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lin'in 
T crkedilen araziye ait 

Bü ün varhkları 
tahrip e~mek vinri 

Tanı bir 
mutavaatla 

• yerzne 
getiriligJr 

Bir lngııız 9jansı 

Kızdordun un 
bu tar-:ta Londranın kanaati 

Dinyeper Görülen Sovyet muka-

a_r.dına çekildi- . vemeti kar!~sınd~ • 

gıni bildiriyor Alman_ leblı~lerının 
. "'.'\-". 6 <A. A.> - Londradan lf adesı 

bile lrtlıyor: 

. Exchang Te legraph İngiliz a- H 1 k b •• •• k 
J~mm R usyadnki muhabiri, Sta. a 1 uyu 
lınin Kızılorduyn bütün yiyeceği, • 
hayv~atı, köy evlerini, köprüleri zayıat haber·ı-
Ve §Unendlfer hatlarını tahrip e. 
derek Dnieper nehrinin arkasına h J 
~~:~~~i;.in emir verdiğini bil - ne azır ıyor 

(oskova 
VE 

Leningrad 
tahliye ediliyor 

Stoıuıoloı G (A.A.) - Keşif uçu_ş. 
lan ynpan Alman tayyareleri Sov. 
yeUe..>iıı Leningrad ile Moskovayı tab 
liye tm ğ'e devam ettiklerini bildi
r iyor. 

frika 
arbi 

Bingazi ve Derne 
üzerinde 

Şiddetli hava 
çarpışmaları 

oluyor 
Roma, 6 (A.A.) - Italyan or. 

dutan umumi karargfilunm 393 
numaralı tebUği: 

Şimali Afıikada, Tobnıkdn top. 
ÇUtııuz iki dUıınınn bataryası~ı 
tahrip etmiş ve limanda demirli 
buulunan gemilere ateş açm=stır. 

Mihver havn. tcşekülleri Uman 
tesisatına, ~emirli ~ulunan gemi
lere, istihtatılara ve ba.tnryalara. 
taarruz ederek yıı.ıı;gınlar çıkar. 
nuşlar, infilaklara sebep olmuşlar 
~e kilçUk bir gemiyi batırmışlar. 
aır. 

S ~ek alçaktan uçmak suretiyle 
~ idı '.Bal'rani eh J.rında. bir dli§man 

Londra, 6 (A. A.) - B. B. C: 
Alman tebliği Minsk ilerslnde 

ordunun ileri hareketine devam 
ettiğini, fakat Sovyet askerleri -
nin ümitsizliğin verdiği bir gay. 
retle çarpıştıklarını bildiriyor. Bu 
suretle kazanılan arazi pe;balıya 
mal olmaktadır. 

Tebliğin bu kısmı Alman efkarı 
umum.iyesln.in büyUk zayiata ha • 
zrrlamnası itibariyle dikkate ga • 
yandrr. 

Moskova birkaç İtalyan alayının 
merkez cephesinde görUndüğUnü, 
bunların önünde Alman tankları 
bulunduğunu bildiriyor. 

ha.va üssüne karşı yapılan taarruz 
esnasında av tayyarelerimiz kam. 
yonları ve barakaları ate§e ver. 
mişlerdir. 

Dilşman Bingazl ve De.rne üze. 
rlne hava akmlıır.ı yapmıştır. 

Şarki Afrika.da kahramanlardan 
mürekkep küçük bir grup haline 
gelen Galla • Sidonıa.'dn.ki kıtalal"I
nuz yiyeceksiz ve cephanesiz kal. 
dıklan için, imkan nisbctinde çar
pıştıktan ve daha dUn Gore civa. 
nndn düşmanlara pek rmhetsi.z 
zayiat vermesile neticelenen pir 
muharebeye ghişdikten sonra ar
ken §efrelerini muhafaza ederek 
kuvvetleri gittik~ artan dilşmana 
teslim olmak mecburiyetinde kal. 
mışlardır. 

Gondar ve diğer mmtakalarda 
muharebe devam etmektedir. 

iske;ıderunda 
Dün büyük tezahürat 

yapıldı 
lskendenın 6 (Husuıı1) - 5 tem. 

muzTUrk ordulıırwın Hataya ghtş gQ 
nU o11uğundan dUn İskenderunda bU. 
yUk tC!zabUrat yap:lmı§tır. Şehir b3ş 
tanbaga bayraklarla eUsıenmlş, halk· 
evinde bir toplantı yapılarak nutuk .. 
Iar &öylenmlgtk. AkJ~m b1' J:ıalo ve. 
rtım!şttr, -

Sovyet tebliği 

Muhtelif cephelerde 

190 Alman 
tankı tahrip 

edil dl 
Don Almanlar 
Novgrad - Volinık 

istikametinde 

Yeniden 
taarruza 
geçtiler 

-<>--

Harp, bütün 
şiddetile 

devam ediyor 
Mos/wv<ı, 6 (Radyo) - Sov· 

yet istihbarat bürosu tarafından 
bu sabah neşredilen Sovyet harp 
tebliği: 

5 Temmuz günü. Borisof, ~
trovsk, Bobruisk, Novograd • 
Volinovk istikametlerinde ordu. 
muzla dü.~manın motörlü kuv
vetleri arasında c;ok ııiddctli mu• 
barebl-ler cereyan etrniştr. 

5 Temmuz günü sabahleyin. 
OstroYsk istikametinde şiddetle 
taarruza geçen ordUlarımız, düş
manı Ostrovsk şehrinin cenubu• 
na atarak, düşmana çok ağır za. 
yiat verdirımişlıer, ve 140 tank 
tahrip etmişlerdir. 

Gar:?.>i Duna nehrini geç.meğ~ 
muvaffak olan düşmana knrşl 
mukabil tanıruı.a gecen orduları_ 
mız dü.c:;ınan kuvvetlerini Duna 
nehrinin garbına atmışlardır. 

Bobrisk istikan:etinde orduta. 
rımızm mukabil taarruza gCQme. 
sile çok şiddefü muharebeler 
başlamış bulunmaktadır. DW;ma. 
run telefatı pek çok olup. fazla 
miktarda top, tauK, tayyare za. 
yi etmiştir. 

Valioovsk istik:..metindc ordu. 
lanmıı düşmanın bütün taarruz. 
larmı tardt.tmiş ve 50 tar.k tah. 
rip etmiatir. Bu ıttikamette düş_ 
man, verdiği fazla zayiattan ötü. 
rii faa!iyctıni his.~edilir dereoed·.! 
azaltmağa medbcr 01m'U§tur. 
~ De9amı ' lncıl P1fad& 

Alrnan tebliği 

~altık 
memleketlerl 
arazı sinde 

Bir kızll ordu 
Tamamen 

imha 
edildi 
Bir çok 
sahra 

lopları, da/ i 
bataryaları 

Tanklar 
alındı 

\'işi, 6 (A. A.) - Berlinde neş
redilen bir tebliğe göre Baltık 
hükum«lerlnde bir Kızılordu ta.. 
ma.men imha edilmiştir. Alman ga.. 
naim pek büyüktür ve birçok kilo. 
metreler araziye dağılmıştır. Ga. • 
na.imin arasında tanklar. sahra 
topları, dafi bataryaları, pek çok 
diğer levnzmı vardır. 

Sovyet istihbarat 
• • • • 

reıs muavınının 

beyanatı: 

Demok
ratlar 

cephesi 

Bir Amerikalı muharririn 
mütahedesine göre İngilizler, 
tayyare toplarından, içensı 
çelik tellerle adeta bir örüm
cek ağı şeklinde ve zenberek 
tekniği ile doldurulmuı mer
miler altmdadalar. 

Bu mermiler, bu telleri 
şerapnil gibi fırlatmakta ve 
isabet ettiği tayyarelerin ha. 
reketine müthit bir mania 
teıkil etmektedir. Yukanki 
resim, bu yeni silahın faali. 
yetinden bir sahneyi göster. 
mektedir. 

Fransız 
devlet 

sekreteri 
Ankara 
temasları 
hakkında 

Kabineye 
izahat 
verdi 

\1ltl, 8 (A.A.) - Fransız nazırlar 

heyeti. dlln allşam bir top1ıınt1 ~"llp 

Minsk'in garbında 
Alman 

kıskacına 
• 

gır en 

52.000 
Sovye 
askeri 
daha 

Silah/arz 
bırakıp 

teslim oldu 
Berlin, 6 

Stefani: 
D. N. B. 

(A.A.) -

. 
aJansının 

Führer'in umumi karar
gahından aldığı bir ha
bere göre, dün Minskin 
g8ırbinde Alman kıska
cının tesiri altında yeni
den 52.000 Sovyet as
keri silahlarını bıraka
rak teslim olmuşlardır. 

m13tır. Toplantıdan ıJonra, ne§rcdllen B l • 
tebliğe göre, devlet sekreteri Be:nuv& o şevzzm 
MC!Jcn .Ankarayı ziyareti hakkında 1 .. • 
m=~ =:· Dahillyo Nıwrr mucadeleszne 
sıfaWe umum! idarelerd~ komllntst 
tahrlklıWe mücadele için alman ted 
birleri anlalmı,, ve bundan ba§k& 
H temmuz mlllt b:ıyrıuı" kuUanmasr 
hakkında ittihaz olunan tedbirleri 
bildirml§tır. 

Sovyetler 

Fransızlar 
da iştirak 

ediyor 

Al Cepheye 
· man gitmek Ozere 
hududundaki 8. . ... 11 .. F 

1 yare ı~. gonu u ransız 
meydanlarını leJıyonu kuruluyor 

Büyük mikyasta 
artırmışlar 

Paris, 6 (A.A.) - Ste 
fani ajansı bildiriyor: 
AvnJpanın Bolşeviz

nıe karşn açtığı mücade-
Berun, ı (A.A.) - SovyeUer Birli leye i~tirak ~ÇL\1 bir gö

ğl Polonyayı , Besarabynyı ve Baltık nüllü Fransız lejyonu 
eyalcUcrlni işgal cttiktenbcrl Alman k 
hududu üzerindeki Sovyct tayyare teş iline knra.- ver[}.. 

_.. Devamı z ınm yfllda , mi§tiı. 

Müttefikler 
Beyruta 

15 kilo
metre 

yaklaştı 
Kudüs, 6 (A.A.) - MUttc!ıklcr 

Bcrutun 15 kilometre cenubundB 
Damur ırmağını geçnıiflcrdlr. TU. 
mUrden gelen mUttetlk kolu, hiçbir 
mukavemet görmeden petrol borusu. 
nun 4 numaralı istasyonunu 1.§gal et 
mlşUr. 

Fransız. tebliği 
Vlşl, G (A.A.) - Fmrum te'bllgi: 
lngill7 lmvvetlerl cuıııa gQDU '!'Ilı 

t"umartesi ~aba.hı snc:ık ~k az t& 

rakltl kaydcd6bllmlşlerdlr. TildmQI'Q 

tşgal etmlıı olan motörU,l kollar, Blı 

mus istikametinde takribe:a ~ kDcı • 
metre kadar anı.zt knı.anmqıanıu. 

Doyri Zoru mulıa.sara eden inal. 
§imali garbiyt' doğ'nı, titr Uç bat1.f 
cUzU tam g0nderııı1§th'. 3 g1ln eYTCS 
Cezirenin §imal laamm• gtrmJo cı1Q 
lruvveU~ mot.OrJU kol ancak Teııı4 
ye kadar terakki edcbllmi§lerdır . 

Rurcayum 'tX!lge.stncJe k~1klı top. 
CU düellosu olmuştur. 

InglHzlertn Cez.zlne)'\1 yaptığı hu. 
cum, geri pUskOrttHmllştUr. ~ 

mm, mOtecavtze ağIT kıı.yıptar wr 
dlrmtşttr. Sahilde 1ng111z Glosu c:umr. 
rQntl.. öğl~ llCmJ'a, oeUces1%. alı\ 

k 1r11 ama Z 
j Müttefikler, Şam lle ulıil arasında 

Cezzinenln on kllometnı udar fi . 

l mali garblainde Rarik1 iaPl ~· 

r&k, Daınur OzenncJcık1 ınnaleri.c:j:r. 

ıııcımb&rdrmn •tm11Ur. Dltcr ~ 
ı..se. kayda ~ btr flBJ ~ 

...: Y•znır ı tnol •:ffada lerdtr. 
-· ·-~ •J la'1 ~ 

-
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13ic, iAi ıroAta: 

enerbahçege dair 
ı~c.ıırrball• cdt• lıeloolyPnln blr ot.~ı iıı-:n •'!Cltl<'..eginı otedenht•ri ı .. ııır 

dururu:ı: Ot,.l mrfirlesl bir ı.n ... ı,·vıır halinı.lf' bıılııııad11r.,1111; "imdi ıh• 

lıir ıııı.rı tan1Jııı f'ılıldlğlııi grı~ctdor bab<•ı· \il rhor. 
llııfta ı lndı• ;:\ •ptığıruı:r. t>lr geılııtid • hlıylP bir ı..anziııı '" tarh 

1anli etJ ı:un:ıııli:dık. Acaba bu h&l)('r, ııl.ıJ •rnlı.u• l\adıır y:ıpıl:ııı 

... • nrta•ıııilı:tkl Itri met re f:t•ııl .. lik ,·o H• 1 ım·tr u ıırılııktakl Y"sil 
lı.r dan m• ileri gcli\or; l.unu bilıııl~·oruı. l •ıık t her haldı• blı~ iP 

ol ıl!U ını trmı"ı>Uİ tıdellnı. Çııııl.""Ü l'enı•rh.ılıçro lstnııbtılıııı ı·ıı ıııııtt-ııa 

Sovyet tebliği 
l,W'" Bıı tardı l inı•l ,.._,fada 

Ta1nopolda oıdularımw .si:!_ 
detli ve ınuann;:.ıanc muhareu.:. 
!erle nüsm:.rnm t,mk \ 'C nıott>rliı 
kuvvetlerinin cenuba doğru bir 
yarma yapnuısm:ı mani olmu,._ 
l.ırdır. 

Dü~ımın 5 Temmuz e:iinü No
vograd _ \'nlinsk istikametinde 
tekrar taarruza b.ışlamıştP. 
Harp devam ediyor. 

Hava kuvvetlerimiz düşmanın 
t o.nk \·ı• rıotörli. kuvvet !erine 
ka~ı şidd;.>tli hü ~umlar yaparak 
düşmana büyük zayiat verdir. 
misler ve Roman yanın Yaş. Kös. 

mtıerlnı:len b1r:ı..1ır. Belt'lllH" bir bütçe d11rlığı 1111\11.ıı;ebctlle orft,\8 hlr 
ot l ın ı ettirnı.·~ ehlli~" de Nr -,lrke&.e bu 1 1 pokal 't>relıllir: w• gu.. 
ıml bir dınleıumo ~erinin me~dana gelml'tllnt• \tMoıta olur. Gt>~ıı !'!CllP .\' 

nıp:ui:ln "tnnbula ~len bir !<ı>lirlmi7 .. ..alıllde nı~ih ve teuıiı bir otel 
1'6.)1! pan.5•.)0ll lmlamamaktau y'"1a .)aklla lkl1et ediyordu. :'ile yapu.. 
lıru; b ı kabil i lt•r Ir.ln mndf',.ml.j ~·erbabı )eti tireııılyonı'l; hiç 
olm:ı~"·• dl'\ ll't, ~alıtn beleıdi.) e bir hal ı,ııu·e.ı bulıııın. Bu da olnUtdı~ı 
takılirdr beledı~·ı•11iıı .Ft'nı>rb"..ıt ı:ey" tanıJml, ha .. to.nlıo'tl' .)t~ll bir Mba 

ba1int> it ratı ınutlıık blr vszifet\'dir. 

1 

tence sehirlerini bomb~rdımaıı 
.-tmiş'erd·r 

* * * 
l\IO&kuva, 5 (A.A.) - B:.ı sabe.h Sov 

yet istihbarat bUroeu t&rafındar aşa. 
ğıdaki tebliğ M§reJllmlıtır: 

Bir Sovyet 
kumandanı 
esir düştü 

Ozerinue miih · m evrak 
bulundu 

, nrrlln, 1 (A.A.) - DördUncU Sov. 
J'.,ı,. sıı.'Uıenda:r. kuv~ctı kuınaudanı 

m!ral.•Y Georg er, Derczın yakınında 
csirl<'uılml tir. Uzcr.rde çok ! Uhim 
vcaafi• bulunmuıtur. 

EN SOS l>AKİl\A 

Macar kıtaları 
iki sehrı aldılar . 

Budar~w 6 (A.A.) - ıte .. ml t"'l:ı. 

llğ: Askerimiz durmnd:ın So\·yot kı~ 

taabnr takibe d"vam etmiş. Stanlslc.v 
-.e Kolemeayı lşga! eylemiştir. lleri 
al&yıanmız Dnlestcı nehrine vası. 

o!muştur. 

--0-

ESTONYANIN 
MERKEZt DE 

Radyo neşriyatı kesildi 
Heı,.inki, 6 (A.A.) - DUn saat 18 

denbi.' n Tnllln radyosu neşriyatını 

kesml~ tır. 

Bir Deli Kız n Hatıra Defteri 
.- Biı· genç kızı timaThaneye düşüern esrarengiz 

ve acıklı bir aşk macerası -

Yazan: 
lskender F. SERTELLi 

Türk sosyetesinde yüksek 
ı:nr m"'vk!e namzet olan Ley. 
la, h yatının en körpe ve 
en atesli çağında bir denbi
re neden çıldırdı? 

Leyla kimin kızıdır ... ? ve 
tımarha..11eye nasıl düştü .. ? 

Atk ... 
Istırap ... 

işkence ••• 
ve niha. 

hayet ölümle biten heye. 
canlı bir macera ... 

Snkln \"t~ bııhnuıı;11; gCi'•'n günlerin. 
den biriııdu Leylli, muharrirlmlze, 

acıklı bayatmm en mahrem ve eB. 

ranmglz safhalı&nnı oruııl anlattı 'l 

Tanınmış bir a'le km olan Leylanm, ailesinden bile gizle. 
diği mahrem hatıra defterini karilerimiz bu sütunlarda me. 
rak ve he)ecanla okuyacaklardır. 

PERŞEMBE GUNU 
En Son ~Dakika 

GAZETESiNDE 

20 Yazan: NEZiHE MUHiTTiN 
-- Ben de hlSf!ediyorum bunu, 

efendım. 
- Peki .,.,,.!"') ,. f'Po~ size bir 

~y tıl\Si 

- Buy . 
Evvcllı ktiçlı • bir mukaddl. 

me.. Bl.dm mcıslc~miz her şP.y 
den oncC' ncsl~n üremesini temin 
etmektir. Siz dı:ı hlr kadm.•unız. 
1Uc \ .zifenizin analık oldugunu dü 
şiıneı ek biraz kendinize hAklm o_ 
lamnz mrı-mrz? Tecrübe etseniz .. 

- Dok.tor, doktor! .. diye inle -
dim 

Sesım bil i timd&t kadar acıydı. 
Doktoı:ım ıgözJerir..d kalp a.cısnı,ı 
aruı; an bir bakış dewrinleşmiıl}ti, 

Anll)on.<;n, dedi. Ruhunuz 
çıj( s rltM lıitslerını.z egsantn'"k. 
Ba e.:.z?n abaha!.ıniz <lcğil. Fakat 
90Cügum nlç .. ,_ önceden bunlan 
~ıınıedam! Ne yault! 

Oh dokt.or? Belli ıtamamiyle 
-*J·or.nınuz. 8erkeş, ser&eri bir 
ı'\iburn var, Onn dbgm vumıama 
~ vok V he.r 'JCYe biraz !j'.I. 

~ b<.raa masal gibi bakan, lır.ki -
kat knç •'&ıiitl dıa wı dıeNOe te 

cssür du.) an hisleriyle garip bir 
mahlukum ben. 

- AnJryonun eir.i.. Sonsuz bir 
meçhul, tatlr ve derin bir endi"le · 
icinde yaşıyan, göıı.iJmemiş, işitil_ 
m<'mi", hulyadnn örülmtiş mncC' -
rnlnr bekliyen çok hisli, faka t nşk. 
tan dn m&ıli görUlmemis ıhtiraslnr 
duy:mak istldadmcla biı· kadınsı • 
mz .• <:ıiz basit bir hayat için ynra 
dılmı bir ins.m dPğllsin ' z. Niçin 
sizi )'akıı an tannnnsı 19.zımgelen_ 
lcr bunu di.işUnmcdiler ? .. 

- Beni yakından -{nnıyanlar 
bunları diıfilin<' k k iliyette de
ğildirler doktur. 

- Betbaht lı;c t . Her 
ne~sc .. Zc in ı f b lC'U ıl • 
yelim. Sızc ve <' glm Jtl şe nasi. 
hatlere ihtHııcııuz olmadığ1111 an
lıyorum. Bo una zahmet. 

- Demek bcrimlc me gul ol • 
nıak istemij-0rsunuz doktor? 

Doktor nemlenf'ıı gcizleri.me ba. 
karak: 

- BiHik!s, dedi. Sızlnlı> meşgul 
obcağım. Yani s.ize yardım edece~ 
ğim, 

4 Temmuz geceı!i muhtelif cepheler. 
<le ukeri vaziyetle bUytik bir değifik. 
llk OlınaD\l§Ur. 
Kanadalakıba. lıturnw-nıık ve Kar~ 

il berzahı f.ırtikametiade kıtalanmıs 

milnfent dÜflllan blrll~rikı tarp1t
mağa. denın etmektedir. 

Bori.eot • Veborruialt l•UkameliDde 
Berezl&na ve Pııat nehirleri llRrinde 
muharebeler Mltün ~ cleYMD etmit 
tir. 
DU~1anm Berezina adırweseıı lı:eA 

dine bir yol açmak içın yaptığı tqeb. 
bllater kıtalanmızın atqlle muvaf!ak1 
yetle geri pUaktlrtUlmUşttır. Düıman 
suyun içlnue ve nehrin sahlllerinde a
ğ"ır uı.~Jatn uğramıştır. 

Tarnapol cıvarmda dtin yapt.ıg'ı mu 
vatfaklyeuıız hareketlerden 90nra dl13 
man mUhim tank teşekkUrU~rlle taar. 
ruzlamu Novbograd Volln&k ııttka_ 

metine tevcih etmlştlr. BUtUn geoe kı.. 
talarımız bu mıntakada dU,man tank-
lanna ınuvalfakıyeUe taarnız c~ler 
ve dUşmnnı ağır bir hezimete uğrala. 
rok ,A&rka doğru !lerlemeııinc mani 
olmuıJardır. 

Bcsarabya hııntakaaında tankların 
himaytslndc mUhlm piyade kuvvetle. 
rile harekete gtıQeD dUfman Pnıt neb. 
rlni birkaç noktııdan geçmeğe muvat. 
!ak olmuş ve bu mu\"affakiyetJnden 
istifade etmek islı'.mlşse de kıtatarımı 
zm mukavcmctne lwrşılaınuıtır. 

Tnyyı;.relerlrnJz (flişmanm tuna mey 
dnnlarmı ,.e motörJU birliklerini mu. 
vatfakiyeUe bOmbardmıan e•ml§ler. 
dlr. Dilşman tnyyareleri •av tayyare .. 
lcrlmlzle yaphkları muha~bolude a.. 
~r ~ylııt.a utra~ıardır 

Henüz tamaml:ınamryoo rakamla. 
ra goı·c tayynrclcrimiz 4 temmuz gU.. 
nü 48 <:Uşman tavynre&i tahrip etmiş_ 
terdir. 27 tayyaremlz zayi olmuıtur. 

Alman hududunda Sovyet 
meydanları çoğaldı 
~ Bııftarafr J lncı ıın;rf.tldl 

meydanları mUthl surette nrttırılıııış 
tır. 

Baso.ra by:ı iı;.go.l edilmeden evvel 
bu ınıntak11da, yalnrz clört So\•yet 
tayyare meydanı varken §imdi 151 
tayyare meyduıı bulunmaktadır. Es
ki Poıonynda evvelce bulunmakta o 
lan 43 tayyare meydanı yerine şim . 

dl burada 3•8 tay'yarc meydanı vU 
cuda geUrUmlıtlr. Litvanyada 8 tay 
yare meydi\llı varken şimdi SS tay
yare meydanı mıwcuttuı·. 

Lelonyadakl tayyare meydaıılan -
nın adedi e v\•clce 13 tu. ı:;imdi lec 
;o dlr. Estonynda Hi tayyare mcyda 
ru vardı. Şimdi i7 tııyyare meydanı 
varôır. 

- Te§ekkür ederim doktor. 
- Şimdi ıcvcini:r.c ayrılmaktan 

gayrj çare olmadığını söyliy~ • 
ğim. 

- Ben de kendisine bu tf'klilte 
bulundum ve ısl'ar ettlm. 

- Kabul etmedi mi? 
- Asla! 
- O halde tll'hmlnlmden de faz 

Ja bir zn .. ·nllı. 
- Öyle doktor. Bu teklifiniz 

beyhude olacaktır. 
- Demek si?. de bıı refakat ı> 

r zıs•nız ? .. 
- H.ahat olmak Qıırlivle .. 
- Anlıyorum ist cdiğin!z'i. lfü 

miiddet için sizi rahat cttirmefe 
çalLsııcağmı. 

- Nasıl? 
- ~eyahat lllzumundan bahse-

deceğim. 
-- Beraber gelır. 
- O hald" iatirahat ihüyacm. 

da olduğunuzu söylerim. Fakat bu 
n e kndar devam edebilir? 

- Zarar )Ok doktor. t1Prsini 
t krar düsliııürüz. 

Doktor bnşıyla tr.avip işaret, 
yaptı. 

Bl:·az sonra b n ~ıklım, Tayfur 
icf'ri girdi. Doktorla beş dakika 
görüştUkten sonra yanıma geldiği 
zaman onu mll&t orih ve mütebeE
eim gördUm. Muayenehaneden C:Jk 
tık. Birçc:ık mağazaları dola.şıp a. 
l~l'ri. cttiktm sonra eve dl:Sn . 
dük. Yolda gelirken ot~dc 

Böl.geler arasmda 20 Temmuzda yapılacak 
........ .- -'-~ auz ~ - ~w -... 

Türkiye atletizm 
• 

şampıgonası 
1 - Atleti:aıı grup birincili. 

ğini kauınmıs o;an: Ankara. 
icelı 1stanbnl. hmir . Trabzon, 
bölgeleri atletizm takımları ara_ 
.... ında ('l'iiddye bölgeler ara .... ı at. 
lt:tizn: şampiyot~ı) lbu yıl 20 
temmwe 1941 pazar gtınü Anka. 
rada yapda:aktır. 

2 - Musabaka mahalline böl. 
~eler 20 atlet ve ıbir idareci ile 
geleceklerdir. c Bölgede vana. 
bu idareci eğitmen olacaktır. 
Aksi halde tercihan atletinn a_ 
Janı veya atletizm işlerinden 
anlayan bir zat gönderilecektir.) 

3 - Fazla atlet ıle ~tirak ar. 
zusunda buJunan bölıteler mas_ 
raf farkım kendi bütçelerinin 
ntletiı.ın ta.beiee.bndarı ka~rla. 
v;tcaklardır. 
c 4 - Bir atlet bayrak yanşı 
har'iç. ücten fazla müsabakaya 
giremiyecelrtir. <Y<ıınrz Balkan 
bayı_oak Yal'IFD& bölgeler dile. 
dikim kadsr takrm ılhallnde ser. 
besttirler.) 

5 - Porgram sırası hiç bir 
suretle değiştirilecniyeceğinden 
alakadarlar taılumlannı teşkil 
ederken bu hUB'JSa dikkat ~ 
cekle'P(fu. 

6 - Müsabıalullarda en çok 
sayı alan takmı Türkiye bölgelet' 
ara~ı atletizm şampiyonu sayıla_ 
caktır. Syaıfar ~J şekilde verle
cektil"• 

ı inci: 5, 2 nci: •. 3 üncü: 3. 
4 üncü: 2, 5 inci: 1, 6 ncı: O. 

Bayrak yarJllannda bu sayı. 
lar iki misli olarak Mısaplana
cakbr. 

7 - TUrkiye bölgeler araaı 
atJetzm şampiyonumda ve daha 
evvel gurup birinciliklerinde iyi 
dereceler alan vcva istidat ve 
kabiliyetlerile dikkat ~en atlet_ 
ler, ~4 ağustosta tstanbulda ya• 
pdacak (Tür.kiye atletizm birin_ 
ciliklerine) şahsan davet edile
ceklerdir. 

8 - Grup birincllikkrindc ya
pılaeak mu.ıtıakaJ&r tunlardır: 

100, 200, 400, 800, lt">OO mcı..ro 

dü7. kO§'ılar, .ıı O metro manialı 
B tlkan bayrak yarı1'r, gillle, disk, 
<'eki~. cirit atmalnr, ~k.~ck. urun, 
üç admı, sınkln atlaınnlnr. 

9 - Milsabaka seçmclcn pv.ar 
günü sa.bshı yapdacaktır. 00, 
150 O, 5000 metre h&ricinde bütün 
lı:~ularda nncalc altışar ki§ı öğle. 
<!en sonl'a yapdacak finallere bı. 

raJulacak tır. 
Seçme programı şu suretle t.at. 

btk olunacaktır: 
Sarıl! 9,30 200 metre, gtille, ~ iik 

sek ntlam:ı, 110 mn.nio.lı, a sk, yük 
~~k atlama. 

Saat: .t0.H5, 100 mr-tre, cirit, üc 
adım. Sant: 11, 400 metre, çekic, 
ı:ırnkln yil~k atlama .• 

10 - Öğleden sonra yapılacak 
finaJler programr eudu r : 

Saat: 15,30 geçit resmi, 15.45 
110 mania, gülle. yi.lksek. 15.55: 
100 metre, uzun atlama. 16.15: 
800 metre, disk. 16,40: 200 metre, 
üç adını. 17.10: 1500 metre, cint, 
srnkla yüksek. 17,2fi: 400 metre. 
17.35: 5000 metre, çekiç atma. 

Bütün bu mtisabalmlar tamam
landıktan &0nra Balkan bayrak ya_ 
nşr finali ya.ptlu.aktn-. 

11 - Kafileler grup merkezle. 

Tayfur hararetle elimi tutarak 
gözlerimin içlno baktı: 

- .Ah! dedi, seni çapkın çocuk 
seni! .. Bana. iiç ;aylık ya. snbrr dU
aüyor. Ondan sonra dimdrn çe -
kecekleıin var! .. 

Cevap ve~cdim. 
Eve gelip odamıza çıktıx. .:")() • 

yundukt&n sonra biraz illtirahat 
ederken yataklanmrzda bil' in.ti • 
zamsızlrlt dikkatimizi çekti. Hel 

'l'ayfurun yatağrnın or nsı adeta 
kabarmış gibiydi. Üstündeki yor. 
ganin heraber şilteyi çevirince 
bir de n"' görelim! İkinci ~ille -
nin ortcı rinc boylu boyunca u. 
zanmış yalın ve keskin koskooa -
man bir hançer yatıyordu. IIeyt' • 
can ve §!lfikrnlrkla: 

- Bu nedir? diye Jıa~·kmiım. 
'ra.yfur keskin hançeri eline a. 

larak hir' kahkaha attı: 
- Cahillik! dedi, cahilllk ne o

laclLk ! .. BüyUk annem bana erkek 
cesaret ve aşkı sunmak için efsun 
yapm)6 olacak. 

- Ay böyle keskin ve korkunç 
bi.r han1ter yatak altına girerse er. 
'keğc qk cesareti ml verirmiş?!. 

- Evet, küçükken kulağıma 
çalınmıştı. Bilirfiin ya •. Büyük an 
nem yaşındaki kadmlal' efsaneye 
çok inanırlar. 

- Şimdi ne 7apacağııo: bunu".' 
- Ne yapacağız'? Hi"anetçiyi 

tine sporcular için mevzu tenzilô.t. 
lı tarifeden istifade ederek ikinci 
mevki nakil va.srtalan ile gelecek. 
Jerdir. MUnferlden eeyahat eden • 
lerle ekspres farkr ve mevki üc • 
reti ödiyenlcre a.ynca para veril. 
miyecektir. 

12 - Kafileye da.bil olanlardan 
idarecilere Vekiller Heyetbıd.eıı a. 
lınıa.calt karar dahilinde yevmiye 
verilecektir. Billbare bu kal'8.r 
dahilinde muamele yapılmak Uz<'
re idarecilere 300, sporculara. 260 
kuruş üzerinden ycvmJyelerl a_ 
va.ns olarak hesap edilecektir. 

13 - İdarcel ve sporculara ö. 
denecek yevmiye adedi kafilelerin 
19 temmuz 1941 cumartesi gUnU 
Ankarada bulmıabllmek üzcTc ma. 
haJleıiıOO.e.ı hareketleri gtlnUnden 
mtlsabaka.nm ertesi günü (21.J3· 
941 pazartesi) Ankara.dan a.yrıl • 
mak prtlyle bölgelt!'.rinc muvasa. 
latJan gününe kadar hesaplana • 
r..alttır. 

14- - Gnıp birinciliğini kuan
m111 olan bölgeler (Türkiye bölge. 
ler arası atletizm şampiyonası) na. 
jştirak etmek mecburiyetinde ol • 
madıklanndan ve bu hususun böl. 
ge atletianinin menfaatine uygun 
hir şekilde halli bölgelerin tadki. 
rine. bırakıld·ğmdan, .Atletizm a -
janları Wimatm vUnıdu ile bera• 
her;, şampiyona.ya. i§timk edip et. 
miyeceklerini, edeceklerse ha.re • 
ket gUnünU telgn.fla federasyona 
lWdil'cceklerdir. ' 

12..7-1941 cumarteel g{in.Qne ka 
dar işbu taUmata. göre, cevap aJm 
mayan bölgelerin mUS&bakalara fi 
tlrak etmiyecekleri anl8§11acaktır. 

15 - Kafileler Ankaraya kadar 
bölgelerinden verilecek avansla 
gelecekler ve istihkakları !ede • 
rasyon mUmessili tarafından öden_ 
dikten sonra, aldıklan miktarlan 
bölgelerine iade edeceklerdir. 

l 6 - Mil.'3a.ba.ka programını 

tanzim ve diğer hususlarda intl • 
zamt temin ~ı bölgeler Ankara.ya 
gönderecekleri idareci ve atletle • 
rin isim ve soy adlan ile berah<.'r 
girecf'klcri milsabakrı nevilerin! 
~erir ltst.cyi ız.7 .. 941 tıı..tihine 

kadar postaya vermiş olacaklardıı. 
-<>-

Beyruta 15 kilometre 
yaklaşıldı 

--- Baft8l'&tl 1 JDcl -~ 
Beyrut diln gece §fddcUi bir hava. 

hUcumuna maruz kalmıştır. Trablua 
pm da bombardıman edilml,Ur. Ha
"" kuvvetlerimiz, durmadan dil~a 
nın znhll kollıı.rını ve TUmUr clva.

'l'ntdakl dU mun nsl{eri tahıışşUtlerlni 
bombardıman clmivtır. İki İngiliz 
tayyaresi dUşUrUlmUştUr. 

--o--

Soyyet istıhbarat reis 
muav nının veyanah 

iUOflko,-ıı, G (A • . ) - Sovret ıs. 

Uhbarat bürosu reis muavini Lozova 
ki. Rusların Alman haUannrn G'<'rl 

sinde sUrnll<' çete harbini organize 
etmekte o1 uı·ıaruı: teyit etmiştir. 

Lozovskf, aynca d ml§Ur ki: 
'' - Muvakkat muvaffnluyetıcr bU. 

tun dUnyanın Nn .. !lik aleyhinde oldu 
ğunu gizliyenıez: deınoknıt mcmle. 
ketırrin mllttchit cephesi kırııamnz. ,. 

- Yok canım, yapma bunu, ne. 
mc Jllım, itikada htirmot edelim. 

- Öyleyse al bunu. sana hcdi. 
ye ediyorum. 

- Garip bir hatıra olarak sak· 
lryacağun onu. 

Hançeri aldım. Elbise dolabımın 
iistUne yerlrııtirdlm. 

Vaziyetim, hem dram hem iko • 
medi Giller .. 

O gün n kı::nm üzeri El81ona. çf. 
çekler kon<i . Oyun masası ha 
zrrlandı. Kticük, fakat çok ~engin 
bir lNfe donatıldı. E'.'Z de giyine.. 
r<'k misafirleri beklemcğe başla. -
drk. Çok geçmedi, ''sosyete,, lbir 
üç toplanmnğıı ~ladr. İlk gelen
ler Şehbal hıı.rumle. kocası ve kcn. 
rlilPrine refakat eden ibir ılij)Ol'CU 
genç oldu. 

fur bir aralık kulağıma fısıldadı: 

Bugünkü maçlar 
Milli kümenin son maçlan bu • 

gün Fener stadında yapıldr. Birln. 
el mUeaba.kada Galatasaray Maıı. 
kesporu 1--0 mağJfrp etti. lktncl 
müsabakayı da Fen~e • Har .. 
biye t.akmılan yaptılar bu maçın 
bil'inci dev~i 3-0 Fen{"rb::Jıce 
lelıine neticelendi. :tklncl devr 
de Feneri:>ahçe bir gol daha ata 
rak maçı 4--0 bitirdi. 

Suriyede 
Müttefik kuvvetler 

Beyruta 16 
kilometre yaklaşfl 

Kahire, 6 ( A.A.) - Suriy dP 
ilerliyen müttefik kuvvetler Be~. 
ruta 16 kilometre yaklaşml§laı -
dır. 

Kayba mevkii zaptedilmistir. 
İngiliz tayyareleri Balebek ha. 
va meydannn ve Beyrutu yen· -
den ıbomba.rdıman etmişlerdir. 

SA.\1.DA HAYAT 
ı;am ş (.A.A.) - Şamdıı tabli h yat 

yeniden tcessUs etmiştir. Avustrnl) 
buğd:ıymın gelmesi iaşe baknnmdnn 
vaziyeti hnyl! dUzl'ltmiJtlr. MUn ~ • 
le ve tele.fon muhabcratı tekrar b:ışıa

mıştır. Hariçle telgraf muhabNat 
temin edllml§tlr. General Vilson Şnmı 
son zı.yareU esnasında Suıiycyc Lstık. 
lAl verileceği vaadini tekrarlamış \:e 

a.skeri harckA.t yapılırken halkın du
rumundan memnun olduğunu Sur v 
hUkillnetine blldirml3Ur. Surlyed 
Fransızlarla 1ngl11zler arasında t n 
bir J§birli#i yapılacaktır. 

Zafer sinemasınaa 
yangın 

Dün akşam Beyoğlunda b; r 
~ın olmuş, İstiklal caddcrtı • 
deki "7.afer" sinemasının nukı· 
ne dairesi yanmıştır. 

Surıyc pasa.j•ıJn ·<'ınde ın . 
24 numa.r.ıda lsınn.il Saim adı• 
da binsino ait olan sinemad t 
dün film Ol i.al.ılırken fılmkr 
birdenbire tutuşmuş ve alevlcı 
hemen makine dairesini sarını.· 
tU". 

Yangın llim"ine halk sinem3_ 
dan kaçışmış ve hemen yetişen 
itfaiye ateşin harice sirayetinP. 
meyd~n vcııneden ateşi söndiır 
müştür. 

Yapılan tahkikat sonunda si. 
nomanın sigortal olduğu anla. 
ı;ılmış ve makinıst Salih yaka_ 
lanarak hakkında takibata girı. 
3ilmiı:;tir. 

Daldan Dala 
l~llllll-l••IHllllllllHlllDm-

Bir telaş ve 
telaşı sebebi 
Şevki Esmer adında bir 

zat, Yeni Sabah refikimize 
bir mektup yazınıf. Ayupa. 
şada hali kahve fişi tevzi e
dilmediğini, kime sormuşsa 
müsbet bir cevap alamadığı
m söyliyerek İ§in mahiyetini 
refikimizin delaletile öğren. 
niek istediğini bildiriyor. 

Görülüyor ki Bay Şevki 
Esmer telif tadır. T elifm da 
kahve tiryakiliğinden geldi. 
ği meydımdadır. 

Fakat ya kah ·e tiryakili. 
ği nereden anlafılıyor 1 Mey. 
danda. .. Ac:lmm Esmer olu. 
şundan. Nud 1111? Anlata. 
yun: 

Şiındi kahve IÜ>laylıkla 
bulunmadığı için pek tah. 
nıin etmiyorum ama bolluk 
zamanlannda malüındur ki 
küçükler kahve içmekten: 

- Arap olunun! 
Tehdidiyle menedilircl. 

Şevki Esmerin bu kabil kuru 
ırkı tehditlere kulak umı. 
yarak kendisini çocukluğun. 
da kahveye vermit bulunda. 
ğu soy adından anlaplnuyor 
mu?. 

(1ağırıı ef-suniotı haneeri büyük an. 
~ iadeten ta.kdjnı edeceğim. 

Şehbal hanını yükte ha.fit' paha,. 
da ağır çekmecesinde, gardrobun. 
da nekaü:ır cicisi varsa takmış ta.
kıştırmıştı. Yeni masajdan çdrtıit 
ilk bakışta .göze. ça'l pan gergin de.. 
ri!lini kınştınnamak ~ gülerken 
kıu;larını kaldırıp gözlerini arl}or, 
bu gülüşte acemi bir fa.ela aktrisi. 
ııin sun'iliği var. ~mın hali 
mazlum, mütevazı ve dertli ma • 
nasiylc biraz acıklı. Her ~. dört 
cümlenin arkasından sanki boğu • 
h;yonnuş gfhi gömleğinin yaknaı
nı çekiştirerek derinden ve içli l 
bir nefes almağa. çabalıyor. Te.y. 

(Dooamt ~r~ .__ 
ÇALIKUŞt.J 
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Fıkra 
=-===-ah keme 

alonlannda 
Bütün doktorlar 
arkadaşı imiş/. •. 
ndisini kah peynir taciri, kah nufuzlu 

l stiralıatsiz 
istirahat de vardır 

Volterin cevabı 
Abdülhak Hamit herkeain 

yazısmı beğenmekle meıhur. 
du. Hiç bir genç pir yoktur 

ı ki dibi üatacla yazısını oku.. 
İ duğu ~n onu beğenmemit GÖNÜL muhakkak ki değişik-

likten hoşlanır. Kafa, buna 
'bağlı olarak bu değifiklik içinde 
'din/eni,., inaan yeni bir kuvvet, ye
ni bir l:omle im~anını kazanır. 

iş yapabilmek için lazım olan isti· 
rahati ancak i.ıleli arnsında biraz 
uz.atmakla, gezmeyi gö:. kapakla
rını kapayıp açık havayı, güneşi ta·· 
hayyül edebilmekle temin edebilir· 
ter ve belki bunları da yapacak va 
ziyette değildirler. Bu cins, iş sa
hipleri yorulan kafalarını dilendi
rebilmek için muayyen IJe muttarit 
işleri haricinde ve hergünkü i~leri
le hiçbfr münasebeti olmıyan şey· . 
lerle. uğraşabilmeyi temin etmeli
dirler. 

f -•- • (~ J•L- ~1- • • 'l..-!~ 
• ua.'IUU • ~ıu. "11"vnnın au-

r şahsiyet t~nıtarak muhteltf kimseleri 
dolandıran mallir bir dolandırıcı 

yakalandı . 
ZUN boylu, eıı., dh beş yaşla. 
rınaa birisiydi. Daracık sulh 

tıker.ı\: ının. hAklm kUrsUsU onun. 
ki ııu,znun yerme ot.uıtuıduğu uı. 

lı şını hemen önüne ı°ğdl 'e Sl' .• 

- .Ben size uç liralık bileti TO ku
ruş:ı aiırım, diyerek bunların da be;ı 

ııralarını aımıo, kalRbaııga kanşarak 

ltaybolmuşsÜn. • 

Muayyen ve yekncuak iş hayatı 
içinde kendilerini kaybetmiş olan
! ar hele, kendilerini dinlencliTmek
ten, gezmek ve eğlenmekten mah
rum bulunanlar, iyi İş yapabilmek 
imkônın' da kaybetmiş demektir
ler. 

Öyle İş sahiplerimiz vardır ki, iyi · 

i 
tün lll'l&t~irl ri d~ hu neza.. 

j ketinden ~~tifAıdc ea~rek ba. 

1 
funm& !H • dal. O~tru beli 

l!ce9'Jdiler. 
Falaı.t bu kabii pirSet-e bir 

de Vol~ ... nn yaptığma baln. 
ruz! 

BClil!lz agl:ımaya baııln'1ı Gözlerin 
d~kU en ya•lar, kırçıl a:ıkolmrın. 
SUzU!erett çenesinde toplırnıyor 'lie 
Yet llla8anı:n Uzcruıe damlıyordu. 

• lhtıyur sabıkalı gen<· bir· ~eyler .ııöy 
l"mek ıçın kalkınmak iııtedı, takat 
'1llkim: 

- Duuur daha bltmedı diyerek 
t1kumasrna devam etti: 

l __ R_a_v_a_c_ıl_ı_k ..... B_a_h_is_l_e_rı_· _.I · 

Volter Londrada menfi 1. 

l<en bir berber "hareketiarz .. 
isimli bir trajedi yazarak 
F rarunz üstada tftkdim eder. 
Yanında tla: - Ümit edeı iın 
ki trajedimi beğeneceksiniz! 
mealinck bir mekhm gönde • 
rir. V olter hezeyanı 1rözden 
v.eçirdikten, bir çok yerlerini 
çizip çıkardıktan sonra geri. 
ve ~önderir: ve berbere fU 

balıylc herkes Uzcrındc ynp::ıca-
ilk Lcsır "zavallı ndnm kimblllr 

!\öl lal.tıaızılkk buraya dllştU . ., <>
cıu. 1 Bltat h:ı.lüm onllndekt ltalm 
~ ) o ı.;mağa ba§ladığı zam n iş 
6lı 

- Geçen gli'tı Topkapıda Ahnin kah 
vesi ÖliUnden geçerken ıçerdıı oturan 
v~ §Öyii: böyle tanıdığın olan Osma. 
rı görllnce •birdenbire telllşla ~çeri 

ltoşmuş Osmnnın yıanın:ı giderek: Veni tip ·hava . . 

satırlan taSlVltn mek\ubu gön 
de.mıe"i de ihmal etmez: 

- Azizim berber! zanne
derim sİ7. df'! henim trafmır 
beğeneceksini7 ! 

en n a bıkau da var mı~? 
1btı.y:ır maznun hılkiınııı yüzün~ 
krnuoan baııını ııallıyaı ak tasdik cı. 
"'e ıakıın ağır bir toı.lu euı;:la rıııı 

Yle raı runğa hıı,ınaı • 

- Aman dcm:şsin. ben artık lbl -
yarla?nağa başladım ve hlrislne bir_ 
ı nç tcı eke peynir ımtt1111. Hesap 199 
Lira tuttu. Herif bana iki tane bUtlin 
~1lz llrıtlık uzatarak ı ıı.-ıı geri.ye ver 
'edl. 4kıı1111' bu ya meteliğim yok. 

silahları 
NASRETIIN 

- Oıı beş ı;-Un kuy:ır e\•vcl OUlhA. 
haı;.tanca.o. gıtm ş, a tancnın k -
ın<ıa L h ko~ıı Zn.ııin ~nuınn 
kıa~craıt 
• Ağam d 

riUn bu a ı. 
ıdur A 8 

k ?n\.C 

l beki -

Bana bir lira ver. parayı alıp bor-
i urayım .,cmn Uranı hcm<'n veririm 'AMERİKAN ve İngill:r sruıayti, 

O 
• uzayıp giden bu A\·rupa harbi· 

3man· • 
_ 1 liran; yok, blr, bUttln be§ lira- nın silM yarı§mda boş durmuyorlar .• 

ı.- demi" Sen· Gcro't İnglllz ve gerekse Amerikan 
cıe>m1 ı:ar, ,,. · ı 

_ \'er onu bozdurayım! diye parb. inşnatçılannın yenl yeni stlftblar mey-
,.1 almı!! ,.e mutadın vechiJc sırra ka. d:ına getirdikleri glızc çarpmaktadır. 
uem wsmışsın. • 1 Bu sll1hlaı bilhassa hava muharebe· 

Nlçfn yapun bnkalım burıları. Hay- , lerlnı.le bir U tUnlUk kurabilmek gay· 
dl. kalk da aıııat! • , rcUn-:ı bağlıdır. 

Dolandırıcı ağır bir ylllt tıııda l'· Son gelen haberler bu yeni tıplerin 
zilmlş glbl yava§ yavaş doğruldu. Kol &\' ve bombardıman tayyareleri ol 
tarının yeni ile g-bzlerlnl kı.ıııladıkt.an duklarını tasrih etmektedirler.. Bu 
sonn: 

- Ne diye~·lm, erendim. dı·;e bıı.şla. 
dı. An.attığınız son .iti •• cıı doğru -
dur ('l.çtım, scftldim ı;;~ 11.mı doyur. 

M rı oıcıu ma , ı:ın ç lma~ıı ın ebur olduı . Ho. 

gllne kadar yapılan hava muharebe • 
1 -:.rlnık, ı:;erelc ~ir taarruzu imlemek 

ve ~erekse bir taarruz kafiles\nl ha • 
\•ncinn ve yahndan hiı'nayc ctmdc işi 
&\" La)"''areclliğlno ver imi tır. Bu St'' 

sanın b ' lir ıh n ll 1 r ı ıı rırth-
ıno llıı :ı.n G 

1 
k 

1 
d b 0 heple Jnglltcrc hava sanayii tayfun ". 1 <:l)a 'i ı·dım. er aı n c tı:; ne 

ı ~e Karr-ı ile 1• ld tt "" k t 1 oını verdiği bir ııv tayyurcsl meyda· ... adnr arc c ı•n. n n •. . . . 
, ın vap.ır nn ge.ırmıttir. Tayfun av tayyaresi 

Fakat 
9 

be nin ven! bir tıp olu~ sUrat ve stlflh 
~:ınlnrına Hasta koylUnUn Pıırnsını n · 

olantiırmP.dım Zira o kııdar bitkin 1 akıımndan benzcrlcrlııöcn UııtUn evsaf 

utl~a dair 
Boğazlar bstUndl'kl gı?.11 emeller 

abB'.ni ac bir neşter d.: ti ve bck
dtğirr ... gibi bu bahsi, sert. uzlaş. 
ez bır IÇın!ıkla k slp altı. Refllt 

ayCJam. Il31kanlarn alL fikrini söy. 
er •en, TUrJ:. alyaseUııııı gU .. l delil. 
ertnde:ı b.rın! daha ortayll koyınu~ 
e ralardakl devletlerin l~tiklCllleri . 

hal l gelmiyeceğinl umduğunu 
öyl<>ıntştır. • 

<kni§ ııktsıl. ağır m !IU!lyeUı kur. 
lel'den yUksclen c.sleı' b n ihtU-at 

llzgc lnd n gl'çer. O ct\mldcrl, bu 
aknndan mUtalca ctnıek gerektir. 
"utuk, dUnynnın h r tarnfırıdan aı. 
~ topJıyacak, bu zlcriı' m<>rdfı.ııc 
dasmı, dostlar kadar, düşmanlar da 
csum edeceklerdir. 
TUrk vatanı, :yoU§tlrdıkf bu dira.' 
etıı evlat111rlvJe 81tUnsc çok mu? 

llllkkı SUha (VAKiT) 

1(. * .y. 

Sov)·et - Alman harbi 
hakkında 

nl"Zt tmcsini !eap ettirir. Söylcndiğıne 
ve rw•rı~an iıir hald yctl ·:ı, param o'-

..- • fl'Or<', 'fay!unun sUrali saatte altı yUz 
say • çıl...'\np oon ver ccktlm. cllı l:llometredcn çok fazladır. Bilhas· 

- Demek kı kc~d.ııln: gördlığU:ıU sa bu gün BüyUk Ilrltanyn lmpanı. • 
itlrn! cd yorsu11 d:ı , pııraı.11nı çalm - t orluk hava ordusunda. Jcwlanılan 
dığuıt oyl yorrun uyle m.? Hurrlenne ve Spltflre ıweılanna na:r.ıı.· 

- F.\ • kendi ini gördUm, nm:ı. ran dnha uzun zaman havııdn. knlmak· 
par:ı.sını dolandırmadım. Geclp g1t_ ta ve trtifalnra suretle tırmanmnktn· 
tım, ıı;ımc. Fııltat hııstanc kapıaın<la dır. {)zerinde 2400 beygirlik bir Scybr 
a'li b:.-ktlycnler çook. Hepsi benim gibi motörü vardır. 
değil ~a. 

Za\•allı onlardan bir lnı;afınzına 

çatmış ve ben de yaknl.ınınca para
mı bu dolandırdı deytvermlı. 

Hllklru bu Levile hafifçe gUlümse. 
roekten kendisini alamadı ve netice
de bu açık ~öz epynir taciri bUtUn 
doktorJann arkadaçmı, en Dihayet de 
deniZvollarında bllcl t.enz!lAt yapmağa 
kadir nlıft.:zlu r.ahslyetl , 1) tevki! c.. 
derek t.evkiChaneye yollıı dı. 

,\J>l,l\'l•; MUHABlRt 

'l'ayyarenin.IrUfaa 5Urutıe tırmnnışı 
harp noktal nuanndnn bUyUk bir a· 
vn.ntajüır. Av mtiharcbelerlnde hasmı 
le karçılaşan tayyarelerden hangisi 
daha yüksekte \•eva daha serf olarak 
yUksalmeğ"'O muv"a.unk olursa, o bava 
hıırbln!n ylizdc yirmi beş avantajını 
kıımnmı;ı olur. Bugünün nv tnyyare· 
leri no•mal hava muharebesi lrtttıu 
olan 2000 metre ile 4000 metre arasm· 
dakl trtifalann her bin metre..qinl bir 
aaklknlık bir 1..amaruıa tırmanmakta· 

Görülüyor ki So\')et ordulan hudut 1 
ında Alman ordıılarilc kati mıı. 

areheierı kabul etmek 'ilzlinden bü. 

Nakleden: 

CAFER'LE BA.ŞBAŞA .. 

lskender F. SERTELLi 

benizı sa.mydan atlatmağa mu_ 
vaffak oldunuz. 

k .... ltletnl~lerdir. Tın•att "' k __.. • ., 
.,..._luiqna g;ı, eıı<'n BolfC' lk ,..._ 

. lerl. Alman kumanda maharetini, ta
ım ve ::rblyu .)'tikııekllğtnl hesaba kat 

lardır. Ha .... 1 sade makine )ap.. 
lna.7.; bunlan 1)1 kullanacak &8kerlerln 

e bmnıııiltı mahir kunıandantarm ır.a. 
ferde IUlllelt-.ri Pfll< bUytıktur. 

Tabelekar 'emekleri masamın 
üstüne dizip gitmisti. 

Cafer: 
- Efendimiz bana da istira. 

hat verdi. Belki gece aklına e. 
~erse tekrar çağırtır. Kamml o 
kadar acr~tı·ıki .. Eğer izi rahat. 
sız etmezsem, yemeği birltkte 
yiyelim, dedi. 

- Zaten ben de bu :t:ikirdey_ 
diın, dedim, ben teklif edecek· 
ken, siz c;övlcdıniz. Yalmz yemek 
yemekten o•kadar usandım iki. 

Cafer lliti) arhğma r~4"n 
sofra ile me~ul olmaktan %2Vk 
du}'an bir &damdı. Padişah onun 
:r.evkini lb:ldiği iç.in, me7.eli sofra 
işlerinı daima ona havale ederdı. 

Cafer derhal masa.mm üstünü 
dmeıtti. 

- Hoşedada.n rm bahscdi~or
sı.ınuz·: 

- Evet. Ba,ka bir rakibeniz 
"\'ar mı burada? 

Gülüşerek, ba.şbaşa kaldık 'e 
yemeğe lba§ladık. 

Cafere sordum: 
- Acaba yaver Hakkı lbeyin 

Hoşedayı almak ihtimali var 
mı? 

Cafer güldü: 
- Böyle lbır ihtimali düşun ... 

mek gülüne olur. PadiRah ve~i .. 
si 11:eri çe.vıilir mi? Bilhassa At
dülaziz gibi asa:bibir r1.dişalım 
ıhsanına karşı Hakkı b<>y min
nettar kalmaJı. 

- Doğru, dedim, cünku Hoşe_ 
da güzel bir kUJdır. Hakkı bey de 
ondan iyisini alacak değil ya. 

- Hakkı bey ıçln lbu bulun. 

dırlar. Bu zamanın saniye farkı bile, 
yeni Up bir av tayyaresi için ka.znnç 
oıncaktır. 

Tayiun av tayyaresinin sll!Uıları da 
kuvvetlidir. Yine İngiliz ordusundaki 
avcılardan daha kuvvetli bir ateş im· 
kAnın malik bulunduğu söylenmekte 
dlr ki bugUn için İngiliz av tayyare 
61 Hurricanı!ler Uzerlnde sekiz maki· 

neııtilfcl, vardır. Bu tUfekıcrdcn dör· 
c!il bir kanat. dördü de öteki kanR1 il· 
Eennd" ve gövdeye yakın olarak ycr
lc.ştirllmlg]crdir. Yııpılan hava muhn 
reb;>Jerinde eldo edilen netıcelcre gö 
re, Hurricane av tayyaresinin ateş 

huzmesine tesndUf eden husım tayya· 
releri için mutlak tehlike mevcuttur. 
Ve bir caç mlsaliyle de görWdUğli gibi 
b!r tııyyare göv~sını bu huzme ha· 
vada ikiye bölmektedir.-

Böyle bir ateş kudretine UstUn ola· 
cak sıldhlnrm Taytun av tayyaresi 
Uzcrtnft yerkştirnmış olduğunu iddia 
etmelc, a.nc.'\k bu hıı!if çaplf al.ltuılam 
top UAvesııe mUmk\ln olAbllecekUr 
ki, Tayfun üzerine de fazladan oıan 
lkl kflçUk çaplı top Ut.ve edilml§tlr. 

Am~rlkan san-.,yiintn meydana ge • · 
tlrdlği yıldırım avcılan da Tayfun öl· 
t'Ustittdc ve faknt silMı iUbıırlle bu 
de~ kuvveUi olmamakla berabP.r 
sürat Vt> bllh&SM hareket kabWyeti 
noktasından ileridir.. Republle Avı· 

tlon Cofl>OraUon.. tayyare fabrika· 
amın hazrrJadığt yıldı:rrm aV'Cllll on OC 
bin metrenin listUndıı uçmak imkt.n • 
ınrın'i da mal!ktir. Bu tayyarcntn ev· 

Bu sıradn. aklıma eski mace_ 
ralar geldi. 

- lyi ama. dP.dim. haniye. 
Hoşcda, şürgüne giden Rıza 
beyle sevişiyordu. Şimdi biribir. 
!erinden ayrılacaklar mı? 

- Onlar 2aten 1biribirleri~ 
ayrı değiller mi? :Piem bı.ından 
sonra Rrza beyin sürgl.inden af. 
fedilip ge!se !bile - Hoşedayı 
ı:ılmasına imkan yoktur. Bilirsi.. 
niz ki, Padişa;hcmız gözünden 
düşene bir daha iltifat etmez. 

- Sen ne dersen de, ağacı· 
ğım! Benim içimde garip bir 
ştiphe var. Hoşeda, Hakkı beyle 
evlenemiyecek gibi geliyor bana. 

- E v l e n m e m c k onun e
linde <lr.ğıl ki .. Padişah verniği 
sozü hi~ ibir mman geri alına· 
nuştır ve almaz. Hafttkı ıbev llo_ 
ı::ed~vı almazsa. o zaman onun 
da istikbali sömnüş dernektir. 

- Hayır. Ben Hakkı beyin 
höyle bir ces:ıret gösterereğinı 
sanmıyorum. Madflllki ter.fi için 
\C ile arayor .. Bundan daha gj.i
zcl fırsat ele geçer ımi ? 

satı beııUz gtzli tutulmaktadır. Yal • 
nız Q<>d ııUratıl olduğu söyleniyor. 

Av tnyyarecillğinln bu inkişafı kar
vıaınd Amerikan bombardıman tay· 
yarcc\llğl B. 19 bombardıman tayya· 
reırtni hazırlamıştır. Her biri 2000 bey 
gtr kuvvetin dört motörle mUceh • 
tıez olan ~u tayyarenin ağırlığı 82 
tondu:-. Bunun on sekll: tonu bomba 
ytıkqdUr. Tayyare on lki bin kllomet· 
relik btr mesafeye uçabilmektedir lc1, 
AUanUği bir hamlede lkl defa •cak 
kablllyette demektir. On bir k~llilc 

mUrettcbatmdn.n ba§ka. tayyan nalt • 
liye işine göre tadil edlll1'8C, yüZ yirınJ 

beş k!.,Iyi ta§ıyabllecektir. 
l<"abrlkalann henüz t.ecrubt; etmekte 

butu:ıdukları bu tayyareler u.ertnde 
ıarıı.r <dcrek, iştlrAk edecekleri haft 
muharebelerindeki muvattaklyeUer1nl 
lWUl boylu iuh etmek §imdDlk yersls 
olur. Çilnkl1 bir tayyarenin muvat.fak 
olup olamıyacağt ProtoUp tecrübe 
lcr vermekten çok uzaktır. Kataıoğ 

rn.knmlnn. mllheı:ıru. hesap~ ve pa\ 
ron talımlnlerl çok defalar muharebe 
meydanl&rma vanıuıd:ın öooe lu)'IMf:" ; 
ten "'fişebil!.rler: Ancak hlı .Wt-".anı• 1 
muharebe sahnelerinde. &it.• ~ ~ 
baaımları karlJlaDlda wt~ 'ft mr 
vatfakıyeUv- kazana:ı bo ı ı j,Gri )'a • 

nında ö!çUye vurulmak~ .. Dıederer.. 
ye lındar l3e yarar Oldu~ IMF· 

Kral bile alamaz 
Vaktiyle Fransız artistlerin_ 

dıen birisi kralın emriyle tevkif 
edilmişti. Kadni bu tevkiften gü. 
~iliğine bir hisse cıkarma.k iste. 
dl. Kendisini gören jandanna su. 
\eyına: 

- Kral hcı· istediğini yapabi. 
lir, fakat namusuma d<>'kunamaz. 
dedi. 

Zabit güldü: 
- Evet madam. Olmayan fJCY· 

den kral bile alamaz derler. 

do.na çıkarmak zarureti ftl'dı.r. 1 
ProtoUp adını ve.""'1ğtmta w ı...a. 

seri lnpatt&n ur.ak. mWMDcna ..._.. I 
larmm n ifÇl tlnmntn dtaıvıd 

olan uçl.lll&rda elde edilen ..saı tıa. 1 
bir katiyet ifade etmezler. Ollım • ı 
bu yeni 81Wı1ann haaım.lAn 4l"JUllU" • 
da korlru ven!~l: mnhl~t.t'l!I tr.ııım· 1 
dukl&rmı flmdMcn kNtirem~ ..... 
Kllbarebe -.luıe!ertadelrS ~ 

Te tabiye noktumdan m~ • 
leıinl t:.eıcle?Mk daha dotnı elacaktlr. 

nu d~ 
o .. 

- Gidip gitmemek ~SIMll!ı 
kendi elinde mi a yavrurn ·: Y • .._ 
rm "padiph beni aarayduı imi. 
!lı&, kime M ~rim7 Del-• 
hal lraıınan ~ ~ tridl,. 
rim. 

- Allalı ~in. ~
ğmı! Senin ~ baika· Ov 
nuDki baıfka. 

- Hiç bir fark yok vaziyetie
rimiT.de. Yarın Hakkı beye irs. 
deyi tebliğ edecekler. Öıbilr gün 
de Hogeda hazırlanıp Halda ~ 
yin evine Jı;idecek. Adet böyledir 
Iradeden krrk sekiz saat eonr». 
cırağ edilE".n cariyenıi.n sarayda.n 
uzaklaşmasr lazımdır. Ha.tta şu_ 
nu da söyliyeyim: HoşOO.a. bu 
geceden itibaren, saraydan ~i
dinceye kadar iıhtilattan da ~ 
nedilmiştir. 

Hayretle sorduıın: 
- Se:fbi .. ? 
- Eski bir saray idetidir bu. 

na.: 
- C-. - ıu ' · tc.tıll) .. ., ,.,,_ 

mete • _...... 1-tılq..ıa~ 

('.illfa'.' •ete bıılrtt: 
- Aman efendim. Jlh aaım. 
~ Hiç bOyle ~ ~ fi!' .. 
eliğim yoktu. Vakit ilerJemil. 
Bendenim mtısaade ~ de ' 
\•&ma ~p yatayım. 

- Ne tattı yemek '9dfti. • 
~ wak1t ~ delil .... 
ağac.rimı1 ~ mk - ~ 
de bent 111 yalnn'lıktm ~ 
SCiıtl, ne b'i. olur • 

- Hay Uı,y. Efesillıınlıc A,.... 
!)aya giderlene, n-.. da -
.uk gelir, ta.sen ...... 

- Ya seni 4'e benim &(l6o - ., • '1J'Se .•• 

- Pek ~ 

ŞlmcUyc kadar ce~yan ,..,... h&dler.. 
•~. geride miiblm ihth•at kun-ctleri 
~ıKıru,mukabtl taıu·"ııo,lann ııa 

dece ik-ri batıa.rdaki kuvvetlt"r, tayya.. 
~ler \le tanklarla )&pıldılmı ıöırtert.. 

10ı'. Ba vuhet Almantnra kar&ı inu
ııt&ıaacıa alınacak bir t<'nlıı detlldlr. 

Btılkı taarnıı. için ınıı\1lftl< olablllrcU. 
._ ~ fırkalanııı. h&\·11 \'l.'I tank 

ltla~etlerinln bü\·lık ı.ıı.ımla.rını kay. 
~ Olma&ı lA7rfJ!Ct!leP D-ılşevilOO. 
l'1lı bwi11au sonrı:4ü ,larek•tıeJl netice. 
.._ "" 4afınık bir bopfıDIWAR ibaret 
~lir. lllnsk ,c Luck meydan mu• 
~, el'51 Baltevik Busyanm ve ko

~ı. fı.kıbetini k.r.U olarak ta. 
"-'ı olacaktır. 
~ lhııan &ı.bıa (Tasvin mtklr) 

Ben de suraıh ile su getirdim .. 
Karşılıklı otur<luk. 
Caferin bana ilk sözU şu oL 

du: 
- Sizi tebrikedcrim. N8.zık. 

ter harumefendi ı Nihayet raki .. 

maz bir nimettir. Zira o her gün 
terfi bekliyordu. Ar'kadaşlar1 
binbaşı olmuşlar. Kendisi yüz'ba.. 
. ılrkta kalını . Bu .izdivac onun 
.sür'atle teıfiiııe. yardım eder. 

- Ben oo'k umuyorum ki, nl 
kahları 'kıyıldığı gün efendimiz ' 
rıikfilı hediyesi olarak kendisine· 
binba.!']rlılt rütbesini ihsan buyu. 
rurlar. 

- Dedim ya. Hakkı bey bu 
ııimeti öper de fbaşına koyar. 
:F'akat. H~a sarayı ibana hıra. 
kFP nasıl iburadan gidecek? Bu~ 

Gözden düşen ve bu suretle c;ı
rnğ buyurulan c:ı.riyeler giden.,. 
yak bir takım fenalıklar yap_ 
mak, dedikodularla ortalığı karış 
tırmak teşebbüsünde bulunurlar. 
Bunun önüne geçmek için, hattl 
mümkün olursa kırk eekiz ~t_ 
ten daha e:\'vel de saraydan tı· 
r.&klaşbnlmun cihetine ~di1h'. 

C'.afer Jle.şmı sallay&ratı. üve 
etti: 

- Hiç iskanda Cmedtıı mD 
Sele b&k. bu ıece de Fuat. Jll1ll. 
iP. TİD8 bu ~ il ı' 1 7 
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-7· Çeviren: MUZAFFER ESEN 
T orkanay omuzlarını silkti. l Con Lomsun yüz:ü geniş. 

pencereye doğru giderek alnı. ledi. Tatlı bir tebessiım yüzü
m cama dayadı. Gazeteci alay- nün gergin cizgilerini açtı. 
h bir dille söze başlamıştı: - Hayır, ben tahmin etti. 

- Bu Uvan ror da Londra- ğin kadar budala değilim. Fa. 
ya gelecek zamanı buldu. He. kat şimdi soraca_ğım .b.ir~. suale 
rifin talii yokmuş vesselam. lutfen cevap verır mısınız? Ma 
Aleyhınde isnat edilecek en kü deı:ı~i. Uvan. 1: or ,_Kollar~.on.~n 
çük bır suç işlemedeıı Londra- katilı?ı.r. Katıl. ı~~yarJ oldur. 
ya yatıa§Iyor ve gemiden iner mek ıçın hangı sılahı kullanmış 
inmez polis yakasına :3al'ıhyor. tır. 
• B~müfettiş bu sözleri işitti - Nasıl, bunu da mı bana 

mi yoksa hakikaten yağmura soruyorsunuz? 
mı bakıyor? Con Loms bu da. - Acaba, görünmez bir ha. 
kikada müfettişin yüzünü gö. va torpili mi kullandı dersiniz? 
rebilmek için fıkaraya beş ku. T orkanay öfkesini gizliye. 
rtlf sadaka vermeğe hazırdır.. medi: 
Con Loms bir taraftan bir cı. - Benimle alay mı ediyor. 
gara sararken hafif bir sesle sun uz Loms? 
eözlcrine devam etti: Gazeteci biran içinde ciddi. 

- Bu adamın hakikaten ta- yetini topladı. 
1ii yok. Bakın bir kere. Fakat - Hayır T orkanay, rica e. 
bunun aksi de iddia edilebilir. derim, büyle sözler söylemeyi. 
Bu haydut çok talili bir insan. niz. Şaka yapıyordum. 
dır belki. Öyle ya, herif Avus. - Şimdi şakanın sırası mı 
tralyada.n Londraya ne maksat ya? 
la geliyordu. Davit Kollarsonu - Evet, hakkınız var. Şu 
öldürmek için; halbuki geç kal halde ikimiz de aynı şeyi düşü
dı. Şimdi bu adamı, Davit Kol- nüyoruz, T orkanay, KoBarso. 
larsonu öldürmeğe geliyor şüp nun ölümü anlaşılmaz bir ha. 
hesile tevkif edemezsiniz her. dise değildir .. İhtiyar, Uvan 
halde ••• Çünkü Davit Kollar. Tor tarafından katledilmiştir. 
son o gelmeden ölmüştür. Öyle Cani iht~arı öldürmek ıçın 
değil mi T orkanay. çok dehşetli biı silah kullan-

B~müfettiş birdenbire ga- mıştrr: Korku.O, ihtiyar kor. 
zeteciye döndü. Bir gülümse. kutarak öldürdü, siz de böyle 
me mi;fıattişin dudaklannı bü. düşünüyorsunuz değil mi? 
züyor, faıtHt nasıl gülüş bu. T orkanay ağır bir sesle ce. 
Con Loms bu gülüşü görme- vap verdi: 
mizliğe geliyo:-. cıgarasmı yak. - Evet, Kollarson korku. 
tıktan eonra sözüne devam edi. dan öldü. Ben böyle uınnedi-
yor: 

yorurr.. Otopsi bu ışi meydana 
çıkaracaktır, yaln z ... 

- Yalnız bu, meydı::uıa ye. 
ni bir takım meseleler de çıka. 
racak diye düşünüyorsun değil 
mi dostum? 

- Evet bir takım meseleler. 

- ilk meydana çıkan mese
le şu ... Uvan Tor, Kollarsonu 
korkuturken ihtiyarın bu kor. 
ku yüzünden öleceğini biliyor 
muydu? 

- Biliyordu Loms. Buna 
kaniim. 

- Peki, Uvan Tor ne §ekil. 
de ve Kollarsonu korkuttu? 

- Görünüşe göre Londraya 
gelmek üzere olduğunu ha.her 
vererek .• 

- Başka bir şey yaptığını 
sanmıyor musunuz? 

- Demin sualinize cevap 
verirken görünüşe göre demiş. 
tim. 

- Mükemmel. O halde baş 
ka bir meseleye geçelim. U. 
van Torun Kollarsonu öldür
düğünü nasıl isbat edeceğiz. 
Korku dediğimiz bu psikolojik 
silah iz bırakmaz. 

T orkanay koltuğuna oturur. 
ken gazetecinin sözünü kesti: 

- işte benim de canımı sı
kan nokta burasıdır. Cinayetin 
bu noktada mcsuliyetini isbat 
mümkün değildir. Jüri kararı. 
nı vermek için müsbet deliller 
ister; · halbuki biz... " 

- Biz mi dediniz? 

(Devamı ıtJr.tr) 

K · l ·· ı· i 1 vaktinden çok evvel çiz.gilendi. remı nası surme ı. W• • •• •• 

9 
Halb k. 

Krem sürmek te bir nevi hafif gını gornıuyor muyuz· u ı 

masaj addedilebilir. Buruşuk ve bu çizgileri önlemek ve azaltmak 
kırışıkları azaltır. Hatta hafifle. güç ~eği~dir. . 
rini bütün blitün siler. Pek genç_ lkı clın ter:sıle ortadan ve en 
ler sırf cildlerini beslemek için aşağıdan başhyarak dışa ve yu_ 
ayni usulü tatbik etmelidirler. karı doğru bütün ger~ar.ı sıvaz. 
Masaj, oldukça z.ordur. M.:-haret lamalı. ~'bii hafif h~fıf ... Bu da 
ve bilgi ister. Yapamaktan çeki. (10) , da.kıdan fazla ıste:nez. 
nenlerb haklıdırlar. Krem sürme Görüyorsunuz ya mühım sa;"1_ 
nin ise tereddüt edilecek taraf; lan bir çok kusurların ön.ü~ü al~ 
yoktur. mak hiç o kadar• ehenunıyetlı 

* değildir. Yeter ki pek gecikmiş 
Bilirsiniz ki alın. kır!§tnası ya. olmayınız, ve yapmaktan ça;bu. 

sa bakmaz. Çok okuyanlar. göz_ cak bıkmayınız. Çünkü: · Yavaş 
leri zayıf olanları 'başağr:sı veya yavaş beliren. yavaş yavaş de 
herhangi ~kilde ıztrrap çelken- rinlcşmeye b~hyan bu çizgilP.r 
ler bir endi§e.Si olanlar ilk iş o. övle bir günde, beş Minde geç· 
la;.._k kaşlarını çatar, alınlarını ı ~ez. Ancak yavaş yavaş - hatta 
buruştururlar. Bu hal uzun sü_ belki de oluşundan daha ya. 
rerse alın derisini muhakkak az vaş - . geçer. Güzelliğe çalışır_ 
çok ç~ler. ken krernleriniz, losyonJannız. 

Buna. karşı alınacak tedbir dan önoo bitmek, tükenmek bil_ 
şud11r: Besleyici k "'minizi stır. miyen bir sabrınız olması llı.zırn. 
dükten sonra alnınıza. iki elini_ Yoksa - biraz acı olacak ama -
zin iki pa:znağiyle kaşlaı:mızda.n 

1 

muvaffak olamazsınız. 
saç diplerıne kadar hafif hafıf ~iiMamcemiii:Zii:ii:C~ 
sıvayarak ibu ikremi de:rini7..e j. OPERATÖR 

yice içirmek. CSakm yukarıdan H ı·d z· K l 
aşağıya sıva.mayınız.) Her Sl. a ı ıya onura P 

10 d kik kaf'di lKt~cı G~It!{ \Hl DÖÇEN'Il 
bah a a 1 r. q~yoğlu tsttklf1t Caddesi Elhamra 

• Apartmanı ı Numarada 
Burun da daimi lbir itina ister. der gün ögıe.ıen sonrn 7 ye kadar 

Besleyici kremden sonra baş ve Telefon: 4220.ı 
ikinci parmağınIZI açıp kapaya.. 

rak burnunuzu· a..,ağıdan yukarı ı ,,_···········~·······=·· .. ········:::::: (20) kere hafif, pek hafif sıvar_ ............................... . 

sınız. Yani bir nevi belli belir. :: Doktor Hıfzı Bakım :: 
. . . 1 i! DahlUye mUtehassı~n ·==·.:.·:. 

SlZ ç.ımdik. :: Tn.luılm: Tullmhıme • •• 
:: OUngör Ap. .:: •• 

Ya gerdan!.. Ne kadar körpe !! HergUn öğleden 80nra •• 
kadrnlarda, kızlarda bile onun ··:::•:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

YENi V ALDE LOKAN TA VE BiRAHANE
Si YARIN YENİDEN AÇILACAKTIR. 

&ı '111 halkanızı memnun etmf'k üzere bÜ;\'ilk fl'.dakflrhklerla hlrincı: 
ımut a:ı:ılar cetp \."C bu snr.ıtl:ı ~emekl~rln nefnse.tlne son d<'rooe itina 
edl&mlştlr. 

Mııhtert>m Jıa.Unm11aı btr kf're ıeşrıneri &Özllmllziln lsbatma kfifl 
gelecektir. 

Ha va Gedikli nanızetlerine: 
Gedikli nam"l!etİerincen 338 cı.ı!lıJmlu olup evrakı tamamlanmış olanlar 

7 temmuz 941 tarLlı~C'e ırc:vkedUcceklerinde!l bunlarıL pazartesi gUnU saat 
8 sekizde kurumda blJJUnmalan Uı'n Olunur. (5447) 

Küçük ilanlar kupoa 

pn kupona cklen"reıı. (Oncı 

rme llAnl&n &ı <>:>r: Oak1od' 
:ı;an: a~redHeceJcUr. ıı:vıenn. ,; 

1 
c;öııdcren okuyucularm nıaıınu 
mak tız"rc urlb adl'Hlertnı 
le.rl lt.zım.) 

Evlenme teklifleri 
• Yaş 19, boy liO, kilo 65 

1..-ıvırcık saçlı, narin yapılı bit 

mur bay; uzun boylu, svı veya 
saçlı bır bayanla evlenmek ıs 

tedır. lA.K. U) remzine aı 

at - 208 
Kumral yeşil gözm blr 

eerbe t m sl k sahibi 16._170 
da 100 lira kadar geliri olan bit 
la evi nmck istem ktf'dir. Ev 
fevkalMe bilir; a~nı zamanda 
dır. (Due) remzine mU'"llcaat # 

I ş ve işçi arayanlar: 
• Kasa idares.udc tccrUbeli ij 

sızca bılcn bir bayan ticareth 
de husu"I \'C' mUessescierdc !f 
maktadır. Galata posta kutustl 
da S. N. a mUracaaUan. R 
vcrobllır. 

• tstanbulda fakir bir auentıı 
mayı seven klmseslz blr çocutll 
dlsinl manevi cvl!t yapacak, ' 
tahsiline devamında y rdım 
zengin ve hsyır sev n bir zat ıı. 

tadır. Kcnd!sl dürüst, temiz 
\"e Karakter sahibi, ça'ışkan, 

zamlı, okumayı sever bir TUrlC 
ğudur. CS.S B.) remzine mü~ 

• P l. ıyi ıngll zcc bllc!I 
site mUdavımı bir G'?nç kız ve 
talcb!'~-c·,mUs ıt flyaUa ingiu.zct 
lerl v rlr. (B. <!9) remzine ınO 

• Bl!~kozda, iskele 6nUnde 
;>anda gönde sekiz saat kazıktl 
llycce.• Uc; ld lyt: 1htlyaç vo.rdt1' 
de 2 11r.. y vmlye verllcc ktlf· 
m sal ıaaUerindc at! kun4tae!l 
1',nUh, Kıztaşında 58 num radl 
SUlcyman Akarsuya Uracnat. 

• Llse son sınıftan ayrılmış o 
daktuo bilen bir ger ş a.ra 

1 (R.G. "/4) remzine • ~rncae.t. 
• Rumca, Fransızca, türkc:C 

ve ok.:r 24 yaşında bır bayan tı 

işi tczgll.htnrlılc yapabilir. Ev 1 
nebi yanında tercih eder. ( 
remzuıe mllraca t. 

• Orta yaşlı, na.muslu v eıf. 

:Uzel ~emek y pm smı bilen 
dın bir ailenin yaln•z yemek 
ehven bir fiyatla yapmaya 
Köye de gideblllr. Tnııa'IJaşı 

189 rıumarada 8 Uncu kattll 
V.A. yn ml\rncaat. 

• lstanbul ı.on crvatuarı nıı Hayduda çok fena bir oyun oy H ika g e 
nadı. Haydudun Londraya gel. i TAHLil MESELESi LEMAN. R. 

toru profe Br Hcgen..n en Ill 
talebelerinden bir öğTctmen 

a:ııııım:ıı:s:zı-c~I dersleri vermektedir. KUçUk 
u~şablllr. (Bayan Beky) 
müracaat. 

- Evet, Davit Kollarson 1 
mesinden birkaç saat evvel ö. ı.•----· 

lecek ne vardı 1 ı · · tdra b" yakın büyüklükte bir ı::ıişe ile 

1 
Nakleden: 

1---llW• 
dala b 1 ·• 1 lsrael efendi hastadır. Zavallı nnuı, sarmalandr. Bir kolunda ınesini söy eımıştı. rmı ır l.>' 

- Bu gi i söz er soy e- hafta .,~.,..._, go··tu··r~cekti. ilaç ve. buluvoruz. Belli ki doktora id. L r run hiç kıpırdayacak hali yok. Rebeka, bir kolunda Moiz hiz. ....,....... ... ..., ol 

me oms • 1c:te günler var ki gene dı~n metçi arkada, Sara önde kapıya rilmemesine memnwı olmamış rnrını getırmiş. Yolda biri görse 
Gazeteci sersemleşmiş görü. ·• l.>'~ w 1 Ü el'k · d ·11:.. sonra cevap veremi}eceği mu. rd çıkamıyor. Burnu akıyor, aksırı. kadar geldi. Sokağa çıktı. Bas. degi di. st ı ibır ıa ı cıç para_ 

nüyo u. sı sarfetmeğe hali yoktu. Şim. haltkak. llu şişe değil bir gün_ _ Ne söylüyorsun T orka- yor. Öksürüyor. Bütün aile ısra.. tonuna dayana dayana en ya.kın tük, iki gu· nlük, üç günl" ük, hatta 
el efendinin bu müı:'iç hastalı. bir doktora gitti. diye kadar ne büyUk hastalıklar 

nay} w d . K" . .. - BonJ·ur, doktor bey. atlatmıştı da. doktor ... beş nara on beş günlük idrardan geri kal· 
- Susunuz. Kollarsonu U. gın an mütee.c;sır. ımsenın yu_ maz. Görseydiniz düşiirmemek, 

T ··ıd·· d .. w.. •• • d zü gülm" üyor. Zavallı lsrael efen. - BonJur, efendim, neniz bile vermemişti. Sarfettiği beş 
van orun o ur ugunu sız e . şişeyi kırmamak için ne endişe be k da b.li · · B di, ne de hoş sohbet bir adamdı. var? paranın mukabılini almak ister. 

nim a r ı rsınız. un. - Hatun· ~cna doktor ıı..-y, di. Yani eline tutu!abilecek bir ile götürdü. Doktor şişeyi görün. dan ·· ı · İyiliğinde herkesi gilldürür du. ı ue 
§up .e etmıyorum. ak - - ~y ge/'~lı"ydı· . ..,;/' meselesın· e ce gerçi bir şey söylemedi ama F U T b dak. rurdu. çok hasto.yım; yat tan uç gun .,..., ~·- ..i.l~ -

- akat van or u ı. tv'\k sevın· dı·. Doktora ı"kı" "-uçuk hayretini de y~nemedi. kada M b. k d Karısı Sara pervaneye döndü evvel kalktrm. Daha bugün so. ...~ ıu 
an§m ır no tasın a n..J..... . ı· ıır· a s .. ı,......+ırarak ayrıldı. Evine lsrael: dal 1 il k d etrafında... Oğlu Moiz, kızı Re. kağa çıktım. .ı.JVöı u. sı.ze ge ı. """":»" 

• Gaıatasnroy Lic ... '!I 8 nci 
kad:ır )kunuış güzel Fransızc' 
yazar, kc.n.-şur daktilo da b 

genç yazıhane ve 11ğ r mu es 
az bir licreUe iş aramaktadır. 

(S. E u P.) remzine :nura 
• Orta tahsllll, uzun zrunao 

bina ı ı nndr çalL5mış, fen 1 

vakrl bir g nç müteahhit yanıt! 
ya d"vıet işlerinde çall§mak 
aramaktadır. Ta~rayn da gl 
.tleyo u 1n •iliz s farcthaııesi 
sında Cumhuriyet gaz!nosunô 
met Jilngör. 

Aldırınız: galar asa anma ·ta ır. . • geldi. Fakat ayrılırken tahlil pa_ - Doktor bey, dedi .Idrarımı 
- Fakat bir insanı uzaktan beka. hizmetçisi, dediğim gıbı yorum. getı"rdı·m. Aoeğıd:ı remıuert yasılı .J 

b··t" ai1 halk d.. rasmın da bu iki buçuk lira r öldürmek 
1
e mümkündür. Bu. u un e 1 pervaneye on_ lsrael efendi oturdu, soyundu. ı;uyucuı rımıwı -mı.aruıs 

d··1 traf da s· .. b" içinde ola.ca.gwını da doktora çıt. - Bırakınız, efendim, uç gün m"ktuplan ld&re!ıaaemlzdt'D ".J 
nu da bilirsiniz Loms Kollar. u er e m · ır gun ır gece Doktor içini, dr§ını gömen ge- latmagıw ,,,.,.,,tmadı. sonra uğrayınız. • s:ıbahtaıı iill"yc ltndar Yeya ,,, h b h ld k ses çıkarmadan yattı. Hararet und ........ ..,_ ~·. * 
son ~ i ir i tiyan ö ürme el . çirdi. Son a: tara.el efendi bir hacı karşıla. -..- ... ye .,dar ııldırmal:m. ~ 
için hir rovelvere, yahut bir (39) a (4Cl a kadar yiıks dı. - Sizin bir şeyiniz yok, de. nır gibi kaq;rlandr. Kendisine !srael efendi, Uç gün sonra ge_ CPAk 87) \S. 3) c>ı. ısı ~ 
hançere ihtiyaç yoktur. Göz kapakları şişti; ayakları so. di, maamafih bir hafta sonra <Çevik 155) (TekyWdız 3) ( 

ba borusun döndü. Ne oluuordu derinden derir.e sualler soruldu. ne doktorun yanındaydı. C 
41

) - Yavas yava• an1amag" a ol idrarınızı getirin bir muayene (Bayan aşçı) (2092) Ka. -""' 
.. >: zavallı !.sraele ... Ne olmuştu za_ Vaziyet açıktı Sara: - Fefkalade, bir şey yok... (F.K. 26)(K.l2)(Öğretmcn> cuv ba~lıyorum. vallıya? Hastalığın bu kadar edelim ... Anlarız. - İdrarını bile götürmiye ıu. Sıhhatiniz mükemmel... (S. 05J (A. 25) (Arjanı (!{ 

- Hayır, bu sözün de doğ- şiddetine rağmen bir doh.1:or ge.. - Aman doktor bey. nasıl zum yok ... Mademki bronşitmiş. - Pek memnun oldum, doktor (Fatkı <Mar) (X.N.) <f, 

ru deöiJ. G . bir f:eyim olmaz ... Bir şeyim ol. İkı" gu··n ı"çı'nde bır" şe''cı•gınW• kal_ be k ld (Hadl'-'e) (R.Ç 85) CF.M. 07) \ r- tirmeleri müıı:nkn olmadı. erçı , y, pc memnun o um " rorkanay bu sözieri hızlı madığmı öğrenmek icin size ka.. maz, di"lllordu w vım remzıne mektup yazan r:. doktor da getirseler !srael efen. ol Çıkıp gidecegi sırada: , t b rıı hızlı 
eo

0··yledi, sesinde hakiki bir dar gelmeme !Uzum var mıydı? ... _ 1 ef .. b . . aldırnıası için bir me;c up ı 
"' di farkında olacak değildi. Fa. Jl:lrae endı una itıraz ettı. - Doktor bey müsaade eder tır) (F.K.R.) CKUçUk 204> 7 

öfke var: bu sözün de doğru kat gene ondan çekiniyorlardL - işte gördünüz... İnceden Oğlu Moiz tasdk etti; ne de ol. misiniz, dodi şuradan karıma bir si 
değil, ne demek istediğimi pek İyileştiği zaman dilinden kur_ inceye muayene ettm. Görünür. sa. ba:basma çekrni~i. telefon edeyim. Raşit Rıza Tiyatro 
iyi anlıyorsunuz Loms. Old Ok tulamazlaniı. Günler geçti, ts. de bir şeyiniz yok ... Küçük, kü_ - Hayır, dedi. Doktora iki bu_ - Buyurun efendim. 8-7-941 salı günU al> 
Hal esrarı dedigıw"miz •eyi, ihti- l · k ndi çtik degwil, biraz ehemmiyetlice çuk ı·ıra para ve--l:m. İçind· e 1srael telefona '"'aklaştı: Üsküdar Ayparkta. - AstY K 11 h>: _ _J l rae efendı yavaş yavaş e ne 1uı ol lcr _komedi 3 perde 
yar o arsonun iza ccıi mez gelmeğe başladı. Artık bir gün bir bronşit ... Onu da atlatmışsı. tahlil parası da dahil... - Allo, allo... Orası lbal&al Suadiye ŞenyoL Çmn.rd.b~,.ı 
ölümiinü siz de anlıyorsunuz. kansına: nız. Bu izahattan sonra !herkes Sa. mı? Ben lsrael... Komsunuz... tiyıı.trosundn. 7 Temmuz ps.P',. 
Sakın bana bu işten hiç bir şey _ Ne olursa olsun, Sara, de_ - Aya'klarnn so'ba borusuna ra ibile itirazını geri aldı: Madam lsraeli lfitfen telefona günU a.k§alllı K A • ! !. ve 
anlamadığınızı söylemeyiniz. di, bir defa doktora gideyim. donmuştü. Göz kapaklarım şiş. - Ben onun için de para ve. çağırır mısnuz! LUtfi _/ 

Bu sözü söyler söylemez sizi Para gidecek ama ne yapalnn... mbti; harnretim 39 dereceyi rcceksin """1nlştım. Br müddet bekledi Madamın Şubeye davet _. 
kapı cıışan ederim. Tehlikeli bir hastalık olmasın~ geçti. Hasta olrruyan böyle olur - Ama yaptın ha Sara ben geldiğini, lsraelin söz.e !başla. I!:mlnönu ll'rli askerlik 1:1n~ ... 

- Böyle bir havada benim dan korku}orum. mu hiç? bu kadar toymuyum. İnsana iki manmdan anladık: Aşağıdaki adları yazılı yedelt 
gibi bir dost kapı dışarı edilir :- Gitmelisin lsrael... Gitmen - Dedim ya ... Bir bronşit buçuk lira kolay kolay verilir · - Sara .. Benim ... Ben. Allaha larm kayıtıarı tetkik edilmek " 
mi h"çl Hem de buna bir sebeb lfızım. ..• ·e olur ne olımaz Tehli. atlatmışsmız... Şişlere gelince, mi? çok şükür ne fbende. ne sende, ıu us ctızdıınları ve eılcrlndeld 1

~zım) al"'um·· ı"n olması ı"htı"mal"ı var O. M "zd R :\..-·k~..:ı- h' ıarıa ~67 numara ile §Ubeyc tP .ıa. keli bir hastalıksa önüne geç. :t- * llf. ne • oı e, ne euı: a.wı., ne ız.. ~aUan. ~ 
- Sebep meydanda. Eğer mek kabil olur.. nu idrarınızdan anhyacağız. Siz metçide albümin yok.. lstlhkAm Tğm. Ntynz! oğ. ?ilılf' 
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