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Borunden bildırıldiğıne 
göre 

1 
Stalin 
hattır, a 

yaklaşıyor 

Çekilmeltte olan 
Sovyet kıtalarrnm 

Bu hatta 
mukavemette 
bulunacak/ arı 
anlaşllzgor 

-<>-

Bü ün Sovyet 
ceahesi tam bir 
ricat ha indedir 
Be .. lin, 5 (A. A.) - D. N. B. 

n bildirdiğine göre. sala.. 
mahfiller bugünkü Alman 
hn.kkmda şu mütalenları 
ektedir: 

ün §ark cc>phesi seri bir ha
J ileri doğru gitmektedir. 
ıçyadnki harPkat Karpatlar. 
geçitlerin Macar kıla.lan ta. 

J.fından işgali üzerine yeni bir 
safha;> a girmiştir. Macarlar şiln. 
diden ovaya inmişler, garbi Galic. 
yada Ucrlemekte olan Alman kr· 
talannın sağ er ıahı ile birle,.>ni~
lerdir. 

De\'amı Z ine. sıı.~13<13 

ı , 1 

·r i kızın 
ha ~ra defteri 

................................................ 
Bir genç kızı timarhaneye 

düşüren esrarengiz ve 
acıklı bir aşk macerası 

Ynz::uı • 

ISKENDER F. SERTELLi 

Leyla, ~yntının en körpe ve 
en ateşh çağında birdenbire 
neden çıldırdı? Leyla kimin 

kızıydı? Tımarhaneye 
nasıl düştü? 

T anmmış bir aile kızı olan 
Leylanm, ailesinden bile 
gizle:liği mahrem hatıra 

defterini karilerimiz 

A 

EN O D l<iKA 
~azetesi sütunlarında merak 
ve heyecanla okuyacaklardır 

Sovyet tebliği 

Almanların ihtiyat 
kuvvetlerini 
muharebeye 

sokması üzerine 

• 
Sovget 

kıtaları yenı 
mevzilere 
çekildiler 

Mosl•o\11 6 lA.A.J - 4 temmuz gU. 
nUne ı:ıt Sovyet tebliği: 

Dh·ınsk Lorisa Dobro\'iÇ rarno 
pol ist:kameUerlndc §lddctll muharc
b.::ler cereyan elnııştir. Cephenin diğer 
bölgelerinde işgal ettıkleıl me\lti.eri 
sıktcr. tutmakta olan kıtalarımız ara. 
zimlz dahilinde kendLlerine bir yol 
açmaya te.,ebbUs eden düşmanla mu. 
harebeyc tutuşmuşlardır 

n.vınsli !J!lıkametinde vukua gelen 
muh ... r-.ocl•'rde kıtalanmrz düşman 

tanklarına ağır kayıplar \"erdirerek 
mevldlcrlni sıkı surette tutmuşlar. 

dır. 
Yalnız dUıımıının muharebeye lhU. 

yat.arını da. sokma.sı Uzer!nedir ki 
kıtalarımız en yakın yenı mevzllore 
çekilmişlerdir. Aynı zamaı;da Lcpel 
bölgeı>lnde de ağır muharebeler ol- 1 
mu~tur. Burada kıtalarıınu; dil§man 
tank cüzUtamlarının birçok hücumııı • 
rını rıı.uvaCfak!yeUe geriye pUskUrt.. 
mUşlmlir. 

Oğl<!den sonra kuvvetli bır tayyare 
hazırlık !aal!yc.:ttnl mUtealnp dUşman 
cUziltamınnmızı garka dotru bir çok 
kılometra sor! cek lmck m~bUrlyeUn 
de bırnkml§lır. DUlUn sUn To.rnopol 
yolu civarında htıkikl muhnrcbeler ce
reyan ctmıştir. Burada çok bUytik 
dllşmnn motörJU cUZUtamlnrı kıtııııı. 

rımızın cephesini cenubu şarkiye doğ. 
ru yarmaya te,,ebbUs et.m~tir. o};u 
muhnrebeler esnasında kıtalarımız 

yenldmı nzlm ve sebat göstermiş ve 
dllşmanın faik kuvvetler tarafından 
yapılan hücumları tn.rdedllmi§tlr. 

De\'t\nu 2 inm sayfada 

Ankara ya gelen Fransız 
devlet nazırı 

Mareşal Petene 
ızahat verdi 

Vişt, 5 (A.A.) - 16mct lnönu 
ve Türk hlikfımetine Fransanm 
dostluğunu iblağa memur edilen 
ve Ankaradan Jönen Benoit Mec.
hin mnrcsal ~f'ten ve amiral 
Darlan tarafından kabuı edilmiş 

1 ve vazüesi hakkınc!a kenıı}lerine 
izahat vermlştir, )füteakiben Mac.. 
hin kabine içtimaında hazır bulun
muştur. 

Yarınki kabine toplantısından 
sonra bir tebliğ n~redilmeei 
muhtemeldir. 

Suriyede 
Beyrut üzerine 

tazyik arttı 

traktan geçen Hintli 
kıtalar 

Deirzorun zaptında büyük 
muvaffakıyet kösterdıler 

Londra, 6 (A.A.) - Röyter ajan. 
smuı müttefik kuvveUeri nezdinde bu 
lunan husust muba.blri bildiriyor: 

İngiliZ imparatorluk kuvvcUcrl ku. 
mandanı ile hür Fransız kuvvetleri 
kumandanının blribirlni mt1leaklp it. 
tibıız ettikleri tedbirler neticeslııde 
mUttefik kuvvetleri TUdmUr tayyare 
meydanmı ıhatn etmişler ve Vi§i kuv. 
vetlerlnt öyle bir vaziyete sokmuşlar 
dtr ki bunlar için teslim oımııktnn bag 
ka bir çare kalıuaml§tır. TüdmUrün 
şarkında kMn Nebek adındııki kUçUk 

Suriye köyüııUn !.§gali TtldınUrtlıı tes-

, __ 
Sovyet orciusundan 

20. 
k·şi 

Siyasl komiserlerini 
öldürdükten sonra 

Ordudan 
firar ettiler 
Berlin 5 (A.A.) - Al· 

man başkumandanlığı. 
nın fevkalade tebliği: 

Raııwklllmh; Rcuk S:ıydaının l\lccll!ı~ v~ lcdll;i rıatku dun okııyu.·ıılarwııı.u , l"n.ııştrn. 
vcklllerl önUnde tn.rihl nutkunu söylorken göııterl) or. 

Mınsk civarında mu -
hasara edilmiş bulunan 
Sovyet ordusundan yir -
mi bin kişi siyasi komi -
serlerini öldürdükten 
sonra ordudan firar et
mişlerdir. Habeşistandaki 

1 aly .. n ke..vvetlerinin 
baskuma 1dan1 

General 
Gazzeva a 
teslim oldu 

"nakalatVekilimiziu şerefine 
asın Birliği lstanbul merke

zinde bir çay ziyafeti verildi 

Moskova radyosunun 
bildirdiğine göre 

Almanların za iall 
700.000 den 
aşağz değil 

-0-

Habeşistanda artık 
İtalyan mukavemeti 

kalmadı 
nhlre, :ı (A.A.) ...,. C • Sida. 

madatu ltnlynn kuvvetlerinin teslim 
olması Uzcrlne §arkl Afrika İtalyan 
imparatorluğundaki İtalyan mukavr. 
met! bllkuvve nihayet bulmuştur. 

Kahiredekl İngiliz umumi kararga. 
hı tarafından bu ak§am \0nzlyot hak. 
kında r.eşredllen tebliğde drnillyor ki: 

HabcşiStanda kalan İtalyan kuvvet_ 
lerlnin başkumandanı general Gazu. 
va Galla • Sldama mmtakasında bU. 
tUn İtalyan kuvvotıcrllo birlikte teslim 
olmuştur. 

Şimdı lınpanılorluk ıve Habeş va. 
tcnperverleri tarafından muhasara "• 
dilmiş bulunan Gondnrdnki garnl?.nn. 1 
dan ve Assabuı cenubu garbtsindekl 
fundıılıkta dağmık bir hnlde bulunan 
kUçük bir mU!rezcden b!l.llka Erltre, 
HabeşllJtan ve Somalidc hlçblr İtalyan 
mukavemet! kalmamış ve ı:nrki A!r!· 
kadaki hareket muvn!faktyetle neti. 

Münakaltıt veklli Cevdet Kerim ln. 
cedayının şerefine bugün ııaal 17 de 
Basın birllgi İstanbul mınlakası bina
sınd:ı. bir ç.ay ziyafeti verllmi§. ZİYl!
!ette vali ve belediye re.isi LCıtfl Kır
dar ile Basın Birliği meruıupları hazır 
bulunmuşlardır. Toplantıda gazeteci. 

Bres~ limanmdaki 
Alman 

zırhlılarına 

Yüksek inf ilakh 
bombalar atıldı 

Lorıyan den;z Ussündekı 
tahtelbahırlere de 

hücum edildi 
ı,ondra, r> (A.A.) - Hava nezareU 

tebliği: 

Br~.Jt lımnnrnda bulunan Alman 
harp gemilerlnc(Ş:ırhurst, Prens O. 
jcn, Gnayzcmav tnglllz tayyareleri 
yUksek lnfilCı.klı bombalar atınl§lar. 
'ır. Bınalar arasında yangınlar çıka. 

celenınl§Ur. 

Esir ed len Rus siyasi 
komıserlerı 

1 

rılmıştır. I..orlyan deniz tlsst\lnc de 
hücum cdiln:J.ş, tahtelbahlrler ara.sına 
bombalar dllşmtıştUr. 2 Almo.n tayya 
resi dUşUrillmUştUr. 4 :tnglllz boınbar. 
dımnn tayyaresi dönmemı:ıUr. 

1 Londm, 5 (A.A.) - lngillz bava 

Harp esiri muamelesine kuvveucrine mensup Blcnhclm Upinde 
bomb:ı.rcııman tayyareleri cuma saba. 

tabi tutulacaklar hı gündüz alçaktan uçarnk Bremen 
Berlın, fı (A.A.) - Ste!n.nl: deniz üssUnU bombardıman etmişler. 
Alft.kndar mahfillerde bugün beyan dır. Bu taarruz, 1nglliZ kuvveUcrlnin 

edildiğine göre esir edilen Rus siyasi mezırn.- liman Uzerlno ve diğer yerle. 
komiS1lrlerl harp es!rl nsekrlerc yapı. re yaptıklan devamlı bir gece bUcu
lan muameleye tabi tutulncaklnrdır. munu mllteıı.kip yapıımıotır. Bu gece 

hUcumund:ı. Knıp tabrikalarmm bulun 

1 
duğ'.ı Essen ııchrl d şiddeUe bombar. 
dıma."l ediluıtııUr. 

!im olmnsmı temin eden b:l§lıca scbcb. Hnva. nezareti tdt .ınd&n dlln nk. 
!erden biri olmu§tur. Bu köy Vl§i kı.. §8.lU ne,.redilen tebliğde. dokll\Z' mm. 
talan,nm şiddetli mukabil bQcumlan.. takasında. bUyUk b1r fa.bı'ikaJllD çok 
na maruz kalllll§ttr. Bu hücumlıırda alçaktan. ancak 50 kadem kadar blr 
Vişı kıtaları topı;udnn. da mllzahcrct ırWadan ugan baZı t.ayyıı.rcler tnrafm.. 
görmllştilr. Buna rağmen 1ngillz top. dı:ı.n bombard.-man edllcllği knydcdU.. 
çusunun gösterdiği fevkalll.de kabili. mckteôlr. BltÇOk tam ıımootıcr net.J. 
yet ııa.yeslnde devanı etmekte olmak. ceslnde yangınlar çıkml§ ve infilaklar 
la beraber kuvveyi maneviyelerlnin olmuştur. Şehrin §imııli garbtslnde 
dilştllğtlnU gösteren altı.metler de var. bulunan emtiıı. garı Ue dcmiryolu il. 
dır. tisnk noktaslnıı dn hUcum edilmiştir. 

Mülte!ikler hücumlarma ckıvam cd!- Illr mar§IllldlZ treni ile blr tayyare 
yorlar. TUdmUrUn almm:ı.sı çevirme meydanında bulunnn tnyyo.rcler mit. 
hareketim kolnylaııtırmaktadır. Bey. 1 ralyöz ate,,<dne tutulmuştur. 
rut üzerine yapılan tazyıl!ln artması 
umumi vııziyctini her gün biraz daha 
güçlcştlrmektedir. 

Kudüs, 5 (A.A.) - D rizorun TUd. 
mürle hemen hemen aynı z:ımnnda 

zaptı müttefiklerin prkt Surlyedeld 
vaziyeUerinl son derece takviye et.. 
m~tır. Filhakika bu şehirler, VJşinln 
bu mıntakad:ıki kuvvetli noktalarmı 
te-§kll etmekteydl\er. Deırizor Fırat 

nclırl üzerinde ve TtıdmUrUn 200 kilo. 
metre §imali şarldslnde ktılndir. Me,_ 
hur Tt.ian vahasınm işgal' ileride §I. 

malt t>urfyc §Chlrler!nln bll§lıcalanna 
... Devamı 2 lncl ııayfnda 

BOL ÇEŞİT ve rn:Nt sm. 

OBILYA 
alm:ık veyıı görmek tlyenloı 

BAR ÇÇI 
KARDEŞLER 

LlMtTED Ş1RKETl salonlannı bir 
defa gcmıckle tntmtn edlllrk'r. 

•ııtanbul, FlnC'811e.ılar, lbzaPlMJ8 yo.. 

lro')U No. 5~1-6S 
TELEFON: %2000 

terin deniz •ııe demiryollarında mecca
ni scyahaUerl meselesl de görllşUl 

mllş, Cevdet Kerim lncedayı bu husus 
ta her tUrlU kolaylığın gBstcrllcceğinl 
vaadetmlştir. Çay, geç vnkte kadar çok 
1ıaınlml bir hava içinde devam ctmL5-
tlr. 

Alman 
tayyareleri 
Dün gece İngiltere 
Üzerinde büyük 

faaliyette bulundular 
lA>nilrıı, 5 (A.A..) - Hava neznre. 

tinin bu sabahki tebll~de bildirildi. 
ğlnc gore, dün gece Almnn tayyatt. 
leri cwelki gecelere nJsbctıe daha bu.. 
yUk bir faaliyet göstcrmlşıcırdlr. İn. 
gilterenin merkez mmta.kalıırma CC'. 

nunu şarkt ve şark mmtııkalarU 

Gal eyaletinin cenubuna taarruzlar 
yapılmıştır. Hasarat mühim oımnm'llt.. 
la beraber bir miktar yaralı ve az m1Jc 
tar da öll vardır. Uç Abnan bombar
dmıan tayya.rcsi dO§UrlifmU3tUr. 

isgal altındaki 
bölgelerde 

Yüzbinlerce Alman askeri 
yerde yatıyor 

l\lo kova .> (A.A.) - Moskova rad 
yosu Alman kayıplarmm 700.000 den 
8§ağı clmadığını ve Aln1nn işgali nı.. 
tmda'ki bölgelerde yUzbinlcrce Alman 
e.skcrinln yerde serili bulunduğunu 

söylemektedir. 
l\losko\1' ıs (A.A.) - Pravdanm yaz 

dığma göre en iyi Alman kıtılan ve 
malzemesi tahribata uğraml§tır. Fqlst 
propagandacıl~n Alman ordusunun 
ycnllmcz.llğini el.hana nruı etnıı,,Ierse 
de 11 gUnlUk muharebe emınsmda 

Almanlar en iyi tnmeıııerful w hıwn 
tllolarıru kaytıetmi§lerdlr. Şlmdl mu
harebenin cereyan ettiği muharebe 
meydanları, bu tUıueı:ı ve kuvvetlerin 
nıezan olmtı§1ardrr. 

Mllli müdafaa "eklll J.\lccllste i:ıahnt verirken 

'' ef ah '' faciasında 
1 şeh ·t verdik 

Milli Müdafaa Vekili izahat verdi 

Gemin·n serseri maynla mı yoksa 
torpille mi battığı tahkik ediliyor 

Milli Müdafaa Vekili Saffet 
Arıkan dürikü Meclis toplantı_ 
sınıfa kürsüye çıkarak Refah va
puru faciası hakkında beyanatta 
bulunmuş ve ezcümle demiştir 
ki: 

Muhterem arkadaşlar m, 
Deniz subayı, erbaş ve erleri 

miz ve tayyare sub:ıy ve subay 
namz.etlerimizi hamilen 23 hazi. 
ran 1941 pazartesi günü saat 17 
30 da Mersinden Mısrra müt.e.. 

veccilien hareket eden Refah va-

punmun, bila.hı:re anlaşıldığına 
göre. gene aynı gün ve saat 22.30 
da bir infililan neticesinde bat
mış olduğunu en büyük teessür. 
lerle yüksek meclise arzetmelde 
m: .. teellim ve dilhunum. Bu elim 
vakan~ cereyanı ~ylcdir: 

İngilterode inşası hitam bul. 
makta olan ve bir an evvel do
nanmamıza iltihakı, matl\lp ve 
müstelzem bulunan ~criıınizi 
tesellüm etmek ve tayyare kun" 
lan görmek ic;in hareket edcoek 

Denvm 2 lnc1 saytac'la 
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'inin 
u 

(Bac; tnrafı dilnkti sayıda) 

Dahilde alınacak 
tedbirler 

BUtUn mesaimizde Kızıl Ordu -
nun gPrisınl takviye etmek vazife-
inl evleviyetle lfa ve bütfuı mü

esseselerde dıı11n fazla çalı.,arak 
daha <;ok sHflı, nJt.rıılyöz, top, fi.. 
eek, obils ve tayyare imalini te -
m1n etmeliyiz. Elektrik fahri.kala· 
rmın °hİ!!layeslni ıs ah etmek, ~e-
1.efon td~ mulıabcratmI ko
rumak ve mahalli da.fi ba.t.aryala.. 
rmı tanzim etmekliğimiz lil.zımdrr. 
Geri hlzmetlcr1nde intmı:mantlığa 
scl>cbiyet verebilecek hııreketle -
~ firarilere, panlk fünillcriııe, şa· 
yın çıknrruılara karşı amansız dav
nınmalı ve casusların dilşman ve 
avcı tn.burlar.muza seri ynrdım -
l&..?Ün bulunarak düşman para.fflt
çillerinl lıiıha etM•tiyi2'.. 

DU-mı.annnrz:n. ald..,tmnk ve yan 
haberler yaymak hususunda 

hain ve kurnaz olduğunu hatırln.t
nıalıyız. BütUn bunlan he&ıba ka· 
tarak tahrlkatli. kamlm"mRlryrz. 
Panikçi ve hilekar zDıniyetkrlle 
mUd:ıtruı vnzifcstni işkAl edenler 
Jcfm olursa olsunlar dcrtal aakerl 
mahkemelere eevlredUmelldlr1.er. 

Kızıloidu rical 
eder hen ••• 

&alorduya mensup kuvvetıertn 
'rica.t.i halinde nnkU vasıtalarmı da 

bfrllkte götürmeli ve dU~a ne 
tek btr lokomotif, ne de tek bir 
vagon bira.kılmnlrdır. Diişmana ne 
bir kilo buğday ne de bir litre bal
a terkedilmclldir. Ricat tna -
mnda hayvan sllrlllcrinin hepshıi 
lılrlikte geriye çt>kmck için dev • 
let teşld]Atına mO.racaat lfl.znndrr, 

Demirden gayri mndenler de 
dah11 olduğu halde .kıymetli eoa. 
hubtib&t veı yannn maddeler ga~ 
:rfilemcdl.kleri takdirde imha edt
Jıocektir. 
Dllşnan tan.fmdan fşga1 edilen 

lllIDakalarda piyade w sUvmi mo.t 
rezeleri veı ~ilşman ordusuna men
sup cilzlltamlarla mücadele etmek 
ilzere de ajanlaroan mUıekkep 
bozguncu gruplan tee1dl etmelidJr. 
Her ycro retc har'bi yapmatr, k~ 
rillorl b :va. etmeli, yollan bos
maıı. telc!o v tclg.r1'.f hatlaıım 
Jn::mneU. orman.lan, depolan w 
yolda ynrayn.CD.k yük 3larmı 

yakmalıdrr. lsWAya maruz kala .. 
al.k mmtckaluda di1ş:mam ttı.hnm
inii cdflem h:ıl1 ısında mı.. 

t:nnalt v her adımda biras 
imha oCm lfdfr~ D ta-

nıt,ı:ndım ftt:lıa edileook te4blr • 
Jcr.bı h nkamete uğratmalı -
dır. ~ :Abmınya ile yapılan 
h:ırbe alelM bir hrup tm:T.:ui;y1e 
bn'lnlnmaz Bu baı1>a ya'Jım lk! or-

RTaSm.dn ooreya.n eden Mr mu-
Ml''ebııo d dfr. Btı haı,> ay.::ıı za.

da biltlln Sovyct mlllet.ıerlnin 
Alı:ınn ıata1arma b.rBr bn

bil- ı:ıilcad lesidir. Vatamn 
denim.eti iı;:1n f~ milteca.vhc 
1aırp yaptığnruz mnıt hariıin ga.. 

ynhuz memlüe:t.ımımı Osttl -
ne çmten ~ bert&rnf etmek 
de~ aynı mnum Alman faeist· 
liğin.in boyıındtınığu altmd!\ lnl1 -
ren bütfuı Avrape. ınmotlerfne de 
}'Vdmı etm~l:tir~ Bu kurtara 
harpte hlUercl dcrcbeylerden m.. 
ınm gorcn Alman milleti de dahil 
bulımduğu de Avrupa "Ye .Ame-

-
rlkn nılll tıerl b'..zc birer sadık 
mllttefik olaca.klan ır. 

Alman askerleri 3 a'!n 
. hattma yaklaşıyor • 

nn,tıırafı 1 ıncJ a:ıyfuda 

BiltUn cephede muannidane mu
harebeler henüz devam etmekte 

Zafer için ileri _ olmakla beraber Sovyct lstthb:ı. _ 
rat l.ıiıro unun bugUnkU tebliği 
A lmnn kuvayı ldllliyes'..ıılin bazı 

şehir ett '.·rcııgmı itiraf etmek • 
ted 

vntnnmuzm hllrriyet !IUVI\ Av
rupa ve Amerika milletlerinin is -
tiklfı.lleri ve demokrnsinln ltilrri -
yeti miicadelesile tek bir savaş o
lacaktır. Bu kaynnşmn ıl hUrri -
yete tı:traftar millcller. HUletin 
faei'"' ordularm'Ul sarct ne ve esa 
ret tclli.!ldine .knr!Jı tek Lu cephe 
kurmuş olııcakla.rdrr. lngtliz B~ -

m Çörçllin Sovyctıer Bl't'liğ1.ne 
yapılacak yardm:ı hakkında tnriht 
nutkunda &öyledlğ:i sözlerle, Ame
rikan hükWzıetinln memleketimize 
yardım etm~e hazır olduğu hak
kmdtıkf b&yanatı, bu bakımdan 
Sovyet mtııetıerinin kalbinde. an
cak minnettarlık hlıısi uyruıdmıbl
llr. Tamamfle anlanıııı bulunduğu -
muz bu nutuk ve beyanat manidar 
dır. 

Yoldaşlar, 

Kuvvctlcrimfzin sayısı yoktur. 
Mağrur düşman btmu yakında ~ 
hyacaktır. Binlerce amele ve mll
tefekkir ttzc hUcum eden dflşnınn 
la mUcadel" t'tnıek idn saflnrmuza 
fltihıı.k etmişlerdir. llllletımlzin 
sayrm kUtlelerl dllşmane. karşı 

do~l:ı.cal:.lardır. Mookova, Lenin.. 
gnıt 1,~erf §imdiden Kml ordu -
ya mllzalıcret etmek lizcrc bir 
çok milli milis t kllltı yapmış -
lardır. Dllşman tarafmdnn isttın 
tclıllkesine maruz kalan şehirlerin 
hepsinde bu mUU milis teşkilAtmı 
vUcude getirerek Alman f~!zm\ 
ne ko.rşt vatanm sclı"uneU için ya
pılıuı harpte, atalar misarmm, hUr 
riyetlerinln, l'!el'eflerlnln ve vatan 
larmnı mtıdafaası uğnında bUtnn 
işçf~rj milcadele otıneğe bmrla
malıyız. 

Memleketimize hile ile hücum 
eden d(}şmana karşı koymak ilze· 
re Sovyet milletlerinin bntlln kuv
vetlerini sllratlo seferber etmek 
lçhı bir mfidaf88 komitesi teşkil 
edilmiştir. Bu komltc devletin bn
ttm ltalA.biyetlerini elinde bulun -
dumıaJtta w ~esine btuılamış 
baluomaktadı!'. Şimdi bu komite, 
bOttıA mllleti, Lenin parti~lnln 
Statl.nin ve Sovyet hllkilmetinin et
:nıfmda toplanarak dU.smanı ez ~ 
mek vo zaferi kar.anmak içln fe -
raga.tle Jaztl omu ve krzıl donau
maya yardım etmeğP davet edi
yııor. 

Btltlln kın'V~cıimi.zle kahra -
man kml orduyn ve şanlı donan
maya ın1lr.alıeret edecei:-b:. Mme -
tin biltnn kaynaklan düşmanı ez
mek için kullnnılıı.c."\ktır. Znfcr 
için flerl. 

Romadaki 

Çung King hukomet 
mümessili a rıhyor 

.Romn, (A.A.) - Stcf:ıni: 

V8.ng..Şing-Vay !ıQkQm tmln t:anm.
m üzerine Çun1dngin Romadaki 

mnmeaam, Ohlgl 8ILnlJ'ID3 gelerek ""'· 
dtmaınosJnt bNdl ~Ur. Bentız res
men teyit MDmemif olm&Bma rağmen 
samı<:d114lgfno g6ro, Faot.ıııt hUkQme.. 
Unfn çunldng mtlmesaillne pasaport,. 

lan vcr:ilm.littr-
ltarecPal ÇaııkaygıekiD. ~bQsU u.. 

urlııe rçılan bu muamele netkc.!lııdo 
İtalya hllJd)mcıtıJe Çunktııg arasında
ki dlplom&tlk mtln&aebeUer nihayet 
balmq addedilmektedir. 

1 ı rt A iman ileri h:ı.rekeU, ge
Çeı < ı ıı • rbinde ştibnt 1918 do 
vnı !mı olun son hattaki muhte.. 
·r nokt.ulnn geç.nıl .. lrnlunmaktn. 
dır. Bu hudut, eski A \'usturya _ 
Macar.latan ve Rus hududunda ve 
Prut nehri Uzerlnden Çernoviçten 
bnşlıyarnk §lmale doğnı Kovelln 
arkrnda ve Plnsk §ehr.in.ln garbın. 

dan geçerek müstakim bir hat 
ucklhıde Miıısk ve Vllna kesabala
nnrn arasında Dunaburg §ehrlne 
varmakta ve sonra Duna nehrinin 
cenub kıyısını takiben Rlga'nm 
earkında Riganm körfezine mfinte 
hl olınn.ktaydı. 

Şimdiki cephenbı gcıisiııde 
Sovyet kıt.alarmdan şuraya bura. 
ya dağılmış muhtelif ve bUyük ak
samın tcmizJenmeslle lştlgal edil. 
mekteclir. 

Sovyet tayyare meydanlarına 
ve tayyare teşekkUUerlne ezici 
bir tan.da vurulan ilk dari:>cler -
den sonra Alman hava kuvvetleri 
şhndlld halde karada yapılmakta 
olan hareldlta iştirak etmekte • 
dirler, Bu ku\-vetler mubarcbele 
re doğrudan doğruya iştirak et
mekte ve diŞ?lanm ger.iainde bu
lunan münakale yollannı ve bil • 
hassa şhnendife?"len tahzi!' eyle • 
mcktedirlcr. Rusva dahilinde bu • 
lunan demlryollai-ı az vo dağınık 
olduğu için bu ba.rekAtrn netlccsl 
seyrilseferi tama.mile tatı1 etmek 
te ve dilşınanın rlcatlni milşkUUi.ta 
uğmttJt'l gibi ihtiyat kuvvetlerin 
ileri sevkini de gayrlka.bil bir ba
le getirmektedir. Baltık denizinin 
lıar.lıca llnuuılan olan R1ga ile Lt.. 
bau'nın zaptı ve Alman donan
nuısuun şarki Baltıktald mütema.. 
di hilcumla.n neUcesbtde dilgma • 
nın hareket :imkAnı dalı& ztynde 
tahdit edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi umumi vaziyet şu şekilde 
teressUm etmektedir: 

1 - Sovyetıerin merkezi Avru 
paya karşı taarruz projeleri ta -
mamiyle ve knt't surette bertaraf 
edllıni3Ur. 

2 - Hudut yalwılarmda Sov. 
yet krtalnn tara.fmdan tesis olu • 
nan muıızzam cephe yarılmış ve 
paramparça edilmiştir. Bu krtaln.. 
nn esaslı kısnnla.n tnmamiyle im 
ha edilmiş bulmımaktadrr. 

3. - Sovyetler asker meveu • 
du, mUhimnıat ve tayyare mikd:ıı
n bn.kunında.n., şlındiye kad3r ce • 
reyan eden imha mulıal'OOclerl no. 
ticestnde o kadar za.y:rf dl16milşler .. 
diıt ki bu r.aytatm telafi edilmCSS.. 
ne fmkıln yoktur. 

4 - Şimdiki blitiin Sovyet cep
hesi, eğer h!Ud lbir cepheden balt.. 
setmck milruısebet alll'8&, ta.ın bir 
ricat hnlindedir. Alınan ve mütt(:. 
iJ.k kıt.alan dü.~anı mddctle ts.. 
kip ctm"kto olup Stalin hattı de. 
nen hn.tta )a.klaşmnktadırlar. 

Bu hat, Sovycilerin K radcn.iz
den eski Sovyetl; lıududu a.rlmruiı • 
dan başlıyanı.k evvelfl Dlnyeeter 
nahrlnln şarkına ve dnhn ötelerl. 
ne Bitomiden ~erek oimn.le dö.. 
nen ve Dlnyceter bölgesine ula. • 
şan bir Sovyet mUdafaa mmtak~ 
sıdrr. Stalln ha.ttr yutan Dhıye -
per mccrasnu takip etmekte ve 
Vite'b8k k6prüsUndcn geÇerek 
PleSkov'n kadar uzanmakta ve 
daha. sonra Peisu! gölUniln şarkr. 

Tayfur hma bir kitap uuı.ta • 
Tak: 

Bu ki bı bil gece okumağa baş 
lndnn, d~ Uiti'en dova.tn eder 
nmin NeclA? 

Kitabı alıp okumağa başladım. 

19 Yazan: NEZiHE MUHiTTiN 
Bu Iki sevdalı gonıç arasındaki 
tntlı ve ate§ll bir muhııvPrcydi. 
later istemez, takat sofu bir Ctı• 
dalozıın ar daman :isyan ediyor • 
muş gibi ıb1r t.Dmln.U duyarak oku. 
yordum. Sesimde, eanltl bir bom
bayı ateşlemek korkusiyle titre -
yen l>b' (lrktln fil vardi. 

- Ya o, lınklarmdan. iSteye iB. 
teye :ıııC.rum olmağn. ka.tlnnmıa.! 

- O zaman da fe~lık olur. 
- Bm ~.n. k rvı her türlü fe. 

daklirl!ğı: )"ll~irl.m. Yalnu: bir 
şartla. 

e gibi? 
-nr · 

a.ğmıa • 
mfi? 

tlmnk söcünü 
.rtilr... kabul 

Dılim tutulur cıbi oldu. Bir an 
.,o .. ı riml kapayıp onun kollan a. 
~ atılmak hıunleello silki -

dlm. 1',ake t öyle ba.'mn döndü ki 
Gliler! .. :P,. lmnapeye yıkılıp kal. 
dı:nı. Tayfur t.ŞUCumn. gol eli: 

- Söyle kn: ul cdtyCI?' musun! 
)0 ı. 

Ba: un dönüyor .. Blnı.z musa. 
edı • dcdlı 

- AJı ne olur, tıu kadar oku. 
mtl!j olr!ın.s ydın, dl~<- k,.inl çekti. 

- Benim kndnr hntt" Lenden 
pek Pt çok f0'1'lıı okumu'J kır; çok, 
dly ~ c vap verdlın. 

- Öyle, li,·ıo ema sende bir 
b ~knlık ı;nr. Sen lbüshüUln başka 

bir kızsm. Allah rahatlık versin 
Neclü •• 

Çekildi gitti. sa:baha kndar u _ 
yuyamadmı Giller •.. 

Ert:csj günü uyandığım ~ 
Tn.yfunı gardro'bummı önünde bul
dum. Dnlab:n icinden son derece. 
de gUzd hır sa hk çıkn.rıırak: 

- Bıı sa.bdı bunu giyer nüslıı? 
Neelfı, dedi. Bak ne güzel, leyıaJı: 
rengini çok ooverlm. Haydi bmın 
giy gU~l!m. Benlm lh:.ı.tırmı jçin. 

DcdJğini y:ıptnn. Ben giyinip o.. 
daya girdiğim zaman zavallı g~ 
ete l ve arzulu bakışlarlıı gözle. 
rini U t- lmd n ayıramıyordu. 
Evlendiğiiım gUndenbel'i hiç 

uslen.mcmistim. Her g('dlC; kadını 

zevkle kencline çeken blltiln gü -
zel elbisc>lerim.i d -"rusu 'ben de 
hası l'lle süzdilğfun hnlde onlan 
giyme.k lstmncmi• Um. Anlıyorsun 
ya Gillor? •. 

Leyli'ık rengJ bRhhk sırtımda 
aynaya gö-Lfun ilişt lkçc kendimi 
gU..--el buluyor ve yüreğimde bir 
~Jk1ik hilıBMiyordum. 

Yavnı ya.~ lb:ına sokuluyor, 
kan&perle nra.m.t?.dalci mesafe yak. 
]aşıyordu. Blr an geldi ki kolu ar_ 
knmdan bUtün vllıcııdumn sarıldı. 
Kendlıni çekmek istedim. BMmı 
gijğııtlme dn.ya.dı. Yerimden fırla • 
drr>'ı. O, ka.napcye ke.parnını'( tırç.. 
lnrmağe. ~ladı . 

Ne mUthlş şey! Onu teselli ede
mıyordum, yanma yaklı?şamıyor • 
dum. Donmus k~ Birlm.ç 
sani.) sonar başını kaldırarak: 

Affet heni, dedi. 
Ne diyebilirdbn? 
- SV. beni a.ffedinlz Tayfur. 
- S bir şey yapmadın ki 

N ecıa? Fakat niçin! N:lı;fn böyle! 
Başını ellerinin arasm& aldı. 

- Gfö-dilnUz mU, dedim. Haklı 
değil ml)im ! 

- Rica ederlıİl .. Rica ederim ... 
devam etme. Verdiğin eöeU unut. 
ma yavruın 

Köstencede 
Sovyet tayyarelerine 

işaret veren 

Bir 'adam idama 
mahkum edildi 

BUkl'C!! 5 \,\.A.) - Stefanl: 
Köstcncc d1v.anıharb1, nıUebbed kll. 

:reğe ınabkt\m çS!ılmiş waıı. dört arka. 
daııllc lılrllktc, K&ıtencenin SOY)'et 
tan·:ı.rı.ııert taratmdan gece bombar
dımanı esnasında §eblrde L'ıklar J'&k. 
mağıı t~bbtlll eden komilnlst Snrbıı 
Jl'Umonu idama mahkOm etmJştir. 

Sovyet tebliği 
... Battarafı 1 lnCI •)'fada 

Hııva kUvveUerlmia düşmanın tay. 
yare meydanlanna ve motörU1 cQ.ıUtam 
ıanna. darbeler Jndlnni§. bUnlarm ileri 
hareketlerini tutmU§tur. Düşmana a. 
ğtr zayiat verdlrmt,tlr. Perıembe gU. 
nU 62 Alman tayyaresi dllşUrUlmtl§ • 
ttlr. 

Moskova. 6 (A.A.) - Bu sabah Sov 
yet istihbıı.rat bürosu ta.rafından ap. 
ğıdnkl tebliğ llC§redilmlştlr: 

4 Temmuz gecesl muhtelif cepheler. 
de askeri vaziyette büyük blr de~ 
lik olmlUJll§tır. 

Kanadalakllh& - MurınAnsk •c Kare 
ll berzahı ist.lknmetinde krtalanml7.i 
mUnfent dllşman birllklerilc çarpl§
mağa devam etmektedir. 

Borl.ııo!. Veborrui.sk iatikametlnde 
Bcrcz1ane. ve Pnıt nehirleri tızertnde 
muharebeler bUtUn ~devam •tırıl§ 
tfr. 
Dilşmanın Berczina nehrinden kcn 

dine bir yol açmak için yapt.ığı ~b.. 
büSlcr kıtatnrımc:m ale§ile muvatfakl 
ycUe geri pllskUrtülmilşlUr. DU§Dınl1 
suyun içinde ve nch.riıı sahlTierindo a
ğır zayiata UğrQ.QU§Ur. 

Tamapol clvarm.da dUn yaptığı mu 
vatfaldyetaiz har.oıkeUerden eonra düş 
man mWılın tank t~kkürllerile taar. 
ruzlarm: Novbognıd Vollnak Lstikn. 
metine t.cvcilı cbolştir. BUlün gcoo kı.. 
talanmız bu nuntakada dllşman tank.. 
ıanna muva.ffakiyetıe taarruz ctm~or 
ve dU§manı ptrr btr hcZimetc uğrata
rak ,arka. doğJ'G Jlerleıne.stne man1 
olmuııardır. 

Bcsarabya mıntakamnda. tanklarm 
l'ıimııyeslndc mtlh1m piyade kuvve~ 
rile harekete ge911n ~man Prut ne.b.. 
rlnl b kaç noktadan geçmeğe mmıat. 
!ak olmUJ ve bu muvaffaklyetlnden 
isti!acle etmek istemlpe de kıtaıanmı 
zm mukanmetue kareııaşmqtır. 

Tayynrelerlın1z dll§manm hava :moy 
danlıı.nnl ve motlJrlll blrllklerln1 mu. 
vattaıcuıeue bombardıman ebnlfler .. 
dlr. DUşm&n t.ayy&relcrt av tayya.re. 
lerlı:ımle 70ptıklan mubarobelerde a. 
ğtr zayiata ugramıelardır. 
Hentız tamnml&namıy&n rakamla. 

ra J;Örc tıı.yya.relerimlz 4. temmuz gtl
nU 43 dtııman tayyaresi tahrip etmtn
lerdlr. 27 t&yyal'Omlz zayi oıınuvtur. 

na ve Narva!ya doğru hnüdat et.. 
mekte ve nlhn.yct Fhılandil B kör. 
fezlnc mUntehl olmnktndtr. 

Ecnebi kaynaklardan g<'len ha -
berlere göre son be.' sene zarfında 
bu hat müdafnayn ~k elverişli 
bir hale getirilm.i5Ur. Fakat itıı:;:asJ 
her tArafta trunamlanmadıf,ı tah
min edilmektedir. Maamn.fih Sov
yet latalan, ne oluma olsun, bu 
hatb müdafaaya teşebbüs edecek.. 
ür. Fakat bu husutitıı. fazla ümit 
bestcmiyeceklnrl tahmin olunabl • 
lir. 

- Fakat Biz bett>Mt oluyorsu.. 
nuz. 

- Za.ra:r ~'Ok. Y almz sana bir 
5ey a5yllycccğim. 

- Söyleyin.lz. 
- Seni bir do'!<tora g&tersek .. 
- Ne gibi? 
- Ne gibi olaca.k •• Bir kere mu-

ayene ~ire.lim. eeni. Ben kitap • 
l&rda okudum. Ve Jı:slttlm de. Ba· 
zan böyle vakalar olunnuş. 

- Olabilll'. 
- Demek reddetmiyol'IRm? 
- Reddetmek için ~ yok. 
- O halde yamı ~ me§lıur 

bır doktordan randovu almam8 
müsaade eder misin! 

- Alınız.. 
o gece sabah kad:u' doktorla. 

kon~aeağmı !JC')'leri diloündUm. 
Ve birn,. fernhladnn Elbet bir 
doktor en münevver bir insandır. 
~nim IıJhI vaziyettıni herkesten 
iyi kavmr :ve bclki lbena rnhat bir 
hayat hazırlar. 

Sana geçen mektubumda bah • 
~ettiğim ilk ~et iho.zırlığı için 
Tayfurla sokağa çıktığımız za -
ma.n illı: &ıce doktorun muayene. 
hanesine git tlk. 

ıı.ndevuya. saatinde gittiğimiz 
için hiç beklemeden doktorun oda.. 
sına girdik. Otta yqb, çok ee -
vi.mli ve rı:ekt bir ylizü vanlı. Bizi 
görünce beni hürmetle selamladık 
tan eonra Tayfur&: 

- Hammefendi iı;in mi tıe1elon. 

Sur yede 
nıı-.t.'lmfı ı lıı<'l ıı:ı~ r~da 

yapılacak hııre. • in kıymetli bıı Us 
te~kll cdec::l-:l ı 'ı v"' ıu~hs şeh.rler 
Humus, Hama • H.ıı~ptır. 

Deltlzoru :aptcden kıtnı .. r nrruımda 
füntll i.ıtuat ckııcrlyetı t<' kU ediyor. 
chı. I.:ımıar, muhtemel olarak 1raktan 
:>uriyeye gcçmlelcrdir Bwılann iki 
memleket arşamdak1 .hududu Kcmnl 
ınevkıi clvarmdaı:ı geçUklcrt. ~il. 
mektedir. Hint krtalarmm Şam mm
ta.kasmdıı gö.itcrdllderl parlak muvaf. 
taklyetten .o.nm bap.rdıklan bu ye. 
m maY&tta.Jd.ret kayda defe.r blr ~hem 
mlyet anctmekt.edlr. H1Dt kımlan 
cllretk&rane bOcuml&n De mGttetlkJP .. 
rtıı Suriyenin idare merkeı:1De gtrmeı. 
lcrinl kolnylllftlnDl§lardır. 

URh'E HAREKATININ 
:s!:TIOES!NE DOGRU 

Kahire 5 (A.A..) -TlldmtlrUn za~ 
tı Suriye barekAtmm neUcelennıcslne 
doğru mUtte!lklcr tare.fmdaı:ı atılan 

mllhlm blr adım mahlyetıııde addcdil. 
mektedlr. Artık Vl§l kuvvetlerini lld
~ bölecek olan HumUIWl 1şga1J için 
yol a.çılm11 bulunmaktadır. TlldmUr. 
de on gün mukavemet ed!Jmif olması.. 
na rağmen Suriyc<!oki Vl§i kuneUeri 
tarafmda:ı gösterilen glddctll mukıı

vemot!n gtttn<çe kınlm&kta oldut;unu 
gösteren aIAmetlcr varda'. Kum!en 
general Katrunun Suriye ve LUbnana 
lstiklA.J. verlleçcğl hakkındaki beyana
tı kısmen de Vl§i tare.ttarlanıım ya. 
vq ya"-aş Fransamn hakiki menfaat. 
terine karşı harekette bulunmalan bu 
na &mil olmuştur. fngiılz ve AvunraJ
ya hava kuvvetlerinin mUtemadi 
bombatdm11ını TüdmürUn teslim olma 
m~ bUyUk bir rol oyMmışbr. 

ŞAMDA HAYA'I 
Ş:uu 5 ( .) - Şaruda tabil hayat 

yeniden te s et.mJ.t;tlr. Avustralya 
~d&ymm gdmcsi iıışı bak1mmdan 
vaziyeti hayli dl\zclt.mi,;--Ur. MUnaJuı,. 
le ve telefon mutıaber:ıtı tekrar başla. 
mqt«. Hariçle t.clgraf muhaberatı 

temin edilmlJtlr. ~erat Vlıson Şamı 
son &iyareU csnıuımda Sıırlyeye islik. 
lM verileceği vaadini tekrarlamış ve 
o.sked hareka.t yapılırken halkın du.. 
rumundan memnun olduğunu Surlyo 
hUkfı~Uııo bildirınilUr. SUrlycdo 
Fre.naszlarle. İnglllzler arasında. tam 
bir i§blrllğl yapılacaktır. 

FRANSIZ TJCBL10t 

Vl§i :> (~) - pUn ,ııo;,rcdilcn 
ı.·ranıru: tebıJğt: Son 2t saat tçincb 
umuıtıı vazlyottc hlblr değipklfü olma. 
ml§tı:t. DUn gooe Cczzine mmtaka
mnda Avustralya krtalan bir hUoum 
tcşebbU.SU.ido bulunnı~lnrdıT. Muhnre 
be devam otnıcktedlr. Delrzol' garntzo 
nun.a. kal\JI llcr1 hareketi ynpan kuv .. 
veW bir lngUlz mot.lSrlll teşc.kk1llle:r 

mUClıafllerin mukavemetine mğmcn 
adctoe üstUnlUğtl sayesinde bu §Chri 
ihataya muvallalt olmu~ benzemek,. 
tedlr. Diln gece 1nglllz hava kuvvetle
ri Beynıt tızerıne büyUk çapta lnfllt\k 
bombaları atarak §Ohrin mı.ıbtcllf ma 
hnllc.lerindeki umumi blnnlnrın ve ev. 
ıertn BlııtemııUk tarzda. tahribine de. 
vam etml.şlerdlr. Maddt kasar çok bil.. 
)1iktllr. 1ı:ı n zayiatı da vardır. Cebc-

lldUrUzQn merkezi Silvey !yede hergUn 
tayyareler vasıt.asll<ı bomba ht\cuımı 
yn.pılnıalttadır. ... 

Bulgar memurlarının 
maa~larına zam 

Sot;ra. 15 (A.A.) - tA•fnnt: 
Bulg&r kıtalaruun lşgaJı aıtmd bu. 

lunan arazide hayat pahabltğı olduğU 
lçln m&a§lıır& )"Uzdo otuz nisboUnde 
zam y~pılma.'lt karorlaştınJmştır. 

etmiştiniz? diye sordu. 
- Evet, ZCVCCDl için doktor 

bey. Size izahat da. vermiştim. 
- Hn.tırundn. .• Hepsini not -et.. 

rnişti:n. Şimdi lOtfen siz dışarı çı
kmız da ben hastamla yalnız ka • 
layrm, , 

Tayfur derhal doktorun emrine 
itaat etti. B~ yalnız kalınca bir. 
kaç saniye Bahit ~lal-la bir'birj .. 
mtze baktık. Ne tnhn.f anl8ŞD:UI gi 
blydik. İçimde gittikçe ferahlryan 
ve genişliyen bir huzur 1ıfseediyor 
dum. 

Doktor gülilmsiyerek: 
- Galib& onu hiç eev.mediniz? 
Dedi. 
- EV< t. mUhtcrem doktor, de

dim, İ>'i ins:ı.n, faka~ ben kendimi 
ons vc.recek iradesfzliğe dtlşme • 
dlm.. 

- Yani sevmedlıüz ! .. 
- Evet, 6f:ze blrtakmı boş mu. 

kaddemel<ıırc lüzum g1rmeden ha 
kikat! söylllyonım. Sevmiyorum o. 
nu! 

- Ben de Bize beyllk sualler 
90muıdmı. Neren.izden ~yete. 
diyorsunuz, hastalığınız nedir, gi
bi. ÇfinJdl siz bedenen olduğu ka.. 
dar ruha.n da ea.pasa#lamsmız. 

- Keefinlz çok mllkemmel dok. 
t.or. 

- Pakat bannnefendi, bu ~Y
lc devam ederse hasta olabillrsL 

• 

Milli küme 
maçları 

Bu:gQn Şeref ııahamıda milll 
küme mllsabakalarma devam edllmi§
tir. Fenerbe.hge ne Kaakeçô?' arasın. 
d&k1 r.ıUaamka s.o FenerbahçenJD ga. 
11bi~tne netloeleıunl§Ur. 

Galata.saray ile Hnrolye ta.kun· 
lan a.rasmdaki mUsalınkanm bi 
rinci devresi O - O idi. 

Ret ah f aciasr 
BS"" ~ 1 tncı mytadn 

olan deniz ve hava mensunlan. 
nı Mrsıra götürmek ürere lstan
buldaki d~ naklivat komi5''0" 
nu tarafından tahsis edilen Re. 
fah vapuru 16 haziranda !stan
buldan hareket ve 21 haziran gü
nn Mersine muvasalat etmiştir. 
Gemiye binecekler de aynı gün 
Mersine varmIŞlardır. Bu kafi. 
lenin 25 haziranda Mısırda bu
lunmaları, fasılasız ve gün kay
betmeksizin yollarma devam e. 
debilmeleri için ltı.zmı ve zaruri 

. ve bunun için de R<'fah va
purunun ayın 22 sinde Mersin 
den kalkacak surette hareketi 
tanzim edilmişti. Halbuki ge. 
minin o ~n hareket etmediğine 
vckfiletce ancak 23 sabahı ıttıla 
hasıl oldu ve t.elef onla Mersin
den sebebi soruldukta vaki teeh
hürün, geminin su almak ve sc. 
fer esnasında vücuduna zan.ıret 
göıii!en bazı no'csanlnn ikmal ve 
temin etm~· gibi l lerlnd n ılen 
geldi~ anlaqtdr. H ' uld va
karda da ar 1 tiğim v{'Çhilc ~e. 
nünin avın 25 inde Mısıra v ı
masr laznn olduğu için hemen 
hareket etmcgi lüzumu gemi kan 
tanına tebliğ olundu ve gemi 28 
haziran saat 17,30 da Mersin lL 
manmdan ayrıldı. 

25 haziran sabahı geminin ye· 
di buçuk metre tulünde, iki ırM
re yirmi santim c:ırzmda ve "'>ir• 
metre on santim derinliğind • i 
bir can kurtaran flikasiyle Kara· 
ya c;ıkan 28 kişilik bir ka.zaze. 
d" l.afilesi facianın da ilk habe
ri ni verdiler. 

Derhal felaketzedeleri arıu.:ıak 
ve kurtarmak üzere tayYare u • 
çurmak, Mersinde ve İskende -
runda mevcut bütün motör veya 
yelkenli vesaiti tahrlk etmek gi. 
bı esasen mahallerinde baş!amış 
olan bütün muavenet tedbirleri 
gen~ kurmay lxışkanlığı ile bir. 
r rte alındı. 

Kıbrıstan dahi münıkiln olan 
tayyare ve mot.ör gibi denız ve
saitinin bu arama. işine yardım 
etmeleri İngiliz makamatmdan 
rica edildi. 

Arkadaşlar. kemali t.ecss':irle 
nrzederlm ki fn.cianm vukuu a. 
nmdan it'barcn 36 saat y.ibi mil. 
him bir 7..anıan geçmiş olduğu .;e 
infilak tesiriyle geminin telsi
zinin de işlemez bir hale geldiği 
içindir ki bu çok ~e ve kah.. 
rru:nan arkadaşlnnmızm lmdrulı. 
na yetişnek müyesser o!ma.mış
tır. 19 sımay, 63 erb:u.ı, 68 er de. 
nizden ve bir ırubny, 20 talebe 
}tava.dan ve 28 kişi de gemi mü. 
rettebatmdan mürel.kep işbu 200 
kişilik güzide kafileden. 28 kiai. 
) ukarda arzettiğim gibi acnkur. 
tnra-ıla ve 4 kişi de yapılan ta. 
nurın neticesnde - ki bunların 
dhrdu deniz subayı. 15 i deniz 
erbaşı, 5 i deniz eri ve bir hava 
sub3yı, dördü bava talebesi ve 
u~u de gemi mürettebatıdır ki 
cem n 32 ki~i kurtulabilmi . 
bUyiık ekseriyet maalesef vatnn 
\:C vaz:fe uğrunda eehit olmu-. 
lardır (Allah rahmet eylesin) 
sesleri. 

Ar'-ada.şlar, '-~imizi milli ma
teme garkeden bu f aclnrun han. 
gi sebeplerden ileri r;eldiğini tah. 
kike başlamış bulunuyoruz. T'lh
kiknt en ufak teferrUatma kada 
derinleştirilecek, bu me :mıda 
bilhassa. geminin nasıl intihap e.. 
dildiği, bu saf erl yapmıya mJ. 
sait olup olmadığı, emnı) et 
tahlisiye baknnmdan ıı lô.lrn.d 
makamlarca. tedbir almıp a'n _ 
madrğı Mersine vardıktan ve k 
fi-lenin hareketi taavvün ettikten 
sonra emniyet te · kriniıı v:ı_ 

zifcdarlı>.roa. alıru:t> alınmadı~ 

ve k o n t r o J ve takvı) e 
edilip edilmedi,;i velhasu g n 1-

nin tanı sefer yapabilir bir ha • 
de yola <}Ikanlrp çıkanlmn ı ı 
tahkik heyetlerlmizce ince <.:tı. 
mektedir. Mesuller kayıtsız 
şartsız 1 nnun hükmüne t~ 
olunacaktır. (Bravo sesler •. 

Arkadaşlar, geminin bır 
seri maynle mi battığı vC':ıta h 
ve alçak bir elin attıiı torn · 
mi batırıldığı keyfi '"ti i.ı7,. · 
ehemmiyetle durmakt 
muammayı hnlletmek ıc· ı 
bu doğru yolu ~östcrPr 
mnııu voli ardan ı . . . . . ..r 
yapmaktayız. 
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ah keme 
alonlarında 

Paraya bir türlü 
kanamamış ... 

ir tüccardan kalay almış, 
iğerine satmış, bedavadan 
bir saat içinde 30 papel 

kıvırıvermiş .... 
Birkaç ay ~vcldi. Eır gtln ikinci 
l :; mahıı:emest önünden geçerken 
Ptda muhakeme sırasını bekleyen 
Va."Uflnrdan birisi, "çaydan, knh\•e 

n' diy lmlnb:ı.lık arasından bUytlk 

başktı. kAr nlma, sonra karışmam, 

yakalanırsın, dlyc kendisine llıt.ar e· 
diyor. 

Mıırko gi.llUyor ve: "Sen benim iti• 
m karışma!" diyerek kıı.ıaylan alı· 

!Bic ıJaAifuı 13aş6aşa 
--------~----,-,--------------------------------------------

(( uvvet, kuvvetini 
bilgiden almalıdır 

Z AYIF MiSiNiZ? Korkunuz.. 
Bu bir cinayettir ve ceza&ı 

?damdır. Zayıf insan, hiçbir zaman 
l{uvvetlin;n hakimi olamaz. O, dai
ma mahkum kalmaya müstahak
tır. 

Tabiat bile zayıfların aleyhinde-
dir. Şiddetli rüzgar, zayıf ağaçları 
köklerinden aöküp atar; zayıf top
raklar kaymaya mahkumdur ... 

flayatta, insanları kuvvetli yapa
cak olan §eY bilgiden başka bir şey 
değildir. Bilgisi kıt olanlar ileri git
tiklerinı ~andıkları halde ba§ladıkla 
, .• noktayı önlerinde bulurlar. Bun
lar bir uçuruma yuvarlanar<rk mu-
hakka~ ölmeseler bile yerlerinde 

sayarlar. Nihayet başları döner. 
A yaklcu·? dolaşır ve yuvarlanırlar. 
K'uvvetliler hesabına çalıştıklarqıı 
görürler. Zayıf balıkları kuı>vetli · 
letinin yutması; zayıf hayvanları 
kuvvetlilelirnin parçalaması gibi .. 

Ferdi hayatta aranan kuvvet Üs· 
tünlüği;,cemiyet hayahnda da aı·a
rıır.Millet ölçüsünde zayıf olma/~ 
cinayet sayılır ve sonu idamla neti
/enir. 
Yaşamak istiyenin kuvvetini, bil

giden alması Parttır; her cihetle 
kuvvetli olması elzemdir. Zira kuv
cJet hakka temessül edemez.."le de bil 
hassa as.-ımızda hakka takaddüm 
ve tahcıkhüm eder. 

SAYFA-::S 

Fıkra 
::::::::::::::u 

Nargile tiryakileri 
İstanbul plajlannda ve Çı

naralb kahvelerinde mevıi
min en güzel günlerini yqı -
yor. Deliknnhlarla genç kız -

1 iar denizde safa sürerken or
ta yaşlılarla biraz ihtiyarlar 

· da Boğazda, yahut ~hrin eli
\ ğer ağaçlıklı yerlerinde kah. 
l velerini höpürdeterek nargİ-
1 lelerini tokurdabyorlar. 
ı Nargile, bizde hakikaten 
1 bir zevk aletidir. Hem de bir 

musiki aletine yakın bir zevk 
1 aleti... Eğer tiryakilerine so
l racak olursanız ondan da da. 
1 ha fazla bir şey .. Çünkü nar

gilenin çekişinden ve dama
ğa vuran tadnnmdan başka 
bir de fıkırtısı vardır ki değ. 
.ne musiki aletlerinde bula

ınallareUe tepsi.Bini uçurtarnlt ge 
n 4ııtveclye seslenm tı: 
- ~ na bir bard!\k ıy ıı • tlrırs n 
na beş kuruş •a.r 

br Ev\'el~ bunıan er!Uyor, böylece 
1 loda 6·7 kuruşluk fira çıkartıyor ve 
sonra da Sinoplu tüccara klloau 4M 
kuru.-ştan satarak bir saat lı;lnde 80 
p peli kıvırıyor. 

~\ mazsınız ~ Üstelik verdiği ke
yif ..• Gözleriniz kapalı ve ya. 
n bir uyku havası i~inde, a

==================~============== ı~~~~~~ ~~~•de 

M e r J• n o s fa b r ı· k a s ı :u::=.t~ı:;~~:::t!ıi Kahvccl "bir bardak su ıç.n, \ 1 vkl 
rcu b~ kurull olsun bı.. merdlvcn
ri ıÇ1knmnm" der gibi bir ... a:ı:.ıyctlc 
:trlŞllla aldırmnymca, m vkufun 
o.tındaki nrkad ıarı nt.Jldıtar: 

- l4arko, §Ul"8.dll odacı ıru c:ıtıy<'r. 
em d• iO para. B r bardal. yctlrtı: 

a ' et de yeUrmlyPcck., 
- K m d mi beti kuru u duyunca 

.,ruru!!Unuz r.asıl koşup v recck 
Bu vaziyete hafifçe gt\ln.rnt n kcn· 

·ın! a m:ım~tım Mcvkuı bunu fnr
ettt. 

- N1>ye güldUn? dlye ordu 
- Hıç, dedim •• nce he bınıza hay-

oldum. 
Baıırı <>lladı: 
- r 11 ta.bil .. Yoksa. rıo.aıl zengin 

lablllrdim. 
d"dl 
Evet nasıl zcn~ln olduğunu birn:ı: 
nr mı~t.ım. Fırsat bu fırsattır 
Yer k ytll'.d yüz değil tkl yU:ı: kft.r 
crcl: h~lkın kanm1 c:nenl" dt>n rl 

. Nlh vet bir kaç gün onra lh 
ktır yaptığı sabit olarak 2 sene aUr
tln b ytız 1 rıı dn para c uıaına 
ahk<\m edlhnıştl. 

at pnrnnın yUzU yumu k, nıış-
ış ,1 kudunnu~tan bt'terdlr, derler. 

rı 1 olııa ırtlrgtln gld c l\iZ, 
n az daha vuralım da 11U"glinde 
hat YQllcyahm, demiş ve dııhn cezası 
ısdlk edllm den bir lhUklr suı,:u d • 

•a i!llemiş. 

Bv.knıız nııaıl • 
Bir tün Sinoplu tU('CP.ıl rtlrut birisi 

stanbula knlny almıığn geliyor. Fa· 

l-'e.kat paranın kunınğında kaldıg-J 

muhakkak, zira mUddelumumlllk işi 

ınrkedlyor \ e kendisini tel:rar yaka • 
lıyarak mahkemeye veriyor: 

Marko, dı.n asliye füıncı ccz.'l m::ı.lı 

kf ıneslnc çıknn1dıj?ı zaman arok bu 
m ıhıt a ışık olu • ıı h r harolretlle 
thsas ediyor .ı. H m .z.tm !er ın 

aıtınd. n krndıs ne uzun uzun baka · 
rak 

-- Vay l\iarko, ylne 'l<'n mi" dedi. 
Marko ne vapa.rsın gibilerden boy· 

nunu büktü 
HUvlyetı tesbit edilirken. Marko 

lneir oıma11ma rağmen, okumıı.k yaz· 
mak bılmed g1nl, hesaptan ve l<ltn.p -
t.ıın anla a .. ı~!Jlı ya:ı:dırdı. Nihayet 
evralt okunarak ı;orgu&una geçlldi. 
Kl'ndlnl hesaptan kitaptan anlamaz, 
c '111 diye yazdırtan :M arko, §U ince 
h1:. :ı.bı ortaya ddklU: 

- 1hUltA.r yapmadım, efendim. de 
dl, kalaylan HırantU:.n 420 kuruşa 

aldım. Erlttlm, çubuk hallnc soktur • 
dum. Eritmek için kllosunıı. 3 kuruı 
verdim, crrlrken de kiloda 6 • 7 kunış 
fira r :lu!'hından mal na 430 kurup 
mal oldu. Ben de 450 ye satarak ytız· 
de beş gıbl gayet a:ı:, me;;ru bir k~r 
temin cttlm " 

E\'ct hesaptan ,. kitaptan anla • 
m yan 'Marlco, bu ınce hesabı ne ken· 
d.sıni kurLa:-acağmı sanıyorJu. Görü· 
nU c gorc de öylr ldl. Nllıayct yüzde 
beş k~ ctuıl.şti. Fakat kendisinin 
fil:ı:uli muta vas.sıUığınm lUZUmsuz 
tuğunu ve böylece zınclrll'mc ihtlk!r 
yapm.'} olduğtınu ort b:ı.s etmeğl u· 
nutIY tu. 

at ne kadnr olsa bu a pıyıuınemın 1 Mahxeme hakkında tevkif karan 
hlç bir J.Cr \'erdi. Lflkın Markonun bu cih"tl de 

.ı o 'l rlıklı gcldığ! dışarı çı· 

y hazır, 

lo. 
ma 41\0 kuru tan 

tacır u a bul ı m vı 

dlı bir tncl· 

100 k.. lt•lo.,I dl 

reyim ama biliyorsun, mUrn· 
Kab Koml~<>nı.ı fiyatı tcsbıt ctmi tır 
A?;a,ml •20 ımı u ıı s tılacak. B n de 

ruıuı v rec ğlm. Sen 

Sa ın Bru '•'kilin bugUnkll blbbel!fle 
buton dibı:>a JIÜJ'U7sfüo; olarnk bir kero 
f\aha o ·~~or ki - Tlırk Alman dost.. 
luğu Türk ı<l.}'Mellnln kcrıdlno çlz.dlğl 
IJJUli hürriyet \'e h.1lkllil tı nwline da
;ı ıınan tamanıUe hür \C müstakil ana 
hatıar <' lrt'f!indo tahakkUk etmiştir. 
llunı'lıı.n dolayı b:ıddll'.llt mda \'C bilhlll!.. 
ı.a harici ülemclt'h te1Altl.."fl .. ı1 itibari.. 
1 fcvkıılJM.lc bUyOk cheınnılleUI olnn 
bu nte!olut h ıdlse, nıllli slyn&'timh: ha. 
l•ınırncıan herlıaııgl bir dı·f.'1 lkUX. ~
rtlık \"e,la 8)ktnlık reskfl etıııemlı,tlr. 
1 glkn lngUtare ne mnttt·.fil• olın:ıkta 
11 \"&ln Cdetk('n Almanyn Ilı> de '~ı.i-
' l't1n karıılıkJı f'o>"TI bir •nl!Lj ı'~Ue 
don bulunu\oru• j,ı. ~o;' ,ı.mn ııut 
kuııda bu hali f'l~ı 'Tür !dyııı;etlııd 
hlttJtr te--..at nıe\"'LUU ol01!Ubi;'1 al!kn
'~ llarilı lfn4"lertıe mu\'ll!akat 
,., ... _J 

~vıbler1nt de bemberlcrlnde taşs.. 

\(' 

nrn tekra • lÇerıyo gire· 
bir rapor uzatmasından 

- B ·nde şckt>r hastalığı var akim 
bev. t,\kıfhanedc kalamam' 
Dıye ynlvarma.ııından anJıı!'}Jlmıştı. 

Ama. Hltklm aldırmadı: 
- Burasını tevl<ifhancdc söylersin, 

dedi. Tab bileceksin, tevkifhanede 
h r•an \"ar, hastnnenln de baş dokto
ru Barbut var .• 

ADl.ll'E l\ICllABlRI 

Ve :u'kncıan gülmeğe ıba.ctladı. 
- Sa.km güre.erten I·orlana ! 

Senin sırt.mı hiç bir zamr.n yere 
w·tlın."m . 

Bu .ı . la kemani Cel~l beyin 
geldığini haber vermislc1 di. 

Sı.ıltan ~z, Cafere odanın 
uzakca b r !.öşc indel·: koltuğu 
gostereıek: 

- Kemancıyı o köşe) nl.. Ve 
alafran"fl oynak parçalrı r çalma. 
fını • ~ylL', dedi. 

(' ~ 1 ti b y içeriye gin:,. girmez 
ye -kit.: kadar i~lerek pıı.dişa.hı 
selamladıktan sonra, Caferin, 
i.;ard )le 00amn ·bur ıw. ooine 
götw·iıldu. 

Bu bana hıra? garip J oriın. 
mi.ışt l. Adeta kem.ti kend ;>'},~: 

- Pn. ıınhm yine kıskeuıtıık 
damarları kab3.fdı. 

D yordum. Halbuki yan.ılmı
şrrn "rd~ ·-.ziz, '.keman başlama.. 
dan b ~na döndü: 

: kendinize hakikat yaparamız. 

1 
Bir hazırcevaba demi§ler ki, I 
in.sanlar arasında bazı kimse-

'll T asreddin hoca '' buyur kürküm / '' demiş 'ı ler görülüyor: Ne belli uslu, 
l V 

1 

ne belli deli! Ne belli uyur, ne 

amma burada her kürke itibar edilmiyor/ 1 belli uyanık! Ne belli hasta, 

BİR fabrll~adnki çatı malar. dil. 
şUnU1Ursc, hat.ıra ne gehr: &Ur' 

at, detti mi? Halbuki mensucat mn. 
klnelert, bo.ı zannı tekzip edecek ka
dar ya•ıQ§ i§liyorl Fakat bepsl de b6y
le canmaym 1§ lklye bölUnmuı:yUnlcr 
teml:ı:lcnme makinc1e:inin koynunda, 
tir deve kervanı ağırlı~ ikı Meta ha
fi! hafif okşanıyor .. Uzun teknelerln 
iı;indc:ti yıkanma ameliyesi, demlr 
tarakların aheste aheste hareketleri 

ile başarılıyor ... 
ı, kln, elyaf, aanlnıağa, ~plik hali 

r.e geı.neğe ba.§layuıc;,, o ııevıızlşlcrdcn 
eser t.fü kalmryor! lğlarm sUratl, ne 
kadar, blllyor muunuz? Dakikada 
tam 7.000 devir! 

Ve bı.:. hareket, mUthlş bir gUrUltU 
il .taynllfm&kt.a. Konuşabilmek lçln. 
avaz avaz bağırmak ltı.zım! Hani, dlll
ml7.4~ bir darbım~l vardır: "Mı111r
dal<l sağır sultan bile duydu!,, dcrtz. 

1tıtc, lğlarm kaT§lBUlda değU u.ğır 
sultanın. en kulağı deliklerin bile tek 
bir keılmeyi duymalarına, anlamaları.. 

na lmklln yok! 
1 

Merinos fnbrlkasmda, yünlerin 
merhalesi, ayırma salonu, duvarlardn 
grafikler var. Bunlar, nıcnıld<.etımlT
deki istihsal mmtnkalarını ve kallle
lC'rlnl, cct!llerini gösteriyorlar Diğer 
emnl:ırda da blr koyunun nerelerın. 

den en ı.yt veya orta ran.ın:nanla ytın
ler çıkar, onlar izah oıunmuı. 

İşçiler, önlerindeki mallan buna na. 
zaran a)'ll'ıyor. YU'luıck vnsını olanlnr 
ba~klS;,cde, krrtlplller tııe kUfelerin 1

• 

c;;lnde: :Na~ttin Hoca: 
_Buyur kilrkUm! 
Demiş ama. burada tıer kUr)uı it· 

bar edilmiyor! 
l\olaama!ih Merinos !abrikasındıı il

tifata nail olmak, hant pek ıştenlllr 
şey de deg1l ! Zira, ayırma Balonundan 

Ve kemancı akordunu yapar
ken, Abdülaziz bana bakarak 
~üldü: 

- Malfunya, eski bir darbı· 
meseldir: Davulun sesi uzaktan 
i~ gelir. Yakından kulak zarını 
patl:ıtrr. 

Caferin yüzüne bah-tı, Saııld 
ku.rdi'i nuşmuşlsr gibi, derhr.l 
anlaştılar. Cafer masamızın ba
ŞIIlfl geldi, -padişahın kadehini 
doldurdu. 

Bir atl!m geriye çekildi. Gü. 
lUmsedi. 

Abdülaziz kadehi dudaklar. 
göt:.:rdü: 

- Ban:ı bir elma soy baka. 
hm, Naziltter! 

Sofradan bir elma aldım, 
so~a~..ı başladım. 

depolara, depolardan yıkanma makL 
nelerının nğzıııa, oradan da tarakların 
cllne dll§mek mukadder! 

Zavallı yünlerin çilesi, ou kadarla 
kalsa., gene iyi: 

Hepsl, yığın yığın maklnelertn ccn. 
deresine atılıyor! 

Bu ameliye satha 8afba: evvelce, 
ltırll su Ue yıkarıan klrll yünler. (kir, 

! Yazan: 

, 1 ne belli sağ! Ne belli dost, ne 
yen oJı· nıUddcUe bırakıldıktan eonra 1 belli dü,man ! Bunlar kimler. 
çıkartılır. Bo)•a, sablt iac, yün, rengini ı dir? Öteki cevap vennİ!: 
nlllUUruflır: değil ise tekrar be:;a:ı:la§- ' Norgile tiryakileridir, demi§, •. 
ınıour. 1 Doğru! lnanmıyanfar nargile 

Gene meseltl., yünlerin kallteleri na. • akil • t Bakın 
sıl OlçUIUyor, blllyor musunuz'!' Makı. ı' tiry enne SOl'&Wl ••• ı 
neden c;:ıkan bir ytın topağı, IAbora- benim anlattıklanıru gölgede 
tuvarda diğer hauas bir makinenin ı.. bırakacak neler söyliyecek
çine konuyor. Bu nUmuneden, muay. ler, ~ayal perdesinin ne kadar 
yen öl~Ude olmak Uzere lifler çekile. yükseğinden atacaklar! .• 
rek tartılıyor. Ag-Jrlıkları. blriblrlerı. 

ne yakın miktarlarda ise, • meselA \ NASRETIIN 
, 180, 190, 175, 200, 185 gram gtbl • 

mamul malın kalitesi yUksekUr ve ça. ı •·-----------!Sa6iiı Alaçam 
ldn çıkanr derler ya, doğru tmlş me
ğer!) Bu defa, kıymık kıymık edlll
yor, tr.lcrlnde tek bir çöp parçası btle 
bırakılmıyor! 

Arkad:ı.n gelsin inoolmek, Unerl bl.. 
riblrine muvazi şekle sokmak, kıvır. 
oıklığı iz.ııle etmek gibi işler... Sonra 
da, (Allah ldmseyl dU§Urınesin!) 1#· 
larm eJlnde bUkUldUkc;:e bUkillmek. 

Mensucat snnayilnln en compllqu~ 
unsuru, seyyar bUküm makineleri. 
Bunlar, iki tıp: blr cinsi, ilen geri ~ 
dip g.ıllyor; bir cinsi de ıı:ıbtt olarak 
çı:ılışıyor ki ığları mihverlcrl etrafın. 
da dönerek vnzife g6rUyor 

Yllnler, bil.tun bu ameliyelerden son 
ra, p!ynsaya çıkacak bir bnle gı.Jml§ 
oluyor. Fakat, boyanmalıı.n lA.zımllll, 
bu takdirde tş gene b1tmlş değildir. 

Hcnk vermenin de kendine mahsus 
bır çok husustyetıerl vardır ve bunlar 
ltı.boı"'lt.uvarja ctUd edıllr 

Esasen, mensucat sanayii geniş 
olçüde lA.boratuvnr konlrollcrtne llıtl
::;aç gösteren bir endUstrl şubesld!r. 

• s .. ıa.. boyaların halisiyetı kapnlı. 

Wr ziya tırınınında tetkik ol~ur. NU. 
mu ne j Uk parçası, onun içinde muay 

rine çatalı batırdım. Pcıdiı::aha tı· 
r-attmn: 

- Buyurunuz, şc-vketl:m! 
P.adişah elmayı alırken, kc. 

man da başlnnuştı. 
Cela.I bey oynak bir Macar 

havası çalıyordu. 

AbdülAziz, bu m.orsovu sonu. 
nn kadar hareketsiz dinİed.i.. So
nunda bana dondü: 

- Çok güzel çalıyor, değil mi 
Nazikter? 

- E\'et, şcvlcctlirn ! Çok @zel. 
:Macar havası bitince Abdüla

ziz ellerini yavaşça biribirine 
vurarak kemancıyı alkışladı. 

Ve Cafcre hitap ederelı:: 
- Bir Romen havası çalmış_ 

lardı geçenlerde d:.>di. söyle de 
biliyorsa onu çalsın. 

Cafer pnı.! işah ın n rzu uı ı 
aynen Cclfil beye tclllığ etti. 

Zeki musikişiruı.s derhal qa. 
tırladı: 

- O çaldığımız · Bükreş P~
risi" idi. 

Dedi. uf ak lbir al~ort.tan sonra 
çalmağa başladı. 

Bu, Abdi.ılazlzin istediği mor. 
so idi. Celal ibwm cr.lmatça haşla. 

mca "'"1isahtn •o\wl gtı!dü: 
- lvi.. AnlaJL5lr bir ça~ıcı .. 

lışma rasyoneldlt; değilse, kol ve ka
.ftuıın l.yl blr iş birliği yapamadıfl aıı
ıaııımaktadır. 

Mensucat sanayllnln hususiyeUerln. 
den b1rl de §Udur: YUnU, su Ue bera
ber satmak! 

Ama, sakın bunu, bir dalavere zan
netıneyinl:ı:. BIUl.kl;, yün alış verl§lndc 
beynelmilel bir tcıımUl vardır: 118 
kllo 230 gram mal tartıya konur: 1 
kin, bu, 100 kilo kunı ytın addolu. 
nur! 

HazıI' sırası gclmı,,ken bir nokta.. 
yı drıh3 l:ı:ı\h edeceğim: 

Men-=ucat sa.nayiine mUte;all!k mad
deler, hep numara ile al:nn. satılır. 

Bu yilzden, bayanlarımu:ın dilinden 
de, ' 120 numara, 40 numara, 50 nu
mara,, gibi sözler elt 'k olmaz . 
Vakıa, çok defa numarasız olmak 

mıı.kbuldilr! am:ı bl:ı: gene bu numa.. 
nılamanın, ynbut numarnlamıınm 

mcdlCilll n .. dlr, onu anlatalımı 
McaelA. 40 numara demek,40 kUomet 

re uz;.ınluğundak.i ipliğin btr kilo gel. 
mesl demek Ur. 

Kadın okuyucularım nrnsındn, bar. 
iUmat ctml:,~nlcr varsa, onlara, Na.E

.retUn hocanın şu ~zUnll batrl(ltnca... 
ğım: 

- loanmazsrn ölç! 

saplı ve altın kaplaımalı zarif 
ve kıymetli sigara ağızlığını Ca. 
fere vererek : 

- Bunu kemancya hediye 
ettim. Kendisine ver. 

Dedi. Cafer ağızlığı Celal beve 
verdi ve Abdülil.zizin iltifatını 
a.yne.n söyledi. 

Celal yayını inhiraf ettirme
den belini bükerek yerlere ka. 
dar iğilmek suretiyle padişaha 

te.sekkür etti Ve ooşkun nağme. 
!erle sazına devam etti. 

Abdülaziz bu parçadan çok 
mahzuz olmuştu. 

- Ben pek nlafrangadan 
hoşlanmam ama. kemanı seve_ 
rim. 1 lele böyle oynak, şen par
calar ç.ı.hmrsa .. 

Diyerek tekrar Caf ere göz i
şareti verdi. Harem ağası derhal 
kadehi doldurdu. 

Aı'bdillaziz kadehı eline alır. 

ken: 
- Nftzikter, bana bir cima 

daha noy .. 
Diye ~leniyordu. 

Ben, içki masasında padişaha 
yemiş soymak vazifesinden baş
ka bir iş görmüyordum. 

Kim haklı"~ 

Bir İtalyan gnırla anlatıyordu: 
- Pompei harabelerinde yapı. 

lan nraştırmal::ır arasında telg. 
rnf t ,ıJeri bulundu. Bu ecdadımı.. 
zın tetwafı keşfetmiş olduktan. 
na cevap verir. 

Bunu dinleyen bir Marsilyalı 
cevap verdi: 

- Bu da bir şey mi azizim! 
Marsilya topraklarında da bir 
cok araştırmalar yapıldı ve hiç 
bir şey bulunmadı. 

- Peki bu neyi isbat eder? 

- Ecdadımızın telsiz telgrafla 
konuştubrunu ..... 

, 
wfra niçin, kimin için hazır_ 
mıştı?. 

Bu nadide ve turfanda mey. 
valar neden büyük bir itina ile 
masanın üstüne dizılmişti? 

Bu muammayı halletmeme 
imkan yoktu. 

Kemani Cel5.I bey "Bükreş 
perisi" adlı operetten üç parça_ 
yı ardı sıra caldı. Zavallının al. 
nından ceşme gibi ter dökülü_ 
yordu. Odanın bu loş köşesinde 
bir havli sıkılmıştı. 

Bereket versin ki, bu iş o 
kadar sürmedi.. 

Tahminen bir asat sonraı çal. 
dığı operet parçalan biter bit_ 
mez. Atxlülaziz eliyle işaret e. 
derek: 

- Yeter .. 
Dedi. Ve Cafere: 
- Kemancıyı çıkarken mem.. 

nun et.sinler .. 
Diyerek ayağa kalktı. 
Kemancı gitier gitmez, A'bdü. 

taziz bana döndü: 
- Fuat paşa gelmişti. Onu bir 

hr.yli beklettim. Biraz onunla 
konuşmak mecburiyetindeyim .. 
Haydi sen p-it, yat. 

Dedi. Beni odada bırakıp çe_ 
ki!di. 

., ~ 81\kln, en salim \ e en ııağlaın 
ı.tt ' 

1 • tuılatılmıştrr. 
- YunUIJ Nadi (CUmburlyct) 

- Musikiyi birAZ u?.aktan 
dinlemek lazundır. Bilhassa ke. 
ıman yakından kulaklan tır.ına. 

A'bdülazizin titiz taraftan da 
vardı. Herkesin elinden bir şey 
alıp ~ez, iğrenirdi: Bunu bil. 
diğim için, 90yduğum elmaya 
mümkün olduğu kadar parmak. 
1armu değdirmemeğe çalışıyor. 

dum. Kestiğm parçalardan bi. 

Dcdiğımi deı:ıhal anladı . 
CeHU bey "Bü'm~ş peric,i" ad. 

1ı operetten parçalar ~alarken., 
.Aıbdülaziz elinde içtiği .keJhribar 

Sofra üstündeki nefis m~lcr 
adeta bana göz kırpıvor gibiydı. 
Fa'kat, bunların hiç birine el u
zatamıyordum. 

Bu mükelle.f ve muhteşem 

Biraz sonra Cafer beni aldı, 
odama götürdü. 
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Na ıa Vellaıeradea : 
ElAzığ. Vaıı. 1ran hududu .ıat~mm 94 üncU kllomet.reslle 114 DncO ks. 

ıometresl arası:ıdakl dlSrcUncU kB•m inşaatı Aapalı zal'f uırulil9 mUnakaaaya 
""nuımuştur. 

1 - Mıılnakaaa 16.i.941 ta.rıl".mtı tesad'.lf eden Çaroamba günü saat M 
d& veka.ıetiınlz demlr)ollar in§&a.•ı dAireıi.adeki mUnakaaa komlayonu oda. 
aınrta yapılacaktır. 

2 - Bu f§in muhammen bede!l dört mUyon be§yüz bin { 4.600.000) llra. • a. IEupoaa eldeBfll'M CIDtl .. ~ 
da. .... UAaJan .. -- Dlıılldkı~ 

S -- :Muvakkat ..en:.lDatı ;r;ız ım~ sekiz bin yediytlz elli (1487C0) liradır. r&MS ~. STleame 
4 - Multavele pr:._:1(1\l, eksllo:'ne ;,art.namesı, bayındırlık l§leri genel prt. rı.-ıe. ••>.....,_ ...aı.f 

nameal,vahidikıyastı fıyat cetve:.ı >;e•onarme şartnameli.telgraf hattı prtnıı.me 1 mail. .._... marUa ~ ~ 
al, takeonıetr" pltn ve profili, 91 C. ıı.umarau tip betoarme kontrol talimat. leri &uml.) z S 7f 
as.meal. köprtller hesab~ eauları, lcö;-rU vahidi kıyasU fiyat cetvelinden mU. 
rakkep bl. takım mUnakaaa ev.-akı elli lira mukabilinde demlryollar lnfaat Evlenme tekli/len 
dalresınden tedarik C•ı1>r abilir. 
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lKlNCI KISIM 
-1-

AYNI GUN, GECE YARI. 
SINDAN SONRA SAAT l .1. 

Skotland Y iıl'td başmüfettişi. 
Ceymis Oliver T orkanay, Blel. 
grav S ~daki apartımanınm 
bir odasında oturuyor. Geniş, 
rahat koltuğuna hareketsiz yas 
lanmıştır. ilk gören uyuyor di. 
yebiliı. Fakat alnında kocaman 
bir diifünce çizgisi vaı ; ve son. 
ra apaçık gözlerinde Skotland 
Y ardda herkesin tanıdığı mü. 
tetefekkir mana dola.şıyor. 
Yağmur hala camlan kamçı. 

lıyor ve ara sıra şımşekler hala 
gökyüzünü yntıyor. Yağmu • 
run ve yıldırımın ne ehemmi. 
ye~i var! Bu dakikada Ceymis 
Oliver T orkanay bu odada de. 
ğildir ki .. vücudu burada fakat 
düşüncesi Londranm ıslak kaJ
dırmılanndan çok uzaklarda 
dolaşıyor. Belki Sureyde, Old 
Ok Hal yolu üzerindı- bir yer. 
de, belki de Manş denizinde 
dalgaiann bir oyuncağı haJinde 
çal& lanmakta olan Magnolya 
vapurunun güvertesinde ... 

Bir çıngırak sesi... birisi a
partımanm kapısını çalıyor. 
Başmüfettiş titredi ve başını 
kaldırdı. Bir mi~afir mi? Kapı 
hala çalınıyor. Gele:ı adam ıs. 
rar ediyor. Belki çok ehemmi. 
yetli. çok acele bir haber ge
tirmiştir. Belki müfettişin sa
bırsızlanarak üzerinde durduğu 
işi aydınlatacak bir haber. 

- Budala! 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 
1 yorsun uz öyle mi) Doğrusu raklı hiçbir hadise yok zaten. 

hem : uretkar. hem de saygısı:.ı: . langi meraklı vaka beni ala. 
bir adamsınız Loms. baksanıza kadar edebilir. Ortada ne heye. 

15 - Bu münakasaya iştirak ct:nek tstlyenler her türlO re!eraı:alarmı n 
dl!'er vuikalımru bir 1.nldaya r-a_u~edtre:< mUnakaaa ta.rlh!nden en az Uç gQıı 
evvel vek.Uellmlze vermek sureti'.., 'tu l§ için bir ehliyet vesikası talep ede.. 
ı-eklerdlr. 

oturur oturmaz koltuğun kadi. .llllı bir cinayet var. ne de es. 
fesi lıerbat oldu. ar. Herhalde Kollarsan ismin. 

- Ne yapalım T orkanay 1 daki ihtiyar delinin ölümü ra
kolt..ığun kadifesi ıslanacak di. ; natımızı bozmağa değmez. Ya. 
ye ayakta mı bekliyelim. pacalc hiçbir işim yok bu ara. 

ıJ - Bu eksiltmeye glre<:e.!tle: 2490 numaralı kanunda ve ekliltme §&rt. 
cıamesinde teıııblt olunıı.rı evrak ve vuılkaları ile ehliyet veslkalarmı ve fiyat 
teklifini havı zarflarmı mezkOr kıuı;.aı ve :artnarnenin tarlfatı dairesinde 
lınzrrlryl!lrak mUnRkzı:ııvanm ya'9.ıaruğı saatten bir saat evvell.n• kadar nu. 
a:a?"alı makbuz mukabilınde ko::nlayon ba.şka.'llığma Vf'rPccklerd\r. 

(3732) (15234) 

Con Loms uzun boylu ve za lık. sizin de öyh fırsattan isti
yıf bir adamdır. ince bacakla. fade ederek istirahat edelim. 
rının ucunda salapurya kadar Gazeteci bu sözleri, sanki 
geniş ısparpinleri var. Baş mü. Kollarsonun ölümü kendisini 
fetti~ odasına girerken çıkar • hiç alakadar etmiyormuş gibi 

Hava G~ikH Namzetlerine: 
Gedikli namzetıer~de:: 338 doğumlu olur. evrakları tamamlanınıı olan 

!ar 7 temmuz 9U tarihinle aevkedileceklerinden bu!l.ların pazartea\ güııO 
saat ~ ıeklzde Kurumda bulunmaları UA.n olunur (5447) 

mağa lüzum görmediği şapka. ' görünen lakayt ve hafif bir eda Ok Halde bir takım esrar bu. 
sın da kaltp namına bir şey kal. ile söylemişti. Fakat T orkanay lunduğuna inanıyorsunuz? Şu 
mamıştır. Fakat bütiın bunla. meydan okuyan bir t!da ile o- halde size göre belki de Davit 
rm gazetecinin gözünde hi~bir nnu ~·özünü kesti: Kollalsonun ölümünde bir kan 
ehemmiyeti yoktur. Çünkü bü - Bunu nereden biliyorsu. hüc~mundan, yahut bir kalb 
tün r.unlar Conun lngiliz im- nuz? sekteeinden başka sebebler var 
para torluğu topraklarında mev -Neyi nereden biliyorum? diyorsunuz. Davit Kollarsonun 
cut gazetecilerin en zekilerin. - Kollarsonun ölümü heni öldürüldüğüne inanıyorsunuz 
den biri olmasına mani ola- alakadar etmiyor diye size kim 
maz. Con günlük hadiselerin söyledi Lomsi demek? Vallahi bu da müm. 
özünü her gazeteciden iyi ya. Başmüfettiş bu gazetecinin küncfür; bu faraziyeyi kabul 
Kakır. Fikirlerinde hazan al. ne mal olduğunu çok eskiden etmekde hiçbir mahzur gör. 
dandığı da olur, fakat buna mu beri biliyor. Bu adamın elin. meni, yalnız ..• 
kabil Deyli Star ga7etesinin den yakayı sıyırmak için tek - Yalnız? 
adliye muhabiri sıfatile yazdığı çare cna beklemediği bir hava- Başmüfettiş T orkan::lym yü 
yazıların bir çoğunda haklı çık- dis vermektir. zünden hiçbir mana çıkarmak 
.nıştır. - Kim mi dedi? hiç kimse.. kabil değildir. Bu Con Lomsun 

Ba§miifettiş emniyetsiz bir yalnız şöyle b;r tahmin. sık sık görrneğe alışkın olduğu 
sesle tekrar sordu: ı - Siz birçok defalar. hayali. donmuş, çizgileri kaskatı kesil. 

- Ne istiyorsunuz Loms? nizden başka hiçbir yerde mev. miş bir çehredir. Fakat çehre-
- Hiçbir ,ey istediğim yok cut olmıyan bazı hadiseleri sinde bu ifadesiz!iğe mukabil 

Torkanay. geçiyordum da şöy. tahmin edersiniz. Loms. başmüfettişin sesi bu i~e la. 
le b~r uğrıyayım dedim. Gazeteci içini çekerek itiraf kayt olmadığını gösteriyor. 

- Haydi tanıü\, bn ınasa1ı ettt! ..., ... """" "''-'0 
J --Yalnız anlamadığım bit 

başkalarına anlatınız. Ben·hu. - Bu söziinüz çok doğru. nokt'l var; bu dakikada Uvan 
yunnzu iyi bilirim. Şimdi bura- Bu çok acınacak bir şey doğ. Tor. Ma.gnolya vapurunda ka. 
ya muhakkak hayretinizi mu • rusu. Eğer kainat. hiılyalarım. marasında rahat rahat uyumak 
cip olan bir mesele hakkında da yaşattığım gibi yiirüseydi. tadır. Bu adam daha Londraya 
benimle görüşmeğe gelmişsi. ne kadar iyi olurdu.. Demek · ayak basmadan Davit Kollar-
nizdif. Kollarsan işi U) kunuzu kaçır- ı sonu nasıl öldürebilir? 

- Hayır, hayır. ufukta me. dı öyle mi? O hc..fd~ siz de Old Başmüfetti' adeta titredi, a. 

caba ümitsizlekten mi. yoksa 
öfkeden mi? Bu melun Con 
Loms, Uvan Torun Londraya 
gelmek üzere yolda olduğunu 
ve Davit Kollarsonun öldüğü 

gecede Magnolya vapurunda 
bulunduğuna bütün yolcuların 
şohadet edebileceğini nereden 
biliyor? 

{Devamt var) 

1.7.1941 
18.0S R:n~ık şarkı1ar 

prkılaJ' 21.00 Zlraat 
18.30 Memleket TakvlmJ 

poııtaaı 21.1 o ()lnlf'ylcl 

18.40 <'az tat.ekleri 
orkeetrıuıı Zl.40 KODUflD8 

19.00 Konuıma JOntln 
19.15 Caz me.elelerl 

orkeatra81 21.M Salon 
19.SO Ajana orkeatnuA 
19.45 Çitte fud ~2.80 i\jan8 
:O.US Radyo S!.46 S:ıloa 

Gaze&eeı orkesıraaı 

20.46 lTnutulmuı • •• •ı 

• KQçUk fakat iyi k~lı bit 

eMese sahibi bir bay ort:ı haUij 
lleden namuslu, dllrU.st. iyi 
dedikodudan hô§lanmıyan, oeıı 
yıınla tanl§mak ve evlenmek _ ~ 
tedlr. Resimle <KUçUk 204)~ 
mUracaat . • 20' 

• 18 yaşında kumral, mtı 
cutlu blr ailenin tek kızı yaş 
ubah.! olmaksızm serbelt meslel' 
bi veya bir aubayla evlenmek l~ 
tedlr. İadesi prtlle fotoğraf gu""_ 

mek fa!'ltrr. (Tek), ;remzine m'Os'. 
at • 207 

AÇIK KONUŞMAt 
Tarlaba§ı caddea! 192 mı~ 

M. S. e · latediğtn!z adresi ~ 
bizi mazur teıA.kkl etmentz1 rid 
riz. . ~-w. 

-tiı( '· Ü 

I f ve iıçi arayanlar: 

• Kua. idaresinde tecrübeli l1'j 
ıızc& bilen blr bayan ticare~ 
de huauıd ve müeaaeııelerde it 
maktadır. Galata poeta kutud--' 
d& a. N. a mUracaaUarı. ftl'll' 
verebilir. 

• lstanbulda fakir bir anenlll 
mayr seven kimsesiz bir çocuJ1I ~ 
dlılinl manevi evllt yapacak, ~ 
tahsiline devammda yardım~"' 
zengin ve hayır seven bir zat 
tadır. Kend!.81 dllrllat, temiz 
ve karakter sahibi, çatı,kan, 

zamlı, okumayı sever bir TUrlC 
ğudur. ( S.S.B.) remzine mllra~ 

• P.ık lyi inglllzce bilen .~ ~ 
site müdavimi bir ~nç kız ve 
talebeye,mtlsa.it flyaUa ingil~_.J 
leri verir. (B. 49) remzine m~J 

• &ykozd&, lakele önündeJd 
yanda gönde eek1z ısıiat kazıl<~ 
Uyecek 110 ldfl1'e lhUyaç vardıt• 
de 2 llra yevmiye verilecektir: 
mesai Eaatlerlnde at kurulli\"iaVlli 
Fatih. Kıztqmd& M numa~ 
SUleymım Akarsuya müracaat. .J 

• Ltae son amıftan ayrıltnlf ~ 
daktilo bilen bir genç ~ aramaP' 
(R.G. '/f) remzine müracaat. 

• Rumca, Franmzc&, tUrkçe 
ve okl!T 2' )'&§mda bir bayan 

Müfettiş kapının eşiğinde 
duran adamı gördüğü vakit ca. 
nının sıkıldığını gizliyemedi. 

- Ne istiyorsunuz Lons? 

- Hi<r. şuracıktan geçiyor. 1 1 !191 ... ._ _____ ._ _____ ••mi!i-------..... .,. .... _ .... ____ .. ,.. ___ .. __ ~-------------... ;toıtezgAhtanıkyapabU~.Ev 
nebi yanında tercih eder. { 

Nakleden: 

dım, odanızdaki ışıktan henüz 
LEMAN. R. dum ... sadece başımı katdrr- Hikag_e _Memur Sadakatz•.!. 

yatmadığmızı anladım. OJanı. l•---• ·---t11:11 
zın ılık ve rahat olduğunu dü. Mişon, sözü sohhetı yerinde, takat beş on param var, bili. - Bonjur Aron .. bir emrin 
şündüm. Sonra belki de aziz itimat edilir bir adam olarak yorsun ki kimseye itimat et- mi var? 
başmüfettiş uykusuzdur, ko- tanınmıştı. Ufak miktarda mek <..aız değil. Bunları sana - Estağfurullah ... daha dün 
nuşacak birisini bekler ihti. bank:ı işlerile uğraşıyt•rdu. Bu- getirdim. Ben gelinciye kadar geldim. 
malini hatırdan geçirdim ve... basmaan kalanları ve kendi muhafaza ediver. - Nereden? 

- Budala! zekasile işletilen bu paralardan - Hay hay, Aron .. kaç pa. - Avrupa.dan. 
- lltifatınıza teşekkür ede. kazançlarını yanyan& getirmiş ra... -Ya demek, Avrupaya git. 

rim. Fakat ne derseniz deyi. şöyle, hatırı sayılır bir sermaye - 1200 lira kadar bir şey.. miştin .. Canım hiç te haber ver 
niz. Ben içeriye giriyorum. ile bir bankacık açmıştı. Ya. - Peki bırak .. Oturmaz mı. mezsin ... 

Con Lomsun yüzünf' karşı is. nında üç dort memur çalışıyor. sın~ Bir kahve iç.. - Nasıl! Benim Avrupaya 
tediğiniz sözleri söyliyebilir. du. Bütün işleri kendi yapma - Yok .. yok .. yolculuk bu. gittiğimi bilmiyor musun? 
kendisinE' istediğiniz l:adar küf sına rağmen hunların mevcu. · gün daha yapacak bir çok işle. - Yok.. şimdi işitıyorum ... 
redeoilirsiniz. Bu adamın öfke. diyetı müessesesine t.ir banka fim var. Hemen gideyim. hiç buraya uğradığın var mı 
lendiği hiç göriilmemiı;;tir. Et. süsü verebilmek içinc!i. - Bekle de bir makbuz ver. idi ki. bileyim. 
rafındaki insanların söyle~iği Yorulmak bilmıyen bir ya. qİnler... - Nasıl bilmezsin Mişon ... 
sözlere aldırmamağa alışkındır radılışı \ardı. Sabahtan akşam - Ne lüzumu var canım... giderken sana 1200 lira bırak. 
Yalnız hiçbir şey Lomsu istedi. geç ,,.c.kitlete kadaı kafasuıı Sana :ı.~ makbuzla verecek de. mamışmıydım) 
ği gi'..li hareket etmekten men. kaldırmadan çahşabilirdi. Bun. ğilim ya!.. - Kim? .. sen mi? .. 1200 li. 
edemez ve basmüfettis dahi dan hıçbir gün de şikayet etti. - Otur öyleyse biraz da ra mıL. 
bu dakikada Lomsu evinden ği gön.ilmemişti. saysınlar ı:araları... - BırakmadJn mı? 
kovacnk kadar cesur ,.Jeğildir . Binim yaptığı ışle, , esaslı - Saysınlar. - Hiç hatırlamıyorum. Ne 

Başmiifettiş omuzlar;nı silk. bir hesaba, kayd ... haglı değil. Mişon efendi; Nuh Nebiden zaman bu? 
mek ve dislerini gıcırdatmakla di. Bu müessesede her mua. kalma kulaktan gözlükleri üs. - Sekiz ay on gün evvel.. 
iktifa etti: mele emniyet ve itımat üzeri. tün -:! n bakarak memurların. - Yanlışlığın olacak ... bana 

- Bir gazeteci iç;r ne kötü ne kurulmuştu. Maarrıafih, Mı dan ıkısini çağırdı. Vitali efen. bırak:ncıdın .. 

gene Nuh Nebiden kalma ku. 
laktan gözlükleri üstünden ba. 
karak sordu: 

- Siz, Aronun bana 1200 
lira bıraktığmı biliyoı musu. 
nuz? 

- Hayır. 
- Hayır .. 
- Gördün mü Aron efen. 

di? Bır de para bırakmadan bı. 
raktım diyorsun ... ayıp ... 

Arnn efcr.di beynınden vu. 
rulmus"' dönmi.ıştü. Mışonun 
bu !tadar hilekar, yalancı, do. 
landı, l<'I olduğunu bilmiyordu. 
Yerinden f·rladı: 

- Görürsün şimdi sen ... 
doğıu polise gıdeceğim. Bura. 
nrn biı banka de3il, bir dolan. 
dmcı yeri olduğunu söyliyece. 
ğim. Hesabımızı mahkemede 
halledeceğiz. 

Dedi ve kapıya doğruldu. 
Aron efendi kapıdan çıkarken 
arkasmdan Mişon sesleniyor. 

remz1ne müracaat. 
• Orta ya§lı. namuı: ve enı 

güzel yemek yapmasını bilen t/11 
dm bir ellenın yalnız yemek 
ehven bi'!' fiyatla yapmaya 
Köye de gideb!li ... Tarlab&fl c•~; 
189 numarada S Uncü katta 'fllT· •• 
V.A. ya mUrs.caat. J 

• lstanbul konııervatuarı ilk cJJJ 
törU profesör Hegenln eıı m~ 
talebelerinden bir öğretmen 
dersleri vermektedir. Küçükleri' 
.ığraşablllr. {Bayan Beky) 

müracaat. J 
• Galatasaray Llaoııi 8 ncl ~ 

kadar okumuş, gtlul Franıııua 
yazar, kon':l§Ur, dakWo da bUll'..J 
genç yazıhane ve diğer müeaseııellr 
az bir ücretle lş aramaktadır. J 

<S. E u P.) remzine muraca_.. 
• Orta tahlilli, uzun zaman ff" J 

bina ışlerlnde çalI§mış, fen ~ 
vakıf bir genç müteahhit yanınd' 
)a dı,vıet 1şlerinde çaiıtmak ~ 
aramaktadır. T&Jl'aya da gld~ 
?Jeyoğlu tnglltZ aefarethaneli 
amda Cumhuriyet cazinoewı~ 
met Güngör. 

Müteferrik 
• lkt klgtıik ve iyi IaiDanıınııf 

bot araiuyor. Müraca t: Saat JS 
arası Telefon: 21292 

du: 
hava! şon elendi, kendi~ine bir par? di ile Elyas efendi geldiler. A. -Nasıl ohn Mison .. 

Con Loms gri yünden eşar. getirıldiği zaman daima mak. ron ete::-ıdinin bavulu açıldı. - Aldımıza her halde rn.<\k. Aldırınız: 
pının ıçinde boğulan bir ho. buz vermeyi teklif derdi: fa. Bir ç0ğu birer liralık paralar buz vermiş olacağım görebilir - Aron efendi gel.. gel de Aeatıda ~ ,._.. 

murtu ile cevap verdı. i kat, parayı verecek Zdt bira7 sayılC:r: 1, 2, 3, 4, 100. 1, 2, miyim) parauı al.. Aron döndi.i. Ferah- lla~ ........,,.. 

a-ı· · · k" - 1 itimat gösterirse makhuz ver. 3,4, 100, 1200 lira, tamamdı: _Vermek İstedin ......._ ben lamış bir haldeydi. ıne1m1p1an ldal'NA•eırdsd• 
- ı ırsınız ı y~gmut oa-ı k . . f I . T .. ,. ~._ .. -~-- _ __. me 1. ın az a t d d d"l l dı - l\1ı" •on, sal)ah s"'hah bu •bab&aıı - .. ~,,~ - ·-ı- ..... na vız gelir, su geçmez. pardö. \ ısrar e nıez ı. - amam, e ı er. ama m. :.- •. 

B. ·· J\fl • f d" b A f d" h · d N şakaya lu""zum var mıydı?. Ya ye ... dar aldırmabı.n. .M süm var, yakamı kalr!mnm, e- ır gun. ~v.ışon e _en ı, an. ron e en ı seya atın en - asıl olur, Aronl.. insan 1.1< 37) (8 3 Jııl 11) <~ 
1 d k 1- l ba d"' .. ~ k ·· M Allah go""stermesı'n bı'.- •ey ol. <P · ) { · 1 şarpımı sarar ve şapk:ımın ke. rn . eme azım ge ırse , n. onuşte ugrnma uzt're işon p3ra verir ek makbuz almaz 0 • s (Çevik 115:1) (TekyUldız 3) es. 

narını burnumun ı.izerir..e indi. kasında çalışıyordu. Masasın efendinin banka müsvedd~sin. lur mu? Ne ile ispat dersin ki saydı bana... , (Bayan &1c;;O (2092) fJ 
ririm. Bu suretle giyindiğim dan baC!ını kaldırdığ· z&man es. den ayrıldı. bana 1200 lira bıraktın. - Şaka değildı. Bi" imtihan (F.K. 26)(K.12)(Öğl'etmen) <~ 
vakit en korkunç kasırgalar i"e ki do~tlarmdan Aron efendiyi Aradan üç, dört, beş ay geç. - Memurların biliyorlar. dı. (S. OS) {A. 

25> (ArJ&nı <K~ 
risinde dünyanın öteki ucuna k<1rşısındri gördü. ti: Aron efendi gelmedi. Ara. Paralan onlar saydı, onlar al. - Beni mi' İmtihan ediyor. ~~::~c) ~:,S;.> 36) {~~ 07)( ~ 
kadar gidebileceğimi herkesten Elinde bir de bavul vardı: dan altı, yedi ay geçti; Aron e. dı. dun) vım remzine mektup yazan 1". ·~~ 
iyi siz bilirsiniz. - Bonjur Miıon 1 fendi göriinmedi. Aradan se. - Hangi memurlarım? - Hayır.. memurlarımı.. aldırmam için bir mektup bl!'a~ 

Gazeteci sözünü bitirince - Bonjur Aron, hAyrola... kiz, on ay geçmişti ki Mişon e. - Vitali ile Elyas. bana ne kadar sadık oldukla. tır) (Jl'.K.R.) (KUc;ilk 204> < ~ 
memnun hir tavırla koltuklar. - Bir ııeyahate c:ıkacağım fendi, Aron efendiyi gene kar. - Çağınp soralım bakalım. rını anlamak istedim. Doğrusu 

1 
Beyoğlu Halk Sine~ 

dan !.,irisine çöktü. - Nereye) şmnrla gördü: Mişon Vitali ile Elyası çağır. bulunmaz adamlar .. Bugiirıkü Bacftn matine 11, de. pce _s~ 
Torkanay homurdandı: - Sövle Avnmavııı ..fr.r!ru... - Bnniur Mişon. .Jı. Geldikleri zaman, Mi~on ~ündt- böyleleri az b..ılunur. 1 - Makine adam. Seri Tsa-

B 
MMea. 

- u çamurlar içerisinde ıs •w----... ----------··------------------------------------- 1 _Dola ...._ (Jlodo7) 
lak ,eye su geçmez pardösü di. ı - 111111. 


