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Yahudiler 
askerlik 

tJesıkaLarına 
11 Yahudı" diye! 
Yazdıracak 
!Stıdapeşte, 6 (A.A.) - OF!: 

tu!7 Yll§mdan 50 ya§ma kadar bü. 
~ Yahudilel' bugünden itiba -
~ 3 birinci teşrln 941 tarihine 
au r nüfus dairelerine müraca -
'il a askeri dfeterlerin hususi 
ıtı!ğnlanna kendilerini kaydettir. 
la e mecbur tutulmuşlardır. Bun c? askeri hizmet vesikalarına 
\' llhudi) kelim~i hassatan kady 
e lşaİ"et edilecektir. 

Rus•ar 
aavanıyor 
d l.ocıdra, 8 (A.A.) - Rwı cephcsln.. 
b~ ıeıen haberler, Rus askerlerinin 

ttın bô1ge1erde iyi mukavemet ettik
etiııı göstermektedir. 

it Sınoıensk civarında 'bu §Cbrln pr. 
lııda, cereyan eden meydan mubare. 
~I Çok bUyük bir ehemmiyeti haiz 
l(ı 1Utıı:na.ktadır. Almanlar Ukraynada 
~ete kargı doğrudan doğruya bir 
rı ~a geçmeden evvel Odesayı tec 
lı~ltnek istemektedirler. Fin.lA.ndlya.. 

11 
da Ladoga gölU oiınalınde çok 

1~~Ut bir muharebeye ,&"iri§llli§ bu. 
llıaktadırlar. 

bttt 'l'tnıea gazetealnln Stoktolm muha.. 
'lıı ilden gelen bir telgrafa göre, FID. 
Ilı diYaJuar Alman yardımından pek 
~un .görUnmemektedirler. Alman 
ıc_ Yaptığı yardım, Filhakika 5 fır. 
~ tecavüz etmemcktdeir. Bundan 
be ita FinlAndlya askerler! mubare • 
iti lerın en §lddeWlerlne göğ'.ls germek 

11:burıyetindedlrler. Kare'I berza • 
b\ıı da pek fazla Rus askeri yığılmış 
~l?ıaktadır. Bu, bazı FlnlAndiya. 

111 • Ruaıarm Kareli berzahmm 
lttellılelteu laUIA ederek devlet mer • 
lu &lne hücum etmek tasavvurunda bu 

11duıtlan fikrini vermektedir. 

istifa eden 
nazır 

Amerik hari-
ctye nazırı 

çekiliyor 
Nev,..tr, e fAı) - o.ıra 
Amerikan radyoau aplkeri ve He. 

arat gazeteleri muhabiri Broke Car. 
ter. Nevyork DeyJ Miror gazete.sinde 
yazdığı bir yazıda, mevauk membalar 

_... ~'80ll ı lnd aayfada 

SMOLENSK 
ESRARI 

--<>--

R us şehri 
alındı mı; 

alınmadı mı? 

Muhtelif menba
lardan 

gelen haberler 
Bu mmtakada çok 

kanlı muharebeler 
yapıldığını bildiriyor 

----0--

F AKA T KA Tt NET1-
CEDEN HABER 

YOK 

111:u tıkır, yakın zamandı. buıl oJ. 
b._:.tur. ÇUnk'U bidayette Fin!Andlya. 
Ilı • Alınanlarla anl&§tıklan alyaaet 
ıı_ Uctbtnce, yalnız taarruzt mahiyette 
lt,ı ~kat mevzuubaha olacağını ve Fin 
1.eı:;l'a toprakJarmm hiçbir veçhlle 
llttın keye maruz bulunmadığmı zan • 

i§lercllr. Stokbolm, 6 (A.A.) Oft: 
~zı IDll§ahltlere göre. Lenlngradm Almanlar, bugün de Smolenak ha • 
Gu lerın eline dÜflllek üzere bulun • rek&tınm IOn& ermi§ oldutunu te.mln 
~ hakkında Almanlaı tarafnıdan ediyorlar. Fakat bu temtnaUanndakJ 

81\rUlen gUlllnc Mrllnlann ba§hca coşkun ifade !ıkdanı &'Öze çarpıyor. 
~::. '~_ ... _•_yfadlı ______ ~ ___ 0evamı ___ ı_lnd ____ yfada _ _ _ 

Sovvet 
gazeteleri 

~~fe ·· · d .. r gunefı oguncaya 
' kadar 

. Harbin büyük 
ıstıraplarla geçe-
ceğini yazıyor 

~ova 6 (A.A.) - 8.B.O. 
s~Ordunwı orgııru Olan Kratrnaje 
tı.1t1n:rı' fark cephesindeki h&rekA.t 

l\J da §Öyle yazmaktadır. 
tı hafta St'Çtlği halclo Almanlar 

hentız plAnlarmı tahakkuk ettirmeğe 
muvaffak olamadılar. Almanlar, Kı • 
zılordunun böyle bir ınukawmet göe. 
termesinl beklemiyorlardı. Zırhlı Al
man fırkaları zaferi kazanacaklar ve 
bu suretle Alman ordusunun yıldırım 
harplerine t>ir yenisini flAvt' edecekler 
dl. Fakat kızılordunun zırhlı cUzUtam 
lan, zırhlı Alman fırkalarını sUratıe 
imha etmeğe muvaffak oı!11uıtardır. 

Alman orduaunun mevcudu ne o. 
luraa hiçbir zaman adet itibarile mu. 
azzam Sovyet ordwıunu geçemiyecek. 
tir. 
Bununıa beraher Krasnaje Sveata 

mücadelenin çetin olacağın• kabul et. 
mektedir. Sov.)let gazetesine göre bil. 
yük uıtırablarla geçecek olan günler. 
den 10nra zafer cilnetl dot&C&ktır • 

.. 

.Tim es 
aazetesi 

HüseginGahit 
YaJçına 
hitaben 

Bir maka
le neşretti 
"Sevk ve idare, tabi-ı·in • 
den çıkan münakata 

dolayıaile 

Duman 
/ 

arkasınca 
• • 

sıperı tanklar 

Torkiyenin yUksek 
ananesini motelli Londra da 

iki casus daha 

Bugün prk cephetıln~ döğüeen iki devletin kullanılığı harp ıdlAhlarmdan 

lıafbcalarmm tanklar ve zırhlı ot.omo bUJer olduğuııu biliyoruz. Her biri ayn 
ayn tıp ~ kablltyette olan bu etlAhlardan, yukarda görülenler, Alınan tank. 
landır ve bir duman bulutunu kenclUerfne aJper ederek ilerlemektedirler. 

Lon4r:a, 8 (A.A.) - Taymlain dip. 
lomaUk muharriri, TUrk gazetecisi 
Yalçmm Tayınfaln "aullı ve kuvvtt,. 
ba§hkh cuma günkü b&§tnakaleet 
m6ktedir. Bu cevapta §Öyle denilmek 
mektedir. Bu cevapta böyle denilmek. 
tedlr. 

"Sevk ve idare, tabirı hakkmdaki 
~ Devamı ! DCI •yfacla 

Galatada vukua gelen inhidam hl. 
di8ealn1 okuyuculanmıza dün bUtün 
tafllll&tlle blldirmiıtık. 

Yeniden yaptıfımız tahkikatta has. 
taneye kaldmlan yaralıların sıhh1 va.. 
ziyeUerinlıı iyi olduğunu ve enkaz 
aıtmda lyl bir tesadüf eseri hiç kim. 
aenin kalmadıtmm anl&fl)dığmı öt. 
rendik. 

Dün M'.aelt lıdmli bir çocuğun en • 
kaz altında can ftl'IDlt oınwımdan 
korkuluyordu. ÇilnkQ inhidam esna • 
amda evde bulunan Kaclt bir daha 
görWmeml§tl. BugQıı öğle Uzerl ba.h. 
ııettlğimi.a çocuk, matbaamıza gel • 
mit ve kendlıdııin hAdiseden yanm 
dakika evvel evi terkettiğini korku • 
dan bUyUk aruıealnin evine ka.Çtığını 
eöyl ştlr. 

BeşlkUl§ taratma tramvaytar hAJA. 
lfllyememektedir. Betildafa giden 
yolcular Karaköyde tramvaydan 1D • 
mekte ve Tophanede ba§t<a arabaya 
btnmektedirıer. 

... Deftaa 1 ...,. •Jfada 

Bulgar 
meclisi 

reisi 
Ecnebi meleketlere 
seyahate çıkıyor 
Sotya, 6 (A.A.) - on: 
Sobranya reisi Criato Kalsov, ec. 

nebi memleketlere gitmek üzere Sof. 
yadan ayrılmııbr. Mumaileyh, Bulga 
riatana birkaç hatta aoııra dönecektir 

Macar nazırları 
Bulgaristana geliyor 
Solya, 8 (A.A.) - Otl: 
Macar ve İtalyan ziraat nazırları 

Bulgar ziraat nazınnm ziyaretini la. 
de etmek Uzere önllmllzdekl eyl(U a. 
yında lotyaya ıeıeceklerdir. 

idam edildi 
Londra, 6 (A.A.) - arı yaımda 

Verner • Helnrlch • Vaeltl adında 

ve 25 yaşında Kari • Thes Dnıeke Is. 
minde iki casu!!, bu ııabah Vanda-
~ Devamı% IDcı sayfada 

Rus :r.ırhlı otomoblllerlndeın bir gnıpu 
skkclşcr • .Bil J'89lm. Rutı • AlDWt 
d09tlofu at1"&sınıta, Kmııamt POion. 
yayı ı:.gal ettı.,ı &ıra.da alnımıotu. 

Bugiln esk' Up ı;r Jorını bltlrmi§ olan !ırmlar yeni undan ekmek imaU. 
ne oaşlamışlardır. Yıı!mz buğday:!a.n mamul unlar dündenberi toprak ma.h. 
aulleri ofisi tarafından fırınlara ddğrtılmaktadır. Öğle Uzer! bir çok tmnıar 
yeni ekmekten satmı§lardır. 

Sır! buğdaydan mümul olan ~u:1 ekmeğin eskisine nazaran rengi da.ha 
beyaz ve daha kabarıktır. Halk yen! ekmekten son derece memnundur. 

Bugtbıldl ve dtlnktl ekmfltln Jlllllm-
7c.weel: Safclakl kalıank olan 

bogünk11dl1r. 

Avusturalya 
Başvekilinin 

Sulh ve müsalemet yolu 
a rayan 

Belediye mazııır 
dejildiır 

Bir Japon baş 
muharririne 

verdiği 

Keskin ve 
kat'i 

cevao 

G ALATADA Ud ev yıkıldı, 
Çürük binalar, fırtmada 

sallanan ~lar gibi sağa sola 
gidip geldikten sonra, birdenbire, 
civardaki bütün dükkinların Jçln 
deldlerl dışarı uğratan müth!ş bir 
giiriiltü kopararak çöküvermiı;. 
En üst katta uyuyan bir gümrük 
kolcusona, banyo yapan ı:ınlı;ıp. 
lak kadınlara ve beş günlük ı:.ocu
ğoyla. 45 dakika enkaz altmda ka.. 
lan bir lohosaya kadar iki ev b&l
kmm hepsi de mutlaSı bir ölüm 
den kurtulmuşlar. 

Bu evleri enkaz haline getiren 
Melbrun, 6 (A.A.) - Asaht Chlm. ~ey ne yangındır, ne fırtınadır, ne 

bun gazetesinin Kelbumdakl muba de zelzele. Ta'\'ada patlıcan kızar 
biri matbuat konferansında Avuat. tan lUenek~e bacıyı da itham ede.
ralya başwkill Meuzies'yc uzak§ark. meyiz, tabiatı da. Bu evleri ihmal 
taki vaziyette bir salA.b vücuda geU. yıkmıştır; sahiplerinin ihmali, be
rebilmek için şahsan bir şey yapıp lcdJye.nln ihmali. 
yapamıyacağıru sormuştur. ''Sahipleri ne yapsın, belki C'\I 

Avustralya başvekili ıu cevabı ver. tamir ettirmek bü~lerlne U.)gun 
mi§tlr: değildi; belediye ne yapsm, bu 

"Bunu arzu ederim. Fakat bir ,ey binaların yıkılacağını bilemezdi,, 
yapamam. Japoııya bAdls olan meae • denemc-.t:. Bu e'\•lerln yıkıll§I ta. 
lelerin krsmı azamına venımlş olan mir ettlrllmelerlndcn fazla ihmal· 
cevabı biliyor. Şimdi cevctp vermek cl sahiplerinin büt~.esinl sarsar. 
srrası Jeponyanındır. BugUnkll gergin Belediyeye gelince, İstanhnlda 
liğl vUcuda getiren bir Avustraı,a yıkdlllağa namset Mnalarm l!MLY'll'll 
veya Büyük Brıtımya hart-keti de#{! ı hlrtm.; ytbtt ~ez. Belediye bir 
dir Hindiçiniyl lşgal edenler bizler de kaç tefttşte bunlan tesblt eder. 
tlliz.., ev Uıbiplerlnl aduttınr, ol.ma.zh 

Yazan: Bir Muharrir 
içindekileri zorla çıkanr. "Habe. 
riın yoktu,, sözü bir mazeret ola.o 
maz. 

Kaldı ki bu e\'lerin du\"arlarm• 
d&kt büyük ça.tlaklan görenler, 
e\'\'Clkl gün, bunların yıkılmağa 

namzet olduj;runu beledl~cyc ha
ber ,·ermişlerdir. tş bennutnt kır. 
taslye muamelesine bindiği için, 
üç dört saat sonra binalar giim 
biir glimbür ~,kıhYcrmlş. 

Eski İstanbul, bundan sonra 
da, böyle bi~ok yı'kıbna tehlike 
lerlne g1?bedir. Belediye hemen 
kollan sn·amalı, şimdiden çökme
ğe namzet bütün blnalan tcsbite 
ba~lamalıdır: bu bir. 

E" sahlıllerine binalarmı derhal 
tamir et tinneleri, yoksa bunların 
belediyece yıkhrılaacğı haber \e
rilmelidir; bu Ud. 

Tamir belediyenin kontro1u aı. 

tında yaptınlmalıclır; bu ti!:. 
Tamir kabul etmlycn binalar 

derhal ~,ktınlmalıdır; bu dört. 
Hele böyle kendllij:;rinden yıkıl· 

mak üzere olduğu haJk tarafından 
haber \'erilen binalara, belediye, 
t.ırtastye yalnsı yapıştıraeağı y.
de hemen yıh1ınm tedbirleri -. 
hırmahdır; bu ~-
Sayın Lutfi Kırdardao hu dllrlı 

!erimize müspet aii.ka beklertı 



Z - F:N O?-." DAKlKA - 6 Ar.tJSTO 10.U ÇARŞAMBA 

eş ıur dolandırıcı 

AH UT i 
[fil) @) mil 

~ işli Yıldızı 

T frikası sizi .ırunun yorgu.u-
1 l lanndan kıırtaracakt1r. Bu 

lrika'l/1 hem olrut1acak. hem 
qulccel:, hem ne-8eleneccksiniz. 

(l\lcdihıı, ortıı kumnlarm birinde 
yılmnıyordn. Satlnn yüzü güzü 
bun köpUklert ıcınde... a.m IJll'D ~ 

n:ı.ya cllnl uzatıyor, ellcrUe tası an. 
)or, ııldı~'I uyu başından aşağı geçL. 
rlyor, çlngmc kanlan l>lr kcn:ırn çe. 
kllml~ blze bakıyorlar. N n p:ırma • 
ı;ly'le bana Medihayı işa t cttt. 

Tam zamanıydı. 

'l'nvn, ynvnş kumaya doğru ~ 
dilın. o sabon köpükleri içinde mç.. 
1ımJU oğnlt\yıp dunıyon'ltı.) 

~ ~ 

arte 
H A BER de 

--, 

, ........................................ ~--====c=:::::c:.a: ........ ~ 

Ye • 

B tıırtıtı l inat ytnda 

Bcşlktaf üıtikamotlndtn gelenler ı. 
Tophanede inerek Karaköye ka • 

dar yQrUmektedlrler. 
Dlğc:r ta.raftan h Lse hakkında be. 

lcdlyo ve mUddelumumtılk tahkikata 
devam etmektedir. Beyledlycntn yap. 
t.Iğı tetkikata göre bina içinde mlsa. 
Cir bulunan zat, evvelki gün belediye 
ye müracaat ederek blnawn maDl 
nbldam olduğunu ve mal ııahiblne ta. 

mir ettirilmesi için bl'ledlyenln emir 
v rmesınl st,.mştlr. B~lcdl~e. mUste. 

ro bın ~ ı te .. ketm ini ve bilt'lhıra 

!bl bakkmda ıcap ~d n takibatın 

pıln.cağını btldlrmtştlr F ıkat mtı.s. 
clr l tıd:ıyı ~erdi o< ten birkaç saat 
nra Mdl e vuku imi ,Ur. Bele 

1 y t ..ıl:lku..u. devam etn ektedir. Bu 
nn yanında bulunan lklnci san 

1 
Oğlede~ akşama kadar \ 

_ Bır ilti satırla 1 

• Fiyat murnkııbe bUrosu, EmlııU. 
nllnde diki§ iğnesi s:ıtan Mehmet ve 
Marko adında iki kl§lyi, lhUktı.r su • 
,çtından adliyeye venniştlr. 

• Q()mal Seyll\noğlu ve Ali Yılmaz 
duıdo. lW kişinin kBmUr lhtikArt yap 

tığı anlqılınl§ttr. Ortada herhangi bir 
tura olmBdığı için bunun bir z1ncir 

em kömllr ihUkArmıı. tqkll etmesi 
ıhtlmall de vardır. 

• İstıınbul maden! C§ya ithalAt bir. 
ligi umumi kAUp muo.vlnl Naci 'fstl.fa 
etm!§Ur. 

a 
bir bina da maili inhidam olduğU o..n
l8§ılarak içinde bulmıanlnrın derhal 
çıkanlmıuıı ve blnanm d:ı 24 saat znr 
tında yıktınlmaeı sahlblne tebliğ e
dllmlitlr. Fakat bu müddet geçtiği 

halde ıın.hlbl binayı yıktırın mıştır. 

Bu vaziyet karş151nda bele:llye ıııe va~ 
:dyet ederek binayı yılttırmn amcl!yC". 
sine ba§lamıııtır. 

Bu ünkü iki kaza 
Bugün sa t 11,65 te fopkşpıda b1r 

tramvay kazası olmuş. bir arnb3cı 

nıbaııile trnmvny arasında kalarak.. 
yaralanmıştır. 

2717 numaralı vııbnan Beytullahın 
idaresindeki tramvay Çapada İbra • 
ol:nzade mensucııt fabrlltoaı önUne 
geldl[J1 1Jirada. Aksaray lstlktı.metln • 
den odun yUklll olarak gelmekte oıo.n 
bir arab:ı. tıe karşılaşmıştır. 
Vn.t.man aro.b:ıyn çarpac:ığım talı.. 

mln etmediğinden tren yapmo.mış, bu 
yüzden ıı.rabanm solunda giden ara. 
bacı Vahit, kendi arabMile tramvay 
arasında katarak vücudunun muhtelif 
yerlerinden ağır surette yanılanml§ • 
tır. Suçlu vatman yakalanmıştır. 

• * • 
Ka81DlPR§ll belediye icra ınemunı 

Rıfkı, bu 83bah saat 7,5 ta Samatya.. 
ya gitmek için Etyemez clvannda 697 

numnrnlı vatmnn Ul.tifin ldlU'esindekl 
Yedlkulc - Sirkeci tramvay arabası • 
nm arka taratma atlamak lsteml§, 
fakat muvaz\?neslnl kaybederek yere 
dll§milş ve başından ağıl' urette yara 
tıın.mıııtır. 

Yaralı Oerrıı.hpaşa haat~e kal. 
dınbnıştlr. 

sov TE Lf 1 
:\losko\ ı:ı, ü (al tdyo ) - Sovyet 

istihbarat bürosu tarafından bu 
sabah neşredilen har.p tebliği: 

5 Ağustos gilnü ordulanmız, 
.Smolensk, Korosin, Bjeln.ja - Çer. 
kov ve Estonya lstlkametlerlnd" 
muharebeye devam etmişlel'dir. 

Cephenin diğer istikametlerlrı 
de bUyUk mikyasta askeri hnre -
kat vukuhulmamıştır. 

Kara kuvvetlerimizle b} birliği 
yapan hava kııvvetlerimiz, düşma. 
nın motörlO vasıtalarına ve piye.. 
delerine §lddetli darbeler indire 
rek bunlara nğır zayiat verdirmiş. 
)erdir. 

4 Ağustos günü cereyan eden 
bava hareklit:ında, havada ve yeı 
de olmak Uzere. düşmanın 53 tay
yaresi dU Urülmüş veya tahrip e
dilmiştir. B.izlm 21 tayyar·mb: 
kayıptır. 

Kızılordu kuvvetleri, cephenin 
şimali garibi istiknmetinde, mUtc. 
addit defalar cepheyi yarmak te. 
şebblisünde bulunan Almnnlann 
motörlü {S. S.) fırkasına azim 
zayiat vel'dirmişlerdir. Harp mey 
danında 1500 den fazla ölU ve 
yaralı sayılmı§ ve pek çok esir 
alınmıştır. Düşmandan 60 makine 
litlifek, muhtelif çapta. 12 top, 9 
tayyare dafl topu, 16 torpil kovn. 
nı, birçok kamyon ve zırhlı anı.be 
iğtinam edHıni§Ur. 

Korosln lstilı:nmetinde Sovyet 
ol"Qularmm Aiddctli bir mukabil 
taarruzlle dilşmanm bir piyade n
ln.yı kiimilen imha edilmiştir. DUs 
man 3000 den fazla ölü ve ''nrah 
terketrnisth-. Birçok esir aıı"nmıs. 
tir. 

5..6 Ağustoe geoosi, müteaddit 
filolar halinde uçnn Alman tay • 
ynrelerl Moskova şehrine hücum 
etmek teşebbüsünde bulunmuşlnr 
sa da, bunlorm büyük bir krsmı 
daha şehre varmadan pek uzak 
mcsııfede, tayyare dııfi toplan _ 
mızın ve gece avcılanmıun mil· 
dafaasilo dağılamk mPcburh·etin. 
de kalını lnrdrr. • 

Şehrin üzerinde uçmnğa muvaf 
fak olan milnferit birkaç dUşmnn 
tayyaresi. hedef gözetemkslzln 
bombalnnnı rasgele almışlardır. 
Çıkan yangmlnr derhal söndürill • 
mUştür. Askc.ri hedeflerde basar 
yoktur. 5 dllşman tayyaresi düşii. 
rülmüştUr. Bizim tayyare kayıbı • 
mır. yoktur. 

Ruslar dayanıyor 
ru tanıtı 1 lncı ,)'fBda 

hede!i, Lado"a cöllinlı son derece mü§ 
kUI şartlar içinde çevirmek te§tlbblı .. 
silnde bUJunnn FinlAndiye kuvveUeri.. 
ne cesaret vermoktcn ibarettir. Ha • 
klkatte Lenlngrad, ne §lmatden J1(: de 
Finlllndlya istikametinden tehlikeye 
maruz bulunmamaktadır. 

Londrada ıki casus 
ıdam edildi 

Baştnntı locl ytDda 
vorth hapiAbaneelnde idam edllnı1§ • 
!erdir. 

Drueke, Alman tebaaamdandır. Va 
leti de lavlçre ta.bliyeUndedlr. 

Bu lkl caswı, bir Alman tayyaresi 
tarafından İakoçya.da kAln Hantf kont 
luğu aahlllcrlne getlrllınl§Ur. Bunlar, 
kauçuktan ufak bir sandalla karaya 
çıkmI§lardır. İki caswı, havasını bo. 
şaltlıktnn sonra bu sandalı batırmağa 
teşebbüs etmişlerdir. Fakat meydana 
çıkanlml§ v bu ca.sustarm İngiltere _ 
de oldu'klan anl8§tlmıştır. Her fklel
nln de n lıcı ve veri el bir telsiz dl eti 
bulunuyordu. Pasaportıan sabte cene. 
bt paııaportlanydı. Hu ikisi de ln. 
glllzce kon~yorlardı. 

Beyke 'in 
m hakemesi 
Şahitler gelmedi 

Muhakeme · başka güne kaldı 
Buglin asliye ikinci ceza mahkcmf'. 

Binde Bıı.ker davasına bakılmıştır. 
Heyeti hAkime, lUks eşyanın ovsaı 

ve kıymeti hnkkmda vekAlete sorula.n 
suııle cevap gelmediği, cb.livukutun 

Ruzvelt Atlas filosu 
kumandam ıle görüştü 
Vaıingtorı, 6 (A. \ ,) Ofi: 

Bahriye nezaretinin bir tebllğine 

göre, Potomno yatlle §lmaıı AUanUk. 
te seyahatte bulunan Ruzvclt, dUn 
Ameıikanın şimali Atlantll< filosu ku. 
ma.ndanı Vlsamlral Klng ile görUş • 
nıtiştUr. 

Teymıs i n Hüseyin Cahide 
cevabı 

~ Ba§tarurı ı ind ı;al foda 

lngiliz ve Alman tcltı.kkllcri blriblrln 
den ayrıdır. 1ng!Uzıere göre bu tabir, 
şarkı Avrupaya Rusyanın veya diğer 
herhangi bir devletin M.kim olmQ81 
lllan.ıı.smı tazammun etmez. Böyle 
blı· şey lstemiyen cıınılaları vesayat 
altına sokmak lngll!z devlet adamln
nnın zlhnlnden geçmez. 
Şarki Avrupndakl bazı küçUk mll. 

ıetıerln yakın tarihi, ba!ikalarınclnn 

ziyade haricin böyle bir sevi< ve l<lıı

rcsıne muhtaç olduklarını göstermi,ş., 
tir. Kudrelll 'l'Urklyc, g<!ııiş nrazisl ve 
yüksek ananeıerllc böyle blı· şeye 

muhtaç değ-ildir. 
BIU\kls, TUrklyenln ııarkt Avrupa • 

da ve garbi Asyada böyle bir gaye 
ile Iüzum görUlecek herhangi bir sevk 
'~ idare taaliyetJne iştirak edece~I 

bile limit edileblllr. 
Türkler, muttnsıC bulundukları dev. 

let adamı mcznyası 6Ilycslnde böyle 
bir röle Ul.y'k Olduk.lannı göstertnlş -
ert'.tlr. 

Amerika hariciye nazırı 
çekıhyor 
Bl\ttnmfı lıı<"i s&) facia 

<lan alınan haberlere göre, Amerika 
hariciye nazın Kordel HulUn sıhhl 

scbcbler dolnyısile istifa edeceğini bil 
dlrmektedlr. Bu movkJe, va.kUlc de 
aynı makamı .l§gal etmi§ olan bugUn. 
kU harbiye nazın Stlmeonun getlrll • 
mest ibtlmall vardır. 

Muhabir, Carter, bu takdirde Ven
de! Vilkinln harbly n!lztrı olacağını 

tnhmln etmektedir. 
Stimsonun hariciye nezaretindeki 

mevkllnln harbiye n~reUndeld mev. 
kiinden daha sağlam oımıyacağı zo.n
ncdllmektedlr. Fakat hn.rlclyc nczare. 
tinin haklkt ~c!lerl Ruzvelt ve Vela 
olduğu cihetle Stimsorı orada csnsen 
bir kukla vaziyetinde kalacaktır. 

Muhabir Cartcre göre R~zvelt. har. 
biye nezareti için daha gene; bir a • 
dam aramaktadır. Cihan vnzlyeU dıı. 
ha vahim bir safhaya girdiği zaman 
bittabi böyle bir adamdan daha fazla 
istifade edilecektir. 

ve şahitlerin hazır olmadığı için mah 
kemenln 18.8.941 pazart~ı günUne 
tallklne karıı.r verdi. Bu ara maznun. 
lann t.ahllye talebi reddedilerek dava 
tehir edildi. 

Bu pazar 
Yeşılköyde tayyare 
uçuşları yapılac ak 

Nuri Demirağın atölyesinde 
gençlerımlz ta.rafından yapılan ,.c 
gene gençlerlmiz tarafından uçu. 
rulacak olan tayyareler pazar gU
nti Y eşilköy hava meydanında 
halka merasimle gösterilecektir. 

Saat 14 de yapılıı.cak uçuşlnnn 
iyi takip edilebilmesi için her tUr 
lü tertibat alınmıştır. 

'· Kızıl yı l dız ,, gazetes 
yazıyor: 

Hitlerin 
yıldırım harbi 

planı 

Muvaffakiyetle 
neticelenemedi 

Uzun güçlüklerden, 
büyük fedakarlıklardan 

sonra zaferi elde 
edeceğiz? 

Loı:ıdra G ' .) - (U . n . ·) 

Sovyet ordusunun gazetesi olan ~·. 
zil Yıldız, 6 haftalık harp vakayliııi 

tetkik ederek diyor ki: "HJUerin yıl· 
dırım harbi pUl.nları muva!ia.kiyetıe 

netlcelenememtşUr. Almanlar böyle 
btr taarruza glrl§irken Sovyct ordu. 
sunun mukavomotini, hakiki tıarbl 

gUçlllklerinl hesap etmeml§ler, hava 
kuvvcUerinc çok lt.1mat gösterml.§ler. 
dir. Şarkta her §ey altUst olmu§tur. 
KuvvcUi Rus hava fllolan bilyilk hl\. 
klmlyet elde edlyorıar. 

Yıldırım harbinde mekarılze kuv
vetler büyük yer tutacaktı. Zırhlı 

Sovy<:t kuvvetleri Alman tanklannın 
piyadelerilc alA.katnrını kesmi§ler, lkJ 
mUhııclm arasında kalan Alman dal. 
gnsmı imha eylem1'1crdlr. 

Alman pl.yadcal tıınklann arkamn. 
d3 manlaınz ilcrlcmeğe nlışmııtı. Şlm 
dl Sovyet ateş ve sUngUaUnUn kuvve. 
tile ko.rşılaşıyorlıı r. Atman ordusu
nun ~sa\tı ne lmd11r bUyUk olsa Sov 
yet ordusunu geçemez. Fakat Sovyct 
Rusya hayalden pznktır. Almanyanın 
bUyllk tükenmez kuweU, ihtiyatları 
bulunduğunu blılr. Uzun gllçlilklcr • 
den. bUyUk fedak&.rııklardan sonra 
zıı ft?rl elde edeceğiz.,, 

- • • - ~ • - • - ~ ,... .. • .... ...,._ 1 - - • • .. • .._ - ~ 

HiS VE AŞK ROMANI 

- Benl sevnuşsın ıneye ~arar 
;sat, ben seni sevmiyonım ki .. 
D~ Fakat Esat da fn'ln.mış 

v • daha iki adını atmadan Meli -
nyı bf'linden yaknlrun~tı. Meli 

lıa l 'ı an çırpındı .•. 
Sonra <,;oamlar, dudaklarını ilk 

efn bir erkeğin dudaklarına tes. 
m den on altı 'ynşındn bir kız _ 

h, tn•m n c>dlimemi.ş uyuşmus 
r1 blrdenbirf' alevknen genç 

r erkeğin dakikalarca sUren bu
ne ahit oldular. 

M llha Thadın dudaklarından 
C'nl btr hayatıı glnnil', Esat dn 
u k rpP vücudun nleviylp artık 
nmı , Mı:udeye karşı duyduğu 
e kat merb:ımet, htirm t hl le -
ıu kaybederek. insanlığının ha~. 

l u kalıbına dbkiılmu \'e 
bu kalıp ü:;inde kalmaktan nlha • 
yetsız bir zevk duyma ·a ba§la 
m~•ı 

"1'' •llha en~tesfnln dudaklann 
d n ilk aşl buse i, nı tesin!n nli 
vaz! 1 ri ile> g n kızlıkt.nn ka l r-

18 
lığa doğru geçi~ordu. Artık eski 
masum Melihadan ea<r kalmamış, 
on altı ynşın<b olgun, dessas, hat.. 
tA meş'um bir kadın olmU.!jtu. 

İlk buselcr\nden sonra Meliha 
daha yirmi gün Adada kalmıştı. 
Bu yirmi gün zamfında mUtead _ 
dit defolar Esatla bıuı.ba.şa knlmıs, 
b!rlbirll'rinın duda.klnrmdruı Mkı 
içmişlerdi. Mc>llha E'nlstcslni kar
sısında mağlfıb g · dlil ı;e on ı:ıltı 
yasma rafunen zalim bir zevk du.. 
ynrdı. Bilhn 53 arasıra :> aptıkları 
kayık gezintilerinde Me1JJ1a bUtUn 
kadrr.lı~'Tnı kullanır, E adı kal'f!ı -
ında öldUrUr. öldUrilrdu. 

Ek C'l I ab~hlar Esnt Me ıh \ ı 
ka) ığ lır V(' gene kızın kumh;k 
b r y rde dc>ııiZfl girmesi idn klL 
ı f'klere ıısılırdı Meliha umumiyet
le marnsunu <'vde gher, denizf' 
giı PCP 'i :ı:aman lizrrlndı-kl hafif 
•lbfcı .. ini b'l'nkır. SU\'a d 1 ır. !O' . 
rn trkrnr e\iı de d ~ iı dl. F l·, t 
baz n da nt'ele hıırc>kPt ederek 
ma;> o unu \anına 
boı nozı.nun 'çınd 

nlır ve geniş 
df'gl lrkf'n kü. 

çük hareketlerle vücudunun muh
telif yerlerini açar, kapar ve F.. 
sadm haris nazarlarla bu çıplak 
yerleri aradığını gördükçe en bU
yUk zevki duyardı. 

Maide evde yavruaile uğl'a ır • 
ken Meliha ile F.sadın dostluğu 
oldukça ileriye gidiyor ve bu ço. 
cuk kadınla tatmin olunmnmıs 
erkok biribirlerine doğru muka • 
vemet edilmez bir cazibe flp çekL 
liyorlardr. 

Fa.kat Adada Mclihaya fuiık o
lan yn.lnı1.en eniştesi Esat <l0ğtidi. 
Birçok gençler bu taze mevsim 
çlçcğinın peşinde ko~uyor, bal al
mak !çin çrrpınıyorlardJ. Ama Me
liha bunların hiçbiı ine yüz veı' . 
miyor, yalnızca gUIUyor, geçlvor, 
ışı kat'iyyen ileriye götümıli)or• 

du. Genç kızın 8..şıkları adada a -
detıi rekabet C'diyorlar Vf' bflhas. 
sa Ha) dan pek fazla kıskanı) oı 

lardı. 

Ha.}dnr genç b'r şairdi. Filha • 
kJ.ka Meliha k~ndisine herkesten 
fnz a yUz verivor, hatta bu genç-
1<> ara.s·ra buluşmakta ve tn.bia • 
tin kendisine v<'rdiği gU:r.ellikler • 
den ist:fade ettİl'mekte bUyUk 
"Jir mahzur görmüyordu. ÇünltU 
llaydnr adanın en iden! drlikaıı. 

!ısıydı, Mf'liha on altı ya ınn rağ. 
m('ln. Havdal'lıı bebek oynar gibi 
oynı\' biliyordu. 

Mntdf' birknı; defa Melihaya bir 
az daha ağır haı eket etmesini 

tavsiye etmeğe karar veııniş fa
kat yeğeninin kalbini kırmak kor. 
kusile bundan vazgeçmişti. Haki -
katte Maideyi düşündüren Meli 
hanm şu veya bu erkeğe rka • 
daşlık etmekte olduğu değil, kc. 
cnsı FASalla pek S!lmimi, hatta tC'h 
likeli bir \'a?Jyet e giı mekt e olduk 
la11 idi. 

Yine bil' akşam sular karanr • 
ken Esatln Meliha ortadan kay -
bolmuşlardı. Maide çocuğu akRam 
uykusuna yatırl) ordu. &>atla ~tc 
lihı:ı bu fırsattan istifnde ile bah
çedeki ku~ tu kamt'ryenin altını:ı 
g!rmislı>r, önlerinde pek ynkm o _ 
lan ayrılık r;ünlinü düşünerek bf
rföirleıine kuvvet!P sarılmışlnrdı. 

Es:ıtla Melihnnın birden ol\ta -
dan kaybolduklarını görlin< e Ma
ıdenln içine gayriihtiyari bir şiıı>
he düştü. Bahçeye doğru ) ilrüdü. 
l~oriinürde kimseler yoktu. Evet, 
kimsecikler görllnmiiyordu ama 
,\leli ha ile Esat kamer) enin altın
da bir:biı lcıinr sarılmı"'lar öpii 
ı;üyorlardı. Maıde geri döndıi. l\o 
casından bir an icin olsun ı]Üphc. 

lendığine iızüldiı. 

Günler h.1disesiz geÇiyor. Fa -
kat ayrılık gilnü gitt1kçe yakloçı -
:. orılu. Esnt nihayet bir hafta 
sonra hn) atına hfı.l<im olan bu kll
çük ku(iıın kafcst en uracağını dil-
11ündiikçe aklı duru:ı. ordu. .Mellhn 
da icın için üzüldilgü hnlde ERat.. 
in daıma nln) eder gı i har ket 

ediyor. gene; adnmm knrşısmda 
ktiçUlmesinden zevk duyuyordu. 

Mellhanm Adadan ve 1stnn • 
buldan ıınılmnsınn tam bet1 gün 
vnrdı. Esnt akşam olurken .Meli
hayı bahçed karşıladı: 

- Bu gece u:yuınıyncaksın .. dn 
di. Hcrkr>ı; ) attıktan sonm çam • 
lara çıkacaksın. Ben bir is beh:t. 
ne etlerek evll gelmiyeceğim. se
ni çrunlardn bckliyeceğim. Her 
znmankı ycrimizd(' .• 

Mı>Jiha güldü: 
- Yine mi C'ılgınlik? $'1bah o'· 

masını s.ıbıl1!ızlıkln hf>ldcr sonra 
kuzu kuzu e\'e dfinersini?. enb;te 
bey ... 

Dedi. Esat .Meliha\ ı kolundan 
yakaladı, Bır eliyle d ağzını kr
ıındı: 

- Gı>lc>ceksin, muhakkak ge • 
JecC'kı; ıı. Hf'm eniıjt deme bana .. 

Meliha Esndın al'zÜ ile vanan 
gözlnine baktı: 

- Gelıııiycceğim, gehnivece -
~im . Bu gece sizin veriniz:e Mal
d ublam1a yatacağım. 

Dedi v(> Esadın elinden kurtu
lartık iı:;eı i kaçtı. 

O gece sofraya oturunca~··1 kr
d,u· E at nere>de Melihaya raslndı 
ıse gözleri\ le tekliflni tekrnrl.ıdı 
ve , '"lihn dn her wn!ıı!l ·p·;ıi tc
tes!liimle rnf'nfi cı>vnn verdi. 

Ycmeltte E11at karıs·na: 
(!Jcnwm var) 

SmoJensk esrarı 
Bnetantfl l lnel f fadB 

Bu, Adeta bir talebenin tena belle -
mi§ olduğu bir dersi tekrar etmesiıı 
andınyor. Bu bUytik harbin bltatn 
ermtıı olduğu bundan çok zaman C\• 

veı f.lAn edllnılştı. Binaenaleyh yeni. 
~n allka uyandırmnaı mU,kUI orll· 
ııUyor. 

Bundan daha mil kUl görUnon bır 
elbet varsa da o da, bu muharebCulP 
devamı tarihinden beri Alman ordu • 
sunun uğramqı olduğU ıığır zııyıııt• 

glZlemcktedlr. 
İyi mnltlmat almakta olan bir meıı 

baın raporlarına göre, Berlln hali<• 
Sn1olenııkln zaptına inanmak mı. yo1'• 
sa bundan şüphelenmek m ıtızmıgeı. 
dlğlnl hentiz bilmemektcdır il tarıtl 
mllşahltler i.cıe, aynı veçhiıe ştıphc • 
çlndedlrler. Şelıir. blr anahtar • ınc• 
zlidlr. Fakat, evvelki gUn blı asker 
mUteha ısın dediği gibi bu mevziın 
temin edeceği menafiden istifade ed•· 
bilmek için Smolensk yaylasınıo koı1· 
trolUnU tamaınile clclı:ı etmı>k ıtızıın 

dır. 

Acaba Almanlar bu kontrolU ellt• 
rlne alabU.nıloler midir? haılhazırdo 
mevcut olan bıı.berler bu bnbta şüp 
heye dllşmcğe sevkedccek mnhtvette. 
dlr. 

Ternzlnln gözüne konulacak unsur· 
!ar uraeında şunları nnznrı ltlbnra a -
m:ık llzımdır: 

ı ı Almanlar şimdıyc kadar Şmo 
lenskln cenu!Ju garblslnde Dlnye.st!'r 
nehrini ancak pek cUzi kuvvetıcrıe 
geçmcğe muvaffnk olabılmi~lerdlr rıu 
ltu~ vetıer de çol< lletn e!ıh ve va ıru.. 
ha olunmu~tur. 

2) Bazı askerlerin nmtalea ı şu • 
duı·: Sınnlcnsltln cenubu g rb! mınts• 
kasında tutunmııl<ta oldu\.:lan s6ylr• 
nlllr. Rus kuvvetleri ken:lilcrlnl çıı.ar 
mak mt~kUI olnn mevzllcrı lşı;al et .. 

mekteclir \'C bu cUzOtumlnr mUtemll • 
diyen tnkvlye edilmekte ve mUhım • 
mat ve iaşe bakımından ihtlyaçll\rı 
temin olunmaktadır. 

sı Beriln haberlerine gore N~hlııl. 
tc ve \'tnzmııyn vnrmı~ olan cllzil• 
tanılarının 11.klbetl ne olduğu ı;uaıe 
şa~:an ı;ISrUleblllr. 

Sosyal Demokraten. bugUn bu C:(• 
tin suı:ıll sormaktadır. Bu suale •t• 
rllmlş olun cevnpll\r, mUtenıı.ktzdır 
Ev\•eı ki gUn aslrnrl ma llnftlde beyarı 
edildiğine göre Atmıı.n kıtnatının Vfat: 
maya doğnı ilerlemiş ve motörlU 
cUzUtamlıı.nn bu şehre varmış olduk" 
ıarı suretlndckı haberin teyidi mllnt• 
ldln d ildir. ~ynı gaz.ot.enin gene 
ynı membalardan öğrendiğine göre 

Moskovıı.ya doğru yapılacnlt olan llerl 
hareketi Smolensk mmtakasında bar .. 
be girl§miş olan muazzam kuvvetlerin 
serbest kalması takdirinde icra eııııc .. 
cekUr. Bu haber şu suretle tefsir o

ıunn.bilir: 
Moskovaya dağru bir ilerleme hP." 

reketl için ihtiyat olarak bulundum -
ınn mUhlm Alman cüzUtamlan. RU! 

mukavemet ceplerini tasfiye etmekte 
veya tasfiye etmeğc çalışmakla nıe~ 
gul bulunmaktadıT. 

Kızılay Alemdar 
Nahiyesi himayesinde 

SONNET DOCUNU 
16. 17 ağustC>Sle. iki gün ikl•gece oı .. 

mak t1zcre Sııraybıımıınıla yapılacnl< 
muhteşem sUnnct düğlinunc çoculOIJ .. 
rmı meccanen kaydettınnek için her 
taraftan mUracs.o.tlar vukubulmak • 
tadır. Mıntaka hnrlelndekl mUruc ııt .. 
ıarın blzl mUteha~ls etmeııılne rağ • 
men kadro darlığı yUzUndPn ıs•ntıntı 

lmltö.ll olmadığını btldlrlrl7" 

SiKAYETLER 

Beklenmedik hadiseler 
ve tramvay servisleri 
İnhidam fnclası dolayısile enkazın 

hcnUr. leııılzler.emediğl için dünden 
bed tnı.mvRylur Tophnnc ile Karn\\öY 
a raıında 1.§11 \•enıemektedlr. 

Beşiktaş ve o semtte oturanlar 
Bcşlktqtan veya cıvannd:ın lııtanbul 
s mtlne geçebilmcı, ıctn Beelktıı.ştaıı 

Tophaneye kndu tramv vıa Topllıı• 

ne len ııya olrak Knraköye s-eımel<
le ve oradan lk!ncı b!r tromHı.yla ts
tanbul se[lltlne, lstanbul eemtlnr:l n 
Br"lktaş ııemUn gidecek .) o!L·uııı r d:l: 
lstanbul tarafındaki l!1tuyonl:ı.rdBl1 

Karrıköye kadar tramvavlrı ve orı:ıdııl1 
Tophrın ve kad r y ya gitm~kte '" 
rophaneden ikinci bır tratfi\ J\'lıt 13 • 
!liktaş semtine gcçeblıın kt d '"ler 

Zaruret dola~ ısiıc ynHt yoıcuıu. 

bır diyeceğimiz yoktur. Y ılna: değl'"' 

tlrllcn traınvaylardıı .tı !Kın llYJ'I ıı}·rı 

bilet alnınğ'a veyahut da do.oı.ru hnt o'• 
mıyan eemtıer lr.in ihdas edilen nkt r· 
ma bileti verilmek suretll bir bllt'" 
ııeyahat edilmesi llzımgel<'n bir mıı· 

hal için halkın tazın Ucıct ö:l m • 
mecbur tutuımaaını hıç de doğru ö•t 
ınedlk. Tramvay ldarui alac:ı"'ı bı' 

tedbirle bunun önUne geçer ve hal 
bir biletle aeyahat cılllme51 mUmk ıı 

olan yerler için iki btlct parMı ödl • 
mek kUlfetlndcn kuricı.Ml rdi, 



1 AC.USTOS 1Ml ÇARŞAMBA 

8hkeme 
aıonıarında 

küçük bir Türk-
, en kızı Adliyede 
·Ben işten kaçmam diyordu, bizim 
.. bezemiz işle yoğurulmuşlur ! " 

PoJıa ın tarak eınuru, kolundan t.u. 
fiil tıu, •ctlyeye getlrml§ti. An. 
~ ~: Uç YQ§la.nnda kadar 
dııerı p Ydu. KestanP renginde. 
"Unıı11 ~ Pırıl parlıy01", tatlı bir 
~ 11tı~ bhayreue etrafı acyredl. 1 
tzı;. lrde kı be 

nemin, anne annemin, büyük beyin kU 
çük beyin ifleı1ni hep ben görllrüm. 
Yani daha doğrusu evi ben çtı\'lrlrlm. 

Yalnız bizim bir adetimiz vardır. 
Hoca Fatma hanımın gllnUnde par • 
maklanmıza kına yaparız Bu eve 

!Bic 2JaAtlui-!BaŞsaşa 
-= --. r=v ~-- - --

· ş hayatı 
nedir? 

GENÇ adamların daima düşü-
necekleri bir nokta,iş hayatı

nın yalnız para kazanmak yeri ol
madığ1dır. Her genç paraya muh
taçtır ve para kazanmak içın sabır 
srzlık gösterir. Onu kazanmak için 
yıllarca uğraşmak istemez ve o . 
nun için if hayatını para kaz.anmak 
vasıtası tanırlar; her şeyden evvel 
de paraya koşarlar. Onlar için pa-

ra ilk şeydir; son şey değildir. "iş,, 
in manası, bütün insanlar tarafın-

dan yapılan işte hissenize düşen 
mesaiyi ba§armaktır. I şin manası, 

hendi r.ef sini inkişaf ettirmektir. 
iş, me!ıut bir yuva demektir. iş ha
yatı, dost edinmek, rahat yaşamak, 
seyahat etmek, hayatın zevkini sür 
mek demektir.' 

SAYFA - 8 

Fıkra 
r.::::::::::::: 

• 
eresı '8 

muhabbet 
Çlnd senelerdir bir taraftan mu.. 

harebo oluyor, bir mrııttaıı da a~

ldc bUküm ııilrillor. Son gtı.nlcrdc 

Japon.) a ile \ l<o1 l'..Ml8ınclakl anlao
ına, ır.W:nlun ııfyon u\ lnıımndan U• 

l ıınmak l Uyen bu ml:lt•t Uwrlnde. 
nasıl blr tc lr lem edooek ! Sadece 
njanslann .W~ lcdlğlne bakılırsa, Çin 
vazl,) etten hl!: de memnun değil f 
Yanı imdiye kadar blitiın Umldlnl 
1ng-ıttt're \'e Aınerlkıı) a bağlıyor, 

onl rdnn geloock yurduna gUvenJ
) Ordu. UugUn her lkl millet de Çin" 
hu yardınunı blJrlll )npacak h:ıldt" 

bulunuyor mu, bıılunmıl or mu; ı;ıUp. 
hı>ll/ Onun için de dort ytlz milyon.. 
lul< Çlnln lııglltcro \e Amerika 11 
orası galiba tckerrımk olmaya b ..... 

lıynenl•. 

1
• "ll'jgirıi rmlZJ yaz be- geJdğim Uç sene olduğu halde par • 
>'al'\Jc, ~eikl eliyle yanından maklanm kına görmedi. Birkaç defa 

to~l'\fa do rana yapıyormuı g1,. anneme kadar gidip bir ikt gUn kal • 
c?ıı, ğru açıyor yelpazelen.. mağa mUsaade istedim. Vermediler 

insanlar ne zamandan beri ö11üşüyorlar ? 
lllkü,) eyi belld bili tnlı.: Hıının 

P it me~hıır BehlQle: -- Kimi ac
verııln, dcmlş. 

ile:, relnı Ne kadar yalvarsam gene bırak • 
~l§tı ~ olduğu adliye onu mıyacaklardı. Hanım annem: 

llııcıen ' Ubbelerfnt uçura ~ - Kızım, neye sen gidiyorsun. Ça-
'-loıııa. geçı?n avukatlar, malı. ğır anan buraya gelsin. $(Jllrıı sel gt. 

t~ tıraıa::akı sert bskı§lı ııa • dersen biz, ne yaparız? diyordu. 
l'l keıepç mahzunane otu • Hep kllçtlk odama çc.ktıerek kendi 
l!rnıu§lU eıı movkutıar gözleri- kendime sessiz sessiz ağlıyordum. 
l4ın ~an Bütün bunlar yetmiyormuş, gibi kü. 

~I btr t astıe inki§at etme. çük beyin varamaz.lıkları da canıma 
"il ı. Qrkınen kt7.rvd p ll tJ w 11;encı1a1ıı -., 1• o s ye yordu. Tam işimin ortasında ge • 
)\~lıttnı veln btr evde hizmet. llyor, sırtıma binmek i!ıtiyor, bacak. 

~bir tnt geçenlerde de ha- ıarmu ısırıyor domates•er! parçalıyn-,11 •rlstnt, küçük beyin de rak başıma a~yordu Art'k nnh bu 
Çalarak kaçtığını söyle. rama tak! dedi, efendim fı'azl, daya: 

>t~~ tun namadım, geçen gece yavnşçn kalk-
~nın,1 :nra anasının yanın. tım, bohçamı tDplıyarak evdeD kaç • 

1 
ftıtat her hkt.kat tetkikat ya • tım, anamın oturduğu hanı:ı gittim. 

ı....~eıne hangt btr r,ıey çaldığı Anam bent kal'l}IS?nda görünce çok 
"illi~ ınıııu. Şlmdı de evrakı krzdı: ' 
~ltııec:cıııyeye getirilmiş. sor- - Kız neye kaçtın? diye ba"'ırdı 

a..... ktı, • ta -vıır, Sonra bohçamı bir bir açarak içinde ça 
l'ıldı. SUlh bA.kımlnln huzuru. ıınmış bh' şey olup olma<!ıı:tına bak-
Oııl'Uf tı. Eğer böyle bir ıey olMydı. Kendlıı1 

"e le lu Urkek, fakat tatlı beni garagola teslim ederdi 
~ ita bcli8Umıo Türkmen kızi Anacığnnm yanmda dört gün knı. 

tn teıaıncıa al al oımur.ıtu. dnn. Hoca Fatma hanımımızın ru • 

1
,

11 
tVrakı okumMı için geçen hu için, anam pannaklarıma kma 

' tt11e tarrıncıa alamda damla yaktı. Bakın, bak\r parmaklarm ne 
e -~ blrtkmi§, tnceclk par gUzel duruyor. 

llııııcııu CUndakl kOçllcllk men- Küçillt TUrkmen kızının rınlnttıkln. 
~ı:nııs durmu§tu. Nihayet rmm yüzde birini btle yazamadığıma 
~ ~ kaıcııro.rak kendisine pıütcessirtm. O kıı.dar tatlı taUı anın. 
lılel'e ktıktan 80llra aordu: tıyordu ld, samlin, hatta tı&.klm bile 
l'ı llen~ldııf, be yavrucuğum bu mubııkltaıt kl. 'ke-.l!mcmcıılni istiyor _ 
~? Şııncı yaptığını beğenl- ınrdı. 

'ıı~Qlt'a d 
1J>ı aır 

lıııı ll~ir a topraktıı.n çıkar. Kö • 
cı.. ~'lll<ı- topraktan çıkar. Petrol 
"""' ""f'ı t ltı:.ıdd 0rıraktan ı;ıkar. Bütlln 

ı.__ "le • 
~l'ıı.itı r torımktan ı;ıknr. Ek· 
il& lkı :ın \ilkuı-, mr glliı toıırak 

' ~ ,, 1 tı1ı ııçblr 1)1') vermCSI", d.,,., 
lı. ll•'>dPn im~ nıgu tıtn•. 

~~rıtuıı "-'l> 'it' !:ık "" luıı: lk',,mek o.. 
"- au l'lll'1M.ıli) eti korkusu. utb 
ti llJ ~ııtaattı•r, çarpışma za

tı..' lı~ ıttfuzı bu ıutadnn. o ni). 
ı.:''llt)'S .._ iU\. bu l\kidl' bu kafadan 

"'!'Mk ' \ıh>'tlert i knrMan cıkanp art.. 
t ~ • hefb. miıdafauı. ha.. 
lıı.t : hokkabaı. ~rdelerindf'la 

'ıı~ ~ detıı . Her bın topruk.. 
"!lı>ıı1r, 1 °""'1 •c.:lncllr ıd lnııanlar: 
~,t;::ıra~•ıda go7.lını )Ok) dl
t"kı bt rıs kllr'fı ml\tEvud, uaıııil< 
t it 

1
'" (o•vtıt efNtdlm) deı~t' 

• ·~ orJıu 
~ . 

G\ln<iUz. {Ye11 S.b&b) 

O ise küçücük parmaklarını mUt.e. 
madlyen Mklme doğru uzatarak: 

- Bakın, bskm, kına ne kadar gn.. 
zeı duruyor, efendim! diyordu. 

Neticede h!klm. hlçbl:- deJll olmadı. 
ğı ve iddianın sözde ka.ldıtı tçin hak. 
kmda beraat kıı.ran verdi Kız asıl 
annesine teslim edllecektl. 
Dışan çıkarıldı ve kendlıılnl bekli

yen çarşaflı annesine verildi. Fakat 
evlA.tlıklarmm ı ! ı yakalıı.ndığını dıı. 
yan hıınımefendl TUrkmen \nzını ye • 
niden e'ine götUrmek \\zere çol<to.n 
adliyeye gelmlr;ti. 

Kızın a~sinc verildiğini görUncc 
yanlarma yaklııştı: 

- Haydi. tncl, dedi. yUMl eve gi-

delim: 
Küçült kız aıoıl nnncs!nc bUshütün 

sokularak: 
- Gelmem, gelmem, artık size de

di. ÇeytzJm için sakladığmız aylıkla. 
n bağışladım lstem~m. artıl< sizi ... 

Beya.z tayyörlU, şık hanımefendi, 

annesinin yanında sıçmya oynaya, 
uzaklaııan kızın arkasından hiddetten 
kıpkırmızı bako.kalm.ı. 

::eriman gulUmseyor. 
Pastnları yiyoruz .. 
Ben. bu kısa muhaverelerden 

sonra, içimden derhal ~u hi.ıkmu 
veriyorum: Çok yırtık ve tecrt • 
beli bir genç. 

Neriman hiç de pısırık bir kız 
olmamasına rağmen. Turhıınm 
yanında c::ocuk kadar beceriksiz 
kalıyor. 

Duvardaki saate bakı~·orum: 
Beş.buçuk. 

Henüz eseslı, ciddi bir mevzu 
uzerinde durmadık. Turhan bry 
pek havai mevzular etrafında 
dolaşıyor. Aca:ba bunu kasten · 11 
yapıyor? Yoksa pekmi cahil?!. 

İlk' gösterişte onu imtihann 
<;ekmek. numarayı Yermek H\zım. 
Bu işi de ben Uzerime aldım. 

Güç bir iş. Fakat, başarmağa 
çalışacağım· 

Soruyorum: 

<.Baştnrafı dilnkü f>:lyımı:ıda) 

"- öpeyim mi? öpmiycyim mi? 
diyerek sev{iillslne kargı klm müc:a. 
ccdele edebilir? Velhnsıl 22000 raka.. 
mı ortadan knıdıramadı. BllO.kis yapı
lan istatiBtlklcr insanların hor za • 
mnndan fazla öpllştUklerinl gösterdi. 
öpüşme aleyhtarlığı Amorlltada en 

yUltsck ınertebeslne varınca dünya 
Uzerinde kttaplan ile tanınmış Paul 
de Knıl.ss uzun bir makale yazarak 
bakterilerin kaUyen tehlikeli olmadı. 
ğını öpll§menln tehllkeslzllğini uzun 
uzadıya lsbat ederek Aml'rlknn genç_ 
llğlne derin bir nC'fes aldırdı. Ptıul de 
Krulss: 
"- Eğer profesör Maksimin dediği 

doğru olsaydı asrrlardanbcri öpllşcn. 
insanlık çoktan tnhlltll ederdi,, dedL 

Bakterilerden korkmamalı. Bnktc .. 
rllcrfıı fıızlala şma nlsbetl yüksek ot. 
duğu glbl aynı tempo dahilinde ölUr .. 
ıer. Mikroplar el veya dudok üzerinde 
çok az yaşar. Plı'lil l~lsS rnntmıestnt 
§}\ ~kilde neticelendirdi: 
"- lnsanlık öplişmekt<'n değil ö. 

püşmemckten mahvolur:,, 
Makıı.leyl okuyanlar insanlığın mab 

vmı önlemek lçtn hemen hnrekete 

geçti. 
NAl'OI.YON •. öPCŞC 

BUyUk adamların nasu tıpUştUkle -
rint bilmek enteresandır Napolyon 
opllşUrken bile ışiddotıı dnvranırınıı. 

Sevgilisini iki kulağından yakalar ve 
ağzına gUrUltulU buseler yapl§tırır • 
ınış. Pek nazik olmayan bu nevi aşk 
teznhUrU o zaman modaymış. Tanın • 
mış Alman fl.llmlorlnüen Hcclcelius 
1675 de ıa.unce şunları yazml§tı: 
"- Floransa öpUfiU revaçt.odır; 

kadın öpUlllrkcn iki kulağından tutu .. 

lrıcnktır . ., 
Demde Napolyon ı•ıoraruıa usulU ö. 

perdl .. 
J KOÇ\' \l,Jl,Alt NASIL öPl ı;'t'R? 

lskoçynıılnrın çok muktesit olduk .. 
tarı mc burdur. Hasıs domemck için 
muktesit diyoruz... Öpüşme cihetine 
gellncc kııtlyen tnsarrufn yanaşma .. 
dıkları muhakkaktır. Belki dı> öpUoU. 
ğo para vermedikleri için çok öpüşür 
ler. tskoçyada çok öpU§UldUğU gibi 

- Pnriste çok kaldınız mı. 
Turhan Bey? 

- Oç sene ... 
- Eğlenebilmek için uzun bir 

zaman .. 
- Eğlenmek mi? Pariste goz 

açtırmadılar lhize vallahi. Tale · 
be müfettişimiz Yardı. 

- Ben bilirim A vruadnki ta 
lebe milfettişlerini. Fı nnsanın 
muhtelif şehirlerindeki talebc'e . 
rimizi kontrol için bir rnüfettif; 
bunlardan hnngı ine koşacak Ve 
talebenin hangisiyle mesgul ola 
cak. Adam kayırmak icın icat 
edilmiş vazifelerdir bunlar. 

- Yok canım .. Bühtan etme 
viniz. Bizim talebe müfcti~imiz 
daima Paristc oturmndı ama 
güzü etraftn olup bitenleri gorüı 
dli. 

- Her gün bin mucize yaratnn 
bir peygamber olsa, bu ışte mu· 

a bir cevap ve 
lrkaçblkiy 

ÇC§iUI öpUgUIUr. Tanınmış İngiliz 11lnlr 
mütcluıssıslanndan Jame~ Crtchton 
şunlnrı söyler: 

- hkoçyanın her şehrinde ba§ka 
şekilde opüşillür. Glasgovda öpll,şmt. 
ler kuvvetli ve uzundur; Ed.nburda 
ise kısa n hafif. Dundede acsıl ve 
ı.;apırtılı öpUşUlür; Aberdeendekl ıs.. 

pllşler ise Dundedeklleri gölgede bı

rakır. Tüfek patlatır gibi sos çıka • 
nr. Bir gün polis merkezine fnzln G"tl
rmuı çıkardıklan için bir çift getir • 
d111ır: öpUştUkleri anlaşılınca hemen 
serbest bırakılırlar. Bir rivayete göre. 
Aberdecnde istasyondan aynlan loko
motifin düdük sesi ,·oo:ııaşanlann öpU 
cük ııapırtılanndan duyuın.azmıo.,, 

1\.ADIN KE.'lıjDt-;tNt firr1~nıuı::L1 

Inll>İR'i' 
ôpUşme d!l.valarına bal<arı hfı.klm 

mQ,kUl anlar geçlrtr. Hele öpilcUk 
yüzünden tal(l.k talep eden davalara 
gcllncr .. Mesel(!. kocası kendini klU'I 
miktıml:ı öpmecııkf İ<lln ııyrıtinak rsu .. 
yen ltadmlar vardır, Diğer bir kadm 
ise kocası tarafından çok öpUldllğU ı.. 
çln talk talep eder. öpUlmediklcrln
den müşteki oıanlar arasında yalnız 
kadınlar değil, erkekler de vardır. 

Bundan bir iki sene evvel HoUvuta 

Kııdm - Nlhnyf't !'M'Plıı dı· sakalın 
ı;ık1ı. ~~ bUyl\k 3ercf .. 

Drllkunlı - Fakat mıı.ı.ur gliriln 
b:ı~·ıuı, ben J,lı-.elerl t{'rclb ederim. 

\'affalt olamaz. Siz ne derseniz 
deyiniz. Bir vakıtlnr benim ş.m · 
cam da Berlinde talebe müf etti. 
şiydi. Fakat doğrusü.nu ~öyle 
mek lazımsa, · mdisi rahatsızdı. 
Vekil tanıdığı olduğundan ken · 
disini böyle bir vazifeyle · tedavi 
edilsin diye · Berline göndermiş. 
ti. Talebenin hususi ahvaliyle 
meşgul olmasına imka.n yoktu. 

- Neyse, bu bir telfikki me· 
~clesidir hanımefendi!. Başımız· 
da kuvvetli, mütecessis bir adam 
buluns~ydı da, biz haylflzl.ığı ele 
almışsak, onun tccessiıslerinden 
her 1.aman kaçmamız mümkürı" 
du. Bu bahı:.i derinleştirme~e ıu. 
zum yok. 

Turbanın caru sıkılır gibi ot· 
muştu. Bu bahsi derinleştirmek· 
ten fıdeta Neriman da hiddetlen 
mi'1 gibiydi. Turhan üzülüp gide 
cek nnıyordu. Halbuki iben bu 
muhavere ile onun numarasını 
veııniştim: Aile terbiyesi sıfır. 
Tah ili s•fır .. zevk ve eğlenceye 
t<>mayiıl ic:tidadı on ... 

Mr. Hugh Lcfghton kansına karoı uı
ıak davnsı açmıştı. Kar-81 tanmml§ 
film artistlerinden Paulino Frederlck. 
U. Lelghton, koca. olmak aıfatlyle ka.. 
rısını tstedlğl zaman öpınt-k hakkma 
malik olduğunu iddia ed!yordu. Ukio 
bir kadını zorla öptUrmek kolay blr 
11ey değildir. HAklm de aynı fildrdey. 
dl. I<ocanm öpme arzusu. haklı oldu
ğu halde, reddedildi. Amerikalı bi • 
kimler erkeklere kaıııı .iyl davranmaz. 
lar. Nevyorkta ada.mm biri ak.sine o. 
lnrak ktırısmı günde dört defa öpme
ğe mahkO.m edilınl.§ti. 

Buna benzer btr davaya 1528 ae~ 
sinde Almanyada bakılllll§lı. Kadının 
biri kocasının ft-ntı muamelelerlndcn 
şıktı.yet etmişti ve kocaBl taralmdan 
günde nltı defa öpülmesini il!ltiyordu. 
O zamanın mahkeme heyt.ti oııu çok 
görmüş olacak ki kocayı pazar gün. 
lert beş ve haftanın diğer günleri ka.. 
rtsmı Uı: defa öpmcğe mnhküm ettt. 

12000 Llitt\YA BİR öPtlOÜK 
Birçok ccmlyeUer balolar terllp e

derek en güzel kadmtann öpUcllkler:I. 
ni en çok parn verene satml§lardır. 
1915 sencslnde Londrada harp yaralı.. 
ıarı menfaatine verilen bir mllsaıne. 
rede hasılat seksen bin tngill.z Uram.. 
nı geçmişti. Davetliler a.rasmda. krol 
hanedanı bulunuyordu. Davetlilerden 
biri, arUst Maud Love'un yar&lılar 
mcnafatlne kendini öptUreceğlni na.n 
etti. Müzayede bin lngillz ılrasındaD 
başltıdı. Bir banker ve asilzadenin b~ 
rl seklz bin tnglllz lirası tekllf etti • 
Jer. Müzayede bu iki şahıs araamda 
ı;ekişmeğe başladı. Banker on bir bin 
lngillz lirasına çıktı. Salonda derin 
bir acsııtzllk hUküm .sürüyordu. Asi'!. 
zade o sırada ayağa kalktı ve bizim 
paramızla 120.000 lira deal. 

Asllznde artı.su öpmcği nak ctmiş
U. Falmt iş bununla bitmedi. CcnUı. 
men ıı.sllzade, evli ve çocuk aahlblydL 
Beraberindeki dokuz yaşında olan Ôğ. 
lunu kaldırarnk artlsUe 6pll§türdU. 
Salon, bu güzel hareket karııısmd11 
çılgın bir alkış tufııııına boğUld1t A.. 
sllznde Salnt Albans dilküvdU. MUuı.. 
yede csnasmdnkl rakibi 
Huçlnsondu. 

ise banker 

çok melankolik bir gençtim· Dön 
dil~m zaman ise melanlcoliden 
eser kalmamıştı. Çok neşeliydim. 
Şimdi, suratları, mil •onlar kay. 
betmiş gibi daima asık duran bu 
muhit içinde, neşemi l:aybedece 
ğimden 'korkuyorum. 

Diyordu. Turbanın sadece bu 
görüşü hoşuma gitmişti. Biz, 
gerçekten hüzne, kedere c;ok tc 
mayi.il gösteren bir cemiyet için· 
de yaşıyoruz. Musikimiz de öyle 
değilıni? Bizim evde ne zaman 
saz ~almsa. herke~! bir hiizün 
hn.vası sarar .. Babam derhal kaş 
larmı çatıp dUşünmt:ğc başlnr an 
nem bir şarkının herhangi bir 
mısramdan miiteessir olarak ağ" 
lar. Ruhumuzu neşelendiren, coş 
turan bir musikimiz voktur. 

Turbana: 

Üç sene Parist.e baf;ıboş bıra 
kı an bır talebeden de ne bekle. 
nirdi O, Paristen bahsederken: 

- Çılgınlar diyarında insanm 
krndıni kaybetmesi, hüviyetini 
c'l ~ıtıtırmernesi kabil değildir· 
Buna rağmen ben vatanıma dön· 
di;<?üm zaman hliviyetimdcn faz· 
la bir ~ey kay'betmİ§ değildim. :t· 
tıraf ederim ki. Pari~ ~idericen 

- Doğru ı:-öylüyorsunuz de. 
dirn, uç sene Pariste kaldıktan 
sonra yurduna dönen sizin gibi 
nereh bir gence. sizin kadar ne 
şeli bir kız eş olmalı. Neriman 
da pek neşesiz değildir. Hatt" 
koleide s'nıf müsamereleri ter .. ın 
ettiğimız zaman o daima komik 
rollerine Gıkardı. Onun rubunda· 
ki gülmek ve güldürmek istidadı 
mektepten başlar. Mnamafi:1 
bu gibi istidadtlarm ölmesinde 
veya inkişafında ailelerin de· te 
siri vaı dır. .Nerimanın babn::.ı 
QOk geniş yiirekli bir adamdır. 
(Gam ve keder) e l•er zaman il . .-

BehUU - Karnımı ldm doyurursa 
onu 1 deyince; Hıımn RA'elt : 
- Bö)le)se. d~mt , beni 61.''' ftc kar 
nını doyurayun! 

f.:11,) le mrrıfi bir ı,areı yapAD Beh. 
ifil - l'ok, dr.ml"l! V('re!'f~ muhab
bet olın:u.! 

Fal<at, son devrin doshıklan bıep 
Vt'rcslve muhnblM-t fiZt'.rtne! 

NASRE'ITIN 

Uyku ve saadet 
Ev sahibi uşağına: 
- Ali yarın beni tamam saat 

onda uyandır . ., 
- Başüstüne. Yalnız sizin do. 

kuz buçukta zile basmak zahme 
tinde bulunmanızı rica edeceğim· 

Yalancı şahit 
Hakim şahitten biraz şüphf 

etmişti. 
- Hakikati söylemenizi rica 

ederim, dedi. Yalancı şalıitlik 
etmenin sonu nedir. bilir misiniz 

Şahit eiildü :. 
- Evet, dooi, bilirim: Dava\: 

kazamnava yarar.. · 

Bir fıkrL. 
Amerikada uzunca bir seya

hatten dönmüştü. Karısından 
özür diledi: 

- Sevgili karıcığım. Sana bir 
maymun getirecektim. Fakat 
vapurun katanı gemiye maymun 
almama mftni oldu. 
Kansı: 
- Aldırma canım ,dedi, ecn 

lteldin ya, yetişir! 

Yedincisi. •. 
Arkadaşını memnun görmüş· 

tU: 
- Ne var ne yok? dedi· Mem. 

nun olduğun bir şey var galiba 1 
- Evet. Yedinci kızımı ev· 

lendirdim. 
- Ya? demek f;imdi yedisi de 

ev bark sahibi oldu! 
- Hay,r. daha altısı duruyor. 

nıharp eder. Mesela; bıze geıın· 
ce .. Benim babam da aksine oıa· 
rnk, esen rüzgiirdan nem kapan 
en ufak bir hadi eyi kafasmdn 
büyulten ve her §eyden ilzüntu 
duyan çok "Vesveseli. evhamlı bir 
adamdır. Böyle bir aile muhitin. 
de benim neşeli olm::ıma imkuı 
var mıdır? 

- Evet. hanımefendi.. Neş 
veya kederin aile terbiyesind 
bliyiık rolü vardır. Bunlar biri · 
birine bağlı şylcrdir. Bizim aile 
miz gerçi Neriman H n •n 1 

dcrlcri kadar geniş vürekli in 
sanlar değilse de müsamaha f 

yasetinin aıle saadetinde buyu 
rolü olduğuna kani olmuş kim 
selerdir. 

- Bu sözlerini:r.den bir şey an 
hynmndım. 

- Yani demek istiyorum ki 
ne babam, ne de annem, her şeyı 
görmezler. Bilhas".a annem hic 
bir zaman '"kaJ--nana'' vasıflaı ı 
nı taşıyan bir karaktere mali 
değild'r. Benimle nasıl bir arkıı 
dns gibi konuştui;ınu görseniz 
Şaşarrın•z! G<?nçlik bu va .. B . 
nim Pariste baznn çocukça yap· 
tıi!ım <:apkmhk hikayelerini bile 
ben anneme bütün teferrUatne 
anlatının. Çünkü annem benim 
hütUn hıı.yatmıı öifrenmek iste:. 
Ve bunları birer arkada!! dikk"t·. 
le dinler. 

1 

(JlMt ı 7 .lıar) 
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