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Yeni ekmek çıktıktan sonra 

·Raporla t rancala alan hasta- 1 

ıarın yarısından fazlası 
şif ayap oldu 

Şimdi francalalar, fırın vHrinlerinde 
boynu bükük, müşterı bekliyor 

Son zamanlarda şehrimizde~i 
fırancala istihlii.kinin yüzde cl~. 
den hayli fazla nisbette azaldıgı 
görulmüştür. . 

Bu mevzu etrafında ·-~et~;k~t 
yapmağa memur ettıgımız bır 
muharririmiz. bu hususta fıran· 
cala satanlarla konuşmuş ve e. 
dindiği malumatı şu suretle tcs 
bit etmiştir: 

Ruzveit 
Attanlık mülakatı 

hakkrnda 

Ko~greye 
bir mesaj 
gönderdi 

--0--

"Naziler tarafından 
şifahen veya tahriren 
verilen sözün hiçbir 
kıymeti olmadığına 

nazarı dikkati çekerim" 
\'aşJgton 22 (A. A.) - B. B. 

C· Ruzvel~ kongreye gönderdiği 
b. · mesajda Atlan tik mülakatı ır . 
sonunda ne§redilen h?yann~oyı 
batırlattrktan &0nra dıyo: ~ı: 

"Kongre ile Cumhurrcısı, dik • 
ta.törlüğc karşı harbeden memle
ketlere yapılacak yard~ını.. ta • 

(Devamı 4 üncııde) 

ıngil •z tayyareleri 

Holandaya şiddetli 
hücumlarda bulndu 

---o--- • 
14 İngiliz tayyar~sı 

üslerine dönmedı 
Londra, 22 ( • A.) - B. B. C: 
İngiliz tayyareleri, dün Manş 

ortasında taarruzlarına devam ~t
nıişler, evvelii Hollandad8:_ hnm. • 
den çelik fabrikalarına, şımendi • 
ferlere, diğer askeri hedeflere 
hücum etmişlerdir. Bütün bu ha
rekattan 14 İngiliz avcı tayyaresi 
döıunemi§Ur. 

~. r • •wz:ua ~ 

Malfun olduğu 'il7.ere şehrimiz. 
de fırancala tevziatı. lb1r müddet 
evvel, münhasıran hastalara bı· 
rakılmıştı. Hastalar. !bidayette 
hususi raporlarla fırancala al. 
mışlarsa da bilahare bu şekilde 
fırancala alanların miktarının 
çoğaldığı görülmüş ve yeniden 
bazı tedbirler almak lüzumu ha· 
sıl olmuştu. Bundan dolayı top. 
rak mahsülleri ofisi, lstanbula 
tahsis ettiği fırancalalrk un mik· 
tarını gittikçe arttırmış, temmuz 
içinde 35 çuval olan yevrnjye un 
yeklınunu 1 ağustostan itibaren 
50 çuvala çıkarmıştır. Beher <;u· 
valın fiyatı, milli korunma ver
~isi hariç 14 lira 5 kuruştur. Bu 
50 çuval un elan her gün fıran. 

(De\·amı 4 üncüde) 

Bir baba 
Kızına 

tecavüze 
kalkıştı 

Feryadı duyan komşu
lar yetişerek kızı 

kurtaTdılar 
Evvelki gün Fenerde ıent bir te· 

cavüz hA.discsl cereyan et.ınt,ıı ve bir 
baba yetişml§ kızına zorla teca\1lz 
etmek istemiştir. 

Mütecaviz adam Fenerde, Yıldırım 
caddesinde 7 numarada oturan ve diş. 
ı;i kaıraııg-ı yapan Sııbri Rdında biri' 
sidir. Sabri bir müddettenl:>cri 18 yaş· 
larındaki kızı Nedime ile birlikte yal 
nız olarak oturmaktadır. 

Bu gözleri döntik babıı, zaman za. 
man kızına münasebetsiz hallerde 
bulunmuş ve saıı gtınU de kızının U· 
zerine atılarak kendisini zorla kirlet· 
mek isteml§tir. Fakat Nedımenin fer
yatlarını duyan komşular yctl§mlo ve 
Sabriyi maksadrna. muvaffak olama • 
dan yakalanıı~lar, kızı bu azgm ba· 
banın elinden kurtarmı§lardır. 

Nedime muayene etUrUıp bekAre· 
tının ihIA.! edılmedlği görulmU,t1 ve 
Rursadakl annesinin yanma gönderil· 
mlııtır. 

Sabri ise, cürmilmr§htıl milddelu • 
mumlllğine teeıim edllmiııtlr. 

Tanarc ııo Cenubi jUkraynaya 

Londra mafillerinde 

Rusyada 
askeri vaziyet 

-<>---

Vahim telakki 
ediliyor 

Nıkolayefteki harp 
gemilerı havaya 

uçurulmuş! 
f..ondra, 2.2 (A.A.) - B.B.C.: 
lngillz mahafıli, Rusyada askeri 

vaz!yeti vahim teıa.kki etmekle bcra· 
bcr, Sovyetıerin Ukraynada mühim 
mitkarda takviye kıtaatı gönderebllc· 
ceğinl beyan ediyorlar. 

(De,·amı 4 üncüde) _ 
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lngi liz komünist lideri 
dıyor kı : 

ikinci cephe 
muhakkak 
kurulmahdır 

----<>
Bu cephe kurulmazsa 

Gelecek aylarda mılyon
larca ınsan öıec9ktir 

Londra., 22 (A.A.) - Londra tay
yare fabrikaları i§çilerlnden 2000 ki. 
inin önünde nutuk sôyliyen komu • 

~ıst lideri Pollitt demiştir kı: 
İkinci bir cephe te§kılı ve Sovyetıer 

Blrlığine kabıl olduğu kadar fazla av 

,_ 

i·o.:e=N~i~~ 

cöıtteren .,._rlta 

-0--

Sovyet 
tebliöi 

--<>--

Alır mllbarebel•
dea sonra 

21 Alman tayyare.. 
Si düşürdük 

Moskova, 213 (Radyo) - Sov· 
yet resmi tebliği: Dün Ki~, 
Novogrod vcı Gomeı mmtakaJa. 
nnda şiddetli muharebeler ol. 
muştur. Sovyet kıtaatı ağır mu· 
harebelerden sonra Gomel'i tah. 
liye ettiler. 

20 ağustos günü, 2-1 d~n 
tayyaresini düşürdük. Bizim za. 
yiatnnız ise 12 tayyaredir. 

Bursa - Yalova yolunda 

Blr otobüs devrildi 
tayyaresi, top ve tank ~önderilmeei ---0----

ıazımdır. Vakıa ikinci hir cephenın Yolculardan birkaçı 
te§kili tngiliz kuvvetlerinden binlerce d 
kişinin hayatına mal olacakbr. Fakat yaralan 1 
bu cephe kurulmazsa gelecek birkaç Dun gece Bursadan Yalova.ya 
ay içinde milyonlar ölecektir. gelmekte olan bir yolcu otobüsu, 

•• 
Pollltt, İngiliz ve Rus milletlerinin Orhangazıden hareket ettik~n 

dünyayı faşizmden kurtarmak için sonra bir dönemeçte fren }apıma • 
pnsları olduğunu söylerui~ ve demi§· dan dönerken fı.ni olarak devril -

1 

Ur ki: mi"tir Yolculardan birirun ayaL 
Fakat, eğer biz kenOlmizi mad&n ıar"; k;nlmış, birkaç kişi de hafif 

ocaklarmda, deniz tezglı.blarmda, tay surette yaralanmıştır. 
yare ve cephane fabrika1armda bir ııa Civar halkı vaka mabaUinc. g<> 
va§ cephesi te§kil etmezsek böyle ı. Jerek yolculara yardım et.mi§ler. 
kinci bir askeri cephenin te§kilınl is· ı yaralılar tE'davi altına alınmışlar. 
temPğe lyı.kkımız olmaz. 1 dtr. 

Bu sabahtan itibaren 

Taksilere benzin fişi 
verilmeğe başlandı 
Pazardan sanra fiş almamtş olan 

taksi, otobüs ve kamyonlara 
benzin verillniecek . 

~ ... ~ ...... ) 
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Jltlsralarilan 

IP/&tt'u'fm1 
lô.lıana turşusuyle Türk paraşütçüleri 

---0---

boZulan perhiz' Hiç~ir mille~nki_nd~n 
• aşagı olmadıgını ıddıa 

edebilecek mevkideyiz 
1\ g\lntliir tlll kat edllorum, 
bahh n bl;r.lm mattınnnm öniin

de bir fer)nt kOflll.)or: 
- Pathı n, kabak, A) cl.ttdın, 

domat.es! 
Jlc>rlfj;loğlu Ö) le hcı~'lnyor ki, 

tiz ne\a llwrhıdoıı gazel meyanı 
oku~ n bir lı m•ıtdf• hu \atanıluş. 
la b tık mıız. 

ıı.b:ıhın saat )t•dl bucuk, seki 
zinde, bn t kllmlyor doğrusu .. 
li'ıı'kat bt:nl lnirlPııdlren, i bnııı 

bo7.an z"rt.twatcmm t ğtm>ı değil. 
bro küfl>lcrinl 1Mıyan ~~n a

nırtrsr ! 
fllbart>I• b .) \ n büyük bir coır 

lmnlukla lıibtn perde ~üııteri 
r • .Ksek mrh mı ka~ıarla bi -

tirinıe, hlbl de: 
- Bamya! 

ırn~ını rlhılı>rncı. ıcııı ınulıu, erkek, 
t.oluk ı:ocıık ol nkl:ım dol\lllUyoJ"o 
lar, ıw.ııccrelerd<>ıı "arkıl orlar. 

j,., uJa3 h, c·gll'JH'<'ll aııınıa, çuJı 
ırkt•n f <·nn ıwlh or rıılıunn, !Jnir

leri bo:ı:uhı\'or iıısaıurı. 

l~ıılm ıısıl ı uhufıınu ı.,'ideıı .ı1r 

uokt n da u: lı ııl şehirde ee ı.tc 
3ük la ııımıyııoal tı':" •. t.sdile nlı.,_ 

H'rl"' ;:rnıulmıluc ktı! •. \ ol<sn
1 

kn 
nun, im lr dcğl ti dr lll'nlııı h • 
LK•riın mi )Ol'! •• 

Vakii~ 1 bu 1 ~<irlh,lıliırkc'n e• . . 
ek d ,. ı hır ha~ il ünnü'i, leh 

te ve nlcytıte bfreok ı.ıizler lı\. 
l<>rırnl , nlha) <'I escklrrl mU<laf~n 
e<leıılerin le'ıleri nıll\ ufıl• gorlilc
rek t'lıırdı• eŞ< 'klı ) iik 1 ırım • 
1 \" ırtl:ırına küle• konulup 

c$hrimizdP. bulunan 1'Urk Ha
va Kurumu Ba kanı Şukril Ko
çak. dün. gazetecilerle yaptığı 
bir hasbıhalde e?.Cümle İstanbul. 
lularm son on bır buçuk ay zor. 
fındn H ıvu Kurumuna 93 bin 
kUsur lıra yardımd'ı bulundukla
rını, bu yıl İnönü kampında ıkı 
b~n ge.;ıcin havacı olarak yetiş· 
mckte olduğunu, hava kurumu. 
nun yetı tiıd'J!i paıaşUtçlilcrin 
yrı nyrı ferdler ht1.Jinde veya 

toplu olaı ak hı~ bir memleketin. 
lemden ~eri olmadıklarını. biltt- ' 
kis bır <;ok noldalardn onlardan 
ylik5ek buunduklnrını iddıa ede
C<'k mev1ddc bıılundu~umuzu 
söylemiştir. 

Türk fabrika 
ve İŞÇ İSİ 

İstihsali artırmak ve 
kalitesini yükseltmek 
ve işçiyi ml esse . 
se e daba sıkı 

ba ıamak yolanda 

Yeni tedbirler 
ahrt1yor 

Milli Şef 
----0--

T ıp · Fakültesinin bu 
seneki mezunlarını 

kutladılar 

Torres 
Vedras 

Yazan- Kadircan /( 
Tıp faktilteslnden bu sene 322 

genç mezun olmu~tur. Bunların \lmıınlıınn on Balkll11 

8 i yabancı devlet tebaasından. ri dı•, nın edeı'i<ı•ıı asker 
dır. Maarif Vekili yeni mezun· ıc·riıni:rdeıı bir ikisi •~ 
!arın kendisine verilen albilmle. mutlaka bir sahil ıwı ri 
rini Mılli Şefe takdim etmiş ve tunnınk için sarfettiklt 
Üniversite l'ektörliiğüne şu mek- haklı giirilyorlnrdı. ~~ 
tubu ~öndcrmiştir: ltltıarilc 'uılvctl ıı!jk( ~ 

''Tıp fakültesi l 9'10 • 41 me ııol•tıNnrlan t~hlil ınalı ' 
zunları albumü Biiyük Reisıcum. l'den tın yaıılarıla Torr'"'t 
hurumuza undum. Albümü en ismi lıirçok tlefalar '" ~ 
ince noktalarına kadar tetkik )ı•tlc ı:;eçrni fi. Boı:ti" 
buyurdular. Tıp fakültemizin ve- "ark ('eııh inde sun h• 

· • · bet" d ld t' ı ·· ·:... nılıt nmı nıs ııı en memnun o u- ı:e ın 'e t•n 111,, ... - _.ı, 

lar. Yeni doktor olen Türk genç. ~·:ıp:ırken onu iki ('1•11h{;, 

n kt:n, J "'"'""' k rı•ı rda "~ 
ot<> heri batdıııa."ı l" sal• cdllrııl ti. 

l'erhh: Jilıaııa tuf'tiıısu ile bozul. 
du •ııllba1 Yağ fiyatları 

Ankaradan bıldirıldığine göre, 
hükumet Türkiyedeki bilumum 
fabriknJnrın ve işçilerinin vazi_ 
) etiyle son günlerde bilhassa 
m gul olmağa ·b~lnnıxştır. 

terini sıcak yUrekle kutlndılar. etmek lcln ~ıırııta 'c>)• tı1r 
meslek ve memleket hayatl.ır:n. başkıt blr noktnı.;-ınd~ ·rl ı 
da kendileri için bn{;arılar dile· lınrt>kı•tı ~·apılm:ısı rıli 

11 diler. Tebliğini bann emir buyur-

1 

riilliyor. Hu fikir belki 
1
,; 

dukları bu husuRların fakülte ıw,el iman kurmay h•kl 
dekanlı~ı \•asıtnsi:vle gen~ nıe. fmtlıuı gfü:önünıh' tutıı" 
zunlara lb!Ufimı diler. derin ay. 'inrk ceııJıcı.;Jnl a(tıkl~ııd' 
gılan sunnnm. \nuııllnın diğr.r yt.rtr.r ,__ 

O ınan, nıahallcd bir fl\l~U 
nııdır gidiyor: Ve bu safnh orliı>i>-

Yeni Sabah 
Hfuıeyin Cabıt Yalçuı, İngllt re 

Halidye Nıızrn FAenln bey.uclml. 
le hmlr funruun ılJŞl mUna .. 
betil~ radyoda Tilrk milletine Jıi
ta'ben neşrct.tiği mesaJı bahis mev 
zuu yapmaktadır. 

Muharrir, İngiliz dostlnrmıızm 
bu nezaketJi itiyaduıa ekkür 
ettikten sonrn, Edenin Tilrk mil. 
Jetinin daha iyi bir :istikbal vücu. 
da getirmek için çall()tığı ba.kkm. 
daki cilmleslni bllha958 tebarüz 
ttimıekte ve hakikaten Türk 

mili tinin btltün rzularmrn dnf.. 
mn "Daha iyi bir istikbal,, kell
mclerile hulw n c-dilebHeceğini 
kayde)•lcmektedır. 

Hilsoyi,u Cahit Ynlçtn, '.l'üıidyC'. 
nin iç ve dIB poUtlkasının analı.. 

rlnrını bu temiz ve insani Amal 
fade eden cümle jçlnde bulmak 
nUmkiln olduğunu i aret ederek 
yor ad: 
"l'a.rınm bu (daha iyi istlkha.

linI) biz laıt'l)yt•n hodgim \'e ha
n bir manAda anlamıyoruz. Ken
dimiz iı;in kaimi edeınlyeceı:rimlz 
Wı:btr şeyi baslta bir millet içia 
L ... temiyoruz 'ı· dlisüomüyoruz. ilci 
encdenberl ı.:«ıeen te<"riibe 'e im. 

ühan günlniode stuııimf~ etimize 
'o aJrüstJüğijmüı.e dair kifi mi -
satle.r \'6 dcUller anettJ,:rimlze ka
nffa. Beynelmilel snhada karş1lns
t :mın: i~i muamclell'rin itimat ve 
d~;tfnklann bu lyuseUcn ileri 
ı.. ldlğlndc 'phomiz \'oktur. A\'111 
~ old )ilrily('Ceğiı~ "'Uzlerfmlzo • H! 

t hlıUtJertmb.e en büyük lıir sa -
d k ti bağlı kalacağıı. Hün) ada 

Uıu, hürriyet \'c lstlkJil iclnde 
~ birl"ttiJJi \o bC'Şf'ri fefiJUtUdü tc ... 
ının edecek herhanKI mesa) \&l'Nl 

arnda lıistıembJ almQa \:C \ıu:lf • 
nılzf ifa el me e koşncağız. Taar • 
ruz siy ı;ctinden nefrrt <-dN!l'ğb 
\". h angf hfr taarruza l.'ll'f'!';ı 
h:ık ve nn.mu'iumuzu müdafaa bu-

uda n;ılınaz } ekpııre hlr ka 
e fCfJldl ederc'k ~rpıı 8('18.ğrL.,, 

- Ne yapalnn, kürPk<;iler o ka
d.:ı.r ~ul r ki ••• 

:-:- Ben de görü}orum, lakin 
r ısın :mektubu acel dir! 

1 ptan buna covap vennedl v<' 
c;ilerin f.oınına birden ağır 

b küf"ür fiııvurdu'ktan sonra kır. 
bacmı .şakl3ttı: 

- Duydunuz ya ... Reisin mek • 
tuh aceledir. Eğer gemiyi bu ak_ 
şam limruın sokamazsanız yemin 
olsun ki bu ikrrbaç hava& değil 
mıratmızdn şaklıyııcakt.ır ! 

Kürekçiler daha kuvvetle ruııl • 
rlar; islmımozlnr gıcırdıyor, kü • 
cltlerln p:ılaJan. krnlacak.mrş gibi 

esniyor ve küçük geminin t~knesi 
c sanki titriyordu. 
Cin Ali provnyn çıkmış, Viçen 
?Ulll, üstünde k?Zil bir kuru kafa 
1~ j>ulunan lbeyaz bayrağını e ı 
IIVOrdu; fa.kat ne mı:ı.ızallardan, 
il(' de Umarun iki tarafındaki kule. 
erden ona cevap olarak sallanan 
· şey vardı. Zaten Jlman hf'nliz 
cpel~ tJ. 
Karanlık 00.st.J. Derin ve temiz 

gölde ~Jdızlnr parlryor, denizde n 
k!sl.., .. ya.pıyol'du. 

Lımanın ğzn:ın goldllderl ıa -
man. @il" bir ses duyuldu: 

- Hee eyi Kimdir o? 

1'abll bilirsiniz - hl'tıfın ri) a.. 
.-.iyem ku\"\etll drğll, hlc olmadı. 
tı lclıı J•ek bllnwm - hı•mlr.ımdc 
de (1: ek duası) d<•nlleıı lıfr şe) 
'arını 1 llıı \ nlurııı l~anlıırla. 
irtibatını gordllk 'c hillrlz. lilha.. 
rc·kll"r ) iik lıt ı rl,ır, top çek(•rlPr, 
ıırabala lrn ulur, ılnğlura tımıa.
nırlar, \ ellıfıı.;ıl blf90k insan hlz 
metlerinde bulıınıırJar. Hıuılıırın 
be t 1 i)i, t;liz 1, fakat lwndCHe) u 
- bugüı&ü t.ablri galiba matonı .. 
tik olııC'al - ııw;ıl glrmls<•lr': 
flele o, llllln, y~·lpıt'le slhl kulak• 
larile! 

tn an oğlu im! arıı lsf<'df H 
bir çıkarı olduğu, fa)dnlanıu!ft ; 
uman, ağacı da, ~ireğt ılc>, t ı 
da, yılanı da, he\ı:frl dr., ~li de 
lı inu, ilnJln<> okar. Jlaıtfı. lzwU 
nef:..ine \e \foılımma da! 

tnsaıtlar, e rklı•n•, diğer ha~. 
\aulardan :zi)ııde ozi)eL etml ler. 
aır. Jlfı.li da ocilyorlar yn 1 J~n a
ğır i-.Jı•rde bu 1.uallı ha\"\anlnn 
kullandıj'ımız, hr.r ijlınizl ·gördür
düğümiiz haldt>, tahkir etıııf...ktıen 
rcri kalmııyız. "F,ı;ek t.ekkeye ta 
ta mı 'da d n1s olmaz! , deriz. .. :. , 
Esck ~fbl çalışı ·or!., •·ı~ ek gibl 

anırıyor!,, özh•rl ele, pn ~ok kul
landığımı7. llirJardaııdır. V"' bunlıı 
n ekseri) a, t-ez)if ka<itlle söyll"ri:r., 

1<~ ~ok Ö) le'11ilmlı mısralar-
dan hiri ıll' "llclıır: 

Zerduz palan ursan eşek. yine 
e ektir ... 

1.Al~HHI 

Tramvay, elektrik 
za t işleri müdürlüğü 
. tst.anbul tramvay. tUncl. el k .. 

tı ık ıdaresi zat işleri mudurlü 
ğüne, İsmail Hakı Ceyhan tayin 
eailmiştir. lSmail Hakkı, beledi
yenin umur hukukiye kısm~ndn. 
belediye şirketleri komiserliğin
de. i tim!Ak müdurlü~unde bu. 
lunmu5, maa ına zam yapılarak 
son defa levazım müdürliıi{üne 
tnvin edilmiş kı •motli bır idaı c
cidir. Muvaffakıyet dileriz. 

----0-

Mürakabe komisyonu 
dün azami satı~ fiyatı 

koydu 
Fiyat murakabe komis;,onu. 

diın mutat toplantılarından !biri. 
ni dahn yapmu1tır. Bu toplantı
da komisyon ibilhnssa sadeyağr 1 
fiyatları ıle me~ul olmuş ve 
sade yağlarına nal'1h koymustur. 
Yeni narha göre Ur.fa yağınm 
toptan fi:ı•atı 160 perakende fi
yatı, 187, Dıyari>akır yağının 
tontan fiyatı 152,5, perakende 
170, erimiş Kars. Ardahan yağ
Jarmm toptan fiyatı 145, peraken 
de 162, erimiş J'ars Ardahan ve 
Trabzon yağlannın toptan fiya· 
tı 120. perakende fiyatı 134 ku. 
ru. olarak tesbıt edilmiet:r. 

Her tacir ve ba'kkal sattığı 
yağ'ın cinsim ve fiyatını gösteren 
bir etiket koymağa mecbur bu
Junncaktır. 

Komisyon, bugün fcvkaUide 
bir toplantı yapacaktır. 

• Galatasaray lisesinin yalnı?. dor· 
dUncU smıfmdıı okutulan ve yalnız e· 
deblyat ubc ine mUnhaaır olan psi
koloji d~rsının fen şubeslrd de oku_ 
tulmasına karar vcrilmışUr. 

• Eyilp Halk vl, Tevti'- l<'lkretln o 
llimUnUn 26 ncı yıldönUmU mllnase 
btıtUc bir bro llr neşrctmiiUr. Siyah 
bir kııpak !rinde 40 sayf olarak ba 
sılan bu broşllr 10 kuru :ı s tılmak. 
tndır. 

Bir muddet evvel Milli Şefi. 
mizin de emir ve '1rşatları üzeri· 
no mütahas ıslardan mürekkep 
bu· heyet Türkiyedeki fabrika .. 
ları gezmi§, randımanlarının 
arttırılmnsı yolunda tetkiklerde 
bulunmuştu. 

Yine aynı maksatla dün An. 
karada Kızılay binasında Parti 
gı upu rei vekillerinden Seyhan 
mebusu Hilmi Uran'ın reisliğin· 
de bir toplantı yapılmıştır. Bµ 
toplantıya lktısat Vekili Sırrı 
Day, 1ktısat Vekaleti erkanı, 
Sümer ve Eti bank uınum mü .. 
durleri ve şehıimizde bulunan 
fa'brika müdürleriyle daha bir 
çok mütaha ıs alakadar uıvat 
iştirak etmiştir. 

Bu toplantıda yeri~ mamulla. 
rımızın kemmiyet ve kcvfiyet 
baknnlarından daha mtikemmel 
olmalarını ter.ıin etm k ıcin ne 
gıbi tedbirler alınması Hızım ge
leceği, Türk işçisinin maddi ve 
manevi bakımlardan yük:;elmcsi 
ve <:..alıştığı fabrikaya daha sıkı 
bir şekilde bağlı bulunma~n icin 
ne yapmak ıcap edeceği konuşu. 
lan meselelerin başında gelmek. 
tedir. f çtimalara devam oluna· 
caktır . 

As~<er ailelerine 
yardım işi 

----0--

Şehir harici na kil 
vasıtalarına ylizde 3 

zammedildi 
--0---

Şehir mecl s~ • Yeni y tl§mekt oları pollslerlmi· 
zln k'd nı terb'yelcrlne ve spor yap· 
malanna dah fnzlıı. ehemmiyet ve • 
rilmcsl takarrür ctmi§llr. Bu mııl{snt • 
ı:ı. Yıldız Polis Mekt bir:ıclc yenı spor 
eabıuıı w teJıısntı yaplJrtlacnktır. 

1 Eylülde toplanıyor 
• Yurdumuzun belli Nı lı ihracat 

mahsullerinden v gelir mcnbnlarm • 
dan blrını teşkil eden c;ektrd kııiz ti 
zumun memleket <lahllln~r. sUrmUnU 

1 
artırmak m'lkaadllil her yıl olduğu gi_ 

bl bu yıl dı\. Mıuılsad bir UzUm aer
gtsı açılmıııtır. Sergi 20 rylUle kadar 
devam edecekUr. 1 

Asker ailelerinden muhtac o
lanlara yardım edllmesl hakkın· 
dakı kanuna istinaden gUmrUk 
resmine munzam belediye hisse
sine yüzde 50 ve şehir hudutları 
haricindeki muayyen tarifeli bi· 
lumum nakil vasıtalannm birin. 
ci ve ikinci mevki bilet bedelle.. 
rine yüzde 3 zam yapmast hak-

kılıçları ve zırhları parlıyordu. Cin 
Ali karaya çıktı; bir zabit onun 
burnuna doğru sokularak sordu: 

Siz misiniz Met.eo6? 
Bu, prensin yaverlerinden blrly

Jl: Cin Ali pek iyi hatn-lıyordu; 
IAkln ismini öğrenememiutJ. 

- Evet •.. Beni .• 

ınuhnrip J,11,' "' 1ıırn'h 1rı• 

Tl•C t V k ·ı · nuyorlarıtı. . ;; are e 1 1 ihrnç yapnınl• gtictli'ı,.ı 
de hlr Torrt's 'r.dnı" ,., 

incir ve üzüm oı·ıulan ha rrkı•t ,. gı·~·nıc~ 
müstahıillerinin vnziye- ' ki ınuın kuurıtla-~ıı 

tini tetkik etti lu mıııı çr.lıml'k ınli111~,ıı 
. ., . . , l\'npııl) ona kan.;ı harb 

l tınır, -1 (A.A. > - Tıcar et \ e- 1. \' ili t bUn• 
kil ~r t Ök " U ··~ı ı;enrrn ı C' ng on ~11:1 

ı ... um nz men ..,ug n o::; e- ld ı..IU \l i:~ tı....-
d 1 . '<' en ı; nm uf', en evvel ve sonra zmır mebus- 11 ~. ı ııındı. 
ı ·ı · 1 .. Um znmoııı e nr.c ... ır 
a~ to Jıniclrriv~ uz 1 ,vel pıım.ıık l\'apolrnnuıı ınt•11tıor ,il 

m R a 1s ı e nın vaz yet er ve ıh- u • 1810 t 01mu•" 
t' 1 u . d h b"h ll rd ••ıOSSl'na f' " 

bıy1ac; adrı zerın c . as ı a c. ~ nııınlcn "lrnrmdıt cıııd " 
u un ukt.an sonra ilıcacat tncır - 1 1 1 i rlllı "1'' 

!eri lJe üzüm, incir, tütün VC pa· ' 1 
a •

1
°'})han,\lll .\e Jl)igbOP uıt 

k ıımg ıı c mıs; • ı ~ 
mu meselelerini tesblt etmlA ve mı t • d 1. · J"lı<'Ce._ ) ' 
fiyatlar üzerinde glirüşmPlerde bu 1 " 

1
' • erı 1ze kı ?1 1<'11""' t 

1 t B .. .. 1 . n esır r.< ""' • , f. 
~ndmuş ur

1
. u gtior_uşme e

1 
r netıce- l on, l.iıbonun lllmaliPıle 

ı1ın e ınc r ve zUm p ya asınm . 1 ·ı T • 1 • ı&ts"' ... ,· 
royliıliin ilk haftasında açılmos1 • 1

11:~ 1 
eJ ll

1
J nTl' ın, ,,eti...,. 

.o.k - "' ~er ere: e orrı .ıı ııın muvau olnQagı kanaati hasrı • ri il"' r J h tl:ıl'I 1ı..-
olrııuştur J e m ''" IUl a ' t-''' 

, . ' . . lıurnılıı 'iiz ellldt:P 
\ ekıl ı::ehırdo bazı ~ezıntlff>r ,·ap \ar 1 ", 1• •1 top ıı 

tıktım sonra ak§om C. H p sr ta- r· rı: )ıcı ' 1
1

1
1. bu-"' ' ' • nın rı gt•nera •p~ 

rafındnn şerefine verilen akııum , 11 • 1 1 1 nttJl 
ziyafetinde hazır bıılunmuııtıır 1'1

1 ~~1 nı ar 
1
u ~nu ıl• 

Ti. 'caret Vekili yann sabah B~w ' • rd:ırı .. ız 
1
°n mı a;;,rıl.-

ı•ngır ı · ynrı uua ç ,.. 
dunıa yoluile lstanbula hareket e· ırnd~·u '. 1 •1 ece1' 11 , 
decektir ' " • ON u ~ ) '' 

· r,liclükler çekt ı, bt'~ııııat· 
FransııJıır "<.•rl çeı.I ıııl 

Kömür fiyatı 
Ankaradan bildirildiğıne ı-öre 

·\Ok kömürünün tek elden ve tek 
ftyat ile aatışmdr.n hasıl olan 
farklar, ziraat bankası nezdinde 
hususi bir fon hesabına alındı. 
ğı ve eti bank emrine tah is olu· 
nan iki yüz elli bin liralık miite. 
davil sermaye ikraz şekline tah
vil olunarak Türkiye kömür sa. 
tış ve tevzi müessesesine tnhsi· 
.:ine mütedair koordlnac;von ka 
arı heyeti vekile<:e tasdik edil: n' tir. 

Di,ğ'er taraftım kömilr ff\'atla. 
rınm )•ükseltileceği etrafında ba 
zı rivayetler dolnf>.mnktadrr. B~ 
rivayetler, asılsızdır. 

k~ndald kararname. Heyeti Ve_ 
kılecc tn~ik olunmu tur. 
Di~er taraftaa, bu kanunla 

Dahiliye Ve•··• ti, b<'lediyeye 50 
kadar matraıı tesbit etmiŞtir. 
Bunlardan hangilerinden i&tifa. 
de edileceğ'i ciheti belediyeye 
bmıkılmıştır. 

Belediye. bu hususta bir karar 
verınek Ur.ere daimi encümene 
müracaat etmişti. Encümen ken
disinde bu hususta karar ver. 
mek salahiyeti görmediğini bil. 
dirdlğinden beled1ye şehir mec. 
lisini 1 eylülde fevkali.de bir lç
timaa çağımtı§tır. 

ti• 
lington Qrada yeri~ '~ 
1o1onra NıtfH>lyon RUS)ıa)t f' 
ı:ıtt.iği rıarnan <~n tyl .. 'il'• f 
ı-allerlnılcrı bir lu•nı":!,.; 
lıırııkmağa mecbur ~ 
ıla mu\ affakı) eı~ııııııe 
ita İnglllzl~r • 120,00o ıeri 
ordu ·ıa harcketft ,~~~ 
J •s ı ı\lS de Madridfl "'" 
l<aç ay oonı da. yraıı I' 
hudutlarını gl•cl> 0 '• fi 
me,·Jmt bımnyu "'"lı I) 
tahliye ine mt>cbur ~erdJ 
Olplom:ıtM• 'e •" ıae' 

ılı-, ıliğer ilimler glbf, d~ 
l'\' el 1 Pc·ri..ibelcrılcn 1~tl 1 

<lir. Bunu kim ıııınııl C' 

M'rlrı;e~, 

• ihtikar ihb"t~ı 
numaralar dükk ,~ 

asılı bulurt"c ~ 
Ticaret Vekiılctİ, 11 

mücadelede verilc~11~r E.ı rara göre, telefon pıaıı:. 
!arının blitUn saU" IJJl!ftıl' 
a ılmaJ;ı kararla5t1rııı1Jl1 

Bövlcce aldığı nı ıd 
dan şüphelenen ,.c rı~ 
anlayan ''atand11ş ıısir.i 
nıaralarını ibuJnıa~~al 
uğramayacak v~-""~ıoet• 
~ ihbarda bulumı-

60 
- Arkamdan geUnlz ! !Tenı 

hazretleri ski bekliyor! 
- Böyle olacağmı b1Uyordun1. HER GON BiR iSiM ~ 

- Limana sn.ooh girenıin 1 Bek 
le! 

Zat n gırcınczlerdi, çünkü o de 
virdc hemen hemen butün liman · 
larda olduğu gibi Midilli limanının 
da ağzında zincir vardı. 

Cin Ali knpt.nn Jakino)ıı dondu 
vo kttgm lkız.,'Tlll .söylendi: 

- Gördlln mil yaptığın i i .. Yn 
ıbaha kadar bir oksılık çlknrsa ! 
- Ne t:ı:kabillr? 
- Her Şf'y oltı.b lir. Pr<'ns fık . 

nnden ca)ar; bumda bir baskına 
rığrarız; fırtına çıkar ve blzl kaya
lık sahillere çarpar 1 

Cevap bc>klem<'dcn kuleye dog
ro haykırdı: 

-- Hcot:y!.. 
Karanlıktı\ deminki kalın ses 

!aha kaim 'e sert olarak sordu: 
- Ne var? Ne> oluyor? 
- Bana b:ık. bu 13 e:Umyıı gel. 

hazretleri de bunu bekliyor. J{en· 
ılisine ha.her veriniz. Haber ver 
me7.aeniz mcsul olursunuz! 

Kulede gldıp gelmeler, sr; 1 n • 
meleı· v konuenınlar oldu. l<~n son 
l'a: 

- Bckloyiıtlz! Sorulacaktır! 
Yıldızların solgun ıı:nklarıııda, 

ı•ızgi ve ı enklerı hlc belli olmıynn 
lmpknra kale duvarları ve kulel r 
fıck heybetli g5rUnUyordu. 11 rdc 
uırl kalenin mazgal ve kuleleri 
laha heyb Uf idi. Onun dibinde i 

ki üç geminin kocaman karaltıları 
'lnC:l." g6zo rpıyordu. 

- Viçenzo Rernindado Jıer işi 
layık olana vermekte ustadır! 

- Evet! .. 
BJr aaker fener tutuyor ve ön

ı1l'n gidiyordu. 
Taştan merdivcnJQri çıktııu: 

b on ndnn y(lrildiller; beş altı 
Rdun g ui6llğindekl hendefin ü.s • 
tüne ntılnuş olan köprüyU geçti · 
lcr; demir kapılı kocaman bir ka· 
ııı nğır ağır ve gıcrrdıyarak açıldı· 
bir avludan ffODra genl§ bir-~ 
gi.rdılcr. &şka bfr hen<kık ve Jra· 
prdan sonra saraya vardılar, 

SOveyş Kanall , 
Almd t:.an'&Nlert u eık SUveyt müsaade aldı. 2 nl_. ı':t ;I 

kaııaluu bomMrdıınu edl.vorıar. ıın aç:ıımaama b&§JandJ· f. 
SUven k.ulı A.kdealal Şap deni_ rilı 1868 da kanal a~~ 

zıne ballt;ra.ıı bir kanaJdlY'. Çok eakl Portaait ne suve)'f fi' "ıl' 1 
&&m&Ad&Dberl Süven benahı berin· metredir. Gonl,ylik '2.ıtJ J> 'I 
tk bir kanal apıak tUni vardı. l'ak&L arasında defıotr. ~,,J 
••ki inanlar daima Nil Delır.tnt Tlm· redir. SUvcyıı )r&rl9lı ~ 
ilah ıaıu n.ıırt.ull• Şap den1ıılne bir ıe vardır. ~ 
kttirmek ı.tfl'Ori&r<I\. :lılll&ddan 100 _,-~ 
..,_ enel Xmr ll'iranu (Nehao) SUven ktınaııruıs ~ '-
böyıe tıa' kamı acmllfb. l'akat NU1ıı yr Hlnd!atana ~ ~ 
lnıml&n - bae.11 derbal ~- Ro lktuıadJyab tızcriJIM ,,,,.. 
ma lmpuaton ~ we daha ..; yapmıotır. Kaııaldal' ~ 
ra Hdael ~ .....,mDda Kmr ..ıt· vapur seçer. ~i 
ili olen ~ Mn aGbfı :ıa:-1· ~ UDBS.-~ .... d&..,,.. ~ utruuft.u. \l~ '"~ _...,,, 

- Heecy! Yıı'bancı değll! Kor 
snn Vıçcnzo Renıindadonun lci~! 

- Ne ist.i}or? 
- ~-~ ıbir mek. 
~p~ 

mez! Ben bu mektubu bu akşam 
ınuUaka prens hazretlerine v~nne 
!iyim. Benim efendim Viçcnzo Re· 
ınindnclo ibö)'le emrettiği gibi sizin 
eföndinız Pııeııs rıt:Olı. ~ 

Cin Aliye bltkaç saat kadar u
"Un görUnen yarım s at geQti; ıku· 
l.cde h yalctler görllndU :hareket • 
ıer oldu; gıcrrt.ılar duyı.ıldu ve 11 
ınanm bir t rafından diğer t l'a -

fma doğru deniz in " bir çl.ı 1 ha 
linde lköpüklendl, Zincir gP.V§etll • 
ınl§dl. o kaim : 

- Geclnlzl Ça.bu1ı: geçıniz! 
Diye bnğrrdr. 
Geçtiler. Limanın dip tarafında 

ilde bir müfreze asketin yalın 

Hol' kaprda ve koridon:ia triya· 
n, gümUz ve tepeden t.Jnıafa b" 
dar zırhlara. G&xıUlmU§ aakerler 
vardı; pırrl PH11 mızralda.naa dı&. 
yanarak hey'lccl gti d~. 
Prens Nikoln büyük bir bNdM!ııclar 
gibi ihtişam içinde ~a 'ft: 
bu hayat ona BOR zıunanIU'd& p · 
rur vermcğe, lkendfalnden pek •" 
zakta saydığı Fatih Sultan lldı· 
medi küçük göste.ıımeğc başlamış. 
tı. 

l6 no1 unıııla V-.cllkıtS.r; dah& da 1ıu Biat 70luıt• -;-~·~ 
...,.. UM dıa Mlllr ..ı.n urumd& nı!fUr. Onua _...,. tl'...JJ 
Jf~ 1* ...-71 .......... aJ- kadar Jılıllft llbll8,.. 
dılar. Nihayet mtllıen.dls FerdJnand durmuş; ha~_. 
d6 Liııılpef llım Hldi~ llılılımet aut sır tre lMl wW'll -
Paşadan 1856 da kanal a.çdma8na mtftb',. 



___....HA VACJLIK Bı!!llSLERI ·0~--•mımu1• 

Hava Al11ıan 
Ordusun 

..;ANATKAR 
VE SA YfKLAMA 

Belıçet Kemal Ça;:ıar uyü. 
ceI'' mecmua.&mda :>ar.at tel
lekkilerini 11öylc taril ediyor: 

ki 1Jtınatkara ad veTmek la 
zım: Düzgünse sanatkar, Jc 
iii.lse Jeli; hwr.rnosız ve sa
yılllamaları yapm,.cık;;a bu
na da "ı htekôr" diyoruz.. 

uSanatkar,, paratıcı bir 

B l •k b • h l J l I ummanın ateşinde düz.gün 

eşsene ı ır azır ''' a mu-,;:~~'::1:~:;:1,/t::!u!::! 
1 delı denır; humması yok 

Ne yazık ki, Behr,,t K mal 
Çağlar, lıize, bunlc.rdarı mi
saller gös•crmemiş. E:r b ·
ka yazıcıncla bunu l .. tlet e 
cfo, canat' • 1a ın cayı':lama
ların~'m örnekler gö k. 
Biz sayı ~a~aJ'f. yal1'J.Z bir 
cins şairlere h ... sanıyorduk. 
De~ek sanat .. rm u.7lllmi 
vasfı ı;avıkla ,., imı~ ..• Varın 
artıl• ;y i c"" bi , tımı.z Vf' 

vaf.fakiyet ô.millerz nelerdir :n:~~t;::ı Y.?:a7::t:?. 
~aydır. 

Pololl)adan ba Jıyarak bugun~ 
lmda.r; Almanyayt h :ıımlamun ta 
arruzlarm kal"81 koruyan, kaTa 
ordularnım bfribirf ardınca ele j;e. 
tınlıği muvaffakıyet.len teminde 
funıl olan Alman hava onlusunı.ın, 
Sovyet Ruşya karoısında da uzuıt 
bo~·lu mticadelc ederek ftu:laca 
bırpnlandrğı muh kaktır s·rçok 
ccnbeJerde ıvcrdiği :ı:syiattan eon· 
ra bu hava ordusunun halem ayak 
ta durarak. sayısı on binleri bu • 
lan Sovyct havacıları önUndo har 
bin hatılansıç günlerindeki faali • 
yet ve kudretini gÖ6tenniş bulun· 
ması nB7..an dikkati celbetrrıekoo · 
dir, Acı:ı.ba .Alman hava orilus:.ı 
malzcınc ve elcınan nokta6Indan 
bzrpalıınmaml!J :mıdır? Bugün irin 
kuvvetini ve taam.ız fJfddetinJ mu· 
ho.faza etm ınde amil olan scı . 
bepl r nelerdir? 

Bilıyoruz ki; 1918 de akted.Hen 
sulh konferansında Vcrsa.y mua • 
hede min Almanyayı silahtan tec· 
rit den maddeleri arasm.da ha · 
vacılık da tahdit edilmis ve ancak 
muayytn motör kuvvetini haiz ti. 
earet tayyarelerinin in.sa edilebf · 
leceğt wn"h edilml~ti. 9315 senesi 
bu tahdidi ortadan lmMırmı, ve 
btiyfık salnlıi~ etlerle c b'.lttlıyn.n 
havacılık şefleri beş scncl k bır 

nln çıılıştınlması mecbutiyetinı 
halletm~ bulunm~tadır. Ve git · 
tikçe havalara inhisar f' tm'E>ğe yi.iz 
tut.an ıst1kbal harplerin·n kara o:
duları kadaT havacı clemanlann 
da hnzır bulundurubnasmı istiye. 
ceği dlişlinülmektcdir. 

Alman hava onlusunun 25 uııe.t 
935 de atılan temeli bu hu~Jsi .. ı: 
ı;öıüılUnde tutarak çok dt!'ıa bncc·· 
lcrdcn ehemmiyet verdiği tJcaret 

[A~ARKLJ l . . ..... 

man sınıfı olacağı tasavvur olu· 
nuordu. Alman havacılığı bunu ka· 
bul ctllle.nıi:ı bir vaziyet arnc>tmfR. 
tir. Mµhtclif istikametlere tcwcih 
cililen bombardıman ta~ar lcri 
nrasmda bu §(kilde t.adilitla ı e 
kar~mı§ olanına tesadUf edilm 
mlştir. Ancak, Alman bava şefi bJ 
nakliye tayyarelerini daha zf~ a<lc 
parqilt 1' :".Jine ve hava piya.dcic 
'lıine t lh.., s ederek, tayyareni11 
fabriJmsmclakl !nşa maksadına uy
gun bir istih<i&m ve istifade tar • 
znu tc.üılıı edC'rek, o tayyarenin 
lbom'banJmıancılıktaki yanın olacak 
kabilfyetinden ziyade, nakliyeci · 
likteki tam randmanından istifa· 
de edflmeainl temin edebilmiştir. 

Havacılık fjCflçri Jıava orouc;unu 
tertip, tCfkil .-0 inkiııafmı temin 
eden ve miişkül bir çalışınayı hal· 
leden prog .. nmr yanmda, BOvkul • 
CC)"Şİ kıy.meli hava muharebcle" 
Tiyle tebarllz etn:üş bulunan bir 
tJ:1rtipJenmede yınmııştır kJ, bu AJ• 
rnan havacrlığmın bol malU'!Jne ve 
eleman mevcudu kadar zaferleri 
iizerinde de ıımiJ olmuştur, di)0ebi0 

Hri.ı. Kuvvetli olmak başka., ha 
~uvvcU tasarruf ederek yerinde 
ve zamanında kullanmak .ise çok 
lıaşka.dır. l§f.e mihver bav&Cihğı • 
nın temin ettiği muvaffakıyet ba· 
samağının da biri bu tertiplenme prog-ram hazırlıyarak tatbikatına 

gfrf şrni§ler ve bugünkü Alman ha 
vacıhğmı meydana ç;ıkannışlardır. 
041 martında altınCJ yıldönUmil 
rıU idrik eden Alman tnyyareclli· 
ği bUyük hall)tcn sqnrııkl çeyrek 
astrlık zaman zarfında gerbest i • 
mala ta ve kon trolşüz calı6maro 
malik bulunan mcmlclıetler hava· 
cılıldarmı geçmlş ve bugilnkU va 
1.lycUnc b~ sene gibi kı:ıa bir za 
rnanda ermt~tir, 

tayya"reclllği tcşkflntrndan da bii· 
yük istifadeler temin etmiştir, Al 
manynda gece, tayyareciliği olduıe 
ça uzun bJr maziye maliktir. Muh. 
telıf l.stikametlenle gece, gUnd\ız 
Yağmurda, karda yapttğı uzun u 
çuşlarla araziyt karış karış tnnı • 
mak fırsatına erml.ş hulunnn nak. 
liye tayyarecillğlnln pilotlnnndan 
daha mUkemmel ve işe yarar bfr 
bombanlrınancı pilotu bulmak pek 
de kol:ıy olmasa gerektir. Bu su. 
retle hava yollarmm hazırladığı 
ıızun u~uşlara mütehammil v 0 her 
ttirlil §artlar alttnda hason toprak 
larmrn tabii Arızalarını tc~ik e · 
debilecck ve etraf nirengilerini 
hakkıyla tanıyacak pilotlar, b!l · 
hassa büyük Brltanyaya kat'§J ya· 
pılan gece bombarduna:t baskınla. 
rınd:ı. muvaffikiyotli roller o>"Ila· 

· nin isabet göstermiııJ olrnasındadır. 

Bir havac:ılıgm kurul?na.sı husu. 
ırunda. zanırf olan sanayiin teŞ)tll 
v~ tesisi birçok yeni btrHklerln 
teş.klll, ~nlarm talim vQ terbiye· 
len kurmay tıcyPtlenıln sevk ''e 
ida;cden j~ birliklerini meydana 
getirmek ve daha bir~ok (;irift. 
mfi küllerin ha11erl, mDyarlarr.~ 
maddi fodaklrlık bekliyen btr ne • 
Ucedir. 

Sadece malzemenin mevcudiyeti 
hiçbır kıymet ifade etmiyeceğine 
r,öl'e mutehassrs şahıslan ~a dar 
r.anıal)d::ı. işe yaraı· bir tekruk ka· 
lılliyette yetiştirebilmek faaliye • 
1in en alakalı tarafını tc.<J'ktl ede~r. 
Bunun için de, Almanynda olduc;u 
f~ibi 80 milyonluk bir milletin t.ny 
~ arecl olmaın zarureti vardır. Bü· 
Uin bir kUtlenin faaliyete ~çmi§ 
olmasıdır ki, 8'YlfU on binkri aşan 
ırıalıemcnln uçanlarından hlrlne 
lıaıın yenle on, hatti on beş JcirJI· 

m lardır .. OeVlC't reisi HiUer, 
tey~·arecilerl ziyaretlerinde bu 
h u s u s u tebıırUz ettirmiş 

ve haımnlara ka'l"Sı yapılan bombar 
dımanların tesir ''e muvaf!nkıetin 
de llmil olnn bu ?.timre pilotlan 
takdir etmiş ve kcndılerJnc te 
liC'kkürde bulunmuştur. 

Yolcu t.ayyare!e.rlnin ufak bir 
tadilatla bombanlıman vazifeleri • 
ne elver~li olarak hnzırlnnabilc 
ceği ötedenbe'Ii eöy'letmwktedh·. 
Ve bu suretle nnkliyc tayyarcctll. 
sinin bir me.ınlekct için bombnrdı· 

ı O Sene evvel bunun 
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Ru hftndıralı Ul<ranya '\apurJlo 
ı;ebrlmlzo 330 .Rus uml'lesl "clecd<· 
tir. Seyahat &vyet amele ııendi.luM;ı 
tarofmdrm 1.erUp edllmlıtJr. 

Uus ameleleri şchrlmlzdo diirt gün 
lmlııeaklar, bu nıli<!drt 7,.ıırfwıda 1$· 
zı mem.ı;lm :vaııı~.al<, rec-ml kabul. 
ll"r v~ tJyafetlrr \•crilN'ektlr. 

Ya.zan: Casus mektebi profesörl"rinden lsvecli .A. MENGHAM 
114 Cevıren: H. D. 

sahte ticaret gemileri kafilesinin 
seyretmekte olduğunu görürler. 

Fakat o eaııa.da kafilenin orta • 
&?Jtda sıpcrleruni.' olan tayyare ge· 
mislııdcn yıldınm gıöi havalanan 
tayyarele-r bu denizalblarma an • 
ıswn saldu'll" ve muhakkak bir iki· 
sinı haklarlar. 

Brovnnun en barlkulii.de vakası 
hiç ~Uphcslz Japonlara oyna.dığı 
OY\lndur. Japon casusları en ziya· 
de Anıerikan bahriyesile moıu;ul o· 
lurlar. Bunu da, §Uphestz, .Amerl • 
!tayı kendilerinin en bUylll< rakibi 
E><lYmalarmda.n dolayı yapmakta • 
dırla'r. 

Japon casusları Amerikan ba.b • 
riyesinin gWt dJrctnovt bıaaatnu 
tnUUıi bir merakla takip etmekte 
dfrlcr. • 

Amen'kalılarm yenl bir Up dl • 
retrıovt inşa ettlklerlnl haber at· 
clılar. · 

Japon cuwılan bunun ilzerine 
~~ Yeni tip dJretnovtun pllnlarını 
llgl'enmek iç.la deJıeetli bir faaliye 
te Cirl§tiler. 

Bu 8ll'ada Bıuv.n. da aynı m,.~u 
üzerinde çal~müta idi. 

Japon casuslarının mnltsaUarmı 
anladı ve onlara değil, yeni tip di· 
retnovt hakkında :malümat, bizzat 
diretnovtun ha.kiki planlarını el 
o.ltmdan gayet bUyük bir pnrnya 
mukabil sa tb. 

Japon casuslan planların hakiki 
planlar Qlduğuna katiyen şüphe 
etmiyorlardı. Zira bizzat Ameri · 
kalı diretnovt mUhcndislcrinin im. 
zasmt ve resmini Amerikan bah · 
rlyesinin firmalarını t.aıııyan pmn· 
lnrm synen fotoğraflan çekilmişti. 

Esasen Japon casusları dirPt · 
novtn yeni tipte yapan mühendi • 
sin yazısmt ve lıdni bakar bnkrnaz 
tanıyacak kadar ynkından b lmPk 
tevdii er. 
~Nitekim Japon bahrlyı>si dahi 

planlnn tetkik edince hakiki ol · 
duklanndan katiyen §il.Pho etme • 
di ve derhal yoni tip diret.novtun 
inşasma baelandı. 

Japonlar bu suretle rakipleri A 
merikalılara f evkalil.de bir &irp • 
rlz hazırlıyorlardı. Amerikalılar 

yeni bir t1p cllretnovt yaptıklan • 
nt zannettikleri sırada aynı tip 
diretnovt Japonyada da suya; indi· 

Alman hava ordusu dört hava 
kumandanlığına ayrılmıştı. Sıra 
~umanısilf'. meıitPzi Borlln olmnk 
Uzere Polon~"Rya karşı, m~rkezi 
:MUns~er olmak üzere Holanda, 
73e~ika hudutları tir.erinden trıgil 
f c.reyc karşr., Bıı cerh enin mcr • 
kezi Danimarkanm ı a.lindf'n son. 
l'a orlnya Danimarka.ya do:!nı ka.y 
dmldığl ve bilhMM bir fstillı. ha· 
:r1>ket1ıtin bu~n bnıilıya.c:ığy ri • 
va:1 etleri d~ 940 yazında şayi ol • 
muşt\I. tt~üncü hava kumMda.nlı. 
~ı meıt<ez :MUnih olmak ilzerc 
Fraruıaya kın·~ı ve nihayet en son 
olanık da m('rkczi Viyana olan crı 
nubu ı:ıa.Mye kanp bfr kumandan· 
Jık dO ünUlmOştü. 

Bu gruplarda krıdf, holl'lhardı 
mıut V(' av tayyareciliği mevcut 
olup, her gnıptm tayyare mcvcu -
du, cııphoohıdeltf ha.cmn havacılıi:rı 
kuvvetlerini dunluracak ve onlar 
ka:rşrsında hi\.kimi) e.t kurabilmek 
gaye ile d<' kabarık yekfınlu idi· 
lcr .. Yalruz Sovyct Rusya)'a karşt 
gruplandmlmış bir kuıruı.ndanlrk 

nazarı dıkkati çPkm'€'3tteyse de Po· 
lon)"Bya kat'§J hazırlanmış kuvvo • 
tin aynı zamanda bu cepbC'yi de 
istihdaf ettiği tahmln edilebilir. 
Almanyanın have. siyasetine 80 

milyon Almanın da mllzahnrl't et. 
mis olmnaı fımil olmaktndır, 

rilmift bulunacaktı. 
Japonlar bu su.retle birkaç mil· 

yon snrfcderek tezgahlarında yeni 
tip dlrctnovtu inşn et tiler. 

Bu muvaffakıyetlerini gizli hıt 
maya lilıum görmüyorlnröı. Filva· 
ki in5nat !bitti. Dlrctnovt, Japon 
r.asuslarmm en biiyUk bir znforl 
lınlinde, parln:k merasimle clenlze 
indirlldi .. 

Fakat bu esnada harikul€ıde bir 
şey vukun geliyoröu. Sevinç ve 
gurur içinde, olan Japonlar en..'1fl". 
dılnr. 

Zira hiç akla g"lmiyccck bir ne 
tice hfuııl olmuştu: 

Yeni tip cUretnovt suya indiri · 
lir indirilmez, yan yott.J! 

Muvazf'ne bes:ıplan tamamlyle 
yanlıştı. YC'ni dirctnovtu bir türlü 
<loğrult.;nn'k, aynğa italdırmak ka · 
bil olınt1.dı. 

Tab~ldlr ki, bu hadiseye kuhka. 
halarla gi.ilenlC'rin en batfında h€ı" 
disenln başlıc::ı. mürettibı ve kah" 
ram:ını Brovnun bulundıığundnn 
hıç kimse şUphe edemez. Bıı harp· 
te deniz C'asuslarmdan Holand:ılı 
bir mühendis de son zamanlardn 
ı-:öhrct kazanmıştır. 

Foleyhevs isminde olan bu mil. 
hendis, tayyare dinleme cihazla· 
rını su içine !koyacak bir halde ta· 
dil ederek uzak mesafelerden ge· 
çen vapur kafilelerini hif;t;1>tm('k 
usullinil icat ctm~ye muvaffak ol. 
mu~ur. (Devamı var) 

Göriilüyor ki, bu telakkiye 
göre, sanatl?ar humması o. 
lan bir hasta<hr. Eserleri sa
yılilamadır. Düzgün ve saç. 
ma sc:.yıklayarilarn göredir 

'"'nafl .. ·larımız hakkındaki 
hükm ·· n üz:i siz ı• rın ! 

R. 

Tecessüsler 

• 
Hırsızlıktan utanan köpek - Sayı saymağı bilen 
hayvanlar - Hayvan mahkemeleri K.üçük 
köpeğe acıyan arslan -Sadaka veren kanarya 
- Hayvanlar harp tazminatı verir?er mi?- Hay .. 
vanlarda fedakarlık - Muhacir ku§-1.arda, ka-

rınCAlarda cemiyet nizamı •• 

1nsanbr. hiçbir zaman hayvan· 
lnra canlı bir mekino gözile bak· 
maml§lar, her ~ h.ayvanl~nn 
:r:eka ve hassasiyeUne tnanmışalr. 
dır. Adam oğlu, pek ski zaman • 
larda bile masallanndn hayvanları 
konu§tumıu , onlara bit'QOk fiUUr • 
lu hareketler yapt:rrm , hatt.8. bay 
van dilinden hemcinslerine nasi • 
hntler v.ermi.']tir. Masal sahasının 
dısmdn hakiki fılemdc hayvan u. 
u~ mdsclesi son yılların sık sık 
tckr r c>dil<'n bir mcv·.1.uudur. Hay· 
vanda dıı iyiyı vo kötilyü ayır 
m:ık, har"ketjni dilşiiııeelerjne gö· 
re yapmak kabiliyeti var mıdır? 
Hay"\•an va.zifrsini hlsscder ve ya. 
pabilir mı? Hayvan sever mi ve 
ltendidini 5<'Vdiklerine vnkfcdcr 
mi;. 
Vakıa hay..,.an cinsleri orr.stnda a· 
ile havatm<ı. çok bağlı olanlar vo 
r.ocuklnrının yaşaıruu;ı için cnnla • 
rmı &d:ı. eden annele?" vardır. Fa 
kat buuJar guura da~·anmıynııık 
aevkfüıbıidcn ileri gf'lmiş hare 
kctlrr gibi kabul edılmislir. . 

Tabii) c tıJlmlerlndcn Romanesın 
ıı.dı kitaplara gc-gcn bir köpeği var 
dır. Bu k5pek fevkalfldc namuslu 
olarak tanmınıştJ. Zavallı hnyvıın 
miiddcil hayatında yalnız bir defn 
bir kemik pirzola çaldı. Bu hırsIZ. 
lık hayvanlıı fıdC'ta bir masal kah· 
ramanı kadar c:ohrct vermi Ur, , 

"Bir gUn hayvan ~k açtı, Ye 
ml:'k mas:ısmm flzerindc:n bir pir 
ıol::ı aldı ve yemek mas.-ısmm at • 
tmn ı;BlUrdil. B"'n bu. h5.dls~~~n 
şahidi idim. fakııt r;onncmez ıg 
rreldlm. Suçlu haV\•an dakikal:ırc: 
kanapo altında ltıı.ldı, nı::lığmı gı.· 
dermek, ynhut vaı!ft'Sinl ynpmak 
eıkl:ırmd:ın birisini t ettih edemi· 
yordu: Nihayet vazife his.'\! gal'p 
goldi ve hayvan çaldığı pirzolayı 
getirip ayaklarmım önlıne koyclu. 
Bunu yaptrktnn Eonm tcknr mdip 
kanapcnin altına ımklnnc!ı. l{~ndi 
sini c;a.ğtrdrk, bir tUrhi oradan ~tk. 
madı. ımmi uzatıp basmı okf.ındnn 
baı:;mı ı::evircrek bana baktı, sunı· 
tındu müthiş bir ıstırnp ifadc>si 
vardı.'' 

Romanesin bu mUsahedcsinc 
husust k~'lllPt v"ıı:liren bir nokb 
bu köp ğin hiç dayak Ytll\"mis 
bir hayvan olmasıdır, onun içın 
bu işi, eski yedici dayakları hatır 
Jıynrak acı korkusunda>ı Yl!ntı de· 
nilcmor.. · 

Bu köpek hakkında. ba: kac-ın,n 
mıılına hUrnıPt etm k l!iznn oldu· 
ğunu bilen bir hayvan Stft'tmı ve>. 
remez miyiz? 

Montcyn btr e0 "'rinde şu satırla· 
n yazıyor: 

"Suz şehrinde> r:ıbçcler ko"a 
man bostan dolnblarile <;ekilen su· 
tarla sulanır. Bu dolııpları beygır. 
lC'r döndürür. Bu hayvanların her 
binne günde YilE devir yaptrnnak 
mutattır. B ygirlcr bu s~y!ya o 
kadar ah~tşlardrr ki, yliz dovır 
yaptıktan sonra oldukları vcrdc 
derhal dururlar. • 

Nuvel Orleanda tramvayları 
vaktiyle katırlar çekerd1. Her ka· 
trrm nöbeti beş eef P.rdi. Katırlar 
bu seferlerin ilk dördünde hiç be 
yecanlanmıyorlar, fakat ~ 

Kedi no ı,uJK"k blrlbi:riylt- ~N:ınml'Z 
deri r. Halbuld h:ılmırı bu lld du..
rnan blrlhJrJno )anlım etmr:lde"~ 
h z du~ nn hll' insan :uurilo :n rl 

f'\'f yorin:r 

doğru 



l.1-'Düni#Pn 
t6 aq_ÜD@, 
Andoloj11j:Jll8mın vcnt~I haber. 

tenı g&e d1'lnB vazi)"f'tine bakıl! 

Şark ce esi ,..""" ........... 
Harbin ikinci 

ayı bitti 

Almanlar 
1,200,000 
esir alddar 
ıı,ooo tayyare, 

14,000 tank im a 
YGga iğtinam e ıı~ı 
İran ŞehlnJahının nutku 
- f r~oda..ne kadar Al
m an :v.a1' - Fransız -
'A:lmsnf'..8uHı m üzakere
leri Makenzi King 

'Londrarla 
Alman orduları başkumam:lanlığı 

dün gece De§rctUği tebliğde Ukcı.yna 
bıı.rekAt.t .ııakkındıı §Unları bitdlriyor: 

Oe.nubl Ultraynnda Sr S. tcşekkUll • 
rı Dnlepcr'ln mans:ıbmd:ı J{erson J.J.. 
miinror ve endüstri şehrini almı,,lar
drr. 

Gocl bôlgesin:!e Vegomel'in şimn.. 

ıınae vukua gelen muhnrebe,. hususı 

bir tebliğle blld!.rllr::ıl§ oldu~ gibi 
Sovyet ord.:sunun ağır bir mağlfibi.. 

itYCWe neticelenınl~Ur. Piyade tllmen
• ıcri, motorl:.! \"e zırhlı tnmcntt>r, hava 
~•uvveuc.-ue i~llğl t.allnde, 17 piya· 
de,;tUmetıtııiıı • 5 sUvarl • llrocnJnln, 2 

{'zırhlı.-~.l motöriu Ulmcnln \f' 
tayyare

4
.fle inak1l için lıa.7.ırlanmı t ı.. 

f9 'kara _yollle gct!r!lrrl.ş 2 in anın 
~mı magıQp ctlJlı?ler, imha eyle_ 
mitler veya ,esir almışları.ı.r. 
~anın kanlı zayiat. yeniden çok 

a~ ~ur. F..slr;.mikt<::.r. tn.kribcn 
M.'ÜOO'c, iğtinam edilen toplnrm ~ 
tan"( ses e çı~tJr. 'E'J-dan batik& 
ıM tank 'Ve 2 zırblt t ~ ı m z geç 

ml§tir. 
Ilmen g6JU ile Pciptı10 !:Mll arıı.smd ı 

kuvvclleıt.ahkim cdilrol' olan ve d~ 
:mııuı taiafmdan §lddetıe .ta'ld faa edil 
mı, lıulunal blr mevzi gUnlcrce sllrcn 
:fnıkalMe ol.ddctli h:ırekAttan sonra 
~~. Navgorod. K:mg!sep ve 
Nanro.,ehlrlert işgal cdllmi_şUr. Kıta_ 
ıamxıız muzafCcrane llertemeğe do. 

"am cdt:vor'lar. 
Hava tetekkllllcrimlZ, Odcsndan ''e 

Oçakof'dan deniz yollle ı.atan Sovyet 
kı nna ve Dntcper knvııin!n şnr· 

k:mdaki düşman kollann:ı bir kerrc 
cıAha ~ zayiat ve~t1r. Hıı.vo. 
~ Knradcnlzde 6000 tonı. 
~bir.nakliye gcmfı!J batmnIJ
lııir w11ı!!ila. 3 bU1tlk :t1carot semfsfni 

~tmJllardır. 
Wn..1iin ikinci ayı bitti 
.~r·~~ dUn bir ajans 
a1iid lr.aY.JIMdıirdan aldtğ:ı~'lU 1.a.fsl· 
i&b. :tıemıektedir: 
~tıere knr5t açıl:m scferln:ikln. 

d ~ldlbı bitmiştir. 
'Bn lkl .ay znr!mcta., Alman kuvve~ 

ıea. insan lmbillyctinl acıan yararlık· 
s:Jar. .g&ıtcrmiştir. Almaı:lar hareket 
lft>'lttaıarmdnn 600 •lA 800 kilometre 
uzakta lnilunmn.kta ve Eovyet kıU:Ja. 

•DD& karşı •tam muvnfftlldycUc harp 
~t:edlr. 

Bıı lkl ay içtnde Alman ordusu mu. 
11.eıaddit 1mha muharebelerinde in..<ıanca 

~ 111e ma!P.emcoo Ustun olan düşmanı o 
~ kaU'blr mnğlQblyete uğratmış. 
• ki, ~Uer pek fnzln miktardı. 

• 

ymetll hnrp mnlzemelerlnl t.f'ı

~mın Nr halem ricate mcc. 
~dir. 

• \'cya Alm!l.ll tank ve tay_ 
tarafıiıdnn tahrip edilen dU;

... -malzemesi hakkınrlo rnkıımlnr 
1'8rDlCk faydalı olur. s·'Tldıye kadar 
matQmcolan rakamlara göl'\:, 14.000 
tarık. 14.000 top "Tank defi V<'yn bıı.· 

,, dafi top da dabıldir • 11.000 d n 
fazla tayyare imha vcy:ı lğt;.n~ın ıl 

ml§tir. Alınan esir mlktnn l .lly n 
200 bini aşmıştır 

Tcblığlerde dal~a lşar t e 
gıbl, Sovyetlerc verdırll"n b.ar .ı ~\' • 
at~r miktarın<! ın pek fıızıadır. 80\ _ 
yet zayiatının 5 mıJyon o'd 'A°'J t ,.. 

mln edllebllir 

Arazi kazancı ne 1.:adar? 
Arazi ka:r.ancı da muazr.;: ır. .r r 

llçya, Besnrabya ve b rka kll<'U • P ı

ça hariç olmak Uz re, D1yeper n J:r' 
ne kadar garbi Ukranyuda ftilcn A •• 
maıı lruvveUertnln eline c!U mllJ b lu· 
maktadır. Beyaz Rusyad ve F :'l kör 
fezlne kadar B.:Utık mem1 tlerinde 
de vazivı>t aynı ı r fşı; ' ed ı n ıı.r zi 
talmhen 170.000 kUo:nctr n ura 1''lı 

dfr. 
. 
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SovycUer bundan tı:ıgka Karadeniz. 
d*1 en mUhlm Umanlara ve Baltık de 
rıi4:indekt Umanlarının bir kısmmı da 
kaybotm' !erdir 

Odesada. çevrilen Bot•evik te§ek,. 
kUllerın.n. Almıın ve Homen lmvvct. 
ı rt t rn!ınaan yapılım kesif hllcum-
1 r nl'ticesinde topçunun ve Alman 
savas t.nsyarelcrm:.n hnkıltl b\r demir 
yağmuru altındn tamamen imha edil 
mlş bulı.mduğu Alman ltNif tayyare· 
JPrl tarafından lemin edilmektedir. 

Odesar.ın halini bir 
tayyareci anlatıyor 

Bir AlmM pllotu şöyl'.! anıatıyor: 

Odeııa şehri ve li::n'lnı Uzcrlnde al. 
çaktım uç:um Uçuşum <:l!nıısmda ne 
dU man avcısı ve ne r.ı> hava dafl 
topçusu uı.r'lfından rah::tsız edilme. 
dlm. DUnkerk \'O Calals'ı görmUştUm. 

l<'akat Od :ı.da olup b!trnlcr çolt d:ı .. 
Jcork.ınç ve fec'aır. E!zim geldiği· 

mızı gört.ince korkudı-ı donup kalmış 
Bolşevik aslterlcrlnl gördüm. Bir de. 
po yıkılmış ve enkazı aıtmda yüzlerce 
Bolşevik askeri kalmıştır. Bir çok 
kcımyon ve zırhlı otomol)U sokaklarda 
hl<; bir şeye aldırış ı>tmeden zikzak 
hareket!er yaparak gcı:,ı gilzel gidip 
geldiklerini mU3ahede t>ttım. Bunlar 
ölll ve yaralı nskcrlerln üzerinden gc_ 
çlyorlnrdı. Odesada gördllğilmtız kor
kunc; bir ka:-ırıışaltktrr 

Üç yerde Dünkerk 
~iyeti ihdas edildi 

Alman kumandanlığı, SovyeUeri Uç 
ycrdo DunltC'rk vazlycti karşısmdn. bı· 
rakmıııtır. 

Revalde, Lndogrı. gillUndc ve Odesa· 
da. 

Rcval, etrafındaki Alman çenberl 
gitgide dnralrıınktadır. Öyle ki Sovyet· 
Jer, ancak Alman ve Fiıı donanması 
tarafından karşılanacaklar FlnlO.ndl • 
ya kürfezlne kaçab!leceklcr. 

Lndoga gölU~ civnrmda, Sovyetler, 
şimal kıyısından, cenup ıuyısına kaç· 
ma~"ll. tc§ebbUs etmişler, fakat küçük 
sandn.llnrmı o kadar 'yükleml~1erdlr 

ki, bl.nlerce asker boğulmuştur. Gölün 
cenup kıyısındaki tren hattına doğru 
firar mUTaffak 01mamı11tır. 

Odcsadnkl Met, en bUyUk nlsbotle· 
r1 buımuştur. Alman hava kuvvetleri 
ll-000 tonıın.toclan fazla hacimde 30 
kadar gemi batırmıştır. Bir ağır Sov
yct knıvazörll, torpidolar, destroyer. 
:'ll' bo~uru:ı. bu gemileri mUdafaa et· 
meğe uğra§ıyorlardı. Alman bava kuv 
veUcrl, Odesadn. muhns:ırc>. edilen Sov
yctlerin Karadeniz yolilc kaçmalarına. 
ve hnrp malzemelerini kurtarmnlan • 
na mAni olmU§tur. 

Bir Rıış generali 
esir edildi 

ıs Ağus~ snbnhı Dn•eper'in garp 
saııı.ııhde bir çok Sovyet subayı esir 
alnımışt.Ir. Bun•ıı.r arasmıJa Sovyet 
zn-hlı kolordusunun kumandanı G<>· 
ncnıl Sokolof ağır yara. olarak bu 

lımmaktndır. 

Sovyet tayyareleri 
Bcrlinc akın ettiler 

Moskovadnn resmen bfldirlldlğine 
göre, dlin gece Sovyct tıı. vynrelerl Bcr 
Un mıntakası üzcriııe yuıl bir akm 
yapmışlardır. 

Şehrin askeri ve sınai _he~ı:f· 
~erıifu'.erinc yangın ve ınfılak 
bombaları atmıştır. Yangınlar 
çıktığı ve hıfiluklcr vukubuldu. 
ğu mli."lfilıade edilmicıtir. 

Bütün Sovyet tayyareleri fu . 
1erine donmlişlerdir. 
lran,Şehin§ahının nutk u 

Dün Tahranda yülteek hnrblve oku. 
ıumm ders ı·esi"11i me .. aıı.mi Şehinşah 
vo Velinbt hazrcUerinln huzuru llc ic 
nı. cdilmi tı.r. H:ılihazır vcziyet dola • 
yısllo tatiller kaıdırılmış~ır. Yeni me
zunlar krtaınrına llUhalt cC:eccklcrdlr. 

O:ruJJ:ı.n1 1073 !'!Ubay rr<'Zutt OlmU"
tur. Şchinşa~ hazretler bir uutuk ı
rat ed~rek demiştir ki· 

Bu sene talcb<!y<' t-nelık Jzlnlcrt 
verllmemişUr. Setx b'nl bllO.lııra anlı. 

ya.caklıırdtr. Bu ı=ebeblertn onııırdak! 
f('d~ItArlık hlelefini takviye edeceği 

flkrlndt>vlz Vazifemiz ve :vaııadığımız 
saatin hu ı y ti llzc.rlrı dikkat naza 
nnızı çe::n•ı>'tc 'Uzum r.:örmUyoruz Or .. 
du v "ut>aylar hnlihazı,. vaziyet<' pek 
btıyUk ır d'kkat ve nı:ıkn gösterme. 
ıı rler. V l ımu t.'ll ıi:rtnde h<'r fe. 
dakt'lrlığıı l.'LZlr bulurrrıal,dırlnr 

dC' nazır\1;1• ve ~ üksek 
r • ı ~! r ha:rır bı.lunmu~tur. 

lran gazctc!erinin 
neşriyatı 

Pc v r 1 ., Röyter in bUdırdığını> 

gö ıırm ln ... l!z · SO\"Y<'t teşebl:ıllcilne 

tranın ..- "{' C' ,i resm1 crvap bilinme. 
tr. kir- bcrab<'r, Peşaverde dolaşan rn· 

11 a na ran 1:-nn hUkOmali, Al • 
"l .rın tranrl.:ı ıknmetl net C<'Sinde 
t vv b r tehlike old,,r,ıtnu kabul 

ı l lnt r-ı c~cı.tr~lr. İran ga 
z 1 rl ve radyosu yllksek sesle tro 
nın bit flığını teylt ve n.uharlplC'rle 

rrı :.!ı.r\le do.,tane uı...UnascbeUcr 
t•ı nden bah~tmcktedlrler. 

(.. ~a c kadar Alman 
()C:J? 

n r'lrd<' yı:ırı resmi bir menbndan 
blld r 11} ?r 

'\ a '•m 'Jir zamana ait hakiki 
b .1,ı \'C'"" cn' ... ra mt"nr.ın lranda 
:.:-::n lnziliz, ~oo Sovyet. 690 Al. 

italYa 
Bırvattstaaa lltl

matom ver.mdl 
Hudut meseleleri 
müzakere ediliyor 

Roma, 2% (A.A.) - Mı>vsuk men 
halardan verilen malilmota nazaran • 
İtalya tarafından Hır\·ntısüına bir Ul 
llmatum verildiğine dıı.Jr ecnebi mcm. 
leketlerde deveran eden şayiaların a· 
aıl ve esastan A.rl olduğu temin edıl· 
mcktcdir. Her iki memleketi alO.ka • 
dar eden muhtelif meselelerin ve bu 
meyanda Utl devlet hudutınrınm tah. 
didine v~ J§gal mıntaları hudutlarında 
mUnakalAtın emniyet altına alınmı:uıı
na mUtcaUlk olarak cvvr,lcc akted!l · 
mJ§ olan anlaşmalnnn t•ltblkl şekille· 
rln1 tayin için İtalya ile Hırvatistan 
arasındaki görllşmelere devam olun. 
maktadır. 

Mllzakerııtm tam bir dosttuk Z1h · 
nlyetılo cereyan etmekti oldu~ t.e· 
mln olunuyor. 

Taksilere benzin 
fişi verilmeğe 

başlandı 
Şehrim.izde benzin snt.tşlarmın 

tamamlle yeni ibir usulle yapılma. 
sma karar verihn.iştir. Bu usul pa 
za.rtcs.i günü sabahm.dan itibaren 
tatbik mcV'kline konacaktır. Yeni 
sisteme göre taksi sahiplerinin 
§Oförlcr cemiyetinden fiş nlmala -
rx icap elrnekledir. Fışlo'rin tev • 
ziiııe bu sn.hah saat 10 dan itiba -
ren başlanmıştrr. 

Şoförler cemiyetinden fi§ ala • 
bilmek için ara.banın 1941 fenni 
muayen~ cilzdanmı ibrazdan başka 
formalite yoktur. Bugün taksi sa. 
hiplerine, yarın da husu.si, knın -
yon ve otobüs sahiplerine f"ış ve. 
rllecektir. Fiş almıya.nlam pazar 
gilnünden itiibaren benzin veril -
miy-0eektlr. 

Yeni karara göre pazartesi g1l. 
nünden itibaren taksilere günde 4 
kamyonlara da gUnde 6 §ar şişe 
benzin verilecektir. Otobüslerin 
nlacağx ibenzin miktan ise, çalış .. 
tıklan hat.dara .ııgöre değŞnekte -
dir. 

Büytµcdere ,yok.ında çalışan oto 
btlslere günde 9, Keresteciler -
Eyüp yolunda çalı.!i3J1 otobilslcre 
gilnde 5, Bakırltöy yolunda çalıaan 
otobüslere günde 5, F..dirnekapı • 
Cihangir otobüslerine günde 8, 
Mecidiyeköy - Çarşamba otobüs 
!erine gUnde 12 şişe benzin veri -
lec~kt.i:r. Bu miktarlar, otobüs ba. 
şmadır. 

man ve 310 İtalyan vardır. AL 
manlar arasında erkek kadın ve 
çocuklar da vardır. 

1ra1da iki ila 3000 Alman ol· 
duğuna dair büyük Britanyanın 
iddialan ve bu husustaki tclmi!ı· 
leri Alman harieiresince yalanla 
tevsif edilmektedir. 

Mühlet bitiyor 
Deyll Telgraf gazetesinin siyası mu· 

hıırrirl rıöyle yazıyor: 

lngtllz • Sovyet teşebbUslertne ce
vap vcrmes:I fÇin tra·ı.-ı bir mühlet 
verildiği haberi doğru cleğllcUr. Ma. 
amaflh mıı.ntıkm tes~it ettiği mOhlet 
bitmek Uzcredlr. Iranın cevıı.bı gcı_ 
medlğl veya bu cevap memnuniyetı 

mucip olmadığı takdirde, nlO.ltad:ır iki 
devletin vazlycUerlnl lt0rumıılt üzer<' 
d:ıhn şiddotll tedbirler nlmcılan lA • 
zımgelecektlr. 

Fransız • A lman sıılh 
müzak <>releri 

Vlşl re mt kıtynakları..,can alınan 

nı.ıllıma1.n istinaden Fransız hududun 
da b!r°'nınhalden, miistal'll Fransız n. 
jansıruı verilen bir habere göı-e, vı .. ı 
hillcilmeU Alman makamı, rı Ue halen 
bir sulh munhedcsl müzakere etmek· 
tedlr. 

Ve bu muahede mucibince Al· 
manya, li'rnnsa ve Fransız AJrika
smdnki knrn ve deniz üslerini kul· 
lanae:ı.ktır. 

Bu habere naznrnn Almanlar 
bir an evvel bir sulh muknddeme. 
~i etrafında bir nnlaşma akdede 
cekl<>rinl llmit etmektedirler. 

I<ransız üslerinin ödünç veril 
mesine mukabil Alman işgal kıta
ları kısmen geri alınacaklar ve 
Fransada. bırakılacak kıtalar lsP 
dost bir momkkette E?ibl ve ha· 
len İlalynda tatbik edilen JJekild" 
kalaca.klnrdır. Harpten sonra, Af 
rikad:ılci İr•'(liz mfüıtemlekf'leri. 
ezcümle Nijer, Siyerrn Leon. Al· 

Meksika 
J apon alacaklarını 

bloke etmiyor 
lokyo, 22 (A.A.) - Ofi: 
Meksika hUkilmeU, Mckslkadaki 

.Japon alacakla?lnın bloke edile~ği 

hakkında matbuattan intişar eden 
hnbt!rlerl.D tekzibine Tokyodald elçili. 
gın! mı;mur etmiştir. 

Bu mUnaşebetıe Mcks!kı>.da mukim 
Japonların Meksıkn hUkı1meU tarafın· 

dan hruımnne tuahUrle:-e tAtıl tutul· 
duklanna dair rlvayetJcr.n Meksika 
hariciye nazırı Padillanm ahiren vAki 
olan bf'ynnaUle tekzip edı•miş olduğu 
da hatırlatılmaktadır. 

Ratlyom1 parazit 
yapıyor dıya 

B ı r genç oda 
komşusunu 

öldürdü 
Katil, oda kom~usunh 
prizde tel parçasile 
kontakt yaptırırken 

yakalamış 

Evvelki akşam l<"'criköylinde bir 
cinayet iı:ıleıuniş, aynı pansiyonda 
oturan iki kişi kavga ederek birisi 
tabanca ile öldürülnıUştür. 

Yaka Fcriköyünde Türkboy so
kağında, Haıikliya adında birisi -
nin pansiyonunda cereyan etmiş
tir. 

Burada oturan Fuat ve Maz
har ndmda iki kişi her nedense 
bir türlü gcçincmemektedirler. Fu 
a.t radyo meraklısı okiuğudnn, Ma.z 
har kendi.sini taciz için bir usul 
bulmuş ve Fuat tam radyosunu a
çıp ajansları dnilerken o, odasına 
çekilerek prize iki tel sokmak 
suretile parazit yapıp ajansı din
letmemeğe b~amıştır. 

Bu hal nihayet Fuadın canına 
tak etmiş ve evvelki ak.sam .Maz
harın odıısma birdenbire giderek 
kendisini cilrmU me~hut halinde 
yakalnmış kavgaya başlamıştır. 

Kavga kw.:2ınca da Fuat taban. 
.<:a.cıını çekerek Mazharı öldürmü~. 
tür. 

Katil ynlrolanar:ık cürmümeş . 
but' kanununa göre dün birinci a -
ğrrceza. mahkemesinde muhakrme 
edilmiştir. Müddeiumumi, katllin 
448 inci maddeye göre tecziyeslni 
istemıştir. 

Fuat mahkemed bazı gayı-itabii 
hallerde bulunduğundan mahke -
mo, kendisinin akli vaziyetinden 
~ilphelenrniş ve tabibi adliye mu. 
ayene ettirilmesi lc:in duruşmayı 
başka bir güne bırakmıştır. 

tın sahilleri Fransız milstemleke 
impnratorlu~unn ilhak edilecek 
ve bütiin Fransız müstem'"kc im· 
pnratorluğu Fransa ve Alman~'n 
tarafından mü!jtereken işletilecek
tir, 

l<'ransa Alsas, Loreni Almıınyn • 
ya tcrkedc:>c<.'ktir. Buna mukabil 
Jarptcn sonı.n Fransayn Ilelçikn 
nın bir kısmı verilecektir. Frnn 
sadan ltalyaya arazi tevziatı yap 
ması istenilmiyecck ve Vlı)i Tunu. 
su muhafaza edecektir. Tunus il· 
zt-rlndeki emellerine mukabil Mı
sır İtalyaya verilecektir. 

Makenzi l..oudradc 
Kanada Bnşv~kili Mal<enzl King 

dfin tayyare ile Londraya gelmiş. bll· 
kfımt>t mllmeıımlleri t rııfından kıırşr 

lanmı~tır. Makl'nzi K'ng gıızetccllere 
demiştir ki: 
Kanadnnın blltlin kıtlbUe, bUtiin 

rulıu ilo, imparatorlukla birlikte oldu • 
ğunu ve znfcri elde etm,...lc için hlç bir 
gayret eslr~emlyccct;-ını lng.lizlcre 
söytcyin!z. 

Klng Kanada askerlerine İngiltere· 
de gôst,.rllen mısafırp"rvt>rllkten dola· 
yı lngillz milletine teşekl:Ur etml§tlr. 

Fransada tevki/at 
Dlln s:ı.bah Parlste bir baskın ha· 

rckt>U ~ ... pılmış, 6000 Yahudi tevkif 
edilmiştir. casuslulttan iki Ynhudi 
kurşuna d zıımı.. tir. Bı:ndan başka 

Tuluzdn da <.1T1Uhlm nrnştırmalar ya. 
pılaı-ak 400 klıı tevki! olunmu§tur. 
lngiliz tayyarelerinin 
akınları 

Avcıların refal{atlnde l:ıareket eden 
İngiltere bombardıman tayyarcıert 
dl\n Holanda çelik fa'!>rlk:ılarlle elma· 
11 Frnnsads demlryollar ve sınat he· 
defler bombalnnmıştır. .lı iman ajansı 
bu bUcumlar esnı:uımda 22 lnglUz tay
yaresinin dUşUrUldllğUnU bildirmekte. 
dlr. !lci Alman aveısr kayıptır. 

Yeni ekmek 
çıktıktan sonra 

(~ tarafr 1 ncide) 
cala fırınlarına tevzi edilmekte
dir. 

Fırancala tevzii bu suretle 
tanzim edilm~en Jıüktlmet. ye. 
ni ekmek satışım kabul ebni~ ve 
yii7,de yüz buğdaytlan mürekkep 
olan bu kalite ile ynpılan ek. 
mekler 11 ağustos 'J)azartesinden 
itibaren satışa çıkarılmıştır. Ye. 
ni ekmeğin narin 13 fırancalanm 
ısc 24 ku~ olarak tesbit edil· 
miştir. Aradaki fiyat farla, yan. 
ya yakın olmakla beraıber, fmın· 
c:ı.lalarııı yeni tip ekmeğe JCZ?.et 
bakımmd;m tekaddüm etmediği 
görülmüş, ve lbu tarihten sonra 
fırancaiaya rağ:bet gitgide azala. 
rak son günlerde fırancala satış· 
ları adeta durmuştur. Bugün, 
fırncala fırınları, r apnrlulann 
adedini gözönünde tutarak çı. 
kardıkları fırancalalam~ elde ka· 
lıp bayatlamaması it:iıı her is. 
tiyene, rapor sorm~~ fıranca. 
la vcrmeğe başlamıştır. Buna. 
rağmen fırancalalar, Fırmlarda. 
adeta boynu bükük "hasta" 
müşteri beklemektedirler. Bu 
vaziyette, fırancala satışlan i~in 
yeni kararlar almak ve verilen 
un miktarını a7.altmak, icabede. 
oeği ise tabiidir. 

Maa."llafih, biz bu neticeden 
pek memnunuz. Zira. !bilindiği 
gibi, fırancala alanların hepsi 
raporlu hastalardı. Yeni ve mü. 
kemmel çeşni ekmek <:ıktı çıkalı 
fıraneala satışJarmm azalması 
şehrimradeki ihastaların sür 'atle 
ş=..fayap olduklarına delalet et
meketdir. Fırancala hastalarını 
böyle ibirdenbir e azalmış ve iyi. 
Ieşniiş görmek bittabi herkesi 
memnun ~ecek bir neticedir. 

Kan 
Başv 

ingilter 
ay ka 
Otta\-a, 22 (A. 
Bütün Kanada 

yasi mahfilleri 
ba.şv~kll Ma.kenzi 
kadar İngilterede 
Kana.daya. avde ·. 
lar ittihaz etme 
rlirlcr. 

Gazeteler, Ru 
rıile harbin yeni bi 
<liğine kan\ bu}u 
bir malt, iktısadi 
porin b:ı.~ekllo t 
ne ve hariciye n 
tibinin mevcudiye 
•:!aha zlyade siyasi 
ıHğinc işaret • 

Ottavada çı:kaU 
:>:etesi seyabnti 
finl şöyle hulasa e 

Bu ınüzakerelet 
Iiği Ho milnasebed 
bi bir tesir }lUsule 
Japonya ile 1n. 
harp çtkbğr taJcdır 
mlnyonu Büyilk 
bl ibtr rol o)'Ill)ra 
mecburi askeri 
tatbikını kabul ed 
sonuncu ,n .. scle d 
na.kaşalara. yol s 
bu usulü taahbilt 

Kana.da başveJd t 
f;ıkmadığma hM-:6 
gazeteleri muınaıl 
ne takaddüm eedO 
detli hücumlarda. 

Bu sabah 
Ruzveltin kongreye da bir yan 

mesaJ•I Bu~n saat 11 

Valde camii ka 
ne yanındaki 351 
mandan yangın ııt 
gın buradaki do 
medin muaycneb 
deki katan ç1kınd 
manlar Beyazıt · 
dan görülerek -~ 
verilmiştir. 1t!::O 
ve ateşi söndu edi 
sebebi tahkik 

(Ba., tarafı 1 nclde) 
zammun eden icar ve iare kanu 
niyle Amerikanın milli yardım si
yasetini tayin eylemişlerdir. 

1ngiltereyl0 yaptığımız askeri 
ve bahri müşavereler muvaffa.kı .. 
yetli olmuş ve lbu yardımın mües -
siriyetini iı1ldflll C'ttiıımiştir. DUn 
yanın baolılca ınll~ecavlzine karşı 
rnüeaa..ıe.mde kendisine yardmı 
için Sovyet R.usyanm iştira.kile 

.r konferans a.kdetmek için terli 
bat alıyoruz. 

Naziler tarafından şifahen ve -
yn tahriren verilen ı:özi.in hiçbir 
kıymeti olmadığma bir defa daha 
naznn drkkati celbederim.,, 

POLIS'te: 

Bir kadın kucağındaki 
çocukla pençereden 

dü~tü 

Ç.cn~elköyiinde, iskele c:adde· ı 
sinde 21 numada oturan Remzı . 
nin kızı Kadriye, dün kucağında 
beş yaşındaki kardeşi Derhayat 
olduğu halde evin ikinc! kat ı 
penceresinden sokağı se\TCder· 
ken ~özleri · ararmış, yere düs. 
müştür. 

Ucı metre yükseklikten düşen 
Kadriye ba.rıından. kucağındaki 
Derhayatta kaşından yaralan. 
m·f;, her ikisi de Nümunc has. 
tahanesine kaldırılmıştı r. 

A:\1ELEN1N A YAGlNA 
DEMiR 00ŞT0 

Hask<iy un fabrikasında cah· 
şan amele Mehmedin sağ ayağı. 
na 300 kilo ağınlığmda bir de
mir düşmüş, ayağını hurdahaş 
bir hale getirmiııtir. Yaralı amc. 
le baygın bir vaziyette Balı;.t 
Mu~ev.i hastahanesine kaldırıl· 
mıştır. 

ELİN! HAMUR MAKlNESINE 
KAPI'IROI 

Beşikta,ta, Hasan paşa fırı. 
nında çalışan amele l\lustafa, 
sağ bileğini hamur makinesine 
kaptırmrn. raralanarak Beyoğlu 
hastahanesine kaldırrlrnıştır. 

ALACAK YÜZÜNDEN 

Arap cam~i sakinlerinden lh· 
sanadında bir isi, dün aynı semt.. 
te oturan Mehmetten 1 lira ala· 
ca!{ını istemiş, fakat Mehmet 
parayı vermedikten başka eline 
geçirdiği lbir sandalye ile de üze. 
rine atılarak kendisini başından 
yaralamıştır. 
Ya.r3lı t edavi altına alımnıa, 

suQkı yakalanmıştır. 

Ruşyada 
vazı 
(811" t 

Rlltu .. ccphtl ı.oırıı 
devam ediyor. " e 
nehrini geçtl'tJeı1 t 

... (J\·'-'' l losko\·a, ~ .. 
Lozo~ ski: ,&.111l 

bltmcmı." bir snff,, • fı> 
kruvazör 7,ııptet 1 

zıp etml.;tlr ıı 
Ruslar, oı ~tin dO 

zırhıı ve krJ\'a:zör 
nail 

ı.l.zerh rtnue bıJl!.1 tJ 
b('rn bC'r hn va va u~ 

J,ondrn, ·~'? ,,~ 
1' Sovyet RUSY••d:ı !1.1' rJI 

inkişaflarını bOY 

klp ediyorlar. r. 
Matbuat h yrŞ"' 

vet.meUcrden dolı&~ 
patilerini ızbar citJl 
Tııymls dediği 0 11' 
val ile değil. efal 

dir. 
1
• 

Taymls diyor ~;r 
muhtaç o!duf!U u.-ı 
yapmak için bUt JC 
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' Su h Yazan: Fı.AHMUT ATTİLA AYKUT 
~ alde 'i 

bı.ıe ed ~ilde}\) r~flcr!rnize kal- dur B:zi <',oktan unutmu§lardı· 
'l'ab·i et:ıı de de nvncn rnu. Yemek masasının }'anındaki si. 
" ' tabii ~k. gara sehpasında iki büyük evrak 
~"ada .. a şi.ıphe mi zarfı duruyordu. Tornas'm elin· 

işli 

6.a 
1'01nn ,.~ o.rnı~-nn: n<>damet <'dl'n nıf' hur ılolarulırı<'ı Mahmut Saim ı.1'1~DAG 

Başrol/erde: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Hasan elendı Agop, ff1e,ldah {(azım r 'esaıre 

Agobun teşhisi doğruydu: kadınlara karşı ben e bir 
·zafiyeti umun:ıiye vardı. Bu yüze endir ki Agobu 

ben oynatacak, o benım için çahşaca 1 

._ 

tı de ~tn Bali • de de bir mektur> varoı. Adi bir 
otu?ttıl'~l:>atı 'l' l"m Yanı kağıt parçası gibi büzerek cebi. mn değil otuz b<'ş karuım arkasın 

blh..~ tulll. Bu'~t~a 'ın ısn- ne koydu • 

PERDEYi AÇIYORUM: 

...,ttıUiy"•uı lllev 
1 

un koııu.ı· - Affedersiniz. Sizi rahat"IZ - 14 - Agobu patiskalarile f:ekerlerini haber vcreceg-im oA·an giEtınesizen bana da men~r 
qıı Ot ır;;ı- ~ardan ı'nt ' etı'm. ,.00 .. () ll:' gop fendi demesinler ... 
· a"" ... "" UşUp -1 

1- " • • ı.nım.E KAHf'I diye tehdit etmı· ~tı'm. O, Mediha için cebı"nden - Hah ~J:..,ıe Qun' d ' ,L'Y..11 a ..ıa "' e~ enılı'\>oı·· "'" ha T ~ lk K."l,"'.:11',\ •• o.: ~" "" ı uyuş 
t ~ \! ... utt ı uz şı omns a ·a~ ya a· "•;;:ı d "M mu ? ihı .. :-

1 
tın to~- ası) kadeh· k para sarf etmeye yanaşmıyor u: ünaaeba- · 

e~~ ~ k -.lı.vordu B 1 ra : Agop, geç va kıt randevıı Vt'l'di d - .Masarifi zatJallyenlr.den olduk 
~as donuşu\·or Ca a - - Buyurunuz Necmiye hamm ğl kahveye geldi. tımız maalesef 'lliinkati olmu tur ostum, ben tan aonranı tt"'den uyu.~ııltm. 
~ ap \ a hC'm 0 nın dedi. Kahvccı ile fazla konu. maınnsı bu işi yapamam!" deyip kesti. Bu akşam gideceğiz? 

Cı:v 'CtirorJ na fran Canip Bey; için bcın heman: - Öyle kolay kolay değil, Lfuı... 
ı. .. ~, ıı.o Ver1• ar hem bi1.c - Anııcn nasıl oldu Necmiye? .- Bir bn.hre.t , otu""'"'m ... d". kal on bea Un ;;._.,..,. .. .;;... ,,..,,_ ~.· .. n~ı kadn.ı..Yı.Otlatdı. Bı'I. ,. wc ... n ._ , ., g ub.~""· ~-

':'l?lı.. .;,ıı diye c::oJ'du. diin ve onu bahçeli bir gaz.ino) a - Değil., 0 da değil. Bnna bir Madam Agopyan bir duyar ise.. ya. 1 dökeceğiz? 
11' ti ~tnan ı?"~~refc kal Annem ~Glll özür diledim. Ben götürdüm, hizmet edeceksin, Büyu" k bir ivilfk Sen h ndn oda tutuncas haydi - On beş glln ,,.ı;._,.,.,.n;;.._? Bi 

l'r 1_: l ihı: 0.r..ıcrinı a d b' d · k y J• zim k' "'ft• ~""' ~ o.~rıtı t~u l:aımurnu rrtb~ı c ıraz rahatsızım ıyere yan· av"§ stcsle l<onuşnuığa ba§lndı: yapncaksm? hand:ı oturamorum da korkudan üçük sana ııe deor billntn? 
.:".:ı{Uı....,.~ • <'lıı· d ,., !arından ayrıldım. - Telefon ettinse hıp diye ... , . - Snnn. <>imdiye kadn .. hnngi eve kn,....rum .. Mcıdihnnm ar-ka&ın- - Ne diyor? l'a b ·uır;i k 1\ Udalda- C · · ı be be d ıı;.ı_ ~... .... ,.. - ...,.~ "· ıraktı ı-. adr-hı ı.-ı..ı anıp Be\· bcnım e ra r 1• rco ... • oynadı. Seni içerde zanne· hizmette kusur ettı'k! Oda tuttun. druı gittiğimi Mndam duyar ise ev - Hent (aptal) Mahmut decır 
ı ıı~..,~ · oana 6

1111 .,,,zce şar·ya ~ıktı: dordunı. Yino oda isteorsun • ne js tlç ayda bir aylık verdin. Ağzunr den nereye kaçacağım? Meğer sen sahiden hcnt ?tfsıhnnri: 
'· ·a Çlktnak ı:: z lrmr<:>. - Bu hareketimiz pek ayıp tcorsun? Başıma açtığın belilar zı açtık? Başrmız seııln yUztlndcn - sen benim isimi yapmazsan m.u...c;sun., Bak on ynşpıda'ki ~ 

t~ bıı Va . ıstediği:ıi oldu. eleği! ıni? Ama. kabnhat ~etın"di de biraz daha iş sa.racnk. kıı1lc bin denle girdi.. ağl!nnızı aç. ı;imdi gider patlSkalan, §ekerleri bılcm se.n~n new okluğunu ağ:nl1!!Jll§ 
"'ili tij ı Yetin· rıne sizde. Alısık olmadığımız sm ahbar? tık? haber veririm.. On beş gUn u~rııaa~r1; Gö.eyafı 
~er BaUe 1 Canip bey halde bize mütemadiyen içki k · Ceplerimi kabarık göı-Unce ren - Şimdi sana bh· rol oynata Patiska, basma söm olunca A· dökeceğiz? Sonram ne' olacak.• 
blıci~ıı;Si)yı~ıkı~; frıın ızcn ram eWniz. gl sarardı: cağun? gop efendi hapı yutuyordu. ~iiğıthnnc kfilıyo.m olaczığlz? NC: 
lı-az d !"\et!nııy SOnra.: - Hayu". yavrucuğum. Ben - Yine mUsellah ge.zorsuıı ?.. - Nasıl ol? tiyatrocu oıaca· Birkaç defa yutkundu, yutkun. dır bu kan? Pırlantadır yotsqm 

l lşarıya <:~ dC'dı. An kcn.di1rr·,1e vnzivC'f i anlattım. Böyle saatli bombalar taşınır hiç? ğım? Altmrşmdnn sonra şanoya du: yakuttur? Mad('Jnki JJl888.rlt1eri 
~fYa nrt. Hava Şeref'!erine bu gece ilk defn iç:ki Hayatına acmı.omun?. Ya birden çrkncağım? - Mega. asvas.. Mega asvas.. yn.pıorsun. Kalk bizim Beatrlıdn 
ı,_ allııe balkonn ku1landı;;. nızt söyledim. Sen na • ~~tl~r. ise ... "Ah Agop ımn söyle· - Hayır! .. Bir a k rolü oy.nıyn· dedi.. yapmam demeonım amn evine gidelim. Bak, ne f'Jrla:ntabr 
~sır nı kend· . CJktığımız ~ılsırı bakavrm? a.ın ıdı ama, ben kulak ariı:Mı -et· caksm. bu işi be.nim yapabileceğim gibi var. 
ılı, 15andaly ın~ tutanı1va - Bacıım dönüyor. Müthiş bir tim idi sör.tinli,. deyi can verecek. - Ben oyruyacağun? bir iş göremorum. - Bunlan lbll'llk. Seninle daikm-
~~1 cııın Üterin. hnlsizlik 'hissediyorum. sin. Agobun lnfmm !kıymetini 0 - Evet! - Seni ben idare ede<ıeğlın ! kaldı'lı:. Masraflar bendeın ne der 

Oi \'e llıid ..... Gri sana biraz iln · vcre~m. kett.c ağnayacaksm wna kaç pare Hlr iki saniye beni sUzdU: - Ahbsr sen kendini !da.re edo sem onu yapacaksnı ! 
biı-a~Yoliıtn ~ bulanıvor, lçin açılır, ferahlık duyar, gece· edel". Seninle bemhf>..r oturanlar - Min gayri.haddin anla • morsun. Oç günde bir gemiyi !ka. - No dersen onu yapacağım? 

il il'\ kolonya avrucu.ıfom. yi rahatça ~~irirsin. cin paramparça olacak! dığıma göre son bu te .. raya oturtuorsun. Ben! n8.81l idare Şirket vapurundan hip diy ken: 
tıı tcı bar:ırıı ~etır. Verdiı?i ilftçtan b!raz da anne. Fena değildi. Cebhndeki kaba fn da kanlan kafese ko • edeceksin? Evvelem sen kendini d~;nize at desen, den~ ata· 

~ koıatarıyorc dönU\'or. me g-ötürdGm. Odamıı cekfldiğim rrk kfığıUan yine bom:ba zruınet~ yacaksm galiba anıma. maate. idare et bakalnn. cQ.f;•m • 
•ll:ı ta •0 n"a . u. Üdava zaman vücudum eziliyor gib1ydi. mişti Ciddiyetle kaşlnnmı çnttnn: scf ben böyloe işe hiç giremiyece· - Neye kanır verdin? dostçn - Yok canım .• Sen ~ zen. 
~ Ilı.an: Şıı:ıe İni alıp Göz k<ı.paklarmı kapanıyordu. - Yalnız bu kadar mı?. dedim. ğim. Kadınlar papazla Jıocn. gibi mı aynlacağı:z.. dllşnanca mı? gln blr mirasyedi olacaksın ~-
~ ~l'trk Kendimi yataj?a bir külQe s;tibi t- (Bellmde.kJ içi Jdl.ğıt parqalan do· hnnır. kahvesinde otunıp bekle • Bir an dilşilndfi: do bUyük bir ban'kennişsin.'htan· 
~ _r "ı'J a~ğı)•a 1"-em lu ,_,_anca kılrf - t rek) bl me ı Tak ka .. _ ... k d ~ A~p -""-.:ı: deri'""'" ye.... buln gczm-' ... '"'in g""ı-~- p ............ 

. ~cıh~ }'atrna~~ .. n • tnn. Derhal uyumuşum. cie ~vntng vamr.ı gos ere r zer. pı, LöA n.pı, ogro dC'N-lotıe~t~;."uı A&nnt ""b';kalı:. te fnbrika~ ~ıı>~.w. ......, 
1• ııı~d: 1\ıınd; ...,,am a Uykum arMmda lbir aralrk ibir bizim eve! Senin zaten evin belli ~.. ,, 

1ıı;l l'İtıj ~ orurn. llıde biı t.es duyar gibi oldum. Gözlerimi Zavallı Agobun rengf bü bütün değil, ha.mnmm belU değil, kU.lha· Ne yapacağım ben\' - Beni de yavn.~ Y81V3§ alıştı. 
o •ı· '":!kaı·ıa acmağa muktedir olamıyordum. kül oldu : nın belli değil •• ne gelirse a:bdUAcl· - Biz bu kadınla... nyorsun? 
~ d.<ll'flunı 

8
• !"tnı kolon B · · k klad - k l - Ne olor. Çanattalesine mu. ıerine .. kadmlar dofnı Madam A" - Mediha Jle.. - Neye? 

~"' "ı b,, .. 
1

,.,
1
• :ı.l~d"'n .,;ru·ı~ irisinın benı uca ıgını, 0 

• h b - Evet. Mediha De mü.,·i• bir - Dola....t-.ı..ı:.a ... " ., ''r ,, v"'rJ>" .,. - lıırmm arasında sıktığını ve du· are. eye gidon:ıun ! Yoksanı Sir. ı;obyanın ba§tnft. Zaten avalh un.,.. ............ ~""'6 
A.llı<': 'l'lı:ıı;-ı "ı ıı..,e drı dnklarrmdan öptüğilü hissediyor. koclde otelleri basacaksm .. ne ;ru kan yn.n hastadır, Ne oluma ol. maceraya tutulduk. O bana hü. Bu sefle.r ben gülmeğe ~adnrı. 

ll'ıı ç:ı_.; r\Rlat'ı • • i ık' P8oaksın ahbar? un .. tstcrisen tabancanı çek tak cum ediyor, ben ona hücum 6(liyo· - Hakikaten Agnp eferıd1 
ı. ..,ırn> 1,... • dum. Fakat bu öyle bır hi:rt ı. N 1 d' ~~ . nım. T~- tekmeye mU+-'-to bir • dedim. Bu eu"'---'.1:r • 
'1'~ır ' 11 trıı rm: daha ziyade bir rüyaya !benziyor - e o uma bu akcıam ol cn.k.. ıyem ..,..nJ öldijr. Ben bu ş ya· CA-10 W!!9 ~,llC"'ruı • 

!.' • li<ıv1 r I du. Sanki vanımda birisi ~·atı or ~Men "b n ~mıdan bıktım. ön. pamam! mmnm birinden dört ta· mücadele. - Alfabe der iken y~va..5 ~ ı:o. 
'- k "'' ~t v f'iPtncm.. ve ı'sml-i ·savı. iycrek hOmUrdanı ce scnaen ba lıyacağrro! ne tavuk alJIU3 ~ Ytlz kırk - Ho •. afna9rum .. ben de ara· gramere çtknrız. Biz de ikincl r 
~? ~ rınen lvı ı.. SOnıa ~qV.f "' • - 'd' b Agop bllsbiltün bitü: dört tefa eve~ ... Kan mflleU ya gireceğim .. atlar tepişecek ara· Mahmut Saim oluru.z. Senden ,. 
~'lıv e .. ., "ı 'mı okııa. yor gibi bır rüya 1 1 u... - Zo ne ba§lıyacnksın.. Ben \len lben başa çıkabilirim? da eşek yiyecek ııopayı, Sen bu l§i sıl olM bu kadar g\iri)ttüye pıwtır 
~~i :rı· \ e '" bir n.ı· ~ sana ne yaptmı? Oda iatcdin d" - Peki öyle olsun ... Yazık ki yapamam nhbar. tıya aleytlk. Hanm kapım da ll!mı. 
~ a i\Jı ·bir tefa yok de<lim, Masa, sandal· benim sa.na iyillkleriro h~ boşa - Öyl ise allııhaısnıarladık, name n.sılm.aktan Mdunm.-
~ ·l'(· lı • 11.h nı (.ok geç kalktığ'ım halde, jç;m· y istedin .. Sana .kızdılar ben'ım •• o ..... ı .. !. Agop efendi.. mahkemei şer'ıiyeeintn -.,.;;ıır-
)otu~1 ·n fi .. : 

1 ~ö"~ r.. bit. d A r k 1 ' t>· ... ·~ dönd" "' '" \' "~ ne kad ulfı uyuyof u. . nnem ge ıp a mMalanmı, snndalyclcrimi parnm - ~n bana no iyilikler ettin - Dur... Nereye gtdlorsun? u. 
l "''11.. Sana ne kad~~ d'ı mosavdı belkı de nkp.ı;na ka· parça ettiler sana bir laf ettim? ki ahbnr? Yapamam dedim Jse henuz mün • - Dinle Agopçuğum: Ln4'-~ 

dar uyuyacaktım. Kal'kmadıiunı Acep bir gün krlını kırdan? Me· - Şeker, pat.fskn dopolnrmı sebcti ve&m.İ.§ değilim a. ~lki bir gnyet fetrtandır 
V1: 2 llbır:ı aa...ıınce merak elmi odam.8 geJ· rtı"-" eli 9 o b ı gU d' k -·'--- l rarcı· hal buluruz. Söyle bakalım.. - Seni t.ann'... .. ~ • lq 

1 
'll!youı'; ~Yıfln mıı:ı ... rn ........ ne r. n e§, yirmi Uç tac n ür imseye h~ vcrm · ,... ~ ........ ı-

:l nn ttın · mrnti. lmık dört numaralı odalar bostur'. yorum. arkası.. - Tamr .. bunu sen nim 
da ÖZ) • Yllmu. - Nasılsın Necmiye? 7.aten ya 0 han yrkrlacak senin e· Agop ağanın yüzü kı;pkımıIZJ ke. - Seni ben onn .. bir (mirasye· diğim yere dl Ureceksin! 

~~a b}'ııllamııd erınin kar- - Hiç iyi değilim anne! llndon kurtulacağım ya KudUsc sildi: di) olarak takdim ettireceğim. A· - Gelir iyi! 
dl% lhtladıın. ıın. Bendı:> - Ben de senin J:ibiyim. Göz. ka?oağı:m aenln ell~den kurtula. - Onu da duymuşsun? • diye· çacaksm kesenin nğzmı ... Onunlıı - Elbette gelecek .. Şimdi 
" ıcı 11orcı~llcın 1 lld t• . 1erimı uvkudan ar,amıyorum. cagım .. Yarın sabah gel de .. kon bildi. {)ııUnde.ıkl ba'rdağa su Q<>I • bir ge7.Dlek sana yUz liraya pnUr na kısaca anlataynn: Ben bu ka• 
~td .,llıtıe :y-ı. J\ü :· a ı<t,m. Dlin nkRnm pek fena idim. Hô.lA turntoyy yııpa.Jnn. Ma dn, san • durdu, lÇti, yaca.k! dını ilk defa olarak dört sene m 

\• ·•ırı ~· d~~linıı ~ucuk bir da örleyim. Kıza limonlu çay ge· dalye de isteorsuo yine (çlkn) Bir iki saniye düşUndil. Sonra: - Beni patiskalan. şekerleri vcl köprüde gördüm. O va1dt &ı.: 
~ r;ı ~ 0ZlPıne/nın knlnn tirmes:ini sövledim. Havdi kalk aemem. - Ne isteorsun? • dedi. Ağnat hnber vermiyeceksin ama, sattınp ha böyle Şi'jli YJldm falan değil(li 

ll'ıarı ııa 'ne kafi t!f' da beraber foeJim. Belki biraz - Haya .• Bu sefer elimden o· b:ı:knlım .. menunm ne olacak? paralnrını kanyn verdireceksin? l<'a:ka.t yine az çok şölme.tt ?Btıldı. 
~~() ~tıııı atıerc:e a~la. bizi açar. da ile, sandalye ile, masa ile kur - Se.n Şi U gUzell Medihayı bi Beni kül edeceksin? Münasebeti. Bnna fmdlk Fatma ile benı.ber te: 

ten a. sa~ 1 _.Amcam ~itti nıi? tulamıyacaksın! liyor musun? miz maalesef milnakti olmuştur sadüf ettiler ve benim gafletim. 
~ illlnenı k 

1 
a .hıc·kır. - Erkenden. mfılıim bir jlm - Ya ne ve; elim? Hanı vere - 1'n.ıumam ıuruı, jşitm.i§im.. dostum ... Ben bu i~ yapamam... den istlfado ~do.rek beni ~--

~be endıni top- vnr diye dtmi5 bir tle kii:ıt hı· lim? Akşamadn Mııdam Agopyan; - İşte seni ona karşı çrkaraea Madam Agopyanı gezmeğcgötu · - Dava tmedfn? 
li,\ı,.._l}ı nı r"vrurn rakmı~. koynuna yollayalrm? Ne isteor ğım! riinc ya seksen kuruş pnrn. har - Yok. 
1 hııjll' ~n · Seıı: - Yeni bir m:.rnf'r listesi mi? sun? - Ne yap~un ben onunlan~ carım ya sekşen beş kUlıuı .. Ağna· - Babanın panısı delil ~ 
Olı~.~t' n hen u-ı - Hayır. B izimle "acemi sar· - Ago~uğum, benim cnnım - Korte yapacaksın! GCıya ona dın mı? Sen de kimblllr kimden &bnli! 

lt-.ı~10~ a~Ja<tı~ adrk~ ho lar'm .. diye alav ediyor. senin elinde .. seninkl de benim e· flevdnlanmrşsm! - Ru prualan ben vereceğim . son~m ... 
~ ~nı ·· lia:vdi ~a kc~. - ~e yatJalım. onun kadar an. Umde. Agop efendi gUlıneğe başladı: - Sen mi vereceksin? ha .. bak - Sonnı arn.da.n epey bir m&i. 

•rıu·~lna ... nnecı trenmıınımız olsavdı biz de nı.ı - Biribirlmizi öldlırecı>roiz? - Sahiden sana şon §norti ona klon erer. Benim gibi Mah. det geçti, Ben bunu bir'kar defa 
" 1 \>h... 1.~ır., .,~.!:0türeuı'm Y k oı;o rt d t ak "' ııı ."''fi • -... ·' baırnda ııba.hlardık!. - 0 • dedik.len kadar da var.. Bı>ndo mutpnflanm o aı:ın a nyna ar, Osmanbe-yde tiy troda ~. 

'*vı":i harar w· onları Çayımı ic:erken Hayriye h~nT - Ya. ne? Xtifus kağıdını b:ını:ı yaş altmış bes .. albmş yedi. Da.na ato.ral< lı e başlamı değilsin a.. R lirsin ya. Ben sn.kalana g t çe· 
konu."'U k' hara. ma: vereceksın de senin :ı. erine df'Jiğe Şişlinin tak ortalık yerinde lmrr Haydan gelen huya gidPr. Sen pa· it şekillc>r veririm. B.".Z3.Il şeyh, 

~~. ~::~~r!!;e!n~b;u~l·~~!!!!!!'!!'~~~!!!!~r~n~~;·;~~~~11~1;·~;r~>~g~l~r;eo;e;ği~m~T~? !!!!!~~!!!~~~!!!!!!~d;an~b~ir~d~n~ya~k~~Y;ed~~~e~c~e~k~~l;n~?~Y~a~ra~l~a;n~v;e~rd;ı~·k;te~n~so;;n~ra;m~b;l~r~k~a;rı~=:~~(~l~ü~t/~e~n~sa~y~/~a~yı~~~·~·=· •ı •tı i . 1\ Sındl' h' ---
dıı 'ttttl ır •evinç rek Rüıtemin evine uğramıı· 

!t~Ulb ed~ku;.affaki- tı. 
~İll. tft~ın ' 'YoJ"du Halil, o güne katlal', Rüıs· 
'"Aı" rt... Prena ..... r'eı: "•••un I ''Ur- l<>min • güzelliğı dillerde do· 
,,~ıt'Jtk;11İrıiy0;:. tnad!ğı- laşan · karısının yt\'zünü gör 

ııcı h nd• n· u. Zıra, memişti. 
tt,_'n1, &.~rler ıza~atan Rüstemiı• atı bahçede kiş· 
~i;' ~· Re tneğe neyip duruyordu. 
~-.ı! ,,~~ilin a· Halil, bahçe k1ı.pısından 

ı.._litrt~ ~bırıd .. bııanıtan bağırdı: 
'flı b tı "' ul d d . ? ~ lh hlito d Un u • - Rüstem... "ere esın. 
't ''-d~rlerj r u. Rüs.. seni almağa geldim. 

, U l' ~fler '«uydukça. RüJtem heyecanla bahçe • 
~. ı~ 'lii.,.. ~ana Yn : . d' '•' ,, k' ·o \ıt.r r Ye ın ı: 
'l ~t ~· ~ tnıı .. Gül - Daha vaktimiz var. He-
.hı~ r ~'lttti 'tt.a.nın kız le attan in de hahçede sana 
ı ,~r1.h1 1~ / 1Yerek i· bir ayran ikram edeyim. 

a clıt, ı.yuYor ve Halil atından indi... hah· 
ı.ı çeye girdi .. 
g '-b,h Bir ağacın dibinde otur • 
"rı"' 1

• ~d. du • ' ,~·•dtkt ırn a ra- ' 
Q l' rıı d - Meıhur koıucuları ta • 
'tl rı bır k ey anda nıyor muıun? 

V\h ille.halık 
• li,lil - Hepsini tanıyorum .. lç· 

, &tına b' lerinde kendine ve hayvanı• 
ıne· na ıüvenenler de vl\r. Faka\ 

.~azan: lskendcr F. SERTELLi 

• 108. 
ben, birinci geleceğim. 

- O kada:- yüksekten at • 
ma, Rüstem! Belki ben kaza· 
mrdım hirinciliğ\. .. 

- Sen kazanırsan, gam 
yemem. Bir arka<!nşım ka • 
zandı, derim sevinirim. 

Bu sırada Gülbeyaz elinde 
iki tas ayranla bahçe kapı • 
mda ~örünmüştü. Rüstem: 

- işte, dedi. Y ardımınln 
kavuştuğum sevgiHm. 

Rüstem hiçbir erkeğe ka -
rıaınm yüzünü gö&termek is
temezken, bu hir emrivaki ol 
muştu. 

Halil, biribirini seven bir 
çiftin saadetini çalacak ka • 
dar bayağı bir delikanlı de · 
ğildi. 

- Allah ikinizi de mesut 
etsin. 

Diyerek, Macar dilberiuin 
unduğu ayranı aldı, bir yu· 

dumda içti. 
Rüstem de ayranı aldı, yu• 

dum yudum içmeğe başladı. 
Halil gülerek sordu: 
- Hangimiz kazanaca • 

ğız ... Rüstem mi, bc-n mi? 
Gülbeyaz Rüıtemi gös\e~ 

di: 

- Kocamın kazanması i· 
çin dündenlıeri dua cdiyo • 
rum. Allah ona yardım et -

sin. 
Sonra misafirim memnun 

etmek için giildü: 
- Si7. de 'kinci gelirseniz 

memnun olmaz rr.ısınız? ' 

- Hayır. Be" birinci gel • 
mek istiyorum. 
Rr~•em lafa karı::tı: 
-:- Ak ko~, ka·~ koç geçit 

yerınde belh olur. Simdi ne
de ek bo tur. 

Bundan onra çok konuş • 
madılar. 

GHlbf!vıız 1rncııamın arkası 
nı okşadı: 

~ Allah senini· beraber 
dir, Ritstem ! Sakm merak 
etme .. En büyük mükaf tı 
sen alacaksın! 

HaHI yerinden kaf ktı; 
'-Tali kuşu kimin omuzu· 

n konllraa, onun ) üzü güle
cek. 

Halil bunu ıöylerken, içiır 
den dişlerini gıcırcJatıyordu. 
Macar dilberinin bu derece 
emniyetle kocasm;ı itimat tel 
kin etmesine ade"la hidde~ 
lenmi ti. 

Halilin.kızmağa hakkı var 
mıydı? 

Rüstem atını oksıyordu. 
Atm bu sırada fazlaca kiş• 

nemesi de Halili iirt~ta sinir
lendirmişti Rtisteem: 

- Bak. l.enım hl\yvanrm 
bile bana ko§uda galip grle
ceğimi söylüyor. 

Diy<'rek ntının üstüne at· 
ladı 

Halil de atma bindi ve yan 
göıle Rüstemin karısıua ba• 
karak: 

_ Allaheısmarh~dık ••• 
Dedi. JJnhçcder çıktılar. 
Yolda yo.nyana konu§ll • 

rak uıdh·or1ilrdı. 
( Dt"'ııomt um· 1 , 
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Satılık köknar tomrıJ' 

e 

rışla ı 
··nkü koşularda gaf e

li han <Yi at/ardadır 

22.8.1941 
12.45 Ajana ıo.so Ajan• 
ıs.oo Karır:ık '!). ı.; Tilrk 

şarlalllr Müı.iği 

ıs.ı~ Karı:iık ~0.16 Uııdyo 

program Gazetesi 
8.0ll t a ıl he~ eti 20.45 Solo 
8.SO &>rhest 10 ıjarkılar 

dakika .! 1.0'1 Ziraat 
18.40 Had~o Tıı.kvlml 

\lng ll.10 TEMSİL 

f 

Devlet orman isletmesi Düzce revir aıni-r~ 
Bolunun Tatavıı köyünde Vtı Bolu • Adapazan §O&es1 lıJe ~ 

muzda muhtel!! lstülerdc mev.:ut (1727) adet muadili ,ıS59lP" 
desimetre k 1lp hacminde muhtelit boyda köknar tomruğu 1.9. 
ı;iinU eaat 14 te DUzccc.~ revir (unlrllği blnasmda müte.şckJdl 
'lÇJ~ artttır~a lle eat lacaktır. 1 Tomrukların ~her metre kltounUn muhammen bedeli (l el" 
tekiller şartnameyi l•ııkarada 0rmcn umum aıUdilrlU~ O~..A~ 11 
orman çev!rge müdüı ıcklerinde vtı DUı:ccde revir A.mırll~irru"-
lar: yerinde görebilirler. ~-

tırtcklilcri· mezkar gUn ve lllintte yüzde 7,6 temlnat alt 
!Azlmclerllo bırllkte D'ırzkQr koml&yona mtlracaaUarı. (7207> 

Satılık köknar tomrıJI At yarı~l..ırmın 7. ci hafta ko. 
ulan pazar gtlnii Vellefendide 
~apılacaktır. Her hafta olduğu gi. 
bi bu p zarki ko ulara da çok nt 
(iaydcdılm tır. Bı nassa şimdi~ e 
kadar h ç koşu kaz:ınmnmış ıkı 
yaşlı lng tiz ta) !arı arasındaki sa 
tııı ko usu çok entnesandır. 

1800 m lrp iızcrınde yapılacak 
buyiık Arap atları aı a ındaki han
dikap da calibi dikkattır. Çtlnku 
bu ko uva favori olan Sava, Boz· 
kurt, Mihriılcan gibi atlar girme
mekte ve dalma en kabadayısı an
cak plns olabılC'n dokuz ikinci sı· 
mf at girmektedir. 

Bu SC'b<'pt n hep ind n bir sür
priz beklcnrbil.r. Bu h:ıftn da y • 
ne 'üç ıklli, iki çifte bir de üçliı 
bahis 'Wardır. 

İldli bahıslcr: 1-3-fi inci ko· 
ularda, 

Çifte bahisler: 2-3; 1-5 ine 
koşular üzerinde, 

Üçlfi bahis: 3-4-5 inci km:;ı,. 
!ar üzerindedir, 
Yanşlann programını ve tah -

minknmizl a"!ağrda bulacaksınız: 

.. ~; ı~ 

Birinci kosu CHıındJJmp) 
üç ~aşında saf kan Arap erkek 

ve difii taylara mahsus. İkramiye. 
si 25i.I Ura, mesafc;>s1 1200 met· 
re. 

1 - Tarı.an (F. Vurnl) sıklet 

fi8 kilo 
2 - :Uclike (l'. Jlnlim) sıl•let 

'iO fi" o. 
3 - Gulgeç (F. Atlı) ıklct 

56 kilo. 
4 - l\uruı; (Ş. Ii:ııt.rül) ıklct 

l8 kilo. 
5 - Stile~ k (S. Börloocnc) 

.,ıblot 46 kilo. 
Bu ko u uzennde nazarı dikkati 

clbedcn ta~lar bermutat eç n 
haftaki bandikapın galı'Ji Tarzan
la Meliketulbavndır. Mnamnfih 
diğer taylardan herhangi birinin 
de sUrpr-:i beklenebılir. Favori: 
Tarzan, Mclikedir. 

hoca sakalı gibi çok brrakınrn. '"'a· 
zan Anadolu tUccarla.rı gibi yuvar 
lak yapanın, çenber sakal olur. 
Bazan doktorlar gibi slvriltirim. 

- He. Bu §ekıllcrlc ben bil('! 
bazan seni tamyamiorum. 

- Ara1an seneler gE:Cçtiği için 
o da deği.'. m!şti, Ben d sakal ~e· 
killerile deği~tim. Bir biı'imizi ta • 
nıya.madık. Yahut o beni tanıdı da 
tanımamazlıktan gC"ldi. 

Ondan sonra ben bu yeni tanış· 
madan sonra onunla müthiş bir 
ma.cttn,a tutulduk. 

- Her defaşında s ı'li :}'E'ndı. 
- Neden h~li) oı un? 
- B n m lımı b lmc•z mıyim? 

Kadmlarn kanıı cndp (zafıycti u 
:rnumi;e) haı:;talığı vardır Fak ıt 
sen şimdi b"ni göresin .. evel Alla 
hm iznivlen onu hir p<'rf'ndcfün 
atlatayım ki gorsun .. Agobun 
kazı gtbi gak .. g k gak dPs n ! 

lnhmut l'ialm ALTINDA • 

l!>inci ko u: 
Dört ve daha yukan yaşta ve 

ıtazançlan ) künu 1000 lirayı dol
durmı) an yerli yarını kan İngiliz 
nt ve kısraklara mahsus. lkrami 
ı·csi 225 lira, mesafesi 1600 m. 

1 - Ce ur (Talat Atcun) ık· 
ı C't 60 1.ilo. 

2 - Neriman (Htisc~in Kyru) 
ıl.lct 56,!i l>ilo. 

3 - Cemile Cl\I. Giimii~) ıklct 
f•6,ü ı.ııo. 

Bu koşunun favorisi Neriman· 
clır. 

ı;liııcii k~u (Sat. kO!;iUSU) 

lki ya§ındaki yerli saf kan ln
,iliz erkek ve dişi taylara mah
•Jstur. İkramiyesi 400 Ura, mesa· 

resi 1100 melre. 
1 - Cengiz (A..,ım Çırpan) 

•oldct 56 ldlo. 
2 - l'a\ uz (K. Yıkılmaz) sık

let 56 kilo. 
3 - Stıron (\'usuf Ün) sıklet 

r, l,ü kilo. 
4 - Pardon (Fahri AUı) sık

let 50,5 kilo. 
5 - Bomba (S. Knrao man) 

~dilet 50 kilo. 
Yukarıda da bildirdiğimiz gibi 

günün en enteresan koı:ıusu bu
flur diyebiliriz ki bütün iştirak 
t:decek taylarda kazanı; şansı var
dIT. 

Dördlincd 
şusu) 

Üç ve daha yukarı yaştaki saf 
kan İngiliz at ve kısraklara mah
sus. İkramiyesi 300 lira, mesafesi 
2400 metre. 

1 - lfonıi arj (Dr. eferof) 
r.ıklet 72 kilo. 

2 - Dnndl (llıı.sr.n Alnku':') ık 
lct 72 kilo. 

3 - Karanfil (A. Atman) sık· 

lct. 68 kilo. 

4 - Gonca (.\. Atman ) ıklct 

6'!,5 kilo. 
5 - Roi (S. Karaosnum) sık. 

et. 59 kilo. 
Centilmen koşularında en ziya

de nazarı dıkkate alınacak mese· 
le bınjcidir. Bu koşuda Komisarja 
doktor Seferof, Dandiyc Sait Ak
'JOn, Karanfıl veya Goncaya Öz -
demır Atman, Roi'ya da A. Atçı 
oinccektlr. 

Fa"·oriler Dandi ve Karanfil • 
dir. 

nc~inclkoşu ( llandikaı,) 
Dört ve daha yukarı ya§takı 

saf kan arap at \'e kısraklara mah 
sustur. İkramiyesi 190 lira, mcsa· 
fC'si ısoo metre. 

1 - Bora (Rifat B&J'!>al) :.ık. 

lrt 68 kilo. 
2 - Iı:rk (N. Temizer) ıklet 

62 kilo. 
3 - Sc,im VIU. Pi. 'Iurgut) 

ıklct 60 ldlo. 
4 - Simrl ( İ. Küçük) "ıklct 

56 kilo. 
5 - Tomurcuk ( D. Günday) 

sıklet 55 kilo. 
6 - Tuna et. Hakkı Tekçe) 

ıklet ö3 kilo. 
7 - Kısmet (Muzaffer) sıklet 

;;ı l.ilo. 
8 - Yıldırım (B. Isıl) ıklet 

50 kilo. 
9 - Budak (A. f:rtur han) ık· 

lct 18 ki lo. 
GünUn en enteresan koşuların

dan biri de budur. Bu arada fa
voriyi tayin biraz güçtür. Fakat 
en ziyade kuvvetli görünen atlar 
Bora, Işıktır. Maamafih diğerle
rinden de bir sürpriz beklenebilir. 

İstanbul Kürek -şampıyona ı 

Su bporları aianlığmdnn: 
Bölgemiz kürek şampiyonası 

21-8-!l41 pazar günü Samat -
ya sahllinde yapılacaktır. Yarış -
lara tam saat 14 de bao:ılanacak • 
ur. Bu müsabakaya lisansiye ol· 
mryan hiç bir sporcu_ giremez. 
Ba§ hakem Rıza Sueri, hakem 
Bekir Macur, Efdal Noğan, fama.il 
Dalyancı, Nedbn Ulbatur, Bedri 
Koray, Nedim Özgen, Arif Spo. 
rcl, Nuri Bosut, saha komiseri İb
rahim Kelle. 

, hmet Ates , 
Karyola ve mobilya satış evi 

---ö·-- --
Her nevi karyola - Mobilya ve son sistem şık 
abajur ihtiyaçlarınızı ucuz ve sağlam oln1ak 

şartile buradan tedarik edebilirs;:niz. 
-- --oo---

Adr~: Nurosınıuıi~e ('ur,.ı kııpıM Çnhat·ı Hıın ı•Mlde.<ıl ~o. 9 • 11. 

Hazır, ısmarlama sipariş kabul eder ve her 
nevi t.amiratı da deruhte eder. 

KuıLrteU 22.0fl Salon 
l!).00 tkhsat Orkestra."• 

Saati 22.,{0 Ajans 
19.l li Sdnı: 22 . .&~ Salon 

Kuarteti orkestrası 

Askerlik ilanı 
Fatih Askerlik Şube

sinden: 
337 doğumlularm yok la .. 

ma müddeti Ağustos niha. 
yetinde sona erecektir. 337 
doğumlular ve bu .~oğumlu . 
larla muameleye tabi ola n .. 
lar bu zaman zarf mda yok.. 
lamalarmı yaptırm~dıkları 
takdirde yoklama kaçağı 
muamelesine maruz kalacak~ 
ları ilan o lunur. 

* :(. • 
Kadıkciy Yerli ,\ 11. ~ul~ inden : 
Askerliğine karar verilmi~ olan 337 

doğumlu ve bu doğurnıularla mua. 
mele gören kısa hizmetli tam ebllyet
namcliler ı Eyliıl 9f1 de Yedek Subay 
Okulunda bulunmak üzere 28.8.941 
tarihinde sevk edileceklerdir. 

Bu gibi tam ehliyetııameyi hab 
eratın mezkür gU.ndc ııubeye mUra· 
caatıan, bu ill!.nm davetiy<ı yerine ka. 
im olduğu ve müracaat etmlyenler 
hakkında As. mUkelJe!iyetı kanunu. 
nun 89 ncu maddesine göre kanun, 
takibat yapılacağı il!n olunur. 

* .y. • 

Fatih A5kerlik Şubefllnden : 

ı - Yedek subay hal-:kma malik 
lise mezunu ve tam clıllyetnamell o
larak a.ekerllklcrlne karar verilenler 
ı Ey!Ul 941 gününde okulda bulun· 
durulmak üzere scvkcdllfceklerdir. 

2 - Bu şcralti halz olanJarm sevk 
muameleleri yapılmak Uzere 25 Ağus. 
tos 941 gününde şubeye mUmcaatıarı. 

3 - İşbu il!n davetiye makammıı 
kaim olduğundan mUracaat etmlyen. 
ıcr hakkında askeri kanununun 89 
maddesi mucibince bakaya muamelesi 
yapılacağı fl!n olunur. 

• .y. • 

Etil Makinisti şahadetnamem ol&n 
bir Makinist ücretle kadroya alma. 
caktır. İstekliler ııahadetnamelerile 
birlikte Üsküdar Askerlik Şubesi 
başkanlığına mUracaat E>derler. 

GÖZ HEKiMi 
Dr. Murat R . Aydın 

Bl'!yoğlu rarmakkapı. tnınm !IOkaı. 

No. 2, Tel: 41558 

. 
Devlet orman iı;letmesi Düzce revir iuni~ 

Bolunun 'l"ahıva köyünde ve Bolu • Adapazarı ~osesı tl~ 
muzda mııhlE>lif ıstifle de mcvc~t (::.467) adet muadili (823) ıı.9'' 
cı0sırr.etre klıp ~.acmınde muhte:ıf boyda köknar tomruğU .~ 
gtinti saat H te Dil~Cf'ae revir W.ırliğl binasında mUtcııcıt 
açık arttırma ile ı;a ı;.c-r.ktır. ~ 
Tomrukların behe; metre kU,;>'ınüu muhammen bedeli (lO) ~ 

liler şartnameyi ADifaıada orma.ı:ı umum mUdUrlUğU ve Bolılı 
man ç~vlrge nıOJUrif.;lr erile Adape.um orman böıse ıctıi~!Jldli 
Anıtrliğımlıde ve ton •. ·.•l\ıar ycrinclc gör1llel>lllr. ti~ 

isteklilerin !hal~ ı;Un ve sar.ttııde yüzde 7,5 m•ıvaıcltat ((; 
evrakı IAzlmelcrllc cu:ıJ.:te mez.ı:ıır komisyona mUracaaUll1'1 

De vle t Dcmiryo ll a rı ve Lima nla rı lşfetffle 
U mum id a resi il a nl a rı 

'---------------------------------------::..~~ Muhammen t<:deıı ı :.:.500) •r• oıan umum mUdUrlUk ods:ı,ı:ı' 
lecek olan opa:-lörlU cııeksiyon t...t.ıon tesisatı 17.9941 çar~uıı 
15.30 dl\ kapalı zarf ıı•ulü ile ALlıarada idare binaeın:la sa !J>ı"' 

•Bu işe girme!,· st·~·crılenn , l&7.fi0) liralık muvakkat te~ JI' 
nun ~ayin ettiği \•csı~aıarı ve tehllflerinl aynı ı:ıin CJaat ı4.3C 
yon reisliğine vermE'leri llizımdır. dft ~ 

Şartnameler pa:-a!>.17 oıaraa AJJkarada Malzeme daırc.sUl 
Tesell!ım ve sevk ~efllg!nden rye.[ 1 t ·•acaktır. (7016) 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü İlanları 

"'° ~ 
Umum müdiirlU~mUz şehir hatlarında münhal buıunaDeretıı 

kadro llcretıı karıı, ıllf:vkJ ve gi,1~ ınemurluklarile 30 lira U 
bekçiliklero mcruur ve müatahde:n alınacaktır. ~ 

'1 al!p olanlıı.r:n tull aakerllk l::Jz.metlnl yapmı~ ve otuı 
mu~ oımaları ~arttır. . .,eJl'..J 

Bu evsat'ı haiz oiımların ~u•15Lı anlamak uzerc tek1Jl11 1~ rf'J'J 
likte umum mtidüı hiğlimüz zatı~.eı ! 6Ubeslne müracaatııı.rı. 1 

Birinci sınıl 
mütehassıs doktor 
NURi BELLER 

!lNlR w RUH HASTALIICLUU 
Ankara Caddeal No. 'l 

Huayene aaa.tlerl: 1~ ten U.Uıaren 

Ankaı·a J. Genel K. Satıııalma Komisyonundan: 
Miktan I<ıyatı M. teminat Şartnam~ 

Metre 
~~u ~ 

Kurup lira kuruo kuru~ ,.,, 1 
rto!'l l 214.194 Yazlık elbise kumaşı 73 90.068 08 782 23.8.341 cuma 1 sf' 1 

60.800 Kışlık elbise kumii§J 310 10.674 oo 943 25.8.9U pazllrte~ ..-1 

• 28.250 Kaputluk kumaş . 350 6.193 7fı 495 25.S.DU pazarte Dl' 
cıııe -,.ıı 

Miktarı, cinsi, fiyatı, muvakkat te mınatı ve şartname bedeli yukarda ya ı.ılı Uç knıem rııııııpıe ııe""'~ 
zılı gUn, eaatıerdc Ankarada komisyonumuzda Uç kapalı zarf ekslltmesııe a lmacaktır şartJ11l eııı' ti 
da Ankarada komisyonumuzdan V(I 1s tanbulda J Sa. Al. Ko. ile dlkfmcvi!ı den aımır. NUınu~ıııı' 
yonumuzda görülUr. lstckhlerln kapa lı zarf teklif mektuplarını lbale zıfma nından bir ııaat e 

(Dctamı var) 
'"!!!!!!!:!~~~!!!!:!!!!!!!~~~~~!!!!!~~~~~!!!!~~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~. ~ 

da onun imdad
1113 

;, 
başvekildi. 011s ~ ı 

Prens MakS 1c:ı 
tiyarlık hazırl~-el'~ 

yonumuza ''(:nnelert. (5163_6725) 

İmparator orada Bcr· 
li~en ~ len havadı !erle zaıbit. 
lerının ''olmaz!" ları aras:nda 
donmu!l k. 'rnı tı. \ e bu suretle 
dört b r t ı aftuu sarılmış olan 
imparat()r sıl,thlnrı teı ketmcğ.: 
karar vrrdı. Gcnc>ral Schul ıı· 
burg krnd'nc <re bulduğu bir 
are ile k ~ h t · kur• '1 rmağı diı 
ünUyorclu. Ş•m lı on~ rafı ., 

bır fıkır "'r'm tı. tmp ırator yal 
nız 'mparat•rltıl tan frra~1t c 
decek t k t: Puru va kralı olmak 
ta d "um ede eti. ): m · ge Pil 

\el ht ' Hin l rıbt• d bu fık. 
re bir t J'c;iyc ımıdine sarılır 
gibi sarılrlı ve <'l de kalan tek 
kozla b "tün oyum· : nz nmağı 
um '1 h'r 1 ff•:rı~ı azı hı \ a;. ır. ı 

d~tü 
Başvekil Berl;nden tel fon Pde 

rek istif y::ı m cbuı olJu~umı 
~ğcr im ı nt r tahttan heme .. 
feragat C'tm lllf'ktC inat cderSC' 
kralıyetin kurtarılmasına iınk{ın 
olmadığını bildirdi. İmparator 
Hmtzey e krndı<. nın } alnız 1mpa· 
ratorluktan fcr<1 at ettiğini tc • 
lefonla söylemesini bildirdi. Fn. 
kat Yine Schulenburg ~ karrştı. 
Ve in::paraton:n imparetorluY. · 
!an fc.rngatiru bil~eoek vesib · 
tun d.ıılı.... ~®il mztr. edilme· 

~ stau~cr miIIJcım·iu 

sini ve imparatorun bunu imza 
etmesini teklif etti. Bu sıralarda 
Bcrlindeki isyan hareketi gitgi . 
de l:>üyüvoı du. Berlindc kimse 
halkın on dakika ~onra Vilhelm 
Ştraseye mitralyözlerle hücum e· 
dip etmiycceğini bilmiyordu. 

Yeniden telefon Spa'ya korku 
feryatlarını getirdi: 

"Bu artık birkaç dakika mcse· 
l<' id:r, halkı zaptedemi •oruz!." 

Schulenbu~un cevabı bu ol· 
du: 

- Bu kadar 'büyük. bir ehem. 
miyeti haız olan bir karar, bi~ 
kaç daldkada alınmaz. Maa:mafih 
imparator kararını vermiştir. o· 
nu şimdi tahriri bir şekle soku. 
yrnfar ve yarını saat ronra hü· 
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kfımetin elinde ol::.caktır. Kont 
kendi tarafından bulunmuş şekil 
hakkında telefonda b1r şey söy· 
lemedi. O şekil ki feragatin bü 
tUn tc irini mahvediyordu. 

Başvekil, elinde kalan nazırla· 
rivle birlikte ve kendi evındc 
t<Zrihi vesikanın hazırlanmasını 
bekliyordu. So-;yalistlcr onları 
terket~şlerdi. Onlar halk kütle. 
!erinin başmdn id!ler ve nercdey. 
sc Unerden Linden cumhuriye. 
tini iliı.n edeceklerdi. Deklaras· 
yon hala gelmeyordu. Üç gene. 
ral bir nazır, ve bir kral için lbu 
üç cümleyi ib~r araya getirmek 

hakikaten pek mtlşkül bir şeydi. 
Dcklara~ronun gecikmesi ve 

halkın tazyıkı karşısında kendi· 
sine imparatorun kararı ~ayri 
resmibir surette bildirilmiş olan 
başvekil bütün mesuliyeti kendi 
üzerine alarak şu şekilde bir be. 
yanname neşretti: 

lmpamtor ve kral tahttan fc· 
ragate karar vermiştir. Başvekil 
bu feragatten sonra niyabet te· 
~süs etmesi için halli 18.zım ge
len formalitoler ve mesai! 
halled:linceyc kadar vazif esin. 
de kalacaktrr. Kendil"i kral 
naibine !başvekil olarak mebus 
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J%ert'i seçmesini ve müstakbel 
Alman hükumeti şeklini nihai 
bir surette tesbit edecek olan Al· 
man millet meclisinin intihabı 
şekillerini hemen hazırlayacak 
bir kanun çıkarmasını tavsiye 
edecektir. 

Bu beyanname ile -prens Maks 
hane<lana en ufak ibir hizmette 
bulunamadı. Çünkü bu iş tam, 
dört hafta, dört• gün ve hatta 
dört saat geç kalmıştı. Çünkü bu 
beyanname intişar ettiği sıralar. 
da Soheidemann cumhuriyeti 
ilan ediyordu. Bu hareketiyle o 
bir tek insana yalnız imparatora 
büyük bir hizmet yanmış bulun· 
du. H erkesin onu terıkettiği sıra. 

imparator b lJC).ş~ 
çıkarılmıs olaP cı i~ ~ 
renir ö~cnlll tc.:İ' \ 
hır müc2.dele 8 ~I ~f 
hir m~cad<>le ~iri~i~ 
net, ısyan et \ Te Jt tt"'.J, 
dive bağırdı· f'I 
tarafa tnJgra~~ ~"'t ıl 
lamağa kalkJ!': f~(tır ?l'f) 
ratorlukt.an .. ,rıcJaı'rtl 
Pııısya krallıJZ ~i ıı1 
ral Schce~ ~~ratP3 ıf. 
bu sahne) ı 1 ııJ3~ş 
lisanla şöyle 3~1sı·.» /. 
paratorun k8 ;:.ı.,-or'..t 
şal ayakta dU G~ııtl 
sinde gencra\1 ı;ı~ jJ 
yon Mo~R1ös)'ô..~ ımparator . 3 e:t·lİ 
rcşal dedi rıc f13 
Sclıeerr b3 diflif' 
lütfen tekrar~. ;g 

Hin<lenbu~;ıc i 
- ordu~ c:t.e 

kıt'alar :maJ~ j,P 
ler. Art.ık c)ıJ1l ~~ 
kıta.' kalrnad1

••• 
lmoarator: ( 


