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satan 

Baker mağazası müdürü jJe 
ayakkabı dairesi şefi bugün 
TEVKi F EDi LD i 

BuıJdıgı yeı 
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iranLaki 
Almanlar 

---o--
8ir Alman ga7E'tesi 
1ngiliz iddialarına 

cevap veriyor: 

ingiUzlerin 
çık ardık ları 

yanhş 
habe~ler 
Şüvhe 

ll.qandıracak 
ltıahiyettedir 
lılt~lin, 2 (A.A ) - Doyçe Diplomrı 
lt tJnd Poııu~ Korre~ndenz gaze 

1 
.. ~· Alınanların lranda gı)ya entrika. 
tı ı;e'Vfrdlklerine dair lnglllz propa. 

lldaaı son zamanlarda bütün diln
_. Devanu ! lnel •yfada 

Ayakkabı fiyatları üzerinde yUr.. 
de 128 Clbl, görülmemi§ bir derecede 
\htlktr yapan Bcyoğlunda meşhur 

Baker mağazası mümessili ve mUdil 
rü Salaaıon Serero ile Baker mağa. 
aeı ayakkalR dalrul~tt Dimltrl 
Pavlldlsln mubakemeaJ bugUn ög • 
leyln asUye lklncl ceza ~ahkemeain., 
de başladı. üç saat devam etti. 

Muhakeme maznunlann vekilleri 
ne müddelumurnt muavini arasında 
bir hayli münakaşalı geçml§tlr. 

,..... Devamı 2 OC' 1&yfada 

Atman tebli<di 

Aşağı 
Dinyester 

r ehri geçildi 
--0-

Kiyef mıntakasında 
Bakn mağazur müdürlliıiln tevklnıaneye göndertldfğl aıra4a 

alnuıut lk1 remıl 

Be.rlln, 2 (A.A.) - Anadolu ajansı. 
nın hwru.st muhabiri blldirlyor: 

Son 24 saat içinde askeri vaziyette 
h!lısedllir bir iyilik mllşahede edUmt,.. 
tir. Leningrad ve Kiyefin dU§tUğtlnU 
bildiren fcvka!Ade tebllğlero lntJz:ır 

edilmektedir. 

Almanlar 
Şark cephesinde 

elvanm işgal i esnasmda 

Bir çukurda 
mühim 

vesikalar 
buldular 

----0-

Bunlar arasında mü -
him emirnamelerle 
Alman şehirlerinin 

haritalan var? 
-- Yazw 2 ncl sayfada 

1 

ingU;z komünist 
partisi 

Ne, rettlll bir 
be1anaame ile 

Garpte cep
he açılmasını 

istedi 
--0--

SBRI ZAFD 
Jngilterenin nihai ve 
muazzam bir gayret 

sarf etmesini 
emrediyor 

Lonc!ra, Z (AA.) - Btıynk Brta.e.1 

ya komünist partisi umums mer~ 
dU.n akpm De§?'Cttiği btr ~ 
de garpte ikinci bir cephe t8§kill. gGı. 
nUn en katı ve mllbrem meseleaf oı.. 
duğunu bildirmektedir. 
Komüıllst partisinin tııuımmJ§ ua

mndaıı Polutt, Londrada İngilterentn 
Jaer tara.tını temsU eden yQzden tula 

-- Dfrvamı 1 ad •7fada 

Arnuavutluğa 
muhatariyet 

verilecek 
.Roma. 2 (A.A.) - D.N.B. 
Romanın re.smı m&h.ftlle:rinde !pret 

edildiğine gBre, A:'navuUutun İtalya 
ya Hhakmdan .tonra Arn4.vut devleti • 
ııe va.zlfelerlnin itasında yardım et • 
mek il.zere ihd:ı.ıı edilmiş. olaıı..A.nıa. 

vutJuk JıleH mOSt.eprlıgtnm !lga edll 
:me.al .Anıa.vutıuğun muhtarlyettne doğ 
ru yeni bir adım te~kll etmektedir. 
Aynı ma.b!Werdc mı.ve edildiği.ne 

göre, Tira.nadaki Arnavut htlkQmet! 
bundan sonra hükftmet işlertııl !t.a.ı.. 
yan umumi valislnln yarlmıı ile lQ. 
zat idare edecektir. 

ingilterede 
Parll mento azasındaa 

birisi tevkif edildi 
Londra, 2 (A.A.) - Pa.rllmeı:d.o 

aZ&8Dldaıı blnba§t sır Herbert PalJI 
Latlıam, askerl kanuna mugayir ıı.s. 
reketto 'bubmdutuııdazı dola71 tenK 
edilın~tlr. Dinm harbe llftkedfle • 
cekUr. 

Sovyet teb l ıği 
----0--

Cephelerde 
Cieğişikhk yok! 

bir çok esir ahndı 
--<>-

Şark cephesine 50 Al • 
man fırkası daha 

gönderiliyor 

Lise ve orta okullara 

Parasız yatılı gireceklerin 
kayıt muamelesine başlandı 

Oününfilano~ı 

Esıonyadibi r şehir 
geri allndı 

l' --o--
~ 'f:Ya.reler , Alman mod: ~ kuvvetlerine t id -

tlı darbeler indiriyor 
~ ı-azıaı 2 met •yfada 

Biz~ fahri mOfettışıer 
Bertin, 2 (Radyo) - Alman 

tehliği: 
Şark cephesindeki muharebeler G EÇEN gün bumda gazete 

müsait şekilde deva.m ediyor. A- Kayıt muamelesi 20 ağustos çarşamba günü 
şağt Dniyester nehrl geçilmiştir. 

şikayetlerine karşı alaka
lı makamlann alikasızlığından 
bahsetmiştim. Ak§un gazetesinin 
''Dikkatler" sütunu muharriri ar
kada.'Jnnl7., bu fikrimize taınamllc 
iştirak ettiği.ol bildiren ya:z1sında 
bazı istisnalar zlhetti, Mesela P. 
T. T. idal'efii. 

Kief cephesinde birçok esir alm.. ak~amma kadar devam edecek 
ml§tır. Rumen kıtalan ileri ha.re. T 
ketinc devam ediyor. 31 Temmuz.. Ankara 2 (A.A.) - Maarif vekilli- sız yatılı olar&ls girccoklor için açı. 
da 112 Sovyct tayyaı-esi tahrlp e - ğindcn tebliğ edllml~r: lacak müsabaka imtiha.nlarma gir .. 
dilmi§tir. ı - Bu sene 915 numaralı kanun mek isUyenlcrln kayıt muamelesine 

-- On'Bmı 2 net aayfacla mucibince lise ve ortaokullara para • bir ağustos 941 de başlanmr,,tJ:r. Kay. 
--..:::~-------------------- da 20 ağustos 941 de son verilecektir. 

2 - Talip olanların 20 ağustos çar. 
~amba akşamına kadar bulundukları 
yerin il.Be mUdllrlüklerine ııse olmı • 
yan yerlerde orta okul mtldUrlUklerı. 
no ve orta okul bulunmıyan yerlerde 
maanf mUdUrlüklerlno mUra.caat et. 
meleri lAzrmdır. 

-- Devamı ı inci •yfada 

BOL ÇEŞİT ve YENİ S'l1L 

MOBiLYA 
a.lmak veya görmek lstıyenleı 

İtiraf edeyim kl bu btisnala.rı 
benim de kaydetmem lazımdı. 
Çlinkü - &rkadaşımız t;ok ha'klı. 
dır - hazı rcsmi dairelerbnb:, 
gaıetelerde çıkan şlkiyet lere ~li

nü günlinc alaka. gösterirler: iki 
sat1rhk bir yazıyı bite gözden ka
ı:ınna.:zlar, şik.iyet mevzuu üstiin 
de hemen tahkikata başlarlar ,.e 
netice~i de gazeteye bildirirler. 

Bir misal de ben vcre~im: Yal
nrz P. T. T. değil, bir de E. T. Tl 
ldareırıl ,·ar. Yani ".Elektrik, tram
\ 'ay \ 'C tünel,, idaresi. Bu mücs
SflSe, kendisine ait bütün neşri ya.
ta karşı o derece hassashr ki, her 

B A B A Ç Ç J hangi bir gazetenin görünmez bir 
kö~cle, küçücük puntolarla, 

Jl ABD EŞ LE B bir mahallede cereyan kesilmesi 
t.ıMrrED ştRKETt aaJonlarmı bir gibi normal arızalara dair bir şi-

defa ıttmekle tatmııı edlllrle.r. kay~t bile okn~a derhal tahı.;kaı 
yapar. arızanın ~beplerini h:ak '•tanbuJ, Flucancılar, H.ızapap yo. 
cttiı'tini ga7.<'tf'~'"' bildirir. Daha 

kuıt0 No. 69-6l -8S ehemmiyetli ı:ildiycı lerde •ıcşri . 
._ __ TE••'·E·FO-N•:•!•Z860---_.ı pt meauuiılımıı göadererek mat-

Yaran: Bir Muharrir 
baaUa. 1anasa geçer, lizımgelen 
maJ~ istatistikleri ve grafik
leri verir, hi.dlseyi bütün teknik 
sebepleriyle i7.ah eder. Çünlrii 
elektrik lda.rcsbıin neŞriy&t büro
sunda, otuz senedcnberi gazeteci. 
lik yapan, mesleğin bütün (jarlla. 
nna. \'akıf bir arkadaşımrz \'ardır. 
Her gün bütün neşriyatı olanca 
dikkatiyle takip eder ve halkm 
dilekleriyle idarenin faaliyet sis 
t,..mi arasında hlt; şaşmıyan hi ı 
irtibat hizmetini görür. 

Bu hlarelt>rin diğer bütün .res· 
mi, yan resmi ,.e amme hizmetin 
dt~ki hususi mües..-;eselere ömelı 

olmasını lstcrlı. Gazetelerdeki "'· 
kiyetlcr0 alaka gösterilmesi, i~lc· 
rin scli.mctl baknnmdan, şikayet 
sahiplerinden ziya.de ali.kalı ma. 
kamlann lehinedir. Bu .. ı ı ayetler 
hi~bir masrafa mal ohnıyan mü 
kemmel bir kontrol hbmctlnt gör. 
mektcdhicr. Valı.iiylc bir haş\r. 
kflhniz "Gazeteciler bizim fahri 
müfettişlcrimlzdlr,, demtmlş mly 
dl 1" Gazetelerin ıdk&~·ct sütunla n 
ve ıc;lki~·ct mevzulu hötün yanla· 
n da bu müfetUşlerin nporları· 
dır. Müfet.tlş :raporlannı okuma 
~·an miles eselcrin hlerlndeld se· 
lii.mcttcn süphc etmeğc hakkımız 
\ar mı, ~·ok mu? 

Kim buna menfi cev_.ap veseM
lid 



2-m\ 

At arışlarının dördüncü haftası 

ınki koşularda 
•• • s iZ beklene ilir 

At ynrıı.l.:ırının dordUncUsU ya.rın 

:Velicfendid yapılac lttır. Bu hafta 
koauinra !azl:ı atın l§tir ki mertık.. 
lılar arasında heyıx:nnı arttırmıştır 

AJkndarlar LZdlhıımın önUnU almak 
için tıçlU bahis oynama oekllnde ta -
dtınt yapmı !ardır. Y nı rkle gör 
1.içlll bahis oynıyacaklar uc;ıu bahsin 
ilk bilet.ini ayn"n çütc bahiste olduğu 
gibi iki ko u Uı:erlnde alaca !ar ve ı. 
kinci iko;u SQnllndıı. kıı.uınırlarsa bu 

Bir çukurde mühim 
vesıkalar bulundu 

Boıf.l, 2 (A..A.) - l>.lliJS. 
Biallstok De Banınovlç arasuıd.-ıkl 

enhadıı bulunan Zelvanm işgalı esna. 
smda Alınan kıtalan şehir civarında 
taz.o ka.ı:.ıımı ve h nllz tamu.mile or. 
truemcmiş b r çul u bulmuşıar<ııq. Bu 

derhal mu yen df;JilL'.1 ve kaç 
ta olan Sovyetlenn aleli.cele mUhlm 

sikalar ve bllrll l&rı gomrükleri 
gurillm!lştllr 

Sovyct le' kkilllcrlne alt mUhlm E'
rnamelerden başkaça Alman 3ebır

aıt birçok haritalar da bulun
t.ur. Su h ritalar, civardaki Sov 
tn.yyare meydanından çelmlştir. 

O ilkbaharında Sovyet devlet mat. 
da bastırılmMJlır ve Almanya • 
~ l.çlcrlni bombalanacak Alman 

Jeçllıtrltcrindeki hedeflen gösterir mani 
ar tproUerl ihtlv etmektedir. Rus 
jan:ılannuı k lfleri neticelerini bil.. 

ılir.:n 'reSLml r fonnfıllcr ve coğmf'i 
ve iktis di m:ıl\imat ile hava şartlan 
bu haritalar ili.ve edılmJştir. Sov .. 
cUeıin mühim gdrdUkleri hedefler, 
rrmızı rcnltll' ~vclcnmiştir. 165 

mımarayı taşıyan Ma.gdeburg ba.rita.. 
mnda kliselcr ve içtimai mUesseseler 
uc kırmızı Ue ç vrllml.§Ur. 
Almım m.::lıf llerlndc bcyL\11 olundu

~:ı göre bu haritalar, Almanya.ya. 
liat'fJI Bo'şevlklerln taarruz niyetle • 
rlnl lsbıı.t den vesikaları tnme.mıa. .. 
mnktadır. 

Oğıeaen aJ<şama kadar l 
Bir iki satırla f 

· eler 
4 B 1 dıye s muavını Lülft Ak

soy Ad l rın e m"k ~ francala ve 
nıuh• ı ı rlnl teftiş etmiştir. 

• tırtanbulun çöplerini lnıha etme-k 
Ozere dui't fınnm lnşasuııı. koordınas.. 
)'W1 b yeti kar r vcrmışUr. 

• tstanbul mebusları yakında parti. 
de bir toplantı y pacsklnrdır. Geçen 
yıl yapılan dll ki rln hangileri temin 
edll<llği alA.kalı dairelerden sorulmur 
tur. 

• YUoıde yüz buğdayla yapuacak o
IBD ekmek bir kaç lne k dar imal 

ı; dllm b lanacaktır. 
~ • Kandilli rıısathan :ıine yemden bir 

tıs dairesi U!w edilmiştir. Bu 
ıımetıe rasathane tam manasıte te -
JQ:mmQl etml§tlr. 

• MaarU vekili Hasan .Ali Yticetin 
Allkanı.ya dönmesi mubte.. 

HISVE 

Fakat daM ve arasıra içtiği b r 
i kad şampanya yavaş ynvas 

onu açıyor, damarlarmdaki kanın 
öaha süratlc alonaktn olduğunu 
iılsscdJ) or<l u. 
B~ donuyor, bahçedeki ~ük • 

BOk nğaçlıır, sarı nıklnrla süslen
miş ku) tu kö.;elC'r, sakin ve riitu.. 
bcW gece, an edilen lbüyUk S..'1.lc
nıın şklıın, biıib.rinc sokulan 
)~tler ve nih ~et kendi ini goğiıs 
~eli tlzerind sıknn cıkrkler h<p
şj hep kuruk, hayır, küçilk de _ 
ğil, birdenbn-e kadınlaşmış olnn 

i.hanm ho una gıdiyordu. O 
• c llıor §ey gözlerin<' ~el gc
nüyor, h ya.tın zevkini n lıoyr 

c 'bu zevkin o zamnna kndar tat
µ.....ıuu..., oldul;ru, yeni, tatlı \'e doyul 

• zevk olduğuna kanat ge. 
"Yordu. 
On on kadnr 

a,ğuk, am, boyalı 
tiynr bir tı • olan annf'sinin 

y:mında yru !lDUq, zamnn 
~ ylf ıve cok korku.ne 

ma • 

b !eti gişeden ıır_ ıl bllhııln . on koşu.. 

1200 ınPtre. 
ı -- Knrabl~r 2 Ç'.oban l<W, 

3 - Df'met, 4 Buket. 
UördüncU ko .. u: )'erli afl\ıın lııgl.. 

fü.lcro mah u ... !llesaftısl 2-100 metre. 
ı Komuıarj 2 Dandı, S -

Karanfil, 4 Ronıan 15 - Abln 
Pur. 6 - Gonce, 7 Mlı 

Reshıel koşıı: (lfnndil,np) \"Prll sar 

kan nı pi. rn m~ıh u • '.\1t-.;tıfes1 ;! IOO 

metre. 
ı - Bora, 2 - Bozkurt.. 3 - Mllı-

rutcan, 4 Karakuş, ti - Işık, 6 

Slmri, 7 - Sevim. 8 - Çağlar. 

lrandaki Almanlar 
885turarı l inci snylnde 

y ya. yaythğt lddlaf:n çok manidar ve 
yanı C:ikk&t bir HMII!e olnrak t.dfik.. 

ki ctm ktc<Jlr. 
Gazete, lngUtz hllldimeUnln bu soz 

de Alman prop:ıgc.nd suım mevcudiye 
Uni i bat lc;in lran hUltflmctine ika?. 
da bulunduğunu tebnrUz ettirerek §UD 

lan il~ve ct.rn ktt'dir: 
lngiUz hariciye nazırının Avam ka_ 

m rasmdaW beyn:ıatı e nasında, bu 
1ngUız t şebbUsilnUn Sovyet hllkümr
tivlc tam mutabık olarak yapıldığtbı 
ıtÖyıemesl manidardır. İQgdlzlerln 1-
re.nda bulunnn birkaç Almanın Cıınli
yeti hııkkında yanlış haberler yaymak 
için Barfettlklcrl gayret euk şüphe 
uyandırac~ mahiyettedir. ÇUnkU İn.. 
giU~ • Sovyet palttı bu gayre>Ucrln 
P. sını te§kil <ıtmekt~dlr Bu zaviye -
den tetkik edildiği tnkdlrde lnglliz 
manevrası ehemmiyet kesbetmektedlr 
Şimdiki batde bUtün meselenin ırıc -
tan ibaret olmasına rağıncn. dıkkatle 
takip ednnıclldlr. 

1ranm bu slyaa! mOdııhalcyc kıır. 
§1 aksUU\meli krı.fi derecede vazıbtır. 

lran diyor ki: Bu haberleri çıkaran
lar ecn btl rin herhangi gayrlkanunt 
faaliyette bulunmalnrum mani olan 
İran teşkllıı.tmı bllmlyorlnr 

AŞK ROMAN/ 

15 • 
mış. esasen annesi de serbt>st hn_ 
)atına mani olan bu yumurcağa 
bir tür!U sevgi verm mf ti. O g -
c<' ömründe ilk defa olnrnk Uıtif 
pıu.alanıı kOşkünd dans ederken 
o ufaktcfek ilıtlvar kndının haya
li yinı> buz gibi ye 1 gözleri!: 
kendısinı takip ediyordu. 

1 tnnbulda, Adndıı. kuzlni Mai • 
de ili.'\ eniştesi Esadın l anında ge 
cıreceği lblrkac ny nckadar çabuk 
geçe ekti. Sonra tl'.'krnr lzmire, o 
haşin kadının yanına mı dönecek
ti? .. 

Silkindi, en güzel gt:'ceslni ha • 
ram edecek olan bu düşünceler _ 
dPn kendisini kurtardı. Bir ibar ., 
dak daha şampanya jçti ve keıı -
di ini orkestranın ahengine kıı.ptı. 
rarak daha hnfif dnns ctmeğe, in. 
CP belini saran erkeğe daha ziya.. 
ele sokubnnğıı lba.~ladı. 

Çok kısa sUrece{;rindcn kbrklu. 
~ bu mevsimi fhlç unutamıyac& • 
ğma emindi. Böyle lbir zevki öm ,. 
rün<le lbir dn-bn duyamazdı. Bü • 
tihı tath öa\:UGIU':lle. 

Amerika cumhur . . . 
reıs muavını 

"Hürriyet tersanesi,, 
adındaki top fabrikası 

nın resmiküşadında 
nutuk söyledi 

--o--
•• • u rıye 'n 

kor nması 
bize bağh ır 

---o-

Bu vazfede kusur 
elmıyecağız 

Baker direktörü tevkif edildi 
na tararı l inci .. it) (Bda 

Tahkıkat evrakından anlaşıldığına 

gtıre murakabt' kontrolörler! Bcyog-. 
tunda.ki teftışlcrı eırruıında Baker 
mngazasıııın Vitrininde 4 erkek ve 
bir de kadın nyakknbısını 3?- 3:> llra 

1 
g bi liketlerlc gorcrclt bunları 

mtihilrı •mişleı ve tahkikat sonunda 
~11zde elliden fazla kArla satıldığmı 
trsblt etmislcrd!r. 

mal satacağımızı sorduk. Komisyon 
bizim mağazayı IU"ks nddedel"tlk mnı_ 
larımızı ylizde elll kfırııı satmamızı 

ııöyledl. Biz cıe bunun Uwı ine tarife
mizi bunıı ~orc dcğ~t rdik. Şlmdı <!ğ. 
tcniyoruz ki, komısyon ayakkabı ti . 
yatlarında. erkek avıılrn.bıJıırı. yliz
de 50. kadın ayakkabılal'llıua da yüz 
de 70 kAr haddi tayin etmiş. Bizim 
fiyatlar da, bu şekil U:ı:erlne tanzim 

Amerika 
italyan elçisinin 

protestosuna 
kulak asmamış ! 
Halyan hiil~Ometi de 
Amerıkan gemılerrnı 
ınusaaere edecek 

l!onıa 2 ( \ .. \ .) - "'t ••r.onı '1J ı rı~ • 

IJlldi rl~ or: 
liırlc§ık Amerıks. llmanıannJakl [ı. 

talyan gemilerinin .ıalAhıyettar 111aı:ı • 
kemenın knıan c.ıı111tı>ı:ı..cın \'<ı " ınt 
a:Uııplcrlnc noktaıc.aznr nrını b.Jdtr • 
mek tırsatı \·rrllm<'kslzın blrlt'Şllt " • 
mcı ika bahriye K•)mteyomı uıı tındP0 

mUsadPrl" ('d ıme ı. Rı>ma uıalıfıl\erı, 

nın mütule ısınıı s:örc. bu ı;cm• sah•P
ıcr ının mcnııtun.n korun ıııtsı t<; ~ l • 
tnlyan hllkumetınln muknb<>lchıımıııH 
tedbırlerlne tevesııUI etnıe"ın: ıııruıi 
kılnıaktadır. 

uğrendiğlne ~öre. btrıe tk Amert. 
ka hUkfımctl. hiçbir s bch gösterme!<• 
sızin yapılan bu yrnı n smaııe ııar • 
ketierc karşı ltnly.:ın bUyllk cıç••ıll·11 

vaptıJı protestoıara k•ıl.ı k asmamı -
lır. 

Sovyeı tebliği 
"1oikoııa, .. (r. ''o) - So\"• 

•et istıhbarat bUtosıı tarafındı.ı11 

ncı:;redı!en harp tebli~i: 
1 a~u"tos günü Borhov. ~c,•cl, 

Snıolen,.,k, Jilomir ıstıkametle" 
rir d.: çok şiddetlı muharebcleJ' 
de\ .1m c~miştir. Bu nıuharebelef 
neticesinde cephelerde esMlı he! 

. hangi bır değişiklik olmamıştır 
Hava kuvvetlerimiz. ordunıı' 

zun d.ğer cüzütarnlariyle i birlt~ 
halinde. düşmanın motörlü kU" 
vetlerınc. hava mcvdanlarında1'1 

tnyya re1enne şiddetli d~rbelet 
indirmekte devam etmiştır. 

Baltık dcnirn1'de faaliyette bu· 
iunaı' hava kuvvetlerimiz, dile:" 
rnnnın bil' sahil mul:a!n1..n genıı• 
eivlc 5e00 tonluk bir petrol J.tC• 
m'isini batırmışlar ve 4 vapuru· 
mı da a~ır hasara uğratmı&lnr' 

Bundan ru .. ~· ~Jli!inJıi!!5~l~~ 
ne !fııde ettlğ mc 
oldu, suçlu'hrr he • t ,,., . .,,..,,,...., 

dır. 
:n l<' unuzda cereyan e()ef1 

hm·,l ınuhar<.>bel r'nde :.;o l\Jmnfl 
nv resi dUşiırdük. Bium kt\ • 

• :Pım~ 7 tayyaredir. 
ı - 2 ağustos gecesi ,Alma1'1 

tayyareleri 'oiribirini takirı ede~ 
dalgalar halinde Moskova ı.::ehr 
r.e hücum etmek teşebbüsünde 
bulunmuşlnrsa da tayyare ~nfİ 
bstar\•alarmuzm mania atesı,·lt' 
sr.cce avcılarımız tarafından ~ıı· 
ha 1\1oskovaya varmadan dal'! • 
tılmı~lardır. 

Polonya Hariciye 
azır1 ile 

Diger ikı naıır 
ısltfa ettıler 

ıa satmak demek oidu unu öylcclıler 
Bundan onra 2a'bıt tutulduğu es 

nadıı hazır bulunan polis mıımuru !:a
ıMtaddin Çakır dinlendi memur ) :ı -
nız nyal•knbıları mUhllrledlklcrlnl 

sövledl. 
B:.ın ı:ın son•.ı <:Ö7. olan S31amonun 

vekıll esna fıynt mu•·aluıbe komls • 
idrarını şişeye doJclurup y.ıııunıın rapor•ı olmnlt ı zımgcJ.rkcn 

dl• l h• ve bu dn ibtlkO.ı oımn<lı~nı ortnyn 

Öğrendiğimize göre. mekteple
rin imtihan ve grnmer kitapları· 
nın yazılışı ve mekteplerin a~ılma 
tnrihlerlnln tesbitl lı;i öntımtl?.dP. 
ki hafta içinde tesbit edilmış bu 
lunacaktır. 

3 iyeye ge P.n ·~ ıyar l<uyarlt~n n1\J.cldPİlllllUmlll~n tetltfkllt 

Gar.ip •ıddı"alard~ ynptırnrnk kenchlerlnln mııhkrm"ye 
U ('Vklcrlnln volsuz olduğuı ·• llrri ııü 

l ..ontJ rn, 2 (.\./\.) - Polonya malı- b ' rerel< thı.vıının nkt tıınu tstcdl. 
tlllerlnde hariciye nnzın Znıeskl ile U 'U n U v o r 
birlikte diğer lkl nazırın da istifa et- ıu 'ıııo~l\JENtl'\. ı· \it \iti 
tikleri bildlnlroektcdlr. Maamıı.fll bu Kend!slnın eski t!sklldnr ımnml:ı _ Fa\<nt m:ıhlc,.me bu noKtav: vnrit 
istifaların general Sil.orııl<I tarafın rından ve yUz elllllklerdcn oldu,:tunu •ı görmt'1~ ve n Uddelum•nnı i' elhl Seza. 
dan kabul edilip edılınrdlgi henU:ı: ma. l!ÖvJlyen GO yaşlarında Osmnn Tıılllt inin de .st • \ "Çblle blrlblrlnl nak -
l\lm değildir. Gerı ral Sıkorskl mesc - adm ı bir mcczQp dUn el ndf\ bir icf. z der ınt\hıy tl tf dt' ver n rnuı a ·ıı. 
lenin halime çalışmnklııdır. lstlfa • nır şl e l llu ad ıv 'i g ımi" n' ı he komisyonu zaıuııe •hllvul<uflul< 
den diğer iki nazınn tsımıerl blldlrl'- mll•IJ !umll'nil•~ mUrnc. nt .. ı r k vnpan &\•nltk lltcılar Ct'mlyet! rE'lsl 
mcmtştlr. Bu nazırlann lstıtnı,.rını lbrahim ve Eth m adınc:ı iki I< ı _ Abdltllah ''e diğer ık\ kı lnln ır ıhk • 
geri almaları (>Ck muhtemeldir. nin kcn1islne btiy i yaptıktarını lddıa. mev şahit sıfatıle cctplr lnt' ve her 

Bu mesele hakkında pC'k yakında etmi Ur. ıkı m :ı:ı:ı•ırıun dıı hemen 'C'vk\flf'rıııe 

resmi bir J..eh bf>yanatınm nrşrcdlle - J İhtiyar meczup gUçlU'tlc tE'sl<in edl- !tarar verdi ve duruşma. ç. qnnıba 
ceği zanncdllınoktcdlr. iebllmıştir. 1 gUnil !aıı.l 1" c bırakıldı. 

dolu ilk gen<; kızlık yazının ilk de-
fa olarak hnynta ntıldığT bu em. 
snlsiz gtlnlerin hatırasını taşı~ a _ 
caktı. 

Birkac haftadanbt:'l i knzanmış 

olduğ bu htirıiyet onu mest et -
mi.<jti. Madendeki kUçllk k<>6kün 
bahçe inde ko u~or, sabah nkşam 
dı>nize giriyor, çamlıklara çıkıyor, 
geziyor, yerinde duramıyordu. Fa
kat bu tatlı rilyanın acr bir saba. 
hı olacağrru dilsilndli~u zanuın da. 
içi par~n parca oluyordu. 

Kuzını Mnidc Esat bu masum 
çılgınlığı ?.amnn z man derin bir 
hUziın şekline ~iren bu yaşamak 

zevkini, genç Mellhn.nın bu aleeli 
hareketlerini anhynmıyorou . .Mn'
de ötedenberi Mclihndnn druha za. 

· yrf ve daha soğuktu. Arola.rında 
dört ıbeıt yaşlık lblr fnrk vardı, Mn. 
idf' ufaktefek, kuvvetsiz, adetfı tn 
beş yaşında bir kızı andıran zaif 
hasta hallı bir kadındı. Hasta hal 
Ji değil, hattA hastaydı da. Bir -
kaç sene evvel oldukcn ehemmi • 
yetli bir ciğer zafiyeti getirmiş 
ve bu hastnhğm sürfrp giden te • 
sirlerindeıı bir türlü tamamen 
kurh:lamanuştı. lzınirll idi, faknt 
lstnr.bulda. :zengin bir ailenin ço
cuğu ol:ın E&.tln. evlc>nmişti .. :Mn.. 
idenin ~ annesinin, baba. 
smm yarımda mes'ut geçmişti. 

Sonrn dlk ıgençliğind itidalini hic 
blr zaman clden lmy,betmendtJ w 
ecmil•ct içine ~e ya: 

denbire anneinin esare ~embcrin
dcn kurtulmuş ve o zamana ka • 
dar kendisine tamamen ya b:ıncı 
olan bir hava ta birdenbiı c atıl • 
mıştı. O güne kadar hiçbir erkek 
1elihanın dıı bir kndın olduğunu 
dUşUnerek ba mı çevirip ibakma -
mıştı. Herkes ancak M!.'lihanın 

vahşi bir kız çocuğu olduğunu 
örmüstü. 

Meliha ilk defa Latif paşaların 
salonuna igrdii!i znınan kuzinl 
Maidenin el'ni tutmuş ve korkak 
çocuklar gibi kuvvetle sıkm•ştı. 
Halbuki şimdi dans ediyor ve o 
gece tanıdığı gençlerin kolların • 
dıı döne döne Maidenin önünden 
geçiyor, bMmı çevirip kuz.inin,, 
bakmıyordu bile ... 

1\Ies'uttu, dudn.klan, g\ttel ağ. 
zı muzaffer fbir tobesısllmlc açılı -
yor. gülllyor, giHUyordu. Bir vals 
yaplık'l:an sonnı kendisini. c;ok 3or. 
gu, çok bitkin hies den Makie, 
Melihanm durma.don dans edişlne, 
yorulmak nedir bllmiy n gen , 
taze, gilzel vilcuduna gıpt ile lba
kryordu. Fakat lbuna rağmen kcn 
disine ! ''Küçük kuzinini:z ~l 
mi?,. diye.bir sual oorduJdarı za.. 
man başnıI sallıym', ve bir yarah 
kuş :haliyle: 

- Evet... tld>a!il parlak bir 
kız... Diye cevap veriyordu. 

Çünkü !M'el:ihanın yjlzlindc pek 
ar. geno lkrzm.. 'l,VlllzUnde 'giiriilen sil 
rıııcl bir mfuıft., ballnfa ~ a -

~lall o'8Cağsm~l(ıenı-

bir ifade vardı. 
Meliha nankör yru;ın Dı> oldu • 

"Unu b1Jmiyordu, bilmiyecckti, on 
boş yafjmda bolirmeğc başlıyan 
giizcll 'ğl btitün kadınlık müddo -
tlncA devam edecekti. 

.Mcllhanın misafirJl/Hnden bah 
scttiklcri zaman Maide: 

- Küçilğil biraz ge1.dlrmek, 
eğlendirmek istiyoruz. 

O.yordu. Fakat Melihu öyle bir 
az gezmekle, biraz eğlenmekle 
tatmin olunacak kızlardan değil • 
di. Muttasıl geziyor, muttasıl f!ğ. 

leniyor, dans ediyor. yorulmnk 
nedir bilmiyordu. 

~lalde yorgun gözleriyle gençli. 
ği çok gilzel anlatan Melihaya 
ha)Tanhkla bakıyor, yanaklarında 
marf:t bir kızanklığm meydana 
geldiğtnı hissediyordu. 

Maide evveli!. Mclihaya kaı'§l 
hir abla muhabbeti duymuş, hat
ta. onu ihinwl.ye eder gibi bir vazı.. 
yet alınıştı, fakat artık bu canlı. 

yorulmak bilmez, gUı;el kızın mut 
tasın dııns etmeısfııe, hayatm zev. 
kini cıkamwıma taıhanunlil ede .. 
meyor, onun koltından tutmak, 
ı:ebnek: 

- Haydi arlık yeter, Çok gn. 
.zcı, qot mee'uteun_. diye onu hır 
pahunaJt JstJ~u. MeUtıamn Be. 
nelel'denberl kalblndr. gizli bulu. 
nan bir kmkançlrğı, bir hasedi ilk 
<l fa olan.le meydl!lnn. lroyduğunu 
.IM,j~~~ ~rdll~ 

~ ,_,ı 

';el• rın üzerinde uc;mıva mu: 
\'affak ı>lnn 3 · 4 diişman ta rY3 
resi biı kac yangın ve infilfi1' 
bomb:ııoı atmıı:tır. Çıkan biitU11 

yanoınlar derhal söndUrülınii ' 
tiiı ~ Alman tayvaresi diişüriil' 
mfü;tfö· Bizim tayyare kavıbf" 
mız voktur. 

SOVYETLER E-TONY ADA 
BiR Sl-..HRt GERİ ALl\iTŞLAF 

t01 dra. 2 (.4 .• A.) BBC: 
".\lo ~ovadan ~elen son hatJcı• 

lcr(· gorc Sovvet kıt':ılan }<:;storı' 
yada bır şehri ı-:eri almıslrdır. 

Alnıan tebliği 
Ha tarılfı 1 lncl ytıtc» 

Almcın hava kuvvetleri yenide~ 
MoRkovn;,a taaIT\17. etmi~. nalcer 
hedeO .. rı>. ı;ıimendlfer iltisak nol<• 
ta larına bom.balar atmıntır. Bir • 
~ok yangınlar çıktığı görftlmU tur. 
Hava kuvvetlerimiz şhnnl cephe • 
sinde Sovyetlerin 40 tankını 2~ 
knm:.·onunu, 2 zırhlı trenini, .. 
cep: ••• nc 1 r<>nini, 3 lokomotifi talt· 
ı ip etmi"tir. 

~ - B. B. c: Londra, :.. (A. A.) 
Alınan haberlere göre Alınan • 

"Ya şark cephesine yeniden 50 frt" 
ka asker göndermektedir. Rus !!C" 

feri için knbul edilen 2 ay mUd "' 
det üç aya çrkanlnııştır. 

lngiliz komünist partisinin 
beyannamesi 

.... &ot.aralı 1ncl •J'f~ 
mOmeıısilln önUnde ııayJedi#i btr o'll -
tukta bllhaaa& deml§tiı' ki: 

''En az fcdaktlrl:ğı istilzam edecet' 
olan Beri ı:afer, bllytlk Britanyaııı" 
nlbal ve mus.zm.m bir gayret -.rıet
meııinl emrediyor. :t.tuuıal!.ta -n ~1'
liyata mani her engel. asimle be~ 
raf edilnıell, tA. ld aa&mS Terim eJ4e ., 
dllebtlırin. Her iki taraftan lndlrile • 
cek çekiç darbeleri dQfmanal 116'1' 
kudreUnl pugal&map w bal1> ~ 
llyetinl az&Jbnaf& mecbur edece]lttı'• 

Ba~ Jrtmaeler, Xızdoıda)'U wslf
yapmakta yalnız brrakabtleoegtnt ""' 
§llnQ;yortar. HiUerin kunettnt. :ı.stU1' 
tal etmemek ltızmıdrr ye Hltler tımlV 
ııiı.co ~~eıı :v.ılltlmıYL'l "' 
cakta4 



llU 1 Olı~ARTF.~t 

8~h~k~e~m~e~~-~~H~5-~H~VACILIKE-5~-

aıonıarında 
YOZELLiUK iMAM USMAN 

TALAT ADLiYEDE ... 
~nıfe idrar şişesi, önüne gelenden 
ıngenelerin memleketten surulmesini 
"""' isteyip duruyordu 

Q<ı ~attenben bir Utrıu ı - Dur, dur bakayım, da.Da davam 
'iullı\Uııt a&vamadJtıma göre. I bitmedi. Diyerek yeniden anltma~a 

rı bıı lkı .le nıuavtnıuın bu lhUyar baf)adı. 1' ... akat anlattıklan hep aynı 
lıtlıı \lal elinle ile naaıl tuktn ~ylerdl. Bir aralık: 

!U lıi,:: dlf&rı çıkarabildl#ine - Hem, dedi, iliz bana böyle bak. 
biı~ ~ t ediyordum. maym. Ben imamım, imam. Daha dof 

~'"'d'ıı ektitı diU blt&dır, der- rusu imamdım. Adım Oaman TalAt. 
ttıııı1e bt •klnna ~tı. de kendi,. Yllz elliliklerdenim. lngtllz mubJplert 

Mih\•cr taJ·yarelerı tarafından - zamanlarda 8ık srk bomhelıına.n ka.nah 

'dil r §i§e ile müddeiumumt. cemlyeUnln ıu:aaındandım. Firar et
ıı Çıkarken çevlrml§Um. tim ve 93~ aenealnde affedilerek tek-

1ttn-o1 rar yurduma döndUm. Yaaaa ... 
tetJ~ 1" birader, nedir, ııeni bu- Bizi gören etratnnıza toplanıyOT • 

eoı eı llebeb? der demez. Bo - du. Ben kendi heaabıma kalabalığa 
"1-ı btt inde Y&n dolmuo, köpük_ ıevinlyordum. Zlra bir aralık, g•Çen. 

''llıl'_,. lnıt:yt bulunan ot,eyf ileri !erde Bakırköy baataneı!nde, 3:0rl& 
~ ~- ~ t\lt illi? dl.ye ba demeye pll'lllğlnl yedlre.n bir deliyi 

1 hbuı t ğırml§tı. Daha. ne hatırlanııttım. Dotrueu artık kork • 

Süveyş 
mihver 

kanalı ve 
havacı lığı 

1\ı ~ br&hırn wı Ethem adlll mağa bqlamıştım. Bereket meraklı -
~ ~ 8ihlrbaz yok mu T İ§- !ardan blriai bir ınıal sordu, da meczup 

lıı ttıııı bUytı yaptılar, bOyU! ytlulWlk ona dönerek macenuıi'nı ye. 
~lttını~elti Oifeye! nibqbuı anlatmağa bqladı. Bu fır. 
"it sat bir dıba elime geçmeZdl. Onları 

SOraüı:ı mü bunu T Bu be.. batbaf& brrakarak uzakl&ftım. 
ı~~ı. il'. lçinde tıeır eihlr var, 

ı:cıc ~ tıe E 
~ırı Uıem aslen mccu.ıd ve 

11ar 'Star. Öntıll(l gelene .uıır ya. 
. c:ıın lçtn de yaptılar. Has. 

~ hoıııaYı ııeıertaa blrtbirin• Çarpı. 
llıt, tu P. lrplayorum. 
,., ~en Yok, tuı ltte o .thn 

4{t~ IQll rdı. l:laatanede A \'rupa. 
~dJ "!atem Aletlerle idrarını 

~'· "• Sihir ile zohlr ortaya 

ıı ~teı 
ı:eıııı er de bu acıaıuıann nes. 
\'e l:'t dlr, Cıngcnelerln de Jtı,. 

rı ı:ı1tr; heın Jle beraber memle. 
.\!~ rıırnwıını istiyorum. 

ııı ııe A.llah şu ganp çlng 
~ l"ıtıı !tınabı \'Jt. \•nhu? 
'tııı ili lnıı kf'nc., ıcizı aeğiı. 

bt· etıraau namına konuşu • ı 
~e · ı 

"ar8 
4 • .' '·hır bu cıngcnelerde var. 
"<llk tıı bUvtı. mUyü 

Art.ık akş.'lm oımu§ mahkemeler 
birer birer kapanarak h~rkes gltmeğe 
ba§l&ml§tı. YUz ellilik Osmırn TalAt 
flK! bA.1& elindeki ldntr ;,l,ealnl sallı • 
yarak önüne gelenv lihlrbaz lbra.hlm 

1 
ve Ethem Uc çi~nelerı memleket
ten sürmelerini rica edip duruyordu 
Tekrar yakalanmaktan korkup aıeı. 

acele merdivenlerden inerken kendisi
ni bckllyenlerden iki kivi onu konu • 
şu yor, blrlai dlğerizıe §Öyle diyordu: 

lşte ar:lzlm, dU11Unmeden, yapılan 
hareketler sonunda çekilen memleket 
haareti in.sanı bu hale koyar. Asıl bO. 
yU. zehir. sihir buaur. 

ADLtl"E MUHABiRİ 

,. 
~ 

Yol ve medeniyete dair h1tııd r <leh olduğ iU götürmez 
)! e an ~uhirllyl k(i)e, ltÖ)1liyil uhrc ka-

a L._. ıaoıltru lı nıatırken .. ....,. tnntk bu toprakta a~ğt yukarı btr ~ 
'Ildır dör bız.ıı stıllıj ordu ki, deni) Pt ~" ı~ esi yapmak l8tiyor mu. 
~4t""h nen gözteılnı:ı baktıkça, 
tı -• .., 1nd J'll" ~ Ön~ yol yapıtlım. \'a köylü 

8.... ~tr,Y!p lr<1ı, ha ındirecckl., motörle oehrc •elmell, - ..,,birli mo.. 
.:~it ı. duruyordum. .. .,- ,,-

' "'r t 11 tlirle hl~ olmauıa köyün patika )'O • 
tce h c 1 bir &ikalı varaı 

cı~ it 1!1ecanı luna kadar varabllrnell. 'Fol hUtlln 
lı 1 htr la ıuııyor ve atC§lcnl. halk~ılık pıt.n \'e projelerlnln alta~ 
;~r: tı gtrUağı.nı §igircrek 
_'41 si olmalıdır. Fikir. propaıa.nda bile 

~C.ı,,, ~ nıahkemcyc çıkabllscm, 
\' i'l~e k O ~arnan her şeyi meyda 
' tcbiıttJ 0Yacağım. 
'it bırecrı bir sUı1l k!ğlUar çı. 

lcıli'lı bur birer göııterlyordu: 
>'e <lahıııye "'ekllcUne •u veka ' ~ 

!it itti.in leune. şu bilmem ne 
't,~~i ,e lah .. . yazılmışllr, hc~i 

"'il~ ıııadııar. 'tt,· :.-kırıd:ı, çolı yakmda .. 

Urı \>e tt.ıı bana sihri yl\pan tb • 
lı.. \~ lı nı bu memleketten sn. 
"'l 'lı a lar 

~tlij ~nıarı bir elime goçfl'l!em .. 
~\'il a ra.Ya neye geldin? 

Y YaıtC:nıa~a. dava, ibtık o içer
~e <>llıa lllU? Bana söz · verdi, 

t r aııe rı aratıp bulduracak. 
~lll't.h n lllecwıtdlr. 1258 seIK'
~ ~ itle Relrnı,ıerdir. Ben de 93~ 

lldııa lllleketc gelir gelmez et-
1'1~ lı~t 'l.ar. Benı alhlrledller. Ondan 
~ Ça rt:ıan bak böyle çenelerim 

!~1 "Pıyor, hoplıyor. zıplıyo • 

bı~" Ilı 
,::111t tld~P §imdi çenelerini, 
'"<Q it •• : detıe Çarptırıyor ve bir 

"""ld ı rrp 
~ tlbt ötekini indirerek, 

lı ,,,._ hop hop zıplıyordu. 
• () ·""'1.rıdan ltt ttı>ı aıvı§ruak istiyor. 

fa ı:ı. )a\'::akıa, hoplamakla meo
. ~ttı /•'Va§ geriledim. O bu
. ' <ıetu, Ytı.kama yapl§a • 

yol l'!ltcr: Kara yolu, denir. yolu, hava 
.'.'olu. Şehlr11 et"A°" binip dağlar ....., 
rıW köye ı:idcmlyor, ktiylli de 7.11yıf 

merkebi llP şehre nla,amıyor. Hatta 
ular;!W da bilyUk merker.lfor eşekli yol. 
t·ıı kabııl etmiyor. 
... Hükumet, nafta, nl&JQ·e, lktlıınt W• 
kldoUeri, bell"dl~·,.Jflr, t>lblrllğt yapma. 
lıdırlar. Motiirün bAklnı olduğu mode. 
niyet onun kap ettlrdlitt asfalt yola 
nıuhta~tır. Bunu ihmal ettikse avu~ 
doluını param11: A,·nıpa,'.''tl ukar durur. 

- Burhan Cacit ı Son Posta) 

- Leyla! Bi" bahçeye iniyo
ruz .. Siz de glin de sabah havası 
alın .. 

Kapıyı araladım ve anneme: 
- Şimdi geliriz. anneciğim! 

dedim.. Biraz konuşalım da. 
- Aman, sizin konuşmaları· 

nız da. hiç bitmez. Yan yana gel· 
diğiniz zaman, o kadar li.fları da 
nereden bulursunuz? 

Annem gülerek merdivenden 
indi. 

Ben kapıyı kapadım· 
Neriman hararetli bir sesle. 

kimi ve nasıl sevdiğini anlatma. 
ğa çalışıyor: 

fA.şARKLl 1 .....,..___ ~-~ 
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S ÜVJtYŞ kanalının bugtinkU as. 
keri ehemmiyeti, şimdiye kn. 

dar olan bUtUn safhalara nazaran had 
diaııgnriyi bulmuştur, Genlşliğı tah
minen 100 metre olan bu kanaldan 
BUyUk Britanya denizcileri lııutadc 

euecck ne tUr!U nakliyatı temln et • 
mekte ve haltA Kızılden.ız yoluyla 
yapılan Amerikan yardımının da kı. 
sa zamanlarda şark orduları emrlnP. 
vcnlebilmelerini kolayl~tırmaktadır 

Mihver havacılığının orta§arktaki 
ııavaşlan yanında yer alan SUveyş ta. 
arruzlan, bu kanal üzcrlnde olan nak.. 
liyat aırasmda baskın yaparak bir • 
kaç Ucaret vcyo harp gcmlslnl batıra
rak wrun zaman için, hiç olmazsa or. 
taşark ccpheııılnde ncUce:::ıin alınması 

zamanına kadar burnamı tıkamak ve 
isUfade edilemez bir hale gctlrm~ 

gayesini gUtmt>ktedir. 

SUvcyş kanıılınm çölU katederek 1-
ki denizin blrlblrlle lrtibntmı temln e
den kısnu 171 kilometre uzunluğun • 
dadır. Bu uzunlul;un muht<?Ut kısmı. 
lnrında baskına uğratılacnk ticaret 
gemilerinin batınıma.sile nakliyatı du
raca'k olur.ısa, Büyük Brllanyn lmpa. 
ratorluğu çok bUytlk zaraı-Jar göre -
bilir .. 

BugUn !çln Alma havacuarnun; kn-

hopladı. Çok heyecanlıydı .. Bl· 
nimle konuşmak istediğini his 
scdiyordum. Terbiyeli. düşünceli 
bir gençti. Benim vaziyetimi de 
korumak istiyordu. 

- Tramvayda konu.sabildiniz 
ıni7 ' 

- Hayır. Orta.köye geldiği· 
miz zaman bana niynzkfi.r bir tn· 
\•ırla baktı ve Ortaköye inmemı 
i tedi. Yürüdü, inip inmiy,c 
ceğimi bilmediği için mUtered· 
dit görünüyordu. 

- İndimi tramvaydan? 
- Evet .. İndi. 
- Ya sen? 

- Diln niçin gelmediğimi 
L>imdi anladın, değil mi? Ah Ley
ıa.. O ne gii.7.el, ne yakışıklı bir 
gençtı. Çoktanberi peşime dliş
müştU. Dün kollejden dönerken. 
Amavutköyünden aynı tramva· 
ya bindi. Onu görünce yüreğim 

- Ben de inmişim .. Sakın gil'• 
me bana, Leyla! İndiğimin fnr• 
kında değildim. Kendimi caddede 
buldum ve o birden yanıma so· 
kuldu: "Şu sahildeki gazinodrı 
birer knhvl' içebiliriz. h:ınımefeıı 
di!" dedi. Yıilrüdük. Gazinoya 

nalm bir yerinde bir ticaret gemlııinl 
tahrip ve ı.;mninln ağır hasara uğrıya. 
rak yerinden hareket edemlyecek bir 
hale getlrdlklerl aöylenmektedlr. Bu 
takdirde kanalın OaorJnde yapılm&J<. 
ta olan nakliyatın sekteye uğraml§ 

bulunması ihUmall de çok fazladır. 
ta.şeve ikmal baknnlarmd:ın hemen 
hetnen orla§ark ordusunu besUyen 
SllveY§ kanalının uzun bir zaman lçln 
kullanılmaz bir hale geUrilmesl nu • 
yük Brltanya. için biç de hol' bır VCY 
doğlldlr. 

Naaıl ki ; Libynıln harekette bulu • 
nan rnlhver ordularınm gerilerin! vur. 
maktan ziyade bu cepheye her ttlrlD 
yiyecek ve içecek ve hattA cephane 
tfl§ryan nakliye tayyarcclllğlni u.vıa • 
rruık sureuıc ortqark mihver kuvveL 
!erini mU§kUllı.ta dUşUrmek ve. yıprat
mak İngiliz tayyarecileri için birinci 
derecede ehemmiyeti olnn bir meal 
safhası ise, mihver havacııan için de 
vapacağı pike bombardıman taarruz
larlle kanal fçlnde b:ıttrmağa rnuva! • 
falt olacağı gemiler sayesinde SUvcyş 
kanalını tıkamak ve bu suretle Br:'
tAnynlı tayyareellcrin tehdttıerlno ce
vap mahiyetin® bir hareket göster. 
mek akla yakmdır .. Bu aurctıe mlhve 
rfn ikmal ve ıaııe dll~ceJ!l knreuıın-

girdik. Bana inan ki, çok teroi
yeli, çok ihtiyatkar bir gençti o. 
Ben kendimi ondan daha serbest 
görüyordum. Aramızda ilk kc• 
nuşma şöyle oldu: 

- Sizi ilk görüşte sevdim, 
küçUk hanım! Ben, id dışı bir 
insanlardan biriyim. En son söy
liycceğim sözü, ilk önce söyle• 
rim. Beni mazur görüniiz.. Du, 
biraz aile tcı1biye inin bana ver· 
diği dürüstlükten doğuyor. Ev
vela isminizi sora.bilir miyim? 

- Neriman .. 
- Nerede oturuyorsunuz? 
- Şehzadebaşmda .. 

-Buralarda yapayalnız 
işiniz var ? 

ne 

- Kollej talebesiyim.. Bur• 
Jaralam beş yıl daima yalnız 
gidip geldim. 

- (.ok ala. Ifolleji ne zaman 
bitireceksiniz? 

Bu sene bitirdim. Diple• 
mam için gidip ı::cliyonım. 

- 1ştc buna daha çok sevin· 
dim. Demek kolleji bitirdiniz?. 
Şimdi ben kendimi tanıtavım. 
İsmim Turhan_ Mimarım .. Tah 
silimi Pari te tamamladım .. Vr 
bu sene tahsilden memlekete ve
ni döndüm. Yirmi altı yaQırd • 
\'lln· IfonUz bir is tutmnd·m 
Ankaradan iki mi;~ait t~Jrlif al· 
ciım. Bundan evvel evı nnıp<Y 
karar ver~iın. Tettliflc .. !'rn r"l 
hangi bir1nı esimle miiz.ıi<l're , • 

da. Britanya imparatorluğunun da bir 
gailesi ba§göat~rmi§ olur ... 
~u halde, her iki taraf havo.cılığı 

mütekabil tesirlere başvurmakla be
raber, gelecek zararlan da karşıla. 

nak ve müdafaa etmek mecbw1yeUn 
::tedlrler. Demek oluyor ki; sadece ta.. 
uruz kabiliyetine güvenerek harekete 
ı:eçmek, istenilen ve 'beklenilen ne • 
ticeye varmak §llnslarmı hlu:ırlaıruş 

lmıya.cn.ktır .. Her iki havacılık da 
ltendl mcnfaaUerlnl daha önoe koru. 
mak zaruretini duymaktadırlar. Ve 
bu ııebeblcdlr ki; ortaıarkta mevcut 
mihver ve Brltanya. tayyarecllerf her 
iki vazifeyi de birtı.nda l:>qaracak 88.. 

yıda olm&dıltıarmı gösterecek ııckllde 
hareket etmekte ve bir devreyi taar. 
ruza haııredenıe, 1klnc1 bir devrede 
de mukabil taarruzları nnıemek üzere 
müdafaaya ehenınılyet vermektedir. 
Fakat bu nrada daha ~ya.do mihver 
bavacılığmm pike l:ıombardrman tay. 
ya releri aık 8lk Sllvenı ziyaret et • 
ıncğe ba§lamıo bulunuyorlar ... 

1 ,. ne 'bahasma olursa olsun BU • 
yllk Brltanya imparatorluk havacıla
nnın bu 171 kilometre uzunlu~ olan 
kanalı müdafaa etmesı ıAz, r. Ha. 
yatı kıymeti olan donlz nakliyatı 

ve Sicltyanm Alman havacılığı tara. 
tından bir üs olarak hazırlanma.sı ve 
bu dar boğazın devamlı bir tehdit aı. 
bn bulundurulmsııı dolayuılle, fcabm. 
da ve mccbUriyet halinde olacak ber 
tUrlU yardımı ve bUhassa Amerikan 
yardunmm Akdcntzc ve Orta04rk cep 
hesine burado.n gcıeccğl. dll§ünlllme -
lid!r. Bunun için de kanal geçl§lerf
tıin gecelere inhisar ettirilmesi ve ka
nalı aşması daha. emnlycUI olur. Gece 
taarnızla.rmda ;pike bombnrdımancı • 
ıarm g'llndilzlere nauran oiacnk isabet 
lhtımallcrl ve tanrnız ltablliyetleri da. 
ha zayrf olur ... 

Mihver bavncıuğmın g y tnc var~ 
mama111 ve orla§nrk emn!yettn1 mUda 
Caa etmek de BUyUk Britanynll tay. 
yo.recilere dll§mektedlr. 

derek, ondan sonra kabul etmek 
t'ikrindevim. 

Modada kendi köşkümil7.de <r 
turuyoruz. Babam ve annem is 
tikbalimle çok yakından a18.ka• 
dar olan samimi ve fedakir in· 
sanlardır. Onlan ilk görii tc se· 
\'CCcğini7.den emiiıim. Kimin kızı 
olduğunuzu, ailenizin seviyesini 
bilmemekle beraber. sizi kollej• 
de tahsile sevkeden bir ailenin 
çok iyi maksatları olabileceğine 
kaniim. Si7.e ~clinee, senelerden· 
beri hayalimde ~aşayan bir kn· 
dm tipi olduğunuz için, t.esadiı• 
fün karşıma çıkardığı bu fır 
sattan istifade etmek ve pesinizi 
bırakmamak emelindevim. 

Leyi.' kahkahayla ~lmeğe 
başladı : 

- Ne eksan.tir•k bır tam§ma 
Bu kadar ~abuk biribirinizle 
anlaştıktan sonra. ıfi düğün ge. 
ııünün tesbitine knlm•.s olmalı . 

Neriman babasının bir sözüniı 
hatırlattı: 

- Sen bilırsın kı. benim ba· 
bam surat karar ~nhibi bir a 
:lamdır. Bilhassa bövle evlenme 
~ahiqer ınde •ı::ıin u1.arna~ına hi~ 
taraftar değ·ldir "Carçabuk an· 
taşmalı ve evi\; meli... der. Fa· 
kat. ben bu fikiı de değilim. Dün 
ilk konu"'lll'llnrımızı sana avnen 
nlattım Yarın Tcpcbaıiındn 
ıko;:am üqtii ikin<'; dl'ftı Mıluşma· 
'lltz hı nrandcvu verdım Bana 

r-ıKra 
:::-.::::::::·:ı: 

..... ez Y'~\mıyan 
c<eman 

61r tın il gece yarı uıa:ın wnra 
bir dlfük nın kilidi Ilı- o)u!U'kcn :ra· 
lmlanmıs.. Gazetderin .\azdığına 

gore, polb tarafmdaıı ilh lstlc\ ı · 
bmda: - tuk53(lım hır..11.lık dl'ğil· 

dl; demi~; l.t'p! ngln ı~ 1 it ıpıınıp kn 
pa.nmadığma bakı ordun. 

Bu 1.--ütUk \aka lılıt ,,u lıkmlı 
hatırlattı: 

Hırsı7.lardan birı, :!< ıııt bo~ lı bir 
geco ynrısı, ~ine bti~le bir dukt.fuı 

k11Idl ile o~'Jları"'" ı:oriıhuüo:: ılahıı 

doğ'nıKU aknlnııınıo:;. 

Bekçi - l'lan, d .. nıı nı• '\RPllor
sun orndıı!' 

Hırsız - Hl\·, dPmiş, keman ~.a· 
lıloruııı. , 

- \ a esi çıl.mnor'f 1'aıul keman 
bu!' 

Hır.sı7.: 

- ' eni uı. .. ul bir keman, denıi~; 

Onun ı;:ıbahlP,l in çıknr! Bere
ket, znbıtamrzm tedbiri bö~ le ko • 
nıanlarm ~"6Jnl olduğa y~rde boğu· 

yor da imdi abahlı>\'ln df' c;rl..'ml • 
yor. 

Hudut 
Nişanlı.sı bir dükkinm came

kanı önünde durdu: 
- Şu kürk mantoyu alsana. 

bana! dedi. 
- Kürk mantoyu mu '! İki )1ii'L 

liral 
- Ne olur? Hani aşkımın bu.. 

dudu yok diyorsun? 
- Aşkımın hududu yok am· 

ma. maalesef kesemin hududu 
var .. 

Şemsiye 
Yağmur yağıyordu. Koca eo.>e 

SII"8ıklam geldi· Kansı çıkıştı: 
- Şemsiyeni yine mi kaybet. 

tin? 
- Hayır. Geçen gün buldu. 

ğum şemsiyeyi 'kaybeden k~ı. 
ma çıktı da. 

- Hayır twlftdım, burM1 hayvana& 
bclh !)(l8l değt 1. 

kalırsa, bu işler çabuk bitmeme. 
li.. İki taraf da biribirini tart
malı . Anlamalı.. Biribirimize 
V"rdığuniz malUmatlar zahiren 
tatmın edici mahiyette olmakla 
beraber, aıle saadeti için sadece 
bunları gözonün.d(' tutmak kafi 
~elmez, değil mi? 
Başımda bir uğultu hisset. 

miştim. 
Nerimana birdenbire söyliye· 

ı:ek söz bulamıyordum. 
~ Çok crnemlcdim, eriman· 

cığım! Böyle bir iş benim başı• 
ma gelseydi, çok dUşUnürdilm. 
Ben, bilirsin kı, baban gibi sürat 
karar sahibi bir ınsan değilim. 
Bilakis bu gibi hnyatı mesele 
ierde gUnlerce. aylarca düştin• 
menin daha faydalı olacağına 
kaniim. Bu dUşünce devresi j . 
çinde insan biribirini daha iyi 
anlnm1s. tartmış olur. 

- Evet. Ben dP bu fikrindc
yım . Hatta senden bir ricam 
vstr: Yarın akşam bulu~cağnn11 
pa tacıya SPnin de ~"l'lmeni isti• 
vorum. 

İşte bu mümkün değil. 
- Nic;in olmasın? Ben bu 

..,ecl' sizde kahrım. Yamı birlikte 
gideri?: Yarın gece de sen bizde 
alırsın! Buna ha}'Ir demene bir 

sebep de yok. Bizhn evimime 
vatmamış bir insan değils'n 
\' R., ! 



Çeviren: MUZAFFER ESEN 
Gidip ona kapıyı açtı. - Polise haber verilmiş - risinin bence o kadar ehem-

ıtız değil mi Stepan? lçerıye tir Stef an. mi yeti yok. Şimdi Londraya 
e; irdi, ıizi itti ve... - Bunu nereden biliyor. dönüyorum. Zannedersem 

- Hayır, hayır, itmedi. sunuz? Kim polise haber ver siz de kara kapının sırrını 
Sana emretti: "8enımle be- di? bilmezsiniz? 
raber geliniz, bir yardımcı - -Beni tanımıyorsunuz - Kara kapı mı mister 
ya ihtiyacım var. Olen bir öyle mi? Sizin nazarınızda Li? hangi kara kapı? 
adamı buraya getireceğiz." ben garip lıir adamım. Da • - Ne ise, ehemmiyeti yok, 

- O vakıt sız de onu ta - vit Kollars:>nun hastaneye gene görüşürüz Stefan. 
kip ettiniz, demek, sizi nere- girdiği gündenbcri gece ge. Maribıi odadan çıktı ve ev. 
ye götürdü? lip kütüphanede yattım. Siz den ayrıldı. Yola kadar gi • 

- Parka. Beni götürdüğü bana ismimi bile sormadı - den caddeyi sevinçli sevinçli 
noktayı size sonra gösteri - nız. Bana o kadar ınanmış. yürüdü. Biraz evvel her ümi
rim. Parkın hemen girilecek tınız. Bu emniyet nereden din bittiğini söylemişti. Ha. 
yerinde, büyük meıe ağacı - geldi bilmiyorum.! yır. Müfettit"'e ~imrli yeni bir 
nm yanıbaşında, bir çalılığın - Fakat... ümit canlanıyor. Yalnız me-
arkaaında. - Şimdi anık size ismi - rak ettiği bir nokta var: U-

- Girilecek yer de mi 1 mi söyliyebilirim. Ben Skot- van Torun Davit Kollarso-
Yola yakın mı? land Yarddan miifettiş Li • nun kasasına kilitlediği ölü 

- Evet. yim. kimdir? 
- Olen adam orada mıy. - Müfetti! Li ! -2-

dı? ihtiyar hizmetçi §atkın şaş ON lKlYI KIRK YEDi 
- Evet, fakat bu o ada. kın gözlerini açtr. Kendisi GEÇiYOR 

mm aöylediği gibi yeni öl- müfettit Liye yabancı bir a. 
müt bir insan değildi. Ben damın gelip Halde kaldığı • "Sidney polis müdürü 
yeni bir ölünün nasıl olduğu. nı söylemi1ti. Rudgeden Skotland y ardda 

l başmüfettiş T orkanaya. U • 
nu bilirim. Bu ö ümün üze • Maribi hala gülüyordu: 

van Tor meselesine dair tel. 
rinden n.atler geçmifti.Ceset -Herhalde hatırlıyacak. ş ph 1 

H grafınıza cevaptır. ü e e • 
kaskab kesilmitti. er tara- sınız Stefan, sizi resmen sor- h' 

ıh ı \. rinize ıçhir mana vereme • 
fında kanlar P b aşmı§LI. guya çektig ... im vakit yu'"zümü h. b" ı 

b b dik. Bize göre ıç ır yan ış -
Bir kolu kırılmı§tı, ir aca- go-stermemeg ... e çalı•mı•tım. d U 

k ı :ı- :ı- lık mümkün değil ir· van 
ğı da hemen hemen a ça • Şapkam gözlerimin önüne T M ı b. 

k d El or, ongo ya vapuruna ın 
dan kesilmiı, sar ıyor u. • kadar inmi•ti ve bumuna ka- k 

h h :ı- mi§tİr. Vilsin dütüncesini a 
biıeıinin emen emen yan dar bir e•rap sarılıydı. 

:ı- bul edemeyiz. Bu iş artık bit-
sı ıoyulmuştu. - Dogru"' , dogru"' · f miştir. Vilsin bu ite muva -

- Bu ceıedin kim olduğu- - Böyle yapmak için or - fak olamayııına çok üzül. 
nu bilmiyoraunuz demek, Bu \ada ciddi sebebler vardı. Si. dük. Haydudun yakalanma. 
adamı evvelce hiç görmemiı zin kim oh:luğumu bilmeme. ınnı çok isterdik. Bu adamın 
miydiniz? niz, beni tanımamanız lazım. buradaki bir çok işlerde ro-

- Hayır, hiç görmemi! • dt. Zira kim olduğumu bil - lünü tesbit etmek faydalı u
tim· Yathca bir adama ben- seniz, belki gazetecilere ge. lacaktı. Uvan Tor burada 
ı.:iyordu, atağı yukan kırk celeri bir polisin burada nö- Kollarson ailesinden birisini 
ya,lannda. bet beklediğini ağzınızdan öldürmekle itham ediliyor • 

Müfettit düıündü: kaçırabilirdiniz, halbuki bu. du. Eğer ceset denizden ka. 

l'Jlijjli#idllj SINGER 

lf E~ç~~~ru~Ak~!~~ 1 :i::.-
t .. lnapoa.a ekleaere* ciıllld~ ---... .... mgı1..1~~i.a~~~~WUJW 
...... UAalan .. 90ll Daldkaü ,.. 
l'&Mll •totredllecıektu. ır:.ı-- tekllt1 
,~ •n111C9Jara 911111.fm aı. 

..u ....... earUıı ~ ~ 
len......._, 

Evlenme teklifleri 

• Ya§ 24, khnaes!z, alkoı kullanmı_ 
yan, cıgara içen, nhl&.k ve karakter 
sahibi, çall§kan, biraz nakid parası 

bulunan bir bay 16."30 yaşlarmda gil

zel, namU81U dul veya kız bir baynala 
evlenmek istemektedir. Bayanın talı· 
sill bahis mevzuu değildir. Sarih acı.. 

re.si ve birer reslmlerlle <Seher 24) 
remzine müracaat • 249 

• Ya§ 19, boy 160, kilo 54. Kumral 
el A.göziil, temiz bir aile kızı, hayatı.. 
nı kazanmış, evine m.:ırhut uysal, 
tahsilli, maaşı 70 liradan qağı ol • 
mıyan, bir erkekle evlenmek istemek. 
tedir. (Giln 19) remzine milraca • 
at • 250 

iş ve işçi arıyanlar: 

• 27 ya§ında Hkerllkle al4.kası bu. 
lunmıyan, llkıncktcp mezunu eski 
tUrkçeyi bilen, hesapla ünsiyeti olan 
bir genç I§ aramaktadır. (F.K. 36.1) 
remzine mürRcaat. 

• Ortanın ikisine kadar okumuıı, 

lkl sene kadar bir milesseacde çalı§ • 
mış, biraz daktilo bilen 17 yaomda 
bir genç İ§ aramakta.dır. (Muammer) 
adma mektupla müracaat. 

• Çalıııkan, dUrüst, sporcu bir genç 
iyi çalıştığı takdirde istikbalini kaza. 
nacağı bir i§ için aranmaktadır. tca. 
bmda ağır iolerl yapabllccelt iktidarda 
ve azminde olab!lmcst 18.zımdır. Okur 
yazar olma8l klfidir. Aylık safi 20 U.. 
radır. Taliplerin Bahçekapı Rahvan. 

cılar sok. No. 10 Davit Kohcn adresi. 
no mektupla müracaat. 

• Türkçe, fransızca f!zik kimya ve 
ortamektep talebes!ne riyaziye dersle. 
rl verilir. F.K.R. remzine müracaat. 

• Ortamcktep talebesine az Ucretle 
fran.sızca dersleri verilir, ikmale ka 
lanlar hazırlatılır. (Paris) remzine 
m.Uracaat. • 

• İşinin ehli, bulatııkçıiıkta çahşmış. 

eli temiz ve çabuk bir bulaoıkçı bıı. 

yan aranmaktadır. S!rkcclde kprillU 
handa ıokantact vo kebapçı Emin Dl. 

lerc mUra1:11at. 
• Lise nıezunu biraz trıınsı:ıca bilen 

bir genç az bir Ucretle çaU§mak iste. 
mektedir. B~lktq Tllrk Ali mahal. 
lesi Looba.hçe sokağı numara 23 Nec. 
det adma mllracaat. 

• Muhasebede 25 seneden tazta tec.. 

•mmf: 2 AGUSTOS CUMARTESi Gün ve Gecesi 

lill Sarayburnu Park Gazinuunda 
j!ll BüYüK MECCANt Sünnet düğU~ 
ıl:'MUZEYYEN Se.na 
i!~ ve arkadaşları KRiSTAL SAZ heyeti 
mı ne.ıekaAr tanburi Salahaddin Pınar li!. ? 

m: Kemani Necati Tokyav 
:::ı 

1111 Dümbüllü ismail 
~m Sa11 • Caı • Var3'0•.e, 'lepebatı ba.bçeslnln büyük revU!U 
•••• tmltenevvi tıı<'htap eğlenceleri ' 
::;: Süı.net kayıt muamelem ~ aJqamma kadar devam ooeceJIJI 
füE kar .. ·oıa ve maııalarmm al~ lçln ber..t• .. aaa.t 11 den ı4 e .... ~ ~~ ~ füi 8a.raybumu ı.ıuıasma rutlıacaatla bu hususta fazla taf UAı -··l•I ma!QmGt a.JabillrslniI.. -· 

latanbul Belediyesi ılanları 

Kadıkoy!.ınde l:ıuıa r:ycdc Ku)lili, Göztepc tütüncU Mehmet cıcıı 
dada Hll.seylnbey !ınl, Cafcrağa mahallesinde Badem nlt.x, Ycldcği 
Yurt1a§ E~e. Yeı.ıllay ve ~lA.l 'Muttat aokaklarmea parke vo kaldırı"' 
beton bordur \·csalre in§aat.J kupalı zarf usullle ekalltıncY' ti 
nulmuııtur. Ke§lf bcdcH 26834 :io:a 67 kuru§ ve ilk teminatı 2012 ıırıı f 
ruştur. Mukavele, ck!ıl: tme, bayındıriık işleri genel, hususi ve renıılş f) 
meleri pro.i~ kealf lıii!t..P.asilc bun'l mUteferri diğer eYrak 136 kuruŞP"J 
bill:ld°;; belediye fcı:; !~lerl müdUrlüğflne veriıeceklir. İhale 18.8.941 st 
si gli:ıU saat 115 te daJmt encUme~de yapılacaktır. Taliplerin ilk tcınltı 
buı: veya mektup'ıırr, ihale tarihlnder. aeklz gün evvel belediye !eD ti 
mtidürlU~Une mUraca-.tıa alacakıa.-: fennt ehliyet 941 yılına alt tl~ 
dası vesikaları !n•ı:nlt ~nrtnama ve kanunen ibrazı IA.zungelen diğer~ 
2490 numaralı kanunun tarlfatı cevıcsinde hazırlıyacaklan tekil! 
tarını ihale günt saat L4 de kadar daimi encümene vermeleri JA.zımdtt' 

çal~ma mukabilinde bl<:btr menfaat 
beklememektedir. 'Maksadı blr ıey öğ. 
renmektır. (Seven) remzın .. mUracaat 
babasının tilUmO yUzündcn tahsiline 
devam edememek mecburiyetindedir. 
Bu genç, kendiıılne babalık yapacak 
ve kendisine bir sene daha okumasına 
yardım e.decek btr bayır sahibinin ö. 

ne sUreceğl §artları kaoulc amade 
bulunduğunıı bildirmektedir. (K. Er. 
di) remzine müracaat. 

• FJhl\yetıl bir ~oför takın, tıwıuııı 

' ela kamyonetlerde .ş aramaktadır 
(G. Akdal) remzine m~racaat. 

- ~ 
lir, ikl sene kada.r tanııuxı~ rl 
cssseede çalışmış 17 yaştndS ~ 
u blr ücretle her l§I yapın&) 
tir. ıMunmmer) remzine D'~~ 

• Askerlikle allı.kam olJJ11~· 
gösterebilen. dilrllst ıuı.r& 
zat bckçllik, kapıcılık ve>" 
bir iş aramaktadır. Kflfl 

0 makarna fabrikasında K&rı1 ı. 
V81$1tasile Mehmcde murac•~ı 

* Lise ve ortaoku1 talotıe!t! 
ı;e veya f!"anaızca .:ılarak ri 
zlk ve Usan den;lcrl, mcıttu\"f' 
ta Lülcclbendek Papad.'Puıo 
man 108 Zeki .. adresine Olurt 

• Ayda on lira Uc .. ctıe Anadoluda 
:lol ı şma k Uzerc 35..40 yaşmdıı bir be.. 
yana lhtlyac; \"ardır. lııtiycnlerln Fa. 
tıh Sarac;haneha.s1 Horhor caddeııt ye. 
~il tekke sokağmda 40 nı.marada dok 
ter CeJA.l Kayabaya mUracnatıarı . - Kırk yaılarında, demek nu kimsenin bilmemesi la • f fi 

A K 11 d 
... ·1 raya vurursa otoğra arını rU'be8t olan bir muhasip yazıhanelerdt 

rtur o araon egı · zımdı. d • • v · • K ıı ı h ld b ı bl tak gön erınız. e mütemmım veya diğer Ucarl mUesscseıerde iş a.. u anı ır ıı e u une.n r • 

• Türkçe, almanca. t~ 
daktilo bilen hır ccncbı re oı' 

ramaktadır. Resim ~leri. 11 

hesap işlerini orta bir ücretle 
lir. (Y.M . ) remzine mUractl~ 

• Lise, ortallkul talet>elt 
ten ııso blUrme lmtıhanla~ 
ceklere gayet uygun şartl11 rt 
matik ve fizik dcrslerı \~8 

remzınc müracaat. 

Müfettit sorgusuna devam - Şu halde. malumat veriniz. Uvan T o • ramaktadır. Ha.ttada birkaç gtın veya si arabası aranmaktadır l.<~ort 37."38 

etti:. S f , - Şu halde artık endiıe e. run Mongolya vapurunda hı. birkaç saat de çalışabilir (N.M.) olursa ıa..st.iksiz de ol:ıb:Jır . Son riya. 
- Sonra ne oldu te an. dilecek bir teY kalmadı. Kü. rcmz1ne mUracaat. tının ıotomobil) remzine arabanın 

Ad b Ca•edı· •••ı raktığı eşyayı muayene edi. • 18 ya•mda. lise son smıt talebele. evsnfilc ve ncrcd"' gorillcbllcc<>ğinln 

ak 
amad u ...., k :-SO • tüphaneye götürdüğünüz Ö- niz ve neticeden beni haber. rinden blrt tatilini geçirmek ve blı bildirilmcııi. Aldırınız: m için yar ım etme ıste- ıu··nu··n, zannettı"g"'ı·m adam ol- d d. • R d k ı t 

d 
ar e ınız. u gc., şey öjtrenrnek maluıadlle bir dakt!Jo • Orta lk\ye kadar o umuş, te e on 

medim. Bana "eğer ya~ nn madığına çok sevindim. Ge- rnl'""''IWlt 1ıar) yanmda. çalı~mak lstemeoktedlr. Bu santralı kullanabııtr. bira~ rlaktlll) bi. ~ .. ~ıd• remtı:ll'rt pcılı 
~ene~dedi,senide ua-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~pr~anm•"• um~n~ 1 
dam gibi öldürürüm.,, ve son 1 1 rneoktupl!ln ldarPhaoııınlr.!leıı 
ra bana bir hançer gösterdi. H •k A G L G E Nakleden: ıan dahil) bl'rglın •hahtB

11
, 

- ltaa\ etmeğe mecbur ol- l a g e o- kadar veya ıınat n ye- kadıl• 
Chmuz. Ceıed! kaldırdrmz ve Üç l'ıldız ıan. 
aötürdünüz. .......... ......... • ......... 

Ce dk ph - N k k l b lk l d k 1 ~~ . . bo l\1od . t kl nd' -· .... ·· - ·· (P9.k 371 <S S) \ M ıs> ıt - ıe i ütü aneye go evyor un en a a a ı · egen ayayarak ,mırıldandı: rıp o larmı J\.Jıtonının ) nuna · , ıs e • ~ ,1J:I opucugu. gene , ~vık 155> <Tekyııdız S> 
türdük. Fakat içeriye koyma ti yeri olan Koni Aylanda yalnız - Siz de yalru7.Sınız, ben doladı; delikanlıya. sokuldu ve boşuna _ ~~.edı. . _ ( Bayan aş~ı) (20921 m..f'.~ 
Clan evvel kapının önüne br- başına gitmek fikri, .Mcdu çok de; fakat, kuvvetlerimiz birleş· yüzünü onun sağlam geni§ Her ıkısı de ~ıç a~pz açmadı! • (A. 171 (Deniz 213> (SO) ı~ 

geçmeden üzdü. Hıncahınç ka• tı mi, müthiş eğlenceli bir a~• göğsüne bastırdı. Ve hedefe var I~n_ halde. vakı.t suratle {!eçıp 1 (l!,.K. 26) (Tek} ışnns ~4~l ~ 
raktık. l~lrk arasında itile kakıla, dal. ~m geçirebilirdik. Siz de öyle dıklan gibi. acele bir tavırla f~~.dıyotordn. b~a1 !1kıkuçu)'orlardı.kŞo· (Temiz gilvenl (Poyraz 15! < 

- Koridora mı? galı denizde fbir paddelbotu an- sanmaz mı:-;ınız? kollarını ç.ekip, yanakları al al, ~~· .. o .ı:no ı ın apısmı a9ar ·en. c A . 17 1 1 Deniz 218 > 
_Evet. Sonra bu adam dırıyordu. Üstelik, bütün burada Mod. o an bu delikanlıya ne başını önüne eğdi. ~dul~~su1~okrdurd. O daddehka

1
nbelrt• j cN.M.) (K. Er. dil (Bil~ 

d A k 
bulunanların sevinç içinde kay- cevap ~ rmiş olduğunu sonr2. Daha sonra, bir gondola binr. ı. ~n~ ı. va ı ser e ve e - 28 GU ell <F.A. 395> 196 

"timdi git, de i. rtı ıana na§ll'laları, Mocl'a, yalnızlığını d<:• dan zihnini yoklayınca, iyice ha· rek, yanyana oturdular; renk te, g17Jıce vedalaşacaklardı. < z 
5 

/ 
ihtiyacım kalmadı.,, oradan ha kuvvetli hissettiriyordu. Bu tırhyamadı. Ancak, delikanlının renk L<?ıklandırtlmış kanalın pul Genç ve hesaplr şoför, kapıyı r. < Işık) (6!1 > _../J 

ayrıldım. Koridorda yürür • arada biraz sinirlenerek, gangf • kendisini Antoni Griffit ismi al· pul suları üzerinden kayıp geç- çınca onlara sırtını dönerek, 
ken kotarak arkamdan gel • terlerden fevkalade korkan ve tında takdim ettiğini ve kendic:·. tiler. Bu sırada Antoninin kolu, ~özlerini havaya kald1rdı. Gök • 
di ve kafamın üzerine ağır kendisine gezinti sırasında Park nin de mukabil takdimde isın·. usulca kızın, beline dolandı. De· yüzünde yıldız saymağa koyul· 

Avenuden pek öyle uzaklaşma- nin Cin Bravn olduğundan, ste· likanlı, kızı daha yakınma alır du. 
bir §eyle vurdu. Düştüm, on- masınr ıher gün sıkı sıkı tembih nografhk ettiğinden bahsaçtığ - kcn, mukavemet görmedi. Kız, Bu arada Antoni, ~özlerini 
dan ıonrasrnı hatırlamıyo - eden ana ,babasını düşünüyor nı biliyordu. Ve bu t.a.kdim mcı. uysal davrandı. Bu lahza.da ha- ~lod'a dikmişti bu vaziyet sonu 2.8.941 ~ 
rum. du. halesindeyken, delikanlı, şöyle 'yatında ilk defa olarak bir öpü• gelmez ölçüde uzun sürmüş gi ıs.so srrbetıt ıo ..:ı.uu l1~ 

Müfettit tekrar söze baş _ Kız, işte bu hava içerisinde, dem.işti: etiğe istek duydu· Ve işte aksi biydi. dakika 'f 
lamadan evvel bir aralık olduğu yere kararsız - Cin Bravn, tabii iğreti i • gibi, bilhas...qa bu sefer istediğir. Halbuki, hakikatte bir dakik:-. , \O Radyo ('.a.ı. tı.ıo ı>1 ~ 

uzun uzun durdu. Tam bu _ırada , kan, kce miniz! den mahrum kaldı. cıktan fazla dl'<7il ! Sonra. dr.' • orkt.<ıtrR ı a.f 
dütündü: ca bı"r rı'ftin a"k0"ından bı"r d(. _,.,. ıı .. .. ..... Bu söz karşısında Mod'un kanlı ağır ağır eğiidi. Kız, ağzını t0.1:5 c·u !ı.uı ~~-/' 

- Bu adam bir ecnebiydi lıkanh sökünetti. Delikanlı,.. kalbi çatlıyacak.mışcasına <;arp- Saat yarımda, Antcm.i, ansızın delikanlının ağzına o derece flr""'"tmı• ~. 
değil mi? Kendisini tanımı- Mod'u görür görmez çehresinde mı ·tı. Fakat Giriffit sükunetle ciddileşti: sımsıkı de~iımişti ve delikanlı 19.ıuı \ ıaıı.. _ ııı' 
yorsunuz öyle mi? Ne çeşi'~ gençliğe has tasasız bir gülüş devam etmişti: -Artık eve dönmeliyiz! kızı o derecede kuvvetle sık- ıu~ :\Jı·)ılan n 65 sııııtl 

belirerek, yapayalnız kıu:ağıza - Çünkü. sizin sahici isminiz Alaycı bir tavırla.. sözüne şu mıştı, ki her ikisi :ic bir an ra .. ıı or f 

bir adam olduğunu bana ta. seslendi: şudur: Sevgili! sözü ilave etti: içerisinde bütün bir ebediyet •o.1 3 Radyo ı?2 • .'IO ~~:~ 
rif edemez misiniz? - Hallo! - Ve bu şahane akşama taç için birleşmiş göründüler, Mod, ı:nutesı 22.45 sıı 

- Hayır, bu adamı bugün Adet icabına, Mod. şimdi bu Birlikte geçirdikleri akşam. giydirmiş olmak için de, bir tak- bu anm asla sonu gelmemesin- !o.ır; :-.ar ııtl' 
ilk defa görüyorum. Fakat teklifsizce ~csleniı;e öfkelenecek Mod'ıın o ana değin yaşadığı en si tedarik etmemiz gerek! den ba.~ka hiçbir şey istemiy0 • 

ve kaşlarını çatıp başını çevire- 7..cvkli. en mükemmel akşam ol· - Ücretin hisseme dfüıen kıs· du; bundan daha ziyade aTT.U e • 
bir yabancı olduğunu zannet cekti. Fakat, delikanlının koyu du. Kesenkes böyleydi. Boyuna. mrnı kendim ödemek şartiyle! tiği hiçbir şey yoktu. 
mem· Londralı, bayağı bir kestane rengi ~özlerinin içi gü· refakatindeki yakışıklı delika.. . - Pekala! Fakat, delikanlı, kızı nruıl 8 ""l H lk 5·,,ı 
inıan olacak, çünkü külhan lüvordu. Bakışlan'kızın üzerinde lının rehresine bak"'. ·or. her d • Ant.eminin bu nokta üzerin& birdenbire gö;;..,.ünc rektiyse, eyog u a 1 if." 

J " •• , '""~ ~ Bugün MRttne ıı.so d• 
beyi gihi konuıuyordu. manyatizrnclermişçesine bir ti • fasında da deli'.kanlı canayakm münakaşaya gir~ernesi, kızın ~enf\;öyle birdenbire salıverdi. da 3 büyük film birden: 

_Külhan beyi gibi mi ko. sir dencli. Mod, yanakları y • bir gülümseyicı!c göz kırpıyordu. hoşuna gitti. Mod, ıtiraz etmey·. Ant.oni, roföre parasını ö- 1 _ Klnğ Kontun oııu. 
nu&uyordu? vaş yavaş kızarırken, gülümse· J<;ğ-lt-niyorlardı . Gezinti dekovi- şin den dolayı .onu bir kat daha derken, i\fod, şa~ırmış, içi kaı- ı _ Kara adanın .,.,,,,.. 

:s- yişe mukabele etti .Ve nihayet, lindc bayır yukarı, bayır aşağı sevdi. Süreksiz bir tereddüdü makarışık, heyecanlı bir halde 
- Evet pis, eski hir ga. biraz tereddütlü bir halde cevap çıkıp iniyorlar, fırdolasıya iki müteakip, şoföre şu adresi ver- bekliyordu. Delikanlı, arkasına Kartor. snJ 

bardin pardösü vardı ıırtın- verdi: dağ arası gezintisi yapıyorlardı. di: dönünce, kızm elini avuçları r. s - Yeraltı e«ran. 
da, yüzü ıiyah bir maske ile - Ilall~~ . . !niş çıkış ve vadi geçişi sonun- - 75inci cadde! rasına alarak. tatlı tatlı gülüşle.

1 
Kovboylar. T tff 

'irtülüydü. Fakat polise ha • ı Bunun .. u1..crıne delıkanh ya~· da, ha t iiz<'ri ı:ıraba varhızla c · . Antoni, otomobil içerisinde de nazik bir tavırla şöyle dedi: Rn~;t Rız.a iv~ 
l 

-·ı . ? !aştı, genış omuzlu sırtını 1?:ecıt lcnti uçunımuna yuvarlandığı za kı1.m beline sanldı. omuz omuza - Gud Nayt! Bu Akşam AJnnte 1 
lN' vermek Azım degı mı· kenarın~faki demir parmaklığa man, güzel ktz. bir c;ığhk kopa· oturarak yol aldılar. Fakat. (Devamı '\.'ar) - Aadz.adeler - Komedl "le duNJoru~? -------~ .... _________________________________ .............. _______ Balide Plflda blruııt"' 

66erlerl 
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