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uhtekire merha
'1ıet edilmemelidir! t 

Cezaları hakikaten çekinilecek 
bir hadde çıkarmak kati yen lfızım 

y l!.Zı ışlerı Te~!~2~;;8;;';2==Fi=·.;}=<.t=ı=5=K=un=, u=ş::a 

ovvet 
Kıtaları 
Smoıensk 

mıntakasında 

Mukabil 
taarruza I 
geçtiler 

~ezalar ·s i faf edilecek kadar 
8fif ve ya alanmak korkusu 

28
Ytf kaldığı m .. ddetçe beyhu

de Zahmet çekil'yor demektir 
\>,, -r ~~l .................. ' 
i ek8ikc~ __ nıiişterisine kimbilir kaç zamandanbe
e hes e~el< satan bir fırıncı bir hafta müddet
fl~ath _çttva] az un işlemeye mahkiim ediliyor. 
tı ol lt adanı G fırıncının bir kilo ekmeğini çal

ıal'dı acaba kaçgün hapis yatacaktı 

~~ : 3liisetJin Calut- ~;;;;_ 
S eı:n o u, c1• t -;cb u ll:' o "' ç \'r ~ ffCi 
S ~ ç karan bir fırmn bir ı olduğu luınaaUndOOlrJer, i lk ~ '3ll' Lr ~hatta nı 'ddetle p:ıbrtı), atlatırlarsa :rahat rahat 
~ I< llıı "1 :1 tından b fı:C· a.ka\etle.rlnde dc\'run edceeklc • 
~ llıı c:~lnı i karnrlastı- rinden t;üphe etme-LJer. İ!'itC asıl bu 

3t\ıtdc blzbn anlıynblle 7Jhniyet kunnah ''C:. bu mcmle-
b lniı bfıe l'nkaın1n kaç Ura kette muhtckirlcro go7: ~bnlmı~ ~ l>e)( ~eıtl. Jl.'almt bihlcn- yııc:ığı 1..-anaatfoi umumıle tirmeıı... 
~ 1(1 o f atıf J;orünülor 1 dir Onun için her t:e)den C\'\'el 
~ 11ttıı~rrnuı kapatıldı~ \c ihtikar nlc~hindcki tn.;fbatı ga• 
~ ~~ IJJ bu s nattnn ~be- !ı'et üratlc intaç etmen çare ini Ôf.et:ıeıı~ lırıldıl,'Tnı görelim. dil iinmelidir J.i bu da. mc-;hut suç 
llJ( ba.Yret rı ~nara karsı ce lar mabkcmclerlni \'nzlredar kıl. 

"il. .. "e llıerha ayan bir l umu- malda temin edilebilir. h 
t~ nıet t eri gfü:c Bir taraftan tc•Up faali~etl 17..-

l•tı 111~ırıu landınlmnkla beraber dlger ta-
~ el"se biı 1.cla <linlccliğimiz raftan cezalan Jıııldknt~n çekinllc-

lat;ıı~lcııık rn. <-' 1 bazı ihU P ai;;"'tl· cck bir hadde ı;:ıl•armnk l•at'iyy~n 
~ arı <luı. • !>atan <-' n ft ku lilzmıdır. Bir muhtekir bin suç s-
k- ttiııı lın kan kaınlarınn çl- lerse bunun bir lld tan~i ancak 

l:lbas..~sı .;r ''Crirlerdi. Hu sabit olabilir. Bin hırsızh~m 
1 
g~~ 

t-tllı~l'le bi •nıtı °V<' tcfekkiu recci;i kfır bir iki ma.hlmm ye n 
bı~.>or, J."a~ı .r(>ketc müsa nC'ı mı bol bol telifi ~lecc~c:k 
~~ ~İtıd t In afsız c ;nn. lar bu ceza ihtimnlı oJ gu 

ltı~eıe:ı bulunctoğunıuz karşılarlar, Fnkat Iılr ihUk~rl~~ ~ tl6 t;n(( llrttırı l' nasında ec. snb5t olunca mah\'Ol:ıc:ıklann htl· 
~t lirn. 1 hnaı ı icap E>'"le- Urlerse bincle bir ynl<alnnmak 1 

bet le c~o Unınahdır, m!l.U b'lc onlan dll ünmüyc mec· 
~ ~z'-'Ulrn. ara ınr]a bir mü bur eder. CC7.alar istihfaf cdJlecc~ 

, l<'aJta \'\•et[j Csl h\ 1ern hı.dm. ka<lar hıı.flf \'C yn~ııJnnmak korku 
~ d t bıı nr~astarındıın Mrf. . u znvır kaldığı müddetçe bcyhu 

tl t\rııı tc~~ll~beti ölçmek- de zıı.İımet çekiliyor demektir. 
~ ~"ilıitrd kktll'rinln değl. 

,•a1ıı.ı1" IJ', l\J11anı fih bu-
~ ~ lılı~e blle lhtikıir 
~ :dil> ~diJr esnafın dahn 
il ~°"•ur lllclcrine mani 

,1~ ~ hıu,. ; 'l'lizlcrcc mliste-
~~'iti~ a ~ tanıanılıı.nberi 
~:adetı, ~n bir fırıncı bir 
~ ~ablıfırnese ... ~U\'al az un 

~llJ !:\ 0 fıl"ıneı edilıvor. Fakat 
'1 lıatıls ı.ııt<ı ols nın bir kilo ek. 
lıı~~ Ya~ktaldı acaba knı: 
)\iz diinl·a ~ 

hıi}~ hinıcree Uhrıını de, re 
t% lıittı \'e lnoınnın cfer. 

ı~b ... ~liıı ıcl'd ailesini arka<la 
"ilk "''li c hayat l'll •q "ıiJ ,lltett<' rnasrafı-
~ hı 11 \icd art1 1 1'nıa hare 

\• ' C\irtinıa~ nazarında ne 
•t.a:ıa lıa~ clakki olundu 

1 ~~ bıı .... ,, ''ar lllıdır? , tıı ... ,ust " 
:t~ ~etıtaaue:S"n gUnlcrirıl 
~? en ad nı temın iı:ln 

llııtun nıntara na ıl a<'ı· 
h· lıirıdct ;atbuat halkın 
h} lı illa e infiale flrk 

111 l}Jl:'Jin c~:l'('ünıan oldu. 
" 'e rnt'nı 11 uınumi:vc 

" t'ı~ı nun <'de<'<:k 
0

bi At~ ıı..ı~. ~. r 

HALK 
Muhtekirleri 
ihbar ediyor 

Dün 16 
ihbar vakası 
kaydedildi 

Fiyat murakabe bürosuna halkm 
ıhtikA.r hAdiselerlnl ihbarı devam et. 
mcktedlr, DUn de 16 ihbar yapılml§-
tır. 

Soyyel tebliğ i 

Şiddetli 
muharebeler 

devam ediyor 
Mosko\'a, 16 (Radyo) - Sov. 

Yet rc.~ıni tebliği: 
Dün cephenin büt.iin krsrmlarm.. 

da .şiddetli muharebeler cereyan 
hibidirler. Merhn.mets.izcc gnzhın 
mn.n krtantiylc tayyare üslerine 
darbeler indirmiştir. 14 Ağustos
ta 21 düşmaıı tayynresi.ni iskat 
veya Yerde tahrip ettik, Biz 11 
tayyare !kaybettik, 

Pravda gazetesi ihtarda 
bulundu 

Moı,kova, 16 (A , A,) - B. B. 
C: Pravda ga.zetc.~I. ''Kimya har
bini bekleyiniz•• başlığıyla dün 
sansasyonel bil' ınakale neşret _ 
mistir. Makalede diyor ki: 
"Almanların bari>ar diğer bir 

metoda başvurma.larnıa intizar et. 
mek 13.zımdır. Alm.an.Iar, zehirli 

1 
li maddelerin imalinde ihtisas sa
etmiştir. Ha.va kuvvetlo.rimiz, dilş 
kullanacakla.nirr. Şhndiden böyle 
bir ihtimale karşı tedbir almak 
I8zımdır.,. 

Kimya harbini 
bekleyiniz! 

Sırp komünist 
çeteleri 

Belgrad 
civarıLdaki 

köylere 
dehşet saldı 

Almanlar cenupta ' 
btlylk gayret 

sarf edf yor 

StaUn 

Ruzveltle 
Çör çil (Yazı ı 4 üncüde) 

' 

Sta ine 
mesaj 

qöndere
ce 1 r 

--0--

Stalin Mosl<ovada 
bir konferans 

akdini kabu etti 
--o-

Bunda Rusyaya yardım 
esasları görüsülecek 

Moskova, 16 ( A.A.) - Ofi: 
Stalin, İngiltere. ve Amerıka 

ile yapılacak i:b.r1i~ ni • ..... 
(Deıanıı 4 UncHde) 

Ukrayna da 
Sovyet kıta arının 

gerilerine 

Yüzde 20 nisbet;nde kar verilirse 

A tman 
paraşütcülerı 

ındirildi 

iki avaka 
Belediyenin 16 milyarı luk gizli 
bir hakkını ihbar edece ler 
Kayfıyetm tetkiki belediye daimi encümenme verildi 

--o--

ÇERÇEVE 5 Alman nakliye 
tayyaresi düşürüldü Alman 
Pa.ra~~~ ~mha KavıDları 
edıldıgı bıldırıhyor 

Mo.skov416 (Radyo) - İstihbarat 
bürosunun tebliği: lf. 16 ağustos gC'-

cesl, dU~man tayyareleri Moskova Hu dünya harbinin ya.km istik 
şehrine, tam bir muvaff.:ıltlyııtıılzlikle baJdc alacaj:;"I şekil rn ,·araeat., ne. 
neticelenen bir taarruz te,.c;cbbUnde bu tice bJrlnci dere~cde, Almanlann 
lunmuşlardrr. DU§man tayyal'elerl, da J(u:yada \erdikleri \"e \'erecekleri 
ha Moskovuya çok uz..-ık bir mesafe. kayıplara bağlıdır, Rus~adaki Al. 
de tayyare dnfi toplarımız ve aveııa.. man kayıplıı.n, Alınan - Sovyctlcr 
rımız tarafından dağıtıl:n!§ıar ve bir harbinin neUc~ı baknnmdan dc
tek dll§man tayyaresi bile Moskova ğil, dünya harhlnin sonu bakınını 
ya varmaya muvaffak olamadan gc. dan birfn<'J derecede ehemmiyetli. 
rı dönmek mecburiyetinde kalmışlar.. dir. O kadar ehemmiyetli ki, 

.Nec ı p Fazı l Kısakürek 

dır. (Çörçll • RtıZ\ elt) 1 \ 'e fikir bir
Almanıar, Ukrnynada, ordumuzun gc liği de nncak buna i Unat C<lebl-

riaine :Yunkers 8S tipinde ve nakliye Ur, 

tayyareslle paraşütçüler indirmek te. Bu hu u ta şimdiye kadar bin 
~bbüsUnde bulunmuşlardır Derhal bir şey söylendl l'ok, iki tara! 4 
havalanan avcı tayyarelerimiz, Alman milyon kişi l<aybetnıiş; yok iki ta 
tayyareleri \\zerine saldırmıştıı·. Bu raf on binlerce tayyare, tank ve 
sırada., gene Yunkers 88 tipinde ge~o toıı knybctnıI ; filan, falan ... 
5 nakliye tayyarcsinden mUrckkep b r lfnkiknttc o tiirlü saygısızlıklar 
ikinci kafile görUnmilştür. Bunlara giisteriol bir zaınan \'e mekanda 
da hücum eden nveılarnr.ız, bu tayya- yaşıyoruz ki, bugün can Çekiscn 
releri tayyare dafl batnryalarımızın bir ordunwı ınıı'ka.bll taarruza gf. 
tesir ıuı.hıuıına girmiyc mecbur etmı:- rlşUğf, mukabil taarruza gf rl en 
ur. Cereyan eden kısa bır muharebe bir onlunun da can çeki ti~'1 id<li· 
neticesinde, düşmanın Yünkers 88 U. nsınt1ay hiç kimse bir fikir iffct
pindeki 8 tııyyares.Indcn 5 §1 alevler lzlği ukdesine düsrnüyor, Bu hu· 
içinde yere dUşUrUlmU§tilr. Dll§ınanm • usta şimdiye kadal' söyh•ncnlc 
bu. arada yere indirmeye muvat!ak rin hiçbirisine 8>"1tğı yukarı ~ü-

(Yazı ı 4 üncüde) 

bmüğii, 15 ala), \'c ıı fırkası ta
mıınıne imha edilmiş, 21 alay me,· .. 
cudunun da l üzde clJisi çürüğe çı. 
karı im ıs,., 

Bu bilgileri bir an i!:in haldka.t 
kabul edersek, IG fırkalık bir AJ.. 
ınım kun etinin tamam ile imha \'e 
7 fırknlık bir lruwctin de yan ya .. 
rıya yok eidlmi§ olduğunu anlarız. 
Bu iddiaya göre .'\iman kayıpları 
ıın t-Opyekfın l!l-'W fırka diyelim. 
Böylece, hiçbir propaganda ve 
miiballlğa ııayı a ıımaksn.m S<w· 
Yet iddla.sı dosru kabul edildiği 
takdirde Alman ka~,pları '100.000 
in an olarak me\'dann c•'•ar ki, 
bunun Alman • ordulannı asli 
kıymetinden büJ ük mikJ aı t.a d ü· 
sürecek bir ka),p olma<lıj;'lQJ tak 
dlr etmemek mümkün olmaz. 

Ayni propaganda \'e mübaUiğu 
pa'.\'Ioı Alman iddialarından da 
dit mck izin .\tmanlarca \erllm~ 
ralmnıların mütalea ı, Jalnız bır 

mHyon So' "l et esirt kaydetmekte
dir. 

Bu kayıplardan çıkacak hükme 
nıw.arnn Almnnlnr 80\'l et IFilnf nı. 
ha'.\ f't bir mil.} onluk bir ka~'lJı 
~e~e' esi içinde lııılledcbflirse, ?"" 
dan sonra foı;i!terc ,.e Ao1cnka 
karşı ında, her iki ceııhCJi lrz~ \C 

ikna oillcf bir uzla nın llJ nkatıııdc 
kalacaj;"I diisiinUlebllir. 

NOT _ (Çördl • Ruzvelt) kar. 
şılaşmllSJ ve müşterek ~yanna. 

. üzerinde bugün Yem Sabah mesı . . · cd n 
zctcslnde ilk tcfsmnı neşr ~. 

f1ıymetli Ustadrm ve dostum Hu· 
%t '<lllletı nı<'nııeı Nin 

\ıı '~lc.itter1rı naınına cl1.cm. 
'ltoı; ~tın~ııtn hu l'lik ku,. 

Bunlardan bir tanesl Kabataş • 
ta bir kömUrcUnUn kömür ihtıka.rı. 
le ve diğer blr:I de Sultanahamamın. 
da Seyifli hanında t2 numarada Ka
tafyan adında birisinin kaput bezi 
ihUkAn yaptığıdır. 

olduğu makineııtüfeklcrle mUsell~h \emncğe imkin \'C ihtimal gönnii 388 S h · t • 35 kişilik bir kuvveti mUdnfaaya le. 1 yonu~. 
1rp şa 5l~e 1 §Obbils Ctml§Se de, bir k!giyc vann • J.onılra ka31tıı.k}an diinkÜ hir 

•in Cahit Yalçm'm, bunu AL. 
~nyayn. knrşı ya.pılmıs bir sulh 
ihsası ııeklinde görerek benlın 
dilnkü, bir hafta ve bh'ltaç ay 
evvelki mlillihnzalarımı kunet. 
Jcndiı'miş olduğunu görm.eklc balı
tiya.rmı. 

lld'-'dir Ve be!ill'nıe i 
\:e Uu'aı. ... 0•~r ~azeto 

~~hindeki (Dc'Vantr 4 üncüde) 

? 

Sırp milletıne hıtaben 1 caya kadar bunıarm hcpsı de imha~- ajan haberinde, sar11ı rakamı~rıa 
• uilmlşlir. Bu muharebGde düşman o. bn hususta u bllgflert \'eri~ or :. hır beyanname neşrettıler m, vo """ vo oslr OJQlak 100 kl§l K,,oı.nıunun ....... ,,.o ··-;: 

.(l'lıZllı 4. tinciide) ı kaybelml.§tlr. fiındiye kadar Almanlann SO tan 



., 

-
Vakıt 

BugünkU b8§nınkaleyl Bndrl Ertem 
yazm ır. Mulınrrir, "A.merikn. har
bin uzarnaınndan ne bekli~ blllr? .. baş 
WtlI ynzısmda, netice o.nrak öyle 
d mektedir: 

''Hıı; bo şartlar ı icap e -
h:ırbc bUe iştir k edoccktlr. nn. 
lııırbf dC\ıınımda rlkan 

i> an:ıli ın.. A v:mp:uıın yeın iden 
i!ıy;:ı.ımub Amcrlkıl.n mnli sc ) 
nlıı bOJ1lk ilmltlerl VMdır. 

re gibi :r.ıun&nm kendi ldıfne 

!l.C&f na knntdlr.Bu laı.nnatledlr ld 

t~k yıı.mı:unc m akbt~l mu • 
,, ........ ~ ...... " ttekınneı. h runcm ~cm. 

yin Cahlt Yalçın, Ruzvcıt, Çör. 
" l ll'Ulll.katmdan b h3ctmektedlr. 
l'K 

,, 

nir mUlll.kattnn sonra ne:,.-rcdi • 
beyan~cki m!ldd crl tnb • 

llklen soııra ıµınıan yaznıakta • 

ça ö 'ÜJ' ld lngtltere u 
mt'Tllcn bu be5 umı.nıeden Mum Al. 

m:ınyayı fiU '\4~ + 1111'8.kmalı: b!U-
dller: 'Bundan sonra h:ırp devam etılC'l 
taluilrd cephelerde ve ~phe gerile • 
rind • ı m t hl!J;:t".Sfyle ~ıl~ıın bn. 

t !t ln!an r ,r.lçhı oo ıstlmplan •;.. 

• • nl d .. nd 1tl~l :r.ıırı::ın ~8derl.. 

ünde Alm:ınyayı bıı!!ıcal•lar VA 

, "JJ lrendU nne &a c vn rn.'('('k-

kı.\ mı ilet le rlD 
... '"11.1.lannı z."lpü>tmelc 1'4fetm~tedlr, 

• l1 Almanya );.a letıerl kendi 

v ı: '\'C td!ın: ı :ıltma almak ti U. 
tt r, çUnlcö \lm:ınuı es."lret altına 

'I rulllı-tlt-rc lı kbrmr "crm ınoı._ 

l'}tc lmıll Atm:ın dlplomnslsl bu 

mar. -,ya ı:nUlmbclı:ı etınc '\'e kçıı~ 

oturmrya 
didir. Çi"1 

ibt 

"ideal" l'Oriri 

ltrn ycıri 

ruülunuiz ol 
ve du ·nerck 
1, Türk \at:n
Turk 1811! tali. 

. . 
Bu tırlan, son zam:ınlard çı 

kun lı!r garip moom ıım, bir u.. 
rip mü ısm<b., be~ nim 
zonlilıyara .) iir~iın ı:ıhyaııık 
JU(Jmı. 

Suretnn g gul r. ~ 
k 

l~Al''D ·t 

izm·rde 
Toprak ofi ten 14150 

lira ihtilas eden 
yakalandı 

İ.!:ıni.rd n bitdirllrllğbe gör , bir 
müdd t cvv l lop m~sullerı o lB~ 
ne aıt 14150 lir yı bankllya gotUrür • 
kcn o~ kaybol:ın veımedar Muıs
lafa Rcmd yınnl b ~ gtın arandıktan 
aonra dUn .lznıtrd.e yaka.Ianmı tır. 

Veznedar u tain, hu yirnu ~ 
gUnlUk nıUddctiıı mUhtnı bir kısmını 
dağlar<Sa eçtnıl4ı, b r mUdd t tanı • 
dıklarmm cvlerlnde kalını . 111.hay t 
ka.tll cilrnlün suçlu Hamd nın h!. 
maycs!ne ~ beraberce ı.ezruış • 
lerdir. Nihııyet. şehirden kaçarlarken 
lıı tulm u;ılrlrdır. 

Must.a.famn üzerinde SlSO lira bu • 
lıınmuştur. Vczncdı:ır geri knla.n pa. 
rııdnn Hamdlyo ve: E'vlnc Slğındı~'I 1b. 
rahime verdiğini, bır kı...mlle d öte. 
beri aldığm.t oo,tlcmtşUr. 

lbrablmin evinde 2700 lira bu'un • 
ru\l§lul". Parıınm diğer kısmının Ham. 
cllde olması muhtemeldir. 

- Belki blr.iSiQlc boğuşnnıştur ! 
Sonuncu tah.."ltin birçokhruu gül 

dürdil; çUnldl Viçenzo)a el kaldı -
nıl>ilecck adam bulunursa dıı ya:k. 
~ak bu! azdı. Bu talı 
mini ileri sürcıı ~ deniz kurdu 
manalı m A ı gUJ.üınscdi : 

- Adam ulamaz aına kadın 
80".rulur ! , 

- ·n bir kadmdıw dayak 
Yedi{';ini mi iddın ediyorsun? 

Bunu Vkmoy tm kondurm -
1Wlkln. mn bur bil" lsp:ınyol deli • 
kanlısı SO'lıln u. Eski d niz kur. 
du, Y p1:Iğuu anladı ve dü· 
zeltü: 

- Asla! .• F t bir kedi de bir 
aslam gnfll bulur ve t.ırmaJ:ır; 11 
rn u p c..,ile vurun.cı 
yere a J'{!T 'r daha kalkamaz! 

nl '"in nr. c;rnda l'JI n 
' l ha\ Mkinlc:şti 

ve iki er dağıldi:bır. 
Gemilerin Yağt:mdığına, komın 

Jarm det.l •em ('1l silfilıl.:uıdrX 
rına, bil · ı hnzırlddnr bittiğin 
göre hemen iliaı-eik&t ffizmıdı-; aca. 

10.00 rrahk 
sahte pul basmışlar 

-<>
Maznunlar suçlarını 

inkar ediyor! r 
Damga m'ltbaası tabı işJ ri me-

muru Hilmi Erşon, mo.tbaa mn.lri
nistlerinden Mahmut ve zamk us
tası Etem ile tesıiki m<>sai edcı ek 
bir zrmba makinesı ı:ılmışlar ve kı
sa bir zamandıı 10 bin kilsur lira
lık sahte pul ımııl ederek P de
li, Baki ve Nıızmı adındaki pul ba
yiler1 vnsrtasile pi~·asayn sürmtiş
lerdır. Suçlubr bu p:ıral rı anı

larında taksinı edcı ek e\' nJmı~ -
tardır. 

Hılmi, Mahmut ve E em tevkif 
olunmuş, <!Un de ıkinci ağır ceza
da muhakemelerlnP b:ı.slunmu;tır. 

Pul ba>ilcrind n Nnz.nu, Baki ve 
Pandeli de bilerek s :tın alm:ı.k su
çundan k dilc.ri ile birlikte rnah
k emeyc ver lmişlerdi. 

Suçlulruuı hopsi d iıı.kiu et-
mi<>tir. et.icede gebneyen pul ha
yli Pandeli ile Nazın.inin mahke
meye cclpl i için duruşma ba§ka 
bir güne bıro:ktlınrntır. 

Beykozda hayvan 
sergisi açıldı 

Beykoz kaz:ıaının hayvnn .sergLsi 
dQn Pap.ba.b<;cdcld Sultaniye çayırın. 

a menslmle aı!ılmı tır. 
mış:ı.t resmini ürtı l<b.re komutanı 

yapmı§, davetlllcr çayıl"da luwrl!ı. .. 
nan soıfrada öğl ye :'!'i yemişlerdir. 

S rglde teşhir edil n boz ırk da-
mtz.lıklard!ill tw tay tıo:'!a sahip! -
rine lkramlvcler cl!lğıtılnuştır. 

Palamutlu,k demiryolu 
da satın alındı 

Alıkarnd;ın blldirildlğiı:.e gör , Ba • 
Jıkesir vil1y tl içındo, Eare ıit kör • 
tezindeki 'Uluc:ı. lskcl nden dahilde 

bu Şrkctm y.ıtli 
n.rasuı.da. imz;ılnıwıı bir ınukavele ile 
ı;atm alınmışllr. 

Bu hat. gcçtlğl mıntakıı.nın eşya ve 
ınsan nnt.ıiy tındıın bil!uıssa Balya 
ş.\rkctinin ınndcnlerini rı:ıkletmektey. 

dl. Balya mA'l"n 'rkeUnin t.atiJi fa • 
lllı~ t ct.me ÜU!rine m im bir nak
Jiynt mevzmımı '!:llybedcn bu ı<lrkct 

mıısrnf'ınt orunı ;ı;ı iki sene • 
denberl fnnlıyetlni durdunmıgtu 
Kıymet ve mahlyel itıl.ıaıile ufak 

bir mevzu ohn11kl..'\ benıoer Palamut. 
luk hattının devlete intikal etmesi su. 
retlvle bıı en~ da ortııd:.uı kalkmıt} 
Ye bu mıretl TUr:riycd" artık ilnt1-
ynzlı demıryolu şırk tlcri tamamen 
tarihe gE> m ş bu' mmaktadır. 

Hamit Naci gemisi 
tamir olunacak 

K"mür satışı 
t nzim 

i iy r 
Kömlir satış ve tevzi 

müessesesı 

emleketi muhtelit 
mıntakal ra ayırdı 

\ 

Yeni kurulan Tüık.iye kömür .sa.. 
tış ve tevzi mıiesseseei meml ket 
dahılindc halka ""e ı~i d:ıirele .. 
re toplan ve perakende muhtelif 
cins kömürlertıı tevri ve sa~ıru 

) ap::ı.cak tcs.'tilatı ku"n kla meş • 
gul olm.nktadır. 

Memleket dahilinde kömür lev· 
zuı.tının salim bir şekildo yapıl. 

ma.sı için' memleket mmta'kalara 
aynlmcytır. Bu mmtaknbrm ik.ö • 
mür tevziatı i hlrcr rnfiteahhit 
n · na verilecektir. Mahrukat n.. 
Janlan mnıt.nkaları: dahilinde bu -
hına.rı şehir ve aı:nsabalarda tevzi 
merkezleri v"' d pola.r tesis etmek 
le m · ellef lbulunacaktır. 1stan .. 
ibulda ve Trnk,> ada ayrı yn bi _ 
rcr j::ı.nlık tıuhumc tır. 

Aj:ıclar, h~r ~lr ,. kasaba i. 
çin mclı.ell! cins kömUrlere aıt 
ihti):ı.ç cetvelleri, h:ızırlıyacak, bu 
könıürl roeıı açılacak depolarda 
bulwıdurulııcak asgari kömür nıllt. 
tarını ıt: yin ('decektlr. Yine her 

'e !kasaba l~in bir a.za.m1 pc
ra:ke satış fiatı tayin olunacak 
tır. Haznirklar lk: allan gelme • 
d :n l edfiın13 olaetılrtD'. 

~ SUmerbank umum mQdürlUğU, 

Knmbük demir ve çelik fnbrlkalan 
umum mUdürl lfüne yüksek mllhen.. 
dlslcrden Sedadı tayin etmiştir. 

il· Ilclediye, 114 kadakl Şeyhler me. 
7.arlısındn.n geçen spor caddesini gc • 
nl§lctmcğe kamr V<!rml§tl,r. Bu ror. 
7.arlıkto. bulunan şeyhlerin kemikleri 
başka yerlere na.klcdileıx:lr.tir. 

ıı: Deledfyc temizlik f§lcri amelesine 
00 kat clbi8e yapılmı:t.Jr. Yaku:ıda 

kendlJcrinc t vzl edil~ktlr. 
* !zmirden verilen bir hıı.bere na. 

7.arnn, Osmaniye cnddcsmde manlra. 
turacılık yapan Ali Karagöz ile ma. 
(;'azada tezgalıtarllk yapan Alim 
SUmerbanktan 40-43 kuruşa. aıdıklan 
b:ı.smıı.n n.mıetresini 90 kuruşa satar. 
lren ynh.lanml,il:.ırdlr. 

Suçlular adliyeye vcrllmt)crdlr. 
* İsveç hükfunetinln Ankara elçisi 

ELnar Modiguc ne lt.alyar. ~konsa.. 
Josu dUn '\'il~vcte gelerek vnll ve be.. 

Müna.k:ıllt VckfiletJı, yü~ek d _ lediy reisi dok:;or Ult!i Kırdnrı ziya. 
niz ticaretı mektebinin tatbikat ret ctmlıJlcrdir. 
g<'misi olan Vf' bu mekt~ bani- • Deniz mah:rulJ rl ve münakale u. 
si merlıwn. Himi.t Nac:nin ü:m:ni mum mUdUr1l Kemal Bayraltçı tedavi 

taşıyan mektep gemisinin esaslı edilmekte oldu~ .A:nkııra nUmune lıa8 
ıteJdlde amil' v takviyesine ka _ j tanesinde dilD ölmll,,tUr. Kcdcrdide 
rar VernwJtir. • anc:ane Uıziyelertm!zi 6'Ullıırız.. 

ba nereye gidece-klC'rdi? Bunu 
kimse mera.k et.ın.iyordu, çünkü o 
zamana kadar her akma ~ta. 
zaten, nereye gideceklerini bil • 
mezlerdi; re~ onlara hiçbil" şey 
söylemezdi. Koreanlar git~rl 
yerlerde ya.Y.nız vazifeler.ini ) ap • 
mnyr ve itaati düşünürlerdi; on. 
lul'dan ic;t.('nen şey bunlardan i'ba 
retti. 

Yalnız bu sefer bazı iba.c;kalıklar 
V!lrdı: Vlçenzo her zaman k:ıl'd~ 
lerintlen birini mutlaka bumda 
b.rıtKtığı halde simdi beraber gö. 
türe~eıon!ş; adayı Navarro rıı.r. 
tfnez lkumand.1.SU1da yalnız elli 
korsanın muhafıızasına bırnkacnk. 
mcş; bunlıır d:ı. hep ilıti;ıar ~· but 
genç ola.ıllamuş. En acar. yır.trcı 
ve cesur olan dört yüz korsan, re
isin C'-mrinde bulunacaxlardı. S<;s. 
lendiğine göre bu s fe:rti hareket 
çok mUhim oia.cnkmış ; gerEik rei.. 
sin ve gerek korsanların Jınya.tfu.. 
nnda. fstikballerind mlilı!m de. 
ğjşmcle'ro yol açacakmış. O zam.an. 
dalıa çok para ve mnl aawınru:ak-

bir, daha eğlenceli ve tatlı bir ha. 
yat b3ş.IJ:yacak.ml6 ! 

Ka!e!lin bibiik avlusuna. masn
lıır kuruluyor, C>tl!lılCak yttler yı:ı .. 
J>Ilıyordu. Knsaplar, nhGıla.r ve 
uşı:ı!tlaı- geccyarmmdan biraz son. 
ra hep kailmuvla.rdı; harıl harıl 
hn.y.vaıı !kesiyorlar, atı> yakıyor
lar. kocaman kazıınls.ı:ı ocaklara 
yerl~orlnr; mahzenlerden şa_ 
rap varillerlni. çı:karzyorlardı. Sn.. 
hah erkcrulen lknlkruı korsanlar &• 

r.n3lnda yUdırmı. luziln bir haber 
dolaştı ve herkes sevindi: 

- Ziynfat 
Jşte bu da lbeklenm1yen bir şey. 

di; Viçcnzonun lka!ası ve ahl.8.kı 
gerçekten başkalaşıyor muydu? 

Soruyorlal'Clı ~ 

- Kadmlar gelecek mi? 
Biribirl:rıi tutnnynn tnhm.inlerde 

bulun orlardı ve b:ı.zrliU'I eğer 
ziyafette kn.dınlnr bulunmryncn.ksa 
bunun tadı çrkmıyaco.ğım söylU -
yorlardı. ~er kndtnlar bulunacak 
ols:ı.y.dr o zmnana. kadar geJmiıi 
olma.lan Iaznndı. Şiı:ıdiltl halde a. 
dad!l Ovnr.Ac eşlrlcrlnden başka 
kudm yoktu-; hnlbuki korsanli:ı.n 
nsıl cğleııdlrenlcr yakın adalar. 
dan gelirleroi. Bununla beraber 
Viçenzo ~ zaman hiç beklewni· 
yen h disalerl yaratan bfr adam. 
dJ; bdki ibıınu dilşilnnıü,c;tü. 

.(Deıxı.nıı 't1f.lr) 

- J 

An karada 
Ziraat makineleri 
mektebi açılacak 

Geçen sene açılması ıçln hazırlıkla.. 
ra başlnmın ve meml koUmlzltı en bQ. 
yUk bir iti;\'acma oev p verecek olan 
zlrnat llt ve makineleri mektebi bu 

üers senesnden itibaren Ankıır..ı.da 

ımıliycte ~ktır. 

Memlck Umizde gltt•k1;(' çoğalan 
zlrant mıı.k.ineleri iÇln mliteha ıs ye. 
U§llrcc.ek ol n bu mekteb:.n tahsil 
m ddeU U: d ~esınde add ~··hm 
ve mektcl:je ortu :ı:ira11t m('ktebl me. 
~nl nnm k bul eı.:lilert'K ikl senelik 
bir tahsil <l<:ıvre~ı lobi tutuımsııınu 

karar v rılı::lştır. 

Bu sene Ankara ziraat alat ve ma. 
kln erim kteblue ott12 a6rt genç ka
bul olunncn•ttır. llu gençlerin orta 
ziraat mektebinden ancaK pek lyt ve 
lyi derecede maun olnıııarı kabul e.. 
dilccektir. 
Mekt~be gfrec )der, d vlet hizmetin 

de gosterll('~k Y"rde b. ş sene çalış • 
mağı tııııhhüt ed,,;n bir t:ı hhUtrıame 

vermeğe mecbur bulunacaklıı.rdU'. 

Bandırma iskele ve 
dalgakıranı inşaatı 

tamamlandı 
Bir 'l'Urk ınUhcndisi, iskele lnşruı • 

tında. bulduğu yenl bir w:ulle Bandır. 
ma iskele ve dalgnkıraıımı yapmı§tır. 
Bu tskele ve datgakırnn. ticaret vcki.. 
li tarnfındıı.n yarm iletmeye açıla • 
etıktır. Açı,, mcr.ıslmindo yükBek mO
hendis mektebi tn\ebelerı de buluna. 
caklır .• D:ıvetlller, Tırh.<ın \•apurile gö .. 
tUrUlccekUr. 

Bu mUhe.ndisin ndı Hnlittlr. 
Halit, verdij;'i izahatta yenl usulle 

iskel fnş:ıınnın ilk tecrübe ini s(ııv • 
rlde yaptıgını, bu usull demir istih
lllklnln altıda. hn.ttA yedide bira lndl. 
rlld.ig1ııl, iskele tnşaııtmda lftzmı ruım 
dl5rt beş bin ton c;tcınlre mukabil bu 

usullle i§ln 7-~ yUz ton demirle başa
rıldığmı söylemiştir. 

Sipahi ocağının 
yıldönümü 

Siı>ahi ~üınnı dün kurulusu 
nun 25 nci ytldfüıümü idl. Rubu a.. 
sırdanheri me:mlckct biniciliği ve 
dolaymiyle tçılık yolunda çok 
faydalı ham.11'.'lcr yapmış olan o • 
cağuı bu y:ıldl5nitmü dün gece ocn.. 

-b'Ul Yenikö~dcki yazlık şubesindP 
tes'it olunmuştur. 

Dün nc~redilen kanun 
layihaları 

Meclis tarnfmd:ın blrkııç gUn evvel 
kabul d:lıın kanun Ulyflla.Iarı dllnk.ll 
r mi gaz •teyle llil.n edllıni5llr-

Bu arııda n sekiz ve c!:.:lıuz yn-
ıınd:ı.ki gençlertn. siUl.h altı a awuna. 
lan, ordu mens , nn:ı. birer byin 
istihkakı verilmesi, örtı id .. re kanu • 
nundnld bazı maddelerin t:ıdılt, suba.y 
ve askı.?rl memUTL:ıra elbl.ı;c, kaput 
ve çizme il• fotin v rUm si, muhtaç 
asker allclcrirıe yan'l!m cdllmcst hak
brmı:ıaki kanun lftylha' rı vardır. 

Bunıar resm1 Gazetede ntuı edildiği 

bugtlnkQ taTiht m iU~rcn mer'iyet 
mcvklinc gtrınl.ş bulunmaktadırlar. 

Resmi mektup ve ,a:ıılıı~ 
'anbr ,.e ri.itbc ifade ecl81 .,..
ler k:ıJkıı.lı cı)eycc oldu; tıf 
h tık,, J~ukat hu u i ıne"ııı 
ya7Jltırd:ı h Iİl bu bal tıı r 
(.ces,,iJs edemedi. ..Be) r. 
·•nanırııefendi lınzrctlcrl,, - 1 fili hlrler bol denecek J,adıır 1ılr 
~or. Asırlarca y<>rle..,ınb~ 
Cin J."&&ıwısı elbet kolaY ts 
zıımnn j ter. Osmanlı rıııf 
mektup edebh'atıncb ihtt 

1 .. ı.11 
birleri ~('rÇckt.en peı. ço J1I 
ınn nwkt up mündı•rlcntf11 ~ tt 
dan fnzlasını bu tnbirJcr t' 
derdi. Hele lılikümdıırlur 8.11' 
ki ındttup!a.nla ihtlnı.ın l• 11"' 
pek a.taf'atlr Ve ooib::WC O rtı 
itina olununlu. Bu ndct 1 11

11
, 

Amb \'e irn11 tıCsiri ı:ı.1tf11 ı.t 
lesıni tj_ Tnn7.imnttan onrtlııtl 
be nnbtruı tnbirlersc •"ft 
ın eseridir. ıı-

llnlbul<i es1d Tiirldcrdc 11ııı 
birler ~·oktu: Cengiı J\")91111~ 
muht...,~ın \·c en ı·u,·n:tll --~ , ·rr 
darı olma ınn rn6rıncn dl~· 
hül ümdnrlarmm ı.ut l§t 
muhtc.o;em nnrnnlart rııı' 
kıı11711ardı. Oğut , e toruıılıı 

- ISi) ·\p kelimeler ı.-ul 

ıiyliyen 

dl. 

HER GON BiR iSi ·. 

u 
Alımınlar Bııı:- nehri dıı sili Odcsa 

ara ·ınd:ı K!lradcJılz. llln ıdUcr. 

Bu uretle tınrlfin sfüict merl•ezl cc. 
wtıhl llkraynaya ı;o~ı oldu. 
llknıwa Sovyt:t blrl.IWıri ittlhadına 

dahil bi~ cııınlmri.r;ettir. ltusyruun ce. 
nubu garbislndedir. Garbı 1'inyestı.•r 

ehri ve c~nubi Kanıden.17. h!Uıllr. 

bNlı '51. ı.fa ldlometre murabbaı 
nlUusu 30 mllyoadur. Merkezi llaıkof 
teJlrldlr. 

Ukrayna kelimesi huılut bölgesi 
mana ınn gelir. Burayr Dinycster ve 
Buğ ncblrlerlle buıılarıı lt.'lnşan ı•t•ri. 
pet, l!enı:dna ve Deilna ırmakları su.. 
lar. 

Ukrnyna laılalıalık bir memlclmıtlr. 
JO!ometrc tısırnıa 6 nüfus d~r. 

myna, t rağı be~ko blc mell:lc 
ketur. Bo toprağın ate oWl ktBUD • 
ları da son nelerde lenmiş oJup 
ekllmoolk lılr karı . toprak bırakı.L. 

marn trı Bu tnn bııfdnr 'V u.rııa

nm yanı ~wda bol km- pıuıc:ırı yc
tl Urir. Oe tıP, taratbr.ında öküz \C 

l>o "Wl Urlllcri lenlr. Bu toprak
larda fQl ele~ zarimda l lc.tllm ğe. 
bftelıınnn demir ~ man"'8CZ nınden.. 
lcri bu meuılekotl aJ'DJ zıuuandn bir 
ımımt dl;ran hallno gııtlnnl tir. 

uı.,,.~·na eskldoo KJ~on a.dlyle nnı. 
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~~stanbulun 
n sa . ki ve b a arı 

eledi e 
l'a~11: 

rl'den· Suat Derviş 
"' \' 1 rtı('ınJ 
ıeı.ı'l.I.'! ~led.Jl e E.'ketıerd" hcledi· 
~ fil ~ bir Sos faaliyeti hic ı.üp· 
ll/e dC • lfaıktrı teri 'I.'! lülcs j.,i 
lll;.~ .. ~aU1e t"~ll' t;iehrin sıhhn-
r ·~ar , ~uı ;ı:Ji...:ı 

' (Jlrna.,1 1 e.• e :ru'kındun 
br· 'e buıı C' P eden bu mli 

t il " Ut, [a ]' 
ııı,, ... o1.orıtıııc1 ·~·eu ~ alnı:ı 

1 hı ''llddclrrt c QI n IneJ dan fa. 
r e ile \e 

l'~c b sE-mtJcrinc 
'"<ı• bu ıtıli u faaliyet hiçbir 
ı~1 ba ~<'n beklenilen 

tliıt f trıin, bi:ntı addcdUerncz. 
e a :viee hi Şehirde nu•, cucli. 
1 ııa. Clld tUrtnesj i 1 ' ba delere ı: n a-

\ "~"n ~ rncld:ın1atı asf it dö e-
r lUıt 'l.ı rl ~cnl'tletrnc 

e dıl.ınl' i c_re lamba \l\)a 
ıı ~ llııa <'ndd l~afi de ~'ildJr. Be
l tıııın klara ~rd;~ terkedl'rek 

lı!lnt l<>nıizlif; g-ı maı o.11<" b!lk 
"' r a tola ha ı:d ~~ <"t dcrecc
~şııı otur ntrı ı ~ \'c lan o-

ıı ~nıuf'tl tı Ynzın tozdan 
t (tt ine ban nınhafauı. et
t-rıı ~e rı.~tbıdl' ~!lğı \'nldt art ılt 
\t ll'ııı u;ı.\J mı ' di ini hl'>' ct-
ta r. uıııletıe ~Hlır, 
ıı tı:ır~rfll\1 an~oru}:oruz ki, as. 
t ' b l'ler, f~ t'addelel'{len ~
il J'ap ,:!~ın" tı Sokaklara gir-

·~ r. }fi:' • l 
1 ta«,,. ı Uph P n n bir-

• esb: kf zaına.mı. 
~d liııttı lllüd ] 
<I~ ltibi c et IIaIAslmr Ga 
aı. dl'n birtnlıl'fn en mühim 
~d fatnC' d" 0turınus bir 
r llıtıır: otıı~1Şl'hrin '.\an so
r~ t'dııllt. .~rın slkmn ı • 
l:i.aj l'tftn bt!n· llu3 Ük , e fuıi 

~ttt" .... ttalin ıbaleJacelc cadde-
'"et-h.. lr '.\an ka-
l'tıı "llt l'tti. • S() gn 

•.t. Otıırd ~nztyerı:~en~~~ ynn 
~ lot llgunı goruyor -

llchı Utıa 6ôkak tram 
t ll(}ı._ ~ de ~•kan ve -

"llk reecd an • 
ta .\tıı ol()llh he adde<tilceek 

; ~ a\'tıt ka aldc Yansından 
. \~~llilı::-Lı~'rrmından d hi 

bı b la et. bir hald<--
a ~ıı" liere h~reıncıanhen bn 

·''tdan e ularıınadı !ı 
hıı • ki itfıt b berı ıle l ni:-mur 

'I "'eatc U SOkakt ,,. ... 
llcı htl\"aJ akı evler 
~ ot1~1'tıtıe· e ~"da camlnnm 
~~, :;an kadını ~l ~ut bu so

tıı rtaı•ih ıu r ~~~(' dört, 
~il htrehurııu .. e lipurtip toz 
()"'il l:ıtı der~('~·c nz.ın t-0zu ne 
~~ kıtı.ta 1 kadar zarnr. 

t ti<ıııbah ' 1 rn nelt-r !:e· 
tı~ \ 0 dalıa ;""dan iti ren 
u!~tı~ dıığu ıchıu orta ında 
h.~~ l'ı bir ~ kar ve buz-

lh:." tol( rnullıkün] 1.e "cl~eğ:lni 
·L"a l' ~k c ur. \"aU ko-

İki aylık bir muharebe devresi 
Alman ve Sovyet tayyareCJlikle -
n arasındaki çok çetin mücadele. 
terle geçti. O kadar ki, zn.yiat lis. 
teleri on bini bile bulrlu. Bu şc 
kildeki çaxpLsmalar tıimdiye ka • 
dar açılan ve ktsa ?..amaıılarda so 
nn eren hiçbir cephe üzerinde gö 
rülmemişti. Sovyet tayyareciliği 
cidden mukavemet gösterdi ve bu 
kadar kabank yekunlu bir ~y~at 
listesinden sonra da tekrar ken • 
elini toparlıya.rak ağır bombardı -
man tayyareleriyle faaliyet gös • 
termeye, Alınan §ehirleri üzerin.. 
de uçmaya ve Berlinl tehdit eden 
bonıbardnnanlannı muvo.ffakıyct 
le başarmağa başladı. 
Şimdiye kadar elinde mevcut 

bombardıman tayyarelerinden en 
agırlarmı kullanmamış olan Sov -
yet Rusya kwl lıavacılığmm, bun
ları ordu Ih tiya:tı olara.k elde bu
lundurduğqnu ve müşkülat karşı. 
smda ne olursa ol.sun artık cephe 
lerden ziyade hasmının t.<>pra;klan 
Uzerinde ve cın da.mnrla.rın<la işe 
b3şlamak icap ettiğini kestirmiş 
bulunmaktadır. Bu suretle yapı.. 
lan hamle çok milsait bir zemin 
bulnrak bin kilometreden U%Ull me 
saf elere kadar ulaşmakta. ve ağrr 
çaplı bomlxı.la.rmı fazla miktarda 
Berlin lizerlerlne serpmektedir. 

Bundan on gün kadar evvel bir 
tayyare gemisile Beyaz deıriz.e ve 
buranın Umanı olan Murmanska 
gelerek Sovyet tayyareci:liğine 
yardım edeoeğini ve bu maksatla 
uzak şimaldeld birllltlerle irtibat 
tesis ettiğini blldirmiş olnn BU • 
yük Brita.nya. :bnpara.torluk hava
cılnn, o zaman için hiQbir yardım
da bulumunalllIŞtı. F.saBen en ya. 
km bir hedef olan Leningra.dm 
Murnuuıs1tdan olan mesafesi !kuş 
uçuşu bin kilometredir. Bu ka -
dnr uzaklardan yapıla.cak mah -
dut sayılı tayyare yarımı pek de 
l~e yarar bir şey değildi Ancak 
müşterek bir plan altında Sov -
yetıerin şarki, Büyük Brita.nyalı 
havacılarm da garbi Almanyayı 
hedef ittihaz ederek birlikte ta • 
arnıza geçmeleri, beklenen yar -
dım neticesini verirdi. 

Bugün için Sovyet Rusvnnm o.. 
ğır yüklü tayyarelerlyle Berline 
doğru akınlara başlamış bulunma. 
sı, Britanynlılnrm da hıırokete 

"' a.ı.ı~"~ olınryıııı P 
t. ~ b ~fend an- Stnlin kanalının açılması i§inde 

lt<t ... .::~ Oka• 1 sokağı n- Çalı.';"llllŞ olan bir Amerikan teknis· 
~~ llllı I< gı \'ali ' 6 Be· yenin mahrem bir raporuna göre, 
~ ~lerfne ~~trol ettirse, Ruslar yer üstli istihkiimlannın bu 

!la ~ tı !lok~ de gnzetc- harpte mlihim bir rol oynayacağı· 
11ftr,.,.~'l.eı- dir;... s kinlerinin na. kani deg·illerdir. Bundan dola. 'e -"'Qların .,, ..... Yan SOknk-
~~dı-.., .. ~zıyctbıı anlı yı bu istllıkiınıları sırf gösteriş o· 

"tlld -.. 11-.-ın larak insa etmi.sJerdir. 
'e b e11 aYrı 'an S()1{~ Rusların asıl l'hemmiyct verdik· 

~ ~li~lkl htı • ol bl! Ze\l; du- leli yeraltı istihkiımlarıdrr. Bilhns 
1.-ı~ ~~ ('~fr. caı;Trı bir ça- sa ancak fedailerin yerleştlrilec<.>k 
~"'la lıı bUSUk bi leri küçük tuzak istihkamlar, bu 
• 'llt hırı: olı:n r ınnsnıfa istihkamlar. yer altına yerleştiril· 

h. arq 11l"oıoz.u b 11 ıcalı; mia ve icabında kendi kendlne yer 
~"'it ile> tıı.cıacı n ir k<>re de ., 
~ l'iit ~l'a «'rdcn dl'b'i tlrip lıstüne çrkan miilcemmel ağır mit. 
ı. bhı ,,Uı,. &aJ>nıas1 mUm- ralyöz yntn.klarrdrr. 
:"t"" •• H.uslar, bunlarn (kara denizaltı· 

,. 'ln &okakJ ları) ismi vermektedirler. 
~ etıe bir arında o· Rus arazisi ig.inde bunlar bmlP.r 
~ıc'ı.ı'lJ~Yı an C\\cl kal ce olarak yerl....,tirilmiştir ve haki· 

Yor'-r 'e bo Bl'8.dn vııı IQ "'· katen bu usul fevkaladedir. Zira 
l\ ---..-..._...__ herhangi bir münasebetle Rus top 
\)ene 1 takları taarruz ve istiW.ya uğrars<\ 

8Vveı bUQUn YCT' üstündeki harpler bittikten 
e sonra yer yer bu yeraltı istilıklım 
.\Qlısl'oa I:ırmm harpleri ba.şlıyacak ve ştip. 

ti ?ıı. J.c..1931 PAZAR hesiz çok mile~ olacaktır. çun
\~ ile g-0~ vaı tde:ronıa kü Rus anızlsi üstünde bir harp 
ttt....:.t~ Ve Brlyn., olduğu tasavvur edilsin. Ruslar 
~~ Ola.ıı n dolayı cwclco nıağlOp olarnk çekilmiş olsunlar. 

"-' ~lııılen lllU tarlbt~ Uerııne Bu takdirde düşman piyadesi bu 
ı._~ .. ~ et~ 1r oldu~ araziye dağınık bir (;lekilde gire • 
'- llııı ""l ttın tır. cektir. 
'~ttı~t eVVel haşfan. İ§te bu esnada yer altında ımU· 

'2<ı ıı, ~ 1tnkAn hamt keanmeı betou ya.takla.rma gizlen • 
'üı~~eft t.:ok arzn ~ olan Ruslar bir dllğmcyc lxu;m 

r. ca beton lbiroen'hlre dönerek son 
·eın~~~~ 

geçmelerini icap ettirir. Her fki 
.fstlkametten olac:ı.k bombardıman 
tanrruzlnn her§eyden evvel ver 
mUdafasırun dağılmasını temin~ c .. 
<ler. 

Sov) et tayya'roeillğinin ta.nrruz 
mc afesi Berüne kadar bin kilo • 
metreyi tecavüz etmi~ bulurunıı.sı. 
na karşılrk bu istikametteki Al • 
man yer müdafo..asının gnrba na _ 

Yazan: 

Ş RKL1 
zaran daha ihmalkiı.r tertiplendi -
rilmlı} zannını verecek şekilde 
mukabele ctmelkte bulunmamas:ı 
Sovyetıer lehine en büyük bir 11tO.: 
!aylık arzetnıektedlr. 

Bu sıralarda, So\-yet tayyareci. 
leline ya'rdmı ve onlarln işbirliği 
kurmak fırsatı arıyan BUylik Bri. 
tan.ya imparatorluk havacıları 
.Almanya üzerlcr:ine yapmakta. bu· 
lundukları bom'bardmıa.n taarruz -
Janru gecelere inhisar ctti~rek 
ve Berline kadar uzanarak sık • 
laştırmak imkfuılarmr ele geçir • 
nıiş olurlıırsa, Sovyetlerin yap • 
nuı'kta bulundukları bombardıman 
taalTllZlnnrun daha tes'rli olma • 
smds. fım.i1 olurlar. Bu suretle Bü
yük Britanyalı havncılıır d:ı. da.ha. 
gevşek bir müdafaa. ile ka:rg~
mak fırsa:t:au belki bulabilirler. 
Bu takdirde Ahnanyanm go.I\ba 
doğru ve lngi.Itere imparatorluk 
tayyarecilerine karşı btrleşt.irmiş 
bulunduklarr kesif ve şiddetli mü 
dafaa sistemini ya olduğu gibi bı
rakması, yahut da şnridan gelen 
taarruzlan daha şiddetli b"r muka 
~ele ile durdurmak kaygusile da.. 
ğrt.ması icap edecektir. 1.füdafa.a 
tertiplerini bozmadruı bırakması 
halinde, Britanyah tayyarecilere 
kanır ayni müşkülat devanı ede -
c~ ':~ falı:at Sovyet havacılığı bu 
gilnkü taamız imkanlarını elden 
ka~ırmamış olacaktır. Milda!ruınm 
dagruinıa.'i! halindeyse. kızıl ha. -
vactlrk şiddetli bir müdafaa ile 
k:ırsılaşn.cak, Britnnyalr tayyare
ciler de daha kesif akınlarda bu
lunmağa imklı.nJ.ru- bulacaklaroır 

Britanyalı havacılnnn mcs~fc 
uzunluğu dolnyzsilp mihv<'rcilere 
nazaran mn.nız kaldıkları müşkUI-

• 

'ler benzin s:ı.rfivatmm bir misli 
fazla.sile yan k d~r tahrip danc • 
sini Almanya iız ı !er.ne taşımak -
ta olduklarıdır. Halbuki, işznl sa.. 
hllle.rindcn harekete geçen mih • 
ver t.ayyareciliği daha. yakmdan 
Britanyaya. twırruz etmekte ve 
daha fazla bonib3. ) ilkünfi göt üre
rek sorpmrktedlr. Bu avantaj ve 
zararalr şnrk cephesinde mevcut 
değildir. Sovyet tayyareciliği Ber
line kadar uzann·kcn nekadar me. 
safe asmak vrı petrol harcamak 
mecburiyetinde kn.lryorsa., Alman 
tayyareciliği de ~kovaya }rarşr 
ya.pbğı ve yapacağı hnvn bombar. 
<lnnan taarruzlnn?\da hemen he. • 
men ayni s İ\'alr göz<' aldırmak 
mecburi) etintı'.'<l1r. Bomba yUklc -
ri de mUtekabil olarak mU:;avat 
arzetmektedir. Belki mihver tıı.y. 

yarelerinin kat-Odecekleri mesafe 
yüz, iki yliz kilometre" ·adar bir 
!iCY farkedebilir. 

Saatte b yüz ia1ometrl' me
safe kat'edE'n bir bomba.rdnnan 
tayyaresi için on beş, yirmi da -
klkalrk bir ? .. mnıın uzama.smm ve 
bunun da b:n kilometre i.ızerinde 
olmam pek de avantaj olarak leh• 
te gösterilecek bir netice değil -
dir. Yalnız şu var ki, ajans haber. 
lerinden çtkanlan neticelere go • 
re Alman ta,yyarelerinin Mosko -
va~ karşı yaptı:kları bom.bardı ·
m~ taarruzlarında Sovye;t mlida. 
faasmın daha çetin bir mukabele
de bulunduğu 7.alllll Msıl olmak • 
tadır. Çünkü, Sovyct tayyareleri. 
ıı.in büyük kütleler halinde Berlin 
üzerine sokulmaları ve bombala • 
rmı attrktan sonra bazı kereler 
hiç zayiat vermeden geri dönme. 
Ierine karşılık, Alman tn.yynrele .. 
rinin güçlükle ve nıa.hdut snyılı 
tayyarelerle Moskovayı bomba.lıı
dtkla:rı ve zayiat listesinin de pek 
kıı.barrk olmamakla beraber, Sov
yct zayiatına nnuıran daha fazla. 
olınnsı bu kanaati kuvvetlendir -
m<.>ktcdir ... 

Sovyc-t ta)-yarcc:llği mademki 
Berline kar;: ı ve Alımınysnm di 
ğer !iehirlerinc taarru-ı etmekle 
dir, bu takdlrd:- Br!tan) alı ta\-ya.
recilcrin de ga,.ptnn bu lıa.rckiı.tn 
iştirak elmC>leri ,.c hıırf'ketl<'ri -
ni tıiddetlcndinnelerf beklenir. Ve 
anc:ı.k bu surc!lc de ınilte-kabıl 
yaroımın havad n başlamış oldı.:

ğu göze çarp:ı.bilir. 

Yazan: Casus mektebi profesörlerinden İsveçli A. MENGTJA!ıf 
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ortaya çıkıverecek ve mitralyöz 
ba§moakl tek a.da.nı bile o knrga.şa 
lık esnasında en aşağı 300 • 400 
düşmanı kırıp hakladıktnn sonra 
öldürillebilccctkir. 

Filvaki mitralyciz ve onun ba.c;m 
da oturacak fedai kaim zırhlı bir 
mahfaza içinde buluna.cağı için ko
lay kolay tüfek veya mitralyözle 
hnha olunamaz. El bombaları d:ı 
m!iesslr olamaz. Bu mitralyözü 
susturmak için mutlaka ya tay .. 
yarclcrin atabildıği ağır infiliıldı 
bombalar veya top kullanmak ıa -
zıındtr. 

Dtiı:nınn tarafından bu tedbirin 
alınabilmesi zamnnma kadar kc • 
sif piyadenin ortasında blrdenbl • 
re yerden biten bu zrrhh mıtral
yöz hayli düşmanın öldilrülınesine 
sebep olıı.caktJ.r. Bundan dolnyıdır 
ki altına iböylo binlerce zniılı mit
ralyöz ycrleştirllmiş olan Rus a • 
razisinl işgale kalkışn.n bir dili; -
man iıçin yeryer kanlı siirprizJer 
yatağı olacak ve hayli J:ayiata, 
şaşkrnl!ltlara se'behlyet ver<ıco.k • 
tir. 

§Unb,c; 

nutralyözler bilhassa geç.itlere ko 
nulacnk olursa pek blıyiık bir rol 
oy:nıyaca.klardır. 

Bn.vyeradaki gizli Alınan askeri 
rahasmda z plin raketi mühendi -
sinin infiliıkm.1la da Rus casusu -
nun casus lfığnu vasrt.asile bu saha 
yn glrdif;indcn de şüphe edilmiş 
ev infilakın civnnndaki topraklar 
inceden inceye araştırılmıştı. Fa • 
kat böyle bir iz bulunmamıştrr. 
Onun ıçindir kl H.tts casusumın Zcp 
!in fabrikalarında.ki runbaliıjlar • 
do.n birme girmek surrtilc bu sa. 
ha.ya sokulnbildiğınc knt'i sıırclll' 
hükmolunmuştur. 

Rus casuslarının cürctle tckııi. 
ği mczccderek elde etmey<' mu -
vaffn.k oldukları usuller hakikaten 
diklro.te şayandır. 
Mcseıa Rus casuslarmm icat et. 

tikleri "görUrune-z balon,. bunlar. 
elan biridir. 
İnsana hakı'kat olınaktan ziyndc 

bir fantezi hissi veren görünmez 
balon Rus casuslarmm icat et -
tikleri gayet ib:ı.si t, fakat cidden 
mütJı b r olüm vasıtasıdır. 
~ ~ol. 

• 

HTRP VE dini arttırmaya karar ver -

COCRAFYA 
Harbin bir çoklarımıza 

coğrafya öğrettiği inkar edi. 
lemcz. Fakat ınsanın mem. 
leket adı öğreneceğim diye 
harp istemesi mümkün mü. 
elür istesek de istemesek ele 
tarihin eşini kaydf•tmediği 
bir lıarp içinde bulunuyoruz. 
Ama coğrafya öğrenebili • 
yor muyuz?. Bu konuşulu. 
yordu da bii arkada§: 1'evet,, 
eledi. bir diğeri aksinde ayak 
diredi. Neticede de hak ka • 
zanır gibi oldu. Şöyle eliyor • 
du: 

- Evet .. Coğrafya öğre • 
tir ... Fakat harp tebliğlerinde 
adı geçen şehirleri ancak ha. 
ı·ita iizerinc/e bulabilirsin, o. 
kadar .• 

KADIN 
BtLETÇlLER 

Osküdar tramvayları ida
re meclisi, bir müddet evvel 
aldığı kadın biletçilerin ade-

. 
mış. 

Bu haberi veren gazetleer, 
idareyi bu karara sürükliyen 
sebebi de işaret ediyorlar: 
Kadın biletçiler, erkekler -
elen fazla tahsilat ;·apıyor -
larmış. 

Fazla tahsilat? bundan ya 
erkek biletçilerin vazif Plcri 
başında uyukladıkları, becla. 
va müşteri taşıdıkları, yaka
dın biletçilerin bu:,:ndu ları 
arabalara fazla müşteri le -
hacümü olduğu manası çı -
kar; yahut kadın mÜ"teı ile -
re yolcularoı faz.le:- cömert 
davrandıkları anlaırlır. 

Cömertli~ e pek akıl ermez 
sr> ele tehacüme &'belki,, dene 
bilir. 

Anlaşılıyor ki O sküdar 
tramuay idaresi, gazetelerde 
sık sık görülen fazla yolcu ta 
şıma ~ikôyetlerinde.n müte • 
nebbih olmamış· Bu isi ya • 
parken bari araba miktarını 
da arttır&a .•. 

R. 

Tuzakla, Cezairde bir hare
me düşürülmüş bir 

ingilız kızının 

Harpten evvel her sene lngil
tercnln muhttellf yerlerinden 1n. 
glliz kızları Ceza) irdcld ikalı veler. 
de, Iokantalnrda, barlarda ve mU
zik hollerde dansöz.lilk için top 
!anıyor ve g8nderiyorlardı. 

Hakikatte bu i5lerin hiçbiri 
yoktu. Kı:zlar, tamamen başka 
maksatlar ı<'in göttirülüyordu. Son 
iskclcve vardıkları zaman bu kn.
lar, şclırin dışmda bir mahalleye 
sevkediliyorlar, ve orada ckse:-1 -
ya zengin bir şn.tklmm ha'rcmın -
de fı.dctn hapsediliyorlardt. 

0 zamanlar lngil!z mecmuala.. 
rından ''Ansers" böyle bir mace • 
radnn knçrna ~a muvaffak ?lmuş 
bir 1ngıliz kızının makalesini n~. 
retmişti. Haremden kurtulan bu 
genç kır. şöyle diyordu: 

"Size brr masal gtbi gelir. Fa. 
kat ben böyle bir bareme dtiş -
tüm. Hemşerllerime ibrı:t ol 
1.un diye yazıyorum. Dünya. -
da bnkm neler ola:biliyor. Bir 
zanıa.nlar b<'n biraz dansedc .. 
bildiğimi ' sanıyordum. Filhnkikn 
bu sahada istıdadım \ardı. Fakat 
1ngiltercııln modern sahnelerindC' 
ovnaya.cak dereceyi bulmamıştım. 
Bunun uzcrme ga.zctE-lcrin birinde 
gördÜE,-iİID "dansöz isti>oruz" ilfl.. 
nına cevcıp verdim. Bu ilanda, h<>-

mıyan bir bina dalıi.linde tehlikeli 
bir iş i<:in çalışan ıns.."lnlan ımha 
etmek liizımge.ıdiği takdirde gö • 
rUnmez Rus balonu kullanmak ha 
kiknlen çar<'siz olduğu ~bi Pl'k 
mükemmel de bir usuldiir. 

Bu balon b.Jdlğlıniz ' e Ruslann 
çok kullandrklan stratosfer. yani 
hava tabakalarının dısına mah _ 
sus alelade bir balondan ibarettir. 
Aleüıde bir balonu görünmez bir 
balon haline koyarak <'n mUthlş 
bir suikastl ~ apa.bilmek, bütUn 
bir resmi bina veya müessese i . 
çindcki insanları lmha etmek Rus 
casuslanıun zeka ve <'Ürctlerini 
çok güzl'l gösle'recek mahiyette 
değıl midir? 

Vakıa stratosfer balonunun bu 
işi gôrC'bilmesi için bir tay;arc ve 
planörle birle. lirilm<.>si Jfızımdrr. 

Yine strat.osferdcn uçan bir ke 
!iİf tayyar . i matlup memleketin 
üzcrınc gece uçuşu yapmakta ve 
tay~are · tasyonlan olan mmtn • 
kalam. yakla§ınca bil' planör sal -
vermektedir. Planör de matlup 
bina üzenne gelince balonu salver 
mektedir. 

I•'aknt pliınör tayyareye, balon 
da pliinöre uzun tellerle h!ığlıdır 

Balon harita üzerin~e mevkiinl 
tamamile ayarlndıktruı ve matlup 
olan b nanın tam üzerine goldik • 
ten sonra. hususi imal odilmiş o -
lan kliçük çnpta delici bombnsmt 
bir cilıaz vru;ıt · e asn~ryyn atar. 

men mukı:ı.vole a.ktcdilerck bazı 
l<"'ransız ve Ceza) ir müzik holle • 
rinde dansetmdk üzore dı arı cı. 
decek dansözler isten'yordu. 

Böyle bir y tin t 1i 
Iıcnğıru takdir cdl} oroum. ı. 
bana ilk .bak13otn her ş y yo u 
görilndü. Kendime dikkat ed ~ 
sem, tetik davranırsam sal.men 
tekrar memleketime dönece "mi 
tahmin cdiyorudm. ~ 
"- Yabancı erk :klerie şaka • 

laşıp onlara ümit vermeğe ne lü. 
zum var. Blitüıı erkekleri Jtend'n., 
den bir adını ötede tut. Oı>dat\ 
sonra ~in yolundadır!" 

İşte kendi kendime verdiğim 
nasihat bu idi. Fakat meğer ben 
hiç bir • ey bilıniyomımrum 

Onca Frnnsaya gittlk. 
0

HAttll. 
om.da. üçUncU sınıf öir müzik hol
de bile danscttik. Buradan Ceıa _ 
~ire gittik. Lbnanda biribl rimiz • 
den ayrıldık .Ve 'b<.>n bir ~t kn. 
dar mesafede ba- eve gönderil im. 
Duvarla ~evril! ve palıniyeler t n 
de gizli duran bu evin !kap nda 
kol.suz bir adam duruyordu. 

lleniınlr bnı:ı.ber gelen tere.ti 
tnun, işte kalıı.roğmrz yer b 
{ ır, dedı. He>r y hnzır" 

Ben hayrete dilımıilştum: 
- Hani oynayac.nğmnz revU -

lcr i<'in prova yaparoktrk ! Dl} o 
sordum. 

Tercüman: 
- Sen mernk etme a·ye ccv p 

\•erdi. İçeride istedi~ k dar eı:r. 
zersiz yaparsın. 

Eve gird·m. Bir nevı bat kha~ 
neye götiirdüler .. Orada benim gı 
bi fakat muht<.'lif milktle>r men• 
sup üç kız dahn vardı. B:ıvull n.. 
mı açıp <.>synmı çtka.rnı ' 
lediler. Ve hemen pro ~ 
olmaklığunı istll orlnrdı. 

Sonra tl'rcumanım b ı ter 
kelli. Onu b"r <lalın görmcd m. Bır 
~C>)Tek kadar Ronrn zenC'ı bır ka • 
dm larnfınd.'1n çağırıld:m. ''H !nen 
gc>l ! diyordu. Efendi scı ı i İ) or" 

- F..fendı mı 9 

- Evet sen burad l oturoc::ık • 
sın Tıl ki .. 

_·_ Ne d.-mek ı tı) :ırcr.rıuz? di. 
ye soroum. Rum l ı ne .,, ı tt kn 
da'r oturacağ m. 

ZC"nC'i knaın ee\ ~p \-·erdi: 
_ Ffendı s ndcn 'JJkın<'aya k" 

dar burada kalaC' ık .'1. :::,or;rn r.tt
mcn~ mil aade edC'rler . 

Or:ıd:ı kah mun ilk s..n.tc.rtıır. 
ne kadar sıkrrı oldui:'llnU anlatrp 
da sizi )ormnk jcıtpmem. Ya'nn 
,~urası bilinmeliıllr ki çrlnlacak Yt>I 

yoktu. Çilnki... hc-ı )'C'li yokl&.~ 
tım. Her taraf kil.tlcn.'ll~ veya de
mir parmaklıkla k.-ı ı .ınrr. b. '' C' 

er.kek hiznıetçl'er tılra.f a.u. 
~ aftu'.a altına al:r.n•ınt 

Bir ltalyPn km k":c.t)O'ıa ~ 
.. ıldadı: 
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Sovyet S.ieri 
esır düştü 
~~ana 0c z 

i-r a i "d;j• e .ı 
Sovyet - Polonya askeri 
ittifakı, İspanyoi acnan
masının manevraları 
Amerika - İngiHcre as -
kr.: ittifakına doğru -
\J :-\..!" görüşmesi mi ya
p.~ncak. 

A1 ı n ajansı dün gece verdiği 
.:ıe d1yor Jd: 

n ,;- Almnn kıtalan, muzaf_ 
( ı a · ilerleyişleri esnasında 14 
• ğu ~ -.ta, şark cephesinin ıbir 
b lgcsinde oldukca. fazfa, miktar_ 
da Sovyct kuvvetlerini ımuhasa
ra etmiı- er. dar bir sahada sıkı!'. 
tırmı~lar ve ımha eylemişlerdir. 
~imdıye kadar 20,000 esir alın_ 
mı~ ve 32 tank, 25 kamyon ve 
1 zırhlı tren iğtinam \•cya imha 
olunmu tur. 

Çarp'. malarda, $ovyetlere 
kcnlı zayiat \'erdirilmiştiı·. 

Londradan gelen h::Jerlerde de 
Alman ann ı ... oısvozrad'm cenu
bu Rarki ınde mühim lbir maden 
n.mta.'rnsı ulan Krivisog'u işgal 
<.'t tiklcrıni bildiriyorlar. 

Londraya f..'Öre, .A.lm'lnlnr, Kri. 
visog'dan hiç lbir ı~i..ıl< de edemi. 
yeceklerdir. Çünkü Almanların 
istedikleri maden değil petrol
dür. Bu mıntalrada ise çok az 
petrol vardır. Almanlar Ukrayna. 
daki harekata ehemmiyet verir 
gözükmekte ve Hitlero • nusıara 
bu mıntakadaki iharek · tın ı.>aşlı. 
ca ileri hnekat olduğu hissini 
vennek ist mektedir. Halbuki 
bu mıntaknda Romen ve l'Vlacar 
kıt'cıian bulunduğundan burada. 
ki ileri hareketin başlıca hamle
yi teşkil etmediği zannedilmek. 
tcdir. 

Diğer taraftan Ccnevrede çı_ 
kan "La Sü: '' gazetesinin Ber
lin Muhabiri de gazetesine yaz. 
dığı makalede Röyle diyor: 
Cenupfrdli harekat 
N asli inkişaf etti 

Cenupta harekat okadar sür_ 
atlc cereyan etmiştir ki bu hn! 
mares:ıl Budiyeni'ye ordularını 
intizam altmda cckmek imkanı· 
nı vermiştir. 

Almanhr Jitomir önül'l.de Sta. 
lin hattını yardıkları zaman, di_ 
ğer mütefik kuvvetler Dnieper'i 
geçiyorlardı. 

:Cu esnada hücumlar iki isti
kamete a)•nldı. Birincisi Kıyef 
arkasında geniş ,bir çevirme ha. 
reketi şeklinde inkişaf c:ti. Al. 
rnan fırkalan, kanclilcnne tevdi 
edilen vazifeyi mükemmelen ifa 
ettiler. Rusların ric t hattını 
kestiler ve Dnicpcr'in lbütün 
noktalardan g.x ·ıebilcceği kc.na
atine vardılar. • Krnıli bu nehrin 
ağzında lbu1unan z.engin vılfı.yeti 
ele gecinnek üzeredirler. 

İkinci hi.icum dnJ ""'I, Bug 
nehrinin iki sahilini takiben cc_ 
nuba doğru in1ı ve Ruslnn Ode
sa ve Niko' ycf'de mahsur b1. 
raktı. Alman mahfillerinde söv
lcnildiğinc ı;(ire. dü-:;:r." n , ~rede 
ibiraz hareket s rbe tisi bulmuş. 
sa denize dvğru cekilmcğc mec· 
bur olmuş \C nerede k" m-ı"a 
teşebbü~ etmİ,.,;.,; kat'i hakimiye_ 
ti kazanmış olnn Alman l,ny:ı 
kuvvetlerinin takibine uğı .~l'lll"· 
tır. . 

Devam C'ı'1 n rnuharelx:'et' bu 
havalide pek yakında vuku 'h 
cak olan muı.zzanı har-.' 
saslarım haz r· maktadır. 

Dunkü mnf~uat kon!er...nsın. 
da ise Lozovski Od(' a ''1 Al
man1ar tarafından ahrdrgım vn. 
lanJamış. Smolen""k'in Alm rrı 
JX>k pahalıya mal olduğunu .,, ~ 
lenıif}tir. 

Alman zaviatı 
Ne kadar? 

Bundan baş!<a Alnı nhrın 
Ru yayı istila ettikleri zama,_ 
c!anberi uğradıkları 7'1Viatı gös
teren rakamlar dün Moskovada 
nesredilmiştir. 

Bu rakamlara göre bfr Ahrnil 
t&nk kolordusu, 11 tümen Ye 13 
al-~· imha edilmiştir. 21 tüm 'l 
mc•·crdunun yarısmdan fazlası. 
l"l f;3ylJ ... tmistir. 

Salii.hiyetüır mahfiller bu hu. 

6usta aşağıdaki beyanatta bu· 
lunmuşlardır: 

Almanlar fmb,'l edilen kıtalo.rmın 

verine diğer kıtaınr ~ı>tlrmek için 
muşkl\l:\t c:ekeceklerdlr Ultlcr, geç 
ı<alm~tır. Zlru birinci n~ustosta ma.. 
re .. aı \'on Kuchnerdin Leningrnda, nııı 
r a! B\·ont)ockun Mosk;vhya ve ma 
r<' 1 Vı,,J. Rcndstedt'in Kiyet" gire 

1 t, ımln ctmi~Ur. 
Hlllerln nru~ıamı bo'Zi!"Uno 

tıldığından beri imha ed!•en 
:ı~rn • 
Alman 1 

•ümcn!erl ~ınlardır: 
30 ı.mcu rank kolord ... ıru • 1 10 1 

19 Vf' 20 inci tank tUm<'nlerl 27, inci 
zırhlı tümen 5, 6&, 110 v ı37 ıncl pf. 
yade tUmer.ı .. rı ·•ö!Um Dl' ı. tsmlnl la
şıyon meşhur oUcum l1.ınıenı 

?.Icvcudunuıı .) arısmd:uı raz.ıaı;mı 

ımybctmış olan ttlmf'nlf'; r..rasını.ııı 5 
tank ve 5 tüc"m tümer veıoır. 

Sovyet - Polonya 
Ar:her"i ittifakı 

Dün öğ-Jeclcn sonra ~Jcc:kova . 
da t ır Sovyet _ Po!onya askeri 
anla5mas! imza. edildiği resmen 
bildirilmektedir. 
/spanyol donanmm;ının 
M anevı·aları 

Perşembe ı:tlnü La Cnrounn açıklı>. 
nnda General Franko ile Bahriye na_ 
zınnm huzuruno:ı t11pan)QI harp dr
nanmnsmm bil} lılt ma.ncvral1rı ol. 
muştur. 

GenC'rnl Frıınko ile tıııhrlye nnzırı 

La Corouruı ya .ı<nnnrtn Amlrnı ge_ 
mıstle ı.-ıtm!ş VP orndn donanma kc
mutanı Amirnl Bastcrrachr. tarafın. 
dan karşılanmıştır. 

Amcrihan maneı.1raları 
Amerikada manevralar kin 

son hazırlıklara halen Luizyana
da Beauregard kampında yapıl
maktadır. 

Mo.nevralarn p:ı.z:ırt.cst f:ilnli 550000 
klş1nln lştirll.ltllc başlamu.•aktır Gece 
gllndllz her tanıftan w.un yürüyüş 

kollnn, kafileler ve trenler seımeıttc. 
dlr. 

A lmanya üzerinde 300 
/ n giliz tayyaresi uçtu 

Cuma gecesi Almanya ıüzerin
de yapılan hava hardkatına 300 
İngiliz bombardıman tayyaresi 
iştirak etmiş ve bunlardan 12 si 
üssüne dönmemiştir. Büyük öl. 
çilde yapıldığı söylenen hücu· 
mun 'başlıca hedeflerini, Hano. 
ver, Brunsvick ve Ma.gde'boure 
teşkil etmiştir. Hottcrdam dok_ 
lariyle Boulogne'a karşı daha ı:· 
fak mikyasta hücumlar ) apıl. 
mıştır. 

Kıbrısa hücum 
Kıbnsm cenup sahılin~ y:ıl;:,n 

bir şehir, dün sabah ıki defa 
düşman tayyareleri tara _ 
fından ibombardım:ın edilmiştir. 
Birkaç ölü ve yaralı vard.r. Ha· 
sar az.dır. 

Süveyşe yapılan biı· 
Hava akını 

UI _ 14 ağustos gecesi. Siiwv~ 
kanalı mrntakasına ,·ap lan hii_ 
cum csnaMmda bombabr nlıl· 

mıştır.7 kişi ölmüş, !l ld!ii de Y<I· 1 
ralanmışt:r. llc::. edilen hn !.!" hn. , 
fiftir. 
Türkiyeye verilen 
Dehlarasvon lıa!1hında 
Berlindc ·n2 dcniyo1·? 

B:!rFı:de \'ıtrı resmi bir kay 
mıktan bildiı:'ı\·or: 

lngıltcrc H~ "'-\).,.let birliği w.ra. 
fınd:uı, Türk toprağında hiçbir mel. 
lcri olmııdığınn Clıı!r Ankarayn yapı -
lan 'Ull~tcrelt dtk1ftrıısyoı:ı hakkında 

Alı n h:ıric.lyc neuırettr.dc şu cihet 
mOaah~de e•Jlllyor ki, AlrnP.n ma~am
J., rının clınd , hloloto.12,, !:On Bcrlin 
zly t1 egn c.n çok ı: 1ii.hiycUI n"
zını.l n ı;:ıltan v 0 &z.ıml dı>rcccde sarıb 

m!lsbet veslklilnm day:ın:ı'1 dl'IUlcr 
vardır. Bu veslluılar, Tark toprağı 

Uzer i Sovyct emellerini reddedil. 
mcz bir tarzda !sbat ctmc':lcwr. 
Eğ r f>ov. etl~r ~iri ! hiçbir znman 

bVylc cm~ll r heslc ncdltınl znnncttır 
mcğo u rn:;.ıyor:ill, Alm \'l mahfilleri 
ntıı knn lince bu, z:ı.mana uyımık 

gibi en soğult bır harekettir. 
SovyetJ r birllğmın TUrı.-ıyenın oo

zt mıntnkalnrı hnl:luııdakl emellerı. 

hl\lfl ve daima Krcmhı.tn genişleme 
bnrlri ınvacıcttn'ln ayrılmaz bir par • 
ça!!lnı ..ıl etTektedır 

Cğer lrı ı• P TUrkly('\"< k"r .. ı .,_ 
kanırt:ıkl F;;;vyetıer bıruı·:j mt.'1 

tarzda bir ackıtırasyon .• 
u lbıclc ise. huna Almnn • 

yad ..ıyUk bır ehemmiyet 
mamakta • .fakat bunda \ıır tabiye Dl.1-

ocnası görUlm~ktec:ıır. 

Amerika - lngiltere 
Askeri i'·tifakm doğru .. 

Nevyorktan bildirildiğine r·· le 
Ruzvc•t _ Çö~il rnilliı.kntınua 
şimdiye kadnr 1>ildirilcr.terdcn 
daha çok mühim bir karar itti· 
haz edilmiştir. Mes'ul rnahiill ... r· 
de söylendiğine ııöre Ruzvclt'lc 
M. Çörçil askeri bir itt:f.,krn 
mukaddemesini teskil edecek <'. 
la~ ""r ıliz _ Amerikan i .. i!Afı 
mPvdan {!etirmişlcrdir. 
8oylondiğine göre beynl'lmllel 

vaziyet icapcttin:liği takdirde kn· 

Sovyetler mu
kabil taarruza 

geçtiler 
Londm, 16 (A. A.) - B. B. C: 
Bir Alman hnrp muhabiri, dUn 

Sovyet nske:;:lerinin Smolc.n.tloc mm 
takasında mukabil tnn.rruza geç • 
tiklerlııi bildiriyor. 

l,ondra, 16 (A. A. ) - B. B C: 
Moskovadaki Rövtcr muhabiri _ 

nln iş'arn.tma gö;c önürnüulcki 
günler. Ulrrnyn ıd::ı Almnn taar -
ruzunun kısmen nıuvnffok olup ol 
madığmı gös.tercceklir. 

Rusların sınai hnvznyı elleıin -
de tutmak ic;in DniPp rd"u Knrn~ 
denize kndrır u:ı:nnım mıntakııyı 

müdafaa edeccklcrı tnhmin edil • 
mektedir. 

IAJndra, l'i (A. A. ) - B. T3. C: 
Ultraynadn Alman orduları Bu. 

diycnni ordulannı tuzağa düşilr -
mek veynhut Dnicper nehrinin ö
te ta.rn.fınn atmak i temckte ve 
bU tün gayretlerini Ode<".,a ve Ni -
kolnycf şehirleri ile Dnieper sınai 
haV7.asını ele ge<_<irmck için topla. 
mn.kta.dir. 

iki avukatın 
belediyeye ihbarı 
Ankara nvuknllannd:ı ... nefik lncc. 

nin kardeşi, HAmld 1.nC'e ile İstanbul 
avukaUanndan Su:ıt 'l'a1'sir Dahiliye 
VekılleUne blr Lstlda UP ba~vurnrıık 

1stanbu1 beledlyPslnc senede 8 milyon 
llrnlık vn.rtrl:ıt temin edecek bir gelir 
mc.nb..·u bulduklannı bildirmişlerdir. 

Dahiliye \'~'kaleU, "I"' ası dol:ıyı~ 
le istidayı lstnnbuı ··ll'-yetine ve bo. 
lcdiycyc havni.c etmiştir. 

lIAmld lncc ile Suat T:ıhsln bu g • 
lirin go.yet l~ol:ıy o :ıc.ıguu, ıı.:ıı.ıuı. ve 
belediye.re hir. bir 'kUlfct t:ı.hmll etm'
ycceğlnl blldlrmt.)crdlr. I<'akat anı . 

katlar keşiflerini J•cnclllcrlle mukn. 
vele y:ıpılmad:ı.n önce hl~ bir şey ifşa 
etml~cck•-;:rlnl bildlrmıçlerdir. ôt;rr. 
nlldığine göre, avulm'l'l.r bu gelirden 
kcndllcrtne yUzde ylrm ı nisbetinıle lılr 
kl!.r ıstemcı~te<lirler. Belediye bu 1!! 
lçln bir ücret talep ctıncn.lı;ı!crdlr. 

Tclflif cnctltncndo tclkık edlldlktcn 
sonra kabul ed!lil'se §eh!:- meclisine 
sevkedllccek ve burada tnsdlk olunur. 
sa: avukatlarla roukııvc:• imzalana -
cııktır, 

Belediye bugilnl<ırde l:cndilerlle te. 
mas ederek tetkikler bnşlıyncaktır. 

Avukat =:uat Talısm, bu hususta 
şu izahatı \'ermiştir: 

"- lst:ınbul bclcd•yesinln bir ec
ncht şirket nezdinde m~ktum kalmııı 
1:-:_16 milyon liralık b!r h. kkıııı ihbar 
edccl'J'lz ve hakkın r.lınm:ıımu da biz 
ınildafüı.ı edeceğiz. Alıcak bl.z mle bir 
mukavele ıı':di 1-;ln ı;ch1r meclis nden 
mUsaadc aıınmast ll'izımgeleccktlr. 

Onu bckllyoruz. :Su ccnc 1 şlrıc~t lıl'ılfı 

fanllycttel r. Ve Belediy., ile dal:ııt 

surette temas~dır. Ştm<.il..ıcn csıarı -
nıczı B<iyllyemeyiz., 

ti b"r ittifal;ın inld~:.ıf etmc&i do 
dcrııi e.:i' 1 .tir. Ln \0 Uksek e -
hcnuı.ircti hniz \"C bu mı>ynndn 
rı..c;k('ori ,.c b:tlui vazi)ele ait mcse_ 
leler hakkın ':ı l:araı :nr ulmJı ;mı 
7.annct tlr"eE : srbrnlLr \"art.rı. 

R r •·· •• uzV.! .• c.om ... yor 
Bcy3z Earay b~ rı "el,rcLri 

Villinm H.ı~ ~:t :ı.t. Rl1zvclt'in 
avdetini t ::Hr·1 "'· -"tecilC're 
kendi'~ ı ine. bir '. bliğ vcrilcc"
ğ:Pi eüy!~mi"tİr· 

Gazetcc"lerin l :ıtil:,::ıına ı.ö c. 
R uzvC'. l lıı:,.,i.in bn aya çı':ncak \ e 
d:? ·1 1 huıı.ısi l ·r tren <> \'::ı in~ -
tonn h:ırc'!ct C'deceklir. 

nuz,·•ltln hükiımct me:-kc7İn" 
harcıJ.ct c tn•ed n C'n ~! g:ızctcilo
ı e miııılm lley: n .. tta b•ıl:ın. hl 
z"nn li!m .• t"lilr. 

Uçla;· ci.:~ ·fi~·~~:i m~? 
Ncvvorl• a\. • nı ımzrl !erinrlo 

rıktı.'1 bir habwrc nörc P.uzve't'lr 
Çörcil ~t..ılinı..... Bovy( ~ <-1•~1 i 
~~fl"ri \~ yülr e1c tu~irz ve A_ 
mcrikan m murları nra.,mda bir 
tC11 •ntı var ima mı Slnlin'e 
tn"·lif etmi 1:'.>roir. 

N<>n oı :c · I'ost gıı7.C'tesi biiyük 
bir b ıık nltrn<lı. Mrel\l)Vfl{İa Uç 
d vlet müm"<:.:ı"Llerinln i tiraklle 
bir konfe'l"t'..n.s toplı:ınmas.nın der -
ı ş edllui;ı:'Ili yazmnlttaJır. 

Benaı·b;·ook'un sözleri 
Çö:ç"I _ Huzv~lt mülfil:atındaı. 

sonı a ~'"•'yorka ~iden l ord Ba_ 
aver'roo': !?'~ZPt r:lc,.e beyanatta 
bulıınatak demi.,tir ki: 

B:>mbardın~:ı.n tn vvare1eri is. 
tivonız. Güz=>J Amnikan l>onı_ 
b;r<lım~n tavy:ıre'<'rinizfo mi\. 
kemmel nrtic 1er clcl" ttik. Di_ 
v~'ıilirim ki ei"mi"'..cıP. bulunan en 
1vi homb-ırdım:m f ı.rv., .. !eri /\ . 
m~,.;ır., Bi .. !~~:ı, clcv~C't' ı.;-:;lcn 

gelPn tnvnı.rel"rdir. 
P.'!k QC>k tank fırka ve livata. 

Amerika - İng iliz 
beyannamesi 
f aponyada 

nasıl 

karşılandı ? 
Bevan r amede'<ı 
. sdc z nu rl de 

To,'cyo, lfi ( ıt.A.) - Ofi: 
Huzyelt _ Çörçiı bevanname. 

sınm~ j:ıpon,yn.nm hic l"ıhscdil
memesinin ne 8e~~pten ileri gel . 
diı:{i hakkında matbuat kon~re. 
sir.de .sorulan bir suale Kohic:.kii, 
bu bapta nıütalea serdetmek ve 
cevap verme!cten :mtiııa etmiş 
,.e bu kadar·chemmiyetli bir be· 
.ınname her . .::vdcn cvvi:!l dC'.rin 

t tldk WC'VZUU r.1r..'1ası laz.ıl"'I gel
diğini söylemi .tir. 

Di~cr t:ıraftan siya i mahfil 
beyannam~ıe mi.lndcriç sekiz 
no!;tanın miiccrrct mahiyetleri 
itibariyle tntm;n cdic: bir unsur 
olduklarım <'iln1\Ü miinıziirr ar a. 
sında gitgide sık1laı.:an iı:birli~i 
mecburiyetini ihtiva ctrıe."iği 
mütnlcasındadır. M"ınıa ... ih. bu 
hususta pek o kıdar fazla nik
binlik de gösterilmemektedir. 
Halen mevcut z::ıhiri !tid~lin is
tikbale müessir <'labilcce~i de 
dü~ünülmektedir. r,{irıkii iki dev_ 
!et adnmı arasınd:ıki son telakki 
her iki ·µ,ükfırv- ~i ve Anglo Sok· 
san erkanı haroiyeleri arasında 
gittikre sık1laştırılacak iı::.birliği . 
nin alameti sayılmaktadır. 

Beyannnmenin sekiz maddesi 
harbe uıüştere1<;cn girilmesini 
mecburi kılan miiş'.erek hedefle· 
rin esasını teş}<il etmektedir. . 

Amerikanın Sovyctıcre yar. 
clrmedcce'{inc ve Lord Bcaver. 
brook'un bu maksatla Vaşin..-ston 
da vapacağ"ı müzakerC'lere husu
ei bir ehemmiyet atfolunmakta
an·. 

Vladivostok meı:ıt'lesinin bila. 
te~hhür mt'Vzuu bahi~ edilmesin· 
den de endiae edilmektedir. 

Japon mahafili, beyanname
nin sekiz maddesinin muhtevi. 
yatma iı;Jaret ederek, Japonyanın 
da diinya sulhumı fevkalade arzu 
ettiğini i11ae etmekte fakat bu. 
sulhun J aponyan"lt iı>tirakivle 
tatbik c<lilecck mih,·er devlet'e· 
rincl' mür:tel.,.:-'11 w!'lini~turı d'l
hilin•,, te!'ssilslinc karar ""~ic: 
bulunduğuııu ila,·e evlcmf'ktedir-

- ----<>--
Berline hücum 

muvaffak olamad~ 
Londrt\, 16 (," • . A.) - •\fi: 
Alm:ınyadan hıldlı11dlğ.· e göre, 

Sovyct ta~·ynrclerin:n Berlln ilz"rine 
yapmnk t.stcd!klcrl akın tam bir n:ta. 
ıncte uğramıştır. 

rıınız Y'l." d r . ..;t;,·ül;; nı;kt~rlnrda 
tr'1~ ımali'lm 'qja bulu",,,. ··•z. 
Fa'~ • bur.a r 1:-,.T'"ll. trııı·-ı, rım z 
ır~.ımu kad1r değildir \'~ ı:-c!• 
l'Ol• tank istiyoruz. 
· Lord Bc:ıncrbroo!r. Hıız"c't . 

(!j'l'-.i! p-("rij ·m .... ::ıi lı:ıl\'-mda \"ZC'. 

tc!C'r~~ drnn ta.f .. ilf 'tan ha'!1m 
tnfsfüıt verme~clcn ictinap ctmiı;. 
tir. 

I. ,..n 'ı"' 1
··-· ' " r.... • .. .,, . ·-- • 

Uyclın·ulcm hnL~J fara 
Cevap 
T.ıhran1:ı ç~kan P~rs ?.j:!·1 ·ı 

b:ldıı iyor: 
Son z:unnnlnrcln D€'1hi rnclvosıı. 

trnn d]i ile neşretfği haberler n· 
rasmcla, bir cok defa İı'nnn ıtit b: -
ıı ruıılsız şayinlar yaymıştır. Bu 
r:ı<!yo, c1.clımle bir çok Almanı ha
mıl bir trC'n"n İtana gitme-k tize. 
re !cıt:l'ıbu!d~n haıı>kct ett'ğini ve 
bu trenin halen Erzurumn varmış 
o!duğunu iddia cylemi<jtir. 

Yebnncı kaynaklardan G'karnk 
bir kac zamn.ndnnberi ynyılan baş
ka hııberleı e inzlmnm eden bu hn· 
b"r. başından sonuna kndnr hnki
knte muhallffr ve tııhrlk gayesi 
ile u~ durul mu tur. 

Her•ı.>s bilir ki, hi<: kimse, lran 
makan\lnn tarafından verilmi'] 
muntazam lıir vizası olmad:m ! -
rann. g remcz. Bu hnynli tren bah
sinde ise, bu sözde yolculara hiç 
bir "iza verilmi'] değildir. 

Esasen Delhi radyo unun f ra.n 
hakkında neşrettiği haberlerin 
büyük bir kısmı, a.~ıığı yuknn hep 
aynı cinstendir. J<~~er Delhi rad
yosu, 1rnn ha.kkmdnki haberleri 
yayarken daha büyük bir dikkat 
gösterirse, herhalde bu g"bi em"s
yonlnrm taaccüp edilecek m:üıı -
yetini nnlryacnk ve belki de bun
laı-ı tashih edecektir. 

Bir Macar 
alimi 

Veremin kati 
tedavisini buldu 

Bazı maden tozlarının 
kana zerki ile mikroplar 

öldürülüyor 
nmıa~w, 16 ( A.A.) - Ofl: 
Sıhhiye nezareti ta.rafından verem 

hastalı~ haklmıd:ı tetkiknt ta bulwı
mağa memur edilen bir Macar IUiml 
tahnrrty:ıtı ııetlceslndo verem haa!a -
lığını tedavl edecek keşiflerde bulun. 
muştur. Macar ruımı mtkro,kop mu. 
ayeneslle ltaı:d:ı. meYcut koh bıı.:111lerl. 
nın lmhasr ir.in bı1z1 maden tozlsnnın 
kana zerkcdllmestıe verem mfüropıa. 
nnm ö1dUrilleceğinl ve hasta\tlrJn da 
kalmıyrı.cağmı keşfetmtşUr. 

Sitaline mesaj 
gönderecekler 

(mı~ tarafı 3 lincüde) 
etmek üzere .Mo:;kovadn bir kon. 
feran.c; aktcdiln:::;ini prensip iti· 
bariyle kabul etmiştir. 

l..ondra, 16 (A. A.) - Müşte. 
rek Ruzvelt .. Çör<.;il beyannamefii 
hürriyeti seven bütün memleket
lerde ka.yıtsrz ve şartsw. tasvip e. 
dilmiştir. Ruzvelt - Çör~il kon -
fenuısmı ı;ok mühim hii.disclerin 
takip edeceği sanılmaktadır. Çör . 
çil ve Ruzvelt Staline bir mesaj 
yotlıya.c:ıklardır. Halen V~ington 
da bt>lunan I..ord Beııverhrook 
harp malzemesi, mühimmat veyi .. 
yecek maddelerinin gönderilme • 
sinin taclll plania.r.ru tetkik ey -
!emektedir. 

Surnner Vels dün Vaşingtona 
avdet etmiş ve Hull ile miltead.. 
dit görüşmelerde bulunmuştur. 

Dilnkü matbuat knofe.rnnsmda 
Hull bcyanattn buluııarak. yakm .. 
da bir İngiliz _ Amerikan kon • 
feransmnı i.qt.ima edeceğini, buna 
Rus müteha.._~ıslarının da iştirak 
eyllyeceklerini ve bu konferans 
esnnsmda Sovyet Ru.syaya yn.r • 
dım hakkında kararlar verileceği. 
ni bildirmiştir. 
Va:;lnı,rton, 10 (A. A.) - B. B. 

C: 
Çörçil ile Ruzvelt son mülfı.kat. 

lanntla harp ba..kımmdan pek mü
hiin kararlar ittihaz cttiklerj in • 
tihaı mcvcuttıır. İki devlet recü~ 
lü, saatlerce bn.~bu.şa görUşmüş -
IN-diı-. 

iki m-::mlelte nskcri rncsnsı da 
' m.HıUrntta hazı; bulunduklarına 

göre n.c;kcri plıiıtl:ır hazırlandığı 
ılıı mlthnkkaktır. Fakat hu :r>lti.n • 
!ar, ş1mdilik gl7.H tutulmaktadır. 
Uzak şark mesrlelcri de ihtimam. 
la görüşülmücıliir. 

Halk mun:ekirlerı 
ihbar ediyor 

(na" tarafı ı n<"id<' > 
ntr ihbar Uzcrlne de, &yoğlunda • 

ld ı.ıon nıağnzıı.sının org'.lndi clrul ku
m~•lnrı yllzue lOS kl!.rla. sattığı öğrl 
nıtmı, ve bir cUrmUmeş'ı.ut yıtpılorak 
snhlbi haltkında takibata glri§ılmlştlr. 

Ut'!' 1 L \ ii1 rr El>lLJı;XLli,H 
Mcıt;ahada to_ı:.ancı kasaplık ya • 

p.ın Kt'm:ıl ve Artın aaınt.la ilci ort.uk 
p r::ıltcnu~llere tS kuru,tan salmı. • 
iarı ıcnp cd.:..n karaman etini 52 ku .. 
ruştnn srtnıı,ı:ır, yakala:ınrak dün 
a!ıllj'e ikinci cczn mııhknneslnce tev
kır olunıııu.,ıa:-dır. 

H .. \f:l .. "ıl.\.:S D A \ A::-1 

Bund::.n ba'}ka, Bcyoğ'ı.:ndakl Kari .. 
man ma~'llzası mlldUrll. Gczgt'ıhravl 

ve Mnçl c.dındııkl ı;nnta tacirinin 
b:ıvuı ve çanta ihUk!rmdıın dolayı 

dUn mevkufen muhnkemclcrlnc de -
vaııı edilnıl~, mllidelum•ımt tecziye • 
lcrlnl lı:ıtemlştir . .Muhakeme 1 arar l<:ln 
taılk olunmuştur. 

iHTtK \ ıt l t-1WrtS'J'1Ct 
lhtlkt\r daYnları. münhasıran asliye 

ikinci ceza mahkemesine vcrilnıeğe 

başlandığından temmuz ayı sonuna 
kadn mahkemeye 33S ihtlkAr intikal 

c\!"ıeur. 
Bunlardan 61 tanesi bcranUe, 164 

tanesi de nınhkllro1yetıe nctlcclenmi~ 
tir. 

o tanesi sUrgtln, 12 tanesi hapis ve 
gerl yıı.nı d3 para vp scd karnrı olan 
16!1 mnhkQmlyetten de 135 tanesi tns
dlk ve in!az olunınu§~ur. 

---0--

Sevil şehrinin nüfusu 
arttı 

. \ il, l G (A.A.) - Ofi: · t t 

Scvll !:!Cbrlnde nlltua altı .sene zar. 
Cmda yU7.de kırk nfsbetındo çoğal • 
m~ \"il 312323 kl§iye baliğ olmuıtur. 

• 
Sırp komün 

1 çeteleri faali~ 
Budapeşte, 16 ( A.il~ 
1\'lagyar Nemzct f!"....,., 

ı zıyor: <IY 
1 388 Sırplı yUkSCk ~ ıı: 

1 
Sırp milletine bita'berı ~ 
name neşrederek sır lH 
komünist ihtilfıl f~ 
takbih ve protesto . ~ 
komiinistlerin tatbıksırP 
tethi3 hareketlerinin 
tinin hakiki hissiyntı~r 
olmadığım ibildirmi.1Je d ·c 

Beyanname, Bclgr8 de 
da müteaddit köylere. ;:ı 
lan komünist çetelerıf!l, 
için Alman kuvvetl~ . 
jandarmalanrun bar srr-: 
melerini müteakip rıc. 11~ 
tir. Bcyaname Sırplı pı~ \ 
l:ıcski lıariciyc n:ızırıı. 
mebusan meclisi sabi ı" 
rafından da imzal:ını:tl 
maktadır. ~ 

Tokatlı lokaı1!.~ 
ile Yesil çiflı · 

~ . 
süihanesı 

Pislikten cezelandırı 
Dün Karakövdcki 'l'~tf". • :ııı,o 

ğundan çıra gibi Y~ fe 
.M:ulılddin Hacı Beldrifl .,e 
lik siltlln.nesi pislikten 0 
tarif eye riayetsizlilden:t ~ 
Abdülvihid Turhann. n e 
m fabrikesı da. pisllkteıı • 
<lınlmıştır. ııflş! 

Bundan başka 69 ~.ı!lY' 
muhtelif~ 

Basmasa~ 
Bu sabah bir kadın fj 

bir kadm da baY
1 

Yerli Mallar p::ı~ 
satI§ı için Sul tanlıo.JJla:,: 
minbey hanmn ınUı:J tııf 
mektcdir. Bugün l<C~ bi~ 
kütlesi hıınm önünde ııJ 
girij !;Ikl§ intizrunı bO~ 
Kapıya hücum eden h~ıı.0:11' lt 
Hayriye isminde b r s • ij 

• re :ıtf 
Itk gelmiş ve Necrn1> it eY ~·a 
kadnı da yere dilşcrr:.....-' 

---=---o.--- ..!. İl$. 

Zeki Rıza ma~r 
sına h1rsız g: 

1).'lıı 
Bu gece eski Fener re:il' 

cul:ırından Zeki RtZ!l 5p0 c,~ 
<!C • 

hamnmındnkl tuho!IYe ıı::ı 1 
ını mağnzn51na hırsıZ gır rıı·' 
geceleyin olmuş ve 3 .,) 
vıtrln c.-ıml:ırınm kırılı:JI 
uıya ı;-lrilmlştlr. ,. 

lı 11
1
" Hırsız 3 parçn ıtost ' ' 

?ı '( ıı 
çnlmı, tır. Zabıtac:ı lft 

1 

mıştır.~, 

Ticareı Ve!(J; ~ 
l·rıı ıtıı T:cıırct vekilı :M 1 

1\ 

bu sabahki eksprc !e \'C" 
sehrimiır. gel;ııi t r. ~ 
lzmire mUtevecc!hc:ı 

nynlacaktır.-0--- ,, ıo 

Dirilen ° 
Birkaç gün e'"'c\,uo 

1'"aWı mc.z.nrlrkJar Ji~ır' 
uir zat tarafın.dan ırı1'~ 
hastane.sinden kald dil 1 

nıizcsi oldu~u ) oltıD ~t 
fon yapılmı.s vo n)'fll ıııc 
gün cenaze i5leriflenil' ı:" 
beye g~lerek <:_en~"c ~ 
desin aıt oldug·~ ~~ 
tarife ılo kn . .,cJil"; · 
söyliyerek 100 Iırtlbif.ti1"tt 

Fa.kat mua.nıeıe tı$c>1 1_ 
adam hnstnneyc et;~ .;O ı 
üzere telefon et.Dlı; ~ıl 
muhaveı·edcn sontfl eÇJtl~,s 
düşerek baygınl.dt ~e ı ~ 
ra telefonda kend ıcıJP 
sının dirildiğini, bif if• 

çirdiğini sö~ .,,ı 
Japonya Siy~111:ıt~ 

elçi taYiJl oıı~ 
Tukyo, 16 (A..ı.'\•) ;;ıı JI -J 
MUstemlekelerdC ':' 1 ~ 

tinin 1.JançukodO. rc:4\1'~f1' 
hUkQmcU Jıu.sU51 !111 ~ 
Tsubignmlr, JapatlY 
ğinc tayin edllıni§tır·~ 

Japon 1sUhbf1.r'Bt ~ ıı 
ne Siyamın yc'kd1ltC el~ıı 
ta eıÇnlk1e.rlni bU~cııJ'CI"" 
cıtmıı olduklarml aıl 
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• Yazaıi:~~H .. UT~~L?~KUT "Cihan yandı,, ların köşkünde buluşmak fen-- i. 
ızaeYıer 8jzı • Fakat O d b · d ·h+ ı· 1 d. 
le ~01~.i. Geç~~~! n gorece· - Bizim hatun; işi falcıh~a ra a enım e yanmanı ' .. ıma ÇO ~ uvve ı y 1 
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ıtıı t S•lJı b•r az nıı? }fo.n ralık. • • k • •• d • . 
~,,:san onu ~~nnetiniz var - · ÇocukJar dedi. Bu akşam ıyı J gon ermışım ... 
11 Yap1'; un merak e· · · · ar· 

t. Ji ınr. dı"e b • peşin öyliyeyım benım mıs ı. 
Jı.~Jl"t.ız OŞ. hız boyJ ;r ~gra rimsiniz.. itiraz. mıtiraz dinle· 
~r ~illa, sizin d ~ e'.1 P meın. 

PERDEY1 AÇIYORUM: 
-8-

T,\CIREI r.\CİRE:Nt:X ŞIK nır. 

Arnavutlar, zavallının s akalını bıyığını il.eserek 
onu sudan çıkmış hindi y avrusunu benzetmişlerdi 

Erc:nkv) canııinde ) a tsı c>zam 
t'kuııuyor . .Maha.Jeb.CJ ba.n;ı .}an 
gözle bakmnga batıladı. İki •at• 
tLr oturuyomm. Acaba Kfızun 1-
m ımı t.nkip edemedi mi? Yoksa 
lmrun sonradan korktu da gelme. 

do ltdll'ıtıhıın i ](' . ~ kımbılir - rnrkcs tavuüunuz var mı 
aı\" an ne h rınız vardır ~ " Ol' UNU 

ha, gülmek jçin, muhakkak beni 
ır tuzaga dü§ilrccektf. 

ceğiın. H pbnlz köskto)iz. 1n Bey b" aberler \'ar 1 • h<>vefendi? 
· · ır cı.,...,. d · · - En1ret lhsaııcı<Tım. Olmasa tdı• 81talaYln • .''~ a hır sürü .. 

Sokakla Jürurken Ha.beıı kralı 
gibi gi<Uyordum. Yalnız arknında 
şemsiye tutan fellith t"keilt !. N e • 
den mi':., Aşkta, i t , kumarda 
muvaffak olaru:n l Urüyü ti de baş. 
kn olur da ondan 

Hocn derin derin bir yü lime 

''a~an Sonra hızı Meta afal 
!tıs ıt b I'ak l'f'\'ap v nne· 
ee~.~k lllü~ıada~ sc-sini bi 
~ele ış ~İbi b" rn b.r ~ey s ı'· 

n, ltid n "~defa da knpl. 
ı.· nu d\e bak 
~r ncı 

~~1:~ı~"tınlerde 1 tan 
, b,/'andan \\'az veu Pl'k fc 
or. andan ı"nd~!u ~rkıstm. 

'ı F'ırkacıJarımtız r tazy·k 
nı acıinıı ~ da ara!:ın 

il· ~kınıYo · aıırJar biri 
IVi oı r. 13it 

\>dı ö nı.a ın b. o.z evvel 
h 'le> "'('\•J ır do tum hu 

t>i;_ :tet etti er anl<>ttı ki 
~'Ullerde nı . 

olnt 1• dal')'lat d . 
ı faaı· a .. içın A a bır I!'; 

rr ıyete llZa\'Ur çete 
do rı Sevk tın B • n"re n\ll'or d ış. ır 

t:llll Ye "'a:acaktn- bakalnn 
~ •11 Sötn Rapı açıl 
~· ereıerd tnu k ı 
arıcı· ın a b • Yl"J tın a erıim ca_ 

tU/e hanını nı. Necmiye? .. 
~ı.... Rul rek icc1 i

var <ıahat 
~ ~i~enı ruh~ Mısarn • 

ık b ldl' k tsız etmeYl· 
~ ~ nva kadar 
. <>nra 

h. 

bizi 

yaratırım. 

- Şu halde rakımız da hazır 
- Alası Hele bir muz rnkısı 

var enfes ~zizim enfe . Yalnız 
bna bir saat kadar mü aade 
edeceks:niz. Biraz işim v::ır. He. 
men altmı"' altıya bağlar gelirim. 

iz kovu tarafından ac:mız. 
İskaiıbil falı atınız. Tnla nr. 

Briç var bizim hanım Poker de 
de ustadır ha .. 

Can·p bey ~ttikten sonra 
thsan Hayriye hanıma: 

- Hanımefendi arzu ederse· 
nız bir tavla partisi yaparız. 

Hayrive hanım memnun oldu. 
Hay hav. 

Onlann ikisi de hararetle o. 
vun::ı dahn•şlardı. 

- Siz oynamak istemez misi 
niz Kemal bey. 

- Tehlikeli Şl!')dır 'ecmi:ve 
hanım. Daima çekinirim ve c;ok 
defa da yenilirim. • 

lhsanrn kulağı bizdeymiş. Der 
hal atıldı: 

- Kumarda yemlen aşkta ka 
z..ımr:mış dostum. 

- Bende bunun icin o~·na.mak 
istemiyorum va. Oyunu kazanır. 
sam diye korkuyorum .. 

Necmiye haf"ıf~ sarsıldı : 
Yı.i:züme dikkat ve merha· 

metle bakryordu. 
Hatta dayanamadı . Sağ kası. 

mın il.zerindeki kırbaç izini vu· 
m.u ak,.rll~dyle Pk~~r.ak: 

- Ah k'mbilir ne kndar aci. 
nuştır dedi. 

Ha nr hk a<'ımadı Nec-
mi e. 

Yüzüme hayretle balı.-tr: · 
_ Evet hiç hiç acımadı. Dalla 

\CI~ sesle: 
_ Çünkı1; cvvelii. ~rustafa K<.>. 

malin <:<>cuifu oldugumu sonra 
da senın se\'gini du.ünerek ta· 
ıammüJ \'e metanet göstermesi. 

ni bildım. 1'..""t acır, cild -"-r:tılır 
ve kemik kırılır bunlar hakıkat
lerin yarımda o kadar boş \'e 
manasız ı::cvlcrdir ki.. 

Benı dıkkatıe dinli ·ordu. De· 
vam ettim. 

- Yeter ki kalp ağrısı. ~önUl 
ncı ı olmasın .• 

Görünüşlerin kapkara, ko? 
kork"llnc yüzü bizi ürkUtmemelı· 
dir .. Siifilunı gördüğün duşman. 
dan sakımna o, dü.,<nnan~an kork 
ki elinde silfill yerine bır d~et 
çicek oimasm.. Çünkü o tabiat 
ı:tüzellim ic:erisinn akla, haynle 
sı~mnva.cnk Jradnr kotüfökfer 
doldurmuştur. 

Derin, derin diişiinüyordu ve 
beni dinliyorlardı. 

Kemal dedi.. 
- Efendim. 

kard~i imi9. Şimdi imini 
de seviyOTUm .. ikisinden bi • 
rine kavupaydım,. belki öte. 
kini unuturdum. 

. Mediha ile ba;~· tık. Dün gece 
tiynt.ro}a geldJ. Oywıdnn sonra 
Osmanbc>y bahçesinde bir saatten 
fıızla oturduk. O sö,> Iedi ben din· 
Iedim, ben söyledim o dinledi 
Nihayet uyuştuk... ··• 

Yarın akşam Erenköylindc "Ci. 
ha~yandı" Iann köşkünde lıuluşa
cagız. 

Bu köffkte } alnız iki Arnavut 
bPlcçi vnrmrs. 
_''Yalnız iki Arnavut bekçi!,. 
~umlesl bana bir hayn-lı alamet 
gibi gelmediyse de: ne yapayım? 
"Hnyrrdrr inıınllah! .. " demekten 
basıca Çarem \-ar mı? .. 
Aşk insanı (kör) edermiı ! .. 
A k insanı (sersem) edermiş! 
Acaba ben de (kör ve sersem) 

m; olnıu tmn? .. 
Rendi kendime soruyorum: ''Bu 

luşmak; öyle haşhaşa bir gece 
geç.;rmek i in ta Erenlcöytlne ka_ 
dar gitmeğe ne lüzum var? Ha}• 
di. Medihanın a.partmıanı mil8ait 
değil diyelim. Koskoca lstanbU
lun, Beyoğlunun, ~n suyu 
mu çrktı?,, 

Bomboş köşk! .. 
Sonra; fkf AmavuU .. 
İki mehibüşşekil Arnavut gözU

mün önüne geliyor: Mesela tam 
bf% (Mediha) ile ISU nuş sofra -
&UU kı&rdUk; birer ikadelı ~tı
racağrz, ~orsun ka ~da 
.Arnavutlar fit.ili almiflar. 

- Mori ne arar bu knltakla bu 
çöstobek burada?. 

- MO:t,i vaIIruıI .. namus citıfi! .. 
Olur ya? •. Arnavutlar ellerinde 

birer sopa. ç.ıluyorlar yukarı, 
Clıhanyanclı !köşkunde Mahmut _ 

çuğum yanı.}Ol" ... Alla'hm dağ ba-
ı. ''Bağır!" Kim duyacak. İnsa
nın burada yıycceği eopalarr eny
rnalttan başka yapacağı ne olabl. 
lir? 

Sonra ... yüreğimi oynatan ikin
ci bir şüphem daha var: Ben köş.. 
ke akşam C?.anı zamanı gidecek. 
mtslnı '! O, benden ibir sa.at sonra 
geleceknı~cı! .. Arnavutlar tnnı.fm. 
dan tanılnıaklığnn ve içeri ahnrp 
~ ve ikram cdilmekliğinı ic;in e
lıme bir de ika.ğıt verdi. 

"izaz ve ikram?! .. " Bu cümle 
de nedense hoşuma gitmedi! .. 

İki cahil Arnavut bahçıvan 
"izaz ve ikram" kelimesinden ne 
nnhyaeak? .. Bu olsa olsa bir '"pa. 
rola"; yahut sonra da gülmek ic in 
bir "nokta., olabili'r. 

O I1alde ? .• 
Yine dizlerim büklihne<Yc ayak~ 

larım biMirine dolaşmağ; başladr. 
AlltMı insana sevda vereceği 7,a • 

man cweı& aklllll alırmış. lşt.c 
her şey meydanda değil mi? Medi-

"' "' . 
B"zım "Cankurtaran" imamı 
hmet Efendi bana benzerdi. 

Snkı.ılu, kısa bo.} ıu. altmzşhk bir 
zattı. Yalnız benden bir (sarık) ı 
fazla,>dı; o kn.dar. 

Beni Plimde iba:kla.va kut.usu ile 
görünce hem sevindi, hem de 
verdiği gfinagün ilmühaberlerdcın 
yine b.r koku çıktığına 7.alıip ola. 
rnk ak pak oldu: 

- Baklavaya eline sağlık a • 
ma, böyle tela lı tel~lı gclişin.. 
den bir oy an.lıyanuyorum, bo
eum? .. Yoksa yine başımıza bir 
kaza mı gelme-Jı: üzere? .. 

DC'rha.I cevap verdfuı: 
- Aman hocam! dedim; bu de.. 

rece kol'kak olma... Bilil"sin iki be
nim lıer işim sağ.lamdır! •• 

- Sağlamdır, bilirim. bilirim 
faziletlilın amm:ı, :senin de ne de
rece 68.ğlam olduğunu bildiğim i. 
cin :kendimi bir tiirlü koı1rudan 
kurtaramıyorum. Peki, iböy1e pür
telaş sebebi ziyaretiniz? •• 

- Fa7.iletlüm. .. Sa.yet i.Iiniede 
evleniyorum! .. 
İmam efendi ağzmr l\::ir lkanş a. 

çanı.le: 

- Amnn ... Bu y::ıştan eonra mı 
Hocam? ..• diye hayret etti! 

- Ne ynpalmı!. Ge~ 
ihmn.I ettiğimiz gfı.mı ihtiyarlığı -
mızda alırız! .. 

lma.m. ııaıa ağzr açık ylisiime 
cösttôbek burada?. 

- lyi mna, ev'lenm.ek 1okuin §C.. 

kerl ~ tbellaemes '. o ... il:mr
taknn şeraiti vardr_ .Aile relİlliği 
ÖJJle p k !it.olay bir şey ~!. 

- Nikfilır sen !IByaıcakam. Meh
met Efendi. Sana bunun için 8'eL 
dim. 

İki elini ftd !karış ka.Idmlı: 
- Yo .. ..:k! ! ! • dedi. Btlirsin 

}a, sana ventiğim lhcr ilmiilınber 

foin b~ahn.re üç defa. umoıa.,,.se
kiz defa müdiriyote, bilmem Jca.ç 
defa dn mahkemelere gittim •. Ma. 
cağın kan da muhaklm'k: 'kocn.lrdrr. 
Bu defa da seninle bem'bor :bap12!
haneji !boylarım. 

lmıun.uı. eline bir !beş lira. ~
fJrdnn. 

- Sen nikah !kıyacak değilsin 
ki, sadece şalıit olacıılrsm Ho
cam. 

Hocn beşliği almca ~cwiı: 
- Şahit mi? Şahltse bir sey 

değıl. Adresi ver bakayım, 
- Ynrm akşam ErenkôyUnde 

Cihanynndrlarm köşiründeyiz. Tam 
ezan zamanı geleceksin. Al lbu 
davetiye malmmmda kflğıdı ve bu 
adr si! KöŞkü bulunca ıım.nn kapı
yı iki Arnavut aça.caık.. Kiğıdı on. 
kıra vereceksin ve: ''Beıı Mediha 
Haıınn tarafından galiyorum! .. ,. 
diyeceksin hocam! •. 

- Burada buluşsa'k da bem
bcr gi.tsCk. 

- Ben sende d:ıha evvel gide.. 

onra dn elindeki beşlik banknotn 
baktı. Öyle anlaşılıyordu iti, ceı.. 
mek :istemiyor, fakat ~ lirayı 
da geri veremiyordu. 

di mi? Yn Mediha?.. Ya köı ktc 
beni bcltliyorsa ?.. Fuzuli bir şif.. 
lfnde: 

içini çekcrck : 
- Ah fazlletliım ! .. - dedi. Ha.. 

nl şu hntırm .olma.sa seninle hiç
bir iş yapmam ama ... V c:r bakalım 
u k!ğıdı. Bizhn cnmic mUezzinı 

bırakrrun. Tam aksam ezanı ora.. 
dayını. . 

.• 4. 

Bizim Mcddtıh Kazımı tanır mı. 
smız? .. O benim Hacıyvadmıdır. 
Köftehor bir aydır mcJdandn 
yoktu. Bu sabah çıka gelmez mi? 
.\lesc.le)i ona anlattnn. Gilldü, 
giildil ... Ben de adamakıllı kız. 
dım: 

- Ne gülüyorsun yahu! .. • dl.o 
ye ç!laştrm. 

- Gülmiyecck gibi değil kl .. 
• dedi. Ayan aşf:kAr ltar.ı seni bir 
tuzağa dilşürecek. Ya Amavut.ıa
ra adamakilh bir dayak attıracak, 
ya çırçıplak soydurup bu yqUı.ıı 
soma böyle sakalla makalla don 
g&nlek sokağa fma:taca.k ! .. 

- Sağı da solu da bozuk de
sene. Bunun 1çinde ~ hayırlı ta.. 
ratı yok mu? •. 

- ~ haytr.lısı olur mu 
hiç. usta.cığnn ? .. Gerçi menfi de 
olsa az çok §Öhre'tin var. Herkes 
bilir ki sen tabn.nU, bıçak, hatta 
çakı taşnnazsın. Şu Nasrettin 
Hoca gllii kıyafetinle dünyalığı 

tatlı ıt.a.Uı alırsın. Fıkara. canı 
~-Sana~ br1e 
giller. Gel a.ıtmıiıriaaa · sonra şu 
işte, Mcdlhadan vazgeç. Bu kan 
sana "°1dan çalacak eopayı, Mğ • 
dan çalaea.k sopayı vaktiyle mek. 
tepte falaka yememişsin. Zaptiye 
kapmmda Şefik pa.,~ da. sopa 
J em~. lşlerlJıle, etvarml:ı., 

söıilerinle 1ıer5'esl güldürmüş bir 
adamsın. Tabirde hata olmaz. Ha.. 
Dl ibir söz va.Tdır: "Çingene çalar, 
Kül'd o}nar,. derler. Bu karı da 

seni öyle oynataıcaık. Hele saka. 
bru elinıe, fellini, önüne al da bir 
düşün!. 

Allak Alıle.h ..• .A,..c:lkın yaşı olur 
mu hiç?. 

- Ben - dedim, mezarının kn· 
dar se~, anladın mr? .. Yal. 
nrz senin vnzifcn bu ak.sam Jmam 
Mehmet EfendiJ 1 takip etmendir_ 
lmamı köprüde bekliyeceksin. 
tmam içeriye girecek... Bir saa.t 
sonra MC<liba da gelir.;;e meselede 
tıızak yok, demektir .Ben Erenköy 
ist~Jonundaki mahallebicide bek. 
Jerim. Gelir bana haber verirsin, 
ben de köşk<' giderim, Eğer bana. 
söylediğin şek11de bir ' 'dayak"; 
"sopa" ve "gayrihüm" y,iyafeti 
hamianmJŞM ..• 

- Tuzağa zavallı imam düşe. 
cdk, BO!Jlllr'l e yiyece!k!.. Anladun 
ı.oeam, aGladmı. 

çırmak da pek kolay olacak. 
tı. 

Rüstem, kendi derdi yet
miyormuf gibi, timdi de ar. 
kadaıının macerasile mefgul 
oluyor, ona teselli veriyordu. 

<'.anını canana 'ennck kem.ali 
u ıkın, 

Terl.i can derler bu derdin mut.c. 
ber dennanmn ... 

Demiyor mu? .Kallı::tnn: ''Köşke 
kndnr gideıinı. Uzaktan şöyle bir 
dolaşırnn. Kolumdan tutup zorla. 
içeri nlncn.klar değil ya!., diye dü. 
§ilndiim. J.fnha.!Jebiclden çtktnn. 
~nenin öntıne geldim. Bakt:mı 
KAzmı koşarak geliyor: 

- Aman tıStıcığım lbir araba 
bul! Bizi Kadrköyilne g'ôtürsün. 
KaçaJnn. 

- Ne vnr7 .•• dem.eğe kalma
clı, 

Kolumdan Yakaladı. Beş on .,. 
dmı mCS3.fodo duran bir ara.baya 
soktu. Ara.bacı da: 

- Bizi KndıköyUne göt.lir! Ça. 
buk! Vnpum yetişeceğiz! .. emrini 
verdi. 

- Ne oldu? ADlatsana? Bu te. 
lılşm ne? .. 

- lmam geliYor... İstersen 
Üsküdara geçelim. Belki imam 
treı:ilc gelir. Vapurda karşılaşırız. 
Evet, Evc.t... Üsküdara gidelim 
da.ha iyi ... Oradan sandalla Beşik. 
taşa. g~erlz. 

Sonra gfilmeğe başladı, •• 
- Yn.hu! •dedim Anlatsana 

Bu ne hal?. B~ ~Q;ku?aı;ı. t.itrı(~ 
J;onıwı!., Bir kahkaha ile ,gülmeğe 
başlıyorsun ... 

- Dinle hocam! 1mamı takip 
ettim. Adamcağız köşke girdl W 
dakika sonra Arna.vudun biri ~ 
tı. Söyle bir etrafı dolaştı. Gö~ 
nür mU~iim h.iıç! •• Kimsen.in bu. 
lunma.dığnuı. kani olduktan 80lU'S 
tekrar köŞkc girdi. İçenle bir ~ 
ğınş ... Bir sesler. Ynmn saat son.. 
ra da senin hoca ilrepıdan çıktı. 

- Dövmfü;'kır mi? .• 
- Onu bilmem ... Fakat yolun.· 

muş kaza. dönmüş! 
- Ne yapmışlar? •• 
Kfi.znn gillmeğe başladı: 
- Sakalım blyiğım ~ et 

mi! lcr. 

- Aman deme!. 
- Zavallı adam sudan ~ 

hindi yav:rusuna bcnzenüş. ~ 
ten çrktt. On on beş adım gtt.tı. 
Bir taşm üstüne otunıu.. Bir~ 
ra yaktı. Herifi görsen. Casca.vf* 
olmu..,. lmanım ön.tinden geçme_ 
me.k için yolumu uzatmak mır. 
buriyetinde kaldım. Geri d&dlllD.. 
Anıavudun biri klSşkten ç*tr. O 
önde ben nıimda eıe:zaneye b. 
dar geldik. Yavaşça camden balt. 
tını. Telefon ediıyordD. Pa • 
muk almak behane6lle ~ gir • 
dlın. Telefonun yanma kadar ~ 

('LUt/en 8flyfayı çmirüeitıJ 

derdin. Padiıah böyle teyle
rc fena halde sinirlenir .. Der 
hal Ahmet Pap.ya: "Riiae-

. . l . d et•,, mm nıf&Jl uım e .• Halil arkadatım hayretlıe 
dinliyoı: ve söy:liyecek söz 
bulamıyor& 

Rüstem: 
- sen mesut bir erkek

sin, Halil! dedi. Batında 
böyle bir dert yok. Gönlün 
fe..ab_ ~ :Wırape12 
Y&fıyonma! 

lYazan: lskender F. SERTELLi 
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- Senin işin çok kolay, 
diyordu, bu sefer olmazsa 
gelecek sefer nasıl olsa ka • 
çınrıın ! Ve sevgiline kavu • 
tunun! Ya ben? •• Benim der 
di~ çok büyük, HRlil ! Ben, 
bir kadın . için padişahla 
cenldeıecek değilim ya .. · 

diye irade eder, sen de ba 
suretle sevgiline kavuşur • 
dun. 
Rüıtemin birdenbire röa • 

leri ıfıldadı: 

Ham batını aaDıyarak gül 
dü: 

- insan uzaktan öyle gö.. 
rüniir, eledi. itele aea Dİi' b
re ele bana sar~ ne derelin. 'Ar 

diye. Beni• üzüntüm daba 
büyük.· :ıztırabnn aeniftlrin • 
den daha derin. 

- Ne o .. senin de mi arön. ) .... --'---lar" unu~~ • 
- Oyle ya, Gelibolada bir 

zensiDin kame .-- yer • 

dİID. 
- Güzel mi? 

- Güzel demek de laf 
mı? T•pkı hi~ tavus kufuna 
benziyor •• boy, bos, endam, 
güzellik. Allah llepıini ona 
vermİ.§. 

- Neden evlenmiyorsun? 
- Engeller var:, Rüstemci. 

ğim ! Kızm bahası para can. 
haı. Mendebur bir herife kı. 
zım nadetmİf. Ona vermek 
is\iyor. 

- Ki:ı ne diyor: 

- Ne diyecek?! O, beni 
İstiyor. Oteki herife varını -
yor. Babası Bana: - Sen 
parasızın birisin! - diyor 
Kızını vermiyor. Kızla iki ke 
re görüştüm. Biribirimizi de. 
lice seviyoruz. Ah Esmacı • 
ğrm .. o nE güzel, ne ıoirin, ne 
temiz yürekli bir. kızcağız. 

- Bari buraya gelirken 
kaçırsaydın .. 

- Bunu ben de düşündüm 
ama, yolda gelirken.. Eğer 
orada aklıma:. gelseydi, ka • 

_.: Jyi ama, ben senin ye • 
rinde olsam, Ahmet Patanın 
elindeki kızı ·pekala alırdım. 

- Nasıl alırdın? 
- Padip.ba tiki.yet ede -

rek .. 
- Anhyamadrm .. 

Anlatılmıyacak ne 
var? Padipha: "Ahmet Pa
f& llİfaulımı elimden alelı." 

- Bu, fena bir fikir de -
ğil. Fakat, padişah: "Ra.te- · 
min kaç nİfanbıı var?" diy~ 
cek olursa, ben ne cnap .._ 
ririm? • 

- Padiıahın bunu deme· 
s~ne imkan yok. Çünkü, aym 
suçu kendi de i,lemif. · Senin 
ilk nİ§Anlını o gasbcbniı. J. 
kincisine meydan Yerdirme
mek ve seni memnun etmek 
için paşaya çıkışacafrndan 
ve Mariyi derhal tana vere
ceiinden eminim. 

'DemN mrJ 
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Beden Terbiyesi Adana - Mersin yüzme 
mükellefiyeti faaliyeti müsabakası 
Bütiln mmtalmlarda olduğu gi- Adana, 18 (Husu i) - Bölge-

bi Üsküdar kazası dahilindeki be- mlz yilzücillerlni grup birincilik
:len terbiyesi milkellcflcrinın ye- !erine haz•rlama.k için önilmilzdeki 
tiştirılraf1'1i hususunda azami gay- cumartesi ve pv.ar günleri Mer
retler sarfedılmektcdir. Üskiidar sin gençlı.:riylc Adana gençleri a.
nunta.kn.sı b('dcn terbiyesi mükel- rasında su spol"ları müsabaka.lan 
lC'flerı }\ı;.rumunun asbaşkanı olan ynpılaca.kt.ır. 
kayma.kam 11uıa.n Ünalm bu hu- --o-
susta gösterdikleri ciddi alaka, es- Adana gençlik klübü 
ki bir sporcumuz olan kunımruı yeni idare heyeti seçildi 
yarba.şkanı v ... aynı ..amanda mil- 1 lidann, ıs (Hususi) - Adana 
kelleflerin ögretmeni bulunan kn- gnçlik klübli toplanarak yeni ida· 
za tahrirat ba.,~~atibi d.u7.affer Tok re heyotini şu suroUe seçmiştir: 
sozün bilgi ve tecrUbeyc dayannn Klüp reisliğine Recep TUmcr
enCrJik çalı malan bu mıntnka - kan, umumi katipliğe Salfilıa.ttin 
dakı gençlerimizin çok iyi ve arzu Akgün, muhasip ve veznedarlığa 
edilen ııekilde yetişmelerini temin • Ali Öner, beden terbiycsj ve spor 
etmektedir. Bu arada hasılatı köy limlrliğlne Abdi Ata.mer, yurt mü
rnekt,..plerl inşaatına sarfedilmck daiaasma hnzO'lık amirliğine Ne
fiz('re tertip edilen ve yarm Du- jat Glineri, hekim azalığa M. Yal
dullu köyünde yapılacak olan yağ- çın Özel ve idare amirliğine Hü· 

lı ve yağsız pehlivan gü?"e'ileri es- _s_ey_i_n_ü_n_lu_··---- ---
na.smda beden terbiyesi milkellef-
Jeri de mUhim s;österilerde bulu -
nacaktır. Bu gösteriler o şekilde 
tertip edilnılştir ld hem halkmıı-

Zin spor zevklerini okşayacak, hem 
de kıs bir zaman içinde beden 

Doktor Nişanyan 
Hastalarını hergtin akıama ka.. 
dar Beyoğlu 1.'okat11yao oteJJ ya
nında Balo ııokak 35 No, b 

terbiyesi mlikellcflerir.in şimdiye 1 muayl"1ehaneslnde 
kadarki ı;a!I§Jnalnrı hakkında hal- ımbul ve teda"i eder 
kmıızabir fikir verm1ş olacaktır. iilıı••n Tel: .tos.ıs ••••,• 

Epeyce zamandanb<'ri 30 a.ğus -
t.os resmi geçidine ha.zırl"nmakta 

olan Üsküdar kazası beden terbi
yesi mükelleflerinin bu g~t res
minde faz1asi1e muvaffak olaca.k -
Iarmı şimdiden tnhmin edebiliriz. 

Askerlik llanı 
Emi11ünll Yerli Askerlik .,ubesind•1D : 

ı - 837 doğumlu ve bu doğumlu. 
larla muameleye tAbi eratın yokla. 
malan 28 Ağustos 941 tarihinde so. 
na erecektir. 

2 - Yoklamalar qağıdaki madde_ 
de gösterilen günlerde saat 9 dadır. 

8 - ıs. 20, 22 26. 28 Ağustos 
4 - Talebclc':"ln de e.ynı gtlnlerde 

mektep \•esikalarlle mUracaat etme. 
lcrL 

G - Gdmlyenler hakkmda kanuni 
muamele yapılacağı il~ olunur. 

* .\': • 
Emhıônli Yerli AB. ŞııOOıiilıdcn: 

ı - 940/941 Lise mezunu olup aıı,. 

kerllğlne ka'"'lr verllm\§ yüksek oku_ 
la devam etmiyecek olan kısa hizmet. 
Ulerle tam a.skert ehllyetı:nındi olup 
her bııngt bir sebeple sevk edlJmemiı;ı 
oıan kısa hizmetliler sevk edilecek. 
ıe'"'~n 25.8.941 gtlnO raat (9) da 
ırtl!us cUzd!uılarile ııubede bulunma._ 
lan. 

2 - Lise mezunu olup ta askerliği. 
ne karar verilmemiş olanların 

25.8.!141 tanhlndcn evvel §Ubeye mU. 
racaa t ederek yoklamalarını yaptır_ 
mnıan ve sevk için aynı tarihte gu .. 
bede bulunmaları mı.n olunur. 

lnştnn. Arnavut şöyle söylüyor -
iiu: 
"- Mo'li vallahi Hanımefendi, 

omriniz tamamilo ifa edildi. Ba .. 
mna bir de sarık snrnuş. Bizi ben 
;-:Mahmut" değilim "Mehmet,. im 
diye !kandırın.ağa çalıştı. Saçını, 
sa.'kalmı, bıyığını sıfır numara ile 
tildlk. Ba.şmn çoban kültıhı geçir. 
dik. Herif Sulukule maymununa 
döndü mori vallahi. Sonra da kıçı
m bir tc-kme, kaptık koyuver. 
dik!.,, 

Sllnnetçtbll§ızade 

Stbuıetçl 
\HMET 
f EM t Z 
Adl'C.9: Çember. 

ıı~ Tilrklstaıı 
kıraathanesi ya. 

nmda No. 3 
Telefon: 23860 

GRETA 
İsviçrenin Tanınmış 

Halis Traş Bıçakları 
gelmiştir. 

iSMiNE DiKK AT 

T raş Bıçaklannı 
Israrla İsteyiniz. 

H are.nde üç ag 
(Baş tarafı S üncüde) 

Burası zengia bir tadr-..ı1 ha • 
remidir! dodi. 

Demek kı tuzağa diışürlil • 
nılişWm. Efor.dl denen aıı;nğın ö ~ 
r.ündc dans etmekten b:.g!;:a ya. 
pılacak bir §CY yoktu. Na:,rl dü 
şiip bayılmadım, nasıl ken<liıni kay 
betanedim., hayret e<lil!r. Fa.kat 
şimdiki halde söylenilen şeyleri 
yapmak ve sonra d1şa:rıda İngiliz 
makamlarına bir ha.her gön.derme 
ğe ı;alışmağa. karar verdim, 

Efendinin önünde danscttirn. 
Bu, elli y39la.rında kadar ııişrnanca. 
bir adamdı. Da.nmm hoşuna git • 
ti. T~r dansettim. Bunun iize
rine n.dam omuzlarını oyna.ta:ra.k 
"allı." dedi. Ve tekrar daircsr.e 
gönderildim. 

Kendisine da.nsetmeğe memur 
olduğumu anlıyordum. Dışarıya 
mektuplar gödermckliğime mlisa. 
ade ediyorlardı. Bittabi mclttu • 
bumu Cez.a.yirdekt İngiliz baş kon• 
solosuna ya.zıyordum. 

Mektuplarımı hizmc~ilerden 
biri alıp götlirliyordu. Meğer gö 
tilrmezlcr, dışarıya. · çıkınca yır .. 
tarlamuş .• 

Nihayet oraya dil§üşümün ü
çüncü gcccsı vaziyetim tamamen 
belli oldu. 

Bize bakan ve bir parça lngi • 
lizce konuşan kadın: 

- Gelip gene dansctmcn lfızım, 
diye emretti. 

Bunun üzerine dans elbiseleri .. 
mi giymeğc başladnn. Fakat beni 
durdurdu. 

- O elbiseleri glymlyeccksin 
dedi. Bu elbiseleri gıycceksin. 

Elime ince, !kUçük bir ceket ve 
kısa bir cteklikten ibaret olan ve 
şarık usulü Ü7.ere uzun şalvarr da 
ha.vi bulunan bir kootüm tutuş .. 
turdu. Korkumdan titredim. 

-Ben bunlar içinde dansede • 
mem dedim. Bu elbisnler bunlar .. 

Kadın !birden kükredi: 
-Giy bunJ.an diyorum sana.. 

Mecburen bu güdük elbiseleri 
giyerek, meyus bir halde "l<}fend'i' 
denen medıamctsi7: mahl8.kun di -
varuna. gittim. Diğer kızlar beni 

Edirne Valiliğinden : 

slikiınctle SC.}Tediyorlardı. Onlar 
bu hale alışkındılar .Onların na _ 
zarında. ben haremin usullerine a_ 
Iışma.ğa mecbur olan bir acemiden 
ibarettim .. 

Zengin Cezayirli sefilin mahp!' .. 
sinde üç ay zorla yaşa.dıkrtan son. 
ra bir sabah otomobile k.onula'rak 
ı,ehrin kaprlarına kadar getirilip 
orada tek başıma brrakrldım. 

Niçln ser.bet...~ bırakmışlardı, 
anlamıyordum. Kızlardan öğren .. 
dlm ki bu "Efendi" etrafm.daki 
raıkkasele're ka~ pek titizm~ .. 
Onları sık ~ık değiştirirmi!j, benim 
gibi eskileri başından atar ve ye .. 
nilerc bakarmış. 

Esas itibariyle benim, bu vah. 
{iinin hoşuna gitmediğim anlaııı • 
lryordu, allaha çok şlikür ki ho.. • 
şuna gitmedim. Aksi taktirde da
ha bir çok aylar ve ihtimal sene .. 
lerce orada kapalı kalaca.'ktım. Ve 
bu, ucu bucağı gclmiven cehcn. 
uem hayatr olacaktı. 

O har,eroin nerede olduğunu a. 
caba bulabilir miydim? Hiç zan .. 
netme:ın. Cezayir makamlariylc 
temasa g:Ierek, vatana dönmeği 
temin edecek kolnylrklan elc1e et 
tim. V c hiidisenin nlt yanını ora
da öğrendim. 

Meğer imml.adığon mukavele, 
gayet hesaplı yazılmış imiş •• Ora .. 
daki cümleleri iyiden iyiye oku • 
maınış imiı:im. Meğer ben, o mu • 
kavele ile bütün mevcudiyetimi 
satmrı:ım. 

Diğer taraftan Cezayirdc kay .. 
bolmuş gen" kızlarm da izleıi araş 
tll"ı lm.aktadir. 

Kitaplarda okunan baremlerle 
benim bu'!unduğum ha'remler ara
ı>ında büyük bir fark var. Zavallı 
k1zlar, orada genzin bir adamın U• 

şaklanndan da daha aşağı feci bir 
muamele görilyorlar. -

Ccznyirln. hile ile dUsürUlmUş 
meş'um hareminde ğeC"Rn hayat 
öyle bir kabustur ki, onun blr rü. 
ya olmasını temenni ederdim. Hey 
hat ki, dü.şmannnm bile ba§ma 
gelmesini istemediğim acı bir ha. 
kikattl'r." 

Edirne :ım!m!eket butaneslnın 941 yılı ihtiyacı olan Mvlye alttı tıbbiye.. 
si açık eksiltmeye 1.-onı.:lmu§tur. '\"r.llplerln Usteıerl görmek üzere İstanbul 
sıhhat ve içtimai mua"Venet müdllı'iığUne mUracaalları ve 22.8.9U cuma 
gUnll saat 15 tc 137 ı!relık temlnıı.Uarile birlikte F.dirr.c vlllyet dalmt encu.. 
mcnlne gelmeleri. l67b5) 

Devlet Oemiryolla rı ve Limanları iş le tme 
U m um idaresi ilanları 

Muhammen bedeli l2750) U!'a oian 1 adet yen! veya mUstameı Traruı. 

mlayonlu plAnya tezg!h: (27.8.9tı ı çarşamba günll saat (l~) or. be§te Hay. 
darpnııarta gar binası dahlllnde:-d koınlsyon tarafından kapan ~rt usulile 
satın almacaktır. 

Bu işe girmek fı:ttyenlerin (206) lira (25) kuruşluk muvakkat teminat 
kanunun tayin etliği \esikalarla tekllnerini muhtevi zarflarını aynı ~ sa. 
at (14) oL dörde kncar komisyon reıallğine vermeleri lAzımdır. 

Bu 1.§e alt şartnameler komiay;;ında.ıı parasız; olarak dağıtıımaktadır.(68891 

* * * 
Muhammen bedeli (2.500) lira olan Umum mUdtirlük odasında tesis l'. 

dilecek oparlörlll <!irekslyon tcl fon tesisatı l7.9.941 c;ar~amba günü Raat 
15.30 ela kapan zarf ~!'u!Ue An1<nrc..da idare binasında satm alınacaktll'. 

Bn ıııc girmek ir.tıyenlerin 'lSi.uO) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği csikalnrı ve t-01< .. !Gcrini aynı gün .saat H.30 a kadar komiF• 
yon rclsliğıno v<-rmelerl ta.zımdır. 

Şar!.nameıer parasız olara';{ Anl:arada Malzeme D.ılrestnden, H.Pagada 
Tcseıtum ve Sevk Şet:ı~iodcn datJtılacalwr. (7016) 

............. ' 
ViY ANA OTEl-1 

ve 

iÇKiLi LOKANT/A 
Bllytik fedakArlıklara katlanarak yeniden açtığının ıçldli .....ı 

l bütün mllşkfil_peef'nt1M1 memnun ede cek 1i!1'a ve mUıeocr":;. 

·------... -·temin edWr----~~ 
. 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü ilanları 

·' Ahiren idaremize intikal eden Haliç vapurlan Jçm :.anzlll' ~ 
ret tarifeei 20 ağustos rıu tarthı.'lden ltb&reı:ı . ta.tbk e 

~~ -Bu ta?fe mucibince köprü U! iekeleler arası müoa.ııcbeil~ 
ya ayrılm11tn. BUDlfil' ;çın tesbi;; oc:J;.en ucreUer qağıd& Y 
Yaln~ (;idi§ Gld!:.Dön~ 

Bi·lncl lkıncl Blrlnci İkincl 
Mevki J.l(;VkJ 

Kuru~ KurU§ 
1 3 

6 

8 6 

10 s 

JJ.~vkl 

Kuruş 
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11 

15 

!ılı;vkl 

Kur.11 ~ 
6 K6prll Ue birine! 't11mtal<8 

7 

11 

Hal iakcleleri araa:. ~ 
Köprtı Ue ikinci mıntalC6 

p., Cibali, Ayakapı, ıo"'eJJeı' 
leri aram, ,.-_ 

Köprü ile UçUncU mınt&l<' 
Ayvanııaray, HalıcıoğlU. 

18 15 
ıuoe, Eyüp iakelelerl ~ ,1 

Köprü ile dördUncil nuntalı' 
hane l.5kclesl artısı . fJI 

Aynı mmta1ra dah !ılndek! Vl'lytıı kar§ılılüı iskeleler arası 
birinci mevlr ücreti (5}. ikJnci mtıvki Ucretı (3) kuruştut.eıd'rd" 

Her mmtakada !>1.:1.ı&yl:ırda:ı. t-ırincl mevkide (5), erit Jdd' 
mevhtJ,. <' >. eocuklJrc.an blri:ı.li nıevkide (5, ikinci IJlC~ t 
lebtlerjen blr:lnc' mevkıcıe (4), .k'~cl mevkide (2) k<:!~ ncıe 

Bu UcreUerde v~.rgıer dahildir. . toıİ 
Ayrıca ınıntaka!ar için tenz'.lıtlı gidll'-dönll§ UcretıcriD1" ~ 

den onar yapraklı umurns mahıı!.t.S abonman karneleri ne :ıııe: 
yUzde otuz '..cnzilrıtlı e.'ışer yaprak\J abonman karnelerinlll 01~ blke başlanacağı ta:int«.n ltibar~n satıp çıkarılacağı uan 

İstanbul Deniz Komutanlığın~ 
Deniz Gedikli Okalu mısab 

lmUllanları ııanı 
Deniz Gedikli <ıı t8 okuluna kaydedilen okurlarm 

lan 18. 8. 9U puart~st sab&b ı!&ııl. 9 da yapılacaktır. 
Okurlarm ayLI gGn ve eaatu Den:.Z Komutanlığmd& ~ 

yanlarında kurııu.ıı ve mQ.rokkep'.l kalem ve llatik bulundU 

İstanbu l Belediyesi ilanlar• 

80.60 6.0!i 

:S9.00 2!!.50 

173.79 

7~.52 5.66 

121.60 9.12 

89 95 3.00 

92.Cii> 6.90 

103.96 7:19 

61.52 4.61 

141.39 10.60 


