
Cümhuriyetin feyizli eserlerinden : 

Antalyada Surgun 
suyu kanalı 

merasimle açıldı 
Bu kanal 120000 dönüm 

suLÔ.IJacak • 
arazılJl 

~.ıman 

Don nehri 
geçildi 

---0-

Voronej sana· 
yi sahası 
ışgal edildi 

ı Sovstet kıtaıarı yeDI 
mevzilere çekildi 

Hü• tile bir deniz \.'e ha.va muharebaıılnln tem5lli res:ııi 

Antalya, '7 (.A.A.) - Surgu suyu 
kanaıının açılma töreni dün yapıl • 
mlflu'. Törende vali, partl mU!etti • 
§l ve on binlerce halk hazır bulun . 
mu§ tur. 

larma rağmen ill§&atı tamamlıy&n 

mUteahhldi tebrik etmiştir. Bundan 
sona kapaklar açılarak su yeni kana. 
la akltılm~ ve suyun akıııı orada top 
Janmış olan on binlerce halkın co;ı • 
kun tezabUrlerlne vesile olmutlur. 

Berlln 7 (A.A..) - Resmi UılııUi' 
Doğu cephesi lliıerindekl taarrm 

hareketi aırasmd:ı. Don nehri geçil • 
mi§ ve önemli Voronej sanayi aa.baa 
fKal edllmlJUr. Esir ve ganimet 9L 

yısı devamlı surette artmaktadır. 

DUşmanın karşı hUcuml:ı.rı netloeslz 
ı:.nımı1}t.Ir. Bu hıı.rckM esnasında. bir 
tek Alman zırhlı tUmenl 60 Sovyet 
tankı tahrip etmiştir. Kuvvetli ha.. 
va teşklllerl kara sa.ve..şların:ı muh&.. 
rebenln en hassas noktalarında mil. 
dnhale ederek dilşmnnm gl.'rl ile olıan 
mlinakalelerlne tahrip edici dubeler 
indirmiştir. 

f~:~·~;·~:;,:::::;:-·~-·;u-·~-·~-:-.. ·ı. Oç gttnden beri ' . 
İ h~~::ıı~~~:,~s f · Alman deniz M Sı RDA 

Vali nutkunda, cllmhuriyetin yük. 
sek ba§arıımıı ve zlrtıatln lnkl§afı 

bakımından kanalın ehemmiyetini ~ 
za.h elmif, müteakiben söz alan eu 
~leri mUhendlal de kanalın blr tarih. 
çesinl yapm11, <ılll yıl önce infaaına 

teşebbUa edilen muazzam eserin o za. 
manlar bitJreıemedlğlnl, ancak cUm. 
hurlyet devrinde buna muvaffak o • 
lunduğunu anla.tını§, TUrlt mUhendLB 
ve i§Çilerinln yüksek ba§anlarmı be. 
ilrtm~ ve bugUnkU durumun zor'luk. 

i \'AKIT l\IATBAı\SI i -o-! """"~ ....... ,•AKIT'"''" 1 tayyareleriyle ingilizle-
Aaırlardan beri hiçbir tayd:ı. temin 

ctmlyen bu su, yeni mecrasilo 120 
bin dönUm araziyi ıslah edecek, hem 
ziraat bakmımda.n, hem de k6ylUnUn 
kalkmmıısı noktasından çok l:inomll 
ve faydalı sonunçlar verecektir. '7 1 B!r mDt~e- rin tazyiki 

• TEMMuz 11421 fık kafile devam 
A:ntalyalııar cumhuriyetin bu yeni 

eseri 6nUnde ba§ta Millt Şefimize Te 
bQyUklere sonsuz mlnne ve ta%lmlerf. 
ili sunmakla bahtiyardırlar. 

Kınni sulannda bir So\•yet deniz.. 
rıltı avcısı bir hava hllcumu neticesin 
•le bııtırılmı~tır. 

_ _.ı muharebesı icbar edilen 
oluqor küçük mihver 

Orelln şimal kesiminde dll§man bir 
çok zırhlt unsurlarla desteklenen ne. 
ticeslz hUcumlarmı tekrarlamıştır. 

Karşı hUcumlarda 22 dilşman tankı 
tahrip cdllm4ıtlr, Şiddetli savaşlar 

devam etmektedir. 
Rljet bölgesinde geni§ bir cephe 

üzerinde hUcum edilen dll.,mnn mev. 
zllerlnden çıkarılmı,tır. Çanllanek Asya 

Yeni nizamına 
8lrebWr mi 'l 

ruan: SADRI ERTEM 
BbmAN'l'ADA ::raeıyan dört 

ytız bin Çlıılt namına lmı.a.lı 

•1r mekıupla Çin ıoıı Çaııkıı.Yl3ke 
IDllracııat etınl:ilerdlr. Blruınnyadald 

Çinlller Çlabı ve Çaııkayeekln yeni 
A.a;ya ıııh:ammı kabul etmesini, bunun 
lçta do .Japonya ile anlatmasını rica 
etmişlerdir. 

Çin liderine yapdaıı. bu mUraoa:ı.t 

zamaa :r.aına.o tekrar edilen battA. 
.lapon sıerpııme.lan ba§ladığı gönden. 
beri tekrar odllen bir flklr \·e mhak. 
kuku istenen blr vAkla.dır. 

Çinin My& yeni niza.mı karşwo • 
cl&kl vazly~tt ~"11n değil, daha. dok • 
tor SUn.Yat.Sm Urtllllllnl yaptığı za. 
IDan \-&zıh bir ,ekllde tebellür ctmlı. 
U. BattA denebilir ki Slln • Yat • Sen 
lınraltarlan ile eski Çinlller arMrın. 
clakl mücadele bir nlum ml'l8elesln • 
elen bqka bir fCY değildi. 

O zamanki askl Çinliler Çlnln s:s4e. 
ae bir ziraat memleketi kalmasmı iL 
tlyorlar ve Avrupanm açılt pa:r.an ol. 
ID&9mda zarar tasavvur etmlyorla.r. 
4ı. Eski ÇJnUlN"e göre Çln s31'1ayileo. 
bJlyeoek yani Çin m~taldl bir lıllvl. 
J'et olmıyacak, ba§lm ddvletlerln eko. 
bOmlk kuvvetleri yanmd~ ta."Ila.mla. 
)ıcı bir unsur olacaktı. Doktor Siln. 
l'at.Sen'ln temsil ettttt }euı· Çinli • 
ler!.ıı davası Çinin mUsfakll bir slytı • 
ilet ve ekonomiye sahip olmasıydı. 

8lln. ı: at.Sen Çln cllmlıurlyettnl bu 
tezln tahakkuku lıçln atılm11 bir a.. 
dımc11. snn. Yat.Sen' den sonra mllca. 
41deye devam eden ~~kay!ffık he bu 
davanm tahakkuku uğrunda ~rpış. 
lbaya devam ettt. 

ilk tekli Çlnde bir I~ politika me. 
lele.t ballnde ortaya rıkan mesele 
baddl:ıatında dahlli bir Çin mo!leleııl 
~tlldl. Çlnle Avnıpa laLpltallz.ml a. 
l'aemdaln mlicıtdelonln bir safhasıy • 
Clı. 

N~ldm bo ml\cadtı Avrupa dev. 
letter1 ne Çin tıratıında bir döğtl,, tek. 
11111 almskta geclkmec11. Çanl<ay;Jek 
.\vrupah beyazı ırla bir hayli ~:'ma.., 
bu nıaksat uğnında döğUştU. Andre 
llaıbwnuıı "İnsanlığın ıtutı.. adlı 
l'olnanı bu mlkadelenln b:.ıtUn safha. 
lannı pek canh bir surette it.Ah eder. 
~llkaYIJl'k A\TUptı «>ıup r~all:r.ml ile 
llatıı,Urkrn bir gUn kom\inlzm tehli. 
kegı 6nllnde onlarb ı,blrllğtne ya. 
0ıaetı. Bu anla!!nından blrk~ yı! son. 
ta Çtıi ve Avmpa emperyalizmi u 
tılkfarlrta, buyUk harbin neticesinde 
bU)ilk inkişaf ka~ cıe:ten Ja.pmıyanın 
~vtb:U ile karuı kıırşıvıı kııldı. 

laponya Cr.:ıl<ş:ır2chkl rnll<'.adele. 
•lnı iki !lllfhayıı a\ ır lı: Jap:>nyıı ayni 
'a!hnd,, Çine taarruz etti ve taa.rıaz 

140000 tondan lazla 
mlttellk gemi 

batınldı 
Berlin, '7 (A.A.) - Alman donan.. 

masına mensup hava kuvvelerlle blr 
lngfUz • Amerikan gemi kafilesi ara. 
amda çok bUyUk bir hava ve deniz 
muharebeıl Barentz denizinde 3 gUn. 
denberl <li!vam etmektedir. Bu btlyük 
kl\ffle An"tO • Sak10n bahriyesine 
mensup muazze.m kuvvetlerin hlma. 
yesl altmdadır. Hucuma uğrıyan ka. 
filenin önemi ancak l 2ve l4 haziran 
tıırlhlerlnde Alma.n uçaklarının ve 
denizaltı gemilerinin destcltlemeıılle 

İtalyan hnva ve donlz kuvvetleri ta. 
rafından tahrip edilen kafilenin öne. 
mile ölçUleblllr. 
Şimdiye kadar alınan haberler, ka. 

fileye refakat eden gemilerin 2 tay. 
yare gemisi, bir Amerikan zırhlısı ve 
birçok kruvazör ve muhrip olduğunu 
göstermektedir. 140.000 tondan faz. 
la gemi §imdiye kadar batrnlmtş bu. 
lunuyor. Bu kafileye kar§t Almıınıar 
tarafmdan yapılan hücumun nasıl 

bUyUk bir muvatfaklyetıc bittiği bak. 
kında. resm1 bir tebliğ beklenmekte • 
dlr. 

Berll.ıı '1 (A.A.) - (Radyo saat 
1'7,SO) Bir Amerikan • lnşililz katile. 
sine karııı mihver denizaltı ve tayya. 
Telerl tarafmd&n yapılan hareke.t ne. 
tıceslnde 192000 tonilA.toluk 28 va.pur 
batmlm1'tır. Harek!t dflvam etmek. 

tedlr. 

bAb\ devam eımdctedlr . .Japon taar. 
ruz.unun ikinci sartaaaı J~onya111n 
J.ııglltue 'e ArncrU<aya harp H&nı 
Ue beılaınu;t.ır. 

Japonyanın taHvvnr ettitl /uya 
niza.mı diye ortaya attığı prensip U. 
:r.arkııarkta Avrupa emperyalizminin 
yerlne Japon h&klmlyetlnl t.eels et. 
mek n Ç i n ı S tt n • Y • n. 
Sen'den evvelki hn.Une lroa etmektir. 

.Japonyıının yenl Asya nizamı namı 
altında ileri aUrdlll'U prenslpe Çinde 
yalnn flllkl Çin taraftarı olanlar ru.a 
götıterelılllrler. Bugl\n ~ mftcade • 
lesinde tnglltere ve Amerika ne ~Y
nl saftadır. Çin • DemokrasUer itti. 
fakının hakiki mesnedi de budar. 
Binaenaleyh Çinin dayanması Te ÇI. 
nLo )-ardım ı;örmeıd mllttenklerln ve 
Çlnln yeğı\ne mttıftcrek eraellerldlr. 
V•kla Çinin vaziyeti rftndea stme 
~Ulleşmektedlr. Fakat Japonya • 
nm zaman zaman Çaınkaneld Asya 
nlmmuıa glrmeğe davet eıtmeıd mtt. 
cadelenln Japonya için de ae kadıt.r 
mllşkUlAtla kartı lUU'frya o14utnnu 
gösterm~dedl r. Birma.oyadaki Çtall. 
lcriıı rnflktubu de. bu noktayı bir .kere 
dalla orta7a atmaktadır •. 

· kolları 
dağıtıldı 

Kalılre, '7 (A.A.) - Ortaprk ln. 
gl1lz kuwetıerl mll§terek harp tebll. 
ğf: 

Hava kuvvetlerim.iz dlln ElAlemeyn 
çevresindeki harp aahaaı Uzerlnde ta. 
arruzlarır:a devam ederlerken, ka. 
rada her iki taraftan yapılan topçu 
atefinden ba§ka pek az taaUyet ol • 
muııtur. Sav8f gruplarımtz bir çok 
kUçUk dllşman kollarını çarpışma.fa 

icbar etmiş ve dağıtmışlardır. Kuv. 
vetlerlmlz, cenup kanadını batıya. 

doğru uzanan dll:;man üzerinde bas. 
kınlarına devam etmişlerdir. 

Başlıca hava bombardıman gayre. 
JI dli§manm Elda.ba. çevreafndekl ha.. 
va alanına karşı teksif edUm~tlr. 

Mesaerımıt 109, Yunkers 8 ve 
Haynkel 111 düşman uçakları üzerin. 
de tam isabetler kaydolunmuştur. 

Bombardımanlar sonunda. müteaddit 
yangınlar ve Marea Matruh ile Tob • 
nık aresmdakl dUşman maızeme ve 
ikmal kolları arasında blr çok karı • 
şıklıklar çıkarıım~tır. Savıı.ş sahıı. • 

W'"De\ıuıu 2 ncl sayfada 

General Vavel 

Benzin 
tahdidatı 

9 eylflle kadar 
devam edecok 

Tin1oçenko ile 
Vavel görüştüler 
l.oııdra, 7 (,A.A.) - Rusyadan 

öğrenildiğine göre Timoçcnko Hin
distan baş kumandanı general Vavell 
ile görüşmüştfir. 

Muğlaya bol yağmur yağdı 

Finla.ndlya körfezinde bir mayn 
toplayıcı gem'isl bir Sovyet denizal. 
t.Jsını batırmıştır. 

DUn gUndllz SovycUer 66 uçak kay 
\>etmişlerdir. Biz 2 uçak kaybeWk • 

••• 
P&rls '7 (A.A.) - Radyonun bil a 

bab bUdlrdlğine göre, Moskova • Ros 
~ demlryoiu kesUml.şt1r. 

* • * 
Londra, '7 (A.A.) - RöyUrtn lıfOll 

kondakl hu.sust muhabfrlnden: 

Kurakun 200 kUometre doğu90Dd& 
Voronetz cephe3lnde nehir yolumm 
Mklmiyetl için yapılan Umltatz mtL 
~ıı.dcle devam etmektedir. 

Tankların sav8§lard& hlktm b\J2 
rol oynamalarına rağmen burada ç~ , 
pışmalara çok bllyUk a&ytOa Almaıl 

piyadesi sil.rlllmll§tOr. Oepheden ge • 
len son haberlerde bfidWildlgtne g6 • 1 
re, Almanlar t8R JhUyat laıVY&tlert. 

Mufla, '7 (A.A.J - DUn tutun bı51. nl aavll§a ılllrmekte n birbirini ta.. 
Ankara, 7 (AA.) _ B&fvek&let. gelerine bol miktarda yağmur yağ. kip eden taarnızıar yapmaktadırlar •• 

ten tebliğ edilml.§Ur: _m_l§_m_. ___________ ....;.. __ __;_;_;, __ ne_va_mı __ z_nc1 __ aa_yfada __ , 

9 eylOl 19U tarihinden i.tıbaren 

benzin tevziatında tatbik cdllmekte 
olan tahdidat 10 blrlnciteşrin 1041 ta. 
rlhlndc llAn cdllmlş olan esaslar da. 
hlllnde 9 eylül 19!2 taıihlne kadar 
devam edecektir. 

o Devlet Konıervataarı 
Sanaikarl&rH.e ı.~oııu~maıar 

Milli PiYANGO ÇEKiLDi Mahir Canova nasml 
yeti$tıi?iinm anlatıy(lf' 

Blylk ikramiye Afyona · çıktı 
- $ate tıyatrosunda (Mı ş e ı 

,Strogot) u en mü kemmeı oir 
teknık ıçinde seyrettık 

Ankara, '7 ( Huwst muhabfrimız.. 1893U lHS20 861283 2.21115 001172 
den ) - M'.UU piyangonun temmuz 017021 349517 023402 169452 057768 
ke§idul bugUn ae.rglevlnde yapıldı. 292547 198168 251827 18:5180 17H31 
Çekilen numaralan bildiriyorum. 899295 280684 225165 186783 266260 

• 320361 181775 299719 Zl.0486 125129 
30.000 lıra kazanan l9S906 306162 268687 212184 22m1 

312825 tU830 \ Yazan: KAnRI KAYABAL 
Bu biletin talihlisi Atyondadrr. 500 lira kazananlar 
10.000 lira kazananlar 

290771 862931 389819 240'J33 

5.000 lira kaz.ananlar 
089535 296835 144476 318124 239078 
1Zl631 

2.000 lira kazananlar 
327840 259162 099878 1•8632 84091 
3116'0 254475 156264 84262 373596 
1&2011 179604 45683 118538 41043 
2081&8 332~ 249'59 268197 258145 

1.000 lira kazananlar 
368906 1697 42 l83M3 096522 269485 
824241 836229 096829 063570 385946 
176841 218HO 323047 356402 300435 
05t490 197557 216850 095825 304697 
340SU 28391'1 274137 24-0510 249080 
25191H 867221 399552 187661 117222 
~888 096448 319440 204517 1911533 
1894e0 160844 190108 204621 248985 
lıll8'88 070038 2Uli6G ııt&7 1G9072 

Sonları 6421, 9890, 3862, 6669 ile 
z,ihayeUenen biletler be§er )'Uz llra 
ala.:akt.Jr. 

100 lira kazananlar 

- Mahiri arıyorum. burada mı? 
- Hangi Mahiri? 
- Allah Allah, hangi Mahiri ola 

cak, Devlet konserva tuarı aanatk'tr 

Sonıan 711, 366, 260 Ue nlhayeUe. larındıın ··· 
Muhatabım hatıfçe gUIUmaedl: 

nen blleUeT yU.zer Hra alacaktır. - Buna kızılır mı efendim? Çün 
50 lira kazananlaT kU bu gençlerin hepaı "mahlr,,dlr d 

Sonları 395, 087, lM ııe n.Lb.ayetle. onun ıc;tn sordum. 
nen biletler elllfer lira alacakt:ır. - H&.. E\'c , haklısın dostum! B 

20 lira kazananlar Dlnı aradığım: Mahir Canova ... 
Sanlan 318, 913. 247, 267, 997, 963, - Öyleyse şöyle biraz gidin.. han 

957, 243, 227, 287 ne nlhayeUenen bf. ı beş altı genç toplanmıu'ar ya? l§t._ 
Jetler yirmi§er lira alacaktır. onlarm araııında en sevi nli, ve zek 

10 l
• k anl bakışlı Olanı, sizin aradığınız sana· 
ıra azan ar k!lrdır ..•• 

Sanlan 76 ve 63 ile nihayetlenen 
biletler onar lira, alacaktır. 

2 lira kaz.ananlar 

Galatasaray lisesinin bnbçeslnde 
kanapelerln birine Karı EberUn diğer 
asistanı Mahir Canova ile yanyan11 

Soınlan 7, 9, 3, 6 ile nll)ayetıenen oturduk, konUf\lyoruz. 
bl~ Wıer lira alaca~. _.Deftllll ı ncıl l8JflM1a 



Z - EN SON DAgt'Kı\ - 'l ~ 19U SAL1 

DeYlet Konsernlmn 
3anatkArlarile konuşmalar 

Bıl§tınnfı ı lDd aay.rada 
Gene sanat.kAr ilk temsildeki mu.. 

vottaklycUerlnden memnun görUnll. 
yor. Ben: 

- Halk B1zl beğendi.; alk.ıfladı .. Fa. 
kat s!%.lcrl henUz to.nımıyorlar. Her 
gıtyiniz onlarca meçhQl, Onun içln 
uvelA tcrcllmeihallnlzi yazmam hJç 
tıe fena oımıyacak. 

Dedlm. Biraz dUşUndll, sonra: 
- Ben, dedi, 1915 te Kava.lada doğ 

dum. İlk to.hııillml lzmltte yaptıktan 
oonra İstanbul mualllm mektebine 
girdim. Hemen ayni sene içinde An.. 
karada yeni açılı.uı Gnzl Terblyo Fms. 
twı.stme ıın.kledlldlm. Gazi Terbiye 
Enstlt.Ustlnlln ilk kısmmm ııı.gvı ü.. 
zerine Bo.ııkeslr muallim mektebine 
ı;5nderlldim. Oradan diplomamı ala. 
rıı.k EskL:ıchlrc öğretmen tayın ediL 
dun. Gene ayni sene içinde istifa e -
dlp yerıl açılan fil, tarih takUltesine 
talebe oldum. Fa.kat. bu benim lst.e. 
dlğim bir §eY değildi. Ben dalma ak. 
tör olmak, tıy:ı.troyo. nttlma.k heve. 
sfie yanıyordum.. Dal.ıncı. içimde 
"Kordclya,,nm b3baamcı. olan sevgi • 
ııinl t.A§ıdan. 

Devlet kon.ııervatucırınm kurul • 
mnsı hayallcrimlıı haldJcıı.t olması 

de.Inektl Hemen bu mektebe girdim. 
Bu, benim lçüı hayatJJJUJl en meııut 
bir hMlıseS1 oldu. Vazife~ dört elle 
earı1clmı ve kısa bir z.ıı.man sonra bil 
emeğimin mükA!atmı gördüm. ÇUnkU 
QçQncü sene ıl'IOllUnda yani 1939 da 
pro!esörilmün raporllo Ma.a.rU VekA.. 
let1 tarafından AJme.nya, Fransa ve 
hıgfıtere sahnelerini tetkik seyahati. 
ne g6nderlldim. 

- Avrupa sahnelerinde batıgl uer. 
!.eri gördUnQz ! 

- Borlin devlet tiyatroısunda Otel. 
lo, Ec,~ond, 1kincl Rlşar, Bir yaz 
geeest rUya8'l, Nnml J.5tersentz ve On 
ikinci gece cserlerlnl, deYlet operaam 
da da (Sihirli Flut) (Karmen) vo 
(Ayda) yı gördUm. 

BerUnden Viyana.ya geıı;Um. Bana 
btUl1n atnema ve tiyat?olara parlU!IZ 
gtrmem için Alınan hUk!ımeU bir 
kart verdi. Burada da (Fıı.u.st) u ve 
{Glavigo) yu seyretllm. Ayrıca Viya_ 
nanm eıı bllytlk tiyatrosu olan (Burg 
tlyatroau)nun proval&rındıı. bulun • 
mak mUııandeslni aldım. Viyananm 
ditcr bütün tiyatrolarını: gördüm, 
klA.Blk ve modem blT çok eaer aey • 
ettim. 

Viyana.dan da Londraya geçtim. 
>rada Karı" Ebert ve Ertun-ı-uı tı • 

"'inle buluştuk. Karl Ebertin re~rtl 
ulunduğu (Glyndborn} operamnda 

\ç hatta staj gördUm ve (Stratturt) 
a Şekspir Festtvallerlnl ta.kip ettik. 

Burada tiyatro mUdllrU bize Şeks • 
pirin dol:'duğu evf, okuduğu mektebi 
ve tiyatro mUzelcrlnl gezdirdi. üç 
hafta sonra Karı Ebertten aynlarak 
Ertuğrulla beraber Parlso gittik. 
Komedi Frtınsezde Molyerdcn Melodi 
Manjtneri, Şate tiyatrosunda (Jdişel 

StrogO:)u en mükemmel blr teknlk 
~çlnde seyrettik. Teknik mUkemme. 
llyoUnl anlatabnmem için 60 mogo. 
lun sahneye aUarlle girdiğini 88~ 
mcm kft!idlr. Parlsteıı ayrılarak ta. 
te.nbula döndUk ve blz1.m geJdlğlmtz 
gUn ikinci cihan harbi patladı. 

Mahir Canova bu tetkik scye.hatlnt 
tatlı tatlı anlatarak bttlrtncc' sor • 
dum: 

- Bu muhtelif Avrupa eeynhatle. 
rinde en çok hsn.gt a:ınatkAn beğen. 
d nlzT 

- Şlmı:U hepslnl .b.a.hrlı.yamıywum. 
Fakat aklıma gelenlcro.n bHhaa.sa 
~·arner Krans, GUBtaT Grundgena ve 
Walter Frankı aöyllyeblllrlm. 

- sınemn sanııtkJ!.rlan arasında 

boğendtklerinlz kimlerdir! 
- Charles Laughton ve Paul Muni 
- HA%lr srrası gelın!şken §UtıU da 

l!IOl"aJ'Ull: Arlta~rmız anısmda eıı 
çok k:tnderl beıl(ıım1nhıf.1:T 

- D o ğ ır u 8 il D U istenıent:ıı 

hepdnl beğtlD1rlm. Çft.nk:O bts kollek. 
ör c;abpD&yt e8M &dlndtgimlll J.çlıl 

arlaLd:ı.§!srmıczm hqpB1ntn ooteenıı • 
mesinne gayret edtyorın, 

-Ba:ııs. biraz da hl.l.8tı!t h&yatmım 
dan bahaed!:n.. boa vak1tıertn!z1 nam! 

~! 

- Şlmdmk b<J! 1l'8ldt cn,ı. btr te
ytmtz :yok.. 01d$ zaman eJbct btr 
fJe'1 dtıştmceğlm. Bu:ıulll h&yat.ımr, 

her ın.sanm Jd ~ tabtl btl" §eltllde 
geçiyor. 

Oenç sanatko.rta bir ha.J'11 Jı:onUf • 
tu1t, bmt\n dtışnneeterfni gayet eamt. 

W'" Baft&ratı ı od aaytacıa 
smı kaplayan avcııarnnrz gündüz ha. 
rekeUerlnde dllşman uçaklarını be.sa 
ra uğratIJll§lardır. 

İngiliz ve Amerlknn ağır bomba 
uçaklan gündüz Btngazlye taarruz 
la düşman deniz :mUnakalAtına tam 
isabetler elde etm13ler ve bir çok 
yangınıara sebeb olmuşl&rdır. 

• • • 
Roma, 7 (A.A.) - ltalye.n ordulıı. 

n umuın1 kararglhmm 770 numarıılı 
tebliği: 

EUUemeyn bölgesinde rno.hnm ma. 
hlyette mUsndemeler olmuş ve bir 
)t ç dü§man tankı tahrip cdllml§Ur. 

İngiliz hava kuvvetlerinin taallye. 
u. dllşman kıtalarlle zırhlı kuvvetle. 
rinc karşı tesirli hareketlere geçen 
mihver bava kuvvetleri tarafından 

önlenmiştir. !} lngillz uçağı yere dll. 
verck parçalanml§lır. Bundan bn.§ka 
7 d~man uçnğuıdıın ikisi hıı. va karşı 
koyma ateşUe ve diğerleri de Alınan 
&VCllsrile yapılan 83V8§1ar sonunda 
düşUrUlmüştür. 

Bir, iki nokta 
Kar'l§ık kahve aah§tnı 
lnhisarla birlikte belediye 
de kontrol etmelidir! 

A Y tınomdanberl kan,ık kahve. 
ve, kavrulIDU§ ııobut &:ltılma. 

sı yuak! lnhisa.r mubD.fa:ı:a tC§kl • 
111.tınm bu husuru nlddetle kontrol e. 
decet1nc cımlnlz. Nohut ve eın!!~Unln 
kavrulın.ıı.bn mutat olan yerlerde 
belki bundan ııonm kahveye kan.,tL 
nbbllecek yab:ı.ncı llL3.ddelerl.n !tav. 
nılması mUmkUn olmıyarok, Fa.kat 
acaba lmn köşelerinde, lınhvclunc 

t~eteıllerlo evlerinde kı:ı.b.ve kavrul. 
rmı...'lı kabll değil midir~ 

nu ltfb-.ırl& belodlye mtltotıı,ıorl • 
nln, tktısat l~erl memurlarının ls • 
tıı.ııbuluıı bor kö~lnc d:ı.ğtlmı:t olau 
kahvehaneleri de aruıızm b.-ısara.k 

kahve vo çay nttmunelert almıı.tnnnı, 
tahlll notiOOBlade knlıv031 karışık çı. 
laınlıırın olddetıc cezalarulmlm:ılan. 

İngiliz uçaklan t.aratmdnn Tob. nı istiyoruz.. 
ruk ve Blngazlyc karşı yaptlıın ve ö. En kllçtlk vo hftcr& semtteki bir 
nemli hiçbir hassr vermiyeu akınlRr kah\·cbıuıede bile knhvenln fincanı 

nettccs1nde d~man b&§ka lkl uçak yedlbuçuk lmrn~ar. Apf.rı değllCUr. 
dnba kaybetrnlştlr. Blngazldc halk Bir kilo kahveden a&gıırl 800 finca.~ 
ara&lllda 2 ölll ve bir kaç yaralı ol. kahve çıktığına göre yedi bııçuk l.'ll. 

duğu bildlrllmektedlr. rt11Uuı 22,:S ıtrn etmektedir. Halbuki 

1 kahvenin nyntı bunun dömte biridir. 
Mareşal Bomme BJra.z daha iyi mevkide olan ltı:iliVO.. 

.,aralanDll' hane, pMtnne, gazlnolarıdn. 190 b!r 
nucan kahve 10 • 15.20 lwruş a... 

Londra, 7 (A. A.) - Kahire • raamdadır. Bu takdirde kAr o ols • 
den alınan ve teeyyüt etmiyen ha• bette faz.la o:ılel'ktır. Hal böyle iken 
berlere göre Rommel geçen cuma bu .gibi yerlerin bemen çoğuna gt -
günkü muharebelerde ya.ralanmış- denler bali.I kahve bul&ın1'ılr3lrt3dtr. 
Ur. Kahve fiyatı artar IU'tmJ.Z mrlte • 

Şark cepbeslnde 
_.. Battanlfı ı ncl a&)'fada 

Moslcova, '1 (A.A.J. - Sovyet teb. 
llğt ekinde, kızıl hava ordusunun 
Kursk • H.o.rkot cebhealndc oynadığı 
bUyUk rol bellrtilmek:te 'Y'O ezcllmle 
§Öyle denilmektedir: 

Temmuz ayı içind.e han kuvvetle. 
rlmlzo mensup blrllker, cephenin 
muhtelit kesimıcrtnde takrib&n 70 
Alman tankı, asker vo harp malze • 
mw ytlklil 80 den !azla kamyon ve 
mWılmmat yUkJU •5 vagon tahrip et.. 
mı,,ıer veya hasara uğrııtmıolardır. 
Uçaklarımız 1k1 katar tahrip etm.1§. 
ler, bir piyade alayile iki sllvari b!S. 
1Uğtlnt1 d&ğrtmıolar ve kısmen yok et. 
ml§lerdir. 

Tebliğin ekinde ll1mterl zikredll • 
mıren muhteill ke.eml.erde keza mll. 
t.eaddit nazı hUcumları yapıldığı blL 
dlrlllyor. Tanklarla ve ı:ırhlı araba. 
lnrla desteklenen dU.,ma.ıı piyade tü. 
menlerlğ Ucri mUdataa mevzilerimize 
hllcum etmişlerdir. BUtQıı glln §id • 
detll bir muhsrebo cereyan etml§tlr, 
~ tOO subay ve er ölUıU ver. 
mto 7 tank ve 5 Zirhlı otomobil kay. 
betmlşt.lr. . ... . 

Loodra, '1 (A,A,) - Lenlnggrad 
r&dyoau, Almanların Vol§anak cep. 
hesinde Harkot'un •o kilometre kadıı.r 
doğu ıimall.nde §lddetll muharebeler 
emasmda 2000 den fazla tank kay. 
bctUkJerlnl hnber vermektedir. 

Spiker. d~nnm Sovyet mev:rJ.le • 
rlne bir uç daldırmağ& muvattak ol. 
duğunu, fak.at Rusla.rın olddetU yan 
bllcumlo.rlle Almanlsrı rıcate mec • 
bur etUkleri alSyleml§tir, Alınanlnr, 
az zaman ~el i§gal etml§ oldukları 
mesken mııballi terke mecbur olmuıı
Lardır. 

Büyük Alman tayyare teşkilleri, 

son derece §lddelle cereyan eden ha. 
va muharebelerine ~rak et.mL,ıer. 
dlr. Bu esnada kara mııbarebelerl de 
devam etmiştir • 

Londm. '1 (.A..A.) - 'Mo,,kova rad. 
yosu, general Zukofun ırumandası al. 
tmdald Sovyet kıtauı.nnın Ka.linln 
cephostnd.e dtl,şmanm §iddeUi bir hü.. 
cumunu pU..ldlrt.tWrten sonra 4; ka • 
sabo.yı zaptettlklerin.l Tfl 14 tank lah.. 
rlp ett~rtnı haber vermektedir. BiT 
muharebe eanasmda 3 .Alm&D.plyade 
ta'b\mınu yok etml§ter, diğer bir mu. 
harebcde !00 subay Te er ~dürmüş. 
lndlr. 

mı anlattı. Sanat idealleri billQr gibl 
prrrl prnl, t.erte.mlz olan bu genç 
arkad8'& bu yolda muva.tt&klyetten 
muvattaklyete k~asrnı temenni eL 
Um Te ayrıldım. 

KADRİ KJ\ YABAL 

n1n hemen değlş.tlrilIDMl için belo • 
dU'enfo kapıamt nşmdıran kabvetıııne 
mhlplerlnln bundan sonra ol5UD ~
tıerllertne BğJz tadile h!l.lts knlıve t • 
ı;lrmclerlnl temin edeJJm! .. 

Yekta Ragıp Ö?lı'EN' 

Lavanta çiçeği 
derleme inhisarı! 

Çingeneleri dağlara 
sevkedecek bir mü'&:e§ebbis 

henüz çıkmadı 
lnhlsıı.rJar umum mUdUrlllğU ipti • 

dal maddesi hariçten geldiği için ya.. 
pılamıyan Umon ç~C#I kolonyası ye. 
rine kaim olm&k tızere ~pınağa ka... 
rar verdiği ve hnzırtıklnrmı Jkm&l eL 
tl.ğ\ lA.v&nt& çiçeği kolonyasını yapa. 
mamaktadır. Bunn mı~b. lAvanta 
çf.9Cğl tamamen yerli bir mahsul ol. 
duğu, lstanbulun civar dağları bu 
güzel kokulu nebatıa dolu bulunduğu 
haldeı bunu lnhJsanı. kUlllyetll mlk. 
tarda verecek bir mUteahhlt buluna. 
mamaaıdrr. İnhlsann çok cazip tekli. 
tınl kabul eden klmso çıkmamıştır. 

Bu yüz.den ihale müddetinin uzatıL 
ması mukarrerdir. 
Yapııan tetldkler gösterml§tlr kt 

lAvant& çiçeği derleme lnhlairr çln. 
genelerin elinde bulunmaktadır. Bina 
enaleyb §imdi onlan tegkll~Uandırıp 
dnğlara ııcvkedeeek ve lAvn.ntn çlçe. , 
ğl toplatacal( bir mUteoşblsin zuhur 
etmesi ve bu 1§6 talip oıma.ııı 11=n • 
dır. Şimdilik böy'le bir mUteşebb!s 

de meydanda yoktur. Ç~nktl l"lhtsar. 
lar umum müdOrlUğU alacağı kUlll. 
yetll partiyi detaten iııtemektedlr. 

Bu aabah Londrada 
iki casus idam 

edildi 
LonılnL, '1 (A.A.) - Bn saba.il l..<m 

drade. iki casuıı idam edllınl§tlr. B•an 
lcırdan biri CebeJUttarık doğumlu ve 
.toglllz tııbllyeUnde Stel Key, diğeri ı 
de Belçikalı Eugene Timmermandır. 

NeclA artı.'I tal h!IWlğloı\en 3iktı. • 
yet etmiyordıı. HıKtA oda.eıcCl:ıkl 1a. 
lllı.td:ıllk hakl•ını1~ yı.zılıın kltnplu rı 
bir etaba ellM nlnıamA~a da. karar 
\'onnll)tl. 

- Hele bir kere .ı:krMıln annP&l 
gelala.. mesele meydana ~ıklım l"nı. 

kesilsin •. banlan ondan ııor.ra. erra ılc 
yapaaa.ğım. tik •inoe ldtapları bir ti\ 
rafa atmak .. ıırııdııu annm derhnl top. 
lan.ıp bnradan gitmek •• ı,te benim 
tola yapılacak iki ntllhlm t1 .. 

*** Akoam_ 
Geç vakit_ Şanlka Otih9f'ı!C ota • 

lililı1 rurken, aa.raylı hl\nrm cn.ddoocn gö. 

w ı riln dll. 
_:.. • • •• ' ;•fi' ... • •• ~--::. 

SüMER BANK 
istanbul Satınalma Müdürlüğünden: 

obilya yaptırılacak 

Şahika• 

1 -~ annrm nılnn: (;'f'Uyor. 
1 Diyerek b&hce .~ııı •na kolitu: 

- Babam nrre(lıs, uı:~rdğlm '! 
1 Saraylı bonım terlnl 11llerek bııh • 
~ye '1t'dl: 

j - Kerim pn.,ııınr babanı b.ruımıa • 
dılar, knım! .l\Ialnntyn araları \'edııt 

Karabük Demir ve Celik Fabrikaları Müessesesi ! ymhndon blr.ı.~ şekor ,.,.ıııttL llnlbıı. 
i..;_ Müdürlüğümüzdeki sartname ve proJ· esi muci. 1 ki, nişan bnulrnuş .• \'oo!ldın foyası -u meydana. oı&c~&. iCer\m ıı:ı~ mah • 

bince 73 parça mobilya yaptrrdacnktu. ı oop nlmu,. "S::ilat b yln dımlmakta 
Tali~ olı..nlann 10.7.942 tarihine kadar müdiiriyete hakkı varmııı. Silylcdlldf'rl doğ'rııy. 

müracaatları 1 mııı. . ., dl)crelc lr.ıl•M• yı:.'kAludı. hı • 

i::i••Eiiiiiiılmm:9'JSIBll•llililSZ•1C•lll!!!!!!t•m••m•' rııkwadı. Bıı gı.:ce ... nınrd:.\ :1<:ı:aı. 

• 
1 

Mahkeme Salonlarn1da 

yumrukta çene 
i v ini parçalamış 

'· Ben Arnavudum, şöyle yaparım, böyle 
yaparım. Karı koş evden bıçağı getir ! ,, 

EN SON DAKiKP 
Küçiik ıı~ nlar Kuoonu 

(Ba kupona 9kienf're.c ırouaı:rıh".-e" 

lo ~ " " ..-me 111.Dlan Dl 9'111 
Dakikada paraaız ııetrcdllecektu. EV 
leome teıııw ııöndereıı owyucoıarın 

aıııım kalmak OZıe1'e .a.r1b ~ 
nl bildlrmelert lb.ııD.) 

lı anyanJaı 

Asllye altıncı ceza mıılıkemeslnln 

suctu ye.rlnd& 1 "I yn~mda bir çocuk 
l'llrdı. Suca da ''aa.kn.t bırakacak de.. 
recede yarn.IAmak,,tı. 
~ da kcndi boyunda ve ken. 

dl J gibi uta.k tefelcti. Arnıwut.tu. İyi 
Ulrkpe bilmediğinden mcramı.nı bir 
hayli gllçlillde anbtab!Uyozılu: 

rapor almıştı, Fakat sonra bir m\lo. 
torl Ue daha kavga etmlıt bu m~ 
r1 bnşına ııandalya Ue vurmu,, i~te 
bunun Uwrlne bir aylık rapor daha 
almış. Şimdi nı&hkeineye verdiği bu· 

• Orta. IJJıe ve ytlkeek ol<uT tal•..,, 
lerlne tizlk, kimya, ceDlr, tı~ ... aese. 
tabliye ve Usan (&imanca, tranaızca) 
dersleri verilmektedir, {S.S. 71) rem. 
zlne müracaııt. 

• L~enin onuncu sınıtınd& okuyan 
bir genç, mektep tatlli müddetince 
çalıomak istemektedir. Eski tıartıert 
bilir ve hesaptan anlar. VUcudu mil. 

- Vallahi, diyordu, ne \.'altlt ya • 
ro.Jandım, o \'Bklttenborl, ha.nl kol.ıı.y 

kolay bir oey anl~ttırıttıranıyornm. 
- Peki liylo l5e, ynvıı.5 yo.vn:t nn • 

lnt! nedir davruı? 
-Dnlıa ne olsun, beğtm. Bıı ~ • 

cuk, çolt patırdıcıdır. llnç:ın knh • 
vem.:ie bir oyun oynadı mı, ka\'ga ıı.a... 

tırdır. No ynp:ıyım ben b:ınunl:J. T 
cıooım. "Oğlum, ben bu knbveyl aç • 
tım, niçin T p:ırıı. kazanayım, knnıL 

mı doyuyarrm Ulye. Efendlm T F..h 
lt:ıb\·e de bu malıallecle, sen de lnı 
mııahllede. Elbette gclccekslo, Azna., 

oyun yok. Sana oyun oynat:na.ro.,. 
efendlmT 

O gllu ne va'dt l{ahvcde gelml,,lm 
bu, geoo otunnu,,, tıwla oynayor ıı. 

Ben yok d~dlm, çırok ne biliyor, ,·er. 
ınJa tavl:=J.yı. ff('ıucen gittim, tın-layı 

ıı.ldım, önlinden, ka.pııttnn, kaldırdım. 
- Neden böylo yapıyorııun, beT di. 

ye bnfırdı. 
- \'ermem, 53.na tavla., ıl.öW!lm, 

r-UnkU pıı.tırdıcuıın t 
Blrd~blre tuk, nnh ı;,cnenw. b!r 

yumruk. Göı.lerim, dönclil, döndii, 
kn.ra.rdı, knrtı.r;1ı, &alt dll~tlm, yere. 

Sonra g5zlerlmi nçmı,ım lmst:ıne • 
de. Şimdi ~ne keml~iUl ktnlmı:!hr. 
H~nn iyi olmtı tur, aın& ve l~o 
koou.,nnııyonım,,, 

- Oezıısmı mı lstlyonııın. 

-Bqka ne lstlyeylm, bu çoouk • 
tan. Tabii cez;nsmı. 
Sım Kadri u.dh pocuğa gctını,tı. 

\'&.lda. knhvecı Hıı.80.n, cıla., ye.mrı 

)'Wllnı birisiydi, ama, Kadri de on • 
dan f~l:ı. bir şey değildi. İmldinı yok, 
b1r yumrukla ç~e lnrablleceğini ak. 
lı.'lı.ı.n getıremczdinlr .. 

- Yaka, dedi, ~ye oldu. O gUn 
kn.bvenin Un\lnden gCÇlyordum. btT 
n.rknda:ıım ç:ıı,'lrdı. 

- llnydJ bir tavla. oynıyalım! dedl 
Eh mıı.lts::ıt vııltit geçirmek, oturdıık, 
oynıunağa bıı§lıı.c.'lık. Bu, yoktn, Tam 
O.)'Un blteceğlno yakın, JIA.s3n geldi, 
Beni görünce doJ;-nı ynnım~ ko,tu. 
Tnvlo.yı knpatıırıık aldı, göıtiirdii, 

- Neden böyle yapıyorsun, ıledlm. 
- ÇllnlcU &Cn lı, ta.kçıııın, ka.vgacL 

8111, dedi." 
llmınn birdenbire y6rlnden fırla:tı: 

- Yolc bre vnllnhi batakçı dn:no. 
ml5lm, neme Uium. Fnltnt ı>atırdıcı 

dedim Alliıh itin ... 
Kadri: 
- PnkAlll dedlll l;Jte, 
naıs mUdn.lınle etti: 
- Peki devam et. 
- Has:ın crcndl lmnJlnn ~ t :~·ıı 

btı.tn.kçı değilim, dedim. 
Yıı.y sen mlııln bCI~ le diyen: 
- ll."lru~ Arnıı.vut Ha 3n derlsr, 

rapordur. " 
- KJm evveın vurda T 
- BenT 
- Nereslnef 
- Bilmiyorum. Anın, p~ln o be • 

nim mlntanımı, ool<etlınl yırlmlltı. 

Sonra o da bıına vurdu." 
Re19 dosyayı tetkik ettl. F'akat or. 

tada. Hıı83nın Oerrntıpaşa bula.nesin. 
den aldı~ rapordan ba§kıı. rapor yok 
ıu. Bunun Uz.erine duru,mıı. &aJıIUer:ln 
ıelbl için başka bir güne bıra.kıldr. 

ADLİYE MUHABlRt 

''14 Temmuzu he
yecanla kutlayınız., 

İşgal albndakl 
Fransızlar 

ltgal altında bulunmıyan 
Fransızlara böyle diyor? 

Loııdra, 7 ( A.A) - Hür Franu 
sözcüçü işıtnl allında bııJıman 

Fransad:ın Londraya kadar gelebil• 
miş olan gizli hır gnzcleyl okwnuş-
lur: 

"Ihı cağınna Jşı::nl altında hıılıın

mayan toprnklıırdoki Frnnsrzlııra. 

dır.,, diy~ başlayan yazı şöyle de
vam clmekledir: 

"Liı\'Ül Almanyanın galihfyctini 
isliyor. Siz ise Almnnynnın nınğlu· 
b'yelinı istiyorsunuz. LnvJ\1 Alman
yayo yeni esirler göndermek isti
yor. Siz ise eskilerin avdet elmr. 
!erini istiyorsunuz. 

14 temmuz hepınlıe hlsJerinlz.i ı>

çı~o \'urmnnız için bir ''e ile it',. 

kil edeccklir, Bu, vnlııııın) hfirriye_ 
tin bn)•rnmıdır. 

l~~nl altında olmnvıın Frnnsızlnr, 
l4 lcmmıızdn evlerinizi milll hny~ 
rnkl:ırınızln donatınız. Şehrinizin 
hiiyiik cııtldclerinde ı_ıö~sünüzde 3 
renkli kordelUJarıınızla doiaşınız. 
Meyrl:ınlnrda ıoplnnıp milli rııa,.,•· 
mız Marseyycz'i SÖ\'lrylniz. nu si. 
ziıı hakkıııızdır. Kim~enin btın'ı 

miını olma~ .. ""'' ı ' 1\ ıır. 

Eir C·~ı..A 
· .... Ka?andı 

z. ıtıı yaman bir otel bırznını ele 
~,rmcğe muvnf!ak olmuı:ıtur. ö • 

ıııer Çankaya adında olan hırsız. s•"'ll 
ı ı: t:ıtnnbul palas, SelAmet, Ayd ıs \C 

Gı..1"1ay otelinde elbl,se, sı.ııt, m' v • 
Lcret ve b r hayli p:ıra Ç'l.\..,..,,tır. 

Ot"! hırsrZJ SUÇ'JOU ltlr.ı. r clmış, ad. 
Uye)e vcrl!ml!itl:-. 

tehıı.mmlldir. Divanyoıunda Ümit gi. 
~i yanmda sucu Kenan Yetl§e mil. 
racant. 

• İlk, orta ve liae talebelerine ma
tematik deralert verllmektedlr. (Ma. 
temcıUk B) remzine müracaat. 

• Muttellf ortaokullarda öğretmen 
Uk yapm~. hususl bir çok talebe ye. 
tl§tlrmil bir hoc&, ehven UcreUe al. 
manca ve riyaziye derıılerl vermek 
istemektedir. (ÖğreUr) remzine mll
racaat. 

* TccrUbell bir dondurmacı her • 
hnngi bir pastane veya dondurmacı 
dllkkA.nmda 1.§ arama.ktadır. (Dondur 
macı} remzine müracaat. 

• Askerllğlnl yapana, eski yazı ve 
dakUlo bilen, adlt ~ıere vAkıt. nvu. 
kat kAUpUğl ynpmııı btr genç, herhan 
gi bir müesııesede iO aramaktadır. 

{Ayger) remzine milracııat. 
• YUn iplik boyacılığnıda 00, ııone 

çall§ml§ bir genç bu ~le u~ra§a.n 

fabrika ve boy&hanelt'rde 1.§ o.ramak. 
tadır. Kumltnpı nl.şancaıı Hlaardlbi 
59 numarada Yusu! Kesmeze mUra. 

caat. 
• 17 YIL§1nda, ortamektebln ikinci 

8lllıfmdan aynlml§ bir genç, herhan. 
gi bir mUeıı8<!11ede tıı araınsktadır. 

Fındıklı canfeda çıkmazı 9 numara. 
da Mehm~t Rızay& mUraca.a.L 

• Lise son smıtma geçmif, yaz ta. 
tilin! geçirmek üzere, bir TUrk genci 
vaıınt btr Ucrctıe herbangl bir i§te 
çalı§mak istemekteı:Ur, (R.S.) remzi. 
ne müracaat. 

Aldınnut 
Aşa~d" remf7.lert yanlı otan " • 

kuyııcularımı:ı.ın nanıtarına gelen 
mektuplan ldarctuuıcrnlzden ( paz.a r. 
lan hariç) herglln L'lababtan öğleye 

kadar .e mat l'7 dM aonra aldırma.. 
lan. 

(B.L.lıl.C,) (6,T. Yalnızı ntUlya) 
(IU:SOl (B. T, 41) (Bay Sııml) lŞ.C.K) 
ILQtfi) (Sevgi) (Y . .b 87~1 r B.Y ı 

(Ş.U.T.) (0.U'. ~11 ~H. Önsal) ıE.O) 
(M,'f.R.) (Ş.F.) (N.N.) CII.H. 
(N.C.IU CHOsnil 13) O'l'ılek deniz 
el} (E.L.) (Tekcan) (Kaymak) (Ger) 
IT.H,R.Z.) tE. Ural) (A M.l (Ş,U.) 

(T.A.S.) E.N.S,) (S.T. Yal.na:)IF.Ş) 
1 ıv. Öl (Naran) (A.T.A) <~vtmı 

(18 Temiz kız) <B.r. 41) (Mentap) 
' !Nuran) !28 D.ı (Amca) tS R ı 

( Vlktor) (Te-nlz 1{111°01 (S 2ı:!HNl'lll) 

t .. 1ymıı.lq ılyı 1 ·1ıt•ıll (M•'lıd•ına) 

• \ı ~ıır 'i8!ıl (8 De.ıızı 

Son \'tr.ı. 

euı: n.ı t • · • 
k 1 tnM·,• ;;)" 

• ıt ~9.rfırır.la ( ço. 
btl\'ar cll"t~l y•. 

-- . 
dlye bıı~rdı. B n a.d:ı.m1 ı:ürlc yRp'l. 
rım, bli~ie yaparım ve nımra da kil • 
rr.nn:ı. bntıraı. ''I'i:oı, kan evt', al hı. 

ç.n.ğı getir! .. 

Bebekte bo:ı bir !andc.! 
bulundu 

1 Bir kadının bilez.tgi çatır.ut 

Tıı.bll k~rlttum, knçtım. 

- Eee b•ı P.d'lmr., Ç!).'ll'3lal ltlr.ı ya. 
rıılııdıl' 

- lllhoenı .• 
- Nnsıl l.ıll ne:t'lln. 
- }~fendim b ı evvl'liı 10 ı:nıımlt 

DUn Bebek sablllnc dalgalar h'.\'t 
boş l::lr kayık atmışlır. Beyaz renkte 
olıın sandnl::l n:ımnradı da yoktur. 
S:ındal nıuh .hLıı altını aıın:m,, h~r. 

hnngi bır deniz kaz~sı olup olma.lığı 
ctratı:ıda tnh!tfü ta b11la'l nı,tır. 

ddes çurum 
Yazan: tSKENDER F. SERTELLi 

- İyi ld neni de alıkoymadıla.r, 
noııe? 

- Çok ısı::ıı.r cttUer nına. ben seni 
)Blnız; bırakm.ı'llal{ l~ln dönc!Um, 

- Çolt 1)1 yaptııı ~ııne! Eğer sen 
de gelmcaeydln, ben bu gııce evde 
ynlnıdıktıın ç:ıtl:ırdım. 

-Ben aenl dil.~fmm~ olur mu • 
yum, a kn:mı: Zorlıı kurtuldum elle. 
rlnclen. Hele o6yl" bir otıırayım.. e 
peyce yonıtl:lıırn. K<mn~ııc::ı.ğınu?: !;l<>k 
ııeyler var am.ı., blrıu. SO:"l"ll anlatırım. 

&raylı hıuırın bu 11ıra.d:. ktZınrı• 

b:>ynundllkJ ııarpı gördlı: 

- Ayol ben lmna.lıyoı um sıc.ıılmn. 
Bu hııvada ne aıı.rınışırıı onıı boynu. 
ıın? 

- Blrar; bJğa"ııro M"ıyor da. 
- Böyle yaı ortıuındıı da bo~ıı:ı o 

hır mu lns&;ll' JUntıukR'ti!rU olanı'( 
kornndordo durmuşııadur! S&na beiı 
bln koro söyledim. l;\u ba.demoiklerlnl 
Dldırıılnn diye. 

- Aman, bırnl\ " .. ne timdi bu lıı.t. 
!arı. Ben rah~t!\ız deJı'lll TI. Ilı•le 1'n • 
l.ııt bak:ıJım :ıu Uo:ı.tepe h'ltılyelerlnH 

Nlhaytıt \'euu..tın Ioraaını meyd&ııR 

çılarmııılıı.r desooc '! "' 
- llı'm dıı .. e ~ıkarı~ bll•cn ! ile. 

rim pa,a. utancından .;1lıllmllı.e ba. • 
kıınuyor. Bıı.bııııa •• \ooan Se.lll.t bey, 
11en iki yıl bu herife nasıl tahıwnntu 
etml~sln '!,, df~·ıp ılurııyor. 

- Nasıl cıkııııı; Io~ meydana! 
Saraylı hanım P~rvine sl'lfllendi: 
- Krz! Ba:ı:. t>flıel bir kahve pltlr 

baka.yan" 
8<ınro ltruna. .ıöndil: 
- Dünyada ı;l.dl bir şn koln' mı 

Şabilı:ıımğım ! Herifin bllttıu dolapla 
rı bir tcsııdilCl~ meydanı~ çıkl\·ermfıj 

Şahlkll içlnı r:ı}ktl. Annf'ldııh~ "dt1D.. 
yada ı;i1JI bir ocy kalır nu f,, eöz.U 
onu bir hnyll d~lindUrmU,ttl. 
Şahika boynundııkl dl' lr.1,..rlnl u 

T.un zamıın an1tcslndon nasıl ıı:ıkhya 
cağmı dU,Uııllrke:ı • .rie<ı!A.nın bu me 
5Cloyl gUnün blrlnılo m .. ydann çıltar 
nı:un lttımallo.! do ı;-özdııurd~ t tıı. 

yordu, 
- Adnm !len <lo. !ld ı;iln Mınr" 

Elrn~miu nnnesl ı;Brl\cd ol.anık gclın. 

füıdrköyUnde YoğurlÇU p:ırlt YOIN. 
;unda oturan S.ı,lbıı. a ir:ı J ı bır .,.a. 
dın. dUn Eınıı!;-c~ San•lı~m ı rebtn bı. 
r:ıltmış old:.ığu 10) lira ıu~.11-:'l1J••1 

tıllczl(;'ıni almış, fal. t tlu:ıu ı:ı~-:'1 ıl 
b'r ynnkeııte.ye c:;a.dı: m,•ır, 'lı.'> tı 

eUretkftr yankeslciyı ara-,tır n ı<t:l • 

dır. 

ce ruuuı oı.ıı. at!r !>6) o•t:)~Allu s:• 
kııcak,. dlyor•IU. 

Sanı.yh bamm omhvc!llnl l('erkf}ol 
hızlı bızlr .. rııuyıır.tk nnloıtma"" b:ı1 

ladı: 

- Aman kızım, t\Uana blu ker11 
eUkrct ki, o dı>landırıc: ~erlften ko . 
ta.yca kurtuldun! \ ~l\t hlr c.ok ldnı. 
ııcleri kafeııe kı>yıırııl< ı;ec.nen tıllo&a 

n11 blrlymle. Sioan -ılnıuıt • pa,aya ı. 

tJmat telkin t.-d"'1'ek. kb:rkil tamir bl\ •• 
haneslle iki hin lira alıp ııa\'u~u:, 
NlkAb bazırlıl<la rı lleorll'ın!ş. Leylayı 

görme., 1'~ını lllç."' açnııyor. 
- Zava.Uı kız! Onan da baıı yan•· 

caktı nerecleyM). .• 
Kendisine lıcnılyen bir arkadM' 

varınıt. Kerlm Pata bu •rkadaeDl1 

tanımıyor ama hM .&krPmd4ıD ıUP 
beleniyorum. 
Şahikanın blr4teıJblre r.ngt attu 
- Ne dedln, ·uue 't Ekrem ~Jıı; to 

miz bir insan .. 
- MUIAhn.7.at hanesi P.nrak, ya~ · 

nım! llk gUnlıırde blz VNSat lrfn df 
bllyle ııöylilyordıılt. Bak, ıt<.ımı ne çı.lı 
trt 

- Ekrem onunl" &~u·ur mtı. arı 
neT Bu kadar ır.aın'Ul evlıclu gld!f9 
gf'lıll" bir gUn foıınlığ'mı göı·m~di' 

Çok dllrüst, tıhlılkı nJ\7.h• f lılr l[l'tt'' 

(De\nnu \:tI) 


