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Bugünkü Piyangoda Japon Askerleri Pusuda 
~bi we Umum Netrlyat MOdllrtl 

H aaan Rasim U a 
Buıldığı yeı 

VAKn MATllAASJ 

~ara _Caddesi VAKI'l Yur<n. 

KAZANAN 
NUMARALAR 

7 
AGUSTOS 19 4 a 

PER ŞEMB E 

~ıım pıyango bugün saat 17 de 
Tak.sim meydanında çekılrniş ve 1s • 
tanbııldan naklen Ankara radyosu ile 
neşredilmiştir. 

KUreler yeni tribllnlerin Uzerlne ko. 
nuımuıı bulunuyordu. Takı:.m meydn-

Londra, 7 (A.9.) - DeyU Mcyl ga.. 
zetesinln lskenderiye muhabiri tel. 
grafla bildiriyor: 

Giritte b&len bin ko.dar İngili21 a&o 

keri, harp etmektedir. Aralarında bah 
rtye ırtıAlıendazl&rı da bulunan bu a.. 
damlar, Girit dağluarle bağdaşın!§ 
larda. Bunl&r, tabassUn yerlerini 

l.oıı dağlarda kAin mağaralarda vücuda 
dra, 7 (A.A. - Ati: reUrmlflerdlr. Bunlar, bu :ınAğare. 

~~an aakeriertnc tecavllz etmek lard&D yalms s-J•rl çıkmakta " 
llıt~tUe bir Fransız balıkçw .A.1 • Alman karakollanna akuılar yap -
l.it lllar tara.tından kur§una dizllm!.ş • ma.ktadular. GUndUzUn Almanlara u-

1~ lıılezarıııın Uzerine konula.o çe - zalllan tüfekle tecavUz etmekte, pusu 
Cloı ~: "Huzur içinde yatınız Dö, ıa.r anırmaııta, yiyeceklerini 8fD' • 
)'l bıtıkamıruzı aıncnktır,. cümleıııi malıt&, mUhimmaUarmı tahrip et 

ıtltn!§tı. mektedirler. 
~tı hAdJseyi Lon1raya bildiren mı. zamRll zamıuı g~ mtkya.sta er • 
tııı aritanya • Fransa mUvterek ce- zak ?e mllhlmmat yağma etmek için 
cSa~eUert umumi kAUbl nka hakkın. seferler yapmaktadn'J.a.r. 
~tu ZllalQmatı vcrml§Ur: ı 

~~anııız balıkçısı Alınan makamları 
'6ıı tndan mahallen tatbik edilen l§tk 

'ta dUrıne ve yatma eınprin tatbiki 
ltııı tlncıe :tubul eckre.lt blr kadeh bira 
ltl' e}( tnakaa.dile bir kahvrye girmiş 
tıt; ltencııne evine avıkt etmesini Uı.. 
ııı~en Alman nöbetçi.sile aralarında 
fıııda eıe olmll§tur. Almanlar tara • 
ıtıı'ltı n tevkif ve mahkQm edllm!.ş ve 
~itilmiştir. 

Bir mebusumuz 
meclis müzakeresi 
esnasında öldü 

-- Yaz.ısı 2 lncl eayfada 

Dokumacılara iplik tevzii meselesi 
"'--- ~,,_,, ,_,, ,_, .-.. ,,,.,,, ~ _.. --

ES K l ve YEN/ 
ÔOKUMACJLAR 
Kendilerine ayni miktarda 
iplik tevzi edilmesi için 

'1ek81ete .. 
l'rlüracaat Dort 

ettiler memleket 
hakkında 

ingiliz Hariciye 
Nazırının 
sözleri 

Son 
'ıı111t teıtınıcrde dokumacılara ekslK 
Dlq;ıt \>tJ edildiği hakkında yapılan 
ı.t 'ı:::ere dokumacılar cemlyeU re. 
' Ya Yumaz Türk kendlslle gtı.. 
~ltlı-bir &rkadB§lmıza §Unlan söylr. . ._· 
' l>okuı:nacılara tevzi edllmek U-
~eıce verilen ipliklerin ev-
~ :erııenlerden 1800 top eksik oı. 
ll1tad •kknıda yapılan şikAyetıer a. 
~. ~l'lar tara.tından dikkate alın • 
t~k <:aret vekft.leU t.:ırr.fmdan bu 
ltı 1~er tanıamıanmıştır tpllk tevzi. 
llııett ıı Yent bir es-ıs ltuarlaştınl • 
tıı!a_C:k Badema trvzlııt buna göre yıı. , 

tır. Tesbl t edilen f!Saa, 1941 
l>ı \ .ımı 2 lncı ııayfada 

1 - Türk iye ile dostlu
ğumuz. harpten son
ra da baki kalacak 

2 - lranın, ikazımızı 
dinli.veceğiııi ümit 
ederiz . 

nına toplanan binlerce halk çekilişi 

takip etmiııtir. Kazanan numaraları 

okuyucularımıza. blldlriyoruz: 
2 LlRA KAZANANLAR: 

9 ile nihayetlenen biletler. 
10 LiRA KAZANANl..AR: 

20 ile nlhııyetlcncn bilcUer. 
60 1.11tA KAZANA1''LAR: 

4026 ile niha~tıenen bUetler. 
100 URA KAZANANLAR: 

277 ne nihaycUcnen biletler 
500 URA KAZANANLAR 

5900 ve 4312 lle nihayetlenen bilet.. 
ler. 

1000 LİRA KAZANANl..AR 
8209 !le nihayetlenen biletler 

2000 LİRA KAZANA'!'"LAR 
6339 !le nihayetlenen biletler. 

6000 LlR.' KAZANANI.AR 
286056 203360 74876 168641 

10.000 LtRA KA7..ANANLAR 
73377 399243 

20.000 URA KAZAN AN 
306429 

BUyük ikramiyeyi yanm,.oıar bJıeUe 
İstanbul ve Ankara kazanmışlardır. 

Hind ıç in Tden 
sonra 

Siyam 
Her ,gün 

biraz daha 

lngilizler 
Ruslara 

gardım için 

Et fiatları 
Yeniden 

tesbıt edili 
P'iyat murakabe komisyonu , bugün. 

kü toplantr.mıda &t. tiya.tl&rmı yeni -
den ve katı surette t.e.sb1t e}mlftir. Bu 
toplanbda yalms per&ke.6.--,,,. wP
tan et t t)'lltl.an deltl. OIUlh kaaplık 
hayvan t'lyaUarı da te-blt ed11m.Ltt1r. 
Buna nazaran canlı karaınarun mezbe. 
hıı.da ldlo.u 27, dagtıcm ~ kuruftur. 

Japon 
kontrol O 

Altına giriyor 1 
LwaclM, ., ( AA,') - Oftı 

~ ~uzun müddet 
bombardıman 
planı, , nı 

Tatbike 
• • • 

gırışıyor 1 

... Devamı 2 inci • yfada 

Slyamm, tıpkı evvelce l talyanm oı.. 

duğu gibi tabiiyet altına girmek U. 
zere bulunduğu sarahaten görüJUyor. 
Japonya Slyamm ikUsadt. stye.td ..-e 

_. lk\."&mı 2 ncl ııayfada 

Galatada yıkılan 
evler ballllıada 

Belediyenin 
veridiği izahat 

Galatada N~atıbcy cadde.inrle 20 '7, %09 .e 27 ntımaı"alar tahtmclaJd 
yektli~crlne bltJ~lk t-ınıüann lnhlc!Jun gtbıüne kadar ~ l&ılaiclam& d6. 

Jilet edecek hiçbir ıtllm>elt ~ıs.termeden yık•lme.larma &it malomM pımıı&e
etıere verllirJı:en Kıua~rn valrnundac birkaç gtin evvel k1rMıdar fll1I' ....ı 
Aahlplerl tımıfından t·l'Wıdlyemkıe lbharda bulunuldutu haJdrrndaki ıhayet.. 
IE'r katiyetlc tekzlı• cdilmlekeD, ~ Çlkaa pzete~rden t.&.a.rmda kaza 
g ününden evvoı beledlyf'ye lhbar edlldllt halde kırta.ıltyeclllk yttzttndea za
nıanında müdahale ynı·ıtıımadığl tarunda hakikate katlyen uymıyaın kldJa 
ve mtita lealara hanf'tlt' t t"81MiiU edilmtUr. 

Bn sebeblı- yıkılan binalara alt hM186Dln tam vukubulduğu zamanda 
)&pdan (blnanm t aml l'I lçtn mü ir.ade talebi ıteJdlndekt) mör&(".aattaıı gayri 
hiçbir v"'-·hllc mUrllcaaı vaki oiıru.dıfmı, bA.dbe hakkında tam ve u h lb om. 
JO.mat oolnmeden ~·azı yazan ve mütalea yürüten muharrirleri" beraber bu 
yanlış hP.bı>rlerı oknmuı:ı bulunan \.1ldaııda.şlanmızm 'tenviri için mobtemm 
pzetenJzde t ekrsr bllJırllmeıslı:ıi SDygılanmJa dilerim 

3 - Bulgaristanla he -
saplaşma günü ge
lecektir. 

4 - Japonya, Siyama 
dokunursa, aramız 
bozulabilir 

latanbul Vali ve Belediye Reis! 
LQt!t Kırdar 

L-0tıdra, 6 ( A .A.) - Hariciye 
nazırı Eden bugün Avam kama
rasında. Attleeden tı0nra söz a. 
larak umumi vaziyet hakkında 
izahat vermiştir. 

Eden Türkiyeden bahsederek 
şöyle demiştir: 

Türkiye ile olan münasebetle. 
rimizin esasr İngiliz · Türk mu
ahedesidir. Bu muahedeye hali· 
!'ane riayet ettik ve etmekte de. 
vam eyliycğiz. 

Büyük Britanya ile Türkiye 
arasındaki dostluk yalnız harp 
esnasında değil harpten sonra 
da Avrupa anlaşmasına devamlı 
bir tarzda hizmet edebilir. 

Türkivenin zararlarına olarak 
herhangi bir anlaşmaya muva. 
fakat edebileceğimize veya etti· 
ğimize dair zaman 7.aman gaze. 
telerde düşman propagandasının 
yaptığı telkinler neşrC'dildi. Bu 
nevi hic; bir telkinde hakikat 7.Rr 

_.... Devamı 2 ncl 11&) f ada 

Londra, 7 (A.A.) - Graham Stan
!ord Deyli 'Meyl gazetesinde neşretti. 
ğ1 bir yazida, Rusyaya mUmkUn olan 
yardımm azamisinin yapı!abllmesi ı.. 

çın Sovyet • Almanya harbi başlama. 
dan evvel tatbik edilen uzun mUddet 
devam edecek bombardımo.n p!Anmın 
yeniden gözden geçirileceğini temin 
ediyor. Bombardıman siyaseti mese • 
lesinin 1.mparatorluk ha\•a kuvvetle • 
rt şenerlnin son bir toplantısmda mu. 
zakere w mllnakaşa edildiğini de yıı. 
zarken eliyor ki: 

ln.giUz harp kabinesinin reyi cuma. 
r&k imparatorluk hava kuvvetleri er
kA.nıharbiyesi tarataıdan tertip ve her 
ay muntaumarı tatbik edll.mlo olan 
bu uzun mGddet dırram edecek bom
bardmı&n pll.nı Alman U11> sanayii 
!abrtkalarmı tahrip •tmett -.e amele 
nalkın ı<uvve! ma.neTiyes!DI •rmağı 

istihd&! ediyordu. BUyllk Brltauya 
bombardıman pilotları bundan böyle 

_... Oe\.'llntı 2 lnc• •yf~ 

Şark 
Cephesir.de 

Yazan : Bir MuharrİT 

D OKUZ gün C\'\'e1, Alman 
tebliği, SnıoJensk me~ dan 

sa,·asmm zaferle bitmek Uzere 
o1duf'llllu haber ' crml~tl. Sonrnln. 
n çenberin gittikçe darsldıJ:.rını ve 
diisman ordusunun kurtulmak için 
yaptığı hamlelerin aklın kaldıj:,"lDı 
bildiriyordu. t lç gün eneJ, Almnn 
tebll&rindcn bu meydan muhnrc· 
besinin bit tlğini öğrendik. Ortada 
hic bir tnrsiliıt olmadıtrı için bii. 
,iik sa,·a11ın nt•ticesi UstUnd<' bir 
fikir c<linl\1<'k mümkün d cI:,>ildl. 

Nihayet dün, Almanyada, dört 
f~vkaliide tebliğ neşredildi. Uun. 
Iarm huliba.sım Ankara radyo· 
muzdan öğrendik: Illr ay siircn 
Smolensk btiyiik meydan avıı.şın_ 
da SlO bin. slıruıldc ss bin, <'enup. 
ta 150 bin Sovyt'\t nskf'rl {'slr <ı 

dilmls; cn·elkilcrle l>t'rnber J 8 
binclen fazla tank, 10 lıinclen fnzla 
tnvvııre ilah ... Tnhrip \e~a iğtf. 

na~ edllmls. E\' f'?"ril<'rl r bt'rnbcr 
f'Sir mikturı 89.3 bini bulıı\ omrncı 
, .P iml1a edilen düşman ıu;J.cerl .... rl. 
nin miktarı bunun birkaç mi.;li 
imi!':>. 

l\" c~redilen dörıliinrii t elıli~. 

Bir fırka 
Yunan 
askeri 

Almanlarla 
harp etmek 

• 
ıçzn 

Taı·m 
gOrOvor 

Londrıı, "I (A.A.) - AUna İngiliz 
- Yunan birliği reisi Mlclıalopouloe, 
Kapta bir gazeteye va.ki beyanatın. 
da Almanyaya karşı tekrar hnrbo gi.. 
r l§Umek llzerc h&lib.a.zırda talim gör. 
mekte olan Yunan kuvvetlerinin blr 
fırkaya baliğ olduğunun muhtemel 
bulunduğunu söylemişUr. Yunan ha. 
va kuvvetleri Mısırda ta.dm görmek 
tcdirler. 

Michalopouloe, Yaunanlrlann Al _ 

mıın mUstevllJerinln vahşUiklcrlnl hiç 
bir zaman unutmıyacaklannı söyle • 
ınl§Ur. 

Rusya 
Belçika ıle 
ar laş,} or 
~ l"ausı % ncı &a)fada 

Alman ordusunun yeni , .e büyük 
taarruzlara hazırlandığını ha.bor 
\'eriyor. 

Bundan sonraki en bilyük mey
dan sava mıo \'la.sına ile Mosko. 
\'a arasında \'C'ya daha gerilerde 
olması ihtimali va.rclır. Nerede o. 
)ursa olsun. Alman başkumandan 
lıi;rınm hedefi tamamlyle anlaşıl_ 
mı~tır. Maksat, t-chlr zapt.etme. 
den m·veı, dilşm:ın onlu unu imha 
etmek \ 'e onun harp kabJJlyctlni 
sıfıra indirmektir. Anral< ondan 
ı:;onra lUo '.<O\ :ınm \ 'e) a l.enlng· 
rad'ın uıptı Alman ordusunun a. 
rndığı btiyük netic•c)i temin ede. 
bilir. Kmlorclu harp kablliyctlnl 
muhafa'l.a ettiği müddetçe, Alman 
ordusunun Moskornya ıl <'ğil, Ka 
zann bile girme.si onu mutlak ne. 
t iceye ku\ Lstur:unaz. 

Gaye bosu boşunn toprak isti. 
liisı olmadıi:rı için Alman tcbJiğlcri 
bir aydanberi mc\ld ismi zikret 
mcğe lüzum gönncmislerdlr. M('I. 
seli Alman ile ri hareketinin Kiyef 
renubunda Çcrkofa kadar vardığı. 
nı bile yalnız So' ~et tebliğlerin 
dC'n öğreıımi. tik. Bir ele, Alınan. 
larm iddiasına ~iire, imdiye ka. 
dar tnf il.at , ·ermemelerlnln bir 
schcl i de, t<endi orduJarlyle lrtl. 
hat ı kaybeden So\'yet ~C'nel kar 
ma~ mıı Jfsııattn bulıınma.m:ılrtTT 

Şimdi bu imha harbinin saflıaları 
nı bekli~·C<'eğiz. 
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' 
'' l!:sldıden 'snbnh crltler dn.yrolsun" bir aralık dn "bonjur,, rltllnde 

ıru 1 nılı muz !ilıb h o; llınlan ~erine 110 gü1 .. l'l bir tabir l•olauk. 
•·v ın ~ dın :,, tnblrlndo iyi ba~IJyncak ve dO\ um cdec-.ck ) ı!lıl btr 

D ırm nnı .. ıııln b\&tUn arzu ~e hıc lıklerl ''tlrdır. " hah Şl"rifler lıAJ• 
r 1 • ı;1.b d ni ne ve softnıın: "bonjur!,. glbl ~Uppo bir .,..ı ın )C. 

"ı,;lln 'dm!" ılade5lnln glilen bir )"İlZ kad3r a:wlınlfl, vnr;ohımu 
m I• 1111 ıl mUıı:J.ün oı:ubll1rt 

llun ru,..meıı ''l!ÜD ayd•n , ltndeslnl blrçoll rııtar nlç dt' ) erlndP
;!Jlmıyoruz H:ı.l .. ı, gE>Çenirrde toplanan bir kongrenin lmaın.:ıı,, out... 

n ı.ö) lı~cn lılr l'dlblmlz IJl'c onun baltUd m::.-ı.ı.tıınllnn u-gurııı ede. 

tler!nl '(!Un <ndın !" lteUınt'lt"rlle httlmınk hntruımıı dll,tU. kşıım 
r .. , ·m~ doğrıı s:ırfedllen b:ı ee!Amm l\pb tı: ki eç öccmrWmil 

r ı rt1 n Jılç do bir farkı yclrtu. 
Ecfül dr gUn o~dın Jtcl~ıl geıı~ gUzel, mllnaııebetll mllnıuebet· 

~ı ar •dı ,imiz. ona lml"!Jı du) dnt'tllllllz fazla cıızlhedıın nori geliyor. 
al ı berhııld( doğru olmıyıı.ıı bir :ıey I 

A kcr ailelerine yardım kanunu 
l ylluı.smm meclisin dUnkü toplan· 
t da Dahiliye Vekilinin talebi· 

u!ıa, Maliye, bütçe, milli mü· 
.Una ve dnhillye encUmenlerinden 
mlırekkcp muva.kknt bir encUmen 

ok clar 
ıı: :>tanıtı lncl sayfada 

'\n sonra dokumacılığa bnıilıyan. 
t ın lpllk 19'1 den e.vveı baş • 

'1' a tevı:t edilecektir. Halbuki 
unun diğer vlltı.yeUerlndi!i böy. 
usul mevcut değildir. Ticaret 

le temas ederek bu usulUn 
imasını ve dokumacıların hep. 

ym şekilde lpllk tevzi edilme • 
müracaat edilmiştir. Netice • 

mUsbet olııca~ kuvveUe Umit 

Türk di§ tabibleri 
cemiyetinden 

l~ta tarın kauçuk lhUyaçlan 
• nmn cemiyetçe tesbltl altı.kadar 
ısyo ca karar allm:ı. almdığm • 
ihtiyacı olan nrkadl{Jlarm, lhti • 

•an mllttarmı reçete kAğIUarma, 
.lyet riyasetine hitıı.ben yazıp im. 

lıyarak, Am1 diş deposuna vermele. 

rl rica olu.nur. ı 

F..N SON DAKiKA 

tarafından tetkild muvafık görül · 
mli6 ve bu heyet tetldklerine baş· 
lamıştır. Meclis paznrtesl g\lnkü 
toplantısmda bu lftyihanm tl.llza • 
kereslnl ynpn.cnk ve ı 1 cylille ka 
dar bir aylık tatil kararı verecek· 
tir. 

A.5ker ailelerine ya.rdı:m lılyiha 
m esaıılnrma göre, tanzifat ve ten 
viriye vergileri hıııiç diğer bele • 
diye resimlerine belediyelerin 
yüzde elliye kadar zam yapmnlnn, 
elektrik istihlak vergisine, nakli· 
ye vesaiti biletlerine birer kuruş 
tiyatro ve slnema blletlelinc yüz· 
cie ona kadnr zam yaptlması, tecil 
edilenlerden mUnnsip bir şey alın" 
ması, bunlar kfıfi gelmediği takdir 
de eksilt kclan :miktnrm servet 
nisbetinde hn.lkn tevzi edilmesi, 
o.ncnk tevzi miktarının kazanç, 
buhrnn ve binn. vergisinin ytlzde 
yirmi beşini tecavüz etmemesi der 
P.1!1 edilmektedir. Köylerde yardnn 
ayniyat suretile yapılacak, beledi 
ye ve iadrei hususlyeler bUtçele · 
rlnin yüzde ikisi nisbetinde asker 
ailelerine ya.rdDn edeceklerdir. 
Tahsil için verilebilecek haciz ka 
rarlan belediyelerce infaz oluna 
caktrr. 

Değerli bir 
mebusumuz 

Acı bir ölüm 
Zonguldak vapurculuk ve kOmUr. ieclis müzakeresı 

!llUk Türk limited girketi mUdllrU 1 

Eo.y Muuıtfer Pclıllvan e§i ve AJap.. esnasında o""ldu•• 
11 e;ıratmdan Dervif1 Hnlll bey kızı 

lln. ıtevscr Pehlh-an ı 
kısa bir rnhatmzlığı mUteakip pek Anknm '1 (Tcl<'.f0J1l3 ) - Meclis 
genı: ya;;mdn hayata gözlerini ka • j bntçe encümeni azasından lhsan Tav, 
pamıştır. 

1 

bugün öğleden sonra mllzake.rc esna 
Cenazesi yarınki cuma gilnU Top. • mn~ kıı.lblnde b1r fenalık hlssct:ml§, 

hane Bo~csende Pehllvan apar. m1lznkenı4en ÇıkmII ve mec.11.s1n alt 

tmıanmdn.kl dnlrcstnden saat ıı de ııalontmA fnmt!ltir. 
kaldmlıırak; cc.nııze namazı «iğle na Orada doktor tıı.ra.tmdan ihtimamla 
mazını müteakip EyüJ? cn.milnde kı. tedavi cdllm~ de maalesct lSlmtışt.. 
lmt!ıktan sonra EyUp meznrlığma uır. lhsaı:ı TaT hukukçuydu. BUJl4an 
dofnedileccktlr. evvel Posta, Tclgnıt, Telefon umum 

Ccnnbrhıık ailesine vo dostlarmm mUdUrlllğQııUn hukuk mU~vtrllğilli 
cUmle:ılne sabrı ccmll fhsan eylesln. yapmıa. lstanbuı beledty(:s1 meclls1 ı. 

da.re azalığında bulmımuş, nçUnen 
devrede mebus acı:DmJştL 

HiS VE 'ASK ROMANI 

- Maide yn.vrum, dedi. Biz ar 
:1a.r bu gece Rn.hmllerde top· 
ğız, sizin gelebileceğiniz bir 

değil, ben de söz vermiş ol' • 
u • Siz Meliha ilo kalın. Ben 

I": gehrsem, sakın merak etme· 
rin. 

Maidenin cevap vermesine va · 
'at bırnl:madan Meliha atıldı: 

- Aman eni:'te siz çocuk mu· 
nuz ki sizi merak edelim, dedi. 

üzU.'meyin, Maide yalnız kal· 
d"ye t. n de onun odasında 

illl. 

t kuduruyordu runa, belli et 
m k i 'n c >incfs ediyordu: 

- E~er cıocuk seni rohatsız et· 
hit de fena bir fikir değil 

liha .• 
edi. ?falde itiraz elti: 

- O'ur mu hiç, dedi.. Şükrü s:ı· 
kadar bPlki on d fa kalkı~or 

M llhnye, o dn nedaı rn· 
olsun. 

{ kten lmlktf!rtan az sonra 
t '\: da t'd r k ayrıldı. 

19 
. . . .. . . 
Meliha el ayak çaklldikten son 

ra saat ikiye doğru ça.maJara çık· 
mış ve eant Uçte eve dönmfiştll. 
Korku ve heyecandan titriyordu. 
İlk defn olarak o gece Esattnn 
korkmuş, titrlyerc1~ kaçmış fakat 
yatağına girip korkusu geçince ar 
zu ve heyecanla tltrE'.meğe başla 
mıştı. 

Esadt, evlerinin Ust taraf ndakl 
~aml&.larda her zamanki kuytu 
kö C'lerlnde ve biraz saroh!I bul • 
muştu. Bembe"r knldıkh.rı bir sa· 
at orfmda Esat b::ı.zan çok munis 
olmuş, ~n da çok hnş'in davra· 
narnk Melihnnın dudtıldarmı ısır 
mı . gm~ kızı didik dld'k ctmiı;tl 
Me>lih:ı., bir sant lmdnr eni tE's" ile 
didi.,'ikten sonra gUclUklc dinden 
kurtuhı.rı.k pve k ç!ıbilmi. ti. Korlt· 
ın • tu. Bunu saki mı"ordu. fııknt 
duyduı'Yu :r. '1: r1<' lnkttr PtmlYor
dıı E~ t n harcketlC'rlc gö- ü 
na. şurı: mı burasını karıı;tırd·k<'& 
Meliha o z.'llllana kadar du~·madı 

a 
Polonyadan 

sonra 

Divanı harbe 
verİ/İlJOr Belçika ilede 

anlaşı9or Hıığdııt, 7 ( .,\.) - Son ısynn h:ırc. 
keti esnasında ıuıllerln faaliyetini lnh 
kike memur komisyonun tahkikat C\ . 

rakını yakında dlvamhıırb'° tevdi ede
ceği tiğrcnilml§Ur. 

Akim knlan tayan hareketini Raştt 
Ali fto arkadaşlarının llham ettikte. 
rl tahkikatta tesbit cd!lml~Ur. 

Siyam Japon kontrolüne 
gırıyor 

Baııtarafı ı lııc.ı tıııyfnda 

fikri hayatına yavaş ynvll§ nafiz ve 
mUessir olmağa ba§lamıştır. Siyam 
bankacılık aendlk11.81nm Yokohama 
Spccll bankaama bir ınllyon 1nglllz 
liralık bir kredi açmıısı neUccsl ola. 
rak Siyam hUk~mellnin Mançuko hU. 
ki).metlnl tanıdığı haber verilmektedir. 
Bu hareket Nanldn hilkümetlnln de 
tanınmasına yol aı;acııktır. 

Japonya. lkttııa.dl imtiyazlarla, Sl

yamm denlr.. ve hııva u.slerlnl kullan
mak gibi me.na!ldcn ba§ka kendine 
bir müttefik 8Ü8U vererek Siyam or. 
duau Qurinde de murakabe hak'cmı 

elde etmeğe ı:aışyor. 
Evvelki haberlerin oo lsbat ettiği 

gibi Japonyıı diplomıuılsi tıoynelmllel 
lhti!Mıırdan içtinap tçln Siyamla bir 
bitaraflık ve lttlfak paktı imktınları
nı aramakta meşgull!Ur. Siyam ordu. 
sunun tnnklarmm Hlndiçint huduUan 
boyunca geçmekte devam etmelerine 
rağlncn Slyamm Japon metaUbatma. 
mukavemeti tngtıtcre ve A.merikanm 
Rnsyaya yapacaktan askeri yardımm 
gekll ve mahtyctno ke.lmdlr. 

Japonyanm bu havallde tahşlt et .. 
tiğl kuvVcUer uzak rktnki kOçük 
mllletıero kru'§1 bir yıldırım hnrbl 

başarması için ktıfldlr. 

Rusyadaki 
Polonya ordusuna 
Başkuman

dan tayin 
olundu 

Loudra, ? (A.A.) - Pnt: 
Polonya tıUlt1)metl general Anderııi 

Rusyadak1 Polonya ordUlan k\I • 
mandanlığma tayin etmiştir. 

General Bolıwız da :M.oskovada Po • 
ıonya a.ekerl. heyeU r:lyaısetine tayin 
edllmltşir. 

1939 Polonya .. Alman harbt.Dde a • 
ğır surette yaralanDUI olan g~ 
Andros ııa.ıısaten temayUz etm1ştir. 
Çllnktı kumn.nda etmekte olduğu Po
lonya kuTYetlcrl en a1>11 oıarak .li • 
UUılarmı btrtı.kmış olan cUzUtamlar • 

dır. 

General BohUBZ Norveçte Narvtkte 
zaferler clde eden Polonya dağ lata • 
ları kuınandamydı. Polonya sefareti 
erkAnı da pek yakaıda Hoskovaya 
hareket edcccklerdlr. 

Et fiatları 
~rı 1 inci yfıı4a 

Ka.nunanm nzan:ı1 toptan fiyatı kUo 
başına 48, perakende 155 kuruş, dağlı
cm azrun1 toptan ~. perakende GO ku 

~tur. 

ğı müthi~ bir zevkle sarsılmış, fa· 
kat nihayet korkarnk eve kaçmış· 
tı. 

Yatağına. girdiği zaman lıAla 
zevkle titdybr<iu. Daha doğrusu 
az evvel du~ırnuş olduğu ve islın 
veremediği o zevki, Esadrn haşin 
kollarmda çırpmdll:'l dakiknlan a· 
rıyordn. 

Ertesi sa.'b:ı.h, • yani öğleye doğ" 
nı · uyandrğr zammı Mcliluı. Mnlde· 
nin de enio;tesinln de yUzilne Me· 
ta suçlu gibi bakıyor, sanki bir ka· 
bahat işlemi<J do bu kabahati yU· 
zllnden okunuyormuş gı"bl gözleri 
ni Maidcnin gözlerinden kaçırıyor 
du. Doğrusu El'mdıı. bakarken hem 
u.tanı:ror, hem do içi tamamen do 
yulmamış bir hevesle titriyordu. 

Meliha, doyrunadan ayrılacağı 

adada gittiği son balodan eve dö 
nerken, o ~erin hayatında mü 
him bir dönllm noktası teşktı C'de 
ceğb1i nereden bilirdi. 

Aınbada ho.stn kuzini il!.' ateşli 
~niştcSJ arMmda çok garip hir 
vaziyette bulunuyor, vUcudu Es 
da temna ett kçf' b rkaç g<'cc e'' 
,•el c>amhklarda geı,irmis oldukları 
ın cernlı "aati h ıtırlaor, heyecan 
v zPvk!P titri.} or, Mai IPye bak 
trkç:ı vtlr<''"I m"'rhnmctle knnıror 

· du. MnidC'yC' muhnkknk acıy~rdu 
ama lr!nl kemiren kndınlıı'.;'I mcr • 
rRmf't ine gali ptİ. İki, ÜÇ gı:ore ev 

Lolıdra. 7 (A.A.) - Sovyet büytlk 
elçisi Maislti ll<ı Belçllca hı.rlctye no. 
zın Sp.ınk aro.ıımda lnglliı harici~ 

nezaretinde vukubulan mu a.kat neU
ce>Jlnde tanıtlaruı her iki memlekette 
siyasi mllme sil b•ılundurmalıın hu • 
suS11nda bir uzllLŞIDO. hasıl olmuştur. 

iki partiye 
a ı dı 

Bir dar ei ü O tnet 
bekleni or 

Loodrn., 7 (A,A.l - Birknç ay
danberi Vlşi hUkümteinde iki mu· 
kabil partinin mevcudiyeti göze 
çarpmıı.ktadn-. 

Bunlardan biri Almanlarla işbir 
!iği yapmak istiyen, diğeri hadise· 
lere intizarı tercih eden partidir. 
Bu iki taraf açıkça mllcadele ha· 
lindedir. Fransız, imparatorluk top 
raklarmm mUdn.fıınsma mUtcaUlk 
olarak Vi.şi hükUıneti tarafmdıı.11 
birleşik Ameriknyn verilen nota 
intizarı tercfh eden partinin za • 
feri gibi telakki edilebilir. 

Ancak ne kadar mütevazı olur 
sa olsun bu kıı.blldcn bir zafer hiç 
şUphesiz aksis:ıda olarok Alman· 
la.mı yeniden yeniye tehdidlerile 
karşılanacaktır. 

İntlza.r tiırnftan ol!ı.n parti şim 
diye kadar bUtiln a.rzulanna rağ • 
men ve istemeksizin mUstaccl teh· 
likclerden ictinnp için Almanlan 
kısmen tatmin etmo.k mecbwiye · 
tinde kalmıştır, 
Şu dakikada Vişi hUkümctlle 

Almanlar arnsmda. yeni bir buhran 
vukuu beklenebilir. 

Moskov ve Bcrnedo s('iylendl • 
ğine göre, Alman ajanlar. Mareşal 
Peten aleyhinde geniş propagan· 
dalar yn.pmağa başlamışla.rdrr. vı· 
§ide bir darbei hllkfımetc de inU· 
znr -Odilebillr~ Bunun başlıca sc • 
bebl ise, Vi,t htlkiUnetf nln Almnn 
larm deniz tlslerinl ve tahsiseıı 
Cezayir liınanlnrllc Kazablanka ve 
Dakar hakkmdalrl Alman metnU· 
batının Vışi tarafından reddedil • 
meeidir. Alnıanyanm bu mutale • 
bata cevap vermek Ozere Viş\ hü· 
kfımetine 10 ağustosa kadar mUh· 
let verdiği faknt Mareşal Petenfn 
Amiral Darlanln mutabık kalarak 
bil talepleri reddetmek !karanndn 
ısrar ettiği söylenmektedir. Diğer 
ta.raftan Amiral Darlanm Dnkan 
muhafaza edebilmek için Cezayir 
limar.larile Kaza.blankayı Alınanla· 
ra terke hnzrr olduğu da illi.ve c· 
diliyor. 

Almanların mlittefiklerlc Fra.n· 
sa arasındaki yeni bir ihtlW' s:ı · 
hası daha meydana getirmeği ve 
intizara taraftar olan partiyi dar° 
bel hükflınet tehdidile boyun eğ" 
dirmek için Fransız deniz Usleri 
meselesini öne sürmekte oldukta· 
n gözden kaçmnmaktadır. 

vel yaşrunış o1duğu saati hatırla· 
dıkça çileden ~ıkıyor, danınrlan 
lı<?nllz i'linı vcrcmedlği bir hissin 
tcsirile yanıyor, Maideyi to'kntls 
mıı.k, tekmelemek, arnhada.n at • 
mak, Esndn sanlnro.k çamlıklara 
koşmak, kuytu bir kö.,eye çekil · 
mek, hayatın biltlln 7.evklerin~ e· 
ri~ek istiyordu. 

Meliha bu hislerle içhı için Çil" 

pınırken nrnba evler nin önUnde 
durdu. 

İlk olarak yere a.Uıyan Meliha 
derhal deniz kenarına koştu ve yU 
zünU, snçlnrmı ıslatarak, MnidPye 
seslendi: 

- Maide g<!l.. bak ne gUzel de· 
ııiz.. su ntee gibi. Haydi ilzeıine 
bir manto al da biraz denize açr 
lnlıın. Neredeyse sabnh olncnk GU 
neşın doğusunu s yrcderlz. Ben 
de cien zc gir(' rirn. 

Maide Mel hanın bu çılgınlıt;'llln 
itiraz edecekti ama, Mcllhıımn ne 
kadar inatçı olduğunu art.ık anla 
mıştı. Biraz bu seb ple, bira?. d 
7.fıf gost€'rnıi olmamak i ·in: 

- Pe~i .• 
Dedı. V !laide manto unu, 

'i\fohha da rn ) osunu al;nıı.k i.çhı 

ıçeı \ daldı! ı. 
lkı el kil:n sonra h sı hazır • 

dı. Mel ha hafif blı ~nf"mR entart 
~lym.ı.-ı. borno unu, m osunu al • 
ınıştı, Maide de knl.ıı Lı. manto:,"l'l 
sarılmıı:ıtı. 

Afrika 
h rbi 

ıt.nhlr:", 7 (A.A.) - Ortaşark İngi
liz orduları kumandanlığının tebliği: 

Llbyada §lddeUI kum fırtınnınn 

Bir Alman 
askerine 
mukabil 

50 Yahudi Tobruk mmtakasındakl kuvvetleri -
mlzin harekıUını muvakkaten tah • 
dit etmeğe sebcb olmuştur. •d' d • 1 

Maahazamlifrezelerlm'z6enbiritoz l am e ıJecel<
bulutları arasında llerlıyerek bir ı 
dUşmı:ın mevziine hUcum et.mi§, zayi. IJlili>reş, 7 ( \ .A.) - lhmuıny11 ~ 
at verdirmiş, bir miktar e!ilr olmış 1 n ı bildiriyor' 
ve silllh iğtinam eylemiştir. Bukovina \"alisi olr emirname neC 

Hudut mmtakaaındn topçu ve mit. rederck yahudiıer lçln l-W!uııl bir rt
ralyöz kuvvetlerimiz dlişmeınla tema- Jım koymuştur. 
sa girmişler ve mUfrezclerimlzden bl. Yahudiler saat ıu den sonra soı.• • 
rl tcsadiif ettiği bir dU,mıın manga. ğa çıkamıyac:ıkla.rdır GUncıuzıın il 

sına taarruz ederek bı.:n\nrdan bir e. veri§\ ıncak saat 9.80 ile 1l arnsindıt 
slr almıştır. yapabileceklerdir Yahudı m:ığezıılll 

nıı:ı ve Ucarethaoelertnın kum l -41 

00 .. t e tek t h ki d ınnn ve !taıyan bayraktarın ... ınıl' r m m' 0 a ( 111 a leri yas:ıktır. BUtün yan•ıdilcr ı:OZ I• 
C.ı t.nrıı.fı ı neı tın) f ll(la 

resi yoktur. Bu neviden hiç bir 
şeye asla muvafakat etmiyecc
ğiz ve her hangi bir devlet tara· 
fından bize bu neviden hiç bir 
teklif yapılmam·fltır. 

Harp. sonu alemi, büyük kil. 
Qük bir çok devletlerin işbirli . 
ğ-ine muhta~tır. Atatürkün deha.
siyle vücut bulan modern Türki· 
yenin bu alemde tam rolii ola. 
caktır. Ve Türkiye bunu vapar. 
ken kendi yolunu kendi karar
laştıracak ve iş arkadaşlannr da 
kendi intihap edecektir. 
IRAN VE JmI.GAHt 'T 'A l)A.lH 

Londra, 7 (A..,\ .) - ( IJ.11.\J. ) 

Hariciye nazırı F..dcn Avam kama 
raamda söylediği bir nutultta trıın 

hUkCımeti nezdinde yapılan teşebbils
ten bahisle demiştir ki: 

"Ümit ederim ki lran bUkO~U 

bu ikazımızı nrıznn dikkate- alarak 
vaziyetin lcabettirdl~i tedbirleri itti. 

haz edecektir.,, 
Nazır Bulgarl.8tıı.nın, t>!lhas.<ıa Yu • 

nanistan ve Yugoslavyaya kıırGl tar 
81 harelretlnl takbih ederek şu beyıı. 
natt.a bulunmu~tur: 
"Hesaplaşma gUnU geldığl zaman 

lııgtıterenin müttefikleri Bulgari.ata • 
nm bu tavrı hareketini aala uoutnu. 
yapacaklardır.,. 

JAPO~lJA\'A DAln 
Londra, 7 (A.A.) - B.B.O. 
Dün Avam kıımaraamda Eden u • 

zaqark vazlyet1 hakkında. çok ente
resan beyanatta bulunmU§ ve ezcUm.. 
le dem tir ki: 

J aponyanın Siyama karşı Hlndlc;I. 
nlnln lşgııllnl taln"bcn yapa.ca.ğı her 
lhdaa edecekUr. Son zamanlarda Ja. 
ponya. ıı.rasxnda çok cldd! bir vaziyet 
ihdas edecektir. Son zamanlarda aJ. 
ponynd& Siyamın lııgUtere tarafXJ1 • 
dan tehdit edilmekte olduğu ıısurettn.. 
de btr şayia çtkıırılmı3tır. Bu pyta, 
t.amamlle ıuıılstı:dıT' ve nlç!n ortaya 

. ablmış olduğunu da bWY~· Tok . 
yodakl İngiliz sefiri, Slr Robert Gra. 
gio, Japon hariciye nazırı amlre.1 
Toyoda. ile görUşmtıştür. Sefir, nazını. 
ortada dolll§an bu haberlerin a.ıııl ve 
esastan tın olduğunu söylemiştir. Se. 
tır, İngiltere 110 Siyam ara81Ddaki 
dostluğun asırlarca evvel teessU. et • 
mil' olduğunu nazıra hatırlııtml§lır. 
1ngillz sefirt, lngtlterc hükQmeU na. 
roma Japonyanın Siyamın lırt.lkıtı.ıi. 
ni tehdit edecek her harekeUilln baylo 
blr hareketi bilhassa Slngapunı teh
dide matuf telAkkl edecek olan 1ngt1-
tere derhal tedbirler almmnsmı l.ntaç 
edeceğini beyan et:ınl§tır. 

Eden, sözlerine nihayet verirken 
şöyle deml§tlr: 

tngnterenln bu -&özlerinin heMbft. 
katılacağını Umit edcrtın. 

Güneşin Maltepe UznindP-n Co· 
ğuşunu hep beraber denizden sey 
rctmek için çıkacaklardı. Fakat 
tnm o sırada içcrden ŞUk.rll ağla· 
mağa bru:layınca Maide olduğu 
y rde kaldı: 

- Çocuk uyandı, meme ver 
mem. ml'şgul olmam liı.zİm.. dedi 
ve Meta mahzun bir e~le jlavc 
etti: 

- Haydi, Esı:ıt, sen ka.yığı a.l da 
Meliha banyoounu yapsın.. Atnan 
çok derin sulara gitmeyin, egcc 
vakti bnşımrzn. bir iş çıkmasın. 

Ve bu şekilde Meliha ile .Esat., 
gecenin saat ilçünden eonm, ma· 
denin kuytu koyunda bir kayık ;t.· 
çlndc ba§başa kaldılar. 

Hiç konuşmuyorlardı. Kayık 
sahilden yirmi yirmi beş metre a· 
çılmca Meliha sllldltu bozdu: 

- Bak enişte, dedi, eğer uslu 
durmıyncaksan, derhal ge.rJ döne· 
lim .. Geçen nkPıımki gibi ileri git· 
mene rnzı olamam. 

Bu sözlerin bir davet oldu!;-unu, 
eni'ite gE'çen nksamki gibi yara • 
mnz ol.. ben bunu mtlyorum. Ma· 
nasını t.aşıdrğını F.tlat çok iyi an· 
Iemıştı. Hiç ccvnp vermedi. Yal· 
ruz kı:ıy1ğm, bUyilk çrunlartn koyu 
Mhillcrı? yakm bulunınasmı mum· 
kiln kılacak şekilde kiirPklerl çı•k 
meğe dc:vam ett 1. 

(De.ııamı 1•ar) 

kUr bir tarzda '!lnn renkte olr t ııret 
taşıyacaklardır Bu lşa'"C° blrlblr1 l\. 

zerine konulmu~ ve yahudl v:ıdızı0 

teşkil eden Uç mll8clleltır. Uu ınlr 

re muhalif hare kot edeni('. t c~ nı 

kamplarına göndcrllcccltleı cıı r. 

Sovyet tebliiji 
Mnı.ko\·a, 7 ( U.aoJ o) - ::İO\"l et nıııf 

tebliği: Ağuırt:ısun attınc• çartıaıntı' 
gUnü Sjerdobal. :lmoİcnsk Çerl<ıı! 
istikametlerinde ve Estonyndn şıddct-
11 muharebeler olmuştur Oephcnııı dL 
ğcr kısımiannda ehemml)"'l:UI hAdiel 
yoktur. 

Ha'\'R ku\-votleri tıırı:ok ır.ıntakolıır• 
da liUşman topçusuna motörtze ıcu\• 
voUerinc bUcunılnrınıı dcvAm etoıl• 
tir. Salı e-UnU 7 Sovyct Uı)·yarc51ıt 
mukabil 14 Almnn tnyyaN-11 kaytıecl 
mlşUr. 

(Sovyet te'>llğlnde ilk dı>fa 
geçen Sjertdob.. .. ı I..adoga g1Unl1n Ş 

malı garbi köşcııinde, Flr.ıer taraf 
dıııt vaktne Sovyctıcre terllcdllen ar 
zldedlr.) 

lng ı l zlerın Ruslar l 
yeı rdı mı 

09""' Ra~mratı 1111~ lill) tad' 
iki yerine uç muhtelif hedefi boıtıbll' 
lnmak :r.arurctlndedlr. Hıçblr znıJ1& 
bu Uç hedele yapacakları tııarruzl.11'' 
dan bombaları beraberlerinde oı:ır ıc 
Uslertne dönmh·ecekhırdlr. Aıınıın ıır" 
Elıdnln hangi ~oktası kendilerini ııı•· 
kadar edl.yonı& orası nıuUtı.k wret1

' 

bombalanacaktır. 

Almanyanm Fraruıadıı bulunan b!lı' 
tlln hava kuvvcUerfru Ru.syaya ,at· 
derdiği ve §lmdlkl hnlde llUyllk ati ' 
taı:ıyayr bombalamak için Fr1JJlo' 
toprakle.rmd.a 100 mı. 200 den ft\ 
bombardıman tayyansl bulundurınŞ 
lmkl\nısızlığmda olduğu muhakka~ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:;:::' 

Meşhur dolandırıcı 
MAHMUT SAiM 
• • 

Şişli Yıldızı 

Mediha 
Uğrunda kadm kıyafet nd3 

. . . . ··---···-· ---

.~ ............. 
Kendl<ı l antntJ) or: 
''Meğer~ "l>adınlık , da bıı:;litı b1' 

tu"km~'f. 

ipekli çaıuaııırlu rı g(\·dl nı Puılrıı~ 11' 
lftvnntaya ezelden ba,,lının. pudr11 

ve lA\-anta sth1iııdllm. Bruuı b:ı.ııkıt ı:ıır 
lncıcllk '9oe 7.a.rafot geldi. linndl k eDdl
nıl kokhyorum, N eydi o ç mı imi l:ı' 
rlblrlne karı mı:t JJek t"ŞI şel hl g.ııı 
kıynfet.. esasen ellerim uıkl.ırfl11 

ufıu:ık. Ka !blm ~ ufkn... gn llh:ı s. ı!Jıll 
yamt!Walrnu!lını cta öhür tııraft bir 
tnne f'lluılk gelml:ı, erkeldr.r cıra!ii ın:ı 1Y 

hlnu rm. lleJe o gri tpt'l;;JI çon111ııır 
nynfımd. o kad r hoşunı:ı gitti ı.ı.,. 

• • 
Camarte t ,. ~ 1\ 

HABER de 



8hkeme 
&lonıarında 

~MUK GiBi YUMUŞAK, SÜT 
GıBi BEYAZ FRANCALALAR ... 
Şeytana, daha doğrusu 
arkadaşlarına uymuş ! .. 
lll.Jy!.:YE 
Stliı 1Xla terUklenıı gelml§ti. l föyte açıktan blru fraııcaıa uçlan. 

llç ~ hke~inhı kapım IS • Mendebur: 
ta.>"lııırna her~ Y\Jkan gidip ge- - Olmaz, dedi, olmaz, veremem. 

:ııalllı- Y•klaşışmda cümle- - Ama önUne gelene, canmm Lste 
.\ı -..,yo?\'l • 

t tarafı u: dlğlnc veriyorsun. Kaç defo. gördüm, 
th>atıl.b bir dilim francala be T tııte. Artık biz de tmmayaca~s. A. 
ş~l'ak tııtaı diyecek, bir de ma, maı~m ya bize de koklatman lA-

rııcıı lyı UZakla,acakt.ı. zmı ... 
Onııtı Zili Oldu, sanki t Ne kadar yalvarsam, herif nldmnı. 
fittıını :~~ kınldı... yordu, halbuki, ben de bunlardan bir 
Ş ~ma bu belllar geı. lokma yemeaem, ırankl ölecektim. 

1
!4<1.1 blJt Sarhoşluk l§te, kafam kızdı, kenarda. 

1 Un bizi tevkif eder mi ki lslremleyi ka.vradrm, ha babam, ha. 
ıııı, btr ne cam, kaldı, ne çerçeve ... 
' Ya.klll§tp bu uzakl&§ma. - ~onra: 
~de bidönıntl§tU. Anlattıtı - Sonrası ne olacak, ı~te, polis 

, &uaıı r lleticeye varamaml§e gelmi§ ama, vallahi haberim yok. sı. 
l>ıı: 117.ertne kolundan tuta.. zı karakola götUrmtl§. Biz gene tek 

~ h..ı:ıuı "durmam?§, ona dtı kUtn\ bumıoız .. 
ti llolaun cledım, konupcakııak - Ya!? ... 
~bı doıll§ı ' iledir, o dolap bey • - Bu kadarla kalsa gene iyi be a. 
~lPaJ p duruyorsun? ğabcyciğlm: fakat karakoldan da kaç 
~ k, 61~ bey karde§im, ha.Jl mıgız .. 

olaıuı kandlllı arkada§ • - Eh, ne dlyej1m, b."lı,ka yapacak 
t:.. ' bize galiba bir fıçıyı ~lı §f!Y kalmam?§ ... 

01 
.. Cöyıc •ltndl - Öyle, öyle... ne dersin, Glmdl, 
"'ll? " anı at baka • hA.klm biZi tevki! eder mı? 
boYtın - Vallahi o kadarını blremem, bile 

11'4taı u bUsbbUtUn kısaltan mem ama. fotoğraflı lkall",etgl\h sene. 
liç ıtıe~lllaruıı çekU, kemerini din varsa belki. serbest bırakır ... 

tQ dııl'aıı e Uzakta, koridorun kö.. _ Hay gözünü eeveylm, a~abey • 
ltlltuk !:öp kutu.suna okkalı cıaun eenet nah §U bekçide ... 
~la~Ölıdcrdlkten sonra anJat Gene terliklerini §lkırdata, ~tkır • 

~~rı bıı Ilı data bfr &§$ bfr yukan doıa,mağa 
U~ Unı kw bt' kardC§im, ba§ladt. Biraz sonra mahkemeye n • 
td~ ele krr.ı... tmmrgtJ. 

tı,.·.ltra u CeYtana, daha doğnıau toerlde, aöyledlkleri do aynıydı: 
.. ~ n>. Yduk, da bu kadar lç • - Oldu, bir eeyler :ııte, hlıklm bey, 
rtıtt cıu erhaneıere kOfllladık diyordu, arkadaolar içlrdl, IN>lll'& da 
1
• <löıııı:Y: etrafımd8 pervane beni eokağa ıaldı. Ondan sonra.mı bl. 
~tt er Uruyordu. llyorsam, Allah kahretsin. Hlllft. ayı. 
~ıı :ındlcağızıma söyllyeyim, laınadnn, aklım ba§ımda delfl ... 
~r da gazel tutturduk. Neticede b&klm, kendlalnln ikamet. 

rı.,_ bir ' evıınıze yollandık. gOJı sahibi olmamır namn IUbara a.. 
.. :~cıaal'ahk gözlerim. petro • !arak serbest bırakılmamıa ve evnı.. 
: 1 btYıı. k.ı Pamuk gibi yumu§&k, kmın ait olduğu mahkemeye tevdii 

'6l'l!y ı frııncaıo.ıara ili§tl. Ne için mllddeiumumillğe gönderilmesine 
rı .. :aııı el'lın içim ı;ttU, bunıa. karar verdi. 
Ilı~ ... 
l:,ta1~rı cıaıcıım· O kısacık boyunu blraz daha kısal. 

~lıı •. _ l>l!t · tan pantalanunu bir daha çekip ko • 
~"'1lla ro, dedim. curadan bir merinl .sıktıktan lıBonra, hı\klml, yer. 
00.1 t•r ., r blzc ! l " ra den temennalarla selAmtadı ve terlik • 
•· '"-· .. Ponınu, dedi. .., -~ ''Po terini ıııkırdııta, ıııkrrdat.a dı§an çı 

lllı, tiyle r be usta Petro. Biz karken kolumdan yakalıyarnk kula • 
hasta hıı.li... Sen bize 

ğımn fııııldn.dı: 

- Hani anam burada olsaydı, seni 
ennl§lerden diye alnından öperdi. Na
sıl da bildin, nasıl da bildin be. Yoksa 
abukat mııım? 

• MübD.§ir nereden duyduda gülerek: 
- Avukat değil, gazeteci, gazct('. 

clı dedi .. 
Ben hemen oradan uzakln.şmnğa 

başladım beriki ıı.rknmdHn bağırıyor 
du: 

- Bey ağabey. boy ağabey bu ka. 
dar rezil olduk Bari ismim! yazma, 
olmaz mı? 

Ben de aözllmU tuttum. ismini yaz.. 
madım, ~te ... 

in.>Ul."E MUH.ABtRt 

Neriman kendini tutanıadı: 
Garip bir anne .. 

Diye mırıldandı· Ben de: 
Ne hoş, ne asri bir kayın 

valdc tipi .. 
Demekten kendimi alamadım. 

Acaba. Turhanın annesi gerçek· 
ten, söylediği gibi, her şeye göz 
yuman, asri düşünceli. milsama. 
hakar bir kadın mıvdı? 

Yoksa Turhan bunları, ailesi 
ni metetmck ve Nerimanın gözU 
nü korkutmamak ic;in mi söylü 
\'Ordu? 
· Bu. iki ihtimalden ikincisini 
daha varid görüyor ve Turhamn 
çok yalan söylediğini, mübalağa 
dn ileri ~ittiğini tahmin ediyor
dum. 

Turhan birden. ne düşündüya!• 
düşündü, benim öyle kolay ko . 
lay atlı:yacak, her Ş<.'Ye knnacak 

--===-=HAVACILIK:-==- Fıkra 

Bir torpilin nasıl ntıho:uıınm ıazmı &eldlğlnl gö tRrlyoı 

Kendi 'Kendini 
Torpilleyen Tayyare 

T ORPlL!N korkunç bir stJCı.h oı.. 
duğunu herkes bilir. Fa.kat 

bir torpilin garip hfı.dlselenı sebebiyet 
verdiği, herkesçe malQm değildir. Me. 
seıa., umumı harp esnasında, torpilin 
biri bir Alman denl.zaltısının üzerin 
den manin aUıyan bir at gibi aUayıp 
geçti ... İnanlmıyacak derec<'de garip 
olan bu vakayı, kazayı atlatan deniz 
altı U, 85 Jn kuroandanuıdan dlnllyt-. 
yelim. Kumandan Lothar von Arnauld 
de La Perrllıre, aıt.ı, iklnclte;,rin ta. 
rlhll y:ızısındıı diyor ki: 

"- 'l'orpll, denizaltıya iki metre 
kala denizden fırladı, ~a dönen per. 
vanesl keskin ve lnsnnı sağır edecek 
bir derecede gUrUltU çıkarıyordu. Tor
pil, kule ile top arasmdıı.n, tam dal. 
gakıranm üzerinden; g ctı vo san k 
tarafındaki topu muhafaza. eden par. 
makltklan p:ırçalndı, merkez su bo. 
rusunu iğdl ve iskele tara!md:ın de. 
nizallmın yanı bll.fında denize dU§tll. 
Torpil mürettebatın llzerlnden o ka_ 
dar alçal.tan geçlik ki, top başındaki 
lerln hepsi iğl!diler ve sanltl torplll 
{!zerlerinden atmak ıst r gibi kollar'.. 
nı kaldıTdtlar ... 

BugUnkll harpte, torpllln biri, deniz 
harbinde henüz Jınydedllmlyen bir htı
dlecyc sebeb olmu§ ve torpili atan 
tayyareyi mahvetml~tlr. tnanılmıya -
cak derce de garip olan bu bll.disf' 
§Oyle cereyan etmi§Ur: 

Ablukayı yaracak olan X. Oemis1 
~iman denlzlncle yoluna devam ediyor. 
Şimal denizinin kudurmuo dıı.lgnı rı 

ve maynlar arcısıııda yol açmak mec.. 
buriyetlndedlr. Dalgalar, geminin u.. 
cuııu direk ytlluıckllklerlnr. çıkarıyor 
kıçı mıda kalnn gemi büyük bir gU. 
rllltU ve sademe Ue biraz conra auya 
çarpıyor ... Husule gelen sarsmtılar 

geminin Mı: tarafını titretiyor. Dal. 
yor, bu gayet tabll. Kumandan diş\e. 
pcncerelerc çarparak etrafı !t6pUk ı. 
çinde bırakıyor. Baca ve dlrckıer, 

bir kız olmadığımı anladı zanne· 
derim ki .. gülerek, sözü değiştiı 
mek istedi: 

- Benim de böyle tıpkı sizın 
aileniz gıbi bir aile içinde büyü · 
müş yUzU pek az gülen, fakat si· 
zin gibi akıllı, sizin ıı:ribi zeki bir 
arkadaşım var, Leyli Hanım! 
Hatta. biraz önce onunla beraber 
dik .. Nerimanın bugünkü rande. 
vumuza bu kadar kıymetli b:r 
arkada.sile geleceğini bilseydim. 
Ben de o arkada.şum davet eder 
dim. Maamafilı bunu telafi ede · 
ceğimi van.dcdiyorum. Gelecek 
hafta meseli. Bebek gazinosunda 
buluşmamıza müsnadc etmez mi 
•• ? 

sınız. 

Ben işi şakaya vurarak cevap 
verdim: 

- Bugiln Nerimanla tcsadü. 
fen bulunmuş olmasaydık, ben 

dalgalardan husule gelen su tozu için 
de kayboluyor . .Mürettebat yağlı mu. 
şambalarla mücehhez olduğu hnlckı 

iliklerine kadar ıslak. .. nöbet bekli -
yenler direğe veya parmaklıklara tu
tunuyor. 

En ihtiyar deniz kurUıırt blıe böyle 
bir havaya tahammül edemezlerdi 
Denize tahemmUIU olmıyan, hemen r .......... y~;~; .................... , 

LEO DE LA FORGUE l ............................................. .. 
mide sancıylnnnn tutuluyor: deniz tut 
ması gecikmiyor. Deniz tutması .son 
haddini bulunca, lruıan öle~k diye kor 
·uyor., biraz sonra da ölmiyeccğin • 

den korkuyor. 
Nöbet b<'ldlyenter etrııfta gayri. 

tabii bir şry görmüyorlar; deniz uğul. 
damtıl< ı berdevam, vanUiı\törlerln ve 
iplerin dıreklcrc çarpmasından husu.. 
le gelen gürUltUden başka s es yok. 
Güvertede, arada sırada fıruna ve 
rllzgAnn parçaladığı emirler duyu • 
luyor. Herkes kendi snbesını gözcUe
ıemekl<' me.-,.,,rul. UUşmanın mUtcmn.. 
dl kontroıu altında bulunan sahada 
ilerliyor. 

BuluUar çok alçaktnn uçuyor, insan 
uzağı göremiyor. Sis var. Dinleyici 
cıhazların b:ışınd:ıkı erat şüpheli mo.. 
tör sesi arıyor. Hava gittikçe fenaııı. 
şıyor. bulutlar su sathına ltndnr indi .. 

Denizaltı dinleyici ci)lazı, uzak ol
mayan ve gittikçe yaklaşan bir motör 
sosinl haber verdi. Bir şey görlllmU.. 
yor, bu gayet tabi Kumandan dlrıte. 

rlnln al'asındnn hlddotıtı nıırııaanı 

yor: "Blr bu el<slttl,, diyor. Dinleyici 
cihaz başındakiler :" - §imalı garbi 
den motör gUrUltüell., - diye haber 
\'erdi " ll.lotör gUrUıtUsU kuvvcUe
nlyıır -.. .. "- J\IoWr gl!rllltüsU gc. 
miye yaklaşıyor ... .,, 

sizi rahatsız etmezdim. Halbu.ıii 
bu gece onlara ~itmek mecburi. 
yetindeyim. Bu sebeple kentiisi
ııe refakat ettim. Her zaman 
böyle dadılık yapmama ne 
vakilin vnrdır, ne de sJnirlerlm 
müsaittir. 
, Turhan gülmcğe başladı: 

- Vallahi siz çok içi d:şı bir, 
temiz kalpli bir kıza benziyorsu
nuz. Nerimanı, sizin gibi bir ar. 
kadaşa malik olduğu için tebrik 
ederim. Gelecek hafta pazar gü. 
nü - haşa - dadı srf atiyle de
ğil, kıymetli bir orkadnş gibi. 
sizi Bebek bahçesinde bekliyece 
ğim.. Ve muhakkak ki, bahsi 
ge<:cn arkadaşımı bir kerecik 
olsun görmenizi rica edeccığim. 
Bu, bir genç kız icin. görillecek 
tiplerdendir. Bilhassa bir genç 
kız için .. 

• 

- Gece .. Nerimanın evinde -

''Tepcbaşındaki pastacıdan al. 
tı buçukta ayrıldık. Önümi.izde.ki 
pazar günü sant üçte Bebek bah. 
çesinde buluşacağız. Bana yüzü 
pek az gülen, çok akıllı arkada
şını takdim edecekmiş .. Turba
nın maksadını an1ayorum: Ne. 
rimanla genişce konuşabilmek 
fırsatım elde etmek için, beni 
oyalamak istiyor. 

Nerimaııa sordum 

Kumandan han tehlike8i ipreUııi 
çoktan VetDfl§tl. A!Arm çanları Çalml§ 

herkes muharebe mevkllnl aııruııtı. 

Fırtına ıplerin arıı.aındıın adıımlarm 

başında, ıslık ç lo.ro.k §iddeUenlyor. 
Böyle fırtınalı bir hnvada topla atq 
etmek çok zor; kumıı.ndan bunu bil
di~! için tel<rar hiddetle bir ı;eylcr m1. 
nldnndı. 

.Motör gUrUltUsü yaltlaştı. Tayyare 
ye alt oıduğunu IJ(lylemeg hııcet yok. 
Herkes pllr dikkat bekli.yor. Fırtına. 
om içinde nöbetçinin eesJ duyuldu . 

- 240 derece lstikameUnde bir tay. 
yare. 

'fop'ıı.r ve maklnelltüfekler ııöyle 
nen lstlknmeto çcvrlldL BuluUarla 
kararmış gökte 61yah b!r gölge be • 
Urdi ve kayboldu. Herkes o tarafa 
t>akıyor fakat gölge bir d!l.ha meyda
na çıkmadı. Biri "- l§tc!,. diye hay 
kırdı. 

Gölge, bulutlo.rrn içinde Lçkrar ita)'• 

boldu ve biraz sonra tekrar belirdi. 
Bu Alman tayyaresi değil. 

Kumandan ancait bu kadabnı tes.. 
bit edebildi. Alman tayynrclerl bu k&. 
dar ağır uçmaz B~ bir İngiliz tay~-a. 
residir. 

Dllşman tayyaresi keskin bir dönüş 
yaparak geminin istlkıımctini tuttu. 
rayyarenln lstedlğl parolaya cevap 
veıilmedl ve lrnmandan at~., emrini 
\"erdi. 

Mcrmller tayyarenin etrafında Ln.. 
fıltlk ediyor. s:ı.:\•otar blrlblrinl takip 
ederek t.ayyarcııin deli gibi kavisler 
ç!Lmcslne scbeb oluyor. Jfırtına \'e dc
nl:r. tutmosmı bf'rkes unuttu. Herke.si 
'11 ll\ tir<'• udı v ı'trırdakl'l' 
ındlrmek 

Muhasım bulut v~ sl61D o.rka8ında 

g zıenlyor. Umulmadık bir taraftan 
tekrar meydana çıluyor, Oııfı toplıırı 

saniye "ürnıedcn yeni ıstık mete çev. 
rlllyor ve u teıı e•lıyor , ilk ve 2 

- Ben o gün gelmesem, ol. 
maz mı? 

- Kabil değil, Leylfıcığım ! 
gelmezsen, ben de gitmem .. 

- Ayol, biz biribirine bitisik 
ikiz kardeşler gibi, her yere be
raber gidip gelecek değiliz ya. 

- Bizim kardeşten farkımız 
mı var. Leyla? İstikbalim adeta 
senin elinde demektir. 

- Yok cannn.. Mübalağayı 
bırak da, bu İ§İ biraz dabn 
ciddi konuşalım. 
- Bunda.n daha ciddi konuşulur 
mu, a kuzum? Fikrini söyle ba 
kalnn: Turham nasıl buldun? 

- Fena çocuk del:ıil runa .. 
Yolda gelirken de söylediğim 
gibi, pek kurnaz. Bu işlerin a. 
de~ kurdu olmuş. Çok yırtık. 
çok serbest, bununla beraber 
şen bir genç. Hemen şimdiden 
kat'i bir hüküm verilemez. 

- Senin görüşlerine itimadım 
vardır, Leylii.! Hele birkac kere 
dnha buluşalım da. Ondan sonra 
bana kat'i hükmünU sövleı in 

Kahkahayla glildüm: 
- Birkaç kere buluştuktan 

.. onrn, benim hükümlcrime, gö. 
rlişlerime hacet kalmaz. Sen 
benden (ınce hükmünü verirsin! 

- Ne dcmk istediğini anla
vamndım. LeyHi! Ufnk bir şüp
hen var ~enin... Bana ncıkra 
sövlcınektcn çekiniyorsun gali. 
ha!.. 

n:::::::: • .:• 

YOL 
, 

G~cn pautr ! tanbu.1 köylwinden 
blrfnılo küçük blr geı.lntıye kurar 
verdik; sabahle) in saııt &ekizde )ola 
çıktık. 

Tahmine göre on bire doğru köy. 
de olacnktlk. Fal<nt yolu ~şırmı:n 
tarfalar anısına dUşm~Ü7.! 
Kö~ IUJerin yol mriflnl hepiniz. b1-

1lnılnl7.: Bıınn mt'lllen denize dU • 
ııen ~ ılnmı s11nlırmı,. Biz de bir 
köylilyo yol ormnl;: ı;-uflı•tinde bu • 
lunduk: 

- İb, dedi; :işte ourn<'ıltta! Şu 
top ağacı döner dönnın karlJilı:za 
köy ~ık11cak. 

Sen mi in top aj;'1lC.1 donen ı Gerçi 
kn~ımıza kijy çıl;:tı ııma: tam lkl 
saat ı;onnı ... 

Na reddin me.rtıumnn h.lt.iiye!l!nl 
bclkl hatırlarsın!%: 

Merhum kıınsını alıp dört gfuı • 
lük olcdt'l bulunun bir tandnğma 

gltmPfe knrnr \'erir. Evden çıkar • 
lnr. On OOı: )irml ndrm gltfft.-tm 
sonra hoca knn5ına 80rar: 

- KanCJ#Jrn, der, !Mlaha ne kadar 
gidoooğlz dnha. 

Kadın: 

- Eh işte, der, bugün yann gider 
sek 11•1 günlük yol nim~ o1onJ7,. 

Hocn mertıam: 
- Oh, der, ne AIA ~kancı~! 

Deeen ki yohı yanlaoııp./ 

:N ASRB'rrtN 

sm. lik ~er tayyarcııln etratm. 
da lnfilAk ederken. İngiliz tayya~ 
nln altındaki fkl kapak açıldı ve balık 
§eklinde uzun b1r ctaım dentze dOf • 
tllğünU gördük. Bir torpll: 

Tayya ro bulunduğ'U. yükaekllkten 
elli metreye lnml§ ve gemiden be§. 
Ytıo metre mesafeden torp1llnl atm~ 
tı. Torpilin öJdllrUcU tıamulesi Ue ge. 
mlye çarpm81!I muhakkaktı, takat 
hlC beklenmodlk bir hA~ oldu. Ba
lık oekllndckl uzun cisim, koyu )'eDO 
deııı.ze büyUk b1r ppırtı ile du,w ve ... 
müthl§ bir lntllA.k husule geldl. 

Acaba mcrmllerlmlzden blrt torpl. 
lln kap.sU!Une mi isabet etU? Torpil 
denizde bir mayna mi çarptı? Kln\bl. 
Ur? tntııO.k havaya yllkaek bir au 
sUtuou gönderdi. MUthl lnfillktan bu 
sulc seıcn bava girdıı.bı tayyareyi sar. 
dı ve kanatları parçaladı. Parçalana .. 
kanıı.tıar etrafta uçu:ıtu. Knnatılll' 

kalan tayynre torpllln ln!llft.k etuti 
ve kaldırdllh su stıtununun içine yu. 
vnrlandı; denize çarptı; ufak lofilQ.k. 
tar husule geldi, benzin deposu kızı, 

blr alevle tutuştu. lşnr t mermUer 
parladı ve gene §lddetll bir lnftltık. 

Husule gelen alevler, ilk ir: llAkla.. 
rrn tahrip edemedlğt pnrç:.lan yakı. 
yor. Tayyarenin battıf!ı ı;erde snr• 
renkte buluttan b!\!JK•• o 
nıUyor. Dalgalı ve fırtmal· denize ra~ 
men tahllıı1ye sando.lı lııdırlldl. 

Tayyared kilerin kurt.ulm dıkları 
mailim olduı?tJ halde, ölUm tehlike ini 
göze ıınarak tah:ırrlyat başlıyor 

Sandal biraz sonra ufnk enkaz parça. 
!arının su Uzerlndc oyn vtıklan mev. 
kle geldi. Duman MlA <]ağrlmamıı, 

surun Uz rtnden d:ığlıan ya.tıarm ü. 
:r.erinde alO.iml Rımo.nm yedi rengini 
~örüyoruz. Dal&'&lsrla çetin l>lr mUca. 
deleden sonra birkaç enkaz parçası 
ve blr iki defter topl yahildlk. l\tUrcl. 
tebattau eser yok. 

Tnhllslye sandalı gemiye yanaotı . 

ve gemi X kendisine verilen vnzU'yl 
tamamlamak için rotnsına dovam ettı 

- Hayır. Ufak dc~il •. Büyük 
bir şüphem var. Bu çocukla çok 
ihtiyatlı konll§mam tavsiye ede
rim .. İşte o kadar! 

Neriman kaşlarını es.tarak ö
nüne baktı: 

- Ne ynz~k... Sana hiç itı 
mat telkin cdemcmi~ .. 

- Evet. Bu söziın doğrudur. 
.'ımdilik ona güvenemem. 

• 
Gece yarısı .. 
Marmarayu bakan yükeek bir 

odadn Nerimanla koyun kavuna 
vatJVOnJZ. Teriman ÇOk heye 
canlı.. Bir türlU ı?özüne uyku 
girmiyor. 

- Ah. sana da böyle bir ef. 
lence bulsak ,Leylacığım ! Bu 
bilsen, o kadar t.atlt, o derce 
heyecanlı bir i17 ki •. 

- Eğlence mi dedin? Sen bu 
nu bövle tclUkki edivorsan, ya 
rın bctbnht olursun! Demin sıı 
na r.iddi konu~almı bu işi, dedirr 
de bana kızdın. Görl\yorsun kı 
g ö r il ş ve düşünlişlerimi:r~ 
de büyük farklar var. Ben cidd 
telfıkki ediyorum; sen eğlent>< 
telfikki ediyorsun! lnsan istikba. 
lini bu kadar kolay ve açıkc;: 
feda eder mi hiç .. ?! 

Neriman, belki biraz fazla 
aıbr olan bu sözlerime cevar 
vermiyordu. Başlarımız yastık· 
ta, yava§ yavaş ko~uşuyorduk. 

'QoumnJ tırrr ' 



I 

36. Çeviren: MUZAFFER ESEN 
eviniz bu oekıt alacak. Nasıl 

(Bu kupona eklenerek ,andt'~ 
verme llı1nlan En Son ~ 
ra ~ neşredllooekür. Evi~ 
göndereu okuyucu.Lıırnı r/; 
mak ilure sarUı adresteriısl 
lerl lhım.) , 

Evlenme teklifler~ 
• Yaş 49, iki apartmıa.ıı P 

lık geliri 250-300 lira ol.IUl 
ve namus sahJbJ, kfmsesJJI ıı1t 

- t,t.e,, bir kat daha çıkana.k lenmek istemektedir. Gl1%eı, 
- Evet, bu ışi yapan mu· hal Mariba Liyi tevkif etme. kurşun yemekle öimez· Son. &ğendlnlz mn" bal.ık etinde bulunmıısı. ev~ 

hakkak bir delıdır. Fakat za. sini söyleyiniz. Com Lomsun ra bu zavallı adam ne yap. Kafa Traşr Ayyaşa Göre a.nıaması, çocuksuz 28-50 ya; 
vallı Linin aleyhinde bulu. makalesinden sonra bu hay. tığının farkında değil zaten. Bir ayyaf, şöyle diyordu: smda bulunması 11\zıIJldll'· ı 
nanlar öyle kudurdular ki... dudun serbest serbest dolaş • T orkanay aordu: -insan, içmek ıatemedi - mevzuubahs değlldlr. aırer Bir adam, berbere gitti. tarile <Boğaziçi 49) reını!ııc 
Haydudun böyle delice işlere masma nasıl müsaade ediyor - Ne yaptığını farkında Sordu·. ği şeyi içmeğe de alışmalı; 

f · 1 d J • ? N d · · k . . caat • 260 r/J. cüret ettiğine göre mü ettı§ sunuz bilmem! inanı ır şey eği mı. e · emek ıslıyor. canı ıu içme ıstı yorsa, su • Yaş 47, boy 170• k1lO 
Li kendiıini çok sıkıştırmış değil doğrusu. Amirnize söy sunuz? - Kaçkuruşa ıaç kesiyor. yerine rakı içmeli, mesela! senedir, dul, sarışın, çok cfill~ 
olacak. leyiniz ki bu meseleye dair - Hayır, ne yaptığının sunuz? Ya rakı içmek istiyorsa? kusuru hulunmıyan, lçki l<U 

- Bu haydut acaba Uvan ben de bir makale yazıyo • farkında değil, zavallı bir - 25 kuruşa! - Rakı mı? .. Eh o zaman 40 Ura maaşlı devlet ın~ 
Tor muydu dersin\z? rum. Bu sabah ufak bir tah. insanı uyuşturan, S·?rsemleş. -Ya traş etmek kaç ku. artık cammn istediğme göre bayı 30-17 yaşlarında boyu~ nasip kumral, sarışın veya . .J! 

Nöbetçi haşkomi!er f(>yle kikat yaptım. Artur KoHar - 'ciren bir ilaç içirmişler. Son. ruş? hareket e''"meli ! zısı temiz kız veya duı ınUl~~ 
bir işaret yaptı: son ortada yok, bunaan sizin ra korkunun da bu işte bü. - 15 kuruş. Aksi Bir Sürpriz zuubahs olmaksızm bir b.'1; 

- Bu adamın kıyafetini de haberiniz vardır sanırım. yük bir rol oynadığma ka • Berbereı giden adam, bu Zifiri karanlık gC"'.Ce. Yağ. tenmek istemektedir. Bir e~ 
bana anlatabiiir miı;iniz? Şimdi §Urasmı da söyliyeyim niim. mur, bardaklardan boşanır. tercih edilir. Fotoğrnf ve s& fJ. 

d A 
izahatı aldıktan sonra kol • h ıe Osküdar, Atlamataşı traıı' 

- Hay hay! zanne ersem ki müfettiş Marba Liyi r • - Kendisini ne \'akit gö. l . .. l d casına yağıyor. Seyya , ya • d"'s·ınAe berber ve"'""ı 011yıe 
b d b. d ld kl tuğuğa yer eşt1 ve şoy e e- h ld " "' ,,~ ıırbnda ga ar in ır par ö. tur Kollarsonu ö ürme e rebilirim doktor. payalmz ve şa§ırmıt a e Aslan adresine mUracaat 

1 di: ıü vardı. Şapkasını anı üze. i\ham ediyorum. Ne söyle • - isterseniz şimdi Heye. şosede duruyor. Sonra yürü- iş ve işçi arıyan/ar: 
rine iğmitti. Yüzünün alt kıs. mek istediğimi anlıyorsunuz canı bir parça geçti. Herlıan. - O halde kafamı traş yor ve bir dört yot ağzına • Türkçe ve f'ransızcayı ı:ıı ~ 
mı gri bir eıarpla sarılıydı. değil mi? Allahaısmarladık, gi bir hemşireye 9 uncu ko • ediniz! varıyor. Orada üzerine lev. ollen genç bir bayan sabah ff 

Mak Kolni haykırdı: hemen şimdi makalemi ga - ğuıu sorarsanız sizi götürür. ha mıhlanmış bir direk göz. r.lcn sonralan tercüme fştEri f. 
- Fakat anlattıklanna gö zeteye götürüyorum. - Peki doktor, teşekkür lerine ilişiyor. Fakat, bu zi. lışmak üzere iş aramaktad~ 

re bu adam Com Lom olma- Mis Todge haşr yukarda o. ederim. Hemen şimdi hasta. FEN N 1 firi karanlıkta levha üzerin · ';~ar:~:~~~m;~:!:tpa 
bdır. Müfettiı Liye ateş eden dadan çıktı. Skotland Y ard- neye gidiyorum. deki yazıyı nasıl seçebilsin? • tyı blr metodla cransıı~ 
haydudun koyu renkli göz • daki polisleri adamakıllı ür. _ Baımüfettit telefonu ka su·· nnetçı' Halbuki o yazıyı okuyunca ıır. tkmaıe kntan taıebe:Ye ti. 
lükleri de var mıydı? kütiüğüne kanidir. Şimdi padı ve dairesinden çıktı. gideceği yolu tayin edebile • rtıır. Aslanhan perşembe P' 

Polis cevap verdiı mesleklerinden hiçbirini an. Nöbet odaımın önünden cek? lata bay Handeli vasııasil' 
- Evet, gözlükleri vardı. lamıyan bu polisleri sözleri. gf>rerken kapıyı açtı ve ha • AVDI Böyle düşünerek, bütün müracaat· 

.t:}' l k 1 ı h k 1 ·ı k ku -:r T rkcaa . 21 yıışmda karakter , rakat cam arının ne ren o• e, are et erı e, or nç !Inl uzattı: kuvvetini topluyor, ıslak di. genç, resmi ve husust dalr"C~ 
duğunu tamamı tamamına bakıtlarile sesinin kuru ve _ Yeni hir şey var mı reğe zahmetle tırmanıyor. ramaktadır. Bu muessescıc , 
aöyliyemiyeceğim. Zira bu. ahengile iyice düşündürdü • Mak Kolni? ~ı. enjeksiyon ve Tam tepesine sımsıkı yapı • yet sahibi ve babalık yapac• 
lunduğum yerden bu korkunç ğünü zannediyor. Mak Kolni _ Hayır, şef, Mariba Li . ~:ı:; ~=:~ şıp \utunarak, kibrit çakın • tın Hne süreceği her şaru ıt• 
adamın yalnız profi1ini gö • nin kahkahalarını i~itmedi k "D0 k madedlr. Şimdiye kadar bl~ 

:r nin tevkifi için icap eden e. urağ"r No. 99 Fenni ca, ŞU yazıyı o uyor: 1 • cek hiçbir kimsesi buıunııı~ 
rüyordum. Fakat Con Loms bile. Başkomiserin şimdiye mirleri verdim. sünnetçilik kat; bu direk yeni boyan • esaslı bir ış tutamamıııur· fJ 
böyle alçakçasına bir İ§ ya - kadar kendisinden daha gü • _ Mükemmel, eğer bana mrştır.; yaslanmayınız !" bUlyetıı oıduğıında şUpbesl 1 
par mı dersiniz? lünç bir mablUkla karşıla§ • bildirecek acele hRvadisleri. ıöımez H) remzine murnct• 

Mak Kolni bu suale cevap mamıt olduğunu bilmiyor. niz olursa Rudling has\ane • • Otelde kAtıpllk etmek s' 
d • 1 b 0 l M k k d ı·· d.. l raya gidebilecek 20 yaşıncış _. verme ı, nası cevap vere ı • a ar a aşına t: on u: sine te efon edersiniz. genç aranmaktadır, tsuyeıı'"' 

sin, kapı açılmıı, mis Todge - Söylediklerin; İfittin - Ba§Üstüne, şef. ta zarfında sabahlıırı oıııı ıc-
içeriye girmiştir· Bu kadının değil mi? Eğer bu kadın deli Bir dakika sonra müfettiş dlkpa§a camı sokak 12 nuııı' 
görünüşü nedense Mak Kol- değilse ben de bir şey bilmi. Embankamon da bir taksiye 1'1odayı takip -'1ea 1ıar u1'\ kadın ıçtn kıymetli tD!llarUe ve nf'flı; iş. mlrllye mUracaat edcb1lit'1~ 
niyi korkutuyor. Başkomiser yorum. binerek nitmiıı.ti. l<'meıılle hnl~lkaten u.aaan • Jrika.ı.I celbeden böyle bir tınrllmlAde ••snıı. zamanda okumak lstıyen ıeııt 
avukat kadının kendisine YEDiNCi KISIM ~ :r m;n., aatıne sahip obuAk Q.ıM.::. saadettir. ''StNGER, saatler on be~ se- • Orta ikiye kadar okuıtl 

d w tt w • • • 1 -2-- nelik bir mllddet icia YliP.Y mt\«tcrinln mesullyetlnden olsuu her türlü santmlı kulınnablllr, bira~ dl 
ogru uza ıgı şemsıyesının - - ı1r, iki sene kadar tan~ .. 

Ü T il.rı7.aların mlie. eslıı.lı tara!ındar. hiçbir Uerot nlınmsksız.m tamlr ola. v 
ucuna dik dik bakarken mis AYNI G N. SAA ON SAAT ON DORDÜ KIRK nacaldan gnrant' t.dllmlştlr, essseede çaltşmış ı7 yaşrnd8 f1 
Todge kuru bir sesle sordu: DORDO OTUZ IKJ SEKiZ GEÇlYOR az bır ucretıe tıer tşı ya.pııı9tf 

- Ba•miife\:tit burada GEÇiYOR s • G R tir ı Muammer) remzine ı:ı:ıi! 
T ~o. %7/B 1.26 elmaslı ve R pırlanta 26:1 lira ~ 

mı? - Ne dersiniz doktor. 9 numaralı oda Rudling • TecrUbeıt. tyt fransll!* ~ 
- Maalesef mis Todge, - Ağır bir şey değil Tor. hastanesinin alt katındadır. Adreı.: l"'JNGER SA.AT :'\tı\OAZASı - letanooı, Emlnonu Cad 8 !:;: ;'~::~~~~~:st~=:~ 1:ıır 

daha gelmediler. kanay. insan omuzuna hir (De-ı:amı var) mak ıstemektc:Hr. raraY' 
Kadın ~niyetdz bh ~ -~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•. ya~nd~n büyUk e~uk ~u~ 

Yll'la Mak Kolniye baktı. H ı·k a"' y:__I, 151 numaralı hat be kç ,. s ,. evı· ı __ Nu'açklYedı:~: __ a fazlaslle de uğraşablllr: fi _ Ne vakit döner? Ken • w.- HUsrevıye sokağı ıı nuınıır! 
diıini ne vakit görebilirim. :'.lakhuleye mUracaat · 

- Bu hususta size bir ce. • Orta tahstıU. mantık ı;a:ııı1'l' 
(Dilnlcii nu.shadan devam) atarak, gözleri açık bir halde, üzere ad.mı atarken, erkek, vü- Ve derken kapı aıd.ua kadar ttacıc ve merama muktcd'' :ıtlfl' 

Tap veremiyeceğim mis T od. ortalık kararıncaya kadar, ora· vudunu bir hamlede kavradı. a~ılıp..... ihtiyaç vardır. Sirkeci ,._,.,1<_,,, 
ge, batmüfettiı giderken ne Mühendis, haritayı hararetle da öyle kaldı. Sonra yerinden Mühendis, sesi sıcak ve kısık Bir homurdanış, dehşetli bir desinde S0/1 dahilinde cıu~ 
mit döneceğine dair hiç bir etüd ederek, hatlar çeknıeğe, tür kalkarak, mutfağa doğru yüri"• fısıldadı: kükreyiş 4Jitildi Bir iskemle ha- 9. 10, ve 13, 14.30 saatıcrwd 
teY söylemedi. lü çizgiler çi.zmeğe devam etti: dü. - Oh, seni gidi yaban çi<:e~. yada kavis çizerek döndüğü gibi. caat. 

_ Acaba yemeğe mi git • birtakım ölçmeler, mukayeseler, Arkasından kapıyı kapayınca, seni! lnişle beraber, bir \'iicut, ceset • Lw.ı mezunu, Anado•uııı~ 
ti? hesaplar, falan, filan yaptı. Ken olduğu yerde durdu. Kızın külrengi gözleri, der• halinde yere devrildi «an, dül'U.St, cltldl atmacca 

disine gayet güç bir vazife yükle· Mutfakta, sırtı kendisine <lr. şete uğrayış ifadesiyle, kendisı· Buooan sonra bir sUkun de • iaktlto b!len ıs yaşında tıl~ 
- Belki, mis Todge. tilmişti; şimdiye değin bütün tek nUk vaziyette yalınayak bir kız ni kavrayan erkeğin gözlerinde resi. Babayla ktz, biribirlerinin aramaktadır. Hueuııt oıa~ll ti 
Mia Todge hakaret eder nik bilginin imkansııJıkla kat'§ı • ocak başında iş görmekle meş- sabitleşti; ha:,c;yet ifadesile! karşısındaydılar. Hiç kımıldamı· tep ve ııse taıe::ıes!ne ııııe'" 

gibi bir tavırla homurdandı: taştığı bir yerde bir tras ortaya guldü. - Yaban ti!'eği. beni sevmek yor. hiç kıpırdamıyordular. da az bir ücreUe riyazlve. 
_ Bu Skotlan d y ard ne koyacak, setler kuracak, raylar - Nasıl oldu da ben bugüne ister misin sen? Mutfaktaki saat, <;aldı. Tan. aımanc.ı dersleri vercbll!t· 

ancıiyecekti! Mühendis, bu çetin kadar bu mahlukun farkına bile Mühendisin aözleri, alev Sa"I· tan? Bu "alışı müteakin de, ~ • tuhaf yermiş! ~:.. ,., " " remzine mUrııcaat. 
işi başaracağı, imkansız olanı varmadım! yordu. karıda, evin damı UstUnde, işa· 

Avukat Çıkmak l"çı'n bı0r ha '" · K ed ea· · A • Eski Vefa sultanıstndt mümkün kılacağı, tekmil tabiat .vıühendısin zihninden ~eçen ız. ürkek, r d ıci hır va. ret çanı hızlavurdu· kisler. • d 
ıeket yapar gibi oldu, faka\ engellerini bertaraf edebileceği fikir buydu, kızı görünce; dl• ziyct alarak, kendisini müdafaa· kisler.. 1 müteaddit devlet dulreıerıı:ı ~ 
d _ _.... l · ha k • hissindeydi. Önünde parlak bir daklarmı ısırdı. ya davran~la, yüksek sesle ve Bu, ekspresin geldiğine işa· 1

1 yapmış, tecrübe sahibi 11 
' erna vazgeçti Vf' Ş omı • Y" aında bir aile babası, aUe~ d ... .. .. d ·· kariyer, aydınlık bir istikbal se· Hiç ses çıkarmadan. gerisin yeise kapılmış halde, haykırdı : retti.Sür'at katarı, var hızla • ...,.. 

sere ogru yuru u: çer gibi oluyordu! geriye oda.sına çekilerek. bir lah· - Baba! radan geçeeekti, handeyse... :urmek mecburiyetinde bulıJllll 
- Lutfen söylediklerimi Ertesi sabah erkenden uyandı , za bekledi, sonra gerinirken, y r. Kaçmak istiyor, kendisini kwa · Ekspres! dır. Şotör ehllyetnamesfn' 11~ 

· geldiği zaman başmüfettişe iş çizmelerini giydi, dışanya yol· rı ıhlnvış. yarı bağırış diye an· tarmak i!'tiyor, fakat, ihtiraslı Sırtı kambunımsu. düşük bı- nan bu dinç adam, nerban8" 
söyleyiniz. Müfetti• Linin landı. Dağlara tırmandı, su biri· latılabilecek bir ses aksetti içe• erkek kolları !'ımsıkı tutarak. yıkh adam, canı çıkmış vücut yapabilecek bir lktidıırdad1t· 
derhal tevkif edilmesini isti. kintilerini ileri ad·mlarla çapul. ri~inden ! fırsat vermiyordu kı1.a . Ü?.erine eğildi. Ce~i yerden terin Boğazkesende Kara!JŞŞ, 
yorum. dattı, krokiler çize ciı;e vaziyeti Kapıyı vuruluş. tereddüt \'C - Yaban kedisi, tırı:palama kaldırıp, omuzlarına alarak, t . sinde 79 numnrada y~r 

yerinde tetkik ve tesbitle uğraş· çekin~enlik ifade ediyor<lu. yüzümü .. Aklını ba."iına topla!. dım adım dışarıya doğru gidiş. mUrocaat. ,Jı 
- Efendim, ne dediniz? tı. Sonra gene misafir olduğu eve l\fühendis. ses.er.di. Uslu dur! ölenin bir eli, bütün bu omuzda • 19 ya§ında tUrkçe, ~) 

anlayamadım da. dönerek, ö~le yemeğini gene tek - Gir! Kız, bir kere daha haykırdı, gidiş müddetince ileri, geri sal~ daktilo bllen bir bayan ı.ş • ~ 
_ Bunda anlaşılmıyacak · başına ve fevkalade bir iBtahla Mutfaktaki yaıınayak kız; nevmit. mücadele halinde, sesi !anıyordu. Her adım atışta bir drr. (Narin) remzine mura~ 

b' k M"·f · L. 'b' gövdeye indirdi. O gece. tertemiz genç, zinde, al yanaklı ve yüzü çın, çın öterek: ali n·ş' 
ır şey yo · u ettıs 1 gı ı · ·h 1 t kt d · criineşten yanmış. - Baba.' s a ' · Aldırın·•.• 

b . • . b t l ıç aç1cı rayı a ı ya a a erın ,.," Hat bekçisi, cesedi tren yol:• ~ 
azgın ır canıyı ser es H • bir uykuya daldı ; zindeliği artı :Mühendis. gülüm~edi: Saçları çözülmüştü. Kuvveti na doğru taşıyordu. Aşağıda remtzıerl ynı.ı11 

rakmak daha büyük bir cina. ran rahat bir uykuya! - Bir bardak su rica ede- gittik<:"' kesilerek, mukavemete Ay ışığmda, raylar, gümüş- kuyuculanmızm namtıırtıı' 
yet oluyor. Ve bu. bövlece iki hafta sür· cektim.. Evet, bir bardak su.. devam denemesindeydi. Tepiniyor lenmişti. Artık, ceset. hat b • m<'ktuplBn ldarehaneml7deı.ı 

- Bir cani... büyük ci dil. Olmaz mr? tırmalıyor. rs•rıyor, göğsünden yunda rayların Ü?.erine boylu lan dahli) ııergllD aahahışıı 
nayet. bunlar nasıl ~özler? Oçüncü haftanın başlanğıcın Kız, mutfağa dönüş vaziy~i çılgına dönmüş sesine sayhalar boyunca uzatılmıştı. Yüzü, ar kadar veya saat 11 ye ı.adB' 

R. d . da, bir sabah uykudan kalkmnğa alırken önlüğü azıcık havalandı koyuvererek, ah ederek. inliye- ka.va ,.,.vrilkti, "'"a.ğıya snrk•k.. ıa 
- .. ıca e erım sozumü davranırken. izahı kabil olma".·an ve aüneı>in iz bıraktıö-ı adali <' • rek, bo<rncuyordu. Fakat, erı-r. ..,..., ...,, n. ı 

k ·' ,., ·ı ,., n'""l Bir putperest mabudunun gör"• 88 .. ,. <Ş 2A 8 nnt>JS 
esmeyiniz Ben sözümün bir k•rgınlık hissiu]e crevşedi. Mü zi. mavi keten eteklik altmdaıı <Yin sinirli kolları, lbir türlü bı ( Dune> · ans ' > <.,,.. ( 

J ,., ,.., nfiı:::ü gibi, acayip, esrarengiz bir CM > CSe 
kesilmesine tahammi.il eden hendise, sanki yatak kendisini bı göze carptı. rakmıyor. ağzı ihtiras sıtmas;. • ızörlintiş! uammer ven) 
İnsanlardan değilim. Hem rakmnk istemiyor. geriye çeki . Ktz, suyu ıretirdi. le titriyerek. kızın aralık ağzını SUr'at katarı, tekerlekleri, <H.N.B.) (Narin) (M.M ' (~) 

h.. b' L d' . yormu~casına bir his gelimşti o Mühendi~: temaslıyordu. Kızın vüzüne, er- ""'rkları arac:.ına et. yaö- ve kan (R.F.) ıs. 126) <GönOI 
ayam urmt>t ır ey ının sabah! Zoraki olarak kalktı. Fa - Sura va ko.vı.ınuz, dedi. vok, kec;in tırmalad:<rı yüzünden kan "" .., (Pembe zarf) (R.R.) ·· ·· ·· k k h.. t · ı·k ~ J ,., "' - katarak, bunları yolun iki tara· 
ıozunu esme urme sız ı · kat. o giin bir ti.irlii iş "'örme,;;c buraya masanın iistüne! damlaları sı"rı.vordu. Kız, öpüş O 
1 F k ,.. "" f ma piiskiire püs küre. geGtiği R "t R T · ,.,ff o ur. a a\ zamanımızda e! eli varınıt·ordu. Can s•kıntıc:.ı ite. Kendic:.i, bu sırada kızın arka· lahzasında eksilen mukavemet aşı ıza ıv~ ' yerleri zelzele srsıntısına uğrr. ı;oe 

M Adetler unutuldu· Kadına koruları. dağlan dc.!MtI ve ha · srnda. gayet vakmmdaydı. K·· kuvvetini yniden edinmişti. fk:• tarak, gecenin sonsuz karanlığ. 7. 8. 941 perşembe ı1e 
hürmetten e'er kalmadı. Tek Z1rlanmı!': bulduifo öiTJe vemei{ine r.ın ensesinden burnuna halis sinin arkasındaki masa devrildi. na karıştı!... 8. 8. 941 cuma Çmnrdibİll 

d el bile dokundurmadı. c;abun kokmnı geliyordu. Başı içi su dolu bardak, tannan ses Iarmdıı.n utan). 
r:ar e iyorum, 0 ıizİI'! başmü. Kt-ndisini sedirin üstüne döndii. Kız. odadan uzaklşmak cıkararak. verde vuvarlandı... (SON) Komedi 4. perde. Halide 
~ olacak T orkanaya der birlikte .. 


