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~aAş~: 

1 Sal!: 3397 t 
Fi)t.tı 5 KURUŞ 

Cok - -
Çocuklu 
~eler 

Vatft~rln:,:•·•• --~~ f-- .......................... , 

~ğe!avef ~e~oc: b~ei~ 
llu \'e a lı bir safhası olduğu. 
tıı~ 0 ? safha karşrsm.da elleri. 
tan b guşturup seyirci kalmak-
~ ~:: bir şey yapamadığr-
~ ntnek tatlı bir i§ de. 

~ .................. ~ ........ 
11~Ybı t":bft \ aıçm 
lllth .... lekette nü.f 
1..ı_ ...... 'e eh u u arttırmanın 
~· fırsat de~ınJyetJni bilıliğimiz 

k ~Uk ' il tükçe \'at.anda! lan 
~ile ed Yetlıstirnıele davet ve 
'11drııfııe erıı. Şimdi ya bizfm ~ 
~ "llir!a. kendiliğinden bu va
"lt lllan Yt ifa etnıı olanlardan 
~-~ n;_ hana yaıdığı mektup 
·~. l'~arı buraya nakle-
"I{ • 

~e ~ bir noter "itibi leli. İki 
~la ~ 'efat etti. Sekiz ç.ocu. 
~I blr ~öseıerlnde perisan ve 
n_..,.hlıntet Yette kaldım. Koca· 
ı..:-'ltlllı ete ettiği noter altı ay 
;:Ye dev 

1
• Bu Yardnn tabii ilini· 

0:tli. ~ edeınezaı. Babam öl-
11.\ıı tığu ipin Ye ~rkçı kolağası 

ı~ btr l)e onun tekaüt maqm 
llaı Paıcai ~sis edilmesini iste. 
dıı arı lyJe ha Y&-'mda olmak 
ıı_ llr, l5 na nıaaş bnğlıyamaı-
'r'tı. Yet t ~· Bulamadım. ·ı
~ lil11ın. lıir but Belediyesine baş
~ llereu talı 11 şubesinde ot:ız 
~ltr. -.:: bir daktlloloğa tayin 
ll U..- g ille ayda anrak yirmi 
~ Oda ':1ektedir. Bunun beş 
t\ ~~~~yor. GUnCle 
~~ek ııa on ~ U
~ '-")'la ~ı Veriyorum. Kalan 
~~ı ~ttin zaruri ihtiyaç 
~dllı~p edeceğiz. Çocukl~ 
~" tlk-=~rafları da bunun 
~ "'""lllt tsırg 
~t etttın Cine Kunımuna mü-
4'ı~lll'ıııt • lliçbir §ey yapamı
~·~"lit bı~lldirdller. Vatan biz
•e ~ "" Yor. Bnnlano t~ ya.
\'aııı.!'fl)"a~::.ı tahsU gönnelerlle 
tıııı ._hl< clerlıe kabildir 
ile 'il ile i,.:; ve çıplak yavrula. 
~ııı.~lllta s~ fa~·dalan olabiUr, 
~ lla~ ıze müracaat edlyo
~ ile)( k~~kat ve hinıayesin. 
~'allı y Y&-şta mahrum ka
~._. l>letdena''lıılannun meceani 
~llsu tın birine yerloşt.lrfl-
4'ı, ... ~iiın~ deliletlnizl rica 
~ '<lrıe31114 ün olmadığı ta.kdir-
>o~llerl.nıın bana ne yapaynn? 
~ ., l'a§larile yakan. 

~d \'e btıtıa 
lıft ~ ~ benzer satırlan o
~tı hı t~lıi vicdaniye benzer 
~ deifıdlr altında kalmamak 
\\> f~la • Pilbakfka, vatan
\ .:: ~etken ~Uk yetl~tlrmeğe 
~:' ~ bu işin böyle ac.ık· 
~)ı'cı- olduğunu ve o safha 
~~ ~a~ertnıhı oğu~turup 
ı. ·~~ başka bir ~ey 

-.;511ıllf. dUşlinnıek tatlı bir 
"-"-:" ~''allı 
~ \'~ "1ıaınn derdint belkl 
~~ ı.ıtııı;:! teskine kadir olur 
'r0tt..._--ıayesın ern lfasan A.ll ı:ıı. 
~!:: °f'a.ka_tl \ "e lüttunu rica e
l~ ~l'rnıda nıeccani mektep. 
... ~ Yer bul &caba bu çocuk 
~h 111tıtı.::__ OQfQb&cak bll! 
~ı...._~;:~ sosyetemiz bu 
~~e haline hirakarok 
~ l' "e (!~~ine kulak kapı: 
ıı~~lllı rafta bb ~ok ço
'te._lııı diye naz verip 

",~•tıııa 
Sı liiıuırı ebeınnılyeti Uzerinclc 
~ !l "1ttııtai'°'ttur. Fakat 90k 
~~ ~ertnd ailelerin feci ha 
h~ ır~·-~cat>! :rar etmek bir 
~l)(Ja~f 1\ ilu tUrlU aJlcle.rln 
~ bıı btJ g() Y a nekadar feda-
~ ~ibı,llkt aJIYaıJannı silmek 
lb...~ ı ığı 1 ° Y1Jvalanna bir 
~ bı 1~ıı :Ot :ınak kabil olur? 
~ ~ı:C \tın ,.

0
atJ tlğf ve malfi. 

~ ~ e oJsayd ~k! Bu maln 
~ lıeı~ ı lüzumu tabak. 
ııiltıi'4! lcı b~taf Ve fcclakirb. 
~'\! ~le bir ~emızı yıkmıyacağı 
\:~~ llrslJ!if hl !ı:aresı bulunurdu 
~ı~llebıu.tti1 F hayır cemlyetl 
~- ar lı:tnd · a.kat bütün bu 
lııı..'~11 k e ZB.\"allılann im 
' -.ı.':.'._"1~ bil OŞınah? Bizler ne 
~ WL -~ez bir halde 58§

--..ı Ye M0L.. 

Ruslara göre 
Alman 

1,5 za9iatı 
milyon 

---0---

Sovyet zayiatı 
ise 600,000 di 

' Rus ar 4000, A'manlar 
6000 tayyare kaybettiJe 

Londra, 8 <A. A.) - B. B. C: 
.Stallnln oğlo fıldr düştükten &onra Şark oepbeıdoe g6n\illl1 gidm lspanyollar Berllode karfılaıulıklan arrada Şark cephttilndeki muharebeler• 

de §imdiye kadar vukubulan Sav. 
yet ve Alınan za}ia.tı rakamla.n 
ne§Tediln:U§tir. 

Macar Telgraf 
ajansının bildirdiğine 

göre 

Ukranyadaki 
Sovvet 
orduları 

Pek feci 
bir va.ziyete 
düştüler 

--o---

Çember içindeki kıtalar: 
levazım yetiştirmek için 

Sovyet hava kuvvetleri
nin son ihtiyatlan da 
harekete geçir-ildi 

Badapfltt.e, 1 &Jıt..) - M.acar Telg
raf ajansı. salA.hlyettar bir menba • 
dan aımış olduğu haberlere atfen, 
Ukranyada et.r8.f ile allkalan kosU· 
mi§ olan Rua ordularmUl pek fecl 
bir vazl~ette olduklarını, Sovyet ba§
kumandanlığmm çenbe:r içindeki ıa
taata erzak ve ıevazım yetl§tlrmek 
için hava kuvvetlerinin eon ihtiyat -
ıa.rmı harbe aevetmek Uzere nevmt • 
dane mesai ııartetmekte olduğunu 
bildirmekte ve §Ulllan DAve etmekte· 

dir: 
Müttefik ordular ha.va kuTYetlcri • 

oln ml\tcmadl müdahaleleri yüztın • 
den bu gayr~~er ~ gidecektir. 

Ruzvetle Çörçtl 
Rusgaga 
yardım 

• • 
msselesını 

görüştüler 

Hopkins Rusyamn ~il 
yardıma ıhtiyacı oldugunu 

bildirmiş! 
(Yazısı 4 üncüde) 

Brüno Musolini 
Dun sabah tayyare 

kazasında öldü 
J'«muı. 7( A.A .. ). - Resmen bil· 

dirildiğine gö: e ,duçenin ikinci 
oğlu ihava yüzbaşısı Brüno ~u
solini bu sabah saat 10 da Piza 
şehricln civarında yaphiı bir 
tecrübe UGU§U emıasında. ölmijş-
ttır, ~ -

Almanlar tarafmclan esir aJınan~RuB 
~rlerl 

eşhur dolandırıc 
MAHMUT SAiM 
• • • 

ŞiŞLi YILDIZI 

Medihanın 
1 Numarah En~visiydı 

Kmdisl anlatıyor: 

Mediha, etrafında dönE<n tvare
kre birer nwnara koymut: 

Ben: 1 numaralı enayi imltlm! 
Mart.en Ora.kya.n iki numaralı 
ena.~1, Şehzade Zlyaottin Efendl 
S numaralı CO&li.. Veznedar Ragıp 
Bey 4 nomaraıı enayi .• Bir de me~
tepll tıunaU var. Fa.kat itlkado:oca 
yegl\ne açıkgöz bu olmab! 

Yine beınlm imtiyazım '\'ardı: Ena 
yDerin be§tnd&ydım hlç olmaza&. 
Bir numarayı ibraz etmlıt bulunu· 
yordum. Bondaıı büyük nimet olur 
mnyduT 

Ya Orakyan ! Şunu bir &1dip gö· 
reyim dedim: 

- Ka zatıaliniz klımtnlz T boıl· 

nlzl mln gayri haddin kulunuza ba· 

ğışlar smız '? • diye sö1.e ba5laıdı. 
Kendl k('fldlme: 

- Bu da benim gibi kaı.m biri, 
dedim! 

• • • YARIN 

HABER de 

Bir Japon gazetesi 
yazıyor: 

Siyam 
Demokrasiler 

tarafından çevril
mek tehlikesine 

maruzdur 
Anglo. 

Saksonıar 

Japonyanın Siyama hücum 
edeceğini söyliyerek 

Hakiki maksatlarım 
gizlemeye çahşıyorlar 
Tokyo; 8 (a. a.) - Japon Tay 

mis end Advertiser gazetes~ ln
gilterenin Bangkok ve Tailand 
-Siyam. daki liınanlan işgal et· 
mek niyetinde olduğuna dair A
sociated Pres tarafından verilen 
haberi mevzuu bahsederek şunla 
rı yazıyor: 

(Devamı t üncüde) 

Sovyet tebliği ------
Ordularımız 

Düşmana 
karşı 

muannidane 
muharebeler 

• 
verıyor 

---0---

39 Alman · tayyaresi 
dUşUrdUk 

(Yazısı 4 üneiide) 

Bu rakamlara göre Rwılarm za.
yiatı 600 bin, Almanle.rmki de l 
milyon 500 ki§idir. 

Ruslar 4000, Almanlar 6000 
tayyare kaybetml§lerdir. Alınan • 
lann top zayiatı ise 8000 kadar • 
dır. 

(De,•anıı 4 üncüde) 

Fertleri• sarwea 
çocuğa• ••bdlr 

Em'.Akinin 18 bin lirahk geliririni Oniversite ve kUl!ar 
sahas. na teberru eden kıymeth Türk evlldı 

Emekli kurmay yarbay Mehmet Sait 
Kozoğlu yaptığı tesisin gayelerini 

izah ediyor 

ÇERÇEVE 

Ne 
oluyor? 

Necip Fazıl Kısakürek 
(Çö~il) \'e (Ruz\elt) su anda. 

tıaşba..,a, diz dize ••. İki devlet. bü
yüğü arasmda bu karı,"J karşıya 

gell , harbin başladığı gündenbe
ri en ehemmlyetli ka.n.ılaşma. •. 
Vaktlle (llltler) \ ·e (Mu olinl) a · 
rasmdakl ka.rı:ıla~malardan ç~ 
daha mühim... Demokrasyalar 
cephe"l bu karşılaşmada, mlh\'er 
hakkındaki nihai karar ve har~e
tini tesblt edeeek. •• 
Bugün~ kadar (Hltler) , .e (Mu

sollni) nin Alp dağlan eteğind<', 

(Yazısı 4 ünctide) 

denneğc kadar büyük mlkyast& 
harbe iştirak kararını \"emıektai 
ba.5ka. ~are kalmamıştır. 

Her bakım.dan tngUterenin ip 
iş; İn~lltere en kuneW durama 
şimdi geçml~r. 

1(. 

Eğer İngiltere, Amerika ile el 
ele, .\!manyaya karşı nihai hareke
t e giri~mek kararmı ,·erJl'Sf', A.1-
mruı oNlnlarmı lnla ama uğrat
mak v<' harbin başındanbcrl ilk 
defa. olarak a\·nl zaman ve me· 
kanda ikinci bUytil' <"epbeyi kur
mak üı:<'re ~arbi A nupaya bir llı· 
ruç hım"' .. cti yapmak ,a.z1~~tinde 
dlr. İn~iltcr<', yakın şark uzcrln· 
den So\·yet Ru<ı~a ile irtibat. ara.. 
mak emeline de dü~cbilir. 

~ 

\ . . harp 'az.iyet 1 :ıi.hlrde 
enı ~ .. k 

Fransadan uzaklasr"'o;; gonmme • 

, bir \'&gonda yür. yUıe gelmelerin<' 

le bcrab~r Fran.sanın durumu, 
hem Alman: hem tn;:illz tn.zylld 
lstikamctind<'n, yo.nl harbin dal· 
ma netice ::reri olmak bakımından 
f P\'k:diide hassas ••. l·'ra.n~a bile ~n 
çetin kararlarınılan blrını bug{i • 
lcrd \'ermeie mcebur ..• 

mukabil, Okyannst.a , ·c hir )at 
içinde imdi Hk defa olara1' ba.::ba 

1 ~a gelen iki devlet büyüğiini.in fi. 
kir ve iı:- menuunu kestir<'biJir 
miyiz! 

ı ı Ben<".e bu aşikir: 
4 Almanya. ile uzJa.~ma \"e)'ll ona 

Ll. karşı nihai hareke~ geçme mcv· 
-- .... zuu .•• 

Büyük Hint Şairi İn~ltere ve Alma.nya. arasında 
uzlaşma ihtlmalinln ye~inc minil 
telakki ettiğimizi ba.ftalar<"a e\-vel 
kaydettiğimiz Amerika, hala tik· 
rinde ısrar ediyonıa, o halde ken
disinden bütün varlığıyla harbe 
tştlrak etmesi hten~ttr. Ve 

Tagor 
OldD Amerika için ya uzlaşmaya raz! 

olmak, yahut milyonluk ı;efen 
klweU.rl prbi A.vropaya gön-

o "" 
Caponyanm, sorası, bura"'• ortı.

sı d('lrkf'n birdenbire SoQ·et Rus
ya üzerini' çullanacağınılan :.ıiC'rre· 
~<' .. üphe et miyoruın. 

~ ~ 

Hulasa, pek yaktnda diinya aza 
metli tıiLdi eler "ar ısında kala· 
cak; ho haıliselcr JD39 dan beri 
bir türlü asli nıh \ 'C gaye-1 beli
remiyen boğuşmaYJ, artık malfuD, 
mü!Iİ>et "e tabii bir !'lafhada p 
btrdcnblre geni. letecPk, ya1ıut 1r~ 
künden kunıt.acak ... Ben oil"§"'A 

ve sulh ibt.fmallni JıjJj. k11vveıbdz 
gö~ 
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a 
Kuduz aşıs1. .. 

' 

ünk.. eşidede kazanan 
numaraları yazıyoruz 

Ekmekler f arkh 
görü dü anı· eli bir 

.. rk e ıa ı 

Kattve satışı 
serbest 1 l' azan: K ad ircan K AF L 

fstanbulda kuduz \'&kaları çol: Milli Piynngonun 7. ncl tert p ı Son hır nıkumı 9 ile biten 40.000 
ı ınci çekilişi dUn İstanbul Tak- ı bilet ikramiye ka?.onmışlardır. . 

m meydanında saat 17 de çekil· 
ve bu çekilişi kalab::ılılı: b r 21),000 ltrıılık bUyUk ikramiyeyi 

Eksik ve hamur 
çıkaran esnafa ceza 

verildi 
kazanan bilet lstanbul, 10.000 u. 

1 "ıtlcsi tak"p etmLcıtlr. ralık ıkramiyeleri kazanan biletler 
u çekilişte kazanan numaralan P. T T. idaresi tıırafır.dan 5.000 
- da ~azıyoruz: ııer bin liral k ikramivcleri kaza-
0.000 llrn l\aznnan numara nan bıletler KaysE>rl, Slver<'k, YO'l 

306429 gat, ve lzmirde saWmışır. 

10.000 lirn kuzannn nnmanıl:ır 
073377 399243 

2.000 l ralık 1knuniye kazanan 
bilhlerln 8 pan;ası lstnnbul, 4 pnr 
çaı:ıı Ankara, lkışcr parçası Sivas, 

·> GfJ lira kıızannn numaralar Tarsus, Admın, F.mlrdnğ'. Hendrk, 
07 , ı.; 168641 203360 286~5G Elazığ, birer parçası da Bursa, 

EUerinde eakt un bulunnn fırm
Jnrdnn mnndnsı dün tamamen yenJ 
çeşni ekmek çıknrmı !ardır. l<'akat 1 
un tipinin n~ n. olmasına rağmep 
bir fırının çıknrdığı ekmek ıle di. 
ğer bır fırının ç;.kaı dığı ekmek ara 
sında birçok farklar vardır. 

2.000 llrn imzamın numa.r:ılar 
8cn tlbrt rakamı 6339 ile biten 

4.0 bılet. 

C!lO lirn· knznnan ııumanılar 
S dört rakamı 8209 ile biten 

40 bılet. 

5 O lira kazan numaralar 
Son dört rakamı 4312 ile biten 
bilet. 

Son dart rakıunı 5990 ile biten 
o bilet. 

tCO Ura k zanım uumarnlar 
Son Uç rakamı 277 ile biten 400 

b et. 
r,o Ura knzruuın nom mlar 

Son Uç rakamı 426 ile biten 400 
hileL 

10 llm kıuanAD numaralar 
Son iki raknmı 20 ile biten 4.000 

b • 
2 lira lrnznnao numaralar 

Son bir rakamı 1 ile biten 40.000 
t. 

Yeni Sabah 

Ha.vr.n, Tokat, Çorlu, Birecik, Er
zurum, Cebelibereket, Afyon, Mnr· 
din Siverek Diyarbakır, Pasinler
de satılmıştır. 

Dlffeer ikramiye knzıınan bilet • 
!erde yurdun muhtelif yerlerinde 
sat1lm·5tır. 

Bir mebusumuz 
vazife başında 

vefat etti 

Diln yapılan t~fti !erde bazı fı_ 

nncıların noksan ve hamur ek -
mek çılı:ardıkları tesbl t edilmııı, 
Halil ve Ahmet atlında iki fırıncL 
nın beşer çuval • unları müsadcr<' 
edilmiştiı. 

D.ğer taraftan francala s:ıtışln-
1 mm serbest bırn.kılnıısı da dli -
§ÜDlilmektedir. 

Bülbül yuvaları yuzun
den bir mezarlık 
kaldırılamıyor 

Büyük Millet Meclisı biıtçe en Anadoluhlsarmda bulunan ken.. 
cümeni azasındaıı lhsan Tav, dir ve keten Türk anonim §~e
dün öğledeı. sonra meclisteki ti imalıithanesi belecliyeye nıUnı. . 
müzakere esnasında kalbinde ra- caat ederek iskeleye kadar olan 
hatsılık hisetmiş,müzakereden çı :rotu asfalt yapt.ımuı.k istediğini 

bildinnlş tir. 
karak alt salona inmiştk. Orada Belediye, yol üzerinde bulunn.n 
doktor tarafından tedavi edilmiş küçilk bir mezarlığın knldınlmam 
se de, maalesef sektei knlbden icap ettiğinden müzeler idaresi -
ölmü~tür. 

1 

nin mUtaleasnu eonnll§tur. lıuze. 
187 - ler idaresi. verdiği cevaptn. bu 
. 4 dn dogan ve hukuk mek- mezarlıktaki servi ve söğüt ağaç 

tebınde yüksek tahsilini yapan larmcla bUlbUJ yuvaları bulundu • 
thsan Tav, meclisin üçilncü dev- ğunu. Anadoluhlaarmın ise bUlbU -
resinden beri mebus idi. Kıymetli lel"iyle meşhur olduğunu, binaena 

b. k ·bed · . lcyh mezarlığın ka.ldmlmaması ı . 
ır uzuv ay en mcclıse, aıle- tu-1 . bildi ı .. u B . cap e g nı rm"9 r. unun 

sıne ve dostlarına taziyetlerimizi Uierfoe vaziyet yeniden belediye 
sunarız. tarafından tetktk edilmeğe baş -

lanmıştır. 

Senede 18 bin lira 
tutan bir kısım 

emlakinin gelirini 

Üniversıte ve hülttir 
sahasma teberru ettı 

Ziya GUnUn (Jru,·ersitcyc yaptığı 

buyuk teberrudan sonra hayıracver 

bir diğer vatan.:laş dn Lnlversltcye 
ve kUltür sahasına yıld ı bin l!raıık 
bir gclirtnı öıUrııe bağlı bir tesis llc 
tebc{l"\J etmlşUr. B;,ı tuımıyet sahlbi 
vntandJ.§ kurma) yarba)lığlndaıı 

mUtekaıt Dlvıikll Mehmet S ip Ko 
:zoğludur. 

Altıncı noterd tasdik edilen tesl.s 
senedine göre, Mehmet Salp Kozoğlu 
Beyoğlunda Hüseylnnğa mı.hanesinde 

Hnmn.lbqı sokağında Avrupa pasa • 
jında 22 dUkkQnnu, Ayvan arnyda is
kele caddesinde Nur l{alem Şirketi • 
n1n kurvunknlem fubrtkıuımın bma ı· 
m ve sermayenin yüzde 16 .sını bu te· 
slae tahsia ctmlııtır. Bunlann senelik 
varidatının 18 bln lira tuttuğu anla.· 
1711mı:şt.rr. Bu parn: 

A) ltım ve fen Uzer'.ne Umi kıy 
meU haiz türl>çe eser yazana, 

BJ Be§ertyetc nafi bir keıılf ve 
tbUrada bulunan MU.cılüman TUrke. 

C) Harp akademlal, Gllzel SaııaL 
lar §Ubcst, tıp fakUltcsi, Dtlrtlş§afn· 

kayı blrlncU!kle blUrcnlerc; 
D) Ttp, Fen, Yük.sek MUbendiB, 

CUzel Smuı.Uar akademlsındo çalış. 

kanıık gösteren ve ırknn TUrk olan· 
larn yardım, 

E) Köy ilk okul öğrctn:cnlcrtne, 
F) Çnlıekanlıkla ve iyi a.bl4.kla 

kız öğretmen okulunu bJtlrenlere el.· 

haz maerafı, 
G) Dlvr'.k ilk ve orta okulunda 

olrnynn muhtaç talebeye tevzi edL 
lecektlr. 

Tcı..zi t:ıinl tesis etmek llzerc 

H lseyin C&hlt Yalçın, ''Taymia" 
c lntijar eden yazı tıakkında yine 

aynı gn=etenln tavzthi ve lııgtılz Ha· 
"iye nazın Edenin Avam Kamara· 

smda bir suale qcvaben Türklyeye 
r beyanat vı: temlnıı.tıru tmb.18 mev 

ı yapmakta, Taymıaln verdiği lza· 
t ve bun inzimam eden Edenin 
~ruıatı ile sultetehhllmUn tamamen 

e edllml§ o!Juğunu kaydetmekte· 
.Muharrir, Edenin memleketımız 

kmdakl beyanatını ~aydeckırek 

i."ZCUmle diyor kJ: 

• Devlet Demtryollnn ldare.st, yol 
culara bir koı ylılt olm k Uzere lstan· 
bul banllyolcrinlıı o dugu gibi Anka 
ra • Kırıkkale, Ankarn · PolaUı, 

Zonguld k Karabük ve lzmlr · Ma 
nı.sa kısımlılrmd:ı her istasyondan yüz 
kilometreye kadar seyahat edeceklere 
gld p gelme bilet vermeğe karar ver· 
mlştlr. 

Yalan şehadette 
bulunan bir tacir 

tevkif edildi . bir heyet teııckkUl edecektir. Bu he
yet de Unlvcrslte rektörU, Unlvcrsıto 
profesörıcrlnlien Uç senede bir defı. 

seçilecek lkl profesör, Yllk.ııek MU. 
hendi.&, Güzel SaııaUa.r Akademlst 
ve lstanbul 'Maarif müdUrleri bulu· 
nacaktır. 

Her yıı gelirden mnsarlfier çık.. 

tıktan sonra para şu §Ck~do tevzi 
edilecektir: 

Paketler üzerinde 
kahvecilerin damgaları 

olacak 
---0---

ab at satanlar& 
ş i ceza var 
ÖnümUzdc:ti pazaı tesı gtiniln -

den itibar<'n serbest kahve sntışı 
hakkındaki knrann tatbJunn haf;· 
lanacnkt1r. O günden itibaren ku 
ıu knhvec"ler. halka 125 ~er 
gramlık paketler IC'indeld kahve. 
yi serbestçe satabileceklerdir. 

Paketlerin Uıoıtlerindr. kahveci.. 
!erin adres ve firmaları bulunn • 
cak, mahlüt çıkacak kahveyi sa.. 
tanlnra bir daha kahve verilmiye
ceği gıbi haklarında aynca milli 
korunma kanununa göre takibat 
da e.pılnc ktır. 

Ankara Valisi 
bu sabah geldi 
Jkl ay mezuniyet alan A. n a

ra valisi Nevzad Tandoğan bu 
sabahki ekspres ile ~ehl'imizc gel 
miştir. 

Bahçıvan ve manavlar 
cemiyeti idare heyeti 

feshedildi 
Ticaret vekaleti, bahçıvan, 

sebzeci ve manav esnaf ccm:yeti 
idare heyetinin bazı yolsu~ hare. 
kctlerini tesbit ederek bu ccnu
yetin idare heyetini feshetmiştir. 
Mıntaka ticaret müdürlüğü bu 
cemiyetin heyeti umumiycsinin 
toplanarak idare heyetinin tek
rar intihabı için tedbir almıştır. 

En büyük cemiyetlerden biri 
olan bahçıvanlar cemiyetinin id:ı. 
re heyetinin muntazam toplantı 
yapmaması ve cemiyetin hesabla 
rının muntazam olmaması dolayı 
sile, yapılan tahkikat neticesinde 
bundan iki ay kadar evvel idare 
heyeti reisi Ali riyaset ve idare 
heyeti azalığından çekilmLsti. 
Bundan sonra bu cemiyetin vazı. 
yeti ticaret vekaletine arzedil.s ve 
vekillet bütün idare heyetinin va. 

1 - Akrabalarına vUzde yirm. zifelerine nihayet vererek 
beş mUtesa.vlyen. 

lıyornıu-s. t:s1dd<'n Avrupatrlar 
s~hirde~ bahsederlerken nıc h\I 
,,.okn.k köpeklerini hemen ı111irı1 

nnarlar<lı. Serseri \'C h<'r çc"ıttr 
ı,:omıularla dolu bir .. okak '<'~1 nH~J ılan rc-smi mutlaka btanb~ 
hatırlatırdı; böyle bir "oknk ııt ~ 
ta .ıırkın bu en gUzel kö~c:-111 

"CmbolU mahiyetinde idi; A ,'111 
ş~h.r.leıinılcn pdk ~ol:'llmın °~1 
1.nmnnlanla birer amıalnn ,-ar r 
<'iter 1stnııbulun da. o zaman bir• 
.n:ı"ı :rııpıl ... -ıydı, bilmem ki,· b!l~ 
ca unsuru bere.eri bir ~kal< kÖ 
·n olurdu ;ibi geliyor ı.. eri 

Zıuınederim, ilk ve en değ b 
~chlrrlmir. E>&yılan Cemil ra!ıll it 
1 öpelderi toplatmış,• lst.ııntıt'11 
"ı•ark" denilen cennet parçıılııtlolı 
ilk olarak kavuştunntLc;tu. l\ÖP dl 
terin öldiiriilmlyerek hayırsıı • d 
ya ~ötürüldiiklerl, orııdn ktı~ 
hı:ıllrrine bırakıldıktan, ~lık 
u u7.luktan günlerce ve gecele \ 
~U~I l'tfarmnnuım ufuld nn:ı ·h• 
f tanbula kar ı acı acı uloduk 
me burdur. 
Eğer kudunıta.k lhtimnllcr' .-r 

m n. u köpekler gcrçclct{:n • 
\imli, uv al, . adık "'C ll1 maltl 
fa.rdır. Kuduz bundan yarrot .., 
t•n·eline kadar ln"nnlık irin ~ı 
1 ii;rtik \'e mlithl5 bir reıa..ke -
Framıanın ve dünyanın meS1ı11[dı1 
damı Pıu tör bunun aşısını bll ıdr 
JmmnTarm da kudurmuş bir it•.,_ 
f'n korkunç ıstıraplar ~inde ı.ı; 
ııaml< iğrenç bir şekilde öl[lle ;.ı 
ne ıwn 'erdi. nu hidlsc' r. tıır 
Hıısnn Ali \'ücel'in mektep td ~ 
lamın. s~en \!('; bu ne,idc eıı ı;1 
Lcl C erlenlcn biri o!aO ytıf.I 
dan b zı satırlar ıılı:ronız: 

"1885 Yılının tem
0

mnzundıı 1 ~ ~· abah n.at e~iz le, dokuz ' ı 
nnda bir yın ı- en.kin anası, fıs.~ 
rUn liı.boratu,·anna ı:eJJnio;ltı:iİ 
Anl\Sı, kU~·ük Meisterin bir ıı 
önec mek-tcbe giderken yoıdıı. 11 
durmu~ bir köpeğin hU<·un:ıuıı~ ti 
radığmr tela~·.., heyecanla. ~ ııd~ 
On üç ~·erindf'n ı ınlnıı ·tı. ,nır 1 
\"nrcı ellnılcki demir IJ.'lt"Ç.n5ilc r•' 
peğln ü:.hıne yütfünii \C kil ı;ıı 
na demiri 'ura vura tOCU~ ı;to 
t.u.nnıştı. Gösterdikleri dO , 111 
hemrn Pnri e gitmelerini nııfl!' 
öylemi§ti. Ztmılh kadın coet' 1 

nu, dıfdtor olmadıi,'1 halde bt1tli' 
en iyi bilen bir adama, rıı 
götürüyordu • ., ,.., 

"Pa,ı;für köpekler tbtünde Ü 
tığı dcnemclc.rde kuduııı , 
gelınlı;tl; insanda nasıl ncti<'~1 d 
rtteb-inl henüz bilmiyordu. il fl'( 
nt:nıc~·i bu tocuk t.a J a pmtıl• fo;. 11 
Keneli haline brrakılır-;n l,'l'lro1' ,ıı 
tul ol..a ölecekti. tkl hı•ldın j: 

'•Mr. Ed nln bl:ıdm psU.olojlmlzl 
r k ı~ı nnb nıl) ol:Juğu mubnkkaktır. 
'"' :deri tA lttılblmlzo ı;tdcoek yolu 
d rhn1 btılu,>or. Ji'Uhııklka, eni TUr 

l \"Cnlr hlO değişmez. preıı lbt ve en 
lıJrlz \e ı.ntt \ll!lfı milli bir Türk 
polltllm ı Uıltlp t."tn)(l8fdlr. TUrklyc 
s:ılb tstlyor: TUrldyc deli tlerle mU· 
r ,ıscbctl rln:lf! dostluk ı ti~ or. fl'nkat 
bütün bu dU.,Unoelerlnde \'e hareket· 
Ierlnde fi~ \"e.)'a lolruı teslrlerin 
Lltmd3 d •gll ırt \"lltnn ıuenfuntlnln 
ve nbl.ıkı ideallerin z.lyu ı ultında ken 
dJ teıTlh ve ten ip ettl&'1 old1' yllrli· 
m k lııtlyor. Onun için, tr.~llterc ifa· 
rlclye Na:ı.ın blzlm hurp eonrnaı il~ 
minde Uıı -'<l •bifoc:.1',ğlml7. role işaret 
ederi.en kendi > olumU7.u kcndlmlz.In 

• Bir TJtUddetteııberl kc"'1lmlş oııın 
bakkallnrıı petrol tcvzutı dUnden 
itibaren, hazırlanan lhtlyııc listelerine 
göre tekrar başlamt§tır 

• Belediye Hulkalr auıaruıı kapat· 
.mll}tır. $ed emrini Sıhhiye Vekl\lcU 
vermiştir. Bunun yerine Terko tes!· 
aatı yapılacaktır. 

Balatta Sanıi adında bir fabri
ka töre 16 lbl.n liralık yapağıyı 19 
bin kilsur liraya ootan lhsnn, Ze 
ki Sarıbeklr karele lcrlc, Yorgi 
Kaba.sakalın muhakemelerine diln 
de us1iye ikinci ceza mahkemesin.. 
de devam edllmfştir. DUnkü mu • 
halı:emcde İbrahim adında bir tıı. 
cir şahit olarak dinlenmiştir. Mah 
keme. evvelki üadeslnde !hiç lbah. 
setmediği halde dilnkU ifadesinde 
nıevzubahs yapağılann ıkcmdlsıne 
s:ıtılmış olduğunu irldia ettiğin -
den yalan şehadetten dolayı İb'ra
himin te\'kifine karar vennlşti.r. 

da5ı11A danı!'lh. ~ıruıgal ,-ıır ( 
ye. nın bir hıık o!nın'ttan rıııh• ı111 

hl .. 1 1 - .. 1 :ı• ı.;ı 

2 _ Eser tclll edenlere yUz<lc tq. irlare heyeti intihabının 
3 - Keşıt yapanlara yU2'.de be~. nilenmesine karar vermiştir. 

fl(ıÇııoeğlmlr.drn \ rkndnşlarımı:u 

kendlmldn intihap 1.,'deceğlmlzdcn 

1 
b:lh.setm ;bizi en h uoktatan • 
mızd:ı tatmm 'e nwmnı .. ı eımı .. ur." 

BilyUk bir Türk donanmasının 
Çnnııltkalenin d~rsmda görl\nme· 
si korsanlara F4rc adalarındaki bir 
Y.ı.ç prens tarnfmdnn telilşla kar 
rlanmıstı; fakat Viçenzonun key

fi bozulma..??U!jb; hntUl. bir htıber 
c. 1J epeyce gU dürdll: Cenova t'a • 

' ritlden Fransuva Draper, Sa· 
'Z ahclls"nden ktrk h:'n altın a~a 
~ı olduğunu söylc>mlş; bir kola· 

vnu "'!ılarak bunun tntısill için Fa 
tih Sultan Mehmetten ricada bu 
1 ~m stu; Hamza. Paşa bu mak • 
G<lfüı Snkızn gitmişti; ahali borç· 
mı lnktır c~şler; Hnmzn Pa· 

dn knleye bir şey yap::ımıyarnk 
l:~ı köy ve bahçeleri harap et· 
mC"'..tle kalmıştı. Vlçenzo diyordu 
kı: 

- Şu Fransuvn yaman adam 
MR doğrusu.. fSnrkın en bilyUk 
n:!.kümdarmı ve onun donanması 
ru tahslldar olarak kullanıyor! Bu· 
u bana tekili etse tenezzül et • 

mezdim. 
Türle donnnmasmın kalabalık o 

luşundan tel{!.§ edenlere de: 
- Bir kartnl bir sllrll çaylağı 

d: "Mdağm eder! 
D~l. Hn.mza P~a fcıtıınkö 

):nllıı Rnşya kalesini yirmi iki 
tJ.n muhasaradan sonm hiç bir 
'1fJY yaprunn.dan ~eltlltnee ona bak 
vermek l!zmı geimı,,tl. 

llamza Paşa nzledlllp yerine ge 
tlrllen Yunus Pa§a Viçcnzoyu bUs 

• Üniversite talim taburundıı tale 
beler 20 nğustostn mecbuı1 kampıara 
~lıyacaktır. Kampıar 20 gün devam 
edecektir. Bu sene kız talebeler de 
atış talimi yap:ıcnklardır. 

• İhUkfir davalarına bakan asliye 
ikinci ceza nınhkemesl, dUn sabahtan 
akşama kadar tam 22 lhtıklr d va • 
8Dlıı b:ıkmıııtır. 

bütl!n gUldUrmü~tU. Ç ... Lıu 
mira! Çanakkııleden henüz çıkmış 
tı kl, dehşetli bir fırtınnyn tutuldu 
emrindeki otuz kndar gomıden ye· 
eli tanesl b:ıttı; on iki Uıncsl dar 
madağın bir halde Mlr:l'l'iye ınğm 
dı; kendısi df' bin z-.ırlukla SaT·tz 
1 m:uıma girebildi. ı\ ~ık d"nlı.iu 

ı . Jllir neresinde kopncnk olan 
b·r fırtır. ~ı çok cvvddcn anla • 
mnk n.,imkiln def.il 1i: ~kin Çanak 
kaleden çıkarken şöyle ufuklnr::ı 
göz atmL':; ol ~ yaklaşan felaketi 
sezebillrdt. Yunus P :ı bununla 
da kalmıynrn · Anadolu sahilleri· 
ne tec:ıvUz eden cir Katalan ı; 
nL.Slni tak p t'tmek ilz"rc Mid 111 
li Prens Nll:olanın gl>ndcrdl~I bir 
kalyonu düşman lınl13 gibi kovnln· 
mış: hatta gemi tı:dllli limanına 
gird'ğı, hUvl)etl nnlaşıldlğı halde 
zaptetmek istlyerek herkesi gül • 
dünnüştU. Yunus Pa.şa mutlaka 
bir zafer kazanın görll.nmek isti· 
yordu: Midlllldeki gemileri de aJa.· 
rak yeni Foçayn gitU; burası çok 
tan padişahm himayesini kabul 
etnüşti; onun emriyle hn.rc.ket e· 

Başıboş köpekler 
Son zamanlarda. bazı mıntaka -

lnrda kuduz va.kalanna tesadilf c~ 
dildiğinden belediye, büttin kay • 
makamlıklnra bir tanılın göndere. 
rck başıboş, sahip:dz dolaşan lkö 
peklerin öldilrülmcsini bildirmiş 
tir. Bu cUmlcden ola.rok son gün
lel"de 200 ltöpclt itlaf edilmiştir. 

d yordu; donnnma).'1 pek iyi karşı 
iadılar. Yunus Paşa orayı harbe 
derek ele geçirm ş gibi kaleye mu· 
hafızlar koydu; ahaliye fena dav 
randı; &,enç kız ve delikanlılardan 
yfu: kişiyi seçerek lstnnbula gö • 
lUrdli; padiş:ıha takdim etti. 

Viçenzonun hemen hemen bil • 
tün adalarda. a.danıla.rı vardı; h!?r 
şeyi haber altyol'du; kahramanlık 
taslamak Adeti olmadığı çln deni· 
zc başka donanmala.rm çıktığını 
duyuncn o limana girl)ordu; on • 
lar uzaklaşınca da demir alıyor, 

yelk~leri fora ediyor, dört ta.rafı 
knsıp k:ıvuruyordu. Hamza Pa.r1 
RMyaya giderken, Yunus Pru ~ 
n n yerine geçen İsmail Paşa da 
Rodos üzerine yUrlirken, Patmas 
öniin<le görilnm{lşlerdi Uıldn iki 
si de denlzcilikte acemi olmaln'l'llla 
rağmen korsan yuvasını dağıtma 
nm imkansızlığını ça.buk nnlnmıı:r 
!ardı. 

Bir gUn adanm önünde Uç katlı 
ve hGr biri korsan gemilerinin dört 
beş misli, on eekiz galer, kırk ka· 
dar korsan gem.isi görilıı.dll. Galer 

4 - Okulu blrlnclllkle bitirenlere Ticaret miidürlüğü esnaf mli 
yüzde on. rakabe bürosu bahçıvanlar cemi-

5 - Muhtaç talebeye yüzde on. 
s - Köy m\!ktebl muallimlerine ~eti hesablarını t~kik ederek 

yUzde yirmi, devir almaktadır. Bu devir işi 
7 - Kız öğretmen okciu talebele lkmnl olunur olunma;r; yeni idare 

r'.ne cihaz masarifi yUzd 16. j bcyetı :seçimi için heyeti umumi 
- Dlvrlk okulln.rma yardım yüz ye davet edilecektir. 

de 115. 1 
NlsbeUnde oln.caktır Bu değerli • • " • 

vatıındıışa unıversıte namına tevek· lhtıkardan adlıyeye 
kür edllmI§Ur. verilenler 

Fiat murakabe komisyonu, dUn. 
kU toplantrsmda Galatada. Necati 
Bcv caddesindf' Ali F..kber, KU _ 
çükpazarda 2~ numarada Nuri 
Bostan, Taksimde Cumhuı iyct 
en.eldesinde Öjen Malotynn adın -
dakl "ahısla.n bira ih t ikimndan 
dolayı adliyeye vermiştir. Bunlar, 
biranın ı:ıişesini 21 ve 22 kuruş.. 
tan satmaktan maznundurlnr. 

r oc ev o acagr "'O.Y enuı. • 
yaııılılı 'e ı:ocuk kurtuldu.,, ,0ıı 

hırıldıl<tan otu.ı üc; giiP ı:ıııt' 
getirilen bir hasta kurtorı ' 
,.e ölılü: Pn.."ltörc hod~iunlt1' 11J 

iı i nıenraatıcrln tahrik ~ 
hlicumlar yapıldı; u"ının fs' 

11 h'·ı haUiı ı;ocuğun bu ·Uıd~r 
dü -·ü iddin. edildi. Jngiıh: ii11111 ~ ı 
den bll)iilı bir komi yon on " rrd 
t-ctkfüt.en sonra şu bü1;nıU ;:_.t 
"PnsWriin çiı:ek a ~ ı bribl. 
lnn 1uıduzdan l•orm·~ tılt 
bulduğu tahalJmk etntl~tir.,, 

----co ---

Yeni et narkı dn 

F'iat murakabe komfsy011ıI tc11 
toplanmış, Karamanın canlı ııcııd 
tan azami kilosuna 48 pe,:

11 
ıt 

kilosuna 55 kuruş. canlı de 
kllosuna toptnn 53, perııJct'll 
kurus fiat t.esbH. etmiştJr. 

terin Uç sıra kürekleri, bordayı 
çc'flÇevre kU§atan t.cpları, bllyük 
yelkenleri, muhteşem kastıraları 
vardı; kıç gönderlerinde papanın 
bayrağı d:ılgalanıyordu; giivertele· 
rl parlak elbiseli şövnlyclerle, zırh 
lı askerlel"lc doluydu. On iki kii 
rekçinin çektiği bUyük bir filika 
sah le bir papas getirdi; hu papas 
korsan re'sl Vlçoızo Ue görü mek 
istiyordu. Viçenzo onun atlm oldu· 
ğunu, maksadını, k!mln tarn.fmdan 
gönderildiğini bil Yordu; vereceği 
covıı.bı da ço'.ktan hazırlamıştı. onu 
dinlemeksizin de kendls.Ine söyle· 
t~bllirdi; lakin her işte olduğu 
g.bi gayet cahil ve so~lıkkanh 

davranıyordu. Papası bU~·Uk salon 
da, seçme Uç yüz yalmkıhç komn 
nın snflan arruıında.n ge«lrerck ka 
bul etti; adanın ve U. anın tabii 
manzarası kadar kalenin dı6l, içi 
ve içindekiler de papasın gözlerln· 
de hayret ve dehşet uyandırıyor" 

HER GON BiR iSİM ~ 
B 

tııı;lllz. aınlrallığının bir tebllğt bir 
lmç dof1' buttı&'l veya ynraıı.lndığı hnl' 
Jtında blrçolt pylalar ~ıkan Alman· 
lnnıı Şnnhörst zırhlrsının Broııt llma· 
nı.na ı;lr<llğlnl bllctlrdi. Brest FranM • 
rıııı tın kU\"\" tU hnrp Umuru ldL 6l 
bin nüfuslu Nr e bir olan Brcst 

du; Viçcnzonun arzusu da ona ve rnıns:ınm balıri,> e m !il, drnlz. tat· 
onun vasıta ile efendisine, efendi blkatı mektebi, tııyfa melltebl bulu· 
sinin yanındakilere, donanmadaki nurdu. ~iz ~b:ı31arU kUçtlk su
gönUllü şövalyelere ve askerlere bayl'.lr, gonfillüle.r b~ bu eblrdt.'D 
bu hissi verm kU. yetişmiştir. nrest Jınrp Umanı d~ -

Papas kendıslni takdim etti: 1 ~ nm l'n kUvvetıı harp llm.'\Dlartndan 
Venedilı: kardina.lı ve papa hazret· snyılır. Onun fçlo Almanlar denU. 
lerinin nmi.nı.1 ekselfı.ns Lulçi Ska· harplerinde yaralnıuuı ~emllilrlnl bu· 
rampanın hususl kli.tibl ve milşa - nıda tamir ett!rmelrtedlrler. 
virt, her ııeyden evvel Peygamber Bu IJChlr aynı mm:uıda m11kemmcl 
lsanm sadık uşağı Darnlnlko Pra· dr.nlz lnşnat tczgt.tılnnoa da maHktlr. 
manti... Harp llmnnmm 7anma bir do mUkcm 

(Deuamı ror) bJOI Uaw'et Umanı 'VtU"dır. bOştlk 

S T .ı1 
tl[ltc )'lrı.lercc gmnlyl aıab~ ~ 
bıı lkl liman gtırek tııbtııUfl ~ ~ 
mooeıılyetlıı bütün tııarruı ":ıı 1 
rına kolaylı.kb karşı koyatıll r.t" 
rnn bir \'D7.ly~ de mııUktır~fl'l~: 
Fransnyu giren demirin, " ııJI'°' 
kerc&tcııln, buğdn ·m, nnuıı ııf' ~ 
mnrkczldlr, Brcst b:ılık ve tJ!t ~..I 
sen· ı llırnç eder. Tlr.s.rl ıııU tıl1~ 
tc bulunduğu mcmıeırotıer 1ş ti 
t p nya ve lngUteredtr. ve" ı:ı6'-" 
kadar bütlln ııanntlar bU 11~'1 ~. 
mlnnmrştır. lp, ağ, manttl'·.:~ 
~ 11, yelken yapnn fabrika " ..Al 
l&r. 111,,.-,,. 

Brest ortaçafm Dk ~IJ 
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~~ M er ~ı en hır habere 
~c.leri 81:.ı_ ıst , bil""...çe muza. 
• tararınd Slnda İzzettin Çalış· 

il{! Si.J;ı.ı. an Verilen bir takr 
tıı.._ «u al lı.ı ır. 
~l-1~ na alınan ihtiyat 

lh~llrları n hazılarmm devlet 
~lar1~ldukla.rı için riltpe 
ııı et llıaaRıa fazla olan memu. 
~ farkı rı.~ .. almaiarı orduda 
tin . u llla i Yüzünden ilcilik do-

~Za..lescyıe ~ret edilere.k lbu ha 
l'ı ~ rutpe ti yat suôaylarmın 

~C'p . :maaşla.mu alma.. 
ı· lranlUı ır1~hnekteydi. 
t..~ \'fi,.;~· Yıhası halinde Mec. 
'\llr1. -qııış olan ib . • 
~""ll' encüın u takrır nla· 

an,.. • .=..~ enlerde müznkereye 
.\ ~. 

•ker ·ı~ 
1-:1·~L aı eler~ne yardım 

--0ası ·· d "-~a encumen e 
as~ tadan \,,• 
ı., er a·ı YildlrUdi~. ö ..,. ı. •. -ı clerın gıne g re, 

:"'ll.un • ~ 'YnTdnn hakkında.. 
~ ~dıl layıbasnır tetkik için 
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lllecU:: nıu\'ııkkat encümen 
l':l~adar ~l toplanarak geç vak. 
u 1· Yiha IŞ?:n~lır. 

"':Ula <iölt ru~ ~~ran 45 günden 
"· Cait Vatan IZrnetinde bulun • 

~ı)11llı nıuıı .da...,lann aileleri 
""e lllik.~elif maddelerinde 

• ıı._ ll'lilatern taVZib odllen yar 
"'.JıtGl~ . olac~. Va • 
'~~ b~ı/liıtnete almdıklan ta 
l ~ ta~ olan Yardımın 

etıı:ı_~llUıı lllha kip . eden an be§tn.
~ eı esa.ıı 1 ~etine kadar devam 

S ~·llttınn 1 . kabuı olunmuştur. llıtııı. •• ~l çın sarfedllecek pa. 
'"'ltr detp1ş .Yolıuı&. mulıtclif 

S:j .. ~'9 Cdibniştir. 
"'l>A~ 
l'e.ı>tl Rop sahasında 

su""-· aca:k h. 1 
~~llagoıı ına ar 
~~ lnı:.;~Elıarhğı 68.hııamd:ı. 
ıı.:."lllJt "'" '"'S-tın "'--"" tQlıı ~tQ~ ,..."b•a.•ul, §e .. 

n et .~~- alt-.:ı. ınimnr Pros -". ......lU-ın. ... ~ kurulan bir 
~~laııan dan tesbit edilm.lB _. 
~ l-'arııtacJl'Ogranıa göre bu 
"<!', l'aL~ O!ın her bina, altı 
q~~da bel ~llcaktır. Arsa • 

~tılaca~~-e tarnfJ11dan 

buaun -

A A B E R - Aksam posfaST 

L ra 
Hava m"dafaas ve 

Avrupa harbinin en ağır bom. 
bardıman taarruıla:-ma uğrayan 
şehri şüphesiz ki Londradır. 
Londranm Büyük ~ritanya im
paratorluğunun kalbi mahiyetin. 
de gösterilmesi ve burada uyan_ 
dırılmağa muvaffak olunacak 
herhangi bir panik 1'nrckctinin 
bütün imparatorluk fjôbirleri ve 
halkı üzerinde müessir olacağı 
kanaati vardır. Bundan başka 

( . 

inglltor<?nln müdaf'ıuısaıda kııll:ı.ııılan 

ba.Joo bıı.rajrarı 

de 
eri 

Londra, mihvercilcrin taa.uuz 
:.edefi olarak gözöı.ünde bulWJr 
durdukları §ehirler arnsmda en 

l'anı .isabet alan blr tayynre lnf'ıJi\k halinde 

kalabalık olanıdır· Her cihetçe; Bugün için, en fazla taarruza. mnlarım mecburi 'kılan, yer mü. 
gerqk .sana)i ve gerekse halk ke. uğrayan ve .mihver havacılığmm dafaa topçusuna ve ışıldaldarma 
-safeti L<>ndrada, fazladır. Bil. Manş cephesindeki hiriklerine ibüyük kolaylıklar temin eden 
hı:ı.ssa; bijyUk ve tanınn;u11 tay- verilen hedeflerin ba.sında. vo ehemmiyetini 'her zaman: i~in 
yare firmalarının yedi tane hatta tek olarak bulunan Lond- muhafaza etmektedirler. 
kuru Ta.yınis sahilinde yer almış r.ıya yapılan taarruzlar ne kadar Başlangıçta blitün -bu müda
ve bu fabrikaların bir milyonu .kesif olarak tevcih ve sevkedilı- faa tedbirlerinin gtindliz göziy. 
aşan amelesi de Londm civarın. yorsa, aym kesafet ve eh1ıemmi. le aşılacağı ve hatta ibliyük mu· 
da yerleşmiştir. Dokuz milyon yetle de müdafaa ve mukabele kabil tesirlerde lbulunmayacakla. 
nüfusun ve fabrikasyon kesafe.. görmektedir. rı ıltasarlannuştı. Halbuki bu dü.. 
tinin Londraya temel atmış bu- Büyük Britanya adasının sa. şünce tlıiç de umuhm neticeyi 
lunmasıdır ki, buradaki Ö.z ln. hillerine yapılmış bulunan hava- vermedi ve ~ndüz taalTUZları· 
giliz olarak. t!111man halka harbi~ ya karşı mtidı:ı.fna tcrtibatmm nm fazla zayiatlr oluşu yüzünden 
musibetlerını yakından tatma.: en kesif ve aktif !bulunanı bombardıman akınlarının dnha 
ve sinirlerini bozarak bir hicret muhakkak ki Londraya ve civn_ ziyade geceleri ve baskın şeklinde 
ka.rgaşalığr doğurmak mihverci_ Tına tahsis edilmiş bulunmakta. yapılmalarına ihtiyaç hasıl oldu. 
ler için citten aranan ve arzu e- dır. Seri ateşli toplar, büyük ve işte hu zamandadır ki; ışıldak 
dilen bir muvaffakıyet telakki çaplı ve fazla namlulu makineli larln, baraj balonları teknik 
edilmektedir· tüfekler, ışıldaklar. baraj balon. bakımdan bir derece daha kıy. 

Her noktadan clıemmiyet k~- lan, hava ıtorpilleri ve lbütün met kazanmrş oldu. Ne çareki; 
zannıış bulunan Londrnya kar.ıı bunların yanında evsaf itibariyle av tayyareciliği hasılasından 
taarruz hareketlerini Büyük son hatbin en kıvrak Ye lbol a.. kaybetti ve zamanla ibunu telafi 
Britanya imparatorluk .. havacı!r- teşli av tayyareciliği bütün bu edecek yeni av -Silfthı, gece avcı. 
ğı Ye bu havacılıkla alakası bu. müdafaa vasrtaıarımn ba.smda lığı meydana çıktı .. 
lunan diğer teşekküller ,.c bil. gelmektedirler. Bu aktif çalıı:;.: Son zamanlarda şiddetini kay· 
hassa pasif ve akt~ müdaf~ mamn pasif olan kısmındaki sı:- bden hava bombardıman taar. 
birlikleri çok daha oncednı du· ğmakiar ve diğer ekipler lbütün ruzlarmm 'Manş cephsi havnln
şünmfü:ı ve tasarlamıştır. Da ~onforu ve teknik vasıtaları ih· nnda yeniden alevlemne~c baş. 
suretlc:.Londramn müdafaası da, tıva etmektedir .. Bunlnr arasın- ladığı göz.e çarpmaktadır. lngil· 
buraya tevcih edilecek taamı::. da bilhassa lbar.aaj balonları tere imparatorluk ıhavacılnnnın. 
lar kadnr ehemmiyet kazanmış· hasım ibombardrm0J1ıCilanmn yük Amerikadan ~len uçan kalelerle 
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ıı ~ daııı ~~ur isplrtimıacr 

tıı ~~~- ilracaat etmek 
~ ıt,~n hl 
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l>ct Ct l>lltfs 

ıı oJ<itıfüı Polisi hadisenin 
~~ıfllltat ~kak bulun

~ r; ara ~I «>hn ISİındiyc ka 
~ it altın~ aınm bir §ans 

~ tı ı.tı: hıı.ıllnnı~ ke6fo1unm::ısı ~ 
~'ltıııı. ~ edcro~a~ bir tes:ıdıif. 
~-lı:aıdt ctı:nok açabllınfıi ol-
~~ . nıecburJye _ 

~ ~C'tecu r .. 
l>etı taktbınd:lisin ümit 
'lııaı-l'ine takı ''llZgeçtiği 

· ~tlıa P cbı:ıOkten 
b l>'_:t, ltaıyan ka 

lıJıa lir bir ?çağı VUrnn elin 
"'ltıtaıt tld:a1'tkalı eli oldu· 
~ bıı hoyııı. t ~dilerek bu Yol· 

l <ta l!ekJıd etkikl<'re glrLc:ıiI· 
\ ~a ~81 an e, ft.rıt ve nıabir 

'1 lıı~lıtl bıUlllıan C::~ İı5panya ve 
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~'Uti · n Yapıldığına 

hu lza.ıı da 
taraamiylc 

Yazan: Casus mektebi profesörlerinden İsveçli Jt. 111ENGHA!t1 
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hayali bir izahtır, Kaldı ki bıçak Genç 1taıyn.n kadım 0 zaman 
vuruRt.an bu derece maharet aahl· pek §iddetli sişasi bir faaliy.ettc 
bi olan böyle bir haydut cinayeti bulunmakta olan '.Hırvatıarm tot
yapmış dahi olsa bu htıdisenbı es· hiş komiteleri o!an Ustaşner hesa
ra.rmı aydml:ıtnuş olamaz. Bu ma· bma çalışmakt:aydı. 
bir haydut bıçağı vurduktan son· Bu kadın dnha o zamandan Sırp 
rn nasıl ve nereden knçm13tı? .kralı Aleksandra suikast tertibi 

Bino.enale;}"h bu izah, snf aylar için mühim bir rol görmekteydi, 
danheri hadiseyi merak ve heye • Mukabil Sırp te§.kilAtı bu kadf.. 
canla takip eden gazete okuyucu· nı Mn.ma mahkUnı etmiş vo Pari. 
Inrmı tatmin etmek için bulunmuş sc iltica eden kadm hnkkında bu 
sudan bir izah olmaktan başka bir idam kararını ta. tblk için de Sırp. 
eey addedilemez. Velhasıl i5te bir larm Avusturyada çalıştırdıkları 
zaman bütün dllnyayı çalkalıyarnk mühim ve me§hur bir tcthişçile • 
muamma haline bti'rllncrek tama: rini memur etmişlerdi. Bu adnm 
miyle meçhul ve esrarengiz kal • Viyana.l.ı bir silfilı mUhencliaile be
mı olan bu cin::ıyet böylece knpa· raber çalışmakt:aydı. 

n#r..t..+t Tüplü tabanca denı1en silfilıı da ntp &-W4L'91.A· 

Halbuki bu esrarengiz cinayet, işte bu mühendisten öğrenmiş ve 
hakikatte. tamamiyle bir casus ilk dP.fa bu cinayette kullanmıştır. 
suikastfnden ibaret bulunuyordu TilplU tabancayı bu adam deri • 
ve dediğimiz gibi Pariste ilk defu den küçilk ve .güya 'bo6 olduğu i. 
{tüplü tabanca) bu cinayette kul· çin boru şeklinde kıvirara.k elinde 
lanilımştı. taşıdığı bir evrak çanta.sının için. 

Clıı.ayetin o zaman aktl crdirile. de ta,şımaktaydı. 
miyen esnın gayet basitti: Bu l. Bu tethişçi Patiste Uç gün kn. 
taıyan kadmı filhakikn henüz pek dmı takip ettikten sonra nihayet 
1anmmanmı, fakat ~ok tehlikeli yeraltı lstasyomqıda vagona gir • 
bil,: casus ibulunü.xord\' mok üzere.yken gömı.U.~ ve blriur 

cl mevki vagonda. hiç kimse bulun 
madrğmı görünce bu vaziyeti en 
iyi bir fırsat bilerek !hemen idam 
karn.rını tatbik etmişti. 

Cinayetin ika. şekli degayet fı.ni 
ve süra.tli ohnuştu. Teth!şçi kadm 
hızlı admılarla vagona girip de 
tam yerine oturacağı sırada eJin.. 
deki deri. çantayı vagonun kapı • 
amm aralığından bir saniye içinde 
~.anlıyarak ıateş etmişti. 

Tüplü tabancaya. yerle~Urllmiş 
olan lbıça.k bir yıldırnn gibi o an.. 
da arkası dönük olan ve henüz yo 
rine oturmakta bulunan kadmm 
ensesine saplannı.qj, kadm derhal 
ölmtlştil. Tet.lüşgi tabancasmı s~ 
maaile herab~r derhal ikinci mev. 
kI vagonunun yolcuları: arasına kn 
nşıvennlşti, 

Eğer cinayet keŞioiunduğu za -
man polis ikinci mevki vagonu • 
nun yolcularını kfunilon tevkif e
derek sıkı bir a:raştmna yapmış 

olsaydı daha o vakit acaip sil!ı.hllc 
bu tethişçiyi ele geçirmeye mu .
vaffak olacaktı. 

Fakat metro vagonunda öldü -
rlllmUş bir kadmm ilk uyandırdığı 
telaş ve dehşet anısında ne polliı, 
ne istasyon memurları ikinci mev. 
ki yolcularını serbest lbıra.knuuna
yı akıl edememişler. bu suretle 
basit 

0

bir cinayet 'bUtün dünya için 
akıl ermez esrarengiz bir hadise 
olara kkalmJŞtır. 

<Devamı :var) 

~ULHA BfR 
DELtL Mt? 

Şu telgrafı okudum: 
(Pansitvanya) G ( A.A-)-

0.F.1.: Otomobilli ~ • serir 
mahalli bankalarda 1 .. bi;irıin 
tahsildarlarına hücum ede. 
rek ham.il oldukları. para tor 
balarını almış ve savu§mU§
Lardır. Hırsızların çaldığı pa. 
ra miktaı-ı 76 bin dolardır. 
Zabıta müdahaleye muvaf. 
fak olamamı§lır. 

Ve düşündüm: 
Dünya- sulh ve sükun için. 

deyken Amerika, haydutlar. 
la daimi bir mücadele halin. 
deydi. Harbin ikinci senesi 
rti doldurmaya bir ay büe 
kalmamışken, ajansların yi. 
ne Amerika haydutlarından 
bahse ba§lamasını lali hayır 
mı telakki etmeliyiz? 
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YAZI 
LASTiKLERl 

Muhtekir/erin, kauçuk na. 
mına ne varsa onlar üzerin. 
de oynadıkları muhakkak ... 
Yeni b:r haber: Şimdi de 
yazı rstikleriui toplamışlar. 
Yazı lastiklerinin yani kur -
§Un kalemle yazılan yazıları 
silmeğe yarayan lastiklerin 
bu şe üde ortadan kalkması 
maazallah feci netıcder do -
ğurabilir, herkes yanlannda 
birer çakı, brçak taşımaya 
mecbur bırakılır. Hele bazı -
/arı me§hur hikciyeye daya -
narak kendilerinde birer sal 
dırma tasrmak salahiyetini 
de bulabilirler Şu ihtikar, ne 
i§lere )'ol açmıyor. !fakika -
ten ba§ı ezilecek bi? gey ••• 

R. 

Altın! Altın ' 
insanları 

felakete 
hem saadete, hem 

maden sürükliyen 
• Harp başlar l>Mlamaz, yavn§ 

yncaş yülaıelmeye lm§lıyan ..,!tın 
ıffatmm bugün ne kadar yUkseldi
f;-ini nnlıuruık için gazetelerimizin 
hnvadis sUtunlnrmn şöyle bir göz 
gezdirmek künyet eder. Buna da. 
ir bugiln bir kayda tesadlif etmez.. 
soniz, ynrrn muhakkak görUrsU -
nUz. Altının bu kadnl' oynaklık 
göstormesi para diye üzerine tit. 
rodlğimiz nesnenin buna dayan • 
nırş bulunmasmdandir. 

Bu maddenin istihsali artarsa 
fintı ancak o zamnn düşer. Harp, 
her şeyde olduğu gibi tabiatile tc 
sirini. csasn nadir olan bu madde 
Uzorlnde g&tcrecektlr. 

Modern dlinyanm en çok istinat 
ettiği kuvvet, altmdır. Binalan 
bet.ondan yapılmış bankalarm zn1ı 
lı Jtasalan içinde saklanan altm • 
lar, hükumetlerin, adma banknot 
denilen klığrtlar üzorine attıkları 
imzalnrnı, kefilidir. Bütün dün~ 
da korkunç bir nüfuza sahip olan 
altın mllletlere saadet getirdiği 
gıöi, 'insanları boğazlaşmaya da 
scvkediyor. On altıncı amrdn unu.. 
tulmuş fakir bir devlet olan ls • 
panyn Perudaki madcnlctinde aL 
tın ihraç edilmesi sayesinde kuv -
vetlendi. Birkaç yüz sene içinde 
dünyarun müterakki ve zengin 
devletleri arasına girdi. Avrupa. -
nın mukadderatı üzerinde büyllk 
tesirler yapmak istidadında. olnn 
İspanya ihtilf1li bu san maden 
yüzünden ~rknuştır. Slbcryadaki 
altın madenlerinden )stlhsali b :;.. 
Jıı.yınca Sovyet Rusyanm vaziyeti 
do dcği,.c;mişti. Çünkü, bu maden _ 
Ier sayesindedir :ıQ, Sovyctler, el • 
ban pazarlarına rekabet et.meğo 
başlamrşlardı. 

Tabiat, altnu insana tnne ha • 
lindc bahşediyor. Toprak ve kum 
i9İ;JldO bulunan nlt.uı d::ınecikleri, 
fazla miktarda su içinde Yıkana -
rak meydana çıkarılıyor. Bir tam. 
fa ayrılarak ~!eniyor. Altın ağır 
olduğu ~in t.oprak yahut kumdan 
kolaylıkla ayrılarak sularla dolu 
büyük kazanların dıöino toplıım • 
yor. Son sistem yapılan tesisatta 
altını kum, ya.but topraktan ayrr_ 
mnk için, ytiz metre uzunlu!;runda 
eğn.çtan fıçılar içinde modern tak. 
Bimat ynprlmı3tır. 

Bu taksimattan bir kı:smmdn 

su, di rindo toprak yahut kum 
nyrılıyor ve altınlar çok kolaYlık. 
la bir ~ere toplanabiliyor. 

Kaliforniyndaki altın madenle • 
ti dağ sils.ileleri halinde uzayıp 
gider. Maden mühend1.sleri kaz • 
makin biteceğini zannetmedikleri 
lcin cok kuvvetli su pompalıı.rmı 
topmk üzerine sılunnk Euretiylc 
bu iııi daha kolay yapmak yohınu 
bıılmuşlardır. 

Toprak yı_ğmları: suyun tazyiki 
altında çamur haline gelerek ve 
al tın tanecikleri ile birlikte nğaı:
tan kanallar vası4'.siYle temizle • 
me atölyelerine doğru akın-. Bu n
mcliyeyle, toprağın nakil ke.)' fiyN · 
de kolaylaşmış olur. Çamur! ır 
tölyelcrde elden geçer ve altın ı 
necikleri temizlenip yık.anır, tar. 
tılıp külçe haline konularak dlin .. 
ya pazarlarına satılığa çıkarılır. 

Dünya yüzünde mevcut altın 
miktan 400 milyar tahmin olunu_ 
yor. 

Altmlar satıllğa çıkarılmazdan 
evvel başka maddelerle kar; tılı. 
lrr. Bnkırla kanştınlırsa, sarı gü. . . 
mtiş ve bakırla kan.cırrsn be;} az bir 
hale gelir. Nikel ve platin bu su
retle ynpılır, 
Aıtmın en bUyük müşterileri 

diş doktorlarıdır. Amerikadaki ln· 
sanlarm ekserisinin di'.ıleri al tm -
dandır. Kristal sanayii altından 
jgtifadc eder. Kimya endüstrisi do 
altından faydalanır. 

Acaba dünyayı biribirlne katan 
bu kıymelli maden istikbalde u • 
euzhya.rak kıymetten düşceek ve 
insanlann ba.cpna bir felaket ol -
maktan sr.kacak mıdır? 

.Allmler, bu derde bir çare ara • 
nıamış değillerdir. Okyanuslann 
bitmez ,tükenmez sularmdn. altın 
tanecikleri vardır. Son i1ınt araş
tırmalnrdo. bir metre mikabı su.da 
50 miligram nltm bulumnu.'itur. 
Okyanusun sularmdaki hu altın .. 
lnr daha okonomı"k bir sek.ilde is. 
tihsal edebilecek bir filim meyda. .. 
na çıkacak olurs:ı, beşeriyet, bu 
e bedi diişm:uıdan kurtulacaktır. 

İns3nlarm, mflleUerln, dC'vlet • 
Jetin iştihasmı knb::ırtnn nl tın ma.. 
denleri yllzfinden şimdiye knuaı
vukubul::ın hnrplerd~ nkıtıbn in -
san kanma acımamak elden gelir 

' ? mı. 

....ı • • ı 
NiŞANLI 



ı ;. H ~ , - L.•""·' ırı f"'•t•t ıt. .. , ~ AGU S T O S-1D11 
,,,_,. -·-

n:ıdolu aJ uısıııın \ l'l"<ıli!'I •ı otwr. 

ere ı:drr dUn\"D \·n ı.ıv .. rlııc bakı~ 

Alman aske~i 
mahfiller ine gore 

Sevyet 
or sunun 

taa ruz 
kudreti kır ldı 
Rus ı hti yatları mu: are

beye sıvi l kıyaf tle 
sokuluyor 

R uzvclt Çörçille görüştü 
mü? -Almanların Nor
veçte yaptıkları manev
ralar - Giritte harbe
den Ingiliz askerleri -

Amerikada 16.000 
amele grev yaptı 

Anadolu ajansının Berlindelci 
muhabiri Alman fevkalade teb. 
ligleri hakkında su malilmatı 
vermektedir: 

Dün öğleyin fabrika ve dairelerde 
işler durmuş ve genç lhUyar b1ltün 
Almanlar hoparWrler!n önUne çağı -
nlmıştır. 

Üç haftalık bir stllmttnn sonra .\1 
:ınan lcurmııyrnm fevkaıt\de tebliğle. 

ri Alman milletinin muneviyatnu 
takviye etmlşUr. Fakat Berlln.deld 
biUıraf mU:ahlUere nazaran tebliğ • 
ler hlc; l.ıtr yenJ hll.dlse bUdlrmemek. 
te, yalnız .H.us ordusunun kuvwUnl 
ve hJç beklenmedik mu.kavemeUnl 
resmen tey!t etmel.'tcdlr. 

Alman askeri mahfilleri Rul!larm 
sağlam ve tam b1r cephe te;,kll et· 
tlklerinl kabul etmek IJltemlyorla.r, 
ve glmdl harbeden ordulann yen1L 
mi§, ihtfynUarJa takviye cdilm.l§ ve 
mevcuUıın eksilt ordular e>ıduğunu 

s5yl "mekU!dlrlcr. 
Tebliğlerde 13 bin tankln .zayi o l· 

duğu blldlrlldlğtno nazaran Rwılarm 

ba§lın. motörlll UlmenleTe malik ola 

bilecclder! tasavvur edilemez. 
.Alman nskcri mahfilleri. Rus ordu 

sunun taıı.rruz kablllyetlnln tamamı 
le kınldığını ve Kızıl crdunun artık 
Alman ordusu iÇlıı bir tclıllke teı
kil cdcmlyeccğinl TCsmen beyan et· 
mcktedirler. 

H:ılbukl taarruzun dBrdllncQ sat _ 
b.a.ııı hcnll% katı surette neticelenme 
m~Ur. Smolensk mmtakar;mda zafer 
e.ıde edlldiği hnldo Moskovııya karşı 
ve Kiye! mmtaknsında cenubu oar 
ttlye doğru yııptlcın yeni taarruz he.. 
nUz bltmem!§tlr. Fo.kat Almanlar bu 
tnn.rruzııırın da. muvaffakıyetle neU 
cclcneceğlne emin bulunuyorlar. 

Lenl.ngrad cephesinde muharebe 
kararsızdır. Buradaki muharebeler 
Smolensk muharcbeslndeklnden dalı& 
b1lyllk bir tılddeUcı devam etmekte
dir. HUcum vo muk&bll bUcumla.r 
b'..riblrlnl takip etmektedir. 

Rus ordusunda zabit az 
Bc.rlinde iyi mnlfunat alan as. 

keri mümessiller Sovyet krt'ala· 
rınm mure'bc kabiliyetlerinin git 
gide zayıfladığını b ildirmekte. 
dirler. Bir çok teşekküller subay 
noksanlığı }"Üzündcn erbaşlar 
kumanda etmektedir. Askerlerin 
;çoğu talim bile görmemiştir. 
Hatta ihtiyatlar muharebeye ~ -
vil kıyafetle sokulmaktadır. 
Topçu ve ağır makineli tüfek 
noksanlığı da göze çannaktadr. 

Bcrlinden bildirilen başka bir 
habere göre de general Antones. 
ko kumandasındaki Alman ve 
Romen teşekkülleri Ukranyada 
yeni muvaffakıyetler kazanın~· 
lardır. Sovyet kuvv~leri kıs. 
men kendilerini şiddetle m •. fa"· 
faa etmişlerdir. 

Bu muhat ebele" esoosında 
bir Romen süvari JivaSJ bir <:ok 
tank. top ve bir Sovyet mühim
mnt nakliye kolu iğtinam etmiş. 
lcrdir. Sovvct kuvvetleri ağır 
zaviat vcnİıi~Icrclir. 
Alman hava 
kuvvetlerinin faaliyeti 

Alman hava teşekkülleri 5 a . 
ğustosta. Baltık deııız nde Sovyet 
donanmasına nıe.1sup cüzüt!l •. .ı· 
rı ve sahillerdeki askeri te:..ı. ıı.ı 
gay~ müessir b'r surette- (tlomba 
lamışlardır. Sa.hil<le bir mühim. 
mat depo"'• berhava edilmiş ve 
mühim bir sovyet istihkfı.r .. ı 
bombardıman edilmiştir. Yin" 5 
ağuS""...osta lman kuvvetleri cep
henin mcrk z kısm-nda düşman 
topçu mevzilerine karşr müe-ssir 
hücumlar yanm !-}hrdt . Alman 
tayyareleri tam if:rıbt>tlerle üc 
Sovyet b:ıtnrva.sını ve Rvnı böl
gede başka lbir m3vzide .!. Sovyet 

ton ..... a ır p etmi~krdir. 
A·i 11nanya üzeritır 
baskınlar 

ı ngiliz 
tayyareleri 

tı '1iz bomt:ardıman tayyare. 
leri. Almanyanın gıırbİn" \ cc..
nubi garbisine tı: •. 'p ve yan&~•l 
bombaları atmrnlar ve ehemmi. 
retsiz hasarıı sebebiyet vermiş_ 
!erdir. Halk arasında ölü ve ya· 
ralılar vardır. 

Ruzvclt Çölçille 
konuştu mu? 

Yunanistan da 
ve Giritte 
İng iliz zayiall 
ne kadar? 

Fransadaki 7 423 tayyare h a üslerini 
yapıldı 1 av 

Son a lt ı ayd a 

Amerikada 

Çörçil'le Ruzvelt'in e-örüşme. 
!eri "lıtimaline ait ~ayialar dün 
Vaşingtonda Ye!!ntle konu..,ma 
mev7.uunu teskil etmişse> <le hi~ 
bir yiik C' • memur bu mesel et. 
rarınoaki f'Srarı avomhıtmamış· 

lng ı liz Harb ı ye Nazı rı 
Avam kamarasında 

izahat verdı 

vr-:ington. s (A.A.J - l\ımi bombaladılar 
l~~Üdaf::a encümenin!n. bil?i~i: 1 o lngiliz avcı 
gıne gore 1911 senesının ıkıncı • . 

tır. ~. Ruzvclt'le C'..örci''in hare. Loudra, 8 ( A.A.) _Dün avam 
ketleri şimdive kadar hiçb'r za_ kamarasrndn harbiye nazırı 
man bu kadar gizli tutulmamı"i· Morgesson, Yunanistnn ve Gir:t
tır. Halk iki şah iyet arasmdn 'teki ln,gili zzayiatı hakkmd::ı. taL 
miilfıkatın vukubuldu~ıına kani. silat vermiş ve nazır bu hususta 
dir. En umumi 1'3naate göre, en son alman malfunatı bildir. 
l\I. Ruzvelt tayyareye binmedi. mi~ir. 

üç aylık devresi zarfındn Ameri. tayyaresi dUştll 
kan fabrikalarında tank imnlfıtı 
geçen üç aylık devreninkine na
zaran yüzde 1260 nisbctinde 

ğirııden 'bir harp gmisiyle gitmiş :Morgcsson şöyle de:niştir: 
:-.r. Çörçil ise bir tayyare He f!e- !{ayıplardan ne miktarın dU.ş. 
lerek kendisine mülaki oımuştur. man elinde esir olduğunu sör.le. 
Maamafih, bir çok lcimseler ne mek kabil değildir. 

aı ttvııştır. 
İmalatı artm~ olan diğer 

harp malzemesi arns·nda mitral_ 
yüzler yüzde 69 nisbetinde, orta 
Gapta tanklar yüzde 237 nisbct.in 
de. barut yiizde 126 nisbetindo 
vardır. 

1941 senesinin ilk altı aylık 
devresi wrfında ter!im olunan 
tay-·are miktarı 7423 tür. 

Sovyet tebliği 

I\1. Çörçil'in ne de .M. Ruzvelt'in Alman taarruzu baş.ladığı 1.a. 
gemi içinde ibir sürprizle karşı_ man Yunanistandaki muhRriple. 
ıaşmak istemiyeceklcrinden. M. rimizin miktarı ccman 57,757 
Jfozvelt'in hududun öte~inde ve idi. Bunun 4•1,865 i ta:hliye edil. 
I<an:ı.da. topraklarında bulunan mi.ştir. Yunanistandaki muha. 
Campobello'daki sayfivesine git- riplerimi:r.den 24'100 ü Britanya 1\10'.kom, 8 (Radyo) - Sovyet 
ti~ini ve M. Çörçil'in de tayyare askeriydi. Bunlardan 16,-142 .,i istihb!lrnt bUrosu tarafından bu 
ile bir kaç saat içinde iburaya tahliye edilmiştir. sabah neşredilen harp tebllği: 
gelebileceğini ileri sürmektedir. 17,725 i Avustralvalı askerdi. 7 Ağustos günü ordularım12, 
ler. Bunlardan 14,157 si tahliye edil. Hcligoland, Kolm, Smolcnsk, Bjc. 

Nevyor Herald Tribuııe'nin m.iştir. laja. • Çerkov islikametlerinde, 
Vaşington muhabiri ynzlyor: 16,532 si de yeni Zelandnlt dil!!mana karşı muannidane muha .. 

Birleşik Amerikanın çok yiiJc.- askerdi. 14.266 51 tahliye edil. rebeler vermekte devnm etmişler 
sek mevkide bulunan dört su. · t' dir . Diğer cephe ve fstikametler-mış ır. 
ba.yı M. Ruzvelt'e mi.i.18.ki olmuş.. Giritte, Alman taarruzu baş. de mühim askeri harekat vuku • 
lardll'· Bazı delillere göre bunlar ladığı 7.8.lTlaD trw,iliz muharipleri. bulmamıştır. 
M. Çörçil ve İngilis J!eycti azası nin miktarı 27

1
550 idi. 7 Ab'UStos gtinll, hava kuvvet -

ile ~örü..c:anek üzer gitmişlerdir. Bu lrnvvctin 14,580 i tahliye lerimiz, ordumuzun diğer cüz.il • 
Almanların N orveçte edilmiştir. Bu kuvvetler miktar. tamlarlle iş birliği halinde, dilş -

Yaptıkları manevralar lan a.şa:hdn yazılmış bulunan manın motörlil kuvvetlerine. piya-
.. ekk'll rd' de ve topçusunn, hava meydanla • Norv"" istihbarat aJ"nnsımn ciitütamlardan muteş ı e ı: ğır 

~~ · 71"" rnıdaki tayyarelerine a darbe. 
Svens1·- n~ ... bladet aa7.etesir.e 14,000 Britanya askerı, o)V u 

Ku. ...... "' ler indirmekte devam etmişler _ 
atfen bildirdiğine göre, Büyük tahlive edilmiştir. 
Brı'tanyalılar Norvıvo'ı' istira et. 6450 Avustralyalı askerden dir. ~ .. ~ 6 Agustosta cereyan eden hava 
m a#'P,.,-e ka•"''r verdı'l•leri takdirde 2890 ı tahliye cdilmi~ir. uha d ~~.. ... ' I · d m rebeler:n e 39 dilşman tay 
tebll·1~eye manız addedilen Nor. 7100 Yenize nnda nskerın en ~ . . . yaresi dil3tirdük. Bizim kayıbmıız, 
veç sahilinin bazı kısımlarında 560 ı tahliye edılmıştır. 19 tay-yaredir. 

Almanlar lbi.iyük mikyasta ma. d Alman mütemmim malilma.ta 
nevralar yapmışlardır. T agor ö 1 Ü nazaran Alman tayyarelerinin €-7 

Bu m anevralar c.on bir kaç Ağustos gecesi Mo9kovaya yap . 
gün zarfmda Karmoy, Bocen ve Katküta, '7 (A .• \ .) - Meı;ıhur Hind tıklan akın esnasında. evvelce bil-
cenubu garbi sahilinin bazı yer. şairi Rabln Dranat Tagor ölm~tur. dirildigı üzere 6 değil, 9 dilşman 
1erinde cereyan ~i3tir. • • • tayyaresi düşilrülmiişlilr. 

Binlerce Norveçli salıil mmta. Tarror ıs6ı senesinde KnlkUtada Alın ,_ __ k"---d ı ğm 6 
kasını terketme!!e me~bur edil. O an UU.~ Wll"!UI an I ffi, 

.. dünyaya gelmlştlr. Tagorwı ailesi Kal haftalık Sovyet - Alman harbi 
miş ve telsiz makineleri rnüsa. kUta.nm asıııcrtndendlr. hakkında neşrettiği fantastik teb.. 
dere edilmiştir. Şalr, 1877 de lnglıtereY'O giderek tt,ğle'r hakkmda §unu söylemek 
Iraktaki isyan tahkikatı inglll%ce liğrenml§ ve lnglllz edcblya· mecburiyetindeyiz: · 

Irakta son isyan hareketi es. tını iyice tetkik ederek kendi eserıe· Alman orduları, Sovyctler Bir _ 
nasında nsilerin faaliyetini tah. rtnl de bu ıısnna çevirmiştir. 1901 liğine taarruz edeli 6 haftayı geç:. 
kike memur !komisyonun tahki. de KalkUtaya. dönen Tııgor şc\ılr el· 1 miş bulunuyor. Bu zaman zarfın. 
kat evrakını yakında divamhar. varında "Sulh evi" adile bir mektep da Kızılordunun gö.cıtermiş olduğu 
be "<:evdi edecej:;'i öih·enilmiştir. tesis etmiştir. harikulade mukavemet; A ıman 

Akim kalan isyan hnreketir.i 1913 senesi Nobel edebıyRt mUkA.- ordusunun gerilerinde gittikt:e 
Raşit Ali ile arkadaşlarının il. tntı Tagora verilmiştir. kendini hisscttirmcltte olan çete 
h~ ettikleri takkikatta tesbi: Hintliler arasıntia mllllyctçl ve va· harbi. Alman ordusunun manevi • 
edilmiştir . t.nnperver oıanık tanınmış ve mem • yatı üzerinde fena tesir ynptığt gi 
Serbest bırakılan Iekette içtimai ıııncf teşk;ıtınrn kal- bi, bizzat Almnn halkı fü:erinrle 
Fransız esirleri wrıımaaı gibi uııahat ıı:ın uğı-qmıştır. de çok !enn bir tesir yapmakta -

Se ~~ t b k l 32855 F n Tagor, aynı zıımanda nıus!klşlnas dır. rU\:w ıra ı an •ra - Diğer taraftan mütemadi bom. 
S ' . Ş lo S ' "arn nev idi. Birçok besteler vUcutiı: getirmiş· ız esırı a n - ur - ;n ., - bardnnanlarla randmam gittikçe 
kiyat ve tevzi ka.rm:>ma gelmiş. tir. azalan Alman sana~'ilnin feci hali 
lcrdl·r Bunlar yıı. sıhh·ı \•azı"yet EıJCrlerinln bllyUk bir kııımı bUtUn d · • . - c, ayrıca Alman halkının ümitle.. 
le · 5...ık b'yle veyahu"' ka1~·,_alık dUnyR dillerine çevrllmia olup başlr rı t::ıue : ~ ı..ııu " rini kırmaktadır. Alman başku _ 
aile reisi olmaları dolayısiyle cıı.tarı gunl:lrdır: mımdanhğı, hakikati Alman halkı 
serbest ibırakılan esirl"rdir. Bir Bahçıvan, Jllanjnll, Mcyvıı sepcU. nın gözllndcn gizliyebilmek iç'n 
kısmını da çift,.iler ve her iki Yilrü dünya, Firart, Kabir şilrıer1, cocu.klann bil . • · ... • e ınanamıyacagı ya. 
harbe iştirak etmi§ olan yaşllar Yeni ay, Safralar, Amal ve Kralın !anlara başvurmak mecburiyetin -
teşkil etmektedir. mektubu, Şairin dini, .Muskl, llltba· ı de kalmaktadır. l\.ieselii. 16 Alman 

Tahliye edilen bu esirler har devresi, Makine (dram), Fırtına süvııris'nin bir Sovyet alııymı ım_ 
Chalons - Sur . :\tan•dan nıcmle. (roman), Bir dosta mektuplar. ha etmesi gibl 
kctlerine sevkedileooklerdir. Hep Bu eserlerden bir iki ta.nesi tllrk· Alm n b , d 

1 
• 6 A . . a a!}Kurnaıı an 11:;1, ı _ 

si de Almanyadn gördükleri iyi çcye de nakledllrnıştır. 1 ğustosta neşrettiği f evkalade teb 
muameleyi kaydetmektedirler. • .. liğlerle yeni bir \lalan rekoru kır-
Giritte harbeden , de agır suret.e yaralanmış olan mış bulunmaktad·ı 

general Anders hassatan tema. . • . _ r .. 
lngiliz askerleri var yüz etmiştir. ÇünJcü kumanda Fı~.ıandıya korfezınden Kara.· 

Deyli Meyi ıgaz.etesinin ·lskcn. etmekte olduğu Polonya kuvvet- radenıze kadar _uzanan ce?henın 
deriye muhabiri bildiriyor: !eri en son olarak siUihlar.m bı. her kan,. topragı_ bf:, Stal n hat-

Giritte halen bin kadar İngiliz k 1 .. "t 1 d trdır. Malum oldugu uzere So'"Yel • k cd. ra mış o nn cuzu nm ar ır. hlikfı ı· 1,._ grdu··· 1 a.cıkerı, hnrp etme t ır. G.::mcral .Bohusz I':orveçte • . me ı_. ıu.um gu . yer er -
Aralarında ib a h r i y e Narvikte zaferler elde eden Po. 1 de ıstihki'ı.mlar manzum~ı ~apmı~ 

ilahendazlan da b u l u n a n 1 ~ 1 1 tır. Fakat Almanlann ıddı.a ve 
onya dag- krta an ~uman?anıy· ı tasavvur ettikleri gibi bir' Stnlin 

bu adamlar. Cirit dağhla:-iyle dı. P?loızya sefarctı erkanı ?a hattı mevcut <le<Tiidir . .Sovyet top 
bağdaşmışlardır. Bunlar, taha.s· pek ) akın~a Moskovaya hareket rağmın her karış yeri bir mllir _ 
sun yerlerini dağlaıda kfiln rna- edeceklerdır . tnhkem hattı 
ğaralarda \'Ücuda gctinnişlerdir. 16 000 m J v r. . a e e gre Almanlar. bizden aldıklarını kL Bunlar. bu ma~ar3.lardan yalnız 
geceleri qıkmakta ve Alman ka. yaptı dia ettikleri esir miktanm 800 
rakollarına aıönlar yapmakta· Bahri in~aat tezgfıhlarındn ve 1 ktisur bin olarak gösteriyorlar. Al 
d.rl:ır. GiındüzUn Almanlara u· doklarda <;alışan ameleden 16 bin manlann işgal ellikleri Sovyet 
zaklan tüfekle tecavüz etme~c. kişiı Scndikahlarmın verdiği bir I toprakla~daki bUtün halka. esir 
pusular kuı·makta. yiyeccklcriı.i karar üzorine, dün gece yarısın. I muamelesı yaparak bunları iısero. 
nsırmn.kta, mühimmatlarını tah. dan itibaren grev ilim etmişler. kıımplarma ~e,·kett'klerine göre 

rip ctmekte.dirkr. dir fevkniil.dc tehliğler<lo zikre<lilen e 
Amele 493 milyon dolar kıy. slr miktarının, 800 binden ~azla ol 

Zaman zaman geniş mikyasta metirde larp ve ticaret gemisi mayışma hnyret etmekteyız. 
erzak ve miıhimma~ yağma için 
~~r rler yapmaktadırlar. ~iparişlerini üzerine almış bulu- 1 
RuC' adakı ı'olonya nan Shipbuilding Drydok Com. 

1 
p:ıny müessesinde çalımnak"-..a. 

orduları d r. 
başkumandanı tayin lngiliz hava 
edildi kuvvetlerinin akınları 

Polonya hükumeti general Öğrenildiğine nazaran l~iJiz 
Andt?rs'i Rusyadaki Polonya cır· hava kuvvetleri Almanyanın. 
duları kumandanlığına t.ı.yin et. garp ve cenubu gaı•bisindeki he. 
miştir. rleflere ve Manş den.izinde Calafs 

General Rohu~ da MMkovadn limam havuzlarına hücum et./ 
Polonya asken lıevcti r iyasetine mişlcrdir. Bir çok dUşman hava 
tavin edilmiştir • ' meytlamn:ı karıır da taarru.zi 

1939 Polonya • Alman harb in- devı;,iye dıa.rekitı olın~ı:;tur. 

Alman zayia ı 
(Bn:_ tar:ırı 1 nride) 

Vu lngton, 8 (A.A.) - B. B. C.: 
Re-·! Al?! .. k-n sözcüsü dün aşa· 

ğıdakı beyanat~ bulunmuştur: 

Almıular, 3 milyon Rus askerini 
telef etnıı., ve blr milyon Rus nske· 
rinl de esir almış olduklıınnı irldla et
mel<tedlrler. Şu halde kendilerlno 
Moskova, Kiye! Ye Len!hı;ra.da gir · 
melerinc mil.ni ne olduğunu somınk 

ycrlnlle bir sual olur 

I..ondra, 8 (,\. A.) - B. B. C: 
Dfin lngillz tayyareleri sabah 

ve öğleden ı:ıonra olmak fizere 
Fransadaki düşman fislerilc gemi 
kafilelerine hücum eyle~lerdir. l 
Bu harekat cı:nıu-mdn. 10 İngiliz 
avcı t&yyııresi kaybolmuş, bütun 
bombarc!ıman tayyareleri iso sali. 
men uönmÜ:llerdlr. 

Almanlarsa beş avcı tayyaresi 
kaybetmişlerdir. 

Almanlar 
üç istikamette 
büyük gayret 

sarf ediyor 
Londra, 8 (A. A.) - B. B. C: 
Röyter muhabirinin işara.tma 

göre Alman mekanize kuvvetleri, 
Lcningrad, Moskova ve Kiycfe 
varmak için şimdi~ gay. 
retler sa.rfediyorla'r, 

General Sikorski 
Sovyetlerin hüsnü 

niyetinden emin 
bu lunduğunu söyledi 

Londra, 8 (A. A.) -· B. B. C: 
Polonya ba.'fVckili general Si • 

korskı yaptığı beyanatta., Sov .. 
yetlerle Polonya arasında aktcdl. 
lcın anlaşmadan bahsederek Sov • 
yellerin hUsnuniyetinden ve iki 
memleket arasında yeni bir de • 
vir açılacağından, Polonya kuv • 
vetlerlnin, Sovyet askerlerinin 
yanında kahramanca harbedecek
ierinaen emin bulunduğunu söy .. 
!emiştir. 

Ruzvelt Çörçil 
mülakatı 

\'n-:ını:t<tn, 8 (A.A.) - B.E,C: 
Ruzvell • ~rçll mlUAkatı c nasında 
görUşülen başlıca mevzulardan biri • 
nln Rusyaya yardım meselesi olıluğu 
zannedilrnektedlr. Moskovadan dön· 

mUş olan Hopklnsln kentli hUkı1mc
tfle lnglllz hUk(lr..etine Alman taz· 
yıkma mukavemet edcbllmek için 
Sovyct Rusyanın Anglo Rnltson de
mokrasilerinin lı.cll yardımına muh • 
taç olduğunu b!.ldirdlğl söylcnmeltte • 
dir. 

Siyam 
(Baş tarafı t nrlı1e) 

Tail:ınd, demokrasiler taraf ın- 1 dan çevrilmek tehlikesine maruz 
bulunmaktadır. Anglo - Sakson 
devletlerinin kendilerini Japon. 
yanın ~enuba doğru yayılmasına 
karşı müdafaa etmek niyetleri, 

Japonyanın kanaatine göre, Ja
ponln.ra karşı bir hücumda bu. 
mak imkanını temin c<lecek olan 

bir çevirme siyasetinden başka. 
bir şey değildir. Şimdi bu devlet 
ler Japonyanın To.ila.nda hücum 
etmek niyetinde olduğunu söyl!
yerek hakikati gizlemeye çalışı. 

yorl:ı.r. Fakat bu tamamilc yan
lı§tır. Japonynnın Tail:ında karşı 

hiç bir ııiycti yoktur. Japonya bu 
memleketle dostane nıUnasebet
ler idame etmektedir. lngiltere 
Japonyayı tehlike arzeder mahi. 
yette göstererek Singa.purun tnk 
viyesini ve Tailand istiklalinin za 
ranna olarak ileri üsler teminini 
istihdaf eden kandi taarruz plB.n 
lannı gizlemek istiyor. 

Sağlam Kundura Evi 
ŞtJKRU 1N'Ct&ıı: • 
Ha7..ır, IBIXlarlııma atölyesi. 

K nraköy Yasa Caddesi No. M 

Amerika ile 
Rusya arasında 
Notalar teat 

edildi 
Mosko\·a, 8 (A.A..) - Ofl: tJ 
Ahiren Sumner Vel!I ile U 

Yoldaıı arasında notalar te• 
mlşUr. İltl mcınle}(et a.rasıııdJ 
karenet demek ise de b:ııı::tı 
Iuk ro!s3kı akd~ ma.nıısııuı ~!)IJ 
dlr. Bu sözleri dlln akşıılll ~ 
mensuplarının bir topııı.rı , 
bu vcsiknlıırın haklkt şUtrıll~ 
kında izahat i.stlycn Crltic;Ş 
Arjantin gazetesi mubnb!tillııı 
ıılino Lozouskl söylemiştir' ~ \'e 

:Mumaileyh, bu vesmn1ıırıı:ı d' l 
yaya karşı mUcadclesınd.:ı e.o ~ a. 
yaya Amcrfkn. tarafındll!l t 
ynrdım yapılnbUeceğlnl tııbS 
te olduğunu mı.ve etınıştır. 
~, 

Silah altında bulU~I 
Amerikan asker 

1 terhis ediirntY! :i 
Vaşington, 8 (A.A.);~ ~ 
:Ayan meclisi, silfilı . ·çil': ~1 

lunan efradın terhislerı ~ ıc. 
ayyen olan tarihten f}(lİ 
hi7.l'Tletlerinde ipka bul ~c 
hakkındaki projeyi }ta 

tir. -o---" 

italvan tayyare! 
Dün gece MaltaY' ~ 

bombaladlfar ., lıı 
P,r.. l . 

Roma, 8 (A.A.J -
Dün gece İtalyan 'd~ ~ 

man tayyareleri, yeı:ı e ~~ 
ya hücum etmişlerdır .. di~ 
tayyare meydanına ,.e , )+ 
deftere lbirçok infilak 'e 
bombası düs:müştür. _ç- t e 
Düşman ha.va dııı~ d 

şiddetli lbir ntcş 3 ta'" 
İtalyan :OOmbard~r .. e.tıl • llıt 
tinden ibiri üssüne do~ e 

()I> 

Teberru ,. ~· 
Emekli kurmay yıır;d' 

met Sait Kozoğlu a. ( 
metli bir Türk evlfi.dıtt.ı119 !.' 
siteye ve kültür sah4~ b 
sım emtakin.in senede. e.e 
tutan gelirini ibir tes~J!l 

·teberru ettiğini ve te51

0~ rmı ikinci sayfamızda 
sınız. ttl 

Mehmet Kozof!lU· ril"' 
hakkında kendisiyle ~~rıt1 
gazeteciye şu j7,ahat!,.°\tc N' 

"- 1292 de Divrıı- ) 
Pederim aynı kasabat'lflıı 
fa isminde; bir zattı!· d' 
men her 'riirk çocu~ti~" 
gibi küçük yaşımd~O 1 

' 

kerfü1e heves1iydıı1l· ~(il 
Harbiye mektebine t.Stı 
orat:an da erkanıha.rP rı 
rak 24 yaşında ordu) 1 
ettim. Askerlik bıı.yatT~ilf 
muharebe ve macer ıtll r 
geçti. Nihayet bundı-ıı\<f.1 
evvel erkan:harn ~ 
rütbesiyle ve kendi n 
kerlikten ayrıldı~· tirıı 

Bilahare girdU:rın1 tı ' 
yatında Allahm iııilY~ııı1 ~ 
ret arkada.slarıınııı Y~utı1 

az zamanda olduMa n1' o 
vet yapmnğa muvaffu,tttıl 4 

Üniversiteye yaP "..,.-el 
gelince; bu, 11 sen~ i5~ 
müş ve tatbik etlll ıdııF°.ı 
du~um ibir mesele 0.Jl\ı..J~ 
karşılaştığım bazı \tlıı ~ 
lar dolayısiyle tnh~3dı11'~ 
türlü muvaffak oln~ti 
mafih o zamanda~ ıı tfl~ 
vcnköyiı ve diğer ~!K cY. ~ 
de !bulunan mul ta« :dısil 
bclerine icabcden .. ~·.,~ 
masraflarını mun~i;1e_.;1 
etmekteyim. Bu te5 tıı'!..ı' 
şekli kanuni bir esas~~ 
oluyor. Bu itibarlıı JıııP"" 
fesini yapanlara h~ııtı· 
içinde bulumnaktB.'Y ti#~ 

Memleket eer&e0e t 
nan para daha ziY3 t~ 
malıdır. Bu itib:ı.tlıl 1:1ıı 

1 fnzla parası 01anlııl"cıJııj1 
ietmeli, memleket Jtlfi1'(1 
amade kılmalıdır!~ if · t 
lnsanUk ibunu anud J.;tll\J ~ 
~ç ıöğretmen .o flı tt 

}erine verilecek ~cV 
onların iffet ve bi# 
çille çapta da olS3 
mUJdl.fa.ttır. eıcct 

Bu tesisle melll~ ~if Jı 
ne ve irfanına nAf~ijeJ' 
bulunabilirsem e.Dt-,,. 
rih olacağım ... 



BABER-~t>OSMt 

At Yaıışlacı 
t3ovok Milll Roman 
·40_ 

~11.e. bu der •· Y~zan: MAHı\1UT ATTiLA AYKUT 
§eden 0 akı SC} ahatımi:r.(.e 
l!isı 11,.~.li bir:~ Bey sevimli, 
lQı. ~Ye 1..1\.anlıydı. Ken· 
'\fob törun nıesıe~!nden yeti.sme 
~ ıtakıı 8evk ve idare& (! 

Çünkü; bim verilen emir 

Fazla atın iştiraı~ ettiği bu 
haftaki koşular sürprizle 

~ eticeleı1ebilir 

..... aılctz. lll~<jtJ. Gillerek ~Heri ~ 
~ ~1el'haba . . 
ll14( 'ne ıyı arkadaşlar. 
~ l'olları '\cPek çok sevindim. 
eu:_~ a benii . ısaltacak şen in -
~ Ve: ~ 0rsunuz. Teşekkür 
·~vayı 'Şa 
~ ~~ n ret ederek: 
~~- asıl Osman Bey? di 

la. b~ S<!n d 
''-~ b' . e, dedi, Ne ka· 
lıo..ı~~bal'oa ıııın kadar coşa· 
~~ tnı uh. ÇOcuğu denizden 
" ~~İş oJ~~k ~T ~ SOfıra bent 
-.... !l~llancıı:ran b'tçın daha s;: . 
~ "4clllnetrn ır sesle: 

t' ltarayeıeenı ~edi. Hava 
.Y'ellıed <:evınnezse QOk 

·~~ ı:ıatıya en .8~hili buluruz. 
' hucu çevırırse yinni 8e" 
~e!Qi~ .... ~tlaı-ı &ibi Kozl 
'Yıı. ..,, .. ılıın f "'' U• 

Zıy arkına bile va-
'(. ~ °beye Ved 

( laznu~ a. ederek avrı '• 
~. lıastah:esı~den ve Şişli 
~ nesındn şoseye 
ll'j~ 
~nlık ~.rınivecek kadar 
a '"kasındır g~ceydi. Bir 

&:::!'aha~ ~ .sımnarak ge-
1.ıııı;caıatı hvorduk. Ara• 
~·Ve tata.fından yükle-
1\ıı tr. 01~bayı ~uraya bize 
" a~ llizerveıı.len Titebo· 
teı~ ıigara .1 :Al! getirecek-
, ıt~itti J?ırr11 kadar va. 

dııwuk • tı7aktan bir 
tr.~. ~ k e · 'l'ok bir araba 
l'-..u d r l e k 1 e r i n 

~akıa.şın llYuluyordu. Araba 
e eı~~n;1 Parolayı verdik. 
dt~..:~ıar sa.ses ~ıkartmasın 
'1i"'1 !!Ut :.1!1!1ı§tı. Ü7.erirr 

. ~~ kiırıse ~unııeri doJuy. 
~oı~ alt ' boş. aUt. ~ 

~. ~i tai;'!~ bır topun 
~a Ça halind ın edememi .. 
~ ~let 1 ~ o kadar ur. 

~eQQÜde 1 n:ı1.~ti ki birden 
" l'aıı. ka tiştük. Fakat, 

. ti.ıı~klar ~aklan altında, 
• 1 he..zj e kalaslar ara-
~ t~!l1izin ınevcud '• 

eıt. .. ~~t. uz 2.aman. ,_u 
~:-ı 1 ~ ın. b • "' . 
"llllu h 11.e tesru dakikadan 
)e iıtı atıı-ıay ını edilmiş ol-
" lllt ~arak cesaretimi. 
"'!t-i · arttırarak yola 

~dUfı Ilı! lt .. alt U:· Çok defa gü· 
etı· ?tli se etnıek için Y<'• 
ık' iki Wı bepleı- gibidir. 

. <>iı atat>aın nıetre henüz 
~I tekerle~ çaınura sap-

:ıı.. b. ltıışı1 erden birinin 
"'<il~: ~ \>azj Oağ başında 
J~ .. ~litı buY~tt~ kalmışbk_. 
'tİratd~nU1e htıına_ııer daha 
ı....-: ·~al"abaı~ lbırkaç Y<'• 
~"lll~i· ıtere~ ~a konul-

• a,.,.:;. .. ır;u Yere . u ara.bala. 
• ~"Qan gıtnıenin ge-
d~l'lin ~anın buraya 
bit;~ lan kaYbe<Jecc. 
~~ 'ttl~nk araba ~ 

~l.._- laırliıi .oldttğu ka• 

~ .. 
.:.."llJı:, nı daha mu. 

mucibince §afak sökmeden m< • At yan§lannm beşincisi pazar 
tor yükünü alarak denize açıl- günfi Vellefenciide yapılacaktır 
mı§ bulunacaktı. Gün geçtikçe rağbet ve alB.kn ar~ 

lnsan gücünün, insan kuvw• tan yarışların bu hafta bilhassa 
tinin erişemiyeceği lbir hızla ve saf kan Ara.p ve ikili İngiliz tny
son enerjimizle çamura saplanan 1 lan kO§ulan çok enteresan ola
ve tekerleği kmk ara.bayı ça- 1 cait.ır. Koşu kazanmamış yedi ta
murdan çıkartıp yürü~e~e. c:r• Y?1 yarışı tahmhümize göre büyük 
l~tyorduk. Kar hfüa bır tipı ve j bır sfirprizle neticelenebilir Di
sağanak halinde yağıyordu. ğı>r taraftan on atın iştirak 

0

etti
Dizlerimi7.e kadar qamura ba"• ği saf kan Arap kO§usunda bllhas 
mıştık. Kimse uzun boylu bir fi- sa Sava, Bora, Bozkurt MihrUl· 
kir ve mutalaa yürütemiyordu. cnn arasmdaki rc.k.işme 'tn.biatlle 
Kalasları kızak vaziyetine k<• çok zevkli geçecektir. 
yup meşeden çivi söker gibi ara- 1 
bayı çamurdan çıkardığımız ZB• 
man. duyduğumuz sevinç yor
gunluğumuzu bir anda silip gr. 
türmüştü. Ve bütün bu işler yir 
mi dakika ~bi c;ok kısa ve az bir 
zamanda yapılmıştı. 
Şoseye çıktığımız vakit, Tire• 

bolulu Asnn heyecanını zap"'..ede
miyerek kucağındaki saplı bom· 
balan bir çocuk gibi okşayıp: 

- Vay önümüre c;ıkıp bize 
dur diyeceklerin haline diye 
haykırdı. 

- Aman .ı\sım. Ne yapıyor 
sun diye !bağırdım. Çoculc olma. 
Biz bu işi en uf ak ıbir patırdı ve 
gürliltü yapmadan sona erdire 
meğe calışmal:ryız. 

Evvelce tayin edilen yere 
yaklaşm~tık. Uzaktan bazı ka. 
rartılar gördük. Bu civarlarda 
bir QOk torluklar vardı. Ve he. 
men ekserisi de Rum köylüleri 
ve kömürcülerdi. 

Rireli Ali vardiyada fener 
gözetleyen bir tayfa gibi ilk 
gözcülük vazifesini yaparak bize 
seslendi: 

- Telftş etmeyin. Bunlar 
Mürsel reisin adam.landır. 
Şoseden ayrılarak iham .yoldan 

sahile inmek li..zım gelıyordu. 
Fakat yine ikinci lbir talisizlikle 
karşıl~tık. Ara:banrn tellerle ve 
iplerle 'bağlanan t.ekerleii bu de
fa lbüSbiltiiil dağılmı.sfr. H~ 
arabanın üzerindeki eşyayı yere 
indirdik. Kalaslan yan yana gc• 
tirerek genişçe lbir kızak yaptık. j 
KO§UII1lann uçlarmı ~ kalas"" 
!ara bağlayarak kıymetlı hamu• 
lernizi bu suretle indirdik. Motor 
koyda hazırdı· Sabahın ilk Jllk" 
ları donuk bir beyazlıkla e!trafı 
aydınlatıyordu. 

Sahilde bef, on kişilik bir ka· 
!abalık vardı. Fakat kalabalığa 
doğru yaklaşınca gayriihtiyari 
bağırdım: 

- Ey. Siz bura.da ne anyor-
sunuz? . 
Gördüğüm ne ibir hayaldı :ne 

bir serap.. Geniş g?CUğuna .. ~ 
nlmış köylü kryaf~tinde Rüştü 
baba ile yanında kilot pantalonlu 
muşanıma ceketli ?.arif bir ~~ 
gölgesi. Başında kuzu densı sı· 
yah bir kalpak ve gözilnıde ke• 
narı tfiylU bir kar gözlüğü vardı. 

- Demek ibizi burada lbekle
miyordunuz öyle mi Kemal bey? 

İkisi de yanımıza yakl~cnnıc• 
lardı. Tepeden tırnağa kadar ça
mur içinde ve tanınmaz bir ha'• 
deydik. 

Artan bir hayretle sua1imi 
tekrarladım. 

(Dnxımı 1H.ır) 

. Bu hafta yine üç ikili, iki çifte 
hır de fiçlü bahis vardır ' 

İkili bahls!er: 1~ inci ko
gulardadrr 

Çifte b~isler: 2-3: 4--5 inci 
koşular ll7.erindedir. 

Bu haftaki koşula.ra işlrak ede
cek ~atlar ve koşuların nıe.safeJcri 
a§agrdadır : 

Blrincl koşa <SatllJ kosuso): 
Üç ve daha yukan yagtald saf 

kan İngiliz at ve kısraklara malı. 
suatur. SatUJ fiyatıan 400 ve 800 
lira. 8 ~er 55 kilo dört ve 
daha yua.rı yaştalciler 60' kilo ta· 
§trlar. Mesafesi 1400 metre 

ı - KomJsarj (Dr. &terot) 
sıklet 56, cokey Yula. 

Z - Mis (F. Atlı) sıklet 5S,5. 
cokey Ahmet. 

S - Rua (S. J\a.1"8()AWl) aıı,.. 
let 53. ookey Horvart. 

-
11dnel kop: 
Üç Y&fmda ve hiç koeu kazan. 

ma.nue saf kan arap erkek ve dişi 
taylara :nuılısustur. Mesafesi 1600 
metre, ikramiyesi ~ lira. 
,,. 1 - Kuruı (S. Kırgtll) ııııklct 
'"'• cokey Meclt. 

2 - Süleyk (8. Börtecene), 
sıklet 56, cokey Şandor. 

S - Mellketülha,·a (P. Ilallm) 
aıklet 64,li cokey Bonoart, 

tlçiinc6 kotu: 
İki YB§mda hiç koşu kazanma. _ 

Dl.f3 yerli saf kan İngil1z erkek ve 
dişi taylara mahsus, lkramiyes.I 

SOO lira, :mesafesi 1000 metre. 

1 
1 fit.-;- Y&\'UZ CK. Yıkılmaz) sık

et uu cokey Mahnıot. 
2 - Hatvan (F. AtJı) sıklet 56 

cokey Ahmet. ' 

delıliıdeıı 
._,d ~eçirerek, 

~- l>o•nııle, evvel 
..,.. ~ druına aö • 

; 1c~ d.::: anahtarı 

den ahçı yamağı Muıtaf a • 
dan baıka kimsenin haberi 
yok\u. Fatma paf&IUD kih
yumdan da artık emin deiil 
di. Onu birkaç kere izdivaç 
ndile aldatbğı için, k&lıya: 

3 - Ali Sah (C. Aı>ayık) sık· 
lc-t 56, ro'key Hon·art. 

4 - Bomba <S. Karaoeman) 
ıklet 56, ookey Şaııdor. 
5 - Sa.ron (l'unus Ün) srkleı& 

54,5, cokey Re~t. 
6 - Buket (1''. Simsaro~u) sık 

Jet M,5, cokey Bayram. 
7 - Pardon (Fa.hrl AtJı) sık

let 54,5, cokey Abdullah. 
Dördüncü ke>Bo (Beykoz kofjn· 

u): 
üç ve daha yukan yaştaki yer

li saf kruı İngiliz at Ye kısraklara 
mahsustU"r. İkramiyesi 470 lira, 
mesafesi 2000 metre. 

l - Karanfil (A. Atma.n) lllk· 
Jet 62, ookey Filips. 

.2 - Romans (P. Halim) sıklet 
G0,5, ookey Horvart, 

S - Konca (A.. Atman) sıklet 
58,5, cokey Şandor. 

4 - Hlimalıatun (P. Raftm) sık 
let 58,5, cokey Davud. 

Bc~nc.i koşu: 
Dört ve daha yukan yaştaki 

saf kan arnp at ve kısraklara mah 
sustur. İkramiyesi 300 lira, :mesa
f esl 2600 metre. 

1 - Bora (R. Bar-J) 111klet 
58, eakey Mehmet, 

2 - Bo7.kurt (N, Kurday) 9*
lct 68, cokey Şandor. 

s - Ko.ralmn CH. MntJu) Dlet 
58, cokey Yalmp, 

4 - lUihrillcan <S. Akson) sık· 
Jet fjlJ, cıokv ~ 

5 - Yıldıran (B. itli) 8*let 
58, cokey lbyra.m. 

G - Simrl (t Küçük) "*1et 
56,5, ookey Ali, 

'1 - l§ık (N. Tooıizer) addet 
56, cokey Abdullah. 

8 - Tuna (1. Tekçe) siklet 56, 
cokey İhsan A~L 

9 - Sava Cl Tek~) sıklet 56, 
cokey Reşat. 

ıo - Se\im VIll. <M. Turptl 
sdilet 56, cokey 7..el<erlya. 

ATÇIUK BROŞtlRC • 
Memleketimizdeki yarışçılıktan 

bahseden; An.kara yanşlarr neti
celerini, haftanm programmı ve· 
ren ve bir ~k resim ve malQmatla 
sUslil olan bu proştirll okuyucula -
rmııza tavsiye ederiz. 

Voleybol turnuvası 
Sarıyer halkc\'inden: 
9 ağustos 1941 ta.rlh.inde ba,ela

nıak ve üç hafta devam etmek tl· 
zere kazamıza bağlı R. Kavağı, 
Yenimahalle, Sarıyer, Büyilkciere, 
KJreçbumu. Tarabya, Yenlköy, la
tinyc. Eınirgin, ve R. hiııarmdaki 
gençler arasında spor eubemiz ta
rafından bir voleybol turnuvası 
tertip edilmi5Ur. !stiyenlerln evi
mize müracaatlan. 

.. ~ •ar-!ordu. F at -
~f,,.. d atını!,. Ya. 

• I._ t-_' '-f ı: kaııdırnu1 
. ~h,.d ipli bir A. 
t~ -S~ L • U, J'&fJ hen .. 

- Bundan fazla bekleme. 
ğe tab•mmülüm kalmadı, 
Fatmacığım! ben artık bat-: 
kuile evleneceğim. Bütün 
ömrüm beklemekle geçecek 
değil ya! 

\\'azan: lakender F. SERTELU 
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!:_""'il uıJe b l uz 
~" °"a ile d u .nıanut
'~ )'l>tı edıyae, ne 
....... ~~tı. '«l._. . Tarzında ceY&plar verme -

ğe batlamııb. 

ba? 
- Oraımı ben bilmem. 

Şimdilik burada mahpus ka. 
lacaksın! 

- Ne zamana kadar? 

sin? 
Mari yalvamıağa bqladı: 
- Bana, buraya abhıımın 

sebebini söyler misin? 
- Bilmiyorum ••. 

( Oaze&emJzln blrlncı ııaytnınnOll ı • Lise talebelerine fran.sızca del'8o 
batlık yanmdakl tarih c:ıcrçcveııı ını. ter. tik ve orta tnlebeler!nt ikmal lm. 
ponuyla birlikte ~önderllt'«'ek) Uhıınlarınn hazırlar. CK.B T) remzine 
E\'U!:.."MJC TEKL1FLE:IU tı;; AJıA. aıUracaat. 
MA, tş VERME. ALIM. SATIM • Almanca cıcratcr için kUçUk moda. 
gibi tll'art mahiyP.tl balı oınııyao kü. oostruı sokıığı numara ıa te be.yan 
çUk llAnlı r p:ıraaı7 n~rolunıır. Noa VolbrUck'e mllrncaat. 

Evlenme teklillerı • Türkçe transızca tiZil:! ldmya ve 
• Yaş '69, iki apnrtıman sahibi, ay, orta talebesine rlyaz:ı;e tarih ve coğ. 

lık geliri 28<l.300 Ura o!a.n karakter re.fya ve yurt bllı:lsl dersıul (.M.S.S.J 
ve namus aahJbl, kimaeaı.z bir bay ev. remzine mUracı.nt. 
lenmek istemektedir. Gtızcı olması. • 1'Urkçe ve frıınsızcnyı mUkt1mmeı 
balık eUnde buJunması, ev 1.§lertnden bilen senç bır oayan sabah veya öğle. 
anıanuuıı. çocuksuz 28-50 ya~lan ara. den sonralan tercüme işlerinde çalı> 
8lnda bulunm&.81 ltlz.ımdır. Milliyet mak Uzerc l§ aramaktadır. Almanca 
mevruubaluı değildir. Birer fotoğraf. dan tcrcUmclcr de yapabilır. <R.B.T.) 
Jarlle (Boğaziçi 491 remz!ne mUra • remzine müracaat. 
caat. 260 * ~ yn§Ulcta tUrkçe, fran817.Ca, 

• YA§ 41, boy 170, kilo 90, OOrt rumca okur yazar bir bayan iş ara. 
eenedlr, dul, sarışın, çok dinç, hiç bir maktadır. TezgO.htarUk yapabilir, blr 
kU8Unı bulunmryan, lçld kullanmıyan doktor yanında ç-alı§abllir. (Bayan 
4-0 Ura maql.ı devlet memuru bir özenı rcmzıne mllracaat. 
bayı 30-87 yaştannd& boyuyla mUte. • 17 yagmdll biraz daktilo bilen bir 
na.alp kumral, aanom veya esmer, ma. orta mektep mezunu 1§ aramaktadır. 
zfsl temiz kız veya dut milliyet mev. (Uçman) rcmztne müracaat. 
zuubaha otmakaızm bir bayanla ev • • Orta tahsilli eski yazıyı mUkem. 
ıenmek l.stemekledir. B1r evı oıaıı ıneı bllen ve daktilo kulıanan bir genç 
tercih edillr. Fotoğraf ve .sarih adres. I§ arnınaktadır. M. R. remzlnc mnra.. 
le Usklldar, AUamata§l tramvay cad. caat. 
desinde berber Veysel tiyle Mehmet • Bir mUessesenin, yazıhanenin, 
Aslan adreetne mllracaat 2Gl mnğazanm Y&Z1 ve hesap işlerini der 

I • IJe İşçi aTayanlClT: Uhte edebllecek bir bayan ış ar&malr. 
y tadrr. (Rabin) remzine mllracaat. 

• 24 yqmda tllrkçe, tnnmrea, rum 
ca okur yazar bir bayan J§ aramakta. 
dır. Te:zgAhtarlık yapabf.Ur bir dakWo 
J9:1lll1da c;al!J&blllr. (Rablm) remzine 
mllracaat. 

• Almanca bllen yttkııek ta.tıaU ta • 
ıcbesl fizik. rlyazlye almanca dersleri 
verir. (H.N.E.) remzine müracaat. 

• Almanyada ve Amerikan kolejl.Q,. 
de yUkaek mQhendLıllk tah8ll etml.f 
bir bay, ehven n moaaıt prtlarm 
Ye 1.ltl!adell bir tekilde, almanca, ~ 
gtllzce Usan ve riyaziye del"8leri ve. 
rlr. lataııbul Fatlh • Fatih caddul 
numara 98 N. Berkant& mllracaat. 

• 27 yll§mda aakerllkle alAkaaı tıu. 

ıunmıyan. 1lkmektep mezunu eski 
tOrkçeyl bilen, beapla ttnstyetl olan 
bir genç 1§ aramaktadrr. (F..K. SU) 

remzine müracaat. 
• Ortanm ikJstne kadar okumu§. 

fkl 11ene kadar bir mUeasesedo çalış .. 
mIJ, biraz daktilo bllen 17 :yqmda 
bir genç lo aramaktadır. '(Muammer) 
adma mektupla mtıracaat. 

• Ttlrkçe, fra.nsızca ftzUı: kimya '" 
ortamektep talebestne riyaziye dersıe. 
rt verilir. ll'.K.R. remzine mllracaat. 

• EhllyeW blr ıotar taka, bUIUlll 
.. .,.. laun1Gl*tlft'de lf aramalltada'. 
(G. Akdal) remzine m!iracaat. 

• Ayda on lira Oc!'etle Anadolada 
do1&fmak tlzere MdO y&flllda bir ba. 
yana ihtiyaç nrdır. İ.at1yenler1D F&. 
Ub Saraçhaneb&p Horhor caddesl ye. 
fll tekke eokağmt'!a <10 mımanıda dok 
tor Oelll Kayabaya mııracaauan.. 

• Btr ~ yqmd& tı1r ooculta 
bakmak için bJT dadı aranmaktadır. 
Namu.slu oımuı, çocuk J'8tlfllrmf§ 
bulunması p.rt.ln'. t.stlyenlerin Tak. 
ırlmt'!e Tak.llm eczanestne mtıracaat. 
lan. 

İstanbul yüzme ı sampi
yonluk müaabakalan 
bteabal Sa Sporlan •Jımlıfmdaa: 
ı - Bölgemiz 19'1 yrlI yüzme p.m· 

plyonJuk mtıaabakalan 9, 10 ağustos 
cuınartai ve pazar gQıııerl :Moda )'1lz 
me h&YUZUDda yapılacaktlr. 

~ - KU.bekalara. saat H de b8§.. 
ıanacaıctır. 
ı - Şampiyonaya evvelce yapılan 

.eçme mOaa.bakalarm.da birden aıtmcı
ya kadar derece almlf Olan yOzt)ctller 
girebilir. 

• - Hakemler: Ba§bakem Rız& 
Suerl. h&bm Sıtkı Erya.t, ~kir Ya.. 
cur. BebZ&d Baydar, AU Rıza. Sözer 
alp, Nuri Bosut, Suat Erler, MeUn Ba· 
ran, Faruk Birgen. 

çıkarıp Muıtafaya uzattı: 
- Haydi, bunu al! Fatma 

yı bana çağır. Cellatlar ekıe _ 
riya çok temiz yürekli kim
selerdir • 

Mustafa mırıldandı: 
- Ben, vallahi temiz yü • 

rekli bir insanım· Ömrümde 
ıimdiye kadar bir karmca _ 
nın bile boynunu vurma _ 
dnn .• 

- iyi ama, benim gibi suç 
ıuz bir zavallıya nud kıya. 
cakım •.. 

• HeDlflre mektebi mezunu bir be. 
yan evinde her türlU enjeksiyon yap. 
maktadrr. Ömer Rtl§lUpa.p eokall 
No. 8t e müracaat. 

• Bir doktörwı veya d1fçlnlıa yazım. 
da hizmet edebllir e.nJckııiYOD n ııu 
ta'bakıcıllk 1.§ler.nden anlanm. Yal. 
nuı eabalı gidip ak§am gelmek Qaere 
latlyenlertn adresımo blldlrmelerL. 
Topkapı ıratmaauıtan mahallem a. 

hem elendi sokak 10 numarada Zablıl 
• lyt blr muhaalp tı aram&ktadır. 

tsuycnler İstanbul posta kutusu 1'11 
muhasip remzine müracaat edebfllr. 
ler. • 

• 83 yqmda askerlikle aıAkam cıL 
mıyan eald yazılar!A daktilo bllen bir 
genç kAUpıik ışı aramaktadır. (B.K.) 
remzine mtlracaat. 

Müteferrik: 
KiRALIK E\i 

• Beıf ktaşta Y enlmahallede ıırm 

eok$Dda 9 numarıılt, içinde elektrik. 
w -ve aarnıcı bulunan. istenirse hava. 
gazi de almablleeek olan altı odaU kA 
glr bir ev kiralıktır. 

Ev, denize ve parka nazırdır. Oto.. 
bils hemen yanındadır. Tutmak latl-
7enler Vakıl mat.baasmda (K.) nı. 

mne mektupla miiracaatıan. 
• Kulla.nılrr halde bulunan bir tak. 

111 arabaaı aranmaktadır. Fort 87.38 
oıuru lAatikalz de olabilir. Son tlya. 
tmm (Otomobil) remzine arabanm 
evısaflle ve nerede g6r1lleblleceğlnba 
blldlrllmeBl.. 

Aldırına: 
Apğlda nunuzlnn Y&ZdJ oıan o 

lmyrıculanmızm namlanna geJa 
mektuplan ldarehanemlmen (pazar. 
lan dM1J > bergUn sab:ılıtan lSJleye 
kadar Yf'ya eaat 11 den llOIU'a aldıra 
malan rfoa olunur. 
(Rabia) o(S. 126) (Muammer) (B.K.) 

(R.F.) (Seven) (Rahlm.) {JııU(,) 

(H.N.B.) (Narin) (Şam · 2'8), 
(Riyaziye) ·l88 Mmo) lGön1ll 2:?), 
(Pembe zart) '(Ç<Sl) (R.P-> 

Beyoğlu Hallı Sineman 
Bugün matine 11 de gece 8.30 

da. Uç büyük film birden. 
1 - Garp kahramanı. 2 - 'l'al'

zan kuvvet kralı. 3 - Dragula.. 
Knn eıncn canavar. 

RCU1it Rıza Tivafrosa 
8.8.41 Cuma Çmardlbtnde, U.'1 

Cumartesi Altmtepede - Saçıan:ıdaa 
Utan - Komedi 4 perde. B&llde Pll
kln birlikte. 

geçti ve yemek götürmek ba
hanesile çerkes halayığı gör
dü: 

- F a\ma be! dedi - Bod
ruma atlıSın bu kadın seni 
görmek istiyor. Bi:az gel -
mez misin? 

Fatma hiddetlendi: 
- Şeytan görsün yüzünü 

o kaltağın. Beni görüp ne 
yapacakmış? 

- Bilmem. Suçunu sora -
cak galiba senden. 

~ h~~ b;! ~~lllnıda ağır 
~ ~tı... ... ~ doldu. 

it:"' 'l!'adnu bainına 
~ ~~ aaın:~Ybettiın. :'t;70t. lllelekler 

O ıece Mustafa, Mariye 
yiyecek g6türmüıtü. Mari, 
ıeraemli~ geçince, Muıta • 
faya sordu: 

- Onu P•tadan bqka 
kimse bilmez. 

- Burada l§ık yakmazlar 
mı? 

- Öğrenmek mümkün de-
ğil mi? 

- Bunu ancak Fatma bi
lir 

- Dur bakalım, •. daha ne
. ler olacağını kimıe bilmez •• 

_ Ben ne bileyim onun 
suçunu· Paıa bilir bunu an • 
cak. 

-O halde pataya ıöyli. 

~ ~~ dUJıark 
~~ lconafın en, 

"'Ji)'Otd bitif iJc .,: : 
~ 11. 

~ ...._,ııırı ~onafmda 
9QllZ LA~· 

•141Q11e -

-Sen kimıin? 
- Ben papnın ce1Jidı • 

YJm. 
Bunu Muatafaya Fatma 

öfretmiıti. 
Mari ''cellat, kelimesini 

duyunca korktu: 
- Benim suçum ne aca -

- Iıığı ne yapacaksın? 
ye, iç, uyu. 

- E''1afımı göremiyorum. 
- Tavanda bir küçük pen 

cere var ya. Oradan ıtık ge. 
liyor. Bundan fazlası nene 
gerek? Nakıt mı i~liyecek • 

- Onu biraz bana çafıra
bilir misin? 

- Hayır .. 
- Sana §ı.t kolumdaki al. 

tın bileziği venem .•• 
- O zaman it değiıir. 
Mari kolundan bir bilezik 

Mari tekrar Muıtafaya yal 
vannca, ıaf delikanlı daya -
nam adı: 

- Şimdi gidiyorum Fat -
mayı çağırmağa. Fakat, ıa -
kın ıeıini çıkarma! 

Dedi, kapıyı kilitledi ... 
Konağm harem dair~ine 

yeyim de... _ .. 
Fatma, Muıtafanın M>ZU -

nü ağzına tıkadı: 
- Ne diyorsun? Pataya 

sakın ondan bahsetme... ö. 
}ünün! Yani sahiden cellidı 
boylarım! 




