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Sovyet 
tebliği 

---0--

Besarab-
va da 

Almanlar 
~~ ilk hedeflerine 

mnm Ge~~d~üsJ ,!\ 
Sovvetler k .. t··ıd·· 

Japort ur u u 
Moskoya, 7 (A.A.) - Bu sabah 

Va Va Sovyet istihbarat bürosu tarafından 
neşredilf'n tebliğde blld!rUdığl.ne göre 
6 tammuz gecesi Oııtro, f·olotsk ve 

Nl•çı•n nota Novogradvolınıık istikametinde mu. 
!ıarebeler devam etmiştir. Fek11t bu 

Verdi
• cephede esaslı hiçbır har"ket olma.. 

1 

m:. tır. 
Ostrov istikametinde Sovyet kıtaıa 

Y S M S 
n bu mmtakadan geçmek n1aksadUe 

azan: A 1 U d~manm urhıı birlikleri taro.tmdan 

M OSKO\'AD, ..... 1 b' h • mllkerrcrı:n yapılan taarruzları pl.11'. 
~ n..~ ge en ır 8 kUrtmll§lerdir. 

bere gore So\'yet Ru ya uh&rebelerl esnasında. Sov-
J aponyaya. bir nota vererek T<>k• ~ce m 1 
Yo hUltümetinln Alman Rus ! yet kıtalan dll§mana mUhim tank za.. 
harbi karşı mdald ,azıyetlni yiatı verdlrmfşlerdir. 
kat'i surette tasriha daı.\'et etml§9 Polostsk istikametinde Drlnayı geç 
tir mek lstiyen dUşmanl:ı. bt..tUn gece şld.. 

SovyetJeıiıı bu tcBebbüsü Mosko. ,.-- Devamı 2 inci aayfa.(la 

"ada .Japonyaya ka.rşı ;oUphell bir 
telakki me' cut olduğunu gösterir. 
Acaba niçin? Ruslar Japonların 
kendi nleyhleriııde harp tedarlkfttı 
nptıklamıdan mı endişe ediyor. 
lar? Böyle değilse nlçln TcfKyo 
bUkimetbıln '\llldJetlnl tasrih et• 
met': 'ili istiyorlar! 

Maliımdur ki Japonya ile Alman. 
J'8 ve ltalya arasında imza edilmiş 
bir üçlü pakt \'21.r. Bu pakt mucl• 
blnce tDgttt:ereden başka bir devlet 
Almanya \'c ttaıyaya taarruz eCle. 
cek olursa Japonya bu devletlere 
yardım edecektir. Almanyanm bu 
Pakt mucibince Japonyadıın yar• 
dım 1 temesi ihtimali nl'(h, Bu 
;fardan ıs~ olsa olsr Japuııyanm 
Slblryadan Ru~ya üzerine hücum 
etmesi ı;eklinde olabi!ir. Fakat 
Tokyo hÜkumet l ,Imdlye kadar ü~
lü pakt ile deruhte ettiği bu tanh· 
hiidü yerine getlrooclanlş gibi gö.. 
l'Ümnedi. Yalnız geçen hafta içlr.
de imparatorun riyaseti altında 
J'Spılan tçtimalardan sonra ba,\·e· 
kil Konoye lle hariciye nazın Mat
euoka cfkAnumumlyeyc karşı be. 
)'8natta • bulunarak Jııponyanın 
Alman • Rus harbinde mü takll 
mllii bir siyaset t.akip edeceğini 
söyledi \'e bazı Japon gazeteleri 
de Almanların Sovyetler Blrllğinl 
dağıtarak Ural dağlarından Asyaya 
geçmeleri Japonya lı;:in bir tehlike 
te§klJ edeceği yolunda neşriyatta 
balondu. 

Acaba Mosko\"a hükiımetinln en• 
dlşoslnl mucip onln :;ey bu •tarz. 
tbrki neşriyat ve beyanat mıdır! 
}'oksa Japon imparatorunun riya• 
seu altmda toplanan saltanat 
meclhJerlntn karan Mosko\'a hü.. 
ki'ınıetlnoo anJa,;ılnıış ,.e tehlikeli 
görUlmU,tür de bumlan dolayı mı 
vanyet.in aydmlatıimasmı istemek 
te!SebbüsU almnıı tu! 

Herhalde Mosko\'anm Tokyo hü• 
kftmctı nezdinde yaptığı teşebbüs 
A nııpa harbinin Uzak Şarkta hll
~ule ı:etireceğl aJd ler baknnmdan 
mühim bir hldisedlr. 

Alman savaş 
tayyareleri 

15 tank, 20 
kamyon tahrip etti 
Berlln, '1 (A.A.) - D .N.B. nln bıl

dlrdlğine göre, • temmuz akıamı, 
ıark cepheslnı" cenur cxıgeslndc dil§ 
rnan kolların~ kLrşı ı11relAtta bulu.. 
nan birkaç Alman savll§ tayyaresi bir 
Yol iltisak noktaauıda 115 tank ve 20 
\ıunroo tahrip etml§ ve bilyük mil<.. 
tıırda daha bir çok arabayı bastıra 
•ııtra llnı§tır • 

Bule1ar 
limanla
rında 

Alman ve Rumen 
gemilerı 

olduğuna dair 
Şayia 

Sof yadan tekzip 
edildi 

So!ya '1 (A.A.) - Alınan ve Rumen 
harp gemilerinin Karadenizdeki Bul 

gar Umanlarma glrrni§ olduklarına 

dair Sovyet radyoları tarafmdan ven.. 
len haberler resmt Bulgar mah!Werin 
de katıyetle tekzip olunmaktadır. Bu 
haberler tamamile uydurmadır. 

FRANSIZ 
. SiVASiLERi 
DüŞüNüYORMUŞ 

1'ürkige ve 
Japonya 

Ne yapacak? 
Terazi ibresinin hangi 
tarafa meyledeceği 

hakkında 

ileri geri mutalea 
yürütüyorlar 

VI~i, 7 (A. A.> - Havsa • O. 
flnln siyasi muhanirl yazıyor: 

Siya.si ma.hafilin dikkat nazarla. 
n hıılen Japonya ve Türki.ye u. 
ıerine çekiimiş bulunmaktadır. 

l939 harbi bidayetinde Tokyo, 
Berlin ve Romaya, Ankara, Lon -
dra.ya. mütevecc.Uı bulunurk.ea bu 2 

lki haftadanberi hudut bo. 
yunda büyük bir mücadele .. 
ye girişmİ§ olan Sovyet ve 
Alman askerlerinin hayat, 
memat mücadelesi elin de
vam ediyor. Bu arada ajans 
haberlerinde okuduğumuz (>~. 
bi Moskovada bir çok gender 
orduya iltihak için müdafaa 
komiserliğine müracaat et. 
mektedir. Yukarda Sovyet 
gençlerinden bir grup yürü. 
yüş esnasında görülüyor 

Sovyetıer 
BirHQın•n 

Kızllhaç ve kızllay 
teşekkülleri 

Cenevredeki 
beynelmilel 

komite 
nezdinde 

Protestoda 
bulundu 

~oakova, 7 (A.A.) - Moskova rad.. 
yosuna göre Sovyctler bi:-lltlnln Kı. 
zılbaç w Kızılay teşekkülleri Ccnev. 
rede beynelmilel kızühaç komiteal 
nezdinde te~cbbUste bulunarak Sov. 
~ Devamı 2 lncl e&yfada 

devletin vaziyeti harp salı.alan 
kendilerine yakl.a.3tıkça mUşkUl -
le.şmiştir. 

Almanya ve İtalya iJ.e antik.o • 
mintern paktını imza. et:nti§ olan 
Japonya, bilahare bu ild devletle 
şark! Asyada kendisine mlliıtesna 
bir vaziyet ba.hşedcn Uçlü paktı 
imuı.lam!Şt!r. 

Üçlü paktnı mümzilerl bundaıı 
maada kendilerinden herhangi bL 
rinin harbe henüz girmemiş olan 
bir devletin taarruzuna uğradığı 
takdirde kendisine yardımı taah • 
hüt eylemekte idiler. 

Paktnı bu madde.si, Sovyet Rus
ya harbe girecek olduğu takdirde 
Tokyoya. teminat bahşediyordu. 

Bil8.ha.re ha-rici~ nazın Mat.su. 
okallm yapmış olduğu &(>ya.hat il· 
zerine Tokyo ile lwioskova arasm -
da bir bita.ra.flik ve ademi tecavüz 
muahedesi imzalanmıştır. Bu mu. 
ahede mucibince üidlerdcn her • 
biri diğerinin arazisinlıı tamami .. 
yetine riayeti taahhUd eyliyordu. 

Binaenaleyh bu munlıede mucl.. 
l:dnce Japonya.nı:n Aln ıuı - Sovyt't 
muharebesi ka:raısmda bita.ra.flığı. 
nı .muhafaza etmesı limngelmek. 
tedir. Fakat İngiltere ve Bil-le • 
sik Amerika, Sovyet Rusyaya yar 
drm vaadinde bulundultlnrmdan 
dolayı ve üçlü pakttan doğan ta • 
alıhildatı mucibince Almanyayn w: l)evamı : inal lllolfada 

- .... .. - +" *'.... 4 1 • , _ _...., .... . . ' ... . -. ' 

Fransa 
üzerinde 

Amerikan 
aOnDllU

leri 
Bombardı-

man 
harekatına 
iştirak etti 

.,. 

Londra '1 (A.A.) - DUn gece Brest 
doklariyle şimal! Fransad .. ki Alman 
Uslcrlne yapılan hücumlara devam E'• 

den İngiliz av tayyarclcrlnden mUrek
kep bir grup bu sabah Mall§m ~
gal altında bulunan mmtakasma bir 
a1un yapmıştır. 

BugUr. B.B.C. lngillz radyosunun 
bir mümessili Alman dlnlcyicllerlne 
hitap ederek İngiliz tayvıırelerlnln 

alstematik bir gekllde Almanyayı ve 
işgal altındaki topraklan §lddctli bom 
bardımanlara tabi tuttuğunu ehemmi. 
yelle beyan etml§Ur. 

Alman 
tebliği 

Ukrangada 
Rusların 

ricali devam 
ediynr 

Bir günde 204 
tayyare düşürüldü 

BerJin, 7 (A.A.) - Alman or _ 
dulan baş kıımanda.nlığmm tebli. 
ği: 

Besarabyada Alınan ve Romen 
kıtalan düşmanın muktı'IJil taa.rnız 
larım tard ettikten ı:onra ilerleme_ 
ğe devam etmektedirler. 

Bukovina mıntıkasında Romen 
kıtalon ve bu mmtıkanm §imali 

bisinde Macar kıtaları Dlııyes. 
ter nehrinin yukan mecrasına var. 
m?§la.rdır. Çerııoviç işgal edlimiştlr. 

Galiıçya.da Seret'in ilerisindeki 
cephede düşmanın takibine devam 
edilmektedir. Pripet bataklıkla • 

... Devamı 2 ine! &3~ fada 

F ransu:ca Tan 
gazetesinin bir tahlili 

----<>--

Muayyen şartlar 
altında 

Türkiyenin 
harbe . ... . . 

gırecegını 

Düşünenler 
yanılmıştır 

--0--

Bütün hudutları 
civarında 

harp olduğu halde 

Türkiye 
Cumhuriyeti 
Bu mücadelenin 
dışında kalmağı 

YUKSEK BiR 
TARZDA TEYiT 

ETMiŞTiR 
L~on. '1 (A.A.) - Oll: 
Le Tan gazetesi, başmakalesinde 

diyor ki: 
Doktor Refik Saydamın BUyl.lk M.11-

let Mccılsi huzurunda beyanatı, Tür
ldyenin vaziyetini tam .surette aycım. 
latmaktadır. Benoist Mechlnin Anka. 
radıı Fransız menfaatleri tçin bUyUk 
ebemmıyotte bir vazife ifa etmiş o'!. 
duğu §U dakikada, Türkiyenln hattı 
tınrekcUnde ,.e bilhassa ~noist Me. 
chinlD vUifesi dolayıslle TUrklyenln 
Fnuısaya gösterdiği dostluk tezahUr. 
lerlne ve Fran8Jz • Türk muabedes!. 
nin merlyeltc bulunduğunun teyidine 
karşı dikkaUi bulunmaklığmuz pek 
tabiidir. 

Türk b3şvekDlnin sözlerinden, An
kara hüld)metinln imzaladığı muhtc. 
Uf muahedeler arasında hiçbir tezat 
bulunmadığı manası çıkmaktadır. Mı. 

ayyen §eraltte Tllrklycnln harbe mU. 
dahtılesln1 düşünenler, Türk zlmam
darlnrinın hakild niyetierinl iyi b!l. 
memııı ve bu suretle bunlann slya81 
b().'Jtlplan yanllş çıkmıştır. ÇlinltU TUr 
kiye, mlllt arazisi doğrudan doğruya 
hücuma uğramadığı takQlrde, sUAlıa 
sarılmamağa kaU surette azmetmiş 

bulunuyordu. 

-- ~mı 2 lncı yfada 
Alın&n hava kuvveUerlnln §arkta 

mütemadiyen !aallyette bulunmak 
mecburiyetinde otduklarmı hatırlatan 
mU!easır Alman ha.va kuvvetlerinin 

_. Devamı z lnd eayfada (: :· ::::~:0:0:0~:.:::0.~n~·~~::: ::::] 
Bir deli kızın 
hatıra defteri 

............ _.._ •• ._._ ........... o .... 

Bir genç kızı timaıhaneye 
düşüren esrarell8iz ve 
acıklı bir aşk macerası 

Yaıan: 

tSKENDER F. SERTELLi 

Leyli, hayatmm en körpe ve 
en atefli çağında birdenbire 
neden çıldırdı? Leyla kimin 

kızıydı? Tnnarhaneye 
nasd düttü? 

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

deherini karilerimiz 

PERŞEM 3E GONO 

EN SON DAKiKA 
gazetesi sütunlarında merak 
ve heyecanla okuyacaklardır 

Ankara Radyosun., 
dan bir diiejimiz 

RADYOMUZUN ajan ha
berleri yayunmda birkaç 

nok~an gözümüze çarpıyor: 
Birincisi, tel~flar okunurken, 

haberi veren ~hrin ,.e ajan m a
dı, çok defa, tarihi de hiç bildirli 
mem<".ktedir. Bunun mahzurlnrı 
meydaıtıla: b&zan bir haberin han 
gt ~cnılekete ait olduğu bile ıın· 
laşıımıyor. Telgrafta isimleri gc
~n köy ,.e ka'8balarm nerede oJ. 
doğunu coğrafya miitch~ ıslan 
lıile ekseriy!\ bilemez. Sonra bıı 
haberlerin propaganda mnhiyeUe
rini tayin edebilmek için tle nere 
den ~ıırtıklarmı bllmeğe thtlyu.ı
mız \'ardtr. Tel~rafın tarihine gf>. 
lince, radyomuzun dahna taze ha
berler verdiği kabul oollso bile, 
tarihi öğrcnmeğe de Uıtiyacımız 
vardır. Çünkü tel~fm Anadolu 
Ajan~ma. gecikmeden gelip c;elnıe. 
diğtni bilmeden. ha.berin hangi 
güne ait olduğunu nasıl anhyablli· 
l'iıt 

ikinclsi, askeri ha~ketlcre alt 
haberlerde yer isimleri ağır ve 
faslh tcliffuz edilmelidir. l"okaa 
bu haberleri dinlomcnin 'b4bk 
faydası kalmaz. 

tl's:iiaoW • ,. ui 'tlAic.i 

Yazan: Bir Muharrir 
• 

de uzun müta.ıealarm, makalele 
rin, muhabir :rivayet ,.c tahminle 
rinln radyo ncşrlyatmda. M.unmn. 
ından \-azgeçllme..tdlr. Baz:ın bu 

m.-ıkalelerden iki tanesi, bütun 
haber müddetini dolduruyor. Bun. 
lnr hulasa. <'dihneli n mütalealar. 
dıın :ıiyade hadiselere yer veril· 
meliılir. 

rıiihayet bu haberlerin bir de c 
hemmlyet suası ,·ardır ki radyo 
muztln. buruı. da riayet edllmlyor. 
Dış haberler ne riyatnnn ba.'ındo 
uzun ve manasız bir mütaloal, 
dinlemeye mııhkfım oldtıktan eon. 
ra, ehemmlyetU bir haberin anı. 
ya lktfdl~'lDI Ve tcsadilftln h&kfnı 
olduğu bir sırayla, babulerln 
muhtelif Jaymct derec.elcrl arasm 
da zlkznk yaptıj;'llU göriiyoııronn-:: 

Radyo, konuşan bir ~ t,.. 
mc.k olduğuna göre, sayfa tei'ti 
binde habcrlerln aldığı ~t r:
rs.sma mikrofon başt'.lcbl ~ .tı:ı..;·ı· 
edilmek lüznnır;clıll':e:t mt ·~ 

Rady001uuu\ y'!:N dlrekt.6.~ 
anlay'-'th ~· ~n,.. ı.·e-ı~ Necl!ı 
reı Ö\i&t•:rnıu.mı &J&.c• ,•.-i:1atm~ 
b1nıa daJıır. •"!ir2 ~ ·~· ....... 

a -n -
l 

• 

i 
ra
ll 



-

A 
.. r lı:omuma tocriibeJn. 

,, ntei·ikan efLarı 
us ınukabil 

taarruzuna 
•• • 

rll'den nra b ~ yapll:u-.lli h Ikın ilk deırıPme~er. 
guvenıgoı 

dt•n ne l\adın :rr.n •ftııt oldotı1 m"'ydıuuı konncak ! RacJ·,;olar I' ı ltlhaıl:., Uınoıuz orta:ıan veya sanlArnuı. d .nı 
mu '.! U korom:mı ~:tlbcl1>..rfnln ~ nıtllıiın oldu " 
t• rr f :ıllmmzm btr t;tlrr Y' k1runNıı ol.:ı • ı ı us 

.._terinin 
harrl,ct bur .. tml ortl!yn koyar~; a;r:ıııa, ~'IYı;t nd:lr~ 

klplrrln ı'lr faaliyet c'l~I, ow.HıınUı:. çab::m:ıJ nnı üz etUrcool"° k tir Tilz, lır neli louuı;.a, tıu kr.M! dow 1eriıı §clllr ~hıdo 
ynpıl~ turnftarız. nu. hem lııstkı UŞ,Bnık de ~be.. 
lr.rdr-n ıılclığı dcrŞtcrl blrlbirJne f'klilerek daha mlidetıb!r barol.~ 
\ ' oJ:ın:ıkhr. 'Mescli, bu cğurda bir perl~r auldt; '"C &ıf1,. 

ıı"'ldM '\npıldı, 1 ulb:ııd bu • ~ -re i!i.tğmakhtnn bllor ve bilmiyerek 
ııac ra D t:ıhrlp edlldlğfnl gllrllyore.z.ın ı lmtie ceCBtnm pek 
ıı(!'I" oldu{:uLıı d' üncmlyor; ynhu\ lıllmlV01' Sık sık ~'Dptla ::ık te.crO.. 
lx'lerde f , o tımJ n imi nir istifa&) mnıretıerlnl ve Jnym ' rt
nl rl ln!rrlmlıc ı:a~uurl bir Rrelte yerl .. lrmı-.h ltnld\.ıı,. ı buh'ı.cı.. 

Heni.iz harbe girmedi
ğini kaydediyor 

NC\yock, 7 (A.A.) - Amerlkada 
gittikçe gerekle: bir kan&l\te gvre 
ıuı.zllcr Rusya seferine ba~lıunakla 

bokleC!!kl!ırlnttcn tazıa d~ac kasan. 
~lıırdır. ~· nıulw"kakttr! Bnnd!ın dııba en-el h3llac ctslzllğhıl 

bu Ubelerlc &1~M"Olıllcootl.:ı:ı Ba malt&luı.ndo NOV)'O?'k H rıı.ld 

Tribun gu.zetesl .Alm,tulyanm §!mdllrt 
vaziy~t.t ne Alm:ın ordUBl1ftun Fr&nsa 
da ve Polonya.da ay.ııı mllddet zarfın.. 
d3 katettiği m.ee:.\felet' arMUlda bir 
mukayese yapmaktnda-. 

Radyolar, Rus muknbil tıı.amızu 

h&kkmda n1kb ınn te!Qrlerdo bulun. 

:~biyeve · 

tadniar. lif'emlrler Rus muka
vemetinin uzun Orece~ id:lla et.. 
ıı:ıekten içtinap etmekte iseler d mı

zn rtn hcnllz katı bir muzafferiyet cı. 
d etmedlklcrlnl ve ba;lıca Rua kuv. 
vctlc:inln henüz harbe gtmıediklert. 
111 k ydeyle!llOktcdlrle?\ 

-..--h 
:tkttsat VGmeti. Çanakkalo cf

w.ruıd& bulunan iki Bimll altm 
madeninin imtiyaz mukaveleleri • 

nd 
Fi i" n ·ya ile 

sebetini esti 
IA'ındm '7 (A.A.) - Holıı.nda hllkfl. 
eU FlnllUıdiyadaJd ıdy mtlme&ıil.. 

lerlni geri ça~J.'1ll1'br. Resm beyan 
edUdlğtne gl:irc Holruıdn hllkflmeti 
n:ı!mıdiyıı.da bir dıplomaUk heyet 
bulundunılnlasmm ı ol3.ndaya biç bfr 
ta 1\Ja wmln etmedi~ kruıaaUne v r .. 
mıştır. 

• 

rıfn f~ ile tıer iki g1lm ş tan. 
şık altın madeninin devletçe ve 
Etib--...nk • • ıbaGve-
kdlete bnifftir. 

Çana.ktaJenbı Karta mev. 
kii ve Ortaca köyUnde ooı :ll:ln bu 
iki zengin Simi· altm · 
1328 senesinde pa~h Beşiııci 
Mehmet Rcşattan alman r !er • 
manla. ikl ecn ~ ı imt1ya 
zr venlmf fr. Fakat bu nuıdenlc
!'8 elkoyan]ıı.r e.reıd2!ı. g~en otmı 
eene. kadar:- müddet rfında ma. 
denler için bir §ey' yaranamış, hnt .. 
tfi. mes'ul mildUr dahi ~ · et -
m erdir. Bunun · ·n ~ e. 
marelerle zengin ve ütı53.Cll işlet
me.ğe mlltehnmmil old'ufu enla.,cn.. 
lan bu gUmiliı ka~k eJtm ma. 
dcnlcrin!n imtlyazlarmm fcShi lft.. 
zan ldiif n · oob.c va.nlquş ve 
1k t e ·rueu ooa pıarnJ_ı ş .. 

uy mn olarak bunu Imsve-
bil Jr. 

I,.ondra, 7 (A . • \.) - B. B. C: 

Alm n tebliği. 
.8a6f.aı'ntı ı lıM'i p~ 

rmın çima c bot orduawı.un 
"rliklerl Uerlemektc, Dilı.~r 'o 

dvina'nın yukan mecrası istikrune. 
tinde ıns.nan. c~ede çarp ak • 
tadır. 

Alman .. Ii'inlıtııdiya krtaııumm ha. 
rek!tı pUn mudbfnt:e va.m etm~ 
tedlr. 

Almaıı. tayynrererl p:u-.ar gtlııü dQ:ı 
manm bir çok t.anltlarmı, zrr.hlı itam.. 
yonlıı.rrıu lmh ctm~1Cl'1 &Yvyet ba.. 
taryaalnru işe )'lll'3JJ\ıyt\C6k bir bnle 
gctlrmlşlCT ,bir çok trenleri, J\)llnn, 
cephane depQlarm teahrtp tmf§ler 
dlr. 

BuncW1 b.._ ~'da ricnet' 
cdl'Jı lutalara ve dtl§Itlanın mnırtcllh.. 
'kem mcvzfierlnc ka?'§I da bav& taar. 
ruzl ,ı y ptlrı~ tı:r 

Diğer blrUkl"r Smole.nslt nunt.a.luı. 

sında " Pelpur gl!lGnUn rkmda 
clllşmıuı k•t."\larmI bombardmıan et.. 
mışlcro.lr • 

Bomberdnnan tayyıırelerl il plke 
bombarılımnn tayyıırele.91 FinlAZldlya. 
Sovyct huııtııfu civıırm~ balıkçılar 
yanın ad'\lnr\da kara Ol"duwıt\lll Der 
lemeahc :yardım et.txllı11er ve muhtcıllt 
çapla. bam lxıl:ırbı dtl;y.ıanm eah. 
kem m.cnllerlnt d~vm1131CT'd!.r • 

DUn Sovyctler 204 tayyar kaybet 
mlçl!!rdir. Bunlsrd:ın yU7. ottun lıı va 
;muharebeleri cmı:ıam<Se., lı:ıtk biri yer 
do ~ ~u mnpu g eto:ıal!mdan 
tahrip cd~r.\ 10 tı1";nared 
kayıpta. 

Bnltdt ~ prk Jrn;mm& Al 
ınn.n mayn pmllcd dôrt S<>Yyet bub. 
rlbine tcs:ıdtif etm1/'lle" 1'e bh' saat 

A:minıU.iğin tebliği: 29 ~ • 
randa 10.000 tonluk Gorezzia tta1. 
yan kruvaz5rü bir 1ngillz dcnizaL. 
tısı tarn!mda.n torplltcner k batı. 
rılnuat:Jr. !~ bu tlı)te d1'rt 
kruvazarü ,-ardl. (jçU Matnb~n de- c:~vaııı eden mub~be :ndl~csiııdc 11. 

niz muh:ı.rclx!slnde b:ı.tırllnırşt.Ir. tı.lan top ıı:ıermllerlyle mullrtplcrden 
Bunda.n .'1 tonlu ü. b!rln.fn ııa.::rr:ı. utı"am!U!I Uzertne dil§ 

sclUi.h bir tia.ret ktuxazörU, 6.000 ~ıın çel<il~Ur. 
tonhık bir jtalyan iaşe gemisi, A~'nt Alman mayn ~ml.lert dU§lJlıı~ 
1500 tonluk bir bMka gemi. T'C 1 om ye..ti bambarduruln bUcumunu 
8000 tonluk hır v:ı.pur da batırıl • geri pils.kllrte'l'Ok nç So-yyet tayyan.. 
mıştlr. ıl dlişiln;ıllflcrdlr. 

nınnı eılli:ıJ ynnağma götürel'ek: 
Ha evet • dedi knlcci,>·a 

t kme atarak senılclodim de yüztl• 
mU hafifçe direğe çıııJl'UU!]tıın .. 
Fak t o acı il.o andavalbya lbir yn
P ~ yn.pıştnn. .. 

21 Yazan: NEZiHE MUHiTTiN 
Ferhat kimbillr daha ne> lf'jand. 

br naklodecektl, fnlıat İ"t. i~ t• 

.. ıı.nn vllcı,ıdtıru bumb r r'vl da 
racık bl ko:-ec ile sıkıştırmt . Cil 

Bizim F rlııı.t Yıırııani.br ' dtnrlcki ııUiklar bu sıkıntı il dı; a. 

ı uı a. 
sırt mı b. r • j l'l c 

r,· rt ucıyle 

:unıj .ırm ı_ 

ı ı ıı..it t.Jmer ";U1 -. ü : •• 
llll~ • Uk~ '"f'VR (ut ol s·~hn.•Hnd 1 

tA' '1r g1bi yurudfikc,:e ŞC'h. 
b:ıl tı.un· h .. 'Tıı.tı .. Boyu, bo ı. 

b 1 O.ı • " • Vlkt.·"·'" Tarz n 'a,.1 
!ruı o ıın: 11. yüzü yaKu111'lı hlr 

dedi - lisenin ikinci soııtfaı~ n fışkırmış. bir karış ökçes yle 
trun ~ defa ıııovl vi dC'Z"Vişlfğf yn.lpa vuınrak yiirU~cn, ncem sa 
Y?-ıunış.. Yüzünde de her zamaıı \:ah gı"l>i dy l:l'Zıl bir ~ngc boyan. 
~ır kahrarn_anlık -~~ tafJır. Her .. roış karaman bir koyunun kuynı 
üç ayda klüp degıştlrir. &km ma ğunıı benzeyen peı mannntlı saçl:ı 
ça glr zannetme. Fnkat. ~ ya. nnı aallnya sallavn, ~zlerlni ıdize 
pıp yapar dayak yemeden ı~l ra sllze bir hn.nmı, n.rk.a.ıund:m bizim 
hat etmez. ~imdi kalıraınanlrkla. mahut Musn Kerim bey .• Dahn ar. 
rını söyl mcğ başlar .• Fa.kat ku. kasından ı;ıtkırıidım. Şık mı şık 
fak n.:mm !. tınuıktnrı gil!penbcsi clliUı. saçlurr 
Ta~fur bunları ba~uı fısıldarken ondüleli, yüzü pudralı bir gene 

~ehb 1 h!lnnnın ~kun el çıptığı.. adamla içeri girdiler. 
ı ı iı :te~k ulu verdik. Ferhat Ynşh 'sınan Ye kwl ~lı baıır-

llC'rlyl tı)a.lda le bir takım~ mı b3na tnnıttılar: 
retle~ \'e h:ı ekctler yaparak: - Poker ıampiyonu Lerzan 

- Fenere bir kökk çektik •. Bir hanıml-f~nd· .. 
kö k çektik.. S ~irdlcr Allnhl I,nr7:an ve Şd1bal hanımlar biri. 
dediler biz yumru":u. tekmeyi birine ild dişl Vanked· · gibi yan 
vurduk... yıı.ıı bnkn mk mfmaJı manalı se-

Şe•ıbaJ hanım pl çırpmasını bı. lfımla. rrken. Musa Kerim bey lıi 
rnk ca kocası blrr.z lnllknın tUten ı:öb gini hoplntarak Le~n ham. 

1 t it" ==-:a-r 

Refah şehitlerinin 
Fransa Uzer·nde 

Amerıkan gö iı.IUieri 
Bnştu.nıfı ı ... ~ 

:n~ıllz tayyıırelerinın Almanya QsetLo 
no yı:ıptıklan ezici a.luwara kaTf
mc':. edecek vazfl't'!tte buhm.ma4ıld., 
nnı aöylcml§ '\"C §Ôyle dnam e~ 

• aziz hatır as l Cl.ll. 11 •• , 
Alman mUdafaa allAhlanzıa 

23 hıızfranda bfr gece yaruu .Mcıreln 1 ral rııu t.u.Jz maka.dile busabGb De
açiklaMnda batan Refah "Vapurundaki oız komutanlığlnd btr ihtifal yapJJ. 
askerlerimizden şehit ıhlŞ<?nlerin batı- ml§tı!'. 

mt-n alanlar uahog tt!sirleri,yle de 
etmekte Ye t>undıın hemen haM" 
mllııhuıran ılvU abaU. muatartp oı.. 

maktadır. 

Sovııetlerin -f aponyaya 
notası 

osko\-a, '7 (A. A.> - Sovyet 
R~ hUkfuneU Jaııonyaya bir 
nota tevdi ederek Tokyo hiiktime
tlnln Alman • Sovyıet muhard>eel 
karşısmdııki vaziyetini kat'i suret· 
te ta.mhe davet ebniştir. 

Sovyet tebliği 
Ba§t.a fı 1 bıcf ytllda 

detu muharebeler yıı.pılau~tır. Bot.Un 
taarruzlar geri pll..kUrtUll:nll§ ve dlle
man nttır zayiata uğra.tılmqıtJr. 

Besnrabyadan Almanlar Uk ht',detl 
rine kadar ~ri pUrkUrtWml\§Ierdlr. 

R1ga kör/uJnd cereyan eden lıCr 

deniz muhanıbes!ude iki Alman dest
roy rl b:ı tınlml§t.Ir. 

Finllndi,yn k&:tezlndekl mayn tar. 
lasnıda bir Alman denizaltısı tahrip 
edilml§tlr. 

Sovyet sabah tebliği 
O&konı., '1 (A.A.) - Sovyot :ıs. 

tlhbarat bUrosu t&.rafmdan bu sa.. 
balı ilk saatlerde nf§rodilen Sov • 
y'tjt tchN,ği: 

6 temmuz günll, motörfü cilzü. 
tnmlar mumda mub e Ostrov, 
Lepe! ve Novogmd. Vollnsk böl
gelcrlnde tıüyük bir §lddetlc de. 
mm tmemiatir. 

,Osb'ov bölgc~llnde, diimıana kıır .. 
sı l pılan jile mu.kn.bil hUcum.. 
lar dü!!lllan.a ağır za.~ lat v.erdirmiş
tir. 

Bütiln gün, Visna bölgmindc çok 
şiddetli çarp~alar cel'eyan et
mittlr. Öğleden .sonra tank hU
cuıxı.la.nna manız kalan dü§man 
motörlü kıtab.n, teda!Ui vnziydo 
;:eçıneğe mcobur bırakılm~tır. 
. Borioov bölgeslııde, krttılanmız, 
diişman ınotörlü cıizütamlarına 
karşı taarruza. geçmiştir. Öğleden 
sorrrn: bu bölgede ddtitli --çnrp:ş. 
nuı!ar cereyan ettn!,.'}tir. 

Bdbruisk boig~de, kıtalarninz. 
dil anın llnie.p<'r'i geçmek ~in 
yaptığı bir çok teşobbüsleri tar
detmMUr. DUşman. bu bölgede 
vukua gelen muharebelenle nğır 
la>.yıpl.mu uğramıştır. 

Novograd - Volin!l.k bQlgesind 
dilşman motörlü cüziltarnlan h\;~ 
cumlarda bulunmuştur. .Anuc!ruıe 
muk vemeı eden krtalıu ınuz dUcı.. 
m3..?U d:Jrduımuştur. 

CephenJn BC3.3rabyıı. böl esinde, 
krtatnl"IIYln\ Beltzi · tikıınıetinde 
hücum eden düşmnn ı>i/·adesl ve 
cüzlitmnlariylc şiddot.\e çaq;ışmn.k
tadır. 

Cc.phenin diğer bölge wı mınta
kalarmda, kıt.alarunızın vaziyet! dc
ğişmemiR olarak kalm,.ktıı.dtr. 

Hnva kuvvoU.crimiz, foa iyctini 
dümnan motfrlU <:tizUt;an.ıla.rı ilze
ri.nde t('m ~kUz ettirmiş ve bu sı:
rotlc ı l\larumztn h:ırcka tına mü-

:?'flt ctm~tir. flk raporlara gö
~ temmuzda hnva kı,ıv..- tlerlm.iz. 

28 d~man tayynrcsi talırtp etnı.1§
tir. Bıziın knytbrmıı S t.ayyaredir. 

Lerzan hanrm kıntn.rak: 
- Aman aiz de!. dedi. benimle 

ne kadar çok u~rt!IUD\J?:, 
Musa Kerim bey kadmm önül\de 

del"in bir reverans yapıp e lini ö 
pcrek: 

Dnlma hayral\mızım hannnr. 
f ndin.üz, dedi. 

L rznn l\nll mın grupuna dah•l 
şrk be\ ı Tayfur öniime getirct:'('lt : 

- l"nızruı bey Viyan da tahsil 
görmUı }Jir arkıuj~ımdır. dedi, 
Kendisi meşhur hlr muhamıdil'. 

Fı uı.nn \re~ p rmaklaı rmın u u 
nu öperek : 

Yeni yaullğtm Viyan cya. 
hatine rut yaııln_rınıı okutluğunuz 
ıa.mnn güzel vakit g lrcceksiniz 
hanırueft!ndi • dedi • bilmem Viy -
naya seyahat ettinlz mi? 

Tn;:ı:fur bana \'nklt brmkmadnıı: 
- Şu mt bur ~rinizden bir 

soneden fazladır b:ıMcde"?W\ni~ de 
Mla da okuynınndık. 

- Ev t gnzeteye vereli tıım 
iki ene oldu. S bckliyonnu:ıı. .. 

Fakat benim anlo.dığıma göre 
kı3k~ltk aı!::.im ! Ah aromc:da 
bu çek, mezlik yok mu 1 

Vıı..llalıi bwuıld?m art.ık •• Ah 3U 
harp pa amass.ydı ... Çoktan vall'Z 
!erimi alıp :rola dilJ;illmüştilm •.. 

lıfernsime ıwıt 10,80 da ba§lannı11ıo 
br. Törende hazır buluna.ı.ı İstanbul 

kumandam, latanbul merkez kuman. 
dam n deniz kumandanı, m raatm a 
btuımda yer alan kıtaatJ tc!tif tUk. 
tıen aonra de!lls baadon 1st1k.1M mıı.r. 
pu Çft.lmqı, kahraman b&hrlyclllcriml~ 
tarafından mnıt maı,tml!: bOnnctle 
dinlenm!.§Ur, Bundan 80nra. hazırla., 

nan llür&ilyc gelcıı dcnl.7.aıtı erbG§ls. • 
nndan Fazıl Darman. bir nutuk söy. 
lemlf ve ezctımıe demlııtir it\: 

"- llugtln burada niçin ''C ne mak
satla top~andığrmc: hepım1%1n malli. 

udı,ır. Zlra., bugün on ııcltiz milyon 
Ttlrknn ııaı ln<k açılan tedavisi im.. 
lc!inatz bUyük yaranın tam ondôrdUn.. 
cO gtlnUdUr. K lblerimlzl yakan bü
ytlk ıabr b tırtınuı, bizimle dalma 
beraberd':- ve kıyamete kaarı.r beraber 
gidecektir ... 

Erba.;:ıtan >ı0nra bahri üS:tcğmcn. 

ler1nd'ın ~rnıet Kipcr söz aımq v 
kahraman l'Utktm flill].ı mazW.nde bu. 
na benzer faciaların eksik olmadığm.J. 
dır.ha ciün denecek kadar kıB:ı bir ma. 
zl<le çUrQk bir tekne ile Japonya su
larmds. l'}ehit d~ Bar'barosun kah. 
r&m!\n batitlerlnin unutulmadJRuu 
ııöytem~, haz1rurunıJ. Refah vapunµl. 
da gelt<t dllfen Aziz. 'I'Urk ÇQ\.-~lan 
tçlı\ bfJ'Uakika ııUkQta davet etmijıUr. 

Bundl.\n .oma, b:lndo maıka ma.. 
tem :ııavasmı çalmlf. ve mc.msimd~ 
hazır bulunanlar agrr adımlarla deni: 
kenarına dO#ru Ucrıcm.:111erdlr. SahJ1. 
de, bir bahriye mU!r~ tarafm®n 
havaya Uç el ııllAh atılrrken hazırlan. 
mış lkl güzel çelenk denize bıra. 
kil ~ur. 

Mcrnııimde askeri erktınd n b ka 

1stnnbul e.mnlyet direk vcldıt. ıı.. 

man rclst, den!zyollan ıetmeslnlal'n 

bir mOmessll, matbu t mt"nsubtnJ ,.e 
fchlt dll~l~rclcn 00.Ztl!l:mlm aileleri 
hıı.zn- bulunmu,nır. 

~Rn'ERDEl\t M m.,.\:l.M 

DJğcr taraftan tm batı Sanyerde 
lskelo clvarmda dıı kUçUk mikyasta 
bir lhtl! l ynpıl~ı t.ır. Bu.--ada da ıızlz 
§ehlUer.n hatırası anılmt§ dcnlz !:-C• 

ıe:ı_\\lcr b~ı\m~t.ır. 

...-.--.. ...... ---0-1:----
Fransız s.yasilerinin 

mütalaası 
l tanı.fi 1 inci a>ofada 

ynr<bm etmek mecburiyetinde bu. 
lunduğunda.n, Jıı.ponyanm vaziyeti 
milşkülleşmektedir. 

Bu harbin başlangıcmda tngU • 
teren.hı r:ıilttcd'iki bultJ.l'..a.n Anka.. 
raya gelince, bu memleket 24 
Mart.t..'1 Sovycl Rusya ile mU§te. 
rek bir beyanname imzalamıştır. 
Bu bcya.nn.'l.me ınuclhlnco taraf • 
lnrdM hl ri bir harbe sürfikleudf ği 
takdirde Türkiye ve Sovyct. Rus
ya bUira.f ka :ıcakJarmı tanhbfit 
olmialerdi. Fa.kat ıs hazirand:ı 
Türkiye Almanya ile blr dostluk 
ınunlıedosi imzalamıştır. 

TUrkl t !nsUterenm roUttefikl 
(iir. A_ynl zsınnnd:ı Alçl!lny8Illll 
d06tu~ur. •reraıdnin ibresin11' 1uın· 
gi tarafa doğru. ınütevrc:: 1' bı.lu. 
ucağı bllinmeı:nektedir 

Hava Deıare.tinln isUhbanıt ~ 
nlıı bugl1q ve~ blr habere gijrc tn
gtılz, Kanadalı, Awstralyalı ve Yeni 
Zcla.n~ plloUa.rln. Amerikalı gOnllll 
ler. BOJ' l'nuısız ve Belçika pUotıarı 

dlln flI\ı4ll Frıı.nsa Qıerind Measer. 
pn.lt t&Y'Jarcıeri ile yapılan muh~ 
beye tştirak etml§lc.rd.lr. Bu aJddetll 
muharebe esnasında av tayyarelerlnlll 
re!nkaUnde bulunan ağn' bomb:ırdi' 

mıın taYYtı.releri fecir vak~ Ll.lle ~b· 

rtnLn mllhlm bir fabrtkuma ıa.rı-uı t 

etmişlerdir. 

Yalnt7. bl.r M.cl!l!e~mit mltralyözlt• 
rlni kullanabltecek vekilde İngiliz boıı> 
tı:ırdime.n tayyarelerine yakıapb.U

m!§ fakat bu tayyarelerin tC§lYle 
dıırhal uzaklarmnlı: ınecbutt,yetindo' 

kalın ıştır. 

So,, yet Kızllhaçrn 
protestosu 
Bnfjta.ra.tı 1 ım11 sayfada 

yotler btrll~lnl 1,ga1 etmij ol rı Alın#• 
Jatalarmın ıdııtcmntik btr tekilde MA
tancl~ri bombGrdıman etmelerini pto" 
tcsto ebnJ§tir. 

Proteetn notasmda %2 den %8 hado
rana kadar 10man bom'b!\rdıcıan taY' 
yarelerinln Orodno, Mtnsk ve SrııO

Jcnsltdeki tuu.tanclerl bombar~ 
vo tahrip et ni' olduldıırı kaydedil
mektedir. A an tayyve«ırl İ\"OVc!S 
Cenevre mukavelesi mu01btnce iyi gl" 
rtlnebllccek bir ş klld konulmuş o
lan işaretlere rağmen bir bastanf 
t.rc.nllc seyyar bastanelerl de bomba'"' 
dnu t.Ml§l~nllr Dol(~rlar, y:ı.raU
lnr ve hn.stalar atasında bombardUilfıo' 
na Jnırb3n giden! 

Fransızca Tanınma ca'esi 
B:ltitruufı ı tı~ sa~ ıncJll 

Tllrk • FranBu: muabed ııı, Türlt -
Rus dosUuk ve bltarafuk muahedesi 
Türk _ Alman d Uuk mu lı 

b .. tU!l bu diplomatik vcaikalar T\\f 
emnlyetln1n t kil ettlğt eı Pr\,_ 
ookımındnn n~rı dlkkl\te alın 
dır. Herhalde 111 c:lh6t manld;.;.r 
bıı.~'"'ltll Almanya ile 'olan paktm t>U11 

dun bö)'lc Ankara hltkt\metlnin ruı,toıl 
siy tlnln esaslı bir U113unmu 1 şlrll 
ettiğin! tebnrtız ettirmiş vt' Atman 
Sovyet anıqmadığı karşısını Tüf• 
'kiye, derhal Bcrlln ve Mo ko\-nyn tı11 

tarn!lığını bUdlnnl Ur . 
Bu surcUo harblD bOtnn hudutl3rl 

clvarm~a hl,ktım aOrdUğll bir mm °' 
dıı d."l'!ıl., Ttlrklye cumburh etinin 1181'1' 
dı:;ıınd:ı kaltnak azmi, ytlk ek b!r ~ 
~ teyit edllmlfj ba).unm3k dır 

~ılln '7 ( .A.) - Alman mst'bU~ 
tı :Or. ~fik R..llyd mın BUyUlc ~1 Jtt 
Mcı:llsl'ld"kl n •ı{un3 v Ttlr c • """ 
man ı:nunbedes!nln ııu~tıertntn tentt<li 
no l\ft ta!sillıtl ilk saytıılımucla ne,. 
retmektedlı' , 

Aşl!dar ve tedav~ I 
arz ı 

- Bir c-iln . divP g\ililms~I A şkın tedavlSI 0lf.aı.u~_ll 1.1\ .... , 

\.i,·r.ı· ?:ı h niiz ilk talellc_..ti\iiın müı;.ul , .!tmek gıbı şeyter. 
0 

• .ı·n h• h. Mıııuf b ı soı , .Llr1e müm!.ün li.ış. Bu ffit"\ .:u Ul·" 
.a~~ı b.r l:ııute 1n a"ııklarıı;ın nl ...l... r \11 

t n'l ':ıiı puf yerle tJrh-lren cıg:ıra re. C., biı· arka~, UC\-
i<ı!rc•nıl s'nC' ı:nrıı11mk kili tab'nsı. Kerimin de fil:rini ormııt• 
nı kC'nt<'s·n kucaE;'Ula dc,·irdim ... ~ dokteır aşıkla:ı !ÖY!f tusnif 
"on ·lcı ~co şa§lnn~ tım... ı~ ı 'lfl _,. 
ı ı · ı eu. r: ··n ı ta bil)1ik bir' çlcck ,, ı ı. _ T bii A d;lar •&rdır; k • 
nu ~·ere ym·or'ııdırn. ~ular ıı:ır. l 
kclcrde d"rel~r gibi r.l(mn" 1 b:ı . ıa seı;dahl r v rdır il 
!adı. B •~hü•Un malıcup oltlum.. dala konan maymtan i ~ahlı• 
~ranriilllr.i çıkanp suları silmPğo ! lar \'ardır; lu~ndisim a'Jıl; ~afl• 
çab::ılarkf:'n ':ıu sefer ısı k pnrkr. nedenleı vanhr •.. 
lorde ayağ~ kaydı boylu bonınca Uoklor bu tas aitindtn nn· 
gcruı konte~ın ayaklarının c:ıhin"' j d . ll . d ··.ı 
serildlm. o esnada JUsterovu. \:n ra ır, avı usu enn• §Oı • 
meşhur bir \'alsi çal•ıımağn b=ıı. ı le sırahyol': . 
ıa.mıştı: Güzel kontc.'! Zt\ri tı>be~. - Aşık vardır ki ~OP.ij öf• 

:o~mlerzyle e Uerek 1-oni kaldırdı. • ter; aşık Vl!rdır ki müshil : i· 
I.era >er saatlı:>ree valsettl.k 'I k ..ı._ k. l d · · , . .. }o' 6{i •• ~ , ••• Si Vl\t':;nf 1 e :l VlS1 O, ., 

ruzan zgun gozleri bır hayale 1 · l·br yani v,. in(' r'-re ı;O· 
daim~ gibi sustu. &!hhal hanım ma ·. .. · • : . . 
l~nnm r,;ırlp bir tC'knlillsle geri. pa, yerme ~ere n: .. s!-.ıl, yet1• 
len ~tn ~Uzllnc fsUlu:s ile bıı. ne rröre ok rer .•• 
kanık: Doğrusu n ık insleri ve 

- Sonra! dedi. teda,·ilerini "'" ... den gerirJ;l.c 
- Sonra.. Praterde... Kalrın j ten sonra hifh .. ssa "dnlrlat1 

bergae... Oh Bu bir tatlı hatıra. d 
dır. Bırakm.n: bana.. 1 dala konan .. a:Jlk'--r foot ıin r 

etıç .• Sol yan:ı •ınd monımtUJ 
bir t: \•n.r. 

ntfü•" bnk ıfmıı gören 
Ta:rfur h mı fN•rlı•mhJ olacalt ki ge 
ne bir fın18.l lr.ı.Us.ruk : 

mil •cllz ı: 'le: mın rosyeteJerl arasrnda. vurul 
- Gnz..ı.nız mübarek olsun muş fahri ünvnnlarmda.n birini 

dedi ka.hnunanhğnuz yilzQnUJ;dc daha :nırnurt.la.dr : 
pıırl:ıyor zntcn.. - Y'nlnız poker şampiyonu de 

~nt bo%ulm biP h ;;ıı · ik :u.. 

Lerzan salonda hllA bir yer bu. 
lup yerl emem t Fruı:a.n k:f'!llu. 
Bir yer yastığı kaparak onua a. 
yaldan altın& ye:rlottfl'dittisa .:. 
m miMt.lrtere dönmek~ 

-- Hila\ye;)i gok tatlı yerinde 
1 

durdum ve buntı-rR tat'°'a~ ~ 
kestin~ devam edini2 Fnızıın dilen tedavi tarz•T'!• nı"'rııık r 1 

bey?... im. 7.ıoh\" ker.:.!~-ni alfılu.\l"n 
Lerzan hanwn SchbaJa temli 1 d .ı_• • • -~·•-, ·• ., ırwgı •çın .•• 

s.it U cevap verdi: CA• 1'l1C"'' 

(Deıvonıt vnr) •----------~ 
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a ·h keme 
alonlarında 

Çalmamış, ama 
damdan atlarken r 

kırılmış.· •• :' ~ "' agagı 

"'Yalan efendim, yalan, ayağım damdan 
atladığım için değil, yakalanmamak 

için kaçarken kırıldı . ,, 

MUIKEll.EDE mütemadiyen ba
ğıra bağıra: 

-Yalan efendim, yalan ... ba§tan. 
8.§&ğl l!Ura. diyordu. Ben hırs- def; • 
linı. Bakmayın bırkaç tane sabıkam 
var, ama. onlan da kUçtıklUkte ca.. 
bitlikte t{)ledlm. 

- Canım neye bağınyorsun öyle? 

- Hayal değil. hayal değil.. dam. 
dan r.§Bğl atla)'Ulca, taşlarm Uzertııo 
dUşmtış, saıt ayağw Wt. kırmıpıu. Ya 
lan olsaydı, ayağm nasıl kırılacaktı. 

Orta Y&§tı, cin gö&ltl hl.l'ilZ, fimdl 
bu mutkül vuJytt.ten 11&811 ku~ 
ğını dti§Unmek Jçln birkaç defa yut. 
kund•l. Sonra gene ayıu tellıpo 11• Y""' 
lanlıı.rına ba§ladı: 

1 Havacılık BahislerU 
- Ama de.ndlm, nasıl bağırmaz o.. 

lııl'Um, bende hırsızlık edeock hal var 
nur 

- ~ kimeeııln haJinc bakacak 
detuioı. Yalnız evrakında yazııdığma 
töre ıswtaı:ılllı.mctteki depoyu ooymu9 
aı.ın.., 

- Soynı.adım,. efendim, soymadım. 
- Ya bunı.nda bulunan kur§un.lar?. 
- aaaa. onlar m1? Onla'tı deponun 

Clvarzncı.ki çayırlıkt.ıı dolaııırken ot.. 
larm arasm buldwn. 

~ t m, ıa 1 lnde ur§ı.ı.n var. Her 
h 1Ge ~dim birw dlifUrınU§ ol~cak, 
b;u-ı b.r aevap i§llyeyinı de karakola 
göt\Uilp vereyim. Naaıı oıaa sahibi 
l::dr.a.r; verirler. Fakat ~ birkaç a.. 
dun. nt~ gi,tmed.im. poJialer bek
çiler etraiıuu f&!'dı. Ben\ palu pandı. 
ru kıı.rakoı.. karakoldan da buraya 
göııde.J"dl1er, l~Jlk ya,pm&k tııterken 
ba~a bu lııelllar gelc:U.. 

- Pek iyi ama aeni aokakt.a değil. 
depo.ıu."t lU'°rindeki kubbenin kUl"§Ull,. 
lar1!' ll6kerken 6rmllller. 

- Mayel göm.tat oıacaklar. 
- ~ ;r&k•la,!Qacagnu anl&ymc& 

da.ır,ı tt aUam11. kaçmak l.ılt.emifein. 
-Dedlın, ya bayat gOnnU, o1acak

ıar. 

-
e .. :digoi:lar 

''S d . u,,ya aır 

··• KııJlanmanm ıııntJarınd;a n en 
6~ ku,~riıt&>a bin ol&n nU.. 
rn. ~lupaoa yanmda, MJ'Ull da 

ınlHtta Ye niJ• kadar chemnılyctl 
V&rdır. 

l'1;u1 ((lllÜeorine rı~nlar, meolkoket 
huctutlan l~ ude birçok bot sahalara 
'-'Uachklan za.maıı buralnruam ekli. 
IDflln ol4u tınu gurüooı birer sıep 
Orbu.in~ ~tllWriul \.'t' lnaaa kı. 
fllÇ lütNni \"eftll to,prakbl r4an n.t.ul 
lUNıa1mın lnıklnı obnadJğıaı ~.._ 
d~r. 

ll&u ~ltlrl r:urütün uyanclırdığı dU. 
~ "" 3~ w lairblr l1&be& 

~·u\\ltr. ll'llhaklka. 711rdun bcw böl. 

~~le, ıtıep denllebüet-.ek ~·erler 
~<* ~ilkHr, faka& ~ raı~ ora. 
larda 1a ot Mtirmek, hf'r Wrlü ne. 
batl.•r f!tl,.tirınek kabildir. \'e bunun 
''"r • 0 topmkl:ırm altınıla, kn·nıeill 
bir "-den gibi ~ldlr. Bıı ~'llM'tlt 
•nad••n, dl•ğf'rli hatlne su men~ları
dar. 

·- &. bUtl\n h&,)"ll' unMırudur. Bu 
unsuru yurdun her köşesine • •~~·dl 
llllkl bir tabirle aöyllv~im • bıalo et. 
mete .,..,~ btikfı~tlmlzt t('brlk 
l"derll"n. ataı . ur gibi ha)kı rıyoruın: 

- 811 rtbt aziz. ot:" 

- lAedıl (HnbHJ 

* ~ +; 

Yalnız • e r ltaf i değil 
Sanatte §Öhretc ermiş ve bu şöhretı 

ebediyete yürütmek eıncllne llUşmti 
muaaırlarımıza tavelye denm: N~ 
Yapıp ne edip kendllc.ıfo· muı •ye 
elve~ı h t' tUrlU evsat• baı:ıı b.rer 
\şlyan kursunlar. ı::imdldcn bunu 
YO.Pmt~ olanlar \'aısa on?an da, l~-

ll Hnl atmış ol ·ıl:!.Jrı 'lıStakl>cl 

rnttzel~rtnd .. ., d~ı yı tE>k'rıl dertm. 
BüyU:{ ~n fü'\ı: .r c n e\•, bark 
68.hıbl olmanm fqyo;10ı r·'lrıtz hayatt:ı 
değil, ahrete inUknlct>n sonra da 
5rtılllyor. Vah, bu kadıırcığıru blle 

' "&.ıwyaıı kJrac. ediplere! 
ICrrlk Halit 

<TANI 

- Ayağım d&md&ıl atladılUD ~ 
kınlmadı ki. 

Pol\sl . ben.l yalralamak ~1 
görUnre, korktum. Elımdc ouarm ... 
raınnda buldu., ~m kurşun d:>lu tortıG 

vardı. 

'"Yandım, diye d\11UU<1Um. fimdi 
benl l'unlarıa yakalarlana hınJız dam 
ga1Jinı yapıştıracaklar . ., Hemen var 
kUV\'Ctlmle kO§mAP ba§la.dun, fa
kat ayağını ta53 takıldı. Y .re dOJtUm, 
dU~rl.rn de arknmdilki ~urQUn tu\' 
Jı ayağ'ıuııo Uıı:r'llle ıl~tU, agırlığm.. 
dan dulm kırıldı. 

HA.kim, hınıızm suçlu oldufWıa, 

damdan atlarken kırılan ayağı gllıl 

bariz ve kuweUl bir delil bulunmuı
na rağmen kendl.8\nl bir turlU söylete. 
m1yeceğint anıamqtı. ŞahtUerin caıt

nımıı.sına karar verdi. 
İlk şahit mahalle bekçlsJ Aliydi. A

li şunları nnıa.ttı: 

- Arkadaşımla devriye gezerken 
damın üzerinde bir gölge gördtık. He.. 
nı n koşı.ınca gölgenin bizi gördUğUnU 
ve koçmak :18~1Dl-larkelWt. Ah. 
met bir tarafa, ben de d!j'er tarata 
giderek hem yolunu k-te IMa de 
dUdUlc ötttırmeğt ba,ladlll. 

Ben hırawD dama cıkbll merdlwal 
bU!ll'lu, vfı bun\i kaldmn1ftım. Hıraıa 
§imdı damda kalakalmıstı. O tarata 
k~tu, olmadı, bu tarata ko§tU alma. 
dı ve tuttu kendiainl birdenbire ~fi 
attı. 

Yett dUttUtu zaman ayatı kınl. 

mışt:. bıı.ğınp duruycnSu. Fakat bu. 
• ıa r9ğm n ellndekl )U&niWl çuvaluıı 

bırakmam.ıştı." 

Hırsız b1ll yalan, yalan diye batı. 
nyordu, ama, diğer ıah!Uer de alcy. 
bine itnde verdiler. 

HırsWık çok bariz ve kuvvetli de. 
IUU)dı. 9 ay lıapl8 ceza~ yedt n tev. 
ktOuı.ncyc gönderildi. J'ailat hırsız 

dı rı Çtkanlırken bir taranan, hır. 
ıuzlığınm mahBull~ kınk bacağım 8t1. 
rtlklUyor, hır taraftan da bıkmadan, 
usanmadan hlllfl da yalan, ırura ben 
çaımac::ın • diye ım:Janı,p duruyordu .. 

ADLİYE MUIL\BlBS 

Şark Cephesinin Hava 
Muharebeleri Daha Çetin 

Bir Saf haga Girebilir .. 
ONBSŞ gijnlllk ınubarebelerden 

.. oora Sovyet ordul&rUUD geri 
çekılme"'e ba'ladıgmı gelen ajana ha. 
lıerlerlnden öğrenmekteyiz. llk gU.ıı
!e.riıl ha'" •ulaarebalerinde .AJman 

la1Yartdl•ri ıa&Uyete seçerek Sov
yet toprak!an üzerindeki tayyare 
meydanlarını ı.ombardıman etUler. 
Ve bu on bet gÇnltlk ~ ıartında 
da b!.r detaya mahııua olm&lı: Oze?e. o 
da propaganda maksndile Moskova 
Uzerina, bir taarruz ya111~ tır. Za. 
ytatuı rr.c.Jdt ,,. manevi tarafı pek 
az olmakla beraber, Koakova haUu 1. 
çın blr ihtar mahlyetlDl U.,.;ratıUlr. 

dı. rnJrUnUte nazaran Sovyet havacı
lığı mevcudunun üçle biri kaclar kız. 
mını, Alman havacılığı lse, diğer harp 
çephelerinde (M.anş, Atrlka ve Akde. 
nlzden) ayırabildiği ve buraya getlr
'"*1 bir hancılık kllUMinin hemen 
beIJ11)n hepsini kaybetmiş vaziyette 
görU.lüyordu. Bu halde her lki hava 

1 1.şARKıı l 
...,,_, ~ _.u.o.: ııw- ordueunUD da Caaliyet.\e.ıı geri kalma

lar harple ller&W Jııareket.e ceçW.11oo aı Ye fakat Sovyet Rusya havacıları. 
ae de, aa<Sece Runıanya üzerinde. Kıı.. nm bu fıraattan Jatlft\de ederek bir Us. 
tenee i!e petrol mm'takalanna k&r§ı tUnltlk Ye hareket ııerbcııtbl! kul".mam 

b!r bombardıman taarruzu yaptılar. beklenirdi. 
Bu ıumı.ıar Alman .uvae~ Soa bir batta aartmda daha doğnı
hıueket.Jeıtıl akat.acak w iN cepM. ıu şark cephesinin ikinci haftan zar. 
de bir h•va UııtU::ılUğU kurmak ga)"('. tında C41reyan •den hava mulıa.rebele. 
stnl lstlhdat etmtycrdu. · rinln şkldcU ve merkez slklet.i tızertn-

Blr tuatın, ha:-bln ba,.'!I'ndan bUgU.. de duracak ol~ak görUl'llz kl, Al.. 
ne kadar tatbik ettiği .evkulcent manya tayyarecllcrlnln M.oskovaya 
harekeUer neUcealnde elde edilen kadar Uzaııl§lan ve biltiln cephe ~ 
bava UslUnlfiğllnUn ber.zerinl kurmak yunca harp etmekte bulunan piyade 
ıı.rzularma karşılık öte t.aratm, b!raz ve motörlU kıtaıara havacıların yardı
cla bAltimlyet tcat.s edcce~e emin bfr mı vardır. Hatta. bu yarr'ım, daha. zı. 
işbirliğiyle lkincl derecedeki hedeflere yade rical emri alm~ olan S<r.-yet ita. 
kal"fl taarrualarl\ geçmt\sl ve blUıaıı. ra ordulan Uaerlnde daha fazıa ken-
ea llk halnll'cle .Alman tavacılannm dini göstermektedir. • 
ihUyacı olan petrol mıntakalarmı Rtı. Almac. havacılarının her cephede 
monyada bombaJ&maları göee earp. az çok muvaf'!akiyet gösteren pike 
tnışbr. bomb~rdıman tayyareclleıiıı\n Sovyet 

Alman tebllğıerue So··yet Ru8)'& hudu.lıı.rında k~dlnl henllz g6atert. 
tebllğ'leri arasınd."\ mtıbalflğa dene. mem!J ohnalarınm llfı gib~ bir l!IObcbi 
cek kaC:ar geni§ mlkyaslı farklar var. olabllir? Girit &daaıııdan -ve Baııuu. 

lardan geri alınarak SO\")'(lt hudulla
nna ka!'§ı talışit cdıldlği blldiıilen 

pike bombardıman tayyarelen acaba 
harekete geçmedi mi! Yoksa ba§ka 
bır cepli.eye kar§? ihtiyata mı aıındı.? 

Bu plke bombardıman t:ıyyo.relcıi,,. 
nln Ba~kanlıı.r cephesinden ve Glrtt. 
ten çekildiğini gene ajanslar bildlrml§ 
tL Ve muhakkak ki bu hrı.vncılık ı;ark 
c phes!ne knl'§ı faaliyete geçecek 
hava birlikleri arasına katılmı1.1lar. 

dır. Ynlııız, henüz sağlam duraıı bir 
cephe tızerlnde bu pikcdlerln rolll, 
icara ordıilannm topçuıanııa yapacak 
lan yardımdan ve bu topçularına ate§ 
lerlnl hatlann lçerlertne, uzak meaa. 
Celere kadar götürerek topçu tesirlGo 
rint uzatmak ve devam ettirmekten 
fazla bir !ICY olmıyacaktır. Pikecller 
esaslı faallyeU-,rin1 ille hasım orduau 
aua· tam olan rıcatı halh:.de gl:lsterebi. 
lccekıcrtnl kabul edeceğ z Eğer, bu 
plke tayyareciler meydanlarında gafil 
avlanarak Sovyct tayyn.rcclliğl tıı.nı.. 

tından tahrip edilmcınl!ISe •.• 

Harbin ikinci haftası zarfında gev
eek geçen hava muharebeleri öyle 
UmJt edilir ki, Sovyetıertn rlcate ba~ 
Jadılclan bu önUmllzdekl hatta zar. 
f'ında flddct kazruıacaktır. 

Alman pikecllttfnin ve bombardı
man tayyarecilerinin ric"t eden kıta. 
lana hıı.rekctıerlnl boz0.ına çcv!rm k 
yolıındakl taall,>ctlerfne luırşılık Sov. 
yetıerln av tayyareclllkrerlnf' ~h cne
rek bu lıarckeUere mani olmalan, ve 
çal13mala.n bu cephede ciddi ve oetın 
ha\'& muharebelerinin cereyanına lmll 
olacaktır. 

rfJ!J-~~IÇALFANIN 
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- Bu kadar kolay gideceğini 
ben de ummaoo'lll. 

- Efeµdimizin tabiati öyle
dir.. clızadelinkenberi hiç de
ğişmemiştir. Ya hep, ya hiç ta
raftandır. :llcisinin ortasını bil~ 
mez. 

Belki günün birinde ben de ha· 
yata dönerdim. O zaman onunla 
görüşür ve sarayda geçen günlç
rimiıi anardık. 

Diyordum. 
Aradan çok geemedi. Cafer 

kapımdan yeni aynlmıştı. 
Nakled~n: 

- Fvet. İskandil ettim. İlk 
önoo: "Ben, sel'lfliz böyle uzun 
y llara çıkar mıyım!., dedi. 
Son • \Mı çevirdi: ''Seni ~öt~ 
n.ıBeır. iıaremde kim kalacak? 
$t" i onların başına bek< i olarak 
ı'\Jrakac.a ::11n !,, 

Dedi. l langiBine inanmamalı 
bil·ncm ?' 

- Bence ikincisi dah<ı doğru. 
dur. Seni hiremde bırnkacaiınt 
Cfl"1) onım. Her ne .İılle, eğer bu
l r :a kalırsan, şüphe, yıok ki ben 
de rahnt eöerim. Zirn. harem-. 
d··ki ağaların ıç birine güve
nım ) ok. Zaten oııl"nn hiç bf. 
risindene h<Mjlanmaın. 

Cafer gece • ·ar111ına doğru 
<>:lamdan çıkıp gitti. 

Ben d~ huzurla ~"atağıma gi· 
np )attım. 

IIOŞEDA')UN SAR.AYDA.o.'J 
çnQ_ŞI 

Ertsei gün yaver Hakkı beye 
1radeiseniyeyi teebliğ etmişler. 
Hakkı bey, bu iltifata 8Minerek. 

I ~kender F. SERT ELLJ 
derhal padişaha aizıtazimat et
mt.k ve tükranlarını sunmak U· 
zere araya koşııu.ıı. 
Öğlene doğru Cafer odama 

uğrnuı: 
- Hakkı bey şimdi evine git. 

ti. Hoteda için de bir araba ha
zırlandı. Eşyaaiyle beraber Ha~ 
kı beym evine gidi.yor. 

Dedi. Hayretle eord um: 
- Bu kadar arele mi? 
- Ewt. Efendirnis sabahle-

yin: "Bu iş bugün bitain.,. Bu. 
yunnuşlar. Bir harem a.ğası Ho-
şedayı HakKı beyin e'\ine kadar 
~ötürecck. 
PadişaJım bu işi bugün bitir

miş olma~mdan da anladrm ki, 
Hoteda iyice gözünden dtı;.nüş.. 

Cafer gi.ilümsedi: 
- 4 •"çin aevinmiyo.rsunuz? 
- '.Su komedya böyle bitme-

meliydi, ağacığnn! Bu kadının 
ahbaplığı fena değildi. Eğer 
muhteris Wı kıskanç olma.aydı" 

- Adam ten de. Gldi)'QI' ya. 
Siz ona bakın! O buradan başka 
tUrlil uzakl;Mpnanıt. 

~ Bence ek iyi bir tabiat de
ğil ama.Söz 8Ö):lemek biu dil§• 
mez. 

- Niçin beğenmedin bu tabi. 
ati..? 

- Çünkü yann böyle bir ce
mya sen de ben de maruz kala• 
biliriz. 

Cafe.r göbeğini hoplatarak 
gUldü: 

- Merak etmeyin, hannncı· 
ğım? Efendimiz, sizin için hiç bir 
zaman böyle bir şey düşünmez. 
Bilhassa bundan ta.mamiyle müs 
terih ola.bilirsiniz. 

Cafer bana bu müjdeyi ver
dikten sonra: 

- Müsaadenizle.. Çok i im 
var .. Şimdi gkliyorum. 
Dedı. Giderken, yavaşça ku

lağına f:ıaıldadmı: 
- Hoşedanın saraydan gitti• 

ğini de bana bildırmeyi ihmal 
etmezsin. değil mi ağacığım? 

Neden bilmem? Hoşedanm 
saraydan bu §ekilde uzaklaşması 
bende bü~rük bir sevinç hissi u
yandırmamıştı 

- Keşke onunla dost kalsa.y• 
dnn .. Dost olarak a.ynlsa)'dık. 

Odamda yalnız oturuyordum. 
Hoşedamn saraydan uzaklaş. 

tığı haberini bekliyordum. 
Birdenbire odamın kapısı aç.ıl

dı. 

O ne?! 
Hoşeda .. 

Süslenmiş .. Giyinmiş.. örtün. 
müş .. 
Karşmıda onu gorünce şaşır

dım. 
Doğrusunu söylemek lazımge

lirse, benimle son bir kavga 
yapmak il2JCre uğradığına zahip 
olmuştum. 
Hoşeda hemen içeriye girerek 

kapıyı kapadı. 
- Ben gidiyorum. Nazikter! 

All~hısmarladıs1a geldim. 
Hoşedadan bunu Ulr!muyor

dum. 
Birdenbire o kadar hayal inki· 

sarına uğramı:ştım, o derece şa. 
şaJamı§tım ki.. · 

Hoıtooaya söyliyecek söz bula
mıyordum. 

Sanki suçlu olan benmişim 
gibi .. 

Yavaga yerimden kalktım: 

Fıkra ··-.. ·-······· ................ 

SAYFA-3 

Hazır cevaplar 
Bütün fıkralann bel kemi. 

ğini hazır cevnphk tefkil eder. 
gugün de birer iki~r sabr
la, kailleri meçhul biı iki fık. 
ra nakledeceğiz! 

Kansı ölen bir Arap, adet 
olmadığı halde, car:yelerin • 
den biri ile evlenir. sebebini 
sorarlar. Şöyle der! - Ne ya. 
payım, karım öldü; bir sene 
matemde bulunnıakhğun la. 
zım! 

••• 
Aptalın biri mezarlıkta ya

tıyormuf: - Burada ne ya
tıyorsun, demişler! - Yat. 
mıyorum demi~, toprak sılaaı 
çekiyorum, toprak! 

••• 
· Bir fakir hacca gideceğim 

diye bir zattan para İster. O 
zat ise: -· Mademki paran 
yok, haccetmek san" farz de. 
ğild:r; vazgeç! der. Fakir ce. 
vap verir: - Ben senden pa-

l ra istiyorum, para. Fetva de
ğil! 

••• 
Bir tiryakiye de: - Runa. 

zan on bir ayda bir geliyor, 
demi§ler; ramazan• kaçır. 
maktan utanmıyor musun? 

Onun da cevabı fu ol. 
mu§: 

- Eğer sizin dediğiniz gi. 
bi olsa, yani Ramazan on bir 
aycb bir gelst', on bir ayda 
b!r de gitmesi lazımdı. Bu 
henpta da iki senede bir gele 
cekti. Halbuki sene<İe bir ge
liyor . 

NASRETIIN 

- A!- Bako lpekll ~orsbtm gate 

alqnq. 

- DCSMıc bWm de ke~dea blraı. 
para akacak! 

Boğaz ağrısına karşı 
Her eYde bulunması lazım o • 

lan basit bir iU1ç: Ayni miktar 
?Jeytinyağı ile terebentin esan.. 
sım karıştırarak bir şişe içinde 
muh:ı.faza etmeli. Boğaz ağrıdığı 
va';:ıt bu ilaçla boğaza dışından 

friksiyon yapmalı ve üzerine bir 
ipek mendil bağlamalı. Ağn pek 
çabuk geçer. Bu ilaç vunıklara 
sürütnrse hasıl olacak mor lelre. 
!erin de önüne geçer. 

- Çok memnun oldum, Hoşe
da! Ya.ver Hakkı bey, istikbali 
parlak yakışıklı. kibar bir 
gençtir. 

Ve irademe hakim olarak: 
- Allah mesut etsin .. 
Dedim. Hoşeda ne kadar 13. 

kin, ne kadar neşeliydi bilseniz. 
Onun bu soğukkanlılığı adeti 

ben~c menfi bir tesir yapmış, 
bcnı fena halde sinirlendirmişti. 
Bakışlannda: 

- İşte ben lnırtuldum .. Haya
ta. hiirriyete kavuşuvorum. Sen 
bu zindanda patla .. Geber! 

Di)•en bir mana seziyordum. 
Hoşeda manalı bir bakışla 

benı tepeden tırnağa kadar süz,. 
dükten sonra: 

- Seni çok kırdım, Nazikter! 
Sana karşı yaptıklarım kıskaN} 
hktan başka bir şey değildi. Seni 
nasıl inandırabilirim ki ben te
miz kn.lbli bir kadınım. 

Birdenbire boynuma. sarıldı: 
- Beni affediyorsun defli mi 

Nftziktcr? ' 
Bu ric'at karşısında dcrtıal 

yumuşadım 

- Estafurullah kardc-sim ~ 
kimim ki seni affedeyim !ı Arta 
her şey geçti. Maziyi unutahın 
~iki yarın hayatta buluşunız 
Böyle dost olnrak ayrılmayı ""'" 
de çe>k arzu ederdin.. 

(~ .,-J 
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Bir Deli Kızın Hatıra Defteri 
- Bu genç kızı timtıThaneye clüşüern esrarengiz 

ve acıklı bir aşk macerası -

-8· Çeviren: MUZAFFER ESEN 
- Evet, şahsan bu işle uğ-ı tarzını öğrenmek için bir me-ı mi? 

raştığrmı düşünmekte haklısı- telik bile vermem. - Hayır uyandumryalım. 
nız. takat tahkikatı baştan a. G::ızeteci kapıya.~ad~r gel~i, Adını sonraA S_?ram:. 
şağı cizzat yapacak vaktim sonra tekrar başmufettışe don - Sen hala uyumıy~cak mı 
yok. dü. sın Stefan? 

- O halde yardımcılannız Kibar alemine ait son - Bilmem Meti, fakat sen 
var? havadisleri biliyor musunuz. istersen git uyu. 

- Yalnız bir tane: Mariba - Gene neler söyiemek is. - Hayır, hayır. 
Li. ı tiyorsunuz Loms? - Hala korkuyor musun} 

- As) alı müfettiş mi? - Artur Kollarsan ile mis - Evet Stefan ,korkuya. 
Gazeteci adeta titredi. Ne. Florans Gordon Pikfırst bu ay rum. 

reden çıktığı belli olmıyan gü. içinae resmen nişanlanacaklar. - Fakat neden korkuyor. 
nün birinde Londrada polis mış. Delikanlı bu akşam Sav. sun, korkacak ne var? 
mesleğine girmiş olan bu Ma. va tiyatrosunda birinci perde. - Bilmiyorum Stefan. 
riba Li'yi bir türlü sevememiş. den sonra ilanı aşk etmiş. Mü. - Kollarsan öldü. Başımıza 
ti. Evet, bu memurun muahe. fettiş Linin güzel nişanlısı Do. bundan büyük bir felaket ge. 
ze edilecek hiçbir kusurunu bil. ra Kam da ikinci perdeden son lebilir mi? 
miyor Fakat ona emniyetsizlik ra bu haberi telefonla nişanlısı. - Bilmiyorum Stefan. 
hissediyor, zaten h\!J lngiliz na bi!dirdi. lşte kibar aleminin - Sonra yabancı da bura. 

Yazan: 
lskender F. SERTELLi 

Türk ıosyetesinde 'yüksek 
bir mevkit> naınzet olan Ley. 
la, hayl\tmm en körpe ve 
en a.te,li çaijmda bir denbi. 
re neden çıldırdı? 

Leyli kimin kızıdır ••• ? ve 
timarhaneye nasıl diiftü •• ? 

Aık ... 
latuap ••• 

ftkence ••• 
ve niha. 

hayet ölümJe biten heye. 
canlı bir macera. .. 

Sakin ve buhranııı:r; g'CÇf'D glinll'rln. 
den birinde LeylA. muharrlrtmıze, 

acıklı bayatmm en ınahrem ve ee. 
raroııp.: aafbalanru nasıl aıılatb T 

T anmmıı bir aile km olan Leylanm, 'lilt:sinden bil~ gizle. 
diği mahrem hatıra defterini karilerin~iz bu sütunlarda me. 
rak ve heyecanla okuyacaklardır. 

PERŞEMB~ GUNU 
En Son ~Dakika 

GAZETESıNUE 

kanlan kanıık insanlara kal'§I son havadisleri bunlaı dır azi. da. O burada iken korkacak ne 
emniyetsiz davranır. zim, Allahaısmarladık. var. ihtiyar hizmetçi kapıyı ya- ı etraflarında cereyan eden ha. 

- Mariba Liyi sevmezsi- Con Loms gidince Torka. - Evet .. hakkın var. Fakat vaşça kapadı. Sonra Meri ile diseleri olduğu gibi kabul edi. 
niz değil mi Loms-;> nay düşündü: bana öyle geliyor ki bizi ha§. beraber karanlık koridordan yorlaı. 
_Hayır bunu siz de bilirsi. - Tuhaf adam doğrusu... kat gözetliyenler de var. geçe!ek mutfağa girdi. Başını K .. f' h d k 

niz. temiz kalbli olduğunda şüphe - Sen de olmıyacak şeyler sallıyarak: .u up ak e,d 0 .ch,.. şomKı-1 
- Bununla beraber bu adam yok... fakat acaba Liden ne çıkarıyorsun. Bizi kim gözetli. - Hiç olmazsa admı bilsey nl enın yanhı l şm la 1 tıy~r 0 

~imdiyhe kadar kfendisine vefrfdi. istiyor? _
2
_ Yki~:ıe~.aEr vk7~ ~~~.mseü~d. e0~ ~ı.rı·pa d.iti. k, dedif. Bkutadamdm ab. 1 emndi~yke. :;~:~n ad:~~ap ~nk~~!~~;~ 

ğimiz er vazi eyi muva a. m var, a a a ı ı sey . . . . b·ı · l b · · . 
'- t lı SAAT IKJYI KIRK istirahat etsek daha iyi olur. S St f ısmını 1 mıyor ar, u ısmı şım )(!yet r: itirmiştir. - us e an, sus. d. k d w b·ı 1 .. ~ ' ' . GEÇiYOR - Hayır, hayır, ael Ste. iki .ht' h. t . b . t ıye a ar sonnaga ı e uzum - ö~tün ounır.r: biliyorum. o ı ıyar ızme çı u ış en .. d'l S k. .. l 

__ Heı!ıalde onv iyi ianımı. - Uyuyor mu Stefan? fan. Onu brrakalnn şimdi, mut Old Ok Hali aaran bu esrar. OgolrdmOekıHer.ld ehız gun evlvdi~ 
E M · f kt be b Ka J : h" b. la l a e ayat norma . .fo:.ıunuz wn~. . - . vet en. a a ra er otururuz. pıyı aan ıç ır şey an mıyor ar. 

-- Bu han\dral. m~mutunuz ! Uyandırmıyalım değil yavaş kapa. f Belki de anlamak istemiyorlar. (Devamı var) 

la tAnışnuyonıı.. Kendisile~------------•ıı-:~--------------------··------... -------------•J 
şund;ye kA.Jar hiçbiı iş ha}i.. H .k ~ :J 1 Nakleden: 
kmcla temas ~lmcdim. Fakat l a g e B d . ·ı · 
tamşınak niyetinde de değilim. ur Q an gır l ır LEMAN. R. 

- Haksızlık ediyorsunuz •·--- ----
1.::oms ! OTı:u-rıla bir defa konu§ur 
sanız değerini anlar, kendisini 

Kevork, o gı.1n dükk8.nını ~r- - lşte, sana ·1ki ueu "Pis' bir" · ..... - · Rekaoet ·-yapiı.Tri'n, Hacı 
kence açmıştı. Mii.,terilerin ken- değnex. Bakalım :neresinden tu- efendi . .v 

.... 

&eversınız. diısine gelmemesini bin bir türlü tacaksm! - Ne gibi? 
- l§te ben de bundan kork şeye yordu. Geceleri uykusuz Bunu çok tekrar ederdi, bir _ Yahudi bizim anlaştrğmnı. 

tuğum ıçin tanışmak istemiyo. kaldı. Gündüzleri perişan bir gün ar~larmdan - §İmdi zı bilmemelidir. Evveli ben yüz. 
rum ya. Kimseye hayran ol. halde kafa yordu. Yakın dostla. mütevaffa - Haçik efendi, ar. de 30 tenzilat yapacağıma dair 
maktan hoşlanmam. rı, kendisine gene bin türlü nasi. tlk •iayanaanamış: camekana bir levha a.sa.ynn .. Sen 

- Londrada Maribadan hat veriyorlar, bazıları diyorlar• - Ortasından, efendim .. di. bana kızmış gbi bundan daha 
hoşlanmıyan bir tek insan var clı kı··. vı··""rm;atı· 

J "· -:s • fazla tenzllat yapacağına aı.ir bir 
dır, o da sizsiniz, Loms ! _ Kevork, sen az satıp ~k Bu mesele iböyle bir değneğe 

-Biliyorum T orkanay, fa. para kazanmak istiyorsun .. Met. Je benzemiyordu ki Kevoı1t e
kat herkesin çok sevdiği adam. resi üç liraya mal olan bir ku· feıı.di ortasından tutsun. 
lardan ho§lanmam. Fakat bu. maşı (7) ye satmıya çalıştıkça Kafası işi çözebilmek için uğ. 
nun enemmiyeti yok. Şimdiye mt:..5teriler elbette sana uğra· rc:tŞryordu. Bu arada, aklına. tür. 
siz benimle beraber gelir misi mazlar, ama. sen diyeceltsin ki, lü türlü çareler geliyor; birile ö. 
niz? benim kumaşlanm, komşum Le. tekini mukayese etnniye çalışır-

- Nereye gidiyorsunuz. vi ile, Elhaç Abdülkadir efendi. ken Uçüncü.sünü unutuyordu. 
- Hal' e ninkilere benzemez. Onlar da Artık beyni işlemiyecek bir 
- Old Ok Hale, Kollarso. hemen hemen aynı fiyata veri. hale gelmişti. Tam bu sırada. 

levha asarsın. Yahudi seninkin· 
~ da.ha afzla tenzil~t yapanu. 
yacağı için, az sonra, ya. dükka
nı kapar, ya buradan defolur gi. 
der. 

- Kevork. 
fikir .. 

Çok güzel bir 

İşin esasını bir gün sonra tes
bit etmek üzere Hacı efendi, Ke-

nun evine mi~ yorlar; ne diye ben onlardan U· lc;sizlik-ten canı sıkılan Elhaç A.). vork efendinin dükkanrndan çJ. 
- Evet. cuza vereyim .. Bu doğru değil.. dülkadir efendi, Kevork efendi· karken: 
- Böyle kötü bir havada o. Ucuza vermelisin, çok satmalr· nin kaprsmd;ı göründü: _ Haydi hayırlısı, Kevork e-

raya gidilir mi? Siz çıldırmışsı. sın. Ticarette scyyaliyet lazım. - I\e haber, Kevork efendi? fendi ." 
mz. dır. Gelip gitmelidir. Bunun bı- - Hayırlar Hacı efendi. 

- Hayır, akbm tamamen rakacağı kar öteden az gibi gö. Elhaç Abdülkadir efendi iç~ 
başımda. rünürse de hakikatte fazladır. riye girdi; oturdu. Hacı efendi 

- Fakat orada evi bomboş Bazıları, daha bedbin davra. 5Öze başladı: 
bulacaksınız. rnyorlar.. - Kevork efendi, ne olacak 

- Zaıarı yok, ben evin i. - Kevork! Sen ne Elhaç Ab. bizim böyle halimiz? Bu Yahudi. 
çine gırecek değilim Hatta ka. dülkadir efendi·kadar zenginsin. ile başımız belada .. Bana olduğu 
pısmı bile çalmıyacağım. Park- ne de Levi kadar kurnaz.. Onlar. gibi sana da kimsenin gelmedi. 
ta gezinirken bir takım ki.içlik la rekabete kalkman, bndalalrk gını goruyorum... Dertle~iye 
meselelerı halle Çülı~acağım. olur. Sonra sermayeyi kediye geldim Şuna karşı bir şey yap. 

- Orada ne bulmağı ümit yiik!etirsin. sak derim 
ediyor:sunuz. Bazıları da zavallı Kevork e. - Ne yapabiliriz, Hacı efendi. 

- Bu meselenın hallini. fendiyi aptallıkla itham ediyor- -İşte bunu konuşmıya gel. 

- Bir iz mi takı~ ediyor. lar: diJn ya. 

Dedi. Kevork efendi, Hacı e
fendiyi kapıya kadar götürdü: 

- Güle güle .. 

* * * 
Ertesi gün Hacı efendi ile Ke. 

vork efendi, kimsenin göremiye
ceği kuytu kahvelerden birinde 
buluştular. Ne yaacaklarını. na. 
sıl hareket edeceklerini karar· 
la.~tırdılar. İşe, evvela Kevork 
efendi başlıyacak, dediği gibi, 
yüzde 30 tenzilAt kAğıdmı ca. 
mek8.runa yapıştıracaktı. Bir 

LeViden · ha?>eı1~r • geldf.. ReRa
hetteıi val;ğeçsm ·diye. Hatta ak. 
şama doğnı Levi ile Elhaç Ab
dülkadir efendi tera.berce Ke. 
vork'un dükkanrna geldiler. u . ._ 
zun uzadıya konuşuldu. Kevork 
ayak diriyor: 

- Bana ucuza mal oldu. ucuz 
satıyorum, size ne diyordu. 

l~te Bu zaman, Elhaç Abdül. 
kadir efendi kızdı, konuşurken 

ağızlarından köpükler saçıldı: 
- Kevork vaz geç bu işten. 

Yoksa sen zararlt çıkarsm. Be. 
nim ne .inatçı bir adam olduğu· 
mu dünya alem bilir. Bedavaya 
veririm, kapından içeri müşteri 

sokturmam .. dedi. 
Levi işin fenalaştığını görün. 

ce halle uğraştı, ikisine de nasi
hatlar etti: 

- Hiç, diyordu; bunlara lü. 
zum var mı? Esnaf dediğin bir 
olmalıdır. Rekabete ne lüzum .. 
Hatta daha pahalıya satmalıyız 
ki bu krizin önüne geçebilelim .. 

Ne yazık, Levinin bütün didin. 
mesi boşa gitti .İş halledilemedi. 

*** 
Ertesi gün Elhaç Abdülkadir 

efendi. Kevork efendinin dük· 
kanından bir sonraki, yani Levi. 
nin dükkanına bitişik ticaretha
nesine daha büyük bir ( % 50 
TE. ·ztLAT> ilanını astı. Müşte. 
riler Hacı efendiye akına ~ 
!adılar. 

sunuz? - Sen ne diye aynı işle uğra- Kevork efendi. Hacı efendinin 
Gazeteci güldü'! şan iki rakibin yanında bir .dük. de aynı şeyden şikayetçi olduğu. gün sonra da hacı efendi, Ke- :ı. * ,,. 
_ Hayır, dostum, sızı te- kan tutarsın da kendini mahva nu görünce yüreğine azıcık su vork efendiye inat mallarını Levi, ne yaptı. di~ceksiniz? 

min ederim, hiç bir iz takip et- süriiklersin. Seninkisi aptallık.. serpidi. İnsan felaketli ve fena ylizde 50 tenzilatla satacağını Bu rekabet karşısında şüphesiz 
mıyorum. diyorlardı. zamanlarında aynı dertle bir gene camekinında il.8.n edecekti. ki o da boş durmıyaca.ktı. Boş ta 
_Şu halde oraya ne diye 

1 
Kevork efendicik iki r.ami a- başkasmmm da krvranclığını gö. Bunlara Yahudi kaçıncıya ceya durmadı. Hadisenin üçüncü gü. 

gidiy•Jrsunuz. rasında kalmış bir beynamaza rürse biraz ferahlar; kendi der· iflas edinciye kadar devam ede. nü, dükkanlarını açmıya gelen 

Y - l ....ı_ d.. .. dönmü~tü. di;i unutur gibi olur. Sonra m • .:ı ceklerdi. Elhaç Abdülkadir efen- Elhaç Abdülkadir efendi ile Ke-
- agmur a tmU« uşun. D dl .. 'kl . - . . . be . k ef d' Le . . dükk' • - b 1 d . . ost armın soyle<lı en dog. efendi gıbı zengın ve reka te di bu uğurda iflas edeceğini bile vor en ı vının · anmı 

mege ayı ırım a onun I ' ın.. _ .. .. k d'l · d d h ı t -G . k d .... ruydu: A.5agı tü.kurse sakalı, yu. dayanabilecek birinin kendisile bilse vaz g~yecekti. en ı enn en a a evve aç 'gI-
- Harıp mera orusdau.d karı tükürse bıyığı .. Xe yapaca- beraber olması ve bilhassa bu İ§ kararla.ş1;ı. Kevork efendi nı, kapısmm üstünde de §U ilanı 

T - 1- uy canmk atın ıkr. ğım halle uğraşırken aklına hep teklifin onun tarafından yapıl· daha dükkanına gelir gelmez işe gördüler: 
or rnnay, can ÇI martan çı • h'' r. ı· rd ok h 'tm· t' B b' başladı B' tre be bez .. 

S . d.. .. k . . şu urnye ge ıyo u: ması ç oşuna gı ışı. u ır . ır me yaz u. "BURADAN GİRİLİR'' 
maı:. ız uşunme ıçın yata. K d' . dah kt t k f tt K ak ı· d zerine bir koca ( % 30 TENZf. .... . da d .. .. .. .. .. en ısı a me ep e o ur. ırsa ı. açırmam azını ı. 

~gırer, o~a uşur.ursunu~. ken tuhaf sözlü bir hocaları var. Uzun gülerden beri beyninde LAT) yazdırarak camekanma. Kevork efendi le Hacı efendi. I 
-~_._ de yagnıur altında gezı. dı Bu rı'yazı've h""""""....lI Hal'ıı· ço··.,,,.. ..... edı·g-ı' muammayı Kevork astı. nin d::ı.1-~nma ı?ı·rmek 1'stı·yenJ 
JUTlt d • •• • •• b lk" • J ~·.{U • '""'" J lU\lUI. ~ 
h ~ ~~1;11:r~m, e . ."1 me§- . müşkül meseleleri yazdmlıktan efendi, Allahtan ilham vaki ol. O gün kendisine Elhaç f..bdül. müşteriler Levinin dükkanmi 
'ı~rb: ·ıda~ .1 -ının ~endıne ~-Ö- snnra. daima şunu sorardı: muş glbi çözüverdi: kadir efendiden bir elçi, Yahudi dalıyorlardı. 
I'! ır utuncesı var ama ·~n bu /~ müfettifin dütWıce..._ ______________ Em ____________________ ...-________ _ 

ıBa ampona ekleae.retı ıooderl].,el 

t>enıM lllıılan r. llc>ll o.Jdka4111 "' 
n.aıs •etredllkddlr. ~ıeame .-ııt' 
römct.ree okwyucu!a.rm ....,.. .,. 
~ ken: ~ adre.ıedal ~ 
lt:1 it.um.) 

Evlenme teklifleri 
• Ya" 24. boy 160, kilo 68, Y 

gözıu . kumral bir ilkokul öğrebn 

(Aynı zamanda her türlU ev l§lnl lıL 
len) bk bayan riltbesl lliıttcğmend 
agağt cı:mıyan bir subayla evlezııxıt 

istemektedir. Birer fotoğratıaril' 
(~oyraz 15) remzine müracaat • '1 

• Ya~ 28, boy 170, kilo ~li. aııkcrll)I 
le al1kası bulunmıyau bir terzi tJSf 
25-'30 ~ &§lannda münaaıp vücut!• 
ev he.mmı bir bayanla evlenmek iJ!l6 
mekt.ff!ir. Bir evi buluomaaı prttJf 
(Terzil remzine müracaat • 211 

• Y&§ 28, boy 160, kumral, yt 
gözlü bir bayan serbest mc!llck aaııl' 
16r.170 boyunda 100 lira lr.ada.r gel 
olan bıı- bayla evlenmek lstemektcdlf 
Ev işlerini !evkaltıde bilir; aynı t? 
manda terzidir. '(Dus) remzine mOr" 
caat • 209 

I ş ve işçi arayanlaT: 
• KMa idaresinde tecrübeli lyi ~ 

sızca bilen bir b:ıyan tıcarethaneltf 
de husust ve mUesseseierde !ş erf 
maktadır. Galata posta kutusu ııJ 
da S. N. a mUracaatıarı. Rel~ 
verebllir. 

• !stanbulda fakir bir ailenin o 
mayı seven kimsesiz bir çocuğu ııe' 
dlslni manevi evU~t yapacak, ~ 
tahsiline devamında yardım edee:t' 
zengin ve hayır seven bir zat aranı.r 
tadır. Kcnd!.si dürüst, temiZ a.ıııf.İ" 
VC K&ı-akter 38.hibi, C&J.t,kan, f.Ilt.i 
zamlı, okumayı sever bir Türk çoe' 
ğudur. (S.S.B.ı remzine mUracaat. 

• Pel: iyi ingllizce bflen llııi'e' 
site mUdavLinl bir ~nç ku vo erl< 
talebeye.müsait fiyatla inglllzce derf' 
lert verir. (B. 49) rem::ine mUracf.1 

• ~l' kozda, iskele önllndeki ıW' 
yanda gönde sekiz sa t .kazıkta ııtJ. 
llyece:{ Uç l<i~iye 1htiy 1: vardır. atı' 
de 2 Ura yevmiye verllecekUr. ofl" 
mesai !aatlerlnde ağ kurutacakla~ 
F:ıti.h, Kızta.Jmd& ~ numarada ıı 

Sille.)'Dlan Akarııuyıı müracaat. _... 
• LIM son suııttan aynlml§ oldUllY 

daktilo bilen bir genç 1§ aramaktacıı1 
(R.G. '14> rcmzille müracaat:• .. ::., 

• Rumca, Fransızca. türkQe ~ 
ve okar: H yaşmda b!.r bayruı tıA{ıf 
işi tezgA.htarlık yapabilir. Ev tııtn1 ~ 
nebi yanında tercih eder. (SUlJl 
remzıne mr.racaat. 

• Orta ya!llı, namuslu •e e~ 
gtızel yemek yapmasıru btıen bil' ~ 
dm bir ailenin yalnız yemek işler"' 

ehven b!.r fiyatla yapmaya tallP_~ 
Köye de gidebilir. Tarıa~ı cad~ 
189 numarada S üncü katta b»r 
V.A. ya müracaat. 

• İstanbul konservatuan ilk d1rt1' 
törü profesör Hegenln en mukt~ 
talebelerinden bir öğretmen pi~ 

dersleri vermektedir. KUçUklerle -'fi 
uğl'aşablHr. tBayan Bekv) reı:nY 

müracaat. .A 
• Galataaaray L!Se.!i 8 ncl smı::ı 

kadar .>kuruuş. güzel Fra.nııtzca oY'~ 
yazar, kom.ıgur. d.akWo da blllt ~ 
r;enç yazıhane ve diğer n:Oeaseael 
az bir Ucrctle lş araınaktadıi. 

(S. E U P.) reın.zlne :nUracaat. ~ 
• Orta tahsllll, uzwı zo.nıan yol 

bina ı~lerlnde ~:ıhşm.ış, fen işle~ 
vakıf hır genç mUteahhlt yanında lf 
ya dıoıvıet !~erinde çalışmak uzere 11 
aramaktadır. Taısraya da gtdeb!l ( 
i3cyoğıu İngiliz ııefarethıwesi at;,. 
aında Cumhuriyet gazinosunda 
met ,}llııgör. 

Aldırınız: 
Apğıda reml:ıler1 )'9&lb 

kuyu~uJarımı&lJI aaauanJI& 

mektuplan ldarehaae-aıll\dem 
aabahtaıı ell~ye k.Mar Te)"a 

, 
ol~ 

llef~ 
.... J 

yt• ıdar aldırnıalnn. 

(PAk 37> (S. 3) tM. 18) (~ 
(Çevik 15!S) (TekyıJdız 3) (K. 

(Bayan aşçı) (2092) (Ka. 41) C~~tl 
(Sumer) (Mar) (X. N.) <sı;, 
(Hadiye) (R.Ç. 85) (F.K. 26) (''~ 
vim remzine mektup•yazıın N. J(.J 
aldırmo.m için bir mektup bırakJllP"' 
tur.) tF.K.R) lKUçük 204) (T~ 

.. . : .... _ -
18.40 Viyolonsel 

9010. 

l9.0C tnebmedin 
ııaatL 

19.11' Köy bava· 
lan. 

9.S(J Ajans. 
1!1.4!' FHıl r;ı . 

lO. H Radyo ~a 

zeıesı. 

0.46 Hattanm 
ıttrldlaö. 

leye. 
.u.on zıraaı 

v1mL 
.n.ı o Solo f'1' 

kılar. 

l1.2li D~ 
21M Ork~ 
%2.SO Ajana. ~ 
445 Dans 
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