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Çorap savaşı 
Bütün kadın teşekkül lerimiz · 

·bu miJ.cadelege önayak 
olmağa davet ediyoruz 

Öyle kadınlarımız vardır ki bir ayhk çora~ 
masrafı ile bir bölük askere kışhk hediy 

veya beş on tasarruf bonosu alabilir 

Hüseyin Cahit Yalçının tavsiyeleri 
# 

. t İpekli çorap giymemek bugün bir memle-
Alman Mkf'rlcri bombardımanla tahrip edilrui~ bir klflaya giriyorlar ket •ve vatan severlik vazifesi olmuştur] 

Ba aaballkl varuıı \le yoklutu aracmd& ea.. . 

111 A • k sen büyUk bir fark buJumıuyan ince, 
sov~b ı merı an tayyare- ipek kadın çor&plarmCla görilleD aı .. 
~ blldil'tne fiyat yll)aıelifi wıerine ıue• 

Bütün cephelerde Jeri Rusyaya vardı ~~:~:~de .'i;:·:or&p~ı: 
karf1 Utnı barp .. da'Nti. yalına ı.tan. 

şiddetli muhar.ebe- RUZVEL T ::;:;:.===::: 
ler devam 8dlyOr Sovyetlerin bir milyar ıç1nde ipekli kacım çoram aatıtıann. 

dolarlık ıiparit verdilderini da yt1JŞde S.:W dereceııin&ı bir uaı • 
-o-- .. I .. 1 manın kaydedllin1f oımuıdll'. Bun• 

2 Alman va.purn ve 5 aoy uyor mukabil kac!m çorap •µ,ıan d& 

devrıye ıemiai batır-ıldı ..... ,.... -· ":: r.-., ~ 
Moskovcı. 23 ( Radııo) - Sov b r d& yaz veya 1r1f kadml&nmDID Co • 

yet resmi tebliği: ır ı aç balta IOlll'a ra;..uı geamelerinde • ipelf çorap ri1• 
Dun bütün gün tekmil cephe tlll m e•'llC8• 1 diklerine göre • hi?bi~ llhhl mahsllr 

boyunca şiddetli muharebeler L l&A olamıyacatmı blldınnt§ oımal&n en 
devanı etmiştir. di ba ıarnnız' bile mUca. 

Baltık denizinde Rus hava Londra, 23 CA. A.) - Ruzvelt mutered t yan · . 
d t:azetecilerc beyanatında, Amcri. ' deleye itUrake aevketmlıtJr. . 

kuvvetleri, himaye altın a sey- kada harp imalatının tahminlerin (Del-amı 4 önt'ide) 
retmekte olan beş Alman nakliye ____ .::;:.::=-.::..._----=:::::=:::===;;;;;;:;;;;.;;;;;._... __ _.;;;~ 
vapuruna hücum ederek ikisini fevkinde olduğunu, yüzlerce tan. 

ve beş devriye gemisini bahr· km İngiltereye teslim edildiği, B b h T ı· ca ret 
.. d k birçoklarının da ya.km şarkta çok u sa a mışlar, diğer üçünu e araya iyi hizmetler görmekle bulundu • . 

oturtmuşlardır. ğu, temmuz ayı zarfında 1.465 v k · ı · . . t. de 
21 ağustosta düştirülen Alman tayyare imal edildiğ.lni, Amerik.a 

1

1 e 1 1n1 n rıva se. 1 n 
tayyaresj21 olmayıp 32 tane ol. fabl'ikalannın asken tayyare plan 

duğu tesbit edilmiştir. ~~;~~~~~~~~=-tekemmül et• ı·k·ı toplantı yapıldı 
Leningrad cephe- ta~~%:r~a:::.tA~~~~~ 

reler de yoldadır. Bu tayyareler 

sinde vaziyet ~:e~a~~;.iyle Rusyaya gönde • 

Sovyet Rusyanın Amerika.ya si 
parişleri ibi'r milyar dolan buJm~. 
tur. Bu ıılparişlerin yüzde onu bir 
kaç hafta sonra teslim edilecek • 
tir. Sovyetlerin tayy~re benzini 
hakkrndaki bütün talepleri ka.rşı • 

IDglltere ııe uoaret, ltllalit ve lbracat 
illeri ll•a,aıa1or 

Hür Fransız ajansma göre 

Almanlar 
işgal ettıkleri noktaları 

elterınde ıyıce 
tutamıyorlar 

Stokholm, !3 ( A.A.) - Ofi: 
lyi haber alan mahfillerde be· 

yan edildiğine göre Alman kıta· 
lannın Leningrada yirmi kilo. 
metrelik bir mesafeye kadar 
geldiklerine dair dün Berlinde 
bazı şayialar dolaşmakta idi. 

Aftonbladet guetesimn Bertin 
muhabiri evvelki akşam da Al. 
man mahfillerinde Alman kıtala 
rının Leningradın kırk kilomet· 
re cenubunda kain Gaçinaya ka. 
dar ilerledikleri söylenmekte ol. 
duğunu bildirmişti. . -~· 
Gaçinanın i~al edıldı~~ altı 

hafta içinde dört k~re soyle!; 
miştir. Şimdi ise Lemngrad mu· 
fessirlerin Rus cephesi hakkın. 
daki tetkiklerinin mevzuunu teş. 

(Denım 4: üncüde) 

MODEL EVi 
BALIT AKUN 

l:N SON MODl:L 
AYAKKAPLABI 

KADIN ve ERKEK 
Adftıe. Çarpkapl 
Yenl~ler~ 

.a N. 67.1 

lanml§trr. 

Japon ve Amerikan 
tebaaları 

Bu Hıba.h mmtaka ticaret mü
dürlüğünde İktmat Vekili Mümtaz 
ÖkmeniD bapanlığmda bir top.. ÇERÇEVE 
Jantı yapdmlftrr. Toplantıya tica-
:ret daircai reiei Calıit, İngiliz kor 
poruyonlar mü.diri, bir lngiliz 
lordu ve İnglis korporuyon mü • 
p.virleri haıır bulunmu,ıa.rdrr. Bu 

Netice 
=e:rı:rtıte;:u!1~a~~~~i:; t4eC1p f aZf 1 KısakUreK 
konuımalar yapılnuttır. \ M k b 1 Kanaatim ve görüşümce ~rk 

üte a İ en mübadele için Müteakiben yine vekilin riya . takt harp bitmek üzeredir. Bu 
bir anlatmaya vanldı setinde iç ve dq ticaret dairesi harbin neticesini luştan ve hatta 

reisleri, ofis umum müdtirü, pet• ~onbabardan evvel bekllyenler a. 
Londra, 23 (A.A.) - B.B.C: rol ofiai mildUrtl, mm.taka ticaret nsmdayun. 

Amerikan hariciye nazın Kordel müdiri, ithalat ve ihracat birlik • 1 Bu harp biter bitmez derhal şu 
Hull. Japon ve Amerikan tebaa- leri umumi ki.tibt ve tatanbulda me84'1e canlanacaktır: 
sının müteakiben mübadeleei ı ~ 1 k" d 
için Tokyo hükfunetiyle bir an· veki.lete bağlı müeaeese er e Topye on ünya ve insanlık 

mnm iıtirakile bir toplantl ya • meselesl •• 
laşınaya vanldığını, Pasifik a. pılmıttU". Devam etmekle olan bu • Şarktaki harp, bu zamana ka. 
d~la~nın vaki olacak her hangi toplantıda iç ve dış ticaret itleri dar uzun bir mukaddeme şeklinde 
hır ılhakmı tanımıyacağmı be 1 ed h yan etmiştir. • kon~ulmakta.dır. denm en arbin son satırları ..._ ___________ _,;,,,.___________ dır. Bu satırlann altma çizgi çekl-

i Ur ~kilmez ya harp kitabının , 

D • • K • • • • kt b • ima veya uzun, asli metnJne geçi u n ar ag u m r u e 1 r ~-= ·~~~.!~:d:c:a~~t:u::: 
• il kanaatile kitap kapatılacakttr. 

a ı I e f ac ,. as 1 o 1 d u rü B:.::=ı ":'~d::ıe~: ~~: ~~r 

Birisi, ltardeşinin karısı ile evlenen akrabasını 

Sivri bir bıçakla boğazını 
keserek öldürdü 

arra hakkı bedahet haline getir
diğine şüphe kalmamış ve kalnu 
yaeaktrr. 

Buna nazara.o dünya buhranı 
bu ~etlerden faydalanarak 
t.epedea IJUDe bir sulh ve muvaze. 
neye kavutablllr. 

Bu sulh ve muvazene, son bir. 
kaç aydır ileriye sürduittm gibi. 
ancak bir lngUiz Alman uzla§. 
mwvelıaıld*lı hM taal!WM• 

Beyaz Rusyamn merkezi 

300 bin not uslu 
şehır harabe 

halinde 
~. 23 (~ A.) - Sera ga 

zetesının Helsinkldeki hususi mu
habirinin bildirdiğine göre Beya 
Ra.yanm hareket merkezi olur 
ytıısd~ kırkı yahudilerden mUrek. 
kep uç yüz bin nilfusu olan §ehir 
hallc tarafından tamamen terire 
dilmi§lir. Hava bombardımanları 
ve topçu ateşi şehri bir hara.bc
ve enkaz yığını haline getinnişliı 
R.uaıar ricatleri esnasında her şe. 
yı yakmışlardır. Lcninin bronzdan 
mamul heykeli de bu meyanda 
yıkılmı§tır . 

o 

Vişide 
Komünist propagandaclları 
idam edııecek 

\'işi, 23 CA. A.> - Ofi: 
Dün toplanan nazrrlar meclisi 

bilhassa gittikçe daha tiddetle ta~ 
ki~i icap eden komünist propa 

(Devamı 4 tlnetlde) 

sa~·esinde mantığa temas eder. 
Eğer bundan sonra harp kitabı· 

nın asli metnJne geçilir ve harp 
dünyada yalaıruubk memleket bı
rakmadan her tarafa sirayet eder. 
se, bunda tıadece iki imU mtieMlr 
olabillr: 

1 - Almanların bütün tnı.aho 
ğa tahakküm hmıı ve bütün feu 
nın tahayyüz h&85Uını uptetme 
emeli bir vakıa oluna.-

2 - lngilizler ve Amerikabla
rnı, belUbaşlı haklan tan•en.lı; 
bir Almanyaya tahammiillerl ol· 
mazsa. .. 

Bu amillerin birinden biri itin 
içine girerse harp bir dünya i.fe
tldlr. 

Her günü bir C'llt hesablle '730 
ciltlik mukaddcmenJn a&tlJ' satır 
yazılışından sonra, fel&kct kitab1-
~ın artık kapatılması için de, yine 
!>&dec-e iki amile ihtiyaç \'ardır: • 

ı - Almanyaam, kendi ruhı 
ve maddi t&hayyüz hasseelJI• 
düsman mc'1dlnde ol.mıyım baPa 
milletlerin ayni bassalarma saygı 
duyacak bir samimiyete ulaşma 

sı.2 - lnglltere ve Amerikanm, 
böyle bir samimiyete, eğer vllu
alaşacak olanı&. bir mtitahede ke
mallne varması. .. 

Harp kitabi açıbnadan aylarca 
ovvel ba ldt&bm açılaeağou iddia 
eden ben, pdl de bu ldtabm ge. 
Dit mukaddemeslnden 90llra ve 
blldlrdlğlm 80tl Od &mil sayeelnde 
kapallerağou bir kere daha Mfn. 
m.tmaJa IUzmn görityonm. 



rmıvan deli r! 
E,.,ki(lcn, sokaklarda dolaşan bir 

ç k zaı ~rı, h1m C.)c snhlımıryan 
dl'lilcr ' rdı. 8 zılıın uslu, kamil 
in anl:ı'I" ı;ibi, kah\ C'dC', gazinoda. 
otururlamr. Jliç ı.onu m. zlıı.r, bir 
ko,,, le "inerek ı.eııdf hul) al rilc 
ba"ilt:ı.~. murnknlw~t· \armıo; der
'\is ı r ~11.ıi lrnfnlnrını iki 1arafa 

1 ryarnk, giinlerini öldlirürlerdi. 
n ıl. rı cl:ı dkak solnık dol: "ll'

Jar, ıı 1.ıı.rlıırd., ;!;C:r.crlı·r, hnlkm n 
r:ı"'ıııa l.:ırı ırlar, dük fmcılarln 
('Sil n:ınn, ırtlarmı ok,.nm k, <>!. 
lerlni tutrual , liflemek suretilc 
u~ur:ar \Crirll'rdl. llıılkm çoğu, 
onların dclilf~rfne lna.rırr, keraıDl•t 

. :ıhibi olduğuııl\ iUmat ederdi. 
{ ıf1la1; Mustafa, .\bdııl Hidayet, 

Paı.arola Hasan Hey. Pasaklı llur· 
t 'e ilah •• halkın Ui'lmdı üzerln

tlc miL sir olınııs ıncczuplnrdnndı. 
Bir zamanlar, Bel>rl Mustafnnm dn 
l' lı~ lığına in:ın:ı.n ve bu inıınc 
br.ı tınan derecN'!ine ul . nl 1" da 
\Brdf. 

Uu~iiu ııe iiylı• dediler 'e oıec
zuo r \ar, ne de diipedüz bir ab· 
'bl obn bu kahil ndııml:ınn t•vli
~ ahğma inan nlıı.r ••• Mnamafilı, B 

da ıra.da, so. k rd& böyle1l'r:i
ne nıslrumyor değiliz. 1~•8t hu· 
gıırıı n <lf'lllcrl, meczupları eskiler 
gibı fopli. terbiyeli Reyler değil. 

Bnnbr sokaklarda B\~ avnz 
'hnyorlar, en mahrem yurlt•riııt 

ortmeğe Iİİl:um görmeden ılolncıı -
) or r, mii tehccn sö1Jerle ras;;el 
dr.J rino ı;aldmyorlar. Beyoğln 

!kakla rmıla dol n Giritli lllda. 
• ct: gibi. O \ "e emsali deli değil, 
cidden ha) ız seyler. ralarm 
ıu.__ .. ıa Pnmskenı \e ''Pru • pn· 
, !,, dly,. çocu"1llnnn p t• düş-

!Başmaia~ 
...., ~ -- _, ..-

Vakıt 
Bugünkü bn§makateyi Sadri Ertem 

azmıştır. Muharrir, geç kalınmış 

d<' 1 midir. başlıklı yn.&IBrnda, Ruz • 
\<'it ~rtıl mUIAkutımc neticelerini 
u blll ederek şöyle diyor. 

''Nit.ckhn ·O\.) et ltn ya harbe 
girdiği gün merfkadan gelen ha· 
hl•r ''So~et Rıı yaya AmcriJumm 
kundura \ereceği,. nev'fnde ha. 
herlerdl Bu haberleri nuın sız gö· 
l'eıtler ~anıı. ı~nknt i .. -tihlô.1> tok· 
1 n me\'cuf olan bir memlekP.t ic,;Jn 
bunu ~yrit bti ı:ömıt>DIC'Iİdlr. ZI· 
ra.ı uıah ıllı•r de bir sen~ l~in ı· 
nai ve mali St'mm~ e ıarnfmdnn 
mübayan rdilml fakut harp dahil 
f :ıl !>-Ürdiığii tal<dlrdı• bu 'arlyet 
tehlikeli olnhillr. lla)"\'n.n ~11-
)'eıılcr lçin de \'Uzi) et nynı i«Cldl· 
ele miıtnlıııı edilebilir. su h ide 
mcrikanm iç bünyesinden gPlen 
hu techhiı r son koruısmal:ı rla t •ı. 
mir ediimC'k İ!<trnmiı;;tlt . 

'ite kim, )ine Huz\ eltin be) a 
na.tından anlı~ uru1: ki Amerikn "iİ 
ınh yanluuma rle\':ınl f~e<·rkt iı 
B. IAJı l rdınıı \na.di n rndl 
l;:.-n mü terek df!l I ' rn.. .. yoıu.ı:m o;oıı. 

ra !\mcrilmnm harbe biraz daha 
_,...,_,,...,,:::ıuUL:'.>I demektir. 

Pnkat bUtün bunlar bir' geç kıı· 

lı ııı al5.rnetlcri söbl gö7llküyor 
&knllDl DW\ll tcıan ellecekterdi ?,, 

Bwıunla beraber Cin Aliyi bi.i • 
~ku taht salonunun kapmmda kar 
f":ladı: 

- Hoş geldin, oğlum Meteo&! 
Umarım ki iyi bir haber getirdin! 

- Sağtilun prens ha?.retleri •.. 
Sizin gibi iyi hUkümdarlara başka 
nasıl haber gelebi.Jir! Elbet iyi o· 
L .! 

mun bir nefes aldı, sonra 
çinin biit.Un derd1ni kusmak isti . 
or gibi ciğerlerini boşalttı. Cin 

Alinin w:attığı mektubu alırken: 
- Oğlum Meteos, fena hat>er 

ler de getiriyorlar! 
Dedi. Yavere, saray nazırı Ba· 

le i kiitlhine bake.nık em· 
ret.ti: 

- ıBbi yalnız bırakınız! 

&ray nazın biraz tereddüt et. 
ti; ı'be prensin bu genç korsan' 
ta.rafından bir tnarruza uğramak 
htimalinl dil!iilnUyordu. Fakat 

ı- ns: 
- Ulzmı olursanız çağmmn ! 

fut t ediniz! 
Deyince o dn çdrtl. Prens mek 

tubu açarken yeniden söze ba:!lla 
dı: 

- Oğlum MeteOS, bu aksam 
beni görmek için ıarar etmekle 
pok fyi yaptın. Bundan dolayı sa· 
ııu teşekkür ederim. Canım çok sı 
kllıyor, çUnkU fena haberler aldım. 
BugU.n ağrendlğime göre Tilrk pa 
Ji du Sultnn Mehmet bUyUk bir 
ordu ile Geliboludan Anadolu ya. 
k ma geçmiştir; u anda beHd 
hGyraldarmı lda dağının etekleri· 
n , O'l85T1ı8 r. Ora 

tükleri hiıi 'BA" ki, hakika1 ı·ıı :r.a . 
'allı, fal\ııl fl'rhlyeli \ "p "t>ft'nıli,, 
tJelilerdcn ... 

'l..arars11., saldırıııı)an deli, an
ladık, takat SOS) aJ ahlfık b.'ıkmıın
ılıın ) phkları zararları, kötii te
sirleri Ot' ynp:ı.lım '? ••• l)ı•lidlr, dl 
) P, .. okaklarclıı, en nınhrcm ııı.U\• 
lunnı ~ö .. ıerı•rcli dolu..ımılarırın 

nııısruulc mi cc<lliın? 1 enim lıu ise 
Aklım ermivor '•'s"t'laııı ! 

Pıı.di-.ahlllrdnn biri, tıınıuiıane)·i 
gP.ziyonnus. Zfıırlrli dclflerdcm bi. 
rfne dilini ('ık.'lrmı.... Za\'allı dl'li, 
n ınnıs, ~lmiis, yalnız ufnk bir 

tebe<> ... üm1e dt• k:llınamı:;, padlsu
hıo yüzün(' hlıkanıl; kın-nıkhı hir 
kııhkohn -.ınunnus. ~nnı: 

- Renim bildiğim demis • ile· 
li bir Wrlii olurdu. M<'ğcr 11,i tiir
ııi) nıü-. ! 

PotJi!;Uh nır.nık etnılş, S{)rınus : 
- Biri nasıl, 6telô na ıl~ .. 
Heli bu! .. ~tiziinü sa'kınır mı 

hiç! Ce, p \'t•nni~: 
- Biri benim gibi zincirJi ! Ote· 

ki "enin gfbi zincirsiz! 

Mecnun ki fenn deştiru seyretti 
ser:ıscr; 

Gamhaneme geldi, dedi: hnlin n 
birnder! 

Maarif Vekili 
şehrimizde 

Maarif Vı•kılı Hasan .Ali YilcC'I 
bu sabahki ek.<ipresle Anknradnn 
Şehrimize gelmiştir. 

Galatada çöken bina -
ların karşısındaki evde 
de çatlaklar görüldü 

Galatada Necati bey caddesin· 
de 209 ve 211 numaralı Ü.naların 
ani inhidamından sonra beledi. 
yenin yaptığı taminı mucibince 
kaymakamlık mühendisled bü· 
tün kazalarda mail inhidam ol. 
ması ihtimnli bulunan binaları 
tetkik \'C bunlardan tehlikeli o
lanları tahliye\' başlanımtır. 
Tehlikeli görlilüp tahliye ettiri. 
len binaların vıkıhnası veya ta
miri cihetinden hangisinin ıca. 
bettiğ'i bina sahiplerme bildiril· 
mektedır. 

Galatada ~ecatı bey cadde in. 
deki inhıdnmdan ~onrıı şayanı 
dikkat bir hadise cerevan etmiş· 
tir. Yıkılan linaların .,ırasında 
bulunan 216 numaralı doıt katlı 
büyi.ık ve genış bır binanın daha 
:ç ve dışında amudi callaklar 
g-ör üldUğünden bu bına da der_ 
hal tahlive ettirilmi. altındaki 
büyiik magaza da bo""ltılmıstır. 
Bu binanın vaziyeti dol:ıyısivle 
\'anındaki depo ve binalarda da 
ne derece tehlike bulunduğu 
tetltik cdilmektediı. 

Böyle aynı saha dahilindeki 
bir kısım !binalarda inhidam ve 
"atlakiıklar görülmesi vazivet 
bilc<'liye fen heyetince şlimulh.i 
bir P.ekilde bulunmaktadn. 

dan a.dı:ının karşısına A):uzmcnd'e 
gelmesi bir gllnllik iştir. 

- Ayazmend bura~ a <;ok mu 
ynkmdrr prens hazretleri? 

Midilli diiknsı bu mevkiin adayn 
göl'e ne tarafa düstüğUnü kısaca 
f kat trun olanık anlattı; sonra 
mcvzuuna domlil: 

- Seksen kadar kndirgadan 
mllreKkep b!'r Türk donanması d ı 
sadrıızarn ~inhmut pnşanm k\ı. 

mandaaıncla denizden hareket et
mek Uz.eredir. Birkaç güne kııdnı 
kaleyi kusaUrlnr. Bu geliş frna 
gcllştır. Muhtf'rem v cesur dos. 
tum Viçenzo Remindado nasıld•r? 
Umarım ki teklifi kabul buyur -
muştuı. Ah, çnbuk gnlsevdl ! E 
ğer şu günlenie yeti emezse bü 
yi.ik bh- fırsat kncırmı olacağız. 
Ben bunu zaten biliyordum: iyi 
hazırlandon; Alin ha güvı nerck di 
yebllirlm kı diı mana cok iyi kar-
ı koyacağız. Kı ın vnkın olması 

da ümldımizi nrttı;ıyor. Biliyor 
musun, Tilrk padıı.ahı benim en 
bUyflk kabahatimin ne olduğunu 
eöylUyor' .. 

- Bilmiyonım. 
- Muhterem ve cesur dostum 

Yapağı muhtrldı leri 

Sürgünle 
cezalandırlldı 

--0--

lhtikarı ihbar numaraları 
caddelere asrl:ıcak 

Tlcııret veklilelifıynt ı:ııurnkabe ko
mısyonuna gondcrdljti bir emirde ih

tik rla mücadele i§uıdc aynı şiddet • 
te dc\•amı istemekte ve şehrin gö • 
rUnllr yerlerine büyük puntolarla u .. 
tlkArı ihbar telefon nuınarnlannın ıı.. 

eılmalarmı blldirmcktedır 

Diğer tnraftan takviyesi ko.nırla • 
§lln murakabe bürosu kontrolör l<nd -
darosu Anknrndı.ı.n J?:Önderllen birer ı. 
ki r memurla tnmamlannınktndır. 

U( :.,· \ ' t\ PD,A1"' lltn.i\ UL \U 

Halkın telt fon numara.ıarı ile ynµ. 
tığ ılhbarlnr gün gectlkç" çoğalmak.. 
tadır. DOn de 7 lhUkllr vakas:ı babcr 
VP.rUmlşUr. İhbarlartlnıı bir kısmı rnn.. 
deni eşya vc çorap jartlyclerlnc nltlir 

RN nHl'Üh. IHTtKAn HAD! f'~. t 
Millı kımınma kn.nunu lmbul t'.'dil • 

dlğlndenbcrl belki en bUyUk thtlkfU' 
ht\dlsesl olarak gösteıilebilccck olan 
İhsan, ~ki Sanbcktr kardeşlerle or. 
takıaı'l Yorı;I Kaba& kalın 20 ton ya_ 
p:ı.ğı Uzennde yapUkle.n ihtlkft.rdır. 

20 ton ynpağıdan meşnı kllrlorm -
dan başkn 3800 lırn rin ftı.hlş kl'ir n
ıruı bu Uç tacir. dün asliye ikinci ce. 
r.ıı mahkemcsind mevkufen görUlcn 
muhnkemclcri b!ttrllerek tkl~er sene 
Yozgnta sürgüne ve500 er liro. para 
cezasına ıruı!ı~m edllmlşlerdır Mev. 
zuubab"'s 20 ton yapağı 11 sndere c ... 
ıunaco.ktır. 

BiR MHTEKtl: Dl\JIA YAKALA Dl 
Şehremininde Dc.nlza.bdal camit et.. 

vannda bir hırdavatçı kilosunu 16 
kuruııa satmaar lAzımgclen ayakkabı 

çivisini hemen hemen yüzde dört yUz 
fnzlruıU liraya satar1'.en cünnfıbcv 
but halinde ynknlarunıştır. 

.Muhtekirin muhnkemeal bugün ya. 
pıl~Bktır. 

--<>--

Kuru barbunya. horoz, 
tombul ve fındık fasul • 
yasına azami fiyat 

kondu 
Dün toplanan murakabe ko 

misvonu. kuru faırulvenin çalı 
cinsi hnricinde kalanlara azami 
fiyat koymustur. 

Buna gore, kunı barbunya 
fac:ulyesinin toptan kılosu 15, 
perakende 18, horoz. tombul, 
fındık kuıu fasulvelerinin top· 
tanldlosu 18. perakende kilosu 
da ?l kuruştur. 

Perakendeciler fasuh-elerin ü· 
zerine kovacakları etiketlere ma. 
im cin,,in.ı de vazmağa mecbur
durlar 

----o-
Başvekilimiz lngili7 büyük 

elçisini kabul ct•,j 
,\nkttrtı, 22 (A.A.) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam başvekAlette 1n • 
gtltere bUyUk elçW Slr Hughe Knn.. 
tchbuU - Hugcmıen ile l-!rlikte Lord j 
CnrJyslc'i k;ıbul etmiştir 
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Viçcnzo Refnlııdado ile münasebet 
te bulunduğumu ona haber ver -
mişl r! Kabahatim buymuş! 

- Benim muht •rem ve cesur 
reisim Vlçcnw Remlnı.Jndo, bunu 
oğrendii;ri zaman kendi .} uzi.ınden 
lelükete uğrıyan prens hazretle _ 
ı1ne daho. candan VP daha büyük 
ölçtide ) ardıma kos-ıacaktır. 

Prens moktubu nl',mr;tı; okuyoı 
c!u: okudukça ytizli glilUmsüyor • 
du. En sonı n Cin Aliye yakl.ıştı. 
onu omuzlarından tuttu. 

- Cı sın delikanlı, muhterem 
ve cesur dostum Viı;enzo Remin
cıgdo hırkac gün içinde ruhva geJ
mlFı bulunacağını ynzıvor. Ne 
mutlu! rakat vnk L o kcı.daı daraL 
mıştır ki, h men hareket etmesi 
1J. .. ımdrr. Onn benim sana so\ le 
dikl<'rimı bildll"I'lek lfıZ'm... MUm .. 
k\ın olduğu kadar çabuk gelmesi
ni bildirmelidir. Snbah erkf'nden 
)Ola çıka bilirmisin oğlum Mate-0! 

- Prens hazrctıorinın kölesL 
vim; emrederlerse §imdi giderim~ 

Dahil~ya Vekili 
Yalovaya gitti 

Vekil istanbul Ae Ankara 
val ılerman değ,ştırıtme

yeceğını söyıüyör 
-<>---

Nahiye te,1d1atım genişle. 
len mühim bir kanun 
layihası hazırl"ndı 

UNIVERSllE 

Beynelmilel şöhretli 
profesörler 
ge irtecek 

--<>--
Tıp doç,.ntlikler: için tez 

kabulüne başlandı 

Üniversite rextörlilğll, :ınıvcrsltenin 

HAl)iS l 
TAİRI 
Atinayı kurıar 

. 
şaır ... 

Yauın· Kadırcan f(.A 
\l11İl ti an 402 sene e' ·ti 

~nı 1.Wrt kö"t' yı•lkcnli, 
hı bir .ı:.emi, ııel; yorgun~ 
rafından tekildiğj anl:S"11 

1 
lerin dt· vardıını ile pire 
giri~·ol'ı.JU. ('•ık ~~('(lt•tl,. 
hü~·ük bir felaket ba!M' 
,·ordu: ~ 

yeni dcrıı acnesı baştnm:ı.dan mUnbııl _ Atinnhlıırın dontıll t' 
bulunan profesör, ,föçen•J.k \'C nsls - ıe ... ponch1 ı·;~os Potnıu<ri .,· 
tnnlıklann dolduruıınıuıı için fl\nllye- d k nıı 

D billyc "ckm Faik öztrak, dün cJro ... taratın an tıns 1 

to geçrru4tlr. k ı bat ı ,c,llı ı:;ab:ıhki trenle Ankartldar şehrimize )"il ·ı mı-., ırı mıs • :t• 
Ge~n dens sene.'!! sonı:nda doçent- mi~! E'ir dÜ'!C'n 3000 !> 

gclml§tl. Vekil, öğleden ~onra vilA.yct.. ilkten profesörlüğe terfi t.den genç ve 
te, vnt! muavini Raşit Demirta§tan mamilc iilclürülmii. ! 

kıymetli elemanlar un.vr•nııte tedris il be .in 
ızalıat aldıktan ve şehrimizde \ıulu • a r tv zaman\AD ,. 

kadrotıunda mlUıını bir boşluğu dol- ·uı · ı h tını 
ıınn seferberlik umum mHdUrU HOs:ı- l;l • onna aya ıı•"' 

akanın durmuştur. Bununln oerabcr baıı bir bir"()erıhlre a~r bir !"O mcddlnle görUştUkten sonra ..- rl ~ 
mUnhallcr rrrevcuttur. Hcl çtcn pıo - de hcktencn bir ı:clt.C 

vapurllc Ynlovaya gUm1,ı1r. • ı kl ' ı1 fesör cı>Jbl ml\ı;kllltılı malum 0 ma a ka-;ırgnntn d hseUnileG 
Vekil kendisi ile konu".nn grızctecı. beraber b.lzı beynelmilel şöhrctl0rın du. Hoca d0NU1ma rn:Jı~ 

!ere demiştir ki: trminl llzcrlnde bulunulmaktadır. ~oııra aruk ne yapılahill "' 
- Ankara ve lstanbul v~lllerl:niD Edebiyat ve tıp takfıllt>ıı.ndeki mUn Atlnalılar ya boğa.zlıınısc11 

yerleri değiş ceğinc, lzmlr bcrodlye bal doçentllkler 1çln tez kn bUIUDe baş e"ir rıazarlanntln, b0)'111ı 
reisinin Ankara vall.sl oıacnğma dair ıanmı§tır. 'fczlcrin ıKlnc tcrırinın on ı ba.cakl.nrında zincirler '~ rtl•i 
şaylalnrm asıl ve esası yvktur. dördl\ne knlla.r \'erUmtsl ltlznndır. old~f,"11 haldt• atdacalılil ı1' 

Bundan ev~·eı ~4 bırln<'lteşrinde tez bilir han~i :ıdamm yanıtı .,ır A.ıol<er ailelerine yardım kanunu 
\'fliiyetc tebliğ edllmtştb. İstlrnllll< 
lmnununda bır maddenin ctcğişllril -
mesi için de bir lft.yibn huzırladık. 

Bundan ba§ka nahiyeJcri11 te§kilAtmı 

genııııeten mühim bir 11\ylba daha ha. 
zırırıdık ki bunu, bu devrt·dt! mecllse 
sevkcdcceğlz . ., 

vcrmeğ"e karar vercnıerlıı yabancı ıı. iinıiirlerinrC' ıu· , e çıııtsl> 
san lmtlbonlıı.rı ve 24 !klncltcşrindc ta., '-.ır.ıc,aklar, değirııırl'I 
de esas imtlhanlan yapıl&caktır. ct>kler~ tovrak knıııca1'1~' 

OnlversitedC? nıUnhal bulunan asi&. I i ... tcrf yapneaklnrdı. fil~ 
tanlıklar lı;ln de t&llp olanların mU • ıi.iııe u~ im ı,-imılyorı.111 ·ete 
racantlan kabııl cdllmclttedlr. Aıııs - k:ıpıya, ı~urcreden ı~ııc 
truıtıklardan münhnllrr daha ziyade lcnenlt•r feliil\et hnld'111

, 

tıp fakWteslnde bUlunınaktadır. Bun- berleri bü<,hüt iln .. ı 1rl'0 
11 

lar da <:rers senesi bldaye!!ne kadar ra SC'hrin müdafaası l~lrı 

Q 
doldurulmuş oracaklır. pılacağı sorulu~ordu. rı 

(~~ f J f _ J·:rte-.1 giio nılidafnıı - ~-ııWı ba~ladı. rakat ı,u.andl'(l'Ö~·; 
Genç kız Ve kadınlar Atina üzerine gcım:ı,-0.ııd 

* Mekteplerin açılma znmnnmın 

yakla.şmnsı dolayıslle belediye rclsllğ! 
29 ey!Cılden itibaren vc.sıılU nakliye.. 
nln hnrcket tarifelerinin mektep saat. 
terine ı;öre tanzim olunmıı.amı ınte • 
miştır. 

* İzmir l"e Ankara bclP.dlyclerl, İs
tanbul belediY'!Slne mtlrncaat ederek 
ora tnlebclcrl için verilen pıuıoltlnn 

burada muteber tutulmaamı istemiş .. 
tlr. Teklif tetkik olunmaktadır. 

* Kc.merburgazdn amcsellk yapnn 
l 7 ya,ltlrmda Mu.staf özken adındıı 
bir genç evvelki gün nğlr yaraıı ola • 
rak bulunmuıı ve kaldın•dtğı Cerrah. 
paşa baBtanc.stnde de dün ölmüştür. 

Gcncln yarası karnındı:.dır. Ceset 
morga kaldırılmış, ne ııurctle yaralnn
dı!:'ı yolund:ı tahkikata bıı.şlamnıştır. 

* İstanbul tramvay!arının tek hat 
bulunan yerlcrlnl.n çifte tabvlU :!~in 

veltlllcr heyetince vcrilc:ı yeni karar 
bcledlyı>yc bıldiril?r'.JşU~ İstanbul 
Lrnmvay şebekesinin bir1 Topkapı 

hattında Fındlk1 zadeden Çapaya ve 
diğeri de Yed!kule hattmde olmak 
UT.ere iltl Beyoğlu kısmında Kur. 
tuluştn da bir t('.k hat vardır. 

* Cumhuriyet merkez banknııı ls • 
tanbul §ubcsl oon tir sene zarfmdn 
banka korldorlannda dii UrUltlp bı • 
rnkılan ve sahileri tarafından aran -
mıyon 165 Urn il bazı tahvilleri sa .. 
hipkırl bulunmak tızenı tııtanbul vl • 
l&.yct! emrine vermiştir. 

- Batista! .. 
J{apı açıldı ve saray nazın gö .. 

ründil. Prens onn emretti: 
- Dostum &tista. bu delıkan 

lrya şımdi yüz dUka nltmı ver; 
oonra ht'lllen gemiye dönerek li 
mandan çıkması için ne liızımsa 
ya.p, Geminin knptanma on, kil -
rckçilerle tayfaya da beşer altın 
dağıtmnyı unutmn! HaydJ çabu~ 
ol, vakUmiz dardır! .. 

Prens haris bir adamdı fakat 
hrrsı derecesinde cesareti yoktu. 
Heyecanlarına mağlub oluyor, ca
nını kurtnrmak kaygusuna dUşü _ 
vordu. Eğer Bat.!sta denilen su yı. 
lanın teşviki ve entdkrılan olma
saydı bu ndam kardeşini de öldür
mezdi. Batista şimdi de prense 
tnvsı) elerde buhmuyordu, lfıkin 
prens nrlık ona eskisi kadar iti. 
mat edemiyordu; çünkU nA de ol. 
sa kardcııinp knrşı lf~Jed'ği cina -
) etın vicdan aznbındnn bilsbUUin 
kurtulnmnınıştı; Türk padişahını 
bile Midilli lizC'ı ine yürümeyi hak 
lı göstermek il'in ileri sürdüğiı se
hc:pleı nıasındn bu cinayeti de sa. 
~'lyordu, Prens Nikolaya hazan 
öyle bir kuruntu geliyordu ki gO. 
ya bu cinavet.i işlemeseydi geM 
kendls ne saltanat sırası gelecok· , 
ti ve yaklaşan felakete uğramıya
ca.kt.ı ! 

Cin Ali dalgındı, yolda tasar _ 
lndıklnnm tekrar dUş{infıyor ve 
planını genişletiyol'du. 

Beden terbiyesi 
mükellefiyetinden istisna 

edildi 
Ankaradrı.n hat>cr veriidlğlne göre, 

beden terbiyesi genci all"cktörltiğü, 
beden terbıy~.sl mUkellefiwtı.rıe tabi 
tutulnn gcng kndın ve loZların bu mü
kellefiyetten UıtLsna ~dilmeleri hak • 
kmda bir karnrnamc hazırlamıştır. 

Kararname Vcklilcr heyetince taE'. 

dik oıunmuşlur. 
-----0---

Denizyolları iskelelere 
yeni memurlar alacak 

Devlet denizyollnrmın köprü • 
Haydarpaşa _ Kadıköy, Anado
lu - .ı\dalar • Yalova ve Köprü • · 
Eyüp • Kağıthane hatlannda 
mevki, gi§e ve kapı memurluk· 
lnrında bir rok münhaller vukua 
gelmiştir. Bİ.ı vazifelere talip o. 
lan gençler askerHk cağında 1bıı· 
lunmaalrı dolayısiyle sık sık de. 
ğişmeler vaki olduğu naz.an dik· 
kate alınarak deniz yolla.n u.. 
mum miidüılüğü bu mlinhallere 
askerliğini ikmal etmiş olanların 
ve aynı zamanda otuz yaşını dol· 
dmmamış bulunanların alınma. 
sına karar vermiştir. 

Alınacak bu memurlarda ara· 
nacak evsaf ilk tah::;il ve bünye 
mukavemetidir. Bunlara iş de. 
recclerine göre 60 liraya kadar 
avlık ücret verilec<'ktir. 

Yine bir çok münhaller olan 
denizyolları vapurlarına gemici 
ve kömürcü de alınacnktır. Bun· 
ların da askerliğini yapmış ol. 
ması ,ve 45 yaşından yukan lbu· 
lıınmaması şart olnrnk konul. 
mıı. tur. 

n:ıkkale noğazmtla \ c 
nizindc dolaı l\'or; ortı)11 

zaı. ~<-milerinl l"e\ ir:iyor: ._ 
yolcuları r c zorla Atfıı:ı;lt 
riyordu: böylece şerır\ıt 
n•l aç kalmasını ternht 

İ<ıputa ordusu .t\kad,_ 
~e<>i önünde ordo~b ırl 
nnnma. Pire iinünc dCrJl li" 
nada a~hk başladı; her g 
kim eler ölü)ordu.. J\ğl~' 
ulh yapıldı; J.b..nndro". 

11 
danlan mükellef blr ııier 
rasmda, başbnnda " ,, 
lcrf olduğu h1\ldc e:;ıc~ 
nütler zafer tıesteıcrl • 
dı. Otooo Atinahlann 6111cıt 
do'\'&rlan yıkrlryor, gert111 
cayır ~~alıyordu. fJtı' ~ 
şarllarm. bo:t.da; Atin•r 
mek lstlvordu 11ccU"te 
!ardan biri diyordu ki: tJt 
-. Atina şehri ye:", 

melldır. A tinıdılıır Cföl~et, 
malıdır. HUtUn menılc 
l'C otlak yaprlnınhdır! J1' 

~a.ra plar i~ili~·or~ rııU~t 
edı\'ordu. t;n bii,-ük 
\"a~anlı sanatkarlııJ'lfl 
kunuyordu. Bir aralık 
mısraı okunuyordu: 

11 - Ey Agamenuıonll 
ben fakir kllibene k~! 

Atlnanm muhh'~~-wıl. 
hatırlandı ,.e mccli"~ı,t· 
bir teesc;ür içlncle ı.ıJ 
dros eledi &.i: u·te' 

- Biiylc büyük şt ~~ 
ren bir ı•hri ~ ıırınak r • k 

l}iındl ~hfrlcr anca 
ne.ı;I olduktan \ 'C h~eıt 
derken yıkılıyor; esi< tııt' 
•len onra da tnhriP 0~ 
da bir terakki ise ifl' 
mctsizlfk nokltt"ındaJI 
değil midir'! 

------- HER GON SiR ISlı~ ~ 

BE Y s • 
1 

Ou.ııun tınbcderı arawıda ::-..ov,yet 
l~uı.;aııın ~ıbir,ratlıl ll'\'k.a Ultlı · ktl.. 
birler ııluuı •a b:ışladı~mı hildireu 
bir ıc:ı.._~raf \'IU'dı . 

~ıbi~a :SO\·)et Uu") ınm Aıı.~llda. 

ki btitü.n t.oprakla.rına vt•rllen l!dw • 
dlr. ı;.tnıaı tarafmllıt, ılınal bu~ de... 

nlzl, ~rkuıda, ~brenk boğnu , .. 
Japon dı~ıiı.l \Tirdır. Amur netırt ce
nup hududunu ~lcll eder. il mllyun 
kilometre murabbaı oL~n bu toprak. 
lıırda on bir nıll)Oll lruıan l nr. 

~lblı')a tt':Zlltltırla dolu lıir ıııem. 

l<'..kctılr. Bumda \'erimi ~Ol• toprak
lara, sulak .vnrtnlllra mstg.-linir. 
Uuıılıırı çorak st.<•pi<'r lnk'p t'der 
Dalın sonrn bııL ~ıı)·Jalnn bo.! ıar 
Bu k~"llar nenin altı '.\"edl a\tnd.ıı 
bo71u ortülfi kahr. 

Pl'('ns Nıkoln llcrfyle delikan.. 
tının omuzlarını • rktı, alnından 
öptU: sonrn ellerini biribirlne rnr
du, dışareya B('Sicnd?: 

Birdenbire doğruldu ve geri~ c 
döndü: 

~ahillt!rin lldlmi ı:ok so~ıktıır. 

cmlcJuıtJn it: tarufııır111d11 bllt• bi • 

rlncltA'Jşrinck•n nls:ın knıhır de\-&m 
eden ktş ldckltli seçer. Yalnız ıla.. 

pon denl7.l kı)"lları btrıı:ı da.ha w
rkıdlr: Bu denizin en miihlm ol~ı 

Vlıldlvmst-01' ti01lt'.ltl yahıı7 ti~ lly tı.\.ız 

&UZ luılJT. Slbiryrub h raret dflrcC1."'J 
- rn lkı +11; ra nd ~r. 
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oır ku 
ve N rşun hırsızı 

asradaın hoca 
l'a~an: 

c~~ı . Suat Derviş 
~ l)k Uin biti d . . 
"r ""dtıın na n e hı .. ııohs \'3. 

"ıtı etuıı ıı~ nı;- lnt> hur bir 
' ll~ bi.r luı, Y ini batır 
lııt ~ bo-;tana. glrmio; ıa. 

d 'clab • 
' ~'"ala :uı 1 rı üstcli'li 

"-'-taktan onuc-le ·ınui • Bu ;ı-
ll ~ Y1ıJ<Ia gör~n bostnm·ı 

it ' Otada ~ı.ş '\<:: '11Iey hoc:ı, 
11ı4 °'- "oruı~ J:ııır~or;:m?., 
tı. ~~lıı ltıUt~lıtı1;ın: ''lliç ıle 
~ it ııı buruya Is bi .. rli.ı • r tıl•
lf°",e dl~" lith:ı attı.,, "P<'ld nm 
~ ~ "ı\h • dl llaları 1 o rdın?,, 
~ tınaıı~ e eevap 'cnnl ' 
~ ,-1 ura,, ' R • .,. •r beni o-
~le ~ 1 ,' Ul'\;r\en, tutunn
lı>: "ll ~ ''ı•-.r :ırtna '-aın-.hm, c· 
''tı ~ar. i d~· i n ' nt"ı hiddet
' ~ "''"1tıJı F'. h vs•rır bir ec 

ilindi tancta ötlllcr herkesin 6nlinde ya lulır. (Bir kaç. gıiıı e\'\t'J roctibur Hlt 
piri Rabln J>ranııt Tagor da bö~ le<'<' yakllmı5tı.) . 

~ ıaı ıı.nıı"ta Jtkn t so le ba hıı-
lfO:lıtll? ,, l'I bu r;u,aı n itine lng.ltere imparatorluğunun .en rinde toplarnısdrr. Bu müslüman • 

'lıl~e hl~ sıJoı büyük ve zengin parçası ol:ın Hın- lar korku nedir bilmC'z. blunceye 
"ıı11ı 'be11 a..._ lt'ladıuı: "lc:te dC" d.ı.c;ta.n milstemlekcsl İngiliz - kadar döğU Ur. On y~ mdan iliba.. 

... d ~ d • - ehlik . h . Ü ... (} lııct.~ll\I • e onu d " nU~ °'" ler hesabına t r.yc gır ren er erkek sılah t.nfjır göz ·ne 
;:"t ,ıı.:'~Unı ""ti mC'lc. U:r.ered r. Sih·e~-ş knna. carpan her S"> e a~ eder. Bunlar 
"I\~ ~3';t '"a.kası da ım: Jmın bıruz oteslndc, lslamlar J aklr VC' Pir'lcrin idarcsindndir. 
~lıte laı'lllıllarıkul~'51ne çıkmı<ı, diyarının ) anı ba ınd'l Hindistan Miııafirpervcrlıği rE'd etmek, kan
" ı.. htı r?Ju n Ulkr .. i , ardır. Ordul.u-ı Suve:yş ka.. lı bir muharebe-ye iİ:Jtirak etmı:ı -
~~ieıı~ :~!tırıl , kendi ~ıı~~ nalını elde cdcbHirlerse lngııte:rf' m<'k, unutmak veya nffctmPk 
il (jP da ~ • t uı: l ·Hinde '.\'a- !ınparatorluğunun bel kcml~ine llinth mUslUmanlar !çın en bUyük 

~il Ot~e ıo.,.11~ o kQrşunlan '-~es basacaklnr ... Gcnış, mUnbit, blt - ı;Unnhtır. 
ıı ~ llrtı,. r.e, P<.'ruısrzea "oy • roez tlıkenmeı zenginlik kaynak - Bütun bunlara rağmen, İngiliz 

ti lllb...~lt.lt.rı 'llb:ıı '<'nni ,e nL larına malik, kirli ''C esrnrC'ngiz ordusuna bu kabilelorden yazı • 
~ edtı~ \nC' l crle-.tirıH- bir ülkC' olan Hindistan üçvilz yet- IRnlar vardır. ln~liz ordusu bun 
~""411( <laıı, bU et;: dr N:ısrettin mlş mil) on, yani dünya nufusu • laı a iyı para verir. Kabilelerden 
~ıı 'ldy«U&te~rc~.Uk bir luı:zır ce· nun altıda birini barındırır. Hindls hlrl isyan ederse, ordudaki bu kn. 
"-~ ı.~n obna.'iın. dt .. nuıgiula. u- tan İngiltereyi idare eden sınıfın hileye mensup askerler hemen ter 
~~ ~'adlııı J; t YC>,, demJ . "b;nkıuııdrr" denilebilir. Gandi . his olunur. Kabile bu şekildo or. 

Sk~c!lıı\e tluc rıcle el.urken nin Fransır.lnrm teslim olmala • •lu tarafından eld(' ettiği gelirden 
~Yor Ülldüm D ı rmdan haynuılrkla bahsctrncııi ve mahrum "kalır. l{a.blle efra.dmın 1ta.... · Old • lnr;anı • C\ r "kolu bu.\ ·ulemı'yen \_u·"·etin kar. d t-•· 1 ı· ~ ..._111 tı, ~ ,_, ar rok da.ha .x Jt • • '>r uya -=rnı: n ınmnsı ve gl' ıro 

'-ı hile ~ı.,..drn ~:nsrrttln emmdıı mütcvekkilane iğilmcnin kavuşması için isyan kısa bir zn-
;:: rJ~~rde '::~n ad;r. kaldı- ender tesadüf edilir bir cesaret mnn zarfında nihn~et bulur. İn • 
ı.ı·lt\'tı-~ • İdıır .. 1u.ı iki kilo ı.ur- o1duğunu" söylemesi ve sözl?rln: gilizlcr, knbilclerin bir ı;e~i ~apıp 
··qo 'ilı ıııı~ ... l!lal t d cic sı:ı.mimi oluşu bir çok Hınt Jı- veya yapmamalarını tem.n lc:in 1
t11 '5İi"J 17

lar bl" ~ " e en dC'rlerinl kendisinden ayırmıc: ve mı " b' rı' 1 r Me" 0 .,totq,.,, ener,k biıe U) dortı<'ak t li 
1 1 

~ 
1 

ı ayy .. n ır para ve r e . ~ .... 
,~el~ r yaI .. n bulu· H'nt kongresinde ngi z ere s • la bir kafilenin Afganistnna hima. 
u:'"'°I!!, tltl:ıntn .. .. Jahla mlicııdeleye devama karar ye altında götUrlilmesi, yolları 

~-..ıııı eıı ŞJllldi kotulü u ,.0 • verdirmiştir. r.mniyct altma almak, İpi kah.le • 

ynm bu şekilde bastırmak mrcbu • 
riyc>tinde kalmıştı . 

Şimali garbi eyaletinin diğer 
kısmı sakin bir dftçı mrntıkasıdır 
ve lngılızleri u~'Ta: trrmnz. Garp 
kısmına gelince, yoll:ır yalnız İn. 
gillzlerin dağlık ve ibayırltk ara -
zi jse h~ydut1uk1a geçinC'll Hıntli. 
lere aıttir.lngiltere bu kısnnlarda 

Siyasi nj nlnr kullanmakta, ka• 
hileleri p·ıra ile tutmaktadır. U • 
fak bir isynn kokusu alınır alın • 
maz hemen siyasi bJr ajanla ka -
bile reislerine ııara dnf;'Jtılır. 

Bu eyaletin merkezi tahkim r. 
dilmiş Peı;aver §ehridir. Şehrin ka 
pıları gece ihtiyat tedbin ol:ırak 
kapatılır. 

HinJistan kalabalık olduğu k ı
dar pis bir me.mlekettir. Hintlı -
lcr, jıı,.1. gübresini kunıtur ve o -
dun yeri ıe ya.karlar. Hiç olmar.sa 
haY\ an pisliği HmUil<>rin jstlfo -
de .. :nC" olarak ortad:ın ikaldırrl -
maktadır. Hintlılcrin yilzde doks'.l. 
nI okumak )azmak ibllmez, et YE'
mez, ineğe tapar. Gandi diyor ki: 

"İnek benim için acıklı bir şL 
frdir." Ve bUyUk fi1ozaf iliı.vı:.~ e -
der: "J{cndisine bundan dolnyı 
tap:ınm." 

Hintliler Uç bin ikasd'a nynl • 
mı5}nrdır. Her kasdm kendinA gö
re kaideleri, yasağı vardır. Muay. 
>en bir kasda mensup Hintli is. 
tedıği mesleği tutamaz, istf'diği 
yerde ynşayamaz. Hintlilerin çoğu 
pislik içindı- yaşar. Hint c;ift isi -
nin kullandığı sapan üç bin ene 
evvC'I kullanılan sapandan faı ksız-

Ganili 
ı,"""hıı11 11\lil'S l'tt bllyUk Hnidi.stnn serbest bir demokrn. ısinin isyanm:ı. i tlrak etmemek, 
ıt!"'-ııllı ldıUa ~ lr prop:ıgımdtı elden mnl!nımdur. Hint ahalisi ken telefon hatlarını kC'smenıck gibi. dır. Hintliler vruıatl olarak ~irmi 

• lllrthı cıııcr bn nret disine verllen b.r işaret Uzenne Dağlarda bUyük bir isyan para- Uç yaşına kadar yaı ::ır. 
,~14eıı ~·~ını ~r.panlar harekete geçer ve kargaşalık çı. h sakerlcr tarnfrdan hastınlmnz - Rcslmdegörülen HinUi kadın 
~~ 1..ı h1-ı."' h kanr fakat "kUtle"ler harf:keto Ra İngilizler ufak tank ve tayya zatülecmden ölmiL~tür. Başr ucun. 
~~~111 ~Yı-t-t ~kııte hen. geçmez. Birlesmelerinc imkftn relerle hareket~ geçerler İnr,ilte.. daki HinlU ufak bir dükkftn sa • 
'-.., ~ Y~ lıllkfedllıl'dl. l"lmcli yoktur. 'Ocblnden fazla allaha ta.. re geçen haziran ayı baı;ında bü • bibi olan kocasıdır. Karısı ölmek 
~~ 'li "~ on. kattcn n<1ıa parlar. Aralarında ayrılık ~rr. ,\'\imek istidndını gösteren bır is • üzereyken kocMr onu yatağından 
~-ı ~llytlllıt ~~adar aykın Sefalet son raddeye gelmiştir. Va- indirerek toprağın üzerine yatır 
~ ~otii 11 o ~r P duymadı. :dyet böyle iken Hintliler dünya mıştır. 

1-;~l'tıı,, ~ Jftthar l'Ui. üzerinde en entelktUel ve ı.sa pey 1 o Sene evvel buaün Bunu da ka'l"ısmın "Ana top. 
~ ~~ " il~ ~ cambrine yakın bir millettir. Çok rağm göğsünde" can vermesi idn 
~ clt lttlll< , hl hanrce,·ap- hayalpercstitler. yapmıştır. En iyi elbiselerini giy. 
~'6tıe ~11 dlil!l:::ıYetto kalm~a İngiliz askerleri sulh zamanın. 23 AOU~TOS l931 PAZAR dirmiştir. }{adının erkek akraba • 
,:.ıı... 1-. •tı~~ • 0rdnın., gibl da şınıali garblde mUtemadlyen I:ın saçlarını ustura ile kestirmiş.. 
~' ,.;uraıııı ~ tı\bala.rken harp etmek mecburiyetinde kalır. Mosl<ova • Tllrk darülfi\ııun futbol !er, ölü) ü Ganj nehri sahi1lerine 
i... ~ biilbij:'5ızı HO('annı Hindistanm bu kısmı onların baı; takımı iki mııı,: yrıpnktan sonrn bu getirmişler Ye cesedi, yakılmak 
tı~9' Wbi konusu. beli.sıdrr Muharebeler hiç kesil ~ gece IA>nın~rnda 'ıııır0ltet etml~IC'r. içln odunlarm üstüne koymuşlar -
~\ ~ dli11hıtı mez B

0

uradaki lsJtun kabileleri dlr. Sport'ula.r 1 ta londıı SO'l.')"f}t dır. Rulıun. vilcudu yanarken sey• 
"-ıN d~~I<. Sirndtrıa "yalancı Mohmand'lılar, Afridi'ler, Vezir- sı>orculnn tarnfmd:ın mt'rn.o;lmlP, r<'dc>b!lmesi için üstü açık hıra • 
!lıııı..' ~daha ona ~alan ler, Mn.ksud'lar Şinvari'ler, Orak • hUlülc hlr ı;ıınılnıl~t-t ~,. hararı-tlo krlır .Kocası eline bir meşale ala-

Y&kı ık alacak zailer ve B.ittnni'lcrden müteşek· tN'>li eclllm1'ılerdir. rak kasınnın saçlarını tutuştu -

~~~ ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~k;ı~·ı~e~n~c~e;n~ga~·v;c~r~ns;k;e;r;le;n;·~~;in;e;l~c;-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~(l~);e;'ıut;;ı~ı~G~n;~;d;a~)~ ~,rtblı~l.l\'aitı 
~~~(! hu cih 
~)lı ıı ~ l'e kadar ~ ke~ottiğı 

bı...~"la ~cl"n u <'nsus .. 0• 

~ııı~ Yltl dul"!?\ kati1cle'ri d~i 
~ \~~ uıı, d"nlz kan • 

~"1lrtttJ~ti Ve> lllilthı~ bir 
. '1l tı bır n:ıüd 
~~ aıtııYat la dM tnal de· 

llıı. ıı~ P:ı.tnaz oldu 
~tt- ~ti • 
~.,. g, n, .A.1.zna 
tht~t : "e hu . ~ casusları 

~ ~~tt l!o~r 1 ın ('srannı 
~ 'fıı~ lı:ıı~~~~a4 ı:nıı.'lcn(l . 
~ "~ ~ı..uı. ın 

tıı..: ' tkl~ ca u:ııa 
~ ... ~ ltt tcçftnı rı bu ci · 
-~ r- .\~an C)e çaluıtılar 
~ ~ l'ı-et 8 eıusıısıan 1>1..ı: 

tM )~ Pil. rf('ünlşl(''t'df c ı. ., 8zı..,., ~aı il r. 
aı. ""q d .'"<Q 1 '. c t'rine ge 
~ ~ llgjlız ta 
~t.lı ltıı l\t l inde k Yynre. 
lı.:"' ......_ · ~ re ınu 
~ <lA.:"' lıu~ d niıaıtısı • 

, ~tı~ a htııunnıu 
~~eh.:'~ de dan hır.ini ba 

•~ tı.ı..-: atılan ı.. 
o ~p oh U<Jrnba -

,,: IS?raıal'da UUnul'\tnr 
~~ l.t~ bir lioUazıtİıı.h ,\Qt, ~· CtJ.d 30 ~il<fo Ö}dij. 

~:.~ı den~Ptlan bu 
.. ..._ etll>h C Yerl~ 

e cUUnıi .. 

Yazan: Casus mektebi profesörl,.rinden İs\•e<•li A. MENGllAM 
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yen yeni cihazını ortadan kaldı • 
ramaması mo.ksadilc yapıldığı zan 
ı cdili~or. 

Filhakika da denizler gUnle'l"ce 
sıkı bir şekilde taranmak suretilc 
cihaz kcşf cdilmlşse de anlattığı -
mı.z şekilde İngiliz tayyn.reelrı~!n 
dnT hücumu bu muvı:ıffakıyetl hıı;:e 
indirdiği gibi mlihim bir ke!ifi do 
mahvet.mlştir. 

Bu suretle, bilhassa Alman de
rıizalt:ılarınm İngiliz gemi kafile • 
terini yakalamak için pek ~ L'!
lerine yarıyacak olan bu yeni cl
hazı Almanlar ellerine geçirmeye 
muvaffak olame.dı1ar. Bununla be. 
raber Alman casuslan, bu Hollan
dalı mlihendiain mlikcmmel ciha • 
ztnm tayyare dinleme cihazların.. 
dan istifada edilmek suretile icat 
olunduğunu öğrendilderl içln bu • 
glln Alman mtıhendMleri ayni e -
sas üzerine vapı.r dinleme cihaz • 

Jarı yapa.bilmek için uğraşmakta. 
dırlnr. Fakat Hollandalının icat et 
tiği makinenin muvnffakryeti ın_ 
glliz milliendislcı·ini de ikaz ctmis 
olduğu iı;in İngiliz mübcndslcri de 
gerek gemiler Ve gerdt Uı.yyarc
Jerin ses dinleme cihazlarma kan;ı 
korunması için ses boğucu c.ihaz -
lar üzerinde tecrübelerle mcşr;ul 
bulunmaktadular. 

Bu mevzu üzerinde de şiddetli 
bir casus mücadclesi olmaktadır. 
Zira lngiUz teknisyenleri buna 
muvaffak oldukları takdirde ne 
havada tayyarelerin, ne denizde 
gemi ve vapurların makine sesle
rinin duyulmasına imkan kalmıya.. 
cak, sessiz tayyare ve sessiz mo • 
för tasavvuru hakikat olacaktır. 

Birinclteşrin ayı zarfında Kana
dada. cereyan eden ·bir vaka bu 
haııbln ha.rikulll.de deniz~--

farından biridir. 
Kanada llmnnla.nndan birinden 

büyük tonajda bir vapura. İngil -
tereye sevkedilınck üzere baştan 
başa. külliyetli miktarda tayyare 
istif P.dildi, 

Geminin hareketi casuslardan 
gizli tutulmak için çok gayret 
sarfedilmi.ş, yükleme iıP dahi ge • 
ceh:>>in ve liman açığında gizli nm 
lıaliıjlarla yapılmıştı. 

Yükh'me i<>i tamam olduktan 
sonra lnlhriyn idaresi scvkiyat şc 
ft geminin süvarisini çağırdı ve 
kendısine: 

- Cim!. dC'dl Vazifenizin ne
kadar mühim oldu~nu elbette 
biliyorsun uz? •• 

- Biliyorum, komutan! 
- Tamam! .. Vakıa bu kad3r 

çok miktarda tayyarenin lck bir 
gc'miye J' iikleruncsi yanhşbr. E -
vct r.mn, kafıle halinde sevk dn:ıa 
tehlikeli!., Binaenaleyh bu gemı -
yi di.ısman denizaltı ve tayynrc
l~inden kaçak suretiyle gizliye -
rc-k tek başınıza. lngiltcreye git -
meniz lıimn !.. Malfım a, düsmnn 
uyumuyor!.. Atlantiğc çok dcntz 
altı cıkardı denizaltı harbi il:ın e-
diyorlar!.,. • (Devamı var) 

h'fcncll ine yemC>lt g-otü~n köpel< (Dor('nin bir tıı.bloou' 

Tecessüsler: 

( Ba~ -ara/ ı diitıkü "avı da> 
Bu d r(.l(!eyı "kendine 1 ıyık or • 
düğün muamele) i ba ~lan ha..k 
k nda tatLık Pt." du turllp ıfode 
muınklindur. Merhamet, efk t bu 
dilsturdnn okar. Hayvanlar bu de· 
rece; o eri. ehi mi lcr midır? 

Paris sirklerinden birisinde gc. 
çc>n şu vnkn;, dinlcd.kten o~ı n 
htikmunüztl veriniz. \'akayı &ırk 
mUdlıriı M · ; ö PcnnC"tier n.nlatr 
;or: Knfc terden binsinde S:ıhıa· 
yı Kebirden gctiıilmiş Kostn.ntin 
ismindo di ,i bir arslan vardı. Bu 
arslanın kafesine s!yıı.h1ı beyazlı u 
fak bir kopek att:rlnr. Korkudan 
tiril tiıil titre~ rn köpek kafe in 
bir kö esine btizüldiı. Amlan ya • 
vaş yn.vaş kalktı ve z:ı\•allı hnyva· 
ııa yanaştı. Köpc k yalvaran göz 
ierle urslana bakı~or ve feryat 
ediyordu. O ,·akit arslan köpegc 
dokunmadan tekı ar yeri' yattJ. 
Vahşi hayvanlara ;iyecek dağıt • 
mak vakti gelincr arslanın kafes. 
ne de !;Unllık tnymı olan eti attr 
Jar Arslan bu <'tten arkıdaşınm 
his~esinl n; n·dı. Birkaç giln sonra 
köpek an 'anla yanyana ; c ml'k yi 
vordu Bir hafta sonra etin U· 
~er·ne. arslandan evvel atılıyordu. 
Sonb:ıhar gelince köpC'k geceleri 
arslanın ayakları arasında ) atma. 
ğa ba.<ılndı." Bu 'lıareke>t güzel bir 
Rcfknt ve merhamet örnrğı dC'{rl· 
" midir? 

Hayvanlnra vnhşct isnat ederiz. 
Fakat mösyo Fuyy<' bir kuşun sa 
daka vcrd'gini kC'ndi gözUyle gor. 
dUgünü iddia ediyor. 

Gökyiizil kapkaranlık, topralı 
bembeyaz ... Zavallı serc::eler dola -
şıp yivecck bir ŞC'Y arıyorlar. :Rah
çedl' böce-k kalmamış, Snrunkt kn.. 
palr pencerelerin önünde tek ek 
mck kmntısı yok. Faknt belki su 
pencerenin köşesine asılı madeni 
evde oturan sarı elbi. l'li kusça _ 
ğız insanlardan dahn merhametli 
çıkabilir. Dilenci kuşlar uça uca 
kafese ;aklaşt.ıln.r, ve kafesten 
pcncer" kcnnrmn düşen keten to. 
humlarmı gugalnmağa başladılar. 
Kanaryn bunu göriir görmez yu • 
muşak ve 'beyaz ~kmeğinl mUsavi 
parç.alara böldü. Çubuklıır arn.sm
dan garrasıle u.uıtarak aç ~"'tllar 
nr:ısmdn trOO;im <'tti. 

Bir hayvanın, kendisine edilen 
haksızlığı affodr>cck, du1II1anile u. 
yusma.smn razı olacak kadar iz . 
z tinefsindcn fe>dakurlık ya.pabı'le 
ceğini kim tahmin edebilir? Hal
buki Barkok kitabında., bir köpe ~ 
ğin arkadnşile kavgaya. ıtutu tu -
ğu, iki hayvanın biribirinden dar
gm olarak nynldikla.rmı !kaydedi • 
yor. Erte~i gün, öteki köpek bir 
b!sküi ile gelmi<ı ve bu blsküiyi 
harp tazminatı olarak arknda.cµna 
vermiş ve barışnııştırlar. Doktor 
J. Fra.nklein "Hayvanların haya 
b,, is.imli :kitabında kayd<"tüği şu 
vııknda olduğu gfbi bir hnyvannı 
ruh asaletine malik olabileceğin" 
kim inanır? Bu mııeemnm lkahra
manlan Ternöv cinsiden bir kö -
pekle bir kedidir. Bu lld hayvan 
hicibıl'iyle..Jıer '"~mıil!'5PılrJarr yer• 

d doğiışürl rdı. Bll' gun yine de· 
niz kıyrıındn kavga ederler n i. 
kisi de d niz dıi- tül r. Dil tJltlc.. 
ri nokta ka) nlık olduğund om • 
dan sahıle rrkamazlıı.rdı. Yapıla. • 
c k biri<- k kumsala kadar yUz.. 
mekti. Muk(mmel bır yüzllcii o • 
lan kopek bu llii b anıbildi ı: s· 
hıle <"rktı. Bu , ırnd kedl bo ml 
mak uzere bulunuyord ı. Bunu 
ren köp k dfnize atıldı, k<'di~ 
boynundan yakaladı ve lha.ı mı su 
dan dı aııda tut rak a)ı:nnı 
le ~Ika1·dı. Bu mes'ut ur r . 
dlyi köp ğr- minn t r bl.ra tt, i· 
ki haY\·an dalma b ber ~ :ıd 
''C bir dalm dö ·:rı mE dilE'r. 

Hayvanlarda. fazil('lt hayatını 
fedaya kadar ılerlemiştir. Hu.ssa) 
su vaknyı hikfı.y edıyor: Ördek • 
ler sakin bir göld... yüz.ti orlar. 
Birdenbire bir adam bu hayvnnla.. 
ra taş atmağa başlI)ol'. Onk der 
knçryor. Fak t aWan ta.şlnrdan 
bir tanesi bir örde -m b:ışma geJ. 
miı;;, hayvan yarnlannın r. O 'n _ 
kit kaçan <Srdckler, yarala t 

tohlikesıni h"çe saynrn.k ' ralı ar
kadaşlannrn yanma lmisl r o -
nu ıba.5mda.n, kanatıarmdan it •·e.ıc 
alıp götürmü§l~rdh-. 

llktC".';rlnin kapalı seması ~ • 
rinde, t ı uzakl3rda bir uçgcn. çL 
zilmbtır. Ufukta srYruı küçiık :trlt 
talar_ var Canlı ıııoktahtr, ~ 
ve agır bir ahenkle harc'ket eden 
noktala.. bulutlann Ok:raP,1EOJ1l. 

Chchlcrini konı~an ta''1lk 
(Viricnun bır ka.bartmnsı) 

vuran noktalar. Bu nokt.nlardan 
garip bir ses de geliyo':°I Yol şar. 
kısı. Ayni hendese 13eklınl muha
faza ederek biraz daha ya.klaştık
hn vakit gökleri ka.natlo.n ~ 
küçük ku; lar gdrünür. Bu ~
ni haY\·anlar t esanüdü..'1. timsali • 
dir. Çunkil hun'nr h va\ı müşk. 
rek hir buml") 11' yarma.lc, ve yo -
lun tchtke>l r n brra.ber k~t 
koymak kin biri mılqterdir. lhö • 
yarlar etrafta dola.c:ır ve ~vrala
n hlmave ('der. ~ırf bu iyı anl:_ış
ma say~sind muhacir ~lar yuz.. 
Jcree fC'rs:ıhlık yolu bicbir ctchli -
keye uğramadan n.cı:ı.:1~· 
Hayvanların b nöınne yardımı 

bu kadar<:ık değildir. Onlar suy \ 
düsenlere ,.o yaralsnanlnra. da yar 
dun ederler. Tnb iye filimlerinden 
Edvard köpfiklU dalgalarm. çarpb.. 
ğı kara pa.rcalan U7.erlnde PUflU 
kurm1111, av be'.!tlemckl.cdlr. Ç\f!t('
si omuzun::ı dıynlr, eli tetikt<' . 

Ole 4~ 
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SON HABERLE 
Anadolu ajansının verdi~ tıaber. 

tere göre dilnya V811yet!Pe bakıe 

Alman - Sovyet 
harbinin iki ayhk 

zayiatı 

Sovyetler tnrafındaı~ hafif deniz 
birlikleri için üs haline konulan 
Karadeniz sahilindeki Oçakof 
kalesi zaptedilmiştir. Odesa tay
vareler tarafmdan şiddetle bom_ 
bardnnan edilmektedir. 
Şimalde ise iki h.oldan ilerliyen 

Alman kıtaları Norva mmtaka· 
sında birleşmeğe muvaffak ol. 
_muşlardır. 

Iran hükumetinin lngiliz 
Nota11ma cevabı 

Vişide idamlar 
(Bef tarafı 1 nclde) 

gandasırun tenkili meselesi ile 
meşgul olmuştur. 

Propagandacı ve Uıtll:ilcilere 

Hür Fnuıaız ajansına göre 

Par iste 
Alman 

askerlerine 
suikast 

Ç i N j Dük dö I< 
Sovyet • ingiliz - Amerikan· Bagla Am• 

blokuna iltıhak ediyor Cambarreal 
S ti 1 baıa,ac ovye er e Nc1Jyork, 23 ( A.A.) t 

•• 1 Hcisicumhur R~el 
muzaı.1' ere mvuasalat ederek ııaf~o 

Almanlara öre 
Sovyet za1ıatı: 

1250.000 esir, 14000 tank, 
15000 top, 11250 tayyare 

lran hüktımeti, 1ngiliz ve Sov
vetlerin Irandaki Almanlann 
hndut haricine <:ıknrılması hak_ 
kmdaki ikinci müşterek nota ve 
teşebbüslerine cevap veı mir;tir. 
Cevap henüz Londrada tetkik e· 
dilmektedir. Bir habere göre 
lranın cevabı memnuniyeti mu. 
cip de~ildir. 

Dığer taraftan Alman Ajansı 
Bastondan şu haberi vermiştir; 

tatbik edilecek cezalar daha şi.1:1 .. 
detli olacak ve idam ceZMına ka. 
dar gidebilecektir. İşgal altında _ 
ki salınaa serbest Fransız nuntıı
kasındaki kanuni mevzuat bı:na 
göre yekdiğ<?rile tea;f eclilccckler
dlr. 
~------------~-

Leningrad cephe
sinde vaziyei 

Suikastlar devam ederse 
mevkuf F ransızlnr kurşuna 

dizile<'f'k 
Paris, ~3 ( A. A,) - Afi: 
Parlste bir Alman askerine ya .. 

pılan suikast neticesinde Alman 
i~al rnakamatı işgal mmtakasın • 
dn tevkif edilecek bcr Io'ransızm 
rehine addedilccP.ğinl ve suikast
lerin tekerrürü takdirinde vaka. 
nın vahametilc mtitcnasip miktar. 
ela rehinelerin kurşuna dizllcct'k. 
ledni ilfuı cylc.mişti r. 

orada geçirecek ola.Il ~ 

başlamış kabul etmek üzeı: b~ 
dcp.1rkdaJd malikane! diıal! 
miştir. Reisicwnhur Tokyo, 23 (A.A.) - Ort: 

SovycUer b!rliğinln mümesslllcrfle 
Çunklng murahh:ı.slan a.rasmda ŞlUı

da yapılan askeri görügmelerden bah
seden Asabi gazetesi şöyle yaznınkt<ı_ 
dır. 

liktc Va.şingtondaki fil 
ne avdet edecektir· 

YugosıavY8 
tedhiş 

Sovyetıere göre 
Yarısı ölü olmc.!~ üzere 

2,000.000 asker 

iran cevabı 
ingilizleri 
memnun 
etme~~ 

Ruzıteli " ~~.r(:~I 
mü1Akatın'1ia 

lranıtı Sovyellere transit 
yolu ve petrol membaı 

yapılması lüzumu 
konuşul mu~~ 

Almnıı _ ~vyet hnrbi bütün 
.~phc! ru,• c '.c!detle devam edi
yor. Ilu harp ikinci aymı ta. 
mıı.mlamış bulunmnktadır. Bu 
münasebetle İki taraf da bu 
müddet zarfında yekdiğerinın 
zayiatına ait rakamlar vermek
tedirler. Dünkü Alman resmi 
tebliği iki aylık Sovyet z3yiatını 
ve cephelerdeki son \'az!yetı 
şöyle /bildiriyor: 

Şarkta, scf erin iki ay deva
mından aonra. Alman oı·dusu ve 
müttefikleri kuvvetlerini tazrıa
miyle muhafaza c. ""İ"' ' 1 dtıkl:ırı 
halde düşman arazı~in l · (o lt ile. 
ride bulunmaktadırıa!'. Harekat 
bütün cephe lizerinde de.,,·.ım et
mektedir. 

Cenubi Ukrayna'da Dnieper ü_ 
zerindeki son düşman üsleri sis
tematik bir surette alınmış ve 
düşmana en ağır zayiat verdiril
miştir. 

Kicf'in şimali garbisinde düş
man Dnieper'in ötesine <;ekil· 
mcktedir. 

Gomcl'in şarkındaki abada 
mağlup edilen düşmanın takibi_ 
ne devam olunmaktadır. 

Leningrat önündeki cephede 
ve Estonyada da kıtalanmız çar
pışarak ilerlemektedir. 

Finlandiya cephesinde. Lado
ga gölünün iki tarafında, hücum 
keza muvaffakıyetle tetevvüç eL 
miştir. 

Bir seri ağır mağlfı.biyctlcr 
n.eticesinde, Sovyct ordusu ft>v· 
kali.de kanlı zayiat vermiştir. 
Seferin bidayetindenbcri 1 r.ıil_ 
Yon 250 binçlen fazla e'>.İr nlın
ml§ ve 14 bin tank ve 15 bin top 
ya iğtinam veya tahrip olunmuş
tur. 

Sovyet hava kuvvetleri ceınan 
ll.250 tayyare kaybetmiştir. 

Bunlardan 5.633 ü yerele tah. 
rip edilmiş, diğerleri hava mu
harebelerinde veyar•ıt hava da. 
fi bataryaları tarafından düşü
rülmü~ür. Bundan başka düş
man miihim endüstri mmtakala. 
rının ve iptidai maddeluin ele 
geçirilmesiyle küllivetli kavıplar 
:kaydetmiştir. 

Sovyet resmi tebliği ıse ,·azi· 
yeti şöyle bildiri}·or: 

''21 - 22 ağu tos ge ·--sı, kı~a·a. 
rnnız bütün cephe boyunca ve 
bilhassa Kingıcp. Novograd ve 
Gomel istikametlerinde büvilk 
E?iddetlc muharebeler vermişler. 
d!r. 

Dün gece Sovyet hava tee:jk
külleri yeniden Berlin mıntaka. 
sına bir hava taaıTuzu yapmıştır 
Şehrin sınai ve askeri hedefleri 
il1.erine yüksek infilak ve yan_g-m 
bombaları atılmış. yangınlar ve 
infilakların vukuu mü.şahcde e· 
dilmiştir. Bütün Sovyct ~yya 
releri üstlerine dönrnüşlerdır. 
Diğer taraftan Sovyet istih. 

b<ırat dairesirrln bildirdiiine gö
re, Almanyanm ıki ay içindeki 
T.ayiatı ild milyondur. Bunun 
takriben yarısı ölüdür. Buna 
mukabil Almanya harabe haline 
"t?tirilm~ş bir krsım Sovyet ara. 
zisi kazanmıştır. 
Diğer taraftan Alman ajansı 

"Nevyo'rk radyosu. ~alahiyetli < &, tamfı 1 nciıle) 
bir rnenbadan öğrendi~ini beyan kil eylemektedir. Çünkü Alman 
ederek Hindistandaki İngiliz proı>agandasmın hedefı, anl~ıl · 
kuvvetled başkumandanı gene· dığına göre, Ukraynayı 1kinci 
ral Vavel'in lrana girmiş bulun. plana geçirmekte proparpnrlacı· 
duğunu söylemiştir. lar Lcnin~rnd'ıı: bulunduğu tc•Jı. 

Nevyork radvosuna göre. ha- like hakkında mt.bal5ğalı sözler 
ber bugi.in nesredilccektir... söylemekte iseler de askeri malı. 
Diğer taraftnn. Loııdradan fillerde Smolensk muhar~i'Jesi 

Unitcd Pres'in verdiği bir haber. nin ilk k:rammda olduğu gi;;i lıu 
AJman ajansının h1bcrini şu şe· }\ususta cesaret verici tefsirler· 
l•ıld"' tekzip etmektedir: de 'bulunmaktan !içtinap edilmek. 

"Salfüıiyetli mahfiller Bülu. tedir. 

Kavunu pay 
edemeyince 
1 O yaş:n Ja ıu arkadaşmı 
bıcakıa ağır vara ıadı 

"Böyle bir görüşmenin ynpıldığı 

doğ"ru ise tıu görUşnıo lnı;1lterc, Amr. 
rika, Sovyetler b!rllğt va Çunklııg 

arasında aktedllen askert ltutaktıın 

sonra Japon • Sovyet mi\n.uebetıeri • 
n!n değtşmediğine dair SovyeUer ta. 
rafmdan mükerreren yapılsn beya. • 
na ta muhaliftir. Bu Jıaber aynı zaman 
da SovyeUer blrliğt ile Çunklng a~ 
sır.da askeri ve resml bir gtırllşmenln 
l:ıaglamak üzere bulunduğwıa da b!.r f. 
prcttlr. eistandan ilerliyen lngiiiz kuv· General Von Leeb kumanda· 

w•tlerinin l rana ı:drdıkleri hak. sındalci JutaJnrın yolunda henüz 
kıncia Amerikndn dolaşan şayi- ciddi gü~Jükler mevcuttur. 
aları :valanlamaktad:rlar. Tallin yolu ile Lcningrad'a 

Röyter de bu şayianın nsh el. doğru ilerliyen Alman k1tal2rı. 
madığ:ını resmen bild~rmekte· nm arkasında bulunan Nnrvza 
dir.,. Rus mukavemet merkezinin he· 

Yine Alman ahnsı. Unitcd nüz b:::.u eksperlcrec tamnmiyle 
Pressi'n Londradnn aldığı bir kırılmış addedilmemesi mani_ 
habere atfen, Huzveltle Çörc;il dardır. Narvzn'nın i~gali dün ' 
arasında Atlantikte yapılan mü_ akşam ilan edilm~11tir. tyicc el
lii.katta lran meselesinin esaslı lerinde tutacak miktarda kuv· 
surette görüşüldüğünü ve Huz. vetleri bulunmadığım göster. 
veltin lranın Almanlardan tc. mektedir. 

Üsküdnrda, Selıi.mf Ali mahal • 
lesinde Çömlekçi bayırında. 7 mı. 
ınara.da oturan 10 y..şında Suat L 
10 Dere mahallesinde 1ttıhat so -
kağında. oturan 13 Yn.§tnda Bekir, 
dün b eraberce bir kavun alnrnk 
yemek istemiş, fakat bunun tak· 
simi yüzünden aralarında bir kav
ga çıkmıştır. 

Bu görüşmenin esasları .Moekovada 
hazırlanmaktadır. 

Bunun netlcest b1lyUk bir ihtlmalle 
Çunldngln İngiliz • Amerikan. Sov. 
yet blokuna iltihak.dır. 

Asahl gazetesi neUce olarak Japon 
hUkQmetını Sovyet • Çunklng mtına
scbctlerl meselesinde ve Amerikanın 
Japonyayakareı gittikçe artan tahri. 
katma karşı müteyakkiz buıwımağa 
davet etmektedir. 

mizlenmesi İranın Sovy~Ucr Bir· Garpte F...sıonra henüz muka. 
!iği ~çin bir transit yolu haline vemet etmektedir. Alman tebliğ-· 
sokulması ve orta şaktaki İngi. !erinin ve propagnndacıl:mnın 
liz kuvvetleri için bir petrol bu hususta bir şey söylememele
menbaı olarak kullanılması !hu- ri vaziy~tin henüz tamami:ı, le te
susunda. İngiliz noktai nazarını hellür etmediğ'!ni goöstermekte. 
tamamiyle anlamış !bulunduğunu d" 

Kavga sonunda ı~ yaşında B e. 
kir, kavun kestiği çakıyı knparak 
10 yaşında • ~uadin sol böğrüne 
saplamıştır. Ağır ve tehlikeli su • 
rette yaralanan Suat, b&ygın bir 
halde ::\hmunc !hastanesine kaldı • 
nlmı::. suçlu çocuk yakalanmıştır. 

Çorab savaşı 
(Bq ta.rafı l nclde) 

Orta hani aile blltçelerlnfn en aman 
sız düşmanı olan ipek kadm çorap. 
lan hakkındaki llllnı harp bu §ekilde 

-- - -
Serseri köpek gÜrüleri 

kaydetıİıektedir. ...;;:.;ı:.;.r.:... -----------

İngiliz gazeteleri ise, lran ce. sı· be rv ~ kuzuları yiyor 

vabınm Londraya gelmesinden ~ 
evvel yazdıkları makalelerinde. 
cevap memnuniyeti mucip ma
hiyette olmndıih takdirde derhal 
yeni tedbirler alınacağını k:ry _ 
detmektPdirle:-. I.leyli Ek:-;pres 

Kızdtoprakta sürü halinde ge. 
zen baş~ooş köpekler bahçelere 
girerek kuzuları yemeğe başla
mıslardır. 

diyor ki: 
"Su cihet m~ııaka a kahul et

mez. b'.r tarzda tnaryün etmiştir 
ki. İran orta şarkta bc~ınci kol 
iı.znsı olan ve Iraktnki kargaşa. 
Jıkları çıkaran ~abota icı 2 ila 
3000 Alman ca tt~unnn umumi 
karargahı gibi kullanılmaktadır. 
Bunlar, franırı bütlin hayati 
merkezlerine hucuma hazır bu
lunmah.tadırlar . ., 

(Ba5 1 ara(ı 2 nciılc) 
ilk Rus §ehri olan 'l'oboııık kuruldu. 
ı645 de Okostk limanı lnııa edildi. 
1694 de kürklü hayvan ııırcıları Kam 
çatkan, Baykal gölU kıyılarına buz 
denizine kadar yUrUdlUer. Bu t.nı1h. 
ten sonra büyük Petro ve ikinci Kn
terin zamanl&rmda Slblrya munte .. 
um bir oekilde laUcmar r.dfidı. 

J85S de Çlin ile Fransa ve lngil • 
tere arasında b:qılıyan na rpte Hu!'. 
ınr Çinin taratını iltizam Cdl'rck A. 

mur kıyılanndan bir ~"lıunını Sihir. 
yaya tlhnk ettiler, Bu tm>raklar Uz"
rlrde 1 60 ta Vladh·o~tok llmanı 

B:ı kabilden iki vaka tesbit e
dilmistir. Vaziy<>t civar halk a. 
rasmda korku uyandırmıştır. 
Kotim, bilhassa kiiçük <:ocukla. 
rın da yene('e& hakkındadır. 

Acı bir kayır 

Daily Ilernld, İtana ka~ı ah. kuruldu. 1891 de b:lMlıyer. ve ıtunya. 
nacnk tedbir, scrı ve kat'i o1n· nın en uzun demlr~-oıu rınn .Moııkovn 
caktır . .1<::~er 1 ran har~kctc ge,. - Vlndlvostok hattı 1001 d,.. bitti. 
ınekten imtma ederse. ln~il:z!c· Porta.sttlr kalesi ırıo;; harb! sonun.fa 

Türldye lş Bnnkası Anonim fifr_ 
keti Beyoğlu şunesi müdiri Şem
seddin Zincirkıran gerek bnnkacı
lrk \'e ger<?k edebh·at sahaların. 
da kcndi!ilnden bir,.ok eserlC'r 
beklcnıldiği bir ı::ıradıı genç ya -
~nda vefat elmi~tir. Cenazesi ya.. 
nn, yanı 24.~-'.:141 pazar günü ac
at l ı de ..Alman hn"Uın:-s!nd"'rı 
k-ıldırtlncak, namnzı Üskiichrdn, 
Yeni~n.:nide, <;ğJc üzeri kılınarRk 
Knrncn<ıhmotte!d ııilı> kabristsnı. 

rin vr. Ru<;ların vaziyeti o!dui:u Japonlara U?rkcd'ldı. na d::fned'leccktir. 
gibi bırnkmaları mulıtem.."!I de. 
ğildir,, divor. 

v::ı~in.rtondaki lı:m cl<:is= !\1u 
hamm~d Şayest<'. rei,•r-ıımhur 
Ruzveltle görü~tüı.tc.n sonra ~a
retecilere şu beyanatta bulun· 
muştur: 

"~ İran. her ncrı:dt'n ~elir;.,,• 
gebin ve hatta b·re on nisbetin. 
de de olsa, herha d bir tecavüz~ 
karşı koyacaktır ... 

Elçi lranda b:r Alman be in ·i 
kolunun mevcut oldll.ıhı ha!:Y.:-rle· 
rir.i tekzip etmiş \"C lmnda bulu 
nan Alman miktannm takriberı 
700 olduğunu söylemiştir. 

Elci şunlan illl.ve ctmicıt~r: 
"İki senedenberi Alman ey_ 

yahlarına hi<: t>ir vize verilme· 
mi tir. lranda bütün ecnebiler 
sıkı bir nN•.aret altında bulun. 
maktadır. 

!ranm. bitaraflığını muhafa7..a 
evlemesi komı,ulanmızın menfa. 
ati icabından olduihma kaniiz.,, 
Af oskova toplaatıt>ı 
Eylu!dc bCf!Lıyor 

~~~ -------
Karagürnrükt-eki aile faciası 
IJün gece, saat 22.30 sıralar ıı. l)c kı~ı ~cbh·enin cı·inc gitm'şlcı ... 

da Karagümrüktc bir aile fac o..•n dir. 
cereyan etmiş, iki akraba bir kn.. Bııracia fılem b.:ı. 1 mış, 1'\eblyc 
dm meselesi yüzünden biribiri.ıe giizcl sesiyle ljarl:ı s5ylcmiş \'C 

girerek blrisi s!vıi uçlu bir bıçak- R~ma:ı.::ın da oyun oynamıştır. 
la krırdeR çocuğu olan nkraba.•;ı - 1 Kadri o~lıı R:ıru'.l~anm !tırısı 
nın g:rtlnfbıı deşerek Oldilrmüı; . ! Pa~ize, A hmct oğlu /, luncd n kar 
;.Ur. deıı. Yn§rırın eski kar:sıdır. Pn~i-

Tiiyler ürpertici hii.disl!Ilin tar. zc, b:r müddet l\wcl Ya.~ardıın 
siliıtt 5öylcdir: nynlmı~. Yne:ır iki sene evlenme. 

Karagtimrilkte, Sultan mahallt'.. mcğe mahJ;fım cı.lilmi5 \'C lmdın 
sinde Çmnrlıceı:"?le soka~mdn otu. da P.amaw.nla cYlennıifıtir . 
rnn Kadri o:;ıu Itnmaznnla knrde~ T!.'lKJ içlikçe1 knfas: ılöncn Al•. 
çocuğu Ahmet oğlu Ahmet, dün mH oğlu Ahmet. lılnlcnbir(I ovun 
gece beraberce ynnlnı ında r..nrrn- oymytm Ramazanın üzerin<' atıl -
zanın karde§i Muınt ve nl'knda., - mış: 
laıı Sefer ve Snlih oğlu Ali oidu. "-- Sen bir alçaksın! - diyı:ı 
ğu halde Ramazanın d"ğcr knrdr. b:ığırmışt.ır. Kardeş m Yn§nrın ka 
!iİ Aiin!n evine gitmi~lerd'r. Altı ııs1 Pak1zeyi kandırarak kendine 
genç burada geç \'nkte kndar bir karı ~·aptın, Yaş:ırı da iki seneye 
kilo rakı t~m!Pler ve bilahare bu. mnhküm ettirdin!,, 
radan çıkaıul .. hf'p bernbPr Rnma. nemazan birdenbire §aş•rmış, o 
zannı karısı Paklzenln k:ırdeş Ay d:ı kendisine karsılık '\'ererek iki 

Vaşington sıvasi mahfillerirı- , 
den bıldirildiğine ~öre. Jngiliz - 1 !\.t • a· · d t tk"l at 
Sovyet - Amerikmı konferımsı rın n k .. ~rıç 'h~ 

1
1510 e cb. Bıt 

1 eylül bidarctindc l\lo"kovada YaJ?ma u7..ere a en ccııu ı . ~ı · 

devam ettiği takdirde, kısa bir za.. 
manda çorapla:- Uzertndck! fhUkAr 
ve fiyat yUksellşl en kaU bir şekilde 

ezllee<?ği gibi, mllli blr rasarnı.t taslı 
da açılmış olacaktır. 

Gazetemiz ve Yeni Sabah gazeteal 
başmuharriri Hüseyin Cahlt Yalçın 

d:ı bu aııbahkl roakalesin~e aynı mev. 
zuu ele almıştır. Bll§rr.uharrlrln bu 
mevzudaki fikri çok §ayanı dikkat • 
Ur. Hüseyin C3hlt şöyle bir tekllt 
yapmaktadır.: 

••- İpekli çorabı atmak ~aretl 

göstermekte 1Sn ayak olmak belki zor 

gelir. Fakat iyi dllşllncn ve il'l\dclertne 
eahlp bulun'Ul han:mıamnız bir blr .. 
Uk teşkil edebilirler, lsnı.t.- \'O tpekll 
çoraplara karşı içtimai blr mllcadele 
ccphesı kurnhtlirıcr. Bir boyct halln
cio ç.'llıştldığı 7..anmn ccs:ı.rct de çoğa.. 

lır \ 'C ipekli ı;oraptan kurtulmak bir 
Jftlhnr ""Csilcsl tcşkıl edct-!llr. Madem. 
ki ipekli çor:ıptun yanmış nııeı"r çok. 
Lur, birlı>şsınıer 1.·c mil.-.aclclcyo bnş-

lasııılnr. nır deruimlz vars:ı onun 
1z:ı1" cnrc.slnı kc.nuııııl7.<l"n· l<cnd! azım 
ve !rnd<.'.ııizd('n bl.' l:Jeme~<' ıılı§ulıın. 

Tc;~bl)ti::. ız V<J .ıtıl bir hal, ... knlarnk 
yananım başkıılarmdan gelmosinı bek 
lem: lt mlal:inllk içinde ır.:unckUr .. 

s•r.ı !p;;k kadın rornp!ıırı ile mUeıı. 
dd. et:-e.fında bırle§meğt" davet cdl .. 
yoruz. Bu maksatla b!r lıcyet lrnru. 
!ursa cidden pek mllesslr bir mtlcadclc 
mtlmltUıı olncııktır. Du h~yct. tora gL
yllmlş bir ipek çorabın kadın bac:ı. 

ğını hiçbir zaman daha gtlzcı gös • 
tcrınlyeccğin: ve bunu g-'ymenln hiç. 
bır :-.nınan şıklık ve znrlflık sayılnmı
yacağıı.ı ve bllhruısa bu mtlcadelenln 
ık•ısadi ıl•zuın v~ et.o.:mıı,:vcLini bUtlln 
knomtıınmıza mu\•atfaklyeUc anla tn. 
blllr. 

Oyle bayanlarımız vardır ki blr ay. 
lik :pekti çor:ıp maRrnfı ile oır blllük 
aııkcı~ kı~lık bt?dlye temin edebilir 
vevn ~!i on tasarruf borıosu alablllr. 

t l ı ~ T ı ntının hanc-i , garıstaıı.da bulunduklar,;nı bıldır. ~.P anacru .. ır. og a. . h . mistir. 
gun vuku bulaca,..ı ıfe:ı edılnıc 8- ı1 · b ·ı · h ı.- ı 

. ,. . t ~ar a.ıansı u gı >ı aU\.:r e· 
mış.ır. · k t'" tt te'·-·ı...- czun ı( f ........ k ed""ek 0 n :ı ı sure e !V.luc .m • on eransn 1 ... L1rn "" -
lan Amerikan heeytinin han,,.i dur. 

k• rJeş çocuğu nrasm1n ııldd~tl; 
bir mtinalrn . l baş~amıştır. Milua -
ka~:ı şiddetlendlkc;l1 ı<iddetlcnmiR 
ve· bir aralık kendini kaybeden 
AJımcl oğb Ahmet, cebindeki sh
ri uçlu hrc;~ğını çekcrok Ram:ızn. 
nm gırtlağına saplamıştır. Bıçak 
sapına kadar saplnnnırş ve Ramr. 
zan boğazından kanlar fll}ktrarak 
yere ~·ın-arbnmış, derhal ölmilş • 
tür. 

Dünyanın kal' ve ate.ı içindi.' ~ ,. 
ğt:lcluğıı bir sırada. ne s!hbl, ne C!te
Uk bakımdan hiçbir faydam olmıynn 
ipekli çorıı.plar için harir;(; verdiğimiz 
w kısmen d'! muhtekirin kasnsnuı. blr 
tasarruf kumbarası sadalmUlc doldur. 

duğumuz paralar menılcke' için hiçbir 
zam•n bııg1lr:lcti kadar l<.ymetll olma
mıştır. O ~adar ki ipek Çorap giy. 

1 mcmek bugUn b'r meml~ket \."C vatnn 
severlik borcu ve vnzlfeal h::ıllne g-lr • 
ml§tlr. 

ıd ·d ö-i de "'İzli tutul· .Muhtemel olarak asker olduk. 
:ak~dır~ ece,.. ları ~~nedil~n .. bir gr~p Ital.Y~;1 

Diğer t:.ıraftan söylcndi~nc gen~ı Braru:1ık gcnc:lı~ le!ikılu.ı 
göre Ru~ar tnrof•ndan scrbf>st ocag-ında buıunnıaktaJ;r. 
bırak;lan 500 000 Polonyali İn· Yeni bir Hitler. Musolini 
~ilterc hesabına teçhiz edilecek. Mülakatı mı? 
tir. Londradan verilen bir habere 
Türk • Bulgar hududunda göre, Dey1i Telgrafın Stokholm 

muhabiri. bir Bitler - Musolini 
!ta/yan askerle:-i mülakatı yapılacağı hakkıntla 

D ~l.',.!eri dıfiarı kaçml§ ve o -
dada bulunan Sıdrka adında bir 
kadın Ahmediıt tizerinc atılarak bı 
çağını aimak istemiştir. Ahmet 
buna kızmış ve Sıdıkayı da göğ • 
sUnden :raratam~tır. 

Ah."llet oğlu Ahmet va.knyı mil
tealdp kaçmak isteml§Se de gU • 
riiltüye gelen polisler tarafından 
)'ak.alanmıştır. Srdrka tedavi altı • 
na almmr§tir. 

Bacta yl'.Lf'dım ııe.,"Onlffl" eemıretı ol
mak Uzero bUtUn kadm teeşkkilllerl. 

mlzi bu yoldaki mUcaclelcye önayak 
olmağıı. davet ediyoruz. Bu takd:rlo 
mücadelenin çok kısa blr umanda 
ııa~ılacak kadar p:ırlak n<'Uceler vere... 
ceği muhakkaktır. 

"": Lond.rıı, 28 A.A.) - ~. 
Yugoslavyıı.da bUto.ıı ~~ 

vo çete hıı.rbl yapan her ~df 
rcıılere mUkAfnt vnadedl tiP 
ci ve komUntst b:LŞma UÇ JO ) 
Jnrın §cllcrlnln her blrl 1~ 
h1n fünar verllecek:Jr. -'" 

rlJP" ' 
Mihver memurları t:U ;,ı. 

nelmllel hukuku ihltı.l et dl 
yorlar, çUnkU Yugosla'~ll>ff 
hnrebeslni yapanlar yug ~ 
tazıım ordusun d:ığlar~ 
kuvveUerld!r, Bunlar ~ 
!amışlar ve hiçbir vakit 
ml§lardır. ,.ı; 

Bu kalırrunanlarm ve~, 
dllkleri hayat birer de~ 
ıann teker teker ge ~ 
müsait yılankavi kcr;l ~ 
hat dağlara çekilen we ı,t 
raıardn. ya§lyan bu asııer 
bili mUrllr ormanlarda 
ve di1§manı mütema~ ~ 
tadırlar. Kadmlar ve ~ 
sıkmblı hayatı payıaştll ~ ..J 
man hava bombardtııı "S;ı 
rnmanıarı teaılm oınıag. ,,,,,-.J 
raıanaıı: istemişse de, 1111 

ve geçit vermez ynkJllll' 
deta dağ keçtsl av~ 
olmuş ve hiçbir netı.oe eti 

'Mihver hava teşeıddllltıt· 
go!laı·yada pek azaıını~ _,,;_,,, 
ler hiddet ve hırslarJJll b1JU""'..J 
lan idamlarla ta.dil eae ~ 

1 sut!< rebde vukubutan b r tıl 
de 1lç gün devamll sıırfl ~ 
yapılml§llr. Bunların •:. '.ı1 
vf.k olarak ittlham edil yıııl'~ 
Marco Engel de bultJll JO'· 

Mihver taraftarı btlzıtıl, ,,,-_; 
ltallidl bırvaUar bu te~.~ 
den ürkerek hallttaıı ~J 
rcketlerlnc nihayet v ~ ..-' 
elnMık mecburiyeUı:ıl tılP'" 
ÇUnkU bu lmha barelteti 
şamll gibi görünmek~ 1 

Fakat şarkta }>Ulı.111 gıti-~ 
lavlardan birinin dediği 

0 
t"'.ı 

lavlar asırlarca me~ıf.'l~ 
me~ bilmiş bir ırktır• dt,ıy "1 
luıhrnınanlık vasıflıı.rJ .,e 

Almanlar: ltaıyanıar 
1 

3ııl 
Tuna ~imal m:ntak8sııı:ı sıo 
lerlnln, ~imali \'C gar ıs# tf' 
yerli halkmı va!'I mikY f"t' 
tinde cebri tehcire tatıl tı.ı tP' 
ıarm vUcutlarmc!ıt:ı kt:r 
mışlardır. ı: ,1'1 

Denildiğir.I' nsım ·:ı~ı:: tı ıı 
muamelC!i. gören b<?~) 

0 
tll' 

eski SırlJ•ııtaıu ~ılı Ul!Jlı:t " 
bunlan bire· k ırd<'Ş 1 0ıJO ııd•r ııtl hır ve zaten pek n ,·ıllf<ı ~ ~ 
!erini de bunlarlıı pa. ıı•" 

bil ~rt 
oıu§lnrdır. DUşmKllIO ... ıır 

.a!Jll'" 
gıda maddelcrbe ~ 

peyda etmi~Ur. "1 fi 
Kahlrcnin mall)Dlllt~at"t'rlt 

ınahatulnde yukartld ıP 1"ıl' 
yen mUbnlft.ğau oınıadt ~el 
hakkuk ettiğinin tcY1 
'llunmaktadır. 

.ı 

- Milletin.~ 
bir pınar gıbı, td".fi 
muna yardım~ ~ 
vam ettikçe~ 1~ .f'L 
istiyen hiçbır ,,rif .,,,, BulRar a]ansı, Sofyadan. tam 1 f}ayialar dola.ştığinı bildirmekt& 

bir tekzip mahiyeti taşıdığmda dir. Aynı muha:bire göre, Berlin 
tereddüt edilt:>bilccek şöyle bir mahfilleri bu mülakat Ru:ıwelt • 
haber vermektcdır: ı Çö,.çil ~örfoımesinc bir ccYap 

Röyter ajansı. İtalyan kıtala- telaki etmektedir. 

Hadisenin ta.h.kikııtmn nöbetçi 
müddeiumumi muavini Turgut el 
koymuş, tahkikata başlamıştır. 

- Bütün vatandQfların 
Hava kurumuna aza ya:zıl
Jığı gün, brı memlekette 
r.e hava tehlikeıi, ne Je 
hava hakimiyeti fiipheıi 
kalacaktır. 

talmin eJiJıne / 
caktır. 

~-· 
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• Yazan: MAHMUT ATIILA AYKUT Agop Efendi de kumpanyamıza dahil olmuştu; o l<adar ki 
1$; ~t"::u ııuı:ıın ısıan· Yaınızsoruver. E6ki kiracuann daha ilk günden bana Meddah Kazımı 
tı 1'.Jı •nı ki rna nı. Artık U uzaktan akrabaları gelmiş de. 1 
~br;te2.~lınu~ haJ;ı.amtıd: Adreslerini biliyorlarsa bire öğ_ aratmadıg'"' ını söy üyordu 
~,., <ll:lnt ... e ren de haber getir. 
~":1 <ılduru 1 ~ar. Hem ha· - Pcld efendim. Bir dakika PERDEYt AÇIYORUM 
~e ıtn. ın. ıstersen bera müsaade ediniz. - 15 -
. l't!ye • T rb' I' k k b' k PARA DOLABI ... ... 'Ye?. ~ıtnv•k 'st• e ıye ı onu an ır ·ızca· 

""ı::,,~ · "" ı \'Ur. - _;ı b Ml'diha ile güreşebilmek için ~ ,,vl'SUn gILA.&1 U •• 
111 ~· anlattı~ Koşarak üç. dört ev afjağıdaki para Jıizmıdr ! 

1~ bit A'trn RüPtü Ba· bir kapıyı çaldı. Para olmayınca bu miısarnavı 

Mektepler müteahhidi Agah beye piyasada alt
mış kuruş olan zeytini 42 kuruştan satmışbk. 
Tabii Agah bey muvaff akiyetinden büyük bir 

sevinç içindeyd · ~~bir <l .;eı:e d.alıa .1h't. ·Belki aradıklar1mızı evde bu· ~~;·b~tmem muhakkak değil miy. 
tınenı k' J?":tnuştirn A · lamayı::ı: diye arabayı da göndeı·_ 1 • 

. J("""aı·ı 1 takip ...:ı,...: bur· · k o d k ö ı· ı Değil o, Aroop Efendiyı' bile • 
0 ~· •ı Q\..1-.... mem&ştı . a; apının n ınc e ,, 

lll-aıı ' bizi ~kUhrn<'rak ~di · duruyordu. Birkaç mütecessis ve Medihaya karşı kukla gıbi oynat-
- Şimdi ne o1du7. - Hazır! .. 'Ne iş göreceğiz~ 

' ~l'ııı._ akkak arar meraklı komsu pencereleri aça· nıak yine paraya bağlıydı. 
1ı a:;;er ;nd rak kafes arkalarından bi1.e ba· Agoba bir milyoner hüviyeti ve-

r bir ana 0 eriz. . vavrurn. ktvorlardı. Karşı evden bir ka. recektik. 
8oeySôvı~n,)~~tti~i{irnize d:n seslendi: Medihayı ancak bu suretle el -

nra te euyını. O hft - Kimi anyorsunuz efendim? de edebilirdik. 
' ~U. ~tn~ırnızı doğ~ _ Rüştü beyleri.. Ben de bir mılyoner olsaydun, 

bo;ja lal'nn ~~•rkaç defa: _ Ha .. Şu mütekait rüştü ba· elbette Mediha bu milcadeleye JU. 
:n n..1allıı~trın " asa:Y.(11 Mat· havı mı? zum görmez, ynnıma munis bir 

'iı -'ll ta :ı.._ • .. rna '-- . · · Van kedisi gibi sokulurdu. 
~ "- veni h' uereket - Evet.. Ta kendısı. 

ı-~ J:b ~n de boı~aye ettile:- - Onlar evlere şenlik büyük Fakat heyhat! 
~"al~Ulrnu~ <>IYÜd kk bi: fela hamm velat edince bunıda du· Benim kim olduğumu anJnmıştı! 

ı,._·ı.ı"a ·ı u d d ı I<.Nvela gözlerini binlerce lira. n.. '\Cldrk··n Sonr.. ernisti. ramadılar başka yere taşın ı nr. 1 di OYUne b; annemle be _ Ta.~ndtkları yeri bmyor abileceklerine dikmiş deı:'iı mly • 
~~ Ye e~.- ır nh ba bn l?İ nıusunuz efendim? mi?· 

"~' rı d -~ <:1kt k s· d f Evet. Kadın hususunda hen bel . e er b' . t • Canip - Ha vır efendim. ır e a 
ın· ltı ., .. ~- o" be ki o milvonerlerden daha oörnert ı de k ..... ••.u:ıa böv· isterseniz l\ Iuhtar mer ve J 

?l<ıa f . ıza tenbih et. sonınu.ı:. davranırdım. 
ÇJl'll i · Belki nittikleri yeri ona söy_ Fakat bun•.t. Mediha ne bileeek-
'ka l:ınıe sı~ '"' ti?. 

tb- aiya~~!2dakj k -IYordu. !emişlerdir. 0. belki benim için: 
~1 bi .. _ gözli.ikl" Lc:ııa.pede - Ömer beyi şimdi nerede bu· "- Mahmut Saimden alsam al-
"'U6i._«.e bı...=.~ u -uır bey laliliriz? 

'~:"illa ~1YOf'd.u A Kafesı' kaldırdı. Elini uzatn· F.am belki bir iki yüz lira nlnblle. 
~l>rra:Uere'k: · nne · rak: ceği:n! .. ,, diyordu. Böyle cfız'i bir 

,... ~1,,A8?~~ı ada- da ş k- · d.. ·· ka ıd menfaat mukabilinde neden bana 
l .... ~ :'4 Jvıu+~ "'' - u oşeyı onunce rş n itaate mecbur olsun ... 
'.,~ -4\UJ <>hı""-"'"llladiyen mahalle kahvesi vardır. Kahve. Birtakım maceralamnı da. işit. 

lan~ eı..~,. Juı-, cr·ye sorunuz o si?.e Omer beyi .-4lll ~ .. 11.,.. Verd·. miı:;ti. 
{?'ol'Urn. ~ gösterir. Her z<anan orada bulu· 1h timaJ ki beni birdenbire red. 

()}arı .iıİnııe de ona nur. detmey:i de muvafık bulmuyordu. 
~ lrbıtisj anı.'Pek Çok ala· Bu sırada yeni kiracıların da o maceraperest bir kadındı. 
·ta~ OJ>tiive ya, kimdir? çocuğu gelerek: Herhangi bir macerada rakibine 
~le~~ hanını. ~n<\3tıJ?\ za. - Nereye ~ttiklerini annem bir fiske vurabilmek için hafla • 

ar...~ l"lle, decr· E de bilnr:yormuş efendim diye larca uykusuz kalmayı bir zevk 
·."'it b· ı. n sonra sövtenince . arabaya atlayarak sayan cinstendi. 
~U~ ~~H lenııaı tarif ettikleri mahalle kahvc.~ine Bu zevk.ini tatmin için bcnde>n 
~Ilı lkrna~ .a31n~. uğt:adık. ~- ela ha uygvn11 '1tır mı,Y.dı? •• ,.. 

~ dıı. k anıa:vınca a nı.ye~irniz Kahvecı, cllilik .Kıranta !bir a· Be im & ..güreşeoek.-.o ursa ın 
~ itıct·alabahea }erntden -Oamı bi~: dnnılyec;eğine ~fitififfi. - "'» 
Ot .. ,~; katı§arak - Muhtar ömer bev diye Neticede kaybedeceği neydi? .. 

t 8?Jc lltarı takdim etti. . ır ı 
~llıtıı-.. rn. usı'b_.. heıı'f ö be d ıç .•• ı. ı<t, n "'" Aynı sorguyu mer ye e K d • de ı._~. tük .. etırai.İskeıe U · O ·y1 et f a m dem?: gibidir, hiç inl.\n· 

el'h...~ktık k}'olcu kal t- yaptdc. bür gözlen e r_a ~ rnnk olmaz lıa! .. 
.,,.~ .,~; optli mış ı. ,şöyle bir sfiz.dükten ~~ra g:zlı * * * 
. ''!Uıl s"~ Ye cıkbk. bir Cftv söylüyormuş gıbı yavaş. c b' d u d" ·· li 

~tlh;...:. .ltııtıs .. ]"~da, Bol da id'ı. "" . .,... e un e ç vrt yuz 'ta para 
.A~°'ftı "er y k ~ · var. Bu parayla bu iş olamazdı, · -"111'.. 0 ·tu. Defo - Siz Rüştü babanın nesi olu- Yine Kürkçü hanında bir yazı.. 
~ 11 ıtide]i yorsunuz diye sordu. lınne nç.maktan başka çnre gör. 
·~~ amca rn Necnuye - Yakından ahba:bıyız. müyordum. Dog·ru A~p Efendiye 

• na falan t · ld b d fazl ~v: Oab e.sa. - O ha e ura a onu a gittim. Beni görünce şimdiye kn.. 
idi~ anın . so~unıp durmayınız hemen dar kendisinde 'görmediğim bir il. 
~ buı için :O~ne bir kat: gidiniz. Zira yirmi ~n evvel tifntıa: 
·ııı. tıı.tıt0!tlUştunı ~k arama. kuvaynnilliyociym~ diye adam. - Buyrun beyJm, buynın ... 

• ~ 1 bir h. apıYJ ça_ cağızın evini bastılar. . Bereket • dedi. Yazıhane istiyorsunuz de.> • 
~ O:Pı ll<:ı~":can için- versin dahn evvel ha:ben oldu da ğU mi? .. 
k~· ' on İk" 'Jn zaman bir ~ eşyasını toplayıp b~ra-: - Agop Efendi ... Bu ne ilti 
~~ ~~kh. 1 

Ya lannda dan sıvışıp kaçtı. B~ d~ şı~dı tat? - dedim 
:ı.... "'RU - ·yol'ıh._ nerede bulun.du~nu bılmıyo- Yavaşça ~1Ai7nna eğilerek: ...., "" L-:-ıuıuz efcnd· ... -...-

l'J'\ıı·ı.~""'Yl.n ırn' rum - Ben de Bizden olmadım mı? 
~n~ ..,Q? eVj d~ı mi o'mcr beye teşekkür ettik. A· Nihayet beni de kumpanyaya sok. 
~ efendim raba kahvenin önünden gc~.crken mll§Sunuzdur. Hem artık ne olur. 
~i ~İk. biz buraya' birden ablamın: sa olsun. Hel' şeyi gözilme aldım. 
b' bıi: Cıları - Eyvah Necmiye. Görd~n Ancn bernbcr. kan<"..a beraber. 

~~h}.·Yot- mu~ nereYC git· mü sen ~m<li ba.şımı7.a gclenı - Ya! .• 
t~rı :!'~irn n? divc büvük bir hevecana kapıldı_ - Evet!.. Ermenice bir lü.f 
'~e ."<Ula f ğtnı g(ınince ben de şaşırdım. \Urdır: "Söyle arkadaşın kJmdlr• 

-bllletı 'llıkan ,, akzla bir şev - Ne var ne oldu ablacığım? f!öyliyeyinı sana nasıl adıı.m oldu~ 
'·'-'"" e\td ' 0 tu · rd k" ~ d rJ • }~I' .f'~ etr\i? • - Ne olacak. Vapu n ı o v.unu ... ,, • e er. Aşağr yukarı 

' ~:-.~"'-el'lQ· musibet ya"a ~nrntlı kara yirmi senedir seni ile tanışonız. 
~a~İt ~~~Kom uva gözlüklü adam. Kahvroe oturu· Ya ben senl benim gibi yapacak. 

~ · l'ı ,..__ Ynn. 't'Ordu tmı: ya sen beni senin gibi ''np:ı-
;'Qk.~ ~"ne Yavrum • · (İ>eııamı var) <"aktm. ,, 
)\~---•ti . 
b~dın ~dıldarı b. 
ı ı.- \en' •u.,..arileı; ~r 
"'n,~ , .. , ~kiJd·. go • 

• ~\ia.._· bo"ı 1 • 

~·~n tö:~zu boau • 
~IJ,h unden eıiı-
1't tu g" 

f\, tiiıeJ u2el kıı• 

- Onu ben tanıyorum ... 
oğlunun adı Omer miydi? 

lhtiyar kadın, Hrden oğ
lunun sesini almış gibi sevin
di: 

- Ne olacak!. Biz de sana - 7,eytln sata.cğız? .. 
benzedik. Zaten ben dP.nıedim - KUfAlerin altı mutalk tor. 
mi?. Ya ban yıkılacak, ya ben yı. paklır. Üstlerine bir karış zey _ 
kılacağını; ya Kudilse kadar ka.. Un. AlU çakın tnşı, kum, t.orpak. 
cacağını iki senin elinden tahlliı e- - Evet!.. 
< eyim kP.ndiıni !. - Bak nasıl bilirim! 

_ Ey! - Aferin. Fa.kat sonunda seni 
- Eysi ne 1 Öyle de bu hanın yaknlnrlarsa .. 

Jçi.nden çiktığın yok, böyle de... - Her vakit yn.kalnmorlıı.r 
Üylc de kapımız mahkeme duva- anki .. Ne vakit siz buradan ko • 
rma döndü böyle de. Öyle de seni çorsunuz, zavallı Agop yııkalanor. 
için nyda kııit tefa karakola gido. Gel bakalım hancı burna. Ka.. 
ı-uz, böyle de. üst tarafı ne kal- rakoln, merkeze, müdiriyete, mah.. 
dı ? B' d u· · ~•- . ., Zn.. keme'-"C... Nasıl olsa gitmoruz. . . ır e ge gırm<= mı. .. J 

ten bizim kan hıuı.ta ... Hasta oL Hiç ohnaz5am kumpanyayı alini • 
duğu için de çenesi kaynanamın zr> duhul ct.miş bulunorum. Başı • 
anasına benzedi. Oniyle karşı be- ma bir şey de gelse: "ceznnu ce -
kar§r oturmaktansa. hapishanci t•• korum!,, derim. 
mumide Mahmut Saim Beyle kar. Yalnız bana da bir§ Y -çtksın. 
BI hekarşı oturmak danıı. iyi gibı - Sen Medihnyla on beş gUn 
gelor bana... Kaşıktan dönenin va.~ıyacaksm. Daha ne istorsun ? .. 
pilaVI kmlsın derler, ne derler?. F..sasen bu iııleri senin için yapı _ 

- Pılivda.n dönenin kaşığı kı· )orum. 
ls d , - Aynğnnm kademini seve-

n ın... - erıer. k d bi k 
- Neyse, arlık sen ağna ... F...... )im. Ben şimdiye a ar rço 

ve de tenbih ettim. Zannı acizn- sergüzeştler işittim. Böyl iRlcre 
neme göre, • dedim. Selfuıiğe kn.. başlıyan1ar ilk evvel parasız kala. 
dar bir seyahat etmek üzereyim, rak başlarlarmış. Ben başlarken 
dedını. Bu cihetle şayet; bir nk • bir kral gibi ba§lonırn. Evvelem 
ı;am bendehaneye gelemezsem, Şişli güzelini nlorurn. Pa:rııl:ır 
dedim, merakta .knlmaynsuıız. Ar- masraf cdorum. Keyifle baş!orum. 
;kasından postayla da mektubumu Zavallı Agop bir taraftan bom• 
bekliyesiniz! • dedim. bn, silfLh tnşryorum diye; diğer 

t.tıraftan şeker ve patiska i~tikarx - Şu halde... k ,,_ 
- Ben de dolandırıcı o'l.onım. meydana çıkacak diye oı~~usun • 

Mademkı i e Mediha H1U1ımı kafe- rtnn çarnaçar bize dahil olmuştu. 
..se ikoyıı;ıaktan h,.a~ııı. öyle .de * * -ıı:· 

dtı bl)ylc iJ..e.,. ~n.L~ ~Jıir. Yazıhaneyi açtık. l7 numarada 
beceremem. mlikemme'J bir' yazihaneydi, 

- Neymiş bu?. Bir de en nlt katta depo tut -
- Öyle bomba momba t.89ıya.- tuk. 

mn.m. Ağnorsun. Sa.knl kıyak Depoya kırk büyük küfe getir
kıynk salıveririm. Papa.<! gı"bi dik Otuz dokuz tanesini toprakla 
dinden, kitaptan konuşurum. İs. doldurduk. Üzerlerine birer kanş 
lersen sivri sakallı doktor olu- knd['r zeytin koyduk. Bir küfeye 
rum. Papas, Arşak Efendi. Dok • de topraksız ağzına kadar zcy • 
tor Pırlnntacıynn Efendi. Mua • Hn... ze.ytlnin .okkası altmış lı:u .. 
vinlerin bir karngozcü var, bir de l'lışa. lkı yUz lıra mas~ aş~ 
0 bunak imam. • • yukarı üç bin okka zeytin sahibı 

- ;$imdi senden bir oda iJe hir i olduk. · . müt ahhidi 
depo ıstiyonım. O vakit mektepler e 

- Haha, baba,, Ann«JID pc.rdcleri uçacakmı nl('lrdfvenl istiyor. 

Halil bu sözleri duyunca: 
- Rüstem, de'.li. !eni halk 

ne kadar seviyo!' ! 
- Beni herkes sever. Çün

kü ben herkesi severim. 

:-1)~ ~ Yllkıfırutır-
i: )leradi .. 

~ ~ · Rustern gü-
"l\, ~t\ d 

- Ne diyorsun oğul? Sen 
benim biricik oğlumun ar • 
kadqı mısın yoksa? .• 

- Öyle ya .• Ben Omerin 
en eıki arkadqıydım. Ken
disiyle çok 1eviıirdik. Bir 
gece söz dinlemedi.. küçük 
lıir kayıkla yola çıktı.. fırtı
naya tu'tuldu.. denizde bo -
iuldu. Yazık oldu Omere. 

\\'azan: lskender F. SERTEUI 

• 109. 

Meydanın koşucular top _ 
lantııına sokuldular. 

Padiıah sarayın balkonun 
dan seyrediyordu. Koıu yeri 
çok dardı. Fakat, padi§ah 
böyle istemisti. Dışarıya -çı • 
kamıyordu. Mesafeden lı.a _ 
zanmak için mt>ydanı fozla 
dolanacaklardı. 

111ta~ t e Yarı 
"ıı · la kan-

. ~~h •e . 
~ ~ili!" tııl\).... b 
l tih; t., 'ktn · e~aber 
"" ~ ı>o)~ e b.enurı de 
~ \: dı.. )'alcıııklı b. s·' ~ld ır 

&.!~l~ u titııdj? 
ı;·qı. 6tııG 
'l\li) .. r .. Gelibolu-
~ ao~, ~ 

titti? dtd; rııtr: 
~.~-.~t tı, Cleli.bolüda 

ı. ~ Ot-,d " ~,l', ~ deni2ciy -
tban ait -

Rüatem abnı aürdü .. 
Halilin de fazla konuıma

ia vakti yoktu. 
ihtiyar kadının aözleri ıu

lanmııtı. Halil, saraya doinı 
giderken, Rüateme.: 

- Sen Omeri tanım.azım l 
dedi. Antalyadan gdmişti o. 
Ne ceaur blr yifitti. Denizci. 
liiine de ~ di,ıecek ,okta. 

- Mademki denizde fırtı. 
na vardı.. neden bıraktınız'! 

- Söz dinlemedi •• 
Bu sırada koşu meydanına 

varmışlardı. 

Halil hala bahçede gözü. 
ne m,e.n Gülbeyaztn hayali
ni düşünerek: 

- Rüstem mükemmel bir 
lokniaya konmuş.. bu nP.fis 
lokmayı ben de alabilirdim. 

Diye mırıldanıyordu. 
Rüstem, arkadaşının, Gül. 

beyaza göz koyduğunun far 
kında değildi. 

• Sen ne temiz yürPkli 
bir insansın, diyordu, bö-yle 
heyecanlı bir yarış saatinde 
bile, kazazede arkad~ını 
düşünüyorsun! 

* 
Koşu meydanına vardık -

ları zaman, birçok kimseler 
Rüstemi görünce hep bir a
ğızdan bağırdılar: 

- Yaşa .. meşhur nişancı. 
Bu yanşta da kendini göate
rirsen, seni memlc!<etim;zin 
en uğurlu bir adaım diye ta. 
myaeağız. 

Ko§uya on sekiz ko§•ıcu 
ıştirak ediyordu. Bunlar a • 
rasmda Edirr.en!n meşhur ya 
rışçıları, doğancılardl\n hir -
kaç kişi de vardı. 

Halili kimse tanımıyordu. 
Rüstemin kırmızı atını 

herkes uzak'ı:~n göıiince: 
-:- işte, uğurlu hayvan 

geldi. 
Diye söylenmeğP. başla -

bir AgılJı Be) vardı. Yetmiş ya • 
Vtndn ihtiyar bir zattı. Birkaç J.u • 
nış nşağı mal bulunca tamıı.lı e • 
der. soatleree, günleree insanın 
peşini bırakmazdı. 

Aglı.h Beye haber yolladık. 
Geldi, hllcslz kilfedeki zeytinlere 
lıaktı: 

- Diğerleri de böyle midir 
hocam? • dedi. 

- Evet. Bunu Tirilyeden A.. 
nınızadelerden o.Idık 

- Çok Ala. Ben bunun kilosu • 
na 40 kuruş veririm. Parasını <b 
~imdi öderim. Aiksama ara.baları 
yollar knldırırnn. 

A§ağr Yukarı 42 kuurştan ha
yırlıı..ştık. Tutarını peşin aldık. 

-. Haydi hayırlısı Agah Bey. 
. Yıycnler sana bol bol dua et ~ 

sınler. Taş glb~ zeytindir ha. Ya. 
mnn zeytindir. 

Piynsn altmıstan yukar-r olduğu 
halde; zeytinleri 42 !kuruştan ka _ 
pat.tığı için Agiı.h Bey ağzı kulak. 
larına var.ryordu. Deponun nnah .. 
t.arınt aldı, gitti. 

- Ne o? .. .Agop Efendi, :kar • 
smıda yutkunup duruyorsun? .. 

- Kimin taklidini yaporum bi. 
lirsin, senin Knragözcn Kiznnm 
Hani sIZc eskiden bir eıuyi ge1i-;; 
de para aldığınız zaman senin K8.. 
zım böylo karşında fino köpeği 
gibi salta durru, yutkunup durur
du. 

Ahpar!. Nasıl beg·endin ·-..:~c '? • .. ........ 
mı . .. Herif' zeytinlere bakayım 
dedi ise hemen sağlam küfeye ya.. 
pışmışmı. "istemen llepsini boşal
tayım .. ,, dedim. Kırk lrllfe zeytin 
yere bo§anrr? •. Tabii """'k d' .1- .. y9 ı. 

yecck .idi. C'TÖrdün ya. Sana KAzı. 
mr arattırmadmı. Şimdiye ka.da· 
Agop Efendi jl~ )ı~re>~et et~ 91. 
saydın... sen bir değil, sekiz tiın 
Mnhmut Sami olurdun. Ne çare kı 
bana tmm.admı. Sana ikrrk tefa 
söylemiş idim, Kruııgözcüden ada. 
ma heYtr gelir biç? . 

Şimdi bir şoy rica edecekim. 
Elimizi boyadık; sura.tmıw ~ 
ladık. Altm mdan sonra beni de 
rezil ettin. Yalnız belkim 'ben ije 
seninle bernbcr nail olacağım 

- Nasıl nail?. · 

- Mahkemede deorlarsa! 
- Fail!. 

- İşte neyse, fa.ildir; maildir; 
naildir. O, mademki ben de fail°"' 
Jacnğnn. Bann §U paradan elli lL 
~ ver. de bu n.lrşanı bizim Bentri_ 
sın evınde kendi ikendi kendime 
Lir ziyafet yapayını, 

ıe:- Modihaya gidooetmin ya ~ 

- Onu brrak. O a.klıma geldik. 
ç:S yilrcğim (hop) edor. KAzım 
t:•bi, senin gibi; feleğin ~embe -
nnden her gUn yüz kırlı: dört te. 
fa· geçml.'.j herlfleri atlatırsa ... be
nim gibi avanağn. neler yapmaz. .. 
ZP.ytinlerln acısını ahdi acizden ?.le 
dih:ının kızılcik sopası çıkara -
eak galiba. Mln gayrilıaddin ben . 
deniz öyle görorum ustacığım!. 

(Devamı 'V<T7') 

mı!b. Yeniçeri ağasının ye
ğeni F ey2ullah da ;yı bir ko
şucu idi. Onun atı da kırmı
zı, fakat ayakları beyazdı. 

Rüstemin atının yalnız al
nında ufak el ayası kadar be
yaz işareti vardı. 

Etrafta toplanan seyirciler 
bir anda o kadar çoğalmıftı 
ki .. evlerin üstü, ağaçlar, ve 
sokak başları insar. kalabalı 
ğı ile dolmuştu. 

* 
Bu yarı~ın iddialı cephele. 

ri de vardı: Vezir Ahmet Pa
şanın aktabaıından San Ha. 
san, koşucular arasında ken
dine en çok güvenenlerden 
bir.lydi. 

Sarı Hasanın atı beyazdı. 
Hasan çok zay;f bir genç. 

ti. At üstünde \:üy gibi duru
yordu. Seyircil,.rden bir ku-
mu 

(Deva ıtır oor 



Atletizm federas
yonunun daveti 

Beden Terbiye i umum müdür· Felek. Behzat (Borsadan), Cezmi 
luğu atlet"zm federasyonundan: Şahingiray, Deveci, Ekrem (Hi-

Umum mtldürlükçe hazırlanan ldl), Ekrem Rüştü, Füruzan Te· 
mllııabaka, ajanlar ve merkez ha- kil Feridun Dirimtekin, Hüsa
kem komitesı talimatnameleri üze· meddin Güreli, İrfan Şahinbaş, 11-
rinde müzakerelerde bulunmak hami Polater. Jale Taylan, Kerim 
ve atletizm sporunun memleketi- Bükey, Mübeccel Argun, Musa 
mizdf' daha ziyade terakki ve in- Kazım, Mehmet Ali (200 ), Mesut 
ki afınr temin edecek isti!}ari ka· (İzmirden). Xahit, Ne.i-iman Te
rarlar ,·ermek üzere a.<jağıdaki ze. kil, Dr. Nureddin Savcı, Nazmi Tü
vatm huzuru ile bir toplantı ya- fekçl, Neşet (Balıkesirden), Ne
pılmMı kararlaştırılmıştır. jat Kadri, .Nejat (Güneş), Nam 

25 Ağustos 1941 pa1.artesi gUnü ~foran, Ömer Besim Koşalay, Re
saat 16 da Taksimde Sıraserviler. cep Ogan, Rauf (100), Semih Türk 
de Beden terbiyesi İstanbul böl- doğan, Selim (Galatasaray), Salt 
gesi bmasmdn yapılacak bu top • Darga, Sait Odyak, Şinasi Şahin
lantı içın bir müddet evvel gön- giray, Şekip Etem, Tevfik Böke, 
derilen davetiyelerini herhangi Ünvan Tııyfuroğlu, Vildan Aı:ir. 
bir se-b<'ple henüz alamamış bulu· Vedat Abut. Vnmık Gezen, Zek. 

tın muayyen saatte teş- Gökışık, Zeki Yumuk. 
r r rı::a olunur. Konferans ve tatbikat için erv· 

(A met Fetgeri A§eni, Dr. Ad· 1 velce tstanbula gelmiş olan Bölge 
nan Hun, Agopyan. Ali Besim, A· atletizm ajanları da toplantıda bu
dıl Giray, Besim (Küçllk), Burhan Iunacaklardır. 

Atletizm birinlilikle
rinde vazife alanlar 

çağı rıh yor 
Beden terbiyesi umum müdür -

lüğii atletizm federasyonundan: 
23, 24. 8. 941 tarihinde yapıla· 

cak Türkiye atletizm Birinc:likle
rinde vazife almaları rica edilen 
a§ağıda adlan :yazılı zevatın cu-
martesi günü saat 17 ve pazar 
günü saat 15,30 dan evvel Fen°r
bahçe stadyomuna teşrifleri rica 
olunur: Bas;hnkf'm Unvan Tayfur, 
müsabaka doktoru, Dr. Nureddin 
Savcı, merasim amiri: İlhami Po
later. Hareitet amiri Semih Türk 
dağım. hareket katibi Şevket Ak· 
talay, spor komiserleri Adil Giray 
Füruzan Tekil, Musa Kazım. Ha
gopyan, Ali Rıza Sözeralp, Cemil 
Uzunoğlu, var!§ hakemleri Fıkrel 
Kocabekir. Sait Odyak, Kerim 
Bükey, Cevdet I<erman, Jale Tay
lan, Cemal Venç, kronometı-eciler: 
:\azmi Tüfekçi, Tahir Düzgör, Kiı. 

mil Ocak Milat Gültekin, Rıza 
Saray, Kemal Seçkin, atma komi-

Basketbol turnuvası 
İ tanhnl böl;:esi Basketbol ajan. 

lığından: 

1 - Bütün Teşekküllere açık 
olan ajanlık basketbol açık hava 
turnuvasına 24-8-941 pazar 
günü Burgaz adasında başlana

caktır. 
2 - Birinci Maç : Saat ı 7,30 

da. 
San kırmı1.ı (G. S.) kasırga. 
İkinci maç: Saat 18,30 da Kur

tuluş - Beyoğluspor. 
3 - Saha komiseri Bay Bilek· 

dir. 

Bisiklet yarışı geri 
bırakıldı 

İı.tanbul böl~csi bisiklet ajanlı
ğından: 

Evvelce 24-8-1941 tarihin. 
de yapılacağı ilan olunan 4 2 kilo· 
metrelik bisiklet yarışmm görü • 
len lüzum üzerine 7. 9. 941 tari -
hine tehir. edildiği ve gün ve saa
tinin aynca ilan edileceği tebl'ğ 
olunur. 

serleri: l:.iıf.fı Otğün, tsmail Dik- Doktor Nişanyan 
men, Sudı Aziz, Hazım Öğmen, 
Salih Erhan, atlama hakemleri: Jlaııtalarmı hrr~n ak,ıuna kJL. 
Sadık Ceylan, İbrahim Sevin, Ya- dar Bcyo~lu Tokatllyan oteli ya-
sumi. Sk~'lldiris. Hayati özgan, nmda Balo sokak 85 No, lı 
diğer hakemler: Klopştak Aleks, ı mua.venehan!lfllnde 
Haluk San. Şevket Yörük, Muhsin katıuı \'e tedavi ed~r 
Cünevt. Mitat Şahin. ill••• Tel: .ıosıs •••• 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü ilanları 

Umum 

Umum müdürlUğlhııllı şehir hatla rmda münhal bulunan 50 ve 60 lira 
kadro UcreUI knpı, mevki ve S'f:JC ınemurluklarile ao Ura Ucretll bademe ve 
bekçllıklere mt'nıur ve mUstahdc:n alınacaktır. 

Talip o!anların fUII askerlik hizmetini yapmı~ ve otuz ya.,cunı doldur . 
muıı oımaıarı fnrttır. 

Bu evsafı haiz ciııularm şera~ti anlamak üzere tekmi) veı.ıalklcrlle bir. 
Ukte umum müdliıhığtlmil7. zatlş.crl !)Ubc.sine muracaaUan. llAn ı>Junur.(7283> 

FE NNi 

Sünnetçi 
AVDi 

Tlrkçan 
\ŞI. enJeıuıtyon ve 
~ nauman Kablnesl 

rşıkapı tramvay 
•Jrağı No 99 Fennı 
ınnetçillk 

Raşit Rıza T ivatrosu 
Bıı Akşam Ş~yolda: 

- Siirttik - Komedi ~ l'c.rde -
Halldıı Pişkin tılrllkte. 

R:A:BP!R 

Hayvanlarda 
şuur var mıdır ? Hi~?~:.~~n~do) 1 

rur ve ölünün külleri nehre atı _ ~ 
lır.. CGazet.emJDn blrlnal •yfumaa 1 yapabillrler veya bir ~ 

(Baş tarafı 8 üncüde) Hındistan 150.000 lno'illz (yüz l>a§lık yanmd&ld tarih 9('rçeveei im. çalt§abllirler. Alaturl<& j.fJ 
Beklediği av deniz kırlangıçları • elli bin) tarafından idare olunur. ponoyla blrllld.e gönderilecek) ler. Çocuklan yoktur.< 
dır. Bu kuşlardan birisi av men_ 
ziline girdi. Avcı nişan aldı, silah 
patladı ve hayvan tüylerinde kan. 
lı bir izle suya dü.·tü. Fakat öl. 
medı. Batmamak için çırpınıp du
ruyor. Daima bir tehlike olan tü
fenk namlusunun parlamasına rağ 
men yaralının iki arkadaşı ona 
yaklaşıyor ve herbiri gagasile ya. 
ralıyı bir kanadından yakalıyarnk 
uzaklara açılıyorlar. 6 • 7 metrC'
lik uçuştan sonra bu lal,lıma işi 
başka iki kuşa de\Te<liliyordu ve 
hayvan bu suretle değişen gagala· 
rm yardnniyle uzunca bir yol al-
dıktan 1'>nra erişilmez bir kayanın 
üzerine brraıkılıyor. 

Reomür suya düşen ve kendini 
kaybeden bir arının arkadaşları 
tarafından kurtarıldığını gözüyle 
gördüğünü anlatır. Karıncalar, ya 
rah bir karınca görür görmez, ya. 
nına yanaşır v c ağrz ifrazlarile ya 
rasını ıslatırlar_ Karıncalar sürü 
ile yola çrkarken hastabakıcılarL 
nı ve ölü taşıyıcılarını iberaber gö 
ttirUrler. Karıncalar harp meyda .. 
nmda ceset ibırakmıyan şerefli mu 
hariplerdir. 

fngilizler birinci te§rindcn mayısa EVLENME TEKLİFLERİ. tş ARA· müracaat. ~ 
kadar Delhi de bulunur. Sıcaklar '\IA, tş VERME. ALIM. SATIM • Hemşire mektebi ~ 
artmca Simla'ya taşmırlar; Sim- gibi tirarl mahiyeti bal~ olmıyao kt1. yan evinde her tUrlU ptl 
lada mayıstan eylüle kadar kalır. cllk UA.nh r p:ıraaız neırolııno.r. maktadır. Ömer R~tU 
!ar .Simla Hindistanm şimalinde Evlenme teklilleri No. 84 e müracaat. eli' 
lngilizlttin sayfiye yeridir. • Muhasebede 25 ııen 

Hindistanın sesi Gandidir. Fa· • Yaş 29• kilo 60 boy 173· buğday rllbcsl olan bir mutıasiP 
kat Gandi seksen milyonluk müs. tıman kapıcılığı ıtramaktııdrr.Elektrik veya diğer Ucarl aıU 
!Uman ve altı milyon hristiyan resim ve seyahat meraklıll bır 00Y· ı ramaktadır Ha.ttada ~ 
Hintliyi temsil etmekten uzaktır. boyu ile ~Utenasip ııarışm 19•25 yaş birkaç saat de çaıış&tP 
Gandinin İngilizlerle olan mücade. larında §l§man olınıyar. güzel ve remzlne müracaat "" 
lesi silahsız bir mücadeledir. Gan- sade gl_ylnmcsirJ seven dllrüııl ve chi-1 • 18 yaşında use soıı ıJ 
di Sevagram köyünde ikamet e dl bir Kızla evlenmek ıstemektcclır. rlnden biri tatUlnl ge~ rJ 
der. Halk arasında görUnmesl es- ('remiz Yol ı re.:nzine müracaat • 290 1 şey öğrenmek maks:ıdlle t• 
rarengiz bir şekilde ve iyi muha • • Ya§ 24, boy 160, kilo M, mllimn. d ıı ak ~ 

mel bir ev kadını. Aynı zamanda sos.. yalnm 
8 

ça kaşmb!lindC ıııçııP' faza altında vukubulur_ Köyün - ça ışma mu - dl 
de telefon hottı vardır. Onunla ycteye vAktt asil bir a!lcye mensup beklememektedir. MaltS' 
be~ dakikalık bir görüşme yapa - kanaatkAr dul b!r ~ayan mütevazı ma ~ 
bilmek icin bir hafta evvel haber aşlı bir tayla tanı§ıp evlenmek arzu • renmektlr. (Seven~ r 0~ 
göndernı~ek 111.znndır. Keçi südü, sundadır. (22 Çaylak) remzine mUrn. • Orta ikiye kalllll ıııt" 

Caat • 291 
• aantt"&lJ kullannb r, .,..._..,, 

meyva, sebze ekmek yer. Gandiyc tanJI"" ... 
mali yardımda bulunan meşhur 1 · · l Ur, iki sene kadar ~ 

D 1 • f ve ııçı arayan aT: esssecde çalışın!§ 17 :> ~ 
Hintli zenginlerden e lıı'li Birla kk" az blr Ucreue ber ı•I 'f ... • e 24 yaşında bir bayan Ol~ C:U nO. .- ,.. 
dır. Musolini Birlaya ımzalı bir k d . TU k tir 1 .. , .. ammer) re-"ıııe 

G · · da satıcılık 1§1 arama ta rr. r c;e ...... .., ... 
resmini vermiştir. andının arka. • Alm"nca derslPtl ıçtıı1• ti sındaki diğer enteresan ı;ahslyet fra.nsızca, rumca ,kur ynznr tMlmo. " rs • 
bir İngiliz Amiralmnı kızı olan zaı remzine milracaat. bostan sokağı nuı:na " 
Madlen Sladc'dir. Madlen Slade, • Yalruz, lyt bir aucye men.sup t>U. Noe VolbUck'e ınUrB~ 
Gandinin §Bkirtleıini tahrik etmek glll, orta ya§lı b!.r kadın doktor mua. 
için s~larını kestirmiştir. yenchanesinde c;alrşmak veya yaln12 

Hindistan çelik istihsalinde on olr adama bakmak l.stenır.ktedlr. tstı. 

Aldırınız: ,.;_, 

üçüncU gelir. Kalklita ve Bombay yenlerin blr mektupla telefon ouma. 
büyük mensucat merkezleridir. raıarmı veya adresıcrlnl (N.X) rem. 

Umumi yardım hisleri yanında Kömür, altın, boksit, manganez ztne bildirmeleri .• 278 ' 
hayvanlarda ferdi yardım hisleri demir ve bakır madenleri vardır. • Lise mezunu bıraz transızca bilen 

A,ağıdn rumıız.!arl ;_,.; 

truyucıılarmıızm ns.ıı1~ 
mektuplnn ld:ırebADe lll"~ 
lan dahU) tıergilll fil eP ' 
kadar veya saat 17 d 

de mevcuttur. 1768 de Bovilye ala Hintliler arasında en medeni bir genç az bir ücreue c;aıışmak ~t.Gt 
ymda yaşlı bir at vardı. Döl<ülmüş kütle, müslüman kitlesidir. Diğer mektedir Be~iktq TUrk AlJ ınahaı. 
dişleri yüzünden ne o•, ne de ar- Hintlilerle mütemadi bir mücade· ıest Loşbahçe sokağı numara 23. Nec. 
pa yiyebiliyor, do~ y-. · • le halindedirler. dot adma müracaat. 
nin önünde açlık yi.ı ı e Büyük tskender ve N'apolyonu • Ellerinden ış gelen bir kankoca 
mahküm bekliyordu. Hayvan.n bu cezbeden bu koca ülke bakalım aynı yerde çalı§mek lizE>re ~ ara 
hali ahırda yanıbaşında bulunan şimdi kimi cezbedecek? Şunu unut maktadırlar. Apartnnan ltapıcılığl 
beygirlerin nazan dikkatini ccl - mamalı ki Hindiçini Hindistanın 
betti. Sağındaki hayvan otu. so • burnu dibindedir. 
!undaki hayvan arpayı çiğnemek (LA l'F'T ?\) 
vazifesini üzerine aldı. İki 8Clle 
zavallı arkadaşlarını bu suretle 
beslediler. Blytin bir karganın, 
kör bir arkada.sına yiyecek verdi
ğini, Lubok da bir karmcanm, ma 
iül başka bir karıncaya beş ay 
baktığını gözlerile görmüşlerdir. 
.:Muhtelif cinsten birçok kuşlar:ın 
bir arada :{a§adığı bir ku.c;hanede 

iki de çalı kuşu vardı. Bir gün bu 
kuşlardan bir tanesi gagası daha 
kuvvetli bir ku~un hücumuna uğ -
radı, tüyfeıi yolundu, bir kanadı 
kırıldı. Bu vaziyette yere düşmi.ış 
olan kus uçamadığı için orada kal 
dı. Di~cr çalıkuşu yaralı arkada. 
ı:;ına yum§ak bir yatak yapa.bilmok 
ıçin eline ne geçtiyse getirdi ve 
gece serin olduğu için, tüyleri dö.
kiilmüş arkadaşının üzerini kana· 
diyle örttü. Bu dikkatli ihtimam 
tam sekiz; giln devam etti. 

Hayvan ııuuru ferdin, ailenin ve 
hayvan cemiyetinin hayatında te. 
zahlir ediyor. Acaba bu şuur bu. 
rada duruyor mu? Yoksa bizim 
şuurumuz gibi Site hayatına ka • 
dar yükseliyor mu? Hayvanlarda 
medeni hayat var mı? Umumi 
şeyleri de hissediyorlar mı? 

· Gözümtizil karıncalara çevire -
l!ın. Bakınız bir petrol mühendisi 
hatıralarmı anlatırken nasıl bir va 
kadan bahsediyor: "Minimini ka • 
rıncalar koca bir dağdaki yuvala. 
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13.88 Türkçe Gazet.eaı 

plAklar .eo.,.; nutulmuş 
13.4.5 Ajans ~rkılar 

H.00 Karı ık .n.oo Ziraat 
program Takvimi 

14.45 Türk~ 21.10 Dinleyici 
pllklar Mcloori 

lli.00 l>flnıı 21.40 GUnUn 
J\füzJğt met!('lelnrl 

18.0:' Çifte fa&ıl haldonıta 

18.SO Ser~ konu,ına 

10 dakika 2J .5.'ı salon 
18.10 Cn orkMtra.sı 

19.SO Ajan!ll ~2.30 Ajans 
l9.45 Solo l2.4G 8alon 

rkılar orl;;cı;tra ı 

20.15 Radyo 

Bevoilu Halk Sineması 
l - Bay t.ekln Veni dUnyalard:ı, 

(26 lmııım tckmlli bird('n). Z - Cesur 
lUubblr (Ava.n.tur), S - şarlo Terzi. 
(Komedi). 

Birinci sınıl 

mütehaııı5 doktor 
NURi BELLER 

•lNl:R ve RUH HASTAl.IKLAKı 
Ankara Oadde8l filo. 11 

luayene aaatlcrt: J~ ten itibaren 

, 
•HA•• .... ..,., 
~ 

m:ılan rica otuour. .~ 
·e~'fv 

(Rabla) CB K.) (~ 
tH.N.B.} (Rlynzi:)'~lb'r 
(Yaprak) (Hnnd D ) 

(B R.) (.M.R) ('Nad&~ 
(AZ X) (Hamdi) (?J 

C:M. Şen 24) 

rına doğru miltemadi yürüyen 
muntazam ııutalar halinde gidiyor. 
Birdenbire bir petrol dalgası üzer. 
Ierine akmağa başladı. Kannca. • 
larda panik olmadı, ambarlarında· yiyecek parçasını taşıyarak yeni 

bir yuvaya doğru yollarında de • 
vam eltiler. 

KEŞlDELER - ' Şubat, 2 Mayıs, l AğwltoS. 
tarihlerinde yapılır. 

kı zahirelcrini d<urtarmak için der 
hal muntazam. lbir plan dahilinde 
harekete başladılar. Fakat yanan 
petrol dalgası yuvalarını Oir fırın 
haline getirmiştir. Bu vaziyette 
bile karıncaların hiçbirisi münfe • 
rit bir harekete kalkışmadı. Ya • 
nan yandı, fakat kurtulanlar bir 

Mademki hayvanlarda adalet, i. 
yilik ve fenalık fikri, şefkat, fa • 
7.ilct ve fedakarlık ruhu mevcut • 
tur; §ll halde ibir nüve halinde h!
le olsa şuurun vücudunu kabul et 

mek zaruridir. 

1941 ır.kramlyeıerl 
adet 2000 LJık - 2000.-Llra 

ı 750 • - 1600.- • 
• • 1000 • - sooo.- • 
' 500 • - 2000.- • 

8 
sa 
~ 

300 

• 
• 
• 

250 • 
ıoo • 

50 • 

20 -

- Feld mareşalın söylediği 
doğru ıse te\•kif edilmek iste_ 
mem, dedı. İmparator sıfatıyl~ 
taçtan feragat etmekten başka 
çpre yok. Prusya kralı ola11ık 
kalıyorum. Fal.at bu efendilere 
başvekılimin bana nasıl hizmet 
ettiğini söylemek isterim. Prens 
Mak de Bade, benim haberim 
ve müsaadem olmadan benim 
krallık ve imparatorluk hakla
rımdan feragat ettiğimi bu sabah 
bir beyanname ile bildirmiş. Son 
başvekilim işte bana böyle biz· 
met etti.., 

stntJ~er 23lilfJclm itt 
sil8.h ve ccpb!lile ıı'_1 
kendisıni or:ıd~0(,CV...ot 
cekti. 1 mparn_ •·1',ı~ 
alınca. Bağırd1 ·iı: .. -e ~ 
tini kaybetnıcril .,.jf1 :.t 

~ l'< •tJV' 
landava gitfl'IC S1",A 
istiyorlar. sco ede1:ı 1 
Böyle hareket tet1'eo 

Dedi. Schcer: 
- Eğer bahriye ali şefinden 

mahrum olursa bunun tasavvur 
edilemiyecek neticeler doğuraca_ 
ğı muhakkaıtır, cevabını verdi, 

İmparator büyük bir yeis ic;in. 
de:"Artık benim bahriyem kal· 
madı,, diye içini çekti. 

Herkesin ellerini sıktı. Bura. 
dfın uzaklaşmaktan ht~ bahset· 
medi Kıt'alarla beraber kala· 
caktı. 

~ t.iy~fro sahne6ine yakışan 

ayrılıktan ~onra Kuliste bir ta
banca patlayabilir yahut impa. 
rator cepheye gitmek arzusunu 
izhar edebilirdi. Çünkü 9 _ 11 
arasında cephede daha vüzlerce 
in an ölmüştü. De!brülh ·impara_ 
toriylc birlike ölmek için geldi 
ve Pommeranyalı YunkerlAr im
paratoriçe aynı §ekilde olan ar. 
zulanm bildirdiler. Solf daha ev. 
veld~n imparatorun böyle hir 
fikri olduğunu zannet.mi§ti. Fa· 
k&t daha sonra imparator Nfo-

HAYATI .VAZAN 

EMiL LUDVfG 

• 77. 
mann·ıa yaptığı bir muhavere 
esnasınaa ümitsizce hareketleri 
ve intiharı cok <;irkin bulduğunu 
soylemiştir. Bunun için de im. 
parator tenkit edilemez. Yalnız 
bu fikrini müdafaa için söyledi. 
ği özler gariptir: "Bu biçim lbir 
kahramanlık rolüne ne lüzum var 
Artık 'biz eli kıhnçlı cengaver 
kralların son .mücadeJe,·e sadık 
bended.nını birlikte götürdiiğu 

.ievirlerde yaşamıyoruz,, demiş· 
tir. 

Halbuki imparator bütün ha. 
yatınca lbir cengaver imparator 
olduğunu ve ordusunun başında 
elinde kılınç ölüme gideceğini 
söylememiş miydi! 

Hakikatin karşı ında şaşır. 
mıştı. Ya acıklı ibir ayrılık ya 
öliim .. Başka çare yoktu. Hin· 
doenbur,gla Hint.1Je eğer ordu ile 

birl1kte kalırsa maruz kalacağı 
tehlikeleri anlatlrken o kendisi 
sözde sadık katmış bulunan bir 
fırkasına bağlanıp kalıyordu. 
Bir ara zabilerden müeşekkil mu
hafız bölültleri teşlcil etmek de 
düşünüldü. Akşama doğru: ''He. 
pimizin ölmesi de ica'betsc eğer 
bu efendilerden bazıları bana 
sadık kalırlarsa sonuna kadar 
mücadele edeceğim., dedi. 

Tiyatroda görüldüğü gibi ga. 
yet iptidai lbir şekilde villasına 

batarken o~ıı • ~ 
tana benzer.ıIJ'I·• · ti 

.::i.Jıl ö' 
Kucük kal_c.i s~ ııi 

ğe devam ctl ı; .;j tıi' f 
.. .. hUSll t•Jt.t re gozunc 

1 
at r 1 

yaz yaldızlı rıı 1 clİ--' 
hat ne tatlı şc} tıJ1' 
rekette ve yotcfızet 
içinde hayat g iJtl~ 
Villayı brrak011 1,rııı1' . c 1 
hususi tı·cnııı dol' 
ti O gece saat ığtı ıı 
nin icinde old~tı)'°lJ" ~~ 
burg'a Hollaıt< ~ 
bildirdi. . A~1rı!B'/e 
da söytedı. ed• 
konuş.ınak ist · ( 


