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Bu inhidam faclumm rasetemtal 
makineye verd!ğimlz &Dil kadar bU. 
tün t.&fııilll.tmı okuyucul&nmısa bU • 
diriyonız. 

Necatlbey, caddeaindeıı Befikt.q ta 
tikameUne doğru giden tramvay bat. 
tmın llOl tarafında Halil l.ımli tıU 
§aha ait 207, ve 211 numaralı d5rt 
katl.I iki bin& vardır. Bu binal&rdan 
bar tanesini Naime l.simll bir kadın 
kirala!Dl§ ve kendl11l de bs.ık&larma 
od&, oda kiraya vermifUr. Dtger bina 
4a~ aınca flı;iı.lla...oturm&kt.adır. 

111 numarab '9la _,_ Mil ı lar 
eokağmdad!f. B1I ild ~~ altıadf. • 
lbrahlm ve Polliltn iflettikleri W 1:ıi. 

~e vardır. 

Kuvvetle tahmin olundu&ııaa gtire 
bu iki binada 26-30 ldfl otunNktadır. 
Fakat inhldamm wkubulduğu anda 
kaç k1§tııln binada bulundutu hentıız 

belli değildir. 

MtmltŞ BtB GVBVLTO 
Dün 211 numaralı evin duvarlan 

çatıamqı ve bu o civarda oturan ııaı. 
km nazarı dlkkatın.t celbetmlftlr. Bu. 
~ De9anll ı lllcl •Jfad8 

Rusyadaki 
Amerikan 
mümessıli 
diyor ki: 

Sovyetler, 
Almanların 

Yakında 
yapacakları 

UçOncO 
taarruzu 
da tart 

edecektir 

bir ameliyat yapildıfı halde bayatmm 
tehlikede otdutunu yum.tık. 
~ sen. J'atnl• J&Je 

ctlln &kpm 89Jo11u MkQr u.taDe • 
ldDd• ~ 
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dörder katlı 
bina çöktü 

• 

Smolensk 
muharebesi 

bitti mi? 
----0--

lsviçreden gelen 
haberlere göre 

Şark 
cephesinde 
başhyan 

Büyük imha ve 
ihata harbını n 

Binaların catltle iiserlne g8Jımiiı hali 

Sıklet 
merkezi 
cenuba 
çevrildi 

altından kurtulabilenlerle muharririmiz konufUyor 

ingilizler 
• son sıs· 

tem bir 
tayyare 
çıkardı 

Londra, 5 (A.A.) - En son sıs.. 

tem. Beauflghter gece avcı tayyaresi. 
nin imali hususiyetleri hakkında bu. 
gUn bası m.alQmat intlpr etmi§tlr.Şlm 
diye kadar birçok Alman gece bom. 
bardmıan tayyarelerin! gltUkçe daha 
tul& 4QfUrmtkte bulunaıı bu tanan 

a.ym zamanda gilndfizlerl de faaliyet. 
te bulunacak §ekllde imal ve teallh 
edilml§tir. Bu yenl tayyarenin aeyir 
sahası takriben 241SO kilometre oldu. 
ğundan gündUzleri Almanyaya hU • 
cum eden ağır İngiliz bombardıman 

tayyarelerine refakat edebilmekte • 
<lir. Techlzatı arasında çöl mmtaka.. 
larmda vazife aldığı zamanlarda kul. 
lanılma}c Uzere yerde su hazlneal var 
dır. Slcilyada bulunan Alman tayya.. 
rec!lerlle 1talyan havacıları Bcaufigh. 
ter tayyaresinin darbelerl.Dtn kuvve. 
tin1 müşahede etmek fırsatmı butm\11 
lardır. Filhakika 28 tmnmuzda Sicil. 
yada hava meydanlarmm bombardı • 
manı esnasmda yerde 30, 40 dil§man 
tayyarestnln tahribi ilin! muvattakı.. 
yeUe başaranlar bu nevi tayyareler 
olduğu beyan edilmektedir. 

Beauflghter tayyarelerln!D balen 
mevout avcı tayyal"8lerinin en mu • 

... Battaratı l.llOI •,.... 

Amerikada 
''Benzinsiz 

•• •• 

--<>
Budienni ordularının 
ihatasına çalışılıyor 
Jkm, t5 (A.A.) - on: 

pazar gunu,, 
ihdas .ediliyor Smolen.sk muhnrebcsi hitama et • 

ml§Ur. LB Sulsse gazetcslnln BerHn 
muhablrl, Alman paytahtmda Ukra7 

Nevyork, 5 (A.A.) - Oli: na muharebesinin başlamış oldup 
Yarı resmi mahaflldc "benzinsiz mUtalcasında bulunulduğunu bildir • 

pazar günü,, usulilnU tatbik veyahut ı mektedir. 
herhangi blr başka usum kabul et • Bu muhabir, şu suretle devam edi • 

_.. De'"aOU 2 inci sayfada yor: Devamı 2 DCi ııayfada 

Uç vana 
bir bakış 

l'uan: Bir Muharrir 

B İR tahmine göre, İngiliz 
de"\·let adamlarının Alman 

İ8tilisı tehlikesinde ısrar etmele
ri asıl maksatlarmı gizlemek için· 
dlr "\·e bu maksat da §Odur: Avnı· 
pa kıt&.o;ma büyük bir İngiliz or
dusu ihraç etmek. Almanlar bunu 
sczmişlerdlr. Bütün Non'eç kıyı. 

larmdald ahali)i tahliye ediyor 
lar ve müdafaa vasrtalannı 1.-ır 

"\·et.Jendlriyorlar. 
Bu tahminin isabet derec-&: 

tayin etmek zordur, Mantıki istid • 
lA.1 kifayet etmez. Şunlan bilme
liyiz: tngnt.crenln büyii'k bir or
dusu var mıdır ve A vnıpa toprak
la.nna bir ihraç ne şartlar içinde 
mümkündür! SovyetJere taarruz 
eden Almanya, bu ihraç ihtimali 
ni blçe sayını~ olabilir mi! Ola
mazsa bu ihtimale göre ayırdıj:;rı 
müdafaa kuvveti nedir! Bunlan 
bilmiyoruz ve bilmediğimize göre 
do bu tahmin üstünde fazla dur-
mayonız. 

• 
Aşahi .Japon gazetesi Ru~yayı 

tehdide başlamış; dlyonmı.5 ki: 
"So"\'Yetlerle bizim aramm'la M· 
taraflık paktı var. Fakat bu ele\'• 
let An~~n1arm. la.pon1an 
~berleme hareketine iştirak 
edene .Japonya ~Ul paktın olzdl· 

ği yolda SQnuna kada.r gidecek. 
Ur." 

Sovyet lcr Birliği Çan • Kay • 
Şek'e yardmıa de\'am ediyor. 
Amerikalılar \'e İngilizler keza. 
Japonya bunu lddJa ettiği ~
berlP.me harekeiinde dört memlo
kot.ln işbirliği sayar ou, saymaz 
mı? Sayarsa .Japon gazeteslnln 
tclıdidi bugiinden Ru.-. .. .Japon M. 
taraflık aııla.5JI1asının feshine doğ· 
ru bir protesto adımı mahJyetı. 
dedir. Fakat mlll\'crcllerin usulü 
malüm. Bunlar bir muahedeyi 
feshetmek niyetinde olduklannı 

önceden sezdirmczler. Protesto 
adet lerl değildir, .Japon gazetesi
nin tclıdJdi bu usulün mutlak ol
ııındığına , .e dcI,ri.~t.iğlne mi ala. 
" "'t, yoksa .Japonyıuım So\'Yetler .. 
le hoş geçinmekten vazgeçmlye
ocğinc mi'? 

Almanlar SO\·yct tebliğlerinde 

1 on be~ giin muntazam bir teker. 
rürle adı geç.en yerlerin 14 tcm
muzdanbcri Alman ordusunun 
elinde olduğunu ilin ettiler. Ara.
dan ı:ok ~eçmcdi, So\'YCt t.cbliğ. 
ferine Biyalya, Ç~rkof gibi yeni 
me\ ki adlan girdi. Fakat Alman 
tebliğleri yer adı vermemek ....., 
lünde ısra.r ediyor. İki ~ gön.. 
dör şa.rk cephesinde Alman ileri 
hareketi lehine eb.cmmlyetll ın. 
ldpflar göze çarpmakla beraber, 
askeri muharrirlerin muhtaç ol· 
dukla.n sarahatten eser yok. ~ 
kalolerln 'a mabat etbDleyle lılt 
m~1 zarort: "Jlarekltm biraz aa. 
ha ~fmı bekJemeliJh,,. Bek· 
liJIOnz. 



• • 

· ı 1 İngiliz menbalarının 1 1 Almar tebliği bildirdiğine nazaran Sovyet tebliği 
CPrUn, 5 (llaJyo) - Alman Almanyada, ecnebi 

• 1 r ı e 
Bir 11<1 ı:Un ı•vvel btT topıutuk nrn8ında .) opılnıı bl r 111,r• sonunda 

"" nı-Uce~ ı '1.llrd'~ ıınzı ııôylemı .. •ik ! 
Bu;:ün tf'rt•U•n • eı;erlere tP. j:l;wt, ) ı•rll ••ı.crh•ru nıi:"b• t t.eu yiızd · dok. 

'lan dql,uz f nl l ! 
Niçin: 
Pı~·uıı tn ı.1>t0tlım~ ce'l.at>ı 11 ol!!ll gPrektır: ~\\nıpa m lı kum:ı lam 

m~h 1 ıırdl'ı tuıb ! t• Türlt r.•ııtıurrlrlıı eıoı•rlnlıı kn~ı l'f• lwtslzUk ru-
twbtt ı• rozl:ıdır: 

Uı tın truııl natla başlı) uı blr kı ıın tnrlhlııılzl J;07.dtııı geçlrenler 

bu ı •. ırı>ılılılı frn ıt; ıblı ı;.ok ı~; bilırlcr. 'l'a.nzlmntlıı A,,·nıpu.yo açtlan gbz.
l•·rlmll o ııaııınnd.v.lıt•l"I bütün bir Mır boyunca, frenk nınlında tlıım. 

Irk 'lie ı:I 71'1lık, yerli mıılındB ;,.... çürilkllık 'li"P. lditUliık t his! fit meşgul 

olırtı')•lll"dır llııHA hPrhangi tılr l"Urk eserinin ltudretl kurşısıııdıı onıı 
.:u rp e erll'rlno l.ıı rı7c·tmck !!Ur&ilc bllo oo bUyUk kUrrt.ı 1 rtllc p oocnl~ 
r(nıl:r. n.ıdlr d• ~ndlr. ZekAnuun ynnıtıcı fmimtft.dellğlne knr,ıı yub:ı.ncı 
lınlmnk "e lnnıımam3k ım~umuı. dı•vnım ettiği mfüldPtçc bu lıü~le ola. 
l'ııktJr. Ynhut, Nlehl tedrtsatmJ'7.da )OOllll•/ .• bunu dn haskıı bir fık· 
rııft"'dı\ mm; zuııb:ıhs r.deri7. ! 

am 
llalf!aıafı l ln ea3'11lda 

gün iae aaat U te Kapılçt halkı gök
tQsüne benzi.yen blr ses duymuş. 

ve sokaklara :fırltımı§tır. 
Halk. bnhsettlğimlz yerden bir toz 

bulutunun yUk.Beldiğinl heyceanıa gor. 1 
m~tur. Blrnz sonrıı hAdlse yerlDe g1- 1 
J ,er Uu evin bir enkaz yığım hali
ne geldiğini görmtışlerc:Ur. 

İ l'l \h"'E GELİYOR 
B!nnlnrm yıkılmasından çıknn mut. 

hl., :ıs ve halkın bnğlnşmıüıın Uzerl. 
ne polis derhal hAdludcn haberdar ol 
mu;,ı vo tt!ııiyeyo haber verllmi§Ur. 
1Ualyo kıaa. bir zaman zarfında b1lttln 
te;:klla.tile vaka mah1ı.lllne yetl§mlştlr. 

YARALn.AR çm.AIULIYOR 
İtfaiye ilk 1§ olarıık enkaz ııltmdıı 
lıınlarm kurtanlması 1i1ne ba§lan.. 

mıııtır. Evvela. tahtalar araamdıı. ka
lan Jthal:\t r;tımrUğtl ko1cusu 1784 nu. 
maralı Hamdi kurtD.nlm.t§, ve derh1ı.l 
na.staneye gönderilmiştir. Kısa. blr za
man sonra halkm ve bilhaasa o civar. 
tl'1 bulunnn fabrika l§çilerinln de yar. 
dırnı ile İrfan ve Melfude isimli iki ka. 
ın daha çıknrıl:nıştır. 

•• NKAZ ALTINDA 4Ci DAlitKA 
A \'RUSU lLE lu\LAN ANNE 
Bu kadmlardun İrfanın, enkaz aı • 
ndıı lohusa bir kadının çocuğll Ue 
.aldığını söylem l üzerine araştır. 

naya da.ha büyUk b.r dikkııt ve itina 
ostertlml§. nihayet bir poll8 memu-

ru tle bir lt!alye neferinin enkaz al. 
tmd n gelen b.r lnllUyi duymalıın U
zer~ Hayriye lalmll kndml:ı be~ gün 

çoouğu Ayten de mucize kabilin
d kurtanlml§tır. Kadın, beş g1ln!Uk 
y vrusu ile tıım 45 dakike enkaz aJ. 
tmd:ı. kalml§tır. 

KİMLER KUltTUJ..UU Y 
1ahtc:ı:ım sırasında. blna'lln içinde 

alı:.p da kurtulabilenler §Unlardır: 
211 numaralı evin ikinci katında o.. 

turan tarakçı Mığır ve annesi Horip. 
:.:na, t11Wn l§çlal 50 ya§lannda Saten 

kadınla l~ yll.§l:ırındakl iki kızı 
Ercıı: k ve Nıı.zik. 207 numarıılı evin 

o1l kabnda oturan gömlekçi Sot•. 
r.nhı k:ı:ı Nlç , 211 numaralı evin 

lr1 4!5 yaşlıırmda Naime. 
IIcr tkl evd oturan dığer kiracı. 

Ja!'Clan, kimlerin inhidam BinmDda 

evde bulunduğu henüz belli değlldlr. 
Yalr. 1f ya larmda Maeit isimli bir 
çocuğun maıı.l t enkaz altında kala .. 

tJ N O~ OAKlKA 

faciası 
rak öldllf;11nc muhakkak ııazarile ba. 
kılmaktadır. 

\ALİ HADl:sK l t::JUNDE 

1nh!da.mdan bir müddet aonra vali 
ve be~dlye relsl LQttt Kırdar lıAdl5e 
mahnlllne gelerek iz.<Lhat alml§ ve alft. 
kadarı.ara bazı emirler verm~tir. Em
niyet mUdllr veklU SıüMııı.ddln Aslan 
Korkut, belediye reis muavini UU!i 
Aksoy, vali muav'.nl Rnşit, Altıncı 

§Ube müdllı1l Faık ve itfaiye mQdUrü 
de hAd mahallinde bulunmuoıar • 
dlT. 

YARALILAR :NE DiYOR 

Enkaz aıtmdan çıkan yaralılarla 

mubamrirlmlz hastanede konuşmup. 
tur. Bunlardan Gllmrük kolcuau Ham 
dl hAdlseyl şöyle anıatm~tır. 

- Bugün ızın günUmdU Blraz uyu. 
ma.k için eve geldim. Ben 211 numa
ralı evin dördüncü katındaki odalar· 
dan birinde oturmaktayım Karım yok 
tur. 1kl çocuğumu da köye gönder • 
ml§Um. Yatağıma girdikten biraz 
sonra, bağn§maıa: ~ittim Sokağa 

bo.k:t.ım. Halk: 
- Hey! ev yılulıyor çabuk çık dl. 

ye bıığınyordu. Hemen pantalonumu 
kaptım, fakat pantnıonumun bir p • 
çasını ayağının. geçirmemi~ beraber 
üzerimde bir ağırlık his ettim. Ondan 
aonrnsını bllmlyol'l!llı. 

Yarnlılnrdan İrfan da demlştlr ki: 
- Diln, tzmlrden bura.ya mtaafirc. 

ten geldim Naime akrabamdır. DUn 
u.kşam ev girerken duvarın çatlak 
olduğUDu gördUm. Nn!meye· 

- Bak, duvar Ç'.1.tl:ımı , bu tehlike 
ıı bir ıeydlr. Belediyeye hııber venıen 
iyi olur dedim. O da bun~ hak \'erd!. 

Bu sabtıh bir lslldn ha.zırladık ve 
belediyeye ~cııllk.Sonra dönUp eve gel 
dfü. Nnlme banyo yaJ?IJktan ffOnrıı 

çıktı. Ben de banyoya girecektim. Fa
kat od:ıda çorabımı unutmuşum. Ço
rabı almak için odaya ıtlre!.m. Bir gi.1-
rillUl geliyordu. Sokağa b:ıktrm Halk 
ellerlle l§&reUer veriyo!'dll. Yanımda. 

kl odada. oturan v<: beş gUn e\-vcl 
bir çocuğu düny yn gelmiç olan Hay. 
r!ye: 

- Ne du.ruyorsun, ev yılulıyor. Ka. 
çalım! diye bağırdı. Merdivenleri 
inerken kömUı1Uk kapısmm Uzcrlme 
yıkıldığını gördUnı. Kaçmak istedim 
se de kapı, bUtün ağlrlığlle üzerime 
dUştU. Sonrasını bflmlyorum. Göz • 

HJSVE AŞK ROMAN. 

- Evet, dedi, her şeyin ba.51 
ile sonu, do~'UŞU ile ölilmil çok 
ı;Uz 1dir. 

- Bu felsefeyi tıen anlaynmı. 
~·M'tlm. Fakat en gllzel iki ucun 
ort..ısrnda ıg('!Çen ha.yat da çok gU. 
z . Yeter ki insnn kendine s.~ 
l olabilsJn ve srrnsr gelince: 
' ur bı:ıkalnn!,. diyebilsin. 

Uelllıa. bu sözleri a.teşll bir edn 
1 G3~lomlşti. Adada geçirmekte 
'""":u l>Jr aydn.nbcri dn.hnıı F.&. 

da • altm dUİTIIUŞ, batın samimi • 
y tlerl tbir enişte ile kUçUk bl,. 
nkraba dostluğu hudutlarını aş -
mr tr. Faknt Esnt bu gen:; kızın 
b.,. kadm, hem de mUthl.ş, kud • 
ı •tf bir kadm ohrnk karşısına çı. 
kıhl.Jeceğlnl pek düşi.ınmemlşti. 
" dl MelUınyı sözlinU hesapla 
• arfeden. kastı mahsusla. şu veya 

luıre~ti yapan 'bir kndm ola • 
rak görlly0rdu. 
Kunımnı,, d8h1llrııllş ça.mlıı.rm ti.. 

z rlne oturmuşlardı. Eeat, Meli • 
hn.nın genç yaşında olgunlaşan vü-

17 

cudunu, )ı.ıvarlak kalçalanm se::.· 
rediyor, Meliha ~avaş yavaş az 
evvelki cilmleslnl mınldanryordu. 
Grupla beraber çıkan serin bir 
ııkşam rllzE'li,rı Mellhanm kıs:ı. i . 
pekli entarisini yukarıya doğru u
c.;urunc:ı. Esat genç kızın mıınta 
uı.m OO;'nz bacaklarına hevesle 
bakmnktnn ve zevk içinde ken • 
dini bu manzarnyn kaptırmaktan 
mcncdcmcdı. 

O zaman Meliha az <>vvel söy • 
lemlş olduğu cümleyi tekrarladı: 

- Yeter ki insan kendine sa • 
h!p olabilsin ve sırası gelince : 
''Dur bakalım ... ,, dly<'bllsln. İştP 
eirndl tam sırasıdır. Dur bakalım, 
Es:ıt bey ağabeyimiz. Eniştemiz 

veya ynlnızca Esat. Durmanın vak 
Lidir değil mi? •• 

Mel'hn hiç bacaklarını !>rtmek 
JUzumunu görmeden bu sözleri o 
kadar tnbit ve tahrik edici bir te.
bP.ssUmle söylemişti ki, Eea.t ; ·at. 
nraca: 

- Evet, vaktidir •• 

tebliği: K1yefı.n cenubunda bir sü • 

:: ~~!~:e.;~a::ış~u:a~n~ı.Uı 3 radyo dın!eyenler 
tank dafi topu tahrip etmiş, 250 ç v 

esir almıştır. ogalmış 
Dün hava faaliyeti çok mühim 

olmuş, Alman tayyareJnri şimen.. 
dlfer haUarma, cephane depola-r.. 
na büyük akınlnr yapmL'.}lnrdır. 

Moskovnya son hava tnarruzunda 
büyUk yangınlar çıktığt görUlmüş
tUr. Evvelki gün RW!lar 158 tay. 
yare kaybctmbjlerdir. 

Amerıkada benz nsiz 
pazar günü 

Hu turalı ı nci iia) fada 

• mek Uz re benzinin H~alkayn tabi 
tutulması sisteminin tl'sısı dUıılinUJ. 

mektcdlr, Bu tedb1r dUn nkoam llk 
defa yapılan vc~ikıı ıısulıl tecrübesi 
U1..erlnc llt.lhaz edllml§tır. 

Dahiliye nazın ve petroı lşlerlnin 

nAzımı 1nckeB1n talebi Uzerlne birle
§ik Amerikanın IJBrk s:ı.hiılcrlnde bll
tlln petrol tevzi eden depolan, akşe.
mın yedisinden salxıbın yE>di.B1ne ka
dar satıolarını kesml,vlerdir. Fakat 
otomobil aahlplerl llıUyat benzinlerini 
tedarik hwrusunda ilıtJcaı gısetermiş 

olduklarındtın tcvzlln nihayet bulma. 
sı için tayin edllml§ olan saatten çok 
evvel benZ1n kalmamış bulunuyordu. 

ıertmı otomobilde ~um. Hayriyeyi de 
bir da.ha görmedim. 

Yine yaralılardan lr!eaude evvel!. 
bir bağınoma duyduğunu eonra bir 
gürliltU lle beraber yuvBl'landığmı ba 
tırladığlğnu öylemektedlr. 
1600 LllıA ENKAZ Al.ll'INDA 

İnh!aıun aıraamda k.aça.bllcnlerden 
gömlekçi Sot1rlnln kızı Nlçanm 1600 
lirası ve bir çok elblııcal enkaz altın. 
da kalml§tır. Genç kız b!lyük bir te
IA§lıı. Hayrlycye yardım etml§ ve ya. 
rasmı sarmqtır. 

BİNA NA.SIL ÇOKTO? 
Blruuıın çökügünU ba§tan sona ka.. 

dar görmüş olan Zeki llf1mll btrt hA. 
dl.Bey! şöyle anıatm11tır: 

- Evvel!. 211 numaralı eVin kısa 
fasılalarla çöktllğünU gördüm. Soııra 
yanındakJ 209 numaralı binılıa.ne ay
nı ekllde fasılalarla. yıkıldı. Arka tıı. 
raftaki apartJman taraçasında bulu. 
nan kızlann çığlıkları bır çok ldın.ec. 
n1n kurtuımıuıına yardım etml§Ur. 

'BİR ~ YAKALANDI 
Enkaz kaldırma l§lnc ha.Jk büyük 

bir gayret sal"fedcrken bir serseri de 
çapulculuk yapmak ve birkaç ııey çal. 
mak istemi.§, fakat yakalanm!§tır. 
BİRAHANEDE Ittıd.LER VARDI? 

1nhldıım sıra.aında birahenede bir 
çok khnsenln bulunmut olması ilıU. 
m 11 kuvvetlidir. Faka.• gazetemiz 
mnkineye verildiği dakikaya kadar 
hiç bir ceset çıkanlmamı11t1r. 

VESAİTİ NAKLlYE DURDU 
Binaların tramvay caddeJ!lne doğ. 

ru yıkılması yUzUnden tramvaylar ve 
diğer v ltl nııkllyc be§ saat işleme. 
mıour. 

BEŞ GONLUK YAVRUSUNA 
KAVUŞAN BABA 

Yukarda mucize knbillnden kurtul 
duğunu söyıedll;lmlz Hayrlyenln ko. 
cası Osman. evlnln yıkıldığmt haber 
alır nim z hA.d!Bc yerine koamuş ve ~ 
gUnlUk y vrusu ile karısını sağ sağ. 
hm görilnce heyecandan lx\yrlmıştır. 

• • • 
Gazetemizi malµncye verdiğimiz 111 

ı-ada Nlçanm yukarda bahsettiğimiz 
1500 ııruı bulunmut ve sl~adarlar 
taT'Btından mllbUrlenmlftlr. 

Diye mırıldandı. Meliha gUlü • 
yor ve a.teşll nazarlarla Eaadın 
birdenbire heyeçan ve hiç Uphe • 
iz zevkle kızaran yUzU.U seyre. 

diyordu. Esadm gözlerlnde mut • 
his blr mli.ni vardı. Melthadan 
nefret mi ediyor, yoksa duyduğu 
hayronlığtn heyecanı içinde mi 
titriyordu? Nihayet bir tek keli. 
meyle: 

- Meliha. •• 
Diyebildi. Gözlerini genç kızın 

gözlerinden ayırmıyordu. Hılla 
göz bebeklerinde o milUıj.ş mAnA 
vardı. Elini uzattı, Melihanm ateş 
gibi yanan elini avuçları içine al.. 
dı. Sonra eğilerek 'bu küçük, yu
muenk elJ.n üzc1ine ateş giıbi ya. 
r.nn dudaklarını kondurdu. Titri.
yerck öpUyor, buseleri alttan yu. 
knrı:ra kollarına doğru çıkıyordu. 
Esat :Mellbanın önUnc adeta eğil. 
mlştl. Melihanm bu anı unutması
na imkAn yoktu. Bunu, Esadın. 
ömrUnde ilk erkeğin bu ekilde 
önilnde diz çökmU.~ olmasını asla 
unutamıyacııktı. Kalbi bilyUk bir 
gurur ve tarifi imkansız bir zevk
le dolmuştu. 

Dilşilndil: 

İ§lC, dedi. Saadet 'fıu .•• 
Ve elini, kolunu ~ekmedi. Bı .. 

raktı öpsün diye. Yaln~a burun 
delikleri yııvaşça açılıp kapanma. 
ğa başladı ve mıı.sunı çocuk yüzü 
bir anda kadmla8tı, artık hilekar, 
§ehvetli ve U\Uth ıtehlikeH bir 

Londrıı, 5 (A.A.) Ali: 
Londranın salAhlyettar bir mem. 

bndan öğrendiğine göre Alman hal. 
kı, şark cepheslndckl harekAtm bt'. 
taaUnden ve Alman kıtaatının uğra. 
m~ oıduğu mQtlıl§ zayiattan dolayı 
fevkalA.de endişe etmeğe b:ı§lııml§tır. 
~taponun daha ziyade fethedilmiş 

arazide mC\ro\11 olmasmd:m ve blnne. 
tice anavatanda tarassudun gcV§C • 
miş bulunmasmdıın 18Wadc eden sı. 
vlller, ecnebi radyolannı ve bu me. 
yanda bllh8.1JS8. Londra radyosunu din 
lcmeltte pek o kadar tere~düt etme • 
mektedirler. Göbelsin propngandıısııı
dııkl tenakuslar, "İşlcıin oldukça ı:e. 
na gitmekte,, olduğunu ıınlııtmış ol
duğundan halkın ecnebi radyolnnna 
olan all!.kası armakt.a.dır. 

Her yerde zaman zamsıı ncşredil . 

mekte olan 7..ayiat Ustelerl, umuınl 
endi.şeyi arttırmaktadır. Berlln rad. 
yosunun ''.Memleketin muhafa.zaaı 

mevzuubahs olduğu zanııın ınsan ha. 
yatınrn pek o kadar ehemmiyeti ol. 
madığı., suretindeki mUtalealnrının 

halkı tatmin ettiğinden §Upbe edilse 
yeridir. 

Vunanislandaki 
va~iyete dair 

lngiliz nazırı
nın beyanatı 

Londra, 5 (A.A.) - lktisadi harp 
nazırı Daıton avam kama.rnaında be. 

ynnatta bulunarak demi§Ur kl: 
Alman otoriterlerinin Yunanistan • 

da ıuıtttı İtalyan işgal kuvvotıerl ta. 
ra.fnıdan biriktirilmiş olan erzak ve 
levazımı da ı;a~ olduklarını gBste. 
ren bir takım dellll"re malik bulunu • 
yonız. 

Nazır, bu ithamı Yunan miUeUnin 
dll§tllan boyunduruğU altında çekmek 
Le olduğu ııJtırablat"& vllut <>lup ol • 
madığı suretinde sorulan suale ceva
ben scrdetnıişUr. Yunan milleU, ken.. 
disine bu aza.plan çckUrcnlerlD kay. 
gusuzlukla.n ile mlltenulp bir kahnı
manlıkla bunlara muk&vcmet etmek-

tedir. 
tstltızabta bulunan mebus. tnglltere 

b~metlnln d~ taratmdıın işgal 
edilmi§ olan arazı balkının la,eslndcn 
mtıtevelllt kanun! ve manevt mesull
yeUn dllşma"na raci olmasını ıatemek
t.e devam etmesi 111.zmı olduğunu, çUn. 
ldl ablukanın Avrupanın foga.l altın. 
dakl herhangi bir nokt.alfında s:evte• 
tilmeslnln dll§manın kuvvetlnl tezyit 
harbi temdit edeceğini IH\ve etml§tlr. 

Kendini öldüren Macar 
Başvekilinin 

KARISI AölR HASTA 
Budepe,t.e, 5 (A.A.) J Ofi: 
Eski ba§veklı kont Paul Telektnln 

uzun zanı&ndanberi ha.ata bulunan dul 
zevcesi Konteııtn .ıbh1 durumu diln 
endi§e verecek bir raddeye gclml§Ur. 

kadm olmuştu. BLr erkeği dlzle • 
r!nde görmek ne mliUıiş zevkti. 
Dünyada. kadınlık kudretinin doğ· 
ması kadar bir kadına zevk ve. 
ren hll.dl.se yoktur. İ§to 'Meliha • 
nın gilnlerdenbeli beklediği, mu 
hakkak geleoeğinl ihlssettiği daki. 
ka 'buydu, Dans, §Öhrct, mlWk, 
bunlar hep gelip geçici eğlence • 
lerden ibaretti. Bunlar şimdi duy. 
makta olduğu bisılln yanında pek 
zavallı kalıyorlardı. Eeadm dlzte .. 
rl dibinde ya.ttığı §U anda için • 
den bir şeyin koptuğunu ve o za. 
mana kadnr lılç ibllmedi&-i ve duy
madığı büyUk bir zevk verdiğini 
anlıyordu. 

- Aşk mı? diye dU§.ijndü. Son. 
ra şu hUkmU verdi: "Ha.yır, B§k 
değil, sevilmek zevki. Bir erkek 
tara.fmdan sevilmenin verdiği en 
bliyUk dünya zevki. 

F..sadm dudakları kollarından, 
ensesinden, kulııklarmdan, yanak
larından, nihayet ağwım hiza8ı • 
na geldiği zamnn, bütün vticudu • 
nun zevkle titremesine, isyanına 
rağmen kendini geriye çckobildi 
ve: 

- Ben daha çocuğum Esat, 
sonra son Maiednln kocaaısın ••• 

Dedi. Esat gözlerini kaldırdı ve 
Melihanm ylüzünde yine o tn.hrik 
edici tobessümU gördü. Bir saniye 
birlbirleıine bnktılıır ve Esat ha. 
• mı Melfhaya yaklaştmrken: 

- Evet. dedi, çc:ıculc ••• 'belki. 

fo.,ko,·a. 5 (Rac1yo) - Sovyet 
istihbarat bürosu Uınıfrndan bu 
sabah ne§"redilen harp tebliği : 

4 Ağustosta ordularımız, Kolm, 
Smolensk, Bjelaja Çerkov isti • 
kametlerinde düşmana kanır §ld • 
detli muharebelere deva~1 etmiş.. 
lerdlr. 

Ordumuzun diğer cüzütamlarile 
ışbirliği ya.pan hava kuvvetleri • 
miz, dil!}manm motörlii kuvvetleri 
ne, piyade ve topçusuna, hava 
meydanlarına şiddetli darbeler 
indirmiştir. 

4 Ağustos giinü cere~an eden 
ha.va harekatında dll.5manın 20 
tayyaresi dü ürülmiqı veya tahrip 
edJlmiştir. Bizim tayyare kayıbı
mcz 6 dır. 

Almanların 3-4 Ağ1•.ııt0fl gecesi 
Moskovaya yaptıkları hava hUcu. 
munda 2 Almnn tayyaresi diişU . 
rillmüştilr. 

·1 .. '5 gecesi Alman tayyareleri 
biribirini takip eden dalgalar ha. 
!inde tekrar l\foskova 'şehrine hO· 
cum teşebbüsünde btıl"nmuşlar • 
dır. F'ııkat uı.yyare. dnfi bn Uırya .. 
larımızın baraj ateşi ile gece av. 
cılanmızın müessir müdahaleleri 
sayesinde, dtişmnn tayyarelerinin 
büyük bir kısmı. J.loskovayn gel • 
meden, dağılmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

.Moskova Uzerlnde uc:mağa mu • 
vaffak olan bir iki Alman tnyya. 
resi düsürUlmOştür. Bizim tay • 
yare kayıbımız yoktur. 

Sovyetler üçtincü taarru
zu da tardedec3k 

na tarafı lncl sayfada 
yaha tı hakkındaki lntibaltınnı 1ngit. 
tere hUkOmctlncı hassaten cesaretba~ 
bir raporla bildlrmiştlr. 

Hopklns diğer memb3lardan çıl<an 
ve Sovyet ordulnnnın Almanlann ye. 
kında. yapacakları üçUnctl taarruzu 
da defi ve tarda. muktedir olduğu hak 
kında Stalln ile birlikte diğer yüksek 
Sovyet zlmamdarlarmm emin bulun. 
duktan hususundakJ haberleri teyil 
eylemiştir. Rusların en lyt kuvvetleri. 
nl harbin ilk günlerinde kunanmıımııı 
olduklannda 11ımr edllmektcdll". Bu • 
nun sebebi bu kuvvetlerin o zamanlar 
henuz daha se!erbeı11klerlni tam ota. 
rak ikmal etmemi§ otmaıarıdır. Rus. 
ıarm elinde Almanların yapacnkları 

taarruzıı karuı kullanılmak üzere e. 
hemmfyetll miktarda birçok muallim 
fırkalar bulunmaktadır. 

lng il izler son sistem bir 
tayyare çıkardı 

Ocvamı ı lncf yfada 

kemmcl tarzcb w .;;Ilh edllm~ bir c:ı.. 

haz olduğunu kabul etmek IÇfn blr çok 
sebebıer vardır: Tayyarede dört top 
ve altı mlt.raly~z vnrdtr Toplar tay. 
yarenin gövdesinde ve mltrnlyözlel" 
de lcanııtıardadır. A.Zııml 111lnıtl saatte 
:530 kilometre olduğu gıbl manevra 
kabiliyeti fevknlMe mUltemmeldir. 
Gece pilottan bu tayyarenin hnklld 
bir öldliı1lcll olduğunu ve endnht sa. 
hası içine bir dU.,man bombardıman 

tayyaresi girince ıo ağıZdan btruen 
fırlayan ateşle pnrçnlanınakta gecik 
mcdiğlnl ifade edlyorıar Bu tayyare. 
lcrin mUrcttebab biri pilot diğeri ra
sıt olmak Uzere k1 ki tdlr Kanat.ı:ı. 

rın lkt ucu ıımsındald mesafe 57 ka. 
dem ıo pus, unzuluğu da .n k&deın-
4 pustur. Tekmil hamutestnı aldığı va 
ktt ağırlığı 21 bin llbred'r. İki motö. 
rünllıı beygir kuvveU 1400 dUr. 

fakat çok mlithlş ve tehlikeli QO• 

euk ... 
Meliha yine glilüyor, parmak • 

!arının ucuna kadar bütiln vücu • 
du zevkle sanıılıyordu. F..sat ken. 
dini biraz geri çekmek istedi. Fa.. 
kat Meliha sözlerll•lc onu yanın. 
da. tutabileceğine emindi : 

- Demek ki dedi. Beni sevi • 
yorsunuz iSyle mi? Yani fi.şıksınız. 

Esat cevap vermedi. !nce gU -
zel dudaklarını yummuştu. Melllıa 
ümit.sizliğe dil§medl, biliki8: 

- Muhakkak mağ!Ub olacak. 
Onu mağ'lftb edeceğim, •• 

Diye düştlndil ve az evvel duy. 
duğu, ha.la da teslrindon kurtula. 
madığt müth~ zevki tekrar tat. 
mak, birlwJ san.l.ye evvelki he _ 

yecanla ye11Jden saraılmak için E. 
'8.dı elinden tutup kendine doğnı 
<;ekerek : 

- Haydi cevnp verin bana. 
"Seni seviyorum,. deyin. Hatta 
doğru olmasa bile söylel in. Ben 
hiç bu kelimeleri duymuş değilim, 
sizin ağzınızdan duY!Jlak istiyo • 
runı ..• 

Diye ısrar etti. Esat nihayet 
bitkin bir halde: 

- SeviYorum, seni &eviyorum 
Meliha ... 

Dedi ve tekrar dudaklarına doğ 
ru uzandı, fakat Meliha bir anda 
Esadın kollarından fırladı ve a • 
yağa kalkıp çamlara doğ1' ka • 
CRrk!'n: f'n,,,.,,...,, t•nr) 

Moskova:~rı 
tahliyesin': 
başlanıyor 

BerJin, 5 (A. A.) - Ofl: 
Frankfurter Zeltung gazett! 

r.in yazdığına göre Alman hUd 
dundan gelen haberler. So\ 
makamlarmm çahşmağa multtt 
olamıyanlarla kadın ve çocu~ıa 
VoJga.nın şarkında Ural mmt~ 
sma doğru Moskovadan tnhıı' 
ciilmeleri teşkilatına ba.c;ladı"1 
laşılmaktBdtr. Mezkur ı;aıl'te 
yet maknmlarmın bu tnhlff' 
nln asker mUnakalatını sekt 
uğratmaması için knt'i trdb1r 
almrs olduklannı ve tahli'r'C' ı• 
nin mlinhasıran arka yolları. 
yapılacağım ilave ediyor • 

. 
Smo •ensk muharebesı 

bıttı mı ? 

... 

1 

_.,. Baı:taratı l ınc• ~ıt)111dl' 
Aslrnri mUşahiUel"ln naran diıtıı• ıı 

§imdi hemen he•nen tanuıınlyle c• ıı 
ba teveccUb etmlııtlr. Ceıtupta l3 ~ 
ennl ordusunun kuvııyi kOUlsl ııelll 
hemen tamamen !hata edı:n11ştl~ 
kuv ... ·ct. Alman n mtıtteıtkler 

at.mm çemberini yarmak ıçin 111•' 
Timoçenkonun kumandası aıurıd ..ı: 
flrkalarm son lki halla zarfında f" 
termlş olduktan nevmltlnne tı1 

11 
derecesinde bir gayretle çaıışoııı. 11 

Müttefik k·~at sol cenat.ta bil f! 
ta manevraaını yapmak suret.Ut 
dlcnny ordusunun kuvvei 1tUUIY' 
cenubu şarkiye doğru rıc"atc ıc 
elmi§liırdlr. Ayni zamanda scıi c 
tamlar, Dnleper nehri b.:1yunca • 
ka7.anmaıta ve Sovyetlerı.n bU ııe 
prk yakasına. geçebilmelerine Y' 11 
cak olan dcmlryolu haUartyie yol 
keameğe uğraşıyorlardı. 

Berlinde söylendiğine gore 
~molensk oyunu cenupta teltrar ı! 
lamıştır. Budlennl ordusu ıev~, 
muharebeyi kabule lcb:ı.r ed!ltı\~ ; 

Bir menbndan verilen ve nı!(tı 
rcdilen bir habı:rde Ruayıı e!C~ 
mUmevyiz vasfını teşkil eden b 

imha ~e ihata muharebelerinin O 
ctısünün B!allstok ve Smoten9 

sonra şimdi Klycfln cenubunda~ 
yan etmek~dir. 

Bcrlinin askeri nuıhafill, d1~ 
cephemde cebler vücuda getl ~ 
ten ve luzrlordunun un.surıannı ı.!. 

ber içine tı.lmaktan ibaret o~~ 
yenin §lmdl lteMlnl ı;öaterını1 ~J 
~beyan edilmektedir. Ba§kU~: 
lık, knbul edilmi§ olan stratejın-11 

ya gibi geni§ arazide zaferi ı.t-,J 
medar olacak yeg!ne strateji ol 
kanaatindedir. 

Askeri mııhafll, llAve ediyot: 
Şarkta kullanılan uaullerin g•ı 

kullanılmış otan usullerden fıırJdl f 
masmuı pek o kad r ehemmiyeti pi 
tur. Garpte Almanlar. t1maı dC11

1 
t 

le .Manş denizi Mhhlerine t.stlJ1!1 ; 
mek gibi bir Ust!lnlflğe maUktlltr 'I ı1 

ıı• hakkak olan bir ~~Y vanıa o dil ~ 

:~~:ııık::~c:~:~~inom:ı~ıı:d ~ 
tehlikeli olarak mnııım maızenıe 
ettirmiş olmasıdır. ~ 

Lrmdra, 5 ( A.A.1 - Alr1' 
tarın Kiyefe karşı yapms~ıf 
snvvurunda bulundukları ~ 
kaç hareketine t:elmih ederi ;J 
telegraph gazetesinin Sto1<' ,.ı;f 
muha:birl Ossian Gulding. ;--· 
le yazıyor: ~ 

Alman baş kumandaulf-tı1' 
çok pahalıya mal olan ve Al 
ordularını cephenini her te.r'! 
da mthlryan kütle halinde ~I 
taarruzları yapmaktan f. jıl 
bulunan tabiyeyi terketrn~;t1 
bin yeni bir safhasını glJ61•:;,ıJ 
mektedir. Her ne kadar ~· 
önümümeki tıa.fta içinde ceP'', 
nin her tarafında motörlil ~ 
vetlerin veni bir taarruz ~ 
caklanm tahmin etmktc i~r 
Alman hücumunun bütün ';,t' 
nün cephenin yalnız bir iki ti 
tasında temerkilz etmesi ib,1, 
mali daha kuvvetlidir. ~ 
i tikametindeki taarruz h ~ 
tinin btlyilk bir tehlike ar~ıtl 
gibi görünmekte olduğu ın dit 
kaktll'. Fa.kat mareş.ı.l Botı 6' 
ny gibi ehliyetli bir kunıatl ~ 
nın bu tehlikeye k~ koyıt1 1;;J çin icabede.n tedbirleri ı 
olduğu da muhakkaktır.~ 

Ş iKAYETLER 
~ 

Ada vapurunda su ~o 
KarUerhntzdon Hıml bl~dfl o/ 

olan bir r.M yazıyor: ~ti 
Dün aqem 7,lö seferini ~ # 

Suvat vapurllc Adaya gittim. Vıll' ıl' 
d& içmek için ne au, ne M -y• 
aııAk eden bir §fJY nrdl. 

Sebebini sordum. KooperaUfill ~I 
medlğlnl söyledilıel'. Bunun JUlstl ti 
da verilmediğini ve lcabında arı1 

hatsızltk duyan bir yolcuya da 1 
olacak bu nesnenin tıulunamal'\1 1 

aıremnete gazetenizin tavueot 
meıoıtnt riQl ederim. 



.......___--------~~~----~~~---------
~ah keme 
§aıonlar1nda 
4g mehtabında ( I) 
bir sandal sa/ası 

~, 

~ Bak bu cihetten hakkı var, ben de 
manlıneloyu sandala atsam, 
gözüm dünyayı görmez 1 ,, 

~· durı Murt demeğc kalmadı. 1 Zırıl zıırl §afi köpeğine dönmUşler. 
l"t<llıc. •)(8&rıdaıın burnunu karnımıza dl 
~ taın ~llıı.b çoluk çocuk, sandill-

1 
- Eyyy sonra? 

lıepftııtı 1 k!§iydik. Hemen alabora, - Sonra biz çıkardık, bizimkllerl 
llıl"~lt Yallah denize. Allah, i§tc ne sahile, o da çıkardı yavuklusunu sa. 
nltıı ~ be~ket ki Safa gazinosu. hile." Ama biz k&r§ılıklı bir KUCUr 
Cla. li.epı llerfsindo, kıyıyn yakmdık mnrcbc.slne çoktan b3şınmıştJk bile. 
la kııttu trı~ omuz boyu suya dalmak- Çocuklar baQ'ınr; 

-... \'~duk. Yoks:ıaaa.~ - Baba, baba, yapma, oiye, hanım 
''ta ' Vah, vah.... bir taro.ftan kolumu çimdikler: 

1-tt.ııc. d &zızun, büyük b!r feU'iket at- - Adam rezil olduk, ,.az geç .•. diye. 
tiıı buıı:lllektır. Ama, gel gelelim, 1- Eh dedik. kana kan, kesl~e kesik. On
' an aonra fccl, feci değil de lar biz! deniz.e biz de onlan. Ödeştik 

-... ... artık. 
"lıııı ... ..... 1li • Fakat gelgeleUm. scnlnk1si, mantı. 
'~ olacak ki. birader. Biz netosunun yanında bunu kendisine yr. 
~ Ya dilfmUt kediler gibi sınl dirememl§tl. Kız da bir taraftan: 
bt)l ~o Çıkarken. oolar kahka- - Beninle bir daha §Uradan, §Ura-
,,.. aınıar mı 1 Bak yedikleri ya adtmımr atmam, diye tutturdu. 

-... tJı lterataıannl d6ndUın: Cici beyim, yumruklarını sıkarak 
~ :: bana bak, dedim, kendini Uzerime geldi. Yermiytz be ablcim btz 
"'-?ile 'lldin Uyatrosu."lda mı aan.. bokslnn. Yaradana arğmdık, bizim 
1\ 'rrı bize gel çarp, hem de 90n- balyozlan harekete getirdik. Eh, l:M'n 
~ bize Yardım edeceğine, kar. diyeyim, yüzU çar§amba pazarına dön 

~rek yanmdakl ıırtıntı ne dU, sen de perııembe pazarına .•. 
'?( tuta tuta güll Pnrmağile kB§mm Uzerindekf sar. 
~ ~ Yapaıım, be A.bi, t.lr kazadır, gıyı hafifçe clJlycrek: 
.~ 'bot gör. Demesin mL bu. - Ama, diye devam etti, kMir 
le'~ çıktım. Zaten elbiseler. de bir iki yumruk eklcdl ya .• f§te o. 
"lıl 'içindeydim. Yapıştım, onla- zaman hani gözlerimde şllllft!kler 
~ına. bir lkl salladım haydi çaktı. 
'ıı., ontar da auya. Ben de ba§ Şinc!k o benden, ben ondan davacı. 

-.... 1' llefer alaya: )'1Z. Bakalım ha.kim ne diyecek? 
ıı.ı ~ ~ eu sıcak mı. ctci beyim, Bafı sarılı, ka§1 yanlı zo.t suemll§-
~· tu. .Muhatabı kal"§J tarafta birkaç 

gençle beraber aynı vaziyette bfttı gö.. 
aQ sarılı adamı göstererek: 

- Peki; bu. ııizln koskoca sandalı 
görmemi§ mi? 

- Ha bak, bu cihetten hakkı var. 
:Ben d& onun gibi mantlnekoyu san • 
dala atıp ay mitbtabina& (?) cteDJZ 
sarasına çıksaydım, onun gibi k~ 
§irdim. Ama ve la.kin Ahldm, ne de 
olsa, ha babam, ha, küreklere uılıp, 
sporculuğunu göstermeğe ne lllzum 
var 1 O ne hızdı ki, bl.7.e çarpar çarp. 
maz aıabora olduk .•. 

- Eh ne yaparsın, gençlflc bu? 
- Bizim de ona bir diyeceğimiz 

yok, ama. ge~ gelelim, ağabeyi. ben 
ettim, 8CD etme. Bir iştir, oldu, ver e
Hnl öpeyim, çocuklara fUl"&dıın birkaç 
balon alayım, diye elimi öpUp, a'VlJ. 
cuma birkaç liracık sıkl§brsaydı, kim 
ne derdi, kendisine ••. 

Biraz aonra mahkemeye çağrıldı • 
lar. Her ikl kavga.cı da kabahaU bin.. 
birlerinin Uzerlne abnata gayret edl. 
yorlardı. Nihayet her lklal de sekiz 
on şo.hltllk birer llsteyl mahkemeye 
verdiler. Bunıarm dinlenUmeıerinl U.. 
tıyorlardı. Neticede mahkeme bunıa. 
rm çağrılmalanna karar nrerek du.. 
ru,mayı bqka bir güne btraktı. 

ADL1YE MUHABlRt 

O r.aman rezaletin. kavga· 
nm en büyüğüne eaJıit olacak· 
tun. Bunlara ıebep ne? Masum 
ve bigüni.h bir kadın ha.kkmda 
bu kadar korkunç ihtimaller r. 
:aerinde durmak, insafsızlıktan 
başa ne oJabiJir? diyerek, sinema 
da kendi kendimi tevbih ettim. 
Hem de yerinde bir tevbih·· 

Neriman h!la filmden hah~ 
diyor: 

- Greta ne talisiz bir kadın• 
mı~. değil mi Leyla? Uç ~ıkln· 
dan hiç 'birini sevemedi. Uçtir.• 
den de hoşlanıyordu. Fakat, ü· 
çüne de itimat edemiyordu. 
Aşıklarından biri onu avlamasını 
bildi.. Zayıf tarafmı buldu .. 
Barlara götürdü .. Gece sabahla• 
ra kadar ~iter. içtiler, eğlen· 
diler ve rastgele bir yerde sızıp 
kalddar. l§te, kadm böyle dü• 
ter .. Greta barda gözlerini açan 

. 
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ÇALIŞTIGINIZ MUHiTE 
KENDiNiZi SEVDiRiNiZ ' 1 

l.{ ERGÜN sekiz saatinizi bera· 
be-:" geçirdiğiniz, hcrgün ye

mekte ve evinizden ışınıze gelir
ken, işinizden evinize giderken kar 
şılaştığııuz, sabah akşam yiız yüze 
geldiğiniz, birlikte, aynı müessese· 
de çalıştığınız adamları tanımama
nıza imkan var rİud1r? , 

Binlerce erkek ve kadının,hayat
ta en hazin muvaffakiyetaizlikle -
re uğramalannın sebebi, birlikte 
çalııtıkları arkadaşlarını kırmala · 
rı ve bunlan· kendilerinden soğut -
malarıdır. 

Girdığiniz İ§le, bulunduğunuz 
yerde ilk yapılacak iş, meşgul ola -
cağınız §eyleri tanıdıktan sonra 
beraber çalışmak mecburiyetinde 
bulunduklarınızı tanımaya çalış · 
;nak olmalıdır. Onlarla iyi geçin -
rneye, onlara kendinizi sevdirmeye 
mecbur olduğunuzu unutmaalısı -
nız. Muhitinizde elinizden geldiği 
kadar düşman kazanmamaya ba · 
kınız. 

ArkadR§ edinmekte o kadar ileri 
gitmelisiniz ki size fenalık yapan 
arkada,Iarmıza karşı bile daima 
ve daima iyilikle mukabele etmeli-
siniz. Ü'Ziilmeyiniz; uzun sürmez. 
Bir gün gelir ki, size düşmanca ha· 
reketleı·de bulunmaktan çekinmi • 
:ren o arkadaşınızı, hareketleriniz 
utandn·ır ve onu aizin dostlarınız ve 
takdirk&rlarınız safına sokar. Bun
da zen-ece tereddüdünüz olmama 
Jıdır. 

insanlar ne zamandanberi öpüşüyorlar ? 

Bayret veren bir cevap va 
öplclğe dair birkaç bllliye 

•• O PÜŞMENİN menşeinl ve insan 
larm ne zamanclo.n beri öpUş • 

tllklerinl öğrenmek herkesin hakkı
dır. ÖpU§Dleyl mektep 6ğretmcz. Genç 
ilk bunu s.lncmadıı 6ğ'renlr .... ta'blat 
onlara yardım eder. ÖpUgmek, a§kın 
en bOyllk lbUyaclanndaD biridir. 

Öptışmenln, dUnya kunılalıdanberl 
mevcut olduğunu iddia edenler alda. 
nır. Ta~ devrinde ya§ıyanlar herhalde 
öpUşmenin ne olduğunu bilmezlerdi. 
Ademle Havva bilir miydi T sanma. 
yız. öpücük bir kUltUr tezahllrUdUr ve 
insanlar ancak bir kaç bin aeneden
berl öpllşmcktedlrler. 

öpu,menln ne tekllde b:ı.f]adığmı, 
yani menşeinl öğrenmemiz iYi olmıya. 
caktır. ÇUnkU bir çoklarımızın sukutu 
hayale uğı:ıyacağı muhakkaktır" ö
pil§meılin iptidai §!kll burunıan btrf-. 
birine ırilrtmekU. Eskimolar bug11n ha 
lA bunm sürterler.Yeni Zelandada ya
§lyan Mnorislerıe çinlilerln ekseriyeti 
de bu şekilde hareket ederler. 

Burun sUrtmesl, diğer bir çok tınct
k!rln de olduğu gibi. dinden gelme
dir. Yani burun aürtmesinin menşei 

dindir. Allah. insanı yarattıktan son
ra ona can vermek için. Utıcml.ş. ln.. 
sanın bu t.arY.da dünyaya geldiğine ı.. 

nanan eski zaman insanlnn. çocukta
rınm canlı doğmul içtn blriblrlerlne 
burunıanndan nnemcge ba§ladılar. 

Böylece n.nemek surcWe birlbtrlert.. 
ne hayat kuvveti verdiklerlnt samıedl 
yorJardı. "Otıeme, bo.§langıçta bunın 
vasılasile yapılırken ağıza intikal et. 
ti. Ağızdan ağıza üflerken dudaklar 
kendiliğinden blrleşU ve 6pUcUk mey. 
dana geldL 

bir genç kız rolU oynadı ve çok 
muvaffak oldu. 

- Evet. Muvaffak oldu. Fa-' 
kat, bu film bitince, bizim cemi• 
yetimize fena telkinler ve fena 
Örnekler veren bir mevzuu ya• 
şatıyor. Ben İstanbul valisinin 
yerinde olsam, böyle filmleri \ 
göstertmem.. Yasak ederim. 

Neriman bu gibi meselelerde 
benim kadar cezri düşünmüyor .. 
İçtimai suçlan sık sık affetmek, 
müsamaha. ile karşılamak taraf· 
tarıdır. Ben biraz daha sıkı ter
biye görmüşüm galiba! Nerima· 
nın bu husustaki diışüncelcrine 
bir türlü iştirak edemiyorum. 

• 
Film tam zamanında bitti . 
Saat beşe geliyor. 
Beşte ikinci seans ba.cılayacak· 
Sinema.dan çıktık. 
Tepebaşına doğru ~iyo~ 

öPt)'ŞM1YEN MİLLETI..ER 
öpll§mek, lııaanlar arumdaki &f • 

km bir ak"°1Amelldlr diyenler akla. 
nır. 1.nsanıann hepei ~ ôpl1f
meslııi bllmlycn, ona ihtiyaç lıl.uet • 
mlyen mllleUer varclır. Eakimo ve Ma. 
orlaler gibi, Papualar, AvuatralJ'& yer 
illeri ve birçok Atrtka kabllelert & • 
pUpıez. Çok medeni blr millet olan 
Japonlar bile öpll§m~er. Y&nl bizim 
blldtğlmlz öpüşleri kudediyoruz... Ja. 
ponyaya gelen Amerikan ve İngiliz 
filmlertnin lJpll§ sahneleri keaWr, ve
ya. adamakıllı kISalblır. 

lı"'raıısizlarm en :meıhur beykeltra. 
fi Augu:.te Rôdlıldlr. 

1924 aeneııin<k, Tokyo hı aÇJlan bey. 
ne.lm1lel güzel sanatı ,.\'isine i'ran 
SIZ hllkQmeti, Rodin1n. ıııt.'Şhur bronz 
dan mamut ••Le baleer,, <buae) eaerl. 
ni gönderir. Eller tefhlr edllir ... takat 
15nilne bir paravana koymak p.r~I 
Hayret ve taaccilbUnü gizllyemlyen 
Fransız sefaret ata§elerlnden birine 
Tokyo polla müdUrU fU cevabi verir: 

- "ROdinln escrlnl paravana arka
sına koyduk. Zira buee, Avrupalılar 

ara.wmda taammüm etmı, nahot bl.r A.. 
dettir, ve bu 11.MUn .Japonyada yer 
ıılmasınıı. mU.saade edemeyiz. Fakat 
eser Ustadm bir §abeaeri oımaU ha. 
sebile sergide yer almamı.ı ml\naalp 
g6rdUk. Paravanayı imkAm yok kal· 
dıramayız." 

RlR ÖP0ot)J[TE neeo BAKTl!Rt 

Dünyada In.sanla.nn keyflnl kaçır • 
mak !sUyen bir amıt vardır, Bunlar 
her §eyden fena manalar çıkanrlar. 

Bundan on iki sene evvel öpllfmeğe 
karp bir mUcadele bqladı. MUcadele 
Amerikada doğdu. Amerikalı dOktor 

Neriman yolda soruyor: 
- Filmi nasıl buldun ? 

- Greta san'atinde ve kendi 
rolünde muvaffak oldu. Dekor, 
manzara .. Her şey güzel. Fakat, 
mevzu çok kötü. Dalıa doğrusu 
iğrenç. Ben, herhangi bir cemi· 
yetin kirli çama.şırlannın dOnya 
müvac.ehesinde bu ~kilde t.eşlıir 
edilmesine taraftar değilim. İn• 
san. kötü şeyleri çabuk benimsc
yor. İl!'ride o nisbette ~ ve 
güç kopye ediyor. 

Neriman bana - her zamanki 
gibi - kızdı: 

- Aman canım. Yine, zeı • 
billi Ali efendinin torunu gibi 
konuşuyorsun! Sinemayı perdede 
bir hile diye seyredip geçiyoruz. 
Bir iki saat hoşca vakit geçiriyo· 
ruz. Her zaman böyle düşündH· 
rücü bir film olmaz ya. Buan 
da hniıf ve ~li bir komedya 
oluyor .. Gülüyoruz. 

Cevap vermedim .. Biraz sonra 
Tepeba.şmdaki nastacmm önün. 
de durduk. 

- lşte burası .. 
- Gelmiş mi! 
- Hayır.. İçeride kimseler 

:\Ok. 
- O halde girmeyelim Ayıp 

olur. 
- Sen de pek teşrif at d~kÜ" 

nilstin, I...eylacığım ! Bizim ko1
• 

l<ıjdeki "adab muaşeret" hocası
nın her sözüne inanı1'81D! 

ve b&ktriyolog profeaör Hud.son lıılak 
lfm bir tek 6pUş esnasındA bir ağız. 
dan diğerine 22000 den fazla 'bakteri 
geçutiDl te.sblt etti. 22000 rakammı 
naaıl elde ettiği bir aırdır." Bunu na
mı buldupııu kendisine eoran olma
dı. Bilinen bir gey varsa o da berke. 
8ln dikkate almam oldu n berke.e 
korfu:nata b&fladı. 22000 bakteri! Bir 
t11k öpUcUktel Olur ~y değil d.lyorlar. 

dı. 1uan rakamı gözönllne getlrlnoe 
Urpcrlr. Bunun Uzcrlne lllm mUesae. 
aeleri busenin medeniyet için ne bO. 
yUk bir tehllke ve Afet olduğunu llft.n 
eden rısaıeıer bo.attrdılar, gazetelerde 
7UJJdı; radycQrda eptifme aleyll!Dde 
uzmı koaferanalar ııvlld1. 

Ul\naka§&lar her tarafta devam e. 
diyordu. ôntıne geçllmlyeceğt anı.,t. 
lmca tehlikeyi mümkUn olduğu kadar 
hafifJetmeıc lçhı çarelere ba§vuruldıı. 
lılucltler para kazanmak için kafa.l&. 

rını yordular. Nihayet ortay& bir fCY 
çıktı. Bu, tenis raketi tıekllnde seııu. 
ıotdden ve UT.erinde incecik bir gam 
beZ bulunan bir illetti. İnsan öpllşmek 
lbtıyacını duydugıı zaman bunu du • 
daklarına koyacak. o §ekllde öpecek.. 
tL 

Bu Aleti bulan mucit zengin olmadı. 
Klm99 bu çeflt öptlfe rağbet g69ter
medL BlıAhıra, öpll§meden evvel chı. 
daklann tyodıa dezenfekte edllmuf 
e6ylendl fakat bu çare de para etme. 
dL 

Nihayet öpUcllk dllfmanlan bafka 
bir çareye baf't'Urdular. OpUşmek U. 
tlyenlerln, öptl§me<kn evvel uzun u. 
zuo dllfUnmelerlnl eöytedller. 22000 
rakamıru dUftlnen bir in.un makudm 
dan vazgeçeblUrdl. FRk!lt herkes Ham 
let tablatJl olamazdı. (Sonu yamı) 

- Evet. Inanmm .. Çfinkü o 
bu hususta mütahassıs bir mıı. 
allimdir. Bir erkek randevu ve· 
riyor. Kendisi ~elmeden kadın 
geliyor.. Buna izzeti nefissizlik 
derler Haydi, biraz dola.şalım. 

Perapalasm önt=_.:~.ı bir hayli 
\'ürüdük .. Tekrar döndük. 

1eıiman birden kolumu ~kti: 
- işte. pastacıya yeni gir·· 

vor .. 
Delikanhvı uzaktan gördU •• 1. 

SPortmen bir tip. Omuzlar fazla• 
ca kalkık. Maamafih Nerimana 
bir şey söylemedim. 

Pastacıya giriyoruz. 
Neriman QOk heyecanlı .. Sesin· 

de manasız bir ihtizaz var. 
O, kolumu dürtümr: 
- Ah .. Sana J!Inta ed i ,.n,.tım. 

Leyla! Bu ne soğukkanlılık .. 
Gülerek cevap veriyorum: 
- Karşımıza bir gol Y.abani 

çıkacak değil ya. O da bizim gibi 
bir adam. Hat!A belki de bizden 
beceriksimir. 

- Zannetmem. BirkaG sene 
Pariste tahsil yapan bir gen<' 
herhalde lilzuınundan fazla yır
tılmıştır. 

Turhan bey bu sırada bizi g& 
rüyor .. Ve yerinden fırlayıp, dük• 
kAnm içinde bizi karşılavor .. Ne· 
rimanın hararetle eli .. : sıJn,or. 

Neriman beni tamtrvoır: 
- Samimt bir arkada.'3rm .. 

lAyla. ()>crıtlıak .,. me~ hft· 

~ftl'& - • 

-------------=-r~~----.... -
Fıkra 
::::::::::::11 

Bir mersiyem 
kaldı 

Bar.ı lnsıınlar ~kAyeıe, dert yan. 
ınayn ka~ı hakikaten vurdum duy. 
uı:u oluyor. Ne yapsanız. ne söyle. 
ı;e nlz nz:P 

~alrln biri l.tısa.ı. almak Uınldllc 

bir zengini metheder. Zengin kul:ık 
vermez. Şair kulağını yoracak bir 
koç be.)1t 5Ö.)ler; zengin kendine mal 

edlnml'7.. Şair hiddet edereli hl~-c.>
lc.r; aldırmaz. N ihayet ı:ıılr zenı;i

nlrı kapıı;ı ônUrıc gelir oturur. Adam 
C\ den ~rlup knpı önünde iri gorUn. 
ce: 

- Be herif der, meUıettfn bir eC3 
\'cnnedlm; canmıı ıı:ktın kulak as.
madun; hlc\·etttn aidırnı:ıdım. Daha 
ne SÖJ llyeceğln kaldı da ne ~kll • 
yonmn? 

Şillr ~yle OC\'!lp \'ermiş: - Ceruı. 
bıbaldcm canını alm:ı.sm• bekllyo _ 
nım: blr me.nıtyem kaldı: ona da 
!!Uyle~ip gldooı>ğ'lml 

l\ A6RET'l1N 

Sırda§ 
Ye~i ~i2:1l1etçisi adamın hoşu. 

na gıbnıştı ve bunu izhar etmiş· 
ti. Sonra pişman oldu: 

- Fakat, dedi, sakın hanıma 
bir şey söyleme ... 

Hizmetçi kız: 
- Merak etmeyin, efendim. • 

dedi. Bu gibi §eylerde ben mr 
saklamasını bilirim. İnanmaz.sa 
nız hanıma sorun... • 

Aslana nezaket 
. İki 3;1"ka~ aslan avına git. 

mı§lerdı. Bırı, Karşısına bir ac: 
lan _çıkar çıkmaz kaçmağa ba§I. 
dı. Oteki ateş etti, öldürdü. 
Oteki ateş etti, öldürdü. 

Diğeri dönüp geldiği zamnr 
arkadaşı: 

- Aşkolsun ! dedi. Arslan 
hem de dişi imi§· İnsan dişi aı:ı 
landan da korkar mı! 

- Korktum da mı kaçtım. 
zannediyorsun? dedi. Ben nazok 
bir adamım kadmlara yol ve · 
mek l!zım olduğunu bilirim. 

Miisaadenizle bu i8kemlenitı 
sahibi yok 'tıa? Bavan otumıak 
istiyor. 

yatımız daima beraber geçti. 
Sonra bana dönüyor: 
- Turhan bey .. Mimar .. Pa• 

dostum 
Turhan bey çok hürmetkar .. 

cali denecek kadar fazla revc· 
ranc;Jarla sık sık eğiliyor .. 

- l!tifatınıza teşekkür ede .. 
rim. Üç dakika gecikmişim. Hal· 
buki evden tam vaktinde cıkmı"• 
tım Özür dilerim .. 

Neriman cevap veriyor: 
- Biz henüz geldik .. Gecikt.r 

ğini~in farkında değiliz. 
Neriman mütemadiyen avı:. 

cunun ic;indeki beyaz dantelitl 
kticticük mendilini oı'Tuşturup du· 
ruyor. 

Turhan bey bana hitaben: 
- Efendim. arkadaşmız pek 

sıkılıvorlar .. Galiba biraz fazlaca 
asabidirler. 

- Bilakis. mektepte çok so
ğukkanlıydı ama.. Maamafilı 
insan her zaman aym haleti ru· 
hiye icinde bulunmaz. Havada 
biraz sıcak.. Yorgunluk. uzun 
yolculuk .. Bütün bunlarm da te
siri olsa gerk. 

- Ah. vallahi qz ~k zekisr 
niz.. Vaziyeti ne gilzel idare r• 
diyorsunuz İşte arkadaş dediği• 
böyle olmah. 

Nerimarnı dönüyor: 
- Tehn1c ederim. efm~· 

Cılk z&d, c:ok id a.N'H bir- e r l· 
~ malilnd:-:~ (~' t•n 



Çeviren: MUZAFFER ESEN 

- 1\e mı? Avustralyalı müfeUiş, po. lemiştim. 
- .fS sı ı.>~t şey . Mş.riba lis müdürü Rudgeden aldığı Müfettiş bu sözleri~ sanki 

Liyı tev. H ecıe(.c~ mısınız! telgrafı başmüfettişe uzata. etraftan isitilmesinden kor • 
- ı.)lze ı..unu un ~vy•edı? rak: kuyormuş. gibi çok yavaş bir 
- Onla tevKır elıneğe mec - Beni haksız buluyorlar, sesle söylemişti· 

bursunuz İ orkana.). Bunu dedi. Avustralya poıisi Uvan Başkomiser de aynı hafif 
siz de bihrsınız. f\,ollarson Torun Mongolya vapurunda sesle cevap verdi: 
macerası ıyıce aydınJanmca. olduğuna tamamile inanmış. - Evet şef, biliyorum. Fe. 
ya kadar bırtakım ihtıyat tır. ci bir hadise! 
tedbirlerı almanız .t.aruridir. Torkanay cevap verdi: - Doğru söyledin, Mak 
A:r'&:ur Kollarson, Linin apar. - Bırakınız inansınlar. Kolni; hakikaten fed bir ha. 

Meşhur do andırıcı 
MAH UT SAiM 
ve ş şli Yıl "ızı 

1W D A 

tımanında bulundu. Binaen Sonra Uvan Torun vapurda dise. Bugün bu vakayı bilen v.' bu tefrikada 
aleyh bu ev sahıbiuı sorguya olup olmayışı o kadar ehem. birkaç kişi var. Onun için ı ti ki d 

l~i~~---~ 
~ 

' E~~ç~o.~n~A~!~~ ı 
(Bu kuponıı rklcnerl'lı gonderll~ 
verme IUlnlıın En Son Daktkad~ 
rwnz neşredllecektlr. Evlenme 11'1 
göndereu oku~,ır.ulıırm mahfuı . .A 

mak üzere ııarlb adreslerlııJ bildll"' 
leri ll'ızmı.) 

Evlenme teklifleri 
.• ıtd.: 

• Yaş 31, boy 164, kilo 75, :BUb 
renkli e!A gözllı bir genç e~ıeJllllıır' 
istemektedir. ?>lemleketlnrfe 57oO , 
kıymetmde arazisi vardır lstanb~ 
•s lira maaşlı memurdur. Evıcne)lllf 
bayanın 21.27 yaşlarında gUzel o n) 
sını istemektedir. Kendisi ,çkiye; 
telA olmamakla beraber zevl< dfl' 
eğlencesini sever. (Rüya O.) retli 
müracaat • 255 

• Ya§ 3;;, boy 165, kilo 70, eStıl 
kara lta§lı kııra gözlü, o!l'.'ukça ~ 
evlenmiş bir krzlyle 16 yRşındtı b~c') 
lu buıunan dul bir bayan 4(',.'50 Y"'1, 
n arasında bir bayla evlenmcl< ~, 
mektedlr. (R.R.) remzl.nt mursc 
at • 256 

çekmek lazım. Onun verece. miyctsiz bir meseleki. bu hadiseyi bir rezale'' halin. ş. I" y 'd M d h anla 1 arın an şu 
ği cevaplara göre yapılacak Vils gözlerini hayretle a - re meydana çıkarmamak la. 

1 Ş 1 1 1 Z I e 1 a k I ş ve işçi arıyanlar: 
L ? b h (Bu resmi "Vakıtl' gazetesinin parçayı 0 uyunuz. 

iş değişir. Zannedersem i- çıyor, nasıl? neler işitiyor. zım. Gazetelere u ususta fı.fedihamn katli haberini veren • • Tecrübeli, iyi transv.::a bilir 
nin vereceği cevaplar sizi tat Demek Uvan Tor fater Har • hiçbir şey söylemiyelim Kol • nushadan iktibas ediyoruz) Türk mürebbiyesi yeni -.ıogınuş ~ 
min edemiyecektir Mesela vik açıklarında ölmü• olsun, ni. Zannedersem ne demek veya 3 yaşından yukarı çocuğa 

Y (Ona: "!Unbmut Saim cakı bıçak ıa,nnaz., demişler ... ağzını bir. T ıdef· 
Lı. bu işlerden hiç haberi ol- ı'sterse aylardanberı Lon • ı·stedig·imi anlıyorsunuz. mak istemekte.lir. aşrnya g ...ı . kar1ş açmış: ''Hanj,\i çakı bıÇı\~ ahpar! deml,. Tabancadan başka C"P.. yaşından bilyük çocuk olurss tı1rv 

madığını söylerse herhalde drada ya§amakta bulunsun, - Şüphesiz şef. leriırıdc bir çut bomba da var •.. Hani alaca.khtard:>.ı: biraz ba,ına kala. fazıasile de uğı"aşab!lir: .sakJf 
kendisini tevkif etmeğe mec hunun esemmiyeti yokmuş - Bu hadiseyi Con Lom. balık birikse tak d.l~·e çıkarıp yere vuracak. Kendlııi de onlar da ber- HUsrcvlyc sokağı s numarad:ı !>$) 

b ı d v•I '? ·· J ·? h }d h h } ) t hava olacak ... Onn 1!,ln .:uahmut Salmln odasında biraz giirüıtil ohın<·a.s ur o ursunuz egı mı • oy e mı . şu a e... sun a er a mış o ması ye er Makbuleye müracaat . 
Fakat ne ile itham ederek Torkanay tekrar söze baş. de artar bile. derakap kendimi handan dı~m atanın, karşı taraftan bakarım. Hı"" •Orta tahsllll. mantık .sahıbl, te 

sigortalı ama, <·aıı S:gorta.ıı \l~ğil ld ahpar!!,. f d kted' ki bB~ 
tevkif edeceğinizi size sora- ladı: - Loms, bunu biliyor mu? 1 a c ve merama mu · '" 1 cS 

b'I · · ? H d d M } f Agop efmdiıılr. bu bomba hlkyesl aldıma gr.ldikç.c kc:ı!l: l•endlm<ı ihtiyaç vardır. Sirkeci A;ıkara 
ı ir mıyım · - ay u un ongo ya şe • desinde 80/1 dahilinde numara ' 
T fk d ı d E M k K ı • f k 3illerlm. Bir gllı; Hd Yafa p•>rtakalı almış, pantalonumun cı•plerlne 

orkanay ö e en pat ı - vapurun aki e•yasmı göz • - vet a o nı, a at 9, 10, ve 13, 14,30 saatlerinde ııı 
Y blrer tan. koymıı~.tum. Agop ceplerimi kabarıl• göri.mce sordu: 

yordu. Fakat hiç sesini çı • 1 den geçirdiniz mi? Şimdi bu o da bu hadiseden kimseye caat. ııf 
karmadan gazeteciyi sonuna işi yapabilirsiniz. Diğer ta • balısetmiyecektir sanıyorum. - Ceplerinde ne var ki'··· • Li~ mezunu, Anndoiulu. çŞ ıt 
kadar dinledi. Ancak Lom • raftan da Harvik sahillerini Susmasının daha hayırlı ol • Pi> boğıızuı. "Portaıml!,, dlyN·ek ol88.nı: ''soy da ;yiyelim,, diyecek. kar., dürust, ciddi almancıı ve tıl 

- Bomba, dedim. Rengi ı.embeyaz oldıL daktilo b!.len 18 ya.,ında bir geJl' 
sun sözü nereye getirmek is. nezare\: altında bulundurur. dugvunu kendisine anlatabil. ..rt1 

aramaktadır. Husust olarak o~~ 
tediğini anlayınca karşısın .. sanız fena olmaz. dim galiba. Diğer taraftan tep ve use taıebes!ne aileleri p-, 

dakinin sözünü kesti: - Olur Torkanay, bu iş. Liyi müdafaa etmek maksa. p k k d HAB-R ··• ı d da az bir ücretle riyaziye, tı.ııll>J 
- Bu size ai'ı: bir iş değil. lerle meşgul olurum. • dile ikinci bir makale yaz • e va fn a L su.un arıfl a almanca dersleri verebilir. <1·~ 
- Rica ederim Torkanay - Harvik kıyılarındakj mak istiyordu. Ondan da remzine müracaat. 

öfkelenmeyiniz. Bu tevkifin polisle münasebet tc5is eder. vazgeçecektir sanırım. Böy • • Eski Vefa suıtanislnde ottıı~ 
mUtcaddit devlet dairelerinde ka,t.I 

hangi suç üzerine yapıldı • siniz. Onlar da size yardım le daha iyi olur. yapm!§, tecrübe sahibi 9 kiş!li1'çl' 
ğını muhakkak bilmeliyim. ederler. - Hakkınız var, şef ... ga. SINGER r---~~:;~~~;;:~----, 1Sianbul yaşında bir aile babası, ailesini getj 

Zira bu tevkif sebebine göre Torkanay bu sözleri Vils zeteler bu işten ne kadar az dirmek mecburiyetinde }uıunıxı3" 
makalemin şekli değişebilir. kapıdan çıkarken aöylemitti. bahsederlerse herkes için o Saat Emınönü dır. :Bof'or ehltyc~e ı. .f, 

Mariba Liyi istem iye istemi.. Sonra Mak Kolniye döndü: kadar iyi olur M nan bu dine: ııı.ııWl • .ııer.tıangt ııl~ 
d b· ı· y d 1 b a a- Cad. yapabnec .r iktidardadır. ısti,.. 

ye tevkif edeceğinizi e ı ı - Size biraz evvel Rusel - erin e söy enmiş ir • .ıJogazkesende Karabaş cadır 
yorum. Bu müfettişe sonsuz Skardan telefon ecerek bir sözdür bu, Mak Kolni. Şimdi zaları No l .. de 79 numarada Yaııar ad 
bir itimadınız var. Benim de hasta otomobili istemiş ve beni dinleyiniz. Ne bahasına .. s....,.....,._ .... ...._ ..... &.=~ı..:ııı:Q~~u..~ • müracaat. 

öyle ... o halde hu müfettişi Artur Kollarsonu, Linin a • olursa olsun Liyi bulmalıyız. . • 19 yaşında tUrkı;e, tralJSIZ~ 
efkarıumumiye karşısında partımanında ve pek perişan Zira görünüşe göre, adı ister ka bir şey. Haydudun birisi ı kif ettirmek için uğ1 aşıyor. daktilo bilen bir bayan ı.ş araı:ı:ıB 

dır. (Narin) remzine müracaat. 
müdafaa edebilmem için ba. bir halde bulduğumuzu söy. Uvan Tor olsun, is\:erse baş. bize müfettiş Mariba Liyi tev (Dcnımı var) • 24 yaşında tUrkçe, fra.nsızc&. 

na~rdımclmM~lizım. ~-----------~~~-----~-------------1--~-~--~-------------~~~~~u~~a.n~~~ - Müfettiş Liye olan bu 1 dır. Tezg9.lltarlık yapabilir bir d~ 

itimadınız galiba yeni çıktı? Hikaye Prenses izabe/la Nakleden: yanında çal~abillr. (Rahim) re 
- Yeni mi? Ne elemek is. Uç Yılaız müracaat. t' 

• Almanca bilen yüksek tahSU ıl 
tiyorsunuz? a----• •---• ıcbesı fizik, rıyaziye almanca aer5" 

- Dün gece konuştukla - \'erir. (H N.E.) remzine murıı.cıııı~~ 
rımızı hatırlayınız, Loms, (Baş tarafı dünkü sayunrzda.) bet 'beyaz bir ata binmişti. Ba~ pertici işkencelerin en hafif ~<:· Fakat, havat onun bu hav? . • Almanynda ve Amerikan kol~ 

b d . . . k' İzabella ile Ferdinand seneler- şın.da Aragon ve Kastil birleşik kilde tatbik edilmesini istiyor- !erinin hakikat olmasma müsaa· ctc yüksek milhcndlsllk tahsil e 
ana enıış'"ınız ı... ce iberaber ve serseriyane bir devletlerinin tacı vardı. Tacın du. İspanyanın mezalimden inP• de edecek kadar iyi kalpli da•• ti 

E t t b·ı· h t "rdül bir bay, ehven ve mUeait şar - ve , eve ı ıyorum· aya siı ·· er. Memleketten güneş altında parlayan altınları yenlerin çığlıklarım sarayından ranmadı. Krali"e, da.ha henüz 
" ve istifadeli bir şekilde, almanc& 

Fakat insan fikrini değişti. memlekete gçiyorlar, yollarada ve elmasları gözleri kama.stırı• kulaklariyle işitir gibi ola Krali· gdeu··nştc;u··.denecek bir yaşta hasta glllzce lisan ve riyaziye dersler' 

mez mı.?. günlerce aç susuz ve yorgun yt• yordu. çe, hiç olmazsa kendi hudutları 8 1 
·· Jard F · · d r.· rlr. İstanbul Fatih • Fatih c _ Ben s.imdiye kadar si • ruyor ı. akat beraberdiler Bu zafer, Kraliçe Elizabetin dahılın e bu kadar zalim oluı·· dizabet, hasta yatağında göz· numara 98 N. Berkanta mnraca 

ve beraber yaşıyorlardı. hayatında en yüksek saadet gü· mamasını istiyordu. terini kapamış. bin bir heyecan 
zin fikir değiştirdiğinizi hiç Aşkları devam etti ve seneler- nü olarak kaldı. Bundan sonra Fakat, lbir kere mezalim bas- ıçinde bulunuyordu. • 27 yaşında askerlikle aınıu~" 
görmemiştim. Her vakit bir oo biribirinden ayrılmadılar. Bu kraliçenin hayatında karışık, !ayınca yavaş yavaş veya şiddet• Gözlerinin önünden Engizi • ıunmıyan, Ukmektep mezunu ı 
kPrı· kadar inatc_ıydınız. suretle geçen senelerden sonra, maceralı, ıztıraplı, he~canlı bir !isi olınıyacarrmı bilmi'"'Ordu. yon mezalimiu]c ateş içinde va- tUrkçeyl b!len, hesapla ünsiyeti 

0
6.r 

-:-r J - h .ı .ı bir genç i" aramal<tadır. {F.K- S E t f k t b beyisinin ölümü üzerine, devre başlıyordu. Engizisyon işkencelerinin tatbi~ nan İspanya geçiyordu. Bunu • " 
- ve ' a a a.lan... ızabella Kasti! Kraliçesi oldu- Onların evlenmelerine vasıta kini memleketinde de müsaade la beraber, İspanya bir zafer remzine müracaat. 
- Size bir şey söyliyeyim Fakat bu hadise bilakis onları olan rahip Torkernanda ile Kar• etmişti; binaenaleyh, bu meza• iilkesiydi. Kocaı;ı Ferdinand·m 

[oms. Mariba bana ne dedi ayırmak tehlikesini göstermişti. ti1 sarayının eskidenberi en ha· !im bütün şiddctile tatbik edile· memleketiyle beraber, Kasti! 
bilir misiniz? "Con Loms U. Kraliçe, Ferdinand'ı Kral yap:• kim rahibi Ximenoz onun etraf• cekti. Bundan başka tiirlü olma• Avrupamn en büyük ve zengin 
van Tor değildir. Çünkü al. mazdı. Sarayda ne sıfatla bulu· nı çevirmişler, zorluyorlardı: sına imkan yoktu. bir yeriydi. 
nında yara. izi olmadığım nacaktı? - Mademki İspanyadan Arap- Çünkü iki büyük rahip ile Kraliçe Elizabetin güneı; altın· 

Diğer taraftan Ferdinand da ları koğdun , Hıristiyan olmıyan Kral Fcrdinand ((Ok haris adam· da ışıldıyan bir memlekette bir·. 
gördüm.,, babası Aragon kralının ölümü diğerlerini de ortadan yoketmen lardr. si vardı. Kral Ferdinand- • 

Gazeteci hir adım geri çe. üzerine memleketine dönmeğe lazımdır. Kraliçe, a}TI ayrı cihetierdfln Ve eğer dünyadan hakikaten 
kildi: ve tahta gec:meğe mecbur oldu. Kraliçenin evvelce gös~erdiği fakat, ayru derecede 1rnvvetli r . ayrılıyorsa bir hayaline kavu • 

_ Li bunu söyledi öyle Bunların ikisi de sağlıkların. bütün itirazlarına rağmen gecih lan bu üç adamın dediklerini ya· madan ~idiyordu: Kristof Ke-
mi? da, memleketlerinin kralları tara· mediler: Engizisyon mezalimı pıyordu. lomptan henüz ha:ber gelmr • 

'r'.' fından reddedilmiş prenslerdi. Kasti! sarayına da -'1;İrdi. * * • mişti. 
- .c.vet .. Fakat tabii buna ; Fakat. ölümün dü.c;eceğinde, ken * * "' Kri&tof Kolomp engin deniz- Kraliçe günden güne fenalaştı. 

darılmadınız deiYil mi? Ni • dilerinin yerine geçecekleri di". Kraliçe, Engizisyon siyasetini !ere açılmak fü.ere sefere çıkmak ve nihayet onun ölüm <löşeğincle 
hayet bir şakadır. şünürken, biri kardeşini, diğeri kendi memleketine ~okmamak ic:in Kraliçe Elizabetten gemi olduğunu anladılar. Kocası haş 

_ Faka\ tatsı2' bir şaka... oğlunu affetmiş ve tahtlarını gc· için calıştr. Hatta, rahiplerin lbüM istemişti. Kraliçe bu teşebbü~ü ucundan a}Tılmıyordu. Kraliçe. 
_ Hakkınız var do..tum, ne onlara vermişlerdi. tün ısrarlarına rağmen, bundı:ı büvük bir memnuniyetle karR • şimdi gözlerini kan ve zafer Q;ÜM 

Kasti! tahtı ile Arragon tahtına ayak direyecek ve onların fik• iadı ve ona istediği kadar gemi neşi dolu tspanyanın göklerine 
hoşa gitmİy<'cek sakalar da geçen karı koca ilk iş olarak iki rine kapılmamak için sebat gö::;- verdi. dikerek onunla yavaş yavaş kc. 
vardır· Onun icindır ki Artur memleketi birleştirdiler ve be• terecekti. Kristof Kolomp engin deniz- nuşuyordu: 
Kollarsonu Linin apartıma. raberce hükiim sürerek Avrupa· Fakat, rahiplerle beraber lere açılırken Kraliçe Elizabetin - Hatırlıyor :rr.usun, Ferdi-
nma sokan adamı bulup de,li. nrn en kuvvetli devletlerinden Feı·dinand da Engizisyon taraf· mavi gözleri hasretle yanıyor·· nand? O gece .. Manastırda .. 

M biri oldular. tarıydı. Çünkü Yahudiler rengin du: - Evet, Eliza:bet. O gece sana 
ğe tıkmalc niyetindeyim. ü . fzabella herkes tarafından sr• insanlardı. Halbuki Ferdinand Uzak ve sakin bir diyara çc- ettiğim vadi tuttum. Seni daima 
fettişin aleyhinde del:Iler yx. viliyordu. Adaleti memlekette eline çok para gec;irmek. düny<• kilmek. sükun içinde yaşamak sevdim ve seveceğim. 
ğa yığa, galiba beni Mariba herkesi kendisinden memnun bı· nın bütün servetini kendinde arzusunu duyuyordu. Sarayında - Vaadlerirnizi ikimiz de hı'• 
Linin tarnnmile masum oldu. rakmıştı. Sayılan ve sevilen bir toplamak ihtirasını besliyordu. etrafını çeviren ihtiraslı adaır• tuk. Benden sonra senin bu vaadi 
ğuna inandıracaklar. gene kraliçeydi o. . Kraliçe. sevdiği kocasının bu Jardan korkuyordu. Hayır. ibu daima tutmanı istiyorum: Be· 

Ferdinand Arapları İspanya. arzurnnu yerine getirdi ve bü· yalnız bir korkudan ibaret de· nim boş bıra1ctığım yeri kimse 
görii ürüı Loms ! dan ç1kardığı zaman lbüyük bir tün azmiyle karşı kaymağa niyet ğildi. İğreniyordu. Onlardan btl\. işgal etmesin. 

Basmüfettiş gazeteciyi kal ?.afer kazanmıştı. Zaferden son· ettiği papazların fikrini, aynı mıştr. Kralic:e, şimdi hayatının bütü~ 
dırım üzerinde bırakarak ra kraliçe, Ferdinand ile beraber şeyi kocasının teklif P.tmesi fa Şimdi Kraliçe, Kristof Ko· acı hatıralarını unutmuş. maz·· 
Skotland Yardın geniş ke • orduyu teftiş etti. zerine kabul etti: lombun dönüşünü ve yeni keşfe• sinin yalnız bir hatırasına dal~ 

Aldırınız: 
ıı" A«n~ıd.a rcmlzleri yanlı o~·.ıi 

kuyucıılarımızın namlarına ~ 
mektupları ldarehıınemlzden (~ ıt~ 
tarı dahil) ııergün sabahtan o~ 
lmdar veya saat 17 ye kadın atd1 

lan. c 
(88.M.lne) <Şans 248) (Rabla) ('({1"ıl,f 
(Temiz güven> tPoyraz 15) (JJ.l" ı 
(F.A. 39!5) (M.M.) (685) (Gill1 
(Susli 25) (R!yaziye) ..../: 

5-8-941 
şarY.ıl~ lS.03 Radyo sa· 

lon orkes· 
trası 

20.15 Radyo ..ı 

gazet~pd 
ıo 20.45 Opera 18.30 Serbest 

dakika 
18.40 Radyo 

purtıeı-f t>J 
sa· .n.oo Ziraat 

ton orkcs· 
trası 

9 0;) Konuşma 
Yuva Yatı 

.viı:nl ıe~ 
21.10 Saz e$l

1 

ll.30 Konu~ııı' 
21.45 Büyült 

9.15 Radyo ısaton fasıl 

orkestrası 22.30 Ajan! 
22.45 Cazbant '930 Ajans 

19.45 Huhtellf ./ 
~~-----------'~-_,, · d · d' Granatadan da son Arap hil• En~isizyon mezalimi Kastil deceği yerlerden haber getirme· mıştı. 

merın er ıçerıye p,n ı. kümdan cıkarkcn şehire kralla sarayma da girmişti . sini bekliyordu. Oralara gidecek, Manac:.tırdaki zeoo... Raşit Rıza Tivatrosılı, 
Kendio;hHlen biraı evvel bnahf>r krnlire uirivordu. Eliz~. Fakat, Kraliçe. bu tüyler ür- sakin yerlerin kraliçe.si olacal:t1. (SON) ~- 8. 41 salı Ayparkta <5!f'ı 

müfu~is~bdegelmiş, ba~~-~~--~-~-~-m-~~~-~~~-~--------~-----~----~---~-----•rmd~~n)k~~a~ev 
müfettişi oekliyo.~dt&. de Pi..c::.kin birlikte,, 


