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Çorap ihlikarma karşı tavsiy 
ettiğimiz boykot geniş bir 

alaka uyandırdı 
i . ._ .. _. . ._.. ......... - ... ···-·------···--··-· .. ··-·-·-·--~·-·--.. -
i Aile bütçesini korumak iatiyen bayanlarımız ço -
jrapaız gezmeğe batladılar. Maruf hekimlerimiz 
! bunun kı§ın da hiç bi raıhhi mah-
J zuru olmadığını aöylüyoı-lar 
·---- ••••• 1 •• ......_. ..... ..._.... ___ ·---··-··---··----

yazan: lılleatr er Fallreddta lerteııı 
Be§ on gün öne~ HAB~. g~

zetesinde şöyle bır havadıs ınt~
şar etmişti: 

Ruıı cıepbeısl gerisin" t.an·arr ile motl> slklctli Alman ukerlerı indiriliyor • ŞI mal cephesinde blr tebkdc tahrip edil. 
mlş So,·yet tankı • Oenup mmtakuındakl harekttta kullanılan bir Alman afır tankı. 

"/stanbu/.daki katfıın ço. 
rap fabrikotiirleri toplana
rak. ipek1i kadın çorap/an. 
na 11üzde elli zam t/ll'!>ma/ia 
karar vermişlerdir. Çorap 
satışlarında. tör'ülen bu ih_ 
tikôrla, kadınl{ırımız, ço. 
rapaız gezmek mretiıile pe· 
kti«i mücadele edebilirler.,; 

"- Akşam.Jarı bir viskiye iki 
buçuk lira verirken, onun ser
mayesinin yirmi beş kuruştan 
fazla olmadığını neden diişürunü. 
yorsunuz da. yüz em kuruşluk 
bir oçraba hayat t>ahalılığı yü
ziinden yapılacak yij?.de elli 
zammı fazla görüyorsunuz?" 

Bu zata dedim ki: 

Alman Başkumandanh-Fu a C açıldı ğının fe~•debhğı: 
.. Gomel e 

TiCARET VEKili MUHiM BiR 25 sovyet 
NUTUK IRAT ETTi ferkası 

--~-c---

Vekil eledi ki: "/Jütün millet~e inaıyoru% ki bu 
büyük cihan bac/ireainclen Türk milletinin ıe

reli istiklali ve bütünlüğü gibi mali ve iktisadi 
varİıiı ela sağlam ve clinç olarak çıkacaktır.,, 

imha ve 
esir edildi 

İzmir 21 (Hususi) - Entemaayo. 
nal İzmir fuan dün akşam saat 18 de 
ticaret veklll Mümtaz Ökmenln bir 
nutkuvla acıJmıştır. Bu mOnaaebeUe 
§ehlr .ba§ta~ ba§a donatılm~. vali, 
komutan, mebuslar, ııehri11 ller! gelen 
len ve binlerce halk açılı~ merasimin. 
de bulunmuştur. 

btıklll ma?'§mdan ıonra belediye 
reial Behçet Uz ve onu a:Uteaklp de 
Ucaret vekIII nutuklarını ııöyleml§ler. 
dir. Kordell vekil tarafından kesildik
ten .onra içeri glrilmiı ve ııuaile t. 
r&ıı, İngiltere. Almanya ltalya pavı. 
yonJan gezUml§, nutuklar aöylenml§, 
mıııı martlar dinlenml§ti• · 

aı:tZDtYli &El~ NUTKU 
Belediye Relai, fuarı bUkCmet na • 

ınma açmaaından dolayı Ticaret ve. 
kiline te,ekkürle söze ba11lamış, ecne. 
b1 aevlcUer mUmea.ıılJleri:ıı de ııellm
lıy&rak vatanınıu ııUkCn ve huzu·ıla 
me§bu havası içinde fu&ı·ın memleket 
ölçüııUnde bir anane naıtnt ı.ldığını 

tercümanıdır. Kaba.hat o pren~p· 
lerde değil, onlan sulh muahede· 
namelerinde tatbik etmlyenlerd•. 
cUr Dünya salhDDUD her zaman 
~eli aneak vllsoa preaslplm, 
yani devletler için mllsa\'at. htlr 
rlyet n tstlklil olabilir. Geçen 
laarptc zaferi ordulardan ziyade 
ba prensipler kazandı. Bu tıarpte 
de öyle olacak. Çtinkil AV1'Upa mıı· 
ıetlerl içinde hali htlrriyet ve 
hıtiklll &§kını ruhlannda hla&eden 
bir zümrenin . m~·cot oklulo ela 
meydana ~ıkm11tır. Galebe hUrrf· 
Yetin olacaktır. 

HVSEY1N OA.HİT YALÇIN 

Birkaç gün evvel, askere gld~· 
cek beş ~ocuklo bir babanın mt.r 
raplannı ba sütunda anlatmıştım. 
SalihJyetU bir kaynaktan \'erilen 
ınalümata cöre askeri hizmetleri. 
nl yapmak üzere sllih altına 98lı" 
nlanlara muhtaç bulunduktan talr 
dlrde btlsnuız 1111rette yardım e· 
dllmektedlr. Binaenaleyh mevzu 
bahs olan vatanda m ailesi de fh· 
tJyat allelerl gibi yardım görmek 
hakkını haizdir. Bu satırlar araba 
kendisin.in göziiDe llifOOf'k mi f 

B. O. Y. 

ııöyJP.m~. !uamı bir tarihçeııinl yap • 
mıJ!. lktıııadi sahadaki favı:talarını an. 
lalmııı. Şefimizin her tUr?U zAf ve te. 
reddlldden uzak ıılyasetlh!n Türklyey! 
yalnız tehlikelerden masun bırakma • 
yıp aynı zamanda medenıyet sahaıım. 
dakı kıymetin! bir kaç defa daha yUk. 
ııelttlğinı söyteml§tır. &ledlye relıı!. 
bundan ııonra fuara f§tirak eden Al. 
manya, İngiltere, İtalya ve lran hU. 
kOmeUerıne teııekkUrlerl'l! bildlrmi{. 
Ur. 

(De\1uın 4 üncüde) 

Bir Amerıllaa 
gıaeteıı yazıyor: 

Japonyayı 

78 bfa eı'r, 144 
ta. k, 700 top aldı 

Odesa şiddetle bomba· 
ıandı, 3 ticaret vapuru 

bahrıldı 

Berlln, 21 (A.A.) - Alınan or 
.dulan başkumandanlığmm fevka · 
18.de tebliği: 

Gomelin şimalinde yapılan mu. 
harebe neticesinde Sovyetler ağır 
bir mağlubiyete uğramışlardır. 17 
piyade fırkası, bir motörlU fırka, 
2 zırhlı fırka 5 süvari fırkası, 2 
hava livası k;smen imha edilmiş 

(De\·amı 4 üncüde) 

italyanın bu~Unku Sovyet tebliği 
Aciz vaziyetine Ş'.ddetli 
sokmalıyız? muharebeler 

~ 

Haaımlarımıza kartı oluyor 
onlann kurbanla-

nna yaptıkları gibi 17 Alman tanare~ 
hareket etmeliyiz! dllll'tUdl 

(Yanıı 4 ttnctlde) (Yazısı 4 üncüde) 
·~--.............. ._.,......_;_,......,......,......,...... __ --

Kudurmuş bir manda bir köy 
haJRmr saatlerce kovaladı 

Kuduz bir köpek tarafmdan ısırıldığı için 

Birdenbire kuduran manda jandarma
lar tarafından vurularak öldUrUldU 

• 
(YUlli 4 ünciide) 

Bu hidise- deriıal haber ve. 
reyim ki - gazete okuyucuları 
üzerinde tam mi.naaiyle mü9bet 
bir tesir yapmış ve o gijnden
beri memlekette çorapsız gamıe. 
ğe ba§layan bayanların sayısı 

çoğalmıştır. . . •. . 
Çorap me8eleeı, aıle bütçıeei 

blkıııamd•• t.tMre .... - .. 
hemmiyeıt klllbılnriıııti. r Mel'8k 
ettim, tetkikata giriştim. Ç«ap 
fa:brikaları sahiplerinin böyle 
bir zamma taraftar olduklarını 
··~ endim. 
~ernas etiğim bir ipekli çorap 
tüccarı bana kJSaCa şnan 
söyledi: 

Fransa ve 
Almanya 
Afrika 

icin 
Yeni bir müstemle
ke ordusu meydana 

getiriyorlar 
Londra, 21 <A.A.) - Afi: 
V~iden alman reAmi malümata 

göre, Almanya Afrika.da ibir Fran. 
sız · Alman condominiurn te§kil 
etmek üzere yeni bir müstemleke 
ordusu meydana getirmektedir. 
Bu mil§terek müstemleke haliha -

(De\"UDJ 4 üncüde) 

ÇERÇEVE 

"- Memlekette akşamları 
keyf için, 'kadehi iki buçuk Jira 

(De,·amı 4 üncüde) 

Yoroşilof 
Bephedeki Leningrathla· 

httlben beyannamP 
ne,retti: 

Leningradh • 
Kendi tehrini korumak . . 

.. 

ıçm 

Feragat ve 
fedakarltkla 
döğüş! 

Size yeni kuvvetler 
gönderixoruz 

Marepl \'orotflof 
(l'aztsı 4 üncüde) 

Miraç geces!!nde 

Dün ak!tUft Mi~ geceslydJ. Dl· 
nlmizin en mübarek gecelerinden 
biriıtJ ••. Boiazir.indekl elimizin de. 
ıılze kal'fı bir oda8mcta, kalalıalık 
bir aile kadroı.u halinde toplanmı -
tık. Odamıı;a, kal'lı sahilin, Bebek 
ve Ama,·utköyUnön cazband p· 
mat&lan doluyordu. Bfti~k eder 
dcld radyolann hamaratlııtle de 
dört bocaimuzı, zevk ve eilence 
naralan ku'8tmqtı. 

Ben decUm ki: 
- Bu akıam kudil geeesl. •• 

Dini bir ~ece ••• Dini hueulyetler 
milli hassaııılyetlflltn t& kendlsldtr. 
Bunu an"""ak için· herhangi bir 
Avru.,.._, lılr JuWjpa evinde 

Necıp F azıt KısakürL 
metıeli (Noel) gcr.e!ti hassasiyf'~ 
nl görmek lazım ••• Ne yazık ki bı. 
bu sovdan milli anane ,.e bas..o;a"ı 
yetJe~ fazlablle malik olduğumu 
halde gi~ bunlardan uzaklaı. 

bu •-- ka ... yabancı bir ha yor n-.na .,... . 
~.>~or, en büytik kıyme!!eritanmızl o 
1 ba ananelerden hat... • ı a = IJlr ,ey gibi ~el.inly~rus. As· 
utanılaa* teY unutlıanlıgmu1'! ~ 
§rboı.hı~ımaııı ,e kPndl kendun 1 1 

inkir ,. ı imiz... Al·mpayı yannı 

yamal .. k tannnaya bir irfan la~ 
metl rJh'r ha.kan aramrıdaki hım 
mu' ~ ı i · ·· o;ih:ler, bütün hu onul 
balıkları, f)"'lıho8fuklan ve nef .. 

(De\.ımu 4 üncüde) 



mısralardan 

''Güze ce bir dayak 
vedim qeldim ! ,, 

l\foı ne d(,rso dı..~ln: hiikuuıe· 
ı ·n tuldb tma raf°,'IDCD nıeMlekette 
~ .ımaıı bir ihtil\Cır '\'tir. Ru, ı;:i~lt! 
• ıriilt"<'el>, elle tutulncak l:aılnı 

"l.;.ı,r bir hakikntdr. l'e bunu t.e. 
'Ilı', hfidiselt•ri def;f Urnw~, nıa 
'nl al::ıra ha .. l•a bir ekil 'enneğe 

• ı.ı .. mak, :r..a\1tllı bir zuhmet , ·e 
,. ıı .ıllı hlr "idan•i ıııa .. tahat'' olur. 

\<•ı, feri olmakla beroher, haki 
ı J ı ıtlkarııı ~ekillı•rt, sa.fJıalan bi· 
ı baJ.11.nti itfrıırn e' kctmcktl' 
lır. Doğnı)°l! sıiyll'mek, zifın, '>t.ud. 
l't o;llli !in, bt>cerih•izliğin e-.eri 
1 il, ı.un rtin, mdanıothı e-eri· 
ir. 

Dt•\ lc·tlcr ıını.smıJa, fe, kalildc 
lllm'.lnl:ı.rıJn, hangi millet, şu ihti· 
k·ır badirc·sini ~Umıeoıl tir? l''akBt 
ıcl ri marifet, idari hüner, bo ha· 
direnin onüne ;eçehilmektedir. 
Buna demir pençe dl'dtğfmiz, tut. 
t u~unu ., erine oturt ur, yapıı:;hğı 
kolu büker, adah·li bir el btr.r. 

:Başmaluıee&r .... ,......., ,,_..,_..,~,,.., 

Yeni Sabah 
U.n yin Cahlt Yalçm, Avnıpada 

A.lman ıa!erfnln yarattığı vakıaJa•: 

Y ual'tele::i bahlııı mevzuu yapmak. 
tt'.dır. Muharrir, Ruzvelt ile Qal'Çllln 

,\ ettıkl"ri her millet için hOl'ri,ytt 
nı \stık1 ı p~nslplerlne karıı ATT.ı • 
ıı ın sulhU Alman zaferfnin ya~ 
gı \'akıaJarn ve realitelere latlnat ede.. 

t1 l-Olundaki Alman cevabmı kaycı._ 
rl"r.ı< Avrupanm bugilnkQ vazlyeUn: 

t tkık etmekted!r. 
UU yin Cahit Yalçın bu ftlde. 

\'\ rcaUtclerl mU§ahedede gayet DıU.. 
vatlı dn\'ranmak icap ettiğini, çQnkü 
lı•ffp dol:ı.yısUe bugün A vrupanın da 

ze Afrikıınm uzak köşeleri kt.dar 
ncı ve gizli kaldığını kaydet.tik • 

sonra, Anadolu ajan!!? muhabiri -
n Vrtl"\lovada mut.hiş !tsyat pahalı. 
ı v Varşova kadmlarmm matem 
tukl:ın hakkındaki haberlerine ifa

• cdıyor ve şu neticeye vanyor: 
·un t"•dabht Leh kadınlan topun ._ 

1mhanhm:uıın nıağlfip ed~-eooii 

ı.uV\tMlr ki ancak hl1rrlyet "9e il.. 
• kliU k11rş1 .. mda sl1Ablnnı11 bırftkır ve 

m le ol IJIR.ktan ha il kal fi'. Sefa.
ı .. t 'e prot~t-0 içinde mUtt~lt.lt bir Av. 
rı 1:\ birliği duirnl bir ıınlh nizamı ola.. 
ını~·ıuağını Alman dm·lfot adanılan nı 
mlitcfeltldrlerl f'lbctte takCllr flderltt. 
l glli;/, '" Amerikan p~ı<tplerlabt hü 
küm ' • tesirini a.acak Almanyadan 
nll'numn, All'Mnya He Atblrtltf yap • 
mı" ve yapmıyn tın.ur bb Avrupa 1-
:t:.'lle edr.bmr. itpbe.lz ki rafer b1r 
f'('Olitooır. f<"akııt bu ttellt-t-o de•anı 

edebilmek için t(llllf!fl rulDetJerin J'l2:& 

'\'e mııvafal<ntlerlnden ~ gclmlye 
nmhtaçtır., 

Bu el, hiç şüphP.:.İl hiikiınwt iu 
kahir n kudretli elidir, fa.imi, bu 
r•lln, bir kat daha \rndrct 'e ı.ıı, 

\N kuı.anınası için, hnlkm ıln ı.n 
ir olma. ... ı, bir makı.at etralııııl.ı 

.oıılnnması, hiikfım<'tle ('h•le 'er
mesi li.zımdır. Tehlikt•ler, ılainı:ı 
hiil>iımct le halkın ~lelı- 'erıııı • .. ııe 
h<'rtaraf olmu~tur. 

Dobra dobra s•iyl~oıt>li, bu böy. 
ledir, şu ,)iiyle olnıu hır, fakat 
S1"i.) lı• olmasma çalısalım !" dl.) erek 
bütlin halkı maksat etrafında tA•p· 
lamalı, i!i;e enerjik bir \&·ht• \er 
meJidir. 

ihanet, ihtikar erbabt kendi 
menfaatini halkın 1.amnntla ara· 
) ıı n inı.aoJar, hit:bir 1S1ııa.ıı c~:r.a..,,ı:ı 
kalmamıstır. ı·aını:r hakikati oldu. 
ğu gibi meydana koymak, a<'ı 'e 
ucıklı da olsa dobra, dohra -.(i) le· 
mektir. 

i11t.anbuhın, t.aıımm~ niiktedao· 
farmdan Tuf<"yli Ha8&n, hlr ~ece 
seryaver (Halli) Paşa. ile bir ~·ıızi· 

Doda oturuyormuş. Pa.~ iln lın la 
oynarken binleobire kaybolmn~. 

Ou ~. yinni dakika. "'onra ~el. 
mi • P~ 80rme : 

- .. • fttıdeydln ·: 
Teroodütsilı C'C\ap rnnııl5: 
- Koltutct& birka1;ı kadHı çıuc 

hm. Rirll'le münakar;a ettik. Oer 
ken i~ ka.v~ya dükiildh. Adama· 
inik bir dayak 1ooim., gekllm ! 

Bir hırltilmt kalınasun Allahnn 
A.lemd~ nihatı ! 

l.AEDKf 

Elektrik ve tramvay 
İ§letmelerinde tadilat 
Atılandan haber verildiğine 

g&-e, :ı.aı.mnı elektrik, tramvay 
~ tilne1 inlet.melen ıumu.m müdilJ'. 
lüğünüıı elektrik ve tramvay işlet· 
me Wllll ~ e888lannda değişiklik 
yapıknasma alt kararname Vekil· 
ler Heyetince t&!dik olunml19lur. 
Bu tadt!At& göre, tek olarak t.ranı 

Y ba.tJannm çifte ıt.ahvlli isfn is· 
t.lmlAJd • yapıla.bilecek ve sokak. 
hıra her eene boı:; ytlz limba ilR · 
ve o1un&eaktır, 

---o-

Meyve pahahhğı 
Geçen yıllara n.n:r..anrn bu sene 

ıneyvalann çok daha bahalı oldu· 
fiu a.nlaştlnuştır. Hal mildUrlUğU 
iki sene fiyatları arasındaki farkı 
göet.erir mukll~li bir l18te hn · 
tırlıyarak İkt.vı&t .Müdürlüğün{' 
vermiştir. 

Bilhasa Beyoğlunda nıey\'a a · 
zami fiyaıt1nı bulmakla<lır. Bele 
diye icap edenıc meyvelerin fi · 
yatlann-ı tesbk edeeeiktir. 

öl 
Ouııu bir zafer aaıym&k müm

kün değildi, bu bir cinayetti ff 
cinnyP.t .İ§liyenlerln cezasız kal .. 
madlklarma inanıyordu. O da ce
:r.a.: mı görecek m.iydi? 

Sılldndi: Böy~ kunuıt.ulara 
kapı'mak ~ zayd'labr. Teh • 
ık ye knrşı sağır ve kör yapar; 
n bfi)ilk dilşman ve tehlike bu • 
ıul'. 

Kılıcını kınına so'kacnktı; sil _ 
mPk ılıuyacmı duydu; bnşka za • 
manlar onu öldUrdUğü adamların 
lbiseleı ine silerdi; şimdi de şu 

lıı.lgalı kumral saçlar bu vazifeye 
ne iyi yaraşırdı. Viçenzo bunu da 
ya.pamadı; masanın üstUndc ~enç 
kızın renk renk boncuklu beyaz 
C'vresini gördil: oldı, ktlrernı eli _ 

'1 kten sonra dikkatle katln.dı, koy 
una soktu. Sonrn uııaklardan bi

l'fne seslendi: 
- Çabuk, içerden büyü1' ve 

beyaz bir örtti getir! 
O gelıncey P. kcıdnr genç kızın 

yırtık gomleğinı. yırt.ık entarisi • 
ni, baş örtüsünil ortiU. O durma
dı, i :mc-di, oyl ce bekledi. Örtü 
geluıce dn ona ardı; kucn.klndı ; 
lll'Kadaelarmm ve korsanların hay 
retten bUyiımü gözleri önünde 
• gır ağır büyük kuleye çıkan m r 
dıvencı doğru ytirildil; avlu un oı 
tnsma geldlğı oman durdu v ar. 
kaycı iııç donmedün scslenuı • 

- Piıollno! 
- Buyur, reis! , 

Ziyaret bit.mi!Jtlr ! 
- B8Ş Ust.Uııe, rc-fs!.. 
- Lorenm ile SoreMO aricam. 

dan gelsinler! 
P*'611no, üstlerini baslarını dU-

3elt rek ııilAhlannı ku. anan iki 
kardeşe yaklqt.ı ve emri bildirdı. 
Sonra kocaman elleıin.i biribirine 
vurarak, avluda akisler yapan bir 
st'Ne ha}'l<Jrdt :· 

- Reisin emd: Ziyafet bit
mişlir! 
Düğün şeklinde başlıyan ziya -

fet bir cenaze alayı şeklinde so
na ermi..<rt.i. 

Bhu!sonra Haticenln ölUsU bir 
kat örtüye daha sanlmıştı; ayak 
lan.na ve göğsüne demirler bağ. 
lanmıştı. ViçellZQ kahlcşlerine di. 
yordu ki: 

- Bunu denize ntın ! ~lümkün 
olduğu kadar acıklara v0 derinle
re atnı! Bir giln biv.Jın de yerimiz 
orasıdır! 

İki kardce, ağa.b<ıylerinln böyle 
konu~tuklarmı o zamana kadar 
hiç gönnemielerdı; bu kırıcı vC' 
yırtıcı adam adeti içli bir nir, 
bh· ı ık, biı· filor.of olmu~ttı. 

Loı enzo öllinUn kollarından 
Sorenzo ise ayaklarından tutnnıS.: 
tu: öylec mazgalın iiAtUn kadar 
cıktılnr. 'Vlçenro apkıı.smı çıkar • 
mı . b tnı eğmi , haç \•apıyordu. 

Genç kız Ö}lc hoıiru ki bir müd 
det eweı iki gUrbUz ve ku"""' tli 
adamı o kadar uğraştıran, baza.n 

H 'A" B E R - ~şam t>0SWD 

Asker ailelertne 
yaraım işı 

-o--
~ chir meclisi içtimaa 

davet edildi 
B •lediy(' daınıi encümeni dünkü 

toıılaıı t ısınd asker ailelerine yn · 
ı•ılacnk ) ardım için Büyük Mıllet 
Meclisince kabul edilen son kanu 
nun ~östcrdiği varidat menbalann 
dan ıııuıgilerinin tntbik edileceği. 

ni tayin ve• tesbit için Şehir Mec 
iı~inin 29 nğustos cuma günu içtı 
maa davet edılmes.ne knrnr \•eı il 
miştlr. 

Sayfiye bakkall=" rında 
ihtikar 

Yııpılan buza ihbarlara ı;ore, say • 
fıyelerdekl blrbı.kım bnkl,nllnrın, ti • 
yallÜrı tabdlt edilmiş gıdcı ınııddele • 
rlnl pek yUkııck fiyaun s ttıklan an
laşılmı tır. 

Ynpılnn mukıı.yrselerd· bazı say -
fiyc bakl<allannm, bazı c.ııa malları 

şehir bakl<allarındnn yliul 25 rarlıln 
sattığı gorUlmU!,!Utr. Flya• nıurrıkııtı;-. 

teşkılAlr bu mevzı. etrafında tctldkll'• 
re ba lamıştır. 

--<>-
Fiyat murakabe 

komisyonunda 
değişiklik 

lstnnhul fiyat. münıkabt~ komis· 
yonu nıası arasında bazı değışik • 
likler yıı.pılma.sma kıırar verlldiğı. 
8Öyl nmektedir. İlk olarak Ce· 
vat Nizami Düzenli deği.:ıtirilmlş 
ve knmlııyondaki yerine vekı\leten 
Ticnret Odası şube s flerin<len 
Avni vmilmJşth·. Maamııfih, Cevat 
Nizaminin, asli vazifesi olnn !starı 
bul Tıcarel ve Sana) ı Odası umu 
:mi katır>liğlndon de ayrıldığı s0y
lcıunektPdir. Şimdiki hnlde Oda 
muhitındc Cevat Nizaminin bir ay 
müddetle izinli bulunduğundan 
ba a bir y 8Ö}1enmcmekt(ldir. 

---<>-
Galatadaki inhidam 

hadisesi 
Hu 8) ba~mıla ani bir ekililc.• 

y-ılı:ılan Galat.ada .Seca.t.lbcy Mtd • 
de.inde 209 \e 211 numaralı bin.'l. 
!arla hu blna:rıı. IJitf..,lk ofan ,-e son 
radan yıkılmll' ma lüzum ~ö. 
rulc•n binanın ankazı tamamen a . 
çılmı~ 'f' anks1.1n altmıJn kalan 
e yalar c:ıt<artılm: rtlT. '\'alnı7. '!O!l 
D 'Jmarelı blıı 11110 arı.n dıhar k~ 
ı ında dah!l fada ~nkaz oiıhığun 
c!an buradaki )·a11ın çık rl ıhnP. 
., ııa çalııoılnıa"t ııdır. 

\ ıkılan binaların &Mazı el~ıı 
i.ı..,meıı tnı.m,ııy caddr'\tini '~ hl 
nnlann ) anmdaki dar ı.okağı is~al 
f'tmc•ktedir. Bcl<,,.liye ~"a)a kahir 
rmııııın '~ 'e hu ~kağın açılması 
lı;in -:iıııdi bu ~aklardaki anl.111111 
kalclırılmaı rna C:Jtlı ıhnııktndır. 

~ erleı-e seren bu olduğuna inanıl
mazrlr. 

lki kardeıj mazgalların tepcsinP 
ımdar çıktılar; ynlı;m duvarların 
ve &arp kayalıklaı ın ütıtilııd0n n. 
,-;ağıya, bPlkl kıril elli ndn.m bo _ 
ru nşağıda köpüklenen dt:1niz(' bak 
tılar; ölü}ii iki defa snUadılar, iı
çiincU defnsmda boşluğa fırlattı • 
lar. 

Genç kız bo. luJctn tekerlendi 
baş aşağı geldi; kliçUldil, kilt.üldii 
v~ ılalgolann arasmn gömüldü. 
Vıçenzonun gözleıi bir nn bilP ""' 
nuu arkasından ayrılmamıştı. Düş 
tüğü yı>rden beynz köptiklcr yUk. 
• Plincc içini ç<'ktf. Deniz eski ha. 
lini aldığı zaman da şapkasını 
gi~·~i, sol elini kılıcının sapma. sağ 
ehnı koynundaki çevreye götUr _ 
dü, göz !kapaklan yıııı yan\ n düş 
tü ve kirpik!P.rlnde sankı birer 
dam la gözyll.6ı belirdi. 

Bir günah işlediğini havatındıı 
ilk olarak anlamUj görUnUyor bel 
ki vicdnıı nzn.bı çeki.romu. ' 

-10-

Zeytinyağı 

ve sabun 
T ıc ıret Vekaleti 
azami satış hatı 

'<oymak üzere 

Binaların irtifaı 
tesbit edildi 

-<>--
Bu hususta bir izahname 

hazırlandı 
Yeni yapılııcıık Jn at !çın yapı 

ve yollar kanununa ek olarak bir 
izahna.me hazırl!:ınmı tır. Buna gö 
re, genişliği 9,5 metre olan yol • 
lar üzerindeki binalar ayrıca bod· 
rum katını aa ihtiva etmek sureti· 
le ?ki katlı, ı 2 metre geniRliğınde. 

'htl.kArla mu··cadele ki yollar üzerindeki binalar bod • 
d rum katından maada Uç kaUı, 15 

Biltln memlekete 
teşmil ediliyor 

met'l'C genl51lğindekı yollardnlti 
uıı:ıant dörl katlı olacaktu. Yolun 
gcnişUği 15 melrf.'dl'n ı azla oiur · 
sa, binalar bir bodrum katından 

manda be katlı olabilecektir. fs · 
Ankııındıın blldlr1ldlğlne göre, u_ • tanbu\ ser_rıtlnde ynııtlacak bir bL 

cnrct vektUetılhUklrla mUcadele işi- nanın ~e~ deniz SCV•> Esinden 40 
nl bULUn menılcket.e teşmil etmi!J vo metre ırtifnda i.ac> bina bir bodrum 
bUtUn v.U\yı:t merkezlerinde tlyat. katından maada ur. katlı olacaktır. 
ınurnkabe komlayonlan kurdurmuıt • 
tur. Koınlııyonltır bllfimur., gıda mncı.. 
d1?lerlnln fiyauu .. ını tesb t !şile me • 
gul oımakladır. Ticaret vcık!leU gıda 
maddclcrlndcn en mUhimler!nln tıyat. 
farını tayln etml tir. Şimdi de zeytin 
yağı ve ıınoun fiyatları Uzerinde tct. 
klkler yapıJmaktadrr. 
ÖnUmu~eki bir kaç gi.ir.. içinde bu 

maddelerin kaç kuru~a satılacaklan 

hakkındaki karar iltm olunacaktır. 

VekA:let dl$!'er taraftan etiket uaulUnU 
blltUn memlek"te teşmil etmektedir. 
Her m. ğaza ısatmakta olduğu e§yanın 
fiyat.ını tayin edilmiş olan fiyatlar 
üzerinden llln etmeye me<:bur tutul· 
malttadır. 

lı;t.anbul He Ankarada olduğu gibJ 
bazı yerlerde de lht.lktır yapan klm. 
selen ihbar etmek için ınUracaat yer. 
leri ihdas oıunmaktauır 

. *' Belediye 6500 lirnlık bir tahsisat 
nyırmı§"br. Bununla Knruağaç mUc 
scseeinde çalışan işçilere mu§llmha, 
elbt vo gömlek verecektir. 

• Rerseri sokak köpeltlcrile milca • 
dele şiddctkııdirilm\ştlr. Dlm de mub 
telif S"mtıerden 60 1töpek öldUrUlmO~
tUr. 

• İncirin bolla§mağa başladığı şu 

gllnlerde cıehrln muhtelif )erlerine üs. 
tU açık tablalarda incir satıldığı g6 • 
rUlmel•tcdlr. Belediye, h"r tUrlU mik
robun y~rlcşmesine ı;;ok ınUaait olan 
incırlerin ancak Ustu kııpalı kaplarda 
ımtııabtleceğini şubelere tBmlm etmiş. 

tir. 
'" Bcyoğluoun en bUylik mahallc1c. 

• rinden biri olan harbıye mahallesinin 
knda tro unıı bıı§lanması takarrür et. 
mişllr. Bu moJınllenln kadruıtrosunu 

yapacak posta bu sabn!ıtan itibaren 
tasarruf senetl~rın.n tetidklne baş -
l:ımıştır. ,,,. 

Et fiyatları tetkik 
ediliyoı· 

Fiyat murakabe komıs~onu, bu 
gün toplanarak et na rk ı ii zeı ind-3 
görüşmeler yap:ıcaktır. Komisyon. 
kati olarak canlı, toptan ve pern 
kcnde et fiyatlarını tetkik c>ttiğı 
i~ et mcvzuunda Uüıkür ) npıl 
nıasma meydan v~rilmiyecelctir. 
Diğer taraftan dUn, fiynt muıa. 

kabe bürosuna 7 ihtlkfn· lhbal'I )n· 
Pi lrruş tır. 

-<>--
Baba katili idamdan 

kurtuldu 
937 senesinin ağuslos nymm bir 

sabahı babası Hacı Şevket ile kar 
dcşi Radiyi yataklarında uyurken 
tabanca ile vurup öldliren Zeklıı ıı 
muhakemesi dün birinci ağır ec 
zada bitlrlhniştlr. 

Mahkeme, Zekin.in, babası kcn. 
disini mirasınd::-oı mnhrum bırakın 
ca kızarak her ıklsinı de öldUrdü 
ğUnü sabit gormüş ve kendısini 
evvela idama mnhküm etıni tir. 
Ancak, ınirnstan mııhrum bırakıl· 
ması tahfif sohcbi ad:ledilerek ö. 
ilim cezasını 30 sene hapse tahvil 
etmiştir. 
~ 

Avrupada bulunan 
Sovyet tebaası 

lsv:içrede bulunan 30 kil)ilik bir 
Sovyet ticaıet lıey~tl ıle Almanya 
vo Fmlandlyııdakl SoV} ot tebaa • 
eıııdan 150 kişilik hır kafile dün 
Bulgaristan yolilrı J.)iinır>yc gel • 
mi9tir. Heyet Bnbacskidcn sonra 
tı·<'ne binecek ve bugijn şehrimize 
gf'Jecektir. 

ŞlkAyet · er ---..-------Teme il! Her 
meslne fmkii.n vardı; bunu .dn \'i- lsmı bizde mahfuz uır okuyucumuz 
cenzonun kaptan Jakitoyo Röylfl. yazıyor 

"'diği tek söz temin etmişti: Be iktu tJ '> r tut 'n ·~ıycsindo ça 
-- Onun arzusu benım on.um ı ıyoruın r, k nunur.a ı:öre bır if<:i 

ciur. gUnd :ı ttc, f u:ln t·aııotırılamıız. 

D<.>mek ki knptan ,Jakito, Cin 1-falbuki blzı ı;Und ıo nnt çnlıştırı -
Alinın c-mrettiğiııi yapmağıı mec. yorlar ve bı.. fazla ı; ıt erin Ucrct. 
burdu. Böyle bir fırsat belki· o zn- ı ı inl de nrmıyvr ar 
mana kadar hiç kimsenin elin(' Gum1rt gUnlcrı l.C ~ıcıt 2 de b:. 
gPçmemişli. eğer Al istifad(' et- rnlcılı)oruz. llat.1uki ıçln zd~ e\•ine 
>nesini bilmez c bir dahn onun da gıttıktt n sonro .-ıerıncı yemek ha. 
ehne gr ı·mirecpğine ı;üphe yok • ımlıımak ım cburiyettnd' oınn ışcilcr .. 
tu. \'ar .. 

- füıptnıı Jnkito, geç kal•)<'• nu oı.uyı.ı.:u ışık yel n< t' haklıdır. 
ruz: Karanlık basarsa bizi lir>ın İ!'fÇIJ r n ç "l!Pn11ıannı t -·it eden ka.. 
na sokmazlar, snbahn kadar bek.

1 

uuna hor mUeB ıJayc> etmeye mcc 
letirler! burdur. AIAkadarl ırır. :>•ı meseleyi 

(Deva mm ar) tabkik ed er .ı~rin· tımı •mektcyiZ. 

HER GÜN BiR iSi 

OVGO D 
\lııııııı trbll~lf'ıi, iman tt>bliglrrl, f;l'll~ orıız.. ~) ııı nsrn uıt t,.ı,anıtintı.v • 

\ hıııın kH\ 'Ptlf'rinln l..eııingrııd ı,.tı • 
kıılllf'tlııdr ·' ürllrl<P.ıı No\'ogrodıı 1. • 
.ı.:-ııl t"tlll<lı·riııl hllıllrlJur. 

-'°°' rıgı <>ıl. IA•ıılııl'mdııı 208 l<ilo • 

1XTtKA!\IA J.>0GRU ••• 
Rtlzg{ır hemen hemen durmuş

tu; güneş ufukta gittikÇe bil) ü _ 
ycı ek VP. kızılla§arak battı, dur • 

d 1 1111•1 re c.enubıında \ •olkof ınnağıııııı ı.ı. gun en zdeki yangın karardı; fo-

~a lllll!i!lltırnıd ı d:ı hıı ı ... ım lt'e\)Cr. 
l oğrarı ıııt•\ ı.ıı ,11ulnı.l~ı• Uizııns \C 

ııııap ı.ltmynsı ile lnuıı nıııbltlcrl ara. 

ı;ındııld lltisıık ) oluırıııı ı•ıı ı•Jınnııniyct.. 

lı şebrl~ıll. IJ hırı \ı• 1:! lıwlar.ırlur

lln lııı ... n "' t .. ı.1&11clhı:w~ u tlc rt'tl 
bu ıwJın· ı:oı. porıı li:ızıındırrıırstır, Bu 

~ııt bu yangmm gökteki akısleıı )ıları lizeriııde )Uksrl.ı:•· hlr trıı•~" 
drvsm ediyordu. 'npılrıu .. 31 hin nllfu .. lıı hlr .. ı•hirdlr. 

Cin Ali sabll'Sı.ılanryordu: bu Hu "chlr hllhas"ıı on hlrtnci nsırdıııı 
yaz akşamının ~nmaşırları dcı İ\'(' on ) l'diııd aıım kııd:ır olan dı•Hl'J~ e 
)&!>IŞhrnn buğuJu havruıında hi olt • .,, ı ıtıı •• ••rlenoi ihthıı .. ınwı.ıe 
la bir plim düşünüyordu; sene .. nw .. hıırdnr. 
leıce hep bafjkalannm Pmiılerlle No,oı:-roıltın mı•rl<<"ı: olduğu a;uu ı. 
harPket ettikten. basknlanıun is- ı.;lındPl,ı '11 ıyı-t!.ıı Pn nıiihlııı Htsfı 
tediklerini )aptıktan sonra artrk \&ırı~ıııın goJIPrdı·ıı \e )ttn .. ının ur • 
bü bUt ün kendinin olmak zamanı ııı:ıııl;ırd:ııı ibaret ohı .. udıır, .lBıı 'il& • 
geldığine innnıyordu. Bunun için ~ .. ı d .. hıllııtlı• 157:> kllıııııet rf' ınıırııo • 
de kendi ba ına yap:ıc:nğı şeyleri hu hir sahını llıtha •·tl~ıı 1200 ~ut 
ne zamandan beri tnsarlı) ol'du. ,·ardır. 
Şimdı ietc plan fyıce belirmiı;ti ve ~ o\·oı: r<•d ı .. nııne dol.ıımıwıı nsm 
kararını verecekti. Bunu yapabil .. 1 nit arup~ıı coı,;ııtf.rn lillııplaruıcta ms1 

Plılr dl' st•net kiilttlrıı ,., ımnBtl do
i{ıımıu~lur. fluı;lın ıcu .. iı•lubu ismini 
'crdij(lml1. ırıııt tar1.ı il'• d•'fn bıı ıı~ 
hlrdr ~oı-Ulmli .. tür. ı ·, lııl I ıısırd.a !llo. 
\'oı;rod 10fiko\u~·ıı ılhuı. edllıulıttlr. 

1570 di' ivuıı I\' " ı ııı. d.ı bw!:liler !iiıtnırız ki 
chri tııbrlp \f' lstil.ı l'tııılslndlr. ~eh-

rin 'l\rını nıll.H•fl olun nufu"u bu isti.. 
l ıl1trd n ınnru 2000 e kadar dil(ı 

ı:;eblrdc B11.mı.ı IL'lhılıuııı1 ı IOM J''
~ıııd:ı ~apılnıı .. \'\aımhıı 1.111 "1!İ \l' 

llllS te lmrulnı•ı .. ""''' ı:ıı.. cserlPri 
1111.,ı•sl \llnlır· 



'-i55••5mw HAV ACJLIK BAHISLERJ 

Sıukalac mı ?.t) 
Uçank leler nıi o 

H r'zes kendine acındır· 
:r.al.: ı :n re.' ~mı 1.:; .v · ıii.p de 
4.() para1ıh di ccı •erde 1 
k"'Uruşlak da diyeb1lırleTt!i. 
Faka* u~· :· t ~a-e! er bira • 
nın ';İ'"csini bir l..Jı " !az.la~i· 
le 21 l uru~a safrr'l ı i e bcr 
.. ıncf a/1. · 1 burı.! ~ı ı h"ikarırr 
dan defayı r -af l .ıim olan 
dük':ıiincı hcr-ıdisini oku -
yucularına "'1~ paralık ihti • 
kar,, diye bilder--lüer. Ha Ali 
hoca, ha f':oca Ali demeyiniz. 

40 paranın bir l t .,,. yanı, 

daki kıymeti, para ve kurr.:
$uncı ba!.:mazsak birin l ırh 
m "<·'i faz/ ıd•r. 

C .. zetelerimiz b tnr.ı yap · 
mahla kıymetsiz gQ'" ··nen bu 
ihtikarın hc-'c!"zaı ·ula fazla 
lıij<r:a ifaret efmıı oluyc>ı. 
Kimi :r r l::ıc zat h ~ ta~e · t 
iluruş fa-la a'-1 ~tan sorra 
1ıak2yı ele ı:ıerm "ıs ve ıJ r .,. · 
ği cezanın Mmbifo l c m'3· 

lir: kazanmı~tır. 40 ,.,..,,·a d ~ 
yip de geçmemek la7ır.ı 

"Bunıardan birini tercih etmek 
muhasım devletlerin 

taarruz tabiyelerine bağlıdır,, R. 
Abnan havacılığının 939 da. Po-

lonya.ya taarruzu Pike bomb&rdı • 
man tayyarcleriyie b3.§lanu.5tı 
Stuka adını alan pike bombardı 
man tayyarelerinin her sahada ve 
her cephedeki muvaffakıyeUer1 
Alman oeflerlnin pikecilerden is. 
tediklenni fazlas~Jo verdiğinder. 
bu smzf bombardmın.n tayyarcc;li. 
ğine gün geçtikçe verilen ehem. 
miyet fnzlal~tr ve böylelikle Br"ll· 
kanlarda ve bili! ~a Girit adası 
Uzcrlnde kr.t'I neticeli havn mu • 
harcbelcri ,·ermek ftrsnt:nı ele 
geçirdi. 

Almnn hava ordusunun eJlndc 
ağır yüklü blıl U.ıt çapta bombar 
dmıan tay) arelcr:i de vardı. Fakat 
bu tayyarec!Jiğt daha ziyade ge • 
celere inhisar eden baskınlar v• 
taatTUzlar için elde tutuyordu,. 
Bilyilk Br.tanys ndatıın üzerine 
yapılan ilk gU• Je-d.n gündüz nkm 
ları zamanla -. e gün1ü:ı: müdafa 
amnın tesir'i mukabf'lc"'Je geceln· 
re c;evrl•ıncı- \'np·lan baskmlnr 
dah:ı. az verimli ve fakat daha u 
zayiatlı olmrğa t-aaladı. Bu suret. 
le de gUndUz taa1T1Jzlarm1 bUyt"\Y 
mikyaslı isab~t ihtimallerine ma. 
lik bulun n pike bombardıman 
tayyareciliği yapınağa basladı ... 

Alman ta.yyareclllğtnhı atuka • 
larma karşılık Büyük Brita.nya im 
raratorlulc hava ku.vvetlcrlnin de 
pike bomba.rdmıanlan yapan tay 
ya.releri yok değildi. Fakat bu 
tayyarelerden daha ziyade Ameri
kan malı bulunanların daha derln 
pikeler yapmış olma.sI Curt.ısa 75 
leri pikeci olarak kullanmak zaru. 
rctini meydana getirmi3tl. 

İngiliz havacılığı pike bombar • 
dunanctlal'a lilzumu olan ehemml. 
yeti vcrınekle beraber, ~ede~erl
nin uzaklığı ve yakın sahıllerın de 
mUdafaa tertiplerinin zayı:flığr 
doluyısiyle büyük çaplı ve düz U• 

çuRlu bombardnnan tayyarelerile 
tanrruzlar başarılabilmcfil ihtlmal 
lerini gözönUnde bulundurarak pi.. 
kecilerdcn ziyade ağır yilk taşı • 
yacak bo.1?lbardmıan tayyaTClerine 
yer vC'rmiş oldu. 
Alınan hedeflerinin İngiliz üsle 

rinöen bin kilometre kadar mesa. 
fclerdc bulunu§ları, Bilytik Brltan 
yalı tayyarecllerln uzun menzilli 
bombardmıancılan bol miktarda 
elinde bulundurması zann-etini 
meydana. çdı:annasıdır ki, Ameri -
kalrlarm uçan kale R.dmı vordik. 
lerl ve yükünün ağırlığı kadar, 
mesafesinin uzunluğu olan ta.yya. 
rcleıi İngiltereye getirtmek he • 
vcsini ayaklandırdı. 

Büyük bir istekle ve uzun boy. 

lu beklomeloroen sonra uçan ka • 
leler BUyUk Britanya ndasma gel 
diler. ttk tecrlibclerini Hollanda 
şimalinde ve Fransa kıyılarında 

t Yazan: l 
IA.ŞARKL!J 
yapan uron kalelere taarruz e . 
den Ahnnn nvcılarmm büyük za • 
~laUn J>J:-kürtüldfikleri vo fakat 
uçan kalelcrln vazifelerini yapa. 
rak bomb:ılarrcı a.ttıktan sonra 
üslerine döndükleri G6riild.U. İşte 
bu sıralıu'dn Alınan lmrikatürlsUe 
rı, uçan kalelerin İ.nglıtcreye ve • 
'tılmesi Uzerine, Amel'ikan yardı. 
mını anlatan resimlerle bu tayya.. 
relcr!n garp bir cesamette olduk. 
larını anlatmağa. çalıştılar. 'üstü • 
ile apart.ımanlar, govde altnıa lır 
komotifler ve tanklar asarak uça:r 
fickıldc- karikatürlerini neGretU • 
ler. Fa.knt tnnmızlar müspet neU 
ec venncc bu tilnhla alaydan zi
yade mücadele etmek zarureti bu 
lunduğunu sez.diler. Büyük Brj • 
ta.nyayn karşı yapılan bomha.rdı _ 
man taarruzlnnnm bir kısmı u -
G'.!.n kaleleri istihdaf etti ve bU • 
yUk mikyastaki bombardıman a. -
k.mları bu tayyarelerin bulunduk. 
lan meydanlara doğni aktılar. 

Neticede BUyük Brltanya ha.va.. 
cılan iç Alman hedeflerini bom -
bardırnan ct.mC'k gayesile uçan kıı. 
lelere ehemmiyet verdiler. Büyük 
Britanyalılar kin den~ın olacak 
bombanlıman taarruzlarında kul • 
lanacaklan Sunderland tipi deniz 
tayyareleri mevcuttu .Fakat ka • 
talar Uzerjnde de büyük çaplı o. 
lanlarma ihtiyaç yok değildi. 

Coğrafi va.ı:iyct. itibarilo uzun 
menzilli tayyarelere knrş1 Büyük 
Brit.anyaıun ihtiyacı neyse, Al _ 
m:ı.n ha.vncılrğmm da stukalara 
aynj ehemmiyeti vermesi !Uzumu 
mutlaktır. B1rfnin uzalt mesafeler 
den taarruz z:ırureti, ötekinin 
Yakınlardaki sı:hhat istiycn akın -
lan, uc;an knleler veya bu çapta 

1 O Sene evvel buqün 

21 AOUSTOS 1931 C'Ull.A 

Haber nldığ'unır.a göre bir mtidclet 
evvel A vnıpa .ıcyabattoe ~ikan Ya.. 
nanlstan 1ıı3tvekU1 Yenlzelos &ıft • 
mUzdeld pazar gttnU Roman~ vapo. 
nı He Röstenoodm lfChrlmho gele • ı 
cektl.r. 

Yazan: Casus mektebi profcsö1rı1,.3rinden İsveçli A. AfENGHAM 
Çeviren: H. D. 

değilttir. Yanmda saaUl bomba 
§eklinde saatli bır to11>il taşımak• 
tadır. 

Brovn deniz dibinden gemiye 
ac.ssiz sedasız yaklaşarak evvelce 
kurulml.11 olan torpili bırakır ve 
ylne rahat rahat denizaltı geml • 
sine döner. 

Denizaltı hareket ettikten bir -
kaç da!1dka sonra limanda mUthi.ş 
bir infilAk duyulur: 

Kendini son derece emniyette 
sayan gemi meçhul bir gokilde in· 
fillk etmttUr. 

Filhakika. limana hiT denizaltı 
girmesine imkAn ve ihtimal ola -
mıyacağı için bu infilikm bir de
nizaltı tarafnıd&n yapılmış olma • 
sı ak1a bile gelmez. 

İşte hemen btltUn bu eeraren 
gb 1nfi1Aklamı kahramanı, bu §e. 
kilde m!ltlılıı bir korsanl•k icat et 
mb.t olan deniz .Asra.ilidir. 

Brovnun bu usulle limaııda istJ
raha.t halinde olan dlliJman gemi
lerinin güverteleri berin.den bazı 
gij,varf ve kuma.ndanla.n dahi bom
ba -.eya tabancayla avladığı va.kL 
dir. 

Brovn bu ıeldlde bir gece Brest 
~manma sU:mJt YQ t.1ıo yerilmek 

to olan bir geminin güvertesinde 
balo davetlilerinden bU,yUk bir kıB 
mmı nereden geldiği anlaştlamı • 
yan bir bombe.yla uçunnu~ur. 

Deniz A3raili Brovnun dalgrç 
elbiseli bildiğimiz dalgıç elblsele
rine be?aemekle beraber büsbil .. 
tün hususi bir tarmadır, Bir de
fa bu elbise ga~ et hafif ve bil • 
has.sa ya.pılmı§ cihazlarla mUceh. 
hczdiı-. 

Deniz Azralli bunun içine sü • 
ratlo girip rrka'hlldiği gibi deniz 
altında yürüyebilmek için de c\. 
biscnin bacak kısxmlan husu.si bir 
makineyle kendiliğinden hareket 
etmektedir. 

Onun için Broyn denizin dibin. 
de hiç ses çıkarmadan v0 yonıl • 
madan istediği müddetçe yürüye. 
bilir. 

Dalgı<; cihazı ta.bla.tııe uzakta 
duran denizaltı gemisine merirut
tur. Hava kendisine oradan veri • 
lir. 

Brovn bu cihaz sayesinde hal'p 
gemisi ve denizaltı gemisinin 
giremlyeeeği veya yanaşamıya.ca . 
ğı yerlero tehlikesizce girebilmek· 
t t'dir, 

Deniz .Azrailinin. ~eu ya.1 • 

olan tayyarelerle stukalnra bel 
bağlamalarmda önayak o!mwS -
tur. 

DÜNYA !iN EfJ lAVE UT ADAr~LARI DAN BjRI: 
Uçan kalelerin bilyük hedE'f 

göstermesi. çok pahalı ve fazla 
zaman is saati istemesi, mürd • 
tebatmm ve teçhlza.tmm çokluğu 
bu tayyare.nin kaybedilmesı nc>tL 
cesinde büyUk zararlar tevlit e ~ 
der. Malzemeden ziyade on bir ki 
ııilik mUte:hasmıs bir grupun elden 
gl1cmrş olmruu da en büyük mah • 
zurudur. Halbuki, ayni işi yapa • 
cak ve fakat daha lj'Ok küçük bir 
kaç ta~ bir hedef üzerine 
g&ıderibnealni tabiye bakımın • 
dan uygun görenler yok değildir. 
Uçan kalelere Br.itanyah bavncr 
1arm da ful& ehemmiyet vermek. 
te oJduklan bu dUşllnceyi takviye 
eder mahiyette göril]mektedir. 

Iles ·ekar B 
uz lıazin h 9 ven 

--<>----
Cenaze merasiminde 20.000 

k şı bulunan Bethoven 

Son senelerinde büyük bir 
sefalete düşmüştü 

Stukalar da kendine göre bazı 
mahzurlar ortaya koymaktadırlar. 
Her neyden evvel hedef üzerine 
çok az miktarda bomba götilrmüş 
olmalan verilen emekle alınan 
hAsıla. araımı.d&kl mukay~i kü
ıtültmektedir. Sik ve dalga akın • 
lan halinde :1§ görmüş olmaları mtı 
dafaa tertJba.tmda bir uyanıklık 
vereibilinıe de ayni ihtisas işi içln 
eleman yetiştimıek kolaylığı bakı 
mmdan aynca bir fayda temm e· 
der. 

Düs uçuşlu bomhardmıanlarda. 
ki~ yirmi hıa.bet ihtimali kar 
psmda pitecilerln yüzde seksen 
13abetlcri bu çeşit tayyareciliğin 
daha fazla iş göreceği kanaatini 
vennektedir. Karltudan ziyade ha.. 
sıla elde etmek bekımmdan bu g\1-
ne kadar olan stu.ka taarruzları 
daha mUspet fikirler vemıiş bu .. 
lunmaktaclır. 

Bunla.Man başka. uçan kalelerin 
ikendilerlni müdafaa edecek bol si. 
lii.hlarr ve zırhlanması olduğu gibi 
bu bakımdan stukalarm dn. taar • 
ru1arma karşı müdafaa sistemle. 
rinin maruz kaldrklarr müşkülM 
benzer neticeyi verir gı'bi göze 
çarpmaktadır. 

Ayn ayrr ~ter ve maksntlara 
yaradıktan fçlııdir ki, Britanyalı -
ln .. uçan kaleleri, mihvercUcr de 
stukalan faaliyetlerine vo mak • 
satlıırma uygun bttlmuşlal'dır. Va 
ziyetlerin icabı olan şartlarm müş 
tel'E'lc olmast halinde her iki ta • 
raf bombardmıan tayyareeiliğinin 
de stukalan tercih edecekleri tah. 
mfn edilirdi ~ uçan ikale1cr 
uzak mesafelerden taııtTUza. geç. 
tikleri ta.lcdirde bir avantaj temin 
edebilirler. Ya.km mesafeler için 
~ ~pt:ald t.a.yya.ı-eclliğin rolU 
daha verimli olacaktır. 

- Çal! çal! Küçük sersem Çal 
diyorum sn na! 

Yumruklarını kaldımu.11, sarhoş 
b:ı.bas:nın bu korkunç tehd'di al • 
tında pi:, anonun başmda oluran 
küçük çocuk lirtir titriyordu. 

Sonra, birdenbire kendihğin 
den b1r :'eyler ııahna ~a ba.c;lndı. 

Babası hiddetini arUrara.k tek.. 
rar haykırdı: 

Budala, kendi uydurma şeyle -
rlni değil. sana öğretUkl~i 

çal! d b k'' 'ük Gecelerce bu a am, u uç 
yavruyu yatağından kaldırarak, 
böyle piyano başmn. götUrüUp haı 
yet iç.ınde çaldırırdı \'e ktndlsı 
ekseriyetle sarhostu. 

Fakat, sarhotı olmaııma rağ .. 
men, ne yaptığını bilirmiş gibi a. 
rada bir: 

- Benim küçük Ludvigciğim, 
diyordu. Böyle çnlısa ça.Işı gü -
ııün birinde :Mozn.rt gibi bUyük 
bir :musikişinas olacaksın. Vo ha. 
na bUyük paralar kazanacakısm. 

Küçilk Ludv:i"" dediği, istikba
lin büyük bestekarı Bet.hovendi. 
öteki <le babası Yohan ... 

Bu iki garip tabiatlı insan ara. 
sm.da bir anlaşma, bir sevişme ol. 
duğu da jn'kiir edilemez. Yohan 
baba ekseriya iQki yüzünden so • 
takta vak'alar çıkarır ve kliçilk 
Bcthoven onu ıkurtarayım derken 
ora.sına. burnsma yediği meçler • 
den !basıl olmuş cilrliklerle evino -
dönerdi. 

Bethoven hüyüdükÇe tabiatJ ga· 
riploşti. üst<'lik hayatmm en bü • 
yük :faciası olun sağırlık günden 
gUne artıyordu. Hele bir bahnr 
sabahı talcbcısinden Ferdinn.nd 
Ries ile birlikte knlarn ~tktığı va 
kit uzakta bir ağnç nitmda kn • 
val ç&ln.n bır çobanın mu.sikitrtni 
talebesi işittiği baldo kendisinin 
işitemediğini hissedince, beynin .. 

DJS denis dibinde yürüyerek faa· den vuarulınuşa döndü. Sonra bil -
liyet g&terebllmekten de jbarot yük bir ht<".kırrk sarsmtw iç.inde 
değildir. Brovn ayni zamanda. de ağiamnğa. başladı. BUyük facia • 
:nlııafu gemfısile denizler üzerin " nm btltiin dehşetiyle kendini sad . 
de deniz tayyaresile havalarda makta olduğunu görüyordu. Ni • 
aahl faaliyet pterebildiği için tekim, bir iki ay sonra, B~thovcn 
elmeriya onun müthiş dar.belerin. sağır, tnmamen ı:ıağır oldu. 
den lrurt.ulmak çok gUç olmakta· Bununla beraber tam YC'di SC' -

dır. EMcriya Alman korsan ge • ne dünyanın en gllzel musiklsini 
mllerlni avlamak hususunda do - yaratmaktn. devam etti. 
ııJz Aua.ill büy(lk bir rol görlir. Bethoven aşkta da garibdi. Nice 

Atlantildc llk zamanlarda Al -
ma:ıı korsan lmıva.zörlerl yalnız tadm!arm kalbini kaz.anmış biı-
gecelerl seyreden ve gündüzleri iki ay sonra onları bo)Tatçn red _ 
saklanan yarda:ncı bir genılyle detınlşti. KcndJsino itimad edile • 
birlikte faaliyet göstermc>.ktPydi· ın!yordıı. 
lcr. Bu yartlımcı gemi gUndlizlerl Hayalla sevdiği insan olarak 
muhtelif bitaraf millcUerln işa. - yalnız yeğeni Karlı nıuhafnza. c : 
:retlerini taşır. Ekseriya cenubi diyordu. Ölon kardesi Knsp:ı.rm 
Amerika hUkfimetlerinde.n birinin yadigfirı oln.n bu çocuğun vnsilıği 
bayrağı vo işaretiyle dolaşır. nl knzanmak için tam ben seno 

Geeclerl bu işaretler icahmd:ı mabkemclc>rde avuç <!olusu paro 
süra.tle değiştirilir. sarfetti. Nihayet davnyı ke.w.ndı. 

Korsan Jı:ıııvazörler yiyecek ve Ve küçük Kari, bu sağtr, bekar da 
kömürl\ uzak bitaraf limanlardan hinin bu hu:y·~ıuz insanın vesay<.' • 
bu vapur vasıta.sile tedarik eder. tine tcrkedildi. 

ltte de~ Azraili bu yardıll'Cl BcUıoven onu bir gün sever, 
gemiler sayesinde korsan kruva. bir gün döverdi. Bu hal ytiziln 
:ııörlerlni yakalamakta son derce<) den zavallı bir giln lıayntma son 
mahirdir. Zira o denisaltısile bü - venneği bile dUşUndil. 
tun limanlara girip çıkar, deniz Fakat, I<arl. amc:ı.sınII\ kendisi· 
tayya~e de cenubi Amerikadan nl nasıl sevdiJini, onun yoksul • 
§lmall Amerika.ya, omdan diğer luk nedir, bilmemesi için ne ıstı -
AtlanUlt limanlarına giderek bü· ı-aplarn. katlandığını sonradan an • 
tUn Atlantik Jlmaıilannda adetfı hyablldi. Koca musikişinas &eli · 
mekik dokur. Hemen her §ilpheli rlnin 7000 florinini yeğenine ta.h .. 
vapu.ra ta.kip eder, hatta geceleri sis ettikten sonnı, kendi sefale. 
da malQraııe takipten yorulmaz. te razı olmu tu Ve bir müddet 

~ıwrl~ scüıg~ 

Şimdı arkndaıılnn ona bakrp 
hayret ve deh etten titriyorlardı. 
Nndi'"<'n yıkn:ııyor, dbiselerllc yıı. 
tıp kalkıyordu. O k dar ki arı 
d;ışlanndsn biriru. bUyuk dahinin 
halka rezil clırama ı için yeni bir 
<'lblsc aldı, eına verdi; fa.k t giy • 
di.,,ini görmedi. • 

Yıynnamn soknklannda traşı 
ur.anmr~. saçı darına dağun!t pe • 
rlşan bir belde gezi:yl)rdu. Ni.ha. • 
yet günün birinde bir polis, onu 
SCTSerl zanniyle tevkif cttı, 

Muslkiı:ıinas haykırdı: 

Beni tevkif edemezsin, ben E"t· 
hov~nim. 

Polis güldü: 
- 8'~Uıov n en1n 

mez, dedi. Seni gicll ı 
ni! .• 

Hnydl baknlıın dU e.,U·~ .. '.. 
Bı'mcobufr B ov n ı-o: 

birlikte b~''-ı.I ye nc>zarethar~'n<' 
scvkolunmu tu. 

Fakat, B:thoven rahat du?l'l'ü• 
yordu. Peryadiyle polıs konru 
nin naznrt dildtatini celbetti: 

- Benim BE'!Uıovcn oldıı..-,~tt 
görmUyor nıusunun ! diye hn)b .. 
dı. 

Komiser hayretle: 
. - Hayır, dedi. Fakat, §hndl 

bır opera dil-ektörlinü çağıraea • 
ğun. Eğer Betlıovcn değilseıı !mm 
çı ile dayak yiyeceksin 

N etfocdc onun Bethoven. <>ldlı· 
ğu anla.§tlmea, komiser. koilarmt 
nçarak koca dahinin boyntmft. 'AA' 

nldı. Yalvardı, ya.kardı. Özür c 
ledi. Bir cinayet :işl ~eydi i: · : 
bu kadar nedamet etmezdi. 
• ~mrünün son günleri, yhıe le
g(m ı Karım refakailnde ~ • 
ti. Ko.ri, Qn~. hayatmda hi9 bl'r 
zaman knvrayamadığı ıiynziyenln 
basit kaidelerini öğrctmfSkle ala • 
k dar etmeğe, son günlerine onun 
nrzusuna görQ bir canlılık vcrmc
rro çnlışıyordu. 

GUn grçtikçe bitnp d~en. hnl. 
sizle en bestekar; krndi kendine: 
"Yazık, yarik, d yordu. Gcclkmi .. 
r.•z •• " 

Bir hayatın sonunda var • 
<'hgım'z hakikat <!mma budırr. Tam 
nnlnd ğ1m.1z su .. da, hayatm ecı • 
na ynkl~tığnu ~rllyoruz. 

Filhakika BeUloven, 1'>27 SC'T'(". 

si mnrtnun 26 mcı g..ınu ak ı 
deli lir kar fırtın sı .Juynm .. tl r 
yumdu. . 
kopınrken dını) n;. a r,oı.l<'rını yum 
du. 

O, rahat dotıt' inde ) p:ı.) alntt 
yataritc.11, :>adı • r mer .lı ı ka ,. 
dmlar odasına ko • onun 
larında.n bukl..Icr k( in aldıl r. 

Fakat bütün Vı;>nnn.. ona ha • 
vatındn. ~ecirdll>· sefa! • ı t min etm 't istem i mı'lı k hr • 

n' •)I mantara la:> rk bir c ıı c 
1 ertip etti. Ta.bu tunu~ aı iınd 
20.000 :matcmzcde geliyordu. 1 "· 

l l "ni taşr anlar ar annd F.a c <'rı • J k 
Şubert de olduğu h ldl l 

best~ltfı.rlıı.r, o.ktörl<'r, re mlar. 
ve opera rnugannıll'ri ld,. , • 

ÖlilmilndMl sonra, :ı "1 rl• '1 • 
a gorc BdhO\ l'n arkadaşlnnnin 

~·r ço~ yardım teklifi k ı 
smda bulurunul3 fakat. hiç bıriu' 
kabul etmemiştir. 

Besteleri kendisine ço' 1' 
getirmiyordu. F.:ıknt, onun ynlnız 
,:Ay ışıgr sonatı'' admd.-ıki c en 
hatmısının ebedi kalınasma ikfı.fı • 
dir. 
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Anadolu aJ:ınsmm verdiği tıabcr. 
fere g"Gre dllnya va7Jyetlne b~ 

Cenubi 
Ukraynad-:ki 

harekat 
Bir ço~x ovyei 

gemisi talırip e laii 
-<>-

Dördüncü Alman taar
ruzu diye bir ~ey yok?.
Macar - Rumen münase
batı vahimleşiyor -
Ruzvelte göre harp 943 

reUe Karadenizde bir mlllılm Almıı.n 
donanmam bulunııcakt.rr. 

Ukrnynacla nJıın.n estrlerln yekfuıu 
163.000 1 bulınaktadır. ÖJOlerln de a. 
dedi 344.000 olamk tahmin edilmek· 
tedir . .Maamafib muharebeye i§Urlık 
eden Scvyet ordularının nıUhlm bir 
kısmı, h!Ull. döğtışmeğe devam etmek.. 
teclir. 

Alman mUtchaıısısla"'I Mare1'al 
Runsteadt'ln tarn!ınct.'l ydptlıuı bir 
manevra neticesinde Kır!lıı eyaıeUnin 
Alman kıtalnrı taratınaa.n ciddi su. . 
retto tehdit altına alınmış olduğunu 

soylcmekted!.rler. 
Almanlar, Rusların dcntzle mUnıı.. 

scbcU~rinl tamamen keemcğc uğra.· 
l!IYOrlar. 

Şiddetli Sovyct hücumu 
Püskürtüldü 

FUAR AÇILDI 
(Ba.5 tarofı 1 nctde) 

Belediye reisinden sonra ticaret ve 
kUlnıiz MUmtaz Ökmen ~utkunu söy. 
Ieml§Ur. Ticaret vcklll ezcUnıle dcmlf
tir k1: 
''- Muhterem başvekilim fuarı at

mak şerefini bana tevdi ettiler. Bu 
vazifcyt Ua ederken yUce Milli Şefi. 
mtz ve BUyUk Cumhurrel1!1mizln sev
gi ve seUl.mlarmın sayın 1zmirlllerc 
lblüğı hakkındaki nrzu!nrmı fnhrlle ~ 
yerine geUrmcğl önele gelen bir va.. 
zlfe sayanın.,, 

Berlin radyosu. sark cephesi .. 
nin merkez kısmında dün tank
ların müznheretiyle yapılan şid .. 
detli bir Sovyet hücumunun Al· 
man kıtalan taraf mdnn geriye 
püskürtüldüğünü ibHdirmişUr. 
Yapılan mukabil taarruzlarda 
Almanlar Sovyet to~u mevzile
rine kadar ilerliycrck müteaddit 
toplar iğtinam etmişlerdir. 

senesine kadF.ı- sürecek Dördüncü Alman 

Vekil devnııu:ı, funnn ım:ır saba -
smda bir l.ftlhıır levhası clduğuna t::a. 
det ctmtıı. Belediye rcl"lmlzle mesai 
arkad~lanru takdir ctm!~. fuara. !;
tırak eden devlet mUwcssillerlnl te .. 
şrkkUrle scll\mlo.mıııtır. Ve:kll, fuıırm 
Türk milletinin en mUşkll! ş:ı.rtlar nl.. 

tmda. dahi. oısa. neler bıı.ııarmak lmc. 
retınde olduğunu göstc-rı:tgını. söyle -
mlş: 

~ "- Milletlerin ek!m ve ıstırabln. mu 
§ahede ctUğimlz bugUnkU bedbaht ha .. 
n karşısında. bu l•uclrotimlzl muhafıı.. 
za edebllmeğl ne talihe, r.e de tesadO. 
fo medyunuz. MllleU.mtz bu mazharı.. 
)"eti tarihin kaydettiği blnbir musi.. 
betten IAylklle ders alarak iç vo dı§ 
pollUk:uıını mlllt menfaatleri, mllll 
istlklAli katı teminat altına ııldığı ka
dar lnsanlığm sulh ideal!&! de mtım. 
kUn olduğU kadar mahfuz tutnn bl.r 
Jstlkametto yUrtltmek JmkD.nmı bul • 
mil§ olmasına medyundur. Bu vesile 
ile burada. TUrk mllleUniD BUyUk 
!Kurtarıcısı Ebedi Şefin bUyUk hatıra.. 
ımıı hU§U Uo anmağı ve birliğimizin 
Te mllll siyasetimizin yUce timsali 
olan :Mnli Şefin &ıQnde nıııınet ve 1h. 
tıramla iğllmcğl açık bir vazife sa • 
yarını., dcmlşUr. 

- Amerika Sovyetlere Taarruzu diye bir 
benzin gönderiyor. ·Şey yok! . . . 

Alman orduları b.::ı ~urııan.. 
lanhğı tarafından dün ec"' n~'J
redilcn. teb!iğj~ <;rnubi Ckray
ııada So~ tlerin i<-gal ttt:l-leri 
: z miktar.faki k 1prü b~larma 
lnicuml:ır vapıldı~:. ~eri kıtalarm 
öiddell~ nı• 'mvcmet cde11 dü~ .. 
man ku'>"ı."etlcriyJr. çarpışarak 6G 
tankııı tahrip edildiği bild!ril. 
mektoo~r. 

Stokholnıderı H vas Ofi ajan· 
sının bildirdiğine güre vaziyet 
~öyledir: 

leııingracl §.iddetle 
Miidaf aa edilecek 

Alınan !kuvvHleri ~iddetı: mu
narebelcroen sonra Lenın ,rna·m 
ikiyüz kilometre cenubun.da bu .. 
lunan Salziden Sovyetleri bu 
şehrin gamına sürmeğc ve 11-
men gölünün şimal tahilinde 
Novgorod'un ötesine kadar iltr
lemcğe muvaffak olmu 1. rdır .. 
Buradan Lcningrad'a doğruca 
giden ibir tren yolu vardır. Sulh 
zama.runda Lcningrad'a varmak 
için ilci saat kafi idi. Fakat şim• 
di bu mesafeyi katetmek için ~k 
daha fazla zaman IA.zımdır. Çün
kü Leningrad etrafındaki Rus 
mevzileri çok t.."U.vvctlidir ve ma. 
reşal Voroşilof'un clinde ~tınri 
müdafaa için büyük lmV\•ctıer 
vardır. 

Şimalde Finlandiya cephesin· 
de Ladoga. gölünün şimali gaI'
bisinde ihata edilmiş olan Sovyet 
kuvetlerin'ln temizlenmesi de .. 
vam etmektcilir. Göl sahilinde 
Sortavalo'nun şimalinde tahkim 
edilmiş olan mevkiler birer birer 
Finler taraf mdan znptedilmek
tediı1t:Finlcr Kronoborg'u ele ge .. 
çirmişlcrdir. Ruslar şimdiye ka· 
dar Ladoga gölünden 30,000 ka. 
dar asker yükleıneğe muvaffak 
olmuşlardır. Fakat daha 50,000 
kadar asker vardır ve !bunlar im.. 
ha edilmek tehlikesine maruz
dur. 

Sovye't gemileri a~r. 
Hasara uğradı 

Alınan ajansının Berlindcn 
bildin:liğine göre, Alman orduları 
Ukraynada ilerledikçe, Alınan 
hava kuvvetleri de hücumlarını 
tedricen Karadeniz mıntakasma 
teşmil etmektedir. Alman ibom. 
ba.rdıman, av, tahrip ve stuka 
tayyarelerinin Dfoyeper ile Bug 
nehirleri mansap1an, Odesa li· 
maru ve bu şehir ile Kının ara. 
sındaki sahil mıntakasına yap
tıklan taarruzlar esnasında Sov. 
yet gemileri çok büyük hasara 
uğratılmıştır. 

Sovyetler, tUmenlerini Karadeniz 
limanlarına gemilere bindirmek için 
UmibJlz gayreUer eartetmlşlerse do 
bUtUn bu tc§ebbOsler Alman bombar· 
dnnnn ve Stuka tayyarelerinin öldO. 
rUcll taa.lTUZlan saycal.nde akim kal
mı§tır. 

Berlinden Alman aJans1 lbıldı-
riyor: 

1ngfüz propagandası, halen 
şarkta dördüncü Alınan taalTll .. 
zunun yapılmakta olduğunu id-
dia ediyor. . 

Salahiyettar Alman mahfille .. 
ri bunun doğru olmadığını lbil
di~mektedir. Alman askeri mah. 
fi.l. ri, şu ciheti tebarüz etti: 
m .l;tcd:r. ki, şark cephesinde bır 
tt k büyük Alman taarruzu var. 
drr bu taarruz fasılnsız devam 
ct~ektcdir. Durmamıştır. ve is
t ikbalde df' dumııyacaktır. 
A1arc~al Eetenin ı 
Nuık~ 

Radyo ile Fransız milletine 1hi .. 
taben söylediği bir nutukta ma
rcsal Petcn, demiştir ki: 

Ya benim tarafan.dasmız, yahut 
cin aleyhimdesiniz. 

Hürriyet sevgisi, mağrur Fran
sız milletinde elim yaşıyor. Fakat 
ruıc:ık biltiln vatandaşlan kanma 
tabi bulunan memlokeUer hürdür. 

Bn sa.ymız mü~ülit içinde tesi
sine sabırla. çalıştığmı esaslı reji
min esaslı prenslpidir. Asıl muh -
taç olduğumuz şey, nizamdrr. 
uızvelt harp 943 

Senesine kadar 
Sürecektir diyor 

Reisicumhur Auzvelt, dün ga. 
ze+eciler toplantısında harıbin 
icabederse 1943 ~nesinde de 
devam edeceğini ve İngiltere ile 
Birlşik Amerikanın 1943 sene· 
sinde tatbik edılecek imalat 
planarlnı ş:imöiden tctk.k t. ttik
lerini ~öylcmiştir. 

;vekil, fuar vo sergilerin faydalan. 
nı bU!dlmetin yurtda ve cihanda sulh 
prensiplne sadakaUnl, fakaL geref ve 
'lstlklAllmiZ ve toprak bUtUnlllğtlm.U.Z 
etrafmdakl hassaslyeUni ıuılabru§, ıı.. 

ıman mUda!aa. tedbirlerine l§areUe !>u 
Taalin blr çok insan kuvveUerlnl is. 
t:ihsalden isUhlO.k satma geçlrdfğtııf, 
yollaJ'!1n kapanmasından ithalO.tm zor. 
!.aşbğıru söylemle. dış ticaretle takip 
edilen slııtcmi izah <>tm~tir. Vekllln 
söylediğine göre iyl fiy&Ua mllştcrt 
bulmak mcvzuubahs değildir. Talep 
çoktur, ancak mitli mUdafan ihtiyaç.. 
.ıanru :kar§ılamak ve muhtaç olduğu.. 
muz eşyayı ithal etmek 1Çin ihracat 
da bir murakabe ve tahdide tabi tutul 
maktadır. Bir kısım m:ı.ddclcrin fh • 
racma mUbadclo surctlle mUsaade edil 
mcktedlr. HUkClmct, satış fiyat farlt. 
Jarmı mUstahsllc aksctttrmcğe ça • 
lı§maktadır. Toprak mahsulleri fiyatı 
mUstahsllo faydalı, mllstehliko zarar. 
sız ölçUlcrle tcsblt cdllmcl:tedir. 

Vel<ll nutkunu şöyle t·ltlrmi~tlr: 
Gnzetccllcrden bırı, rclstcumhura " BUtUn milletçe inanıyoruz ki 

bu ~yUk cihan badireslnde TUrk mil. 
le.tinin şerefi, istiklllll, ~orırnk bUtUn 
lüb'fi gibi mail ve 1kti.Badi Yarlığı da 
sağlam ve dinç olarak çıkacak ve aziz 
vatıınm her kö~est bir gtin muhnkkıı.1< 
lzmlrln bu gUzel escrlerllc sUslenmlş 
oıncalttır. Fuar, bUyUk vatana ve bU. 

§U suall sormuJtur: 
İngiliz başvckJU, İng!lıerenln yardı. 

mımız olmnksızın baro! iie.zanabılccc
ğindcn emin olcluğu hls:lnı slze ver. 
mi!; midir! 

Ruzvclt, cevap C!lamk bu gibi blr 
sualin sorulmasında hlı;'bir fayda gör. 
medl.ğtııf s6ylem!şt!r. zel 1zmlre uğurlu olsun.,. 

Sovyetlere benzin Alman teblı·g..., 1• Gönderiliyor 
1-..;.:;ahi Japon gazetesinin San (Baş tarafı ı ncide) 

Fransiskodaki muhabirinin ver- · veya esir almmrştır. 78 bin esir, 
diği bir habere nazaran Ameıi. 144 tank, 700 top, 2 zırhlı tren e· 
kadan Sovyetler Birliğine külli- llmizc geçmiştir. 
yetti tayyare benzini sevkiyatı Berlin 21 (A.A.) - Alman 
yapılmaktadır. Muhabire göre oombarcl~an tayyareleri 20 nğus 
yakında benzin yüklü 11 vapur tos günU bir kere daha Odesa u· 
hareket edecektir. manına hUcum etmiıılerdir. Bu Jıu· 
Sofyada 12 casus susta n. N. B. ye verilen maJU -

Y ahalandı mata göre, tayyareler GOOO tonila: 
Bir yabancı devlet !hesabına toluk iiç ticaret gemisi ibatırmıa • 

çalışan 12 easus Bulgar polisi Jar ve diğer iki vapuru hasara. uğ
tarafından tevkif edilmi~ir. ratmı§lardır. Birçok bomba Sovyet 
Sovyetlerin Boğazlar ve kıtalannın Odesadan ayrılmn.k i~in 

Akdenı· ... u···erı"ndcki toplu olarak bulundukları nhtnn -
M M lara isabet etmiştir. Bu kıt.alam 

Emelleri kanlı za,>iat vcrdirilmL-,, birçok 
Berliner Börsen Zeitun~ g~· harp malzemesi tahrip edilmiştir. 

tec:i, Alman hava kuV\·e~ı~~ının Al 
Sovy~t bahriyesine vcı:cJıgı l~a- Fransa ve manya 
yıplardan bahsederken d•vor kı; 

Halen Odesa'd:ı hakiki bir Sov) et • 1 k 
DUnke'rl•'I tntbık hal!nde~lr. müStem e e 

N kolayct'l'le> el nize tnaırıımck Uz<>-

Almanlar 
ve RLıslar 
Cepheya nakliye 

tayyareıerıle 

Hafif tar~k 
taşıyorlar 

Londrn, .21 (A.A.J - Hem Aiman
tnr, hem Huslcır, ııarı.t tank nıı.klct

me:c için nakliye tayyare.eri kuııanı .. 
yorlıır. Cenupta Rus avcı tayyareleri 
hafif tanltlar nııklcden Alman nıı.kl!

yc tayynrclcrini cıu,Urrr•,lş1erdlr. 

Ruslar, tayyıırclf'rlt> tnııı< nakletmek 
usulfüıU Alman gcriıerlne piyade a& 
kerleri ve hafif tan ldar lr.dırmek için 
bilhn~::ı mcritcz mınuılt,;ı;.nda kullnn 
mışlardır. 

i{udurmuş 
bir manda 

Dün akşam üzeri Ayazağn köyü 
ve civn.r; halkını bir hayli hcyeca· 
na düşüren bir vaka olmu~. kuduz 
bir manda ortalığı allUst etmiştir. 

Manda Kiiğrthane köyünde Ne. 
şete aittir. Gcçclerde tarlada ot • 
la.rken kuduz bir köpek tnrnfm • 
dan ISırılan mandn, dün ak~ fi• 
zeri kudurmu~ ve iplerini kopara. 
:rak alabildiğine :koşmağa başla • 
mıştır. Bereket manda kırlaı-n doğ 
ru koştuğu iı:ln yoluna fnzln canlı 
mahluk çıkmamış ve nihayet sağa 
sola köpükler savurarak Ayazağa 
köyüne gelmiştir. 

Kuduz hayvan iburada halka ve 
hayvanlara saldırmağa bn~nrnış, 
köy halkı evlere, dükkfı.nlnrn ve 
kırlara kaçmışt:Ir. Vaziyet Derbent 
kara.koluna haber verilmiş ve blr 
teğmen ile iki er, kuduz mandayı 
ormanda bir hayll kovaladıktan 
sonra köy meydanında sikı.cıt:ıra.rak 
tüfekle vurup öldürmU.'?lcrdir. 

Bereket kuduz hiçbir insan veya 
hayvanı ISiramamıştır. 

Sovyet, 
teb!aQi 

Mosko\'a. 21 (.\.A.) - Sovyt't 
islilıbarat büro~u t.ıı., ~nı:ian bu 
sabah neıırerilcn harp tebliği: 

20 ağustos glinU ordulnTUnoz, 
Kingisep. No\'gorod, Str.ro rus Go· 
mel, Odcsa istikam<'tlerindc çolc 
!j1drfetll muharebeler vomcktc 
cle,·um ctmi~crJir. 

19 ağm~tosta cereyan edl'n ha· 
va muharebelerinde dU~manm 27 
tayyım.'sini düsiirdült. Bizim kayı. 
bımız 8 tayynredir. 

20 r.~'11stosta, gilndil:>., .rtJoc:Jwv:ı 
civac mda n\'cılnrıraız tarafını:l:m 
üç Alman tayyaresi dür,l.ı ülmi!~ · 
tür., 

Bir Amerikan 
gaze~esi yazıyor 
NC\'}'ork, 21 (t\. \.) - Nevyo,..k 

ta münteşir Ncvyork Hcrıı.ld Tri. 
bün gazetesinin yazdığı bir mnJ:n· 
lede Valter Lipnıan şöyle demek· 
tedir: 

"Sibiryn ne kadar bUyUk bir 
tehlikeye maruz bulunursa o dere· 
ce geniş bir chPmmiyeti haizdir. 
Sibiryada Rusya ile biı'liktc hare. 
ket ederek hasmın deniz kuvveti· 
ni felce uğriltablliriz. Nnsıl ki o da 
Liziınkini felce uğratmağn teşeb · 
bU.s etnı~1tir. Ruslar, Japonyaya, 
çok yı:ı..km bulunmaktadırlar ve 
şimdiki halde Çini, büyük Britan -
yayı, Holcnda Hindlstanmı ve bizi 
jJıtiva eden mUttehit Pasifik cep· 
"nesine onlar da iltihak ederse ko· 

Alman hava kuvvetJerl eeman 
86.000 tonluk 8 Sovyct nakliye gemisi 
nl batırmı§ ve ccman 125.5(10 tonlult 
24 Sovyct nakliye gemisini de ağır 
hasnrıı. uğratml§lardır. 

Bundan bat'ka biri a{;"lr \'C diğeri de 
hafif olmıı.lt tızcrc fiti Sovyct kruva.. 
zara, be~ mululp, bir t?p~kcr ve bir 
monitör o kadnr nğ"r i.•asarn uğramış 
tır ki bu gcmllcrin kuLo.nılmasm:ı ar 
tık lmkb kalmadığ'I tahmin edilmek .. 

rc bulunan ve hatrn Almruılarm eline askerı· hazırlıyor 
geçmiş olan Sovyct snfühnrp gemisi, . 

Sovyc-tler Bırll/tinln Do(l'azıarıı. v<.' Ak. (Baş tanıfı 1 nclde) 
d•nizc ı:adıır tcca.vUzkll • nıyetlt>rlnln zırdı:ı. Fransa ııc Almanya arasında 
yeni bir bUrhanmı tcşl'11 ttmektcdir. müzakere edilmekte olan sulh mu 
Bu bUyUk r.:ırp gcın!..sınln ln'}-'lsı, Sov- ahedcsi alıkamına. tevfikan vUcu· 
yet nm.rallık dnır si wr ... fmdan gizil da getirilecektir. 

) laylıkla iimit edebiliriz ki .Japon· 
yayı da İtalyanın bugUn.kü fıclz va 
ziycti kadar aciz bir vaziyete so· 
kab~lirız. 

tedir. 

Tahrip edilmiyen 
Gemiler kullanılacö. .... 

Askeri mahfiller, Alman kıta
lannm Nikolayef tezgahlarında 
ele ge!}irdikleri gE.milerin Sov .. 
yetler tarafından tahrip edilme· 
mi~ olduğunu söylcmektC'~irler. 

.Almanlar, bu cU7.Uto.mJnrmyapısmı, 
kısa bir müddet Mrfınd:ı ikm.-1 ede_ 
l' 1'l<"rinl Umlt <>tmcıkt<'dlrler. Bu su-

tutnlm•ış ve hiç bir yıllıkta bu gemi. Bu ordunun zabitan ve efradı 
nln ısını g çme nı Ur. baki gömlekler giyecekler Ve Lib. 

·······················-·····--·· yada yapılmış olan tecrllbe csasr '3 ....................... -..... ......... na istinaden teçhiz edileceklerdir. 
,.., t:.\GALOGLU ÇİI'TESAF.A \"LA.it 1 Diğer taraftan Londradaki HUr 
:: n.UIÇESlNDE Fransız mahafili Senegaldeki Al -
U 22 ağudos euın:> akşamı man heyeti §efl doktor Klauberln 

:; MONtR NURETTiN di$er birçok Alman mütehassı~lan 
li " ile Dakarda bulunmakta oldugunu f: ve arkadaşları, ayrıca. (32) kfOillkl tnhm1n etmektedir. Mumaileyhln 
~: Her yer (55) kuruş faaliyeti her sahaya şamildir. Her 
:; Meşr11/10t da'fıil yeme Fransız memurlarmm yanm 
•=r:·· .. ···---·:ı--· ............... , 101 da bir Alman bulunmaktadır. •••k>••-····· .................... .... 

Vaktinde hareket etmek gerek. 
tir. Binaenaleyh Almanya A taln • 
tikte hart~kete hazır olmadan ev • 
vel vaziyetimizi ts>.kviyc etnıcmiz 
ve iki Okyanusta birden harbet • 
Jnek yolundaki Japon tehdidinden 
kurtulınnmız zamanı gelntiştir. Bi 
zlın için yapılması gereken budur. 
Ve Dünya harbi başlıyalı ka?'§ıla§. 
tığımız Jüzumların başlıcası budur. 
Hasnnlarmııza kn.11'I, onların kur 

banlarma yapükları gibi hareket 
etmeliyiz. 

Onlarla teker teker ve tecrit e· 
dilmiş bulundukları zaman karşı -
~alıyız. 

Çorapsızhk 
seferberliği 

(Baş tarafı 1 nclde) 
va viski içen kimseler pek mah .. 
duttur. İddia edebilirim ki, ls· 
tanbul şehrinde her akşam yUz 
kadehten fazla viski içen yoktur. 
Fakat, bütün memleket kadm
In.-ı çorap giymiğe mecburdur. 
Her kadının giydiği çorabın mu. 
ka vem eti lbazan yirmi dört saat 
bıle sürmüyor. Asgari bir hesa.
b:ı göre, bir kadın on be.~ günde 
veya ayda bir kere yeni çorap 
almağa mecburdur. Bu iş, ak
Ejamları sayısı pek mahdut olan 
vifki müptelfilarınm içtiği viski .. 
lC'rle kabil kıyas dei?ildir.,, 

İşte size orta halli bir aileden 
hnhsedivorum: Bu ailede iki er. 
l:e!r, beŞ kadın var. Anne, gö. 
rümcc, gelin ve ilci yetişmiş kız. 
Bunların hep~i çorap giymeğe 
mecburdur. Aile reisinin yüz lira 
rnaası var. Tevkifatmdan wnra 
eline' yetmiş üç lira geçiyor. Bu 
aile reisini herkes tanır, Babıa
Jinin arka sokağında yirmi beı;ı 
lira ltira ile bir evde oturur. Yal
nız bü\'Ük kızı otuz liralık bir 
hizmet ifa etme]d.cdir. Demek ki 
bu evde net olarak ayda yüz 
lirn giriyor. :Aa.ile reisi de evde .. 
ki kadmlar da, ayda on liraya 
yakın çorap parası verdiklerini 
yana yakıla söylüyorlar: 

''- Hepimiz çorapsız gezmeğe 
razıyrz. diyorlar, elverir ki bu 
<:orapsız gezmek usulü mcmle .. 
kette umu.m.ileşsin.. Zira, aile 
bütçemiz bu yüzden fena halde 
sarsılmaktadır. Iş yalnız çorapla 
bitmiyor. Dört liraya aldığımız 
kunduralar şimdi on iki liraya 
cıktı. Dert birken, müteaddit 
dertlerle karşılaşıyoruz. Yiye
cekten bahsedecek değiliz. Mev
zuumuz yalnız çorap pahalılığı .. 
dır.Bunun önüne ancak, çorap 
giymemekle geçmek mümkün .. 
dür.,, 

Bu liaklı ve pel{ yerinde dert 
yanmalar beni bu vadi<lc küçük 
bir anket yapmağa mecbur etti: 
Tanıdığım bir çok vasat, yüksek 
ailelere uğradnn. Kadınların, 
kızların fikirlerini sordum. İs· 
ıtanbulda tanınmış l>ir kız okulu
nun müdürü oran bir bayan bana 
bu husustaki düşünce!crini açık. 
ça söyledi. Sayın bayanın ibeya .. 
natı, hemen hemen diğerlerinin 
hulaeasıdır: 

"- H'\ber ı;:-n.z.etcc:i bu neşri· 
vat ınr;h ısrarla devam etseydi, 
hı>m memlekete büvi.ik bir iyilik 
\·ap.:ırmı, h<'m de bil''"rce aile re· 
isi .... in m"nnet ,.e siikramm ka_ 
z·u:rp~ olaca! "ı. E'·ac:(.On c~k daı 
ve s ku~ık Mr b~;tc:c ıle ail""ini 
~"'"indiı n1e'İ"' <'ahr;an b;z me
nı. p·br !J·ı · ;,..,"''li rorap d··.,·:li•1· 
den o ~crdcı=- mü,t ·ı:i ve o <! fı'>"C 
nın? :trıb•.l h .. A'ciı;;.,:n11. <.·or::ı;) 
lıı"l"l ö=-ı:·ıi ba?.~·ı bir ı:::iin bqe 
c.(imliiwır. \"r.,::ıti olnrı1 • 11\'\'3 

~:d c'w"n alnwra nıe"1Jt•r c-1u•·o. , 
rıı". E\·::le Ü" kadmız .. A ,.,:c1 • .ı 
r:ft cor::ıp. Beheri yüz • !'id "n o. 
ına 1~ üzere ayda de hı7. !ira ro:-a 
paraq f'Vri,.0,.,1.:. Alnımr teri ıe 

Jm<a Yorymlu,ğiy!e l;..,-cı..,+·n 11"1 
rayı böyl0 he..::: c.:muc, gördiLce: 
vicıfütnim!Z ~ızlawı-. C'<'.!ll klr. l'! 1 
ahlf!kı ilı:cri11de cok mllrsE:r n1an 
bıı rorap iptilac:1.n(I"~ 'Jf"'" i~ tı 
S'l'1i' bir 7Jlnıretlc> v~-- • ı•ı:o "-

ÇERÇEVE 

·--
min olunuz ki ~ıer aile~ 
ccktir. Zaten bu ÇO.r: ~ 
nesneler o ~ekle ~1 .:: ' 

bacağında va~Dl.1 .. i cıJ 
miisavi oldu. En .ıyıE ~· 
teklif ettiği gibı, bil ı 
mck suretiyle beın ııeJll 
mücadele etmek· çal' 
bütçesini korumalc 
o!acak.,, 

.~:Airac 
,t~ 

" ~ ~ .... ·i,j" g;,;,.. C- .:J n ,sS.l 

~ 
cna, tanrı t nci<le) 1 - IJ.ir ~ün! bi~~ 

lı"dirlanm, ,\\'ntpa.Jıla~~ak lcalıı ınaksadıle li~rlilld~ I 
diye mütalea edlyo~ Rdmiyorlar gitmek lstcdık. Jl ~ 
ki, Avrupa ,.e ,\vrupalıhk bunun manlarm dini bir ~~ı 
tnnıanıfylc ak-.itlir. IlJJnıiyorlar ki ediyorum']. l.\lübala ı;ıJ 
bfiylc bir ~f'cede ıhnıpalı aile, yal· !arla. kntlandığ11111t .det., 
nız nıhu~ıfal<i dini vo dolayıslle karşılık (Dresdell~...,cı' 
milli verdin lt;lnc ıı;ömWür, <'.az· dini hassasiyetle j~ 
bandın sesini dnrdnrtır ve bu ha· ~ıılm.ranhk vo çıt (~J 
IMo iftihar eder lıir hnlnıu5 olduk. er": f. ı 

· ,\lmanyada (T~kni~e hohe ~ulo Almanya.um baŞb~p ',.i1 
_ Yük.<ıek fenler ınekt.cbl) nl bitir- lcrlnden birisi, ._,,.-, . 
mi~ ,.c hnrlıln haşmdanherl mem. yat, ısık \"O ses .,,,~ 
lt'ketimiz0 dönmüş olan yPğcnlm misti. pbt ~I 
şöyle <ledi: Bebek balıçcsi ~-*"i 

- Tıımnmiyle haklısın. Alman· ~mat.ahırı ~~ ~ '11:. ' 
yada dini günlerde bütün zevk zlıı d~ünceye da1,.,. .,,, 
müesseseleri, Sinemalar ve tlyat- kalık stiküttaıı ~ ~ 
rolar da dahil olduğu halde, yalnız ~ cevabı ,·en}lıd· JJJP'~ 
lt?tinıai ''e terblyc,1 temsiller - Uzun Jifıı 11~,-~ 
müstesna, tatildir. Clazbeııdm sesi· Almanyayı A]JııSll~ 
ııl uuymal< değll. l8mlnI teliffuz günkü kuwetln~t. 
etrnc'k b"le lmkinsız gibidir. Bütün bu ruheu eeph ı~i' 
ırtclıir ve cemiyet, yalnız dini bir \'e .rejimi tel ~co 
has<.>:ı• iyeı plinmm çe~vrc mil. bu hikmeti ber1'f'S dl-" 
nıl•ahcsl altındadır. kavramak isticladııı 

ı·eğcnlınJn kansı atıldı: 



işli Yıldızı 

.M•d,;, 6.a vE NAHNiJO SAIN 
tj . , Yazan ve oynı~·an: nedamet edoe mef)hur dolandmcı Mahmut Saim Al.TL~DAG 

. llVü k Milli Roman Başrollerde: Medilıa, Zeynep, Malımut Saim, Komik Hasan elendı. Agop,Meddalı Kôzım ııeaaire 
~ sa.. Agobu burr•undan yakalamıştım Onu kukla ·b·ı 
"

11 ~ ic:erisınde Yazan: MAHMUT ATTlLA AYKUT • • . • • . • • gı oyna-
~ ç ~ Suıta=: olma~ . - !"eaniye bu ~ misa.. tabıhr, Medıhanın karşısına bır mırasyedı gıbi çıkarabilir 
dt t~v~~~~-kaldık. ~~ ~·~1C':ıı~rj· ı~;tıe;r~ bu yolla M d'h d pusuya d ·· ·· b·ı· d. ' 

1 ,frrııa benı ışJ~rdi. Hayr;. gelecekler. o kendilerini tanır O- e 1 ayı a uşure 1 ır ım 
~1.l<:e~tiler B· rk~<:. kere na göre hazırlık yapsın. Sen de .PERDEYİ AÇIYORUM.: 

çJtırı ~z.İi h ~- ıkı defa giy!n, kuşan mhlafirleri öyle kar 
bir ikrı "Pa 1 ıye tetki. şJla emi yavrucuğum. P~ki de. 

.&atı.. ~enini ntekyan'' is- dim anneme telefondaki haberi 
a ı:ıtrrı feJı ı" ra!Jına sol.. verdiğim zaman ytldinü ekıitti. 
~ ~~e bir k ' ~ ~ 11 • - Yine mi o mendebur herif· 
· k uın hatı .... 0.,. gıbi ya ler g-eliyor-

ı. l~t' •<>.Si l{e J" • • • 
ur:ı~ ı, siniri . .ma ın - Kımd1r bunlar anne. 

1 "d rı Uştu. Bir erun_ı .?~.s· . "".""' Kim olacak .runcanm sayısı 
fı h r baŞka ce!~ .but~n bıtıp tUkenm~k bılmeyen +bap. 

ld :vı altUst ıp 'beyın !arından ikisı. 
\t u _felftlcet.ı etmeğc Bu zamana kadar Canip beyin 

ll.d~dı~irn 1 dfu,~ b~~im esas vazif etıini mera.le edip bir 
ıı. e <laha Undukçe kere sormamıştım. Devlet his-

\te dıaeıerle çOk kabre. metinde ve büyük bir \•azif ede 
\tj 

8
"1..a.rar J{ore'!;lllnlZdan bulunduiunu bilivordum. Hatta 

ıv0~bını kalbiı:anla. bir kere kendi i bana: 
r ,e u~. Ben olm e du- - Bı--11 Anadolunun burada 
t de hnı\·eeekler a~y: <:arpan bir kalbiyim. Her gün A.. 
Yad lnıa\ acaJc \: ~k! nadoluyu ve oradakilere yeni ve 
\t' :arı dıye he nı mühim muvaffakıyetler hazırla· 
rrıde a 'llı ~ nlımaye malda meşgulüm demi~· Baham 

la 11 htı .acılara ar da burada Anadolu ic:in çah.,an. 
l'il'e ha~' d Vorunı. maruz !ardan birisiydi. fstanbulda böy
• kta,11 flnın VlizU~ d le gizli bir teşkilatın mevcut ol. 
"11tıe k Ut~nry0ruın e a e. duğunu babam snı>i Rüştü ba· 
e.ha111~dar r. ı · · Fiİ 1 banın Kemalin ve Jhc:anm da bu 
~<ısterui~rı son hM'c ~ 0 tetıkilatta mühim vazifeler al. 
~<>tdunı llletanet: h en dıklarım vakından biliyordum. 

\..e· · l3eni ağ! kay. Yalnız onların dostları arasında 
,,ı ·11 ... ar en böyle im;r.ıl kuvvetlerine menaup 
l' ıu ~~layorsun , insanlar yoktu. Fakat, söz ara· 
n er de YaV'rucu- Nccmı. smda çok defa bir l:ı ım Fransız. 

ld lı ve ~~<:ek :U~·. ~u Jarla İtalyanların Anadolu ama 
~· <1 ·~ ıtJi sab 1hl ıc:ın line hizmet edenlere yardımda 

i t ~k ta:vaıa ar do- bulunduklarmı duymuştum. Bu 
k· I> be ~ili-ve sa h kadın. gece gelecek olan bu yabancı 

ıç rı Utiıld~,.IYordu . misafirleri de bu maksada hiz. 
~ı h ıguınu gö· !llet eden ec~i doııı~la~~zdan 

b a.fıflet.rn· ık7si olarak tanıyaca~ ı~ın a· 
,<ııc l>:ı lf olmak deti merakla kendilerini bek' • 
I! r ~~ etnı,.. d" Yordum. 
~el ıte~ bu eş~YOrdu. O Akşam gec \'akit misafirler<>-

"kaınıır. ~:Stasm. tomobille geldiler. Kc:,.,ark aşağı. 
Oldu az buraya Sin bir ya indim. Kendileri ti kapıdan 

~ Yl5t. ıavaıııgİiıece.k-• ka~tladnn. €anip ~beni gc. 
}' lı sana lenleff!: • _ .. f 

~rı do ~nırnın - Kuzirrlm diye takdim etti. 
ıı arıg~ru çıktı tah~inleri - !kisi de büyUk bir ~t:t· 

han ıın Çrkag~~ıp bey le elim~ öptüler. Resmi ~ış· 
d e önt14u d ı. Hem !erdi. 

t tlı r lbı ı;c~ en değjJ, Canip bevle fms17.C3 konuşu. 
1 hu a ' Şakrak :vorlardı- Torna.'. ~iye takdim e-

r 1llıatt\a1t k~aldığı b' . .. dilen ve şarklı tıpıne bermeyen 
~r.ıı •<:in va ızı uz. genç yUzba.<jı kaba olmakla bera. 
() dı:Yor. bö l~nda_n ber türkc:eyi komışalMli\•ordu-
\tor ~a ~ı t·e du. Bu gece Canip beyin bUtiin 
\ctoa e inganıa aır k coşkun neşesi yine iirerinde bir 

}'R ıııvıYal~ ~~n?ü hU,:- aralık lben dışarıya <:ıktığım ıa· 
ıc:-~ı:tu~U dolduruyor mu man arkamdan geldi: 

klar ,:ıA-~ ertt8i ou" • .. - Necmh•e t!"lenlere sakın 
\' ~1 "' nu· · ı.trı~~ \'arı~ Artık bur~- babandan, Kemalden falan beh. 
!) turaca hemen ken setme. 

~ ıı- Yere k Ve arattı; - Bunlar bizim için yardım 
<l kca ık~•nmahvı:ır: !arını esirg~meyen iyi d08tıla-r. 

1 k h .. d ~·ı i? 1->ırıı • ~ raman mız e<!ı m . • . . 
ı~,t-1 11tırı 1 ?U' tik ve - Evet am:ı , hususı bır zıya· 

ı. bı her da~ın du _ fette resmi iple'" konuşmasını 
bı.v \' "'ıı"' RUn taze bır hem sevmezler hem ayro olu;:. n ıı tekr ~., <'Pız. ha ... Bak unutma seni kuzin im 
o 

1~ er. aııne ıtiraz diye tanıttım. Falso yapma. . 
lN..~ 1i bu evi ~at!raları - Biz yanlarına çıkmasak sız 
.... 1ld ~>l'ıye e ~ı g\inü :ahat. rahat i<:iP eğlenseniz daha 

111 a ki hanımın ıyi olmaz mı? .. 
~ık.. . dnyı ının - Sakm ha .. Böyle şey ol~~: 

ltı h 4 • Biz: eski z!hniveti \"lkıo venumr: 
~~ \IQ~ten111 U . kurmak ve vapmak isteğimizi 

11!fo 'nışt .. Bi ıe~ınd,n onlara bütün aGıkbğiylc ~östere. 
~ beni ~s~· Ca- bilmeliyiz .. 

1 'tıı l ~ 1
• (Devo•nı 1l(lrJ 

' 
~ ... , '-k•k.t -= ----
1-.:ı , , oıı er; ıe . 

t '"")le t:,·ı.arı kafası vın .: olduğu için sık sık soğuk a • 
litı b}t tiiphe nın ı· lır, rahatsız olurdu. 
~İtç '".•"de vd~rdı: Padiıahın bu rahauızlığı 

~;rııtl~ 'ııın ak~~ 1tah Rüstemin itine yar'\dı. , ' ,,,r: dıtına a ıaıını O, gündi:zleri bir ıaat 
d~ b. ... ~··· Çuukuçıkar • kadAr ıarayd- ıörundükten 
Ot '"' h l'tıeııEup 'k~ıldı. sonra evine geliyor. gün ıeç
~ ~· i\lde ku krnıe• tikçe fazla sevdiği karııile 

i 'llir, b·ı ! ula • batbata kalmak fırsatını b~ 
~~t'~k 1 

•• tniye1c.-k luyordu. 
~ • ~"'ıi &ö"Jed·R .... b veya Rüıtem yeni kutduju bu 

' ~e 1 u ı·· ' d b" t, '~ l"t}n•ııı ~ • 0~- ıncau\: aile yuvaı;ıı an ır 
'-l ~, b, 'ce •1.rhınıttı. yere ayrılmak niyetinde de • 
b '".. t )"'•takta 0

' ol· lildi. Paditah yeni bir ıefere 
() l~ı~I Yatıp çıkacak oluna, ha.talık ba" 

N liAsr hane ederek gitmemeje ka • 
~de ALiCi rar vermiıti. 

't ~d, J)lldi~h h . Rüıtemin arkad•t Halil, 
.:k"ı t tt, aa~,J• ar bır hafta için Edirn~ye ıel -
d~d~. RuYiik dı lllİ~en bir aydan tazla kal• 

~•ta~ av mış ve Ruıtemin d•!ğününtle 
l~"'1Jc ili -ı. tir~ h.-?ır lıulunmu~tn. 

..... ltı lb-.ınfla.~ -~•· Rüıtem, Halile- karııını 
ıal'ıf lıü 1 a

1
: çok sevdiğinden bahsettikçe, 

nye ı Halil: 
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.M.elibannı meılttubundaıı Kba ... 
tanıdığı anlaşılıvordu. 
Mlvall:i Kizimi,; benden evvel ı.ıc 
diba lle biduıç 8&&tlik bir mace
r~ ıeçmif, Mcdihanm mlicevher. 
lermi al~ağı sırada yine ~l<'d i. 
hanın bir ku'tn&zlığı ile eahte eı. 
maala~ alıp MVUIDJU§tu. 

.Mediha Kizınıa iyi bir mim 
~oymuş obnalı ki mektubunda 
Meddah • Karagöz" diye hicvet

mekten kendini ala.mamllb. Şu 
halde Mcdlhaya karşı Kizmıla bir 
iş. görillemiyeeeği ıışi.k!r değil 
mıydi? .. 

Bu kadmı ~nebilmek için Juv. 
ranıyordum 

Acaba? ... 

"ÖnUne zengin bir (miruyedi) 
ç~ar•a.ın ve o aa.yede elde etsem. 
b~!" yere dil§ünıem!,, diye düşün · 
dum. Fakat kimi yarabbi? .. 

Hakikaten zeııcin bir adam bul
s~ydr_m , Medihanm güzelliği, ca. 
ıibesı karşısında. bunun Mediha 
ile birleşme& ve onunla olup bana 
karRı rol oyna.maya kalkması da 
Pek mUmtllndU. Kadın lbu... Her 
şeyden ta.tlt değil midir? .. 

Ne Y&pmalrydmı! .. 
(Mırasyedi) rolüne adamJamn. 

d~n. birini cıkarabllirdim . Fakat 
kımı? 

Meddah Khwımı?.. Her jşime 
Yanyan, elimde müıthif btr "koz" 
du. Fakat işte ~yorduk. Medı· 
ha onu da bir dalctkada (dillkallfi" 
ye) edivermişti 

İnıun Mehmet Efendi? •• O, bil
hassa. ~klen bana müşa.behetlyle 
e:llmdc ikinci bir "Jaoz" du F&UI 
Mediha ~ •Wıeck biçare 
~damcağızm saçmı, sakalını, bryı.. 
~ tr~ ettirerek onu yolunmuş 
bır hindiye döndümıeq miydi? .. 

Kamile şehir Haean Efendi:' 
Bi.~olt işlerlmde bana yardun eL 
mıştl. Fakat lılediha onun. ihesap. 
sız para sa.rfeıdebilecek b!r "mL 
rasyedi" olduğuna inanır mıydı ?.. 

Ya lmam Bekir Elendi? •. Onun
la adeta cenk ye cidal halindcJ:· 
dik. Seli.rnıını bile almak istemi. 
Yormuş: 

"- Gerçi selim Allah selai.mr 
dı~ .. Amenna ama... O habisin is.. 
mını brle işitmek istemh·orum 
Tasavvur buyrun faziletıuin bi; 
kere... Şu yaşlmdan sonra benim 
~~ınıa neler gethmedi?.. Yahu· 
dısınden, Ennenisinden, Rumun • 
dan, Çingenesinden paraları al. 
mıs. Ben de blbniyerek mUhrü 
~Wt.nnM. Hepsi başıma toplandılar. 

e ahmudu bul! .. • dive tuL 
turdular. Onu ben nerede bulu
rum. Anası aradığı vakit sekiz 
ayda anca.k bulurdu' 
"Tok~t mr yemedik:" tekme mi 

yemedik, lıatarat.ın elinden postu 
dar kurtatthrn ... Hey gidi günler .. 
Babur iyi bir adamdı. İyi bir a .. 
damdı amma, Allah bilir bu ispenç 
horozu kıyafetli herif bana kalır. 
• mutlaka piçtir! .. ,. 

Deyip du.neyorm\&f ... 

Agoba cebimdekilerin portakal olduğunu söyle .. 
seydim "soy da yiyelim!,, diyecekti. "Bomba!,, 

dedim. Rengi kül gibi oldu 
Bu derece aramız açık olan bir Sahn nerede T.. Bilirim ben nere.. 

adama gitmekten ne fa~a var?.. de!! .. 
Hah!. Buldum!.. - Peki, ıııen söyle nerede! ... 
Buldum ~a kandırabilir. - Kurtuluşta tramvay durak 

sem: yerinde kilçUk lblr kahve vardır. 
Bizim han şahibi (Agwı) Efen- hllortmn. Bizim balıkçı Mıgırdlç A· 

dl!. ğanın !kahvesi ... Hava karardıktan 
l<.;saacn hamakat herifin yüzün- sonra oraa gel konu.şalım ... 

den akıyor. CUzdannu da dolu gt\- · • • • 
l'i.ince Mediha: Şimdi Agobu lkandırmaık lA.zım. 
"- Yeni bir ikaz buldum!., • di. dr. Akfama kadar bunu dilfQD-

ye yolmağa :kalluw:ü? .• dUm. Kendi kendime: 
Benim oltaya bundan daha mii· "- Herif Medihanm karuıama 

nasip bir yem olur mu? çıkacak tam bir (kaz) tipi?.. Me. 
Hemen telefona kottum: diba bundan kat'iyyen liiphe et. 
- Orası nereei? mlvecek • .Agobun bana da herhan. 
- Buraaı Kürkçü hanıdır. gi ·bir hile yapebilmeel kabil de-
- Agop Efendi~i iati)·orum! ğil. ÇOııkU hayatta en yıklığt, en 
- Bunda otunnQıftur ... Bende- korktu#u adam benim!.. Hatt.l 

nizdir!.. bana kırt defa: "Senin etinden 
- Agop Efendi!.. -kurtuJmak lıçbı Kud08e ltada.r b. 
- He .. Ben.im. Sen ünein ah- çamaf11n! .. ,, demlyor mu! Kqmu 

par?. • çatJp konuttuium mman betJ 
- Ben Mahmut!.. benzi ldll gibi olmuyor mu! Ona: 
- Naaıl Ma:bmut ?. "Mahmut çakı, bçık tl!flll'U! ... " 
- Nasılı, m•rlr var mı!.. demifler. Apmt tık' kani ~lf: 

Mahmut Saim!. "Hangi çakı blçM ahpar ••. - de 
- Kawu ..• 8eMln ?. Karakol.. mlş. Tabancadan maada ceplerin. 

dan telefon edorsun, ya haplsha. de bir vift bomba da vanlır. Hani 
neden?.. alacaklılardan biraz ba§ma kala • 

- Ne !karakolu, ne hapishane- balık birikse tak diye çıkarıp ye
si?.. Pastahaneden telefon edi~ re vuraca'k ••. Kendisi de onlar da 
nım !. Hemen fenaya yorarsın!.. berhava olacalc... Onu için Mah • 

- Ne blleyim aıhpar! .. Beş on mut Saiınln odaamda biraz gtlrlll 
gilndür meydanda yo'k oldunea tQ oluncas derakap kendimi han -
kendi kendime dedim ki bizim dan drşan starını, karşı taraftan 
tilki ~ine mutlaka lturyuğuntt Jı:a- be.karan. Han sigortalı anmıa, can 
pana tutturmuştur!. Ne lı8eyi1n ıigortah deifl ki aılıpar.,. 
ben!.. Günde sekiz defa brpna AIOP Efendinin bu bomba hf. I 
çdtordunl .. On gtind8r ~r. kiye.si aldnna geldikçe kendi ken. 
aun!.. dime glllnıeğe başlarmı. BiT gUn 

- Agop Efendi... iki Yafa portakalı almış. palto. 
- Agop Efendi .. AaoP Efen- mun ceplerifte birer tane ko~ 

di .. Ka ne vwT t..fıml &paa· tam. Agop ceıpl~ _.,. s6. 
ceksin?. Hem fMll8. BOy)lyeJim... rilDce ..-: 
Böyle pastahanede.n maetabane. - Ceplerinde ne ~ Jdf 
den telefon ettiğin zamuı (Ag.,p Pieboğudı. "Portlıbl., diyeeelr 
Efendi) de)i ismimi çaiuma •. O. ol&am: "Say da yiyelim! •• ., difıe· 
Jur ki ekse kökünde memttr olur. cek. 
Klmdı lbu Agop FXe.ndi ... Gel bR.. "- Bomb&! .... - dedim. 
kalım buraya... Rengi bembeyM oldu: 

- Seni görmek iıstJy•onım. Hem "-El bombelılılr?,, •diye .... 
çok aeele ... du. 

- Handa oda istorsun !. Bu ise "- Evet... Seatli bomba.,, 
is'afı acızanem kabil detHdir. Se- Rengi bilsbüWn kül eti oldu: 
nl lçin hanm kap1t1ı M&hmu~ .. _ Nereden almJ!IB"l ?.,. 
mahkemei .,eriyeainin ka.pısma ''- A vuatuı'yadaıı getirttim. •. 
dönmÜEJW.r. llim, ihb&mame, teb- Kurma aaati reçi)ıor da uele ya
liğname, haciz üğlrlı yapışmadJk zıhaneye döndUm. •. Kahveciden a
mek parmaı'lı: yer kalmam11tır. nahtan alJp odaya çıkacağmı.,, 
Sen beni bii8bUtün iflAlla çıkara- "- Saati g~e ne olur id!,, 
caksm ?.. ,,._ Ne olacak, patlar!,, 

- Agopçuğwn. Benden evvel bhvedye koftu, 
- Ka şimdi demedim, Agobtı ·•- Ka Yervant!. dedi. Çanta. 

kaldır. Farzet ikim Ag\)p ölmll!}. mı çabuk ver. Madam evde hasta. 
tUr. Azizim de ..• Bil'ader.lm de.. dır. Tramvaya yetlteeefim ... 

- Peki, azizim. • • • 
- Buyrun. Beld bomba o anda patlar ze-
- ~eninle bu alc'811l bir yerde ha.bile çanta&mı kapmca şapkası. 

bir ıııaat konuşmak jsterlm!.. nı •e •tonunu bil~ almadan, 
- Nerede?.. handan dııprr fırladı. 
- Beyoğlunda... Blltil!n sektmr '*' araya ~ 

paket yaparak birini sağ •e birini 
eol cobime koydum. Yenicam.iden 
bir de tabanca kılıfı aldım Onun 
da içlne kliğrt parçalan d~ldura. 
raJc belune aoktum. Doğru kurtu. 
lU§f.ak.i bh~ gittim. Sabmm. 
hk~ biraz erken gitmi§im. Ka.h· 
vecıye aordum: 

- Mlglrdiç aen mialn? .• 
Bent battan qağı ve tuhaf bir 

korkuyla süzerek: 
- Bendeniz! .. • dedi. 
- Agop Efendl gelmedi mi? 

Handan ÇJkmca doğru lbunya P. 
Jeceıkti. 

Kahveci, Aaobun iemin1 iıliönee 
müsterih bir tekilde sırıttı. 

- Affederainlz dostum· dılıl. 
~ yabancı zannettim.. , Öt.-
!PDldl gelir... • 

Sonra .kulağıma eği]era: 
- Sbe patiska. mı ~ 

~e.ker mi? ••• diye 80Nu. ' 
- lkiainden de ptk "°'*- Wa. 

kat pahah veriyor. Balr•Jwa 
•abfteeek miyiz!.. 1IJ'loo 

- YJne en inıııafmb CJdmo. De • 
polarmda oldukça ~ mah -.ıo 
Bl'I" an evvel elinden ~ -: 
to;... Çok kar aramor... Şekerli 
mı, sa.de mi? 

- Şekerli olsun! .. 
Agobun bumundan ya:talaau, 

trın. Demek gizli pat.Wta "Ye ,,;.. 

ke~ sabyo'rdu, Arapça: "EUıabni 
halfı,, gibi bir söz vardır. Demet 
korlta.klrfı gizH ~ y&plDMindan i
leri geliyormuş. .Agop ahpar artık 
avucumun içindeydi! .. Onu hem 
ltuk1a, hem Karagöz, hem Hacry • 
vat gibi oynatabilirdim. 

(Devontı '"") 

• Boiazı geçme 
fUDpİyonluğu 

S. lpoılan AJanhtmdaa : 
Blpmla Botazı )'ÜZ.t'rek geçme 
~ m08abakaııı 23.8.Ml 
camaıt..l ctmtt saat 17 de A. Hisar 
ile Bebek arumcıa yapılacaktır. Bö. 
tan J11*Qlere açık olan ba mo.&be.. 
kaya her:kelı gireblllr. İ§tirlk edecek_ 
lerbı .at 16 da Bebek'te Ga.1ataaaray 
klObO.Dde bulunmaları lAzmıdır. Ba§ 
hakem Rıza Suerl, Hakan Bıt1cıı ~-
yar, Bekir Jlacur, Nuri Boaut. · 

--0---

K'lüp murahhaalenm 
davet 

l'tııllıııl~: 
Uk macıarı programı lr"'1ll'b=ı* 

bere, blı1ncl Jdhne kltlplerbilllln -. 
Wıi7etlt 1ıArer mtıraJılıasumı 215.&.Ml 
Paart.eel ıtlntı --.ı 18 de B"lp - .. 
bztDe gelmeleri rica olunur. 

Yeni N.,riyat: 

Foto Maiazln - Kabil değildir .. Telına bir dun ... Evet! . .Agop Medilıaya kar. 
yerde olun1& beıkiUm gelmek fT iyi lıir (kukla) olabilirdi. İpini No Katuln ..........._ • iMi 
mümkiln olabilir. Seninle öyle ka. ben çekecek, onu istediğim gil>i sayın zengin mOndenıcatıa çılnmfbr: 
labalık yerde bir saat oturuncu ovnatacaltt.mı. Nasıl kancbrmalı? Bu haftaldnde dGnya ııad!aelert-.. 
bilahare burada tkl y1!z kişiyf' • yerimde du.ramıyO?'Clum. Evvel& jtnal reaımıer1e teablt ectll1ldf 1ıa1m.. 
meram ağna.tmak 18.zmı ••• Mahmut portakal teklinde ve kifrttan iki maktadır. Taft!Je ederlZ. 

------- - ~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!919 
Bu haberi alınca eve döndü: 

- Karıcığım, dedi, padi • 
talı iyilepnif .. çok yakmda 
bir at koıusu yapdacak bu 
koıuya ben de ittirak ed~e-

sevindi: 
- O halde pmc!iden at 

koıturmağa çalıt- Ben de nm 
v.affak olman için dua ede • 
rım. 

~azan: lskender F. SERTEUI 
fim. Daat ~tde birinci ıele· 
mezsem, hıç olmazsa ikin • 
ciliii kazanayım. 

- iyi bir at buldum. Bir 
yapacağım ve atı kendime a• 
~aç gün bu atla de-nemeler 
lı9tırmağa çalıtacağım . • 107. 

- Akıllı ve güzt'l bir ka. 
dın inıanı eve bağlar. diyor 
ve Rüsteme hak veı-iyordu. 

Rüstem kan.mı o kadar 
ıe•İyor ve o derece kııkanı • 
yordu ki, Halilin bile eve gi· 
dip ıebneainden hotnut de • 
ğildi. 
Rüıtem karııına "Gülbe· 

yaz,, adını vermitli. 
Gülbeyaz da k°'":sıına çok 

bağlıydı. Zaten bütün Ma • 
car kadınlar: kocal~rına çok 
bağlı olurlar ve yuvalarına 
netr ve saade'l getirirlerdi. 

Gülbeyazın bir "meli var
dı: Çocuk yapmak ... 

Onun hu arzuııına Rüıtem 
de ittirak ediyor: 

- Allah bır erkek evlat 
verirse, çok ıevinecetim, di· 
yordu. 

• .y. • 

Rüstem bir ıün saraya ıit
tiii zaman paditahın iyilet • 
mek uzere olduğunu ve ya • 
kında saray önüıarie bir at 
koıusu yaptıracağı duydu. 

Rüstem. iyi niıancı olduğu 
kadar çok iyi de ata binerdi. 

Gül beyaz ıordu: 
- Kazananlara hediye ve 

recekler mi? 
- Evet, birinciye yüz al • 

tın .• ikinciye de elJi altın ve• 
rilecekmiı. Fakat, !.enim pa• 
rada gözüm yok. A,·da, ni • 
9anc:lık'La birinci geldim. lı· 
tiyorum ki, kosude da birin· 
ci geleyim. Zfra, iki seyde 
birinci kazanan" paditah 
hem kendi atı.11 heaiye eder, 
h~m .:ıe ordu " ' 7urunda: 
"i~te bir aslan .. ,, cr~·erck ka· 
zananın sln.ndar. i;per. 

Gii!bey:lz ı.ıınıı riuyunca 

EDİRNE SARAY ONONDE 

BiR AT KOŞUSU 

Koıu günü takarrür etmiı• 
ti. 

Rüıtemin peyledi fi •t k~n 
·· · .... ~ cok ııınır .. Ptt. 

Rüıtem hergün koıu denr 
meleri yapmaktan yonıluyor 
du. 

Rüs\emin • birk~ç gün ıon• 
ra Geliboluya dönf!Cek olan • 
arkada,, Halil de hu kotuya 
İ!tirak edecekti. 

(Drlıamt , ,,, 




