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Baran iffet Halim Oruz diyor ki 
F abrıkalara t ek tip sağlam çorap yaptırmak 

mümkün olamazsa İpekli çorabı atmak kati bir 
zaruretti. Türk kadını bunu da başaracaktır. 

Müt.ıwa.zr a.ile bütçeleri için yı
kım haline gelen ipekli Çoraba 
karşr boykot teklifim.iz gittikçe 
daha fazla taraftar toplamakta 
ve daha. geni~ akisler yaratmak • 
ta.dır. 

Bu mevzu ilzerinde bilhassa 
münevver kadmla.runnm fikirleri 
geniş bir alıi.kayla takip P.diln:ıck
tedir. Çorııpsız gezmek veya. tire 
çorap kullanmak mevzuu üzerinde 
bugün de edebiyatçrlarrmızdan. le. 
tanbul fiat murakabe bürosu ~ef 
muavini bayan lffet Halim Oru. 
zun mütalealarınr · neşrediyoruz. 
Bayan İffet Halim Oru!'; diyor ki:. 
"- Açtığınrz mücadelede her 

Jra.dm e58.'!en giinülliidür. Çünkü, 
kadrn yuvasını sever ve onun f~. 
11a işlemesine üzillUr. Fa.kat, ~ra
ba verilen para, aile bütçesini ta 
içinden sarsmaktadır. Kadının a.y. 
da çoraba verdiği para çoktur ve 
bilhassa orta halli aile biitç~de • 
mühim blr rol oynamakta.dır. Ço .. Ba~·an İffet Halimin nutuk trad 

l~llb: \"C Rus krtalarm..rn Irana girdikb noktalan &0.~ barit& rap, para itibarile şüRbesiz çok ederken alınını~ bir resmi 
pahalıdır. Fa.kat onu hır kat daha 
palıa.lılandıran çabuk yırtılması • 
aır. İpek çorap dayanrksm:hr, çü. 
tüktür ve bu ytizden bir ayda mü 
tea.ddit çift çorap yrrtılma.kt.a ve 
iktısadi ·bakımdan yuva sarsılmak.. 
tadır. 

Sovyet kıtalar!' 

iRANDA 
T ebriz istikame

tinde 40 kilometre 
ilerlediler 

o kova, 4?6 (Radyo) - Bu 
sabah ne§redilen Sovyet resmi 
tebliğidir: Sovyct kıtaatı, İran a
razisi dahilinde ve Tcbrlz istika. 
metinde 40 kilometre ilerlenti9ler 
dir. 

* * * 
1.ondra, 26 (A. A.) - B. B. C: 
Rusyadakl Röytcr muhabirinin 

bir mesajına söre Rus kttaa.tt, Ha. 
zer denizinin garp sahilinde 30 
mil içcrde bulunan Erdebil şehri 
lan1ı:iyle Tebriz ve Kazvin üzcrj.. 
ne yüıilınektedlrler. 

İngiltere 
ırana her nevı ıhracatı 

menettı 
Londra, 26 ( A. A.) - Ticaret 

Nezaretinin bir emri mucibince 26 
Ağust.oe tarihinden itibaren li : 
sans alınmadıkça !rana her nevı 
emtia ihracatı ya.sak edilmiştir. 

HABER 
Gazetesi 

Pek yakında alikay]a takip 
edeceğiniz iki ese-re baıhyor : 

BOYU ve 
BUYUCOLER 

b ta nbulun pek iyi tanıdJğJ 

ÇINGIRAKLI HOCA 
adile tanılan meohur bıl)1tciı ve 
fifürükçüsUnün biuat anlattığı 

hatıraları 

o 
POLONYAYI 
SARAN 
TANKLAR 

Ad1nı ta ıyan ve bı · harbe i~ti. 

nı.k edm Alman etıba;ı•lannnı an. 
lattıklan harp athaJan 

Pek yakında HABER 
gazetesinde 

.26 Ağustos 
Btlylk taarruzu 

ydllöntlmldlr 
Bugün, bıtlklAl mücadelemizde 

katı r.aff',ri ~in eden büyıık taar
nı~un tıe,la~fı gti.DUn )-ıldönümü • 
dllr. 26 ~. Türk lmdret ft ha. 
maaettııln, !l'ürk phlaıu,aı,ı;n muaı-.. 

Ql1I AbldCfll hallndc Tilrk tarihindD 
ebedl)'c:n lasryacakb'r. 

28 ağu ~ 1922 sıhahı plakla. 
beraber bqhy1111 taarruz. 30 ağMtos 
meydan mUharebeslle kati netıceetuı 

\"ennl~ ve Türk ordulan dU,maııı 

vatanın hartml ismet inde bofmiıJ, 

imha etmı~tt. 
Bo büyük gluıu hatrrllll'k~n bu o

ğurda canlarını vcrmı, kanlaraıı a.. 
krtmış mübarek ~tl••rlmi:dc kftlt• 
raman vat an evUitlarm1 minnet ve 
§Ükra nla anmak boı t'umuz.dur. 

İran mukavemetine 
karşı koymak için 
lnglllz ll11vvetıerı 

kumandanı 

Bütün ihtiyat 
tedbirleri aldı 

Sbnla, 26 (A.A,) - Hindlatandakl 
tnı;iliZ kuvvetleri umumı kararga. • 
hmdan tebliğ edilml§t.!r: 

tranm mukavemP-tirıe kar§ı koymak 
için bUtün ihtiyat tedb!rl1-ri alınmı§lır. 

Bomaya gld~a 
baberıere göre 

iranlıiar 
Büyük bir muka
vemet gösteriyor 
Bo~ 26 (4. A.) - Alman ilk 

haberlere göre İngilizlerin :tra.na 
taarruzu Blücistandan Ormuz bo • 
ğa.zuım sahilini takiben Silop nch 
ri ve Ka.but Kela.t ~ri istika • 
metine doğru yapılmr§tır. 

İngilizler ayni zamanda Basra 
mmtakasmda da. askeri tahşidatta 
bulunmuşlarsa da lrak yolile ilerle 
medilı:leri zannedilmektedir. Sov • 
yet kıtalan ise frana Hazer de • 
nizinin §arkında bir nokta.dan A~ 
te A~tra.bada doğru ve garp sahi.. 
tinden Rumiye gölüne doğru gir •

1 
mi§lerdir. 

En mühim hedeflerin müdafa
ası için memleket dahilin.de ta • 
ha§§Ut etmiş olan fran krta.ıa.n, 
ha.va. kuvvetleri , müstesna olmak 
üzere, büyük bir mukavemet gös-
teriyor gibi görünmektedirler. 

İran palamentosu 
Dün fevkallde bir . 

toplantı yaptı 
Loodra %6 (A.A.) - B.B.O. 
Tahran radyosunun diln a.k§am.kl 

bir tebllğlnc göre lrıuı parlAmentDau 
dün fevkallıde bir içtL-na akdetml§ 
ve ba§vekll bir nutuk Irat etm~tır. 

Bunun önüne geÇme.k için iki ~ 
re vardır: • 

ı - Çorap imalathaneleri ile 
temas ederek tek ti.P sağlam çorap 
yapbnnak. Çünkü bugUnkü kadrn 

(DeYamı <,ı tincüde) 

Sovyet tebliği 
Novogrod 

şehrı tahliye 
edildi 

Karaden·zde bir Alman 
den izaltısı hah rıı dı 

(l'al'lsı 4 üncüde ) 

Marepl Pet.eıı 

Odun narhı 
çok yüksektir 

Murakabe Komisyonu toptan 430 perakende 560 
kuruş azami fiyat koyduğu halde 

- --
Büyükdere önlerinde kayıklar 

dolusu odun 280 kurustan 
alıcı bulamıyor 1 

l.indberg 
diyor ki: 

lf!.gil!ere · 
Amerikanın da 
yardımile galip 
gelemiyecektir 

---<>-
lngiltere bugünkü 

vaziyete müstenit bir 
ıulhten daha çok 
istifade edebilir . 

Nevyork, 26 (AA> - DNB 
bildiriyor: • • · ' · • 

Lindberg, Ne~·ork Jurnal A.. 
merikan'a verd!ği bir mülakatta 
demiştir ki: 

(Denvnı 4 üncüde) 

Mareşal . 
Peten · Parise 

gidiyor 
Harp ölüleri ;ı çin 

31 ağustosta 
yapılacak mera
simde bulunacak 
Vişi, 26 (A. A.) - Ma.te§lll Pe

len Fransanm cenubu garbt kıs · 
mmda. üç günlilk bir seyahate ?'~ 
malt üzere pe:r§embe akşamı VJ§t
den hareket edecektir 

Mareşa lLot ve Garon eY~l~ü • 
nin merkezi olan Agen şehnnı. a. 
mira! Da.rlanm doğduğu §Chri ziya. 
ret edecektir. 

Vi§iden ayrılmadan evvel m&r~ 
~al büti.m Fransız gehirlerine gö. 
tUrUlecek olan meşaleleıi.n yola 
çıkma meraslrn 'n•fo hazır buluna .. 
caktır. Bu §Ahlrlere götürülecek 
olan mc§aleler Pariııtekt tAkJ za • 
ferin altındB yanan mukaddef! a.. 
tesin a.yni olacaktır. 

Mareşa! Ağustosun 3't nci. pıt. • 
ı zar güntı Pa.""e avdet ederek -OM

f ha.rlp Jejlyonlam, ve 1914 • 1~ • 

1 

harp ölüleri ıçln ihdas edilE>n «toı 
Clflan yıl d~MimO mllnasf'.bd.P 
yapılacak mer:Nimde hazzr ~ 
eattJr. 



:._ __ 
rnısralariian 

Mah ut Saim 
Ş1mdi ~ yıl oldu, pek h&tı. 

rmıda kalmaih, l& Balkan harbi 
rnlanndaydl, yahut bir, Ud sene 

sonra. t}eldklarda oturuyordum. 
Gençli~..fıı deli, serazat hıL\"881 lm· 
şırnda eslyordn. O zamanlaıdA da 
m: •hc."tb alakam \'&rdt. 

O günlerdeydi, rahmetH hmct 
Reşadm ~ıkardığı (Geccku u) l. 
darehaoeslnden - şimdiki 6ay• 
ret küttlphaneslnin bulunduğu bl. 
nanın üstü - ~ıkmıs, \'apuro gi
di) ordwn. Vsklidarıtııki ki ı nprım, 
ilacı, lıarşnna çıktı : 

- Seni biri gônuck istiyor. 

F n~a ca a için 
yeni düşünce 

---o-
imal işi asıl francala 
fırınlarına verilerek 

Sahşm sebrest bırakıl
ması tetkık edilıyor 

ıo LIKLAR 
Emlak Bankası 

pazartsi tediyata 
başhyor 
-v---

Şimdi nerededir, ~idil mtl, •I 
rw 1' bilmem. Vassaf Kadri, ~eren
lerde iilen Ahmet Rc§at, şair I•} 
m!n JU!d, thuıı llib.nl, Mntı lls 
OcmcJcn ve dn1ta bl~ arim.
fbş, hemen her gün bizim evde 
t 1pbnır, rnzı!anmrzı blrlblrimlze 
olmrdok. Da yazılar, aranınıda ~ 
kwıdnktan sonra, - o Ktlntln ta 
biriyle - "ldsvel tab'a,, girerdi. 

Adı 1'rtahmat S:ıin11ni ! \ ıınn dük
kina geleeek. Beklem ni rica et 
u. 

Dedi. 
Alcr:ık etthn, ertesi gilnU ll!>kü

dar lskelestndeld llacınm clükld\. 
nmda beni gönnek lstlven adamı 
bek)emcğe ~'!ndmı. 

Belediye iktwı.t mUdilrlUğü, ay 
bn§mdan itibaren francala tevzi • ı 
atı işinin yen.i bir esas dalıillnde 
yapılması için tetklltler yapmak " 
tadrr. Öğrendiğimize göre yeni c. 
sasta francalanın yine muayyen 
fırmlo.rdn cı.karttlmakln beraber 
sat.ışmnı serbest bırakılm::ısı im • 
kfuıl.o.n Uzcr;nde durulmnktndır. 

Defterdarlık esas 
kayıtların yapılmasını 

tamamladı 

Vuealla Ahmet Re,at ~ 
tutmq Ud .isimdi, laatt& eöhrettl 
Yazdıklan :roman1ana edebi h\lvl
)"Cilerl olmamakla benbf!r, ~k 
okm!uyorda. Forma forma ç1'al.D 
bn eserler binlerce ve bbaleree 
DÜ8ba sat.dıyonla. Hele Vusafm 
(Sayfiye) adh romanı, otu bin 
aiblha satdmıpa. 

Vakıt 
A.lım U• ~il makalMbd 1n. 

... kAr,ı yapılan !aarek&ta tabal8 •t • 
mı,tır. Kuh&rrlr, lngUtermta mlltte. 
tııd.mts oldutu halde hak '" haldkatln 
1raıı t&ratbıda oldJıtulla ~ 
ka.tiyen çeklnm1yecellmbl.bunu buCUD 
hı.le ~lav edeblJeceltmj& haıun kar 
f'lıtştıgı mlllkW VB.Zcyet karJumıda 

teessllrle.rlmlzl izhar etmekten JwıdJ,, 
mızı alamadıJtımw anlat.arak dlyoı 

ki. 

Hidlae sırf bir hak ve adalet 
mesc!eıd olanlı Tilr1dye efkAn u
mnmJyesinde derin bir toessHr 
uyandırmıltır. BlnnetJce harbin 
"'-•r • badaUanmu.a gelme.! l8e ba 
t,.~.-,tlrü artıran tıyn bir sebep ol

Muayyen saat:t.e, kısa boylu, 
gÖ21crlnı!c zeki ışıkları yanruı, 
temiz gl~inml~ biri He karşılaş· 

tam. (Milli Meşnıtiyet) kUtUtlha· 
nesi) adh bfr kütüphane kunlo 
ğuno, eser n~redecc~nl, Ahmet 
Reşattan bir eser almasına deli
lettmı :rica ettl 

istediğini yaptım, Re.'8(1& ~ö. 
türdtım, taınştınlmı. (Milli Meşru
tlyet) kötüphaneslnln ilk batıtığı 
eırıer Ahmet Reı:ıad'n şu kitabı ol
du; (Sakın aklanma, kanma, inan 
mal) 

Bundan 'M>nra .l\hthnıut Saimlc 
a:hbap olduk, benim tle bir kltabı
nu - dayım Fuat Vcciletle mil!}· 
tereken t~relimc ettiğimiz bir C!W!· 

ri - bastı. Panlay&o _ Fatıst.a. 
Semra, blrçok ~k mecmualan 
çıkardı, ba.'ka ba.'ka eserler de 
neıretU. · 

Evine de ~ip geHyordam. Pa
i& llmanmda temiz bir wvası 
vardı. Her taraf insanın )'1tzline 
gtilüyor, temiz bir O!llnaalı hannnı 
olaa anacığı, misafirlerine parala
IUIWISma hizmet ediyonlu_ 

Ekmeklerin elmdi mUkemmel 
bir şekilde çıkmasından dolayı 
ba.stalarm da kolayca yemesi im.. 
kfuıı :hasıl olmasından sonra frnn.. 
cala istihlaki çok azalmıştır. Bil -
bassa son bir hafta 4çinde fınn .. 
lıırda francala !kaldığı da görül -
mcktedir. Bunun için francala sa. 
t.rşınm serbest ibrrakrlıruıst mUna.. 
s!p görillmcktedlr. Yalnız bugün 
francala ~ıknrtan bazı fırmlann 
bu işi lAyı'ldyle yapamadrklan tes 
bit olunmuştur. Bunun için lbun -
lar:n unları daha iyi ve eski fra.n 
en.la fırmlarma verilecek, ayni 
samanda daha fazla fırmda fran
cala çıkması da temin olunacak -
tır. Bu hususta bugünlerde b!r 
karar verilecektir. 

ithalat ve ihracat 
birliklerinde 

Şehrimizde bulunan lz:nir ithal1\.t 
ve ihnu:at blı1iklerl umumı kAUbl A.. 
tıt tnırada İstanbul tthaUı.t ve ihracat 
birliği umumi kAtibi Ma.'Jmut ile bit' 
müddet b1rltkte çalı§Mllk 1tıı:ı.11t ve 
ihracat iııtenne alt mUştJ:rek ~sııaları 
tcsbit edeceklerdir. 

Ummnl harp hepimizi bir tan.. 
fa sa\"tırda. BUtlln e~ dostlaP, 
rüzginn önüne dümıU yapraklar 
glbt, birer t.arata dağıldık. Ve 
Mahmut Saim de o günlerde, ha 
yatm girdibadı nrasnıda, -.ilik bir 
lıayal oldu, o da kayıplara ~ 
u. • u.::ştur. 

Ba itibarla elim bUlse artık bir Mahkum kadınlar da 
cmrl\'akl olmasına rağmen içimiz.. l t l k 
de hlla me\'cut ibtilif• Od &ara1 Bagttn (Haber) de hatıralannı ça lf ırı aca 
ara.4'mda musHb&ne ltlr tanıla W. okaclapnu Mahmut Sahn, ı,,te, Anka.radan bUdlrlldlğir.e göre, ad-
l~bllmesl Um1dl vardır. kentli keadlnl 1-aa tanrtan. Mah- llye veld.letl mahktUn kadmlann bir 

mut Sabndlr. O gUnUn (M11Ji eş- cczaevlnde toplanmam 8Uretlle çalı~-

Y ed Sabah nıtiyct klittipban 1) müessisi \'C tm.unıııarina. karar vcrm!ştir. Bunlar 

Defterdarlık emcklJ, du! ve yeUmle_ 
rin her a.tı ayda bir yapılagelen yok. 
lamalan yerine kaim olmak üzere ., 
lllUI kayıUu:-ınm yapılmaa• tıılnı ikmal 
ettlği.ndcn eylül, birinci ve lklnclteırtn 
üç aylfü maaoıarmm vert.ımesı 1Çin 
hazırlıklara ba§lnmışt.n. Diğer ta • 
raftan emJAk ve eytam tınnkaaı da 
maoşlannı emlAk bankaama temlik 
etttrml§ olan emcklllerle dul ve yetim 
lcrln birinci ktı.nun • §Ubat maqlan. 
ııın Yerilmesine gelecek paı.arteal aa. 
bahmdan itibaren bn11ııyacaktır. 

Emla.k bankası, 1lk gfuı öğleye ka.. 
dar tuıkert malftllen:ı tediyede buluna
caktır. Diğer maa, sahiplerine de ev. 
velce takarrür eden gün ve saatlerde 
tediye yapılacaktır. 

Altı aylık yoklarnalann kaJkmaaı 

münaaebetue verUen tkJ aylık mUhlet 
zarfında esas kayıtlarını tecdit etUr. 
mlyenler maaıı alanuyacak ve ancak 
tecllyatuı sonunda yapacaklan mllra. 
caat kanunen pyanı kabul görUldllğU 
takdirde kayıtlan yeııllenerek ınaaıı 

verilecektir. 
---0---

Bir bahçıvanı soydular 
' Evvelki gece Hüseyin, Dursun, 
ve :Mehmet adında üç kişi, Beyler. 
beyinde Arnavut tebaa.sından J0o
zef ndmda birinin eebse bahçe • 
ainden evine girmişleı-. BoğR?.ını 
sıkarak 2500 lirasını çalmışlar, fa 
kat kısa bir zaman sonra yaka • 
lanmışlardrr. 'f&hkikata dovaro e
dllmektedir. 

* Beyıerbeyt sarayında bazı tamı. 
Hüseyin Cahlt Yalçm da 1rao me- ~k ~k m~mualan n~"'ri için ceza evlerinde b~lunruı kadmlarm "'9' rat yapılacs.ktir. Bllh&Ma saraym 

~esinden bahMtmektedlr. Yalt:m. Mahmut Sainı." miktar, Y8I ve ceza mllddeUcıi tes • _,_.._ me~ur havuzlu salonu easl.I bir ,ekil 
bil' aralık Ankara bllkQmetlniD bir Nişlrlikten, memleketin llmJnc, bit edilmea.ı.ı;:dir. de ta.mır edilecektir. 
tııvaaııut teklifinde bulunaufU, fakat irfanına hlmıetıeo sonra, ''atan. ---0- • Belediye oehrln bllyllk meydanla. 
!·an kabbıeain.ln bu tqebbüaQ lJi kar. ela mı zarara sdkan bir işe do- /hbar edilen ihtikor n, Takalm, Sultanahmet w Beyazıt 
'"lamadııın yolunda bir ••"'• .......... landıncdı;:;... ı.slamak ,.,. nih

0

ayet " o• r-ı- ,,......,.... • .,,- • vakalan gtbi. Ualdldar i.9kele meydaıunm da 
r.., ari.aaından da tekzip edlJditfnl, A.. nedamet etmek. 

Diln d urakab bil ufalt kaplanmaam.a karar •ermlfUr. 
c.; ı..ı neUceai bulunmaz gtbt -r0nen Hayatın ne gıırlıı, ne 11cı ve ne e m e rosunn "~ .11.A- -•·-- lue ay başında başlanacaktır. 
1 tfl"!ları gtlzel bir tarzdM .b&lletmek. acıklı tocelllleri \&r değil mi! halk tarafından 9 1h"1AUC '\'WUU>I 

lhb ed:ı..,,.,tlr B' Unl ı • Dlr müddet evvel Bf l llZitta Bo-
le tuııret kazanan hariciye veklllml • ar ~ • ır vers te 

Ulviya, her dem.de bw n .vazıları t-' b taraf d h be · vanağa mahallesin~ sevglU81 Meli-
bu mevzuda. kablllyetlnl göate • ....c CSi ın an a r verı -

lmktı.n bulamıııruv cıduğuna te. yazı gelir!... len, ErgE-nekon caddesinde Eris.. hayı Ali adında blrlslyle od&amda ya.. 

1 to V N_,,...._ Eri A ~I 100 kallyarok Mclihayı 61dllrcn ve Aliyi 
llf ettikten sonra şunıan yazmak _ LAEDR e w.uw- s yasog u, 

ta rr.: -------- kuruşluk çimentoyu 250 kuruşa de ağır surette yarıılıyan Hızınn birin 

Z • ... tark trc t fi d el ağır cezada görUlen muhakemesi 
"1;,Jn iç ;yüzünden habcrtmız olma. eytınyagı Ve sabun sa en, seyyar sa ı s.ma e • .n.. 1·'· d'1.I "ğn-: . 17 5 lku b!tmlştır. Milddetumuml, diln mutaıe. 

tlıtı için bu habda bir IE'> eöyllycmc. d .. .. ;, ~ para .ı.A • ...,5 ı =.ını ' 
u~uyor ru"'a sa•-••·en -•·-' m ı rdrr aSlnı ı!Jyllyerek idam cezası l:ıtem 1• -

l 17. Yalntt şahidi olduğumuz. manzana ~ " ~-.... y~o.n m a . '!r 
tı.:ı:e l«"der wnnlştfr. Dostlarımma Zeytin ve zeytinyağı fiatlarmın Suçlular hemen adliyeye tesllm tir. ::Muhakeme, müdafaaya kalmııtır. 
çauuk hak ve adaleU tmda et.melde· Ticaret vekAleti tarafından tcsblt cdilmlşlerotr. • Kız muallim mekteplerinde ha!tıı. 
t:-nı:!X'r lnmm ve ~la bayaU edileceğinin şayi olmaaı Uzerine, • KllçUkp:ı.zarda bakkal Abdürra • uk mesai 40 dere ııaatiyai. Maarif ve_ . 
menfaaU rlnl temla eyffytftk Mr MI zeytinyağlarmıo flatıarmda. bir ı.ak, gazın .kilosunu SC.5(1 kurua ara.. kAletl, bu mlktan 89 saate indirmek 
t.:l?'CSI balmalannı Mltua kaJblral$ dUşUklük başlamıştır, Zeytinyağ • amda sattığından yakalanmış, a.!!liye suret:lle cum&rteat ~crı öğleden son 

lan 50-75 kurut, .sa.bunlar da 58 • ikinci ceza mahkemesince, aorgwnıııu raya ders bırakılmamasını temin et. 
tı:mc.,nl ederiz., 65 '-auruşa kadar düşmüştUr. mUtealdp tevki! ed!ll!li§Ur. mtşttr. 

~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~ 
K ptan Jakito yennden fırladı; 

o ı iylcc aydmlrk buldu; bu 
yan .karanlrkta, ağaran ufukların 
ıoni rı üzerinde kiıllhlı kavuklu 
ı. ~ anlı, tıalvarlr, pala b~lı. y~ 
ıı. lıç karaIWar gördü. Onları 
tandı ve: 

neye uğrıyaca.ğmı bilir! Bunun i_ 

çin onu gözetlemeli, Midilli Uma. 
nına glre'r girmez kıst.ırmalı ve 
dönüş yolunu kesmeli. Reisten ve 
korsanlarının pek çoğundan mah
rum kalan Patmos adasr da fazla 
dayans.nıaz ! 

Kahve, çay ve 
petrol tevziatı 

o 
Nahiye müdürlerinin 

murakabesi altında 

Mutemetler tarafından 
muntazam bir sekılde 

yapıhyor 
lllfje mildilrlilğü, milhim mad • 

delerin ve bu meyanda ko.hve, 
çay, petrolün vilayet huduUan 
dahilindeki tevziatı için vil!yet 
dahilindeki no.hlyelere göre vo 
nahiye mUdUrlerinin mes'uliyet 
ve muraJı:abesi altlnda birer mu.. 
temet tarin olunmuştur. Mute • 
metler mevzubahs olan madde • 
nin ötedenbeıi ticaretlni yapan, 
namus ve ticaıi hoysiyetıcrl ile 
tanınmış ticarethane sahiplerin -
den intihap olunmuştur. 

Tevziatı yapılacak m:ıddeler ev 
veli bu mut.emctler0 verilmekte 
ve mutemetleı· tayin edilen mik. 
tarlarda o nahiye dahilindeki es • 
nafa parasını alarak tevziat yap _ 
maktndırlar. Bu.gün bu tevziata 
nahiye mUdUrlerJ nezaret etmek. 
tedir. 

Yalnız ilk hafta zarfında bazı 
mutemetlerin klfayetalzlik ve bü. 
yük partif crln alınnwıı için ser -
rnaye fkifayetJıizllğt gö'rllldUğün • 
den ve bazıla.rı da .işten izharı acz 
ettiklerinden bunların yerine baş
kalarmın intihabı Ve mutemetlik 
vazifesinin bunlara devri zarure
ti hasıl olmuştur. 

Perakende seb:ıe Fiyat -
ları haltacla 2 dela ilôn 

edilecek 
Şclırin muhtelif semtlerinde 

sebze sa.tışlarmm hll fiatlarma 
nn7.aran çok yüksek olduğu gö • 
Tillmill ve dün toplanan fiat mu
rakabe kom~nu sebzelerin pe
rakende f.iatlarmı :ilba karar ver 
ml§tir. 

Haftada iki defa. olmak Uzcre 
§ehrin her semtt için perakende 
sebze fintları gazetelerle illin cd·. 
Jecek ve halk da. m~ayaatını bu 
fiatlara göre yapacaktır. 

--0--

Lise ve ortamektepler • 
ele kayıt başladı 

Lise ve ortamektcplerde dUn -
den itibaren yeni talebe kaydına 
bo.şlanmıştır. Maarif mUdUrlUğU 
talebe vclller'nc bir kolaylık ol 
mak üzere hangi llkmektep me • 
zununun hangi orta.mektep ve han 
gl ortamektep :mezununun hangi 
liseye bbul edlleceğlnl bildiren 
bir liste ho.zırl:ı.mış vo mekteple • 
re tebliğ drniştlr • 

--v-

K ıvırcık, kuzu eti ve 
nohudun perakende 
a:ıami satıı fiyatları 

Fiyat murakabe komJe.}onu dün 
öğleden sonra toplanmış kuzu,ktvırcık 
etlerinin pcralı:fill<ko !tyatıarlle nohut 
fiyat.uıı teıblt etmtıUr Perakende kı_ 
vrrcık 60 kuzu eu 615 kı.l"Ufli ıatııa.. 
cnktır. 

'l'emlz Anadolu nohudu çuvalıız 
toptan llj, pC?'akcndo ı 7 5 kunış:ı. ıw
tııacaktrr. Perakendeclll'r nahodun 
cins ve fiyatını göst •rir t!Uket koy. 
mak mecburiyetindedir. 

Sulh ne zarn 
olacak? .•• 

Yazan 

Harbin dı"rnda 1<al9JI 
ketlerde bile büyüii 
\'llr. il er giin su Ilı i~lll 
hasret du) U) oruz. 11•1 

tielcr onun ııe.k )&klll 
gı~t erfyor.Bononla bt" 
denizinde blr harp g,.
luşan Jngiliz \'e Aıncri.,
harpfC'n M>nraki ı-:ıcr 

• konu tular. Uondıın 
"harpten sonral<f dil~ 
laeak?,, diye iki ta."":", • .
laflar ) llkscldl. tn_.-.:... 
ketlerlne akıl \"C oıaD 
de Uıtlras ve giirenell 
dukça hu fcliketlcrdeJI 
yacağız. 

Sıılhlln olmMı J(ill "' 
Almanlar, İnglllzleriıl 
~·ıuılıuı vazgeÇmetcri11l, 
ne de bol bol tereyağı 
kinmın vcrihn~lnl lfl 
giliderse Hitlerin sah• 
mesfnl, naı;yonal 808 
dınlnıa.-;ınr, Alman ord 
i ga.I ettiği memleketi 
nen çeldlmt.,-sinJ teklif _,,.ı 
"anca!' o zanıa.ıı '-onUP".,ıif 
aramızda sulhün lif ı 

Dolabd ı·e ga.
1 mıntaka tesb• 

Şehircilik müCR.ha.,,.ı 
oğlu kıımmın t.aCıilAU~ 
lamağa ba§lnmııur. f'~ 
ıılnln tc;rinlsa."li tçiı:!I ~ 
U~Urllecelttlr PJL\.111

"' ~ 
mı Dolapdere nuı~ 
haftan aşağı cııYr 
bul edildlğlııden ınşaJlt' 
mlyecekUr. 

- Eyva.b, TUrklcr! 
Diye babrdı, tayfalara çıkıf tı: 
- Uyanm, tuz::ığa düştU.k! KU_ 
Mere! 

64 
- Bunun için ne yapmayı d~ 

şilııllyorsun ! HER GON BiR iSiNi 

Deminki s s acı acı gUldU: 
Hele nereye g· dersin! Gözle. 

rin gene mi bağlı? Baksana, gide. 
k )O• kaldı mı! 
Kaptan Jo.kito derent:ı nğttno 

baktıı:'.:'I zamn.n orada kendi gc:ınisin. 
c'en daha büyük ve her birinde en 
.. ell-şer asker bulunan üç gemı 

gordü. Ba§ nı yumrukladı: 
- Mahvolduk! 
I:tiye inledi ve gUverteye diz çok 

·. g6zlcr,ni göklere diker k hnc: 
rmıya, bir takım dunlnr m nL 

~ ~ zya başladı, 
I p o kalın ses rumca olarak ıih. 

t. edlyordu : 
- Testim olursanız canmız ba. 

- lar.ır, yoksa hepinizi kılıçtan 
gcçııirls! 

z .... en hiç klm8ede kmıildavacak 
h 1 lralmaınijtl. • 

Acaba Metcos ne olmuştu? Onu 
tutmuşlar mıydı? Ah bu ne ted_ 

biı blikt!, hiç Tilrk ordugillıına bu 
~ aoku~ olur muydu? 
azJlan blSyle dU. UnUyorlardı; 
yere dtımtntıyorlardı. Kaptan 

Jnkıto 9fmd.i hırsmdan ağla::nrya 
b::ı.§ltımlftı. Biraz sonra derenin ağ_ 

zındakJ gemilerden bın Jakitonun 
gemisine yanaşm15, oradakileri bl_ 
rer hirer bağlamışlıır; birkaç yüz 
kulaç ötede sabahın sevimli ve se 
rin ııydmlığmda uyanmıyıı bMlıyıın 
çadırlara doğru gotUrüyorlardı. 

Cin Alt evvelA bir yeniçeri "or. 
ta,,sma, çorbacıbMıya götUrlllmUe: 
eonro yeniçeri ağasının karş1sına 
c•kanlm şu. Hfü:lisc hemen pnd gn_ 

ha bil<llıilmlş; o da delikanlıyı gör_ 
mek istemışU. Oraya nasıl ge!dL 
~nl nol:ır e.nlrunaz küçlik geminin 
\'e iç nde' .. lerlo z nte:J in:: ci :'1 _ 
kında e-lnirler vermiş: hc~eY deh 
kanlınm de l'ği · <'lkıncn padı_ 
eahm itimadı art.mı tı 

Zaten Ali lçın nıusİUınım oldu 
ğunu 1.Sp t etmek giiç olm<>mr tı~ 
Hemen. şehadet getirmiş, namaz 
surelcrıni olumnştu, hatlfı. hckm 
basmm muayene t nct.ıcesinde 
sünnetli olduğu da görlllmfü~tu. 

C n Ali b riik b r heyecan ı 
çindeydi. Otuz ıki \O ında, gtir 
siyah s:ıkallı ve si ·ah bryıkh, do. 
itan burunlu, gilrbüz bir adam o
lan padişalıa hayrandı. Onun zilın 
rilt sorguçlu kavuğu mücevlıer 

işlcımelı kaf;tanı, samur kilıicn. 
parlak ipekten ve çuhadan clbi _ 
SAi eri hiç gözüne çarpmıyordu; 
bi.itun varlığ-.nı genç hükümdarın 
sözlorine vermi ti, yalnız kulak • 
lariyle değil, blltün derisiyle eti 
hattA kı.>mi.lı:le:rlyle dinllyord~. O 
anda padişah delikanlıya: 

- Bir torbn bnrutu yutaealc
~m. sonra ateşliJeceksın! 

Dese. tered<lUt etmeden yapa 
r-::ı.lı:tı. İğrenç vı:ı zalim Viçcnzoya 
hizmet etmekle bu asrı ve bllyilk 
kahromann hiz.'?let arasındn no 
bilvilk farklar vardr! 

C n All 'korsatılnrm zulilmlcrini, 
n anhn beli rindrn dt'sterl' ile 

ikiye b"çtikler!ni, zınd larda in -
liy nlerl, köylerin ve kasabalarm 
nasıl soyulduı;'Unu anlntryol', Pnt
mos ada.<ımm ve bu ad3daki kor. 
sanların aç kt n o.çığa yapılnn bir 
harple ortadan knldmlmaları mUm 
kUn olmn ı ru söylü:y r ve diyor. 
du kt· 

- Vlçenzo mutlaka M dillfye 
r.elecektır E"Yer sizin oraVl mu • 
hasara lçın g ldiğinizi öğrenlrs: 
kalede kalmaz; zira yakalanrrse 

- Viçenzo gelinceye kadar ML 
dilli üzerine yürtlmemeli, hattl 
burada bulunduğumuzu aezdlrmc. 
meli Ui.kin limana girer ginncs 
baskın vermeli, gemilerini yak • 
mah ! &na iki kayık ve istediğim 
şeyler verilirse b'r gece bu işi 
yapnrnn. 

- Göreyim seni, ben de dile -
diğin · veririm! Hele islim ümıne. 
tini bu haydutlardan kurtaralun ! 

Knptıın Jnkito ve arkadMlan 
es.r cdllmif;lerdi; onlnrm ycrlerinı 
Türk kUrekc;ilerl ve Cin Ali al _ 
mı tı. Ertccl gfin ve gece Ayaz.. 
'Tl"noın cenubundaki burnu geç _ 
m !j, Midillinin tam karşısındaki 
Türk sahHJ r'nde dolıışmr<ıtı. Sa • 
bn.h erk<'l}den Vıçerızonun iki bü" 
viık k lirg ını gördU; ikincisi 
birincinin dilmen suyunda olduğu 
hald şimale geliyorlardı. • MldUll 
hmanınm a -;zı hizn.sma vardıkları 
zaman iskeleye döndüler; kuleJe. 
rin birınden bayrak sallandı; Vi _ 
renzo ayni ~ekilde cevap verdi; 
sonra karo1lıklı top attılar; ztn .. 
clr gevşedi; 1.mana dorrruldulnr. 

Cin Ali kürekçilt're emretti: 
- Puta! •.. Srk hamla, llcrl! .. 

(Devamı oo:r) 

J A p o 
Çö~llln radyuda ıt0ylcdifi outu.kıaıı 

aııl"fıldıkı gibi ;ııapoayaom ne yapa • 
cağı giinüa en mühim ~r. 

;ııaponya. uzak,arkta Slber)·a.ıun 

vo Koranm kar)111111cla dallık blr a... 
kım adadan ibarettir. Asya kıydanrı,. 
dan Japon dt•lllZI Ue aynJmıştır.Ş&rk 
kıyılan Paalfik lzrrtndlı 311 kUomı:t. 
re murabbıu büytildtitiiıı~ olan öz 
lapooyanın 60 mllyon nUluıru vardır. 
Muırıemlekeic.r:Je berabt'r bütün Ja • 
poıı lmparatorlutuDun nıesahası 7CO 
t-ln kilometre murabbaı H nUtıısu 85 
milyonu bulur. ldare merkr:d Tvkyo 
,ehrldlr. 

Japon adalan hlr ok şd<llnde IA • 

ralnnını!itır. Adaların Asyaya bakan 
kıyılannda dc•ıbt 90k clfıria deAiJdlr. 
Fakat kal"fı llOllllde Pulfı~la der"1llğl 
1\000 ınt"troyt bulur. Japon adaluuım 
rn büyükleri Küypı, Dondu ve l"edo. 
ıtur. 

.ıaponyanm lkllmJ deldNlea plat 

IDUIOD rüqArla'nna t.abldlr. Kıt mo
r.anlan .Japoayaya kar w ,......._ ıe. 
tJrlr. Onun için Japonyada k111 tkl-

N 



R AB E R - Aksr.m nostası .. 
Lcmdra, ıs CAA.) - ~ 

nutkunun malıaadl: 
Amerika Birletflt devletleri .e 

BDyat Britanya, artık hJç luırp 
olmıyacağmm sa.bit bulunduğu 
tlkrinde de#fldJrler. 

Cörci~~r• • 
nutku 

---0-

~klar ve müşterek davaya b&lA. 
Jıimıet ettiklerine ve gayretlcrl
ıün lbo§a gltmiyeceğine iman ede. 
f eklerdir. 

KADlN 

v 

BIIAkis, milcrim milleUeri mües
sir bir tanda sillhmzlandırar&k ve 
aym mmnda yfne kendimiz icap 
etliği tarzda himaye olunmuş ka· 
lara.k, evvelden derpif edebilece
ğimiz bütün devre Mnasmda har
bin yeniden patlamıuıma mani ol
mak için genİlj il1Uyat tedbirleri 
almak niyetindeyiz, 

0eçllecek tiaella 
karanlık ve ~zan 

oımaıı mlmlllndlr 

CORAPLARINA 
- HESAP! 

Dikkat etnll§ oJmahımnz ki, A· 
merika Reisicilmhunı Ye İngiliz 
mümessili haklı olarak A tlantik 
ııiliıa.kı ismini verdikleri deklara." 
yon ile memleketlerini narJ istib
,ıadı nihai .surette ortadan kaldı· 

Haber~ malumduı· ki, ka -
dınların ipek çoraplarına 
karfı nevima bir lıarp açmı§ 
bulunmaktadır. Malu.adı, ai
le bütçelerini hakikaten aar .. 
sacak mahiyette olan ve este
tik bakımdan gayı • tercihe 
scbcb bulunmıyan ıpek ço -
rap/arın giyilmemesini iste
mektedir. içinde bı;lunduğu. 
muz zaman~ göze güzel gö. 
·rünmek için. mutavassıt bir 
ailenin, yalnız. çoraba ayda 
011 lirayı bütç<!sinc!en ayıra
bileceği zaman d~ğildir. / .. 
pek çorap f {yatlarının alabil. 
diğine yükselmek ıstidadını 
aii~tcrmcsi iizerıne memle _ 
hetini ve bütçesini aeven aile 
iladınlarımızın ipd~ çorapla _ 
ra karşı harp ilan etmesini 
istiyen Haberin bu yerinde 
teklifi görüyoruz k; alaka ile 
kar§ılandı. Bunun neticesi o. 
larak çorap ihtikar~ yapanlar 
lıarfılarında belirr.n büyük 
tehlikeyi önliycbilmek ıçın 
fiyatlarda hissolum.1r bir ten. 
ziliit yapma.va brışfo.dılar. 

rılmcaya kadar mü~tcrclc bir ta. 
P.hhüt altına sokmuşlardır. 

yaptırmak i~in açıımamlflı 
Bu uğurda memleket Jııın 
çıkan Türk parasını memle 
ket içinde bıraktırmak ve ka 
dwlarımrzı f edakaruğa tef • 
vikti. Bu onlar için, öyle bi 
fcdakôrlılltı ki neti'-ede ken. 
dil eri kazanacaklar, en az 
ha/tada bir defa çoraba ver
dikleri parayı harcamayacak 
lardı. l§ tcuarrula do.yanınca. 
kadınlanmı: me~eleye lazım 
gelen alakayı f';fütermekte 
!Jecikmediler. 

--0--

İkinci fark şudur ki: 1919 da 
olduğu gibi, Alman ticaretini her 
nevi setlerle ve engellCTle JnAs 
ettirmeğe çalışacak yerde, kati 
ııurette ~ağrdakl nokta! nazarı 
kabul eyledik: Herhangi büyfik bir 
milletin refah içinde bulunması 

Fakat ucunda 
nur vardır 

Bunu iyi bır neticeye bağlaın:ık 
llzımdır l~ i bir neticeye bağla· 
oncaktı; ~laksada varmak için bir 
çok nmcİi uzla1JIDalnr :ı apıldığı ve 
lıarek<>t, gel'ildıği şüphl.'sizd.r. 

Amerikanın ne dereceye kadar 
harbe girmeğe hazır olduğu suulı 
ıoarit olmuştur. Bu sualin cevabı· 
ıır bılcn muhakkak bir nda.m var
dır. Şayet Hitıer henüz Amrrika
l a hnrp ilan etmemisse buna se
bep J;Üphesiz ki Amerikan mürs. 
!'Jeselerino ka~ı beslediği sevgi 
demidir Yine muhnkkaktır kf Hit· 
lcr

0 

hnrP ilan etmek için bir vesile 
bulamıyor değildir. HiU~r dnha e
tıcmmiytli sebepler yllzünden ) a • 
rmı düzüne kadar memleketin '"31 -

lığma. kastetmicrtir. Bitleri~ llzr
rhıde mesken tC'shi yaptıgı mu
hakkr.k olan ~ey lıalt n birleşmek-

' ve bu bfiyilk millotten, enerj;sf ve 
teşebbüsleri flo k('lldfsi ve haUtı 
için mn.kul haynt şartlnnm Pide 
etmeğp yarayan vasıtaların alın· 
m331 dilnyanm \'e iki memleketi· 
mizin menfaati muktezası dc>ğil
dir, 

Bunlar, biltiln mcrnlekeUcrin 
tartması icap eden bUyilk §ÜmulIU 
prensip degiııikliklcrlcllr. 

Her şeyden evvel, hayatları '" 
hürnyetlerf için mücadele eden 
hünlyetleri için mücadele eden ya 
but ~imdıden nazi boyunduruğu al

--<>--

Esarette 
olan 

milletler! 
Sızı kurtarmak çın mu

azzam kuvvetıer sılahlan
makladır ümit ve imau nııı 

muhafaza ediniz 
t1na gırmiş olan mflyonlarca kadın tağyir edilmiı; mahsulü olan &i
ve erkeğe, nihai zafer ümidi ve hlblan ve mnkiMlori vardır. 
teminatı \'t'rmek lazımdır. Hitlcr Bınacnalcyh mağlüp milletlerin 
ve şer .kleri, bir kaç zamao:lan· geçıreceği .imtihanlar ÇC'tin olu
bcrı menfaatlerini ihlal ettikle- caktıı', Onlara ümit vermeli ve ız
ri miııeueıin kaderleri önünde baş tıraplar.nın ve mukavemetlerinin 
eğmeieri, esaret vaziyetlerine ti'. boş netice vermiyeet>ğine kendile· 
vekkül göstel'.melori ve b:r kaç riııi ikna etmeliyiz. 
.nUsamahakar lıarekct mukabilin • Geçilecek tU11el.n karanlık ve u
de Avnıpadn yeni nizam tesmiye zun obuası mUmkündül'. l<'aknt u
cdilen şeyde işbirliği yapmaları cunda nur vardır, bu c!imle, at -
için, bu hıllklnra ) al varmakta, bu lan tık mtiliı.kutmda gönderdiği bir 
hal.klan korkutmakta ve buna mcc mesaj ve bu mülakatın ifade ett.i-
bur etmeğe ı:alrsmnktndırlar. ği sembol k manadır. 

Ewcli Avrupaya ve mUmkün Cesur Norv<>~liler ümidinizi kes· 
olduğu t.a.kd.rde -çünkü ihtiras- meyinız. MPmleketiniz ynlnız mUs
larma hudut yoktur-- dünyanın tevliden değil onun iıl<.'tleri olan 
bütün kıtalanna cebrilc kabul et· Ki3linglerden de tem1zlenecektir. 
tlrmck istedikleri bu ~ <'ni nizam Ç<.'kler, mukadderntımıza itimat 
nedir? Bu, ht:rrenvol'tin, hakim edin iz. lstiklaliniz size iade odi
ırkm tahakkümüdür. Bu tahak- lecektir. 
küm, parlamentolara. lalettayin J..t'lılil<'r gaddar zalime mukavc· 
kadm ve erkeklerin esaslı hürrf. met eden mUlctinizin knhramanh
yetlerine, rnilletler:n tarihi hakla- ğı, askerlerinizin bahriyclilrrlT' 7i'1 

rma bir nihayet verecekti Bu "c tayyarecilerlnizin cesarPti ıınu· 
yeni nızam. buna muka.hll, insanla- tulmıyacnktrr. Memleketiniz tı>k
ra. Prusyanm tahakkünıünU, ev· rar )aşaya<'ak ve> Avrupanm yf>ni 
rcnsel ka.z:ıyağı yUrUy\i§Unü ve bünyesinde hakkı ohııı mevkii 
tam 1·e mUessir bir disipliıı getire- tekrnr alacaktır. 
cek ''e bunlar, amele smulıunıa, Cesur FransTZlo.r, na. mm mk 
arkada. Alman tahllŞ§Ut kamplan tutun, Darlan ve Lavalın btiWn al. 
ve bir düzüne1 mC'mleketie halen çakhklan tekrar hayat bulmak 
bu kndar çok İ§i olan kU'r§una d~ hal<kmnruı s·ze iade cdilmesiM 
zici kıtaları olduğu halde, sıyaııi mani olamıyacaktır. 
pot:s tamfından cebrıle kabul et- Sebatlı ve cesaretli Hollandalr
tirilecoktir. Yeni nlr.a:m işte bu- far, Belç:.ikalılar, Ltiksenburglular 
dur. rıert muamele gören işlıcnceye ma

Napolyon dehası ve şöhrctile ruz kalan hacaletaver bir tarzda 
imparatorluğunu u~lara kadar Htirülen Yugoslav milletleri. şinı· 
genl!ıletmişt!r. Bir an gelmiştir ki ı1J drğcrsiz İt.alyanlann tııbn.kkünı 
Napolyonla dünya htıkimiyct.i ara· hareketine maruz kalan şanlı Yu -
smda yükselen yegane maniayı nnnistan, zerre kadar serlru etıne-

1 n - .... .._._.._._ __ 
1 

Rusya karlarlle Douves'in beyaz :ıiniz. Nazilt?rin mundar tcina.allo 1

J Sarı~ kayaları tcşldl ctınlşU:r, Napoiyon 1 uhlarınızı bu~tuma)rınız. Vahşi· 
- ~Yvaı hU'10n ordularının hfr parolası vardı Fran- )ane zaferler.inin geçici aaaUerin· 

-'<'nıh.... sız ~nkılabınm heyecanı bu ordula. •~e bile dUşmnnlara insanlrğm ma. 
""- -•vs ıaaı CARŞAMBA n takıp ediyorlnrdı. HUrriyet mü. ııcvi şakileri olduklarım bıssettı · 

"'-~'41a s:ıvat uhuvvet bu orduları bir mu- rlniz. Yardım gelecektir. Sizi ku,. 
.-..11llı" 

11 
t~ habtrine bağhyan tek sesti. Orta 1 ermak için muazzam kuvvetler t'- ıı1~ı Stı 1 C~lı'JI ~'l"t Ç";; sistem.j Ilga edilm~, arlstok - sil&hlannıaktMır. Omıt ve imanını· .._->• .... _ r ~ l olcı:ı"ı d"- -~..._L """' i .. '~""'} 1 

iıaı;::'llt, ~·-ıeu,.. ..,. ...._ nısinin imtiyazları silin p sup.u 14 - zt muhafaza C'dlniz. Kurtu uş mu-
"°"..._.. 2'11\o >'ilk °'<'lcı .. u~- mUştU. HiUerin ise parolası yok· >ıakkaktır. 
tı..~tGtUş tııı leött" •oariclJe ve- tur. Hltlere hfıJd.m olan ~eyler Denizleri ::ışırtarak verdiğimi-
:~ lillr&e.ı bı!~te bir müd.. cinnet, hırs ve istismar arzusu- i~nrct budur. Hitaplar ithaf edil-

t c olan muazzrun kuvvetlerin nrt
masıdrr. l!'a.kat hakiki sebep, ~m~-
n m ki, çok güzel bir §ekilde ısti· 
fade etmesini bildiği usulüne sadık 
kalışıdır. Bu usul nedir? En ba· 
sft metotlardan biridir. "teker, te
ker Bitler takip eltii;ri bu teker 
tek,~r vurm'ak usulü ile dilnynnm 
büyilk bir kısmını rnıarcü a.Jtma 
nlmL5tır. 

Üç buçuk sene evvel, M'lletle~ 
Cemıycti prcruıiplerinin ç!'rçcvesı 
kinde ve kendilerini gittikçe ar -
tan bır tehlike karşısında gö .. en 
mUietlerlc kuvvetli bir miidafi bi ·~ 
lik hareketinin baş•na gecmelen 
için vatandaşlarıma hlr hitabed<> 
bulundum. Fakat kimse beni d n
lemek istemedi. Bir tareftnn Al· 
manya silahlanırken d'ğcr tarnftnn 
hiç kimse harekete geçmedi. 

Çekoslovakya. istila cdJl~i. B r 
Fransız hlikümcti s:.Ldık müt.tefi
klni terkctti. Ve müttefiki için 
ıhtiynç saati çaldığı z.ı.man ver
di.fi süzü tutmadı. l<'rnnsız ordu.ııu 
imhıı. edilirken Rusya okşandı ve 
ığfnl surctilc bir nt'vi bitaraflık 
veya iştirake scvkcdildi, 

Hoianda ve İskandinavya menı· 
leketleri vaktinde hatta. harp baş
ladıktan sonra bile Pransa vo İn
gilterc ile birlikte hareket ~ts': 
lerdi hiı.disatm mecrasını degl§tı
rebılirler, hiç değilse tutun~ı
lirleıdi. Balkan devletlerinin, ır.m
di d ıştükleri bar:ıbi) etten ~u_r~~
m.ıları için birle~melerl kiıfı ıdi. 
lı'akat hepsi teker teker temelle
rinden yıkıldılar. Ve ezıldiler. Bir 
cani hiç bir zaman bu k8'u rahat 
bir yoldnn gitmemiştir. 

SavQ§ fOrapçılaro tenzilat 

Habet"de c!;in bı: davayo 
dair Meliha Avninin menlaa 
[erini bilmiy,.n T ;;rk kadın
larım yola getirmek için ku
tirme çareyi buldui:unıı gör • 
dük. O, bu ruhtaki kadınla .. 
rın kocalannı tesvik diyor: 
"Karısının çorap israfını ön -
liyemiycn, çorap .giymemesi 
için sözünü geçiremiyen h • 
ca krlıbıktır,, diyor. 

Bana öyle geli;!>r ki bu 
meael<'de kocalarına lnlıbclı. 
lık damg<l8rnı vrırduracalt 
T iirk kadını bulunmıyacalı • 
tır. Türk kadınl11n meaele • 
rıin ciddiyeti ve ehemmiye • 
tini müdriktirler. R. 

~~~~ 
Hava kurumu menfaatine 

Pendikte yapılan yağlı güleşıer 
çok heyecanlı oldu 

Pazar gUnU Pcndikte eski pchll
vanlnrımızdan Bay H~'ıılıı yardı. 
nıJ.yıo h~l\'a kurumu mcnıaaUno tcrUp 
edilen yağlı gUrc lcr pek gllzcl ve çok 
lıcyrcaulı olmv,.tur. 

Gilrcşler •rürkiyentıı birçok nanıldar 
pehlivanlan iştirak etmJftfr, Hakem 
JıeycUndc meşhur Suyolcu da bulun
maktaydı. Gür~lcr saat 2,5 da blra.z 
fCÇ ba.şlanu<ı olduğundan hava kara
rmcaya kadar devam etml§Ur. 

llet>te Güreşleri: 

Bu partiye güreıecck ~hllvaıı bat· 
ın.ngıçta islmlcrinı yazdığmıöan bir. 
kaç gür~c;l ile seyre gclc.n blrçolt Meh 
ructciklcruı coşarak soyunmalan sa
yesinde ı\dcta deste gfire.<ıleri kırk pa
nayır güre,,ıerml batırlntscak kadar 
:ııcngin olmuştur. 

Bu birçok güreşçUenn içinde ra. 
klp1crln1 blrer btrer yenerek finale 
KaramUrsl'lll HUyseyin ve Necmi pah. 
ııvanıar kalmışlar ve dcstl'.'yi kazan_ 
mııılardır. 

Küç.ilk Orta Gürfwlcri: 
h.-UçUk ortaya sekiz gür-eşçl iftirak 

etınlşttr. 

Filhakika bunların iç,U.de güre, ıı.. 

~nreşt.e meydandan çıkaramadığı hal
de dUn bu ArZWAma muvauak olmuş_ 
t.ur. 

Pomak SU!eyman ile N•yaztnin g1.1 

reşine geUnce bu iki genc';n güre"! 
saate yakın devam ett1t hatd ı>trı
blrlerlne denk dll§ttıklennden yen!§e. 
mediler. Giireşfn sonbn A.deta bir çe 
ltl§me halin! aletı. HAkem heyetlnlıı 
bunları beraber ntuı et.muini snıcy
rıuuı kabul etmiyor ve gQre§l bırak. 
mryordu. B~ alb defa ayırmak ı.u_ 
d!ğ{m!z halde razı Olmadl ve güre 
rcnl§cmcdcn ha va kararu.caya kadar 
ctevam ettı. 

Ve nihayet güreş ;Janaa.rmanın mil· 
dahaleslyle be.rnbcre ayrı;mıştır. Bu 
gUrcşJerde bllhnasa Niyazı "çok !Ula 
naznn dikkati celbetırı.ifıUr. Henna 
22 YB.§larmcta olan 'bu genç de Cok L 
vıt vericidir, Bu gencin ileride blr 
b83 pebli va.mm~ oilnası Bıtimall goik 
fazladır. Bu sureUe de bqaltı AB Ah .. 
met kurtarmıştı. 

8afJ GUrettler: 

Bu gtltt§C; Karacabeyli 11.,.a. 
Babacskllı lhrahlm. Pomak Jl.taaıa. 
ve Pehlivan kôyJU M:uat.ata ift;lrü ._ 
ınlşıerdir ,ııı~'bıı~ Allllet c.ınu- dur. Maamafih fethedilen mcmle- ıl.ikleri miJleUere ulaşırsa o mil-

-. "-1ıQ >:J llaıretıerf ketleri ezmek vr bu boyunduruk l'!tler fellilretıerine daha büyüle 

i:~~~·~o~ıu~n~~~u;•;tu;r~.!!!!!!!!~~al~tm;;d~at~u~tm;;a~k~i~ç.in~;m~od;;ern~;ihnin~~·~ı·~ir~c~~s;a~rc~t~v;c~s;e;b;::ıtl;;a~k;n~ı~;·~k~o~~~·a-~!!!!!!!!!!!!!!~~~(~De'~'a.rn~ı~4~ü~n~c~ti~d~e)~9 ~lııı 
~ ı~n bu 
it~ ~U ~hıi11 Ya hurikııllde 
t1 .tanı l'ae, be~' Yahut da 
~ ~~. ~ Yeııı tipo~~;~cak §e. 
t !>.. ~ ~daıı "C u,ı,ı- deniz.al 

Şimdi, Hitler garp demo~rasl
lcriııin H.usyaya yapmak istedikleri 
yardımın maruz bulunduğu <'oğrnfi 
gü~lliklcri çok Jyi müdrik 
olarak bütün kuvvetile Rusyaya 
hucum etmektedir. Bütün gi\çlük
\ert yenmek için gayretlerimizle 
son hadffinc kadar gideceğiz. Ve 
Rusyaya yardım lysal edeceğiz. 
İngiliz, Amerikan ve Rus milli 
makamlarının bUtün birliği hazırla 
mak üzere Moskovada bir konfe -
:rans akdetmeleri için Hizımgelen 
tertibat alınmL5tır. Bu projenin 
tahakkukuna hiç bir şey mani ol· 
mamalıdır. 

Jl'.mlnce tanman Karamllrselll Hilmi, 
ı.dapıı:r.arıı Servet, ve EUyranbolulu 
romak Süleyman ka.roeşı Pomak 
HUseyL'tin ek' bulunması b-.. g1lreşıertn 
çok ı;etln olmasını. sebep olmuıtur. 
Neticede Karamürsem Hllml 'Ve Ada· 
par.arlı Servet rakiplerini yenerek fi
nale kalarak hlkem bey~tl karanyıe 
de her lkLI! berabere ilAn edilerek l<U. 
çUk ortayı paYla§mışlarrlrr. 

Bu dört gllre§Çidcn Bajatl Bltwe• 
klll İbrahim ile, Pomak Vuıdefa • 
Pc>..hllvruı köyın Mustafa De flf tuba -
rak güre§Dll§lcrdir. Net!cıecSe BaJIMI 
gtlzcl 'Ve oldukQa :mütevazin bir atnıf. 
ten sonra rnlı:Ibl İbrahimi kna.te Qe 
&§ırİrken lbrablınln alttan utaca 8&
bğı blr kılcık lle kcndial açık d1lftnk 
yenflınlştair. ~~~~abrı:ıı b~lktan ııon_ 

... ili~ • Oııuıı i . illa& lazım 
'~ >:ııu~hlıa.aı111 ta. çı~ gayet uya.. 
~ b 'ı.ı dCtlJ vsıye ederim 
}f_b~ tJ t e ı 8 f tı.Janı olan R~ 
lı-~ ~elfıt uyan~ derhaı bU • 
~~at, .Yenı b • 
lıb:.t~e_nı btr si~ keşif, yetti 
ı·~ ll: ~ en . bulunma.sın.. 
tııı tı 11 l'~\uıı bu dişcıerf olan Al_ 

~ 'tiı~ deııt281tıaPo~ Uzerine 
tt ~ llar. gernısı baya_ 
il.~~ baJıı.ı 
~!t~ Utı ll.ıeM:eaıne !tadar ak.. 
~ "".Olt l'a~ e Ortah~a tellş 
~, ~ ~~a a baeladı. • 
'llıt bi.r allk bahriyestnı ga. 

ıı,~ '1~~~1e t~e takip eden 
~~ ~ ribı aıı ederek ye_ 
ı.,,.~~ ı?."11> h Yenf tip bir de. 
~=' l~di llllntadı~ ~ğ 
~ \ 'Yeıı~'Ynr::a d~izaıtı: 

ı... ~ tip genuııtn 
il~~ e tönderilmE"SI 

~ ~ ktld~ binae-nate)"b 

~S~ esi enır1 •e. 
~~ '-ltıw taYhreıerı 

'ftl'tı\~ ~ eJl Uzak Jllee&f 

~~~~.e.. 
~ eıt .:.~ -erikadaki 
~"'elt ~ eaeaeıarne 
~ llotodu. 

rıe Aaaerikacıa 
• 

Yazan: Casm mektebi nrofesXrl~rinden lsve<'li .A. MENGHAM 
103 Cevıren: H. D. 

ne de Kana.dada böyle büsbütün 
başka tipte bir denizaltı gemisi 
yapıldığından haberleri olmadığı.ıu 
bfidirdiler. Fakat onlar da bunu 
öğı;enince fe\•kalide telife dil§. 
tül er. 

Zira Atlantik denizaltı hal'bi 
yeni başlarru§ olduğu için K~da
da yeni bir tip deniz.altı gemisl .Y8 -

pılması bUtUıı .Atlanük harbinin 
mukadderatını değiştirebilirdi. 

Onun için mesele Alman deniz. 
cilerlııl olduğu kadar Japonlan da 
fevka.Jade alikadar ederdi. Bu se
fer Japon casusları da faaliyete 
giriştiler. Bütün dilnya limanla. 
ruıda Japon cuus ajanlarına 
alarm verildi. 

Yeni bir tıp denizaltısı bir horL 
lak gibi bütün deniz casuılarmm 
ınulıanilelerine hlkim ohnıya haf 
Jadı. İşte bu sırada.dır ki ccnubt 
Amerikalı meş'hur bir İBpanyol ca. 
wsu olan Suaveuda bu telif ve 
heyecanı öğrenir öğrenmez harj,. 
1cullde blr oyun yaptı, 

Sara.vena& hemen Kroka mli'ra. 
c.at ederek lngil!tlerfn Kanadada 
fevbJMe sisli cıılılnk inp. etlik. 
l eri yeni tip d en.izaltx gcnlleinin 

tam bir planmr satmak teklifinde 
bulundu. Krok bunu öğrenir öğren 
mcz heyecanından ycrinden zıpla_ 
dı ve sadece fi) atı sordu: 

- 50,000 dolar! 

Şifreli tellerle gayet kısa bir 
muhabereden sonra Krok imza.sile 
Atnerika milli banka.'Ulldnıı me§. 
bur İspanyol casusu Sarnvendaya 
50,000 dolar gibi mllllzıcım bir (;ek 
derhal tediye olundu. 

Yeni tip denizaltısının planı he_ 
men Almanyaya gönderildi. Jı'aknt 
deniz milhendisleri tarafından da_ 
ha ilk tetkikte bunun bir maska. 
ralık olduğu anlaşıldı. 

Yani, esrarengiz tayyare nakli_ 
ye gernis.inhı uyandırdığı hayali 
heyecanlar bir casus oyunile Uıın 
50,000 dolal'a malolmu~ bulunu_ 
)"Ordu. 

Tabıi, yeni tip denizaltı gemisi 
hal! aramnaktadır. Krok bUtUn 
inadına ve tekrar tekrar araması_ 
na rağmen esrarengiz geminin izi. 
nt bulamadı. 
Tellş ve heyecana. df1'müş olan 

derıizaltılan ve tayyare filolan da 
Kanada • .ln.giliere;:.aramndaki bü. 

tün yollan kestikleri halde böyle 
tek b&fiına seyreden yeni tip bir 
denlzallI gemisi.ne rastlamak §ÖY. 
Je dursun, her hangj bir balıkçı 
gemisi dahi göremediler. 

Fakat gariptfr ki iki tara! da 
birbirinden ziyade, keneli hayal ve 
vehimlerinden korkmuşlar, esrn
rengu gemi de 1ngiltereye ancak 
Uç buçuk ayda va8ıl olabilmiştir. 

Büyük Orta ~lerı: 

Vakıa gemi seferini muvaffalcL 
yetıe ikmal etti. Fakat yol mutat 
zamandan pek çok uzadı. Bunun 
sebebi, bu gemi süvıoislnin de kar 
§1 taraftan vchiınlenerek korkuya 
dlişmesf olmuştur. 

Bu gtlre§ler, bn§aıtı güreşleri ol. 
madıgl için aynı zatnands ~altı gü
re§! olarak da kabuı (!diJınfaUr. Bı.i 
ntagorlye i§tirak ed n güretçlleı1 _ 
vılz, LUleburg!Wı Ali Ahmet, Roman 
yalı Ahmet,. Hayranbol\Ju Pomak 
f!üleyman, ve baş ı>ebl!vanianmızdan 
Molla llehmedin kardeşi Niyazi peh. 
l\vanlar ~tırak ctmlştcrctr 

Neticede. All Ahmet rakibi Ro • 
manyalt Ahmed! g('çcnıerde 

Esrarengiz gemi, filvaki, plAn 
mucibince yalnız geceleri eon 8U!
atlc 'eyr~tntlş, gündüzleri oldugu 
Yerde istop ederek tahrip olun_ 
muş hlr gi?mi enkazı halinde daL 
galarm üstünde çalkal~rp dur -
mu§sa da geminin süvansl ~ı 
üzerinden tayyareIC'rin etrafmda 'ı 
denizaltılarının mekik dokudukla. 
rmı görünee takip edildiğine hük. 
mctmiş, nihayet hareketinin düş. 
man tarafından öğrenildiğine hilk. 
mederek ergeç teşhis olunacağm .. 
dan korkmuş ve bundan dolayı ro_ 
tasını tamamile §imale sevirerek 
ta kutup denizlerine kadar ginnlş, 
oradan voluna devam ederek Ayz_ 
berg ve· buz kütlelerinin büyük 
tehlik"leri arasında fevkaIMe 
müşkülatla seyrederek İngiltere. 
ye uzun bir zamanda gidebilmişti, 

(Dew.t\t>ar' 

Pomak Mustafa l!o rcıkibi ditel' 
Mustafa yenl§emedikıerl!ıcleo l'liNf
çok uzun ve hırçın tıir Çt ~ Jle 
devam etmiş bu güreşte tqaltı gtre. 
ol gibl jandanna müdahD.'ul ile geç_ 
IUkle bt!rabere ayrılm11t:r. 

Bu sureUe '°le gilzel bi: bav&da aon 
derece heyecanlı ve trimlJJllı olan 18 
re;ııer, sona erml§tlr. A)'DJ halta .,e
n1fem1yen pehlivanlar )'ftlifmek için 
önllmllzdekl hafta Ge~ ppılacak 
güreşlere heveslerin! tl&klamalrt.a-· 
dırlar. 
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Anadolo aJa,o5muı verdiği hl\hf'r. 
'9re clre dlhıya vnuyetlne b:ıkı .. 

iran vaziyeti 
İ ngiliz ve Rus 

tayyareleri bazı 
şehirleri 

bombaladılar 
~ 

Berlinde yarı resmi kay
nali ne diyor? - Şa>·k 
cephesindeki harekat -
Portekize iltica eden in-.,. ·ı . R 
ghız gemı erı - uman-
yadaki yahudiler 

Bütün dünyanın nazarları bır
denbire şark cephesinden lrana 
dönmü..qtür. lııgiliz kuvvetlerinin 
Iran hududunu geçtiklerini dün 
kısaca bildirmiştik. Dün gece 
yarısına kadar gelen h'aberlere 
göre lrana giren İngiliz kuvvet
leri mukavemetle karşılaşmış
lardır. İ.I\~iliz kuvvetleri Basra 
körfezinde Bcnerşapora çıkmış
lardır. lngiliz kıtaları lngiliz ve 
Hintli askerlerden mürekkeptir. 
Bunların arasında döm:nyon !o. 
taları yoktur. 'ovyet kıtaları 
ise Kafkasyadan girmişlerdir 
İngiliz kuV\•etlerine general Ya: 
vel kumanda etmektedir. İngiliz 
ve Rus tayyareleri dün mütead
dit lran ı:;ehirlerini.ıt>on:ibaıamış.. 
!ardır. 

Bu giris ll:ıareketine lbaşlaına
dan evvel Rus ve İngiliz !hükfı. 
ınetleıi lrana nota vermiş!erdir. 
Sovyetlerin verdiği 
Nota 

lliman memlekete bildirmiştir. A
lA.lı:ndar memleketler Türkiye, Mı
sır, Irak, Efganistan. Suudi Ara· 
bistandır. 

Bilhassa Türkiye hilkfımetinu 
ı.hval ve hadisat her ne olursa 
.>!sun Türkiyenin menfaatlerine 
dokunacak hiç bir şey yapma· 
ınağı İngiliz hükfımetinin taah
hut etmekte olduğu temin olun· 
rımştur. 
İranm siya~i istiklali ve top. 

rak bütünlüğü hususunda veri
len teminatta Türk hükumetine 
bildirilmiştir. İngiliz hükumeti 
lr:ının dahili iktısadiyatma ve 
hayatına mümkün olduğu dere. 
cede az engel olmağı tasrihen 
Laahhüt eylem~ştir. 

Birleşik Amerika devletleri 
hükumeti de ln~iliz ve Sovyet 
hükfımetlerinin ~riştiği hareket· 
ten trunamiylc haberdar edilıırlş. 
tir. 
Berlinde yarı resmi 
Kaynağın noktai 
Nazarı 

Rcrlinde yarı resmi bir menba 
ıse bu hadise hakkında şu mu· 
talanda bulunuyor: 

Iranı ele geçirmesini istfüdaf 
eden lngıliz _ Sovyet oyununun 
inkişafı Berlin salfihiyetli mah. 
fillerinin hayretini muc!p olma· 
mıştır. Burada işaret edıldiği™! 
göre. bitaraflığı zerre kadar şüp
heye mahal verilmeyen bir mem.. 
lekete yapılan lıfılül hareketi. 
Iranın ve dolayıS:yle Irandaki 
İngiliz - Sovyct menfaatlerinin 
bu memlekette ikamet eden Al
manlardan gelecek her tehdidin 
korkusu altında bulunduğu hak· 
kmdaki yanlış iddinların her tür
lü ahlakı kayıtlar dışında kalan 
bir neticesidir. 

Bir taraftan lranda mukim 
Almanların mih.-tarı ehemmiyeL 
sizdir. Diğer taraftan da lran 
hilkümeti. hakikate uygun ma
liimat vermek suretiyle İngiliz. 
Sovyet iddialarım <:ok vazih ve 
kat'i surette tekzip eylemiştir. 

Alman hariciye neuırctindc 
bindırildiğine göre, lngilterenin 
yeni bir memleketi veya bu 
memle':etin :bazı kısmılarım boL 
şevıklere terketmek cürmünü 
işlediği inkar edilemez. 

• 1o!otof Iran ihükfımetine tev· 

(Ba.s tanfı 8 üncüde) 
Fakat acaba Hitler niçin Rus

yaya hücum etmiş ve krtalarmı bu 
kO'rkunç mukateleye atmıştır? 

Hitlerin bu hareket.ile açıkça is
~ihdn.f ettiği maksat bilıUıırc bU • 
tün kuvvetlerlle İngiliz adaları 
üzerine yüklenmektir. Şayet siz 
dermBllSIZ bir hale getirmcğc mu
vaffak olursa ki bu iş koi'ly cie
ğildir. O zamm:. Hıtle>r icin hesap 
görmek san~! ~aımır olhcaktır. A
merikan milletile ve umumiyet 
itibarile garp nısıf kürcsilc görüle
~k hesap i.se şimdldn bliyük bir 
yekün tutmaktadır. 

Teker, teker i.')te Hitlerin me
todu. Bu usulün muvaffakıyetle 

tetevvilç edecek nihai tatbikatın
dan sonra Bitler. dünyanın hü.kiml 
olabilir. Henüz vakit ge<:>memiş • 
ken hiç değilse b:ızı kimselerin 
bunu anladıkları~ görmekle de
rin bir minnet hlıısi duyuyorum. 
Reislcümhurun, Arne1ikan ve fn
giliz r.:ıilleUerinin şimdi maruz bu
lundul:laJ\I tehlikenin azemetinı 
ehemmiyeti derecesinde gördüğü -
nü müşahede etmi§ olmakla se>vi· 
niyordum. 

Sekiz sene evvel, Rei.sicümhu -
run A.merilı:a.n deniz kuvvetlerini 
ihya etmiş olması hakikaten \ila
hın bir HiU:udur. Çünkü aksi tak
clirde Amerika Awupa diktatörle
rinin buglln emirlerini kahul et • 
mek vaziyetinde bulunacakh. Fa -
kat şimdi bu deniz kuvveti saye
sinde Amerika muazzam kuvvet -
!erini toplamak kudretine malik 
bulunmakta ve kendini kurtarmak
la beraber insaniyete hiç bir şeyle 
mukayesP edilemez bir hizmet ifa 
etmeklcdiı 

Sovyet hü.kfunetinin lrnn hü · 
kftmet:ne tevtli ettiği notada bir 
kaç senedcnıberi Rus_ İran siya
r.i münasebetlerinin bir tarihçesi 
vapıldd{tan sonra deniyor ki: 

Son zamanlarda Alman ajan
larının Iran topra1darmda'ki fa.. 
uliyctri öyle bir vuı:ınt nlmı~tır 
ki lb:ı grck Sovyct hükfımc.'~l"r: 
birliğine gerek 1r.ın'a km '!ı lfr 
t.ehdit teşkil etmektedir. 1rnnda 
50 den fazla eyalete ııufuz eden 
Alman ajanları, lramn sakin 
hayatım sekteye uğra~ için 
karg~alıklar ~ıkarma.k, lranı 
Sovyet :birliğine karşı tahC:lı et· 
mek ve !ranm Sovyet hüld1met. 
Jeri birliğine karşı har'!Je girme
ğe icbar etmc~teşebbüsünde bu. 
lunmaktadırlar. 

· di ettiği lbir notada 19~1 sencmn. 
de imzalanan Sovyet · lraıı mu
ahedesini ileri sUrmü.'}tür. 

Atlantik koyunda pazar gUnü 
bir elini flyln yapıldı. Reisicümhur, 
yüzleree İngiliz bahriyelisinin bu. 
lundu{;'"U Pnıice of Vnlles·:n arka 
gUvertcsinP çıkmıştır. MUJıterok 
verasetlmlzin bir kısmını teşkil e
den ve çocukluğumuzda aile ocak
larımızda öğrendiğimiz eslti il:ihi
Jori hep birlikte okurken gün(!9 
parlak ve sıcaktı. John Jampden'i 
mezarına korken askerlerinin oku. 
duklar1 meza.mlre istinat eden ilfı
hiyi okuyorduk. Bu ilil.hide fani ve 
kararsız beşer ha~tilc, bin sene· 
yi bir ~n gibi t(.fi.kld edenlerin 
değişmezliği arasmdn tezat gös -
tcrilmektcdlr. Deniz tehlikelerine 
maruz denizciler için söylenen bir 
çok ilfilıiler okuduk. "Hıristiyan 
askerleri, içri., yidc okuduk. Bu
nun bo!j bir hodbcsentlik olmadı
ğını ve iliihi bir emirle gayemiz 
olan dn\'.a.ya hizmet ttiğimiz ko.
nant1n i tMrmağa hakkımız bulun
duğunu hakikaten hissettiğimiz ay 

Röyter lrana karşı 
Hareketi nasıl · 
'Jzah ediyor? 

Röyter de 1rana karşı h:ıro. 
ti şu suretle izah etmektedir: 

Büyük Britanya ve-Sovyct hü. 
ıkümetleri lran hii.kfunetine ta
kip ettiği ibitaraflık siyasetini 

,!kabul ve tasvip ettiklerim ve 
tranm siyasi istiklaline ve mülki 
"tamamiyetine 4.karşı hiçbir emel 
beslemediklerini ve hanla dost. 
-luk ve işbirliği siyasetinin mu
ı!Jıalazasını samimiyetle arzu et
. tiklerini ibildirmişlcrdir. 

Bu tebligat, Iranın fevkalade 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
Alman tc1misyenlerindcn çok 
mühim ~e bulunanlardan ibir 
',kaçının 1ınuvakkat bir zaman 
için alıkonularak diğerlerinin 
ıgönderilmesi ve gidecek olan Al
man teknisyenlerinin yerine İran 
JWlaimetinc bir yardım olmak 
ii?.ere Büyük Britanya ve Sovyet 
hükfnnctlcri tarafından teknis· 
~er gönderilmesi teklifini ih· 
liva ediyordu. 

Bundan mada iki hükfunet 
çok mik'tarda mütehassısların 
birden :})ire a}Tılma.sından dola. 
yı muvakkat bir 7..aman için ha
~ıl olabilecek 'büy-Uk güçlükleri 
hafifletmek iizcre icabcden ted· 
birleri lran hiikfımetiyle birlik. 
te alın.ağa memnuniyetle hazır 
bulunduklarını beyan etmekte 
idiler. 

16 ağustos tarihinde yapılan 
tebliğate. İran hiikfunetinin ver-

1 
di.ği ·cevap bu hükfunetin Britan
ya ve Sovyet hükfunetleri tara· 
fından bu mlihim mesele hak. 
kında yapılan tasviyeleri icabet· 
tiği §e.kilde karşıla-"Ilağa haztr 
bulunmadığını gösternrişt i r. 
Irana komşu 
Memleketlere verilen 
Teminat 

Yine Röyt_erin lbildirdi,,,<Yine göre 
Büy.ük:Biitanya hükumeti. lran. 
Ja girişilen hareketi ve hu hare -
ketin sebeplerini bu snbah İran 
da"':1romşuiarma ve diğer ild müs-

Moskova radyosu tarafın.dan 
neşredilen bu notada entere_an 
bir cihet varsa, bu da İngilteıe
nin -SOvyetlcre 1 ran üzerin"' ya
pacak hareketleri haklı göstere
cek bir sebep olarak kullanması. 
nı temin için bu cskı muahedeyi 
hatırlıı.tmış olmasıdır. 

Şark cephesind~ki 
Harekat 
~ark cephcsındckı harekata nı dili konll§an. aynı imam tnşıyan. 

gelince Alman tebl1ği rephf:'dc nynr esas kanunlara sahıp,aynı ide 
harekatın muvaffakıyetle de- alde ve ı;ıimdl bUyilk bir ölçüde aj.
vam ettiğini bildirmiştir. Dün nı menfaatlere sahip ve muhtelif 
bir Alman ajansı Fin cephesin· derecede aynı tehlikeye maruz 
deki vaziyet hnıkkında şu maltı. karşımda.ki kalahalık muharip küt 
matı vermektedir: lesine baktığım zarnnn yegüne U-

Vipuri düşmek iızeredır. Şi- midin bu birlikte olduğunu hntır
mali şarkiden ve !'3<lrktan gelen !adım. Bu ümit dünyayı ölçlilcmez 
Finlfındiya kıtaalrı şehre bir top bir tedenniden ve hambiyetten 
menzili yakln.şmışlardır. Fin kı- kurtnnnak ümididir. 
talarmm tazyiki Lad~a gölü. Sonra. ruhlar.anızı yük.seltmiı:ı, 
nün garbindc bulunan ve Speki. nzmimizi kuvvetlendim.iş olarak 
jarvi yakmlaı ır.da Fınlfı.ndiya don erken yemden okyanus dalgn· 
körfezinin şimal "ahiline kadar !arını yarıyorduk. 1zlnndadaki A
w..an ın Sovyet garp cephesi höl· merikan s lalı endnzlarma postnyı 
gesini tehdit C'tmcktcdir. Bu götüren Amerikan torpido muh _ 
bölgedeki tahkimat diğer iböl~e- rlpleri aynı yolu takip edeceklerin 
le!'dekine nisbetle daha ileriye den kaiılemize iltihn.k ettiler. Bir
götürülmüş bir haldedir. Bunla- likte ıyı yol nrkadwıhğı yaptık. 
nn ekserisi 7.ırhlı sığınakları o- Yolumuzun yansına geldiğimiz 
lan hudut tahkimntıdır. Vipttri. za.mnn bir gün öğleden sonra asi! 
ye daha yakın bir yerde So\•yet- bir manzaı a ile karşılaştık, Eski 
!er gnrbe ve şimali garbiye mil· dünyadaki hiirriyet şampiyonlnnM 
tevec~h bir nevi köpriibaşı kur- yeni dünynda.n mühimmat ve ı~e 
muslar ve Vipuri körfezinin garp maddeleri götüren bir kafilenin 
sahilinde harp eden fırkalarının yanından geçiyordu. Ufuk sanki 
bir kısmını bu köprübaşından rnpurlarla dolu idi, Her büyük -
istifade ederek geçirmek teşeb· lilkte ve her cinsten 70 veya 80 
büc;üne girişmişlerdir. kadar gemi, ı;iz.gi taht.asile çizilmiş 
Şark sahilinde Koivisto isti. gibi doğru 14 hat üzerlnde llcrli

kametinde Fin taarruzu devnmh ) ordu. Hemen hemen hiç bir du. 
tcrnkkiler kaydetmektedir. Bu· man görillmüyor hiç bir vapur 
rada pek yakında mühim mu. grupunda.n ayrılmıyordu, Toplarla 
vaffakıyetler elde edileceğini mficehlıez vesa.ir su.-cllcrle hlma
gösteren alametler vardır. Le· Ye edilen bu gemiler hakkında 
ningradda da yapmış oldukları dnhn geniş mnlümat venniycce · 
gibi Sovytler Vhmride işçilerden ğlm. I<'aknt hepslnin Jngilizyefn -
milisler teşkil ediyorlar. kat gemileri vardı. Aynı zamanda 
------=---....;;..--=-----ı uzun menzilli Cntalina dPniz tay

Ruzvelt 
Denız üs er nı teft·s 

· l decek · 
\'~.ııgtou, 2G <A.A.) - Hcısicunı. 

hur Ruzvelt ile DUk d~ l{cnt bu aabnh 
Haydparkdan ayrılmı• ıarcır 

RUZ\E:lt Vnş.ngtona avcıctindc bU • 
tun gU:ılUk mesel"ler, blll:assa ı:rıllll 

mUdııfaa ve iare ve ı.~are kanununun 
tatbiki hakkınd:ı konrrcr·~n n;Jslerll~ 

blrçok gorU~mcler yapmıştır. 

Ruzvclt deniz Us.sUndekl mUdafaa 
tertitı.ıtmı tertı.. tmek tizere Virgln.fa 
dn kilin Norfolkn gideC('ktfr. 

yareleri kafile lizerino himaye 
kanatlarını germişc benziyorlardı. 

O zaman bu manzara karşL<ım . 
da bu harp ne kadar çetin, miitblş 
ve uzun olursa olsun sonuna ka
dar vnzifcmizi ıfa etmek kuvveti
n" malik bulunacağımızı hisset
tim. 

ZA Yl - Rumclllılsannda nrnba • 
mın üstünde ~ıraktı!\'!m ceketimin 
cebindeki nUfµs ve n.skFr tezkcrcle.. 
rlmi ve arabacı chlly.:truımeml çal -
dırdım. Yenilerini çılwracağrmdan 

esk!slnln bUkm'l yoktur 
ı•erlkö> nnruthruı.• ııatJdt'hl ı;ı 

Numarada KllnıU 

ipekli çoraplar 
(Baş tarafı 1 oclde) 

<'pra.pla.rı sağlam bi.r hale getiri. 
lebilir. 

2 - Eğer bu kabil olamazsa. 
• ki olabilir • kadınlarımız bunu 
topyekun terketmelld.irler. Bunu 
yapabilmek de, Sadri Elemin de
diği gibi, ancak moda sayesinde o.. 
labilir. Bunda da maruf §ahsiyet
ler, sanatkarlar ve artistler öna
yak olabilir. Çorap iplikleri bize 
ışlcnnıı.'j olarak Avrupa.dan gel _ 
mektedir. Bundan tasarruf, bizim 
milli iktısntta mecbur olduğumll% 
işlerden biridi'r. Eğer estetik ba
kımdan kadm bacağını, ipek ço -
rapla güzel göstcnnek sorulursa 
bu sırf modanın işidir, diyebiliriz. 
Çünkü ipek çorap taammüm et • 
meden kadınlar pek ala tire çorap 
giyiyorlardı. Bugün de tekrar ay
ni şeye alışabilirler. Pakat, mese
le topyekun hareket etmekle ka.. 
bildir. 

Çalışan kadınlar, vazife başm • 
da otururken şüphesiz çıplak ba.. 
cakla çalışamn:ı ve zannrmca bu, 
İfil.n resmiyetine biraz halel getL 
rir. Fakat tire çorap giyen kadın 
hem vatanına, hem yuvasına, hem 
cemiyete kar§I büyük ve bugün i
çin pek kıymetli bir hizmet yap • 
mış olur. 

Dünya buhranından pek az mil. 
teessir olan mllletlerden biri hat. 
tfi. teki bizlz. Bundan dolayı üti -
har edebiliriz. Fakat, ha:rp dlln • 
yayı sarmağa müstait bir vaziyet
teyken bu lüks ve moda hevesin -
den va.,.g~ebiliriz. Mademki bu 
mesele, Türk kadınına tevdi edil. 
miştir, merak etmeyin, o kendisi
ne verilen her doğru işi ne paha. 
sına olursa olsun başa.muştır. Bu.. 
nu da ~aracaktır.,, 

Odun ihtikarı 
Bundan bir mUddet tvvcl, fiyat 

murakabe komisyonunun odun fiyat. 
lnnna koyduğu ve geçen senekine na. 
zararı ırıısati 130 kuruş fazlalık arze_ 
den odun narhmm hayli ltirazıan mu
cip olduğu maltlmdur. 

Fakat, odun toptanc.lan. bu sene o. 
dun m:ıUyct fiyat.nan g'i'Çı.:n senekine 
nazaran yUksel: olduğu iddlasmda uı. 
rar ettlklcrı için :fiyat nuıraltabe ko.. 
misyonu da kabul ettiği narhı deği§
tlrmeğe imktm bulamaml§tır. Hal .. 
bukl, odun toptancılarının ellerinde, 
bu 130 kuruşluk fıızla fiyattan saWa.. 
cağı §Uphcsiz olan ~çen t:cnedcn ruU. 
dcvver on binlerce çeki oılun bulundu
ııu da ayrı bir h:ıkikat olerak o zaman 
gazetemi.zco tebarüz t:ltlrllnıl§tı. Fil
bnklka, o zaman bize ve.rhcn malU. 
nıata göre geı,:cn ı>encdcn odun toptan 
cılo.rınca kn.bul edlien mr.Uyet dU • 
4}l'lkltiğUno gorc idhar cdilmlıJ nıcsel!I. 

100 bin çekı ( dun arttJrılmı§Sa, bu se
ceıci narh tcz.ııyUdll i!e bunlar satıl -
<lığı takdirde yuvarla~ bt:ırop 100 bin 
lira açıktan kA.r temin edilmiş ola .. 
cııktır. 

Vaziyet bu merkezde !.ktn ve ;>eni 
narh Uzerlndı:,.n odun satı~:trı de\•am 
ettiği sırnlnrda yeni bir hakikat ile 
knrşılaşıııış bulunuyoruz Bıı hnklltat, 
şudur: 

Bir kıBtm odun ltes\cilcr, bu sene 
ı:nt'iyatından olan oauıııe..-ı, knyıklara 
yUkllyerek şehrimize getimılı;ler ve 
toptancılarla pazarlığa glri§m~lcrdlr. 

roptancıınr, kcndilt'ıinıJer: çeki başı • 
nn istenen 280 kuru:iu ı:ck bulmakta 
ve odunları bu fiyattan Ratın almamak 
t.ıı.dırlar! Bu yU7.dcn, odun yUk:U kıı
) .klarm BUyUkdcrc önlerinde alıcı 

beklediği ı;örtllmckte1lr. Toptancı t:;ı. , 

Pirlerin, kayıklarda ookllycn Odunla • 1 

rın çcldslnl 280 kuruşt.an entın alnıa- 1 
maları hayli gariptir. Zira, bu taltdlr. ı 
I! • odun tacirJcri, evvel.::e 430 kuruş 
clduğwıu iddia ettikleri odun maliyet 
fiyatının 280 kuruştan fazla olma • 
dığını T.tmnon lmbul etmiş olnce.klnr • 
ııır. 

Hlllndlğl glbı ltomiByon eo &On ver
ı\!ğl kararla odunun toptan çekisine 
4 35, p;:rakcndeslne ise 560 kurll§ nRl'h 
{•oymuştu. 280 kuru~a nıllşterl bula
ııııyan kayıktaki odunlar, iııte bu 4.35 
ve 560 kuruşluk nıırhlıırm nlsbctslz 
tcreccdc yUksekliğinl göstermektedir. 

Çok temenni olunut' k! bir hayır 

oıahlbl çıkBm da BQyl•kdcre önlerinde 
ter an !?80 kuru!ltan a11cı bekli yen 
oduni;rı alarak lstanbullulıı.ra 660 ku
ıugtan çok ll§llğıya mesel~ Uç, Uç bu. 
c;uk ıtrayn odun satın al01ak imkA.nmı 
•·ersin. BUyUkderc ile lstnııbul ara .1 
Pındakl nakliye ücreU ise iddia edil. 
etiği gibi yUksck dahi ol~ herhalde 
narhı muhik gösterecek uisbctte de • 

ğlldir. 

Diğer tarafto.n Alcmda~lI bazı odun 
cuıo.rm, Çamlıcada teslim odunun çe. 
ı.:ısını 350 kuruıtan vermcğo ha.ZJr oı.. 
duklan anla§tlmııtır. Bu sene odun 
tııaliyet fiyatıannm yUluıtk olduğwıu 
kabul etsek, bunun normal olarak 
hem mUBtah&ll hem de tacir iÇin aynı 

1 nlsbette olm&SI icap ederdi. Halbultl, 

}'Ukarda da g~rGI~ gibi mletah. 

Hırvatistanda 
Beş jandarma 
alayı kuruluyor 

Badapeşte, 2Ci (A. A.) - Hır. 
vat hliki.imeti, jandarma kuvvet.. 
lerlnin tensikine milteallik ild ka
rarname çıkarmıştır. BeıJ jandar -
ma alayı ihdas edilmiştir. Bunların 
başında general payesini haiz bir 
şef bulunacaktır. Ordunun ctlzil 
mütemmimi olan jandarma, bUtUn 
askeri ve idari meselelerde har • 
hlye nazırına tabi olacaktır. Emnf .. 
yet servis.ine ait husu.satta. :fandar. 
manın mercii idari makamlar oı.ı ... 
caktır. ı 

Lindberg d~yor ki: 
(Baş ta.rafı ı nc:~ide) 

- Birleşik Amerika tarihinin 
en vahim buhranını ~cçirmekte
dir. Amerika harel:et etmezden 
evvel çok dü.~ünrneliydi. 

Lindberg'e göre Almanyanm, 
İngiltereye karşı galip gelmesi 
mümkündür. 1ngilterenin ise Bir
leşik Amerikanın da yardmıiylc 
galip gelmesi imkiinsmlır. 

tng:ltere harbe devam etmek
tense bugiinkil vaziyete müstenit 
bir sulhtan daha ~k istif adc e
debilir. Harbin Birleşik Ameri· 
kanın yardmıiyle devam ettiril. 
mesi, Ame~kanın şimdiye kadar 
görmediği ekonomik ibir buhran 
doğuraca.k~ıl". 

SiVAMI 
Çenber içine 

ahyor! 
Siyam kabine 

tadilat yapılaca 
Tol<)·o, ZG (A.A.) - ~ 

ya hakkındaki beyanatını 
bahs eden Kukomln ş1ıııb1Jll 
§öyle yazmaktadır: 

Japonyanm Siyam l§lettıı' 
le etmek istediğine dair . .... ııl 
rafından Uer! sürtllen iCOI""" 
terenin Siyamı JaponyadaJI 
tırmak istediğinin yeni b\t 
Bu ldcllalar aynı zamanda 
ı;özlarlnl cenup denizlenııe 
virmeğo ~ ctmcktedb'• 

halde Slyamm 1ngll.lzl~ 
çember altına almm&SI 
nm Malezya, Birmanya 't':ıo 
tah§it edilmesi .sureWe l 
rmd:ı. ba§lamışt:ır. ı 

Bangkok, 26 (A.A.) - ~ 
yan bir membadan blldlril ı-
yakmd:ı Siyam kablnedede 

ıa.t .yap~ 

İngiliz tayyare 
nin akınları 

Berlln, 25 (A.A.) - ::ı-. 
DUn gece bir miktar~ 

yaresi garbi Almanya fi 
km ya.pmıaıardrr. Yaııgtıl ~ 

E b k k 
bombaları hiçbir yerd~ iP~ n üyü af ile icra etmeml§Ur. ŞiI1l~ 
maUtmata göre gece a ,#• 

Dün Singapur limanına. iman tayyaresi du,tı~~ 
dahil oldu bet 

s1nppur 21 (A.A.J - s.a.o. l~ndrada ha d 
ş1mdlye kadar U.zakp.rka BeTkedU. • -Ki ka 

~olan en büyük vapur kafileai dQn: ışgcıı ne 
Smgapn,.. vamı •..,,.tur. d -
lsovyet tebliij) ~~~ (A~ A-~: 

Moskooo, f6 (Radyo)r-ıSov- ~ _harekAtI ~!ye !ıP 
yet resmi tebliği: ·,:plız kuvvetlertnııı ~ 

Şiddetli muharebelerden sonra.~ ,karşılaştıkl~d~ b.aJ>e1' 
Novogrod 6Chrini tahliye ett:k. .drada hfila hıçbı.r 
Pazar günkü !hava muharebele.. .nuşt.n:· J\.) .,,,,, 
rinde 6 tayyare kaybetmem~ • Ba!,'dat, 26 (A~~ . 
mukabil 46 düşman tay.ya.resr ,:kuvvetleri ~ . ışte~ 
d- ürd. "k noktadan birden (;"lrıtl_..:ıer 
uş u • tl . ıı.:- ·--· }3eP"' Karadenizde dip lbombalariyle ~ve en.o ,.,_. -A.JolO.Uu ~ıP. 

bir Alman tahtelbahirini batır- da karaya ~çıka~ .sst..J.ıf 
drk Bu kuvvetlenn ~ 

· metlerle lkarşılaşnlIŞ 
H aydarpaşada dünkü ,.ıberi alınmıştır. ...,.. .P 

iştial ~d.ra, 26 (1\. A.> ır-sı• 
Dün Haydarpaşa nhtımmda ~gılız ikuvvetıerfnln ~ 1, 

bir kaza olm~<ttur nın İran petrol ikU) cal' ;,.ıı ı' 
Fahri Türkoğlu ·namına gelen fnasmı ~ümkUn ~:ı:f~~~ 

ikı vagon benzin ~ne Fahri bulundu~nu, m~le ~ 
Türkoğlu tamfından Haydarpa- reketıerinın tam antel" 
şa rıhtımında tesellüm edilmiş rru:_ksodm AlmnnlnTl ~ 
vüklediai motör ııhtımdan hare dugunu ya7.rnaktııdC" . .-.~~ 
· ,., . . I.ondra, 26 (A. A·> e~· ı 
ket ederken birden makine daı- k t" "' kk d ..... utsl ..,, 

· d k" b" k t' · · re c ı un ın a. ... ..ı ""' resın e ·ı ır usur ne ıcesı ;ş - 1 1n T ....,.,..l"tele•s -ell 
tial olnıuş itfaiye gayreti ve di· kun~n A gı ız "~- cl>edi''\ 
ı1er yardımcı \'nsıtalarla yalnız -~~~u ~anlarnoıduğıın11 

bu motö.r]e n~tımda .. buna1ıy:t·kın 't.drrlar. pamı:ıs ...,.. 4 

~u:.an ,dıg-cr bır motor k.ımılen l.omlra, 26 (., , ,\.) ~~ 
uçuncU va~nda kısmen yanmış- al. ta ö lrııııırı _.ıiğl 
tır Yakınlarda iki vagon kıs - ~ uma ti g. re 

1
• Aap ettlrv 

• w ...ı. n zarure erm ._.. 
n~en hasara u~am117~1r. ~qn~ detç devıun edeceıctlr './ 
Zlyan olmamıştır. Bır motorcu e ~ J 

iilmliı; iki ağır bir hafif yarah M . t~ '1 
d~ h_emen hastahaneye naledil • acarıs f'lt 
mıştır. cJ" 

B 
.
1 
R KIZ Çocuklar aras:;_ı,.tt 

çok felç ,,da.. -"' 

T 1 d görül ıı JPJ ramvay atın a Budapeftc. !?G(A.A.)l'~ 1 k 1 d dfğt bir habere göre parça anara ö ü dası'::~kio:::; ;::~~ 
Kadıköyünde. Rasimpaşa ma- ben blr beyaruıawe 11 ~Sil 

hallesinde rıhtım iskelesinde 16 faydalı ihtiyat tedblt1~ 
numaralı evde oturan devlet de
miryolları makinisti Ahmedin 
kızı 6 ya.şmda Ayla, dün annesi 
ve kardeşleri}'·le birlikte, Hay. 
darpaşa önünde yanan gaz mo· 
toruna. bakmak üzere evlerinden 
çıkm1§lar ve koşa koşa rıhtıma 
inmeğc b;:~lamışlardrr. ete 

Bu sırada Yeldcğinneninden b.lnlzc agılnn OrtılköY ~ 
Kadıköyüne gelmekte olan tram· tıI caddesinde 19 saY111 • fi. 
vayla kar&Ilaşmışlar, anne ve ,tzaıeı•~uyuu davasıııd~· ;& 
diğer çocuklar ·bu ani karşı!~- ~ Ta~ınc:a gön~~~ 
ma nctk:csinde karşıya ,geçmek ~Uvezz.i tarafmd.'.Ul ~ ~ 
fırsatını bulmuşlarsa da Ayla şa.-' ttan~kam~_:_ ~ 
şrrarak tramvayın önüne d~. tğu anıa~knışl'oW.P"::.:,.ı ~ 
mü., ve tekerleklerin altıhda ka!Y ~~km}bıt:a~ ı;ı ;-: 
larakımuht";Jif yerleri parçalan-: '\ 10 da Bişikta§ bl~ ~ 
mrştır. Diihkeıncmnde baluD dl' J 

Ayla ~ın bir halde ka~ Hl' ine! maddeSl # 
rıldıiı Nüiriıune hastahaOOS: • muımetıe ut.ıı ol ~ 
çok yaşamamış, biraz sonra öl~ ~ 
müştür. Tahkikata Kadfköy, ZAYİ 937 _ _., 
müddeiumumUiği elkoymuş, vat liaeBi ~ 3 ten .ı, ~ 
manın bir kabahati görülmedi- y~l t 
ğinden seıtıest brrakılnuştır. :!.t'::nHeke!ı~ ... :~%~ W 
!IUn narhm hem.n ;yaruııma odun at. -----·-- ~. "'ıı 
mak lınklnma mallk bulUDdU#U anıa. ıdnde Z'7 ~ .~411' 
~ılıyor. Aııt b---~· 



t3 (j Yazan ve oynıyao: nedamet ed€'n m~hur dolandınc.-1 ~fahmut Saim ALTINDAG 

.. \/Ok Mi 111 Roman Eaşrollerde: !vf eJiha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Hasar. efend, Agop,Mcddah [(azım vesaire 

... ,~54• Yazan: MAHMUT ATTiLA AYKUT Agop, "muavininim,, şöyle yapartfl'1, böyle yaparım diyordu 
lına Can· 

~ .• ?~;,e~'~.1:-"" ;;;~~~ sö~:!". '?.ı1"~Jkt~;ı~~'.': amma haki katta korkağın biriydi. Bır gazinoda otururken 
· iti ırı l'aPo llSanlar, bu ha· ~bi sık, sık ibaşını sallayordu. 

~~ \-.Y:.~r~~~r. et· nla~~~~=.~~~~:ı ;!~ bir polis geçse, yahut içerı girse titremeğe başlardı ... 
e ~te~'1zttı. rn Canıp beyı ğe savaşıyor fakat, bir tUrlG bu 
: ırn his! garip muammayı halledip için- PERDEYİ AÇIYORUM ..• 

~ erini Rizlive. den cıkamıyordum. 
~Yıa 8ıras - Bu adam kimdi? 
t-\~~ea 8~ sıze geçti ga_ - Bizi nir:n takip etmişti? l'f~İ MU:H1 N1?r1 ı\ v PEŞ1NDI<~ 
~ 1

Ye. l\aalle1! bar?ladrn Eğer bize dost olmayanlardan Yeni muavinim Agop Efendi, 
~a IJ&arıa.. Brıcı~ı:nı "end~ biriyse Canip beyle bu kadar cidden yaman lıir adammış! .. Bir 

-ıs- Sorunca: "ProrJa edoorum .. Bir iş yaptıktan son
ram polis girse acaba nasıl titreteceğim.. _diye 

provasını edoorum. derdi 

gaz:no) ıı ~eviner<'k gelmişti: 
- MüJdemi ver. 
- Ne müjdesi?. 
- Artık knlbini kurt ımurt ye-

mesin! 

di"' Tlabucu t u Pertan ce sıkı. fıkı dost olmasındaki sebep çıktı anıma pir ç:ktı. (Şeytan) da 
ltab \~ıp d era ~ivdirece ne olabilirdı? eskiden (nıelaıkc) değil miym.ş? onun gibi, Medihayı ne iac. 1steı uan gelin başı elbette böyle olur 

Sö a at 8'rıd uruyor.. Canin bey; tir göz h:ıpsi altın~ Bnna akıl ot:,retiyordu: istemez seni için avlıyacağız. Sn. - Seıı birinci akşam onu ban~ 

- Ne o1<lu ?. Beni ~atla.tına, 
çabuk söyle. 

- Sevgilimiz şimdi telefon et. 
mi:;tir. 

Va) z,. ranak e. Durup du da bulunduğumuzu söylüvordu.. - Ahpa:r ...• diyordu ... Her işin na bırakacağız. Fakat ikinci tefa bırakmadın T .• 
ll':- Canına 'btattın. • Lfı.kin bizi göz hapsine alanlar fennicesini yapmalı! Meseıum: m,Rnvini ced1dine ''aport" dedin - Bırnktmı amma, böyle ina • 

!la.: ... Ş'1.<la Rİzli ~ek aley. aynı zamanda onun da dostları yazıhane açorsun. Birkaç tnne te- nilJjdl jkincisi mln ga}Tilıaddin di- dına gibi tafsiliı.t veresin diye 
~dl!ı u hald bır ittifak bulunuvordu .. Sonra; bugüne ka- nekeden kasa yaptırmalı. Şöylc:m §ime göre bir eey olur ise efen - değil! .. Şu on beş gündür sarfet

~ K.nı? .. 
- Kaç tane sevgilimiz vardır 

ki... M:edihn Hanım? .. 

• 1> be lt~anın~ Pes dedim. ,dar Kemal hakkında benimle hiç ıçerı giren adam Osmanlı Bank~ dimize ynhuz lrapmm &ıilııde sa- tiğim parala?' da heba olacaksa 
bir ı.....;Y bu <:Cizl!l.n korkarım. b' 1 şt V k sının ka..c:a da'l·reslne mrmiaim de.. ,baha kadar beklemek dli§eeektir inşalJah Mediha senin kim oldu _ 

- Ey sonrt.? 
- Ne deor bUlrsin! Ak • 

§amr, deor. Sabırsızlıkla beldo • 
rum, deor. Aceb bugün çabuk ak. 
şnm ol:ıen.k dcor-> 

~arı .... ,,... {'rı so··vıı·ye· ır şey :onuşmamı ı. a a ge. J o· -J de '· k gu· nu anlamnıtır da yarın akşam 
"' " . . 1 k .... hıp edip du ..... nlı. Sen ot ... diye e .... or orum. ... )1'j a SOfr d cesı büyük bır heyecan a en- " ...... <JUU ı hn dada A Ua d gU 

1 
h" 

·"· h~ek·ıldı' a an kal· d' d . d'" .. b ld • kadar ..... _ago··~,..u·· ~·n- ~ .. "'apor _ - ,. deki kurla gelelim... A rnavu rm an ze ır ı,. ım en °ef'm URUP B"J l!!'lm ""'-" -.. .. ..,,.. - .r " lhı-tl . an11tıı · .., ' · · dun!.. - Kurta gel, çakala gel, ülki. sopa yenri.n! O vakit göriirsün ma-
~ll>ıserıl'llit; ~ .kar~ı karsı- zaman h.emal d~ve bir kac kere - Ne bilc ... ·ım ben .•• Seni dor. Ye gel, nP.ye gelir isen gel. • vl elbisenin ipekli kumaşını. kar -

Ben gillmcğe b;ş1adım 
- Ne g{llorsun ahpnr.? 

b 1,... ı ""1ı".ı ıçıyorduk •• eo- sayıklaımı;rm ki sonradan bana: J o- "edih T ,_ tıl and • ~1--~ ince tillünU 
l\ .... -ı ""'l\ ·~ ı·u bir adam sanrnordum !. - .ı.u a o .. a y a aenın Y~ ••. 
~~ ~ld' · - Üzülme dedi. O kaçmağa "J 1 KUl'kcU hanıa ait ticaret tezke .. - Bana böyle bir hakaret olur l\.ılln 

1 
acaba, muvaffak oldu .. Bı"r daha da v- - Doğru değilim?.. ğri olan 1 · --ı:-A • vakı't Mediha,·a b" e~-ının k · kanbur terzidir Mum g.bi doğru renı go .... _., ya.rnı akf&JD ziıya. ıse sen ° · ır şey 

- Şu halde sa.na f#"" tutuı _ 
muş demek.. ;;r-· 

- Sen daha iyi tU:rkÇo bilor • 
sun. Öyle demek fst:or? •• il beti""'!Jla~a h apıaını açıp nun adını ne kendi andı ne de :ı.~ ı.mımd.ır .. N~·· için sana uydum f~.te ha.zır. ol ..• Bunu aana dilıı de yapm~ın ? •. 

,]; ~ir erk ~zn·~anırlten bıze hatırlatacak ıbir vesileyi ha. lıilinıln., soylemı.ştım. Tekrar ediyorum. - Sana at da yakl§ır si!Ah da 
lcilbttı"dı~l'l'! ~:...ı!!Iısafiriy. zırladı. Birkaç defa benim arzu. _ Ne. bileyim ben!.. - Ne ziy~etiymiş bu? dlve iki eller.inden öperim. 

-:- Öyle demek istiyor amma, ıı 
benım nazlı yarim hele bir bak 
Sırık kadar bir oo'y, patlıcan gfui. 
bir burun. Doğu._~an knfa IJı:el ko. 
nus~ak desen .•. Uç sıfrr... Senin 
ııcnı sevecek? .• Yalnız sen bana 
Q";~U hnber ver! Akşama gelecek 
mı·· Kaç vapuruna gelecek? 

~ tş ?iecın· •uurn. !arımı _eözlerimden okumuş gibi: _ Öyle de bir gün 'ba.cıımı der. - Sopa zıy~eıi: Agobun beni kızdırmak için şa. 
ediın ıve? - O; muhakkak Anadoluyu de sokacak.sın, böyle de... Bari - Onu senm gıbl dançutesle- ka söyledlğ'.ne tamamile kanidlın. 

it trından ':;['~e. Amcamın kaçmıştır. lnşaallah yakında deliğe hentçe glımiyeyim 1 re yaparlar (armutlara). Acep o. Bir defa yaşı altmış beşi geçmiş. 
Ott._-,.,.._ ti her hald bUyük" -çe ala'l•ları·yle buraya - Yaman ııd" ... "m!,. H. ele "'U rava ben ga"""""-~11"'- ~erim.•. . ti. Sani,·en Mediha belki ona ell-~-.... g· . e. .c.a.ı.' r ,, _..., ., .1 ,,._,...,.,; .... , .,.... J 

"""'ıl?'\ ~~ıler. dönerler de beraber gider kahra- Mediha meselesinde ••. Bu mese. - lsterseı;ı b
7
1r brovning, bir ni bile tuttur.mıyacaktı. Mutlaka a I' IJ> bey j,.....:ya manmuzı karaılarız diye adeta J • bö bomba vereyım bir ıey lçlrlp mestı liyakll halde 

, .. L ~, ,.; t;' eyı ··yıe birkaç gUnde hallet- N ···ğım b . . b·.rak---,.tı. Eg·er A "'optan .. ,,,_e 
t> '•ad,._ bana funit vererek teselliye sa· - e yapaca rovnıngı 11.CUA ~ ""'""' 

l'a ~ l't!~ıı ~eldi Nec_ vaşrnıştı.. mekle çok gözüme girdin. . bombayı. Ben hentim ?. ' kadar şü.pbem olsaydı, Med'hanm 
J...7:':tet te ""h. çıkın. Dil- Bazan İll8an TI<' fena düşUnü. - Helbette. Babanı der idi lrl. - Ee Nasıl ailih aJacaksm Agoba zerre kadar iltifat göste 

- Karaköyde.. Havyar hanı _ 
mn kapısmdnld' Pastahanede ak
§am tlstU buluşmnyı kararla.ştır 
rntşızdll'. Orndan otomobille BebO: 
ğa k~~n~. bir tur edeceğiz. Oradan 
da Kopruye geleceğiz. Doğru Bü. 
yUkada! .. 

\ı"'<lll,e """nn..- Agop • der idi. Sen Bismıırk '--ihi . • ••• rece.ıwnı zannef-ın buluns::ı.ydı.ın a ~· l'a."1" -"""9\:. u . .;..._ bı'_ uor.. bı' ad d "dl A b d "J" janm::ı. ı.. & wu.1o9 
.... Ret "'

14111 
- " r amsm er ı · ce , er ~ 1• bu fırsatı .& """ba vermfyeceksen otu l<tı. ..... ırsın. Canı·p bey de burada adları B" - Zo ben deH • .;..., ki slı&h aıa. "e" 

l'd oır :smarkla bir senede doğmuşsun? ynn ,...""b' ~~;"'-- "' b· ona derhal telefon ederek haki • oc_ a· Uk. ~ !rlUddet baJ Türk olup Türke düşman kadar del' idi ·· ~ ~e .lAl avuç aamm ,_ ._ - ll k . 
~ ır ?nü<t enı!n R'ece • • fırlayarak saldıran huysuzlar. ··· 'her Gtoymayı dilşilnorum. Bana el kati apaç,.. 80Y yece tun . 
M,. ""•- det ...... nr cı. d b' . l .u dn .. " .. - Bismarlt oldu:?unu, Ed.ison kaldırn-nl. adamlar •-'· yanıma Halbuki Agop ihtiyar bır· za·-1 .• ~ıı..:'""llca.ıı:. _, a: an ın o masm "'.ye ~unu- ~ ~ uaıa. .. ...._ 
llıı -'<l "~k 6'1J1l ~, Uth" b" . olduğunu, Hügo olduğunu hepsi· kadar geline"""' avuçla ,_,,__ ~ IJdan -'""a bir ""'Y degwilcli. Ben. ~ k = ild· "'ecıtıiye yorum ve sonra m tf ır vıc· nı· ak . t ed k-'-, ..,.. aa&...._ ....,.. ... ~ ,... 

•· "'d 1 
• k d" yarın şam :ıspa ece ı:wı... tı N ce matlup olan "ey de Medihanın .... ı':" ır>..... • dan .. •'>bı'yle kendı en ıme y l vayı sura arrna ""'"'""rmt e o. "' 

" ır "''·•• a.c... ıı nrz yüreğimi bir kurt yiyor A. J "' "-..,.... ••• ıı.. <ttanıtı. Z&nıan "'ne kendı' kötü dıw.r. .. ceJerimi tekzip iorla.r bilirsin?. istediğim bir yere gelmeeS değil 
'e;q,\ ı.:1aın~k ~~nni'~ie ederek: "9.... gopçuğum !.. - Ne olorlar!. miydi? 

q,_e ı. ~ l3 - Ne kurdu?. YUrek hastalığı. K- ı lar .... 1.,..,_ .&nop saf bir adamdı. BattA bu eııd ~aibi k ·· u ne - Hayır diyorum. Asıl fena. na giriftar olmupundur! - or o or , kör. Dlln.J-- ~ 
~il. ille ar1c 

1nlını1 ve hk .bende ki w kadar zayıf ve _ Hayır! .. fçlmdeld 'kurt. ne .. n} bir daha ,göremez blol'lar! .. Si. gevezelikleri de fazla saflığından 
kı 1ıt adaş etıni§ 1cari. <fü~ ~ 'lni&iııJ?ı. ldhr, bombayı, mitralyözQ. ne ya • ileri geliyordu. Altım., bet yaşı. 

~~~ fl'abı mı kaybediyorum. air bilir misin?. pacağım?,. Beş k~uk döğUl. na geliyol"du. Altmış beş yaşına 
dıtıarı .. UYutınu• ol- Gecenı·n serinli.ı;i ·, omuzlanma - Yine bir kadına tutlınll§Sun.. il k b'ı...... ....... t bil kadar ticaretle meşgul ohnuştu, 

lal Is .. k >t "' dur .•. Beni armut <>"lbi enayi bul- m § rmı.m ııuı:::ı- ~ ur em. ~~tıı ... ltdi~irn ~~UŞuyo~- yapıştırılmıg ıslak mantar gibi d 0
• Yarm &qam bu. vaıtit Agop ben. ı.ıerlnl bırakıp benim J>C§ime 

"I o,.~ l'°aJ>ıl' "'''IJ1 kendı. ıçime kadar geçti. Bir atkı almak un ya!·· Ona da "aport,, deyi be. deniz Mediha Hanımla iarp be • dÜflllesi önce, naad ha§ bulunup 
~~\'l'la ko~r \'e istedi. iç:n ayağa kalktığım vakit kapı 01 

yolhyacaksmdir! .• Fakat dl. karşı oturm~ keef edordur. Sen o (şeker), (patiska) gibi ııeyler ~ 
di~ bi~_gibt g~ul'!lrdum. yavaşc;.ı vuruldu. Annem balkon· §ime görem hoş blr ıey ise son • vakit nerede olacaksın! Jıp depo yapmasından ve bunlan 
! ~~ '" .,~l{ldı"te":~.1 1ll Yal- da uyur kalının dive merak et. ram kolay kolay sana h.ırakırmı?. ık l .~. ~·nim du'-ı:ıug·umu anlamasından·, 

'j" """ .. • .r Hnni siz!.n mahkcmef çerlyelerde - 8 e e başmda beklly""""6~! 'U'Ç J da~ n:ı ..... _ ın U7.e- t~ de geldi s:ı.ndmı geriye döndü. - Bekle kJ nhtnna. vapur çarp- sonra da beni tabanca, bomba kul. 
lttltj atı, fP'li:"-1.(alan hn ğilm 7.3.lllan Canip beyle karşı- bir §ey var1miş!. ma.sm?.. Sonram efendim .. keef• 1anır bir adam zannederek kork • ,,..._a ıtr;..ı:;:~ d.onuk ...;.,: lraat•- N ., Kad ~ eri ı-ı .. tı lf"l .ıı... ıı,.. b 6CW _. u.u. - e varmış... ı mı .. leriıniz çakırlaşacaılt... Mahmut masından il ge~ . 
e .. ""' ""' lrlbirlen·nı· _Sen da.ha yatmadın mı ya". - Degı-·ı cannn bı"r , .... ~.:ııor s nin vlninim "'"'yl 
' b.ıı .... "~lk • • uu ~.... - Saim beyin .. hani şu kumu ena. - e mua , gv e ya. --warı n bu ınin rum? lar •.. Hani hir adam kansını Uç tc.. yi ·Mahmut Saim beyin bakmaya pamn, böyle yaparım! ..• diye a. 

ile le na takılıp - Hayır amca. fıı boş eder ise o kadm bll!}kasllcn kıyamadığı gül yüzü ıu nazik tıp tutuyordu. Fakat oturduğu • 
~· tdal' dal-~ Yanıma kadar ııokuldu. nfkA.h olmaymcaz tekrar eskl ko- ellerimle blraz seveceğim. oqrya. muz gazinonun önilııden bir polla 

e ~bi~en ~ ~ıın bil- _ Annen uyt:iiu mu? casllen barrşamormu§. cağım... geçecek olsa beti benzi sapsan o. 
li dlll!ılJp b· e.~nıe bir - Evet. - Ey A G liba L.•- __ ,_.._ ı · tesadtılen polis ....... lnoya CJı.._ alı Uyu\ •• - gop... a uu. ~"' uyor, ı:o~ :.""'lltı ı!.~Yaı h~n da - Sen niçi~ bu zamanlara ka. - Eysi sen!. Karı koca bam. çabuk bozuşacağız... girecek otsrt ell ayağı titremeye 

• ""U.llçe.n.i ır ışık dar oturuyorsun? mak lstorlar. Fakat başkasına bir - Kıskanorsun ! Ondan eonrun ba§lıyorou. Ben: 
· n lamba.. - Uykum kaçmıştı da... -"-•h olmayn b ı B A N titn·y ? D 

UUU& ca.s arışa.mor ar. u efendim. O dilrüba. mavi eıblaele- - gop. e orsun . a-~l'j~İrj · • -- Yine mi onu düsilnüyor- nu için adamın biri yalancıktan rinl çıkaracak. Hani bizim KUrk. !ha bir teY yapmadık. Ortada ne 
~~I J> ~ğ lndıyordu. dun? bir gece güvey giror. Kapu kapa- çü hanında camlara manken ~ var? .. 

GUlme... Güldün mü kanım be 
şmıa çıkor... • 

. - Ah Agop Efendi ah.. • de-
dım. Sen Medihanın :ne olduğunu 
anlıyama.m.ışsın. Bu Frndık Fat • 
manın ona verdiği ilk derstir. Ha. 
ni _"boynuz sonra ~ıkar amina lriL. 
Jagr geçer!., diye bir. söz: vardı!' 
Birkaç sene zarfmda Fındık Faı: 
mayı gölgede bzrakmıştır Daha 
ilk gilnlerinde, ustasile benıl>er
benl kafeee koyarak Halıcroğlım
da sandalda sarhoş ettiler. Sonra. 
ismi benzemesin a.ır..ma bir Agop 
tutturup tekrar ArnavutköyUnde 
beni kepazcye çevirdiler. Daha 
eonra... daha sonrn.. daha sonra. 

- Hep Yediğin daya.'ltlıırı anıa.. 
~un .. ~te, karşmda duran bu 
naçız, Aclz; betb:ıht Agop, senin 
o intikamlarını da Yerine getire 
cektlr. Kristof Kolomb gıöi 13.f e : 
dor~. Yumurtayı ayak Ustü dur. 
durabılmek için, evvelem onun na. 
11? dura.bll~eğinl keşfetmelidir. 
Bır tane degll, değil, kırk bir ta
ne de olsa, .Agop yine Agop yine 
Agoptur. .l\ğnamışsm !.. ' 

~il..._ fttılJh ıa~~:aktım. - O da kim? nor, munı sönor ..• Soyunorla.:r... lak kızlar korlar... Onlar gibi Deyince o yeğitliğe leke aür • 
~~lll~tıı~ etniye_ -Kemali.. - O kadar uzun değil soyunup dökünüp nesdl aclune • memek için: 

1
. 

).._: ltki;'11·· Bizi d.. Canip beyde fö son günlerde - Bir odada sabaha kadar yal. me geleccık; )'ani ki yamma otu.. - Prova edorum, • derdi. Bir 
~~~~~en siyaıı u~~ garip bir hal var. Tıpkı kadınını nız kalmorlar racak... it yaptıktan 80nranı gazinoda o • 
~e ....._kı aıcııun. ı... kıskanan titiz bir koca gibi.. t - İşte o kadar,. - Ey... turur iken ~eri ~ı;s girer ise a_ 
"•ntı - sa _ Kalbimin s·mnı ona açık e • - O kadan da yetmez ml ti! - Eysi sen. .. Sonram efendim, eep naam tltreecegim, • deyi pro-
leıt · 'l'arn rnınıı bir mekte bir mahzur görmedim. Altık ertesi gün, her şey yeni da- karyolanın tüllerinl lı.çacağıır.. Sen va ya.porum. Buna~ Amerikancası, 1 
-~ l'ar b" a:mtacak., - Babamı kaybettikten sonra madın elinde ... .lstcr ise bırakır, o vakit nerede olacak.sın?.. pişmek, derler. Agnorsun. Kork • 

(Devamı txl'I') 

NURi ESSiZ 

~ ~~birlerine bUtün ümidimi ve hatUi sevgimi ister lsa bırakmaz. - Cehennemin dibinde!.. J morum. İlerde korkar isem nasın 
k...... t~tUıel'.e Uc;, bet ona verdim. - Buna hilei şer'iye derlel'!.. - Kızorsun ?.. olacak? ~ deyi talim edorum. j 
.~eli (Devam• var) - Ne derlerse desinler! .. lşte - Hakkm var. El eli ile btlJa.. Agop, ertesi sabah, Taksimdeki _..••••••••••mi 
~... ~.Ilı -= -

Sü~at ve Eınnb-et 
Mllrncaat yerl: Aksaray Karakol 

kaf§111mda RoAtuı• Daire 

' r~d~ı;_. bunlar Halbuki, F eyzulla~ pafdita -
~~>, 1-tı -bu j r1 · hın cariyelerinden • Rüıte • 
~~ "'-d. hidd:J tko- nıin sevgilisi olan • Martaya 
~i~ )betıiQ d!1 • \utulmuı, onu dE'lice ıevme • 
ı.:~ ·.. ıye ğe, pqini kovalamağa batla 

aa töruıu mııb. 
~~le"fle1 .. ~~r k~ • Yddmmın Feyzullaba le 
"'-"d •tı"fl hiçh !e!ın, veccühü vardı. Onu yanılar

"- '~ 1
• li•lbult~rıne da tanımıtlı-

~ h\~~-d- .. 1 •· 
1j he- Eğer Feyzullah bu yantta 

~ ~dtt-ller, iç. oy ~n .~ hirinc\ gelecek olursa • kim • 
'~~ 1 l'ılaıı 11e Yü~u bilir • belki de pa<litah ona 
'-~eite h\lrı):n~ı • İstediğini verecekti. 
.a"1'clıt1 ~llııı R .~ Haıılı bu dedikodular ara· 
~-- ~ 0}ıa"fldq, N ~ amda iki mühim haber vardı 
~~ ıt~lızıu1 ... A~ı ki, hunlann ikiıinden de • 

~ tölldl.l\tenıe b& k - Eier duyarsa· Ri.istem çok 
~ d~ berdiği 1, .. / a rnütee11ir olabilirdi. 

' :~- i,.· a,1ı_ berka • Kotu bütün hıziyle devam 
)~-ıı:rni~1i. e • ediyordu. 
'i~i ; )'~llİÇeJi • On yedi ko!lJCU ko~u yo • 
~la .. d e>':tullah a lunda fasılalarla ııralananık -...,°"d. auateın~ ·: alabildiğine ko,uyorlardı. 
' lı '1. ltiiate._;.a Rüstem son devrede öne 

'beli 
1 

•ıı leÇmiıti. 
oktıa. Herkes: 

hediyeler verecekti? 
Herkeı bunu soruyor ve 

merak içinde bekletiyordu. 
Yeniçeri ağası keyfinden 

yerinde duramıyordu. 
~ir~ok kimı;l~r~ yarı§ta 

,yazan: l•k•nd- F. SERTELU y_eg~nı kazandıgı. ıçın yeniçe-
... .... n agumı da tebnk ediyorlar 

• 112 • dı. . 
- Rüstem kazanacak... hiç kimse alkıılamıyordu. Ahmet Pata somurtnıuş• u 
Diye söyleniyordu. Yıldınm balkondan, elin· Yanındaki sancak beyleri ~ 
Fakat, bu sırada Feyzulla· de tuttuğu sırma iılemeli ne: 

hın beyaz ayaklı hayvanı bir- mendili Feyzullaha almıfb· - Nasıl oldu da bizim sa· 
denhire öyle bir yol almağa, Bu eıki bir koıu ananeıiydi. n oğlan bu sefer kazanama· 
öyle hızlı ko,mağa baıladı Paditab iıaret mendilini, dı. Acaba hayvanı hastalan• 
ki .. Rüstem bile fft.§ırdı. kim birinci gelirse ona verir- dı mı? 

Ve çok sürmedi.. Feyzul· di. Diy~rek hiddetinden ditle-
lah ıon işaret yerine herkes· Feyzullah balkonun alb • rini gıcırdatıyordu. 
ten önce vardı. Onu Rüstem na koıtu .. mendili yerden al- Yıldırım, Feyzullahı aara. 
\akip etti. Rüster.:.cf en ıonra dı ve üç kere öpüp hafına ya çafmnııtı. 
da Halil üçüncü geldi. koyduktan ıonra boynuna İtte timdi dedikoduların 

Seyirciler hep bir ncızdan: doladı. en büyüğü baılamırtı: 
- Yaıa Feyzullah .•. yaşa Feyzullahm atı kiıneyip - Acaba FenuHah, Pa 

Rüstem... duruyordu. Delikanlının et- diıahtan ne ~stiyecek? 
Diye bağrı1ıyor~11. Halili rafını aarmıtlardı. Yıldınm, Feyzullahı gö • 

kimse tanımadığı için onu -Acaba paclifab ona ne riince onıaanu olqac:b:-

- Seni kazandıran bu 
hayvana evlat gihi bakmalr 
ıın, Feyzullah! 

Dedi ve kendisirıe bir kete 
altın verdikten sonra: 

- Evli miıin, bekar mı • 
aın? 

Diye sordu. Feyzullah se • 
vimli bir gençti: 

- Henüz clünyı.- evine ıir
medim, şevketliı:ı! 

Diye cevap verdi. 
Y ıldınm o günlerde yeni 

bir Anadolu !eferi hazırlığr 
na başlamak üzereydi; ıar~· 
ymdaki e5ir cariyelerden hır 
çoğunu mayietindP.ki yiğitle· 
re çıra~ etmeğe karar ver • 
mişti. Feyzullah: 

- Oyleyae ıana bir ca • 
riye bağışladım, dedi, düğün 
masrafın hazinemdea ille · 
neuk. 

Feyzullah, nadi =!ha \ete'k-
kür ederek huzurdan ç.ıktı . 

(D("IJOJ;rn 1'ICIT) 



26.8.1941 
ıı.sa TUrkçıc 

pllklıır 

:ı 41! Ajana 
0(1 TUrkçe 

pllıklar 

, 15 Rarr ık 
progrP.m 

~ 03 Ra vo ııa ıorı 

orkeııtraın 

O Serb<-ııt ı O 

lon 
crkcstraın 

ı '1(1 Konu ma 
ıYııva tı ı 

1" Radvo a lon 

orkestram 
19 4t' ıı~asıl beyetı 

20 lh Radyo gaze 
tesı 

20.45 BesteUr si
maları serı

sindcn (Pi ) 
l ı 00 Ziraat 

takvimi 
.!J .10 Saz eserıerı 
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Fahri Celal 
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SOMER BANK 
Yerli Mallar Pazarları 

MOESSESESI M'O .. fJNDEN: 

' 
Otonımatlk tezslıhlarla ')Blı§an fabrika ve mUesacsclerin M!r nevi pamuklu ietihsalAtmt ımaıtı programla 

ili\ raptetmıye ve bunlardan 1705 ve buna ek 8018 sayılı kanunlara istinaden evsafı tesbit edilen kaput bczlerly 

bunlar haricinde kalan ,.e !akat ambaltı.j mnlzem~i olarak kullanılabilecek olan her nevi panıuk!u dokumalıt 

n tek rlden mUbavaa ve tevzline 3480 numaralı milli koı'Unms kanununa müstenit 190 sayılı, koortlinasyon he 

tı kararıyl 25.Vlll !Hl tarihinden !Ubarcn İktısat Veka.Ietl sal(ihiyettnr kılınmıştır. Aynı karar mUciblnce bu 

k elo<;n mübayau ve te \"Zl işiyle İkUsat VckCılcU namına Sümerbank ve dolayısıyle rnUesscscmlz tavzif· edil 

ıışUr. Bınacnaleyh yuk:uıda işaret edilen kaput bezleriyle llinbala.j malzemesi olarak kullnnılabllccck doku· 

nalnrı imal C<lım CabrlkcıJarm 25.VIII.1941 tarihındcn itibaren piyasa ve nlelQmum müstchliklerle kendi nnmJarm 

26 A (i U 

p••••Ilallc için yazılm.ııı tıbbi 

BELSOGUKLU 
llastalığr - Tarif • Tedavt ve tutulma mak ı;arelerl. yazan: 

Caf PJ' Tayyar 

INKILAP KIT ABEVI ---··----------... ~ --------
Satıhk köknar tomrLJ 

Devlet orman ; sletmeJ>i Düzce revir ~nı;.,li 
Bolunun ratave t.l:iylinde v~ Bolu - AdapaVl!'I şosc:ıi O" 

' ııuzda muhtcl!f :ıınflern<' mevcu:. {1727) adet muadlli ,ıs59~1 
'iesfm('tre kUp hacmlm:le muht.clU' boyda köknar tomnığtı ı.9. 
,ilnti saat 14 te Düzce<..(' revir Uxı;rllğı blnasmda mUteşektdl 
u;:k artttırrr.n ile ııat l:ıcaktır. 

1 
) 

Tomrukio.rrn beher metre kiro!Jnün muhı:ımnıen U.1eli <1 

tel< lller şartnameyi t.nkarada :ırml'n umum mUdUrlllğtl ue 
orman çcvirge mUdüı ıcklerlnde vtı Düzcede revir ıımırllf;l[ll:ıdt 
fft" yerinde söreblllrlcr. rr1 

lııt .. kllleri· mezkQı gUo ve ~ı.ntte yüzde 7,5 temU:a ııkC: 
azim<?lcr:le bırlıkte ıuzkQr koml&yonn mUracaaUarı. ( i .!071 

mUtemmım teslimat atm.ılan llızımdır. Herhnnı;i bir surette henüz butebliği almamış olahileeek ve !akar A h et At s 
Sın r h"'5talıklnr ve kekeleme kaput bezi veya pamukltJ ambaHl.j malzemesi imal cck:n ve oıomatlk tczg&h çalıştıran diğer fabrika ve mucsscııck , m e t 

ı kn ve lrUbnUnrı k<'silmlş olup bu maddelere mUtcalllk tcvzlatın tamamen mUcsscsemiz te,kUAtınca vey 

ıuessesemizin tallmau dahılindc yapclncağını blldiıirlz. Binae~lcyh lktısat Vekaletinden bu mcvzua mtiteaııı 

'IU!bllgat nimi§ olan bilümum fabrika ve müesseselerin derhal mt;esscsemıv pamuklu şubesiyle temaSB s-eçerek 1 
tedavisi Ca,:!'aloğlı Halk Part!lıl 1 1 
..... ., . ~. 21. nn do.,., hUkamıo ....... ola.ak •yno ""'"" "'"'··~ otm•I"\ '"• otUğlnl "'" ...... • Karyola ve mobilya satlŞ 

--------
Dev lrt Demiryo ll a rı ve Limanla rı İ ş l e tme 

U m u m idaresi i l a nları 
\.._ - - -
Muha mme• b eı 1 n uvakk ı• trnıınat ve miktarı nşağtdn y11zılı ıkı Jıste 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet orman isletmesi Düzce revir amirliğinden 

Her nevi karyt'.'la - Mobilya ve son ıitl 
abajur ihtiya çlarınızı ucuz ve sağla~. 

şartile buradan te8arik edebilirıoıcıı 
"tU.:tıt V ) a tl ~nm ı;r ll .. 9.114 1 perşembe sUnti saat 15 ten il'baren sıra. 

Bolunun 'l'atova ~öyllnde ve Bolu • Adapazarı şose.cıı Uzcrı.nOokl depo. 
muzda mııhtellC tı;tl!lt' de mcvc~t (1467 ) adet muadili (823) metre ve (413) 

ıl" 'lie ltapalı z.ı ı f' • ı• ile AnK \-cı•i:ı idare binasında satın almacalctır. 

B ı ı ı .stı ~fnlerlrı ı.st'!si hiza mda yazılı muvak':at teminat ile 
.canur.ıın t :/rn ctlığı v~ıkaları ve lekllflcrlnt aynı sün saat 14 dr kadar ko. 
mıeyon rel . ın verm crı ltı.zımdır. 

d .. sımctrc küp r,acnıındc muhte:if boyda köknar tomruğu l .ll.9fl pazartc:ıı 
gUnli saat H tc Dllu:,.ae revir rururllği btııasmda mUte.,'ICkkil komisyonda 
açık arttırma ile sa ı;e&ktır. 

Şartnamrler 1100 ) Jruruş mulo ~bllinde idarenin Ankara, Eskı§ehir. Hay. 
darpa a \ C l zmfr v w 1 r inde sa tılmaktadır. Tomrukların b<'he~ mclrc küp'ı.nlin muhammen bedeJI ( 10) l!r&drr. l stek, 

iller §artnnmcyl Anf{aıada ormatı umum müdürlüğü vo Botu , lJıtanbul Or 
man çevlrge mUdUril:k enle Adapuan orman bölge ııetıijt'inde OOzcede revir 
ılnı!rliğımlzde ve to11 •• •.ıkla r yerinde gorille bilir. 

Liste Miktarı tsmı Muhammen .Muvakkat 

1 978.100 m 3 
400 m3 

Ç'.lm kereste 
çam kereste 

Bedeli 
58704 
24000 

llrR 

.. 
teminatı 

418ıl.20 lira 
180(1 .. 

(7497) 
lsteklllerln füale gun vo saatmde yüZde 7,5 muvakkat teminatları ve 

evrakı lhunelorlla Ut 1kte mezi!:(ır komisyona mllracaatıan 17206) 

Askerlik ilanı 1 ~--------• ·ı L A- N -----maı--• Fatih Askerlik Şube- I - -

sinden: 1 s .. M E R B A N K 337 doğumlulann yok la - U 
ma müddeti Ağustos niha . 

yetinde sona erecektir. 337 \' ll "9 M 111 p ı 
doğuınlular ve bu .foğumlu - ı erıı d ııdr aztır arı 
larla mua meleye tab i olan~ • 
1 r bu zaman zarfmda yok4 
lamalarını yaptırmadıkları 
' nkdirde yoklama kaçağı 
'lluamelı·sine m aru 7. kalacak. 
laTı ila n olunur. 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 
Pa:ard::uı Da§ka, aer g1ln 

OCLEOEN SO N'RA 

Taksım, Kamer Palas 
1 nci hat 

l ' A)!'IOD : olU318 

i 

MOESSESESi MUDORiYETlNDEN: 
37SO numaralı milll korunma kanununun verdiği c:ıllüılyek istinaden hueuei fabrikalar dıı dahtJ olduğu baı . 

otomatik tezglthlarıa lstihsatde bulunan nıUessesclcr tarafından imal edilecek her nevi kaput bezlerıyle arnba· 

\j malzemesi olarak kullnnılabilccck pa muklu dok umalan tek elden mübayııa ve tevzi ıııo sayılı kovrdınaısyon 

ı yet! kararıyle tktısat \'ekli.Je ti memur cdllml§ ve bu vazlfr mezkür veka.let namına Stimerbank'a ve dolayı. 

tyle mll,.ssesemızc verilıL1şUr. 

Mevzuubahis kant 21i.8.941 tarihinaen itıbnrcn mcrtycte girmt,ur. Binaenaleyh bu tarıhtcn i tıbarcıı ka

ıut bezi ve pamuklu amballı.j malzemesi yapan fabrika ve m:.ıcssesclcrin piyasa ve mU§terflerlylc bu maddelere 

ıt her nevi alli.ka ve irtibatı kesilmiş bulunmaktadır. Mevzuubal.ıs mamuller bu tarihten itibaren mli~aesemiZce 

rnUbayaa ve tevzi cdliecchtJr. Bu mamullerden piyasaya ayrılacak kaput bezleri SUmerbank pamuklu fabrl 
'in mamullerlnln hnlen ınUessesemiz tarafından yapılan tevzi CEasatı dahilinde ve mUesscscmizdcn bu suretle §lmd 

" kadar kendilerine mnl vr.rllen tüccar ve esnaf vasıtns!le V!V?I olunacaktır. 

------------------·--~----~~~!!!!~~~~~~ 

"Vakıt,, Kitabevinin yent 
neşriyatından bazıları 

Nafia vekafetinden: 

.o---
Adrııb: l\ı'uru maniye Ça~ı t..apı ı Çuhacı H on c:ıdd~1 

Ha~ır, ısmarlama sipariş kabul eder 
nevi tamiratı da deruhte eder· 

l!J.O.fl4 1 ı;aışamb:ı gtnti saat Hi da Ankıırada nafia vckA.leti bina.ıı r için. 
de mıılzeme müclür!UğU odasında toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 

ödenecek b:ısını he, eti takribi 30(,0 lira bedel tahmin edilen vekA.leUn neş _ 
retmr.kte olauğu idari mccmuanıu birlncitcşrin 941 ıe.vkalA.~c . nüshasının 

kap:ı.lı zarf usullle vnh d! fiyatları fizerindep eksiltme:ıt yapılacı.ktır. Eksilt 
me o~ntnamcsi ve teferrtıatı bedelsiz olarak malzeme mUdUrlU~Undcıı alı. 

nabUı r. 

T. tŞ BANKASI ._J 
'- _#fff'r 

Bef'f\P kenıll D3l3lUU )~ - HlkAyeıcr - BEKiR 
ITKı Kın-."'J SO 

:seni :sf'\l~oruın - Romaı:ı - tSU Hl lAZ\ liUHÇAfi 50 
20 DeNıt'· Gn:ı:eteo•I ik - ~ &BlL AL1 UG t6 
i.Jcı lisı 1eb0 u"lm 11>77 • .t!l.:i - HAKKI l'AHll\ US 300 
Pçllncil t:ulfun :ıl!'hmedin Siııın.•1 DUgUn lı - HII..lfl llRA~ 30 
k r.udl l,Pllllıne 1000 kelime •Je t.i:rctici - (~rıtn51l<'8 kit.ab 

Kcno ııı•nd;n, ı ooo ı<:Pllme il' ?ğretlci - Alınu ıır.a Kıtab 

11.ı•nıJ ı,rndın• 11100 kl'linıe ır oğrctiel - tnı:ltıu'e ı.ıtatl• 

,\"l•rrı l\unııı - ~ALAH.\'ı1 J1' KlJ> 
Hıı~n• 111• lıu - ~c mıın '{ASAN HASll\t US 

Muvakkat temınat 225 liradır. 

İsteklilerin tekiif rrtktuplanlı muvakkat teminat ve ııa.rtnamesınde ya. 
zılı \'C.'>Rıkl<" birlikte .:wnı S{ln :- 1•.t 15 c kadar mezlror komls\ ona makbuz 
muknbllır.dc vermcterı lhımdır. 15 Stl. ii82l 

istanbul Fiyat Murakabe KomisyonlJndan 
9~ N.-ı . ,Jı ilfln: 
1939 senesi At'llsto!t ayında lopt.an odun ve kömilr t!caretıle ialigat eden 

ler bundan böyle nym sıfatları muha faza ederek perakendecilik yapamı • 
yacal<lar..l:r. r 7521} 

Küçük Tasarrul hesapları 1941 ikrw·-

1 

:a 

• • 

KESIDELEH . • Şubat, 2 Maym, J Ağustoa. 

tarlhlertnde yapılır. 

1941 akramlyeıerl 
ar!et 2000 L..lık • ıQOO.-Llre " • 2:10 

1:1() . -~.- . a:s • ıOO 

• 1000 . - 3000.- "° • 50 
500 . - 2000.- 100 • 20 

• 
• 
• 
• 

• 
Birinci sınıf 

mütehassıs doktor 
NURt BELLER 

is anbul Def erdarlığından : 
Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Üsküdar, Eminönü, Kadıköy, Fatih kazaları malmüdürlüklerinin 

(3 ) aylık tekat ve yetimmaaşları tediye cetvelidir. 
Eylül 941 ila f. 

~ 

lN1R \"t' IH ' H HA 1ALIKl..A IU 
nk ra Cadılf'f!I No. 71 

Mua ·ene 3 th ri. ı ıı tPn ıtıhar('rı 

··-
GÖZ HEKiMi 1 

Dr. Murat R . A vdın 
Bnyoğl ıı Pıırmakltapı t mam "lllka ı. 
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OPEHATÖlı 

lid Ziya Konuralp 
<KLVOI CERltAHİ DÖÇENTl 

Beyoğlu tst!klru Caddesi EU:ıamra 'i Apart.mam 1 Numarada 
Heı cı1lıı öğleden aonra '1 ye laMlar 1 

Telelon : 4%%04 

1 

T A R 1 il i : Bcşiktati nıalmüdilrlü~ilnden: Beyoğlu malmüdürdüğüoden : Ü-;küda r malmiidiirlilğündmı : 
li·dÖ .... .. oııılı:11 ,.,,_ ~ 

r.-yup ,-i 
, e t e kalitlt'fl '* ı 

2 9 941 
İ3/ 9/941 
4/ 9/ 941 
5/ 9/ 941 
6/ 9/ 941 
$ / 9 / 941 

Salı 
ÇaI'§amba 
Perşembe 

Cuma 
Cumartos. 
Pazartesi 

TARİHİ: 

2 9 941 
3 {) 941 
4 9/ 941 
5/ 9 941 
6 9 941 

/ 0/ 941 

Sah 
Çarşamba 

Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 

Miilki~·e yetim thkeri yf•tim .'.\liilld~·e yetim Askeri yetim ~ülkiye yetim A5ke ri l e tim 
~tüll.iye ;rctiJJI 

ı- 40 
H t c kaütlc ri ' c tekaütlcri ' e t ekaütleri ve tekaütlcri 't' t e kaütleri ' c UıkaUtleri 

1-150 1- 35(l 1- 2001 1- 600 1- 300 ı- 60-0 
151- 350 351- 700 201- 550 601- 1200 :m ı- 600 GOl-1200 41- 80 

81-120 
121-160 

351- 500 70 1- 1000 ;)51- 800 1201- 1800 601- 900 1201--1%0 
501-650 1001-1300 801- 1050 1801- 2400 901- 1200 1801-2~00 
651--800 1301-16()(1 1051--1300 2401- 3000 1201- 1500 2401--3000 161- ilı\ 
s o1- na 1601- ua ı30 1- ila 3001- ila 1501- ua. 3001 - ııa. 

F:minönü malmüdürlüğünden: 
Mülki~ e ye tim Birinci gişe: İkinci gi~ 
' e •ekaütle ri \'ikt'ri ,yetim Askeri yetim 

1- 400 
400- 800 
801- 1200 

1201- 1600 
1601- 2000 
2001-2800 

' e tekaütleri H tekaütleri 
1- 400 2801-3100 

40'1- 800 3101- 3400 
01-1200 3401-3550 

1201- HiOO 3551-3700 
1601- 2000 3701--3800 
20~1-2800 3801-4-000 

Fatih ma.lmüdürlilğlinden : 
.'tfülldye yetim Birinci gl~c 

\'C tekaütleri A"'keri yetim 

1-1000 
1001- 1750 
1751- 2500 
2501- 3000 
3001-3500 
3501- Ui 

, ·e tekaüt lerj 
1-1000 

1001-2250 
2251-3000 
3001-3500 
3501--4000 
4001--4500 

İkin<'I gişe Kadıkö:)' ~ 
Af'\kc r iyetim Miilklye ~·eti.JJ'I 
rn t ekaütlc rt ' e t ckaütlert 
4501-.5000 1- 4QO 
5001-5500 401-1()()0 
5501- 6000 1001-1400 
eoo1-6250 1401-ıso<> 
6251-6500 ıso1-220° 
6501- i1iı 2201- i18. 

~,ıt 
1 - zat maaşları sahiplerinin rnua.yyen günlerde ntüu~ cüzdanla rile gişelere müracaat ederek ma e.§larını almaları 13zmıdır. Aksi takdirde jst.fb1' 4' 

.f&ttan sonr& verilecektir. ~v • ./ 
2 - Tediyat, sabaJıle~in saat dekuul.3.ıı itibaren başlıyarak On ikiye kadar devam. edecek ve öğle rlen N>nra. saat (13,30) da tekru başlıyaralc 00 r)>1' 

ı~. uf..;i 
3 - ~.ru emlı!\.k B:ınka smdan ala.eak olan zat maa§}an &ahipl~ cürt;ianlanıwı malm.\ı dürlüklerince vizesine liatmı )pk . tur. Bu!lJµ n 

ntdaııı doğnıı,'& bıdliiııya muraıcaat la ist.ikrua tba bu!wıa.bileoekler dit. • 


