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"~Aş~: 
laponyada -
ffUkomet Buhranı 
~\>ılı ~'46.·..,.~~--IAA.I 
~a harbınde olduğu gibi bu ı 
~ite Uzakşark ccphcsinfie d 
~ re llo Amerika birleşik 
Sc.\) lı.Yorıar. Şımdi hunlanı 
U, J:ller Birliği de iltihak et
~ \•:nya başında bir Çin der. 
~ har en bir de bu Uç devlet
~~· hede bilecek mi? Öyle an
~ bi or ki bazı mllfritler böy. 
ltrıd r lllaceraya atılmek taraf
~ ~~r. Fr 1·at işin tehlikesi_ 
._, ge dit edenler de eksik olma
~ brekur. İşte Japonyanın sL 

Alman tebliği .................. 

Tarihte 
misli gO
rülmemiş 

Muazzam 
muharebenin 

sonu 
yaklaşıyor ~~~~~rı ve tereddil tlerl 

• -~ gelivor. --<>--
' 11~;;:r·· ......... , Leningrad ve Moskova 

~ Jln Calılt Yalçın etrafmdakı 

§.~kab~~esibu~~::n et!~~~ Tren şebekeleri 
~ hitblr şey SÖ:)lcnmlyor. b b d d"ld• 

\' Qı~lenin mahiyetJnl ört. om ar ıman e 1 1 
~ glzle::nek i4=in icat edile. 1 
ltııı i bahaneler ne olursa ol. -0:--
lt ha1clkattnı sezebilmek güç Smolens, Kiımev, Narva 

~~~ değ11<11r. ~tilifm her hal. , şehirleri işgal olundu 
, ..,..lrj illet \'e hükfımetln arka.. 

gayri mes'ul ''e gizli kuv. Lomfıra, 18 ( A. A.J - B.B.C. 
l'asrnda bir anlaşamamaz Alman tebliği cephenin şimal V'e 

'1 rt gelmls olacağı a.~ikir. merkezinde çok muazzam bir 
1n dünyanın her tarafında muharebenin devam ettiğini lbu 

1Cseleler birinci .,afta bu. harbin cephenin cenubunda da 
-<na göre, .Japon.ya.da da Sovyetler için va.him akisler yap. 
idare edenler arıt.'!mda ta. tığım bildirmektedir. Şimdi:ye 

.a..ı,!'en görüı:; aynJıklannm kadar tarihte misli görülmemış 
~<.cı ınUna.sebctler dola),sile (Devamı 4 üncüde) 

'*-~ ~il Yda etmlş olacağına bük. 
~'İz • 

~~ ~ Japonla çok nazik ~ l teblı·g~ı· L_'ltlcıe bulunuyor. Japonya uovye 
~ ve hrM 'e tama ha~ 

h:ıüpteliidır. Bundan cıo - L.: ~~ 
in l)tMjma Ul hli11. .. :t>~~r~~~a...-w.u;;U!91t;<"':'~ 

a.n..u.ı. a~-=-

claba doğru u beyaz ırkın h da ~ .ı.Ust kamçıları altında a.. sa a 
~1 !'ehavet ''C uykusundan 

.Stalin hattı 
yarlldıktan sonr 
Alman ilerleyişi 

istikametini 
aösterir harita 

~etiı Cenga\'er, ÇJJ.lı'ikan \'e ka. Bu·· v u·· k b ı· r 
'--;~bir mlllet olduğu için be. Rumen teblı·g~ 1• •• 
~tıı tahakkütnü altmda czil. 
~" \•e eşarete girmekten kur. h eb 
~i :~rp1ı1aşmaktan baska bir mu ar e Besarabyada 
\., l( esı olmıyneağmı takdir 
'lı lııt lııa bir zaman içinde de de. 1 
~.,,teknik inkılap lllpmağa o uyor 4 şehı· Idık "''•ııı ~ olarak istlkliilini -e Iıa. r a 
'-' rtardı. --er--

---0---

~~ Ya kadar Japonranm hattı "'efı·ce henu··z 
ta'kdfrle, hayranlıkla J y ~ 

ııı:dtaı k iktıza eder. Fakat 
;"'t drıı ln•n·etlj hl'i eder etme1., bellı· degv il 
~~opraklarınm darhi;rmm 

98 Alman tayyaresı 
imha edildı 

Londra, 18 (A.A) - B.B.C: 

Bükr~, 18 (A. A.) - Roman. 
Yada Alman. Rumen cephesi. umu 
mi ka.rargihmm 5 numaralı teb. 
Uği: 

Besa.rabya.nm sevkillceyş bakı -
mından anah tart mesab~inde o • 
Ja.n noktalan eliın.ir.dedir Kornes.. 
tide yapılan i~al hareketiyle kUt. 
le halinde temizlik bitm.lştir. Ho_ 
tin, Soruca, Orhei ve Chiaina.n i,._ 
g~ edilm.lştir, 

11 r11ilyonluk de
fine çıkarılıyor 
Servetini Sürh'agoptaki aile mezarlığına 

Mısırlı zengin Ermeninin ihtiyar 
------varisi hadiseyi hatıra defte-

•• gomen 

Ağır hasara uğrad•ğı bildirilen 
Ta.,kend torpido muhribi. 

rinden öğrendi 

lla sabab bal
rlyata başlaadl 

Bu sabahtan itibaren fehrim!Zde 
bir milyon liralık bir definenin aran· 
masma başlanmı§tır. Hafriyat, Tak· 
sim nahiye müdürü, belediye mezar
lıklar müdürlllğtlnden bir memur, 
müzeler idaresinden bir ınUmessll, 
de!ineyl bırakanın varisi bir Ermeni 
madam ile gazetecilerin önünde ba§· 
laınl§tır. 

Bu mevzuda edindiğimiz ta!sııAt 
a§ağıda okuyucularımı%& takdim e • 
diyoruz: 

Bundan birkaç gUn evvel blr Er
meni kadını lstanbul belediyesine 
mUracaat ederek Sl\rp Agop mezarlı· 

ğmd~ kendi ailesinin ismine lz&fet.ezı 
mevcut buluııaıı mezarııı;:ta bir mil • 
yon liradan fazla bir servetin göınWü 
bulunduğunu iddia etmiat.ır. 

Kadınm verdiği izahata nazaran 
1280 senesinde kenJl dedelerinden bi· 
ri Mrsırda kazandığı btrm!lyon lira· 
dan !azla bir .servet ile btanbula go· 
lip yerleşmiştir. İhtiyar adam, bu 
serveti 13 sene muhafaza etmiş, !a· 
kat 1293 Rus barbl esnasmda Rus or
dularının Ayasta.rano.sa. (YC§ilköye) 
kadar ilerlemeleri tlzcı:1ne servetinin 
Ruslar c.lino gecmcmcslnl temin mak 

(Devamı 4 UncUde) 

MOESSIF HADiSE ETRAFINDA 

ı Türk sporunda kara leke teşkil 
mten derebeyterine kimsenitı 

ÇERÇEVE 

tahammülü 
olamaz 

Salı ~ündenbcri, spor muhiti. 
ni ve gazErt.elerin spot' sütunla.nm 
işgal eden hAdise nıalü.m ••• 

Bu iğrenç hi.disenin lbu sefer 
eskilerini gölgede bırakacak dere
cede büyük çapta oluşu, taıblldir 
ki efkfırı umumiye nezdinde fazla. 
heyecan. doğurdu. 

tık nazarda herkes, işin mahi.. 
yetinin derinliklerine gjmıeden 
sadece ncl'ret ettiler. 

(Devamı 4 üncide) 

~!' b i ı:ı:ırtJQnn t _lrilc, Ja.. 
~~ a.çgözlülük ,.e oburluk 
~...._. a uğradı. 1'~mpen·alizmin 
ııı: ~ laUrııs bir mlllet beyaz ır. 
L! bft t;ıkaracak bir hır.;la en mUt. 
~ b11..ıı ernpcryaJf!ıtliğe d<lıdiJdU, 
~ eı! dan sonra ne kendlsı ra. 
~~t ,~1lnıekte ne başkalarına 
~~arıl"!nck1edlr. Janon~·anrn ve 
....._,lıın blra7 "lakin ~e rahat 
~l<a 1 ancak Uzaksarktakl A
~~11 ltt.rt, İnglJlz \'C Ru~ kunetle. 
~ ~1'.ııe:"au.•ne~i muhafaza ede. 

Bu sabah neşredilen Sovyet 
tebli~: 

Evvelki gün ve dün Pskov! 
Smolen.sk, Volinsk arasındaki 
geniş sahada çok lbüyük bir mu
harebe devam etnüştir .Şimdiye 
kadar netice taayyün eyleme

Maliye Vekilinin beyanatı Bir, 
Tasarral bonoları iki!. 

k:ıç ~·üz binlik Alnı.an kayıbmdu 
ibaret •.• Zengin So\.-yet kaynakJa.. 
rını ele g~ireeek bir kuv\'etin ve
rcceğı bu unııurlardan nihai fay
dalanma tcmhı edUebilir mi! Şöp. 
heliyim. •• 

'-t J 1 devre~·e inhl ar ediyor. 
~Ponya daima fı"'at gö. 
._~ ~I '"e Asya kıtasına yerleş. .. :ııı~~ hiı;hir fırsatı kaybetme. 
ıı.~y "· 1905 Rus lıarblndenberl 
"'lltıı:~ lı;ln fırsat düşlıünü ve 
~- t!ıaııı 1 bir devlet rolii oynamı:.lı 
"\tlt 1 bir politika haline gel. 
ı\ • 
~ ~ J~ponya dört senedenb ri r: ~~1~':r:ıı:ııyor. Çünkü Koredc 
~ ~Y!!tJ 1 ÇincJc elde ettiği mu,-ru. \t· ıla er onun gözünü doyuramı. 
,ıtacı:nyanın hırs ve tamamın 
~ ~ içt hudut uz olduğunu anla. 
'flııit " iiçler misakına bakmak 
~l!ııilJ.j Şinıdi .Japonya haynUnde 
,~'\''lif bUtün uzak Asyanın l.ii. 
Ilı ' a~f"fcudlsl görU~·or. t'akat 
\.&~ tı cuna henüz bir "'CY brfr. 
tt~ak "i Bu hakimiyeti filli hale 
~dır l:in c.:ok ku\"\ etli olmak 

illet h Jtalbuki A nupa huhin. 
lrıd gibi bu harbin Uzak ark 

bıtı~t ile İngiltere ile Amcrl. 
ltra k bulunuyorlar. Şimdi 

t..:' ~ttt Sovyctler Birliği de lltl. 
~~I \l~r Japonya başında bir Çin 
"tı ~rbcd ken bir de bu Uç de' lct. 
-.)'<ıt ki ebu~k mi? Öyle anla.. 
~~ta bazı müfritler bö~·le bir 
~t r~ atılmak t:a.rafta,;dırlar. 
.. ~ ~~ k tehlikesini takdir eden. 
~~Sik olmasa gerektir. b~ 
~\lt,tı tılya.<Ji bul1ranlan ''e 

er:1 bundan Uerl geliyor. 

miştir. 
Sovyet 

değişiklik 
müdafaa hatlarında 
yoktur. Alman taar· 
(Deumı 4 üncüde) satışa çıkarıldı Necip Fazıl ~~;:k• 

---·--0---

Bulgar Başvekiliyle 
hariciye nazırı 

21 Temmuzda 
Romaya 

gidecekler 

F evkalade milli müdafaa masraflar?nı kısmen 
karsılamak için çıkarılmıs olan bu bonolar 

Her vatandaş için azami 
menfaat temin etmektedir 
Ankara, l'7 (A.A.) - Mlltt müda. 

tas. ihUyacatmı ka~ılamall üzere çı
Sofya, 18 (A. A.) - Bulgar a. karılacak olan tasarruf bonoıan hak-

j:ınsı bildiriyor.: kmda Maliye Vekili Fuat Ağraıı A. 
Bulgar başvekili Filofla harici.. ' nadolu Ajansına aşağıdaki ebyanatta 

ye nazrrı Popof 21 temmuzda Ro
4 

buıunmu§la:dır: 
mayı resmen ziyaret edeceklerdir. ·:HAsııatı milli n:ıtıdataa ihtiyaçla-

ŞEHRiMiZE GELEN SOVYET 
VE ALMAN DiPLOMATLARI 
Aırnanyanın Meskova elçisı 

bugün tayyare ile ~enine gıdıvor 
(Yazısı ~ ne.ide) • 

nna kar§Jlık tutulmak üzere tasarruf 
bonoları çıkarılması hakkmdakl ka
nunun tatbikine geçilmiş ve bonolar, 
satIŞa çıkarılm111 bulunmaktadır. Hal. 
kımı:z, icabettıg-ı zaman, memleket 
hizmetinde her türlü fedakArlık ve 
feragati azami derecede göstermişUr. 
Tasarruf bonQlan, memleket hizmeti
ni fedakArlık ve feragatle değil, hat.. 

l km §&hsl istlfadesiyle temin ve tellf 
eden müste"lna tedbirler arasındadır. 

1 Bu itibarla ta11arruf sahiplerine en 
emin ve en snğlam bir kı\r temin e. 
den bu . bonoların çok bUyük b!r rağ. 
bet göreceğine eminim. 

Bir çok devletlerin bugtln harp ha. 
llnde buıunmıuıı, harp ::ıarlclndc ka. 
lan devletlerin de iklısadi vaziyetleri 
üzerinde mUhlm tesirler yapmaktari 

(Deva.mı 4 üncüde) 

Bir: 
Bence lngiliz - Alman uzlasma· 

sı çukuruna ~iren bir bllye ~ihi 
tı:rn yerine oturmak ÜZ<"reyken 
Amerlkan fisk'Csil lo bozuldu. 

iki: 
Bu takıUrde tngiltcrcnln Ame

rikadan istlye<'eğl art1k hemen 
harbe girmesi; Amerika~ a dü~n 
de biltün hazırlıklannı tamamb 

, "l ya('.ağı C:)"lu ayma kadar harbe 
girmek. •• 

Üç: 
Japonyamn harbe girmesi Ame

rikanın'kini takip etmivecek, belki 
de ona takaddüm edN.-ektir. (Çin 
iş1, Japon l~i; bunu yapan iki ki
şi ... > tanında, uULk §at'k esrarlı 
tejebbüslcrin arife ~ününü ya~ı· 
yor. 

Dört: 
Öyle anbJonım ki, Almanlar 

henüz Sovyet Rusya hedefi üze
rinde mC'}~ bulunurken, uzlaı ma 
tekliflerinin reddedilml~ olmasına 
rağmen kendilerine bir tnı;Jb: • 
Aınrrikan darbesi bir ttirJii ban .. 
le edll<'IDiye<'ek. Alman1arm Rn.ı; 
ya hareketinden bütün İngiliz ka· 
n, blrk~ haftalık blwrlık ve bir 

Beş: 

Bu bakımdan, Sovyct RUSl'& işi. 
ni artık hızla. neticelendireceğini 
~dığmı Almanyanın, hem tngiJ• 
t.ere, hem Amerika ~ı ... mda son 
blr ikna ve in& imkanı ka.lacaktır. 
Bu son tmkin da güme gltü mi, 
seyredin gümbürtüyü! •• 

Altı: 

Almanlar, S<n·yct Rusya işini 
bitirir bitirmC7.,, galiba dUnyaya 
apaçık ve bangır b:mgır sulh t<"k• 
lif <>decek; tekllf!ert kabnl olun
maz.,a, hemen Asya ,·c Afrikadıa• 
ki İngiliz müstemleke sfıdet mer
kc.zl<"rl üzerine abanacalt. .. 

Yedi: 
Ne mi olur! Harp ve JlOlltika 

voluyJa 200 milyon Aunpalıyı 
;.Apt~ı mi' bir mlll~t, şimdi de bn 
~:ekünun listüne 160 milyonu da
ha. :yı~rar ve hali\ t.eker teker l>'-1' 
ral~ığı ,'ihltlerden hi4=biri ayni 
zaman ,.c mekan it:indc hlrl~şnPk 
btidadmı gösteremezs: lı~r şey 
olur. Bu her şeoy de heı.kes için, 
bilhassa dünyanın el ele vereme• 
yl~indeki Hk , ·c son mcs'uller için 
tam bir istihkak ifa.de eder. 

Onun i~lndlr ki arlık İngiliz • 
Alman uzlaşma. me<:buriyetine A· 
merlkanm da aJal erdinn~lnl te
menni etmek, hatta. buna Alınan -
So''Yn harbini müteakip !'f(Jll bir 
taH de lmhul etmek, medmi ta. 
sanldı: 1:tesMJma. en ı.,vlı dilek 
vetlımltllr. 
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Kahve 
tevziatı 

~~ 
~ 

'C ... 
,.vt 

'f._ 
~ 

Cin Ali cinlerle karşılaşmış p-İbi sarardı ve irkil
di. Akbabalar başının Ü stiinde büyük daireler 
çizerel.r dolaşıyorlar; acı ve korkunç çığlıklar atı
yorlardı. Sank" ansızın ve hepsi birden onun 
i.istüne ü~ecekler; her ta rafından gagahyacak
lar; şu iskeletlerin ve ölülerin arasında vere ser-

Odun ve kömüre 
yeni narh kondu 

Odun toptan 435, 
perakende 560 kuruşa 

satılacak 

1 iR ATil MAHKEMEDE KAR-
DEŞiNE 81 AK LA SALDıRDI ! 
Babasını ve kardeşini öl dürmekten 
edilmekte olan katil Zekinin bıçağı 

de nasıl ele geçirebildiği tahkik 

muhakeme 
tevkifhane· 
ediliyor 

Dünden itıbaren tekrar ı·~·-
baş adı 

- .. ·tıbi 1 • 
Kah\'e tevzıınc dundcn 1 ~ 1 ı 

d • •e jlV_ 1 
ren ba. lanmıştır. Bele ı) ııı 
pera':.ifi. henüz kahve nlo~sl\'I ~~"" 
olan memurlara tevzi ed11ıı1'1 
ü1.ere verilmiş olan l 50 çııı 
kah\·eri kanırmuıı, 2.50 grıı ır b \ 
paketler halinde hazırla.Tll1şt}ıl OU dikten sonra parcalıyacaklar~ı. Fiat murakabe komısyonu dUn 

öğleden oonra vali mua\'inl Ah -
met Kınık'm reisliği ııltmda top • 

Bır a.:r;:Jık a) ağının altındaki taş 

kopacak gibi oldu; toparlandı ve 

yere baktıgı zaman gbzleri uehJit>t 
le btiyUdü ; çünkü taş zann ttiği 

ey bir kafatas ,dı; hem de pek 
eski olıwyan hır kafatası... Bom. 
bo göz oyukları. burun delikleri. 
sivn yanak kcnuklcri, tastamam 
ve sapasağlam dişleri vardı. Belki 
pek genç bir adama aitti. Cin Ali 
ye s:uıki alaylı alaylı bakıyor ve: 

- Sen de benim gilii olacaksın! 
1ki basn.ma.k daha yükselince 

blrdeublre acı çığlıklar ve bağırış.. 
lar duydu; başmm UstUnde hava 
boşalır gibi oldu; blr çok akbaba. 

!a.rm hnvnlondılı:ln.nru gördU. On • 
!arm kalktıkla.n yer, Uç tarafı blı 

iki o.dam boyunda va.bşi kayalarla 
çev.rilmfş yirmi otuz a.yak genişli. 

ğiııde bir dUzliiktü; ~da yığnı yx.. 
ğm kafatnsıarı, kol, bacak ve ka. 
bttrga kemikleri, hattA birçok yer 

leri didiklenmiş ve parçalanmış 

olan iki insan ölUsU vardı, 
Bunları buraya kim getiriyordu? 

:Ara.yan soran yok muydu? Bu ölU
lerıln henüz etleri bitirilem~ 
~uğun:l göre, }alan bir zaman.. 

birko.ç gUn içinde get1rilmi.ş 

:altlıı.n anlaşılıyordu. 

C1n Ali cinlerle karşılllŞllllŞ gib: 

lll.U~'11 ve irkildi. Akbabalar baş1 
mn ilstUnde büyük daireler çize. 
rek dolaşıyorlar; acı ve korkunç 
Çiğltklar atıyorlardı. Sanki ansızın 
ve hepsi birden onun üstüne Uşe. 
cekler; her truııfmdıın gagnlıya. 

caklaı ; şu iskeleUerln ve ölülerin 
aııumıdn yerE' scnllktı>n sonra pr: 
ça.lıyn.caklardı. 

Ali bir hamle yaptı ve ölüm çu. 
Jaırmı.dan çıktı; kenclisini tepede, 
her tarafı görebilen ve Prln, fe. 
rah riızgfı.rlo.ruı estiği bir kaya lı

oorinde buldu. Anadolu dağlan, h 

le eşek yahut gaydaroni.~l adası 

gny t iyi farkedlliyordu. Şimalde 
tek tuı. ve ufak adalar, batıda da.. 
ha bilyUkleri vardı. Arkasına bak. 
tığı zrunnn gözleri hayret ve deh. 
§Ctlo bllyUdU; çünkü ora.da., şimdi 
Uzerinde bulunduğu kayadan do.ha 
yüksek ve oldukça gen.iş bir tepe
de, knre ş '.kllnde bir kal~ yükseli. 
:yordu. Dört tn:rafındn. dört yuvar. 
lak kule vardı. Mıızgallarmdn. top 
namlu lan parlıyordu; her kulede 
birer nda.m ufukları gözetliyorlar. 
dı. Ali ile onların aralarında en nz 
bin koln.ç mesafe buluruıınsına rnğ 
men :içlerinden birinin sesi duyulu 
yordu. Delikanlı onun niçin bağır
dığını anlamak istedi; elinin ken. 
füsinc doğru uzandığını görllncc 
göriilmt.ış olduğunu anladı ; hemen 
oturdu. 

Knyalnrm arkasuıdan gbzetliyor 
dn: kulelerde başka ve siliUıh a. 
damlar belirdi : bazılnrmrn başla • 
rmda şapka, bazılarmm b:ı.5larrnı".ı 

ise kırmızı kuıtıh veya mendiller 
\'nrdı. Ali onlann kors:ın oldukla
:mu anladı ; Patmos korsanları hak 
kında dinlediği Mkilyclerl hatırlı. 
yordu: • 

- E'i t... BurliSı Pat.mostur. 
Korsan 'uvnsı !.. 

fşte şimdi yağmurdan kaçarken 
doluya tutulmuş demekti. A • 
caba ne yapmalıydı? Bunların el • 
le.rlnden kurtulmağa imltA.n görmU 
yordu; b('J' hnlde adanm her tara. 
fmı luırış kam bildiklerine. Ali 
ura dan ) ol arayıp kaçmağn caba. 

larken ansızın kestirmeden karşı. 
sına çıkacaklarına şüphesi yoktu. 
Bu takdirde onla.n uğrnştmp da 
kızdmruık doğru değildl !ster is. 
temez ellerinde bulunuyordu. Ada 
mn bir tarafına saklıınrnış olsn bile 
aç vo 6USUZ :ne kadar yaşıya.billr
lıli! Açltktan ve susuzluktan mut • 
laka ölmek vars:ı. da onların iken. 

kaldıkça kurtuluı:; kapısı kupan • 
muz' Bundan h.ışkıı delikanlıyı ta
nımazlardı; onlar p\'acı{,'ll baskın 

yaptıkları sırnd:ı atik davıanıp da. 
ğa kn.cmakla ne kadar iyi etmişti; 
t.şte şimdi onun faydasını gönnüş. 
tü. r~ğf'I· o zamıı.n kaçmamış ve 
görünmüş olsaydı ~imdi tnnırlaı dı 

Vf' kim olduğunu bilirlerdı. Belki 
ViÇl'nZO o dürüst ve namuslu Ko. 
ca Velinln oğluna insat ederdi; ta. 
ikin bu pek zayıf bir lh tim:ıldi; zı. 
rn Patmos korsanları ötedenberi 
'.l'ilrk ve islamlarn karşı gayet za. 
Hm davranmakla meshur idıler 

Bu mahzuru da önlemek için 

kendisini Rum ve hristiynn olarak 
tanıtmak en kestirme yoldu. 

Ali orada ynrnn snnt kadar giz.. 
11 kaldı ve bu noktalar üzerinde 
düşündü. Bu sıradn kıılenin şima -
Hndekl küçiik kapı açılnm;; yirmi 
kadnr ıı.dcım f'llednde kısa mızrak 
lar bulunduğu hnlde ve onları ıu. 
zumunda baston gibi kullanarak 
yalçın kayalıktan rujağı inmişler • 

eli ; Aliyi yalmlamak için çıktıkla. 

rına şUphe joktu. 
Ali gizlendiği .}!erden lkcılkt.ı ve 

korsanların indikleri tnrnfa doğru 
yurlldll. 

- 10-

Tepeyi dolaşu; ner tarn1 surp 
ve dimdik uçurumdu ; fazla bnknr. 

sa gt)zleri kararıyordu. Korsan1a. 
nn, tJı. ilende, deniz kPnnı mdan 
geldiklerini ördlı. Onlnr da Aliyi 
görmüşlerdi Alı kcndlsinın ~

ma.k değU, onla rl buİu ;mak Ik • 

lanmıştır. Dün. birinci ağır ceza mnhke. 1 
Bu toplantıda odun tacirlerinin me.cıinde. şimdiye ka<lar l-,-taııbul 

1 
bir mUddet evvel ipkn edilen eski adliyesinde görülmemiş bir \'aka 
narha ltlrnzlaı 1 Uzeıiııe 0 hın nar- cereyan etmiş, baba \'C kardeşi. 
hı yeniden tetkik l'dllmiş ve va. ni öldürmek suçiylP muhakeme 
satl bir llnı kndnr zam suretiyle edilmekte olan bir kat11 mahkP
odun fiallan veııid •n tesbit edil- me sakım111da bu sefer de ağn. 
miştir'. Buna ~azarnn kuru meşe ı beyisini öldürmek istemİf-Jtır. 
ve gUrgen odunu toptan 435. pe~ Bu adam, iki sene kadar e\ vel 
rakende eve t eslim 560 kuruştan 1 Kunıçeşmc<le bir sabah. miras 
satılacaktır. Arabaların mahalle meselesinden dargın bulunduğu 
aralanndn yapılcı.n eatv;lnr da top. babası Şevket ile kardeşi Radi'yi 
tan addedilecektir. Fiatlar çeki ı tabancı.l ile yataklarında öldüren 
b:ıcTnndrr. Zekidir. 

rlu toplantıda kömür nnıhı da Zeki, bundan evvelki l'elsede 
tetkik edilmLs ve kömürlln top • asıl katilin ağabcyisi Sadık ol. 
tan beş buçuk, perakende yedi duğunu ileri surmüş \'C ma.hke
kunıştan satılmnsma kamı veril - me, Sadıkı da maznun olarak 
mf!=ıtir. muhakemeye idhal etmişti. 

Komisyon bugün öğle<len sonra Duruşma. son SP fha ırın gddi. 
fevkalfıdc bir toplantı yaparak ğinden, dün öğleden ı:::onraki 
dUn intaç edilemiyen işlP.rl bitleı· celsede evvelfi zeki müdafaa"ını 
cektir. ~.----------l•y~a~p~a_r_~_k~e_s.ı_1<_i_i_d_d_ia_s_ın_ı~t-ek_·_r~_ır_ıa __ -

Adliye Vekili 
Bugün imralıya gidiyor 

Şehrimızde ibulunan adliye v&k1
-

ıt Hasan Mencm~cioğlu, diln de 
Istanbul adliyesinde meşgul ol -
muş, Liman haıımda toplantı hnlin 
do bulunan bnro idare mP.clisine 
gitmı.ştir. 

Hasan Menemencloğlu, bu gi.in 
saat 14 de hareket edecek olan 
Mudanya vapuru ile lmralıya gide 
cektır. 

Çamhcada 
Belediye yemekli bir 

pansiyon açacak 

" Toros ,, ve 
"Esmer,, pürolan 
Katı mütehassis amele 

bulunmadığı içın 
--<>--

Piyasanın ihtiyacı ancak 
gelecek aydan sonra ı 

tanıamen 

karşılanabilecek 

rindo oldu runu $iıiı.diden hıı.bef ı 
vermekte fo.yda bulu\ordu. Bunun Gerek hecldl)c, gercbe Çamlı.. 
içın kolunu e lladı ve nım<'ıı ola • cayı gilzeUcşt:lrmP. cemiyeti, Çam 
nı.k b - rd . ltcanın gUwlleştirilmCSi için yeni 

Lhl' ıııUdd<'l CV\'el pıycı:ıııyn lrıhl 

-.nar Umum MUdtırlilğii tıırı.fıııtlan 

•.roro.. Vtı J!:sıner uımı n<1c kı rı1.: ~ ı ,.,t 
ro !';'CKlll'tlıııu.;u Bu 8 • foı b!JyUH 

tıtr nı.ğbetıa kıı.rgtlıı:ndığıııcıaıı a:r. l'..8 
amnaa pıyl!.d!Sya çılmrıııın ilk partl 

p1llvııı.nzı ırıecucıu kıılınıımıı,ıtı r 
TUtUncüıertnde. n rııdı kları ~rll 

agı 1
• faaliyetler sa.rfetmcktedirl~. Bu 

- Hecey i., Ot ya nereden ge. cUrnledP.n ola.rnk belediye Çamlıca 
ptiroıun ıruıımuytuı bıı;:ı ol1Uyu1..uln 
l"llllız., bıze münıcaal ederek k~)flyeU 

mı~. müteakiben de Sadık söz 
alarak bu işte hiç bir suc;ıı ol. 
madığını iddia etmi~tir. 

lşte bu sırada. Zeki birdenbire 
elile krnvatının altına -:aklııdı~ı 
bir sustalı çakıyr c:ekmiş. ön sı
ı'ada oturan ağ'abcylsi Sadığ111 
üzcrinı~ atılmrştır. 

Fakat Sadık ,·aziyetı daha ev. 
q~I görmüş ve tahta perdeden 
fırlayacak müddeiumumi muavi
ninin arl~asma doğıu ka~mıstır. 

Zeki. ağabeyisinin arkasından 
koşmuş. Zekiyi muhafaza eden 
_iandarma Atıf bir taraftan. jan. 
darına onb:ış ı Ahmet ile adliye 
polisi Sadettin de c!iğer taraftan 
kendisini vnkalamıya <;alışını~. 
tır. 

Zeki. Sadığı bir türlii i:.tt'diğı 
vaziyette yakalıyamam •§, nihe.. 
yet jandarma Atıf tüfeğine fi. 
~ek sürerek Zekinin ğırtlnğınu 
dayamış 

- Kıpırdar~aıı vuAınım ! <le
miştir. 

Zekinin korkudan elinden br. 
cağr düşmilş ve böylece yakalan. 
mı<ıtır. 

Bu nrada halk kodrnva ka. 
pılarak dışarı fırlamr~ hulunu. 
yordu. Zeki dışarı c;ıkanlırken 
de Sndığm li7.crne atılmış . fakat 
birkaç jandarma \'e polı tara. 
fından sıkı sık ıya muhafa1.a c. 
dılerck kapı altına indirilmiştır. 

J<cndi ının tevkifhanede sus. 
talı cakırı n~HI bu•.nıu~ oluu.:\l 
t ahkik e<lilmckledir z,·ld bu~uıı 
cürmümeşhut mahkcm~me n·. 
rilecel<tir. 

Ka raclenize gündüz 
sef~dcı i Ld.~lctdı 

Halka ,·edlmek ıa.erc ı8' 
kazaya 10 . 15 çuval kahve r
dcrilmif:tir. Bu kahveler ~:fıtı 
lan fişlerle isteyenlere ü"bıı' l 
müş, istivenkre de ka\-rtl ;v , 

. ~t\l' 
olıı ra k 250 şer gTam pa 
içinde dağıtılacaktır. .. 6' 

Bu ~ekilde tevziata buJtll11 

itibal'"('n baş1anmLcştır. :$t) 
Diğer taraftan serb<*t ·-el 

için tayin edilmi<::ı 3 kurukab~ 
bu~nd.en itibaren 35 kuruş uı'' 
kGbiUnde 125 gram kahve 53 
ğa başlayacaktır. 

Şehrimize qelen 
diplomatlar .~ ~ 

\nl.an&, 17 ı \ .,\.) - Atman~ 
Moskova bilyUk elçı~: von şuıerııı<f' ~ 
bıı sabah Almaııyanın Anluırıı ıı.~~ ~ 
elçi!Iİ von Ptıpe~le l;ıirll\<t P c.s~) ~ 
ile lstanhu'a ş:-ıtnılşttr. \'on s·ııen:r:' tlh,.lıd 
bu~Un lst!\nbulda kalaeak "e Y -t' -~ 
Bcı .ine gitme\r 1lzere tayyart Ut l l.t 
!una devam ey!l)·ceektfr. ~ 

SURtYEOEKl 1TAL YA~ 
.:-.tCT.\HEKE HEYE'fİ 1 

Ankara 17 lA A.) Suı'f>"11 b'rıı: bulunmakta oıan \'C bundan ~ 

glın c\-vcl Hataya ge.mı~ nuıun•"1~ 
talya.ıı mütareke he~-etl buguuıtı> 
rosıa. A.ııkartıuan gt-.;mı§t!ı. 

·tr 
/',dıttte. 17 ( A.A.) - ~'') ~ 

ıer hükiımetinin l~um~ı btırlt rt' 
çisı ~H:ola1 ile Kopenh~ o . 
elçı~ı l\. Plntgin refikaları ~ 
bırli!:tc bu1?iin hudutları '!1Jt'\ . 
gıreruk EdırneYe gclmi&IH 111 
sclıir methnlındc vilftyet n:-J'l!ıı • ~ 
ıstıkbaı ecııırnı~ıeruıı·. ö!r !1~ 
müfrezesi misafirlere ıhtı 
vazifesi ifa eylemiştir. ae.> 

lınır ., Yol bulamıyorunl! tepesinde bir otıel ve gazİD<>nuo 
St"8 uçurumlarda akisler yapı • inşa.sın karar vermişti. Fakat bu 

yor , kayalıklardan yUzlcrce martı ~aat mUmkün olunca.ya kndar 
havaya fırlıyor: bunların arasında yemekli bir pansiyon aÇilmnsı hu. 

susunda t e~obbUslere ge<,:ilıniştir. 

K&.rudemze yn.pılnn vapuı se -
ferlerin.in gilndliw tahviline ka -
r..ır verilmi11tı. Bu lıususta hazır -
la.nan progrnnı dU11 ıılii.ko.dnrlarn 
tebliğ cdilrıı stir. Yeni progrıunla 
ılk glindil.z ı'arndenız seferim diın 
saat 17 d<ı hareket eclc>n Cwnhu -

Ga7.ewınız ut<uyucuıurrnw lıt" ı rı) et vaµuru yapmağn başlamıştır. 
hı.ren. Gaz-et.emil. okuyucuıannm hur Bu vapuı un valııız günoüzleri ha. 
an:wıtmu yerine getfrmtğı kcndlsıııe reket etmek §nrtiylc Karndcnıze 

Sovyet Rusynnm Romıı ~,. 
büyü elçiliği erkan ve nıerntl ( 
rından 169 kiı:ıi ve Kopenhag ~~ 
ta elçiliği erkan re memurla~~, 
dan 69 kişı de aynı 7.amand~ ı:-r-1' 
rimiw gelmişler ve otobusıer 
Babaeskiye naklolunmuşlar<l1 tf 

ç::ıylfık, kartal ve kargalar da gö • Bundan bnşka 6'lmdiye kadar 
'l"Ulliyordu. Çamlıca.ya 8 bin ç::ı.m dlkilmlıjtir. 

Korsanlar, her halde kendi ayal~ 

seslerinden dolayı, Alinin sözleri -
ni a.rıhyamaınışlnrdı. Dn.hn iyi işit. 
mek için durmuşlardı. içlerinden 
birı rumca olarak haykırdı: 

- Bir daha söyle ı.. 
Ali sözlerini tekrarladı; o zaman 

aynı adam cevap verdi : 
- Deniz kenarına ın •.. Çıktığın 

yoldan in! .. 

Delikanlı kolunu bir defa daha 
dostça snllndı: 

- Geliyorum! 
Korsanlar şimdi acele etmeden, 

konuşa konuşn yollanna devam e. 
divorlardı. Ali de biraz e·;vcl çık. 
tığı yerden, daha bU~ük bir dik • 
katle vp plA.nmdn muvaffak olup 
olmryneağını düşünerek inmeğe 

başladı. Korsanlara hemen itimat 
tclkın C'ttl{:;ine göre mac('ranın 

vaprağı f)'i açılmış demekti. Bu i. 
timndı kuvvetlendirir ve adada 
serbest dolaşmak imkanını elde e. 
derse bır gün gizlice bir s:ındnla 
"inerek uzaklaşmak, Anadolu kı. 
yılar.na dönmek imkfını vardı. Ya
hut korsanlar onu akınlara götü • 
rürlerse f>n münas.p bir zamanda 
orta.cbn kaybolmak, sıvışmak ka. 

bildi. ( Devann va1' J 

Yeni Sabah 
HU oyin Cahlt Yaıçın. ··ı:serıınoen 

gelen mUblm bir mUtalea" ba§lıklı 

mııkal inde, tnglllz · Sovyet anlaş· 

nı.a.sı hakkında Bcrtlnln nokta! naza· 
rmı ihtiva edın bir telgrafı bahis 
nl<'vzuu yapmaktadır. 

Belediye dört ekmek 
fabrikası yapacak 

Belediye ÜskUdcı.r, Beyoğlu, Ka 
drköy ve lstanbul semtinde olmak 
üzere ilk ftrsattn dört ekıne.k fab. 
rlknsı in~a et.mcğe karar vermiş. 
Ur. Bu işe yarını milyon lira aynl
mtştır. 

Maarif Vekili 
l'ra vantoryomu gezdi 
Şehrimizde bulunan maarif ve· 

kili Hasan Ali Yücel, dün Çamlı. 
cadnki prevantoryom binıuırnı gez. 
miş, nlfi.kndarlnrdan faahat almL<>. 
tır. 

Üç manav meyva 
ihtikarından adliyeye 

verildi 
Taksimde Tiıkızafer caddesinde 

4 numarada manav Moiz, ayni cad. 
dede Mehmctle ortağı lbrnlıim, 
meyva ihtlkfirmde.n dolayı adliye
ye verilmişlerdir. 

Gazi bulvarı 
Gazi bulvarının inşasının ilk 

kısmı ihale edilmi6tlr. Bulvarın 
Şehzadebrujına kadar genişliği 51 
metre olacaktır. 

§1ar ttUbar; etUğindm b:.ı dıleklt·rı u gıdıp gelme seft>rini 17 gilnd~ ta-

sUtunı rı.nn. {;l."Çltnıtştı. 1 ınamlamMı mnkarı erdir. Knrnde • 

Misafirler kendilerine l\~ır 
gösterilen iyı kahul ve ko\D~.11~ lardan dolayı bilh?.ssa beY 
memnuniyet etmi..;Jcrdir. lnhlsıırınr Umum MUruı.Jrıug1J. ııe~ nıze hafLacla iki vapur tahrık c • 

riyatımız ~le altıktu.111.r oıınuş ve bıze dilnıc.-ktedir. Pcrşemlw glinü ka1 • 
bu aabnh ı:ıu mektubu gvıı fornılşur. kacak vapurlar ı 7, pnzartesi lııı. 

* * * . r 
Sovyet misafirlerle Ilata~-d~! 

"Avrupadan pUro ve alg lrlllos gel· 1 eket e<lccl'k vapurlar da l6 giiu. İtalyan mütareke heyeti boı:ıır 
şehrirn.b? muvasalat etmiFl~r iti mcdlğl !çin ihtiyaç tamamen yerli pU de seferlerini tnınamlı~aeaklardrr. 

Diğer taraftan dün sehrtfl~ 
gelen Almanyanm Moskovll 1ıe 
yük elçisi de bugün tayyar~ 
Almanraya hareket edeccktlf· 

ro ve stgarllloslarla. kRroılanmakta · 
dır. 

Yeril pUro lmaltı.tı mulchıuııııs aıne· 

le i§ldlr. Bunc.n !çln de mütehassıs 

i§çi yetlştlrilmcktcdlr. HenUz piyasa· 
nm ibUyacını tamamen ımrgıııyacak 

mtktardıı lmaldt. yapılnmamakto. olup 
peyderpey imalat yapJ!dıkça satışa 

çıkanlmaktadtr. Piyasanm ihtiyaç 
mlktan ancak gelecek aycıan sonra 
kaı-şılann bilecektir.'' 

400 orta tedrisat 
muallimi terfi edecek 
Orta tedrisat muallimlerinden 

bu yıl kıdem zammı alma:;n hak 
!lı:ı:ızanınıs olan 400 öğretmen bi • 
rer derece terfi edecektir. TerfL 
ler, Ağustos sonuna kndaı nlaka
darlnra bildirilecektir. 

Şeker ithal ediliyor 

Ticaret ofisi hesa.bınn tskende~ 
ıuno. gelen 5 bin ton (!eker, şeker 
şirketine dcvrcdilınlştlr. 

Bugünlerde ofis hesabına 
leketimiu~ ri bin ton şeker 
gelecektir. 

me!l'l. 
rlahn 1 

Muharrir, mUtaleala.rma şöyıe de· 
vam ediyor: 

Ticaret Vekili yarın 
gelecek 

Ticaret Vekili Mümtnz Ükme • 
nin yarın şchrlmlze gclme~i muh. 

teh~~~:t wıkili HUsnii Çakıı An. Pekmez destiaine diiı~~ 
karaya dönmfüıtür. yılan üç kadının ölüı11i.I' 

<> ne sebep oldu 
Gazin.o, bar ve bahçeler Bahkesirden bildirildlğın~ g~~ 

bıre kadar açık Bürhaniyeııin Kı7.tklr köyüned it'~ 
k 1 b "l k 1 man yerinde i!Nilcrin getirdı1' , 

. a a 1 ece . . pekmez de.<>tisine bir J'ılan dile 
Gazıno. bahçe, lokanta gıbı yor- mUş ve boğulRrak ölmüştür. r, 

teri' evvelce saat 24 e kııdar açık Bunun farkında olmıyan tı8 , 

kalına müsnadeııi ve>n:ni..~ti. man iŞf.ilcrinden üç kadrn ycnıe~ 
Bu mUsnade son gilnlerde saat ten sonra birer bardak pekJJ'lcı 

bire kadar temdit edilmiştir. Ka - miş ve zehfrlenerek ölnılil!til'· 
rar dün alakadarlara bildirİlmİ.!.! • Tahkikata devam edilm«.>ktedir. 
tir. 

Binaların irtifaı aynı 
olacak 

Şehir dahilir.de inşa edılecek 
binalarrn irtifal.a'lının tesbitl Vf! 

bilhassa caddcler\ie-ki bina irtifr . 
!arının yeıknasakhğmı temin ede _ 
eek tedbirler alınması a.lAkadar • 
lnra tebliğ eclilmi§lir. Belndiyc ı. 
mar mildürltiğü bu husuııta tet -
kiklerp başlam~tır. 

İmralıya vapur 
Deniz Yolları idareeı, ıınrs;~ 

haftada iki gün vapur ~letfll uı>' 
t.edir. Fiyatlar, Mudanya bat 
daki fiyatla.?' Uzcrindcndir. _./ 

Çungkingdeki mih~et 
diplomatları ayrıldı 

<tf 
Çunklng, 18 (A. A.) - Jıfill ., 

devletleri diplomatlarmm eOl1 fı:ı, 
pu da ta.yyareyle Fransız lff.tl 
nisine hareket etmiştir. dsJl 

Mihver devletleri teibM9ııı bfr• 
tuocar ve gazeteciler, bunda!l ~ 
ka.ç gün evvel otomobilleN .,...
kingderı aynlmışlardı. 

Kan'da 18 koinüııi•t 
tevkif edildi 

. us 1'"JI Paftıoi, 18 (A. A.) - Pc ıt , 

Alıntın slytı.s1 mahfillorlnln kıuına.

tlnc göre, aulhUn elde edilmesi için 
vaziyet~ o.çık bir göril~le mllşahede 
olunmaBına katı bir ihtiyaç vardır ve 
bunun esaslı prtı gudur: Bugiln .Al· 
n:ıanyanm dtl§manı olan nılllcUer hA· 

disini ôldllnnemeler!, belki esir dlscler lınkkında doğ-ru bıı.bcr ala.bil· 

Hlliıcyln Cahlt Yalçın, bukade.r 
mühim bir mevzua temas oden bu 
telgnıtm biraz mUphcm olma.sm:ı. çok 
esct edllcbllcccğinl, her halde mak • 
sadm lyi Uado edilememiş olması ve· 
ya tUrkçeye tAlrcUme esnasında bazı 

ince :!arklann g8zden kaçmı~ bulun· 
mam fhUmallnl kaydederek Almanya· 
nm harp gayelerini bu telgnı.f çerçe· 
vminde mlltalea eylemektedir. 

"Şimdi biz lıAdlsı>lı>tt! \'U hakikatle· 
re dair doğru hnbcr alabllnıe.k için 
cıknıı u fırsattan istifade ederek 
Almanynnm harp gııyl'llerlnl öğren -
meğe çalışalım. Rerlln telg-mfınm 

~erdiği teminata glire, Almanya ~
(:UdJyotınJ mOdafao. etmektedir. Ef:tt 
llakikMeın bngllnkU macadekıntn r:'ft" 

:t· ı bıınaruı lban!uıe ttBrOln bir da • 
klka bile laz1ıı rrllrmeııl <-lddeıı eeet e
dılooelc bir g1innhtır. ÇıUııkU bir ta • 
mftan kücUk mJllctlerlo hürriyet ve 

\Stlldlli mUdnfoa edilmek ı ~nirken 

dlA'ur taraftan Almanya. rtbl eeılaıcıı 
dola.aıı milyonluk bir mlHctJn haya • 
tl1lda.n emin ohnemmn n kendi var 
lığmc tehlikede g()ml(l8f kntlyen tec· 
vtz edilemez.. Böyle bir davada Al • 
manya 1ıUtiin dÜD.)"&,.,fk&rr llDUUllİ.)0-

IJ'lnr:lmmll~ ~lir." 

tia ara.ştırma.lar yapmut ve b~1 , . ~=War neticesinde 18 k 
i6 tnıaJarı ihtimali 9>ktu; eağ 1 mcktedirıer. "' ......... ' ~il ... . 
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:~But 
) et" gar gazeteleri 
a~u 

·?ı l.. yazıyor : 
n~ ürk -Bulgar 
~(# dostlug"' u 

11·; y &.b 
tııı' ~l" arıcı ajansların 

h~lç rnanevralarile 
\ıı eldar edilemez 

bı) .. :'h, l~ 
it ~~~!'· <A.A.) - Bulgar Ajansı 

il te,~l·e 
~l~ı~rı l' ba:z.ı ecneb' AJan.slarm 

1ı~!!a "e Bulgartııtanın Türk hu. 
fıiı<arı ba~ıtaııu tahşld ettiğine dair 

~ >te ~a~ rıerden ballıııetmekte ve 
oY ~ ~~dıtı ~ıerın tekzıp edilmeğe bile 
eııll'.A ~a o._ ışaret etmektedirler. 
tıUY~ 'f.azetesı diyor kJ: 

y)'
8 ~ ~ı~k :~tan ve TUtki ve bırbırlerine 

ıı~tıf ~ ı~!r 8dcmı tecaviiz paktlariylt' 
'fi<' ııı..:tıı ~:r lk! memleketi!' blrbfrıe. 

ıJt 1 ~ llJ thangi bit araz; parçası aı. 

11 
(;a)~ı }'etıerı yoktur. 

H Av A c 1 L 1 K B AH i s LE R i RlllUlllUllllllillllllllllllllllllHTI1"111 

Sark cephesinde havacılar 
Neler yaptı? .. 

Neler yapabilir? .. 
• ~I~ re~ını C>neıııı gazı>tt>sı eıl!Um. 
~ '4 .Yll:>.ıvor· Sovyet Rusya . Alman muhasa- den vasati olarak onda bir nisbe - tık ikinci safhası başlamış bulunu. 
1 <t- ~t o -k · ma.tının başlamasile bava muhare. tinin elden ÇikarılmDJ olması nor. yor. Bu devre sırasında Sovyet 

dl ~il bıı, 11.dar bayaliülr kı, aıa.. mal göru''lmelidir. tayyarecilerinin avantajı, memle-
)'t ~'-rııı değmez. Cr'linkU sulh eseri. beleri de şiddetlendi. Kara oı-du. B ket kaynaklarından ta:m m"-ası'le 
ı r~' illi b Al üyük Britanya üzerinde olan ~ 

tı ~ iM. ~' v atlılığın•n ° kadar çok larırun Polonyadaki Rus • man istifade ederek ihtiyatlarını ha _ 
11ııo .~t eren liulgarıatıuım böyle bir hava muharebelerinde bu nisbet 

1•' ı•ı aı müşteı·ek hududunu geçmesile be. çok defa yüzde 15, hatta yüroe .zırlamak ve ikmallerini kolaylıkla 
ıl 1t..~k :ı~a&m· b!ran için olsun dU. ra.ber Alman bava birlikleri Sov. 20 nisbetine kadar yükselmi,tir. yapabilmektir. Bunun başlıca a . 

. --cı \r 11 ~ıyası bakrmcıan kör ol- mU1• de Sovyctlerin tek cepheleri. 
rıı.:· ~.Ya t yet tauvare meydanlarına karşı • 
"Ct 1Cl\ e\'ı<alMe dUfUnceai2 ot-. J J ! Yazan: l nin bulunmasıdıT: ,.,.er ~ P eturır. ' taarruza geçtiler. Ve ilk hamlede 1 l Halbuki Almanyanın ha.va vazi-

•I; ~ rıı'"'ıiftt<tıı ile rilrklye araıunda.ki Alman tayyaredllği kendisinden 

1

. A • ş~ ARKLJ . f yeti hiç de böyle değildir. Cep _ 
otf1 ~ 1Qıı betıer gl!çici hisler üzerine bl. beklenen neticeye doğru bir adını ~ İ heleri müteaddit olmasına karş1 . 

ı 1 ~bttıe:'• değildir, Bllakia bu mUna... a.t.mıl oldu. Fakat Sovyet havacı. lık, bilhassa Man§ cephesi gibi her 
ı1.d8 ,,lı lkJ nıernleketln de idame et- arak 'dd t gUn bir pnr,,a daha kuvvetlenen ve 

~ arı tığı kendi.sini topralıy şı e - 1\.1anş ca.phesinden çok daha hare. " 
r ~ ~ .\ı\t u~unda oldukla.n sağlam ve 1 tatbik tti ketli geçen ve iki taraf havacılığı. her an biraz daha yardnn gören 
.rrı~~ ltı,\ zıhniyetln tfade11tdlr. li bir mildafa.a sistem e 1 nuı. d .. uamlı oJ.a=.k. lr<ıııirl.ılc~ bir gailesi vardır. Ve bu cepheden 

1~" ~tıı , - "" • • • -.., -- ,.,._....--... ı;-~ ,..,..~ ... k ta1"''aree1JrıH'fiten b•r •• ,......,,..,.r ol • · 'iti dıkl k y:ı ın meyda.nl.a.rdan hareket et . J J ~"'-' ..,,., ·~,..,.,...., 
tı ~ · .ta e<iilen ve eağlam ve rinin Polonyada kazan arı ço sun aark cephesine getirmek ih-

lıır t d b miş olmaları, bu arada tayyareleıi "" 
~. 

1
. emele istin.at e en lr kolay bava Mkimiyetlni Sovyet timali pek azdır. ancak, harbin 

d~ ~ e loplu olarak meydanlarında bas _ 
a rı•· ~ ademi tecavU'Z. paktı var. Rus"-·a uz·· erın· de de be.nzer şe.. başında buraya ı:?:etirdigı~· kuvvetle. 

• "Q ., tırmak im.kanlan mevcutken zayi- ~ 
il 0r ~ııl\h kilde kurmak isteyişlerini baltala. at nisbetinin düştik oluşu, karşı _ tin ihtiyatlarını ikmallerini tema. 

,, ı. edj! tam blr ımleyı§ tçindt 1 ar ettirecek f ...... ntlart ele gcçır" e. 
JIİ' "il> " •- ld ı ıklr hava birliklerinin kendilerin. ...,.. ıar , · t.... " "'tiYeı:. birbirlerin deo hi'}- mLq o u ar. bil· So t h ı w il · d ~· 'Ilı "l>l'a'k • • S den beklenen işleri tam olarak ba. ırse, vye avacı ıgı stun f'~ 

;;tıt ıı.. koparmak emelini beılem1• Hava muharebelerının; talin ki ba.skısmı ı"dame ettirebllı'r. r ı "Q Ilı §aracak frrsatı: bu lamadiklarm 1 
ıe ita~ errııeketln an:utııırmın açık hattına kadar olan ve her iki ta. tahmin edebillnz' . Alman havacılığı bugu"ne kadar 
dıf· ~bı- e~ıdir. · d · 
ı.ıı~ ~~~-~i•tanıa Türkh. ·e arasında.ki rafın da harbin birlncı evresı 0

· Alman hava.c1larınm harbin bi . 19ark cephesinde bir Us tünlük ku • 
il~· ~11 ,, !arak gösterilen 7,aman zarfında rinci devresi sırasında daha verim ramanuştır. Fakat bu üstünlüg-ün 

a!' :. 1ııı ... ;raıan şayialar n~şreden a3an11 gı • ~rı .. ~ı11n fazla sayılı zayiat verdirdiği mu. li <;alıştrklannı ve Sovyet tayya . kul'llluşuııa yardım edecek hare . 
eY ,, ~ manevralariyle hıı.leldaı rccilerinin Alman miidafaa hatla . ket serbestlig-ine az çok kavuşmu., 

"" ba.kkaktır. Bu hususta Sovyet ve ., 
rını aşarak Alınan şehirlerini bom bir haldeydi. 

~ ~ Alman makamlarının verdiği ra · bardıman edemeyişlerine, Alman Bundan sonraki devre zarlın~a 
\)et} kamlar biraz mübalağalı olarak ıneydanlarma baskın taarruzları Alman havacılığından, Sovyet tay 
~ erle harbedecek göze çarpıyordu. Ve nitekim 14 Ya.pamayrşlarına bakılrrsa, Alman ) Rreciliğine Ustilnlük vermemek 
v~~l\8ız gönüllüleri temmuz tarihli bir resmi tebliğ bu müdafaa sistemlerinin Sovyotlere ve daima onu merkezlerinde hır • 
~ ~ rakamların "·anlışlığmı gösterecek nazaran daha mütekii..mH bir esas palamak işi düşerken, Sovyet tay. 
6;:t aı~ 17 ( A.A.) - İyi malti. " altında gnıplandınlmış bulunduğu yareciliği do, Alman havacılığı ,;ı_ 
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tiatıraıarı vazan Ançı ede ra im 

Edirnede 1,i;ı.ük hi..- vantıın - Abdülhamidin 
veni posta oulları - H avalci Baba - Fer had 

·ıP '\irin 
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1321 ağııstosunun yirminci cu. ı Dilber hanımın sine! dilrübaı;ına 

marte."i gecesi. ki, cülüs sehravi.. astım. Çünkli bu hanımın hal ve 
ni vardı. Saat sekizdP. Tophane ~i. ı;.am cenr.et hurilerinin hal \"e şa. 
hetinden yangm <;ıktı. Bir de sid- nıdrr. lstanbulda mahdumum tı:. 
detıı rüı.gar ı;ıktı. Kaleiçi t;bir mail L'fendiye Eyüp sultanda biz <> 
olunur mahalleden ateı:ı üç dört ucuzca bir e v tutmasını yazdım. 
kola ayrıldı. Herkes saşrrıp önUnü Tiirbeişerif civarında istediğ:miz 
almak ve söndürmek mümkün ol- ala ve biilıi, üç katlı altı odalı 
madı. Yangrr\ yirmi dört saat de- bahçesi geniş, her tür'\ü meyvası 
va.m etti. pazar gecesi saat yeru 1 ve mükemmel bir de havuzu oldu. 
raddelerinde :ıöndü. İki sant sonra ğu halde bir ev tuiuldu. Kirası. 
bir mahalden yine ya.ngm çıktı. ayd~ iki Osmanlı lira.~ıydı. Fakat 
Artık dehşet fevkaladeydi. RcfL benı fazla methüsena ı>tmi~ ola. 
kamla beraber pencereden yangı.. c~Lıır ki hano sahibi kiıa bedeli
na can ve gönülden teveccüh e- nı sekiz mecidiyeye indirmiş. 
dip sahi.vatışerifeye devam ettik. . ... Perde kurdum. şam'a yaktım. 
Bir saat sonra söndü. Herkes ra.. gosterem zıllü hayal? .. 
hat ve huzur buldu. 1ki binden İşte azizim, perde bu dünyadır. 
fazla ev yanmıştı. Cümlesı nım Şe~·a nuru ilahidir. Zıllü hayal i.. 
ve hristiya.n ve yahudi haneleri se ın.cı~~n~d?'· C::e~abıl~.akk~ .nuru 
ve klliseleriydi. Edinıe Edirne o- t~?ellh ılahiy.esının golgesıd1rler. 
lalı böyle şiddetli yangın görme - Dünya P~rdesındc> hayalci babanın 
miştir. Kimin evi ise, yangın ~ de~e derısindcn_ . yap•l~ış ''e bir 
nasında iki defa dinamit patladı. degnek vasrtas~\le sc>yır ve ha.re. 
Sadası Edirneyi tuttu. Bu yıl yeni ket e_den tasvırleri gibid r. Ço • 
posta pulları çıktı. Cülils devri se. cuk~u~da Şehzadeh..şrndaki Ka_ 
nevisinden itibaren kullanılmağa ragozcuye Ramazanda her gece 
ba.şladr h<daında okudum: yeni devam ederdim. Bilirdim ki bun. 
pul, ilk defa olarB.k Bursada. Alı.. lar deve derisi~d~n yapılmrs içe:" 
met ağa namma yazılmış bir mek. de bir. adam, elinde bunların dcg .. 
tuba ~işe memurlarından Hamdi neklerınt .tutu~ oY:1atrr. Bununla 
efendi tarafmdan yapıştırılmış. 1. b~~ber yıne bır manayı hakikat 
kinci mektup Edirnede müşir Arif ~u!iilıaza.siyle ... bakıp, Ferhad ile 
paşa hazretlerine. üçüncU mektup Şınn oyn.andıgı ?:t'ce, ? kndar ağ .. 
da Konyada Osman efendiye gön- lard~ kı etraf~da~ı Çocukları 
d 

.
1 

. da aglatırdım. Gözlnun kan çana. 
erı mış. gmw d" k d" a· 

Gözlerimin malilliyetinden artık a. onerP. eve uger ım. Ço -
hi~blr iş yapamıyordum. Bir isti- cuktum ama, ya.qım a.cıerc, yüz.üm 
da yazarak tekaütıüğUmii isterum. beşereydi. 
Bir havli bekledikten sonra, 15 
teşrinievvel 1322 tarihli iradeise .. 
niye Jle ve ayda 1200 ktırllif maas .. 
Ja tekaüt oldum. Hubbülvatan mi
nel'iman olduğu cihetle "Ey gazi. 
ler yol g'(irü.ndil }ine garip seri .. 
mc ! .. ., diyerek mevlevihanede son 
defa olarak semağ'a glttlm. Edir• 
nedekf ikamet konturatımm müd· 
deti on seneymiş. Yasım 77 dir. 

Bizim liralar torbasının ağzmı 
actım. Evveli on ndcdlııl beşi bir 
Yeroe edip iki adet beşi bir yer. 
deyi al aba ,hiimetine refikam 

"Taskent,, 
Torpito muhribi ağır 

hasara uğratıldı 
Berlin, 11 (A.A.) - Sovyet

lerin ''Taşkent" torpido muhribi 
15 temmuzda Alman hücumbot. 
lan tarafından agrr hasara uğrn • 
tılmıştır. 

Bu gemi 1937 de yapılmıştır 
2800 tonilatoluk olup 13 6 ~ 
timlik 6 topuyla 5 santlınıik 4 
hava daf i topu, 6 mitralyöz ve 9 
torpido kovaniyle mücehhezdir. 

1940 a kadar Karadenizde ~ 
lundul°fu halde ancak bundan bir 
kaç ay evvel Baltrk denizi.ne 
gönderilmiş olması, Sovyetlerin 
merkezt Avrupaya taarruz et. 
mek fikrinde olduklarının yem 
bir delilini teşkil eder. 

~~ tii n nl.ahfillerden öğrenildi. mahiyette geldi. Sovyetler harbin nu göslerir. Yahud da, Alman tay linde olan hareket serbstUğini ge. 
~aıı re, i§lgal altında bulun- başından bugüne kadar 1900 tay • yarec.ilcrinin şimdiye kadar ka _ r:işletmeme kflzmlle savaşacaktır. 
i.._~~ llııntakada birkaç bin yare kaybettiklerini ve buna kar. zandıkları tecrübelerden lstifad 0 Eğer Sovyet havacılığı Alman - BizdP. §öyle bir bahçivatı 
~~ '.. Sovyetlere karşı harp 3ılık Alman zayiatının 2300 oldu. ederek ha.~nn topraklarma sokul . havacılığına. kati darbeler vul'a - tıttsak çok iyi olur değil mi. 

Nörasteni 

ir. 

~~~ gönüllü kaydedil. ğunu :t>ildirdiler. mak, mUdafaa hatlarını aşmak rak akınlarını yapmakta gecikir _ Yok catıım ona vereoeği-
~ l'. kudretine sahip oldukları meyda- ve teşebbüs etıne1..se, Alman tay M 

. tön~Uülerin kaydı, tetkik Bir cephe ilzerinde birleşen ve na <;1kar. yarccileri üstünlük kurmak yoluna miz parayı ben alır o işi görü· 
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' YPr.aaa trlektebi profesörlerinden 
1sv0çıi 

ORDU .. 
oevtreo; 
B. D. 

'·' \leng1&am 
" • 81 • 
~ ~ b.u h8di&e tamamiyle i • da hiçbir mtni yokmuş gibi genel 

tı' ~ değilse de tccrü • kurmaylık dosya!r:ırındaki yazılaı ı 
l'ıııe~t "\Ulutı imkinıru kabul et.. ve şifreleri okuyordu. 

U lterha~~· Adamın bu şifreleri gündüz o • 
'1~ ~ı/ bu kablliyet. manya • kuduğu, yeni şifrenin şüre daire . 

1 ~ \>e ı.yıe dimağın aldığı hu • sine ge1işinden yanın saat sonra 
~ teı:rlt&tmı bir değişmeden i. deri tacirinin bilgisi eline girme . 

1. .. ~ere.kur. sinden de anlaşılır. 
~ . dert taciri de tamamı. Bu iş için bilhassa. ma.nya:tize e. 
~~ lstlkaın-etinde ikamet e~ 
~'ki arzın nııknatrst cere. 
tl...·~t da §imal kutpu :istika. 
~. Cereyan ettiği malQ.m • 

~~~ 
"'-""'et ll lti deri taciri bundan da 

~ ~:bnaktaydı. Ef!asen bu iş 
• ~ Yat.ize edilmiş olan deri 
")itı' teceıeı; nıanyat.Lıma ile 

~ ,,;aııtniş oi~n saatte uyana . 
"q l'şQva genelkurnıa lık bina-

dilmiş olan casus bu "ifrelerl oku. 
oukta.n sonra dimağından intişar 
eden mikna.trst ve elektrik' ihtizaz. 
larına göre ayarln.amış olan ça.n • 
taamdaki telsiz cihazına hemen 
zihnindeki şifreler aksediyor, 
cihaz bunlan şüphesiz dilşmMın 

bUyU.k merkezine veriyordu, Bu 
manyat:ize edilmiş caswı şüphesiz. 
süvari krtalarmın harekatını da 
eüvarileri takip ederek değil. fa • 

maylrkta verilen gizli emirleri u. 
zaktan okuyarak öğreniyor ve ay. 
nen makinesine veriyordu. 

Bunun haricinde derj tacirinin 
dimağında ise baııka hiçbir fikir 
yoktu. 

l\lanyatize edilmiş olan adam 
tıpkı dimağı bomboş bir mecnu~ 
gibi, bu faaliyeti haricinde tek ve 
manasız bir fikri sayıkladığı için
dir ki, kUçUk valizindeki otomatik 
telsiz cihazı da,iına o mahut: 

- Yol açıktır. Yol kapalıdır! 
Yol açıktır. yol kapalıdır!. 

Nakaratını vermekteydi. 
Vakıa Varşova askeri polis mü. 

tehassısınm bu lz:ı.hı kati ve mu. 
hakkak değilse de deti taciri un. 
vaniyle faaliyet g6steren bu ca • 
susun manyatize edilmiş bir casus 
olması ihtimali fevkalade kuvvet. 
lidir. Ancak bu şeklide manyaUz. 
manm da mlimkUn olup olmadığı, 
hakikaten böyle yeni bir usulün 
bulunup bulunmadığı ve kimler ta 
rafından tatbik edildiği bugiln he. 
men tanıa.mlyle meçhul bulunmak. 

tadır. 

Böylece bu esrare-ngiz deri ta • 
cirirun manya.tize ediliş nevi VI) 

dı~ı icindir ki, mütehassısların u. 
zun zaman alaka ve dikkatlerini 
üzerine toplamaktan hali kalmadı. 

Hakikaten de bu şeklin yeni ve 
pek tehlikeli olduğuna aslii şüp
h c yoktur. 

Zira bu tarzda bi insan büvük . . 
ve hayli girift hayli karışık işler 

görebilecek şekilde manyatize e • 
dild.ikten başka aynca da manya . 

tize edilen adam hususi şekilde 

) apılmış cihazlarla da birle tiril . 
mektedir. 

Şüphesiz bu usulle &"ayet milhim 

işler görülebilir. Bu usul manyatiz 
mayr, psiko-biyoloji denilen ve in. 
san ruhJyatuu biyolojik h!dise ve 
tecrUbelere istinat ettirmeye c;a • 
hşan nazariyelerle izah etmey: 
teşebbüs olundu. 

Bu nazariye son zamanlarda 
büyük bir tesir uyandırmış olan 
Eversiyon na.za.riyes1dir. Bu na . 
zariyeyc göre, insanlardan henüz 
elimizde bnlunan cihazların cüm. 
lesini tcsbit edemediği birçok şu. 
alar çıkmaktadır. 

Bu şualar, tahiatte hiçbir şey 
kaybolmadığı için, feza. dediğiD"' ır 

boşlukta birıkmekt<'dir. İnsanla 

bazı tabiat hldiseleri üzerine, tek 
rnr arzın üzerinde diğer bir in . 
san halinde tekasüf edebiliyor. 
t~te bu yüzdendir ki, dilnyada 
muhtelif zamanlarda, muhtelif 
memleketlerde bir1birlerine tama
miyle benzeyen lnSAnlar doğuru. 

yor. 
insanlardan çıkan şuaların tek. 

rar tekasüf edebilmesini mümkün 
gören evresiyon nazariyesi, bu iti 
barla, deri tacirinde görülen ne • 
vide manyatizmayı mUmkUn ola • 
rak kabul ettirebilecek mahiyet . 
tedir. Zira. bu takdirde, manya . 
tızör bir adam kendinden çıkan 

ııuaları iradi olarak da diğer bir 
insanın ruhuna tamamiyle nekle • 
debilir ve orada tek8.sl1f ottirebL 
lir. O vakrt ruhuna yeni bir ruh 

dolmuş olan bu adam tamamiyle 
o şualann tesiri altında olarak ya. 
şamaya başlar. 

O şekilde dUşünUr, o sekllde du. 
yar ve o gayeler uğrunda ya.ça -
mrya velhasrl bütün zihni ve ruhi 
faaliyeti kendisine şualar vasrta . 
sile naklolune.n yeni ruhun icap • 
!arma göre ~lemeye mahkfı.m o. 
tur. 

Devamı var) 

~örill!kui ı;ıkmtı ~·e t ... tı:rap gün. 
krinln hru.tu.hğıdır. Rl.naemaleyh 
harpten dı>ğan blnbir çeşit m~ktt. 
latııı. k.a.rl)ıla~tığımnı bngttnlerdo bu 

luısb\lı~ın çoğıılışıoı tabü görmek 
lıh;undır. Bu hastalığı bUnyeden J. 
leri gelml.,, herkı.-ste tablı ola.rak 
lilnlrlltik iuıli llo kıırı tırnıak doğru 
değildir. Nıir.ıstenl tıb fıll'mlnl çok 

ugrıı trr:m PhPınnılyetı; bir bıı"ta• 

lıktır. ?\örasknl)c tutıılnııı, adıın:ı.. 
da gördUğUmil:ı:. başlıca ıılAmotler 

ııwıLudır. 

Nöraswnllc adam, biç çalı:Juuı.. 

dığr, hiı;blr iş yııprnaJ.ı~! halde da
imi bir yorgunluk içcrlı;lndcdlr. Hiç 

bir işe glri~ml'ğt, resaretl yoktur. 
Dıtlnu kl'derlldlr. lrıı.dt•11J a.zalmr!• 
tır. lllçblr ~e~ ilzerlndi' dll.:kattnl 
toplayamaz. l ykuı;u7Jıılttan daima 
1tll<fı3 et l'der, günün ve h<'r gt'COllln 
her saatinde başı ağrır. Sık ık mide 

1 hl \'O bağırsakhır• bozıılur. Dalma 
kıı..bl7.dan muztarlptir. Bn hıu;t:ılık 
ba.za.n deveran sıı.temlnl de bozar, 
kalb darııbanı fazlala,ır , .e kan taz.. 
ylki yW•scllr. 

Nörastenlnlıı tedJJ."·tı;1 maddi ve 
mruıevf olarak ~-apılır. Bir nıh dok.. 
t-0runun t.clklnlcrl Nörııstenlk Uze. 
\".crlndu iyi teslı'lcr ~·apar. Maddi te
da'\i vıısıbılan olarak &u tedavileri, 
m.'lsajl.ar, açıl< tııwada ifrata vnnm.. 
)an Jimnastik hııreketlert kullanır. 
Fakat hasta doğrudan doA"ruya bir 
kedere mıuuz kalm3.Dll.Ş \se Nöl'll8te.. 
nl t~hl<ılnl mlltehnıısııı bir doktor • 
da.n almadıl{ça bu çeşit tedaviye baş.o 

ıamamahdır. Zlm kan t.at:ylklnin 
artllla8J' Vf' kan damarlıı rmm t.ertlct 
nıMI ııynllP "öra11t.enı ıılAmcttert 

gösterebilir. 
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e teşkUI 
n dere e r imsenin 
tahammüır olamaz 

fl adisenin müsebbibleı·i, müsiakbel sporcu . . genç-
(iğe de ibret ol-7cak şekilde 

şiddetle cez aiandırılmalıdır. 
(!ınş tarafı ı ncldc) 

Ortada. donen §ayialal" ve neşri.. 
'.lt gözden geçirilirse rivnyetıerin 

.mhtelif olduğu göriilür. 
Kimlne göre hakem hadisenin 

egii.ne mes'ulUdür. Klınine göre 
m s'ul Beşiktaş oyuncul:ı.rıdır. Ki. 
:nı ökten ateş yağarlten, tem· 
muz sıcıı.ğmdtı gençliğe futbol c.;. 
natan federasyona hUcum e mck.. 
teclir. 

GörillUyor ki herkesin d~ünce • 
Si 'başka noktalar üzerinde dolruı • 
naktadır. 

Bize göre de kabahat ta' ü var. 
:Fakat bu kabahat bir yerde de.:11. 
blrkaç yerde ... 

İza.h ı:-deUm: 
Mevsim.siz bir futbol maçına 

meydan verdiği için federasyon 
kabahaWdir ~ 

Maçı gör edik; fakat hakem 
hakikaten · ı ~ ,.esizlik yapmışsa ka. 
bahatlidJr .• 

Kavgaya. sebebiyet veren oyun. 
c::u kabahatli clir. 

Ve işte bütün bu kabahatlerin 
birleşmesi, Türk spor tar~inln 
nezih hatrrala.rla süslenmesi I.a.zım 
gelen sayfala.rmı kirletmiştir. 

&zan öyle kabahatler vardn· 

Tasarruf bonoları 
satışa çıkarlldı 

(Ba,, tarafı 1 ncide) 
hali kalmamıştır. Bu tesir. memleket 
müdafaasmm istuzam ett!ğl bütün 
tedbirleri vaktınde almak kararmda 
bulunan bizim için, mUda!aa masra!
larmm artması bakımından, tabiatfy. 
le daha. büyük olm~tur. Tasarruf bo,, 
nolıı.n, parasmı •llnde •.utan tasarruf 
erbabına yüksek faızti çok müsalt bir 
pllsman •.!şkll edec ayni zamanda. 
her gün daha ı:ok artan ve hepsinin 
normal bütçe dahilinde temini mllm
klln olmıyan mwı müdafaa ihtiyaçla. 
nmızı kısmen kar§ıltyabllecektlr. 

Bilhassa (5) ve (25) J.Jralık kllçUk 

kupürler sayesinde tasarruf fikrinin 
ve tcma'l.1llUnUn vatandaşlar arasında. 
daha çok yayılmasına da bu bonola,. 
rm mühim yardımı oıacakt:ır. 

Bir cUmlo ile hUltısa etmek IAZ.ını
gel!rse §unu söyliyeyim lo. tasarruf 
bonoları almak vatruıdaşlar için hem 
memlekete kal'fII, bem kendi mer.faat
ıerl bo.lumınd:m haklk1 bir vazifedir. 
Her hangi bir !cdakArlık t~kil etm.J. 
yen, takat kAr ve menfaa~ temin e

den bu vazifeyi lfaya bUtUn vatan.. 
d~şlann seve seve ko~cakla.rmdan 
cminlm.,, 

Ta arruf bonola.n ba.tIBtoda olruyu· 
cularımıza. §U malnmatı vermeğl fay
dı\Jı buluyoruz: 

Tasarruf bonoları ihrac c1alı1ll ur 
ttkraz akdinden başka bir gey değil · 
dlr. Fakat, bu IBUkrazm bütUn va • 
sıfiarı - ihraç sebebi oıan "Milll mU· 
dataa hizmetlerine mütee.ll!k fevkaltı.· 
de tahsisata kal'§lltk olma1'-" hariç -
kUçUk tasarruf erbabı kadar bUyUk 
sermaye aah!plerinln d~ inU!ama hl· 
tap eden vasıflardır: 

ı - Bu iaUkrazda hiç blr cebr1 
mahlyet yoktur. 

2 - BUo.k!s, yalnız para sahiple -
rfnln menfaati bahse mevzudur. 

S - Tasarruf bonolarının 100, 500, 
1000 Uralıkl!ln olduğu gibı, mütevazi 
keselere elvcrl§li oınnıan, 25 ve 5 
liralık kupürleri de vardır. 

4 - Vadeleri 8, 6 ve 12 aylıktır. 
5 _ Fakat, ::>ur.lan satm a.lnıış o

lanlar hcrh:Uıgi bır bankaya yUzde 1/2 
dereeesiud komisyon vererek bono· 
lannı diledikleri anda paraya tahvU 

edeb!lirler. 
6 _ 3 ay vadellleri yüzde 4, 6 ay 

vadeliler! v zde :>, 12 ay vndclileri 
yüzde 6 f ı. getirmektedır. 

7 _ F ~ P şln verilmekte olduğu 
için y .. la• ıaaıtı nisbetier tı.a.itlkatte 
biraZ .ıa yüksektir. 

8 - Bunll!rlll al~ verişi lllç bir 
rıı.simeye, hiç bır vergi ve re ıne tAbi 
d~ğlldir. 

g _ Hamiline mahsus oıan tasar 
ruf bonoları vadelerinde banka, Milli 
piyango, posta gf§elcrlyle mal san -
dıklarmda ödeneceği, borsada mua • 

mele göreceği, elden devredlleblleceı'tl 
için ceplerde AUl duran paradan faal 
bir nevl para, adeta !aiz getiren na· 

kltUr. 
10 - Niııayet, bunlar bUtUn taah· 

bUU rtnl gUnU gUnUne ifa etmiş o • 
ıan TUrk bazlncslııln kcfıı!etl altında, 
teda\1lldek1 miktarı da 25 milyon li· 
raOıuı ibarottır.. 

kı hoş görülmesi, müsamaha ile 
karşılanması mümküıdilr. 

Bu hô.di.&-de, futbol federa,.,,"'Y°'" 
nunun maçı oynatması ve ha.ke
min idaresizliği gibi. 

Fnkııt, a.detA şuurunu kaybet. 
miş insanlara yakışo.cak şekilde, 

nerede olduğunu. ne yaptığını id· 
rak etmekten aciz bir lnsanm, 
ı>por yaptığı salı:ı.da karşısındaki 
rakip oyuncuları kovalaması, eline 
cr~irdiğini yumruklaması tam ma.. 
nasiyle bir derebeyliktir! .. 

Türk sporunda kara. leke teşkil 
eden d"rebeylfğe hiç kimsenin 
tahammUJU olamaz. 

Sporu evveıa §\!uruna hAkim in
sanlar ya.par, 
Başka diyarlarda sportmenlik 

bir centilmenliktir. 
Bizde bu centilmenliğin. ayak 

altma aluıdığı yegane spor fut • 
boldur. 

Bu spordan bir kazanç göreml. 
yonu: Eğer srk sık bu §ekilde iğ
renç hadiselere bu spor sahne o. 
la.caksa, fut.bolü menetmek.ten 
başka çare yoktur. 
Bırakalım da da.he. olgunlaştığı

mız zaman oynanz. Yahut olgun. 
la§manı:ış olanlarla olgunla.sınası 
imkfuısız bulunanları mkı bir elek. 
ten g*erek bu spor şul>esindcn 
ebediyyen uza.kla.ştıra.lmı. 

Ceza hususunda lbüyük bir ~ 
sas!yetle hareket <?den beden ter. 
biyesi umum mUdUrlilğünden ef
kArr umum.iyenln beklediği h§.dl • 
senin çapma 18.yı:k bh- cezadrr. 

Saclt Tuğrul öGET 

Bir milyonluk 
def ine çıkarllıyor 

<Ba.ıs tarafı ı nclde) 
*1.le SUı:p Agopdıı.ki aue mezarlı • 

ğma gömmüştür. 

lhtıyar Ermeni bu servetin gömül· 
meslnden kimseyi haber:iar etmemiş, 
fakat h:ıtıra. dc!terlne eerveUn kendi· 
Si taratmda.n mczkQr mezarlığa gö • 
mUldUğllnU ya.zıııl§tır. 

BüyUk servet sahlbl olup bu ser • 
veUnl SUrp Agopdaki o.Ue mezarlığ?
na gömdüğü iddia edilen adrunm ah· 
fadmdan YB§lı kadın, birkaç ay ev • 
vcl evdeki eski evrakı karlitırırken 

bu eski batını de!tcrinl bulmll§ ve 
kcndlni bckllyen pzll servetin yerini 
öğrenmlştir, Ka.dın, evvel! gözlerine 
fnaruımamrş, uzun uzun dilştınmtl§ ve 
nihayet belecUyeyo müracaat ed!p işi 
aı;mağa karar vermlştir. 

Belediye vaziyetten haberdar edilip 
de tetkikata b8§la.rken maliye de ~ 
öğrcnml§ ve bu servetin tazlneye ait 
olduğUnu iddiaya ba§llUill§tır. Maliye, 
bu iddlaamda medenJ kanunun 797 
inci maddcslne lsUnat. etuwktedir. 

MallyenJn bu §Cki1de mUdahaleal 
üzerine vaziyet Maliye ile Belediye 
araamda tetkik edilmiştir. Karar şu· 
dur: Define hakkında bu gekllde bir 
ihbar mevcut oldukça bu definenin 
aidiyet ciheti tayin edilemez. Binaen· 
aleyh evvelA definenin meydana çr:
karılmaaı l&.zımgelmektedlr. Bu iti • 
barla definenin arıı.gtırıımasma mU -
1nade verilmlşUr. 

Defineyi haber veren ve kendi he· 
sabma arnştırma mtısa.adcs1 alan ka· 
dm Kasnnpa§Bda oturan Vartuhl 
adında 60 lık bir ihtiyardır. 55 yaşla· 
nndn özen adınd:I. bir kızkardeşi var
dır. Yartuh! evlidir, kocam ve Ud ço· 
cuğu vardır. 
şon dakikada aldığımız malQınata 

göre, definenin bulunduğu Sürp Agop 
lık sahasının Sipahiocağı tara· 

mezar Ust 
fmda Yorgancı bahçesinin hemen 
kısmındadır. Eski Sllrp Agop mezar • 
lığı eatıası içinde olan bu yerde me
zar ~!arı kaldırılml§ ve boş bir ar 
sa hnllne getirilmiştir. Definenin aran 
dığı nokta blr buçuk metre karesınde 

kU b~ yanın metre derinliğinde çu r 
kısımdır. Nczart attmda hafriyata 
burada bo.şıanmr,,Ur. 

Bir Alman yarbayı 
101 inci hava 
muzafferiyetini 

kazandı 

Berfin 18 (A. A.) - Alman 
mare1;all' Göring, yarbay Millder -
se, bu harpte l 01 !inci ha.va mu .. 
zafferiyeti münasebetiyle ~araret 
li ~it: tcl>rlk telgrafı gönde~ 

Hopkins 
Londraya tekrar geldi 

Londra, 18 ( A.A.) - İcar ve 
iare programı mürakibi Hopkins 
ve Ruzvelt'in hususi mü.5avirle. 
rinden biri dün ~am Londraya 
gelmişlerdir. 

Haber alındığına göre bu ziya. 
retin !hedefi, ic:ır ve iare kamı,. 
nunun İngiltereye taaJlQk eden 
hususlarındaki tatbikatını tetkik 
eylemektir. 

Hopkins, mfunasil bir vazife 
i1e 6 ikincikinundan 7 şubata 
kadar lngilterede bulunmuştu. 

Sovyet tebliği 
(Baş tarafı 1 nclde) 

ruzları ve Kızılord1~un mukabil 
taarruzları biribirini takip edi. 
yor. Dün Sovyct tayyareleri Al. 
man hava meydanlarına taarruz 
etmiştir. Bu harekatta 98 Alma.nı 
tayyareıai imha edimliştir. ~V· 
yetlerin zayiatı 23 tayyaredir. 

Mo,koV3, 17 (AA.) - Bugün öğ. 
leden sonra ne§I'edllen Sovyet tebliği: 

Dün gece Pukof mıntakasmda §ld,, 
detıt muharebeler devam etmiştir. 
Diğer mmtakalard& mlihlm hiç bir 

askeri hareket o~ ve orduların 
vazlycUndo esaslı bir deg1şikllk vu.. 
kubulmamıştır. 

Geceleyin Sovyet hav& kuvvetler! 
ciUşman zırhlı kuvvetlerine karp ha
reketlerde bulunmuı ve yerde dll§. 
man tayyarelerin! tahrip etml§Ur. 

Cenubu garbi mmtaks ~mda muh
telit Alınan • F.omen kuvvetlerinin 
mağltıp edilmesi tız::ı lne bir Romen 
taburu bize gelerek teallm olmU§tur. 
ASkerler, kendi Romuı ve Alman ıru. 
baylarını muhafaza. altmda ~etfrmtş.. 
ıer vo Sovyet kume.ndanlığm.a tam 
maUlmat verml§lerdir. Üç tank defi 
topu, (20 tU!e.nk, 16 mltralyöz, pek 
çok kl1rJWl ve top mennlal ve bir teı. 
al.z ·verici. iııtwıyonu !le O otomobil, :>6 
araba iğtinam edllml§tır. 

Alman tebliği 
(Baş t.ara.fı 1 nclde) 

olan bu büyük har.bin neticesi 
yaklaştığım gösteren alametler 
vardır. 

Alman tayyareleri M-. 
nm etrafındaki tren şebekelermı 
ve Lcriingni.d'ı bonü>ai'dtman et. 
mişlerdir. 

Atmari tebliği RO.!n.en cephe. 
sinde de muvaffakıyetler iıaıber 
veriyor. 

NARVA ŞEHRİ ALL'\'DI 
S:okkolm, 11 ( A. A.) -. EB

tonya • Rusya hudı•du ilııerı~d~ 
kAin F.stonyarun Narva şehnnı 
işgal etmişlerdir. 

AL.'l\vtAN TEBL!ôt 
Berlln, 1'7 (A.A.) - Alman ordu,. 

tarı ba§kumandanlığmın tebllği: 

Sovy.ıt zimamdarları son lhtiyatıa
rma. mllrıı.caat ederek Alman ordula.. 
rmın ve müttefik kıtaların ilerleme. 
sini ıiurdurmağa çalışıyorlar. Şark 

cephesi:ıln bUtUn lınUdadmca neticeyi 
kazanmalt için muazzam bir muha
rebe ba§laml§tır. ŞJddetl şlmdiyı:ı ka.t 
dar tanmmamq derecede olan bu mu. 
harebeye dokuz milyon aaker ~tira.k 
etınektedir. M!lhim muvı:ı.ffakJyeUer 

elde edileceği ıı.nlaşılıyor. 
Romen kıtaları Besarabyanm 

merkesi olan Kişiner şeh-
rine girnıişlerdir. 

Berlln, 1'7 (A.A.) - D.N.B. Ajan
smm haber aldiğmn göre Smolenak 
oehrl Alman ıatı:.ıannm elindedir. 

FIN TEBL1C1 
Hel.sinki 18 (Rae:ı) - Dün 

gece ne.~redllen Fin tebliğidir: 
r<'in tayyareleri kara. kuvvet. 

!erinin harekatına müess1r suret. 
te yardım etmişlerdir. Şi.men~
ferler. Sovyet asker talıa§şütlerı. 
şimendifer yolları şiddetle bo~ 
bardunan edilmiş, trenteı: Y?ld~ 
çıkarılmıştır. Ta:> yarelerı.nuz pı. 
ke bombardımanla düşman ha. 
taralarmı tahrip etmişlerdir. 

Harbin iptidasmdanberi 137 
Sovyet tayyaresi tahrip edilmiş. 
tir. Bizim zay:iatmıız 11 tayya.. 
rooir. 

Budapegt.e, l'7 (A.A.) - Padoll~e 

Lindberg 
Amerika dahiliye 

nazırından 
tarziye istedi 

Nevyork, 18 (A. A.) - Albay 
Lindberg, reisicumhur Ruzvelte 
bir mektup göndererek dahiliye 
nazın Sckes'in son ıııutuklArmdaki 
hakaretlerden şik!yet etmi5tir, 

Albay Lindberg, kendisinin bir 
ecnebi devletin nıaı!aatlerinl ~ 
ruduğuna dair Scltes tarafından 
yapılan beyanatı protesto etmek.. 
ta ve dahiliye n.azmnm tarziye 
vermesini istemektedir. 

Va,şington, 18 ( A.A.) - Bazı 
beyanatı hasabiy~e L~ndberg_'U: 
kendisinden tarzıye ısteımesını 
bahis mevzuu eden İçki, bu '.be. 
yanattm bir nutuk esnasında .Ya. 
pıldığıru ve bil~. ~<:.z:?t~il~ 
to~lantrsında göriışüldugunu soy 
Iemiş ve demiştir ki: . 

Ben Lindbeıcg'in yabancı lb1r 
h~etin mcnf aatlerile alaka. 
dar olduğunu lhiç ... ir zaman s0y. 
lemedirn. Yalnız, Lindberg'in 
memleket dahilinde dolaşarak 
i§tirak vazifelerinde .bulunduğu. 
n.u ve böyle bir hareketin yaban. 
CI devletlerin ve bu meyanda. 
Almanyanm menfaatlerine~
yaca.ğuu .söyledim. Kanatımce 
Lindberg hamili ~undu~ :\]: 
man nişanını lbu ruşanm verıldigı 
münasebet ve yeri nazarı itibare 
Almaksızın çoktan iade e1Jneliy. 
di. 

HiNDiSTaNDA 

General Vavel 
Bir müdafaa istişare 

komitesi kurdu 
Sim la, 18 ( A.A.) - Hindistan 

orchıları başku.ma.ıı.danı general 
Vavel. bir müdafaa istişare ko. 
mitesi teşkil ei..miştir. 

. Bu komite, geniş bir ni.<>bet 
dahilinde tanınmış Hindlilerden 
mürekkeptir. Milli müdafaa işle.. 
rinde müdafaa hizmetlerin.in 
mcmı.eKef etkarl utn.i.Y.esi~'l{r, 
gayri resnıi olaı"ak soo te'mf!St:ı 
lbulundurulnıası istcruli~;~ 

Bir Alman gazetesi 
diyor ki: 

Ruzve\tin 
Sovyetlerle 

işbirliği 
siyaseti 

Amerikanm komun~stlik 
aleyhındeki ananevi 

sıyasetmi bozdu 
Berliıı, 1'1 (.\.A,) - ''Berliner ™lr 

zen Çaytung" gazetesi, Amerikanın 

Sovyetıer Birliğine kar§ı 1917 den 
1933 e !tadar tD.kip dtlği sly~ti rea· 
mı vesikalara iatinaden tetkik ederek 
dipr kl: 

RuzvelUn Sov;;etıerle İ§birl!ği yap· 
mak myasetl, Amerıkanm komünist • 
ilk ı:J!'.'yhindeki Rnanevt siyasetini boz· 
muş ve 1917 denb.:?ri bUtUn Amerika 
hl.lkO.metıerinin tuttukları esas pren· 
slpl ortadan kaıdrrmışiır. Bu pren· 
sip ilk defa olarak 19 iklnciteıırin 
1933 to Amerika ile Sovyctler Birliği 
arasında. siyası mllruısebctlerln tek • 
rar tes!sl lçin Ruzvelt tarafından ım· 
zalanan anlaşma ilil terk~dllml§tir. 

MezkO.r devreye ait Amerika vcsl· 

kale.nndan her biri Bol,evikllğe kar 
§1 Avrupl!•!l açtığı muho.rebeDln ne 
kadar haklı olduğuııu göstermekte vo 
lnglltere lle Ruzveltln beşeriyet da • 
vıısm& bugün yapmakta oldukları lh&· 

neti teyit etmektedir. ....ı; 

harbeden Macar kıtaıan §!ddet!ı çar- ·ıng·ıı·ız ·ısl·ıhbarat 
pışmalar yaparak ilerlemeğe devam 

ediyorlar. Sovyet ordusu bu ilerleme.. d ..., . 
1
. · ı• 

ğe mani olmak için ümitsiz gayreUer nazırı egış ırı ıyor 
sar!etmekte vo bozguna ufrayan Rus 
kUvvetlerinl tekrar tensik edebilmek Londııı, 17 (A. A.) - Siya.si 
üzere vakit kazanmak için Sovyet ku. mahfiller istihbarat nazın Duff 
mandıınları mütemadlyoı harbe zırh.. Kuperin yerine Brenean Bra.c.ken
lI teşekküller ecvkeylemektedir. in tayin edilmesi ihtimallnl açrk. 

Fakat Macar zırhlı kuvvetleri bü- ça. derpiş -etmektedirler. 
tün mukabil taarruzları §lmdly& ks.. Daily Mail gazetesinin siyasl mu 
dar ta • .ıaerek ve Alman krtalariyle ha.biri bu hususta. şöyle diyorJ 
işbirliği yaparak Sovyet mukaveme- ÇörçU ıbu tayine mUtemay'uclir. 
tlrJ kırmı§lardır. Fakat Bl'aclcen'in tayinini bildif .. 

:-le§rcdilen Sovyct askerlerinin be.. meden önce halletmek istediği d 1-

yanatın& göre General tvanofun ku,. ğ~r lbazı değişiklikleri d7rpiş .et.• 
mandası altındaki 12 lııol Sovyet or- mektedir. Duff Kuperm bUkı·. 
dusu Macar kıtalan tarafından Kar.. mette diğer bır mevkie na.kil ve. 
p:ı.tınrdan Padol!ye kadar sUrülUrken ı yahut yabancı memleke.tıerd.e m~: 
cereyan eden m~bc~~ır za. hlm ibir vazifeye taYin edileceı:;ı 
yiat vermiştir. ııan.nedillyor. 

Ruzvelt 
Tokyodan 

gelen 
raporları 

tetkik etti 
Bahriye müşavirleri ve 
kumandanlarm iştirakile 
büyük bir toplantı yapıldı 

Vaşiııgtmı, 18 (A. A). - Ruz -
velt dün akşam hariciye müsteşa .. 
n Sumner Velsle birlikte Tokyo .. 
dan gelen diplomatik raporları 
gözden geçinJ4 ve müteakiben 
bahriye müşa.vil'leri, bahriye na • 
zırr albay Knox, donanma ba.şku • 
mandanı amiral Stark, Atlantik 
filo.su kumandanı King ve bahriye 
harekit ~esi harp pliı.nlarr büro
su şefi Turnerle görüşmüştür. 
Her nekadar lçtima.a i§ti.ra.k eden.. 
ler beyanatta bulunmaktan imti -
na etmişlerse de uzak şark vazf. 
yetinin konu.,.qtlduğu zannedilmek.. 
tedir. v. 

Normandi 
Transatlantiğine 

Amerika 
el koyuyor 

Nevyoric 18 (A. A.) - Nev • ' . . york Herald Tribun gazctesının 
Va.şinglond3.n öğrendiğine göre 
Nevyork limanında bulunan Fran
sız Normandi vapuruna. Birleşik 
Amerika ergeç clkoyacakltr. Çün 
!kü tonilato noksnnı yüzünden bu 
vapura müstacel ihtiyaç vardır, 

Amerikada 
Her gün bir harp 
gemisi inşasına 

başlanıyor 
40 günde 22 harp 

gemisi denize indirildi 
Ne\"York, 18 (A. A.) - Balı. 

riye nezaretinin bildirdiğine göre 
ı O temmuzda nihayet bulan 40 
günlük bir müddet zarfında Ame.. 
ı·ikadaki inşaat tczgihlannda her 
gün bir harp gem1si inşasına baş.
lanmıştır. Ayni müddet içinde d('. 
nize indirilen 22 harp gemisi ara. 
smda South Dakota zırhlısı, iki 
to::-pito muhribi bir den'zaltı, 7 
seri torp1to ve daha kUçük muh • 
telif gE:miler vardır, 

Bir İngiliz yardı,ncı 
gemisi batil 

Londrs, 1'7 (A. A.) - Amira'. 
lık dairesinin bildirdiğine naza • 
ran ''Lady Somers" adındaki ! ... 
giliz yardnnct gemisi batmıştır, 

175 k;~ilik mUretteb:ıttan 138 kişi 
bir t~anyol vapuru tarafından 
kurtanlnuştır. Bunlar bitaraf bir 
limana ç::ka.nlinak üzeredir, 

Yunan Başvekili 

diyorki: 
Sovgetlere 
yardım 
edeceğiz 

Londra, 18 (A. A,) - Yuna • 
nistanın Londra elçiliği, Yunan 
başvekili Sudcros tarafmdan cenu. 
bt Afrika.dan geçerken yapılan..ıbe. 
ya.nan neşretmektedir. 

Suderos demiştlr ki: 
Yunanistan SovyeUer Bir'!ı'ğlne 

kayıt.sız ve ~ız tam tesanüdü. 
nü :ilan eder. Yunanistan, halen 
mevcut içt.ima.i partilerin inkişaf 
ve tek.8.mülü hakkmdnki noktalna
za.rmı h esaıba ka tma.ksrzm hiiIT' • 
yet davası yolundaki müc.adeleyc 
devam etmektedir ve müşterek 
düşmana. kal'ŞI yaptığı harpte e • 
Ilnde bulunan blltfin vasıtalarla 
Sovyctler Bir]Jğlıı.e Y.a.rdmı ede • 
'ekti/ 

Amerikada 
Alman istihbarat 
ajansı aleyhine 

Açılan 
lavanın 

görülmesitıd 
başlandı~ 

Va,Dıgt.on, 18 (A. A.~.~_, 
dini, ya:bancı memur k~ 
essese olarak tescil et rti ı ıoı; 
Transocean Alman lstihbS. ~ ~ 
jansma karşz açılan davayş ti' 
ça meraklı bir taroia. . pe J)J 
günü ~aşlanıruştrr. HA~i.JI'I şl 
son, jüri aza.larmm tCf!ır ı 
kalma.lan .ihtimalini bertl\rai # 
mek için davanın devanıl ~ 
tince jüriyi gaydimutad , 
tecrit -etmiştir. Müdd61

1 
> 

Tra.nsocean ajansmm cenub tıe 
merikanm La.tin mem.lcke e 1 ~ 
verdiği uydurma hal:>erle_r .~..ı. 
tığı tahrikkfLr propa.ga.zı<S.B--., 
memleketlerde ~e:nıcay&etliı' 
kin uyandırmayı }Stihdnf 
~}emiştir. ----o-----
Yani Japor1 

kap inesi 
Yine Prens Kon° 

tarafından 
kurulu)for ·ı! 

Tokyo, 11 (A.A.J - ~~19 
bine)i t:7il eden impar~c; 
emrini kabuleden Prens·~ 
ye, daha şi.m.<!k!en ~·ği 
harbiye nazırlarınrn işbırlı. 
dini almıştı:. Jsl" 

Londra, 11 ( ı1 .A.)_ - ~(pi; 
kabinesinin istifası bir ),,? 
teşkil etmemiştir. Aiın3Jl j. 
Sovyetler birliğine taa.rr~•!ı 
ğinıden.beri Japmlar arası:ı,,.... :r. 
rtlık olduğu biliniyordu· i.f. 
r~~~~a. m~:!~~_:~~~~ 
çirmiye muvaffak oldulnf~ 
zat devlte oafri. ttaı~:an. ı;. 
şekline girmışti. Müf rıt ~ 
yetperverlerin şefi olan ~ 
Suetegu birkaç gün evvel 1 
büyük elçisi Ottoyu ka ~ul U{f 
Jaon kabinesi istikametı '?~ 
lere doğru değişt~yorsa. ~ısıl( 
zırlanmış bir zemın bt:!nıa µt~.f 
Eğer bilakis itidale doğt'U. 
m~~ alıyorsa. müf;it!~ı:~ b" 
zi~ (.c;i kuvvetli oldugu ıçı bİ~ 
nun tesirleri pek yakında. 

~ 

dil emıez. ııJ:ı! 
Japonyayı idare eden ~)ti 

ler üç hız'l>a ayr~~orla:·~ 
suoka ve Sueteu bı RU~ \)i~ 
!erini ilhak için Sovyetler Jllv 
ğine hücum ta•affarş olal'l f: 
rit. milliyetperverler son~ ~ 
maide sergüzeşte atılın.~1~,re 
dederek cenupta Hiruiı«?1!· tt! 
Siama bir deniz hareket~~ ııı 
cih eden "Deniz mekte-bı ıl, 
hafazakarlan ve niha):et itP 
dradaki büyük elçi ŞıgetJl 
nun id~resindeki mutediller· dfl!' 

Deniz mektebinin ileri 8 il 
lar att!~ zannediliyor. Zir:0cfı 
parator ron impantorluk clt11ıı' 
ransmda bahriye nazırırıı .. şıııuf 
ederek uzun uz:ıdrya görü 

tür.lTALYADAK! KANV'f_G. 

Roma, 11 ( A.A.) - D: ~~~ 
Rom:ı siyasi rnahfillerı ıctı(' 

kabinesindeki değişiklik bil ııtl1~ 
da heniiz tefsiratta buluI11{;0~'; 
tardır. Bununla beraber f ıı: 
da, Jaonyaya yalnız san~11~ 
dostlukla değil, aynı w 1)1)!' 
resmi bir ittifakla bagh ıı ııiJ
nan faşist İtalyanın, J~P'\t~ 
kfunetinin uzak şarktaki ~)°" 
daah muğlak bir hal aJanw ,l· 
ti karşrlamak i~in yaptığı JB ~ 
retleri sempati ve anla~ ft" 
kip ettiği kaydedilmekt~rirı JI' 
yada yeni Japon hükfunelfltl'rııc" 
pon siya.setinin icaplar•na J11 
ğı ve de~ikliğin d~t. ~ 
milletinin menfaatleri. ~~:n 

0
;1 

sait bir surette netic:cııe 
kanaati mevcuttur. 

ALMANYAYA Gl)f~ 
Zurı1ı., 11 (A.A.) .- ~r 

Nachrichten gazetesının .ııi fi'. 
muhabirine göre, yarı 4iti~ 
man ga.zetesı olan H0 t:ıfl t't 
R'.orrespondez'in üçlil p~kaısı<B ~ 
biki etrafında bugii.:1{~ ııO~ r 
si, Japonyanm askerı bır. bıı-'11 metkurması,tereddütle~n~~ 
ması ve Almanyamn f:>it' Y 
harbe girnıesi i~in JI.a.pall 
tardır. , 



ltadıa ayakları 
n. "4ıa &fakları lı;in "mlnlınlni 
~ ~e~., diyenler' pek ~oktu;: 
~ ~?'ne bir teşbih olma• 
.... ~llW>er, a.'}ağı yukan bir 
.._ &) ifadesidir. Onların, ba• S le hiddetli ve afacan çırpı
~ \'ardır ki, bfr gü,·el't'Jnin 
~~dan farksııdır \ 'e bu 
~ ~ bir mina \"ermek li.zun. 
~ lllnJan okuruz: 
~fdi gecikiyoruz! 

~~J'eceğlnlzi bilsem, kadın 
~ ~ da bir lisanı olduğunu 
't1t lıtta ecıeğüo. Meseli, onlann, 
~ lıl-p~ öyle met'alslz bir du. 
~""-et& hasta bir ta\ ırla şez
~ ~ koltuktan \'e karyolada.u 
~ 'e ıı \"ardır ki, onun yanın 
'-rı ~~~Ye, genç adama ~u 
'r~ .. •ıanı eder: 

lııti ;;"'ezelığt brrak artık ell'.'k· 
t.::"lldiir? ' 

'-....,, bir dost e\indc, bir &1- · 
)~ bir tiyatrodayken, yemek 

'
~ ~ yana otururken, ayak 
lıı.ı. .,_,_1irıtiinde okşayıcı bir tc • 
~~~ersiniz. Bu ipek tenli 
~e ~llh bir kadın ayağının 
~ ki, " izi se\ iyorum !" 
~ ~ gelir. Onların biribirle 
~"ele llerine atılışında, titre I~· 
~~~~·etlerinde bile m'.ıns· 
~anyana gelip konuşa. 

mad:'klan se\'gİlilerine bu Şekilde 
rande,·u verirler. 
Şeffaf !,'()rapların bulutlan içhı .. 

de titri yen güzel, hoppe. bacakla . 
nn eyrine doyum olmaz. Ve f11 4 

rası da. muhakkaktır ki kadm ba
cağı, QOrapla da.ha güzeldir. 

Fakat bugiln çoraplı güzel bir 
bacak ııcyretmek ze\·kinden mah· 
rumuz. Kadınlarm, çıplak ayakla 
geznıeğo başladığı gündcnberi 
ı.::özlcrinıiz bu ~üzelllk ziyafetin• 
den mahrum kaldı. Onun yerine 
yanın yumru, kupkuru, pcrger gi 
bi, kıllı, biçimsiz ayaklar görüye· 
nız. Hele, sandal giyen kadrnlnrm 
çirl<in ayaklannı sormayın , .e gör· 
meyin ..• 

Nereden çıktı bu moda? •• 
Kıymetli bir meslekdaşımm de

dl~rf gibi, kadınalrm r'.lrapsız gez
me~erini kat eden, muhakkak ka. 
dm düşmanı , . ., kadm §errinden 
Yanmıs, kadın hercailiğine uğra· 
mıs bir adam olaca"ı<, bu moda~·ı 
icat etmekle ''cln~ı latif,, ten in · 
tıkam alını). l"amn yumru, b~im· 
siz, çiroz gibi bac.:ılll:ır herhalde 
Ze\ M okşamıyor •.• 
Sevgllim ayakların çoraplı kalsın, 
Ve karanlıkta dudaklarnn buseler 

çalsın! 

LAEDRi 

'i fl1.• ~)· 
.ltıJ11'.Xl-1!~j)}fifS;ıli;:{'l§I 

k:"'~·~ -=-- 1.. ,,.,.4........ 4""• ..... 4"' 

~i dilini Bernar Şav'ın bir 
;~1r meşhur bir profesör mektubu 
~ 1))( t "Vardır. Bugün dünyanın Demir eşya imal eden bir 
~ ~ba!lcı dil bilen adamı fabrika meşhur İngiliz mizahçısı 
~ bu zat tr~ elli lisanla Bernar Şav'a bir katalog gön. ,llr, okur ve ya.zarnuş. denniştir. Kataloğun sonunda 
~eaôr bir top!antıda yemek şu cümle yazılıdır: Beğendiğiniz 
~11• birdenbire suratını eşyadan meccanen bir nümune 
'.'.hafifçe haykırdı ve pe. gönderilir. 
''llıi ağzına götürdü. Karşı. Bernar Şav kataloğu aldıktan 

otu.ran kadın sordu· sonra fabrika.ya şu mektubu 
, ~e oldunuz. yazmıştır: 
~ofesör cevap verdı. Bir Kataloğunuzu alclmı, tetkik 
t~ l ~~dam dilimi ~sırdım. ettim, yaptığınız eşyanın hiçbi-
• 111 gulerek sualim tekrar- risi beş para etmez. yalnız yüz 

,~aiHnid. 
~ llasihati 
~ Gregor lskoçyanm en 
~t fabrikatörlE:rindendir. 

erde ölen bı..ı adam bir tek 
~ağırmış ve ona şu na
l'lniştir: 

hayatında muvaffak ol
tı iki şart vardır. Namus. 

.. ilk ve ihtiyatı elden bırak-.. 
·lilt 

, l anl.ı babasına sormuş: 
, ll8an nasıl namuslu olur. 

~la. Verdiği sözü daima tut-

f '~eki, ihtiyatkarlık nedir. 
~ da kimseye söz verme--

elli, tyilz yetmiş ve ikiyti% o.ı 
tonlUk ölC~ il~ 
gitti, bana birer nilmune gönde
rirseniz minnettar kahrım. 

Vişi kabinesinde 
Yakanda büyük değişik

. likler olacak 
Visl 17 (A.. A.) - D. N. B: 
Muı'a.a olarak iyi nuılümat alan 

Vişi mahfilleri birkaç gün iç.inde 
kabinede küçük mikyasta değişik. 
tikler ya.prlaca.ğı:nı bildiriyorlar. En 

ühim d ~ iklik dahiliye nezs.rem cgış ..:-A.; 
tinde ola.caktır Bu nezaret~ 
lik istilısalat ~azın Pueheu'ye ve
rilecek, onun yerine D~neski ya.. 
hudi bankasr direktörü Vorms ge. 
çecektir. Keza. i~e nazı~ Aohard. 
ın istifası b"klenmektedır. ~ 

t r Her gün hir isim -ı 
CENiNGRAT 
"~D ordmmnun şimali Husyada Lenıngrad ümrine yiirilme91 bu 
~ 411:t,ıerdo sık ıtık t.ekrar ettirmektedir. 
~~R'rııd büyük Ptıtro tamfmdan lBf'lldıtı için Nkl zamanlarda 
~~ ~ ismini t.aııırdr. 1914 oılı<.m harbinde Rus orduları Alman ordualle 
~l!tı ~rJık meıiıt:zlnln ltmılnden ıtehlr manaımıa gelen almanca burg 

' ltı in bulunması Ruslarca hQt1 rôriilmedlği Jçln !JChrin ad1 Petrograt 
1-t '• lhtllAiı bu iııml de kaldırarak şehre Lenlgrat ad.-uı wrdL 

\~~lııtrat Cl\kltlrn R çarlığınm ldaro merkP.zlydl. Bııglm Sovyet Bir 
Is "dahi! I.enhıgrat Cumhu~llet.nin merkezidir. 
~~'l\~ traı Jo'Jnl~ııdi~·a kllrfetl ti7..erlndt'dlr. 1 .Milyon 611 bin nUtusu ile 
ıı..;-,~n ısonıa :it" yet Rusy:ı.ıı.n en büyük ııefırldlr. Bu lf'blr tlmaU 
~~· "'1 l1'lıı1Andlya kiirfeztnde bir t.ek Umanı olduğu için çok f'hemmlyet
~~!>\ll khJr &:)nı zemands Rus~:ı.nm killtnr merkezi sayılır. Bu 1ıeJmndan 
ı. ~il. il .. rekabet e& r. Şehir bRtaklık halinde bulunan 'birçok adalar 
"t \: ' 'e ..... 
ta~ ll!J~ .,e, a ııeb;lıtln delta.ı;ı kıyılarında yapıhnııttrr. Bu ıııeblrde er 
~t'ıt r ıııuıam çakılan kauJJar üzerine tutt.urulmu,tur. Sonbaharda 
. :'ltt bı l!tıen rll~Arlaı Baltık IA-ıılz.lnln sularını Neva. nehrine doldul'&l"llk 
• lllt. '11n. 1821 ve l~.t tarllılertndekl su b88mala.rı şehre çok zarar ver 
~ ıaeol.erıbıgracı yeni bir ıtehlrdlr. FtnlA.ndJya körfezine hAklm olan hveg 
\ l:ıtt Ytbncta Lardlskrona Lsmlnde müstahkem bir mııvkl lmrtDUflanbr. 
\ t. lfllıtt laman ıKınra N<ivgrad lıt'ylert bura~ı :ı.apt.edt'rek temelJndfın yık
\ '-tııııı 

1 
da N~-a hyılarmı ~kıar ele geçiren bveçWer burada yenl Ne

''tdekincı bir ~bir ve kale ~aphlar. 170S de Büyük Petro bu kıyılan ""'-'l n tekrar zaptettL Yool ISm·ayı yıktı ve 27 may111 1'70S de Zait
~ ~l'f 1 Uı"rıncıe Pi r ve P'>I l!tlhkA.mmm llk t.flmeltaşmı attı. Bir iki 
~ ~11 :.da •dalaı "e kıyılar li7erlnde Pete.nbur&' tehrl gözükttl. 1109 da 
~tının • lrııa Whdlt eden Vlbol'J;' nehrinin bveçlUerden zaptı üzerine Rus 

' llterke-J.' artık 91maldl•o ~eoek bir istllAdan korkusu kalmlyaa 
lt18 ~ıı r.akıoıundu. 

'1ıı.. •• ' 11
• lıa ında Almanların Baltık Denizi ktvdarmda ller1eme1erl 

'"'Ua • 
"'-.. ~lıı Yaııın merkl'Zt tekrıu· 1"08kovayu na.klolundu. 
~~raf Yapı'd•Jl"ı tarUateo itibaren dllfman ayatı bumıyaıı aayıb 

ın bir t.aneshJl r. 

ff A B E R - Ak.CJa.m pomub 5 

Bir onbaşının hatıra Jetterinden: Yazan: KURT MAREK 

T orpH arkadan giden İngiliz destroyerine 
yaklaştı... taliler· varmış... Geminin 

kıçını yalayarak geç11 ... 
Koca - İşte kancığım Avnıpa 

lı olsak, bunun içine binip yana. 
billr, bornbasile ölebilirdik. 

Gelecek sene 
Amerikada 
30000 
tayyare 
yapılacak 

Harp başmdanberi 
İngiltereye 3500 
tayyare verildi 

Ne•ı)york. 11 (A..A.) - Tica. 
ret Odası tarafından 1941 sene· 
si için neşredilen salnamede 
şimdiki programa göre Birleşik 
Amerikanın 1941 de 18.005 ve 
1942 de de 30.000 tayyare imal 
edeceğini ilAn etmekteriir. 

Salname aynı zam.anda harbin 
ba.şmdanberi t~lt.ereye 3.500 
tayyare teslim edildiğini bildir. 
mektedir. 

Sal.name, Ameri1can tayyarele. 
rinin gelecek aylar zarfında Al. 
man havacılığının üstünJüğüne 
son "Vermek ve Britanyanm ha· 
valarda hakimiyetini temin et.. 
mekle mülreJJef oldcidarını bildi. 
riyor. 

Salname, birleşmiş ~iliz ve 
Amerikan istihsalini gelecek a.y. 
!ar r.arfmda harbin tekimillü ü
zerinde ka.t'i bir tesiri olacaimı 
da kaydediyor ve §1.lillan ilave 
ediyor: 

"İyi baber alan kimseler milli 
müdafaa programı mucibince 
tayyare istihsalatınm çoğalması, 
demokrasi. ile totaliter sistem a... 
radaki muazzam görüşün eomı
nu getirecek kat't bir 8.mil olım. 
Y& matuf bir ~ ola.Dk ka· 
001 eatyortar. 

Amerika ordusunda 
17 generalin 

vazifeleri 
değiştirildi 

Ordu mevcudu 
1.477 .000 kişiye 

Ç,ayuş, Nor\'eçlt batarya. kuman. 
danına, civar tepelerin lı,gal edll. 
diitlni ve mukavemet gö!>temıedFn 
mcv1dlnl terkeh.!e"inf söylemi~. 

Batarya bunun üzerine t.eslim ol • 
mut-. Ça.\'uşumuz bittabi yalan söy 
lemiştJ... Fakat ne yapai;nı? 1'1u • 
harebe bir hile o~·unudur! 

Geceyarısma doğru leıı gibi ye. 
re serilerek derin bir uykuya dal. 
dmı. 

DESTROYERLERİN 

ÇARPIŞMASI 

Ertesi günü saat beşte top se -
siyle uyandık. Pencere camlan bir 
inflla1'1a hafifçe !'anrndı. Handa. 
ki infilak sosleri anı olarak çoğal. 
dı. Uman tarafmda.n büyük bir 
kara bulut yükseliyordu. Ha\'ayı 

yırtan mermllerin ağır çap topla . 
ra ait olduğunu anladım. Fakat a. 
trş veya isabetten husule gelen 
lnfiliklar tefrik olunmuyordu. Fi. 
yor dağlarmm yamaçlnn müthiş 

bfr a.ksf seda doğuruyordu. Her 
infilak dakikalarca süren blr gilr • 
Jemeye inkllap ediyordu. Bütün 
bu ses hercümerci •içinde karaya 
endaht yapılmadığını anladık. Ne 
bdar olsa topçuydok. Rombak \"O 

Best.Flyor arasında uzanan Fram 
nes cllllndeyiz. Şimalde \'e cenupta 
aralarmda.n kömür nakleden de • 
mir yolgna geÇlt veren iki tepe 
v&r. Tepenin cenup sırtını dolaşan 
demiryolu bu m.mtakada limanı ol. 
doğu gibi görür. Limanın önünde 
tabak gibi uzandığı tepenin oonup 
sırtındayız. Soldan, yani cenup ta.. 
nfmdan Ilınan bütün genlsllğilc 
altımızda; _garp ta.rafmıızda Oso. 
tea.Flyo.ra VU'. 

Bulunda~uz yerilen beklen • 
medik bir deniz moh.arebeffl seyre. 
diyorm:. tki kurşuni destroyerin 

arka arkaya limanın ağımdan dı • 
şanya btiyük bir süratle gittikleri 
Dl görüyoruz. Bütün toplanyla. ar. 
kaya doğru ateı ediyorlardı. Birin 
ci destroyer, denw..e doğru uza.nan 
ve üzerinde bulunduğumuz diltn 

garbına keskin bir dönüt yaptı ve 

Osoten • Flyonına çıktı. tkinclosl 
~mdan gidiyordu. Büyük bir 
siira.tle giden bu iki deıııtroyer ya. 
na yatmı5Jar mütemadiyen ateş 

cdi~·orlardı. Ba) ,;~)arını tanıyan 
oldu mu? Gözlerimizi yonnağa 

hacet yok. Besbelli kJ bunlar tn. 
glllz. •. Etraflarmda. beyaz beyaz 
sulı..,. fıı:,;kmyor. Alman mennilcri 
dolu gibi ya.ğıyor; bize ufuık gö. 

riinen o beyaz beyaz !'lulamı met. 
relerce yüksek su sütunlan oldu . 
ğıınu biliyoruz... Öndeki ne bir 
mennJ i!>abet etti; duman yükıııel. 
dl; destroyerlerin denizde bll"Bk • 

tıklan köpük izi ~ok güzel bir te. 
kilde görilnüyor. Umanm ağzm • 
da bir köpük izi da.ha gördük; bu 
iz daha ince; etrafa hafif dalga • 
lar gndererek ilerliyor: Anladık: 

Hareket halinde bir Alman torpili 
bu! Şlkirına doğru ;?;iden bu kor • 
kunç silahın seyrini takip etmek 
bizi son del"e('e hcye<"aD.landırdı. 

TorpU arkadan giden lngiliz 
destroyerine yaklaştı. Talihleri 
varmış. Geminin kıçını yalayarak 

g~t1. Bıraktığı ince beyaz köpük 
izi uzun müddet suyun üzerinde 
kaldı. 

Likfn bizim destroyerlerimlze 
ne olmu~tu! Neden takip etmiyor. 
la.rdı?. İngiliz destroyerleri bir • 
den bire iki tarafa ateıt pü.'lkürme. 
ye başladı. t!ç yeni gemi belirdi. .• 
E\'ct, Bombeke • .flyorondan ok 
gibi fırlamııtı. Hem gidiyor hem 
ateş ediyorlardı. İngilizler dumıı.n 

bulutu içinde kaldı. Bütün silrat-
1 eriyle ~yor Ud tarafa a.teş edl. 

yorla.rdı. Rombake • .Fiyorundan 
ini Olarak odıaıı Ü§ deAtroyedmhi 
tnglUzlerln pe§lnl bırakmıyor, lllD. 

yun nasıl dumanla dolduğu

nu, başta lngilizler ve peşlııcJcn 
Almanlarm bu duman içinde na • 
sıl kaybolduklarmı gördük. Uzak • 
tan uzağ& gelen t.op sesi muhare. 
benin fiyor dışında hali. devam et
tJğfni gösteriyordu. 

Muharebenin ya.buz ikinci saf • 
ha'4mı gönnöştük. Dest.royerlerl • 

Yaz hastalıklarından : 
--- ---- ------ - -----

mizden birinin, tipi !~inde ve şld. 
detıi !IOğuğa rağmen keşif eyaha 
tinden dönerek nhtnna 7anaştığT. 
nı \'e rıhtımda ha.ğh iken aldığı tor 
pli yara.o.;lyle nasıl battığını gör • 
meml!}tik. 

Vı; İngiliz destroyeri, limanın 

ağzına geinıJ~, demirli duran sa • 
)'iSiZ bitaraf gemilerin mevcudiye. 
tine ehemmiyet ,·crmiyerek ~ 
torpil ıaLlla.mışlardı. 

Destroyerlerimlz hemen batmş 
,.e işin fena tarafı, İngilizler de
nize dökülen bahriyelilerimizi ma. 
klnell ateş altına almışlardı. Buz 
gibi soğuk suyun içinde, gozleri 
yağdan yanan sahile doğru ydzme 
ğc çabahyan ba.Jırlyclilerfn çoğq 
makinelltiifek ate. inden yaralan • 
mış veya ölınö§tü. 

Çığlıklan bulunduğumuz me\'lde 
kadar yükseliyordu. A'k~, des. 
troyerden kurtulabilenlerıe gö -
rüştüm. Biri: "Deniz müthiş so _ 
ğukto 1" dedi. "Suya atlayıp atla • 
m.amakta tereddüt ederken gemi 
yana yattı ve &uya. kaydım. Oan 
kurt.aran kemerini şlı lnnlş \'e boy 
numa asmışton. Elbiselerimi ~ı • 
kamı.adığon için ~uyun S()ğuğun _ 

dan hemen müt.ees!ilr olmadım. 

Paımaklanm lı.'8Skatı kesildi. l'a. 
nımdaki diğer kazazedeler en ya • 
km bir İs\'eç gemisine yüzüyor • 
lardı. Ha gayret diyordom ,.e bU • 
tlln kun~ctımle ilerlemcğe uğra!tı. 
yordum. Arkaya baktığnn zamSD 

destro) erin gü\'erteye kadar suya 

battığını gördUın. O esnada lngi • 

Uzler at.es etmeğe ba.'ladı. Mer • 
miler Mğmıda solumda suda ~ak. 

lryordo. Yanımda yüzen biri !'IUy& 

IJattı: Jıınlt.d&r !'•kararak ~. 
ybıe battı ve bir daha ~ıkmamak 

üzere kayboldu. •• 
Ba..,-.ıu istemfyerek soyun içine 

llOktum; a.ğmn yağla doldu; yağ 
yutmak bdar berbat bir ~y yok. 
İle~ ileri. Başımı mümkün oldu • 
ğu kadar sudan dışarı ~ıkanyonım. 
Etrafımda yağan mermilere aldı .. 
rIJ etmeden yüzUyonım. 

(Devamı var) 

baliğ oldu 
V&§lngton, 1'7 (A. A.) - Har. 

biye mü&teşa.u Pete?'90ll gazeteci. 
ler toplantmmda yaptığı !beyanat.. 
ta, Amerika. tara. ordusunun su1t: 
zamanı mevcudunun azamisini bul 
doğunu aöylentiş ve demiştir ki: 

Bu mevcut 1.477.000 dir. Bunla· 
rm 624:.000 i seçilmiş aakerlerdir. 

Harbiye neza.ret.inden "a 24" 
tipinde hafif yeni Douglas pike 
tayyarelerinden asas1ı teslimat 
yapılmıştır. Bunlar h&rlıangl bir 
Avrapa pike tayyarelerinden d&. 
ha mükemmeldir. 

Güneş Çarpnıası 
Doktor gelinoiye kadar hastaya 
yapılacak ilk müda~at .nelerdir? 

Yazın güne çarpması, olağan düğmeleri jliklenmış bır elbıse, bu vazıyet tehlikeli olduğu nisbette 

Petel"80n, dün ordu yüıksek ku. 
manda heyetinde yapılan ve 17 
generale taallf* eden tadilılt hak. 
kmda demiştir ki: 

Harbiye nezaretinin takip etti.. 
ği usul, generalleri, kendilerinden 
en ~yade :istifade edilecekleri ye'" 
ıere tayin etmektir. Binaenaleyh 
bundan başka değişiklikler de da.. 
ha ya.pdacakbr. Bu d~liklerln 
geÇelllerde Tenneseee'de ya.pılan 
manevraların neticeeile mıkı bira.. 
JiJta,sı yoktur. 

geylerdendir. Güneş çarpması, en na imkan hazırladığı gibi. havası tedavi de güçtür. Bu gı"bi hallerde 
çdk başa.çık gezildiği zaman va.ki bozulmuş kapalr, kalaba!~. ~·erler. derhal sun•t teneffüs tedavisine 
ola.bilir; fa.kat ta'bii uzunca bir do kolayca fenalık getiricı tesir girişmeli ve hastayı en yakın has. 
müddet kızgın güneş altında dola. icra eder. taneye kabil olduğu kadar sliratle 
şılırs:ı ..• Buna güneş çarpması, baş Sıcaktan fenalık gelmesinin ara götürmeğe te.sebbUste geçikme • 
ağrısr, sersemleme ve bir fenalık zı, bitkinlik, baş dönmesi ve göz. melidir. Yahut da doktoru biran 
hfrsetr.1" ile belli olur. Bu araz !erin önünde ışığın yılpır yılpır evvel haetanm bulunduğu yere 
;.Ltlkçc de barizleşir, hastalık ka ebnesidir; vüculta hararet arta • getirmelidir. 
raktcri kendini gösterir. 1nsa.n sık rak, hastanın nöbetler geçirdiği 
sık nefes almağa, solumağa koyu. de vakidir. Hasta, kesik k esik, ça. 
ıur, kalb int!rz.amSIZ atmağa baş _ buk çabuk nefes alır, nabız fazla 
lar; hatta çok şiddetli güneş çarp süratle atar, düşer ve yüz, mora
malarında. adeta nefes kesilir. rır. Bir bakışta ürküten böyle bir 
Güneş çarpması hafif olduğu hal karşısında da yapılacak ilk Amerikadaki Alman takdirde, ilk yardım olarak basta. ~ey. hastayı hemen gölgeliğe veya 

yı çarçabuk serin, gölgeli bir y~. ~erin bir yere gölürmrıktir. Götü • hariciye memurları re götürmeli, ba.şma soğuk su llo rlildüğü yere, hastayı başı yukarı. 
ıslatılmış bezler koymalı, yahut dn da olarak yerle.stirmelidi.r; baş a. 

Nevyorktan tepesinden ~ağı buz gibi soğuk şağıda kalmamalıdır. 
hareket ettiler suyu boca et.meli. Şi<ldetli güneş Ve ilk tedaviyi bu kadarla bırak 

çarpmalarında ise, - mesela ne· malı, vli<'udu serinlet.melidir. Vü -
Berlin, 17 (A. A.) - Yan re~. . .. 1 l 'dd ti t za cudu soğuk suyla yıkamalı, başa 

mı bir kaynaktan bildiriliyor: fes kesılınesı 1 e u şı . e n . e • 
Bugün burada ea.Wı.i.yetli bir 1 hür ettiği hallerde hekım gelınc.e. soğuk su ile ıslatılmış bezler koy. 

kaynaktan öğrenildiğine göre Bir- ye kadar sun'i surette teneffüs duktan b~qka, hastaya soğuk su 
leşik Amerikadaki Alman kon.so • temin edilmelidir. da içinnelidir. Bunhr vaziyeti sil. 
losluk memurları nihayet hareket Diğer taraftan yazın güneş ratle dtizeltmcğe yarar. 
etmişlerdir. Alma.nyada.k.i. Ameri - çarpmasından ba.ş;a tab • fevkalA Ancak, teneffüs cihazının anza. 
ka konsolosluk memurları halen ' . . inkıta 
Frankfortt& bulunmakta.dırlar. de sıcaktan da fenalrk gelebfür. ya. duçar olması, teneffüs ı-

ls H 1 ··• d kı k patnn da na va. km bir dereceye gelivermiş Bunların yakında panyaya. gide. e e vucu u sımsı a • 
cekleri tahmin edilmektedir. racik, her tarafmda.n düğmeli ve ve hastanın aklı başından gitmişse 

Bu arada - ta.blatiyle düşünül 
mesı gerek olmasına rağmen -, 
birçok kişinin aldırış etmedikle • 
rini göıönündc tutarak, bu gibi 

hallere dü.şmemeğe dikkat tavsi
ye etmek, yerindedir. Başaçrk u • 
zun milddet kızgın güneş altında 
c.Iola§mak, havası bozıik, kapalı, 

kalabalık yerlerde otunnama.k ya 
zın ekseriyetle mümkün olduğuna 
göre bu tedbirleri neden ihmal et. 
meli; Bir rahatsızlığa uğramaktan 
sonra böyle tedbirli davranılmadı. 
ğma hayflanacak yerde, ihtiyat& 
rJa.yet etmek elbette hayırlıdır. 

"Adam sende!" veya "Haydi, ca
nun; bana bir şey olmaz!., gibi ha 
fif düşünmelerle ağır r&hat.sızlı:k _ 

lara açık kapı bırakıldığı, ne ya • 

zık ki, az raşUa.nıla:ıı hallerden 
değildir. 
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ma cam madeninde~~ •:;1t4l•nr1Ma:1n 
"''lık yanındaki tarih ~CJ'!)eV()l!l ku. '...: 

F BRiKAMIZA iPTiDAi MADDESiNi 
iŞ i EN ADENDE BiR KAÇ SAAT 

Yazan· Rami Yavuz 
m.ıgururu ıntıyaçıarmırz arasın. 

da mühim bır mevki tutan cam 
ve kristnlm nasıl ve hangi mad 
deden ynpıldığım biliyor musu-. 
nuz? 
Hepimız mekteplerde, hayat 

bilgisi d rslerinde camın kum. 
dan çıkarıldığını okuduk .. Fakat 
ıbu kum, deniz kıyılannda rast. 
ladığmıız. pHljlarda üzerinde 
yuvarlandığımız un haline gelmiş 
taş parçaları değildir. 

Cam yapılan lnmı ba.mba..5}ca 
bir cinstir. Toprağın altında ve 
maden damarı şeklinde \17.ayıp 
giden tabakalar halinde bulunur. 
Ve.. Bu cins kumu. fabrikada 
canı haline getiren, cam hamu •• 
nmdan da masalarmıu.daki çe. 
§itli bardakları, sürahileri, kri$ 
tal takmılarnu yapan ayrı maki. 
neler atölyeler mevcuttur ... 

Madende ç:ıh an lı..lerlnden ve lı.a~'atlarından memnun 
bir grop ~tlraha.I zamanm~ 

ameleden 

• * ... 
Tra1cyamızm Karadeniz sahi

linde, "Podima" köyü civarın. 
da, deniz kıyısından bir kilomet. 
re içeride, su ile yemyeşil or. 
manlarrm arasında geniş bahçe
ler ve bnnlnrın ortasında göz ka. 
maştıran beyaz tepecikler görü
nür. tste burası Paşa.'bahçedeki 
cam fnbrikaınızm iptida1 madde 
yetL51Jren cam madeni isimli 
kum ocaklarıdır. 

Toprağın hemen beş altı met
re nltında kalın bir damar ha. 
lindC' uzanan bu maden; bundan 
on heş rıl kadar evvel mülıen. 

dislerimiz tarafından bulunmuş. 
sonta da cam fabrikası kurula
rak bu madenden istifade edil. 
meğe başlanmıştır. 

Evlerimizde madeni eşyayı 
parlatmak için kullandığnnız te. 
neke kutulardaki (vim> denilen 
beyaz toz var ya. İşte cam imala.
tının iptidai madde.si budur. 

Maden. İş Bankasının serma. 
yesiyle kurulmuş, ucuza çalışan. 
bir çok vatandaşı geçir.diren ve 
memleketimizde kristal sanayii. 
nin inki.')::ı.fma hizmet eden müte. 
vazı fakat tevazu içinde büyük 
!bir faydanın semeresini taşıyan 
bir müessese ... 

Y il ve sık ormanların ara. 
smda, dar bir vadi boyunca uza. 
nan tesisatı da öyle kocaman 
makinelerden, istimli, kazanlı a. 
tölyelerden rnürel,{kep değil .. 

Paşa.bahçe fabrikasına meri>ut 
bir müdürün idaresinde otuz a
mele ile çalışan bu mütevazı mü. 
essesede, gilnün saatlerini i>i 
kullanmak ve ziyan etmemek e. 
sasr ha.kim .. 

Yeşil vadinin boyunca sahile 
kadar uzanan ve bir iskele ile 
nihnyet bulan bir dekovil hattı; 
bir ucu maden damarına varan 
kısa yoldn. dekovil vagonlarını 
sürükleyen güçlü atlar, amele 
barakaları ve.. Ufacık bir köy 
hissini veren bir müessese bu. 

.. .. 

Vlm m:ıden cevheri mü inin 
müdlri llnlld llnnçerll ı kJynfctlle . -

Vlm nuı<t••niut fo-:ııywı bir ath·d; , 
ko\il katan, i!."lı:ele yolunda 

yapmak suretiyle mütemadiyen 
hareketteler ... 

* * * 
Madeni ıdare eden fabrika me. 
murlarından Halit I Iançerli, bize 
müesseseyi dolaştınu·ak her ta. 
rafta iz.abat verdi.. 

rası.. İşte madenin en mühim kısmı. 
Ameleler, maden damarının Anbar ve yedek edevat atölyesi. 

göz kamaştırıcı beyazlığında Burada dekovil vagonlarmm yc
nncak siyah gözHi.klerle çalışabi. dek parçaları. civntalar. somun. 
liyorlar.. Her dakika daman bi !ar, halatlar ve bazı aletler var .. 
raz dalın derinleşen yirmi otuz Biraz ilerıde amelelerin kantini. 
kazım. tepclerd~n bembeyaz bir barakaları, vagonları çeken atla. 
köpük akıtıyor. Bu kopükler de- rın ahırlıın, mutfak ve madenin 
kovil Vaf>"onlarmm içine dökülü .... ameleye mnhsus yazlık ıstirahat 
vor. Dolanlar hemen yola çıkı. mahalli. Bır bahc;e! 
yor. Bir kilometre uzaktaki is. Bur11da çahşnn ameleler yazın 
kelede bekli yen motorlara muh. m.ıntazaman dcnı?..riP ban~ o alı 
tPvıyntım dökmeğe koşuyor.. yorlar. He1>!-inın ) amtı<la bır ma. 

Maden ıskelesindcn hareket yo mevrut. Sabah. oğle ve ak-
t'den bır motör altı saat şanı. maden iskelc"'inde neşelı 

BOnra Pa<jabahçe önUrı.de cam bir pliıJ manz.1rası ~örülüyor 

fabrika.en i•kclcsine bu kıymetlı Madenin cloktoı u, ı~cılrı irı 

ılk maddeyi boşaltıyor .. İki ton. sıhhatini tabiatın koruduğuı~u 

luk motorlar, 'her gün birer sclcr öyliyerek ıla\"c etti 

Maden senede altıyüz ton kum 
çıkarmakta, şimdilik fabrikanın 
ihtiyacı burulan ziyadeye lüzum 
göstermediği için fazla iı:;tihsa
le mahsus tertihat yapılmamak. 
tadır. Ma.amafilı istenildiği za. 
nıan bu miktar iki ve hatta üç 
misline çıkarılabilecektir. 

Madenin bir hususiy~ti de bu
ı adaki ameleye bir köy teşkil 
ettirmesi. her türlü ihtiyaçları. 

nı temin edecek birde kantin te§

kilatma. malik olmamdır. 

Bu maden, 1932 yılında bulun. 
muş ve işlet.ilmeğe açılmıştır. 
Maamafih madeni eşyayı temiz
leınekte kullanılan (vim ı olarak 
da istimal edildiği için senelik 
ihracatın bir kısnı da buna ay. 
nlabilir. 

* * * 
?7Ia.denden a.yrıhr.ken Halit 

Hançerli bizi yola bakan kapıya 
kadar bizzat geçirdi. Ve .. verdi. 
ği izahatla şimdi toprak altında 
tabiatin haline terkedilmiş bir 
beyaz kum pa.rçasırun yedi saat 
sonra Paşa.bahçede cam fabrika. 
~ına ulaştığnu ve 12 saat ~onra 
da bir kristal çiçeklik veya va~) 
haline geldiğini düşününce bu 
mütevazı tesisatın randunnnına 

hayret etmemek kabil değil.. 

Düne ka.d9.r buğdayı bile ha
riçten getiriyor, adi su' bardakla. 
rım Avrupadnn, komşu memle. 
ketlerden satın alıyorduk.. Bu. 
giln yalnız ipekliyi muşambayı, 

değil. kristalı ve camı da mcmle
ketimime yapıyoruz. Hatta Bal. 
kan devletlerine camdan mamul 
maddeler de ihraç ediyoruz. 

tşte Türk inkılabının büyük· 
lilğfinde kendini her an gösteren 
veciz ifade ve işte Türk enerjisi. 
nin yüksek rnndonanı ... 

RAMi YAVUZ 
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ponuyla bJrlfkte gönd rilccet.) 
E\'LE.."'iME TEltLİFLEUt, tŞ ARA· 
:MA, tş \'ERME. ALIM.. SATIM 
gibi tlcıırt mahlyeti haiz olouyan kü. 
«:ük llftnlar psnuıız UC!fn>lunnr. 

Evlenme teklifleri 
• 37 yaşında 178 boyunda beyaz 

~nll, kaşı, gözU siyah, elhho.lte ve 
biç evlenmemi§ kimsesiz çirkin olmı. 
yan, ayda net 105 lira. maaşlı, aynca 
40 lira geliri bulunan bUyilk bir ban. 
kanın memuru. vlyoloruıel ve keman 
çaıan bir erkek 20..35 arası dul veya 
kız uzun boylu. beyaz tenli &al'l§m 
veya kumral, mütennslp vtıcutlu, tam 
sihhntte, ytlzUnc bakılır, iyi terbiye 
görmUş §en ve s:ımlnıl hır bayanla 
anlaşmak ve evlenmek istemektedir. 
Bu bayanın ev l!J ve idaresi bilmesi ve 

Saç dlşmaaıarı ı 
Deniz, kunı 
ve gUneşl ~ 

Saçlarınızı bu üç düşman-- : 
dan korumalısınız .! 

kabilse kUçUk bir geliri olması ın.. Denizde ve deniz kenarında b:r ay. 
zımdır. (Bankacı 88) remzine ıntiru- bllttA on be§ gUn geçiren bir b:ıya. 
caat • 226 nm §chre geldiği zanuın tık §ikAyctt.e 

tWle sıkı sıkı sa.rmalısınz. TUlllD :d 
larınu:ın her tarafını içine alıt\ p 
dikkat etmell ve !!atik bcıtlığı oll 

• Ta.hsill yUkBek, memlekette ka- bulunacağı şey saçlnrıdır: Siyah veya 
7.aııçlı tanılan bir serbest meslek . a • . altın sarışı olan saçları, scrUeomif, 
hlbl, yaş 87, 600 lira aylık geliri var- donuklaşmış, rengi açtlmı§, hasılı, gü .. 
dır. Ayrıca memlekette mllhim işler Z<'lliğlnl kaybetmiştir. 

aonm. f\iymel\Jıinlz. ~ 

Bu suretle, ııaçlarınrz deniZ •11~ 
le katiyen tema.ııa ı;elmcz ve il' rfl! , 
büyük tehlikeden kurtuınıuı oııı h 

yapan bir mUcsscscnln sahibi, şimdi. Bu neye böyle oldu acaba 7 diye 
ye kadar htç evlenmeınl§tlr. Yalnız. dtişüniır belki. Sebebini katiycUe bu. 
dır. E.5lni her bakımdan mesut edr. ıama.zsa. da muhakkak olarak fikri.. 
bUlr. 25 yaşlı\rında ktz veya dul beyaz nln saptandığı bir .şey vardır: 

nuz. Jtl'<i 
Bundan başka, eğer güneşe ~ Ilı 

korunma çaresi olarak saçl ~·n 
yağ 61lrdUnUzae deniz suyuna ~ 
da müdafaa tertibatı almıı t>UluJI ~ 
sunuz demektir. ÇUnkU su yaflJ 
Jarm Uzerinden kayar gider . # 

tenli, güzel gözlü nıUt.cııasip vtıcuUu ::>açlarını bu bale koyan deniz ol. 
güzel bir bayanla hayat.mı birleştir. muıtur. 
mek istemektedir. Servet ı:e tahsil Bayanın hakkı yok dcğildır. Tama 
aramamaktadır. Sarih adres ve taf. 
sUa.tıı mektupla (A. 17) remzine yıı. 
zılmaın • 2'.l7 

I f ve iıçi arayanlar: 
• İngiliz erkek ortamekteblnden 

mezun ing!Jiz.ce ve tUrkçeve ha.kkiyle 
vilkıf dakUlo bllen bir genç glrketler 
de veya. ticari mUesseselerd~ ingilizce 
mütercimliği ticari muhaberat veya 
kAUpllk l§i arıunnktadır. (Tezel) rem. 
zme mQracnat. 

• Blt> doktorun veya d.l§çinln yanın. 
da hizmet edebilir enjekstyon '"e bas 
tabaltıcılık l§lerinden ıınlarım. Yaı. 
ruz mıbalı gtCllp nlqam gelmek ~re 
fstiyenlerln adre.ııhne bildirmeleri .. 
Topkapı Fatmaauıtan mahallesi Et.. 

hem efendi sokak 10 numııradn ZabeJ 
• Bir yüksek mühendis mektebi ta. 

lebe.!1 tahsiline devam edebllmesi iç!D 
taWCle talışmnk ınecburiycUndedlr. 

Her işi ltabul edeblllr. lstlyenıere rt. 
yııziyc dersleri de vcreblllr. (To.hsll 
tçln) rem.zlne müracaat. 

• Blr ytllusck mlllicndla mektebi ta· 
lebe trı.Wae lIJD14k istemektedir. 
Her tllrlt1 besa.p 1.Uleri, proJC •e plAn· 
la.mı tem!zo çcldlmesl ~lertnı o.lllbWr. 
Hertwıgı bir mllesseseııln M.eap l,,.odc
rlıd dcnıbte edebilir. Uee ve orta 
mektep taıebeSlne riyaziye dersi •e 
rebDiı'. <An> rem.ztne mUracaat 

• TUrkçe ve h'ansızca tıZik, kimya 
n orta mnktep tAlebcsine riyaziye 
dersleri. (F.K.R.) remzine nıUracıınt. 

• Pel: iyi lngilizce bilen Unlver. 
ııtte müdavimi bir genç ku ve erkek 
talebeye,mtl.salt fiyatla ingUızce dera. 
lerl verir. (B. 411) remzine mUrncant. 

• !stanbulda fakır bir ailenin oku· 
111ayı seven kiınsnstz bir çocuaıı ken· 
dlsinl mancV'I evl~t yapacak, yUksek 
tııhsill"e devamında vardım edecek 
zengin ve hayır seven blr 7.at aramak· 
tadır. Kend!si dUrllııt, temiz ahtülı 
ve karak~r eah1bt, çalqkon, lntl 

zamlı. okumayı sever bir TUrk çocu· 
ğudur. <S.S.B.J remzine mllrncaat.. 

• Beykoz.do., l.8kc.le önllndckl dal. 
yanda gönde Bekiz saat kazıkta bek. 
llyccek llç ki§iyo ihUyn<; vardır. GUD 
de 2 lira yevmiye verilecektir. Diğer 
mCBal t:aatlerinde ağ kurutncaklr.rdır 
FaUb,. Ktztaşmda 58 numıırndn baCJ 
SUleyman Akarsuya mUracaat. 

• Ltac son .ıımıftan aynlml§ oldukça 
dakWo bilen bir genç ~ aramnktacıır. 
(R.G. 74) reınzlne mUracaat. 

• Rumca, ıı•ransızc:a., tUrkçe yazar 
ve okur 24 yaımdn bir bayan hn.fil ev 
işi tczgAhtarlık yapablllr. 11."v ıvini ec. 
nebt yanında tcrclb eder. (Sumer) 
remzine mllnıcaat. 

• Orta Y8§lı, ıuunwılu ve emniyctıt. 
gilzel yemek ynpmamnı bilen btr ka. 
dın b!r ailenin yalnız yemek tvlcrlnl 
ehven bir !iyaUa yapmaya tall,ptlr. 
Kaye de gtdeblllr. Tarıab3§ı cnddc31 
189 numarada S üncu katta baynıı 
V .A. ya mUracnııt. 

• Orta ta hsllll, uzun zaman yol ve 
bina ı§lerlnde çalı§ml§, ten Lşlerine 

vakit bir genç mUtetı.hhit yanında ve. 
ya devıct ışlerlnde çalı§mak üzere ı, 
aramaktadır. 'l'aşrnyn da gidebilir. 
Heyoğlu İngiliz sero..rethancst arka· 
ınnda Cumhuriyet gn7.1nosıında Ah. 
met Gft!ıgör. 

Aldırınız: 
Afllgıda nımur.lan yaWı otu .. 

kuyucularlDUUJI aamlanaa ıeı. 

ınektupıAn id.arehanrmls.d.. IMır&'Dıl 

aalıabt:ın ö{ı'le;:re kadar t'e7a ııaa\ 17 
~ aonra alclırmnları rl~ olu1111r. 
(Pllk 37) (S. 3) (K.M.I (Arkadıış 4) 
(Çcvılt 155) (Tekyıldn: 3) (Erol) 
(Bayan aşçı) (Hadiye) (2092) (Sumer) 
<Temiz kalb) (S. 12il) (X N.) ıTek~ 

(Deniz 218) (J<'J\:. 26) (K. 121 (F'.4 ') 
tCahldc GUngör 21) {RC'k) (18 Nuran) 
(30) (C:lllerı 

mile haklıdır. 
Çünkü, deniZde ııaçlarıoız !çın hç 

düııman vardır: 

Birincisi ve en mUthl§I güneııt!r . 
İkincisi ~nlz suyundııkl tuz .. 
ÜçtincUsU de kumdur. 
Bunlar denl7.de güne.ş banyosu ya. 

panların kaçınamıyacakları §eylerdlr. 
Onun için, bunlara karşı alınacak ted. 
birleri öğrenmek sizin için ı;ok fayda

lı olacaktır. 

GUne~ln saçlara yapıı.cağı fenalığın 
önüne geçmek için aıınııcak bir tek 
tedbir vardır: Saçları yağlamak .. 

GUnC§ banyosu yaparken vilcud 
a\lrülen sıhhl yağ nasıl oeriyl gimeşln 
klnıye\1 tahribatına ıuır§ı koruyoro 
başınızı da güneşin tahrlbntına karşı 
muhafa:z,a edecektir. 

Güne§ln saç Uzerlndeki tesiri o kı
dar bt.ıytiktilr ki kuzguni .siyah saçlı 
bır esmer, bu tedbiri almadan ve PP
kasız olarak deniz ve gUneıı banyosu
na giderse be§ altı gUn ııonra saçıan. 
nın tamıı.mile akçıllıı.ştığ'ını görür. He. 
le aa.çıa:rını rsıalc gUIUl§e tut.ansa gU. 
neşln; te&r tazlala ır ,.e,.. 1 rm l'(lll

Ci altın sarısı kadar çıtır. 

Deniz kenarmdıı ya§ıyan esmer ço. 
cuklann .saçları diplerinden 81.yahtır, 

fakat güneşl temasa gelen taraflan 
sapaandtr. 

Şimdi gelelım Mc;larmızın lkınci 

dll-•manına : 

Saçlar, tıdeta bir s~r glbı. dcnız 
euyunıı emer. Bu sureUt!, saça 'değen 
su yalnız dl§lle temasa gelmekle kal. 
msz, fçlne de girer, ııaç kıllarını fil!• 
rir .. 

Sonra gunev aıtında yahut guneı 

oıma..<Ja. da hava. ile temaea ~lir gel. 
mez, saçların içindeki bu su uçar, tw· 
tla ııaçlann l<,;lnde kalır. 

Saç kılının iÇlnde kalan tuz bılliır
ıaııırkcn saçlar çatlar, kınlır ve bu· 

nun neticesinde de döl<Ulilr. 
Demtk ki, denize glrdlğinıı: zaman 

saı;lannız.ı ııudan korumak Jll.2:ımdır. 

Bunun için de yapıtaCllk ıey, ba§ı• 
nıza. bir IAstik bere grçlrmektlr. Fa.. 
kat. ihtiyatlı davranmak isterseniz 
l~stlk bereyi glymedım ııaçıannızı bir 

Saçların düşmanlarından ııçilJI (.' 
kumdur. demi§tlk. Deniz kurnıl 41 
yollann tozu da. saçlara zarar!~ ı 
Bunların zararına karşı alınacJI ,1 
iyi tedbir huııuırt saç fırçaıartle <f~Ji,.· 
Jarınızı her sabah en a§&ğı bCI ~.:'. 
on dakika fırçalamaktır. Bund•

11.3 
kıı bu iş için hazırıanmıı lOfl~ ~ · 
vardır. Saçlarınızı vakit vakit. 'ıı ~ 
rak pamukla araııına sUrecd111 t 1 
ıoayon ne ondüllı.ilyonu tıozar. 11 

saçınızın şeklini. 11ır tıte size yazın saçınızm guıe 1 1 

ve sıi1!ıatlnl muhafa:r,a için lh"°t 
med~n yapacağınız kolay ve l<I 

sirll ı;areler. 

Saçlarınızın güzelllğinl ve ~ 
ni muhafaza etmeğl yalnız p1'~ 
döndl\ğUnUz zaman değil her r,S 11, 
dilşUnmeli!inl:l, Bunun için. yııf { 
ıerıncıe kır ge?.lntı81ndf'n, ııtılıı of 
yolculuktan sonra da saçlarınrt1 1' 
lnmalısmız. Hatta bunu h .. r geef L rt o ~·· 
tarken ihmal etmeseniz daha ı)' dıf ' 

Hundan başka. yukarda so)'l~ 
miz., glbı ıslak saçların gUne..-1tı 
tutulmaııı ıınçlar için fenadır. tıl'ı 

yalnız deniz banyo3Ulldan çı'k ~ 
onra değil, her gilnkU banyo!• / 

dan J10nra da dUııOnmellaıniz. )~ 
sabahleyin banyonuzu aldıktan yl 
saçlarmızı kurutmadan gilne~ ( • 
çıamda oturursanız, tıpkı pJAj r ~ 
b!, güneş fena teslnnı icra edt 

saçtannı-ıın rengi atar. 
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~ 
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Arpa •200 " 8 ., 25 ., ~ " 
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Salça 2000 .. 20 ,, 80 .. 00 •• 
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Gi.ıreb<& hastaneslylL' ımaretlerb lüzumu olan yukarıda cins v• tı1ı.ı>I: 

ları yazılı 24 kalem y1yecek vve·ce yapılml§ olan 110.nıann kanun'l 11~tıııı' olmadığ: nnlnşıldığın<.ar bu llAnlarm hUkUmaUz sayılarak yeniden :,f 
kardr \"Crilmlştır Jtkslı~melerl h:wııınncıa gösterildiği şekilde aY1

1 

yapılacaktır. 

thalelcr! 21/7 114 ı tanhlne mll&&~ıf pazartesi &'\inÜ saat ll5 de 1~ 
Vaktflar BaşmüdUrhiğ'.l blnaoıuı!a. toplanan kon;ıiayonda yapıl~ 
8ıırtnanıe1er hrr g1ın Levazım kalenıınne göriilebllır. (54li) 



dağttmamalıyız.. 

Hayriye ihannn. 
- İhsan bey bu işi en pratik 

şekilde halletti. 
Necmiye: 
- Ben Kemal beyle berabc. 

rim dedi. 
Mademki ortada bir memleket 

davası vardır. ~eden bu mevzu 
etrafında konuşmayı lüzumsuz 
buluyoruz 

lhsa.n cevap verdi: 
- Düşünoelerimiz ayrdmryor 

ki; .lbiribirimizi ikna iQin müna. 
k~~ etmis olalım. Miinakaşa; 

ikl fikrin iki aykırı görüşün 

çarpışma.siyle netice;ini verebi. 
lir .. 

Kemal İhsanın söruni.ı tsJnam. 
ladı. 

- Şu ıhalde ortada lbir müna. 
kasa mmini )ok. 

Yaşasın ittifakımız.. 

Gece çoktan yarılanmıştı. Ke. 
mal: 

- Biu müsaade ediniz dedi. 

Canip bey müdahale otti: 
- Yoo .. Bu saatten sonra 

ibi.r yere gideınez:Jniz .. Gönlümüz 
Ota.dar evimm:!e geniş. İstanbul 
sokakları bu saatte pek emniyet 
li değildir. 

Kemalle Ihsan yatak odaları. 
na çekildikleri zaman bir hayli 
yorgun ve sarhoş görünuy<>r. 

hm:it 
- Sarhoş oldım galiba Kc. 

mal? 
- Hayır. Fakat; sarhoşluk 

kafa dolgunluğu · benim de 
lbaşim o--xaa&rc:aotö ~ kallib8.lrk 

ki .. 
Ve sonra elindeki sigarayı bir 

nefes çekerek: 
- Uu;an. Qınip ibeyi na~! bu. 

luyorsu.n diye sordu. 
İhsan, wrutulmu~ bir şey ha. 

tirlamış gibi: 
- Ha .. Bak sahi onu söyliye. 

oektirn. Y abu lbu adama ne ka. 
dar itimat ede'biliriz ki. ona gizli 
işlerlmimen bahsetmek ~afletini 
gösteriyoruz. Yemekte ağızın. 
dnn baklayı çıkartacaksın zan. 
nettim de. 

Onun için galiba ayağımı tah. 
taya yaprştmnak istedin. 

- Sır, denen şeylerin: bir 
hadde kadar söylenmesi caizdir. 
Bazı insanlann meziyet ve f a.zi
letlerindcn ziyadl' lıatalariylc 
k:enrlil('rinc krymet vermek müm 
kündur. 
Konuşarak ve soylenerek mu. 

hatabımn iç düşuncelerini anla. 
mak süpheyi dağıtmak iciıı en 
emın ve ~n kestirme \·asıtadır. 

(Devamı var) 

B A B E R - Aksam posası 

MERAKLt 

o· 
HOV 

Dilnya cenneti! 
Şinıdiye kada"r şu dUnynda kaç 

adaya bu Jsim verltn.iştir? Sayı • 
sız! Fakat bunların hep~i de insan 
larm mllteceJ1Sis nazar1arma nçıl • 
dıktan sonra fıünya cer.neti olmak 
'asrını kaybetm.iş1er, alelade 1.ı:L 
\•allı adacıkla! arasına knnşnmdar. 
dır. 

Fakat bunn rağn•en bt<gUn de 
Avustralyanın beş yüz kılometrc 

§arkında kflin Hov n.oasınm hakı • 
ki bir dUn~·a ccnnctı olduğu iddia 
ediliyo'r. lı,;tc bu son sakınlerı 
hakikaten dı!nya ızcrindc v ccn 
nette ynı;ıyorlormıs. ~ayanı dikkat 
olan bir ci11 .... ~ de heııı kim oiuı a 
olsun, bu n<'lnya soku.mrun~sıdır. 

Adada YÜ? elli klı:ıi ynı :ımakta 
''e bu yüz eli? kişi acırnin bütnn 
işini ve ka,.ınr taks::n etmektedir. 
Ada sakinlerinin hcpıu müsavi bir 
servet yapmı12lıırdır. Adada.ki iş 

ne yorucu ne de pc-k ~oktur. Çün. 
kü bu adc.m halkı ha!'• <Ja dört sn. 
at gibi az bir zaman çatışmnk su. 

retile sc:rvete knvu~ab•lmişlerdır. 
Dün; n gilrUlttilerindcn uzak ken • 

di sakin hııyatlnnnı yaşamak i .. tL 
yen bu yliz elli kiı:ıi muhakkak çok 
akıllı kim.<1clf'-rdir. Pa. nt usması. 
nı bilip ~adetlerini diln; ayn Hfın 
etmeselerdi her halde daha akıllı 
olduklarına hflkmediUrdi. 

Budapeştede 

eğlenceli bir harp 
Gazete okuya.nlar arasında be. 

lC§çllcr ha.lcl<i karilerden her hal. 
do daha çoktur. Tren.de, tramvay_ 
da, vapurda ba.'1calnnnın gazete • 

sinden hırsızlama bUtUn havadis • 
len okuyanlar olduğu gibi gazete 
satan köşe kulübelerinin önlerine 
t.UWlaOlllerJn cameıt4nliirma yapı • 

şıp bütün gazeteyi evire çevıre o. 

kuyanlar da mühim bir yekun teı;ı. 
kil eder. 

Bizde böyle beleşçi okuyucular 
ne kadardır ve bunlara karşı ga • 
zetcctler no gibi tedbir alıyorlar 

hllmlyon.ım ama, Avrupa mecmua. 
larmm birinde Mn.caristnnda ve 
bilhassa Budapeştede böyle bele • 
çi karilerin fevkal§.de artması ü . 
zerıne gazete sn.tan bayiler bir top 
lantı yaparak fevkalade •enerjik 
tedbirler nldıklan ve iki Uç gün 
zarfında vaziyeti biı'll2: dtizeltml 
olduklan yazıl.maktndn-. 

BelP~i okuyuculara karşı açı • 
lan bu pasif harpte Budapeşte ga. 
zetccilcri gazeteleyi camekanları. 
na tersine ıı.smağa başlamışlardır. 
Seyyar satıcılar da gazetelc;rin nr 
ka tarafını tutarak dolaştırmış • 
lnıdır. Bir çok gazete bayiicn d 
gazetenin ismini ve en mühim si

yasi havadislerin UzcrlC'rinl mn"i 
kfığıtlnrla kapıyarak cam kanlan. 

nn asmı.5lnr, bazı gaz te ba:>-1leri 
de gazet<'lerln önlıne, "ikinci say. 
fa daha enteresandır" "En heye. 

ŞEYLER 

can verici haberler iç sayfalarda. 
dır." şeklinde levhalar yapıştır • 
mL43lardır. 

Bu tedbirler, almdrktan on beş 
gün sonnı yeniden bir içtima ak. 
dC'den gazete bny ılcri şu tebliği 

ne retmi.şlerdır: 
"A lıuan müsmir tedbirler neti. 

cesınde dilşmanm (b leşçi karile
rin) v<'rdırdiği 7.ayıat heı cephe • 
de hiçe ind nlmış ve normal vnzı. 
yet avdet etmiştir. 

Görll\·or musunuz. Macaristan . 
da ,...nzcte bayılcrl ile kariler arn
sında hakiki bir harp cereyan cıt. 

memiş mi? 

Dlidüklü bisikletler 
Dan markanın nUfusunn n. bet

le diınyadn en çok blsikle~e malik 
meml!'kc>t olduğu herkesin malü • 
mudur. Danimarkn<la bir milyonu 
mütecnvız bisiklet vardır. Yani üç 
ki iye bir bisiklet dlişüyor demek. 
tir. 

Faknt bir de mcıdalyanm ters 
tarafı vru·dı": Her sene Darumar . 
kadn en nz on bin bisiklet çalın _ 
maktadır. 

Bu vaziyete göre, bisikletlerin 
çalınmamasını temin edece'k bir 
a.Jetin yine Dnnbnarkahlar tara • 
fından b11lunmasr da gayetle nor. 
maldlr. 

Danimnrkablar bisikletin ön te. 
kerletrinın bir tarafına gizlice ko
nulan ve ancak sahibi tarafından 
bilinen bir §C~ilde mandalı açık 

bırakıldığı ve hareket ettiği za • 
mun canavar düdillı:lerJ gibi çalan 
bir alet keşfetmişlerdir. Bir bi • 
siklet çalındığı zaman tekerlek 
döner dbnmez bu dildUk otomatik 
olarnk çalışmağn başlamakta. ve 
o bisikletin üzerindeki adamın hır 
sız olduğu anla.: ıJnrnk dertıaı ya • 
kalanmaktadır. İ§in fenası dildU • 
ğün hemen hareket eder etmez 
değll de, bir kaç daktka sonra çal. 
mağa ibaşlamnsrdır. Bu §Ckilde hır 
sızı rm kaçmalarma imkan olma _ 
d1ğını bildik1eri Danimarkada blslk 

let hırsızhklan da cwılmaktadır. 

Subeye Davet 
f'~rıılnonn 'l'f'rll A • Şubesinden: 

1 - Eminönü yerli askerlik §UOO.. 

sinde ltayıtl: harp malO.lU subay, erat 
Ue şehit yetimlerinin 941 yııı tUtun 
lkramlyclerlne 17.7.941 tarihine mn.. 
sadlf Perşembe gUnU saat 9 dan 12 
ye kadar her gün tevziat yapılaca_ 

ğmdan 4 adet vesikalık fotoğraf ne 
yedlerlnde mevcut ikramiye cüzdan. 
lnrlle birlikte a.skerllk şubesine mU
racanllan. 

2 - G41 yııı tUtUn ooytyc ıkraml. 
yeslne mUstehnk olup ta hariçte bu
ıun:ın ve maz rctl~rl dolnyısıle şube
ye geıcmlyccck olanların tevkil etti. 
rec klerı zat vasıtruı.le paralarının 

nld nim sı ve bu mUddc• muayyen 
zarfında pnralnrını ıılmıyanların pa.. 
rall\rı iade edlreceı'tf lltın olunur. 

7 

.. 

idamdan bir 
evvel •• gun 

HABER'de Ayect 
- ni.inkii nii hadan dC\am -

Saraydakı kadınlardan tnnı . 
dığı çoktu. Onla:-a kocasını kur. 
tarmak ıçın oo yapmak lazınıgel. 
diğinı sordu. Hiç birı bır şey 

bilmiyor, hepsi: 
- Hiç bir çare ) ok, diyorlar. 

dr. 
- Nasıl olur? Krala rica et. 

seniz ... 

Saraydaki kadınlar bu sozlerin 
söylenmesini bile istemiyorlar, 
kulaklarını kapayarak kaçıyor. 
tardı. 

- Sus! Kimst; duyma ın.~ 
- Niçin? 
- Kral saraydakinlerin, her 

hangi bir süpheli adam ha:kkm. 
da tavassut etmelerine öyle kı. 
zıyor ki! 

Ledi 1'lithsdale. doatlarmm. 
mevkilerirun sarsılmalarmdan 
korkarak, kendisine hiç bir iyi. 
likte buluruna.malarma krzmıs, fa 
kat buna da sabrederek dişlerini 
sıkmıştı. 
• 
Londraya geldiğinin üçüncü 

günü Ledi. l.skoçyada;ki krz kar. 
deşine bir mektup yazıyordu: 

''Dlinıdenberi saraydayım. Bu. 
gün öğleden sonra kralın ibilyük 
salona geçtiğini haber aldım. 
Derhal bir istida yazdım ve, 
yolu üzerinde, kralı beklemeğe 
başladım. 

"Kralı tannnayordum. Her 
halde, alay içinde aldığı mevki
den kendisini tannnak ka:bildi. 
Fakat belki bir hata ederim di. 
ye, yanrma tanıdığım iki saray. 
11)'1 aldlm. 

"Kral dairesinden çıkıp, sa.lo. 
na gitmek için, büyük sofadan 
geçerken, yanımdakiler bana 
kendisini uzaktan gösterdiler. 

''Kral biraz daha yaklaşınca, 

derhal iler:ledim ve elimdeki isti. 
da ile. ayaklarına atıldun. Ken. 
dimi tanıttım: 

••- Ben zavallı Lord Miths. 
dale'in karısıyım, dedim. 

''Kral bana şoyle bir baktı ve 
uzattığım istidayı görmemezlik. 
ten gelerek, başını çevirdi ve 
yoluna devam etmek icin bir 
adım attı. Fakat. ben derhal el. 
bisesinin eteğinden yakaladı!:'l 
ve sıkı sıkıya tuttum. 

"Fakat kral benden çok :mv. 
v~tliydi: Yümcsine devam etti 
ve benı elimne elbisesinin eteği. 
ne tutunmuş olarak. !:alonun ka. 
pısına kadar sürüklendim. 

"Orada iki kişi. biri bir kolum. 
dan. biri hir kolumdan tuttu ve 
beni kralın eteklerinden alarak. 
kenara çektiler. Bu arada l'lim. 
deki istida diismüqtü. Fakat İ'-

tıdayı sırmalı bir adamın aldı. 
ğım gürdüm. 

"Sonradan bu adamın kim ol. 
duğunu öğrendim ,.e ona bir 
mektup yazarakbu istidavı krala 
verm~sinı. vermezse bile· hiç ol. 
mnzsa. kendi inın okumasını ı j. 

ca ettim ...• , • 
Led nin saraydaki bütün ri. 

caları ll('ticcı::iz kalmıstı. Genç 
kadın, kocasını kurtarmak için 
beslediği unıidı hıç bir zaman 
kaybetmemiş, düştinüyor, düsü. 
nüyordu .. 

Diğer taraftan, kral da, her 
gün gelen yeni mevkuflarla Ku. 
le hapishanesinin gittikçe dol. 
ması kru:ş1S1nda ne yapacağmı 
şaşırmış, mahpuslann derhal 
muhakeme edilerek cezalandınt. 
malarrm emretmişti. 

Bu acele karar içinde. da.ha 
bir ooklan gibi, Lord Mithsdale 
hakkında. da idam cezası veril. 
miş bulunuyordu. 

Ledi, bir gün odasında otur • 
muş, penceresinden dışarı:da ya. 
ğan ka.rlan seyrederken içeri gı. 
ren ah'baplarmdan biri: 

- Vinifrro, dedi. kocanı ha. 
pishanede serbestçe görebilirsin. 

- Ne diyorsun? Seıi>est mı 
bırakılıyor? 

- Hayır. Bilakis .. 
- Yani? .. 
- ..... ld.am edilecek ... 
-Ne? 

- Hemen hemen biitün mev. 
kuflar gibi onun da idammn 
karar verilmiş Bu karar bundan 
beş gün evvel verilmış bulunu. 
yor. Fakat şimdiye kadar ne 
sana. ne bire hiç kimse haber 
vermemiş. Ya ,. ~ .... .,,, isteme. 
misler, ya unutm Ben an. 

cak biraz evvel haber aldım ... 

"Bilirsin ki, idam cezalarında, 
hükmün infaz edileceği günden 
evvelki yedi gün içinıde mahkfı. 

mu ... ilesi efradı semestçe göre. 
bilir. Yalnız, bir hafta. iç.inde. 
mahkumu ziyarete her gün bir 
kişinin gelmesi şarttır. 

"Birer gün bu müddetin be5 
günü gitmiş, yalnız iki günii kaL 
mrş bulunuyor. Lordu senden 
başka ziyaret edecek kimse o1. 
madığı için, önümüzdeki iki gün 
zarfında da sen ziya.ret edebile. 
ccksin ..... 

Ledı bunları evvela ~" ~ •k ter. 
ler dökerek. sonra bira, c.. ahla.. 
yarak dinledi: 

Kocası idam edilecekti ... 
Fakat onu tld gün arka arka

ya eri: t gorobilecekti... 

(Devamı t rır) 

YILDIRIMIN ORDUSU 
EDIRNEYE DONUNCE 
Muzaffer Türk ordust nu 

kar~ılamak için. binlerce 
insan yollara dizilını~ti. 1

"'T· 

kes bir ağızc!nn bağrrşıyor. 

du: 
_ Yaşasın koca Yıldmm. 
- Vnr olsun Tüı k ordu. 

su ... 
Onde sipnh'ler, yen"çerİ-

ler, zırh1r alaylan. dah:::. geri 
den toplar, ağır arabalar, 
mekkarP!er ve topçularla pi. 
yad ler geliyordu. 

Padi ah beya~ bir il\ 11-
tiinde merkezde vürüyordu. 

'Devamı vn r) 
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• 
yarışlarının 

·n i haftası 
B az r yapılacak koşularda 

şans hangi atlarındır 
At yanşlarmın ikinci hafta ko

§Uları bu pazar gUnU Vcliefendi 
de yapılacaktır. Bu hafta yarışla
ra birinci haftadan daha fazla 
at iştir 1: ettiğindc'1 koşuların ge
çen haftadan dıı.ha heyecanlı ola
cağı ve belki de ~c klenmiyen sür 
prizlerle netlcelene~eği tah:nin e
dilebilir. 

Meraklılarm kO§U mahalline 
rahat gidip gelmeleri ırin Devlet 
Demiryolla.n tnl"afmdan geçen 
haftadan daha i~i tertibat ahn
mıştı'r. Giderken sa.a.t 13.15 den iti 
haren bUtiln trenler Veliefc>ndiye 
uğrevacaktır. Dönüşte de saat 
tam 18.40 da Veliefendiden ooş 
bir tren ko3u meraklılarını altp 
lstanbula getirecektir. Bu hususi 
trenden maada yukarıdan gelen 
bıitUn katarlar da Veliefcndiye u; 
ra.yacaktır. Yarışlara bu hafta d!\ 
saat tam 16 da başlanacaktrr. 
Diğer taraftan müşterek bahis 

klşeleıi daha ziyade arttırılmış· 
tir. Bu hafta da yine iki ikili. 
iki çüte ve bir üçlü bahis yapılcı.
caktır. 

Çıftc bah1sler: 2-3 ve 4--6 
inci kO§Ular üzerindedir. İkili ba
hisler: 2 ve dördlincli koşularda -
dır. Üçlil bahis de yine 3. 4 ve :S 
inci koşular i.ı:ı:crindedir. 

Ekliri kuplcde yalnız ganyan 
verilir, plô.se yoktur. ÜçlU ve iki· 
lide ekUri yoktur. Çıfte ve 
tek bclıislerde vardır. Bu hafta 
ki ynrışlarm program vo tahmln'
ni aşağıda bulacaksm1z: 

RİRİNCt KOŞU (Satış ı!~usu) 

Dört ve daha yukarı yaçtaki 
saf kan arap at ve kısraklara 
mahsustur. Bu koşuya giren at
lar 200, 400, ve 600 lira olmak 
ilzerf' satılığa çıkarılır. İkramiye-
si 155 lira, mesafesi 2000 metre, 
taşıyacak arı siklet dört ya.şında
kfler 58 kilo, beş ve daha yukan 
yaştakiler 60 kilo. 

1 - Tnrzan (Avni Ayruı.~öz) 
Si!ilet: M,5, 

2 - Budak (A. Ertırhıın) sik
let: 60, 

8 - BMra ( lehmet Çelebi) 
6ildct: 51. 

Uç atTn 1 timle etdği koşunun 
fa,·ortsı de fe\ kaliide bir .,,ürprb: ı 
olma7.sa budaktır. 

lKtxcı KOl}U: 

DÖRDVNCV KOŞU (Yo.lo\'a ko. 
ŞUSU) 

İki yaşında ve koşu kazanma· 
mış yerli saf kan lnglliz erkek 
ve dişi taylara mahsustur. lkra. 
miyesi 500 lira, siklet 56 k"lo, me
safesi 1000 metredir. 

11! Bir dcfar.la 2000 liralık bir ik - i:~~"f· -...'· ----- . ~'·~ ramiye kaz.anmamış olan üç yaşrn ı; _ <. ~ 
dııki yerli safknn İngiliz erkek ve 
dişj taylara mahsustur. İkramiye- ~~ 
si 355 lira; mesafesi 1800 met re, 
taşıyacağı siklet 58 kilodur. 1 - Yavuz (I{. Yılmaz.) siklet~ 

1 - Rol CSu:ıt Kıımo!>-ırıan) sik I 56, 
ıct: 58, 2 - Saron (Yunus On) cıik1et: 

2 - Mimom (H. Eray) "lklet: 54,5, 
w S - Pardon (t"a.hrl Ater) sik-56,5, • 

8 - l'cti5 (VcU Kınandık) sik let: 54,5, 
4 - Buket (l<'. Simsaro~lu) cıik let: 56,5, 

4 - Huma Hatun (P. Ualim) Jet: 51,5, 
... ıklf"t: 56,5. 5 - Gungaıl!n (f'. Ater ) ı.ik • 

Bu ko uda en mUhim çek,ııme ld: 54•5• 
Huma Hatun ile Yetiş arasında 
olacaktır. Eğer Roi iyi bir gilnlln
de ise bunların çekişmesinden is· 
tifadc ederek aradnn fırlayarak 
belki bir sürpriz yapabilir. Vavow 
rilerimıı Huma Hatun ve Yeti,. 

CçONot} KOŞU: 

Dört \'e daha yukarı yaştaki 
sa! kan arap at ve kısraklara 
mahsustur. lkramiyesı 2:55 Ura, 
mesafesi 1600 metre, tn.şıyacakla
n siklet: dört yaşındakiler f6 ki
lo, beş ve daha yukan ya§takiler 
58 kilo. 

1 - Bora cmrat Baysal) il:· 
let: 61, 

2 - Kara.im~ (Hn an Mutlu) 
slklet: 61, 

8 - Bozkurt (Niyazi Kuray> 
lklct: 61, 
ı - l.\fihrüc:ın (Salt Ak~n) 

siklet: 58, 
!'i - Simri (İ.,m:ıil K~uk) sik. 

lct: 56,5, 
6 - 1 ık (Nezir Temizer) ik· 

let: 56, 
7 - Selim VI11. (M. Turgut) 

. lklct: 54,5. 
Günün en mUhlm ve heyecanlı 

koşularından biri olacak bu 'rnlis 
kan arnp atlan koşusunda en mil
hlın çekişme Bora. Bozkurt. Mih· 
rücan. Karakuş arasında geçecek
tir. Normal şartla'?' altında. favo. 
ri Bozkurt ve Boradrr 

Yeril saf kan ikili taylar ara· 
smda cereyan edecek bu koşunun 
her an bir slirprizle neticelenme
si beklenebilir. 

Fakat içlerinden en göz alan 
taylar Buket ve Sarondur. Fa
vori: Buket, Saron. 

Bf<}ŞtNCt KOŞU (IJandlkap) : 
Oc yaşındaki yerli yarım kan 

lngiiız erkek ve dişi taylara mah 
sustur. lkramlyesı 300 lira, ml" 
safesi 1400 metre. 

l - Elhan (P. H a lim) .. tklet: 
63, 

2 - Dllariz (P . Halim) iklet: 
61, 

3 - He,·es (S. Kanı.ognan) 
c;i'klet: 59, 

4 - Delikanlı (T. A li Çınar} 
siklet: 53, 

5 - Neriman <t. Türe) ik
let: 18. 

Bu hendikapta en çok nazarı 

dik.kati çeken atlar Prens Hali
min Elhan ve Dilııvizidir. Fakat 
her zaman için Hevesten de bir 
sürpr'z beklene-bilir. Favori: El
han, Dilaviz. 

Bu pazar 
Moda qüzme 
havuzunda 
yapılacak 

l!'.tanbul Su sporlerı ajanlığın
dan: 

1 - Klüplerimize evvelce gön
derilmiş olan programa göre fc -
derasyon yüzme teşvik mUsabaka· 
!arı 20 temmuz pazar günü Mo
da yüzme havuzunda yapılacak

tll'. 
2 - Müsabakalara tam saat 

14 de başlanacaktır. 
3 - KUGUk ve' bÜyUk olmak il

:ı:ere iki sm'if yüzücü arasında 
tertip olunan bu müsabakalarda 
puvan he..c;a.bı ne birinciliği kaza· 
nan klübe federasyonca birer mü
kafat verilecektir. 

4: - Hakemler: Başhakem Rı
za Sueri, hakem Sıt.kı Eryar, Be
kir Ma.c::.ır, Fahri Ayad, Nuri Bo· 
sut, Suat Erler, Metin Baran, Fa.
ruk Birgen. 

lsoLKEPÇEİ 
iÇKiLi LOKANTASI 

Sirkecinin durak yerinde 
Bol Kepçe içkili lokantada 
radyo paraziti yoktur. lnhi 
1ar fiyatına rakı İ<ıilebilir. 
Sirkeci Beıirkemal karıısı 

Birincı sınıf 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
3 INm ve RUB BAS'fALIKLAll 

Ankara Caddesi No. 7l 
Muayene eaatlen : ı~ den ltıbareı 
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Sabah, Öğ'e ve Akşanı 
Her yemekten sonra mutlaka günde : 

de fa dişleri niçin te mizlemek lazımdır•' 

. Çünkü; unutmayınız ki: 

Bakonınzlıktan çUrüyen 
dllteri, bademcik, ku:ıunık. ennoen
za, ve battA zatürrteytı yol açtıklıı· 

n, iltihap yapan dl' etlerlle kökle
rfotie mide hıımması n~ııdl!ilt. 

nöracıtenl, cııtma vo romatizma yap· 
tığı fennen aı b:;ılmıştır l emlz. ağ11 
vo sağlam dişler umumi vüeud sağlı 
ğının en birinci fjllrtı olmuştur. Blnu· 
enal .. yh dl,lr.rlnW her gün kabil oldu· 
ğu kai.lr fa7.la - Jtı.akal 8 defa 
CS-~Nt:\I) di~ ırul<'unllc fırçala~arak 

ıdıhatinizi garanti edeblllr~lnlz ve et· 
rneli~lnl:ı:. Bu o;uretlo mlkrobları imha , 

ederek dJşlerinl:d korumu§ olursunuz. 

DiS M ACUNU 
Bütün tehlikelere ka rşı sıhhatinizi 

mağazalat1 

REKOR- SIHHAT -DOGAN 
idrofil Pamuk Sirketleri: 

f!ahı;elrnııı ı em \'nld•• Hao altında 20 numaraJi yazıhıuıc~i 
-;ıparlş yer• olıırat, açmış'ardlr. 

Bundan höyle cısJ?ari 100 \<:lrıya kadar olan siparişlerin tfbU • 
verilmesini. Hu111u, lıı.rlcinde ~ıı~rikalarca siparlş kabul ed!Jeml.Y 
muht.e·n•m m1lftcnıerlml:w b. d~·l!: 'Baygtlarımızı sı;;ıarız. 

Tc1ef<ın : ı202ı; 'I'eJgrat· Yeni Vıı de Ho'r! tdl'Ofil 

ı..1m .. azamam_. .......... 

Dev1et DemiryoUan ve Lim'4nıarı 
işletme Umum idaresi ilanları 

2S1 
Muhammen bec!ell 60i6 lira oıa.ı 44 kalem dişçi a..tıl ve eJevatı ~ 

paza.rteııı gtinü saat Hi ..c knpaıı ::v.ıt usullle Ankarada idare binpSıJld 
tın alınac'\lttır. u' 

Bu işe glrm~ı - lstırc:r.ıcrln t5.~.7ti Ura\ık muvakkat teminat ıle ı<•01J. 
t11.y!n ettiği V•'siknları H• tekJ!fl,ı~ır.ı aynı gün saat 14 de kadar J<Oıtl 
reisllğ!nı;ı vP.rmeit:rl lfızıı.~aır. ..d' 

.;;artr.r.me:er pıır:ı.s•:z eılarak Aı:ı~arada malzeme dairesinden f!S.J 

ıada te.sellilm ve ,se,·k fe!liğinj~rı d:ığıtılacaktır. (:5727) 

V AKIT matbaası 
K ita o kısmı . ıı qenidefl 

ta rı z im edip açmıştıı 
Kitap. mec mua, ga.zete bas::t r. 
Ta bil "" r " ... ~.~ ... ,l :.,.:-~; ;,d,,.,.; alar. 

lmıll'mlEllSlllRt!ıZ!!~~l?iSmJEIB:Z"I~~ 

üstün görmektedir. 1894 de ise 
kin baş göstermıştir. "Eğer za. 
vafü Coprivi (bu adamı ikisi be
raber devirmişlerdi) nın elinde 
bu ufncrk mektup mevcut bulun 
saydı dostum Holştaynın gü11-
leri sayılı olurdu. Fakat ondan 
vazgeçmiyeceğimiz içın (burada 
manlesef demeliyim) bu mektu.. 
bu C.oprıviye göstermiyeceğim. 

Aman yarabbi! Ne komedi! ... 
Eğer ben bir Eulenburg olma . 
mış olsaydım, dostum Holştayn 
beni bır tekmede güverteden aşa 
ğıya atardı." 

~ S\ntJ~er millJclm•j 
t 

rmı a~ıktan açığa imPıı.~J 
yazmakta tereddiit etttle '':' 
mesela 1892 de impa~tof ôt 
mesut ve muhteşem bıf 

getiriyorum ... 

Cümlesiyle b a ~ 1 a Y 3 11 
tel 

nutuk irad etmişti. Bu n~t 
sonra Eulenburg iın~.~ıı.i 
yazdığı bir mektupta: ··zel 
nizin hitabet kudreti. ~ re~ 
söylemek sanatı. ses -:e ış:ı 
dinleyenler üzerinde çol< ııı.t 
ediyor. Fakat bu nutu!C. ti 
man profesörleri, alimleri t9 

Alman imparatorluğunun si _ 
yasi mukadd-eratı tam yedi sene 
bu akıl malu lerinin, suç ortağın 
dan nefret eden ve onu bir türlü 
feda edemiyen bu insanların e. 
linde kaldı. Bu müddet zarfında 
bu memlekette hakiki f}ef yoktu. 

Eulenburg yorulmak bıkmak 
bilmeden dostu Holştayrun tel. 
kinlerini s rk sık dostu Giyyoma 

ulaştırıyordu. Bu zat imparator
la sık sık temas ediyor ve sık 
sık mektup gönderebiliyordu. iş

te bu suretle yani Holştayn ta_ 

rafından ilham edilen ve kont 
vasıta .. ile imparatora gönderilen 
bu mektuplarla Almanyamn a . 
yakta duran bir tek" adamı, Kont 
7.edlitz de 1892 yılı başında dev. 
rildi. Ondan sonra bu iki adam 
büyük politikaya başladılar. 

Holştayn, Almanya imparatoru -
nwı Rusya Çan ile Danzigde 

HAYATI ,YAZAN 

[MiL LUDVİG 

• 45 ... 
mülakatı siyaset bakımından 
vakıtsız telakki ettiği için Eu.. 
lenburg impartoru bu mülakatan 
alıkoymak için birtakım sebepler 
uydurdu. Holştayn imparatoru 
muhafazakarlar aleyhine tahrik 
etmek isteyince dt.:, imparatora 
bu partinin liderine ait bir mek. 
tuptan imparatora bahc:etmek 
vazifesini Eulenburga tevdi eL 
mişti . Halbuki hakikatte böyle 
b ir mektup mevcut değildi. 

Bir grand dük ziyaretine inti
zar olunduğu günley zarfında 

Holştayn Beı-lin<leki odasına çe. 
kilir imparatorun Ruslarla müla. 
katma dair planlar hazırlanır, 

onları Münihe. arkadaşına gön. 
derir ve o da Potsdama ulaştı
rırdı. 

Fakat Holştayna hizm eden. 
ler yalnız Eulenbıırg değildir. 

Fakat Holştayn'm hizmetinde 
bulunan adam yalnız Eulenb U?Y, 

değildir. Bu adam her gün yü7' 
!erce mektup alır, bu mektuplar. 
dan bazılarını imparatora göste. 
rir. bazılarım da gizler. Impara. 
torun kararı başvekilin resmi 
taleplerinden ziyade bu adamın 
imparatora verdiği ilhama tabi. 
dir. 

Eulenburg'un en esaslı mezi. 
yeti hadiseleri evvelden hisset. 
mek, sezmrk husussundaki isti. 
dadıdır. 

Eulenbu.rg bir çok defa hisle. 

fmdan soğuk karşıla~~d 
Şimdi artık insanlar, hU1' i~ 
lannm sözlerini AllabJO erı'ııO 
gibi karşılamıyorlar. v~ 
ma~teniz bu vasıtaY~. g}_ 
müracaat ettiği için tesırı e1' 
oluyor.,, İmparator bu .~i 
şu telgrafla cevap .. ~ uııt' 
"Bana yeni bir şey ~1'il 
mektubunuz için wı ...... ı#) 

<Devamı 


