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4 
llıilyon kişiyi 
•kerı hizmete alabilecek 

~~milyonu 
Yaş arasındaki 

'erkeklerdir 
~ • 9 (A.A.) - Moskova rad. 
tı>\tı.rı bildirdiğine g!Sre Alman Uı. 
' ıı hakkında lzveatiya gazete • 
l'tıı '-it tfredllen rakamlar Almanla. 1 
~ 11

?1 lllakaa tıar içl.:ı 7 milyon 
llıtııtec!ı hltnıete alablleceklerlnl g!Sster 
lıt~ r. ISO YlllID.ıJ kadar blltUD er _ 
a. ıa 1'ou rakama dahildir. Almanya. 
lıq. le ~ Yq arasmda ve sllAh aı. 
~:-bilecek • milyon erkek bu.
ltıtı,~ laluntn edilmektedir. Bu hal 
~ ile için hnrbt bir yıldınm 
Se: blttrnıek lstedltıni ve ne için 
1)1.._lt hıı.rb!ntn Uk haftalarında en 
"'-t ıı1:~erını ve en tyl mOtehBllBIBla. 
'· -e &evkettlğinl izah etmek • 

.........,---..o~--·~-·-

• Yunat hlar 
~gaı kuvvetlerine 
karşı cephe 

ahyorlar 
Soıc_ --0--

"-ı· klarda kafileler 
;::.e geçişler ve içti · 

totl<i lar yasak edildi 
~ b~' 9 (A.A.) - Yunanis· 
~ \iıı k, gijnden güne artan 
~ ce ~Y~su ile müstevliye 
~ \J e almaktadir· Sokak. 
~tllıı i~~~er halinde geçişler ve 
~""11 !'~alar menedilmiştir. 
~ ıJa~ cenazeyi takip için 
~~ bıuc:aade almak mecburi. 
ııJ~ \· ~lduklan gibi sokaklar· 
tiıı~ ~ IŞıden fazla eı,ıruplar ha. 

• eıznek de yasak edilmiş_ 

~da Liyon ve Saint - Eti_ 
t aı lcu 1 sanayi şehirlerinde de 
~\ \>e !~etlerine karşı muhale. 
('~ta~ah!iz!ik hareketleri <:O. 
"-~ ır. 
~i ilan hR!ta Norveçte tehlike 11 edılnıiştir. 

Haro 
Avustralyayı 

tehdit ecen bir 
mahiyet aldı 

Fakat mücehhez 
bulunuyoruz 

Adelald 9 (A.A.) - A vustraıya 

başveklli Mcnzi dUn bir nutuk söyl'
yerek Avustralyanın tehlikede oldu -
ğunu beyan etmek surcUle vahim bir 
ihtarda bulunmuş ve demiştir ki: 

Avustralyn, tarlhlnin ı,n hayaU bir 
anını bUyUk bir teyakkuzla ya§amak. 
tadır. Son hafta içlnde harp A vust
ralyayı tehdit eder bir mah:yet almı:
tır. Fakat 1939 senesine ııazaran k·
yas edilmlyecek deı4cede mycehhcz 
bulunuyoruz. Avustralya şimdiye ka_ 
dar içhblr zaman sırtını dlişmana gös 
termemlııUr. 

A wııtoralya Baıtveklll Menzl 

Sovyet tebliği 

Muhtelif isti
kametlerde 

Muharebeler 1 

devam ediyor 
Moııko~'&, 9 (A.A.) - 8 B.C. 
Sovyet ordulun umum1 karargA • 

nının tebliği: 

8 Ağustos günU h"exholm, Smolensk 
Korosten ve Bjala • Tııcrler istika • 
metlerinde muharebeler dfwam et • 
ıni§tlr. 

Sovyet tayyareleri, kara kuvvetleri 
Ue mesai birliği yaparak dUgmnnm 
makineli eUzlltamlnrınn ve piyade 
kuvvetlerine ağır darbeler lndlrml~

ıerdlr. 

Perşembe gilntı kızılordunıın 14 tny 
yaresl zayi olmuştur. Alm&.n tayya • 
re!Grinln zaylett 21 dlr. 

Sıırlyf'de )·apılnn ınUtnrelrn ııhkAını m udblnce TUrkJye budnd'-1a kadar olan Suriye topraklannı i:t.;t\I nltınıı al • 
mı:ılardı.Bu rl'slmdı:ı TUrk hududuna gelen tnglllz askerlcrfle Kahraman Moomet.çlkl~rf kolkola görU~·orsunuz. 

Al Tian Başkumandanh· 
gmın fevkalade tebhğ1 

---0-

Ukraynada 

BOKREŞ ELÇiMiZ . BULGARiS
TAN YOLiLE GELDi 

Edime 9 (Husust muhabirimizden) 
BUkreş elçimiz Hamdullah Suphl Tan.. 
över bugün saat on birde yaDında al 
lesi, petrol ofis umum mUrtllrU Sedat. 

Peşte koruıoıosluk başk!\Ubl Pertev oı 
duğu halde Bulgaristan yoıuylıı Edlr. 
neye geldi ve otomobllle 1stanbula ha 
reket etWer. 

Tas aj "nsı b lriır vor : 

Sovqet 
kontrol Ü 

teSlSl 

hakkında 

ıngitere iıe usya 
arasında gtzlı 

an aşma yokf ur 
Uoekova 9 (A.A.) - Tas ajanın 

bildiriyor: • 
Stokholm Tidıngen İsveç gazcteei 

Ankara muhabirinin bllhruıss Karade.. 
niz ve Çanakkale boğazları Uzerindo 
bir kontrol tesis etmek hususundaki 
Rus mUddeiyatn::m tanmll)asına mU. 
tedlllr olarak Sovye~er birliği ne tıcı. 

yük Britanya arıısmda gizli bir anını. 
ma imza edildiği hnkkmda verdlg1 
bir haberi ne§?'Ctmi§tlr. Stokbolm '.11. 
dlngen gazetesinin verdiği bu baberln 
Alman propagandası tarafından tas
ni edilmiş olduğun•J beyana Tas ajan
sı mezundur. 

Da ar ve 
Kazablanka a 

25 Sovyet 
tümeni 

imha edildi 
-0---

ikl ordu 
Hava seferlerine rağbet fazla Aiman m .. t ...... 

hassıslat l b~~~u;r~~t~a- BUGON iKi TAYYARE ilE 
ıoa.tıoo esir ahndı ANKARADAN 17 YOLCU GELDi 1 

---<>-
Sovyetlerin zayiatı 
200.000 kadardır 

Berlin, 9 ( A.A.) - Alman 
fevkalade harp tebliği: 

Son fevkalilde tehliğl~rdc bil 
dirilen Ukraynada..lti veni hare. 
katın neticeleri şu ilk büyük ı ·lU· 
vaffakıyetle tahakkuk ctmış bu· 
lunmaktadır. 

Mare.'.'}al Von Bronştaddan a. 
iman malfımata göre <!tmeraı 
Von Lohrum ·ava filosunun yar 
nımiyle altıncı ve on ikinci Sov-

~Del-amı 2 ncl s:ı~ fuda 

Bunlarm bazısı at yarışları merakhlan 
Geçen pazar günUndcnbert başlayan l İstanbula 17 yolcu ve bir okadar do. 

:lstnnbul • Adana • Ankara hava se- bağaj getlrilmlştlr. Tayyareler, ııch. 
ferlerlne rağbet gittikçe artmaktadır. rlmizc 5,20 de inmiştir. Yolcuların 

Devlet hevayollan ha.va seferlerinde _...Devıınu 2 ııci sayfada 
yolcuların ietlra.'ıatlnl temin etmek __ ___ _ 
ve ihtiyaca yetecek miktarda tayya.. 
re kaldırmak için icap eden tedbirle. 
rl almıştır. Bu cUmleden olarak bu -
gün lstanbuldan Ankaraya 2 tayyare 
tahrik edildiği gibi Ankara.dan da 
tstanbula 2 tayyare gelmlııUr. 4 er mo 
törlU olan bu tayyarelerle Ankara.dan 

Bir akı·/ hastası 

imkdnı 
var m11? 

Vazan: Bir Muharrir 

Bu yün sokak ortasında kız kardeş: ne T A!~ .. d~~~rao~~:.! ~ 
" • r· p ç rep do""g-.J du•• rikadald Atman kuvvetlerinin de su l Ç. r 1 Balkanlara getrllclli,rlnl ve bunla.r-

Buglln, Sirkecide kalabalık bir dan bir kısmının şark cephesine, 
rl bir kısmmm da Bul~ar - Türk hu 

-i"t:. J halk küUesinln şahit olduğu ga P doduna. gönderiktiğlnl haber ,·eri· 
*'.:1 bir hM!se olmuştur. i yor 

Bundan bir mUddet evvel §C.hrlmlze 1 Bir Am rikan gazetesi New • 
gelip, Sirkeci otellerinden birine inen, York Hcr:ıd Tribune d; Şimali 

ı Klepon adında, arapça konupn bir A frikadan Alman birliklerinin 
Rum, saat 12 raddelerinde, yanında almdığmı ve ttalya.n Jcu-n·<.'tlerinln 
2~-'30 ynşlarmda Jönnf ve akrabaların orada yalnız bırakıldığını yazıyor. 
dar. Ra!ael adında birisiyle otelden lngilİ.z muharriri Yerma.nn 

, çıkarken Sirkeci ..ramv \Y istasyonuna Ilaktlct:t Almanlann ){lyf'f et-ra
doğru yUrUmll_§lerdlr. Bu arada, Klc- fınclaki ~'\\'asta mm·affak olama
pon, birdenbire, l<c::ıdlnl kaybederek <lıklnrı tıı.kdi~e, Kafka....y~ JlCtrol 
bağırmaya, ve kız kardc~int> vurmaya kunıla.nna va.rmn~• i~in Türklye 
bru_,lamıştır. Bu gurip vo.k<ıya aahlt , e .1ran üstiindcn Jt~mrğe hazır 
olan halk, bunların etrafına, gittikçe landıklanna kanidir. Bulgar -

c.-nevnmı 2 nt'l sııy:fnda Türk hududunda bllyllk mikyasta. 
tahsidat yap:Jmasını biiylc izah 

801. ÇEŞtt 9e YENi STiL 

MOBiLYA 
ft.lmnk vrya görnw.k tfllycnler 

DARAÇÇi 
KARDEŞLER 

Ll."'UTED ŞtRKET1 salonlannı bir 
defa gezmekle tatmin edilirler 

'ııtanbul, f<'inraneılıır t<ızapaşa vo
~şo No. 59-61-6!1 

TELEFON: 22060 

ediyor. 
Bulgar - Türk hududunda Al

nınn tahşidstı olup olm!ldığmı bil
miyoruz. Alnıanlarm Kivef etra
fmd2' Ruslara karşı muvaffu.1< ola 
ınııdıklan fol,dirde, Knfkn..c;yıı, ki 
petrol kuyulnnna \'arm"l< hr,"n 
Türkh c \'e trıın üst .. .,clen vi:rii
mcğe • hazırln!lln'.llan il tlmnlinl blr 
az tahlil <>d"'Iim. 

Bu ihtimale innnanlnr, h<'r se:r
rlon öne~ ŞU snrgl1ya ~C\ !\il \'erme 
lldlrler: 

- Klvd <"frafınıla mu\'affnk 
olaıruy~ Alman ordusunun, • far-

•• • gonder ıı 19or-
nıuş I 

Vaziyet Amerikada 
ciddiyetle nazarı 
dikkate alınıyor 

}"azısı 2 .ncl &ayfııda 

2.1 muhal Türld) e üstünden ge
tebllcccği bir an kabul edilse hi
le, Kafkn.syada mu·rnffakıyet §lHl • 

tı.ı druın mı fa1.lndır? 
E\'Yeli Türkhe 'c ınuı üstün. 

den Kaflıasya ;--0lu, Ki;> efteklnin 
birkaç mislidir; ikinci i dağlarla 
çevrili lia.flms ha,·ali i , nskeri ha· 
ret-.etıerc dümdüz Ukrayna. O\Wll• 

rından çok dalın nz mUsnlttlr; 
üçüncü'Jii, Kafka.c;yads da Alman 
ordusunun kan;rs1113 ona Jüycf 
önünde mukn.\ emet eden dUsman, 
yani Rus ordusu çıkacaktır; dör 
düncüsü, bu Rus onlusundnn oo~ 
ka, Alman ordusunun k1U'S1sıo:ı 
fazla olarak, yenilmez Türk or 
dosu ve belki İnclllz, İran ordul:ı. 
n çıkacaktır; beşincisi, Almanlar 
KaF.,llSynya vıırmcaya kııdnr truır· 
ruz mevsimi çolrtnn gelip ı:-c~mls 
olacaktır. 

Kiyef ctrnfında nusla:m ~·enllr
ce(:,'1 farzcdilcn Alman ordusu. 
Türkiye üc;t.ünden yllrü!Ile ·, k 1 
knrsıı.. imkfı.n ız de ecel. k 0 d111 

zor t-artlar lçlncle muaz"'!ITI r.ıc<ın· 
felcrl uşııbils(' bile, Knfknc;ynıım 
ıta:O.hk toprnklamıd:ı. ' '<' kıs orta 
md:ı avnl Rnslıırn gelh gelm<'~ı 

nasıl ü~it e<1 bitir? Bu bir ipi 
elleri) le '->oımromıyao ndaının ~ n
im bir halatı lrnp:ırm ;:'11 tc<>eb. 
büs etmesi kadar abes olur l,f Al 
m:ın ba.şlnım:ır.d'lnlıW-ndan bu h.-ı 
siretsb:l'ği behlemekt-c i rı 
yo rtnr. Alm3nlnr s"rl• ccplı(";"nılr 
ma~Iüp olur ars:ı valnız Ko"li"" 
petrolleri den dr ·aı, uıferd<>n dr 
liml 1 kesm<'I• ı~ zıl!'qelc'H;'nl nrli 
hi Li'lrlPr. Btmnn ı,.ın. T.oD'•rn
dan \"er'len h 1 ... lcrde:ı d 0 nn'ı 

yoruz 1d, . 1 ~nlann Kiy f et ıı

f•ncb 'c Odc-s:ı fü".erlnd ı.; t.nz;.--ı· 
lrrl dil manian i"'in endişe Hr · 

bir hal ıılm31•t:ıdır. 
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Devlet f ~ yetlıitinnek hn u.f>t&Dd blrl.n!: gthıdcnbcrl )'Cıı1 bir fnalı... 
yet 

n \t' rtn tlkr l~u milli n:ı31 fan113etlnlD ru unu 
vo ymı:ı.tılın .. 'l, fl'l'lllll.) ini te ı.ıı eder. Sıınnylıle kUı;Uk ,,.c bUyUk lhtl.. 
~ crl::ıbı 3 l•ıj5tıtm k rncı;eJcsı n m d rceede nıUhlm ve blrlblrlnJ 

tnır.:ım ı:ı.:ı ı f:ı:I !erdir. 
Geçen Jmm hlr u11nnnl\ kndar Tilrk l:;çb1nln emelt \'O muvnffnltl. 

>etler'ııd n ş ııfl t li.) dlk. Fa.·co.t t.ugUıı blrçok fa.brlko.bnınızda, de.mlr.. 
3 •u ln'!:ıntıııdn, mohtellf ıı.tc,ı~ clenle l çlterlmlz.in gösterdiği hllner, 

mli:l'htı o;nıı; \ı<l-:ınt'llan hııyrı:tfr bırnlm<:nlt kndnr fnyd:ılı "' ustaca. 
dır. JLıttf, bu ı~c;!ler yalnız tehirli d ğU, luısal::ı.lı \'e ko.)IU bir bkım \ 'ti. 
t:md:ı~J ,ırC:ır Ilc~ bE'!'\tnl &Irtı.ım \'Urup fnbrlkn.lnrdll 1 nı.m yn çıkan '\' e 
büyuk ınnvuffnki~r.l göı.tcrMl hE'm' rllPrlınlzt sa.yılar \'C 3'1ğtnlarl.n gös.. 
tereblllrl7 1 nıı tclınlülıU bilen hlıkQmetln 1 çl kadrosunu m:ız.but ve da. 
h."\ \ '1.'rlmlt olııtı!Jeı Pl• bir şclde ifrağ hum nndn ııttıt-ı adıms:ı Uphesh. 
ki ııana~1 ll"rlememiıd1' b\iyll:( bir diınUm noktasmı lprctlemc.lct{'dlr. 
s.•vlnnıcliJ iz! El ON DAKİKA 

y 
• in Ki 

a 
<oşula da a şans 
gi at arın ır ? 

At yanş\nrının beşinci hatta ko~ 1 bdncl koşu: 
' n ~nn Velietendide yapılacaktır. Hiç kO§u kııznnmnmrı 1lç ya;,mda 

ara !azla ııtın iştiraki yarmkl yerli safknn .Arap erkek ve di§l tay. 
;) arın ebcm:nlycttnı o.rturmıı.kta.. lara mahsus. Mcsa!esl 1600 metre. Bu 
t. • 1k1 ya§ında hiç koşu knT.anmaDlJŞ koşuya S!lleyk, K~. McllketWbaY. 
a; an lng!Uz ta~ları arıumıdald koşu va islmll 1lı; Anıp tayı i§Urak ede • 
bi yük bir sürprtzle blte~. BllyUk ccktlr. Favorl :Mellketfilhavvadır. Fa.. 
.t..rap aUan ko§USUnd:ı da blr sürpriz kat SUleykden de bir atlıprlZ bckkne.. 

olnb!llr. b1llr. 
Yarın gene üç ikili, iki çifte ve 'btr tl~llncü koşuı 

<'e üçlU b'>bls vardır. İklll bahlS!CT tki Y141tnda ve h!ı; kO§U knzıı.nma-
,,,_ -:i ıncı koşı:ııı.rd!ı, ı;tfte bahisler ~ ıı:a!laı.n İngiliz erkek ve dJ:1 tay. 
2. ı; 4.~ inci lt0şular üzerinde, Uçlll tara mıı.hsus. :Mes:ı!esi ıoco metre. 
b de 3./ . 5 lncl koşular üzerinde. Bu koşuya Buket, Aliş:ıh, Yavuz 
<tir. Saron. Pardon, Bomb:ı ve Hatvnn ı. 

nrmkl ko§ulnra girecek a tlar ve el.mll yedl tay l§tıralt ebnektodir. Bu 
f ı il er ıunlnrdır: koşunun favor1B1 bcr ne kadar Buket-

.C!rlncl ko;ıu (Satış koşusu) 8e de diğer taylardan blıinln de blr 
üç ve doJıo. yukan yqta sa!kan ırllrpriz yapması bekleneblllr. 

liz at ve kısraklara m:ıb111JB Me. mrdUnc11 Jı:~: 
sa ı 1200 metre. Bu ko.uya Mis, • Uç ve &ha yukan yn§ta ycr11 ııa.f
'h.... ısarj ve Rol l§tirak e tmektedir. kan İngiliz at ve kısraklara mahsus, 

' v rl llist!r. mesafesi 2000 metro. Bu k~ya ikl 

f a;ıeda~ ak;ama kadar 1 
t ır iki satırla J 

Ahıra men.sup dOrt at ~tırak etmek . 

l tedlr. B u J'D.rll prcna H!!.llm ahın ne 
A. At.:nıuı ahınnm bir tmUham ola .. 
caktır. Kaydolunan aUar §tllllardır: 
Romana, Huma Hatun . (P. Halim) 
Karanfil, Goncıı (A. Atman) Favori 

1 

Karanfil T C RomanstJr, 
Bl'",ilncl 1 ~: 
OOrt ve daha yukal"l yagttı yCTtl r.ıt 

kan Arap nt ve kısraklara ma.hswı. 

1 :Mesafesi 2600 metre. GUnQn en heye. 
• o•·uuarda yenl talebe kayamtı. ~ canlı ve sUprrlzle bitmesi lhUmall o. 

..u ~a. ba§laynacak vo 22 eylılme lan bu kO§Uya Bora, Bozkurt. Kara-
,. ıil cekUr. kuş, :MlhriWcan. Yıldtrrm, Sava, Tu.o 

ı.ı: wlların nçılMD. zamanı ka - 0 sımrı, Sevim vm. loık Lstnıll on. 
ıı.k Uzere vilrtyet ilk tedrl. flt knydolunmuıtur. Burada t'avorl 

.._t mect yarın toplanncakttr. Bozkurt, Bavadll". 
• Yenl c 'anek yarından itibaren !iO 

onra zaınlıı. 13 kuru~ 1'ra.ncaıa kilo 
'Ir k para zamla 22,5 kuruşa 

c kttr. 
la.tııdıı vukuo. gelen inhidam h& • 

n enkazı kaldırılmaktadır. En 
knz o.11.I d:ı birçok C§Y1l :bulunmakta• 

..,. Tro.mvaytar yarından !Ubru'en lt
M.i ı?kUr. 

• Ta asimdp yorgancı bah~ saııı. 
ı t rl!eyi tn\ırlt ederek fezla para 
11 ın !ln hıı.klanfuı knnunl tşldbat 

apo yada da 
Gıda maddeleri için 

vesika usulü konuyor 
Tokyo, 9 (A.A.) - on 
Alman ve lng1llz alstemlcrlnt andı. 

ran bir iaşe veslkalan ır!stemı ihdas 
edllml§tlr. Bund:ın maksat. gıda mad 
delerinln ckscris1ııin 1.BtlhlAkini tah • 

ış TO set cezası verflmi§Ur. dit ebnektedir. 

HiS VE ASK ROMANI 

21 

- Demek senin sevgin btr mev 
:mı~ .. 

- Ben slz.l seVıncdim kl, eğ • 
· sizinle .•• 

t Melih::ı.yı kolundan yaka .. 
• tı. Adeta. sarsıyor. soruyor-

Ne, eğlendin mi 1 Ben ki se. 
kadar s ·iyorum. 
t artık iki eliyle Melihannı 
' lnrmdan · tutmuş, genç kı • 
uzUnll yflzUne çevirmişti. 

ıyor, s:ı'rStıl:ça nçıltı.n bomo -
altında gur ilncn glızel vUcu • 

:ı gözil kayıyor, titriyordu. 
- Sevmedin mi? Hiç mi? 

lyc soruyordu. MeUıa., vUcu • 
un, bu ) alnızlık ve sessizlik i. 

de, k end si içın yanan bu genç 
eğe raklnşmasmdan heyecan • 

'lıyor ve k end n1 kaybetmemeh 
ı n nıUstehzJ tnvrmı bırakmıya • 

• konu.)Irulğ' çalı ıyordu. Çün 
l ı bffyordu ti bir"Z c:ddi konuş. 
m..ıga kalkc:ı, blrru: hislerine ce • 

p v ermek istese derhal Esadm 
r:>llarına diioecek ve sonra... Son· 

ra kimbilir ne olacaktı. On altı 
yagmda olmnmna rağmen Meliha 
kendini idare etmesıni çok iyi bi· 
it yordu. 

Esa.drn cesaretini kınnak ~in 
müstehzi hareket ta.ktiğ.ini muva.. 
fık bularak devam etti: 

- Hem no ol cak ııruıki, siz' 
sevmiş olsam ne olacak 1 

Esat bu suale cevap veı emedı. 
Nn.sıl vcrcbIJlrdi kL Bir an içln 
Maide ile o ~lu ŞUkrUnUn hayali 
gözUnUn önUnue canlandı. Fakal 
tam lbu aıroda Melihanm bornozu 
açılm~, genç kwn bütün vücudu 
meydana çıkmıştı. Mel:Jıa teıtı.~la 
vücudunu örbneğe çalışrriten Esa. 
dm dudakları genç !kızm göğsUıı 
yapUJtı ve art.ık ondan sonra E
sıı.dın gözUndcn Maide ile og.u 
ŞUkrünUn hayali, Mellhanın ltnfs_ 
sın dan da her türlli tehlike ilı Ü· 
mali silindi. 

Gecenin karanlı~'1 içindC'. dcn'z 
nstilnde bir sandal için<le çıplnk, 
tccrtibcsiz, fakat hialerin!n esiri 
bir genç kızla, tntmin edilmemiş 

m·ral Darlan ~ -
1 

. 'Ruzvelt seyaDali·-ne~----~------,_.., 
Paristen Sovyet ayy re erı . devam ediyor Almanyanın 

Vişi e ö d .. Dün gece Yalnız yalın nerede iranla 
erlini olduğu belli dejjıl ı Diplomafü m .. na· Veygand da V.şiy e geldı 

vı t, o (A.A.> - on: 
Parlatc lkl gQn kalan Fransız bng

veltll muııvlnl amtral Darınn dün ak. 
§am Vi§iyc dönml\ştUr. 

Lonllm, D (A.A.) - Il.B.C. 
General Veygaııd, Franmz Afrika • 

smm mUdafaast baklanda bUkOmct 
erklnı ile görtl§mek. Uzere Vişlye gel. 
mi§ olduğu öğrenlı.mı,,tır. · 

Röyter ajansına gelen haberlere 
göre iblrkaç z;ı.man(lruıberl Almanyn.. 
ıım Frıınsız A!rikruıuun mUdafaasın • 
da meea.1 blrllği yapma.sma mtısaade 
etmesi için Vl.§i bUktımetl nezdinde 
ısrar etmekte olduğuna dalr bir ta • 
kmı eayialar deveran etmektedir. 

Bir Japon hükUmet 
adamı söylüyor: 

Amerika ·ve 
ing·ıtere 

Japonyayı askeri, ikti -
sadi, siyasi çember 

içine soktular 
Tokyo, 9 (A.A.) - Japon h1l~ • 

me namına beyanatta bulunmağa 

mezun §llhs!yct dcml~r ld: 
Eden tarafından Avam kamarasın

da yapı:'lan beyaruı.tm hUt\fmn o1arnk, 
Amerika ve lngiıterenl.n, Japon:Yayı 
aııkcı1. ve lktisad! bir abluka çembe.. 
Tine soktuklarım .Tapon htıkOmett be. 
yan etmek mccburfyetfndedlr. M. E • 
denin beye.n!ltI Japonyada derin bir 
tetkik mevzuu olacaktır. Fakat İn • 
gUiz bllyUk e1çlslnln .Taponyayı hiçbir 
sureUc tehdit etmek arawıunda ol • 
mad.Jğt bakkmda knt1 beyanatta bu-
lunduğunu zannet.ınıyoruın. ~ 

Sokak orlasmda dayak 
~tanıtı ı nd sayfn.dn 

kalabalıklaıımr.ı, Klepon. buna aldtr. 
mıyarak, bağırınııomıa. de\•o.m etmiş, 

ve halka d6nerek, birçok Amerika vı. 
111.yet isimleri saymağa b:ı.§lam~trr. 

ı,ın garip tarafı, Jönn!nln bUtOn bu 
hAdlselere, ve Klcponun dayağına ı&. 

kny 4 ~-
Klepon, 1aZ kardeşine vunıyor, 80n• 

ra sucudan su tçlriyor,ve tekrar döğ. 
meye başlıyordu. 

Y ptrğmıız tahkikatın, Kleponun 
akıl tıııstn.ıığına mtıpteıa. olduğu ve 
muhtelif yerlerde muhtelif doktorlara 
tedavi etUrildlğl halde, ff !a bulnmadt. 
ğt ve son çan olarak gchriml.ze gnt.i
rltdiği anlll§ılmI§br. 

' 'a,Ingtou. 9 <AA-> - :BugllD b il . . 0 

b b 1 , 1 cumhurrei.sl!ğline. mahsus Potamac se .· e erını es.,c{I· om a a~ı ar yatından atman blr telgraf R uzvelUn 

seyahatine devam etmekte olduğunu g""ı· do'"'ru 11 "'il --0-

lngiliz tayyaraleri de 
Berıme yemden 
hücum elt,ler 

M ltO\'tı 9 (A.A. ) - Bovyet hava 
kuvvetleri, bu gece Berlınc hücum 
etml§lcr ve §ehre birçok yangın bom
baları atmışlardır. Sovyct tayyarele
rinin hepsi Uslc:rlne avdet et.ml§lor • 
dlr. 

* ** 
LondTB, 9 (A.A.) - Alman racfyo. 

BU ,bu gece lnglllz tayyareıerlnln Al
manynnm garp ve §imali garblsine 
taarruz ettiklerini ve Alman gece av 
cı tayyareleri tarafından tnrdedildik.. 
lerlnl mllnferld blrkaç Uı.yyarenın Ber 
lin llzerine gclmcğe .muvaffak olduk. 
Jannı fakat boınbaııı.n atamadan av. 
det mecburiyetinde kaldık!:ı.rını bil • 
diriyor. Alman radyosunun iddiasına 
göre, Uı.yyarelerdcn ikisi dUşUrOlmllş.. 
tUr. 

Moskovadan Londraya gelen haber
lere göre, Sovyet hava. ltuvveUerl Bcr 
lin clvarmdald askeri hede.OerJ bom-
balnmışlardır. 

·Japonya 

Rusyadan 
istekte 

bulunmadı 
--o-

Bu husustaki haberler 
Japonyada " gülünç,, 
diye tavsif ediliyor 

Tok)o, 9 ( .A.l - B .B.C. 
Japonyarun Sovyet Rueyadan bir 

takan metali.batta bulunmu olduğu. 

na dair olan haber dUn bumda res -
men "gUJUnç., diye tavslf edllml§tir . 

Bu ynnııtta bUlunan EÖZCll, na • 
vetcn demLSUr ki: 

Japonya, Sovyctle.rte aktedllml§ o. 
lan bitaraflık muahedc.nameslnln im. 
usmdatıbcrl Japon • So\'.Yet mllna • 
sebatında bir de~l§ikllk \'Ukuıı gelme.. 
mi§ olduğu suretlne!e Lozovsltl tara • 
fmdan yapı~ olan beyar.ntı teyit 
edebilir. 

ve seyahatin hMlses!z gcçt!ğlnl bil • · . · ıJ f 
diriyor. Re..lslcumbur cuma gtlnll alya- n.ıma,e (A.A.) _ AJI. 

fl1 vesaiki okumakla gcçlnnJ§t1r. Po. Berlinden gelen btr teJgrııft.n tıl 
tomac yatı ile refakatinde bulunan Tlldiğinc g6re, ırandaki AlıJlllr.ı 
kotro bugl\n karaye yanaşmışlar, eu bu dut bari el edildikleri tıı Kd.rde J. 
ve yiyecek almrıılnrdır. Hava ga;)-ct İ 1ıııı manyanm ran ıle dlplomRsi ın ..,. 
mUsaltUr. Telgrafla rcls1cumhurun batım katedeceğine da.lr ııat>trlC1 ... 
yatınm nerede olduğu hakkınd:ı hiç. nsılsız olduğu ea!Ahiyettar Alıf. 
bir kayıt yoktur. makamlan tarat:mc!an tek.zıp cdll111 

Mareşal 
Timoçenko 
işgal altmdaki Sovyet 

halkına h ıtaben 

Bir beyan a
me neşretti 

---<>--
"Çete tetkilabna giri -
niz. Düşmanı toprakla -
rınızdan kovunuz, 

l\lo!>'kovıı, O (A.A.) - JS.B .p. 
terkez C<?pheıılndekt SoV)'et or_ 

dumı ba§kumandanı, marc:aı Timo • 
çenko, dlln Alma~rm lşgaıı aıtmda. 
kl Sovyet ara7Js1 halkınA. b!tap eJen 
bir beyanname neşretml.§tlr. Bu be • 
ynnnamede ezcUmle §Ö)1e dentımekte. 
dlr: 

B OtQn cepbelerd Kızıtordu kah .. 
ramanca harbetmektc ve Naz.ileri ın. 
hlznmlara ve ağır zayiata uğnıtma.k
tndır. 

Çete muharebeleri teşldltltıa.nı:.a gi. 
rlnJz, dO§manı hatlan gcrimndc iz'aç 
ediniz. Erzak ve mUbimt!lBt ve lben
zln bldonlannı tahrip edlLlz. Buğ • 
daylarlllIZl alıp götUrOnt\z dUşmnnın 

buntıın ele geçirmesine rellsaade et
meyiniz. 

Oğulla.nnızı, kar~lcrinlzl merha_ 
roetslzce öldOren diŞD.andan lnUkam 
alınız, Nazllert i§gal etmekte olduk. 
lan araziden koğunuz. zater, yakın • 
drr. Dil§mtuıı imha etmek için LU • 
tUn kuvvcllert.nlz1 bir raya geUrt • 

nlz. 

ttelyamn Yugoslavya -
dan aldığı arazide 

T eleton hatlarını 

tcdir. 

Alman lebliği 
.Baştllrafı l nct ~·'' tsıd' 

yet ordulariyle 18 inci SO" ',. 
ordusunun bazı k1SJmlart. vt1, 
tahminen 25 piyade, dağ ,. ~ tıı.r. 
tümeni imha edilmi tir . 11• Altıncı ve on ikinci ordtl ~ ~ 
mandanları da dahil olduEu ~~' 
de 103 bin esir alınmıştır. 
tank. 858 top, külliyetli sair !ı~, 
malzemesi ve bu meyanda ~,...,. 
lka.ı...yon ve zırhlı trenler iırtı rı~~
edilmiştir. Düşman kanlı \'e ~ 
him zaviat vermiştir. Düş ~ 
7.ayiatı şimdi;ye lcadar 200· 
raddelerinde bulunmuştur· 

General Dentı 
Suriye haricine çıkarıl ' 
mış müttefik kuvvetle< 

kumandanları 

Serbest 11,ra uluı:~, 
tan 

tahli e 
sonra 
edi ec ~ft 

Bcynıt, 9 (A. A. ) - .A.Iı' 

Genernl Dent.z. ile rcfnka rd 
znbitler.n tevkın meselesi rntif. 
sebetile sövlcndi 1ıJıe gBrf.' 5ıırl> 
yl terkctmeği kabul etmlııı 0 

Vb i hUkümeti kuvvetleriniJI fi' 
sa)a a.vdC'tleri if]1 rnütarekc alı 
kCı.mmıı. tevfikan devam etuıP1' 
dlr. 

General Dentz'iıı tevkifini ııı~ 
tea.1'lp btnlerce Fransız a!:keri • 
rlycyi ter'ketmlşlerdlr. 

M.evkuf g('nerallc refaka.fııd· 
34 zabit, Suriye haricine n:ııı:tt 
dllmi,· <>lan müttefik kuV\"t~ 
zabitleri nln hepsi serbest b·rtı 
dıktan :sonra tahliye edilccck1t 
dir . 

ihsan avın cenazesi bugün 
Ankara an getirilip gömüldü 

keseni r urşuna 
izi idi 

ltoınn. 9 ( ~.A.)- Ofl: 
İtalyan gnz.etelerinln Oefıretml§ oı • 

dukları resmt bir tcbllğde dokuz klııi.. 
nln Trlyestede kurııuna dizilmiş olduk 
ları blldirllmcl\tedlr. Bu teoliğdc Ltub 
Uana eyaleti dahil!nde telefon bııtl 
rını tııbi1p etmt: oımııkt:ı. llh1\m edi
len bir takım ~hasın kum bir muhn. 
kcmeyl mut klp kurşuna dizilmtı o'
duklan tasrih edllm ktedlr ldnm edl. 
len eşhasın lkametg!lhları.l'da slll\blar 
ve mllhimmat bulunmuıtur. EUerJnde 
hıfil klı bombalar ve illi.!. r bulunan 
diğer bir tnlum e hıuı da ıdamn mab
kQm edılmlşlerdir. 

Dal{ar ve l<aza'>l n ·~n ·~ 
Almanlar 

Londm, 9 (A .A ,) - Afi : 
Gen1ne Renche yagıyor Alnı t'I 

nın henUz ViJi hUk{lmetinGCJJ 1 
mllıı;ıado ve imtiyaz elde etmcıııl~ 
masma mğmen KaobJandkıı .,e # 
kaı·n bir çok mUtehassıB gönd~ 
Amcrıkada ciddlyeUe t.ccoımUI ~ 
mekte ve Vlşi bükilmetl tam bit 

Ankanıda. BUyUk Mlllct :t.ıccllsi 

bütçe cncUmeııindo Çal1'!1rken kal -
binden rahatsn!anarak vefat ettiğini 
bild!rdJ[:lınlz lbsan Tavın cenazest 
bugQn öğleyin 1ıchrlmlze getlrllmi§ ve 
Beyazıt co.milne naklolun.arak ikindi 
vakti namazı oradıı. kılnndıktan son. 
ra Edirnekapıdald Şehltllğ(ı g6tUrtı.. 

JUp gömUlmO[itOr. 
Cenazede BUy1lk Millet 'Meeli81 R~. 

lsllk divanı natnmıı reis vekili Şcm • 
acddin GUnaltaylo., reislik divanı kl. 

hlsleri ikuduran bir erkeğin ta -
ha.mmlllsllz bir şehvetle biribirtne 
sanlmasmı, öldUresiyc sevişmesi • 
ni ;kimse görmedi. 

Esat Maldede bulamadığı hara 
rcti Melihnnm vUcudunda bulmuş, 
genç kızı ikcmb-iyor, dama.rlarm • 
da. yanan kanmm !hararetini sön. 
dürUyor, Meliha da bir gece biraz 
tatmış ve tadını unutamamış oldu 
t;"tl zevkin son haddine varmak i. 
çin ?rendlııi tamamen bt~ bu 
lunuyol'du. Adeta baygın glbt yo.t 
mış, çrplak vücudunu eniştesine 
tesltnı etmlşti. l!Eadm kudurmu 
gibi vUcudu nun urnsmı burasını 

ımrdığmı duymuyor, sesini bile 
çıkarmıyordu. 

Bu chvet yangını iç!.nde kaç 
çeyrek saat yruıdıla.r. Hiçbiri bu
nu hcsaplıyncnk vaziyette değil
di. Yıilnız ıbir an geldi iti Meliha. 
içinden bir şeyin koptuğunu, bU.. 
tün damarlarından sıcak sıcak \bir 
şeylerin aktığını, beyninin uyıı§ • 
tuğunu, tatlı tatlı canının yandı_ 
ğu)ı h.!S!etti. GUçlUkle: 

- Yapma, yapma E6a.t.. Acı 

b:ma .... 
Dlyebildl, sonra. to.1ımnmül edil

mez bir yorgunlukla. g8zle'rln.i 
yumdu, sustu, dudııklarmı Esadm 
dudaklarına teslim etti. Art.ık se 
si ç:kmryor, c;rrpmmıık değil, par. 
mağıru kaldırac 'k kuvveti vilcu • 
dundn. bulaınryor, ya.lnm:n arnm. 
rn inliyordu. 

• • • 

tiplerinden Bingöl mebusu :-1ccmeddl.n 
Sıılı.lr, vali ve beledJye rc!ıı ve blrçok 
zatlar hazır bulunmU3tur. 

Cenaze törenine ll!lyUk J.!illet :Mec.. 
Jls1 riyn.seU, BUyUk Millet MccllBl rc
isl. bUtı;c enctımeni, B~vekll. dnhlllyç 
vektıi, C.H.P. ~acı sekreterliği, vali 
ve beledlye rcW, İstanbul şehir mec.. 
llsi azalan, İstanbul barosu Sagcs ıı. 

1lel51, Nazmi Balkanoğlu, r onsim in 
şu.at §lrkctl adına çelenı<ler göndcrll
mlşUr. 

O sabah güneş doğarken Ma _ 
dPnde :kuytu çamlıkların gölgeh~
diği denizde bir sandnl içinde on 
altı yaşında bir ikad:n bir denblrc 
deği;.cn ve nihayet.iliz bir ufka a.. 
çılan ha>atmn ağlar buldu. Kar 
eı.smda sôyliyecek bir teselli keli. 
mesi bile ibulamıynn Esat dn çıl • 
gmlığnıa nadim olmuş gibi bir hal 
vnrdı.. 

N ed~t!.. Bil tün lnsanlıır 
hırslarını yendikten sonra neda -
met getireceklerine, biraz daha 
acele davransalar dünyadıı fenn • 
hk mı !kalır! 

• 
- 1\' -

Melllıa lzmire dönmek Uzere 
Acladan, lstanbuldan yarnlı ayrıl. 
dı. Yaraltydı, hem de yn.rasmıu 
tamir olunm:ısma imldin ve ihti
mal yo!ttu. Bütün ıbayntı mfi.dde. 
:Unce tbir gecelik, bfr saatlik çıl. 
gmlığmın ceznsmı çekmeğe mah -
kümdu. Fakat Meliha bunu dli .. 
!i!UnmUyordu bile. Hayıftnun dö • 
niim noktasından sonra yalnızca 
hlr gUn UzUlmilş, sonra e.rgeç <'· 
laca.k bir hM!senin bir an evvel 
başma ge~ olmıuımdo. mühim 
bir fenalık gönnemfş ve haya.tun 
olduğu gibi kabul ederek istik.00. 
lini değil, duyduğu zevki düşUn • 
meğe başlamıştı. 

Bu sebeple :Melilııı 1stnnbuldan 
nynlır'kcn, yalnızca. :zevk duydu -
ğu blr el'kekten ayrılma.n.m acJ • 

mır ıtaşlyordu. 

Bu acı Mellluınm kendisine 
zevk vere<:ek yeni erkekler bul -
masına kadar devam etti ve Me. 
llha. on altı yaşmda k:ıdmlığn geç.. 
menin verdiği hızla çabucak bir. 
kaç kucak dolaştıktan sonrn bir 
seynhn.t esnasında. bir yaz Adada 
kendine kalbini vermis olduğu 
gen~ şair Hnydarn raslndr. Bakir 
mcllhayo. karşı sonsuz bir sevgi 
bmlemi.' olan H aydar, genç knömı 
tekrar yolu üzerinde bulunca bu 
defa izdivaç tekli.f' ettJ ve Meliha 
genç kızlığında kendine tutulmuş 
olan bu snf delikanlıyla tam lblr 
bakire rolü oynıyarak evlendi. 

Haydar aylarca. hayalini oyn • 
le.mı:ş olan bu genç kıza knvuşma.. 
nm scrh():iluğu içinde moot. Mell
ha da gnyrime.cıru vuiyetlni 'IU • 
zcltmiş olduğundan mrmnundu. 

Fakat bu izdivnç çok uzun sUr
medi çUn'kU saf air, fazla. sadrk, 
müsfik ve ayni zamanda yalancı 
idi, Müşterek hayatları mun sli • 
remeLdi. ÇUnki1 iter ildsi de blrl
blrlerinc k~ hile, )'nlnn gibi si. 
ltı.hla.r kullnnıyorlıırdı. Daha son. 

ralan Hnydnr tahammUl edilmez 
kıskançhklarn, gUrUltUlere baş _ 
laymca :Meliha. artık bunlan h03 
görmedi. ÇilnkU Haydar tarafın • 
dan ıstırap çekmeyi ço!ı mCı.nasız, 
Haydar için pek fazla !buluyor, ço 
cuklar .g bj yalnızca saadet isti • 
yordu. 

Bir'kn.ç ay beraber ynşadılnr ve 
boşandılar. ( Dcoom& ~) 

e ado \'erdiği takcilrdc Atrlk• ti 
Uslcrinln ve tah$!scn Oran ve ~p; 
r ln Almanla.r tam!ından 1.§;:;all ~ 
rinde vazlyeUn ne ekil aıacağ1 
maktadır. Blıhıı Amerik e \ 
ummlya!inden bir ıwmn gener 1 ~ 
gnndm bnz.ı şaylere mUsan:ahıı çe 

sande cbnlyecc,ğlnl önn stlJ11l~ 
bir kısmı da kendi idar ı aıırıı- ' 
mlf araziye yapılan tccavtızıeıi 61 
çln lAzımgelen enerjiyi g&ıtercbU J'. 
vcsaitten mahrum olduğunu ,slotf 
yctlerlne vukubutan mUdnhAlcyi ,,r. 
ncdebllmekte ııclz göaterdlğinl 
maltrodır. Katı olarak bllt.&en ye~ 
gcy Veygandın FranSlZ •• ~ 
dostluğuna mutlak olarak ~ 

olduğu ve bu dostluğun bozUta;ı.tJ uF 
tçln bu tehllkell stınlerde Vl§l il~ 
meU nezdinde ısrar cdeceğtdl~ 
dranın bttarnf mahfillerinde ıt' 
eden fikir, general Vcyge.cdın , ~ 
§al Ptnin lkUd&r mvkllnılD ı:ıı / 
mel bir ı0yn113 cndl§eslle ır.uztar~"' 
duğu muhakkaktır. O takdirde gv pi 
ra1 Veygand hUkt\mcUne kllr:'.,, 
bangt blr mecburiyetten kendini / 
de sııyabilecektlr. Londrada. ~; 
ılyMet!nln şimdiki halde erek 11" 
ıelcdc gerek dığerlerinde varal:ıJl 
ncUccnln İngiltere ile BlrtePk M~ 
kaya karlJı Taztyctlnl k'.ıtlvetıe t 

bit etın .. kten ba kn bir şey 01atıı 
, 

cağı derpl§ edllmekted1r __./. 

Hava seferlerine ragbB
1 

Bıı~tarnh 1 Def )-f' 
bıu:ılannı at yan§lan mcral"Jıllltı 
kil tmektcydL 
Diğer tarattan İstanbul .. /> 

ıreferleı1nc de ra#bet artınııl<t 
Anko.radıı b!rkaç BanUlk ısUrl' 
m tltcaklp 1atmıbuldan kalkan IJJ' 
yare yolewru azaoıt 8 saatte Ad• 
va mıalttadn'.. 
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~hke .me 
lonlarında 

12 YERiNDEN VURULAN KIZ 
MEYDANDA YOK ? ' 1 1 1 1 

'yeşil zarflı, kanlara bulanmış 
apah mektupta neler yazıh? 

/J Uda 
Da§ ' ll1Pniıımu .ıuakanmaga 1 pıınsmıana geliyordu. loto bu mroJar. 

!tıtdeı:ı laYlhca ba~ka lAr oeY dU • da: 
biçenellzıe 8110.hı alarak ortalığı - Beni nl§Mlım vurdu! deml§ti. 

.!ı aa ~o Clnatendl. Adı Rahmi, soy Operatörlln söZlerl bu kadardL Suc. 
ar rııu~d lu !ıepsinl kabul etti. Bu §alıadcUere 
l'b;ıu11 ~t evveı Talıs1n adında hiçbir fUrazı olmadığml ;ıöyledl. 

t ~'ta gtıze NimeUe nipnlamJUf. Asıl yaralı olan Nimetin p.badeU 
• t ltt.J 1~ 1 gilzcl sevişmeğe ve Ls.. meraklıydı. IAkiD kız biltUn arama • 
, ıı. ba.şlaını muazzam projeler kurmn- lara rağmen bulunamam~tı. Babası 

aııı..ııuıı I· IAkin bir mt ddet aonru Tah.sln de kendisinin nerede olduğunu 
oı1.1~ kcndJ.ainden b'.raz soğur bllmedlğ1nJ e6yleml.§U. Nimet her nı.. 

'ıır ltı.1ta u Vehmedince, müthl§ tımale karşı müba§ir tara!mdan bir 
~.tet g~h~n pençesine dll§m~ ve kaç defa çağnldı. Müba§lr: 

• ' \],.,,_ Çenıerde Nimeti Ed!rnekapı - NimeeetI 
tk~N~b -"iU'lda 1r arııayn götUrmü~ Dlye her bağm§da Rahmi Koç ye. 

bıç1klallz~ne auııu:ak 12 yerin.. rinde bir defa sanıbyor ve gözler! 
~.. IIU§, kanlar 1çınde yere kapıya dikUl bekliyordu. Fakat genç 
~ bas kız gelmemişti. Babam Tahsin çağrıl. 
~\la n~eye kaldırılmıa. Rahmi dı. o da meydanda yoktu. 

eme 8Janarak lkincı ağırccza Bundan sonra mahkeme, Nimet ne 
tlıaıı bir8ine Verilm.l§. Şimdi Nimet babası Tnhstn ve diğer §ahıtlerl.n bul. 

den ledavıdcn sonra iylle§Ct'ek durulmalan için polise müzekkere ya. 
'~ ~ıluıu§ bulunmaktadır. zılmaımu karar vererek muhakenıeyt 

lllJ Koç tıa.ıt 1§.ll'dlğl suçun eyırunn O uncu gtlnUn bıraktı. 
llıııı.,lt \'ermekle me3gul. Dışan çıkarılan Rahmi Koç, pek 
)it le 

1 
eın Ye bu sabah da tatil do.. bezgin g5rUnUyor, ayllklarmı sürüye 

tıı, itine! agn ceurur cıa i:ler.i- sUrUye yUrUyordu. İki jandarma ara-'e ~ Olan blrincl ağır ceza smda. aııağt göttırOHlrken, gözleri ne 
~ ~tıde bakıldı. &1.s Burha., hAld etrafı araı:ıtmyor, lhtlmnl ki çok 
bı &!lıı&uçıunun ruhunu okumak isler sevdiği nişanlısına bakıyordu. Faka.t. 

~tını, gözJUltierin1n U.StUndcn ADL1YE JUJIABlRt 
~ ıı_k OÇa dikınia. kendlalne uzun 
:ı, \'t llUf tı. Sonrıı kendls1ni oturt. 
aıı, e"rakı tcUkkc gJr'..gın!§U. 
~~~d hırıun mahkemeye ikinci çı. 
~ 1• lllrtncteınde suçunu lııklr 

!ut oıa Yoıuna girtJmtstl. Şimdi de 
h ta~ l'llk C>pc:ratör ŞlnUl ile vak. 
!!ıııua ler dinlenecekti. 

t'-l'ı l'da,ıı arabacı lbrab!m Ertunç 
() t<lyıe anlattı: 
~~~ •rabam De, Edlr.nekapıda, 
Oi~lfta an geçiyordum. Birdenbire, 
~t 1§ kı arııalardan bırlsinden bir 
... l'etıltinı. Halk: 
'ıııu? 11~· Öldürdüler, can kurtaran 
ile... <l,Ye bağtnyoröu. 

'tı., ... eu 
~batı~l'abadan aUadım k~tum. 
'll4e btr araı.mıda, ycrd kanlar 1.. 

lıtı ce.!::1ç kız yatıyordu. Manto. 
bılıa ""'10 de yqll renkli kanla. 
tı ..... ~1§ bir mektup g6rUnUyor .. 
~"ftau· 
>-Yoı ~ 

Düzeltme 
f ağustos pazartesi günkü nüsha.. 

mızda, "Efgtınlı Mlr Ahmcdln ni§an. 
lısı., bqlıklı yazımızda movzuub:ıha 

:MUnevvor Bingin ile Musavver Bingi. 
nln isimleri yanlı§lıkla Münevver Gir .. 
gln ve :Mueavver Girgin olarak çıkml§ 
tır. Herhangi bir sultefehbüme mahal 
blrakmamak Ozere ta hlh ederiz. 

1 

Ua ta&ır , ölecek, Allah. nzası için 
"ltr. ~ uı. diye yalvarın$ ba§ln. .._.,.__,_.,._. 
iti llc>;:adnn. Karakola haber ver -

ll;zn Olaı:zıunu göstererek: 
'· u ora.da gördUn mU? diye 

.... lia 

.... i{arır. 

.... lia ~rkan, talan- • 
.... l> Yır. 
~ rekı bu 
·~Ilı~ ııun vurduğunu da mı / 

<>ııu· '~YL I)~ g duydum. cankurtaran oto. 1 
~ ıa.rıı.~lp de Nimeti lçlne koyduk. : _ 
..._ .... ?-ıını 11 bazı kadınlar: ~ ............... ,,__.,." 

t:lıı <leıtı ntşanıım Rahmi vurmuıı, - l\lllsnadenlzle biraz bre41ntz! 
'P ltı Yortllrdt. Baron tıazretlerl neredeyse gelecekler 
~~lu Ninıctın cebinde olduğunu 

Olt1ı12Uı:ı Yeştı zarflı kanlı IMktu.. 
' lia ı:ı:ıu, ne yazıyonn~T 
~ 1ıa::ır, efendim, onu okumadım. 

' IYdı, Polls1er aldılar. 
~ Çııt;r{ıı Zarflı mektubu dosya-

leıt 
1 

lı. Zarfın Ozerlnde yer yer 
' llu l'rt vardı. Ka.palıydL 

, t ta.111k tnuydu T diye göstcrdl. Şa.. 
ıı.~ etu. Fakat reis mektubun 
tt rıt h lllzuın görmediğinden ıçı.n. 
~lr <I zııı olduğu an.ıaııılamadı V<' 

.... l> OSran kondu. , eıtı .. 
• oCÇe.n sefer neye gelme • 

..... o 
qı,._ 11& '1ln haplehanede mahk1lln • 
"<!, t~un lçln gelemedim, elen • 
Qı' l>e1tı lfthıu tahliye olundum. •. 

' F:iit ... ı Para cezasnu aite. 

"'~er ea tlerı htt Haseki haata.nesl ope. 
lllll'll 

llııı oa-ı OJICratör Hakkı Şınasl 
ili, Op._; u operatör profesör Şlna-

Y.ı. .... ~lfltettör de ounıan anlat.tı: 
l'aq 0 hastanemize. 12 yer.ndcn 
l'betıııl§l"ak getırtı.mı~ti !<'azla kan 
~ buıUı:ı Olduğundan lam mtyıe b:ıy 
., laı-afı:Yordu. 'Bilhassa kamının 
lra teıuık daki Yarn ile arkaamdak1 

Ctıı. 1ı ~ 11Y<li. Derin bit nczfln ih. 
ııı~" hra~Orkuttu. Fakat muayene 
~e-t111 tının o ka~ ır vahim ol. 

llt ltttı1,z 0~:;-d m E r t zım müda-

NHldl'klen 

.,,.tı. O .>'et Ja 'ı.~ ta Kcnd ,iğin • 
_ "'fi lak nı r 
~llr11 rd, ., 
~ 1 

'-tQ t b r nı 
ha n 

Bunu kime söylesem: 
"- Anneniz Uvey midir?,, 
Sualiyle karşılaşıyorum. Bu 

da gücüme gittiği içindir ki, ar. 
tık - uzun zamandır - bu me
seleden kimseye bir kelime bile 
açmamıştım. Neriman: 

- Şimdi sırası geldi de sana 
söylüyorum .• 
Dedim. Bu ihtiyacı hissetınesey 

dim, yine açmayacaktım. 
Tecrübelerimle onu kendime 

oekmcğe, sözlerime inandırmağa 
çalıştım. 

Yntnktan kalkar kalkmaz, Ne_ 
riman kendi odasına bir kahvaltı 
masa ı kurdu . 

- Bu.gün mektepte imjşiz gi _ 
bi, başbaşa knlalım, Leylacığım' 
Bizımkilel"n misafırleri var. On. 
ıarı kendi al mlerine bırakalım .. 
Ben serıinle konu~maktan. daha 
doğrusu seni dinlemekten-bi 

\ !/Jic 1Ja/U~a !lJaşSaşa 
p _.. ,_, _ - .. -

• zr 
ar 

• e lıemen 
vermeginiz ! 

N.4DIR oltn".ak bazılarını göriir gıpta 
ea'ersiniz. Bunlar, bir İ§ üzerinde 

uzun boylu düıünmedikleri 1ıalde, ondan 
azami istı'lade etmesini bilirler. Onlara 

Cemiyet içinden geli§igüzel seçcce 
ğiniz yüz k.işiclen yüzü de dü§Ünmesini bi
lir, fakat düşünmeden fayda çıkaran an. 
cak bfri-:lir ki siz bakalım bu bir misiniz? 

bakarak ei~i§eceğiniz i§in kolay olduğu 

nc=tice8İne r:arır, siz de aynı ıekilcie istifa
de edebilirim dü§Üncesile hareket ederse
niz. alda:ıml§ olduğunuzu ancak işten· za. 
Tarlı ~ık.tıklan sonra kavrarsınız ama, ış 
;ıten ger111i~ bulunur. 

Halledilmesi icap eden muadeleyi 
bfr çer.çeıı,. içine alarak telerrüatını göz
den geçirmeden karar vermeyinız. Her . 
hangi bir meseleyi bu gekilde gözden ge. 
çirmekle, o me.srle üzerinde hayale dal • 
mak arasında büyük l ark olduğunu ela u
ııutmayımz. 

so sları 
Bir ciısus olabilmek için 

fazla zekllga lüzum vti.r mı? 
. 

Meşhur bir ingiliz casusu 
Kruvazürünün 

Almanların Ooyçland cep 
nası l elde etmişti ? 

B OYUK deniz kuvvt>Uertnc sn. 
hlp olan devleUcr :t.er yıl dtın

yndakl muhtelif milletlere mensup 
dono.nmnları teşkil eden harp ı;emlle.. 
.rlnln reslmlcrlnl, ebadını, sil!h ve stı
ratinl lhtl va eden yıllıklar ncşrederler. 
Bunlıınn içinde en mufaaS<ılı lngiı.. 

terede busust blr firma tarn!mdan b:ı 
sıl4n "lıı.ne'a Figbting Sklps., ynnl 
"Ceynlp muharebe gemileri,, 16lmli 
salnam dlr. G y t bilyUk bir cllt tel} • 
kil eden bu yıllıkta harp ~llerinlJl 
reatmlerlnden başka ebatları ve husu 
ııtyeUcrl bııklonda o kadar ta!sllAt 
vardır ki ln.snn g:ı~rrr. 

Ccynlıı her millette bir ajanı vnr • 
dır. Bu njanlar kendi memleketleri 
dalılliJlde gtıpbeyi celbetmedcn dola • 
DJrlar. Salname için JAzımgelen ma. 
ınmatı ve rc.!imlerl toplarlar. En zı .. 
yade garip olan cihet bu adamların 
para mukabilinde bu lııi yapaınadıkln 
rıdır. 
Bunların kanaatlerlne ı;6re hnrp 

gemilerinin sırlarmı i!§a etmek mll· 
leUer araamda kargılıklı emniyet tel. 
kini tçln en müessir bir ça.rcdlr. Bu 
kanaatin tescl11s1 altında vicdan aza. 
bı duymadan çall§ll'lar. 

Bundan bir müddet evvel Ccynin 
saınamcsmln ıııı.;µrUğlnden çekilen 
(Oskan Parkes) pek cürctkfir bir a .. 
d:ımdı. 

BlrÇOk deto.lar Almanyaya srrf harp 
gemilerinin sırlannı elde etmek için 
giden bu adamm ba§mdan çok heye • 
canlı sergllze§tler geçmieUr. 

Scterlcrtnln birinde Alman donan • 

lirsin ki - bUyUk haz duyarım. 
- 1yi ama ,ben mütemadiyen 

sana nasihat mi vcreceğım? 
Hem sen nasihat cliııleycek çağ· 
da bir laz cleğ'lsin! Mektep gör_ 
müş; tahsili yiil1.~ck, kafası olgun 
bir insansın! 

- Doğru. Fakat, bir genç kız, 
başından aşk fırtınası eserken, 
en ziyade, samimi arkadaşının 
nasihatlerine. tesellilerine rnulı. 
taçtır. Hic: şüphe yok ki, senin 
görgün, senm düşüncen ~nim· 
kinden çok yüksek, ve bilhas :ı 
çok makuldür. 

Çaylurımızı i<'meö-e tıaşladık. 
Neriman devam tti: 
- Şu a:n.Tlenle b ban h Man_ 

daki so1Jerin üur nJe • imdi ·ı, 
duracak d ğilim. Onlaıı baskc1 
zaman konuşuruz. S'mdi nım 
dl'rdim, benim ıztıra-bımla meş. 
gul olmanı istivorum· 

- Sözlerind n şunu anlayo· 

Tam s:\ycslnde hnyntmı Mrrok vnrtn. 
lnrdıı,ıa lcurt ran Oskar Parkca 

ma kurumunun (Kfyer) terııaneslnl 

gezmek için tcrtlp ettiği bir gczln~ 
ye 4Urnk eden Almanlnrm araımıa 

karışmıııtı. YUz itibarlJe Almana ben. 
zedlğlndcn blçblr kimse onun yaban.
cı olduğunu nnlıyamamış, o de. ken.. 
dlsinln Alman olmadığını anlatmamak 
için hiçbir kimııc ile konuşmamqıtı. 

Kazaen kendlsino Alma.nen hltap e .. 
denler olduğu zaman rol yaparak~ 
kasını d!nllyor gib. görUnmll§ \'e y .,_ 
kayı hlçl:llr suretle ele vermeml§U. 

Tersanenin her k!l§esl gezilirken, 
Parkcs, klmacnln görm~dlğ1 gayet 
küçUk fotoğraf rnak!neslll' bir çok 
glzll şeylerin resmini çekml§ ve ter. 

rum ki, Turbanı çok seviyorsun. 
Öyle değil mi? 

- Kalbimi yokladım.. Suali. 
ne: - Hayır .. diyec~k vaziyette 
değilim, Leylacığıml Bana mer
hamet et .. 

- Gerçek, sen şimdi acınacak 
bir halde in! Biitün sevenler 
gibi .. 

- Ne o? Bütün ~-,ıklara sen 
acır mısın? 

- Evet. Gerek kadın erkeğe, 
gere~e erke~ kadına fu:lık olsun. 
Bu bir hastahktır. Ve .ben, bu 
hnstn ı w a tutullanlara çok acırım 

- Ziyanı yok.. Sen bana acı ! 
Zaten b nim de şefkat ve mer. 
h&m tc ihtiyacım var. Ben içimi 
- sen dururken - anneme ve
la bı.b~ma açacalc değilim ya .. 

- Bu i i, ileriledikten sonra 
mı bnh"edecckc:in onlara .. ? 

Şüphesiz. Ortada bir şey 
vokk n nt' dive ac:ayım ?! 

- Ortada bir şey yok mu de 
dm? Kuvv tli bir aşk var .. Yal_ 
ı ız unutma ki n"km ozü kör. 
dür. ln an ozu kapalı gidel'· 
1 n, vuruduğu yolu görmez ve 

u volun nereye varacağını aa 
du .. ıın mcz 

- Keı imi o k dar korkunc: 
b r h anlığa ataca'' d ~ilim 
G ler m henüz traf mı da, ö_ 
nıimiı <l<' göre k kadar acıktır. 
T vla! 

Neriman çayını içerken goz. 

.ııaneden aonra Almab aonanmacnın 

topçu atı§ gemisi gcztlml§ti. Bu gemt 
gezlllrlten de Parkcs o ana kadar 
mahrem tutulan tahmlnl mesafe a.ıe. 
tini de görmU, haltA kend1.sfn1 Al • 
nıan sandıklarından yakından tcmaa 
ve tetkikine de mllsaade ctml§lerdL 

Parkeeln talilnln kendla:.ne bu k.
dar ya'l' olduğu bir sırada ces:ıreU de 
artmt§tı. Fakat az tamah çok ziyan 
goUrtr dllst.ıru her yerde bülonUnU 
muhafaza eden bir ~dür. CUretlnl 
arttıran Parkes daha ıın,,ka clheUere 
de burnunu sokmağa çatıııı·ken kala • 
balık arasından birisi omuzundan çe. 
kerek almanca b1r şey1er sorduğu za. 
man hemen ga!Jlrml§ fakl,. almanca. 
sile derhal cevap verdiği takdirde tev., 
kit edileceğini blıdiğinden muhatabmı 
§aşırtmak çaresine ba§vurır.u§tU. 

Derhal Baltık sahillerinde konuııu • 
lan Alman daynlekeUertne bcnzlycn 
Stafordshlro §İVesllc sUraUe cevap 
VCrml§ ve iki Alman koluna girerek 
kendlalnl c.lvard:ıkl bir odaya götür. 
mtl§lerdl. Birkaç dn.klkıı yalnız kal • 
masmd:m istifade ederek cebinden 

leri sulanmış gibiydi .• 
Adeti ağlayarak konuşuyor· 

du. 
Ona citten acnnl§t.Im. 
- Merak etme, dedim, Bebek 

bahçesınde buluşacağ'nnız gün 
sana (!}imden geldiği kadar yar. 
dım edeceğim. Fakat, tekrar c. 
diyorum: Turhan. fazla yırtıl· 
m!ş, fazla kurnaz bir tilkiye ben. 
ziyor. Kendini çarçabuk ona 
kaptırma .• Sonra pişman olur
sun! 

• 
Bundan sonra öğlene kadar 

şuradan buradan konu!;tuk. Ne· 
rimam teselli ettim.. Tehlikeli 
ibir yol üzerinde yüriidiiğünü sık 
ı:;ık hatırlattnn ve kendisine: 

- Seni bu tehlikeli yol üze. 
rinde yalnız bırakmayncağnn .. 
Merak etme! 

Dedim. Öğleden sonra Ncri. 
manda.TJ avrıldım. Eve döndlım. 

Neriman, Bebeğe JZideceğirnit 
J.tÜJ1 beni Köprude bekliyecek. 
Ben evden sinemaya gidiyorum 
divc çıkacağım. . . . . 

- 8 mayıs _ par.ar 

:CFl3EK BAHÇESI.mE 
lKlNCl RA DEVll 

Bu snb~h nkc;i g-ibı babanını 
mıde i bozulmu5. 

- I<rz1m, ben bu~un Jstan~ı!P. 

Fıl<ra 

T arihl hir mektup 
Şa.rk ccptı ind!} ~ e&nr.. 

nızlı•r, cem malı!.r, .ıtzar~t'I:', St:. 
rlleme r d nu:n ly<>l'. Bakalı:m -., 

ııu nereye varacak. Fakat b\1 tıup 
mliııru betile tı::.tı.rc.~ ~ btr 
fdun geldl: 

On dördun U Llilnin bh oon."a il.il .. 
munılaaı bir ha-pte ken~ne eliyl 
bir mclrtup sönıkrlr: 

On diirdilncU Luinln bir ordo L"U. 

m:ı.ıııl::ını bir harpte kendisi.ne ı:Qyl 

1 
bir melctup ,;-Underlr! 1 

- ~etmr.:ıb efendimiz! Düş .. 
man baJ ilk lılr hücumlu bir mu. 
zuff rive l ııumma3 llıUyııcnn TAr. 

Bana on bl.ıı n •fer C'onderlniz? 
Mektubu ordu mü teşnrıııa ,eren 

kral albn:ı unu lli\'e eder: 
- "Bir df' ehliyetli ordu Jru .. 

mn!!dnnı!., 

A.SlrETTIN 

fotoğrafı pantalonunua bacaktan • 
.nm içine bir c!cim pn.rçaeıno. bağlı. 

yarak snrkıttJ. Birkac dakika sonra 
odnyn giren Almanlar Parltesin üst1i. 
nU §Öyle bir aradılar. Bir oeY bula .. 
mndıler. AnlıyamaJıklan blr Al .. 
manca ile konU§tuğunu zannettiler ve 
sersem sifatmı vererek kurnaz 1ıı&t . 

11.r.I s rbest bıraktılar. P:ırkes bemen 
dlndekl kıymeW reslmlerlle 1ngllt.e
rcye döndü. Talll ~ soğuk kanlılığı 

kendfainl en apğı yedi senelik ib'.r ktl 
rck mabkCımlyeUnden kurtardL 

Parkes bundan sonra Almanyaya 
bir kaç seyahat daha yaptJ, &§mdan 
buna benz<'r birçok vako.lar geçti. Bir 
dc!amnda tersanede nöbet bekllyen 
bekçiye bol~ vererek henllz 
tezg!hta bulunan b1r harp gcmlainln 
teknes!.nln resmlnl çekti. Tam bu res
ml ~klikten biraz sonra omdan gc_ 
çcn dcvrly f'ğcr birkaç dakika evvel 
onu ~im çekerken yo.kal1131lydı belki 
Ingiltcreyc aıınmek için 15 sene gen 
kalacaktı. Ve ParkesJ,?urada bekçi ile 
hasb1hale dalını§ glb göı11ıunel, su • 
retile §Upheyl cclbctmemiştl. Fakat. 
devriye gözden kayboiuncnya kadar 
çekml§ olduğu azabı hayatının sonu . 
na kadar unutamıyııcağmı hcrlıald 

tasdik edcrslnl.z. 
Po.rkesln casuslukla kullandığı hu. 

ausı bir metodu yoktu. Kendini talil. 
ne terhederek bas!t §<!kilde en tehli
keli işlere atılıyordu, Faz,la zekA oyu.. 
nu çevirmeden ynptııb bu fetcrde tall
Jnln ibUyük b1r rol oynadıt;'l muhak • 
kaktır • 

Oskar Parkesi en ziyade yoran ~ 
lerden blrls1 de mC§hur Alman cep 
kruvazôrU (Doy,lı:md)ın resmlnl elde 
etmek olmu tu. 
Aılkadar olmıyan adamların clva • 

rma blle sokulamadıklıı.rı bu zırhlmm 
resmini Ul33 yıllığına kaymağı karar
laştırdığından Alma.nyadaki ajanl&n. 
na fotoğmfm muhakkak elde edil • 
mcstni tctgra!la blldlrmlşU. 

Alman hWcQmeUnln bUtUn tedbirlr. 
rine rağınen Parkcsln aj:ı.nlnrı mu -
hatız kordonundan bir abtnpot gibi 
sUzWerek ''Doyçland,,m tersamıyl ter 
kederken mükemmel fotoğraflannı 

aldılar. 

Fotoğraflar "lane•s FigbUng Shlpa,, 
yı.llığuım 1083 senesine mahsua dl • 
dinde çıktı. 

Bin bir tebllke ve düzenle elde edl.. 
len bu realmler yalnız bu salnameler .. 
de buılmakla kalmaz. YO.ksek fiyat.. 
ıarıa mecmua ve gazetelere sat.ıımak 
ıruretile de sahiplerine bO.yO.k kArlar 
temin eder. 

inmiyeceğim. Atölyeye telefonla 
c:öyleviver. Gelen pastalar ibek
lemesi nler. 

D .. di. Telefonu açton, baba. 
mın atölyesindeki hademeye yu. 
karıdald sözleri aynen soylcdim. 

Babam öğle y meğindc sade 
pirinç suyunn çorb:ı irti. Ve 
pirinç pat:ıtes pür~tl aldı. Annem 
çok ıştahlıydı. Bana gelince, yarı 
yedim, ydrı yemedim desem ya
lan söylememiş olurum Annrnı 
sofrada: 

- J{ızım, karnını .yı do} ur .. 
Sinemada acıkırsın! 

Diye mırıldanıd1. B bam bunu 
duyunı:-a yüzüme b:ıktı: 

- Ne o? Bu sıcak havada si 
nemaya mı gide<X'l·.sin? 

- Nerimllnla öyle sözl şmic:. 
tık, baba! Smin r:ıhatsızlnnaca. 
ITTııı bilmivordum. 'N'erimnn beni 
k')nrüde bcklive<'<'k 

Babam icinı ~<'ktı: 
- Ben de bu!!'l.i l:ızmıh i.ıafi 

başa lrn.lacağ m diye se\ ••• ·yor 
dum. Talisizlik bugi.in de .,.clJi 
buldu beni desene. 

- ! tersen gitmem, baharı_ 
ğım! Neriman )'abancı bin 't:. 
Tıl :·a. R k' r. der. 

- Hn •ır. Yab:mc. Vtl 0~tr rli. 
a t m. :ın Si':: l 

ar ., ka ' \'~:~r. t r ıa. 
krd:ı ın ır. O:m t1 0011Jm..t 

... . ' ' . . . . ..... 
1 



r orkanay düşünct sım söy 
ledi: 

- Bu duşmanlaı her hal. 
de size amcan.zm yi.ızünden 
saldırıyorlar. Siz Davit Kol. 
larsonun biricik akrabasısı • 
nız. Biuaenaleylı ölünün bü • 
tün miraı;ı size kalıyor. 

- Olünün biıtün mirası 
bana mı kalıyor? Hayır, e
ğer amcam bir vasiyetname 
bırakmamışsa bana on para 
bile kalamaz. 

- Neden? Size kalmazsa 
bu para kime kalır? 

"Tabii iki oğluna. oğulları 
Hindistanda, bir \:arafta ola. 
caklardır herhalde. Ben am. 
camın oğullarını hiç görme • 
dim. Babam onlardan arada 
sırada bahsederdi. Davit se
yahatlerinden birinde, Hint. 
li bir kadınla e\•lenmiş, on • 
dan iki çocuğu olmuş, tabii 
bu çocukları aramak için de 
tahkikat yapılacaktır. 

- Bu hususta daha fazla 
izahat veremez misiniz? 

- Maalesef hayır, çünkü 
bu işle hiç alakadar olma • 
dmı. Amcamın maceraları 
ınerakımı uyandırmamıştı. 
Benim muhakkak olarak bil. 
diğim yalnız bir şey var. Am 
camın mirasçısı ben değilim. 
Olümümden kim istifade e -
dehilir, Mariba Li bunu bili. 
yor. herhalde, fakat bana söy 
ı~edi. 

Bir çeyrek saat sonra ba!
müf ettişle Artur Kollarson 
tekrar konuşmağa başlaya • 
bildiler. Bu hadise has""ane. 
de baştan başa heyecan uyan 
dırmıstı. Delikanlıyı ikinci 
katta ·38 numaralı odaya lrnl
dırdılar. Pencerenin altında, 
bahçede bir polis nöbet bek. 
liyor, başka hir polis te oda 
kapısının önünde koridorda. 
dadır. 

Son hastabakıcı da oda • 

, 
Me~ ıııır dolandırıc11 

M ah.nut Saiin 
ve Ş İ ŞL i YILDIZI 

MED HA • 
1 

Çeviren: MUZAFFER ESEN 

yanıma birisi yana§h. 1 vardı:. Yu~u.şa~ föt~ şapka11. 
- Sözünüzü kesiyorum smı gozlermın uzerıae kadar 

ama affediniz. Ma:-ib a Li indirmişti. Boynunda kül ren 
sizi nicin hapishaneye sok ~ gi bir atkı sarılıydı. 
mak i~tiyordu? - ismini sormadınız mı ? 

- Hapishanede olursam .. - Bun~ düşünemediğimi 
l ... imseniıı hana bır şey yapa. ıtıraf e.derım. . 
mıyacağını söylüyordu. - Sıze n e dedı? 

- Demek başını7a b ir ka . - Ba na müfetti~ Li tara • 
za geleceğinden korkuyor • fından geldiğini söyledi .Şim 
du öyle ıni? di sizi müfettişin evin e gö • 

E türeceğim ; kendisi de orada. - vet. 
_ Sizi tehdit eden tehli • dır. Ve sizi bekliyor·,, Tabii 

bu adamın yalan söyliyebile. 
l\lEDIHA 

kenin ne olduğunu söyleme • 
dimi? 

- Hayır, b:ına hiçbir şey 
demedi. izahat vermesi için 
çok yalvardım. Bana yalnız 
şu sözleri söylemekte ik'ı:ifa 
etti: "Hapi!hanede bulun • 
manızı nerede bulunduğu • 
nuz belli olsun diye ist iyor • 
rum· Klondan yolu üzerinde 
yanan arabanızın macerası 
kafi derecede aleyhinizedir. 
Sizi bir cinayetin faili olarak 
itham etmek istiyen bir ta -
kım adamlar var h erhalde. 

T orkanay, Artürün bir da. 
ha sözünü kesti : 

- Demek bu gece otomo. 
bilinizi kullanan siz değildi. 
niz öyle mi? 

Adını taşıyan ı1e sızı oülm ekten kıracak eski 
devırleri va~atacak tefrikanın ana serlevhala-

ceğini düşünmedim Esasen 
bu adam şoföre de Mariba 
Lin in adresini vermitti. 

- Evine gittiği::ıiz vakit rından bir kacr ! 
Li orada mıydı? [Mrdli"Anın kedi lı.tl<fiye61 - Karanlıkta gelen btr nimet - Ta<'IJ"('I fa. 

1 
dn•n in ı;ık bir o~ wıu - l\loolhay.ı t.<ıca lle papaz da kurban - Sahte mira" 

- Hayır ikimiz de onu yedi - ölümle A.ı;op ,·u7~·ııze - Fara c.lolabı - \'uslat yooC81 arifesinde -
bekledik. Beni getiren adam 1'enl mımvlnlm a v ııcş!ncıe - Vt.·ırı~l·ınoe :\tcı.bud, neylesin l\lııhmu~ - G\.'. 
kar ,a oturdu. Bir dolaptan oo hın;ıunn bağlanan limit - Gelin _ GUvey ge<'esl - KafııMe gıreıı lllll1111 -
bir e de viski çıkarmıfb ı lnhmut Saim mi f'-t'bro•ı Aleyh: clAm mı? - l\ledlha ~nııld de - l(Bdm 
Bir parça da iç\ik. .,t~rw neler yııpmıız '! - ı numtun.lı Enayt - l\lcdlhanın Avar.- Aşıklan -

ıH gUnlllk rnun.ınka ımntrntı - Mahmut Snlml kaleııtı koyan dolnndırıeı -
- Bu adam size h içbir fey Zifaf odnsı - Hamam oyıuıu - ÇlııgP.nr kızınm nw.rakı - Kndınl r haımı. 

söylemedi mi? mmda - .l\ledlluı bamnmıla - H•ımlkl eclıir Ha.<ııın efı•ıull - iki damla 
- Hayır .• seni •• yani. •• bu g<S .. ya,ıl 

adam bana tunları söyledi: Bugü n 
başlad ı 

HAB::=R'de 
o k uyu n uz - ----·-

"Mister Kollarson, Mariba 
Linin bütün nasihatlerine 
harfi harfine r iayet ederse • 
niz aldanmıt olmazsınız. A • 
ğır tehlikeler sizi tehdit et • 
mektedir. Düşmanlarınızın 

Sivas Beledivesi Etektrik Müdürlüğünden: 

- Hayır ! Halde ne 
var ki benim! 

ışım sizi ne kadar dikkatle takip 
ÇAM DtREK ALINACAK 

l - ~n aııı Belr.ıli~·etoı cıektrlk ldll~(;toı için 12 llA 15 ı.n.ııtlır tepr l<utnınd:ı ve 

- O halde sizi fÜphe altın 
da bırakmak için arabanız1 
çalını§ olacaklar. Ştaynın 
taksisinde bulunan zarf da 
herhalde şüpheleri üzerinize 
çevirmek için oraya bırakıl. 
mıştı. 

- Belki ! 
- Fakat bu çok tuhaf bir 

iş. Mariba Lin in fikri fena 
değilmiş. Şimdi Park Lane. 
de taksiye binerken yanınıza 
gelen adamın kıyafr.'ı:ini ta • 
rif edebilir misiniz ? 

- Üzerinde eski 
kirli bir gabardin 

ve çok 
pardösü 

ettiklerini de bilemezsiniz·,, 
Bu adam sanki bana telkin 

9 lld 111 ıoetre 111 flnde ~00 ı:o,.t çam dlrok l•:.palı .mrı ıısıılllı• 20 ı;-lln 

mhddl'tle ekı;lltnwyc çıl;: nlnw;tır. 
yapmak \atiyortnU ~i\)1 \)q 2 - Bıı dlrekll•rln ınUfll\nınıen htıdt h 6000 (nltı btn ı llnt ~ mtıVBkkıı t tc-

IÖ2:Ü üç dört defa tekrarladı. miı:.at• lliiO liradır. 
1 - Olr<•klf'r şartııaını>fllne uy;;u • olarak ivnsta ldarceı: gos~rll~n mahnL 

Birdenbire kalktı. Apar\ı • de teslim odilı·cl'l•tı r. 
man aralığında bir gürültü i . ' -- lhale 19.8.911 •ıh:.tılne mdındiı ~alı gtinü "3at 16 tı-· ·ıvıı.<ıto heledlyP 

şitmişti. Gidip baktı, ve elin. 1 en~Onfünl hu:ı.urmıd3 ~npıhc.tktır. 
de bir zarfla geri döndü, bu 5 - Tallpleriıı ıuırıunl vesalklt b!rııkte thnlf' .. natlnd"n ı-r. 117 ıııı ~ ıat evvP. 

zarfı herhalde kapı arahğın llıı l' kaa:•r b•klH ıarflıırmı oı&kbm nuıkalıllıııde elektrllı mUc.lllrlü. 

d b k ı kl d 
IJ iını t c \·d l e~·lrmr.h•rl l!l!Aı ohınıır. 1642:;) 

an ıra mış o aca ar ı. 1 
- Bir mektup mu? lstrınhul Fivaf Murol1abe Komisv'Jnundan: 
_ Evet, bana yazılmış bir 93 ?\o ıı illin: En yuksck ... .ı .Le nuıınl et flyatlnrı u şekllc.e tesb!t e. 

k M 'bA L"d 1. dılmı§tlr. me tup arı a ı en ge ı . 
yordu. 

Canlı l'optan 
Cim•! f'hnt 

- Bu mektupta neler ya • Karamaı 2i 4/l 

zılıydı? 
(Dlmnmı var ) 

D!lJ°tlır. V< 'i3 
Kuzu ve k.vırcıl< ıatı lıHı ·.-•N>,.• ,.,, .. '11<1•'111 •ır ıll«ı ) 

Pcrakend!! 
Fiyatı 

55 
60 

dançıktansonraba~ınüfetti~~c:mı11=-:~::zı:z:::ım1m11 .......... _, ............................................... ,mc:ıı:zııım::znı~-====--r;""ll:i ... -..m=zı2:1~1!Donı=ı:ıım:m:r....,-
tek rar söze başladı: 

- Hakkınız var Kollar • 
son, bu anlaşılır bir mesele 

H ikaye ÜZEDE CANLAN,1 N 
Nakled n. 

Ve Yılıı1z 
değil. Yalnız biz de bu ana![ ___ _ 

kadar Davit Kollarsonun iki (Diinkü nushadon det:am) den eminim. Ne dersin? Brenton sordu: gı'ardnn oir kıı;mı c;ozülmuş ., 
oğlu olduğunu bilmiyorduk. Sargıları sökmek üzere elimı Doktor ROC<!r arkadaşına dü. - Açayım mı? :Şunu ben çözmemic::tim. Yemiı 
Zannediyorduk ki ölünün ak uzattım. Fakat elimi uzatır u. şünceli gözlerle baktı ve sonra - Evet. Fakat mümkün mer. ederim ki ben çözmedim. '3.ı 
rabası namına yalnız siz var zatmaz birden ışıklar söndü. ~öyle dedi: tebe sessizce! sargılar, o ,.. .. w~:;n, vüz ı"r. 

Ş b l d'k Elyordamiyle ileriliyerk ele.•- - Bir tahmine ~ör, birisi seni Kapı açıldı. Ya\'~~a aralandı. den doğru kalkmağa başladın-
ıınız · imdi ana söy e 1 

• trik düğmesinin olduğu yere ~el. ürkütmek istiyor. tçeriki karanlıkta hiç bir kımıl. r.nman çöziilmiis olnaık ... 
ler iniz meselenin şeklini hir- dim. Çevirdim. Bir daha <;evir. - Fakat doktor, müzede hiç damış duyulmiyordu. Brcnton e Doktor bir elini arkada$ır.ı.ı 
az değiştiriyor. Bu iki deli • dim, hayır. Hiç ışık yanmıyo.. kimse yoktu. Bahsettiğim yüz lektrik dilmesini bulup cevirdi. omuzt'na koyarak: 
kanlıyı arayıp bulmak lazım. du. Her ihtimale karşı bir de belirdiği zaman ben kapmm yam Şimdi doktor Rocer soruyor - !-"!"l:in ol :iostum. dedi. Sa. 
Bu mesele ile sonradan meş. teısine çevirdim. Netice yine başındaydım. Kim~e içeri gir~- du: kin ol! 

gul olacagwım. Siz şimdilik boş! Sonra birdenbire tüylerim mezdi. Ve ben görmeden kimse - Her şey bırakt·ğın gibi Bu ak~ıım rşrkhır sönüp ven•. 
- diken diken oldu. Mumya sandı. de dışarı çıkamazdı . mi? den aydınlandıktan sonra, mü. 

maceranızı anlatın bakalım. ğmdan doğru hafif ve boğuk bir - Öyle ise pencere var, Pen. Brenton siir'allc etrafına b::ı . z.cd~n a} r imadan evvel bu mum. 
Rica ederim hiç bir noktayı ses geldiğini işittim. Bağırma cereden girip çıkmış olabilir. kınarakı vaya va~ından bakmış mıydın? 
unutmayınız. derecelerine gelmiştim. Ve bu - Evet pencere var. Fakat - Evet! Yani ötesini bcıiı::ini yokla<l 
. _Eve', Torkanay size lıer sırada karanlıklar içinde bir yüz duvarın pek yükseğindedir. Mcr. Doktor Rocer dairenin her ya. mı? 

belirdi. Ölü bir Mısırhnın uzun, divensiz kullanılamaz. Üstelik nını dikkatle gözden geçirerek - Hayır? 
şeyi sövliyeceğim. buruşuk ve korkun<: yüzü .•. Ye. sımsıkı kapalıydı da.. dolaştı. ~ - Öyleyse bu mumyaya. sen 

- Mariba Linin bu sabah şil bir fosfor gibi parladı~ için - Bununla beraberı sen mum Müze müdürü Brenton'un de. binadan ayrıldıktan sonra ba-:ı. 
size bir tavsiyede bulundu · görüliiyordu. yanın yanında yahut içinde bir diğ"i gibi pencerenin kepenkleri kası el sürmüştür. Şimdi o ba:ı. 
ğunu, ve bu nasihati tutma- Bu yüz. mumya sandığın . ı şeyin kımıldad·ğ nı gürültüsün. bir kolla ~ü~ülüydü. Trıvanda ~ettiğin yüzü gördfü~ün zama .• 
dığıııız için sok üziıldüğünü içinden doğru kalktı. Sanki san. den sezdin.,. Ve mumyadan doğ. küçük bir hava deliği vardı. An. nerede bulunduğunu bana söyle! 

d . l · · dıkta bulunan ceset yavaş yavaş ru bir yüz yük~eldi öyle mi? Bu cak iki el sı~acak kadar küçük Brcnton, kapının yakın ndakı 
bana emm söy emıştınız. yerinden kalkıyordu. Ve sonra. sahiden meraklı bir hadise... eski yerine gitti. 

- Evet, kendimi Skotlnnd da. rrnru"llıdu··o-u·· k,"dar esrarenl!iz l\lumyayı kendi aözlerimle ırör. bir şey. · · Doktor kcn.cli~inc emretti: ,.,~ ..., " " .., " Velhasıl burava bırimn gire. -
Yardda hapcettirmemi tav - sur te kayboldu. mek isterim. bilmesi veya çıkması için ka. - Şimdi elektriği söndür ba. 
siye etmişti. Bu sabah altıya Ben kapının }anında taş ke. Müre pek uzak değildi. lki pıd:ın başka hiç bir müsait yer kalım. 
doğru yanımdan ayrılırken silmiş, hiç kımıldamıvacak '1ir arkadaş boş ve sessiz !'Okaklar. Birdenbire ortalığı karanlık 

. ha1de duruyordum. dan yürüyerek müzeye geldiler. yoktu. kapladı. Doktor etrafa baktı. 
hu işe adeta karar vermiş gı. lnsn.ru ürkütecek derecede a. Doktor Rocer: Doktor nihayet mumya sandı. l\aranhtka bir yüz teşhir etme. 

(Bu kuponıı t:mlen erek gondC 
verınt:• lfünlı.ın Eu Son ı>aldı;ııd' 
rasıı. n~rcdll .:<lE'.kbr. ~\·teornt 
göndl'reu okuyuculunn ıııaJıflll 
mak Uzere snrlb a.dreslert.W btl 

ıe rl 1 um. l 

Evlenme teklifleri 
• 27 ya§ında, kumrtı.I, zarif ıııt 

Boy 160. kilo 150 dJr. Lise ta~ 
remiz bir aileye mensup Y'C %Jlll .ıiı 
mlzdlr \ Uksck tahsilll 3('._"~ r 
rmda dürüst ve kJbar bir b8).ı• 
enmek ıstemektedlr. (Hı.nd51' 
ber) remzine mUracant . 264 

iş ve işçi arıyanlar:, 
• Türkçeyı, frnnsızcayı, yun 

ml\kcmmel ynzıo okuyan ve 11~ 
J!raz da inglllzre bilen. tıeEBP ~ 
ayan 21 yaıı.lnrında ev\! bir il' r 

uamaktadır f'l'Unen remzirıe 
•nat. ıJ 

• lşlnln ehi! bir bayan ~çı 1 
ev lşlcrind çatışmak Uzere ~ ıf 
mak•adır. Beşlkta Kfiy1çı rıı' 
Köylçl mektep !'Okagı 17 nııtı! 
me_ktııpla mUnı..:anl. 

• Bir tuhat'ly mıığa.~nıı. ıçlll 
yer. tezgtı.htar ve blr ç:x:uk v 
caktır Tczgl\htann tuhafıvecf 

1 şarttır. 20096 numaraya tt 
müracaat. 

• uıct 
• TUrltçe ve !ra.nsızcay, rıı 

-;• ')ilen genç bir bayan sabab ve 
61 den sonrnlnn tercüme lşltrl!I 

ıışmak {\Zere iş aramaktadır "
1 

cadnn tercnmeıer de yapa.bilir 
r.ı remzine müracaat. 

• iyi bir "llCt.Odln ransızCS 
lir ikmal<.> kalan uı.ebeye dttf 

• zft!'l 
.rtı r ıuıannan perşcmı:ı.- pa ıı 

nt8 'ıav Anndeh vas:tasilt 
mUrııra<il 

• 2l yn;ıında o<ara;cter ""ı; 
ı;"nc ~.?.sml ve 'lll u&ı ıaırt erd af 

amar1ta.!ır Bıı mUe.sıı"s"ıcrde 
et ~ahıt•ı ve 0"1t>a.ıık raµa.:sll 
n 1ne süreceği tıer şaru -<8

11 

nadNllr Şimdiye kadar oııın•> 
·ek bıçbtr kimsesi t>ulunnııı.d' ı 
saalı bir ~ tutamamıştır Her 

.,;ıtyeU! oıduğıında şUphes. 

"""ölmez 44) remzine mUrnl·a9 ' tf 
• Otelde K!ltıpllk etmek uıe f 

·aya gldebilecP;c 20 ya.şınds s• ı 
"'enç uanmaktadır tstıyer.•er dl' 
a ınıfında sabahları ona ıtll 
Jıkpaşa camı sokak 12 nuınart' 
nırllyP. mUrocaat edebıUrıe.r 

•amanda .ıkumak tstiyen teı-<= 1 ", 
• Orta tk:ye kadar okumuş 

ınntre.lı lmlıana~lltr, Diril% ci&ll 1 .,ı 

!r. iki dene kaca.r tanın:nı; I' 
~ssseerte caıt,mış ti ~ aşmas 11 

v~ 
ız bir ücretle 1er ışı yapıno ~ 

Muıımmerı remzine aıUrtl 

Müteferrik: 
'ATILIK E\' : .,. 
Beşlkt.8.§ta Uzun,,aova eıı 

"\2 numarıtlı iki kat Uzerır .- 111 
.! 

• hdı:ıcı·. 
~ayet geniş ve kullamşlı ~"',.sı' 
mıcı elektriği mevcut 1'.a. .J 

tine yapılmış ıuıgap olr e' ııc ı' 
tııacaktlr. Gl:ir:nek lstıye::·eff f. 
çıktır. lçlndekilnc mtlracı ııt 
lstlyenlere flyattn uyuşulnbil111 
mek için Beyoğlu Knlyoncl ıtll1 
niş yoku§ 10 n•ımnrnda ts~ıeY' 
Bay Edl~ mtlrnc:ıatıarı. 

biydik, bu bana şunları söyle pansız, elektrik yeniden geldi. - Mümkün olduğu kadar ya. ğınmyanına geldi. Ve bu sarg-ı tıin hilesini arı\'ordu. Başlangıç. 
mişti: Skotland Yardda hiç Bııd n beni kör edecek kuvvette vaş gidelim, dedi. halindeki kefene sarılm·ş şeye ta bir ı;cy görmedi. Fakat gözle- Aldırınız.: 
bir şeyden kori mayııuz dos. bir ziva ortal·ğı kapladı. Fakat Brenton arknda~:nnın gözleri. bakmağabaşladı. ri karanlığa al·ştıktan sonra '). ,,f 
tum. l' endmizi h .. rl angi bir ort..'tlıl ta kim e yo}s.· Mumva ne bakıyor. onun bu hadisede Sonra sordu: nlindeki mumya sandııYında.1 \.ş•ığıda remlzterı vnı:ıl ı 

d k d 
ha'ii. sandığın icinde hareket<'izce manevi bir fevlrnHi.del ik görmi. - Bu mumyada b•raktığm gi doğru hafif ve silik bir parıltı. kuyu~uıarrnıızın ııamlnrınıı 

1 suçla itham e eı·e en az an yatıyordu. Fakat bu bana kafi ven haline adeta şaşıyor gibiydi. bi duruyor mu? nm gı'ldiğini gördü. nıektuııınn ldarehııneml7.ııcu ıı 
24 saa\ için kendinizi hap. g~lmi ti. Bir gani tabiilik vardı. Doktor oru.ın bir tecessüsünü O zamana kadar kapının kena. Du ufak, ycsillimsi bir parrl. lan dahli) bergün oqıbo.htall 

1 
ettiriniz. Arkadusımın hak. Beki de bu gayri t"biilik benrf>... anlamış gibi: rında durmakta olan Corç Brn. tıvdı. Fakat doktora mühim bir kadar ~-.. ya ııat 17 Y• kııda• • 

in varmış Altından biraz di. Müzevi derh"I bırakarak - Hayır, dedi. Mumyaların ton mumvava vakla.şarak baktı. şey ifade eetmişti. Doktor buiı.. Lan. ~ 
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