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Birkaç gün evvel tahliye edilmişken, bugünkü muhakemesinde 

Baker Müdürü yeniden 
tevkif edildi 

---- ~ 
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11 lorıdrn, ıı (A.A.) - Öğle vakti 
reduınış olan So\•yet tebliği, diln 

<> Belaya Ascrkofl Uman 
tile Estonya cephesinde har 

:n ctm~ olduğU bildirilmekte. 

raporu 
arasında 

Fark 
aörüldü 

lhtikAr suçuyla evvelce mahkeme 
ı<ararile tevkif edllml§ bulunan Ba
ker mağazası mUdUrU Salumon Sere. 
ra bırkaç gün evvel kefalete rapten 
tahliye edllmlştı. Bakerırı ıhtlkAr da 
vasına bugün öğleden sonra da bakıl. 
maya başlanmış ve Salamon Si:rera 
da mahkemede. gayrtmevkuf olarak 
bulunmuıtur. 

Evveıcc mahkemede sllzU ve tddia. 
sı geçen bir ayakkabı snt:ııından do 
layı mahkemenl.n tayin ettlgt ehllvu. 

kuvvetleri ile mesai birliği kuf raporunu hazırlamıştı. 

~ ıutaatına ve piyade kuvvetle zatın kıı,rısının 28 liraya satın aldığı 
ış olan tayyareler düşmanın 1 Bakerden Relik Aykut adındaki bir 

~beler indlrmlglerdir. c:.""'t>evamı 2 nC': Bllyfada 1 

1 

Gaıatadaki ökün:U enkaz karıştınlırken' 
r oprağın a!tında 

aranan adam 
t··ade çıktı 

Eğer havadis 
doğruysa 

Almanlar 
ing ~ iz esirlerinin 

ehne süpürge 
vererek 

At inada, 
sokaklarda 
dolaştırıyor 

Sokak süpür
meğe mecbur 
ed 1len esırlere 

Yardım et
mek istiyen 

Bir Yu
nanlı 
kadın 

ldDrOICIO 
Londra, 11 (A.A.) - Ofl: 
Deyli Meyi gazetesinin İBkenderJ. 

yedeki hususi muhabiri, lskenderiye • 
deki bir Yunanlr doktora Atinadaki 
dostlarından birinden nerhangl bir 
vasıta ile gelmi11 olan !:ılr mektupta 
Almanların ellerine birer sUpUrge ver 
m.lş oldukları lngill~ esirlerini sokak. 
Jarda geçit resmi yapmağa icbar et. 

r-.. miş olduklarından bahııedilmektedir, 

\J 1 do ret u·· zan nedi ı en 1zmir1 i HÜ sn Ü Almanların niyetleri, Yunanlıların 
~ berhangl bir nümayişte bulunma.la 

Ç 1 k 1 rma sebebiyet vermekti. Almanlar, u <uru azan ara soruyor : Yunanlıların İngillzlerl birer kahra. 
W""Devamı 2 ncl ııayfada 'Ne arastırıyorsunuz? -----------~--~~.:::...:..:.....::.:..:...._ _ __: __ _:_ __________ _ 

..._ ?~::d~rtüniin Rusvada 1 HEM vAzıFE GO. MEK, HEM vAKır GEçıRMEK 1 
HA.il lstıı~ ecıncmlyen Brltanyn ada
ları ll8hlllertnl müdafaa eden tc.rtttııa.. 
ta "~llk ~ber., adını \1Crm€'1ttedlr
ler. HergUn daha ağır toplarla taıı... 

kim edilen bu sa.hlllerdc 9,2 pu luk 
toplardan birinin [J)('\-z.ILnc yerl~tlrlL 
dlğl görUlm<'ldoolr. 

'liüsnü benim! ÇekosloıJak 
il" hakik~t hika. kıta/arz 

l'esinin tafsilatını 
veriyoruz: 

Caı 
ctıae atada vukun gelen inhidam hl • 
'inde, yıkılan evlerde oturanların 
~ 1 lyı bir tcsadUf e.scri. ya o ıııra-
bııC:"de olmndıklıınndan veya kaça.. 
~ klertzıdcn kurtulabilmişlerdir. Yal 
~~ 21

1 numaralı' eve he.nUz taşmmIŞ 
ııltj~ liUsnu isimli bir kom.lsyoncunun 
~inden endl§C edilmekteydi. 

Ca kU HUsnünUn inhidam esnasın. 
ııa:erecte buıunduğu b!llnmiyordu. 
ıtns!8Cden birkaç gUn geçtiği halde 

tı Ce Unun görU:unemesl nazarı dikka
t~bctınış, bunun üzerine cnknz al. 
ltıbe. katınış olması ihtimali nazan 
t~ ra alınarak bu sabahtan ltiba • 
~41ara.§tınnayl\ 'başlıınılmı,,tır. Enkaz 
~Ilı lrıltnası esnasında yabancı bir a. 

......_ aıı:ıe1eıere yaklaşarak: 
tı~ Söyıo teıtışlı tclA.§lı ne arıyor
~lı~? d 

..._ • iye sormuş. Ameleler de: 
bjllai aır CCBet arıyoruz. ;l&.vallı adam 
~ ar Yıkılırken herhalde kaçama • 

\> 01:ı.cak, cevabını vermi:lerdir. 
llatı abancı O.dam bu sefer cesedi ara-

lı ~ 1snıl.nl sormug, ameleler 
ağızdan: 

~ I>r.\'tımı 2 'Jel lltlyfada 

Teşkil 
olunuyor 

-0---

Bunlar Sov.yet 
kumandasında 
harp edecekler 

Londrıı, 11 (A.A.) - Çekoslovakya 
hariciye nazın Sovyct - Rwıyada Çe 
koslovak ıutaıarı teşkil edllmekte oı. 
duğunu blldlnnlştir. Bu kıtalar, Çekos 
lovak subayları tarafından sevk ve 
idare edilecek ve Sovyet kumanda he 
yetine bıığlI bulunacaktır. 

Afrika 
harbi 

tnglltere müclafaas111da ''Radyolo • 
t.asyon., adı verllen bir ıe,kllAt mcv• 
cuttur. Bu teokUAtm vazlfeel ln • 
gUtereye yalda§BB yabancı tayya. 

relerin gt-ll~lnJ doymak ve haber 
vermektir. Burada Qahşanlar ekM'
rJyetle kadınlardır. Fakat resbrıde 

de gördüfünOz gibi, kadınlar V&T.I• 
felerlnl elden bll'akml\kınun, ara.. 
Jarmda tyt bir vakit ~lrmek lm
k&nını bnlabllmekt.edlrler. 

Üsküdar tarafında bir 
orman yanıyor~=-

Sof yada Bulgar 
talebeleri 

Alman, İtalyan, Macar, 
Japon talebesile 

Toplantı 
yapıyor 

Sofya 11 (A.A.) - Ofl: 
Bulgar talebelerinin senelik kong. 

:resi dün Senovgradda Bulgar dahiliye 
nazırı Gabrovoklnln riyasetinde açıl. 
mıştır. Kongrede Alman, İtalyan . .Ma.. 

Ruslar da 
Iran hükume
tine nota verdi 

Londra ı 1 (A.A.) - Londrada alı. 
nan haberlere göre, Sovyet hUkOmeU 
Alman tebaasının lrandıı, bulunma 
ları hakkında Vll bunların orada bu. 
ıunmalarmın te:;ıkfl etmekte olduğu 

tehlike sebeblle İran hüktuneti ne1-
d!nde bazı teşebbüslerde bulunmuştur. 
Sovyetıer, aynı zamanda lrandıı sa • 
kl.n Alman tebaası mlktannı aznJt 

manm bizzat tranm menafii bakmım- ı 
dan ehemmiyetli olduğunu da lra.n 
hUkOmetinl.n nazan dikkatini celbot. 
mlştır. 

Maamaflh Stallne, İran şahına 1921 
tarihli muahedcnln Sovyet ordusuna 
bazı ahvalde İran hudu1unu geçmek 
mtısaadeslni bahşetmekte olduğunu 

hatrrlatmı11 bulunduğu suretindeki 
1;1ayla teeyyüt etmemlgtir. 

Finlô.ndı1Ja 
üzerinde 
Sovyet 

tayyareleri 
car, Slovak, Hırvat ve Japon talebe 

1 

Heılslnkl, 11 (A.A.) - D.N.B. 
mümesailleri de baz.ır bulunm\l§lar • Sal!hiyettar bir membadan bildi. 
dır, rlldiğlne göre, dll§ınan 9 ağustosta 

iran 
Bitaraf lığını 

Si Ahla 
mudafaa 
ed ceöini 

Aıman 
hükumetine 

bildırdı 
Berfin, 11 (A.A.) - Al. 

man hariciye nezaretinden 
resmen bildirildiğine göre 
Iran hükumeti bitarallığım 
herhangi bir tecavüze karıı 
silahla müdafaaya karar ver 
diğini Alman hükumetine bil 
dirmi§tir. Alman hükumeti 
Tahran hükUmetine itimat 
Ptmekte ve hadiselere teyak. 
kuzla intizar eylemektedir. 

Berlinde bugüne kadar in. 
gilterenin Tahran hükumeti 
ne bir ültimatom verdiğine 
dair hiçbir haber alınma -
mı§tır. 

Hind müslümanla
nnın temennisi 

Peşave.r 11 (A.A.) - Şimali gaıtıl 

eyaletinde bUyUk bir İs1A.m gazete.t 
olan Ferhad ba,,makalcsinde diyor ki: 
tran hUkt\metl.nin takip etmesi en 
doğru olan yol, bUtUn Alman tebaala. 
rını İran hududu haricine çıkarmak. 
tır. lran hUkOmetı tarafından yapılan 
beyanat Alma.n faallyellnl.n İran 1çln 
bir tehlike teııkll cttlğlnl İranlılarca 

da malOm bulunduğunu göstermek 
tedlr. 

Binaenaleyh hennz vakit varlı:eın, 

tebllkcyi bertaraf etmek tran men • 
faatıerıne uygun olur. 

Berlinin Ruslar 
tarafından 

bornbarrunanı 

Almanlar da teyit 
ediyor 

IJIS'"'YBZISJ 2 nd pyfada 

Fin topraklan Uzerlnde bava fa&Uye. 
tinde bulunmuştur. Dlln sabah aaat 
beşe doğru bir düşman bombardıman 
tayyaresi Finlft.ndiya körfezinde tehir 
üze.rinde uçmuı ve ahşap fk1 ev:! bom 
'b61amıştır. 

Ortaça.ğlardıın kalma ve bugtln p. 
malJ Avnıpanın en g1lzel kiliaelerln 
den birinin kulesine tam isabet Tald 
olmuştur. lnşasms. 141{ te bafJ•nu 
kDise 1418 de 'blı' Alman mhxıMı ta.. 
tından tamamıanmıp, 
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·not.ita: 

Di IZD 
~~ahtellf ıırhir1n1mlz belPdlyl"&nln muhik ı;ebcb olın:ıl< u.ın llya.t 

~·ülısclteıılcr bnkk ı da ulilıb'l teclbirdcn sonr imdi bütUn mesele hnlka 
lmlıyor derm·I,ttr. 

1 Uzallşarkta tehlikenin 
artması iizerine 

AVUSTRALVADA 
BUTü 

E KEKLE 
YE 

l 
TA 
BAŞL 

ASI 
YO 

F Uıaklkn bc:cüyeye yapııacak mllrncaatıar ttt.ertn~ al!\knlı ~ 
mnrlnrın hnrekete gt."meslnd"'ıı zJyııde 5Ukrana IAyık olo.n nokta, netı.. 
cenin şUdyetclyo derhal blldlrt.lmestd.lr. Bu tedbirin, bugllne kadar şl,. 
kAJet \"(l kesl'ElUe (ızstılruı eli tUtWBll ve ooaleto teslim etnıtık bWIU!ltın. 
dn ge,~k anvrnnıın haUmn:T.dil mil ~ bir tesir > pıruuıın um ınikAn 
tıısavvur Mi lemez. t;ı.:lil!.yetçı l>ir taknn formalltclerc tabi otur, llstelll< 
m'luimln tecz.1 ·~ı ttıkllnden l'le habenılz buhınuns., tıildlyetçl tabın.tile 
bir lnllfet ve ~ yt!re blr atnhk:nm bMbeısi ymaya moobardu. 
Nettwy• cJ ile ttıtu ur glSrm«tlli.••n &Mm, y:ıpdacak btıtlln mUracaatla
rı. hnn&'frulz lıeder < ımu btr mOraea.at saymayız. Blrnz yukarda da 
ııöyledlğlmJz ı=fbl tıt>kfmıet bu noktayı derltetml ve tedbirini aımıştrr. 
ŞJmdJ mnhteldrle h.ııklld mlloadele tecz.ly lndt!n emJn olarak bll.C 

Askerlik 
şubelerine 
müracaat 

ediyor 

:\Hiddeti uzatılmış olan Türk. ret mUdilrli Necmettin Mete ve 
Alman t icaret anlaşmnsnıdaıı bazı eksperlerden mürekkeptir. 
iiOr.ra yeni bir ticaret .ınl~nsı Ticaret Vekaleti mlisteşariyle 
için derpiş edilen milzakerclcrin dış ticaret dairesi reisi .hrimize 
lstanbulda cereyaru takarrür et_ gelmişlerdir. 
miştir. Mü7..akerelere iştirak ede- Alman heye.ti azasından bir 
cek Türk heyeti teşckkUl etmiş. kısmı, Bulgaristan yoliyle gele. 
tir. Heyet, Ticaret Vekfileti cektir. Şehrim:::de bulunan ve 

k!l.lryor. 

emleketl ri 
essi leri 

Londrada bir toplantı 
yapblar 

Lon m, 11 (A.A.) - B.B.O. 
B!ltUn Slav memlekeUert mQmea • 
ll rl bir toplantı yııpmııılıı.rdır. Bu 

toplnntıda bir nutuk &öyllycn Rwı mu 
harrlri AleltBY Tolestoy, bUtUn Slav 

UerlnJ Hltı rizml ve Alman as. 
et teşkilo.tmı imha etmek Ozere 

U tehlden mUcadelede bulunmağa 

Enkaz altında aranan 
adam 

Bnetarntı l nct •yfada 

- HUsnU Hüsnü, komlayoncu HU.ıı.. 
nO! demlıılerdlr. 

.Bu kellmelerl duyan yabancı adam 
hayretten dona kalmıştır. ÇUnkU ara
nan cesedln kendisi olduğunu dehşet. 
le 6~renmlşUr. Ve kendıslnln bahse. 
dl!en HUsnU olduğunu, inhidam hMJ. 
ae inden bir gUn evvel tzmlre gltttğ!
nl, §imdl ise eııynlarmm ne olduğunu 
görmek için geldiğin! söyleml§Ur. 

Dunun Uzerlne arnotırme.dıın vazge. 
çllml.§ ve bu inhidam faclasmda hiç 
bir zayiat olmadığı kaU olarak anla
şılmıştır. 

" 

Oğ1eden akşama kadar 
--- Bir iki satırla f 

• Kırkçeşme sulan dUndcn itibaren 
keslJMt,ur. Badema bu sular bendler. 

o toplanıı.cak ve icap ettiği takdlrdo 
nılkroblan imha edilerek şehre ter. 

.. birlikte vcrlleeektlr. 
• tJnlversitenın ikmal lmtlhanlat1-

1 tcdriBıı.ta başlama zamn-:ıınnı tcs. 
bit <ıtıııek üzere llnlversltc heyeti per 

mbe gQnU bir toplnnb yapacalttır. 
• VflAyet ilk tedrisat mecılslntn top 

ııı.ntIJı pervcmbe gUnUne knlmıştır. 
• • ' Ar yapan celepler mahkeme. 

y tevdi edllm!elcrdlr. Kendilerine ka. 
-ı mucibince bir aenedeıı 5 seneye 

k:ıdar hapis cezası verilecektir. 
• Kahve tevziatı dUnden lllbaren 

ro11 ıı ~. 

• F na ekmek çrkıı.nın Bakırköyde 
An"'Jlt!nln gilnlUk un aartlyatmdan 

ı;uval azal~br. 

ON DAKtKA 

dney ı ı (A.A.) _ Bur.dan blrkar. müste.~ Halit Nazmi J<i!]!llitin halen mer'i anlaşmanın tatbika· 
ay evvel aeker toplanılması l§lne bn•- riyaseti altında dış ticaret daire. tiyle meşgul olan Alman Ticare~ 
lanılmıştL DUn hlzmetc girmek için 1 si reisi Cahit Z:ı.man~il. Harici. heyeti ılzasiyle Remsma tutün 
istida ile mllracaat edenlerin miktarı ye Vekaieti ticari mukavelP.ler şirketi mümessili de heyete işti. 
azami haddine vrunı olmu§tu r. Asker. ..;.m:.:.U::.d::u::·· r::...;ü::.:ı ,~1:.;:s;.:t::.anbu:;;;;:.::.1;__..:.;m:.;,;ı;.;..n;,;..to.:;,l.;,.ca;.;_t.;,.ic.;.;a-,___ra_k_:ed~c.;.c..:.e_k_ti_r _______ _ 

A alarda 
de iz yarış arı 

Emin!SnU haİkeVi spor gubesi Bur. 
gazadaııı • Heybeli pJAjı arasında bir 
yUzme mUsabakll.!!ı tertip etmı,,tlr. 

BUtUn teşekküllere ve yüzUcUlere 
açık olan bu mUsab:ıluı.ya gerek fer
den gerekse tnkım hall.!lde t§tlrak ed!-

llk şubeleri, bu hail btıyUk Okyanu -
takl vaziyetin gerglnllğlıtc atfetmek
tedlrler. MUstedllerden birçok kim • 
seler, tehlikenin Avustraıyaya pek z1• 

yade yaklaomakta olduğımu vo bu 
tehlikeye karvı koymak için cller1n
den geleni yapmağa amade bulunduk
larını söylemişlerdir. 

o ko a 
bombardımanı lebllccekU·. ı 

MUsnb kA 6nUruUz.dekl pazar gUnU IA>ndnı., ıı <A. A.) _ Mosko-
aaat ıı.so da yapılacalttır. va.da neŞTedilen bir Sovvet tebli. 

Yarı§, Burgaz ndnaı iskele.sinden ğine göre dün gece Moskovaya 
başlayacak, Heybeli pltıjmda nihayet k&.Il!l bir hava hücumu yapılmış
bulncaktır. Emln!SnO halkevı bu mU. tır. Alman tayyareleri kütle he. 
83baltalara i§tirak edeceklerin liste. linde taarruza teşebblls ctm'gler. 
alnl cuma gUntı knpayacağından isti- hava batnryalarmm defi ateşi ve 
yenlerin kaydolmalıın bildirilmekte - Sovyet nvcı tayyareleri müteca. 

dlr. vizlerl dağıtmış ve ancak mllnfe. 
rit bazı tayyareler, müdafaa hat-

0 skU darda orman yamyor tmı deıerek şehrin n.stUne gelme. 
1 ğe muvaffak olmuşlar, yangın ve 

Bugtın saat 16,80 aıraıarında Uı- yUksek infillık bomb:ılan atmı§

kUdarda Helclmbaşı çl!Ulğl ile Ha. .tardır. 
clpbey çtttılgı arasındaki ormanda Apartuna.nlarda ynngmlar çı.k .. 
henUz ıınln§ılmıyan bir ırebebten mışbr, Az mJktarda. ölU ve yara.. 
dolo.yı yangın çıkm~tır. 1ı vardır. A.skerl hedeflere isabet 

Oaküdar ve Suadlye it.!alyesı, Bey. olınıımı.,tır. Şimdiye kndnr alman 
koz ve Uaklldar jandarma birlikleri haberlere göre, beş dilşnınn tay
ynngmr ııöndllrmcye çatışmaktadır • yarcsl dllşUrlllmllştUr, Almruılnr, 
lnr. bir gece evvel Moskovaya karşı 

OsltUdar kııza kaymakamı ne üe.. ynptıklnn ha.va nkmmda 8 değil 
kildar ve Beykoz Jandarma kunııın- 10 tayyare kay'betmlşlerdi.r. 
dıınlnrı da hAdlsc mahalline gttmlş T bllğde gUndUr.Un M ova -
lerdir. Gezetemlzl makineye verdiği. ya uçan dilşmıın isb1ı::§nf tayyare
mlz ana kadar yangın )ıcııUz aöndll- lerlnden beşinin dilşUrUldUğU ua. 
rWememi§tL ve edilmektedir. 

Bakar mUdUrü 
---~----

Seriinin Ruslar tarafmdan 
bombardımam 

tokholm, 11 (A.A.) - Resmt na. 
zı. rlcaJl, Sovyel tayyarelerinin Uç 

Homa, ı;ı (A .) - İtalyan ordu. 
ları umumt kı:u-argQ.htnın 483 numa
ralı tebliği: 

Şlmnll Air!kada Tobnık ccpht'slnde 
her iki tarafın keşif kol1nn arn.sın • 
da mUsademeter ve topçu fanllyoU 
olmuştur. 

Mihverin hava teşckkUllerl, mllatnh 
kem mevldln askeı1 h de!lcrlnl, da.ti 
bataryalan nıevzllerlnl, Umanda de. 
mlrlemlş bulunan gemileri bomb:ırdı. 
man ederek ln!Jlll.klara ve hasıı.rlnra 

sebebiyet. vermişlerdir. 

Diğer bir takım hava t.eşek.kUlleri 

de Marsn Matruh şimendifer istasyo
nunu ve Uman tesisatını bombardı_ 

man etmıoıcr vo Sidi Barraninin ııar. 
kında kMn askeri tcBl.sata lsabcW en. 
dahUardn bulunmuşlardır. Alman tay. 
yarelert, lııgfüzlerln Mıstl"dakl hava 
Uslerinl bombardıman etmişlerdir. 

nüoman, Bardlyaya ve Sirte sahllle.. 
rlne akınlar yııpmıştır. 

Şarki Afrikado. yarbay Ugo1lnln 
kumandası altmda bulunan Celguo. 
bert garnizonuna mensup müfrezeler, 
dl~mıı.nm mUııcllO.h gruplarına kargt 
bir ileri hareketi ynpamk bunları tı.. 
nı.ra lcbo.r ve agtr zayiata dUçıı.t' et. 
m~lerdlr. lnglllz tayyıırel rı.. yeni. 

den Gondar mUstahkem mevkllnl ve 
Uolcheflt kales!.nl bombardıman et.. 

mlşlerdlr. 

11 ağustos gecesi bir 1ngillz tayyn
rea1, SlrakQEa limanında demirll bu. 
ıunan Kallforn\ya hastane gemla\ne 
hllcum ederek bir torpil mbet ettir. 
mişse d gemi batmaml§tu. 

ı~,taron ı ne:. sayfada 
ayakkabınm,b!rkac; g1ln sonra vitrine 
22,fi llraya g!SrUtmesı Uzerlne yapılan 
17lktıyet murakabe komisyonuna hava. 
le edllml§, komisyon, bu ayakkabınm 
28 llrayn satılabileccg'lnl kanaatini 1..7-
har etml.§U. Mahkeme bu raporla ile.. 
tlfa etmlycrek işin tetkikini, aatılnn 
ayakkabının kaça mal olablleceğlnl 

sec;Uğl ayakkııbıcııar ccmlyeU reüıi B. 
Abdullahdan aormugtu. Ehlivukuf o. 
lnrak seçilen cemiyet reisi, bugUn 
mahkemeye tevdi ettiği raporunda, 
bu ayakkabının 11 liraya mnl ola • 
blleceğlnl yUzde 70 ktır dahi konulsa 
ancak lD Ura 10 kuruşa sa trlması icap 
edcoeğtnl b1ldlrm.l§tlr. 

gQn fırsat kolladıktan sonra nihayet 

pcroembe gecesi aerıın Uzerıne akın Yunanistanda Almanlar 
yııptıklarını lnkAr etmemektedirler. 

Mahkeme heyeti bunun Uzertnc bir 
kaç gün evvel tahliye edilen Baker 
mUeescsesl mUdllrU Satamon Serem. 
nm )'enlden tevkifine karar vermiş ve 
Salamo.n Sı?rera tcvkilhaneye gönde • 
rflm!.şUr. 

TidlJngen gazete~ Berlln mubn- ~tarafı 1 nci \yfndn 
blrl, Sovyct tayyıı.rclerlnln hiç kimse man addederek selAmlamııkta oıdulc
fıırkındıı olmadan Berlln tızcrtne nasıl ıarmı blllyorlardı. Esirler, sU.pUrı;ete. 
gelmiş oldııklannm resmi mahn!ilde rt tutck gib1 omuzlarına alarak geçit 
eu aurcUo wıh edilmekte oıdugunu resmi yaptıklan, zamo.n dcrho.l hnlk 
yazmaktadır: vtl bllhasso. kadınlar nUmnyl§ yapmo .. 

BUtUn haber verici IUeUer lngtllz ğa başlamıııtardır. Halk, yll§asın tı;. 
bomfı:ı.roıman tayyarelerinin yakine gillzler dlye bağırıyordu. Alman mu. 
malarmı hııber alabilmek Uzere aksi hafızları, eJltrlcri aokaklıı.n ııüpUrmo. 
istikamete tcvcth cdllmtşts. Berlln ge ıcbar ettikleri zaman kadınlar he .. 
halkıaa bundan sonra Baltık dcıılzlne men eUpUrgeleri esirlerin ellerinden o .. 
doğru yo.klaomak 1.eUyen tayyo.relerln larak kahramanlann böyle adl bir 1§ 
de bu lıletıer taro.fından habor verile. görmelerine müsaade etmlyeecklcr1ni 
ceğl hakkmda teminat !ta edllmtoUr. söylemişlerdir. Halk, kadmıara yar. 
Filvaki Rus tayyarelerinin bu mmta. dım etmiştir. Alman z:ıb1tı, mutı:ıfız.. 
kadan °havatıı.nmakta olduklan far • ınra at<'3 emrin! venni§, blr Yunıınlı 

zedllmcktedlr. kadın ölmi13tUr. 

ir Amerikan 
deniz nakliya 
kumpanyası 

poımya a ı 
ş Brez i ı 

a.. ı; or 
---0--

Japon müesseseleri ıfıas 
halın~J 

..Vm:yorl;,,11 (A.A.) -Ofi: 
Tokyodan Ameril:a ajansla ... .. 

na gelen haberlere göre, Pa!iifik· 
teki deniz seyrisefer kumpanya. 
farının en ehemmiyetlilerinden bl 
ri olan Canadian Pasific Ste
amshıp Cornpaıw Jap0nyada bu • 
lunan bütün şubelerine kapat. 
mak emrini vermiştir. 

Amerika menbalarından çıkan 
haberlere nazaran Jaoon iş mu· 
bitleri iflas etmek üzeredir. 

Diğer taraftan Ncvyorktaki 
National Cıty Bank bliinçosunu 
asgarl hadde irca etmek ve Ja. 
ponyada Kobe, Thanya ve hatta 
Tokyodaki şubelerini de .ka-;:> .. • 
mak mecburiyetinde kalacağını 
bildirmiştir. 

Japonya tarafından blokaj 
tedbirlerinin mer'i!•et mevkiina 
girişinden beri rational Cıty 
Bank Japon malmmlnrı tarafın· 
dan şiddetli bir tazyike maruz 
kalmış ve hatta Japon mevduat 
~ahipleri bile diğ'cr bir Japon 
bankasına dev:r ve nakil edilme. 
dıkçe mezklır bankadaki mevdu. 
atlarmt almaktan menedilmişler
dir. Japonyndaki Birlesik Arne. 
rika büyük el<'isi dün Jaoonya 
hariciye ve mnlive nazırlarına 
Amerika hükt1metinin Jap01wa 
aynı mukabelei bilmisil tedbirle. 
rini ittihaz etmek istediği tak· 
dirde Amcrikada bulunan Japan 
memurlarının mcvcu!l.tma vaz 
edilmiş blokai teilbirlerini kal. 
dırmağa amade olduğunu iblağ 
eylemiştir. 

Bir İngiliz torpidosu 
batırıldı 

ı.ondnı. ıı (A.A.) - R.n.oı 

Bahriye nezaretinin bir tebliğine 

göre, Detandor torpido mubrlbl ba • 
tırılmıştır. lnaanca zo.yl.nt yoktur. 

HiS VE AŞK ROMAN/ erkeğe malik olmak ve onla.rln 
yatıp kalkmak, sevi mek tstiyor -
lnrdı. 

samimi, içli dışlı olduklnrmı iddia 
eden her ka.d.n ıırnsmdo. mevcut 
konuı_walardan ileriye gitmez, ya 
ni ehemmiyetsiz hrıdlselerl milhim 
göstererek karşılannda.klnin fikri 
nl anlamağa. çalı ırlıır ve sırları ıı 
içleinde kendllelinc saklarlardı. 
Fakat bıwuı da hiç ehemmlyoti 
olnuyan b:r :işten bnhsederken bil 
yUk sırlarını ağı:zlarmdan kaçı -
rırlarclı. 

m ·-ş olnnlar, ~hndl de bugUnkU hnt 
larınızm arkasmda hAlll )irmi ya. 
eındnki varlığınızı seviyorlar. 

1:!' lihanm g0zell!ğln1n sanJrlınaz 
;una dair blr llrır.uu vardı. B a 

'-er :?ilnUnU, her eantinl huzur 1 • 
c e geçirmesine kil.fi geliyordu. 
H ·ı.tı gayet basitti. Giyinmek. 
erk lderln hoşunn gitmek, kcn • 
<"L:.ıl sevecek blT erkek bulmıı.k, 
Mnrn tekrar giyinmek, tekrar bir 
.7 ~ğin hoşun& gitmek . ., 

Razan ke.ndi kendine li6yle dil _ 
.u..'.lyordu: Artık ırx Ya.§Jll& ge. 

1 • "lllll ••• 
Kır.k yaş!.. Harpten evvel kırk 
mUUıiş bir eey. Kadınlarm ha 

yat yolunu kn.pryan bir huduttu. 
f ender l:admlar l..-ırkmdan son 

ra da. gtlzelllklolin.i muhafaza c
d billrlerdl 

Fakat M'ellha 1rnka. ynklaştıft.. 
cı nnca.k lblr en dUştinUyor, ı:onrn 
bunu derlıa.1 unuturdu. Çünkll o 
tadar gUzeldi iki. nihayet lılr gO.n 
ihtiyarlı~ pençesine dilşcbllecr
B.ni çabucak unutabiliyordu. 

Meliha lknlktJ, pancurlan cçt.1.,. 

23 

Serin tı1r rtızgft.r tilllcrl sa.Ilryor • 
du. Yav8.f yavaş itina ile giyindi 
ve bitmez ttlkenmez tuvalet ııt 
ya.pmağa ibaşl:ıdı. 

Kadınlar ge)mjgler ve gitnıtş • 
lcrdl. Melihanm etrnfmdn dalma 
bir kadın çemberi vardı. Bunlar 
rkadaş mıydılar? Hn.yır, bunla -

rm hcpsl MeUhanm tuvnleUcrlni, 
kaprlslerfnl, elblaclerlnl hattA te. 
besllmlerlni t:ı.kllt eden zavallı 
gölgelerinden ileri gidemiyorlar _ 
clı. Meliha !kendlsf.nl tn.kllt eden 
bu , boyo.lı yilzlert 6'1vlyor, aslına 
be~emek için pek çok çalı!Jılan 
ve mu\ra.ffak oluna.may:ınca da göz 
Jerbı.de kln okunan bu sahte mu. 
cevherattan ha.Şlonryordu. Bunla_ 
nn hepsi yilzlerint, vUcutlarmt. 
Meliha gı"bl gilzel göstermek, Mc. 
1ihn gibi dJlima yUk.sek sosyetede 
bultmmnk, Meliha gibi muttasıl 
seyahatler yo.pmıı.k ve nllıayct 

Meliha gtbl birlblrJ ar.kasma ve 
her !stedikleıi za.nın.n ist6dikleri 

- Oh, Mediha... DUn gece yl 
ne ne ,güzeldin ... 

- Bugünkü elbisen fevknlD.de 
güzeldi Melilıa .• 

Gilllerle 6UslU. altın iğnelerle 
tutturulmuş geniş ~,a.pkalnr Meli _ 
hanm etnı.fmda. inip kalkryor, ve 
her kadın ağzından buna benzer 
bir iltifat dlSlrlUUyordu. MclUın 
arkadaşlanna tntlr bir tebessün -
le bako.r ve zevkle gözlerini ka • 
pama.ktt'n ken~ni a.lnmnz, baznn 
da kendl'Üne zevk veren bu h1s:ı.l.ıı 

k a.cır~ bir l• .. olduğunu dü il . 
nur o zam.an da: 

- Ne yapayım, bunların heps 
beni eğlendiriyor ••• 

Diye dUşUnilrdU. 
O sabah Meliha hazırland•ğı sı

rada. muhterem Akm içeriye gtr. 
Qi. Muhterem a!rrn iriya.n yapılı 
ve kendisinden birnz daha yaşlı 
bir kadm.clı, dcrlnlcşen hat • 
larmı kalın boya ve pud.. 
m tabaka.laıiyle ka.plryorou. 
Meliha da kendialnden dı:ı.ha. yaşh 

ve !bilhnssn daha. çirkin ke.dmlara 
sonsuz ibir sem.pati hıı.ttA merha -
met gibi blr h1s duyardı. 

Muhterem Akınla kucakla ~ • 
Jar • .Arn.sıra Melllıa. ile Muhterem 
Akm iblnölrleline açclırla.rdı. Fa • 
ka.t bu her kadın daha doğrusu 

Muhterem Akm felihnyı giyin. 
~. sokağa çtlonak için hazıralr
mı~ görUnce sordu: 

- Hay·rota, nereye gitmek is. 
tiyorsun ? 

- BUrr.e:n... Şöyle biraz ~ık • 
ma.k, lzmlre ikadar tnnı .. k istiyo • 
nım. B'rk~ znmandanberl o ka -
dar yorgun, o kadar keyifs}zim ki. 
!çimde m1l.nf\ veremediğim lbl.r ·
lkmtı var. Bilmem ne diyeyim. 

Ve fazla kelime nrnmadan Me _ 
llha. omuzlarını 8llktl: 

- !ate böyle Muhterem dedi. 
Muhteremin gözlerinde §eytani 

lb!r ışık parlıyordu. Sordu: 
- Ama. her şeyin bJ.r sebobi 

vardır, s:ıknı dşık olnuyasm? .• 
- Aşik mı? Oh, nllah g98ter. 

mcsin. lbrahim Kerime sadık kal .. 
maktan iba.,Ica bir §ey dilşUndü .. 
ğUm yok. 

Muhterem .Akın, biliyorum der 
gibi ba§mı eğdi ve devam etti: 

- Ybnl ynşm.day'ken sizi sev .. 

Meliha dalgın dalgın: 

- Evet.. 
Dedi ve hiçbiıi orkt'ğ m Meh

met Cema!ln mevklini tutn.mıyc

cnğım dilşündil. 

Mehmet Cemet iki sone evvel 
ölmil.' vo o günden Eonra hayat 
yolunun ba§mdn yeni blr kapı a.. 
çılmı§tı, Neden? Neden ~·le ol • 
muştu? .Ah bunu hiçbir zaman i.. 
zah edemiyor, bu vaziyeti k lime 
ıle nıılatmaktaıı a.c·:ı: bulunuyor -
<-11. Meliha. Cemal evvel . koc:.ısı • 
nın öltimilyle ha.yntında yınc bil -
yük bir gedik ~ lmrş olduO::'lınu 
takdir edem mı~ v a ı:ıl lbro.. 
him Kerim hatırın c m ti. F ... 
knt hayır, hiçbir er:' l M<>hmct 
Ckm:ılin y tini dol r m ryo du. 
Hayatb:rı ~tan 'başa seyaha !er
de. vnpurlardn vo «'!n IUk.s o ' He • 
rln hususi dairelerinde geçmiştl 
Nföayct Comal Parlsin büyük o • 
tellerinin birinde cnn venn'şti. 
Hiç unutamıyordu. Bir gcceyansı 
Cemal Mellhanm yatmakta olduğu 
odaya b'rdenbire girmiş ve doğ .. 
ruca. yatağının üzerine uzanmış, 
eğilmişti. Srçrıynrnk uyanı:ı.n Me -
liha evvel! koco.s•nm sapsan yU. 
zlinU görmüş, kesik kesik çıkan 
nefesini duymuştu. 

(Devamı tıar) 

z : , ş a 
• gerg neşen 

vaziyet 
Gittıkçe 

valıametini 
artlırıqor 

Lo,,dra. 11 ( A.A.) ·- Avust. 
ralyn bahriye nazırı Kir..g, vtı.Z' 
yetin k t'i surette fenela..<:ıt.1ğın 
harp veya sulh karan venneh 
mesuliyetinin tamamiyle Japon· 
yaya tercttOp edece~ini, A VU!>· 
rnlyanm hukuk ve menfaatleriı .. 
azimle müdafaa edeceğini söyl ... 
miştir • 

Jrponlarrn vapmakta buluıı 
duklan geniş tahşidat iyi ata. 
metler değildir. 

Toh.110, 11 ( .A.A.) - Ofi ajarı 
sı bildiriyor: 

Dömei ajansının BangkokdaJl 
verdiği bir habere göre. Siya.ıı 
ile Malezya arasındaki büy 
otor.ıobil yolu kapatılmış ve bu· 
dudun 15 - 20 mil ~ericinde biı· 
yük tahkimat inşaatı yapılm~ 
tır. Çun~ · Kingden r.elen 15 blll 
kişilik bir kuvvetin Binnan,•ıı. 
hududunda tahşid e<lildiği de 
ilave olunuyor • 

Singııpur'a yüz Amcril.an taY· 
yaresı gelmiştir. B;rmanva bU 
duduıın A vustralyah kıtaat SC''• 

kedilmiştir. 
Lorıdra, 11 ( A.A.)- B.B.C: 
Röyter muhabirine göre Ja.· 

ponlar Hindiçintde elde ettikler 
Uslerde kıtaat ve harp gemilet1 
tahşidine. devam ediyorlar. Gc. 
nış milstahkem uevkiler in..,a ,,.~ 
hava üslerinin ikmn1ilil tesri ed• 
rorlar. Japon başvc~dli imoarıı.· 
torla birc:;ok dcf alar görUşmfiı:;. 
tür. Bunlar, ehemmivetli bir k" 
re.rın ilk allmetlerid:r. 

A manyada 
• maneviya 

bozuluyor mu 
ür Fransız a j nsı 
Dahili vaziyete dair 
bazı teşhin?erdf 

bu1unuyor 
Lonclra., 11 (A. A.) - Afi: ıı.. 

jansı bildiriyor: 
Snlft.hiyettar mahafil, ynlnız Al. 

manyaya mUnhasır olmıı.k Uzcre 
daha hnrl>ln vukuundan evvel bn~ 
lam!§ had şekilde bir dnğılmn h .. • 
reketinln ilk safhası muvacchc'"itı 
de bulunduğunu tahmin etme>k 
bernber Alman dah;li cephes'n" 
yeniden eski tesanüt ve salA.betl· 
ni bulnbilmesl içln icnp eden n • 
mUlcrln eksilt olmadığını kanP.11t 
nl izhar ediyorlar, Maamafih, bil 
mil!j:ıhedeler Rus mukavemeti dl'· 
vrun ettiği takdirde Alman lnhi 
d:ımmın içtinabı gnyrikabil bir bllo1 

aldığını göstermektedir. 
Salfıhiyettarlar bu inhidamm iı· 

ni olacağını Unde etmekle beril 
ber bu hll.disenln derhal vukuune 
lhtfmal vermemektedirler. İnhi • 
da.mm ilk bnd aafhas-nı tevlit t• 
den Alman .. Rus harbi gUphe yo!c 
ki bu nlhat hlid"senin vukuunu tıı
cil veya tehir edebilir. 

Roma vada 
m!lli istikraz 

BUJueıı 11 AA.) - on: 
Rumen devlet reisi general Anto ' 

ncsko, muhıırcbeler n"Sliocalnde tab • 
rip et!Uml§ olan Beaarabya ile Buk°" 
•innnm lmanna aarfedllnıek ~ 
milli bir iBUkraz akdlne karar ver • 
mlgtlr. General Antoneako bu ınak • 
a:ıUa memlek te hitaben neşrettiği bl! 
yannnmedc göylo demektedir: 

DUomandan kurtanlan topraklar O. 

7!0 rind ntıalet ııamma yııpııan mOCS' 
dele esna mdn mll'etiJI'l%i dtışUnUfO" 
runı. K brom tıakcrleriml.zl.n fe~ 
ktLrhklarlle kurtarılmq ol n eınıtll 
ve arazlmlzl muhafaza vo burada ı;tı
k~net ve lsUkran temin için Ruın~ 
mlllctlndcıı devletin mUzahlrl oınıatlY 
nnx ta p ediyorum. Siz.den fedaıtanı1' 
edecek talebime ııtımk edlnt.z deaıi' 
yorum. Paranızla m.W gayemı.zın Ot • 
rnaı ve U.m mı husu3Uilıı sartedllıDtı • 
alne şahsan nezaret edeceğim. 
Diğer tnrnftıın Rumen nıallye ,,. ' 

zın tarafından matbuata vııkl oıaıı 
beyano.ttıı Rumanyadıın AJmanyad~ 
400 milyon mark ynnl ~ mUyar ıeylil' 
aktedeceğl de blldlrllmftUr, Bu patı' 
mUnhaarran ordu ihtiyncma tabslS °' 
dllecekt!r. 

Rumanya bnşvekU mııavlnl ~el 
Antonesko bu nlqıam saat 21 do rıı6' 
Yo fie Rumen m111ctlnl mfD1 isti~ 
davet eden bir hitabe Irat edecektif'' 
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8hkeme 
aıonıarında 

Kadın deaığin 
1la mahremdir! .. 
erden kayayı kaptığı gibi, 
!~a ın başına indirm·ş ... 
ll1ıı IU ;"'1h ceza mahkemesi. ı KUçtlltçllckAr da Kcmallr. lehinde 
tr bır C u Yerinde, wrun boy- oahndct ederek, Kayanın mendil yıkn
~r 

1
geng otunıyordu. YUzU makta olan Suclunun karunnnı arka .. 

~tn ıc:lnd Ydi. Batındaki ya. sına geçip iği.terek kendisi.ili ıseyrcttl
b:ı- l'ttı nlarıa sargının tepcs! ğtnl, etraftan halkm: 
1l )'erı!: bo)anmı,,tl, - Bu kudarı da görUlmcınl§, ı·cuı. 
alta ; de orta boylu, spor let? diye söylCJldlğini, kocası Kemal 
Ctıtı Dlı birisi \•ardı. gelince de nrkada lan ile beraber kav 

~ 23'4 evvelA davacıya derdi.. ganm bnşladığııu, fakat kimin kime 
~ gtızu sanır Kaya öztan vurduğunu görmedlkleri'r:ıt anlattılar 

~.ı;ı_ liey~nı n anlattı: Kemal ilk iki ı;ıahidın, Kaya. da son 
~it. y iadayn, çam Umanı.. iki §llhldln gaha1etini kabul etmedi. 

a 

un 
B I R sünger tasavvur ediniz ... 

Buna emdirdiğiniz suyu sı
karsanız, önce bol, sonra damla 
damla geri verir; nihayet bu dam
ladan eser kalmarığını görürsünüz. 
insan dımağını da böyle bir sünge
re benzetebiliriz. Bu süngerin suyu
nu şunlar teşkil eder: Göı·mek, din
lemek ı1e okumak. 

Görmek, seyahat etmekle, dinle
mek faydalı şeylere kulak kapa -
mamakla olur. Ollumal? da her an 
iktidarımız dahilindedir. 

t 

ızın d. aöı

aö ı o duğunu 
ama ıs ız ! 

Fırsat buldukça geziniz. malii -
mahna itimat ettiğinizle konuşu -
nuz, boş zamanlarınızın kıymetini 
bilerell bu zamanları oh.umakla ge

çırın:.z .. 
Dimağınızın hayatınız müddetin· 

ce ~u v_e;:mcsini, size faydalı olma -
stnr istiyorsanız bu üç noktadan hiç 
oirini ihmal etmeyiniz. 

Her ar: taze suyla beslenmiyen 
süngerden her an su almaya imkan 
tasavvv.r eder misiniz? 

8A"FFA - r 

Fıkra 
a:::::::::::r.1 

Eski valile~· 
Eskı ıı \; rio z.ort. \'oUUui 4e pd ı 
mı.."l)burdur. Bunlanıı t·ıytn «.ndfu. f 
lerl ,,.llA;> llUcro yol ,rapma.ı.. D:llk~ıı l 
o~ınak, )nbut diğer bayulı ıM.IJ;)·d. i 
lcrde bulunmak uz.ere gltmod.11•.hırl.-ıl' 
&imdi nnlı) onır.. UugUn ANMSu!ı:.yu 

gezenl~r nerede bir imar taallvoti 
gördülenıc, sorduk.lan zaman ~t .. 
lalın son on beş ne içinde ~npıldı
ğmı öl:rr n:ıcekltll'dır. PeklUA; eski 
\nlller ııc ) upmış ! hiç, ne yapacak 
balk1 M>yup &O\'ıum çevlrmi ter' 

\ alrtile n 1 lı nUl;;tOdaıı~~ bf 

r1 tstnnbulıı. g,'1mlııı. KPrıditlu•• Bur. 
sanın hnl \e \W)et1n1 ıtermuı;lar: 

- Burs:ıd:ı eı krtlr var, diye lşltı
yonız, dcmL~lcr: acabıı ha.kllu't m1P 

Bun; h nUlrtOOllo ctllmlla: 
- 7..annetrueın, doml , )lllllııt o .. 

lnealt. Hlle u gtiolP.rc\e rnllmlz; aı
lt>dlldl. Ahnll cümleten h\rer kurban 
kestlll"!', Annha ı.ıllktlr. Bunmda tıt. 

fon bol blı;blr ~Y k! 
NA ftETJ1N 

~' lltınnda Orhan Yazıcı.. Bundnn sonra phltler muvncehe e. 
"-keoy adında iki tane dildi. 1''nkat hepsi de kendilerinin doğ. 

dlllı Yarctı. ru söylediğ"lndo ısrar ediyorlardı. Nl- -::=:S-:EHAVACILIK 
tcı huzmeatr.e g'innCBi takdirinde bir 
bombardıman tnyyarcsl.nin ortadan w 
gövdesinden ikiye bölünerek kuyruk 
kısmının ayn, mouır ve kanııUar ıas
mınm ayn dllştUğü görlllmll§tür. Bu. 
rsda altı tUtek ve dört top hUzmmle 
tam is3bet a.lmacalc b!r haııım tayya. 
resinin havada parçalanace.ğı muUa1' 
olarak hesap edllmelttedlr. 

~rt: glrdtk, yıkandtk \•e bayet Kaya dedl ki: 
)tı1!1t, t~megtmlzi, urpuzu- - Ef ndlm, eğı:r Kema 1 suçlu ol • 
" nplt e!A ben karpuz suyıı masaydı, karakolda, korldord:ı bana ı 

l'ltıı Olan eı.ıenml yıkadım, yalvararak özUr dilemezdi. I 
~-Ç!lıtı .:karken de gelip bir Hlikim bu tarziye veriş mrasmd 

1 
:'""lllat ın, ellmn bir çöp aln.- kimlerin bulunduğllnu e3rdu. Kaya 
~a. ba. baoıadım. kendisini tedavi eden Heyt>el.ltıda sa .. 
' ~r\aj arkamdan gelip el.. natoryomu doktorlarından Fahri ile 

1~ıa ıtdavrayarak yere doğru komiser muavini Rıfatın huzır bulun. 
tl Ge 1 ve: duğunu söylE'dl. 

lıı~)'ı ~ iyt baki dedi. Neticede bAklm CcltLI Knyanın tıtı.. 
t" o1ı3aPanın arltadaolanm .. bltı.dlly~ muayene ettirilerek kaU re_ 

,
1 
Uğunu ~annetml§Um. porunun alırunasına ve tu §Rhitıcrin 

l(._ ~ı:n;cıvırıncc, suçlu bayı çağrtlıı.rnk dinlenilmesine karar verdi 
l'tıııa zı.ı bırakmamııı ve: ve muhakemeyi başka bir gUne bı.. 

1tıı d;ı,b !:ln bakıyorsun, biraz raktı. AD1YI·::. MUHABlRt 
• .. a tyı 

•'ltıı. ~ görUrsUn. Bu ne 
• bıy0rdu dın dedlğin nameb 

lıtrıtaç 
lıır tı. ırıctre ilerde, denize 
~ '1ıçı ntUı yıkıyormuş. Ko • 
~! ~ da benim kendisini 

~'llır.'<tıı. nı:nıa. Halbuki tıcıı ba. 
'lllltyo t değildim. 
~an l'aun, dedim 
~. tuttu 

dit d • sarımıı.tta başla-
l?eı:ııe t~e<'alar bakmadığımı 

laraıta en hırsını alamıyor. 
'la ı:ıp~ Yakabll tutuyor, bir 

6~Yı k olduğu ıctn karı .. 
-"lll el"ertnl !ati:; ordu 

Tango gençliğine dair 

Yeni tip İngiliz avcıları 
e muharebe meyd n arın· 

çalış D aV tayyareleri&• 
de sllib kudreti 

• 
1 

NGtLtZ hava tezs'!hlan bil 
hasBa gece taarruzlarına knr-

§1 durabilecek ve hava mUdafaaıımda 
Londra UZcrlerlne tevcih edilecek m1h 
ver akınlarını kar§üıyaeak yeni blr 
av tayyaresi hazırladığını blldirmıııur. 
Gece ııvcw olarak ınııa ec:limlf olan 
bu tayyarenin sadcoo karanlıklar ı. 

cinde uc;arak hasmııe.rını avlayacağı 
kanaati haıııl olmamalıdır .. Tayyare • 
nln dığer tayyarelere nazaran tazla.. 
dan içi.ilde bulunan elektrik tertibatı 
ve hususi clonaUmler, tayyare mey .. 
danlarmd:ı. mevcut w umumlyetie 

lığında, sağlam ve ate§ kudreU fnzla 
olan bir ısllAh gellr ... Bllbaısaa bol u.yı.. 
da makinellWfeği olmaııı, JfSkler• 
dikine urmanmnsı en bUyilk mczlyo
tldlr ... 

Bugün için cephderde boy ölçtl§eo 
vo hasımları karşuıında ayakta kaıa.. 
bUen av tayyareleri, hususlyet arzet. 

kaJ'F81Dda Spftftre tayyarelerinin sUr' 
at ve oynaklıklan bugtlne kadar mCT 

eut av tayyarelerinin en afacanların. 
dan biri olduğunu göıtermektedlr. 

Jiareket kablliyeUerinin haddi aza. 
mide olmaları ve B'.lratierl.nln yediyUz 
kilometreye yak.uı bulu.nuşudur ki ha· 
va muharebelcr:lnde kendilerini koru. 
makta ve hasma korku vermektedir. 

Gece a vcılanndn daha ziyade ild 
kl§i kullanılmwıı ve bir tanesinin 
g6zcU va.z1yat1Dde ayrıca makineli tU. 
feklerini yanlara dotru tevcih edile. 
bilmesi dll§UnWd:lğünden bu tayyare. 
nl.n de iki kl§llik olduğu tahmin edi-
lebWr.. · 

Kanat uzunluğu 19 metre, g6Yde 
uzunluğu H metre olan bu gece a" 
tayyareal.nln Uzeriııda lk.l motör Yar· 

dır. Her motörllD kuvveW 700 bey • 
glrdcn olmak üzere mecmuu HOO bey • 
gtrcUr. 

Gerek tayyare ebadmm ve ~relaıe 
beygir kuvvetinin tkincl derecede rol 
aldığını dO§Unecek olurak bu tayya. 
renin de.ha ziyade üzerindeki tUtek • 
ıe.rııc allkadıı.r olmak lcap eder ... Za· 
ten bu tayyarede ısUMı kuvvetinin oı.. 
zan dikkaU çekm~ olmaııDe 11eri s.n.. 
pata' glrml§ ve Britanyab hava at. 
ablan araamdıı yer aım~tır. 

'~ a Yince, koııtu, yer. 
llıttıı e 8 ayıranların nra • 

~ıına •iddetl vurJu 

Ehnas gibi Ttlrk gcn"U[,ıinl bu 
mnhtlut tango genı:Uf.i ubcslndcn 
kurtııramadığımız, bu tango genç
liğini mefkure ve nlznm hn tane
lerinde süblümcıt banyolım1ıın 
ıte<:lrmc<liğimiz. lt:fn1ye ol;omobll 
tı?rtlw fetaıcct s" ınsrruı ko mndıf~•· 
mız takdirde, efendiler, nçı~ söy 
lü~ orum, bütün emeklerlmlzo ve 
istikbalimize ııaydos demek tazon. 
gelecektir. 

ICentlimizc acryorsnl,, acı göre
lim, ncı düşünelim ve neı söyllye. 
lirn ('fencliler; artı!; boyana nefsi 
ınlze miıhlct ,·ermenin, hodntsoz 
'Meler tn3in etmenin mnınnı 
geçmiştir. 

, çalı,,an gece ucuıı tcrUbatmın faallye. 
mek şaruıo Alınanların Mcsseramlt 
110 ve 109 Uplerlle lngill.zlerin SlltfJ.. 
re ve Hurrlca.ne tayyarelertdir. Bu a. 
rsda sava§ meydanlann~ görUnen ı_ 
talyan ve Sovyet tayyarecntklerinda 
bu ayarda olanlan pek yok gibidir. 
Mihver havacılığuun Mc-109 tipleri 
daha. ziyade mmtaka mUdataalarma 
uygun bir tablye için hazırlıı.nmış oı.. 

mnıııdır ki, bu tayyarenin kısa müd
det havada kalmasına tının olmug ve 
fakat ısUrati saatte 750 kilometre gl .. 
bl göz kamaftıncı bir ha\!de çıka • 
nlml§tır., Me.,110 tipi tayyareler, tn
ıı.rruza. geçecek bomOO.rdıman tayya.. 
relerini takibe ve dllpnan avcılarına 
kargı himaye etmek maksadile hazır. 
ınn~lardır. 1ki motörlU av tayya .. 
relerinin en fevkaltı.deJıldlr. Bunlarm 
Bunl:ımı ısadece Biltıh bakımmdan 

hasımıarma nazaran ufak bir gert. 
ilkleri vardır. Dört ve en fazla alb 
maklnelUtUteği olan bu tayyareler 

Slllb nokt&amdan en toplu bir man. 
:tara arzedeıı Hurricane tayyı.relerty. 
dl Bu tayyarelerin aUraUcrl ve hare. 
ltet kabiliyetleri lnkA.r edilmemekle 
beraber, aekiz makinellttlfek ve mo • 
UlrUn ana mll1 ıcıne yerl8§Urllınl3 bu 
ıunan ufak ~plı bir topu keeit bir a. 
teo huzmesi yaratmakta ve bu hQz. 
me içLrıe giren herhangi bir bombar. 
dımıın tayyaicslıı! ortadan ikiye bl~ 
bllınektcdir. Bu ate§ kudreU clddt bir 
tehlike teıkll ettiği halda. yeni tip 
İngiliz gece avcısı için b~ ölçUye 
vurulamıyaçak kadar az görWmekte. 
dir ... 

Oyıuı.klık, sürat ve sağlamlık bir av 
tayyaresinin mümeyyiz vaıııtlan ara. 
moda aayılabillr. Fakat so:ı harp göe. 
terdi k1 bunlarm mevcudiyetl blle .u.. 
fer tınıUl olamamakta ve ancak hu. 
ını bavad& kırmak, parçalamak gay .. 
reUne bağıı kesif bir a~ kudretini 
eldo bulundurmak zaruridir •. 

< y • 

lt ·~n orta 
"~a1 a bo)•lu, r;por ceketi!., 

e'lll ile §Unları sôylcdl: 
'4< lto.ıı berntıer yUzUyorduk. 
~ btr ın <lışan çıktı, Giyindi 
'1t t:ı"111.l\l.,,atjyettc suya girerı:k 
la Ue lltt Yıkam "'a başladı. 

t t "e 14 nrkndn§ı karıma u .. 
Ot!a,l'Clı. ~r at.arak kendi.si Ue 
, llıanı n uzakta bulundu-
~ .. ' 'ltaı. Olıı.ınadım. mınm bir. 
:ı~e~: 
1ı bir~ 8 YlPbr. Rezalctti't 
~ ll~ınun. dcınlıı Faknt 
. ~'flııı aını~lnr. 

tetcıı"" • g ı.ı ö•lll zaman Kaya 
~!auı~linl iğilen karıma 

' deQll 
8
'-Yrediyordu. 

~ ını yaptığın! diye 

~ .. dl 
'lııL~ldı .,,/c aldınnıyarak da.. 

.""P ~ leınaşruıma devlim 
~tr 1~tliaı.nı kaldırdım. Bu 

''11ııa arkadaşı da gelerek 
~llltıır.ıc:ayo. arkadaıııanru 
: lldltı dmın kocaBJ oldu.. 
, halde ellerini bellne 

~ltkı ~ rtllle Yanl T diyerek hep 
it~~ \'ar 8aldırdıJar. Kayanın 

~tl.I dı, bana vurmak ls
ba§ma dll§erek ya 

'~Porcıa ) dertnı &ayanm ba§mda 
' lıir 1

tinde kemiğe ka.. 
Yara olduğu yazııı.. t,, 

!it ıı._ Uıc 1:111tıer dlnlenlldl. 
lQ-~ .\Jt 1 o zaman Yazıcı. 
~t. buı aoy Kayanın lehin 
ita ~ ba.':;;:ak, kendlainin ı. 
~""lt ~ adığmı, tatl Ke • 

l'leııu ayazım baDma vur-
lcarill 1::· Diğer lkJ gahlt Ab. 

ıs Yll§lnde. ?ı:iel!he.t 

Size çlzdl&-tm bu basit stılkll 
ıe,•hada, mııaznllıılı yn.rmn. r..!t her 
lınngl bir içtimai felüketln girift 
clıcbinl ve ı:ok yn.lun bir düne 

alt ruh ,.e nhlak thmallmrhğınm 
dıı ilk neticesini cyrcdcbtılrsi-
niı. 

Jlo.san Ali Yiiceıı 
J\oca ve ha'klld bir lnkıli\p hnm

lcs'ne e olarak tango gençll!,rlol 
tasfiye ''e elmas gibi Türk gcn9-
li~hıl niznmlandmna işinde, ycga, 
no Umlt \'e t.eselllm sensin t ... Sır· 
tındaki mUthl yükün bu en bü 
) ük t.aşmı, ancak senin omuzlan. 
na gü\'endlğim içindir kl bir lıat 
daha al:'lrlnştınvonım, 

Necib Fazıl KısakUrek (Haber) 

Ben vapurda lbunları dUşlinlir
ken, öyle dalmışun ki, vapur 
köprüye yana§lllış .. Halk çıkma .. 
ğa ba.şlamı~.. Ben l:ii.lft. eski gUn· 
lerin doğurdu~u yeni ıztıraplar 
alUnda boğulup kalmı§tım. 

Köpıilye çıkar çıkmaz Neri. 
mana rastladrm· 

Gillerek yanıma ko~tu: 
- Ah, Lcylti.cığtm .. Hava bi· 

raz bulutluydu da. Bu vapul'da 
~ıkmayacaksın diye öyle ~Ul. 
düm ki. 

Hava bulutlu mu dedin? VeUa· 
hi farkında bile değilim. Maa .. 
mafih, bugün geli3im de bir f e· 
dakarlıktır. Ba'bamı evde yalnız 
bıraktmı· Ve bilsen bunun için 
byle üzüldüm, Öyle muıızzeh ol· 
dum ki .. 

- Niçin UzülUyorsun? Bu ve-
sile ile 'babanla annen de baş 
başak~ olurlar. 

Unc ihtiyaç hasıl olmadan tı görebile. 
ceğ!.nl anlatmak lc;in gece av tayya.. 
rest o.dmı almış bulunmaktadır. 

Ycnl lngillz av tayyare.sinin 24!50 
kilometrelik blr hareket alasına mnll... 
klyeU gösteriyor kl, bu tayyare aynı 
zamanda uzun mesafeler üzerinde u. 
çarak hasım hedc.flerinl bombardmınn 
ede-cek gece bombardıman tayyareci. 
llğlne de refakat ve hlmaye edecek 
kablllycttedlr. Demek k1 bu tayyare, 
ı22:; kilometreye kadar gldebllecelt • 

tir. 
Bu tayynrcnl.n husu.slyctıeri araımı

da göze çarpan ne geceleri kendi te.. 
sı.sauıe uçua yapması, ne de uzun mc. 
aa!elcre kadar gece bombardıman tay 
yarcclllğtnl himaye etmesinde değll.. 
dlr- Daha ziyade nazan dikkaU ceı
beden tarafı bu yeni tayyarenin üze
rinde mevcut sillb kuwetlldir. 

Av tayyarcclllğl denince; akın ilk 
anda, ufak tefek. sUrauı.. cıva oynak. 

- Yok canmı. Annemi ziya .. 
ret edecek komşular varmış,. Söz 
vermiş. Babamı yalnız bırakma.· 

. ya.cak ame., ne de olsa qabam 
bugünü benimle beraber g~ir. 
mck isterdi· 

- Yani sevgili lazryla. Değil 
mi? 

- Öyle ya.Sen, b2.bamın beni 
ne kadar çok sevdiğini bilirsin! 

- Doğru. 
Yürüdük.. Karaköyden Be'bek 

tramvayına bindik. 
Neriman yine o günkü gibi he

yecanlı .Fakat, hislerini frenle .. 
mesini öğrenmiş gibi, ihtiyatlı 
görünen bir hali var. 

- .Ne o? dedim • Turhandan 
hiç bahsetmiyorsun? 

Nerim an tatlı bir tcl>essilmle 
yüzüme baktı: 

- ıBen.i. aza.rlarsm diye kor_ 
kuyorum da· Hem. ondan bahse-

debilmek için, önümüzde uzun 
bir mesafe var. 

Tramvayda gülUştilk· 
FA.rafımızda bizi dinlevecek 

hemen hiç kimse yok gibiydi. 
Malfimya, tramvaylarda kulak 
misafirleri eksik olmaz. 

Neriman: 
- Vallahi sen çok hakikatli 

bir arkadaşsın! dedi. Eğer bugün 
gelmemiş olsaydın .• 

- Evet.. Gelmemiş olsaydım. 
Bebek randewsuna yalnız gitmi
yecek miydin? 

- Şüphesiz.. Yemin ederim 
ki, gitmiyecektim. 

- Garip §CY. Neden lbu kadar 
menfi dü'?1inil\orsun? 

- Bunu senden öf!rcndim de. 
Bana: "Kendini bu tehlikeli vo .. 
lun cereyaruna kaptırma!,, diyen 
sen değil miydin? 

-1vi ama .. Bir kere söz v1>ril· 
miş. Her iki taraf da işe - z.ıhi. 
rl de o'sa - büvük bir hiisnüni· 
yetlc sanlmnJ. B·ınu yarı yolda 
bYrakmak ica:X:tse bne, mak\il 
bir f)e1<ilde bnkm" lf lllzmı. Söz 
verip gitmemek çok çirkin vl. 
maz mıydı? 

• 
Bebckteyiz. 
içime garip bir ştrohe dfüıtü: 
-. Aca.ha. Turhnmn gt>tirece. 

~ arkadaş ne kara.UerdP. bi. .. in. 
san?! 

İddia edildiğine göre; Beantlg'hter 
tayyarelerinin halen mevcut avcı tay. 
yarclerinin en mükemmel tarzda tea. 
Jlh edllmi§ bir tayyare olduğu kabul 
ccllılllektedir. Tayyare üzerinde altı 
nıaldnclltUtek ve dört top mevcuttur • 
Toplar tayyare· gövdesinde, mııkl.neU. 
tüfekler ise Uça sağ, UçU de eol ka. 
n&t icine g~mUlmUştUr. Kanat profil. 
!eri, makinelilUf'eklerlD ycrıcııUrllme. 
Bile katıyen bozulmamı, ve dolayıısile 
hava mukavemeti fazlala§tirılmamq • 
tır. 

Sekiz maklnelitttfek ve bir topuna. 

Bu randevu - itiraf ederim 
ki - Bebeğe gelinceye kadar b& 
ni hiç de alakadar etmemişti. 
Fakat, Bebekte tramvaydan 
ineJi(en, Turhanm Tepebaşında 
söylediği sözleri ve getireceği ar .. 
kadaşı düşündüm. Ve içimden 
gülmeire b~ladmı. 

Evet,. Gülüyorum. Fakat. bu 
gf.llüşUmün sebebini Nerimana 
söylemiyorum. O - bahçeye gi. 
rcrken - sordu: 

- Niçin ken...i kendine gUlü· 
yorsun? 

- Ben mi? Halimim gülUyo .. 
runı. Yine mektepteki konuşmıı
iarnn•zı hatırladım di. 

Ve kısaca anlatt::m: 
- Haniya sen b<:.na.. evlilikten 

bahsettiğin 7..a ınn: ''Ben kolay 
kolav P.Vlf'nPmem. Cün'kU. aradı· 
ğım erkeği bulamadım!,, derdi:ı. 
Ben de: "Bu işler biraz h tcsa. 
düfe ba~lıdır.,. '1Prdim. Sen iti. 
nız ederdin: "lnsan tçsadfilo;..1 
evlenmez ki.,, dive ~övleıürdin. 

Neriman susuvordu • 
Ben ~özüme devam ederek: 
- Demek ki. bu işte tesadüf· 

!erin büyük rolü varmı~. diyor .. 
dum. Bunu inkar ec1ebUir misin? 

O cevap vermeğe mecbur olu· 
yordu: 

- İyi ama, benüz ortacla fol 
yol,, v11murta vok .. 

- Uzun etme.. Fol dr. va"', 
yumurta da. var. İkiniz karar ve. 

Tayyare 81.lrntıerlnl.n fazla olU§lan 
karşılaşan lk1 hasmm km& samanda 
ve hatU. aa.olyenin dörtte, bqt. blrl 
kadar zaman SU'Ulllda tekrar bi.rlblr .. 
lerinden uze.klaımalarmda Amil ol .. 
maktadır. Bu kısa süren muharebe 
zamanma çok ııayıda merm=. ısığdrrmak 
dUşUnccal evveli. makfDelltUteklerln 
a~ aUraUerlDl arttırmak yoluna 
88Vlı"'tmif, dakikada aek1zyil& mennJ. 
den bhı lktyllz mennıye kadar çııaı.. 
ml§tır. Fakat bu da kA.fi gelmeyince 
maldnelttUtekterl.n ııayuımı ootaıt .. 
mak nazariyem h&k1m oımu,tur. Va
kıa tayyarmıin ytlktl f&alal&flllllbr, 
fllkat muharebe kabill7eU de o ııı... 
bette artmıgtır •• 

İ§te yeni Up :tnglHz &T tayyareleri 
ate§ kudreU esaamı daha ~k tahak
kuk ettlrmeğe çall§lll&ktadn'. 

riru:e her eeY bitmi3 sayılabilir. 
Bu sırada 'bahçe,·e girmi§tik. 
~criman birdenbire - onwı 

göZlcrt benden keskindi - Tur· 
hanın oturduğu k&.,ev:İ gfütlll: 

- Artık gevezelif!i brrakabm. 
Leyla 1 lştc, karşıda oturuyor. 
lar. dedi ve birden rengi kıl> kır
mızı oldu. 
Eğer Neriman o sıradtı yannn. 

dan beş dakika için ayrılm11 ol 
saydı, yUzünii boyadığına zahip 
olacaktmı. Onun yüzünün bu de. 
rece kızardığını ilk defa görü· 
yordum. 

- Ne oldun? dedim· 
- Hiç .. dedi •• 
Yürüdük.. lki kelime ili·ıe 

etti: 
-Odn ~miş.. 
- O da kim? 
- Seninki,. 
- Benimki mi? 
- Öyle ya .. Tepeb~nda BÖz 

vermedi mi? lşte sözilnde dur. 
mus .. Seni de oya.lamak için bir 
arkdM ~etinniş .. 

- Ben bu işten hi~ me.mmm 
def!.ilim. Neriman! Fakat, seni•: 
~Uzel hatırın i<:in bunu da ~c· 
ce~m. 

- Haydi. uzatma! Hoşca bi!' 
gliıı geçirmi~ oluruz. 

Turhan bi~i ~ürdU· Yerinden 
kalktJ .. Ve elini s11na~rok: 

- Buyurwı.. Dive bağ-·l\'1" 
( !)e.t,~'ttıt, t•r ' 

' - - -.. ~ 



Ç~viren: MUZAFFER ESEN 
~ ~hsmdan o kadar sakin bir Sinirli bir hareketle Tor şırdmı ki hiçbir şey yapaına
<uvvet kaynağı fışkırıyor ki / kanay 'telefona sarrldı ve 1 dun. O da bıraktı gitti. Ben 
Kollarsan da artık müs·~erih Dey Starı aradı. Telefonda de matbaaya gelir gelmez 
;örünüyor. kendisine cevap veren yazı vazifesine nihayet verildiği. 

- Yeni bir şey olursa ha - işleri müdürüdür. ne dair bir mektup yazıp 
• na haber verirsiniz değil mi Torkanay sordu: gönderdim. Bir deliyi gaze • 

f orkanay? - Con Loms gazetede mi- temde tutamam. 
- Evet, evet korkmayı. dir? - Bir deli mi? 

nız. Bundan sonraki, haber - Yazı işleri müdürü öfkeli T orkanay titredi. Artık 
ler İyi olacaktır, bundan emi bir seale cevap verdi: yazı müdürünün söylediği 
um. - Hayır •.• esasen kendisi. sözleri dinlemiyor· Kafası ça 
Başmüfettiş kapıyı açarak nin gazete ile alakası kal - lışıyor, deli. Con Loms deli! 

koridorda bulunan polisi ça. madı. Şimdi kapı dışarı et. Bu bir çok şüpheyi izah eder. 
ğırdı. tim. Ve sonra da imkansız bir §ey 

- Giriniz Conson bu is • Müfetti! hayretler içinde değildir. Con Loms esasen 
kemlenin üzerine oturunuz. kalmıttı. normal bir insan değildi. Her 
KoUarson istirahat edecek • - Nasıl dedi, neler söylü. zaman garip garip işler ya. 
tir. Fakat siz bir defa bile yorsunuz? zabıta muhbiri pardı. Hele bu son günlerde, 

- Buraya gelmemi be.na sizin doktor tavslye etti. Zayrrlamak için.. 
- Tu.baf! Bana ,ışmanJamak için tavsiye etmişti. 

. ~ •t:t' ,. ;; .. "1 )1 • ,.. )". ,,. •• l • , • • • • ... • .ı • . ·. ' - / . • f • ~ 

Bir tuhafiye mağazası için tezgahtar 
Kasiyer ve çocuk aranıyor 
Tezglhtarın tu\ıallye işinde 

çalışmış olması şarttır 

(Ba kupona eklenerek 
verme UAnlan En SOP -' 
raııız neşrcdllooektir. &'fi 

göndereu okuyuculArıD _.,,
1 

mak Uz.ere sarih adrCBieı-" 
lcri la.um.) 

• Yaş 28, boy 170, ldlO 
61' 

!et mllessescslnde 40 ııra 
ragözIU, karo.kaşlı yakJŞ~ 
öğretmen veya iyi bir ..aP 
yaşlan arasmda kız ve'!' 
ce bir bayanla evlenmek 1 

( GUzcl 28) remzine l'.!l 1" 
• Yaş 26, boy 179, Jdl~~ 

ymuıı, kara. knşlı karll g 
maaşlı devlet bankalıırt~ 
memur bir bay, 20-30 yıı.§ 
boylu, balıketinde pek fa~ 
mıyan bir bayanla evıeı:u:l ~ 
tedlr. Dul olmasında l'.!18 tOI 
Ancak temiz bir aileye ııı 
~!erinden anlaması şatttıl'·,ı 
(Bank ı) remzine mil~ 

• Yaş 29, boy 160, JdlO ? 
renkli, ıyi bir alleye me~ 
miltenııslp vtıcudlu, yültSeıı e# 
mi§, ince ruhlu bir ısg-re~ 
yaştyle ve boyuyla muten 

1 
la evlenmek lstemektedlt· t , 
tuımaz) remzine mUrnca' 

gözünüzü kıpaoııyacaksmız, Con LoJJ11 nasıl kapı dışan ne diye yazın orta yerinde Müracaat yeri: Yazı ue veya doğrudan doğruya vakit kUtUphane 
anlaşıldı mı? edilir. boyiuna yün bir atkı sarıyor. memurluğuna.. Telefl)n Ue 20096 numaraya. /ş ve işçi arıyatıl(/f 

Conson tatlı tatlı güldü. - Basbayağı! edilir. Ar. Ya siyah gözlük takmasına 
8 f · k •h k h l k l d d • 17 yaşında Use 4 de aşmü ettı§ artı müs\erı o b ammü üm a ma ı oğ. ne demeli? Canilere dair ma. ..r~ genç iş aramaktadır. ~ 
larak gidebilir. Kollarson i. rusu. Con Normal bir adam kaleler yaza yaza, kötü mu. riyaziyesi kuvveUidlr. C 

çin korkacak hiçbir şey kal. değildir- Fakat gazetemin hi'derde tahkikat yapa yapa, zıne muracaat. 
D 1.• ı k b • · · d' k d Fen F akültes! Dekanlıgın"' dan: ı•·ıe mamı,tır. e ıı<.an ı artı ta. atm ıçın ıım ıye a ar birçok cinayetlerin esrarıni • 28 ya~mda, aslterl" 

mamile emniyet altındadır. tahammül ediyordum. Çün • çöze çöze aklını oynattı gali. 940-941 senesi erl<ı.:k talebe kamplan ve kız talebenin atıştan yaprıaca.. lunmrynn yen! ve eski ~ 
-3- kü. h 1 h b k.. ğrndan A 16 ağmıtos 941 tarihine lta.<Aa.r askerlik dersi gören ala.kalı talebenin bcka.r bir genç, odacılık. ı.; ) 

eyecan ı a er verme ba... Muhitin insanlar üze. bi bir 1., aramaktadır. es> 
SAAT ON BEŞi KIRK • l• ktu tJniversite talim taburuna ba§V'ırmGları. (6817), ,. 

te mıs ı yo r. rinde daima tesiri vardır. Po murncant. 
BEŞ GEÇiYOR - Peki, şimdi ne yaptı? lisler bile canilerin tesiri al. •Kıra vercmlyecek k"Jöl'f 

- Hayır, şef yeni bir lia. - Ar\ık canıma tak dedi. tmda kalırlar. Con Lomsun cuğu bulunan bir zat, nııe 
vadis yok. tki suikastın faili Bu kadanna aabredilmez. kafası sağlam değildi. Bu Kapalı zari asullle eksiltme llAnı partımandcı. kapıcılık şr 
olan eski gabardin pardösü. Düşününüz, benim gibi bir son hadiseler bardağı taşı • saımo.tomruktn Tetik s,,Jtll 
lü adamı arıyoruz. Herif bir adam, ıokak ortasında tokat ran damla oldu. Muğla Nafia Müdürlüğünden: nu':~1~1;1:;00ı:~~:c:~ tJ 

defa Mariba Liyi, bir defa da yemeğe tahammül edebilir Yazı müdürünün söyle. 1 - Ekıılltm~ye konuıa:ı tş: Mu;-ıa • Köyceğiz yolu Uz~rindek Namnam müddetince çalışmak ıs~~ 
Kollarsonu öldürmek istemiş mi? diklerine dikkat bile etmı• • köprüsUnUn eahll tahkimatı. Bedeli keşfi 18419 llra 7 kuruştur. Kefil de gösterebUlr. (Ccll" 

2 - Bu işe ait gartna.n:ıeler ve bT.rak §WllardU'. 
ti. Bu adam çok cüretkir - Ne demek istiyorau - yen Torkanay telefonda a • A _Proje ne muraco.at. 

f ? • Lise talebesine _ıurtto',, 
~e •·• nuz. lelacele: B - Metraj cetveli • ,. · ve killtUr dersleri lle ort8 

- Evet Mak Kolni, çok - Ne demek istiyeceğim. - Evet, evet, deC1i. Şimdi 0 - Hula.sa ke~u cetveıı. tep talebelerine ııer deı; 
~üretkar. Flit Ştritin kaldınmı üze - vaziyet anlaşılıyor. Yarınki D - Eksllbi:ıo> ~uıamesi .. (B.N.Ş. remzine muracıı11 

,,,... d d • • • ? • d k d. ·ı d • k E - Baymdırlrk ~eri ge:ıol ııertnıımeın ıı 

Akı b• . J I t Be . .. l"kt b h F - Tesviyei tllrablye şose ve kArglr in§Sata ait fennt şıırtname bostan soka"'ı numara ıS 
- musaa e e er mısınız. nn e en ısı e emın arşı. gazeteniz için ıize mühim 

1 
• Almanca derslrrl ıcııı <J 

- ınıza ır şey mı ge • aş nn· nı gonnemez ı en ir avadis vereceğjmi ümit G - BUyük KoprUJere ait teı:ırJ prtname 6 

] • ? td• k d k k Noo VolbUck'e mUrncaıı ı. ge ı, ar asın an oşup o· ederim. Evet· Evet, teıtekkür H - Husust .ı:artname e 
B f . 1 k k 1 d b• d b• x İha • 17 yaşında bir ortatıl rl aş mü etbş gü ere o .. un an tuttum, 1r en ıre ederim. B -- le Ui.8,941 cuuıa gUnU saat on beşte Nafia mUdUrlUğtı odasında nu, hususı veya rcsmt ıtı"t 

misere baktı. Mak Kolninin döndü ve beni tokatladı. Ta. Telefonun öteki ucundaki komisyon huzurunc:a yapılacaktır. !ş aramaktadır. Daktilo b1 
·· ·· · k 'b" k b ... b 1 • · · d • - EkBl!tme kapa~ı 7&!1 usullle yapılacaktır. ~ yuzu ısta oz gı ı ızarmıı • n u şart ar ıçerısın e.. insan bu kapanan mükaleme Yeldeğirmenı mUhend!S • 

15 - Ekslltn:e~ girebilmek için isteklilerin 1381 tlra 45 kuruısmk muvak. fJ" 
tır. -Fakat nasıl olu? Orta. den sonra, bac.mu··fettı··ı·n ne ğr numara 23 te KAzırn x x kat teminat vermeleri ve eksiltme gUnUııden Uç gün evvel resmen mU. 

- Eve'ı: şef, fikirde değil da hiçbir şey yokken sizi na. demek istedig"'ini dü•ünüyor. racaatıa Muğla vilAyet makamından ehll;ı;et vesiko.sı aımaıan ve 941 racaat. .rı. 
d h k 1 ? x • Türkçeyi frıınsızcar 1' 

zaten sa ece bir mü,a ede. ıd 'to at ar. Yarınki nüsha için mühim yılma ait ticaret odasına. l:&.yıtll bulunduklarına dair vesika ibraz et.. mükemmel yazıp oıwynr 
Şey, şeyin de bu işte suçlu ol. - Bilmem. Fakat yaptığı bir havadis verecekmif. A. meleri ı~zrmdır. biraz da ingtlizce bUeıı. 0 ..ı: 
d v • l) d 8 - relclif :'D.ektuplarırm tlçUnc'j maddede yazılı saatten bir saat evvel ko- 1 ı V" uguna ınanamıyorum. u ur. caba baıtmüfetti• çıldırdı !ayan 21 yaşlarında ev L 

Ş k . M k K I . ? S -, : x misyon relsllğlnc makbuz n.ukabllinde vcrtlmesı ıa.z:mctır Posta lle arıımnktadır. ('l'ünel) retı?' 
- ey ım a O nı • - onra ne yaptınız • mı? gonderilen mektu;uarm rJhayet saat on dörde kadar gelml~ olması lA. 
- Şey canım Con Loms.. - Birdenbire o kadar ta- '(Devamı V""r·) zr.ndır. Postsdn Tiıkubulacak gecikmeler kabul edilmez. (6~38) caat. ıı ... • İşinin ehli bir ba)'ll tf 

B~~üfetti, gözlerini baı-~-----------~~~------------~~----··-------~----~------~~tcv !~erinde çalışmak pe 
komisere dikti. Bu bakış za. H k 1 maktadır. Bcşlkta.ş K6Y1~ 
valJıyı bir kat daha faşırttı. i Q ye l l e e t Nakleden: Köyiçl mektep sok.ığı 1 

k-Vak1~ab_ş~fCond LFoms ş enmıgen cınage UçYıltitz m~k~~ı~u:~~ya;:~ğaz~':.ı 
ço cüret ı ır ınsan ır. a - ı·---• ::r - yer, tczglllıtnr ve bir ı; 
kat buna rağmen bir türlü i. Peter Meniııg kendisini Lond• tün yirmi yıl içinde diri diri g().. Peter Mening gazeteyi elin· tana döndüğü zaman, kendisini caktır Tczga.htarın tubııfl 
namamıyorum... ranm en yalnız adamı gibi gö- müldüğü hapishanede bir cesede den atarak odayı cam sıkılmış Margrct'in yaşayış tarzına daha şarttır 20096 numo.rs>" 

- Ne demek istediğinizi rüyordu. Gerçekten, dünyada dönmemek kabil miydi? bir halde aşağı yukarı dolaşm<• yabancılaşmış buldu. Margret 
anlamıyorum Mak Kolni. ondan daha yalnız pek az adam O gün resmini bastıkları ga· ğa başladı. AvuçlarıDJ sıkyor, çok ciddi dü~üıu:eli bir kadındı. 
Lomsun bu çeşit cinayetler bulunurdu. zeteyi eline aldı. açyor, başını sallıyor ve şöyle Kendisini sevdiJti muhakkaktı. 

b·ı k b" d ld Oturdu~ otelin Pikadilli Genç bir berriye zabitini g&• nurıldamyordu: I<,akat bu kafi değildi. Birkaç 
yapa 1 ece ır a am 0 u • ı'sı"mlı' ~enış· meydanına bakan t b · .. · d "C m· b·1· k. · t' ·· l.'k · t h t d ,.. eren u resmın uzerın e şu ser· e , ı ıyorsun ı o emaye ı gun u mezunıyc aya mı r. 
ğunu sanmam. Vakıa garip penceresinden, zevk peşinde a• levha vardı: ben işlemedim. Seni sevdiğim ha nc.ş'eli bir arkad~hk içinde 
bir çocuktur, fakat kendisini kın akm dolaşan insanları göı- TAYYARE BASKINI halde nasıl öldürürdüm. Ben se- geçirmek istiyordu. Ve nitekim 
çok iyi tanırım. Faka\ onun dü. Bir vakitler kendisinin de CİNAYETİ ni hakikaten seviyordum Ceni!" bu daha· neş'eli arkadaşlığı bul-
için kendisini böyle bir cina- onlardan biri olduğuna giiç ina. MEŞHUR B1R MUHAKEME- Bu gece, o facianın gc<;tiği du. 

I h nabiliyordu. Bununla beraber, NIN AKSI SADASI yeri görmek istiyordu. Ceni ile Harbin girdiği ve bozduğu a· 
yet e it am edemem. Sonra bir vbakitler, evet, tam yirmi Ve altında şöyle yazıyordu: mesut saatler geçirdiği o küçük sabını teskin için gönderildiği 
Con Loms cani bile olsa bu sene evvel, o da bu insanlardan "Bugün hapishaneden çıkmış evin civarında dolaşmak istiyor- vatanında Ce;ıi'ye rastlam·ştı. 
şekilde hudnlaca suikastlar biriydi. oian yüzbaşı Peter Mening'in, du. Açık hava, biraz yürümek. Ccni küçük. tatlı bir şeydi. O 
yapmaz. Bu adliye muhbiri • Pencerenin önünden ağır ağır şarkıcı bir kız olan Ceri Fyn'i ona yarardı da. Açılırdı... türlü küçük ve tatlı şeylerden 

. nin hazırlıy:ıcağı cinayet bir odanın içerisine doğru yürüdü. öldürmekle ittiham edildiğini Dediği gibi yaptı. D:şarı çı. ki, o zaman kan, çamur ve öF • 
Gözleri kapalı ve elleri iki yar.da harp nesli pek iyi hatırlar. Mis kıp kalabalık arasına karıştı. mün heyulasına tutulmuş olan 

şaheser olur. sarkık bir vaziyette öylece bir Feyn 1916 senesinde Londraya İnsanlara karşı hiç bir adavet delikanlılara bu korkunç hatıra-
- Evet, bu caninin işleri iki dakika durdu. Bu temiz ha· havadan baskın verdiği zaman duymuyordu içinde. Başına $/;e- Jarı, gülümseyişler ve kucakla· 

çok budalaca ama, kendisini vayı bir kere daha teneffüs et· tabanca ile öldürülmüştü. İdam len felaketten kısmen kendi yışlarla unutturmağa çalışırdı. 
kaçıp kurtarıyor. mek garip bir şeydi. Uzerindc cezası hafifletici bazı sebepler mes'uldü. Bir insanın evli oldu· Mahut evin sokakğına ,geldi. 
Başmüf etti~ omuzlarım. cep bulunan elbiseyi yeniden do!ayısiyle sonradan ebedi hapse ğu halde, bir başkasını sevmesi Fakat o küçük, sevimli binanın 

giymek, serbest bir adam haF• <;evrilmişti. mümkündü. Bu başa gelbilir bir yerine şimdi yüce bir çok aparı. 
silkti. ne geçmiş olmak ve hepsinden Bütün muhakeme esnasında şeydi. Fakat doğru bir iş değildi.. manlar yükselmişti. 

- Maribfı Liden bir ha - ziyade bir numara ile anılmak· yüzbaşı Mening kendisinin ma· Bundan başka Peter Mening'in Bir müddet o büyük ve hiç de 
ber yok mu? tan hakiki bir hüviyet ve şah sum olduğunu tekrar tekrar SÖ:\• karısı Marıı;ret iyi ıbir zevce idi. kendisine dost görünmiyen bina· 

_ Hayır Şef. si yete inkılap etmek, bunlar cid· lem işti. Bir çok kimseler, cina- Zavallı, vefakar l\1argret ! Ona ya durup baktı. Neticede kendi· 
_ Vels size telefon etti den garip ve inanılamıyacak yetin vuku bulduğu zaman Me- şimdi acıyordu ... Şimdi! siııi daha yalnız ve karanlık m·. 

şeylerdi! ning'in ef'alindcn mesul olmadığı Peter, Margrct ile 1912 de ev• z!den kalmış istenmiyen bir 
mi? Uzun, kenarlı yaldızlı aynanın kanaatini ileri sürüyordu. Gerçi lenmişlerdi. Fakat bu izdivaç fert gibi sezdi. 

- Hayır şef. önünd& durdu. Orada senelerin onım hal'bin gürül'tülü çarpışmr• bir muvaffakıyet sayılamazdı. Yolun kenarındaki bir kane-

mUracnat. 
• TUrkçe ve transızcai1 

:.>ilen genç bir bayan sab~, 
1cn sonraları tercUme IŞ~ıl 
ışmak üzere iş aramakt8 

:adan tercUmeler de yaP' 
r.) remzine m~rncaat. .J 

• İyi bir metodla traıı5" ı 
ılr. İkmale kalan taJebfl~ 
rlllr. ABlanhan pcrşemJ>e 
ata b:ıy Handeli vası11 

mUracaat • ı 

• 21 yaşında karakter 
gene;, resmi ve husus1 d:ıirl 
ramaktadır. Bu muesseSC1 

yet sahibi ve b:ıba1ık yav' 
tın öne sUreceğ'l her şartlııl 
madedlr. Şimdiye kadar 
cek hiçbir kimsesi bulıı1'ifi 
esaslı bir iş tutamaxnıştrr·11 bll1yetll oıduğunda şuptıtı 
(Ölmez 44) remzine uıOr' 

c1' • Otelde kl\tlpllk etlll d" 
raya gidebilecek 20 yıışıtı i 
genç aranmaktadır. tstlY8 

ta zarfında sabahlnrı on' 
dlkpaşa cami sokak 12 °11

1,t 
rnirUye mUracaa.t edcbiJ.l' 
znmanda okumalt ısiıycıı 

- Mü' emme!. Bırakalım tesiriyle hayatiyeti vücudünden ları içinde .asabı bozulmuş oldu- Ne Peter, ne de Margret'in ka- peye oturdu. Aldırınız: 
çal~sınlar, ben daireme çıkı. <;eki!miş kendi hayalini seyretti. ğu malumdu. Fakat muvakkaten bahati vardı bu işte. Görmeğe geldiği Z<ıman gece- 1' 
yorum l\1ak Kolni. Görünüşte balmumu gibi bir 2• cinnet getirdiğine dair hiç bir İşte her ikisi de ayn ayrı ya· nin ne karanlık olduğunu bati'• A11oğıda reml:z.lPri fB ~ 

dam... Soluk bir yüz üzerinde doktor rapor vermemişti. rat:lışta mahluklardı. Hayatı !adı. Onu son defa olarak görme- kuyuculnrımızın nnınııı de' 
- Peki, ~ef. donuk bakışlı p;özler.. Parıltısı Yüzıbaşı Mening,in şimdi ne"" başka ıbaşka zaviyelerden görf• ğe gelmişti. L:>ndra o zaman!ar mektupları ldarehaııeıutı pal 
Müf r.tti~ dnfrcsinde bir gitmiş, sevrelmiı:ı saçlar.. rede olduğu belli deJtil. Bu sr• yorlardı. Bir tanecik <:<>euklan hakikaten karanlıktı. Çünkü ıarı dahUJ bergün sabııı:ı 6"' 

türlü çal'Fmı)·~r. Biraz pen· Fakat Peter :Mninız ıtördüğj bah hapishanej·e rr.üracaat etti. Jan'm doğuşu. on 1 arın herkeste, hemen havadan düş. ı.adnrveya s.'Ult 17 ye ıct' 
c.ered~rı T aymise bakıyor.

1 
manzaraya şaşmıyordu. Ol~~~~ ğimiz zaman tatmin edici bir ce· bir arada kalmasına yardım e'tti manm hücum edeceği endişesi l l:ın. 

e· d b" . er .. G buvdu. Ba$Indan geç-en bütun 'IUP alamadık. Kendisinin mcrr. Fakat bu uzun sürmedi. Harp, vardr. o gece ıı;ibi facia n ı n (Rabla) (F.K.R.) {l> ıf 
ır -;ı. 1r; ger, onuyor. a_ f<>HikPtl~c. mfhnı.!t]ere dayar.~ lcke't dışına gitmeğe karar ver- Peter'i Fra~aya gitmeğe mec- küçük bir par G asın I bi. (Seven) CM.M.)(88 ı.ı:ınc~ 

zctoc:yı lıır •iefa sorguya çek :nal: ictt:E' lTıı 11'!ti~ verdi. !F• r:ıeı1i pek muhtemel v.örüliivor.,, bur etmişti. Ve izinii olarak va" le unntmam~tr. (Devamı var) <B.K.) (İş) (Riyaziye) t 
l'2 fam olmaz herhnlda.. (GönUI 22) (F.K.R.) 

.. 


