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1 
Bir .Japon gazete. 

tıu!\'cı ı--A.BtFEMtznE = 1 inin lıldiasnıdaa 

Bugün 

Arada bir (Fıkra - Adil 

Yurdakul - (Her gUn bir fi· 1 ÇJkin mana 
kir siyaseti (Şevket Bil-
gln) - Nıına !Meşhur ede· J A 
bl r~man. Emil Zola'dan 

1 
syanın 

Ç<'vlren: Hamid Refik) -

Bir tutam b.lgi - İç haber- I cenubugarbisi 
!eri. - Bir avuç kahkaha 

cı.ıızahı rıkra1ar> dinamit depo-
tçnNcrr ş.;AfftFE!UlZDE: 

~-e-m_lin_d_e_g-eç-ır_d_lğim gc- su halini aldı ! 
celer (Yaşanmış bUytlk rö-
portaj - Nizameltin Nazıf) 
- GUnlerln ardından (Fık· 

ra - Mithat Perin) - Aiz· 
ze (BUytjk tarihi hiklyc -
Ensart BUlent) - Adllye 
rl'portajı (Salt Eren) -
Bir tutanı bilgi - Tabldot 
ve yemek listesi - D\l.nya ha. 
beri eri. 

llD'Osou sAlltFElltZDE: 
.....____~-------------------

GörUnmiyen katil (BUyWc 
zabıta roma.nı - Faruk Fe· 
nlk) - İntikam (Roman -
Münir SWe~an Çapa.n) -
Evler.me teklifleri. - (Va
len) gazetesinin mUsabaka 
programı. 

~üthişbir 
ta_yfun 

Cenubi 4me
,.ikada kıya

met mi 
kopugor? 

!11:nos • Aireıı, 14 (A.,A.) - Ofi: 
fın~!•ntinin eimali gerbisinde fiddetli hir 
,;"'«it. hiikuru .W-mekıedir. Bir çok ökJa 
tar Y•ralıınan 'ardır. Ru29ir mm:ruata 7.8· 

ltrı "ernıeL.-ıe, d3mları ve çatılan, ağaç· 
~ ~l"ktrik direklerini yerlerinden ı;Q. 
~ lıt~ııktııdır. Cara~1:-". i!ta_5Y?nımda 
ı. k hır kar ~ığı 14 kışyı ezmı~llr· Bun· 
& 
1dtıı Yedi•i iilmüştür. Kar çığı riizgıirla 

\ 
11~ • Air~ıı sl!l1lalecına kader grlım 
ıllıııı L" k" .•. Lı, 1 ır idil yağuıunrnun ta ıp ettıgı 

llıiru bıe~j semavinin a..Wtile vukuı sel· 
?, 

merika Pasi/ih 
memleketlerine 
durmadan harp 
malzemisi gön-

deriyor 
Tokyo, U (A.A.) - Ofl: Şan• 

gbay'dakl Domel Ajansı muhabl 
rt, Blrleı}lk Amerikanın cenubi 
l"aseflk lıttlkametinde yaptığı 

harp malzemesi lhracatmın ge· 
ç.en senenin Uk üç ayma iılltbetle 
yüzde yüz elll raddellinde ağırı..,. 
mıt oldutunu bildlnnekte ve bu
nun Ame.rlkanm Uzakıtarktakl 
tngllh topraklanma mlidafaaaı· 
na 1evkalide ehemmiyet atfetti
ğine bir işattt teşkil ettll'lnf 1-
la\·e etmektedir. 

Ayni muhabire aazaran Blrle
!Jlk Amerlkaam tııgtUz Hlndls&a
nma yaptığı harp malr:eınesl ih

racatı da ~n !Mmllnln ilk üç a
yına :ıaran yüzde elli aktbetin
dc 1adala~mrştır. 

Honr; Konr; lı~Une yapı
lan harp malunNı91 Hıracatı yüz 
de elll altı wı BIJmanyaya yapı
lan lllrecat yUsde otu dokuz ,.e 
Malesyaya yüzde iki yüz otu 
ııeldz DiıtbetiDde :dyadeleıtmJtfu'. 

Yukankl mmdeketler bu bir 

ııene 7arfmda Birleşik Amerika

ya 95 mll,)oo 735 bin dolarlık ip
tidai madde ihracatı yapmışlar-
.... 

Ruzveltin 
verdiği yeni 

karar: 

Matsuoka /şciler 8 saattan 

Alman • So\-yet cepheslndeltl son Taziyeti göıiteren hartta 

Bir çete bir 
Alman Genc!
ralını esir ett.i ! 
Koresten mın&l
kasında bir çtr.>k 

tank taburu. 
imha edildi 

41 Alman 35 I~us 
tayyaresi düştü! 
Moskova, 14 !Radyo) - So':ret istih· 

harat bürosu bildiri} or: 
Gece Leningradın cenup ~e ş!\nal b(;t. 

gelerinde çarpı!malar de,-.ın etmiştir. 
&'l)'l:, KoH'5kn, :ltau~kıı, Fa~ıov -re Uman 
itıtlkameılcrindc de muharebeler olu)·or. 
Diğer cephelerde mühim bir he:rekcl ol· 
mamı~tır. 

Kara lı.:uvvetl~rile mu~terek hareket e
den tayyarelerimiz, diı;;manın l•ırhlı ku'• 
vetlerile piyadeı;ine ve han nın·danları· 

Odesa du··smu··s du''şme- ~~:: :ü~u:eye~:~~:~:.aB~~~:n: t:!::::; 
esna!ındıı. 41 Alınan ıan·areı.i l•lırip edil· 
ıniotir. Bizim karbımı:ı: 35 tanıaredir. 

Ha\'a kuvvetleriıniz, Kor~eıı mıntaka. . b da n ne c ka ? ııında, tankl:ırımıı \C pi)ade kıtalarımı· m 1 S Un 1 r zın i~Lirakile dü~manın bir ço~ tank bir· 
tiklerini imlıa etmiştir. ToJıÇn ve bava 

' • kuwetlerimizin miıtcnıadi at~ ile çok 

Sıvastopol Üssü, 
Donanmasının 

~- zayiata uğraya.o Alman ta~lıırı kaçn:ıı§· 
Iardır. 'ol üu:rlnde 10 kllosll!tre meN· 

Rus 

en mühim can damarıdır 

Alman tayyareleri neden bu üssü tahribe 
ve Rus donanmasını imhaya calışımyor? 

' 

re boyunca infiliklar neticeei :JIUl&n, par· 
ı;.alanan Alman tanklarından )&ğınlar gö
rülmektedir. Ayrıca on be§i •i • olmak Ü· 

zere 50 den fazla tank, 2 hava dafi batır· 
1ası, 12 han dafi mitrai)·özü, 8 kamyon 
tahrip edilmiştir. 

Çetelerimizden biri, otomobiJi boıuldu· 

iiu için bir köyde durmak mecl>uriyetinde 
kalan bir Alınan generalini e:~r etmittir. 

Baltık.ta, 15 bin tonik bir Aım. petrol 
gemisi batırılınıştır. 

Almanların Dnieper neltrini gtÇ>erek Q. 

desaya yaklaşmak ve Moako•a • Leningrad 
yolunu k061Dek için Tropez'te .earfetıikleri 
gayret akim kalmıştır. H /azla çalışacak! indi çiniye V&flngton, 14 (A.A.) - O!i: B~ f e k 1 yaz evden bildlrlldlğine göre, B. Ruz- D k y a ade mumes• velt milli mUda!aa ihtiyaçlarının ima. a af' ••• 

lı'ltına muhsus fabrikalarda. çalış.n <Kiyef e, Leningrada. Moskova. ,-

Yazan: E. JUbaJ Sadık DD~IAN 1 

Sİ I tayı·n edı.ldı· ·' amelelere mahsus olmak Uzere sekiz ya gırdık, giriyonız~derken Al· Odesa mahsur Fransa bu u··ssu·· 
saatlik mesai nıUddetinin meriyel manlar, bütün iddetleri ile O· ı v • • 

~~~lldra, 14 (A.A.) _ Roma rad· mevkilnden kaldırıımuına ait bir ka desaya saldırıve~iler. degılmış / 
.. 8 b N rarname isdar eylemiştir Od b. R Ka Al 1 lıfa~ a ık Japon Hariciye a.tırı Bu ka:ar askert i • . ~S~ cenu ~. ~sya~ın ve 1 . Londra, 14 (A.A.) - Odesa ~eh- man ~ıra 

Ue llokıı.nın bilyilk elc.;ı sal~iyeti n~atın ve bllhas. raderuzın en buyuk lımanıdır. rınin şimdiden şarkt.ıı.n ve garptan ~ 
~ltı~lııdı~ınıye mlimessil tayin edıl- .sa kışlnlt::-ı~iyapılınası, hava meydan Almanlar bu limanı zaptedcbi-1 Alman askel'leri tarafından ihata e- k • 
~ blldirmı,tır. larının ~ ve tahkimatın V\lcude lecekler mi? Ederlerse ne olur? dlldiğine dair Alman membalanndan verece mış •• 
~~-============== gcUrllmes~ne ~:t ::liyetıertn ~esirini İki gün evvel bu şehrin §İ"'.':8• gelen haberler ~roskovada. te~1d edil-

temin ma sa e bik mevkime ko- linae Nikolayefe varan motor· memekt d' 

Ş nuımuştt.ı. lü Alman kuvvetlerinin bir ya· e ır. Şarki Afrikada 
İtn }" B } rım daire resmederek cenuba ============= a ı u ga- ı pangoll doğru yürüyüşlerine devam et· Makı·neye Amerikaga karşı bir ... s ar tikleri bildirilmi§ti. Az sonra. bu kale kuruluyormuş! 

Ekmekci~er cemiyeti reisi 
vilayete şikayet edildi 

Tiftik ve yapağı 
ihracatı inhisar 
altında mıdır? 

reugün (Vatan) gazetesin- -
de, tiftik ve yapağı piyasası ':ı::=======-===-===;ı 
etrafında hayrete değer bir 
inhisar tesis edildiiini bildi
ren iddialı ve esaslı tetkikle
re dayandığı anlaşılan t>ir ya. 
zı gördük. Bu mühim yazıyı 
aynen naklediyoruz:] 

Yapağı ve tiftlk, ihraç maddelerlml. 
zln en mühimlerinden birıdir. Son 
gUnlerde bu maddeler üzerinde geniş 
ölçüde ihtikAr yapılmıştır. Bu hal 
Uftik ve yapağı ihracatçılar birliği· 

nln memleketin lktlsadl durumuna 
aykın maddeleri ihUva eden nizam• 
namealndekl akl&Jdıklard&n Deri cel· 
mekte ve sUllBtlmallere yol açmakta.. 
dır. Bu hatalı nizamname yU.sUnden 
bir kuıım tll«arlar hava.dan para vu. 
rup, kaaa ve keselerini doldururlar
ken, bir kısım tacirler de zarar gör
mektedir. 

Vaziyet tetkik edildiği zaman tlf· 
tik ve yapağı ihracatının bir kısım 
gayri Türk tUccarların yeddi inhisa· 
rına geçmiş olduğu görillmektedir. 

Zira birlik, ancak üç sene müddet· 
le billfuıla tiftik ihracatı yapan fir. 
malara imtiyaz vermekte, böylelikle 
bUtun ihracatı bu gayri Türk tüccar. 
lara inbiaar ettirmektedir. 

Kendllerlnin böy1e bir imtiyaza ma 
llk olduklarını bilen, Türkiyenin bil
.tün tiftik ,.e yapağı ihracatını idare 
eden bu firmalar, piyasada tstedlkle· 
ri gibi rol oynamakta, fıyatıarı dU· 
ftirtip kaldırmaktadırlar. 

(Devamı: Sa. 3, sa. 5 U) x 

Sen misin rakı 
vermiyen? Al 

öyle ise I 
Samıtyada oturan Hüseyin oilıı Sabri 

hminde biri, dün akşam Narlıkapıda Cev 

detin meyhanesine giderek rakı istrmi§-

. s . ,.,_. n on · 
H'AV·A.Di·S. 

68inci 
Alman 
fırkası 

imha 
edildi! 
7 500 ölü! 

A l m an as h er
lerine Heroin ve 
kokain mi veri-

yoı lar? 
l\loskova: 14 (Radyo) - {lklncı 

reııml tebliğ) 

68 inci Alman fırkası, Uç gün ~ti
ren ş.ddEtll bir muharebeden sonra 
tamamıle imha edılmiŞtir. 

Ordularda tstunalı yasak olan bır 
takım keyif verici maddelerin tesu ı 
altında cgayri şuuri> hareket ede.1 
nazi kıtalarmdan 188 inci piyade a
layının iki bölUğü kütle halinde me\·
kilerimlzc yUrUmüşlerdir. 

Ruslar Almanların mitralyöz atcşı 
hattına yaklaşmasına mUsaade elmı'J 
ler ve bu hat içerslne girdikleri anda 
ateşe baş!amışlardır. YUzlerce Alman 
ölil ve yaralısı sahayı kaplamıştır. {ısta b ha ı· kuvvetlerin, «muhtelif noktalar na om bı•r ngiliz dan Karadeniz sahiline ulaştı~- Londra, 14 (A.A.) - Afi:: 

lan> nı bir Alman resmi teblı- verı·rken Taymi& gazete&inin Freo,. hududunda· tir. üuen urbot olan Sahri)C rakı ve-

y " d 1 • • • ğinden öğrendik. li muhabiri, Fran.~de bat &Öıl(ermlt o· rilmemit ve bn yüzden çıkan lm·ııa ne-a g J • gemısznı Demek oluyor ki, Almanlar: • lan endioeleı-den ~t!Mkte ve Abeıı ticeşinde Sabri, bıçağını çektiği gibi mey 

Bu muharebe devamınca Almanlar 
7500 olü ve yaralı vermiştir. 15 tanlı 
ve birçok harp malzemesi ve techı· 
zat terketmişlerdir. 

it 
8 azgrad kasaba-

Cepheru·n en cenubunda şı"ddeth A k k ·ı o ı F ı P rt k' • h 1 e ar anın ranu, 5JJM1ya, 0 e ıı, bıınecinin göğ~üne eaplamı~ır. Meyhane· • tt •ıer bir tazyik yaparak Odesa kap~- m eri a ar garp ve ~imali Afrika •ileri boyunca cinin yamı ağırdır. 
l Ç e l lanna ulaştıkları anda, az Şl· Amerikaya kar~ı bir hiur vücude gctir· 

. . rnalde Nikolayeh istikametin~e • k • ? nıiye matuf bir proje hı:rmlamıt olduk· 
Vıgo, 14 (A.A.) - on. Bır Alınan daha şiddetli bir hücum ile bır gırece mı • lan ve bu hareketin Poııteki:ı:in inaline El arabası mı? 

Vaşingtonda bir 
mühim toplantı 11' da i k i k iş ı 

Parçalandı ! 
~fya, 14 (~.A.) - Ofi: 

teı0
1 r takım yabancı tayya-

denizaltısı tarafından topa tutulan yarma yapını!ilar ve bu nokta- ,e Ct'bditarıim zaptına tf'.§ebbüa edile· 
İngiliz Televa petrol ge.mısi, rnUrette. daki Budyoni kuvvetlerinden ge Ruzvelt - Çör'Pı·ı cel;ine ddiilet etmekte bıılunduAunu ıah· Kamyon mu? Vaşington, u (A.A.) - lngiliz lcabi· 1 batı tarafından terkedılmlştir. 1span riye çekilemiyenleri ·bir çember y ıııiıı etmektedir. Bordo ırnn.ıaL:asında Al· n~inin Uıak~ktald fevkıılide mümeui· 
yol gemiclleri, metruk gemiyi alevler içine almağa muvaffak olmuş- mülakatından man kıtaatının tah~it edilmiş oldu~u rivı· Fındıklıda Dereiçinde otu~n li DuH CooJJ«, Hariciye Nanrı Hul V( 

~"~ 1 ~ ağustos gecesi 
did k~·lt vılayetinin mütead-
1ard1~Yle~i iizerinde uçmuş. 
hp1 ı · Bır çok taarruzlar 
da0 i 1':11 1ştır. Silistre vilayeti 
tıl\a ~de Razgrad yakınla
iki k' ~~balar düşmüştür. 

ışı olınüştür. 

& * 0
VYetter bomfJa 
atmadık 
diyorlar! 

l\1oşk 
~.c.)?va, 14 (A.A.) - (8. 
1ayYıı.. la~ ajansı Sovyet 
Dobr~elerinin Bulgaristan 
tıı'), casına bombalar at
tGkl.iphak~ındaki iddiaları 

Cdıyor. 

!~inde Vigoya getirmişler ve bura.da lardır. Bunun türkçesi şu.du.r: yet edilmektedir. Timuroğlu Cahit, el akrabasıle l.ord Halifaka ile kono§muflur. Bu top· 
tamir etmlalerdir. Cemi İspanyol bay Odesa muhasara edı"lmıştır. ne ÇI ı..8Cak ') T · -~ ... · · \ ' · ı b b" sokaklarda. sebze satar en e-

,. ff • aynus g....,;,eşının 4"1ıng on mu a ı· . d k rt. la araba Yasefı'n lantıda, Kanada •e AYUStralya dı;ileri cif rağı ile tekrar seferlerlne t>a.şlıyacak Hiç şüphesiz bu muhasara ta- ri, Dakarın pek yakınd:ı Almanlara ter· tin en u u D • • 
tır. MezkOr gemi lııpaJ.lY01 sellhlyet- mam değildir. Zira, deniz kısmı .. Nevyork, U CA.A.) - O(i: Ne"yorkun kedileceğini tahmin etın.ektNir. dükkanına girerek, vıtrin camla huır bullJDlllnılardır. 
tar mahkemesi tarafından enkaz te- açıktır. Burada. Rus do~anma- ıkı hıi}ük !abab gaıctcsi ol.:ın Nevyork _ rını parçalamıştır. 
lAkkl edilmiş ve Campsa İspanyol sı dolaşmakta.dır ve harbın b~ş- Tarnıis 'c Heraid Tribün gaıc:c!eri, \'ıı. ~-
petrol ticaret kumpanyasına satıl- langıcındanberi cenup cephesın- ~iı:ı;ıon ıuuhabirinin Huzvdı ile Y>r~il'iu Rumen-Jta)yan }ki bin lı· .. o/ık 

deki hava hakimiyeti Ruslann ı;i,rıi.nıcleri nt'ticcsinde Hrm;:;ı ııldulJa- ı u Smolensk mıştır. (Devamı: Sa. 3, Sü. 4 te) rı kararlar hakkında bugün bir tebliğ ncş d 1 ornan d , 
.Ah ============ lt'dilınesine intizar c·dilnıek,e olduğunıı ost ll ğu g ll Yan 1 • 

Amerika tezga a ılair olan lıahrrleri dört beş 6Ütun tuıan Tahtakalede Şark Hanında Arlının R l . 
bl·r kruvazör Japon Bombardı- iri lılr.!lıklnr :ı.ltında )azmal..tıırlırlor. İkin· Gl. Antonesko bir yorgan atelyesinde çalı~ işçilerden us ar nıha-

d Lir ha lık altında lkralcf Tribün ga. Mahmut oğlu Necdetin attığı ılgara. 1 
a'aha koydu! manlm-ı devam zelt'Sİ, ~(iylc demektı-dir: J::<l..iin unıuıııi· nutuk sliıgledi I dan yang:n çıkmı,, bUtün atelye yan. t b h . 

Ye lzlandııda hÜLÜn ccp!ıelt!rda ınu~'tre!.: d ge u şe rı 
Ofi Altı d/ L" or· mıştır. Zarar iki bin liradan tula ır. Vaşington, 14 (A.A.) - e yor ır siya rt takibi hU5Uaunun kararLıı:tırıi· 8ükrrş, 14 (A.A.) -~ ı: 

bin tonluk yeni cReno> kruvazörU, ıuış olduğunu tahmin etmektedir. General Antonesko, '.R<>manyıdaki İta). 
dün tezgd.ha konulmuştur. Bu haıp Yun· Gan: 14 (A.A.) - Ofı: Ja· RU"L:\'ELT Bt;GÜN BİR yan kıtaları kumandauıı general ;\f'51e'yi Japon nazllerlnin tahliye 
gemisinin inşası iki senede bitecek· pon deniz tayyarelerinden dokuzu, BEYA1'"NA1\IE NE,.REDEOEK! zırarel etmiş ve bıi],.ıı <'ephelerde )ıpıl· 
Ur. Geminin in aatı Birleşik Amerika dün Sun· Klen eyaleti dahilinde Yun Va~ington, 14 (A.A.) - Afi: Bryııı e,·. makta olan a!keri hard•at halkında ke.ıı. reisi katledildi t t • ı ' 
filosunun bUyUtillmesl ve her iki bah. • Gan'ı bombardıman etmişlerdir. Si- den bildirildiğine göre, Aıılce'nin Lon dişile ı;örü~mü~tür. R.umen • Alııı.n Ju. e l e r • 
ri muhitte blıer fılo \•Ucude getiril· \'il halk arasından dokuz kişi ölmU~- dra rad)o;;uoda roze b~lama~ından e\V•·I, talarının kumandanı lııu münasebcdc irat Tokyo, U (A.A.) - Afi: Reuterin 
mes ne ait program cUnılesinden bu· tür. Japon tayyareleıi bundan başka bıı;ün maıbuata bir beyanname ne~ede· etliği nutokıa cRumen: • İtalyan askeri it bildirdlgi~e göre, Tokyo kabinesin- Londra, 14 (A.A·l - (B.B.C 
ıunınaktadır. d~eno> 15 milyon dola- Amoy'un cenubunda Chang • Chov'u <'.ektir. Amerika beyannamc~i her iki mcm birliğinin ilade ettiği miuuııu ehemmi· deki devlet nazrlarndan Baron Hi- Rm rıımni tebliği: Kıırlordu ir 
ra mal olacaktır. da bombalamı'1ardır. M:ette hararetle beklenmektedir. vetioi ka,·ıt •e tebarüz ettirmitdr· ranuma, bu sabah katledilmifftr. .a s.otc-ki tablfyoe etmillıiır-



HER GÜN BiR F1KIR 

Sünnet 
dönen 

çocuk[ arına 
milletler! 

Farutc FENiK 

Artık yazın bittiğine inanabilirsiniz ..• 
iskelede, köprüde, büyük meydanlarda gördüğünüz Kızıla

yın, Çocuk Esirgeme Kurumunun veya herhangi bir hayır mü
essesesinin filanca yerde tertip ettiği sünnet düğünlerinin, 
zengin programını bildiren afişler size, yazı bitirip sonbahara 
ilk adımınızı attığınızı haber vermektedir. 

EylQI lstanbulda bir sünnet düğünü ayıdır. 
En fakirinden en zenginine kadar her lstanbullu, göz bebeği 

evladının sünnet hazırlıklarilesenelerce u<Yraşır. Planlar tc-
tip eder. = 

<- Evladım zahmet çekmesin. Eli çabuk sünnetçilerden bi
risine bu işi havale edelim.> 

Diye, çalmadık kapı bırakmaz. 
Sonbahar, çocuklar için bir sünnet mevsimidir. Yakayı kap

tıran cHacı Fidan» sülalesinin keskin bıçağına ram olur, ya
kayı kurtaran gelecek sonbahara kadar cTaarruzu savuştur
muş» sayılır. 

Milletler de sünnet çocuklarına benzedi. Yüksek harp kon
seyleri. meclisler. krallar oturup başka bir milleti sünnet etmek 
için planlar düşünüyorlar. Genelkurmayların dosyalarını ço· 
cuk babalarının senelik hesap defterleri gibi düşünüp taşınıp 
karar veriyorlar: . . 

~Filanca devletin filan<:a kısım arazisini hodutlartmız ıçerı
sine sokalım.» 

Askerler kasaturafarmı biliyorlar, tayyareler, toplar •. gemi
ler. tanklar hepsi sünnet olacak. Milleti kıskıvrak baglamak 
için hazırlanıyor. Nihayet ilkbahar gelince sünnet ~a~lıyor. 
Çocuğun sünneti ile Aıitletlerin sünneti arasnıda ıkı fark 

var: 
1 - Cocuğun sünneti daima sonbaharda. milletlerinki tse 

ilkbaharda olur. 
2 - Cocuk slinnetlerinin aksine olarak ilkb~lıarda başlanan 

milletie; sünneti, ekseriya hadımltkla neticeleniyor. 
Faruk FENiK 

r Çok mühim bir şikayet:~ 

n işinde bir 
yo suzlukvarm 

Ekmekciler cemiyeti reisi 
v·ıayete şikayet edildi! 

l lanbulun b4irekçi '\ie 1ıin:Dtçl Ofitiha Jı;.eodilerine "Mrdiği faturayı 

esıınfınm, kendlleriııe tahsis edilca 
uııun ten;iiıı<tl bazı yolsuzlnklar 
yapıldı~nı Heri ısUrerek Vllı\yete 

mümcaat ettiklerini haber al<bk 
,.e bu ıı)e nl1ika4ar olduk. Edindi· 
ı;iınlr. mal mata pre bu e21uaf 
kendilerine verlleo ua nılldarmın 
arttırılm:ı~ı dl •Ue Boğazkeıiende 
fırıncı SiUcl n:wn Pide31 \e Tünel
başınllıı boreli~i Eşrefi Ankaraya 
mümes il olarak gönde~erdlr. 
Bu teşebbüs muvaffakıyetle netl
cclcnırılı;tlr. Ancak bu n:mrahlıBs
lar mn mf ka~ılığı olmak üzere 
kendilerine \'Cfilen parayı Del'C)e 
harcadıldurını imh edcmemt,ler"" 
besap \ereımıml~lerdtr. 

Öb'l'endlğlmize ı;örc, hükCım tin 
hal •a 'rJdıği un. e3na.I ın lbtiyaeını 
karşılaync:ık deret:edcdir. iddia 
cdlldl;ioc gvre, tlW'l.t l~ne memur 
ednen Ekmekı;Uer cemiyeti J'tili.ı 

Ahmet Rıza, fırınlara ,·erllııcek un 
lı;in keJ fi bir tC\'ZJ IJsto.i tc.rllp 
etnıU:t ir ' c ~oaf bir !;."Ok kereler 
müracaat ettiği halde bu li teli 

IOO$fcrmektcn imtlna etmi ttr. 
Bu listenin keyfe göre her mfta 

deı;Jştirildlğlndeo, Ahmet Rıı.anın 

istediği ldmselcre bt~ miktar
da un \erdiğinden de a)rıca ~A
yet edilmektedir. 

Şikiyctçfler diyorlar ki: 
- Aluuet Bıza)a mUracaat et

tik, hllklhnet bu ışı bana 'erıul.,
tlr. l itedlğlme un \eririm, lstecJl
ğlmc ,·ermem, ce'\·ablle luır§ılaştık 
df'mektedlrler. Ve bu \llknyı şa

hitlerle lsbnta ha:ıır bolondukları
nı U \"e etmektedirler. Yine M>y.le
dlklerlne göre üdedlklerl un fiya
tında da bir i otJknır yoktur. 

Borckllk ve simitlik olarak alı
nan unların bir !,'l11\'Bhmo 0Ms fi
yatı, koruma \er(;i5l, !;OV 1 bedeli, 
hamaliye ve pul resmi dahli oldufu 
h:ılde on beş lira yedi kum, olduğu 
halde unu teni edenler esnaftan 
zaman zaman on be, Ura kırk kn
rwı. on M"' bu~uk lira, on altı Jlra 
gibi farklı bir ucrct almakta 'e 

Kapa ı durak 
yerleri 

Tramvay idıırHi, ku;ı gelmeden 

şehrin muhtelit' tramvay gUzerı;fıh

ıarmda, kapalı durak yerleri yapa

caktır. 

zar---. 
Makedonya tefrikamız yaz.ımı
zın ..-.okluğundan komılanıaınış
tır. Okuyucubrunızdan özür di

leriz. 

göstermekten kai)tnmaktadular. 

Ahmet Rıı.aınn teni Jl~tt>i o 
kadar hakan: ve d08t, abbaıı hatırı 
gözetefl:k tertip ol 11 tW' 1'1, 1ıı

tanb en büyü.k fırınları bal
tada yarım, nihayet bir ÇUTal an 
nhrken, kenar mahallede rflyalı 

haftada bir ~\alı batmayan bir 
çok tmnlac, hattı& fırını bulunma
yan börekçi dökk!:mlan haftada 
7 • 8, batta 10 ı;u,·aı un almı1tsr
dır •e bl.la almaktachrlar. Hatta 

~ ımaıathaoesl "• düık.ki\nı b•
hanmayan aey)l&r satıcılar arasın
da himaye y-01lu lı&ttada bir iki 

~uval ua alanlar bile bıılunoıakta
dıc. 

Bu aradR Ahmet Bıı.ııya h id-
dlaslle mUracautı.a bulunanların 

unları ccu olarnk l.;esilmlş l'e es
naf ceza \e tehditle de.ma M11tta
rulmaştw. 

Yine .Oylendlğine öre, Ahmet 
Rızanın yolStır; icraatms itiraz et
tlklef'ı için Iut.'!Ükpaz&TD n..,t-n 
Baykalın tkf. Beylerbeytodc <>Nnıı
run y rmt, Kcmerattrrıda Muhittl
afn tıÇ !;Ul'al unları biTden ve k~fl 
olarak lıcs.ilmi,tır. 

BwU\ mukabil de, C ~alf)ğhında 
Mu tafa Ka'\aata iki, Kumkapıda 
Mustafa;)11. iki bu~. Boğazk~

dc ısiileyınana dort, l'erebatanda 
Hamdi) e doft !:11\'&l fada - ve
rilm~· 

EI<mckçüe.r cemiyeti retst Ah
met Rıza dün ftno.lan dolaşarak 
etıuafı kendi taratma i.maleye. kt
mlnJ okşayarak, kimine ~faftt 

~östererek, klmlni tehdit ederek 
bu metıeleyi örtbas etmeğe ve IJI· 
kfiyetlcrfnt serf aıdırmağa uğraş
makta olduğunu öıtttndlk. Maa
maflh altmış börek ve simit fınn
c·ıııı, kendi inio yolbOZ ııareketln
drn şikl\yetçl ol ralı: Vlh\yete mü
ra<'8at etmı, bulunmaktadırlar. Ve 
hep•d, bütün \.&rlrJdartle giivenlp 
lnarıilıklan, bük6metlo yuk&ek a-
daletine intizar ediyorlar. · 

Perakendeci kasap
ların şikayeti 

Belediye lktısat müdfirü, diln hay
van borsasına giderek e&tışları kon
trol etmiş ve perakendeci kasaplarm 
şikkAyeUerini dinlemiştir. Peraken· 
deciler, toptancıların kendılc.rlne soıı 
tcsbit edilen fiyatla mıı.ı vemıe<}ilt'ie
rinden l1tkayct etmişlerdir. ---Nişantaşında bir 

enstitü açıldı 
Nişantaşında <Nlşantaşı kız ens

titüsfi> adlı yeni bir okul açılmıştır. 
Beyoğlu Akşam kız sanat okulu bu 
cnst1tuy~ 1lbak edllm~Ur. 
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( ~aA ciB J(ş,_E_i _v_e __ l_L_E_K_E_T_T_ •• __,. I \~~ 
Bu ne cür'et? · irinci lzmir Fuarının Uza' şarkta 

Çmara adb meblDHDID 

aıdlız mllbafflrl••: 

Yeni ~kan ve edebi olduğu
nu id<lla eden blr mecmuada 

göatiınüzc !lir y~ı IJlştı. 

cr:Adı;ız.» imzıısuıı ıa.,ı3·an bu yazı 
o:Tlırk tarlhıne bakı-:nnıı. 11a2tıl ol
m~ır ::ı> başlığını talJımakta le ta
rih kurultuyı ve tariJı karwnunun 
müı!lbct bir i'i ı;önnecll •ini, okullarda 
olro:tulıın klttıplarn l'ürk ~~ocuğ'unuıı I 
;;ı.n·enl olmadığını, ındı \C ı;iılurı~ 
tatuificr, işti ~aklar, izalılar bulun
clu~u. bunun "ereceği acıklı nctl
ccirlP de: GU\·crısizlik \e alay oldu
'-um• iddia etmektedir. 

Aılsı.e.ın tarih hakkında.ki ı nad ,.e 
iıldlaılarına \erilecek OO\abı maarife, 
miitt'1ıassııı nıünenerlcriınlLc \e 'l'a
rlb Uarıınıuna bırakırken &.l'ndi fikir 
ve kıınaatını empoze etmek iı.lcrken 
kullaaıııuş oldu ru bir c unlc tea;ı; ır 
• t.. litUmü rnuı.~p oldu. Adt.ı:ı:. 
dilı:il.: tarihi turuırhanc meluıllarma 
göre kurulmak iıoteııınlştir. deriıen, 
Jalnr.:;:. o metodu Wızırlı3an mline\
\eıicı:ınılzc teca ... uz etmekle kalma
mış, 3)W zauuwda 'l'ilrk milletinin 
kalp ''e ruhunda )W,ıyan bUtüu lJe
şerlyutln hayranı buJundu(,-u Ebedi 
Şefimiz Buytik Atamızı ua ebedi uy

ll.u~wıda raJıatı;ız etmı.'}tlr. Bu mem
lekette ber ~tihat, Jıer fikir hürmete 
lj&Y&ndır. Vicdan '\e tikir luirriyeti en 
cenJş ~ltUdedlr, ıwcak bu fikir, '\i<-dıın 
lıiırriyetl baıjka vkdan ve fikirleri tez 
W edeuek derecede eiuetkir Wr veçhe 

aJaak oluna bir fikir muııakaşası 
Juıliııdıır,ıı çıkar, blr tocavüz ~llni 
alır ki,. bu cliretl '.fi.ırk gensliği hlç 

bir va.1'.aııda..~ \ennemlştlr. 

Bwıa. bel' kim diret edecek olursa 
Jı;urşısı ada yumruğuml kaldırmış bir 
gençll~J. Ataturk ıe~iğlni bulur. 

Adil Yurdakw 

Kıs.rı haberler: 
* Saı:ıdoviç imal eden müesseseler 

Beledlycl}'<l b~ v11rarak şımcliki ek
mek unundan sandovıç yapılma:ıı l~uı 
müsaadeı istemLşlerdir. 

Beledı~ iste01 tetkik etmeğe baş
lamıştır.. Bu takdirde Saıı<l~iç fi
yatları cfilşecektir. 

* >Warçarşısınuı EminönUnden 
ıUbaren ;yapılacak olan kıı.nallza.syon 
ve.sair in:şaa.tına ait keşif evrakı ha
urıannu.,-.ur- Yalun&ı. bolodl~e riyıı.

setine \"CJ:ileccktir. 

lzmit'in b açılma günü yaklaşb ir ırbna 
bayramı bel< e iyor . 

Fuarda mühim spor faaliyetleri olacak Yazan: :;Ev6Er BtLa•~ 

Kağıt fabrikası bu gü
zel §ehrimizin büyük 

bir kazancıdır. 
Izmıt Kfığıt 

labrlktuıınm te 
meli scktı yıl 

önce bu gün 
:.ıuıı ı;; e f 

lnönU11Un uğur 
lu eli vasıta

sile atılmıştı. 

Bu milli mU
C!:IScscmiz, !a
aliyete geçtiği 

günden itiba- \. '-'?.9:'111,~l!li'~~ 
ı-en verımll ça. 
lışma ıle nıcm ~.\i~.t}~'< 
Jeketın en bü
yuk bir lhli
yacrnı karşılamıı; tır. Avrupa hn 
bi bir milddet için haric;ten klı.· 

ğıt getirtmek ımkanını ortada 
kaldırdığı zaman bu mllh mUcs
sesemlz btiliin neşir hayatımızın 
devamını lt\min etmek gibl çok 
yüksek bir vazife ifa etmiştir. 

Fabrika İzmit muhitinin mld 
şafına da çok yardım etmiş ve 
evvel<:e 14,000 ola11 şehir nüfusu
nun 30,000 e çıkmasına vesile 
olmuştur. Gazetemiz, bu mutlu 
gflnü 1zmltliltte kutlar. Yuka· 
rıdaki resimde o zaman Başvekil 
olan MUH Şefi, fabrikanın teme
lini a.Uıktan sonra veciz nutuk-
!arını irad ederken 
nuz. 

ı;orüyorsu-

Bostancıda bir 
p aj yapılıyor! 
• 
lstanbulda bir 
benzeri olmıyan 

On blr1nci tuarın açılma gllnil yak j cak ve Türk güre;. millı takımı se- HııtU'lsrıtadır ki, Japonya, Franıoıt 
'ln.ştığından sahadakı çalışmalar hız- ç.Iecektir. HiııdiçlnlsI ile Ta3lau arasındaki ııı-
lanmış ve geceli gündlizlü bır faali- l<'utbol müsabakaları 29, 30 ve 31 tu!tfa dostane ( ?) tavassutta bulun· 
yet nazara çarpmağa b,;Şıamıştır. Ağustos tarihlerinde Alsancak s•a.- du~ zaman, ı;o;ı;dc bllyUk Asya ı-ul· 

On birinci fuar, onuncu fuardan dında yapılacaktır. Bu müsabakalara bunun tchlllteye düşmemesi k;in buıuı 
birçok bakımlardan daha Uerıde, da- İstanbul, Ankara ve lznıir muhtelit- liızum ı;ordı ğünli, ~sutun Jıu-ıı

ha mtitckAınll bır e:ıer halinde haZıl'- !eriyle Adana, Mersin ve Kayser nln ısi menf:ıatler tenıinl düşün.oesintıeıı 
lanmış bulunuyor. Bu sene rcn!derde bir muhtclıti iştirak edecektir Bu url olduğuııu temin etmlştL Hidi:W 

suretle dört kuvvetli muhtelit b r ler bu tcmln:ıtın bB-.l. u:!unu çabuJi 
daha bUytik bir tenasüp \ c isabet. e- ' 

. denelik lik halinde karşılaşmalar nıc~ dan:ı ko,,,nu.-;tur. Simdi, Jaııo11 

lcktnk te ·tıb t h· J ndo. ., • "' 
1 

. 1 . a mm . azır an,ışı . yapacak şampiyon me) d"nıı. çı:ta;:ak tnllıt:ırlı;tleri, nıU,,temleke lmpar9'°'' 
h~su: bır ıttna, gortilmekledıı. ue _ 1ı ve galibe fuar kupası vc:-:ıcceÔ>tır. ıu.,unu koruuuıktıı.n l'wtz bir .ı-·raıı!ll 
nUz ınşa halinde oulunan bazı pav Aynca fuar günlerinde ıstanbul, I mn p ıi 'D.nlığmdruı istlfade ederdt 
yonların lknıali giln n~eselesidir. De- Ankara ve İzmir ara.sınd<ı. ycllten, HindJçlııl~e yerle-:mi.5krdir. Asıl gıı· 
.orasyon işlerı de ılerleınıştlr. Bun· yUzme ve kUrek mUsabak. lnrı y.ıpı- rli>l, Frnnsaııın bu en kıymetli JJJİl9 ' 

lnr yakın gUnJerde tkmnl edılmış bu lacaktır. Bu mUsııbakalaı· TUrkıyc temlel•esinl tıoılıl muhafaza edebil' 

1 
lunacaktır. şampiyonası mahı;)'etınl haiz olduğ~ ıııck lrnlyaı:;ile kend · tamaıner. b' 

Bu sene fuarın ~por programları için daha bUyUk bir chcmmiyettedır. ı ıı ult ma kaptcnn., olmaet:ıt"· 
bır hayli zeons-ınair. lsviçı-e hilkQmcll İzmir f•ıarı mu- l z ı .. ar .ta Japonyat"'.an direktif şlOll 
Fuarın spor programının daha a- nascbctıle ziyıırctçlleı·c gıd·cı •;c ;:;cliş Tok3onuıı ı;öz t;'Otl)mıez JiderJU:tn1 

ı,uış gi.lnU tatbıklne geçilecektir .. 20 bılctlerınde yüzde yirml bl'Ş tenzı at l abul eden \ iıl ınfuncs:;llled. b&l'r
·c 21 Ağustos secclcı ı saat 20 ılc kab•ıl etmuıtir. 1,ct ı;erbesttlcrlni t'-Oktanberi kaybet• 

fuar açık hrıva tıyatrosıında Türh.- Tüccar eşyası ik:retsız nakledılccek ınlşlerdlr. Şimali "~ cenubi ffindlçıııl· 
yenin en seçkin gfiı·c~~llcri arasında ve fuarda satrlmayaıı ve i:ıdc o.uıı:ın nln deniz \e hMa li•ilcri tamamen Jıt-
erbest güre' milsaba~:aları yapııa- eşyalardan navlun a.lınmıyncnı.tır. ponl:ıra tcellm edlL':nE<ıtir. 

Jııponlarr.ı GDYCSİ • Asya ıut'a.51111 

lhtikarla 
Mücadele 

• 
Şimdiye kadar 15 

ihtikar vakası 
ihbar edildi 

Valinin dün 
teft•ş'" eri 

•• beyazlardan tcml7lemel.-tır. 

U Y nl Jnponlac, A\·nıpaya b&Jti
111 

..... 
olmnk lstlyen Almanlar &ibi, .Bil~ 
Asyııda tek basına büklimrao oln 
'e bu J.~JdınlJ ~ başka hiçbir de'· 
lctlc pa .. ·lıv•manw:lt emeliodedJrJel'• ., • r 

L "'tf · K d ht Mmdl Hlndfçlafde bnlunyotl• ' 
• U l zr ar mu e- , Ya'ı:ın muluıkkıı.k _tı-:rette 'Iayıan-~:. 

lıf semtlerdek; inşaatı 1 cavüz edecek, J.t'ilipın, Bonıeoya. ~-.. ı •czyal'.B, :Singsp:ıra biraz daha • 

tetkik etti lı:. ş btılunııc:.1clardır. O' 

Muhtcl;:ir sınıf, artık her tarafta Japon donanrıuıı;ının Camrnııb 1' 
halkın hilcumuna uğramıştır. Hlük, Vah \'e Beledıye Rcısı dolitor LOtfı j yuna h ı.im olma ı ~ inde, J~ 
hükumetle elele vererek, mühim bır Kırdar dUn şchrln muhtclır yerlcrın· ! bava lm.-v Ucı:!, i'iliplnle Holla11 r. 
memleket davası olan i!ıtik,~r ejderi· de esaslı bır tetkl · yapmışlardır. Hınıli nmıı. 7ü0 ldl<>metre ıne58fe~ 
m ooıı-mak için elinden "'elen bütün Evvela yaıılarında i3'aLıh kiiymakamı gelm' Icrdir. Japonların buradıt dil' ou• o • ııır· 

ı;ayreti sarfctmcktedir. ve başınUhendisi bUlundu,;u ı ııldc rnc:ıklermı 2:1.llnetnıek hata 0 ,r 
Bu.ı;Une kadar muhtcltire boyuıı Gazi bulvarı iızcrlncıe ıncşgul olmuş- Kabına b-ığmı)llln empcrynllunıt' 1• 

eğen halk, artık onu boğmalt ıçi:ı !ardır. her b'lin ) eni tcca\ üz \'CSllelerl 3·•" • 
elinden geldiği kadar çalışıyor. Artık Bu bulvarın ı;uzcrgalıma. lcsadi.U ıruıkta. u tadı.J r. Japon motbll!'ıJll' 
anlaşılıyor ki muhtekir sınıf boğula. eden ı..ısuıılarnı 13tımlc1.K1nc bundıın nın neşriyntıın balunız. Xe l'1J 11• 

cak, ihtikar yılanınm başı eZilecek· bu· sene evvel b~lannu.ur. uatı ma~wnanc bir eda ile Tal·IM'ın /l ıı. 
tir. koprustinıin Şchzadcba ına kadar o- gloı;ııltson te idlnc ruaruı; otılu~~Jô· 

Dün ikisi sabah ve 13 U akşam ol- lan kısının uoo ınotrcıı..- malıalhn· .Japoııyanın ht.'lla;)CSini kabul etııı 1• 

me.k Uzcre 15 ihtikAr vakaaı ihbar deki wUmlakler ııcmı.:n Jıemeıı tama- ten ba,ka '.':ı:rcsl kalmadıtıoı )'llt 

b l .... • k v edilmi!J ve ihbar edenler hıc; do muh- men ıkmal eJlınıı., LulunmakLadır. 
U P BJ' pe eg- tckirıeri takip hususunda zorlanma- :ıuo metı·clık bir kısmın ın,ııat ıh.uc

lence li fJiı• yer dıh"ları halde Mllrakabc memurlarUe sı de ynpılmı"t.ır. 

yorlar. 
ıı· 

Siy: m hüld'lmcti bu tehditlere ~o 

-~----• oorabcr a~ma. ltadar çıılupn117 \'C Vali ve .Belediye .RclSI bundılD son-

0/8C8k. • • mllli menfaatlerimizi baltalamak ıs- ra Beyo~lu clhetıııe gcçeıek )anında 
* Şdıcin havagazı ihtiyacını kar- Kadıköyünde Yoğurtçu parkı, Sil- teycn bu muhtekirler dün akşam a- Beyoğlu kaymakamı, !<'en lı;:ıJcrı nıfi· 

şılamak üzere yeniden 100 ha .. ·agazı reyya sineması gibi mllhim imar e- dalct pençesınc teslim edllmit;lerdir'. dth'ti de olduğu halde bu tarafta mU
sıı.aU gclııxıişUr. Havaı;ıı.zı almak isti_ serleri vUcude getirmiş olan eski ts- DUn yapılan ihbaı lar arasında ~U- h:ın yolların lnşaatını gozden geçlr
yenlere <lağıtılrnağa başlanacaktır, tanbui mt.'busu Süreyya ~paşa>, Bos j him bir tuznıhu lh~lki'ıll vardır. Ko- mlştir. 'l'!lks.ım - Hurbı~c yolunun as-

kıı\:Cmct etlemuycrek memlcl<ct ıı. 
kn_pd.:ı.nm .J onlara aı: rsa, .I:llbil_,11 
t~ tngılt<!re 'e Anıe.rikıının ~ ~ 
nıef.lat.ol'lııl Uhdlt eden asıl bİİ) P 
tehl ı.e derhal b-!j"ÖStcreceı.-tfr. el 
tnkdlr<lc, bı.:gilukh gergloti:ııı 1p 

vnhlm • ltllnl alma ı \c JnporıJ,.ıı.,ır 
bicy Uk dcmo!Irasllcr alcyhlPde ııl' 
harb~ sU .ı mcı;I tialnnıiınsı ~ 
şey olaı aı.tıı·. Zira. Japonlar ccfl ıı~· 
'l'aylamlan Çin 1>enizilo Hind ol<J11

11 
ı;ıınu nyırnn \'ft l\lalalı:a boğuıınllo re' 
kim el n Sln~puru :!:>O mil ~ 
ye ynkla,m ş olacaklardrr. IW~rı# 
biltUn ln iliz lmpuntorlağu. 11' y!_ 
t ıı, l:cnl Zefümlı, A\'UStralya J~el 
tehllk ini h-ıırştlnın."lk l~in hare ,fi 
ge ·mck zaruretini "iddetJe du)'9'- ~ 
lan gibi, Ulrlb;lk Oümhuriyetlr.1' tı"' 
bu tclılil~enfu s.ıdece ilrtlsadı aJ1l ti_ 
go He ön! ~~ eccğhı:l arıJı)1J ~.; 
belki talıı ıin l'»"lildJğlndeo <l "dS) 

* Şehcin ihtiyacını onlemek iızo- tancıda, sahilde, mutasarrıf olduğu misyon bunun hakK~nda. bug~n ka· !altının da bugünlerde bıl.lrilmcsl içln 
re dün mezbahada 2618 koyun ve bir kısım araziyi modern bir plaj ha-j rıı.r ~ercı·ek ~uhtekırlerı Mudd.aiu- lazım gcieııleı·e kal'i emırıcr d,. .,cr-
2215 ku= kesilmiştir. line kalbetmlye karar vermiş ve fa- mumıllğe tesıım oclecektıı-. miştir. 

* Çöp il}lerinde kııllanılmak Uzere allyeto geçmişli. Şimdiye kadar ya-j Bunda.ıı başka. ikl fırın boı:uk ek- Askerocağı yolunu Taksım mcy-
13 mavna ve üç orta çapta kayık pılan çalışmalar neticesinde, topra~n mek çıkarttığından ihbar edUmı, ve danma oa:ıayan Mete caddesi ve 

alınacaktıır. 

* Avrupa.dan getirilecek olan 
tramvay, tünel malzemesile otobüs· 
ler için Belediye '.Merkez bankasına 
890 bin l~ıı yatırmıştır. Bu paranın 
uOO bfnl ıotobtıs, 300 blnl arazoz. 90 

blnı muhtelif malzeme içlnd!r. 

teeviyesi bitirilmiş ve plaj sahasına fırıncılar Beledıycyc testim edilmiş- dağnhk l;:iilbilnden Taşkışlaya gıdcn 
gayet ince bir kum tabakası döşe.n- lerdlr. ve Ta.şkı.şladan DolmaiJahı.;eye ıncn 
:mlı;ıtır. Bundan başl;:a., kabinelerin Yenikapıd::ı bır kömlircü 7 kuruş- yolun inşaatı ve hail inşada bulunan 
inşası de. hemen hemen tamamlanmış tan kömUr sattığından Jhbar edilmiş maçkayı Bcşıktaşa baglayan ve Alca_ 

gibidir. Pek yakında. burası halka a- ve dün ak~am ~eç vakit Mtıddciumu- retlerden geçen Spor caddesinin ın
çılacaktır. Gelecek ~ene, •Bostancı nuliğe veıilmiştir. 
plajıı>:. Fl<>rıda sahillerinde görülen 
asri tesisler ve eı:lence vasıtaları Ul-* Mı.ıııı!;arşısının elektrik, su, ha· ve edilmek auretıle Türkilienin en 

valandırma tesisatı ve kanalizasyon modern plljı haline konacaktır. 
lı;lerınc l>a lafta baı;lanacaktır. 

şaatının bir an evvel ikmab içın ça
Jışmağa hrz verHmesi hususunda dl· 
rcktlncr vermiştir. 

l~aeımp~ayı Şışlıyc bağlayan \ C 

hemen Tdksıın _ Haı·bı;> e yoluna. mu
vazi olan Dolapc.lc'.rc yolu da tctını, 

olunmuştur. Bu yol da kalranlamı
caktır. Bu ıı;: ıçln de 10 bın lını sar
fcdilccektir. 

* Tloaııct vekaleti pirince azaın! 
fıyat koyıpak Uzere t~tkiklcrı? t:a,
lanııştır. 

* Asker ailelerine yardım içiıı 
kullanılawk pulların b~ıımas.na baş 

lanmıştır. :puııar, nakil vasıtalar: bL 
lctıerik: siııema, tiyatro gibi eğlence 
yerlerlıı:.n 2>iletlcrine <le yapıştırıla

caktır. 

* Maarif' .nılldUrü, Tcvf~ vilayeti_ 
mlzdeki köy; okullarını teft~ etmiş

tır. 

* Ü::.küdıUr meyde.nmın astaı.t o
larak 1!".şası 73 bın liraya il-.ale olun
muştur. 

* la.şe ummn mUdUrll Ccllıl Yar
man ~im şehltL'lıızc gelmişti: Müdür, 
Alman1a~ıa }""Jpılacak Uearct anıa,
ması işlerile meşı;uı ola.ce.l<l'r. 

ıt Ekmeklorl kontrol hey. ;i F .. ner, 
Balat, .t.yvaıısaı·ay semtler•rcie yap
~ğı hf.llşlerde 38-i noksan ekme.< 
• Lfadere ctl)liştlr. 

~~~~o·~~~~ 

Büyük Millet Meclisi reisi 
lstanbula geldi 

Büyük Millet Meclısı Reisi Abdül 
halik Re!'lda dün Aııkarııdan istanbu_ 
la golmlş ve trenden Pendıktc inmiş
tir. 
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Fabrikalarımız 
eylül ortasında 
faaliyete geçe-

cekler 
Alpullu şeker fabrikası dUn gece 

yarısı yeni sene mahsulünden şeker 
ıstihSallne başlamıştır. Uşak fabrika_ 
sı Eylllllln ilk haftasında Eak~lr 
ve Turhal fabrikaları da Ey!Qlün or
talanna doğru istihsale giriteeekler
dlr. Mlllltelif bölgelerde pancar SÖ

külmeğe ve fabrikalara sevke baş
lanmıştır. Bu seneki PGncar i!Jtihsali 
550 _ 60fl bin ton olacaktır. Sandan 
da 85 _ 90 bin ton ~ker istihtaı edi
lecektir. Mah ul yağmurlardan zarar 
görmezse istihsal birkaç bin ton d -
ha aratabileccktır. 

o9 defa. utQfute, !;ıngırak ~ım- filal~Dıaııa::-.ı::nt'!2ıs:.tE~CC::!CD!i::ım;;:;ı:a•lllii•Ca••111 
nu;tı- Win cbaeUeri aeelcclydl. Bun
lar ~inde, ilk; darbeahı Httlu.zlarlle 
iktifa eden mtöte\"llzılan; asabi par
m:ıkların tonı;ıısları altında inllyen 
,iddetllleri; ıuı:vsyı eri bir rn,e if;io
dc kateden nclllleri \ardr. Bu, bütün 
lı!r in an kala tı:ılığınm. zilin dü~'llle_ 
ine 'lıkteıuneginden doj;"8n bir \l'l· 

\ele, .7.oe'oln Clcctlği gfbf, bilttin mıı
hullf'yi ayağa "aldıracak bir 'eh ele 
idi. Bu nıuzlp Hordöno\' da bakllınten 
önüne gelene aıfrcs vermişti, bir geee 
ev\el alonu dolduranların hepsi de 
birbir boy gösı~receklerdl. 

l'öana: 

- l·'rancl , ~dl. beş 
mı! 

Luiniz var 

ı~ran<"IB gcTUedl, Naııa'nm SIM,'ları•ı 
ccolffure.ı> ~özde'° ı;eçlrcll, sonra sü
kiınetlr.: 

- B~ Lui mi:!. djye t>Ordu. icabı-

rııı gore... bulllllur. a~ağıııı ı;t:ıiuml' ,-e oturduğu yerde 
Nıı.ıı.ıı: nnhlanmı~ kalmı' olan hanımefendi-
- Alı! biliyor nıwunllz ki." Te- ~·l ) ü.ıibtü bırakmağa mecbur olan 

redılildi.ınü b:har etti. hizmetçi kadım bol una işsaı edlyor
Şa)'et temlnat11o ihtl3acınıı; \ürı;a... du. Tecrubell olu§Ul!a rağmen, akh 

Ve, diı:nleyi tamamlamadan, ıcnicı fikri k rınakarı,.ık ulU)Ordu. Hemen 
bir el harekctlle, yıındakt oilaları göıı: her tarafı tıklan' tıklım adanı doldur
terdi. Jo".rnnela beş Lw'yl borç ,·erdl. ı doğu hnlde, ı>rensiplerlne ldilliyen 
Zoe, fli:illa csnaıımda banmefendlnlıı mubalff olmıuuna rağmen, <lördüoiı 
tuvaıettııl hnz.ırlanınk Jçln odaya gtrı_ ı beşini blraraya tıkmak mec-buriye
yordu. Bira7 ısonra onu glyindJrecek- tinde kalıyordu. t&terlerse blrbirJerl
ti; berbenıe açlanıu son bir defa d;l_, ni yesinler! Fena mr, yer açılır! ve 
:t.cltmek üzere, bekliyordu . . Fakat duı·-ı Nana, cnmekan bölnıesllc ~i('lfrde ol
madan çalman çmıırak, am:ak ~k maktan emin, nefets a1ı,ıarını duydu. 

~[D)lO 1 
( Bagbldl Pıogram ) 

~ 

12,45 Ajaos Ha. 
13,00 ~tüzik 
13,15 Miızil 

18,00 Program 
18,03 J\fiUik 
18,30 Ser bc!,ı 

dakika 
18,40 :t.lıllik 

19,00 Kon~ma 
Jl),15 Mimk 

10 

19,$0 Sııt ayarı 

19, 15 l\füz.ik 
20,15 Radyo 
20,45 ~lüz.ik 

21,00 Ziraat 
:!1,10 Müzik 
21,:!5 Konuşma 
:!l,40 Müz.i~ 
22.0:> ıwik 

Gn. 

tuk. 

2'.?,30 Saat ayarı 
22,4:> Müzik 
2'.?,.55 Yarınki proc;. 

ğunu 1103·Jiyerek. onlarla alay ediyor-
du. Her halde kıtları ürerino !ı:Ömel
~ dllle::i bir karış dıııarıda hav
bavlara benzer ho' bir lıalleri olmuş 
olacaktı! Be güruhun, peı:indon bu
ralara kadar MiirükJenınesl bir gece 
eV\elkl Laferinkı bir dtwamı!dr. 

- Bu halin temadisi şartile! di)C 
mırıldandı. 

Duvanıı nıesamelerindcn nüfuz e
den, nefes ı.e lerimlen endişe duyma-

ğa başlııımştı. l"akat Zoc, Laboruet'i 

i~erl alınca, genç kadın bir ins!rah 
)ha ı kopardı. Laberdct, m a, 'sulb 

mıııılıkeıne!inden IUlmiilıcsabııw. öde
diği bir paradan bahsetnıek l tıyor
du. I<'akat :Nana onu dinlemiyordu bl_ 
le. Şunu tekrarlıyorda: 

- Sizi blrUkt.e götürüyorum ..• 
Birlikte akşam yemeği yiyoruz ... 'o
radan \.'ST)cte tiyatrotıuna. kadar ba

(Arkası var) 

(Devn~ 

ı .... ir avuç Kalık~ 
l\faı\i~ 
~de' 

- lkı defa evlen ım, iWS 
de bedbaht oldum. 

- Vah, vah! ~ • 
- Evet acınacak bir hal··· 

rmci karım benden kaçtı. 
- Ya 1lı:ıncısi? Jd 
- O da maalesef Jı;açnl 

kıı.ldı. 

* ..ı,-t 

~ ıı>tı§I 
Bayan Ferda, terzisinin d l>" 

elbiseyi bc~enmemlşti. .ı\tö 
den çıkarken: ı<tP 

- Bir daha sıze clbısc dı 
meğe gelmıyeceğım. 

Dedi ve i!O.Ve otti: ıı.ısr.ç· 

- Maamnfih, yine sııı: k d'ı: 
lı çılı:acakuınız.. Fena dtk ' ı;ı• 
tığinızl oğrcndım ya, bUtUrı ıııı' 
nıdıklnrıma ı:lzı la\sıye cdC 

* &"'~· 
Hiç. hasta oını~ 
~ıı11'1l 

- ÖpU,mck sıhhate n1uz 

Ö~·ıc mi ': ~,: " ,.er" 
Bayanlard n bıri cc\'ı"P 

- Bılnıcm! 

Sonra ila\"C etli: 
- Hiç hasta oınıadını! .. 

1 * ~fi'' 

~· 
Hnslsin karı.,ı çok haB1;ıôtf 

Kocası doktor getırmeğe 
kcn le usına: ı10"' 

-· Karıcığım, dedi. sen :ır;~ 
tor gctirmc.,e gldiyoruın· 0ıııl"' 
biz gı>linclye kadar t;ıecok ıırı"~· 
san elektriği söndUrnıeti 
ma ... Boşuna yanmasın! 
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jGONLERlN ARDINDAN ! 
Bır sırrın kaldırılamayan 

per·desi 
Mitat PERiN 

_T_arih Okyanusunda büyük bir fırtına koptu. Medeniyet ge
ıtıısı batıyor. Hor batışta olduğu gıbı bunda da batan geminin 
etrafında kuvvetli bir anafor hissediliyor. 
. - ~edeniyet Okyanusunda yüzebilen ve yüznıiye çabalıyan 
ır~~ı ~faklı tayfalar, dalgalarla boğuşmakta ve kendilerini bu 
lllut~ış anafordan kurtarmağa çalışmaktadırlar. 

Bır batış, bir asır sürmez tabıı ... Elbette bir an gelecek, bu 
hıuazzam gemi de mavi suların derinlıklcrindc kaybolacak ve 
dalgalar .arasında kaybolurken tayfalardan bir çoğıınu da ana. 
for, denizin dibıne çekecek. 

Medeniyet gemisinin batışı, beşeriyet için az zararlı olınu
Yor. 

işte, P asifik Okyanusunda cirit atan Japon gemicileri de 
anafora t utulmak üzere ... işte Amerikalılar ciyocitsu oyunla
r!"' büyük bir maharetle tatbike fırsat bekliyen Japon deniz
cı lerini t akip ediyorlar. 

34 
Batmakta olan medeniyet gemisinin etrafında irili, ufaklı 
devletin bir buçuk milyara yaklaşan çocukları çırpınıyor. 

Neye?! .. 

Yakın tarihten bir sahife: 23 

"Kremlin,, de geçir · ğim geceler 
Smolni E 

bir öğ e ..------
itü ··nde 

eti ... 
B ir cenup/unun, günde beş def ay emek 
gem eden daganamıgacağı şimal iklimi, 
acaba Çarlık devrinde bundan dalıa 
muhteşem bir ziy a/ et görmüş müydü? 1 

Tarihten Bir Güzel Kadın 1 
"" A ızz E • • • 

Mevlayı Hasen, mağr ur 
olmakla beraber, şeytan .bir 

pol itika cı id i 

AİZZE, şimdi elmaslara, yakut
lara garkedilmiş çok sevilen bir 
odalıhtaıı başka bir şey değildi 

dl. Bunlar babanın ----Yazan -- ;ötürdü.kten son· 
bu izdi,·açtan bil., 1 ra bahçeye çılı:tı. 
yUk uğw·suelul;:laı Ensari Bülent Bardo sarayının 
çıkncağınıı. lnaı._ bahçeleri o devt-· 
dığını söylü>orlaı" .. 8 • de çok mc;hurdur. 
ve: 

Kendilerine göre, büyük bir sebepleri var elbet. Var. 01-
t~asa A vustralyadan kalkan bir delikanlı Libyaya gidip. Ber
:•rıden gelmiş olan hiç_ tanımadığı bir ba~ka delikanlı ile gırt
ak gırtJağa gelmez. 

:- Kronştad! Kron~tad. diye 
bagırışıyorlardr. Dasdırastuvı
yct, _ kırasnii Kron~tad! (2) 

ÇölUn meşhur bir, ıki nıUncc-

y; _ . \tini olarn kara havyar, kocaman cımı Aı.: .. e ile uascn'ın yıldızları bir 
Q.,Qn • ---::-t, ~h!':& .. tekneler içinde ÖDiİnÜze lcşırGe bundan Tım;.s IÇlll bır kıya· 

mattin Nazif 1 s~ıı:ııu:. Maamafih Sib~r ve Kıp met kopar dcını.,ıcr. Sonra ıuyasın

li'ransa kralı Bil"'.1 
ci Fran ..l\'a Parıstcn dört usta b:ıh
ı:ıvan ı;öndcrcrek bu bahçelcn tet}uk 
ctlirnıış ve sarayını ÇC\"lren çöplillt· 
!erde Tunus usum bırknç bahçe yap· 
tırmnk lstenılı;ıti. 1'"akat Fransız ha 
zlnesmln zUğürtlilğil ve devam cdıp 
f>ldcn harplper Fransa kralını b .. 
ze, itten mahrum ıo..t.şıtl 

h ISJ>:&~yadaki bir delikanlı Gitar ve knstcnyetlerin oynak a
etlgtnı .. bı.~akı~ ~ripet ba~aklı.ğındaki kanlı dövüşe koşmaz. 

r: Bu buyuk hadısede netıcenın ne ola.cağı tahmin edilemez. 
akat muhakkak ki, bu gemi batarken bir çok tayfayı da be

raberinde dibe çekecek. 
Gözümüzü bu facıa yerinden ayıracak olursak Ti.irkiyeniıı, 

sulh perisini sahile doğru yi.izdürdüğünü ve kuv~etli dalgala
ra, ~~aforlara rağmen onu kurtarmak için büyük bir gayret 
Ye ~~ niyet gösterdiğini görürüz. 

Oıger milletler de ayni şeyi yapamazlar mıydı? 
Mitat PERiN 

Ad iye röportaj"arı 

Eınanet Eşeğe binen pek 
çabuk yaya 1 a ır ! 

Bılhassa bu denizciler arasın
da kırk elli kişilik bir takım tri
bünleri dolduranları kanatlan
dıracak ve uçuracak gibi oldu. 
Onlar geçerken iskemlelere çı
kıp kalpaklarını havaya atarak 
haykırıyorlardı: 

- Orora! Orora! 
Bunlar beyaz güderi eldiven

leri ile süngülü selamlarını hü
cum vaziyetinde tutarak sert a
dımlarla geçerlerken Voroşilof· 
tan aldıkları kumanda ile dur
dular. Sola döndüler ve tribün
lere cephe verdiler. 
. ? zaman Zinoviyefin ince se

sı ıle bir şeyler söylediği duyul
du. Rusca. hilım bir Fransız ya
!ıtndaki bir fs}'anyol kadınına şu 
1zahatı verdi: 

çak o"alannın tercyagları ılc da dıı bazı ahlmctler gormüş. 
Gu .. n t k' d k fıkırdıyan semaverler ve kara o ... -o.ıardı. , saa se ız o uz k nk dT . J 

arasında önünüze siirülcn tuz- c m~ 1 ımlerı arasında kara . h.\ıCı:. Has n, ma~'l'llt' olmaıda 
lu balık, rafadan yumurta, re- ~~":yara kaşı~ çalarak geçirdi- beı.ıbc.., şc.)'tan b.r po.ıllhacı ıdı d .. 
çel, tereyağ tabakları ile süslü gını~ bu dakıkalar, midenizi? Tahtına ı;ı"ur çıkmaz Tunus as.ız.ı 
bir tepsi ile başlar. Tabii içilen emrıne :.:-~f~~mış olan son dakı- dclcrlntn klnını tahrik et.nıeıııck lı;iıı 
çayın hesabını f'Oran yoktur. kalar d g _ ır. kızı bıı.ba,ınııı muvafakatini :ılma-

Saat on bire doğru, soğuk et- t Saat ~ckJz, tc~~iş. etsenizd<' dan n!klıhlanıak cıhetine ı;itmcııııştı .. 
li, tavuklu, jambon ve salamlı e. ıı;e~enız ~ m~ ugı~ çcnge~i-1 uııııı: .la. b ıabcr onu baba,,ınııı c\ ı 
sandüviçlerin sırası gelir. Saat ~~ c rar n:~ cnızc takar v~ sız,~ ne de ı;dndenr.enll.şti. olen Tunus 
t~m birde Rus mutfağının kra- ogl~ ye:-egınden ası~ hafı~ ~1- hUJ.Umdnnmn oğluna. zeo;ee olmak 
lıçesi olan «Borj~ ile başhyan mı~ anı ır «n:ı_en.~-. ı:un bulun lizere .eçtığ'ı .\ ı .. ze. şimdi, Ahfus o· 
muhteşem bir öğle yemeği, s'zi ~a~ak arını somurınıyc mecbur ı ~ulleı-x hanedanının Bardu adlı aara-
bcyaz örtülü masanın başında a ~~n:z. b 1 h .. k .. ymda ıncı.crc, yhkutlaı a, elmasları 
en az iki saat tutar. a .a a.fÇI aşı a~m u mun 1 ve zebcrc.etıcıc garkedilmış, çok sc-
Tıka basa yer ve işinize gi- den yıne ya kamzı kurtaramaz. '.ıeıı bır ocı.ılı.<l.ın başka bir şey 

d~rsiniz. Fakat: sımz. dc~ıldt. 
«- Artık midemin benden Saat on birde veya tam t;C'r.C' Babası bu hıılc de tahanıınuı cdi-

bı'r f'ı"ka· yetı· kalmam":tır... .Yarısında, randı:-vu vermiş gibi :; •::? .. f yordu, fakat a la bu ızdı\'aca mu\a· 
T"\-rnenı"ze mc~dan kalmaz. tanıdıklanm?:la yine bir so ra f lJl.: J al.at cımıJ cccgını telrrarlayıp du 

Saat bc!"i vurdu mu. kendinizi başında buluşursunuz. ruyordu. 

:Berrak bir geceydi. 
Havada tek bulut yoktu. Durs 

Juk de\·am ediyordu. Gün~ batalı 
pey zaman geçtiği halde sıcak, t.u 

hnmmUl cdılmlyccek bir ~recede idı 
BilyUk ai'!'açların dallan buzda don 
mu~ serçelerin kanatları gibi hare· 
kctslzdl. 
Do~nn ayın ı;Umilş ışığı ile kama 

şan göz, ı;öğil dolduran püskih mı 
yıldızları buzlu bir cam ardmd"ı• 

seyredıyornıu.ş gibi buluUu bul\Jtlı. 

görüyordu. 
Uzaktan akan sııta.rın .şırıltısı ı; • 

hyordu. Bu şırıltıla.r şu boğucu Afrı· 
ka gecesinin ne bU~ilk tesellisı ıdı! 

Mevliıyı HBBen şı:rıltılara kula ' bir r.ay ma"'ası başında bı•ltırsıı- (Ark.Mı vu) • _ "' , n\c\l· yt Hasen bir mi.ıddcttcnbcrı 
nuı. hemen heı· gUn .scvg'ilisinl alıyor \"C vere \'ere havaya ağır bir koku dıl 

Bu Scfe R frasınln (2) Ya~.asm Kızıl Kronştad! r, us so zey- ;clııı'<icn ııtt Uç saat ot~ekl bu zey- ğıtan ı;:çck tarhları arasından ı;cçl· 
Unllklcrc s-ıdıyoıdu. Orada bir kil- ıek sarayın etrafını dolandı, ark t ''Ulan dedi, kırk yılda bir igil ill 

etmek istedik, onu da ağzımdan 
bıırnumdaa getirdin! , . 

- Yolda~ Zinoviyef. Petrog
rad Sovyetleri reisi sıfatilc seh
rin kendileri ile mağrur oklu· 
ğunu bildiriyor ve korointern 
daimi komitef\i re;si ~ıfatı ilf' de 
düny1. komüniı:;tlcri namına kcn 
dilerini ~"lffmltyor. AS KER 

GÖ ZÜYLE 
Tiftik ve yapağı 

çüı-. i\oşk Le \'ardı, bazun lrnpa 111pı bahçeye seçti. Orada kat kat mcr

Sait EREN 

İspanyol kadinr. hu soğuk si
ma! güniine bir hariran ~'ıt:ngını 
veren ateşli gözlerini onlara dal 
drrmı!}tı. ı-:ordu: i hracı 

liakim: re tarafları dışarı çıkareığı za- - mm bunlar? Qdesa düşmüş düş- <Bu~, ı inGieJ x 
a k Bak oğlmn, dedi. Sen bu ınan iki arkadaş yine münaka- - Kerenski hükumetini teh- üç sene mUddeUe ihracat laıın.nı~ 
; ada.şmm elbisesini ödünç al- şaya ba~ladılar. dit erlen Orora kruvazörünün memİŞ, bundan ne ya.ıı tüccarlar bırliğtn bu klll'arı Uze-
~11§sın sonra bir §e~ olmuş ~ı- . .Halinde~ paraca vaziyeti pek mürettebatt. Bunlar ihtilale bü- rinc mallarını bu imtiyazlı grupa -el Ylrtmı~n V1) gen vermemış-ıı~ olmcıd.~gı ~nlaşılan suçlu, üs- yiik hizmette bulunmuşlardrr. çıkar? ucuz fıynua dencbnek mecburiyetin. 

n. tu başı ouzgun son modaya gö- Evet.. Orora kruvazörü ... Kü- de kalmakta. "e köy!U bu yüzden çok 
. "::-"Efendim ben onun efbisesi. re giyinmiş arkada~ına: çük tesadüflerle nice büyük dö- . (Baş tarafı 1 incide) zarar ctmektedh·. 
~ Od~nç aldım.14.,aka.t o beni kızı. ~ Ulan,. diyordu. Yılda bir nümlPre ula§rlahilecef!ini izah ehnde bulunduğu için muhasa- Bu imtıyaz sahibi mahdut tUeca~· 
~ll'dtgından ben de yakasını ıyılık cdeyım dedin, onu da at- için. tarihin gösterebileceği mi- ram~ «havadan ta.maml:ın~ış~ lardan bir kısmı pay tevziatında bır 
ll'ttım. . .. zımdan, burnumdan getirdin. sallerden biridir. 1 o~dugu veya olacagı da. ıddıa c- hava parası alarak kendi payını baş-

tn-: Peki ne dıye parasını ode- öteki sinirli sinirli: Bunlar, ne istediklerini bilmi-ı dıle~ez. kasına dıı de,·retmcktcdir. 
edın? . . - Eğlenceye t;ideccğim de- yerck toplarını Kerenskiyc c.c- Bmaenaleyh, Rus ordı~s:ı~un B:l"likte aza. olan ve istediklerini 

di - Fazla. para ı5tedı efen- din srrtına elbise verdik. İnsan virmi~lerd.i ve Kercnski nasıl bir Odcsa. muhasara çc!11ber1 ıçındc asıl tiftikçilere dikte ettiren bu ınıt.-
ın. * * emanete hıyanet eder mi? Ne Uılih ile icine ~rebildiğine kal~n fırkaları, sc_kız h~Eta~a~- yazlı firmalann başıııda Bakeı- ınU· 
lvt diye elbisenin yakasını yırtıyor akıl erdiremediği saraydan ka- 1 1berı Al~a~ r~smı_ te~Iı~lermı~ CSbcsesi geımckte, Arscn ve şilrekfısı, 
~keme karar vermek ÜZC"- sun? Sen de .. Diye böbürlenin· çıvermesi \'e Lenin. 200 milvon- srarla bıldırcüklerı gıbı, yanı I J. Taranlo ve mahdumları, J. o. ze-
r' 4\ cc, diğer genç adam: luk bir insan yığını na:ı::ıriyde- <anudane~ harp ederlerse . <?- hcndrr, s. II. 'fulukyan, MoriS Ta 

- - Emanet ~eğe binen çabuk rime inanmıştır» diy,-rek hiik- dcs~ ~uhasarasr, Alman!ar J~l~ ranto, Leon \'e con Kasa.pyan firma· 
Bayanlara yaya kalır, dedi. Sen bana clbi- metmek lizcre o:ndan boı::alan sa ~fnı b.ır yıpr~nma scbcbı ~alı~ı lan bunu takip etmektedirler. 

__o·• ' g"' u•'" t le r SC v:rdiğini ona buna yayacağı- raya yerlesmistı. ı V~r. Zira denız~eıı donanmc;ı; do- Bu !irmalnr ayni zamanda birlikte 
._ nı soyleseydin vallahi almazdım Kahvaltı etmeden yola çıktı- .. r. havadan tayy1!-rclcr dover! de av.adınar. 'l'tlUk piyasa.sının nA· 

N'l:iley:im '! ğım için fena halde a<;ıkmıştnn l mRuh8:3ara çeı;nbcrı dıı:;m~_akı zını 'e h!kımidırler. ltha!At ve ıhra.· 
Tırnak ıurıımn~ma it r~ı 

Bııı;ok kadmlar urn.ııklarının 
311t Bık kmldığından şıkAyet c
<lcrıcr. Bunun başlıca ebcplcrın; 
den bıı·i de tırnaklara stlrülen ci· 
laıarwr. Bu eiHl.ların altında tır
llll.k ~-1.·veUııi k11ybctmcktcdir. 
Bı.ınun içın her gece yatmazdan 
cvveı tırnakların cıtaları sılUı· 
l'llel[. l...anolln ile tırnakların kôk
:t.ıinc ınasaj yapmalıdır. Sabah· 
arı Y:ne nıasa3dan sonnı. clliL sU· 

i taraf dislcrini gıcırdatmı- Saat on bire doğru dağılan san us kuvvetlen de -pck~bıı o- catı murakabe etmek imkanlarına 
ya baslayı11C"a etraftan hal an- düviçler, kabRran istihamt bac;- ı larak- boş durmaz. Ve ru~ayet mallktırlcr. 

l lıyan bir kaç kişi onları ayırdı. tıramazdt tabii.. Bunun icin Almanlar. Odcsayı z~ptetnııf) ol- üç seneyi do:d. ·madıkları ı ı 
Be.n de suc.lu dh.re f""tı'rilen d l sa !ar rla bun<lan bır !';('y çık ç n ""' m"'ydam do1duranlardnn yilz e m , . . ·• · . : keml lcrıne ımtlyaz verıımıycn tUc-

gencın .Yanına sokuldum. Zaval- dok_san dokuzu gibi, ben de ~u · maz. ~lr~. ?desa~ tıca,~ı bır lı- cal'lar ise Zekai Ülker. Nuri öıhanıı, 
ı ıı. c~nıycti suüstimal suçunun geç:ıt resminin bir an evvel bıt- andıı · !1.u~ don ... nma..,ı!_la ~1en- ı Zeki Yılman \'C saire ı;ibi firmalar· 
bır c:_ınayct .. su~u kadar büyük mcsini istiyordum. sup gemılerın ara sıra ~~r.agı o}- dır. 
oldu~nu soyluyor, bir yandan H 1 . k _ m akla beraber asla ınuhım bır . . 
da sımrleniyordtı. azır sırası ge mı5 en l3ura ha .. .. d •. 1d. 17 d . Kanunlarımızdan ıstüade edlp, ce· . k M • rp ussu egı ır. -...ar" enız . - Ah kardeqı'm d' d B ' ya ~T ı.-,~ırrvereyım: R d d ' saret ala:-ak faalıyet sahasına atılaıı 

.. :; ' ıyor u. ır Rusyada iklime tahamnıiil i- .us onanmaı:rnm. c~n . amarı TU k nesli hl· blr as istinat 
gun randevum vardı. Eh insan . d . .k t Sıvastopoldur Garıptır kı harp genç r . · " es a 
da_ha. çok gözile aldanır, d--lı'k. cm urmadan kalorı tedan e - sah k · k 1 b d cbneyen Uç sene bllüfasıla ihracat 
G tt k d b t;w. mek lazımdır. Bilhassa sıcak ik n· ~~ın.~ pbe - .~a ·ı1n od an Aul e- "''apnuş bulunmalt ı;ıbi bir kayıt yU· 

1 ı · men e urdan elbiselerin 
1
. 1 . ki ş· r Rus- ız ussu. ugune rn ar. man " 

d. e.n .bi_r!ni ödünç istedik. Allah ım enn çocu arr, ıma ı v R h k tl . ta zündcn hareketten mencdlJ.yorlar. * ıcm ıyıhk yaptı, verdi. Fakat on yaya tahammül etmek icin el- r:f "~].llen. av~ :;.rv~ ~1 
•• 1 · Müsavat prensiplerimizden başka 

l)aı:ları .) wnu~tma.k dan sonra berbat etti ve .. lerine geçeni midelerine indir- dı' rn an zıyare e ı mı~ egı - hiç bir kayıt tanımadığımı?; b r de-

1'1llcbı!:r, 

\c ııaıhıtuıak ~in 

So.çıar yıkandıktan sonra li· 
:onı..ı su ile ı;alkanırsa yumu
~ ve parlak olur. Limonun pa
a 1 <Mdnğu zamanlar sırke de 
:tnı ""-J•' ._, LCYı guı eullır. 
3ıu·Iaı· k . 1 k ~ yı anıp bol su ile ça -

b:nclılüıı..n ııonrıı. yarım bııraak 
r YllZ ııırkcyı blr tas su ile ka· 

l lflır<4l'ak saçlara aulı;ülı.irsc 5a" ar 1 • " 
01 Pek ~ıbı yumuşak '>'e parlak 
:~ Başta kcpcK de ltalmaz. 

o gun · b 'b'd' l r. giyindim, süslendim. Beyoğluna mıyc mec ur gı \ ır er. B"" ''k f d k" 1 ki .. 1 virde bu imtiyaz, inhisarcılık ve sınıf 
çıktım. Kızcağızı buldum Eli ·· ~tolannı basıyorlar, adam so- u~u . e a a~.1 arı goze a • mcsclesl, üzerinde ehemmiyetle duru. 
zü dilzgün güzelce bir k0ız J~ yuyorlardr. mak ~ıle on gun devam cd~- ıacak meselelerden biridir. 
men gönlüm de kapılm · e Vakti hali verinde olan Rus- cek bır hava bombardımanı Sı- HUkClmetln bu i~ derha.I vazı'-'ed 
"''ld' amış de- lar bile btı ı·klimin rocuklan ol- vastopol üssünü tahribe kafidir. r- " gı ı • .., R d 1 ederek sadece mahdut bir ko.ç gayri 

G~zdik. tozduk. O da beni n-ö duğu halde günde en az be§ de- in~ t o~anl!':~ının t te~sa~e eri, TUrk firmayı milyoner etmekten 00ş. 
züne kesti galiba. Akf;am ol.::.du- fa yemek ycrl~r. l :; a ezga arı, amır avuz- ka hi,.. bir favdası olrna.vun bu karan 

• - · arı, cephane ve vcdek depolan " .. 
Eve do2Tll ~elnıcc:e basladık b d d · . . ı'ptal etm~lnı· t.eml'nnl ~ 
Eh k 

~m sefası b~aşkadu~ s·· · . ~ra a rr. Almanlar, kcndılcrı "" "'·•·c ........ 
a Ja · o;; oy- eskittin demez mi? ıcın pek f • .A 1 t' 1 • rbi tgle',fzuSUSfılblS·R 

le arka sokaklarda biraz tozahm biı .. a.7'4a ~ ne ~ce er verc-

d d
'k T m mahalleye ld'k Kan beruime fırladı : dedı'm, ecek böyle b1r harekete ne-

e ı · a ge ı · - Hadi bas b'akalmı, den kalkısamıyorlar? 
1 Bu herif karşıma sıktı. Kıza göz Han · elbise? ~ · . göze alarak, canlarını dişlerine 
mü koydu. nedir? Bu işin bir -gış ati. d ki ded'. Neden olacak? Ya ellermde 1takarak ateşe saldırmaktadırlar 
raconu vardır. Bir arkadaş ktzla. Veri~i~ v~e~in, ~erken, Ç<>k tayyare :yo~. ~h~t bu ccp- ı lspnaya.?.ak.i da.bili harp ~i!-

hıılıyorlanlı. O zaman muhafız kuv· 
veticr, ze~ tını;kier arası:ıdıı. uykusuz 
.. abatıı. nı.ı~a maebur oluyorlardı. 

mer havuzlar \'aıdı. Tiıl{lıu·ı dantela 
gibi işlenml~ olan bu ;enı~ nıcrmcı 
havuzlar suııırı birbirine aktarma c 

Htikilmuarın bu halı de şehirde ve dıyor, sayısız fiskiyclcrden mınarc 
askerler arasında bıı· ba]ka dedikodu (Arkası \ar) 
me\'ZUU idi. 

Mcvlliyl Hasen. aşkı ve gururu ile 
gUndcn gUne lwriemyor ve günlcı ı-: 

kcnJisinc ne l;ötü bir çoıap öıdlih· 
lcrlnl se?.cceğe benzemiyordu . 

Tunusu tehdit eden tclılıkc bir ise, 
kendisini tahdit eden tehl!lie iki !dl. 
Zıra, '1 unusun yalnız Barbaros tarıı.

!ından zaptından kori-.uluyordu. Hal· I 
bı.1'1 kendısi tahtını hem Barbaı·os· 

tan, hem de bizzat öz kardeşinden 

ırnrunrn~a mecbcııdu. 

Kard~i .. O da ba..,kıı. .serseriydi! 
Aralarında iki yaş fark vardı. Ba 

hası ölünce ağnbeyisınc Tunusu pa:ı 
laşıııayı tekli! etmişti ve Mevliı.yi 1 
Hasen bunu reddedince atına atladı· 
ğı ı;ibl .. ırra kadem basmıştı. 

1 

Nereye ı;itmlşti? 1 
Kiminle beraber ~ltmiı;ıti? 1 

Bu teklifi yalnız ba.~ma mı ya.p· 1 
mı.ı;ıtı? Yoksa kendisini b r tahrik e-1 
d<:n mi vardı::. 1 

Kaı·de, ı bır ba.~ka anadan doğmı ş • 
tu. Bu kadın ç<ılün en azılı kabilclo-1 
rlnden bırkaçı tle akraba. idi. Acaba 
bu kabileler kardcşınl hUktimdar ta· 
ıııyıp keııdisine karşı bir harel;:ete 
kalkı~ırlar mıydı?. 

Alzzenln dalı;mlığmdan nasıl hU
kUmdaııı. karşı olan aşkından da~ 

ba.şka sebepler \'ar idiysc Mevltl.yi 

1 
Uascnin dalğmlığında ve can sıkın· 

tısında da Barbarosa karşı olan ki
ninden başka bôyle bir sebep \'ardı. 1 

Tahta çıktığı gtindenberi bir gece ı 
rahat uyku uyuyamamıştı. Sarayın 

ne tarnf,:ıa ba!tsa kardeşinin yolla
dığı bir lıançeri veya kBrdcşinin gön. 
derdiği bir zehir şışesinl gfü Ur gib! 
oluy<.ı-du. 

r ______ ,., 
1_,abldot 

Yeni bir ~emek 
GUnlük yemek çe~dıni bulmaK 

can sıkan bır iştir. Yiye yiye bı
kılan yemeklerden han;tsini pi· 
şıı·senlz veya pişlrtseniz bır de
ğtşikhk yapılmış sayılmaz. Ara· 
ya mutlaka tadılm4lllış bir ye
mek sokmak lazımdır. Böyle ya
pılırsa lljtiha açılır. 

.\nı?tacağımız koftc işte böy· 
le bir yemektir. 

5 ki~i için: 
12<> gr. pirinç 
:;o ırr. tcrcyng, 
50 gram rcndelenm~ ka4ar 

peyniri, 
Tepr-lcme bir yemek k~ı~ı un, 
Bir tane yunıuı"t.a, 
Tuz ve biber. 
l - Pırınç ayıklanıp yıkanır. 

Tuzlu .suda yan pıpçinllr, auzıı 

lilr, bir tencere ile ateş üstüne 
konulur. 

2 - Un karıştırıla karıştırılet 
!{;ine kablır. Suyu tamamHe çe 
kiılp, kuruyunca içine önce yağ, 
6onra rcndcl'!!nmiŞ kaşar peynln 
katılır, lylce ltarıştırılır. 

3 - Ateşten çekilir. Artık pi 
J lnçlcr pişmiştir. Yumurta da i· 
lave edllln<:e bir hamur halınt 

gelir. 
4 - Bu hıımur bir kaç saat 

soğuınıya bırakılır. 

5 - Soğuk hamurdan ufacık 
köfteler yapılır. 

6 - Bu köfteler unlanıp orta 
at<';i ustilndc kızartılını..' tercya 
ğında. kıznrtılır. İstenirse üstü· 
n~ biraz domates salçası da s-ez· 
dlr1'ebılk. Bazıları köftclcrı kı· 
zartnı~n içlerine birer parça 
kı~ma da ._katarlar. 

* 
81 

letuı da .. na ywnu!Jak olına
bt:-ıı.iıı eller yıkıı.ndıkUın ı;onra 
~~ <lamla limon veya ... ırkc ıle 

Si l Yapmalıdır. 
tllI tkc koltusun.u sc\•miycnler 
i(uıı v-.Ya ba.,J.ta bır çiçek airl>esı 

ilnabi1ırıer. 

mdcrken ötekilPr ses çıkarmaı. ı.._ ta.b·· ', · d"b ' battım. hede hava hakımı:"Yeti Ruslar- te ~rhh guvcrtesı olmıyan agır 
ı-.· • . .. .. Ut.:D u ) erın ı ıne da. .1 · ta h"' 1 Bu oyle değil. Dam ustune sak- Ama (bari) dedim, oldu ola.cak gem1 cnn, yyare ucuma-
sağ~n beline vll:rdum kazmayı bir kavgaya tutu§t.uk . Yu mruk Eğer vaziyet böyle olmasay- ~ı_n~ _karşı mü~a~aa edilemiyece 

1 

kabılinden geldı: yumruğa tokat tokata. En so- dr, yani hava hakimiyeti Alman gını ısbat etmıştı. Havadan kan 
_ Bana bak, dedi sana bir nunda d~ elbisenin yakasını htrda olsaydı, Alman tayyareci- dillcme gelen bir ağır merminin 

şey söyliyeceğim. Açıldım: tutun~ cart diye yırttım. Şim- leri. kedi sıçan arar gibi Rus ge- Hood dretnotunu ne kolaylıkla. 

Fanta.ziya yapan, at koştucan as· 
kerlermin kızgın g-ilneşte ıxırlıya.ıt 

kılıçlarına o, herkeeın sandığı l:'fol 
yalnız gururla bakmazdı. Ha.Clalaı-· 

danbcrı iyi bır uyku uyuyamadığı i
çin kurşun ı;ibi ağırlll9mış olan ,öz 
kapaldan yan kapanırken. biribirlc· 
rine kanşan uzun kirpilderı arasın· 
dan korkak bir g~. o kılıçları, te
ker teke!' seyreder ve kardeşinin, 
kendisini puça.Jatmak için kiralaya
biloocğl elleri keşfctmeğe ça;lt.~ırdı. 
ve bu dakn& beyhude bir zahmet o
lurdu. 

ran~re.llJ'8 

füO STam iruıc makıne şckcrt 

12 yumurta 200 gram en ince : • 

1 .
- Ulan şimdi sırası mı? De- di_ · _de kalkmı"' b_izi emn iyeti sui- nıisi arayacaklar ve batırmağa batırmış olduğu da hatırlarda 

l ' iizd-1 ·1 keıı-• ·ıer '$ k calıo::acakla d ~az __ ...... _ __;_""' __ 11 dim. . . . ıstim~ etti diye mah emeye ~ :1 r 1• • . dır. Eh... Almanlar, neden bu 
i>cku ı klrnseıerde yüzün cildı ke - Hemen elbıseler~ ':c~, dedi. vermıJ. ..- . !1.tıs.~ona!lmasını.n hıç bır .~e- işi yapmıyorlar? Nerede o~ların 
lı.r hır hal alır. SUrillcn bütün l - Hadi bakalım gıt ışıne, :ık Meger sonradan ogrendım. mlSl curetkarane bır hava hucu o meşhur pike tayyarclen? 
cc:~~l(r faydasız kalır. Buna ;c- ışama alırsın, diye.ce.vap verdim Herif _bi.zim k~ g?z ko~uş ta mun~ kaı;şı. müdafaal.ı de~ildi7. Yoksa Rus donanmasının im 
llft1: . :at.arken sUrUlen şu basit \'C kızın yanına ""1ttım. onun ıçın benı rezıl etmış. liepsı eski sıstem gemılerdır. Bı- hasından bir fayda ummuyorlar 

\>ı~:,~ ıeıır. Biraz sonra se~inki yine gel- Delikanlı bunları anlatırken rer zırhlı güverteleri vardır ve mı? Yahut bu donanmayı imha 
ta ,-u Yıkayıp kuruladılrta.n son di. Kıza bakıyor, bir §eyler ya- yeniaen hiddetlenml§ti. Dinle- bunlar da pek ince, entipüften etmek istemiyorlar mı ? 
~c ""Jç iı:.;ine tıiple satılan steri- pıyordu. Elbisenin hatırı için yelnerden biri: zırhlardır. Bizce mühim mesele, Odesa 
~c ... ~elln.dı:n pek az koynıah, sustuk. Fakat herif 1H1 azrttı. - Oğlum, dedi. Komşunun e. Bugünkü Alman resmi tcbli- nm düşüp düşmemesi değildir? 

·•11e bıtı..~- Ben de kızdım, ·vanımıi' çagı-r- şeğine binen çabuk yaya ka- ği 180 den fazla Rus tayyaresi- Bu donanmaya neden hücum 
"ili( ı.~ __ ......, damla limon sıka- .J • d' • · ..J :- Al <:Ucıc ·,'""'"' vtırınalı. y11zc sürerek dım: lır. . nın düşürüldüğ~nü ha.~~r v~cri edileme ıg~u.u. . manlıı.r topuk 

vıce""' 
1 

- Gel bakalım, ne istiyorsun Delikanlı başını mahzun yor. Bunun delalet cttıgı mana larında rlaıma bır canlı tehdit 
8oıı.ra • :''rme ı. Birlcaç akşan! b b • sa1l k 1 b d \ -: bUYtik bir fark ı;öı1llür. a ayigit? dedim. mahzun ıyarak: anca şu olabilir: o an u onarunanın Mareşı.l 
~ J Adam mağrur bir eda ile ya- - Ya Bey baba, dedi. Biz de Alman tayyarelerinin ı)arlak Budyooiyc faydalı olmadığını 

nınuza geldi, bana: yaya kaldık. lığını kaybecfon sa.ldırı§larına iddia cdemezlel:'. 
- §:u elbiseleri ver bakWm. Sait ER.EN karşı, Rus tayyarecileri ölümü Se<Wc OlıMıaM 

""' 

* 
Çöliin 'heT' tanfına, Tunusun her 

taratma birçok gizli memurlll.l', ha· 
ffyeler, ca8U8Jar dağıtmıştı, Hazine· 
sinin altınlanm bunlarm keselerine 
akıtıyor ve kendilerinden yalnız ~u 

tek Sualin cevabını arıyordu: 

- Kardc..'}im nerede? 
Ve ne gelip gidenlerden, ne uçan 

ku~ardazı, ne esen rllzg't.rlltt'Cllln, hiç 
kımseden bir cevap alamıyor, hiçbir 
şeyden bu endıfesine derman bulam•. 
yoı'du. 

saraya döndükleri 2ama1l ha.va iyL 
ce kararnl19U· Tunus mhıarelerinde 
mUczzinter halkı yatsı munnzma da· 
vet edıyor!Ardı. Mevlayı Hasen, .Atz· 

~ haran daimsimn ka{>IGlna kadlf 

(tın gibi) irmik, :ı lmıon almalı j 
şeker ne yumurtala.nn yalnız sa 
rısı bcŞ dakika. kadar karıştırı· 
lıp telle vurulduktan sonra ınce 
rendclcnmiş !ki limonun kabuğu 
ve suyu i!,;incı il~\·c edilerek da· 
ha be:} dakika vurulmalı, lrnıık 
hamura atılarak gene beŞ daki
ka. vuruldu.kta.ı sonra ayrı bıı 
kapta vu~uıarak köpllrtUlmUş on 
iki yumurtanın akı dahi ilave e· 
dilerek tekrar karıştırılmalı, yağ 
lanmış ve un serpilmiş kalıplari.l ; 
yahut bir tep61ye konup orta a· ıl 
t.eşli fırında 45 dakik& kadu pi-

11 

~irilmcli. 
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KATİL 
Türkçeye Çeviren: Faruk Fenik -11 

"' " Aşık olmak, hoş bir eğ1encedir. 
Size de tavsiye ederim. Fal açmak, 
pokeroynamakkadarinsanıoyalar,, I 
Genç Baronet, kızararak gül- Clarckson Parry: 

meğe başladı. - Zaten bitmek üzere, dedi . 
- En ziyade canımı sıkan İki yüzde bitirivoruz. Biraz son 

§ey de !'jU Mitchel ile aramızın ra ben bitiriyoı7um. 
açılmış olması. Kavgadan, gii- Dediği doğru çıktı. Yirmi da
rültüden hiç hoşlanmam. Ona kika sürdü, surmedi, 126 lılc bir 
daha nazik bir sckılde hitap e- seri yaptı ve oyunu kazandı. 
debilirdim. Madem ki, bizim ka- - Doğrusu, dedim. Şu biliı.r
çık amcanın vasiyetnamesinde- do öyle can sıkıcı bir oyun ki. 
ki kayıt dolayısilc onu kovmam siz adeta yalnız basınıza oynu
mUmkün dcgil, aramıza soğuk- yorsunuz. 126 hk seriniz bitene 
luk girmcm,si lazım. Geçimsiz- kadar ben sizi seyrettim. Oyu
lik çıkarmak çok manasız. Siz na işti? ak edebilmeme imkan 
ne dersiniz? Doğru değil mi? yok. Öyle bir hırs bastı ki, hiç 
Arkada~ım: sormayın. 
- En doğru hareket tarzı a- Clarckson Parry, durmadan 

çık ve samimi davranmaktır. gültiyordu: 
Gidip kendisine de bize burada - Golfta da ben sizi seyredi
söylediklerinizi anlatırsınız. Ya yorum. Hırslanmanıza. sebep 
ni ona da hüsnü niyetinizi bil- yok. öcünüzü golfte bol bol çı
diıirsiniz, demek istıyorum. Me- knrıyorsunuz. Golf, dedim de 
sele de böylece oı~.r. biter. aklıma geldi. Ada.da bir parti 

Raymond tercdautle: tertip etsek fena olmazdı değil 
- Bu husu~ta onunla anlas- mi Raymond? Burada arazi 

mak bana imkansız gibi geliyor. 'çok müsait. 
Laf dinlemiyor ve ~lamıyor. Raymond: . . . 

Clarckson Parn gul~rek: __ Mükemmel bır fıkır, dedi. 
- Anlamasına vakıt bırnk- Hemen bir saha yapmrya başlı

mamışsmız ki, dedi. Her ne ise yalım ... 
siz ,?ir kere ~.idip <;m;ınla ~nlaş- Oyunumuz bitt~kten sonra el
maga teşebbus c~ınız. ~ç ol- bi~e değiı:rt.irmek ıçin odalanmı
mazsa kabahat sızden gıder. O za cıkarken, sofadaki masanın 
kendini kızın müdafii telakki e- üzerinde bir zarf gördük. üstü 
diyor. Alice'in _hiç bir te.hlikeye Raymond'a yazılmtf}tı. 
maruz olmadrgını ve bınaena- Genç adam mektubu okuduk 
leyh müdafa'.lya lüzum olmadı- tan sonra: 
ğını söylersiniz ve böylece vic- - Ooo! .. dedi. .Mitchell bu ak 
danınızdaki ağırlığı atar ferah· ı:ıam gelip be!limlc konuşacak
larsınız. .. .. .. mış. Motörde yapılacak tamirat 

Raymond e>peycc duşundu. varmış ta bu hususta benimle 
Sonra birden karar vererek: görüçmek istiyormus. Artık bu 

- Peki! dedi. Şimdi gidip kcn akırnm onunla anlaı-ırız. 
disile ~örü~ece~m. . . . _ Arkadaşım: · 

Ayaga kalktı. HE'{)ımızı selam - Kaçta gelecekmi5? Diye 
lıyarak odadan hızla çıktı. sordu. 
A~ka.daR!~ bana dôndii. Müs- - Onda. Ona anlaı:ıroamız r-ıe 

tebzı bır gulfü:ıle: refinc bir icki de ikram ede-
- Bir cinayet yetmiyormuş l'im. ~ 

gibi bir de aşk vakası .. Ru hali Yemek neşe icinde geçti. 
adada insan böyle seylerle kar- Tahkikat sona crmis olduğuıı
eılaşacağını hiç umar mı idi? dan üzerimizden büyük bir yiik 

Ben de gülmeğe baı:ıladım: kalkmıı:; gibi hafiflemistili:. Ci
- Siz hiç ömr\inüzde a~ık ol- nayet vıkası sanki artık uzak 

madınız mı sanki Jimmi? bir maziye karısmıştı. Bu feci 
Diye sordum. vako.nm bundan bir ilti gün • v-
- Oh. evet. Arada sırada, \el vuku bul uğuna inanmak 

dedi. Aşık olmak hoş bir eğlen- güGtü. 
cedir, size de tavsiye ederim. Clarckson Parry'yi bilmem 
Fal açmak, poker oynamak ka- ama. gene. arkadaşımızın da 
dar insanı oyalar. Fakat etra-

1 
benim de bö ·le bir hisse kapıl

frnda olup bitenleri göremiye- <lığımız muhakkaJ.· t. Clarck
cek kadar kendini kaptırmamak 1 son Parry, müthiş hir iradPve 
lazım. Haydi biz şimdi bunları sahipti ve hnhangi bir vaka 
b_ırakalım., ~dip sizinle .. b~ bi- i kartısmda her zaman silkfıneti
lardo partısı yapalım. Duşunce- ni muhafaza ederrli. O zaten 
lerimızin mecrası biraz d(>ğişir. her zaman neşeli idi. 

iKiNCi FACiA (Arkas ı var) 

Raymond, epey gecikti. Ni
hayet biz bılardo oynarken çıka 
geldi: 

- Mitchell'i bulamadım, de
di. Motörde. meydanda yoktu. 
Her halde yine Bamford'a ~t
miş olacak. Art k kendisllc ya
rın görfü;üıiim. Siz ne yapıyor
sunuz? Bilardo mu oynuyorsu
nuz? İsterseniz ben ele puvan
laıınızı yazayım. 

cl'EŞİL Y GE~ÇJJtK Ş!JBESh 

l'J.\IUMt fü\T1Pl.1G1NDF.N: 
Ewclce yapılııcar,-ı il~ cd llp. ha

vanın müsaadcslzliğl yüzilnden yapıl. 
ması serı bırakılan gezintimiz, 24 
Ağusto" J.911 pazar g-UnU cÇamlıcn> 
yn. yapılacaktır. 

Muhterem aza.mu:ııı, davet yelcri· 
nı Siı ke<"lrlekı bllromu:ı:dan alabilecek 
krınl bildlrır tc,rl:Clerlnl rıca cderlz. 

~ev et Den:zyoJ:m İlin.1rı 
Gemi e "e stajyer ahcı yamağı ve 

3 ·· nçü sınıf ahcı aıınacak 
DevJ.:t Denizyolları 1 ; l .:;tme Umu:--ıı 

fv'iü :iüriüğünden 
1dareımz gemileı i için stajyer alıcı yam!lğı ve ö üncü sınıf 

ahçı alınacagından stajyer ahçı yamaklarının 337 lilerden yu
karı olanların, 3 i.lncU sınıf ahçılardan da ihtiyat nskerlık ça
ğını geçirmi~ bulunanların müracaatları. (7006) 

w 

VA A 
19 Ağustosta intişarınrn birinci yılını tamamlıyor. O tarihten 
başlıyarak münderecatını bir kat daha zenginleştirmek 

için hazırlıklar yaptı. Bunlardan biri Çörçilin kaleı-.,indeıı 
çıkmış çok meraklı bir yazı serisidir. Diğeri de umumda alaka 

uyandıracak bir ınüsabakadır. 

1 

erika 
Yazan : f giliz Başve lil Ç Ç L 

1939 harbi 1914 harbinin izlerini adım adım 
takip ediyor. Geçen defa olduğu gibi bu defa da 
Amerika, bir çok tereddüdlerden sonra harbe 
girmek üzeredir. 1914 harbinde baş ro\lerden bi
rini Çörçil oynamıştır . . Ayni adam bugün lngilte
renin mukadderatına hakimdir. Amerikanın ge
çen defa nasıl harbe girdiğinin ve Amerikan mü
dahalesinin ne gibi neticeler verdiğinin hikayesini 
bizzat Çörçil'in ağzından dinlemek çok meraklı 
bir şeydir. Bu hikayeyi . 19 Ağustostan ba§lıyarak 
VATAN'da bulacaksınız. 

il 

BÜYÜK MÜSABA A 
Vatan, ikinci intişar yılına girerken okuyucuları 

için cazip bir müsabaka tertip etmiş bulun
maktadır. Sizi sigaya çekerek her gün bir sual 
soracaktır. Bu sualin mevzuu bir resimle de ay

dınlatılmı§ ofacaktır. Otuz suale en doğru cevap
lar veren okuyucularına kıymetli müke.f atlar ve
recektir. Her sınıf karii alakadar edecek olan bu 
müsabaka, size hem eğienceli bir vakit geçirte
cek, hem de kıymetli bir !ıediye kazanmanıza im
kan verecektir. Tafsilatı VATAN'da. 

v T 
19 Ağustosta baş~ıyarak diğer mütenevvi 
yazılar .a b er a be r kıymet~i muharrir 
fVIURAD SERTOGLU'nun da "ŞimdLik 

bukadar!,, sütununu bulacaksınız. 

83fgrat dsv~et orman işi :::tmesi 
revir amirl!ğind ,n 

1 - İ§letmemizin Bahçeköy deposunda teslim edilmek üze
re 7500 kental kestane o:lunu açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - !ebu 7500 kental odunun her bir 2500 kcntallik partisi
nin arttırması ayrı ayrı yapılacaktır. 

3 - Beher kentalinin muhammen fiyatı 46 kuruş olup her 
bir 2500 kental için yüzde 7.5 muvakkat teminat ayrı ayrı ol
mak üzere her biri için 86 lira 25 kurustıır. 

4 - Muvakkat teminat artırmadan evvel revir veznesine 
yatırılacaktır. · 

5 - Arttırmalar biribirini müteakıp 22 ağııstos 911 cuma 
günü saat 15 te de Bü)iikdere re,;r amirliğı binasında yapı
lacaktır. ( 6925) 

lstanbul Belediye;i Ha11l 1rı 
Keş.if Bedeli İlk teminatı 

~500,0fl 187,50 Taksim Cümhuriyet abidesinin 
izole ve tathiri ici. 

1357,00 101,71 Unkapanr 11.focaıi tasfiyehane. 
sinde yaptırılacak hnkraı~ ve 
traspor muhafaza tertibatı. 

Keşif bedc11erile ilk teminat miktarları yukarda yDzıh İ!i· 
ler ayrı ayTı açık ek~iltmeye konlumusıtur. Keşif ve şaı-tna
me Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kaleminde göriflebilir. iba
lc 18.8.9-11 pazartesi gtinü &rnt 14. de Daimi Enciımendc ya
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, i
hale ta ·ihinden sekiz gün evvel Belediye I•'en ısleri ıniidür
lüğüne müracaatla alacaklan fenni ehJiyet Ye 941 yılına ait 
Ticaret odası Yesikalarile ihale günü muayyen ~aatte Daimi 

Encümende bulunmaları. (6505) 
il 

Uzak şarkta 
bir fırtına 
bekleniyor 

(Başı 2 incide) 
harekete ge-,:ecch:lcrdir. 

Bıitiın bu ınülahllZ.ftlar. Uı:akşark
taki \'Ui~ etin fe\·Juı.Iadc 'uhamctlnl 
izah etmeğe kafidir. 

Hlndlcını:yı ,.e TaJ lanı lı.tlliya ma. 
tuf olan Jaııon teşebbUsıınü Uzak· 
F,arhtıı • O\")Ct Rusya aleyhinde muta 
sa,·,·er teca\1lzün nıukaddeıne5i ı-a

yanJar \ardır. Uu fikre zahlp olan· 
Jara göre, Juponyn. 8ibeQaya teea
' Uz karan Yermeden Almanlarııı nal 
kıı.nlardıı YllJlahkları t-; ibl <•rnııhlnrını 

emniyet altıııa alrua3 ı dllo:linmcktc ·~ 

dir. 

Flkrlı11J7ı·e, Iiızılordu inhlHH rtme-

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

i L E 

f ırçalamahsınız 

Çünkü: 
dikı:e Japonların l\lanrulıo hududun- Bir defo. fırçalımıal< 
dan tcc.ın iııe geı;-mclni beldcnmf'me- ı ıa dl~ler temizlenmiş 

1 

ildir. Zira U1.akı;ınrkta kuv\·etıı bir ~ olmaz. Ağız guddele
l"ov~·et nrı.luı-u vardır. Diğer tarafhn I rinin ve dahili uzuv
Japonlar b!Jlrlcr ld Alman~ aya kart;ı larm mUtemadlyen a . 
Rmı mukıncmeti müuninle~irsf', Al"- Jınan ecnebi madde· 
rupıı harbinin biitlln mahiyeti deği~e. , ler, mikroplar, yemek, 
bilir. Illlaki~ Alınanlar, bir kaı: haf· içki, sigara vesaire 
ta lçlnılc lnıt"ı neticeyi alırlar a Rus dlşlcrt>, diş etlerin& 

ordularının lnhUilli Slbiryadı& ı,an l'inblr mlkı op a.şılar, 
rı.rızalar husule gcU. 

dökUlmcslne ihtiyaç olmadan Japon rir. Bunlar birike tıi-
emeilerlni fııhakkult ettırecch"1lr. Za- rlke nihayet dişlerde 

ı ten Japonlar büyük bir Rus orduı.u- ı;lirüme. etlerde ııtl
nu ve binlerce P.ms tııyyareslnl U:ınk haplar başlar. Arbk 
şarkta ahkoJ mclkn İtalyanın Pran- ' felaketi önlemek ,.c 

• Jurdurmak l!zımdır. 
sa. harbindeki rolünü oynamaktadır-

lar. 

Japonların Ta:yland'dan ıı.onra g3z

tcrlnl Hollanıla Hlndistamna çe\ire

rek Male:ıya 'e Borneoyu fı;UJli.ya te

şebbüs etmeleri de mümkündür. l\Iu

hakkaktır lii Japon €'ınpcQallznı1 en 

ta,,ıı:ın Juıldeüir. llolanda, İllgiltere 

Ye Amerikanın Pn ifil·.tel\I me\klleri 

a~·nı derecede tehlll,:eJ·e maruz.dar. 

Amcrlkulılnr l'zalcş.'lrk \az.lyctln.i 

büJ1ik hassıısiyetle takip ctmel. te· 

Vaktinde ihtiyatı efden bırakmıyarak 
öğle ve akşam 

her yemekten sonra 

d:ş!arinizi sabah, 

s A • 

D'.Ş MACU~ JLE FIRÇALAYINIZ. 
E<·1anPlerde Bü3 ille tt riynt mağnr.alarında bulunur. 

l 
cllrler. Japon genlşlcıneslııln bunılan • 

sonra tngillıler kaıJıır Aml'rlkHlıları 

dıı kendi knrşısında hulaf'ıığını ~h.~·- ----~----~--~------------~~--------~~------· 

Devlet Demiryolları ilanları 1 ıemek yen;iz ı;aJ·ılma:ı. Birleşfü cıim 

hurlyetıer, ister istemez. her b'iin bi· 

raı; dalın harbe yııklaşmaı.tad.rJnr. Zeytinburnu fabrlkasmda teslimi §artile beher tonu 19,94 
~E\'1\.f.T BlLGW lira muhammen beaelle 1100 ton normal sun'i postland çi· 

mcntosu knpah zarf usulile r.atm alınacaktır. Münakasa. 
üskUdar Aoliyc hukuk Mklmllğin. 27-8-941 Çarşamba giinU saat 11 de Sirkecide 9. işletme bina· 

den: sında A. E. l.omisyonu tarafından yapılacaktır. 
ı.;.ıdıl.v;, ilnde l\tlihürdar caddi!Sln İsteklilerin ayni gün saat 10 ;!. kadar 1645,05 lira mu-

de 4.9 2 de . :ıldn Emelyn vekıli Avu- vakkat teminat, teklıf vesair"' ka,nuni veı::ikalarmı ihtiva ede· 
:a tli ~m • ~ n aratın iill mıdr- - ccK o an kapa ı zarflarını komhıycma vermeleri lazımdır. 

köyünde Baharıye caddc.,;inde Nail B. Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 
sokağmd!l :a numarada. sakin Pa.na· (6821) 
yotupoıu alcyııinc nı;xyp 30.5.941 
tarlhınde nttıcelenen bo';lannıa hUi{
münlin mfü1dciuleyh Pa.nayotopulonun 
ikaınetgiihı meçhul olduğundan do
layı t'.!blığ edllemc>dığ,nden tebliğ nıa_ 

kamına kaim olmak lizerc ı lfunın 

bir ı<uretı mahkeme dıvanhancsine 

talik cd imiş olduğundan müıldt>laley 
hin malumu oımal< iızerc ltryfiyct i
lim olunur. 

Trakya Bö gesi için mahrukat 
• 

aJanı aranıyor 

Türkiye kömür satış ve tevzi 
müsssesind: n 

Müef-:sesemiz namına Trakyanın muhtelif şehirlerinde halkS 
ve resmi dairelere toptan ve perakende muhtelif cins kömUr· 1 T İ Y A T R Ü 1 !erin satı~ını yapmak ve bu maksatla toptan depolar açn:ı31' 

~ üzere bir mahrukat ajanı intihap olunacaktır. 

~---.----=-~~ 
Ru~ıt Rıza Tiyatrosu 

Bıı akşam Bo"tancıdıı Yataklı v:-.
gonlar kont:olciril kvnıcui 3 JlCrde 
Halıdc Pıı;ltuı birlikte 

___.,_ 
Cenını :salılr Opereti 

liurulu~ 011 
16 Ağustos cumartesi Taksim Al 

tıntepe 18 Ağustos pazartesi Cıgaloğ 
Ju Çüte ııaraylar hııhr;elerinde 

Yıı.Jnı:ı: ''e bır defaya mahsus :Cc»
kıı.llı.de temsiller. 

Ben öldürdUm şaheseri 4 perde dı· 
ğer temsiller BUyUkada EilyUkuerc 
Ortaköy bahçelerinde 

Salıip re flaşmulıcrriri: 
• iZAMITl !:l NAZİi." 

;,·~ri,-at Dırt:l:lürü: 
ŞÜJ:..:RU SARACOCLU 

Il.ı"ılıl ğı yer: 
\ ' • .\TA..V !ll~TBAASI 

Talip olanların: 
Her ~ehir için tesbit olunacak muhtelif cins kömürlere ait 

ihtiyaç cetvellerini ve bu kömürlerden açacağı depolarda bil" 

lunduracağı asgari miktarlarla her şehir için perakende satı; 
fiyatını müfredatile birlikte 25 ağustos 1941 tarihine ka.da.

11 Ankarada Yenişehirde Atatürk Bulvan 129 - 131 numara 
binada bulunan müessesemiz merkezine bildirmeleri ve bu btl~ 
Rusta aktohınacak mukavelenin tamamJi tatbikini kafil olJll!l 
üzere 3000 Türk lirası teminat vermeleri lazımdır. 

(5445 -7048) 

13tanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Gümrük Kolculan için 875 metre 80 santim lacivert elbise· 

lik kuma~. 15.8.9'11 cuma günü saat 10 da açık eksiltme iJC 
satın alınacaktır. o 

Muhammen bedeli 4904 lira 48 kuruştur. İsteklilerin 249 
sayılı kanunla aranılan belgelerle, yüzde 7,5 pey akçelerini )rg· 

tırmış olarak ayni gün ve saatte Başmüdürlük Satm aın:ıa J<O' 
mhıyonuna müıacaatları. 
Nümune her gün Levazım Servisinde görülebilir. (64.36~ 

- Ha.yır, o değil. , lu oldu. Giizel. genç bir kadın' istiklal. E"n Son Havô.dis'in Aşk, Cin2yet ve l'Vl.ıc~r:ı Tef ri l.c :ıs: : 11Jlar .s?rdü. Silahlı. acayip kıya-ı - ~aşasm reisim~z ~nrik;ı~: 
- Ba• ka ne olabilir? olduğu halde, aşkına mukabele · fetlı ınsanlar<lı bunlar. Anr1ko. gayet hafıf bır se • 
-~~mlıhlmhlr~~ g&mem~i. ı~d~ilme~iueti ·-----~~=-~------------~------------------------ Bun~~anb~Anriko~tuı-ı -TM~kür~crim! p~~ 

(Arkası ..,at) 

- Bundan daha mühim bir nefc:inc dokundu. !ııı W{ ~·M dr. Bu askerlikten kaçmıı:ı, yanı- Dedi ve sonra tekrar goz 11İ 
ecy tasaHur edemiyorum. Klara, bu öldürücü da..rbenin ~ na bazı arkadaşlar alarak dağa ni kapadı. Yarası göğsUnd~~dı 

- Daha mühim. altındn ezilmiş gibiydi. Ruhu, çıkm:ştı. Eşkiyalık yapıyorlar, Fakat derin ve tehlikeli Jecjot· 
- ,,. • l:t· l Ç&tlıyacağım, an suyu ~ek?lmis bir havuza dön- yol kesiyoılar, köyleri, zengin Pek o kadar ıstırap duyrııll 

l. t un11! mürti.i. Havsalası nlmıyordu bu- k t k t 1 ~atoları basıyorlar. adam soyu- Hafif hafif zonkluyordu: .._!6ıı - s .... ri üzmekten korkuyo- nu. tüklere vurara ' gaye. Si ın 1I1 maranm yüzünü keder ve e- l i A 'k k' ferı J.l 

bir tavırla dolaE';ıvor bır o tara Çevı" T .. e..,., · lem bulutları Jrnpladı . .ı:::ikıinnı yor an 1• nn onun es 1 ne d ıtıilC 
r•ım. Körpe, ince ve çalak bir vü- . ~ J. : • - " .u • Askerdeyken Anrikonun '-'a· ı kozi ark~~aşlıı.rrmn yar .ı1 .. ıedİ· 

Klfmı l'lsabivetle haykırdı. cudu Yardr. Günün avdınlıkları- fa, bır bu tarafa gı.dıyoz:: ~~r b~r bir tazı gibi kovalıyan Anriko- " b ti tem ., -" 
" - 1-af h psedilmıc:: buyuk bır 11,,r c..• Ç T nun Uzerı'ne atıldı ve gö~su··nden nında bulunmustu. Onuıı kahra genç za 1 n yarasını rıı :ıv 

- Anlat canım. üztilecek ne na göre. miitemadiyen rengi de- • es~ . a ' ":I .r.ı.• v. apanog .. :z c manhg~mr, cesa;etini, civanmert pans_uman.yaptı. Şöyle yarıri~O· 

'
•ar kı' ?. c'Yi!;en b<:>rrak ve bir havai fi egı·· kuş gıbı çırpınıp duruyordu. Ne çıkardığı kama ile göğsüne kuv t d 1 d kt )..rı _sı 

.., "" f · d ı k k haykır · d b · d. k li~ini bili"·ordu. Bunun idn ar- a ın en 1 en sonra 11'1.' 
Antı'lto kekC'liyer"k· gibi ~nlikli gözlerini kıvırcık kir esı ar a~ıyor, oşma · . E - .. 1.. . vetli bır ar e ın ırere : ~ " :. k d' ıa· · den kıl .... · k ··st·· .. b t ak ıs - • vet dogru soy uyol unı · 1 kadaşlarına dedi ki: en ıne _ge ı. yerın 
_ Sa.na. hUrmetim var Klô.- pikler eüslüyordu. Kımıldanı<::la- ı:ıa -, u .. ~~u a.~rnı yır m tl: Seninle 1 . , 'eg-im - ' · - Mademki, benım e gelmi- _ Talıı"mı'z \'aı·mış. Basladı- dolaşm. aga başladr. dıJ'· 
ı dedi Iı"ak t geni sevemiyece- rmın aheno-i ve sesinin bestesi tıyor. butun vucudu kuvve . 1 ev enemı)eC · yor, benimle evlenmek istemi- A k h d ti or ., 

ra. · 0 1 • ' bi u" 07ga·ra maruz kalmış bır Neden? b k ·1 d ı gvımız ı·,ı;,te bı·z" re·ıslı'k edecedk an nrNı .0 • aby u laradu'~ştu··ntiı5·1., -· Cünkü kalb'mde sana kar bir kalbi büvü emıyc. tutuştur- r 1 •· • - • yorsun, aş ası e e ev enemez- A :ı 'k "'ı b'lird' 
0 

d _ ıçın u yo a 
fı~ir a~k. bir sevgi duymadım; mıya kafi olduğu halde, Anri- dal gibi titriyordu. - Dedim y~, Marki Doralt.a- sin. Benim olmadıktan sonra, cak nr1 o o a ı ı. nu a s· h k l1 b' adaI11 • 
du'\·muvorum. Yalan söylemek, konun kalbini ısrtamamış olma Anrikonuıı yanına gelerek nm kızmr sevıyorum. Dora ıle başkasının ' da olmıyacaksın. Allah buraya kadar gönderdi. k ıya sa a 

1 a·ır 
l k il . . . . ra o - cevap ver ı: t rs.P·" 

SP~i aldatmıık ta istemiyorum. sı onu çıldırtıyordu . Teessür, a- sordu: ev eneccğim. Ben seni baı:ıkasının o armda Anriko, benım eski zabıtımdır. _ Sefalet açlık ve r~ ı 1l' 
C:ünkti bu bir cinayet olur. Sana levden kollarilc onu sarmış, de- - Anriko, doğru mu söylü- - Ondan ümidini kes. Dora, mesut olasın, haz ve zevk daki- Onun ~ekasın.da.n, bilgisi~1~e.n, Ben Kont ıiazal Vel<~on~.1;1 biC: 
camını horcluvum. minnC'ltarım r'n b:r iç s1kmtıs1. simsiyah bir yorsun? Benimle evlenmek is- yarın Kaza! Vekyo ile cvleni- kalan yaşayasınız diye hapisten cesaretınden ıstıfade cdebılmz. nmda çalışıyordum. Bır gu j\l' 
aşkına. mukabeleden ba"ka her ı· r,nhk gibi iı.sabmı kucakla- temiyor musun? yor. kurtarmadım. Ona, hepin~z saygı ve sevgi gös kabahfltim yokken kıırııcıtl ol 
şe'-i vaomağa ha:r.ırım. • mı tı. Yeşil gözlerinden alevler fış- Anriko, sesinin bütün kuvve- Dedi. Sonra uzaklaştı, gitti. terecek, reıs olarak tanıyacak- dövdürdü. Sırtım şerha ~cr~o'' 

Anrikonun bu itirtıfı, Klarava Birden yerinden fırladr, a- kınyor, insa ta derinden ve bir tile havkırdı : .. sınız. du. Karımı elimden aldı ve 
bir v1ldrrım r'bi tesir etti. Du- ğaçtan kopardığı bir dalı sağa. pars bakışı ile bakıyordu. t - İİ)te bu olmıyacak. Mani Genç zabit. gözlerini aı;tığı za Ötekiler itiraz etmediler, hep durdu beni. .. 
clakları mor:ı.rdı, gözleri dolu do sola sallıyarak. yapraklara. kü- 1 Genç zabit c<ıvap verdi: olacağım. man kar!iısında bir takım adam-bir ağızdan bağırdılar: 


