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Büyük müşkülatla 
aşılabUiyor 

Kudüs, 8 CA.A.) - Askeri söz. 
cil, Palmlri muhasara eden mUtte. 
fik kuvvetlerin maruz kaldığı müş 
külleri izah ederek demiştir ki: 

"Palmirin şimalinue motörlü 
nakil vasıtnlan için geçilmesi pek 
müşkül bir taşh çöl sahası vardır. 
Cenubund:ı bir kum mınt.::.knsı mev 
cut olup bunun da ötesinde büyük 
tuz bataklıklan vardır. Bu ta.b.i 
mimislardan başka Vi.si kıtaları 
Palmir etrafındaki mlikeınmel talı 
khnr.ttan istlfnd{? etmektedirler. 

Bununla beraber müttefikler. 
Palmirin cenubu garbiairıde vaki 
olup Palmirden Humsa mlintehı 
) oJa lıA.kim bulunan bir not tııyı iş 
gale muvaffak otmu lnrdır. 

Diğer cihetten Darnurun ~t'di 
mlJ cenubu şarkishıdc bulunan 
Hasrout m nt'.ıkasmda. mtisadcme. 
1~ ruku bul..:'uğu haber venlınek
tcdir. Burada Vişi ku:vvetleri kuv. 
vetll mevz ler tutmakta ve muan. 
nidaııe bir mukavemet göstennek. 
tcdirler. 

Kıbrıs 
mbalandı 

Lctı.. e, S (A.A.) - Ç',al"§amba sa. 
dll§man tayyaresi Kıbrıs nda. 

Kolsuz bacaksız ve kafasız 
Kadın cesedinin esrarı 

1 

ALIN 
NUTUK 

SÖYLERKEN u ceset, kaybolan şahıslardan 
hangisine 

aittir 
Müddeiumumilik 

ehemmiyetle 
tahkikat yapıyor 
Dün akşam Ahırkapı sahilin

de, Gülhane parkı civarında bu
lunan kolsuz, bacaksız ve baş • 
sız cesedin bir kadına ait olduğu 
anlaşılmıştır. Ceset uzun za • 
mandan beri denizde kaldığın · 
dan .bozulmu., ve bu yüzden ~
his biraz zor olmuştur. Vücudun 
bazı azasının ve başnı çürüyerek 
koptu..,üu veya büyük balıklar 
tarafından yenildiği tahmin edil
mektedir. 

Bu esrarengiz ceset hatıra bir
çok ihtimaHer getirmektedir. 
Karii-erimiz hatırlarlar ki bwıdan 
bir müddet evvel Beşiktaşta bir 
cinayet işlenmiş ve parçalanmış 
hır ceset torba icinde denize a • 
t:Imııştı. Fakat :bu cinayetin kur 
bam erkek olduğundan yeni bu. 
lunan ceset bu olamaz. 

Bundan sonra; tetş.rin sonları
na doğru ani şekilde kay:bolan ve 
izi ele gecirilemeven bir kadın 
hatıra gelme!üedir ki im ç-0k 
kuvvetli bir ihtirrıa.ldir. 

I• aka1 bunwı mtıhar, ~a 
bir emaye• veya bir kaza olmn. 
m da ka9ildir. 

Cesedin kol .bacak ve başının 
kopuk olması çok ~i lhir cina. 
yet hissini veriyorsa da bizim 
memleketimizde olan ikatil vak'a 
larında böylesi biç göriilmemiş
tir. Hadisenin iç yüzü esrarını 
muhafaza etmekte ve müddei 
umumilikçe tah'kikata devam o
lumnaktadtr. 

Nevyorkta 
ahali 

ıca tan 

Stalin 
dedik.: 
Giriştiğimiz 

harp 
Almanların eline 

es=r düşen milletleri 
Esaretten 
kurtarma 
harbidir 

Minsk·in Yeni Sovyet 
şarkında _, ______ _ 

. b. tebliği 
ıs ~ Almanlar 

tank harbı Henüz devlet 

li 

oluyor hududunu 

Sovyetler, 
Leningrad 

sivil ha.lkının 

geçemedi 
Murmans boyunda 

iki fırka piyadenin 
Taarruzu 

uzaklaştı ıldı 
iJlf'"' l"nzısı 2 inci sayfadn 

Sovyetler 
Bütün yiyecek, 
petrol ve harp 
malzemesini 
Baş a 

yeren 
ledec 

-
U zaklaşf zrıl-

•• 
ması mum
kün olmıyan 

şeyler 

Tahr· 
edilec 
Moskova, 3 (A.A.) -

Stalin tarafından söyle
nen nutkun bir parçası· 
aşağıdadır: 

Kızı/ordunun ri.cati ha 
linde demiryolları de • 
polarında bulunan bü
tün stoklar başka yerle
re nakledilecek ve ne bir 
lokomotif ne bır vagon 
ne bir tane buğday ve 
ne bir galon petrol düş
mana bırakılmıyacaktır. 

Çiftçiler ellerindeki 
hayavnatı uzaklaştır· 

mak ve hububatı da nak 
/edilmek üzere devlete 
tevdi etmek mecburiye -
tindedirlr. Uzaklaştırıl
ması mümkün olmıyan 
her §ey t:ıhrip edilecek -
tir. 

-'.ll garp kısmı Uz rlnc bir taarruz 
ya.pml§tır. Pn.fos: bölgesine bombalar 
atılmıııtır. Bu ana kadar, hlçblr hasar 
ve hiçbir insan zay atı b!ldlrllmemek 
tedir. 

İngilizlerin yeni Orta
sark kumandanı 

KAHtREYE GtTTt 

O Dvor 
Ne\"';}Ork, S (A.A.) - Stefaııi: 

Buraôa mUstesna bir hararet da.ı. 

gası hUkUm sUrmektedlr. Bir ölU var. 
dır. 

Moslrova, 3 (Radyo) - Stalin 
bu sabah bütün Sovyet radyolan 
vasıtasiyle Rus milletine hitap 
etmiştir. Stalin nutkunda demiş_ 
tir ki: 

Sovyet milletleri, Kızılordu. 
nun büyük bir cesaretle harp 
etmesine rağmen adetçe faik 
Almanlar Litvanya, Lctonya, 
Beyaz Rusya ve Ukranyanm bir 
kısmını ~al etmiştir. Düşman 
ilerlemektedir. Fakat KIZilordu 
sağlam duruyor. 

Tahliye 
tedbirlerini 
hazırlamişlar 

Yazıl!ı 2 tncl sayfada r::···::::::~~:~:~:~:::::~ .. ~~~:~~:::::.: .. :::::ı 
l'nıısı 2 inci ııayfnda 

BiR GENÇ, NiŞANLISINI 
' Hususi surette hazırla-

dığı bir silahla, bugün 
7 YERiNDEN VARALADI 

Sovyet mil!etleri, 5iz na ma~ 
10.psunuz. çünkü Sovyet!er Bir_ 
liğine olan bağlıhğıruz sarsılm~z. 
siz hiç bir düşmanın booamıyaca 
ğı müthiş bir kütle teşkil ediyor. 
sunuz. Düşmanın kr>:>men arazi. 
mizi işgal etmesinin eebeoi bidıı.. 
yette avantajın onun tarafında 
olmasıdrr. Fakat ~a mağlQp ordu 
yoktur. Napolyonun ordusunu ve 
umumt harpte Kayz.erin ordusu. 
nu nasıl mağlup etmişsek bu de. 
fa da Hitlerin ordusunu mağtlıp 
edeceğiz. 

Bugün Pa§abahçede bir genç ken. ve bunu Mchme<le de Na.clyeye de bil. Almanya· ile ar<unızdaki ademi 
dlsindcn ayrılan nişanlı .. nı sokak or dlrmlşlerdlr. tecavüz paktı bir sulh paktı idi. 
taııında hnzırlıı.dığı sivri bir demirle j Mehmet, bununla ümidini kırmamı§ Bu paktı yapmakta tereddüt et. 
yedi yerinden ağır surette ya nlamqı. ve Nncıyeyl alııblleceğl k>ı.naatlnl bet. memişt.ik. Almanların maksadı 
tır. Yaptığımız tahkikata göre bu !emekte devam etml§tlr. Baltık devletlerini Almnnlaştır. 
kanlı hAdisenin mııtılyeti flUdur: ~ oevıımı 2 inci sayl~ _... Devamı 2 incl sayfada 
Paşababçedc CUmUıısuyu sokağmda __ -=:::.._ ___________ _.;;;....;..... ______ _ 

12 numaralı evde oturan İbrahlmin 18 
ya,,ındaki kızı Naciye, bundan bir 
mUddet evvel Mehmet isimli bir genç. 
le nişa!llanmıştır. 

Mehmet Naciyeyi çılgınca sevmekte 
ve yakın bir zamanda evıcneceg"in! 
dll§Ünerck memnun olmaktadır. Nac • 
ye de aynı ııckllde Mebıncdc a.şıktır ve 
evlenecekleri gUnU sabırsızlıkla bek· 
lemektedlr. 

lkl gene; sevgili böyle tatlı bir hUlya 
i<;inde yaşarlarken her ikisinin de uı. 
1tt tıtr.tenbıre bozulmuştur. ÇünkU Na 
ciyenın ebeveyni, kızlarını Mehmede 
verrneMe-n katı olarak vazgeçml§ıer 

MERHUM GENERAL KAZIM 
DiRiK'iN CENAZESi 

Istanbula getirilip 
götürülecek 

lzmire 

Bir deli kızın Japon mu
hatıra defteri amması 

Faz.an: Bir Muharrir .... .................................. --··· 
• 

Bir genç kızı timarhaneye 
düsürcn esrarengiz ve 
acıklı bir aşk macerası 

Yazan• 

ISKENDER F. SERTELLi 

Leyla, hayatının en ~örpe .ve 
en ateşli çağında bırdenbıre 
neden çıldırdı? Leyla kimin 

kızıydı? Timarhaneye 
nasıl düştü? 

T anmmış bir aile kızı olan 
Leylanın, ailesinden bile 
gizldiği mahrem hatıra 

defterini karilerimiz 

YAKINDA 

I EN SON DAKiKA 
gazetesi sütunlarında merak 
ve heyecanla okuyacaklardır 

A L.'!\IAN • Sovyct harbi Atlan • 
tik harbinin şiddetini auılt. 

madı. BllakJ-., Alman tebllğlcn 
bazı günler 50 • 70 bin ton gemi 
batırdıklarını idcliıı ediyorlar. 

Amerika Bahriye ·azın Albay 
Knox da Atlantik ha.rhlnin bu 
tehlikeli ' ~idl!'inden cndl~edir. 
Valilerin toplantısında bir nutult 
söyledi ,·e aynen dedi ki: 
"- 'l'icarct gemisi zly:ınmın 

bugünkü nisbettc de\amı Jlitlcre 
zaferi kazandırır. llu senenin tık 
be~ ayı lçindt-, Almanlar, 2 mll~·on 
190 bin tonluk ticaret gemi i b:ı. 
tmlılar. Şunu hatırlı~ alım ki, bu. 
gün biz ,.e lngiliı:ler, yaptığımız 
bir gcmlyo mukabil Almanlar üç 
gemi batınnaktndırlar 'c yalnrı 
gemi batmıyor, bu gemilerin nak. 
lettUtleri tayynreter, toplar, cep. 
haneler ~·e y iyccck mnı:ldelerl do 
beraber batıyor." 

Bonlan söyliycn Am rikn. bah. 
rlyc nazın, donanma3, kullanmAk 
r,amanmm ya'khu;tığmı da haber 
,·crlycir. 

1 
Bu zaman çoktan ı;e~. ı;~

yor bile. Almanlar Usttlste iki 
.. __________ Amerikan gemisi batırddar. G~ 

b\iyük harpte Amerikanm lıarbo 

girmesini icap ettiren hadise, ge. 
~en ay i~nde iki defa. tekrarlandı. 
Yine Birl~ik dc\·letlel'(lC tı: yok. 
Çilnkü Amerika. harbe girerse, bu 
defa JaılOnya onun yanında değil, 
knrşu;ındadır. Amerika donanma. 
sının hem Atlantikte, hem de Pa. 
ifi'tite ha.rbetmesi IUzmı gelecek. 

tir. Halbuki blrlcsik de\letlerln 
iki denizde de harp inıkünmı te. 
rnin etmek i~in hazırladığı yeni 
donanma enelerdcn eV\"Cl tez. 
giLhtnn · !;ıkamıyncak. t tc Amerf. 
knn Da7ırla.nnm İngiliz malzeme 
\'e peynir gemilerini Jafla yürlit
meğe çalışmalarmm herk~~ ma. 
lfım sebebi bu. 

Alman. Rus harbi knrş ında, 
Jnponynda impara.t-Orluk konfcran. 
mın verdiği fe\·knlfıde karar meç.. 

huL Japon hariciye nazırı: "Bu 
hadi e~i alemde bir Alma.o • Rus 
harbi tclfı'kkl edemeyiz; olnnca 
dikkatimizle ta.kip ediyor \'e ha. 
zırlanı~·oruz!'' diyor. Bu hazırlıj;"III 
kime karşı olduj;;runo söylemiyor. 
Eğer Amerika Ye İngiltere Uzak. 
:ırktn Japonya ya laı.rsı bU~ iık fe
dakarlıklar yapar da bu devlcıti 
kruanablllrlerse, o zaman, Ame.rl. 
kan donıuıma.stnm İngHh ~cm.llt. 
rlni himaye ctme.cıl tnt\mkftn ola. 
bilir. Fakat As)'Qda lromilnlmıln 
en bUyük düşmanı olaa lapoın;ra. 

nm AIDınn • Rus harbbıde mihvere 
ltnmct, e<lel'ek Ahnan)'Bya b:ıwa 
cephe alIDa61 mömldla mttıdftr --.. 
ba? 

a -n -

• 
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Trakyıı Umumi Milf' Gene- Dirlk Trftkyado. gcn!ş bir pro~. 
ral J(aznn D"ril:'in bir milddetten. ramla işe başlı)a' ak n.z zamanda 
herı m btolıl oldnğu ha.sta.lıktnn bu mmta.kanm bilhnss:ı. imar ve 
ımrtu amıyarak dUn gece ~at et. bamle.lcrle kalkmmasında n bü • 
tit,;'Ilı tee 3ilrle haber nldık. yllk ve başlıca amil oJmu tur. 

Ccna •"1ln Gtınuuıe h ııtabv.m:- BugUn köylerin~ varıncaya ka. 
sin getirh bulwıac.'\k ve yarın tz. muntazam yollcrln biribt .. ·ne 
mire gôtUr il rek orad defnedlle • bağb Tmkya ehir ve lmsabalıın-
eıcktir. n.m gö:iterdiği canlı man rn, ) ep. 

General Ka7.ım Dirilt bulunduı,~ yeni göçmen evlorbıdcn mUrekkep 
muhtelif v:ı.zifcl<'.rde memlekete köyler, yer yer açılan nrtezlyen 
~mıetli hizmetler ifa etmie, gU. .kuyularının cıvara saçtığı feyiz ve 
zide ve yUkselt bit' idareciydi. U. bereket, a.ncı11k, aşı ve sıfat h>tns. 
zun yıllar :t.mıir vali iği esııa.smdn, yonla.n, meyvacıhğın gi55terdiği 
......,.....,,.,.., hmirin ı i: !erinde gen.iş inklşn.f onun bUyük ve Yo _ 
~k ibUyük r >1e mu\'affal:ı. rulmnk bilmez ıne ru \'C gayretle-
Yt:tleri :örlllmUş, buradan Trakya rhıin muvnffak eserleridir. 
umumt mU!"ctti. liğine tayin edil. Hulii General Kilzmı Dlrik 
mf5tlr. Bu tayin, o zamana kadar büyük ve bm- rıcı bı.r idnreclydl. 
birçok s:ılı ardn kafi inki§a.flar Uiulu memleket için bilytik btr zı. 
gösterem ~ olıın Trakyruı'tl ka.L yndır. 
kmına:sına h ... imıetiıı. verdiği bU- Kederli ailesine \'e dostlnrm 
yUk elıemmiycu beli~ ve fil • en oombni taziyeUerlmi:z.i bildirir, 
hn •• ka m~rhum General Kfuınn ölüye Allahtan rahmet dileriz. 

~--------~------------------------------

Yen; ovyet 
Teb iği 

'-"a, 3 (A.A.) - Sovyet 
t bOrosumm poc yansmdan 

MIP'flWğl tebliğ• 

ı Temmuz g11n11 kıtaat.muz .Mur. 
ve Kexholm Uıtlktunetlerinde 

@fman ~e VO Dvt B:ri. 
ıııov. Slutsk. Borbırllf!llt Luck ~ 
Jer1tıde d!Şnım ecyyıır ıutahrma 

ka.qı. §lddoW ~ çetin muba:rcbclerde 
in dit.~ böl-

d..... .u-ı, hududu 
cçnoğe te§o'bbUa eden dU,..-ınan:ı karı;: 
deftet dtıdun fnkJ surotte tutmak. 
tacıır. 

Kurmansk istlka.met.IDde, takribcı: 
lk1 frrka kuv\'et.ın dll.:;m~ plyndesf

ntn taarruzu uzakl8§t.Inlmlş dU.,-:n!Ulo 
ciddi muattaldyctıı!z1iğo uğmbJmıı.

tır. 

I>vlnik fıtti:ıamc c!tın, 

soma, kıtal;ınmızb omıaıı 
dağm n1ltllr.A b?:tıs eden 

BariaaT. Slu+..ı:!t 'Ye Bobru&k iıırtfka-

Stali •• • 
eoı ~, 

Baıı t.arc!1 ı lncl ~ 'rıu.ı:ı:ı 

maktı. Neticede bizim Almanln
ra esir olmnmrz tehlikesi vardı. 
Bütün nakliye vasrularmı sefer_ 
ber ettik. Giriştiğimiz harp dil~ 
ya harbi, medenıy~t harbi. vntan 
harbidir. Almanların clint" duşen 
milletleri esarette> l kurtarma 
harbidir. 

Sim ya:kmda harp harekatı 
hakkında. daha mufassal malO_ 
mat verooeğim. Sovyet hissiyatı. 
rm.a itin~t ediniz. 

lngilizlerin yem ortaşar 
kumandam 

lre 3 (A.A.) - Yeni ortaprk 
İ.Qgfll.z kumandanı seneral AuchlD-
leck.. Bm!!ist.andan Kalı!.rey muv 
.ıat. ctuıt;ıtir. 

Londr.ı, S (A.A.) ...... 1-.llirblyc ncza. 
NU Robeı't He.lnlngtn. ortaprk hıgi.. 
~ Je1'll.Z'ml ~o tn.yln edllml§ oı. 
dugunu btldlrm ted r 

.Mytertn öğ're!ldlğln bu to.yl-

r:ı.e aobeb, tabıatile 
dil id rt meselelerle 
çok tecrllbcli btr yU k sublı.yın lU.. 
zumlu bulundu u h!llSl.nin mevcudiYe.. 
tl.4lr. 

Suriye harbinde bazı 
deği~iklikleı· 

erlnde, k:rtabnmls 171! dflşmanın 

~ cQ%tlt&ml&n arasında. gQDdtm 
ştdiloW m olmıJ;1tur. ~ Kııltlre, 3 ~A.A.) - N bckde nruvnf 
manm yancıı. bbQslert ıntaıanmı.z tAktyetsiz bir mukabil hüeuma lştı-

:mı anud.-mc moka: U ve bıı. a kuT r k edrn VıDI kl"t-mın Uçte 1kiBı., 
nUt'rlm.; m~W hareketi m!lttcl tanklnr ttuık da.fi topla.. 

t uğratııcn~r. n tar:ı:t'mdan tahrip ~~ Tl.ld-
Iaıck tatJbmetinde. kıtal~ mUrde mil Od r tara.tmd:ı.a yeni. 

Rovn? mmtııJavıınd ~ı ~tın den geri man mevzi, vabanm tJi. 
rebeler verınckte f1Y1e- mal clhetind.edir. Yeni gel'cn lngna 

mektedtr. conuw k1ye takviyelcrl. ha.rck!ta ye.l'dım etmı,tır. 
doğm n!Jftn bbUalertne V1§1n1n Tndmllrde muııasara edllm1§ 

denm t tam.fta ı olan dDısm11D kuneUct'.lnl ~ 
~ ıataın.nmızm ~ kkmds h~ cma.re yok. 

• ~ mmdaDe ımılcım!ırnetl bTpm.. 1 tur. 
da hı-1lnır\~tadll'. 

Hına Jtuvovetlerlm:lz, ~Dz Luok 
. b61;1:\Clitnde ~ tank c:Qzlltamıan. 
na ka:r§r ~ tahrip edid mmr~ 

beler ~ - Btı1uc bOmbardDnıuı 
etmtştır. 

~~ d6ıx-tn. 
etm!§tflr. 

Bugünkü ynngın 
Bugü:nı &?leden amxm Fener • 

ba. ~ ;ln bir ecıı iye ait ~-ıyük 
bir k&,J1tte VB.T,"'TD. ~' k* 
kÜ'n cattSI ndrlutnn ronra sön
ailrolın:tiştür. 

18 Yazan: NEZiHE UHJTTIN 
- Mesele rahatsız olmak de • 

i?1. ıankı.tnmıyonım. Ben şimdiye 
k&d~r heı> ! lrlr f leri•;le meRg\ll ol 
m bir kc::m. .. 

- Bu ım5ni mı ! Ben de okur 
yaz:l.-nn.. Seninle evlcn.lnceyo ilro -
dar frar.sncaya ç:ı.lu;trm. 

--- :Bu b:ı,.c;ka. efend.lın. Ben ken
dimi a5ylilyonmı. lNklr lş~lyle 

meşgul oldum demekten mnkea -
dnn, ı;ımdiye knda..r ben erke ~ ve 
aşk d l\nmtiş df'-ilim dem, is _ 
tedim. 

Ta) ur bu ıxın söz!lıne neden.s 
ısevbı r gibi oldu: 

- Ben de senden ba.~kn tilrlil 
ünut ct.ı---n<'- i Tnlrli hop.p:ı., şı • 
m'lrık bir ı. <ılmııdığını blll)'·or -
duın. Bu b .im ;için ff~"ıardır. tık 
~ii: ve ilk erkek ben olae:ı~ Ne 

ıı:dct? 

Oh 'bu sözher, bu ·ı t lbu 
tuhur GUler: kimi tnıru:ılryord•ı. 

- Artık lbenden fn:ı:la bir 6eY 
sorma.ymız Tnyfur... Sim en mah.. 
rem ıhlslcrlmi söyledlın. 

- Fakat Necın .. Bu lblr lıastn.. 
hlı.tır ya.vrum.. Se1li ıtedn.v.i etmclt 
lftzmı. 

- Orasını dıı sonra dilşUnfüiiz. 
Biz susunC3. dışarda. pat dişe bi. 

rı yare düştü ve bir çığlık ltoptu:. 
- Büqü. , BUyü! :00...--Uar .evlU... 

dnna lbüyü ya.ptılar.. Bnğladıltu"_ 
B <7IadıJar .. 

Sa.rnylınm ~iıTet sesini duymuş 
tuk. d:ışnrı fırladık. Küçük h!ıyrın • 
nn.m Ha:bl.bo Hanını nğla.ynnı.k yer 
lcre sı-ı·llen annesini gösterlyor -
du: 

- Hatuna kederden fmneterun.. 
di. Y tie n kncbdn ! dostınr. 

H.:"netçilcr de gel~er lU:. '.IUl.

""-'•<U-"'"ı odnlarma ôtUrdülcr~ il n 
mn 1 ·m. Tayfur d bir.rı 
ro.ırr ıcl: - Evet ama., ben erk kt ıı vo f 

ru ktnn ltorlmyo'nnn! dl) e mm! • 
dnndmı. 

- Bir se~ P karar verdim Ncc.. 
l . ' u. 

N c ! ! ! ! Aşk.tan v eı kekten 
koıkuyor ınusun ?! 

- Ne kanın bu! 
- Başka kiiciılc bir npa.T'Tmlın 

otuyor 
Barlln. 3 lA.A.) - Motörttı krtal.a. 

nmız B!o1ostok h.'IVallei;ıdo hemen 
blltün Sovvct müstahkem mevkllertnJ 
ele g"r\rm' ıerdlr. 

M Jrın nslt havnfüı!ndc lutalo.nmn 
nrtnn bır sllraUc çevlrmo ba.rcketını:ı 
dovnm edıyor. Tnnklnrmııl'. Mlnskın 

90 k!loın tro o.rkmda ço'· mllhım bir 

hnrb g rt8mlşl rcıır. Tayyıırelertmlı\ 

Sovy{ ı-ı J.n; rıgrad(lan stvU halkm 
tnhl y ıı;ua tedbir aııuJ.ğtnı blldirl-
yorlar. 

Vişi, S ( A. A.) - Berlind:m 
haber n n ğma göve Minsk'in 
ı;a.rkıııda Alman ar büyük Rus. 
yaya girmi~lerdir ve Leningrad 
istilın netindc şkldPtlı hücumlar 
ynpryorlar. 

.Alman keri 'Dnieper I\ehrini 
geçmiştir. 

Alman as.ı-.."eri Gomel ü?.erino 
ilerliyor, Mounsk !bat.aklığı ha_ 
valisinde Dvina'm öte tarafında 
harp cereyan ediyor. 

Uknı.nyada Alman ve Romen 
askerlerinin yeni lhüoum hnttrn. 
da tahşidi bitmiştir. Alman ve 
Romenlerin taarruzu her dakika 
bekleniyor. Slovak ordusu Galiç.. 
y.ıda Kızrlordu ile temas etmiş. 
tir. 

Berlin, ! ( A.AJ - Alınan or
d ulan b~ rumandanlığı bu ak. 
şam aşağıdaki fevkalade tebliği 
De$'etmiştir: 

Bialistok'un şarkında cereyan 
etmekte olan imha harbinin ta
rih! ehemmiyeti haiz kat'i bir 
netice verdiği gitgide daha ziya. 
de anla.srlmaktadır. Almanyayı 
arkadan vurmak ve Avnı aya 
bolşeviklik afetini götünnek ü
zere hazırla.nan Sovyet orduları 
tarif edilmez bir hercümerce uğ. 
raınrştır. 

Şarh"'ll doğru hrzla ilerlemekte 
olan krtala.nmızm gerisindP. ka· 
lan azim miktarda harp ma.lze. 
m1,;""İnin, diğer ganaim ve esir· 
lerln toplanabilmesi ve sayılma. 
sı için belki haftalar geçecektir. 
Burada ocrcynn eden muhaıeb.::
lorin ehemmiyeti hakkında aşa.. 
ğıdaki rakamların mütaleaeiyla 
bir fikir edinmek mümkündür: 

22 llazi.rand.:ı.n 1 temmuza ka
dar 5774 tank, 2330 top ve ha. 
va dafı topu. 4 zırhlı tren ve a· 
zim miktarda mitralyöz ve tü. 
fek tahrip edilmiş veya iğtinam 
olunmuştur. 

müdd .içinde So et 
ha;;a kuvvetl ri 4725 tayyare 
kay:betn:ıi.~lerdir. Bunlardan-1392 
si hava muharebelerinde. 112 si 
hava ba.taryalan tarafından ve 
3221 i de yerde talırip oluıun~
tur. 
Şimdiye kadar Ud>~t edilebi. 

len esirler miktarı 160 ibindc.Iı 
fazladır. Sovyet müdafaasının 
Aiddetine ve çenberdcn çrln.'lak 
ıçin yaptığı çok 'ddetli ~ 
büslere binaen d~cmıa.nm uğra. 
dığI kanlı zayiat esirlerin snyı
amd:ın da çok faZladır. 

Bizim zayiatnnızrn ~Qnu, 
çok eükür pek amır. 

Beri1n, % (A.A.) - Alnwı ordula.. 
rı B&~kumandnnlığrnm teblJgt; 
Şarkta Sovyet O?'dıılanna. karşr 

rekMa. sfi.ratıe devam oltmmııktnchr. 
Prl1>ot trı.1:lıklıı.rm cenubunda. 

tanklar &l'IUXldn b.tr mcyd:ın muhare. 
bed olmuştur. Bu meydan muhnrebe. 
ıı:::.d 100 Sovyct tankı tnhrtp edlln.\o
tir. Dabllo ı:nntalmıımda <\11pan tank 
lan Jtttalıırunızm &rkamndan ihtiyat 

olarak Jler~n flrlmlr.ı.rmııu çnrpnı~ 
v ild glln t"('tl bir muh&rcbede.n :::on. 
ro tahrip ed~..lr. llO tank da tg'U. 

tutup emıelcrimi ~ naklo(ie • 
ccğim. 

- .N"~ Tnytur! 
- ÇUnldl bOyill: mı.nem gittikçe 

huysuzln"ryor. Tı:ı.hamm.tu edemi _ 
yorum nrtık. 

- Yok 7J.'ıı.yfur, benim hatırım 
bunu yn.pınıyacaJaım .. ~a -

vallı ihtiyar e.dmı ma.."'llr görme. 
H .• Sen.in için klınbillr ne emekle. 
rl vardır. 

Tayfur s~eıimdem. müteessir 
oldu. Beni bu Befer ahumdan öp.. 
erek: 

- Sen bir meleksin! dedi 
O gün a.keama kadı:ı.r !kücü.k oda. 

nm tnn:ıdmiylc uğrnştlk. Ve o ge>ce 
~k nıha.t geçti. 

1lrlııcl ve UçUncU geceler Tnyfu_ 
nın "ncvazlliyle'' 11ğraştık. Beşin
ci gece... Tayfur iylloşt:i. Biraz 
oturup ikonnştuktan sonra odalnrı. 
lmJZll çekildik. Çhk Yorgundum. Bir 
Jdltüphaneden en saçma bir polis 
romanı nlarnk snf gözlerimi biran 
örce uyku;}a dn.vet etm:ek m:ıke:ı. 
dile okunın.ğa ba.,ıadnn. HlslE' .. L 
mın körlcc::Uöini. bcnli~lm.in .isti • 
hale zorlukları içinde kıvrandığı • 
ıu ncı ncı <luyu;,ordum. Bütiiıı dile. 
k ·mı klta'bın 8:\bıl::ırI1'.d t:>phyıı 
n , fn c içerden onun bir 6ltsü
ril -;il ' I' ha if b:r kıpırdaım ı ic;;i. 
mı Urpeı terek okul ordum. lçerden 
hl9bir ıı ~ gedmeden uzunca. bir fa. 
sıla gedi. Rtıluı.t ctm~<;tim. Yavaş 
''nvruı kPndimdC'l'l ırermek fi'1:Cre 

.... Jt!t: 7 

• 

Milli Şef in d • 
nız-

cilere teşek - • 
erı 

lstmtbul 2 ( A.A.) - Denizci. 
ler bayramının on altıncı vıtcl·;_ 
nümü münasebetiyle münakaiC.~ 
vekili Cevdet Kerim h1cedayı•11m 
Rcisicwnhur Mı\li Şer İsmet 1n. . 
önüye, mcC'!is .ıeisine, başvekilQ.ı 
\'e partı genel sekreterine ~i.. 
ği tebrik -ve tazim telgrafla.riyle 
alman cevaplar aşağıdadır: 

!Wli Şef oo Cumhıırrcişi 
ismet lnöuii'niin j'fiksc1.· katına 

Garp cephesinde muzaffer or. 
dulannızla kurta.rd.Iğmız, Loza.n 
sulhu ile kurduğunuz yeni Tür .. 
kiycde, tedbir, kuvvet ve tcmki • 
nin bahşettiği saadet ve intibah 
içinde Türk ulanııda kabotajı 
Türk bay:rat"Ina ve Türle çocuğu. 
na. hak olarak kazandırdığınız 
denizciler bayramının on altıncı 
yıldönümünü tesit ettiğimiz §U 
anda münaknlfit veklU ti aile«!i. 
n!n ve '.Nirk denizcilerinin son. 
suz tazim ve minnetlerinı ve sar 
mlm z bağhlrklarmı arzetmekle 
mesudum. 

Münakalat l' r.ktli 

OeıKlet Kerim lncedayt 
B. M. MECLlSl RElS1!\'E 

ÇEKlLEN TELGRAF 
Milli Şefimizin azim ve irade

sinin ka.zrudırdrğı Lo7.an mua
hedasinin kabotaj ha.kkmm Türk 
sancağına ve Tür4t vatandaşına 
döndtiğü gUnUn on altıncı yıl· 
dônümünu yurdun her sahilinde 
candan tezahürle tesi tedcn de
nizcilerin wimlerini an.etmekle 
bahtiyarım. ( 

BAŞVEK.1LtMtZE 
ÇEK!LEN mLGRAFLAR 
.Milli Şefin yı'lıksek azim ve ira 

desinin ~sulü olan Loza.n sul. 
hunun Tilrk sulunnda kabotaj 
hakkının Türk sancağına ve 
Türk evladına bahşettiği günün 
on nltmcı yıldönri.imUnün tesidi 
"reailesiyle Münakalat ailesinin 
ve Tiir:. denizcilerinin muzaffer 
ve kudretli başvekillerine hür. 
metlerini arzetmekle bahtiyarmı. 

HEJSlCUMHURUMUZUN 
CEVAPLARI 

Den.i:zciler bayramı vesilesiyle, 

nam bıunm tur. 
Btallsto'b."Un rkuıda. ç nber içine a_ 

lmmış oıan Sovyet ordulnnnm btıyUk 
bir kısmı katı olarak imha edil.mi§ 
bulunmaktadır. Bundan başka pek 
çok mlktnrda. eaır ve maır.cme a1uı,. 

ııııştır-. Şlmd!.yc kadar yQz bin esir, 
tOO tank ve 800 te>p 88.)tlDbllınJştir. 

F vi<aJl\d bir teb?lğd do blldirlı.. 
mll} olduğu Uzero Rlga ı,ıchrl cllmizde. 
dir. Vndau §Cbri de işgal edUınl.§tir. 

I<'inlan41ya cOzUtamlıın ve Alman 
ordusu t.eşelık1111cri d Finlıı.ndıyanm 

merkez ve §i:ı:n&l mn:ıtnkale.rmda So\. 
:y-0t bududund8JI t.aarruuı geçmlşlerıo 

dir. 
Alman hava kuvveUcrl dUtı de dUş. 

man kıtn.ları tcccmmUlerlne zıı·hlı te. 
gekkUllcrlne ve lopçu movzııerln~ k t• 

~· mUtemo.df taarruzlarla ordunun ba.. 
rekAtma mllzaheret. eylem~1r. 

Llnberç ın tıukmda ~ clvamı.. 
da ve Eatonyaya doğru ricat halin 
bulunan dUşman kıt.alan hava t&.Ar .. 
nn;larlyle ağır zayiata. utrınruıılardır. 
DUşmanın gwlsinde mthı&kale yollan 
ve b r zırhlı tren tahrip cdll~Ut'. 

Kez mllhlm aurette zayıf dl\omllıı 
olan Sovyet ha.va kuvvetlerine karnı 

olduğumu ihb;ederek kite.hı bırak
tnn ve gece Iam.basnn BÖDdürdUm. 
Birdenbire mçr:ı:yara!t uyandlm. 
Yanımda sreak bir vücut lınreket 
r..1yord11. Yorgun bır hayktn§tan 
son bUt:Un vileudum titrlyerek 
lambnyı yaktım. tık gördlıJ;'Üm 
manzııra. tlttan kamaşan gözlerini 
kırp tıran Ta.yfurun o.blak yüzü 
oldu. Yatak &tlamağa hazırla. 
nırken eöyleni) um: 

- Beni çok koauttunuz ! . Ni. 
çln böyle yo.ptmız? 

O, 'beni sal~nneme~ talışa • 
rnk: 

- Şimdi korkun geçti yıı. ıı:r\lk. 
- Korkum geçti ama... Halil 

yüreğim çarpıyor. 
- Canun insan kocasından kor. 

kar mı? Haydi yat Necllcığım... 
- Yntamnm artık. 
- Niçin? 
- S.Lzeı bunu söylemiştim .. lek. 

rarlanuığa luı.cct vnr mı? 
- Fakat bu, bütiin ömrümüz.L:e 

böyle mi devam edecek? 
Birdenbire · 
- Beliti! dedim. 
--- Fakat olamaz kl. Düıiln r 

kere olabilir mi bu!. 
- Hakknuı: var. 

O ho.lde ne yap:ılınt? 
- Yapacak şey gayet kolay. 
- Neymis bakalnn ! 
- Ayrılmak! 

- Çiidırdın mı Necli ~ 
- Niein ç.ıldrra~'!nt., F.ıtt 1rov • 

bildirdiğinis asil duNulardan 
dolayı ve temsil ettiğiniz vekfilet 
aiJesiyle Türk denir.cilerine te
:. kk ür w tebrilderimi su.nanm. 

ismet IMnii 
MECLts RE!S11\11N 

CEVAPLAR! 
Kabotaj bayrammm on altıncı 

~dönümünün kutlnnmn~ mU
nasebetiyle izhar buyunılan his. 
siyata teşekkür eder, saygıla.rr 
mı sunarım . 
BAŞVEK!LtınztN CEVABI 
Lo7.an sulhtmım kabotaj hak. 

kını Türk sancağına bab...,.ttiği 
mesut günün yıldönfunU dolayr. 
siyle deni:r.cllerimizin hakkmıda
ki güzel duygularına teşekkür 
eder, bu mutlu glinü ben de kut. 
Jul arım. 

PARTl GENEL SEKRETER! 
F1KR1 TOZERİN 'I'ELGRAFJ 

Türk vatanının jstihlfis beratı 
olan Lozan muahedesinin yurdu. 
mUT.a temin ettiği nimetlerden 
birisi olan ve Tür.k aenizlerinde 
kabotaj hakkını Türk vatandaşı
na ve Türk bayrağına kazındı
ran mesut giinün senei devriye. 
sini candan tezahürlerle kutlar
ken bizi bugünlere ulaştıran btL 
yüklerimizin önünde tazimle e. 
ğilir ve yüksek şahsiyetinizde 
biitü.n denizci yurtta..5Jarı tebrik 
eder, derin S<cygllarmı.ı sunarun. 

CEVDET KERlM1N CEVABI 

Türk 'stiklfil ve istik!balinin te 
meli olan Loznn muahedesin;n 
milletimize kazandrrdıt;"I sayısız 
saadetler arasında Türk <fon;zci. 
liğine de tam bir istiklfil ve inki· 
şaf nimetini veren kabotaj dava. 
sınm hallinin yrldönümü müna
sebetiyle denlhiilerimlz hakkında. 
izhar buyurduğunuz :;QJ"l'.l.imi ve 
himayck!r al{tkanızdan ço'c mil. 
tehassis olduğwlıu arzeder ve 
bütün denizcilerin büyük parti
mizin muhterem ~~.ıel sekreteri. 
ne sevgi ve saygılarımı sur.arım. 

O. JC. lNCEDAYI 

~ da ,yeni mUVB:lfak!ycıtıer elde 
edllml§Ur. 

Macu kuvvellertne mensup te:ek.. 
kWler plAıı muc:lblnce Karpat geç!Ue,. 
rindcD Gııllçyaya lındar ilcrilyerek .Al. 

maıı Wı.nıızuna lltıhıık etuılalcrdlr. 

İnJlltereyc kıı?'§l mtıcadelı:ıde AL 
ı:no.n dcn17.altılan a!mall Atı.antikte ve 
garbt Ahika a.çıklannda 1'0 bin tonı.. 
lAtoluk ticaret gem!sl ba~Iardlr. 
Bir topçu dllellosunda d3 ~er bir 
vnpur bııMra uğrtıtıınuatJr. 

Alınan sa.vn5 tayyareleri 1ngil • 
tere sularrnda. ve atlantikte 11 
bhı 500 tonilB:to1uk 3 ticaret ge -
misi batıımlfilar ve dl.ğer bir hü -
yUk tiacret gonüsinl ciddi hasara 
uğratmışlardır. 
DiğCT sn.vnş tayya.reled dün ge

ce ingilterenin .:ırk, ccnul>u şar -
ki ve cenubu garilislndc m.Utoad -
dit llmanlan bombardmıan ebniD
lerdir. 

Şhnıili Aflollm önlındc Alınnn ve 
ltnlyan Va§ bı.yynmeri 30 ha -
zlranda iki ticaret gemisini ba - 1 
tırmışlnr ~ IJıaiıf bir İngiliz knı
vazörU ne iki destroyere bo1n:OO.. 
lll.l' isabet et~lemlr, 

vetli bir ma.nbk.la ko~uyorum. 
- Mademki bil- hafta eonra y_ 

rılmak iatiyeccktin deıniçln benim 
le evlendin öyle~i3C? 

- Bu da doğru, çok <loğru lbir 
sorgu_ 

- Değil mi ya! Ni9in evlendin! 
- Haklı:sm azizim. Ama ben 

de evlenmeden evvel evlenmek ne 
olduğunu bilın1yordum ki. Haki • 
kn t ka.rşmmdn Jaılmca. çıkmaz yol 
olduğunu anladtın. 

- Demek beni blı; 1SCYJDedin 
Ncdıl.? 

Tayf ur bu sözü çok ncı bir 17.tJ. 
rnpla söylem.işti Ona acıdım. Ve 
yalan 8()yfoı:o.eğj. tereih et.t.im: 

- Sizi sevmemek değil. Her. 
k~ ka~ı aynı duyguyu hissede. 
ccktJm. 

lnandI zavallı! Dcrhııl yataktan 
çı:k tı ve lbcnl bir çocuk gi.bi o~ı. 
yarak: 

- Çocuksun ecn. hem masum 
lbir Ç<>CUlaJun Ncl!, dedi 

- Çocuk olmak tyi, fa: at za. 
lim oL"llak loteme;n. 

- Ne demclt istiyorsun sanki? 
- Bana. karşr bu kadar nazik 

davranan lbir insan lbakkmdn zalim 
olmak istemem. 

- N:çin zalim olacakrruşsın? 
- Birini en. sarih baklarmdaıı 

mo.brwn etmek zulüm değil mı. 
dh'? 

. Britanya 
adalarına 

24 saat 
zarfı da hiç 

bomba 
atllmadı 

Lotıdra, a (A.A.) - İngiltzlcr son 
2' saıı.t uufındn bombalardan mnsun 
bulunmuııııı.rchr. 

Fllha.klka bu sabah erkeD saatlere 
kadar gece esnaısmda bomba. atıldığı
m bttdlren hiçbir rapor gelmemiştir. 

DUnldl çar§runb gllnU de hiçbir 
'bombardıman kaydcdllmem~U'I'. 

Düşman yalnız bir iki sahil mmta .. 
kıı.Bındd gün bıı.ttıktan sonra pek ba
fıf bir hava fe.allyett gösronn~. 

M VER TAYYARE
LERi FlLtSTiNDE 
37 Alman ve İtalyan 

esirler i yaraladı 
J{n s, 8 •(A.A.) - Snlll.lıly~tt.ar 

bir kaJnaktan vertıen maUlmat& göre, 
evvelki gün dll.Jmo.n tan:ım:lcrin11ı 

FiUstfn o.raZisindekl tlsBra kampc U.. 
ır:crlnc yapbğr akın eım:ı'IJJ\da esirler. 
den 37 ko.§l yn.rnle!lmtş vo hastaneye 
nakledilmiştir. lçlerlnden ikici ölmijş 
tur. Bunlanfan 11'1 Alınan olup mltttı 
bıı.kisl İtalynn küçük zıı.bltldir. 

Bu akm esnumd 1ngfllı:lcr aramıı 
dıı. biç znylo.t olmıı.mıı.ıtrr. 

Nişanhsmı 'arahyan genç 
~tnrntı 1 inci sayfad:ı 

Fakat Naciye ebeveynln\n tazyiki 
De Mebmcdtı yQi vermemeye bıı.gla

yıncn iş d S1§ml§ ve nlş:ııılısma IUma. 
4ı kal mı;..> an gencin •lst kine v 

nefrete clomnllı:•Ur. 
Asabt bir bulırv.n içinde bulunar 

lfobmot. nı o.yet nlşanlııımı öldllt. 
mf'ye k rar vcrmın ve eline geçirdi{; 
ince bir demir parçasmm ucunu adam 
alallı sivrlltiktcn soıını. bu se.txm aa.. 
at 10 dıı Naclycnln yolunu bekl"m~ 
tir. Hen: den b!babcr oıan Na ve 
sokağa çıkmı ve kıır§ısındn ) 
korkunç bir ı kıl nı n nl!lll.nhs ı ı.B-

rttnce ırmt tır. 

Mehmet Naol)'\,"Yi vveıa yalv n:.raıc 

tı-_.ıu.ar ltcndlaUo nl§ıuılanmasou söyle
ın.lo. fakat rcd cevabı a a ellnd ki 
demiri kumı tam yedi y. rin"' pl 
mış veı ağrr urctte ynralaml§tır. 

Yarnlı, imdadı tnhlıl otomobi1liiı 

H ydarpll§a nUınunc hastan o kal
dırılm'D suclu yakalanım§t.Ir. MUdde_ 
tumumlİlk tahkikata ebcmmty Ue de. 
vıı.m etmektedir. 

Odun narhı 
değİ§tİrilmiyecek 

Fiyat murakabe komisyonu bugtin. 
kU top ntmmdn odun narhını tetkik 
etmiş ve nıı.rhm geçen • ncl i ı:;tbı 

lcnlma.emtl ko.mr vcrml§tlr. 

Daldan Dala 

D nize git ekte 
ne n1ana var ? 
Yaz geldi. Sıcaklar kendi

ni gö temı ye, d a doğrusu 
saydınnay b "' dı. Bunalnn-

ı lardan çoı;unun, serinliğe ka
vuşmak i:in Floryaya akın 
ettiklerini öğreniyoruz. H t 
boyunda oturan bir dost, 
geçen pnzar günü biJme kaç 
treninin kale.balıklı&ını anla. 
tırken: 

- 'Yalmz ve.eonl rm ü ... -
tünde kimse göremedim. 

Diye bir cümle kullıuınıış-
b. Bununla o kalnb lığın v • 
gonlara nasıl yığdığına hayret 
ettiğini anlatmak istiyordu. 

Bir deniz banyosuna gidip 
gelmeyi de şöyle tarif elti: 

- Tren, kalabnlık, deniz ... 
deniz, tren, kal hnlL'<. 

Bu minval üzere her kala. 
balıktan sonra bir d,.nizin 
mevcudiyeti lamngeldiğine 
göre, denizd~ bu kalabalık 
orasında şehre dönen bir l -
tanbullu stl:mtı ve terlerinden 
lrurtuhnak için hangi çare7e 
baıvurduf;ru merak edilebilir. 
Du§ mu? Duşu \·arsa kendisi
ni sılantıya sokup deni:r.e · •. 
m kte ne mana vaı·? <li~ ~ l:~ 
düşüniilebilir. 

ÇALIKUŞU 



ahtı_. 

alonl@rtnda 

Fi angi taş bigükse 
başını ona çal! •• 
. r bir kadını~ koskoca hanı ev'rilip 
çevirilerek nasıl deve yapılmış ... 

[ takip etmesini bllm!yen, bu-1 lunmaı.ta Ye böylece tufeyli muakkip. 
na rağmen icradaki J Jert bir ıcro tıt"Sat Yer11memektcdlr • 

Jll ~oaya t ~kil eden ihtiyar kadın. Geçenlerde mullakemeai cörUlen bir 
on} nn D aağlam '9C id l mü \•alca d bunlardan birlııldir. Tahtaka,. 
lenydl lede büyük bir han .ahlb1 olan ihtiyar 
weırı., bir e.raknu imza! tmak u.. bir kadın on be§ bln lira kadar bir 

Yllnlanna )'&klqırl r ve: borcunu ödemek lçln malını ipotek et. 
Valde, bu memur benim lyt tanı- Urmek ıırtemıı, etrafını alan blrlliııt 

tnn~r. "B n 1tlni çabucak çıkarı. vok&.lctname vererek bunun temini 
r Yiın ... diye mUnascbet peyda eder. ~oluna gltmtıtır. 

Bundan aonraaı kolaydır ynvaş Ancak yapılan senet, borç senedl 
•Ll§ 1§1 takip salAlılyetı ve nihayet yerine nanm 20 bin liraya aatıı ısenıdi 
atımı vektuetname. Fakat gözlerine olarak tanzim edUml§ ve kend\atne 

rdiklert tıvlar:r muUaka klm esi boro veren zat kadının ııso bin l(Uaur 
~ Yan Eengin dullar, ihUyıır kadın.. bJn liralık muazaaın hanına 20 bin 
• Olat&ktır. Umum1 vekAletn mc a- lira ilo orUı.k olmuıtur. 
•hktan aonn. üıe ı, kol ydır, TilrlU Nihayet :kadıncağız bir gUn 1§1 fark 
lavereıer c;ıevrilmeğc ba§l nır Vi.l elm !!1 umumi vekAlet \'Udlgi adama 
ıayet blr gUn ihtiyar kadıncağız, ko:pı-ak: 
ınem neredeki hruumm haberi oı. - ~marı rıe yaptınız. Du adama pa .. 

•dan birisine ipotek edUdlğtnl veya rnsmı ödemek lııtedlfim r:nman balla 
tılcl.t.ğmı dehı Ue öğTen\r. "ben hı.na ortaıtım, hangi borçtan bah 

lbI vııkalara artık ukl 1 kadar scdiyorsun. Ya.kınoa. senin hiaeni ~-
U( edtımemektedir. Bılha ye_ rercı, hanı tamamen aJacağıml d dl. 

•vukaUık kL\Ilunu bunlann ' önUne ~ııı mahvettlnlzl diye ağlama a ba 
Cilm ılne kati tunu olmuıı d nllae laml§lır. 
rlcUr, Zira bu ve mum lll lcr ya Tabii kadıncağıza verll n cevap: 

t !ı bipleri veya b:u-oca mu.. -Dundan eonra hıu\gi la§ daha 
t l\VUkallar taratındıın takip o- bUyUka b .,ını ona çall o\muı ve it .. 

. ·~,~~iuo.r.·ı<if: . . . .. _. . ~ . . " 

Uyarın mUddelwnumlllğc §lkAycti Uu. 
~ iJ dliyıyıı v oradan da mahke 
meye intikal etmi~. 
Şimdi kadın çifte çitte avukatlar 

tutarak haklcmı kurtarmak için US'nl· 
~ıynr, Fakat if o kadar yoluııdıı. ve 
nıurıtuam ya_pıımrı bulunmaktadır ki, 

:ene Paderev kiye dair bunda. muvaf.fok oıacatı §Uphcllcllr, 

l:~ ;liu cvı;c.-I h3~ tn g :ılerlnl ;),._ 
' İgıt:ı.z J>ndere\•skl dP \'8.tımpl'I'• 
rııı· huş11sunM yukıu ıkl mısaU<'rden 
' ı °l(nlmıll\11 b\\ 'tik ç pta bir ar. 

ti. n~ yfnnl ~~ne encllbf'I 

lnoo~f' kı.(lar dlln3 a onu en k1utret
T plynnl t ol rsk ttıqı~ Qrdu. 1019 

J'nderl'!\ kinin )Mıl bir me7.l)et1 
ıJt krşroıundu: O avnı ım.nıan<! bir 
Vlct odnrnı idi. Ame;lknd Polon,·ıı
a 1 tlk1'\ll trın plı h ,.Q \ataııı h'ur. 

te 1 n'\"l15tulıt o onru \'nrşovnyn 
d rr.k llıırlc'lyo 'aıırhğmdu \'P. hll. 

t rclsllğtqd buJunf.lu. Fnlı::ıt o 
!)1'3 df'n C\\'e) s:unJnıl bir ' t nper. 

JI; fır&uı mürodelel~rlndoo ~htıl;: 
ıldu \e pollttı..nyı bırol.arnk, plı:ı. 

•lk bir )'lırt !!()\ glslnln tntıı Urper
lerı je1nd )cnldeıı ıuuıot bo)nhmı 

hldı. l'olonyıının u{;'Tndı·;ı son fılnbct 
'altı lhU) arı çol drı1ııdrn Mr<>-

lı. ~n blr 'ııı;ındıı olıll!l5ınn 
' m •n \rrıerfüadıı gent• )Urrlu için 
•lı~ı:o; Or(hı 

F knt her VtıY :rağmen Jllllhkcme 
heyeh hakikati m ydana çıkarma}\ 

l<.ıln çok ine c:h!n lnc y t lkikata ı.. 
rlımıı bulunmaktadır. Bilhassa geçen 
cotııe ı;ok lıararetll n1muo vv Ski tafu. 
tın avukııtıan oidd tll bir mUn•kat3. 
ya giri§ml;:ılcrdlr. 

Dolandırıldı~ı lddla olunan ihtiyar 
kadıncaıtız, matıkemed blc •hm• a. 
<'ıp bir aöT. öyhımtyor, mUtemnd\yen ' 
dUşUnUyorc:iu. lI tta anlaltıktanna. r<ı.. 
re, bundnn (1 kadar yılınqı ld hn mına 
''h""r yden vaz.goçlyorum Fakat ıu
nun ~raııuıda blrl:acı gUnlllk ömrUm 
knı(!ı narı ölUn C'lye kadıı.r beni aç 
°t'I?'{\l\ma' diye ht\bcr göndc.rccct<mıo. 
Fakat avukııtıars bunu yapm sm 
giiçlUklc mani olnl.>ilml§ler ... 

B(•ylece ~k kurnazca ~lenmiş· d • 
ı~ndıncılık karşısında bulunan malı.. 
k<'mcnln verce ği karar bUtUn ndl!yc 
mahatlllnce merakla beklenmektedir. 

\Of.iYE MUHABiRİ 

t ll'll Pııdrl'('\ kinin ph ında , 1. 
z l'olon~a değ"ll, bUtUn in :ınlıl• · bil. S 

ır kı •net k 3 lxıtml tıluyor. 1 es 
N. <Cunıhurlyet) - Ay.,ctıitı yanık l>ir si uar 

* *' * de :eler. 
\l ıl ve A k hakkında 

n lı<;aıı ~brnlldf'tt mlilhem oı .. 
:ıwı lddl-t ~~,.k d ilim. OallıJ.:ı 
rnıııu \P.rdij;-1 OO\ap eu tarula ol. 

' f: rPI : '"Bumdan llerh e ııktl \'DL 
00"11 .ıı g~~me-z., antol .~k IW. blr

tl' J.l'ı.;rblllr .• 

tohıı ıı ı 

- Tabii kım tlıı•ler:;c yiirck. 
ten cfr atlC! 1:<.ıdar yam?ı<n·. 

Şo.t\ı. c.et>hesincl.e 2000000 _ __.._,....: 

~ .. ,uor:. 
"-c,\l.C\" ç.cup'"' J 

ıo~~ S;jl'\c\e sooO ton\!.. ...,o __ 
·50~oto."qo.rc iMho. 

:-. . 
ed.\\d\. 38fümcn csır, 
olındı, ganaim i-ıenÜı 

.... .,,.....7"""111. 1 
tc~t>'ıt ccfüemcdj ' 

- öı.llm dl\hl bu 1 e I>('~ dmnJ,em Kıırika ıurdelı \ 

Hakil t Zabıta Vakaları Notlarından: 20 • 

o , genen D yavb 
ip n e alan katiller 1 

O "UYUOULARIMA, b\l a rtnln 
• son yum olarak, çolt karılı, 

çok h;ıyecaıılt, !nkl\t o JllHbotto ele ıı.. 

cıklı h'r hll.dlaeyl anlntacağım! 
l"aUl börekcl Rıfat, ki Jatanbu

ıun en aııılı nabıkalıla1'lndımdı. Sultan 
AbdUlhnmıt dt?vrlnde iglcdiği blr cı. 
nnyettcn ıs sene küreğe mahkflm e
dilmiş, takat m §nıtlyetın iltınını mil. 
toakl!> umumi att&ın taU! de ed rek 
gc~ ıu ydıuıa gıkmı,tı. Herif, d tml 
IUJ'(ılte göz hapsinde tutulduğu için 
zııbıuıya namu.skl!.rane yaşadığı z:ı.nnı 
nı vtrmek mAkBatUle, bir börekçi 
dUkklnı açmı~tt. J.I amaflh burası 
yavll§ yavaş haydutınr yntağı halin 
almağ:ı ba,ıamıştı 

O dt:virde. sadarette kethUdnlılt ya. 
pan zengin bir ihtiyar vardı. Börckcl 
RıC&ıtm cUrUm ortaklnnnd n blrlşl, bu 
adama kancayı takmıştı! 
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- 'la moruğun p ralarmı cebe in. 
dlrmell, yahut canını ceh nneme yol. 
lamıılı. 

,- Yazt.n: . ·-ı 

jSa6iAAtaçam l 
-~... _,. ______ _ 

Diye dU9UnUyordu. 
Nlbııy t, ikl kofadar b obafa vere. 

rck, tıir plAn ha&ırlnmışlardı. 
z vallı ihtiyar, Boğnzlçlnde oturu

> o~du 
ıı:vı. tenh blr y rdeyd1. Fakat, a.. 

daıncağız ynlnız değildi. Hem gQclU, 
ku\'V uı bir oğlu, henı de pehlivan 
yapılı b1r damadı vardı. Du 1k1 de'll
kanh lle başa çıkamıyacaldlll'Ulı, bel .. 

klkatn glri§lnce ferahlamı§lardı. zı.. 
ra, fhtlyann damadı, bir m~MCJled 
gee leyin c hşıyordlL Blr.ıenaleylı, o
nun nöbetçl kılldığı gtlnU koUtıyınca, 
l§ln Ustc..'linden gelmek lmkA.n <)ahili
ne giriyordu. 

Vatta akpmma g relim: 
İki ~ctir, gUndUzden Boğum y,_ 

lunu tutuyoriar. tbUyıı.rın evüıl. dışar 
(lan kolaçan ed!yorlar. A)qıama doğru 
tura çıakrnk pusuya yntıyortar ve dıı
madm gidip gltmlyeceğlnl bekliyor-
lar. 

Daha sular kararmadan ctnayane 
istekler! yerine geliyor. Bunu goörcn 
börekç.I Rıfat ar adll.§mA: 

- Bak, bı\k, diyor .• §atl#I?ı\lZ var. 
mı~l Da.mad bey blrnderimlz, cadd yi 
tuttu, moruk il veledi de elimize d~ ki de kM'({llda postun elden gideceğini 

hesaba katan haydutlar, kısa bir taıı. tü! 

Abdillfizizlc bir krı 
mak kfı fi gelecel;ti. 

* 

karşıla!;. 

IIOŞEDA"D \.N ~ASIL 
IN'rlKAM ALDIM? 

padi§:ıh ona itin verdi: Haydi 
sen git yat! dedi. 

- Onu savdılar ve şimdi beni 
hatırladılar demek?! 

- Vallahi kulunuzun hiç !bir 
şeyden haberim yok, Ben de C· 
mir kuluyum. 

Nakleden: l! 'ender F. SERTELLi Ertesi gece. 
CihannUmn köskünde hazırlık· 

lar yapılmı~.. içki sofrası ku.. 
rulmus. Bcykozdan gelecek ney. 

Bir an için yalandan hnstata. 
nrp yabnayı dü~üm. Fakat. 
o za:ıuan tekrar Hoşednnm huzu. 
Ml gitmesine meydan vermiş ota. 
caktnn. 

- Hasan • m ~Y l) 

-J.· * +:° 

'ta.lyan radyosuna dair 
1~L ... r \il< :rulmli ali md ı inli en ır 11-
• l"C tJtnnuın t;u hUli <.\lp!ı, M:l ki 

hnıl\adııl milleti r için dr tunınrı. 
1-"1rr ''' ınlh, r :ı rı,.ıtl\ ı n•n ·•I ruı 

1 
irade•ln t •rnı"t ~ , ı.1 ır. O h:ıl. 

'"l'\irıaua ... , .. 1ı r baf.lud• V<' 

~~f' lmr-p d"'°t 1.., dl , , r ? f;f-er mlllet 

1 n llC!(I,. ine hi\nnet pn- slplnt :r.r. 
.,~ lngtU:1 •rt,. znl!m tıoı..._., l'ılı•r J<ıt
•r ~Yorıars,,_ hrp hlrle~ı lim. on• 

•ıı Uu-rı • ·ne Ytirii~ l'llıtı. 
- lillscyin Cahlt ıHnberl 
~ 

• 
Ahmet birdenbire dunıladı. 
- I"ork::ırım hanımefendi. 

k 
Fa kat kendisine uzattığım bir 

'tını gorünce dayan .ına.dı 
- 1 ıt kulacak bır &.y yok. 

c!c-d·m Bu mektub ateş c ;;a, eli· 
n 'aı.mnz. 

- s~ !:>undan bir 1.: rar gel. 
mcz d ğıi mi? 

Hayır. ne zarar c-clecek. 
B'lakic; biiyük bir iyilik yapmr§ 
o ... c~ı:cıın' O adamı bir felaket . 
tım ı uı ta racaksm ! 

.\hmct altınları alınca gev§C -
Ji: 

Bıu üstüne, · hnnıınefendı .. 
Emrmizi yapmağa haz.ırın1 

• ' ktubu verdim .. .koynıııı.ı ko 
yar-d.k. yem k tepsisini nldı ve 
c ~u 

Jıu ışi cok iyı ve zamanında 
düştlnmUştUm. 

A ı ıet söz vermişti.. Sa.dı 
trmız bu adamdı o. 

Ve neyzen mektubu alınca de· 
folu .) gidcookti. 

Bu euretle cihannüma eğleooe
ı :;ine de mini olmuş olaeaktnn. 

:..t ... ktubu Ahmc<le \'erdikten 
:-0nra geniş bir nefes aldım. 

İkinci cihannüma eğlencesi te. 
!O!hhurı:ı uğrayınca, Hoşeda aca -
ba n . yapackatı ! 

Ma[lmn.fih, ertesi goce ıçın 
tekarrür eden eğlentiye tekrar 
Ho§edanm çağırrlacnğmdan da 
emin değildim. Bunu yan ~üphe. 
yan kı~kançlık saikasiyle yap. 
mrştım. 

Bundan sonra aklıma bir şey. 
tanhk daha geldi: Hoşedayı c:ıl_ 
dntmn.k. 

Öylcya. ne~'7.Cni gerı gönder. 
mekle Ho.<;eda.dnn intikam alını 
olmay<ırdum ki .. 

Aynı znı la.nda on:ı. da bir mu 
zıplik, ht\Y'r sadece bir muziplik 
d ğil - ('l'llOl yaptığı fenalığa -
aynı cY "recede feruı lrkla rn ukabe
le etmek istiyordum. 

Ktfir kadm beni padi~hın 
o alu!amki meclisinden nasıl da 
uzaklaştırrnıfi1.ı ! Bunu da pek 
merak ediyordwn. Padişaha kim 
bilir ne yalanlar uydurmuştu. 

Bütün bunları anlmnaık icm. 

zen bekleniyordu. • 
\kş. m ti.stil gelen tabelekar 

Ahmet, yemeğimi getirdiği za. 
man: 

- :'\e' ı.cn ı?eldi.. Mektu'bu 
\•erdim · \çtı, okudu ve hemen 
~ıkıp gitti. Onu kapıdan çevir· 
dim. 'l'eşrifa~ı beyler bile gör. 
mcdiJ.cr. 

Dedi. Bu haberi almakla bera. 
her.padişahın bu vaziyeti nasıl 
k:ırşılayacağıru mernk ediyor. 
dum. 

Abdülftziz geç vakte kadar 
beklemiş. Neyrenin gelmediğini 
görünce Caferlc beni istetmiş. 

Harem ağası koşarak odama 
geldi: 

- Efendimiz ızı bekliyor. 
dedi, beraber yemek yiycceksi· 
niz! 

Tahammül edemedim. 
Sordum: 
- Hoşeda yok mu oradn ! 
- Hayır. Evvelce sofrayı ha. 

zırlam~ı. Neyzen ~lmeyintt, 

- Peki .. Geliyorum, ağacı. 
ğmı! 

Dedim. Caf erin de iki cami a_ 
rasmda kalmış beynemaz gibi, 
ne yapacağım şaşırın.ıs bir hal. 
de titrediğini görüyordum. 

- Cfhmmüınad:ı ~a kimse 
Va'!' mt? 

- Heyır. E!endimim.en başka 
kimse yok. 

- Saz falan .. ?! 
- Ha.yır. Hiç bir şey yok. 

Beykozlu neyzen ~ece.ltti. öı. 
dümü, hastalandmu adamcağız 
bilmem, gelmedi. 

Efendimizin kim.bilir ne kadar 
canı sıkıldı. 

- Evet ilk önce s'lktlmışt.I a. 
nıa. sonradan: "Gelemeyişinde 
isabet var. Nlzikterle uzonboytu 
konuşunırn.,, dedi .. 

- Ben;mte mnınbolu neler 
konuşacak acabL. '!! 

- Onu kuhmtn bil1r mi>im. 
a etı1tannn ? 

SAYFA - ô 

Felsefe 
Kırıntıları 

• BUtüo Uim ve fen kuvveti, 
Tahnelenen inaan vUcuduını ta.mir
den Aciz. Galiba tabiatm diğ r 
mi Allahtır. Ancak (BU8Ue) nh 
dediği gibi dUnya tiyatrosunu. 
saklı muharrekl Allah dcğUdlr 
Böyle olsa yen n, yenilen ordular
da -aynı zamanda- All h yen· 
miB, Allah ycnllmh,ı olurdu. 

* Siynaiyat fennlık etmeğe ço!ı 
mlistli1 bir hizmet iken bu bapta. 
ki hükmiı nüfuz bir de in.~afsız . 
larm eline seçerse vay dilnya.nm 
lıalmc! 

Nihayet gece oluyor. 
Ev halkı odalarına celdll)'Orlar Ye .. 

ıırkıar sönUyor. 
HP.Ydutıar, bahçe .kapuımı blraz zor 

luyorlnr Böylece lçerl gtrerek, araya 
araya 1hUyarm <>da.ıımı buluyor, adam 
catyzm göğsüne kamayı dayı~rlar. 

Zavallı. korkudan avu avaz bf.tt. 
nyor • 

Feryatları J§Jtcn oğlu, derhal babıı. 
smm lmdadma koşuyor \'e ~te o r.a.. 
man knnlı blr boğu:ma oluyor. Börek. 
çl Rıfat, bir fırsatını bularak brçatmı 
hem babaya, hem de o luna 11&plıyor, 
saplıyor! Evdeki lht!yar kadıncağız da 
kızı ile beraber kor~udan bayıJıyorJ 

Haydutlar, dnklJta geçirmeden, pe. 
ra ~kmeslnl alıp smoıyorlar. 

F .. rtcaı sabah d11, Yakanın aklılerl 

ayyuka cı!Qyor. 
M leycı (vaz'i )'Od) ed n '&abıta, 

derhal tahkikata g1rlJiyor. Ortada ble 
bir ipucu yok! Kadınlar, kaWICI'.ln q. 
kft.llnl, mUthlş bir korkuya tutulduk.. 
lan için, ııarlh olarak t.::;rlf edemiy0r. 
ıar. BoğaziglndekJ bUttUı lakelo yerle. 
rtndek\ arabaCJlar llJticvap oJunuyW. 
Hiçbiri ~ç vakit, lkl yolcuyu b rhan. 
gl bir yere glit!lrdUğünU söylemiyor. 

Sıra, eandalcılara. g-ellyor. l§te, o 
:ı:aman l§ln ronın değtfiy~r. Çllnktl, 
Hopalı ırı yırı bir kaYJkel • kayıkçı. 

lar ekscıiyeUe Hopalı olur zaten! • 
dlllnl. dam~da kl&ta ;aklata: 

.._ lia pen. cödqrdum lkt acSamt! 
Dtverek uzun boytu ilade ft1'11or . 
o uman, ka tUltrtn qktı.U. clllbk. 

lıın 3baı tamamen taaY)'(m etmı 

oluyor, 
M~murlar, OsküdMS dört dönUrn· 

lar. Nihayet, Hopalı iri ~'" kayıkçı
nın tarttlne uyan bir phmıı. llzıerlııde 
duruyorlar. Bu, börekçi Rıtattır. Herlt 
tıaıtamyol' l)_nt.nmaı., L&ldn ko,N\!n. 
IHl bul! Cinayetten •vveı. ~Orıdt 
dolqan h"l'4ut. yaka gecestn! ma 
kip, m~kadem ~. ne, lte.nd1 or. 
tatarda var, ne de dWd.m açık! 

Şerir, Uç gtln sonra, Erenköy tarat. 
ıe.nnda yakalan!)"Or, &ma, bn IQl.l• 

verdlll cevap p: 
- Dilmlyorııml 
Faka~ Hopalı iri yan k~, gti, 

tUrdU:U tkl mU§tertdeıı biriDJa o ol. 
duğunu biliyor. Zavaıb ölU tht1_nrm 
kansı lle kızı da, evterlne ıtnm Dd 
şerird n birinin gene o <>l<lUl\m\J blll. 
yor. 

Muvacehe esnuında.. mbtt& memur .. 
ıan diyorlar ki: 

.,_ Kelleyi kurt&nn&k ı.terııen. ıu. 
kada3mm bUviyetln1 ııöyleıncllııin. Yok 

, dımıı'?l'cında aallıı.n~ bqu ol • ., 
Börekçi Rıfat. bakıyor kt bu l§teıı 

kurtuıu; yok, arkadllflIU ele \terfJQr. 

iki g1lD Mnra o l:ıaydtıt da ya~atanı
yor. 

Ama, cinayet mabnmeJ!i, 9'0 ~ 
gını t\ltturm.ıı "esbabı mubatnte,,. 
den ad<letmlyor. 

Her lkl kaUl d , ıoıugv çtngenenbı 
ynğh 1plnde ahyorlarl 

SABtB At.Aç.uf 

- Senin bilmediğin bir şey 
yoktur, Cafer ağa! Sen şeytamn 
yattığı yeride biUrsln! Padfta. 
hm kafasının içindekileri de. 

- Ah, ne diyorsunuz.. Bu be. 
nim için büyü.kibir iltifattır. Fa. 
kat, kulunuz bugilnlel'de nere. 
deyse a k 1 ı m ı oynatacağım. 

Ne ~aretmı kaldı, ne :rnuhilre 
mem. Artık bendeniz ya buna. 
dım, ya muvazeınemi ka}'bettin1 
de !arkında değilim.. · 

Odadan çıktık. 
Cafer önden yürüyordu. 
Yol da sordum: 
- Cihannümaya ~ biri. 

nin gelmek ihtimali var mJ? 
- Vallahi bilmiyorum .•• 
- Sen bilirsin bunu, Cafer 

ağa! Bana !hakikati s()yie.. Zira 
bu gere asa.bnn çok bozuk. 

- Ah.: O halde keşke rahat 
suJı~ behane edip ~ 
diniz. 

- Bunu neden odamda aöyk 
edin ~ m . 
- Denmesi güç aeıu ya. 

- Ha.yır. Yola çıktım •. Giyin 
dim.. Artık dönmıem. Fab.t eer: 
h1ll bana hakikati 86ylemf!iktc 
tereddüt edlJ'C)tıuu •• Tee91Sf1f e. 
derim eanaı. Ca.fer ağa! 

Öyle ya. 'Mademki o RfıC8 ne)• 
y,en gelmemi§ti. &eetıa da &ıce. 
den 8Qfrçt hazırlayıp ~i 

• (~"67') 

-n -

• 

• 
1 

a-
11 

--., 

• 
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'sAAT BlKl u 1 UZ SEKiZ 

GEÇtYOR 

Dora Kam oda.smcıa pembe 
divanına gömülerek uzandı. 
Lonaranın medeni hayatından 
bıkıuı~ gıbı gözlerini kapadı. 
Hiç ıstemediği. halde nişanlısı 
Maroanm karıştığı entrikalar, 
facialar, ::,Ova tıyatrosunda ka. 
zandığı muvaftakiyetler; şar. 
kılarım alkışlayan Londra hal. 
kı; çıçekler, tebrikler, sessiz 
takdırler, hülasa Avrupa. 
nm ve mederuyetm kendisine 
verdiği bütün lutuflaı, ona a
ğır bi; zincirin çekilmez halka
ları g~bi geliyordu. l>ora Kam 
Hintlidir, Londrada hiç kimse. 
nin bu güzel kIZin iri, kara göz 
lerinın derin bebeklerınde sak
lı manzaranın ne olduğunu keş 
fedemez, bu gözler Hindista
nm güneş gınncz ormanların
dan bir köşeyi, bir kulübeyi, 
sahı:lere hıçkırır gibi dokuna. 
rak akan Ganj nehrini özlü. 
yor. 

Mariba Li belki bu ağır sırrı 
keşfetmiştir. Mariba Londrada 
bu güzel rüyayı anlayacak, o. 
nun bir hakikat olmasını istiye. 
cek bir tek adamdır. Bizzat 
Mariba Li bu lngili.G medeniye 
tinin gürültüsünden muzta.rip 
değil midir? 

Mariba. Mariba ... kim bilir o 
bu dakikada nerededir? lhti. 
mal ki Sureyde eski eve dön. 
müştür, belki de katili gözet. 
liyor. 

Dara Kam bütün hadiseleri. 
çerisinde inanılmıyacak kadar 
yorgundur. Güzel kız, şimdi 
Florans Gordon Pikurstun ıs. 
tırabh sesini ve Londra ufukla. 
nnda patlayan fırtınayı unuta. 
rak pembe divan üzerinde uyu 
yor. 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 

- Ötekiler dediğin Skot. 
land Yara köpekleri mi? 

- Evet, onlar da karaya a. 
yak basar basmaz kendisini 
tevkif etmek istiyorlar. 

- Öyle ise sen ne yaptın 
Bugle. 

- Şefe haber verdim. Şef 
bu meselenin hiç bir ehemmi. 
yeti clmadığını söyledi. Zan. 
nederim ki bir plan hazırlamış. 

- Bu işi Uvana haber ver
mek iaZir.l değil mi? 

- Sus, isim söyleme. Ona 
haber venneğe pek lüzum yok. 
Herhalde bir şeyler sezmiş ola. 
caktır. O budalanın biri değil. 
dir. Bu noktadan hiçbir kor. 
ku yok, nasıl olsa polislerin e
linden kaçar. 

- Öyle ise benden ne isti. 
yorsun? 

- Sadece haber veriyorum. 
O, evvelce kararlaştırdığımız 
gibi saat on bide buraya gele
cek. Ben de öğleye doğru bu. 
rada bulunacağım. Ben gelin. 
ceye kadar onu burada alıko. 
yacaksm. 

- Onu tevkif vazifesinin 
hangi müfettişe verildiğini bi. 
liyor musun? 

- Li'ye. 
- Çin!i müfetti§e mi? O 

halde sakın gelecek yolcunun 
başına bir felfütet gelmesin f 

- Bir şeycikler olmaz, va. 
kıa Li melun bir müfettiştir a. 
ma bizim şef de ondan geri kal. 
maz. 

- Şefin kim olduğunu bili. 
yor musun? 

- Hayır. Yüzünü görmek 
mümkün almıyor ki. Biraz ev. 
vel kendisile konuşurken şap. 
kasmt gözlerinin üzerine indir
miş ve paltosunun yakasını 
kaldırmıştr. Paltosunun altında 
da herhalde frak yahut smokin 
vardı sanırım. 

- Frak yahut smokin mi} 
- Evet, biz çamurlarda yu. 

varlanırken o belki de bir ti. 
yatroda tatlı tatlı vakit geçiri. 
yordu. 

-Sus. Şefle konuşurken o 
otomobilindeydi. Öyle mi? 

- Evet, her vakit olduğu 
gibi. Otomobili beni Lenkoln 
Fild köşesinde buldu. Plakasm. 
daki numaraya baktım ama 
bundan hiçbir şey çıkmaz. O 
hergün bir piaka değiştirir. Bü. 
tün numaralan sahtedir. 

-Peki, ihtiyar Kollarsan 
ne oldu? 

- Oldü. 
- Oldü mü? neden öldüğü 

malum mu'? 
- Hayır, daha belli değil. 

Doktor Komptona göre otop. 
siden sonra anlaşılacakmış. 

- Bu adamı şef mi öldürdü 
acaba'? 

- Üstüne vazife olmıyan 
işlerle karışma. Şimdi ben gi. 
diyorum. Harviçde bulunmam 
lazım. Dediklerimi unutma, ya 
rm öğleye kadar Allahaısmar
ladık. 

- Harviçc mi gidiyorsun? 
Orada ne yapacaksın) Yoksa 
şef sana yeni bir iş mi havale 
etti? 

- Sus ! bu senin bileceğin 
bir iş değil. 

- Neden .. Sen benden bir 
şeyler gizliyorsun. Bil.tün bil. 
diklerini bana söyle. Bugünler. 
de esasen sinirlerim bozuk, i
çimden bir ses bana bu işlerin 
çok fena biteceğini tekrar edip 
duruyor. Dur, biraz daha dur, 
bana hakikati s ·yle Bugle ! 

Fakat Bugle bu sözleri dinle. 
medP.n kapının ön\in-:leı'l ayılt. 
mış, yağmur altında T aymis 
nehrine doğru yürümeğe başla 
mıştı. 

(Devamı var) 

Kollarda ve bacaklarda 
çıkan tüyler 

Bacaklarda.ki, lrolla.nla.ki tüy., 
ler yazın fazla göze çarpmaya. 
başlar. B i 1 h assa pl&j_ 
tarda. çorapsız gezenler için her 
gemikleri yerlerde .. 

Kadınlar, güzelliklerini bozan 
bu fazlalJ!ktan lrurtulın.ak ii2Jere 
türlü türlü vasıtalar kullanıyor. 
lar. Alı:şı:lan her şey kolay ve 
iyi gibi görünür, Fakat çok defa 
mahzurludur. 

Tüyleri gi2lem.enin en kolay 
ve pratik usulü şudur: Bir çorba 
~Iğı oksijenli suya. iki damla 
mayi amonyak ka.tmız .Bir ftr • 
ça ile, yahut incecik bir bagetin 

ucuna sarılnuş pamukla sürünüz. 
Bu mahlül kuruyunca tüyleri a. 
çar ve sarartır. Kurur kurumaz 
soğuk su ile yrkarsmız. 

:::Jir hafta. hergiln bu zahmete 
katlanmalı. Sonra. üç, dört gün. 
de, batta gitgide haftada bir sür. 
mek :kafi gelir. 

Yüzünüzdeki tüyleri de ayni 
şekil.de sa.ra.rt&bilirsiniz. Eğer 

sert tüylerinizi muhakkak kopar 
mak isterseniz crmblZllUZI kul -
!anmadan evvel kaynar suya ba. 
tırmayı ve tüylerini • tüy
leri almadan ve aldrkrt.a.n sonra • 
oksijenli su ile silmeyi unutma • 
yınız. 

Askerlik işleri 
...-.... 

~ 

Fatih ukerUk ıubeelnden: 
S. 7. Tll!ekçl u.staaı Mehmet Cemal 

oğlu Ömer (321..1) ile Yd. Ecz.. Tğm. 
Mustafa oğlu Ahmet Hamdi (6ll01) 
çok acele fllbeJ'9 mllracaa.tı llAn ol~ 
nur. 
Fatuı ukerllk 911beılindeo: 
ı - 337 doğumlular ve bu doğumlu

larla muayeneye tabi kua hizmetllle. 
rln ve 8tbhl hallerinden dolayı ertesi 
ııeneye bırakılllll§ dJ#er doğumluların 
son yoklama.una 1 temmuz 9U de 
bqtanmtft.n' ve 31 ağustos 9U tarihin 
de hitam bulaca.ktır. 

2 - Yoklama ap.ğtdakl :ıekllde ve 
na.hlye nahiye mükelleflerin alacakla. 
n numara arraslle yapılacaktır. 

A - 1 :7 temmıız 19U Fatih merkez 
nahiyesi. 

B - 8:115 temmuz 9il Karagümrllk 
ııahl~ 

C - 16:22 temmuz 9il Şebremlnl 

nahiyem. 
D - 23:31 temmuz 9U Sa.mat.ya 

nahiye& 
:m - 1:7 atuaıo. 9U Fener nahiye. 

ili. 
F - 8:115 ağuatcMI 941 EyUp kazası 

merkez nahiye.si. 
G - 16 :22 ağuatoe 941 Rami nah1. 

yealle Burgsz. Boyalık, Arnavutköy, 
Ayazma., Bulgurca köyterl 

H - 23:31 ağustoe 941 ))Utlln kıaa 
hlzmeWlerle erteısi aeneye terklerlD 
yoldamuı. 

a - I..IMyi blttmı1ıı ve ôaha yüksek 

okullara girmlı okurlar da son yokla. 
malarml zamanmda yaptıracaklardır. 
Bl!Alıtra senesi içinde daha yüksek o. 
kula glrı!rek vesika gctlrirlerae idare 
heyeti kararlle ertesi aeneye bırakıla.. 
caklardır. 

• - Halen bir okula devam eden o.. 
kurlarda fotoğraflı ve pulauz mektep 
vesikalanru beraber getirmeleri l!zmı 
dır. 

15 - Bütünlemeye kalan okurların 
lmtlhanlarmı bu iki ay içlnde l.km&l 
ederek geçecekleri smıfa göre mektep 
\tesikalan getirmeleri mtirecca.lıtır. 

6 - Ahvali Btbhlyeıeri dolayısile er. 
teıı1 S('lleye kalanlar nahJyeleri nıüke!. 
le!lerlle kur'a meclisine gelecekler ve 
ellerindeki raporlarmı da braber geU.. 
receklerdlr. 

7 - Yoklama cumarteat gi]ııleri 
hariç olmak üzere hergün sabah aat 
8,30 dan 12,30 a kadar devam ede. 
oektlr. 

8 - Yoktama yeri Fatih askerlik 
fUbesl binasıdır. 

9 - Şimdiye kadar birinci yokla. 
masmı ya.ptırnıallll§ olanJ.arm lkl yok.. 
lamam bir arada yapılacağmdan iki 
adet zarı ve dört !ototrat getirecek.. 
lerdlr. 

10 - Temmuz ve ağustos aylarında 
bUA. mazeret yoklamalarmı yaptırmı. 
yanln.rm ve mazeretıerliıl ınuteber ve 
sikalarla zamanmda blld~yenlerln 
1111 numaralı kanun~ 85 ir..:l mad. 
deaiiıe tabi tutulacakıan ifll.n olunur. 

Jstanbul f .. .> -·- ı~ürakabe Bürosu Şefliğinden: 
Fiyat mO?'ake.be kwıtrolörlllJı'U kadrosunda değtılkllkler yapıldığı gibi 

bazı kimselerin de .kendilerine fiyat kontrolörü sUsU vererek piyasada bu SI,, 

fatıa ~ görmeğe kat~'i~tıkları d•1yulduğu cihetle alA.kadarlarm be?' defasın. 
ıla bUromuz kontrolörlerinden, kontrol.ör olarak tanınmI§ bulunanlar dahi, 
fiyat kontrolö:lerine nıe.hsus res'.mli ve vtlA.yetten tasdlkll hUviyct cüzdan .. 
la.rmt talep eylemeleri ve yanmıln. böyle bir cUzdan bulunmadığı halde fiyat 
Jcorıtrol3ril sıfatile ha1eket edenl~ri derhal en yakm polis merkezine veya 
bUTO ıetıığine ihbar eylemeleri e~emmiyetl<? rica olunur. (6378) 

Ayak koJCusu 
Made:nki temi?Jjk 

riayet ediyorsunuz, &yak 
suna mani olacak illç · 
doktora m.üracaa.t en doğrC 
kettir. 

Fakat ayaıklarmm gece 
ken yrkadı!ktan aonra kolJ119 
bir friksiyon ya.pmm. Ve 
zam.an iki gün mraya &yDI 

bı giymeyiniz. her gün 
rap giymelisiniz. 

* Koltuk altlarındaki 
keleri için elbisenin iç 
lasti1c (subra) k:oyuooz. T 
yrkamnasx kahil olmıyan 
seler içindir. Diğerleri ~ 
sık yıkamak en iyi UBuldür• 

• Orta Y8flı, namuaıu ve 
gilzel yemek yapmaamı bilen 
dm bir .ailenin yalnız yemek 
ehven blr fiyatla yapma.ya 
Köye de gid,,.bllir. Tarlab&§l 
189 numarada 3 llnc11 katı. 
V .A. ya mUracaat. 

• İstanbul konservatuarı 111' 
töril profesör Hegenln en m 
talebelerinden bir öğretmen 
dersleri vermektedir. KUçUk 

müracaat. 
• GalBl.asaray Useır1 8 nci 1 

uğraşabilir. (Bayan Il~ky) 

1
-------.. ------------mıl!. kada?' okumuş, güzel Fratı.1tT.d 
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SAA T BiRi KIRK GEÇiYOR 
Vest lndia istasyonunu Tay. H ikage 

mis Joklarma birleştiren Gar.
1
, ___ _ 

ford Strit caddesi gecenin bu ---- • Orta tahsllll, uzun zaman 

saatinde nehire doğru koşan bir Mahmudu mektepten çık. lım, sonra da yemek yeriz. Mahmut ısrar etmedi. dan avladı. Sineği öldürdü ve 
sel gibi hareketli değildir . tığımdanberi görmemiştim.!. Beyoğlunun en büyük, en - Peki, öyleyse hesabı ge. kompostonun içine attı. Dört 

Briçruttan gelen köşede kal. dadide can ciğer arkadaştık. O zengin, en parlak otellerinden tirtelim, dedi.. gözle hareketlerini takip etti. 
dırım üzerinde görünen adam mülkiyeye ben hukuka girince birine girdik .. Lokanta tarafın. Tam on iki lira 60 kuru~··· ğim için bunu yalnız ben görü 
tereddüt eder gibi görünüyor. ayrıldık. Tesadüf beni Anado. da kafaları tütsüledik. Ondan Ben Mahmudun yüzüne bakar yordum. Derken kaşığı alır al. 
Yolun orta yerinde hakiki bir luya attı. O lstanbulda kaldı soura Mümtaz liste istedi. ls. ken o da hesabı bana uzatmaz maz: 
sel akıyor. Karşıki kaldırıma ve aradan on beş sene geçti. takozdan başlıyarak kuş kon. mı? _ Bu ne, diye haybrdr. Bu 
geçmek için bu seli aşmak la. On beş sene Anadoluda do. maza, plava kadar biı ala kar. - Hayrola! dedim. ne rezalet?.. Kompostonun i-
zrm. Sel topuklarını aşabilir. laqan bı'r adamın lstanbula a. nımızı doyurduk. Arkasından - Sen bugünlük hesabı ver · d · k 

~ çın e sıne : ... 
Fakat ne zararı var. Zaten ke. yak ... ~ tar atmaz gidecegı-· yer komposto ve en iyi cinsten şa. de yarın öbürgiin de ben seni B' ·k· .. 

ır garson, ı ı garson, uç 
miklerine kadar ıslanmış değil neresi olur? Eğer varsa anası, rap... davet ederim. garsC'n koşuştular. Tabağı aldı. 
midir} Kanbur sırtı üzerinde babası, kardeşi ... Ya yoksa?. - Aman Mahmutçuğum, - Aman Mahmutçuğum, lar .. Fakat Mahmut susmıyor-
ince gabardin pardö::üsü ıslak T nbii Beyogwludur. işte ben de bu yemek biraz tuzluya patlı. bende yüz yetmiŞ kuruştan faz d u. 
bir prçavra halini aldı. Ne diye rıhtıma çıkar çıkmaz Beyoğl1.!- yacak galiba .. dedim. O ehem. la para yok. Sana daha evvel _ Utanmaz herifler, kom • 
tereddüt etmeli artık. na attım kapag-ı .. Caddede kal. miyet vermiyerek: söylemiqtim ya .. 

~ postonun içinde sinek pişiriyor 
Meçhul adam atıldı, üç adrm dmmları bile yeni. Yepyeni gö. - Korkma, dedi. En çok - Ben de o da yok ya.. l k b clah b fi 

K ı lar .. Bu ne pisi .. ir a u. da caddeyi geçti. arşıki kal. rüyormuş gibi 7iyaret ederken tutacağı on iki liradır. Beni davet eden bu zatm 
raya ayak basar mıyım? Karşı-dırıma çıktı ve alçak bir kolumdan birisi çekti: Doğrusu Mahmudun kömür meteiiksiz bu koca lokantaya b 
ki küçük lokantalar sizden in kapının önünde durara\< kapı. - Mümtaz, ne işin var se- işindeki kazançlarını düşündük girişine hayret ve hiddet eder. d B l d 

- kat temiz ir. unu gazete er e yı vurdu. nin burada? çe bu on, on beş liraya ehem- ken yanı başımızda yemek yi. 
- Sen misin Bugle? Artık - Vay Mahmut! miyet vermesini an1amak güç yen kibar kadın ve erkeklerin yazdırmalı ... 

gelec:eğinden ümidi kesmiştim . Hemen sarıldık. O bana ba. geldi. iş bana kalsa maaşımın nazarı dikkatini celp etmekten Oyle bağırıyordu ki etrafta-
G d b · · b kl' l d kilerin hepsi yemegwi bırakarak ece yarısın an en t'nt e ı. şından geçenleri, ben ona Ana. yarısı - o da cepte mevcut ise • korkuyor ve sıkı ıyor um. 

C d A d l bize bakmıya ve istikrahlarinı yorun>. doluda yaptıklarımı anlattık. gitti demektir. - anım, sen e na o u. 
K l w d f y b k d l b d b · izhara başladılar.. Garsonlar apınm ara ıgm an zayı Ben Anadolunun göbeğinde üç emekler itti ten sonra an ge iyorsun .. ce in e ir ı. 

b. .. d l M b ld l d dı telaş içinde idiler.. Ba•u;arson ır yuz pey a o muştu. be§ kuruş aylıkla nasıl didin. ahmut bana ir serk oryan ki yüz İran var ır, san m. -
H k k"t" · · k G 1 k ak D d k lkıp b w gelerek igwildi, onun kulagı-na: - ava ço ·o u, ı erıye diğimi, meteliksiz çoluk çocuk i ram etti.. arson ar ·oşar e iği zaman a ogazı. 

girmeL misin~ Sana çok sıcak sahibi olduğumu ve nihayet sigaramızı yakarlarken ben o. na sarılacaktım .. o hiç aldırış - Çok rica ederim beyefen. 

bina ı~lcrinde çalI§DU§, !en 
vakıf bir genç mOteahhit yan 
ya dP.vlel lflerindo ç.ahfmak 
ar8ll".aktadır. Taşraya da gt 
~cyoğlu İngiliz sefarethanesi 
smda Cumhuriyet p.zJnoeun 
met GUngör. 

• TOrkçe ve fransızca flzik. 
ve orta mektep talebe8lne 
de?'8l'?rl. (F.K.R.) remzine m 

• 17 yaşmda orta Ud tahsiPJ. 
tllo kursundan mezun. noter 
sinde <l ay staj görm~. tUrkçeli 
vetll t>lr bayan yazıhane, tıca 
ve buna benzer yerlerde dak 
rak veya yazı l§lerinde çalı§ 

temel{tedlr (S. 126) remzine 
caat. 

• tsta.ııbul Amerika.D Kol 
mezun lngtllzce ve az çok daıd'I 
len her tnrın ticari !luhabe~ 
tercüm~ye muktedir bit genç • 
yor. (Tezi.,) remz.tne ılracaat. 

• Blr yüksek milhendla mek 
!ebesi tatllcie çalt§mak tat.eme 
Her tUrlU hesap i§leri, proJe ~ 
tarın tem~ çekllrnesl işlerinl 
Herhangi bir mUesscscnin tıeaaf 
rini deruhte edebilir. Llae w 
mekteı> talebesine riyazi~ dert' 
rebllir. (Arı) remitne müracaat 

Aldırınız: 
bir grog hazırladım. buradaki arsayı satmak için nun burada tanınmış bir adam bile etmiyordu. Bilakis kemali di, bağırmayınız. Bir kazadır 

L:l 1 H b ka l l S · Aıııtıds remhr.lerf JMlb - "ayır, vaktim yok. meteliksı' z geldig-imi anlatırken oldug-una kanaat getiriyordum. lakaydi ile, karşımızda bekli. o muş.. esa 1 pn a ım.. ız 
d l f myu~ularınlı:wı aanuanu 

- Ne haber var, öyle ise? o kömür ticaretinden nasıl pa. Biraz daha oradan buradan yen garsona bir komposto da. e ut en.... ~ırtuplan ldarebaaf.!fll!sdftl 

- Vapur, yarın sabah ~at ra kazandığını hikaye ediyor. bahsettikten sonra. ha ısmarladı. Ben hayret mi, Derken Mahmut ilave etti: ... tıabtan etıeye lıtMlar •e1a -J 
ona doğru V est lndia dok ta F du... - Mahmut, dedim. Bana hiddet mi edeyim diye şaşkın -Bu pis yemekler için hen ve ' .. dar ııld.Jnnı\lan. 
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yazdı. Sonm ötekiler de bun- ı; (Faik> (Mar) (X.N.) < 
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