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komünistleri 

Tecrit kampına 

konuyor 
Roma, 12 (A. A.) - Ofi : 
Atlnadan Messagero gazetesine 

bildirildiğine göre, Yunan makam 
lan poli.~ln t eklüi üzerine komu. 
nistlerl bir t ecrit kampma sevket 
tneğe karar vermiştir. 

Meşhur dolandırıcı 
Mahmut Saım 

VE 
Şişli Yıld•zı 

MEDiHA 
nın maceralarım okuyor musu. 
nuz? 

Bugün be.Jinci Baııf ormzda bula· 
coğınız bu macera size günün 
biitiin ~ıorgunluklannı tınuttu. 
raoak kadar eğlencelidir: 

"Mediha, beni evine davet etmıo
tl. Oyundan aonra Zeynep bir tara.. 
funda Medllıa bir ya.ınmda rtttlk. 
Kapıyı lz.bandut gibi biri açh. Ml',. 
tllha bu zatı bana metftı&I olarsk 
tanrttı. Garip". Evinde hem metreel 
var, hem de benJ davet ediyordu: 
K11dın lntıkamıT,. 

5 ı ncı sayfada okuyunuz 

KESFETMEK 

Türkiyeyi keşfetmek, 
Anadoluyu keı;fetmek, 
Rumeliyi keşfetmek. 
f;dlrn<~1i ve Erzurumn 

rnok, 
keşfet-

btaııbulu ve Ankarayı ke fct. 
rn~, 

Bunayı ve Konyayı keşfetmek, 
Ruhumuzu keŞfetmek 
Maddemizi keşfetmek, 
Kendi kendimizi keşfetmek, 
Dünümüzü keşfetmek, 

· Bogüniimüzii keşfetme!:, 
Yannmı.ttı keşff>tm~ 
Dlolmhi ke,f ctmdı, 
Dlllmizl ke,tomek, 
A.blilanna il"' ... -, 
9-y~ k~atmck, 
P'~ ~fetmok, 
11..ırdn.hf ~ctms, 
Mhnarimhcl keefebnf'JL. •11a1 :notlrnlzi lre&fctmek, 
Kıh~m .hcşfet.mek, y... ~pt bilıteıt n-..ı 

Necip F azıı KısakUrQk 

Bandığımız §eyleri yeni baştan 
k~fetmek zorundayız. 

Cebimizde olduğu halde farkma 
\arrnadığmnz bir şeyi ke5fetmck, 
ba.::o1<asmın ceblnclckl şeyi ke:Jfet 
mekten ~ok daha zor ... 
Yarım rnaliklyctler, tam mah· 

rumiyetJerden daha öksüz, "·erlın• 
siz, kısır ••• 

Kendi ke flnl bitirdlktn sonra 
- ,___,"""'" ve Kutuplan keşfetme~rc ~-.. -

kutupların k~fini blt.inhkten 800 
ra kendi k<•ndlıdnl tam 1Eef{cde. 
mcdlğfnl anlıyan Avropahya kar· 
phk blx, blr beŞtea bir hafa ket 
fola:U...., keadl keadhnhl a.fe 
~kmak :aorandaJWE. 

8lb'M ...... ~ snı rMttü, 
madde ..,. nıb LıymeU..-rtmli:l 08-
~f'! .nt•tnm'7·· bonlarm • 
llftnl, t.erldbbıt Yt: htikıinılurioi 
1rgttıe.,tlrdlibnb J?tlnifür 14: 
~ JftKt tNllD..ABI 
Yr.~.ı\t! "*"'&ız. 



ar a kon şa ç cuk! Peirol ithruah 
devam ediyor KATMERli 

iHTiKAR ! 

Adliyede yeni 
terfi ve nakiller Gazntclcrin birinde okudum. 

nado!nnun bir yerinde, bir bey 
'?L-, gözleri te1.teslJ1d<' bir YB\TU 
!o.,.'tlmrnş. Fakat, bu hilkat ga.rL 

be!>i cok )nc;:ınııunı"', ölmil'll 
Z:!ma.n, zam:ın. yatım: l1izlm ga-

1.NC'lcr d(' ·iı, A nurr.ı ~ıızetelcri 
dt> bôl le hilkat garlbrlt>rinden 
b '• ... ıl::!rl r, iki kafalı bir lmzu 

blrJblrtnr 3 apışık o!ar 1: dün. 
a !!.elen çoculdard:ın Uç nynk .. 

h !< ... rilcrdcn, d:ı.yısmın at olduğu 
u ~nylclip, b:ıb:ısmı lnltftr ettiği 

, ı ti:ı olunan knhrm dot':'llrdu[,'Wl • 
n ~c daha blrtclnm bunn b<'.mcr 

,... ribelrnl<'n dem \'unırlıır. 
G:ırilıelcrc kıymet n•rmek, on• 

an tesbft etmek, uzun uzndry:ı 
' eylemek yalnız bu de\ inle de 

il, eski xa.manlıırda da Metti, 
E fc;le, fen ad:ımlnnnm, t:ırihl 
tıı1.;·· mütch:ıssı larmm uı-rnshk • 

n, tcUdkatta bulunduldnn t.a · 
1
'\ birtalmn meraklılar da uğra

"TT ı r, f ltt.llilcrf \'Ukalan J>&yde 

.. ~ aşma&aeeler 
~ ızwwws~ -· ,,_,, ,_., 

Veni Sabah 
Hüseyin Cahlt Yalçın, bugUn mem

te görülen ihUkAr hareketlerini 
mevzuu yapmaktadır . .ld.uluırrir, 

yük b1r harp gibi gayrttabll bir 
~ Un tlcaıi mUbadeleleri lhlAl c. 
;ı ve flya Unr Oı:crindo tesir ya.. 

p c.ıgr §llphesiz olduğunu, §ikAj•ct et. 
tiği.wlz bayat pahalılığının blr kısmı 

tlns.bı imka.nsız bir zaruret diye te. 
l...lkA.! c.lunmaamr, fakat dUnyanm her 
tarafında aynı sebeblerin tcslrl1e vu. 

bulan bu nyat yüksolmes1 hlôlsc .. 
Bin1ıı .. ızf.m memıekeUmtzde blllıassa 

n!ı..r ve gayritabll gekll aldığını 

yd rerek dlyor ki: 
7 1 öyle tuccarbr, öyle esntl11ar 

'l'drr ld bunbr pusuyn yatım birer 
1 t gibi halkı soym:ık için tmm.t 
e-tlrlcr. Harp olur, lnsmılıır UIUr, 

bcrWdcr yııpılır, herkes gıkmtı • 
..ışc:r, f:ılaıt onlnr yalnız lılr r;ey 

üi1 Ur: Halkın tın rstırabrııdan n:ı. 
1 llcıdc edip de bUytik bir servet 

r '! ctın il? Onun yolunu çarçabuk 
b rınr. Flyatılın trısııfsl7.C3 3~1. 

• ,;c norm ı zamanda akıl ve ha. 

r,elmlyeook serveti rl bir 
t zarfında PJe geçirirler. 

. dr.n d:ıflıırda dolasan eo~ .. 
a iMb smıda e-le gcçlrdlldert b1dmç 

tills!rl so~nrlnrdL Fakat r;ehlrlerfmh· 
d 1 bu lhtlkllr eşkıyası bUtUn bir 

:\o hem de ontın ~ muhtaç kıs. 
her gt1n l~enoo edcrlcr ve on. 

ı ı bınılmmk kendi nıenhu.<ı kAr. 

1 mu co ıtcrlar. 

Dtln gazetede Berllnden ~ blr 
• r gördilm. tzıil!lz domuz kesen, 

t: vıı t ~:ııı, asker &tga.rnlarmı asıran 
k'! eler IM:un:ı mabkQm ~ Oe. 
Z:l im bu lddett merhametalzllk eseri 
d ı, bu gibi mflli felAket de\Ttllarl. 

menfaatlertnı tmnln hususun. 

"- tı t bll lıalnlcre karısı 90ll)'ete. 

ı dolduğu nefret ve hiddetin .b.DlW 
b r Uad~dlr. Bnlgaristanda da :muh
tcklrlert.n netye gUnderlldlkltırbıl t,ıt. 

tik. Mulı:ıl.1aık ki başka taraflar. 
lhtlkft.r 1.>tzdcld vtı t ve glddett 

h ı.lllr zııman iktisap edemez. Bunun 
bebterlnl ~vv bir kıSmı esnafın 

ve t!lcc:ınn ahlAld telMfldlcrlnln za • 

- Bu gtızel bir fikirdir. Adn.m.· 
L-:.rmıı:n pek çoğu henllz ta.maml)1e 
k:ı.vnı.mış değillerdir, hnlbuld on -
ların. hemen hepsi senden dnhn es 
ki, senden daha teerUbelidlrlcr. 
::>en nası? oluyor da bu kadar Ç:l" 

buk ve iyi anlamış bulunuyorsun! 
- Pek basit... Sizden ö~cn • 

elim. 
- B"n sana böyle bir ders ver 

dlğimi hn.tırlnmıyorıım. 
- Bu· pa.pns gibi önUnUze d!z 

ooktürilp anlatacak değ.isiniz ya .. 
sim hareketler nlzi dikkntlc ta · 
kip oocnler, sizin her sözUnüze 
dlk1ı:atle kulnk verenler, <>abuk hı:-r 
eyi öğrenirler -meseltı .•. 

- Bura) pap3ruu l.ardinnlınm 
"si el ; pnıl k sözler söyledı. 

:1 r ki b rçoklarnı knndırmı.ş 
t . F kat s z lıanma.dınız; zırn h:s 
'r har ket ctml)orsunuz; 

'luz ki iı;; b~ ıu Urıcc in. 
n kard n:ılin elçls!, ne l:ar 
n d ı a ~ dost olur. S kı 

ı zaman h ~ı de 'bizi yUı 
bn-akrr :ır. Pal' bıle IUzu 

1511 nruıuııa, dhı nnmına 
r Ro dünya her şey. 

~ C't nı ıfaat tftlııva~ıdır · 
y r d(' 1ıiJ r ~ z. vıııı:h t 
b• ly nııınu-r. Bunun iç • 

Oom fltova mil rr-mıı • 
crd ı.r. · ô'ckt ıı.p4t) k"·. 

in Ö!'rnl< ' 1 lunu:ıı: F er '? ..ı 
~Jerfne d~ a!ı:ml ynl'r ' 

• bu, Mç ıphl'!Sİ% p:ı.n:ının u 

derler, uzun uzun malümat \'Cr -

melden geri knlm :ılanlı. Ve bo, 
onlar için son uz btr ZC\kti, 

E ld müverrihler, t.arlhtcrlnhı 
blrçok sa rfııl:ırmı garlbelrrle dol :
dumıu~lırdır. llımlarııı anısmdn 

öyle ::-ülüncl rl, tn hnfüın ' rdır 
ld ... 

ı;,.~,f bir kltaııtan o;İ7.1' hlr nıi,.al 

nııkledl) orunı: 

•1BnlııfHi kapı cuhndarl:ınndnn 
t .. mail efendJrıln ı:eoo ol:ın 1.-arL<;ı, 
do~ns!lc bcr lwr ebenin t>lln 
deki çoeolc: "Ann" lcammı aç!,. 
dcdJji,i, Johu ıım yanında bulu • 
nnnl!ırd:ın i'iltllmis \ "r. bu ~arlbe .. 
den birk:ıç komsu korh.arnk hasta 
lrnmısln.r<hr. Diln'.\'Ilya ~ellr ~el -
mez 1 onus:ın bu çocuğun nğ-llndn 

t~i sıra dis de \"ar<lı. Banlar kıy• 
nıııkam pnsaya lılldlrllince, fsm:ıil 
Erendi Bnbıf~lfye ç.aJ:mlım. , kcy -
fiyct orulmuş 'e hu haberin dol:· 
rn olduğu tınla dmı tır.,, 

Bo garfbe)1 lm~dedcn tarihçi, 
bu i c peh ln:ınmnıms ol!ımk ki, 
ynzmm sonunda öyle diyor: 
"Günahı söyliyenlerln boynuna!,. 
Başka bir kitap da 10.5 Jmtır a

dı kaydederek, bunlarm doğurdu 
ğunu yazıyor. 
Bir bilen yok doğrusun. vnllnhü 

lilem blssevab ... 
LAEDRf 

Yüksek Mühendis 
Mektebinde havacılık 

şubesi 
Hava kurumunun yüksek mü... 

hendis mektebi ve teknik okulda 
havacılık Şlfbcsi açılması hnk. 
kındaki teşebbüsü başvekft.le· 
tin yüksek tasdikine ik;tiran et .. 
miştir. 

Bu sene, yüksek mUhendi.'i 
mektebinde havacılık f?UOOsi açı
lacak, teknik okulda havacılık 
şubesine talebe k:ı)ıicderek bun
ları staj için hava kurumunun 
Etimes'uttald tayyare ve T>Hinör 
fabrikasına gönderecektir. 

yıfhJ;'Illda, b:ılkm lllkaydlsinde \'e 

ccmlann lmftfllğlnd anı.malıdır • ., 
Muharrir, tllccarm yanlı~ Zlhnlye. 

Unl ve ıuı.ııan nlkıuıızlığnu, her y 
bitecek, bize kalmıyacak hirstlc blç 
de zanırt olmıyan bazı maddeleri 
blle bol bol mubayaa etmek sureUle 
muhtekirlerin kucağına aUldığnnızı 

kaydederek şu netl.ceye vanyor: 
''llllktlrneıe gelluce, ona tf!l'dtllp e. 

den vnilicnln ~oı1nğu haldkatea mu.. 
anamdır. Fakat bu \'BZU il kolay -
laştıracak bazı prenstpler kabul ooi
lebfUr. 1 I· ihtlkAr BUclarımn gıı
yct çabnk Vf' 190D ckırca(• lddetll bir 

earette cezaln.ndınl.malan nıı 

vazetmcUdlr. ulltektrk-.rl meşhut (' ı.. 

rUm.ler mahk melertne ve~ icap 
eder. Kabul edil~ eezalar ı.:aym 

bafittlr. Bir muhtekir yakayı ele ,;r. 
rtnıe :ımhvolacnftıu bllmelldlr. 1 .. 
manyndal.i gibl ll'lıım cezası tatbik ~ .. 

dcl1m denılyon17_ Fakat mubteklrle .. 
rtn tJcarethanelerlnl kati SUJ'ette ka • 

payalım ve tel:mll rvetlerlnt mfuııı
dere edelim, kmıdllertnı de en uuk 
yerlf!J'e !illreltm. Aynı umanda mum. 
kabe w.ı.lfeslnf de gUı:. açtırmıyacak 
ıınrette tatbik Nlellm. UıtıkAr ~rtı::ıl 

daha hafif bir ol lx.-te d !!er.., 

Nakil müşkülatı da 
bertaraf edildi 

Romanyadan idhal ettiğımız 
petrollerin nakil ve teslimatı 
hakkında Romen ala.kadar ma. 
kamlari le görüşmek üzere Biik
.reşe gitmiş olan petrol ofisi mü. 
dürü Sedat evvelki gün ~hrimi. 
ze gelmiştir. 

Sedat dün kendisiyle görüşen 
bir muhanirimizc demiştir ki: 
"- Romanya ile aramızda 

mevcut olan anlaşma esaslarına 
göre petrol mübayaatı.na devam 

1 1 liraya mal olan 
ayakkabıyı 

28 liraya satan 
Beyker Muduru 

ekrar tevkif edildi 
edilmektedir. Yalnız bunların bıUkAr suçuyla evvelce mahkeme 
nakil işleri etrafında görülen ba_ ktuartıe tevkif cdilmlı bulunan ııa. 
zı müşkülleri tamamen lbertara.f ker mağ&ı:aBI mtldürU Salamon Bere.. 
etmek için Rumen makamlariylc ra birkaç gun el·veı kefalete rapten 
bazı müzakereler yaparak ibir an. 
!aşmaya vardık. Teslimata mun. l tahliye edllmtotı. Bakerln lbUkAr da 
tazaman devam edilecektir. Da.. vMmn dUn öğleden sonra da bakıl· 
hlldcki petrol vaziyeti ihtiyacın maya bqlanmış ve Salamorı Seren1 
fevkindedir.,, da ınahltemede gayrlmcvkuf olarak 

Beyaz peynir narhı 
tesbit edildi 

Fiyat murakabe komi yonu 
peynir fiyatlarındaki gayri tabii 
yükseliş etrafındaki tetkiklerini 
ilonal ederek lbeyaz ·peynir fiyat· 
larmı toobit etmi§tir, Fakat ge.. 
rek teneke ile toptan satl§lar gc. 
:rekse ı>erakende bakkal saışları 
için vazedilen ıbu narh şimdilik 
ilan edilmemektedir. Bu hususta 
komisyon Ticaret Vek3.letine 
malQrnat vermeği faydalı gör. 
m~. Bu meyanda peynire 
konulacak naııhm tamamen tat. 
biki için ~ca.ret Vekaletinden 
bazr salahiyetler istenmiştir. 
Diğer taraftan toptanCI pey. 

nir tacirleri de son umanlarda 
yüksek fiyatlarla aldıklnn pey· 
nirlerden dolayı komisyonun 
koyduğu yeni nariıla zarar et. 
meleri ihtimalini gözönünde tu. 
tarak fiyat murakabe komisyo
nuna !bir dilekçe veımişlerdir. Bu 
diJekçede bu sene peynir imali 
isin şartların fena olduğu ham 
madde ve hnal iir:retlerinin :pa_ 
halı olduğunµ öne l3ilrerek: !YC!li 
narhın yillme.k tutulmasını :te. 
menni etmelrtedirlcr. Peynircile
re göre perakende tam yağlı be. 
yaz peynir narhı asgari 80 ku. 
ruş olmalıdır. 

• Dentzyollarmm 1zmir fuarı için 
yil7.de elli tenzllA.Uı lll.YC seferleri 
bugünden itibaren bqlamaktadır • .tık 
seferi Tuban vapuru ya1>3caktır. Va
pur mat ıs te Galatadan barekeUe 
Çanakkaleye uğradıktan 80Ilra doğ. 

ru lzmlre gidecekti?'. Bandırma na.ve 
seferleri de ynmıd n sonra ha§lıya 
caktır. 

• Ankurndan tılld.Jrlldiğıne göre, 
Borsada kote oımıyan \•oya. kote olup 
tn !iyntlan tespit edilmemı, olan 
bazı ecnebi paraların temmuz Hl be. 
şından altı aylık vasaU ttyatlan mıı· 
üye vekAleUnce tespit edll.mi§tir. 100 
rcj!ster mark 23 Ura 29 kuruş 2~ 
para, 100 riyal 1 lira 39 kut"U§ 29 pa. 
ra, Kıbne ltr88J 5 Ura 2S kunış 8 pa.. 
m., 100 liret 6 lira 68 kuru§ 30 para, 
100 ruble zı lira 'Hl 'kunı~ 88 pnrn .. 
drr. 

'bulunmuıtur. 

Evvelce mahkemede sfü:U ve iddia.. 
ııı geçen blr ayakkabı satıpndan do 
layı mahkemenin tayin etUğl ehllvu.. 
kut raporunu huırlaml§t.I 

Bakcrden Refik Aykut adındaki bir 
u.un kanamm 28 ııraye. 8ll'tm aldığt 
ayakkabının,blrkaç gUn 90!lra vitrinde 

22,5 Ur&ya gtsrlllmem Uzerino yapılan 
flklyet murak&be komisyonuna bava. 

le cdllrnl§, koml8yon, bu ayakkabınm 
28 llra1& aabl&bllecetı ltana.&Unl Sıı:.. 

bar etml§U. Mahkeme bu raporla lk. 

tüa etmlyerek ~tn tetkikini, 811.tılan 

ayakkabının kaça mal oıablleccJlnl 

aeçtf#i ayakkabıcııar ccmlyeU re1al B. 
Abdullt\hdan aonnuıtu. EhJlwlrut o. 
\arak ııesnen cemiyet reisi, dUn 
mahkemeye tndl ettltt rapontılda, 
bu ayakkabmtn 11 liraya mal ola • 

blleceğinl yt1zdıe 70 kt.r ~bl konulsa 
aııcak l 9 lira ıo ktırup • WmL'JI icap 
edooeğlnl blldirmiftir. 

lılahkeme beyeU bunun tıserine bir 
kaç gün eweı talıllyc edllcn Baker 
mQ~ mlld0.r11 Salamon Seren~ 

:ıun yen!den t.eTkirane karar verml§ \"e 
Sa1s.mon Seren tevkiJhruleye gön<le • 
ıilrni§Ur, 

• Fiyat murıık&be komisyonu bu • 
gün tevkolAde btr toplantı yaparak 
:fturulye, mercimek ve sadeyağmm Cı. 
yatlarını tesbit edeeektlr. 

• Yerllmaltar ·pazarlancdaki, nillue 
k~dlte bumıı sab§ı muvattaklyetıl 

neUcelcr Yenn ve bUUlrı memleket. 
teki yerllm&llar puarlarmda aynı 

usuuın tatbiki.ne bqtanm~tu. 

• tl'nlftnltenin lf!Orinlevvelden iu
baren tedrisata ba§laııınaın kararlllf
tmlml§tır. O'n!Vtteite ukerllk kamp. 

ıan da :ro a~n ltıbaı-en bl.§ .. 
]ayarak 10 eyt1:Ue kıtd. r d(wam ede. 
cekttr. 

• ~ekAlct.çe li'loryada ill§a edtlt'. 
ce.k ola.n meteoroloji utuyanunun 
plAnlan luı.zu'.lanmağa ba.şlanmr§tıT. 
Bina Florynda, otd itı§a.<ıJ lan aynlıın 
saha dahilinde olacaktır. 

muştu. O ıamana kada.r ancak bu 
sayede hayatını muhafaza. edebil. 
oıı,t.i; ibuod.luı aonra da a.yni şe -
kilde ~et etmeae ınahvol.mw 
tu. Bunun için gayet 9Crin 
kanlı davran.tyor ve diyordu ki: 

Alnuınlar Ratlanblt Son llıtede lltaalla- muharebesinde cs95000> 

la alt d.At.ı••ı•ıer dıkıarmı ~ııtıtrdJter. f)i~~ 
11-Paa a banu tekzıp etti; ~ 1" 

~ l belH olacatct.r. tnglıtikfhl li 
Adliye Vekalet nin hıwrladrğı Arrfkada tt.,lyanlart'latt • 

•e evvelden !atanbul mUddeiwnu
mfliğine tebliğ ettlii yeni terfi eğr c;ayı...,, (SOO.OOO) df!ff 
ve tayin Ust.Cfilnc göre, bu seme ğlldlr. Almanlar t•llJl~ld ıJtll 
de İstanbuldan fki hlkim 100 er esirlerinin Afl'il Jıcpı;bt 
lira aııli ~la temyiz mahkeme- tar. Harbeden de\·let~:.eıf 
al ualığma terfi elıni!ılerdir. rinde blrtok düşman 4'f~• 

Bunlar asliyo ü~cü ticaret nunla.nn yaşayıştan ~ • d 
mahkemeei reisi irfan Bilgin Uc ''e doğra marrımat sahlfJ'"' 
zeki Ererdir. J.lkln ''mllleUcr an.."' 1ı 

Listenin :tııtanbulu alAkadat c~ ~ör" her devlet dtıpnall,,. 
den diğer f81mleri de ~yledir : ne iyi muamele etme~, 

- 1 r"t 00 lira uli maa,a tr.rti anlara maaşlarmı ,·erft'I ".,-
edenler bardUT. Almanlar l"unıuı'ıl fi 

DörrlüncU Ucaı"Ct mahkemesi rernlle J;östel'<Jltcr wı acı!• 
reisi Fazıl So~bay, asliye hu· hctıt bıraktılar. Hem-ıtle • 
lruk hıikiml Ali Rıza Taınteldn e!drlcre e1k1 dc\•lrlerdr: oıd 
ve Mliye hukuk hakimi Senih As- hi ~k fena muamele r-P' 
lan. Senlh Aslan ticnret ma.hke· ınuhakkakhT, t~lddt!tt t"i 
mesl reisliğine tayin olunmuetur. h(•tı\n ge~irlUr, ynhut patı' 

80 liraya terli edenler bhrI:mh. 
Asliye Uçlincü <:eza b!kimi Ne. amuttıın dört asır e"'.,t 

cip Nadir KUrltçiloglu, birinci ın- hbr f'lral;üza Şehrini ı.
o.r{ adliye mfifettfşi Nuri OkÇUôğ- ılenJzden muhasara eınıi 
lu. Nuri OkçuoJ!lu ÜskUdıır asli- purtahlar ıJehro imdat , . ., 
Ye ceıa Mkimllğiııe ta)in olun- il bir lmnıandan yoııallıJ'!~ 
muştur. ordnsn geri ı:~ill~·orda; or. 

'70, 60, 50, 40 n S6 liraya f.;ln bir lıaldcydl 1'l ı.rıgdlr'* 
t.erfl ed~ler altında , .• bir ,;Uudfl -" 

Bundan ba3ka/70 lira uır maaş- J.:llomctrc yol almr~rdri 
la ticaret azalığına asliye hukuk ~ün bu kadar da y\irilyefll 
hlkiml Nail lnci, 6() Ura. ıutli ma· j tcı.lim olmu.,larılı. IJlf 
nota İstanbul asliye hukuk hfılıim· SlrakUzalılar AIJn•lıt.11 ~'f 
llğine ticaret reisi Nazmi Organ, 't ocaklarma attılar. Bn~_,,, 
tslnnhul sulh hAJtimi Bchgot Bar. ,·a etımiyortlu. Kn:gın p>•·· 

barosoğlu, İstanbul ulfyo hukuk j larda ' \ 'C ta.~ .~·ıfınlam4• 
Mkimtiğine sulh h&kiml Nizam 1 vapı)·or• ~rafl ti til ar.r'< 111' 
Özdeniz, 50 lil'a Mli tnan§ln Bo· hall~e ko n\•ordn ('.ere ottı• 
ğazlryan hukuk hiıklm11ğinc İtı-

1
-.erinllk basİr,·or.' ~bıılıı• tl' 

tan.bul sulh ~lnU Süreyya Mal- ya7 .,kıyor: kıra~ yıı~"~:· 
koç, lstanbul tiearet azalığına Al· ı \ 'fl('ck olanlk , ... tn•.ıı: arpl • 
yon hiklmlcrlnden Behr.ıı.t A t.uı, :n bulıınu:n•rdıı J;cı;lrlerl11 

1 
t 

1a~bul ticaret ru:a.J.ığrna Gcırzc rmdıt h~-.t"lı;r ,.,. , •• rt1l1 ' 

müddeiumumisi Hlkmet Oral, 40 
1 

rnnh: hmıl:l'I' kısa ·ı.ıı1"1'ıtd•,ıı 
linı. aali ınaql4 İstanbul sulh hıi- mfüdMıll Üliilerf ı.;örrı"''tc ~ı 
kimli&f! Ankara 8Ulh hA1dmi Kt\- klin. dı!ği.ldl. fllrknç ~Hn r~fıt ı 
zmı Karay. 35 lira asli ma&.Bla • ı: 1ı 
Üsküdar mUddelumumt mttavlnll 'letll"r knkmnc, kurtlan"' ' 
ğlne Bodrum hikim muavJni Fu- bem:ıt etml~tı. .. •• 
at Gidlk terfi, tayin ve naklolun· _!Jn lıayat yefnıl ~ıııı "° ~ 
mU§W.rdrr ~1am olanlarnı .,. btrr.0

1 
dl 

· llayatta kalanlar e 1r gib 

Postaneler 
da tevziat 

pazar lan 
yapmaladır 

Ro<!tancıda ctturatı oklll1•t'11ları • 

mnclan Halit l>erln. ~hancl~rln 
pmıar ~l\nJcri terı'lat ~·apnamasnt. 

dan dolayı il,fıntli ""' ılntlmo bll • 
dll'lnf'ktooir. 

rosta t~vtiat1111n JNUl't16iyfl bı -
rakılmasr, okuma merakhlarınr ay. 
111 ~U~ IUl\ntllye ı10,unnMıesintn 
lmkJln tt. bıılıınd11_ganu iprettC'll 
80nl"ft ·unları s(iyl~lr: 

"-Hl~: hplt,. Jok ki en l)'f ı .. ıı. 
~-en dedet mekanlmmlanndan biri 
pMta ldaremlıı.clir. Fakat ee olor, 
münavebe ili! ııl8mı biror memur 
aynlcıa. cla. pııete •e ınPktnp t .. ,.,ı.. 

atı puarlan da :raprl.;;a. 

Bu meeolfl lıallecHUrwe. ldart, bt-. 
... ~ ytblHee okuma meraklaın. 
nm ba~"lr dwuı11u kar.ıuuıcaktır . ., 

Posta idaresinin bu haklı d'leğl 

dikkate alacafıMarı emin bulunu • 
yonıs. 

far. 1~ 
l'edl bin 1d .. iUk htt tıe rfıl 

~ığnn i~hıdC'n kinılcrhı 1'11 ... ıJ 
lannı tıahmin •'dC' iıılı ~ ~ 
'irlert1e Akdeniz h:n~111 I'-' 
tm ne büyülo kıymet «tldO 1 
misal daha: ' lrakii.ı.elıl•' · 
Tiifi!dJdl1o'tn C!lCrle:rhıl pc~.,.ı 
ferdi: \ 'unan tarihçileri ıı> J;l1 

maıufa ~"lit 'e ~ı11pt iter. ffll ~· 
ı1 

l lar blrto".ı\ları t.arAfınılaıt ıftll • 
nlnll Tüloididfs•ın (' .. l'!rf" ' • 1 r 
l'""'>l"rı ez~r okura" 11 

hındulıır. 

·-<> ----
Port•ait ve Haı•f aJP 

ı;eba var . <ııtl 
~hsıt \'e Fili tin hll~;ı1'J~ 

rinin Portıı:ait \'C Ha ·f~-ıt~ı1 f 
rmda görülen ,.eba vak • 111 ıı<' 
nasebetfyle bu iki linıaJl ·i ,1 

datlarına talimatnamcdd~rlt 
ya karşr olan te tJ' 

. 1 • 2 • 3 n.umaralılaf111 ~ 
ve bilha.~a su sıraJtırıı: oıO 
muv~ridat bulunması ~611 r 
kün olduğundan bu h~ sıııll 
nıüte;rtı.kkız bulunulıni~r ıı~ 
VekAleti hudut ve sah1 ,_,, 
miidfırliiği.ince alitkadıırl 
liğ edilmi§tir. ,/ 

50 
- Ben~ yql)'Ol'Saln eiıin 

uyeniT.dcdir. Bu ha.yatı lbo.na sız 
vel'diniz, ben de size vakfettim, 
Siz yalnız \bir korsan reisi değil, 
bilyük lbir hWtilmdar olaealc adam. 
smız. Eğer §U <lalırllıada ibeııJm. ö. 
HimUm size en ltüçijk bir fayda 
temin edecekse zerre kadar te.rcd 
dOt etmeyiniz, Ben zannettiğiniz 
kadar zeki ve a1nlh bir insan de. 
ğllim sad~c efendimW;~ mümkün 
olduğu kadnr iyi hizmet ~in ne • 
ieJ• }apmuk liizungeldiğini her an 
dllşüntirfım. Bu yüzden zelci görii
ntiyoru.m. BaEıın emirler-ini dikknt
le lalt-ip eden ba.eaklıu· krnlm~. 
Sir.e itaat ve aldn ffkfrlerlnlz" 
mUmkün olduğu ikadar <'abuk knv 
ramak kcnd"mb: için d~ Y'ftİ de. 
rc~ede faydalıdır. 

H'ER GON BiR iSIM ~ zel hatırı için değil, menfaatiniz 
içindir; zira menfnati lbir hristi . 
ynn kö)1inil veya. kasabasını bas 
makta görünce hiç tereddüt et -
miyorsunuz!/Ben sadece bana veı 
diğlniz derıti iade <'diyorum. 

AU susmuştu. Viçcnzo dirseği .. 
ni masaya dayrunı.5, çenee!ni a _ 
vuçlamış, gözlerini küçülterek ve 
klrplklcrlni kısmıyarıık dakikalar
ca dcJilmnlıyn lbakıyordu. Neden 
wnrn koltuğa dayandı; eilerlle 
birer canavnr pençesi gibi lkoltu. 
ğunun kenarlarını knvro.dı; bası 
göğsUnc düsmUş olduğu halde, m. 
mı snllryarak m1r1ldandı: 

- Meteos, çok hoşuma gidı -
.;oı un, zeki bir delikanlısın. Se. 
nin g· isme hiç nıslamndun. Seni 
1ınvı~orıun, fakat ... 

Ç'enelan sıkdmı.c: tı v<' alt du<Ül. 
f;ı b mil. rleri ftrlnmıı:ıtı: uzun u-
7 ır nef s al yordu. Al! onun nt" 

c gıni ır. rak etmıvordu. cllrı. 

h('mcn hnnen bllfvoı du; ya 
l dı ~ını nltım ktn g~1<medi. 

\ l'nzo ilave ediyordu: 
- Ayni zam.anda. send~ şllp -

ı ,.lenlyonım. Pnun nkrllı in an ba 

na ynnı.ınaz. .. Senin başını kopar. 
mak istiyorum, lki canbaz bir ip. 
te oynn.maz. Fa:knt kıynmryorum 
da... Zira insanın senin gI.bi akıl
lı ve gerçekten sadık bir adamı 
olursn felll.kcUerden ikurtulabilir. 
::;imdiye kadar tongaya tıasma • 
dıın. &na bir gUn ton1?aya basa. 
cakrruşmı gibi geliyor, bu şUp'hC! 
bende her znmnn vardır. Oyle ya. 
su destie'i su yolund'.l kmhr! Semi 
boğmak, eenlıı o gilzel ve akrlir 
bnşııtı önUmde yuvnt'lnnırken gör~ 
mek istiyorum. Ben fllmdiye ka • 
<lnr istedlğlm 'her şeyi ynptım ve 
zıırarlr çı'knuıdnn, faknt ht-r ne -
denBC bunda tereddüt edl on.ım. 
7.ira blz!m hayatlarımızda. truınv -
vur edilemiye<"ek derecede benze. 
yiş var. Bu lmd:ır benze-)"İllt iuftaı 
ııkrn.ba yo.pıır. BP.:ısc kn.ba.mı •
VPrim; onlan hln oye e~rim fQ.. 
dn tmem. Do~nı!\uııu eôr'!e, ş!ın
dl senin lxu:ımı kestirec ~ dt'ı -
,Unerek korkm or mu.<Jım ' 

Cin Alinin bu tok .,~ k'Orlru~ 
e5zler llmrş~ınd'I n ye~ ... 
p~roiğ':ne ~Up c ~·;,]: f'üııst. hflıı 
lerin; giik>mek~ artık mtıt <f _ 

Vi~t:nT.o adPliı. b.ı.r buhmn gcc{. 
ri)ordu. Göıı:leı i diinmii tü, ince 
dudakları ı\lılınlljtt ,.~ iki dizı 
hançer gl iribirinc gecen d"s. 
!eri deh.<:etlP parlıyordu. B -ı:iPn • 
bire doğnı du. MA~~·ıı. tıir ) um _ 
nik attı bağıı d• : 

- Yrkıl kıt;~ıııı.<iwı., şeytan 
delikanlı! .. Ren bil" kuı ı mu un 
~ köpek misin? KcHÔt"f'm yo: 
nvıı. Sllllıa lr1YMBrwnım ' 

( nctxmtt !'lfr) 

MARESAL PETE~, 
Bugiin bütbıı dtiny*' bu ~·i 1 Ja.ıniindanı oldo \ flrdlil' ı.111 ~ 

merak etmektedir. f"rut,.11. deı'W t...._ ft'ri hu ırada kuza11tlınıt~'_, ~ 
i!li mare~l Pe~ Alman te:kJitll'rinl yılmm •dnı•iU,,rin ufı·rtnM~ I 
kabul ~ mi, elmi.}~ mi: nlıt bti,)1il{ ll~i '1lrdır. 19 ,.,,, ,ı/ 

M:nO\AI P~('n, J!l56 da r.döelale"d•• rla 1ff3 de !iare 1 oldO· ~ 
- 1 

dufdu. 1876 na Sen Sir'dı·o pl\'lld() ııwna ;\b4ilkt'rimf• ı .. ,...... ..ı 
~ . ,,. 

"UMyı olarall 4•1ktı. 8'r müddet Alp dı, 19'l9 da M~I F~ ıdJ'• 1 f 

avcı bGlükleıiede t*ıth. Sn11ra F,r. F'ramuP. akadl!nJi•ine ., .. 0 M ;' 
killrtıubiye me'-"Uıbiıle ıltt..m. taJI • 1 kadar '1'ranl!llr barp ıffirnM• ~ 

ıaruı. buluııeu. ffl'. • 
tllrıt tamaml11dı. lttf laarhhıln hacı. , 

1 
Ut •"" J 

langı"wdı\ albay rnt~indeydl. \ '1! ;ıpanya ihtlliliııl ırı I' t' 
\ ' l&Jll Pr:ııt"u ~rtrl ol•l"l'" - ...,/ 

1>_1r tllnN>ııc lıuııııtnda Pcli~ or,10. IJel • 1 Udı . ,~ 

ı·ıkıtdakl lıaı·cktlt ,.,rn .. ındıı tf'mtı~1ı:ı 1 l9llt ıunbltım Yn.ae• .,,,,_"" ~ 
•'den'k ı:('neruı 11ldıı . .._ .... ~..ı "':ı~ ~-lorlndı! Ki!\ ııon.., uu•~ ~~ 

191..ı.·9}l; kı ıu~ 33 Uftdi ~oloı. dofu mtlli ltirWc nw..flll•'"t 
du kuıuaaıhun olank .\rtuıu. ı-.arerlnl ki .....avtaı otuak ~ ~ 
krımtıdı. 1916 t~ lkmct mıı lmnMllC\ • • haU.Qfft ,ardma!lil , .. ,.\l,_ .. ...., 1 
•lıını !\rfiltite mııa.ywtıs ~; c~·Hıl 1 rı11'" Parfv. ~1irintef"'rl ..,..,, 

ll'.llfelinl &ıirdü. l&HI m&.fJSırınA ,_r • ı' ı•el(fıll'te &efh11ıtl \'~ ".,.. 
k~ or~utaM ırup kwnll\MtfAnı ofarıık t•J"r.l.."f',1 tmu.ıuı. ~ 
hart'lifsh it'larr e04 Mlltat'Pkeden t'onru t r1111•f# ,,. 

1017 hlayttıntda Ni\~I \erjıı,. °" .. ,..,ttM f..öbrönliın ıııtit•'' 
nıııı \ C , ., .. ıııhlı ~rhı ordnlan loilt • l'rıınMır df'V~ n~"4 ol<I•'· 
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lbvercllerla Sovyet bava 
cılığı ızerlade bl kiklml· 
1et karabl mest kolay mı? 

a,\lı matoaQ.!1 

hB~ çares:zıerin 
~ f:~!! ne olacak ? 
~erQbe:l~ndan rocuğile 
ne k tırtulan kadın ocas 

lleıecİİç ve çıplak! 
lçt e veya 
l\t d. aı aavenet 
9are brı ğtı bir 

uınıaıı ır 

Alman ordusu Şark cephesi 
tebliğlerinden fevkalade olan 
bir tanesi muhtelif silfilıla.r üze 
rindek.i kabarık rakamlarla 
Kızıl ordu zayiatını saydıktan 
sonra Sovyet havacılrğının da 
oldukça hırpalanmış bulundu· 
ğunu anlatacak mahiyette bir 
netice vermektedir. 

Evvela beş bin, daha sonra 
altı binden fazla olarak gösteri 
len Kızıl ordu tayyare zayiatı 
nihayet dokuz bin olarak işa 
retlcnmektedir. Bu dokuz bin 
tayyarenin cephede iş gönneğe 
tahsis edilmiş 'bulunan birinci 
hat tayyaresi oluşu, Kızıl hava 
cılığınm hırpalandığını az çok 
gösterir bir manzara arzeder .. 

Sovyet Rusya havaahğı muh 
telif tip tayyarelerden kunılmuş 
tur. Bu tayyarelerden bazdan, 
bilhassa bugün için cephelerde 
iş gören av ve bombardıman 
tayyarelerinden bir kaç tanesi, 
lapanya dahili harbinde tecrübe 
devresini geçirmiş tayyareler· 
den teşekkül eder. Bu tayyare · 
lerin o znınan için de Franko 
cular emrinde ~Jışan Alman 
tayyarelriylc boy ölçüEm'lekten 
oekindikleri ve karşılaı:tıkları 

llatıce yerlerde pek de muvaffak ola 
Oa,..._ ' koeası Osman madıklan nazarı dikkati çekmiş 
... ~ lfa tir. 

dı- Uee ••. bu k k Kızıl hava ordusunun on bin 
t... -..ıaıı.- an ocanm · · "'edi.. '>"'l'da daha leri ~an sayıda ta) yaresının 
Gt ~ '.liadtce G izlerını kay. bulundu~u bir rivayet olmaktan 
1ı., 1 l:Uı:ıııık ' latada yıkılan 1'> ed 
~ "e ,__~uğtıe enkaz altın. ziyade hakikattir .. Bu c:ay edir 

lca(1 •"'-"tile b' ki Şarkta Alman havacılığrna 
tn, °Btnaıı .rUkto sağ çı. k~rşı mukavemet edebilecek bir 

'l>Uı:ı da bu kadmm hasım olarak telEı.kki edilmiştir. 
. dert ;::ınınıza gelen bu Ancak bu basım teşekkülleri-

..... ~: ar. Kcası ııunlıın 
-.ııı Caıatad nin katiyeUe sayısının ne mik 

lı...~ il':~ gazoz fabrika. dar olduğu bilinemiyordu. Ve 
-~"' -~ •- bu müphemivet muhasımatm ~ ~alarnn o-:ıbert, enkaz redd"" 
~ ~.ııcı ı:z:: kUl'tarmak i. başlangıcında bir tc ut u· 

ı. 'ktıuy e bcıu:y0r \'() bu ytız- yandırmıştı. 
~tlce~eıeoıııın. Fabtlkadaki lşm. Hakikaten ilk karşılasmadn 
~ rtını aıın~ nıihveroiler. hasımlarını ?<>1~ 
lıılat avan.a ya glttJnı. Ev. mevcutlu, güçlü kuvve~ı t~'f!l· 

l!eı, tun d lllalısup ettiler, yorlnrdı. Alman wtayyarecılerının 
~' h ~ ert dinttycn olma. Sovyet havacılıgını ~u .znm~a 

dı. l>1ın vurcıurn yar<ıım c.. , kadar ~.arpışarak maglup ettik· 
t~ &eCE-yl b!r komgu sah l rnd k 

~-)alt, • buıun Yl\tncak ye. }eri ve harp a ar an çı ·ar 
~ '6)1 dığı memlekc~ ~av~~ıklarınm 
"'~ 66:vıcdı: hepsinden ilerı P"ordu~u rnuhak· 

t.ıı~ görduıı..,_ kaktır. Böylece mihverciler um-._-...ı:ııı. il "e-rdi d «>"'lllz mantoyu ld l Art k 
-~,..~- e burayn kadar ge- dukla.nnı bulmu.5 o u ar. I 

~bir bugün için de ilk zam~arm 
~ un g~ınlckle kurtul tereddüdü g~miş sayılabılır-
~ 8ttttna geçireceğim Mihvereiler Sarkta gerek av 
h~~ )'lye:a;.-· Piallk içinde ve gerekse bomba.~_man tayya
~r~~ bU:z, ne içeceğiz. resi noktasından ınli. ufaklı, az 

... &6""- rnıloruz. fümse. w bo balı olmak 
. t"'bt c;aıı -;ıedtk. Kocam söy • yüklü ve agır m 
~r, Orl~~r, l':\-alan boku. üzere çeşitli tayyare tipleriyle 
-ı.lll --.ıı~ karştlaşmışlardır. Bunların a· 

._ l:ıı.- ""d ı>ek geride ol- • . f •eren bom 
ııı~ ~ .. ,, an rasında en ıyı evsa ' . 
~ 'lllıh cvve. e yaları • bardmıan tavvarclerinin ıki bu· 

~~Paltın.,cn~ ııöylüyorlar. ~ ton bomba ile ~atte 4?.0 
~tıı ;:n. lle Yat> kilometre, avcıların ıse beş yuz 
it) "alna sınıar? Bizim eıı kı"lometre saatte sürat yapanları ı._ tt~ı.. :vı kayıttan .__ka 
"Oııı .. or. Eibe --s> vardır. 

,.,,. ~k, bi tte bu çaremz- Oynaklık itibariyle fena. ol· 
ıı ., er bır tat r ~el-taı.u. yahut ınıyan avcıların siliı.h~ gerı ~l 
~bu tpreumıze bir duklarmı kabul etmek rcap edı: 

neli tüf ek taşımaları, zamanımız 
da hava harplerinin icabı olan 
bol ateş sistemine aykırı dUş· 
mektedir. 

Tayyare süratleri fazla olun· 
ca, muharebe mesafesi darnl. 
makta ve kısa zamanda hedefe 
bol mermi atmak lüzumu doğ
maktadır. 

! Yazan: 

1 A.ŞARKLJ 
~u maksatla av tayyareleri iize 
rıne ln~ilizler sekiz makineli 
tüfek ve bu da yetmiyormuş 
gibi bir de top yerleştirmişler· 
dir. 

Yine İngilizler son olarak 
hizmete nldıklan iki kişilik gece 
avcılarına altı makineli tüfek 
ve dört ufak c;aplı top koymwr 
laroır ki, bunlar ~inden güne 
silah kuvvetinin arttırılması i· 
e~p ettiğini açıkça göstermekte· 
dır. 

Bu hadiseler gözönün<le tutu· 
!urken, Kızıl hnva ordusunun 
av tayyareciliğinde bulundunr 
lan dört makineli tüfek için, 
iyi bir atı~ kudretidir, demek 
imkanı görlilemez. Ve denebilir 
ki süratten kaybeden Kızıl' ha 
vacıhk silfih noktasından da mih 
\'er havacılığına üstUn bir man 
zara göstermekten uzaktır. 

Demek olı.ıvor ki, adetçe far 
lahi:'l inkar edilcmiyen ve şar:; 
cephesinde şiddetli bir mukabe 
le ile işe başlamış bulunan Sov
yet Rusya baYacıhğı, ateş kud 
reti cihetiyle fazla bir kabiliyet 
elde edememiştir. 

Alm:m tayyarecilerinin de 
Büyük Britanyalı havacılar kar 
şrsmdaki zaafı işte burada ve 
silah bakırnındandı. Nitekim, 
Alman bombardıman ta.yyarele· 
rine "karşr lngiliz havacıları dai 
ma cepheden taarruz ediyorlar 
dı. Çünkü mihver tayyareleri· 
nin en 7.ayıf ateşli tarafları cep 
heye karşı idi. Bunu çok kısa 
zamanda Britanyalı tayyareci· 
Icr kavramışlardı. 

Mihvcrciler de Sovyetlerle o· 
lan mücadelelerinde daha emni 
yet ve cesaretle hwbetmiş ola· 

1 O Sene evvel buqUn 
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l\lllli s:ına~ i blrllğl tarafmdıı.n ter. 

tip edilen üçtıncıı yc.rllmsllar flf'rgtid 
dün açılmıştır, A~ılma rcınni BUyUk 
Mmot Mooıısı Remi Ktwm P• 
hazrot1e11 tarafından yopılmı.,tır, 

Dün acrgi)1 gezen dtıvettller yerli 
ııanayUmhln bUtUn lhUynç.!A.rınmJ 

peldilA tatmin edcbflecelt bir dertı<'ıf'-

lyo geldlğtnt iftihar \;e fiCVin!:.le g6r.I 
m~lerdir. ~, yor. Çünkü en fazla dört makı 

le ba~ e töre ---;;;;---:::---~---...ı ~tYa atıınt : t_oplar mcr
lit ba tbneltt ıstnuunet -

~°!· o "a tabakYdi. Mermi bu 
,"t:l l~t_~t h alan d ~tna c;ı. 
) ~Uth;1 eura:"Vıuıız boşlukta.. 
~ h~ bir BU 88la ehflınc • 
tı;rıııı ~fdu. ratıe hareket et Yazan: Casus mektebi l>fOfesörlcrinden İsveçli A. MENGHAM 

s llltta bü 
011% tn lll'zIJı Yilk bir sU • 

~)oı- asgarı Caz.lbeslne tlı
"'lll.~.' onllıl 1 Ye düşmüş 

~,~ette h C:ln arzu muvati 
h. ~ bb-llç claJtik lll'ekct ediyordu. 

~ lr' tııCsafe ~böylece mu. 
t 2%ı ha"a tab ettikten son· 
)~e do laıcasnıa a.kası ''e arzm 

t, ~~ h ğru llıUUı~lriyor, o va· 
~~ ~ edt l bir sUraue 
~ h ~,~·ordu lnı!ş <>lruı hede· 

ı b/l::In baş 
"1M, " Ue illa kndıır tecrU 
••• :~ ~lll!ı 1ıa!'apıbnaya dev~ 
~ ~ ~~ al Raıtetleı- de 

u.,_ -tine .._._ nıenntıerind k. 
ıi"lı h '""Plltıı •- e 1 
"il d 'lketı l§uc, 

n. t ı:ıdabtı:n VCrdfği 
~ lıyo?"d e hareket et • 
ı.}lldiıl u. Nasıl to n 

~ ""IJl t.cı: nıut .. ha'"r'k derpnı 
~ ı... l'an 2le 'h---- z 

'\111 tıı ~ v ~et tco-
t ~ tı"llfralc: e Yalun :ınesa· 
~Istı daıf?:~ltuıınnştu, 
~l~ ~uıu a~ı Yine tel 
~ ~ l'ilheı%ıtn ı.~.:1duktan 

' -..,.;bır kıy_ 
Yl'eıı hl 

ı: hedere sevke· 

I05 Çeviren: 11. D. 
dilecek Raket veyı> torpil, yahut merkezlerinde bazı esrarengiz in. 
da. bir de-nlzaltı gemisini düşman~ filillarm ne suretle vukua geldi· 
aynı dalgayı kullana.rn.k h~cfinı ği bir türlU anlaşılamamıırtır. 
f'aşxrtab ıeceği anlaşıldı. Bclçıkada Yeni Avrupa harbi başlama.. 
taarruzda etip'hestz casuslar vıısr dan birkaç ay evvel Belçlkada bir 
tasllc kullanılan Raket köprillcr şehrin civarına büyük bir gillle 
komutanını havaya tam bir isa · düşüp infiiak etml§tl. o va.kit n· 
betle uçurmaya mu··-"4'ak olduğu janslar bu haberi dünyaya. esra. • 
ha.ide Almanların veya herhangi rengiz bir glille olanık hiJdirdt _ 
bir ordunun Raket kul' nmayışla. lcr. Filhakika o zaman Belçika 
rmt bu mesele pek gtlzel izah e • hlikümeti infilik mahalline a.skerf 
der, zannederlı. mütehassıslar göndererek tetkl _ 

Anlnşılıynr ki. Raket de ancak kat yaptırdı. Bu tetkikler net.ice
fevkal!de mfüıtesna z.amımlarda sinde infilak eden şeyin top mer .. 
ve fırsattan istifa.de edilerek ku misi olmadığı anla.eıldı. 
ıanılabilccc~ bir silf..h mahiyetinde İnfilak şehrin civarındaki boş 
kahnalrtndı:r. a.razi üzerinde vukua. gelmiş ve 

Sl5ylediğimlz gıöi ~~en tayya· toprağı 300 metre kutrunda hava.
reler 'Ve tanklar uzak mesafe me. ya uçurarak oldukça derin bir çıı_ 
seleshıi daha fyi ve d ha emin bir kur açmıştı. 
fSC'kflde banetm~, oldukları için Bunda.o dolayı bu derece geniş 
bug{ln ordulan tnü mesafelerden çapta tahribat yapan cismin gök.. 
endabt imkô.nmı verecek olan ra· ten dilşen ve infillık edici mad • 
ket n.rertnae çalışmaya lünım gör delerden mürekkep bir gök taşı 
mcmektedii'l"r. olın~ iht.im:ıli ileri sürülmüştü. 

Fakat modem ca.truoıl!trm bu el- Fakat mlltehamıslarm tetkik • 
!ilu tamamtyle teücttı"klerl iddia lcri bunun Dimdiye kadar g&iil
ohınama.t. memia çapta büyük blr bıımba ol 

Zira pek nN1ıSm M&ri sanayi duğu JMt.ti'*'*81 ~ llrl er. 

caklardır. Çünkü süratleri faZJ.a 
ve ateş kudretleri üstün olunca 
muvaffakıyet şansı yüzde yirmi 
beş nisbetinde bile olsa yüz.e 
gülebilir. 

Dokuz binden fazla. Sovyet 
tayyaresini tahrip ettikten son· 
ra ve tayyarelerinin bazı evsaf 
üstUnlilkleri de bulunduğuna 
göre, mihver tayyarecilerinin 
kızıl hava ordusu üzerinde bir 
hakimiyet kurmaları imkanı ele 
geçirilmiş midir? Ve bu hfildmi 
yet aca'ba kolay mıdır?. 

Mihver havacılığmm devam 
lı surette Sovyet şehirlerine 
bombardıman etmeleri , cephe· 
!er boY\lllCa stokalarm kara ve 
motörİü ordulara mii7.aheret1eri 
karşrsında. Kızıl bava ordusunun 
mahdut ve pek az adı geçen 
mmtakn.lardaki dar çerçeveli faa 
liyetleri pek de Sovyetler lehin· 
de olmasa gerektir. 

Birinci !hat tayyarelerinden 
dokuz bin ta.nesini kaybetmiş 

olmak hiç de yabana atılacak 
bir darbe değildir. Bu yükün 
af,ırlığıru ilstünden kaldırıp at 
ması için Sovyet hava uyiatının 
tehditsiz ve tam bir emniyet 
altında noksansız bir hasıla ile 
çalışması veyahut da, uzak §8.r~ 
ta JaPonlarla olacak her hangı 
bir muhasamaya tahsis edilmiş 
bulunduğunda şüphe olıwyan 
bir kısmı tayyareciliğini şark 
c-ephesine kaydırması icap ede· 
cektir. 

Bu zaruret karşısında. Şark 
rephesinin takviye edilmesi bek 
lenir .. Aksi takdirde, mihver ha" 
vacıhğmm şark cephesinde kur 
mak gayretini gösterdiği ve har 
bin daha ilk gün]erinden başta· 
yarak çalıştığı hava. hakimiy~ 
ni ele alması yakm görünü?'· 

Böyle bir netice Sovyetler i· 
çin hiç de hoşa gidecek bir ~ 
priz olmaz. Ancak böyle hır 
hA:kimiyetin kolayca. lrunılamıyn 
cağını da kabul etmek icap e· 
der. 1 

Cephelerde YİrJI!İ bine ~ 
tayyaresi bulundugıı tahmın e 
dilen Sovyet hava. ordusu, ver· 
eliği zayiatla ancak yarı Iru?re· 
tini kaybetmiş sayılsa. O:nle, 
geri kalan mikdarm da yine 
muazzam bir hava ordusu ma.· 
hiyetini kaybetmediği göze çar
'Par. Ancak şu var ki, hırpa.l~· 
mış ve zayiat vermiş birliklerın 
kı<=a 7,amanlarda tensik ve yenl 
den teşkilleri temin edilirse, 
hava hakimiyetini k<rptırmak 
korkusu da ortadan ka~ Cf 
lahilir. 

İşte bu sıralarda bir tarafm 
üstünlük kurmak yolundaki, 
öteki taraf m hakimiyeti kaptır 
marn.ak azmindeki çalşnalan 
ha.va muharebelerinin şark CCP" 
besinde aynı şiddetle devamına 
sebep olacaktır. Nitelô.m ~len 
ajans ha'berleri de Sovye't tayya. 

(Devamı 8 ncıda) 

<loğrusu da. lbudur. Zira yeni lıarp 
ba.sladığı zaman bu feklldo ağır 
ta.hr1p bombaları art.o.ya. çıkmll .. 
tır. 

Ancak, bu btıy(ik bombanm o 
zaman pek yliJaıekten uçan bir 
tayyareden yaıılr,,lıkla atıldığına 
hükmedildi ve fnfilik hakkında 
hiçbir tnra.ftan bir ıses çıkmadığı 
1ç1n bu bombanın hangi millete nit 
olduğu da anıa.,ıla.madı. 

Belçika make..mlnn ibmıun üzeri. 
ne h&diseyi sil.kutla geçiştirdiler. 
Halbuki bu in!ilô.k tayyareyle a • 
tIJ.mıa biT bombanın eseri değil. 
ağır çapta. bir raket tecrfrbe.c;i 1dl 
ve o zaman hava hakhniyetlni 
ka.t•t surette temin edeceği zan .. 
nile Almanlnr tarafından gayret • 
ler sarf edilerek yapılmaktaydı. 

Bu yeni raketin tecrübesi Bav. 
yerndakl gizli askeri sa.lıalarda ya 
pıldığı sırada raket amudi şekil -
de havaya fırlatılıruş, fa.kat rake. 
tin telsizle idaresi kabil olama • 
mış, cihaz tekrar büyilk bir sil • 
ratle ve mail eekildc yere düş • 
mQştU. 

Bavyeradan havala.nan raket 
bu suretle Belçika. üzerine sukut 
etmi~ ve yere dü§er düşmez müt. 
hle surette infil!k etmişti. 

İşte muva.ffaktyets!.zlikle biten 
bu tecrilbe üzerine zannederim, 
Almanlar ağır raketlerden vaz -
geçmek mecburiyetinde lcaldıla.r. 

(Devamı var) 

METELiK 
Arkculcqlarımızdan Sal • 

let Sakaba§ı, geçen pazar 
at yarı§larına gitmiı, orada 
ulak para ~anta•ırn kaybet. 
mİf. Haberde ~ıkan bir üan. 
da şöyle diyor: 

"Çantada, ulak para, kü. 
çük bir altın madalyon ve 
bir bakır Mahmudiye mete. 
liği vardı. Balana ~antayı, 
paralan ve altın madalyonu 
hediye ediyorum. Meteliği 
insaniyet namına iacle et.in,, 

Altın madalyonun İ•tenip 
de meteliğin hediye edilme. 
.i lazımgelen kaziyenin be-

rakis olu§U beni §CJ§ırttı.Sebci 
ne olsa gerek? Kendisinden 
borç para istiyeceklere me
teliği gösterip: ''kurşun atı • 
yorum,, diyebilmek için mi? 

HAVRA 
Bir ajans telgrafı, Vi§icle, 

bir havrada bomba patladı. 
ğını bildiriyordu-

Biz, gürültülü ve patırdılı 
yerleri aramızda çok zaman 
"' havra,,ya benzetiriz. Hav -
ra, hakikaten bizim sandı -
ğımız gibi böyle olBaydı, bu 
l>omba sesini kims<'nin iıı:it • 
memesi lazım gelmez mi di? 

R. 

Çocuk ruhiyatı 

Çocuklarda gayri tabii bakış
lar ve ruhi teşevvüşler 

Yazan : HALiS OZGO 
"Göz ruhun ncnccresidir ,, 

derler. Bu ifadede belki fazlalık 
vardır; fakat gözün en hafif 
tenbihlerle !hemen harekete ge· 
çen asap ve adaleler tarafından 
idare edil.mMi dolayısiylo :ı_nev
cudi··etimizin için.de olup lbıten
leri "' hareketleri, şahsiyetimizi 
ve ~ dışa:rıdan görünme· 
sine çok yardım ettiğinde do 
kimse fiiiplıe ~ez. . .. 

En basit ve ıptidat psikoloJı 
bilgileriyle mücehhez \bir mü§a· 
hit bile ka.r6ısmda bulunan ço· 
cuğun zeki veya ~ptal,. sa.mimi 
veya. riyakar, muteessır veya. 
neşeli olduğunu yalnız bakışları 
ile anltyabilir. 

Fakat ibilgi ve tecrGıbelerirniz
le kolavca mahiyetlerine nüfuz 
ettiğimiz ve normal olan bu ba· 
kışlar yanında bir de şimdiye 
kadar gösterilen aln:kasızlı:k ve 
ihmal yilzü.nden anla.makta gtlıt 
lfik çektiğimiz, hatta bazan da 
alda.n.dığmız anormaI bakışlar, 
ruhi ve :bilhassa teessüıi sebep· 
lerle meydana gelen şaşılıklar 
vardrr. Bunlar gözlerin teşek 
küllerinde mevcut ıbozukluklar
dan doğan gayri tabii ba.~la· 
ra (göz bebeklerin de~ikle~ 
ri, iristeki atalet şaşılık, ilh.J. 
hiç benzmczler· 

Nörolojide çok mühim olan 
bu bakış t.eşe~lerinin zuh~· 
runda teessilıi hayatta (la vıe 
affective> meydana. ı:clen ka.rr 
şıklıkla.rm QC>k lbilyük rol oyna· 
dildan anlaştlmıştır. 

Bu tipten olan çocuklar şa· 
~k gösterirler. lbakışlanr.a dos 
doğru bakamazlar, gözlerini f~ 
kında. olmaksızın yanlara çevı 
rirler. 

Fa.kat tecssüri sebeplerden 
meydana ge!en şaşılrlrta görünen 
alametler yalnız bunlardan iba· 
ret değildirler. Bu çocuklar 
aynı .zamanda sinirli. al~an. 
heyecanlı olurlar: düşiindükle· 
rini başkalarına söylemek iste· 
mczler. Çekingen ve münzevidir 
ler-

Terbiyelerinde gösten1ecek 
yanlIŞhklar bunları ook daha 
fena durumlara d-Qşlirobilirler, 
Esasen madQ.nluk hissi ile kıv
ranan bu zavallılar karşısında 
yapılacak ihtiyatsız ve ölçüstiz 
hareketler dalına zararlı netice 
ler yaratmaktan başka hiç bir 
işe yaramazlar. 

Bu tipten olan ve fakat ih· 
mal veya fena idare yüztinden 
durumları fenal~cm.n bazı çocuk· 
lar ytizlerini buru.~rurlar, 
başkalarına çatarlar, anlaşılma· 
sı güç mimikler yaparlar. Bun 
larda ekseriya ifrazat guddele 
ri normal çalışmazlar. 

Teessürl §aşılık yanında bir 

- Keşke oltalarımızı 

de tereddi etmis çocuklarda 
görünen şa,c;ılık vardır ki buna 
da ahili.ki şaşılık deniyor. 

Bunlarda rastlanan vasıflar 
umumiyetle 6Ulllardır: ' 

Kendileri ne sorgu soran veya 
söz söyliyen kimselerin yüzleri 
ne bakamazlar; gözlerini yana 
veya yere çevirirler 
Eğer doğru bakÔıaları söyle· 

nirse bunu ya hiç yapama?.lar 
veyahut da pek çabuk olarak 
ve bir Rimşek hızı ile yaparlar. 

Fakat en garip vo kara.kteris 
tik olanı şudur: Bu çoouklardan 
lbazılarr dosdoğru bakmağa ic" 
bar edildikleri zaman na.zarları· 
m bir yere dikerler ve sanki 
yapışmış kalmış gibi oradan 
ayırmazlar. 

!I'ereddinin meydana getirdi 
ği bu durumlarda hırsızlık 
yalancılık, hilckı:rlık , ketumi 
yet, ilh ... gibi hallerin çok bü· 
yük rol oynadıkları muhakkak
tır. 

Böylelikle bu çoeuJdar her 
ne pah.asma olursa olsun yaptık 
larr ~enalıklardan dolayı "Veya 
tahmın ettikleri aki'betin do~r 
duğu endişenin tesirile sakhın· 
mak isterler. 

"" •• 
Bütün bunlardan maada Qiğcr 

k~a.kteristik bir bakış teşevvü· 
§U daha vardır. Bu tipten olan 
çocuklar da teessüri veya zihni 
gerilik gösterirler. Meselft bir 
çocuğa sual sorulunca hemen 
~esinin veya yanmda bulunan 
kimsenin yüzüne bal{a.r· gözleri 
onlardan imdat, yard~ muva· 
faknt istiyen bir hal alırİar 

Zeka testleri ile bu dunı· 
mun hakiki sebeplerini kestir 
mek mümkündür. Eğer bu du 
rumu doğuran Rmil zihni geri 
lik ise çocuk 9, 10 yaşına girdi 
ği halde ve da.iml surette soru 
lan sorgulara cevap veremez 
ve alık alık annesinin veya bir 
lbaşkasmın yüzüne bakar. 

Bu çocuk muhakkak ki bu· 
yük bir zihni gerilik gösteri· 
yor. 

Fakat sorgu kar§ısında yaşı 
ne olursa olsun annelerinin yüz 
lerine üzüntü ile 'bakan bütim 
çocuklnra aptal d~asmı ~ a 
l>L<ıtırmak doğru değildir. 

Bunlar arasında 15, 16 yasla 
nna girdikleri halde bile cevap 
vermiyen ve fakat ~'anılan nra~ 
tırmalar sonunda n.ormnl zeka 
ya malik olanlar görülmüştür. 

Fakat ne vazık ki bunlar ~a 
teessüıi gerilik mevcut oldu,..u 
anlaşılmıştır- Bunu da b:ı ka 
bir yazrmızda iznha çalışaca· 
ğız. 
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AnaClolo njarumuo verdlltl haber. 
lcre göre dlbışa vaı.lyM:lne bakıs 

Ukraynada 
harekat 

inkişaf ediyor 
Almanlar Kar& eniı 

sahi llerıne yaklaşıyorlar 
lran tecavüze uğraTsa ... 
- Sovyetle-rin tcşebbü -
sü - Kanada clonunma
sı hazır - Vi§ide ·ha -
diseler h'akkında Ber -
lindc ne deniyor?ı -
Fransada maden kıtlıgı 

Şark cephesi harekiıtı hakkında 
dün AUnan ıremni tcbliğı Ukray _ 
na cenubunda nc.,t 11 .... ~n tmhı. 
nan Sovyet !Jn+:ı!arınr.ı t.,_,ilıine 

her yerde sUrntlc d .. vn..'11 e ·er~. 
ni bildirmektedır. Tebliğ cr1 .n· ı. 
diğer mmt:ı.rJnrmdnki 1 r.:.kat•n 
pl:ln dahih d <le\'anı etti :im rle 
bildirdikten sona, Mosko,,; annı cı°""" 
'\; elki gcc n bom --rdlnıa."'l"Ilclıı bil 
bassa ı:ıehnn ali garbisindc ı.-e 
şal'landaki silah fnbrikalarms ton 
larca yllil,3'ln ve :infıl4 kbo. ası n. 
tılcbğını lblldırmcktcdir. Aruıdolu 
ajansının Bcrllndekl muhab~ri de 
hnrckU.t lıakkmdn flU ma Un:.:ıtı 
,.,,rmelücdir: 

Askeri hıırckA.t hakkındaki ha.. 
herler merkezde Smolcn: 1 - mnıt~ 
kasında ikısmt bir tevnkku( fıı.Aa.t 
buna mukabil Ukrıtynacln. bll'Ytik 
krta.:ı.t tahşida.tl ıle .f('vkal!lde ibtr 
faaliyet olduğunu g· :rmerte • 
dir. 

Ukrayna.da muharebeler Dtıi • 
ester, DniE!?Cl" ve Ka.r.ıdeniz a:re, .. 
smdak.i geniş bir sahada cerey2'n 
etmektedir. Bu muharebelere mfi. 
hİln mild.a.rdn. piyade ve mo,~ 
kuvvetler işürak etmı4,d.edir. 1~ 
rekatın miispet ibir §C' ·~ "' inki • 
§af ettiği anlaşlhtbi1ir. Ç~DJW .Al. 
man askeri mahfilleri «Ok nikbhı 
gözüküyorlar. 

Leningrad mmtaka:smda. muha -
rebclcr devam ~tmektedil'. Fa. 
kat vaziyette tam lblr :kal'aı1Uzlık 
va.l\iır. 

Karadeniz sahülerine 
YaklQfılıyor 

D. N. B. Alınan ajansmın lbil • 
dirdiğine göre cenupta'ltl takip mu 
lıarcbcti sllratle inkişaf etmek 
vaziyetindedir. Alman, Maca.r ve 
Rumen orduları Kara.deniz sahille .. 
rinc büytik bir hızla yakl:ışma.k .. 
tadır. 

Sovyctlcrin tayyare kayıbı 
Alınan hava. :kuvvetleri, evvelce 

de 'bildirlldiği gibi f}imdiye kadar 
ıo bind"n fazla Sovyet tayyaresi 
tahrip etmişlerdir. Geçen yaz garp 
ta. y pılan taalTUZ esnasında. elde 
edilen netice ile mukayese edile
cek olursa bu rnkamm ifade ettl
,l D"fuıi daha 1yi anlaşılır. Filha. 
kika garp cephesinde o z:ı.man yal 
mz 2633 dfu:amnn ta.yyaresl tahrip 
edilıni~ti. Bu :miktar 1ogiUz ve 
.Fransız hava kuvveUerlnbı krt'a 
Lz rindeld muharebelerde kullan.. 
dıkl:ırı tayyareler."n en bilyük kıs. 
mmı teşkil ediyordu. 

$ovyetlerle yapılan muharebe • 
le.rde, lblitün ccı>helerde düşüril .. 
len diişman tayyarelermin dört 
~ ta.yyare düşllrUimUştUr. E • 
ger Rusllll" buna rağmen lhlll tay. 
yareye ve harp malzemesine ma • 
Jili bul~ bu, Sovyetlerin 
merked Avrupa.ya saldırmak içm 
ne kadar çok tayyare imal ettik _ 
lerini gösterir. 

Iran tecavüze uğrarsa 
Sila1ıla müdafaa c:Iecck 

Alınan hariciye nezaretin.den 
resmen hildirildl.;;ine göre !ran 
hilkfuneti b'.itara.flı 'hnı herhangi 
bir tecavüze kar.:ıı slliihla müdnfa ... 
ayn karar vcrdJğlni Alman hilkfı .. 
metine bildirmi~tir. Alınan hUlru
meti Tıı.hran hük\ımetine itimat 
etmekte ve hadiselere teyakkuz. 
la intizar eylemektedir. 

Berlinde düne kadar lıı.gllter<:-. 
nin Tnlırnn hükumetine Ultima _ 
tuın verdiğine d:ıir !hiçbir haber 
nlmma.nuşt1r. 
Diğer tnmftruı Londrada alı • 

nan haberlere gorc, Sovyet hükumeti 
Alman tebaasının lrand\I., bulunma 
lan h:ıkkmda vo bunlıı.rm orada bu
ıunmalarmm teşkil etmekte o?duğu 

teh ike sebebllc 1ran hükQmeU nez. 
dlL ... e baZI teşcbbUslerde buhmınU§tl.r. 
Sovy ti r a.ynt Z!lmanda !randa sa • 
kin Al ':>ansı miktarmı aza.ıt 

m nın b • ranm meıufii bakmım. 
dan etcmm }ctll olduğunu da İran 
h\lkQmeUnin nazan dikkatini celbct. 
miştlr. 

Maamafih Stallne, lran şahm:ı 1921 
tarihli muahcdenln Sovyct ordusuna 
bazı ahvalde İran hudu~unu geçmek 
mllsaadesinl b:lhşe.mekte olduğunu 

hatırl:ıtmış bulunduğu BUretindeki 
şayia. tccyytlt etmemiştir 

Avuıtralya kabinerinin 
Toplantuı 

Avustralya kabinesi dün fevka. 
Iade bir toplant:J yapmış ve içtima 
gece g ç vakte kadar devam et .. 
mişlir. Mtihtc>lif daire reisleri ile 
is~e.rtl ... lbulunulınuştur. 

Be 1 :Men7.1.es mesel 1 rin 
olduğunu ve açık bir 

'lll ;meyi ica.p ettirdi 'hni SÖY,• 

lemiştır. 

Kana.da ilonanmClft har.ır ! 
Rnna.d:ı. denn ticareti nnzu'I 

.Macdonnld bugün şu lbeyanattn 
bulunmuutur: 

"Pasifikte kanşı:khk çıktığı tak
dime Kanadanm donanmrumıı en, 
münasip şekilde kullanaJJlleceğini• 
söyliyebilirim. Halihazırda pas.i .' 
f'ıkte bir kaç gemimiz vardrr. Bun· 
dnn baŞka Eskimalt'ta mlihim bir 
Ü"9C de ma.l!lt bulunuyoruz. Do -
nanmamızm birln.ci vazifesi Ka -
nalı} r, nerede icap ederse orada 
m '.lfoa. e'tmektir. 

.A.&fhasamatm bidayetindenberi 
Kanada donanması 13 gemiden 
250 gemiye ibJAğ edilmiş ve mU
rett.ebat mevcudu da 1.800 den 
'22.000 kişiye çıkanlmıştır.,, 

Vifideki haılueler 
Hakkında Berlincle 
Ne deniyor? 

Berllnde yarI resm.t lbtr menoa
dan bildirildiğine göre Vjşideki 
lıidiscler hakkında ecnebi mem 
leketlerde yfiütülen muhtelif talı.. 
minleri Berlin siya.si mahfilleri 
sWrunetle ika.rştla.makt.ruiırlar. Bu 
yan resmi mahfiller Fransız hU _ 
kılmetinin' projeleri ve niyetleri 
hnkkmda bUtiln dUnyaya yayılan 
ı;ayin.ları ve ileri silriilen blrtn • 
kım ıkomblnezonlan ;}ayanı dik -
kat ~irer tecrübe ibnlonu mahiye
tinde telikki etmektedir. Bu şayi. 
alarm Vi~i hadiseleri etrafındaki 
esrar perdesini yırtmak içm or • 
taya atıldığı kanaati vardır. 

Alınan hariciye nezareU, gazete 
muhı.Wlrlerlni bu gibi haberlere 
karşı müteyakkız bulunmağa da .. 
vet etmiştir. Harlclye nezareti 
mah.filleri ibu haberlerin hakikati 
öğrenme][ için uydurulmuş yalan. 
lar ôlara.k telAkki etmektedir. Ay .. 
ni zamanda muhtelif meseleler 
hsikkmda Viai ilo Alman !hilküm"
ti nrasmda. devamlı 'bir temas mıL 
ha.faza edilmekte olduğu da bildi. 
rilm i~t.i.r. 
~vustralya kimıeyi 
Çembere almıyor 

Avwıtralya başvekili Yemi A. 
vı.tra.ıyanm herhangi bir mem • 
leketi çember içine almayı asla 
tasavvur etmcmJş olduğunu lbeyan 
ederek demiştir ki: 

A merikada 
Her hafta denize 
bir harp gemisi 

indiriliyor 
Donanma derpiş edilen 
müdetten evvel takviye 

edilmiş olacak 
\"a.~~ 12 (A. A.) - Ame

rika.da.ki deniz ma..l\fillcrlnde be _ 
yn.n edildiğine göre, harp filosu • 
nun takviyesi için hazırlanan bU.. 
yük programm. tat.bikma geçi.le -
ceği efillada Amerikan dcnl:z: inşa .. 
atı bahriye neza:retinın tnlıminle -
rinden ne;ı geçml.!J bulunmnktn -
dır. 

Ayni mahfillerde hasıl olan !im. 
naate göre, donanma her iki Ok. 
yanu.cı iç.in derpiş edilen müddet. 
ten da.ha evvel hazırlanmış ola • 
ca.ktır. B1r<'"K merkezlerde L niz 
efradının talim ve teııblyesl sU
ra tıe ilerlemektedir. Amerikan 
tezgalılarmda. halen haftada bir 
geml denize indir.ilmektedir.· 

Bulgaristamda. 
İngiltere aleyhinde 

nümayişler 
yapıhyor 

Gazetelerde şiddetli 
makalele neşrediyor 
Sotya, 12 A(. A.) - Ofi: 
Avam kamaramnda Eden tara • .. 

fmdan Bulgarlar aleyhinde ya.pt.. 
lan beyanat, Bulgaristanda infialli 
tefsirlere yol açm.a.ğıı. devam et . 
mektcdir. Gazeteler, lnglltere a .. 
leyhinde nutuklar vo makaleler 
neşretmcktedirler. 

Asedovgradda talebe kongresi
nin a.çılışmda dahiliye nazın Ga.b. 
rovs1d tarafından söylenen nutuk 
İngiltere aierhlne nlimayi§lere 

. ypl açm.JIUr. 
Matbuat. dahiliye nazın tru'a .. 

fmdan söylenen nutkun İngiltere. 
nin Bulgaıistana k&l"§ı dalına haE· 
mAnc hareketlerde bulunduğuna. 
dair olan !kısmında ve Edenin teıı.. 
elitlerinde ısrar etmektedir. 

POLIS'te: 

Yanan sigara ile 
uyurken .. 

Beyoğlundıı Ayaspa§a camii clvıı.. 

rmda. 46 numaralı Sczar apıırtımanı 
kııpıcıın Mehmet Karaman, dUn gece 
elinde s1gara olduğu halde yatağına 
uzanın~. ve uyumuş kalmıştır. :Bir. 
az sonra sigara elinden dUşcrek ya. 
tak tutu:JmU§ ve İsmail Karamanın 
da elbiseleri ateş alarak kendi.si uya.ıı. 
mıştır. 

Yetişen itfaiye ya.ngoı bilyOıne -
den söndürmll§tur. Kapıcıya bir gey 
olmamıştır. 

tsınNE UYGmBlUŞ.~ 

Kocamustafapqa caddesinde Zey .. 
nel efendi camll yanmdakl barakada 
oturan Çamur 1smaU adında birisi, 
dlln barakasının önUnden gcı:en blrl 
sine takılmış ve bu yüzden §lddeUi 
bir kavgaya tutugmuştur. 

Çamur laman, ömer adında olan 
bu yolcuyu yere yatırarak bir hayli 
döğ'CIUkten aonra da eline geçirdi#l 
bir ta§la bqma vurarak yaralam11 • 
tır. Yeti§enler Çamur tsmalli güçlUk... 
le ayırarak ömeri kurtarmı~lar ve 
baygın bir halde Cerrabpap bastane
alne kaldmnışlardtr. Suçlu yakalaıı

HABERLE 
] ASKER AiLELERiNE YARDIM 

KANUNU ÇIKTI 
Büyük Millet Meclisi 15 eylüle 

kadar tatil yaptı 
BUytlk Millet Meclisi dlln Re!et Ca_ 

nıtczin ba§kanlığında toplanmıştı. 

Celsenin açılışını mUtaakip Ağn 
mebusu lbsan Tav'm vefat ettiğina 

dair tezkere okunmll§ ve luıtırllSUl:ı. 
hürmeten iki dakika ayalrta sUkt'lt e· 
dllml.§ ve ruznameye gecılml tir. 

Ereğll havzasmdnkl oc:ıklnrın d"v 
letçe !!''.tur'.. •sı bakkmıfakl kanu: 
nun sekizinci maddesinin tefsirine 
alt mazb3tn kabul olunmuştur. 

Harcırah kararnıımesioc ek kanun 
t!'ıyih:ısr devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadUIU bakkma::ıkl kanuna 
ek kanun l~yihasmdak!. deği~iğin 

yapılması lnhlsar!ıır Umum MUdUrlll· 
ğU mUtedavU sermayesinin 30.500.000 
liraya ibınğuıa, ordu meruruplarma 
bir er tayini istihkakı verilmesi bak· 
kmdaki kanun IAyihası müzakere ve 
tasvip edilmiştir. 

Bu kanun lAyfbasmm be;teU umu • 
mlyesı üzerinde söz alan hat.ipler ta· 
rafından ileri sllrlllen mlltaıealara 

lta~t dahlli;ı o veklll Faik öztrak, 
bu kanunun tanzimine sallı:: olan ae • 
bepleri izah etrıılş ve f1mdlye kadar 
bu yardmınl balen seri bWten kanu· 

nunun mllsaadesl n!sbetinde ve en 
büyük hUsnUniyeUc yaptlmıt olduğu· 
nu fakat zamanla bu yardmım kAf1 
gelmediği görülerek Cumhuriyet halk 
parll.si grupunun tcokil ettlğt bir eır 
cUmen tarafından uzun uzadıya yapı. 
lan tetkikler sonunda hazırlanDU§ o
l:ın rapor ve bunun Uzerlnde grup 
heyeti umumlyeslnde geçen mllza· 
kerelerde ileri sUrWmtı, olan mQtaU.· 
lar gözônUnde tutularak mevzu mil. 
zakere olan luı.nun Jlylh111mm tan • 
zim edildlğinl eöylemı,tir. 

Gelen ovrak arasında bulunan kanun Jleclis, harp dolayıalle karadan, de. 
l!yihaJarmdan yarsubaydan ytızbqı. nizden ve havadan memleketiml.ze 
ya.kadar blr Jasım ırubaylan ve sefe· gelmekte olan mllltecller hakkındaki 
de bUtnn subaylara. ve a.skeı1 memur- kanun llyihası ne askerlik kanununmı 
lara elbise, kaput ve çizme verilme· 4 nncu maddealnin, lSrft idare kanu· 
sine ait kanuna ek ltı.yihaSI ruzname. nunun bazı maddelerinin Te yedek 
ye alınarak tasvip edilmiştir. sube.y ve a.sekrt mem•ırlar hakkında. 

Gene Bllyük Millet MceJislnin ki !ununun UçUncQ maddesinin (B) 
dUnkU toplantıamda asker ailelerine fıkrasmın tadillerine ait kanun lAyi· 
yapılacak yardım hakkmd:ı.kl kanun halannı tnsvlp ettikten eonra eylWlln 
l!yihası da mllzakcra vo kabul olun· 15 inde toplanmak Uzere !<:tim.ama 
muştqr. 1 nihayet vermlJUr. 

Halk muhlekirleri ihbara başladı 
(Baş taralı 1 ncldc ) vaz!feaini anlamış vo bu sabah 

JAzun. değildir. Ancak a<h'eııJ.ni ver halk.tan 6 :ıd§i tesadüf ettikleri 
mesi k§fi göıillmektedir. JhtikAr va.ka vaziyetlerini telefon 

Mesel& yolda giderken bir dilk- la. b.ild.i.mtişlerdir 
kfuım vitrininde fnlıiş fia.t konul- Bunlardan 6 ~esi de 22233 nu 
m~ş bir. mal gö:Uyorsunuz. Yapa. maraya yapıl.mıştrr. 
cagmız ış basittir. Hemen en ya. ı 
km bir yerden aşağıdaki nunıa.ra.. H ı· t •t 1 • d 
ıarw.ı :m-ıne telc~on edecek ve a iÇ arı e erın e 
bu dukk:lnın adresıni verecek.siniz. 
T~lefon başında ~emur vereceği. tenzı·ıAt 
ruz malfuna.t Uzer.ine derhal ha • a 
rcltete geçecek ve bildirdfğinlz 
dlikk!na. giderek ibu mala konulan 
etiketi görecek ve ilıtikilr yapılıp 
yapılmadığını tesblt edecektir 

Yahut bir dilki!ndan mal· alı
yorsunuz, fa.kat ısrannıza rağmen 
fa.tura verilıniyor. Bu takdlrde 
telefonunuz üzerine en seri vası. 
tayla gelecek memuru bekliyccck 
v~ . ifadenizi verdikten sonra i§i _ 
nız;n başına gütıeceksinlz. Sonra 
öyle vakalar olmaktadır ki, cür
mümeşhut hldise.sinde sizl...n de 
bulunmaruz kat'iyyen elzemdir, 
Bu vaziyette Je biraz fcdakA.rlık 
ederek bu iş için aza.mi bir saat'
nizi ayırmanız kA.fidlr 

Görülüyor ki bu p~tik tedbir .. 
le, ihtilclrın önü kısa bir zaman
da ~at'i olarak alınabilecektir. Bu 
l'adıdc halktan geniş bir şekilde 
nlika beklenmektedir 
FİAT l'tlURAKABE • KOMİSYO. 

NUNUN HALKA TEBUGl 
Füıt Murakabe Komisyonu Re 

iısliğinden: -
Fiat murakabe teşkilatı sayın 

halkrmızm ihtikara mUteallik 0 
larak yapacakları her tUrlU ih:ba; 
ve ~ikay~tlerl derhal tetkik ve 
takibe daıma amadedir. Saym ha' .. 
kunwn teabit edilnüt olan kA:r 
hadleri veya azamı satış fiatlan 
fevkinde satış y&pa.nlan veya mal 
larmı gizliyerek satmaktan imti
na eyllyenleri, fatura vemıiyenle. 
ri, muhlk bir sebep olmadan fiat 
yükseltenleri hemen alil:adar ma 
kamlara ihbar etmeleri rica olu. 

(Bq tarafı ı nelde) 
Talebelerde birinci mevkide 4, 

ikinci mevkide 2 kuruşa seyahat 
edeceklerdir. 

Denizyollan idaresi Haliç va
purları içinde aboneman kam.ele.. 
ri yapmıştır. Her biri 10 ya.prak 
olan :bu karneler birinci mıntaka
da birinci mevki için 50, ikinci 
mevki için 30; ikinc mıntakada 
brinci mevki için 55, ikinci mev. 
ki için 35; üçüncü mıntakada 
birinci mevki 75, ikinci mevki 
55; dordiincü mıntakada birinci 
.:mevki i~in 90, ikinci mevki için 
75 kuruştur. 

Devlet memurları içi nyüme 
30 tenzilatla 50 yapraklı abone .. 
man karneleri verilecelrtir. 
~ki ücret tarif esiyle yeni 

ücretret tarif esi ~asmda çok 
büyük !arklar vardır. Mese. 
la köprii ile Fener ve Balat arası 
Haliç idaresi zamanında birinci 
mevki 12 iken, yeni tarif eye gö_ 
re 6 kururştur. İkinci mevki ise 
8,5 kuruşken 4 kurüşa indiril. 
miştir. 

ÇengelkifyUnde 

180 dönüm 
fundalık yandı 

İngiliz tayY 
lerinin akı 
Garbi Almany 

fabrikalarda 
imalatı yoı 
47yedüş0, 

Lonc1r&, 12 (. \ \.) - g.JS. 
e 

DQn gece garp cepilc-ı. ... 

allyeU wkubulduğuna -
liğ nqredDmemtgUr. 

Amerikan gazetele~ .... 
rma giJre 1ııgillzlerlD aaı-

ye,ya ya.ptıklan akml&t'• - -• 
ticeleri vermiş, madeni ı;;;.· 
katarmm imal!tı yUzde __ ,.. 
mtl§Ulr. Halbuki AJmaJ1 ,..... 
inin en çok muhtaç oıdııJd 
budur.~ 

Hırvatistat1 
11 Slovak idaıı: 

mahkiim edilP" 
Kahire, U ( A.AJ . . ..-

Lu!blianada sa.bOtaJ 
rinde bulundukla~ 
onbir Slovak idaJil8 
edilmiştir. . 

Paveliç tı.üldlıneti• 
hükfuneti ile hicret . 
va.tandaşlarm em~ 
re etmektedir·~ 9ı0 
Krnieviç'in mallarr da 
müsadere edilmiştir· 

Sofya ib.ükfuneti~ . .!
mliyon levalık bir ~~ 
meğe karar vermişti!~ 
ve Hırvatistanda. ış~ 
bulunan arazinin ııaJlı1 
raz bonoları almak 

LonJra malJiUerine göre •• 
Londr:ın"ll salwuyetll mahfille

rinde bucrün beyan edildiğine gö
re, Almanlar Ukraynada çok iler
lemiı gözüküyorlar. Elde bulunan 
maJ1lmata nazaran Odeea ~rin
deltl tehdit çoğalmaktadır. Faka 
Rus cepheefnin kırıldığına dair bir 
fpret Yoktur. Dcrinliğne doğru 
muazzam bir muharebe olmakta . 
dır. 

İngiliz memleketleri, böyle bir 
siyaset takip etmemektedirler. 
Biz, ancak imparatx>rluğun emnl • 
yetile ali.kadar oluruz. İşte o ka
dar. 

mıştır. 
· nur. 

Yangın, bir çocuğun 
gizli mısır pişirmek için 
yakbğı ateşten çıktı 

Muhtemel olarak P.$88 muhare
beler Uman etrafaı.da cereyan et
mektedir. Fa.kat Alman ileri bir
lJklerinin Nikolayef istikametin -
de ilerlemiş olmalan da kabildir. 
Yağmurlann, eylı11Un ortasm:ı ka
dar Eırhlı arabaJarm harcka~ 
m&ni olması muhtemel değ ldir. 
Kar hıe Ukra)ınada birinci ve Udn
d teşrinden evvel görülmez. 

Son 24 ~ vaziyeti hakkında 
mal6mat almmemlftn'. Şlmdl tı

tlncU. ~ oriaerıda 0-a:g -~ '" •_....bir de-
~~ r.aıı 

• 

Bu emniyetift anahtarlanndan 
biri cie Slııgapurdur. Menzi yalnız 
Avuatralyanm değil, ayni zaman. 
da Amerikanın, Felemenk Hindi!!.. 
tanının ve bütUn dünyadaki menı.. 
lekctleri en hayaU menfaatleri na 
zan i.t.'bara alınarak ittihaz edile
cek olan ka nrm tam manasının 
ne olduğunu hatırlatm.ıştrr. 
Franaada maden kıllığı 

İıtviçre Telegraf ajansı, Fran • 
sn.da.ki maden kıtıığmm Fra.naız 
Alman mesai birliğini gtıçlestir -
mekte olduğunu bildirmektedir Vi 
şi Fransaamda ancat birkaç h~ • 
talık pirinç, bakır, kurşun, kalay, 
broozveçinkovardır.VWh~~ 
meti bu madenlerden imal edilmiş 
olan Hlzumlu Etyayı visl miktar .. 
da müsadere etmeğe hazırlanmak. 
tadır. 

l~ nrbest bU'alttlan 
Mah'lıiimlar 

alı .... 

Evlenme 
İstanbul gümrWderl b~ Jllld. Ser

vis gefi Bny Feyzi Başgutun oğlu, 

:Malatya l!Jıcai Fra.nınzca öğrettm!nl 

Bay Radi Baggut ne AU pap. toru. 
nu ve zahire borsası dooya memuru 
bay 'Memduh Benaamn kızı Bayan 
Perhan Bcnsanla evlenme meraaimi 
dUn saat 16 da Kadıköy dalreainde le.. 
ra kılmdığnu haber aldık. Tarafey .. 
ne saacreUer temenni ~riz. 

de yatan veya ~I ta:burlarmda 
çalıştmlan mahkfımlardan 1487 ki 
tinin bazı şart.ıa.r altında ser:beat 
bırakılmasmı emretmek ameWc 
yeni bir şefkat eseri göetermlftir. 
KanaJaJa gemi İnfGGlı 

Kanada büy(lk bir gemi in§aat 
programını hazırlamıştır. Bu me
yanda muhr~ler ve ceman bir 
milyon tonluk ticaret gemlai de 
kl@a Nlllecektir. 

Del\iz ticaut naarı Makdonald 
llllBQnjba. halı!lıi \c ~ 1ıti(ı 

Vukubulacak m1lracaat ve §lıld. 
yeller için aşağJdak1 telefonlat" 
da hizmete amAde tutulmuştur 
Vuilrubulacat §ikiyetler buralar ~ 
eh. bulunan memurla.r tarafından 
derhal na.zan itibara alınarak tah
kikata girişilecek ve :neticeleri 
ayrıca mllracaat sablplerine blldJ. 
rilecektir. 

Telefon No: 
22233 Fiat muraka.be komJ~ 

}'Onu 
20952 Emniyet 

bllrosu. 
41458 Galata emniy~ ba§ko.. 

miserllği. 
21135 Eminönn eauıiyet l • 

m.irlfğl. 
20567 Beyazıt emniyet komi

serliği. 
BU SABAllKt tllBARLAR 
Daıma her lıjte olduğu gibi, bun 

da da hükQmetln tavsiyeshıi fu.. 
lasi!e tutmakta kusur etmJyen 
haUmnız fiat murakabe komiayo. 
'nm.L Üf ~ UııerJne,dedlal 

Dlln öğleden sonra, 'Oaklldarı!a, 
Çengel' öy civarında bir fundalık yan. 
gmı çıkmııı. 'Oakildar lt.taiyeal, jan. 
darma birliği ve Mlkm yardmıfte bO. 
tUn gece devıım ettllı::ten 80llrB • ... 

be.na karfl eöndUrWmllfttlr. 
Yangın neticeainde 180 dönüm ara

zı yıı.nmıgtır. 

Yapılan tahkikat llOllunda aniqıJ. 
dığma göre yangının çıkmaama T 

ya§Dlda bir çocuğun mı.sr plfirmesl. 
aebeb olmUftur. 

ÇengelköyUnde HulPPQI& çlttlJllD
de oturan Ali Çakmalan 'l rpodakl 
oğlu HU8eyin dıfu tarladaJl kopardılı 
bir mı.am babaamd.all korkup gtsUce 

plflrlp yemek ı.temlf ve bll71k baba. 
auım tarlasma giderek lılr at81 7&Jr. 
mi§, P!.Jlnnele -.ı•m...-, 

Fakat gnnıerıe 80ND 7U cQDllle 
kav ballne gelmlf olan fnndaJıklar 

aıçrayan krnlcmılarla blrdenlılre tiı • 
tuımlll ve alev aln )'ml&r8k bn,,tl • 
meğe lıa§l&DU§lır. 

HQae~ OOCUk Jıelrlnnıda tUlbata 
~ . 



it ti B E K - A~ f>OSMI s 

t3 .. ı·azao ıe oymyıı.n: ncd:.ımet eden meşhur doJandrncı Mahmut SAiın AJ,TINDAG 

_4lJVOk Milli Roman Başrollerile: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Hasan efendı, Agop,Meddah Kazım vesaire 

t~~Yıırın4~u .. Yazan: MAH UT ATIILA AYKUT 
~ cağından ÇOcuğu geldiğini biz de görmüştük. 

b h~ "erznetnek . Başaltmda sakladığnnız filin. 
retie~llden lllnu~· Yo~- tamızla üç bağ fişeği ~yet 
Siı · . ayan bır altına aldık. Hamulemımı un 

Nihayet evine gidecel<tim. Beni davet ettiği zaman 
kulaklarıma ir anamadım. Doğru muydu tiyatrodan 

ıı .. ~lrı~., d. b olduğunu anlata.bilmiş olmak 
·~ bit rabfe ağırdı. için un ~vallnrmdan biraz un - 4 -
kat· ernaun a neı değiliz.. alarak sağa, sola. .serpme sure. 

ll!r- ,:.lh o ne f::nlanyız. tiyle biraz döktük. Yolumuzun Nedendlr Yanı.bbi!. Kadın .in.sa,. 
1 cana~ bebek . nıanza.ray. istikametini değiştirmedik. Ya· na ıstırap verdikçe anha ziyade 

tııcak' lııoıı~1 hareketsiz nm saat sonra bütün esk8.liyle scv'Uyormuş. 
:ı., keııa ôltııliştn aDuduran bu önlimUzde beliren bu .gölgelerin MedUıa 90k nazikti. 

KADIN İNTiKAMI çıktıktan sonra eve gittik 

Beni metresine şöyle takdim etti: 
Hürmet ettiğim matbaacı Mahmut Saim ... Bey. 

nimden vurulmuşa döndüm .. 
ı-ı ı tanrtndan in~ . dakları. iki küçük harp gemisi olcl'!-iunu Bakınız telefonda bnM ne di -

<'ık d kan J>rhtıl bır da!nar görmü.~tük, Bir müselles çırcrck yordu: bilet koyarak şöyle bir varaka ile J Efendi" ya~ yer .bulamam?§. 
ıtı;kuran gözte 8;!3l'nıs ve M · motoru aralarına aldılar ve dur! - Mediha Ha.nnn !. Beni ak.. birlikte Medlhaya yolladım : Kendisine kiliseyi • göstermf ıer: 

1Yordu.le J:Öklerd:1k· donuk lbir İşaretini verdiler. Evvelce de yi. ~· öyle yapayalnız, nlçin Bil. ı l\lcdlh.a Hanımefendh·e: "Oraya git!" dctlll§ler. Rahibe 
U • 1 Yildtzlar.. ne bö'yle b0ır harp nemıs· i ta.rafın. yukderede bıraktınız ? " ı ı *'" Rahi u I> Çol< nazik ve güzel dUsmanrm... bun nn an aw,,or... P ona 
~"Sljça v . dan yn.kalanmı~k· Hatta onlara - Siz öyle istemİ.§Siniz ! Ben imalı Efendinin rept".rtnnrJn. hUsnükabul gösteriyor. "Buynı.. 

lltn \> !~ btr:ktncıtınedcn mTsır patlatarak yemiş bile ver- slzi yalnız bırakmayı; yalnız dön- nm C\ldlğtnlıJ hatırhynr k bu nuz" diyor. Yemek" hn.zırlntıyo'r. 
u OtJe ınteyen iht1!t'· Yerde miştik. Bu defa motoru durdu.. mcıyi dilşünmUş değildim ki... hattaki oynnumnT.a üstııılı muma- Yatağını yaptrrryor. Allah rahat. 

• N:n arın n __ r'ı 1Yar, ""v. ran g'''mı'lcr b;.;""'le halı' h"__..." Cevap veremedim. lık in' d-.1p odasına "cki11 
·14 ee ·"7.1;! b J""' v ~ "".,..., Ö ı lle~'lıln de blr tcııns11lnl ıın,·c et- vers ·•· :-.r· . ~ i • 

Vırt ba~·kusne ~raktığı. olan devlete ait gemilerdi. Mo.. Ye ya!.. tinı. Tr~riflnh:i hünnetlerimlc ri· yor. Jan '::alJan. geceyansmdan 
ile :k Ve ÇaU ~c--.... hen. torun i~ini bucak bucak aradılar. Onu uyutmağa tcŞehbUs eden c':8 e<llJ orunı. sonra ~t.agm~_an kalkl)·or, Ktlf. 
Aıı~l~ü. ak bir kah. Bizi de kendi ~emilerinc aldılar. ben değil miydim?. Kumpnnl il mil t.eclrl: senin bUtiln gumllş ~amdanla.rmı 

k O~U değiJ Bir şey bulamamışlardı. Bir te~ - Sizi ne vakit görebilirim, · Mahmut Salrn alıp kaçıyor. Sırtında çuva.lln gl.o 
"~· cliu:aıntncıa ~Ver bak. siH\hla fişe.nkler yakalanacak dı· Medilın Hanım? Mediha bu tezkC'l"Cme çok gül. derken ken~lni polisler ynkalı-
~\raıı/& haıhracaı. na nasd ye ödümüz kopuyordu. Aradık. - Ne vakit arzu ederseniz!.. müş: "Doğru, demiş, ben erkek. yorlar ... _Tutup kiliseye getiriyor. 
t Sabuk l!:var cıld · larnıı bula.maymca büsbütiln si. Siz. siz oldukçn her vııkit göreb'. lerin ezeli dilşmanıymı! .. ,. demis ıar. Rahıbl ve rahiber,1 yatnkl~ 
~~. bır sUrii ırnuştı .. A. nlrlendiler. Bundan sonra rorgu U115inlz?. Buyrunuz. ve gelccei;'ini vaadetmiş... rmdan ~aldırıy~rlnr... Affedorsı. 

}'dj h._ Şeyler söyfü. başladı. iz oldukça.,? o. gelinceye kadar: nfz rahip efendı... Bu adamı Yll-
birİrtı ::-!öCln Jtid . . - Nereden gelivornunuz? ı 1 ınlruun: "Her vakit atlı- _ Acnh& gelecek mi, gelmiye- kaladık. Çuvaldıuı şu gllm~!I ~ 

la l'?tıa~a~trnar?u clıın ~edım. - Ne getiriyorsunuz? yacnk değil misin?,, den ba,eka cek miT ... diye neler çektiğimi danlar ç11!.u., 1_3unıan kendisine 81-
k a\' a tnukt ı,ıe otekiı1i - Kimsiniz? bir ieY olabilir miydi! bir Allah, bir ben bilirim. zin verdiğinizi, Ç&lmadr~ söyle. 
'. °btJJ~ tın o .. ~[ değiliz. - Adınız ne? Henüz apartırnanmıı git.rncğl Onu görünce sevincimden doet. di. Fakat inanmadık. ~'Tll mu. 

• ~ın olnı ~.. danınanın _ Nrede ~alıı;ııyonrunuz? münasip görmüyordum, luğuuıu da, dllşma.nlığmu da unuL dur? .. ,, diyorlar. Rahip, .~azi.le~ 
'.Ilı t.:ı'..~ ~,,_ol - Un çuvallarını nereden al· Şimdilik onunla Osman.bey ti • muştum. timsalidir ... Bir an teredd~t et.mi.. 
'"''nda -uıettiı{i arak kur. dınız? yatrosunda bulU§uyorduk. Ona : yor: "Evet!.. K e n d 1 1 ine 
~ sar Yavrusunu S al w - -.. uinni da 1 · · ~ ben hediye ettim!,, diyor. Sonra ~ · arak t . . u sagna21 on UtJO• -' • ıııtıyordwn: Apartnnanı tarif - - Bu akşam nereye gidece6 .z ·J V 

1
. • "Oğlum' Bir cani 

b ~. ·, esellı ını kikn de\'am etti. .. . le anlatılacak ...ıhı' d·.ı;.:•~ısı. ~ft. ".fedih Hanım? ded~- an a Jana • • • 
!r"':'IQQ e;.., ~6'"" 11 vuıı " a · ... • ...... ,.,ıınun birinde befleriyct için fay. 

Ilı. Vlt\lş kYanırn17.dak· _ Verdiğimiz cevaplar du;Zgtin ları başka başka renklerle döşeli - Oyun~an sonnı mı?.. d:lı bir insan ola.bflir. Al, bu şanı .. 
~ e ~anadını 1 aga~. ve biribirini tutar şekildeydı. Bu i~. Bele yata.le odası? .• O bir - E~ct:.. . 

1 
danlar senindir. Bundan sonra iyi 

~la~ bir ";l<ırpal arulak defa ters taraftan sorguya baş.. efsane gibi dillerde destandı. 1n.. Hiçbir yere 
h. a~ · ••nıı;ı ne 1 . u· lndılar: oan, o mabedi aşkı görmeden ken - N' · ? •• bir insan olmağa çalış .. , Hiçbir ~-
"'<l ~Jli Cldık. Bıı-~;rı_:rl~ ne - Siz Mustafa Kemal c;etele- dinden geçiyordu. Muhteşem tül .. - .ıı;ın .•• . . man unutma ld saadet servette 
~!\tın ijeku;;~; ~a':· rine sil!h taşıyorsunuz! Jer içinde sedefli bir 'karyola, banp nu-z d~ı~~·?.ı.çk~i!8~~1;'%~~: değil, istlrahn~ :~ptcdi"r! .. " 

' ı~l>Ult bj .. 11b '_!luyordu. Vıe. - Kayıkcı ?e~~! yolar. günagün kristal aynalar; Çer mi?. • . Z 
. •tn a~:ı~ agıı:sa,ğı gıı.,.., . _ Söyleyinız ı:ıla.hları nerede yerler, duvarlar lrnn halılarile - Yine mi kedi hiık&.ycei!. oe. Oyundan eon!'ı\d'!~itı.a, CY• 

""~ilde behl': akladmız? knplr ... Bir gül bahç~i gibi mu. mek ki hep kaba.hat bc:nde?.. uep, ben Uç~~z a~= 
. it aı-..ı, ı. Cevaplanmız yine kat•; w• c~- attar ... Orada ne kokulnr yokmuş - Hayır Bir de oyun oyna. tmıanma o......,·onn ... 
~ ~ıi:d Olotö ıntt·ı. rih oluyoroıı. . id. Sanki orada. her çiçek mevcut· mağo. kalkry;;rsunuz. fki karpuzun nasıl . g~çlyorum; ne konuşuyarum, 
'ii' eid .. 1 e Uf o• H f ndim mus' bir koltuğa sığdığı görülmüş mll. n.e dınlı):orum... Fa.rkmday ~~ 
OJ>l":ı~' ak bir ke. ayır e e M. a· ~~unu lstcrı;eniz bunl ıı da dilr? Si2 anc~ bumda, tiyatroda lım. Delı Memiuln. abdal. C• rn•-

bir "f\I kıı.,._ - . - Biz kayı çıyız en ım. ~ k 1s p·ı~·es o~ma•-'1...n:-t-•- Kedilerin tm, ~unun ibunun l!JOzl rınc bakıp. 
ttnı ~y bu~ bundan - Bir iJCY ea.kl~lk. • . gonn~ tiyorum. J J .a.wuıo,uı.u.. dn az: daha bu müstesna. :melefiıni 
b".. llar su"'.:tnadnn dcdı'. _ Zahire almak ıçın gelmiştık .Madem.ki miiıSaade et.ırullti... A. çamaeır yıkamasrna şa§Dlaz mısı. 1 clt _._.,_ -oı- .__,umda Mcdi-
• çuır-..:..."' 11.qun part.ımana girebilirdim. nız., n ecçr,......... ~ Mil 

~ ~~ıuı · Yanına ka- efendim· Fa.kat icim.de nedense bir .kor. - · Yine ml kedi hikayesi? y;. ha, ötclrlndo Zeynep, Ben ortaıa-
~~el'ili kUçüılÇek'!:_İaine do. Bi7.c sual soran bahriy~ zahi· ku vardı. Bu bir hissikablelvuku • k di' . rmda iki silindir arasına. sıkışmış 
b,.,_"e 11 ~Yilk c d oylü kızı. tinin vanında üç. dört ta~ gü. muydu? ne~ Bue ak.Şam bize gidelim... ta.hta pa'l'ÇMt gıöi ezile ezile gidi .. 
.:'!llnl;analısız ay":nm bu zel türkQe ko n kilntJe. Nereye gidelim dersem itiraz Acaba kulaklanm doğru mu i;f. yoııım . 
~İk ?'lbıtıı e~nıını mini · ler de vardı· etmiyordu. Uyordu? Dilim dolaştı; cevap ve. Hani Wilm yoktu? 1~ bir sa,. 

· \' ' 1htiya erek son SC Bunlar formalı zabitten d • 3 Fakat açık havada, herkesin remedtm : terli.rordum... Sevin.. at sonra, bu ınUstcsna VÜCl;l;~ ken. 
l'rı ~ltabnllefes at:~\ sadeı-:e titiz davranıyorlar "·~ onun aklı ı?zü önünde olan şu hituf, h~ de c!mdcn ol~ıüc... o tPlmlr etti : di nrzusilo benim değil mı ••• 
~- ı:::tı. Yartn ~ru hır na ge!miyen llerı llatırkı .ı. bır h1U1u.siyet.i ihtiva etmiyordu. - Olmaz mı!.. Mediha bir e.partım~_:--a.p~ 
le..:_~ e~ek köyı- ura.ya y0rla.rdı. Onunla şöyle aaa.Uerce yalnız - Emredoro:iniz!.. sındn durdu. B~ı ı~ura 
~1 ~a: ta1.e ln~~non~ Bir ipucu yakalayama.dtk:laı 1 haşhaşa kalmak, gUzel &açlarile Ben. ha.sıma gelecek felaketi liçllncU kata baktı: 
ı\ıı~!kftyel'~ Ve belki onl::- için deli oluyorlardı. . ~ beyaz salrnJımm biribhine bn.5ı. idrak edemiyor. delice Revini.yor- - Dn.ha yatmam ! · dedi. 
1;~;1lllat .. 1 lekral" e<.1erek~ _ Sizi dö eceğiz dedı .. J?og· .. ınt görmek i&tiyo!dum. dutn. Herk"sten utnnmaa:ım §tn· Zeynep gülerek : . 

_. ~tı.. O öhnedi di · sövleyiniz Siz çetelere s.ılôlı ta. O hafta tiya.troya gelmedi. gır şmgır oynryacaktım.. . - lçmi~ içmiş bizi bcldemı&-
h· d'· ye · · ı Istıra.bnn bilsbUtlln arttr. O _.,,~renk odalar, inekli. • ha. tir ..... di;}'C cevap verdi. t- ,.,. f.lndı;;ı;.:._ şıyorsunuz. B ek .• ~·"t>~ •• tm ., 

.. qtab '":""ll'l\i Hayır er et ver.sin ki günde bir iki lılar, ve nihayet tUller ~inde bir Kim içmiş? Kım ya amış · 
d lll battın z zaman - " defo. telefonla konuşuyorduk. çiçek bahçcsloe henziyen karyo. Anlll§ılan sünepe, uğursuz, sar. 

llıl!t • h.ll_l'u}'Ol'dUk Ü7.gtinlü· - Onları tanıyorsunuı:! Onu Uyatroyn getlr&ilmek de la ... Hepsi. birer blrf'r gözüınfin boş mendebur bir uşak. 
·~r .... ~dan ~ - Havır.. bir meseıc· olmuştu . önünden geç.ti. Şu dakikada ben. Oçüncn kntn çıktık . .Mediha ka. 

ahbabun: Ma.tbnacı Mahmut Bey. 
Beynimden vurlwrıuşa döndüm. 

Zeynep kapıyı kapam~tı. Geri de 
kaçamadım. Herif bir elimi eıldl. 
Parmaklarım koptu zannettim. 
Dünyada bu kada.r insafsız bir ka. 
dm tıı.snvvur olunur mu? .. 

Mediha Zeynebe dönerek intika. 
mmı şöyle tamamladı: 

- Zeynep!.. Mu7.affet' Beyin 
uykusu geldiği anlaşrlıyor. Sen 
Mahmut Beye küçük odada güzel 
bir yatak yap. a.__<:;baJıa kadar mı. 
şıl nıışrl uyusun... Geceni% bnyroJ .. 
sun Mahmut Bey! .. 

O Muzafferin.in koluna girdi •. 
Yatak odalannn gittiler. Ben ~ 
vnlh da Zeyneple beraber küçük 
odanın yoluuu tuttuk! •. 

Mahmut . im ALTUNDAG 
(Devamı wır) 

( Gazctemtzln btrhıct •;rtamae 
tık yaumdakt tarih ()eJ\ij)fiWS im. 

ponayta blrllkte gtindP,ıileoelO 

l'LE TEKLiFLERi. " AB&. 
L'9 JŞ VEnME, ALIM. TIH 

gibi t208Jf malıJ7et1 bab olmıJ'aD 
ÇUk LIAnlı :r P:u-atnz ~ Iımm • 

Evlenme teklifleri 
• Llao mezunu, tnuımzca bilir. Maa.. 

aı net 7fi lira. Boy 181, kilo 73, g!Sz 
koyu yqll, snç kumral dalgalı, yq 23, 
Esmer uzun boylu, temiz blr tle ~ 
zile evlenmek l.ııtemekled!T. Re&fm 
gönderenıertıı resl:alert d~ lllde edi • 
lir. (M.E. 1215) remzine mUrncaa.t ~ 

• Orta.mektep mezunu, alltısLndcn 
kalma; çitWk hibl. ayda yüz llnı 
kazantuı bl: genç 16.17 Yll§larmda 
klmaesiz buğday, renkli blr kızla nt • 
pnlanmak, bHAlura. evlenmek iste • 
mektedlr. (lzmit T. H.) remzine mu. 
racaat .. 266 

l ı ve iıçi arayanlar: 
• Orta lldye kadar okumll§, teıeton 

sruıtrall kUllanabWr, b1taz 4akWo bt. 
Ut, lkl sone kadar tanmmlf. btr mn. 
e&SSeildc caı~ 17 Y&§l1\da blr gene 
az bir Ocreuo ber 1§1 yııpmaya talip. 
t.ır. (:Muammer) remzinıJ mllracaat. 

• 16 YB§Indıı ına1f vaztyeUert &ııa.. 
yutle tıılısWnl orta 2 de bırakmak 
rnecbwiyetiııd<ı kalllllf bir bnJtUl talı. 
.ıdlJ ve Yll§ilo tnUtennslp blı- aramak 
tadır. 25..80 Ura ile ÇAlı§&b!llr, (Koç. 
Jt&ya) rcm%lııe ı:ııllraeaat. 

• Tecrübeli. tyt tranmz.ca biDr btr 
TOrk mtırebbly >"eni ~Uf ooeuk 
veya 8 Y"fTQdaıı yukarı ı:oc:uta bak. 
mo.k istemektedir. Taıra:ra gider. ı 
yqmdan büyUk OOCUk O! tırdaı 
faz1asllc de ıığrnp.bWr: la:rk57 
Büsrevlye aokağı 8 bQ8D 

. ic:irı fatiaıu . a evvel - Siz r.a.'biw :.. Bana bir gün tiyatroda : "Mı.. den mf',s'ut kim ı:>labllirdJ yarab. pınm zil düğmesine bastı. Knpryı 
' 1• ~~ r hıkft.:vesini Fa.kat orada bulunanlard ı uak'' efendinin temsillerini çok bi? .. ızbandut gibi bir herif . açtı. Me. Al 
~ ~ltı.oto t'tnuı 81a bir ney bir tan~n gözU bir d~! se~-dlğini eöyle~ti. * "" • di!layn ter.; ters : dırınız: 

Makbuleye mOnıcaat 

~ a :Una. ta anıbasiyle açılmış bulunan basma. ~.!Çir o haftaki O,YUllu ben üzerime Oyun b·ı.ş ladr. lhUyar sanatkar - Amma da geç kaldın! .. diye A§at'lda nutr;rrJ«n 
d~~ldı. rn Yol "<!re. min~-nmım arasmıdan fnnilm::l\a aldım . "Mmakyan, Aleksany:ın. Mmakyanın sahneye çıkışı çok çrkrştı. ku)'ncıılııromzm aamiarm& 
."'ll }ı~llirı ri . . ilişti. Bir şey yakalamış gibt'mi Şahinyao ve Viktor Haçikyand:ı.n alkı landı. Sefiller piyesinin birin.. Anlaıırlıyor ki bu uşak filan de.. mektuplan tdarchanemlr.dmt (puar. 
~ teı~ ~l'tu~ı.geren admı ilerliyerek elini .~i~n·: müteşekkil bir grupu kumpanya- ci perdesi temsil edildi: (İhtiyar ğil ... Aca.ha .Mediho.nın ağabeysi Wı dahil) bergün &aa 6~ 
ıt ·~'Yad la.: "11Wllıştık mm kasınn. sokarak gomleğimı ya ilave ettim. Bu heyetle Vik. rahip "Mmıı.k Efendi" bir rah!bo mi? Herif bana da Jt<ıln hain bak- kadar veya t 1'7 dco eoara aldn'· 
, ~}'e b llti ~CJnj " . . ynttı. ~ ~karete taharnmlil tor HUgo·nun (Sefiller) piyesinin "V i k t 0 r ya Ha.çl.kyan.. ile tı. !çeri girdik. Mediha : mst~ı Nıa olunur. 
~ırıı1~1'Qı. ~öründü edcmedım. Türkçe: ilk perdesini oynatıu;aktnn Hasan kifuıedekl odasmda otururlten Jan - Affedersiniz ... Sizi biribi'rin1• (Rabıa) (B.K.) (Seven) (M.lt.) 
~!Ut fÇcl'fs· er bir - Ne istiwrsun be.diye ha•. · Efendi de aynen (Senede · bir ya.. Valjnn namında biri, on se.klz se- ze takdim etmedim. Met.resim : (H.N.B.) (İ§l (Engin 38) (Riyazi ) 

~Olgerıin ~~de Ufuk- kırdım. lan) unvanlı komediyi oynıyncak. .ne hapiste yattıktan sonra, ~ıkıp Kartal hat ~omlserl .~~uza.ffer (~8 Mine) <Gönuı 22) {Pembe zarf) 

~ ~~l~~·~~i::ı~r.e~do~ğru~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~(~D~eı:;·a;ı;n~ı~~;a~r)~~;u~.~ıı;an;lar~~d;a~ğ;ıldı~.~B~i~r~zarf;;:~a~ik~f~g~e~lh~~·;or~. ~·~Jan~~V~al~j:an~'~'A1~ek~sa;;n~)~;n~·~B~e~y.~ .. ~ço~~~~h~li~rm;c~t~e~U~ıgun~~b~i;r~(~F~.K;·;R~.)~(B;o~ğ;nzl;~~4;9~)!!!!!!!!!!!!!~~ ~:~ı~,.ı"~ ~a.ldar v h 
''lllt •çın · · e a • Nihayet hamam külhanı - Diye mırıldanırken, arka • 

,Qlı ~~f- b~~~~ riilüyor nın arkatına gelmiılerdi. da duran kahyası mahcup 
.._.,,, ~"altı ~rak: M f bu d k" d · J u1)......_ ıı1 "lih,, aklını k uata a ra a 1 emır bir tavır a patanın koluna 

.. r "" • a.y. küçük külhan kapı ının ö - girdi .• iki ini birden külhan 
- D~ ~ıYorlardı. nünde durdu ... ağzmf kapı • kapısından arka b~hçeye çı. 
~ftn t~nın kA ya dayadı: kardılar. 

'\ı: dııinın flhyas1 bir - Ben ıeldim .. bir emrin v 
1 ~ Y nına ao. var mı, hanımcığım? diye l.ı azan: lshender F. SERTELLi P ta: 

;~tı ,~cvıetlını 1 seslendi. • 99 • - Yüreğime inm1;> inecek 
~ bı.ı ~lifle i · dedi .. Külhandan acı, boğuk bir diye korkuyorum ... 

~ı ~ .. 'l>~tr .. nar.rnıyorıu es yükseldi: rak ayağmm birini içeriye hem sevinmİf, hem de gözde- D' b . 
... ı ·• a"rn ı ıı· b" · · d d b ktı ıyor, ır taraftan da: 1Yor,,, " a an. - Burada ölüyorum, Mus a 1" ırını ııar a ıra •· sının kendinden habersiz, Ş k h 

ıı-_ ~a .. nu2? s· - Kim var burada? - u a peyi bulup bana 
t~d,ı llıad1 - ' ız, lafa! heni ne zaman kurla- buraya abldıaına kızmıoıtı, t" • l:tl it Ş eJtn o· L- - d b :I' ge ırın,, 
d • i""'d' ı21; Yer raca,--m' '· ıyc uagır_ ı. "? M · h ı l\~J .. , ıye kad !\& - arı.. ayatımm son • Diye barbllr bağırryordu· 

'· llıa r Paı bu eıi tanıyamadı.· Mari, paıanın geldiğini baharı .. sen burada mısın? B' f F ,,,, hleyd.. f ır tara tan atmayı ara. 
l l. "' .. na akat tüyleri ürperdi: görünce taıırınıf, \itremeğe Dedi .. yere düsen Macar mag~ 3 gı·· · 1 d · 

''ltıl\ Sl \' • • - O olacak, dedi • lrerdc ha•lamı•tı. " 'mıt er 1 ; lnr yan • ~.. f tııı·"o d ~ :r :s dilberini tutup kaldırdı ve dan d t k. 1 
04 •i}ı ~ bu '' r u. biri var .• Mustarip, ölgün bir _ P•&ArJg .. ım.· benı· affe. pa~ayı es me ça ışı. ~ı "'er k ao2ler ~ kucakladı ... gözlerinden, ya. yorlardı '1 t;ıı t> : • 0 • ses cevap veriyOT. · 
•tı• 8oııt.. M f hta k diniz. Suçum neydi de beni naklarından, alnından öptü.· Bir ağacın dibine oturmu~ 

l\ t •tıı"':.,, 0 h"kı'k•tl usta a ana rı oynun- buraya attırdınız?. H d k 1 -.ı q D ~ ~llın "' h ... dan çıkardı.. er zaman sev iği umra lardı . 
r ()ine k n epi - Külhanın kapıımı açtı: Diyerek yerinden fırladı.. kıvırcık saçlarını ok~adı. Paşa bir bardak !'UYU yu . 

)I" b· ırıız ! Ah t · •anın ayakJ•r Oh l b' b d k d d · t' b' '-t ... ır - Buyurunuz paıam ! Göz me P•:s ... ına - ... ,ıana l'' ar a um yu um ıç ı; ;raz aK ı 

§"'y söyle.. deniz içerde... kapandı. su veriniz .• şimdi sevincim • başına geliııcı, gözlerini Ma. 
P şa gözlerini kırpıtlıra .. O dakikada Ahmet pa~a den bayılacağım. .-iye çevirdi: 

- Sen, kaybolduğun gün • 
denberi bu külhanda mı ya
tıyordun? 

- Evet, devletlim! 
- Seni kim getirdi bura. 

ya? 
- Bilmiyorum .. haremde 

üzerime bir haygınlrk gel • 
mİ§ .. gözlerimi açtığım za • 
man kendimi burad bul
dum. O gündenbcri inliyo • 
rum bu karanlık, korkunç 
zindanda. 

- Aman Allahım. Şimdi 
neredeyse aldmu oynatnca • 
ğım. Seni ilaçla uyutmu lar .. 
buraya atmışlar. Konağımd 
böyle dolaplar dönüyor da 
benim haberim olmuyor! Bu 
ne rc7..alet ağalar, U§akl r?. 
rluyuyor musunuz bu sözle . 
ı· ı? 
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ŞiŞLi TERAKKİ LiSESi 

Y iiz e ve kürek 
ınüsabakası 

7 - Adalar arası !\.~erhaleli 
1 Kürek yarışlarına her teşekkül 

ıstediğı kadar takımla iştirak 
etmekte serbesttir. Ancak aynı 

1 -

2-

Yuva, llk, Orta ve Lise kısımlarına 15 ağustos. 
tar. itibaıen tai.!be kaydedilir. Tatil hariç, her 
gün 9 dan 12 ye ve 14 ten 18 e !cadar okul ida. 

resine müracaat olunabilir. 
Eıki talebe 5 eylüle kadar velilerinin ıahsi mü. 
racaatiylf! kayıtlarını yenilemeHJirler. 

Tarif name gönderilir. Tel: 80547 

teşekkül~en i~ti~k ed~n takım- ı Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlüğünden: 
!ardan bırden zıyadesı derece tarih 
aldrğı takdirde, bunlardan yal Okulumuı. nı.mzet kayıt zamı.nı ve aeç~ sınavının baflıyacağı 
nız en iyi dereceli takım nazarı ll§agıdakt §t'kilde dl'!fi~tirllml§tlr. 
itibara nl nır. Bu \•azivette mü· 1 '?9.9.!141 pauutrsl suat 8.30 tlırkçc komposizisyon ve edebiyat. 
kii.fatı onu müteakip gelen ta- 29 9.1141 pazart~s! saat 14 30 Türkiye koml'J memleketler ve bUyUk de'Ç'. 
kım ka:ı:anır. lctıer coğrafyası. 

8 - Yarı§ günü sabahı (Bc.y 3C 9.941 salı :oııol ~.30 Hsyvıı.n ve nebat fizyolojim 
koz) dan hareket edecek olan 30.9.94! salı saat H.30 Riva.zıyt> "lise edebiyat kolu mezunıarmm btl. 
(müsabaka motörü) istin.rede mesi ıfLzım gelen bahls'erden. 
{Güneş), Bebekte (Galatasaıııy), 1.10.!141 c;ıırşamba &liBt 8.30 TlJıkıye tanhi ve Rönesanııtan sonra Avru.. 
Üsküdarda ( Aımdolu>, 1\Iodada pd tarihi. 
1 FcnerbaJ1ce) kliiplcrine uğrıy2. 1.10.941 carşamb:ı saat 14.3? FEjr.efe ve içtimaiyat ''liııc fen kolu mezun.. 
cak ve klüplerin ~e1':ielcrini !arının biımcsı ld7ımge!fn bahis16ıdrn ... 
(Biiyü' ada ı daki yarış sahat..· 2.10 941 pet'§tmbc &aat 8.30 yabancı dil. 
na ı:-elirecektir. Bu nıotör, te!< Namzet kaydı 20 ağustos . 27 eylOl tarihleri ara11ında yapılacaktır. 
çifteleri {Burga ' iki c:ifteled (5265.'>863) 
lHeybeli), dört telderi de (Bü· 
vükada) i kelelerine bırakacak
tır. 

9 - Kürek yar;şları her ser._ 
aynı esaslar dahilin.de tekrarla 
nacak. (3) sen<! arka arkayd 
(birinci) çıkacak klübe (Emin
önü Halkcvi Şildi l verilecektir. 

Hakemler: 
.,ıza Sueri, &kir l\1acur, ts· 

mail Dalyancı, Nedim tnbatur. 
Nedim Özg-en. Arif Sporel. 

Havaclltk bahisleri 
(Ra tanıfı 3 üncüd<1) 

recilerınin havalardaki müdafaa 
lannr katiyen aksatmadrklarr 
nı ve her tarafta ciddi çarpı~
malara giriştiklerini göstermekte 
dir. 

Mihvercilcr Şark cephesinde 
belki de taın bir hava hakimi· 
yeti kurp.rnıyacaklardır. Bu gö· 
ründüğü kndar kolay olmıya· 
caktır. 

Fakat muhakkak ki hasnnla· 
rına nazaran daha serbest ve 
ci.iretkarane savaşmaktadırlar. 
Bu da M<liselerden istidlal c· 
dilmektedir, ..., 

Buna nazaran hava muhare· 
züiFşzıödayoano;ği ?ninHf o o 
belerinde ü tiinlük şansı mih· 
verciler lehinde görülc'bilir .. 

A. ~arklı 

Bir çocuk aranıyor 
Yazıhanede çalışmak üzere mUkef. 

fel terbiyeli bir çocuk aranıyor. İs. 

tıyenlcr şahsan Galata 6 mcı Vakıf 
han No. 8 e müracaat et.sinler. 

A.cele satılık Arsa 
Kar.tal Maltepest.nde. Kuruçeşme 

McvklinC:e Bağdat caddesinde 2 dald. 
ıı:a mP..ı:ıafede M4 metre IJ)Urabbaı ar· 
u &C<!lc olarak satılıktır ralipler.n 
Vakit gazeteııınd~ Adnar Evctmiğe 

mUracoatlcrl 

Rrışit Rıza Tivatrosu 
Bu Ak'8m B<-ylerbeylncJP. 

- BobfıltU - Konlf'dl 3 Pnde 
HALİDE PtŞKfl'' blrllkt.f. 

Afyonkara.hi&ar Belediyesinden: 
Aşağıda cinai v~ ı>'1ktarları yaZl1ı aıhh1 malzeme 28,7.941 tarihinden ı. 

tibarı:n 20 giln miluc!eıle açık eksiltmeye konmuotur. 
thAlesi 18.S.9U i'h~rteııi gı)L'l aaat tam 15 te belediye encümeni huzu. 

runda ıcra t;dlıecektlr. 
Şartlarını veaair huırueatıru öğrenmek i.st.iyenler bercün belediyeye mü. 

racaatla öğrenebil!rl'!I'. 
Taliplerin ihale (:'IJıü kend!.:31'1 bizzat bulunabilecekleri ~ posta ile 

teklif mektubu gbnderebillrler. ·~e bu suret.Le ekııiltmeye f§Urak edebilirler. 
Taliplerin bcllı ı;Un ve saatte bDciilneni belediyeye mUracaat ~tmelen il.A.ıı 

olunur. ~66li) 
Aaet Ctnsi 

~ Foraepıa taannlye 
J B. Aziyatrip 
2 Emmet iğnesi 
2 1 Renrden lğneııt 

12 Adi .UtQr iğne.91 

1 J'°9tıe dijl;ıliUe 

8 Gtibek pensi "Koher,. 
f mbeli makam 
2 Adı maku 
2 Pf'l\11 mQzo 

2 Rahim pan.aanan penat 
z Ad' pamımıan peıı.i 

2 Spee&lum 
l>I Panıııman kutu.u 
ı Otakiav .. Bı.ıyıjavar .. 
1 Tennoslfonlu lavabo 
2 DoAum karyoıaaı 
2 Kordon kroşesi 
8 BUyük emay KUvet 
8 .. süporu .. Caml: alAt dolabı .. 
ıc Hat.ta muşamba111 
10 Çocuk muşambuı 

• çift Uzun kollu kaut.çu eldiven 

• Kı&P. kollu kaut.çu eldiven 
J Haı.ta arabası "doğum odumdan, yatağa 

nalııl için,. 
2 ~cdye 

2 İstet ıs kop 
'.0 Çocuk karyolll8J 

• Sl\rme lAzrmlık 

1 LE 

fırçalamahsınız 

ÇDnkD: 
Bir defa fırçatanmllklıı 

di§ler temlzlenrnl§ olmaz. 
Ağız guddelerinin ve da· 
hill uzuvların mUtemadi
yen alınan ecnebi mad· 
deler. mlkroblar, yemek, 
içki. sigara vcsrurc dişle. 
re, diş etlerine blnbir 
mikrob aşılar, Arızalar 

huııule g-otirir. Bunlar bf· 
rike birike nihayet di§
lerde çl\rllme, ellerde ll· 
tihablnr başlar. Artık fe. 
!!keti önlemek ve dut"" 
durmak IAzırndır. 

Vaktinde ihtiyatı elden bırakmıva.r; 
dislerinizi sabah, öğle ve ak§a 

her yemekten sonra .. 
1 SA 

Diş Macunile fırçalayı~ ,,,. 
Eczahmzolerde büyük itriyat mağazalarında tnılll11 

islanbul Deniz Komulanlığınd~ 
Deniz Gedikli Ckalu müsao• 

lmtllianıarı ıanı 
Deniz Gedikli C•ı Uı okuluna kaydedllcn okurların 

lan 18. 8. DH pa:zart'!S1 sabah da:ıt 9 da yapılacaktır t)ll ıı 
Okurlarm ayr,ı giliı ve saatte Deniz Komutanlığında ,l'fl' 

J'&nJannda kuroısn v~ mürekkep'..! kalem ve JAstlk butundurtıl 

İstanbul Belediyesi ilanları 
ı.ı ııl' 

Belediye ile '!tu!ıılt. idareden r:ıüte§ckkll İstanbul ınar.al • 
ve öksilzlerinin ıı.ltı a,>cl' bir yaplırıakta oıan yoklama ınuııııl 
maralı kanun ahkllınına tevf!kall kalkınış olduğundan nlll·ll1~ ı 
' . ı b r nüfus nilvıyet cuzdm .. ı. resmi sc-:.ı;t ve maaı:ı cilz.danlarl e ttı:' 

941 nlhayetirıe krıdar Bcyazıtta l>eledıye zatişlerı miloür!U~ 
sıına bizzat mllraca,,tları. Gdmedlk!erı takdirde eylül 1)41 UG 
•amıy'lCRAlan illln ol:ı:ıı...r (6!3!1:7) 

III 
Anhalt istnsyonur.d .. amca ılc 

yege ı birıbirini öptüğ'ü vakit b.J 
iki buse bir dft juda busesi ' 
du. Bir rok ene'cr z11·aretin 
daima atiye talik eJen ln~iltC'. 
re kralı nihayet eşiyle beraber 
Berlinc ~clmiııti. Jt,aknt ikı dev 
ıet arasında anJ~!llnzlık ve so 
ıhıkluk sanki hem havava. hem 
de bevgirlere teqir icra f'tmiştı 
Merasim ve alay çok fr , 
oldu. H::ıyvanlar ürktüler. Ya'nız 
Poli~ler değil. halktan bav kim
seler de bazı y~rlerde iki krali
çenin binmiş oldukları arabalar 
itmeğc mecbur kaldılnr. Niha 
vet iki kralice ar2'h.,v1 t 0 rlret 
meğc m~c'hu- i:a!dı. Soğuk 
l':t;'bnur .. krahahtrın suı atsrzlı
frır .. • bır kat daha arttırdı. 

tJ~Cf [\l. IJelm•ia 

fngiltere sefarC'thanes1..,de kra
J:ı bir kalp :..~esi ~<'ldi .• Bütün 
·:a.ziycte rn~n her iki taraf da 
şe"<VjE-1:fkletini biri.hmeriM tel. 

kin etmeğe çabnladılnr. lmpara· 
torun sonradan Bülom'a yazdlğı 
gibi politika üzerindeki görüş. 
meler ancak "Avrılrr:adan birkac 
dakika evvel bac;Ja<iı.,, Ve hiç 
hir miisbet ŞC\ vörüsülemedi. 

TV 
1912 &.•rıes• vazırıdn umumi 

harp tehlıkesi A \'rurı:ıvı tehdit 
l'tmeğe başl~<lı. Birinci dt>fa olr.,.. 
rnk hırleşmiı:; bııhınıın R~lk:ın 

HAYATI #YAZAN 

EMiL LUDVfG 

66. 
devletleri Avusturya aleyhine 
harekete geçtiler. 

Düm·an·n bu kısmında otuz 
sencde.nberi sulhu tehdit eden 
tehlike Ruc::, Avusturya mücade. 
lesi çok daha ciddi bir şekle 
~irmişti. Yaln·z, henüz kılıJU!Inı 
c:ekmcğP ceısaret e-.. en yoktu. 
İmparator herkcsOOıl dam 

korkaktı. Bob..'lanın ilhakı zama. 
nında, sefirinin yeni pan slav 
mücadelesi hakkında verdiği ra· 
porun kenarına şunları kaydet. 
ti: "Kafi derecede felakete uğ
ram·ş değiller midir? Yalnız 
zavahiri kurtarmak için yUzbin· 
!erce insanı feda etmek hafif 
maşı P.pliktir. 

Eğer bu sözler onun hakiki 
düşlince ve kanaatlerini gö ter. 
miş oisaydı. Bu tek kelime o. 
nu tarih karşısında mazur gös
terebilirdi. Bunu sadece t"z 
olarak kullanmıştı. Bu bir anda· 
ki iıis haletinin bir üadsiydi. 
Ve bu his haleti ile beraber 
geçip ~1tmişti. 
Ve bir §eye karar verilmesi icap 

eden mühim daJ,:t 1arda bu 


