
Cenubi Pas tik 
sı1kamel.r de 
Amerlkatın 

harp ma zemes. 
ıbracat aıaldı 

--o--

lngiliz Hindistanına 
ihraç yüzde ~ili 

nisbetinde noksan 
lok-'o• H (A.ı\.) - on· 
Şanghaydakı Domci ıansı mııh:ı

oırl, blrlcı;ıık Amcnlmnın cenubi Pn • 
sıfılc 1 tlkunıcllndc yuptıg-ı harp mal • 
zemc"i lhnıcatının ı;q;cıı senenin lJk 
U ayına nlsbcUc yüzde yt•z elli md. 

ın qıı du u dır • 
m kte ve bunun Antenlt nm Uzak. 
şarktahJ lnglliz topraklarının mUda • 
{nasını !evkalld ehemmiyet atfctU. 
ğlnc btr işaret tcşldl ettiğini llllve 
ctmelctcdlr. 
Aynı muhabire nazaran Birleşik A. 

merikıuun İngiliz Hındisıanına yaptı. 

ğı hurp malzemesi ihracatı da geçen 
senenin ilk Uç ayına nal:> ran yUzdc 
ili ntsbcllnde ıazıalaşmıştır 
Hongkonı; lstlkn.met!nc yapılan 

harp m:ılzc~sı ihracatı yUzdc elli 
altı 'l:C Blrmunyaya yapılan ihracat 
yüzde otuz dokuz ve :Malrzyuyu yUz. 
de ikıyllz otuz sekiz nisbctnlde ziya_ 

deleşmlşUr. 
Yukanki memleketler bu bir sene 

zarfında birleşik Amcrlkaya 9S mil
yon 735 bin dolarlık iptidai madde 
ihracatı yapmışlardır 

Reno Kruvazörü 
tezgaha kondu 
Vaı:lngton, J ı (A.A.) - Ofi: 
Altı bin tonluk yeni ·•Reno,, kruva. 

zBrU dUn tczglüıa konulmuştur. Bu 
harp gemisinin inşası iki senede bite. 
cekUr. Geminin inşaatı Bırlcşik Am<'• 
rlka mosunun oUyUtUlme:rl ve her iki 
bahri muhitte birer filo vUcuda getl • 
rllmcslno alt, proı;ram cUmleslnden 
b\Ilunnıaktadır. "Rcno,. !5 milyon da
lara mal olacaktır. 

mlk tarafı \"Br ki, onu bir dostum 
hikaye etti. Kcndiis kaput be'li 
apan irketlcrden blriyil' az ı,:ok 

alakadardır. Onun bu ufa~ alaka· 
smı kendi ini bilenler \ e bllmlyen· 
h•r keşfetml !erdir. Günde her ta· 
raftan aldığı tavsiye \'C rica mek. 
tuı>lan yetişmiyor gibi doğrudan 
doğrula gelen tanımadığı riMlCı· 
lardan da rahat \'e huzuru kalma; 
rnıştır. Hepsi kendilerine fabrika: 
dan resmi narh fiyatına kaput bezı 
verilm ini riC'a ediyorlar. Dostum 
kaput bezi iizünden artık l~imc 
bulantılar gelrniye ba.~ladı, diyor. 
GeÇendc bir gece hi~ tanımadığı 
bir misafir kendisini uykudan o. 
,·andınnı~ arsız heıif: 

- Affedel"Sinlz efendim sizi ra· 
hat ıı. ettim ama,dlye ıtöze basla· 
mı. 

Dostum, dayanamadım, sözünii 
krstim diyor: 

- Hakikaten doğru s(iyledlniz, 
mademki rahaüm. ettij'.,rinizl biliyor· 
unu1., bl1e bile bunu yapmasanız 

da uykuma müsaade etseniz olmaz 
mı demlye mecbur oldum. 

SON HAVADiSLER 
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F'i~ ... tı 5 KURUf-

Sovvet t,ehliğ i 

Smolens 
tahlive 
edildi 

lngııız Büyük Eıçısın n verdiğı 
ıkıncı bır rotada der ı lıyor kı; 

Cephede 
muharebeler 
devam ediyor 

u notalar İngiliz -Türk iitifak rrıuahe
des ncıen mütevellit vec be eri tevsi 

veya ıahdit etmemekted, r 

---<>-

43 Ahran tayyare-
si düşürüldü 

l.FNIN6RA!> 

(\'azısı 4 Ün<•iide) 

""" SOVYef 
mudcrfo. 
ası 

~IUm~n 
ilerı~HJJ· 
reköl"ı 

Ank11ra, 18 (A.A.) - İngilte· 
re buyUk elçisi Hughe Knnçbul Hu 
gesen ve Sovyetler Birliği bUyük 
clı'isi Vinogrnd<'f 10 ağustosta hn
ı iciyc vekaletine mu ttehidülmeal 
birer nota tevdi etmişlerdir 

İngiliz notası şudur: 
Majeste kralın hariciye naziri 

tarafından verilen talimata tcVfl-

v·side 
Bir adalet 

mecltsi 

1 

ı 
1 

1 
kuruluyor · 

Viş: 14 (A.A.) - Ofi: 1 ' 

<:>Pr/uJo 

HAR Kof o 
o Polfavo 

Ktf'mençug 

ı:;ark ucphl'tilnd.· son harcküh gfüıtercıı 

Dinyepelron1r 

~ 

harita 

Bir adalet meclisinin teşkiline 
dair kanun metni pek yakında 
resmi gazete ile ilan edilecektir. 
Mareşal Pctenin beyanatından 

bu teşckkiiliin istişari bir rolü 
olacağı io;tidlitl edilmelctedir. A. 
dalct meclisinin 15 ilk teşrinden 
evvel maref.;a)a yapacağı teklif
ler Rion divanı alisi tahkikatı 
neticelerine istinat etmiş olacak. 
tır. 

Gümüş çeyrekleri 
alrın dıye süren 

bir sahtekar 
O'azıSJ 4 Uııcüde) 

ÇERÇEVE 

Gençlik 

BirJmç b"Üıı C\"YClld (Tango genç· 
liği) isimli yazımın, okul ııculanm 
, e tarııdıkl:ırını nezılindP umumi 
bir takdir ve heyecan me' zuu ol 
duğuou görmekle balıti)nrım. 

Onh•crsitc \ "e ~ likselı; tnlısil 
gcnı;lcrlnden sırru.Ue Hn~at.i A. 

A l •ı t • t ''ll""· Saadettin NıLsiooğlıı, Uülcnt 

manya l e lcare Arolat, Abicliıı Günclüz imzalnrilc 
aldığını dört me'i.tuı•, ayrıca Gfü:i 

ı de Giirsoy ve t~mel Özkan imzala· 

B b h 
--.-o-- 1 rlle ahlığım bir mektup Ye Ramiz 

u sa a Ticaret mu··du··rıu··g""'u··nde müs- Balhan, Hida~·et Va.ral iınzalarilc 
aldı~.,m iki mektup, her sınıftan 

teşarın reislig'"' inde bir toplantı yapıldı 1 ~c~r~~~1:~mha~i~t~n:~~,~kı:~;ı~:.~ 
l<en, do:;t, arkada , rncslrk1as, me· 
nıur, ınehus, doktor, tüccar, hak 
kal, <'akkal, biletçi, tüt üncü , ." ai 
re ı;ibi tanıdıklanmın da tebrikle. 
ri, aynı vahdet alırngini bana si· 
fnhi yoldan ulaştırdı. 

Şehrimizde bulunan ticaret vcktUc. 
U milsle§armın riyaseti altında bu 
sabah 11 de mıntaka ticaret rnUdUr • 
IUğUnde mUhim bir toplantı yapıı • 
mıştır. 

Bu sabah yapılan toplantıya mUstr. 
şnr Hallt Nazmi KC§mir iç ticaret u. 

Amerikada 
1,600,000 

. 
iŞSiZ var 

\"a:,ıiııgton, U (A.A.) - Ofi: 

Resmi statlstikterln tetkikinden an 
la.şıldığtna göre halen birleşik Amc • 
rikada işsizlerin miktarı bir mllyon 
altı ytlz bin kişıye baliğ olmaktadır. 
Bu mıktıır bir sene evvelkine nazaran 
4 milyon bir noksanlık arzctrnektedlr 

Bu senenin nisan ve nıayıs ayları 
arasında işsizlerin miktarı bir mil • 
yona yakın bir nisbette tenczznı et • 
miştlr. 

mum mlldilrll ccıtıı German, dış tica
ret dairesi reisi Cahlt Zamııngil, ti· 
car.et vekAlcti teftiş heyetleri reisi 
Hakıfı KAınll ve 1stanbul mıntaka ti. 
caret mUdlh1l Necmettin Meto iştirak 
ctıniştir. • 

Gazetemiz m::ıklncyc verilirken d<'. 
vam etmekte olan içtimada. bllho.ssa 
Almanlarla §'Chrlmlzd<> ihzaı1 görüş • 
mcleri yapılan ve .Alman heyetinin 
Berllndcn mntobald azaları gelir gel· 
mcz kati mUzakerelerl ba.'lıyacak o • 
lan ticaret mUzakerclerl Uzcrlndc gö. 
rllşmeler yepıldığ"ı anlaşıJmaktııdır. 
Bundan maada tıcartt vektııetlnln 
mUhlın işlerinin de bu içtımadıı. görU .. 
şUldUğU sanılmo.ktııdır. 

30 AGUSTOS 
Damla pınarda 
blytk merasim 

yapılacak 
(Yazısı 4 ün<'üde) 

l'azırı ,.r. oku) ucu arru mcln. lıiıı 

hiırli .. ede \ 'C bin ·ıld bir doi;an \'e 
zrııgin tezahürlere ka<lar ı:;i<len 
bH~le bir anlaı.ma, rnc,zu ,.e ıl:'l\a· 
nın, mulıtosem bir bedahet halin· 
de nasıl herkesin ruhunu t.nz' i1t 
ettiğini 'c bir kı\'ılcım bckll;·en 
hnrııt yığını ;.;ibi, muharririn· bu 
ruhi t.azl iki ifudelemlinnckten 
ba.,.ka nasıl hi!:bir Şey yapmadığını 
gösterir. 

• Tası·cddln Hoca'nın nlsancılıi:., 
tartıııcla, oklarınılan binlercesini 
boşa çektikten sonra bir taneı.ile 
turna;\ ı gözUnıh;n \'uran ıııuhnrrir, 
bıı mc ut anlarda meslC'ğinln en 
feyizli 'ı•rjmlni iclrMı eder. Vr bu 
mesut. anlanln muharrir, avn al rı 
herkesin açlıkfan kınanıp derdini 
hal kırarnaılı(,'1 bir zaman ,.e m<' 
l•fınc1a, birdcnhlre: 

- Açız!!! Ölüyoru7.IU 
t.ar1.ında bir naranm uhi vr mltMı-

&an muttehit krallık hükilmcU 
namına ekseliın ınıza n ağıdak 
be,}nnatı l<'bliğe memur bulunu -
yorum: 

MIH lC'hit krallık hükümeti Mon 
t:ö mukavelesine sadakat·ni teyit 
ede'r ve boğazlar hakkında h q bir 
tecavüzi niyet ve ne de mulale-

(Dl'\Btnı 4 ilnciide) 

Amerika Har·c·y, 
Nazırı d r <i : 

Almanların Afrikadak 
Fransız müstemlekele . 
rine girmelerine müsa -
ade edildiği takdirde 

Amerika ıcap e~en 
tedbirler aır cak 

(Yazısı 4 uncüde) 

o 

a 

lı~~n~ im\'\ etine malik olduğunu 
..;orür \'c gösterir. 

İ~1 e bana hu ze\ k ve saadeti 
tat hrnn 'c ruhumdaki tazl Ik ~ek 
l~ııi herltesin ruhundaki ttız)ik set• 
lınc uygun düşüren (Tnngo Gene; 
lli;i) İ"'imli ) nzım. g<'ııç , c ihtiynr 
kadın \'O erkek her okul urumu 511 
aksillfınıeJ mihrakında toplamı 
bulunu) or: 

- l\luharrlr, )SZ, sadece bu d:ı 
\ıı etrafında \·az! Arkada !arın 
söyle, onlar el.; lnzsıııl Hep bern 
her hal ı.ırm; c\ lerin c·amları zan 
~ırdnyacak 'c Jıül,fımet snra:rmııı 
kiremitleri uç:ıca1i kadar bağınn' 
Tii ki. Türk istlkb::ılinln tfı kcndı .. · 
olan Tiirk ~cncliği iizcrincle nıad 
di 'e mııne\i muh::ıfnza tedblrl<'ı 
almakla mükellef chrl.cs, nıtikellc 
t'iyct ve nıesullyetinin dere<'e iıu 
ka\'rn"ın ! :ı<lece Türk gençllj:;..fniı 
seref \'C lzz<'ti aı;rruııcla R\tl1. 

avaz hıı~ kırmak taıımclır ki. aslın 
cln seni~ tabirinle cbnas gibi Tiirl 
gençlii,oi, terbiye, atııaı., mcfüfııc 
iman, nizanı ı,:ibl büt iın lno;an ı.ı) 
metlerinden malınım ' e son dere 
ce mahdut fakat zehirli bir ne...,f • 1.iimreslnln ncf.<Uı ııol tn 'e çizg 
c•lzld venlliJ.leriııl tnşıınııkt ulu 
Bunda~ en faı.la muztnrlp, ~ine lı:ı 
lrl'ki gl•nçlik1Jr. . 

Bir şclin kötli cephelcnndcn, ' 
şeyin zidlnrından zi) ndc aslmıı 
miltee sir olacağını bildiğim için 
,·rnnı;o Gençliği) i lm11 yanmı, 
genrliAe, ~enclif;oin öz sc 1 ol~ra~ 
takdim et.mi Um. Bo\ lece tnkdımı 
min rn biiyUk mlllmfatını alını o· 
lıı~·or: ~<'ı r: \e ihtiyar. lmdın \C 
erkek biitiln okuvuculamnm tanı 
tıir , nhdet alıen~lc mnhnmrc 
~ • le<lll.' rl ~~- lılr ... f!D" 

, ti. 



2 

1 int• tnsııımı ... l:ırdı. (.'iınkıi, 

C la j ill' 60kni,"U cıkınak )'USllğt, 
)alnı:ı: ( "kiıd rd:ı \ardı. INUnui· 

1;, tun addetilP t\sklidard,n dt•· 
cdl"rkcıı, i"taobula hali. ) lnc 

Ka gect•liklt> lmlnclcrc çıkı 

or, :un k~ııul n entarilerle 
~ı 1 la.rd:ı dofa ıp duru)orclu. 

Jlll l<lkn bu, ;\erinde bir ya· 
>t ı. O) le corupım; a3 kl:ı.ra ge· 

< irl1 n en"'...ın ı erUklerje, ent rı· 
le le, l:nrnm nla !.Jıknl!Jıl' gibi sokak· 

nl dolasnınk, çoJ,•çlridn bir r;cy· 
di. Hel<', sosynl rol mıdan pek fe· 
i . Fnl.at, rı aliı er f.aydBSI ol· 

n adı hu işin. Cemnl Bey, tlskii· 
d n d ):ı. 'ııli olum~ Ü • 
l. · lnrlıl r blı) ul bir bayram yap· 

J3aşmakaleler 
- &ı:awa:a,_,-- ---= .... ~ 

Cumhuriyet 
Y llU8 N;.ıdl buglln.kU 

F 

'\ettdd loıt'ilık gfuıiin eu mublrü nıe., 

lelerlııdı·n ıı:ı~ ılnıılk dt>..ğcrindodlr. 

:nu ti.\ e alt. ooıı tı savvurlnnn ifadesi 
hududunu ı;e.çlJ or. ırrallbız kara, d -
nlı vt• h:nn km'Ve1lerlnln ldıuud batı. 
nycde r.rı vtlksı-k rlitb6 ·e ~ıkanbuış 

n ıuulrJl Darlao:ı te~dl olunmuştur. 
Bı.z.c uJle ell~or ki bu harbin daha 
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r ili1ll prensi Nikoia Gateloeyo 
a.rahk büyillt sa.kmda.ki yaldw,.. 

tuguru:b.n k lkm ; orad 
vır vrı kumandanları dışarı 

~. bir dakl a Jianmdıı.n a. 
adığı basI1t burunlu bir uşağa 

UL""•'-"'U ki: 

v. y 

·c 
Niko.:n delikanlıyı göstererek 

Marti z ve Met<~:.ı baktı: 
Türk hUkilındnrı sult.an 

Gl:ıml'dın sarayın an kaçıp gel • 
tiı, bunı.ı tıi.ZP. bır sır olarak a
rum; zıra p dl.'>8..ıı haber alu· 

b<.>ru hiç fctmet:! Bununla be. 
'her n ıl olsa baıın bıırıp aça -

tır S.zP, gor.lüklerlni ve öğ. 
ndiklerıni soJil ın! 
Cın Ali Dl rakln dınleıni ti; p -
ahın yuzU. boyu, ytirii.YtlHU lınk· 

bazı çevlcr sormu tu. O -
Jiııktnda Midı1li Uzenne de . 

E.'n ve kurad n b r '!'ürk hU -
u o acağı ha.kkmdakl so 
m hhndı, m padi) :ın, ' 
ti h k ındaki merakı 

urou l>ellkanlryı <lin 
endi nı <'pe3·cc t 

buldu ve ecvındi, bi" 
fa k.. ;ıia mnk. onu k l 

ı ort dan lro.ldırmnk ı , 

il 

ı tılnr, '<'' inılilı·r, hcrJ.c.., 'i11t• ::;•·ı•c 
likkrle, t•ııtıırlkı le "' J.nı,";a ı·ıl.rıı:ı 
~.,ı, ı.alı\ elerdi' doll'iıll' O) ıı .. l ııı 

1 ı.nr~ilc tokurdufnıa:.. ı b .... ı.uhl r. 
1 ~UrJo;ı mulı:ıı ı.uk ı.i, ııi:ruıııl rın 
~ uo;rıl.larııı hududu olın ı. IU(•,ı, hun 
lal'd. u ı l clnl:111m:ıııın imkfı ı \Ok 
ıur. t sl,udm-.l;ı gcc •Iil, ~l)nl<'I• 
\U ı, olur, t ... tuııbıılılıı olrua.· .. :ı, 
\ ıııi~ et 1,cuı•il,lt• ... ir Halbuki i .. ll' 
rhı , her carnHıı P'"•ll .. ı•f,11 iP ı.;it 

m(•siııclcn, her "'C il' uyızuıılul>tnn 
pPI< t:o'li i~illl ler lııı.)ırl:ır çık r. 

llıınn, soknkl rdn gr<'f'lildc do 
lu.,nı:ık ~n.,uı::,1111 meılıum <'<·m ıl 
l'asn ııın <'e:ı:ri hurı·J,etinl lıntırl:\ 

t ıı, "on AUnlnıle, o;ol.n l\lıırılıı ııi 
j:ımn Ilı• ıtoıa .. arıl:ırııı ı·ıığ:ılmn ı 

ohlu. 
nirknı• ~ıin C' 'rl f'nı7,'1llojUuu· 

dan ;;oçi ordum, baki ım, bir ndnııı 
pijıun.'l ilt• dol ... ·or. \ rkn .. ııı l:ııı 
bir ııijnmnlı dulıu geçi i, 01111 bir 
h:ı-.ı.u ı tu.'kip ctıJ. \ ı• ııın dıııı pı 

Janııı ile ıfotıı .. nnl:ıruı sıı ' '"' onu 
huldu. 

~nsm:ıdun, Jmdıııl:1r l'ij•ııııu il 
dolıı hkt.aıı sonra, crkı•kh•r neden 
doltısmusm, onların cin «:ını yok 
mu, dedim. 

l1nP o gün, t'\ imp ::_oidrrkcn, 
T rhıha;;ı caAlılesincle bir ııij<'ııııılı 
ı.lıı hn giirdiim. lnıu.sı yal.mncı ol 
rıııymı bir pijamalı. Dil<knt ettim, 
o <1hnntı bel çih·rindf'n b iriydi hu, 
Hinde de bir blrıı lsı-si \ardı. ~i 
scyi salla) ... alin va, pijnnıa ilP 
bakknh gidi) orıln. llcr hu.ldfı \'a· 
7jfedc ı'leğlldl. r ı.nt ) int> ı.astın1 ! 

Bihm:m, eyliyet!t k gır~ e midir, 
hand rnidlT? 

J,At;DRİ 

Celep'Jerin gayreti 
boşa çıktı 

1ıt:uıbul mezb hasınd C('J plcrin 
yarattığı BUDI blr koyun dıı.rlığından 

dolayı lltl gün çok az kf'alm yapılma. 
smdan 60llra clJn normal kesıme av • 
d<'l dllo.ılştlr. 

Pazartesi ünü t nbul hn)'l-nn 

bonnsınm rc- men le bit cltiğıne gö. 
re, p:ıy mahalllnd ıınc I< 20 beyaz 
knrıımıın, 3 kızıl karamın 18 dağlıç, 
183 kıvırcık, e 14 lcaraboğa kesil • 
mlştir. iBuna. sclı<>b c kplerin koyun 
yokluğu bnhnnesiıu ileri siırerek ga • 
yet az ve çok zayıf hayvıınııın bor. -

ya nrzehnel rl.dir 
Salı gUn ı m• zbahndıı ktsını gllnll 

olnİad•,.ından b ı vaziyetin d v ımı § • 

blr(i( bir daılık dc>l;"Urııcaku. Falmt 
bel<'d yenin aldığı lcdbırh.r saveııinde 
toptancı tacırl• r biz7.nt tc bbUsler ya 
p:ırak bir mlktar kovun nılmıışlar ve 
bunlar mezb~h:ırıııı kt'~lnı g1lnU ol • 
mauı sm ı rağmen keııllml lir. Dün 
s ba.h d:ıh:ı sıl<ı tedblı ler nlıodığını 

gol't'n Cciepl~r pav nuıballlne yen • 
den ırUler getlrml 1 r ve mllhlm mtk 
tarda koyun k llmlşttr. 

ZAYJ 4003 nıırnar 1ı b.slklet 
pllkamı zayi etUm. Ycnt!lin al cıı • 
'IIDMn eıık'Bln.n bllkmu )Oktur. 

l'a b:abÇt't: <'ulnıı,ıucadd• 1 
o. dn R f'm7J 1 ııntn 

ha:rekcte gctirmf'k fı ı1ni kafası

na ycrlef;tirdı. Ne bckll'nmcdık 
hadiseler olmu. ı u, bu a ı elbet o
iabılirdi ! 

.Midılli prensi, h:ızlnooinı de 
gezdirdi. Orıı.da binlerce dllka al -
tını, hesapsız s11miı11 ı anılar, mil. 
cevherlP.'I'; ntlnı, glknllş ve mU _ 
cevherden csyn vardı. Sonra mu. 
kcmmel surette silühlandırılmu~ o. 
lan bcıı bin a.ı;'keı .nf' geçit resmı 
yaptırdı: Turklt'rden n<"fı et <'den, 
vnlnnlarını BOn dnldkayn kadnr 
müdafaaya kndnr Jmzır görünen 
'irmı bin kudaT 11'.llkın coşkun nl
kışinrma onlarm dıkkatlcıiııi cek 
tı. 

- Yalııız deıtizdC' blrnz zayıf 
bulurıuvorum, ümit fldcrım kı bu. 
mı cesur dostum Vk nm tcımnm. 
lnr. 

Demi tı. Soru a bıı perde aı k • 
m c k "UZ 1, uzun boylu. s ı. 

·n 'c , ne hl r kadını ost <"r • 
t • fı ıldllJ1'l' h: 

- Son Tı b on lmpurntorunun 
amc ısı Al• ksiyus Kumneno ıın 

J! ı.. ı ıs dıı ; hır pı cnscst r, Vı -
C'eıızo\ a u1.aktıuı h.ı) randır. bura4 

fJ A B E et - Akşam postası 

ah yoUan 
özden geçirdı 

---o-
Gazi Bı.1lvarının ilk 
kısmı ihale edildi 

TE 
aç ve demir 
pa çaları 
t ti acı o an 

. • 
OdusseuS··· Veni koordinasyon ı 

kararları Yazan: Kadirctı11 ~}i 
---0--

Bütün değirmenler 
89-91 randımanlı un 

işliyecek \ tılı Vl' b<>lcdiyl' r 1 nr. Lutfi 
Kırdar Eehr n muhttlıf &.•nıtl '. 
rınde } apılan ım< ı fanlıvt tini 
diin yakınd n tctl k rtmi l~ı. 1 
\'a i <>nbaJılcvın F t Jı lrnvmakn- ı 
mı ve l:ı mtlh nd · le biı Jikle 
Gazı kopru uPdcı A \ araya ı 
doğru .ıC'ılmı ~azı buh•aı ı ın.c;nıılı 

m esseseıere 
verilecek 1 

Karabük fnbrllmlnnndıı lmalı\ttıın 

Ankaradan bildirildi~ine .ı:röre, 
koordinasyon hevetinin 180 nu. 
marıılı bir . karariyle Ağrı. Ay· 
dm. Bingöl. Bitlis. Bursaı Ço_ 
rum. Erzincan. Gnziantep, Gire. 
sun. Hakkari. I<arr.. Kastamonu• 
Mrınisa. Maras, Muğla. M~1. 
Orduı Rize. Siit s:nop, Tunceli. 
Zon~ııldak, Vl' Erzincan lbölgele. 
rinde btığda.\'. apıa, yulaf. ça\'· 
dar, mı•ıra el konulmuştur. 

ı~ ki Yunan cdeblY•~ 
tiCrlerinden (Od.isse ı::: -
l\irk1:.eyc tercüme cdlld!-.ııt 
tı~·adn. ile blrlü."to b11~ 
edcblyatmm bo JuMlaT ;_ ~ 
bir hal gclmesindo baŞ l", 
mtı<ıtur. Ga.rp mmctıdl 
kHiı.llderini yüzlere csd' J 
dillerine çe\1rdllcr, yah;.. ~ 
ılnlcrindcn olmoular. _..ı ~ 
nevi eserlerin t~rcillll~' ...-~ 
Vefik Paşanın (Tc1ent91c fi 
i) ı~ b:ışlnr. it<~encJand_a' ıc" 

sızc:ulan terclime otdnğtl ~ 
tabii olarak as;lmılald.....,, v: 
a.zaldıf,rma. . üphe e1UI~ 
scns bu vııdlde en sali ~ 
kalem olan Ahmet O<l'~~ 
rafından , .e ru5lmclan t~ 
rildll'...ri iı;hi bUhassa 111 ..J>rt 

nı ı:,ilzd n gc irmı .ır. Buh-nrm 
gu.zeı •Uhma tesadüf E d211 ) olun 
ıstimlahıne bır yıl ev,·'' ba 'a. 
mıstı. tiazi kopı·u ünde " ..... hzade. 
baş·na kadar olan Jiıc:mın 110 
metreve yakın kısr.11 tamamen 
istimF'ıkı biten 500 metrelik :\o. 
lun vapılması ı~i ih· \• edilmiştir. 
;\fütebaki kısmın istimlfık İfliıw 
devam edılmckted r. BUtün "'
timl:lk iki ayda bıteeektir. 

Bu vaziyete gore 24 metre g('. 
nişlığinde Gazi bulvan. Gazi 
köpnistlnden Sarachane b. ı:ıma 
kadar olan bu kısım Beyoğlu ile 
htanbulu biribirine bnğfovan yol 
olacaktır. 

Vah ve beledıye reısi biltihıre 
Beyoğlu kaza.sına geçmi§tir. 
Kendisine buradaki teftişlercl\:: 
Beyoğlu kaymakamı. fen işleri 
müdürü t efakn.t ctmi~İl'. 
müdürü refakat etmiŞtir. 
luyla, A<:ker ocağı yolu, Taksim 
meydanından başlıyan Mete cad. 
desi ve tlağcıhk klübünden Taş. 
k~laya giden ve Taş'kışladan 
Dolmabaçşeye ınen yolun jıll'ja. 
atı ile hali inşada bulunan ve 
:Maçkayı Beşiktaşta lbağhynn, 
Akaretlerden ~ecen Sµor cadde. 
si, Maçkayı Dolına:baçe~e ıbağlı. 
yan (Yoruldwn) caddeleri göz. 
den geçirilmicJ, çalışmanın dnha 
~ıir'atlc kimal edilmesi ıçin ııla. 
kadarlara tebliğ edilmiştir. 

Diğer taraftan. Kasımpaşayı 
Şişliye bağlıyan yolla. Taksim • 
Ha.Vbiye yoluna muvazi olan Do. 
lapdere yolu da vali tarafından 
tetkik ed lm;c:tır. Toprak tcsvi. 
) esi yapılmakta olan u yolun 
sürntle katran kaplanma ı mu. 
vafık gôrülnıiıştür. Kesif evra. 
kmm tamamlanmasına ibaşlanan 
bu iş 40 bin liraya mal olacah."tır. 

Bu yol ikmal cdilliktn sonra 
Kasımpaşa halkı yeni bır yol 
kazanacaktır. 

Ekmeği pahalıya satan 
bir muhtekir mahkiim 

oldu 
Sirkeci istas) onu karşı ın<la 

mezecilik \"aµaıı Mehmet Sii ~·ari 
ile çırağı Haydar Seyhan, l"l\"ar· 
daki fırında f'kmeğin bitmiE? ol. 
m:ısından ıstıfadc ile lbazı kimse· 
kre ekmeği J5 kuruşa satarken 
cürmümeşhut halinde •akalan. 
mı:;lardır. 

arta knlan ene ve demir pan;:aları 

şimdiye lmchr muhaf ı.uı cdilcrel< sa
tışa çıkıirılmamııktn, hunlııı-111 tek • 
ı ar fabrlkodıı critllnıesl <lllşUncc ile 
bu hurı~IH l 1htlyor cdlln•ekteydl. Fa. 
knt bu parçalnr meyanı ıd:ı lcullnnı • 
ıa~llecek olınlar fazla miktarda ınev 
n • ve c'emir sa:ınyllnln df' ihtlyııcı 

ol hığunclan iktisat vckfılotı ı~ rnbllk
t lmn.l \ti.an artııkatıın 11aç ve demir 
o ırç:ılarının sntışa çılmrılmasın:ı mn 
s:ıadl' ctmıştlr. Yalnız bu pnr1.:alar 
mllnhasıran mUstebtık vazıyetlode o. 
lnolora satılacak ar.ıya mutnvaasıt • 
!arın gırmc.qlnc mcydnn \er lmlyeock

tır. 

Sııtışın bu es:.slnr dnhlllnde yapııa
bllmeslnl temln lcıln tnllolerln vaziyc. 
tinin nuntakn tkllsn t mlldUrlUltlcrln. 
cc tetkik olunmuş ve ancıık 1040 s -
nesJ başınul\nbcri mUesıı"B rntlf.'ıısesc- l 
len' thtiyaçlaı ı nisbeUndo olmak ar. 
tile' bu Jıarç:ılardan \'erlltı\f'slnc karar 
vcrilnıı"Ur. 

yangın 

Dün. Uzunçnrşıdnki Şark ha. 
nında bir angın çıkmış ve 31. 32 
numaralı ardiye ile Ser·kisc ait 
yorgan imalfıthaneleri tamamen 
yanmıştır. 

Yangının ne sureti<' <:Iktığı 
tahkik edilmektedir. 

• İıı.tanbul gümrlık \' mııbnfaza 

b~mUdUriUkkrlnln buluııduğU eski 
Hıhtıın hanınm Ust knt \'C' tarasruıın.. 

dn bazı tndllll.t yapılmatıı tnknniiı

etmıştir. 

• Son zamanlarda lııkendertyed"'n 
mcmlekeUmlze bUyUk blr parti U\ııtik 
gelmiştir. Bu 11\ııtiklcrin tev1Jatıon 

yokmda baotanacnktrr. 
• Ankaradan blldirlldiğinc göre art

tırma. <>kailtme ve ihale kanununa 
muvakkat bir madd ckl~nmeslne dn.
ır kanun tAylham ile yeniden yapıla. 
cak ıru işleri için 50 milyon liralık 
truısisat verllmeJJi ve .Ankn rK şelırlnln 
knnııllznsyoııuna alt kanıır. 1 ıylbnlan 
dlln merlyet.e girmiştir 

• Milli Şl'f tınnet lnörll .Mt>rzifonu 
te.ırlflerınln yıld!SnlimU her eınıf luıl. 
kın lştirıı.kflc ve csndan trznhllrııUıı 

kutlanmıştrr. 

Bundan ba.~ka yine Ankara. 
dnn bildirildiğine J?Ô~ Koordi. 
nasyon heyeti 100 kilo buğday. 
dan c9 • 91 randımrnlr un ~ıknr. 
mak üzere bir karar vermiştir. 

Bir ~ğustostnr itibaren bütün 
değirmenlerin bu rnndnnandan 
dnl1a ~~ un iiğütmcll'ri yasak c. 
dilmi tir. 

İplik ihtikarı yapanlar 
· hakkındaki karar 

F..debiyat torihlerinO ~ 
scu<ı, Uli ln yunsnca "'' 
bir kahramanlık destanıdJ" I". 
zmı, 1'rul'a. molıarcbelertıı'~ 
eden UIMn keneli krallIJ'I " 
iikcslne döneıkeıı de~ 
Pozelclanın gB2.abma u 11 ff. çirdiği ·uzun \e heyCC~dll' ~ 
Jardır. Uirçok miincl• )l(i 

ıııunıiyetlı· edebi.'"llt ışreıl~ 
e"Cri ··nnm:ncr" c ut~f' 

Gecenlcrdc. Bursa 1\ lcrin )) hunu knhııl eııırnruz. t ııl 
fabrikası iplik istihsalatırun bü. nıcrtlP kendi est•rlcrlnıl~~tlt· 
vük bir kıı-mını iizerlerine aln. ı :ır katlar er anclc~n~ 
rak ve pcr akcnde satış ımüsna. mirde Kndifrknir ıılıı ~ 
<lesini de istihsa: ederek pera. lıUrfr;in iç ·tnrurın:ı l'" :ııl 
kendecilere mal satmak surctivcl cııl!u' dt>rc·.iniıı a ıl i 

0
,
1 

vüzde 20. 50. 60 derecesinde ih· ç:ı~ ıılır. llıımcr oruılıı 
0
,4' 

tlkar yapan Ni°ko ve Yuvan Sa. t;lıı·~ıeluijl'n diye '''~_.o 
kalakçioğlu kardc~ler yakalan· j,..mı meçhul kalmıstır • .l 
mı~. ve asliye eeza mahkcme~in. ıf<'nH•klir. Hnyntmın .. o~ rıflı1 
ce be.şer ay on gün hapse, 750 rın•la kör olarak ;;okıı'- 11 ıt""i 
:;:er lira para c..~za ma mahlnim e. .!iği için bu uretle tt.: d 
dilmi;ilerdir. Bunların dükldinl, _ , n~ <'t ('(lllir. Hntfiı 179 1" 
ı ı da ayrıca 76 ı;iı1 kapatılacak t c w iııtilil <'snıısında ~ 
tır. Kararı ta~ik edilmek üzer<' tinle l;e,ilen ı ... tnnuu11t1.lir'" f 
temyİ7. mahkemesine gönderil. · rı ııılrf' Scnye'niıı "fi 

11
, 

mi~. temyiz kararı ıuı.k?.etmişl ir. 1 rıı tn~ı~11n ı-.ilri Jlanıcrl11 

Bu cihetle. muhakemeye, c· n 1 ccrn .. ını nnlntır. ı.ııı 
tekrar başlanmıştır. Hakim Jhada \t' Oılbt' 1tııli 1 ~ "' ı·ı. nıüddcitımuminin t:ılebi ·le C>Sld •4•tldklcr ;}apılını,.., ~ .1 ııfd 
karmıia ısrar etıni~tir. len·e eser ya1.ıln11::, \ıÇ i ~ 

Şeker fabrikaları 

faaliyete ba~lıyor 
Ankaradan bildirildiğine göı-e 

AJpullu ı:eker fabrikası dün gece 
yeni kampanyasına ba.c;lamıştır. 
Alpullu şeker fabrikası eylülün 
ilk haftasında J:o:Skişehir ve Tur· 
hal fabrikaları da eylülün orta. 
lnrımı doğru t?eker istihsalatına 
baslavacaklardır. ~1uhtelif mın· 
takalarda yeni mahsul pancar 
sökülmeğe ve fabrikainrn sevke 
başlanmıştır. Bu seneki J>anc:ır 
istihsali 550 _ GOO bin ton ola· 
caktır. Bu miktar mahsulden 
85 • !10 bin ton şekPt' istihsal c. 
dilebilece ktir. 

deııhcri ml'clt•niyel iil %i~ J 
ınc-;~ul olnıu<ofur. ıı.ı .. ııe"'."· 
üsliııı 'c wziıı ıtıbnrill' ~ 

tırr · çoktur. Bununla berıı r 1J .Ji 
ııekkitlnr iddia t'>diyorlS ~"· 
C'ier arasmila en az bir f;ııı
man varılır 'c aynı ı.ıı ı,.ıııt 
. ulıi olmasmn lmkiin ~ 0 ~ 
Ja.n dalın ileri gidet('k 

1 
o-' 

mintlt• bir sahsın bd'11~..ıt' 
hu eserleri.; mulıt C'lif ~jf 
fından, hatta halk 11rıa;.-' 1 masalları fieklinue p1C~ 1ııııf 
ğmı jddia cdh"orlar. 1'fr.• 
:ıiri Sillcr di'ror ıd: ı 

• • tJlr - llıımer, cı•,.ur ıil 
rıı . ilı• kendi :ısrınııı ıı• 
.,l'hııi tir. ıe'• 

Hakikatte bu <' .. er tlrf 
do•~ılııklnrı a .. rın ılcı'! il· 

1 
1 

lu.rm ill'ri ... iııP ... çrııııll"• ~~~ ....... 
F \ ı·ı. ... 1\1(' k:ılıııı... tııı· .. ~·· ırıncılar imal masra- "r ..1. "'":hat '" uhlil.111 i•-r 

Hemen asliye il{inci ceza mnh· 
kemesine vcıilcn ruclular duı u.cı. 
malan sonunda 50 şer in a ağır 

1 
para eczasını ödemeleri v dük 
kanın da 15 ıgün kapatılma ı ka. 
rarlaştırılmıştır. 

• S:ındövıçı;iler '°" yufkncılıır bete. 
dlyeyc ınliracant cdcttk kendilerin I 
rrnnc la unıı ''eMınıcdlğı ıçln yeni tip 
ekmek unundan 'eritme ini rletı et -
mtşlerdir Bu talep kabul cdilm!ı ve 
Frıı.ncnlıı vı.: e:ındovlççllcre yeni Up 
<·l·mck urıund:ıı:! \"erllme#f' başlnnmı 
tır. 

fına zam İitİyorlar 1 ı 11 .. tur. l>uguııkii 11ıede~l4' 
Fır1ocılaı· ıınn aclcdln.r tnhtllt " • ı l 'ı "~ne l ük e~mı·~iıı 1~4 ıı'~ 

lerek 160 n indlrHmet;i yilzUndcn lm ıl "
1

1 u an 
1 
merdk"1·_cnlkınl"rie ı,ı'_. 

nrı o an u.s • • -• ır 
ma!lraflarınnı nrtlığım \'e odun ıiynt. 111...- ~· 

b.lı "iklcri ı;ocukt:ırıı fi".',. 
!arının da 380 kuru tan ooo kuru;ı:ı olduj:;"lı 'kııtlıır çabuk ,e 
yiikscldlğlndcn bahs ile beher ÇU\'OI 1 

va (;< lir gelmpz do tluğunmıu 
muhlt>!iern bır dtlğunlt milhllı lc .
rız ! 

Martin z bu gonı mf>lcı i v gi. 
ruşlerl en iııct noktnlnrına kadar 
ı"Cı (' aı Iatu. ' 

Viçen1A> he psını dıl.k ıtle dııılc>. 
mistı. M dıllı }H'Cru;in,n hnziuc ı, 
ordusu, kalP w şl'hnıı zen6ifilıği 
h ıkkmdakl bil..,ıl r tizPı nde fuz
la duı dtı; \ nlım: on 'rı abzon ım

ııaıı.ıtoruııun amcns111ın dul k.ınsı. 
ıı. k ı ı hiçbır ıl,ıku gos Pı"Iı e • 
d , ha tu dud ık bJktti. Bir kad -
nm pı ıı es ve~ n hızm l< i olm ı 
ı a ona goıe b"r fnık )oklu 
ki .. n·u. df' kadındı \ {' hPr <:l sit 
k ıdına :ın<'ak hır u ı m. hlfık 
k c1ar h m m \ e t verhd". 
H mdl \ e •uıel bıı 1'liı le 
k • vnrdı ki kı ndı ın len h 

· ı n kı 111 
( Al, ı 

l 

,tın rfe B 
li • ı zerinat> fıı.z a dut dıı: 

- Reııı, ('r onu bir l fa ...,or. 
mr ol nız tkıı ıır.ı d - tıı ırdf· 
ıı z! Dedi. 

- Sen de bl"\nım hııçın gUvcı._ 
cinimr görsen lıu sörler·! geri a. 
lııdm! 

- • l\imbiliı ! 
- Bunda lııç ııUphe etme! Onu 

~akında gôrcceksln. Yalnız sen <le 
~·ı, hC'reks görecek: Uslaııırsa 
"Potrnos krnliçPsi,. yapardım, lfı
kiıt uııl nacak gibı değil! .• 

- B iki uslanır! 
l'sl nmazs .. 'l onu da öltim te

p ıı{p gönder"rım. Önünde iki yol 
' ı. Biı si gn\ et ı,>;, diğeri gayet 
kotti.. Bunlardan herhangi birini 
fieçınf'k k(>ııd! elındedlr. 

Onu huniarı nçıkçn söyleme>. 
li ve hakıkati anlntmnlıdır. 

.E'lbl't ..• Fakat niç"n hu nıcv. 
zu s ni fazla alfıkndar ediyor? 

Sız reislik tahtı fü:ennde 
~iz" iavık hır kııdınltı ynnynna 
gGı mek güzel Şf'Hiir, krnliçeierle 
l),r} ktc> goriinduklc ri znmnıt kı-al. 
Inrm şerefleri \ c he> bet lcri ar _ 
t ıır. 

V enzo ı:?iıfümslh ordu: k..ırşı • 
smda <lurnn iki sadık adamını do 
ı\"n \ rı V<' ba tan aynğa kndnl· 
ur iuk ten sonm dC'di ki: 

-- Bir karnnm v r: Midilli 
kı '" ine d ı t gibi glı er ik bir sc-

• C<' on:ının snhip!CI' nf temizlemek 
' ıı:ı111p çrkmak ı U\•orum. Buna 
imk ·rn gö1 ll\·or musunuz? Fikriniz 
neılıı 7 Orn)ı \"akından r;ördUnUz, 
PrPns Nikolnvı vnkındnn tanıdı • 
ııız, kıınntiniz bence' ı!':ıeınmiycıli. 

dır! ( Dcranıı var) 

için bırakılan 103 kuı1l~ im 1 nııısrıı. Yeni • t • 
fl ve klır hnı.ldınin kifayet ctmcm'cır- ,._ esrıv2~ 
te olduğunu bildinn~ıcrdlr. l 

J."ırıncılar belediyeden imal mpsra!-
larma yfizdo 25 nlebeUu ıe bir zam 
iııtcmlıılerdlr. Bu talep tell<ik edil • 
ınektcdlr. 

Y .. ··yiif uru ="1 
Mcçmııa •ııın ikirıc• cıııl" 

11İR münderccatiylc.c~· 
Okuvucularınuza t?.' 

============~=-~~ 
HER GÜN BİR tsr ~ 

o o E s ~ /. 
'.:'llrlt ~Jıhe!lindPki • lmaıı Uıarruztt f<.:JruıJerln lrurdugU OdC~ ~ 

Ukrayunda Ode!lll~, ht'ldcf Htlbnr. .. t. ı· irulo oldnğu ıcın ftu ıtd"' 111'~ 
mt .. görilnô.' or. l!H 7 dı· ld tııh·iifi ""',. e'; 

Odcs.ıı Karadf•ulr kı) ısında dcııi.1 • 

den .n ındrf' ~·iıl<SOkte 1111 hlrı nUfıı!I. 
lıı bir o;ehirdlr. .Si.ıhı hnkmıından 

Ukra~ ııaııuı lldııl'I bli~ ilk Şf'hrl tıa~ ı. 

tır. F.trarı ıotrptır. O<lr.ı<aııııı ıu ı kısıı 

Horıra ~eltlr \ l<~_,n11ll';:rt f' 
mı.,.tır. lo;f'ilt•r 1918 df! .....ı ti t . ..,. "~ 
ıııııhnrehedeıı onrtı er, ... ' r . 

'ııılP' .Alt• 
lı·rdlr. l\111rt aynıdıı 1 

11,ı11r>jj 
C~ırynlılar Odesa.} ı ııH111 t1rr11'~ 

vı· rııııtcdlldir. \'aıııı "idd<'tll !lıcakJaı tı•ştiıı a.\ıJıcla ııelU'I. 01 ıo# 1 
çoı. nı, de\wıı eder, yağmuru . ızdır. lJJcrayna llntınıınınll tC~"ııtl' -/ 
Çok ınunt:ı.7.am bJr pll\nu gÖN' yı:1111ı. nıl!df'rdir. MiitnrclccdeJI ıı"'' ı 
mı 0111'1 Od blrihlrln amut gl'nl!o Fnınsıı., :Slrp, Leh 'r ) ııı• " 
cntldelerl, nıuntuzaııı keldırmılıııllıı h•rl dl' ı;ıka nlmıo:"-" d 

1ıt, 1 il' 
~O\.}l't nıısyanın en modı'rn şchtrlc.rfn 1919 hnzin:ınındn Odi"'l ·t<ı.;ll /.ı 

1 rdır• den birisidir. Odesıı limanı U.amdenlz. .}il mccbıır l<nlnıı; n 11111ıı• _,,I' 

dı•ld 'o\yCt limanlanom 1'11 islrğldlr. d et sonra Odcsa f)eııidıfl ;f"' 
lhtıUU orduları tarııfın ttı.1'11 

Od :ı :r.iı-nat 811natlıırnıııı ve :ı:ıraac d 
se de 1920 runyıı;ın 3 

aldleri labrll;:aleruım. da merkttldlr. ltn:ıtına glmll<1tlr • ıtl" 

Odcı;.a !i 9 danbcrı Ru ymının bir Da mDtcmadı ı.ı.11rrl•''.,d " 
1 ı• ı bu ··- · ı9'' ı.ıo·· parçn!Jıı ır. ,us ar rnwı ~ok l'likt<len rısı yıkılnu" 'ı• ,. ı• # 

rı"'' nıuı;tııhl,f•nı bir me,•lıi yuprl'ı l11r, ltnrµ nllbıiıda ııh:ııı .. ıriıı ~ 11 
1 

• 
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Havuzlu parkta yüzme 
müsabakaları 

HATIR iÇlN 
lıte bir Toman bQ§lığı: 

"hatır için öldürdüler!,, 1 .. 
finde bulunduğumuz zama .. 
nı düıiiniıir•eniz, bunun ne • 
derece mümhün olabileceği. 
ni kolaylıkla anlamıı olur. 
sunuz. "Hatır için öldür-

mel:?,, b;ı miimt: ün m.ü? Ha.. 
tır için •cmm bil~ verilmi • 
yen bir d evird:e halır i,in a. 
dam öldürme ·n ka il ola .. 
mıyacağtna hetliattle mıibar .. 
riri üstaa Aka Ciindü% de ·
nanmanıı§tır, sanırım. 

Ankarada Akagündüzün hasretini çektiği 
domatesin Borsada çift kilosu beş kuruşa ... 

-s lh:.,... 

R. 

Gazinolarda lıô.lis kahvenin fincanı 4 
kuruşa... lstanhul Belediyesinin 

kulakları çın/asin ! 
·~--~~;.,.~ 

Birkaç gllndür Bursadaymı. 
Dün Çekirge clvannda, Bursanm 
meşhur Havuzlu Parkmda yüzme 
birincilikleri vıırdı. Dostlanm: 

- Slı de geliniz.. Gençlerin de. 
niz aşk.mı burada çok yakından 
görürsünüz. Pek heyecanlı olul'. 

Dediler. 
Otobü.se atladım, gittim. 
Mudanya, Gemlik, İznik ve Bur. 

sa yüzücfilerl arasında. bir gün 
evvel lbaşlzyan birincilik milsaba • 
kalarma devam ediliyordu. Seyir. 
eller tel!§ ve heyecan içinde, yü
zen gençleri takip ediyordu. Ha.. 
vuzun etrafındaki masalar tama. 
miylc tutulmuştu. Bir kôteyc o. 
turdum. Ben de bil' seyirci gibi, 
gençlerin yüzmelerini takip cdiyo .. 
nım. 

Bir gün evvel 100 metre sc.ı-
besl 200 metre kurbağalama, 400 
serbest, 200 metre bayrak mUsa.. 
bakalan ya.pılını§ ve Mudanya ta.. 
kunlan bUy\ik muvıı!fakıyet gös • 
termişler. 

Burada :Mudanya. gençlerinin 
yüzmeye, denizciliğe pek hevesli 
olduklannı öğrendim. 

Biraz sonra neticeler ilin cd!L 
meğe başladı: BugUnkU 100 metre 
serbest yür.mede (Mudanya) Ce -
mal Akten birinci geldi. 100 metre 
sırt üstü müsabakasında da lise • 
den Mahmut Dalhan birinciliği ka 
zandı Sırt üstll yüzmeler, yüz;tlş. 
lerin °en güciidür. Buna. çok kimse 
f~tirak edemedi. 

1500 metre düz ve uzun yüz -
mede Ali Zeki. Mahir sıra ile not 
aldılar. Ba.ıkan ba}Tağl yüzme -
ldnde birinciliği Bursa. ikinciliği 
Mudanya takmılnn kazandı. 

Bundan sonra mavi. beyaz jki 
taknn a.rasmda sutopu oynandı. 
Bu oyun da ~k eğlenceli ve he. 
yeeanlıydı. Havanm çok sıcak ?ı. 
mnsrna rağmen oyuncular bllyll~ 
muvaffakıyet gÖ6tcrdiler. Mavı 
takım 3..1 galip geldi. Geç Yaklt 

Yüzme lıavuz.unda n aüsabakaya 

müsabakaya niha.yet verildi. Se • 
yircilcr ya.va§ ~vaş dağıldJlar, 
Gençler çok hararetliydi. Btır8a 
ta.kmundan bil' gence sordmn: 

- Yüzmeyi nerede öğrendi. 
niz? 

- Bu haVU7Jda.. .• 
- Denizde hiç yüzmediniz mi? 
- İlkönce burada alıştım .. Oıı. 

dan sonra Mudanyaya .gittim. O .. 
rada. müsabakalara iştirak eltim. 
lyi notlar aldun. 
Delikanlıyr tebrik ederken, 

dölr çevresi deniz.le sarılmış olan 
İstanbul sporcu gençlerinin futbol 

1 O Sene evvel buqün 

H AÔUSTOS 1931 CUMA 
Br.rfüı - \ 'cnnar kanonu eııaalsL. 

nln llAnı günlin\in '.'.'lldön tlmll mllna. 
fiObctile yııpılaıı m~mm bittikten 
ııonra mllllynt~ilcr 1mparatorluJc bay 
rağr kşkllı\tı a:ınsmıı. rovelverlerle 
taarruz etınlrılerdlr. 7,abrtn. mllllyet.. 
e llerden 60 kada r kit11M')1 tm>klf 
ı·tmış, birçok bırak \'O rovch·cr m ü
sadere etmıııtlr. 

Yazan: Casus mektelbi profesörl('rinden lsvec;1i A. MENGHAM 
107 Çeviren: 11. D. 

Dıtiya.r kont Zeylin'e şu felaketli 
haber verildi : 

- EkselA.ns! Maalesef 7 daki .. 
ka evvel bir feWtot vukua. gel -
di !.. Milhendis Hartkopf yeni ına.. 
klneslle ve bUtilıı cihazlarla bera
ber ... 

".lııtiyar kont derhal fclAketi an 
lamışt.I. Eli ayağı titrlyerek te • 
Iefonda korkunç bir sesle bağır -
dı: 

- Yarabbi.! Bütün cihazlar mı 
dediniz? Demek infilAk oydu? 

- Evet. eksclins! .. Hepsi ber-
hava. oldular! •. Zavallı mühendis! 

İhtiyar kont: 
- Öldil mü? 
Diye aordukta:n eonra evladı öl

müş gibi hıçklnklarla ağlamaya 
başladı. 

Filhakika hentız eafak eökcrken 
genç Alman mUhcndisi ve mon la.. 
jmı bizzat yaptığı raket, bütün ci 

hazları '\'e 'kend.lsinin çalL<mıasma 
t~sis edflmiş olan pavyö'n hep 
bırden hır anda berhava olmuıı 
genç mühend~in parçası dahi bl;~ 
lunamamıştı. 

Bu darbe harikuladedir. 
Zira Bavyera.da aSkeri teeıil • 

belere tahsis edilmiş olan saha.da 
btilün dUnyanm gözlerinden giz .. 
lenmiş, etl'a.fmdaki kilometreler .. 
ce sahalar kordon nltma almml§, 
kuş uçunılmıyan bir yerdi. Bu -
raya yer yüzUnUn hiçbir casusu • 
nun adım atma.sına, hatta mevcu. 
diyetini dahi bilme.s:ine imkan ta 
savvur olunanıazdı. 

Binaenale)"h mühendisin tam 
müthiş cihazını tecriibeye hazır • 
landığı sırada, kendisi, blitün cl .. 
hazları ve planlariyle birlikle ha
vaya uçurulması bir cnmıs derl>esi 
cılamazdı, olmak ıimkfuıı ıt.asaVVU?' 
cdllntlyordu. Şu halde infiıakm 

1 

1 
Yazan: J C 

1 l~k~~~~~ ... ~~ .. ~.~~!.~.~~.~.J \ ....... 
!kadar deniacil:iğe •e yüzüciiliiğc 1 
ııeden heves etmediklerini düfiUn. 
düm.. 

Bursa HalkeYi gazinoeunda otu .. 
rutken, İstanbul gazeteleri geldi. 
Bunlardan birinde AkagilndUzUn 
bir fık:rasl gö2;iiıne ilişt:L Hazret, 
Aııkarada domates krtlığrndan şi_ 
liyet ederek, adeti. sevgilisine i
Jılnı qlt eder gibi, domatese hem 

Çocuğun sualJcrine her zaman ce\•ap \·ermelidir ---

kendisinin hem. de Anka.rahlarm 
hasret ~ söylüyor, 

Yeni garip temtla.r. Bursada da. 
o kadaz çcık docuı.teıs bolluğu var • 

s;=ocuk ruhiyatı 

Çocuk terbiyesin
de önemli noktalar 

Yazan: HALiS OZGO 

hazırlanan g~lerckyı bir takım 

ki... Şöyle bir pazar yerinden geç 
tim: - Çüt !kilo6u be§ kuruşa 

domates ... 
Diye h aybran !haylorana. Ak • 

şam üstü, pazar sonu daha ucuz 
olacağım cıöyliycn esnafın da bir 
§ika.yeti var: 

- Her sene şuradan !bura.dan 
fazla alıcı gelirdi. Yalnız doma • 
tes değil , ibütün sebzeleri topla. 
yrp giderlC'rdi. Bu sene o alıcıların. 
yilT.de sekseninden fazlası gelmi
yor. Mallar elimizde kalıyor ... 
Çürüyor .. <;öplüğe döküyoruz. 

Kendi kendime düşünüyorum: 
Acaba, Bun;a.yla Ankara ara.sın • 
da, böyle heder olan sob'Leleri 
Ankaraya götilriip, orada.ki halkı 
da bu bolluktan istifade ettirmek 
iırikitnlan yok mu? Ne gihl zor • 
luklar va.r illi, Bursada domatesin 
çift kllosu beş kuruşa ve Anka • 
rada zilmriit, pırlanta sa.tar gfüi 
çok pn;palıya satılıyor? Aka.gün • 
düz dostumuz lbu nokta üzcrindo 
dunıa.la.r, her iki şelıir için ne ka. 
dar faydalı olacak, Birinin ma.lı e
linde !kalrp çöplüğe atılınrya.cak ... 
Öbür tarafta da domatcee hasret 
çekenler bu bolluğa. kavuşacak • 
lar. (Devamı 5 incidC) 

bir kaza neticesinde vıikuageldi -
ğln.c hükmolunuyordu. 

Halbuki, 'Vakıa mühendisin ra.. 
kette ne gibi ciha.z.lar ve madde • 
~ kullandığı meçhulse de, bu 
kadar şiddetli inf'llfık edecek kim 
yevi :bir §ey 3'ullanıp kullanma • 
dığr tahmin edilebilirdi. 

Raketin .bütün cihazlan klınyo -
vt maddeler dei;il, sadece elek • 
trik esası üzerine dayandıi;'I için 
bu ıkadar şiddetli bir inf.ilAkın 
8ırf elektrik ciha.zlıırmdan ileti 
gelmesine imkan olamazdL Bun .. 
dan dolayı orta.hğı alt 'li.st etti, 
lıcnkcıı dehf:et ve tc~ içinde no 
olduğunu §a.Şırmış bir haldeydi. 

Kayıp fevkalade mühimdi. Kont 
Zeplin lbayrlmrştı. Kendisini he • 
men tecrübe salıasmm hastanC8l
ne nak.letmişlenli. 

1 
Çocuklar gördükleri şeyleri 

yoklamak, etraflamıda olup ıbi • 
tenleri öğrenmek için büyük lbir 
merale durarıar. lşte bundan dola 
yrdır ki yanındakilere durmadan 
ardı mıuu !kesilmeyen sualler oo. 
ra.rıar. Bazı kinıscler b u suali lldi
çUklerin )'a.ramazlrkJarma ve gc • 
vezeliklerino hamlederek onlan 
haksız ola.ı:e.k azarlarlar. hatta. da 
ha ileriye giderek öfkeli bir du • 
nun. takınırlar ve ıbağmrlar; 

- Amaaan; Yeter a.ntikı •• 
- BıkUm §U sacnıa sözler.in • 

dc.n,.. 
- Hiç rahat yok bundan, ne 

istiyorsun canmı, D:ıunu anla.mı • 
yacnk ne vnr, aptal ınusm sen? .. 

Bu sekildo hareket ebncldc 
çok yıı.n"'tlıyoruz. Zira !bir defa. ap • 
tal çocuk sual sormaz, o 'her §eye 
liı.:kayt.Lır. Sonra sual cevezcl4,"%ı. 
bir nişanesi, wameti değildir; lçten 
gelen gizli bir itişten doğar ve 
çocukların gelişmeleri için zaru • 
ridir. Çocuğu sual sormaktan m-0. 
netmdk §Öyle dursun onda lbu 1h • 
tiyacı Sik sik yaratmak çok fay • 
dalı bir şeydir. Çünkü ancak bu 
surctlcdir iki coçuk öğrendiğini i. 
)i lbir şekilde öğrenir ve ibunu bir 
daha. unutmaz. Mekteplerde do bu 
wnııun ta:thik.i, yani dersleri ta • 
mamilo ihtiyaç ve öğrenmek ar • 
zusundıuı doğan suallere verilen 
cevaplar 6Ckline sokmıi.k herhnl • 
de çok iyi neticeler verir. Zire bi· 
liyoruz ki istekle yapılan jşler az 
yorucu!).ırlar ve ibuna mu'kabil da. 
ha fazla s:ığlam ve dcvamh oluı· .. 
Jnr. 

Bu !hakikat anlaşılınca şimdi 
de lbir az verilecek cevapların ma
hlye Ueri Uzcrindc duralım. 

Herşeydcn önce eevaplnr ço .. 
cuğun anlayabileceği şekildC', yani 
kisn, açı'.k ve sade olmnlıdır. Ba~ 
tan savma cevaplar kat'iyen za .. 
:nırlıdır, bundan mümkün oldugu 
kadar sakınmak IAzıındır. Cevap • 
lar çocuklarda süpbe uyandırma .. 
malıdırlar. Yanlı§ <:evaplar çocu .. 
ğun beslediği itimadı kırar; ve a r. 
ltk kendisine söylenen btitUn söz 
lere inanmaz. 

* * * 
Küçükle r kendilerinle oyn:ıynn 

tam bir §eklldeı ''arkadaşlık'' ya • 
ıı_anı ~ler~_e, güçlerile, güçlükle -
nlc üzilntuler ih', d ertlerile, ilh ... 
meşgul olan anne ve babalarım 
çok severler, ve bunlara. malik ol
makla kendil~rini dünyanın en m" 
sut lnsanlnn arasında görürler.Bu 

Dcrlınl hadise ma.hall'ne tayya. temiz duygudan onları menctm~k. 
reyle bir mütehassıs heyet geldi. mnhrum bırakmak doğru değildir. 
Enkaz tetkik olundu. Bu tetkik - Onlar böyle anne ve bn.balara her .. 
lcr netioe&nde hayret ve dehşct.. l 6Cyi hiç çaklnmede:n söylerler. Bu 
le göriildü ki infilak bomba ile ise tam bir itimattan doğar, it .. 
vukua ~. Hem bir değil, mat da terb!)•enin özünü, kökünü, 

lnfiia.kın bomba ile vukuagel - ruhunu teşkil edeı'.. !Unıat olm:ı .. 
diğl anlaşılır anlaşılmaz derhal dığı yerde tıım bir terbiye mev -
yüderce adam tevkif olundu. cut olamaz. Şu halde çocuğunu i

( Dooamı var) yi yetl§tirmek isteyen her anne 

ve ibaba, her Öb'Tct.men ,hcrşeydf'n 
önce ona terbiyenin wrrı ve tılsı
mı olan !bu durumu; dtimıı.dı yo. .. 
ratmaırdrr. 

Yalnız çıocukb arkadaşlığı f~ 
la iler,i.yo göttirmdlcte yanlıştır, 
L&ı.abati olmaktan çe'kinm lidir. 
Sonra ldigWtler lbillyoruz ki çahtAk 
§11lla.nrlıır. Bu ise muh kkak .. i f 
na bir vcydlr. Fa.kat ve yazık kİ 
bir çoklarımız bunu. gi)wnUndc ibu.. 
lundıırmııilar. Yeseta çocuğun ta.. 
bü olnn bir lhalinrle :f ev'.l ' elik 
bulup alkışlam.U, e.2iberlc\iiği bır 
kaç mı:sralik. blr manzumeyi du .. 
m1dama.druı okuduğundan onu gök 
lere ~Ika.ımek, P>i !hallerle tıru • 
lcalarmm ıyn.mnda "çok zrikidir · 
ibir tiCYi iblr defa.da beller ilh • 
le.r çocuğun gururunu art~ . 
tan lbaskn. bir: şeye 5'tırama.zlar. Gu 
rurun !hayatta oynaklığı ıfena ro • 
llin ehommiyeUni herkes bilir. 
Onun içf.n lbunun tU.erinde durma.. 
fa Uizum }'nlttur. ~en bizi ı.. 
~ nliı.kada.r eden §Cl' bunun 
ncticclorlni incelbnck dcğıldir .. 
Çocuğu lbunn alıştmıa.mü lAzmı 
geldiğini tebnrüz e:ttirmaktir. 

:11~nkat bıw kimselerin yaptık ... 
ln.rr g bi çocuk fena itiyadı iknzau.. 
ınasın diye durm~ ve, sistcma. • 
tik ibi.r 6Urclte onun her türlil 
zı:uvnffak.iyelerinl kilçültınc.k, bü.. 
tun cehlUerini kırmak ıta çok t 
llkclidir, Bu cibi hallerde çocuk 
kendine knrfit beslediği 1timadr, 
tcşeb'bUs, faaliye t kabiliyetlerini 
tnmnmilc ka1 beder. Binaenale:h 
b' r çok anne ve babalar gibi : 

- Ahlan senden çok akıllıdır •• 
- Aptal s ende, kendini bir fieY. 

zannOdiyorsun, cğcır oJuilI o}say • 
ciın 6ınıfın dilrnC'nclsi olmazlim. 

- Koca kafalı sersem. • • 
Gibi manru;ız f'Oz.l<'r sarfctmck 
kliçtiklerde 'küçUklük durnU!lumı' 
) aratır. Bu ise tıer nevi faali) t<' 
son v reli ri glbi dahı. başka !hır 
çok kolli hallpnn doğm um da 
sebep olur. (Hırsızlık, ) nlanc.1lık, 
ilh .. ) 

* -ıı * 
ANNE VE BABALARA BAZl 
MÜHİM TA VSlYELl!:l! 

ı _ Sül<fıncttrn nyrılnm) ırııı.: 

Gürültü ve pa.tırdrlar, ilJ3ğırıp <'8• 
ğırmnlar hiddet ve tehd tlcr :o -
cuğun iııkiıp.fını gC'dktirirlcr. 

2 _ ç.ocuklnrmızın ferbhcs nd<' 
lhtiynt it olunuz: Karşılaş c '1lllZ 

gilçlilklerl aklisellmlc ve lı:alp erı.. 
mWn "sesleri" Qlan annelik ve ba 
balık duygularile, dnimn y:ınru dil 
finmek suretile )Ok etmc.,e çaltı ı 

nız. • ,_ 
3 - Çocuğunuzu se\ mu: Çun. 

kU tıUtün karanlıkları aydın! t.nn 
bir ı.ş•k ber n vi 6ll"l't 2.1;an en kuv. 
vcill bir an:ı.htnr, t e."biycmin tc • 
melim teskil eden itlma.d n anne .. 
sidir. 

4 - f'-ocuj:;"Ullu1.un Şllı&lycUnc 
hümıet tıdlnlz. 
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~nadolu ejansanuı •ttdlit babeT. 
ı~rf' ıcörf' dlin:va n.zlvf"tlne bakre 

Sovyetler 
_Dinyepere 

doğru 
çekiliyor 

Bir giiade 184 Sov
yet tanaresı 
tabrlp edildi 

Rus tayyareleri Bulgar 
topraklarına hücum etti
ler - Amerikanın y·eni 
hav~ üsleri - Ruzvelt ne· 
reele? • General Denz 
Kudüıe gönderildi 

Dfin gece ne,'jrcdilen Alınan teb· 
liğinc göre, C e n u b t U k • 
ı a .n y a d n A 1 m n n pi.ya· 
de kuvveuer.10 Alır.a 1 \'P mütte • 
dk ordulara mensup ~eri teşekkfil· 
!er Kara,leniz 1 manların:ı. çGkilen 
düşmanı tol~i:l clmekte<lır. Bu tc· 
~ekkü~ier nnud:me bir i'urcttc ce. 
rcyruı etlen takip hare-kelleri csoa 
&111da Sovyct dlimdar kuvvetlerm.i 
muharobcyo mecbur odorclı: nğır 
7.ayiıı.t Yerel mı.i..slerdir. 

§ark cepheısi.nin dl~er b\ilgetc· 
rinde Alman kuv\'etleri düşmana 
bilcum ederelt ~~ni muvaffakıyet· 
ler elde e'tmi_.lerd~r. 

Cenubi Ukranyo.da Alm:uı hava 
kuvveti.eri, ricat halindeki Sovyet 
kiitleltrin.in ettailn.rmda toplandJğı 
Dinyeper' geçitlerine k~ı bu..P,iln 
bilha.asa şiddetli hücumlar ynpmlS'" 
tır. 

Alman ha.'r"& kuvvetleri, 12 a~'US 
toeta. 121 i hava m.nhıırcbclerime, 
ve 63 \i. venle olmaık üzere 184 
Sovyet b_yyareai tahrip e-1Jıtiıı3tir. 
U kraynada mahaııl 
Yakılıyor 

Londradan lbildirildiğinc göre, 
muazzam Alınan • Rus haıilıiiıde Uk 
ranya cephesttıin en tebllEell b01. 
gem oJamk kalma.'ktadır. Falrat Rus 
lann bu lbuğday anbarmt ele ge • 
chmcık iırtiyoo Hi.tle.r ar.tık hede. 
Cine vanmı ıyacakt:ır. Çürikll .AJman 
ilerlemesi Alma.n. ~
nm tabmirıiDden fazla ~tür. 
R.ue !köylült-rl hasadı vaktinde top 
laml§lar ve emin bir yerde muha; 
faza edemedikleri mahsulleri de 
ta.hrfp etmlşlenlir. 

Ukranya müdafii general Budi· 
yennl, Kiyef ve dolayısile Odesa. 
için ciddi ıbir tehdid teşldl eden AL 
man ilerleme hareketi ~ 
buloomalcta.d.Ir. .Almanlarm Qdesa• 
yı ~evinnck niyetinde oldukları 
ma.lümdur. D. N. B. ajansı Alman 
lutalannın sahilde bulunan Nikola 
yefe 40 mil kadar yaklqtıklarmı 
bfdirmi§t.ir. Ruslar Kiyef, etrafm· 
deki m.enilc.rinôe olan tutıınma.k· 
talara& da, General Budiyemıi, AL 
maıı tazyikinin gittikçe artan pı· 
detl yilziinden çekilerek Diıı.yepe· 
tin ~lundaltl mühim sanayi mm.· 
takasını yani Donctz haV7.8SUll bi• 
maye edecolc gibi görilnilyor. Kıl' 
haırebeler sade Ukranyada değil, 
büWn cephede §iddctle devam et· 
tiği müddetçe hAdlselerin önUmilr 
deki haftalar zarfında. ala.ca.ğI şekil 
hakkında ask.eri miitehassmlarm 
taıımkılerdc bulunmaları müşkül • 
dür. 
Berline hücum edildi 

ı1·12 a.ğuato& gece6.i Sovyet tay
yareleri Berlin mmtabsmdald as· 
keri hedeflere kanp yeni bir akın 
yapmışlardır. Berllnde infil&Jdar 
vokubulduğu görillmilştiir. 

Hal'elita iştir&k eden tayyare • 
lor.in ·hepsi üslerine dönmüştür. 

Gec;en akm esna..'llnda ilsstine dö· 
nemiyen tayyarenin mürettebatı 
bulunmWj ve bunlar üslerine Utı • 
halt etmişi erdir. 

Sovyet donanması 
K aTadenizd e 
Kuvvetlidir. 

Röyter ajansmm hususi muhn · 
biri !bildiriyor: 

Almanlann cenup ist.ik.amctJn · 
deki taamızunun BakQyu istihdaf 
ettiğine dair bazı ecnebi gazetelerin 
ncŞriyatr Moekovad& Rusya toprak 
larmnı genişliği hakkmdaki ceha. 
letin bir eseri olarak telekki edil· 
mek.tcdir. 
Şu cihet kaydediliyor kl, Sovyet 

doııa.NDMı Karadenizdc malı'k ol • 
doğu birçok denizaltısı ve diğer 
gemilerle böyle bir ta.savvura ma· 
.. .... ftatyettedılr. 

lrıollr.ovMm kanaatine göre, tJk· 
NYn&d:a Ahnanlann yapmakta ol· 
duklan taarruz, Lmı.ingrad. ve Mos 
kovanın'4:Kr·ylkiıııltm.......Wlıe .... 

tcşebbüaO:Diin akim b.ldığna .. 
ltirafıdir. 

Moskova ve Leningrada t.aamız· 
lann.m bitmemiş olduğu halckmıbı· 
ki Alınan lbeya.natı peJc manalı g~
rlilmcmcktedir. Rusların Ukrayna 
ya mühim kuvvetler nakletmeleri 
ihtimalinin tevlit ettiği endlgeleri 
ifade eyler. 

Pravdanın bir makalesi 
Sovyetlcrin meşhur Pravda ga. 

zetesi harp müna.sebefüe yazdığı 
başmakalede diyor ki: 

''Büyük Sovyet milleti hallı: har 
bi için n.ya.kla.nmrş bulunmaktadır. 
Bütün 1.sla.v dünyası da bu harpte 
onwıla beraberdir. 

KudrcUi Büyük Britanya dev • 
!eti HiUCT Almanyası ile mücadele 
etmektedlr. Bu, müttehit cephe • 
aln teşkil ettiği muazzam lm"\1et 
yalnız topyekun nazariyelerini tık 
makla kalmıyacak Hitler Alman • 
yasm.dalti Hitleri.zmin de katt Ye 
tam mağlUbi.yetini intaç edecek • 
tir. Bu mağlübiyet o kadar ezici 
ve eümullü olaca.k.trr ki, faşist bo· 
yunduruğu dünya yüzünden kaldr 
nlmxş o:aca.ktır." 

Rus tayyaTeleri Bulgar 
toprablarına bomba 
Attılar 

Safyadan Alınan njansmm bil· 
dirdiğinc göre, Sovyct tayyareleri 
Bulgaristanm 'im.ali şa.rkisinde 
Şumnu mrntalcası üzerine yeniden 
infilak ve yangın bombalan at. 
mrştır. Büyük maddi hasa.r yoktur. 
Ba.lgar tebliğine nazaran. iki itişi 
yanLlanmıştır. 

Ayrıca bildirildiğine göre, şi· 
mali şarkiden gelen ya.bancı tay
yaıeler. saat 1ile3 arasında mü. 
teaddit defalar Şumnu rn~ ;ı1ra~ 
sı üzerinde 11çmuşlardır. Bu tay
:Va.?"Cı ruen bir kaçı, muhtelif 
ca. -ı bombalar atmıştrr. ·Birçok 
noktnlara bombalar hamıan ma.. 
kineleri imerine atılmıştır. 
Rusyadaki Polonya} 
Mahpuslar 

YUksek Sovyct ŞQnısı riyaseti harp 
esiri Te hukuku umumiye mahlromu o,. 
larak Ruayadıı. bulwıan bUtllnbütUn 
Polonyalıların attedllerek serbest bs. 
raJulmış olduğunu blldittn bir karar. 
ııame imza Ye lsdar etmiştir. 

Amerilla Brezilyada 
Hava üssü kuracak 

Va!Jingtoadan bu.dirildiğine göro 
Amerih hü.k\Jmeti ga:rp yarmı kü· 
resini mildafa.a ve Dakara ~ 
herlıangi bir Alman t.ehdidini 
önlemek·i~in Brezilyada. bir hava 
üBi teşkil etmek üzere müzake. 
rededir. 

Kongrenin nüfuzlu A.zasıiıdın 
bazısı Amerika hariciye ner.are
tinin Natal civarında İtalyanla· 
rın elinde bulunan hava meyda.· 
nmı alması i<:İn Brezilyaya tav. 
siyede bulunduiurıu beyan et· 
miştir. 

iki muazzam hava 
Üssü daha 

İngiltereye gönderil<ıeek bom • 
bardı:ı:na.n ve &air harp tayyareleri" 
ni.n tesllml için hareket noktası 
olarak kullanıhnak üz.ere yeni 
Brunsviok hwudu clvannda iki 
muazzam ha.va ti88Ü tesis cdilıncık. 
tedir. Bu ilalcr 5.750.000 dolara 
malolacalrtır. 

Ruzvelt nerede? 
Üç gündenberi Ruzveltin yatı 

Poıtomac bir C6rS.r perdesi arka • 
smda gizlenmektedir. 

Amerika. bahr.i.}•e :rıeu.reti, son 
defa olarak, cumartesi aa.bahı yat· 
tan bir telsiz aldığuu bildJ~tir. 

Amerika ordusunda 
Hizmet müddeti 
Uzatıldı 

Amerika mebusan meclisi 202 
>e karşı 203 reyle yeni bir eJureri· 
yetle orduda lM.zmet mliddetinln u 
zatılmasma izin veren kanun liyi. 
hasmı kabul etmlştir. 

Geçen ay /ngilterede 
601 ki~i öldü 

Da.hill emniyet neT.aretinin bil • 
dirdiğ1ne göre temmuz ayı zarfın· 
da, İngiltere üzerine yapılım düş· 
man hava akınları neticesinde ce. 
man 501 kişi ölmüş ve 447 kŞ ya 
ralanmıştır. 

General Denz Kudüse 
Götürüldü 

.Rôytcr ajansınnı haber aldığına 
göre, .lngiliz askeri makamları ta· 
rafından mevkut tutulan General 
Denz ve 35 Vişi subayı şimdi Ku· 
dfurte bir villiye. yerleştirilmişler
dir. Namusları üzerine eöz alındığı 
için kendilerine mahdut bir ser • 
bestınt verilmi§tir. Mevkuf diğer 
V.i§i memurlan Ku.düsUn buısusi bir 
mahallCllinde bulunmaktadırlar. 

General Demin ve diğer 35 su· 
baym. Suriye ha.Nltı eaıaamda 
ctdr edilen mUtteflk lnıvvetlerlne 
~~..!!f~Yla.r a.vdct edinceye 
.......Jc *•ls:ldt ~ . 

SON'. ıHADEALE 
Notaların metni 30 Ağustos Porto-Rikoda 

(Baş tan.rı ı adde) 
batı bulumnadığmı Türlt hWriıme
tine temin eyler. Müttehit krall* 
hUkOmeti ve keza Sovyet hükUıne
ti Türkiye cümhuriyetinln toprak 
bütünlüğüne ihtimamla rlayet et· 
meğe imadcdirler. 

An~ 13 (A.A.) - Aldığr
mız malümata göre ba.skuma.ndan
iık meydan mulıarebeainin 19 un
cu yıl dönümüne tesadU! eden 30 
ağustos günii Dumlupınarda meç
hul asker 3.blıdesinde yapıla.calt 
merasime ait proğram tesbit olun
muştur. 

21 milyon dolar sarfile 
Bir Amerikan deniz 

Krallık bükQmeti ve keza Sov
yet hüldlmetl, Tilı:k bükü.metinin 
harbe ailrUklenmemek husuaunda.
ki ~u tamamiyle taltdir et • 
mekle beraber Türkiye ye, bir Av
ıııpalı devlet tara!mda.n taa.rru.za 
uğradığı takdirde, her (tlrlil mua
venet ve mllzaherette buhmmağa 
amade olabileceklerdir. 

Sovyet notası da ~dur: 
Hariciye halk komiserinin tali

matma tevfikan Sovyet sosyalist 
cll.mhuriyetleri birliği hükfunetl 
namına. ekselansDll7..a n~ğıda.ki be. 
yana.tı tebliğe memur bulunuyo • 
rum: 

Sovyet aoeyalist cümhuriyeUeri 
Birliği hükiımeti, Montrö mukave
l~ine sadakatini teyit eder ve 
Boğu.lar haJı:knıda hiç bir tecavU
zi niyeti ve ne de mutaıeba.tı bu
lunmadığını Türle htikümetine te
min eyler. Sovyet hü][Qmetl ve 
keza milttehit kr.ıllık hilkQmeti 
Türkiye cümhuriyetinin toprak 
bütüolilğüııe ihtimam!& riayet et;.. 
meğe amadedirler. 

Sovyet hükiımeti ve keza kraJ.. 
lık hükQmeti, Türit hUkO.metinin 
harbe llilrllkleıunemdc hususunda
ki 8ı'ZU8Ul1U tamanıb"le takdir et
mcklo berabe!r Türldyeye, bir Av
rupalı devlet ta:rafmdan taarruza 
uğradığı takdirde, her tllrlil ınua
venet ve milı:alıerettc bulnnmağa 
amade olabileceklerdir. 

NOTA lXGn..tz ,. T'ÜBK 
1'r.r1FAKINA MVEsst& Dl:ötr; 
Anbra, ıs (A.A.) - İngilte

re bUyük elçi8i Hughe ~bul • 
Huguseen ıo ağuBtosta hariciye 
YekAJctine yukarıdaki notayı tev
di ederken aynı zamanda şu ildn
cl notayı da tevdi etmiştir: 

Bu.günkU nota ne müttehit kral 
lık hükfımeti ve Sovyet sosyalist 
cümhuriyetleri birliği hükilmeti.

nin beyanatı metnbıi ckselinsrnr
:r.a tevdi edcı-ken, ikntlhk hükllme· 
tine müteallik husuata bu beya -

lfundur. 

Japonya selerbuliğini 
Tamamlıyor 

Son günlerde vaziyette 1W_:bir de 
ğişiklik olmaması Tokyoeald ecne. 
bi siya.st m~tleri ne niıkbinliğe 
ne de bedbinliğe BC\'ketmi§ cleğ:i.L 
dir. 

Cumhuriyet hnlk parti.si genel 
sekreterliği tarafından hazırlan • 
mış olan bu proğrama göre bu 
mera&ime 28 viUl.yetten gönderi -
leeelt ve cumhuriyet halk partisi 
ile ha.lkevleri ve diğer vilayetlerin 
umumi meclisleri &<ima seçi: 
lecek mümessillerden mürcllkep 
lıeyetlerlo Afyon, Konya, İz.mir 
izcileri, Ankara ve 1stnnbul yük
sek okulla.rmr tem.silen bir kısmı 
talebe, beden terbiyesi gP.nçlik 
klüpl~ri adına bir mükellef lata • 
ı11. Kiltahyıı \'e Afyon Karahisar 
kÖ}' ve k~a.bala.n ha.lkrndan istik
lal harhind bulunmuş olan müca
hitler lştira;c edeceklerdir. 

Dumlupmarda yaptlacak olan l 
bu törene snnt U,30 da. atılacak 
bir topla ba.şlıınacak ve Büyilk 
Millet Meclisi, ~vekiılet, veka
letler. ordu, cümhuriyet halk par
tisi, beden terbiyesi genel direk· 
törll!ğü, kıztlay, hava kurumu, or
du harp malfıllerl ve TUrk basın 
bil"liği ile vilayetler tarafından 
gönderllmiıt olan çclcnldcrin meç
hul ıı.skcr A.bidesine konulmMmı 
müteakip ordu, cümhuıiyet halk 
partisi. hallı:evi, Ankara ve İstan
bul yilltsek okulları ile gençlik 
klüpleri adına bircT nutuk söyle
necektir. 

Törene büyük bir nskeri geçit 
resmi ile nihayet verilecektir. 

natrn 19 teşrinievvel 939 tarihli 
Türk - lngiUz muahcdeeinin bi
rinci maddesinde Tilıtiyeye karşı 
münderiç taahhUdilnün aadcce tel.o: 
raıı: olarak taVBlf edikliğini hlildi
mctiınin mfisaadeslyle izah ederek 
kesbi şeref eylerim. Beyanat bu 
mualıedede hiç bir değişiklik yap 
:madiğı gibi ondan mütevellit veci 
heleri de ne tevsi ne de tahdit 
edebilir. 

rin1 fiddeUe arzu etmekte bulunmuş. 
tur. Bunun ü.7Jerl.nc, Vi§i lıükfunetl keıı 
diainde en gen.!§ diktat.örlU.k; ıı:ılaJıiye~ 
lerlıu olmak hakkını görır.tl§ ve sa • • 
UUılyeUeri amlr:ıJ Darıana. tevdi ey • 
lemlştir. Amiral Dar!an, bu aureUe 
kendi zihninde bulunan fakat başka 
tlirlll vat.andaşlıı.rına kabul ettirmesi 
mllmkUn olmıyan mihvere daha bUyük 
le$limlyet ve mihverle dahn büyük 

işbirliğini Fraııaız milletine cebirle 
kabul ctUrcccktir. 

Birleşik Amerika bilyilk elçisi 
Grev, Ja.pon ha.riciye nazın A· 
miral Toyoda ile görüşmek iÇn ilk 
frrsatı beklemektedir. İngiltere 
büyük elçisi Craigio'nln hariciye Mareşal Petenln nutkunda ı••ranaa 
nazın ile yaptığı miilıl.katta Jse, için gösterilmiş olan hükClmet şekli., 
Edenin beyana.tını tekit eylediği yalnız Fransız mllletl.Di tahakküm aı. 
katiyetle tahmin edilebilir. tına almağt ve SU1turmağt değil, fa_ 

Japonyanm haya.ti ehemmiyeti kat aynı zamanöa Fransrı.: milletinin 
olan meseleler ha.kkmdald ihtiyat· nefret ettlll bir alya!!etl Franaızlara 
h sükütu İngiliz • Amerikan hattı kabul ettfrmeği isUhda.1' eylemektedir. 
hareketinin hiçbir tercddilde mahal Bu hükfunet oekh, diğ'cr taraftan 
bırakmryacak ta.rr.da ayrlınla.tılma. balen Almıuıya ve 1truyada.k:J hllkü • 
ailedir ki, izah olunabilir. uı~t gekllteriD.lD bir taklıdinl lC§kil 

Bu arada Ja.pon ıhWdimeti dahil eylemekte ve bu ırureue Viııi hUk-Ome-
de seferberliği siira.tle ilerletmek· Unin mihvere dalla .zlyıuh yaklaş • 
te, Japon matbuatı da Siyama ka.r :ınak kararını göstermektedir. Her 
şı emeller beslediıkleri iddiası ile tUr1U ıc;tcn gelen halk müzahcretinden 
İngiliz ve Amerikalıları itham et • mahrUm bulunan böyle bir hükClmet 
mekte Ruzvelt - Çörçil mliliı.katı §C:kllnln Akıbeti, pek muhtemel ola • 
hakkındaki haberler üzerin.de tef. rak mesut bir O.lubet olmıyacaktır. 

sirlerdc bulunmaktadır. Amerika hariciye nazırı 
Yeni Zelanda Bir şey söylemiyor 
Başvekilinin nutku liariciye nazırı mister Kordel Hul, 

Yeni Zela.nda -başvekili Fraser, amiral Darlanm salA.hiyetıerinin art. 
dün akşam radyoda aöylcdiği nu · tınldıjt't hakkmdakl haberi hususi bir 
ttıkta demiştir ki: al!ka ile karııl&mıgtır. Fakat mlııter 

Uza.kşarkta vaziyet ciddidir. Fa Hul, WsilO.t gellnccye kado.r bu bu. 
kat bir tecavüzden daha uslu ha· susta mUtalea beyanmdan içtlnRp e~ 
reketlcn derpiş edelf.ılmek zamanı mtştir. 
geçrn..İ6 değildir. Manmafih, Pasi • Amerika hariciye nazın bu salaJıl • 
Ciltte sulhu muhafaza için sarfet. yel tevsU keyfiyetinin Fransız • A. 
tiği bütün gayretlere rağmen harp merlkan münasebetlerinde ne gibi 
afeti Avustralya ve Yeni Zclanda· bir tesir yapa.cağı hakkında fikir yU. 
ya çökers<1, memleketim.iz anava· rütmeden evvel meselenin mahiyetini 
tanı:ı aynı azmini . g&terecektlr. iyice bilmek istediğini aöylemi§tir. 
Yem Zelanda ve tngııtere her ne o· 
Jursa olsun yanyaııa yürüyebile • f 
ccklerdir. 

MaTeşal Petenin nutku 
lngilterede muıl telair 
Ediliyor? 

Maroşal Petenin nutku hakkmda 
İngilterede aşağıdaki remn1 lefllirde 
bulunu1mU§lur: 

Mareşal J>ctcnln nutku, Fran.sanm 
dahilt gem.iti hakkında vt,ı hllkQmet!.. 
nin hissettiği derin endiııeyl, hlçblr 
§Upheye mahal bırakmıyacak br tarz 
da. göstermektedir, Bu oercfslzllk ve 
tesllmlycUe dolu uzun ve menfur ma
zı.ı, Fransız mllleU nezdlndekl nutuz 
ve §(ihreUnl hemen t.amamlle yok lt' • 

Te,ekkür 
Anımızdan ebediyen ayrılma8ile 

bi%leri dilhun eden mülga DarU.1· 
fü.nun Edebiyat ve 1lih1yat fakiiL 
teleri mü.dUrU ve Mathaai Amire 
müdürlüğünden m.ütelcalt sevgili 
b:ı.ba.mrz Mahmut Zarif Selçuk'un 
gerek cenaze merasiminde bulun· 
m11-lt ve gc.l'ek.se yazı ile beyanı ta· 
ziyet eylemek surelile acmnza iş· 
tini.k eden akraba ve doetlarımıza. 
ayrı ayrı teşekküre teessürümüz 
mAni olduğundan teşekkür ve min. 
nettarl.ığmı?Lin ibl ;ğma muhterem 
ıga.zctenizin tavamutunu rica ede· 
riz. 

lAkkJ olunabilecek derecede azalt. Zevce&l: Seniye Se~, Oiullan: 
DU§, Fran!llz mllletl gittikçe artan Omer Savni, Sa.im \'e Ne<-11 Sc~nk 
bir tımltıe tngiltcreye ve müttefik • Km: Maa&:&eZ ~ ~ .J:ev
leriD&~:ı~.-. .... 

lal karalacall 
V aşingtcm, 11, (A.A.), - Ofi: 
Ayan meclisinin bütçe e:r.ctı:.. 

meni Birleşik Amerikanın At· \ 
!antik filosu için Porto • Riko'da 
bir deniz üssü tesisi maksadiyle 
lüYUrnlu olan 21 milyon dolarlık 
kredinin açılmasfnı kaıbul ve 
tasvip tmiştir. Diğer taraftan 
bütçe encümeni bu deniz üssüne 
ait inşaatın Ternöv ve Trinidad 
da hemen başlanmasım ayan 
meclisine ehemmiyetle tavsiye 
etmiştir. 

Amerika 
Gelecek temmuzda 
ihtiyacı olan harp 

malzemesine sahip 
bulunacak · 

Nevyork, H (A.A.) - OtJ: 
Harp sanayU lstihsalAt ofisi umum 

mUdUrü VUllamz K.nudsen, 6nü.mllZ • 
deki l k!nunusıınldc harp malzeme.si 
1.stihsalfı.tı mml mUda!aa. program.mm 
derpl§ eylediğl miklann yarısmı buL. 
duğu takdirde gelecek aetıil temmuz 
ayında bu istihılalA.lm haddi azami • 
al.ne vasıl olmug bulunncağ'ıııı beyan 
etmiş v.:ı bu tarihten soıı..--a birleşik Jıı... 
merlkarun arzettlği bUU!.n barp mal. 
zomesinc sahip ve mutaaamt olaca. 
ğmı UO.Ve etmlştlr. 

Mürettebatı tarafın
dan terkedilen 
Bir İngiliz vapuru 
İspanyol bayrağına . 

geçıyor 
Vigo, H (A.A.) Ofl: 
Bir Alman denizaltısı tarafmda.n 

topa tutulan İngiliz Televa petrol ge. 
mııı. mürettebatı taro.fmdau terke .. 
dllmişllr. tspanyol gemicileri, metrok 
gemiyi alevler içinde Vigoya ~tirmi§ 
ler ve burada t.amlr etmi§lerdlr. Gemi 
İspanyol ba~ğı llo tekrar seıferlert_ 
ne b&flıy&caktır. Jıılezldlr gemi 1Çan.. 
yol aa.IA.lıiyetto.r mahken:.esi ta.rarm • 
dan enkaz teıA.kkl edllmi§ ve Campsa 
İspanyol petrol Uca.rot Jı:umpanyaama 
sablmqtır. 

Amerika hariciye 
nazırı diyor ki 

Vaı11ngton. H (A.A.) - Amerikan 
hariciye na.zm Kordcl Hul dlinkU mat 
bıml toplanlıstntla 1-'ra.ruıız • Amerl • 
kan münasob:ıt: hakkında her hangi 
bir beyanat vermeden evvel Vişldekl 
se!irinden bir muhtıraya intizar et • 
mekte olduğunu söylemiştir. 

Kordel Hul, Fransa Almanların Af.. 
rlkadaki mUstemlekelerlne girmesine 
mUsaade ettiği takdirde Amerikanın 
kap eden tedblr!eri aıacağun bildir • 
rnlştir. 

1..ondra, H (A.A.) - Mare,,al Pe
lenin me.sajr hakkmdakl hür !<"'!'ansız 
karar~hın!n netırettlğl beytınnamcyo 

göre Fransada millet lkı lıUkfunetln 

arasr hergün daha. faıla açılmakta • 
dır. HUr Franııızlar ••Fransanm hiç 
bir zaman Pcteni.n §erefsizllğinl ta • 
kip etmiyeceğlnl., bUdlnnektedirler. 

Bir Fransız 
tayyarecisi , 

F ransadan Cıbutiye 1 

ilaç ve mektup 
götürdü 

Paris, 14( A.AJ - Ofi: 
Er • Frans hava seyrisefer 

şirketirün baş-pilotlarından Ga.s
ton Durmon Cibutiye ilaç ve 
posta müraselatmı götürmek ü· 
zere 10 bin kiloretreye yakın bir 
hava ~eyahati yapmıştır. Halen 
Pari.s'e avdet etmiş olan Dur. 
mon, Cibutiye gidişinin ora hal. 
kı U7-crinde rahatlrk verici bir 
intiba tevlit ettiğini söylemiş ve 
demiştir ki: 

Tekrar oraya gideeeğiz, bu 
münasebetle §UDU da izah ede. 
yiın ki her üç haftada bir Fransa 
·ıe Cibuti arasında muntazaman 
ha.va seferleri yapabiliriz. Aynı 
zamanda Mada,..o-a.')}(ar'a ~kadar 
da seyahat etmeği düşünüyo
rum. Müstemlekelerde bulunan 
yuddaşlarrmızın maneviyatını 
vQkseltmek ve onlara maddeten 
de yardım etmek için doğrudan 
doiruya temas etmek en ivi bir 

ihtik8rla 
mücadel 

Dündenberi 
ihbar yapı! 

İhtikil.rla müc:ıdele l 
fonla ayrılar. .ne:-'· z~ ' 
ihbarları gün g._,!Jı
maktadır. ı 

DUn fiyat muraliabt' 
ile Eminönü Galata. "66 
emniyet amirliklerin~ 1 
.hidisesi hakkında şı . 
olmuştur. Beyoğlu tstJ 
desinde Lion magazaS1 
edilenler arasmdadır. 

Diğer taraftan :rn lı 
rosuna bugün öğleye 
ihbar daha yapılmıştır· 

Gümüş çeyre 
altın diye sO 

bir sahtek 
f 

HUseyin adında 20 del\ 
brkası bulunan bir açıl' 
gümilş çeyreklerini t 
tbunla.n: altın suyuna ba tt 
zı snfdillere atm dlye )'11 

baş la.mıştır. 
Hüseyin bu şekilde 

yi dolandinlıktan sonra 
f:UÇ üzerinde yakııJ~ 
deiumumiliğe tcsllın 

Ruzveltle Çör 
iz landa 

adasınd 
görüşmoşl 

Nevyork, H (A.11·) - (.1 

Nevyork-un lk1 ıınyül' .
9 

1' 
te81 olan Nevyorlt rraytıı' oll 
Trlblin gazeteleri, Va,.rdJJ~ 
birinin Ruzvelt Jle Çö!'Ç!ld''l< 

· el .. 
lcri neticesinde vennı~ it ıe 
rarıar hakkında bugün b ltte 
redllmesine intizar cdD~~ 
na dair olan haberleri d ) 
tutan iri ba§lıklar aıtıııd• 
dırlar. <Jl 

-ı ı:. , 
ıtklnci bir başlık n1tın y.tc 

bUn gazetesi, şöyle dcıne d•d' 
EfüQ.rı umumiye ızınnsl)11,e 

cepheler.:le mUııterek btr ı1 ~ 
hususunun 1m rarlaştırıli1lı; 
lahmln~ 

Sovyet ıebll 
Jtoskova, 14 (l?(fdl/~! 

yet istibarat biir<'SU ııatP 
bu sabah nesredilen ~ııl 

13 ağustos günii 0 sıı1 
Kcxholm, Staror.uŞ:t<ııJll 
Bjclaya . Çerkov ıstı ıct 
de mulırr:ebcler verIJlC !I 
etmişlerdir. c fi 

Ordularımız, birl'11 ıi'ctffe 
Sınolcnsk şehrini te 
dir. öt 

Hava kuvvetle~ıı ,-e 
motörlü kuvvcttcr~rt' 
meydanlarına d~r1 t<1:~11 mekte devam etmıc: e rcvv-1 

12 ağustosta. ce.fı<le 
meydan muha:~l<;.f1~jj1' 
man tayyaresı du~u eıJif· .ı' 
kavrbrmız 63 t:ıyvar fıv':: 

Baltık denizinde 1ı
bulunan denizaltılatfıi\·6 
nın 15 t nluk bir na · 

ni ba;;~;· ~O~ 
Atik alide b ır ~ 

oldu 
iki yolca yal ~ 

Bugün öğleye doP"1 ~' 
dan Fatihe gelen bif13 ~ 
la.mak :l.steyen 12 - . ""') 6' 
bir ~uk muvazenef ~ 'io'~ 
düşm.liş, arkadan ~e ;sı el 
hlmin idarcslndcJu. ~&'~ 
re dllşen çocuğu ç~' { ~ 
direksi,Yonu sola ıu~ 
mobiJ hızıru alaJıll) 
direğine şiddetle ç ~ 
mobllln ön kısmı b~.J,~..;t 
eamlar kırılmış ve ;ıor;;; ~ 
dan otomobilde lbnll111 .,ps-~ 
la bir erkek ya.~~,.t' 
dise ha.kkaıda _ ~ 



RX B EK-.U$am 

işli Yıldız I 

.Medıl. Aa vE NAHNUD SAIN 
t3 .. 
A~~Ok Milli Roman 

k ...... Ney Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT 
ıı,;.,_ • apalnn 1 r. ()J''llllda d ev at. Bu top

u llıeJr de ayak Yemek d 
t~ bu nıaddi O kllriuıeun d= 
ad Ur .. 1'iirk acıııar ir anda 

maz Kemal. 
Yolda giderken içimde garip 

bir ürperme ve heyecan vardı. 
Bir aralık Ihsan: 

l'azan ve oynıyan: nedamet ool'n meşhur dola.ndıncı Mahmut. Saim ALTJKDAG 

Başrollerae: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Haaan elendı, Agop, Meddah Kazım vesaire 

Onu eğlendirecek, bira içirecek, çakır keyif yapacak, 
sonra da götürüp dostuna teslim edecek 

değildim ya : " Gitmem ! ,, dedim. arı~ ltaJırarn~11i.p tarihin. rn,,.,,,,... • .,,..,. , Perdeyi açıyorum: 
t,....,~al edibr/tın fedakar- _ 8 _ • - O bade, b nı apartnnanma 

11 kjl.lle trlaloıa!recek ve on. MAZİDEKt HER NEŞE BANA Fakat bana metresi diye tanıttığı Muzaffer beyin kadar götUrtinUz! .. 
ı. 1_1'letıı1Je .... bı· ?tenkrbeleri GÖZYAŞI OLDU.•_ Z b . M ff ... I Yolda konuşmadan apartanana 
ıı 11:0 •<: r b eyne in kardeıı uza er aga o - g<'Id'k r,Yd· nuıa.cakı ı ret misali Elimpe saat, heyecanla Zeync- • ... 

tı,. 1 benı'ın lt. bi ...,, .. ,'-·ordum. dugu"' OU anlayınca... Kapının onilnde birer Mndel~e 
> "1Yle n;;.. tosunum Se ~,. almıRlar, o şişman, mehibilşşe.kil 

ı· h -,.,unrne ·• n Acaba gelecek mi? •• Ya beni --- 0 
- - herifle kapıcı oturuyorlardı. Mo • 

t ııı ranıanı Ven say.rsrz Dekatlon birincilig"' i camdan göriip de içeri girme.z.sc? (Tokatlı) dan ıınuztarip bir hal. Bir de gilzel kız kardeşi var. Ha- dl hayı go"rUnce ikisi birden a:ra. 
) h"'"k1«:1 inde hearrın büyijk fe. Saat dokuz, dokuz "-uçuk, on... ı bed b ı ··n.ı lar -

''U 1 ••-- • 1 - .lan u de çıktını, Sakalımdan utanma. 
1 

ra e un arı go yor • Bir 1. ğa kallttılar, Mt'diha bana ellnı "-h.. kırba,. . ızazn· a. n dU"'.. At eliZlll D.J811 lgoı'ı""-: Ne gelen var, .ne .viden ?... b' ··'· 'b' nifrf nnn~- J" k klatıp uyandırmadan l . l"ı1nı"'J,," Ye l .v ız erını ..,,_." İstanbul dekatlon birinciliği, 25 T 1 f "" sam n· çoc,_ gı ı "fi ıy~....... ~ 0 ev en. t:zatmadı ve yalnız: 
• ara ı. r erını ift'h • ..... ın- 1 - e e on edeyim! - dedim. Deniz hava.BJna ihtiyacım vardı. ı ne alıyorlar. Hasan Efendi gene;; - Yoruldunuz, teşekkür ede • 
. u eıtd .l'fJUStafa 

1 
arla taş.ı ve 

26 ağustoe 941 
pazartca VC' Belki telefonla bi.r teselli bulu. Doğru köprüye indim. Beynim ya- ku.ın payına düşüyor. Harabede r!m. Allahatsma'rladrk .• dedi. 

1 
\•11 ~~Unu sÖyRJ ~alin Ço. Tü~!1kgüntlletlrl .saat ,,!6 dı~-~UtF~n rut?)... nıyor, gözlerım denize dalıyor.. yatıp da muhteşem bir salonda Meı'dfvenlerden ,.ıktı. Gözden 
" •ed"ka'rJ - ersın. F'era r a e crıne acLA o .. .._ ... Kenaı· kendun' e·. 1 k disi' . .. .. .. "' 

ıı" er "'.. ığr y(j-ı: "....ı - nerbah"e stadında yapılacaktır. T l"'f ,,;. (olumu biri dürttü. Bizim Arna.. uyanınca en nı ruya goruyo • kayboldu. Dönmek üzereydim. 
g hı · izi lbtll' b 1ounu.c.ue "' e <? onu ..,..tım: vutköyündeki Deli :Mcm.U; değil rum zannediyor. Orada ikendi ken- Kapıcı: 

tı~ rJ1~lı'lrnıarnak' ir kahra· ı MI üsııbakay5a dişUrakF ~ahecek tat· - Kimsiniz?.. mi?.. dıne kına gecesi yapıyor. İncesa.. - Hoca Efendi, ''OTUkn"'"'U .. 
...... '" gırıı tata zevkı'nı· ve et er saat 1 e eneı'u çe s a- - Med"·a '·. N klld d k "ylü _. ., - ..... 

~ 11'e k r d ""' - e düşünilyon öyle ıkötü kö. zı ta en e şu şar ıyr so .. nuz.uur ! Biraz oturun isterseniz ~U b ~I hl lardır.. dmda ha.zır ~ azım ır. - Ben tüccardan Adnan!. Zey- til saka.llu dayu? ,. dedi. Arnavut- yor: - dedi. 
'liah Uldun bab r konferans nep Hanımla görü§mck istiyorum köyUne gcldüğün yok ... Yoksa ö. Oturur muyum hiç? .. o l2lban • 
· Sa~ R:'ern ı a. Basketbol yaz faaliyeti da... teki zıkkurnla iki sakallu bir ol - ~1arc bulan olmadı bu ya.re~·e; <iudla k8J'BI k&r§tya ... 
~onı,~ e Söı ~ lJayır evJa İstanbul basketbol ajanlığı iki • - Ne yacaktınız Ze~ncbi? dunuz da Beyoğlu meyhanelerini Vakti hicran gtrlyw areye. Kapıcı ona: 

'e i~""NllUYorunıYleınjş olmak aylık bir istirahatten sonra yaz - Sizin için bir şey söyliyc • mi doluşıyonuz?.. Allah bllU cm- G~ti gamTm mihnetile riizi~ar, -: Muzaffer ağa., dedi. SandaJ. 
'le Qsi)ad~. l\'e • . faaliyetine 24 ağustostan itibaren cektim! me, o sakal.Ju da senin Jdbil sol Etmedi VU81at bllc bu derde kir.. yeyı hocaya ver, benim sandalye 
littUkt hır 'rUrk ~atı~ baba başla.mağa karar venni.ştf.r, Mü· Kahkaha ile giilmeye başladı.. taraftan hoca!.. Ağlasa da sızlasa da hakkı nr; kırık. Blraz dinlensin! 
. '<ıl"ttı arı Jile>n u ... Bır çok Eaba.kalar Burga.z adasında ~'ki - Allah., Allah! _ dedi,., Bu - Memiş Ağa. ... Senin !benimle Pek yazık oldu dili a,·'1-eye ..• ) Muzaffer ağa mı! 
it I> 8.k istedf~. tnUtemadi. tenis kortunda hazırlanmış olan da fıstrJdsJ mi'! İşte karşınızda _ biç yıldızın ban.şmadı!.. · * * * Oturdum. 

: Soraınadığ •m faka.t sıra sahada yapılacaktır. )1m ... Benim için söyliyecekseniz - Ba.n!fdu; ba.nşdu emme, s~ Ovun bitti. Halk çıktı. Acaba Muzaffer ağa: 
Saba. ırn suali or· Şimdiden bir çok takımın kay- Zeynebln işi ne? Zeynebi ~ na a.cuduğumdan söylilyom. Ga. g<'l~lş mi derneğe va.kit kalma • - Esasen ben gldiyorıım, aııa.. 

~11t • Necrn· dediltiiği bu mUsa.ba.kalara ecnebi kulağım mr sandınız? ru gördün mil v.idalann gevşiye... dan birdenbire .Mediha da görtin. harsmarladık ... • dedi 
Q. bhır: u~a~e biz gittik. oyuncularm da lttirak ettirilme - Ne söyliyeceğhni şaşırdım, Ha. Sa.kaJun ağırmuş emme, İnebolu- dü .. :Fakat o anda gözlerim de Medihanm daircı>in~ Çlkaeağına 

ile lJ evj b' adı mı? si bir heyecan mevzuu olması ba· ritada bu hiç yoktu. Benim malc_ nun ak değirmeninde ağ"ırmL'J, Se. karardı. O ızbandutia berııber de- caddeye doğru yürüyüp gitti. Ya.. 
t b 11nern· t ılnıez. Onun kımından pek zevkli bir spor ba. aadun, §Öyle Zeyneple bir ikl sa.- nin §lmdü tcsbih çekip "AUa.h.. ğil mi?.. rabbi ! Bu kadının her şey.i csr&"r! 

ı.ı ~~iı:.ra:v1;~~1ıcağız1 da rekeU olaealı:trr. at otu~ak; ondan hanmıınm es. Allall! .. Allah!,. diye dua ed~ lçim cızzzz .. etti. görmemezliğe KapBrcıya eordum: 
11 ıın 11 "1nuı olrn aınadık. Bir Bugüne tadar ancak kapalı Ba· ramu dgrenmek, yelken açabil· ğün zaman hocam... Mey'hanenin geldim ... .Ba§ka çare var mıydı?.. - u adanı k1nı ? .. 
~'llt:ın ltoyrnu.-n~rnr ki evlat.. tonlarda ve kıış mevsiminde mü - m_em için rüzgann istikametini gapısına oturup da Agop ağa ... A· Sonunda bu heriften muha.kkak - Zeynebin knrdeşi! .. 
ıttan htrı~e . · Bu ak. sabaka yapan takmıla.runı1.a, açık ögrcnmekti. Medihaya §imdi ne gob ağa .. Agob ağa diye bağn'Dla. mükemmel bir dayak yiyecektim. - Zeynebin kardeşi mi! .. 

1da11 (' kalktıın gıd~C:ktim. havada V'1 toprak UstUnC!<l mU&a - c~vap \•ermellydim. Sonra birden- ğa hcç srkıbnadun mu? .. Diln ak. Herif benim dördilm kadardı. Al. - Evet. Şurada, kömür d<'po.. 
ıtec1 ~_tnak u· Gı\'ındim. baka yaptırmak imkanını her an bıre: şa.m gene oradaydu? !aha sığınıp da bir tokat aşketti ~unda ".alışır! .. 
öıd· uoYnurna t:reyken lh. arayan ajanlık bu sene Burgaz a· - Seni dalla pu,.Jremedlğiınl - Ktm ?. mi olduğum ~erde kalır, kendime - Ya! Ben de bunu l\' ii ıamn 
~eYen llrıldı. dasında tertip etmiş olduğu mtiaa- snhyorum MallDlut Saim boy!.. - O seninle gelen ganı ... Ya- ancak doksan bir gün sonra gele. dostu zannctnllş+im' .• 

e ~tt. l<eınaı AVUah öldilr. be.kalarla bu eksJği d(l 1cmin et- demez mi?. nına .senin gibi iki -erıayu daha al. \lilirdim. Kadın neye kadir değil Kapıcı g\ilmeyc başladı: 
ilan; ı. • e gülerek miştir. Az daha telefonu eUmden ata- mu§! .. Fakat onlarda sakal ma - dir'!, - Ne yaman karıdır o! _ ucaı 

" ha\"\:;fıinı Ved' ~. . ~!Usa.bakalar feŞvik mahiyetin- cnktmı. O devam etti: ka.I yoktu. Belktim sakallannı kes.. Gözlerime> iııanamıya.cağnn ge • r.önlH bağladığı bazılarına inat 
'r~b·~n :\'e!le ıgımız sopa. de olduğundan her teşekkille a. - Daha çocuksunuz! SlU (Sa. tlrtmlş, bllilmem 'ben! Jiyor. Herif, 7..eyncple beraber için mahsus yapar ... Bu ayıya i. 

llıtct 11
1 te hat; mortolurdu crktır kallı bebek!) de ~r:l&r. Ne gil - Bcnsız ha... Medilladan nyrıldı. Hnlk ara.sına pekli gecelikler gi;>dlrir de salona 

ı._;, 1~le "- 'l olnıaz am'a zel iblr isim ... Hem hocant'- slP..- N ı siz? s u ı k" k gittı'l r Medilla döndü ve turt 
~ııtı~,n1 '.ll'rlkdeniı bu hau~ Bursa nasıl yanlış öğretmh,. İat3d&dınm "'evv;: - asu .sen ... en n c oy b:~~p yaninl~ .geldi! o ı ur ... 
a,... abu! et:rni~ la bana verE!<!ekslniz lben Zeyn"ebe k~~~~1°ınİı8~'~!.7İı~YP:1t; ~: • - Jşte geldim; dedı, nasıl sö- çimi bir se\%Ç kapladı; 
1 •ıı lclub JV. re '( ·~ ale ~ ... An Bamız mı! cam .. Btr gtın )'akl'tB'l ~a ge , ıptlda..duniupı..,llU,\?.... - Medih, Jdmfnl(' 1) Ul'µ)QI'? 

riı!nıtet, i:ltıelır'kJe: eg'"" anıyor Bku~~ncnd~ .gittim, güzel bir şal'. lü .. Celil <'.mme.. Deli Memf,ş gı . Ben dargın bir sesle: diye eordum. 
,1:," "'tm ı O·""' ....... • 0 d k' .. d' e 80.. - Yalnız ... dedi. Bır Ze'"'IlC'p l\lltıi an ağa'" e b zim Sen .,. .. .. · bi ayağuna yamalı c;a.putu ... Başı.- - 8 am ını r ... - ıy ... bir kendi. Yek :ı.t. yek nıızr~k. 
"""- t d,ayar;. nı~. eşeği bi. <Bat tarafı S liacüde) ıdz YaıtUnak kalbime qk ma- na yırt.ıh lkülAhı gnm'"' (yangun durn ... 
ı;:ı_~•ııe "' tn dd ""s"'t' Demek Medüınnın kalbini hak. ~" lllı~tır d U rti öm. Bursa.da gulnolarda kahve', . . temi oldu, va. .. ) diye bn;;..~.ı.tan sonra... - Ne de çabuk izahat isteme.. Jr tnn 

ııı ı.:• on Ostu Mazıd.... h "f't"....... ak btr sız mn~ ... Kaprcınm eline ''ilk U, b m.. çay 3-4 ve en Jyi yerde 5 kunl§a ""'1 er •eto bcloa gözyaoı Bedi .. smarladık ! ğc ba.5ladııuz ?. Onu anc ay 

b~fa\a\ınp Unu bırak. Na. y .... ııde mahalle arasındaki kah. . oldu: * * * sonra öğrcnec<'ksiniz!.. bir lira sıkıştınlnn, O bu selıavc.. 
et · · "9U "Öoliimd :ı._L ? Ben bl timden .. .,.,.,ladr: ı._t t IYi~ıın b V<'hanede oturuyorum. Ga.l'80Da " e .,...arın o yeşil yapraiı Bu ge<'c Darütt:alim • Musikinin - Bir ay onrn mı... r ·~ 

"il d 1~1" da.ha · ~aui ister. sordum: . solılu, saz heyeti de !beraberdi: ay nasıl sabrederim. Bir aya ka.. - Ne istersiniz Hoca efendı? 
b !\c·a. "hdetti Yaparız. Fn - Kahve kaç para. burada'! Ma;,mlckl her n~ bana gözy&11 Atkın eznÇu 'i•linde de yoktur dnr ölürUm, Diye sordu. 

ıı ll'lı tut·· ın. Yan·macı. - 3 kuruıı bnyım._ Fakat, d~rt 1 _ • oldu! emcllm, - Çaresi var! Kendinizi slgor. - Çok rlca ederim. Mediha ha-
tnı ~ a\ıl'lnıy un n<ıkcti gibi kuruş veril'senlz. haha kabvP ı • • ":Udanı7.ın başına bu şarkıyı Kalblnı art1tzedc•I hi<·ri mlhendir taya koydurun... nrma lmdar cık. Kendisini be~ da. 
~ a. k~ı;Yerrıın a;~~ırn. V~r~ı. çers.i.niz ı aa1 ~ayı unut.ma.zsuıız değil mi? güzelim, o tccssürümti derbal anladı: ı kika gö~ek istediğimi söyle. Ka.. 

~a u ltıek acıavılığ·/~· Bu tRın - Ihydi getil' bakalım hır he. ~ r. ık. ~fıra mabal kal.mamış!ı. Gel ı;enlnı.. demi maziyi tahas"tir _. Bakınız size ne'kadar itima. bUscı n&agı teşrif etsinler. 
ı;ı- l ., Şırndı U aıım,. !is kahve b 1 lp.ışki.nlıgc vurdum ve gülmegc edelim.. drm var ki yalnız geldim! • dedi. Kapıcı '--smı iltl t raf l 
~ • ·10r"'un h ZC'rind" ta Cidden. hal'ıs hiı fı'ncaı1 kah,·c aş adım. l ~ k 1.. ua a a sa 11-" Sa ,. a:ıı '" A 1 Kalbim ii.fet~ci hicri mihendlr Yalnrz oyun yok! Kurnaz ıga a yarak bir lfilıa.'Vle cekti: 

Ya lltltrıi ~e . 4 kurufja Hayret etmemek kabil b - n adnu~ ya İl5tidaya nasrl güzelim... karsanız siz aldanacaksınız!.. iki - Peki .... dedi. Mordivenlerı 
a1c oldu. ~n br<'akla. değil, 1n~an gayriihtiyari olarak: b ~lıyacağııuzı ? .. .Merak ?tmeyin, Saman sonra oyun bail&dı: saat \ aktimiz var. sizinle bir Ar. çıknıağa başb.dı. 

ı!1dııın . J{unu unutu. - lstanoul beledh·esintn kulak e ZeJ.'11Poh" havale ederım ! Komik Hasan Efendinin en gü. navutköyti seyahati yapabiliriz. 
lltı ' ha ı Ola ~ lan çuılasm. . d- kP?ekı 7~ynPp kime havale lilnçlli oyunu "Rüyada t.&a§§uk,, Nt'dCn bilmem, inadım tuttu... ?.af~:nc;dc.'l.bçıldı~onım: "Mu-

" bı llıırJa cagına vrrrır Dl ~. li Kah e kıtlı e ece · 'ğ' Öyle '-'a! Onu iki saat gezdire'- 1 ~eyne in kardeşiymiş.,,,, c:ı l' llcr nnı.I! ,.,. . yecegı ge yor. \' - o .1 idi. Bu oyunu kendisi de sevdi ı ,, .• d _ 
t. ı Ye gia· ,..ıvınmı · ihnda 1.stanbul gazinoları kil.osu • gu e ~le ım ce\•abı Y<'rdi: lçin büyük bir iştiha ile oynardı. cek, eğlendirecek. bira kirecek, 0 $ev igi adarnlara hep böyle 

11 cıa\dı <l11ırdt mır\rdun? • 40 kuruşa aldıkları ııohudu. kah. Ve-;e~~~cdır: J>aşhekimliğine !.. Yabancı bi memlekette talı çakırkeyf vapacak. götürllp dostu 6aka ~:aparmış .. .,, "kimsesi )'ok • 
h.· ·• e birden: ''e fiatından müşteriye sattılar. nu ap 1• sildc bulunan "Hanri,. ~inde na teslim edecektim!.. muş ... 

lh llttıı bı~cı~ım dedim. ~imdi herkesin nğT.ı rna.hiİlt kah - bir genç var. Bu genci haftam gc- Bu ne demekti? .. Kel Hasanın On dakikn sonra kapıcı aşağı 
('vt.u . davete götü veye alıı:;tı, Halis kahve Uc kaM!jt. Bımlara revaç daha 'fazla. rl çağırryor. Fifirlin adında. bazı kom!'l<lilerlndf' dediği gibi: indi. 
~}~ Ct>ğin ğmı ayırt etmek pek gliç. Hele şu lptilidan hal:lnmaı bfr ki uşağım "Hasan efendiyi" yolln ' Erkeklik büsbütiın öldü mU ?,. - Sö) lemedin mi? 

r>l'tı ~ Yeri ben bili. Fa.kat, Bursada böylf' değil. kurtarsak. Hem paramız yaıbıa.ncı yor. "Hanri' ile 1'' i f i r l i n 1 ~ tlnC'fs:mı bu dcı ecC' ezdlrmek - 'öyledlm hoca!:. "Ona git 
ı.ı\,ıı •d· k iyt, Milşteri halis kahveye ·ve nohu " ınllleUCl'C git.m.iyecek, hanı de yer memleketlerine dönmek üzere yo Jogru muydu? Ncdlmlerini huzu - söyle ... Şimdi telefon ettim Ye. 
V~ rıı ;ıra, ~n da değerini veriyor. Maamafllı ho li meyvalıı.rımız.dan yapılan .mis la çıkıyorlar. Giderken bir hara .. run<lan kovan bir kral nzametile : rinde j okmuş .. ., dedi. · 

il Yetlisitı ~Utlaka Ca. f:a giden bir Eıeyc sabit oldum. kokulu §erbetleriınWn sarfiyatı bede geceyi g<'çirmeğc mecbur olu .- Hayır! dedim. Canım bir ve- - Kım yC'rind<' yokmuş? •. 
l'ıu~u v' ~aten adam Kahve Jutlığınd:ııı şoıu-n halk artacak ... Ve bu aureUe paramız, jorlar. Civarda bir kabile vardır, re gitmek istemiyor... - Hclediyt' başhekimi!!! 

tı · ardı. Fena ol. b ti ı k d' mcm1~•- u-:-.ı kal B k bil ı ı · b' k- ... ·--l- Gu"J"-nedi ) ,it\ er e ere ve ayrana a ış.m.1§.. en ı cae ...._.e acak. u a C',n n re sı. ır a.uun.uı. u.uıo ... (Devamı var 

1\kı,;t~~!!!!!!!!!!!~~~;~~~;;~;;~~~~~;~;;!!!!!~~;;~;;~;~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!~;;~;;_ 
"~~l\e ~k~~ harem ~ 1 
· ·~tt •Yord aga arı - Haydi, defolun bura -
"d ~, u. d b "I" t e i~i e. külha. an... en o uyoru~ .. 
'&ı~d~. ~ kend· n lıa~ · . Diye haykırdı. Agalar ko -
'> tı_t~taı ko)u11 ~ne ıel1n- şarak döndüler, pafaya Fat -
L~~ ~ .. d~e iÖtU:c!~n Yaka· rnamn kendiıini zt>hirledi • 
~)'- ')elerıe j·. Muı · ğini ve can çekitmekte oldu-
? ~11!1l': ta tıf etti. ğunu söylediler. 
~İ)t ~~ F at . Ahmet pafa hiddetini bir 

l lll , 'Rırd1 ına nere· türlü venemiyor, yumrukla • ,, it • • 
tide •det F ~t rını sıkarak: 

~1' 11 hllre rn~yı ıetir - O kaltajın derisini yüz 
\N~I:' Yet~ •ga.ları o· düreceğim ... 

~ı:!'dt ~l,r. F e •erili bir Diye bağırıyordu. O gün, 
~td ~re.n1;~: •ıtı · haremdP Mariyi çelcemiyen : 

'ra bit\ u. ler suratlarını aımı•. kederlı 
~ ~ Yere •ğil. bir halde, biribirl~rine soru-
''\)d~de11 kı yorlardı: 
~i 1 ite.ık. p:ranıyor. - Kaç gündür neredey • 
~,~tırıYot ,_efen. miş hu kadın ?1 

~~~ ·"'t Fa.t...: - Külhanda h:ıpsedil • 
• •~ h. ··•anın ce· . 
lt. -~ı· mıı.·. 

... 1ı..· 'terek J Yoktu . - Bu işi Fatma yapmıııa, 
''~\ti.,.._,~ .P•t•nın - k ı 
~ -..." ..... at o ıun ona. 

16ıJe ~~.enıi,ti. ,_ Neye- yarar .. yarım yap 
l'lı,ı açtı: mıı İfi .. Külhanda gebert-

Yazan: l•kender F. SERTELLi 

• .100. 
seydi, hepimiz kurtulurduk. 

Harem ağalarından biri 
yavaıça, konuşan k.adınlann 
yarıma ıokuldu: 

- Bu kadının size hiç bir 
fenarığı yoktur. Neden onun 
hakkında böyle e:ıa ıeyler 
dütünüyonunuz? 

Gülıen hatun cevap verdi: 
- Bize fenalığı yok mu 

dedin?! pa§amızı elimizden 
aldı.. bize yüzünü göstermi
yor .Daha ne fenalık yapacak 

- O kaiahat Ma ride de • 
değil. Pat" efendimiz onun 

peşini bırakmıyor. 
- O konakta olamasaydı, 

baıımıza bu felaketler gel
mezdi. 

- Mariyi buraya dave\ f!" 
den yoktu ya. Onu memle " 
kelinden esir alıp huraya ge· 
tiren paf& efendimizdir. 

Gülşen hatunun canı sı -
kıldı: 

- Haydi, yıkıl git kartım
dan hınzır f elli.h ! Beni teael 
li edeceğin yerde o kaltağı 
müdafaaya mı kalkıtıyorsun 

Harem ağası çekildi. 

O gün Ahmet pa§anın se· 
cinden yanına varılmıyordu. 

Divan toplantısında bulun 
mak üzere saraydan üstüste 
gelen haberlere: 

- Birdenbire hastalandı -
ğımı, bugün yataktan çıka • 
mıyacafımı söyleyin! 

Diyerek, saray çavuşları • 
nı batından savuyordu. 

ROSTEMIN GÖZYAŞLARI 

Rüıtemin sağ diı.ine müt. 
hit bir ağrı girmiş-,i. 

!lir hafta-.dır odasından, ya 
tagından dııarı çıkamıyordu. 

Ahmet paıadan • Allahm 
emrile - İstettiği Mniyi de o'" 
na vermedikleri, iç;n Rüstem 
-çok meyustu. Rüstem: 

- Dimyata pirince gider -
ken, evdeki bı•lgurdan da 
olduk. Martayı kaçırdım, Ma 
riyi de alamadım. 

Diyor ve odasında yalnız 
geçirdiği geceler sabasa ka
dar gözyaıı döküyordu. 

Rüstem çok duygulu bir 
gencti. Kendi kendine: 

_: Benden daha yatlı ve 
çirkin adamların ne güzel 
karıları, kapatmaları, hala
yıkları var. Ben hem yakıtık
lı, hem mevki ve §eref sahibi 
bir gencim. Kadın yüzünden 
taliim ne kadar kapalıymıf. 
Kime el uzattımsa, menfi ur 
vap geliyor .. Hiç hir ... kadını 
elde edemiyorum.Bekarlık ar 
tık canıma \ak dedi. Şu od~
mn kör ve ıağır duvarlaı:ı ı .. 
çinde ıece gündüz delıler 
gibi kendi kendime konup • 
rak vaki\ geçirmekten usan. 
dım. 

Diyor, sonra birden Niğ • 
bolnda geçen esaret günleri· 
ni hatırlıyordu: 

(Devamı var) 



Ba:ş, Di9, ezle, Gaip, a 
Ncvrıılji, Kınklık Bütan Ağnlcrınızı Derhal Ke8Cr 

b0to0ıı te•CS• ! Dt9 11111.!ıUır. TA~LITLERINO~N SAKl~INlZ. 
tcU VE~Ot PU'LLU KUTULAR! ISRARt.A ISTfVlf'IZ 

DevlPt Dcmiryollars ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilanları 

O. O. ı,. 10 l!ilctmr. fılüılürlilgtındoıı: 
Mubl\rumcn bedeli oör bin ~yüz Ura olan, 

4--0XO, 2oxo. 20 eba..'lı:ııda yUz metre mikap çam ıızırıan ve mu. 
:uurlmcn bedeli dört bin Oç yUz llnt olan, 

4-6X0,30 xo, SG ebadmdJ yUz metre mikap çam nzmıııı ve muham. 
men bed<>h lldbln •l\iyUz elli Ura oıan, 

~0.20 ,. ·o. 20 ebadında elli metre mlkClp çam azmav ve muham. 
awn bedel. lklbin :klyüz lira oıa.tı 

4--5X0,25 XO ~b ebaduıruı elli metre mlkAp çam azmaıı ve muhaın. 
ın.u bedeli iki bin yüz em Ura clıuı, 

t-6X0,30 xo, 80 cbadrnıtıı. elll metre mlkflbı çam nzman ve muhanı 
men bedeli dokuz yllz k.rk lira o1an 

4-ISX0,0~ XO bO ebadtndP yirmi metre mlkdbı çam .cıı ıas ve mu. 
ııammen bedeli beşbln bcşytız ıka otan. 

4-6XO,O:>-O 08XO, 20-f;,SCı ebadında yUz metre ın1kfıp çam kala~ 
Uo muhammen beoell befbln beş )"lz lira olan 

4--6XO 02-0, •.3XC, 20-U,30 ebadında çam tahta lmpalı zarf usull· 
le 21.8.941 per mbc gllnlJ saat l.~ ~ Erzurumda 10 işletme binasında satın 
almacalttırBu l§t' gfrmd: lsUye!l.let ' nC2050.50J llrnlık muvakkat teminat ile 
kanıınun tayin ettiği vesikaları ~e tekliflerin! aynı glln saat 14 c k?d:ır 

komisyon reisliğine \'ermeleri tt\vmdır. 
.Sartnıınleleı 137 kuruş mulcııbH:ındc Erzurum veznesinde ııatıımaktadır 

(65><9) 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
Aşağıda cın" ve n iktarlan yazılı sıhhi nıalzomc 2S 7.941 uırihlnden ı. 

ubaren 20 gUn müdcelle açık oı-.sııtmeyc konmuştur 
1hnlcsi ıs.S.941 p.uırtceı gtl~•j saat tam ı:; tc beledi.ye encümeni lıuzu. 

runda ıcra cdllf'cc!tllr. 
Şartlarını vesalr hususatmı oğrenmek lsllyenıcr bergfin belediyeye mu. 

racaat's.ı. üttrenebl!Jrler. 
T lıplerin ll:ole t;tillü kend!.~rı bizzat bulunabileceklen gıb posta flc 

ekli! mektubu scnderelıillrler. ve bu ıuretıe eksiltmeye işt.irak edebilirler 
ı allplc.>rin bclll gUn ve saatte toncUmcni belediyeye mUr~at etmeleri illin 
Jlunur. v3G.ı.i 

Aact 

2 
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2 

12 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
l 
J 
1 
2 
2 
g 
g 

ıc 

10 
fç!ft 
.. .~ 
ı 

cınsı 

Forscpıs tasmlyc 
B. Azlyatrlp 
Emmet iğnesi 
RCVE.rdcn iğnesi 

Adi Bil tUr iğnesi 
Poste dl.ğnllle 
Göbek pensi "Koher .. 
Göbek makası 
Adi makas 
Pf'ruı mllzo 
Rablm pansıman pcnB 
Adl pansımnn pensı 
Specaıum 

Pansıman kutusu 
Otaklav 
Buyıjavar 

Teımoslfonlu ıa vabo 
Doğum karyoıam 

Kordon kro~cs2 
Bllyük emny küvet 

.. sUporu 
Ceml: aıa.t dolabı 
Huta mu§Smb:ısı 
Çocuk muşambası 
Uzun kollu kautçu eldiven 
Kisi!. kollu kautçu eldiven 
Haı;t.a arabaSJ "doğum ocııuıındnr yatağ11 

nakil için .. 
2 Sedye 
2 lst.ctıskop 

10 Çocuk karyolası 
• Slirme IAzımlık 

'stanbu Den;z Komu'anh .. ından · 
e iz Oe ikli 

mtlba 
olu m ·sa a a 

ıanı 

B A B E R - Akşam postası 14 A ~ U S T O ~ - 194 

Türı<ıye Cumhurıvet 'lerkez dankası 9 / 8 11941 ~aziyet: 
AK 1 l F 

KllM : 

Altnı Sn.fi .{lJogı-a.ır 72.604,628 
Bankno• 
lif aklık 

11 ıhlldı•kl Mubablrlcr ; 
l'ürk Ltra.sı 

Onrlı;tckı Mtıhablrler ı 

• • 

Altın Safi Kllog-ram 11.0;0,1!1~ 

Altına tahvlll '<abll aerbcsı cıo 

YlzlCJ 

Oığcr ıövtzlcı rt oorçll.; Kllrlng 
oakt). len 

RaLım ı ah\'lll!!rı . 
.Jeruhlf !dilen nrak nak'diy 
K&T§Illfl 

Kanunuıı 6 

ıı:aıı H&.uıfl 

tedlyaı 

" rnaddelerınr tevft. 
tara.tından ra.k.I 

nedaı OU~danı : 

Lıcarı Seııedal 

!Alham vt' ı hvlat clizaanı : 
ıeruhte edll!!l' eYrakı oakdf· 

vcnln ıcar§ılı~ esham re 
ı;&h vil!U itibari Kıymeti• 
Surbeal Eslııuu ve l'nbvlllt ı 

Avnrı ı. 

"'tlll n cıısvız rızeruıt avan.ıı 
l'abvtta.t Uzcrtne Rvaru • 
Razlneye kı!a vacı nr~ 
Hnzlncye Sıl"r NO kanuna l:'liN 

açılan altın ka~ılıklı &Ya.JU 

Htssedarlar 
Mubteill , • • • • 

Llra 

102.124.217,77 
21.755.417,-

505.195,55 124.384 830,82 

1.367 .502, 75 1.367.502.75 

ı5.5i l.l l9,57 

' 
46.779 649,16 62.350.768,73 

158.748.568,--

21.683 011,~ 
187 065 552, 

273.234 .096,39 :!73.231.096,39 

45.456 881,03 
S.310.245,10 53. 766.627 .l:! . 

4.968,64 
5.208 436 53 

167 .500.000,- 172.713.405,17 
4.500.000,-
7.:>31.285,63 

YeküD S36.9H.06ı:ı,n 

1 Temmuz 19.'lı- Ulrınıımı n ıuoıueıı 

Y aaı ve imar işleri ilanı 

Nafıa Vekaletinden 
l - Ekslllmcye öODulan iş: Ar.kara hukuk faklıltcslno nakledılmlş bu. 

ıunan Maarif matbaası için sö~U geçen binada !Uzum görfilen Kapı, merdi.. 
ven ve dü,.cmc :şlerlle yatakhane k!..'"IIlmdaki alı§ap bölme vo tesisatın ikma. 
1i i§lcridır 

Keşlf bedeli• ::.0255,48 llradı~. 
2 - Ekslllmc 20.~ 941 çar~mb.ı gUnU saat ı:; te na!la vcklUell yapı ve 

imar l~lcrl cltsiltmc ıu.mlsyonu O(!.a&ında kapalı zarf usulllc yapılacaktır. 
3 Bks!ltmc ı;arlnl!mesi ve bı.ıııe mOteferrl evrak (f;J) kurus bedel mu. 

kablUnde yapı ve ımnr işleri relsıtğ!nden alınabilir 
4 - Eksııtım~" girebilmek l!,;UJ istekJilern (769) yeo yUz alt.mı§ dokuz 

ıra 16 kuruşluk muvnl>kat temi:ıaı vermeleri IAzımdır. 
r - lsteklilcr tc!ilif mckta;:ılarmı ihale gUnU olan :?0.8.941 c;;at'§amba 

gfinü ımut 1 4e kııdr.r mnkbuz rr:ukabilinde komisyon r.-ıistlğlne verınelcrl 

Jflznndır 

Postndı• olu::.nk gecikmeler "-abul edilmez. (50.?4.6570) 

Ankar Jandarma Gn. K. Satınalma 
Komisyonundan: 
Bir çtfüııe kırk ı·-cruş fiyat t:.ıhır.ln edilen (42.500) çift ylln eldh·cn 

ı 9,941 pazartesi ı;tı,,,; saat 15 tı: Ankaradıı komısyonumuzda kapalı zarf 
ek»lltmesıle nl~ııcak•ır. Muvakkat teminatı (l2i5) liradır. NUmune komü:
yonumı.:zdn r.dıllhlr. :;ı. .. t.name Ani.ara ve İstanbul J. Sn. Al. Ko. !arından 
paramz alınır. tat klı!wrtn eksiltme zamanından bir saat evveline kadar ka.. 
p:ılı zarf t,.kfl! mektur !arını komlllyonumuza vcrmelorl. f542 .13!l07) 

Devlet Deniz Yolları işletme Umum 
Müdürlüğü 1Janlan 

Ahiren ı<lnrcınlze tntılrnl etlen Hı11ir, "apurları için .anzlm c<lllcn yenı Uc. 
ret tarifesi 20 ağ.ıstos 1141 ttırlhı:ıden itbaren tatbk edllıneğc bıışlıınıı . 

caktır. 

Bu ta:-fc mucH:ı!tıce koprU ıh iırkclelcr arası mUnascootlcr dört mıutnkıı. 
ya ayrtlmıştıı . Buvl r ;çın tesbit cdl!en llcretlcr aşağıda yn7.ılıdır: 
Yalnız Gidiş Cidl..-DönU.'] 
Sl,.lnct lklncı Bl''ıncl !kinci 
Mevki Mtvkı :Mevki Movkl 

!(uru~ Kt.ı1J 

5 

Kuruş 

3 
Kuıuş 

10 6 Köprü ile birinci mıntaka yani Yemiş ve 
lial iskeleleri aras 

6 11 7 Köprü ile ikinci mıntnka yanı ı~asmıp:ı. 
şa, Cib:ıll, Aynkapı, Fener Balat iskele
leri arası, 

?AS1F: 
Sermaye 
[b tıya t ıı.qe.ıl • 

A.dl Ye feTkalacı. • 1 1 1 , 

BWJU.81 • ' ı ı 

l'derildeld Ban.laıot1ar ı 

ı.)erubae edilen eTralo oakdlyı 

Kanunun e · ı inci maddelerin• 
ı.e'l'flk.an Hazlnı taratmdu Yald 
:.ed!yat 
Dcnıhte edllen •Yr&lc aa.kd1J• 
oaklyest 
Kar§tlı~ tamamen aJtm olarak 
uaveten tedavUlı vazedllen 
tt~kont mukabili UA.nten t ed& 
vued. 
Hazineye yııp· •n aJhn k~ılıkb 
nans mukabtlıl 3902 No.b kanun 
mucibince UaYeten ted&YWı ra· 
tedllen 

IKEVDUA'l a 
ro.ı, Llı'uı : 

• • • 

Altm: Safi KllO&T&m 877,1~0 

7.822.019,15 
6.000.000, 

158. 7 48.563, 

21.683.011, 

187.065.552, 

17.000.000 • 

250.000.000. 

105.000.000. 

77.909,255,20 
1.233.782,0~ 

5850 No. kanuna g-Orı Razıaeyı ------
açılan &Yana mullabili tıTdJ olır-

nan altınlar: 
->a.tt Kilogram 53,.;11,ııao 78.124.167 {)[' 

l'Hvlz l'aahbUılaCı: -------

A!tma tabYUI ll&bU dOYlzleı 
Dlt"er döYl7Jer· -re alacakll Kll· 
rl.ng baklyelerl • 
Mubteıu. • • • • • 

S0.021.131,C 

T'ekQn 

tskonto haddi % 1 Altm ltzerint ııvanıı r:; ? 

Gemilere Stajyer Ahc , dmağı 
3 üncü sınıf ahçı aıınacaK 

• 
Devlet Denizvolla1"J isletme Umum 
Müdürlüğünden: 

11 ldnıcmiz gcmllcrı için at.ııjy~r ahçı yaması ve 3 Uncu smı! rıJI 
cağıı•d:ın slaJycı ahçı yrımaktar.nm 337 Jılerden yukarı oıunın 
sınıf ahçılnrd::ın dıı .r 1ıyat aske. l!k çağını geçirmiş bulunarııarıl' 
lan. (7006 

İstanbul 

t Salımıtoını ııkw Kl.'fevl mahallesi) val<fının mUtevcJllSI bl~JP 
linin scnı.:Icrdenl:cri ıı•Utevelııllk vazifesini yapmanıa~ı ve actrc ıJ!l 
ıeınızce mfçhfıl l.ııı~·ı..mnaı has2 ı··~ usı.ılen iki defa yapılan rnetı ııd 
r,lf.ıırnn vazll<'S. l.ıdf.llıa gelmetlı;1ı elhcUe mUtcve!llllktcn nzıecl 
u.ııkamına I•alm olms.ı.!< üzere ıll•ı olunur. (5051) 

HAi EPLi 
Silnnetçl ba~ıza<le 

Sünnetçi 
w r\HMET 
?l> TEMiZ 

Adres Çember. 

12.38 :;;arkı , .e 
Tıirküler 

IS.ili J\ıırıştk 
ııroı;ram 

J!l.03 l'ırngo or. 
kf'6trıı"ı 

IK.llU ~ı•rtll',..f 

10 ılal<füs 
1 K. IO :-.aı e~wrlf'rf 

Ul.00 Honıışma 
{ Dertlcşınc 

:ıat1J 

W.lö Thııgo 
orl;ı trn ı 

19.:m \Jaıı 

W.4:i '\'urttun 

Uta~ l'ürklstan 
kıraathanesi ya.. 

1

1 
omd:ı No. 8 

relafon: 'l3~60 !~1<1-E_Zi_l'J_!:l_::ı!i-.-.-!!l-::2-!'lll-li!-li-li-!!!-llllll"'" 

"'' Birinci 51 ~ 
Bevoilu Halk Smeması 

8 15 11 Kopril lle üçllncU mıntakıt yani Hasköy, Bııı:lin ıııatlııc ı ı ıtc. ı:•ıco S,.'{O da 

mütehassıs tıa 
NlJRi B ~, "ı f 

~INtll ~" HllU il\• ıoıD· 
1. 1 

.\ııtrnra oadd~ r'~ 
Ayvnnsaray. Halıeıoci'IU, Defterdar, SUt. :ı hu~ tık 1 ilm tı.rdrn· 
ltlce, Eylıp iskeleleri arası. ı - .t.oroıııın ı,,:ırc1 ı ( Ha , tu ıı hııı:Jt 

10 lf' 15 Köpıii ile <lördiin<'tl mıntakrı yrıni Kt\ğıt. r~ı·nl•ll). 

1'1nnc iskelesi arası 2 - ı•mnııt'~ in Sun ı;ıııılı•ri, (Tnrihı 
A~ n· ın•ntaka dah ınd kı v va karşılıklı lskclrlcr arası scyahntıcr için t~snı. 

rl '~ Mtı:I\ ı•nr sa•ıt!e : 

bırıncı mt.-vl üı,,ıcll (5) . ikinci mlvkı UcrC'li (3) kuru.,tur. 8 - Ut•nl alc\lt'r h;:irııw (11.llrika, Pl!!••!!'.l• . 
He~ nıınlakadrı c, ıl.ı.ıylard.1~ bırincl mevkide t 5). crkeklo:rdcn ıklncl lar Filmi). ucı.-tıı' ıJ 

n' v .ı " o ı <'ocul<I~ ı.an bjrincı nıcvkide (5, ikinci mevktd<' (3,) tu. ---0-- l)oCUll kflOf 
ıetı<lcrdl.'n bir ne ı ıLvk•ac (4) ... .ıci mcvkıde l2l kuruş ücret alınır. R,.,s;t Rıza Tivatrosu Ahmet A 11' 

Bu leretlerm ' ·g e. d htLh l'tıl•slm ıullmbıtıll' '::ııı 
1 l)('nu Gcdlkl. uı Uı okuluruı ka~ dedilcu okuı·ıarın •UU atı KD tmtıhan ' rıc ı ınıntu tn 'ıtr ı m ten~· Hl gıdış-:lbnilş Ucı~Ucrlnin tutarı lizerin. Bu ,\ k ıını Bostancıda: - \"ataktı pazıırılun maudıı oc~·,, 

tan ıı: 8 911 iJ!ll rt"~ ı;abab ~ant ll da yapılacaı<ur den r. r ~ pr..ıl •ı ı nıı.; ıu h ıs bonnıan karneıcrl ile memurlara mahsus \'agoııl:ır Koııtrolöru - Komedi 1 ten soun.ı. reıef" 
Okurların ap: ~ı;n ve saa•-;c. Den!.z Komutanu~oa ouıunmaıan ve yuz le otuz 't'lZllutlı < ışer ya.lr, k'ı abonman karnelerinin de tarifenin tat- S J'erde. (Hailde Pl'ikfo blrlllde.) M d' 

rantar•r.Ja :<urş .. n V" mUrekkcp•i kalem ve JAstik buıundurın<:Lı:tn <t'743ı bik t ıtJbar n satışa çıkanla<.:ığı ll'm olunur (7007) -ıı .;.. * J 

Ve onun ölümü haberi ilk za. 
manda hi.ikümdarm ağzından en 
ufak bır teessüf ve tressür so. 
zünün çıkm<ı •un ve ile olm ·dı. 
O yalnız bir hükümdar ıınmzcdi. 
nin b:ı.şına gelen bu felakc~i.. 
ken<li de bi · hükümdar olduğu 
icin alaka du~ uyordu. Bu har 
ket onu ta kalbinden vuruyordu. 
O hükümdarlar ve han. ilnn1 arı 
azalarına karşı yapılmış olan bü_ 
tün suikastı isyanları gerek ta. 
rihte gerek halde olsun daima 
aynı dehşet ve nefretle kctrşı-

~~-~-~-E:~~~-~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!;!!~~·~~~~~·~~·!!!!!!!!!!!!!:!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~!:!!!~~~ 
yabilir ve petre5!7t' 

ardı. 
Snrovev'>dan ~elen haber onu 

menfi ve mevkii yüzünden 
J)<."k S'lrfimıştı. O her zaman aynı 
akıb. ·te maruz kalmaktan daima 
korkmu::rtu. Ve bu cinayet on .... 
o zamana kadar sulhperverane 
olan vaziyetini tan.amcn değ ı:ı. 

tirmiş kal ıne bır ınt kam h 
v rlrr;tirm•cti ~· b ne İ<'İn. 
de üç k re imparatorun vetüsu 
Sırbist1n ,·iız'in-ien b·.ivi.ık var 
~mm cıkmas·na 11'.'ani olmuı:-tu 
Viyan:w..ın harP<:İ kuvvetleri 
Berlinin Pan Jerman•stleri. Pa. 
rislilcrin intikam taraftarları ve 

-
PC'tres'bu~'un ha be susamış 
nrcn 'eri w onların askeri şef. 
erı uzun zamandanberi gelme<;i 
ne intizar edilmi~ olan günün 
vrı kla ~t·ğmı görüvorlnrdı. 

!\re Paankarenin gurur ve 

,YAZAN 

EMiL LUDVİG 

8-
azameti ne Vilhelm'ın te&viklcri. 
ne Paris bulvarlarnnda bir kaç 
bin Lotcnlinin ve ne aynı sayıda. 
ki Pan Jermanistlerin gfrültüsü 
bu harbin mesuliyetini tarih 
kr.: •. Jında o milletlerin sırtına 

yükletemez. 
Harbe tekaddüm eden son 

günler çok heyecanlı geçti. Eğer 
Berlin miittefiklerini biraz daha 
c;ıkn;ıtırmış olsaydı her halde 
harplerin ültimatomlariyle ver. 
dikleri cevabı redde cesaret ede· 
mezeli. Londra konfcr.,nsı topla. 

cekemezdi. J. ,:• 
.. ~ütün AvruP11,,er&Jı 
ultımatomuna Jltl 
rcdrledişinin sucııfllıı~· 
ya Almanyantrt <' rJ 
leyordu. iflc ( 

Vilhelm işi ters gril 11 

ümidiyle 28 de c ett11 
yolladı. Onu ik~~te ctı1 
yordu. Aynı. _!al'18~1fll ~ 
ratorn çektıgı ıı.fl!l ~ 
telgraf bu telgr 
laşm1ştr. ıl ıccı 
İmparatoru ~t3ıı o 

harici karışıklık ·ıı '1 
dahili sos,·ali ... tıer ..A ~ 

.. stcrv 
olmak icin !!~ t 
ti. Berlindc bır JJ'l(.Jt 
yaklanmı~tı. İfll hflr< 
ateşimilitarist (!Y 


