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]aoonlarla 
Fransızlar 
arasında 

müzakere 

Henüz 
kesilmedi 
d 

\'işi, 24 (A.A.) - (Hav&s) Ofl bil. 
lıiyor: 

J) Japon bUyUk elç!.si Katonun amiral 
ariana yapug-~ sor. lkl zıyaret esne. 

8tnda ba§lryaıı Fransız • Japon mu. 
zakereıen Vi~ldekl JapOil slyaıı1 mU. 
rnessıuiğ'I vasıta.aile devam etmektc. 
dır. 

Aynı :ta.manda Hindıçlnl umumi va. 
ltaı arnıraı Dccoux da Hıuıolde J~ 
J>oı:ı askeri heyeti reisi general Su. 
ınıta.yı bir çck defala.r k~bul etmiştir. 

D~-amı 2 ncl ııayfadll 

Sovvet 
tet>ı · v • 

---0---

Besarabga 
cephesinde 

if apongada 
seferberlik 

hareketi 
devam. ediyor 

---<>-

Çin harbinden 
sonra terhis 
olunanlar da 

Silah altına 
ahndı 

---<>-- -
Şanghaydaki Japon 

tebaası da 

Orduya 
ılfih~ .':. 

mecburiye
tinde 

Şanghny, 24 < A.A.) - Reuter 
bildiriyor: 
Şanghaya gelen malumata gö. 

re Japonlar emsali görülmedik 
~ De,·amı 2 ııcl u~·fndıı. 

Bugünkü harbin en çetin mücadelelerinden biri 
olan büyük tank döğüşünden bir manzara Alman 

ajansının 

bildirdiQine 
göre 

Tasarr 
Ehemm·ye 
Satışa ~ıb-ıımış olan tasaTTUf be .. , Bonoların yUl<Bck f z\L»lmaııı ve 

noları bUyük bir ra#bot carmllşlUr. her tUrlU kolaylığı haiz bulunmaaı 

BQyük, kQçUk sermaye sahipleri ve rnğbeU arttırm.ştır. 

para biriktirmek !Btlyen vatandaşlar Tedavüle çıkarılmış olan bonolar 
bankalardan fıtediklerl kadar bono bitmek üzeredir. Bu bonoları aıılılp.. 

almaktadırlar. lcrl vlldesl geldiği za.mnn karşılığını 

Alman 
tebliği 

istediği bankadan alabilecekler, yahut 

- ı 

af si 
• o u es r Bundan baş , bir .sene vl1d ll yllz 

liralık bir bonosu oınn. bu bonoyu 
vddesi gelmeden mescU'ı hemen iki 
gUn sonra paraya çevirtmek lstedlğ'I 
takdirde yUzde yanm ziyan edecek 
\'e 94 lira yerine 93 lira 70 kW'U§ o- ı 
la.caktır. 

edildi 
Berlin, 24 ( A.A.) - D.N. 

' 
de • 

bir 

-
lı 

B. ajansı bildiriyor: 
Alman matbuatı Stalinin 

büyük oğlunun §ark 
sinde esir edildiğini 
vermektedir 

cephe. 
haber 

Bulgaristan ve 
Romanyadaki 

an 
·şgal 

s er eri 
Şark 

cephesin i 
takviye için 

Ge i 
1 
Yazısı 2 net ı;n.yfııda / 

Bir Alman 
nıotörlü alayı 

Mağlup edildi 
-'loskova, 24 (A.A.) - Bu eıa.bab 

n~redlıen Sovyet tebliği: 

8 
8 tcnırnuz günU PoltotJık, Nevel, ::;:cnsk ve Zltomir lstikametıc.rlle 

ka r&bya mmtakasmda dU§IWlDlara 

138 Sovget 
tankı 

Tahrip edildi 

almıyarak faizini almak sureUlc tem 
dit ettireceklerdir. Vtldesl gelmeden 
bonolarını paraya çevirtmek lstlyen.. 
ler de bunu dllcdik!eri anda ve hiçbir 
formaliteye lUzum kn.lmadan gene 
istedikleri bankada paraya çevlrebilr
ceklcrl gibi boranda kate edilmiş bu
lunduğu için satabllcccklerdlr. Ban • 
kada değlşttnnek lstiye~lerc banka.. 
lar şu muameleyi yapacaklardır. Bu 
bonolar esasta knç faizli ısc onun yUz 
de yarım fazlaslle hnkfld kıymet Uze. 
rinde kınlncak ve bedeline tahakkuk 
eden gün miktarınca faizi ne tutuyor. 
sa uave ed!leceıtllr. 

Deniz-Hava 
muharebesi 

oldu 
c::::::::~:~:0:~:0:::::~:~~·~:~~:::::::: :::::ı 

tşı ÇOk §lddeUi muharebeler veril 
ınl§ur. 

d Besarabya ccphcslnln blr noktasın.. 
a kuvvcUtıriml.z dUşmanm bir mo • 

:rıu atayuu mağlQp etmişler, 400 

Berlin, 24 ( RadyoJ - Alman 
başkumandanlığmın tebliği: 

Meseli yUz liralık ve bir sene vMe. 
11 bir bono faizi va.denin altı ayını lk. 
mal etlikten sonra bonoyu paraya çe. 
virtmek istediği takdirde 6 ayı tamam 
ıadığ"ı tçin faizin 8 lirnsmı hnk etmiş bu 
lunacak, ellnc önoo yUz liralık bono
nun yUzde altı buçuk noksanı olan 
93 lira 93 kuruşa ve altı aylık tahal{. 
kuk eden 3 lira faiz eklenerek yekQ. 
nu 96 lira 93 !turu§ tutacaktır. 

J~oma, 2~ (A.A.) - İtalyan ordu. ' 
l:ın umumi karargAhmm 314 numa
ralı tebliği: 

Memurla ımız '1e 
toınobiı, 300 motosiklet, 82 zırhlı o.. 

tonıobJı, 25 top, 8 torpil maklnes.1 ve 
diğer 6f1Qhlar tğt.lna.m olunmuştur. 
_ Devamı 2 ncl sayfada 

Alman krtalan Kiyef civarın. 
da vukubulan bir muharebede 
92, Smoklensk civarında da 44 
tank tahrip etmişlerdir. 

Ayrıca, bir zırhlı topçu fırka· 
sı tamamivle imha ed;' ıiştir. 

Lozan zaferi kutlandı 
Üniversitede, halkevlerinde, 
memleketin her tarafında 
Türk siyasetinin ruhu bütün inceliklerile 

DUn merkezi Akdeniz, mUrcttebatl 
mızın muzaffcrlyeUerl ile hitama 
eren kanlı bir deniz • hava muhare
besine sahne olmuştur. 
Fecirden Jtiba'"rcn bUtUn lteşi! tnyya.. 
releri, harp gemilerinin kruvazörlr. 
rtn, torpldolnrın ve tayyare gemiler!. 
nln refakat etmekte olduğu muRzzam 

De\"'llmı 2 ncl sayfl\(fa .. 

erika 
vrupaya asker 
göndermeğe 
hazırlanıyor 

tebaruz. tt• • ı • Vllljlngtoıı, 24 (A.A.) - Asso.slyc. e 1r1 1 yor ted Pressin öğrendiği.ne göre Amerika 

l 
hUkQmcU Amerikan kıtaıannın garp 

BugUn §Chrimlzcı • tinlverstte ve t)'NtVERSt n::DE Ahmet İhsan Tokgöz de "gazeteci gtl. yarım kUresl dışına g'önderilmesı lçln 
halkevlcrlnde Lozan SUlh zaferinin Üniversltededekl memslme saat zUyle Lozan,, mevzulu bir ltonferans parlfuncntodruı bu gUn mUsaade isti 
18 inci yıldönUmU bU)1lk bir teza. 17 de merkez blnasının bo1Unde §C• Dıwnnıı 2 uc• sayfcıda yeccktır. 
btıraUa kuUanml§, göğU.slertmızı ebe. hlr bandosunun çaldığ"ı ı.sUklA.1 marşı 
diyen iftiharla ka.barlael;lk olan bu ile ba§tanmış, Rektör Cemil Bllsel 
Z!lllkaddes g1ln ıa.yık olduğu vekilde "Lozanı niçin kuUuyonız,, mevzulu 
&nılm!§tır. blr konferans verml§tir. 

Türk milleti ve TUrk gençliği yll7.. Rektörden sonnı hukuk profesörü 
btnıerce kahraman şehit ve gn.zlntn Tabir Taner ''adll bakıil"dan LozanI,, 
teıntz kanlan ne yazılml§ olan Lo. anlatmI§, Baro reisi Mekkl Hikmet 
zan muatıtıdeslnin yapıcllannı da §ilk Gcıenbeg'de •• &vukat gözü Ue Loz.&n" 

ranıa antnl§ ve onlara olan bağlı. mevzuu bir koGU§In& yapmı§br. 
lıtuu bir kcı:c da.ha tekrarla,;ııı§tır. , . Eski ga.zetecUerdeın Ordu mebwıU 

''Onlar eremedi muradına,, 
Define masah bitti 

Çukurl r a or 

ayat pa 
BU harbin ekonomik sn.rsmtı-

larma uğrnl an memleketler 
nra-.mda, en lmhtlyarlanndan bL 
rl, lı:ç ~Uphe.siz Tilrkiycdir; bol gı. 
da ın:uldeleri kaynaklarına snlılp 
ollluğu l~in, yiy~ek b:lkrmmdnn 
yabancıya. hl~ muhtaç değildir. ln. 
kıliip yıllnrmda. kunılan H'l'll hız.. 
la inWş:ı.f eden milli endüsl rimlz. 
giyecek lmlmnmdan dn bizi dışarı. 
ya eo;kisi knılar muhtnç etn1iyor. 
Fnkat harbin tesirlerinden büshü. 
tUn nın un kalmasına. lmklın ol • 
nul'an memleketimhde mü tahsil 
unsurlnnn bir kısmı iş ba~mda de. 
f:rildir; ihtikar v. "· gibi birçok e
beph•rle de hayat pahalılığı artmır; 
tır. 

Bu ııahalılık, e n 7.h'nflP, salıit •• 
gelir sahiplerine, hllhnssn. ynlıırı 
manşlarllc g~lnon memurlara do. 
kunuyor. Jlelc p..ı.l·~· • 'ıt an en·cl 
hile g~inmekte 'lOrluk ~ekenler, 
simdi, mıı.Jınımiyetten sefntetc u. 
zn.nan zaruret köprüsünün üstUn • 
de, yalnız dc\'lett.cn mcde<l umo • 
rnk, limit ve lmrku içinde beki i. 
yorlnr. 

Şilplıcsiz, de' Jet memurlarının 
koruyucusu linc de\ lct olmnk lii
zım~e1ir. Fakat milli m\idııfnnnın 
zn.nıri ve fc,·kaıtıdc mnsmnnn, 
devlet b\ltc;eslnt dP, altından :r:or 

l knlkllır, ağır yükler nltmda. bırak. 
mıştır. Hükfımet bu ma'imflnn 

l'a:wn: Bir Muharrir 
karşılnyn.bilmek isin ınu,'Ulıkat Ye 
fcvla:\IQ.de tedbirlere b:ı1) vurul·or. 
MBSrnf lıütçcsinln bu lmdıı.r yUJd\i 
olduğu bir 7.amamla, hükfım~tten , 
memur mtı.a.! lnrma zam yapması 
beklenemez • 

Fakat, dc\'let büt~csinc hiç ~ük 
olmadan, memurlnnmızm g<:Çim 
~rtlnrmı dilzcltrnck imkfın!ilz de_ 
ğlldlr: lliilcfımetimiz, g~en bU.)ük 
hıuııte oldn!:ru gibi, mcrnurla.rn 
maliyet fiyntilc birçok mnddcleri 
\·erebilir. Bu o ulde, müstahsilden 
aldığı malı kC'odi mcrnurlanna mnl 
olduğu fiyatla de\Teden hükfırno • 
tin hiçbir 7.n.rurı yoktur. Olsa olsn 
lılrknç tüe~ar kürlanndnn zly~ 
edr,ecldcrdir. Ammenin menfaati 
gruı> menfııntleıinin fc\'.ldndc ot. 
dui'.,'11 için bu ziyan Jıcsnba lmtıla. 
maz. 

lliikiım~t in ziyanı, ancak, ınc. 
murlanı. deHedllen mal·-, ''er~I. 
ne inhloınr eder. DevJct, 'büyük 
bir yekun tutmayan bo ''crsil ı 
feda edebilir; ctmedlE;-1 takdirde 
hu zt~ ~nr tl'lilO için, memurin~ 
'ereceği malların fiyntlanna c. 
ht'.rnmiyetsiz bir 7.a.m ynpıı.biUr. 

Bize baT.t oku:nıcnl:ınmız tanı 
fından da telkin edilen bn teklif 
kabul c<lilceek olursa. haynt p:ı. 
hnlıhğınm fedaidir memurlarım"' 
li tündeki yükü epeyee hafi fllyc 
coktir. • 

ı, 



.. r en z 
A. vıup:ı. glbergihln4akl malmlleler nihayet edlleOOk.. 

Al'tlk IJumc1a, imla lmb,ya erm.is eıartıo,lar gibi ~ b3'nmm ve 
bara.p " artıkJnn y6riD8 )"E'Şll bir S1lhB a;ürcooğlzl 

Belediyeyi, •llııe lmCbr gösterıllğl lıl1m • haıe?teıtüııklD 
Jtstalı tıkarmnk doğru d~d!r. AJIII meele l>Gyle bir bat boyuna tıeaıe. 

mahllllcter ~ Jıususmııla cvveice mtisaade vermte o tüf sa. 
n!yeUe ve c5kl beJeclJyedlerdı6dlr. 8a4ecc, malı3Dlcrbı ortaya cıJmwmı.. 

bo manzaraya UZIID r.aın:ın1:ı.r folınomıuı edealerlD 119Yk1De 
e yooek yoktar, Avnıpadııııı btanbul hodudıma ayak a bir,.._ 

c:mııı bY mıumıra lmrfpsrıub Deler dilşilnooeğl.Dl, ~ ~d bir ııu. 
m:ıra vereccğhıt u çok hepJmız QDştlneblllrtL Belediye ovleı1 bt1tm!!Uı: 
edm'ek il bir anha açmakla )'nlnız kendisini değil hl& lstanbuilolan 
tb fena ı:evı· nuınaramndan lmrtnnDJ5 oluyor ld bcplmlz için 7Wı bir 
~. 

Bu sMah seme !bnli önUnde bu
lmıan sedin bir erkek cesedi ol 
duğu anlaşılm:ış ve adil tıp doktoru 
Enver Kanın defnine rulısat ver 
miştlr. 

Ccaedfn teşlds1 bugün öğleye 
Ckığnı w1mu trulmuştlJJ'. Morga 

Define masal 
.Bir kaç, gündenbcri lstaDbul lıD.lkı.. 

ın lınrp havadLBlcrinden Ziyade awuı.. 
dar eden de.fino hlkAycei nihayet bu 
~sona. c~t1r, 

Ye bu define arayıcıları lçtn çok 
iıazln olmu,.'1.ur. 

ÇUnkü büt ı gayretler boşa gitmiş, 
köstebek yuvnımuı. çevrilen SUrp.. 

ııgop mczıı.rlığmdııl=l yorgııncı bnhçe. 
aı duvaruım d:binde"l bir kaç kafatası 
vo kemikten ba§ka. hiçbir fe7 çıkmı:ı.. 
mı,çtlr. 

O!'UJ'Qllarmııza bu drllne bikAyesı.. 
n1 bUtun ta!slltl.tllo blldl.rm!§tlk., Ba.. 
bnlarmm bir mllyon liraya yakın bir 
scrvcU S;lrp .. p :ın ::arlığma gömdll,,. 
ğ'UnU iddia. eden Vıırtuhl ve Hayga.no. 
\>lill gosterdlklerl -rer _.,., l!letr ko.zıl. 

llll§ de!ıncyo rastgcllnemcml§Ur. Fa
kat ~arı.slcr definenin mutlaka çıka,. 
cağına ka.ıı.1 bulunuyorlardı. Tabaka. 
tlll .. \rz milteha.ssw 11,1 Rusuıı mllrıı. 

caatıarıw evvc~ :reddeden meçhOl 
.serveUn varisleri n.lhııyct bu Rus mu.. 
teba&Sıslarm tekliflcrlnl ı bul o~ 
ıerdır. 

n ı;listcrdlkl!!rl ycrd<'!l el 
ıne ıkm:ırnı T'I' k rıı.daktlf de. 

Jen ve Alt ""l evs ft!'• bir toprak 
~kası .ile karşıla§llmI§t.rr. 

Bütün ... mıuerinl dllştUğü.::.U 

g6rcn detine nrayıcıları bugün öğle. 
den ııonra blrlroç yer daha kazdırmış 
la.r fakat mahut dC'fineyt bula.mııml§-
1 rd r. 

Knnlaxı yer bu akşam sat ı 8 c 
kndnr tekrar doldunılmu§tur. 

Vnrtuhi ve HaygunO§ ibilyUk 
bir keder içinde ibulunmn.ktadır • 
lnr. 

Bu işi Uzerlerlne alınış olan Os. 
man ve Hilmi isimli şııhslı:ı.rda yap 
tJklan ma.sraflanı. yanmakta V" 

bu işe girfstlkler.inE> pişman görün. 
mektedirler. 

Böylece bu hikliye bir ka.ç nme. 

EN SON DAB:!KA 

milracant eden bir adam. kazaza. 
denin kendi oğlu olduğunu, Bursa 
lı olduklaruu gencln 20 yaşlann,. 
da. bulunduğunu ve lstanbula. o.ile
si ile ıWrlikto g~ek için geldiği 
ni ve birknç gUn evvel k.o.yboldu_ 
ğunu söylemiştir. 

Akdenizde kanh 
hır muharebe 

B!l§tamfı lDCl y1~ 

bir kafilenin hnrektıtmı görm~lcr ve 
bu .Jmtllcyt takibe ba§lruııı§lardır, Ka.. 
file, gariJ1 Akdelıizde şarka ' doğru 
sefer etmekteydi. 
Düşmaom dcnız kuvvetlerine hava 

kuvvcUerlmlz tarn!ındruı müteaddit 
hücumlar yapılmış • e kuvvctlerlm.lz, 
dU..,."tll.llnm tayyare d:üll toplannn ve 
avcı tayyarelerine meydıın okuyarak 
onu büyük znylata uğnı.t.ınışt.rr. Onbeş 
bin tonluk bir vapur ile in!il!k edici 
maddeler yüklü on btn tonluk bir va
pur b6 tmışt.rr. 

Bir harp gemisi ile, bir kruvazör, 
bir torpido mUhrlbl, büyük tınclmdc 

bir gemi, hUvlyetı malOm olmıyan di
ğer bir cUzUtam da bombalanmıg ve 
bunln.ra isabetler vaki olmll§tur. 

Hava muharebeleri esnıuıındn düş. 
manm yedi tayyaresi dUştirUlmUştUr. 
Uç ltalynn tayyaresi nelerine dön 
memlştlr • 

İtalyan tayyarelerinin mürettebatı 
arasında yarıılııar da vardır. 

İn,hfoarlar Vekili 
Artvin de 

Artvlıı, 24 (A.A.) - lJUn buraya 
gelmiş olan gUmrUk ve lnhisarlar ve
kili Raif Karadeniz ve rcfnkatindekl 
zevat geceyi bumda geçirmişler ve 
bu E!lbnlı Hopaya gttmlşlerdlr, 

tnhlsarlar vekili burnuo.kl lknmet
ıcri esnasında tütün cklcllerlle temas
ta bulunmuş ve onlıınn dilek ve Ilı. 

Uya.çlan Uo aldltadar olmuştur. 

lenin para kazanmasına, bir kaç 
kişiln tatlı Umitlere kapılmasına. 
v~ gazetı:Iere de bir kaç günlUk 
.ınevzu olmaktan başka bir şeye 
yaramamıştır. 

HiS VE ASK ROMANI 

Şahidin bu ifadesi Uzerine hA • 
kim mUddeiumuıntye döndü: 

- Şahide ııoracağııuz bir eey 
var ır.ı! 

Dıyc Mrdu, MilddciumunıJ ye • 
tinden kalktı ve konuşmağa b:ış -
!adı: 

- GUlter hannn, dedi, sizi mu_ 
hakkak yilkselten bir sadakatle 
maznullU!l, ''Umuşak kalpli, sakin 
tabiatll, ft.liccnap ve bir 'tkftrbrı 
ta.rafmdan daima hürmetle r .... 1 

ve ncvflen b!r hannnefendl olduğu. 
nu gö t .,,.... - o ça!r~tnuz. Bu h~us 
ta sizin fikirlerlnizi r kzctme\ 
eı:ılıımcsk de -ıum P'l.knt maznunun 
ahlakı ve hususi hayatı hakkmfüı 
pok ketum davrandınız. Buradn 
siz m8znunun ilıizmetinc irince • 
ye kadın· hnyatına girmiş olan 
muhtelif milletlere menusp muhte 
Li tip ve muht .. t ç r!"'l"kte <'"""k • 
lerden balısed .. cC'k df'/;iliz. Fakat 
siz 1928 enr 'ndenberi m~znunu:ı 
hizmetinde hulunuvorsunuz. Hiç 
bir i'ışıkmı t'lllnn!ldmız m1? 

- Yalnız Mahmut Atn Beyi gör 
düm. 

- Mnlımut Ata Ber biltUn 
memleketin bildiği bir macera .. 
Bundan baş!ta hnnmunızm hayatı. 
na giren erkek yok mudur? 

- Yemin ederim ki Mn.hmut A. 
ta Beyi tantdıktan sonrn hnvatm1 
en ufak bir erkek girmemiştir. 

- Kabul edelim. Fnkat Mah • 
mut Ata Beyden evvel hanımını • 
zm hayatına bqlra erkeklerin gir_ 
m~ırJş olduğuna bi?i temin edebi. 
lir misiniz? 

- Hanını.efendi sırlarını bana 
aöyliyccek kadar ikQçtik değildl. 

- Güzel. Ftıka.t acaba. slz her • 
hangi bir arkadaşmıza: Hanmıe • 
fendi dL<ıal'dan ayağını çektiğine 

göre her halde :Mahmut Ata Beyi 
fazln seviyor. dememle miydiniz! 
Dikkat edJyor musunuz, nynen si. 
zin kullanmış olduğunuz keli.mele. 
ri kullanıyorum, 

Şahit kızardı. Mi.lddclumumJ 
rar etti: 

- Söyleyin siz bu sözlerl ~Y-

so;yeller 10 · r· . - ____ 4 _,e .. Vüki'' HQi-be 
gemi batırdı Moskova gireriz dedi l apon!Janın 

~· _ TM~ bombardıma· Loe AngeDe., ::A.A.> _)(il. Bulun Hindiçini~ 
bne.!Wnena::n: = nına dair ~~=~6'dl!!!!·= islemesi üzerine 

amm~oa:ı:=:: Almanla- ~~~ beJnet - A ·k 
Bu ka.fDc Baltık dep1zlnde ,ıme.ıo del t:slerfn fntfptnvk m.sı1 blr merı a 
~~-==~ r1n verdiği :::.ı.:=ıı:u:.ıı~~ iktisadi zecri 
=.:5.;:;: tafsilat Japonya Amerika tedbir alaca~ 
ruza~~~ etmJ§ ff y o ile de ~~~:~=:.::; 
b&tmqtır, Bu on gemSdta detı,. angınların biri hakkındaki talebine bazı mU..~~ 
tro,wler batmmıtır. Hı·ndı·çı·nı· ıer ~intizar etmekte i~l~ti 

Almanların 
Moskovayı 
bombalaması 

Rus halkını 
telaşa 

düşürmüyor 
Loodm. :U (A.A.) - Röyter ajan. 

sının Moskova muhabtrl bildiriyor: 
Sovyctıer btrllğtn1n hllk1lmet mer. 

kezine yapılan lldncl bava taarruzu 1 
btlyUk aehirde gcoe bayatı bQtUn faa. 
llyoWe devam ederken vukubulmuş 

olma.sına rağmen, halk telA§a kapıl. 
m&IDJ§tır. 

Taa.rnıZdıındahaen~lwıablr~ 
ı4rm ounuo fakat dn,man bomba tay 
yarelort gözUkmemlştl. lkJncl alarmı 
dUdUklert blldlrtrken hava daın toplan 
atqo 1>8.§la?JU§ ve §afağa kadar bu 
ateşe devam etmigtlr. 

Almanların rtettlklcrl büyük gay 
reUere rağmen çıkan ya.ııgmlarm az. 
lığma. bakılırsil Ruaıarm yangıoJarıı 

kıırşı mUcadele tarzının doğru oıma
makla. bcnıber rnUeaair olduğuna bük 
metmek lft.zı.mgeltr. FWıaklka bir ~k 
Ruslar yangm bombalannı d~Wg'll 

vnkit çıplnk ellerile tutmuşlar ve bu 
yüzden yıınDU§lal'dil'. Ruslar bombnr. 
dımanlara alışkın gözUkUyorıar. Hat.. 
tA kadm ve çocuklar bile yeraltı şı. 
mendlfer tstasyooJanna sığınmak lÇ!n 
giderken hiçbir telAş esen gootermt. 
yort:ır, Buralarda elektrik cereyanları 
kcsilm.lştlr. Fakat lstlrahııt odalan 
hazırlanmıştır, 

Bombnlnr meydanlara ve sokaklara 
atılmıştır. Ancak, seyrllııefer durma.. 
ml§ttr. Moskovanın caddcl<'ri pek gc. 
niş olduğundan bombalar ı:ukurlar 

bile açmI§ olsa gene bir kenarda 
tırabnlarm geçmesi için yt•r kıılmak-
tadır. • 

UÇ FRANSIZ 
TORPiDOSU 

Suriyeden T ulona geçti 
\'işi, :U (A.A.) - ;.;urlycden ge. 

len Uç FranBtZ torpidosu dün Tulona 
\"il nnl§tır. 

Bu torpidolar, lnglliz rııosunu bir 
kaç gün Lübnan snh!ll açıklıırmda tut 
mak lmkAnnu veren dentz ve hava 
hareketlerine ~timk et.mlşlerdir. 

Vauquelin, Valmy ve Gucpnrd o. 
dınd:ıkl bu torpidolar 2.400 tonlın.toluk 
olup süratlcrl 40 mildir. Dört veya be' 
tane 133,111{ toplıın ~ 200 klşll!k mu 
rettebatlan vardır. 

le<iinız mi söylemedini:r. mi'! 
-. Şey yani ... 
- Söylediniz ml, ı:fövlerned.iniz 

mi? 
- Yani, evet. Hanunefendlnin 

Mahmut A tn Beyden evvel de dost 
lan vardı, I<~akat o zaman tama . 
men serbest.ti, duldu. Çoouğu yok. 
tu. İstediğini yapabilirdi. 

- Evet mümkün. Fa.kat biz 
müdafaa vekilinin katili mUdafaa 
ederken bir s e r .s c r i n i n 
bir alçağın eline düşmUş, za _ 
vallı, gUnahstz bir kndm olarak 
müdafaa etmesini istcmivonız. 
Muhterem hlUdm beylere göster _ 
mek istedij;1m maznunun ilk tecrü. 
besinden mruıum, tecrübesiz 1.aval. 
1ı bir lrndm olmadığıdır. Binaeııa -
ley:ı maktul l<'crldunun maznun 
Mellhayı bir cinayete sevkedccek 
derecede Jforkuttuğunu da kabul 
edcmeliz, Maznun, Fcridunun ka • 
tilidir. Zavallı dellkanhnrn he.va _ 
tına kıymıştır. Hem ?.avalh Feri • 
dunun kimbilil', ibelki de iki cihet
ten iki defa bu k&.dma kurban ol. 
mnsı da mümlrlin değil midir? Hn. 
kim beyler mahkemc-n' huzunınn 

alclA.de bir jigolo, karaktersiz bir 
şantajcı olarak çıkanlnn maktul 
Feridun, akıllı ve çal~an bir ço _ 
cuktu. Hiçbir sebep ile bir zavallı 
scncl mahkemcm1ze kUçUk, M.i 
göstermedim. Feridun edebiyat 
fakültesinlıı en milmtaz talebele • 
rinden biriydi. Evvela Beyamta 

bitmeden 0·· teki Fakat bütUn Hlndfçjnhdn iŞ!; ... 

başlıyor meselesini ~~lL:=ed:mı: ;ı,_; bı 
BcrUD, U (A.A.) - 2%/23 temmuz 

geoesl. M:oııkova tızer1no ktW.e hallnde 
yapılan h&va taarruzuna d:ı1r D.N.B. 
ajansı apğldakf mtltemmim malQma.. 
tı vermektedir: 

len ve lhaTeketi hakkında. ~A Pi •• • • t .. memurlarla. teşrii kuvve liderle>· n 
goruş U arasında dnha. evvel bir Uzak~ a m 

---o-- cereyan etmişti. _ ._-ıto YI 
Teeyyüt etmeyen bazı ııuuıtw t: 

re göre Japonyanm her tnrıll t~ 1; 

tık taarru:zdıı. çıkarılan dobfcUi yan 
ğmlar WA devam ediyordu. 1kiDıct ta 
arruzda. a.tııan bombalar bu hentız 

&önmemif )'8.11i'Ullarm civıı.rma dU, 
müotUr. Öyle ki yaııgmlan alin.dür., 
mek 1ç1D çalışa.ular l§lertnl bırakmak 
meobu:riyetinde kalmqlardır. Bu ikin 
el taarruz da Sovyet hUkOmet :ınerke. 
ziııin aakert ehemmlyetteki hedeflerin 
de çok bUyUk yangınlar çıkarml§tır. 
Moekovanın merkez garlarına dU • 

şen bombalar, cephe ve gerideki en. 
dUatrı mmtakalan Ue olan mUnakaıtı. 
tr en ciddi bir tarzda sekteye utrat
mqtır. Muhaaamata t&kaddUm eden 
son aylara kad&r fevkalAde bir gay. 
reUe inklpt ettlrflen bir çok la!'(l 
mü eleri Almruı taarruzlarının 

hedeflerlndeın blrl olmU§tur. , . 
Moekovamn umuml Sovyet endUııtrl 

ıstıhsalAtındaki ht esi bazı §ııbelerde 
yüzde yetmia beji bulmc.ktadır. Al. 
mıın hava kuvvetlf'rinln Moskovaya 
yaptıkları mUkel'l'm' akınlarda mWılm 
sUll.h ve ağır endUtstri tesisatı hasar. 
lam uğratılmıştır. 

Panamadan 
geçirilmeyen 
Saatli bomba 

bulundu 
\'u::ıngt~m, 24 (.\.A,) - Herald Trl. 

bunun hilkfımet mahafillnden vnkl 
Lııtlhbnratına göre Panama kanalın 

dan geçmesine mUnaiat edllml::ı olan 
bir .Japon vapurunda s:ıatıl bomba 
bu\unınuştur. 

Japon seferber! gi 
de~am ediyor 

Bııstnra.fı lnc::i Ba) fada 

biı· seferberlik yapıyorlar. Ev -
vclce faal hizmete ehliyetsiz gö. 
rülen kur'a efradı şimdi silah al· 
tına çağırılmaktadır. Keza, Çin. 
de askerlik edip de sonradan 
terhis edilenler de toplanmak _ 
tadır. Şanghaydaki Japon teba 
ası da askerliğe davet olunmuş. 
tur. Bunlar Japonyayn hareket 
etmişlerdir. 

Çunkinge gelen habederC' na_ 
zaran üç sınrf ihtiyat silah al -
tına a!ınmıs ve otomobiller mü • 
sadert~ edilmiştir. 

S fi "Am .k ·ı .. e r, erı a ı e mu-
naıebatımız iyi 

vaziyettedir,, diyor 
V8'lngton, M (A.A.) - Japon bll.o 

yük elçisi amlrııl Namura diln alq;am 
Amerika harictyo mllB~~ Vela ile 
yaptığı ya.nm. saa.Ulk mUlllkattan son 
ra gru:otecnerc dem.l§Ur ki: 

"Amerika llc Japonya ara.eındakl 

müna.BebeUerin git.gide iyileşeceğini 

ümit ederim,,, 
Htı.ber ntmdlğtna göre &miral Na. 

mura Vcls ile uzak §IU'k vaziyetiı\i 

ve bilhassa Hindlçln1 meseleslol gö. 
rli{'mUıtur. Fakat amiral Namura bu 
babta beyanatta bulunmaktan imtina 
etmi§ ve ancak meseleye Japon nok. 
tal nıızarmda.n temas ettlginl gazete. 
cilere söylemekle iktifa eylemişUr. 

Japon büyük elçisi, Pıı.n:ıma kana. • 
lından geçmiyen Japon vapurları me .. 
selesini de ıörtıştug'\lnU blldlnnl§ ve 
demi§tir ki: 

Vapurlar llAnUıaye kaııalm nğzmda 
bekllyemez. Sekiz, on vapur ocnubJ 
Amerikadan doln~mak Uzerc cenuba 
hareket etnıl§lerdir. Vela tamirat do_ 
IaylSlle kanalın tlcart!t gemilerine 
bllA ml\ddct kapandığını beyan eyle.. 
m~tir. 

Lozan zat eri 
ku'landı 
Ba3taratı inci sayfada 

vem1i11 gcn~\er do Loza.nı genc;lik gö. 
zil ile tahlil etml§lcrdlr, 

H ,\LKE,'l.JmtNDE 
Hnlkevlerinde de Lozno zaferi ho.. 

zırlanan program mucibince parlıık 

bir şeklluc teslt edilmiştir. 
Beyoğlu halkevlndekl merasime 

saat 17,30 da ba§lanmı§, ev re!sl Ek. 
rem Tur l..ozıın zaferi hakkında bir 
konfernruı vcrml.ştlr. Konferanstan 
sonra hnıkevi korosu t.·u·nfmdıı.n ve_ 
rllen konser hazır butunanlnr tarafın
dan zevkle dlnlcnmtııtır. 

Gene bu nkşam snat 21,80 da Em!. 
nönU halkevlnde bir merasim yapıla. 
caktır. Buradaki meraııimde açış 

nutkunu parti mU;etUlş Reşat Mimar 
oğlu söyllyE-eek, Halkevl reisi Yavuz 
Ab.'l.dan da "Lozanın mahiyeti ve 
değeri., mevzulu bir konferans vere. 
cektır. 

Bundan sonra hnlke\•I tem.sil şub -
si "Ateş .. piyesini temsil edecektir, 
Diğer h.alkevlerinde de aynı §Ckll .. 

de merasimler yapllacaktır. 

sonra Yüksekkaldrrımda UçuncU . Zavallı Feridun çalışkan, zeki 
sınıf bir pansiyonda oturuyor. Pek bır talebe hayatr sürüyordu. MelL 
basit pek fakir bir talnbe hayalı ha Cemal eğer hayatına girmemiş 
ya.~ıyordu. ÖldUğil zaman üznin • ve nihayet onu öldürmemiş olsay_ 
de ve odasında ancak yilz on ku _ dı, yarın Feridun muhakkak me -
ruş çıkmıştrr, Bir kat, bir tek knt sut ve hatta memleketine vatan • 
elbisesi, bir iki gömı_.,;.i . yamalı l'R. daşla.nna faydalı bir insan olacak. 
mn~ırları olduğu te~hlt olunmuş • tı. 
tur. Sorarım size muttasıl tehdit Müddeiumuminin bu sözlerin 
ederek para kopardığı zengin bir den sonra müdafaa vekili söz ald~ 
kadının, Jlgolasu bu sı>kilde yni va ve ş:ı.hide sordu: 
şar? Bu kadar zengin, bukıülnr - GUlter Hanımdan bir sual .ri. 
gilzel olan bu sosyete kac'lınınrn ca edeceğim. Maznun Meliha Ce. 
zavallı Feridunu kollarma almakla mal Hanım Mahmut Ata. Beyi se. 
kaflctmezden evvel öldürmüş ol • viyor muydu? Kadmhk hissiyatı • 
ıhığunu niçin kabul etmiyorsunu7., nrzla buna. cevap veriniz'!. 
Yilksek sosyetenin bu bilyük ka • - Oh, evet taparcasına scviyor-
dınları kadmlarm en müthişi, ~n du. 
tehlikcli!:'idlrler. ÇUnkU gü7el ve - Teşekkür ederim. Yalnız bu 
bilgilidlrleI'. M n z n u n Meliha cevap, bu bir çift söz ibile müddeL 
emsnli kadınlara Ifı.zmı o 1 a n umumi beyin uzun iddinl.arma ıca. 
her an değişf'n fi.şıkların kalbi ve fi blr cevap teşkil eder. Bir çift 
hayatıdır. Ma1.nun, Mahmut Ata söz .. J.'akat doğru söz. Evet .. Maz. 
Beyi de aldatnu , bu aısil adamı da nun &şıkı Mahmut Ata Beyi deli • 
hislerine oyuncak etmiştir, Sonra, ler gibi seviyordu. Hem kıakanı • 
bu aan <?rkckle, asil zevklerini tnt- yordu da onu .. Elinden ke.çınasm. 
min ederken zavallı Fertdunla da dan korkuyordu, Ferııduna gelince 
oynam•5, onu çılgına -çevirmiş ve belki ona da mağlQ.p olmuştu. Ne • 
doymıyan şehvetini tatmin etmiş. den mağlup olmuştu bilmiyoruz. 
tir. Fakat bu oyunun yavaş yavaş Fakat her halde hatastnI anlamış 
tehlikeli bir hal almakta olduğunu ve b.tr rcmletten korktuğu için ni 
gö~eklE; de .gecl1mıemi§tir. Bu . ha.yet bir çrlgmlık !nmda, evet 
nun ilzcrıne bır tabanca ~tm al . bUtUn ömrünce cezasını ~ekeceği 
mış ve 8l'tık haya.tmdan silmek fa. 'bir çılgınlık lliunda. Ferldunu öldilr 
tediğı ·genci hiç acımadan. biraz meğe kadar varmıştır. 
olsun merhamet duymadan. öldür ,. 
mll~ ... (Dootmıs oor) 

------ ~ -

amız hareketlne müşterek ilttfs.4 E 
di tedbirler derpiş edilmektedb"· 

Bulgaristan ve 
Romanyadaki . 

Alman askerlerı 
LonJra, 24 ( A.A.) - .Ro~ 

ter ajansının Avrupada b 
yerde bulunan hususi nıolı~ 
birine göre, Rumanyatla " ııı 
Bulgaristanda bulunan ,41• ~Uk 
man işgal kıtalan, eski te~ u: 
vellütlüler de dalıil o/f11lP' r 
•• k h • • -L&Ji)'# ırt31 uzere, far cep e ını taH r. k 

için geri alınmışlaıdır. _/C k 

Sovyet tebliği Uııı 
Bn tarn.ıı ıncı yraP 111 

23 temmuz gUnl\ Sovy t hava ~ T 
vetlerl dUşmrı.nm zrrhlı birlik~~ fır 
ve tayyare meydanlanndakl ta!.'_;jt y 
lerinc mUt.emcrklZ darbeler tn41P'- k 

tir. ~ 
l,ondrıı, 24 (A.A.) - Rellt 

njansınm hususi muhabiri bJ.1d.if' "ar, 
yor: 

İyi bir kaynaktan ~ğrenildl~ tnı§, 
göre Almnn propagandası ıe.raf}. ku 
dan neŞredilen ve daha 80tll'3 •• tı öncı 
man bcışkumandanlrğı tam.flll<l' da 
teyid edilen haberlerin hilMıııs. \al 
lnrak Rmolcruık, hala Rusların c 
lbıdedlr. p 

Alman il c-ıi krtalar:rnm ~ 
gUn evvel Smolenek banliyöie-rill loıı 
vardıkları doğnıdur. Fnka.t bu ıııf 
!ar, püskürtiilıniiştUr. 

Japnya ile Fransa 
arasmda müzakere 

Buııtaralı lncl s:ıyfıııi' 
Bu nokta! nazar teatileri blr ~ 

denbcri Fransa lle Japonya arıı9';,. 

aktcdilmi§ olan anlnşınaıann çcrÇl' ti 
81 içinde vukubulmaktadır. ser 
li'rar.sız rnıntakasınm matbuatı bU ıJ 
sele haklnnda şimdiye kadar tılÇ 
ıcy yazmnmış lııe de Jş~ı alt~tl' 
Franınz matbuatı bu babLa neşri.>" d!r. 
bulunmaktadır. , e 

"Övr,. gazetesi, bundan btr selle~ }'o 
vel Siyam tecavUzünlln gerek ıııll 1 
rnke ııkdlnde gerek 9 mayıs ı9f!I 
katı olarak lmzıııaruın 11 mıırt ~ 

nıuahedeslnde Japon tavruısut~ ~ 
tnç etmiş olduğUDu hntırıatJYO" tuı 
diyor ki: J. ı 

Bu muahedeyo iki protokol 1' dU 
dır. Protokoılardan biri Fransu: ·~ 

pon ötekl de SJyam .. Jo.pon ~....ı 

koludur. Vo bu Uç devletin m 
münasebctlerlnl tayin eyb.ımekt~ 
\ Fransa, Siyam Fl'aıwz muaııcd 
ne Japonyıının verdiği praııttyc ~ 
kabil, Hlndiçinl ile Japonya a~ ı 
iyi dostluk mUruı.seboUcrl tdo.111- .d çı 
taahhüt eylcın!ştl. Bundan ~ 
Fransa, Japonyanm menfllatl ~ v 
muzır otabllccek sıya.cıı. ~---"' 
ya aaker1 hiçbir anla§ma yapnll)'...- ka 
l!'ını da beyan ctmi§tl. ~ hu 

(HavM) on a;Jtııısı §5yle ~ e 
ebnektcd.ir: .... ~ ı 

Bir Parts guzetestnln b6yle b~ 1J 
etUği hukuki ve flU1 vaziyet ~ 
anlaşmalann tmır.aarndanberl ~ bi 
dctlldlr. Bu anlfl§Dlalarm ıMD ~ " 
tosunda lmmlanml§ olanı §81'k1 e4' 
da nlznmm ldamestndc en oıtUtall d 
ıet olarak Japonyayı tnnmıakta~ 

Bugün Japonya., Hindlginlnlıl b fd 
yııkınlarındn, Blrmanya ~ tı'1 
kubulduğu bildirllmı hMIMlkırtıı t#' 
nizamı tehdit etmekte olduğu oıU 
asmda bulunmaktadır. 

Siyasi Fransız ml1fah1Uertn !lO~ 
iıuızan da §Udur ki, bu ıµıl'tlat_~..,,J 
da, Ja.ponyıının tehlikeyi ~~ 
iınere almak talc:blndo butundUI~ 
tedbirlerin ancak Hindiçin!dcld (1 ı 
BtZ haklan mutıızarnr oımaın°1' ~ a 
Fransız hft.k:lmlyeti hususundıı. tc ,, 

nat verilmek oarWe na.zarı i~ 
lm&blllr. 
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ahk me 
ında 

ş, pantolon 
.d. ' gı ıgor .. 

l{apahçarşıda esnaf ile bir hırsız 
arasındaki heyecanlı yarış 

A l.l~!'.1IŞ kudurmu11tan beterdir 
b derıer. Hıraılzıkltın yığınla 

ı11aıı1 buı .ıpt Unan \'C gcnçllı:tinln yarısı 
Shanedo geçen Ahmet Alkan da, 

a rnu,_ıu bir ~ tutup alnının teriyle 
ra .. aza Ylak nacağına. sokaklarda nylak 

dolaşmaıtı daha doğrusu iyi 
ır \'Urg 
lr. un aramağı tercih etmekte -

Evvelkı gUn de kapalıçar§ıya git
ış, dUkkO.nların vltr!.nlcrlnl seyrr .. 

e Cd<' "'' 
8 

J ... rUrken. bu sırada terzilik 
• Pan MPhmt>t Tevfik dUkklınından 

1;rı çıkmış ~e elindeki yeni UtUledt. 
P"lntaıonu. havalanmıı.sı için ka

lllın k cnarına asmıştır. Terzt tekrar 
rı glrd kten sonra Ahmet Alkan 
vaş Yavaş dUkkrı.na yaltlaşmış ve 

ll'denbıre pantolonu kaparak kaltu:n altına y rleştirmı,, ve fevkalO. 

1 
r Şey :vok muş gibi bir tavırla ;na devam etmiştir. 

tnd!<'~ terzi Mehmet Tevflğln Uç ya. 
Ukk k. Oğlu olmamış ve o sıradıı da 
uı lnın llcrtelnde mile oynamamış 

Utısaycıı .. sat, kah pantalonla bera. 
r kayıpıara Kar.şaeak ve terzı de 
~ 8abıbı kargıeındıı baylı ter döke
k ıhtımaı ki, z:ırannı tazmin ede~ 

e U. Fctknt, çocuk hırsızın marife. 
görUnce: 

: Baba, baba koş! pantalon gez. 
0 gidıyorır •.. dıye b ğırmnğa baş

IXll§tır. 
T . 

erzi 'hl hmet Tevfik hemen dışnn 
rrıarnış birdenbire vaztyctl kavra

"a.k bir tnra.!tan hırsızm peşinden 
~~a ve o dıı oğlu gibi bağırıp 
ttırınağa girişmiştir: 
- K~un, tutun, yakalayın. Hırsı:J 

ar, hırsız 

getirdim, tövbekG.r oıdum. Ltıkln gel. • 
gelelim, hiçbir yerde J§ bulamadım. 

Yemişiz bir detn sabıkalı damgasını . 
Sonra el de atışmış ... 

Herkes hırsızın bu nazin itirafı 

karşısında derın bir tee..'!Silrc gömUI. 
mtl§tU. Hele Ahmet Alkan sessiz se~ 
sız ağlam:.ığa :in başlayınca, pııntalo.. 
nunu çaldığı ve kcndieinlr.. cezalandı. 
nlmasını ısrarla istlycn tem yumuşa 
yıvermişti. Ayağa kalkarak: 

- Bay hAklm, dodi. bcrı davam • 
dan vazgeçtim. E~er sözUndc dunır
da namuslu ol:nak istcrııe, bana gel
sln, ben ona bir i§ bulurum. 

Sabıkalı bu sözler Uzcrlne terziye 
doğrU döndU. 

- Eyvallah ablcim eyvaJlah. diye 
bir taraftan gözlerinln yaşını sllmeğe 
bir taraftan da terzinin ellerini öp. 
mek için hamle etmeğe başladı. Neti
cede hfı.klm kendilerini susturdu ve 
biraz sonra da kararını verdi: 

Ahmet Alkan biraz ııonra, 8 ay 
lü gUıı hapis ce7.nsını yly<>rck gölU
rUIUrken terzi ark88ından şefk.ıılli 
nazarlarla kendisini takip ediyor ve 
arknsmdan bıığtnyordu: 

- Oğlum cezan bilince gel olmaz 
mı? Ben s;ına iş bulacağım,. 

Fakat zavallı terzi boşuna bckliy<'. 
cckti. AOLİ\"JoJ l\I( H \BlHI 

. t . •• 

.:~~~ 0'!J,.i !J·Pr ( tU.__ 
_,,.. . " ., . , ""·. ~ 

Bayramlar 
EvwlA Montrö gü.nlinü kutladık 

derken Hatay V6 nlh&)'et Lozan gün• 
lrrlnl .. Böylece ·~apalıçarşı biranda karı~. 

u~ kadınlar, çocuklar ne oluyor kor. 
~ e birer <iükkô.na kaçmış ve hırsız 

k• b r Ylğtn dükktuıcı da arkamn
aıa~~~ÇBr§ıda görUlmeml§ bir ko. 

Son deHin ır.lyaı.ı tarihinde bor bi
ri milhiın muw.llaklyet cı;erlerl olan 
bugUnlcr! tebcil ~lı el~ .b1 F-Y• 

ı dlr. Ancak Tftrlt mlllctlnlıı tlcrde dr. 

Nlha baıııaınıştır. 
ntal~et Uç bet dönemeçten eonra 
ıştır hırrn21 t>tr klSşed sıkqt.mı. 
nu • Terzı Ahmet Alkandan pant.a
~u vermeaını istemiş hırsız 1sO 

bir soğukkanlılıkla 
- Hangı Pantalon? demiştir. 
- liangı Pnlllalon olacak be? Bir 

.aı evvcı Çaldığtn, koltuğundaki paıı
on !ştc. 

1 
- Allah Allah, kim demi§ ki çal. 
:: •. dl:N. Bu ;ıantalon benimdir, be .. 

8u ııracıa polisler do yetl§mll ve 
rı.e~ct Alkan• ynkalamı;lardır. Fa. 

Yavuz hırsız, hlUA ev sahibini şa
k azmindedir. Onun için mUt.c• 

diyen: 

~ - Bu Pantalonu çalmadım. Benim. 
.r. Şurada terzi Levlye lamır için 

Y:~uın Şlmaı alıp evımc göttırU-

- Peki bu terzi t..evi n rede? 
- Şurada 

- Haydi blz.ı oraya gotUr .. 

lu~ınct Alkan her şeye rağmen kur-
1 trnıyacagını wılayınca polisleri bir 
dU~kak doıaııtınnııı ve bir terLI 

nı önUnde durmuşlardır. Ama. 
Palı bir dUkkt'ın önUnde .. 
l>cllsler sormuş: 
- lianı terzi? 
~ Şımd! buradaydı. Kapatıp evine 
ınış galiba 
Fn • 

kat hırsızın sevinci çok sürme. 
ınış 'il' bl 
çıka e r komşu dUkkı\.ncı dışan 

rkcn: 

vv-ı Lcvtyı mı arıyorsunuz. O iki ay 
c llBkere gitti deml•tır 

Bö l " . 
k 

y ece artık lıık r edecek taka.ti 
alınıyan hıra h ız doğruca cUrmUmeş. 
utkblrinct sulh ceza mahkemesine 

ı v edilmişUr. 
onn mahkemd h h er ıeyı itiraf eden 

ırsız şöyle diyordu: 
- Nereye gltacm • sabıkalı diye 

bir I~ bulıınıryoY"Um, Hcıe son ık! gUn 
emın olun ki, ağzımCl ııh lokma e~ 
ınek koymadım Açlıltt.an öımek U 
tcydl ze. 

m. Terzıntn önUcten geçerlren 
kendime malik olamadım. GayrUhtı. 
Ya.rt elim uznndı, çaldım knçtırn. 

Blltı.hıra yaka.le.nmce. ·• Pan lal on 
nlındir, diye pollslert terzi Lcviye 

CöttlrdUm, bu mracıa blr tırsatmı bu.. 
bır da kaçanın Umldl ile idi, Fakat 
ne Çarekl buna da muvaffak olama. 
dın:ı. 

Ne ys.palım bu hayutta bızım kıs
~ bu tıulı Siz tıenı ıyi t.anır

ıntt. hl'iklru t><-y. bclkı knr§ınıza en 
ı on defa geldim. fakat artık hiç 
Chııek ıstcmiyordum. Zira nedamet 

nice baş:ırrtıua ula:ıacnğtna omlnlz.. 
Buııla.r öyle poğalacak ki, bir yılı dol. 
duran günlerin a4ecllnl ~r. O 
z.ıınınn ne ynpanz T 

., lmdikl halde blm en m:Wulu u 
gijrUnüyor: l\lontreox konfmnıille Ha 
tay mm-attaklyetl de Lomn sulbUJıwı 
tablt netloolf'..rt olduğmıa göre ~p • 
slnl Louın gUnllnde laıUulamalL 

(Ak§am) 

Bir maceranın sonu 
ltıılya ile dostuz. Fakat dost detfl 

ya, hısım aknıba bUo olsnk 1911 do 
Trnblusgnrha hllt'UDl etmf''{'f'! htı:c yap 
tığı kötülükli unutamayn.. Osmanlı 
imparatorluğu için y1kı1nıa bn{tlıuıgs
cı olan Balkan harbi bu Trablwıgarp 
radnslle b:ışlnmı tır. Pek ;yolun :m:ı-
7.lde bize knrşı bu kadar fena bir 
rol o~'llamı~ olan 1tnıyunm imdi o 
cinsten bir cezaya ujtnımaııı tnrlblıı 

ccrcynnındn mündemiç ytlkAek tıtr 

ıuınıettn t.ecl"lll!ldlr. 
- Hllseylıı cablt (Haber) 

Leylanın defteri, gercek~n. 
bu muammayı aydınlatıyur gı 
bivdi. Doktora: 

:__ Havdi val{tiniz varsa. bu 
~ece şunu birlikte okuyalım. 

Dedim. Doktor teklifimi ka.. 
bul etmedi: 

- Bana söz verdin .. sözünde 
durdun .. defteri bulup getirdin. 
Şimdi ben de sana söz veriyor.um: 
Bunu bir iki gün sonra sana ıade 
edeceğim. Yarm defteri Leylfı.ya 
vereceğim ve sıkı bir _kontrol 
altında onun lbu defterın son 
yarakl~rına neler yazdığını öğ
reneceğim. Bi?.e şimdi liizıı? olan 
budur. Acaba Levlfi defterine ne 
ler ilave edecek? Hekimin bunu 
'""'r<'nmesi lazımdır. Bundan son 
ra belki de zabıta-m yardımına 
da ihtiyaç hissedeceğiz. 

Sonra gUlerck yüzüme baktı: 
- Ne demcik ~. ~ 
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1'.n fenn ıt.) tlarıın.udıın biri de 

sofn:ıdıı l•a.,ga etınıı1''1Jr. Bclkl 4e 11u 1 

ııllı ktlnıl:utrn b:ıulıınnm. toplu bir 

iı31 t' oturup konu cnkıan ba&lm 
hir ~er bulıımııdıl,f rı içindir. Fnknt 
bir ııııı,ıknttir; .~ıı unturlo kıı.,.gaın.. 

ı rımızı nıutlul.ıı o;ofnı.da )apanz. 
~ llllweı hiddetli e\' !ıiM.tılplerlnden 

biri )f'ınrğı· l ulnhalıl, bir misafir 
1 killlPııl dnH•t eder. l"al,nt t.ıım otur. 

-1 

.1 

duldarı :r~un3n nd3m 11,ııklnrıııdan 

birine lnzdığı ı:-lbl çıtla!, kaşık bı

l)ılk, tabal•: bUIIı masa üzcrtndo 
ne \'llr nr 3 olt birer birer knldınr 
rnerdh r.nlerdt•n l'\ in alt katına! 1)) • 
il' bir dakllm grlir ki sofrada hiçbir 
,.,. ı,ulmn1~ Bunu gören misafirler 

1 
blrdrn a~-n(:n kııllrtı1dnn ı:-lbt rv ıı.ıı. 
hlblrıln aklı ba ınıı grllr: - Efondl. 
ter, drr, offrdı•rslnlz uma bö)lc hep 
blrdr.ıı nen•)" gidiyorsunuz': 

'llsarlrlı>r ~f'ne hep birden ce\ p 
verlrlr.r: 

Hav m beler· 
- Nne~·" ıılaeıık? .\lt kattı, :ı·<?. 

nlf'A't• ~itli~ onız: 

.. ,m _______________ ._A_~_lt•&•'T•~-·t.N.·._I 

de g 
A SIRLARIN muharebe çeşitleri 

paladan tüCcğc, tilfektcn topa, 
toptan tayyareye doğru bir istihale 
devresi geçirdi... Denizlerde yelkenli 
Y•~rinl zırh!II.:ıra bırakarak bll.sbiltUn 
ortalıktan çeklldlğl he.ldo tilfek ve 
lop yent yeni çıkan slltı.hlar üzerinde 
bJr çe.,nl olaı-alt kalmakta devam ve 
innt etmektedir. 

Miliıtahkem mevkilerın bir dUşman 
taarruzunu durduğu ve fakat rtcate 
başlıyan bir haaına kal'§ı olan 'hare
ketsizliği yUzUndcn sadece mUdl\faa 
imkAnına maliklyctl, at~ kudretını 

seyyar bir hale getlrcrek, dÜ§Dlan 
müdafaa hatlarını aa pervasızca yar
mak ve qmak dllştlncesile tanklann 
küçUk çaplı oıanlnn meydana çıktı ••• 
Piyadenin cesareti, kazılan ufak hen. 
dekler, çakılan beton ve demir kazık. 
lar bu ufak tanklnrın hareketlerini 
e.kaatmca, yerlerine de.ha ağır ve kud 
retli olanlarmm getirilmesi zo.rurl oı. 
du. üzerine yerle§Urilen aa.tı& iri top. 
ıarla da ballım mUdafaasmı daha fı:ı.z. 
ıa bırpaln.ya.bllmck hıı.eloU taarruz 
kablllyctinl arttırdı •• Bugün için tank 
clddl bir tehlike vo mUt.ca.rnz iotn de 
bUyUk bir avantaj oldu. 

Tayyare topçunun atepnl memle. 
ket lçerlerlne kadar knydrrarak, uza. 
tarak ve 811"8.'fDlda bomb:ı.sınm çapını 

bUyUterck sUratll bir tesir elde etmek 
ve muhasım halka, cepheden ne kadar 
g~rlde olun;a olsun, harp musibetleri
ni tattırmak gayreUlo meydana çıktı 
ve hareket etti .. Topçuya nazaran en.. 
bUyUk fşgU.zarlığt, boml>nlannı hede. 
fin §Bkulllne ve çok uzaklara kadar 
ta§tyarıı.k ve hattA hedefi gözüyle gö
rerek bombardıman etmekle meydana 
vurdu ..• Fakat bu e.ı.'ııda tek mahzu. 
rlle topçu ile boy ölç\l§emez oldu .. 
O da fazla miktarda tahrip mermisini 
yanında taşımaktan 4.ciz OlU§Udur. 

Tanklara ka.rşı cephelerde alman 
tedbirler saymakla biUrilemez. Buna 
karşılık tayyarenin istikamet, irtifa 
ve stınıti malCım olmıyan bir siWı o. 

ıarak ortaya çıkmıg bulunması, fcat 

<-dilen bir ~k mlldafu tedbirlerinin 
çok kere su.kat olduğunu ve tesirsiz 
kaldığını göstermektedir Yapılan 

tecrUbeler ve mUda.!aa sistemleri ne. 
tlceslnde vanle.n knnaat., tayyaNyc 
knrşı tayynre ile m:.ıkabelcnln en doğ. 
nı ve l.?slrll bir müda.!an si.sterol olu. 
şudur. 

İşte bava muharebeleri, taarruz 
eden bir hasma karşı durmak Uzcre 
yapılır. Ve ekseriyetle bu maksadı 

jA.şARKLJ ! 
isUhdat eder. Ve ylrmim:ı asrın bu 
teknik mUcııdelcst, irade boğll§ması 
başta ve sonda re.fleks kabillyeU is. 
ter •.. 

Tayyarecll!k bugUnkU haliyle bU.. 
tun sil6.hlann iş gBremedikleri her 
cephe ve her licdaf üzcr:lnde kcndlııl 
göstermiş, a.ranılsn tesiri zamanmda 

istenildiği rsekllde baprmıııtır. 
Yer kıtalanna, mousrm vnsıtalam 

ve deniz hedeflerine knrvı giriotlğl 

muharebelerde muvaffak olamadığı 

taraf yok gibidir. Bunlardan ayn oıa. 
rnk en çetin ve en fantazı muharebe 
sahnesi bir tnyyaro için havalardır. 

Bunun içindir ki, hnva muharebeleri 
geni§ haya.ili kimselerin bllr tasavvur 
edemlycceklerl kadar cazip, artistik 
ve heyecanlı olur. 

Yer muharebelerinde bır keskin nı. 
§9.IICI olmak he~fini nvlnmaya kMi 
g•leblllr. Fakat hava muharebelerin. 
de nl§ancllıktan önce irade kuvveti ve 
refleks tablilfğ't bUyUk rollor oynar. 
laT. Soğukkanlı plloUe.rm çok geniş 

huduUu tehllkeleı-OO:p manevra kabı.. 
llyetl ve görUş doğruluğuyla kurtul -
mağa muvaffak olduklarını günlUk 
muharebe re.porlnn birkaç defa anle.t
mnğa çe.lışmıştrr. 

Hava muhnrebeslnin galibiyet §atıS1 
araaında tayyare üzerindeki maklnel! 

~f1;E~RARR!s;l1 . bahasını evde bulacağımdan e. 
min olarak. öğleden evvel !'.1aG. 
kaya gittim. 

ist.idal ettiğini 
anlamıyor değilim. Bu ka • 
oar gilrel, heyecanlı ve ~k en. 
tcresan bir roman mevzuunu ka
çırmak istemiyorsun! Hakkın 
var.. defteri sana birkaç gün 
sonra iade edeceğim. Ondan son. 
rası sana aittir. Ne yaparsan 
yap!.. . 

O gece doktor • 'urettınle bu 
mesele etrafında bir hayli ko • 
nuştuktan sonra, Leylfinın def. 
terini l;endisine bırakarak ayrıl
dım. 
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BAY AN MEDİHA NELER 

ANLATIYOR? 
Doktor Nurettin. Leylanm 

defterni Bakırköy hasta.nesine 
götüre dW'SWl Biz gelelim Ley. 
lanın annesine.. 

Ertesi gün pa7.11rdı. Leyl!lnm 

Maksadım bayan Medihanın 
ziyare>tten sonra neler düşündü· 
ğünü anlamaktı. Bunu pek mc. 
rak ediyordum. Bilhassa bir ge· 
ce evvei Dr. Nurettinin: ''Bu ka· 
dını hiç beğenmedim... Sözünü 
d!nlcdikten sonra. Mediha ile 
görüşmek şüphe yok ki. c;ok en. 
teresan olacaktı. 

Dr. Cevdet. kendisini ziyarete 
gelen bir hastasiyle konu~uyor
du. Beni görünce: 

.L İyi geldin. azizim 1 dedı • 
biz de biraz önce karımla seni 
konuşuyorduk.. Haydi içeriye 
geç .. Ben beş dakika i<;inde şu 
hastayı savıp geleceğim. 

Misafir odasına geçtim. 
Arkamdan Mediha göründü: 
·Vay efendim, hangi riizgaı 

lar attı sizi böyle .. ? 
Birdenbire ~ırdrm· 
İleri yedim.· 

Elini sıktım: 
- Aman hanımefendi. c:iztn 

l've benden sık gelen bir ziyaret. 
çi var mıdır? 
Medihayı çok üzgün. mcyOı; 

bulacağımı umuyordum. 
Halbuki o çok şendi.. Kedersız 

~örünüyordu. 
LeyHl.dan bahsetmedim. 
Bu bahsi onun açmasını bekli 

yordum. 

r 
tilfek ateş sUratinin ve BSyısınm rol 
oynıyacagı muhakkaktır vu lnkAr 
<>dilemez... Fakat tayyn~ sUr tierl. 
nln yedi ylizU nşan başdöndUrllcUIUğU 
kıırvı.ı;mda refleksin teslrı, ateş sUra. 
tının yııpacagı tesirden <:ok daha fıız
lıı olacaktır 

Benzer ka bil!yct ve uçuşu olan lld 
hasımdan g5zU pel< ve atıcılığı 1~1 o. 
hının kar.anma lhtımali ne kadaT faz.. 
la ıs n:ııeks, oaın tab rile salgısı 

normal oın:ı tnraf rla o kndar enınlyet 
le save.ııaoıllr. Av tnyyarecillğmdc 1 
maklnclltllfckıertn sadece uı;:u!i istika- 1 
metindeki mihvere doğ'nı ateş etme
ni, hasmını önüne kal.ara t kovala_ 
mağa başlayıın taraf ıçın bir ge.libl
y t şansıdır. MUesstr mulıarebc mesa. 
test ise bir melrodcn lld yUz metreye 
kndnr olan çok dar b!r çerçeve için. 

de kalır. Şu halde, tayyareci tayyare. 
sinin süratlne göre ve iki yUz met
relik mesafeyi katedeceği zamnn zar. 
flndnkt kısa darbelerle hasmını avla. 
nuığa çalışacaktır ki, hava muharebe. 
ıerlnde gnllb!yet şansı çok az olarnk 
yilZC gUlecek demektir •• Buna nazaran 
bir hava muharebesinde dl\şUrUlcn 
tayyare sayılarnun azlığı ka~ısmda 

dudak bükerek, bu kadaTcık tayyare 
dUşUnnekle hasmı hırpalanır mı 1 
dUştınceslne kapılmanın ne kadar 
yanlııı olacağı da meyd::ma çıkar .. 

Hava muharebelerinde rol oynıya. 
cnk tayyare evsafının ve oynıı.klığmm 
ynnıbaşında sUrnt ve ateş kabiliyeti 
gellrae de bunlll-'"lll hcps:nde.n daha 
ön sa.!tıı. soğukkanlııık ve refleks n
ramnk d:ı. doğru olur .. 

Herhangi bir haamın b"l1 sı ıda tay 
yarcsl bulundutunu bılmek sadece 
lnııana kol'lru verebllir. Fakat az sayı. 
dn tayyaresi bulunnn ve uçucularına 
güvenilir ve vazife başarır kabiliyetle 
bir havacılığın bulunduğunu bilmek 
se hem korl . .ı, hem de tehlike olur. 
Hava muharetclesinde muvuffakiyet 
ınnsı da dahn ziyade lt'lmlk tarafa 
gtller ... Teknik insanı ooğukke.nıı kı
lar .. 

Bayan Mediha bana sigara u. 
zatnrak: 

- Evvelki akşam s1re söyle
meğe unuttum, dedi, Kayseri 
civarında öyle güzel Giftlikler. 
bahcelcr var ki.. Tavsiye ede. 
tim doğrusu. Bu seM Anadolu 
seyahatine c:ık:ıcağınızı bildiğim 
ic:in. Kayseriye de uğramanızı, o· 
rası hal:kında da birkac: röpor • 
taj vazmamzı sıze hatırlatacak· 
tım-

Sac;kınlığım gıttikçe derinleşi. 
yordu. Adeta karı~ımdaki kadın, 
l,,eylanın annesi değilmiş gibi 
konuşuyordu. 
Medıha bambaşka bir kalıbın 

içine girmiş gibiydi. 
- Niyetim var. dedim, bana 

Kayseriden ve kaznlanndn.n bir 
baska arkadaşım da bah~tti 
Ankaradan orayn geçmek niye 
tinviın. Bilhassa sizin tavsiye. 
nizden sonra. bunu seyahat 
pro~ramımın başına kaydedece 
ğim. 

Mediha gülerek anlatıyordu: 
Kayseri denilince. insanın 

aklına ilk gelen şey Kayseri 
pac:tırması oluyor. Halbuki Kay. 
seride ağıza atılacak pastırma 
bulmak kabil değil. Orası Mlfi 
pastırmacılıkta fttini 
kn vbetınemiş. 

- İnsanlarda böyle değil mi., 
- diye cevap verdim - bazısı 
ağzıyla kuş tutar, yine meŞhur 

Şapka kutusu 
Necla ismindeki yaşlı tey. 

ze, evin kapısı önünde hay. 
kırıyordu: 

- Hasan, aman şapka ku. 
lumu ! şapka kutumu otomo. 
bilde unutmuşum! 

Yeğeni, evden fırladı o 
sırada otomobili hareket et
tiren şoförün pe~i sıra ko§ • 
rak, bağırdı: 

- Teyzem şapka kutusu
nu otomobilde unutmuş! 

Şoför, başını yan çevire
rek: 

- Yanılıyorsunuz, dedi. 
Şapka kutusu otomobilden 
onunla birlikte indi! 

- • na ~imdiden hııber 'ere -
l ltn; bl:r.fm ev kalabalık, isi P. 
tur. 

- ıcrak etmeyin hanmuıağnn, 
ben i~ alı kınım. Köyde t.am ~ 
klz lnl'ğ(' bakardım. 

olamaz. Ba1.ılan da tesadüflerin 
ve şansın yardnniyle tanınmış 
olur.. Şöhreti göklere çıkar. 

Bayan Mediha sigarasını ya.. 
karak: 

- Bir şey daha söyliyecektim 
size, dedi, oranın halkı çolt zeki 
insanlar. Dokuz yaşında bir kız 
çocuğu bakın bana neler anlattı: 
"Hanımcığım! Siz yüzl.inüzc her 
J,!un boyn sürüYorsunuz.. Deriniz 
aşınmıvor mu? Babam karyola
yı iki kere boyadı.. Artık boya 
kabul etmiror.. Demirler çün.i.. 
müş .. Her yerinden kabuk kabuk 
kalkıyor. Sizin yüzleriniz maşal
lah ne kadar dayanıklı!,. 

Çok zeki bir çocukmuş doğ. 
rusu. 

- Bu kızcağız karşısında kı
zarmadım. utanmadım dersem 
vahın söylemiş olurum. Bu kU. 
çük beni vallahi mahcup etti. 
Şimdi Yüzüme boya sUrerken, 
onun mü tehzi sesini kulağmım 
dibinde duyar gibi oluyorum .• 
Sıkılıyorum. 

- Çok doğru söylemiş. Siz.in 
ıc;in değil ama - çünkü ai% he
nüz çok genç ve güzelsimz! -
Fakat. yüzünün derisi hakikaten 
fazla boya kaldırmayan bir ta. 
kım ba ·anlar var ki, oalarm bo-
1,• va fazla düşkünlük ~östemıe 
si ne ~aşmamak kabil değil. Be: 
nim karon da bu fasıhwJarwJıv .. 

(~ 1'Gr) 
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Bu dakikada m;s Todge. 
nin fikirleri başmüfettişin 
kafasında dolaşıyor, bu dü. 
tünce T orkanayın kaşlarını 
çattırdı. Ya mis T odge hak • 
lıyıa.... Ya bu kadro doğru. 
yu görebilmişse.... Mariba 
Li emniyete layık bir adam 
değilse ••• 

Batmüfe\tiş içini çekerek 
dütündü: 

- Herhalde bir işe takılıp 
kalmıt olsa gerek. 

Fakat bu mülaha7.a T o•ka 
nayı tatmin edemiyor. Şüp. 
he ve ıstırab bir defa içerisi. 
sine girmiştir. Fakat hayır.· 
Bat müfettiş bu şüpheyi ak
lından çabuk koğdu. Liden 
9üphe etmek manasız bir şey 
olur. Li şimdiye kadar amir
lerinin itimadını bozacak hiç 
bir hareket yapmamıştır. ·O 
birçok defalar tecrübe edil • 
mit bir memurdur. 

Batmüf etti§ bakışlarile 
vapurun manevralarını takip 
ediyor. Bu manevralarla a • 
la.kadar olmağa çabalıyor. 
Vapurun güvertesinde birik. 
mif, Dokun parmaklıkları • 
na doğru ellerini ve mendil. 
}erini sallayan yolcular, par
maklıklar arkasında gelen -
leri bekliyen dostlar, anne -
ler, babalar, akrabalar, gur. 
bette geçen uzun yıllardan 
sonra Londrayı görünce ci
ğerlerinin bütün kuvvetile 
Ruh Britania'yı aöyliyenler, 
inliyen düdük sesleri, gıcır • 
dayan demirler, verilen e • 
mir, koşuşan gemiciler, çın. 
gırak sesleri.. Penisular And 
Orien'ıal vapurlarının lima • 
na girişi daima böyle olur. 
Bu geminin içinde karaya 
yanaşıyor. Fakat T orkanay 
seyrettiği bu manzaranın ta. 
dını bir türlü alamıyor. Bu 
fÜphe yok ki T orkanayın li
mana yanaıtığını gördüğü 
ilk vapur değildir. Eskiden 
seyrettiği bu manzaralarda 
ıurulanacak bir nokta bula. 
bilirdi· Fakat bugün, bu da
kikada ... 

Merakla beraber mis Tod 
genin kafasına ektiği şüphe 
de büyüdü. Eğer Mariba Li .. 
hayll' bunu düşünrr.ek buda. 
)alıktır. Birkaç saniye sonra 
vapurdan merdivenler atıl • 
mıt olacak. Birkaç sanıye 
ıonra belki de Uvaıı Tor ..•• 
bayır Uvan Tor gemide yok
tur. Evet, Avustralya polisi 
haydudun bu gemide bulun. 
duğundan emindir ve bu işle 
tavzif erdği bir polis hafiye. 
ıini de vapura yerleştirmit
tir. Bu memur yol esnasında 
haydudu gözden kaybetmi • 
yecektir. Gem; Cebelüttarık. 
tan geçerken Uvan Tor va • 
purda idi. O halde.·. 

ilk merdiven rıhtıma indi. 
Vapurdan çıkan bir adam, 
Avustralya polisinin hususi 
memuru hızlı hızlı T orkana. 
ya yanaştı. 

- Ben Avustralya polisi • 
ne mensup müfettiş Vils Al. 
bani .... 

- Ben Skctland Y ard baş 
miifet"Lİ§İ Torkanay. Vapur. 
da haydudu gözetliyordunuz 
değil mi? 

- Evet, fakat her şeyi an. 

Çeviren: lffUZAFFER ESEN 
ışımız kalmadı. Uvan 
artık vapurda değildir. 

Tor lbir işte söz söylemeğe hak
kı varmış gibi. 

Maamafih sesi~de en ufak 
bir hiddet eseri bile göster • 
meden sözüne devam etti: 

BEŞiNCi KISIM 

-1-

A YNI GÜN, SAAT ONU 

ÇEYREK GEÇiYOR 

- Sabahm saat üçüne doğ 
ru dalga:arnı üzerinde ufa. 
cık bir ışık gördünüz, değil 
mi? 

- Şimdi vakayı beraber - Evet. Geminin yirmi 
tekrar edelim, olmaz mı metre ilerisinde bulunuyor • 
Vils? du. Herhalde bu kanu oto • 

- Olur T orkanay mobilin projektörü olsa ge. 
- Bu ha~ise sabahın saat rek'ıi. Biribiri arkasına bet 

üçüne doğru Harvıg açıkla. defa yandı vesöndü. Beşinci 
rında oldu. sönüşte, o vakte kadar hiç 

- Tamam. bir heyecan eseri gösterme. 
- Siz bu sırada vapurun miş olan bizimki olduğu yer. 

arka güvertesi üzerinde bu. de doğruldu, ceketini çıkar. 
lunuyordunuz, haydudu gö. dı, küpeşte üzerine sıçradı· 
zetliyordunuz, kendisinden Derhal ona doğru atılarak 
bir kaç adım uzakta idiniz, haykırdım: "Hişst, ne yapı • 
değil mi? yorsunuz?,, fakat geç kalmış 

- Evet, on metre kadar tım. Herif denize atladı. 

uzakta· - Ovakit rovelverinizi çı. 
- O küpeşteye dayanmış. kardımz ve iki el silah attı-
- Eve\, geceyarısındanbe mz? 

ri bu vaziyeti muhafaza et· _Evet. ikinci kurşun hay 
miş olduğunu size söylemiş. duda isabet etti. Haykırdı ve 
tim. su yüzünde bir mücidet ça. 

- Üç saat orada durdu. baladığını gördüm. Sonra 
On santim bile kımıldama. kayboldu. 
mıştır. Önüne, denize bakı- _ BaUı mı? 
yordu. - Evet, doğru dibi boyla. 

- Sizin orada, yam başın mıştır. 
da olduğunuzu, kendisini gö _ Onun kaçmasına mani 
zetlediğinizi biliyor muydu? olmak için başka çare yok • 

- Kati . bilmiyorum. Bel. tu değil mi? 
ki. Herhalde benim kim ol . _Hayır, kaptan köprüsü
duğumu keşfetmişti sanırım. ne koşup, gemiyi durdurmak 

- O halde, onu niçin va. geriye dönmek ve ... 
purda tevkif etmediniz. _Evet, bunları yapacak 

- Vapur süvarisi, kum · vaktiniz yok. Siz bunları ya. 
panyanm haysiyetini boza . pmcaya kadar 0 çoktan kanu 
cak bir rezalet çıkarmama :>tomobile yetlşir ve eliniz • 

T orkanay memnuniye\.siz 
mı rica etmişti. 

1 

den kurtulurdu. 

bir tavırla omuzlarını silkti. - Evet, ben ateş eder et. 
Bu genç müfettiş bir vapur mez, kanu otomobilinin mo. 
kaptanının ricalarını dinle • törünü hareket ettirdiğini 
miş, yapacağı işten vazgeç • gös'ı;eren sesler işittim. 
mişti, sanki kaptanın böyle (Devamı var) 

İ!'ltanbol su sporları ajanlığın· 
dan: 

1 - Bölgemirin yüzme ı:Jaınpi
von luk Reçme müsabakaları 26-27 
temmuz cumartesi ve pazar S?iinle
r l Moda vUzme havuzunda yapıla
caktrr. 

2 - Mlisabnkalara cumartesi 
glinli 15 de pazar günü 14 de baş
lanacaktır. 

3 - Seçme müsabakalarına lş
tlmk edip finale knlama,·an hiı::bir 
sporcu şampiyonluklara giremez. 

Tenis T esvik 
. müsabakaları 
İ!'lfanbul t.enl~ ajanlığından: 
Üç glindcnbcri devam etmekte 

olan tenis teşvik maçlar-na Ta1t

simdf'ki tenis kortlarında devam 
ed'lm'!ktedir. ~iırdlye kadar dömi 
finale knlıın Mııhittlnden başka 
ynrm yamlacnk müsabakalar nct.i
ces"l,ndc Smıt SubRy, Hasan .Akev. 
Melih Kutay ve Vedat Abut dömi 
finale en val{ın namzetler arasın. 
dadır. 

4 - Mlisabakalara klilpler na
mına iştirak edecek sporcuların 
lisansiye olması şarttır. 

5 - Talebe sporcular müsaba • 
kalara mektepleri namına iştirak 
edeb:lir. 

6 - Hakemler: Ba.~hakem Rıza 
Rueri hakem Sıtkı Eryar, Bekir 
Macur, Behzat Baydar, Ali Rıza 
Sözeralp, Nuri Bosut, Metin Baran. 
Kemal •Özbek, Fahri Ayad. Suat 
Erlor. Faruk Birgen. 

Zonguldakta yapılacak 
müsabakalara girecek 

atletler 
İstanbul atleti;ıın ajanlığından: 

[ll~ll<~) 

1 E~~ç~~~n~AK~1~~ 1 
,Btı kupona ekll'ncrell ronde-rllecerı . 

•erme lllnlan Itır Soa Uakilta4a pa. 
rLan •etredll-ktlr. EYl-.me teklifi 

r~·••re. ok•yucularm mallfu kal. 
... ıs bere -rUı Mlre.lertıU ltllıl.lrm6 

lerl '6&oll.} 

Evlenme teklifleri 
• Yaş 23, boy 161, kilo ~2, orta Uçe 

kadar okumuş, açık kumral, ahlAkll, 
iyi bir aile kızı. 2~.40 yaşları arasın. 
da en az altmış Ura maaşlı, 11.se me
zunu memur veya subay b!r bayla 
evlenmek istemektedir. Tip mevzuu. 
baha değildir. Sempatik ve cana ya. 
km olması Jllzımdır. (22 Blllent) 
remzine müracaat • 236 

• Yaş 27. Orta boylu balık eUııdo 

mavi gözlU sar.ışın 25 lira asli maaşlı 
ilk okul öğretmeni temiz bir aile kızı; 
en az lise mezunu bir devlet memur!. 
le evlenmek istemektedir. (27 Sevim) 
remzine mUraca:. ~ • 238 

I ş ve işçi arayanlar: 
• GUnde Uç, dört saat kadar boş • 

vakti olan muhasebe, muhabere ve 
daktilo lşJcrfndc tecrübe ve vüku!u 
bulunan oldukça iyi inglllzce bilen, 
mükemmel surette tercUme ve tercU. 
manlık yapabilecek iktidarda bulunan 
rumca da konuşan ve okuyan bir bay, 
münasip Ucretle çalışmak istemekte. 
dlr. Arzu edenlerin (A. M,) remzine 
mektupla. müracaatları. 

• Anadoludaki yalnız kendi mağa. 
ZMile işi olan bir yazıhane için bir 
bayan aranmaktadır. 1ı:ı çok hafiftir. 
!stıyenlerin M.M. remzine ta!slla.tıı 
adreslerlle blldlrmelerl • 3:l7 

• Ayda on lira uc~etıe Ana.doluda 
dolaşmak Uzere 3:5.10 yaşında bir ba
yana ihtiyaç varılır. tat.yenlerin Fa. 
tih Saraçhaneb4§ı Horhor caddesi ye. 
§il tekke sokağında. 40 nı.marada dok 
tor Cel!l Kayabaya müracaatları. 

• Ehliyetli bir §oför taksı, hUSUSJ 
veya kamyonetlerde 1.§ aramaktadır. 
(G. Akda!) remzine mUracaat. 

• Bir buçuk yaşında bir çocuğa 

bakmak içln bir dadı araomaktadır. 
Namuslu olması, çocuk yetiştirmiş 

bulunması şarttır. İstlyeolerln Tak. 
simde TakBim eczanesine mUracaa.t. 
lan. 

• Bir buçuk sene evvel ölmU§ bir 
asker! mUtekaidln 19 ya§ındaki oğlu 
babaamm ölUmU yüzUnden tahslllne 
devam edememek mecburiyetindedir. 
Bu genç, kendisine babalık yapacak 
Y6 tleifüfıme 'bir sene daha okumaama 
yardım edecek bir hayır sahibinin ö. 
ne süreceği §arUarı kabuk. amade 
bulunduğunu bildirmektedir. (K; Er. 
dl) remzine müracaat. 

• Almanca bilen bir yüksek tahsil 
talebesi mUsalt şartlarla Uselllcre rı.. 

yazlye, fizik, almanca. dersleri verir. 
(H.N. El remzine mUracaat. 

• Use taıebelcrlne ıransızca ders. 
ler. İlk ve orta talebeler!nl ikmal im. 
tihanlarına hazırlar. (K.B.T) remzi.ne 
mUracaat. 

• Almanca dersler için küçük moda. 
bostan sokağı numara ıa te bayan 
Noa Volbrück'e müracaat. 

• Türkçe ve fransızcayı mükemmel 
bilen genç bir bayan sabah veya öğle. 
den sonraları tercUme işlerinde çalış
mak üzere i§ aramaktadır. Almanca 
dan tercümeler de yapabıllr. (R.B.T.) 
remzine mU.,.,,caat. 

• Almanca, fransızca, ingillzce lle 
diğer dersler mUsalt şartlarla veril!r. 
Fatih Macar kardeşler caddesi sı:ı.10 

• 25 yaşında tUrkçe. fransızca. 

rumca okur yazar bir bayan iş ara. 
maktadır. TezgAhtarıık yapabilir. bir 
doktor yanında çalışabilir. (Bayan 
özen) remzine mUracaat. 

Aldırınız: 
Apfıd• reml&lert JUllı 

lnlyucuJarırııuua aamaarıaa 

mektuplan lciarebaae-cnlsdN 
aaltabta.ıı itlPye ka411ar •e1• 
Y" 1ar aldırmaları. 

. ..... 
(P!k 37) tS. 3) tM.. 13) (K.M.) 
ıçevlk 155) tTekyııdız 3) (K. 12) 
(Bayan a§ÇI) (2092) (R.F.) (Özen) 
(A.17) (Deniz 213) (30) CSwıan) 
(F.K. 26) <Tek) (Se\•imı (Rabia) 
(95 Tezcan) {Poyraz 15) (Sumer) 
(Resııam) (Buldur 125 Tezcan) 
(M.S.S.) (R.B.T.) (N. M.) 

Acele 
SATILIK OTO:\tOBİL 

Beyoğlu Asmalımesclt Tuoa 
pastahanesi 

R aşit Rıza Tiyatrosu 

. 
V P ldebağı prevantoryom ve sanatoryoırı 

eksiltme ilanı 
Grup 
No: Cins! 
l Sadeyağı 

2 Dağlıç eti 
Kuzu eu 
Sığır eti 

3 Yaş Mıbze 

4 Kuru fasuıye 
Nohut 
Barbunya fasulye 
Kuru bamya ''çiçek. 
YC§ll mercimek 
Kırmızı mercimek 
Pirinç 
Mutfak tuzu 

5 Toz şeker 
Kesme §eker 

6 Yaş meyve 
7 Yumurta 

Patates 
Soğan 

Sarmıaak 

8 Yoğurt 

9 Beyaz peynir 
Kaşar peyniri 

10 Zeytin 
Sabun 
Soda 

11 Un "birinci nevi,, 
Makarna irmikli 
Şehriye 

Nljıuıta 

Piruıç UDU 

12 O'iun ''mqe., 
13 Arpa 

Saman 
İnce kepek 
Kalın kepek 
Arpa kırmam 

Tahmin 
bedeli 

Miktan Kr§. s. 
6.000 Kg. 1~ 

20.000 " 
60 

6.000 " 
60 

2.000 • 45 

39 kalem Muhtelit 
1.600 Kg. 

500 .. 
300 .. 
100 .. 
300 .. 
200 .. 

10.000 .. 
1.500 

10.000 .. 
2.000 • 

30 
30 
19 

110 
22 
22 
50 

7 

47 
50 

16 kalem Muhtelif 
~.000 adet 2 50 
10.000 Kg. 14 

'6.000 .. 8 
250 • 50 

5.000 .. 
4.000 .. 
2.000 • 

1.000 .. 
4.000 .. 
4.000 • 

4.000 • 
4.000 " 

300 .. 
300 .. 
300 .. 

400 çeki 
5.ooo Kg. 

10.000 • 
5.ooo .. 
IS.000 • 
2.200 • 

30 
70 

100 

35 
50 

9 

~ 

45 
45 
33 
33 

460 
11 

6 
11 
10 
11 l50 

Tutan 
Lira Kr§. 
9300 

12000 
3600 

900 

1~ 

MH 40 
570 
150 
57 

110 
66 
4-6 

~ 

105 --6ı02 

4700 
1000 

5700 

2827 50 
875 

1400 
320 
1~ 

272Ci 

1250 
2800 
2000 

360 
2000 
360 

2720 

1000 
1800 
135 

99 
99 

3133 

1840 
~o 

600 
550 
~00 

258 

24153 

t2S'11' 

458 

183 " 

14 Ekme\r ttl.000 • ıt • 1& '6900 36T _. 

S:\deya}l, ef. y~ ııebte~1lıirıl erıaıi, . ıeıt'r y~ meyva, yum~ 
ireni'll 8.8,94.1 cuma gUnU a.at lll 30 dan itibaren. 

Yoğurt. peynir, r,P.yt.uı ve salrs, unlu mevat, odun hayvan ye-. 
ğin eksiltmesi 8 8.941 cuma günU sa.at 14.30·d&n itibaren baflıyac& 

Valdcbağ prevantrr.)'om ve sonı.toeyomunun yukarda clna ve 
yazıl• l?tl malı yılı erzalr ve vaka<'atı ekalltmeye konmuıtur. 
g::uplaı blzasında yı 2.,11 gUn ve ııaatıerde CağııJoğlund& yil.kaek 
muhası>N-cilıği b!naııtnda topla.ncalL olan komlııyona teminat ~ 
yeni sene ticaret odası vesikası ve et Ue sadeyağı mU.ııakaııaama !: 
ceki.?ruı mUessl.'selerle t.tnede en aı JOOOO liralık liralık il} yaptık.! 
resmı mUesaeselerden a:acakları belgelerle mUracaat etmeleri ve k 
usullle !hR.leıı. ~·apııaeak olan geııp:ara alt teklif mektuplarını ek..U 
atindt>n bb eaat cvveı ı.cmtayona ttsi;m etmeleri şarttır. 

Şarrnnmeler "Valde~ağı Prevactoryom ve Sanatoryom ldaraiJlll 
CSAt edilerek gortı•cb!llr, (5763) 

V &lciebağı Pervantoryom ve aanatoryonı 
Müdürlüğünden 

26.7,9U cumartesi ve 28.7.9U pazartesi günleri eksiltme.S ~ 
Uzerc L,uıı, Sor Telgraf, Son Dıklı<a ve MUnakua gazetelerinde ~· 
mlş olan mtieseeaemlı 1941 mad y:...ına alt 14 grup erzak ve ya~ı 
yacı ekslameslnln ~.S 941 cuma gUnU sabah saat 10.30 dan itit>att' 
yarak aynı gUnde .:>ltirlle<:ektlr. (60~2 

. -
Devlet Demiryolları ve Limanla 
işletme Umum idaresi 
Muhammen bt'dell 6C76 lira olan •4 kalem dll}çl alAt ve edevatı 

pazartesi gUnU ıaat l5 to kapalı zarf uırulUe Ankarada idare bln~ 
aıınacaktır. 

Bu ıte girmek ıa: ıyenlerin 4~ 70 liralık muvakkat teminat ll• 
tayin ettiği vctslkalarr "e tek.11.f\erllii aynı &"t1n ııa&t 14 de kadar 
reislığlne VPrtnel<'rl IJ.zırndrr. 

Şartnameler param~ olarak Ankarada malzeme dalrealnden, 
şaıla tesellüm ve aı;.vk ~enlğinden ağıtılacaktrr. (5727) 

Askerlik ilanı 

24.7.1941 
18.0."t T-p 

orkestruı 

ıs.so MemJ•keı& 

~ Tek "'"vanlar nrasmdaki mUsa -
bakalnrda uzun senelerin şampiyo 
nu Bnyan Muallaya rakip cıar:ılr 
Bayan Behar görülmektedir. 

Aşağıda isimleri yazılı atletler 
27- 7- 941 tarihinde Zonguldak 
bölgesile yapılacak atletizm mü
sabakalarına iştirak edeceklerin -
den 24. 7. 941 perşembe günü sa.· 
at 17 de hareket edecek olan Ka
radeniz vapuruna yetişmek üzere 
saat 15 de kaflle başkanı bulunan 
dokU:ır Nur~ttin Savcıya Galata 
rıhtımında müracaatları lüzumu 
tebliğ olunur. 

Melih Şamiı. Hüseyin Küçlik A- 24. 7. 941 perşembe Bostancıda 
tıl, Alaeddln, Givas Akkan, Kutbi (Bobstil) komedi 3 perde. 25.7.41 
Akkan. Necd e t Ergül. serm Ya- cuma Şenyolda (Velinin çocuğu) 
im, Halil Altındağ. Kazım Sess'z, komedi 3 perde. Halide Pişkin 
Nedim Etüz. AdnRn, Ferit Bükül- temsillere iştirak edecektir. 

Eminönü a.ırıkerllk şube8lndeo: 
940 / 941 ders devresinde Tıbbi

ye okulu, Veteriner okulu ve Fen 
faktiltesile ecza.cı ve dit t&blbi o · 
kullarından mezun olanlar vP.:·a 
evvelce bu okullardan mezun olup 
herhangi bir sebeple sevkecll.lme
miş olanlar sevkedileceklerdir. 

18.iO lncıeua 

Perşembe ve cuma günleri ya
pılacak dömi final maçlarını müte
akip oynanacak final oyunlnrınnı 

Jl.26 

\ t .. f 1 d w•ı w • d - t •• I 
4 0 

. a .ıl\c.t,.~ı=n .• !'1~1l~ırr şey egı nrogrnmt ı:.ııagı a go~ erı r .- ır. M":ı:"'".. C•vrlr>t Zevyer. M('hmet ~ 
Berko!{, Cevat Tugay, Kamıran Bevoğlu Halk Sineması 

Bunlardan yoklamaya gelıniye:ı 
ler hemen mezun olduklarırmı gös 
terlr vesikalarile ıubeye gelerek 
yoklamalarm.ı yaptırmalan ve sevk 
l!:ln 28 temmuz 941 pazartesi gU
nü saat 9 da şubede h"1·mmalan • 

Bu ilan davetiye yer;ne geçece
ğinden bu tariJıte gelmiyenle?' hak 
kında kanun! muamele yapılacağı 

beyeU 
ı:>.oo 0en11epae .... 
19.16 Tango 

orlrestruı 

19.SO Ajam 
ıtUll Dlblya 

prlaJan 
IO.U BadJo ....... 

rtoa·;ını. <Jum<ırtesi finallerin programı: 
_..,. N,.r~d· n c.\dt> Saat H,30 tek erkek, saat 16,15 

0 
_ • ' 

1
- le • 

1
• ı tek k"-<ltn. E.'\at 17 çift erkek, ea.nt 

-- pcnn.t'l e "1!rahH , ... l. • 1P 4G nn.ıhte:!t. 
aia. ArtJk bunJa }'~C~ ~:re .... ...ri>ccsttlr, 

Tekil P..emzı Akkor, Samim Ser- Bugün 11 de akşam 8,30 da 1 -
dnroğlu. A. A!:ljus, Raif Develioğ- Tarzan yamyamlar arasında, 23 
lu, Necdet. Dilndar Tunç, Halit kts-ın birden. 2 - Kara. kedi, 3 -
Arsever. J{omedi. 

ilan olunur. -


