
ı 
1 

SON '"tGVSTOS 1 . 
ı 

10 
• 

i 
HAV ADiSLER 

C'eaabl Alrtka 
birlıll Baıveklli 

General Smuts 
diyor ki: 

Almanva
vı maölQp 

etmek 

1 
fDABEl 'ER1: ANKARA CADDESi VAKiT VURDU: tSTANHlll 

PrilZGG 
1 
! . 

~ 4 ı 
. 

ı 
. 

• l 
ı ! L Say1: 3399 1 

E'ı • , tı 5 K lTHLF 

Şark cephesinde mu \'&ffaklyet gösterdikleri için nişıtnln t aJtlf edilen S<l\'yot tayynreellerı 

Gl'm•ral Smut" 
(Yazısı 4 ün~üde) 

Zagrebden Londraya 
giden haberlere göre 

Bosnada 
s~rp çetelerı le 
Alman işgal 

kf aları arasında 
Çarpışmalar 

oluyor 
Almanlar kütle halinde 
tevk ı fler yapmaktadır 
Lo.ndra, 10 (A.A.) - Zagrebden a.. 

lınan bir habere göre Boenada Sırp 
çcteıerilc Alman i§gal kıtaıarı u&Blrı. 
da muntazam muharebeler olmakta
dır. Çeteler, Sırp ordusunun rlcat e • 
derken sakladığı s!Jı\Jı ve mühim • 
matı kullanarak Bosnanm Sırp dağ • 
larındak! yatak ve inlerde gfzlecmek. 
le ve gece çıkı§l&rfle baskınlar yapa.. 
rak Alman devrlyelertnJ vurmakla ve 
sabotaj harekeUeri yapmakta ve hat. 

,t.t. mlihlm köprWer ve dcmlryollarını 
berhava etmektedirler. 

Almanlar, Ustqllerln yardımı ile 
mcmlekeU tethlş ederek hergUn kllt. 
le halinde idam, kurşuna dizmeler ve 
bUyUk mikyasta tcvklfat yapmakta • 
dırlar. Zagrebde avukaUarın ve sair 
serbest meslek erbabınn1 yüzde sek • 
seni tevkif edilmiştir. 

Sıh'ıat Ve' .aletiı .in emrıle 

Kırkçeşme sulan yarın 
sabahtan itibaren Kesiliyor 
Sıhhat ve İçtimai Muavene t 

Vekfileti, Halkalı sularından sonra 
Kırkçeşme stııa.rının da bütün ls
tanbul §chir hudutları dahilinde 
kı,ı.t'i olarak ke.c;ilınesini belediye 
ye bildirmiştir. Bu emre uyula • 
rak Krrkçeşme sulan yarm sabah 
tan itibaren şehirdeki btitün çeş • 
ınelerde kesilecektir. 

Kahireden 
bildirildiğine göre 

AJman 
hezimetini 

temin edecek 
ikinc: cephe 

Avrupa 
dışında 

kurulacak 

Bundan üç sene evvel Kırkçeş. 
me sularının kesilmesi işine bele
diyece başlanmış, çeşmeler, şadn-. 
vanlara terkos tesisatı yapılmış 

ve hamaDllar terkos suyu almağa 
mecbur tutulmuştu .Fakat, o za • 

(Dc\'amı 4 üncUde) 

i\lo~korn linl\t>nılteııl profll8Örlerl d6 

ÇERÇEVE 

Sovyet tebliğ ; 

Bır Alman 
lopıtosu 
batırıld ı 

'Cepheue mu
harebeler 

devam eaı~ or 
(}'azısı 4 üncüde) 

halk ordu ona l8Zilı~or 

Fin kı ' al arı 
Sovyet hatla
rında gedik
ler açıyor 

Alman tayyareleri 

Moskc.vayı 
dün gece de 
bombaladılar 

---0---

0rtaıark kuvvetleri 

Çok uzak olm ı yan 
muharebeler 'Çin 
haz ı rıamyorlar 

Maarif ham esi 

---<>
Sovyet arazisi içinde 

25 kilometre derinliğine 
girildi 

llelsinki, 10 CA. A.) - Ofi: 

8 Alman f ayyar esi 
düşürUldu 

(l:'aıısı ( üncüde) 

Kahire, 10 (A.A.) - Rusya meydan 
muharebesi hakkında alman me\•suk 
haberler ortaşarktakl müttefik or • 
dular arasında pek bUyUk bir alAka 
Ue kar§ılanmaktadlr. Şimdiki şiddet. 

il sıcaklar dr.vreııinden sonra ortaşark 
(Dc\·amı 4 üncüde) 

Sortavala Sovyct garnizonuna 
karşı yapılan Finlandiya taarruzu 
tama.men inkişaf P1mcktedir. Fin· 

IAndiyalılar düşman hatlarında ge rı·caret Ofi'sı· harı'çten ham dikler a!}mağa çalışmakta ve mü-
temadiyen tcrakkiler elde etmek. 
tcdlrler. 

ıc:n~la~~it:r1!ı~~~a~n~::~;;, sanayi maddeleri g eti rte c ek 
kuvvetleri kumandanlığı tarafın 

d~~:i~·~:§u~ıtalan Karelide Bazı merrleket'erle anlaşma yapıhyor 
Sohjanansuya varmışlar ve Sov -
yet arazısi içinde 25 kilometre me . Öğrcnd~ğimizc göre ticaret ofi- ı mele yapabilecek orta ve uzal< 
saferle bulunan Kievstiski'yc ulaş sı muhtelif memleketlerden, bil §ark memleketlerinden kUlliyeUi 
mışlardır. hassa Basra yolu üzerinden mua. miktarda sanavi ham maddeleri .....,;;..... ________________ ......;., _ _ .:.:.::.:.:::=:....::::.::::. 1 getirtecektir. ·Ofis, sanayi ham 

D E F ı N E H • KA'' y Es• U" z ER maddelerinin ithali için bazı mem-

1 1 1 •ı N E leketlerde teşebbüsler yapmış ve 
bazı bağlantılar da yapılmağa baş 

Sürpagoptaki arsalara talip
ler birdenbire çoğaldı 

lamıştır. Ofis getirilecek sanayi 
ham maddelerinin miktar ve nevi· 
leriyle ihtiyaç nispeti üz<'rinde a
lıikadarlarJa temaslarda bulunmak 
tadır. Bu suretle bundan sonra 
yaprlacak sipa.rişle1'Jn de esaslan 
takarrür etmektedir. 

' 
d · ·· ·· · d f ' ] Diğer t.a.raftna yeni açrlan Bas. ~ «: ı~e ruya uze:rrne e . rne aranamı.vacağını ra yolu üzerinden muhtelü fert • 

bıldırdı · Polonyalı gene ış başında - Ankarada bi icr ve sanayiciler sanayi ham 
zat da de fine yeri gösteren bir alet keşfetti maddeleri getirtmcktedirlcr. Bu ._ ______ .......... ııım:--,--------~-..;.;..;,;;,;.;;~·- meyanda evvelce sipariş verilmiş 

Belediye SUrpagop mezarlığının ı. 

mar plAnmı kabul etml§ ve bural!lllı 
altışar kaUı apartımanlar inşası için 
satılığa çıkarml§tır 

Bu haber Uzerlne belediyeye bura. 
da arsa satm almak üzere öyle bir 

tehacUm başlamI§lır ·ki blr arsaya ee ı ve İrak h8diseleri dolayısilc yola 
klz on kişi birden mn•t . k 1 çıkanlamamış olan ham kauçuk 

'":f er 'il mıştrr. pamuk ipliği ve ham deri de geL 
Bilhassa meşhur d(>flne bt.. , kted' B 1 fn~ , me u:. un arın muayyen '"'" 

kA.ycs. UZertne definenin gömuıu oı. kalara hasrecJ'~meden karr iUıa • 
dug-u söylenen ve .araştırı~an ~erlertD-J IAt~rya' verlıemk suretlle bUtUn 

(De~ann 4 ünctide) sanayicılere tevzii mukarrerdir, 

GeÇCU giln Büyük Millr.t Mecli 
ı,inde bir mebu , hNhangf bir kıv 
nun metni ii:wrlndc müzakereler 
ecre~ an ederken bir takrir 'ennlı; 
' 'C ~etindeki frenk!}c (kanalizas
yon) kcJimesinln tiirkçe (lağım) 

kelimesile değiştirilmesini iste
mi';; dediğini de yaptınnıs, 

Meb'usu can lC gönlildcn tehrik 
ederim. Bu kliı,:Uciik hadise belki, 
gü7.el dilimizin altın ı.açlarınu mu 
sallat fr(•nkçe bil !erinden a)ıklan
mak hll!tll'iUOıla bizde l'f'snıi bir 
şuurun u~·anışına delildir; hu ka
darına rağmen mc~'uduın ! 

Dil ,.e nıh t.amamiyetimlzin res
mi !:uıırunu mlıkemmcl ~ah ıııdu 
selamladığTm Hasan Ali l ' iicl"l 
bir gün ~·anmıda bir tıb profesf~ 
rüne (maalesef profesör dil onını) 
dedi ki: 

- Tcrcümclerlnizde bin;:dk 
fran-;ızca kelimeyi olduğıı gibi 
kUllanmıssınız. Buna asla taham 
miilüm l:ok. Mese la (me\'ad-ı gai • 
ta)) yertnf' (matiyh fckal) ıll. 
yonmnuz. Haydi, diyelim ki (mt. 

\ adı gaita) bugünkü dlllmize U:\ · 

maz. \ a pislik, kazurat gibi ka·.-. 
şı1ıklar? Hat ta hu mf'fhurnun ka
ba tiirkçr•<lt>kl tek he<·eli ı.aba mu. 
kablliııi hile kullanını§ ol aydınız 
(matyer fl"kal) kelimesine tercih 
ederdim. 

Maarif \ 'ekiletinin Türk teke\'• 
, ·Un danısında aslan payını tem 
sil ettiğine, Hasan Ali l'Ucel'in de 
bu \'ekalctc bütün nıes'ulh·et lerf· 
nl lılrak ettinniı, ilk , .e birlclk ,.e
kil oh1u~na inanmıyan kaldı mı 
ıw.aba '! İşt,e Hasan Ali l'üccl'iıı 
derin bir fikir öfkeslnclcn koıtan 
hu söılcrf, beni muhteşem bir t.ah. 
liJ \ 'C terkip örgüsü karşısınc1ay. 
m~ gibi ze\'k \.'e hey('f.ana boğ 
dıı. 

İlk i~tz mut laka, btiyük, bt' 
viik, Ç-Ok büyük mikyasta, lisanı. 

Necıp F azu KısaküreK 
mızdan frenk!;:e~ı aytklamaJc ham
le i olmalıdır. 

De\ lettcn beklediğimiz bu ham· 
lc uln hede fi yine de,·Jetı •• 

Aj:ın • radyo 'e difü;r.l on posta 
lnn, mct.<~oroloji cnstitii profe-
lir, linh erslte, ' akademİ, d~.nt 

asistan, konferans <llrekt-Or de 
k ' , 

an, rrktör, konsrnatll\ar eko 
noml, endlistri eksper pollklinit; 

t .. ' ' 
?l~f·ra or, söınest r, bliltcıı gih: 
ı ınıler \ ' 11 ılnha niceleri niceleri 
<le \ iri in rC'snıi dWn<.' n:iiessf'sPlc , 
rino \e şahıslarına resnwn ~h,li 
ritmi-. yaffalurdır: 'e hiebiıisl ·bil 
drn (!eğil, hlı~blrbi biz dP!!il, hl• 
birisi csimlz 'e ruhumuza haf,1 
değil .•. 

Rıınları l<'kl"r t.cJwr ya halÇııı 
hançere dehasına uydurarak tür1' 
çeıe..,tlmıek, yahut Öl tilrkçedr 
karşılıl\ ahlbl l\ılınak Jiznudı• 
h ıllil\ \e çetin bir ;., mi hu; ü• 
buçuk mUnen <>rin iiç buçuk ~iln 
de b:ısara<'uğı ılın ô ... 

Ondıın sonra Hı111lacak il", ı .. 
hir zamanlar Alman)ada frans11 
cıı. ı tilasına yaıııldıw ~ibl, gı•nı: 
lil\ vr. ~ ük!'lek talıo;ll kıitlelnin' 
hıırckel~ 1;eçlı ııwk \ e '' ruınılıld• 
nıa mcnıklısı ku-:; hC'·rlnll "İİPl1C 
lr.r ncı;ıllndPki rransı7.ca meraklfl 
hımhım ayıplııtmaktır. Gençli!. 
gazetelerde, mecmualarda, kff'ıJ' 
lardn. trannnyları1a, \ııpurlard:ı 
nmuıııi yerf Pnle, hı•r ,·erde, yazı) 
l:ı, sözle, harc'kC'tle bu eere~'Bn 
a)·ıplnmalı, bu c<'re.} anın ~ura.tın 
tükiirmclidir. Öyle ki. bu cereya 
nın ı;ürükledlğf çöplük rahlardıı 
ilk defa olarak bir ayıp ve günal 
l~lendlğl şuuru doğsun ••• 

ı-~•::.tm gibi l~ CV\'eli ff\·let 
ter- - ~ ... 

.. ~ rtlzgir -"'erdiği 
ıat (Ma.tyer feksl) tııl 

.z de ne ,,.,,,,._ 



!ru!.Il zaman A' ruı>a. gazetele
ri"' t 1'iırld)e hııltkındn çıkan nuı-
1 ıh·kr tetkl { yazılan da gö teri. 

Ol' ld 'garp mİllcUcrinin \'C de ... ·• 
İ •ı "nin milletimiz \e bükfımeti.. , . 

hal kmda umumı ... c derin hlr 
ve sempatileri \ardır. 
r bu nka \'(' sC"mpat inlıı 

" hl: •• Hu smı:,'llllun cO\alıım 
ldc h Un lt• ııuıa.._-m edcblllrlı: 

J - Tiırk uıu,.unun milli da\a 
ı o' inkılup danı md:ı. mu,,·af • 

O• u, r jimlne btiknı.r 'erip 
t.c l" inncsl. 

2 - r. .. a:ı: ır bir mil· e olan 
ı ;; Cumhurl3 etini arsılınıız 

•ell r lıw ine lmnna.sı. 
8 Türk n illetinin beynclıni· 

1 .ı f ir d:mı. o!arnk ortaya at.tJ'"' 
davasırula ne kadar amlrni, 

rüst olduğunu bpıı.t etmesi. 
Tlırk milleti, cumhuriyeti ku • 
lıyan on ruh yıl!tk f«rilbeden, 

hı;m:ufa.n sonra, gettk mllh o • 
gerek OO)nelmll<"l olan dan 

tarihin n:ullr tnldettiği kı 
vuz mm t olmak ~mı, _r<"iuıi 

h l kını Jmmnmı tır. 
Cnmhnrlyctln llilnmdan eV\el, 

l · n diln) a, Türldyeyc :IUmatsız· 
ı , ehemmiyet&iz bir güzle b~ 

krvordu. JlaTu-uld bugün • esld hır 
tfiliı•ie ö~ Uyeyhn • kaziye b~ 
k:l.d.r. Türkiye, her tarnfmdnn r;ii. 
v ''e ta.ı d1r hıwa.c;lle lmpl nmış
tır. Ve bu eser, mllli faziletlerin, 
T"urke hns olan n.h~lc ü tünlüğü-
~ yUkse'r karakterin, gc '§e 

ı ;ı; ç:ılrskanlıl:'ln ve fıtri 7.el:ft 
..ı:alarmm hnJU ıdır. 
•i c, rruırl,ye lro.r.rı öğsUmüz 
rur Ye iftlh:ırln lreb:ıra !ınb:ı.rn, 
ôCCk yıJlarn ill•ün 'e cmnl)et· 

le b:ıkmn.li sn.lahll ot 'e l..-udret.iui 
en yine hu hru lar ır. Juclzeı--

1 r goktcn lnm('~, mucize 1'..'bedi 
Atati.ırk gibi, IllU ,.et İnönü 

ı::fbl Dtıhl (')nderlerlc, Türk mllle
ti gibi asrı eem.Iyetlcnn, civan • 

ert 'n.t d!L! lnnn miisterek ese 
rlne «lcnlr. 

llitrfesslh lmıııı.ra.torluk, yal -
nız clün ıınm Türk ıhHJetlne kru':P 
:.vı..rı ''e hı.:ını ım aıı.ın~ d~ğil-

Vakıt 
Asım Ua bu llnkU m:ıknlcslnd Çörçil 
le Ruzveltın mW katından 'bahsede. 

m<b ıınc-ak do rudun dogru) d "' • 
lot ' lıukumeı ,.. lıırt.nln konu bl • 
leceklf'rl '~ kı·ııdll rinık-n ~ku. b* 
bir kimsenin bllm Inl 1 k·mhe<-eJ,lc
ri ne kadnr ınahrenı ıntı!!4 lPler \ar.ın 
buıılann hepsi de Uuzvett • Çö~U 
ml11akntında. koJtusulmuştur \C hc~i 

do mııtl.ıliıı bir kıınlra bağl:mmı tır. 
Bu nrdl • dımıokru..'ii ooph lnd bü
tün hnıp ve ulh mcı;elelcrl pmııslp 

itlbw1Je halk"'Clllnüşfu.,. 

Yeni Sabah 
HUs yın Cahil ~ alçuı • Balkanlar ve 

km ark m seleslnln lıal çaresi,, 
lıklı yazıımıda r.unları yazmakta • 

dır· 

'llalkan ittıfakı ufak bir tecrübe 
Dddedllehillr. Uu tecrübe llmlt \crid 
m:ıhly tto olmuafur. Tüddyeoln Bal· 
lı.2.n lttltnkmib oynndrt-ı rol Ankara 

ifunotlnln [>0lltiJw..1ındakt isabeti ve 
dürtistlill-:'O ''' Ch•vl t ad:ımlarınw 
yü1 ı, i)u~·tlerlni, lok r kabul et.. 

ımrette lsbat, otrnışttr. Dürt Bal
do\.1etl büyW' devletlerin yıkıcı 

tı>s.iricıinr rnğn~ müttefik bir hal. 
durnbUdilt r. \e H:ılkıınL'\nLı. bir 

Aınlll oldular. ı:;iındl harp ~un. 
haricin tf'slrlndc-n 'o <'.Dtrfkasmd:uı 

nsun tıfr suret~ Bnlgnrh•tan ,.o Ar. 
113.\'Utluld., beraber müttehit bir de\'• 

t h!llinde t.rl,mr toplıııımnhn müs • 
tnlı:b<>l Avnıp ;nlznmmın 1.'.11 ·~ h 
bir par~ ı dlyl' dil! iınlilınelldiT. Bu 
tc:ıeıınuı edt'<'rk hlı ll~c- ''Ynkını::ır1{ 

biri fk dm lr.tlc-rl,. ııdı \'CrllebUlr Ru. 
ıın. bir fede,rmıyoıı tli \ Crilnıt l de 
kabildir. Dahlll btıdııtlıınn lmllmıası, 

paranın biri ru'.'51, müdafllflnın ıuU•-
erc.ı, halo 60kulıw ı (lt•nublı rld \v 

rupada hatırı ıyıl,ıC' ık lhiy\fü lılr 

ın Jetin derlı.:ı.I tceı;sU lınll tı•mL'l edPr. 
Bö)fo bir dı•\leUıı hlçtılr z m:ııı fU

tuhnt ııolltll< ııı L kl11 etnıesim,, u1.;ıl, 

yukuı ı.o !l r nı tehl'lldo ımıı.m .• 
m:ı imi. n o nm:u_ \.r·"ı> mı•m1 1 • -
rl ya kı ııc1l nnılarınd::ı ''nhddlrruıı 
""nllllıı.dıl•tnn oııru bu "l.'nl.r.-ı.,arı. 

B rl ı, de\ 1 ti rl,.lı• ittifnk ı.ıd bl' • 
, ' il) rı ayn onunt biri lrlcr • .tt:ı 

t'riııl ı blloocğl bir i tir. Her. 
ı ide bu mlıttt•rn. \'6 mUttclıö heye., 

t tf'Ş6d{Ulilndr !l rullsr ıt 'o tıtlr 
mu\ fakat olmnlıdır. ll:ı , 'ıt ~c 

Yakın nw f'l~ln a eo " 1 
ı u , urett~ tı '1 ı.;ıar.. , mu L • 
yol ll7.erlnd • aranmnk llttu.A d! ·r ,, 

MillET 
di. Türk u1uı;unun da biı.ıJıt ken
di beuliğlıı(' ve &r. lmdretlne olan 
uunınn da uyw tumıu , lı lkı af. 

yo dnlgasnuı. tutulmuş fnsanlara 
hen1Ptmi U. 

1 

O altı yıllık tccı·übe, çnlıı;mn, 
ni,'11l5ôıp didinme, hem büfün dlin 
yayı Türk mllletine lnanchnnnğn. 
ir.ı., hem de Türk milletinde kendi 
fü benliğini 'c 1 udrot!ni mırlan
dınnnğı:ı. kafi gf'bnl<;lir. 

Bu kadar n.1. bir 1.am.ıın içinde, 
bi bir ulusun yapamadı{;"tnt yap· 
mak, anoıı.k Türke nıah U<ı rn<'z.i -
yet ve knrn1-terlerdendir. 

Ancak kendine inamı.n, dı\\ asıu
da s.amhni. rlyıuuz ol:ın bir ulu , 
haşkalarmı in ndırnblllr. 

Zer-rede çeşmi haki.kat cilıanl r 
seyreder .. 

LAEDRt 

stan uı yüzme 
şampiyonası 

Galatasaray • Beykoz klüplen 
ile Haydarpaşa, lstiklfü, Sen Jo· 
zef ve Ticaret Lisesi yüzücüleri
nin iştirak ettiği dünkü müsaba
kalarda Galatasaray 84, Beykoz 
ıle Haydarpaşa 18, İstiklal 14, 
Sen Jozef 8 puvan almışlardır. 

Küçüklerde; Galatasaray 102, 
Beykoz 65 puvan almışlardır. 

Teknik neticeler şunlardır: 
BÜYÜKLER 

100 erbost: 1 - İbrahim 
(lstiklal) 1,3.4; 2 - Mclımet 
(G.S.>; 3 - Kemal (G.S.>. 

200 Kurlxığalmna: 1- Yusuf 
(G.S.) 3.7,2; 2 - Tevfik (Sen 
Jozef); 3 - Hikmet (G.S.). 

400 Serbest: 1 - Vedat (H. 
P.) 5.58,6; 2 H hmet (G.S.>; 
Tuğrul (H.P.). 

4 X 1!00 Bayrak: l Galata· 
saray takmu 12.21 ; 2 - Beykoz 
takımı. 

Tı·aplcıJ atlama· l - Fa:tu-i 
(Beykoz) 104.80: 2 Sabri (G. 
S.) • 3 - Mahir (G.S.). 

'l't amplrn atlama bayanlar: 
ı - M Röne (Beykoz) 49.06. 

KVÇtJKLER 
100 Serbest: 1 - Necdet (G. 

S.) l 11,2; 2 - Kemal (G$. l; 
3 - Kemal CG .. ). 

100 Kurba<ialtmıcı: 1 - Yusuf 
<G.S.) 1.34.4: 2 Suphl (G.S.). 
3 - Frrhan CG.S.l. 

Manifatura eşyası 
sakhyan 

Bir müessesede cürmü 
meşhut yapıldı 

Flyı:ıt murakabe komlayonuna, bir 
mu~ mllhlm miktarda kalay. 
kundura 'malzemesi ve mıınltatura 

eşyası saklıyarak gizil Gtoklar vticu.

1 
dıı. getirdiği yolunda bır ihbar yapı\.. 
rnrş vo murakabe kontrolörleri dUn 
mezk!lr mücsse anı bfr aranın 
yapmışlardır. 

AYAKKABI 
PEN ELEME 

OCRETi 

Müessesenin hesaptan tetkik edil
mektedir. Bir suç görüldliğü takdirde 
saıY.pl rl adliyeye vcrllcceklerdir. 

Murakabe 
komisyonu 
azami had 

koyacak 
Birkaç gUn &vvel Yenıknpıda Zuı.. I 

cirleıoo kömllr ihUkArı yapıııı Seyl.An. 
oğlu adınd:ı. bir kömUrcll hakkında a
çılan ılk tahkikat hcnllz nmıa.J edil
meden bu kömUrcUnUn yeni bir lht.i.. 
kAr lıuekcU ha.bor alınınl§ ve dUn 
mahalli.ode cUrmUmC§hut yıı.pıhnı§tır. 

'l'i<:aret Vekrueti i.n.e musteşar
lığmm ayak.kabı tamir ve bilhas.. 
sa pençeleme ücretlerinin yilksek 
liği ka.rşısında. pençeleme ficretl • 
nin tayini hakkında verdii:i kanı.. 
nn şelırlm.i7.de de tn.tblkma geçli. 
mck üzeredir. 

Bu kömUrcU. yeniden k!Smtlrün kilosu 
nu 6,5 kuruşa sat.maktan suçludur. 

Lise olgunluk imtihan • 
lanna 18 eylôlde 

başlanacak 
:use o!gUnluk imtiharilarm:ı. 18 

eylWde ooııianacak 28 eylWdc bittrı.. 
\ccekUr. Orta tcdrlıın.t ikmal imUha.n.. 
lan üıı. 25 ağustosta ba~ 17 
eylülde nfhnyete erecektir. 

1stanb\ı.J maorlt mtldUrJUğllnde te.. 
eekkW eden bir komlsyon, Uk mek. 
tcplerden ortamckteple~ orta. mek· 
tcplerden liselere gidecek talebenin 
mezun oldukları mekteplere göre, han 
g1 mekteplere glrebneceklcrinl gaste_ 
ren bir liste hazırlamıı vo Maarif ve. 
kllctlnc göndcrmlşttr. Vek!Uct bu 
Hırt.eyi muvshk bulduğundııo mckt<'p. 
lcre d&ğrtılmıjtır. 

Orta tedrisat müesseseleri için oı ... 
duğu gibi. 'lk m ktcplere rumcıcak ta.. 
!ebeler için de mekteplerin bulunduk. 
ıan scmUere göre h:ı.rltaı.ar hı:ı.zırlan
mıştır. Ha{'itnlnr. mekll..>plrre gönde. 
rllmişUr. 

l.Jk mekteplere bu seno 93S-9M do. 
ğumlular kabul cdl.looekU.r. 

Okmckteplcr tedrisata 25 eylUlde 
ba:şlıyacıı.ktır. Bu teklif meclis tara • 
fmd:ln kabul edlldtğt takdirde mek.. 
tcplere tebliğ edilecektir. 

Ekmek 30 para arttı 
Yeni tip ekmek bUt1ln kaznlarda 

normal şekilde çıkmnktndır. Ekmeği 

kontrol etmek Uwrc tcşckkUl eden 
heyet dUn Ü&kUdar, Beyojtlu kıı.za .. 
ıarmdıı tc.ft~l rde bulunmu !ardır. 

Pençeleme ücreilni tcsbit husu
sunda fiat murakabe bürosu tet-
1o1der ynpmış ve !bazı esaslar buL 
mustur. Fakat bu sıradn nynkkabı 
cıla.r kooperatifi fia t murakabe 
büı'OSUiın bir rapor vemıiştir. Bb 
raporda pençeleme Ucrot:lorinin 
tcsbitino imkdn olmadığı ve olsa 
'bile bunun halkın zararına. olaca. 
ğı te.'hariiz ettirilmektedir. Bu ra.. 
por fü•..erinde birçok nokt.alardan 
tetkikler ynpılrnnğıı lUzum görUl -
müştlir. 

Fiat murakabe bürosu bu husus 
taki tetkikleri ikmal etmek Uzere
dir. Gerek !büronun raporu gc • 
rekse kooperatifin raporu ynrm 
fiat murnka.bc komisyonunun ya • 
pacağı içtimaa verilecektir. Ko • 
misyonun ticaret vekaletinin ka -
rnrına uyarak ayakkabı pcnr.eleme 
1şlne ~uk, kııdrn ve cı1kok ııyak
ka.bılarma göre, gizU, Ustten, tah. 
ta veyn. demir çhili ynron ve !bil. 
tün pençelere ve topuk olup ol • 
rnadığnıa göre fiat vnzcde<:eği an. 
lwplınak tOOır. 

Bir mütecaviz tevkif 
edildi 

Gecen pazıırt.c i gtinU paşabnhçedo 
garip bir taarruz hD.disesi olmU§ ve 
yanlıı.nnd üç erkekle b!rllkte kırda 

sezlntiY,O çıkan Selime V(I Hadiye a.. 
dmda iki kndın; Avnı, Mehmet \e 
Ömer adında üç kişinin tcuıvUzUno 

manız kalmııılardır. 

Tülün işçilerine 
yemek 

Şemsiptı§adaki grup 
merkez.inde bcı§landı 

tnhisa.rlar fabrika. Atölye ve 
tütün bakım evlerinde çalLsan 
işçilere sıcak yemek verilmesi 
hakkındaki kararann tatbikine 
inhisarm Üsküdarda Şeırudpa.. 
şadaki grup merkezinde başlan_ 
mıştır. Şemsipaşa deposu en. çok 
i12Çinin çalJHbğt :tın- yer olması 
itibariyle işçiye ~cak yemek ve
rilme işine buradan başlanması 
bu yemek vennek işinin tamimi 
bakrmından faydalı olmuştur. 
Üsküdarda yapılan lbu ilk tecrü. 
beler iyi neticeler vermektedir. 

İnhisarlar umum müdfirlüğü, 
§imdi sıcak yemek verme işinin 
bütün fabrika ve depolarda tat. 
'biki için !hazırlık yapmaktadır. 
Üsküdardan sonra Ahırkapı de
nosu ve Cibali fabrikasında ye. 
mek vcrilroeğe başlanaca.kt.rr. 

Basın Birliği 
azalttrına 

İsviçre . 
Konfederasyonu. 

Türki) e ve ts,ic;ro de\'ıet 
lori arasında 1 \•lçro kollf ı 
yonunun 650 oci yildÖD~r 
nn.,ebetile tebrik 't• tesek 
grafları Qcklkll , 

A ,·nıpa vangmı ortası11cl 
ten masun· kalabilen giiıcl 
re ile ayni yangmm yaP' 
ayni mes'ut vazJyetl uıub 

1 
dcbllen yeni Türldyeoln ~ 
rinl lstikliJ günlerinin ~ ~ 
ıort dolayıslle hatırıaın• 

1 
talıli<l!r. Toprak ~e oüflll! eeJc' 
ldlçilk 1'akat aitlik ve ~ ~ 
sevi;) esl itibarile pek ~ll> 
ı~nitreyl, biT.im medcJIJ 

1 muzun alındı~"' mcmlc~ct l(i' 
·ulh içinde yaşıy&blldlği 
noa fobrike liyık ~ö.rürUS. 

1 \'~re lstıklilinln er s.d 
milli kahramanını hcrke8 
Avu turya impuatonın~..dl 
schri meydanında §81""-:.ı 

direğin tepesine koyarıJC ııor 
na elim \'ermeye 01CC bO 
mü ... teblt ulisi G ıcr _., 

Bsın Blrliğt tstanbul Mmtakası kctlle ls\iç.relilere hak..,.... 
füıWlğtnden: yordu; Giyom Tel bn tt 

MerkeZde hazrrlanmaktn olan mu. ce\ııbını verdi; dağlama !,.. 
vakknt bamn karllorma yapI§tırılnuık stm yüklenerek şehre tıı .re 
v ya buna !lgiU dosyalara konulmak \.·ayı \'c robu biitün f !1\'k 

üzere O.ZO.mızm dörder tane vesika to- leı·ine \'C kö~·lerhıe e' ~~ 
toğrafüc son 1~ ve ev adrulerlne ıu.. r:a.ğlıı.r tanrı"• oldu. BP~ı 
zum vardır. Gönderilecek cetvell gc • marn 650 ı.ene en·el 1 tJı4ı 
eikUrmemek üzere lııtanbula ve dı. •J..,,içrc .kantonu, Seh~• 
§ardaki azamızm nihayet~ gUnc ka ten'nlden ka.ntonlan, 
dar bunlan mıntakaya tevdi etmeleri blrlcstJler \O isti'J llil ınll ~ 
rica olunur. ne ba.5ladılar; bu he)"et.e 

mcdcn diğerleri, birlbirf 

• Blı;;lnci umum.t mUfetUt Abidin 
ör.men diln şehrimize gelml~r. 

dan t.atıldıla.r. _ _ _.; 
i ,·ır.renin milli kahl'P~ ...ı 

"8 memleket \'e millet ıer 
ömek omustur. Onun, bll" 
dağlıla.nna maho;;us şaptaJtltl!" 
tla 0öınlek b:ıcakJarntdıl .. , 11 
ta.lon. ayaklarında dağ "dtl 
omumnda :yayı, kc11111:rlrı ,Jd 

mü.stc§8.rı \'e yanında. on iki ya~ınit 
şehrimize llo bnlatlanlan iner gib: ,r. 

• Bir Re§ndlye altmmın dUnkU fı. 

yo.tı 25 lira 50 kunı§tu. 
• Ticaret vekllcU in§C 

Şefik Haydar bugllnl<-rde 
gelecektir. dan inişini gösteren b ~I 

\'anlır ki mc,hurdur. l'~cll 
epopelerlndeld rnabutlsr ,ıt•' 
bu knaar heybetli, bu Jc JClll' 
bu kadar kudretli ''e lı~ır. 
olarak tasvir edlbnlşlc .,. 

• Çok sıcak ha"alnrda bclcdly ntt•. 
ınurlarırun masa başında eekct.ıılz ça. 
lı§'malannn müsaade edllmtııUr. 

• Dün A:ıkarndan iki tayyare De 17 
yolcu gelm!§Ur. Bunlıı.rm bir kısmı 
bugllnk.U at yan~lannda bulunmak 
lsUyen merıı.klılıı.rdır. 

• Bcyoğlunda Ta§kı§la e&ddesinde 
Metcll Teonldis b:ıhço tarifesindeki 
rak&mıan keserek yerine iki mlsll fi. 
ynt listesi ya.pışbnnıştı:r. Susçlu hak
kında sahtekarlıktan takibata s<ıÇil.. 

miş ve ndliyl'ye vcrllmltşlr. 

Oğlunun başına konul 11 
\'uran, gene haksnltis' 111,t' 
\'aliye pusu kuran \'e ô1'~ 
dur. Koca f.,,.içreyi ı.urt ~ 
sağ kalan bu adam bir 
nn cereyanına kapılrJt!~JI 
~oouğu da kurtarmış, !11 ~· 
. i &ilriiklenlp gitmiş, olrı'I 

1 ~00 Serbest>: 1 Bedı i (Bey. 
koz) 5.561; 2 - Lazo (BE>vkoz) 
3 - Sadullah (G S.). 

Bu sabahtan iUbarcn kmek 80 pa. 
ra zamtıı 13 kunıı, francala kilo 'ba
şına ,o para zamla 22,l>O kuruşa sa. 
tılacaktır. 

4 x ıoo Baıpak: l . Beykoz 
takımı 5.5.3: 2 - Galata-:nray. NiSAN 

Tramplen otlama: 1 - Semih 
1 

Topçu t•enlcrimizden Bny 
(G ... ) 34,36; 2- Bariton (Bey· Mustafa Güven ne Adapaza.r eşra· 
koz): 3 - Bahattin (G.S.). fından ALiz Gümilş kerimesi Ba· 

Son olarak yapılan kil<:ilkler yon Necmiye Gümüş'iln nl.cran me· 
su topu müsabakasında Bcvkoz rnsimleri diln gece her iki tarafın 
il7 Gnlatasa.ray takımları 6 _ 6 nkraba ve gUzide davetlileri ara. 
berabere kalmışlardır. Miisaba.· sındn, KüQüka)'nsofyndald €Vlerin· 
kalara 'buaün sa.at 14 de devam de icra cdilmJştlr. Yeni çifte sıı.a· 

Bu yabancı damlar, kadmlnnn yn. 
nındaki erkeklere bnıta Uc hUcum et
miş ve erkeklerle Selime ke.çmış, Ha. 
diye ise kaçamıyarak bunlardan Av. 
nl kendi.sine zorla tnaallQtta bulun • 
muştur. MUtecavızlerln n uhakcmcs~ 
ne dUn birl.nci nğtr c~znda • ül olarak 
b:ıkılm~ır. H'.adınl r ' t<'C' wUze uıt • 
nyan erkekler de şalı t ol rık gel • 
m~lcrdl. 

. ~ . 
Şiındlyc kadar 50 bin nUfuslu bir 

ka7.ayn günrlıı bır sandık !Astık \'c. 
rlllrkcn önümlizllek~ hnftaılnn iUba • 
ren Jkl l!andık vcrlleccktlr 

• HUkQmct 1941 Uiypzi.g panayırı
na l~tirake kurar vermiştir. Hazırlık.. 
larla Bedin ticaret odamız m şgul oı.. 
m::ıktııdır. 

.. Yakrnda mamleketlmlzo orta ve 
uzakşaık memlekcUcrinden 125 ton 
kauçuk. KnlkUtadan 300 ve Port.salt
ten de l O ton pnmuk "pliğl getiril -

lGl·om Teli Cerınl'D •" 
mlisteblt bir ,·ali ort.a''tl rıı 
ıncchur etti; onun hak:_.,ı 
~iiıel c•scrl de Alman .,ı• 
ya1.tlı. E,..el'ln yazıldığı. t ~ 
tür. O tarllıt.c A'.uaıı~~ 
nuıJ t~u:~1k 'e ı .. m"taı ~111 
bulunu\·ordu. Bu ı .. ttbd11 

hUtiln deh otile 1.alblllilet 
Şiiler kendi memleketi ~~ 
için bir Glyorn TeJ ı .. fü 
hayct bu İMiçre kalı ell 
nıu.erasını almancanırı "fi": 
ltelimclerilc, bü~ Uk blr,

11 

Muhnkcm onunda suçıul rdnn A \' 
nl tevkif dılmiş, duru m şaMUt>r 

edilecektir. detlC'r dileriz. i~ başka bir gllnc bırnkılmı Ur. 

Mülteciler hakkındaki lô.yha 
Meclis ruznamesine alındı 

Layihada mültecilerin idare ve b·akımları 
hakkında esash hükümler var 

Ankıı.nıu n bildirildiğine gö. 
re, harp dolayı.si) le karadan, 
denizden ve havndan mem • 
leketimize gclm te olan mül. 
tccilrr hnklundaki kanun ıa 
~ihn.sı mcclıs ruznamesine nlınmı§ 
tır. Hukfunet kanunu mucıp sl."bep 
ler liı.~ lhasındı:ı ez<'limle öyle dP" 
mektedlr: 

"'Harp dolayısıle y bancı mem. 
l('ketlerdeıı memleketimize gerek 
kıta h.ılınde ve ger<'k perakende 
surctt < karado:ın, denızd('n ve ha 
vnd· n nıılltc.><'U r gclmf'ktedir. Ne> 
Pkilde olur ıı o un, bu rnültecile 

ı-ın ld ı e \ c Lalmnları VE' bır kayıt 
ve nrt altındı bulundurulmaları 
ın t m'nf Tfü kiye C'umhuriyetı 

hükfunetuıe bir vıwfe l ıl f'\ le 
mc!lttcdir. Mülteci!< nn ıd ıre ve 
b:ıkmıla.mun ne l:ırzcb t ın n (: dı. 
lecc{;i.ııe dair~evzua mı~A. .ı e as'ı 
hllkilnıler mevcut bu ıı mrıınakta. 

dır. ::Mülteciler baknnnıu ve ber b r 
•etlrd.lklcri csliha, m lh mwat, eı.r 
ya. ve bı1CUnum lmrp "' •talar 11!1 

ait ~elleri «>aslı J:>ir lıukm ınp 

tcdere.k tanzinı eyJomek ma.ksadi· 
le lıu !kanun layihası tııkdim olun 
muştur. Bıında mültecil~rin eslib 
mühimmat ve S< ır harp vruııta.la. 
rındnn tecridi mültecilerin be.ra· 
her getil eccklcri esliha. mUlıimmu t 
e§ya, gemi ve tayyru e \'e air h J.> 
\'&Sıtalarının blısnı.i halde muhn · 
!azası Vl' bunun için lcabedcın mas 
raflarm yapılması knmpıı g'recek 
milltecılerin dı arda çalrşmnlnı mu 
imkan olmıyacağr cihetle bunlar 
dan subay ve osken memurlara 
ordumuzdııki muadili rüth terine 
mahsus mn·ıs vcrilmesı ve c.>l'lrırin 

ordumı..z eratı gloi iaıw. ılbaa ve 
tedavi cdılmı>lf'rı \"C y.anırı ihtija 
ları ı ırı m ı alnmları, mı.lterile. 
J in sıvı! ln~lann gpld klt>n gün 
den !ltbar n r ıı v ıkın ımıhacir ve 
ınültl"Cı komı ~ eınlru ıı l d '\lr ~ e 
t lını edllınl • knd.ı ıd rclerı 
n n oıcıuca ı mi 1, n ılt rı k mp 
laı ıııdn lnzto un v hu nü ld re 
n n t isı \ e r ( ı 1 ::ır bn a \ i. 
h ıda ı.lerpıs rd :me J. ı' lha 
esaslllrına gur ', jab ncı meml 

ketlerden Türkiyeyc iltica eden 
muhıır:p yabancı ordu mensupları 
nm Türkiye toprakla.rma girdikle. 
ri tarihten itibaren inde olunacak 
lan tarihe kadar nakıl, lbatıı. Ub:ı<ı 
ve tedavi hususlnn hükfımct.cc 
temin olunactiktır. MUlteciler top 
raklarımrzn ayak bastıklnrmda ve 
kora sularımıza girdiklerinde f'Sli 

hn, mühimmat vesair harp vnsıuı. 
larmdan tecrit PdiJeceklP'rd.ir. 

M.üllecllerin Uz0r;ndelti e~.} a IIP 
beı ab(>rınde g('tirdiJs.lcri ı.a ti P ) i.l 

don mnadn. kara. Aenız \e hava, 
Psliha. mı.ihımmat, tcch t, nakil 
vasıta 'an, gl'mi, tan are \'e oi r 
askeri eşyu vrı her ı;c it haqı mal 
zemesı orducu muhafa a nlt•nn n 
Jınacak vcı bunların muhafnzJ.lnı ı 
('ln ıcap rden masraflaı da ~ apıln 
·.ıktır. Blı muv kkat m ddn c o 
r , bu kanunun n ı ı t rilı ne ka 
daı Turkh P\e ılt <'H rlrn cntern 
·dılı nleı iı.;in millı n• ıd fnn vekfı 
lrtı 1e ) apılan mı r ıı " •m rr!lllun 
lıukıim Prıne ,..öre, k ıt ve mal 
ııp olıınaco:.kt.ır." 

mektedr. 
• KlUI miktarda çiment.o oldu~un • 

dan tevzi usuıu knldınlmıııur 

... aıuıtla anlstırkcn Alfll trı'ı• 
nln lsyanmı terennU111 .~..-ı-' 
;\ordu. Bu be..; ı.crdelik ,r, 
reden Almanlar hlirrtyr.~• 

ZA vı - Rlzenln pazıı.r §Ubesfndcn liıt aşk mı kalıılerlnde. d 1,-ıı' 
aldııtım tezkeremi zayi ettim. Yeni. ,·etle hissediyorlar; :N."~r 
sini alncngımdan eskisinin hükmü bu-.unılıın ,1Hılmak ıçııı ır1 
yoktur. nl bil'll:J: daha !iôilihl11•111 

""A'"· ~ı ·•~E:• :: :;:M;~IM ~ 

RMANY~ 
Nıınkindrn ı;ı•len halıcı it ro göl't' ka~ ıııığl(hr. Kauçuk ağıtçı-~ 

Bi 
Ç.ıuıknyl)ek lngtllz kun·l'tıl'rlle l-jblr. dli;rf bol ıua.hsul RamıoP ı.;el' ~ 
liği yapmak ureUlt· 81roıat1)1lnuı t ile lhraf) olunur. )'ili< 

11 
,-

miidııfaa ı i~iıı 50 tlinuın !iPfertM•r "'· tb ı>etrol lruyularmdall 80 

mlştir. çcrlslııd• istifade edilpıcl~ 
Hlrıııun~rı IUııdi<'iulnin garbıııd:ı 'e tır. Hinnanya topraklsr111 1.,ı lrrıuıdi \adisi ıizcriııdt• buluıuıcı, ~nkııİ, 7ıtmrbt, 7,e~.roet. ~ 

»911.000 kilom .. trn mıırabbnı gr-nl il - li tnslıır bulunur. Ko.lll) ot'sJI 
i'lndcı n• 18 nıllyoıı tıhfııslıı hir ımml. teıı bu tupmldarın ı'.ıt ı;r' . ./ 

ll'keıtır. ııldir. rl aıv'i 
Blmı.un~a ı::arııtc HL•ııgutı• kur11•zl Ulrınaıı~a 1897 do.ııbt' fı1-~ 

Heııı..'111 :>, 'e A sam m mlek llcrfü· bağlı ıunıımi bir vnll tııP ~"' 
çı•\'rilnuştlr. Çiuiıı l uıın:ııı t•,>ııleli Bir ooilmekt :<tir. Merkcz.l 1':.:-1~.J 
ırnlll.)Ulllll im llaı \I' lnı:lll urkiıolnl Ptolı•ne kitabında Bir t l~
lb la ı:d •r. Sıırkınd:ı Hlıııllı.tan '•' Si. bulunduğuno yazar. t•slô~i1111 
\am \'Urdır. Hunısı '.l'lbc ı \t' \ uıuıu.n tün ıırnsttnnolnr ı.1ıyli1' ıı•r J. 
;\ u~ lal:ı nnı -~~ ıraıı (Mim dıı~lnr bijJ. <'ıkarmı hr. ,,;'./ı 
ı:•.,.,ldlr. :Harkopolonuıı 6f!Yaı:~ ~ 

c;oı, bol olun \ıığnıurları, ıuuntıu.anı bah ttttt Mi;)CO menııe ""''· .. ,. eıı nı1.ı;turlıırı, n k llulml dolı•l • • ıdır. Bu nıemI6ket afi 
1 

"".,)'. 

"ilt• Hlrman~ il çok ınllnbll llr. RaMhca kadar ntlistakll yaşa.nllf•oıl"'::..; 
ııınlısıılll ıılıint;llr. l• ııl,ııt hııbııtıat, murda kral Alomprıt roe 11,.cl/ 
ı,ı•r ı.ııııu~ı, tlıtun, ııaıııuk d \ t'll"• ıh•tlnl trunanıile tenılrı ef~ıı 
tlrlr. \ .ı lı \ı• ı.oı.uıu ııl(.ı<'lard.ııı mu. 188.; iP tnı:lli..:ltır t rıı1ııı 
lı·~l'l.IJJ urırnuıl u ıııuhlnı hiı !lt"r\0'1 ıııl"lir. 
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KASIRGALAR DiY ARI 
• 

enızı Cenubi Çin 
Siyasl Kasngalar" Vesile Olacak mı ? 

~ya vo Avu.~tral~a nraıı;ında 
köprü vnı!fcsi gören ndnlar gru. 
pu ve cenubi Çin dcnizl, yalnız 
kas.rgo.lar, volkanik fclfı.kctleı ve 
zelzeleler dh arı olmakla lmlmı -
yor. Burruıı. siyasf gerginlJğe so _ 
bcb yet veren ve bırkaç kuvvetli 
devletin biribirlle çarpışmalarına 
ves!Je verecek bir sahadır da. 

Dilnya denizlerinde, cenubi Çin 
denizi kend ne has bir 1'01 sahibi. 
dlr. Tarlhl chem.mıyeU ha!z hadi
selerin vukubulduğu Akdcnlı:e 
benzetilemez. Buna rağmen, ce -
nubt Çin denW, birçok ku,-vctli 
devlotin hal'ekOt ve istinat nokta 
eıdır. Cenubi Çin denizinde sahil· 
Jerl bulunan ve burad menfao.U 
olan devletler Çin, Cnponya, 
Fransa. İı\giltcrc, Felemenk (Ho 
landa), Porteldz, Siyam ve BJrl~ .. 
§ile Amerlkadll'. Bu devletlerın 
bOO.utlan. denebilir W. cenubi Çin 
denizinde taroılaşır. 

Yukarda ydığmuz devletlerin 
iktısadi, siyasi menfaatleri binbL 
rine k nşır ve d ima çarpışır, u. 
nutmıyalım ki, dünyanın münbit 
ve en çok mu.den ihtiva eden to~ 
rakları da buradadır. Toprak zen 
ginliği her devletin · tabını ka _ 
barttığl i!iln bliyük bfr rekabete 
sebep olacağı tabiidir. 

Cenubi Çin denizinin ortasında., 
yani Hindiçinidcn beş yüz kilo -
metre :mesafede insnn 'Y~ • 
yan Spartley adaları vardrr. Eger 
bu adalardnn iki bin kilometrelik 
bir daire çize1"8ek, cenubi Asya a. 
d ı rı. Hindistantn bir ktsını, c~
nubi Çin ve Fomıoza bu daire :ı.. 
çinde kalır. Daire, ~vustraJ~:a 
kıtıısının şimali gnrbisinde k&ıu 
D'1J'Vin limanını içine nJ.maz. Ma.a_ 
m fih bu Uman tngiliılerin daire 
lstndeld sa.hayı n\lfu1Jıı.rı nltına a
labilmeleri için mühim ve strate
jik bir mevkidlr. Çizdiğbniz dai -
rede, çok bUyük, ayrıca orta ve 
kU~ük, saytsız adalar vş.rdır. Auala 

rın cb'adı, Amerika veya Avrupa 
devlcller'nden bazılarının büyük • 
lliğ\luU bulur, hattiı. "'eçer. En bil. 
Yüklerinden olan Bornoo adası 
740.000 kilometre murabbamda -
dır \'c 1041 senesinden evvelki 
Alın ınynrun mesahai sathiyesin -

den 200.000 ltilometro • murabb:ı.ı 
büyüktür. Sumatra adası da bil • 
y\ilt bir Avrupa devlotinin mc -
sahal :ıthl~esine kıyas eclliebi -
lir; mesahası 420.000 kilometre 
murabb..ı.ıdır. Bu iki bUyUk ıı.d:ı.ya, 

cenubi Çin ııda.lnn crupunun en 
girintili ''<l çıkıntılı olan Scleb a. 
da.sı da ilA\•e olllll!Lbillr. Cava o.dır 
61 i c QOk kalııb!ılıktır. Saydığı -
mız bu ndalardnn mDl!da, Filipin 
ndalnrmı teşkil ed n IJuzon ve 
Mindanaolarla Hninan ve Fo.rmo • 
za.yı da ilave etmeliyiz. Volkan 
kraterlerinden ve mercanlardan 
husule gelmı binlerce u{ak ru:la sa 
yabiliriz. Tonkin ve Siyam körle. 
zi, Cavn, Sulu, Sonde, Seleb. Mn -
laka boğazı, Makasa boğnzı, I<n -
ıimatn geçidi. Ballintnng knnalı 
ve Başi kanalı den!zleriııi ihtiva 
eder. Girinti ve çıkıntıların melr 
zul bulunduğu böyle bir sabo.da 
geniş denizlerdeki strateji tathık 
('dilemez. Burndak\ sahiller 500 -
GOO kilometrelik bir denizle iı.yrı.. 
hr. BUyUk muhıırl'be gemileri dar 
denizlerde faaliyet g&ıtel'omez. 
Dcni.zleı'deki mercan kavnlan de • 
niz harekatına büyilk 'bir mani 
te kil eder. Demek oluyor ki,. tay 
ynrdQr, tahtelbahirlere muvazi o .. 
larak cenubi Çin denizinde çok 
mi.ihlın bir rol oynıyacaktır. Ce -
nubi Çin deni.ıinde patlak verecek 
bir harpto tayytı.l"eler esas rolU i
fa edecektir. Cenubi Çin denizi. 

Yazan: Casus mekte.QJi profesörlfrinden lsvec;li A. MENGRAM 
104 Çeviren: il. D. 

l l'tll d:ı.ha bUyUk blr sUJ'Qtle b.a
et. edebilect'kkri dahi ani -

lmıştı. Z.iro. vok kuvvetli ve e. 
1 :ktrlkli bir mtuıcm:kla ha' ya 
fırlatılan raketi r 12 • 14 kik> • 
metre havaya atılailmekte, bu 
suretle bava tabakaları dışına ç~ 
tıktım sonra hava mukave-ınctı 
kalmadığı için t lsWn _oıe~t~ dal 
gaları sayesinde mUtluş bır. surat.
le ve arzın kutnına muvar.ı ola • 
rnk hareket edebJl.mektcydi. O 
dC'rece ki Berlinden atılan bir ra
ketin Uç dakika gibi bir zaronn 
zarfında Parise gidece5 hesap o-
lun~ ordu, • 

Bu harbin baı:;ına kadar büyük 
bir gayret ve faaliyetle yapılan 
t~.rübeler az sok muvaffalt olur 
gibi de oldu. 

Filhakika rnk tl :rln telsizle ha 
ı-e:tet ettlrlhne!i mümkün olduğu 
anlaatldı. Fuat. yakın mesafe • 
l rdo daha kol:ı. • olmamna rağ -

, uzak me1!a!elerde hedefe 1-
sabet :m :l si h lledilcmed :n 
kal ı. 

Bl.rünkü harpte uzak mesafe _ 
le.re C'ndaht fıkri esasen terke • 
dU · • benziyor. 

Tn~·yareler ve tank! r uzak me 
safelerl gayetle suratı katedip 
tahr~batı ) akından yapabıldikleri 
için uzak mesafeden endahtn he
men hemen lUzum d3 kalmamıs • 
tır. Yoksa geçen clhan harbinde 
uzak mesafelerden endabt içln eok 
çalı,sılmı.~. bu mesolcnin halli için 
sarfooıl n ga,retıel' bu harbin 
başına k dar- sürmU tnr. 

Netekim g(!(\en harpte Alman -
lıırın pek uzak mtl'!a!elerden Pa. 
ı isi dövdükleri ve admn (Şişman 
Berta) dE'nilen toplar hatırlarda 
ols:ı gerektir. 

Geçen harbin en zeki ve mahir 
casu ları fe\'kallide bir ~ayret 
sarfettiklcri halde bu Par"8i ve 
aünyayı hayrete düsUren uıun 
mesafeli topların esrarını lde et 
meye muvaffak olamamışlardı. 

Malum olduğu ilıere topl:ırı 
kuran nılilıendis v askerler h~ _ 
men ate hattına sUrülmilş, csra-

merkezi deruuere şamil olan stra 
tejinin kaideleri altındadır. Bu 
kaide. pek kısa. bir zaman cvvcl 
Akdcnizdc, Giritte tatbik olun -
du. Centibl Çin denizi snhillerinin 
sa.kinleri, bu münasebetle Akde_ 
nlzdck.i ha.rekatı, büyük bir ehem 
miyeile takip ediyorlar. He.ıiınngi 
muhtemel bir harp, Akdeniz ve 
§iınnli Afrika muharebelerinden 
yalıuz ikliın sebebiyle fark göste. 
recektir. Motörlcrin çabuk pas -
lnnmnsı, tayyare meydanlnrınm 

nebatla kaplanmnsı v. s. Dört mil 
yon kilometre mura'bbamdaki bu 
arazide 150 milyon nüfus vardır. 
Nüfusun yarısı Felemenk Hindis
tanmdadır. Bütün bu memleket -
ler, iktısadi müdafaa bakımından 
son del"eco enteresandır. Bir mcm 
leketin müdafaası bakınundıı.n lü 
zumlu ol :u her madde vardır. Bur 
ma, Cava, Sumatm ve Borneodn. 
ço'k un.ghı petrol Jtuyulan vardır. 
Mala.ya hükumetleri ve Siyam, 
dünya kalaymm yüzde ellisini i:ı. 
tihsal -eder. Cenubi Çin sahnlnn, 
Tungsten ve antimunnı sanki ir.
hisarları altma atmtŞlardır. Bu i
ki :madenin silahlanmada büyük 
bir roltl vardır. Birincisi çelllt i -
malAtında, diğeriyse kurşunu sert 
lcştlrmeğc ynra.r. Hindiçini ve 
Sumatra kömür ocakları ile meş
hurdur. Drş:ı.rı Hindistan ve adı::. 
l rdıı. gUmliş altın, kurşun mcb • 
zuUUr. MalaJuı ve Felemenk ada.. 
lrrına gelince, dünya kauçuk is -
tihsalinln aslan payı bunlara ait
t 'r. Filipin ve Felemenk H"ndis • 
tanı ise yağ endü trisinin en mü
him maddesi olnn koprayı temin 
eder. Ta.biatin bütiln zenginlikle • 
ri ibulunan bu sahada, tütün, §e -
'kerıkan:uşı, velhasıl müdn.fan iktı
sadiyatmrn diğer ihtiyaçları te • 
min edilınbtir. 

Şarki A synyt besliyen pirinç 
yine bu sa.ha.da yetiştirilir, Kinin 

<Da'"al111 6 noula) 

n elo vermooıelcli için orada 
cümlesi maktul dÜ§m.Uştii. Al • 
manların Parisi dövdükleri bu 
Bertn toplarırun eararmı ilk öğ • 
renmeye muvaffı:ı.k olan Belçikalı 
Andcrsen ismindeki meşhur casus 
tur ki hata 67 yaşında. olarak ha .. 
:vat tadır. 

Anderscn gayet bUyük tehlikc
ll'r ve uzun meşeka.tleri göze ala
rak elde ettiği esrıı.rm yeni Av • 
rupa harbinde pek faydalı olaca• 
ğı kanaatiyle bu c rarı Fransa er 
kinıharbi ·esine satmıstı. 

Halbuki bu harpte Berta topla.. 
rmdan bahis dahi edilmedi. 

Yaln·z Almanların Bcrt.ıı. top -
lan esasına ~re bir nc''İ taYYare 
dili toplan ynphklan ve bu top. 
larla stratosfere kadar endaht 
yapmak suretiyle stratosferden 
dahi geçen tayyarelere karsı at<.'Ş 
açtıkları söylenmelitedlr. Maamn.. 
fıb bu cihet henliı tahakkuk et -
miş bulunmuyor. 

Casus Andersenin ifşa ettiğine 
göre Berta toplarmm da esası, 
mermilerinin raket esasına glire 
yapılmış olmalarıdır. Bu gayet 
büyük namlulu toplnr. malilln ol
duğu üzere, 300 kilometre mesa.. 
feden üç dakikada bir endaht et. 
mek ımretile Parisln dış lstih -
kAmlannı dövmeye mu\'nffnk ol • 
m~lardı, 

(Devamı oor) 

PARLAYAN 
CIGARALAR 

lnhisarların tütüncü kızla
rı, cigara tiryakilerile yeni 
bir §akaya bQ§ladıkları ha • 
ber veriliyor. Cigaralar içine 
kibrit bQ§ları konuyor, tir. 
yakiler zevkle içerlerken bir
denbire parlıyor ve tabii bir 

AEILE TETKKLRll - ~ --.. ---

~aşkınlık tevlit ediyormuş. 
Bu havadisi ve.ren gaze 

temiz ciga:-a paketlerinde 
vaktile ilanıaşk mektuplar 
ela çıktığını hatrrlattyor. 

ilanıaşk mektuplarında 
sonra parla.vıcf bir şallay 
nasıl t,.fsir edebiliriz: Teh 
•-fit mi? 

R. 

SEVME 
KISKA 

Bu iki mefhumdan biri öte i den 
ayrllamaz fakat diğeri başkadır 1 
Dünyanın kurulduğu tarihten 

bugüne kadar lbUtün jruıruılan s::ı.r. 
san bir his vardrr: Aşk •. SevmC'k 
her jnsanm en tabii hlr ihtiyacı -
dır. Nitekim bunu taktir eden Hk 
ıns:uıJar bile Adem babamız ile 
Ha\'Va anamızı miı al olarak al -
mıslar ve aşk bugüne kadar he~ 
oofu k~lbinl kurcalayan bir his ol. 
muştur. 

Sevmek müstaıdl bir his değil • 
dir Seven insan daha bir çok ilı
~ların, ihtiyaçların te.s.iri al • 
tında .kalır. Fakat BC\"ginin yanın. 
da daima bekçl gibi bulunan di -
ğcr bir his daha vardır: Buda kıs. 
kançlıktır. 

"Bekçi" tabirini kullandık. Aca.. 
ba kıskançlık seV&-inin sadık bir 
bekçls1 midir, yoksa sevgi b:ığlu
nnı çürüten meş'um bir kuvvet 
midir? 

Bunu nncak yazımızın EIOUund:ı. 

nnbyabilcceksiniz.. 
İlk bıluşta sevgi ile kıskançlığın 

gayet yııkm rabıtal:ı.rı· göze çarp.. 
maktadır. Acaba klSkanmnk için 
muhakkak sevmek lfwın mıdır? 
Yahut da, her seven muhakkak 
kıskanır mı? Evet her sc-ven, sev
&i kelimesiyle içi tıtreyea ihcrkl's 
muhııkka.lt ikıskanır, fa.kat lkınkan. 
malt için muhakkak sc.vmek la • 
zmı değildir. 

Sevmediğimiz klınselcrl de km • 
kanınz, hii.tta tanunndığmıız k~ 
sclerin saadetlerini kıskanirIZ, hiç 
alakamız olmı:.yan bir kııdmıı. bas. 
kasının sahlp olmasiyle içimizde 
manasını t.nhrif etmeğe çekindiği
miz bı.r his duyarız.. Bunlar birer 
nevi kıskançlıktır; fnknt ibiz lbuna 
daha ziyn.de haset demeğe mecbu.. 
ruz.. Bu da bizim bir zaafımızı 
göterir •• 

Unnuniyetle bu hisler ile malü. 
luldur. Fakat iluskançlığı ha.sutiu
ğu kıı.tiyen kabul etmeyiz... Bil 
hassa kn.dm.l::ı.rda bu husus fevka.. 
Iade kuvvetlidir.. Nitekim bütün 
dedi kodularm menşelerido bu ka
<tm zaaflarrdır. 

Kıskançlık bahsinde erkek, ka_ 
dm diye tefrik etmek mümkün de. 
ğildir.. Cins farkı yoktur.. Her 
~ az çok kıskançtır. Fakat l'.r 
kekler ekseriya d:ı.hn makul -
dürler. 

Mamafih kıskn.nçlıktan kendini 
kaybederek ka:rıla.nnı döven er • 
keklerin mevcudiyeti de inkar e
dilemez :b1r hakikattir. 

Erkek kıskançtır. Esasen cins 
erkekte di§isini kıskanan erkek _ 
tir. Erkekler bu hususta b:ı.zan 
haşin oluyorlar lııe buna sebc-bl 
yet veren !karılarıdır. 

Bilhassa. genç kansı olan er • 
kekler dalın kıskançtırl.ıı.r .. Bu his
kanlarma olan itimatsızlıklarm • 
dan değildir, hayır .• Erkek lkır d~ 
müş saçlarlylc, ~orgun vücudiyle 
karısmm canlı vücudunu muka -
yese eder. sonra etrnftaki ge~ _ 
Jerin ateşli naza:rlarmm, dipdiri 
varlıklarınrn daha cazip oldUo~u 
görilr, ufak bir ihtimale bağlansa 
bile büyük ibir :izdrrap duyar v 
kısk nır.. Bu hissinde haklıdır 
Karısı dilber ve §Uh iso muhitind~ 
dahn büyük bir se:ınp:ıti yaratır; 
bilhn.cısa bazı genç kadınlar kendi. 
]erinden yaşlı 'kocalnrımn. yaşla -
rı üzerinde sık sık dunlriar, kır 
dÜ§ll\üs saçlnrmdan blliltiuın balı 
sederler .. Bu bfldiseler erkekte ka 
rıs nuı kendisini ihtiyar gördüğü 
hissini u:randu-ır ve bir gün kan -
smm muhitindeki gençlerin cazi
besine knpılabi!oocği korkusu ko. 
cayı kıskanç yapar •• 

Halbuki evli kadınların gençli 
ği :ok kısa bir bahardır.. Erkek 
yaşlı dn.hi olsa bir kaç sene sonra 
- bilhassa. anne olursa -... kadın 
daha çok ~"Ökecektir. Kadın da 
bunu takdir etti?!i halde nthunda. 

uyanan bir isyanla. bu kısa .bahar. 
dan istifade etmek emeline dUs .. 
mcl:tedır. 

Erke 'Yı kıskıuır. ) apan knrısıdrr 
~u ateşle o> naınnk gibi tcıılikell 
~~ oyundur.. Kadın isterse erke .. 
gınc rahat b1r yuvada tem.in ede 
bilir.. • 

Kndınfarn gdincc; kadnılar mu 
hakkn.k ki <'rkekfordcn daha. kı • 
knçtirlıı.r.. Kıskançlık kat'luüann 
zaytf asaplannı harap eder. 

Kıskanç olmayan kadın yoktur 
Fa'kat b.ı his hepsinde yn1 tcu.ı. 
hürü göstermez ... 

Bir kISim kndınl::ırm kıskan~hk
ları hiç bir <'Sn.sa. milstenld değil_ 
dir. Bunl r s 00}) iz kocnlarım 
kıskanrrlar. 'l'ehn.kküm etmek _ 
terler, türlü hırçınlıklar, daimi 
kavgalar ile saad t yuvası olma.ı::ı 
icap eden aile ocağını zind:ına ç _ 
virirll'r, bu t pdeki kadmlarn kı::::
kanç d meten ziyade "ha + " 

demek doğru olur V\: erkekte :sev. 
gi yerine nefret uyandırır .• E- r 
erkek bu tipteki. dma - anır • 
sa, bu sevgidm <l il, ancak mer • 
hametten ilE'ri gel · tir. 

Bazı ko.dınlnrdn. k b r 
:nnı m.aliktirl r •. 
k'at bu hisl rI ı k 
ne belli E'ıtmek irt m er .. Bu hu. 
susta m kul blr gurura. malik o 
ve lüzumunda kocas.1ylc hcı· se ı 
açıkça v o silk\lnetle konuşan 
dmlar erkekler tara.flnd:ı.n tere 1 

olunurlar. 
Diğer bir kısllll kadınlarda. hak.. 

lı oldu.klan bu kadınlık gururunu 
fena bir §ekilde istimal ederek bir 
çok kerelt'r b'Jtısebcp saadetleri 
m:ı.nl olurlar. 

Kıskn.n&lık 1ıi.ss.lni belli etme~ i 
büyük bir dUı:;kUnlük tcmkki od n 
bu kadınlar gururlannı lüzumsuz 
ve had bir flCkUde ,.ardıra:rn.k lhcr 
vak'ayı kendi düsüneelerine göre 
izam ederler; ltançlı'k Misil 
ı:;arsıldıklan içJn mak:uliyetlni kay. 
bctm'ş olan düşü.ııcclerl:y'le koca
lan aleyhinde bir çok haksız P•· 
Ifınlnr hazırlarlar ve !böylece saa.. 
detle?"inin, aile yuvalarmm yıkıl • 
masınıı. sebebiyet vermiş olurlar .• 

Sevmek ve kıskanmak balısind 
~le yuvasının idare edecek ol n 
merkez ika.dındır.. Kadın erke0 • 

ehemmiyet verir ve ona. ihtimam 
gösterir be k n.nçlık kat ıyt. 
tehlikeli :bir vaziyet almaz .• Bil -
hassa. çocuk aile sandotinin t c
lidlr. 

Kadın "Anne' olduktan sonrG 
artık erkek nazannda ba.,.<;ka bir 
varlıktır. 

Çocuk aile sa detl için üizım 
fa'knt kfı.fi değildir .. Sevgi kcliml'. 
side yalnız başına bir şey if dP 
Ptmez .. Ancak erkeğini.' iht;ma.Dl 
eden ve - açıktan açığa hiç bir 
i'.iine ka.nşm:uiıakla beraber - ko 
casınm bütün işleriyle alakadar 
olan kadın aile saadetini emnı~ t 
altma almış demektir. 

Erkeğe gelince: Muntaz:ım blr 
hayat yaşaması, karıslyle ınc c;ul 
olması ve h r zed:ini evinde ara.. 
mıı.sı kadındaki kıskançlığı izale 
etmesine knfidir. 

Görülilvor ki sevmek ve k 
mak birllktc bfiyüycn iki ı · 

Aile haynt.ında se~ 1) i kabul 
edince kıskançlığadn kntl!ı.nm 
icap etmektedir. 

:Mamafih kl'Skançlığı saad tını ~ı 
. bir tehlike olarak k&bul t 

ı:mrsnn H t•:;. k kan mek de icap ot.mez.. . n ..,. 
lık aile ha.yatı için bır d rec Y 
kadar elzemdir de. 

J{rsknnçlrk a..skı körükler, fa:k t 
sebepli bir kıslc:ınçlık nskı alevlen· 
öirmektcn ziyade, asabı ateşl~nd' 
rir ve fena neticelere eabebıyC't 
verilebilir .• Aile san.d.cti için Jazun 
olan kıskançlık değil, fakat her. 

(L\ıtfon sayfayı 9fWİTin1z) 



Anadalo ııJ:ınsının verdiği b:ıtmr. 
lere göro dünya ~z.lp>.tlne ba.kr!! 

Ukrayna a 
orosten 

zap edild. 
44 günde 14 Alm n 
demzaıtısı batır•ldı 

M ançuko hududuna tah
şidat • V ordusa neler 
yapacak? • Avustralya · 
tehlikededir - T agor 

yakıldı 
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F..den tarafmdan nmtt tr1UM. 
rasmda yapılan Beyanatrn hilafmr: olarak, Amerika ve tngilte. 
ren~n. J~~nyayı askeri, siyasi 
ve 1ktrsacli bır abluka cenberine 
soktuklarını Japon İıül1lıncti 
beyan etmek mecburiyetindedir. 
~l Edenin beyanatı Japonyada 
derin bir tetkik mevzuu olacak. 
tn-. Fakat İngiliz büyük elçisinin 
Japonyayı hiç bir suretle tehdit 
etmek arzusunda olmadığı hak· 
kında k&t'i beyanatta bulundu. 
ihınu zanrıE"tmiyorum. 
"V,, ordusu ne yapacak 

Alman'.ır tarafından ışgal e. 
dilmiş bulunan bütün memleket. 
!erde nazi aleyhtarlığı hareketi 
gitgide artmaktadır. B. B. c. nin 
esrarcne;iz spikeri albay Britton 
bir hafta zarfında "V" hareketi· 
nin ,gizli ordusunun büyük faa. 
liyetter göstereceğini ihsas et .. 
miştir. 

Dün lngiliz radyosunda söz 
söyliyen albay "V" ordusu hak· 

Alman başklln'andanlığrnm kmda. gelecek cuma akşamı e.. 
Okyanustaki mu\·mfaklyctıeri hemmivetli talimat vereceğim 
münasebetiyle dün ne.c;redilen demiştir. 
tebliğde şu malfunat veriİınekk. Hür Fransız kuvvetleri karar. 
dir: ga.bmdan alınan haberlere göre 

Pripet lbataklıklarının cenu. Patis mıntakasrndaki hava ima· 
bunda Alman kıtaları, geçilmesi latı fabrikalarında kundakçılık 
im1d'msız orman ve ıbataklıklar- harekatı hakim bulunmaktndır. 
da günle:ree devam eden muha. Chatau • Bougon da Fransız a. 
rebelerden sonra mühim ibir mü.. melesi tarafındanyapılan beş 
nalmlfı.t merkezi olan Koros'ten'i tayyareden dördü havalamşları· 
znptctmişlerdir. nı müteakip düşmüşler ve parça 

D'.ğer taraftan dün neşredilen parça olmuşlardır. 
.SOvyet tebliğinde Helesholm Stokholmdan bildirildiğine gö .. 
Smolensk, Korost:.cn'i Biyelat· re Norveçin Sanefiord şehrinde 
serkov istikametlerinde ve cep. bir kargaşalık esnasında Nor. 
henin Estmıya bölgesinde dö. v~li bir halk gurupu kendilerbe 
ğüşmeye devam etmişlerdir. Ha· cebren nazi selamı verdirmek 
va kuvvetlt.ri de kara kuvvetle. isteyen Norveçli yirmi naziyi fe
riyle i~birliği yaparak Alman na halde döğmüşlerd.ir. 
piyade kuvvetlerine ve topçulıı.. Bundan maAda lsviçrede Lu. 
rına darbeler indirmişlerdir, ~ino'dan gelen haberler Srrhis.. 
44 günde 14 Alman tanda, Karadağda hatta Hırva· 
Denizaltısı batırıldı tistanın yeni vilayeti olan Lubli. 

"Kızıl donanma'' mecnmasıııda ana'da kundakçılığın geniş mik. 
yasta artmış bulunduğunu g-ös· 

intişar eden ve Tas ::ı.ja.nsı tara· termektedir. 
fmdan nakledilen bir makalede, 'Avustralya tehlikededir. 
Alman donanmasının 22 hazi.. 
randan 4 ağustosa kadar olan Avustralya !başvekili Men. 
44 günlük hnrp müddatince 14 zies diin 'bir nutuk söyliyerek 
denizaltı gemisi kay'bettiği yazıl- A vustralyanın tehlikede olduğu. 
maktadır. Bu deni7.altı ·~emile. nu beyan etmek suretiyle vahim 
rinden dördü :m.a}'D14'r:ı <:.arpa. : ~~tarda.bulunmuş ve demiş· 
rak, biri Ka.radenizde bir Bulgar 
torpitosuna ibindirm.ck suretile Avustralya. tarihinin en haya. 
ba'tmı.ş, diğerleri de Sovyet deniz ti bir anını büyük ibir teyakkuz. 
kuvvetleri tarafından ha.tırıl· fa yaşamaktadır. Son hafta için· 
mışlardır- de harp, Avustralyayı tehdit e. 

Makalede, bu ral:amm '.Alman den bir mahiyet almaktadır. Fa. 
denizaltr gemilerinin yüzde 10 kat 1939 senesine nazaran kı· 
unu temsil etmekte oldu~ ve yas edilem.iyecek derecede mü
denizde Alman yenilmezliğinin dafaamız için mücehh~z ~ulunu. 
bir hurafe olduğu, ibu hurafenin yonız: ~vustralya şımdı~e ka· 
de hava ye karada yenilmezlik dar ~ı~ ibır ~a.n sırtını duşma. 
hurafesi gibi husufa. uğnyacağı n~rmemıştı;-. 
kaydedilmektedir. · A1ıdenizde /ngılız 
'Japonya Moskovadan Tayyarelerinin faaliyeti 
T alepledc bulumnaclı 1ng!~iz hava _nezareti __ tarafın. 
Tokyoda resmi bir menbadan dan dun neşrcdıleı; teblı~: 
bildirildiğine göre Japorıyanm Perşenbe gece~ı donanın:aya 
Moskovadan taleplerde bulundu. rnensu~ tayyareler Akdenızde 
ğu hakkında dola.~n şayialar İarn?Ccmsa a~a:'ı. açıkların~a 6 
tamamiyle asılsızdır. Japon hü· t?rpıt?. m~pbı~ın refo k~tınrle 
kfunetinin Sovyet - Japon müna. o.arak ılerılemel~.·e olan 6 ~ıca~et 
se'bctlerinin bitaraflık muahede- vapurundan m~e~kep bır duş· 
si imza edildiğinden'beri d~~ man vapur kafılesıne muvaff a. 
mecliği hakkında g ağustosta· l\r kı~tli biı: hüc~ :·apmışlardır. 
Lozovski tarafından yapılan 'be- Muteacldıt . torpıller atılmış. ve 
yanatı teyit cdece2i ilave olun· !bunların lbır kısmı hedeflerınc 
rna.kt:ıdır. ,.., isabet etmişti!" .. _ . . 
Mançuko hududuncla . 8000 ve 6000 tonııatoluk ıkı 

100~00 Ja".on askeri var ~~~re~~pu::n~~~~~~;:t~Üc~ 
Ro~er aJaı;~nnın Lonıdra.!:1!;1 eden Blenheim tayyarelerindcn 

sal~~yetta::. bır mcnbadan og. mürekkep ibir filo. kafilesinin an. 
rendıgıne gore J apo~yarun ~- cak dört ticaret vapurundan iba. 
çuko hududuna gondermtş ol.. ret ibulunduğunu tesbit etmek 
dukla::ı t~iye k~~tı, takriben suretile diğer iki geminin battı. 
100 ibın kişiye ibal1g !bulunmak. ğını teyit etmişlerdir. 
tadr~-. Kerkeuna'nm 17arkında 8000 
Bırka~ zamandanberi bu hıı. tonilatoluk diğ-er ibir ticaret va· 

dutta bulunmakta olan Japon purun batmıı:ı olma...,ı muhtemel. 
kıtaa?zım yeklınu _250 lbin kişi dir. · 
,tahmın ~ı1Il!-.e~eydı. • Suriyedeki 75 lngiliz ve 
'Japon sozcusu ne dıyor? H' tl" b rede' .. ın ı su ay ne . 

Japon hukfur;eti namına be~· General Dentz'in ve diğer bir 
~~ ~lştu~~;.:a mezun şalı.iı. kısan Vişi su~ylarının enterne 
Y emı ır r • edilmesi münasebetiyle. Suriye 

harekatı esnasında esir edilen 
hangi bir şekilde 
maildir. 

kıskanmak ihti- 75 !ngiliz ve Hindli subayın.dan 
hicbir haber alınamamış olduğu. 
nu· hatırlatmaktadır. Bunlar Vi· 
§İ pilotları tarafmdnn hava ta
rikiyle meçhul bir semte götü. 
rülmüşlerdir. 

Bu ilı tim.al sevgiyi kurcalar 
küllenmeğe yüz tutmuş aşk ate .. 
sinl körilklcr, ve aile yuvasmo. ye 
ni bir sıcaklık verir. Fako.t dikkat 
etmeli bu ihtimal bir kıvılcım ol
duğu müddetçe snndet mtiemmen. 
dir. Fnkat ihtimaller ulak sebep. 
lcr t.nlıtnıda şUpheye tnh\•ll eder
se işte o zaman bu kıvılcımdan 
yangın çıktl demdr r. Bu tnkdi -
de kıskançlık yaprcı olmak vasfını 
kaybeder, biliı.lds yıkıcı ve ynkıcı 
olur. 

Aile yuvası kurmuş olanlar dSk 
kat etmelidir. ~le oynamak 
dalına tehlikellcllr. 

Kıskançlığı tahrik kin kullanı. 
lan usuller klzan çok acı n~tice -
ı wrir Ye llqdetinlzi yıkabilir. 
~er.ini sebepli 'veya sebepsiz 

r lı:andrmıo.k doğrn değildir, :An
ık ônlarr lw;ı ıır.çlığa layık oldu -
unuza inandırmak ko.da'r k!ifidir. 

Gcner.al Dentz'in enterne edil
mesi hakkında izahat veren Bev. 
rut nskeri ve resmi mahfilleri, 
Suriyeden ayrılmak isteyen \'işi 
askerlerinin memleketlerir.e ia. 
de.;i i~inirı ibu tevkife rağmen 
mukn.vcle hül-i.imlerine uygun ola 
rak de,•am etmekte olduğunu ve 
general Dentz'in tevkifinden son. 
ra binlerce askerin Suriyeden 
hareket etmiş olduğunu tasrih 
etmckkı.dirler. 
Brüno Mu.alini gömüldü 

Bruno Musolininin defni me. 
~imi bu saıbaiı Forli yakınında 
kfı.in Predappio meTArlığında ic· 
ra edilmiştir. 

i\terasimde Duçc, ailesi crkV... 
nı. mülki ve askeri memurlar. 

SON' HABERLE 
Alman tayyareleri 

. Moskovayı 
bombaladllar 

Moskova, 10 (A.A.> - Ofi: 
Alman tayyareleri dün gece 
Moskovayı bombardnnan etmiş. 
!erdir. 8 Alman tayyaresi düşü· 
rülmüştür. Tas ajansmın tcbli. 
ğiııe göre ibir takun Alman tay. 
yare ~lan Moskova ÜT.erin· 
de uçmağa teşebbüs etmişlerdir. 
Mün.f erit bazı tayyareler ateş 
.hattını geçebilmi..5ler diğerleri 
dafi lbataryaları ateşiyJe ve avcı 
tayyarelerinin mukabil hücum. 
lariyle dağıtılmışlardır. Müte
addit yangın ve infilak bomba. 
lan şehre dü.~üştür. Evlerde 
ibazr yan,gmlar olmu~ ve süratle 
söndürülmüştür. Birkaç ki§i öl. 
müştür. 

General Smuts 
diyor ki 

GermisU>n "Tra.ns,·al,, 10 (A. 
A.) - Cenubi Afrika. Birliği ba.,,cı.. 
vekili Smuts büyük bir ha.va.cıhk 
mitinginde 50.000 kişi önünde bir 
nutuk söyliyerek dcıni<ltir ki; 
Almanyayı mağlUb etmek için 

Avrupayı kara kuvvetlerile istil8. 
etmek icap edeceği muhakkak de. 
ğlldir. Fikrimce, havadan üıtila 
şimdiden ba.~lamıştrr. Bu istilA, 
imparatorluk ve müttefik ha.va 
kuvvetleri, nıaksa.tlarma varmak 
için şeytan kıyafetine giren Al • 
manla.ra son ve kat'i darbeyi. in.. 
dirinccye ika.dar artacaktır. Bily~ 
Britanyanm ha.rbi kazanacağına e 
minim. Cenubi Afrika birliği ni • 
hai :z.afe:rµı tahakkukuna. yardım 
hususunda büyük bir rol pyruya • 
caktır. 

İngiliz ve Alman 
hava kuvvetleri 

arasında 
Din şiddetli 

çarpışmalar oldu 
34 Alman, 24 lngiliz 

tayyaresi düştü 
IAndra; 10 (A.A.) - B.B.C. 
İmparatorluk bava kuvvetıert dün 

şimali F''ransayo. yaptık!an ıiucum es-
nasında Alman tayyarelerinin kuv .. 
vetıl muka vemetlerile karııılal}mışlar. 
dır. Kliçllk bir İngiliz tayyare filosu 
kendi başına lOil Alman tayyaN~!le 

çıırpışınağa mecbur kalmıştır. 4 İn. 
giliz tayyaresi dUşmUitllr. Almanlar 
13 tayyare Juıybetmlşlerdir. 

Londra, ıo (ı\.A.) - n.n.c. 
DUnkü hava muharebelerinde Al • 

manlar 34 tay-ıare kaybetmişlerdir, 

Buna multabll İngilizlerin tayyare 
zayiatı 24 tüt'. 

kordiplomatilrten birçok zevat 
hnZJr bulunmuşlardır. 
lzlandaya Amerikan 
T ekviyeleri gitti 

tzlandadaki Amerikan garni. 
zonlarma ıtakviye kıtaatı ve er
zak götürmekte olan mühim bir 
kafile vasıl olm~tur. 
Ruzveltin seyahcai 

Reisicumhur Mister Rw
velt'in ~eyahatinin önümüzdeki 
hnftanın başına kadar devam e~ 
deccği bildirilmekte, fakat seya· 
hat esnasında nereye gidileceği 
zikredilmektedir. 
At/antikte batırılan 
Gemiler 

Alınan denizaltılarr Atlantikte 
kııvvetli bir ihimaye altında sey. 
retmckte olan hir vapur kafile. 
sine mensup altı ln~liz vapuru 
lbntırmışlardrr. 

Gunard Vitestar kumpanyası· 
nış Goorg:ie ismindeki lüks tran· 
rntlantik v:ıpuru düşman ihücu. 
mu neticesinde hasara uğramış
tır. Biri müstesna olmak il7..ere 
mürettc-batn. bir ~Y olmamı~tır. 
Çünkü GfQrgie hi.icumn uğradrğ'ı 
;;ı;aman içinde asker yoktu. 
T agor yakılclı 

Kalki.itadan alınan lbir ha:bere 
göre. Hind muharriri Rabind 
Nath Togore'un nfi.şı Hind adet. 
!eri mucihince büyük bir halk 
kütl~i huzurunda. Hoog-by neh. 
ri kıyYsmda yakılmrştır. 

Bu mUnase'betle Kalküta, Bom. 
bav. Madros ve diğer şehirlercle 
Mikfımet binaları kapanmış ve 
B~ngol parlamentosu celselerini 
tehir etmiştir. 

Tayyarelerin yak
laştıklarını 

bildirecek aletler 
Amerikan sahillerine 

konuyor 
\ "a.,lng-ton 10 (.\.A.) - H~rblye 

nezareti, dilşman tnyyarelerlnln yak.. 
laştığını uzaktan haber veren gizil 
ve yeni cihazların yakında ııah11 bo,. 

yunca. v~ denizaşırı üslerinde gUnün 
24' saatinde faaliyette bulunacakları.. 
nı bildirmiştir. Zannedılc'!iğine göre bu 
Aletler tngilterede dUşmır.t tayyıırele .. 
rinin ye,.inl tes'Jit }Ç!n kul!anılmakt& 
olan yeni ve hususi O.lctlcre benze • 

mektedlr. 

Amerikada 
Deniz İşçilerinin grevi 

devam ediyor 
Kearnl ''Yl'UI Jcrt;ey., 10 (A.A.) 
Buradaki den!z inşaat tczgA!::J.a.nn

da grev devam etmektedir. Deni.z in,. 

şa.at tezgA.hlan işçileri ent'üstri !ede.. 
rasyonu rei.si John Green J;"revcilere 
müzaheret etmektedir. 

Nevyork Vorld Telgraf diyor ki: 
HUkUmetin, sanayi teşekkülleıi fe. 

derasyonu kongresi reis muavini Fly. 
nln teklifini kabul ederek inşaat tez. 
gfı.lıl:ı.rma. vaz'ıyet edeceği anlaşılmak 

tadır. 

Fransız kabinesi 
~arın fevkalade bir 

toplanh yapacak 
vı,ı, 10 (A.A.) - Ofl: 

AlelA.do cumartesi öğleden sonra 
toplanması mukarrer olan Fransız 
kabinesi tevkalAde olarak yarmki 
pazartesi &flnU içUmaa davet cdllml.§. 
lir. 

Macaristanda ziyafetler 
ve kafile seyahatleri 

mmenedildi 
Budape,te, 10 (A.A.) - Otl: 
İaşe mııddP.lerintlen tasarruf et .. 

mek ve mııddl vaziyetleri mUşkWAt i
çinde bulunıınlnrm tenkld1erine hedef 
olmaktan lçt!nap eylemek maksadlle 
negredllen bir kararname ne ziyafet. 
ler ve kafile halinde seyahatler me. 
nedilmiştJr. 

Oalatadakl lnbldom 

Yol se yriisef ere 
açıldı 

Zabıta Hasan adında 
bir komisyoncunun en

kaz altında kaldığı 
şüphesile tahkikata 

başladaı 

Galatada Neca.tibey caddesin
de çöken evleı·in enkazı henüz 
te?'1-izlenemem.iştir. Dünkü te. 
mızlemede de 1500 lirn. bulun.. 
mu~, .s10ibine verilmiştir. 

Bıtışıktc, duvnrı çatlayan bi· 
nanın da tahliyesi bitmiş ve yık 
tırılmağa başlanmıştır. • 

Cad<le ternizlendiğinden dola. 
YI Uç gündenberi kapalı duran 
yol açılmrş, tramvay ve otomo
billerin geçmesine müsaade edil 
ıni§tir. • 

Yıkılan evlerdeki aileler, kar. 
şı kaldırımda otunnakta ve en· 
kaz arasında eşyalan ç1ktrkça 
almaktadırlar. 
Diğer taraftan bu sabd...lıki ga. 

zetelerden birisinin \'azdıf:m:> 
göre çöken evlerdeki ~ileler ar::ı. 
sm<la bir Ş<:yia halk arasında 
dolaşmaktadır. 

Bu da komisyoncu Hüsnünün 
vaka gününden.beri ortada olma· 
masrdır. Hüsnüyü o 6Ündenberi 
gören yoktur. 

Hüsnünün enkaz altında kal 
dığı: sanılınaki;a<lır ' 

Nö'btçi ikinci şube miidürü 
Tu~t bu sabah bu vakaya dair 
kendisini gören ibir arkadaşımrza 
derniş~r ki: 

- Evlerde 25 kişinin oturdu. 
ğunu tesbit etmi.~ ve enka2 al· 
tından çıkanlan ·ıc :hafif yaralr. 
dan g rı kal n 22 kişinin teker 
teker hayatta olduklarını gör
müştük. 

Bu komisyoncu Hüsnü şayia. 
sını ben de ga7..etedc okudum. 
Bizim böyle bir şeyden haberi. 
miz yoktur. Bu namda bir şahsın 
'bu evde ikamet etmekte oldu· 
ğundan da haberdar değiliz. Ma. 
amafih bu yolda hemen tahki}ca. 
ta b~lam.ış bulunuyoruz.,. . 

Aln1an tebliği 
l\Ioskova., 10 (A. A.) - lB. B. 

C: Sovyet orduları kumandanlığı.. 
nın tebliği: 

9 Ağustos günü Kesoolm, Smo. 
lensle. Koroston ve Biala • Tser
kov istikametlerinde muharebeler 
olmuştur. Cephenin diğer kr.snn • 
~arında k~if faaliyetleri ve ma.. 
halli müsademcler vukubulmu.ş • 
tur. Muharebeler esnasında. kı:zı 4 

lordu hava kuvvetleri düşm.anm. 

makinalı ciiziitamlarma piyade ve 
hava kuvvetlerine muvaffakıyetli 
taarruzlar yapımştll'. Cuma .günU 
düşman 14 tayyare kay'betnrlştir. 
Bizim tayyare kayıbmuz 12 dir. 
Per.;:cmbe gUnll Alman tayyare .. 
lerinin zayiatı evvelce bildirildiği 
gibi 21 değil tam 81 tayyaredir. 
Alman muharebe !ili:lsm:ı.a karşı: 
yapılan taamız nctice.cılııde bir Al 
man torpitasu batır.ılnıı$ ve diğer 
iki torpito da hasara uğrat:.ıımı., • 
tır. 

Sürpagop arsala
rına talip çok 

(Baş ta.rafı 1 ncide) 
yanmde.kt arsalara. talip vardır. 
Diğer tara!tan, DarülA.cezedeki 110 

yıışmdıı.ki iki acezenin defineyi bele . 
diye hesabına araştırmak i~in yaptık. 
ları müracaat ihtiyarlara belediyenin 
böyle bir rüya u&'TUD.8. sarfedilecek 
parası olmadığı cevabı verilml§tı.r. 

Bundan b a § k a Polonyalı 

mütehassıs kendi hesabına. araştırma 
yapacağını bildirerek izin aımı., ve 
dUn faaliyete geçmiştir. Hafriyattan 
ancak bJr mezar ta.şt-Çılor.ıştır. Bun
da "Harunyan Hwıka.tujen,. ismi o.. 
kunmuştur. Mü:ehasSIS d€.finenln bu 
mezar taşının btr ikl metre der!nll . 
ğinde olduğunu söylemiştir. Aramaya 
bugün de devam edilmektedir. 

Bundan başka Ankarauan verilen 
bir habere göre de, maden tetkik ara. 
ma enstltUsU fen heyetilıcten Ragıp 

Gencer, definekaz ndll define gösterici 
blr Alet keşfetmiştir. Aletin tecrllbe
leri yapılmı~ ve bir buçuk metrelik 
derinlikte buluııa.n madeni eşyanın ye. 
rinl taylıı ettiği görWmll§tUr. 

Ragıp, §imdilik bUlunan detıneıerl 
taksim esaıır Uzerlne çalı§acak, aıe. 
t!n mi1sbet netice verdlğtne herkes 
kanaat hasıl edince ma&rat araşt:In.. 
lan ss.hanm ve metre murabbaı başı.. 
na bir ücret alacaktır. Define arayan 
adamların ellerlııdekl vasıtalar, Defi. 
neskop AletlM nisbctle çok iptidai ka,. 
lır. 

Söylendiğine gorc, bu aletin ilk tat. 
bik salıa'lı Sürpagop mn.arlı~ndaki 
muhayyel definen!n yeri olac !ttır. 

rvıacaristanda nüfus 
yeniden sayılacak 

Bud'.l;ıE':itc, 10 (A.A.) -
to;dar edilen bir emirname yeniden 

işgal edilen arazide 10 blrlnciteJirln. 
de bir nüfus sayımt yapılmasını der -
piş eylemektedir. Bundan başka ge. 
çen l~ mayısta yapılan paymıda kay. 
dcdilmemi!j olanlar için bütün mem .. 
lcket dahilinde bir sayım daha. yapıl.. 
ması düşünülmektedir. 

Kırkçeşme suları 
(Baş tarafı 1 ncidc) 

man zuhur eden bazı va~iyeller 
Kırkı~eşme suyunun tamamen ke.. 
silmesine mani olmuş, hatta ter. 
kos ~atı yapılan çeşmelerde 
dahi Kırkçeşme suyu akm!lkUı. de 
vam etmiştir. Kırkçcşme suru bil 
hassa Edirne ve İğrikapx ile ~vüp 
kazası dahilindeki çP.~me ve şadır
vanlarda lbulunmaktadrr. 

Belediye sular ida.rCfli bugün 
akşama. kadar Kırkçeş.me suyunu 
tamamen kesmiş olacaktır. Bu 
yüzdt"n halkın susuz kalmasına 

meydan verilmiyeccktir. 

GONON IÇiNDEN 
VVVVVVVVV'VVVV'VVV 

Kitaba 
Uvdurulan işler 

Softa 
<&9 tarafı 3 üncüde> 

memnun, ~ybüll.~lim 
memnun.. 

İ<ıl.e bu zihniyetin dnammı dün 
rasgeldiğiın ilanda görüyorum. 

l'nphğunrı; büyük inkıli.bm mil. 
li bün)cdo tamamlyle takarrür 
ettiğini, rntanda.5 terbiyesinin ke
male erdiğini, her ferdimiz h.are
ketforinl kanunun ruhuna. uyı:,"Dn 
olııra.k yaptığı gün anlıya.cağu. 

Muzaffer Esen 

Alman limanı 
Şiddetli taarr 

. yapıldı r 
Londra, 10 '(A. A.) - ~ 
İmparatorluk hava ~ #.l 7 

Klel, Hamburg ve djğet' t ~ 
limanlarına şjddetle ~JJ<t: 
ntiştir. Almanyanm diğet' ~ 
larmdaki muhtelif asttet1 
iere de muvaffakryetll b 
yapı:Im:ıştır. Tayyare~ 
9 u iislerine G··.ı:nPm~ 

o 

İngilizlerin aça~, 
ları ikinci ceP#. 

(Ba., tarafı ı Jl \fd t 
ta. yapılacağı tahmJn edileıı ~ 
taraftndan nikbinlikle 1)0l51eJı 
rebelerln Rusyada. cereya.ıl • 
olan muharebelerle sıkı;_, 
mtınasebettar olduğu hU ~ 
kes nıUttefiktir. BUtlln dtlll tJl 
lemüıje izhar edilen ııa.~ 
buradaki sevkulceyş nıü ıııil' ı/ 
le Salon kurmayları taIJl& ~ 
etmektedirler. Bu arzu, nıJl1 g.ıııl' 
Jo.rlnl iki cephede aynı zaıll ot 
bo mecbur etmek frrııat.ı ıuJı ~ ' 
ken., bir daha tekerrlll' etııı "ti a 
temel bulunan bu fevl<~~r. 
tan istifade etmekten itıare"~ 

Buradaki mahmler, ınglli ~ 
veçl veya. Holıuıdayı astll~~ 
blls etmeleri ihtimall kati tp 

ı:naıılarm duyduğu korkU~t~ 
ba.hs etmekle beraber, ~ 
malt Avrupaya karşı bil' t 
§ilDsün vey.ı dUşünmesiD• ~ 
Mısırla surı~. Fllistın ~ do; 
lunan mühim kuvvctıeriJ1• teP 
çok çekindiği ikinci cepne)i 
!ayet edeeek m.lktarda t>Ul 
kaydetmektedi!'ler. il' 
Alınan lfe.zimetini t~ 

cek olan bu ikinci ce~ll ~ 
rupa hududları drşrııv 
masr muht.emeldir· . ~ 

Hadiselere geniş ~~ 
den ibakıldığy zaman. ~ 
du.sunun Rus toprakla sıı:.ı ~ 
bir su.rette girmeğe ;#. ı 
olması takdirinde ortıı .~~ t \ 
müttefik orduların ~iı ~ 
cenahını tehdit ed~ ~ 6' 
bir nazar atfetmekle d~,~ 't 
bilir. Bilhassa ıntıer . 1ıl 
harekete g~ebilccekl~~ 1 
lif istikametlerden tıı 1' 
etmek mecburiyetinde~ 
lardır. Bu takdirde ~ ci ~ 
vetler. tarihin bu jJcıfl ö.-ıJJ1. 
ricatini :J 812 dekinde~~"' 
yük bir felakete kal..,., tJ, 
zifesini üzerlerine a~ 
lardır. gıl 

Kremlin. Ru::.yıı.~fl'l.~ 
hında dost bir ~J<J eıı'ıı· 
lunmasını huzur ve J:!1 etti~ 
verici bir hal telakkl ıııı: 
komşu mmtakataröıı rÖııl 
kuvvetli müttefik 0 ri1'~~ 
mihver küçük A<?.YD- ta~ i 
tehlikeye atııma.Jctall ~ 
şey demek olamı)'S.~~fıtıl~ ' 
etmek için hazır ib~ at 
da saf'lam bir ternııu .A" 

görmektedir. JClı"'li 
Bu arada orta şarlc wı:ı~·, 

çok uzak olmayan Jl~tte 
için hummalı bir surı.: 
lanmak~ 

bi' 
Makedonyacl:ş~ • 
muhtar asılB ,s,P. 

Sofya.. 10 (A. A.>~~ll~~ t 
ya.da.ki Rom:ınute ko) ~~ •

11 n Sof ya mahkemesi t jft'• • 

dama ·mahkiıın edillllıı:;o~ '1; 
vellerini suiistimal suÇ1!lcııı: 
ktlm edilen lJ.1uhtar 351 

' 
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.Med 111. Aa 'IE HAHA/Uf) 
t3 .. l'nzan ,.c 03 ruyan: ncdnınet eden me~hur dolandırıcı l\fahmııt, . '&im ALTINUAG 

Ba§rollerde: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Hasan elendı, Agop,Meddah Kazım 
AllYük Mili! Roman 

. 
vesaıre 

Bu kedi hikayeside eydi ? çalgıcı ile Mediha mı ~~: . Yazan: MAH UT ATTiLA AYKUT 
ııı 1l'e .. Vat!n seru seviyorum mak değil )'a kıpırdaıunağa im. 
~~ 0lünce)· k un hür ve sen klin yok"tu. 
e ~ıa~ırn. e adar bu imanla "Kozlu" dönüşünden sonray. 

uydurmuşlardı bunu ~ . . Bekci Memiş ağaya 
lazımdı. tek Ur, bu iına.n dı. Henüz lstanbulda bir hafta bakarsak böyle olduğura ina1.mak 

1
• keJırneyj be a ha: ven.-cek kadar oturmamıştık ki. grup; 

o: el'erı nden e-sirge.. devam eden muvaffakıyetlerimiz _ Torik Garuya dedi ki Yarın buraya gelirse Çıktılar, gıttiler. 
l!d~rı ~ ellerimin karşısında bize yeni bir vazife • 2 • ona bir kedi masalı okuyuv~ririm. Kuryuğunu sır. - Tor k Efendi de kim? 
a}'ı •e gözı içinden daha tahmil evlE:'mi~i. - Hnnl çalgunun .içUne ot.uru. 

~adan: erini gözüm- Zeytinbunmndan ibir motorla tına alır kalkar gider.. ~or da ya.ban domuzu gibi bağın. 
t \' 1 viy ikiyüz kadarsilfilu "'Değirmende.. PERDEYİ AÇIYORlJM - -o---. -.-izft 

1 

yor .. o lıerlf i§Le. 
b Utnıı~ Oruırı Keınaı d' IEDİllANIN KEOi HlKA \'l~t . d ğil "? d' rd Kunsın , r -.;ak etı· ı. re" ,..e götlirecektik. Yalnız bu D illi nız.. c mı... ıye &o u... - · - Ovrlk Efendi 

,.;, sı ..... k ı dudak} J t1 e 'k herhalde birka" nev' Ev t' d d' Ben Med1hıı.' K ... "'~er - nefes .b. ann. defa. verilen c·:-nirde cok :htiya ı dir!. ,. ,._ - e ... e ım.. - • ·• - ·orik midir Torik midir· 
~.. On11 gı ı ~alan · I" ld' w· lmnm kula.k kabartmış hnyreL - Ben de Mahmut Samı!. tsto o zıkkum ' ' 
"'1 iti ... n ilk <:and ~ hareket etmemız uzım ge ıg: Akıllı sanılanlar arasında da B f dl 1 :ı.~ ... 

a talı Oldu an ve a· çünkü aym mmtakada Anadolu. le bizi dinliyordu... - Buyurunuz eye en .. a - - Yn ... Ya.. Şimdi uyandım ... 
llı "nıtı daha r' va muhalı·f 1stan'!..·ul v~ Damat deli çok olsa gerek?.. - Aman Beyefendiciğim ... Tn- kat size çok dargınım. Ah. bana - Knç ya mdasm sen be? 

.roı-ı-.. azla kon k .u "' Birinci oyunda Mediha, beni nl· b -•t " · ., K - 1 • "ekti~;.ı;.;"İzi bilseniz' Eh v e .. .,,Ul'J gibi . . uşma Ferit hükumetinin de cıeteleri anının ~ mı opoyım ..• a o tul• ~ ''"""" .. - ... ar bir hayli 
~-· Sahılı İşaret . r datmış ve atlatmıştı!.. sam haliniz neydi? .. .Aceb kaç - Affınızı rica .edcrnn. Şhndi - Bu Yaea kadar uy~dun da. 
r~ l\ernaı d dolaştığı bildirilerek dıkkat 1 DUnyn bir pazarla kapanmadı okkn rakı içmiştiniz? .. Kızcağızın işittim, çok m~.t~">SSı:, o~dum. Ben.. ı;imdi mi uyandun ?.. Gittikleri 

. ., IYor bizi ç ~ davranmamız tavsi .! olunuyor· ya!. gozmeğe gelişi kırk Wn defa bur• se .. ne fenn du5Unmuştum. 5eytı:ın arabasunu da kapının önü. 
~akika so agı. du. 1yi bir havayla Zeytinbur. Gelecek pazar gecesi )ine el- nundan geldi. Bir Agop Ağa tut. - Erkekler zat.en böyledir ne ben getirelim ... 

l{a ..... ~iiıWne ~:~.Yelkenlere nundan deniıı:e açılmıştdc. Ada bette kar§ılll§acağız?. turdwıuz? .. Sesiniz çalgıyı da ibas. Beyefendi .. - dedL Hem kabahat - Benim :ıçin bir şey demedi-
ıı · q\letıizin' ogune oiar önlerinden geçerken şahidi oldu. İnsan, hcrhnngi bir şeyden tıroı; sirk et vapurlnnnın di.idüğil. kcndilerlndedir, hem biz zavallı lcr mi? .. 
Ya d~ru engin sulanndi ğumuz manzara yediğimiz kır· muztarip olunca tesellisini eski nU de susturdu. Zavallı Mediha- kadınları daima itham ederler... - Torik, ga.ruya. dedU ki Ya.. 

kl'adb akiler u~ol alıyoruz. baç a.cılattıdan daha müthiş, da. dostlardan anyor. cıi:'llll ..• Zavnlh elmas ynvnım... Siz de be~i k~?ilir .n.,e derece it- rm buraya gelime ona bir ... kedi 
lıi "nt• gurlar· olsun d ' ha feci idi. Yirı kndlmlm M.nhınutpaşa 1- Ba.,ka kadın olsa hi" o kadar ez·- ham ettinız degıl mı··· :rnas.'llı okuyuvcririnı. Kuynı.ı:..-u 

"\: atnetı....:ı· ı· tt~""- B ., " b...u ~b <lrasıno ~ıler. Motor. Adadaki gayri Türk anas•r ı.;ıL ~:rm~l~.u. ekir 1'Xcndiyc te&ı- yete tahammül eder?.. Halin'ze - Şimdi Ovrlk Efendi anlattJ. sırtına alır kalknr gider .... dedi • 

11 
'u8allanı!orbdır ceviz ka. gın ve şuursuz bir zevk i~crisin. B 

1 
ynlnrz birahancdcidler değil; Ar· ÇOk muztarip oldum. nnladun mu .. enayu? 

~a Sltinde' u. Ve o bir de şehvetin ve ne§cnin kucağın. en çok sever... navut.köy, Bebek, Rumelih!saTı - Ovrik Efendiye söyleyiniz; M3hmnt, Saim Al~TUNDAO 
d kadar .rnotor kaybo da damla damla erirlerl:cn biz: Fakat bu sevgisinin eSbabı mu. halkı da güldü!. Neler çekmedi o size benim şarkımı çalsın. (Deı.ıamt var) 

1'1t1·a~ saıı elındeki ınendiİi hazin bir teessür ve imkansızlık cibesl var: kendisine her gidişte kızcağız clinizdcıı nhpar! - Sizin şarkınız hangisi?. 
ı dır ~. aQı... bir kutu b-•·ıa:va götu'"rme":ı· ı"hmal Ah u .,,. i · h dd' ı B lmi usunuz'l O n'· ~ f'6 • • • d ki rd d ·· an "e W\ .J va ~ıyen zı a ım o mıya. - ı yor m •.. "-' b· ....,ıllde ısı k ı<;erı ın c uza a a uşm :. - etmem. Beni göriince: rd 
· it tad. .ı çalan rüz. tcleri tarafından yakılan ''Kara. rnk dUn akşam famllynın cariye.. 5am çalm~la ı: 

~-•r.ı b :Yo cıhazı 'b' ·zı . - Hocamı .• dedi, fiili hny~ır lerlnize de o.ğnattını. ~fadam Ov. ··~alılyi uşsakı diŞld e:rliyen 
poymancdir; 

~hll aşkın nCt3\'eglhı kö"'ci mey 
'Jl!:rı ana duYU gı 1 0 - mürseli" yaşlı gözlerimı e sey. ınşallah. Böyle teıa..,ıı telaşlı ycL rik derlerse Taksimde lmnm so-

l! ben1d eviyo,_,,_ ruyordu.. redi'-·orduk. Ne hazin ne acı '\c ken kUrek n"' ta-"n". e 0 • "'" Kemal ' " ııı.ı. kağmdıı bir tanedir. Herkes ona 
h,... na fı l .. ne feci bir tesadtiftü hu. Bu ta. - Faziletlüm, '""'a geliyor-"alt r ?nalar · • O .,..., akıl danıı;ır. Zannedersin ki Ue-
du"'. \'e tcrnjz b" ı~n. rafları karış, karış bilen Sf!lnn dum. vog·lu mutnsarrıfrdır!.. Mesele\.•i 

"~ru~ ır sesle ufuktakı" bu"yu"'k yarıcrrm cbyle Aır,,ft- " ..._ nı ~· 0ruın ·>+>· ~ ·~a gel?. Çünkü elmdi ona da ağnattım. 1'"c deor bilirsl-
·:-;vı}·o 1Yorurn" , işar~t ederek: nlelacele Amavutköyüne gidiya. niz?.. B u b e y a e e p 
a aya1k}nl··· l avnun... - Karamiırsel yanıyor dcdı.. rum :.. yeni ö..cuklardandrr deor ... 1kl ka. 
01'\ıın ar1111ın ti i Oraya doğru daha irişilmez - Amavutköyüne mi? .. Faz.. d0h içti: ilci okkn ic;mlı cesi ı:.cr. 
\e bÜ .. Ve hala ?.er ne ba· ve daha büyük bir hızla ucmak leUfun, yok~a sen de Agop Ağayı ho oldu dcorsun? .. Ben kodm ol. 

hanedir; 
Güftü~lı)u I\lemc aldanma hep 

efsanedir!.,, 
- Sizi görmek i terim Mediha 

Hanım ... 
- Pazar gecesi Osman Beyde 

Hasan J<~endinhı tiyatrosundn ko-
".c· ı: bıt~~yrUcud:~~f; istiyordu. İkiyüz kahramanın mı arıunağ gidiyorsun? duj;;'Um halde on iki kndehe kndar nuşuruz. 

llılij tnutlı' 1 or. fednkfır omuzlarında taşınacak - Kim bu ~op Ağa'! içorum dcor •.. Bizim kl•di sancı- - Ya Agop E!cıı,sli rıc oldu? .. 
k.::"'llı ı~, •ş facia silahların kahpe kundakçılara - AruavutköyUnde bir Agop landı da g~en gün Uç kadeh ra- Kahkaha ile gilldil: 
:'"lla ~enceydi. 0 ı~ ta. hadlerini bildireceklerini umarak Ağn varmış... Yedi odalı, yedi kı içırdlm yine zcrhoş olmadı do- - Siz kedi kadar bile rnlu içe-
da~ak ek Yernede .. gun kinimizi lbu ümit ve teselli ile karyolalı bir A:gop Ağa!. or ... Acep bu Bey kedi kadar dn miyorsunuz?. Kabahat bende mi? 
~~ il~:erniştik ;ızı~okırbet, avutuyorduk. - Otelci mi bu?.. rakı i~emor deor... Allahaısma.rladık 

ı r, "' d'· ~ . - Bilmem kı' '· B;., ihentiz clı. .....ı:<ı. H T lef k "dım 'C'.o.'knt ne 
(1 .... : r.at.~ ~~nler yorul-. Tayin edilen yere Motoru is. . ., ·· w. Her neyse.. Mçw:ua anıma e onu ·ap... . s: u. ... -
.-"'il 1tlı -...ıt bı ak ·· d"k k' nı üpmcğe muvaffak olamadık bu çok t ekl<ür ediniz. Zavallı kır- dense bu (kedi kadar ... ) kelimesi " \\ cuu' zını etten ''e top edip yanaşın uzerey ı ·ı Agop Ag· anın?. i 
ltltıı~·a"ft~ı~ız bütün bu karadan müthiş bir yaylrm ate. rnğızın sizdC!'1 Aurı\P.o cek\,iğ!n fikl'imi kurcaladı. Demin (Ovrik) 
ôlıtıe ~l'laka ışkenceye bir şine tutulduk. Birden neye uğra_ \':ıh~~1~ılinin altında bir li y :~~;~~i b ı;an ~~cz!e~ ni.. dcA~~ ~~ctı{;:i r:!~~t_ 

rı ~~tik. Ql'§ı koymuş v~ dığnflızı şaşınnışti'k. Derhal tor. - lziit verirsen ArnavutkoyiL ., ~ • mak için mi sö:tl~lerdi?. 
tq ~itıni Va.kanın üze. nlstanla kurşun menzilinden u. ~c beraber gidelim ... Şu Agop A· Hanende ~1Ulımızdan kalktı git. Döndüm ... Kimi görsem beğenri 

l' ıç ~ı kenu· d?kuz gUnün zaklaştık·. Bef? dakika moto~ gayı bir de gtindüz gözüyle ooruş- ti. Sövlediklerlni işiten imam. ba· sinız' 
• {

1Sinde ırnııi bilmeden karsı fasıla.arz ibir manga ateşı turnyım. Bu doktor önUmü.zdeld ııını iki tam.fa sallayıp durııyor. &kçi Deli Meıniş!., Meğerse 
~ l~ışıirıla~~k Yaşa. yapıldı. Bundan sonra da karad_a Pazar nkJJamı muhakkak bnnn Jr- Ynlnız ... ben sefüıiyorum. Mcd'- arkamda beni dinliyormuş ... Km-

... ' u~1ı~tzın 1b.Yorum. müthiş bir düelloak~aşl1ndıb~ h<;.1• zon. Derdime ancak Agop Ağa hndnn ısüphelcnmiştim. Meğerse o mış mı kwnış ... 
·~!!~'dil( .. Za. iz bile varda sık, sık " ·ı 0 an ır a. merhem olabilir... melekler kadar saf: hııı'.iler kadar - Vallahi bu defa zıbıırtırın, 
U ~.. tnerd· "allı anne. disc tekrar ediyordu : Çeteler "' "' "' bi.,.ünahmı . • dedi • Bikucak sakalına bnJmıı .. 
• _':"U'll'Q ıvenden dü ışt Sah'l muvazi ve lmıunla birlikte ........... \'a)·a atlcı. " ğı if t ıla.,, ~~le,., eı:ı. Irk -. nu"nk·u· o.ş.. karşılaşın ı. ı o . w ... ~.. Hocavn. yon... Sanki yaptı n ına1 e ; 
'' "' ... e d " KnramUrsclin garbıne dogru dık. ArnavutköyU yolunu tuttuk. - Gidrlim.. dedim. Kalktık. zerhoslu.k tatlı gelmı., de şimdi 

1;,laıı ~~da~ 1 
• ha bire eyrediyorduk. Üçü!1'iızd?• ~a~- Agoptan fn2.ln hahscdişim Hoca Gördü~'Ü i ilU#i şeylere o kadın· de gcndUn gibi bir enayu es.kallı 

~~ar 1~or ll .. Ycnı çıkıkçı dan bize verilecek ışaretı gozlU. Efendinin biraz canını sıktıysa da kır.ınıs ki nğ'7.ını açıp da bir keli· daha alıp gclml§ln. Suluzırtlıık a3 tletin UŞtij baba o vorduk. tramvay paralarını benim ver_ mc sö~ !emiyordu. gibi §e)'lan makineslnın başında 
ıı eta on.~ tnani olmak A~a~Jar arasında bize doğru mekliğiın ("an ıııkkınlığmı mUndefl Tramvay bt:ı.o:yonuııda bir bak- mırın kmn edlip duruyon, Ulan, 

~ edert-k ~ lllUdahale. sallanan bayrağı ilk . d~f!l ~n eyledi. kal dükkfını göziime ilişti. lı:erde sakal bızim köyde, Dursun Ağanın 
dezn arşı. koyu_ gördüm. Bizde İ!?aretımızı gos. Hocayı, tramva)dan, Akıntı. b.r de telefon g5rdUm. g~llerlnd(I de var be? 

1 kbt~·k olu terdik. Sahile yanaştığnn~z. za. bumundn indırdim ve 1ki gc<'C - Hocam, .. dedim • malfım ya Zavallı imamın a~ açık 'aldı. 
Va\>t-u urunı }~~ canım.. man milli kıyafetli çete reısı: evvel (Mediha) ile oturduğumuz benim sE'nden sıklr bir şeyim Beıı de Deli M.emişin birdenbire 

1 
ı:ı .... 1 CUğu,,_ lllü bıraka. 1 1\1 t ocuk Safa gaz.inosuna soktum yoktur. lki can ci"'cr karde.,ız. bövlc hUcumun1an ş~ırmıutmı: 

o ~""~ı oı .... u"~ıubn. her tarafı - Baskın var. o oru ç - H . ı:. " • ğ d-->im • ' ·•ı - ocam I" 11 I' d' s ·k i b rl t B · d b - Mcmı.a A a eu , scnın \ ır lar boşaltsınlar ve hemen bura. ,.e m m . .. ıyc aı n eşe ye ... enım e av ..., 
t il deve JMd' ı:uval ke· dan uzaklaşmız dedi. sordum. mağlüp noktalarım var. Gel ba- iyiliğinı unutmam ... O nk"nm ben 

( Gaı.etcmlıJn birinci yfaam• 

başlık yaumılakl tarlb ocrçcıveeı l(u. 

poouyw blrllı.te öndcrUcook) 
CVLKl\l\llJ 'l'EKLULEJU. l ABA· . 
l\IA, iŞ VElWI~. UM TiM 
gibi ticari mahiyeti lınl% olmıyan kn. 
\:İlli u.ını. r p:ıraınz nevoıunur. 

Evlenm ,,, teklifleri 
• Yaş 49, iki apartımıu e:üııbi. ay. 

ilk gelırl .!80.300 Urn o'.an karnkter 
ve nnmus 81\hltıl, kiın.scsiz bir bay ev. 
lenmck istemektedir. Güzel olmaaı, 

balık eUnde bulunınaaı, ev iflcrinden 
o.nıaması. çooukauz ~ ) lan ara. 
81llda bulunması IAzımdır. Milllyet 
:ıncvzuubahs d ğlldlr. Birer totoğrat. 
larlle (BQğ zlçl 49) rcmz'ne mUra • 
oaat. 2GO 

• Yat 47, boy l70, kllo 00, Dört 
senedir, dul, hn§ln, ço dlno, hlc bir 
kuauru bulunmıyan, içki kullanııuyan 
40 lira maS§lı devlet m muru b1r 
bayı 30..87 Y&§l nnda boyuyla mut.o • 
nasıp kumral, san§lll veya eamer, ma.. 
zisi temiz kı;ıı veya duı mllllyet mel'. 
zuub.'\hs olmnkfllZın blr bayanla n • 
lenmck tatemelrtedir. Bır evl olan 
tercih edilir. lıtıtoğraf v 8arlb adru. 
le ÜakUdnr, AUamota ı trl\!nvay C&d
ılcalndA berber Veysel eliyle Mehınot 
Aslan adres\ne mil: c::uıt ı 

• Asli mnn~lnn SO, 35 oınn 170 bo· 
yundn aRr~m. yaelan 25 ve 26 oıo.n 

Oç genç balık etinde, san,.ın olauyan 
mUtcnaslp vücutlu ve gUzel sayılan 
tlç b yanla evlenmek istemektedir
ler. (Sema A, $cn1a B. Sema C.) rem· 
zlnc mUracat 262. 

Aldırınız.: 
· 1\ ını"'nın 1• Bu hi~ · - Ne içeceğiz? .... dedi. kalını r;ıu dUkkfınn dn .Medilıacığ•. fnzln sarhoı; olrnuı:um. Ynnrmdakl 

l'ı~.ll'to Vaııahı ~~ iyi oluı lkiyüz silah on dakika içen- --:. Bıra; rakı. kon)uk, şaı-ap... ma hır telefon •xleyinı. ~feğcr nn melc•k gibi kız da b ·niml<' saat. A~ğuta nıumıJnrı )nzıh olan o 

h \a 'ltıı. ti ıçte bö\'. sinde boşaltıldı. Ye dönüşte her. Abrzın~ sekiz elif miktarı nQtı: kadar blr,Unnhmı . Benimle saat· lerce u~raşmıR !. ku) UC!l.ıl nıwr.ıu nıunların3 gekm 
~"1~ ~aliba~· l:..vtadıma hangı bir ihtimalle kontrolde - Tovbe Yarabbi.. Tövb~.. lerc0 kan ter içlndC' uğrnşmL'~... - HangU nıelek7. Hıın"Ü ıncl<tuplıırı ld3rehaoemiz11eıı (puil'I'• 

~11 'ordu. ıver<'k avaz. şüpheyi gidermis olmak için <le • dedi - sen anlı41ılnn ezelden Ah tutulnı>ı dilim ... Ro.~ yero gti. eeytan be?. Ben kapının ::ranındn ıun dahil> hl'rs\in aalJılbtan öğleye 
~ıı ~ldlı{iın motora ikı çuval un koydular. sarhossuıı §eYhim. Reni bura:,a nahını alıyordum... iccrsinl gözlü)ordum. Sen sakallu- ımcıar \• J at 11 dc.n 601Jra aldır. 
y lllar ...._~ nıanı lantan ilk Tekrar deni?.e açıldık. bunun için mi soklun? OUkkAn:ı girdik. 1'clcfonu nı;tım. s~n diyp. tuhafının gitti. Sana ba- ınnlan ıioo olunur. 
t> a• "o Ui.lht-ivc hrdum. Biraz sonra ikiyUz silahla tec. Hocnyı zorla oturttum. Bir kah. _ Kimsin~?. kıyon. fkl kadeh rakı lelin. Su.dun <Rabla) <S. 126> (So.natk!r) (B.l{.) 
~ l'Js·ııJ ar ded'! :"talıane hız edilen milliciler "Knramür. ve ısıııarludını. Hanende Ovrik _ Zo:, nep !. JN.ldun. Karı üzerinden parayı bi. (R.F.) ı Seven ı (H. N. E.) (M.M.) 

)tı b· dOğ 1 e .. Yatağ: seli'' yakan çetelerle amansız beni görünce, ~anımıza geldi: ' - MedUıa hunııııefendivi isti.. güzel ahlı, çnntasma koydu. l'o- (H.N B) (1 > lEngln 3 ) (RlyılElye) 
~it it' da\'ra":ıl~p kalka: ve müthiş bir mücadeleye gi. - _Cenabı iıllniz evvelki akşam yorum. rif Efflndiye lqmar etti: kalktı. < Mlncı) tCönuı 2Z) (Pembe zarf) 

Qt~ ~~~!!!!!!!!~1~nı~1;~al;;k~~r~İ~§m~iş~l~erd~i~.!!!!!!!!!!~(~D~cv;;a;n;ır~t;·a;r~J~~M~e~d;ıh~n~H~an~rm;;ef~e~n;d~i:,~·Ic~;g;elml;;'~şU..~!!!!!!;;;;~B;u~~~r;u;n~b;u~ra;;dn~!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~·~la~r~ .. ~.~Ş~e~y~tn~ı~1~n~r~a.~b~as;ı~na~~b;in~d~l~le~r!.~ll~~~R~.)~(F~.;K;·~R~)~B;o~ğ;a%;1;çl~t9~)!!!!!!!99 
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lı. ~ıL ltt• • 

Somun parçasını yiyen kö 
pek birdenbire ağzından sal. 
yalar akarak kendim yerden 
yere vurmağa haşladı. Mus
tafa dişlerini gıcırd;; tarak: 

·-q llil ~"ta.k O •enın 
, l>t ll\ltı ol. aa yap 
·"'t~tk ki acak. . 
ı; ı. ı, li bencıen .. 
, l\i\dı &.lhul<i b şup. 
~.ıa'- tlın o" en, ona 
" ~at· ~0•tere-. · •, ı &ö ... ıye . 

-41 r-ıl\, &b .. ster-lirn. 
)' ~ıı... ur Run h k' 
) lı • M. a ı. 
~,~ ~~ bıle~ra~ elıne ! 

1 tlli~llı>h~ıet;d .. Ondan 
,t\ljl\ı ''' doğ ınız .. onu 
1 '1'~ dernruk değildir 

S. "dı,.. e len ken : 
"il () •••• 

, :Çın t berı; 
'· Ça1

111
Y rrı kurtul • 

1 ())le or11un de . 

t'ltk Yl. Ben 
'-lıtı, Qorrn Srnden 
~~d·~thiıt ~aırn ki.. 
Q ı"te ı ekme~. M 
~ l •r t\ &on gı a. 
~ tı-t ı 'U"u dre. vaadet-
"lı' &ı J a .. 
' ı '(i aUn t Rondn. 
hııd~lihtelt e~ tar ge . 

• Rı'llt, bodı·uın. 

Ahçı yamağı Mustafanın 
içine bir kere şüplıe girmiş .. 
ti. Mustafa kendi kendine: 

- Ben haaün bu kadına 
tepsi ile yemek ve ekmek ve. 
riyorum. Fatmannı bugün ay 
rıca ona bir somun ~etirme
sinin mBnasını ?.niayama -
dım. Acaba Lıu ekmekte ze • 
hir mi var? 

Diyerek,"' kapıyı kilitli ye • 
Ct•ği sırada tereci Jüt etti; tek 
rar açtı. Kilidi bir tarafa bı. 
rakt. 

Mari, ·Mustafayı görür 
görmez: 

. - Kuzum delikat·lı ! dedi 
- Ben Fatmadan bn \esli su 
istemi tim. Su geldi ama, teF 
tinin dibi delikmi~.. Sular 
aktı gitti. Bır yudum bile i -
çemedim. Şimdi bu has ek -
ıneği yersem. hararet basa • 
cak. Hıwdi bana dibi delik 
olmıya~ bir t.-ıtı •U getir de 

ıYazan: lskender F. SERTELLi 
• 96. 

kana kana İçeyim. 
Mustnf a, Macar dillıerine 

sordu: 

- Fatmaum getıı diği so
munu yedin mi 1 

- Hayır. Henüz )'enıe • 

dim •.. 
- Ver onu bana .. .' 

için 1 Bir has somunu 
bana çok mu gördün? 

Mustafa şüphelerıni söyle. 
di: 

- O somunun zehirli ol . 
duğunu tahmin edıyorum. 
Hele bir kere şurada köpek. 

!t·rden birinin ağzına atayım 
Bir ~ y olmazsa, o znmaıı 
yersin! 

J\ı'nri hnyre'Lle Muflaf anı~ 
yüzüne baktı: 

- Fatma. bana bıınu ya · 
par mı sanıyorsun 'l 

- Kimbilir? ! Jnsıuılora 
fazla güvenilmez L. 

Fazl konu madı Ekme -
i'!in bir parçasını ko;-arıp kö. 
peğin ağzına attı. Ve suyu 
getirdi •• kapıyı kilit!edi. 

Mustafa, köpeğin etraf m
da yarım saat dola~h. 

- Vay Melfıne 1 dedi • Bu 
f enahklarına beni dl' alet el
meğe çalışıyor. Şu ıt:avallı 
köpek gibi Mariyı df' öldüre 
cekti. İyi ki işin tarkma var. 

dım. Mariyi ölürnd~ r. kurtar
dım. 

Vr ağzını bodrumun kapı
sına uzatarak. ya\·a çn ses • 
lendi: 

- Köpel< zehırle •. di .. yer. 
de debre iyor Sakın geri ka. 
lan somuna el si.ırme Sen de 
zehirlcnirsir. ! 

Mari bunu duY'nıca şa 
şırdı. Fatmadan bu fennhğı 
ummuyordu. 

- Ona hlcbır fenJ hk yap-

madım. Beni neden öldür • 
mek is·~iyor, Tuhaf ı~Y ! Bu • 
nu hiç de 11.khm almıyor. 

Biraz sonra köpek öldü · 
Bu hadiseden çok müteea. 

sir olan Mustafa: 

- Bu kaltak beni ne za -
mandanberi oyalayıp duru -

yor, dedi, onun bem~e ~öz~ 
ve benimle evknmeğe nıyetı 
yol<. 

Biı denhire kapıyı açtı .. 
Mariye: 
- Bak, dedi, kopek nasıl 

öldii. Gözünle gör! 
Mari saşkın ~aşkın bakı -

yordu. 
Arhk Fatmanm yaptığı 

feııahkları ikisı de i\.1lamı§ • 
tı. 

Vlari bu fınıa.ttau iıtifade 
e·!erdr .1u tafanm kollanna 
sarıh.hı 

( Dcııamı ı;· 



flABER-AJ[şam~ 

Cenubi Çin denizi ıstanbul Deniz Komutanhijından : 
Deniz Gedikli Okula mııabaka 

ımttbanıarı ılinı 
(Bae taralı S üncüde) 

dacmı t-emin eden kinina, Fe1e -
menk Hindi&tanı ve Formozanın 
mhisan altındadır. 

Bu derece ıengin memJekeUe -
•in berkesin iştahını kabartacağı 
pek tabüdiT. Portekizliler, lspan. 
vollar Hollandalılar, Fransızlar, 
tng~er ve nihayet AmerikalL 
lar, ardı !'\Ira buraya gelerek yer. 
lilori ezmişlerdir. 

Ancak Caponyanın kuvvetli bir 
devlet olarak meydana çıkması, 
bir nevi muvazene yaratmıştır. 
Caponya, 1895 senesinde, Foımc
za, Spra.Uey ve Parasel ndalarınn 
yerleşti; Caponya bu suretle yal
nız Ha.inanı kontrol aıtmıı. almak. 
la kalmadı. Bütün cenubi Çin sa
hilleri Capon kontrolu altmn geç. 
ti. Knmçatkanm cenubunda cenu
bi Çin denizi orl.alarma kadar bir 
kavis çizersek, Asya kı.:tasının bu 
şaııki kısmı Capon nüfuz hattıdır. 
Caponların nüfuz hattı cenub vo 
gar.be doğru uuır. Caponya, Fran 
sız Hindiçlnisi mesclooinde ha -
kemlik ettiğine bakılırsa, Siyam. 
la iyi münasebette bulunmakta -
dır. İngiliz ve Amerikalı sermn • 
vedarlarm entrikalarına rağmen, 
Caıxmya, Hind~ini ile sıkı iş birli 
ği yapmaktadır. Singnpur, Capon. 
yaya çevrilmiş bir hançer ma.nzn. 
rtUır verir. Si.ngapuru battallaştır. 
malt için Malaka yarımadasının 

en dar mevkii olan Kra.cla bir ka
nal açmak tasavvur cdihniştir. 

HinWçini ve diğer üslerden ha. 
roket eden Capon bombardıman 
tayyareleri Bumıayı bombardı • 
man ederek tayyarelerin mühim 
btr rol oyncye.bileceğini ispat et.. 
miı;,tir. 

gnpur ve Darvindir. Hong _ Konk 
İngilizlerin artık işine yaraya -
mnz; Singapur stratejik bakımın
dan mühim ve çok muhkem bir 
mevkidir. Fakat dünyanın en 
muhkem ve kuvvetli limanı lüzu. 
mu derecede kuvvetli bir donan -
maya malik olmazsa ne kıymeti 
kalır? 

Cenubi Çin denizi ve adalar 
grupu, deniz fitratejlsi bakımın -
dnn passif bir elemandır. Çin de 
nizinin li.kıbeti İngilizlcrın üsleri_ 
ne bağlı değil, kendisine tevcih 
olunan ve her an ntılmağa hazır 
kuvvetlere bağlıdır. 

tlan 
Tophanede Kılıçal! paşn C."1.mll ar. 

kasında mescit sokııg-tndn 10 numanı
lı ka.rglr hane ve nltmda mağazasllc 
BEyoğlu mahkemesi icra dairesi ke. 
teminde 19 nğustos 941 aı..lı günU sa
at 4 te müzayede ile satılacaktır Hn. 
nenin bllyük kUçUlt " odası 2 hall'ı.sı 

ve binanın ayda 80 lira rndı vardır. 

Taliplerin Beyoğlu icra knlrmlnc ve 
ev! görmek için "'e ayr.ı Si!mtte sa • 
bahtan öğleye kııdn• Marmara kıraat 
hanesinde kCıtip tsm lle mllracnatıan 

F~nni Sil.ıınctçi 

NURi EŞSiZ 
Aksaray polis merkezi karşısında 

No. 1/2. Tel: 20937 

Dt'nlz Gculkll <•t tıı okuluna kaydedllen okurların müsabaka imtihan· 
tarı Hl. ::! 911 pazart'.lır. ıoabah .ıaaL & da yapılacaktır 

Okurların ayr.ı Y,t.ın ve saa ~:& Deniz Komutanlığında bulunmaları ve 
ranıarmda :Curşırn w mürekkep•} kalem ve lA.stik bulundurmaları. (6743) 

Edirne Valiliğinden: 
Edirne memlf'ket hı:suınesi.n n 941 yılı ihtiyacı olan edviye alAtı tıbbiye. 

sı açık eksiltmeye ı•orı.;lmuııtur. 'hhplerin listeıerı gormek llzere İstanbul 
Blhhut ve içtimai muavenet mUdUı'iıküne müracaatları ve 22 .. 941 cuma 
gUnU saat ır; te 1S7 o!ralık temln•tlarile birlikte Edıme vllAyet daimi encU.. 
menine gelmeleri. t67b5) 

• 
1 ı a 

Fntlh Askr.rJlk ::>tJbeslnden: 
l - Dn:ı: Mk. Ön Yzb. ZUhtU Ah 

met Oymak (1315) Bosna 1303. Adre 
si Edlmekapı Snlmatoınruk Rastıkçı 
So. No. (llJ. 

2 - Dnz. Gvı.. un Yzb Bck!r Sıt· 
kı Og. Ahmet Kemal (11051 ıstanbul 

1308 Adersi : Aksaray Ahmet Ket 
huda Mah. Cami so. No. t5>. 

8 - Dnz. Mk. Yzb. Mehmet Raşit 
Oğ. lbrah!m Etem özgür 111961 lı· 
t.ruıbu\ 1303 Adresi GUmllşsuyu Kırk 
merdivenlerde lmam Rıza Efendi No. 
(4). 

4 - Dnz. Mk. Yzb. Abdul\o.h Oğ . 

İbrahim Erim (1707) Göncrı 1304 
Adresi: Karagilmrük Br?yceğiz Cema 
ll So. No. l ı2). 

5 - Dnz. Mk. On Yzb. Sait Oğ. 

Mehmet Bilgin (159t\J Girit S 303. 
' Adresi Edimekapı Kariye Atikalipa· 
şa 8. Bey So No. (11). 

6 - Dnz. Mk. ôn Yzb. İbrahim 
Oğ. BllAI Durmaz (1808) ~lkaar 1303 

Adresi: Suadlye Şaşkınbakkal Kara· 
kol So. No. (12). 

7 -,Dnz. Mk. ön Yı.b. Etem Oğ . 

tır. 1305. Adresi: Haliç Feneri Mür 
selpaııa Cd. No. '111). 

19 - Dnz. Mk. ön Yzb. Etem Oğ. 
Ahmet Toy (1787) Çankırı 1805 Adre 
sl: Mevl!nekapı Hacıevllya MevlAne 
Cd. No. (37). 

20 - Dnz. Mk. Yzb. HUsnU Oğ. Ali 
Hdzı Azer ( ı 780) Ç'.atalca 1306, Balat 
Sultanhıımam Cd. No. (19). 

21 - Dnz. ön Yzb Numan Oğ. 
İbrahim Balkış (1637/61 Varna 1305 

adresi; Aksaray Cel!fLtçeşmesl Ma • 
nastırlr Rrfat So. No. (91. 

22 - Dnz. Mk. Yz.b Yusw Oğ. 

Mehmet Ayturgul (14{111;) Ayancık 

1301 Adres!: Rami Cuma Mh. Bağlar 
Cd. No. r73). 

23 - Dnz. ön Yzb. ~nim Oğ. Halil 
(10641 İstanbul 1299 Adrul: Çırağı 
H'am.za Şerl!iye So. No, (7). 

24 - Dnz. Mk. SalAhattin O~. AH 
Rıza !ren (3419) İstanbul 1302 Adre 
!i: Edlrnekapı Kariyeyla.tlk BUyUk 
bahçe So. No. (36). 

25 - Dnz. Mk. ön Yzb Hüseyin 
rcvfik Ot. Salim (1202) 3551 Göy· 
nUk 1301 adresi: Fener Gtilcami Hi· 
arönü No. (22). 

Birinci sınıl 
mütehassıs doktor 
NURtBELLER 

1 
Hasan HUseyln Varan (1666) latan · 
oul 1303. Adresi : Beşlkln§ lbıamur 

Yeni Mh. Y. Mektep So. No. (6). 
8 - Dnz. Sıı.ny. ön Yzb. IAtif Oğ . 

Mehmet Emin Akpulat (1670) Erdek 

26 - Onz. Mk. ön Yzh. İbrahim 
Oğ. Ahmet 11602) Şumnu 1301 adre· 
si: Fatih Kumrıılumesclt Kalıtycı 

No. (6). 

27 - Dnz. Gv. ön V.rb. Mehmet 
\Tey.ııi Oğ. Muııtafa (1066) İstanbul 

1302 adre?sl: Ortaköy Kabristan So 
No. (7). 11\'tR ve HUD IIASTALIKLAIU 

Ankara Onc1desl No. ıı 
toayene aatlrrl: Hl ten ltlbarf'I! 

GOZ MUTEHASSISl 
Kemal Tarka 

Pazardan oaşka '!er güıı 

OÖLP'..JJt~ sONH.A 

Taksım, Kamer Palas 
1 nci kat 

rcıeJon: .ıusıs 

l304 Adresi: Sultanahme• Nakllbcnt 
Mh No, (50) 

9 - Dnz. Mk. Tgm. Bekir Oğ. Kad· 
ri öztUrk (6313) İstanbul 1308. Ad· 
resi: KaragUmrl.ik Karrı.btış Mh. Ak· 
boğa So No. (8). 

10 - Dnz. Mk. ABtgm. Hllseyin 
Oğ. Hakkı Sadık Acarlı 3365 İstanbul 
1308. Adresi : Kınalıada İskele Cd. 
No. (23). 
ıı - Dnz tnşaat Yzb. Yakup Os 

Hüseyin Vnhlt Sa.ğnıı.k 11228) lstan· 
bul 1803 Adresi . Göztepe Rıdvanpa~ 
So. No. (25). 

28 - Dnz. Ov. Ön Yzb. Mehmet 
Cemalettin Oğ. lzzct {1083) Bursa 
1801 Adresi: Pangnltı Kaya So. No. 
(35) . 

~ 

Fatih ,\ \\erlik Şubesinden: 

Hin<liçini ve Siyam, Cin ve Si. 
yam arasmda.ki an•a.şmadan sonra 
Gam - Ranh stratejik ehemmiye
tini bir an için kaybetti. Fakat 
burası bir deniz tayyaresi limanı 
<*lhilir. Cam • Ranh, tayyare ve 
donanma üssü olarak zaten son 
derece ehemmiyetlidir. Stratejik 
vadyetl cenubi Çin denizini baı::
tanbeşa kontrolu a.ltma alma.sına 

yarar. Ha.ttA İngilizlerin ellndcki 
Singapur ve Amerikalrlarm elin • 
deki Cavite (Filipin) üslerinin 
kıymeti böyle bir vnziyet kar§t _ 
smda düşer. Demokrat olduklıı..rmı 
.:;öyliyen Amerikalılar, Filipinlile
~e lstikW vaadcbnişlerdi. Ame -
rikan vaadi tutubnadı. Filipinler 
l aha sıkı bir Amerikan idaresi al 
tına girdi; ta.bü bir mUşterisi e
lan Ca.pon pazarına satış yapamı. 

yor. Amerikalılar, Singa.purdan da 
~ade edecek ve cenubi Çin de. 
mzlnde ileri karakol kuvveti ola -
ra'.k müdahale edebileceklerdir. 
liiıkln tabif üslerinden uzak, gay
rimUsait iklim şartlan arnsmda 
~ bambaşka stratejik ısartlıır da. 
bilinde. Caponlar ise kendi mcır. 
leketlerinde gibidir, 

pm&•ms .. ~ .... 11111.~I 
12 - Dnz. ön Yzb. Mehmet Hıfzı 

Oğ. HU.ııeyln Hikmet Dlnçdoğan 1 :!37 
İstanbul 1305. Adresi: Fatih Atlkali 
paşa Cd. Çakrağa Mh No. (74). 

337 doğumluların son yoklama. nıUtı· 

dcU çok azalmıııtır. 837 do:rumlu\ar 
ve bu doğumlularla muameleye tAbi 
olıuıların nııhlye sırasına bakmadan 
cezaıanmıımnk U.Zere acele şubeye 

mUracnaUan Uô.n olunur. 

---o--

İngil~erin bu mmtakadaki em 
niyet müeellem Hong • Kong, Sin 

~ıoouı· Hekim! 1 
Ahmet Akkoyunlu 

rıı.kslm '1'8llmtıruıe Pata." o. ı 

pazardan rnaad:ı bergtın saat 15 ı 
1.(-n sonra. 'l'clcfon 10127 -

Bir tuhafiye mağazası için ezgaht~r 
Kasiyer ve çocuk aranıyor 
Teıgütarıa ta1ıallye iş nde 

çab,mış olması şarttır 
Ktir&caat yeri: Yazı lJe veya 
memu:-lutuna- Telef1>n ile 20096 

doğrudan doğruya Vakit ııutUphane 
numaraya 

13 - Dnz. ön Yzb Ahmet Oğ. 

Mehmet Osman Alpay ( 1629) lstan 
bul 1815. Adresi: Balat Hızırçavuş 

Mah Merdivenıı So. No (11). 

14 - Dnz. Gv. ön Yzb Reıılt Oğ 

Ali Rıza Kınay (1161) İstanbul 1305 

Adresi: Fatih Fevzipaşa Cd No. (80) 

kat fl). 1 
15 - Dnz. Mk. Yb. İbrahim Oğ. 

Ahmet Emin Alptekin (734) İstanbul 

1296, Adresi : Aksaray :Mıı9Wakemal 
pa§a Cd. akırn~a Mh. No (74). 

16 - Dnz. Mk. Yzb. Mehmet Oğ. 
Mustafa (1571) Yalova 1305. Adresi: 
Fatih Bina emini So. No. (10). 

17 - Dnz. Mk. Yzb. Mehmet Oğ. 

Mehmet Rasim Karaabat (953) Ay

dın 13ll5. Artr,..s!: Beyazıt Vefa r.:ırl\· 

çeşme Mh. Kenevir So. No (8) . 

lR - Dnz. Mk. Yzb Hü&e)in Oğ. 

Hasan Ktımil Tanyeri ( 1631 ı Manas· 

Eminönii Yeril As. ş. ılf'n : 
Emekli l'. ön. Yzb. Saıd oğlu Emin 

314 Bağdat (335-3), S. S Mm. Me. 
Mehmet oğlu Mehmet ŞUkrti Ustao~. 
lu (34S49), Yd. Top 'rğm. Ahdlllkadir 
oğlu Behçet Girgin 146129' acele şu. 
bem!.ze mUracaatları lıAn ulunur. 

Raşit Rıza Tivatrosu 
Bu aliı;am Bakırköy :\lilti~adı 

B.\HÇESt~mı; 

(Slltlannılan l 'tan) Kom•~I 4 ııer<te 
HAUDE PIŞKİ.'J Blrllku 

--o--

Bevoilu Halk Sineması 
Bugün matine 11 de ~cer> 8.30 

da üç büyük film birden. 
1 - Garp kahramanı. 2 - Tar· 

zan kuvvet kralı. 3 - Dra.gula. 
Kan emen cR.ııavar. 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
Aşağıda cinsi ve n iktarlan yazılı sı:hht ma.lzeme 28.7.9
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tibarcn 20 glin müucelle açık oJrııılltmeye konmu§tur. 
İhllleıi 18.S.9U p.zart.esi gtl!.'.1 saat tam 15 le beledl.Y6 

cunda Jcra t;dllece!ttlr. 
Şartlannı veı:;air hususatmı öğrenmek i.stiyenter ııergtiD 

racaatla öğrenebll!rlor. 

Taliplerin ihale ~l.Jıti kend~~~rı blZzat bulunabilecekleri$ 
teklif mektut'lu gcndercbilirler. • a ou suretıe eksiltmeye l§t.İ t ,/' 
Tallpleriıı ... ,.ili gün ve saatte .,ncl!menl belediyeye wııracaa 
olunur. • ·..ı •••• 

Aaet Cin.8i .. • Foreepıa taamiye 
l n. Aziyatrtp 
2 mmmet iğnesi 
~ Revtrden iğnesi 

12 _,di sUttir lğncııt 

1 Poste dlğn!lle 
8 Göbek penııl ''Koher, 
ı Göbek ma.kaaı 
2 Adi makas 
2 P<'l'l.I milzo 
2 Rahim panstman pensi 
2 A~· pansnnan pcnai 
2 Specaıum 

x Parısıman kulwru 
1 Ota ki av . BuyıJavar .. 
l Teımoslfonlu ıa vabo 
2 Doğum karyoıuı 

2 Kor<!on kroşesi 

g BüyUk emay ktivet 
8 ,, stiporu . Cııml: atat dolabı .. 

1C Hal.ta muşambel'lı 
lO Çocuk muşambası 

f çift Uzun kollu kautçu eldiven 

• Kıı.e. kollu kautçu eldlvcrı ~6JI 

1 Haı.ta arabası "doğum odeJI 
nalıil ıçi.n., .. 

4 Sedye 
2 t~tetıskop 

10 Çocuk karyolası 

• St\nne l&znnlık . 

OevlPt 
1 ıetıf" 

Demiryolları ve Limanları ş 
Umum idaresi ilanları 

Mu •ını nıen heooll ı2i50) ıi.!'a cır.n ı adet yen: veya .aıll' fi. 
isycnlu plA.nya tezgl\b: ı 27 cı !l' · çarııamba gUnU saat 116~1 / 

rtarpıışarla gar bınası dlihilınJ~, .ıomlsyoo tarafından l<& 

'!atın alınacaktır. .ı;Jf1 

Bu ışe gırmek lrllyenlerin (206) Ura C25J kuruşluk ıııu" 
1 
-~ 

icıınuııun •ayın ettlğı \es1.kalarla ukll!lerlnl muhtevi zartısr~ıt· 
at 114) oı d·ır'1e ıcocer komlıyun reısllğıne vermeleri ıwrıı ,ııı• 

Bıı işe aiı şartnameler komlay .ndaıı parasız olarak cıa~ıtılıJI 

İstanbul Vakıflar 

:\'ı:h\luımer: K:ymet.ı 

L. K 
t-t} Akçesi 

L. Kr. .. 
24 00 8Uyi1kçarşı Zincirli an ;ıdııol 

n od::ı.nın tamamı. 7206 ,.ıt ~,ı') 
411• 26 32 00 eUyilk1:arşı Rebiiye nanı 

ıı odanın tamamı 719" ııt 
Yııkardıı yazrlı o'&n emlAktzı nUzaUecic!'li on ,;Un nıUd~ttlt· ,J 

mlştlr. lhalraı 1!ı.5:: [ıtı ı.ah giinU saat on beşte icra Nuıecc ,ıeıl"' 
Çetnberlilaşhı lstanl•u! vakıfl&r ôııışmUdUriyeU Ma.hıı"ıtA1 ıc 
cııallıtrı f 6%0) 

o4aıı Be{;ia.t ıhattı Almanları bir 
çok meof&atlerin ılrnynaştrğı çok 
f.ehlikeli ibir noktaya götünniL5 
~acaktı. T<\irk $Ultanı ii7.erinde 
t8zyi.k yaparajk Avusturyalılara 
sancaktan bir hat iıı.§8. edip Sırp· 
larla ırk ıkardeşlerini biribirin • 
den ayırma.lan istenilmişti. 

~ u~cr ~ilfJtlm•in 
t h · ı •• .. w<>Djtlst'..,~ a ..;ı '1:0rntUŞ ~ f(lef 'J 
sultanın zaterı .,. z; 
hürriyeti vertll~iB , 
tedi~ni kabul e~ _.ııı • •Of',._ 
buna yardım cdn 
!erde mareşal bit tı 
buldaki hıidiseJer 

işte bu lıaııeket A vusturyalıla 
rm e&ki dilşmanian olan Rusları 
~müttefikler aramağa sevket· 
miş ve 1 ngiıltıere bile lbu yüzden 
miiraaat etmişti. 

İşte daba lbtı zamanlarda bile 
'Iüi<k politikası netayici impara· 
tora~ vermeğc başlam.rştı. 
Avusturya ittifakına pek büyük 
bir kcy;zoot vermezdi. Fakat bu 
onun elinde kalan son müttefik 
ti ve biitün kıymeti de buydu. 
Ve lbUtün hnya.tmca o, Alman · 
yayı im.paratorluklann en kan. 
~ısi olan A vusturyaya b·ı 
kadar sıkı bağlamasından daha 
büyük bir hata işlcr.ıcmiştir. ''Bal 
kanlardaki hadiselr karşı mda 
ki vaziyetimiz daima A vustur · 
ya · Ma.ca.ristanm .arzulan, men· 
faatleri ve ihtiyaçlarına uygun 
olacaktır." diye Balkanlardaki 
bütün sefirlere tar.ıim gönderil· 
mlşi · Berlindcn daha iyi ve ma.. 
llfr diplomatları bulunan Viya · 
nada &rlinln ıbu yuml:IŞaklığ-ı 
<:Ok iyi istismar edildi. Turkiyed'l 
1908 inkılabı olunca Avusturya 

imparatorluğu bunu bahane itti" 
haz ederek Bosna ve Hc~cği k!'n 
di imparatorluğum resmen il · 
hak etti. Bu ~ebir hareketile 
şarktaki bütün karışık meselelc 
ri birden açmış bulundu. Bunu 
yaparken Alman.yanın değıl, 
Rusyanın hoşuna gitmemek iste· 
mişti. Berlin kongresi tamamiy. 
le unutulmuş gibi idi. 

Avusturya. müttefi'dni hemen 
hemen bu hadise vlup bittikten 
sonra haberdar etti. Almanyada· 
yeni bir mutatillcr adeti peyda 
olmuştu. !bundan i&tifnde edildi. 
Berclı tesgodende tatilini ge"İren 
Von Sclıan'e veyahut Nordeney 
de bulunan Bulova gidn evrak 
ancak beş gün sonra Romingt"n 
dcld imparatorun eline ge<:iyor· 
du. Bu suretle imparator Boı:;na 
llerseği n işgalini hiıd iscnin vu · 

·~.. !'-- .. ,,.~ı.-~-"'!..::!:.-.:~· 
·... . .s.. h ~ ' 

H YATI ,YAZAN 

EMiL LUDVİ6 
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kubulduğu 5 teşrinievvel ~ül".öi 
dch~et içinde kalan bütün dün 
ya ile birlikte ve Fraru;ız cum • 
hurreisinden daha sonra öğren 
di. 

Kendinden g e ç m i ş t i . 
Kendisine gönderilen raporun 
bu yalr.ız Türkiyeye karşı yapı\· 
mış bir haydutluk değil, aynı za 
manda lngiltcrcyi merkezi Av· 
rupa büyük devletleri hakkında 
düşündüğü şeylerde haklı c;ıka· 
ran bir jesttir. Viyana artık Bul. 
~ar i tiklalini tanıyan bir deklfr 
rasvonun mc uliyetinden kurlu · 
lamaz (Bu dekJarasvon o gün ya· 
pıld" l Viyana ihanete itham cdi 
leccktir. O bizi inanılmaz bir(,". 
kilde aldattı. Ve 'bu harekti Tür· 
kiyenin yağmasına bir işaret ola 

caktır. Ben şahsan hissiyatımın 
en derin noktalarına \tadar renci 
de oldum. Sancak meselesinde on 
lara göstermiş olduğumuz yar 
dımın gü7..el bir teşekkürü. 

Avrupada geçen böyle mühim 
bir hd.diseyi en son öğrenen be 
nim. Bu açık ve sade re7..aletten 
Halr.>burg hanedanının güzel bir 
teşekkürü," diye yazmıştı. 

Bosna me...c:;elcsi karşısında im
paratorun böyle birdenbire par · 
laması üç noktadan enteresan · 
dir. 

1 - Bu hiddet imparatorun 
ani bir vaziyet karşısında kaldı· 
ih 7.aman kimsenin nasihatine 
muhtaç kalmadan doğru bir si· 
ya i hükme varmak iktidarında 
olduğunu gösterdiği, · 

I 
2 - Karışık meselelerden 

korktuğunu anlattı~ı. 
3 - Menfaatleri konuşma~ 

başlay:nca Habsburgları ne ka... 
dar büyük bir soğukkanlılıkla 
muhakeme etmeğe muktedir ol· 
duğunu or1.aya vurduğu için. 

Kendi suçu ile içine düştüğü 
tecrit edilmiş vaziveti bu fikir 
haletinin pratik neticelerini elde 
etmekten onu menetmiştir. So • 
nnncu müttefikini terkedemezdi. 
Fakat hiddeti, bilhassa Bülova 
karşı; hiç yatışma<lı. Başvekilin 
ikinci raporunun üstüne: "Hiç 
şüphesiz emrivakii tanm:ak la · 
zım" diye yazdı. 

t mparatonın Türk meşrutiyet 
inkılabını evvela bir sıçrayıştan 
sonra umulmaz bir kolayltkla ka 
bul etmişti. İhtilal şeflerinden 
hemen hepsinin de Alma.nyada 

le va:r.mıRtı: .11·e~ "Sultanın mukarr&~t' 
ve eskiden çok 1\ıetı 
in.c;anlar bugün 1<~1'...ı 
tün kusurları 0 ·ııi ,,. 
Onlara vatan Jı~ ı 
yapılıyor Bütürı ~ti 
disine müşavir tB fi' 
bir hükümdara ;ıır· 
yet ağır itha~I t~.; 
in vaziyetlerin• ~ 
bütün bu insarU ıJı' 
bile sultanı rnU0 .! 
tir." , , 

İmparator b'!,ıı: 
narına şöyle Yll.7P ~tf 'J:ı 

''Saray malılıl1' ~ 
le hareket eder16f ;r 
da, biz hristi~ 1fı bu şey böytedır· rııJ '1-

İmparator bıl~ı:; 
sonbaharında Y 1~'11! 
on sene sonra ~tJ· ./ 
kendi başındaJl g (P' 


