
....... ft Umum Neptyat lltıdtb1l 
Haaan Rasim Ua 

Basıldığı yeı 

YAJu1 MATBAASJ 
~ra Caddea1 V A.Krr Yurdu 

110 
~lOUSTOS 194~ 
ı~ALAR 
~ •'4urnara : 7LO Sene . 2 
' ~1: ıss72 • 

İngiltere ve 
Amer.ka·ıın 

Avrupaqa 
ihraç 

r Maresal 
G··ren 

ne oldu? 
--0--

Röyter Ajansının 
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biiyOrse TEDB!RLERı 
karT· pına 
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Japon tehdidi 
altındaki 

bütün mrlletler 

itti a 
edecek 
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lşte hakıki 
Çember bu 
Otacaktır 

- Avustrnl)8 Hariciye 
Nazırının Nutkundan -

811111" 
bttıcı Y, 10 (A.A.) - Avustralya 
~~Ye nazın Slr Stcvard aşağıdaki 

"Ja atta bulunmu§tur: 
'betı ~00Yanın yenı bir harekete geç 
ler .. erpi3 ettiğini gösteren altı.met. 

•azı-t 11tce~ .,,. teki gcrglnl!ğ!n devam e. 
Jaı:> ı:ı. tabmıne müsaittir. 

lı töe~Ya Hindıçlnlslnln ~galini hak_ 
~..rıd rınek için çember içine alın. 
~ &.y ll?l §lkb.yet etmektedir. Şimdi 
lı.ıı1<1t~I •cbcplcrı öne sllrcrck Siyam 
tıl'tı:ıe1t dak lyc~inl tahakkuk et. 
~"- 1 yor, yalnız, ycgllnc bir 

"l!tle 
t~tln ll\eden endişe ctmcs1 lA.zım 

1 Japonynnın prk iyi bilmesi 
nevıımı 2 nf" sayfada 

-----<o>----

Vişide 
Bir 

havrada 
bomba 
Oatladı 

tr~. 

--o---

Fransez 
dev: t 
reisi 

Ne tarzda 
bir sulh 

yapacak? 
L-011dra, 10 ( A.A.) - Afi: 

Sunday Dispatsh diplomatik 
muharririnin yazdığına göre Ma 
reşal Peten, Breste kadar sahil 
mıntıl:nlnr! hari<: lmak üzere 
Fransanın işgal edilmi§ kısım -
!arının Alman ordusu tarafından 
tahliye i ve imzadan mukad • 
dem Almanyadaki Fransız esirle 
rinin serbest bırakılması şart -
Iarmı ihtiva edecek bir Alman 
Fransız sulh muahedesinin akdi 
suretile Almanya ile iş birliği 
yapmağa amadedir. 

Mareşal, Amerikalılarla lngi. 
lizler harbi o mıntıkalara teş -
mil teşebbüsünde bulundukları 
takdirde İspanya ile muvasalası· 
nı temin maksadilc Almanlara 
mahdud bir zaman için Fransa 
tarikile transit hakkını bahşet • 
meğe de hazırdır. 

Ayni muhabir, muharebenin 1 
--T>ortekize sirayeti ihtimali · ile 

Portekiz hükumetinin Acores 
adalannda bir hük(imet teşkili 
hazrılıklarına başladığını yaz -
dıkan eonra Almanların Porte -
kiz hükumetine mihver ile teş • 
riki mesai etmek şartile bütün 
müstemlekelerini muhafaza ede
bileceğini ve Avrupada teessüs 

f.nnılrfJ, !O (A.A.) - Röyter: 
?\.1areşal Göring ile muavini 

general ~lilch 'in askeri vazife -
!erinden affcdildiklerinc dair o • 
!arak şayi olan haberlerin Al -

~De,-aını 2 ncl snyfada 

edecek yeni nizamda mevki sa· Sovyetlere <'Bir dii§mÜ§ bir 
hibi olaca....7tnı aksi takdirde Al. F. k · · l · S 
man himayesi alında falanjist ın as erının yaraıı >ır ov. 
İspanya ile birleştirileceğini ı' yet doktoru tarafından 
bildirmiş olduğunu ilave ediyor. sarılıyor 

EKMEK 30 PARA ARTTI ~Ce ~ ıo (A.A.)- Ofi: Dün 
" .llıba ~seyr sinagokurda bir 
llllılld 1ni"ılflk etmiştir. Kapının Daimi Encllmcn dun toplana~k ekmek ve francn.la flyatıarmı tetkik 
ra a Patlayan bomba bazı ha etmiş ve buğday flyaUarındakl yiJkrcllşi nazan itibara alarak ekmeğin ki. 

1~fat1~he-p olmuşsada insan tc· • loda 30 para, rrancalsnm da •O para ytıkselmtııtır. Encümen yeni narhın bu. 
Yoktur. j giinden ftib::ırer. IJ'<:r!yete glrm~::ıını kabul etmiş bulunuyor. . 

tngilız tayyareleri 
Yunanis~anda 
l\orenti 
11ombaladı 

Sıcı· --o--s 1 Baranının 
· arkında aa 

Roma, 10 ( A-A.J - İtalyan 
orduları umumi karargahının 
432 numaralı tebliği: 

Şimali Afrikada, sollwn ve 
Tobruk cephelerinde topçu faa· 
liyeti olmuştur. 

Hava tetşekkülleri Marsa 
Matrouh'u bombardıman etmiş -
ler. Liman tesisatını tahrip et • 
mişler ve limanda demirli bulu -
nan gemileri hasara uğratmışlar 
ve vangınlar çıkarmışlardır. 

Diğer hava teşekkülleri Sidi 
El Barraninin şarkındaki düş • 
man gemilerini bombalamışlar • 
dır. 

lONDRA 
BiLDiRiYOR 

Almanyar~ın 
şark 

cephesinde 
zayiatı 

500.000 

ing'l12lerr n veni denizaltı s·ıahı Yunan·s·anda 

lngilh:Jer açık denblt>rde tRbtet_ 
bahirlere kar'' miicadele için 
yMi bir tehllkeU harp gemisi 
icat etmitlerdlr. t~rislndl' 50--

60 kadar mürettebatı bulunan 1 
bu grmller, tıpkı lketrop•rler 
gibi tahtelbahlrlere kaf3• dili•. 
hırla mticrhhez bulunmaktadır. 

Yukarıki resim bu gemllerdeo 
birinin toplarına, W beullz ket
fedllml~ olan blr tabtelbablre 
atılmak üzere mermi doldunlu.. 

ğunu göaterlyor. 

Finler 
Sovvet 

topraüına 
25 kilometre 

gır diler 
Helsinki, 1 O (A. A.) - Ofi: 
Sortavala Sovyet ga.rniz.Onuna 

kaıı?ı yapılan Finlind:lya taarruzu 
tamamen inlı:f§a.f etmektedir. Fin .. 
!andiyalılar düşman hatlarında ge 
dikler a.çmağa çalrşmakta ve mU
temadiyen ternkk.iler elde etmek. 
tedirler. 

Rusların Sortavaladalti vaziyet.. 
!erinin ümitsiz olduğu Finlandiya 
kuvvetleri kumandanlığı tarafın 
dan bildirilmiştir. 

Finlandiya krtalan Karelide 
Sohjanansuya varmışlar ve Sov • 
yet arazisi içinde 25 kilometre me 
sa.fede bulunan Kievstiski'ye ulaş 
mışlardır. 

Atman/arın 

Odesava 
hOcumu 
Bekleniyor 

ısvan 

bı saan
a~cı 

Almanlar1. sıkı 
.edb-r almağa 

sav.<e.ti 
--<>-

Londranın bildirdiğine 
gore: 

SokaKta kı 
kış den tazıa 

Yanyana 
yürümek 

yasak 

Cenazelerı 
tak•p ıçin 

Müsaade 
almak lazım 

Londra, 10 (A.A.) - AJmanlann 
§imdi en bUyUk gayretleri cenupta 
General Budyeni ordusuna kal'§ı tek. 
sif ettikleri anlB§Umaktadır. Fakat 
bu arada Almanlann ilk hedeflerinin 
Kiye! mi yoksa Odesa mı olduğu bak. 
kında hcnUz bir şey söylemek kabil 
değildir. Almanların Klyefi tecrld et. 
mek niyetinde olmalan muhtemeldir. 
Bu takdirde Odesaya bllAlıara bUcum 
etmeleri beklenehllir. Londra, JO (A.A.) - Ha.bor a 

lındığına göre Yunanlstanda ahal 
Alman tebliği, merkez cephesinde mUstcvllyc kar§l gittikçe l.Byankrı• 

Saiıolenr;k m~-d:ın mubarebcslnln bw. bir vaziyet almaktadır. Sokaklarda 
radakf Rus kıtalarmın çenber lçlne toplantılar ve ııUmaylşler mene • 
almma.ıılle sona erdiğini bildirmekte- dllmlf ve bazı tedbtrler alınml§tır. 
dlr. Fakat Rus tebliği mezkQr mın. Halk bir cenazeyi taklpedebllmek için 
takada h~l şiddeUl muharebeler ce. 1 müsaade almak mecburiyetindedir. So 
reyan ettiğinden bahsetmektedir. X. kaklarda iki ki§lden fazla bir ara • 
sasen Almanlar Smolensk bölgesinde da dolB§mak yasak edilmiştir. 
kaU bir netice almıJ oiduklannı tık 
defa olarak UA.n f'tmlyorlar. Moskova 
yolunun açılını§ olduğunu söylemek. 
ten bımadıkları halde Almanlar Mo..~ 
kovaya doğru bir türlU ilerleyeme. 
me ktedlrler. 

Moskova radyosu yeni müttefik Po. 
lonyaıııara hitap ederek kendilerini 
memleketlerinde dUşman önUnde 
bomboş bir sahadan bB§ka blr ııey bı. 
rakmamak usulUnti tatbike davet et. 
mlştlr. Bu uıulUn yollan, köprüleri, 
demiryollarrnı berhava emek yl~cek 
maddelerini ve sair ihtiyat mal%emeyl 
saklamak veya tahrip etmek suretlle 
Polonyadan geçecek olaı: Alman kl. 
taıannı dalma artan zorluklarla kal'§ı 

_.,.0e,·amı Z nc.-i 51l~foda 

Hınd 
müsiüman ıarı 

lrana 

BlitOn 
Alman te
beasının 
Çıt<anlmasını 
tavsiye ediyor 

A ;ı· takd~r4e 
'"ranıa 

Bir çok müşküiô:tla 
karşılaşacağını 

söylüyorlar 

e.ıeıaaver, 10 (A.A.) - Röyter: 
Hlndlstanm §imali garbısınde ınu. 

Diğer taraftan Fransada ve bll 
hassa Llyon ve Snlnt .. EUenne gibi 
büyük sanayi şehirlerinde itaatsiz _ 
lik harekeUerl görülmektedir. 

Geçen hafta Norveçtr 
ilA.n edilml,,tir. 

örfi idare 

Alman işgal kuvvctlerinE>, bu kuv 
vetıerln idaresine verilen mıntıkaalr-
dak1 halkın mevzuubahs hareketleri 
nln verdiği endişeye bizzat Almanlar. 
da görUlen kuvve! maneviye kıUığı 
da inzimam etmektedir. 

Bu kuvvei mtıneviye cı~klüğüne 

sebep Rus cephesinde Alman ordula. 
rmm uğradığı ağır zayiatla lngill.z 
bava kuvvcUerlnln hücumlarında gö 
rUlen §iddet ve devamlılıktır. 

bilıllııre bir çok müşkOllı.lla karşılaşa 
bıleceğlnl HA.ve ediyor. 

Bu gazeteye göre Nazilerin 1rana 
gönderilmeleri sebebi B§lkA.rdır. Bun. 
ıar İranda beşinci kolun plşdarıdır 
tran hllkflmetlnln beyanatı 1ranır 

tehlikeyi sezmiş olduğun:.ın dclllldir 
Henüz daha vak:t varken bu t hlt 

keyı bertaraf etmesi tmnm menfaa 
1 ktlzasındandır. 

Vf şi F ransası 
Japon 
vesayetı 

aitzndakz 
Ç.n 

hü 1ı:umet:nı 
tanıyor 

Tokyo, 10 (A.A.) - l'l.ı.şı N:şı b 

zctcsinln Saygon muh ı nnden aldı. 

ğı bir habere göre l<"ransa yakında 

Japon vesayeti altında bulunan Çu 
hUkOmetini tanıyucaktır. ırıgiliz gem::eri 

hasara 
U~ratıldı 

Düşman tayvareleri Derne, 
Bingazi ve Bardiayıı tarruz et • 
mişlerdir. 

• ·ıı • M d •ı ıar eden ve Hind müsıümanlıırının en 
Londra, 10 (A.A.) - Bir Alman ıngı erenın a rı eski gazetesi olan "Dail) Sarhad" 

kaynağından alınan haberlere göre İran hUkfımetl l~ takip edilecek en 

Muhabire g6re Hlndlçlnl makamla. 
n Japon aleyhtarlığını ve Çungking 
tarattarlığmı orlndar. kaldırmak hu. 
suaımd& Japonlarla iş ':>!rllğ yapmak 
tadırl&r. Bu 1§ blrllğı 'lllhnssa vaki 
bu gibi fa.allyeUere merkez olan Ş • 

lODd& ••k'mk et.ıMktcdir. 

~arki Afrikada İngiliz tay -
yareleri \.10ndar r--ehrinin miic;tah 

~DC\"8ml 2 .uei sayfada 

ııark cephesinde §lmdly" kadar 500ıe•ç·ısı· CebelUtlarıkta muva!ık yolun Alman tab'alarının ı_ 
bin Alman öımü;;ıtUı. Yaralılarla harp • ı randan çıka!'ılması olact.ğını yazıyor 
esirlerin.in miktarı bildir'.lmemektedir. ~Yazısı 2 ncl .aylada ve böyle yapılmadığı takdirde tranın 



are · tisi hariçten ham 
s i maddeleri g tirt cek 
Ögrendiğimizp goı e ticaret ofi· 

.. muht lif ml'rnlekctlerden, bil 
Basra yolu iızcrinden mua. 

vapabilecek orta ve uzak 
mt:'mleketlcıindcn külliyetli 
ıda sana~! ham maddPleri 

ı ecektlr. Ofis, ı:;ana} i hnm 
•n:ı leıinın ithah için bazı mem-
kc~lrrde tc ebbüsler yapmış ve 

1 b mantılar da vapılmağa baş 
ı u·. Ofıs getinlecek sanayi 

.• ı madd lmnın miktar ve nevi-
1 r e ihtiyaç nispotı Uzc:rinde a-
akad:ırlarlıı tl masln.rda bulunmak 

Bu suretle bundan sonra 

yapılacak si.ı>&ri lerin de esasları 

takarrür etmektedir. 
Diğer ta:roftna ) eni amlan Baı::

ra yolu üzerinden muhtelif fert • 
'ier vı> sanayicilPr sanayi hnm 
maddeleri gctirtmektedirler. Ru 
mcynnda evvelce slparlıj verilmiş 
ve Irak hfldlseleri dolavısile yola 
cıkanlamnmlfi olan hıı.m kauçuk 
pamuk ipliğ'i ve ham deri de gel. 
mektedlr. Bunl ı:m muan en fnbrl 
kalal"a hnsred tmeden kan itha • 
ili tçıya vedlemJ.r sure tile bütün 
sanayıcilcre tevzii mukarı erdir. 

Def ine çıkması ihtimali le olacak 
r goptaki ars lara talip
ler birdenbire çoğaldı 

B lediye SUrpııgop mezarlığmuı L 
mar plAnıru knbul ctnıl§ ve burasını 
al r katlı apartımnnlar inşası için 
a tı. •a çıkarmıştır 

Bu haber üzerine tıcledlyeye bura.. 
~ arsa satın ulm k U:ı:ere öylf' bir 
t._ aeum başlam~ tır kl bir arsaya 
kJz on kişi blrden mUştcr çıkmıııtır. 

Japonların istılası büyürs3 
uu,.tnrafı ı uı•, sa~ fada 

lıı.zmıdır: Bu da, Japon taarruzı:ırının 
tehdidi altında bulunduklanm hlss • 
d n milleti n Japonyaya kar ı ıttı. 

faklandır Bovlc bir lttlfakm tahıılı
kulnmdn n m ltC'vclllt mcsuliyet nıun_ 
hasırnn Jııponyayn alt olacaktır. İn. 
gtltere il Biri ik Amerika devletle
ri Slyamd yap ıacıık her hangi bir 
J pon harekctınln Birmanya, Malcz. 
ya ve Felemcnlt Hınc!Jatanım tehdide ı 

matuf ol aı:ı,mı ve binnetlce İn ı kr 
ve Birle lk Amerika menfaaUcrlnl 1 

lAl eder mahiyette tel kkl edllec ğln 
Eden ve C'ord 1 Hul, beyanatıarll 

Japonyn3a blldırmışlerd r. Böyl<' bir 
• har«lc tln il ıbetl çok c ddi ve vahım 

ıaeakU~ Bu kıbetıerı1 n fçtin'.lp et
mek Jap ny nrn el ndedlr., 

.. ıareşal Görmg ne oldu? 
1 

IJ;ıı;t ırafı 1 n<·I SR;) ftıda 

man başkumandanlığının hususi 
l '1'l1iw, r"nd ne birinin ne diğe · j 
rıı i tmler mn zikrcdilmemckt · 
im 'le teeyyut emış bulundu

ı'iunu Mo ;ko' a radyosu bıldiri • 
yor. 

Goı ıng'in ne oldugu hakkın
öa bic: bır mnlümat yoktur; f • 
Kal Berlın cıvarında bir tnlıaş -

t kampına sevkedildiği de söy 
• yor. Gen r .. l Mılch'in de Ge 

ta o tarafından t \ikif edildiği j 
bıldirili~or. 

Yahudi menşei olmasına rağ 
men. Gorin 'in sa~csinde en yük 

k ask<'ri mertebeyi ihraz et -
mı şolan general \1ilch; Himkr 
ıle Gobcfoin ~iddetli menfuru i · 
di. Berlinde gcnernl Mılch'in te,· 
kifini nıilteakip I !imlerin cmrile 
Ge tapo t"ı "f nd n idam edildi~! 
§ayialnrı dolıışmaktadır. 

HiS VE 

Blllinssa meşhur defiQe hl. 
k ycs Uzenoo dellnenin sömUlU oı. 
duğu ö !enen ve araştmlnn ycrlerın 
yanındaki arsatı:ı.ra tahp vardır. 
Vığer taraftan DarülCLcczedckl ııo 

ya mi.lakı iki ncez nln dı:>flr.<•yl hele 
dıye h sabın::ı ıırn tırmak ı •ın yaptık. 

lan mUracant lbtıynrlıırıı belediyenin 
böyle b:r rUya uğruna sarfedilecek 
parası olmadığı cevabı verilmiştir. 

Bundan b ıı. ı k a. Polonyalı 

mtltchnssıs kendi hesabına ara§tınna 
yapncağmı bildirerek izi.!! nımııı ve 
dlin fnallyetc geçmiştir. Hafnyattnn 
ancak b r mezar taşı çıkn.ıştır. Bun. 
d:ı '"Harunynn Hmkatujeıı,, lami o
tnınmuştur. MU"ehassıs dt!lnenln bu 
mezar taşının bir lkl metre der!nll 
ğinde otduğuııu soy.cmlştiı. Aromaya 
bugUn de devam eJllmektedır. 

Bundan başk.ı Ankara inn veril n 
bır habere göre de, mad .ı tetkik anı.. 
ma cnstltUsU f n heyetin. cıı Ragıp 

Gencer, dcflncknz adlı define gö.cıtcrlcl 
b!r let keşfetml!Jtlr. Alctir. teerllbe· 
!eri yapılm~ '\C bir buçuk m trelik 
derinlikte bıılunan madeni eşyanın ye. 
rint tayin ettl~i göı11lmUştUr. 

Ragıp, şinıdilılt buluıuı.n defineıerl 

taksım esası Uz rlmı çn\ı~cnk le 
t!n mUsbet netice verdiğine herkes 
kanaat hasıl edince mnara araştırı. 

lan sahanın vt> metre mumbbaı başı
na bir Ueret alac:ıktır. Define arayan 
adamlann ellerlnd,.kl vll.8ıtalar, De!~ 
n skop tılrtlne nl h<>tle çok lptlda1 l(a.. 

lır. 

Söylendiğine göre, bu A.letln ilk tn t. 
blk sahası SUı;>ağop mt'z,rtığındııld 
muhayyel definenin veri olacaktır. 

Basın Birliği azalarına 
Basın Birli(ii l:ıtmılml mınta· 

kmn Reislfr'jincfe11 · 
Merkezde hazırlanmakta olan 

muvakkat basın kartlarınn ya. 
pı. tınlınak wy.ı buna ılgili dos· 
yalara konulmak üzere azamızm 
dörder tane vesika fotoğrafiyle 
son iş ve ev ndreslerine lüzum 
vardır Gönderilecek cetveli gc
ciktir~emek üzı>re lstanbulda ve 
dışardaki tlY.arnızm nihayet beş 
güne kadar 'bunları mıntakaya 1 
tevdi etnıeleri rica oturur. 

AŞK ROMAN/ 

22 
H ydardan sonra Meliha mefj -

ur zenginlerden Mehmet Cemal 
i vlendi Mehmet Cemal ta.hıun 
m l edilemlvcft k kadar çirkin, 
tRSavvur olunnmıy ıcak kadar ze • 

l 

di. 

~ n r ·C'n uz.ın 

lSİtnli) Ol', a~ 
kaı •smda d kıkal ren l.7el 

yn.>trnes.ııC' tnh:urunUI c le 
r u. Mrllha dizlPrine ,,. 

"Oh Cemal s<>nin yanında o 
'kadar yrtrm ki .... drırll 

an rıla"1lmllr. bir tev c. ı r 
uyuyor, o znma.n Me "'" 

c a ur.er e atılı~or, dud l .ı;ı 

nı tıevesle ısuiyor: ''Yavrum be· 
ııim çocuğum, küçüğülll benim" 
dly<ı adeta saçlarını çekl'rcesine 
okşuyordu. Mehmet Cemalin en 
büyilk zevki .Melihayı bir Çt>Cıık gi. 
bi sevmekti. 

Mehmet Cemalin itiı'af ed61lle· 
dlği ve ibu şekilde Meliha ile \ıvut· 
tuğu gururu zevklerhıin yegane 
menb:ıı ve MeUhanm Mehmet Ce 
mal üzerinde olduğu gıbi cliğer er. 
kekler üzerinde de muvaffakıyetin 
sırrı idi. Meliha, kocasının sert, 
haşitı halta Mraz vahşiynne nüvn· 
zişl,.rinden hoşlıuıırdı. Daha ~ra· 
lan hayatta hOf}'UJla glde:ıı c ek· 
lerin bir çokları da bnzı cllıet.tcn 

Mrhmet Cemale benzedi! r. 
M litıa İbrahim K e riın .ism! nde 

hır \ ü.lmi'.k harlcln· mernuril,. de 
uzun zanıım beraber )~ı. Ben 
ve iht rnsh bir adam olan, daim& 
ı tld rı kı ıle :ı.rsılmı. bul11.naıı 
1 r hlın Keıim ~nlnız MC'lıha.nm 

nında mukavemetsiz ve silPhsız 
l..,lı ordu. Mellhanm tbl"tlhfm Ke. 
rmde S<'Vdlği hususiyet Myl~ sftn 
gınıünün dilşlik oluşu, n~nklnnmn 
dıblnd<" bütün ikt.idannı kn~~dişı 

Hav da 
v 

işareti 

İngiliz tayyareleri 
bu biçimde 
sıralanarak 

---o-

Kudüs 
üstünde 

nümayişler 
yapıyor 

Kudii.s, 10 (A.A.) J Afi: Ku. 
düs halkı imparatorluk hava 
kuvvetlerinin şehir üzerinde cu
martesi günü yaptıkları cevelanı 
tekrar seyretmek fırsatını bul • 
muştur. 

Halk müteaddit V harfleri 
şeklinde sıralanmış olan on ye
d i büyük lngiltz bombardmıan 
tay,varelerinin geqişini büyük 
bir gurur ile alkışlamıştır. Pa -
zar günü sabah ve öğleden sonra 
ıbu kabilden gösteriş uçuşla _ 
rnun tekrarlanacağı bildirilmek
tedir. 

l\l oskou,, 10 CA. A.) - B. B. 
C: Sovyet Ol'duları kumandanlığı.. 
nın tebliği : 

9 Ağustos günü Kesoolm, Smo. 
lensk Koroston ve Biala • T cr
kov lstıkametlcrfnde muhar b lcr 
olmuııtur. Cephenin diğer kuıım -
lannda keşif faali.} etlcrl ve ma. 
halli mtl$ndemeler vukubulmuş • 
tU'r. Muhnrebflcr esnasında kızı • 
lordu navrı kuvvetleri düşmanın 
ma.klnnlı cüzütarnlarmn plyndc ve 
hava kuvvetlerine muvaffakıyetli 
tmırruzlaı yapmt: tır. Cuma gtlnll 
diı6fllan H tayyare kıı.yıbetrrıiştir. 
Blziw tan are ka~ ı'bınnz 12 dir. 
Pcnı mb günü Alman tanarc -
l<ırinin znviatı evvt'lce bildirildiği 

gibi 21 değil tam 81 tayyarcdir. 
Alman muhıırebc filosuna katııı 
yapılan taarruz neticesinde bir Al 
man torpltosu b:ıtmlmış ve diğer 
ık! torplto da hasara uğraWml§ • 
tır. 

1ngiliz. tayyareleri 
Yunanistan da 

1 ·tanıtı 1 ncl ı>a,> fa(fa 

sır mc..-vzilcrine yeniden tarn-uz 
!ar yapını. }ardır. 

Yunanistanda bir takrm tın • 
gı.liz tayyareleri Korent şehrini 
b rıbardıman etmiştir. 

?-.1 rke7..i Akdenizde bir de • 
niz keşif tayyaremizin :ref aka · 
tinde bulunan bir torpitomuz biı 
düşman deni1.altısını batmnış -
tır. 

tdi. Meliha her zaman için cıilek· 
!er üzerindoki h • imiyetini teyit 
etmek ihtlyac.ını: duyuyordu. 

Harb t<'kaddüm eden seneler 
de Meliha Pariste bulunuy<.>rdu. 
Fe.,·kaliı.d güzeldi. O kndnr k\ on 
b~ yimıl sene evvı>lki M<'lih" ar 
tık tnmnm<:>n ortadan :s.illnmil ve 
biıtün arzuları tatmin olunan ka. 
dınlal'da gcirülen tnrif edilmez bir 
güzellikle bamb:ışka bir .Mclihr.ı or· 
taya ç:ı:kmı tı. 

Esatla, Maidenin ya\'rusu ŞUkrü 
Pnristc tıı.hsılde bulunduğu sırnda 
bir gün MPliha) ı ZI) aret c-ttiği :ıa 
ınan genç kadını salonunda fev 
kalAde lb r ltiks ve tarif edilmez 
hir gUzelllk içinde buldu. Meliha 
nın etı·afmı he1 mlllr.tt en, her 
renkten lher ~aşta erkekler çrvir. 
mişti. Hepshıin de ayn a~ rı Meli· 
baya. fi.şık •ılduklarına şüphe )<>k" 
tu. Bir sarhos nasıl içki)e nlı ı'k 
iıl~ Meliha da aşk ) eminle.riııe, 1'1 

calam, gö:r.\ nşlaı ma alışıktı. Bu 
gözyaçlaı mıı bu n ara ehnmmL 
yet veımi)or, fakat ~ mak içi.n 
bwıl:ın muhtaç olduğunu d giz· 
lemiyOf du. Rir kadının yıwulmnz 
küçUk bir ha) ın.n oldu!;runu, bir 
mu-hteıisuı hel' eı dten vaz.gcc:e • 
ceğmi. bir ıh~ ıgünun birinde 
!'artıdan eğıni ka.bııl edi· 
yor, fakat udi.si gıbl bir kaduıın 
da n ayet' güniııı birind<:> kUçUk 
kadmlık Mnatınf )npmnktan bıka. 
ecğını akh almıyordu. lhti~ arlığı 
cfilşUndilğU 7,arnan bu haldP o kader 
uzak görünüyordu ki. hiç titreme· 
den bu mevzuu düşünebiliyor ve 

Kukçeşme sulan yarm 
sabahtan itibaren Kesiliyor 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekaleti, Halkalı sularından sonra 
Kırkçeşme sularının da bütün İs
tanbul şehir hudutinn da.bilinde 
kat'i olarak kesilmesini belediye. 
ye bildirmiştir. Bu emre uyula • 
nık KırkçPşme sulan )'arın sabah 
tan itibaren şehirdeki bUttln çeş • 
ınelerde keslle<·e ktir. 

Bundan üç seue evvel Kırkçes.. 
me sularının kesilmefd işine be.le· 
dıyece başla.om • çeşmeler, ~dil". 
vanlara terkrıs tesisatı yapılnm 
ve hamamlar terkos suyu almağa 
ıne<!bur tutulmuştu .Fakat, o za • 

Bosnada 
Sırp çetelerile 
Alman işgal 

kıtaları arasında 

Çarpışmalar 
oluyor 

l.ondm, 10 (A.A.) - Zııgrcbdcn ıı. 

lınan bir habere göre Bosnııda Sırp 

çetelerlle Alman i§gal kıtalan arll8m. 
da muntazam muharebeler olmııktıı
dır. Çeteler, Sırp ordusunun rical e • 
derken sakladığı .ııU&.h ve mUhlm • 
matı kullanarak Bosnanm Sırp dağ • 
lanndaki yatak ve ınıe.rde gizlenmek
te ve gece çıkı§larile baskınlar yapa. 
rak Alman dcvrlyel<'rinf vurmakta ve 
sabotaj hareketleri yapmakta ve hat. 
tA ınUhim k8prlller ve dcmlryollarmı 
berhava etmektedirler. 

man zuhiir eden bazı vaziyetler 
Kırkçeşme suyunun tamamen ke. 
silmesine mani olmuş, hatta ter. 
kos tesisatı ynprlan çcŞmelerde 
dahi Kırkçeşme m.ıyu akmaktn de 
vam etmiştir. Kn~çeşme suyu bil 
hassa Edirne ve :tgrlkapı ile Eyüo 
kazası dahilindeki çeşme ve şadır
van !arda 'bulunmaktadır. 

Belediye sular idaresi bugün 
aksama kadar Kırkçeşme suyunu 
tamamen kesmb) olacaktır. Bu 
} üzden halkm susuz kalmasına 
me.} dan verilmiyeceklir. 

Sovvet 
ucakları 

Berlini tekrar 
bombaladı 

Afoskova, 10 (A.A .) - Ofi: 
Tayyarelerimiz 8. 9 ağostos 

gecesi münhasıran istikşafda bu 
lunmak maksadile yeniden Al _ 
manya üzerinde U('.nmşlardır. 
Berlin mıntıkasına yallJ:ın ve 
infilak bombaları ::!tmışlardır. \s 
keri hedefler ve demir yolu 
merkezleri tekrar bombalanmış
tır. Ra.sıtları.mız şiddetli infi • 
laklar müşahed~ etmişlerdir. 
Tayyarelerimizin hcp~i üslerine 
avde etmişlerdir. Bir 'tayyare -
mizin nerede kaldığr araştırıl _ 
maktadır. 

Odesaya hücum 
bekleniyor 

Almanlar, Ustaşllerin yardımı ile W'"Ba tarafı ı nol ;\fada 
memleketi tethi§ ederek oorgUn kUt. karşıya bırakmaktan ibaret oldıığu 
le halinde idam, kurşuna ô!zme.ıer ve malOntdur. 
bUyUk mikyasta tevklfa.t yapmakta • Büytlk bir cesareUe snbotaj hart'. 
dırlar. Zagrebde avukatlarm ve s:ı.lr 1 ketleri yapan Polonyııiılann bu davc
ıwrbcst meslek eroobınnı yUzdc tıek • te icabette kııeur etmlyeceklerl zan_ 
seni tevkif edılm Ur. nedllmektedlr. 

VAKiT 
Büyük 

ve 
heyecanlı 1 

Y eni bif . 1 
1 Romana başı ıyor : 1 
1 Bir casus öldürüldü t 
J ....... . ... ?~!!!~~~~~!'.!'~~~:!~~.!!:~~~<?~!~J 
zevki sönmeden olsun kavuşacağı
na na <>min bulunuyordu. 

Bu arada kızı küçllk .N{ı.zan dn 
günden güne 'büyüyor, gelişlyoı, 
genç kızlığa yakl~ıyordu. Xaznn 
yumuRak taze ciltli, uçuk renkli, 
sert kumral saçlı bir kızdı. :\azım 
yaşt ki kızlarda güzellik manada 
değil, hatların inUzammdıı, cildin 
teravetindedir. Dudnklan açılır. 
keıı insana heyecan değLl, fnkııt 
heyecan hissikablelvukuu verir. 
Küçük Niı.uuıdan bahsedenler o 
mm için: "Annesine benzemlyecck 
hicbir zaman annesi kadnr giizel 
olnmıyacak'' diyorlarrlı. Esasen 
Nôzan da annesi gibi güzCll olmnğı 
aklından bile geÇirmi;or, ; alnız 
bu güzel annenin izinde sakinıınc 
raşı~oı ve Mellhanın t:>troiını sn· 
rnıı Jıı_:ırkes g bi o on gilzc>l annesi 
ni mrmnun etmek, ona hizmet et. 
mek ve onun tarafından sevilmek· 
ten başka bir eş) dti ünmilyor, 
hiç bir şey istemiyordu. 

• • 

" l 91 l de Meliha Karsı) akada Pa 
pas iııke!Psindc ''Gnm ızlar" köır 
künde otuı uyordu. M liha ga) etle 
vas bir bahçesi olan ve gurupuıı 
btitfin gi.iz'lliğı görtıleıı bu köşkü 
sırf ismi kin satın almıştı. Huttiı 
amimi dostlnıma bunu ıtiraf dıı 

edi:tor: 
- Bu köşkü tm1 ismi için satm 

aldım çünkü hayatta rıkıllı ineen. 
lamı tutacağı )Ola işaret edi~or. 

Dıyordu. 

l{ö kün geni , biraz l~ca oda· 
ları, yıpranmış eski mobllyalat:ı 
vardı. Fakat duvarlar gilrıeşin :d· 
yasını gı.izel aksettiriyordu. Buna 
Mehha güzel diyordu. Çünkü gü· 
ne~ı., bu şeklide bU~ ilk köşkün 
ge>nis odaları iciııde kaybolmasını 
nııcak, loş bir ziya aksettirnıesini 
seviyordu, ::sabahleyin kalkınca 
ayna11ını alır, yilzünün hatlarını 

ve haUanm mi.ı.naln.stırnn ateşli 
gölgeleri sf'yrederdi. 

l\1e•:slm bahardı .• Mart güneşi, 
mart sıcakları başlamıştı. I<'akat 
bdzan küçük yamaçlardan esen 
ı Uzgar iıısaıun yüzünli kamçılıyor 
\'P soğuk bir yağmur getiıi.}oıdu. 
~ehv<:>t yolcusu - 2 

O gUn dr Meliha birnz geç kalk. 
mıf} ve da.lta gözleı ini açmadan el 
ıeı i mllıanlkl bir hareketle aynayı 
arnmı. tı. Kadmlığmı hissettiği 
gündenbeıi her sabah yaptığı ilk 
hareket buydu. Uzun uzun yilzlinü 
aynada seyretti. Saçlnrınm altın 
sans: biraz daha açılını tı. B'r 
kiiçtik hareketle dağınık saclarını 
kalıp! rdı ve beyaz boynunu Heri· 
YP <loğru uzattı. Güzel. bil) Uk ka· 
ra gözleri kendısiııe kurşı ha~Tan. 
hk duyanlar karşısında ndetn ala) 
Pdiyonn\Ui g'ibi daima mlistehzi 
g-üler fakat .Melıha ayna iJe ha.· 
lıa~ kalınca bu gl)zler y VI\ ya 
va· donar bir J<eder bulutu pa:rlak· 
lığını ka) betmeğe lmşlıynn gözbe. 
bckler:ni '5rter V(I l\leli?ıa Jldetl' 
rndi5e w korku ile bııknn gözleıinı 
ayna} ~ nklQ6lırır, 

( Devamt 1•or) 

Alman ya
ya karşı 

Avrupanın 
havadan istihlsı 
Gennh lo n "Tra.nsvııl,, 1 O (,.\. 

. ) - Cenubt Afrika Birliğı b"~ 
vekili Smuts büvük :bir havacılı 
mitinginde 50.oOÖ ki§i önünde bI 
nutuk söyliyerek dcmL5t!r ki: 

Almanya) ı mağliib etmek 1 

Avrupayı knra kuvveti mile ıst 
etmek icn.p edeceği nıuhakkıık 0 

ğildir. F1krimce. havadan iSt~ 
şimdiden başlam·11tır. Bu ist 
imp:ırntorluk ve müttcf k h8~ 
kuvvetleri. maksatlann::ı varın 
için ııeytan kıyafetine gu en 

• b . ııl· manln.ra son ve kat'ı dar ey! • 
dirinceye kadnı· artacakt•r. BU\11 

Brftanyanm harbi kazanac :ın81 minım. Cenubi Afrika b rli<tl n 
hai zafc11n tahakkukuna vardır.' 
hususunda büyük bir rol oynı) 8 

caktır. 

iNGIL TERENiN 
MADRlD ELÇISt 
Cebelüttarıktan 

Londraya geciyor 
La I.inen, JO (A.A.) - Ofl: 
lngiltcrcntn İ pnnya büyük el 

Siı· Sıımucl Ho:ı~ tspanyoı hUkOnırl 
nin tahsis ettl!!;ı :,ır o!omobll ne 
bclUltanktakl 1.&panyol tuhdlt b:ttt1

11 

geçmiş ve İngiliz mınUık11s.nn gırııı1 • tir BUyUk eıç.!.nln CebcıUttnrıkl8 

gllız villuıck zlmamdnrlnrlle ı;8rtl~ 
ııtıP• 

ğl \'C il<t gOnlük bir ikametten ~ 

ra burada görU melerlne dair rapO 
mı vcnııek Uzı-rt' Londıaya gıJ 

temin edilmektedir. 

Macaris tanC:a 
yeniden 
Yahudıler 
yakalandı 

Hudnp<' h', JO (.\ . .\.,) Ofı: 

Vaziyetleri gayri nlı:amt otan 
iknmetıerl arzu cdilmiyen iki blJI tJf' 
nebiyi Macar toprakları haricin ~ 
dlllrtcn l!Onra, Macar zabıtası dUP 
niden birçok vllAyetrerde ve bll!ıfJ" 
Kaplıca oehı·ıerlnde müteaddit l\~· 
tırmalar Te baskmlar yapmıştır. 
çok ecnebiler ve bllbnssa Gallı;)" ' 
Ukranya Yahudileri huı1ut harfe 
çrl<,arılmak tlzere tevkii t.t!llıniştir· 

Amerikada 
Deniz İşçilerinin gre\'İ 

devam ediyor 
Keaml "l'enı Jcrsey,, ıo (A .) 
Buradaki clen!z inşaat tezgAblJlrıt' 

da grev devam etmcktedl~. Denlt ıl1' 
gaat tezg!\blnn 1.§çllerl enclUstrl ted 
rasyonu reisi John Green src,·cll 
müzaheret etmektedir. 

Ncvyork Vorld Tclgrat diyor ıcl f, 
HOkCımeUn, sannyl tefekkUllerl 

derasyonu kongresi reU! muavini f" 
nln teklifini kabul ederek inşaat ıt 
glılılarına vaz'ıyet edeceği anlnııılıı'' 
tadır. 

34 Alman, 24 lngiliı 
tayyaresi düştü 

ı .... ındra, ıo (A.A.) - B.B.O. 
İmparatorluk hava kuvvetleri 

şimali I<'ran.saya yaptıkları bUcuaı 
nasında Alman tayyarcJcrtnlrı "ıı", 
vetll muka venıeUerlle kareııaıınışl' 
dır. KUçUk bir 1ngiliz tayvare filO' 

~=;~~!:'~~a ~~~b~~m::ımı~~;:.•;e 1 

ı;-illz tayyaresi riUşmUştUr Atmarıl• 
13 tayyare kaybetmişlerdir. 

1-ondra, ıo ( l .A.J - 8 .B .O. 
Dünkü hava muharebclerıruıe /) t 

nııınlar 34 tavyare kaybf'tmıoıer&t' 
Buna mukabil lnglilı:lcrln ~11' 
zayiatı 24 tUr. 

Macaristanda z1yafet~ef 
ve kafile seyahatler• 

mmenedildi 
nııı1~111ı~t4", 10 (A.A.) - ()fi : 
laşc maddelerinden tıuıarnıf et ~ 

rnck ve maddi vaziyetleri mUşkUl•t 
çınde bulunıınl rm tenkidlerlne 11ec!l 
olmaktan içt.!nnp eylemek mak lld 

fC / 
nC'şrcdilerı bir kararname !le zi)'P 
ıcr \ katııe halinde sevahntıer 111' 
nC'dılnıı tir. 

Fransada 
Yarın fe vkalade bir 

toplantı yapacak 
YltJ, llt (A.,\ .) - (Jrl: 

Alelll.d cumart.eıı ög!eaeıı 

top!ıınm"aı mukarrer olan 
kabirıcııi fevkalfı.dc olarak )MtJl ... 
pıız rtcsi gtinll tçUm:ıu d.l\et cdılf" 
Ur. 
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8hkeme 
aıonıarında 

}'aman bir hırsız 
3 

çetesi 
8 

Yaşında Yusuf vasılasile muhtelif 
ernuerde 2 2 evi nasıl soymuşlar? .. 

"•tı . ıcu~Uk 
1)tz oıu Ol<iuğundnn, farıkı mU. 
btıtçı p oınıacııgınm tesb!tl için 
~ r~ak ı oıı13er1ı 8 tlnde eduye doktoru_ 
·~,t ~u. 

her 
~ııu11 7.arnankl gıbl , adliye 
&~ ~ ly Odası ve kllpıııının önU 
•· tıı Ye "'lrruz:' re düoerek başını ya-
llız ,. \'e tecavUze uğrayan ke. 

• ~Ol.ık ~ btr k • COcuk ile dolu oldu_ 
. 6şeye çekilmiş bekliyor-

' llı.ı~a." ıt te • baoı kaba'<tı Dizlerini 
ı. en 
'il uıı P 11 kirli \'e yamalı bir 

..ı, vu 
liiıı ıı CUdUnan muhtelit ,yerl<'. 

lııa.r-ı Yırtık bir mintanı vardı 
klrd · 

:Jı·u en Siyah bir meşine 

t'tl'1 
t 'Jı blıj~ttı~en , ötede beride yaşa. 

~~lliıı ıneğc «;alışan birisi idi. 
ıı:ı ,:da lnntftığt HUdaverdi 

k le tncın iki sabıkalı hırsızın 
lie hırıız olmuDlU 
~ı~PaYı.n beyim"' diyordu, kı. 
tJı ~etırnı gören bana ı, ver_ 
tor Ufccıuk , mlitectllk tc pa. 

h Mecbur kalclıı. eyvallah 

. ·~.ı.b 
~ td eyı ı;czıp gcılp. etrafı 
' tr,k k tetırı a ııamı yln blu ma.. 

~ılt Vor. onra hep beraber. 
'Yorduk 

)t • 
~tıı Ylın 22, l'en de SO evı aoy _ 
t\a.811 a c:tVird!k. 

ı.. 110Ydun ... .. 
'ltnu ""'· 

1Uı1tıa. t ıa u geçkin değildi. 
~Pty dolınamq gözlerini a~P 
Gıı· lrak her ş.eyt ıı&f\yet'le an. 

~Olacak <ıer 1• • ki, beyim, nuıı o.. 
~te "'8

1 ben çeviriyordum. Hem 
lloit Yatna.ııdı, yaman. Hilmi • . 
-it 'kta erketeci. MDln anla. 
--~U, liüdaverdl, ağabeyi de 

!at b~ 
~ iki derken dunra, du.. 
~ ~a, balkondan pezıc;ereye, 
~ 'h P içeriye! 
~.z: ltlar çıplak, yavaş, yava§ 

llfaAıya inip, sıkı bir il!_ 

~I ,~ lnı, açtı~m kapıdan HU.. 
'beyı de içeri o!UrlltUverlr. 

l'ı, ıa';:1taamı artt olan anlar. 
t, 'er la.kurusunun karnı ı;tbl 
~tlt 

1 
tlbıı han odası deriz. 

tt:ı.Yi. Yusuf. Sen bu işten 
~e Ya.uau.n, ki .. 

ba Pllyıın, ağabeyi. Şlmolk 
ııın~ '1etıı. geldi, ama, nah ka. 

'ra. ~oltuYduk, ııu merctlere ... 
lıeın d fena yn 1lmı9Sln. çok. 

e bana \'erdikleri ne idi, 
ı.n., 

bır Bır lk! p ket dlkU 
d 2~ ilk .•. 

~na. bu 
da çok b .. k,.rata ! dl_ 

ı.. t rııcıı 
'lltr lllahkemr dc hcpııınl te. 
f: h:n~tacagım . P..enl kandır. 
~t n tları karıştırdılar. 

qt de bey a(;abcy, oldu bir 

Q ~Olı 
)or he Pııırıan olmt<~tu . Hem 
~ ın de sessiz re!!liZ ağlı_ 

.. , .. _'tllbey b' . "llt ır sıgara versene; 
t Olı... "er12ıtım sigarayı içmek 

t rt_ .... dı be 
'ı "\J~lo . ~<;lnln b!r i§aret ne 

a., n~lutuna sokuldu ve kısa 
gö en ııonra rapor ~kçlyc 

ndcrtırıı . 

c!Jğim cigarayı mahkemeye sokulma_ 
dan evvel !çmeğe çabalıyordu. 

Nihayet Sultanahmet birinci sulh 
ceza mahkemesinin kapıları açıldı \'e 
hırsızlar içeriye sokuldu . Ancak, ev. 
rak okunup ta Yuırutun ıs yaşında 

olduğu gör lllUnce, sorgusunun gizil 
yapılmasına karar verıldl ve samlln 
çıkarıldı. 

Bu suretle ben de aorı;udn, Yusuf 
çocuğun ne yolda ifade verdiğtnl 8t. 
rcnemedlm. Ancak yarım oaatten faz 
la aUren sorgudan sonra, hAklm Ce. 
IAl her UçilnU de tevkif etınıııtı. 

Her üçü de jandarmaya teslim e. 
dilmek üzere aşağı lndirlllrken Yusuf 
yanımdan geçiyordu: 

- Ağabeyciğim. b!r !gara daha 
ver. Canlarına ok1Jdum. \ 'Dllllhl içe. 
rlde .. diye fısıldadt 

l:51gara pakctlni oldu(;u gibi kendi_ 
sine verdim. Tatlı tatlı gUltimslycrck 
uzaklaştı 

Bu hfldie~ vea!leslyle. Adllye Vr.ltA. 
letlnın kısmen kurduğu ve kurmağı 

tasavvur ettiği çocuk ıslahhanelerl. 

nin bir an evvel faaliyete? geçmesini 
ve bu kabil bedbahtları çamurdan 
kurtarmasını b1r daha temenni ederiz. 

Adliye Muhabiri 

Ne diyorlar 
Kızlarımızı Ja 
U nutmıyan zengin 

M EMLF;KE'l"l'E " liltlirlin umum'. 
~esin& hirmet ı!;ln, een·r.tin

deft 18.900 lira a~Tran Tlirk r.Pflginl 
:SU& K•ır.otlu, iN 111&)~ ·a~ae. 
dotnısu tanı tecllh.at&a atıldı; ı.m 

tererriiatla ortaya ı:ıktı. 

Şarlannı birer bire r ha1rrlamıı ... 
Hepııl de memleketin menfaatine n~ _ 
gun; t>eml~ et tml1.ln ııağlıunlığma yar. 

dııncı! . 
8alt Kor..oğlu, bu arada, ktıJarımıı7.ı 

unutmamıııtır. Fakat onla rı menırıun 

e tmek için koydutu ~rtlar da atır. 
dır: Mek tepl.-rde hem plıfkan, hem 
iyi ahl&klı olmııkla ıılnileoek kızları.. 

mııa ~u kadar para, m\)kftfııt olarak 
tah811 ediyor, ki, bu iki mt>;ı:iyı•tc bir. 

den sahip olmak, grrc;ı-kten milldı

rııta h!lk kazandırır. 
Rıınıınla beraber. 'furk kızla rı için, 

bu iki JO(':ı:iyete blrdı·n ıuıhip olmıık 

lşwn değildir . l'aratıh ında tcmlı o.. 
I Aıı \P. bugünkü ~dl tirlllş taruna 
gorc, ı:•hl'!maktar. ba.,ka bir ı»CY hl'. 
mamesi lfu:m1 reıoo ııe\imli kıı.lar,. 

mız o kadar çok olacaktır, ki Ko1.oi. 
lu nun ııen·etı , bunları mük&.faUandır. 

maya kiti geln1lyccekti r, sanı~ onım. 
ı·en i yeni zenJinlerin bell rrne.Anl 

bekll~onız. 

HİKMET ~t N 1K ( \ 'AH.ft') 

Annem söze karı§tı: 
- Bugün be.ıim kabul günüı.ı 

değil ama. komşu kt.>cıklcrden bil' 
iki misafirim gclecl'k· Çok şen 
kadınlar .. Hep birlikt e otururuz .. 
Canınız s ıkılmaz. 

Ben: 
Hiç de fer a .:lağil. dedi. • 

kimler gelecek, anr.e? 
- Hüştü paşanın hnremi .. 

Müherdis Naci Ba\'kal'ın karısı. 
İkisi de neş'eli hanımlar. Ç.Ok 
konuskondırlar.. Huzurları can 
Il:maz. 
Babam gülümsedi: 
~ İyi ama. benim huzurum 

onların canını ıkmaz mı? Bel
ki siz hanım hanımcak buluşup 
dertleşecek. konuşacaks:nız! 

Babam Nık kibar. cok in.ce bit 
adamdı?'. 

Anneme bu ce\'r .. bı verir! Pn 
yan gö:r.lc bana bakıyorud . 

• 

6000 Ada Vivacı 
Gemilerin de birer sokak sayıldığı Aland 

adalarında insanlar nasıl yaşar ? 

A land tipleri 

Bugün bır harp .sıı.ha81 olan Baltık 
denizinin şimalinde, I<"lnlandlyanın ı.. 
veç kıyılanna doğru uzandığı nokta
da, yırnyana serpilml§ 6000 ada var. 
dır. Daha doğrusu, bu adalar 6l'i54 tn_ 
nedir. Jt"akat be§ yUzden fazlası yal
nız kayalıktan ibarettir; diğerlerinde 
inan bulunur. 

Dlinyanm <ın büyük yelkenli gemi. 
len de buradadır. Ad !ardan biri 

-Anland adası- bu gemllenn en bU. 
yUk limanıdır. 

Aland adam Finlandlyanındır. Fa. 
kat ahalisi lsveçlldlr. l sveççc konu.. 
şurlar. Yalnız mektepıerdl' resmı dıl 

Fınccdir. Adaların hepslnt: Finler baş 
ka isim verirler, adalarda oturanlar 
da kendi dıllerinde başka isim takar
lar. Mcsellt. adıı.ların rneı·kezi Marlc. 
hanın adını taşır. Finler buna Maa
rlanhamlna derlfl?'. 

Bunun ~cbebl Aland adalannın cıı. 
kiden !sveçin olmuıdır, Ada.tar, ev. 
\'CICı , 1809 da Rusyanın ldaı esi allına 
geçti. 1917 de de, Finlandiya !ııtlkl • 
llnl kazanınca, ııdıı.ları bir taraftan 
Fınlandi~a. dığer taraftan İsveç iste. 
dl. ı.~akat :t.lilleUcr Cem.yeti bu ada. 
!arı Finlandiyaya verdi. Ynlnın, Alnnd 
adalarının muhtariyeti tanındı. Ve 
tahkim ed!lnıcmcei kayıt altına alın• 
öt. Bu, Milletler Cemlyc.ti tarihinde, 
büyük bir geçimııizllgi halletmek sa_ 
h&sındn, Uk vak'a olarak gcçmlgUr. 

Annem onun manalı bakışla. 
rmı sezmedi: 

- Yok cannn .. Onlar da her 
zaman, <loktoı· bcyfo yüzünü ay. 
da bir görüyoruz deyip duru}'O .• 
lar. 

- Bugünkü rastlndıftım, kıy· 
metli ve neşeli mi afirlerinle gö. 
rüşmeme vesile teşkil edecek 
demek. Oh. buna memnun ol. 
dum işte. Artık Leyla gidebilır 
Ben, yalnız kalacağımdan kor 
kuyordum. 

- Hiç merak etme. baba' 
APnemin mısafirleri neredeys ' 
gelirler Canınız s•kılmaz. 1 lem .. 
her kadın sizinle gört:.cımck iriıı 
can atar. Sizin gibi hazık ve gti. 
ler yüzlü bir hekimin mecli'iinde 
hul~nmavı kim istemez. 

Bu sözüm üzerine annemin 
canım sıktı ama .. Ben de bunları 
kaslı•n sö:vlcdim. * :{- • 

TEK E\'LI Bin şımtn Mt ! 

Aland adalannı gezen bir seyyah 
anlatıyor: 

'•Mnriehnmn'a gd<}ik., dediler. Et. 
rnfımn bakındım· Kayalıktan b!i§ka 
bir y goremedim. G mi yavaşladı. 
Kaynların lçlne doğru sokulduk. Kap. 
tan gemiyi knynlara. çarpmamak için 
çok gUzel mnnevTalar yapıyordu. NI. 
ha.yet karşımıza yUkack bir kaya çık. 
tı . Kıyıda. beyaz bir ev \'ardı. Burası 

tek evli bir 6Cbir mi !dl T 

Geml yanaştı. Kanıya. c;ıktJk. Şım· 

dl şehre girmiş buıunuyorduk. Deniz_ 
de olduğu gibi karada da. knyn.Jıkla. 

rın arasından ilerliyorduk tik bakı{
ta yalnız taş toprak görUnUyor, takat 
bir köşe dönünce 'ca~ınıza bir ev dR.. 
lın çıkıyordu . 

N1hayct ktındimlzl biraz daha enli 
bir yoln girmiş bulduk. Yanımdald 

y<'rli arkadaşım: 

''Şr.hrin büyük caddesi ,. dedi. BU. 
vUk cadde mi., Hakikaten. bu kadar 
kUçUk şehir için bu ende cadde çok 
bile. Fakat ınaanlart da o nisbcttc 
kUçUk olsn .•. 

"BUyUk cadde,, de bir I~ adım at. 
mıştık: Karşımıza deniz ı;ıktı: 

- "Ne tarafa dönccegiz'ı'., dedim 
Arkadaşım. 

"Bundan ötesi yok, dedi. Şehir bil. 
ti! Yalnız. yandakl sokaklar var .. " 

Trenden indim. Haydarpaşa • 
dan vapura binerken, annemle 
babam arasındaki münasebeti 
düşündükçe adeta anneme kal'§I 
ıçimde gittikçe derinleşen bir 
kin duyuyorum. 

Vapurdayım. Yine babamı, 
babamın zavalldığmı hatırla. 
dım ! Geçen yıl içinde bir tatil 
günU kollejden gelmiştim. An. 
nem bilmem hangi hawmefcndi
y1 zi} arete gitmişti. Evde yoktu. 
Akşam ü"tli babam bir doktor 
arkadaş;yle eve geldi. Bahçede 
bana sordu: 

- Annen evde yok mu? 
- Hayır. dedim. bir komşu 

ya g-itmiş. 
Babam arkadaşına döndü: 
- Bızim hamm biraz gezmeyi 

ever. Kusura bakma 1 

Dedi. Misnfırine yer gosterdi. 
GPrçi o gün ben annemın yok. 

lugunu belJj etmemek için ne 
mümkünse yaptım. · Babamın 
mısafırin i hıç şı.iph e yok kı , an~ 
nt>mden fazla ağırladım . Fal<at, 
ned ol -ı c n'1emin e\ d~ bulun. 
ma~ ışı bab:ım ·n GQk ~iıcunc git 
mi ti. O gUn iki arhdaş ara ın. • 
da ~~en muhavere bana o kadar 
dokunmuı:;tu. Babam mahcubaıw. 
bir tavrrla anlatıyordu: 

- \zizim. Ötedenberi bel. 
ki iyi. belki fena - bir prensi 
b m 'nl'dır. Akşam ustü ı've 
gcld1ğim zaman c;oluk çocu~umu 

GEMİLER Dt; OKAK SA11Lll'OR? 
Yandaki solto.klar dediği ne idi b1• 

llyor musunuz? Kıyıya yanB§ml§ o
lan gemiler! Hakikaten, dUmen ta_ 
raflarından karaya yana§an içine n.. 
radan glrJlip çıkılan geınller, ıchrin 

yan ııokaklarmı teşkil ediyorlardı, !{i
lerindeki knmnralo.r da diğer evleri •.• 

Gemicilerin çoğu gemilerinde yaşı_ 
yorlar. "Şehir,. de oturanlar, dııhn. zı. 
yade, baııka işle me§l>Ul (ilanlar, veya 
e\'Iİ bulunan gıımicilerdlr. 

KADl !'ll EltKEK GEMWI: 
Adanın ••yan sokaklarım,, do. dola~· 

tıklan sonra bir sandala bindik \'\} bl. 
raz ötedeki başka bir adaya gittik. 
Fa.kat, burasını ve bunun gibi diğer 
lwnıııu adalan §Chirden ayn saymak 
doğru olmaz. ÇUnkU Aland adasının 
paun bu adalardan birindedir, bir 
ba§kO. adada çarşısı, başka bir adada 
mektebi bulunur. 

Çarşıya, pazara gidecek olan ka. 
dınlar hemen snndn.Ja atlarlar. KC. 
reklerl kendileri çcke.rck giderler. 
l)önu~tc de tekrar kayığa binerler ve 
karşıya geçerler. Çocuklar da mek. 
tcplcıine ayni tarz(la gı(!er gelir. Bu. 
nun iç n, Alandlıla.nn kııdın erkek 
hepsf gemici \'c dcnlzcldlrler. Çocuk. 
lıır. analarından doğar doğmaz t\deta 
uda yapmağa ooıııarlar. 

\ LANDl.ILARL...,_. TlCARETLEUl 
Alandlıların denizc!llklcrl atadan 

kalma bir meslektir. Geıniıcrl 500 yıl 
evvelki §flkllnl muhnfaza eder: Gayet 
yUltsek dlrckll, bUytlk, yelkenli gemi. 
lor. 

Alandlıların hepsi gemicidir ded!.k. 
1',akat bunıann gemileri ile gördüklt>. 
ri bir 1§ vardır. ŞUphes!z ki, gemile• 
ri gezmek için yapacakları acyahat. 
lerdc kullanmazlar. 
Alandlılann karada yaoıyanları v~ 

klUerlnl hııy\'an beslemekle geçirirler. 
Kayalıkların UstU keçilerle doludur. 
Çiftliklerde sürU sUrU tavuk, örd1:!k 
bulunur. Bu cihetten, Alandlıln.rın ll'
racat malları bllhas ıı trrcyağt, sUt 
ve yumurtadır. 

Bu ihracat malları gemilere yUkle. 
nerck bUtUn Baltık denid memleket.. 
!erine götUrUIUr Bu memlekeUer bil· 
baıı.u Ballığın cenup kıyılandır. ÇUn_ 
kil orada Avrupamn her tarafına ncv. 
kedilmek vıuııtası bulunur. 

evde bulmak. Bu ::s:.adeti maale. 
sef tadamadım gitti. LeyUlyı 
kollejç verdim.. Onun ylizUnü 
ancak haftada bir kere görebili· 
yorum. 

- Ya refikaıuz hanımefendi.. 
Onu da mektobe vermediniz ya?! 

- Evet. Onu mektebe \'erme. 
dım ama, rnckteptcymiş ki, da· 
ima ben eve geldikten sonra, o 
da eve gelir. Hemen hemen onu 
evde bulduğum gürler pek mı. 
dırdir -desem mübalağa etmcmiR 
olurum. · 

- O halde sen karını evde 
bağlamanm volunu cilmiyorsun. 
azizim! 

- Ne yapmalı? Bır kadın. so· 
kağı, aile yuvasından fazla sc. 
\'Crse. onu eve ipk bağlayamam 
ya , 
~ Evet. t ple oağlanmnz aın:ı .. 

Biraz du l~adına c\·de rıeşgulivrt 
bulmak, onu evde oyalamak liı 
zım. 

- :\les,..ıa.,? 
• lec:pl{ı, kitap. resim. mfüı:ı k. 

Yahut d 'kiR. dantela bah~e ile 
mP"'~1li et gibi şe ·ler .. 

- Bunların hepsı fikir ıtib:ı. 
rivlc gü1.el.. Parlak. Fakat, bi· 
zm1 hanım bunların hep ini ele. 
nedi. Eitabı geceleri okur .. Rc
sime p('k isti<ladı vok a ma, mil· 
zik sever. Diki~ ('linden ~C'lir. O'· 
ma. nak ı:- . dant<'lıi bi.ırod· \'<'· 
sair el l!ilerine ele merakı vardır. 

SAYFA - 1 

Fıkra 
11:::::::::::111 

Ondördüncü Lui 
&ki krnllarl yıLkmlarlillın çok 

kereler samlml olnn kooul'mal an 

malflmdur. Ham bu kl"allardan bıı. 
:ıılıın baş\·t'l,il \e diğer dl'vlet adam.. 
lunm nedim \C nmsahl;plcrinde.ıı ~

ııılşlndlr. Bn ııoçlm, bir taraftan on
lnnn ho11g1llukl:ınııd::ın do~'1Uı bir 
hl le, diğer taraft!ln zeldHarına kar 

ı go terilen ltim:ıtln mı-ydruıa gcl. 
mi tir. On dördilnrii LUl;)c atfodl • 
lrn \'I' bir t.-ırib kltabnıı ı,ıın tınr • 
ı.cn gördllğürııü7. şu fıkraya bnlo-

l ınz: 1 
Saray mrzıkası bUJ ük bir 7.&tlill 

lll!lnitnl çnlarl•en Lu' df'rll!ll diz çök.. 
mli,;! tabii. yanında buluıı:ın vekmer 
~e bnıı,·ı·kll de ... fakat b~r ncdcnllO 
mars uı.un silrml's. Bittltı r.nman 
kral ba vekih• doğru lğllerek sor • 
muş: 

- Naıııl; J eni best e kulağınıza 

hoş geldi mi": 
nır 9(lyrck saattir 11yaklannda 

ılcmı:ııı knlmıy:ın ihtiyar \'ekil: 
- Evet hn~mrtmllllp, demiş; ku

lağıma ho geldi am:ı, d::ılrrlme ha, 
gelmedi~ 

Birim d~ tarlhlmlzd!' hliklimdar• 
hırla m"'CUmlf~rtn bn kabil bir t~k 

nUktelcrl \'ardır. Gcll!<lf'..k defa onlar 
dan birini naklode.-ri;ri:ı: 

NA RETT1N 

Kadın Bir de yumurtalara 
taze levhasını koymu~unm: .• 
içinde civciv çıktı. 

Yumurtacı - İtiraf ediniz 
madam: bundan daha ucuz piliç 
atın .:.labilir misiniz? 

Gelecek hafta 
- Gelecek hafta sizden bir 

ay izin rica edeceğim . 
Direktör suratını asarak sor_ 

du: 
- Ne için hu izin? 
Delikanlı izahat verdi: 

- Gclecek hafta evleneceğim 
genı: kız balayı seyahatine ~ıkı· 
yor. Ben de kendisine refakat 
edeecğim. 

- Az.h:lm ; ~ali' dikkat eıt., 1188 
)Bpıyur. Na.mu!du blr iman onuna. 
bir daha 03nanamalı. 

Şu bahc;cnın küçük tar.Qlarmda. 
onun ayrı ayrı emekleri, zevkle· 
ri görüli.ır. 

- O halde .. ? 
- BUtün bunlara rağmen so. 

kağa da dü kündUr. Ev ve evde. 
ki bu meşguliyetler onu fazla 
çc.kmiyor .. Eve fazla bağlamıyor. 

- Garip şey! Senin karın, 
makul düşümir. uzağı görür bir 
hünımdır. Bana adeta senin söz 
!erin mubaliı.gah gibi geliyor .. 
!\fa al dıye dınliyorum . azizim! 

Fikı r vt.' maksadını, daha doğ. 
rıı u d erdini daha fazla izah e
demiyen babacığım, o gün sade· 
ce içini cekerek: 

- Evet. Snna masal gibi gelen 
bu sözler, bf'.nim en büyük der. 
dimi d~me.ı?c \'esile oldu. 

- Şu h-ıldc sen ~k bedbaht 
b:r ıns.ınsm! 

Babam knc;lnrını kaldırdı: 
- Haas .. içinde yn.şadığım ve 

kuvvetle hisc::ett i ı{im saadeti in. 
kar edecek kadar bayağı hir 
m ıhl(ık değilim. 

- Bu sözünden karını çok 
ııevdi~inı, onu - bütün kusur'a· 
rına rağmen - arrct:.:ğini anla. 
voruın . 

- Do~u. t te hakiki tcşbisı 
~imdi s"n kcy.: .n! Hastalık hu· 
ra.ı'hn b"''av~r. Ben. hi ler'ni 
n' , ·nı. f1e11leme ini bilme 
v ... n İ> r ::damım . Jrtp o kndar· 

( nctxmıt 1}(1 • 
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R \DYO ?ııı'E tŞE YARAR 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 

· - Şimdi: "her şey mah- lıma size ·~elefon etmek gel- yaptığımın farkında değil -
voldu,,ne olursa o sun evin - di. dim ... öyle bir haldeydim ki .. 
den çıl{mayınız. e evıme - Niçin etmediniz? bilmem size nasıl anlatayım. 
kimseyi sokmayınız Duş - - Telefon bozuktu, işle - Torkanay ağır ağlr: 
manlarmız sizı sıkıştırıp soy medi. Sonra sıze ne söyliye. ·- Anlıyorum, dedi. Sizi 

r:ıı ! EK~ç~o.~.~~~!~ 
~L plJ (Bu ımponıt eklenerek gö~!...JI 

verme llılnlan tr;u Son ()aJOI'"" .. 

ra ı:ı n~rcdll~ktir. Evi !flıııli 
göndereu okuyucuların lllatıf"' 
ınak üzere ıırlb adreslertnl 
lcrt llh:un.) 

• 
Evlenme teklillert 

• Lise mezunu, fransızC8 ~~ 
'IJI. net 75 Ura. Boy ısı. kflO 
koyu yeşil, saç kumral da]galf. 
Esmer uzun boylu, temlZ bll' ~ 
zile evlenmek istemektedir ~t 
gönderenlerin resimleri de 1 cJ1 
lir. <M.E. 12Hi) remzine ıııUrtl 

• Ortnmektep mezunu, ~ 
kalma; çiftlik sahibi, aydB jlJi 
kazanan °bir genç 16-17 yıı~ 
kimsesiz buğday, renkli b r 
şanlanmak, bllAhırıı evıenın~ 
mektedir. (İzmit T. H.) re 
racao.t - 266 

letmege karar vermışlerdir. ceğimi de bilmıyon:um. Bu ortadan kaldırmak istediler· 
Size öyle sualler soracal. - kabus hissi benden daha kuv Fakat kabahati Mariha Liye 
lar ki onlara cevap vermek vetliydi. Artık h ç iradem yükliyerek. .. Farzediniz kur. 
elinizden ge mıyeceıdir. Bin kalmamıştı, En ufak bir gü - ~un seyrini şaşırarak, omu -
bir çareye baş vurarak kara rültüden tirtir 'ı:itriyordum. zunuza isabet edecek yerde, 
kapının esrarını ögrenmek Her güriıltü hana Mariba eliniz titrememiş olup da /ş ve işçi arıyanlaf~ 
istiyecekler, sıze bir rok iş- Linin mektubunda bahsetti • dog-ru niı::an almış olsaydınız, ı •Bir lise onuncu sınıf taıe .l :r :r r~ 11111111 karısı - Kim o':'... "' 
kenceler yapacaklar, hiç bir ği düşmanın yanaşbğı his - bu macerayı biz kimden öğ • G1'<1 gcll'n ım".a (radyoyu tnklit• cdcN'k): _ Alo Alo.. programrmız. müddetince çall§mak ıstcJll 
şey sizi kurtaranı z. Bu hay. sini veriyordu. Kapı açılınca renecektik? O vakit Mariba bıttı ... Gect'ntı hn.~ırtı ohıun... Kefil de gösterebilir. ccebit> 
dutlar tıpkı zebanilere ben - ne yapacağımı bilmiyordum. Liden izahat istemegy e kal • ne mUracaat. 

Y • d B · C K f Ş • · f • Lise talebesine türkÇC zerler. Hatta bu anlattıkla - Kendimi koruyacak mıydım. kacaktık. Onun söyledikleri erın e ır evap usur u ıır er ve kültür dcrslert ne orta .e 
rımdan daha kötü birtakım yoksa Mariba Linin tavsiyesi de bize kafi gelmiyecekti. tep taıebelertne ııer dert 

l d 'b' · 'h d ı · ? Bir doktor hayv~ııları ko - Şair, ~iirlerinden bahsedi- t hadiselerle karşı aşmanız a gı ı ın!ı ar mı e ece rhm. Artur Kollarson inledi: <B.N.Ş. remzine moracaa 
muhtemeldir. Sızinle bera • - Mariba Linin s·ze haki. - Bu hadiseyi düşünmek nuşturmanın çareshıi buldu. yordu. Koouştuğa kimseye •Almanca derel~rı için ttU~ 
ber bulunan adamı bana gön kalen böyle bir tavsiyede hu- 1 ğunu söylüyor ve yaptığı ke. bu arada: bostan sokağı numara ıs ttı 
d · · B d d h" 1 d - · bile korkunç bir şey.. şiften uzun uzun bahsediyor. - Benim şiirlerimi din. Noc Volbück'e müracaat. p 
erınız. u a am ora a ıç un uguna ınanıyor mus - Torkanay ta'dı bir sesle • 17 ynaında b1r ortaıneıctt 

b . · H A ? Salonda hiç sesini çıkar - ı· d d. ·ı· · ~ ir işınıze yaramaz. atta sunuz. hastanın so'"zu··nu·· kestı" .. ıyen; e ı; sevgı ım ın na • nu. husust veya resmi mU 

l d 1 madan dinliyen ihtiyara fik- 1 d ld d ııır düşman arınızın a amı o - - Bilmem. Anfo.mıyorum. _ Rica ederim, mu"sterih sı bir ka ın o uğunu er • !ş aramaktadır Daktilo b ~u 
d d d .. h l · y rı'nı' sordukları zaman ~u ce- YA'd "'f ı üh dls sıırı,... uğun an a şup e emyo • azısını çok iyi tanıdım. Bu- 'J' hal anlar! "' e6 rmen m en 

olunuz. Artık hiç bir tehlike vahı verdi: ğı numara 23 te Krtzım uçııı 
nım. Eğer cesaretın'z varsa nunla beraber Mariha Linin ile karşılaşamazsınız. Mari • _ Hayvanları konutura _ Şöyle bir sual karşısında racaat. 
kendinizi öldürünüz. Sizi böyle bir nasihat vermesi ha Li ı'çı'n de müsterih ola _ kaldı: • Türkç""l. transızcayı. 
beki. k k · k l cağına insanları sus'ıurma • ~~ 

ıyen or unç ış ence er. inamlmıyacak kadar tuhaf bilirsiniz. O bu maceradan nm çaresini bulsaydın daha - Sevgilinizin de bir ku- mükemmel yazıo okuy.ar: .e 
den kurtulmak için en iyi ça- bir şeydir.. muhakkak muzaffer olaral~ biraz da ingtllz~ bilen, bes&P 

b d T b yazı 1 iyi olmaz mı idi, doktor?'. suru mu var ki? ıayan 21 yaşlarmda evli tı11' t 
re u ur ... a .. ancamı - Tuhaf, demek oluyor çıkacaktır. Hatta zaferi çok ..• ııı 

d b 1 k aramaktadır. (Tünel) rerıı-
masamın gozun. e u aca sı- ki biz kapıyı vurunca mek • yakındır- eaat. 

nız. Kafanıza hır kurşun yer- tupta bahsedilen insanların Başmüfettiş delikanlının Fen F al~ültesi Dekanlığından: • tşJnln ehli t>!r bayan ıs 
leştirirseniz hiçbir şeyden geldiğini sandınız? elini sıktı. Dudaklarında em. ev lşterlnde çalışmak uzcre 
korkunuz kalmaz.,, _ Eve'L, evet ... on .ınn son. 040-!lU senesi erlt1ok talebe kıımpları ve kız talebenin atışları yapıtaca. maktadır. Beşlktas Köyıç! 

d d ki d 
0 niyet verici bir tebessüm var. "mdan A lG a"'ustos 941 tarthine l:auar askerlik denn gören al~kalı talebenin k 11 ıı 

Torkanay u a arın a rasını ı'yı· bı.lmı"yorum... ne " t , Kliyiçl mektep so 11~ 
(Dcva1nı 't'ar) (,nfvcrsıtc talim Labuıuna ba..v•ırmaları. (6817) · 

bir tebessümle sordu: ,... mektupla mUra..:aat. f 
rı==:z::::ıc::=rı;:::mıı:::::ııı::aı;::mm;---·~---ımı:ı--ıs::a--.::cı:1&1 ___ ım:ı ___ aJ:-.ıc:::C3C11:::::11a:::ım:1-m;ap:m------------•ı • Bir tuhaftyo ma~aznl!l l - Mektubun altında Mnri ıı 

d ? H k "" Nakleden: ver, tezg~htar ve bir çocııeel 
ba Linin imzası var mıy I. i Q ye u•• z caktır. TezgAhtarın tıqtafü' ,j 

- Evet. ., Uc Yılaız ~arttır. 20096 oumara)"ll 
- Mek\ub• almc müfet- müracaat. 

tişin yazısını tanıdınız mı? • Türkçe ve frıuwzcayı ~ 
_ Evet, hem de çok güzel (G çcn nuslı < ı lrı•am) tıkları kolayca izah edilebiı'ir. - Doğru-.unu soylıycyim mı Sonra cebinden iri bir vak.ıt oııen genç bir bayan sab.'\h ;/J 

- Mükemmel. d d Yak lam. Mister Taylor dedı. Elektrik si· Bı enton! Sen, Mısırdan geleı, c:ıkararak ışık altında kan kır· ıen sonralan tercüme ışıe 
tanıdım. Müfettişir. esasen baları! Bm bu me eleyı anladım gortnsındaki büyuk vidayı dı~a- ~·eni mumyayı ele gec:irdıkten mızısı renginde parıl parıl göste ıışmak üzere 1§ aramaktad~ 
kendisine mahsus acayip bir azizim. Fakat daha ıleri gitme. rıya doğru çevirince yanmalüa sonra bir tehlike teskil etmeğe rip: cadnn tercUmeler de yapa 
ya.:ıdır. den, !oienin muavınin Taylor'un olan lambalar söner mi sönmez başladın.. l\lumyayı muhakkak - lşte, dedi. Bunu kardeşiı.ı r.) remzine müracaat. _.,., 

Biraz sustular. Torkanay da butün bu olaıı bitenleri işit. mi? açacaktın. Ve sana bu oyunu oy. Mısırda hafriyat yapılırken bir • lyi bir metodla fra~d" 
· · M ·ı ~ L' rne 'ni ı terim. Bu mümkün mü - Evet. söner sanırım. Fakat. m}an esraıenrrız adam bu mum· mezar içinde buldu. Ve bunu Mı. lir. lkmııle kalan talebeye ,.t-

düşünüyor, nıçın arı ltı 1 
dur? ' - Fakat kardnlrkta görünen yayı açmanı istemiyordu. sırdan kac:ırmak sevdasına düş- rll\r. Aslanhan perşembe pııVı 

tamamile manasız görünen - Elbf.tte.. Evini b li} orum. vuzden hah edeceı~sin değil mi?.. - Fakat n.eden? tü. Mumyanın sargılan arasına ata bay Handell vasıtasilt 
böyle bir mektubu yazsın: Haydi ôyl<'vse delim! E.'-ki mumyalardan kalma iki üç - Belki de mumyanın ic:erisi_ koymuştu. Ve bunu mektupla ınllracaat • ı ~ 

Bu düşünceden sonra baş. Bo ve se 'z '"a 'eri yeni. ölü mask<'si müzenin bir k&je. ne bir şey saklamVitı. lşte bura. bana bildirmişti. • 21 ya~ında ıtarakter J 
müfettiş sordu: d n rek Vı fred Tav1or'un sindedunıyor sanırım ... Öyle de- mı pek b'lemiyorum. Bunu da Dün gece Mister Brentondan genç, resmi ve nusust daıre;t 

_ Bu mektubu acaba ne oturduğu apartın na <'idiler. ğil mı? bize Tnylor söyliyccektir. Haydı evvel mumyayı ac:amıyacağım ramakta.dır. Bu müesses"ıc J 
Bulunduğu kata rıktılar. Kapı\'J Bu esnada Brenton yüksek Mister Taylor ... Gel şunu anlat! diye deli oluyordum. Konferan. yet sahibi ve bııbalık yapac:D 

yaptınız? vurdular. Az sonra Taylo pija sesle: Taylor kekeledi: 53 kendisiyle beraber gitmcı1e tın öne süreceği her şartı "', 
- Bilmiyorum, ceb;me koy ma i'c belirdi. Sa ları karı.şıUı. _ Doktor, doktor,.. Sen bC'nİ - Ben, ben.. Ben n.e bilirim mecbur oldum. ınadedir. Şimdiye kadar btııı 
duğumu sanıyorum. Fakat Kendisinde rok uvumuş gibı gö. hayrde .düşürerek seyler söy. camın? Yarım saat kadar kendi ken. -:ek blçblr kimsesi t>uıunın', 
emin değilim. Galiba 0 sıra. rünen ir hal vardı. Jüyor un! diye haykırdı· Doktor şiddetle atıldı: dine mumyadan uzak kala bil· ... saslı bir ış tutamamıştır. El' 
da biraz sarho 'Lum. Şefi Brenton ilC' doktor. Ro. Doktor bunun üzerine: - Bunu b'lecek yalnız bir. <>n seydi benim itıin kafıydi, onun oıııyetıı olduğunda şOphOtı: 1 

? cer'i görünce birden haykırdı: varsın. Vaziyeti bir dü iin! Bu için bu korkutma planını tasar. (Ölmez H) remzine mura~~ 
- Viski mi içmiştiniz· - Hos neldınız. hayrola, ne - Hayır. dedi. Hayrete dü· mumya buraya senin M sırdaki ı d \' ı· t k · · • o d kA ı ıık kur, 

b d k k t-o şüı ecea: şeyler söylemiyorum. a ım. e p anı ıp ı sızın an. tel e t p etme ı.1' 
- Evet, yarım aı· a a- var? karde~inin hilesi ile ~eldi. müze !attığınız sekilde tatbik ettim. raya S'ldebllecek 20 ya.şınd" _, 

dar. Fazla degwı'I, fakat buna Doktor R cer derh1l atılarak: H· ;ı yi . ah etın yte) im düR n m"dürunun mumyayı ..,.özden ge_ 1· t B to k k ·a· genç a-. nmaktadır tsuyen100 
Bı nton ... Miizede biris nin seni "' · ıs er rcrı n ·or up gı ın ... ıc' 

rağmen hir kabus icerisinde - ?\lttzC'dc> b:ızı g-arip had• c korkutmak istediğini farzet! Bu rireceğini görunce, s<'n onu asa ce, mumyayı ~arak yakutu ta zar'fında sabahları onıı 

Ya ıyor gibiydim, ne hisleri. Ier cereyan etti. d dı Herhalde ı::dam munl'·a iızcrindeki maske. biyete sookedccek bir kot'm~ma. iccrisinden aldım. Ve doğrnca e. dlkpaşa cami sokak 12 nurn; 
b nlara dair izin malumatınız ~ ) a başladın. Ö) le ki, !\1ı<:ter ve ()'ittim ı 11 ü caat edeb!Urtt'I 

mel ne de l'rademe haAkim o lC'rden birini a1 p uu-rine karan • t- o m r ye m ra ..Al 
vardır sanmm. E-er vaktiniz Brent n, herhangi gavri tabiı Doktor Rocer. delikanlının tit. zamnnd.ı ,,kumak ıstıycn tcı· · 

dı·m. müsaitse size bir ıki y anlata. hkta parlıyabilC'n fosforlu boya hlıdi"Cden ürkecek bir halC' geldi. · 1 ı· d k t • Orta tklye kadar oıcurııuf' süruyor. Ve a<:ılı durduğu yerde rıyereK uzanmış e ın en ya u u dl 
-Viskiyi bardağ~ siz mi cağız.. '.lonmeme i ic:in buna iki yerin· V2zifeni yaptıktan sonra eve aldı. Ve muavene ederek: ınntratı kullanablllr. biraz 

koydunuz? - Ah elbdte ... Btı\'urun... d . k E' 1 t 'k ··-.;ı··-.. göndC'rildin. Fakat gitmedin. Az _ tevekkeli değil, dedi. Bu· t!r, iki sene kadar tanınınlf 
Taylor'l n p inden ireri"C en ıp ~a ıyor. .et rı SOJı:uU u sonra ()'eri döndün. \föı>:ı>run a· .. · k d'" .. .. ·· tnd" - Hayır. Yanımdaki a - _, zaman bu maskeyi yukarıdaki ,.. nun uzerın" pe usmuşsunuz essseede ea•ıomı:ş ı1 yaş r 

d k d E 
. I t gırdiler Kiı<'ı.ik oturma oclasınnın hnva deli<Yinden asağı doğru ~al- ııahtarlaı-1 senden h, kn daha bu tas aşağı yukarı bir servettir. ıı.z bir ocreue :ıer tşt yapı:ıııı rf 

am oy u. · sasen ıçme c e kanapelerine yerk tiler. l"< kimde olab"lir? Karanlıkta bura. Brcnton'a ·dönerek: ~ır ı Muammeri remzine ıııl11 t istemiyordum. Fakat yanım. Dt'ktor Roc r, miize müdürü landırıyor .. Evvela boyasız tara. vı sPnd('n baska kim bul· bılir? Şimdı ne dersin üstat? Bana ' • 16 yaşında maıt vazıyet 
d k . d b · l · l Brcnton'a: · fı size doğru ~evııli olduğu ic:in Hava delicrinin c•vannda bir e· k ı b k t k ,. a ı a am oy e va7ıyet er- ı;,iz onu O"Örmüyorsunuz. Fakat .... a ırsa u ya u anunen ınısır yıeııc tahslllnl orta 2 de 

k · · · · -Brenton! dive hitap etti. l"< lc~trik si..,.ortac;ı bfı1t1ndu-11 u h"k~ t• e ı'ttı'r b! tı$ de içkinin ço ıyı tesır ettı • adam. vuk'md n dom-u ipleri u· " u um ın a • mııcburJyetlnde kalmı§ r 1 Bcı:ıından enlPri ba tan a nğı ,.,. .enden backn kim bi ır' D ~ru. F t · ~•r ış 
g-ı'nı' söylüyordu· zat rak ma 1 evi mumvn sandı. - .ve · Mil ve ya~lle mütenasip o< ıt 

v nid n an'atır mıcı n? 5.unu ister".P'l o -ıum. biz;m l(" bi - Sen bunu. kendi i~mirıi zik. t d 2., .,0 11 11 ıı•abll 
- - O adam ne ka~"r ı"zı'n ,;.ına kad r indird eri vnkit ipleri - a ır. , ... , ra e ça s ...... - E r lazım l aniatayım. ... .... l'aZ bir cevler anladı(Tımızı kabul t k 'ızı'n no"ndcr"ırsı'n • cC'virip m in .. Uz tanfını "' re me " t-o • 11''1.ya) remzine mUracaa ... 

le beraber kaldı. Fakat oılhorsurı ki Do tor. ben d o-rucrı i~ d "ndu'nı,_ or. Ye a. tmelisin! - Tabii. 
Y t k d b ı bu € r.ın bır tür1u a11h}amno. ,.., N ı · t Art k - arım St\a ar, e • r-ngıd 1 doğıu vava..c:ı vmaş lal· Doktor Rorer bunda Tay. - ası ıs ersen.. ı 0 se. 

ki biraz dalıa fazla kati bil rurr.... · dırmaö-a a n or. Od nm o ta. lor'u özden ('C. rrf'k biraz dur· nin bileceğin iş. Korkmasına 
- Zar rı vok. f.\en bildıklerim ,... k k F k b d J'k ı m1yorum. s•na do~ru gC'lclı-· vah.it tkrar o. du So~ .. a devam ·t · or tun._ a ·at u e ı anıyı 

1i t r T vlor'a söyle. ( e ; kala. b"" t f . . d . _ ne .vapahm? Polise verelim mi? 
- Peki, o vakit ne yaptı- nını da b"'n tamamlamaıfa "alı· ur r mı cevırıyor ve emın - Biz mü?.Cye t('krnr g<'ldigi. 

~ ~· " b" it h ı· d f f ı ı Bana kalırsa. bu c;ocuk dersini nız? Bu mektubu okuduktan ır parı ı a ın e os or arıv.e miz zaman mumyanın k•smen 
belirmiş olan vüz vcniden kavbo 1 1 - .. d"k B almıştır. 

d .. ·· d · ·· J acı mu~ o du~unu gor u . unu d t' ·ı · sonra ne u un unuz. luvor.Sonra bu ma k<'yi .vukarı. .Brenton, korkusun an ırı tı. R('nden başka kim yapa hilirdi.., · · 'dd .. b - Çok iyi biln "yorum daki Jıavtı. deli •nden rckip "I. rıl tıtTeven ve cı en mutene · 
_ " 

7c ba'1kası ne-den yapsın? Se · 1 - b ı d - zd" 
Fakat Zannedersem v nım • kardıktan sonra. si~ortanm vida- bıh o muş u un ugunu se ıren _ ninle Mısırdaki kard ~in arasın. b' h ld k' - "- k ft'· 
daki adama artık P't 1 hil ce smı irerivC' doğru çevirip büti.in da tam bir anla ma olduğu aşi· ır a e 1 çocuga ·ua ar<U\: 

Müteferrik: 
• Babasının ölllmU yil~ 

genç tahslltne devaf edcrııcıtl 
burlyctlndedir. 

Bu genç kendisine bab:ıllıı 
ve kendis1.ne bir sene dahB ol' 
yardım edecek bir bayır Sil 

ne süreceği gartıarı kaoull ( 
bulunduğunu blld!rmektedif· 
::ti) remzine mUracan' 

glnl So··yledı' ...... O d·a ç kıp elektrik lambalarını yeniden ya. - ]3eıı de o kanaattevim, de. ... kar d• ğıl mi? Me ... ela kardesin d" ~ d f ö ·· kıyor'ar. ı .• en e muva ık ~ ruyor an Al · · f k k 'd bu ml'mya irC'ri .. ıne bir ı::ev sak. · 1 d kt dırınız: gı\.tı, a at tam cı ıp g ce _ Olıır .... d,,;;;1 Ha'·ı'kat n bu mcselevı unuta ım o or. 
y. d L' . .. •. t\ laml"itı. Ve sen onu hurad1 ala Fııkat bütÜn bu vardımın i<'İn Aşnğıda remlderl vaıı1• 
g1 sıra a mın yazı mamasın bıı hadise böyle mı oldu ders;_ <:akt n. Havdi delikanlı? S mdi J rııı' 
dakı. b1"r çek· ..... cevı· ararak n',z?. . sana her halde çok müşteşekki. kuyucularımızm namla 

~·· " lİ"' ri. ne "st<'rsin. Biz şurar·kta bütün · ml'tduplan tdarchnnernizd~ 
"size Mariba L"nin rov lvP. - Evet .. Fo forlu bov~ iz'e· h"'ldlmti &>vlcmeği mi, yoksa rıı~~loktor @lümsiiseyerek: ıarı dah il) hergfuı sabah~ 
rini verey'm, dedi.· Lü tini mum\an•n l' Prind ,oı'"vo. po ·5\e gitme~ mi? - Sen hiç iiziılme! dedi. Ben kadın veya tıaat l'7 ye ıaıdfl' 
olduiu t l d:r k l anm r.um. Bu· 01 'i nı 1 inın dE> -diği Genç '.r<.ylor. bir müddet dok. bu mar>eradan <leh retli zevk al· lan. 

d . v ri '! · t r r. A nı zam rda b. tora bic k~n·ı m:ıdan baktı Son- dım. Daima kabinede kendi işi_ (R bl ) (Sanatkar) (B ı<) 
ta tere · e.. ey nız. '>'an~ i h'lva d I• n'n ken~rı'l ra nah ' f vucudu • deta daha idi- a a · ..:.ıj)-) 

R l · min Y<'knesakh~ından bir an için (Boğaziçi 49) (Seven) (H.~, 
1 - .... ovc ve a el., 1 ·f f f for izi ar Ge t>rk<'n c:uldu. VC' hevC>ea"''a: kıırtulT'rnŞ oldum ... Bir rıeğişik. rR8 Mineı rErglne s ı(Rı.bU' 

- L 11ra d - Hakhcın do1 trır, dedi. Heı lik oldu. B.l (İş) (M M > ctı( 
en bunu n3sıl b"1i. r'h<>tt~ havlı ın. Biitiin teı:~isin (Pembe zarf) (Gönuı 221 
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