
..__. 

~hlJdilerin 
ırıayetleri 
~ bü . ···-· ... Ao-4 

haııtıft ~ Yuk ih l'l. l' 
arcb"'Q.l)ar. ~ 1 a ini onlar 

itte ~lctinı Ya arıoıyon da mu. 
~:Y Yaet olnıak~e.n Yahudi. 
.\ıılcrfkPtlı1yordu nli başka bir 
~ı hi llda biiui alta §iındı 
~la ~-araya : la YBhudi ule
li a "U~lu P narak küre. 
~~llda bir Yıldızlardan bl
~ teurınenin nıüsademe vu. 
&ıı !Altoınrııo h Yolunu bulmak 
llıhıı ~ başınd:_ıı~ıaıt:,aktadırlar. 
l'~ ıy,,~ b' a Eınstein is · ...., ır y h • a Udi bulunu-

SON HAVADiSLER ACUSTOS 

20 
OST Çarşamba 

9 4 1 
--;l? : 34001 

İDABEYERt: ANKARA CADDESt VAKl1' \'URDU: ISTANBlll 

Aluıd.lı !utaları bir mhrin karı:ııma geçiyorlar 

Ffn TebUftl 

ş ·malde 

çenber 
darahyor 

HPI!ıinkl 20 (A.A.) - P.N.B. rec
mi tebliği: 

Sortavalanın cenubu g&rblslndc vti
cuda getirilen çember Fıııi!ndlya kı • 
taları taıa!ından dıı.ha fazla daraltıı_ 
mıştır. Düşman anudane mukavemet 

Tüqler Örperten bir .vaka 
.......... -~---------------...... ----..... ---_..-----~------.-,-----------------Diri diri mezara 

gömtilea bir adam
1 24 saat kaldıktan sonra nasıl kur'arlldı 

Yazı ışlerı Tel 23b.ı'..! Fi~cı.tı 5 KURUŞ 

~ . 
ızmır Fuarı 

Bu akşam merasımle açılıyor 
~- ----o--~~-

F uarı Tıcaret Vekili bir nutukla açacak 
11 nci enternasyonal İzmir fua. 

n, bugiln saat 18 de merasimle a. 
çılacaktır. Küşat merasimine, baş. 
vekil Doktor Refik Saydam namı
na ticaret vekili Mümtaz Ökmen 
riyaset edecektir. .Merasim, İz.. 
mir Kültür Parkın Lozan ikapmı 

r 

önünde cereyan edecektir, Mera. 
sime 5 bin kişi davetlıdir. Mera
sime bandonun çalacağı istiklAl 
oı.al'§ı ile ba§lanaca.k, daha sonra 
İzmir belediye reisi tarafından 
bir nutuk söylenec(Yk, onu mütea. 

(De\"3l11J 4 ttnriide) 

. 

l 

Bu ı.kşam açıbcak olan İzmir tuarmcla Vakıflar pa'1yonu 

~~~~t~:~;1~::A~:.·~~1~
0

~~:11:~1~t Çıldırmamış fakat havasızhk- / t b il / ı · 
fasılasız olarak ateş altıra almakta. ı s an u u ar zga-
dır KOtUyctıi miktarda ganalm elde t f d 1 w 

ediİmıstır. Bunlar meyan nda her tOr-, an ne es ar ıgn .a ugramış .. 
lu harp malzeıre ini muhteı;f kom • 
yonlar zırhlı otomobiller, traklöl'ler, Eceabadlı Ali KUçUker adında bir ınlz hastanclorindcn blrlıılne tedavi 
allar. toplcı.r ve otomatl!: sUA.ht.ar bu. genç bir müddet evvel diri diri meza. cc!Jlmek Uzcrc yatırılmıştır. 

lunmaktadır. VakU gelince \)u husur. ra gömtllmU§, kendine gelip imdat fer Ali bir müddet evvel, Termede bir 
ta mufassal malftmcı.t ver 1ecekUr. Ha yatlarını yolculara duyurarak kurta- çltulkte çatıı;ırkcn pis su içerek has. 
rckllta muvaffnklycUe dı>vam edil • rılmıştır. Ali KUçiıker mezarda bir talanmış, 9 ay kendisine gelemem[§ 
mcktcdlr. Zayiatımız mUlıim değil • hayli kaldığından nefes <!arlığına uğ. ve kasabaya tedavi için giderken dU. 

katsiz mi imişi 
izm~r Fuarı münasebetile bu sabah 

cıır. ramış ve bir kaç gün evvel de -şehri. şüp bayılmıştır. Kcndlsınl bulan kö~-
1 
çıkan 

lUler, Alinin bir tUrlU kendisine gel .. 
mecllğml görünce, öldü@nc hükmet • 
mişlıır ve dini merasimi ifadan son .. 
ra Aliyi gömmUşlı>rdir. 

bir baş makale ve valinin cevabı 

Dikkat I Kibrit/er
de .tehlike var I 

Bu sabah Karaköyde , 
Bütün bir kutu kibrit parladı, 

bir mühendisin eli yardı 
Mühend ıs 15 gün calışmıyacak 

vaziyete girdığinden 

Kibrit Şirketi aleyhine 
tazmınat davası açıyor 

(Dcmmı ·1 lin(·Ülle) ----o----
Almanlarm el ne geçen 

Gizli bir 
Sovyet 

• • • emrz yevmısz 
~ 

Alman ajansının 
bildirdiğine göre 

bu emirde 

Rical edenlerin 
kurşundan geçiril

mesi bildiriliyor 
Hemen bir seneye yakın bir 1 Mühendis Şükrü Harsa bu sa • 

zamnndanbcri bozuk çıkn kibritler b~ K~~aköydcki yazıhanesine --<>-
adeta halkın başına görünmez ka- gıtmek ~ze~c Karaköyde, tram - Kumandanlar 
zalar getiren pt.iskUllii rir bela ol. ! vay~an ınmış .~e garip bir tcsaaüf · 14 Sô at zar t 1 n da 
du, Gün geçmiyor ki . çakıhrke~ ~se:ı. ~arakoypalastaki "~ıbrit · 
fırlıyan kibrit başlarının yaktıgı ın_hı~~rı şi~ketınin yanındakı ili. n 1 zam 1 tem.ne 
yeni kostUmler, ipekli gömlekler Wncuden _hır paket cigara ile bir ' 
görülmesin veya birkaç kişinin ~ö utu kibrıt almıştır. m e c b u r 
zUne kaçarak, eline yapışarak Okuyucumuz, cigarıısını ağzına --<>--
kendisini yaralamasın. yerle9tirmiş vo kibriti açarak bir Yapamıyan ve rütbe 

Hele bu sabah gazetemize mü - tane alıp yakma istemiştir. An .. 
mcaat eden okuyucularnnw.ian cak kutuyu aı;ıp kibriti çakmağa işaretlerini sökenler 
mühendis Şükrü Harsa'nm başına fırsat bulamadan blitün kutu bir- divanıharbe verilecek 
gelen hfı.dise bu işin derhal kök~- dcnbirc parlam~ ve Şilkrü Harsa. 
ne k brit suyu dökmek 10.zmıgeldı. (De,-&mı 4 ünciide) (Yazısı ,ı ünciide) 
ğlni bir daha ortaya koymuştur. ----------....:....:.:...;_ _____ _;_ _______ _ 

Süvevş dün gece de 
bumbalandı 

Bertin, 20 (A. A.) - D. N. B. 
njansmm öğrendiğine göre, dün 
gece Alman sava§ tayyareleri Sü
veyş limanını ve Süvcyş körfezin
deki ia§e tesısatını muvaffakıyet. 
le bombardıman etmişlerdir. Bir 
bUyUk petl'ol deposuna tam isabet 
bet vaki olmuştur. Birçok yangın. 
lar çıktığı görülmüştür. 

. Otobls içinde 
lıaalı bir valı'a 

Bir biletçi, hem bile~ vermedi, hem de 
müşteriyi ağır surette yaraladı 

(Yazısı 4. bncude) 

ÇERÇEVE 

Dedi· 
Dedim 

Necip Fazll KısakUrek 
Dedi: 
- Yahu,· ne oldu sana birden. 

bire! Harp ,.e politilta dün)asına 
hemen hemen arkanı donmüş gi· 
blsin. lliç beni karşma alıp da 
~ö~·le bir konuşalon dediğin ~ok. 

Dedim: 
_ Vallahi dostum, beni harp 

,.c polltlka. dünyasile temastan a
lıkoyan bin bir ~bcbln ba..5mda, 
artık bu hi'kiyenin bilmem ~ 
zeyilli (Mlı;el Ze\'ako) romanla 
rından farksız bir hatc ~elmiş ol· 
ma.sı ,·ar. ~e kadar alakaya de
ğerse değsin, bütiin hir (Pardi
vanlar) neslin1n, babalı, oğullu ,.c 
torunlu, bir türlü şu 'e~·a bu ne· 
tice merkezinde &Ona eremlyen 
mtı.L·eral~ından, hem yazıcı ve 
hem okuyucu sıfatilc bıktım, ~ 
68tulım artık. 

Dedi: 
- Harbe takaddüm eden ay· 

torda n~ harbin ilk yıllarmda, hiç 
hir ulh imi.anı olmadığım, harbin 
diinya çapında bir kıyamet oldu
ğunu hl_dia eden ben, son bh'kaç 
aydır hır İngiliı; .. Alman uzla;:.· 
ma..,ı ihtimali iizerindo kafa pat • 
Jathğına göre, belki bu ,·-eni teş
hisinde biraz da harpten~ usancmı 
H! 5ahsi ı:.ulh ihtiyacını tercüme 
ctmi} oluyorsun. 

Dedim: 
- Olabilir. Harbin ba.~ında 

helki i~lmi. azametli bir hareket 
se~-relmcğe mahsu bir §e\k ka.p. 
lanuştı, Belki o yiiLdcn harıı ola 
t·ak dh·e iddia ettlm ve tesadüfen 
harp ~ldu, Şimdi de hu mii1.Jnin 
hareket in artık nihayete erdiğini 
görmek ihtlyacmda~,m, hclki o 
yüzden bir anlaşnaya varılacak 

(Yazı ı ·1 üncüde) 

iddia mı ileriye sürüyorum, Bel
ki bu da tesadüfen olur. 

Dedi: 
- m~ t.esadüfc bel bağlanır 

ını? .~ fili.n ,·eya fa.lan böyle 
istiyor diye hli.diselcr akı~ lstika-
ınetfni değiştirir mi f ,. 

Dedim: 
- Hüner, §ah.'4 isteklere gö

re hadiselerin deği~ğlnl r.aıı· 
ma~ değil, hadiselerin değişme 
istikametine göre sahsi istekleri 
ıleği~tirmeyt bilıneıd.'e ... Ben içim· 
deki harp ~zginllğinln b\itün in
ı;anlık ruhunu ta.z3ik eden eD ha
ldm ıluygu olduğuna. \'C bu duygu
nun naMI olsa eserini vcr~ğbte 
fnanı~·onun. Bu baknndan, hid.İSC• 
lerle fi&h"i i tekler arasında., biri· 
birine he.ğh vo hiribirinden doğ
ma bir münasebet kanunu bul
mak mümk\in ... 

Dedi: 
- ~adede gel! Almanlarla İn

gilizler ben~e. hem de Amerllmyn 
rağmr-n, anla.,ablleoek mi? Bu, 
:aasıl 'e nekadar zaman i!:;lnde 
~ili ola.cak ! 

Dedim: 
- Almanların artık bUt4in km· 

vctlerini uzlaı;ma dfn asına t.ıı.hc.i 
ı:deeeklcri \'&.kit bence yakl:ısmı 
tır. Bu giln gelip 93tıne.a o 1,anın.n 
bütün t<uv\ etleriyle, 111' defa ola 
ı:"ak mevzuunu bulan haldJ.-i hiı 
!.ulh taarruzuna glriscc~klC'r. F..
i;cr bıı sulh t.aarnızıındn Alman 
ı•anıirnh·cti ingiliz • Amerilian ht> 
rroabiliği;ıi tat mln \'e tngillz •. ~ 
ınerikan he!>alııliği Alman samımı. 
'.Vetlni mUsshcde r.ffer.o;c, u:ı:tac.ma· 
~& hiçbir mlinl kalmanı• dC'mC~· 
tir. Alman ordularının §tırk isfı. 
kametine te\"ecciihilndcnberi do 
~n bu uzlaşma MJdat. ,.e lh~a· 
U, her l'c~·e rağmen daıma yuı.dt> 
cJllnln üst iincfr ka~dı. Ben bu l~· 
il 1 • , 'zclc 3 üze kanışacng1 . nın ı . . h • 
tabının , c urııennı.,ıle, er SC)1 
belli , ıcccl. on ,·ade olarak ynJ. 

1117 ıı r ~' ı.. bir mühlet lı;t i3 orum. 
Sonıı ... :ııırııı c;otı ı;ünlorlndc ı;firtl 
sürüz dostum. 



Jltısralarda.n · 

BUGONON KONUŞMALARI 
- B!r fincan arpaıruzı 

misin! 
E kiden şöyle derlerdi: 
- Bir Hncao kMı,·enı.lzi içmez 

n .sin'! .. 
- :Böyl" ) ellim ~ e~lek ner,.._ 

::\ e gidiyor.cun '!' 
- Ba.1diab. Zeytlnyap dokMn 

hf'"e çılmus, Ne olur, ne olmaz, 
b'rka~ kilo &la~ ım, yamı belki 
~ u7. <-IH,e çıkar! 

~ 

- Ru8 - Alman harbi ne ola· 
ra.k! Bu me.ıele 11111'11 haJ1oluna.
r.ak d('rtdn~ 

- Bundan sana, ı.na ., ya 
hu? Sen, yat~ çabafmnı yak, 1my. 
fme baki Bb.e dokunmıyu ydaa 
IMn yıl yaşa8m ! .. 

- Ah, Wr ke.re kapağı atMBlll ! 
- Nertl'J'f' ! 

Vakıt 
.Asım U. :1smir fUan m'm beale 

"tuar.m ...ı T9amt .............. . 
l~tmaırttdn'. Ku.ntır &mir ..a ı w 
J' nal tuanmn .. - & , ... . 
donboyunda Oaa _,....... ara • 
mlda 16 btn metle ...,...,. .. ilk' -. 

ba 1l2ıerinde kuruidutuma. -- ··11t-1D 
936 .......ınc1e D ~ ....,_ :Adıa.r 

gcni§ledittnl. bundu. -- t.alr ... 
ledl.ye rela e.bçet u- .-... .. 
balkm bam din-.. ıa.a ..,._ • 
ib tiyaıçlarmı tatmla ecleoek 1ılr kllJ.. 
ltlrpark vtkıuda pt1rtl4ftl'ba1 anlatarak 
fÖYle demektedir: 

"Bu ............... ...... 

üi.000 --- _,..... lılr ... ... 

rlDde 7ÜIJS ~ lıDla ..... ·~ 
...... lıel1lamtl M7tUc lıılr ...... ... 
de büyük bir kıymet tfolkB edeeek 1ıtr 
imar e96l't me,...._ pılmlf ....... 
yor., 

}'eni Sabah 
HU.eeyln Cahat Yalçın, 90I' batta • 

b!L§lıklı yazı•mda, ııeUoe olarak 
öyle diyor: 

"SoVl ctleria maflObiye&aade en bL 
yük AmUI clahtU Mr ..,._ ~ 

~kU edeooğl ümit olunuyordu.AJama 
nhılarmı• yıldımu buttl için Boa • 

yada dallJU 1a,._ llısaıı.H .. tıMalr. 
lmk etmedi. SoTıet 8*erlelt Mlıı@r., 
~ havra& Twecelc bir .... netle _,,.. .. &......_. ...... ..... 
müdafaa edl) orlar. ltla a..ı ......._ 
tarafı harp il.- kadar llttmedltt &lllır. 
d1rde SoTJet:ler lılJ'llttlda ......,._.., 
lfıp olmuı tekli Mle Alnııllll)'& lelD 
büyük bir manayı Mis olmaktaa ~ 

kacaldır. l#U'lr' lıullllalll -= , e. • 
A'er sonlııah&Na ....... ••lr-... ... 
ker çıkanfıa t&MVYUl'U ,,.,. ..,_, 

ı.ıtsncMen ona DiMi .............. -... 

R ~ bütıla kit .,.._ ......... '" 
~ ........ uetleı!I • tle 
t.go--.. .,., Awııına.w ...._ 
laava 11e delllz lııaurtddllrmm -
-ııı...~ ......... , _ .. 
ma ı ...,_ ' Mit. ft sal ;• 
~ ft tim _, s • 1 ...... . 

do 1 J Pd 'tıt Mıl'O ' := ... 
1ıı1r d8dal& .. tllldlt r s ~ .. 

V...., .,.:aclıe'-1 ~e ık ,.. ~ ..,.,...,.. .. : 
- Vay eanma ... TMn bir bn. 

erle Rti ~; ... ~ ...... 
Umn dcıımm da uçbna kopına11-

1 u. Hatice o anda, iki be ve• he 
nim ortaemda öyle blr d&lilş 

- KUJ'U kah\ eci diikkinınm ö
nüne... İDMlllll peet.ill çılgmAen 
yaıuuqynryor kJ tıezgilıa ••• 

~ 

- Bay polll ! ı· erli mallar pas 
7.an nerede? 

- Neye sonlun ': Meydanrıkta 
olıu.k! •• 

- Patiska allM:ainn ı. 
- NüfU8 t.ezkeren yanında iDi 

bayan? 

• 
- Bizim tftgihtan kofdum. 
- Nedca! 
- Bir ~n 8li kum~ ~.tığı 

çoNIM, eriM günü de ayni fta.ta 
sattı da ORdan.. .. .. 

- Dtin gareteler ,.zdı. Tlnel 
l~Yeceılunit. 

- ]l'Aldylaee kayışlar, maldae
ler stop dedi. ,,. 

- Blit.lba pJa maddelerine ... 
_, tW llıoywaldanıuf ! 

- tl'ndd Dedir clhaDda iter ı..I! 

• 
- ~,.. .. da harbe drece. 

il, Amerllmmıl Aın...Jap harp 
Ma etmek ..,re olhp 9Ciylen'9 
1'Jlr. Ne denin! 

- Blrlhhtne gtrdller cW.plaria ...... , 
A ...... gllllp - ~ dösAIMEB" 

dolaplıwf _ 

LAEDRi 

Asker 
aileleri için 
Tiyıln, 11111111 ıe mil 

vasıtalar111 21• 
yapdıyor 
---0---

Böylece asker ailele -

1 rine süratle yardam 
edilebilecek 

A.nbradıuı lılıdtrMliine &tire. 
Oahlliye VekAJeU, asker aileleri-
ne y..-dım 'Jramuıunmı ıtaU>ik tek· 
ti ba.kkJndıı.ki talima.tname haar. 
lanııp tathlt edilinceye kadm- -. 
ker ailelerine 8ilratle yardlmda 
bulllDIDllk karanm ~. 

Belediye meclisleri. boUDdaki 
llalMıiyete Jef lr•wlen '"8llili ... 
liye, *ıema., ttyatro ve awdleye 
tıfmdiden zam yapahileıcelderdtr. 
Bwılal'ClaJı elde edilea ..... üli 
relmedlii t.alrdkde ._. '" me • 
murlardan bznmdf g&lterildlği 
veQ'bile yanhm parw atmanı: • 
br, MUıkeUef'lere ta'hmtn edllE-..n pa. 
ra yetişmediği taaıdln'le mememe 
ki )'keOadan vllılyetl• lıatıgelli • 
ıae yardmı yapıJacalrtır. 

Biiyik plij, Bomonti ve 
Panoramanın mutfak -

lan pis görldü 
P'lıDl,..-Jd flıı8yft plt.j) Be '6111 • 

deki (Bomoatl-) 'Wl (Panorama) ... 

nolamma mut.taldan pis sOrftlmGI .._ 
hlplerl bakkmda - keaUmlftlr. 

Askeri terfi listesi 
Hazırlıklar bitmek 

üzere, 
ihtiyat subaylar sıraları 
geldikçe terli ettırılecek 
Anka.radaıı bildirildiğine göre 

Milli Midafaa Veikllcti tarafmdan 
30 Ağuatourta terfi ettirilecek o • 
lan subay ve aakeri memurlara ait 
terfi lilllteftıin hazrrl.ığt ibl tmck 
Ur.erediır. Jandanna genel komu _ 
tanbğı da jandaıma. smıfma mea.. 
sap eubl.ylann tert.i liıııteeini ha • 
ZD'Iama:kt.abr. 

Ticaret VekAletinin 
mühım kararları 

TOPRAK Of isi 
Fasulye ve Pirinç 
mübayaasında 

bulunacak 
o 

Zeytinyağ ihra-:atı 
durduruldu 1 

Ankara.dan ıbiktirild.lğine göre, 

.İihtiyat 811bııylarmdan muayyen 
terfi ~ dolduranlar 30 ı 
Ağuetoe tarihi beklenmeden sıra
ları gekUkçe terfi ettir:ilect>kler • 
diT. toprak mahsulleri ofisi, Uca.ret 

V eklleti:niın )Uzum göreceği ahval 
ve ımaıhallcrde kuru faeulye ile 
pirinç mübayaa etmeye ve ibu eu. 
reUe müıba.yaa ettiği bu maddele.. 
ri VekAletin tel!bit edeceği za • 
man ve mahaDenfe satmaya 1l1'ı • 
mur edilmiştir . 

lakederuna bol kahve 
geldi 

Son gOnlerde .t.lrenderuna latan.. 
bul " lıanır için -4MOO çun.J kahve 
gelmlftlr. 
Bımdaa befk.a İakendenma çay, o.. 

tomobU .lt.etlfi. deri, kauçuk 
kakao, tarçm, nifadır, 80da çivi geldi. 
ğl de ı.beı' 'Mrilmektedlr. 

Haliçte yeni tarife 
bugün baılıyor 

De:vlet c'larriıqH>!Jarı ta.rafmdua ida. 
l'e edilmekte dan Haliç vapurlarmm 
,.,-nı JJflet ı.rtfeG öugtbıden itfba,_ 
tattnll.e ibeJl•"'DlfUr. 
İduenlD 30 ile GO lira uuaıda ma. 

il§ alan UcnıtH memurların aylıfı da 
ugarl 60 Jllıaya çlkanlmlftlr. 

Büyükada imar planı 
hazırlandt 

Şelab Allı: ......... ._ mJmar ProBıt 
ile mua.vkıJ Ferer, BOyllkadanm imar 
pllaa bumlll'"Tf .. nllr. 

t.tanı..ı 1111uullll mecUatın6D tepbıl. 
saD1 içHmamda mUzake.re edUecıelı: o. 
lan nA.zım pJAna esu olmak üzere ha. 
zırlanan avıuıpronje, düu . .BayUkada. 
da yapılan bir toplantıda !h7.&J1 ma • 
.tıJy.ette tetkik edllmlftJr. Vali ve be. 
ledl.19 re1ı1i doktor L6tıl Kırdar da 

ötleden - ~ pleftık t.ap • 
ıaotıya riyaset. etmiftir. 

j ,.. da önceki ı ' ' * ·n 
lJwıw )tazılan 

Mbnı, 19 (AA.) - Tirit Dil 
Kanmıı Genel ~ bil. 
dlrllzıııltıtir 
m.ld~dW.~....

baJıııne• N•m ilan &acıelc1 JS1D' yam. 
lanndan Hı...,enift adil eeer, Vc:ın 
ıe Coq'taıı WcQme ed8el'ek baat:n.. 

Ofis, Ticaret VeWetJ tarafm
da.n tayin edilecek olan ftattar U.. 
~inde mübaya&t.Jnı yapaeaktır. 

ot.isin yapacağı !kuru faaulye ve 
pirinç sa:bşlar:ı, mahalli fiaıt mu • 
rabhe komiııryoolarmm taıtılt e • 
deceğt fiattar tizerindt'!n olııeak • 
tR". Bu maksatla. Ofise bir milyon 
maya bd&r bedi talrıris cdilmi§. 
tir. 

ZEl'TİNYAra iHRAÇ 
EDtı.MtYECFı 

Bundan. balııka Ticaret v~ 
11e11ı1 mabeu.JUn :iıdralWae kadar 
ııeyt.inyağ ~ dunlıın.ııma.ı. 
m al&bdariara lbllıdirm~ttr. Bu 
sebeple lisana bmueunda vuknbu. 
hlcak taieplf!r, Yelli bir iş'ar& ika. 
dar is'at olunnııyaıcald:.ı. 

Y edikule Yanauwun 
nastl çıktığı henüz 

anlatılamadı 
Yedikulede 80 bin HraJa algort&lt 

hidrofil pamuk fabrikaat ne 400 bin 
lıraya sl:;ortalı Santral meuucat fab 
nkaann tamamen k1ll eden y&Dg1D 

bakJu:ııCla mUddelumumWkçe )'apllan 
tahkikat henllz biUrilmemı,tir. 

Yangmm elektrik kontakta y1lzün • 
den Çlktıp ll6Jlıuımek ...... de. eDkaz 
teıııtmıı&ı• fa beJıett kefil ~ • 
«k#JlldMt bu elbet balrkmcla timdWk 
kati 1*~ .aırı.n~. 

V11ndan domazlann 
harice satılması temin 

oluııacak 
Dll§tır. stllejm Hlmraıı'm lngru7. Mezbahaya yeni tesiaat Uf.ve et • 
«*len dlll.m.Jr.e ~ ba eaer mf.Di mek ııunııtııe senede 20()..'60 bln Ura. 
dbılne 8'd "runıoe dualnrdlr, lık bir gelirin daha teınln edilmesi 

lıD.nt yazumw fotopattırlle bu ·~ için belıedlye mUfettlşleri taratm~an 
madak1 unar ,. ........ alfabl9I klife riyasete bir rapor verlJmtştlr. 
olarak küabm .aaum. lrom'iDnJf, me. Bu rapora göre; memıekeUıı mubte. 
\ta kelime lıılılla.e teroOmeeUe blı1lk.. :ut yıerierlnde vurulacak olan yabani 
tıe yasılddrtaa llOm&, Voa le Coq'un domuzlar, mezbab&da nakıa 10 veya 
bana eki nottan Be burada geom ke. ıa deNCede aotukta mub&fua edil. 
Umelrrill l&IGIG w gramere ait 6- mek .mretDe harice atmak mtunktın 

seJHkler de aynea ~· olacakbr. Bu ııureUe belediyeye yeni 

Bö~Ulı:le bir eakt TOrk mebılnlJı ı bir gelir temlıı edllmlf olacakbr. Bu 
daha 1:119 aJfal* ftltııCı dl1kntM :ıu. bu8usta tetkiklere deYam edilmekte,. 
a.Ddınlmll cıllQıor. dlr. 

O zamana kadar yapbğı hl~r 
~e pişman!* duym&mııjıtı; her 
§eyi bilerek, heee.plryarak yapmış
tı; eğer tasarladığı dereceden L 
leri gittiyae h.ma mutlaka lüzum 
hisıl olmuştu ve bundan dolayı 
da pİlmBD. oMnak töyle dureun 
her mııDUl memnun ohna9tu. 

Karıman mağmsı 
15 gün kapatllacak 
Sahibi, tezgahtan Ye bir 

bavul taciri de 7 giin 
hapaedilecek 

Bavul Te çanta berinde ~ 
leme eureti,te Jbt.alr yapmak 
suçundan tevldt edilerek allye 
ldnci cea mal*emellince. dnr111-
ma altma abmlı ~ 
Karlmaıı mil eıeei m6dOrll ve 
ahibi San~ !Mıo18, tesgl.b.. 
tan Ko8taatin ve bavulcu lılltemat 
Çami'nin dlln muhakemeleri biti • 
rilmittir. 

Mahkeme euçlularm 8UÇUllU -. 

bit IÖl'JDflt ve kendilerini birer 
hafta ha.pee, elliıter lira da para 
cezaama mahkOm etmiıftlır . 

Bundan b&Pa Karlmanm Ye 
Ça.minin dökklnlannm da 15 g6n 
müddetle kapatılması kararlaıttı • 
nlmllft,ır. 

Batka bir ihtikar suçlusu 
N~e batta"* ya. 

puı Nurullah adında blrW de, 47 
kuruşa eatmaeı limmgelen ıo. te. 
bırini 48 kuruşa atm111, diln ~ 
tiye Udnd cea malılremeeıi tara • 
flDllan 25 lira alır para cesaema 
ve bir hafta di*kinmm b.patıl • 
maama mal*üm ecWmitür. 

Fikret ihtifali dün 
yapıldı 

Şair Tevft~ FlknUn Je mcı ölüm 
yıldönllmU mttnuebetne dtln saat 18 
de merhumun Eyttpteki kabrl ba§ID
da bir ihtifal yapıbluf, muan bqmda 
flirleri okunmuo. nıhtt taaiz edilmlt. 
tir. 

Ker.aaime Eyüp halluvi meuuplan 
g.mç pfrlerlmlsden bazıl&n " pze. 
teciler i§tk'ak etmlılerdlr. 

• Yardım eeft!ller cemiyeti İlltan. 
bul ..Ut.:vetl merk• fUbeat kabraman 
aaker1erlmbe kt§JıJr bedl)'e temln1 1. 
Çin faaliyete geçmift!r. Oemi,et, mab. 
tdU balkeYlerlnde mUteeddft dDdm .. 
talyetert de egn,caktır. 

• Bııyurt • KClllka l"""N'M' ..... 
ıanıı en as 15 gQa ~ ~ 
mur emredlJmJftlr. T@nl • ıe, tıaa • 
JIJıetine deYIUD edUmektedir, 

• Bu batta içinde hu1ıı;tal IO t.ae 
nattaıbl gelmlftir. 

• Tren ~ 'blr lııolaıl* ol. 
malı: tı_,e 40D 8lrkecl prmda '61' 
posta, telgraf ve teıefoa merlresl a • 
çıJmqtır, 

• İatanbul bakkaliyelerlnde pera • 
kende olarak •tıl9Cak petrol lıOlD la.. 
tanbula ne miktar petrol tahllla edile 
di#I hakkında petrol ofla taratmdaa 
bugünlerde vill.yete mal6mat 'Nl1le • 
cek, müteakiben tevztata baflana • 
cakbr. 

• Btr mUddettenberi fe}ırimlade bu. 
lunan ticaret vek6Jetl mU..tqan Ha. 
Ut Nazmi Kiprir dün, Ankaraya git. 
mııtır. 

• tataııbulun ilkmektep mut ve JUoo 
be vazı,.u etratmda gtirtlflnek O-. 
re maarif müdtlrlütUnde maarif me. 
mıırlarmm lltirakile bir toplantı ya. 
pll111Jflır. Bu toplantıda ber mektebin 
muhtelit lhtlyaçlan sörüfllmUftQr. 

• Kadıköy kazumda yaprJmuı: ka
rarlqtırılan 10 yolun lhaleei dün 
yapdllll§tn', İhale 18.918 liraya baliğ 
olmU§f.ur. 

aptı ve --.. 6Jte ıı..- 9ftqıtJ 
ki Jmap ....... lld Jruılee 
lörder bete!' ada ...p fırla • 18 Fakat timdi öyle amyoniu ki 

p.işmtm oGnuıııtu! 

• Galatad&, A)'ll&ll lokanta eokatm 
da 1111'& ile dört taWlq;wıUll dQkJcb e 

lannı pill tuttuldan sörUJmlf, ahlp.. 
Jert oea,.. çaıı>dJIUltlr, 

lılar. Ha.tice böyle wm••W. al o bdaı' lıınyült tehlikeJıer atlatan, 
duğu gibi ketıaTa qeldlecek, tııl1süı- lbi-rçoık yaman herifleri melJAI> e, 
ecek. yeniden ıniidafaa i';İD klıv· den, Jdlmıeye mağlüb olmlyan Ka 
etlenmek üzere b1nıa dılıMeDe , talonyaJı konı8.n relıııi bir genç 

cek sanılıyordu; 1'kiıı ~ yap • •kını sa.pladJğt hançerle mi can 
tnadı. Aynı kuvvetle, vllcudunuıı verecekti! Bu ne acı ve garip vey 
ı>n gizli ve mukaddee lllıOilıta1a.ra di! 
kapatan beyu beıs P&n;umuı be. ViçenJJO gene umulmıyan ve 
1 ni san.sıkı tuttuktan 80lll'a doğ _ beklenmiyen çevikliğini pterdi. 
ruca Vlçeruıonwı mase11111a atıldı; Genç kızm c;ene&ne bir yumruk 
Ik raalad gı bakır yemek kabını attı; masanın üstüne fırlattı, son 
korsan r('is!nin kafıumıa fırlatb; ra kendisi de doğnıldu, kıbcmı 
ViQ<'nzo ondan saJcınmak için an • c:;ektl, çırpman ve kalkmağa, mut 

k biraz sağa ÇC'ldlmittti, yemek laka dtı.nanmı vurmağa çalışan 
1 onun arkaamdaki duvara bü- gPnç klZD1 kalbine sapladı. 

\ıık bir gürültüyle çarptı ve yam. Hatice ürperdi, titredi: yere 
sst oldu. 'yuvarlandı, GUzel başı sağa sola 
Sahne gerçekten heyecanlıydı. sallandı, d · il, gözleri kapandı 
Hatice dosdoğru TPisin goğsüne ve hareketaiz kaldı. 
cı:adı, onun bellndekı hançeri Gur ve kumral aaçlan btltUn 

r.ı, b \:az \:e tcunbul bir kolun oğsUnü , omuzlanın, kanımı. hat .. 
n ve i!(rt bir han eri sım.-; kı ta kollarmm bir lu mrnı ôrtUyor. 

ık ıava.ya kalktığı görlildti • du. Vic:; nı.o kıll<'ını çE"ktl ve ya • 
n zamanda Viçenzonun ı ı d birkaç 817.ıntı görüldU. Du _ 

tı ilandı ve Ustünde cı d !darının uçlan da kl7.armışlt, 
te d vı ildi, O anda w • bovnuna doğru ince bırer kan çiz. 

rı bir tel~ alclt. Koşanlar o i J. glsi uzuyordu. 
) t tık kanştı. Bunca yıld ınberi Vlçenr.o kılıcına baktı. Oraya 

tMı...,.1t oma bil ne bmuzl, ne 
tar.e ve temiındi. O nunana kadar 
hiç böyleaini görmcnrlşti. Bir 
genç kız kam. Güzel, 80'rimii, te. 
miz ve namusla ve kahraman bir 
genç kız kanı... Kabinde pişman
lık duyuyordu_ Bu Odun öAdtiıdllğü 
ilk kaıdmdı. O ıamaııa kada:" hep 
zalim adamlarm, kortrunç herif • 
lerin, bil't.akmı fermanlı ve fer • 
manmz haydutla.rm kaıılarmr a • 
kıtmı.,tı. O kanlar pıhtı pııht.ı, ko
yu kIJ"DU7.ı ve bulaşdd.I. Halbuki 
bu gt>nç klZlll kanı kıhcm ÜlleliA. 
de adeta bir gölge blrabuıttı. 

Vıçeınıo gen<; krr.a baktt: gene 
gilzcldl: ölü olmasına, artık bir 
yığın et ve kemikten ibaret bu • 
lunmasma. rağmen güzeldi. Hele 
şu saçlar ... Bö,ı~ hiç gömıe • 
miştı V(' belki hlÇ gormiyec-C!itti ! 

- Saiıkl nldn öldürdüm! Öl • 
dürmek ic;ın bir zaruret var mıy. 
dı? 

Kendı kendine böyle duşilnU -
yordu, b6yle 80nlvordu. 

Yoksa pifmanlık mı duyuyor , 
du! 

o zaırwna kadar dllrtiijO kan • 
Iar Viçemıonun ruhwıa Y*ayor gt 
biydi, kendiBini her defumda da. 
he ~yiimüş, yilı}reeJınif buluyor • 
du. Lüin §imdi öyle değildi, Bu 
şerefli kıbcm. üzerinde ...,...ı.n. 
nı öldün'lüğıti. zamandan daha a.z 
kan vardı; falcet onun &&Ane 
kendisini boğacak olan bir kan 
denizi gibi görilmi}ordu, 

- Onu öldUnneaem de olabi • 
lirdi! 

Diyordu ; sonra bu kanaatini 
da.ha kuvve~ anlatmak hıtiyor • 
d11: 

- Onu Mbmeğe hio lüzum 
yoktu! 

Bir günah illediğini ~r. 
du; nasırlatm111 zanendUen, blr 
kin ardında kinler ve bll'Blann 
çalkandtğy bir denizde, kasırga • 
dan farksız yaşamDJtı, Belki hiç 
kimsenin ütma, hayaline gebni • 
yen cina.yetlcr jşlemil. JAkin on. 
larm biQbirini biJ: daha hatırla • 
mamış, ~inill aric88lnd81l flm
diki hieleri duymamntb. 

(DevamftJ fit') 
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GUNUN ADAML 
Ruzveltle görüşmeğe giderken, Ç .. rçile aşlık en 

ANA KARNINDA çocuğun ana karnında ağla· 
ACLIY AN COCUK ya(ıileceğinc siz inanır mısı-Lord 

Dünyanın 
İngiltcrenin cSki hava imalfı.tı 

nazırı, bugi.in i~in ikinci bir Çör. 
çil olan lord Baverbruk muhayyel 
bir memlekette eerel'lln eden bir 
komedi sahnesinden fulaınm bir 
ada.rndrr. 

Yirmi ~md.şyken Bovenbruk 
beş parasız ve istikbale dair hi~ 
bir ünıldi oJ.mıyan bir delikıı.plıy .. 
dı; yirmi sekiz yaşında milyoner 
oldu, otuz sekiz yasında. iradı kon. 
trol edllemiyecolt !kadar çoğalmI!;• 
tı, işten çekildi. Fakat bu çekili. 
§IDe rağmen arada sırada birkaç 
milyon kazan<luım ufnktefek fı:;ler 
yapıyordu. 

Baverbruk "Muvaffakıyet,. isim 
H bir klta.bm mUell!fi4ir. Bu klta.. 
hm satışı hakiki bir rekor teydl 
et.mL:itb-. Yarış a.tlariyle dolu mU 
kemmel bir ahırı vardır. Nev -
yorktn bir gece geı:irditken son
rn ertesi gün tekrar Londraya 
dönmek üzere Atlas denizini aştı.. 
ğr birkaç defa vaki olmuştur. Bir
çok kabineler tertip etmiş, ve 
birçok kabinele're meydan okumu~ 
ibir adanı. Şimdi Vindsor dükil o. 
lan sekizinci Edvardm gf.inlil mıı • 
cerasmda krala tıkrl hocalığı et .. 
~tir. Senede 2000 ingiliz lirası 
m~la çalışan bir mernunınun 

aylığını birdenbire yılda ıoooo li
raya ctknrt§J meşhurdur. Kondfsf_ 
ne "Güzel rüyalar satıcısı,, adını 
koyan bir kadın gazeteciye, şaha. 
ne bi'r maaş bağlamı§ ve ayrıca 

Deyll Ekspres g~ctesfne de yer. 
leştf nni§tir. 

Baverbruk dUnyanm en oriji • 
nal adamıdır. Radyo dünya yüzü. 
ne yeni yeni yayılırken bu zat mi
nimini bir radyo makinesi boy • 
nunda asrlı olarak dolaşırdı. sur ,. 
r~y civarmdakf (Jatosunun bahçe. 
sindeki ağaça.lrdan birçoğuna bi • 
rer telefon koydurtmuştur. Üg dik 
ta.fon vasıtasile söylediği bütün 
sözleri ayn ayn yazmak iç n üç 
kAtlbl vardır. Sayfiyesinde ll,usust 
bir radyo f stasyonu, bir klinik ve 
bir fdnemıı vardır. Burada lord 
Baverbrukun astmmı tedaviye ya. 
nyan bir oda dolusu il~ vardır. 

Ba.verbnık Avıı.ıpa harbi mese
lesinde al.danmtS olduğunu bUtün 

en orijinal 

İngiltere ve bUtün dünya bilir. ~- -......:.::~......,;.,~~: 

a 

Habcrde okumuıu~uzdur. mz? d ii n ya için d c 
Kayseride hamile bi~ kadı - bir cennetten farksız olan 
nın karnından çocuk ağlcıma- memleketimizde doğacak ço 
sı sesleri işitilmi! ve Kayseri cuklara ağlamak değil, an • 
bu ~avadislc çalkamyormuı. cak giilmek yara§tT.. Fakat 
Hakıkatcn yalnız Kayseri de Türk toprakları dı§rnda doğ· 
{:il, her yerde çalkanacak bir mu§ ve kendilerini dünyanın 
havadis ... Yalnız ben bu h<r silindirine kaptırmış olanla -
beri okuduğum zaman biraz rın dünyaya getirecekleri 
garipsed_im; inanamadım. çocuklara, ağlamıyor deseler 

Kayscride, yani Türki• dahi müsaadenizle inanamı • 
yede dünyaya gelecek bir yacağım. R. 

~.=:;====;::::=:::::;;::::;::;:::;::::::=::;:::::========================= 

'Ta ih • 

• e iZ 
İngiliz donanmasının deniz
ere hakim olmasına sebep 

urnaz bir manev a 
Şotlandye krnllı;esi MIU"i Si uart. 

1587 senesi 18 §Ubatlndcı.. idam o. 
lupdu. Kr.ılıçe t.am on dokuz yıl 
Jı~oteringey \illasmda mahpus kal 
drkt.an ~nm sehpaya gölUrUI • 
müştU. F'a.kat, ölUmlinclen w. bir 
müddet evvel bir elmns parç'11!ı
m sadık hizmetçilerinden blr siy
le İspanyn. kralr FUib~ gönderir • 
}fen Britanya tahtıqr lsgal eden 
J{rnliı;o I•;l zabcte hücum ederek 
intikamını r.lıuı:uı.nı fstemr.ği de u 
nutmamr tı, 

İspanya !G"ü elmam aldığı gtm 
Mari Sturatm idam hallerini de al 
11, mamafih I<'llil:ıın plfınr esasen 
İngilizlere hUcum et-rektl; o çok.. 

~ t.anberl üzerinde ~alıstığı bu plan 
dan vaz geçecek değilai. Esnsen 

.. !ngfliz ve İspanyol gemileri ny • 
lardan beri garp denizlerinde bir,. 
blı:lerini kovalayıp duruyordu. İ&o 
panya kralı yalnız da değildi. Bil· 
tün bir J{ atolik dünyası Fotn ı ın

geyde döklilen kanlardan dola}'l 
İngilizlere düşmandı ve 1 Mnyn. 
kra.lını tOBvik ccli.}'ordu. Papa Be. 
şinci Sikst İapnnyoUara muza • 
baret ediyordu. 

J(ısa J:>r zaman it;hı4c ibliyUk 
küçük J30 lıarp gcmlsi İspanyol 

Maddi. kiliscll'ri kırk gUn kırk 
gece du~.cılaı ln dolup boşa.lıyor, 
canlar dovcrPk muvnffokiyet a.va. 
zı göklere yiıkscliyordu. 

Mukadd:S c hnd ilan edilmişti, 
İ$panyol mıllcti 1ngiliz donanma. 
sınrn .Hıkıldığmı ve lsırnnyol bahri 
yelilerin 'n büyük muzafferi~ etinı 
rabırs zlıkl ı bC'kliyı:wdu. Donanm.ı 
Plimut rnmtıkıısmı n§Jlınk Uzerey 
kcn İngiliz amirali Hourdın sür'nt 
li >:cık nlileri uza#laman görün • 
mC>go baRlndr. İngilizler ba ın 
ynnıı§amıyor, hticm ctmckt nse 
1spanya gcmılcrlni kttş:ıfarak 
caprnz nteş arasına almn "ı t a\
vur l'diyordu. 1 panyol g m Ieri i.. 
ic~Jiyordu. Tek tük gürlenn tn • 
glliz topları iz'aç et1.ri vfl bii ük 
bazı kalyonlım suya gömlıldiı ~ 
halde aldrrır;ı etmeden muttnılll ı 
lerljyorlardr. fpgilizlcr bu akmı b 
nüz durduramıyordu v~ Duian c . 
vn.nndnn grcn lspanyol f!"mile • 
ri Kalenin dar yerlerine kadar Sl'· 
kulmu fıı. 

Kalenin ımrkıp<la Oiinkerk is . 
tlkanıetjndc d mir 1 il ıs, 
donanınlUfJ İnderlandıy <irn ge le • 
cek yıı.r<Jım ı kııvycticri bckl('mc l 
niyetindr.ydi. 

Zira 1938 deki Münib buhranı SJ.. 

rasmda Baverbruk gazetelerinde 
kocaman hnrflerle şu manşeti yaz 
c:hmıJŞtı: "'lngiltere bir Avrupa 
hnrbine sUrU.klenmiyecektir; ne 
bu sene, ne gelecek ::ıene, ne de 

Lord Beııverbnılt ve lcıu ~
limanlarında toplanilı. Efradn. bir. 
çok aylar kifayet edecek kil.dar 
cephane ve erza.k vapurlara depo 
edildi. 12630 top, 29 bin asker, 

Vaziyet lm merkezde iken 1n 
giliz yü sek harp meclisi bir top~ 
lanh yaparak {:ok kurnaz bir ha.ı p 
mane._vııısma !knrar verdi . .Bu lmr 
nnzlıgJ telkin edenin bizznt kra
liçe oldu{;'U da. söylenmişti. 

hiçbir va.kit • ., 
Aradan bir sne geçmeden harp 

patladı. Fııkat bu yanı keşiften 
Baverbrukun §()hreti hiçbir zarar 
görmedi. 

Ha.va imalatı nezaretinin başm .. 
da bulunurken lord Baverbnık bü
tUn tahminlerden da.ha çok tayya. 
re ~ptrrdı. lngilizler lbu çalışma
yı bir mucize saydılar. Esasen 
lord da bu fikirdeydi. 

Lord l3averbnık'un adı Maks 
Aitkcnd.ir. Nev Brunsvikde yaşa· 
yan bir protestan rahibinin altın.. 
cı oğludur. Babasının imanı boldu, 
falı:at pa'raSı ydktu. Onun iı:in bu 

gocuğun ilk arzusu çok para ka .. 
zanmak olnıu§lur. 

Maks on yedi ya mda mektebi 
terket.ti, gazete &ıı.ttı, bir el'znne. 
de şişeleri yıkadr, dikiş makine • 
leri satış e.cenUılıı';'l sigorta tel • 
.!Ulığı ynptı, N hayct tali deli -
kanlıya gülrneğe b~lndı. Bnnger 
Halifaksın yanma kutip olarak 
ycrl~ti. Burada delikanlının ti .. 
cari istidadı f.nmaınjle meydana 
ç~tı. Bnnger birçok mUhim işle • 
~ bnşma bu genci geçirdi. Mn.ks 
bır müddet sonra Kanada.da ken. 
di hesabına bUyUk sınai te§ebbüs. 
lere gir!sreek kadar bilgisini ve 
servetini çoğaltımştı. 

• ~ * 
. 1910 da İngiltcreye geld'ği v0oo 

kıt Bonnr Lav irn'linde bir Kana-

Ya.zan: Casus mektebi profesörlerinden İsveçli A. MENGH.AM 

112 Çeviren: H. D. 
etmiı:ı ve son sUratlc Afrika sahil. nizaltılarına karşı gayet sıkı bir 
lcrlne doğru ge~lerdir. Bu ge- mayn ablukası nltmda yatmakta 
tlşte hemen hiçbir tehlike kalma. olduklarIDI öğrenince darbe ga • 
tnıştJ. yet mükemmel hazırlandı. 

CilnkU .bıgiliz donazunıısı rek u. Zira bir lngi~iz. filosu bir tayya-
zaklarda, §11.rld Akdenlz.ie lıarple re gemisiyle bırlikte gizlice Ad 
mc gu1 bulunmaktaydı. . rfyatiğe girdi. Tarnnto civarına g,": 

ı11te Almanlar birkaç ltalynn lir gelmez hnvala.nan torpil tnyy; 
gemisini feda etmeyi göze alarak releri limanda kendilerini nuıh • 
İngiliz donanmasını şark& doğru fuz ve emniyette zannederek bağ. 
ÇC'kmeye ve bu esna.da deniz sev- lı bulunan kruvnzör'.lere birdenbi _ 
kJyatmı raha~ yapma.)'.a, buna re hücum ettiler. 
.mukabil .A!~a.dakJ :fngjU# wterJ.. Bu baskın fevka.J§.dp parlnk ol 
ni tekrar silip süpürmeye ve ;Mı - du ve İtalyan donanması afır zrr"n 
su-a dayanmaya mııvaffak olmu~ lı kuvvetini i e yarnrnaz bir hale 
lardır. gctil'(]i. 

İngiliz casuslan Almanların b:ıı Taranto zaferi, hiç şüphesiz 
pl!nlarmı ve hareketlerini evvel • evvela İngiliz dC'niz casuslannrı.: 
den haber almaya muvaffak oln .. muhteşem bir muvaffnkıyetidir 
ma.dılar. Buna mukabil Alman ca.. Akdcnizde olduğu gibi ş ~al 
8U8lan da lngiliz casuslarını sah. denizinde ve Atlanb'kte de her 
tc haberlerle iyi atlatmışlardır. gtin, ller saat V" gcc 1i giindüzlU 
Fakat İngiliz çasuslamun ltıılrsıı.. olarak deniz cns uslan çarpu::mak· 
lanı kattıı :muvaffekıyctleri pek tadırlar. 
Parlaktır, Bilbassa Tarantodn İn. Bilhassa tayyıırc ve deni altı _ 
gjlJzkr lt.a.ıyan donanmasına harf.. ların baskınları fı:in dc'n'z e us -
kul.6.de bjr dame indirdiler. larr 1Pl iz ku11anma'k mc<'buliyc .. 

İngiliz casuşJan büyük 1talyan tindcdirler. 
{;«:mjletinin l'ııratıto Jimanmda de Fakat bun'.!. rağmen, İngilizler 

dalıyla tanI§ ı. tn(liltcrede o sr • 
rada mebus seı;imi vardı. Bonar. 
lav bu intihapta kendısine yardım 
ctmesıni :Jl.laksda.n ricn etmişti. 
Maks arkadnşrna ynrdnn etmekle 
l)r raber kendi namzetliğini de koy 
du Hıç tıınmmamı:ş bir ndam ol • 
du• u hnlde intihaptJt kazandı. Lc>n 
dr ı a yerleşti. ı 911 de §Övalyc, 
1916 dn baron oldu. 

* :(.. "' 
Bliylilt harbin haşlnngıcmdıı, 

Bavcrb'rllk Fra.nsadaki Kanada. 
!kuvvetlerinin yanında irtibat su .. 
baylığı etti. 1916 da Luit Corcun 
temerküz kabineaini ihzar edenle
rin basında Baverbrak vardı. 918 
de yeni ihdas edilen istihbarat nn.. 
'Irlığmı üzerine 11.larak kabineyo 
girdi. (Dcmnıı (i mcıda) 

Alman casuslarını her gUn atlat .. 
mnktn, hiçbir haber a.lmmaya mu. 
vaffnk olunmadan kafileler sevke
dilcbllmektcdir. 

Den.izlerde ve deniz harekfıt 
daireleri etrafında. bu yüzden müt 
hiş bir casus faaliyeti en kızgın 
bir şekilde devam etmektedir. Fa.. 
ih:at ıbu normnl olan günlük bir 
~sus faaliyetidir. 

Bir de bunluın üstünde fov • 
!kaltı.de deniz casusları vardır ki 
yeni harbe <la.ha korkunç bir ~c
~ vermişlerdir. Deniz Azra.ili 
Brovn en bUyUk §()hrot yapmış 
Yeni deniz casuslarmm §ampiyo • 
nudur. Brovn lrl1UJdııJıdn-. 

Bu ndam karabatak gibi hem 
denJz altında, bC"m deniz üstün • 
de. hem havada görüle'PH(.'Il ve 
bugi,in 9,enizlcrin ('n eşrarengiz a,. 
<lamı olan bir şahaiyettir. Onı.ın 
için korkunç bjr şöhret uyandır • 
mrştır. Zira, denizaltılarının gfrc>
mediii yerlere bu e.danı tek bn • 
sına denizaltından gi'rcr vo jcnp 
edeni bizzat vurur, 

Malflm4ur ki bu.,oiin bom.en bil • 
tün mUhim deniz üsleri denizden 
bir tecavüze karşı gayet mükcrn.. 
mel ve.srtıılarla. t.ec-)liz cdilm "şleTP 
dil'. Bfr deniz UsWn~ bir deniznl 
tı lle taflm.z~ oluna.bilmesine iJn... 
kan kabnıuncytır. Onun iı;.tıdir ki 
deniz Uslerinc dahi tayyare kuv. 
vetkriyle hücum olunah lmektc -
dir. (Devamı 1Jar) 

2000 işci esirden başka 1nderlnn
diyode 31 bin askerdrı Fanrnye 
bayrakları aftmdn. toplandı. Gemi 
inşaatçıları An Vcrpen Nilpor ve 
Dün Kirhende birçok nakliye gc -
mileri yaparak donanmaya ver • 
diler. Bu sefcrld ha.zrrlrklar sok 
mükemmekU ve İngjlizler kolay 
kolay kurtulanııyncnktı. 

İspanyadaki harp partisi gali .. 
biyetc inanıyordu; ve kral hlicu _ 
mun mümkün mert.ebe çabuk ya • 
pılınnsmı jstiyordu. 

Lepanto knhra.rnanı Snnta 
Kruzlu Marki hücumun yapılma. •• 
smı muvafık görmiyereJc teenni -
le hareket P.dılmesinl nrzu ediyor. 
du. Ona göre denizler böyle bir 
lın.rt>e müsait değildi, bunun için 
domınmanm kumandasını dcruh • 
te etmekten çekiniyordu. 

Kış ortalarında Markiz isli • 
rahatte iken nmimHiğe yeni ta _ 
yfn olunan Medina ,. Sidoni Arş'.
dOkU !kral Filipin qabırsızlığmı te
min ııe hücum edecek donanınan • 
manm lmmnnda.smı deruhte et _ 
meği kabul etti. 

Arada kay,bedHen yarım yıl 
İngilizlerin menfaatino idi. Bu 
m.llddct zaıfında !ngiUz amiraUığJ 
mükemmelen hozırlanmrştı. Bii 
tün kış İngiliz gemi tezs-nhJan ye: 
ni harp gemileri yapmakla vakit 
geslrmiş ve . İspanyollardan gele
cek tehlikeyı llml"şılamnk için hlı;. 
bir fedakarlıktan ı;ekinnıeıniştl 

İngilizlerin kahnınıan a.miraİ ,. 
!arından l..ord Houard ile lfao 
Kins ve üç nmiraluı emri altın 
d~ hazırlan.an donanmayı ltra.liı:~ 
Elızabet Tılbıide teftiş ederek 
zabit ve askeTlerin kuvvet manc 
viyeslni inkviye ct.miş ve ı ngi : 
llzJerin cesareti fayJala.smıştı 

Bütün İngillzler kendi tarlhle. 
lcrinde yeni bir saflınnın başla _ 
mak üzere olduğuna kani idi. 

Mayıs ayının nihayetine doğru 
İspanya donannırun Lizbon sa • 
bıllerini, halkın alkı.<: şaşausı için. 
de ya~ yavaş, tcrketti. Fal<at 
havnlarm bozuk, dcnjz!n çoş'kun ol 
mnsı ylizünden kanala ancak tem. 
muz ayında girebildi. Katyontur 
m\lnzzam evler gibi yalpalnyR, } RI 
palaya yUzUvor; b:ıhrlye>likr arn
r:mda çok iyi bir in Uzam vc> <'lı .. p· 
lin görünizyordu. 

HaZJrlanan rıliina göre gece 
yansı nte§ is!nde yn.nan 6cltiz hı.. 
giliz gemisi İspanyol Semileri üze. 
riııe doğıı.ı sUr'atle Yalmıla§ma.ya 
başlndı. Yanan gemilerden !itkan 
alevler µzak mesafelere ikndnr ya. 
yılıyordu. Donanmmun yanmasın. 
dnn korkar:}aranyol anıirallıfu' :k 1 
~~a. ettiği harp gemileriµiıı 
bınbırlndcn uzaklaaarak acılma ·
lanru bu surettP. ya.nmaktÜn .kur
tulmalarını emretti. 

.. Jdtı!1teljf istlkıımetiere doğru 
yuzmege J>;ı§hyan gemilerden ba. 
~tln.n ~ara.ya doğrµ '3üriikl ndi, di. 
S'.e:ıen @.iddet.le esen rjizgarın te • 
sınyle ınmaı denizine doğru l'Pl 
nlmağa b3§lıMJJ, Sa.hah olmufil,u, fs 
ııanyol nmirnlı tel$§ ve llcyecan 
içinde donanmasını yeniden bir a
raya toplamaya çalır;ıyordu. Ji'a ,, 
kat !kurnaz 1~<>ilizlcr İsps.nyoflara 
firSat vermeden bütün kuvvet~. 
rlyle 1spanyollnrın arasına gJ'rdi 
ve tekrar birlesmeye imklln bı -
rakmıı.dan 1.spn.nyol gemilerini gijl 
fo, ateş ve bn.rut yağmuru oltına 
aldılar. Münferit bir halde !:arı ı 
mak mecburiyetinde !kalan tıvı n· 
yol gemileri yakılJyor; i~eriennrı 
6U dolanlar denizin dibine yuvarla 
nryordu. Bazı gemiler esir edilir .. 
ken bazrlarr da Ze.eland kumluk. 
larma doğru kaçmaya çalppyord ı. 
Sakatlanıp denizin ortasında kalan 
gemiler şa.skm şaşkın dalgalar n. 
rnsmda çalkalanıp duruyordu. Hlr 
b!r geminin kurtulmasına imkfın 
!kalmamıştı. Bu müthiş deniz haı· 
binde 4000 İspanyol c:ın ve1 irken 
biıtun avrupanm korkarak çok e· 
hernntiyet verdiği ve uzun yrllar • 
danberl ,ııck çok fedak~rlıklarle 
meydana getirilen meşhur f pan
vol donanması bir glin Jçtndc 
inahv ve perliian oluverdi. 

İspanyol tarjhind<' Jsnpkam b'r 
sayfa tutan bu faciadan şonrn ts. 
panyol kralı 1'1llp mert bir h~~Um 
dar gibi ordusuna hitaben, Ben 
sizi cIUşmnnJn döğüşmeğe göl)dC'r
dim. Pırtmnlarla boralarla de • 
~il., diye söyJUyordıı. H lhı•kl 1r. 
g'iliz deni:ı: :ıulkimiyeti dünya .>-ii -
ı;ilnde o gün doğarl<<'n 1sp:m~ ı 
Jı ·;eti de sönü~rdu. , 
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Dinyeparin batlsı tama· 
man işgal edildi 

Nikolayefte 
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ı~~e ~ .. arp 
l'c.\Em~ ıarm 

Su!l.uiu haya-
le mi uğramış 

.(\lman · Sovyet harbi, merkez 
c phesıncl ki hareketsizliğe mu· 
xab l, şunal ve cenup cephelerin· 
cı: ycnı inkişaflar göstermekte • 
dır 

'Şimalde Leningrad üzerine 
başlıyan yeni Alman tan rruzu, 
tahminlere göre, baslıca iki he
def ta!dp etmektedir. Bunlardan 
biri, Ladoga gölil garbi ile F in 
körfezi arasındaki dar sahada 
sıkışıp kalan Fin Ye Alman kuv
vetlerine bu dar saho.yr cenuptan 
da tazyık suretile yol nçm:ı.k, di· 
ğeri Lcnin..,crradı işgal suretile 
F'inlandiya körfezini ıtecrit ve clo 
layısile burada bulunan Sovyet 
Baltık donanmasının anavatanla 
ırtibatmı kezmek. 

Yeni Alman ham.lesinin oura. 
da ihkişaf ettiği, ve Almanla.rm 
Leningra~ı 200 kilometre cenu • 
bundan 1Imen gölünün şimal sa· 
h:iline kadar ilerledikleri ve böy
lece Leningrada yüz kilometre 
mesafeye geldikleri· anlaşılmak .. 
tadır. Eğer Almanlar 50 - 60 ki· 
lometrc daha ilerliyebilirlerse 
L c n i n ~ r a d istihkamları 
Alman toplarına hedef teŞkil e· 
deb:lecektir. Halen Leningradın 
100 kilometre cenubunda §iddet. 
li muharebelerin cereyan ettiği 
bildirilmektedir. 

Cenup cephesine gelince, bu· 
rada Almanların Dinyeper nehri 
nin garbi.deki bütün sahayı iş -
gale muvaffak oldukları anlaşıl· 
maktadır. Yalnız ıbu mmtakada 
Mareşal Bu.dyenninin kumanda: 
smdaki Sovyet ordularının Din
yeperin §arkına geçip ~~ec:likle 
ri henüz sarahatin malfım değil· 
dir. :Bu hususta muhtelif kay .. 
naklardan verilen haberler ve 
rakamlarla orada :mevcut olduğu 
bilinen Sovyet kuv:vct!cri milda· 
rı karşılaştırılırs3. tatunini ve 
takribi bir netice c;ıka,rılabilir. 
Bu netioo Budyenni ordularının 
yarısından biraz fazlasının Din· 
yeper:in şar~ma gerebilmiş oldu· 
ğu. şeklinde tezahür etmckt{.-dir. 

Dünkü ~an resmi' tebliği 
harp harekatı hakkında şu ma. 
lCttnat:I vemıekt<:dir: 

"Alman orduları başkuman· 
danlığmm tebliği: 

Cenubi Ukranyada Alman, Hu 
men, M.a.car ve İtalyan teşekkül 
}erinin, misal teşkil eden bir si· 
lfıh arkadaşh~ı havası içinde iş· 
birl1ği yapaı ak fevkalade mil<:a. 
dele ve yüriiy:üş muvaffakıyetle· 
ri gösterdiği carp!.Şmalar netice· 
sinde, Diny~perin garbındaki bü 
tun mmtaka işg<ıl edilmiştir. 

Odesa şehrine ve Dinyeperin 
aşağı kısmmna Sovyct kuvvetle· 
rinin hUla bulundukları birkaç 
küçilk köprü başına kurşı hikum 
baslamıştır. 

Bu muharebeler esnasmda, 
dü.'iIDana çok kanlı zayiat vcrd;_ 
rılmiş.tir. Uman mubıı b2 i so · 
nunda verilen rakamlar haricin 
de 60.000 esir alınmıs, Si tank. 
530 top ve mühim miktarda harp 
malzemesi iğtinam edilmiştir. 

Nikolayef harp limanında., tez
gahta bulunan aşağıdaki harp 
g mileri elimize geçmiştir. 
8'5 c~~ tonilatoluk bir saff rharp 
ge nı . 10.000 tonilatoluk bir 
1 u _'azör, 4 torpido mıtlıribi, 2 
d •nı?.altı gemisi. 

Baş!<aca bir topçelCer Oa.tmt. 
mış, diğer bir topçeker ciddi ha· 
sara uğratılmış ve lokomotifle 
dolu bir sabih dok iğtinam edil· 
miştir. Bir ingiliz mecmuasına 

Alman hava kuvvetleri, Odesa 
limanına }·apılan bir hücumda, 
büyük çapta bombal:ırm tam isa· 
betlerile !) bilyük nhldiye gemisi 
ni ve aralarında birinci sınıf bir 
kruvazör de olduğu halde 3 harp 
gem:isini kullanılmaz .bir hale 
sokmuştur. 

Kiyef ve Korosten bölgesinde. 
ki muharebelerde de Sovyet or · 
dusuna ağır kayıplar verdiril · 
miştir. Buruda 8 ağustost::mberi 
17.750 esir alınmış ve 142 tank, 
12:~ top, bir zırhlr tren ve büyük 
miktar<;lrı. muhtelif harp malzeme 
si iğtinam olunmuştur." 

Sovyet resmi tebliği ise, .&ıv· 
yet ~r't cılarımn bii'ün cephe ro. 
yunca. çarpışmağn devam ettik • 
lerini bildirmekle iktif?. etmekte· 
dir. Röyterin Londradan verdiği 
bir habere göre, t\lareşal Voro. 
şilofun kumandnsında Leningra· 
dı müdafaa eden Sovvet ordusu 
Almanların yaptıklar! yeni ham· 
le karşısında harbcderek çekil • 
mektcdir. Kingisep şehrinin Sov. 
yetler tarafından terki !\lareşal 
Voroşilof dfündarlarınm Lenin· 
gradm dış müdafaa hatlarına. 
çekildiğini göstermektedir. 

Rusyaya Amerikan yardımı 
Nereden yapılacak?. 

Amerikanın Rusyaya yardnnı 
nereden yapacağı günün mühim 
rnevzubnndan biridir. Şimdilik 
ye~dile müsait görülen yol ViJa· 
divostok yoludur. Hatta buraya 
Amerikan 5ileplcrinin gönderil • 
dit:;>i. hakkında haberler gelmiş • 
tir. Anca!~ Japonyarun buna şid· 
detle muhalefet eıQcceği anla•nlı -
yor. Salahiyet li bir Japon d~let 
adamı gazetecilerin bu hususta· 
ki bir sualine diplomasi lisanının 
bütün nezaketini muhafaza.ya 
çalışarak şu cevabı vermiştir: 

"- J aponya, büyük Okyanus. 
ta ve Japon denizinde sulhu mu· 
hafaza ve idame etmek tasavvu· 
runda.dır, fakat Vladivostok tari 
kile Sovyet Rusyaya harp maıze· 
mc.si gönderilmesine karşı lakayt 
kalamaz, Japonya, vaziyeti ciddi 
bir endişe ile takip etmektedir.'' 
lngiltere sukutu hayale mi 
Uğradı? 

Alman Ajansının .. evyorktan 
verdiği bir ha.bere göre, halen 1n 
gilterede ikamet eden Amerikan 
muharrirlerinden Clopper son 
yazdığı bir makalede, lngilterede 
Amerika hakkmda hasıl olan de. 
rin hayal inkisarından bahset · 
miştir. Muharrir, Amerikada, 
henüz harp ilam gibi bir mesele 
mevzubahs olmamış bulunduğu 
hald:!, askerlik müddetinin uza· 
tılmasına mütedair kanunun an
cak bir rey fazl::ısile kabul edil. 
miş bulunmasının 1 ngiltere için 
mühim bir dar.be teşkil etmiş ol· 
duğuna İ§3ret ederek diror ki: 

"Yüksek mevkileri i~al eden· 
ler de qahil olduğu halde bütün 
1ngilizlr ve hatta teyanatında 
Amerikayı lıal"bin kenn rırı.da gös 
termiş olan Çörçil bile Ruzveltin 
yapmak iktidarında !bulunduğu 
şeyler hakkında yanlış bir fikre 
kapılmışlardı. 

Atlantik konf eransında.n son· 
ra Ç.örçil Amerikanın düşündük. 
lerini belki anlamış bulunacak ve 
ihtimal ki çok doğru olarak ken· 
di kendine şunu söylcmeğe mec· 
bur olacaktır: "Şimdiye kadn.r 
Amerikan yardımı olmamış ol · 
saydı İngiltere harba devam et. 
miş olmıyacaktı. 

Fakat halk arasında müsterek 
bevanname üzerine hasıl olan ha· 
yal sukutu büyiik olmuştur. Bu 
dc1dıırasyon İngiliz milleti üze· 
rinde bir duş tesirini yapmı. tır." 
Nevyorkta 2 milyon zarar 
V eren büyük yangın 

Nevyork şehrinin cenup dok· 
Jarmda bir infilB.k olmuş ve neti. 
ccde çıkan yangın iki milvon do· 
!arlık zarar vermiştir. Kısmen 
hala devam ettiği bildirilen van· 
gın erzak ve cephane bckliyen 
İngiliz gC'mi!erinin yanaştığı nh 
timlarm hC'men \""lrııbaşında vu· 
kubulmu~tur. Binalardan bac;ka 
ctmis \e h'llatı yanan gemi deniz 
d<> vanmıı:ıtır. Birkac 'bal•kçı ge. 
mic;i daha yanmıştır. 65 kişi kay 
bolmuş, yaralı miktarı 70 i bul
muştur. Yan~ının bir sabotaj ha 
reketi olup olma.drğı araştrrıl • 
maktadır. 

göre 

1 a 
31 küçük 
devlete 

ayrllacacak 
in_giltere habi o zaman 
kazanılmış sayacak 
Btokholm, 20 (A.A.) - D.N.B 

Na~i?nal Reviev ismindeki büyük 
İngılız mecmuas:.Jda yazıldığına 
göre, İngiltere, ancak Almanya 
inhilfıl ettikten sonra harbe ka. 
?.anılmış nazariyle ibakacaktır. 
Mecmuaya göre. Almanyanm 31 
küGük devlete ayrılması lfızı.m~el 
mcktedir. 

i ·ıiz 
Siyam hududuna 
73 bin asker 
tahşit etmişler 
G erginlik artıyor 

T.clkyo, 20 (A. i\.) - Ofi~ 
Saygondan Domei ajansına bil _ 

diriliyor: Gerginliğin artmaktn ol 
duğuna. müteallik haberler cümle. 
sinden olarak Büyük Britanyanm 
Siyam • Malezya hudutlarmm 15 
Ua 30 metre gerisinde 73. 000 as .. 
ker tah§it ettiği, bunlardan 42000 
ninin Hintlilerden müteşekkil ol • 
duğu ve ibu arada. 250 tayyare de 
bulunduğu müşahitler tarafından 
beyan edilmektedir. 

Singapurda. 20.000 İngiliz aske .. 
tinin tnlışit edildiği talım.in edil'. 
yor. Diğer taraftan Birmanya • 
Siyam hudutla.rmdn. <la 25.000 i 
Birmanyalr olmak Uzerc 33.000 ki 
Ailik bir İngiliz kuvveti Hashio, 
Tanuggyi ve Tavoyda. toplanın~ 
bulunmaktadır. Bu kuvvetlerin u
mumi kararg-dhı Mandalo.ydrr. 

Gizli bir Sovyet 
emri yevmisi 

BCrlin, 20 (A. A.) - D . '.N. B: 
Sovyet 41 -pci kolordu kuman • 

danhğrnm ımUteaddit nüshaları Al 
maıı kıtalıırınm eline geçmiş olan 
gizli bir c>mriyevmisindc şöyle de
nilmektedir: 

118 nci, 11 ncl, 180 nci ve 90 n. 
cı fırkalar tuına.ndanlr1tlarrna: 

Bazı unsurlar tarnfmdan kıta • 
larda maneviyat dili'üldüğüııden 
bahsedilmekte olduğuna ve fxrkn 
kumandanlarile alny kumandanla.
rının kumanda. ettikleri tesckküJ. 
lerdc bir n1znm tesis edememiş 
bulunmalarına ve kütle halinde 
ricatin devam etmekte olmasına. 
!binaen su emri veriyorum: 

1 - Ricate nihayet vennek ve 
teşekküllerde niza.mı ıtcsis etmek 
için her 5ey seferber hale kona • 
caktır. 

2 - Paniğe sebebiyet verenler 
ve menzil hizmetlerini bozanlar 
de'l'hal kurşuna. dizilecektfr. 

3 - BlilUn hafif ve ağır mit. 
ralyözler derhal ateş hattına. 5 ·v. 
kedilecek ve emniyet altında ibu .. 
lunan mahallerdeki tank d:ıfi top 
:tan ile teş..-k:küllcr ehemmiyetli 
·ve tehlikeli görülecek yerlere ı 
ı;öndcrilccekUr. 

Muharebe hatları gerisine ağrr 
mitralyözler yerleştiıilmeli ve 
mevzilerini terkedecek olanlar 
kurşundan geçirilmelidir. 

4 - Müdafaa hattının derinliği 
mliteaddit mC'rhıılelere ayrılın.ılı 
ve bir karış toprak mücadelesiz 
terk edilmemelidir 

5 - Siyasi lu~nndnn ve ko • 
miserler, kumanda ettikleri teı:ı"k 
küllerde ıntiz.:ı.m 14 sa:ıt zarfında 
iade ve tesis e lme lidlrler 

Kumanda ettikleri teŞekldlller 
içinde ibUyük nıildarda intiznm • 
srzlrk unsurları görülecek olan sL 
yasi !kumandan ve !komiserlerin 
cümlesi harp divanına sevkedil .. 
melidirler. 

Rütbe if'_,aretlerlnl çrkarnuş olan 
bütün siye.si kumandan ve komi. 
serler saat 17 ye kadar :bu işaret. 

K oordinasyon heyetinin lerinl yeniden takacaklıı.rdır. Aksi 
bir karaTı takdirde bıı !kumandanlar birer 

Koordlnnsyan heyeti karnlle dUnden ha.in gibi kurşuna. dWleeeldir 
Bu enuiycvmi, 41 ncl koıc;rdu. 

IUbarcn 50 Gros tonilıı.toc.tan yukart kumandanı tuğgeneral Kosobut. 
yelkenli moUSrlU tenezztuı nakil ı:kij'in imzasıru ta.'>IDla.ktadır. 
vasıtalarının yıına§lrta. vu demirleme, Aslmn muta'biktır cllmlesinin 
yerrerine girip çıkışlarmn mUnhasrr altında. d a lbirlnci teRekkül §Cfi 
olmak ilzere motörlerinl işletmelerine kumandan Stefanov'un imzası bu-
musarme olunmuştur. 'lunma.ktadtr. 

Macarlara göre 
Muhasarada

ki Sovyet 
zabitleri 

Esareiten k ur tulmak 
için s!vil elbise 

tedarik ediyorlarmış 
Burape~te, 20 (A.A.) - Budapeştc 

Ertestltce gazetesi yn7.ıyor: 

Diln akşam Budnpeşt..,ye ~len hn.. 
berlero göre, krnynanm cenubunda 
Budyenl ordu gnıplan tam bir hczi • 
met halindedirler. Bu kısımda Sov • 
yet kıtnlarmnı muntazam bir mukave 
met gösterdikleri iddia. eı.liıemcz. Mu. 
hasarada. bulunan kıtalar münferit 
hnrclcetlerlc etraflan::ıd::. gittikçe da. 
rnlnn çemberi yarmağa uğraşmakta.. 
iseler de bu münferit teı~bbUsler ara.. 
s~da hiı.;1ılr rabıla yoktur. 

Aynı haberlere göre, ruuhasara at. 
tında. bulunan kıt."llann zabitleri, esa.. 
retten kurtulmak i!:in sivil elbise te.. 
darik etmeee uğraşmaktadırlar. 

' Budyenl kuvvetleri, herhalde meı:n.. 

leket dahillnden yeni k•Jvvetler gelece 
ceğlnl ümit ederek yalnız Dinyeper 
sahlll uzunluğıında. mukavemet et • 
mektedirler. Alman kuvvetleri, daha 
!;imdiden Dinyeper üzerinde bazı mU. 
hlın noktaları ele geçirmcğe ve bura. 
larda sağlam köprU başları tesis et
meğe muvaffak olmuşlardır • 

Otobüs içinde kanh 
bir vaka 

DUn, Fenerde, Vodina caddesinde 
Eyüp • Keresteciler otobUslerindcn 
birisinde bllet ytizUnde!l bir yaraıama. 
va.kası olmuş, blriai ağır surette yara
lıınmı§tır. Yapılan tahkikattan an • 
lnşıldığına. göre htıdise ~öyle cereyan 
etmiştir : 

Fatihte, (Hrrl<aişcrl! caddesinde 
Selimbey a.partımamnda 5 numarada. 
oturan Mustafa adında birisi, dün F
yUbe gitmek. üzere bir otobUse bİD.. 
m.Jştir. 

Mustafa biraz sonra kendi.sinden 
bllct parası istlycn otobüs blletçlsi, 
BU!bUl deresinde 45 numarada oturan 
Sezaiye parasını vcrmig, ancak bilet
çi bilet kesınediği.nı.len bunu isteyince 
kavgaya başlamışlardır, 

Kavga sonunda dayak j1yen btletç1 
Sezai, hırslanmış ve yanınd;:ı. taşıdığ"ı 
bıçag"ını çekerek Mustaf&nın Uzerine 
atIJmı§tır. Sezai bıçağı birkaç defa 
Mustaf:ı.nın kamına saplamış, kend.1. 
sini ağır surette yaralamıştır. 

Kanlar içinde yere se!:'ilen yaral! 
baygın bir halde Ccrrahpaşa. hastane .. 
sine kalc!ırılmı;,, carih yakalanmıştır. 

Tüyler ürperten 
bir vaka 
(B:ı.5 tal'afr 1 nciıle)' 

Aradan bir iki saat geçtikten sonra 
Ali ~iddetli soğuıjun cl:ı. tesırıle yavaıı 

yavaıı kendlslne gelml§ ve M.111 attan 
düştüğü yerde yattığlnı zannederek 
kalkınnl< istemiştir. Lfiltln işte o za. 
man fecaati anfamııı ve kencllslnln 
dapdaracık, upuzun b!r yı:r.:ıc yatrrıl .. 
mı;ı olduğunu dehşetle fnrketmlştlr. 
Ali cks riya rr.stıanı.lrgı gibi çııı.lır. 

mamış ve evvel& ltenıllsınl yaşatacak 

havayı bulm:ı.ğa çalışmıştır. Nihayet 
tahta ltapaf;rı oymıtabllnılş ha\'ayı 

kısmen temin etmiştir, 

Bundan sonrıı.: 

- İmdat can kuıtarar. yok mu? dl. 
ye bağırma(;'tı. ba3laml§, bu ees bir ~ 
rabacı tarafından ıluyıılmuşsa da ml'. 
zara gıtmeğd cesaret c:demeıııış ve 
kôyc koşarnk işi haber '\.Crnlişlir. 

Biraz sonra muhlıı.r ve kı.iylüler 

mezura gclmi§ler, fakat Alinin sesini 
duyunca kcndis!niıı hortıadığını sana. 
rıık aldırmamışlardır. 

Bunun lizt:'rinc Ali, kc:ıdisinin hort
lamadığını, bayıldığın ı, anlatınııı ve 
nihayet mezardan çıkarılarak ka.s;ı. 

baya götürUlmUştUr. 
Alinin şimdi yatırıldıf1ı hastanede. 

ki tabla.:ıında. "24 s:ın.t rneznrdıı. kııl.. 

ma neticesinde nefes darlığı,. yıızmek
tadır. Ali kendisile görU~nlere güle. 
rck §Öyle demektedir: 
"- Ama benim ölUmc!en, mölüm • 

den korktuğum yok; biz blyol kefeni 
yırttık,. Herkesin korktuğu a.'ırct 

yolculuğuna do. aııştık, Hem doktor. 
lar iyi olacaksm diyo.,.ıar, demek ki 
dUnynda gezip tozmak, yiyip içme!< 
nasibimiz tUltenmeml§. Ondan ötesini 
nıcvıa.m bilir. 

Bu sabahki 
Sovyet TebUtı 

Bütün cephelerde 
şiddetli muhare~e- : 

ler oluyor 1 

Romen petrol mmtakası 
bombalandı 

58 Alman tayyaresi 
düşürüldü 

Alman zayiatı 
1,5 milyon 

llfo~konı, 20 (A.A.) - Sovyet ıs. 
tihbarat bürosuh tarafından bu saba 
neşredilen harp tebliği: 

19 ağustos gUnU ordulımnız bütün 
cephelerde, bilhassa Kingisep, No • 
vograd, Gomeı, Odesa lstikamellcrir
de düşmana kal"§t şiddetli muhare!Jc. 
Ier vermekte devam etı:cişlerdir. 

17 ağustos gl\nU cereyan eden ba • 
va muharebelerinde dUşCrUlen dllş • 
man tayyarelerinin sayıs: evvelce bil 
dirildiği Uzere 22 olmayrp 28 dir, 

17 .. ıs ağustos gecesl bombardıman. 
tayyar.?lerlmiz Rumanynda. Pluestf, 
petrol mıntakasmt şiddetic bombar • 
drman etmişlerdir. BUyUk yangınlar 
müşahede edilmiştir. 

18 ağustosta cereyan . eden hava 
harekA.tında 30 Alman tayyaresi dU.. 
ııUrdilk. Bizim kayıb.ımız 12 tayyıı.re.. 
dir. 

Karadenlzde faaliyette bulunan bom 
bardımln tayyarelerlmi?:. düşmanın 2 
nakliye gemisinl batmn14 ve bir nak. 
liye gemisini yakmı§br. 

ıuosko\·a, 20 (A.A.) - Moskova. 
radyosunun bildirdiğine göre §llrk cep 
besindeki Alınan zayiatı bugünne ıuı. 
dar 1,5 milyon insana, 6000 tank ve 
8000 topa baliğ olmuştur. 

Kibritlerde tehlike 
(Bu.~ tarafı 1 ncide) 

nm eline yapL51D~br. ŞükrU Har. 
sa. kutuyu elinden atmak istemiş. 
se <le parlıyan kibrit başlan ya. • 
pışkan olduğundan atamamış ve 
baş parmağı ile ikinci pa:rmağmı 
ehemmiyetli surette yakmı:şbr. 

Şükrü Harsa hemen ibir eczane• 
ye koşarak eline pans.ınan yaptır· 
mrş ve sardırmnıtrr. Kendisi bu 
sabah matbaamıza gelerek şunları 
söylem1ııtir: 

"- Mühendis olduğumdan sol 
clirn'n iki p:ırmağı yüzünden en ıı. 
ı;:ağı 15 gün Mmi görcm1ycco~im. 
Artık bu kibritler yüz:bden çek. 
tiğim:z yeter. llu ccnf'bi şirket :ı. 
leyhine bugün müdde:umumili~c 
müracaat <'der<:>k t.ir tazminat 
cl;iY:uıı nr.acağım ., 
Başta 1nhiımrl:ır Vekilimizin de 

ys.kın bir aıalrnylr. meşgul olduğu 
k:brit iı:in"n artık bir an c\"vel 
hallodilmc3i llzım;;ddiği kannn , 
t!ndeYiz. 

• izn1f r F U!lrl 

istanbullulı 
liyakatsiz ıni ~ 

Bu sabahki ·'T~ 
-ı.ı çıkan bir başnı~~i 

arı etrafındaki ın~ .. .ıı 
dedildikten sonra fıOJ' 
mektedir: . 1 " 

"Bu serginin ne bUfi 
metlerle vücude g~ 
idrak ve sebat ese~ 
mı anlamak Jçin ~{' 
senelerdenberi nc'll~ 
~rgide devanı ede~ '~ 
yet bu işin sönüp gıt.Jll 

1 
dan verdiğini ihatır<J 
kafidir. 

Halouki tstan1i:ı~. ~ 
milli sergi açmak 1(~ 
çok fazla vasıtaya. Jll 1~ 
le iken biz Istanb~ııjşt 
faydalı ve bere.k~t!1 ~ 
edebilmek liyakatını g 
miş bulunuyoruz." 

·u ı 
Yukarda oklınan b iJe 

dan anlaşılacağı ve~eı 
bahs gazete, iki se!P" ~ 
tanbul sergisipin ııÇtıı 
vesile ittihaz ~C.~~·ıı: 
zaktan veya ya.KJJ"';"

3 ~: 
~lan makamları. l;Cttı 
ıtham etmektcdır· ıc 
daha ileriye gidere ıı 
bütün 1stanbuJiular9. 
miştir. 

btlıı~ 
Bu liususta tsts~. ·it~ 

rilerin ne düşünd~J\tOC 
düşüneceklerini Ul.~1~ıe S 
ruz. Fakat sergi işt ı~, 
alakadar olmasr ı~ı. JJf 
li ve Belediye Reıs~i ııı 
Kırdar, bu hususta~ r 
m ,gazetemizden eS1~ 
Vali, diyor ki: ·~ 

- Ben fstanbulıı. ~# 
dar burada yerli Jll t. 1 
açılmaktaydı. f ~J<ıı..t~~ 
yüzünden bu sergı ır tı· l 
y~rlaşmağa başlaIJl~sİ• ~ 
dık ki, Istanbul s<;rg oıııı~ 
arma katiyen ralelPel ıı~J 
tile daha mükefllI?l ~; 
tirilsin ve tstnnb:ı1 vefi~ 
iftihar edilecek bır şf~ 
etsin. Bu mPvZU e~~i <' 
şırken araya .ı.ıarP ~1ı:ı11 
tile bu tasavvurltır ll1ut1 

den fiile çıkmasına ~? 
mani oldu. tz:ınit fU '1' C' 

nelik bir maziye J!lııt;llıı' 
elinde muazzam bır ııJııl1 
bulunduğunu fstanb. <' 
alesef esa~Iı hir sergi f-·• 
mahrum olduğun~eııe'e 
tut:na!ı: l:i.zm1c1ır· •

1 
tıı<: 

üzerinde Galışılan ,.ıııJ' 1 

evi :«in r"iis'"et k:11'- 1 ı/ ~. ' .ı-tJ,. 
ı.n sırac.n h:ı!'P C••' 
du~ ' 

• 111'1 
1\Inımıı.fö'ı. ,·rı-1 1 j?lı1' 

t>ind.:n, sm·fm~z'lt ~ ~ 
dir. Gel ece~\ sene }lb .. t 

1. ' laca'\ \':? a'ıva ı .. , .• 11 .. • 
düzelmez de. ınu'ac"'t 
t:mbul ser:::-i~ r. ·ıl ~i" 

• - ";J1 ), 1 
D.:min de dcdı.1!1' ~~t' 

(Ba5 tarafı 1 tıriı!c) 

trilE>r. fzmir fuarı~:;;~ 
be!t t "lcil etıniYt'.'~ı; : =========-:::;::... ,.\·' 

te • 
lcıe, ckspoznntnr.ı 

k'ben d(' ticaret vekili sö\ Iiyccc·n 
nutukla fuarı hükumet • namı,;'a 
açacağını bilclirccck ve malrnrln 
kordelayı kesecektir Vekilin sö\-~ 
liyeccğl nutukta, ah~'alin vuzuh· -
suzluğuna rağmen fuara ist:r:ı.k c. 
den ecnebi devletlere, mücrsesc. 

,t CC'! •:r. :Jt( 
B.ı ,,1 fuara. tn ' ff 

y.ı, lt~IJ a ,.e lt~ 1 .. ~.t· 
!eri btirnk ctrnı.5le 41 • 

rrect? 
Fuar, 20 Eytul <> 

de knpanacnktır. .1 U 

Satılık köknar torrırıJ~ı 
• }ırı 

Devlet orman isletmesi DJzce revir af1'l•:ııı ı.1 
l?olunun 'I'ıı.tnvl' nöyUnde v~ Bolu .. Adapazıı.rı şosesi~ ııl f_ 

muzda ınn'!ıtel!f !.J~l!lt!~c'tc mevc·cı; •(1727) adet muadili C13 g,9'1 / 

desimetre kUp lı:ıenıin.:e muhtelif boyda kölmar tomruirU :ı. il J 
gi\nU eaat 14 te Dilzccc.e revir !'lm!rliğ'I binasında m!lte~e1'1' ıff 
<ıçrl! artttırır.:\ ile t.ıat J:•caktır. (J1 )

1 

Tomrukiarm bc?ıer metre klloUnnn mu?ıammen bedeli .qol~ ue J' ~ 
t~l<liler ş:ırtnnın.:!y! J. ıkıı.rnda tJrtnt'n umum müdllr!Uğil ıı68 

orman çe".irge mUdüı 't!klerinde Vt! Düzcede revir n.ını.rıığlfl1 (1 

lıı r: yerln~c ~öre bilirler. . çcıtrl 
İı;teklılerır. mez~:ar gUn ve Sltıhe yUzdc 7,5 temı.ıuıt n1t 

l:tzımelcrile birlıkte n,e?.kur komisyona mtiracıı.atıarı (7~ot), ~ 

-5-a-tı-hk_k_o·· k-n....,....a-r-to_nı __ . rll~. 
Devlet orman islebnesi Düzce revir iıt'~ 

Bolunun 'l'atııvıı. ~t{ıyünde ve Bolu • Adapazarı §asesi 'IP'tl' 
muzda muhtellf lsU!le . .-da mevcut (1467) adet muadili <823~ g.g'' 
d•s.imetre ltilp r.r:cnı1Dde muhtelif boyda köknar tonıruğtl ~ 
gUnü satıt H te DU'!CAae revir ln:ürliğl binasında ınute~clt .. 11 
acık arttırma lle sar:~&ktır. 01 ı~ı Tomrukların •bebe:- metre kUpUnti.n muhammen bedeli cı il 
lller şartnameyi Anifaı ada ormau umum mUdürlUğU ve :sa: 00' 
mnn çc.virge mUdllril.:kıertle Adape.uırı orman bö1gc şe.flıftitl 
Amlrliğimlzde ve tor:r.::u.klar ycrindo görüleblUr. ııt ttıı' 

tstekmerlrı !.hal" gUn ve sao.tiııdc yUzde 7,5 mu\flll<1'rı. ı1't' 
evralu llzimclcrllc c lı ~ıkte mczkQr komisyona ınuracnaUOı 
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işli Yılc;lız.ı 

.Me d li.·Aa vE NAHNUO 
t3 , , l'azan \"C oynıyan: nodamet eden m~ hor dolandırıcı Mahmut Sııim Af,TINDAG 

-s~Vü k Mil 11 Roman Başrollerile: Mediha, Zeynep, Mahm_ut Sai":, Komi~ Hasan elendı. Ago~, Meddah K ôzrm "esaire 

' du • Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT Kapı çalınmış, muavınlerım nıhayet Medıhayı bir otomo-
~~~~~~~~:zen üze.. ıanmonun~rinboşaıttııar; bile atarak bana kadar getirmişlerdi ... Günlerce bekledi-

" ~ tna'hrutt ~ekt- Bu korku ıle ıuyanrp yatağım. ..,,, • 

t ta~e~~te:~ek~i ~~eb~.!~r:=~f~ gım geceye kavuşmuştum ... Merdivenleri nasıl ınip, 
ıthıatrnı ~en dU nda he. hıçkırarak a~adı'*nıı duydum. v b · ı · 
u"tllada Ül.el riıni:1~ bütün Arada, ~rada L-almlbirsesanla- kapıyı açtıgımı 1 mıyorum 
il :\ıl. r hsanın· şa)ttı. şılmaz bır şeyler mmldancyor-
1 d11yd ~rtnı di. du. Aşağı odada Canip beyle 
\'!k ılı~·Onun ?e haylar. Hayriye hanını yatıyordu. 

e liz;;gı~ı srortınceıvr;nar~k Gözlerim duvardaki saate iliş. 
\'e k ?'ine atıld son ibır ti. Oç .• 

ı-e ~il ~~ak i~. Kuca,k. Halının üzerine yatarak kula· 

1 ez~in.;'!lŞl.U\u bit?0t'dum. ğımı yere yapıştırdım. Acaba 
'· Ve bbır ıztıra I' taban. niçin bu saate kadar uyumamış· 
l{C'nt <Ula : p a Yere l ardı? . 
~U~a .ı S<!n kaç k . Söyİediklerini duyamıyordum. 
rı u~ ~ ba::ıJavan ~~d~m · Yalnız. bir defa Hayriye hanı. 

l\ac: "~otürdh e uu göğ. mm: 
b
1 
ıl':tk l<ernaı: ~-ı· - Alçak! Namussuz adam de· 

ar- · ~ ıyorlar d' v. • • 'te'b'Jd' d 'rııın • ıgını ışı ı un .. 
\re .. artu;nıda . Sonra iki inin de sesi kesildi. 

l'tıı ')(> IQJenen b" tttrecli. Yavaşcacık yatağıma gırdil!l· 
dl,_, olldij Yıllık bir r !~~a Uykum büsbütün kaçmıştı. !;iu 
~a bUt · oınur hır on gün icerisinde bir ömrün ıztr. 

a k Utı bu katil .. .. .. ra!bını tatmıştım. GUnlercc ken· 
unı h_atnleyj . suı:ıısu· dime gelemedim. Büyük bir sar· 

~ 'e bir Bır val'tı kendımde sıntı geçirdikten sonra hafızası· 
:a.ıı s~!rtlan ;;1h aı:zu_ nı kay.betmiş insanlara dönmü~ 
~u llnıin UZ: .ı1etıyle tüm. Meğer; felaket ve ıztrrap 

l'ıl11rn. Ji' ~ak. Pa ı-ıne atı. da yemek ve içmek gibi kafatası 
de '''tııd akat 'kul r~llamak içerisinde zamanla eriyen ve şek· 

bi ~11~Yan lbir l~ arımın Iini değiştiren şeylermiş. Yum. 
~~. ltUcn ~ ~insan l'ŞUn ~ ruk kadar bir et parçasının ?u 
J'la ~f~k dernir ru~cı::_tı. hazin fakat gülünç muknvemetıne 
attı. Utı olırıacı 1~-~ın. hayret etmedim. Dnhn ziyade o· 
~ . l-nnı bana na. değerinden fazla kıymet ve. 
a <ıltkıllı~stfyorduın B renlere acıdım. His i. duyguyu, 

!!an ve ı.. Nifı.iı.y~ ~ be- sevgiyi onun et ve kemik çerçt:· 

1 da b'r ~n bu fedakarolla. vesinde ebedileştiğini zannedı· 
~ \>a1'1r, ·an. l>ayı b' ~ yorsak muhakkak ki kendimizi 
· 1 t li O lbu. hakk 11'.Jt~n aldatıyoruz.. O müthiş geceyi 
b· !!tl biı ~ab1na ~ ~butun hatırladıkça korkuyor ve titre

ı-; İ\"dj Yük adanını ga ~- yorum. Buna rağmen o sarsıntı. 
ı..- ~ • nesıın. dan sonra vnşayamıyacağmıı 
!'l'Uı-a)(1!1 ri{Clı Ottu Öt zannetmekle kendimi aldatmı. 
~ 1/'ıı ao11drtrı ağlaya ır kkere şun. Yiyorum. İçiyorum. Yatıyo
\· ·ab~~a Ö'Ptiy ra al. rum vcyıt yaşıyorum. Hem yaşa
t...~"' ~· ihsanı Ordum. mak istiyerek, ya.533'llak ibtiyacı. 
~ 'Jı~ Otıını.. a en son nı duyarak yaşamak istiyorum .. 
arladık a~1adık İli's Kemali eviyordum. Ona, ib°:-

"'~tn. an · Al· tiin jşteğine rağw.en bu ~l< .,kelı· 
• :e • ••• mcvi söyliyemedıgime şimdi da-

llct. ha çok pişmanım.. O benim .h~r 
~ ct }\ şeyimdı. Hayatta anasız ibüy.u. 

~ l, l!\.1 müş ve babasından yıllarca uzak 
?tidan ve mahrum yaşamış genç bir kı. 
k hey<'canıa fırla· zın inandığı sevgisinin göctüğJnü 

a ar Orku bana yudum, yudum hissettirme-
~ dan ~ç Ve kab d"n 0 tattırmıı:ı ve sonra da eti. ... 1' ·ui ı 1· da U do· '- ., 

~ ı/lıe}o ~ ha gör. me hitap etmiyen lbir gönül is. 
<>n ~ Olıtiu rt Uın, Vü ·ı teği:;le: . . 

l"ak olu·· u. • - Benim ol Necmıye. senı se. 
Uy :t'rl · ' diye vivorum demişti .. 
kn" I;;tını L· Merd ve inanılır bir kahra~ ..... «.ıatrıd . ..~or-

t 1• ·•1t\• .. an ve hC:tfı manhğı vardı onun.· 
. ("' dU~ ..un... Bütün bunların hepsi ne kadar 

\el'{>n b?ini ~~vinl bo~ şeylermiş .. On gün cvve_l en 
\le. kaıb· r teselli g~~: tatlı hayallerin bir ümit h.ılınde 

"I • fi ·titıı ~e doldu D 1 raşadığı kafatasım içer!sindc 
~- du,.~~.0~at. · hfil~ şimdi korkunc ve hazin bır yal. 
f(0Pacaknı unı. Ralb' nızlık var.. · 
~" ış gibi ç~~ Bu toprağın adsız kahraman. 

' lar! ıc;erisinc kanşan zavallı lb-
~·r b·~da Röra·u· 1 san! Kudurmus bir yamyam t ?.(> nth 

~ıt :-ırıı geJnıişler hu-snun aç ve azgın iştihasma 
1 <>todtı ~~kal~ıyo · kurban gitti . 

h:ı.y.d ibi <'vt;ten yinl~ O geceyi bütün dehşetiyle ve 
b 

1 
t $atdı v etrnrı~ı bil.tün korkunç manasiyle hatır. 

~ C'! • a~1. Orı _e kanlı bir lıyorum. J{asırgaya tutulmuş 
a~ !'ini 1• 41lar1na a evler gibi sakin yuvamız ibir an_ 

b ı.ı.rUstı t\:\n hLi.rU u • da cöküvermişti,. 
,., · .~~ kahkaı<!n . kork~n ~ Daıımadağııuk oluverdik.· O 

1 ~· ıa ıie g\ildü"' ev meşum bir hatıra ile ebediyen 
\'41 b M bi~ uzak ve kapalı 1<aldı. 

~j;Tt'(f J 
d ~l 1 ar ~·ıah- (Devamı var) 

ltı erı a 
, ~ berı fn lıe_,.,i • 

d ~ a.111 'ana k ıaterne • 
il ~ tı kona.. açacak • 

'Ilı kitar gibi g.~nda zın -
b,~lır~~I nir ~r:~·: bunal 
l · I~ .. ı. arı b' acan o 
~ıı' " 1ıtl ' ır t • ''l ı taharın,n l araftan 

•r~b . a.mm ·· ı· ıskançlı • 
' b ı · lt ed'I _,l Çınde k ı ınez 
,.,. l-t"ı altı, tı •vrandır. 
"~I a}' ltı . 
~ 1 ~r, &.rtrı• a . 
~ •tb ,l>eJt t b' enı kıs 
'(1 '' h a lldi 

t 1 "rı. ""tay r. On. 
ıtı.~" ll1ir .. a zevce ol· 

Q ""' • ql!ınd 
1 "tıi 1&ler an isti· 
~ s ll'ı b . 

~ili b ~ tc h:,rıe nieyfon 
.. rı" , · t . · .reL ısti • 

ı tı tlıdi on 
~ d~ tan a kavuı • 

~i "• ı <>ld~~lltış bir 
1 &.ttık b il. 

"> ıtiıtıg lt'lbi . . 
a.y rırn ız • 

~"t· ıratnaz d·e. 
'· Ot 

llınden b 
aşka 

bir kuvvet ayıramaz. Sen be• 
nim nikahlı karımsın·! 

Bir müddet lıöylece ko • 
nuştuktan sonra, Rüstem, al
dığı kadının kendi memleke· 
tinde şarap içtiğini düıüne • 
rek, gündüzden hazırladığı 
küçük bir şarap testisini do • 
laptan çıkarmıttı. 

Rüstem bir \:epsi içinde du 
ran meyvaları alarak, şarap• 
la beraber, Marinin önüne 
koydu: 

- Bu, umarım ki. bizim 
nar şerbetinden ziyade hotu• 
na gidecektir! 

Mari ,arabı görünce ae -
vindi. 

-Kadehler nerede? 
Rüstem unuttuğu kadehle

ri de dolaptan çıkarc:!ı. 
Mari kadehleri kendi eliy

le doldurarak, birini Rüste • 
rnin ai!zına uzattı: 

- Haydi, bu mesut geceyi 
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vus!.AT GEOESt ! 
Sevincimden oynuyorum ... 

~e diyeyim? Hocavnri bir dua 
edeyim bari: 
"- Allah kimin varsa kavu.s

tursun! .. ,, 
İki güne kadar sevgilime ka\"U

şuyorum, 

Fedakk bir arkadaş !kardeşten 
Heri olurmuş dt>rler. Hakikaten 
öyley:rnl~. Şöyle böyle amma, 
Meddah Kazon günlerce uykusunu 
f<:dı: otm~5... Nihayet Medihayı 
bUlun esrarilc yakalamış. 

Demek ki, Bebekte Kilise so
Jmğmda bir eve gidiyormuş. 

Ya Meddah Kfuınnın plflnı? G\L 
zel mi güzel. Öyle ya... Mediha 
bana ınsa.f ve merhamet ediyor 
mu? Beni iki defa sanhoş edip 
sokağın ortasında bir kaz gibi br
rakmamcş mrydı? 

Ya İmamın yerine ErenköyUne 
ben gitmi.5 olsaydım ne olacak. 
tını? 

Hem ona ne yapacaklardı? .. 
Hiç... Bebekten otomobile ikoyup 
Emh·gli.na getirecekler!. Bann ge. 
leceğini derhal anlryncağr için ha.. 
yatnıın zerre kadar tehlikede ol
madrğını da kavnyacaktr. Şu hal
de mukabelem onunldlere naza
ran daha nazikane değil miydi? .. 

Bizim Ziya Beyin Emlrgfuıda 
deniz kenarındaki küçücUk yalr. 
smda denize karşı güzel bir oda. 
YI o kadar cazip lbir §ekilde hazır. 
ladı:rn ki... Her gören muhakkak: 
"~uraaı muhakkak gelin odıı.sıdrr, , 
dıye hükmeder. Muhteşem bir iç
ki masası ku1'<lum. Siyah havyar
dan, balık yumurtasından tutunuz 
da nevi nevi mezeler hatırladrm. 
Mükemmel bir gramofon ve mu. 
tcncvı:i plü.klar getirttim türlil 
tilrlü içkiler aldım. Öyle 'muhte. 
ııem bir karyola hazırladrm ki ... 
Sultan Süleymanm tahtına b C' nzi. 
yordu. 

Ya o kokular? 
. Medihayı hangi gece yakalıya. 

bıleceklerini bilmediğim için UQ 
dö~ gecedir yalrya gidiyor, yaz 
mU_nasebetile daynnmıynn meze
lerı att1rarak yenilerini yap1 ırr -
)or, <.itC.}i beriyi yeniden kokula
ra garkediyordum. 

Üç gece gözlimc bir dakika uv. 
ku girmedi. Hele sabaha k~ı 
çektiğim heyecanı kalem tarif 
edemez. Sokakta ufak bir pıtırtı, 
çrtrrtı olsa: 

., H 
. - ah . . geldiler!,. _ diyP kal 

bım carpıyor. Bir olomobil el'Si 
işittim mi: 
"- Sabaha karşı bu tarafa 

otomobille kbn gelecek? Olsa oL 
t1a onlardlt'! .... diye sokak kapısı
na. koşuyorum. 

Genç sayılmaT.dnn, Şu çocukça 
halıme bazıın kendim de glilmeğe 
lba§lıyorum. O dakikada orana bir 
makine olsa da pncoreden saıılnş-
1a.rnnı, kapıya ko§U1Jlarmn filme 
alsa, dUnyanm en kom!k filminin 

Biz odaya girdik, Kazım dışarda kaldı Mediha: 
-" Ooo! ne kadar da yoruldum!,, diyerek kana. 
peye çöktü. Fakat bu ses kimin sesiydi? 

- Yaplm mı bana yapacağını 
Kfı.znn? .. 

- Vallahi benim knbahatim 
yok ustacrğım. Karanlıkta ne ya. 
pabillrdirn ... Mediharun elbisesini 
gcymiş. Boyları da bir... Kapıdan 
çıkarken sekiz on yaşm<la bir kız 
da arknmndan çantnsını koştura.. 
rnk: ''.Mediha abla çn.ntanı unuL 
tun!, dedi. 

vlicuda geleceği muhakkaktr. 
... lf. • 

Gelelim öbür tarafa: 
Kô.zım, San Mustafa ve .lhsan, 

lh.sanın otomobiliyle üç gece bek
lcm.lşler ... Gelen giden yok. Ar. 
tık ümitleri kesilmiş. Fakat be. 
şinci gece "Maviler Kraliçesi., 
sa.baha karşı nrzr endam etmis. 
Kazım arkadaşlarına: 
- Hah! .. - demiş o. Yarın sa

bah elimizde ... Fakat belki knçrrı
rrz. Galiba ıköşede bizi gördü. Şüp. 
helenmiş olabilir... Mahmut Saim 
Beye haber venniyelim. Ye.nn sa. 
btıh ele geçirirsek götlirür ve: 
"al!" deriz. 

Bu kararı hepsi muvafık bııl. 
muşlar. 

Sabaha iki saat kala evin kapı
sına gitmişler. lçle.rindcn biri ka. 
pıyı çalmış. !çerden bir ses : 

- Kim o? •.• diye sormuş, 
- Mediha Hanıma söyleyin ... 

Y'nnn otomobilleri muayene ede
cekler. Garaja haber lbırakmışlar. 
Bu gece biraz erken geldim. 
Kalkmadrysa kaldırın. Şoförilniiz 

~elmiş .. deyin.İT., 
- Peki.. o da kalknuşt.ı. Şimdi 

geliyor .. Dişi ağrıyordu, onun için 
erken knlkti, .. 
Beş dakiiı:a sonra Maviler Kra. 

ilçesi aşağıya inmiş, kapıdan çık
mış iki adnn atınca arkasından 
küçük bir krz çocuğu koşmuş: 

- Mediha Abla... Çantanızı u. 
unultunuz ..• demiş. 

Medılıa kw öprnilş, çantasını 
almış, mavi ı;ıarpınr yüzUne doğ
ru çckmis. Malüm: dişi ağrıyor. 
mua. Tcı cddütsilz otomobile bin. 
miş ... O biner !binmez Küzımla Sa. 
rı Mustafa da otomobile girmiş
ler ... 

- Sus! SC's çıkarma! - dcrnis
ler ... 'En küçük bir gürültü yapar. 
sın fena rnuamC'le yapnrız Medi • 
ha Hanmı! ... 

GUlmilş: 
- Anladmı •.• - demiş. Mahmut 

Sainı Beve götürllyorsunuz... Pr
ki, gidelim. Yalnız beni rahatsrz 
etme:ı·iniz. Diııim ağrıyor. 

Bnşınr elleri nrasma almı:ş. Diz.. 
lerinc doğru eğilmiş \"e böyleee 
:EJmil'gfına gclmişler ..• 

• i)(. • 

Bir otomobil sesi:.Ie yerimden 
fırladım. 

Kapının zili çaldr. 
PcııcC'rOden ibaktmı. 

Medıhn otomobilden iniyordu! .. 
Dört beş gecedir adetA canım 

burnumdan gelmişti... Bir kaleyi 
bin bir zahmetle fcthedP.n galip 
bir kumandan gLbi kP..ndl elimi, 
kcndım srktun: 

" - Ah ınağnır kndm ..• diye 
mrrıldnndrm ... Kadmlnr t te böyle 
aldanırlar.. Nihayet elime ger;. 
tin! .. ., 

Merdivenleri nrtrk ikişer mi, 
dörder mi, S<'kizcr mi atladığımı 
bilomiyorum. Herhalde merdiven 
ortasında kendimi duvara çarp. 
mnklrğmıa bakılırsa sek!zer atla
mışım. Az daha kafamı da duvar 
parçalıyacnktı. Kapıyı nQtmı. 
Hepsi birden içeri girdiler. 

Mediha'nm daiına kullandığı 
"yıu;emen ·• kokusu da o'rUlya ya
yıldı. 

- Ah ... dedim. İşte nilıayet 
ynknladnn. 

O yüzünli saklamak i.<rledi. Fa. 
kat ben durur muyum. Karanlıkta 
elinden yakaladım. 
Arkadaşlar tebrik ediyorlardı. 

Şoföl'e elli liralrk bir banknot 
verdim. Sarı Mustafaya da ke:ııa 
c>lli lira \'Orerek her ikisini sav
dım. 

Fakat Mediha elleriyle vo şar. 
pı ile yüzünü kapatmaya çalışı_ 

•yordu. 
Kazıma: 
- Ne.si var? • diye sordum ..• 
- DJŞt ağr:ıyomıu§. lıki kadeh 

rakı içince bır §eyciği kalmaz! 
- Yoksa hrrpaladmız mı? 

- Hayır... Hiçbir §ey yapma-
dık. Kuzu gibi geldL l<'aka.t insan 
şu taşlığa bir lii.mba koyar a lbL 
radnr. Kara.nlrkta kaldık. 

- Dört beş gecedir 18.mbalar 
yana yana evde gaz kalmadı. Sen 
hele ıkibriti yak da merdivenler. 
den çıkalmı. .. Yukarda 18.mba var. 

- Hiç olmaT.Sa insan aşağı gc. 
lirken lfi.mba.yı beraber getirmez 
mi? .. Al ben kibrit yüryorum. 
Mediha Hannnefendinin koluna 
gir bakalım. 

Ben M edihanm koluna girdim. 
Kuzon da arkamı7Aan sofaya çık_ 
tı. 

O dakikada bir amiral, bir ku
mandan bir knıl, her şey ... hepsi , 
bendim. 
Medihayı odaya aldım, Kazını 

dışarda Ocaldı. 
- Off .• amma da yoruldum ... 

diye ıkanapcye oturdu ... Bu ses 
de kimin sesi?!.. 

Oda !Um.banın fevkal8.de kuv .. 
vetli olu u yüzünden gündllz gı"'bi 
nydmlıktt. 

YUzüne dikkatle ibnktmı. Bt>tlm 
bonzim bembeyaz oldu. IsUra.pla 
haykırdnn: 

- Zeynep! .. Zeynep!. Zeynep .. 
Zeynep gülmeğo başladı. 
Başrma kan çıkıyor sandmı. Ka.. 

pıya koştum. KAzmıı çağırdım: 
- KAznn. bura.ya gel! .. 
Telıi§rmdan KAzmı da §aşırdı. O 

da kıpkrrmızr oldu. 
- Bu kim? .. 
l{azrm kadına dıkkatle baktı: 
- Valla.h bizi atlattılar. Bu 

hizmetçi Zeynep. 
Zc:,'llOP gillmckU!n katrlryordu. 

- Nasıl? prens Mirçe ae· 
n1n amcan değil mi? 

- Hayır. Ne münasebet!? 
Bizim ailemiz, prens Mirçe· 
nin eski bir dü~manıdır. 

- Sen de, o koskoca herüler 
d~ sekiz ynşmdaki çocuğa kanarak 
bır defa olsun yüzüne bakmadınrz 
ha ... Vay eşşek herifler var 
Boğnznn tıknnımştı. Gö~lerim 

kararıyordu. KA:wnm ağzı bir ka
rış açık kalnırıiU. 

- Vay .kfilir... Bizi nasıl al
dattl! •• - diye alnına vurdu 

Sonra i!Avo etti: · 

- Ust.ncığım .. , hayat.unda Bana 
hile yapmadan. SözUnden bir a • 
dan dışarı çıkmadnn, Fakat lbu 
akşam şu habisenin burnunu 
keseceğim, bir daha Medihanm 
rolUnU oynamağt anlasm ... 

Zeynep aldırmadı... Çanta.sun 
açtı ... Ufak bir pusla çıkardı. Ba. 
na uzattı, Ellerim titriyerclt aldun 
ve açtnn; 

l\lahmut Saim Bey, 

. izinle bir: mnr.eraya ;frdlğimil: 
ıtln danlınagn hakkınız '\oktur 
zannederim, Bir haftadır ~artı . 
mannnı tarassut altmn alan mua
\in!niz Meddah Efendi.}i arkam· 
dan kostunnak i~n fı-U Bebek o
yununu loat ettim. Ona söyleyiniz 
ki, bir kadın peşim1e rol almak, 
sahnelerde rnedclahlık ctmoğ<' ka. 
ragöz o~ oatınağıı. benzeme? .... ' Xö-
eb:ı§ına klrunp sabaha kadar 

apart.nan kaptsma bakmakla in 
san takip olunur mut •• Buna (ke
dl clğcre bakryor) demezler mi? 
l\lua\inlcriniz bcll.I Zcynehe Jm:a· 
caklardır. Onu muhafaza ede<",cği. 
nlrl si7Jn .kadınlara göster<Uğ:lnb. 
ve hayram olduğum vü~cı. neza
ketinizden umuyonı~. 

l\ledlha 

( T>evamı 'tXrr) 

20:8.1941 
12.ss Kanııık 

rkllar 
12.45 AJans 
ıs.oo Harıı 

Tlirklllcr 
ıs.1rı Karı ık 

prognun 
18.0S l>tuuı 

lıllWğl 
) 8.15 Sm-betıt 

1 10 daklka 
ı 18.26 Dış pollttka 

! hMl!iClr.rl 
18.ıll> Qocıık ı;aatl 

1

10.SU Ajanı 
hubcrlert 

19,4~ Kadınlar 

severdik. 

1-'aatı 

zo.11> Radyo 
Gazctcal 

ZG.4G llartaulJll 
Ti1rldi8li 
Bay dü .. 

21.00 Ziraaı 

21.10 Solo 
ŞarkJ1ar 

tı.2:; Fanst 
opera8IDCl&u 
pa~alar 

22,10 lUüzlk: 
MubtellC 
sarkılar 

l%.SO Ajamı 

- Vay ıeytan vay .. heni 
aldattı demek! Mari ismin • 
de bir kız kardeşim var de • 
mişti. bana. 

lYazan: lskender F. SERTELLi 
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Rüstem birdenbire §aşır • 
dı: 

- Tuhaf şey! Marta }lana 
• Niğboluda rastladığım za -
man • prens Mirçenin yeğeni 
olduğunu söylemİ§\:i. 

- Eb, yalan söylememiş 
ya. Ben ona kardeşten daha 
yakmdnr. ..• Onu iki kere ö· 
lümden kurtadım. Onun da 
bana çok iyilikleri dokun • 
mu§tu. kutlayalım.. hasutlar, kıs • 

kançlar şimdi uzakta kaldı .. 
lar. Biz, başbaşayız. 

Dedi. Şarapları içtiler. 
Rüstem, saatler geçtikçe 

yeni Macar dilberin~ ısınıyor 
du· Za'Len ona hiç kımse şüp
he uyandıracak bir şey de 
söylememişti. 

Marinin sevgisi Rüsterr..in 
kalbinde yaşıyordu ... 

- İşte, Allah bu gece bizi 
biı·ibir\rn ize kavuşturdu. 
Rundnn ı;onra saadetimize 
düşmanlar gıpta edecek. Biz 

de ne kadar sevinsek hakkı· 
mızdır. 

Diyor, mütemadiyen şarap 
içiyordu. 

Gcr.eyarısı o im uftu: 
Rüstem - kıskanmasın di

ye • karısına Mark.dan bnlı • 
setmiyordu. 

Bir aralık, sarho~lukla ~u 
nokta üzerinde dul'du ve Ma· 
ri:re sordu: 

- Amcanın Ifürnnsa lcaç
trğı dot?ru mu? 

- Genim amcarr. yoktur •. 

Mari derhal • keskin zeka· 
sile - kırdığı potu tamir etti. 

- Marta ile biz bir köyde 
ya§adık. Herkes bizi kardeş 
ııcunrd!' Halbuki. .. 

Ri;.ıtem hayretle gözlerini 
açarak: 

- Ne diyorsun. Mari? de
di • SC!n Martanıc kardeşi de
ğil misin? 

- Hayır Cünkiı. Marta
"'" karde§İ yoktur Onunla 
bi?.: bir arada büyiıclii~ümü1 
için, biribirimizi kaı deş gibi 

- Gercek bu nevi kardeş 
~ , 

liklı•r, öz karde~ten daha 
kıyme'Llid ir. . 

_ Martanın öz kardeşı ol· 
saydım, beni daha çok mu 
sevecektiniz? 

_ Hayır. Böylf. bir şey 
düşünmedim. ~a.tta prens 
(Mirçe)nin yegena ol~a>:ışı. 
na §İmdi daha çok sevındım. 
Çünkü, pad;şnh günün birin· 
de prens (Mirçe)nin yeğen • 
lcril1den şüphelenebilirdi· 

(DC'lıamı 1'ar) 
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hwtbıntla güncle 3 kCJ§e alınabilir . T AKL11 LERINDE.N SAKUVIN/l. He-t yerele 
Pullu Kutuları ı•r:vla i•teyt niz. 

Lord 
(8&§ tarafı 3 ncüde) 

Bir eene evve1 Bavcrb'l'uk, 
~ hın nüsha basan ve senede 
.00 bin lira : ivan eden Deyli 
l!llr.sprea gazetesinin idaresini 
17.500 ıngiliz lirasına satınalmı5 
tr. Bu ınralarda bu gazetede at 
~an sütununu idar:e eden mu 
harririn bütün tahminleri isabet 

• t.tmeğe başladı. Yarışlara meftun 
olan lngilızler gazeteyi tuttular. 
Gu.etenin tirajı arttı. 

Baverbruk gazetc11ine Ameri • 
lı:a.n gazetecilerinin ''insani ga • 
ııete., ismi altında andıkları "Aı:ık 
hayat ve neşe<., gazetesi şeklini 
venncğe baı;ladı. 1''akat bu gazc. 
tenhı rak'bi olan Deyli Meyi abo. 
llelerlnin canını meccanen sigorta 
ettiği iç:n bu eazeteyle rekabet 
miişkiıldiı. Baverbruk müşterleri. 
ni daha fazla meblağ içi:ı sigorta 
etmeğe başladı. Bir senede her i· 
k:~i de bir milyon :ı:arnr ettiler. 
Falrat neticede galebe Baverbruk 
da kaldı. Gazetenin satısı ıki bu. 
çuk mil~ona. kazancı ııc:ncdc iki 
yüz bin liraya çrktı. Ba\'crbruk 
bu muvaffakıyet fü:crine iki yeni 
gazete kunnakta tereddüt etme -
dj, 

1929 da Baverbruk yarattığı ve 
,.~att.ğ müc:55 .. ~f?lerln idares'nı 
ozluna b:raktr. Fakat gazeteleri. 
nin müdürlük, başmuharrirlik, 

mu'lb rlık ve tabiliğini fiilen bı. 
~akm:q d"3ildi. Her akşam ı;aze-
"n.n t~iefonu çalışır ve "Lord 

'11\ "t·h-Jk E<>~ lu\'or, not ediniz., 
"l'\ııı. i •~mcsilc gazeteye bir ha 
\'IJ.~.s \ e. sazı verilir. 

I;ord Ba\•erbrukun görünüşil 

ıan'ı bir karikatürii andırır. Bil • 
\'lık hr bacı·, irı gözleri ve büyi.i.k 
bir ~3'zı vardır. Burueuk yüzü 
Çorrılin yaprak cigarası kadar 
meşhurdur. HIHA dilini düzelteme 
miştir. Kanada şiveslle konuşur. 

I...ord Baverbrul; kütüphane!!i 
ııe dikkat etmez. Elbiseleri hazır 
alınmıştır., be~·az yakalıkları bu -
nl§Uktur. Gömleğinde yaka düğ -
mcsi \'erine kol düğmesi takılı • 
drr. Kolları bir toplu iğne ile ili§. 
tirilmıııtir. Buna mukabil lord Ba
verbruk aya.kkabrlarma çok dik -
kat eder. İskarpinleri İngiltere. 
nhı en tanınmış kunduracıların'.l 
nmıal'lanrr ve bir tanesi dört ln. 
giliz 'lirasmdan aşağı değildir. 

Bir.kaç sene evvel David Lov 

B a.JJecburg 
1 
bnık evinde yüzlGrcP. hizmetci , \"ermekten çok hoşlanır. Her raE• 
ku~lanır demek hiç de mübalağa ı .c:eldiğine a\ni llÖzleri tekrarla.r: 
deglldır. '"Matematik ve !:.San öğı"eniniz. 

Harpten evvel Baverbruk~n mi ı En iyı bllginin is başında bğrenf • 
safir!eri İngilterenin en iyi şam- leceğini unı,ıtmamak şartilc. Pa -
panyıurnı içerler ve boğazına dli • ra kazanmak ie'n riy:ni kültür 
kün insanların bile kuı-ur hula. !!arttır. paı ~ yı korumak için de 
mryacağı leziz yemekler! .Ycl'lcl' - ~ahancı dil . ., 
dı. Fakat bizzat Baverbruk çok B:werbrukun husufli bir tayye. 
az yer ve çok içer. Fakat 'ter resı vard·r. Göğüıı ha'ltalı~dan 
gün çatalını batınnıyac:ığı çeşit muT.tarip olmasına rnğmen tayya 
çeşit yemekler ısmarlıyarak aşc:•- rc~·e biner. Otomvbil kullanrnağı 
başıy1 sıkmaktan haz duyar. Zira ür. seııe ew"l öğrenmiştir. 
yemek Baverbrukun nazarında c- ~·azır olduğu ı;ündenberi Ba _ 
ş! dostu tophyarak muhtelif m"- vcrbruk günde on altı saat ~alı • 
seleler ha~kında münnkaşa yi.irüL şan b r makinedir. Y em!:'.k yer • 
mek için en iyi bir vesiledir. ken <;alışır. banyosunda ça1ışrr. E-

Baverbrukun evi asilzadelerin vi nezaretin hir ı:1uhesi hR!indP.dir. 
toplandığı bir yer değildir. Oraya Yegane eğlencesi hususi sinema • 
iş adamları ve işi olanlar ~cl•r. sıdır. 
Baverbrukun na:rnrmda cemiyet Rugünkii tn~'liz kabinesinde 
yoktur, fert vardır. Baverbruk.un ı 914 • 1918 haqı kabinelerinde va 
mükemmel malikanesi bugiln bii - zifc almış ~·alnız Çörçille Baver • 
yük ııehirlerden boşaltılan çocuk - bnık ,·ardır. 
!ar icln sığınaktır. Hava imalatı ne7..aretini del'Uh. 

Baverbruk Ü~ vasflle Çörçilc , te ettikten sonra, Baverbruk 
<·ok benzer: mücad ele aşkı, b~- memleketin bütün fabrikRJannr 
kalarının dikkatini üzerinde top • .s::czmi!j ve her fabrikadan uT,Un u-
lamak kabiliyeti. insan lan hare zun iTahat a lm•ştı, Bu seya.hatt en 
kete ~e~irmek dehası. sonra lngiltcrede binlerce garaj 

Baverbruk gençlere nasihat amel esin ;n benzin tahdidatr yiı • 

_Y_e_n_\_ ~ esr:yat : 

SON TNGO 

zündcn if;siz olduğunu öğrenince 
bunları fabrikalara tayyare Mon. 
töl'il olarak yerleştirdi. Her fab
r:kaya yedi gün \'C yedi gece ça. 
hşacak amele temin etti. Her yer
de ayni ciimleleri tek rar etti: 
''Bııgiin için tayyare istiyorum. 
Ya rma -.değil • ., "Si.JWt#nli iınııllt 
l.ı!temiy()rum. Çabuk ve Ç&k tay .. 
~ a~ !etiyorum . ., ôl 

ı O Ağıı!'tOS pazar r;rlimi ModR 
banyolarında yapılan İstanbul y:iiz 
me birinc:Jiklerini mıiteak p suto. 
pu §ampiyona"'t icra edilrnişl r. 
Ancak bu sampf~ oııcıyll Beykoz 
klübti lisansiye ta:ıpm ç;rkaramadı
~mdan Galatnsaray t;mi seremoni 
yRparak İstanbul Mmp·yonu ol
muı;tur. 

Bu merasimi müteakip her . iki 
klübiin arzusu ile \"e çıkara.bildi'!<. 
!eri lisans.yç ve talebe oyuncu • 
laman miirokkcp en kuvvetli 
Bevkoz ve Galatasaray takonlan 
a~sın<la oynanan ve hakem Srt. 
kının i<lare ettiği maçı Galata.cıa
ray takımı 6-4 kazanmış ve öte. 
denberi ~u topunda Pn kuvvetli 
elemanlara malik bulWlduğunu ve 
§ampiy.onaya mü.'ltsha.k olduğunu 
ispat etmiştir. 11 Ağustos pazar. 
tcsi tarihli bilümum gazetelerde 
bu maçm mavi ve beyaz karışık i. 
ki takım arasmda oynanmı~ gibi 
if11.de edilmesi bittabi hakikate 
uygun droğildir. 

R::ykoz ve Galatasaray takımla
rı aı-ıağıdaki kadrolarile bu maçı 
oynam~lardır: , 
• Galatasaray: Oihız (1taleci)

1 
Ke 

mal Özbek, Orh::ın Saka. Mehmet. 
Kemal Soysal, Beliğ, Suat F.rler. 

B~ykoz: Artin (kaleci). Vf'dad 
Ali, ~Iek:n. Musa, lbrahim, İsrna- ı 
il. 

GaJ&ta...<ıaM~ !i>U~Jl~I kapi4UIJ l 
Su&t E rlt'!r -

Genç n~11lın kıyınetJi muharrirlerir. 
den Baha Vefa Karatay:n yar.dığr ve 

birinci bukıaL pı:k ~- bir .um anda 
tUkenen 'bu bUyUk ~k ~fl hie :romanı 
ıkinci defa olarak Qttn- k itabevi ta. 
rafından güzel bir kapak ile netredil
mlşljr. Okuyuculanmıza tavsiye e • 

Bir1ta.ç gün eonra beklenen mu... 
cize husule gelmişti, Çö~il bun- Doktor Nişanyan 
dan bah8ederic:en !!Ö~·le di\'or : Butalannı hergün ak,ama u.. derız. 

ZA Y! - Bursa jandarma alaytr. 
dan 1935 .ııenealnde alflf olduğum 

muvazzatlık tezke1"1' zayi ettim. Ye 
niainl alacağından cslmılnin httkmU 
yoktur. 

o.Dan oA-lu Mu8ta fa Hafik 
l32'7 

Bevoilu Halk s;neması 
8 Uf:ÜD matlne 1J df'~ r<°e " d~, J 

bö~·uk tllm bl rden : 
1 - Bay U-J<ln Vt>n l dün yalar(ja, 

(26 kııum tl'kmllt birden) % - Cesur 
)(uhbir (Avııııı-.r) , 3 - şarto Teni . 
(Komedi). 

"l.ord Baverbruk dehMı Ve M - dar Beyotlu Tokatllyıı.,. owll ya. 
yile lngilter e<te tayyare ve motör nmcla Balo eoka.k U S o, lı 
imalatmı inanrlmIYaca.k kadar art 
tırmıştır. Bunun' için İngilizler ı muayenP.>hanesin~ 

kabul ve teda,·I edf'r 
Çôrçille beraber Bavenbruka tam ii•••• 
adam ismini \'ermışıerdir. f t>l: 408ııı mı il sa 

Fiyat Murakabe Bürosundan 

· Kunduracıların nazarı dikka~ine 

tmninde bir ressam, Baverbruknri Rasit Rıza Tivatrosu 

Bııi1mum ayakkat: ııatı~ fiyatiarının !iyal murıı~abe konıısyonunun 

.2 8.~U ta.rihinde Le.,;oıı:rıan «~ No lı ılrutmrla .yazılr kAr had erl dalresınde 
yı::nı~cn tesbit ediinıı>ııi ve ctik,;tlı•rdP yııulr fıyıttlarınm da buna gore indı. 
rılmesı lazımdır. \arı :ııcc>k ktlntrol r.ttlcesinde buna riayet etmediği anlaşı.. 
ıa~lar bııklnndıı .G":·hı:.l takibatı ı.-:ı.nuniyediı bulunulacağı ehemmiyetle llan 
o}ıınur. ( 7296) 

Sayın H.alkımı 
Türkiye kömür satış 
tevzi müessesesin 
Kömür fiyatlan muayyendir. 
vermeyiniz. Tozlu. ıslak ve ekıik 
mamağa dikkat ediniız 

Kok kömifrü satts fiy"atlarinfiz: 

Ankarada 

" Karabük. Sömikok, Gazhane kcliu.• 
c:leJ:r<>da • mÜ.steri vaırtasma teslim t'*-' 
Vagonla. D.D. voHarl hamut~ aent"diııdl 

vazrlı h.ril üzerinden 
lıtanhulda: .' 

Depoda • aıüı"'-eri vuıtaaına teslim 

İzm•rde: 

Depoda • müıteri \asrtaıına tealint 
Diğer sehirlq icin -
F.0.8. Zonsrıddak 

Sömikok 
Karabük 

!\.ara bük 

Karabük koku • D D. vollan vasronlarf 

.. 
" 

içinde te~lim -

s~m• dP.ool1t.rınd~11 kömür 1.1.l1tnlart" 

vece musaddıat 
lide~ini ta le" 
tavsive olunur 

Dikk'l .. 
·ı/ Kömür alım s".brrunrlnn J'' .~, 

)ursa aıı:.a öıdaki adre&le!'e ırıüJ' 
rİ<'a olunur. 

Aı:ıkara.da 

htarıbulda 

t r.mlrde 

N01'. -

t •nl-.i)'f kömnr 8'1tr' ie t f'vzi ~tt~ııııe~~ 
bulv':-ı No. 129.131 

' 1 

l'ürkiy& köm1lr Ult:J ~ tıovzf mQ~ 
CUmhun) et bu} varı No. l <>' I 

tsinı H adrf'~ll'r! 'arlh -.hrak bildlnlmlverı 
rnaz. C~446.i06Z 

Devlf'! t 

herinde bir kap ve başında tüy• Bu Akp m Bilyükdere &yu Parkta~ .. ~ Muhammen bEdeıı .~.MO) : ır .. olan umum mUdUrıUl< ~" 
ıil bir eapka ile şöva1ye kılığında - Boıı9tn - KomMI 8 P l'rde Devle t Deniz Y olJarı İ ~letme Umum 1 ç•tf"'" 
bir r••"'im' ,.fzmiaU. Baveıb ... •k 117- 'td - kin N tikte. v lecek olan op:ı"lorlü t ırl'ksiyon te.uor. teslMtı 17.9. 9.ı ... tJO 
~··aylrk"' ver;rek mayetl~e ...,,.. e "'' r Müdürlü~ü İJa nla.rı 15 30 clıı hapa.lı zarf wulti lle ~li'arada idare blnaıııııd• ~ 
fldı ve •kendi kendinin yaptığı her ••••••••••••111111111 . ... . · ı;kat 
"1e' alay eden karikatilrlerini çir- ÇocoJı l:tek111J1 -"ı Umum mUdUrlü~Umllı şehir hatlıı.rrnda ml.ii1hııl bulunan 50 ve 60 lira Bu işe ı:ı-irmel. e~·yenlenn • lbı.501 lıraıık muva 14_.,ç • 
~. kRri"o ilcrctıı l<ıır,ı. ıı~e.ki ve gqe ır.ıcmurluklarile 30 lira Ucretlı hademe ve nun tayın dti~ı vı:>•ı~ aıarı ve ,ıelo.:ıitleriııi · aynı giın saat 
· ~~erbruk lüksten çok hoşla _ Ahmet Akkoyunlu bekçllıklere mrn.ur ve rrıu~tahde·n alınacaktır. · yon reisliğine veı-mtoıeı'l IAzıoı.ırı. • . .~Afi 
p- br adamdır, Gazetelerin ida fa.katın TaU.m.ba.nl' Palu So 1 Talıp olanlıı:-;n iilll r.skertık J:.ızmetıni yapmış ve otuz yaıımı doldur • d~eJIP"' 
,.....-.e en ranm en güze bı pazardan maada tıer&fuı _., 15 mu~ eıımaıan ~ar ır. ...s. . .. l • Lond 1 · 1 tı f;.artna.melH pa:u.17 olara1< Ankarada Malzeıne, 
vJandır. Sürreydeki şatoı:ıu ln • 1 ten sonra. Telefon 40121 Bu evsafı haız c~cıılıırın §Cr'l1ti anlamak Uzere tf'kmll veııalklerlie bır. Testll•ırr: \'t'! ııevv tefli~!!'c;ıen r:lağTt:!acaktır. (7016) 

~~·~ıt:e.r;;cn~i;n~H;o~li;'~~tu~d~u~r~.~Ba~b~er~!-~=;;•-;-;-;-;;;;;;;~;ı;J;;;;;;;~au;;~·!!!!~lı;k~te~u;m;;um~m;;ı1d;ti~·~\J~ği~\~m;U;z~z;a~ti;~~c~r!~§~U~b;eE;in;e~m;ti;ra;c;a;a;t·;a;rı~.~ıi;An~~ı;u~n;ur~.~<~~,2~S;3~l ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ ~ sa vl~ 
Bütün çağırrlan yüksek zabit. 

Jerin cephenin her taraf mdan 
verdikleri raporlarda as~crler 
arasında aynı vnr.iyetizi mevcut 
bulunduğunu tekit ediyôrdu. 

F,, at .buna rıu'Pnen iki gene. 
hıç biri bu hakikati im· 

ı · ora söylemiyorlardı. Silküt 
ea.. 'k onun "memlekete karşı 
harekete gec;mf'k" emrini kabul 
ediyor!ard.J. On· a.· bu ··sziyette 
kendi kcn:iini ar!',elıyat etmelri 
ka ~ut eci~n bir cerraha henziyo~. 
!ardı. Ne kendi ni~i'uzunu ne de 
şab~mı fcia etrrc1

: is en• i •en ve 
inkıJapc;· pav•t?iıt üzer•nP vl;rü· 
me';\ i~Lven impr:-atorun bu şe. 
ki'cl" el~' :inu~ünü, bütün me,ulı 
n•tı f<>'d rııR~<'F"lm o~u71ar' na 
~·u.de"rn;f' b'..!lun;.ı·Jo~du. Ciinkü 
o ıkı f:"'l"e muddct!e onu:ı mü"a. 
viri olmuş ve onu son günlerde 
karareah umumive vine kendi 
getirmir.ti. 1emı0ı.-ct ale\ birde 
vamlacak askeri hnrekatm ta· 
hakkukuna imkan olmadığına 
kanaati bulunduğu ve her şeyi. 
run kaybolduğun.~fan emin oldu
~ halde imparatora tahtından 
fer~ı ta~ et,.mivorou. O. 

nin başında dud ·~:I 
~ ~ gn • ııa ı ~ f konuı;uyordu ,,e ra$~ . nlltJ~cr ~ı uC tnıtt ~;t~fu~~ 

'~~~ H YA T 1 ,YAZAN f:t~~i~feh~ıı:~~~: . :-. E MI • Bu vine kend'. ti ıı .ıı 
, ' "' 'iA L L u OV 16 kil etrafındakıle iS ,. 

, ~:~ ' · ~ l(~ disinden saklııJl1ll ~ 

nun kalbi müte;ı:"t htslerle dolu 
ve azan irinder d i. O hem impa
ratoruna sadık bir general, hem 
maği\1p bir ordunun kumandam 
hem de Jı. lmanlan1 üstiine ateş 
acmava müsaaC."' nmek istemi. 
yen bir Almandt \'C bunun için 
bütün gün sessiz sadasız oturu
voroh. 
Avnı '!Ünün ab::amı haşvc1dl 

imparatoru telC'fona (,'..ağ ırd ı ve 
ona ~unları soyledi: 

- Zatı şşhanenizin tahtınd"n 
tera~at etmesı dahili harbin ö. 
nüne geçmek için ı.arurl oldu. Bu 
suretle sonuna kadar "sulh impıa· 

• 73 . 
r2toru" vaz.ifcni?.i b?..,.armış o'a
caksın z. Eğer bu iş muvaffakr. 
vctle neticelenil'f'" majestenizin 
isın ;qj tn rih ta ·Ji edecekth·
Eğer siz şahsen ta'lıt•an fera-. 
ı:-at ctmiyecek olur a •• ız hal'iniz 
Rayişta~n istenecek ve kabul 
cdile"cktir. 

Orc'iu artık emniyetli Hr orga
ntmrz değildir. Kolonya asker ve 
iş".ilerden mtirekkep bir §Uranın 
idare.sine geçmiş bulunuyor. 
Majes enizin kerimesinin Brun. 
snvıclı'deki 1?3to6unun kalesinde 

km! hayral{ dalga!a11ryor. 
1unihte cumhuriyet iian edil

miş bulunuyor. Schmerin de bir 
askeri şura bulunuyor. Ben iki 
imkan görüyorum. Biri sizin 
tahttan f eragatiniz ve veli ah tın 

kendi vera~et hakk.ndan va1.gcc
rr:ı esi ve torununuz isbatı rü.~ 
edinceve kadar bir kraliyet ni. 
yabetinin ihdası. Yahut sizin 
tahttan feragatiniroen sonra ha· 
lefinizin tayinj ve millet meclisi. 
nin toplanması , ." 1yiştag komi& 
VO!'IU bwıu istiyor. Buda bana en 

iyi rare olarak "!Orunuvor. 
Çünkü bu (,'..are yine monarşiye 

bütün sanslc;tr] bırakmış oluyor. 
Ontine gerilmesi miimkUn olma. 
·an şevin bir ~n evvel vukub. 
ması bence daha iyi çünkü ilk 
kan damlasından sonra bu ...... .'.). 
!erin hiç bir kıvmeti kalmaya· 
cak. Bu suretle .. ~uaJictlerin 
yardrmiyle vazb·et l·urt-;ı•1l n' 'lir. 
Yoksa cumhurivet gelecektir. 
Bu fedakarlığm ihtivari olarak 
yapılması l~zımdrr. Bu suretle 
isminiz tarihte lekesiz kalacak. 
tır.,. 

tı ,.,aratM telefon makineei-

ahştırm rştı. _ ~.:: 9"ıı!:,,1. 
Prens l\f~;a11~4'

hakkmdaki diiietir· 
ret!e ifade et~,,ı.ı' if 
yeti kendisine ··,ıeı11A 
kikati on.dan gı ~!-" 
imparator dahr '..dl 
tahttan f er~8ti I<~ 
dudaki va.zıv~ fil? . 
ayın dokuzun tfi' 
debildiler. "l<~ 

O gece htı~, 
umumi kara rstcC 
rek eğer irnPf ıır59 { 
geçmiye<ıe~ 0 baJı ı(t'.. 
rinln ertesı :311 if11 ~"1 
rahat t.ı.ıtnı"~ıerı (-, 

mustaoe 


