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Almanlar 
dinyuper 
üzerinde 

En son köprü 
başılarını da 
tahrip ettiler 

' fbı, 27 (A.A.) - D.N..B • ~e . 
~be.r 25 ağustos gUnlcri, Alman 
l\~ dtınan tayyare tegekkfilleri ve 
~epe~taryaıan, Sovyetierin ap.ğı 
"'-~tde ellerinde tuttukları ve 
~tb:ı kıtnlarmın firarına yardım 
l'1l balı 1 tahmin ettikleri en son " >P 
ı.. ~Ilı lllını tahrip etml§lcrdlr. 
oııı ~ Uen harekeUnJ durdurmak 
~~ anın piyadelerin• kullanarak 1c' bUttın ~:Jebbtifü:ır Alman ve 

111lAıuarmm mütemerkiz ateşi 
t!a ~-2~ kırılmıştır. 

~ ağustos gecesi sarp sahiline 
~ laUyen Sovyct bölUklcrl imha 
ı.. top r, İkınci bir te§'3bblls Sovyct. 
~le ~adan kınlmı§tır. Şafak 
\Is hı: en Dinyeperin §8.l k sahili ge • 
~ ll&lıa. U.zerinde harabeye çevril. 
~ ~elıJr kıyılarında blnlerce ölü 

~tt l>ar buıunuyordu. Suyun üzerinde ' 
~ ~ Ca.an ve devrilml§ sandal • 
~~ ekte ve tcrkedllmi§ fabrika . 

tı_l'ı tlıuatzam duman ve buhar bu

~1t Yllkaeımekteydl. 
~er köprUba§lannı bırak • 

~t h/CER ŞARK 

HUvyetini isb 
edemiyen k r 

gOtOrUlec 

t 
a 

Yanhş malomat verenler örfi idare 
kanunile cezalandırı acak 

Örfı İdare mıııı:ıluıısı <bhllLıı:o, 1'Chir, lmsnbı:ı, liOl ler ve sılr m:ıhnllc.rde 
her erkek vntnrıd:ıııwı tıiJ\ lJ.ctlerını kclal hlda teııblt için 5 Cl l(ll UU tnrlhln. 
den irlbaren ııUfu~ bih IJ.et cUz:danlıırını her wıııan üzcrlcrlndr• tıırsmıııları 

mmmıu görillmli:;tür. 
Buna lılnaen ı; .yuı \&tandaşı.uın 7Jlbıta l\mlr \e memurlan tarnfmdnıı 

herhangi gereldi i<':ı,::ıuırda talt-p \-Ul.-unndu nlifus bUVi)Ct ctizda.nlarmı lbrnz. 
eylemelerin· nk11l bareltct edeni rh hU\lyetlerl t~blt dllm1' Uzre kamlcola 
da\.·et olUıDB<'.akları 'c lıü\ lyctlerlne dair hllfifı hakikat OO) lUlllt ta bulunanlar 
h.a.kkmda cin t\rfi idare kanıınunu•ı yedinci maddesi hUltüntlerfnc göre tuld. 

bat y:;pıl:ıcağı:ıı ı.nyrn halkımıza blldirlıim. 

Hitler bir 
nutuk 

söliyecek 
.... l'ıw ı 

Örfı İdare Komutam 
Korgeneral 

... u .. 

j iRAN KITALARI 1 

Yü üYüŞ 
HALiNDE 

l.'llJi ESi H A V ADI S
~ 2 nci sayfada 

Q b iranda 
ecegarısı ir genç Avustralya kı-
Yarlı.lı bulundu talar~mı? 

Başvekil 

Va•aa adam Menzis diyor ki: 
A Bundan sonra Avustral-

ya askerini bir harbe 
aranıyor gönderirken 

~ ~Ce Yansı Emniyet sandığı görmüşlerdir. HMlse dertal zabıtaya 1 Bize sormaları 
t~~~ :u:=;t:nıar !cinde =r~:cı~:~!!ııy~::ı;:r:~;:u~:~~ lazım gelecektir 
ı...'• tınnı iZ ta.:lklkata nazaran dün isminin Mehmet olduğur.':J ve Emnl • 
~ ~ Yet sandığı füıUnden geçen yet sandığı önünde tanımadığı met. Camborra, 27 (A.A.) - Başvekil 
~ t:;ıer bir inilti l§ltml§ler, htll §ahısla.nn kendisini bıçakla yara.

1 
Menzls mUmessilJer m1!clislndekJ bcyn 

~ r ti tarata doğru gittikler:l Jadıklarmı söylemiştir. natı sırasında şunları söylemlııtır: 
eıı~ bir adamı kanlar 1ç.lııde Tahkikat devam etmektedir. _.. Devamı 2 ncl sayfada 

ilk iran 
tebliği 

--0--

25 Ağustos sabahı 
saat 4 de 

iki kuvvet 

T esisatl gezdi, Münakalat vaziyeti 
hakkında direktifler verdiler 

Ankara 27 f A.A.) -·Milli Şef /&met lnönü bugün 
öğleden önce devlet havayolları umum müdürWğiinü ve 
Ankara tay,vare meydanmı ziyaret eylemi§lerdir. 

Mılli Şef, havayoll:ırına ait tesisatı gezmi§ ve bugün. 
kü miinakalcit ı•aziyeti il.? İlP.rİye ait projeler hakkında ha. 
v:ıyolları umum müdüründen izahat almışlar ve direktif. 
ler vermişlerdir. 

Milli Şef, havayolfar~ı umum müdürlüğünden ayrılır. 
ken geli§lerinJe olduğu gibi havayolları menmb;ni tara. 
lmdan selcimlanml§lar ve hararetle alkışlanml§lardır. 

birden taar- irana son 
r~tti bir nota 

iagiliz 
tebliği 

Hazer denizinde verildi 
Sovyet ~asra A A -<>-

iran donan
masından 2 
gambot battı 

körfezinde İngiliz ı1 Hala T ~hr~~da 
filoları bulunan ıngllız ve 

ve yukarıdan 
tayyare 

filolarının 

Bombardı
man altında 

1 

Bir çok kimse 
yaralandı 
ve öldü 

}"aı.ısı 2 ncl suyfada 

Fınlanqiya 

körfezindeki 
tahribatın 

bilançosu 
Helsinld 27 (A.A.) - Pinllndiya 

körfezinde Fin donanma.cı~ ve sahil 
topçusunun Rus donanmı:ısma verdiği 
bir zayiat hakkında ll§ağıdaki blbço 
neşredilmiştir: 

Bir destroyer, 3 balıkçı gemisi, 2 al 
petrol gemisi olmalı: Uzere 6 nakliye 
vapuru tahrip edilmiş, blr ticaret gr. 
misi ile bir balıkçı gemis. hasara ug. 
ra.tılmıştır. VJderlnk adalan civarında 
5000 tonluk bir nakliye gemisi batr. 
nlmı§ ve birçok romörköı· mUsadere 
edilmiştir. 

Sovyet sefirleri 
Şehznşahın 
huzuruna 
çağırıldı 

---0--

Vişideki İran sefiri 

Hadisenin nasll 
başladığını 
anlallyor 

-0--

iran 
am·raiı 
ş h•t 
dii 

-0--

Bender
şapur'da 

---0---

Bem, 21 A.A.) - Londradıın ı. . Sekiz Alman ve italyan 
viçre Telgraf ajansına blldlrlldlğine 1 • • t d 'ld' 
göre bUyUk Britanya ve Sovyct sefa. gemlSI zap e 1 1 
ret heyetleri htı.lft. Tahranda bulun • Slmla, 27 (A.A ) - Jran deniz 
makta.dır. Bu heyetlerin mUstakbel kuvvetleri, iki gambot kaybetmı§tlr. 
vaziycUeri İran hUkfımetlnln vereceği Bu snmboUar, batmıştır lngillZler, 
kararlara bağlıdır. bir gambotıa bir iaşe nakliye gcmlsJ, 

_... De\-a.mı 2 ncl &ayfada ~ De\ amı 2 ncJ sayfada 

('lününfilanası] 

Lüks hazret1lerlİ 
T AS\1R1EFKARDA Habc. 

rin lüko;e ka~ı mü<'adcle-
ıdnd cn bahseden Cihat Baban, bu 
hareketi haklı n~ yerinde gör
mekle beraber, !jahsi hamlelerle 
lüksün önline geÇlleblleccğine 

inanmıyor: "Moda hazret.lerlnin 
savleti, unıwnlyctle kılıbr'k olmak 
tan zevk cluy&n kawk göıiinüşlii 
erkekten de, kadının bu gibi 1~· 
lerdo harekete g~mesi lazımge. 
len akllselimlnden de kuvvetli· 
dir .• , diyor \'e ila\'e ediyor: "Bir 
dereceye kadar, o da. bir .derece
ye kadar, moda. hazretlennln ça 
nına ot tıkı:\·aca~ tek hir kuvvet. 
vardır: kadı~ ~özya~lan önünıfo 
rikkate gelmiyecek olan de,·let. 
hazretleri!,, 

Bizce, evvela, modayı ve JUksii 
blrlbtrine kanştınnamalıdır. lsra· 
fa ve sefahate gitmeden her fn. 
sanın elinden ~elı'llğt kadar temiz 
''e zarif giyinmek, yalnız hakkı 
değil, cemiyetin est.etik tckimü· 
lüne hl7.met b:ı\.'"llllmdnn, vazifesi
dir de • .Moda, bu zarafetin ka 
nunlannı ta~in eder. Biz kıyafet 
güzelliğinin mutedil sartlanna 
karşı değil, liikse karşı çıkmalı· 
yız. 

J,üks ,.e sefahat ikfadir. F..skl 
lmparat-Orluklan o batırdı. Buglin. 
l.ii A \'ntrıyı feJiketlere siirliklJ· 
yen, hqt.akilcrln itlrafile Fransa
yı da mahveden odur, Fakat. IWt 

vazan: Bir Muharrir 
bÜ \"e sefahati do,;;'llnln sebepler 
bllinmeillkçc, ona karşı ne devlet 
hazretlerinin, ne mlllet hazretle 
rfnin, hele, ne de sayın arlında ı. 
mız Haber hazretlerinin mlıead<'
lcleri fa;}da vermez. Uıl.s hazret. 
leri, saltanat sürmesine müsnf t 
her muhitte, her seyc \e herke 
sc hitkimdlr. 

Bu muhitler hangilcridlrT 
Nerede ki ferdi menfaat ' 'e fer 

di gurur, milli menfaatten \C mil
Ji t>Creften ÖDN' gellr; nerede ki 
insanlar kendi fani hnya.tlarmı 
a~n milli 'e ilahi bir hayat 
inanmazlar; nerede ki yaşamanın 
~ayesi yaşa.maktan, rahat 'e lke
yifl1 ya5amaktan ibarettir; orad:ı 
lüksü tepelemenin lmkiinı yoktur. 
Devlet dc~rf.I ı.,tıık blle, millet de· 
ğll açlık bile onun önüne geçe 
mez ' 'c sefalet bile snfebıı.te karsı 
iielzdir. 

Amme menfaatini hu ruıi men· 
faatJcrin ba.ı ma çıkal'acak bir mi~ 
U idealden ha ka lüksün hiç ~
sc hnkk,ndan gelemez. Bu millı 

idealin doğma mı teS'ik edecek. 
onu geli tJrccek milli bir ta:ızzu, 
ctcşkflat), tam derece<ille milli 
blr idare sistemi; fertlerin kazanc 
hırslarını dizg:inilyecek btr lktı a
di nizam... İşte lükse nefes aldır 
mıyaea.k Ye onu bohraeıı.1• snllm 'c 
sağlanı lıiı' eemiyeti.n varlık 8ft.ı1 
1An... 

k 

e 
f1 
t 
• 
·ıy 

ku 

~r 

hU. 
-me.. -
1 

r 
O• 
ın, 

l· 

Tt, 

ği 
dl 
e· 
L· 

:r
a-

•ı 

)· 
17. 

t. 
l · .. 

e 
8 

e 
e 



Z - EN SON DAXIKA: - %1 AOUSTOS ıstı ÇABŞAMBA 

(D .. 11kii nüshadan devam) 
Ho~anda ve İskandinavya mem-
etleri vaktinde halt~ harp b~-

1 :..tan sonrn bile Fransa ve İn· 
1,cre ile blrlikto hareket ewe
!"tli hiı.disatın mccrasmı değ'şti-

r ;,illrler, biç değilse tutunnb.
erdl. Balkan devletlerinin, şim
dl tükleri harab!yetten kurtul 
ı~arı ıçfn birleşmcleıi kafi idi, 
kat hcr:i teker teker temelle

'°-ı n y kı!dılar. Ve cz.!ldilcr. Bir 
ni h:c bir zaman bu kac&r rahat 

ir yoldnn gitmemi~!ir. 
Ş. "lldı, Hı tler garp demokrasi

erinin Rusyayıı yapmak istedikleri 
\ rd mm maruz bulunduf;"U coğrafi 
•üçliili'"ri ~ok ı,i mildrik 
ıJ rak bUtUn kuvveuıe Rusyaya 
1U •ım etmehtedir. Büttin güçlük
eri y\Jnmek için gn:,Tetlerimizle 
.,n hn1 li.no k::ı.ıfar gideceğiz. Ve 

llus aya yardım lysııl edeceğiz. 

ln .. ~. Amerikan ve Rus milli 
'l'.lnkam! rınm "'tün birliği hazırla 
m üzere Moskovada bir konfe -
ra.._ !: etm lerl için lazımge n 
ter i at alınmı~tır. Bu projenin 
ta '·'mkuna hi~ bir şey mani ol· 
marn lıdır. 

Fakat acaba H;Uer niçin Rus
vı:ıya hücum et.mi~ ve kıta!armı bu 
ko"r!tunç mukateleJ•e ntm tır? 
Hı l Hn bu hnrckctlle açıkça is

~ ıhcbf ett' i nı:ı.ks:ı.t binhıre b!.i -
ttin kuvve tıerlle İngiliz adalar. 
üzerine ytiklenmc-ktlr. Şayet siz. 

d rnı'ln&ız bir hale getirmcğe mu
\ :ıffak olursa ki ha ie kolai <ie-

" .r. O zamr r. Hıtlcır iciıı hesap 
· ...,.ek sant! ı::nıınu; olııcaktır. A

n milletile ve umumiyet 
e garp nı If ki!rcsilc görülc

e"ap l!!c ı;imdidn bUytlk bir 
tutm'lktadır. 

: 'r, teker işte Bitlerin mc
!. Bu usulün muvaffakıyetle 

VJÇ edecek nihai tatb'kntın
ı:. nra Hıtlcr. dıınyanm hikimi 
o 11'r. HcnUz v ... klt geçmemiş • 

hı.ç değilse b:ızı kimselerin 
l-. ıı anladıklarını görmekle dc
r·'l bir m nnC't hksi duyuyorum. 
I icümhunın, Amcrl rnn ve tn-

. z milletlerinin e!mcli mnruz bu
l :ıduklan tehlikenin nzemet'ni 

cmmfycti dC'rl'cesindc gördU6ü -
ü mü ah de C'tmiş olma.kin s ... vl· 
·yorc. m. 

S"klz r<''le evvel, Relslrümhu • 
run Amcr k!l.n deniz kuvvetlerin: 
ıhyn tm' o mnsı ı ~ lı.aten ·.ııa

hın bir lf. ' ur. Çünl.ti nksi tak-
. ...... Amerika Avrupa diktatörle

'· 'n bu<>iin cmirler'ni ~-a ıl et -
k vazi3etinde bulun"C ktı. Fa -

l 1t şimdi btı deniz kuvveti 5"\ e
'l"(' Am<'rı ~a muaıznm kuvvet -

1 rini to am~k kudretine mal k 
'unmal{ta ve kend!ni kurtarmrl:

' 'lcr:ıbPr ins:ın:yeto hiç bir seyle 
ın"'kı:ıycs E:'dl.emez bir hizmt't ün 
t; • '•+edir 

:\tlanti'c ko~ unda pazar gUı'il 
f: 'r dini ilyin yapıldı. Relslciimhur, 
Yu l rce İ'lg''iz h::ıhriyr1i!'lnin bu
l ı 'ui?u Pruice of Valles'in arka 

v rt sin<> c;:ıkmı~tır. Müşterek 
r etlmizin bir ı-rsmmı teşkil e
n Ve c;:ocuklu:tum•ı ·is. aile ocnk
rım h öğr ndi miz eski iliUü-
ı h.p b'rlı'ctn okurken gUneş 

k ve sıraktı. John Jnmpden'i 
xr. nna ko. '.en askerlerinin oku
c. ı' ları m z. mire i tiruıt eden ila
t i o'myordt• •. En ilfı.hide fani ve 

n b 0 er hayatile, bin scne-
bir giin gibi tclakld edenlerin 

HiS VE 

L" "'at ben artık ihtiynrnn ve 
b :&. 'ar.nın n zıırm:In ihtiyar blr 
'ln , bir kaynruıa olncnğnn. Be -

r in de yakında: "0 da güzel. 
1, o da ırnvi.ıni tl !fakat v.rtrk 

h · ·nrlndı. Ondruı her şey geçti,. 
" · cckler. 

ı l'ha Cemıı.l ŞUkrllnUn hoşuna 
+ cğl ne dıır t rtl'. Fakat o.

, !zınA al'n ~".I bil' an bile dU ~ 

U:, dLvı.dl. Ya.lnrz:::n Nnzanm 
L 1 c ünf7UnU bile ö;;'l'enmes.1 ih. 

M ... Uh!l. Ccma.lin yUzünU kı· 
ordu. Bir kerec!.k olsun arzu 
~nd~inc bıı~ınc..!nnı nekadar 

aı:: ederdi. 
- Ne olur, bir tek kere bana 

ile b"' :sa, lçt gıcıklansa., bir 
için kend'nı l•"'ıı1~dn ltUC"Uk 

J, b na takdirle, hayranlıkla. 
;a, hayale tlal&ı, o zamnn ben 

,., .nnt etmekten vazgc~er, kU ~ 

q ü ona vermeğe razı olurum. 
L a.t b r kere eörmetiyim, bir 
K re onun karşımda C'rldif;'İni gö.. 

n kadmlığnnı bir defa daha an. 

değişmezliği arasında tezat gös -
tcrilmektedir. Deniz tehlikeler ne 
maruz denizciler ic;in söylenen bir 
çok i!ii.tlilcr oku.duk. "Hırlstiyan 

askerleri, lçri,. yide okuduk. Bu
nun boş bir hodbesentlik olmadı
ğını ve ilahi bir emirle gayemiz 
olan .ıvaya hizntct ttlğimiz ka
naatini taşrmağa hakkımız bulun.. 
duğunu hakikaten hissettiğimiz ay 
nı dili kon~n. aynı imanı taşıyan 
aynı esas kanunlara sahip,aynı ide 
alde ve şimdi bilyUk bir ölı;:fide ay
nı menfaatlere sahip ve muhtelif 
derecede aynı tehlikeye maruz 
karşımdaki kalabalık muharip küt 
lesine bnktığnn zaman yegane U
mldin bu birlikte olduğunu ha.tır
lndım. Bu Un:İlt dilnyayı ölçülemez 
bir tedenniden ve harabiyetten 
kurtarmnk ilmidıdir. 

Sonra, ruhlar.mızı yil.kselt.nıi§, 
ıızmlmizi kuvvetlendi~ olarak 
dönerken yeniden okyanus dalga
brmı yarıyorduk. lzlandadaki A
merilmn s:Ja.h endazlarına postayı 
götüren Amerikan torpido muh -
rlpleri aynı yolu takip edeceklerin 
den kafilemize Jltihak ettiler. Bir
likte lYi yol arkadaşlığı yaptık. 

Yolumuzun yansına geldiğimiz 
zaman bir gUn öğleden sonra asrı 
bir manzara ile karşılaştık. Eski 
dUnyndaltl hürriyet ~ampiyonlanna 
yeni dünyadan mühimmat ve iaşe 
maddeleri götüren bir kafilC!lin 
yanındnn geçiyordu. Ufuk snnki 
vapurlarla dolu idi. Her büyük -
lllltte ve her cinsten 70 veya 80 
kadar gemi, ~lzgi t:ıhtaslle çiz'lmiş 
giN doğru 14 but üzerinde ilerli
yordu. Hemen hemen hiç bir du. 
man görülmllyor hlç bir vapur 
grupunda.n ayrılmıyordu. Toplarla 
mücehhez vesair suretlerle hima
ye edilen bu gemiler hakkında 
d:ıha geniş malUmat venniycce -
;ım. Fal$t hcpfilnin İngiliz rcfa -
kat gemileri vardı. Aynı zamanda 
uzun mcnz lli Catnlina deniz tay
yareleri knffle llzerine himnye 
kanatlarını gcrmi~e benziyorlardı. 
ı O zaman bu manzara karşısın 
dn bu harp ne kadar çetin, müthi§ 
ve uzun olursa olsun sonuna ka
dar vazifemiz! ifa etmek kuvveti
n~ malik bulunac:ığımı~ blı;set
tim, 

-SON-

in kuvvet eri 
tarafından 
kuşa ı dı 

Stokholnı, f7 ( A.tl) - Pek 
yakında sukut etmesi beklenilen 
Viborg şehrinin 5imali§arki ve 
şark istikametlerinden F:nlfuldi· 
ya kuvvetleri tarafından kuşatıl· 
ması devam etmektedir. Lenin· 
grattan Viborga giden dcmiryolu 
nun kesilmiş olduğu söyleniyor. 

Finlfuıdiyalılar Vibcrgun 13 
kilometre şimalinde bulunan Ah. 
volayı geçmişlerdir. Hus kıtaatı 
ricatleri sırasında bütUn köyleri 
yakmı§lar, köprüleri berhava. 
etmişler ve ehemmiyetli hasarat 
ika eylemişlerdir. 

Lad01!a gölünün garbında Fin 
kuvvetleri Finlandiya körf ezile 
Sack Tijammi'nin şima1indeki 
Sovyet kuvvetlerinin son mevzi· 
]erini tehdit ve tazyik altında bu 
lundurmalrtadırlar. 

Kareli berzahında Finler vazi· 
yete hakim olmakla beraber Rus 
mukavemeti henilz krnlmıs de • 
ğild\r. 

h ,. ' Muvazaa yapan ussuı 
otomobiller 

Bazı busus1 otomobillerin kamyonet 
tekllne sokularak ltullanıımalan Uze
rinc vill\yet ~ddetlt bir te..bkikata gı_ 
rl{lmlgU. Yapılan ne~rlynt ve !}lkAyct 
lerl.n doğru oldu~u anln~ı:mış ve klır. 
ğınt değl§tlre.n birçok huı:ıııst otomobil 
yaka!anmı§tır. VllAyet b'.llllnrm sahip 
lerl hakkında taklbata glri!;)m!§tlr. 

şl ,. 
Kocate ede büyük tören yapıfdı 

Af yon 21 (A.A.) - Büyük taanıızun başladığı nok. 
tada Kocatepede diin bir tören yapılmıftır. 

Alyonhalhevi tarafından tertip edilen bu törene bütün 
'civar nahiye ve köyler halkı İ§tirak eylemi§tir. 

areşal · 
Voroşilof 

·L n· -
ra 

anının son 
danllasına kad r 
müdafaa edecek 
ıuosı,ovn. 27 (A. A.) - Bir 

Sovyet tebliğine göre Alınan id • 
dialarına cevap veren I..eningrad 
radyosu marc!'lal V~ilofun kam.. 
nın son damlasına kadar Len'n -
gradr mUdafaaya azmetmiş oWu -
ğu bildirilmektedir. 
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e 
Tahran, 27 (A.A.) - Tahran rad:

yosu, askert harekO.t haltlunda a§ağt. 
dnki tebliği neşretmiştir. 

25 n~ııtos ııabah saat 4 te şimalde 
Sovyet kıtalnrı ve cenupta İngiliz lo. 
tnlan, İrıın arazisini lstııl\ etmlgler .. 
dJr. 
Düşman tayyareleri, Ardebll, Ge§t 

ve Ahvaz şehirlerini 11e ı.>ıtşka dJğer 

nıahalleri bombardıman etmiştir. Halk 
ne sakin mahallerde kll!ılyctll basar 
vardır. Halktan birçok k!D1.Se yaralan 
mrş ve ölmüştür. Aslrorl hedeflere 
ise hemen hiçbir yerd•) 1 ııbet olma... 
mıştrr. Tebrl.Zc!c, hava. dr...fi bataryala 
n bir dU§Illan bombardıman tnyynrcsi 
dUşUrmU§tür. 

MotörlU Sovyet kıtaıarı Culfa ~ 
MakQya. kadar gclml§lcrdir. Motör!U 
İngiliz kıtnları, dört noktadan yani 
Kanlkiin, Knsrl§irin, Ncfthane ve 
Elb:ıdan ,,sıvanndan İran araz.isine 
girmiştir. 

Hazer denizinde S'l\•yet filosu ve 
Basra. körfezinde in{"ıiz filosu, taar
ruz1 hareketlerde buhmnıuşlardır. 

Müteaddit noktada, birdenbire ya. 
pılan tccavUzUn baskmma uğnyıın 1. 
ran ıotaıan şiddetle mukavtımet et • 
mlıılerdlr. MUteadcllt noktada, lra.n 
lutalan, dU~man ileri l:.nreketlnl dur
durmağa muvaffak olmW) ve İkl düş. 
man tanla mlhnrebe hıırlei edilml§tlr. 

tLk 
ece 

Er-.r.unım, 2; (A.A.) - sovyet Rus..\ buraya gelmiş vo buradan otoblliılerle 
yanın Sofyn clçntğl erlm ,.e memuri. memleketlerine mUtevcccthen ayrıl • 
nlnden UçU ı·aoın vo UçU çocuk olma.it m~\ardır. 

Uzere 21 lJ;ıllik bir ~cafil'l dUn henle 

Memleketin her tarafında, halk va. 
tanı mlldafaaya kati surette azmet • 
mlş bulunmakta ve hur tarafta as • 
kerl!k VUbc'erlne gönUıIU mllracruı.t 
eylemektedir. 

Tara a 
aa ruz edi di 

Buclnpc,tc, 27 (A.A.) - Mngyaro.r. 
sag gazete:ıinin Berlln mu!'ııbirl, Ber _ 
Hnın umumiyetle ıy! Il" ... :Cımat alan 
mnhatllindv ş:ıyl olnn bl .. habere at • 
fen, Hltlcr, yakında pek mUhlnı bir 
nutuk sByliye<:eltUr. 

Resml Alfnr.n menııbil bu haberi 
tc',zlp ctnı dl ı eıbl teyit ot' et neruck 
ted.r. 

OVljei 

denizalt ıi arı-

Baı;tarurı ı nt.:1 s.-ıyfD<ln 
iki romorkör, altı bln t01.luk bir gemi 
istiap edebilen sab.h bir havuz zaptet 
miş'erdir. İrıın nmlrt\ll Bayender, yap 
mış oldu~ ınuluıbll bir taarruz esna. 
aında ölmU§tur. 

• • tngll!z h:ırp gemileri, bır g(ina za • n l n fa l ı lj e l yiııta uğramamı lnrdır. Bcnderşnpur • 
da göz nıtıno. nıınmış oları selclz Al • 

Ma kom, 17 ( A.A.) Sovyct 1.8' -1 mnn ve :ttalynn gcınlslnd:-n yedisı zap 
tlhbarat dalres!nln buglln öğleyin tedilml§, biri de batırılmJ lır. Zaptc-
ne;ırcdllcn munmm 110.\•e tebll/;1, <lllen yedi gcmld~ iki 1 mUkcmmel 
son gl\nler Earfmda bl.r So\ yet dcnlzal bir haldedir. I J{;er bc~i lıruınra uğro. 
tısmın fül dllııman n ltll~ e gemi.sini mı§Sıı da tamirleri ı.:ı.bUdlı. 
batırdığını blldlrM"'ktcdh'. Aynr trb • 1ng!lızlerln zaylatı ehemmlyetsb:dlr, 
liğ bir Sovyct denızaıtısmm ehemmi- Almıınlıırla İtal.}'anıa- zikri geçen 
yetll bir dU§man limnnın.ı gırerek beş 1 .ı;ckiz gemlyl lf:Umaldi.!ll rakit bir hale 
bin tonlult bir dUqman ticaret gem'- getirmek lçln etrr..nı pltmlar ynpmı •• 

• 1 
.'!!ini batırdııtızıı da kayd tmekted.r. tardı ve bu gemiler, bir n:lktar hns- -

ASIC ROMAN/ 

lamalıyım. Ben kadınlığımı h sset 
medil':çc neden yaşıyayını? 
Diğer taraftan Şilkrü de şöyle 

dilFJUnliyordu: 
- Bütun bu ihtiyar kad·nlnl' 

hep biribirlerine benzl.}orlar. Kc>n 
dilerlne haya~tan zC'vka!mak için 
pek az zaman k"h.}or. Jşte o za .. 
man b~en intikam alıyorlar. Bel 
ki b lmezler, fr.knt kendi kendile .. 
rine &öyle dil Uıılirler: "Daha ne 
kafinr zaman şurndn mes'ut .} ~ı _ 
yacafum. Madenld ~imdi ellmde 
irn.ktin var, kızınım saadetinin b'r 
kaç serı sini <'nla.mez mıyım?,, Ve 
böyle dUşUnen kadınlar kı.,lnrtna 
kal'şt ço mC. !1k, lhtlyntkfır, n _ 
kıllı ve tl'lcrübeli oldu1'lar·nı ileri 
surcrlcr. Hayattan mes'ut 1nı=an -
lnrı görmekten nC'fret ecier. Fa • 
kat bııyntı e::ı.ndcti ynlnızca ken -
dlleri Jr.in i"terler. 

3UkrU bu dU"l'nreler nltmday , 
ken Meliha Cemale adeta acır gf. 
bl bakıyordu. Bir an lçJn kendisi
ni yokladı. Vaziyeti düşündü. 

''Ben gencim bcııi bu ihtiyar kr
dın mağlfıb edemez ... ,, dcai. Sonra 
tekrar Meliha.ya hitap edeı·ck: 

- Biliyor musunuz, hanm1efen 
di, dedi. Sizin Uç sene dedlğln'z 
bu zaman dıı çok çabuk geçecek. 
O zaman vaziyet s zin için daha 
ağır, daha t.nhammUlsUz olacak. 

Meliha Cemal elini nlnı Uzerln
de ger.dirdi ve: 

- Ben ne ynpıyorum, nasıl u. 
tanmadan Nazaırn swdiği Llr gen 
cin h<>suna gitmek istiyorum. 

Diye dlişilndU, son ret ŞükrU' e 
dönerek: 

- Rıcn ederim Şli'trli, beni az 
la Uzme. dedi. Hiç dC'ğilse blrka<' 
ny, b!rltaç hafta müsaade edin. 
B:ınn hiç değilsp bu iyiliği yapın. 
Vandcdjyorum size, iı:ıtcd';;iniz gi_ 
bi hareket cdec:::~im. Mani olmı -
yacağrm site. 

Ve Melilın C -.-~ı:..I bir an dili t·
nüp göf:'il.s geçirdikten sonra !lav 
etti: 

- Evet. dedi. Bf'n lht yaı· bir 
kadınım. Si.nn istediğini?. &11 i dU
Allnil~lü ihti.} nr bir icadın olaca • 
ğnn. Fakat ne olur, bana hiç de_ 
ğilse b:r sene rnÜ"..ıade verin. Bir 
sene çok değil değil mi? Ne cilıı, 
b!r sene s=--bredin. Sonra önUnüz· 
do bUtUn bir hayat, sandet dolu 
bUtfin b~ hayat nçrlaeak. 

- Nazanı görmekten 'beni me. 
netmiycccksinlz ya? . 

- Yok, bayı.r hayır. Hiç öyle 
şey olur mu?_ 

rn uğTntılmıştı, !ııkat 1nglllzlerin sur 
ntle hareket etmeleri bn~ka hıısarlar 
ıkamn !mkl\n vermem!§tlr. 

• • • 
Simla: 2i (A.A.) - l~bdcrft:ılıpıu·' 

.da nlmnn Uscra arasında b ·çok Al. 
man ve İtıılyıının dıı. bulunduğu bura. 
da ö~renıımıııtlr. Hilrrcm~ob He Ben. 
derşnhpur'da birçok İranlı <b es!.r e. 
dllnılştir. 

Hnva tlırlklle naklcCUlen İngiliz kı. 
tnatmm petrol kumpıınyo.ııı mcmurıa. 
rmı himaye lçln Hnftkhel mıntal.ıısınn 
!ııd.lrilml§ oldukl:ın şlmd• ll~renllm!.§. 

tir. 
tnrrillz ltıtlıııtı, şlmtli n ndcrşııhpur 

Ue HJrrom:ıah, Sylnlmanynh ve lmn. 
sarsha.ikh'I tamamen lş"al ctm~ bu 
ıunınaktııdrr. 

HUrrcm~ah,ın g[l.rblndt' Ş ttl larab 
nehri lmtldadıncn abad:ı.n a k tla.r olan 
mmtak tnglJi2.1erln elhıc!cchr. Abad:ı.n 
ndnsmda tek 1rnnlı aske ~aımomı~ 

tır. 

- Nazanı benden knçrrmt) a • 
caksm. Onu e.l·p bar)m mrmlc. 
keUcre seyahat(' çrkmı:ı. acak •nız. 

Meliha Cemal başını salladı: 
- Ha.yır, hnyrr. DUşUıımP höy. 

la şey ... 
- GUzel öyl<'yse, detll. Mutabı

kız ... 
Mcl:Jıa Cemal ) Cl?inden kalktı. 

Salonun knpısına giderek orndım 
geçmekte olan Muhterem Ak:na 
bir i~arct yaptı ve: 

- Artık ŞUkrü gits:n, beni e. 
lcmlmlc başba.şa bıraksın, dôdi, 

Muhterem .Alun baygın l:okulıır 
saçarak yaklaştı. Üzeıinde san 
irlcmeli bir elbise vardı. YüzUr
deki boya maskesi muntazam, iti_ 
na il" yapılmış bir tn.bloyu andırı. 
:ı.ordu. 

Şükrü •!ti knı.iınla bir müddet 
kon uı;tu. Sonra \ da ederek ay -
nltlr. Muhterem Akının da dikkat
le ei' .i bu genç Junlarından 
uzakl:ışınc, Muhterem Akın Meli. 
ha Ceı11:.ıle döndü: 

- Bu genç size fi.şık mı dos. 
tum, dedi. 

Melihıı Cemal başını limitsizlik _ 
le saıı 1ı: 

- Hn.yır dostum, dedi. Artık 

hiç ltimse bana ~ık olmıyacak, 
kimse sevmiyecek beni. 

Ve göz1cr;nden akmağa bazır 
olnn gözy:ışlıırmn gllçlültle hakim 
oldu. Muhterem Akma biraz dnha 
sOkuldu: 

,_ Oh, :Muhterem, dedi. Seni 

nuıl:ıp.sto %7 (A.A.) - Oral Ujsag 
gazetesinin yazdığına gl5re bir tngiliz 
harp filosu B:ısrn körfezinde Mavera. 
yı İran demiryolunun ~ıııngtç nolt. 
tası olan Bcnderşnh nı- Kronsıır ll • 
mD.nlıırmı bombardıman ctml§tlr, İn • 
gillz ba~a te~ekldillerl Talırana da 
taarruz ctmııı'erdir. 

u la ın 
llerı hareketi 
deva ediyor 

Londrıı, 27 ( .A.) - M< skova rrı.ı'
yosu Irana glrmi~ ol:ı.n So,·yct kuv,c:. 
lerlnln ileri hnreketıcrln~ı. cıcrrlş c _ 
len pllln mı:cibincr dnoın c>tm kte 
old ığUnu bildiriyor. 

Londro. 27 ( \,A.) - Moskova rad
yosuna göre, lranJakl S•JV ~t kıtaatı. 
dlin Tcbrlzı l.şgal etml lt>r-.ır . 

kerdım(' o kudnr yakın blssedıyc. 
rum kı C"n benim için iyı bir n -
kad , d il, he ı:a·i b'r knroc sin. 

Muhtcrc:mdcn nyr.'dı, salona 
çıktı, büyiık salonu r;cçerolt hal • 
kona 'aldaştı. O z::ı.mnn k nc"i 0 ini 
g5 .. lcrlyle to.lcip (',en K'ldriyi, 
Muhterem Akının sevdığl I~ dr yi 
gördU: 

- Belki bu bcnj sevebllir .. 
Dij'e düf;ündü .ve Kadriye gül • 

dü. K:ıdri başıuı cJeıek Mclihıı 
Cemali selıiınlıı<lı ve o zaman bu 
teeı-Ubcli lmdın, Kadrinin gözle _ 
rinde. lıa.reltetierlnde arzu gördü, 
iste:c göroU. Demek ki taıun;nin· 
de aldanmamIŞtı. Kısa da olsa 
yine sevilmek snadetini hissede • 
cekti. 

Kadri ile birlilı:te karanlrk bah· 
çeye !nclller. 

-10-
Umumi harp bn.şladığr zaman 

M( 1 ha C0ıno.llc kızı Na•nn ıstan.. 
buldn bulunuyorlaroı. r:J'Jat Ergın 
ile oğlu Şültı .. de lsvi~reye git • 
rni.Jler, fakat harp ;oa~lar başla -
nıaz mmnleketo döıuni1ti]or, Edir. 
neye yel'lcşmjşlordi. 

Şilkril ~er olacaktı. Cepheye 
gl.tmczdcn e~tanbuldan geç
mesi, Nazımı görmesi lammdı. Fa.. 
knt Melihı:ı. Cemal de harp başlar 
başlamaz !zmire gcçıni~. Karşıya. 
kadakj k~e yerleşmişti. ŞilkrU 
ılişn.nlı:snu aru:ak bir tek kere gö
robilmişti. ( Dmxmı; .:Jar) 

Iranın 
cenubunda 

ing.li har 
gemi erinin on1-
bardımanı altında 

)!e'' Budapcşte :n (A.A.) - - cı 
gazctcsı. Pars ajanmnd:ın aıınış 
duğu mnlQnınta atfen Bcnderf)P

11 

İngiliz harp gemileri tarafından tJOts 
bardımanı esnasında slvl! ııhııUdetl 
riben yüz kişinin telef olmuş oıdLIP 
nu blldirmektcdJr. 

----<>--

Tahranda 
sükii et hii11 

küm sürüyor 
Londra, 27 (A.A.) ~ 

Bu sabah Londrada öC 
renildiğine göre T ahı'";. 
la doğru.dan doğrıı~ 
muhabere henüz /ıabt 
dir. lran hükumet meff 
kezinde bu sabah JtJ 
bir sühunet lıükün1 siif 
mektcydi. 

---0--

lranda Avustral alı 
asf<er var mı ? 

llıl;stnrnh 1 Del 83) f~ 
Avustralya kıtaatınm lrıın 

sahasında kulla:ıılı.lıklarmı ıatıJlllll 
tirecek hiçbir malQmatn wallk def 
Bu harp mıntnkalannda J:ıl<:bir J>.( 
ralyalr krtanın istihdam edllıntd1 

tahmin ettirecek birçok eebe ıer ' 
dır. A'\-ustrn!yıılı kıtalar bundo.11 l 

yeni bir harp 81.lhncsindc kulta."l 1 

dan evvel evvel Avwıtnılyu bU~ 
tinden ı.stimzaç edilmesi ic:ıp ed 
lir. 

ıranı son bir nota veril~ 
.Haı:ıtnrafı ı ııcl r,:ıyf..I 

SnHUıtyeUi Londrn mahafıll '1'9 

uaki 1n;;ıllz ve Sovyet elçllcrıtıJll 
zart.esi gUnu saat 18 do İran hUI<~ 
Un.:: nlhııt blr nota tcvd.! etUğıJl1 

bcr verınektcd:r. 
Şehinşah hazretlerinin daveti 

rln" salı gUııU sabahı sa.at ıo dll 
lkı elçi huzura kabul eduınıoıtf 
ın Ull'lk tt esnasına!!. hUkQnl.,ue 
askeri harckll.W. gırişmeğt ıcb:lr 
oobcb er. mU§ıırunllejhc rı.rnc,)'leffe 
lcrulr. 

* * * \ ı ı, 27 {A.A.) - İran ııctarcr> 
liğ Cd.,}'Or: 

Sovyet ve bUyUlt Britan) n 
m"t' rlnın !raııd bulunan AlJll 
bııları hal.tu .. cı:a ızha.r ettıkıcrı 

hayj ·l enı.L~ -e totrnın cdic1 ce_, 
lar v rilmlş olmasına gmen 1 
rondald bllyU1< Britanya ve ~ 
bUyUk dçUeri 25 ıııtusto ta s:ıb:ı 
at 4 de İran bıışveltillne bir ootl li' 
dl ecıcr~k her lkl devletin lrans. 1 
nskert harekil.ta {;'eçeceklerilll ıı:ı> 
mlşlerdlr. Aynı dakikada İrllll il 
metine gelen hnberl .. re göre sc_; 
ve lngıliZ kuvvetleri Azerb.<ı'l"J 
müteaddit ııchirleri bombarduılsP /. 
'miş ve cenuptan vtı gnrpten 1" J!I 
tnn c-yaletıne gırmlş buıunuyor 1 
1ng!ll ve Sovyet kuvvetleri gl~d' 
rl her yerde İmn kıtato.rllc 01DY 
melerde bulunmuşla.rdır. 

* "'~ I 
* lUoskovn, 27 (A.A.) - SovYct tt 
cll8U Lo vski, Sıılı nlcşamı gıı.ıo 
cilcre demiştir ki: ~ 

Sovyctıer blrllğl Ue !ran ar oı./ 
dJp'omntik mUııascbeUe" tdnrttC ~ 
maktadır. Sovyet b!lyUk eıçısl ııf 
Tahranda '\'C lmn bUyUk eıçigl 
Mosltovada bulunmıılı:tadrr. ,/ 

f;f "csı::if bir irtihal~ 
Golnt.a muamele ve 13~Ak 1;,ııl 

memurlıı.rmdan AJl Rıza Orhon I 
bııh vefat etmJ,tıUr. Cennzcııl ya~ ı/ 
at 11 te Falih sultan Selim cadd~ 
29 numarıılı evinden kaldtrılncll ıt 
na.mazı Fatih cıımllnde kıllll~ 
son sonrn Edinıekapı kı.brfB 
de.fnedJICCekUr. 



ON DAKiKA - ~ AGU TOS lOH ÇAn AMBA. 

a 

» sinemanın a amı, ar 
,,~aııldı,, diye bir şay a çıka ı c , 

11•cııarıa ıaemauın a ıları ı 
ırıp içeri o maşlar 

t:ıt ttycı • 
~rekabet olduğu gibi 1 gelmişlerdi. Aynur sineması anhlbJ 
~dı arasında da :reknbtıt 1 Nez..ı.het, iain sinema rekabeU ylizUn. 
~~ ftıntta göre, bu rcko. • c.'len llerl geldlğlnJ i<!dla edlyorduysn 
, t bn &ilzc,ı tllm oynatmnk d:ı muhakeme yalnız h&.',aret truçun. 
'e~lt, halka iyi ve temiz dan görUJUyordu. 
)'~ klo yapılır. Nc.z..'\het davasında ısraı ctttkten v(I 

~Ctl l'elır1n üt sind bert - suçlular da böylo bir şey!n katlyen 
kil t!'(} kurıııan ve blr mev '\"8.rlt olmadığını iddia ettllct<'n sonra 
c!a~azıan "bahç slııemaıı:ı.. şahitler dlnlenlldl. 

.._. "aar rt>kabctte, taraflar Bunlardan Binema mllstabd ıhlertn. 

."'lll it talara müracaat eder. den birisi, dedi ki: 
"l'llr Oca bir semt halkını te- - Nezahet hıınım, ~a arka ka
t~ın de bir lkl sna.t gU. pmm çocuklar taratmtlan kınlmrş 

ek Uzere uykusundan olduğunu söyledi. O tamtn koştum. 
tt1cn 8ln ma merakhlan • Kapı h k '.aten kınlmı§ v ıccriy bir 

bu, ~runıarır.dan getirir. yığın kimse bedava glrmtetı. 
~ "btr nıevslr1d<ı no vuru. Ben burada meımuı olduğum için 

, " Zihn1yetinde:ı ileri gel. Nezahet hanımm uğradığı hakareti 
tı~ l~ltmedlm. Bll!ı.hıra Kemalin baka • 

Oe ~lı:a.ı:ı.rüan b.r tanesi dnhıı ret dtlğini söylediler.,, 
l'e l'ln~me§hut ho.d!sesı o- Diğer şahit donduı m:tcı lst<'fo ı 

lo'e intikal etm~Ur. lddia v'lka sırasında Kemalin dUkk!\nın 
~6re bu Mdls• şöyle cerc- dondurma yemekte olduğunu bir u 

i'da h lık s!ııema tarııfmdan bır gUrUltU 
Ilı o- GC.ne yazm açılarak tillnce o tarafa doğru ko tuğunu, 

~ ~lt-rt loplcyan "Aynur,. kat bu da Nezahete hnkar<'t tt 
'>tıı ba.ııee 81n m&P vardır. Bu duymadıgnıı söyledi. 
~da g&zcl filmlerde HAdisenln başka gahidi kalman. • 

~ ~ tJ. Mahkeme Nezahete d:ıvasındıı ısrar 
~ ..... ~ bu sinemadan da.. edip etm~dlğlnl 60rdu. N(!zabet, d.ğcr 

bıı ~ -nı:e alnemll41 daha var.. tarafın vekil tutup kcndIBlnln bu va. 
l1 )tıUr alnemasmm kazaıı .. zlyet klUFSlllda zayıf kal<1ığuıı hisset. 

ttıı~ ~ınenıektldlr. Bu ytll: ml§tl. 
ıı.~aıa arıwnda dehşeW bir - Elendim, dedi, ben de vekil tut-
~lntftxr. mak istiyorum. Bu makaatla blraz 
~ ~ sahibinin ltarun mUhlet verilmesini rica cdeccğım.,. 
it, ~ernaamm kapınmda b'- Neticede mahkeme Nezahetin bu 
t 11..,~eınurıara nezaret ctmclt taleblnJ kabUJ ederek muhakemeyi, 

~ ktadtr. 
• .A.Ytıur slnemasmm 

tııı ~taklqtırmak ve kcndt
•e tlztte bru:ı tedbirler 
~ .\Ynur stneınasmm sahi. 
t e~diaaına göre de bir kıs-
1.\j l§ttr. 

ttuk'ıı.rı e.d!lmlar vruııta 

ba§ka bir gUnc brraktı. 

ADLll.'E MUJIABlRl 

kavga çıkarmak. gUrtıı lran harbine daır 
~bahçe sinemalarında 

Ce eden "film kopma., tr.gllforenln Surll'l'l l l!!gnl l ln llcrt 
'lslıklar çaldırmak gtbl ııfirdU,brll sebeb trruıdn d~ nynıClır. Bu

lteu r dcrbn önlen~ .. nıda t'la fazla miktarda Alcı.'ln bulun.. 
>tt bıı duğ'u lddln cdllml tlr. Bölle bir l!ICbe
~) !l!ı.~n hfldl.Btl hepsinin o. bin, blftlmfiığına sımsıkı hn~h oldu -
~ '-uş ve Aynur sineması 1 ğunılı.n klnıwnln !illphc ed('ml~cccl;rl 
~ 1 Nezahet!n, rnklp sı.. mfuıt lill bir mcm!el<l'tln topmldarı. 
~~ l:ıılcrınden btrlsl ne iki na gl.mıck l~in kftfl olmadığmı 1 b:ıtnl 
~ d vacı o arak curmu lllztım görmUyorw:. 
~ b Ilı e m'lrııc:ı.at et .. Komşu lmnı dalma istiklaline 

c:ı ın L'rtur Bu Mdise şöy hlp görmek tstllcn TUrktycıılıı bu 
harpten duyduğu tees ür pek bOytll•· 

1.1\>vl'I, Aynur aiııcması tur. • c kadar geç v g\iç olurıı:ı ol • 
llıkt gtbl dolup lat'mnğn •un arnd:ıkl lhtll tın prk yakmc.'la 

~"~ıy ttc runck avlayan sulhe '\'JU1IUUl1Dl dilC'rlz. tı.ı tnnı.f da 
fııı l!'ııı:ı hırsını tahrik ottı-1 dostumuz olduğun:ı iıre bizi lwpb-

tna nıllstaltdemlcrlndcn yn.n t Urü, pclı: :Cl ıf bil ol • nn. 
~"lı-~k bir gcnç Aynur sine • cal• bu ümit, blm7 tadil c(ll'!blllr. 

~~'tt vazıyet! c'lışardan tet. Peyami Safa (Tasviri EtkD.r) 
hı;~"· Bir nrnlık blrtakrm 

'l'\1t ç Para Vflrerck zorla 
ııı11 lı;:crt sokturmak ıste • 

il~ "ııtrak claır.ıya.rak biraz 
t ~ bt~cıya gitmiş, dondur 
~ leıneye bı\"laml§tır. 
~ nıutad Uzere bazı m~ 
t 11 .A.Ynu· Sineınasma &c. 
tıı._' lto.ııtroı ic;ln ı~ert glr-
• "'l'ııtırı aı, Blncma sahibinin 
~~:ı Ue iç rl glrdl{:'lnl 

ı b Uıı de lt'..ııpıd:ı kaldı • 
men ctnıtta: 

~ ı~ lltlernaaı tıaaıldı! diye 
1\)1. l'nıı3t.ır ... ~ . 

U. hır "l.ııe bazı mahllll çc. 
\le tı:ı. kıaım haU s.nemanın 
~~le ~. arka kapısı da 
,. r~ ki ı st-ıemaya dol • 

Ilı lııl'atı I la ~111da kan§mış, film ke • 
tt ~<lır~ l" neye uğradıklnrmı 

bııntın 
~~ Kenu:.ııı. marUeU 
~ bıı barş ve kapıda ras•l:ıdığı 
) ııı it rek<'Untn doğru olma. 
'cıa ~ Uıteml§Ur. Ancak 
~'iti ıı.2:1nı v Ahmet a • 
~k ita kentıl!lne herkealn 

CU 8 le bağım batıra 
tıQ.. ~1:1<'1erJ hakaretler 
~ f!t~ ay t Pol Eler gelerek 
%rı "e ı~ rn ı ne Nazmi 

)ttt U~ !lakı totuJrJtı,r Nczahe.. 
t lll:tl.tı rtnu Yaknlan:ı.rak cür

~ ~ l:ıı~ltr~~ 111.ilh <'tzıı mahl<enıe 
~ ııılıl:ı,ıte 

'ug ıneııo, mıı.znunınr bir 
Olarak mahkemeye 

O geceyı düşimdükce hflla tü~ · 
terim ürperiyor: Annemle ıbera 
bcr Sa::ıtlerce bir odada bas başn 
kaldılar: Scvi§tiler. Ve ondan 
ötesini bilmivorum.. Bilmek de 
istemem. 

Sadiden tiksiniyorum .. Nefret 
edıyorum 

Yüzünil görmek istemiyorur ... 

Ah1 şu kfıfir kızdan da bir ses 
('lkmadı. O gün BebQktcn dön. 
dilkten sonra ne yaptılar? ıTc 
reye gittiler? Nns:l ayrıld·Iar? 

Kim ne flerse deı:ıin, Tur1ıaıı 
ona. ?ayık bir erkek değil. Nerı. 
manm başı yanacak, eğer onun· 
la evlenirse. 

Neriman t.:lbette bana gelecek. 
Ona dalıa açık bir ifadevlc: 

- Kendi elinle ba mı yakı. 
yorsun .. Sen r.ıtdırdm mı? 

Diyeceğim .. Onu bu ~~ten vaz 
geçirmeğe ıc;alışacağım. Fakat, 

atab n z n s 
• • 
ıyı 

T E n1 AS edeceğiniz bir in.c:an 
üzerinde ilk müsbet tesiri 

göste1·iş, kılık kıyafet, dcrlilik top
lululı bn·akır. Son müsbet tesiri de 
.sôzlerinizin son cümlesi. 

. Kılık kıyafet, gösterişlilik şÜp· 
he yoh ki hayatta muvaffak olabil
menin şartları içindedir. Fakat sö
zün ve konuşmanın, hele son cüm
lenin, temas edeceğiniz şalııs uze· 
rinde ki tesiri muhakkaktır. Konuş· 
malarınızda muvalfahiyet birinci 
lıedefiniz~e, buna dikkatetmeniz 

ir tesir b ra 
çalışmaı sı z 

aya 

lazımdır. Unutmamanız icap eder 
ki, bir miilakattan çıkarker, muha. 
tabınız iizerinde bıral•hğınız en b:ı· 
riz damga, en devamlı tesir söyle . 
miş olduğunuz son cümlededir. I n· 
san icabu1.da sert konuşabilir; çetin 
bir miin('kaşaya girebilir; c.'ıemmi 
yet vereC'eği nah.ta konuşmadan tat 
lı bir cümle ile çıkmahtır. 

Diyebiliriz ki bunu yapabilmek. 
k1lılı kı)'afetten de daha Üt;fÜn bir 
muvafiakıyet meziyeti olur. 

Ai e yid" merhumun " efteri Galstat,, ından örnekler: 

= Karnı inceden geliyormuş 
• 
ın andalina: eşhur meyve Çin zedeganındandır~ 

· ezir erine verilen mandarin kelimesinden bozmadır 
KODAMAN: 

Bu kelimenin manası öyle bozup 
oerbetl yaptığınca bir bardaK tkram 
eder, İstanbulda bizim matbu t cad.. 
d deki m.,şhur ~crbctçldcn bir bar. 
dak mandalina gıcrbctı içmeyenin. •• 

8At'FA - i 

Fıkra 
··········-···· , .............. . 

Ceste ce te i~ sa 1 
\ uz.eru \ c ııanı,) ctll!ka\'\ıklarınıı 

<lnir t•skl hlJ,I\) ı~lcrth>n biri dt• illi • 

dur: 
.Uurll<l.cpçl lzzct naınUe öhret 

lmı.ıııınıı hir dalt.ın-uk \-czJrlcrdcn 
blrırıliı ı.onn,ğmıı giderek ıı:ı'.j:l~ ı bir 
h:ıl li t.•ğkııdirlr. LlU ıın !.mılıı. da r

\1nl mmır l!<IOOt•ğ <1~•· bahıslc bir 
mlkt• r pura ıl:ıuidllıd • oldu';unu ln 
drr: l'u a hıızlııe<brın ı: ğınımk 

bir .)lr.r O.)l ~: l=tt• de ~ıırm f. 
Cin h:lLI t'd iri \ol,Jamru;mı l bih • 
kr. 

t;rıc l ı,,'Ü.llu b:ıır.i:ı:ıd.a: iz ı;tı gu
rür görmez: - HU.) urun, slre bin 
lmru • dt'r, ır;ı :ı haUO?U~rinln IOh f-
1.ın ••. 

l nıru.ı lz<tet h.nz.im."d.ırın irt ı. hın

dun tplıphtlt·ıımı~ ol:ı.r.nl• ld - Hı> le 
b r d ı pa.~ıı.) • görcJ- lııı, dı.) etti• pn. 
rıl.)ı nlın.\z. llnzlıı<!dar: - 1 ok, diye 
ee\ııp n•rlr, pıışıılı 'mdl gllmıclt 
olm.-u:. l'ukııt ın:ıdcmkl ısrar edl
~ ıır llll, rı \dl tkl b :ı ti\;ı·n;, ol un! 

Huııu ı 114."tl lı.zct llıoııı11m dah 

in. ıı • d ıi,'llııa hlikmed<'rcii: - Hn
"lr, dl~e a~ıık dlrP_r, efendlnıll.l gllr• 

1 ı. 1 ıunı • 

llıı.zlmıdar bir D•I duliılm d:ıhn 

clll Undl\l.ten &0nm: - ı elifıl , sana 1 
üç hin; (W1fa hıuretl rtnı rnh tsız 
ttmel•tm \-nzgeç. · 

:lzv-t ayak dire) lnccı -- Bııncya 
b k, d~. 1 te beş tın kuruş; alırsan 
al, alnıAZ!IUl eaıımın istedi •I )cro! 

izzet p&r&l"I nldıkt:!.n onm b:ılı~ 
de pa,.ayıı rast elmiş. P.:ı,.:ı: - Vay 
b.zet ağa, demiş, geç knlm~m ya
hu; hani crlı:eo gldceektlıı: bo 7.runa. 
na kıldnr Dil ynptm bti)lfl! 

izzet l C'rden bir temcıına taktık· 

tan onnı: - H ç dcmlş; <'fcndJ .. 
"'ldn lhsanlrınnı ceste ct'Ste alm:ık

ııqguldUm de on\ln ıctn kııldım ı 

N ASTJIJT".l'tN 
-1 .ıı;RGUN kullandığmın: blrt<>k 

ti .C kcllmelcrln mana ve okunue 
asıllnnnı hiç dUşünmediğimiz.l ııöy • 
llycrek Ali Scyyic.'11 bey merhumun 
•Defteri Go.letat,, adlı lQgatÇ<ıden ba-
zı kel!meler nakletmiştik Bugün de 
bu!Ognttn son sayfalarmt.an be.l:ı ite • 
Hmcıer okuyarıı.lt bea on dakika hoıça 

bir vakit geçirelim. 

dağıto.rak çıkmıyor. A.Blmı ezbere bll
mek ıart: Arapça ''KudcmO., ke)lme.. 
elnln halk ağzıııdan bo:ımımu~u deyip 
çıkacaksınız! 

ya aklı yoktur, ya para:u diyeceğim l çıktığmıı sanmayın •• tuhaf değil mı? 
gCJlyor .•• Bu gtlzel mcyvn çlıılldlr, Minarenin doğrusu meilllre; 
hem çtn zadegCınındand.a' sonra, adı, j Mendilin doğrusu da mlııdU imiş ... 
çln vczirlerlııe verilen .Mandarin ke .. \'anı, mecbur ''Smayll !le 1recep blkll-

I 
................. " .... '"' ................... .. 

Yazan: 

Alimet !Bütuır 
llmeatnden bozmadır. esi ..• Blrlıı1D' "l. öbürUne berikinin 

DOliSAN: 
MANKAFA .. si ötekine gitml§ •.. 

Bu kelimeye okadar aıışnıışmlır ki 
"dokuz on,, yaııl ''dok•.ız kere on,,dıı.n 
bozma olduğunu ticlki d., hiç dll§Un • 

mcml§lzdir. 

Dangalağın küçük kardeşi.., kalın iN OOL Ht~ı 

TULmmA.: 
Su veya h:wayı b1r tarntt.ruı çekip 

öbllr tarafa vermeğe m baus AleL •• 
ltıılyanca t.romba lccllmcsillden boZma 

tml.ş.-

7.u\NNEDEB....~1: 

Dcımımelldtr, mana Qlkmaz .. "zan. 
ncderlm, zannederim ki,, dcmclldlr. 

IiAPLUl\mAOA: 
Hem karada. hem de suda yaşayO.D 

bazı Jı,yvanıarn umumlyetlc "bağB,. 

denllıruıl§. l{aplumbağa da aslında 

"kaplu bo~.. yanı llzetl mabfaza!J 
lmplr olan "bağa. demek lnılş. 

RAPLJOA: 
"ICııplı ılıca,dan bozmadır. Şifalı 

Slcak su kaynaklarına • ılıca., denilir; 
UstQ ve ctr~ mn.hlu2. kapalı olana 
da "kaplı ılıca,. denllmlştir. 

J\ARINCA: 

lc.ARG1R 
Türkçeye ermenlceden pek az ke • 

lime gl.rml§tır. Ve blllkla ermenlcc. 
de tUrkçe kelimeler zannedersem, 
pardon ''zaıilıederim klln pek 
çoktur. Fakat Ermeni vatandqlann 
da hntm k.alnWrın işbu kArglr keli. 
mC3l ''Defteri Galetata, glSre lld er. 
mmıtce keilmeden doğ:n.U§, f6ylo ki: 
ermenice kar • taş bir - klreç ma
nasına imi§... "kar + kir,. "taşla ki. 
reç., demckml.ş. 'Kar + kir,, de za • 
uıanla "kl\rgir, kAgir olap çıkmış .. 
Bazı lAgatçilere göre de kfıgir, çnmur 
f§I manasına "Kln kil,, den tıozmn 1.. 
mlş! 

GÖl'llLEK 
Kırk .yıl dllştınsem asımı bula • 

mıızdım doğrusu.. Elendim; gömlek 
ten Uzcrine, esvap nltma ~lyilcn çn • 
magır manasınadır. AalI gönlllktUr, 
malQmya tUrkçede gön, "deri,, "ten,, 
demektlr. GönlUk de ten gön üzerine 
giyilen çaına§ır dcmekUrI Nosıl, be .. 
ğcndlntz mı? 

kafalı, ahmak manasına oia.n bu ke • 
llme ma.n lle kala kellmt lerlndoo te • 
gekkW etml~Ur. Kafa, rualllm. ?dan 
da koca, ayn demektir. Mankafa, ko.. 
cıı katalı, halk dilinde mangala olmU§ 
çıkmıı .•• 

lE1'ELİK 

Eski ve meıhur bir Türk parası ... 
§lmdt augı ve~ kıymeti lıalmadı, ço. 
cuklanmızm çoğu meteıtt• bilmez sa. 
nırım. Eğer on paralıkla.-a metelik dl. 
yebnlrsek, dilenciler alınıyor, batttı 

kırklrğa bile dudak bUkUvorlar .• Evet. 
Defteri GaletJıta göre şa .. klı sandığı • 
mız metelik meğer Avrupa't lmif.. 
madeni para m a ı; a s ı n a 
M6tal cezrinden müştak Me~to.llı;ıue' 

diın bozma imi§! 

MIZIKÇI 
Her zaman, her yerde, ber vakit 

rasUıyacağımız lnsanl:ırdandır •. Fa. \ 
kat l§ ve s6zü ~h·€!kti.r!ık olduğu '!f. 
bl. Unvanı da hnlk ağzında dc~ı m ş.. 
U; adı tezviratın bulunmak mnmuun 
"bızıltmak., mıı.starmdaJt "bızıkrı r 

Mc~hur hayvan ... man::ısını ıazıa 

dllşünmeyln. bele hele kelimeye biraz l\JANDALtNA 11NAUE İLE MENDiL 
dtkkatllcc bnkm .. hecelerini belirterek Maruf, me§hur mcyvıı... §erbeti Minareyi çalnn kılıtm: ?ınzırlar der· 
okuyun ... Kn • rm • ca ... Karın • en... pek Jezlz olur ama erbab: yapmalıdır, fer ... Minare Uc mendili ynnyana kOıt ı 
Kamı • truıe! .•. benden yana pes.. rekl~m ed1!ytm de, belki ınruıdallna yunca. benimle minare hırsızlığın& 

buna muvaffak olabilecek mi· 
\""•n? Bilmem .. 

"Gönül kimi se' erse. güı.el v. 
dur!'' derler. Turhan üstelik çi.r
kın bir genç de değil. Neriman 
onu delice seviyor. 

Sevıyor ama. sna 1ct i<'in, sa 
dece bırinin ötekini sevmesi kiı. 
tı ınidır? 

Ben Turha.nm, Neriman· can
dan sevebileceğine inanamıyo
rum. 

Turhan maddı. zevkine dilş. 
kün, kadınları bir et külçesi ha 
linJe gören, muhf\kemesi dar bir 
gerç. Ben dünyndı. böyle erkek· 
lerle bir saat bile konuşmağn 
tnhnmmül edemem. 

Nerimnn da tıpkı benim gi. 
biydi .. Benim gibi dU .. ünUr, 'be· 
nim gibı muhakeme eder, benim 
gibi görUrdU. nemck l'i, ben va 
mhyormusum. Dilı iinüşlerimiz. 
de, muhakemelerim.izde, görüş-

!erimizde ayrılıklar varmış da 
ben f nrkında değilmişim. 

Onun bu derece değişeceğini, 
kalıptan kalrba ~rebileccğini hoç 
detahmin etmczdlm. 

' • 
- Bu arzuyu yenemeyişim, 

sizi unutmadrğıma delalet ctm~ 
mi! 

Susuyordum. 
Bağdat caddesine inmiştik. 
O, yavaş yavaş, bir hafta ev • 

•elki intibalarını anlatıyrdu: 
- o gün Bebekte geçirdiğim 

saatleri ikı noktadan unutamı· 
yorum, Leyi~ hanım! füri, Tur 
hanın kabalığı yüzünden sizın 
UzUlmüş olmanız. Diğeri de, si. 
zin gibi olgım ve güzel bir kıun 
tanışmak saadeti. Biri menfı . 
diğeri mlisbet iki hatırayı o!ün· 
ceye kadar unutmaJlla ıınkan 
yoktur. 

İffet Melih benim kadınlık 
grurull'u okşamağn lUzum gör 
mü yordu. 

Ön.cc olgunluğumu. sonra gU. 
zelliğimi öylüyordu. 

Halbuki, bana ııehevi duygu· 
!arla bağlanan bir erkek, hiç 
şüpheyok· ki, }1iziimc karşı ilk 
önce g{izclliğimc1en bahsedecekti. 

O, bunu yapmadı. Yapamazdı 
da .. 

Oilnkü o bir kadının fikir ol
gunluğunu gü?,elliğinden ziyade 

takdir ediyordu. Ben bunu ilk 
görüştüi{üm e:ün Bebekte de 
hiss"tmişt:im. 

İ~te ben de onu bu mezıycti, 
ıtru göıiisil için takdir etmiştim. 

- Benim hakkımda - pek 
az görüşmüş olmamıza rağ. 
men - uzun ve derin bilgileriniz 
varmış gıbi. pek lütufkar davra· 
nıyorsunuz. &rmısağı bile gelin 
ctmi !er de kır~t gün sonra koku. 
u c:ıkmış, Siz nasıl oluyor da bir 

günde, bir kaç saat içind~ benim 
hüV:vetiıni anlamrı:: oluyor'>lt
nuz? 

O ne?• 
Balu:e kapıs~nm parmaklıkları 

önünden bir baş uznnmış,beni 
gevrcdıyor. 

Ve bir ıslık sesi .. 
Bu sesin nhe~indc "Leyla" 

diyen bir mana vıır. 
Uzn.nan baş birdenbire kaybol· 

du. 
E!-:mde şekspnn ''Hamlet'' i .. 
"- Dikkat et . Gafil avlanır 

sın. mnhvolursun! .. 
Muhaverec;ivle ba lavan btı 

savfnvı çevirdim 
Ne garip tesadüf! Hatiften 

g('len bir ıslık se<:i .. Ve e 'ksprin 
ihtarı .. 

Herhalde hayatta gnfil avlan. 
mıımağa cn:1$ cağım. 

İyi nma, bu ıslığı öttür< n 
kim? 

Sonuncu "hin,,l lllzumsuz ota.raJt i.. 
five ederlz.. Blra.z d:ıha ptafaUıca 

:>ISUD cllye sanının.. Ama "Hinoğlu. 
öyle mana.sız blr "hin, e kulak a.sar 
ltlknnmdan değildir. 
·~ .. zaman manasına olan "Utn,, 

dir. Hinoğlu, "zamıırun oğlu,, demek. 
tir.- "Zaman oğlu,,nun • zaman ada
mı,,nm ııe olduğuna gelince: 

GUIQ tarife ne hacet ne çiçektir 

btllıhl 

BUtUn «SmrUnU Türk maarifine btz.. 
met lliı geçiren Türk dlll tızeı1nde. 

Tllrk tarihine a.it kıyıneuı tctklklerdo 
bulunan ve hayatmm Bon devrinde, 
yaşının bir hayli ilerlemiş olmaaına 

rağmen Maltepe :ı.akeı1 lisesinde tarih 
mualllml ğ1 yapan. mebus seçlldikll!!ll 
az •onra da vefat eden Ali Seyyid! be. 
ye Cenabı baldan rahmet dilerim. 

Ge<t.ci bir yolcu değil. Sesi 
aynı yerden geliyor .. 

Yerimden kalktım. 
Yavaş yavaş bahçe kapısına 

doğru yürüyorum. 
Jı;;te bir baş .• Tekrar göründü . 
Aaaaaa ... 
- Jffet Melih bey .. Siz misi· 

niz? 
- Evet .. Benim canım Ve e· 

min olun sizi rahatsız etmed~ 
- sn.dece uzaktan görerek -
~e<:İP gidecektim. Sırf sfai gör
mek için geldim buraya. Nasıl. 
sınız? Vallahi cok merak ettim 
Aradan, asırlar kadar uzun bf; 
hafta geçti. Hiç e-örünmediniz ... 

Onun köı kümiı.ze kadar gele· 
ccğinı aklımdan b1lc ı::-e<:irmemiş. 
tim. 

- Teşekkür ederim .. İyiyim. 
Diyebildim. Bo.l{azımda dil· 

ğilm'enıp kalan kelimeleri bir 
türlü öyliyemiyordum. 
Omın ·alvarır gibi konuşan 

bir bnli vardı. Bakışlan çok sa
ınimı ~örünüyordu. Sadi gibi 
ı;fiz"?ün süzgün bakmıyordu. 

1stanbuldan beni J,!Örmek üzere 
ayağıma kndar gelen bu genç c 
ğcr cahil bir adanı olsaydı, ko
nuşmftkta trreddüt edecektim. 
Yüzüne dikkatle baktım: Yalva
rır gibi bir mana ifade eden na· 
zarlartT1dn a alet ve masumiyet 
okunuyor. 

(Devamı ••nr ' 
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~'"HABER" Gazet; 
1 

EN SON DAKiKA 1 Birkaç gln içinde yepyeni, a!Ak• 
Ceviren: MUZAFFER ESEN Küçük ıtanıu ıcupon~ uyandırıcı bir esere daba baıııyoı 

şemcler, kirişlere sadece çi - nim. Ha•L"ta bu ölümün üze -
vilenmişti. L\lyngın göster • rinden uzun zaman geçmişti. 
diği yerde, altı ayaklık bir Derhal mutfağın kapısını ki. 
mesafe dahilinde, c.löşemeler !itledim. Zira karımın ansı • 
sadece yan yana konmuştu. zın mutfağa girmesinden kor 

(Bu kupona eklenerek (ljnderlleceğt 

~:=:~=::;::= Büyü ve Bügücüi 
aıak tlzere sarih ad.rMlertAl bUdlnuo 

2 Bu tahtaların uçlaı·ına doğru kuyordum. Sonra biraz ak • 
basılınca. Layngın anlattığı lım ba§ıma gelince her ıeyi 

Bütün kadmlnr gıbi geveze. gibi tahtanın yerinden oyna. yerli yerine koydum. Sonra 
sonra hnya.t da kendisini çok dığmı hissediyordu. Pointer telefona koştum. Bereket ver 
şımartmış... buradan daha emin bir me- sin ki telefon yazı odamda • 

P'linter sözü:ıe devam et. zar tasavvur edemezdi. Katil dır. Karım bu aırada salonu 
ti: lıurayı acaba bir te~adüf ese. düzeltmekle uğraşıyordu. 0-

- .Mutfağın, döşemenin ri olarak hazır mı bulmuş·~u, nun için onu endişeye düşür. 
ve cesedin her vazi}ette fo • yoksa gördüğü bir lüzum ü. meden telefonla konuşabil • 
toğraflarmı aldınız değil zerine mi bu mezarı bizzat dim. Polis komiserliğine te • 
mi? Demek şimdi bu fotoğ • katil mi hazırlamıştı? Bu fa. lefonla haber verlikten son
:raflar komiserlik dairesinde raziyelerin birine veya diğe. ra vakayı kayınbal:>ama bil· 
banyo ediliyor öyle mi? çok rine göre insanın hayalinde dirmek istedim. Fakat · fena 
iyi! başka başka ufukla.,. açabili • bir tesadüf eseri olarak tele. 

Komiser bu sözleri söyler- yordu. fonda karşıma krynanam 
ken karşıdRki odadan iki a - Müfettiş delikanlıya de • çıktı. Ona meseley1 açmak is 
dam çıktı . Bunla:rcaıı birisi vam etmesi için İ!cıret etti. temedim. Faka"" telefonda 
olan Marklıam kuvvetli, u • - O vakit bu tahtayı kal • söylediğim mühim ve kaça • 
zun boylu bir adanını. Saçla. dırdım (Layng tahtaya aya. maklı sözlerden misters 

lert !Azım. l 

Evlenme teklifleri 
* İstanbul& yakın, demlryolu Uze. 

rinde elektriği olan ve me§hur bir su
yu bulunan bir kasabada oturan 30 
)'ll§Ulda 170 boyunda U kllo, vücutça. 
hiçbir tı.rızası bulunmıyan ayda 60 
11 rageliri olan bir bay, 17..20 yaşında 
sarışın bir krzla evlenmek istemekte. 
dir. (A.Ö.) rcmz!ne müracaat • 804 

• Ya~ 27, boy 164, kil" 50. sc.rbest 
meslekten, ayda net 60 Ura alan bir 
bay, az çok tahsll görmU§, ev işlerin
den anlayan, mümkün mertebe zayıf 
ve 28 yaşını D.§km olmıyan bir bayan. 
la evlenmek istem~ktedir. (Tunç 2) 

remzine müracaat • 805 
• YB.§ 82, kumral, uzun boylu, Av. 

ropada gUzel saaUar tah.oıll etmi§, ay. 
Irk geliri 250 lira olan tılr bay; 25 ya.. 
§llldan yukarı olmıyan, gUzel, iyi ter
biye görmU§ ve blr ııaratktm anla • 
yııcak mizaçta blr genç kı=ıa evlen. 
mek istemektedir. Açık adres: Bcyoğ • 
ıu Polony,a sokağı S:.ızan apartmıanı 
26. s. Erhun • 302 

• Yaş 24. Boy 163, kilo 58. Ortadan 
uzunca mutena.alp vücuuu, iyi ve tf.'.: 
miz bir aile kıZJ yüksek tahsil gtlr. 
mn~. 26.85 yaşlannda eşlni geçindi • 
recek kadar maaşı olan bir bayla ev. 
lenme'k l.!temektedlr. (7) remzine mu. 
racaat • 308 

.. rma hir iki tane gümüş tel ka ğile dokundu) o vakit bu tah Markham, karımla kavga et
rışmıştı. Yüzünde zeki, çe • tanın etrafındaki beş ah:ı tah tiğimizi sanmış (Layngın du 
vik, soğukkanlı hit adamın tanın da aynı va7.İyette ol • daklanndnn firari bir gülüm 
karaliteri okunuyor; gözleri duklarını gördüm. Ve altın. seme uçtu.) Bunun için ka • 
bu adamın kolay kolay alda. da ne olduğ1111u gôrmck için yınbabamla beraber acele 
tılamıyacağını söyliıyor. O • onları kaldırdım. Buradan buraya geldiler. Evleri bura. 
teki adam ise damadı Dug. bir su bursunun geçtiğini zan da on dakikalık bir yerde ol. 
18.s Layng'dır. Otuz yaşında, netmiştim. Bu takdirde bu duğu için bu gelit çok çabuk 
sakin ve hoş çehreli bir genç. tahtaları çivilemek-tense, bur olmuştu. Aynı zamanda ev 
Bircok şeyler anlatan veya gulu çivilerle tutturmak da • sahibinin noteri olan mister iş ve İşçi arıyanlar: 
h. "f de et · b"r • Ortamekt.ep mezunu 17 ya§mdn. ,,. ır şey 1 a :mıyen 1 ha dogwru olurdu. Fakat dö•e- Akshota telefon ettim. Bildi. 

h ::r malt vaziyeti do:ayısile bir genç tab _ 
çc re... menin altında sarılım§ bir ör ğiniz gibi Markhamgil bu e. ıınııe m!lte."las!p bir tş arllma'ktadır. 

Komiser onları ~aşmüfctti \üyü andıran bir şe:; görünce vi döşeli olarak bu adam vası cs.T. 51) remzine müracaat. 
şe takdim etti, sonr3 çalın. §8.§ırdım. Ve çiv:ıenmemİj tasile kiralamışlardı. *Otomobil, tayyare moUlrlerlnden 
mış bir otomobil işile meşgul bütün tahtaları :rerlerinden Etrafına lakayt bir tarzda anlayan elektrik, montaj t svlyeciıik, 
olmak üzere alelacele oradan çıkardım. O vakıt sargının bakan Pointer dü•ünceli bir işlerini bilen bir makinisti§ aramak. 1 

ld P · t 'k' d d ::r tadır. (U.29) remzine müracaat. 
ayrı 1

• om er 1 1 a am an bir kenarında bir demet kum sesle sordu: * Yüksek mimarinin 8 tıncu smı.. 
gencine döndü: ral saç, ve öbür ucundan iki ( Devamt var) fmda blr genç bir §irkettc veya hwrus1 

- Mister Layng, IUtfen ayak çıktığını gördüm. Tah. müessesede, bir mimar yıınmda az bir 

MEŞBUR BCYCc:G ÇINGJBAKL 
BOCANIN BATIBALAI 

Bu biiyitk twr:ıtdl, bir zamanlar, lst.anbuJu bü'JIÜGı 
kıulretiy'lc ~arsan Hocanın san'atinin içyüzünil orla! 
Jüğünii görecek ve büyüye büyiicülere inanan zat 

saflıklarından na."N.l isti/adle ettiğini öğrenect 

HABER gazetesinin bir kaç gÜn içind 
Jayacağı bu eserden § u parçayı okuyuıt1 

"JJenUr otuz )'&şında muht~. tatmin ~ bir oı..
lştlha ı:ıeıl•layu.n yın nı gfiverelo yapılı elini, ellınde evirt'll.D1t 
sonra bukışlarunı nıet'&kla dodak klpı rdanıflDll bekll.):en ~ I 

lerlııe mınlayıuak sö~i~ndlm: 

- B" güze! el, ~ki blr kan leJcl'Si tafıyor, 
Kndm adetA yerinden sı~rar gfbJ tırper15ıe koruldaclr. ~ 
- Giızelllğ: löadaı hain, ~yırJ bir el bu. Tall ı:trcteınde "° 

1 
dar dcvum eden ı>arhklık yalctııd" bir kara.rtı ne yer d~ğttttrl 
hir lenmt lıJlne fiklr baflamışsuı,. Ama bu sana folAket pUJt!Cl 

Elini bırakırken foıdum: 

- nu kı,. senin nen! 
Radmııı titrek ..,.,; kekeledb 

- Ô7.k:7ıru.. 
itlraJ.t bashrdım: 
- l'ıılaıı eöyll!yonun .. Ba !l(IJlbJ lazm deffLh Onu m~ıaaı-s 

ocn .• Bize yala.n <ılına7~ 

Kad:n gö:ı.lerl)le yalvararalt hayret l~de. .. .,. 

liJ @) lil 
HABER GAZETESi BUGONLERDE AVRI 

POLONYAYI 
SARAN TANKL' 
Adını taşıyan ve bu harbe iştirak edı 
man subaylarının ani attıkları harp salı 
rnı neşre başlıyacaktır. ·-----------------·-.,. ------· mutfağa kadar benimle be - talar çivili olsaydı bu cesede ucretıe l§ aramaktadır. P:.lndc bonaer 

raber gelir misiniz? vlsleri vardır. (Mlatt) rc:ır.zlne mura. simde Taksim eczanesine müracaat· bay ucuz bir UcreUe fe at 
tabii dokunmazdıır.. Fakat acaı Ara!rkta nöhet bekliyen cıınt. lan. (!ıl.T.V.) rem.zıne mllr 

ı tahtalar kaldırılmı§ ve delik * Bir yazıhanede çaU§mak Uzere ı- • Almanca bUen blr y{lUek tab.8D • EskJ yazııa.r:ıa yeni 1' 
bir polis, bir kapı aç\ı. ki a. meydana çıkmıt olduğundan k1 bayan& lhtlyaç vardır El yazıları talebesi muaaıt oarUarla ıısemere rt. blrl, bir muayenehaD~. t 

dam sayfiye evlerinde biri • bu cinayet kurbanının haki • dtızgUn olanlar tercih edilir. lsUyen. yuıye, fizik. almanca ~r. <B. yu;ıhanede ı, aramaktad! 
birinin \amamile aynı olan katen ölüp ö]mem:ş olduğu • 27.8.1941 !erin adreı!lertnı (!g.görl remzine N.E.) remmıe mUracaat. remztne mtıracaat. 
mutfaklardan birisine girdi. bildirmeleri • soı ~ Eski " yem yazıyı bilen, orta • Sinema işlerlndeD sn' 
1 Y d 1 nu anlamak İstedim. Ve cese 20.15 Radyo 21.25 \'lyolonsı:ıl • Dizel ve bUümum bcDzinU ve ına t&hsllll, or•a YB.§lı bir bayan, kendi. sat ehven ücretle blr ~ 
er. er e yeşi muşambu se- din ba•mı kaldırchm. Bsu.ka KefaJet ""'~c .. !lir. (ReıdP rili bir mutfak :r ~ gazetesi solofan zotıu motörlerin tıq:neklnıstllğ!nj sine mUnas1p bir 1§ aramaktadır. Ev .... .., 

bir ıey yapmadım. 20.46 Btr halle :U.45 Mozart yapmış ve elinde mllteaddit bonser • • rı ve yemek de yapabilir. (ll'.G.D.) mnracaat. 
- Komisere söylediğim 8 h L Tllrklliıü Diverttmento vtslert bulunan bir başmeklllist iş ara. re!nzlne mllracaat 282 • Evinde daktilosu bUl1JS: 

g!bi, her şeyi bulduğum gibi u abra ayngm yüzü • öğreııtyom:a zuo Solo maktadır. Taşraya da gidebmr. (Us. • Türkçe, fransızca. yunanea mu . dul bir bay&n fazla yası>' 
bıraktım. Muşamha çivili de- nün yeniden yemyeşil olması 21.00 :Ziraat p.rJaJar ta) remzine mnracaat. <emmel okur yazar ve konu§Ur ayrı. yazdırmak i!ıUyenlere eb .. 
ğildir. Bir dıvardan öteki dı. na sebebiyet verdi. Tak,·iml 2.SO Ajans • Bir buçuk yaşmda bir çocuğa ca biraz tngtllzce blllr askerllkle • yazar mektupla: Lalell. 

- O vakit bu kaclının ta - 21.10 Solo l2.4.5 Dana bakabilecek tecrübeli, namuslu bir IAka.ın oımıyan. lı:efll gösterebilen. sokak numara 22 ye ııı~ 
vkara giden pCarçalar halinde mamile ölmüş olduğuna emi. 3llrkdar müziği dadı aranmaktadır. tsteyenlertn Tnk bcaaptan ve muhasebeden &nlayan bir • 28 yapnda, uke~ 1 

onmuş~ur. eset pencerenin ıunmıyan yen1 ve eak1 yaJ 
yan•n rla bulunuyor. r • bekAr bir genQ, odacılık. p 

Komiser de her ı;eyi buldu :J " 1 bl bir l§ aramaktadır. (S> 

fı:n~i~or:;~~:;;!:;;~ :~~~~ti: ___ H_ ikiıye KOYU MAVİ GÖZ l O K 1 Z ! ,...__.., N;:ı~: :=~.:':!',, .. :::.~ 
Hatta CPsedin sarıld!ğı önü - - • ----• ıaolar ııazırıatııır. (Parti) 

yü bile polisin cesedi ilk gör. ( Dünku mt~hadan devam) bir kızdı. Gözlerini ayıramadı. Hiç kimsenin kabul edemiyeceğı ten bu kadar sığ bir yerde de. mllracaat. 
düği.i vaziyette kıvırmıştı. Çünkü beni hepsi kıskanıyor. Uzun uzun baktı. Naidi mfite.ma· bır şey teklü ettiniz. Bu teklifi ni~ atlıyacak kahramanlara ba- • 17 ya§Ynda bir genç.. 

Pointer döşemeye bakarak Bu oyunda muvaffak olacağım diyen gülümsüyordu. Doyl dü. kabul edeceğime yüzde yüz emin kıyor~n .. tlı. yeti yüz'lnden berııa.ng! ~ 
bir lahza hareke'c.si~ durdu. yüzde yüz. Onlar için bu ihtimal şündil: olarak yapmıştınız. Çünkü orta.. Bu sıra la 'leklerım:yen bir şev b1r Ucreue caı~mak oıeCf 
Sonra sakin bir setle izahat az. Yüzde yüz bile olsa gene be- - Ben onu seviyor muyum a· ya on bin dolar atıyordunuz. Bu oldu. 1edlr. tBamdil reı:nztne~Ol 

ni geçmiş olmıyacaklar. Yalnız caba? Ölüme giden bir adamın parlak ümit karşısında hayattan Naidi crirnk yüzücü ile hızlı • 17 y&§mda ııse 4 de 
vermeğe başladı: benimle müsavat temin otmiı;s o- sevmesi. Ne gülünç şey!. Fakat en fazla ümidini 'kesmi:ı bir inı-;a· hızlı konuşmağa başladı. Sonra genç~ aramaktadır. 'f ....-ı 

- Sizden şunu istiyorum lacaklar. Bununla beraber, ben, Doyl bu ''fakat'' ten sonra bir nm geleceğini zannediyordunuz. yumruklarını sıkarak ürerine riyaziyesi ıruvvetııdlr. <M 
mister Layng: Dt>rein cesedi rakibimle beraber yeni bir mu. ümide dalıyordu. Çünkü genç.kız Fakat bunu acıkca söylemiyordu doğru atıldı. zinc nıUrn.caat. 
bulurken yaptığınız hareket. vaffakıyet daha elde etmiş ola· ona ölüm vaadetmckle beraber nuz. lforke., hayrete diışmti;tü: Ne Müteferrik: 
leri •imdi gözümün önünde cağım. Halbuki. ej;er oyuna iş. hayat da vaadediyordu. Teklifinizi kabul ettim. Niçin? oluyor<lu? Niçin kavga ediyor. IKt GENÇ BAl!AN ~ 

::r tirak etmiyecek olurlarsa ben de Sizin zannettiğiniz sebepten do· !ardı! • Profesör Zatı sun~ 
ııpkı tıpkısına tekrar ediniz. giremiyeccğim v ~ yeni bir mu· Nevyorkta büyük bir heyecan. layı değil. Bu teklifin sizin tara Biı-ar. sonra, Naidi'nin denize sahnede hizmet etmek ı 
Tabii yarım saat evvel yap. vaffakıyet kazanmış olmıyaca. la k'lr ~ılandılar. BütUn gareteler fınızdan yapdd1ğı için. atlamak lızere hazırlandığım bayana ihtiyaç vardır. 
tıklarınızı unutmamışsınız - ğım. Bilakis yapılan teklifi kabul onlardan bahsediyordu. Naidi e- Fakat, bugün ger.e aym sebep· gördüler. Şampiyon kadm her- hlllnde ve hnrtçte ae ;ı:ıı..ı 
d etmediğim şayi olacak ve kre- sasen tanınmış bir sporcuydu. ten sbzümden dönüyorum. Çün. kesin alkışları arasında bir bestıyt bala bul 
ır. dim düşecek. Doyl'den d şimdiye kadar ta.. kü, o zaman hakikaten belki har PlonJ·on yantı ve havada bir iki ser -·"'"' Layng hacmüfet1 işm ne de. t- dır. Mektuplarmd& ;-

:r Doy! vaziyeti anlanııqtı. Kızın nınmak fırsatım bulama.mı.~. şa- yattan memnun değildim. lia. kere dönerek. martt gibi denizin .A .. _., _._, ka 
mek istedig"'ini anb.mış~ı. . ........ .. derecele • ..,.. teklüini ka.bul etti: yanı hayret derecede muvaffa. yatta en son ve gayeli bir iş ol· ii?.erinde süzüldü ve suya daldı. sungur) adına fotoğraf.' 

- Karım siz" lüzumu ol. - Peki, dedi. Hazırım. kıyet O'österen bir yüzücü olarak sun diye, bahsettiDiniz macera'-'a Alkış tufanı koptu. Fakat ay. 
"" ,.,. J ınlze göndermeleri. (Ka 

mryacak bir yığın <'şyayı a • bahsediyorlardı. atılmağı kabul etmiştim. Lakin nr dakikada bütün gözler Plon· ya.niarm fotoğraflan ıad' 
yırmıştı. Bu lüzumsuz eşyayı Ertesi gün, ikisi beraber, Ncv. Müsabaka günü yaklaşıyordu. bugün beni hayata bağlıyan bir )on kulesine çevrildi: 23.s.gu cumartm gtıııii 

l yorka gidıyorlardı. Trende karsı Bir gece Nnidi ile Doyl, otelin şey var. Daha doğrusu, !birisi Doyl kuleden a§aiı, merdiven. f •u dolabın yukarısına yer eo:. ~ hamil para ctl.zdanmu 
~ :r karşıya oturmu.şlardı, Naidi, salonunda oturr.ı~ konu.suyor· vaı... !erden iniyordu... Seyirciler: ı 
tirmem1 istedi. l!lte gördüg"'ü. smda kaybettim. Bulan• ~ !:>oyl'a bakıyor. güllimsüyordu. !ardı. - Kim? "Korktu!" diyorlardı. rayı hediye ediyorum. n 
nüz ~u cş}'ayı. Bu S'.i.ndalyeyi Doyl 'bu tebesümde evvern. acı Naidi: - Siz adresime gl>ndermesini rtC' 
§Uradan aldım (bn sözle:-i bir istihza görür gibi oluyordu: - Pazar günü müsaıbakalar - E~et. b"'nİ hayattan ayır. Ersi gün Naidi: Deniz teğmeni Abd~' 
aöylerken hareke'dcri de tek O .un fakirliğinden istifade eden başlıyor, dedi. Programa göre mağa teşcbbUs eden ve bunun - Her şeyi kaybettik! diyor· İaUkltı caddesi Anadolu 

bir kadın, kendisini elinde bir o- ilk numarayı biz yapacağız. Nu. için beni peşinden sürükliyen KO du. Müsa.bakaya ikimiz beraber 
rarlıyordu. lskcmlf'yİ biı· do- yucak yaınıştı. mara icabı da evvela ben atılaca· yu mavi gözleriiz şimdi beni ha. iştirak etmediğimiz için vaade. oğlu 
laba doğru götürmtk istiyor. Fakat, biraz diişliüncc ve Nai. ğlm, arkamdan da siz. yata bağlamış oluyor. dilen parayı vermiyeeekler. Bun· • Kartal Malt~pestndO• 
dum. Yürürken ayaklarımın diyi daha ivi anlaymca. kendi Doyl gene Naidinin gözlerine Naidi yine aynı şeldlde gü· dan başka, ismimizin etrafında mevkimde Bağdat cadd 51' 
1 d · · kendine: dalmıştı: lümsiyordu. yapılan reklamlaı1 da yalancı "1- yona 2 dakika mesafede a tın a, yürüyüşünılin tazyı - ,. rabbe.ı L"'S& acele olarak 

kile döı~eme tahta)arırıdan - Hayn·, diyordu. İkimiz be - Biliyor musunuz. dedi. Ben - Peki, dedi. Sizden hayatını. karmış olduk. Gerçi sizin şöhre llplerln Vaktt ..... ,.~tesınd' 
raber bir sefere çıkmış bulunu. kararrmdan yavaş yavaş ca.yıyo. zı tehlikeye koymanızı istemi~ tiniz yok ama, ıbu bozgunluğun °~ 

birisinin oynadığım hisset • yoruz: Hayat ve ölüm seferine rum. tim. Kabul ettiniz. Bunu, ma. benim şöhretime tesiri dokuna. clmlğe mUracaatıan. 
tim. Bu oynayış şuı-alarda Bu genç kız bana ölüm vaadet· - Naidi oturduğu yerden fır· demki, benim tarafımdan söy· cak ... Artrk hiç bir müsabakaya Aldrrınu;: 
bir yerde oldu. (Oynayan ye. mekle beraber hayat da vaadedi. Jadı: lendiği i<;in kabul etmişsiniz. giremiyeceğirn... Fakat bundan Afatıc1a ıemldııeırt 
ri biraz aradı, sonra buldu). yor. Hiç olmazsa Plonjon mcr - Ne diyorsunuz? Size tesekkür ederim. Bugün de müteessir değilim... Evet, her ı.uyuca1armmıa 
O vakit muşambanın yere divenine ç!kmcıya kadar heye. - E•:et. Korkmağa başladım. siz, hayatınızı tehlikeden kur. şeyi kaybetmiş !bulunuyoruz. U- mektulan ~> __ 1ıı11ı.nı1ı-ıaı91111e11...,.111., .... 

car.lı bir hayat yaşıyacağırn. On· - Neden? tarmamı istiyorsunuz. Ben de kin, kazandığımız bir §eY var: _..., -•-
çivili olmadığını anladım. dan sonra büyük bir maceraya - Ölümden. • 11e bunu kabul cdiyonım. ''Ben şimdiye kadar bulamadı. kadar ve aaat u cıea 
Muşambayı kaldırdım. Döşe. ntılac:ıı{jm· - ~""akat... . --~ • ~ • ğrm, beni hakikate . seven birini &an. 
meyi üstten muayene ettim. Doyl bu düşüncelerle Naidiye - Müsaade edin, anlatayım: Ertesi gün, ev..elden tertip <>- kazandım. Siz de hayatnuzı: ve (Rabla) <H.N.B.) (sed, 

- Lut fen! baktı: Koyu mavi gözleri karşı. ' 'Size kap~.fl açtığill\ ilk gün, lunan program ve onların da a. beni kazandınız. (Seven) css Min~) cBJC. 1' 
Pointer delikanlıya sus- smda. ona bir gün evvel kapıyı hayattan ümidini kesmiş bir ~- ralıırmda hazırla.drkları plan mu Doyl, Naidi'nin koyu mavi c22 NeclA) CM.l\.) cNe\'lf'c 

masını işaret etti. Döşemele. ~~~rken duyduğu heyecanı duy. ~=;;~:~işti~~n~e si~?m ~~ ~~ f~~~n~ijd~fı~~~~~~eJ::.; gözler'if~e~a:.:u~biribirimizi ka. ~:.~:~."~ c.iı~:: cf'.~~ 
re dikka'&.le baktı. Döşemeler N'aidi güzel, hem de çok güzel limden istifade etmesini bildiniz. kaldırmışlar. bu kadar yükSek· zandık. cııı.T.V.) (T.T.) c.ı,..GMl-biribirine geçme değildi. Dö._ __________________ ... _____________________________ .. (Talih 19) 

' 


