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Ruslar şark 
cephesinde 
döğüşürken 

ıngilizlerin garp 
cephesinden 

harekete geçmeleri 

ihtimali 
toğahyor 
bt~ f (A.A.) - Haftalardan,. 
~ deyam eden bir nevi durgunluk
~ :nra birdenbire cenup cephesi • 
"•Yet r kısmmda mUhlm askeri ta • 

be ba§laml§tı. 
~ l'U Telgraı muhabiri OssiaJl 
~~ Stokbolm:len gönderdiği bir 
Clepbe a göre bu hareket Rus cenup 

81ııtn uyıf noktalarını keşlt ı. 
~llınakta olan bir sondaj hare. 
~ • Bu aureUe Almanlar UoDnc1l 
~ ta.arruzıannı haiıgi noktadan 
~ rak inkişaf ettirmek icap ede. 

Q teabit etmiş oıacaklardır. 
t~deu gllne İngiliz kuvvetlerinin 
hır tarp cephesi önlln:le görllnerek 
~arı-uz harekcU yapmaları lmkA

~a.deı tahakkukunu görmek zannı zı.. 
~O\reşınektedir. 

&-tıııaıı ~vak, Nevcl ve Smolensk ve 
tıııı diyg cephesbıdeld taarruzları. 
~ "kını kalmaııma, bir mllyonu ıre • 
ile ~ zayiatına ve insan ve maki. 
' dretının §lddetle bırpalanml§ oı. 
~ 1t.l.bartle, Almanlar kl§m llk a.. 
1llt etıertnın belirmesinden evvel ge. 
h ~1kYaata bir taarruz hArekeU 
ı..::a.k kucıreunde olmadıklarını an. 

l't. rarunuyorlar. 
~ ISahıur ve kar mevsimi • Almanla. 
' birbtıdıtt gibi • onları ağır ve yo
~ la§ muharebesi yapmağa ve 
~ eonunda katı bir hezimete 
' k iht.ı.nıaıı karıısında kalmağa 

llıı r bırakacaktı. 
~ l!Uretıe Almanlar a§&ğıdakl lkl 
lttıııı birini tercih etmek gibi hop.. 
lbt.ıt~l!Oek bir vaziyet karpmıda kal 

ı.. dır. 
~ Qıt.n, mUmkiln olduğu kadar ça. 
tt>'\tOltııak §arUle taarruz etıneği ib. 

' ' •e lXlantık da katı zaterl elde 
~ lçln Rus cephesinin en zayıf 
'1 '1lı tıı nerede olduğunun blllnmesl. 
Gt. !'ediyor. 'OçUnctı nut taarruzu 
~ k&lrraa artık fazla nlkblnlik 
~ ekaizın Almanların vark cep.. 
~ Qıağlap ola.bllmelerlnln lhtı. 

llltbıakap.sma giri§ilebllir. -4 o 
~"'1anya Portekize 
.._~um edecek mi? 
'l'~ 4 (A, A.) - Afi: 

llttc~ ajansı, Bitlerin Porte!dze 
~~l etnıck Uzere Fransız • hı
~~«ıe hududunda asker tahşit 
~ olduğunu haber vermek 
b' 
~~; lhn<Uden bil'QOk fırkalar 
~it ~ı!ayon araamda tahşit 
~ğu söylcnmcktcclir. 

Harp sanayiinden iki safha 

RWl)·ada ralışnıa ya.'ı haddini tamamladıktan 900ra, tekallde aevkedUen lııçl 

~I kadınlar, Almanlara kıırıı harp blM} 1adJktaıı tM>ora gttcü yeter bUtun So\'• 
yet halkı gibi yeniden vazifeye 'haf la mıflardır. Bu arada ka.dm tıJçller de. 
tııaıp ~ fl"•-kV«abr. Ya .... MliittM aıP ztiiiii 1 rllrn ..,._ 
zlfeye glrmlt w harp eanayllncle ~h f&ll )'8fh bir l!kwyet kadm gGrtllllyor. 

Elma dağında bir vaka 
...-~~ _, ,_ ,.., - - ,.., 

Bir serseri, kendisini yakahyan polisin 

Tabancasını kap
mak istedi 

Fakat kaçarken vuruldu 
Kayserili deli AU oğlu, Arif admda 

bir serseri dlln Elmadağmda oturan 
Melek admda bir kadına yolda elle 
aarkmtılık et.:ıni3 bunu, altıncı ıube 

memurlarmdan 1&7 numarau Sabri u. 
nutmaz görmll§ yakalaml§tır. · 

Sabri Unutmaz bu mt~tecavlz ser. 
seriyi Elmadağı polislerinden Osman 

Tunçere teslim etmiş, Osman Tunçer 
kendisini karakola götürürken, suçlu, 
polisin tabancasma atılm~tır. 

Polis memuru birdenbire ı&§ll'Dll§S& 
da kendisini çabuk topla~ ve ta • 
bancası:ıu kaptirmamı§, bundan kor. 
kan senıeri, yak&smı sıyırarak kaç. 

mağa aava.şml§tır. 

Osman Tuçer arkaamdsn Uç defa 
dur! diye haykırm~ t&ka.: suçlu d!n
lemJyerek kaçmakta devam etml§tlr. 

Harp sanayU bir tarattıuı t.cclılza.tı 1 
yeııUerkeo, harp prtlan bunlan ha. 
rabe haline gettrıne.ktedlr. Yukankl 
resim, bir zırhlıntn üzerinde torpll L 
eabetne açılmq olaıı kor'kun~ ralıoeyl 
göst.ermclrtedlr. 

Kış 
• • • 

metJsımının 

yaklaşma
sına 

inqilizler 
• • 

sevınıyor 

1 
Çünkü 1 

Gecelerin uzama-
sile tayyareler 

Berlin 
üzerinde 
e·r saat 
Kalabilecek 

Rumen cephesinde 
Nazırlar 
toolantısı 

Bunun üzerine Osman Tunçer yere Londra, 4 ( A.A.) _ Ofi: 

BWcreı, (A.A.) - oFl: Milli mu • 
dataaya memur nazırlar bugün cep.. 
heye pek yakın bir yerde general 
Antoneako'nun riyaseti altında top • 
lanml§lard.ır. Diğer taraftan, bafve • 
kilin bulunmaması ha.ııeb!yle BUkreo. 
deki nazırlar toplantısına profesör 
llıll§el Antoneako riyaset etmi§Ur. Na. 
zırlar ve yüksek devlet memurlarınm 
l§Urak etUği bu mecliste mUhlm ikU. 
sadt meııeleler gıs~~tUr. 

dlz çökerek nlpn almı§, iki el ate§ e. Bütün gazeteler büyük harf• 
derek ikisini de kaçağın Nrer baca.. lerle yazılmış başlıklar altında 
ğına kondurmuştur. Berlin bombardımaruna sütun· 

Serseri ka.tılar içinde yere yığılmış }arla yazı tahsis etmi§lerdir. Yıı• 
ve oaygın bir halde Senjorj hastane. zılarm ekserisinin başlığı şudur: 
sine kaldmlmıft.ır. ''Kış mevsimini kim açıyor?,, 
Hakkında adll tahkikat yapılmak- Simdi Avnuı.da geceler yedi sa• 

tadır. attir. Bu müddet İngiliz borr• 
l lbardıman tayyarelerine Berline 

Alman 
tavvarelerınin 

Moskova 
•• • 
uzerıne 

kadar ulaşmağı ve orada bir sa· 
at kalmağı temin ediyor. Önt• 
müzdeki kış mevsiminde İngilz 
tayyareleri gecelerin daha uza· 
masiyle Beri in üstünde sekiz saat 
de kalabilirler. 
~ Ocvamı 2 oe• sayfada 

Tas komyoniyle 
bastaneye kaldırıldı 
' 

Bu seferki hücumu Abluka hatllnı 
Muvaffak , yarmağa çalışan 

Bir Alman gemisi daha 
olamadı yakalandı 

~ ~de Oemanıye mahalleafnde 
~~ l(~nto tabrtkasmda ça.ııp.ıı 
~l'lnda et, bu tabrtka,. alt tat. 

<:alısırken b&ama bllyUk 

bir taş dllfmU§ ve kafasmm arka ~ 
mı ağır surette yar&l&DDU§tır. 

Kebmet lıtr tat kamyonu ile Yedi. 
kule Ermeni haata.b&Jleslne kaldınl • • 
qtır 

Moekova, t (A.A.) - B.B.O. 
Alman tayyareleri, dUn ak§am Moa 

kovaya bir hUcum yapmak te§ebbU. 

~ ~ 1 - -.ı.:taıda 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz amiral. 
llk dalreslnln bildirdiğine g5re İngl. 
llz tarassut gemileri ablukayı yar • 
mağa çalışan 15529 tonluk Alnıan 

~rt gemislıU yakala1Jl1§lardır, 

Almanlar 
Kigefin 
zaptını 

Bir haysiyet 
meselesi yapmışlar 

---0---

Sevkulceyş 
bakımından 

BUYUK BiR EHEM -
MIYETl OLMIY AN 

BU ŞEHRi 
Yalnız şeref ve haysiyet 

mülahazaaile almak 
istiyorlarmış 
.... Yıwaı 2 nclo sayfada 

Sovvet 
mukave
metinin 
esrarı: 

--0--

Şimdiye kadar 
kızıl meydanda 

yap ilan 
Bütün geçit 
resimlerinde 

VE 
Ecnebi ataşele
rin iştirak ettiöl 
Manevralarda 

Eski 
malzeme 

teşhir edilmiş 
-0---

Ve bugOn 
Görülmemiş 

modeller 
cepheye 
çıkarıldı 

Londra, ' (A.A.) - Deyll Ekspre. 
sın Stokholmdaki muha.biri telgrat1A 
bildiriyor: 

Sovyet Rusyanm K:ı:zd me~ 

yaptığı askert manevra ve geçit re 
rimlerlnde eski tankları bu menuıime 
!§tırak ettirerek ecnebi ate§emlliterıe. 
rinl aldab:nı§ olduğu Berl1nde resmen 
söylenmektedir. MllUıhaaşmlara karfl 
senelerce manevralar ve geçit l'e8lm
lerl için hep aynı eııkl ta.nklan kul
lanını§lardxr. Alman efkAn umum.L 
ycsl, Alman gençliğinin kütle baUDde 

1 

uğradığı zayta.tm mea'ulllnQn kim cıl. 
duğunu aomıaktadır. 

~ DeftlDJ ı lnd •yflıda 

Türkçenin 
Müdafaası 

Lisan aa vata.n gtbl müdafaaya 
muhtaç. 

Lisan da vatan gibi yabancı is
tllflsına maruz. 

Fakat Usanın düşmanları, onun 
hudutlarına, vatanın dUşmanlan 

b'İbi savaş gürültüleriyle ve cep
heden saldırmailıır. Lisan mUda. 
faa.smm ge,·~diğt de\irlerde, bu 
clü~manlan misafir kelime ,.e kai
de grupla.n halinde, bir mllletin 
tcfck'kür cihazı içine sızarlar \ ' C 

onun mllli ifade vasıtaı;m ı için· 
den fethetmiye muvaffak olurlar. 
Böylece, bc~incl kol rolünü oym
yan nice yabancı kelimeler vardır. 
Mesela "günaydın,, gibi sıcacık ve 
tertemiz bir türk~ tabir <lnrur· 
kcn hAIA aramızda ynşıyan "bon
jour" kelimesi, turl{çemizi ccı>hc 
gerisinden fethetmiyc nğnı~n 

binlerce gidi ajandan biridir. 
Neden "günaydın" ho omuza 

gitmiyor! "GUn,. de, "aydm, da 
öz türkçe, ahenkli \'e kullanı:;lı r..ı 
kcUmc. Neden bu iki kelime yan· 
yana gelince, ayn ayn sahip ol
duklan cazibeyi birdenbire kaylı& 
diyorlar! Kabahat bu terkipte de· 
ğft, IJIT.dcdlr. Bonjura ,.e bonsuva
ra k_al'!Jı t~mlzden bUyilk bir mDli 
isyan yükselseydi günaydını seve· 
cckUk. Fakat İ8tanbul gibi yaban-

Yar.an: Bir M uhCJTTir 
eı tesirlere fazla maruz §elılrler
dekl ahalinin, bilhassa mtinevver· 
lerin kalbinde bu fransaca tabir
ler o kada.r derin bir cazibe slJılrl. 
le yerleşmiş ve kökle!f11'tt.r ki 
bunlan söküp de yerine o güzelim 
günaydını getirmek şbndlye kadar 
mUmkUn olmamıştır. Fakat gra
mer komisyonunda Hakkı Tank 
Us, günaydın terkibinin yazılacak 
ok"Ul gramerine ve okul haya.tma 
glnneslnl teklif etti, nutkunu 
"günaydın,, ı;eliunlyle bitirdi ve 
teklifi alkışlarla kabul edildi. 

Evet, arkadaşlar, bir lisan kon· 
gresi lazım. Hemen bütün gazete
l~r bu ihtiyaç üzerinde blrl01tl. 
Ne saadet! Demek türkı:enin mtt· 
dafaası davasında., aramızda fikir 
ihtilifı yok. 

Bir lisan kongresi, tllrkçenln 
mildafaa cephesini açar, müdafaa 
unsurlannı te.51dlat1andınr, mttda· 
faa mekanizmasmı kurar. Aka.tJe. 
mlk değil, ameli gayelere görf' 
toplanabilecek olan böyle bir lhti· 
sas heyeti, lüzumu ve lmklm t& 
lif ederek bugünttn lbttya(larlytr 
itiyatlarını aynı derecede ga.6· 
nttnde tutar. O ı:aman badnkl Ji 
san ve bntl ~de g3ze bR 
tan fahiş kusnrlarm ortadan ka 1 
kacaima ~ §lplıemlz olmaem ! 
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ln t• m:ı lbu ~ 7 h e.. 
pos lan ~.amnııı lı;k ·l üzerinde ığııt" 1lhl a 

_rllltft! müyor! 

Ada -ıctnlerln u ahbab \P mts:ı1\rlerlrı1 g~irme-ğe şlipbl'"il ki h:ık-
ıaTı orardı.r. Cu, ısj oı znma.:ı b.r ncza.l•cl w elesld..r. I•'nl.at ~ on 
nıetnı ra 1ik tılı ede l tizlorcc ki~ 

.. yrır.a vupıırn- ~:ı\rJkntco bin~< olıuıl:ırn l.-
Ptlt- Dea trllU. ıd cıtre~l !.- işte nnlıısılnııya 

•flrll!'T ..övıceng " ~rtı.ı yl edilebilir! Fu.• 1 lb !P 
ı... tm,ına twıtl:u r•lıı.bnır_. ltn'nl:.tık yllziln 

0000 
e lT 

ov yet 
düş Ü 

Borlln 4 (A.A..) - Alın:ın tebllf,1: 
Pcupus gölllttGn ıgarlncd3 dllşman 

tcşekkUllcrl imha edil ...ı smıda Al
:m.ıı.n kıtıılan on bin esir ve bUyUk mik 
tcroa tank, :top nsa1r e.ı.et &Dl <et. 

mişlcnllr. 

19 tayyareye 
Karşılık 

31 iman 
. 

yaresı 

ürüldü 
şarJt ceplıe:ı1nln ıdi,ğer ilamnlarm • Moskova, _. (A.. A.) - B.S.C. 

dn. ~t .muva.Ua.ldyoUc deva.m et,. Sovyet tebliği: 
mektod r. 3 ağustosta Smolensk, IK<Oros-

rlin, 4 (Radyo) - Bu sabah.. tien, ~liai, Teseı; rov istikam • 
ki Alman tebliği: tinde ve Estollyd esinde 

:;;:ı.rk cephesinde h!U"Clmt mu.. harp dev.anı c~. 
vaffakıyetli şekilde devam ed.i. Diğer mmtalta\arda mühim 
yor. Hava kuvvetleri birçôk 3L bir tebeddül )'()!mır. 
mc. d!fer hatlıırmı, ~ümle MW6 - Kızılordu :tayya:rcleri, lkara 

.. Lıeııingrad ve - ~-uvvetlerlyie mesai "birliği yap< • 
ıll?Dn.nsk hatlarmı bomb:il~ • rak düşmanın motörlü ve maki· 

mr ve bu ha.tlarda soyrüsefeıi neli clizütamlarma piyade ve 
keo ııicılerdir. topçu !lruvv~t:Jerine da:rilcler ir:• 

Hava kuvvetleıim1z alçaktan dirmişlerdir. 
uç"rak :Moskova dvanndaki ~ Alman yya:re1eıiyle !•apılan 
te-· tı muvaffııkıynUe bombnla- ava muharebeleri esnasında kı-
m· ardır. zılordu hava kuvvetleri 19 ta:ı • 

Lo:ulnı, 4 <A. A.') - 'Londra yare'-kay.bctm.işlerdir. Almanlar 
m'"l.nnfill, bugünkü Sovyet tebli • ioo 31 tayynre zayi etmişlerdir. 
-.ınde Bcloçerkas isminin :zikred.ll. Cumartesi günü Almanların yap· 
mesini. Almnnlann Kiyefin cenll.. mrş oldukları bir ı:akm bi". 
bunda ycınid ıt.ııar.ruz:ı ~Uklo. •• esnasrnda. ktzilordu tayyarcle
rlnl anlatan tıır işaret diye telii.k.. ri, iki Alman tayyaresi ıdüşüı• 
ki etmektodb-Jer. müşlerdir. · 

Londraı, 4 <A. A.> - !.loskova- Baltık denlzinde hir Alman 
dan gelen haberlere göre Smo . tahtelbahiri batırılmıştır. 
1 elui hili Rusların elinde. Sovyet tayyareleri tarafından 
cfu. Köstence limanına yapılan bir 

t 
akın esnasında iki geminin yan 
yatmak üzere olduğu ve diğer 
gemilere isa.'betli endahtlar ya• 
pıldığı göriilmüştür. 

Norveç -sahilleri açıklarında 
8 bin t.onlu'k blr Alman gemisi 
batırılmıştır. Bu gemi, Fin ve 

e i · ·1 ere 
sa ile rne gi r Alman ordularına mühimmat 

götürmekte}'di. 
Londm, (A. A.) - Ofü 
."Vaşlng+.ondan Conneetieut'e 

gelen • bere göre Ruzvelt cnm_ 

burreisliğine mahsus Potomas 
yatma bbınılş ve y~nt lng>Jtere 
sahfilerlne <lo!:'l'll açtlınntn:'. Ruz. 
velt, sekiz on giln kaclnr denizde 
Jmlncaktır. 

Cumhurrclsinln diğer deniz se
ynhntlerlndekinin ok.sine olarak 
bu sefer refakat gemllerine ga • 
zetecllerin de iştirakine mUsan . 
de edllmemiştil". 

l\lotd<OVI', 4 (A.A.) - Otı: 

Sovyet ordul&.n umucı.1 ıkarargli.hı_ 
nm 4 ağuato!3 sabahı tarlhll 1cb11.ğ1: 

3..1 ağustos gecesi kltnatımız, Soıo.. 
lensk. Karosieıı, B1ea.li , Taerkov ve 
Eaton~-a mmtakıı.lannda harbe devam 
etml§lerdlr. Diğer cephelerde mOhlm 
lıarc.kAt olmıı.Duitır. 

Tnyyarelcrlmlz, kara kuvvetlen • 
mizJe m1$11 birliği yapar!ik düpıa • 
nm zırhlı ve motörlll cnzt tamıarmı. 
plyndo ve topçu kuvveUerinl iz'aç et
mIDtc:rdlr. 

HiS VE AŞK ROMAN/ 

E.ı MeWıanm oon eğlencesi idi. 
iki gfuı eonm adadan 1stanbuldan 
a) :ı.cak, lzmire dönecekti. 

:ıfalt tiökmeden evvel cniştt
E t Ergin 'e kuzin1 Maide 

f' bir ikte eve dondll. F~vkalfu:le 
Uzel bir ) az gecesi ldl. En uf k 

bir yaprak bile kıpırdnmı.}ordu. 
Çam l·okulu, reçine !kokulu enfes 
ir va her tarafı kaplarmştJ. 
?' Je c;ok yorgun Gi.!rilntlyordu. 

Es:ıscn hastalıklı h r kadındı. Me 
L..:: 'l. hasta kuzlnine b::ılmrlten gay. 
.r ~/a.rl ellerlni yl1 ınc götürdü. 
Yan Inn at~ler içinde )anıyor. 
du. Kalbi her zamanklr.den daha 
i detle Ç3rpıyordu. GJzel saçları.. 

ı:ıı parmald, rl)l" duzelttl ve ara -
banm bir kOşesine ookulmu~ olım 

· eye doğru yaslanarak gfildil, 
at ga.mlrydı. 

Hem gamlı, hem d heyecanlı .. 
~ t.Arnfmda oturan eni~tesi ~ 
dm vUcudunun tema.smı hisset. 

tl çe tarif edemlyeceği bir hissin 
esiriyle içi etcıklanryor, heyeean

la.ro,yordu.. Sağ tarafmdaki bu a.. 
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teNi erket'iıı tem:ıslarfle heyecnn 
duyarken b mı eola çeviriyor ,..e 
zavallı hasta kuzinlni Görerek 
müte ir oluyor, adeta 1 ideye 
merhamet duyuyor, fakat nrn 
bu fikrini değiştiriyor: "Bir ıgenç.. 
liğin bir hastnyn ba"'lnnıp knlma.. 
sı hem kendisi hem de c~"ni.yet 
için bir mrardır,, di~or \•c Esada 
btraz dahıı sokuluyordu. 

Maide öksürliyordu, 7.aaf ı, 

hastalığını gizlemek için oksurll
ğünU tutmnğıı Çfllışı} or. bofuk bo
ğuk öks1iriiyordu. F..snt k t ımı 
ihtimam göstermeğc <"&IIB rken 
ortalannd:ı oturan ate li \tleudn 
t<'mn.s edi:,·or, yamyor, damorl:ı • 
rm<:Ia. ynngınl r cıkr} ol"du. 

Melihtutm en~ttti F.stıt Ermn 
uzun boylu, biraz zayıf, geniş n • 
lınlt, muntıız:ı.m hatlanı, gUzel liı.. 
civcrt gfu:l~re. in~ dud lı b'r a. 
ğıza malık vn1tt3•klı, hnttf'l M}zel 
bir gen<"ti. Fokııt Maidenin naza.. 
rmda Elsa.dm güzelliği olmndığ:r 
gibi genc;liğinln de kıymeti yok • 
tu, çUnkU !Maide hiçbir zamaıı, 

l<iyef:n zaptl bir haysiyet 
meselesi 

Stohhol ı, 4 ( A.A.J - Cenup 
cephesindan elen son !haberlere 
.gcire Kiyef ;i zapıetıook için b ··• 
yük bir hnr~ket yapilinaktadır. 
Almanların da kabul ve tesbit 
ettikleri veçhile bu mevkiin 
-cvkillce ·s b kurundan lbfüiik 
bir ~aymeti ~-Ok ise de şeref ve 
hay · !'et ınrıiıibaz::ı!ruıc bu !hare
keti zaı uri kılmakto.dır. 
Kiycf'e kar§ı yapılan bu taa:r
ıruz. bir kı~haç !hareketi fü; !inde 
teres ıim etm2h"tedir. Çünkü 1-
ımanlar. h:r tarnfUı.n K",: efin ~ • J 
mali ~:illı:lel.i Koıosten "den, 1 
diğer taraftan lJkra.~·a ıpayi
tahtmın 70 k ;ometır e cenubunda. 
mun Zer-...ov'dan gelmek~--.dirler. 
Alman !kwnanda !heyeti, büyük 
Rusya. ·ıe l .kr.an!·an·n rrtibatmı 
kesıne:ğe çaiışmaktadrr. !Bu mn • 
takada Rus frrknlnn ricat ha:re
lketlerinc deva!:'! c.t.me:ı.1:edlr er. 
Bununla beraber ceihc, !heniız 
tı..:.tunmaktadır. D~ğer taraftan 
mareşal Bx :my. !bir ihata tei. 
likesine maruz ikalmamak iç.in ri
cat hareketini tem etmeğe u - • 
~a.ktadır. Ruslurnı nerclerde 
:.\~ mevziler ıtctacakları henüz 
maIUnı <le,ğildir. Zira Don nclı· 
ırinden cV1.-el müdafaaya e1~:erişli 
coğrafi ma'Zilere tesadüf ed.i • 
m tedir. .Ahnnn tayyarel~n. 
mubarbe'lere fanliyetle .i,.c;ti· 
mk etmel.'"te ve rıicat yo!lnrmı 
ıtariıip etmeğe çalıl51llakt2drr. !\'la
nmafilı !sveç1i IQlüşahitlere 111:'• 
znran :reni bir tanrnız hareketi 
hazırlnmaktn olnn Alman ku· 
manda heyeti, son haftalar za: • 
fında mute.mnd.iycn llınrlbc sev1ke
ıdilmiş o1an cüzütamları d~ • 
tinnek \.·.cya yeni baştan tensik 
etmek ve çetin bir imtınan ıge
çirııüs olan harp &Jetlerini yen• 
den muayene e}1e:mek uretiyte 
ıeeıphe gerisini ıtanzim etmeğe 
~-tadır. Diğer tar:aftan 
)'.'Cni yeni kızıl kuwetler, hiç 
durmnltsızm mulıarebe meyda· 
nma vasıl olnınlı:tadır. Bilhassa 
beyaz Rusya cepbeSinde ve Smc• 
lensk mıntakasında Sovyet kuv· 
vctleri, yeni baştan mukabil tr• 
arruz teşeb'l:>üstindc lbolunmakta· 
dırlar . .Alınan kıta.hın ise Ruslr • 
nn ricat hatlannı kesmclc mak-

ydtYia Smo1ensk le 'MoSkOV3 
:arasındaki otorn.dbil yoluna er. 
curn etmektedir1er. 

Atman areferıi 
Mos!<ova Uzerıinde 

t 
Dün gece §ehrlınizde _garip bir 

taamız vnkası olmı.;ş, .üç adam, 
kır"1a bulduklan~ 1'."8.dmlara tesı:• 
hüp etmt!k maksadiyle yanların· 
daki gençlere balta ne hücum 
etmiştir. 

Bu sabah edindiğimız mal\• 
mata göre bu Ir'".t..'1 tecavüz hadi· 
sesi ~öyle cereyan etmiştir: 

25 y:a.c::larmda Selime \t? Hed"• 
ye adında iki icadın. yanlarında 
birkaç ttkek arkadnş o1duğu 
halde dün akşam saat selcizd 
Pa~çede Sailıdere mmtaka· 
sında gezmeğe <'.ikmı:#lnrdır. Ktı• 
drnh erkcldi ibu grup, Kırlarda 
gezerken arşılarma ~et, 
Mclımet Gülel1iiz :ve 0mer adın· 
da üc kişi çıkm 5br. Erkekler, 
kadınların !•an:maald gençlere: 

- Siz Qekiliniz ve kadınlan 
bize bırakınız. Onlarla biz .geu• 
ceğiz. 

Deyince. gençlerle 'bu üç ya• 
bancı adam arasında münakaşa 
çıkml§ ve yabancı adamlar, ç • 
cuklann merine bUcum etmiş
tir. 

Bunlardan birinin ıelind ati ba1
• 

ta He hücum esnasınBa gençle.ı
den iblri başından yarnlanmış. 
Kendilerini bekli yen korkunç f • 
1-..ıbeti gören diğerleriyle Selime 
kaçmaktan başka. kurtuluş ıc;~ 
resi !bulamamışlardır. 'BuD1ar ikr • 
çınca., Hediye ismindeki kadın, 
kırda ~ apavalnı.z kalmış YC bir 
nn içinde kcndıni ~oz1erj dönmüş 
er ... eklerin arasında bulmw tur. 
Hediye bağmmş. ~a_a.nn ıssa da 
üç erkeğin tecavüzUnden lmrtu· 
lnmamıstır. 

Keyfiyetten lı.,berdnr etflen 
Paşabahee 3and.arma te.::.tilfı.tı. 
saat 24 d . bu crkfk r: kadını 
suç üstünde :ra'ka1 3.m·ştar. Ar· 
cak erkelrlcrden örr: ·r. ~ nkala· 
nacağını nnladığmdan kaçınır • 
tır, aranma.1-tadır. 
Başından yaralanan ~encin i!k 

müdavatı ynpılmı..c;. kadınlar adli 
tıbba sevkedilmiş suehı erkekler 
de Cumhuriyet miidd!'iı.;mumir• 
iline venilm · c"tir. Tahkikata de"' 
vam edilmektedir. 

• 
rın ara ya ı yent un 

tevzia ı a baş anacak 

Ja nva 
Siyamın şark 

hududuna 
askertahşit ediJDf 
Bıın kODk, 4 ( • • - ~~ 

t.er: 
Her ne k:ıdnr J.ıı,ponyn s · cfi\ 

:kadar l'esmi ır tcb1iğde lbulnnıt. ' 
nıışsa da., Slynnıtn t.fançuko ,t 
Nankin hükümetlcrlnl tarrmı:ısı 
ç.in ıiki tnmf ar.ısında ... ~ 
müzakereler cereyan ettiği mıı. • 
Uimdur. İyi haber 'a.lan mahfiller· 
öe zannedildlğine ıgör.e ~;yaın b 
ıki hükümetl tanıdığı \"e arııd 
başka bir mani zuhur etme~ 
tı<kdirde vazi~et silraUc irk4d 
edecektir. Siyamın yalnız ~ 
kaldığı iddia edılmektedfr. A-vf'll 
pada bir .ihayat memat mücadele
sine ıgimıiş bulunan İng'iltcreıı1: 
taahhütlerini geniŞletmesinin ıtır 
lenemiyeocği. söytenmektediT. :BU' 
na '?11ukabi1 dilediği takdi:-dc ;.tıı 
rika Siyamın istlklfıllııi garanU t 
de.bilirse de Amerkanm böyle o 
harekete mütemavil bulundu~ 
ha.kkında bir cmar~ye tesadııf ~, 
dllmcmiştir. Slyaınm lcuçfik 
devlet sıfatile realist bir tnrı: 
hareket "tmeği tasaV\'llT ett • 
iddia edilmektedir. 

Şimdi mlithis Japon kuwctl •' 
nln s~'tnnm lic hmi •t ~ 
top!andığt herlres~e ımaı·ınd'l1' 
s·.ramın, komşuhırlle dost kal • 
mak için elinden gelenı yııp:ıcıı 

Toprak malınulleri ofui urr.um \ Öğrendiğimize göre toprak , ı>öyleıımektedir. 
müdür muavinliğinden İstanbul mahsu11eri ofisi, ~·enı ekmeklik 
şubesi müdürlüğüne tayin edilen buğda fara değirmen re \•ermiş
Hfunit Koray, vazifesine başla• tir. iman 

tayyareleri 
mıştı:r. Bir kısmı o~irmenler. dün 

Kış mevsiminin yaklaş -
ması lngilizleri savidırdı 

nı.tı tncl y!ada 

Ta:n·are imalatı nazın albay 
Moor Brabamn ıo temmuma 
A vmxı. kama.rasmdal:i ibeyanr • 
tında Almanların In,gilt.cre üze
rine hava hücumları imparatoı • 
iuk bava kuvvetlerinin I ,~:rlin Ü"' 
2Crine y8l)3.Caklan hücum1nra !kı 
yas edildiği ı.'akit çocuk oyunca• 
ğı mahiye.tind !kalncnğı kaz 
zaman :sonra göriilecektir. De· 
miştir. 

Berlin üzerine yapılan hava 

akşamdan. ibi~kısmı da ibUJ?'ÜD~-n 
itibaren yüzde yüz bu;::-daydan 
mürekkep fakat ke,peği çıkanl· 
mamış yeni tip elan k unu i~l • 
m:Şlerdir. Bir lngil z vapur kafıt es ın 

Mütebaki değirmenlerir. 
de bu ak§am faaliyete geçmesi hüc~ :n ettiler 
beklenm~lrt.edir. Bu suretle, ya.- Lond ı. (Raıl ott 
ırmdan ıitiharen şehrimizd yü • Ta, -. yD) -
de yüz buj1tlo.y esası üzerine ıeı- ı ~ark hava ~u\•vetl~n. t ~! ).) 
tip edilen -yeni ekmeklik un mel . Cumartesi gece~ , bil) L1!' 
zu1en bulunacak ve 'fırınlara teı.·· 1 m~ _hava . t~l..-ıılıuı SiJ,11 ~ tıı 
ziata başlanacaltt"tr. FıTınlar -e·· Af~ıka .sa.hıllen nçı~:;larmda , 
\erinde lunan eski knlita unu Brıtruly8; .\·apur kt.fılcsınc t 
bir iki ~n ıçinde snrfede ruz c~~tir. 4 tayyare 14 d> 
yeni 11nlardan ekmek imaline ~u~~~ 6 :~man. lay,·arcsı 
başlayacaklardır. ~urulmuş. dıgcr bir ç-0~.ları 

katlanmL5tJr. 
Bnştamfl tncl l rhücuınunun muvaffakıyetli ne- Sicil.yada Borl:r.o tayrarc ır. 

<laruna taa:mız edilmiş. y.:ııcl 
:ran birçok ta:n•areler imha r: 

rtlnde bulunmu§lardır. Yalnız çok , ticeleneceği salfilıiycttar ma:hfi'• 
)1ikseklerdcn uçan 1tılr ıtaç ta.yyare, erde Amerika 'Ve ltngiltere m • 

br1n mUdafaıı. hatıamu geçmcğe mu mulatından çift motörlü ağır 
<Varc oımll§lardn'. Diğer ta.yya.re • tayyarelerinin de gitmesi irnld\m 
11e.r, SovyeUerln vcı tayyn.rc.lerl :ve olduğuna hükümedilmektedir. 
tayyare da.fi. bataryalan taratmdan 

iP 
AlmBD bombalarmm çık&rml§ o14u 
~ birkaç ynngm, sllre.Ue b:ıstınlınrş.. 
hr. lllçbir askeri hedefe Uın.bet vaki 
<ılmamıştır. 

BiR OTOMOBİL 
iki tramvay arasında 

parçalandı 

Sovyet mu!tavemetinin 
esrart 

R:ı tıırnfl 1 lncf J"t 
Senelerce Moskova att'şemihteri o. 

lan ve istihbarat servisinin bUUlı: 

miş veya ağır hasara ufrt'S 
mı~tır. L apedüz.o'da dü.;;::ı "n ~ 
milerine bombalar at:lmış. :2 
:miye isabet vaki olmuş. mıt 
yöz ·uvaları susturulmustu~ 

nı ulh blrinl"'i 
ğhule:n: 

~L.16 
Moskıoucı, 4 (Radyo) -Bu sn• 

bahki Sov:yet tebl~i: 

Bu akşam Ça?"§lkııplda Dir kaza ol. 
ltlU§, bir taksi otomobili U:i tram\"11..Y 
ara.sında kalarak parçalanm.qıtır. 

mesullyeUni ta§ıyan nlbny Keller 
Şimdi Alnuınyaya avde~ etmek ~re. 
dlr. Alman istihbarat scvrislnln Rus. 
yada lyt işlememiş olduğu iddia ve 
ima ediluıektcdlr. Bu rıcr\'1sln kifayet. Tebliğ ettiren· PT.T i~ll'."f'sl fi' ..., 
slzllğl.ntn :nctelccsı ycnl model ve Tcbliıt olunacak tara!; Hııs.an 

Dıin gece Alınan ... tayyareleri 
müteaddit dalgalar halinde "Mos-

ovaya yeniden ta.arnız et.mir• 
lerdir. Son derece yüksekten u· 
çan birkaç tayyare Moskova ı: . 
rerinc erişebilmiş. Ciğerleri gece 
avcıları ve dnfi :ateşiyl dağıtıl• 
mır;tır. Atılan bombalardan <;r• 
kan yangmar az zaman zarfında 
söndürülmüştür. Askeri hedefler 
!hasara uğramnmı§tır. 

- bilhassa son zamanlarda -
kocasına~ zev'k vermek içln çır.pın· 
mamı~. ona gü%e1 görlinmek için 
kendini yormamış, yalnı:zcn Esadı 
~evmiş, kocası olduğu için ona 
hnğlı kaim , fakat iEmıdın ayni 
z manda ateşli iblr genç olduğu.. 
nu ihosaba katarak tam bir kadın 
o\arak karşısma çıkamamıştı. E • 
sa.sen çıkmak istese bile buna 
:sıhhi u11reti mUsande etmiye • 
cekti. 

M idenin, bütün iyiliklerine kar 
şı bu noksan tarafı, ·ocasmı trun 
mlna.slle tatmin edememesi, E • 
s:ı.tt.a 'btr ~1uk lbıralum ·tı. t::Sat 
has karrsmı seviyor. çok hür -
ımet ediyordu, fakat llla.ideye, go
cuğunun &nnesine k~ duyduğu 
bu temiz hisier, genç ve kudretli 
bir erkek olan F..s=ıdınn bnzan ha
yııtmı düşünm ine 1\'e tatmin <'• 
dtımlyen hislerini farket.mcsine 
mini <>lamıyordu. Tabiat knnunla
n ı ... !\.t fızerlndc de hfikrnünü ic.. 
ı a ediyordu. ~ dın karısına kar. 

"1 duyduğu hürmetle karışık bil -
yUk sevgi, zevlt pe.cı:inde koşması
na., fmsat ynrotmnğn çahşmasma 
ın!ini oluyordu. Foknt 'Esat nl -
hııyct bir gUn firsat kendiliğinden 
:mhur ettiği :zrı.man mnğlüb ola .. 
cağmı da biliyordu. 

Nitekim Meliha. !birdenbire bn· 
~'nt ve ateş dolu bir mahlfık ola. 
rnk hayatlarına girlnee Esa.t o za. 
.mana 'kadnr güçlükle uyu~tu!'duğu 
hmlcrinin yavaş yavaş deprc;;ıme.. 

152Q numaralı Ortaköy • Aksaray 
tramvayı Çarşıkapı durağında durur. 
ken, arkaaan gelen 241A plftkalı taluıi, 
otomObill do tramvnyın arkasında 

durmuştur. 

tipte Rus tanklı.rlyle k:ırşıla.5maları j 1·''· Hoca.paşa maliye tFhill 
olmuştur. E\'VClce BerliniJC Rus!arm memurıarındnn 
ceruruı 40 aıa:v tarJt t.P.şkilAt.ı olduıı-11 l>tj?e:r tebllC olunnca1t tnaf: 11• 

ve btıtiln tank mcveudu.,\:n 9 binden F'ııUbtc Çtkuıkçı Kemnh:?tUtı m~ 11 

s1nde Zfiln.h ~me llO'kag-ında :>S 
dn mukıım. Ba rıırada 44 numn.nılI Yc<ılkule 

tramvayı ukadao otomobile çarpmış. 
otomobil de atıllnde duran tramvay. 
Ja Yedikule tramvayı ara.sm.d:l lk&la. 
rak parça.!anmışt:ır. 

ibaret olduğu resmi men ıntnrdnn tc • 
mtn edillyordu. DiCcr t.arııftnn Alınan 
yQksck kumandanlığı ha ı bin b!dıı.ye 

Undenben 9 bın1cn çok fazla tank 
tahrip ve\-n uptedilmi4 o~d11ğtınu td. 
dia etme!rt lr. 

ğe bru ladığmı hlssetnd*ti. 'Kaçı • t.ıernber ctloyor, küçük turu bera· 
ntlmnsı '.imkfuisız tesadüf olmu..s - ber yap:yorlar, Dile bernber i:ıi. 
tu. Meliha. on altı ya.s}arma rağ- yorlar. l:lrristoss. beraber çıkıyor
men )irmi ya.,mdakf, hatta. yirmi l.ıır. kayıkta Mrnber doln I.)-'Orlar

beş yaşmdakl lbir ltndmı andıracak dı. 
kadar olgun bir kadnllığa. ve vU· Maide kıskanmıyor muydu~ Bel 
cuda. malikll Esat yavaş yavat ki de Melihayı :.·almzca bir çocuk 
.sinir, et, ve kemikten yapılma var olarak .kabul ediyor. ail reisi, ço· 
lığmm, a.hlidt, şefkat, merhamet, cuk babası bir erkeğin, on beş, on 
blr tek kelime ile insanlığını mağ. altı )ıışmd~ltl bir .itızdnn bir ey • 
lüp ederek kendisini ya.vaş Y&\'8.Ş ler umacağını ümit etml}~rdu. 
:Melih.ayn d~rru çekmekte olduğu. Fakat Meliha on altısında in -
nu bisscbnekte gecikmemiş ve bu kişaf et.mis bir kızdı. &:ıt da ha.
cazibeye mukavemet etmek kuv- yatına biraz ateş vereeek bir ka· 
vetinl kendisidinde bulamamıştı, dma susamll'1tJ. Melihnnm .hayatı. 
Küçük Şilkrü 1:llr gece uyurken :na adım adım girmesiyle Esat d ün 
Meltha: yaya yeniden doğduğunu un nedi-

- Haydi ~Iai<le, eniştem gelsin yordu. 
de hep beraber biraz c;amlan çı • Gene bir nk§am Uzerl Maide 1-
ka.Iım. lcislni ynlıuz bıralmuş, çocuğunun 

Demi~. fakat Maide gene her ynnma. dönmfiştü. 
zamanki gibi yo11gun olduğunu i- Gün ka.rnrırken EsaUa Meliha. 
leri r;UrerEk: hala çnmlann n:rnsmda idiler. Ma-

- Esn.t seni giltUrslln MelU1a.. dendeki evlerinin ilst ta.rofuıılaki 
Beni bırnkm. çok yol'gunum. çamlanlan, dcniuı düşüp sönen bir 

Demişti. O gece Esatla, Meliha ates gibi gurup eden gün SCY• 
ça.mlnrn çıktnışlnr ve bu hemen rediyorlardı. 
her zaman böyle olmuş, Maide da· Meliha gurubun genç kalbine 
ima haklı ~larak lhn.stalığrnı ileri verdiği heyecanı saklı madı. 
sürmüş ve içi yaruırak: - Ne gtlzel bir gurtıp .. 

- J<l:;at seni götilmün Meliha, Dedi. Esat, genç kızm hayat 
beni mllEllr ıcörlln- ifade eden gözlerine, dik göğüsle-
DemişU. ~ine, çıplak bacaklarına baktı. Gu. 
Bu başbaşa yapılan gezintiler, ruptan mı yoksa eliyle tutabiteee• 

Esattald gfali hislerin btrdenblre ğl bir mesafede bulunoo "iicudu. 
alevlenmesine ve artık teda.vl o- nun, hJslerlnln ar8dığı bu ~ 
ılunıruız bir hasta. haline gelmesi- dan da mı llıeyeun duy.rnn.'3tu. İçi. 
ne se'bobiyet vermişti. Çamlara nJ çı*tr. (DoRunr wrt' 

Hnsan l<"<'hnıinln mutııarnf ~ t1 
kının rakip olduğu otomot>i ln l!'tl! 
l\'111 idatty it Eyüpte 1BRbsri ' 
ırt.z telgraf hlltl1 hnvnlısine mer 'F' 
r\o. lı dire~ çıırptrnı:ıratr dıtt,- n; 
rılmıısma ! 'x'biyct \eren .}'ukard' 
lan yazılı lrlm "'ler ııte;rtı.ne 1 1 1 
43 1mnışun masarifi muhak~ ti' 
llcreU vck!lct1e bl.rUkte +!ıhsi iııt' 
ktım vcrllmı:-ıı! hakkmdalJ d<ı'°' 
lcra kılmmakt.a olan munıı kem~ 11; 
ıln\•:ıemm lı1dlasını isbat ıçın i 1 

ettiği phltler1, fkarı:ıctgM:l"lrl r.ı-.A 
lıfll buıuna n mtıddeiale~'hlere ~~ 
tebll::at terasından sonra d nlc!IU~ 
e do dınlenmlş olan tıahf ler mU(JO" 

olcyh Hııkktnm şoförü tıulunduğll 
tomobJU 72 num mlı dir.?ge çart>tl" 
l3rak direğ!n kmımasınn Vt! ı<abtOfl 
2edeıenmeslne beb olmak surf 
davacıyı 107 lira 4S kuru~ zarnrll ", 
tuğUnu ispata kAfi g6rilI~!ği~ıt' 
otomobfil 72 numanı:h dire çnt'P~ 
malt sureti.le davaetyı 107 Ura 4S t 

ruş r..arara eokmadığma dair mUd~ 
aleyhlerden Haklnyu ve dittğln 1<1" · 

mn81 ve ka.blonun zedelenmesi ~ 
tiyle davacmm 107 llra 43 kurttŞ 

tar gönnestnde şoför\\ Baltk.mlll ~ ~ 
suru bulunmacıı:mr dair diğC?' ıı> 
delnteyh Hasan Fehmiye davae~ 
ancak bir yemin le.kllf e t.mege bıı.ıtl',.. 
oltluğuna karar vufle.rek muhakt'fl' 1 
nln lcraar 5.9.941 tarihine n.t :ıO 
bırakllm tır. 

Yemini kn:bul cttiğtniz takdirde ı: 
ikarda gl>steıilen ve gün .e 881l\, 
mahkemede h4zır bulunma.rut• ~ 
el takd!rde ,emlnden k&Qnml§ o.d 
lwıa.c.aksmm. ~ 
lŞJu lhbaroame :yemin dave~ 

yerlna kaim olmak Ozere bir eY 1YI"' 
detle mnılün Hl IDd madd~ 
tıkan illa obmae 
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~lonıarında 

!Bit :DaAika 1JaşSaşa 
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Efgadlı Mir 
Iİhmedin nişanlısı 

1 g i söz söylemeyi 
öğrenmeliyiz! 

HER şeyden eovel, konuşma 

111:::::::::::• 

Eşref saat 
Hltlcr bir dt•\"lotJtı harp çıkannnk 

lstcdlAi znmıuı ilkbahar B.} 1armı \ "f! 

mn.} ısla tıntlmnı tcrclh edlyormu . 
Alman devlet reisinin pl~nl:ınnı tct.. 
kik edonkr bu noktn.d!l müttefik bıı .. 
lunuyor. Bn halde llltler, lnııanıann 
Jıek ki bir Adetlerine gôre ref 
mınte lruuııyor demek! c~çk . . 

h btr lk ız, kala.balığın arasında f Girgin çoktan ra.zı olacaku. Fakat 
b.... .... )'av 1 dcta dolB§tıktan sonra ! delikanımm kararı nıilthi§ti! 
.~ ~ dellkanluım o~ - Tarziye vertrlm ama, bay ha.kim, 
~ 't ~8lı.nıdakt t.<ıkcmleye o. dlyordu, benimle kat'ı a.lAka etmesi 

~' ı yan yana iğerek a. prtile. ... 

sanatini öğrenmek lazım. 
Bunu elde edebilmek ıçın eleniz. 
den geleııi yapınız. Bunu insana ne 
kitaplar, ne üniversite öğretebilir; 
ancak tecrübe ile öğrenilir .Bazı in
sanlar için bu ,;.,eziyet fıtridir. Fa -
kat her insan, çalışa çalışa az çok 

yaya hakimdir .. Sakit ve kuvvetli 
adamlardan bahsettiğimiz olur. Fa· 
kat bunlar sakit olmasalardı, söz 
.{föyliyen. ınsanlar olsalardı, daha 
i1ahtiyar yaşar ve dostları daha çok 
olurdu. 

Eski \'unnnhlnrdn ldlbinlcrin 
şarkta müneccimlcrln yaptığı bu f ı 

ylnnlncl nsırd:ı bö.} le tfofıılr cdrııle. 

re ne ısım· \"ertıeceğlnl bllrmc.}1z! 
Artık kfıhlııler ve mllnooclmicr de

ğil hlidf!w.ler \'C onlnrm icabı vardır. 
Fakat insanların nsıl lttlaıtı:n'd:ın 
nyınnnlt bUyUk blr m('!M'Je. .. 

~ ın burunlann:ı. bakmağa l§ gene kangml§tı. MUncvver Cır. 

h~ hl gln, de bu .ıer: 
t~ teıe1~ or.Jı d~di. Ktzm - Davamdan vazgeçruem de geç. 
~ llabl 1 :f'a.rketmemi§ glbi, mem., diye ıayak diremeğe ba§ladı. 
n ~bir noktaya dlkml§, HAldm çareslz davaya tekrar ba§la-

bunu edinebilir. 
Sözü hor görmeyiniz. Söz dün -

Pratik hayatta ve hayatta sözün 
büyük kıymeti vardır ve sözü hü
nerle söyliyebilen bir adam; büyiik 
lıir imtiyaz sahibidir. Gcçcnkf bir fıkrndn bizdeki münec . 

cinılrre \ "C onlnrm çok kereler hU
kUmdann emirlerine bağlılık husıı.. 
undnl..1 harel.:etJerlnl söytemı tik. 

~ ~ b r<tu. yacakkcn, son bir defa dalla tekllf et. 
tıı....- ~u halde ancak bir iki tı. 
. "''it tıırıı..-~~dt. 90Dra ~ lkaldl.. - Bak, dedi, daha muhakemenin 
~ ~ ıtl*u çevirdi, :ya.ı. ıne netice veıoeoeğl belli. değil. Mır 

Gl, k bakm&ga Ahmet belki beraat eder, belki de 

ŞEHRİN İÇiNDEN Hugün hu mıw2ua dair b:ııslm bir tık 
ra nnkledcceğlz: 

~' da mahkfun olur. Soora Wr Ahmede dö-
~ il, l3ır kısa dogru dıbl • nerek haydi bakayım Mir Ahmet. sen 
~ ı.. az sonra fısıltılı bir halde de ou dheti 60llra dll§Unilraün. dedi. 

ltı ~:ı bir ımuhabbete dntml§ • Şlmdl mk ellnl 'bayanın da barışm, 
r1n kap:la.n 8.$;1P da bakayım. 

~tekrar mahlteme~ çağır. ?.llr Ahmet. 

Yenikapı gecel • erJ 
HUJ<Umd:trlardan biri bir memle.. 

kete harp nçm:ı.} kanır \'t'rml'- ııa. 

zırlıj;rını tnmamlnmq; ve zamanın 
icabı llzero oıtuıeeclmlerlnl da\·et 

ederek e:;re.f saatin hangi •at 
oldnl;'UDu sorma Bir t.ancaı: 

~ eıı hemen tı:ızm~ - ~'ki. dedi. 
bu del!karuı De ~km. Htıkim Münevvere ımrdu: 

- Efendim, d~ 87 akttıbcle 
kavso dahli olmııym<'a M'fer mlliıa.. 
Bip olmaz! ' 'c<.n. ceı eyı ~ dakika - Ne diyeceksin, banım kızım. 

'-t ~~ !'! Çıkarml§tı. MUneVttr Girglniıl gözleri dıprday 
. ~ aencden.berl ın1p.nlı dur. dı. Cevap vermeyince lhlltm: 

Burada içilir efen dm içilir; burada gezilir, 
eğlenilir ve burada felekten geceler çahnır . 

llalbukl ayın Akdebde Kavııe da.. 
h11 olm.'\Smıı urun btr ıuunan var. 
Hükümdar l:sc harp baUl'lığuu ynp. 
~ btr \.'8zlycttc... fevkalAdc cam 
ınkdmıı! 

~ i§anıılıkları delfkatıltnnı !bir - Kime bakıyorsun, dedi, kim var '-flf fleWırek aymmalann~ kn- dışarda. 
lt ' ~nç kız., yani Nnnlner Blrisl atıldı. 

~cıtıalne C'Sre. •b!k nişanlısı - F..tendlm. ablası dt§arda dn, o 
Amma nasıl çahnır, kaça çahnır ? 

- Fakat, dem!&, ordulamrıın lılr 
gb da.ha beklemeğe taka.ti 7Qk; 
dlieman da ıtmdJ mağlap edll.meue 
ba§ka bir r.amruı a la? 

'- ası Mlr :l\hmcdi gene ara. ne derse ıonu yçaca.k. 
~~ Fakat delikanlı - Çağtrm onu buraya. 
~luynıuş. N.pn yaptık.. Mü.ncvver Girginden biru daha iri 
~ deUkanlının değil yalnız ve biraz daha tombul oınn ablası yfı.. 
~ d lan betı al•.ı sokak 6. zU lapkınnızı b!r halde ,çeri girdi. 

t lçıp, ~~ btle abnbtara ka- Daha hflkime söz bırakmadan: 
lthıı d ~~ler r;ıplayıp, - Vanaırt, btll&.hi ben hnşmıyo • 
~ 1~tmı§ler ... Böytece nl • rum, annem. ıne yaparsa. yap.mı ... dl.. 
~ini lltaya paUamt§ ,Eh, bu· ye heyee&nla konu§tU. 
dettı de :Münevver Girgin ve. Bunun üzerine .Münevver Glrgtn 

aA...'Y&. 'l'utmu.1 derdini Mır büyO.k 'bfT' feragati nefle göet;ertyor. 
' lfe ;::"1enıl§, o da: b......- q(ll mu§, gibi: 
•• ~ llyorsun, clclm. deml§. - Eh, dedi, ne yapayım, siz naıııl 
'~ lleıı Yarıaı benimdir. Bele bell- iatersenlz öyle olsun, bay hllkim ! 

lll.Q y e ll<ınra tahsllıml blUreyim, - Yook ben kimseye tesir edemem. 
,.'lltt ::;:ı 7l> al cebinde bU < !) SRdece teklif ediyorum. İstediğin gtbl S a t.ahail bitmeden ECga:ı:ı. harekette hür ve serbestsin. 
~ (! k~dl tahlrlnce bir ba§ka - öyle ıse vazgeçlyo~um davam. 
~çlnc g'irmlş, yanl :MU dan." 

den a.yrslarak, onun ar- - GU&r~ .. haydi bakayJm eık elini 
~ n blrısiıe sc\'işmcğ~ b 5- bayanın! ... 
b ~ Dava sukut edip ~n ~ıktıklan 
~lıtın l' Girgin bu maccrnyı tok. zaman, ldlr Ahmet kısacık boylu, u. 

~· ld.ldn ne vakit '75 l!rnyı puzun burunlu, zayrf, ne.hl! sabık nı. 
lQl lrarndan ycrll"d duramaz ııannsma bakmadı bile ... Genç kız da 

~!t 8 
lir Alımedi, nerede bu. aldmnadAn ytırüdll. lı"'ak&t merdi~ 

.._ ~ lcrin ba§ma geldiği zaman ukrar 
aı~rtnuş, aonı§turmu§, .Mtr döndll, :Mır Ahmede yakla~tL 

Ctttı 8lk &ms.tyadald gaZi - Haydi, dedi, blzl bu kadar Uz • 
'tını öğ:ı:-enml§ ve evvelki dUn 'll~A§tırdm, barl euradan blr o.. 
tıbı lııluaavver Girgini koluna tomobll tut da lbtzl. eve g6t1lr. 

' Saınatya gazlnolanna .ee- -'Ben gclemMl. Size para •ere.. 
~::-ıte ... 
ıı. -~ Sok ytm, siz gidin. 
~t 

1 
•Drmem.ı . biraz sonra - Olmaz sen de geleceksin. KIU'§ı. 

~ bu- arkada§t ile tesadUf ııklt ııu bir hiı.Yll sntdU. nihayet et. 
''~Yanına k~ll§: nıttan blr1s1 atıldı: 
~. b!rılz baksana. detnl§. -Oyıeyse, dedi, eon elveda bir elle-

' :b.._ -... .:-van §ln bııri! 
l'cıı ben 19\!nl tıuımuyorum ! tld.al de gUlerek et aıkt§tılar. Fakat 

~una dc\·am elzr.l§ ve cadde eller.ini ayırm&dılar, ve kol kola gire. 

~ ~t~vaya blnml§, bllAhını. rek merdivenlerden çıkq> gittiler. Ar. 
,._ ~ dı1arıda <ığrcnilCllğine kalarmdıın aynı §Ckilde bir çitt daha 
~'~arkadaşı da Mllnevv~. ıgellyordu k:l, bu da Münenerin abla. 
s~,t avver üe s l:'vl§lllektey. 111 Musavver Girginle Mır A.hmedln 

~eçenlerde onlar da a,yn arkadaşı Ali Uysaldı. Anlıyorsunuz, 
"'- ile &I'. e?lnJ borç lçln dcğn de )'il bu vesile ile onınr aa b3rtşm?§l8r. 
h...',kada§ınm arasını bulmak dl. ADı.tl"E MUBABlRt 
~ "- ı..YrnJi}ar. 
Ş)a ~ de arkala.rmdan 
-..:_~ ~tar Ye kalabalJ#t 

"t . ~ llarm yanma yaktQ§
'tl.. . er yeniden .Ahmede h!. 
·~ 

, ~· deınit. öyle burun kırıp 
~ ~hıim 75 lirayı nraen 

~"~ 3"0lrtu. Yardı, duken, 
,~ ti' ~den ~çmlf ve o 
,.,.lıtz. llu ILınvayın lçlnae .MUneır. 
'~ tokat, yumnılı indirerek 
~ tt'~ber tramTaydan atla

~ ~ l( 

'~erin pkn.yı:.tl llr.ıeıine 
~. 'ılUı Yakalanmıı. ctırmU. 
lt,~ ~' cezaya ver1.lml§. 
t....,., lı(,ı...L.__~ bu 1kl nl§anlmm 

''"it: -~eri ihUmalltıl &Mı 8tl. 
..... , 
~ ~flltıl§tı. bcııd ileride ge. 

' ~u,.;- h.~ Ta.mır kabul etmez 
l(' • Ceı bu davadan vazg-c. 
llrıe, 

tt,' °' Oirgın kabul etmemlf: 
~L. e.tendim. olmı.z! demlı , .~· ..... ,. 
~ ~~t tarzıye vennıe, ece 
._.~ ~ ltUe1n. diye teklltlnl tıek. 
~ .._ bu Beter )'Umupk dav. 
......... -. o aanıan. 

~ :bıt.~ dakika 
0

118!1>Mt blraka • 
l{ 1 ~llıltu anıaoın, aullı olun '" 
~~ . 

ll .-~.vu Ue lllr .U.JMdln be.. 
&eltıtiüen Kbenel' 

- .Ba.bam, bütiin ömründe 
- bizhn bildiğimize göre ..__ an· 
nemi ta.marn il:;' kere aldatmıştır. 
Annem iyibir kadındır, bilirsin 
ya! Bunlann hepsini boş gördü 
ve üç defıuıında da. affetti. So
nuncusunda babama: "Teke.rrilr 
ederse, bir daha yüz yüze bak. 
madan ayrılalım.. En iyisi bu· 
dur.,. demi§ti. Babam bir daha 
foyasını meydana ~ıka.mıadı. Ya 
kabahatini Aklamasını öğrendi, 
ya.but bu sömen müteesfilr oldu . 
Onu son zamanda pek uslanını 
görüyordum. Geçen gün arkada• 
şiyle mahrem olarak odada ya· 
vaş yavaş konuşurlarken. arkn• 
daşı olan babama: "Karını .hiç 
aldattın mı?., diye sordu. Ben 
kapıdan bu meraklı bahsi dinli
yordum. B&ba.m hakikati sa~· 
lamaClı: ''Evet, ~ kere aldat· 
tmı ... dedi. A~: •!() halde 

• 
1 

ÇKl ile ba~un hO§ değildir. Fa. 
kat gecen aqam, bir kaç ar. 

kadft.§, ille Yenlkcı.pıya gidelim diye 
tutturunca dayanamadım. Yola ravllJl 
oldum. 

l'.'.enikapıya na.Aıl gidildiğini yaz. .. 
mağa lüzum yok. Zira, bunu lslanbul. 
da bfltnlyen pek az vaüı.noao vardır. 

Maamafih ben §ahsan, Y enlkapınm 
ibUviyeUnt detu ama tıemtinl bile bU. 
lniye:n •"pek a.ıı vatandap" teMdUf 
ett111m için .-ablk Sandıkburnu l~lk 
Yenikapı"' Sirkeciden trenle, Koca. 
mustafal>a§a otobUslerikı )'llhut 
YedikUle t r a m "' a y l a r 1 1 e gf. 
dileblleet'tlni yazmakla iktifa ede • 
ceğlm. 

Yenlkapı nedir? Bu kellımınin m en. 
§ei dilcilere, BCm~ tarih~\ de 

Ungir BOfrasmı kurmak kalıyor ki 
bu da f§ten bile değlt .. Birlmç kese 
kfttıdt, bir ııi§c ''lm..am suyu,, biraz 
tl%tlm, beyu peynir ekmek; tamam. 

Ondan aonra si.ya boca, varda, kahve 
v meyhanelerin - pardon, tçkW lo. 
kantala.rm! - önünde doJ.a.ıııp hem 
Aleme rncon kesmek, hem sazdan a&-

Yazan: 

REŞATMAHMU 
den naslbinl almak kalıyor. Bu •3'· 
yar •'itklll 1oka.nta,,le.rda wan, ne 
sU.rprlzlere rıısUanuyor ki... hele blr 
taneı!l. o e.k§&m, ha.yıl &ferin. kazaıı. 

mrııtı: 

b!Shn "lnefhur "'tarih,. Ol1- ibU'aJu • I Saksılar klerl&, ıb:rla:ı:a.AO 
yorum. Yenlkapı, her ,eyden evvel nablm!§ sandalda ıtıl 1111 p&nldl)"an 
ve ~e7 ~en eonra. bir "4tya.n mey,, 'bir lUklla lllllbam, etrafılldaldleriıl 

dlr. Burada l~r efendim içilir; bu- gözlerini kamqıtmp dunıyordu. Baf
ra.da gezlilr, e,ğlenlllr Te burada fe • lta sandallarda, akordeonlar, uUar, 
lekten geceler çalımr. Amma ll8Btl kemanlı, mızıkalı grQPlar, meyhane.· 
çalnur. kaça çalmrr!' 
Nuıl çalındt,ğnu göznmle gördüm. 

Esa8en bunu görllp eıze :nakletmek ı. 
çln o hay huy feda.!lert kaflleslne gö
ntı.UU ya.Zl!ml§t.nn; kaça lı;Ulr, bunu, 
ne aen eor ne ben 196yllyeylm-

B1r "yer,.iıı adı "lQJdlt,,.ye çıkmıya 
gt>mtın; ondan ötMUıe AUa.b kerimdir! 
Blzim. gir'1lğtmlZ ğulno de. bunlar • 
dan biriydi. Burada her ,ey vardı, tas 
dlkll tarife, kontrol. ecrvlB1, .ııaz, lıa. 

Ta, au, :fmdık. fıstık- Fakat blr tek 
§CY yoktu: lıısat! Dedim ya, bir ye. 
rln adı iÇkillye çıkmıya göl'SUn; on
dan ötesine Allah kerlmdirJ 

Bunun için olacak ki blr çok va • 
t&ndal'lar, bir "'bo~tu,, yerille gir. 
mdctense sandal tutup kafalan tUtsU. 
lemeğl terc!.h ediyorlar. Nasıl olsa 
sandal ucuz, saati ~ kuruş ue 40 .a.. 
remnda bir ,,ey. 60 lkuru§u ba,yildmız.. 
mı, oh, gel keyfim geı ... KUnstıye çt. 

karın çok geni§ yilrekliymiş ..• ,, 
diye cevap verdi. Babam lbuna 
karşı ne söylese beğenirsin? 

- Kim.bilir? Baban pek mo• 
kul bir adamdır. Herhalde çok 
mantlki ve insaflıca bir cevap 
vermiştir. 

- Ha.yır. GUlc:rsin söylersem .. 
Babam dedi ki: ''Karım için, be
ni affetmekten başka lcurlulU§ 
yolu yoktu. Çün'kü o gUrle kadar 
evde beni tamam üç kere nl• 
datmıştı. 

Bunun için beni affetme.ğc 
mecburiyet hissediyordu.,. An 
ka.daşı: "0 halde ikinizde biril>i· 
rlnizi aldatıp geçiniyorsunuz ve 
biribirinizi kı.rmıyorsunuz... F 
na bir siyaset değil bu. Yaıınbl· 
lene aşkolsunl., dedi. 

- Darılma Nerimancığım, 
ama .. Ba:ban haltctrniş. Kendi 
-yüzl\nün karasını unutturmak 

lerden oparl6rlerle etrafa yayilan 
heyheylere tempo tutuyorlar. San • 
dııllann eberisi, tren hattuıa mııva
zı gazinolarm önllııde toplanıyor. Bu 
gazinolarda içki verllmezml§, bu ga. 
zlnolnr, birer "aile !bahçesi.,, lmlf ba. 
na ne? 

am&fih, blzlm gtrdlğmıtz gazl.ılo 
da da kendl halinde bir çok &Uem 
VardL Bunlar, belll ki, ".U.Z., dtnleme. 
ğe gelmişler ... Birer kahve, blrer ga. 
zozla. ncflsler1nl k6rretly0rtar. Bayle 
kendi halinde allelerln cıvamıdakl -. 
halarda tta kil.fayı ceken bbvu'dal&r 
var. 

"Hovarda,. deyişime tıalap da bım
ltı.rı birer mlrnsyedi zannetmeyin. B11.. 
akis, hemen hepsi lrendllerlnl bekU. 
yen korkunç hesap yolt<ınunu ,,mıat • 
den görmllş g1bl dUşUnccJL Şu ı~ 
deki muhavettlerinl işitmek lç1n ku. 
l&k kabartmağa :tıne ıUzum yok: 

için, O temiz ve namuslu kadm· 
ca.ğızı da lekelemiş. 

- Ben de buna inanamadml 
ya. Fakat, bir erkek, karısm.ı 
böyle çamuıfamasma. şaşmak
tan da kendimi alamadnn. Ba· 
husus ben.. Anne.mi lbu kadar 
yakından tanıdıktan sonra .• . • 

Tünelden çıkıyoruz. 
Nerimanın vapurda söylediği 

hikeye beni ttıedense çok dıilşilrı. 
dürdü. 

Nerimanm annesini gen çok 
iyi tanının. O, bu yolların yolCU't 
su değildir. Kocasını aldatmak 
şöyle dursun, ibir çocuğu aldat• 
mağa lbile muktedir o~mnaz. Bu· 
nu annem ic:in söyl~erdi. bel· 
ki biraz uiliriinilrdüm. 

Ncrimanin annesi çok ağır 
kanlı, evlne .. (iğlı bir kadmdır. 

Fakat annem .. O, öylemi ya.? 
Ateş gibi, hareketli, <:eVUc. içi 
tez.. Aynı :zamanda. da benim 
yanımda ablam ~ !>i genç ve taze 
glSrUnen bir ko.dm. Kocasına 
karşı, ben kendimi tauıyalrdan 
beri 18.kayt görürıUr. Fakat, genç 
bir erkeğin, hatta kendinden çok 
daha körpe bir dcliknnlı görürse 
tlayanamnz.. Om.ınia pek cabuk 
ahbaplığı ilerletir.. Çenesi de 
Nerimanın annesini geride bıra. 
kacak kadar kuvvetlidir maşal· 
lah. 

- :Yahu., bir f9 hığa bu kadar mı 
meze veriliyor? 

- Beğ'ellcmedln mi? 138 k AlA., pat. 
HükUmaarm hemen harbi • arzu 

ettiğini gijreıı diğer mllnooclmlerdea 
blrl nam bir fırsat bulnnık arka.. 
daşnıın tlkrlnl ta8h1h ooeoe#tnJ d8. 
ştlnUrkcn sazendelerden btri bofa
rana kemanı asıp htlktlmdann ham.. 
nına i;lrmeE mi T Mlhıooclın hiç ka
~ınwumıt: 

Jıcan yoğutrlu, cacık, beyaZ peynir, 
famılye pllOJdJJl var. 

- Bırak Allahmı sevcnren, bunla. 
rı bir çocuk yeso alimallah doymaz. 

- I>oyumluk mu bu o~lum? Lo.. 
kant.aya git.... 

- Şakarı bD'ak Allah ll§kma. z... 
ten camuı aıkılı:yor. Daha pansiyon 
kira.mu da veremedik. Yarrn, a-eı de 
kanya meram anla.t, ganıon!!!. 

- Geldi bayım. (Halbuki garaon 
bir mil meaafede. Ne geldlgı var, ne 
de geleceti?) 

B1r kere dalın nida edlllr. Gcııe ay. 
m cevap: 

- GelCll bayım! {genı! ne gele!l •ar. 
ııe giden!) 

Blrkaç <feryat daiıa. N.l.llayet ı-ar 
80ll gelir: 

- Y-1ıu evlA.t, nedlr lbu mezelerin 
haUT 

- Ne nr bayım? neylntz eksik? 
- Oğlum alay mı ediyoraun, bil 

kadarcık şeyıe rakı !çlllr m\? 
- PonıiJOD vere!lm. 
- Nedir bu ' 'porsiyon,, v Yenir mi 

yenmez mi? 
Garson, belli ki, (ne yenir, ne )'Da 

tlilur) dememek ıcın kmdiid BOr ta. 
tuyor: 

- l.[alQrn ya. bu akpm pa:ıar ge. 
ce8l. Meze yetiştirmek zor. Onun için 
porsiyonla eatı;yorıar. 

- Kaça por:ı!yonlar ! 
- En ucuzu ~ kutu§. Çiroz eaıata 

81. Omlet 40 lnınJ§, 
- Peki, btr 49 luk kaça T 
- 120 kunl§. 10 kurt!§ elanek. 10 

kuı'U§ su, 115 te ccganıont.ye,., 1~ ettL 
- Şuna 160 de. 80 ktınııluk rakıyı 

160 kuruşa M.tıyanrunuz ha. 
- Tarife b6yte. 
- Yahu, ekmeksiz, BtmJZ rala içi. 

lir mlymlf n8.sıl tarife bu? 

- F.fenCllmlz, d~; iste ay kav. 
se d:tlıH oldu. Sefer mnb:uekttr; bu. 
yunın ••• 

NASRE'ntN 

Detken blr çckl§Ule. Patron l§O mO. 
dahalc eder ve lokanta.nm "nezaheU,. 
bosutmNm diye 1§1 ta.Uıya bağlar. 
Maamııfih, bazı kibarlar da. var ki 

ı.smarladıklarmı bile yemeden para • 
smı verip gidiyorlar. Bunlardan bir 
kaçı, o akşam bl%lm &llmtızdckt ma. 
ada oturuyordu. Buzlu meyva ne bJ. 

ra wnarladılar. Şlpnan bjr kadm De 
temmuz ortasmda omuzuna kllrkler 
alın 88.hte prensca edalı blr ~C ba. 
yan ve 1kl erkek. Şişman kadın, ka. 
ytııvald olacak; erkekle·, s&terli o\. 
mm diye mnarıayıp da yanda btralr.. 
tıklan btra. ve meyvalarm paralanm 
kAmilen ona 6detUler. Bu grup blraz 
BOtıra etrafa. h."\kmağıı. teneZZUI etme • 
den mağrur aaımtarla ııynlıp giW. 
'(Erkeklerden blrlnl tanıyorum ama 
dedlkodu oımum diye l.8m1DI ,,umu.. 
yaca.ğm1, maaeı 60 llradir?> 
Yazı uZUD oldu ve bu mlnval 1lııore 

daha da nzun olablllr. Yenlkapı bU... 
burnda ne .. açmazlar,, nrT Hep, bel. 
t1liı gGrd~ chıy<!uklanmı w g6 
rllp duymak istemedlklerfmt, hepllfnf. 
yazııymı mı. yoksa, tmzamı atıp kuıa 
keeeytm; ne d-Ol"Shılz? 

REŞAT MAlDılt1'I' 

İyi ama, şimdi bunlarla neden alollı bir kadındır. Hislerine ve 
zihin yoruyorum? sinirlerine her zaman hakimdir .. 

Annemden §Üphem mi var! Ve haklın olına.smı da bilir. 

-Hayır.. * * * 
Bu. sad~nıs N<'r:manm ve.rdiğı Sinemada tos~üfen Greta 

malQmat üzerine hatırlanmış Gatbonun bizim hayatıııuza pek 
bir ihtimaldir. Annem çok tam beil?...cyen, güzel çevrilmig bir 
bir kadm olmasına rağmen, b8- filmini gördük: "Kadın dÜ§Cl'Se·,, 
bamı aldatmak hiç bir zaman a,k,ı Bu, filmin ismi .. 
Imdan geçmez. Bunu bir küçük- · Evet. kadın d~c:ıerse. pek feci 
lük, ahlaksızlık t.elakki eder. H oluyor .Ve kadının düşmesi, ça.· 
le annemin gururu buna büsbti- murlarunası, erkeğin düşmesine 
tün manidir. o izzetinefsini aile benzemiyor. 
içinde ayaklar altına almak; Film baştan başa ihanetle, 
şerefsiz, bayağı bir kadın menz:• sönmez ihtiraslarla, hasılı hayaa 
lesine düşmek istemez, bundan tın çok acı ve muztarip sahtıele-
QC>k korkar. riyle dolu. _ 

Annemin bana. tehlikeli görü· 
nen tarafı genÇli~. ~liği, 
kötpeliğldir. Günün binnde a.y. 
nanın kll!'ffrsına geçip kehdini 
iyice görecek olursa, belki kal· 
binde birtakım ihtiraslar ve iha• 
net duygulan uyanır. 
Maamaf"ıh bu, zayıf. halt! çir 

kin bir ihtimaldir. Ann,eın hak• 
k?Ma böyle şeyler düşUnmek 
bile bir hatadır .. Bayağılıktır. 

N erimanın babasının hikayesi, 
beni ne iğrenç muhakemelere 
sevketti. Garip şey! Bir türlü 
kafamın içinden bu kOrkunç ve 
iğrenç ihtimalleri atamıyonım. 

- Hayır .. Böyle rezalet ola" 
maz. Annem, her §eyden evvel 

İbret alınabak, tetkik edilecek 
bir filin. 

Neriman: 
- Ah, ~u perdede geçen re-

zaletleri babam görse •• 
Diye mınldanıyordu. 
Ben de: 
- Annem gorse ..• Kulağında 

küe kalır. Ayağını denk atar. 
Diyecektim. Kelimeler dilimin 

ucuna geldiği halde kendimi 
güçlOkle tuttum. Böyle bir ihtl· 
yatsızlığa düşmenin neticesi bele 
ki pek vahim olacaktı. Neriman 
günUn birinde benim bu OÜJY" 
belerimden aile arasmda ~ 
decek .. Ve benim g~liklerim 
nnnemin kulağına kadar gele· 
cckti. (l}(}vamı var) 



Çeviren: MUZAFFER ESEN 

- k' andıyorsunu Mak Kol siden inince,Con Loms müfet - Loms· .. 
ni, cesedi açınca gördüm. Bel tişe yaklaştı. - Artur Kollarson nasıl? 

• ,. '!'.t .. -., ~~· . , . 
r 

Pulııntalı ve elmaslı saat demek, bir kelime De S l N O El B 8 A. A. Tl demekttr. Çllnktl~· 

Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bUtiln haklkt evsatı me§huru llem olan SİNGER saatlerinde toplanmt§t.Jt. Bu. 
nun ~çın: saat alacağınız zaman, tereddUtsUz SİNGER sa.ati almaiımıız ve saatin Uzcrindekl stNGı$ 

mark&."1na, müessesemizin adreSlnc dikkat etmeniz IAzmıdır. 
Moday: takip eden her a.ın1 kadın için kıymetli ta§larile ve ne!l.a işlemetılle hakikaten nazan dik)tati 

celbed'n böyle bir hartkullde slNGER saatine sahip olmak adeta bir saadettir. 

SINGER SAATi; hoıa gidecek en makbul ve en güzel HEDiYELiKTiR. 

S • N G ER No. 8% • A. El.masb ve 11 pı:rJantaıı 500 .11.m.. 1 Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. 
Adres: sLVGER SAA'I &lapzaıan. lJıtanbul Emlnöntl No. 8 

kemiği hafifçe iğilmişti. Fa. - Kollarsonun intihar et. - Artur Kollarsonun ha· Sivas Belediyesi Elektrik Müdürlüğünden: 
kat Davit Kollarson katil de. \İği sahi mi? şma bir it geldiğini nasıl bi. ÇAM DiREK ALINACAK 
ğildir· Böyle karmakarışık T orkanay yüzü şapkasının liyorsunuz? 1 _ Sn-aııı BeJeıllyC8l elcl<trlk idaresi fçln ıı llA 15 sa.rı.ttm tepe kutrunda ve 
bir şekilde intihar da etmez gözlüklerinin ve kül rengi - Mesleğim, her şeyi bil. n nA ıo ınetre toiQnde soo edet çam dlrek h""9.palı za.rf osullle 20 gUn 

sanırım. Hem Davit Kollar • atkuının altında hemen he • mek değil midir Torkanay. müdcMJe eksiltmeye ~ıkcı.nlmıııtır. 
son ne diye intihar edecek • men görünmiyen bu adamı ş·· h · f k t 2 - Bo d!rclderlo muhammen bedeli 6000 (altı bin )Ura ve muvakkat te-

- up esız, a a .•• (B ku -•-• _... --"'eril ~J 
tir. tanıyınca haykırdı: - Arturun intihar etmeg"" e mlnatı 450 Jiradır. u !:~~-._.enen,.. ~~-.ur· 

d 3 - Direkler •nrtnnmcslne uı.·::u'l olarak SlvasUı. idarece .,.österllen ınaba~ verme ...... .,...n En Son ~ :t 
Mak Kolni cevap verme i, - Ay, gene mi sen. O "' "'- • ~ teşebbüs e'1.tiğini işittim. • de tesJim edilecclltır. rasız neııredllecektlr. Evteıııne ~ 

fakat şunları düşündü: - Evet ben. mit ederim ki hayatı tehlike- 4 - ihale ı3.8.9U tıulhtne müsa.dif aa.ıı günü saat 15 te Siva.ata beıecılye gönderen okuyuculanD maJılO' ~ 
- Belki Davit Kollarson, Gazetecinin sesinde alay de değildir. encUnırııı huı.urunda yapılscaktrr. mak üzere aarilı adreslerlnl bJl 

Uvan Torun kendl.sını· o""ldu·· d "' - TaJJplerln Jınuuni ve.~lklo birlikte !bale aaatlndoo en nz bir ııaa.t evve. lerl l!zım.) • manası var ı. _ Bu nokta henu··z malfun " .... · d k k .. · · • Une kad.-.r teklif :Larflarını makbuz muka.blllnde eJektrlk müdüıfü.. E l kJ il • recegın en or tugu ıçın m. - Galiba makalem pek deg""ı'l,. Artur haAlaA ayılmadı. V enme te i erı ·h · • ğwu; tevdi eyJ~meıerl nıı.ı olunur. (6U5) ~ 
tı ar etmışhr. hoşunuza gitmedi. Halbuki Galiba bir şeyler içerek u. • Y8.§ 24, sarl§m, 164. 1>0yıtıl 

-3- onu yazarken iyi bir it yap • yutmuclar. M~rsin Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu. Safın· kllo ortaokul mezunu blr ıı.skD'~ 
t d Ş. d' • ~ alma Komisyonu Ba~kanlıg'"' ından: 2ıs..so y&§larmda tahsllll ve h&Y' 

ı t Lı BEŞ ım sanıyor um· ım ı ıse... _ Dog-ru mu? demek bu ~ tılmra, orta hnllJ bir alliı·,. geç!ll<:1 
SAAT ON IK Y El S 1 - Mersin Dz. Gd. erbQ.§ o1'uJunda ''eski tabur kışlasında,, yapıtncak ..,.. ,,. 

- usunuz. vaka Lı"nı"n apartımanında bilecek kudrette bir ba.yla e~l GEÇiYOR inşaat için tanzim ııdUeıt 25553 tlra 59 kuruşluk keşi! evrakı Uzcrlnden 2490 e 
- Hata mı ettim Torka • oldu? ltittiklerime göre.. sayılı kanunun ..16. rr.E;cı(\eslnln L. fıkrası mucibince u ağu.atos 9il günö.nAI üıtemektedlr. (Engin 88) rernJ!ll J 

- Doğru değil bu, doğru nay? Siz de benim gibi dü • _Siz, lüzumundan fazla tcsadtl! cden perşembe günU saat 14 te pazarlık yapılacaktır. racaat .. 253 ;) 

d ""l b M "b"' ,... ·· 'I M ·ı...~ 1 • · • · · L z 2 - Muvakkat teminat 1916 llra 52 kuruştur. • Ya§ 48, boy 179, kilo 8" ~ egı u. arı a... ~unmuyor musunuz. arıucı ıey er ı§ıtmıısınız ams. an aıatr&ı.gayı seve" namuslu ve~. 
D K ,. · ""fk d L. ' h k ) • · b" .. b 3 - Pa~athk Merfınde Dz. G:. Erba§ ortaokulu binasında satmnJ.ına - ...• .ı ora amın sesı o e en ının are et erınt ta ıı u. nedersem bu ögr"" endikleriniz ter sahibi, kum.arla 1,.ı..~ .. 1e allU""."...! 

d 1 1 komisyonunda ynpıl•ıcaktır. 'S"'.1 )ıll"_ 
titriyor, gözleri kin en par • ahi ir misiniz? Söylesenize.. den istifade ederek gene bu 4 _Taliplerin 941 senesin.? sit ticaret odası ve.slkasmı ve ellerindold mıynn. Yunruı.lstandan gelme, 
lıyor. Biraz evvel okuduğu Başmüfettiş cevap verme. sabahki gibi müthiş bir ma • fenni e.'ıliy.:t '"·eslka!ıuını ibraz etmek auretlle Mersin nafıa mUdUrlUğ{lnden siz bir bay 80..50 arasında te~ 
gaze\cyi sinirli sinirli parça. den omuzlarını silkti. Gazete kale yazacaksınız. Bu suret. ihale gUnUnden Uç sıın evvel bu l,ş içln aıacaklan fen:ıJ ebnlyet vestkaı&mu zel, ablO.k sahibi, alatranga.yı 
ı t ' b h k 1 k l b b'lh M komisyona ibraz edeceklerdir. biraz gelirli ve bir evi bulUtı$1')1 
amış ır. cı u are Ptlen cüre\ a ara e gene za ıtayı, ı assa a bayanla evlenmek •-4-Amekte~· 

B C L h d d k 
5 - TaUpler kefi!, proje ve şartnameleri berglln Dz. Gedikli okulu le. ..,.,.. 

- u on oms ay u • sözüne evam etti: riba Liyi harekete geçirme uyet mevzuuba.bs delHldlr. < 
vazım mUdUrlUğUnde gdrllleblltr. (6374) ~ .. 

dun biridir. - Sonra bütün dü~ündük. is'ı:iyeceksiniz. 48) remzine müracaat. 254 

Bu dakika Savva tiyatro. ~erimi makalemde yazdığımı - Hayır Torkanay Kapalı zari asallle eksiltme llAaı iş ve işçi arıyanlar: .d 

sunda artist locasında Lotu • nereden biliyorsunuz? Con Loms ağır bir tavırla Muğla Nafia Müdüriüğünden: • Lise mezunu, Anadolulu. G"': 
ran kadın artık bütün on • - Loms, aı'zı"nle mu··naka. ba•mı salladı. Ba•müfetti•in kan, dürüst, ciddt almanca \18~.ıe 

1 ~ T T ı - Ekıılltmeye konulan ıo: Mu~·:a. Köyceğiz yolu Uzerlndekl Naınnam gv~ 
dra ahalisinin her akşam a • şa edecek vaktim yok.. makalesinden hoşlanmadığı. köprUaUnUn sahil tahkimatı. B(dell keşti 18U9 ııra 7 kuru,tur, daktilo bilen 18 yaşında bir ~ 
kışladığı güzel aktris değil • nı anlamıstır. Sıkıntılı bir 2 _ Bu ıı:e alt sartnn.meler ve E>vrak §UDlardır. aramaktadır. Hususı olarak or ~ 
dir. dudaklarından, halkın - Benim de öyle Torka - - A _Proje tep ve lise talobcs!no aileleri~.& 

.d . nay. Derhal gazeteye gitmek sesle sözüne devam etti: da az bir ücrcuc ri'"""'_. e. ıi9 
d 1 · u gı en ın B - Metraj cetvlli ,, ...... _ 

son erece ıoş na • mecburiyetindeyim. Fakat - Hayır Torkanay, artık 0 _ HulAsıı. keşi! cetvcıt almanca dersleri vereb!llr. C 

ce tebessümü uçup gitmittir. ne de olsa benimle iki daki- Maribi Liye hücum etmiye • D - Ekslltm,. §a!"ınaınesi remzine mUraenat. 
Şimdi Dora Kam intikam al. • Eski Veto. sultanisinde 01' kacık konu§ursunuz sanıyo • ceğim· Bilakis onu müdafaa E - Bayındırlık ~tıri genel şartnamesı J>f. 
mak istiyen, Hin\: ormanla - h 1 .. o F. - Tcsvivci tUrably --e ve kO.rgir ·-·aata ait !cnnt ııartnıı.mc mUteaddlt devlet dr.ıirclerınde ~ rum. Evvlemirde bu i•te hak. etmeğe a ıyacagım. nun "' ,,_... """ t rU"- 9 •.• 
rında büyümüs bir vahti kı. T G - Büyük Kbprlilere nit fenni §artname yapml§. ec "" sahibi ~ ..1( 

.. lı oldugum"" u size is bat et • böyle bir müdafaaya muhtaç yuında bir aııo baba.si ııesuıl ır~, zına benziyor. H - Husust ı;artname ....,.. • a r: 
mek isterim. Dostunuz Liyi olduğu kanaatindeyim. Ef • 3 __ İhale 15.8.941 cuma günU ııaat on beşte Nafia mUdUrlUğll odasmda dirmek mecburiycUndo bulunıxı'.,..~ 

- Mariba, senin başına k b f • ıı; v· mahvetmek niyetinde olma • irıumumiyeyi u mü ettı • komisyon huzurunda yapılacaktır. dır. Şo!ör clıllyetnamcslni ha ı,!! 
yemin ediyorum ki... dığımıı inanmalısınız. yal • §İn lehinde harekete getir • -ı - Eksl!tme kapa!ı r.art usulile yapılacaktır. nan bu dinç adam, herhangi ıı: 

- Matmazel, bugün öğle. nız bu yazı ile sizi harekete mek lazım olduğunu anla • l5 - Eksllt~eyc girebilmek için isteklilerin 1381 lira 43 kuruşluk muvnk. yapabıtecek bir iktidardadır. ~~ 
den sonra terzi gelecektir. kat teminat vermeleri ve ekslltme gUnUnden Uç gUn evvel resmen mu. lerln Boğazkesende Karab:ı.Ş 
U d geçirmek istiyordum. Mese • dım. racaatıa :Muğla vııa.yct makamından ehliyet vesikası almalan ve 941 sinde 79 numarada. YB§llr s.d 

nutma ınız ya. li Mariba nın niçin tahkika. Torkanay sabırsızlandığı. yılma ait Uraret odasına kn.yıUı bulunduklarına dair vesika ibraz et. müracaat. 
Dora Kamın hizmetçisi, bndan size malfunat verme. nı gizlemedi. melcrl lftzrmdır. • 19 yaşında tUrkçe, fr~ 

hanunmın çok heyecanlı ol. diğini merak etmi1ttım.Bu ha - Halkın böyle bir gün i. 8 - rekllf mektuı;ılar.11ın Uçilnc•i maddede yazılı saatten bir saat evvel ko. daktilo bilen bir bayan iş arıılll 
dug"unun farkındadır. O da T :m1 lall~ı kb 1 • bili d rıı ... ,.. __ .. _ p,. .... _ n dır. (Narin) remzine mura.caat. 

na çok lüzumsuz görünüyor- çinde fikir deg""i•tirmenizi na. syon re t- n'! ma uz muna n e ve me"' 1""'"""'"' • ""'""' • t ... .,es. :;ı 
vakayı biliyor ••. o da gazete. ~ gönderilen mektuplarm nihayet saat on dörde kadar gelml.<t olma.sr lA. • 24 yaşmda. tUrkçe, ran., ... ~;ı 
deki makaleyi okumuştur. du. sıl kar§ılıyacağını çok merak zı:nrtır. Postada vukubulaeıık gecikmeler kabul edilmez. (6~38) cıı. okur yazar bir bayan iş a.rıı J 
Hanımına sevgisini göster • - Ne demek istediğinizi ediyorum doğrusu. dır. Tezgl'ı.htarlık yapabilir bit :;1 

anlıyorum Loms. Fakat tek. -Hiç bir şeyden korkma. Orman Koruma Genel K. Satınalma Komisyonundan yanında çalışablllr. (Rahim) 
mek istiyor ... fakat Con Lom d" k •. l müracaat. 

11 sun makalesi kendisini adeta rar e ıyorum i sızın e mü. yınız. Ben mesleğimin ada. ı - 7000 adet ekmek torba.sı kapalı zarf usuıııc eknlltmeırı 19 ağustos • Almanca bllcn yüksek uıJl5 
naka1ta edecek vaktı·m yok HAd• 1 • • t d•w• 941 salı gUnU ısaat 115 de Ankar&d$ yenişehlr orman konıma genel komu. de 

aşırtmıştır· Zira Mariba Li. Y • mıyım. a ıse erı ıs e ıgım lebcst fizik. riyaziye almanca. , 

yı·de tanıyor, hanımı'le nı'•an. Runding hastanesinden ge. cekilde izah e\meıini bilirim. talık blnasmda vnpı.ac,aktır. verir. (H.N.E.) remzine murııc'ol 
T 1 k 1 1 Y 2 - Muhammen bedeli 15400 !ıra olup muvakkat teminatı 1155 llnıdır. Jt ece te efonu bek iyorum. Yalnız öğrenmek istediğim • Almanyada ve Amerikan e b olduklarını da biliyor. 8 - Şannnmesl tergUn komısyonda görUleblllr. :tsteklllerln belll gün. de yüksek mUhendisUk tahSU t1. 

_ Müsaade ederseniz ha. - Siz, timdi oradan gel - bir nokta var? de vcsikalnrııc birlikte tekli! maktuplarmı ihale saatinden bir saat evvelin• bir bay, ehven ve müsait §!Jr 
miyor musunuz? (Devam' var) kadar komisyonn vermeleri. (4lH~6470l 1 i ki d al ııJlc" 

nımcığım... ..-------------9!--------------------· ... -------.ıı--------------. ve tsti!adel b r ge ı e, m Jı - Beni bırak Lusi ! :J glllzce llslln ve riyaziye dersi 
Hizmetçi kadın geri çeki. H "k ~ p l b il Nakleden: rir. lstanbul Fatih• Fat.Uı c: ,~ l Q g e numara 98 N. Bcrkanta mtır&c:ı 

liy_o_r.Böyle bir günde terziyi•·---· renses za e a Vç Yıldız ıu::~:~7ı~~===;11~:: 
kabul ederek saatlerce pro. türkı;eyl bilen, hesapla ons1yeti; 

Bir teşrini evvel sabahı riiz. gibi yalancı bir memlekete gele- mızın en mühim bir anındayız. lngı'liz prenslerile de evlenmeyi aktad cF$-
va Yapabl.lı"r mı"yı·m hı"ç?. bir sene: iş aram ır. 

gar mavi gökteki beyaz bulut- cek sıra mı şimdi. Sen bazı şeyleri tehlikeye koyr• kabul etmemesi onu büsbütün 
- Kederlenmeyiniz ma\ - ötekisi, a'-m -=kilde azimkar yorsun. Ben ise her l"""vi. hiddetlendirmi<>+i. remzine müracaat. ~ 

I 
tarı süpürürken bir genç adam ; ~w F d" and ı. ğru~; .

1 
led" s~ • Ortanın ikisine kadar o~·.ı: 

maze , Mariba bu işten ken • l.€on krallığının hudutlarından bir hareketle: er ın ııuza do ı er ı Diğer taraftan, Ferdinand'm iki sene kadar bir muesscscdc CW'J 
dini kurtarabilir. içeri giriyordu. Yanında da uş<'• - !\iadem ki yola çıktınız, ve gözlerini endişe ile açarak babası da. oğlunun İza.bella ile ını§, biraz daktilo bilen 17 ;I 

_ Fakat bu alçak gazete. ğı vardı. . dedi, devam edeceksiniz ve tali· sordu: evlenmesine müsaade etmiyordu. bir genç 1§ aramaktadır. (MUB 
ciyi böyle aklına geleni yap. Bu, ondokuz yaşında bir genç- hinizi deneyeceksini7 .. Bir kad • - Demek ağabeyinin muva· Bunu o gece Prens Prensese g€• adına mektupla murııca.at. -~'* 

ti; fakat, uli~inde bir büyu .. k Z• nın aşkı için çarpışıyorsunu~ fakatini alamadın! ne tekrar ediyordu: • Tll k f fizik ~..+ 
makta serbest bırakırmıyım .,, ..... u D h 1 · d beki" @il"r- Kralın kızkardeşi başını sa'• r çe, ransızca /Y', dam, vaziyetinde tecrübeli bir a a zor şey_erı e - ıy 1 - Babam da seninle evlenme- ortamektcp talebes1.ne riyazi~..& 
sanıyorsunuz? insan hali vardı. siniz. ladı: mize muarız. O, başka ihtiraslar ri vcrlllr. F.K.R. remzıno 1llw· 

-·Matmazel. Uşağının ta.~ıdığı heybeden Biraz sonra ~üzel Valladolid - Hayır! Alabileceğimi de peşinde koşuyor.. Fakat. bence 
- Şimdi eve dönüyorum bir parça ekmek, biraz peynir ve şehrinin ilk kulelerini uzaktan zannetmiyorum. Fakat.. bunun ehemmiyeti yok. Benoe -. 

görmüşlerdi. Şehire girdikleri Genç kız durdu. sonra başını h · · 1 Lusi, beni arayan olursa sa • bir şi§e şarap aldıktan sonra zaman akşam oldu ve bu lsar.• kaldırarak devam etti: emmıyetı 0 an. 
kın eve göndeımeymiz. Bu • ona döndü: yol ı:ıehrinin karanlık sokakla· - Fakat, bence ehemmi~ti Bu sırada onlara uzaktan ba· 

.. k" . k b l d - Ne drsin? Talihim yardım d .1 I - b l d la olan tek şey senin n..,1110• kan rahip Torkemada yaklaştı. 
gun ımseyı a u e emem. edecek mi? rm a ı er emege aşa 1 r. .......,. Ve iki gencin ellerini biribirine 

- Peki matmazel. Diye sordu: En nihayet durdukları yer - Bu&dan da hiç şüphe etme. vererek: 
D l d k k - Çok fazla u··mı·dı'm var e· bir manastırdı· Kapının ipini Seni ebediyen seveceğim. 

ora oca an çı ma üze. · ı· w· • • • - Prens Ferdinand, eddi. Siz fendim. çektiler. Zil, gecenin sessız ıgı 
reyken geri döndü ve hizmet. içinde uzun uzun aksetti. Prenses İzabella ile evlene<:eksi-
çiye sordu: - Bana öyle geliyor ki dür. 

1 
. Prenses İzabella ile Prens niz. Bu izdivaç neticesinde be:. 

yanın en güç işine teşebbüs et- Kapı açıldı. ki adam içerı Ferdinand kardeş çocukları idi· ba redd ts d ı bell 
- Bilir misin Lusi, Hı·n • b Se · · "rd' G d l"k--1 k d" · sı onu e e e 14 a ge-miş ulunuyorum. n bilirsın gı ıler. :renç e ı '""'ı en ısı• ler. Prenses buraya kıyafetini ne bir prensestir. 

distanda bir yılana rastge • beni: Ben daima ihtiyatlı harf• nin diğer bir manastır tarafın- değiştirerek Ferdinandı görmeğe Arragon'lu Ferdinand ile Kas-
lince ne yaparlar? ket etmişimdir. Şimdi ı!'cri dönüp dan ıı;önderildiğini bildiren mel\• gelmişti. Çünkü burada bulu~· til'li !zabella bu suretle Vallado-

M l gidebilirim. tubu gösterdi. Kendilerini ihti- mağa sözleşmişlerdi. 
- atmaze • - Hayır! Böyle bir şeyi ak- ramla kar§ıladılar ve bir salona Kasti! kralının kızknrdcşi olan lid manastırında evlendiler · 
- Hemen oracıkta ba,ını lınızdan bile geçirmemelisiniz. -götürdüler. Prenses lzabella uzun toylu, Ertesi gün şehrin kilisesinde 

eziverirler, Mariha da çok • Uşak, orta yaşlı bir adamdı. Burada iki kadın vardı. Ka• narin vücutlu, çok güzel bir basit bir düğün merasimi yapı1• 
tan bu işi yapacaktı,geç kaldı Onun için, genç delikanlı onun dınlardan biri, onları görünce. kuxiı. Henüz on sekiz yaşında dı. Çünkü artık onlar Prens ve 

sözlerini itimatla dinlerdi. Fa• genç adama doğııı ilerledi. bulunuyordu. Ağabeyisi onu Por- Prenses değildiler, herkes gibi 
4 kat şimdi biraz düşünceliydi: Vaadinizde durunuz! dedi. tekiz Prensi ile evlendirmek is- iki karı koca idiler. 

- Kral becerik~iz bir adam. Genç adam da mukabele etti: temiş, fakat o buna bil yük bir Prensesin ağabeyisi, Prensin 
SAAT ON IKIYJ ELLi Dahili harp memleketi kırıp gc- - Siz de vaa.dinizde durdu· şiddetle itiraz etmişti. Onun sev• babası onların gizli evlenmeleri• 

DOKUZ GEÇfYOR <;irh•or. Her şey fena bir vaz:. nuz! diği vardı. Fakat, bununla da ni duyar duymaz ikisini de V(• 

yette, bizi hemen esir edip öl- - Yaklaş yanıma, Ferdinand. evlenmesine kral razı olmuyor- rasett"en reddettiler. 
Ceymis Oliver Torkanay, dürebilirler. lki serseri saz şairi Gözlerimin içine Lak. Hayatı· du. Hele, kardeşine teklif ettiği (So?u yarın) 

Skotland Yard önünde tak • ._ ...................................................... ,._ ......................................................... .... 
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