skerllk cnUddetlnin ~ 
mnsını, askerlerin kendi n~ ıt 
bınıkm:ık maksıı.dlle ynprı.a.o ı! 
lf8 reye karvı 185 reyle redde 
tir • 

Berlin 
bombaland1 

Londra, ıs (A. A.) - ıırı~ 
torluk kuvvetlerlno mensup ~ 
bnrdımıuı tayyareleri, bu 
Berline ve Almanyanm fi~ ıı' 
garp mtntakalnrmdakl kC ti 
dcf!ere taarruz ctmieler ve 
balaml§lardır. ·---...n-----
Japon filoları 

Çang- lng'I ııı dl 
bomba adılar 

Çungklng, 13 (A. A.} - ... ~ 
Japon hava filolnrı bu ~ 

kl defa Çungklngi bombafd t 
etmişlerdir, 1kl alnrm bir 11&~ 
dnkika devam etmlşttr. 9 1 ' 
muzdanberl verilen alarm I~# 
lcrinln devam yekflnu 43 sal~ 
dakikadır. En uzun suren 'ı 1 
Iuarctl diln verllrnı., ve 9 ea1 
dakika devam etmluUr~ 

Asker ailelerlıte yarV 
hazırlıkları ~ 

Belediye, evvclki gtın 13~ui 
Millet !." .... lisinde kabul oı-> 1 
asker ailelerine yardım kaO~ 
nun tatbikı yolundaki ha.zıt 
ra başlamıştır. ~ 

Bu cilm!eden olmak OzerC d 
miktarda pul bastırıtmaJct~t: 
Bu pullar vesaiti nakliye blı~ 
rine, elektrik, havagazi .f& 
larma yapl§tırtlacaktır, 
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Mahkeme 
§.aıonlar1nda 

· 65 lirayı kim çaldı? 
Bir iht:yar kadın, bir mahallenin bülUn 

çocuklarını dava ediyor 
1' ~AKALEDEKI, Vezir hanı. 
'111&~ ıı:ı il numaralı odasında il 
ıı. Sttranbirden yatıyorııı.rıru§, Hepsi 

§RhIUerln çağrılmasmtı. karar vere • 
rek duru§mayı başka bir güne bırak
tı. 

lece hunı boıuıu kayıkçılermış, geçen * * * 
~ lil'l ~tdan Halin'- iç ccblnde Kısacık boylu, ağzının yan tara • 
~.ıcoh.ra tınan yeıcsını hıışmın altı- frnda tek bir dl§ bulunan 70 ilk b1r 
~lıtı k uyumu§, fakat sabahleyin kadındı. Ihlaya oflaya rr.crdi\'cnlcrl 
l!t ~~nıan Y<'leğınir. yo.:rinde yel- çıktı ve ağlreeza mahkemesinin yıı. 

' de~etıe farketmlş. nmdaki mrada oturan birkaç mllba • ,11 
0
;d taıuan derken, yeleğin çn. §irin yanına giderek birine seslendi: 

11 'fl.ttı U~u anı=ıeılmıı>. orası bum. - Evladım, biraz ben. dinler mi • 'da :irken, d .. kar4'ıkl hanın av- Bin: Şu benim evi soyan Osmcmı ya. 
4ııcak lunmuş. knlnmİ§lar, elini kolunu bağlayarak 

\ıı llıe~ıu;1 PCkAIA takdir ettiğinlZ gı.. buraya getirmişler. Şimdi de Kur • 
S (1 hır81Z tıırafmdan 50 lirası gunlu medresenin lrnrşunlnrını çalını§, 
~ bı ) ~ilmiş olduğu halde, kıy. aıyorıar. 

lloı.ıaıe r lllahf'.lZa gibi bulunmuş. Acaba hangi mnhkemcye verdller, 
' ~d llaııme aonnu!'l&r: onu dersin. f 
'1ı; n §tipbelenlyorsun r - Ohooo, hanim nine, san çizme. 
'lltt dUıunmuş tqmml§: 11 Mehmet ağa bundan kolay bulunur. 

":ı ~ber yatt.ğun d!Srt arl<adag. Sizin evi aoynn Oemanı biz nereden 
> 1 Ph lcnıyonım, ama bu işi bl~llm. Bakalım, mahk,.meye verildi 

Pııa bizim Ktunıl yapar, de- mi, tahkikatı b!tU mi? 
tlttı ka - Ah, ah oğlum Qok kurnazdır, 

11 
Ytltçı yakalanmı§, hepsi cHı o. Bundan da k•ırtulmuş olacak. 

OlUJıın •lıtıı uş. Tabll hcpsJ de in. Fakat şimdi de gece gtlndllz evımı 
~ Bu sırada p raın çalınan taşlıyorlnr benim. 
Gt n Para 80 Uru tı<:ğlı 65, - Kim taşlar, hanim nine. J>crtıer 
'1\ııce l§lcrl bUsbütUn arap saçı. mi, yoksa §cytanlar nıı ! 
tıtı.. Ut. Hırsız bu d'lrt ktııtıten bi.. 1htıycr kadın kızdı: 

ıı.-, ~tn? Birisinin Uzerlnden - Ben bunamadım, e\'l&.dım. Fa • 
Çıkı:n ' in 18 Hm, b'risinln de 22 kat gene doğru s!Sylcdln Şeytanlar 
lizra ~ KAmllin üz0rındeyae 82,5 ya ueytıınlar ... o çocuklar de şeytan de 
\ttn ~ bulunamayınca en fazla ğil ml.. Şeytan dUrtUyor, onıan. on-

1\tlı e~ varsa gUphel<>r onda tc- lar da ta§ılyorlar, evimi. 
~ il Ustellk, firar da etmek Ne sağlam cam, n Çt'~cve, ne de 

)et 'lınııart.ık §Upheler katı bir ma. kiremit kaldı evimde. 
•ık ve diğerleri bırakılarak - Pek lyl bu çocuktımıı lalmlerlnt 

)et ita ı~tınımar;a ba§lanmıŞ NI • biliyorsan bir lsUda yaz mllddelumu. 
' l'abrau 6yte bir balo getınlıı ki: mıı~ ver. 

ııı.a tı ! dPnılı, değ'J 6ü lira 165 - Blliyorum ya, blUyorum ya. Be
le be~eııe ben caMım, diyeceğim. yazıtta, Sovanaga maha.loslndekl bU. 

l'Ptlaca ne ynpars:ı.nız yapm. tün çocuklar. Ht'p:ılnin tıır bir i.sml 
ecııı k lv basil Hemen adliyeye aklımda .. AlAeddln, Ali, HU&eyin, Ah. 

1'4.Jdl tlltk. Bu sabalı da adliyeye met .... 
ır •• .,"e blr:tncu sulh ceza mahkc. MUbaşlr kendisine lııUdusını yazn. 
.~ıı, '1ildl. ca.lt olıın seyyar daktilonun yerini t.n-
<Je~ kadar bcyccanlıydı ki, hA rlf ederken ara.aan Ua%aklqtnn. 'll'a9 

• ~ lu.rşısmda d!ll tutulu • kat bu ihtiyar kadınla, yaramaz, ha. 
~ııt<l ti 8ÖLl<'rin ytlzde doksa- §an ele avuca sığmaz çocuktan bir 
'~lt aıntyordu mahkemede muhakeme nıunurken dil. 
~ltndeta 8llatıına bakm: diyor. fUnUyor ve gülmekten kendimi alamı

? Oıtrt hrl'8lzıık edec ı halim var yordum. 
~e çıkan 82,5 l!rn k6ye. ADLİ\'E l'ılUHABtRt 

~l'•ln a Ha&nmm yolcu sal~ 
den aldığım paylarından 

'111b. Onların panısıdır. Çok 
>t lJt e~ ayağım tutuyor ne dlye 
~ Ctıknı~ım. 
'tnb Uktm CcllU, kendisinin ı.. 
,:bibi o!duğunu nazarı iti. 

-.::~-. lterbcııt bırakılmasına ve 

- Burada IJ1 yenir içilir mi f 
- Zannederim: Lolmnta e&hlhl 

)'tiz llra 7eCll. 

-Sonra .. ? 
- Sonrası malfun. Kadıncağız 

bir iki kere bunun ayıp olduğunu 
ihsas etmiş. Biraz sonra kadın 
kUstahane bir tavırle. - kendini 
kaybederek-koca.sına bir tokat 
aşketmiş ... 

- Ahlaksız kadm .. 
Diye mmldandı .. 
Turbanın arkadaşı da.ha mQn 

sif ve daha sabırlıydı. Benim ne 
cevap vereoeğimi bekliyordu. 

Ben: 

!JJic Vafii :Baş.Başa 
-------------------------------------------.:.------------~----

a 

e ç iy', ne ç k fena. değil 
çok iyi o ya çal ş mz ! 

KADINLA erkek arasındaki 
fark, yalnız cinsi değil, ru • 

hıdir de ... Dünyada orta yaradılış
ta ne iyi ve ne fena hiçbir kadın 
yoktur. Kadın ya çok iyi, ya çok fe
nadır ... ikisi ortası bir kadına tesa· 
düi ölçü de değil; yaradılışının 

teı·ilecck hadar azdır. Kimse çok 
fena olmak istemez. Fakat ikisi or· 
tası he.danlar, llendilerinı parmak -
la gösterilebilecek iyi biı ~eviyeye 
çıkarmak gayretini göstemiyenler 
yaşadıkları müddetçe hiçbır şey 
yapmamlş sayılrlar. Ahlakca, bil · 

anormcdliğinde aranmalıdır. 
Fakat erkek böyle mi? .. Erkek i

yilikte de fenalıkta da daima orta
da bulunur. Bunun içndir ki çok fe
nalarla, çok iyiler parmakla gös .. 

· grce çok iyi bir dereceye yükselme· 
ye çalışmak insanın elindedir. Bu
nu elde etmek de ancak kusurlarını 
germe.~ ı·e düzeltmek gayreti gös -
teri.lmckle kabil olur. 

Kemani Memduh'un ne kanburu vardır ; 
ne de kanburunu aldırmıştır 

- - --o ~-

Kendisinden buna dair bir 
şey sorulmaması rica olunur 

Kemani Menıduhun göfııO 

AH §U &ıakncı insanlar ... 
Adamı çileden c;ııtanrıar doğ. 

tu8U ... Canım ~intz gtlcUtıUz yok nıu? 
IC1Akmln kanbunandan _...ze net Kan. 
buru varmıı ta doktorlar çıkarmı,.. 

lar •.• Hayır! Kanbur falan deAılml§ •• 
Allah Allah ... Bunlar slzi ala.. 

kadar eder mir .. 
Fakat kıı.ımı ayağı 6yJ değ(lki ... 

İnsan oğlu bu! Her ııeyl merak ediyor 
ıtıte. Onun tarnfıııdsn size ben rlca e. 
diyorum: 

- Allah nza.sı için ı.Kanburunu 
hangi doktor çıkardı?., diye sorma. 
yın. 

Kimdeı b:ı.hscttlğlml Oylo zannedi
yorum ki anladınız. Hole Boğaz.da o. 
turuyorsanız onu tanımamanıza im • 
kln yoktur. 

Vapurlarda, trenlerde, kalabalık 

eğlence yerlerinde ufacık boyuna bak. 
madan taksimler yapan, en yeni p.r
kılan değme sanatkArlardan aıağı 

katmadan okuyan kemancı :Memdub 
Ö%kulu kim tanımaz. 

Blrkac;ı gUn evvel koltuğunda ke • 
manı matbaamızdan lçeı1 telAşla gir. 
dl, k09uyor muydu, yokııa yuvarla • 
nıyor muydu belli bile olmuyordu. 
Çünkü ufacık vücudunun yalnız sür • 

Kıa bir tevakkuftan sonra, 
Iftet Melihe cevap verdim: 

- Niçin hoş görülmesin? Ben 
orada olsaydım. kadına (bravo!) 
der ve kendisini alkışlardım. 

Turhan atıldı: 
- İyi ki bulunmamışsmız.. O 

zaman belki de bir cinayet CI· 
kardı. Hadiseyi körüklemil o 
lurdunuz. 

- Hayır, dedim, hMfscnin ö. 
nüne gl'Çlllİ3 olurdum. Bir daha 
o erk~n böyle bir münasebetsiz 
lik yapmasına meydan vermiye. 

I 
............................................... . 

Yazan: 

Kadri Kayabal 
"""""'"'"'""'"""""'""""""...I 
atıe hareket ettiği fal'kedlleblllyordu 

- Hayrola Memduh cfcndl, dedim 
bu tcılı.ş ne böyle 1 

- Allah rızası için dedi, bir şey 
stıyliyeeeğim ounu gazeteye yazın 

Bıktım, usandım artık. 

- Ne oldu vapurlara mı bxrakmı • 
yorlar? 

- Öyle ehemmiyetsiz bir §ey lçl.ıı 

buraya gelir miyim hiç T 
- Yolı:Sa yolcular ııen1 dinleme' 

mı oldutarr 
- Keıkı dlnleme.eeler. 
- Anıadmı. Galiba ıanat agkm 61. 

cm. Artık keman çalmak istemiyor • 
sun. 

- O da de~ll, derdim çok bUytllf 
cok. Sorgu sual beni usn,.dırdt artık. 

- Ha... demeı. aeni de imtihana 
tabi tutacaklar. Eh ne yaparsın. Be
lediyenin emri bu. Sanattan anla • 
mıyanlar bu sahadn c;aıı,amı~'tlcaklar. 
Fakat Uzülme Memduh efendi. Mu • 
siki eanatkat'lan cemlyf!:lnin açtı~ 

daima kadını mUdafna eder. Bu. 
dünyanın her yerinde bf>yledir. 
Fakat, bu hadiseye mantık cep.., 
hesinden muhakeme edince, de. 
rim ki, kadın bu işi evine bırak· 
malı, kozunu ora.da paylaşma. 
lıydı. 

- Beyefendi! dedim. His me. 
sclelcrinde mantıkın yeri yok· 
tur. Kadm bunu bir izzetinefis 
meselesi yaparak ,kendini kay. 
betmiş .. Koca.sına tokatı indir
miş. Bu, pek tabii bir hMisedir. 
Bunu en makru bir insan do. ya
pabilirdi. Kaldı ki. o kadının ma.. 
kul olmadığına dair elimizde bir 
vesika da yoktur. 

Biralar gelmi~ti. 
l{adehler dolduruldu. 
Tokaıt davası bir tarafa bıra. 

kıldı. 
Neriman bu mübahn.se esna· 

sın<ia biraz itidalini bulmuştu. 
Artrk yüzünün rengi boyan_ 

IIlIŞ gibi kırmızı de~ildi. 
Turhan kadehini eline aldı: 
- Eh .. Harumefend.ilcrin r;ıc. 

refine içelim. 

kurıın glder.J>lr kag gQi'.dt> bilmedik. 
lerlnl öğreniverirsin. 

- Gene anlıyamndmtz. Musiki ım.. 
tıhanından falan Jcortuıum yok. 
Bent bıktıran dlnleyicllt:rimln sual • 
lerl. 

- Dlnlleyicllcrin ne soruyor baka • 
lım! 

- Kıµıburunu hanel doktor çıkar. 
dı diyorlar. 

- &n kanbur değilsin ki. .. 
- lşte ben de bunu aıılatamıyorum 

ya. Vapurs binersin, hlç tanımadı • 
ğım bir ad:ım arknmdan sıvazlıyn • 
rak: 

- Geçmiş olsun Memdub efendi. 
Maşnllah sırtındaki kanbunı cıkar • 
mıılar. Naıııl bari l§tahın )erinde mi? 
diye suallere başıar. Ben cevap nr. 
mcm, fakat sualler devan, eder: 

- Şu doktorun tıımtnl ne zaman 
s6yllyccksln, galiba .sana bu ameliya
tı Mim Kemal yaptı? Haydi 8'1ytese. 
ne, neden aaltlı onun! 

Ben gene ııel! çıkarmam Fakat ö. 
nUne gelenin böyle sormaın da taham. 
mUl edilir şey değil. 

Hele gecen gUn başıma öyle b1r oey 
geldi ki hatırladıl<ca alnlrlerlm bo • 
zulur. Bakın anlatayım: 
Karım ve çocuklanırla beraber, 

- Kusura bakmayın, dedi • 
benim biraya karşı zanfnn var. 
dır. A~özllice içerim. 

Ve J:ıemen boşalan kadehini 
doldurdu. 

Bol bol meze yedi.. Ostüste 
signrasını yaktı. O g{in Turha. 
nın midesine de düşkUn bir erkek 
olduğunu anla.makta gecikme
dim. 

Fakat. Neriman.. Ah, o iki 
gözü bakar körler gibi bir §l'Y 
görmeyen zavallı arkad!\ŞtM· A. 
ca.ba o bunl nn farkında oluyor 
muydu? 

Onun hesabına derhal cevap 
verebilirim: 
"-Hayır .. ,, 
O, bir ;Şey görmilyordu. 
Hiç bir şeyin farkında değildi. 
vanl bu kab::.hkla.rın .• 

- Siz ne dersiniz. l4elih !bey? 
dedim. Hangisi haklı. . oek tarzda konuşurdum. lrf ct Melih bir §eY söylemedi .. 

Sadece her ikimize d hafifçe 
b:ış"lU iğerek gtildü ve kadehini 
kaldırdı .. Birkn~ yudum içtikten 
sonra tekrar önüne bıraktı. 

Turhan, N~mnnla havai 
mevzular Uzcrindc konuşuvor; 
İffet Melih de - benim onların 
mübahnselerine kanşmamaklı. 
ğnnı temin rnaksadiylc - beni, 
ağır mevzular a<;arak oyalamağa 
c:alı ıyordu· O tereddUtle cevap verdi: 

- Şüphesiı:, bu vaziyet kar. 
şısında kadın haklıdır. Zira, hiç 
bir kadın, bilhaMa böyle umumi 
yerlerde kendisinin kocası tara. 
fından ihmal edildiğini görmek 
istemez. Fakat. Y&'Ptıkı hareket 
~ de ~ göıiilemeız.. 

- lyi ama, müdahaleye hak
kmız var mı? 

- Kadın olmak itibariyle, ben 
de kadın ta.rafını alkrşlardrm. 
Beni alkışlamaktan kim menede
bilirdi? 

İffet Melih: 
- Jh.kkmız var, dedi, kadın 

Fakat, Turban, koca bardağı 
bir yudumda midesine boşalttı. 

Sonra, bunun !biraz kabalık 
olduğwıu anlaiva.rak: 

M selli. hiç münac:ebeti yok· 
ken, Hind edebiyat111 çok sevdi. 
ğinden bahsederek.bana: 

- Tagor'u sever misiniz? 
Diye sordu. Şairleri sevip sev. 

memek ayn bir mesele. Bana 
hiç olma~· 

Çamlı<"aya çıkmışum.. H:ı.va birdeııbı.. 

bırc bc:tıu. ). a~mur ba ı .. nadaıı eve 
red bilmek iç n arabaya h!nd m Ara 
b cı şövle bir geri.ve döndU Beni go. 
rO.nce· 

- Vay sen mıs n Memduh C'f "dı 
Çek eQl:>n! hangi doktora aldırdın 

Maşallah sırtın dilzelnılş d m in ını" 

Beynimden vurul uı:;a dllndilm Ka. 
nmtn yanında söyk"Pn bu söz çuK 
ağnma glttl. Karım da. 

- Ne<ren sana böyle sö)iedl, oeyln. 
ce bUsbUtUn sin!r!enatın Hani hav 
fena olmasavdı öyle bır ey yapacak 
tım ki. 

- Ne yapacaktın? 
- N<l mi yapacaktım v Hemen çı. 

nl c;ıpl:ık SOYllflUP sırtım knnbur mu 
der;tl mı? ııme~:yat olmu~m mu, ol. 
mamışım mı gösterecektim 

Gene bir gün Kandilliye gltmlştlm 
Yanıma th'lynr bir kadm sokuldu. 

- Bana bak evı~dım. dedi sanrı 

bir ııey soracağım ama sakın kızma. 
- Neden kızayım, ded'm. istediğin 

sorabilirsin. 
- Peki evlAdnn, dedi, senin sırtın.. 

da kanbur varoııı. onu bir doktor 
çıkannııı. Bu doktorun lsminl s6yle
yiver. BUyUk bir sevaba girmiş ola • 
caksın. Benim 17 yaşında ay parı:ası 
glbl bir kızım var. Fakat kanbl.ır. 

Hant kuımel çıkmaz diye korktuğum.. 
dan değil, llıkin kanburu alms:ı. dahtl 
iyi olur diyorum. 

Kadma ne diyeceğiml. !>14§1l'dnn: 
- Teyzeciğim, dedL-c, sen 'beni 

blı.§k& blrlne benutiyorırun. Ben ne 
kaııburdum ne de &meliyat oldum. 

GarUyorsun ya başnn ne büytlk 
dertte. Şlmdi siz gaze~ye kocaman 
yazılaı'la yazm ki: ''Kemacı Memduh 
ne kanburdur, ne de ameliyat oldu,,. 

taterseniz Blrtmıla, güğstlmUn rea. 
mini de aıın. O zaman daha iyi lna.. 
nırlar. 

Mcmdub Özkulun slnlı'len ya~ 
ml§tı. Biraz da başka ıseyler eon.71m 
dedlm. Ve kızdırmamait için azami 
bir gayret aar!ederek sordum: 

- Sen dedim. gerçi kanbur değU.. 
1Jtn. Ameliyat olmadığın da muha.k • 
kak. Fakat boyunun bu kadar kı8a 
olmasmın sebebi nedir? A?ınen ve ~ 
ban da kıSa boylu muydular? 

Memduh kemali Ciddiyetle anlattı. 
- Benlm, dedi, annem de, babam.. 

dıı. gayet uzun insanlardı. Fakat ben 
kllçUkken kemik hastalığı çektiğim l 
çin böyle ufak tefek kaldım. 

- Kaç aenedlr keman çal&nm T 
- Tam on senedir. 
- Kazancm kM1 gellycr mu? 
- Çok §Ukilr gectneblllyorum. Dl. 

leylcllerlmden - fU kanburluk me. 
aeles!nden de nzgeçseler - çok men 
nunum. Sonra ounu ı'la yazın ki 
Kamn uzun boyludur. Çocuklarım 

Erol ve Ayten de daha §imdiden be • 
n1m boyuma yaklqtılar. 

Memcıuıı Özkulun musiki baklan • 
da da flklrterl n.r. 

- Ben, dedi, alaturkayı her zaman 
alafrangadan tlstUn tutanm. Fakat 
alafranga da çalanın. 

- En cok beğendiğim muganni kim 
dlrP 

- Safiyeyi ae\·erdlm. Fakat timdi 
Mllzeyyen Senar onu bastırdı. 

- Sen en çok kimin p.rkılannı din. 
leUyorsun. 

- Bana en Çok Sadettin Kaynağın 
farkılarım caıdmrl&r. 

Memduh Özkul derdinin ,..ınlm•D
m tekrar rica ettikten sonra gitmek 
fçtn aya~a kalktı. Fakat lıtemanmı 

unutmuştu. Nuıl oldu bilmiyorum. 
daı:;omııkla: 

- Memduh efendi oe~ecml unut. 
tum dedim, 

tstemi,ettk gtlldll: 
- Siz de ml ba§ladmızT 

- Şair Tagor'u okudunuz 
mu? · 

Deseydi, daha makul bir sual 
tevcih etmiş olacaktı. 

- Ta.A"or'u mektepte okuttu 
lar.. Bazı eserlerini pek be~eni. 
rlm. Fakat, sevmek .. Bunun mft. 
nasını anlamadım. 

Dedim. lff et Melih, Bualindek 
mfinasızlığı anlamış olmaktan 
mütevellit bir mahcubiyetle: 

- Hakkınız var, dedi - kab. 
hat bcnimdır. Her ne halse .. Ben 
de bunu sormak istemcdi!Jl. Sı:ı 
taqhih ettiniz. Dikkat hassanıı:a 
biç diyecek yok dotinısu .. Teb. 
rik ederim. 
· - Bnn Şekspiri, Bayronu. 
Hart.sonu da c;ok beğenirim ama 
Hiç 1-'r zaman. bizim olmayan 
bu şairleri, bizim olan Hamit 
Fikret ve Nedim kadar seYemem. 

Bu cevap muhatabımı biı 
havli duşündürdü. 

Ben fikrimi bil"'...z daha izah 
ettim: 

- ''Gm:i her giizel şeycl~ mil 
liyet arr..nmaz" diye bir san'at 
na.zarivesi varsa da, ben hemeı 
hemen her san'at eserinde milli. 
yet arayacak kadar milletime 
ba~h bir insanım. Hatta o kndat 
bağlıyım ki, memleketimin :rcrik 
leıiJı.de bile milliyet ararmı. Fa. 
razn Napolinin mavi 8Clllası 
bana Marmaranın ~ması karlr. 

(J)evmnı '"1 

• 
1 

l 
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DOseme Altında 
.. Ceset! 

.. 
1 

Sevistiler, evlendüer, tatlı bir balayı g~çirJiler. saadet 
yuvalarına döndüler, fakat ••• · 

Yuvalarm.a geldikleri ilk günü mutfağın döşeme 
tahtaları altında aylardanberi cluran bir genç kız ceae. 
dile kar§dCJ§tılar. 

BU CESET KiMiNDiR? 


