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lngiliz tayya
releri ita/ya 

Üzerinde 

NapoUde 
askeri 

hed'"'flere 
·siddetli 
bir akın 
yapıldı 

--<>--

Bir tayyare 
fabrikasında 
üyük bir 
ilak oldu 

~. 18 (A.A.) - Ort!ı Şark tn
.ıa.va kuvvetleri kacarg!hmm 

.:gı. 

1taıyada, bombardıma.!l tayyarele
~ l0/11 Temmuz gecesi Napoll. 
eki askeri hedefler lizerine §iddetıl 

bir akın yapmı§lardır. Garlara, antre
polara, petrol hazinelerine ve seyr·se
!alne ka111 muvattakiyeUt taarruz.. 
larda bulunulmugtur. Bir tayyare fab
rikasında bUy{lk bir lnfilA.k olmuştur. 

Trablwıta, 9 Temmuz akşamı llman 
üzerine muvatfakiyeW bir akın ya
Pılml§ ve vapurlarda a~r hasarlar 
oımuştur. 10.000 tonluk ild vapura ı. 
•beUer mUşahede edllml§ ve 12.000 
tonluk bir gemi de nte§C verilml§Ur. 
7000 tonluk bir gemiye bombalar b&
bet etmJgtir. 

Bir antrepoda hasara uf,ratılmqı. 
lrr. Düınu.n avcılan tayyarelertmize 
hUcum etmf§lerdir. Tayyarelerimiz. 
den birt dti§mUg ve diğer iklal denize 
tııecbut1 iniş yapml§lır. Fakat bUD
lardan bırlntn mUretlebatı kurtuı_ 
muştur. 

AYni gUnde iki dUşman deniz tay. 
Y8.l'es1 'Irabluıı açıklarında tahrip e
düınigUr. Taarruz netıceıılnde hasara 
Uğrayan vapurlardan blrlnln karaya 
oturduğu ertesi gUnU mU§ahede oıwı. 
nıugtur. 

lılaltada •o - 50 kadar dUşman 
tayyarqı Luka tayyare meydanına 
alçaktan taarruzlarda bulunmuşlar. 
dır. 

Avcılanmu: dügman tayyaresine 
hncum etmı§ler ve kendileri hiç zayi.. 
at& 'ltramakııızm Uç dU•man tayya 
reıılni d .. • 

Ut enıze dtl§Urmll§ler ve diğer 
m eaddlt tayyareler! de hasara u~
rat.mıela?'dır. 

Bundan '-·ka • 
"-9 "' dUşman tayyaresi 

de bava detı bataryalannm ategtıe 
huara uğraınIJtır. 

Slremlk'de ağır bombardıman 
tayyareleri 10/11 Temmuz gece& tek
rar Btngaziye akın yapnıı§lardır. tn. 
filAkla.r olmUJ ve Yangınıar çıkarıl
llll§tır. 

Şarkt Akdenlzde bomba tayyarele
rimiz dUn bir dü§man denizaltısına 
taarruz etmişlerdir. 

Suriyede, bomba ,.e av tayy&relert. 
ınız aııkeı1 harekAta mUzaberele de. 
vam eylemlı:ıJ.erdir. Baalbe~'lc petrol 
depoaunda iki bUyUk ye.nf!Ill çıkml§
tır. Halepte b!r nakliye tnyynresi a. 
~ verilml§ ve bir e~a trenine hU. 
CUtn edfiml§tfr. Hamana'da bombal&-

W"' Devamı 2 lnd aayfada 

on 
ALMAN 

BAŞKUMANDAN
LiGININ TEBLiGi 

---o-

Bütün 
ehemmiyetli 
noktalarından 

Stalin 
hattı 

yarıldı 
Dniesterin şimali 

şarkisinde 

Firar halinde 
bulunan 

Ruslar takip 
ediliyor 

Alman 
kıta/arı 

Kigefin çok 
yakınlarında 

.--o--

Taarruz 
cephesinin 

merkezi 
Minsk'in şark 

istikametinde 200 
kilometre mesafeye 

vardı 
-<>---

Leningrada 
yaklaşıldı 

Berlln, ıs (A.A.) - Alman ordu
ları bqkumandanbğının tebllği: 

Daha eV\ el ne§redllen fevkalAde bir 
tebl!ğ ile de blldlrtlmlf olduğu veçhi. 
le. Şark cephesinde Sta.ıtn hatlı, btı.. 
lUn ehemmiyetli noktalarmda yapıla.n 
~ Devamı ı lnct sayfada 

Sovvet 
tebliği 

Mosko,·a, 13 (A.A.) - Pazar 
günkü Sovyc:. tebliği: 

Dün gece ehemmiyetli hiç bir 
askeri faaliyet olmamıştir, 12 tem 
muz günü cephenin cenubu garbi 
kanında krta.larnmz dil§Jll8Jlrn bir 
motörlü alayını tamamile imha et.. 
mişlerdir. G<-ccyelin tayyareleri. 
miz, düşmanın motör:ü kuvvetleri 
ne hücum etmiş ve Yaş ile Ploes. 
ti'deki tayyare meydanları ile as. 
ken hedefleri bombalamıştır. 

Moskova, 13 (A.A.) - Dlln ge. 
ce neşredilen Sovyet tebliği: 
12 Temmuz günü Piskof, Vitebsk 

ve Novograd • Volinsk .isi.ikame • 
leriqde krtala:nmız dÜ§Dlan krtala. 
~ Devamı 2 inci eaytacla 

1 Havacılık BahislerLJ 

HAVACILARIN ŞARK CEPHE
SiNDEKi SORPRiZLFRi 

Şark cephesinin bir kaç günJlik 
dorgunlota, ye.ol bir hamlenin ha. 
zırlığı olarak kendini göstennekt.e 
idi. Bu durgunluğu, So\"yet Roflya. 
müdafaa.'>t karşısında Mlh\'<'r ta. 
arruzlarımn felce uğradığı §eklin
de tefsir edenler yok değildi .• Fa. 
kat gerek Mlh\'erdler ,.e gerekse 
Demokratlar bu hazırlık de\ ~ini 
r;tddetli bir taarnız takip edeceği 
kanaatini ileri sürmekte idiler •• 

St.alin hattmı bütün esash nokt.a.. 
lardan yardıjmı ''e Alman asker
lerinin Kief enlerine \'anlığını son 
gelen bir ajans haberi blldlmıek 
t.e, So\'yet nutkamlan da Almanla: 
rm şiddetli taa.rruzla.ra. g~tiklcri
nı teyit etmektedirler •• 

Yukarda gördüğünüz harita Sovyel. Alman lnıdaJwwl 
yapılmakta olan harbin bagünlrii •alha.ına muıl girJi • 
ğini göstermektedir. Almanlar, dünden itibaren, ok iıa
retleriyle gösterilen yerlerden biraz daha ileri gitmiflerdir. 
Harp, eski.inci en daha büyük bir ıiddetle devam etmekteJ" 

Sovyet saf irile 
Japon Hariciye 
Nazırı arasında 

Bir buçuk 
saatlik bir 
qOrüşme 
Tokyo, 13 (A.A.) - Sovyet 

elçisi Smetanin dün öğleden sonra 
Japon hariciye nazın M&Uıuokayı 
ziyaret etmiştir. 

Mat.suokanm hususi d3iresinde 
vu.kubulan bu mülakat lbir buçuk 
saat sürm.üştü'r. 

Haber alındığına göre Smetanln 
Alman • Sovyct harbinin neticele
ri hakkında Ma.t.suokaya. malôm&t 
vermiştir. Diğer mühim meseleler 
de görüşülmüştür. 

Orfi idare karariyle 
iki giin tatil edilen 

Haber refikimiz 
Yarın tekrar intiıara 

başlıyor 
--<>---

Harbe iŞtirak eden bir 
Alman onbaş111nın 
kalemiyle Narvik 

Hitler ve flapolyon 
Yazan: lngiliz hükumet 

Reisi Cörçil 

İngiltere ve Rusya 
sözleştiler 

Almanya 
ile 

Münferit 
sulh gapmı

gacaklar 
Londra, 18 (A.A.) - Reıımen bil

dirildiğine göre İngiltere ile Sov • 
yeller blrllğl. münferit sulh yapma • 
mağı kal"§llıklı teahhUt etml§lerdlr. 

Bır Rus 
eksperine göre 

l ngilterenin 
Almanyayı 

bombardımanı 

Sanayi istihsalatını 
yüzde 30 azaltmış 

Bir Londra haberine göre ''salL 
hfyettar malıflllerde Rus cepbesin 
deki Almsn hareki.tında Ud öç 
gilndenberi de\am eden durgunluk 
yeni bir fırtınaya takaddüm eden 
bir sükfınet dewesi obrak telikkl 
ediJmektedlr,,, 

Abnan makamlan, Şark r<'phe. 
sine yeni sürprizler hazırladıktan· 
nını ileri sürmekte idiler, Bu slir 
prizlerin yeni ~ilahlar 'e vasıtala,; 
olacağı tabiidir.. Ağır ça1»Iı tank. 
lar, uzun menziW toplar, seri h!l'" 
reketll motörfü ,.e zırhlı \'aSıtalar 
da. birer Sürpriz olabilirler.. Bu a.. 
Tada; harbin ha\"BCJhk noktasın. 
dan her gttn yeni bir taarruz teşl- İgnace Paderevski'nin 
di ,.e malzeme t.eoevvilü göııteren hayatı 

Londra, ıs (A.A.) - Röyter: 
lıloakova radyoawıa göre, aakcı1 

elupcrlerden Sorlng AJman) ada aı

~t i.IUh.ııalltm İngiliz tayyareleri ta
rafmdan yapılan bombardımanlar ne.. 
Uceatnae yüzde otuz azaldığını blldir
mı,tır. "Borada. elde me,·cot alimetle. 

re göre, Ruslara 1aLr3J yenl bir 
taayUdn ba§Junak ttzere oldaia 
bnaatt nrdır." 

Nitekim: Alman arclalarmm 

~ •. ,.1anna da -2::lif ~::ek_ Yazılarını bilhassa 
111a11lar kunı--n m""uuıye. I 

ün. bö:0~'.:0.=.bir okumahsınız 
Sorlng, A.lmu'911a C9pM ....... 

de bllhaııııa memnuniyet nrmlyen dl. 
hJU ıriyıud vaziyetten mQ.tevelllt ka.. 
~ bo)ruDdurak altmdald mil. 

Baskıya 

Verirken 

Suriye 
mütare

kesi 
imzalandı 

Bu suretle şarkın 
mühim bir ihtilafı 
34 günde 

bitmiş oluyor 
Vişi, 13 (A.A.) - Har

biye nezareti t·araf ın
dan ne§redilen bir teb
liğde bildirildiğine gö
re, Suriyedeki Fransız 
fevkalade komiseri Ge
neral Dentz ve Suriye
deki lngiliz kuvvetleri
nin b~kumandanı Ge
neral Vilson mütareke 
§artları hakkında bir 
anlaşmaya varmışlar ve 
dün akşam mütarekena
meyi imzalamışlardır. 
Bu suretle Suriye ihtila
fı 34 günde bitmiş bu
i'flflmtılttadır. General 
Dentz ve General Vilson 
tarafından imzalanan 
muahedenin şartları he
nüz Vişide malum ol
maJığı için Vişi salahi .. 
yetli mahfilleri mütare
ke hakkında henüz. mü
talea yürütmemektedir
ler. 

Tokvoda 
15.000 ev 
su altında 

kaldı 
Tokyo, 18 (A.A.) - Sc>n birkaıç 

gün iç.inde müthiş yağmurlar ve 
kasırgalar, Japon)'anm cenubunda 
bllyUk tahribat yapnuşdır. 

Tokyoda. 15.000 ev su altında 
ka.lıMtır.. Heyelanlar dolayıisllc 
Tokyo ile Kobe arasında demiryo. 
lu münakalatı lkesilmi§tir, 

_.. Devamı 2 lnl'1 sayfada 

leUcrln I,,çi.lertndeki hoşnutsuzluk ~ 
zllnden daha ziyade vahimleştiğirli 
ilA.ve eylemiştir. 

Londra, ıs (A.A.) - Hava nezare. 
tinin istihbarat servisi bildiri) or: 
Ağır İngillz bombardıman tayya. 

releri dUn avcılar refalıntlnde olarak 
vtmall Fransa. topraklarına akmlar 
yapllll§lardır. Tayyareler 88.bahlcyin 
Selnc üzerindeki Lctrait de inşaat 

tczgA.hını öğkıden sonra da Hazer. 
rouck'da emtia garlanru bombardı

man etmişlerdir. Bu lıarckllltn hiç bır 
İngiliz tayyaresi kaybolmamıştır. 

İngiliz avcıları gUndUz yaptıkları 
taarruz harekltı csnasmda dokuz dll,ş 
ınan avcısı tahrip etmişlerdir. Bun
dan başka mUteaddlt Alman pike bom 
bardıman tayyaresi do yerde tahrip 
edilmlgUr. Dört İngiliz avcısı kayıp. 
tır. 

Bir dUgman bombardıman t.aıyya. 
re.si dQn akşam lskoçyanın §imal sa. 
blll açıklannda blr lngmz aTCısr f4. 
ra.tmdan tahrip edllml§Ur. 

Le.cin, ti (A.A..) - Jnıgn.I& • 
va nezaretinin diln alkşamki too 
Hı;.;. • 
-~· · 
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a daki •• muze 
Ş3L Teı.fik I·iladln ••Bclıel,nteld "A iyıın,,ı bir müze haline ko.. 

nayor. Hnber alılığmuza güre, bu edebt nıU7A:<iP. teşhir edtleook ~ya 
ılnldJ tııshit oloıımak1ııcbr. 

En cof,'ll, biri~ ayı:ı. kndar, i)ıwıda neler gu~oimlzJ bllmJyo.. 

....~fıllucl ~ 
cUrelkıi.rane blr hücum ııeUoesindc 

yanlm11 bulunmaktadır. 

lıloldavyadan hareket eden Al. 
man _ Romeıı ordulan geni.§ bir cep. 
he llzcrlndc dllşmant on:estere doğru 
ve bu nehrin ötesine tardctmişlerdir. 

Galiçyndan hareket eden Almnn, 
nı:r.. Falmt bu lınbh.te en iyi teklifi ıırzec:'km ''Vo.kit~, fıkmcıln.rrndıın 

ımunet lllünl. oldu. Arlmda.,tDlı. Afilynnm bir TO\ flk l"lkret müztıffi 

hnlindeın çıknnlarak umumi lıtr edebiyatı (lCdld.-ı mü7..esl halintı ifrağ 

hosuıru ·ı yn.zıl:lrlle. mümn•o lidctn bir flldr ve rub beollğlnl yapLL 

1 SlovaiC ve Mo.car kıtaları, DniesteriD 
§imali şarkisinde !irnr halinde bulu
nan :tllşmanı takibe devam etmekte. 

.Ha mesele im 11eJdlde hııUecfilôlkten ronru şimdi ı kalıyur: l'lnnl, 

IJe\'5 eıenellk bir uman çcrçeve!li <'.ıthlllndo müzeye neler kon.ı~nk ! 
Bizce edt>bi kıymeti teşkfl edm riikiirıleıiD, bir defa öh'dt" beride 

Jmtnııs olnn :r.ati e:Ytılanm t-:ptr: ıyız! ıeseıa, üniversite dershane.. 
lerlnden birinde büylik ve cevlL bir mnsa \'&rdır ki f,kretln yazı: masaııı 
olma'lı: lli.ere gii5terlllr. U ha mas:uıoı ),'l"i artık Uıılvenıtt der&hlı

nelcri d~n Flkrettn ~ynnıdır. ynı fjCldldo, ~-nkHnin büyük bir km
mım resme barc:ıy n fi.stadm, lımtıaldo ltil!:filk mlk'")'ll8hı da oı-. bazı 

l6'1ın ve krokileri bnlunmruıı llhımdır. ncmtarm da perakende bir ta.. 
kıın eIJcrde do!a~ı, 1llınt saklandı~ı Umlt ederl7;. Flkretln bu 
milteferrl Illf'!!gDlelcri do topbmoolıdır. D nrıı yalnn Flkretln (k\. 

f:fl, mescl!t <Jenabm, l\lehınet Ha !un, batta Ali Ehremin hu!!usi tarafla.. 
rmı gü ~ :ter ey mllzedı) :r.r almabdu. Hayattıı buluruın zevatın 
l8e mlluınln kanıfmasm:ı bllflll ~ardımlnn beklenir k,, mi'ı7.f' ldare!!I, 
Un.lld Zlyndan lıu lrosustn pek ~ ıeyle:r rica etmelldlr. 

EN SON DAKİKA 

Hububat mubayaa 
merkezleri 

Tren hatları üze
• r e getiriliyor 

Ankara, 1! (V akıt) - Toprak 
Mahsulleri Ofisi son günlerde 
meriyet mevJriine giren kararna
menin hükümlerine istinaden u. 
zak yerlerde bulunan mubayan 
mer'· rini tren hattI üzerinde. 
ki m. kalara nakli için yeni 
bazı kararlar almaktadır. Bu 
cümleden olarak yeniden bazı 
riillbayaa. merkezleri tesis Qdil· 
mckte ve dahilde bulunan bazı 
merkezler de hat boylarına nak. 
kıdilmektedir. Samsat, Tercan, 
Ynzihan, Bismil ve Erganide ye
ni mübayaa merkezleri kurul • 
maktadır. M~kCır ltararname • 
ye göre Uç kilometreden w.ak o -
lan yerlerden gelen hububatın 
mül>ayaa fiyatlarından bu mesa
fe dahilindeki :nakliye masrafla
rı tenzil edilmekte olduğundan 
ibu hal kö}lüyu mutazarrır et. 
mektedir. 

Umum müdürlük nakil işlerin. 
ele vukubulan lbu rnüşkillab ön
lemek ~e köylü hesabına daha 
faydalı olmak için mubayaa mer
kezlerinin tren güzergii.hmdn ol
masıru daha muvafık görmekte. 
dir. 

Diğer taraftan birçok y rler. 
de yeni mahsul piyasaya tedri
cen gelmiye başlamıştır. MUs • 
talınil tarafından beynnnamele -
rin doldurularak henüz ofise ve
rilmemiş olması bu faaliyetin in.. 
kişafma. mani olmaktadır. Müs
tahsillerden bazılan hububatı 
t.a.rlada, bazıları harman halinde, 
bazıları ise ambarda iken tesbit 
ederek lbeyannameye tiibi tut • 
mak istemektedirler. Vilayetler
den bu !hususa dair gelen teklfler 

Vekaletçe tetkik olunmaktadır. 
Bir karar verildikten sorıra müs
ta.hsillcre bildirilerek ve bun<lan 
sonra dalla geniş mikyasta mü. 
bayaa yapmak imkanı hasıl ola
cakbr. 

İngiliz tayyareleri
nin akınları 
~· l ıooa aaftada 

rmıı:z bir cephanelikte patlamış YC 

Suveydndıı kaleye tam isabetler kııy. 
dedllm1ştir. 

Sahlla Trıibl clvarmda bir ne.k. 
Uye koluna ve Telka.h'ın cenubu gar
bisindc top mevzilerine de başka hU. 
cumlar yapılınl§tJr. 

Yukarda kaybolduklnrı bildirilen 
tayyıırolcl'imlz müstesna olmak Ozere 
bu harekeUerden l>tltlln tayyareleri
miz U51erlne dönmUşlmlr. 

AMERiKADA 
ASKERLER 

Normal müddetten 
fazla hizmet görecek 
Vuşlngtoıı, lS (A.A.) - Şimdi 

:zanned!ldiğinc göre, halen askerlik 
kanun.ma göre ordudıı. hizmet eden. 
!erin normal hizmet devrcterinl ik. 
maldcn sonra terhis cdllmcmeleri hak 
kında General 'Marshalls tarafından 
yapılan son talep Ccnub Arnerikasına 
Alınan nüfuzunu bildiren hıı.berlcrle 

1'"'ilipln ada.lannın mihver harek~tı 

yüzünden tehlikede olduğu hakkında. 
ki ha!:>erlerin oeUcesldir. 

27 Yazan: NEZiHE MUHiTTiN 
Ben paraları olduğu gibi eline 

verdim. O yüzüme itiraz eder gibi 
bakarak: 

- Sana lbırşey ayırmıyo1·wn ama 
diye özür diledi. 1nşa.allah yarm 
güzel !bir hediye getirir.im. 

- Ne lUzum var buna? •. d elim. 

Benim hiç birşeye ihtiyacım yok. 
O cevap vermiyecek kadar tel{ış· 

hydı. Koşarak salona girdi. Mus..ı 
l\eriın beye: 

- Haydi, dedi. Bcra.ber gide· 
hm •. Sana söyhyecek çok ehemmi· 
yetli bir mesele var. 

Musa Kerim bey bana bakarak : 
- Müsaade buyurur musunuz., 

diye gözlerini süzmiye başladr. Ben 
derhal: 

- Elbet. Güle güle efendim .• 
dedim. 

Sevinçten Tayfunın boynuna n · 
tılacnktım. B ni bir kfıbustan kur· 
larmı:ştt, 

Veda ederken Musa Kerim be~ 
dimi uzun uzun terli avcundn.n tu· 

tarak bir takmı nezaket hezeyan· 
ları t:avurdu. 

Odama tekrar girince d"rin, bol 
bir nefes alarak yapışkan bir ko· 
yun ciğerini tutmuş gibi hliUı nem· 

ll elimi bol sabunla yıkayarak ya. 
tnğuna ntıldnu. Güler.. Bu hayal 
öcni boğmıyn başladı. Biltün gilz<>l 
zevklnriml kaybettim. Dünya bana 

bomboş ve manasız geliyor. 
Ertesi snbah uyandığım zaman 

'füyf\ıru derin bir uykuda buldum. 
Ayaklarnnın ucuna basarak arka 
tanıfta.ki odalariJan bitine tekil· 
dim. Tayfur o giln akşam yeme. 
ğıne kalknbildi. Son derecede ser
sem ve bitkin bir hali vardı. Her 
halde o mühim · iflas etmiş ol&. 
caktı ! Klüpte karaiJaştınlan işin 

ne olduğunu anlamak güç blrşey 

değildi ... 
Blltün bu üzücü, yorucu ve nef· 

ret etliıiei hayat arasındn Kaysc. 
riden aldığım mektuplar bana to· 
aellj vrıriyor. B:ıbam yola gelmiş, 

dirler. Alman kıtalan Kıyc.f'ln çok 
yaklnlerinr..le bulunuuı.ktadır. Prtpet 
bat.aklıklarmın gimallndc, Dnleper 
nehri boyunca mevcut kuvvetli mUs
tahkem mevkiler mıntakBBı l,.cıgal cdn 
ml§Ur. Bu suretle taarruz cephemi-

, zın merkezi Minak'ln p.rk leUkame. 
tinde, ~00 kilometı·e kadar bir mesa
teslne 't'&.rınl§ bulunmaktadır. Bır çok 
dllşman teşekkllllerl arasında bozgun 
alAmetlerl görillmekteoır. Vitebsk 
§ehri 11 'femmuzdan bcr! elimlz~dir. 

Peipus gö\UnUn garkısınd:ı. zırhlı 
.Alman te§ekkillleri I..enıngrada doğ. 

nı ncrıemektedir. 

Hava. kuneUerimiz, duşmanın de. 
mıryoıu oebekeslni tahnp etUkten 
aonrn geniş mikyasta her hangi bir 
mukab:l hareketi iinkll.ruiJZ bir hale 
getlrmi§ bulmımaktndır. Zırhlı kıta

ıanmızm barekAta devamı için zaru
ri olan i&§G ilslerl, eslti Stalln battı,. 
nm çok yakinlerioe kadar Deri cötU. 
rlUmU§tllr. 

Şarki Baltık denizinde blr hUcum
botumus &iOO ton bac:mlnde bir Sov. 
yet ttcarct gcmiBbtl torpllleıni§tir. Bu 
vapurun batttğl tahmin olunmakta

dır. 
Şimali .Atrikada, lngiliz topçu.su. 

nun şlddeUi bombal"dDnanı himaye. 
sinde :tngııiz kıtalannın geceleyin 
Tobnık'tan yapmak lstedfklerl huruç 
t~bbüaü tardedilmiştlr. Alman mu
harebe tayyareleri M ra M.atnıb c.ı. 
varında mtlhlmmo.t dcpolannı yak. 
mışla.rdır. Ayni tayyareler Tobnık c.1-
varmdaki tayyare dafi bataryalarını 
muharebe harici etml§ter ve mühim· 
mat dt:polnrmı bombalaı'la tahrip ey. 

lcmlşlerdi"r. 

Alınen ba\'& kuV'vetleri, !ngiliz nak 
hye vapurıarma k&r§l ya.ptıkları mU
cadeıcye devam ederek ®n geoe İn.. 
gilterenin cenubu §1U'k1 aabili yakin. 
lcrlnde otOOQ ton haemlnde bir dil§-
man §Ueplnl batırmışlardır. Muhari• 

00 ı.ııyynrelerlmiz lngiltcrenin ccnu.. 
bu ~rldıı!nde, '.l'aymlB riclıri mo.ıısa. 
bmdakl liman tesisatını :tıombardıman 
ctmiı.;lerdlr. 

Manş sahilleri Uzerlndc cereyan f·

den baYıı muha.rebelerinCI dU§m&n ilç 
avcı tayyaresi kaybetmiştir. Tnyyare 
dnfi bataryaları ile donanma topçu.su. 
nun faaliyeti nctlccslnde de 8 muha
rebe tayynresl dUşilrtllm\l§t1ir. 

1ngUiz hava kuvvetıeıine mensup 
hafıf teşckkUıler dUn gece Almanyıı
nın şiın.ııll garbt sah!llcr! UZerine bom 
balar atmıştır. M.flhim basar yoktur. 

Süveyş kanah 
Bombardımanında 

Altı kişi öldü 
Kahire, ıs (.\.A.) - Bir :r.lıSlr teb.. 

liğı dUnkU Cumartesi gfuıU erkenden 
Kanal Uzerlne yapılan hava alanı es. 
nasında altı kişinin öıdUğü.nU ve dört 
kişinin yaralandığmı bildirmektedir. 
Bir mtklar hBBar vardır. 

annem rnlıatm~. knrde imi mek. 
tebe yerle tiımiı;ler.. BilyUkanne
min ağzından keyfli birkaç cümle: 

damadma da bol bol selamlar ... 
Sevgiler gönderiyor.. Hepsini çok 

göreceğim geldi n.ma, içim rahat 
ediyor. Hiç olmazsa onlar mesut ve 

rahat yıu asmlar ... 
Güler sevgili arkadaşnn.. B:ı 

mekt.ubu zarfa :koynrken ibanı.ı kü_ 
çük bir mektubunu getirdiler. Re'k 
lediğin gUzcl küçücük yolcu gel· 
miş .. Tebrik ederim. Sana 'Ve sev. 
gili bebeğe binlerce öpücükler gön· 
derir saadetler dilerim canım. 

Ncclll. 

NECi.ADAN' GtlumE ~IEKTUI' 

SevgiJı Güler; 
Bundan evvelki kı~ mektubum. 

da sana Adada Yat klübe gitmek 
ve mevsimi oradn geçirmek üzorı
olduğumu yaz:mı§tım. 

Btr buçuk nydanberl klü.bün ote· 
iinde küçük bir dairedeyfa, Kayna.. 
nalarım Ta.ktiimdeki a.partmıanda 

kaldılar. 

Mcktuplannıdan hoı:ılandığını ya· 
zıyorsun. Ben de hiç üşenmeden 
yazryorum sana .. 

Bu seferki mektubunda çocuğu. 
nun s11t1a verdiği ibflyük ve sonsm: 

- :.J .... " .... ._ 
~ ~-- -

l. __ Hı_a_v .... a_c_ı_lı_k_B_a_h_i_s_le_r_i_l 
HAVACILARI Ş 

SiNDEKi SÜRP il • 
1 

-

_.,. Başta rafı ı inci sayıacıa raz '>iiphe 'ardır.. Tayynrelerin 
harp ruet.i olarak kullanmak bm·e- tıun olarul• !1Cffaf madenlerden 
. lyle adeta yarı ~ıkmıslru'dır.. yapılmasının imkfınsızhğr glbl. 
Bo yarış bazı defal:ı.r bir mecburi,. Mllı\'crcllerin Şark cepheslmleld 
yetle l'e bmı:I defalar da bir göste. durgunlu'kt.an sonra sfirprlzlerlc 
· • b-'---ı,....~ taarruz.. ,.,.,.,.._leri; .:\-eni , .•• nl ısl. rı~ ugruna ıZ40Wllll ~·· "'·'.><"··~ ,, 

Büyük Harpten 939 yılımı lULda.r liı.hla.rdan ziyade, kesafet. 'c toı>
ha\:a<'rlığın göstoriJlğj değf ikll~i Jııltık meydana. gctirerel· Sovyetle
'e C\"Saf f'addarnn hangi öltüyc rin umnı:ıdığı 'e bOkliyemiyecc-ği 
, 11racağımm " 5mnı- bir ihahle 15iddct:fr bir baslun hareketile ise 
idik.. ı,~akat son iki sene ıuırlmd:ı~ teknır baslruruılan d&h.a. çol nJd:ı. 
ki ufak tefek luımleler ise bu çey_ yalnn gelebilir.. Çünlrn yulmrcln 
rek a-mn l!;iDe sığan tlerle);ı:in !'nydığımız sUrpritlerin Mall!oj cep_ 
yanıada hi!,l te )abana atılacak hclerind" de orta~n çıkarılacai,rı 
,eyler değllltrdir.. leselii; Büyük iddiaları )Ok değildi •• ı~a~'nt bu id. 
bar11ten sonra ta~~ ar~le,r üz.erine dlalar t~haklmk et.nıcd~ Sn~~c 
sayılan scJidze luıdar yukselen ma.. ıncHut sıUUıların daha sıddcth \:C 

kineli. tüfekler konmuş ,.c fakat tesirli harekctJcri göründü. B-Oyle 
on ba.rı1 bunu az görerek daha olmakla beraber arac:lan gc<;cn z~ 

kudretJ.i ve larıcı bnlduğo ufak manın yeni slirprlzlcr ihazırlnına_ 
çaplı toplan tayyare gö\ demnc i:"n kfifi geleC<'ğini diisiinmck t c 
yerleSf inncğe mu\'affak olmuştur. doj:;-nı olur. . • 
Seksen iki tontu.k tAyyarelerln yir· Şark Ccııhcsindckı hıırcketsıılll•. 
mi ton bomba yükiyle Afl::uıtiklcri ten sonra bir fırfmaum kopmasını 
sınası , e ·i defa bu m a.fc)i ''C hn\'alardan gelmesini bekll.ror

kntcdf'bllmesi wu·sısında hayret. dtf.I{ •• Gelen ajıı.n larda Alman lın. 
lerimi.d ~Uycrniyoruz.. \'Mılannm düı;mandnn her türlü 

So\"Yel cephesindcld durgunluk, hareket bnldinlanm selbettlkleri 
bir r~rt.uıaıun ko~ğına l5Aret \'e büt\in ceııhe boyunca Stnıt jlk 
olarak gösteı11itl<en, yeni ;ürıırlz. nol.."tnlan:la kat~ darbeler \·uroı:ık 
lorle de harekete gcçUeccğl söy- kc,.,ff ha\'ıı. nl.'lillnn ~ aptıklnrı hıl. 
Jeniyordu. Bo sürpri:ilcrin ha\'acr_ dirilmel.1edir. Çünkü Şark <'l'phe
hLı: bakmımdan neler olabllece~ de sinde de, diğer fanıflarda olduWı 
merak edilmektedir .. Paraşüt bar. bribi birinci plan<lıı htı\'ll.Cılnr gef. 
bi hMa ı•iya.dclcri pliioör katar- mekt<"clir. Ve bunun nk'>lni gösfo. 
ıa~ı GJrit muharc~erlnde ürprlz rıwek ~eni bl.r hadi e ''c silah ta 
obrak "u""·cW bal kınlar yaptı.. lwnüı mı•Jdnruı. !:Jkm mıştır •• 
Bu ~c t Ulal'Mll nı. kn~ı J{ızılor. A. ŞARKU 
dunun luı.zır buulunduğu kostirlle. 
bilir.. O halde, "ark l'ephcsinde 
;ürprlz olabiJ~ck ne ' rdır!. 
Strat~fcr tayya.rcc:iliği ht>DÜ7 

ttörprizllğlnJ .kaybctmr,nılstir. l'ilk· 
ek irtifa motörlcrioln bir nn t'\'. 

n~J ser\"l girmeleri ü1.erinile At. 
man ha,·a ı-aruıyfinln el birli~oiyle 
c;-ah~makta olduğu m:ıliımdur. t .. tc 
bu Stratosfer moWrlerlnde Uım 
bir IDU\"affakfyf't eldt' ecJilirse, 
yük ek irt:ifıı.lardan \e büyük sur'· 
atlerlo &t>\'ci h edilcN ~ ha\ a ta_ 
arnır.lan tam bir bsskın mııJü~ eti 
ıırzcdcct'k \C gerek yer 'e gerc.k
~e ha\fl m\itla.fna \C mulmbele ı.m 
"·etıeriııln tesirsiz kala ğI bir sıı
hndan serbe t ve eınnlyctl<' bom. 
harduna.nlor yaıt~lııbllect>...ktlr. llas. 
mı i .. tP.diği okilde ihırı>:tlnınnk \ e 
takat hlç bir t(>Sir ı:.usfrnneınek 
lıu\'a. bi.klmiyetlnin mut lak bir su
rette ı.·urulmnsı demek olnc:ıktır, 
ki, bu hadise hın·a('ılığm "'iırprııi 
olnrnk A"fü,terilebilir. 

\1ne ha\'nlarda ı:,röze <:nrpncak 
... u.rprizler, motör sesleri snsturul~ 
m115 \O ta~~'ftl'e. ~iİ\ deleri scffn( 
madenlerden ynpılmıs ha\ n. 11loln. 
rında t~ce111 edc<'cl>tir.. TRY) are 
motörüno bU) ük çapta sus1unıC'n· 
lar takınak dü~ünceı.i bü ·ük hnrı•. 
t.enbf'ri tetkik edilmekte H' Fran. 
-;3 ıy1ay'iinde a7. ~oh bir mm a.ffn
kiyet knT..:ınm:&ta idi.. Cunnn i\1_ 
m~n fnbrikash onunca dalı ıntitP. 
kamil bir hale getlrilıni" olımı"ı 
dii ünülebllir. An<'ak pernrnt>nin 
döniisü ... ,rasındaki h:n nyı açısı H' 

;nrt•sr dolnyısf)1c c;ılı:ıuı ~iirültuyn 
ortadan kaldınnaf;I\ mnrnffnkiyct 
haSTl olablle<'<'k mldir!. Rundn bi-

zevkleri, saadetleri yazarak beni 
imrendirmek istiyorsun Gillcr .. Fn 
kat oh! Asla aziz dostum .. Bu ola 

maz! Ben bir budalanm .. bir deje_ 
nerenin çocuğuna anne olamıyaca· 
ğım ! Bu feci malırumiyet öyle bir 
zillei ten daha iyidir. 

Ben de hayatı olduğu gibı kab:ıl 
ediyonım. O meobuiiyet hazan be. 
ni derin hUzilnlere gömüyor. Klü· 
biln taraçasından ; yalnız kalmak 
saadetine eriştiğim bazı gil7:el ber_ 
rak geceler ruhuma ~tlnızlılhn n
Cll!T cökUyor. Bu güle:n. eğlenen, 
zevk yapan lnsanlnrm arasında 

kendımi yapayalmız buluyorum da 
içim eziliyor. Sonra kendimi c-.az. 
bandm çılgın ncseslne kaptınyo· 

rum. Burada görüı;tüğüm birçok 
şık, güzel hanımlar arasında QOcuk· 
larmı haftada bir defa göreni r 
var ... Birer \•itrln bebeği gibi süs. 
lenmiş, güzel sevimli l>ehekler, nn· 

nelerini görmek için haftada bir 
kere dadılarile betaber geliyorlar. 
Anneleri onları, tuvaletlerini boz. 
mamak için kucaklarına bile ıı.lnn· 
yorlar ... 

Tayfur oyun salonundan yE'lmek 
ayrılıyor. Bizim mi.ibarclt sosyete 

l;ıura.da tamam •. Lerzan hanlDI he-:
zaman1ti gibi neşeli ve kazançlı. 

ir Rus 
eks erine göre 

Bnşbrnh ı inci ~fadll 

1ngiliz bomba.rdrman ve av tay. 
ya.releri bugün yen den fiimali 
Fransa iızerınde faalıyct göster • 
mişlcrdir. 

Sabahleyin ngır bombardıman 
tayynı el eri avcıların re faka tinde 
olarak dE\mir vo nehir ) oll:ın mi.ı. 
nakalatma taarruz etmışlerdir. Öğ 
l<'dcn sonrn avcılar şımali Fransa 
ilz<'rinde bir taarruz hareketinde 
bulunmuşlardır. 

Bu hareküt e nasmda 6 diışroan 
avcısı dü ıirülmüş ve ki İngiliz 
avcrsı ka)"'bolmuştur. 

Gtindiızun Blenhclm bombıırdı • 
man tayyareleri Hollanda açikla
nnda dilmnan gemi! rini araştır. 
mışlur ve nıüaddit devriye gemile_ 
:rine taarruz ctmışl rdir. 

Valc.heren adasındaki to~u 
mevzileri dC' bombnrdıman edilmi~ 
tir. Bir ağır 1 il z ?ombardıman 
tayyareri ka) olmu tur. 

I..ondra, 18 ( .. \.) - İngıliz 
hava vP dah · < t nC'zaret-
lcrinin a ın nk mi ı l lıgı: 

Bugun ögktbı ra I> rka<; 
diişrran ta.}Jarcsi, lngıliz sa.hillcrı 
y:ıkınlaruıda u mu 1 rdır. Bunlaı·. 
dan birı sahili a ın· w• lngilterc 
niıı sarkında bir ~ <'r oomb:ılnnnı 
atmı tır. Pek az kimse ) arnlımmış 
ve bazı hasarlar olmuı;hur. 

Şc>lıbal hannnlar bir harta kaldık. 
tnu sonı ıı pılıyı pırtı> ı toplayıp gıt 

tiler. Fıruzan bey Şermin!<' anlaş
mış galiba .. Beraber saııdnl sefası 
yapıyorlar. Beni görünce ikisi bir. 
den mUstchziyanc hafif bir selim. 
la ~anımdan geçıp gidi~ m-lnr. Al· 
lah mübarek C'tsın .. 

Musıı Kcıim be> sık sık oytın 

snJonundıı.n çıkarak bahcede bcnı 
nrnıı;tırıyor, fok::ı.t ben onu uzaktan 

gbı ünce sıvı yorµm. 

Ferhat klübün yakınlarında bir 
pans'yonn ) erlesnıiş, her gün ak. 
şrun üstü birlm otelin tr.ıhçesıne 

geliyor. Eksenya beraber danse. 
diyonız. EITel" bu iyi ka.lbli ve mu· 

nis gPnç de olma.sa bfisbütiln sıkı. 
:acağım Gü!eı ... Bana hiç blr§ey 
~öylemedl.ği halde beni nnlıynn bir 
Wi.11 var. 

Geçen glin bcrabt'.'r bir sabah gc· 
zinU.si yapmak idn Dile k dar ~ü. 
riıdük. Çanılarm altındaki küçük 
gazinoda biraz dinlenmek · Uyor. 
duk.. Kulaklnrımıze. şen, şakrnk 

kahkahalar ve gürültüler geldi, 
ileri doğru balttık; gençlerden mü
rekkep bir knfilC' bize doğru gcli. 
yordu. Birden birkaç os: 

(Devamı var) 

Ekvator - Peru 
ihtilafı 

Bir uzlaşma ile biteceğe 
benziyor 

BtıenOl'l • r\ll'ftl, JS (A.A.) - Harl.
c!.ye nazırı Rutz Quinzaza, Penı elçi
si M!U'<$11 Be.nalrdes ile yapm.11 oldu
ğu bir görüşmeden aonra, Pcnı'nun 
Ekuatörle olan hudut lbt11Atı h~ 
sunda, .Arjantin. Brez:flya ve Blrlefllt 
Amerika devletlerinin tavuwt tek
lifini esas itibılrtıe kabul ettiğini bı1-
dirmlşUr. 

Peru t.aratmdan b:ıı:r JtJraıılar ilul 
stlrUlmUJ ise de halli 1mkAnın de il • 
dlr. 

Ekuatör'Un cevabı daha gelmemif
tir. Fııkat Bucnoe Airee aiyns1 mah
fillerinde, EkuaU!rlln de tava~t tek. 
lifini kabul cdeceğ't tnhmiıı edilmek
tedir. 

Ayni mesele bakkmda .lspanyaDJD 
Buenos Alres'tekl Elçisi Magoz, hari
ciye nazın lle bl.r görüşme ynpnıı§tır· 
Burada öğrenildiğine göre lspa.nya. 
Peru ve Ekuntör arasmdalti ihtnıı.tın 
halline gösterdiği alAkayı izhar et. 
miştlr. İspanya bUkCımetınin, tavaııı

sutta bulunacak dcvlcUere. lstitadf 
etmeleri içtn, evrak ha.zhıesinden oı
ltaraığt ve mUstemlekeclllk baJladıfı 

zamanlardan kalma tarihi veaikaıar 
verdiği eöylenmektcdlr. 

Sovyet tebliği 
r.-- .Baştanıh ı inal •yfad9> 

rma knl'§I mua.nnida.nc mtlharebe
ler vermiştir. Bu muharebeler cep 
hede mühim değişik)' leri muc.İP 
olmamıştır. 

Jfava. kuvvetlerimiz dUşmantn 
motörlil cUzüt:nmlarmn karşı hare .. 
ketl<'rde bulunmuş, tayyare me1 
danlar:ı.nda düşmana darbelet" in • 
airmi ı, kıtalanrnızn harekctlenne 
müzaheret etmiş ve Romanyadtı 
Köstence limanı tac;isatını, Sulin!I 
yı, ve Ploesti petrol :truyuıannı 
bom balamrslardır. 

nk habc~lere göre dün 102 .Al
man tayynrcsl tahrip edlhn tir. 

Japonya 15000 
ev su altında kaldı 

Ba tn.mıı ı ıucı ~ 1 

Şimdiye kadar memlekette ıll 
kişinin öldiiğü ve lbirçok kiPinin ot 
kaybolduğu lbildirilmektcclir. 

Sellerin tarlalarda yapmaktıı o 
duğu tahribat ile yıkılan köprül 
binalar ve t ssisat yüzUndcn za 
müthiştir ve hemrle bu zararı tıı. 
mine hnkô.n yoktur. 

* * * 
Nnnking, 13 <A.A.) - N"ank 

qelfıhiyctli ma.hfellerind~ h. ~ ıı 
olunduğuna göre lngıltfre ı1" -1 

kıng Çin hükumeti anuıında 
ittifak akdolwımuştur. 
--~~~~~~~~~~----......,.,.. 

lstanbul C. Müddei· 
umumiliğinden : 

lst nbul adliyesinde cık bulan' 
1000 kuru tıSJi mall.§lı mUb ~ırUklf14 
hasren mUba~rllktc i Ubdam edl::: 

:~~- ':d m~~ı ~~11W:ıu:X:m~r~tJ 
tayin arUnnnı haiz ortamcktcp ~ 
zunlan arnınnda yeni MI'fitl ı..-anu~ 
nun 17 in<'! maddesine göre bir ~! 
anbaka ile müno.siplcri nlıno.cağtll";, 
'~ mUsabakn imtihanı da 22 temıı' ~ 
941 salı gUnU .saat on buçukta "i 
postane blnasmın Ust kaUnda ı..,J 
adUye kUtUphaneslnde cra kılı~ 
ğın an tatipl.ertn memuriyet tnlcl"' 
havi arzUhallerlne lllştlrecekıcri ~ 
kı mUsbıtelerll imtihandan bir r 
evvrllne kadar dllye encümeni ti> 
liğıne mUraeaıı.t etmeleri. ,.....,/ 

_Meml~kette_ spo~ 
ADAPAZARINDA 

BiR FABRiKA 
KLUBU ACiLDi 

--0---

Elazığda Atletiznı 
birincilikleri . 

Ad tpın:arı, ıs (A.A.) - Şehri~ 
de d mır tahta :!abrikaıımın tesll ~ 
tlği ''deta" spor klUbUnü.n acıltf 

reni dUn yapılmıştır. 

:Mera me askeri bandOnun ~ 
ğı 1sUk1Al nuı.rvııc ve klUp bl~ 
b!ı.)Tnk çcki§ıe ba§larunış v bUIJIJ :.,ı 
ncral I<"ikri'nln kısa bir nutku ~ 
etmı.,,tir. Bu bltn.benln sonundn 'Qıl 
ral Fıkrl kurdelf.yı k relt tıl 
ıı.çmıştır. i'J' 

Elnzıg, U (A ) - Elutı ~ 
tizm ajanlığmuı bazırlad ı ~ 

lon ve penUUon blr!ncillkleri diiD 1'' 
katagurl üzerinde yapılml§, TtU 
lon'da Ziya Doğan 1231 '\"l ile 
çUkler Pentatlonunda 1Uuı.mi (i 

1351 sayı ile bUyilk !erde sençttlC ~ 
bUnde:ı Mahmut 2000 aayı ile I» 
olmuşl:ırdır. 

.tıed 

"'Cb 
bil' 

'1'ac 
tan 
lesi 
llllU 
rak 
aeBJ 

bey 
bire 



~ah keme 
Salonla randa 

.13aş6aşo 
_.a-m------~-----------------------------------.-

Rizikosuz kazanç 
olamaz, f a.ca~ ... 

Kocanız 
· denı'ze düşlü 

,Du_,NY ADA tehlikesiz, riziko-
suz; ~ yoklur ve· bun/arsız 

kazanç temin 1:dilemez.. Amerika· 
luarın ~er yerde söylenen bir ata 
~özü de 'ıu 'hakikate dayanıt "Kay
t:t~tmeyı göze almıyan !kazanç elde 
f..demez.,, 

QLur. F ,.,,/.at bilgısme dayanarak ye 
re sapasağlam ındiği vakit tehlike 
yl berf ı,; nl etmış olur. K azanrrak 
için at:.1.dığınız hir ışte tehlihe sizı 
yolunu:rdr ceı;ırmemelidır .. 

'Hemen bir kat ·elbise, çama
., v~~~n de değişsin. Amani 
ol dugmel.erini unutmayın!,, 

B lK hayh & 011< eı ola~ "Ve muh. Ancıu. kcnuı taoırıııc... ou mesut 
telif uaullcrı. <'..<ıv"ndırıcılık hayatı ı,:ok sllrruenıış ve bır gün yaka-

Kayhetmek bır tehlihedir ve söy
lP.Jiğim,z. gibi her işte bir tehlike 
saklulır Kaz.anmak bu tehlikeyi 
.ı•ok etme/,' tlemektir. Bir tayyareci, 
1.endisın; iiç bin metreden aşağıya 
"'·~r.aktı~ı zaman, tehliheye ahlmış 

C 1vr'n"e.-;ıru kaz 1nc;lnr İcu hapis 
s..;rgÜ!1 ce' alarmı hu tehlike "erine 
hcw:ınlm n_m!.fslu teciratın ne ol
-luğunu t.:/miyenler.dır kı, hunlar 
',ugün' ·le ~;/f'ıe vorın varın değilse 
öhürt!Ütı 'TlulıaL•kak kazandıkları 
mn en ~z sek;z. on m•slini cemivete 
iadc~e mPcbur olurlar. 

apan OlrLslydı. BılhıuısA. 'ııon mahkf'. ınnın.~ın. Ama g<>ne kt·ncıı hR tn~ı 
~tlnı blllnp cıe hai'ls'ccn çıkar çık- yUzıitıden. 
az; evvelki gün trJ1var hnpısbnneye 1'aı.;ı•.n altın Kravat iğnesini, µIs, 
kulma.!ına. &ebeh olan kı yenı mu. 1 yağlı IJoyurıbagındn gôren ve clbııır. 
eti çok ı;anp ~ ırnmazcodır ı sıne y.ıkıştıramıyan ı• eıvıı poliıı 
~em de oyıe, 'Kı h<'r ti Juncıırıcı gib yoıunu ke.smı:ı: 

Tarihe Geçen Aşklar 

e:n~d!ı: ~v~~m~ğneg~: ~;~s ~b~o~s:_ dıslııı • ~:~~y:~~:~:ıo~~~ ?H~~~ı~e~~ Vıo iter v' e s e J) g ,~ ' ı'sı' 
rUnerek oir mlKtnr pal"( h rcemao;a knoer: 

me<.ltJur kalmadan tcruyı .tunlıyet - Bıı arlma ~ııu \'.cıa §e) .• ar. 
tnv~t:teaır kıı.<ln§ıın vermem de ••olı.Jıı uuldum. 
ll~yln metı:llksu: o aruk bap he. gibi ozlerle tevile çalı IJ. ,Yakaarnı F 

eden Uğ\ırlandıktan sorıra nemen lmrtnnnak :stcmlşsc de dlnletcm()mış 1Kİl~LERILE asırlara hUkme-
cbze rıallne gitmiş burtuı kı zvngın ve ta.ıkıkal tctkıkı.t sonunda hm Ş<'Y 1 den Volter. kodamanlardan 
'il' tüccarı gôzlenıe~t no,ıamı ur ani şııarak adliyeye v..,1 ıın iştir blıı,ı,ıınln kenoıs! ve kızı hakknıila 

clr EVtnc gidrrıken ndlsını uzuk- H~sc,>ının muhnkeıııcaı aırn&mdıı yazdı~: hiciv yüzünden nefyedllmlş 
n takip ctm ş. evin b"rreı mı ve cı_ en ın.1.111 o ırnutc ~11)1111 ııoktu, rtolar.~ r ı.uar nehrı kenarındaki şatolardan 
1 ı;Ur.U kl'.'n lıııı şc gittikten bır dırılan w.cır.n, hl~blt celt>Cden ekıılk birini'\" oturm11ğa mecour kııınmış. 
U6ıfo• sonra 'JOlul-. oıu.- eve KOŞ - olmanııııııydı. Kı ndlsln! denıze dUşl. lı . 

rak l\apı)Cı ac;:ur kansına ı IQ ıı bır rcrek. yağmur nllında ı;.a•mı§ kedilc. Suıı .. atosu ormanların içinde §alnı. 
Ble: re benzeten HUseyıııe 0 krıc!ar. kr7mış ıie bır yerdi. Orada her oey gUzel ve 

m n dcmıştır, Ko hm ~ııı am tı kJ nlnız cezalandııılmıısını ıstc. ilham vericiydi Genç ~alr ruhunun 
bey ıske cdtn mıı.ı çı rır • n b rdcn. miyor ba.ttA için için de "tunu bır y-.. cnı;in auyuıılannı burada tatmin et. 
ıre dcı,ı~e ıau,llı FaK ı cı d!bım gıb ıe sıkı tırayım dn bir t< ınn: ısluw. meğe <;alışıyor. gilnlerlni koruluklar. 
Orkacı.k ı:ıır şe.> yok tıo uımadıuı yım. lslnnmıık nasılml§ ar.ıasın., d • · da ge~'riyordu. 
enatsını kurtadık '!ı: alnı olrk ç bar dığı her ha tinden aııl.ışılıyordu. ı Genç ve güul şaııin bir hiciv yü. 
ak rJ )'Uttu \C -ıraıklam oldu H • et.cecıe Fiilseylni:t sucu sabit gc.. -zündeıı uğradttJ 1K1 'mflllfa hayatı H 

en otr ta:kmı kuru elb11< :iile,rek 9 ay -10 gün bapııe mahk!ım zaman llO?lra mesut blr hayata lDk• 
erın, Götlll'eytm. edıldl. Hüst>yin, l&ılerlnden (! ı blr ta- IAp etti :Maliye mUpvlrlerinden biri.. 
·ractrır hllnımı evv ıh tellı.şıı. CiU§. nesini IJıle kab..ıl ctmedıği lr,;in karar. 'llln gUzeı kızı Dellver yazı geçirmek 
U • fakat ııonnı mUhtn. btr şey o.. elan hı-; de memnun olmnmı§tı. Yüzl!. için oTaye gelml§ ft teaadUf Voıterl 
adığını oğrcntnce yatı mış ve HUsc. nü buruşturarak mahkemeden çıkar. bu har!kulfıdc gtlııeJ .kızla karşrlaıtır

e kO\.'tlsmın en ı:;Uzel bir kostUmli ken ya.una orta yll§lı peri§nn kılıklı mıştı. 
le c;amaşırıarını. gömlckıcrinı ver- ve suratlı bir kadın yanaştı. Eline b!r O '7.:lmanlar her u!lr.adf! şatosunda 
e: 

pake~ ı~ JUk sıgara sılnştırarak şöy. bir tiyatro bulunurdu. Suli ptoaunda 
- Çabuk, ko~ lişUmeııcn değişstn ıe dedi . da bir Uyatro vardı. Fakat aktrist 

iyerek kencllai.ııı Hllaeymın de ı.stl!.. 
lğiıımm d&ba çabuk g-t;nderml§ 
'2tbl\ tacir ne aenıze dUpnUıı ne de 
anmqıtır. Htueyln tac~ın knrısınııı 

ol ilgmelerinı çorap ıart•yelerınl 
vat iğneatnı bile lhma etmcmış ol 

uğu paketi, üç apgı. ~ş yukarı Bit.. 
rmda okutmuş, cebine tiO papeı 

tmı,Ur Yalnız çok gtl7ıı' oıan kra. 
at ığnelini satamam VI' .bağlı kra. 

tuun tlzertne U13tmnl§t1r 
~iter taraftan tacirin kanaı merakı 

akikadan dakikaya a.rtarak evde du. 
aınaz olmu;:ı '"le hemen bir otomobile 
tlıyarak l:ocıumım yazıhanellinc git.. 
lşUr. Tactr kansını yaıanda, kadın 

a kocaamı eskl elbl.ııeeil" görUnce ııı
nnıjlar '1e i§i &nlıyara'k ıpoliııe baş.. 
l'l'nU§lardır. 

Hazıra daflar dayanmu derler, 
Uee)1n1.n de vurduğu tsO papel çabu. 
k suyunu çeltmlştir. 
Hüaeyln bunun Ur.erine 'tekrar a~ 

SUle ır.1lracaa• ederek 'J:al!mbanedc 
t11r9.n 'bir zengınm evin ıgitmil ve 
anama: 
- Aman kocanız yolda birdenbire 

Ü'<llp bayıldı. F..czancye kaldırıldı. 
&kat yanında fazla pa,raın yokmll§ . ._,Y! iÇin .bir miktar para tstedi! 
ellaif ~e buradan da satması, pazar. 
Ilı cibıl bir aürU kUlfeti olmadan 25 
' dolandırarak sıvıımıştır. 

Cenç Eaıp ve tercüme 
eaer.~ 

0-c laıir •dip .evveıA ye~cek. ye. 
~ llıa4ar ~ güçlUklcr ikU. 
bam ~ • .-ih&yet kak-mine sahip 
ohıp okuY8cuyu doyuracak eserler 

meydana Ptlı.oeıt. Bu eserler o te. 
kbdUe e~e kadar gelifigtlzel 
tercjlmeyi güç geline adapteyi ken.. 
dlierlDe aana.t ittlbaz edenler en mll
Qmmel hikAyeleri Mtedlklerl gibi ça. 
ıaıcaı.m matbtıat Qbuına allyorlar. 
S....,. için verlleD tercunıe hakkı de. 
Vede !kulak k&blllDdeııdir. Ortada me.. 
lell P'Joberln TUrkçeyc tercüme edU.. 
1111§ '"lıladam Bavarl.. s1ntn 1ı:al'§lsma 
h&qct genç hevcsk~r yazmağa uğraş. 
~ acemice 'blr romanla çrka1ıtlir? 
1.-. .. Madam Bovarl,nln tcrcümesl 
~ hatalı imiş,. Bunu eseri ta.betti.. 
ren kitapçı Qa bilir. 1"altat ne oll.ıraa 
0 taun 'FraMtZ Jisanmm, üslClbunun 
reatlat. Edeblyatmın altından dökUl. 
nıuı be be;rkeH terctıme edı1mlşUr. 
~ll'I • ., - - Ulunay (1 eni Sabah) 

J{eJ başa şimııır tarak. Ver şu bulunamıyordu. 

altın ığncyi bana diye yalvardım, ya~ VolteT Cl*l Deliver! t.etvik etU. O. 
\'ardmı da dlnlemeöin. şu böyle k•- na provalar yaptırdl.#fmdl bir çift mu 
ı>ana düşeraın. Halbukı ben onu erı.. alllm *e talebe slbl idiler . .Fakat bu 
Up kendime yüzük yapacektım. da çok sürmedi. lkiııl de genotı, ikili 

HUseyinl.n dostu olan ı.adm doğru de gUezldi. lkiei ~ cıazbedid kuvvet 
söylüyordu. Ama, b6yle bır altm yU. ve kuc.trete :m&llk !bıilun"""1ardı. 
Zilk takınca kendisinin de yakalanaca.. \'oıter aıvgtıia1nbı rol almuı iı;in 
ğını unutuyordu. Odlp aer!nl yudı. ;Artık meııuttu. ·---------------11 Seviyar ve seviliyordu. Bu •adet 18• 

Kadın - (Kocasına) ben sana 
k;rk defa söyledim, uzun çizgili 
kaplan istemiyorum, bu çeşit 
kürklü manto bana yakşınyor! 
Benekli olsun! .. 

- Bu kadar kendini kapıp ko. 
yuverme, ·a dokto~! .Ben 
görmiyelidenberi sen irade~
vetini hemen hemen ~le 
kaybetmiş gibisin! Biraız metin 
ol.. Yannm ne Olacağını ktm8e 
kestiremez. Böyle ola bile, buna 
karşı koyacak eli.mi.ae ar kwv. 
vet yok ki .. Mukadderata lloyan 
eğip her :ızbrabı yemnetle çalı
şacağız. Bundan bafka. ne yapa. 
biliriz? Nihayet hepimiz de öle. 
eek, yok olacak değil miyiz! Bu. 
nu bildikten sonra. lblı derece 
stkılma.ğa, .bu tadar tilAiGı> :miit. 
volmağa seb!ıp ne? Hmı. ·yar~ 
ne olacafnu kimbilir? Her pyı 
şimdiden kapkara görmeik '"' bu 
kadar ümit.sizliğe düşmek~ 
il W•ld' ~---·:ı;.·-1 egı ır, uvıu.uıvu,;u.111. 

Doktoru biraz teselli etmiş. 
tim. Sofi yemek ~. 

Doldnr pkama earJidı: 

toya devam eielder anamda Jıuıl o. 
lan anlllfDlamaıilrk ytızUnden lkopu. 
verdi ~ Dellver Pariae cWSnmek ımec. 
aurlyetlnde kaldı . 

GMf; pir ıneaı..ındarı kurtulmak 
\çln !bir ıı;are buldu. VakUle bicvettlğ! 
adam A&kkmda gtuıal bir methiye yaz 
dı ve bu ııureUe Parise dönme mnsa
adeslnt aldr. 

lkl .._"l'llinln tekftr _,lntılı'lenııe 

kaYUflD&lm'r W'ciltere ,.ıı• arsu1&r ıveri 
yordu. Eeerlnl tiyatroya verat. Pro. 
vııla1'8 baı$landı. Artık ıöhretl Cle ya.. 
ytımJ§tı Daha da -yayuacektı. 

Bir gün zavallı lfıkı telcrar yalda. 
lır,yıp l.ıu sefer daha fe1111 yere Butil 
Bbıdanına attılar 

- Ankara.dan eni geliyorBUn. 
Henüz WiM tlitmeOin. !Fakat, 
burasıda bir evin demıııllrtir. Be 
raber yemek yiyelim. Yemekten 
soma. -ci*rsin dedi. 

Y81Dı1jjııe kakhm. Dakt.or Kay. 
seriye. tir l1Mktup ~k 
.uey:mnm lliraz nh•tımca oldu
ğunu. tiıi&c!irmil "" ıkmwmu: lstan. 
bala~ş. 

- Karım Uıpma Abaha 'ha. 
reket edecek, dedi. buraya .gelin. 
ce zavallı ıkadmcağız .kimbilir :ne 
yapacak? Krzmuzın timarh~ 
ye 41ittiğini 'Saklamak için bin bir 
çare düşündim. Hepli 1xış. Haki. 
kat çok aıCI. Meiilıayr nuıl -te. 
selli ed~ bflmem. Bunları 
aklmıa getird)kçe l>eynimin mnk 
la.dığmı hiseediyonım, azizim! 
l}·i ki :bu aJcpm geldin .. Seninle 
fnim11ı-rt1WM~ hMdmı. 

. da da~ isterim. 

Volter 1694 de doğmuş 
1778 de ölmüş büyük 
F ransu; edip ve f ilazo
f u, 18 İnci asrın en kud· 

' retli fikir adamların
' dan biridir. 

Niçin .Ne .ııababaU vardı! 
Anlamıyordu. Bunu on blr ay 80Dra 

hapi&haneden kurtulunca anladı. .Bir 
baJkaaınm "Gördllklerim., adb eteri, 
Volterln hlclvıerl sanılaralc yanlıılığa 
kurban gltml§ti. 

IVolter Odlpl Komedi Franaezde tem. 
sil ettiriyordu. Her gllnlU derhal 
kendiJJine ba.flıyacak kudrette olan 
sevgiylal de rol alml§tı. Fakat Deli. 
ver ancak Uç temsilde bulunabildi ve: 

-Fazla yapamıyacağmı ... diye çe. 
klldL 

'Bu. Voltcrc mUthJ:ı; bir darbe idi. 
KendLslnl çekcmlyenıer saldırdılar. 

HattA Puruson admda blrl aı:ıktan a.. 
çıta 'olterle alay tUti için Partsten 
çıakrı!dı. 

Hayretle doktorun yüzüne 
baktım: 

- Müstakbel damat mı de. 
din? Bundan bana evvelce hi~ de 
l]ahsetmemiştin -ya ... ?! 

- Henüz ortada kararlaştırıt. 
rnJf birşey yoktu. Fakat artık 
her '§eY bitti. Şimdi açıkça konu 
şabiliriz. 

- Her şey bitti mi? Bu da ne 
demek ... ?! 

- Te!lş etme, canım! İşin me. 
rak edilecek bir saflıa.!Jı yok. Her 
şey bitti demekten maksadım 
söz kesildiğini anlatmaktı. Hadi 
seden Mla zavallı delikanlının 
hMıeri '}'ok. Bu sabah apartmana 
~mış.. Hizmetçiye l..eylanın 
Boğaziçinde teyresinin yanına 
- bir kaç gUn için - gittiğini 
söylemesini tenbiıh etmiştim. Ço. 
ctdt ~Undeki buketi bırakmış ve 
bu haberi alınca meytls olarak 
dönm~. Ya Leylinm hastahane. 
ye ka1dtrıldığını duysa .. 

- Aman, duyurmayın zavalh. 
ya, Çok seviyor muydu? 

- Delice seviyordu, azizım. 
Çocuk bu hadiseyi duyal"$a, ak 
lmı oYD&trr diye korkuyorum. 

- Heriıalde sen hu i§i ibir kaç 
gün idare eder ve Leyla hast.aha. 
neden çıkıncaya kadar <lamada 
bir şey duyurmazsm ! 

- ı.leylamn çabuk çıkacağını 
umuyor musun? 

- Şuphesiz. Bence. bu kadar 

ı ki sevdalının saadeUt>.rin oozacak 
nAdtacler blrlblrlnl takip ediyordu. 
Gene blı gUn bır ba kasının şllrlerl 

Voıtere atfedıl .. rck Parlsttn çıkarıldı. 
Ştılr et'kt hatıralıırı ıhyıo için gen 
SU!! şatoauna ~itti Sevgilisi de arka. 
ından gelmişti. 

Volteı burada Artemır ı!imll Uyat. 
roııunu razarak temsil etti. Deliver 
re rol :ıtmıştı. Eser fevknlcı.de bcğcnll 
dl, alkışlandı. Bu, genç şair ,.e A§ıka 
~nlden cesaret vermiŞti. efaat dlU.. 
yerek affedlldı Eserini Pariste alkqı
Iatmak istiyordu. 

Fakat hcyhaL_ 
Tem.silin daha birinci perdesinde 

halk :ılık çalmağa başlamIJtı. 
Talihin bu kadar .acı darbclert.ne 

uğlıyan Voıterin maneviyatını kuv. 
veUendiren tek kazancı Deliverdi. Fa. 
kat bir gUn onun da ba,§lmlarllo mU. 
nasebctte bulunduğunu, sevi§Uğinl 

duyunca. Dcllverin bu aşkı uzun sur. 
medi. Çünkü sevgilisi ölmUştU. Vol. 
ter ona kin bc3lemedL T~ bant
tılar ve daha 8 t(>§ll bir aokla b(r1blr. 
lerine sanldılar. 

Volter bir kere daha Ba.9tl1 hapis
haneain~ boyJadıktan sonra Londraya 
gitti. 

Deliver kendlsuıe kayıt.mz rtsız 

merbutiyet gösteren sevgiı!ini her 
ıvesne ile izhar etmekten ç kinmlyen 
Voıterı 'Yainız bırakmadı B r komedi 
kumpanyası ile Londrava itt! \ e ııev 
glllsfnln bulunduğu otel Sndl 
Hayatın ne garip tesadüf ve cilve. 

ler:I vardır. A.§kı Volterl::ı gözlerinde 
tadan, onun kollannaıı duyan Deli
ver, burada bir başka goz ve bir bag. 
ka vUcudun hayranı olınu,tu.O kadar 
.ıtl bu ba§kanm her arzusunu emir te
IAkkJ etti. Iİzdlvar ' ' llfmi de kabul 
ederek onunla evlendi. 

Vo!tcr en büyü· "" beyi yrnı tl. 
Bir gUn Parlse ge1diğl ~kit gUzcl 

Dellvertn e\fnl buldu K pıyı çaldı. 

Belld onu uzaktan b r daha önn k, 
gözlerinin tcıne bakmak isUyordu. 
Belki onunla son defa birkaç kcllme 
konuşacaktı. Bundan da mahrum l nl. 

mütekfunil bir ınsanın uzun müd 
det akıl muvazenesizliği içinde 
yaşamasına ımknn yoktur. Si. 
nirleri yatışınca şüphe yok ki 
hastahaneden ~ıkacaktır. 

Dr. Cevdet ıçini çekerek: 
-Benim ümidim yok gibi. 

dedi, bugünkü müşahedem bana 
Leylanm istikbali hakkında çok 
fena fikirler verdi 

- Aman azizim. sen de her e. 
yı karanlık görmeğe b:ı.şladın ! 
Dur balmlım .here beş on gün 
~eçsin.. Kızcağızın sinirlerini 
iyice tedavi etsinler. Ondan son. 
ra tekrar gönışürüz. 

Yemekte doktora sordum: 
- Müst:<lkbel damat ne işle 

meşguldür? 
- Geçen sene hukuku bitıı-. 

miş. Avukat olmak niyetinde. 
- Ata. Serbest meslek sahibi.. 
- Biraz iradı da var. Gözte. 

pede babasından kalına büyük 
bir köşkü Balıkpazarmda iki dük 
kam. Aksarayda bir evi var. 
Leylacığım da gozü tok bir kız. 
dı: varacağı erkekte ruh ve ah. 
lak ,güzelliği arardı. Feridun çok 
temiz bir gene .. Kızrm onda ara. 
dığın1 bulmuştu. 

- Garip şeyı Gece ~ndüz 
beraber konuştuğumuz halde bu 
J!CilM:cn bana neden bahsetme. 
din? 

..- l.R\'la l!i?;li tutulmac:mı ifl-

SAYFA-~ 

il rıKra 

-~ .. " .... ı paresı 
,1. 11.,111111 p ınuu zugurJwı çcn i.. 

ı. ı ı ı' u nı ılı tıus ,;Jrr ulmnı;;ı, ga
ı ıı' ı t ı ·ıı bıh ııı. iki konuş

' \ .ıunıı 111 matırıııı. buluna.. 
\nıı ııu;!nı'<lnrlarından ~ 

en ııı ıını 'ı ı,;ıı ı• otııııan şu 

tı..r;ı) ıı o ı.ınız· 

t ı.lrl11 olrı, bir hı17Jı."'111r olduğu 
h ılıl• 'tıııslsliı:ı lıı•rkr,.lıı dilindi' dolıı
nıı :-.Pmııınnıl'~ r nılırat ıı 11 ederek 

t.lr tıı11•11t• hıılıınnr. 1111.. .. ı• ır~n 1-

r., dl'r\ 1 o r, bt•nlm d ıwnden 

1 f'I d• h< ıı dr "' rı\n 

OP.r\ 1 sorıır: 

- \cat; ı ne l'>tl) or,.tıntı7 efen • 
dlııı" 

ı>ııııuıırnr f'l'\aQ \erir· 
- Hrııdrn hiçbir ŞP) 14'tf'!meınlP.Tll !. 

NA"HET'.11 ' 

Kadın - Ben pıyanoya otur. 
duğum zaman neden öyle müs
tehzi gülüyorswı?. 

Erkek - Başının ucundaki 
vazonun düsmesi ihtimalini dü
§ijnüyorum da .. 

Kaz. 
&batı oğluna mektup yaz 

mış, geleceğini haber verı. 
yordu. 

Oğıu hemen kalemi eline 
aldı, cevap yazdı: 

"Geleceğini yazıyorsun, 
çok a.evindim. Seni istasyon
da karıılamak isterdim. Fa. 
kat i~lerimi bırakılp gele -
mem. Seni kartılamak ı,ın 
karımı göndereceğim. Fakat 
kanm seni tanımaz. Tanı. 
ması iç.in, kol"Luğunun albna 
bir kaz al. Böylece, seni he. 
men tanır.,, 

dı. Ona kapıyı bir hizmetçi 8ıÇb ve: 
- Markizi göremezsiniz, dedi. 
Aradan seneler ve seneler a;eGU. 

Tam yarun asır ... Volter aevgiUala[ 
unutmadı,. Onu buruşuk yanıtıoan. 

feri uçmu~ gözleri, bembeyaz aıaglu(. 
blıc en Utriy rek ve inleye ~ 

ye ezerken ziyaret eW. KMfm"Ae 
oturdu. Dizlerine otunnu minlndni 
blr yavruya tatlı blr masal ıı.nlabr gi. 

bi c l gllnlerln ımtmııannı ku.~ 
rma fısıldadı. 

tıyordu: ''Belki boZlJŞtl.nlZ, balla. 
Bir ay kadar kimseye haber 
vermıyclim .. Feridun görilndit}ü 
gibi çıkmazsa, kimse duymadan 
ayrılm:ık kolay olur.,, demi§ti. 
Ben de onun bu düşüncesini ma. 
kfil bulmuş bu sebeple hiç ldm. 
scyc hnber vermemiştim. Gerek 
ı::ana, gerekse bütün akraba ve 
dostlara. karım Kayseriden gelir 
gelmez bir sürp•'iz yapacak, he 
pinizi nikii.ha davet edecektik. 

- Leyli ile Feridunun münas<. 
beti demek ki ~ yukarı lbir a' 
lık bir mesele .. Oy!e mi? 

- Evet.. Evet.. Tam bir ay 
lık bir mesele. Fazla değil. 

Biribirleriyle çok iyi anlaş. 
tıklarından emin misin? 

- Hic süphe yok. Sen de bi. 
li~sin ki. ben LeyJa ile çok defa 
baba - kız gibı değil, bir arkada~ 
gibi konuşurdum. Birkaç kere 
kendic;in~: "Yavrum, Feridunu 
mı:; 1 buluyorsun?,, diye sordu. 
ğum z m n. bana: "Çok iyi, ba. 
ba ! E · bulunmaz bir genç. Te 
miz kalbli.. Gözü tok .. Uyanık. 
Doğrulu~. I} ihği sever .. Şimdi. 
tik bu meziyetlerini 'tesbit et. 
tim. Bwıd·m fazlasını da iste
mem.,. demişti .. Bir baba, kızın. 
dan bu cevabı alınca ne yaparsa, 
ben de onu yaptım. Kızımı bi111: 
dnha erbest bıraktım. Ommla 
daha iyı anlaşsınlar diye. 

( Det'tımı ._) 

ı 



I 
- ' ....... 

-C. .• r .4. 

Pırlantalı ve elmam saat demek, blr kelime ile s t N o E R SA A Tt demektir. Çünktı: 
Pırlantalı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsa!ı meşhuru llem olan SL~GER saaUu'inde toplanmt§tır. Bu
nun :çın: Saat alacağınız zaman, tereddütsüz SİNGE!ı saati almalıamIZ ve saatlD üzerindeki stNGER 

marka.sır.a, müessesemizin adrMIDe dikkat otiDeniz lAzımdır. 
Modayı takip eden her asrl kadın için kıymetli taşlarile ve nefis lşlemeıılle baklkaten nazarı 

celbeden böyle bJr harikulA.de SİNGER saatine sahip olmak Ad~ta blr saadettir. 

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

• 13. Çeviren: MUZAFFER ESEN S • N G E 1~ No. 8% • A Elmaslı ve 11 pırlantalı 600 lira.. 

1 ~ Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. - Hayır, hayır (zavallı Yardda kendinizi emniyette - Taksi ile? 
korku içerisinde ellerini biri. görüyorsunuz. Bütün bunlar - Çok iyi .• taksinizi evi. 
birine kavuşturur, gözbebek doğru, fakat bütün bunlar nize ~adar takip ederim. 

Adree: SİNGE:R SAAT Hapr.aJa.n, lstanbul EmtnönO No. 8 

lerinde müthit bir ıstırab i. meydanda iken adınızı bile Korkmayınız. 
fadesi vardır) Hayır, tanı. söylemek istemediniz. Mariba Li odasının kapı. 
mıyorw:ı. Onu hiç görme. - Adım Ştayn'dtr. Samu. smı açarken yahudi kekele-

Topkapı Maltepe Satın alma Komisyonundan 
1 - 50 bin liralık kırmızı ırerdmek pazarlıkla aatm alınacaktır. Mu. 

dim. İçimizden liiç kimse o. el Ştayn, Garford Ştait,de 34 di: hammen bedeli 24,~ l•urC§tur. 
k . ld d _ T e•ekkür ederim. 2 - HUSUS'I ~nrtıar ve evsaf "lorkr.pı Maltepe Asker! satmalma Komla. 

nun ım o uğunu bilmez. numara a oturuyorum. 'l( yonunda görtllebillr. 
Bize bir emir vermek icap - Bunların artık hiçbir Müfettİf koridordan geç. 3 _ Pazarlık 16 temmuz 941 günü şaat H,30 da mezkQr komisyonda 
ettiği zaman ya bize telefon. ehemmiye\i kalmadı, mister ti. Nöbet odasının kapısını 
la haber verir, yahut da so. Ştayn. açtı. • 
bkta, kaldırım üzerinde bi. - Sanatime gelince: Hır. - Birazdan gene gelece. 
zi bulur, kendisi daima siyah sız yataklığı yapar, çalınan ğim Din! 
«omobilindedir •• Yüzü dili eşyayı saklar, ve satarım. Bir Başkomiser cevap verdi: 
ma maskelidir. çok tehlil<eli çeteleri kodese - Peki tef ... 

- Ya öyle mi? Peki. Fa.
1 
~kmak için yardım edebili. Birkaç dakika sonra mü. 

yapılacaktır. 

4 - KRtl teminatı 7500 lirs..l'T. 
:S -- Mercımek ~O lJID liralık topla.D alınacağı gibi ufak partner halinde 

de aımab!lir. (5712) 

lısıanbu Komutanlığı SatınalmaKumi syonulıAnlarıl 
ht demk' · rım fet\it taksinin kapısını za. 
~- ma ı sız masumsu. • 
:nuz. O halde burada ne iti- - Bunların da ehemmi. vallı yahudinin üstune kapa. Beher kilosuna rı xuruş !iyat tatmin edileL 2900 ton kuru ot 29 temmuz 
~var? Bahusus hiç bir şey yeti yok. Şimdilik size inan. dı: 941 günt: saat lli da kapalı zart t.11"-Allie satm alm&ca.ktır. şartnamesi hergün 
lilmiyonunuz. Bizi alakadar mam imkansızdxr. - Hiçbir §eyden korkma. komwyonda gorü1eb!llr. Otların tt>psi birden veyahut teslim yerlerine göre 

B · • yınız mister Ştayn, sizi takip ayrı ayrı da ihnle yap!.abilir. Mahılr:ımen bedeli 261000 Ura olup tık teminatı 
~ek ıeylerden hiç haberi. - ana ınanmamz ım. 14190 liradır !atekllle:-ın belli gtl..n".e ihale saatinden en az bi .. saat önceye 
niz yok hatta onun kim ol. kansı:;. mıdır? ediyorum. kadar tekli! mektuplarını kanunt '\ltaikalartıe birlikte Fındıklıda satmaıma 

11duğunu' bile bilmiyorsunuz. Jhtiyann gözleri korku. Taksi hareket etti ve Sen komi.'!yonuna makbuz lrartılığı: vermeleri. IS6151 

§u halde sizi ne yapayım.? da~ büyümüştü, elleri hala Pola doğru yavaş ya vat in. • • * 
_ Beni dinleyiniz, rica e. redıngotunun kenarlarını bo meğe baıladı... Mariha Li A§ağıda dın; ~e miktan ya:&'<I iki kalem yiyecek maddesi 24.7.9U gü. 

w d ·kendi arabasına sıçradı ve ı:Ii açık eksiltme ile lbılle ediıec"?ktlr. ŞarL'lameleri hergün komisyonda gö. 
C:ierim. Size kanuna muhalif guyor u. rUleblllr. tsteklllerln 'btili ıun ve !'aatte Fındıklıda sa.tmalma komisyonuna 
bir hareke\te bulunduğumu - Size acıyorum mister otomobilin arkasından git. gelmeleri. (6515-0, . 

aöylemek istiyorum. Ben bir Ştayn. Fakat bu gece hiçbir meğe ba§ladı. Arabanın kı- Cins!. lııliktan Muh.bd. tuc te. Eksiltme 
Saat D. 

1 ıoumf.llWiüıJ 

1 ~ç~Ou~~Ak~~~ 
,Ba kupoaa ekleaett* ıon~ 
~ U&a1an ..... n.ırtlnı4e f.. 
ruua~.&Y ...... ~ 
ciaderea .n,.aca.ıa.na ..aaı.. 
-ar ..... 1&1111 Mı ı • z1al Wı.ıtl 
led "--> 

EaJlenme teklifleri 
• Y&§ 28, boy 170, kilo 65, ~ 

terzi o.an blr genç ~o yql~ 
mütenıuııip vücuUu ev hanmu ~ 
i>lr kız.ia evlenmek ıstemektedil'·...; 
bulunmuı oarttır. (Terzi reSll" 
müracaat • 218 

• Yaş 21 boy 1615, kllo 63. g~ 
el~ gözlü, çok haasu bir enstitfl s.ııJ 
zunu hayan tip mevzuubaha oını 
la bera.bcr tercihan esmer d01'..; 
mühendis veya bir subayla evi-! 
uıtemektedlr. Resim gönderenl~..ı; 
mi lac!t" edilecekUr. (İ§km) ~ 
müracaat. • 219) 

ecnebiyim. Bir Macar. ika. ıey yapamam size. zıl ı~ıklan evvela gecenin kilo L.K. L.K. 

met tezkeremin müddeti Mariba Linin tesinde ha. vücudunda bir yara gibi ka. sut 12000 2040 153 llde I § ve İşçi arayanlar: ~ 
çoktan bitti. kikaten derin bir ıefkat var. nadı, sonra silindi. Yoğurt • 

9600 2400 180 11
•
30 

• 2(1..215 ya1tarmda gen~ bit ~ 
- ya, demek benden va. dL Daha on dakika geçme- bayanı mürebbiyelik yapmak bit 'fi 

tanınıza gönderilmeniz ıçın - Sizi ve çetenizi idare e- den, nöbet odasındaki ha§- İstanbul Selçuk Kız Enstitüsü Müdurlüğünden: ~~~:;ae=~;1 =~~ 
yardım istiyorsunuz öyle den hu adamın kim olduğu. komiserin telef nu çaldı. EnsU~Umuzc!e 15 temmuz 941 tAlihinde ta,,ıamak üzere ikmal kuralan vardır. Ta§raya dıı gider. tatıyeııl I 
mi? nu bana söyleseniz, onun ne. _ Allo, allo .•• her. Konon açııac:ığındnn lknıall olan taıebel .. \m 14 pazartesi gününden itibaren okul Feril<öyünde ikinci baruthane ~~ 

E ıek d t d w h b müdllr1u11-11ne ıııürı;.~tıan llAn ?luııur. (5711) l d no numarada G"''·-- a4fl" - vet, mem etime, re e 0 ur ugunu a er ver. Ştritde nöbetçi poli~ Folka. ew 5 n 8 
l1C' ....._.. 

Macaristana, köyum·· e dön. "seniz, hatta onu elleri kelep. Şimdi bir taksi ile kar•ıl... mllracaatıan. ~ 
l• l k :ı' ~ • Türkçe, fransızca ve mllk t 

mek istiyorum. çe ı o ara buraya getirirse. tım. Taksi Skotland Yard is. Fenni sünnetçi Terzi kalfası aımaııca ve daktilo bilen genç~" 
Zavallı ihtiyarın gözlerine. niz gene bu gece ıize hiç bir tikametiııden geiiyordu. y&11 il aramaktadır. (.tıekJ retY· 

O Avni Türkcan aranıyor n· -
tatlı bir ııık doldu: - mit, ıey yapamam. Tam karşıma geldig"'i vakit muracaat. .. 

Jeksl a.ıı- Ta.nmm'PC! terzihanelerde -- • O'r.ivcr?!ıteye di3vam eden r:.D1 şefkat, va'a:an hasreti. Marbi - Rica ederim. birisi arka kapıyı açh. Bir a. A§ı, en yon ve pan.aum '"il ~ 
yapılır lışmış teiniz elli bir ceketçi ingili7.ct' bilen bir genç latanbUl~J 

Li bu bakı§ın manasını Lon. - Hayır, mister Ştayn. dam ayaklarımın dibinde ı Kl'.blne Çar~ıkapı tramvay duratı kalfasına ihtiyaç var. km bir mye8Set>edo vazife ~ 
drad:ı herkesten iyi anlıyor, Size yardım edemediğim kaldırıma dü~tü. Bu kısa No. 99 ı Yenipostahane caddesi Ksan- dır. lJcuzca 1nglllzce dersleri de!Jlf' 
o da bir yabancı değil mi. için çok üzüldüğüme inan. boylu bir ihtiyardır, yahudi. 1 F'ennt st!TU1f'tc.'lllk. 1 t.opolos han terzi (4) Turgu~ (H.M. 19. A:i1lllto&) remzine Dl 

dir? Tamamile anlayamadı. malısınız. Fakat bu gece si. ye benziyor. Boğazına bir .. ••••••••••• Ergün. at. ~ 
ğı bir medeniyetin merkezi ze yardım e\mem imkansız. hançer saplanmış •.• Taksinin I~~~~~~~~~~~~~ •orta 8 lncl amıfi aııevı ~ 
olan bu lngiliz tehrinde o dır. Yalnız size bir nasihat numarasını alamadım. Bana ı ~: ::::::: ::ı::1'm::!111~ 1 

da gurbette değil midir? verebilirim. Evinize dönünüz bir h:uta arabası gönderiniz, BQL KEPÇE OPERATöR tilo bilır ve hesabı kuvvew o~.ı 
- Bu arzunuzda belki ve kendinizi kaybedecek ka- çok çabuk. Halid Ziya Konuralp genç il ara.maktadır. <K.U.) re1Y 

haklısınız. Bu Kollarson işi. dar içiniz. Sonra sokaklara Başkomiser telefonu kapar İÇKiLi LOK.ANT ASI bUNct CERRAH! DOÇENT! mUracaat. JJI,. 
De hiç karıtmamak daha ha. çıkıp nara atınız. 0 vakit kap8maz zil tekrar çaldı. Beyoğlu tstiklA.1 Caddesi Elha.mra • Orta mezunu 3S ya§mda. 1. 

1 Sirkecinin durak yerinde Apartmanı ı Numarada Ukle ll!§lği oımıyan eski yazııats 
yırlı olurdu. Fakat olan oldu po is sizi yakalayıp hapse - Siz misiniz Din? Ben Bol Kepçe i,kili lokantada tler c-üu öfledon sonra 7 ye kadar bir genç l§ aramaktadır. oaıttJl0 
bir kere ... Şimdi beni dinle. atar, yarın da sizinle me§gu) müf~ttiş Li. radyo paraziti yoktur. lnhi. Telefon: UZO-i bilir. ıs. K.) remzine mllra~ 
yiniz. Mademki niçin geldi. olacak vaktim olur. Bu sea sakin ve heyecan • • sır vükaek mllhendiB mekta sar fiyatına rakı içilebilir. · · e-
ğinizi söylemek istemiyorsu. - Fakat o beni buradan sızdı, fakat biraz boğuk geli. • . - - ıebesı tahs11Lne devam edebllın ~ 

S k km ıd Sirkeci Beıirkemal karıısı tatilde çal.ı§mak mecburiyetill 
nuz. izin yeriniz~ onu ben çı ar çı az ö ürür. yordu. GOZ MUTEHASSISI ı u --1e1' H.er 1§1 kabul edeblllr. B YJOJ .. '-_'IJ 
söyliyeyim. Size buraya gel. Mariba Li başını salladı: B k • b l d yazive dersler! de verebilir. (V 

. . . • ·1d· .. ı s· b. t k d a~ omıser söze ata ı : '1: ......... ·-·-:r.-· ............... ~ Kemal Tarkan menız ıçın emır verı ı oy e - ıze ır e şe) vaa e. ................ .................... tçln) remztne mliracaat. ti 
degwil mi? debiHrim Ştayn. Sizi hima. - Şef, §İmdi bana haber D kt H I 8 k Par.ardan başka. ber güD • Kaaa idaresinde tecrllbell 'JS1 .1 

verdiklerine göre... .=ıl 0 or ı zı a un c: tlı""'..~ ' - Evet, evet ... bu emri ye için yapabileceğim bir Dahiliye mtıt~haıınm !: OOLEnr.:N SOSRA erzca bilen bir bayan ticare / 
biraz evvel telefonla verdi • tek yardım var. Buraya yü. Fakat Mariba Li komise. :: Takslm: Tallmha.ne .ii. Taksım, Kamer Palas de husus1 ve mUcsaeselerde it ? 

rf n sözünü kesti: 

1 

:::: Güngör Ap. !!.· 1 nci kat maktadır. Gıılata posta k.utuP ..i ler. rüyerek mi geldiniz, taksi i. ;ı; da s. N. a müracaatıau. ıtel'.-
1 • ? •• Here'ün öğleden sonra •• Telefon· '9818 

- Size emir veren adam e mı. (Devamı uar) r: :::::::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::':_i · ~ vereblllr. • 

f~l~söykdi:Şimdip~i-~-----------~,-------------------------~,~~----------~ ·b~kmllhP~m~~~ 
se gidip bizi ele vermen icap H "k ,. ebesı catilae ~-ılı•ma.lı ı.atenıell·,1 
ediyor. Skotland Yarda gider l ay e o m r u· . n u z u n 1 u g"' u B~~~ü~~k~~r;u Her türlO '1esa.p ~lerl proje 'ff ~ 
ve bu işle meHul olan mü- .ımn tem~ çekilmesi tşlertDJ sı• i 
fettişe Kollarsoun dütmanı •·--- ---- ---- ----ı Herhangi bir müossesen.in beSSP I 
olan Uvan Torun l\1agnolya DUnya yaratıldığı zaman, her rem ediniz. liıtfediniz, bir lAbza zacaklardır. Elem ve kederin ek· tememek §artiyle, maymuna mu - rint deruhte edeblllr. Lise ~ ı 
vapurile geldiğini haber ve. mahJQkun da ömrü tayin ediliyor.. düşlinüntiz, bu kadar uzun zaman seriya bir şakanın içinde gizlendi. hassas 10 seneyi de alınıı. kte., talebesine rlyazfY'f' detti 

. . du. Bu sebeple eşek geldi ve ne. içinde ne kadar koşmam lazımdır ğini bilirsiniz. Binaenaleyh 30 se- Bunun Uzerine insan çekilmeğe reblllr <An) remzine mllracaa' ıf. 
rırsın. kadar müddet yaşıyacağmı sordu. ki buna tabanlarım dayansın! Son.. neye kat'iyyen dayanamıvacağım, mecbur oldu. Fakat memnun ol. • TUrkçe ve tranmzca n:dlt~ 

Yahudi haykırdı: 30 sene dediler ve bunun kifayet ra sözümü nlifuzumu kaybetti • Maymuna da 10 senelik ömür mamıştI. ve orta mektep talebemne ';J, 
- Evet, böyle, tamamile edip etmiyeceğini istimzaç ettiler. ğim, havlıyrunadığım ve dişlerim· bahşedildi. Bu taksim sebebiyle insanın öm 1ersı~n ıF.K.R.) remzine mnı11~.J 

böyle. Ecşek: Eyvah!.. dedi. Bu müd· le rsıramadığım vakit benim için Nihayet sıhhatli ve ı.m-vP.tli in. rü 70 senedir. tık otuz senesi su. • Pel: tyi lngillzce bflen oıı'İ.: 

S
. d b det çok, hem pek çoktur. DUşllnü hırhynrak vr> uluyarak bir köşe san ortaya atıldı ve kendisine de ratle geçen, insanlığmıiı günleri . site mUclaviml bir genç ım .e '/ 

- ız e ı eni gÖt'meğe nüz bir kere; sabahtan geceye ka.. dem diğer köşeye gitmekten baş.. ömrü için diğerleri mislllü zaman dir. İnsan o günlerde de sthhatli, talebeye.müMit nyatıa ingtt!Sot" 
geldjniz. Fakat size bu vazi- dar ne yorucu viikler sırt.lnnac:ı. ka vnpacak ne iş kalacaktır? tayinini talep etti. gtirbilz ve kuvvetlidir. Zevkle, ne ıerı verir. rn, 49) remzine ınttff / 
fenin niçin v .. rildiğini anla. ğım, başkalarının ekmeği için kaç Köpeğin itirazı ve müdafaası - 30 sene yaşryacaksmız. Ce,. şeyle c;alIŞır. Mevcudiyetinden • !stanbulda takır bir aııenlıl JJ 
yamıyorsunuz. Bu vazife si. kere dcğ"rmene 1..ahire c;uvnllarmı da kabul edilerek ömrünün 12 se. vahı verildi. zcvkaltr. . mayı sf'vcn kimscsı..z blr çocur .. .1 
zi korkutuyor. Kendi kendi. getirip götüreceğim; buna muka . ne olmnc;ı tensip edildi. İnsan: Bunu bir yüke bir yük daha 11Blnl manevi cvlA.t yapacak. f"':J 

bil de nekadar tekme ve sopa yf. Köpeğin mlifarakatini mütea - - Bu kflfi mi? ~e kma za . yilklPnen eı:eğin 18 senesi takip tııh,_ .... e devamında vardn:n ~ 
nize: "polis daire3inden c;.ı. yec<>ğ1m" üstelik daima minnet al kip maymun girdi. Maymuna: man!, .. diye haykrrdı. Tam kendi. eder: başkalarım bcsliyecek za - zengin ve bayır seven blr zat -'.J 
kınca hafiyelik vazifem bit- tmdıı ve nalına ağır işler görmek -Eşek ve köpek gibi ağır ytik· ıne bir ev yapacağmı, bir ocak k1t• hl re iç'n çahşmak ve yüklenmek tadrr. Kend!al •fürtıııt, temt.s 'i" 
mit olacak. O vakit belki de mecburiyetinde kalacağını. OmriJ. ler ve şartlar altında yaşamak rup ateşini kendim tüttüreceğim, mecburiyetindedir. Hakaret. kil ve karakter sahibi, çalqkatı. (1 
bu adamlar için bir tehlike me mahsus senelerimden bir kıs- r;ıtırarmda olmadığınıza nazaran ağaç dikip meyvalarmı toplıyaca- filr, kabahat ve kusur onun hiz znmıı, okumayı sever bir Tilr~ı. 

mmı almanızı çok rica ederim. 30 sene y~ama~a ra7tsmızrl•r şüp ğım bir sırada ve artık hayattan metlerinin yegane mük!fatı olur. ~udur. cs.S.B.ı remzine mtıra"'" 
ıayıl1ırım.,, zira arkadaşları. Eşcğ·n bu niyazı merhametle hesiz. Havntın•z dalına i)i ve mü· zevk almaya başl·yaeağım bir an· Sonra köpeğin 12 sen~i gelir. Bu Aldırınız: / nı e e verenlerin çok yaşa. kabul edilerek mliddeti ömrü ıs rc>ffeh geçecPktir !. dediler. dıı ölüm yakama yapısacak ! öm zaman ic;inde insan, kö~edcn kö ~,J 
maması kaidedir. sene olarak tayin edildi. Mavrııun cevan verdi: rümUn temdidini istirham ederim, şeye sürüklenir! Her şeyden mü... AfAfıda remlslert 1Mlh "' 

_ Kalhimden geçenleri F.şek memnun ve mesrur uzak. - Övle olmalı ama övle de • dedf. tek:dir. Çünkü artık ıSfl"acek dfo. cuyucu.taımıılWI ~ ~ 
bT !aştı. ğildir. Halkt ~ldUrmek ve eğlen- - Ömrünüze eŞeğin on sekiz Ieri kalmamıştrr. Bu 7.aman dn 111tıktupla~ IA&arebaaeml·d«' ~ 

1 ıyor-sunuz. Bilahare köpek ort:ıya çıktı: dirmt>k fcin dalma komik hir çeh.. senesi zammedilsin. geçtikten. sonra maymunun 10 se- •baht.an ifJl"7t- ka4ar "79 
- Bu di.işünce ile beni gö. - Ne kııd1tr vnşllmak arzusun_ re iraesi ıstırnnndaynn. Onlar be.. - Kifayet etmez. nesi gelir lti bu, perdenin hazini'-" ·.,dar aldırmaları. ıJ. 

rür görmez h1'.psedilmenİ7.İ 1 rbı:ıınız" F,fjPge 30 sene pek faz. n"mlP daima giJlecekler, eğlene • - Köpeğin 12 senelik ömür kapanışıdır. Bizzat çocuklarm gö- (PAk 37) <S. 3) (.M. 18) <, 
İs"'~ediniz. Gene bunun için la gPldi. Fn.kat muhtemeld.Jr kJ ceklcr ve bana yemek ic;ln kemali müddNini de almız. zline gültinç olacak kadar, lnsnn 1 ~vik 11515) (Tekyııdız 8) <1;f1 
ikam~ tezkerenizin müdde. slı:i !At.min eder. ., . kcremlcrinden bol bol elma ?taca.k - Yine azdır. çocuklaşır, ahma.kla.şır ve aeaip (Bayan aşçı) (2092) <Kazanç) (~ 
tbaia b"ı.t.... . .. 1.. Köpek: 30 sene mi . dedı. Ke • lar ve bunlarla midemi ekşitip bo- - Pek iyi, fakat dah~ fazla is.. bir şeyler olur!!.. (GWer) '(Sumer) <X. N.) f 

h. ısırnı aoy ~yursu. (Hadiye) (Ka. '1) <Ocnif .,1 
JCı;1Z. Çaaiul bur d"' Sk"tlanc:! . . _ ,(F,ı. 26) (Tek> (i'&lk).(Şeo) < 
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