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ikinci devrenin. ikin·ci ·yarısında Man;llada 
ingilizlerin sarfeftiği büyük 

galibiyet gayreti 
B UGON F enerbahçenin lngilizlerle oynadığı re.. · 

-vaDf ma-çı gayet heyecanlı ve hiç füphe yok ki, 

Amerikahlar 
Japon 

Sovyct Rusydll.Dl Va.'5lııgton se
firi Lilvlnof Jün g:ızet.cctlc:r top • 
lantısmdn sorulan suallere ceva. .. 
ben ı:;.u beyanatta bulunnıw:;tur: 

"- Mihvere k:ırı;.ı anh~ tam 
dtr ve bu anla.Jlllll gittik~c kuvvet 

, İngilizlerin memleketimizde oynadığı oyunların en sürat .. 
lisiyle :l•"Pılmıştır. Fakat Fenerbahçe, kendisini mağlU. · ı biyetten kurtarmı~tır. 

kuvvetierini 
püskürttüıeı 

-0--lcnecektir. Mi.!:ıvcrciler bir ciir'i 
beynelmilel gan.,,"'Sterden başka bir 
§ey değildir. Bunlara ilham veren 
!iitıcrdir. Sovyetler Birlıği, bey • 
rtelmilel kanunsuzluğa karşı de .. 

· ( En Son Dakika Spor 
Munarrirı yazıyor) Jaoon üç noktadan 

llıokrn.t devletlerle birle~ <>lmak 
la be.htiyanz. Hepimiz aynı harp 
i~inde bulunuyoruz. ZnmatlilllWU 1 
en fena. kuvvetine karşı beraberce 
~er kazanacağız, yahut birlikte 
Oleceğiz. Fakat benim kanaatim, 
l'll't.ıuffer olacağımrz mcr'..cerlndc • 
d" ır. 

Alma.nya, Ja.ponynnm u~.ıı: 
ta. Sovyetlcrc ko.r§t cephe açması 
i~ bu hUkO.met üzerinde fazyik 
)apryO'r. Japonya, aylardanbeıi 
>ııançuko • Sovyetler hududunn a.s-
~cr yığmaktadır. Maamafih bu kr. 
laat.m r.c kadar olduğunu bilmiyo. 
ruz. 

Bitlerin rahat bir kı.5 geçirme. 
itine müsaa'de etıniye<:eğiz, mü
~adi darbeler indirerek dcviı... 
ea. makinesini bozacağız. Bizden 
~kası bunu yapamaz. llkba.. 
har ta.am.ım hazırlamp hazır. 
lanmadığmıızı Bu taarruz baş. 
la<ıı bile. Amerika ve İngiltere. 

Eminönü Halkevinde 

Kôrlerla vardlll 
lllt ve piyano 

konseri 
Yüzlerce halk 

den Rusya.ya harp malzemesi 

1 

l!evki aza.1.miyacak; aıta.caJctır. 
nuzvelt ve Hul bunu temin et. 
lifor. VJMivostok yolu kapanmL'i 
Olmakla beraber nakliyatta gü~ 
liik gönnüyoruz. Sovyct Rusya 
~dtanyadan hiçbir znrnan Av - BU 
!iJpanın karasında bir taarruz 
ıstcmcmiştir.,, 

. i_evk ·Ve hayret 
içinde · kaldı 

konserler daha kalabahk sanatkar 
grupile tekrar · edilecek Litvinof, Almanyanın. İspan. 

Ya istikametinde. bir ha.roo ge~ 
C:ip geçmiyeceği sua.linc cevaben: 
"Almanların Sovyct cephesinden 
başka bir yere asker nakletme. 
le:ri imkan.sırorr,, dem.i~tir. 

iRANA 

Bugün İstanbul halkının bü;ük bir kısmı sinemalara, 
bir kısmı tiya'ı:roya, bir kısmı futbol maçlarına gitmiş ve 
tabiatın ekndilerine en büyük nergisi olan gözleriyle 
dünyanın nimetlerinden zevkalmaktayken; ömürlerinde 
görmek nedir bilmiyen iki genç bir araya gelerek Eminö
nü Halkevi binasında bir konser vermitlerdir. 
Kadınlı, erkekli bir çok tst.anbuı 

Yeni l ngiliz ~~~y::.unları dlnlemiye gelmiş bu. 

Konser veren bu gençlerden b'ri 

ta ki ld r t!rkek biri luzdır. n arı ge l Erkek 25 yaşlarında, kadm ise 2!! 

l'a.h i ya~larındadır. Her ikis! de dilsiz, sa 
ru, 14 (A.A.) - Kuvvetli si. ğır ve körle?' cemiyetinin en hbll ve 

~larıa techlz edilm1' bir çok hafif en içli Azası olarak tanınmakt&dtrlar. 1 
~il.le lngilteredt!11 buraya. gelmiştir. Kadmm mnı İsmet erkeğin imıi ~a 

l\hraa gvmd& bu1unan bu tanklar hindir. 

~:,~men Ruslara. verile. Programda 'foska. operasından ne 
~ .-: De''&mJ :! lncl aayfada 

Okuyucularımızın 
Dikkatine 

Okuduğunuz gazeteleı·l !iİıden 

.;;eri istiyen birtakım çocuklar 
'ar. Bunlar mü, c1.:r.i c1cğildir ..• 
Gazett.nizl bö~·IC<'e ziyan edeceği. 
nize, eğer hakihatcn bir ba5lm.
"ma \'Crcbllmek ,·aziyetin<le:rsc. 
nlz, hastanelere gönderiniz. Mnz
tarip \"at.anda5htrı memnun e<ler. 
sinh!. 

Bugnn11u li'cnerbalıc;c _İngiliz takı. • " v ~ karaya ç•kan 
mı revllll§ maçmm birinci devresinde te b l ı a 1 1 
İngilizler, fevlı:al!dc lılUdm bir oyunla 

;:~e~d::ı::~~ıa:~ Malak· a ya- Japonlar 
en hızlısıru oynamakt& olan 1ngWz ta 
konı, neticc-yi !azla solli) kendi lehin; 1 ı · ,. 
çevirerek devreyi bitirmek istiyordu. r 1 m ad as 1 na . ~ er ıy em ıyo r 

Nitekim Fener kıılesl önUnden hiç 

ayrılmayan 1nplizhUcum hattı. eFner Gu·· çıu·· kle Manilla, 14 (A.A.)-A .. 
kalesini ağır blr lxıal-:ı alt.J:na. a!rqt.stı. ' merikan radyosu bu sabah, 

Fakat -hu~ dcYrcdç F~ner kalesinde 
oynayan Cihat, muhakkak tiç gol asker çıkarıldı Amerikan kıtalarının bugün 
lrurt&rarak, 1',enerin, devreyi açık bir J~poiı;-r"."iı . kara ve ha'N 
farkla mağlup b!tlrme.sine mA.ni oldu. f l d 

1 ngl.l ız ,. er en kuvvetlerini püskürtmii! ol .. 
~ Devamı 2 iııc.' u~ fllda 

duklarını bildirmektedir. Oç 
20 tank 16 top noktada karaya çıkmıt olan 

· ' Japonlar, ilerlemeğe muvaf .. 

' 

Amerika da 
bir silah ı 60 Ztr hh otomobil f~ olamam~,lar ve ~ZI ke .. 

ı 
.. sıml~rden bılhas. aa Vıgan ve ahndl batı kıyısındaki Lingayen. 

fabrl.kasında ,. . den tardedilmitlerdir . 
Iuk,>o, lıl (.\.A.) - Japon umumı 

karal'S'ıUll, Malaka yanmadasmın ce. Resmi sözcü karada vazi. 

inf~lak 

50 milgon 
dolara rnaL 

o!ınuş bu 
fabrikada 

BiR ÇOK iŞÇi 

üLDü VE 
VARALANOI 

Liz.bon, 14 (A.A.) - Ame. 
rikada Burlington büyük ai. 
lah ve mühimmat fabrikası 
bir infilak neticesinde harap 
olmuştur. Birçok işçi ölmü, 
ve yaralanmıştır. Fabrika 50 
milyon dolara mal olmu§tur. 

n:ıbu.na çıltarııan Japon ıruvvcUerlnln ı ye\İ!i . deği§mediğini beyan 
_... Devamı 2 l""CI sayfada etmıştır. 

. . lL\ .im an M.anş kıyılarmda ha.va akı:ııla.ruıa 
le;;ıebbUs eden dU§man, 17 tayyare 
kaybctınl§tlr. 

te b ı 11"' n ii Atrika ııtmaliode lta:ıyaıı ve Alman 
• · ~.il kuvvellcrl:Tdbruk bab bölgeslndo top 

Bertin, U (A .. \ .) - Almtın orduları lu baldfıki til'iılli: kuvveUerlnc ~ 
lıa§kumanda.nlığınm tclıllği : • ve birçok batİıryalarıa 11 dUşma:n tan 
Doğu ccpheside, Alman topçuları kı ta.lırlp edilml§Ur. · 

Sıva..stopol timanınuakl dilşman gemi Altrrım ve 0

ltalyan pike tayyarecırı 
letlni ve Lcnlngratta ehemmiyetli o.:ı. dli~manm mÔUlrlU kollarma. a#U' zıı. 
heri bedcflerf muvaifaluyctlc bombar. ytat verdlrml§lerdir. Alman ve İtalyan 
d.ıman ctmL~tir. eCphenüı diğer kr evcı tayyarcclrl hiç blr kayıb& uğra. 
ııımıaruıdıı başka harekı\t yapıımaksı nıadıın Hi dUşroan tayyaresini dU§Ur _ 
zm dU,mo.n tarruz~armı <pUsJ..1lrtmekle • . nıUşlm·aır. nundan başka Alman :ıa 

• ' • • •• "'°f 
1kUia cdllmi§tir. • ,·aş tayyareclrl Tobruk bölges!nd' 

Hava kU\"VeUerl.ıniz, dilşmanın, ta. :.:Uşınanm otomobil kollarını, taşıt k a. 
~ıt kafllelerini, ordugahlarını askeri tııeıerlnl, la§l'.l kollarmı, dcpolarmı ' t 
kuvvctlcrlııl, barakalarmı bombala hava meydanlarmı muvaffakr:oı eli< 
mışlar, insanca ve malzemcco bUyllk bombalamışlardır. 

zararlar vcrmı.,ıerdlr. Rovy\lt ha\'a lru\'VeUeri 6 _ 12 llkku 
lnsııtcro: ctrafmdakt sulnrda, Brıs_ nun zarfmda topycktlıı 125 tayyar 

tol ltanah ağzında. bir dil:man muhrı.. kaybctmi5tlr. Bunların SS i bava an 
b1 tchllkcll surette tahrip edilmlşUr. \"a.,ıarmda, :3 ü tayyare ka~ koym 
Muhrlbe batmrD nazariyle bakılabillr :ı LC:.'liylc dUıf.1r'.llmilş diğerleri yerde 
H ilkkkfl.uun gecesi t&yyarelerimiz. tahrfp edllml~tir. Aynı mUddet zarfm 
lnı;lltere doğu kıyılarındaki cs~er! he. <!e, .'\.lman La7a kuwcUerl dol;"U cep 
oeflerl tesirli end::btl3.rla. bombalamıı.ı. besinde y.ıln.z 7 t.ıyyaro kaybetm.:;. 
larc!ı~ tb:'. 

1 

' 



-·--r. 
l ububat Başvekil 

Mersin 
Halkevinde Fivatlaıı 

Ankanc1an bildirildiğine göre. 
Jıükfrmet bir taraftan toprak mah
sulleri ektnı.lni nrtmna.k için tek 
rJk tedbirle.. cliğ r tara.ttan da 
mUs iU tesvik makba.diyle ve 
yardnncı maddeler fi.ya.Uannm ar
tıamı göz8nUnde bulundurarak ye. 
'Cidcn hububat fiya.t.lnnnt nrtır 
mak karamı: vennititir. 

Bu kartı.r a.ym onunda.n itiba.re 
~ ururlUğe konulmuş bulunmakta 
dır. Toprak mahsulleri ofisi mUs 
tah fl1en huğda '? on Uç buçuk. aı 
pa ve ç:ı.vd<>.n 11, rultd' ve ~"\.blCıt• 
on bi.r buçuk ku•• ITı an satnı a.lo:ı. 

caktn-. Hububat fiyatlarını artır 
manın nıüslehlike tesir edeceı! · 
ve ekmek f'ıyatlannm ~iik&:leceı; 

gözönünde tutulmuş ve hükıimet 
a.rt..ışm az olınas:nı sağlıyaoa.k ted 
birleri de e.lınJe bulunmaktadır. 
Oi~cr taraftan memlekette ın 

zumlu madde stokları ~pma.k ve 
htırlçten mal getirtmek üzere Ye • 
niden bazı kara.rlnra v~tır. 
Y'nnn Resmi Guetede n~ ve 
rü.rllrlUğe girecek yeni koordiııaS. 
von heyeti karar1a.rma göre, nıc:n 
'ekette geni~ bir ha.kır stokiı tesis 
::tmek Uzere Etibanlt emrine üç 
ııilyon liralık bir sermaye konul • 
11:ıktadir. 

Bundan baıı-ka )'ine bir koordi -
"lasyon heyeti karan tica.rtt ve 
-ıetrol on .. ıcrıne b~ milyon liraltlı: 
isti'nıız n.kdetmek sa.IAhjyetinf 
vermektedir. 

Salı gü ·i Universite 
bügük bir toplantı lJapılacak 

Yerli ıtıuı.ılar ve tutum haftası ' tay bir cutu'k 8Qylfycce.k, ve d<>çent 
mU~betıle salı gilnU, UniV'eratto Refii Şükrll Suvla 0 harp e'l!:<>.ııom'. 
ikt.ısat fa.ldllteeo...lııde m.erasim yapı. ' sinde ~'Tllfun ehemmiyeti", 
Ja.ca.k. muhtelif profesörler tara.fm <lördUueU m:mf talebesinden Halat 
dan nutuklar söylenerek haftanın Tatarağası "tasa:rrufun chcmmlyc
mahiyct1, ehe.mm!yeti anla.tılacak • ti.,, ''ikinci 8Ifuf talebcshıden &rz 
tır. Şentilrk "tnsa.rruftll dünle bngfi • 

Merasime öğleden sonra saat lü htin mu1tayeSeal''. onuncu srnrl ~ 
da üniversite Ealonunda başlana • lebetıinden Hll.let Fahri GUna)' 
co.k \'e ilstfkl!U mal'§IDdan &0nn "t.ı;ısarruf ve milli isWEW" mev. 
ilniversite rckt6ıil Cemil Bil8el ~- zulu 'Ve !Kl"!ıtıt flıkUltefıi a&am 
~ nutkunu SÖfli}'ecektir. Mllte&. j profesör Ömer Cetal ~ da ean 
kiben profesör Şemsettin Gilnal • sôzil eHyliyeeektfr. 

Amerika- Fransa 
münasebetleri 

Fransız üslerinin muhtemel 
işgali lakaydi ile 
knrgıla nmıyacak 

nerlln, 14 (ı'l.A.) - Stefani: 
Berlln mnhf.illcri Fransa• Ame. 

r~k'a münııbctleriniıı gittikçe daha 
tehlikeli bir durum aJmaımıı dik • 
katle kaydeffiiCktCölr. 

Fransız gemilerine reie Ruzvel .. 
tin cmriyl el liOnuftası Ve bunla. 
nn harp mcltsntlarmda kullamlma .. 
s: meselesi Vi§inin salAhiyetli mah 
fillerfnde olduğu katlat f4gal altın. 
da olan ve cılm.ıyıın Franstz bölge. 
lcrinıie ~idd otli bir infisl uynnclır
mı..nr. 

Amcrikanm Flni.ns!Z milstemleke 
lcrine muhtemel bir tecavüzün 
v· hUkOmetince Wuıyd! De kars1. 
larumyacn#ı ha.klufı.da dllı'l Vi§lnin 
yan :resmi oozcfisU tarafından ye. -

1a!l beyanat, bfiba.91E' ~li fle 
kayde değer &örlliı!iıektedlı-. 

lngiliz 
tagl}areleri 
Yaaanııtaada 

Patras limanını 
bombaladılar 

Cenubi İtalya.ela Sicilyc:Ja Ja 
bir~ok yerler bombalandı 
Kehire, H (~) - Or~ lng't; 

Uz hava. kUvveUcrl tcbıı:ı: 
Pe~mbC gCcesS bombardıman tay. 

ya.relCrtinlt Malfuit hıtva. ttıtydanma 

t.ıı.arruz ctm~erdir, Benzin depola • 
rma. dll§en bombalarla bir çok infi • 
laklar •.b mttte:ıtt6ft y~üılar olmur
~r. ~ meydanına d:ı bombalar dUş • 
mti§tUr. 
Yttiıauista~ Fattmtl!i li8d~flerl~ 

Korent körfezindeki Araxos hava mey 
danı bombalıı.ruı:natır. Pat.ras llm.antn 
da bir dUşman gemJıf..ne lsabeUer ol 
muotur. Rıbtımdô.kı btn&lar bÜytllt ha.• 
&ı.ra uframı~tır. 

L!byadıı., bomb:ırdanıı.n tayyareleri. 
__ ...,=c..a==:=..:....._...:::;.,_ ___ 1 mI:z cuma. gürıll, oazaıa bmgi8lııde 

~mım matf>flQ blrlllac'fİ Mrin'e md 
vn.ttakiyeUi akınlar ya.pmt§tn'. Mdtcı • 
ıu!dlt tam i~b\ıUor olmu~r. A ~ıklr bir HfUm 

Emeldi albar Hüseylfı 
Ragıp E~ ~efaf etti 

So4 Posfa. SalifPicri.r:ıcien Selim 
~ Eme~·m hfttr.ı! ~ frlb!ty 

Hllieyin Ragıp Eme~ 
dün a.k&"am kuıa. bir ho.stı:ılığı mUt.ea 
tip Ra:ıttopraktuk! ~flM li,!yaui 
~Jfnl yum u lıurı €cnta:~i triJgUiı 
~toprakta. ŞahlnktLhya soK$ld4 
2 mımıırnlı cv!ndCll i5:01edeıl •VV&I ald.: 
dJnla.rak namazı .kılındıktan ::onnı. 
Ka.ra.caahmetteld aile kabrine defile_ 
<1'lldL 

iJm Sdıckrce orduda. GUzidc 
ltizıncUer Ua etmı11, etnı.ltrula. derin 
htirı.ntif \"C Uik~r iı.foıcri 6ırakml§, 
va.zUC36verhğı, temiz İta.ıbl-, merd ve 
dtiı'lın 4h'f 5:kr ne temııyÜz etmiş bir 
,~rr. 

Vazife w mc.slck ocpiıesfndeki bu 
ı nltit~fıfoyıı fıa11ıetıerfnöcn ma.ad:ı. ıner. 
lıu~ 15r.ıa1tkm fyl iiJr afie iıaabsi, bd 
t'lffl aoııaım 'e iierıtes hakkı:ndtı. 9ok 
~ımtnlDI ve hayıriuı.ıi bir fusandt. 
Btı HD rl!!. ve!o.trni en eıfıxi bir ziya 

• o!M-.ıK Jüttaedciıfen gon :Poeta. saiıfbl 
Mtın ~rp ~~cç'd ve b&ltın afie 
cdt!bıM !-ti Biiiiifiiıl falmr! n bÜiiiiı 
Emcrl" ~!Ii!fJ Aif fün btrltt <nıe. 
'rli. 

~yla. Jcdabyıı. yolu ~rindeld 
Enrm!jlı kıunyon'n.r, avcı t:ıyyıı.relotl • 
mlzlıı ta.ıı.mttııırllo yll.kr~tıı'. Btf • 
çok Jfamyon ''O otomoblllcr hMara 
~r. 

ŞfıiW<Ted ğclön ... c :Lltiya f:ılikame -
tinde UQan Yunkers 52 dUı;ımtı.n t,ayya . 
relerine ha.va k'Jn•etıcrimiz tara.fule 
dan taD.rruz c~ilıuı.,ttr. Dllrt Yunket'8 
tayyare~ dllŞ1lfif'l~tflr. 

p~"" ~. ddıiMifnllyil: men.. 
ıntıt ~ tayyar l?:timll TiaO?üS<ra 
Rastel Beltffb mı.vır m~damm bom • 
haJs1tt'!1Wıltr: ~ ~a!tml!!f ~mı!" 

man tayyaresi tharlp edtlm~Hr. Ha~ 
surlara& gaıl~ mfk.raata bir yangın 
çılanıtıttr. 

1ng1llz tayya.relcrl, Sicilya. ve ccnu. 
bt ltaıyıı.da, cuma güntı ~ bir fa• 
allyet g~rrııı,ıer<&. ~e Gloio. 
sade, au bendl bombalanm~ 'Ye ta.hfit 
vamiaıiın. otomobf11,,r mi&alyoz e.tt. 
l"lııO tutulmU§tur. . 

Knntazaro. M&iandak.l t.a.'brlke.iara 
tsarrUZ ednmlJtir. Comieo han mey • 
da:ıma yapılan ie.arnıı:&ı. binalar ve 
hıuıgarlua tam isabetler olmuştur. 

Augu11ta. dcniı: llssll de bombalan ~ 
~. Bu fııi.reMt ncticesmde ııckiz 
tı:ıyyimnfz zıOhıs:uıdn-. 

Japon tebliği 

Kısa bir hita· 
bede bulurdu 

"iyi günler yqamak, Milli 
Şefin etrafında birlik ve 

beraberlikle mümküntlilr." 
Jılers!nden bl1dirıldlğlM re, dtbl 

ak§am. Merırta lla.lkevindc tıa.§Vek11 

doktor Renk Saydam §C1'Cflne blı 

ç&y lll)'afeU vuUm~tir. Zt,yatetbl, 
halk pcırtisl Seyhan bölgesi muteLtlfl 
vali ve belediye rellı!., bUkOmet erk&.n.J 
tücr~Jar, ~ğretmenlcr ve kalabalık 

bir holk kllUcst hazır buluninUftur. 
Bl.§V6kll bir eaa tten fazla sQrcıı 

Zi~et f"BUUIDda halkm Ye dlccarm 
CW.k ve Mıtekterl!ll dmlemifıei' ve 
kendi uıesleklcrl Ozcrlnde tzalı&t &l • 

l'~o.nfu.. 
~mız. halkcvtnden ayrılır • 
~ sa blr hitabede bulunarak de• 
mlştır : 
"- Arkada§Io.r? Hepin.1:1 btr arada 

görmekle v1ndlm. Hep b!rllkto idea! 
1VC>lunda yUrilmek •e bQyUk §Cref Te 

tatlı bir zeTktir. Sizlerden iyi bir ııı • 
taba1arl& qnl.,.onım. Htrkkmıda gö&. 
terdlğfnlz ııevgı ve muhabbete 1~ 
ben de aynı hislerle mnt~im. 
MemlekeUn iyi, gtlzel günler yaoama• 
m, BUY\lk Şefimizin etratmda. birlik 
w beralferllL 'çlnde Y8§amakl& mtım. 
ktlndUr. Hepinize ayn llS'rt tıeı;ckldır 

eder, mllaaa.dent:;t rica ederim.,, 

Kalkütada 

harp hali 
Aımtıerdalit, H (A..A.) - D.. N. B. 

LO!ıdn. radyosu, ıtaık11tanm barp 
mmta.kası flAn edildftini bllcllimi§tlr, 

italyan 
tebliüi 

BcısDa, ıc. (A.A.1 - 1?l1&n orcN1aft 
iııfıtmıf nr&rgammn 58ö ııumarü 
Ulbtiği: 

Tobl"Uk'un bati ~ dd,manm 
mcvtfierimiuı karp rpmıo oldulQ 
6iddctll ~ tlEl'dc~. Sbl. 
?um. cephesinde ~ kunetımm b.. 

l'aTlı ta&U,.et:t ~. DQ:r1 tt4ı.. 
:rım 'ftl A:ltmm !ıımL ~ert pa.tıd 
miıvıdfıt~ byde~tttl': l!tı 
lı:trn'etteı- kara har~ ~ m~ 
aoo:t- ve bomba~sn bare1'et!t!rlyl• 
eerf. 01UdalıaJeler ~&rttır. Btr 
çok- lia'Y& ~de' tm t~ 
tayy~, dtlJl!!&ft!D bJnibe!l llO t.&y. 
yarcd~ mUte~i btr Jm?a tqklltne 
kıtrat koymtJJ ve M tayyare dttofttm. 
mOttllı': BırllJaıoiift 1& taneli! &Ye! tay. 
yarelerln!ia "Ye 1f tnneıd Mn:iani&r ~
ta!!Iidüt (J~~. Bbr ft9 t.ay 
yare b~~ttnr. 

lderJuı.r:t Akdelli*Je ik! a.voı ve 1lç 
Nffiibltt'l!mte uyyrfifitD ~ea~ 
manız kaıa.n kefil t.ayya.reelrlmlzdeıı 

b!rf Spltfire tlpmde bSf tanv-1! dU. 
§Ürmfi~ ve mUt.eakiben kaçmağa mu. 
vaf!ak Olm!J§tur. 

• o= 
Suikaatlar üzerine 

işgal altındaki 
Fransada 
Yabadtler bir 

morar f raü ceza 
verecekler 

... t .. 
1 DO komiinı•t kurıuna 

dizili Yor 

Vi.<ti, ıs ( A.A.) - Pariste-n 
resmi Fransız ajansına g6nderi. 
len bİl' ~t& öi1dtrildiline 
göre, yarınki pazar günü ga.ze_ 
tclerde ~ileoek ola.n Alman . 
isgal mhlfa.fulanmn bir emrinde 
.söyle de.ı1ilmd--tedir: 
- "İşgal .kuvvetleri~ yapılan ta
arruzlar iiaerine: 

ı - tf;gat alunô'a Bulunan 
topralda.rdaki Ya.h~r bir ro!l. 
yar frank ceza vermege mecbur 
tutulmoŞfafdır. 

~fi 1 mel &ay~ 2 - "Ynhudi v~ Bolşevik ci. 
§i<ld• rn bir mıfkdemc rı 6rİjıia.şttk navet unsurlarmıt'' tneh&Ult bir 
brmı ı~a:t &ü nıi.ıli w~metl fura.rak QOk kimseler ağıt• }1lzmeiler ~(ir_ 
dl.iŞ'ı:ttaff 1ff Vf.tktlnc gfrnıeğc mı.ivnf. mek üz.ere $rka. gön(J~rilece~ler
!atı: 61du ı rmr blldh-mektc&r. Bu d' 

•H - Te • ~ nil!u.'l daıresftı_ 
d<'~~ oıt1u rom hllvJyet elli!dımnn1 
ka n:s. ~ llltı% al~ğnndsn kt. 

-- JrmcJD1l ol'!J .wı. 'H'aiJ ~~~ ... 
~'4GılWmQt lııo~Jt Nfr. M de 

erff. 

~ - 1 ır. 
rnn'H!r _,tt(ı btr rıı,s,ı.ıtz zırhlı ılı. 3 _ Siltkisf:cJ.lıırla. temas he .. 
ment ftfiff~ "lilısrıı_tit! ~~'ir.1.11 2'ti ilnae bulunan 1100 ~f~ 'W 
me.n: .ımhı ~~ffr. ntlfriittndııii ~ f an:ır~ist Ya.iıUdi Jiur~una cftt9ile. 
~ ~~ ıı.l'ı'lft\'!~. c.-.ırtir. 

16 Romenlerle . - ·- ~-·- - -
. ·-- ,. , ::') 

_ j •' ) 
' . 

milgon liralık bir euııu=.:..~!~ 
°"'9 .. ~~~·,le. 

anlaşma imzalandı:.~--~...:..::~ ....... 
Rumen heyeti reisi w ..ı.i Uca.ret 
uemn Hıisto imıa e~r • .Ane 
lqma 16 mDyoıı lfralı:ktzr. Ruman. 
ya bn anla.~ mu~öince petrol, 

Ankaradan bildinldiğiııe göre, 
bİr mtlddettenberi devam etmekte 
oWı Tilrlt • Rumen ticaret mU... 
kerelcri dün eona ermJş ve HuJ. 
clye VekAletinde bir tiea.ret ve te. 
diye anla..,ınam tmmlıuımJ§Ur. 
An!Jtşmayı TllHaye fıamma Ha. 

riciye Vekaleti umum! katibi Ce. 
vat Açıtatnı, Runwıya na.:ınma 

Amerika 

• 
benzin ve mil.6tekş.t.ı ıneddcler w. 
reoet. buna muta.bfl Tllrkiycdcn 
pamuk bqta ohnalı Uaıere bazı ip. 
tidiı.! ınadd~cr alacaktlr. 

dakl.ka, yt.ııe. m.laMerta Wdm b1r 
~· ~t1 ~ıune eWı1rler11ea. 
yedine! ~Jdcedu lll'>nl'a J'ener bJrdeil. 
~bire a.tıtdı. 

lngUl;ler 40 ~uk 11~1 trö. 
t1llıaflte ... l&mJ,tılL 

Du devrede, tngfll!ı mQda.faum~ 

saf bekin nakau.Dmaa ~re mmstıa 
frrsatlar hamrladL 

Ve Melih. tııa-nız ~ tıartıs 
iki ha.tasmdan ls+..i!a.de ederek filıt ~ 

R h f iz lkt gol npt:. us mu a :-3 berahere "8&1~~te g-e!dtktlla 
eonra lngill.ı takmu galip ~-

A vrupaya kuvvetleri :~~e~tam~:·:m .. : 
•~ Ö d ı ~ vetınl:;-crı ,nMl bir o1Uf1ı. as~ er g n e-, ftlolllowaıa taarr•• mUsabakııyı 2-2 billrıfl .• 

1 Fuorb&boe takmımda Cihat. bu he-

re bl·ıe cek • ID Almaa llDY• ra.betllğtn en bOyUk hamUldtr. Cldde.JS j çok gil.ul blr OYQtl oyna~. 
\'apngtoD. u (A.A.> - Reta R1J2" veUerlDI pllklrtll 

~t h&Uhuırda den1B kuvvctıert eın 
rlnde bulunan deata ptyado ıcuneı • 
lertle 88.hll muh&faa ıem.tıertrıla Te 
Amertka kara ordul&n küvvetlerfnbt 
b:ı.bn yama kllrest:ıa r&ıderllmelerlD1 

meneden hUkllmleıin ka.ldını.ma.mna 
ait kailun IAylhunlı tm:ııa etm!,ıtr. 
~ 11 (AA.) - B.B.O. 
BQft8ktıagda Kovlonun Japonl&r ta• 

ratmd&a eıe gegil'Udlll baberl teey • 
yQt etmeml§Ur. Fakat hUra.mun plb 
n:ıuclblnce tabUyo odllmlf olması mUb 
teme1dh'.. .Ja.pan,..zua A.rja.Dt.to eettn 
Honctonaım fiınc!tdea aptedilmt,, -. 
yıla~ a8y1emlftlr, 

ÇinlDerln Japoftlara P?Jl ta.ammı 
devam edl70r. Bocme kıtalar ~OCUlll 
ed:IJorlar. Şlmendltu ,.olu lı6yımc& 

Jlddetli m~ Olmakta.cm. Ç!'D 
t.aJlrtp trtaıan Japon aeriJeitnde ıcapıo 
rtnert, §1.mendlter Jsatıanıu talırlp • • 
cfi3Wlar. 

8111 ..... 1' (AA.) - AiMr!ka 
bll.bı1ıe nasın alba.y Noke. Havay • 
d&D ta,,...,. u. buraya. ceımı, Te der. 
bal V&flnston& bal"ent etmı,tır. 

Ka.abeyh. rel8 Ruevelt De ,.eru,. 
medea hl9blr beJ'a,n&tta bQluıwıuya• 
eatmı bUcUrmlft!r. 

Lımı1n. H (...,. T.ll) - Va. 

flııs\ODda IMp'edQID - •ııatt: 
D11rı P'Wpln ad&lanncWı Lw:on~ 

Jııpon barik&tı da.tınık ve e.heJ:Mnjyete 
siz OlmUftul'. ı Aı:Oertbtl tayyue 
meydaııma akın ,.apıl.buotır. BU ada. 
da CQeDta Amerikan tayyare a.ıe • 
r.b:d ~ reçlrmek GJd\ılU -.-.dDiyoT 

Vak.e ~ Jılie!\'ay adaları :mU9&tta.• 
kiyet.ıe mulrawmet.e dttam ed!J'ôrlar. 
Hava! &d&lannda ~t va.rdır. Bu 
at'laı&rdakl Perl Hartııwa ya.ptlan Qlıı: 

Japon ta&tt1nnm.da ~Japon tan'a~ 
sinin dQ§tlrtltt!Otu aıııaazbnl§ttr. 
LUMı adall'id Y'U21~m pu-.ı.;füı;tı 

mnır.~: 1föiifu<f4D Mr ftuı.ıı aıe6ıilf. 
in~ Wr kısmı eaiT edUıalşt.ir. BUt'Wl 
.Japen pani§Utçfllerlrl.bt Y*.•mda. !fttiı" 
mal yang:n 91k.a.rmak i~n petrol tc • 
nel>:elerl bUlu:ııUJO?du.. 

lılanlttaya yapıtaa hava t.aarrwnfa • 
d& oienıeı-~ {&zıa.d.tr. 

----o----- rıi 

Japon 
zırhlıları 

batmamış! 

.1>t1ıa aMe • naz ~ w « set 
~emnll. ~,.......,. - ...... - · mdiiili:A~,. 

Cirıayt:te blhYı atdeıı ~. 
Beıiktafta V.if'**de tıiiiDfl .,.. 
darllMıt ı ~ i.Mdı •bi
bi Mehmet Çlao4tw. 

Mehmet Ç!avuı§, dfm ~ geç 
vakrt MhVM!diıl illWe Oahit \tc 
Tcvt'ik 'admda. .O l'etıÇle Mnttz ~ 
laşU:amıyan bU ~teft .llDlayı 
kA.\"g'llF&. tut.UfMUtwr. l\a.'f\l!'a. ıııes .. 
trlz, g~I~ ~. WJ TM-le lfe 
Cthit. illt~ bj .... ~ Yümı'iık. 
t.Okat •~ lll8iiıl'a ~ ti~· 
leidir. 

Af elunet ·C..t r 1 • b 

--0--

MoaOftıo H (A.A.) - ~ ıııcınt.e§ • 
rillden 9 llltk!nuııa kadar ftd h4tta 
lçtnde general Bel'ov kumnnd&l!m~kl 
Ruı mubatm kuvvotl1?rl, :ı.-atnız Al • 
nsanl&rm Mot1«rvaya ve St.altnognık 

keiüi:ılM k&l'fl yııphkln.n çok rlddet. 
H ı...mıtıan akim bmktum&kla kat

m&DU§. nuı lcUVv<ıUerlnl yel :n:ılldat'aıt 
battarma kadar a atirmQş, atm19t.rr. 

fteaiınt ıtuı radyosuna ırö:-o, S611)"9t 
leF, Alnu.n Mrekt1tlertnın. tıu keııtm • 
de yapıla'btlen eoıı hareket oldufQ tik 
rindedlr. 

Okullar kır kotulan 
neticeleri 

lstaJı:bUl otcuııa.n a•ıctlr.m ~:: tnr 
ko;..-ı.ıla~ llk beye tinden: 
u.ı2.ıMı puar gfiı:ıU saat 10 Şifll 

kO§U sausmaa : pılıuı 200() melttlik 
erkek ok'Jllan l.."lr 1.~.l..""IJ rıeUoıtJeıt: 

K~u,j"a 17 ~kulttn ııpqr :ru~a 
moruıup ıiO sporcu ltUrr·· fltxnı., ~ 

ya.pıla.t\ t'a:di u..ınıt :aet!0.111.ııde ~ 
Sl.ylo ~tıllakl t~'.!mtk d,.reoceler e·d~ 
edilrn~tlr: • 
1 - Jtal! DiıTCll~fTl ,tı ff&)'d~ 
2 ..Ş. Cevt1.t Sôy \""'.aş 8.28 Ba\ge e&nat 
3 - Fat.lt Tcngirlıan ı,ıa Ha~·darpA.&a 
4 - SCllnı. 1!lll1lasoflo ,. 
3 -- Hidayet Tetik '' 
t - Kemal AluSentz JSôlf'e sanat 
1 - l!Jnıl~ Tarilulle:ıt ~ 
8 - 83.ta. 't'lliker Hayd~ 
9 .... Tur&a Aılda(f •• 

" ı~ Hüscj1n naıpımıw 
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Bhkeme~ 

alonlarında 

..Sie 2'aliAa 2JafSafcı ı 
-="' _.....,,.., ~sw - - --,-,, - • 

Düpedüz bir hayat için doQmuş 
fi( ·-- olmak bile bir zahmettir 

Ko;kma, ilci atıl .•• ve talii clenet .. lıte 
.lıuı hayatın en tlofra Aanana. Ba kanan-

MWA-S 

_ Bahane 
- YAzm ni~n içersin! 
- _FJlraz ~liyeyi~ diye. •• 
- ~n "ft.mez misin ean1d ! 

11 yaşmda hem hnsız,, hem 
sarhoş çocuklar ? ! ... 

/ ....... 
~ Bize şarap getir, şarap. 
~ Nasıt ? Şarap mı ? Yanlış geld!n!z 
liba. Smçu dükkanı yanımızda ••• 

, Jan lraçamaznnu. Naıl ki fİm§elı ~ 
.,...,.., m~ir fllltnOine manı ol~ 
naz, tehlikeyi Je ortcıdan lıalclıram«Z11Cru. 
Fakat bir ~e aıfmmalıla ondan kenclini .. 
zi aalnmrtıGna lelJilre: .iR göre azaı,,., 

olcu-. 

Umıtma: lıorima oe Ueıi atı11 taliini de. 

ne. .. '°' ,,., .... tı;; hqt11t Myn.efini .. uo. 
kini .,.,.... • 6ii)lii Uıwa 6atlar. H~ 

can~ telaliltesia bir ~at ,..~ benur 
kil- Diipetllls bir laqaı ;,in dollltllf el. 

- 1~rim &mA Iairiıl\ak Wn! 
Dul kadmlar -

• f:Lri arkaid&flll ildSi do otuı 
seAeli.k evliydiler. liidei de aın.sı 
ı'.M§tUttoe ~tt yana.r1ard:ı: 
~ Adam öldürmü§ ol~ 

Q(>ktan tnahkOmiyet inftddettmi.. 
zi bitlmıif ve 1eıt>est.U«ıe ırawe
muş olutdu.kl 

========::t:::::::::ı=::::::=====::::::::::::=:::::::=::::::::=======:::=.:::. Gene bir gÜJ'1 bunu lronUfbiı. 
ıar. S5* iiZmi &nnr balWlie aeg. 

Büydlk harlbnn 
eırı.gdl~eo ·11<adnnn 

ÇbJsm9 vm-ımtuı m,u w ~ 
cı ~ BG7Uk lılubuebeclm ... 
•elld vı,janua b&lk ~ »
rinde oynayıp uırtdl ~ - su. 
pat köylGıı!lll ~ -- - ..,. 9119 
ytrc:Uerınl ııuwtcder. Kaıı...m kl1çllk 
eaJmeatnden ~ lım': .....ıan cto
ıa,ır. Cadtıelil Ye ınequa TGcucWe 
g6zier{nl UIMltırdltt m~ et. 
'* datia blr *'ha ısm&rl&i1ardL B1r 
gGD mo,terk ~ •bit elWelt 
ne p.1c • seno de lllıhm~ aa 
genç g&!rlerile bir Ditıddet S11aııl ~. 
gene kmıım blltta ı.&tekeU.rtnl ta • 
klp ed/yordıi. Btr demet fiOek gb • 
derdL Blnt:fJ 9Cm'a gldtp ~ etlL 

......... ""1' lı:!a ... 7 tDf tılr!Dttt 

9VIDe ~ da.et etmJftL Qt* ... 
u ... ....-n ............. lııa ,.... 
... 1lllitldıdıW .... ,... .... 

,....ıer11a ~ - hJd1ııl IOıl 
muta '4fO'TdM wtt a a.... 
~ •t.mılfUl"o 

B"3 Se9G abft .a.vmtmy& ~ 
t:ortatw 8!ldbll m.• .. ttaı ~ 
,,_ LIOI ... l'UdhıMMI; e 
ll8Vdllt la$l da bogb " 18§md& 
t.uıuııaa "'2ı.ctmtna ~ 'bua 
dıle d9i't ......... Wiliiiliıi ..,.. 
n.tn .-, .Aılwldft ~ Jftl' '9 l!luı 
aleyblne b!r da.a açarak a,da lmtt 
tnsn• lliıMı tMıınittut W!!ftW!lat lll!lt..
mf1'4 

Talı8 ba !dlat JCU& tie9fi LcqS(( 
db tc:ııJWltD: 8ıf1U!iii lll ~ 
'lmıd!ııml& ıçtn ~ ~pm pt. 

r6Wt a!ftetM r,ı6lt iılıüifılb'6t.aliıdt. 
OMel ~ o tiUiıi:i Bibi ~ • 
mma. a1iltlli fti:ltMfnl gôren ba.i 
~ geıiQ ~dıl'\i:ıiibtı. tık k&ıiuf 
ııWUfifl!iii blr"lfag ğftıi lİQl\J'& MfldGk 
lfklı!i Yl:rau e,at.röwmaa .,.ııaa 
aa&lf ti1i a,'UD& WıbetıMll ilndate 
rii!! l)ff mae ap)aalinl§I& QJCW 

lmılle ,.. ~ ~ ..... JM'l ppAak tılft1 l&tbhsadl. .. Offt. 
eaktl. ~ a. ~tim idi. ...... 
. Bir A'lıi V'lllıe!mla,. w:ı:ataee .... :J&PIBlltf. 
oıan Kora.,.._ l •iliıı-1 lllf'e.e IDfalil*fit - iiMit teapıW tiı. 
g<;to.rdQ. Oreda ...... __,.. ma-ae talılt - ltiJ'&t ~ 
~ llD:yledl .. o~... bit.- .... tıüwı .. ~eatıatUD ... 
pn&l tieadıatne e&eci ..dek•t J'01Blti ka W p11 J91lemeıertm ll5titriL 
et.lıl; <>n:mndald ~ tıofladcı oms 
ftbt l'lat ~ ~..... "' ~ban! in~ ~Fa• 

ÇUıcene kısll• oıaa ........ ...- at ıilf ,_ w ~ tte ill.&detl a1t. 
ls:ala.ıiıddL Ş&1l ola. .. ... .... Oılt ... 
~ iııülii(it fiiitiüt C6fôal iaıiDdl · Ufbııl __.. _.... s.... • 
pnt.&i Se ~kile+!W. A.-A~ "'fJldmlna Jcilh A.a.. Lilıp6liWıi 
ya tnıp&ratonQeibUa t:utotıestl .... \llt.Mi. Artık .aw camaı d:l7or 
etmedi. Loopold ~ tılrketaek fi. ~ eaa ~· oaıan. 
1rU1iii ôbmidiliiit ~ 9&Yled.L • 1*16i• fıtt ~ ,..,azn1,.aoedım 

.Aj1iili Id~lir f8ı)e fdıl. etms19 .,..,_...~ama sü!ıüii ftı' 
l:'eDI~~-- Afcwtı:rJ)a --ld .. ald~wteı!!. 
blılıU'atot aua ,.., ... uıut1i etııiidıf ~ -. Çtıq-. lik lıjidee -. 
tt. B.mea -..W lml:lle m.,u•ıtıV- çıp ta aırmw llttlll llHlll "'8N1M 
n! ~ 881\eai. fak&i bıedia tiıı kahieb.Ut MbneııılM tüftr dilftdfl. 
~ rstmee Lllop61dea ..,.. Altik fMlfti1i ~ ...... 
t'..tıfJ ... beillidlıll &flıi! ehılıil~ IAlllb1I! --- ııii&l iQe Pifii ft 
artttı. Avuatar,,& bllpuat.arll ~ ~,.._ Mr !ıa,et ,.,... tııita .... 
'ta Jor:;efo ~ oıcacm, ScvgllJm!d ~bli&ill iıdıil'li A.wsaiıyd .,._ 
a1ı:p ÖCM~ g{ttt. Onda Val1Uııııgll lhtmı ve ~ mm. 1ıı1t1a ... 
ıSmb:ıı alarak cmemdL !Sundu a:ıma t& fukan. ~l!. Bir aıabk ormanda 
nenellk l1ı:1 bhı tngiU8 Ul'8GI tJl>ıı(ıM it:.ı2dlti ha.;ra.tı "Utıriıfliik •13ta. w 
_.....,... ordtlMM aı •t •= ,... iM1'• ~ ~ tıerıııne 
~Mı: tiYM fiıilıiMı , ı , IIlillıa ~ U85 te b8J1!k liılr lilliPiftlt 
etti. Bu pua ile V\yan:s.4ald OOk ...,_ 
1i ısa,.~ &m:ııı ~. 'hllıılıl .e .at.t ~611 ~ aaa. 
blıib&ı1 * '8rmt11 ~ '* set ... Wftıi vaw...._ .... 
•• Dnnya su~ ırtltt• ~r ...... ~ ~ 
Ormaıi temde bit aı•• ~ v~e lılr Uılıi:MMıd!ıu bfttta y-. .... -= 
tmıaam erı debil J'&llY&~ 'bir.... ...,_ 
yatı --ıalıftit Ji6y&Ü ~ et~ nalilan -~ DF il , ..... Jradlii 

~~bir--- ... 
o clvmm ~en a.nıst!td& lir tutmul lmnl amliiıa8 6lıliilftllt. thtttü 

"Vahr:ıt ~ gibi ~ ~ bir blr lıadm fi.ittilde ~ N it • 
~· tierlnde cl\Me ııımn:da ~h' llktan 6lmemek i~ Pıfttll~ Mi&. 
~11..!l 1ı8tka bir p!J7 ~ • al efradmdml ll!ıtft.ta JMlaıiM MfWJ 
~ gt1zC1 titr kadi:n& ait pek ~ alir1la ı.At.tne ftMlitttll biti ~ 
bikAyeler Ulıi.~. X&jttlltıir yı ataraıt ~ tMiUM ~ 
ormamn ~ areıan6& ~ iıo dtr. ~ 

ti. Biri: 
- 800 <Ukbt ettnn. dedi, ' 

dıftltıır erlteklerden c1alıa 
YQf!Y~lM. 

Ot.eki tasdik etti: 
- Haıxrn var. Hele cıuı b.. 

dınla.r lroca.lanndan pek gok f~ 
la ya§Iyôıiar. 

HlJ::rtti Nu1ı - Vcıy or.ınma~ 
Zavllllt ~ ~ .-....~ 
lWl. 1'tiM "" ~ geimİf • 

f~~' ftadl..-..-... 
klmQbııdm: 

:D. lftl/!18 
Posta, te.1.graf ft eeieftnt mtt~ 

t! tıit'ıtıtmdUI ıet.&Milda HM.apkipida 
Y~ 10 ttU!lıaı"&d& mukiiii llt 
yeri bei11 C1mı;yah Bıl.tumliızade lmnnJi 
Hafcia .,. Mehmet ŞCTld ale)'lllne 
DU,/2.115 ırtırııar.ıll da-.-a ci~..yte 
bl!Jt9eft ~ !d miülll lf~e 
illftd&t . 

Kttl!deaa~ iü ~ 
Cl&vetiyelet hDl tebltt 1tldo edntı:ı1f "'8 

m.hkemoec iie bli Mbda ilA.ne:ii t.ebtt. 
ia.E icrıimııi ve muhiıkenieli!n 19.1,912 
a.at H 6 l:ılltiliıe ve kMıdiierfuc birer 
..,. Tt!rilm~ !tmf affltm:ı., 
OUllı#UnMn ftl ddea.a.iey&ıet btr ft6' 
Z;irfındıı. mahk•me)'e n Uta.ruL&t. etm&.. 
dikleri W,ya bir ''ekil gdndermedikleri 
tıı.kıllido haklarında. gıyaben ınuhak~ 
ın~ dE-ıam ofotıııctı§1 vl! l§bu llA.Jim 
blr 11tiiıhıi~ dl!.lin~liiı fllı; nnfülneıii.. 

nı tamı eıilıı~ı iı o1liıttı1". ıs.u.1M1 

----------- --·----------------- ·------- ·---
- Hiç c;ıJJhe :yok. SaöaYide 

kullaıııiaiı ul&A .Makinelerve ve 
DW!Ml&. kttçük miik'•li.Pda &ücL 
k*& Mit. bel büi tui ~ edil 
mlflil" • :KQ@k etektıiJl <İİRMl!lö.r A 
lan &ılrjl0j4j. ·tlô • 4&'t Mil tut 

T.o.,.; Motötün h&olfta ~. ya.par~. """'3-
d&.i.&Qıe tut ea.yıeı M'Alır. Mötör 
kU~dük(!e w üt.at. Diiltiıio~ 
DUA ToltajıJU yükfie~ ~n 
ya m1kni.t.lıd UHasm~ YiJıut 
~atJıU~.~ 
de. tıpkı Wyledir. Jıliiyük ~ 
dügtindtiğilmUZ zaman. bô)i:niıhi. 
zi fazfa işle~ ~. 
~yrelcrin hemen bepSım fa.. 
aliy&t& ~riria. 

- Ya. basit ifjierde .• 1 ~ 
- o zaman d1namoyu ıl.zla 

f§leun.eA"e lüzum .:örme~ Me. 
8elA dimaıhmızı. daklkad4 üç . 
dört yüz tur yaır.ın yani üç • 

~ ve ~ ko dört yüz k-uşın atar bir maki. 
lut.Qtak faiiağnıa fısıl~ ıı&i tU.t:ak mıra.•trııe fndirlp o 
t auteae a.:,-a.r~. K..fcı::tnlZ Yo

. rQlı'nıldan, vtlcudumuz fazla ear-
a111na4atı ~. ~ 
yere erret"ji sat!eıtmek, fnsaııı 
çabtık ihtiyarlatır, ~-c.~eciğbıı.t 

- B~ cidden ;:fiu1 brr ~
tur Mademki btltfin buhar ma
ımı:eteri az ~~ futa wtlh · 
sal temin cdebilıyortar. O ha. de 
fazla tur yapan b1Itttn bnha.r 
türbinleri gibi. biz de ·dimai}art. 
mrt.ı ona ~ore a.ya.rl!.m!.Dm yoltl·. 
ııu bWsa.k •• Bir mot(5r namı hacı. 
mmı kU~bneit mıretiyle tur~· 
lannı arttırıyorsa.. biz ;mıanlar 
da kafammn iÇindekt taha~ 
ve tefekkür ~ıcemlZ! mtımkUn 
olduğu kadar kilçUltetok, hor dU. 
§üncenin süra'~e ~onuna ennek 
im.ka.nia..'"Im arasak.,. Nn::.ıl? Bu, 
üzerinde dunıla.eak kadar mü. 
hlm bir mesele dciil midir? 

- Vallahi, bu 1uu.kayese vn 
buluşuna. ha.yranıın, ViilP J Çok 
mühim bir keşifle bir giriş ha. 
mla.nuış oldım! Emin ol ki, ya
ı:m. üniversitede fizik ~ elektrik 

BEKLBNILMIYBN B1R. 

'l'BSADVF 

Dökw; vamırwnın ~tmetllne 
on, oo be!: daldltaı lialm~. 

1 .. ecmiyeylc Sinan hızlı hr4ı 
konuşw-Mn, ~a.ainontın kapın 
ön~ üraıı1ıkta ı:~ bir 
hayaıec Necmiyenin gözüne 
çarptı: 

- O ne?! Şuradan imi ~ .• 
~beyine bemettim_ 

Sinan güldü: 
• - Aiahet.Yiın mi! Fa.kat, Jie. 

yanma. uğrardım.; 
- Haj.ı:t., Hayır,1 Hiç bir. 

yA.i'dHnci)14 .flu.iya.clm )'Ok. Ya., 
bimda ki!mıey1 bültirulüffri&mü; 
i~n AkPM par700imnu bekliyo.. 
?liln. Ondan evvel mtıntüam ca.. 
lışmak ka:bll o~ ~ 

sa.tut ôu stra.da. garsona ne 
tane duble bira ısınarl...mı§tı 

Yamru ISICEND!R F. SERT~LLt 
J 

- Ba.,'di çooüklu, Direr biri. 
i~lim de öyle giaelim. 

Dedi. Bi.ri.lar ~ku. J~ 
başiad1la.r. 

n}iz.va~-~~. Be~ 
sındir, yenge. 

Sinr.1 bunu ltÖylemekle ber'&
bei' mera.kını ~eniedi •• Kö§tu .. 
I{a.pıdan baktı • '1'e f,~·az oonraı A:. . 
~-~··· 4"Y. ~di. 
- ~af teY •. Ali.beyim ~l. 

~iı' dörı4U: 
- Sen ml&ba, Si&Mm? 
na iki adn ytıritd\i: " 
- Yengeni any.orıım •• 
- Yengem burada ,a~yı 

Doru vapurunda ı.ni kareıla• 
mak için İskeleye inmi~tik. 

Sahir guinoye. girdi. 

Necmiye koca:mu ~tbilnce ea· 
t-ardt: ' 
- - Nere.den çıktm, Sahir? b 
reni dokuz vamırly!e ~ 
diye bekliyorduk. 

Sahir yorgun 'bit tavına. N ec. 
miyeııttı.. "11rtıt. ottırclU. 

- Mo&. va.~ k4.~ ... 
Kadıköy v~~ t;elCU!n •• E-
peyt.e )"Ot"l.iltttf.M. • 

- nıt ~ttin mi? 
- Evet Evden g6tyorum. 

Hizmetçi iSkeleye üıdiiitiizi eöy. 
ledi. Sizi arıyordum burada.. 

Necmiye hiç y6kta.n şilPlı~ 
dü~Ui. fa.kat kOC8.6IIlcı bir ~Y 
eezdirmek !Stemedt. 

- Yorulmuşsundur, Sahir! 
Kadıköyüuden burası az yol d& 
ğil ;für,llyerek mi &ddiıı~ ~ 

. Sfl'iIDı Qôhianbeı-i merak edt. 
- Şüphesiz. Bc.n yoı yUrü.inQ. ~"Onttl.. Nllıa~e aa. ·nnamMı, 

sini -~. Sôtau; 
- o htıWe yar;unluttaa ı, A.;:;..,,..,,_ ' A k8Jet ~ .- ~a:ucy. rad.Jğuı şey ne. 

' '" tlır? BtLııu her k.lhs.n meraR t. 
- Hayn'.. ~ıkiyet etm.iyO; tlerim .. Ha bugUn, ha"·- ""'w.. rum abaak kaf a.m; m~ı.'l\w , - aq ._. a. 

dan fazla yorgun. Ytm <rer, ~11A3 unutunım Şu 
- Bu saate kadar l~tu. kısın tU \·akitlerini e!'an ·arap... 

vai'da mtydl'n r tırmalıumm mahiyeti hakkında. 
"n~ı... btııeı blt"M maJf.ım=i:t \'Cflt mi~n? 

2
,;-? !Net.. -~ neradıt olu. Sl'l.bir bin.Wlı 'bir yudümd1 

Gı~..:ıı..t ı.· '"'---' b içti., Garii<ma te..lu'ar üç dtıhl 
- ı.w.u:""' e .ımnya ...,.w..~ u bira daJıa. ısmarlıı<h, Ye ka.rdett 

kadar çok mu, Sahi~? Bu ne ~"ap verdi: 
lıjltr seni son günlUdo flZla yor. 
mağ& başladi. Eskiden ten de - BU bit füütt 1 .1ahiyetiru 
diğet mmnurlnr ~ ı:ı.~ rıa;·. ~ mdiden if §a ede.İrte.m, Faka 
doounda <'Jkar ve erkenden. evit'ıô )il.zck. l>~ mltvaff ak olmu"" 
geUfflfnJ ~etdf! ı~u. vatiyetteyi!n. Eğer bu tn1i:v~~
va.i'a ~ (d.als. "ti'tih\ ktndi»i.. iurctim ytızde yUz fnfuR>tt neticıc 

_ Ne v.~1? pr mu&rn• \·tlfüceT-i oiursa, dünva.Dm kurul. 
• F"": ~ ı d~.ı:ou gtin4'.."ll~ iManlık 8.lemı. 

mtırılB ~rlni Cvz..uıq;C ~at.. ni,f. ~ndett k~ttz:?u bir ha.yar 
fj~;, "'~"' • ' ..:..1, OO'l"herinl ~otmffj (~8~m'\. 

- nıwa O ıum,.a tŞt hu. Bu cevher sayesinde .ınsa:nln.rın 
- ~,. 1km ô., Hem de O\)n yıışavıçı ilerilc'5e de u&viycti jlı 

a.rarkerı ba~k& ~vleTte ı.Arşıla.~.. ti}'arlMAf)ıtCıik •. \~~ ha~1atiyetı.. 
tın> .. Blr1'a4 m~b' düğümU. ni mlihafaza Nıooe-ı: 
nO bl"*1 ~a .ığr~ıyonım. Sinafı yatı e.:lnycı 

0

bİr eda ile: 
Sinan lafa kan~ı: .... Şu halde ölü.rl".c çare arıyor. 
- A~beyim, kucüktenberi sun dc.tnP.Jrtir! dc6t_ Artık öl\Lın. 

kimya ile uğı-aışmaktan zevk a • . den korknnyahm öyleyoo_. • 
lırmış. Rahtnet.li ba'b .... n her za. - Ha~. Sinafı ! 1\cn ölüme 
maa ona.- iE:tl bwyüJ< ı»r lifmya. çate &1aya.ca.k budalalaftitı.ft ~. 
ger'olacaksıh! - derdi. Zengin ğllim. Bebim ~ve bulmalr 
rur möratiffilti' r>üMtt ~"a .. rsu. r:s~iıf;H ~Y g'&}'et. ba&tt. w oL 
dil:i ~'bi çalı:;ryor. I~e.ş~~e ben d<:: duğu l~· da makul •fa romıt.ıki 
1cinıY'a.dan zevk alsay4ffiı.. Ken. dir 
diSine ~ eder ~e her ,:ti11 
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31 ÇEViREN: MUZAFFER ESEN 

. 
Jak beni sürükledi. Uıt §Üyor !an'dım. BO! yere onu mekJçin yere e.\t::an Ye aya• 

katlara. çıkan merdivenin ilk bu te§ebbüaünden vazgeçire- ğnn]a töndürmek için ijil • 
basamağında durdu , ıık ıık yim diye ayaklarma sanl • dün. Bu ıırada elim metin 
nefea alışı ııaçlanmm arum· don. Bereket versin ki oluk bir cieme değdi: Divanın at 
da bir rüzgar gibi esti. tamamiyle yerinden kopma• bnda. tozlu fakat )'epyeni iki Eolenme tMliflm: 

- Aradığımızı belki üçün dı ve Jak mucizeye benzi - valiz .ardı. Ve valizlerin ü • • Yq 28, boy ı.10. kilo es~ 
cü kat\:aki odada bulacağız. yen bir çıkışla çatıyı buldu. zerinde, L T. hnrfleri yazılı mektep mezuım. 90 Ur& ~ bir 

Dişlerimi .sıktım ve mer - Kocam çatının kenarmdaıi j• bulunan iki etiket. b&,.; anom veya. lmmra1. behk etin. 
divenden çıkan Jakı takip e\ aildi ve öana cesare'c verici Ne kadar müddet bu harf• de, gazeı '"' .. emız btr ane km ile 

a e?lenmek ıırt.emektedlr. ırototratıa EN SON DAKiKA tim. Bu ~ıkış tahminimden bir iki söz söyledikten sonra lere bakakaldım bunu. aöyli • (Gt B.A.) remzme m~t. • M 

daha kolay oldu. Zira trab- kayboldu. yemiyeceğim. L.T •.. Hiç §Üp• ~ Yat a:s, ı:rı, kilo ee, JkU8at ı... 
zan sağlamdı ve merdivenle• Bir lahza pencerenin ya - be yok bu Lora Tivinink de- kUltesi mezunu. tııeıuetle mecpguJ., ay. 
re ıerili kalın hah ayak a.eı• nında hareketeiz durdum. mek olacaktı. Fakat bu iki d& ~Un Jrawıws, oen. sengin, 

lerimizi boğuyordu. Korido .. Jak elektrik fenerini ve in • valizin burada ne İfİ vardr. •tı~nce,t ~k aıeven. karakter mlıtbi 

Kaçak d.l•lar k~ 
' 

(Ba lmpoaa ----~ 
'1 ...,... ftl .. nrme ll6ldıan r.ıİI İ!on 

d k d ·ı· 1 t b b k • Kadın onlan ne dı·ye A-. .. b'.r bay; 180% 
28 ys ~ RnfD1, ru ucun a, apı:n ar ına gı ız ana ı arım ana ıra ..... >A gtızeı Te ~ ~tıu tıımd:ıı bir 

DaJrHrade paıw aııı e tlleorık1lr. a .. 
1eame tırıkllft ~ ok~~ kadar açık duran oda oraııy. mııtı. Fakat icabında hiçbir P,aya götürmemifti? a11e km ne ft2e:mnek ~. .....,_ lıalımall ........ ~t' 

eh. ite yaramıyacak olan bu far Valizleri kendime doğru lede deUmek o&ıtAe (24.8.M.K.) 1"1111 • 

E!iği atladık, Jak lamba· daıız ıilahı ayaklarımın ucu- çektim. Kilitleriyle oyna • ııtne ' ~->totratı.'I. m~a.t • M* 

at bn6ııwlcıl1 ...... , 

~ ııığım etraf\a dola.ıtır· na bıraktım. Dakikalar ya. dun, hayı.etim bir kat dua • TA§ 21• boy ı.~. moe yapJlı, a• 
~ esmer, un bir atle kızı, dtıraııt, dd 

dr: Burası eski sandıklar, va Va§ yavaf, geçti, cesaretimi arttı. Bavulun biriıinde Lo • ca. ~.bir b&yl& evıemna tste-

ihtlyael&naı tııım1n tc:ID ) IHıdı~ı~ 
mlı r 11ı!e le araımılltadır. Ket~ 

lilller, mukavva lrutular ve topl.dım .. kapının gürültüsü ranm her zaman giydiii el·. melıtted!r. (S..E,) ıemztne mih'aca. 
1-laadmıyan qya ile dolu evde ıaklr a!duğunu farzet • bia.eleri dikkatle iı\:if edil • at. • eo 

~ de .... ıımr. (TalaW) h ipe . • ..... . 
eaat. 

lilo~ benzer bir yerdi. tiğimiz adamı kaçırmıt ola - mi§ti: C.:m göbeği robu. Ya.. it ve İfçİ ar"""""'7: 
Jaka bir !eyler .öyle- bilirdi; hiç· kimse gelmedi malı o.ki bluzu, eıki küı•klü • 0rtame.11.t.-p a enctı mııtmdan 

• '1'kı&ret ıt.a ~& ..... 
beeebe " t1caıt ~ ~~~ 
~. atı.tik de :ra~K:fı . ~-

IDOk iDere döndüm •• Birden .. ve kendimi emniyette bulma• --. ... _. ı_ d.f -•·-~ 1.:. • mali ftll!,.uıım bolıukluğu doı.,..ne 
b l d ınauwu:u: g& ı e f&~L a aJ'f'dıml, ıf)M)esl'Jnrnetıt. ~ 

- lapı korkunç. bir g\iriit ya &! a 1111· ra T~m. ınk mmlan herhalde .:..... ... . btrU.d!!l dakWo blletl 19 Y8fU1'" 

rum btdımaD btr ~" ~ 
dlr. fi. T. Kut) r~ ~ 

$i ile iGeriınize kapandı ve Elddrik fenerini elime a - Avrupaya arötünnek isin lıa • :;.~ baJU. rewD! huaat bir mae•. 
ifil- !CY. yere düttü. En-eli. ne larak odayı, ve burasmı dot zıtla.DU§tr. Zira bawlda pud• atıede "•7& ticarethanelerhl bb1Jlde 

olduiunu anla.yamadım. duran ikarmakanıık eıyayı .• 1 d" 1 IJ!A..!!- u bir Ucntıe catı§mak ı.t:e~ktedir. 

• H'1kuk taktllteflt ~9~• 
dea blr s-c battadB ~~r.o . 
aoma ve diğer g1lnler tam olan.Yber 
bangt bir tote calJlm&lc istemekte • 
dlr. (0.'0. 9) remzine mtıracaat. - Lofo. ! tefti~ e'L1im: Eski kundura - .ruıy e 1! ~cunuy a uiRüo CS..lıl: Kmt> reınDne mUracaat. 

- Bir ~ey değil, döner lar, elektrik telleriyle dolu tuvalet eıyamıı ihtiva eden • orta mektep s tncı· smJttaıı me • • Cnivemte taıe'bui btr ~ç. :rea.. 
mı nya busmd bir mUesaesoclc ehven 
bir tlcreU. • aramaktadır. <N:B.} 
remzine mtıracaat. 

kon galiba kapıya çaıı>tım. kutular, kilitler, eaki borular, bir de tuvalet taknm vardı. zun, 17 1&Jmd& blr gent. herhangi bir 

V K b d O halele A""~Y· a -:.t&.::...::ı. m11Cı!t.'e9e, ttcareth&nc veya mağauda 
- Kapının tokmağı dü§ • .s... ocaman ir san ık ve _ ~ • -'7 , 5'Aunu 11 aramaktAcSD'. <t. 'Ostnnaıp) remzi • 

müş. eski bir divan bana burada mek üzere ·hazırı..ninıı bu eı· ıııo mt2racaat. 

- Yerde duruyor. istirahat etmek mümkün ol • yayr ne diye burada bırak • • ~ ll&bfbl.. ıı eeııe oıru. 
@nu yerden aldım ve ka· d11ğu:mİ hatırlattı. Adeta Ü!Ü- ım§tı.? intizamı çok aeven mGf, nnıbabe!'e, .d. Te enak' ifle. 

• 20 18§Ulda, lise 2 IDC1 mnfmda 
o:ıtuyan, btr genç, tabllllnl ma~tıiıln 
tt=ııı.t için ıuml veya hususl bir mü. 
eseeeede, öğleden sonra iş aramakta.. 
dır. (X. 4) remzine mOmca'at. 

w-~ yaklu.nn Jaka verdim. yordum. Divana oturdum ve Lo • · ı__' 1 .._ __ ~d ,· .. · nne tamamtyie "VMtıf, daktilo bWr, 
-:s- ra lÇ~.n uun .ar,~ uu~a a,,.u- r.kf ,ıe :veaı ~eri mDkem.meı okur. 

Biraz va.kit ge~ti. bir kötede bulduğum eıki bir nutup gıtme~ ıh.:ımalı kati .. Senelerce Kallye fUbe~r1Dd6 çabf • 
- Jak niçin tokmağı ye • battaniyeye sarıldım. Bir si • yen hatıra gelemezdi. 11111r. )'01taek bfr aUedeıl 82 YBfZDda 

rinc takamıyordu. gara.Yaktım. Kibriti söndür• . (Deva1'ft .-oor) ım-· Tnrk gene1, çocafİmım, aikııtDJn 

* JC1!D8Nlfıl, u1'er bir genç ort:ı. o.. 
kul taıtDwılarm& girmek i.5t-:ımekte. 
dl!'. ıctarıannm temim ı~ın yardım 

~Takamıyonımki,Tok· ................................ .., ............... .-. ... ııiııiıı ..... ..-........................................................................ .... 
r.ıağm öteki ıaeu koridora 
.~:müş olacak. Burada ka • 

, ndık kaldık. 
Hikaye Yazan: A;(}e1'ov 

Rusçadan ~: Servet LUncl 
Başka bir yerde olN..ydık ... __ _ Lüzunısuz insanlar 

' böyle bir ihale kahkahalarla 
g;üierdik. Fakat burada müt• 
mı bir telaşa düımii!tük. Jak 
hile Kotesnaslann evi ile a • 
;: li~dar değfldi. Bu dakika· 
.. ... yalnız buradan çıkmayı 
--·~üuüyordu. Bana gelince 

;;_orkudan ziyade öfkeliydim. 
~apıya ~arpı!ım bu felaketi 
l·.~ımıza ge'drmitti. ~rik. 
si.:liğimc sinirleniyordum. 

Bütün kuvvetini meıe ka· 
Jt.t üzerinde toplamı§ olan 
Jak bir türlü kapıyı kımılda"' 
"8Quyordu. Sonra parmağiy
le,. stilosuyla, çakııiyle ka • 
~r,ıı ~9Dlaya çabaladı. Olma· 

Bfoka~ dakika sonra pen· 
u ~ye yak18:flı, pencereyi aç

l l ve :3U bonılanm tetkike ko 
y,uldu. 

- Buradan çatıya çıkabiM 
lir misin l.ola? 

P<mcereden iğildim ve 
~ bir tehlikeli cambazlı· 
ft\' girifemiyeceğimi söyle • 
elim. Jak yeni bir teklife gi· 
ri~ ti. 

- Sen evvel ç•'<ar seni 
! • ım a qekerim. 

- Bunla ıkalmayı tercih 
ed4Ulim. • 
J~k yapeıoa..Xıoı yahuz ba-
~ yapmaya karar Terdi. 
Borulara tumnarak afağıya 
l a&.r inecek sonra gelip be· 
ııi buradan çıkaıacaktı. Zi • 

(Dünkü nıtSJuıdan devam) yaların !5Ckilleri görülemiyecıelı> Yarlll:! ~t. 801lra, .. "atalya, 13,§tığı ıaman JOOıiti ~ ve 
Petya, ceketinin koluylc grele kadar koyulaetığı ve·akpm ille· vodka "9eJneze almağa ,gönderil. kamı:pede yatan Petyaıı gördü. 

rini sildi, içini çekerek eSki ye. rinljği pcnoerelerden içeriye dıol. mf~i. Zaykin, ~.aynız içtikten Çocuk, uyumuyor°'ve kocaman 
rine oturdu ve iskambil ki.ğrdm- mağa ~~ 2'4m&n, taşlığın ve bütfuı franca.la.yı yedikten gözleriyle kibrite bakıyordu, 
da.'l km oymağa başladı. Zay. kaprsı ~tu ile açıldı ve acele lk>nra, yatak oda.snia çekildi ve O: 
kin, çalı§:ma odas.'"Ila ~ekildi . Ka. Rdımlar, ~nupn ve kalı~a yatağa. girdi; Nadejda. Stepanov - Baba, sivrisinekler n~in 
napeye uzandı veellcrini b :;mm ~tan seslcı irı ıtiJdi... l na ile misafirleri ise gürültü ve geceleri uyumuyor;'ciiye sordu. 
altmn koyarak dü~nceye daldı. Petya: kabka.h.alarla rollerini tekrar!~ Zaykin: 
Çocuğun biraz evvelki gözyaş. - Anne! diye dı§UI fırladı, ınaia baŞadılar. Pavel Matve- -ÇOnkll .•. Çfüı~ .. diye mırıl. 
ları onun hiddetini gidermi~ ve Zay!<iri, çal~ odMmm ka. yeVic:, · Koromıslov'un :burundan dandı, çitnkü biz. seninle bura.-
böbrekteki sancı yava§ . yavaş pısrndan dışarıya baktı ve her okuduğu §iirreri ve Srnerknlov. da lüzumsuzuz... Yatacak bir 
dinmeğe başlamıştı. Yalnız yor- zoımanki gibi • 811bhatli, penbe un a.rtisttik nidalıirmı uzun yer bile yok! 
gunluk ve a~Lık kendisini hisset. yüZlü ka.nsı Nadejda. 1vanavna. müddet i§itti... .ADk.a.smdan, a- - Baba, ni~in Olga. Kirı11<>v. 
tiri:rordu. . yı gördü ... Onun yanında, Z&yıf, ra.sıra • Olga Krillovna'nm ince na'nm yUzil çilli? 
Kapınm arkasında.ıı oğlunun: $al'J§m, çilli Olga. Kirillovna ve ~yle kesilen uzun ibir ko Of ~ · -:ı. ~ k' .B k 
- Baba! diyen sesini it;itti. tanımadığı iki erkek 'Vardı. Bun· nuşma. başladı. Smerkalov, haki. tır~! • ~nı ıcı.ııat ·uıra · 1 

• 

Böcek kolleksiyonurnu görmek !ardan biri: Genç, uzun boylu. ki aktör olduğunu göstermek Biraz dü~ündükteı:ı sonra, 
ister rrusin ? kızıl sakallı, kıvılcıı.. u~!Ydı. için. alayi:j ve heyecan· dolu bir Zaykin, giyindi ve nefes almak 

_Göster! Koca gırtlak kemikli biri. Diğeri sesle rolleri anlatıyordu... için sokağa <;ıktr ... ~~armakta 
Petya, çalışma ()(}asına girdı kısa boylu, iri ~deli, maıru. Sonra. duet başladı, duetten olan boz renkli gök yüzüne, ha

ve uzun, yeşil talıta l>ir kutuyu ~kydto1:.-. çehreli ve c;arpık (!ene. oonra. da. sofra talmnlarmm §tn- reketsiz duran bulutlara 'baktr, 
babasına uzattı Zavkin. kutuyu gırtmı •tildi ..• Zaykin, uyku a- uykulu ,mayıs ~in ten.bel 
daha kulağına götürmeden deh. l'\;ıdejda Stepanovna, ipekli rasmda, &nerJral<Wdan ''Günah. '--nbel o"'tu".., ...... u .. dı·-1·~1· ·· · ·e 5-s..-ı.. 
şetli bir vızıltı ve böook ayakla. elbiselerini hışırdatarak yürür. kAr" §iirini oktmıasmı rica et. ~unca şehl'; dö:ı;; ~a_lı](:ı"; 
tının kutunun kenariarmı tır· kr>n: tiklerini ve onun da biraz naz· den eve geldikten sıç>_Qra· yatıp 
maladlkla.rmı işitti. Kapa.ğı ka! - Natalya, sema.veri koy! di. la.ndrktan sonra. inşat etmeğe uyuyacağı zamanı ~meğe 
dırmca bir sürü kcl~i-r. b(X:ek, \e bağırdr. Pavel Mat.veyevic; başladrğmı duydu. O, fısıldayor, başladı ... Ansızın k~~mdan 
çekirge ve sinek gördü. !ki üc: gv ·'mişrni.5 ! Pavel, neredesin? göğsünü yumruklayor ,ağlıyor bir insan karaltısı göl-iindU. 
kı~e'bekteıı başka liun!arrn hepsi Bonsvar, Pavel! diye kocasının ve k111ık, kalm aesiyle kahkaha. 
r~şıyor vc. kımtldıyordu . G:ılu;nıa oda.sına. aoole ile girdi lar at:J:yordu... Za.ykin, yüzünü Zaykin: "Herlı:ı.tde 'bekçi ola. 

P etva: v~ !hızlı hizlI nefes alarak söyle- buıııştmdu ve başını yorganın cak" diye düşündü. 
- Çekirge hala ya~ıyor! <liv~ di : altma çekti, Faht daha diklfatıli :haal'm<'.a 

lı:ıvret etti. Onu dün sabah ya . - Geldin mi! Memnun ol.. .t\radan bir sa.at g~tih."ten bunun dünkü lnziJ ~talonlu 
kakımıştık, halbuki hala ölme dum ••. Benimle !beraber iki aına. sonra, Nadc~ Stepa.novna'nm ~yfiyeli olduğunu gördü. 
rıriş! Lörümüz geldi ... Gel, seni takdim sesini işitti: Zaykin: 

- Onlan böyle iğnelemoii sa. edeyim ... İşte !}U. uzun boylusu, - Gideceğiniz ye?' uzak, hava - Uyuyamadınrz mı-! diye 
na kim öğretti? Koromıslov.. . Sesi fevkallde, karanlık: Burada. yatsanız ol- sordu. 

- Olga Krillovna.. ı,tı kma boylusunun adı .• Smer· maz mı? Koronuslov, burada, Kızıl pantalonlu: 
Zaykin, tiksinerek: l..-ulov, ha.kiki aktör ••• Fevkalade misafir oeasm<!a Jcanapeye :ya. _ Evet, herneden.se u:.1ruın 
- Onun kendisini iinelemeli, inşat ediyor. Of, yoruldum! Bi. tar, ııri.z de, Smerkalo\•, Petranm ~k .•. diye ic;ini çekti. Tü:>iatle 

dedi. Kutuyu bumdan çıkar. raz evvel lecrübe vardı ... Tem. karyolasına. yatarsın~ •.. Petya. seyirden zevk alıyorum ••• Bj21e, 
Hayvanlara ezıyet etmek ayıp s il, çok gür.el gidiyor! Bi~ YI koeamm. ~odasına gön. biliyor musunuz, .....,.e tireni'-·lc 
•· ~ ... -,.t1r ,.,,,....._ .... ~n1.u kı'racı• ile "1·--1 ~-a.:ıı:..:_ c-:ı. ·ı ,__,.,.._, b~ J 
•e h~.ud.lı • ıı~,,.~· ~"' ~N::ı..uır ........ ~ ...... aat~ ·~yı~~:....uTg~ı kıymetli misafirler geldi, .• Kay 

Petya, ~ıktıktaıı sonra: onu ibekliyor" adlı ı>i~eri oy. .ın ... ,_.., g l.Al ~ .... -.u nanam ve onunla !beraber yelen 
' 'Yarabbi ,bu c;ocuk ne kadar myacağız, .. Ct>ür gün de temsil ... ' zaman, ihe-r şey susm.ışlu •.• Ya~ 1 . +..o if b d 1 T:' 

ft:na terıbiyc ediliyor. diye dü- Zayıkin: tak od:asmin kapım agrldı \•e Na, erım ~r uyur ıı ar ... rey .. 
ciu'ndu" . o ı · · b t " de.;~ft ~............. ;.w...o. .. ..a:: kalade kızl.ar. Çok ·memnU!l. o1--.ı· - n art nıçın ura~ıa ge ır· .ıuuo ~,.. • .., ... .., g ....... UQu 

Pavel Mat'i~,.:ı.\'i{l ,artık Y,<>r. din ? diye sordu. O: · dun; :gerc;ı •... Ha.'?da ı~bJbet 
~Iıığunu unatm.Uflu .ve artık - Lazım, lbabacığm.1! Ça)'dan - Pa.vel uyuyor mnsun ? diye . var · Sııı; de mı ta.bıeıtı se~ ıroen 
yaJiıız ~mm istikbalini & wa, rollerimizi tekrarlama. fııa.tldadr. ' 1 7.evk :llıyorsunuz? 
~. Bu aralık ~ mız w birkiıc şarkı söylememiz - Ha.yıı:, ne var? Zaykin: . 
terden ~n günün ışıir, ysyae Jlmn.. Ben. Koromıslo\ 1a 'bera. - Kw:u.m, <;alışna odana git - E1;et •. dırc homurda!ıdı, ben 

.1 k ... ·!dorun ö\:eki tarafına 
d~r..-:..;ş olan tokmak demizi· 
ni ,.!Kihm<:a kaıpıyr nçmaJ4an 
k~la.y hir iş olmazdı. Meaele 
nin bu fclri!de haili hiç lıoıu· 
mi~ordlL Fakat muha· 
i(f~t etmiyc de ceşaret ede .. ravaş k~a oo.,lamııjtı, ber, teranal edeceğim ... Ha, a7. git ve kanapeye ya.t, lben, bura. de. .. Bıl.mıyor musunuz, bura.ya 

· ~~r.. Oıprdan ,ilüme küıne akşam d«ha tmtıtu.ronıwı! Yavnmı. ye, senin kacyo}ana. Olgn. Kril. ynkm bır yerde mey~hane f alan 
. ., .ı pencereden çıkhğ t • banyosundan dönen sayfi.velile. N'ab.Iya.'yı 'vodlıa. ardalya, pey· lovna'yı ya.tırac~ını. H aydi, YUr mı ? 

ri'l r~ ~. Temel.: nir ve a.ıaı.a. tıir IQler almaia ya.?nmı! Onu :ııenin ~ı!lı.c::ma O · Kız1I p;ı.nta1onlu, gözlerini ha. 
m ··e çatı üzerinde dikildi • oda-:.nın a"'rlc pen~ önQnde, ~- Oiilar ,beltWde aikş&m dancla yabra'biiird;m, taın:at yal. n1.ya kaldırdı ve derin ·bir dii. 
ifin: z~rdüm. Sağlam vüc~ıtlu "..dt'.m·n biı i durdu ve: "Mantar .fEnıeıllni ~ 1ılıllie ~-.. nııı: kalmaktan kortuyor ... Kclk. ıı"iinceye daldı. 
O'ü ~ cn.z~·ıizfore t\!nkın olan isten;;c.:: ı~ı;siniz? <Ji\ıc bai!Jrdı. 01. ~mı! sana. cammt 
"~ · ~ . . ~~ 
J~c bu iste kolayc" muvaf • ve ce\·atı da..111s.vmc<ı. cmhık n. ·- Hı' .. 1: .. 'P..cncie r,::!'2\ .~ı ' ~ bl\.tr., .~mbrini S. I.ONED 

' !ecekti. Fnkl\.t pas • \ '1!1 " ın·n;! trı;ln ynJ<lrı sfüüyeı'f'l• - X~s ı'i o.iur. ba.ba~::~iM., ' ıtircft "t"C ~ı Jrolıttiiı:ma ıc. ... 
_L.J_ · ~ t":lt!a~it Frı 1 ·a l i-;1P kann?ıJ · ym! Jl.eıli onlıp;a :kı:ır~ı rrı al1 <'ım 'ır.ffak. <"alı!l"la <.\..iMUıa yollan· 1 ~ '$ O N -
~yerinden kop:.u · ; ı r ~ · ~,.: -·,'·r-····· ··~ ~- - ·· · · · clme ' ., rlJ F.I · ·ordmny'c kı>n:ır:"y<' y~:ı-. ulaad; Jakın asal · .._ ____ ..... ________________________ __.. __________ ~~~--------.......... _.. ____________ ._.. __________ ___ 

-eıhdi!tıı ve yere dü 

c:aat. 
:r- Lise mezunu, Oir aene 

ı,ıerlnde çalıprı, Mkeilnile 
olmıyan, daktilo bilen bir ı~· 
bir ücretle i§ a.~ta.dır. ( 
il &) remzine mllraca&t. 
~ Hııkuk t'akU1tıemıe deva.Dl 

bir genç, to.hslllDe devam 
için, hergUn ö!leden sonra vo 1 
la.n, lise ve .. orta.okul talel).eleıiS"' 
zlk, kimya, riyaziye ve ıra~ 
leri .vc~ek ısieDıekteclir. eza~ 
rem.rJne mflrncaat. 

Altlırınız: . "' 
;\;~tıda retnhJert yaab , I 

ınayamtanm.ı:ı:m aamlanu 
melıtapl&rr ldereJuul~ (~ 
lan lııaıtD) bu sıin .a...~-~ 
Ddar T9 -•·u den ·~Y9J'' 
lan. 
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