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A MERlKA deniz kun etleri 

1ılaadayı ı,ga:ı ettl. Bun 
du llODl'a Ameıf'A&dan İngiltere. 
)'e Jl&kJJyat bu ltıtlkametuu yap .. , 
J.cak. İnglltereyle Amerika ara.. 
•ındakt dfllliz nakliyatında 'ukua 
&elen bu değlfikllk Atlaııtlk har 
binde İngiliz dona.nmuını:n \·azife4 
•ini fevkalide kolal la§tıracaktır. 

Zira '1mdlye kadar AmerY.ı:adl\n 
~it~~· gelen her aey-;ıuwttia· 
...._ lngl)b ticaret gemtled ile 
DaklecUDyordu ,.e Alman denlult1-
&emtleıtnln ta&rruzu münhasıran 
hu f;ıemlkrt çarpı~onla. Bundan 
liOD'1t. Amerika. ticaret gemileri ln
giltereye göndf'rilecek malları 1z. 
lande.ya kadar Amerika harp ge 
mllerinln himayesinde -0larak götü
receltler, ondau ı;onra İngiliz do 
DUUnaaı himayesindeki İngiliz ti. 
careı gemllerlne tesllm edecekler
dir. -'merlka De hlanda arnsında.. 
ki mesafe İzlandadan Brltanya a 
dasına k a d a r o 1 a n mo 
•fenln üç misli olduğuna göre 
Anıerfka dc::Lret gemileri o nispet· 
te İngiliz ticaret gendlerlnln yÜ. 
ktlntl haflnetecek dernektir. Bir 
~e Almanyanm Sovyetler Birliği 
üzerine yaptığı taarnızu İngiltere 
ile Almanya MMmda bir mu,·a
zaa gibi görenler \-ardır. Alman -
R• harbi devanı ederken Amcri 
kanın blanda adaemı i~gal ctme-
81 bu türlü mu\"aZaa tahminlerinin 
de ya"hıhğmı gösterir. Hakikat 1 

Crikalılarm İzlarıdayı tı · 
e eri Almanyanm So\')'et-

1 r Bırligi menıleketlorinln ku\'\et 
' et kaynaklan111 ele geçlr-

n sonra Brltanya üzerine ya-
l ta&rruzlan arttıracağı ve 
d ha ~n.ra clhan imparatorluğu 1 
'

0 htnu tutacağı mülihazalarmı ı 
1 tıra goUren bir teşebblliıtür. 1 

lSöYle bir Uıtebbii8le lngilh _ Al
maa muvazaası telif edilemez. 

Bir deli kizın 
hatua defteri 

• rft'O• ·----············--·····-

Bir .. ~~?ç kızı timarhaneye 
duşuren esrarcnniz ve 
acıklı bir atk ma~erası 

l'uan: 

ISKENDER F. SERTELLi 
T arunmış oir aile kızı olan 

Leylanm. ailesinden bile 
gizldiği mahrem hatıra 

defterini k:ırilerimiz 

PEf\ŞfMöE GONO 

EN SON DAKiKA 
azeteai ıütunlarmda merak 

ve heyecanla okuyacaklardır 

sefaret ve konso- 1 

losluk mensupları 1 

Ankara ya 
a·tti 

S OVY ET Ruıya ile Al. 
manyanın harp ha • 

linde bulunmaaı ubebile 
Rumanya, ve Yunaniıtancla 
bulunan Rualar memleketi • 
mize gelmektedir. Dün ara. 
larında ıelaret ve konıoloı. 
luk memurları bulunan 40-45 

~Devamı 1 ine. •yfada 

Berlin 
radyosu 

bildiriyor 1 

154 RUS. TAN{tl 1 

T AHRiB EDiLDi 
-0--

1 O O top iğtinam 
olundu 

Berlin, 8 ( A.A.) - Pripet 
bataklıklarile Beskides arasında 
mağlup edilmiş olan Sovyet kuv 
vetlerinin mUmkiln olduğu ka • 

W"' Devamı 2 lncl eey:fada 1 

6 yaşında bir çocuğun fedakArhğı 

Yukarda reemlnl ıördllild& tomk Londra ahallıılnc1f!D 6 y.,mcla Fnıddy 
Harrilldlr. Londraaa boıallardlmılm eenasrnda evi yıkılDllf ve yanında gö. 
rtllen 4 yaımdald karcJet& Mary, mku altında glkntiltl blmlıtrr. Fakat ba 

altı yaımdüd ~ o ..._. etelfyerek, ldlçtlk kardeaa.l ~-· (Ba 
reelm 90D ıelaa IDıJbz ~ aJmnuakr.). 

SOVYET-ALMAN 
HARBiNi 

BUGONKO VAZiYETi 

Sovyet 
tebliği 

Dingeper 
henüz 

geçilemedi 
llGMova, 8 (A.A.) - Sovyet ll• 

tuıb&rat btlro8'ıı.nun 7 temmwı gec~. 
yarli! netteWlt Scwyet t.ebllti: 

"l Temmuz günlJ, Oytrov, Polotak, 
Lepel, l)orbrulM, Ncmıgrad..vollnak 
ve NoggrDev • I'odolıık illtlkamet. 
terinde flddeUI ~ıınuı.ıar deftJD et. 
mlşttr. Çepheııln §lme.l bötgealnde, kı. 
Wanmız Kanda,ka. Dulda w Ku. 
bolm lsUkametJerlnde çaıppıaıar ve 
aıulmlr.e Cirmi§ olan cSDpıan kıtala. 
rma kayıplar kaydetttnmfW'dlr· 
o.tıoY ı.tıhmetlnde. kıtal.armuz 

dlpnum kuneUl mot.&tQ ctıztıtam. 
latma k&ql anudane mllcadeleye de,. 
wm ~bnifler ve dUfmanıD )imali pr. 
kiye dotnı .Uerleme :ııareıcett durdurul 
mUfbrr. 

Polotak latikameünde, bir çok defa 
pl'bl Orinanm flmal1 kıYJllUl& mUhlm 
kuvvetler ihracına tetebbUI eden dUf
manla flddet!l çaıp11malar vuku& geı. 
mlftir. Kıtalannuz. mevaleıinl aıkı 

'ftl amıd&De bir surette muhafaza et. 
mektedir. 

Lepe1 mmtelreemda. ffddeUI çar. 
Plflll8lar olmaktadır: 

Bobrut.k 1.tlkmMUJlde dOpıan bir 
çok defa Dinlperi geçmete tefebblll 
etm1f, fakat kıtalanmmn ölcl6r1lc0 ı. 
tep altında bUytlk kayıplar vererek 
ilk movzlleri llzerine geri çekllmi§tlr. 

Novograd • Voıln9k iırtikametinde, 

anud&De çarplf&D kıtaıarımız, dUtma. 
mn mtlblm motörlU kunetıerlnt dur. 
durmaktadrr. 
~ De.-111111 ...... 

Sovyet 
istıhbarat 

bürosu 

Şark cephesi 
harbine dair 
MDhim 
i ahat 
verdi 

1500 Alman 
tayyaresi, 2500 

tank 
Tahrip 
edildi 

--<>--

Sovyet ağır yaralıları 
Moakovaya 
naklolunuyor 
---0-

Nütusu pek 
çok olan 
Rusvada 

K~dınların ~skere 
ahnmasma tuzum 

görDlmoyor 
Londra, 8 (A.A.) - Röytcr ajan. 

amm M<>Bkovadaki husus! muhablrl 
bildiriyor: 

Sovyet laUhbarat bUrosu rclal 
Lozovakl, aorulan bir suale cevaben 
Sovyet hUkfunetinln Almanlara. ne. 
feı aldırmak nJyetlnöe olmadığına ı.. 

§&ret ederek cephenin bir doğru hat 
üzerinde bulunmadığını, zlgzakıar te~ 

kil ettiğini ve bu zlgzaklar arasında 
seyyar kuvveUerin harekatta bulun
dukla.rmı tebarüz ettlrml§ ve deml§
Ur ki: 

Bir Alman kıtası dunır durmaz der 
bal tarafımızdan mukabil bir hllcuma 
maruz kalmaktadır. Nlte'kım benzini 
bittiği lc;lıı duran bir tank kolu der. 
hal Sovyet lruvveUeıinln hücumuna 
utram11tır. Sovyet kıtaları bu tanklar 
dan bir çoğunu benzinle ya.Jtmıgtır. 
On bef günden beri devam eden muba 
rebe e&aaında Almanıarın daha evvel 
22 ay içinde verdikleri zayiattan faz
la kayıptan olmu§tur. Sovyet .. Al-

W'" Devamı 2 inci aa)'faCJa 

Amerikalıla
rın lzlandagı 

işgali 

inailizleri 
memnun 

etti 
Londra, 8 (A.A.) - lngitlz harici

ye nezareti aözcüııU, dUn ak§&m y~r.ı 

tıtı beyanatta Amerikan kuvvetleri. 
n1n 1zlandaya vardığı haberini, ''b~ 
ytlk ve iyi bir haber., ve "blr kaç za.. 
mandanberi vukua gelen hA.dleelerin 
eu ehemmiyeUllerlndcn ve en manidar 
larmdan birisi,, olarak ta,'llif etml§tir. 

İngiliz ııözcUsU demi§Ur ki: 
Bu, Groenlandın l§gal!nde relal-

cumhurun llAn ettiği liyaetln mantı.kt 
bir neUceaidir. Bu alyaset lae, Amerl. 
ka bkleflk devletlerlnın garp yanın 

kUreatnl himaye için Ulzumlu bUtUn 
t e d b i r ı e r i a ı ın a. k niyet.in. 
de o ı d u ğ u d u r • Bu i§gal 
netieeal.nde, İngiliz kıt.alarmın h1an. 
dılcrı mllda.faa etmek taahhtlUerl kal. 

Aımanyaya 

karşı 

muharebede 

Rus va 
Polonya 

ile 
birleşiyor 

Polonya arazisinin 
Sovyetler Birliği ile 
Almanya arasında 

Taksiminden sonra 
ilk defa 

olarak 
Londradaki Sovyet 

Sefiri ve Hür 
Polonya Başvekili 

buluştular 

INGILIZ HARiCiYE 
MÜMESSiLi DE 

MULAKATTA HA
ZIR BULUNDU 

Lonclra, 8 (A.A.) - Röyter bile;. 
rt;yor: 

Polonya arazlalDln SovyeUcr biri • 
ti ile .Almanya arasmda taksiminde 
beri. Rusya Ye Polonya mnm •: r 
arumda ilk buluşma, bu hafta tnUl 
eanasmda 1ngUiz hariciye nezaretinde 
vuka getınlş ve Sovyet bilyUk elçlsl 
lılalsk! ve Polonya ba§veklll ceneraı 
Sikorkskl, Rusya • Polonya mllna.8e. 
beUeriııi mllzakere etmek tızere bu. 
luşmu§tur. 

Öğrenildiğine göre bu mWAkat ea
numda Leedsde bulunan F.den mWA. 
katm ha.zır.lanmasına çok yardım ~t. 
Jlll§Ur. Hariciye daimi mtıatepn A. 
lekııandr C&dogan görll§mede hazır 

bulunmU§tur. 
İngiliz Siyuetinin bedelini. mll§te

rek dllfmana karft müttehit bir cephe 
kurmak te.şk!l ettiği sarihtir. Arala. 
rmdakl anla§maz1ıklan blr haı sureu 
ne raptetmek ve teknik balamdan iki 
meinleket aramıda halen mevcut :tıu. 
lunan harp haline bir nihayet vermek 
için Rwıiann ve Polonyalılamı alaca. 
ğı her tedbir, 1nglltz hUk(llnetinl ve 
mut ~k hllktkmeUerl pek ziyade 
memnun edecektir. 

kacak ve bu kıtalar tedricen buradan 
çekilecektir. Şimdilik lzlandada hem 
İngiliz hem de Amerikan kuvvetleri 
bulunacaktır. 

İngiliz htııromeU, Amerikan hllkQ. 
meti;ıin bu husustaki kararmdan daha 
evvel haberdar edilm!§U. 

lzlandanm hUkUmraıılığı tam oıa. 
rak kalacak ve Amerikan kuvvetrerl 
muhasamat biter bitmez buradan tah 
liye edilecektir. Hasar vukua geldiğ 
takdirde bunlarm tazminl lçln terU. 
be.t alınacaktır. İzlandanm mahalll 
l:ılerine kantılamıyacak ve hıanda. 
nm ekonomik menfaaUerl hlmaye c. 
dflcoekUr. Gıda maddeleri ve diğer 

zaruri ihtiyaç maddeler! nakliyatı t. 
c;!n tedbirler almacaktır. 

İzlanda ile Amerika. blrleflk dev. 
letleri araamda dlplomaUk mllmes
slller taaU olunacaktır. lzlandanın 

himayesini İngiltere deruhte ettiği 
zaman tzıandaya giden 1ngllla elç!.BI 
Hovard.Smith vazi!esl ba§mda kala. 
caktır. 

Relaicuınhur Ruzvel~ llAn ettlğ 

garp yanm küresinin mUdafauı Biya 
aetinl takip eden Amerikalılar, bugür. 
bu barekeUe, bu prenmpi genl§letınl§. 
lerdlr. Bu, A.merıkalıların da demok. 
raaller üzerine çöken tehdidi ve nazi. 
!erin dllnyayı feUıetmek &rZUSU1lU 

anladıklarının pratik blr tezahUı11dUr. 
Bun\Dl İngfltere bakımından tan ma. 

.... Dewamı ı IDd _,.,... 

a -
' 

1 
, •. 
il 



' uz 
r ıy,\ •• ulcr: kmunla lmlrn::zt 

uka. 
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1.:- vukua 
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ct;ı ıl;; be Ttırk -truı~ '"' kcyllliıfuıll.ıı ezelı h letlerindeıı bfrhıiı'. 

mr \n ıtll'r, ı.aclııc.•e blr lk1 yr.llmnlbıln ~ledlğl VangUIUnde, ltndl bU. 
yu .. n;"Uir'k'rin Ç3lıo.fı mı nal:tloot.ın serl:; ve bb at 1,,'117.eUU.l..rlnl nnlat
m:ıyu ı;µlr ım !f • .C 1: rk ,·U!lye1lm'tnılıln lıu es.ki ve nadide fie'hrlıw 
dur l'll lıu~ ;\.Jt •rrrılıuı.•1'1 dolıı~ rtıı. Ilnlbuk1 en bli,)1lk bir ı;alrlnıb. blle, 

"' •~.nıt.d.U.•. 154 li.ı.t... n l ı t ı. 
L rip edilnıi.5 '<.! mıuhtem \a1 .:., 

1 100 Rus topu Almaniarın c-line 
g~ıstir. 

bir 7 ı:ır \ ıınıu ismlnl ;;ka bir ;ıtmirle l nnstır:ı , ktubr lı!ı 

('tmı,tır. Nnnıı J(em:ıJ n n bo:vUnl bepimh: h tırl rır.: 

ı::y in mm t Rt mun 
Lı ndı da Von mı E -.u~umUDT 

Ionlesf•f,lmu IJ\\yilld rlm z lçırı N:>yleydL Erutnınııııı bir adı d Vnndı. 

J-Jtıklunet ",d:ı bir ilııı'\crsito lhd;ıst w \'\'tını ııo h l<lkutmı ~1-
:ı:cl ha)ııllrrlml7d rı lılrln~ yol ıçmış bulunuyor. SııdN"C nu knuar ynuk 
ki \'anm CI YUltX'.UIUlt rrode f l.ı Jcmccllllt lıuswıundRki bliyUk ttlhan 

k hı wn•'i· lnı s:uı."'lt :\'Ck oltm ~ltm 

Sovyet istih arat 
bürosunun ızahatı 

,C, SO NDAR1KA 

Rumanya ve Yunanis~an
dan gelen sotyat h H ı 

n. t:ı rıı tı J ı ııd ~a;> fnd:ı 

kiıilih bir ka1ile gelmis ve 
ıehrimi:.den Anharaya git _ 
miştir. 

.B:ıştnmfı ı ll!el yfDdn 
man harbi ~dan evvel Alman.. 
lar 'insanca zayiıı.Un.mun 800 bin oı.. 

duğunrı e3ylcmlşl r, lngll1zler 1Bc bu 
.zayiatı 900 bin olaralc tahmin .. tm~-
leııdL Auruı.n zayiatını 600 bin olarak Bunlar mt•mleketlerine 
kabul e;l._• k, Sovyet ordulnn ı gUn 1 gideceklerdir. 
ir;ind" Al anı ro 70 bin kl§ilik zayı_ I Bugün ele yeni bir k f"[,,,_ 
at verdirdi derme \e ınl<harcbe şiddet • • h l • b ki 
1 dik b kta h b1 d 

1 
nın aa a gc meta e "'"· en u mı ı m erg n raz a • 

artagm naza n evv iki.ne nis- mcktedır. 
Tetle Sovy t • Alm n uh rebesl el- ---<>----
nasında. Almanı n v dl~ uyJatm 1 Amerikalıların izlandavı 
ne kadar fa~ o d ğu anl.rıfılır. 1 

Diğer tar t....n 1n zıer Alı:tanlıı.. ışgall 
rm 22 ey 4 Layyarc vo 2000 ~ Ha tıımfı ı lud s..'J~ födıı 
tank kaybet -• uıl tt!bıııJn edıyorlar. hıyı,;tt ... şu fılydnın v.ıırdır ki o da garp 
Sovyct ord~cın sekiz gün iwlnde ıımo te Alman tecavUzUnUn bıgit..z hUhil
Alman ta.yy rest 'e 2500 Alman tar:ı. m t.!ne glttil:ı;c fazını an y :ıl mec
kı tnhı P tmlşlcrdır. bUri) tler tahmil ettıı; ı biran :ı lngll 

Sov> y~unı ve ne k:ı.dar So~ -
terenin p yarım kUres.nuckl b r tt" 

hhUdUnd n lbrn dUm .. cı b ııı.n .a ı.. 
dır. 

\~uşbıgton, 8 (A.A..) - B rlcşık A. 
mel"ik!l devleU rlnln uimnllnde buıu-

ç rı re •vk dıW Itıerini zaıuıealyo. nnn U:ılerc mtıtrv clh n gtd n mi-
l rın ve ml eli h kUV\'CUerLı h re • t 

yot aııkcrt .. m ferbo:- cdlldlğınl lf1ı4 

edemem. Ağır ynrnliı!U"ln ameliyat 
olm~ t U::~ro M-Osltovayıı diğer yaralı 

brın ın memleket d:ı.lıillnd dalın 1. 

ierioln gizi. tutu li '" ı ô 1r :tıar iye 
Sovyetler btrli~ nüfusu Alm n 

rum. 

nlzıımnnml'si mucı.>ır.ce, lzland ya ç·-
nUtu w:ıa nlıbctıc '1ç m •1 ziyade ol. J.nrııa~ Amerıkan kıt.ala ının m hı.arı 
dytundıın .Al."U!tn p. ıındwwwı ld- hflkktnd fl"l'ır tıı.r~ııtt verllmemış. 
din g 1 lwdm taburlan ı.. ur. 
ne JUz m yoktur. Maamnf1!ı wdmlat· 
yıı.rdmıc• mu aa te u rmaa 
lanılmal:tadı tar. 

Ke.ı:a İzlruıdadaki Bntanya kUV\ et.. 
lcri hakkında d:.ı b•çl>ir m.ı m:ı.t mev 
cut değild r. F'aka• geç n cy,Qlde b.r-

Ç-Ocu tb.rın :M kov:ıd3.ıı 4t li)'('ııf l A meı1kay g 1 n vo ul rn na.. 
m burl ., d1r. Çocul ı r, ı:ncak e. .zara.n İzland d ld Britnny ve Kcuıo. 
bevcynlerin!n muvafaltallliı M03ko\'8- uh kU\'\ Ucrtn mevcudu 0.000 klşl

d n tahliye edilmektedirler. :Mi {)\'a-ı dlr. 
nın her evinde bir p:ıslt mlld&faa cU. 

zntamı ve yardımcı ruaıy tc:kfl tı F ka . . 
TIU'dxr. Evlerdeki ll!ğın&klar evsa! ıu. u raperver cemıyetı 
barO.e tehıı.llit ctmcltte ıaeı.cr de bir !-eneli.le k ongresi 
çoıı: y rlerde çoıt dcrU:ı.® 1np ~ l\i ,_: ·dare · Kad k- ün.d" 

oıan jtcraltı dcmleyollan ı;ehrtn b8.f- ı erJ\.~ ı Sl ı oy c 
1.ıcn mğıruı.klannı teşldl etmektedirler. Y a.&a caddesinde 39/1 mda . b~ 

lunan F\ıkaraperver Cemiyeti 
HlUerlc Ne.polynn ıırıı.amdakt fnrk 

ur: Nıı.pol)'Oll :Mcınkoveya kadar 
gelınIJtlr. Halbuki mtıcr, Kremlin 

ymm yıWıız !otoğm!lm görmekle 
ikma. edecekUr. Sovyet çeteıcrl te.rn
tm.dan hırp:ılıuıarak ve giWkçe old.. 
det'! tllr trnık&vemeUe ~ro.k 

.Alm..'\D mnı t1, Hillerln lrendlelne ttn. I 
~ Olm?yan btr:vaztte tahmil 

g1nl Mlır...ealWr. 

ıs. 7.941 tarihine müsaclif önü
mü7.dclti pazar güniı saat 10.30 
da senelik !kongresini ~t edece .. 
ğini t!lym azasına saygı ile 
bildirir. 

Ruznanıcsi: 
1 - Cemiyetin bir senelik 

!anliyatııun tasrih ve izahı. 
2 - Gelecek sene bl:tçesinin 

tastiki. 

22 Yazan: NEZiHE MUHiTTiN 

'll _,. olıı:cnk ! .. Bcsb•l. 
IL. Ge toy çocuğu görünce en 
d~oz kon: kim.tillr ne ı;ılgmlı •• 
lar ynpmıstır. Fruzan beyin tatlı 
ha.tını dc:liı?l bundan başka ne 

r. 
li'il .:=.n t ıldı : 
- ~ temin ederim. Kontes o 

:::aman benuz on dokuz va~mday. 
dı. : ları bütUıı Viynnaoo. mc 
huni 

l' ne Len.::.n is,ank- lbir Jıııre .. 
keU sordu: 

- P11.un ~ı değil mi? 
- İE\•ot.. 
- O zrunan ımod.ı saç boyam kr .. 

zıl d ~. pffi.U.. - ~ ·o r.r 
idamla.'"' r genıç göstcriyol"du. 

lıfiln.:ı.J:.;JŞS Wld uzryocalttı. tço.. 
r. it> i:ıce, ncnıp giyinişli bir gonç 
kı a irlynn ihtl;\ ar blr o.dam gir
dı. J:Ic.r nğızcı..an bir söz: 

- Buyrı '1% efendim .• 
- :E:n so.:ırn gelir lb..:...ne ekA • 

bir ... 
~o.."Clnk 

1" ,.. fenflf :müs dt" 
)im! F. 

bak meb lnrmıızdan N vznt Şo. .. 
kir bey ve kerimesi Şermin hanı
mefendi. Hayskul talebelerinden. 
Yeni Londra seyahatinden geldi .. 

Çay m.ıısasma toplanılmıştı, Şer 
ınin luuum koyu bir fincmı çnyn 
ynnm c;nlt"r e.ttı ve kendisine tak. 
dim edilen yiyeceklerden hiçbirine 
el sünuedi .. Her uzattl:ın yiyecek 
tabağına gnrip mimikler yaparak 

ıyor ve: 
- Bana iki k:Do nldnmak isti

yol'SUilus gah'lY.ı? • diyordu • Bir 
ba.ton sa.le IUtfen? .. 

'Mus.-ı Rorim bey sabredemedi: 
- !ki kilo dc:'!il bence on kflo

yn muhtaç.ımıız ŞeIT.tln hıınnne -
fendi. dedi. Cörmiyt>Jj çok zasıf.. 
lanuşsınız. 

Şorının SISka Olll\17Jat'IIU, büzük 
dudaklarını kıvırarak: 

- On ilci kJlo mu? Allnlı esir. 
gosin., Beni dev nnasma nu ben .. 
zetecekain!z ".'. Ben otuz sekize i
niııceye kadar akla karayı cıçtim 
Geçen giln yamn kilo 1m mı. Ke 
dc-rlnıden az daha ö ec ktim D _ 
:it mi 1ı ? 

( 

* * * 
Bcrlln, 8 (A. A.) - D. N. B. a.. 

j:msının snlU.hi)'~li bir men.hadan 
ögrendıtine göre Stallr. ııattm 
karşı llerı hnreketinc devam e • 

' den bir Alman piyade krtası bir 
d~m3Jl ıstihkıunını i.<:gal ettiği sı 
ı ada bu · tilıkiım müdruilerinin sl
:; ....,'i ko · erleri tnrofınd3.n kale -
ntn i de killtlendı.klcri ve bun _ 
h.r:n kendilC'rin.i feda etmeğe mec.. 
bur edıldikle'rl görülmUşt.ür. Kı • 
mrn ıst~'ıklimm y r altı koridor • 
lnrında cer<'yıı.n eden si datif ça.r
rı mnlnrdaıı. sonra müdafi rdfın 

kalan 20 kişi teslim olmu tur. 
Bil.ilı re yer nltı dehlizlerinde .8 
d k dm bulunm tur. SoV;>' t ma 
k:ı.mlarmın bu k ıdmlanı siUih " _ 
rcl'ek ordu ile birlik muhnrC'bc 
etme e mecbur eyledlkltri anln • 
ı:;ılmu;tır. • 

l
,. 
'", R (A.A.) - Havas ajan

sınm • rl muharririnden: 
Şı,,.k b.1 phede harp 
ol o : 1 • ccphco", 2 -
&r ı 3 - Dnha ce. 
l' rad oeph~ . 

Bu son e:. >hede .A imanla '!cr
lc•m"ıler ve b.ızı haberlere gore 
., alın hattını delınişlerdir. Bu 
kı.ıv\et r arka, Zitomir ve Ki. 
cf'e doğru terliyorlar. 

ro ı ı 

.) rl r 
Hıea ko ezinde ~ovyet tah. 

telbanırlerile Ri-.;aııın önüı de 
maynlan w ktP. olan L 
man gcmılerı ar::ı. nda bır mu
harebe o'mu tur. 

Şiınnlde Alır.an lnWan hare
katıııı yav atmıştır. Bum se
bep ıa e gf cl • li.dür Bu oc ede 
Sovyetler .A1manlarm erz nl
malaı mı gtiçleRtirmcktedh'lcr. 

* f.: * 
Lonı a, 8 (.11.A.) - B.B.C: 
Britsh Vnited Press'in Berlin. 

dc:n ho.ber aldığına göre Stalin 
h:ı.ttına karşı dUn akşam büyük 
bir taarruz ~Jaınıştır. Pike 
bombardıman tayyareleıi hare
kata iştirak etmektedir. Berlin
de bunu bildiren a ·keıi hatip 
harekat hakkında şimdilik hn. 
ncr verilmiyeceğini söylemı)tir. 

:\LMAN TEBLIGI 

Ht'rlin; 7 (A.A.) - Alman or _ 
dulnn baı kwnaııdnnhğmrn tebli • 
ği: 

Besarabyadn Alman v Romen 
kıtnlnrı dUşmanm mukabil tnarruz 

Nevzat beye söz verilmı oldu. 
Açtı ağzını yumdu guzünli, kn.ba 
b1r lhmnla .zamanı tenkide b hı. -
e<ı. Öyle sözler soylU~ordu ki onu 
l.ç devreı intiha.biy de tc k ı al' ııı. 
Uhap ctıncdlklerhıe ycrd ıı g< kc 
kad r hnk v relim. Allnhtnn bu b'l 
hls uza.nırıdı. Lerzan h l rn o) un 
ma.sasma g r ek ı ruıı et 
rafına topl m a b • Iı. iki grup 
olarak pokcrf> bo.şln.dıla.r. 

Birinci grurt:ı Mu a Kerim, 
Lerzan, Şehba kocanı ve Tayfur, 
ikincide Ş01min ve iki genç 7.Up -
po kıı.ldılnı. Ekcim tamamlamak 
için b:mn da bı.r ) C'r ayırdılnr. Ben 
ltızar ettim. 

- Hiç bilmem.. Ömrümde oy. 
nam.adn.ıı. 

Şermin duda.l.tlarını bükıerek: 
- Öğrcnlrsin.z, dedi. 
- Hiç niy<'tlm yok. 
~ln.dılar oynamağa. lkill.c.i 

gnıp p:ırtiyi çabuk brrnka.rok bO
yük ovwıculru ın etl':ı.fmda hAm 
cy.rci. hem ı öbet bt:ıkleyici ol .. 

dular. Oyun k1.,_ tıkcn ~ı. Ma. 
oanın ü erinden bır şey anlnnıı .. 
yordum. Yalnız oyunculcı.rın yili: -
lerindcl:i d ~·ı:ı·f;i?l. bence bir 
n:üı.nnm vardı. Şehbal hanım gittik.. 
çc aso.bUeşiyor, kocnsı Nedim Rab 
mi boy sık sılt yakasını gcnişlct
ın ye çnJ..ı..o::arnk sararıyordu. Musa 
Kerlm be~le Lerzan banan ne • 

kalık hal t rak clgaralnrmm 
k m k("vffll tüttlirUyorlnrdı. Bir 

Sovyet teb.iği 
7ıF'" naştı:ırafı J Jncl ıınytB(!ıı 

Mogiltıv .. l'odo' k l.sllkomcttnde, 

kıt.slannnz. dil•l'l" 

cnt h:ıt ı ı ı 

ml't. .ruhu. etmı ur. 
Haber eı. ' 7 temmuz gUnU, ha\'B. kı•.,, t'crlm\:ı: 

ı n cıırr'lrtcsi gü
ası ullınd'l. sey

rı'tnı ktr olan S nt - Dldicr \'a
puru, Türk kam ulrırı horicJıdc b 
gillz ta~yarclerıni.n h\lcumlo.nruı 
m!lruz ko.!.w.ış ve Antalya limanı -
run önünl' geldjğl va.kit tayyare -
le.rdcn atılan iki torpille berhava. 
edilmlstir. 

Hu ,-a.pıırda 205 i er, ~4 li erbaş, 
25 i subay ve 16 sı V"pur müret
tebatı olarak mevcut bulun.an 280 
kişiden 260 ı kurtanl:ırak sa.hile 
çıkarılmış ve fakat bunlardan 5 i 
ölmil~ttir. 15 i yaralı olaralt hns
ta.ncyP kaldırılmıştır. 

Tayyarelerden atılan torpillerle 
Anrolya lhnnnı tcsı.satmda but ha
sar \'1.lkuıı gelıniş :ise de nüfusça 
zayiat olınnm1ştn-. 

Türk hilkOmctl, knrnsulıı.rmda 

vuku bulan bu Mdlscden dolayı 
1~iltcn:• hUkümctınl protesto ot
mi t r. 

larmı tanı ettikten. sonra ilerleme_ 
ğc devam ctmektedirlAr. 

Bulı:ovlnn mmtıkMında P..omen 
kıtnlnn ve bu mıntıkanın gimn.JI 
gnrbislnde Macnr kıt.aları Dlnyes.. 
t('lr nehrinin yuknn mccnumıa var. 
mnılnrdır. Çcnı()viç l§gnl C(lllıni.ştlr. 

Gallçyada S rot'in ileruıindeki 
cephede dUumanın ta.klb!.ne devam 
edilmektedir. Pripet h&takltkla .. 
rmm fifmnllnde Alman ordusunun 
birlilı:Icrl ilerlemekte. Dlnyeper ve 
dvlnn'nın yukarı me<:rası lstikame_ 
tinde ur.anan cephede çnrpıemnk • 
tndır. 

Alman • FinlAndlya kıtalıırının ha.. 
rekO.tı plO.n mucibince cı-.vam etm k. 
tedır. 

Alman tayyareler! par.ar pnU dllş 
ınnnın blJ' çok tanklannı. mrhlı kam. 
yonlarını imha etmişler, Sovyet ba... 
tnryaalrını i.Şc yaramıyacak bir hale 
gcUrmiO]cr ,bk çok trenleri. yollan, 
,,.phano depolılnn tcabrlp etml,.ler 

dır. 

Bundan a. Ukn.nya'da r caet 
eden lutıol~ıtı. '9e dll§msntfl rıınste.'\'IL 
k m m n ka11ı d liava ur. 
ruz;:ın yapı JJUıihr. 

Diğer blt1ikior Sm-0len11k mınta.ka. 
mn e Pelpur gliltlnUn prknıda 

d m n kltıılarını bombardıman et. 
mi31erdir . 

Boınbıtrdıınıın tayyareiert il plke 
bombardıman tayyareı~rl P'inUlndlya 
Sovyet hudud.ı clvaruıdn b.'l.lıkçılıı.r 

yanm ad.1 ında kara ordusunun il.er 
lemcst'le yardım ctm~ler ve muhtelit 
çapta bombalarla dll§lllallm mUıte~ıı.. 
kem ruovz!lerlnl dlh•mUelerdlr • 

DUn Sovy "tler 204 tayyare knyb t 
mlşlerdlr. Bunlard3n yUz ıııtısı hav& 
rnuhnrebelcrl esnasınd • kırk bJrl yer 
do ve U<'•l mayn gem!lerl taroıırdan 

tahrip e<!llmlştlr. 10 Al•nRn t.nyyare!<i 
kayıptır. 

Baltık ı1enizlain ırk k:ıımınd .Al 
man ""!ayn gcmllcrJ dört Sovyct bub. 
rtblnc tcsndUt etml§ler ''e bir saat 
devam eden muhare~ neticesinde a. 
blnn top mermller ly1e muhriplerden 
birinin ı: uıara u~amnaı Ozcrtn,. dU~ 
mıuı çcklımlştlr. 

Aynı .ı\lman mayn mıl<ırl d\lema.. 
nın yedi bomb:ır<lımıın hllcumunu 
geri pUskUrwrek Uç Sovyet tayyar .. 
81 dU UrmU terdir. · 

an geldi, Şchb:ıl hn.nmı koc.'.l.Silc 
Fl•rhn.dn hitap ederek kol sn ti • 
ne baktı: 

- Va tt geçrni . dedi. Bin 
bu gece omodl Fransezdr. loca 
tulınu tuk. HMıcm gitmeliyiz, An 
cak hnzrrltuta.bllhiz. 

Nedim Rııhmi bey derh ı oyunu 
bıraktı. 

Lerzan hanım Şclıb::ıli çatlata -
cnk kadar barlz bir l Uhza ile ~ 
JUyol'. 

- lst .rseniz, diyordu. Bizlın o 
före t1öyll) eyim d<ı slr.1 evtniıe 
kad r bıraksın. Oyun hali bu, za
rar rok. 

ŞchlY.ıl hannn m ya kuvvetli 
bir yumruk atarak: 

- Bnşknlarmm nnibasmd.a. v r. 
kı çn.ğmnağn. alışık değiliz hant .. 
m~cOOI. TOQekkUr ederim. 

Musa Kerim b{)y Şehbalin göz. 
rertnın fçfne bab.rak: 

- Emrediniz hanmıCfcndi, di .. 
yordu; :fotediğiniz kadar kredi -
çaymı. Tek blı;i biraJan~ Ko. 
medl F:rnı:ıaezo d yıum aktwna 
ben 8lzi da. vat edJYot'llm.. 

Şehbal ynğQ kalkın tı: 
- Olama:: Musa Kerim bey. 

Bizim bu altŞnlll d vctlile.rimiz 
var. 

- Be.ni de dnvet ettne-z m!si • 
niz? 

- Size yerimiz 

dllşnıan mot rltl cllzUt..n 
mcrklt. d:ırh r lndirm1,,ı • I! 1.l şm.:;.n 
tayyn.:-1! meydnnlarm:ı kn~ı m• ı. fa-
kıyctll barckttfı btı!u tur. 

' 
111o .. ırn, n, 8 (ltadyo) - Bu 88. 

bolı nefiredilen SoTy&t teblıği: 
Ostrov Novogrnd ve Bugciiev 
mmtakalarmda harp dün do §iddet 
le devam etmiştir. Katnlngşa ci • 
varında Rus hatlarına giren dü~
man ağır zayiatla tardedilmiştir 
Ost.rov mmtakasmda büyük Al • 
man motörlü kuvvetlerine kruı;ı 
harp devam ediyol'. Daha. cenupta 
'fa.naz mmtakııs.nda, garbi Dvinn. 
nnı. eimalbw geçmcğe ç!llışnn dUş.. 
man kuYvetleri tnrdedilmlştiı. 

Lepel civarında ha.tj) ş'ddetl~ 
dovam ediyor. Bobrinsk mmt.a:ka -
sındn. Diniyeper nehrini geçmeğe 
teşehbi.ilı <'den düşmanın bu ttıı:ıel'
bUsü tn.rdeı:lilmi,.tir. Düşman .Bö -
sarnbyn ve Ukrayna hududu ':lac i.. 
ledı m k .ıstem~ de bu t RebbUs 
tardcdilmiş, bh- tabur asker imha 
chınmuştur. Sovyet hava kuvvet
leri Alman motörlü kollarma tuar. 
ruz ed~rek kara kuvvetlerine ya • 
dnn etmiştir. 

Pazar ak.ıamı Rue tan a.ı ('!eri 
~olev mınt.nkasmda dilşnuın pi
yade toplruıttf.mt hnher vermic; -
tD-. I~tCSi ~ harp başla.mı§ 
ve dilşmanm taarruzu ta.rdcdil • 
miştir. Almanlar 7000 maktul ve 
yanılt l ırakriııı lar. 1500 asker c • 
sir ~lmi~ir. 

* * * 
... _ 

Moskov~ ı (A. A.) - Bu.g\ln-
kü Sovyct tebUğinin ma.b:ı.dl: 

M~""lll Sovyet mıntakaln.nncla, 
Alman kttala:n köylUlerde>n, ha -
sat mahsullerin!. bUUln buğdny, 
p.-'ltatcs vtı et lhtiyntlarm1 almak.. 
tadır. 

Meşgul mmtakala.r köyllileri, 
dllşmanrn kentli m!lhsullcrlnden en 
kUçülc bir kısmı bile olmasına m9... 
ni olmak i:ç~n mUmkUn ola.n blitUn 
tedbirleri ittihaz etmektedir. 

Köylüler saman Yığınlannı ynlr
m~ta, buğdayı, :ı;~r:zcvntJon ve 
vomlelerl tahrip.ctmc.kie vr; li'ehir
ll re atCf! vermektedlr, 

K11Jlordu' ile geri çekilmeye mu
\•nffa.k o!Amıya.n köylüler. retele. 
rn iltihak etmektedir. Bütün bun
lar, :nşe üsleriyle irt'batı kesil -
miş Alman kıtalar1 ıçin l:ıüviik ll'tl~ 
lUkler t kil ('ylem '•tedir 

Rumen millctl, St> etl('r Bırli
ğınc knrı)ı harp 'llpmak istcmiym. 
Romnnyanm farist z'mıtmlnrlal'ı -
nm bir bcynrıat.rna nc.zaran. mem.. 
lekette kütle hnlinde askerden 
kaçma hareketi mU :ıhcdc edile -
bilmekte ·:r. Mnr:ıaov, Knnmilksk 
''e Troglnstc bölgo lel'lnde binler
ce k~l. seferberllk emrinden kaç. 
mışlardır. 15 temmU7;cfun e\•vel or
duya iltihak r.dccek olan firarll~r 

için umumi aI Çlkanlm~tır. Fakat 
bu tedbir de nAticcs!z kalmıştır. 
l''irnrilur, orm rılnrdo. gizle,nmc:ktc 
ve A.bnan - Rumen kıtalanna kuv 
\'etli bir mukavemet göstermek .. 
tedir. 

"ikdam,, kapatıldı 
''İkdam,, refikimiz Vekiller heyeU 

karanlo bugünden itibaren muvakko. 
ten k paltlml§tır. 

Kalkıp gittiler. 7Mtvallı Nedim 
Rlhml tıentlellyordu. Oyun ur.un 
Z3.DU\Jl devam etti. Çok yorulmuıı 
tum, •rsy:fura baktım, gözleri ktp. 
kl:ııldı. Muhakkak çok kaybetmiA o 
laca.ktı. Aldırış ctmemeğc çnlı,cı .. 
tığı belliydi. Yanın saat !!Onrn 
J.crztın lı'irtwına: 

- Barın bir vermut? dedi. 
Füruz kadehleri doldurnrnk 

hcpRlne blt-er vemıut sundu. Ken
di iki kadeh birbiri üzerine YU\ r
lll't\rnk: 

- Bnna da bır yer nyınnu, dl 
Ye tekrar masaya yoldaıtı. Fakat 
Lerzan hanm ona bir 6z retf 
yap1p önUndokl büyilk pııra yığt • 
nmı göstererek. 

- Artık klınsodc oynıyacnk 
hnl kalmn.dı, diye bir kahkaha at. 
tı. Biraz sonra h&Jlfli kalkıp cftti .. 
lcr. 

Tnyf urun ÇQk cıını eıkılnuş gl • 
blydi. Salonda. yrunız knlmca: 

- Şu Lerttlll denilen cadı ~ok 
mu! dôdı. Ben bu kndar a.nslı ka
ı ı hiil' görmedim. He>r zamıın her. 
k ~ı l::Ul eder. Bari pnralnr yanın 
kalsa yUreğim yanmıyncnk. Ne 
de oısa kadmdır. J<~akat. ~ ynzık 

ki he-psi FUruuınrn cebine gire .. 
cek, bnrlnrda yenecek .• 

- Ay nı!:in! 
- Nıc:ın o1nrnk, [,,l."rzan hım·-n 

bu Füruzan hnylazına dehşetli i . 
ıktır. 

ka· 
ır 

Va ngtön, 8 (A.A·) - &Wıly t
tar meı:ıbalardan cı~ tire 
Mıstra gtSndcrllcn harp mau:emesı. ba
len yda 20 DA 25 gemi tutmakt.ıı.dır. 
Harp malzemesi blltuı..ssa tank. bom
bardıman tayyaresi, &V tAyyıı.rest ve 
cephaneden mUreklceptir. Göndenlcn 
ta'lklar on noer tonluk hafit tanı, •· .. 
dır. 

Bunlar 87 nınımet.rcıtk toplarla ve 
mü c:ıddıt mı.mlulu mltralyözlerıe mU 
cehhezdlr. Bu tanklardan Penzgban.. 
yıı. fnbrlluılarmda günde on tane yıı.

pılmo.l.tadır. 

Toplıı.r· geçen harpten kalan 75 mi.. 
ıımelrellk toplardır. Tayyarelerle 
be~oor, kunılmnları için maldnlst he 
yetkı l de g8nderllmı§t\r. 

~."" 
Knhlre, 8 ( .A.) - Ortqarkt.a 

Bnt ny harı kabinesinin mOmessiı\ 
o' n Ollver Ly telton, yWtırok evsaf .. 
ta Amerikan m 11 n gctlrf'.ıı gemıır ... 
rln Kızıldenl:ı:e g e l m e ı e r ı n i n 
ortngarktnld vnz.iyetln en ziyade c 
ret veren tamtlarından biri olduğunu 

söylcmlıtir. · 
Kızılden!zln barp mıntakaeı ol-

maktan çılmuuu btıdisc.sinln, Brltnnya 
nın bUyUk zatorlcrlnln mUkAfntını t~ 
kil ettiğini u. ve elm~ 

Lytt.eıton, oruıı;a.rktn bulunuııunun 

en mUhlm hedefinin, başkumandanı. 
bir çok iı;l rden lmrt.armak ve dtın
yanın tu kll!aunda harbi mıratıendlr. 

m<>k olduğunu soylcmtı ve harp de. 
..,.Slll ettiği mllddctı;;" rtnşarkta knln .. 
cağını ulli;UndUğtlnU Ulıvc etnıtıtır 

Macar 
l<.ıtaları 

iterl )101· 
Hu up~t.· 8 (A.A.) Macar .et>-

Jlğl 

Temmuzun 5 ve ıncı Unloi'I __ _._, 
-car kerlcrl dU3manın çok ş 

blr ~aıı.rn.ıZ'.ınu t&rdetmiıttr ~_nar<'• 
IC'rlmlz kara kuvvf"tl rtnc ı;;ok te trlı 
yardımda bulunmuşt.ur. Mllfrez: •er .. 
mız Dinyecter nehrinin t'k enhlltndt 
llerliynr 

UlllHC-, 8 ( .•\,, - (llııVU!lJ Al

mıın • Rumen ltuvvoU~.rı taraCmd811 
ı~nı dil~ Ç nıovl; '6hrlnın top • 
tcşl 'o/~ Sovvct askerlerinin ı; kt•met.
rlm evvel yaptıkları tııhrih t yüzUrı• 

den tıım:ımcn harap ruınaınnd;lll 1<01. 

kulu~oı 

msr·~<ada 
harp hazırlığ ı 

\'o~ingt-0n1 8 C A. A.) - Bnhrı• 
ye noz:ır ti harp gemisi lnşna 
pro"'rumını en.işletmek Uz:crc n 
gredcn s.000.000 dolarlık ml.4 
zam tahsisat istemlgtlr. r..ı 
ı:aıım 160.000.000 dolnn tnr. ır 
vuzlnrı(\ı ıslah için sarfed l 
ti'r. 

Ameril<a Harbi 'e 
Nazırı un bir talebi 

.\ıııyork, 8 (A.A.J - \'a ıng· 
tondnn nlınnn bir habere "Ör" 
harbiye nazırı ~umson ayan 
ml'Clisi harbiye encümeninP bir' 
me_:ıj gönd rerek hükUınet tea. 
kfüi.tı t::ııafmdn" vevn hlıktimct 
hesabına ıthal edilen ma.Ilanı1 
gilmrlik resmınd n ıııuaf tutul· 
masmı istemıştir. Yin bt• hnb~· 
re gore teklifin şiddetlı bır mu· 
halef etle k rsılaljacıı.gına da•r 
alametlc-r vardır. ÇUnl:'lt bu !U 
tttl(' giımrUk tarifelerinin idal'l 
mekanizması bili ıil mıı yeniP 
murakabesi altr.a geçmi ·bulu· 
nacaktır. 

Ayandan Mac - Arran'a göre 
tekHf kabul edildiği takdirde .A· 
mcrikan işcilcrl ~air memleket· 
lerin işçileriyle roltabet etmei' 
mecbutiyctinde kalacaklardır. 

Kı~l ançlık yüzHnden 
işlenen vaka 

Kıırt muMuıfa.paşadn dökmccUi}; 
ynp:ın fehmet DUe kısknnçltk "i.ı 
tünden Galntada 8-12 numaralı u· 
mumi E'vdl' sennayC'1fk ~·cıpsn Ah· 
met kızı $ı>rlfcvi bıcnkln nl ı· ,. 

l 
lundnn \'arnl M•"tır 

Yaıa'ı kadın B ,.lu hı 
ne kaldırı~ ı 'ım • 

.... hl .. J ·~ .. 1 "'"' tıı. 

var, 
Ta 

ı<;aı 

dı 

vıc 

du; 
~ 1 

H 
~nıe 

Uğü 

z 
rııı 

·ı 

.. ı 



- - !:N 80!( nud'R'A - g TlllMMUZ 1941 SALI 

n ScM1 DakEkanın Heyecanlı Havat Yakaları: 

elefonu icat Eden Adam 
ele/ ondan Nefret Ediyordu 

Yanıbaşmdaki sevgilisine derdini an latamadı 
fakat bütün dünyayı biribirile konuşturdu 

m:ımen aksini !abat edeceğim. Onlan 
hayrete d~Urecek bir ııey icat edece. 

ğlm. 
Mabcl bu aözlerl de i§itmedi. O dn. 

aevgiUslnin, 1akoç milletine has olan 
bUtUn ln&tçıbğı ile bu rne\ZU Uzerlnd!' 
ıı.yak dirediğini his ediyordu. Fakat 
l<albcn de mUte"ssir değlldt. Çünklı 
Aleksandnn bu harekf'ti, ona karş 

olan nıuhabbcUııı.n bJr tııareUydi. Ba. 
7:1 haJiin muamelelerine rağmen onu 
sevdiği muhakkaktı. Kulağmm &t"Ir 
i§ltmesine, her şeyine tahammUI edı.. 

yordu. 
Aleksandr Graham Bel. bu sıralar. 

da, Amerlkanm Boston llnlverl!itesl 
profenorlerl are.smdaydı. Ünlverslto. 
den eve döner dönmez, çaı~ma odas:ı. 
na girer bır çok teller ve iptidai 'bir 
takım etektrık bücrelcrlle uğraşır du-

rurdu 
Sevgılisinln doktorlarının blr aürU 

aptal olduğı.ınu tsbata karo.r vermır; .. 
U. Uzun boylu dU!iUndUktcn sonnı o. 
nun kulaklarının l§itebilmcsinl temin 
cdece'k bir elektrik MeU meydana ko.. 
yabUcceğtnl sanyordu. 

lek~;,.tl(an arlıaJQfı heyecanla yukarı geldi ve "dedik. 
lerini ifittim!,, diye haykırdı 

Yainız bunun nasıl meydana getırl· 
lebllcceğini bilmiyordu. Elektrik hak. 
kında maUımatı pek azdı. Bir vakit. 
ler Londrada ''Univcrsltz OoUegc,.de 
bulunduğu sıralarda kitaplardan ve 
profeslSr arkadB§IBnndan ııöY'le böyle 
ne öğrenmiş, ~itmi§Se o l<adar bili. 
yordu. Elektrik, ihtisası dahilinde dc

ğlldL 

Ve diyorlar 
Yamerimiz; hakkında 
Ankara Dil vo Tarih, Coğrnfya Fn. 
teaı Türk dW doçenti Tahsin Ban. 
oğlunun grameri Uzcrioo yapılan 
kete gclmi§ 400 e )'akın tenkit ve 
raz cevııbının bultı.salarmı eledikten 
nra., kendi mUtalcamızı dn katarak, 
esasları hazırlıyalağız 

Gene evwlco bu aUtunda özlemi§ 
Uğ'urn gtbl, komisyonda, bu mevzu 
a.llkaıan herkesçe mal(lm Usancı-

nmı:zaı ve gramercllerlmlzln çoğu 
r. 

Tamamne ameıt ve nıU•bet bir ga.. 
ntn P'Jindeytz Hazırlıyac:ı~ımız 
Slann, llerldl'.', Türkçenin asıl ve 
Utnl meselelerini halletınlye yarar 

meı tfl§ları kıymcUnde olmıuıını di
ken rnUsbet neUcl'.'ler vcı eceğınden 

Phe etmediğim bu tf' obbUse, niluı
t. gtrt t'f{: !Çin Maarll Vcldlllğlne 
e:ıı tc ekkUrlerımt blldırmckten de 
ınıın l ır 00.hUyarlık duyuyorum. 

- p,.l·•nil f!\afıı (Tasviri Efkar) 

* * * 
az içinde ki§ 
• a ntarda fıı :ı:la duınan oldu mu. 

1 ı dn art ;;or, diyorlar. Balkan 
aı.;.ı. ' 3 rb dll.r. n, bu "na2.<lrlye,.yc 
ndıı-acak h dıııeler görUlmUglU. Gö 
ya lı gökle-rın bUtUn hıçkınklım 

!Jnndı ... Fakat şimdi ne oluyor? 
ne yakınlarda bir harp cerwan et
ı tçm mı uzun uz.un yağmur yn -

r4sı. den b r h d 
ıscnln izahını .} ap:ı 

Jtğınıız zaman "Ya#lmur .}ağdı. 
\'le oldu,. cJerdık . şimdi d ''hn ' 

clu ~·n~mur y "d rp 
! • " " a& ı, d Y• C'eğlz gnlı. 

n .. ne hal .. C'. kıt ın \'ll mlnd > yaz 
nıcrtnl andıran bir d<'~lflkl!k gör. 
kUmtiz zaman bir BC\'Ul~Ur <2t yıı. 
" . Fakat yaz rncvllimlnde kış ben .. 
rın" asla dayanılmıy r 

l<ıo mevslmlndl "yaz gl\r.U,. hııat.a 
: taütn iyiliğe yUztutmuını o.ndır. 1 

1 lçln hoşlanıyoruz aanınlY' Ya. 
• avalann oğum ım Is b nyc~ı 

'llm, bir gene ı nı ın hl's'nlanmo. 
a hi!nzıvor. Onu" \ • • .,.ıgı t -
Ur ÇQ •tur 

Fa.kat geng ıı.datJ, ı<un•ttu :>Unyc 
Y•par yapar maniaları zorıar; ke. 

Yil't.tp •geni.' kendini kuı tarır. 
'it ekım bugun bava bdld tekrar 

"' l ·-

- Rlıon••t 1\1 ·ııır (\ ıltın 

G ENÇ lakoçyah erkek, eevgiltsı. 
ne teminat vc.rlyordu: 
- lşldecekatn sev.(tllm, dt\ğtl. 

nftmllzden evvel öyle bir t~Y ıcat ede. 
ceğim ki, 41ayeslnde, ııen de, benim 
gibi her söylenen sözU işltebllecekaln.. 

Siyah g6:lJU, gtızel ytızıu Mabet 
Hubbard sadece gülUmacdl ve ümit. 
slzce başını salladı. ÇUn:ıdl söylenen 
saz.erin hlçblrlsl.ııl anlayamomııtı. 

Genç erkek maksadını bir k~t üze. 
rlne yazdı; gösterdi ve .kız cevap ver. 
dl: . 

- Hiç zannetmiyorum .Alek11andr. 
cığım. GllnUn birinde senin gibi, be. 
nim de kulalctnrımın lıı!teblleceğinl 

hiç zannetmiyorum. Bo;,u bo§una icat 
lar. ihtlrnlar yapacağım diye kendini 
niçin üzer durursun? Niçin vaktini 
kaybedcrsln? 

Aleksandr Grahıım Bel heyecanla 
haykırdı: 

-Hayır .. J>en vaktimi k ıybctmı. 
yorum. Ben UzUlmlyorum. Sana, aenln 
doktorlannın söyledikleri aözlettn ta. 

Bununla beraber aylarca )'Jlmadan 
fakat hiç de.bir gey elde edcm~den 
çall§tt. Bazan arkad~a.rmdan Tomaı 
Vaston admda birinin yardımını gö. 
rUrdU. LA.kin bu arkada§ının da elek. 
t.rlk bakkmdal<l malOmalı, kendlainin 
kinden fazla değildi. 

Sevgilisi Mabel Hubbard, Alek. 
sandrdan rica ediyordu: 

- Czme kendlnl yavrucuğum. Be
ni otdıığum gibi kabuı et... fimdiye 
kadar naırıl aevl§tlkae, gene öyle ae. 
vl§lr gideriz. leat ve ihtira peşlndı:ı 

kaybettiğin zamanlan. üniversitedeki 
~azifelerlne haııret! 

Alcksandr Bel Graham ise nkrln. 
den vazgeçmiyordu: 

- Beni b!r işten kolay kolay dcindU 

reme.zıılniz! ... * . 
Bir akşam, c;alıııma odumda, ma. 

saBl baııında, oturuyordu. Kafasında 
bir çift kulak1tk t.akıııydı. Derken, 
hiç ümit etmediği bir tıkırtı h~settl. 
Sanki birisi, kulağının ta dibinde. 
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Nakled~n: 

ptnnENBlRE ARK.AıMDA 
Bt1<. ACI DUYDUM .. 

Bo) nwna srmsıXı sarılmıstı. 
O dnkıkada Hoşedayı barut kan.:ıı 
ne kadar samimi bulmuştum. 
Saraydan ayrılırken, ve bilhassa 

nim ~nmda brula bir fenalık 
yapac ğım aklımdan \lile gcçir
m zdim. 

Ff)ynuma sarUışından çok 
ıııu .... \hP ••• , oldum, Hoşcda ! 
;;;mdı anladım ki, sen ciaden t.e
nıız } urekli bir kadınmışsın! 

Söztimü tmıarndayamudnn .. 
füı ayrılığın heyecanına ka

pı lmıstım. 
• rel~r J-apmak istediğinin, ne

ler dUşündüğfıniin farkında de. 
ğılo1m. 

I~ J)'le b"rıoirimizc sarılmış bir 
halde) ken birik bire arkn.mdn 
ve sol omuzuınun UstUnde mut. 
hiş bir acı duydum. Kollarım 
cansız b r halde yanıma rnrk1· 
wrdi.. Coğsüm<; doğru ıı kıran 
k.ını göriincc, di:z.!erimm brı.ğı 
çöziildü. Gözlerim döndü .. Başrm 
sersemledı. 

- Ah. Vuruldum 
Dediğimı ve onun: • 
"- Kaltak, senı gabertmcğe 

andi<.:;mistim. h;te, .:özümde dur
dum. Gebc-r, kal buında! Ben ~i. 
diyorum işte ... ,, 

lske~der F. SERTELLi 
Deaiğini hatırlıyordum. 
Bundan sonra yere duşüp ba

yılmıştım. 

Hoşeda yav~a odamn küpı. 
.. mı kapayıp gibn~. 

Ondan öteBini !bilmiyordum. 
Hoşeda beni kahpece, alçakçn. 

küçük bir hançerle arl~amdan 
yaralayıp kaçmıştı . 

• 
Alq~am üstü gözlerimi açtığım 

zaman kendımi yata.ğımda bul
dum. ~ı ucumda hekimbaşı ve 
ayrıca bir kar. doktor ayakta 
duruyordu. Odanın içi illlç ko
kuyordu. 

Hekimbaşı, göilerimin açıldı-
ğını görünce: 

- Nasılsınız, kızım! 
Diye sordu. 
~ö'>le !:>ir kendimi yok!a:Jım. 

Beynimde klonıformun bırakığı 
bir ağırllk ve vücudumda sinmis 
bir acı vardı. 

Mühim bir ameliyat geçırmi 
olduğumu ortadaki ilaçlardan 
ve yapılan işlerd-en anlayordum. 

Cafer ayakta duruyordu: 
- Geçmiş olsun, Niızikter ha

mme!endi ! dedi • uf ak bir kaza 
atlattınız. 
Hekimbaşı ilave etti: 

Al ... ksandr Graham Bel ve 
icat ettiği telefon makine•İ 

parmakıannı §8.klatmıştı! 

Birdenbire: 
-Bu nedir? ne oldu! diye haykır. 

dı. 

Arkadaşı Vatson, masnya uzandı 

ve Alcknandr kulaklığının kul'§unları 

Uzcrin<" tesadfucn d ı:mü: nıf\n bir tel 
rnrçaaım alıp ona ı;österdl. 

Kent!!llğlndcn meydaruı çıkan bu 1z, 
Al,.ksandr Bel i~tn büyük bir Uham 
kaynaıtı olmuştur. 

Bugünkü telefonların ağıza tutulan 
kumımt.ı benzer, fakat gayet iptidai 
§eklldekl tııeUerlnden birini eline a
l rak, tunu, evin en alt katın:ı g6tUr. 
dUğU bir kulaklığa. uzun bir tel il 
bağlnılı. Arkadaşı Vatsonu oraya .<O.) 

du. J<endlııi yukan geldi v,c odaam
dan konuşmağa baı.ıladı. 

- Ben konuşuyorum Vatson! Sana 
hitap ediyorum. Eğer 101Uyorsan yu. 
kıınya gel, bana bildir! 

Blrkaı.; dakika sonra Vntson bir 
mektep çocuğu gibi he~can içinde 
yukanya k<>§tu, Alekııandrın çall§ll\a 
odasınn daıdı: 

. - Söylediklerinin hepsini l~ttlm, 

diye haykırdı. Adeta yanıba§ımda t
ml§l!in 1>ibl l§tttlm. 

Aleksandr Graham Bel, ııevinç için
deydi. Arkad8§ınm boynuna atılarak: 

- Ne &öylUyorsun Vatııon, dedi. 
Bunun ne demek olduğunu btuyor 
muııun ! nihayet muvaUak oldum ... 

Ve N>ylece "telefon,, d\lnyaya gel. 
mi§ oluyordu . .Alekııandr Bel, bundan 
sonraki birkaç ay içinde bu lleU tn.. 
kişaf ettırdi ve iki buçuk mil mesafe 
deki adamın konuşmaıırnı işitebilecek 
kadar tıerıctU. Buna muvaffak olun. 
ea, ihtiramı tescil ettirdi; onun bera. 
tmı aldı '(1876 te,rlni sarıl) 

J<:vveıA. bu ihUrıı n e hiç ktm.se ali. 
kadar olmıyordu. Halk, buna "zıpır. 
lııra n.ahsus b!r Met,. nazarllc bakı
yordu. 

Alelur:ı.ndr Bel ise, nevmit olma. 
mı~tı. Pek az parası olmasına rağ. 

- Evet .. Her şey geçtı. Tehli· 
ke yok ar<..ık. 

Cafer gülerek: 
- Hemen gidip efendimize 

müjde vereyim ,dedi, k<ındileri 
haber bekliyorlar. 

Ve kapıdan telasla çıktı . 
Her ~y gözümün önünden 

rüya giıhi geçiyor. 
Hoşedanın ilk önce bana bir 

kardeş samimiyetiyle sarıldığını. 
Dalın sonra arkamdaki acıyı .. 
bana (kaltak !) diye bağırdığını 
hatırlar gibi oluyorum. 

Ufnk değil, hüthiş bir kaza 
atlatbğımın farkmdaydnn. 

Biraz sonra başmabeynci oda· 
ma giriyor.: 

- İfadenizi alaca"ım .. Bana 
kısacı:ı.. anlatır mısınız! Sizi kim 
vurtlu? 

Çünkü vaıffi:ya şahit olan yok· 
tu. Hoşedanm beni vurdıuğunu 
hic; kimse görmemişti. 

Cafer öğle üzeri odama gelince 
beni kanlar içinde yerde bitap 
bir halde bulmuş .. Haber vermiş. 
Mesele padişaha kadar akset
miş. Doktorlar gelmiş.. Ben.; ö
liimden kurtarmışlar. 
Hekimbaşı başmabeyinci beye: 
- Aman efendim, diyordu, 

kısa veya yavaş konuşuyoruz. 
Hastayı yomuyahm. 

Ba.51llaıbeyinci bey yanıma 
yaklaştı: 

- Zaıtşahaııe merak içinde
dir. Sizi kimin yaraladığım der. 
hal anlamak istiyorlar. Bize 
§imdilik yalnız bunu haber ver
menizi rica ederim. 

Ha~talar ve yaralılar fazln 
~a sa olur, derler. O sırada Ho-

men. r.u ıntıraını, "Fılndclflyn sergi. 
sinde tcgblr ctmeğe karar verdi. zı. 

yarctçller birkaç gUn, bu eserle hiç 
aılkad::ı.r olmcı.dılar. Onun yanına ka
dar G'ellyor ve bakmadan geçiyorlar. 1 
dı. Hiçbir kimse, "bu da ncdiı ?,, diye j 
sormıyc.rdu. 

Nihayet bır r;lln Brezllyn ımparato. 
ru meşhur, Dom Pedro S<'rglyi ziyarc.. 
ttı geldi. 

Teıeıonu söstererek: 
- Bu lll'dlr? diye sordu. 
Alcluıandr Graham Bel, bu fuııatı 

kaç:rmıyarak : 

- Lfltfen elinize alınız ve kulağın • 
zıı. götUrUnUz elw?lAns! d dl. Kendis • 
de, telin öbUr ucuna geçti. 

Dom Pcdro, telefonu eline aldı \"C 

biran içinde heyecanla bıraktı : 

- Aman yarabbi, diyordu. Bu ma-
kine, konuşuyor! , 

Eıtcsı gün, Atel;.sandr Belin ihtiraı 

hcrkcain dlkknUni celbetU. Hatta. 
serginin en kıymetll eşyası arasına 

girdi. 
Me~ur İngiliz IUlmi Lord KcMn 

bu flleU, o sergide gördü, gözden geçir 
dl ve ona alt ilk haberi, İngfltcrede 
kraliçe Viktoryaya o haber verdi. 

Birkaç hafta c:>nra kraliçcnJn sara. 
yuıa . bu telefonlardan yüz tane tesis 
edildi. 

Ve Alcksandr Bel, 6eVgillsi J.labcl 
Hubbard ile cvıcndt. Zlhnlnd1) hlilfı, 

onun ımğırlİğını gidermek içın bir 
let ica~ etmek !lkrlle oyalanıyordu. 

Fakat pek çok <;alı§tı ve çalııımaktan 
yorulmadı ise de, buna muvaffak ola
madı. 

Ned<ın ııonra, kendisine telefondan 
da nefret geldi. Kendi.si meydat\a koy
muş olduğu halde, bu harikulllde ıca. 
dm yUzUnU görmek lstcmcdlğlnl &öy. 
tuyor'1u ... O zamandanbcrl hattA bu
gtln, bizler bile bll.7.an bu lı.Jctt"n ncf. 
ret etmiyor muyuz! ... hele kııruımıza, 
"yanl1,7 numara .. çıktığı zııman? 

H IM. 

sedanın boynuma sarılışını ha. 
tırlad ım .. Hayali gözümUn önU
nc geldi: ''Bunu yapın ağa mec. 
burdwn. Künkü benim istikbali· 
mi ve saadetimi çaldın. Şimdı 
?>eni <'le verirsen. cidden bayağı 
bir kahpe olduğunu isbat etmiş 
olursun! Merd bir kadınsan beni 
ele verme!" diye yalvarıyor gı· 
biydi. Bilmem neden? Onun ismı 
bir türlü dudaklarımın ::ırnsın
dan çıkmıyordu. Yaralı ve muz. 
tarip bır halde yatarken, kısaca 
fiÖyle bir yalan uydurdum: 
•'Kapı çalındı, açarken eğildim .. 
Meçhul bir el üze .. ime bu hanç.> 
ri sapladı.. 1çcrıyc diistüm ve 
kimsenin yüzUnü göremedim. 
bayılmıştım ... dedim. 

Ca:f er adişahın yanından don
memişti. 

Başmabeyncı bey, bu ifademı 
bira?. şiipheli bulmUfi olacnk ki, 
bana: 

- Kapıyı açınca, hançer,n 
göğsi:nüzc sapJanması lıizımdı. 
Halbuki yara arkanızdadır. Na. 
sıl oluyor da size uzanan bu meç. 
hul el, size arkanızdan yarala
yor? 
Hekimbaşı da bu mutalfüı.ya 

iştirak ederek: 
- Evet .dedi. Bu nokta üze

rinde bendeniz de durdum. Fa· 
kat fazla dUşUnmeğe vakit bula. 
mamıştım. 

Ben fikr imde ısrar ettim. 
- Biraz iğilmiştim, dedim. 

yilzünU görseydim, sakla.mağa 
lüzum görür müydüm? Derhal 
kim olduğunu söylerdim. Yara. 
lanap benim .. Iztırap çeken lbe
nim .. Katili saklamağa lüzum ve 
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Fıkra 
:::::::::::::ı 

Rakı ve su 
lnıan lıtanbul ~larının 

lezzetini ancak lıtanbuldan 
uzakla§tıkça takdir edi. 
yor. Bir d efa garbi A nado. 
luyu atladınız. mı, hele ıe
hir:lerde ağız tadı ile içebi
lecek, kilsiyyeti az su bula. 
bilmek ıfın saatlerce yol 
yürümeyi bile tercih edi. 
yorsunuz! Galiba bu yüz
den olacak ki, bir çok kcua
ba ve fehirlerde, bir çok 
kimseler, rakıyı •U.)'a tercih 
ediyorlar. 

Mqhur Bekri Muıtala 
bir mecliste §Öyle demİ§ : 

- Siz benim körkütük 
ıarho~ olduğuma bakmayı • 
nız! Bu halimde bile rakı. 
ların cinsini mükemmelen 
takdir ederim. l11terseniz. 
tecrübesi bedaoa! 

Bunun üz.erine mecliıte 
bulunanlardan biri de Bek. 
ri Mustalaya bir kadeh m 
dayar. Bekri, suyu ağzına 
alıp bir iki yudum içtikten 
sonra: 

- Vallahi birader, diye 
ceoap verir; ne yalan •öyli. 
vevim bunu tanıyamadım. 
Ömrümde i~tifjim şey değil 
bu çünkü ... 

NASRETTiN 

Hazırı dururken 
Kadın - Yonıldum sevgilim, 

keşke gczmeğe çıkarken eşeğe 

binmiş olsaydık .. 
Bobsil ~nç - Aman gfu.clim. 

ben vanm ya bana dayan. 

Tezgahtar - (Kazazedeye) 
hesabınızı derhal yekUn edi
yorum: Bir yemek takımı, 74 
tabak, 1582 kurut, üç lailtal 
sürahi: 19 lira, 20 çin iti kah
ve fincanı : 14 lira.. Y ekWı 45 
lira 82 kuruı beyefendi !. 

sebep var mı? 
O zaman ittifakla södhne 

inandılar. 
Hekimbaşı ağzıma bir ka§ık 

ilaç damlattı. 
Baş:rnaberinicl bey tekrar: 
- Gcçmış olsun .. 
Diyerek odamdan çıkıp gitti. 
Sözlerime inanmamış gibi gö-

rünen bir kişi vardı : Cafer. 
O, yan gözle bana bakıyordu. 

Fakat ben onu da inandırmağa 
çalışacaktım. Zira, bir gün bu 
pinti fellah da beni nüşkül va. 
ziyete dü.')ürebilirdi. 

Kendi kendime: -
- Hele biraz canlannyım. Beı: 

seni de kand1mıasım bilirim. 
Diyordum. 

Biraz sonra hekim.başı derece. 
mi aldı. nabzıma baktı: 

Sıhhatiniz çok iyi. 
Dedi, ayağa kalktı. Yanıınn 

bir nöbetçi hekimi bıraktılar 
Bunu Abdülfı.zız emretmiş. 

Odn hizmetime de Ikbal baka· 
cakmış. 

Bunu öğrenince sevindim. 

O geceyi yan uyur, ynr ruya 
nık bir halde geçirdim. Hoşeda· 
mn hayali, yalvarışları gözümün 
ününden gitmiyordu. 

"B..:n ölür&.'m. bari o yaeasm. 
O mes'ut olsun." 
diyecek kadar saf dil değildim. 
Fakat. neden bilmem, Hoşedayı 
ele vermekle bir eey kazanaea.. 
ğmıı zannetmiyordum. Nihayet , 
padişah tehevvürle onun ifnas1. 
na gidecek ve ben ölünceye ka~ 
dar vicdan azabı çekecekt& 

( T>eutmıı t'nr) 
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Deni~ ve p~~j m~~~~ı J :n~- taşar. Pudra bun• I EK~ç~0~0~Ak~~~ 
Deznız ve plaJ mevsımı günle. * . u. kupona ckJencrcJl ,0~ 

nııı yaşyoruz, her kadının. ken- R .1 d dakl k J •emıe Ull.nJan ır.. So• O&kUuwl9 f 
din -- ı..- n...: _ --"·· • ld - UJ n u arıruzm usurunu . "" e uldil~us u.ı.r Jı.lölA,ya3ı 0 ugu kı5men düzeltebilirsiniz: ruB •eorcdlleoeaur. l:Tleame " 

gibi her mevsimin de kendine p k k"" ""k - kid beli·· cöad•n.'9 oıuıyucW&na malala -.. . . e uçu agız es en .ı _ .. ~ .arUa a4rcelerW ~ 
gore bır makyaJı vardır. Bu u. sevilirdi. Fakat bugün gözden 

uml ıert IA&ım.) 
m k~eye bütün kadınların ufak ağız bir kusur sayılıyor. BU 
uynıaısı lazımdır. yük göstermek için ".Joyayı iki Evlenme teklilleri 

Deniz ve plaj makyajım şöyle yanlarından d~l. üst ve alt ke 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 
Sekiz gün evvel Davit Kol. geleceğim. Ben de elimden ge. 

larson, her vakitki gibi, doku. leni yapanın. 
kaplı büyük ko1tuğunda otur
muştı.ır. Yüzü bir parça yan 
tarafa dönük. Y abancınm kar
şısında bir sandık ile bir Çin 
mabudunun heykeli arasında 
kalmış ve duvarı tamanıen 
kapbmış oymalı siyah abanoz 
bir plak var. Bu adam sekiz 
günc!enberi, her gece burada 
sakin sakin uyuyor. Genıiebilir 
'. Kl •.• 

hulAsa edebiliriz: Az. p~ra, belli narlarmdan tnşırmalıdır. Bu saye 
belirsiz allı:k. (hatta çoklarının de ağrz tabi~ şek!ir.den u~l:ışma 
anık · ali - h. 'ht· dan ehemmıyet alır ve goze çar. y rengı ıga .ıç ı ıyaç 

hissettirmez), güzel ve gUre1 lbc· 
yalı bir ağız... Görüyorsunuz ki 
yaz ve bilhassa plaj makyajının 
mihrak noktası ağızdır. 
Ağzın güzelliği dişlerle dudak. 

larm güzelliğine bağlı lır. Duda. 
ğm güzelliği ise yan yarıya ruj 
güzelliği demektir. Bunun için 
§U iki ay rujunuza her zamandan 

par. 
İnce dudaklı bir ağızda dudak. 

larm inceliğini. boyayı tekmil 
hududlanndan dışarı taşırarak, 

kalınla.ştır:nıya çalışmamalıdır. 

AğrL büsbütün irileşir. Yalnız 

orta yenle ruju dudağın tabii 
~iz~isindcn .biraz dışarı süımeli. 
dir. 

• Serbest meslek sahibi yüz lir" 
fazla mnaıııı ynıılı bir bay iyi nh1" 
namuslu, dUrüst ev i§lerinl bilen 
laka aslen Türk, fakir, klmsesit. 
bayanla. evlenmek latemektedlr. V 
ru, ve.zih, şahst vaztyeUerlni bl1 
mektupla (A.N.B.) rem1A!le ~ 
cıuı.t • 210 

• Yaş 85, orta tahs!lll, :rraııJI 
bilen, lçltl kullaıımıyan oldukça 1' 
gıklı, iyi blr aileden tUtUn, raltı, 
satan bir dllkkft.n sahibi, kaz.ancJ 
he.lll 'blr aileyi geçlnd!rebUlr bir ~ 
2l:'- '10 ya91armdo. eski terbiye v 
tahsUU, alafranga mUzikten ani 
olgun kız veya dul bir bayanla c 
mek lstcmektedlr. (l Tol.ga) ~ 
müracaat • 211 

za doğru kalkmıştı. Belki o "Gitti ve bütün hadiseler o. 
gün ihtiyar bir parça !azla si. nun oediği gibi oldu. Ertesi 
nirliydi, fakat şimdi Stetan bu gün -nüfettiş Li geldi Meriye 
nu tamamile lıatırlayamıyor. ve bana sualler sordu. ismini 
Geçen şeyleri kendisinden o 1 bilmec!iğimi?. yabancı o gün. 
kadar çok sordular ki 1 zaval- den heri her gece geliyor. Evde 
lıya eorulan bir sürü guç sual- ışık yakılmasını istemiyor O. 
ler ihtiyaı uşağın yorgun ha. tom0l:Jille geliyor, doğru kü. 
fızasmı büsbütün durgunlaştır tüphaneye gidiyor ve şömine. 
dı. &rı yüzü pardösüsünün nin vanmda eski koltuğunda 
yakasında gömülü duran Skot. uyuyor. Şafak söker sökmez 
land YarrI müfettışlerinden "bu akşam gene geleceğim .. 
Maııba Li, Sen Ceymis hasta. diyor ve dönüyor. Tatlı bir sesi 
nesinın doktorkrı, gazetecıler, var, bakışlaTı çok ivi Mer• bı.ı 
herkes, o sabahın nasıl geçtiği. adarrıc. emniyet edebileceğimi
ni nuktası noktasına öğrenmek zi söylüyor Ben de öyle dü. 
istiyordu. şünüvorum. Bu adanı bakışile 

Koridorda açılan kapının ar
kasında bir hışırtı oldu. Kutu. 
suna eürülen bir kibr:t sesi ya. 
hut üzerine basılan bi1 tahta 
gıcırtısı. veya paslı re7eleri Ü

zerinde dönen bir kapı kanadı. 
nın çıkardığı ses .. B.risi kapı 
tokntağını yavaş ~a çeviriyor. 
Bu kim olabilir? Belki Stefan 
yahtıt Meri Fakat bu iki hiz. 
metçı ne diye yabanc:yı uyku • 
dan uyandıracaklar? İsmini 
sormak için mi? 

fazla eham.miyet vermelisiniz. O- Yanları a.şağı inik ağız, yüze 
nu seçerken ve sürerken son de· yorgun bir mina verdiği için bil_ 
rece dikkatli davranmalısınız. hassa nes'eye dayanan yaz ma:k. 
Ve şu mühim esaslan hatırınız. yajında hiç ho.~a gitmiyor. Ru. 
dan çıkarmamalısınız: jun burada da yardımcı bir rolü 1§ ve işçi ara)'anıar: 

A). J?udakları iyi boyıya~i': 1 vardır: Alt dudağı yani alt duda-
mok. ı1~ın ~c: ~eyden . evvel ıyı ğın iki ucunu bir parça boyasız • Kasa idaresinde tecrübeli iti 
temı.z eme!·dır-. Çatı ı{ arı da a. bırakınız. Gözi; tamamen alda. ııızcıı bilen bir bııyan ticnrethfo0 

1 1 ·· 1 rd b" · ı ı · de husus! ve mUes:ıcııcıcrde •• rasmc a, rr.cıc e e ırı >en es.n ·1 duş·· üklii!Yiin"u" ..,, 
"':>' tır. Yan çizgı rın -c-· maktadır. G:ıiata posta kutusU 

ruj izlerini taımamile silmelidir. gizler. da s. N. a mUracaatıarı. Re! 
Bunu iki şekilde yap:lbilirsnz: Stetan kendisindeı. soranla. her istediğini yaptırabiliyor. 

ra daima şu izahatı vermişti: F ak:ıt bilmem neden kendisini 
.. Mister Kollarsonun sabah tamt•nak istemiyor.,, 

kahvaltısını kütüphaneye gö. Her gece yabancı kütüpha. 
türmiı§türn. Koridordan geçer. nede uyurken Stefan, Meri 
ken Karanlık bir köşesinde, ye- ile mutfakta uyanıktır Bu hi. 
re konmuş ve kocarean kırmızı kayeyi uşak, uykusu2 geçen 
mühür mumu ile mühürlen. saatlerde yüzlerce defa zihnin
miş bir zarf gördüm. Zarfın den geçirdi. Tekrar ede ede ez. 

(ll Bir pamuk parçasını suya 
bafınr, sıkar, üdüne biraz "te. Mutfak lavs y ~lsr · 
mizleyici k-rem" inimen sürersi. _ _ 

üzerinde mister Davit Kollar. berlediği bu hikayeyi .. . 
son, Old Ok Hal yazılı idi. Kütüphanede yabancı Da. 

Hayır, kapıyı yan açarak, 
yavaş yavaş salona giren ihti. 
yar Stefan değildir. Frak giy. 
miş bir adam. Yüzünde siyah 
bir maske var, bir elinde bir e
lektrik lambası, bir elinde bir 
hançer .. . bu bir haydut mu? 
Bu tıdam kim olursa .:ılsun sır
tına bir pardösü bile giymek 
lüzuı11unu duymadan bu kıya. 
f etile dola~mış olacak. Elbise. 
leri ıs1ak. iskarpinleri çamurlu 
sağ eli kanıyor. 

ıııiz. Bununla duda~ınızı iyice si 
!ersiniz. (2) Eğer deriniz fazla 
hassas isesalataııktan yapacağı. 
nız bir kremle tem.izlersiniz. Bu 
dudaklarınızı tcanizlediği kadar 
da yuınu~tır. 

B) Eski rujdan eser kalma. 
ymca yenisini sürmiye başlıyabi. 
lirsiniz. 

C) Ruju sürme.den önce du_ 
daklarmIZI biraz pudra!aymız. 

Yazın ruj ça:buk ~·ayılır. dudak. 

.. Derhal kütüphaneye gire... vit Kvllarsonun koltuğunda 
rek ı:arfı efendiye verdim. Yü. hareketsizdir. Kütüphaneyi dol 
zü sapsarı kesileli ve titrek bir duran sessizlik o kadar derin. 
sesle bana haykırdı: .. Buradan ki insan burayı boş, bomboş 
~ık, beni yalnız bırak ... lşitmi. san~biJir. Bu adamın her gece 
yor musun sana buradan çık şömine başında uyumak ıçın 
diyorum ! Yoksa sen de mi o. buraya gelmesi de garip!... bu 
fiun '-~<::la 'm'I'lttn?,, kimden bah. gece ziyareti ne ışe yarıyor. 
rettiğini bilmıyorum. Bu emir Davit Kollarsonun yazı ma. 
üzerine dışarıya çıktım ve her. sasmın h:r köşesine konmuş, 
gÜn.KÜ gibi kütüphaneden çalı mini mini işlemeli biı gümüş 
nacak zili bekledim. Çünkü lamba çok eski mobilyalan, ki
mist~r K~llarson kahvaltısı. J tap dolu rafları, şöminenin ü. 
bitirdikten sonra tepsi) i al. zerinde asılı silahlar C\rmasını, 
mam için zili çalardı. on sekiz boynuzlu bir ?,eyik ba 

.. Saat onu vurmuştu, ben şmr zayıf ölgün bir ışıkla yıkı. 
hala koridorda dolaşıp duruyor yor. 
dum Derken evin önünde bir Y cı.bancı her gecekI gib; Da. 
otomobil durdu ve bir adam vit Kollarsonun üzeri halı ile 

Bu adam bir "kapla çevikli
ğiyle uyuyan adama yavaş ya. 
vaş yanaştı. Durdu. Durdu, 
dinledi. Sanki hançerini kur. 
banmm kalbine saplamakta te- · 
reddiit edivor. 

İğildi v~ uyt'yan adamın yü. 
zi.ine dikkatle baktı. Sonra ağ. 
zından frrlayan bir korku sesi. ı 
ni ('l'ijçlükle zaptederek geri çe. 
kildi. 

10 temmuT. perşembe gUnU ak. 
ıamr kıymetli Ustad )ft)N1R 1'"'F. 
RETTİN ve arkadaglıırmm kUıeik 
halk tUrkUlcri ve yeni escrllrnt 
b11yUk bir zevkle dinlemek t'ırsıo .. 
tını kaçırmayın1Z. 

Bahçemiz tçKtstzntn mUşter. 
!erimizin isUrahatıerl tl!m!n 

edilecektir. 

( Devamt ı·ar) 

kapıya doğru atıldı. Bu par-------------~·~-----------------

~~E~~~.~:~:~;,, b;;~: Hikay_e_ll Dedikodudan Nefret Ederim .. 
din nerede Stefan ~ efendin ne- •----
rede} Onu görmek isterim. Şükran hanımefendi, Ma~a,.. ben dedikodudan hiç hoşlanmam. 

"Sualine ;stediği kadar ça- daki apartmamn yarısına kadar Şükran hanm1 ferı.diyi tasdik 
buk cevap vememiş olacağım içtiği sıgarayı tü~ün tabakasının ettim: 
ki heni itti, kütüphane kapısı- üzerine bırakarak kısa eteklerini - Cidden hanımefendi, dedi
na doğru atıldı ve kapıyı ardı. bilmem kaçıncı defa olarak aşa- kodu, ışsiz, güçsüz. bilgisiz in. 
na kadar açtı. Mister Kollar. ğıya çekti ve: sanların işidir . 
son odanın orta yerinde yere - Vallahi. dedi, bılrr.em ki - Ya o mürailik, o mürailik .. 
seriliydi. Yabancı ona dog-ru söze nereden başlıyayrm, ne an. Bakarsınız, bütün bir meclis bi· 
iğildı ve haykmnag-a koyuldu: latayım; bir yerlere gittığim risinı tefe koyar "Aman, nedir 
.. Koilarsvn, Kollaı son heni işi- yok. Hani eski bir tabir vardır. onun o elbisesi!" derler, saçta. 

- Ah şekerim, der, kendim. 
o kadar özlettin, o kadar özlet· 
tin ki. .. 

Hani bugün de gelmeseydin, 
vallahi sana darılaca!<tım ! 

Böyle dedikodulaı·a b~lamak 
için tutulan garip bir yol da 
vardır: 

Evvela söre elbiseden. baş 

-~------.... -
Vişne kompostosu 

Taze vi~neden yapacaksa
nız saplarını üzerinden al
madan bel, roğuk suda yı. 
kaymız. Suyunu siizdükten 
sonra saplarını koparımz. i
ki parmak arasında sıkıp 
çekirdeğini sapın yerinden 
çılcarınız. 

Koyuca kıvama getirilmiş 
§eker şurubunda bir iki ta
şım kaynatıp ateşten indiri. 
niz. Vişnenin 1luyu şcker.i bir 
az sula:ndU'ır ve komposto i
çin istenilen kıvam hasıl o
lur. 

Eğer vişne kuru ise bol su
da yıkadıktan sonra yarım 
saat ılık suda ıslatınız. Mey. 
valar yumu'}ayınca iki par. 
mak ~rasmdn sıkıp çekirde • 
ğini çıkarınız. Şur..!bda kay. 
na' .. ırken taze vişneden bir ta 
şım fazla kaynatımz. 

Yazan: 
ve YILDIZ 

- ıpw 

bepsı ycrınde olduğu halde yal
nız kocanıı.a meı·but • kaJıyorsu. 
nuz. 

O hanım da ben soı:.veted0r 

elimi ayağımı çektikten sonra 
bunu bana yana yakıla anlat. 
mışt1. 

Aman efendim. hu Kaşife ha. 
nım da 
Annesı 

parvenü'lcrden birisi 
uzun müddet Mısır tuvaletinden başlanır. Sonra kim 

tiyor ~ .. -çok kvrktug-u. "Unumu eledim, ele~'İıni as-- rmın rengı dile dolanır. boyu Prenslerinden hirisinın sarayın. 
tefe konulacaksa. ona hic: bir 

mu itiraf etmeliyim. Bir daki. tım,. derler ben de öyle oldum. çekiştirilir bosu çekiştirilir. Yü· da kalfalık etmiş. Kalfalık et. 
. kosı.üm yakJşmadığından bahse. ka sonra dog"'ruldu ve bana: Bir yerlere gittiğim yok. Hele rümesı, konuşması, çöple limona. miş, yani hizmetçilik. dalkavuk-

dilir. 
.. Haydi, dedi, odasına götüre. şu Şişli sosyatesi. ... Bu sosyete- ta içerken ı:ıes ı_:ıkarması, yayvan luk etmiş demek. Ben bu meselelere dair lbir lim. Zavallıya ne oldug-unu an den bıktım. nefret ettim. aklıma ağzıyle gülerken dişlerinin sakil Kaşife daha çocukken onu 

çok §eyJer bildiğim halde susa-
lıyamadım. Olmemiş, fakat di. geldikçe. tasavvur ettıkçe başım bir manzara alışı hep yerilir. pek fazla sever. yanından ayır-

0 rım. Bu çekingenliğimin sebebi. 
ri de savılmaz.,, O adam yerde döner ve vücuduma soğuk bir rtadan birisi atılır: mazmış. Kalfa hanımın kızı bu ni bilirler. Bu noktada ne ben 
sürünen bir zarfı da nldı. g.. -u dökülür gibi oluyor Bılirsin.iz.. - Allah kendi.nine bk lokma yüzden .sarayın küçük prenses. ... onlardan hoşlanırım, ne de 
zarf belki de kırmızı mu"" hu"'r Geçen seneye kadar çaylara, zarafet ve sempati vermemiş; !erile düşüp kallannk fırsatım ele onlar benden hoşlanırlar. 
mumu ile mühürlenmiş zarftı. toplanmalara, bazı poker partile. ne soğukluk o öyle.. geçirmiş. lisan öğrenmiş. muaşe· . Onun için artık o sosyeteye 
Bu adam bir saat bizimle k:,ldı rınc d~vam eder. oralara gider- Bu mevzu üzerinde lakırdı u- ret ög-renmış .. Biraz servrt edin· - . . _ deva:n ettiğim yok. Ne diye de-
ve Kollarsonu ayılt ....... ag~a ugwraş dım. Gittıgim yerlerde daiına i. zadıkça uzar t miş. evlenmiş. Şimdi ise kocası-

" vam edeyim. nsan sinirlenmek 
tı; SC>nra bu İ•ten vazgeçtı· ve "tibar görürdüm. Her tarafta ba· Çok defa çekişfü'ilen kadının na jhanet etmekle meşgul. Koca-:-;: için bir yere kendi ı:ı.yağiyle gi-
bana: "Ben Londrc:.ya gidiyo. na karşı hürmet gösterilirdi. her sıcağı sıcağına o meclise geldiği. der mi? sı tla ş.kılsız bir adam ama, ne 
rum, dedi. Arabamdc..n istifade toplantıdan evvel mutlaka bana ni görmüşümdür. O zaman bir- diye kendi evinde geçen rezale~ 
d 1 d b telefon edilirdi Gitmek istemez. denbire hava deği~ir . Orada: lere göz yumar, bilmem. 

e ere;ı. siz e enimlc! geliniz. """m 1·!'!. rar ederlerdı. tJzun uza. s ki d · 
Bu hali, efendinizin •ıeğeni o. = an · emın o çuval çuval - Yapmayın, ayıptTr! Ayol Ev sahibi, daha çok söyliye. 

l A dıya anlatmağa ne hacet! Siz de çirkin lakırdtlan söylivonler daha demin aleyhinde !~kırdı cek, bir çoklarını ""'-kio+i"""'~kti: an rtur KoilarsonR haber J "'" 11~ •'-'-
pekala bilirsiniz. Zahirde bu başkaları imi~. çı=>kiştiriJen de ettigıw·niz bir insanı şimdi methet. fakat akAam yaklaşıyordu. Mü 

vermek lazım. Artur Kollarson -s 
sosyeteden. bıı toplanmalardan ba§ka kadınmış gibi, bir değiş. mek doğru mudur? saa<lesini aldım kalktnn. 

ne lense onu yaparsınız. fhti. nefret etmem ırı·n bı"r sebep 1 rtal - . . b De k ı~ı 
l ... - me o ur, o ıgı samımıyet u. sem u a c:uık, akıl hocalığı Şükran hanımefendi: 

mn işe polis de karışacak ve yoktu. Fakat bu derin nefretime !utları kaplar olacak; onu da kendime yakıştı- - Daha otursaydınız. diyor. 

verebilir. 
• !stanbulda fakir bir allenltt 

mayı SPven kimsesiz bir çocuğ'Uq 
1!sinl manevt evlllt yapacak, ) 
tnhs1l!nc devamında yardım ~ 
zensm ve hayır seven bir zat aP"'. 
tndır. Kend!sl dUrUst, temiz ~ 
ve Ko.ıııkter sahibi, çaırşkaıı. ~ 
zamlı, okumayı sever bir TQr'lt 
ğudur. (S.S.B.) remzine mUra~ 

• Pel: iyi ingillzce bilen illi' 
site mUdavımi bir genç kı2 ve tİ 
talebeye.müsait ftyaUa ingill.ZCe 
ter! verir. (B. 49) remzine mO:Ş 

• Bd)'kozda, iskele önUndeJd 
yanda g!Snde seldz saat knzıktıl 
llyece:t Uç kl!liyo ihtiyaç vardJ1' 
de 2 ıha yevmiye verilecektir. ti' 
mcs:ıi .e:aatlerinde ağ kurutacalCI' 
Fatih, Kıztaşmda 58 numııraıl' 
SUleyman Akarsuya mUnıcnat 

• Lise son mruttan aynim!§ o ~ 
dsktllo bUen bir genç l.§ ıırnına~ 
(R.G. 74) remzine muraç&&'t" ~ 

• Rumca, Franııızca. ttıt'kce ,. 
ve ok.:r 24 ya§lDda blr bayan b 
işi tc.zgAhtnrlık yapablllr. Ev(~ 
nebi yanmda tercih eder. 
remzl."le m!lracaat. 

• Orta yaşlı. namuslu ve eı:ıııı 
gUzel yemek yapmasını bilen il 

dın b!r ailenin yalnız yemek l 
ehven l>lr !iyaUa .}Bpmaya 

Köye de gldeblllr. T11rıat:>aşı e~ 
189 rıumarac.n 3 Uncu katU 
V .A. ya mUracant. 

• Orta tahırtlll, uzun zaman f 
bina ışlerlnde çall§mış, fen ~ 
vakıf bir genç müteahhit yanıtı" 
va j•wıet işlerinde çalışmak tıP 
aramaktadır. Taşraya da gtd' 

' ı3eyo~ıu İngılız sefarethanesi 
smda Cumhuriyet gazUıosun~ 
met ;}ilngl5r. 

• tııtanbul konservatuarr ilk JI' 
,örU profesör Hegenın en ııııl 

:alebclerlnclen bir öğretmen 
dersleri vermektedir. KUçUJ<llrl' 
Jğraşabillr. (Bayan Beky) r' 
'lll!racaat. ~ 

• Ga!a ta.saray Lisesi 8 net I 
ı<adar ckUlllJŞ, gür.el Fransızcll ı.ılf 
yazar, kon~şur, daktllo da :ıı 

'11!nç ırazıhane ve diğer ır.UcSSC~ 
z bir UcrcUe iı,ı aramaktadır. 

tS. E U. P .) reınzlııc :nurac3• 

Aldırınız: 

"' .~~ısğıda rem11.lf'rf )'&..'"11ı 0 ( 

.uyuruJarımı:r:.ın aa.ııuaruaa d 
uektupları ldattha•e<nlzde. •' 1 
... ıııahta.ıı ~'"'" kanr .e1a -' 
\"e "dar aldrrmalan. 
(PAk 37) (S. 3) CM. 18) (~ 
IÇcvik 155) (Tekyıldız S) (d 
(Bayan aşçı) (2092) (Kauuıç) fi. 
(Dus) (Mnr) (X. N.) ( :··~ 
(Hadiye) (R. ç. 85) (Hncı 199) ~ 
vım remzine mektup yazan l'l~ 
aldırm:ısı için bir mektup bU1J 
(tur.) (F.K.R.) (Tek) 

8-7-941 
sizden malumat istiyecektir. sebep nedir? Bilir mi iniz? Şu Artık gelen kadının bovnuna 
1-1. ·· h k b · hk"k" J rama.ın. du, ne olur. biraz daha konuşur, 13.15 K.,....,ık ıç şup e yo u rnn ta 1 1 mel'un dedı'l,·odu'. Hangı· sosye. sarıl 1 d . . s· d ... .., ma ar mı cr.:anız, maç maç ız e tanrrstnız, onun sık sık tath tatlı sohbet ederdik. program 

2;)5~ 
21.00 Zlrdt ~kot~nd.~a~ müf~t;işle~n- teye gittimse dedikodu. dinle. öpüşmeler mi istersiniz. hepsi çaylar verilen. poker oynıyan Ve ilave etti: ıs.08 Orkestra 

en ar~ ~ ıye verı~. e~. 7n dün. Çay fincanını karıştırırken olmuştur . Kaşife hanımefendi, geçen ser;e - Sık sık beklerim, hemen 18.80 Memleket 
onu çok ıyı tanırım. Butun bıl- dedikodu, poker kağıdı hazırlar- Demin kadıncağızın sevinısiı,. bir hanıma aynen şu sözleri söy- her gün evdeyim; ne zaman is-

1 

postası 
diklerinizi ona söylıyebilirsi~ ken dedikodu, dansederken dedi· lig-inden sogu-klufundan balı...... lemi.c:ı ·. t · l" · b" ı9.oo Yuva saati · O · d k · 1 ~ """ ~ crsenız ge ınız, ır yere çıktı. 19.30 A • 
nı.-z. • eıze yar ını et~e ıçin kodu. yemek yerken dedikodu, den genç krz, şimdi onun boynu- - Size şaşıyorum, demict.. 7.e- v yok ded"kod · 4aruı • 
elınden gelen her şeyı yapa. likör içerken dedikodu. Halbuki na sarılır, ve: kanxz, tahsiliniz, guze·· nigınw· iz gım ' 

1 
uyu sevmedı- 19

·
45 Famı sazı 

caktır. Ben bu akşam tekrar ... _____________ ıı:m••-~--a.--------------·-·---g·-im-•i•çi•n.•.•' -------..: 20.15 = ga· 

,.ıını (f 

21.10 Hafif 
21.SO oKnitOıı" 
21.'5~ 

22.lO A;Jıı.PB 


