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~aA.ş~ ,,y,, 
Ordusu 

••••••••••••• 

ltıse11~ (_;~it Yalçm 
~ ı ~ .......... . 

ı._ llgfJiz Pro 
,..l'§ı lllU pagaııdası Almanlara 
nı. buıdu~adele()e yeni hir mütte
dc bircı • V ordusu. Günün birin 
lıUer. enblre hUtün ı\ nw>anın en 
ıı_ .. Uokt.al • • 

lactığı 1 • arın~a bile faaliyete 
gıır\ilnıez lan o<lılen bu ordu gözle 
ij>or .. 

11
• bir ecinni lnn etine ben

~ • Q nn ı 
l ~ttıtı ngillz propa~anda-.ı 

"-• 
( 
; 

1 trı old Ştlr. \'o heııilz ilk ~ün
~ln-s. Qğu halde l§in gidişine ba• 
"-Q bir Propagandll<!ılık baknnm • 
dlsını ~:u\"affa,cıyet olarak ken-

lııgııı 1 termı tir. 1 
~~ ~ler Zaferin kendi tarafla- ' 
;erınelc, &cağı kanaatini dünyaya ı 

Dün gece yarısı Valdebağında 

Biradan aliır a a· o 
/anarak soyu u 

iki Demirvoıu amelesi 
Bir arkadaşlarını prevanior •om.civarına 

götürerek muhtelit yerlerinden 
bıçakladılar ve 60 lirasını alddar 

Dün gece yarısı. Usküdarda 
Valdebağmda.ki Prevantoryom 
civarında bir soygunculuk va.. 
kası olmuş ve birisi hem ağır 
surette yaralanmış, hem de so. 
yulmuştur. Yapılan tahkikattan 
anlaşıldığına göre hadise şöyle 
cereyan etmiştir: 

AMERiKAN 
PARLAMENTOSUNA 

ııgıilt tnuh~ıır mcml<·ketlerde ı-..i.J 
~"''eı.:•fennı temenni edenlerin 
\·e ane,iy 1 ti . 
hı l\lıl\anla e e nı art hmtak Alman tııyyarPleri tarafından bonııı;lanan Moakovadan bir görlinüıt. 

Dün gece yarısını geçtikten 
svnra Prevan.toryom sakinleri 
derinden derine gelen bir inilti 
duymuşlar ve merak ederek a.. 
raştırmağa. çrktrkları zaman ıs. 
sız bir yerde çalılıklar_ arasında, 
kanlar içinde kalmış agır surette 
yaralı bir adam !bulmuşlardır. 

Ruzveıt·n 
mesa·ı 
Tehlike 

Amerikaya 
gittikç 

yaklaşıyor 

1 t ~bi n slnlrlenılirmck için 
&~ bir ~ dUşündü!er. Bu tedbir 
lllıt" 0 rdnsu efsanesini "my-
liıt lttşir \ : 
lf ~Ur t e tamım etmekten 
L.'de 00• hgilbce zafer minismı 
;::!_.lltn~~ kelimenin basındaki 
)l~l t İngiliz ;;:alebeSinbı 
ıı~ iıııJt , ~kil ediyor. Bu galch< • 
~llıı lıtr ~ınennı et!enler bu or 
~t. tn~lerde tabii askerleı i-
k~. izler için Avrupamn 
~ )'l.~: SOkularak fesat ter
'" Ue b,:-""Ya ha~eı ,·oktur Rad. •e .. fikrt ~ • 
111.,."lnı.n i . ad ece neşret ~ül> 
,, -...a.tıla,.. lgaUndeıı mı:~ . 

"'rıllif-. .... '~ .. uır zafer ıdcn. 
~e ıeş,1kllla.ne\İ surette birle5-
S"' ~ etmek katidir. Anu

~·__, ... ~~tındaki hütiin Al
bı,. ~ ~~ uerh ' bJr nra· 
tı ~li~ •e dafntrk kmetlere 
._:'.ltıtı11a,':ı,bır \'ahdet, lıir heye. 
~" lctacıt it uur 'erecek fü-

\> •t. et iSe bu V remzi ola-

•~tıı 01'tfus 
lııt ht~ ttrn;ıı1un lmmundanlığını 
~d ınaıl'Ct" ş Obn bu Yüksek za.
'- illıc ,. '"deki askc-rlerlnden 

da L: alnız bir \azifc i ti'·or 
'',~ r t ·' • 

\> h,•ııgi bir arnra t-ebeşlrlc \'e~·a 
~ l'fı ı;lzrn 'asıtayla sadece bir 
•~tad"a ııto1ıı~lir. Radyo şimdiden 
a ~ bu t ~slerlnin tlı ıtna şuraya 

~lı ~~lauırı 1 sun1ı rem1Jn yazrlma• 
llıa •ttab; 

1 
oldui;"Unu bildiriyor. 

r:~ ıleğt~~fırıın~?·t>fi haiz bir nü 
btii'lıı Al r. \lunl•ii Londnıda 

it. Bu illan all'yhtarı olması 
' ı~ ale3 lıtarlığı ot.ohlislf'. 
1 btctı yapmakla µ;oster
a11 1 r t~hlike l f/.<hır. }'a-

t e <\lnıgaıı altındaki memlc . 
''kal;n Ulbıt.asnun bu ha. 

ııuıı IÇia kalrna..o;ı beklene. 
il ~ti \' ordusu kuman .. 

t 1.:ıeket~= lnglltere haricJnde-
~bııır at e<llJ rde ne dereceye ka• 
~· ~eğl merakla hf!t\lr. 

111 ıı "llbirc b 
t. ih ~tlceıı1 u hareket in hithir 
'-~ 11tttaı ld otnuya<'aaı akla µ;c-

11r. l<'ak hl\kikatcn de olmı-
t tı.iı ıı~ılı~t şimdi bu filıir 
~ 1ıst11 hesabına ~ok iyi 

"'lıııı r, '.ite:· llir kere lıı; gayet 
~ l!Jıiar. hleınh'kette gayri. 

~J, h°"la tlıaecradan ,.e tchli• 
1... • ll~ ltaıı 1 
''l bf '""'dl n anlar çoktur. 
'at~ l<oıay~klsslyatlannı tatmin 

r '· tı. elde etmlsl•rdir 
" İ 'ı Ura " "' • ~r ~~ti .la buraya gizlice 

)'l irin bil )apahlJmek en kor 
4l", llahııen ~I kabildir. Faka.t bu-

tıııı en r korkak 'kPndi ini 
'il ~ek k bU~iik kahramanı 
~e'. dllşee:'ar bir i!} gimniis 

dıı, ~le bö ktir. Asgari bir 
J.,.__k Yit b. 

11 t;._ bii ır maC'era ra!'le-
lııt ~ldı t-d YUk bir )Pzzet n:~ ~a

er ~ <'-<ıf."ktlr 
lı,1d tart. · 

•ıc ıı ~~ k 11 Almanların 5}m· 
it ~I l<a1ıı:'a ta gibi ~örünen bu 
• ~ l°şıtıya halarla ve tcz,if· 
~ ~t ~.tk•:ııını zannede • 

"- flinıtıla'aş Y&\a.-. mut
~ ""11 ~~C~klerdJr. iptida 
t~t tıı.hea ki belli etme. 
· 111~bıt~rı ldar, fakat. nl· 
ı;r~~"r ::r ka)•bedecekler 
Ilı -...&lctır <'ri \' ordu u ka• 
ı ~lekett fakat V ordusu 
tıı.~11 <'anr. Alınan aleyhtar 
Gı;r11 'llıtı hl Yw atman ya. 

tlat. llu '-lnetlni gör~ek-
al~ridl~erhalde bir pro· 

)1ıı CaJııt YALÇIN 

.200 Alman 
Sovveı ~.!!9.i tayyaresi 
Şiddetli tarafnıdan 

çarpışmalar Moskova 
ol~r Dombar

Leninorada hücum eden dıman 
tayyarelerden • • 

19 Alman tayyaresi edlldı 
dUşUrUldu Bazı yangınlar çıktı 

Mosko\'& 2Z (Radyo) - Bu sa.bah 
neşredilen Sovyet tcbllğf: 21 temmuz 
günü bUtUn Poloçk, Nevel, Smolenak 
Novogrnd ve Vollnsk mıntakalarmda. 
şiddetli muharebeler olmuştur. Diğer 
cephelerde mühim çarpışma olmamır
tır. Rus hanı kuvvetleri Alman motör 
ıu kıtalarına ve tayyarelerine zayiat 
verdirmtıılcrdir. 

Alman ha.va kuvvetlen pazar ve pa 
zartcsJ günleri iki defa Leningrada 
taarruza teşebblls etmişlerdir. Sovyet 
tayyareleri Alman kuvvetlerini önU. 
yerck buna mani olmll§lar, ilk seferde 
11, ikincide 8 tayyare dU11UrmllşlerJir. 
Ruslar 4 tayyare kaybetnılşlerdlr. 

Rusvada 
Ekmek, Et 

ve elbise için 
Vesika usulü 
ihdas edildi 

l\loskova, ZZ (A.A.) - Afi: 
Ekmek, makama, bulgur, et ve 

elbi.!le lçln vesika usulU ihdas edilml§ 
tir. Mo.amafih yUkBek fiyatla vesika. 
ıarda yazılı miktardan fazla mUba. 
yr::ıtta bulunmak mUmkUndUr. 

(Devamı 4 üncüde) 

----o----
Holandada 
4000 işçi 

Almanya aleyhinde 
nümayişte bulundu 

Nt•vyork, 22 (A.A.) - Taı-s. 

Holandada.n gelen haberlere göre 
Elnrven §ehrlnde bir telsız makineli! 
fabrikasının 4000 işçlst Almanlara 
ka~ı nümayişler hazırlamı§lardır. 
Mencdllmeslne rağmen nUmaylşçllerln 
ellerinde Hoıanda milli bayrağı bu. 
lunmaktaydı. 

BUyUk mikyasta tevkifa.t ya.pıln:u§. 
tır, 

Bir çok ölü ve 
yaralı var 

Londra, 22 ( A-A.) - (B.B.C: 
Moskova radyosu son dakikada 
şu tebliğde buplunmuştur: 

Dün akşam 20o Alman tayya_ 
resi :Moskova müdafaa te ısatı. 
~ı Yararak şehir üzerine gelme. 
ge teşebbüs etmiştir. 17 Alman, 
tayyaresi avcı tayyareleri ve 
dafi topları tarafından düşürül. 
rnüştür. 

Moskovada bazı yangınlar 
çıkmıştır. Bir~ok yaralı vardır. 
Askeri hiç bir hedefe isabet ol. 
mamıştır. Tehlikf: i§areti 'beş 
buçuk saat sür1!1_u...;· ş:...t_ür_. ___ _ 

RUZVELT 
Bara elraduua 

hizmet mlddetlala 
azabbnaııaı 

l(ongreden istedi 
Vaılngton, 22 (A.A.): 
Reisicumhur Ruzvelt, eeçilen kur'a 

efradmm hizmet mUddetıerJnln UZI• 

t.Jlmasmı kongreden 1.alemi§Ur. 
Gönderdiği mesajda diyor ki: 
Enternasyonal vuJyeUn bir .ene 

evvelki!Mı fisbetle çok pahıı. vablmclir. 
Hem o k&dal' Vıtlilmdlr kl h&di.elert 
yakından bllenlerln mU .. leaınna ordu. 
bUtUn kudrcUle ve tam hazır bir va. 
ziyette bulundunıımalıdır. 

Yaralı hemen Prevantoryoma 
kaldırılmış ,ilk tedavisi yapıla_ 
raJc kam durdurulm~ur. 
Yaralımn üzerindekı evraktan 

bunun Trabzonlu marang<;>~ '.fay_ 
yar oğlu Fikri adında ibınsı ol_ 
\luğu anlsısılmıştır. 

Yaralı pek güçlükle ifaae ver. 
miş, şunları söylemiştir: 

- Akşam arkadaşlarımdan, 
devlet demiryolları amelesinden 
Ruşen ve Safer ile beraber gıez. 
meğe çıktık. Geç vakit beni bu 

(De\-C.:Oı 4 üncüde 

---o---

Amerll""a 

1 
ordusunun azır ı 

b11Iun a IAz ır 
ıf Ull( .ııle) 

Define hikô.gesi 
masala dönüyor İngiliz 

tayyareleri 
Garbi Almanya ve Define arıyanlarla tabakatülarz mütehassısı ara-

F d sın da anlaşma oldu fakat .... 

Sanayia;~h~ıerini Rus alimi aletlerle toprağı tetkik edeceği 
bombalıyorlar sırada zabıta müdahale ederek bunun 

Roterdamda doklara İÇjn de ayrıca ~üsaa~e almasını istedi 
aglf hÜCUmfar yaplf dl (Yazısı 4 lincUde) 

ÇERÇEVE 

(V)ordusu 
Necip Fazıi Kısakürek 

Almanlann, · yüzlerini Sn\ yf't 
Rusyaya \"c arkalarmı Jngiltere:re 
çe,·lrlşinden 4 hafta S<lnra İ~fü-
Ju (Manş) denizini atlryamk , . 
garbi A\·nıpaya hır ordu çıkardı. 
(\') ordusu! .• 

Mademki düşmanlan '-cndileri
ne arka c:e,irmişti, eğer in~ilizler 
ge~ekten onu de\irmPk niyetini 
~!emekte dcrnm ediyorsa, bu 
enfes fırsatı kullanmalitan baska 
no yapabilirdi? Bu maksatla, ~ ı:;u 
an için malik oldukları h8\"a \'C 

her an için malik bulundukları ,.c 
bulunacakları denir. hfı'kimiyetin· 
den faydalanarak ~arbi A ,·nııı:wn 
bir ordu çıkannaları bcklenirıİi; 
netekim ve nihayet ordu ~;ıkarıldı. 
(\') ordusu? •• 

Fakat bu ordu. lngilizl~rin elin· 
de bulunan 3·1 milyonluk ana\a 
tan ordusu değil; hatta tek başı. 
r.a herhangi bir kıt'a, bir müfrr.ıe. 
bir çete, bir manga, bir . ahıs bile 
değil. Bu ordu manc\ i w: ruhi bir 
kun·et... tngillzlcr (\' ) ba~·rağı 
altında uzaktan, Alınan is~allnde· 
ki memh"ı<etlerden, İngiliz zaferi 
nı kendi kurtulu~Jan için sade<'f! 
ruhlan devsirmrk, asker '<'rinc 
gönül toplamak, üniformayı insan 
'iicutlanna değil, ruhlarına. giy
dfımek tltlyorlar. 

(\') harfi birçok Auupa mille
tinin dilinde, müsterek kaynaktan 
~elen (Zafer) kelimesinin ilk Jıa:r· 
fi... lü•liml'nln iııgilizcesi de, 
fransıze:ısı da, ital~aııcası da ayni 
harrıo başlıyor. llöyleC'e tngifüı:ler, 
i gal altında'rii memleketleri, zn\ i 
Yfl biçimi arası nı;ılın15 ild pa.rmal, 
ı;eklindeki bir harfin ibham ''e 
nılstıı.. dolu i.Şnreti ns1tnsllc t.el
kin altına. alma!• i tlyorlar. 

1ngillzll'riu tam da hakiki ,.c 
maddi ordularla garbi Auupaya 
~·ıkmnları iktıza e<len bir sll!ltt<', 
bö)·le manl'\i \ "C ) arı ciddi lıir or• 
duyln iuıi bir ihraç 'c taarruz hn· 
rt'kl•tiııc girlsmclcri nc!lha nC'clcn 
I' tıza ctt i? 

(\') ordusunun arkasından )Ol• 

sa hakiki oı·t;ıılnr dn (l\lans) ı 
geı:ccel>, garhi A nuııayn a~ ak IJ,,. 
ı;aenk mr? Öneii o!!lrnk harehet 
eılen (\') propaganda ordusunun 
\ nzifesi , ol<sıı arkadan ~elecek .. 
lıa.l•~'ıi ordulara ruhkrda \ "C top 
raklarda ver hazırl:ımak mı! 

Bu tngilizlC'rcc ancal; So\'ycl 
ordut:U.ı lınrşısmıla Alman ordııJa. 
rınm aznplı bir dıınıld ..._ geÇlr
ınesi sıırti~ le ınümkiindt ; ve tn· 
ı;illzler bu ümit şekline göre ılr 
hıızırlaıımıı: olabllir. 

Fakat benim zannım, (\') ordu 
tııınun garbi A\TUp'.Hln valnız kn· 
hır.ağı , e fo~ilizl:rin ~~u ~nki~i 
bir orduyla t~k,·ıvc <'liret mi tu. 
zum uz 1 P-18.':<lti edeceği ... 

AnC'ak (\') ordusunun arkasın. 
dan ı;arlıi Auupııva hııldVi crılu· 
Jar rıkuddığı faktlirdl'clir 1'1 IH!Tl 
bir lngiliz - Alman uyu<;mn"ı ol 
madığına ve olmıyneağınıı kat'i 
olarak inanabilirim. 
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B u kor an yuvasını yalnız bir seytan zelcası, bir 
hiyanet ve tuzak mahved ebilirdi; hu da ancak i. 
çerden gelebilird i. 

Gen;;cklen o kadar güze ' hız 

lt kilrek Çt:.kivorlardı ki , sand.ı 

ourgun suhrdn ndeUi kayı.)ord 

Alı kenardan df'nlz bnktı, ö\ l 

berrak ve lcmizdı ki H tt!ı dıbi 

görünil) ordu , dibindekı .rosunl:ır 

ve si.ıngerler, sandaldan ürkP.rek 
k:ı.c;a.n b:ıltklnr da görünü.}ordu. 
Bunuıı bır deniz değil, kocaman 
ve aydınlık bir kuyu gibiydi. 

Dünyanın hiçbir ycrlnric>, bu 

kadar güzel, bu kadar mükemmel, 

adeta tabiat deıilen ıbUyUk kud • 
retin Ö?Rncrek bezenerek yarat • 
tığı b r koı an yuvtun bulunamaz. 

ı. Dlınymın n büyük donanmn.~ 
v ordusu burayı zorla zapt de. 

mezdı. Zira gemiler buıayı topn 
tutacak kadar sokulamnzlardı; de 

ruzın B.'.lthındau en az yetm:s sek. 1 
sen adam boyu yüksek olnn kule
lerdeki tor.ların menzllleıı dti~ • 

man toplarının menzillerındcn da
lma uzun olurdu ve bu L'lkdirdt• 
düşman yalçın kayalıkların diple 

rine sokulamazdı. Ynlnız lkı tarn· 
fı adanın şimal ve cenup parçala. 
rına biti i'tU v oralarda ara1j 
birdenbire alçalıyor; genişliyor : 

al") i muhııfoza cdPn çok büyük 
Wr hend k oluyordu. I~inmn n 
fırtrnah z manlarda bile bir ku) u 
kadar dur un oluyordu, adanın 
hıçbir t rafında böyle her mev -
simde ner rtiz6 arn karşı muhafa • 
zatı ıkınc bir liman yoktu. Büyük 
bır donanmn burayı kuşatabilir, 

df.'n zleıl olan bağlantısını kese -
bl' rdı ' kın bunu ne kada· za 

m ım cttir.:.ı ~g "':'Cruıtündü ! 
H wa ar .ıt u ~ gun S{!d ı ... e ancak 

btr iki ' . Knl"nin bir aylık de. 
gtl r ııtl enelik eruıkt saklamn

' - l~bedi olarnk uvuyanlıır dıı. 

va ı ! 

- ilen öylC' uykıı i.stemlyunım. 
- Nıçin? 

- Henliz pek erken ... 
- Bizim reisin sa~ solu yok-

tur. Eğer kUçük biT yalanını yn. 

kalarsa yaşadığını k8.fi görür! 
- D emek ki siz benim sözleri. 

mc innnmn'1ınız? 

- Ben inandım. Fakat asıl 1r
zım olan reisin inanmasıctır' O 
k imseye l.nanmH ' Kaı tleşleıine 

bile ... Bu huyunu pek b ğPniı lın 

bu saye1e n tuzaklnı atlattı' On 
iki senedir huralnrdn kınllıı·n \"e 
prcn&lere mP\'dan oku) or, On 

kı·nllnr v prens' eı bedi~ e giJnd<'. 
rirler, onun do.cıtlu~unu kn7.anmo.t 
lstf'rlcr. Sana bir şP-y sorduğu z •. • 

mnn l)ice dUşiin. öyle cevnp ver! 
Ka,·alaı arasındaki irili ufaklı 

.msamaklnrclnıı hızlı hızlı c;ıkıyoı -
du; Ali öndeı gidene yetişm k 

ve nrlrndan g<>lenın yumruğunu 

veınemek ıç\n ndetA giıc;lük (,'ekı 

yordu; hazan oyuklara girer gibi 
o luyor. onznn minareye <;ıkııt· gibi 

d ·nuyor, dolru;ı)ordu. 

Bu sıkıntılı vcı e5rarlı volculuk 
en nz on dakik sürdU, \"Ukarı 

·ıkt•ğı zaman lımandan başka g('. 
rek liman nğı.ındnki gerek limn • 
nın arka tarafına düşen engin dt:~ 
n adeta nv klannın nlund.ı 

buldu. 
Küçük ve son bır iki sene I• ir. 

dr olgunlnıınıı kafnsınch vnktlyle 
o dn birçok hul)alar kurmuştu; 

b~rçok ihtimallPri dil Unmliştü: 

fakat taliin kendisini buralnra bu 
ncnlp ,.e korkunç yeri •re sürl1'·. 
llyeceğlnl bir an h 1if'l klına getir_ 
mem tı . rUva IT'~a bile h8~ 1P 

~erler görmemiş, böyle cvlerlP 

B A B E R - Akşam postası 22 1· E .M M D Z - 1~ 

P--~~----~------------------------------------·~- ----~ ~ : Lozan 

ihtikar 
6 l iralık otomatiğ-i 25 

liraya satmış 

Suni pamuk va 
yünlü mallar "" unz 

ı 

i ünü 
1 

üniversite ve i 
h a 'k e ı le r i nde i 

Merasimle 
kutlanacaK 

Fi\ ı mura .a ı,.. Komı .. yonu" dUnkll 
m•ıtnd tcıpl.ıntısmd ı Vo,> \"Oda cııcıde. 

simle Nur E!ektr k> m•ğııuısı aht
bınl 11 1 IYt'\,. \"er ııtı;tlr R ı mUeıı eıı -
<le 6 llrıİrıı ıırıtrlm ı&ı l ııı nı!!clen nıer. 
oht>rı olııııı ıtıklcrl 2.3 lıı va sılllnıış. 
tır 

fGSDlfifD t&JIDI IÇID IC8 et 0: l'nümlizdeki perşembe guııtl il' 

aıetıerj tetkikler yapıyor wn zaferinin 18 inci yıldöııürrtO~ 

BuııJ n b1şkn Jlln r ks m le !''er -
diye •ıkak 17 num in l\h. l,o ı.. -
1.aro o ı•ncı ıı bı p b 'ilki!' , ntıcısını dl 
yeye ' rl nıı,tır L ız ,., nı1 ıır ılık bt. 
siklctl 75 lira \?. rln l 11 .. ntm ık \"e 

tanzim elllğ'i fıı tur 
m ıl şucund n dd ı 

j ı ıirıı v 1-

Oduıı nar hı 
Komisyonu araştırdı, 

inceledi 
·aı a tk u a a ıl 

Almanya ılc venı \'C hususı 
tnkns esa ına milsteni t ticari an. 
la«mn'arın ynpılmn ındnn ~Jn ra 
sc'Yoleli vnni içinde suıı'i pnmuk 
bulunan ve lanitallı yani irindc 
sun·; vtln bulunan malların idhal 
tneEE.>!e İ de ycnı \'e d"lıa es::ıslı 

Buz yüklü 
bir kamyon 

Trdmvaya ç ırptı 
- ()· -

Fiycıt muı aknb." komi .. yonu. Yolculardan bir kadının 
di.in ge.çeıı peN"cnbe günil kabul • 
edilen vem odun nnrhı etrnfındn dişleri kırıldı 
vaki neşriyat üzerine odun fiynt- DUıı Fntıhtc bir kı.ı.nıw•n ile bir 
la11 . ıne~·z.uun~ tcknu· .~le alm ı 1 trnm\ ıy ırno sı çurı•ı nıış: tr ı ınvn\' 
v~ fı_yat.al'ı bır dnhn gozdeıı ge.

1 
yoldan çıko.rnl< bir kndınl:ı blr kU~Uk 

çırmı .tır • ı:ocut?u yaraı11mıour <.;ı.pı$nnlar, şı: -
Verılen malfımnta ~zarn.n gc= ı rur Omer Huıftslnin id::ıreslndekl 42i l 

CPn sene oldunun naklıve Ucı·ctı 

olarak mevdana c:kmıc:tır. Bu 
selvo1eli maİlardan tstanbul güm 
rükler inde miihim miktarda ve 
. un"i yün kn mu!.: mallardıııı da 
birmiktnr vardır. Bizim ~tinırül-< 
larİf"lerimiıd"' kinde ~un' i pa_ 
m uk ve ytin karı<;ık maJlar ayrı 
hİI pozi<ıyona gir.medi~i ve ~iim. 
rük re;ımi ağu O'e'uiği irin bu 
mallar buj?;üne katlar idhal olun. 
ınamıştır. F akat mesele 'r icaret 
\'ekaletUe Gümrl\k ve İnhisar. 
lar Vekaletleri mı:.smja tetkik 
olunmaktaydı. ~imdi A lman ya. 
dnn daha geniı, idhaliıt mevzuu 
hahc; oluııc;l bu m esele h11klo11<la 
hir karar vermek 1.enıreti hnsıl 
olmm:t ur. 

Yap!lan tetk;klerdcn. Jnıan. 
· yadatı \'e bacılrn memleketlerden 

gelecek mt-..lların iGinde aza ıni 
bulunabilecek c:.un'i nnı ıılc \'C vün 
miklarımn te ',it ve tavin 'oıu. 
nc:ıca~ ve bunların ;riinırii'- res. 
minin tayin edilece~i iinlaııl
maktadır. ~eki başına 90 ilfı 100 kuru17 

İkPn bu :;ene bu rakam· ıso e 
Gıknııştır. Ge<;e'1 .. ene toptan ve 
perakende odunun cekh::i arasın. 
da 105 Kr fark varken bu sene 

num.ıralr buz yllklU kamyon ılc 45 

numııraıı Fatih • Hıırhlw• nrabasıdır • • 1 
ı.: l uı ;ıoyıe oımu,tur: Kamyon Fatllıt' ! 
dn'!Ttı giderken önUndckl u. mvny r 
rııbasının soludıın onllnc gecm •k ttıl _ 

bt r k 
·ı •1)- k ·ı· ·ı mış. bu sırada şoıör. kurtııd::ın başka 

ı ar· va mz ~<:> ·urus ı avesı e 
1 ''0 k t ,,... d bir tııım\'ll\' arab:ısının gclıl!~"li g, . ., n çı m ıı:ı 1r. • ,f>ccn sene o u. . • . 

ı ·a k"l 
2 

k rlınc,. .ııı'dcnblrc sıratı ~rllırmı~tır 
r.un r'ıa ;en e ı oı:ıu ·tıru~ · 
·ı b 1 · b Buna rnğnıcn Lch'lkevı ntlatnmam ~ 
ı cen u \'I - vonı percen • • • 
,,.;·ınu·· ı b.1 d"l · k 1 ve tramvaya blndıı mi tir. rrum' ny , • .... •a tı e ı eıı vcnı nar ·a 

·· 2 5 k l k t dır r ıbal!l, çarpmanm "ldı.l Lllr. voldıuı gor<' ,. ·unıR o ma a · 
Bu hale n"zaran mü~tehlik. J)('. çrkmı '.\'l"ılculırdan.Ak r yc•n A•·-

k nd odun catın ctlıti\cn k•IO mNııy•· ıcıtuı "''"' •n" r r ,ı o;. _ 
rr. e e20 f ( !!.I ı· 1 an ·(;\ll eıuııJcnlll J ŞICrt l<ırrlınl , 
btı'ltna paı·a a7. a ouevece ,. . 
• · Fatihtr dPrı; nazırı sokağıııd ı .?O n -

tır. 
Bi.ıtiln bu hesapları g-özbnünde 

tutan komi:-yon. gecen persenlx' 
giinkiı ıçtimada kabul ettiğı 
narhı mka etmiştir 

Tün l kayı .ının vaziyeti 
Tiln<'lln Jile\' ut knr~lan eskımı.ş 

mar'ıd otur n Q!;m ll'l ı<ızı l~ 'l ·ı • ıı 

kucağındak 3 aylık çocuğu ~ere ıJ -

r ek va raııınmıştrr. Her .ki aral. dıı 
has.>ra u~ramı!'I. fakat ın~rnnc zayıat 

n~ta)ı ırı 

lanml.§tır 

Yaralılın Ct"rıahpıışıı 

ltnldrrıımı ofor yn'kl . 

Giresunda 
feci bir kaza 

--o---

B i r otomobil köprüden 
uçtu 

Bil hu ·nio ı r ınuav ı nı 

öldü bir k ı ~i <. ğ r 
yaralandı 

ı; ıı·•· .. uıı , :!I 1 1\ .,\ .ı - EV\clkı gtin 

l:ıuı- dtt bıı komiser munv•nlnırı oıilmU 
1 H • bin nğtr- d',~erlerı ha ir olmak 

üzere ~ş ) kunun yııreıaıırnnsıyle 

Bu münasebetle tinıverslted-0 ve r>ı. 
tUn Juılkcvlerinde nıcrn.sinı ynp:ııı _, 
tır. l~nl\•crsltede yapıl::ıcnk 01crıı'1 
başvekil Dr. Refik Sayda:n ııc ,c~ 
!er '~ mebuslar davot edllrnlş'tr ~ 
~tera~inıe saat 17 de R~iur barıd"' 
mm çalacağı ıstıklA.I m r§ı ile D' 

ııacnktır. 

Bundan sonıa rektor Ccmıl ıJ, 
pıvfıı~or Tahır Taner. proresor &ıı\,. 
ki ııtkmet Gelenek, Ordu mebtı511 r' 
met lhsan Tok'göz ve taıeı:ıeıcr " 
fın(Jan konferanslar verlıecelctır· 

Türkiyeden geçen 
ecnebi set ar et 

heyetleri ~ 
Rumen, Macar, Slo"' 
heyetlerile bir Alıtıa.11 

misafir grupu 
Edirneden geçtiler d 

ı ; li r ıw, :!l (,\ .,\ ,) - Bu sabllll • 
ıtte 

ııt 10 da memıeketlerlnc donrııe ~ 
lan ~umnnya, Macaristan ve sıo; 
ranıu Mosko\·adnkı clçı:erı ılc re r' 
ları f':dirneye gı,lml4lerdir. MI~~ 
şehir mt:tbıılindc vllAye: nıımuıa r.f 

şılıınmış ve izaz ohınrr.u~ ve gfl6 el 
dll<leri nrzu üzerine 'uıtansel• p1 ıs 
mlinı •ezmişlerdır. Bunıerla ~\~ ~ 
322 t.lşlllk bir Alman kı.tııcsf d rt' 
raya gclmştlr. Gerek e!ç1ler ,.e ~~İ 
dlğ<:r ıııl8afirlr•r kıBa bir tevakk~ııl 
sonra cıtvt>ll sler ve husuın otoın" f' 
ıı,. k pıkalc hududumu7:a doğrtl .:ıııt 
ıarıllit - lm • rdir ~".ı 
kendilerıne k ''"'' ~..... • il~ 
n ııamcl<'den dolayı blln ssa bt' 

memnuniyet eylemi !erdir 

Antep - Elazıg nn !l.rla.n, hatta • er 

altı d r oları vardı. Su meselesine 
gl.'!ıncı> beş Jlenceresi görUnen sa 
rnyın nltıııa geni3 bir sarnıç ya.. 
pılmışt1; damlo.ra, kulelere, maz.. 
gallar boyunca hatta iç avluya diı
§ n ~agmur sularının birikmesin" 
mahsus bölmeleri vardı, buraları 

zaten yağmuru bol yerlerdi: sar -
mçlaıda her zaman en az altı ay 
yetecek kadar su bulunur; kııyn-

13r dennc oyulduğu lçin bi 00.. 
zulmuyordu. 

karsı karsıvn kalmaını!;tı. Bunda"l 

1 
sonra ncab; nC'l<'r olacak t ı. Girdi
;i yeni dünyanın henlız eşiğind" 

bulunuvor dt>mckli. lf)le kocaman 

1 

oldutrund:ın ıığ\lslo un fo inden ıtltıa . 
ren tClneı seferleri nıuvakka le~ tatil 
edılec••ktlr. Tllncld• ı:ıııışan 2c) memur 

1 tramvay ld:ıreslnc dcvredllecektlr A. 
DemirvoUarı 

ücretleri 

Tems li atletızlll 
nıu tur. 

l"cn ıan Tıall7.onn ~ltıııeKte olan müsabakası .. ~ 
1'nhH Scıçuk dında bit komiser mua.· fil"' 
vını bindi~ vapurun ıınııınıınızdakl t: l:hığ, 21 (A. A. ) - F.J 1).6 

net.celenrn b1r otomobil kllM.81 ol 

b.let 

Bunı.y ımuho.sara edecek donan_ 
ma ve orduysa başka taraflardan 
girmcğe mecburdur; çUnkü ada • 
nm hiçbir tıı.rnfmda au kaynağı 
yoktu. Muhasara kuvvotleli, d e-
niz sakin kaldıkça, etrnft.a dola.,. 
maktan, kedı ciğere b:ı.lror gibi ap 
tal aptal bakmaktan bal}ka bi.r 

§el' yapamazdı. 1lk fırtına lY.ı.§la • 
mndan çekilip gitmeğe meoburd~ 
lar; gitmezlerse dalgalar gemileri 
f!3.hilde kayalara, sahile yakın ve 

deniz seviyesinin pek az aeağtsm. 
da bulunan gurllnen ve sörUnme -
yen taıJlara çarpar, p:ırçala't'dı, 

Bu korkuç tecrUbenln blrka~ defa 
yapıldığtru S!lbilde ve taşlnr anı.. 
sında derecp derece çürUmll.ş olan 
kafataslarınd:ın, insan kemiklerln 
den, iskeleti rdcn nlamak kola~

dı. 
Bu korsan yuvasını yalnız bir 

reytan zeklsı, bır hıyanet ve tu • 
zak mahvcd bilirdi: bu d ancak 

içerden Plebllirdi. 

Aliye• bunları anlatmış değillPr. 

ciı; lıikın dlnlPdlği birçok hnrp ve 

korsanlık hikayelerinden cıdındiğl 

anlayı kuvvetiyle şimdi otraftn 

yaptığı tctklklerlP tahmin ediyor• 

du. 
O kndnr dalmıştı kl sahile gel-

diklerinin forknıda olmaın!\lll. 
MartınC'z onun omuzuna dokundu: 

- KüçUk dostum, uyuyor mu. 

~un? Uyan!., 
Ali bu iltifata pek sevindi. 

-. Affedersinız s .nyor, iki ge -

cedenbcrl uykusuzum! 
- Hele yı.ıkar' ~alım dil bol 
~ uyursun ı .. Belki yJrınl dört 

de ... 
döıt uyunur 

\"<.' demir levhalarla pen;lnlcnm 11 

kapı çıldı; ta karı;ııd . limamn ö. 
teki tarafında ve aşağıda bulunuı 
ken bu kapıyı pek ufak g<irmiiştli: 
çim i bUtUn heybetlyl öııllnde 

1 
bulunu)lllrdu. ~Kinıbilir içinde on 
na.sıl bir tali sakhyoı du, Buı adan 
kimlıil lr nice adamlar kendi. i i. 
bi, bir feliikeltl'n kaçarak •· ı ·a 

macera lçLn geçmt !e rdi: onlardan 

kiınbilir kaç tn.nesi zengin olarak 
ayrılmış, kaç tanesi burada b::ırm

nn:ı ve knq tanesi bir daha !:lk • 
mm, yahut akbnhalar t.arafmdıı.n 

parçalanmak üzere ölüm tepe.'3:ne 
götürUlmUı;lerdi. (Devam1 uar} 

~ 

Yeni Sabah 
Hliseyln Cahlt Yalçm, ''Taymlaln 

makalesi,, ba§lıklı yazuııLda. TUrk 
&yasetl hllkkmda geçen gUn Anadolu 
Ajanın tamfından verlleo Taym laln 
makalı:ıılnı bo.hls mevzuu yupmnktn. 
dır. 

Ttlrk doııUugunun kıynıeli ve Tilrk• 
ıı yas"Unln dUrüstıUğü hakkında bizi 
mlıtegekklr bırakacak do:.tum~ nlaler. 
den rnUlhem olan bu makalenin aynı 
zamanda Türk • Alman nnıa.,maıın. 
elan &onra İngiltere dahılindc b.-ızı ma
hafıld3 yüz gösterml~ bir takım uın 
ve t Uı.kklıcrı cerh tı;in scrdedllml§ ol
duğunu kaydcd n HUa.,,rın Cahil Yal. 
çın, Taymlsin tııçblr suıtcfehhUmUıı 
vücut bulmam Hına gösterdiği llınaye 
iştirak eder k czcUmle <!ıyor ki: 

•' \nl §llı)or ki \lnınn,u il ıkdı•t
tı •lnılı. dostlıık muahec:tt>n:ım I, lngt. 
llz lıalluııda bb.un bltunıflıl•tnn nyrıı... 
ııııınıı:uıı binıu•n ıle.\ h t1:14:tıız. ltttrıılcın. 

dnn uz.ııkln1Jmnuıızın bir bn ta ıcı 
ı;lbl t cl!lkkl eılilnıiştlr. lnı:n.~ reı.mı 

nmltııfili ın~el•·nlıı büt un bııkll· 

' ı"ılur oldugu itin ht1yle !Vunlı 

dtı~ rııwc3 ı• :mlılp olıuu Ztlı . 

dP~·Jet nd: nılan pa rl mı:ı;t-0 hın.urun. 

dn tekrar ı\'ftiklt'rt luılt tta kl\fi tl'I.. 

nıl ııut ,ermişlerdi r. Fnknt reı.ınl tö. 

mlnntl:ırn rtı ğml'n halk ra.11ında tUrtU 
tilrlü taf lr \ 'tl ııalltBleslann ve 4edl. 
kodıılarm yol lah!lmesl hl'l.r ımımı.
kutt~ l<abllıllr. Bnhn uıı hlr b :_\at w 
nı=ıt hnrbl y pmakta buhınan ve t.. 
ki edenbrırt hrırtıln Pfık kldntll {'f'

reynnlan m ühim nlr lınt .. 

merlkıı rınn şehrimiz göudcnlmek u. 
zere lkı tUnl'.'I kayıeı hazırıarımıştır 

Otobüs getitrilecek 
Bele..:!lyc, ı:;erek Ameri:uıdan g.,rek

A im nyadıın teklif ertılen otobUs.. 
ıeri • şchrımlze gcUrtcccktır. Alnııın 
firma.<ıı memleketimize lllstlksız oto. 
bUs \'ernıeği tnnhhlJt etn.ısur. 

Yüzde beş niabetinde 
arttırılıyor 

tf'\'altkurundan billstiıadc burad:ı bu Ga7.lantep t<•msili a t.letizm ıJ1 ıf 
lunn18kla olan nltra~15ın1 görmek i· ba:kalnn dün Antepte yapıltı' 1)0' 
<;ln Şf'brc c:;ıkmışttr. Bu mUsabakalardo. Elazğlılsr er': 

Tnll\t Scıcuı<, gecikme ıuıtıce ota ~ iik mu\·affakıyetıer gösteri~ 
1 00, 800, 5.000 metre koli~-..# 

Anknradnn blldlrıldlı"tln.- g6rc, mi'- rnk lçıude all e~lnlo <le bulunduğu ,.a ıı.zıııv;,ı• 
nokallıl vckulctı bııgllnkü vnzıyet l puru ırnc.ırdığını görltncc vapura Ti· Qekl ntma birinciliğini k ~!J' 
dolayL'ıilc işletme mııızcn10sı fiyatın. rcbolutıa yettşmeı. için diğer beş yol· lardır. Uzun ve yUksek nt biP 
rınnı ·Uk.ııelnılş bulunnııı.,ını nClUlrı cu ile bır otoınoblic binerek yolu çık· la diskte df' Ga:r.inntepliler rtV1' 

t 
0lntu5lardır. Balkan bayı-ıı.k Y..,ı 

ıtlbıırn olarak 15 ıığustoı. 94 ı tıu-Jlıln- mış ır. 1 El" - t k k 811ıtı •• 
Muğlada 6 zelzele daha ôcn ıuooren - banliyö yolcu uuıtc . Otomobil Glres~ndan hırcl<eUnden ~~tıı." ~=:fmiz :ı~Z::i;"ll h:~de 5e_~ 

ıerl ile zahire tarifesi hnrl<: olmak c. ııonra buraya 21 kılomeırc mesafedeki hl . . kü 1 . b ucı:ı.11-""" 
ld . r ee) U'Cl t ~sı u m ~ . 

O U zcra - bUtün yolcu ve e,:va UcrcUc. ltöprUden uçllluş ve bu Kaza neUcc · 1 lak .1 ki ıeırıı; 
l\lıı~ln, :! I (,\" \ .) - BugUn bura· rın; arttırmnğa karar vt>mılştır. !llnde Tnlı\l Selçuk boğulmuş Vll diğer aıı 

1
(1 • 

8 
. . ~-e ta fpf-~y u·oi tf gr.nç crım 1.uı muvn IU\ıye .... ıı 

da birisi l.30 do diğerleri de 11,30 Devlet demlryoll::ırı fctı kesine nlt yolcukırdrm biri ağır olrnak Ur.ere ya oıv 
ve onu tııklp et.len daklkularda olmak gidiR, dönUa allı:? \ "C te leoc bllctıcrl r11.lennıışlarclrr. TalAt Scl,.ııkıın cc· dir etmiıılerdlr. Gece ele sp ıı9 

v "' " şeref.":'le bir gardenparti ter 
Ul'.cre altı yer ea.rsnıtısı olntu,.lur. , ile hnlk tlı!a.rct bllotl ve bu a radn nazesi <lUn valinın ve daireler erkAnı .. dllmişı ir. 
Bunınrd:ın ilk Uç yer aarsınusı şld· fuar bUellerlnln Ucretl yll?.(11! beş nls. ile polis mcmurlan tarafından knldı · _ ___ ...._ _ _ _ _ 
deUI olmuştur. Hasar yoktur. bette arttınımıştır. rılmıştır. Zeytinyağı fiyatl}"J~ 

gayritabii bir şekıl 
yükseliyor .0, 

tıaııların ma ruz. ktıl.f)n bir milletin 
ı·n ı!fıemml)E>t verdiği mevnılıırdıı çok 
lı ıııuılyct kıı bc•tm ı t bli g ö rillmcl• 
ı ıı edı•r. i\luhtcllf proµa andalıırın 
roallyetl dt• b b:ı katılır lngUl7. 
dkfırı umumiye inin TUrk do Uuğu 
\ tı sı:ıd: katı hakkında beslediği derin 
it na tııı karşıııında birdenbire bir 
hıı~nl sukutu g ölg inin ht•lımı pek 
gııyritabli nddedllcm07 .. Eğer bÖy~ 
olııııuın_, dı l kendr.runıı lltlcıı \.-den 
l'ransı :r. harp •emllerlnlıı UtıbUlıı W<'• 

rlt \ 'il 111tlrt•ttt>bfttının l".ııterııc t.'Cillnıe. 

Ai, Tilrkl~ mılıı bıtarnllığını muh rıı. 

'l.tWn unnctml oldu !U tııl!Ju undı\ kaL 
mııı olııblltıcel• her tilrlU ı;Uphe~ i lm
lıı.) t' ıd\fl hlr delil dlY mevwubnh!! 
olaııınzdı. Bu mı n:ı5<'betle "The 
ı \ nılOJ,, rtırklye yolu la ~ncnıl 
( Uı•ııt ı.)e trarudt suretiyle tnkvly ler 
"hntl••rllnıcıdne TUrkb entn kati3 en 
ınll mnemlş old unu oku-
~"lırulanna batırlntm yı nıUıı p gür. 
oıli~tU.r. 

ur!~kJ lrntrı!ilıJartt alt Jınrp 

gcnıllerinln IUUıtan tecrit ' 'e mUrctt 
bn.tınm <'.nteme edilmesi bizim için 
en t8bU lılr vnufoydl. :Hunun lngUte. 
re haldmı.ıla b1r do5Uuk ol cs1 ad
dcilllmMl lıld bittabi ~un edeT. 

at T\\r1ı. mllleU nıllttcflklerlne 

ıu~ ooıırııe CJOk daha 

kıyntet.U 1 ·~ lııılr :ı:amao ıtÖ8.o 

ter~~\ 

Gerıerııl (Ot..'llb) kun·f'tıerlııln Tur. 
klJrdOn tnın!ilt ıurctlle tnkvi~e edil. 
nıeslııe blzlnı ıııilsaadcml7. klıt bllt> 
~··tirli mi) ccck bir harcl•cttl, Topta'< 
lanmu:dan geçecek 11 hların mllttc .. 
rıı.ı rlmh: ııh•yhlode kıılillnılncnğını 

dıi'jünınek u g ibi t l" kllflcrl rı'dde1. 

mıımlz. h:tn e n birinci S<'hf>btlr. 
ır..sıı~ıı tt.'dııfül bir m ılt ::ıtın \C Ya.. 

kın rlnn \ "6 Balkııııbnn mılhlinU nıu 

tınfnz.u gn~ e ile aktf'dllnıl!4 oları Uç Ur
m Arık rn mııahedı•rınmeı;lııln nıbıı 

Tllrklleyl hıttp hınicl hlr uzi~·~tte 

kalnııyıı sevkctrtılşt1r. Tlirkl~e tanr
nı7.a uğrnnuıdıki;a harbe i tırak e t.. 
ıncrnek 07.mlod bugünl'! kadar sebat 
u!ltcmıl tir. BtıDilan &Onra d gerek 

lttlfııklarına, guck doııtluklarma 
dık knlnmk Anupa ile Aı;)·ıuıın birleş 
ıoo nokta.smtla sağlam bh kıile gibi 
dumıak ıı.t.mlndedlr. l"nknt bu blb. 
raflı!< muttc.tlklcrlnıluı lmrşı bir htx!
gümlık vt'ya IAknytllk değildir, Tür. 
klymılrı gtt11k~ ku~·vetıencrek a yak. 
tn kain ı ve blilün ihtimalleri gözcte 
rek dnlnın mUroyakklz ,,.c hazır bulun. 
ma ı iy i dD llnlllürN• mütteflklerlınlı. 

için filli bir y&l'Chmd n belki daha 
• mllO!ISlr bir hamctUr, Ayın 1\aIDaPd6 
TUrklycıılo Ankara ltt.lfnk mıı&lıt'df-• 
llameııl mııclblnoe yanlınıma koşul. 

Dıtls-ç blrllkmı~ aoaı. ıırettc 

daldtırılditv ttımfn et'll'I'""' bir mU\·ucmı 
ne ~lmer>l ınlltteMklnrl. 

mizin ınuht.-mP.I ;\-iıkl<'rinl haflfll'!t. 
ıııek gibi hlr menfıuat ~min e tllA'i de 
he hft katııma1' lktlm. ed r . ., 

ikdam 
Abidin Daver, ''Lozan gibı Montrö 

de mııkaddeıtlr,, bt1§ltk lı makalesin
de, Boğazlar anla~mnsrnt bahis mev. 
zuu ynparak ezcümle diyor ki: 

• 'flirkl~ e cumhuriyeti bUtoıı bt·y. 
nelmllet taahhilUflrinfl ~ık oldııtlı 
g ibi )lontrö nıuabt!l'f!l!l.İllO ~ harfi. 

) "OJI rtayetkflr olmuştur H l olma.kta 
de\luıı edt'!C<CkUr; f kat 8oğa71M", 

fılrktilr ' e cbedly o Ttlrk knlaC8ktrr. 
l\oj{nı:lann n~ hf,kimlyf'llndc, nı• de 
iılırı·!'lindt' ı·ıı kliçük mildahıtle \ 'l" i~t i

ralw musaad~ tô~ le dursua oo) le bir 
unıırıun &1'.lıarma bilo taJıarıvnül ede-

moyiT. .• , 

Vakit 
Aaım Us, '' dostıannuzıo. RJllaş& -

lım,, başlıklı rrıo. lcalesinde, Taymisln 
memleketimiz hakkındak! m eselesini 
bnhls muzuu şu n eticeye ~nnakta. 
dır: 

"Eğer biz Tnymi8in tıkr8Jillll bu 
tarzda. a nlamakta yanılıyorsak bunun 
daha açık ifade edJlmeııinl n:u ede. 
rlz ve 1ngUlz hlllkı ıı.rasm<! bize da.ir 
bau tenkldler ,·e.rsa bu tcnkldlere 
muhtelenı tnglllz matbuatı da 1.§tirak 

1J • 
Fiyat murakabe bilroBU ıe) ııl'. 

fiyaUan gayritabii olarak ~~ 
mckte olduğ'-.ndan bu yUkselı,, 
lerini tetkike başlamıştır. . .., 
Ağustos ve eylul ıçl 

kahve verildi (Jı 
Yeniden vllAyet emrtne ı5o0 ,r!. 

knhvo vcrllmlştlr. Bunlar §ctırU'ıW· f 
tl'8 ve eylCll ayla.nnm 0ıuyııc1 yil' il 
dcfakl tevziatta tıc rbcst satış ~c'"tl 
ha fazla miktarda. kahve &)'1'11ş 

- o --- .. ., 
Profesör Ziya Gii110 

serveti ıı.ıı o 
Mer hum pro!eıor Ziya Gtll'I ,e·1' 

verslt.eye tebemı elml§ oıdu~ 6t f' _ 
tinin tayini tçln vnkı! sencd!Jttıft ~ 
terilen temiz heyeti yaıtınd3 ııı ıV, 
lantı yapacaktır. Senedi ~ ııl 
noter, heyet azalanna ~ , 
aurelinl göndermiştir. • ---o --- .,,,, 
inhisarlar vekili 1'" ~ ~ 

Klll'8, 21 (A.A. ) - G~ ~ 
hisarlar Vektli Raif Kart'dC1'l ııı'~ · 
berinde gilmrük muhafazıl Jt~ll ııı.tf 
~neral Lötft Karapınar ~ VJ 
leri olduğu halde dUn f{e er'Y 
bunıya gelmiş vali ve beledl,e 

t.amtmdan ka!'§tl~rşt.ı~ ıJ 
.. de 

t . ••d"' ıı " 1 ediyorsa btz1ın için hepsine ayrı ayrı ç ticaret mu ur ceı• 
cevap vermek bir vazıtedlr. TA kl 1 tç Ucaret umum ınucıOril 0, rt 
l ngUlr: doısUerımızl& aramızda antuıl>f Z't k'l·l,.rdıı bul:ınmıı" 
me.nuş hiçbir haklkat k&lmnsın 
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Def ine lıiki,'Jt!!ft 1 • 
ısveç Sürpagop mezarlığında aranml\kta 

olan df'fineden henilz hiçbir şey çık. 
mamıştn:. Bundan dolayt hafriyatın 

bugilnden itibaren fenni bir surette 
yapılmasına karar verilmişti. Evveıct 
de yazdığımız gibi bir R•Js ta.bakatt.ıı. 
A.rz mütehassısı, çıkacak servetin yt.iZ- j 
de onu kendisine bırakıldığı taıtdird~ 1 
husus1 f1.letlcrle definenin yerinı gös.. 
terebileceğlni iddia etmişti. Define I 
arayanlarla bu mütehassıs arasında 

bu busu.ata anlaşma olmuştur. 
Bu sabah saat 9 da, "Detine arayı. 

cılar,, tekrar meşhur define sah.asma 
gelmişlerdir. Bu arada yuk6rıda batı.. 
ııeclllen Rus !ilin de Aletıerlle beraber 
gelıni§ ve toprağı dinlenıeğe Amade 
bulunmll§tur. 

Fakat tam bu sırada, lnzıbatı ta. 
min ile mukellet zabıta memurların. 

Amerikada 
Sivil pilo lar 82 

bini buldu 
Vaşington, 21 (A. A.) - Sivil 
hav~ılık teşkilatı mura.hhas aza_ 
sı general Donnolly'nin bir rapa. 
rundan anlaşlld:rğma göre son ay
lar zarfında Aınerikada sivil pi:o• 
adedi iki misli artmxştır. Sivil pL 
Iotlarnı adedi 1 Temmuz 1940 da 
41 bin iken 1 Temmuz 1941 de 
82.277 y:i bulmuştur. 

lngiliz tayyarelerinin 
akmları 

Lond:ra, 21 (A. A.) - Hava ne.. 
za.retinin tebliği: 

Dün gece birçok bombardıman 
tayyareleri:riıiz Ren havzaBı üzeri
ne gitmişlerdir. 

KolDnya esas hedefi teşkil et • 
miş ve yapılan fasıla.sız hücumlar. 
da şehrin smai kısım.la.nnda bü • 
yük yangınlar çıkarılmıştır. 

Roteri:lamdaki duklara yoni bir 
hücum dıiha yapdnuştrr. 

D%man müdafaa teşkilitmm 
mutad faaliyetine rağm.en bu ha. 
rekattan bütün tayyarelerimiz 
dönmüştü:r. Bombardıman tayya • 
relerimizin başka bir düşman av .. 
c1smı düşürdükleri tahakkuk etti. 
ğin den pazar gecesi Almanyaya 
yapılan akın esnasuıda iki c1füıım .. fı. 
avcrsınm dli;;ürüldüğü sa"Jit olmuş 
tur. 

Avcı tayyarelerimiz Fransa üze. 
rinde ta.arruzi devriye faaliye~ 
de bulunmuşlar ve birçok diŞnan 
ba·m. meydanlarına hl1curo etmiı;. 
le'rdir. 

Sahil teşkilatına mensup tayya.
reler deniz üzerinde mutad devri
ye faaliyetlenne geniş mikyasta 
devam etmişlerdir. Bu devriye fa.. 
ali.yetinden bir tayyaremiz üssüne 
dönmemiştir. 

Londra., 21 (A. A.) - Hava 
nezaretinin tebliğine göre bugün 
Ma.nş ve şiamll Fransa üzerinde 
yapılan hareketlerde lngiliz avcı.. 
lan tara.flll.da.n düşürülen Alman 
a.vCI!a.rmm sayrSı 8 olduğu şimdi 
öğrenilmiş tir. 

Hava nezaretinin istihbarat bü. 
rosu, Fransa üzerinde cereyan e-
den muharebelere dair verdiği taf. 
silAtta diyor ki: 

Bir İngiliz pilotu, iki düşman 
aveISilla hücum etmiştir. Düşman 
a.vcıla.nna. üç avcı daha iltihak et. 
nı.i§tir. İn.gi~ pilotu tek başına 
ıbeş düşman av tayyarelerine kar. 
şı harbetimştir. Messerşmitlerden 

biri infilak ettikten ve djğerleri 
de alev aldrktan sonra geri ka -
lanla.r kaçmış ve İngiliz pilotu, fi
losuna iltihak eylemişti:r. 

Londr-...,, 21 (A. A.) - İngiliz 
hava kuvvetleri beş gündenberi 
gece, gündüz Almanyayı bombar
dmıan etmekte ve büyük hasara 
sebebiyet vermektedir. 

Daily Telegraf gazetesi başma
kalesinde şöyle diyor: 

Almanyanm ,şimali garbisinde 
ki sanayi şehfrleri Çörçilin beya _ 
natm•n manasını yavaş yavaş an.. 
lanıağa başlamış bulunuyorlar. 
Malfun olduğu üzere Çörçil mevzu 
bah~ beyanatında ha"rbin yalnız 
bir yağmadan ibaret olmadığım 
Alman milletine ihtar etmişti. 

Geceler kısa olduğu için İngiliz 
hava kuvvetleri bombardmıanlar
nı daha ziyacie garbi ve merkezi 
f. )manya üzerine teksif etmekte~ 
dirler. Fakat geceler uzayınca tr . 
giliz te"'yareleri, hava r.ezaretinin 
parolasma uyarak bütün Alman • 
yanrn ha va ti •merkezlerini daha 
ş'ddetle bombardıman e lecekler _ 
dir. Şimdi yaptrğun·z ancak bir 
başlanız•--tım ibarettir. 

Çivilik teller 
Karabük fabrikasının çıvı 

imalat! ic;in ı;ivj fabrikalarına 
verdiği 12 milimetrelik çubuk. 
!ar fabril:alara gelmeğ-e başla.. 
nı.ıştır. Bunlardan 6 milimetreye 
"'2.dar çivi çekilecektir. 

dan biri: 
-"Oımez, demiştir, sizin toprağı 

dinlemeniz için ayrıca müsaade alma,. 
nız lA.znnclır. 

Bunun t.lzerine defineyi arayanlar. 
La Rus alimi, Taksım nahiye mlldUr. 
.üğllne gidp izin aımaktan başka ça. 
•e gbn nemişlerdir. Saat 9,30 a doğru 
'define areyıcıları, Sllrpagoptakl Er~ 
neni mezarlrğ"ından ayrılarak nahiye 
müdurlüğt.lne gitmişlerdir. Eğer işler 

yolunda giderse heyetin öğleye doğru 
tekrar define sahasına dônerek, !:az 
ma kürek, artık masala c.önen milyon 
luk serveti topraktan çıkarmak yolun 
daki faaliyete devam etmesi milin. 
kllndUr. Netice ne olacak? Belki pel". 
yakmda Mısırlı ihtiyar ArUnin serve. 
ti meydana çıkacak, belki de bu sev. 
dadan vazgeçilecektir. 

50 Amerikan 
diplomatı 
ispanya yolile 

memleketlerine 
dönüyorlar 

Demokrasi nizamı
nın müdafaasından 

vazgeçmiyecek 
Stokhol..m, 22 (A.A.) - D.N.B. 
1svcç başvekili Hensson, İsveç de. 

mir sanayii i§çileri onünde bir nutuk 
söylemiştir. 

BarJvekil, başlıca hedefi İsveç hUr. 
riyet ve i.st.iklAUnin temini ve memle• 
ketin harpten masun tutulması olan 
hükfimet siyasetini tasvip etmiş ol. 
maıarrndan dolayı i§çilere teşekkür 

etmiştir. 

Hansson, sözlerine devamla. demie. 
tlr ki: 

1sveçte birçok kimselerin mUtalea.. 
!arma, sevmek ve sevmemek duygu. 
lan hA.kl.mdir. Bu duygular, sade da. 
bili vaziyetimizi değil, ecnebt memle. 
ketlerle olan münasebetıerimlzi de 
a.IAkadar etmektedir. Fakat İsveç 
hükftmetl için muhabbet hiçbir rol 
oynıyamaz. İsveç miinhamran millt 
menfaatlerinin tayin ettiği bitara.tlık 
siyasetini ötedenbe.rl takip etmiştir. 
m.a.ama.fih İsveç, bu siyasetinin tesbi. 
tinde enternasyonal vaziyette vuku. 
bulmuş olan muhim değişiklikleri na. 
zan itibara. a.Imak mecburiyetinde 
kalml.§tır. 

Siyasetimizin hedefierlnl tabakkuk 
ettirmek için İsveç milletinin bütün 
gayretlerini l!larfedeceğine kanii.m. 

Hanson, İsveç milletini demokrasi 
nizamının mUdafaasmdan vazgeçir • 
mek teşebbtlstinde bulunan unsurları 
takbih ederek nutkuna. nihayet ver. 

miştır. ----o----

Ba.reelone, 21 (A. A.) - Ofi.. 
50 Amerikan diplomatı dün ak. 

şam ltaıyadan Barcelone'a gel. 
miştir. Amerikan diplomatları ya.. 
rm Lizbona ora.dan da Amerika. 
ya hareket edeceklerdir. Gerek !. 
talyad.an gerekse Almanyadan ay. 
nb.n Amerikan diplomatları, Al _ 
man ve İtalyan diploma tla.rmı A· 
merika.dan getirmekte olan Vest 

~::uruyla vatanlartna döne- Amerikan 
Köstencede bir parlementosunda 

komünist idam edildi Londr&, 22 <A. A.) - B. B . C: 
Bükre5, 21 (A. A.) - Bir ko. Amerika CumhWTeisi Ruzvelt 

münist Köstencede idam ~ dün akşam Amerika pa.rliı.mento
tir. Bu komünist 1938 de komünist suna. bir mesaj göndm-rni~tir RPi. 
faaliyeti yüzünden 6 ay hapse sicumhuı mesajı Beyaz e~de:", 
mahkum edilmişti. 22 ha.zir:uıda radyo ile göndermiş v_e mesa.J b~ 
düşman tayyarelerinin Köstence tün Amerika.ya altı lisanda veri.1-
elektrik fahrikasmı daha iyi göre. miştir. Ruzvelt mesa.jmda. de~
bilmeleri için aJarm halinde fab.. tir ki: 
rika tenviratmm söndürülmemesi "Almanya.nm garp ya.r.ım küre
için dört. arkadaşı nezdinde teşeb~ si.ne karşr tehdidinden hükU.met 
büste !bulunmuştur. • .haberdardır ve bu sebepl~ mü~ 

faa terti'ba.tını aüra.ilen.di:rmiştit'. 
Amerikada milli fevkalide ahval 
ilfuı edilmesi ve Aemrika ordusu
nun ha.zır bulunması JAzmı.dtt. 

Devlet 
manifatura ve 
kumaşları 

Tacirler ay sonuna ka
dar müracaat 

edecekler 
!ktısat Vekaletinin tensibile, 

manifatura ve kumaş tüccarları.. 
na müracaat sırasiyle mal veri). 
mesi için Sümer Bank yerli mal. 
lar pazarlarına müracaat müd. 
deti haziran !başında nihayet bul. 
muştu. Yaprlan bir çok müraca
atlardan memleketin bir GOk 
yerlerindeki kumaş \110 manifatu.. 
ra tacirlerinin vaktinde müracat 
edemedikleri ve sıraya gireme
dikleri anlaşıl~ııştır. Bunun için 
vekalet bu müddetin temmuz so. 
nuna kadar uzatılması için emir 
vermiştir. 

Yerli mallar pazarlarının bü. 
tün memleketteki mağza.larm.da, 
şimdiye kadar müracaat etme. 
miş olan toptancı manifatura ve 
kumaş tacirlerinin kayıtlarının 
yapılmasına başlanmıştır. Bu ta· 
cirlerde a~tos başından itiba· 
ren muayyen esaslar dahilinde 
manifatura ve yün!ü kumaş tev. 
ziatına b~lanacaktır. 

31 temmuz akşamından sonra 
yapılacak müracaatlar hiç bir 
sebep ve vesile ile kabul edilmi. 
yecek ve bu tacirlere yerli maL 
!ar pazarlarından toptan olarak 
devlet fabrikaları manifatura ve 
kumaşları verilmi)"ecektir. 

İtalyanın nüfusu 45 
milyon 

Beme, 21 (A.A.) - Roma.dan ts· 
viçre ajar.sına bildirildiğine göre, 30 
haziran ı 9 n dr.? yapılan nUfus sayı:qıı 
98 vUl!.yet~erı mtlrekk"P olan anava· 
tan nüfusunun 45.209.93'1 olduğunu 

göstermiştir. 

A dliye vekilinin 
tetkikleri 

ŞPhrimizde bulunan atlliye vekili 
HasRn Menemcncioğıu. dlln öğleden 

sonra, adliyeye gelerek mUddeiumumt 
Hikmet Or.at ile bir saat kadar gö. 
rUşmüştUr. Bu sırada İstanbul vali ve 
belediye reisi doktor Lutfi Kırdu da 
afiliyeye gelerek vekili zıyaret e~mi;,. 
tir. 

A.merikanm karşısında. bulundu. 
ğu tehlike bir sene evvelkinden 
çok daha büyüktür. Amerikalılar 
vatanla.rmI tehlikeye ma.nız bmı. 
kamryaca.k.larmda.n Alına.nlar bizi 
bazrr bulooakla.rdrr. 

Son sen.eler zarfında birçok 
memleketler nazi taarruzuna uğ • 
radı naziler Avrupayt bir tara .. 
fmd~n diğer t?rafma. kadar istila 
ettiler, Asyada. da pıan ~de 
hareket yaptılar. lf er vel'ilen kur 
ban.dan sonra garı ya.rmı küresi. 
ne tehlike daha zi.yarle yaklaşmak· 
ta n.aziler Amerika. devletleri a.. 
~mda soğukluk ypa.tmağa. te. 
r;ıebbüs etmektedirler. 

Bulgar Başve
kili Romada 

Dun Kral ve Muso
lini ile görüştü 

Roma, 21 (A. A.) - Bulgar 
başvekili Filof ve hariciye nazın 
Popof bu sabah Romaya varmış • 
!ardır. İstasyonda Musolini, haı_:i • 
ciye nazırı lı:ont Ciano ve diger 
birçok İtalyan şahsiyetleri B;ılgar 
misafirleri istikbal etmişlerdir. 

İstasyonda bulunan ihtiram müf 
rezesini teftiş ettik.ten sonra Bul.. 
gar na.zrrlan istasyondan ayrıl· 
mışlardır. Misafirler Roma halkı • 
nm samimi tezahüratına mazhar 
olmuşlardır. 

Saat 10.15 de iki Bulgar nazırı 
İtalya kralı tarafmda.n. kabul edi.. 
!erek kendisiyle samimi surette 
görüşmüşlerdir. 

Fil of ve Popof müteakiben V ~
nedik saraynıa giderek !ılusoliniye 
mülaki olmu.şlardır. 

Hayvan sağlık memuru 
mektebi genişletilecek 

Hükumet. memleket dahilinde 
milli servetin en ehemmiyetli 
uzuvlarından olan hayvanlanmI. 
zın her türlü hastalığa karşı 
korunması ve cinslerinin ıslahı 
ile kabiliyetlerinin arttırılması 
işine daha geniş ve şamil eh e m.. 
miyet verilmesine karar vermiş. 
t ir .Bu meyanda hayvan sa.ğlrk 
memuru ve fenni nalbant ye. 
tlştiren mektebin de tc.vsii ile 
fazla mezun verecek hale geti.. 
rilmesi tekarriir etm.jştir.o 

HiTLER Amerıka harıci-
Umumi karargahında ye müsteş3n 
Hırvat müdafaa Almanyanın 

nazırını kabul etti yenitaarruzlar 
BerUn, 22 (A.A.) - Hitler, dün 

öğleden sonra umuını karargA.hmda 
Hırvat devlet reis muavini ve milll 
müdafaa nazırı mar~al Kvaterinki 
kabul etmi,ş ve kendisile bir mülAkat. 
ta bulunmuştur. 

Bu konuşmada, Alman hariciye na
zırı Von Ribentrop ve başkumandan.. 
!ık genelkurmay reisi mareşl Keitel 
de hazır bulunmuşlardır. 

Japonya 
Hindiçiniye hücum 

edecek mi? 
Singapurdaki müşahit .. 
ler bazı hadiseler olma

sına intizar ediyor 
Londra, 2Z (A..A.) - Röyter ajan. 

smın Uza.kşarktaki tıa,,muhabiri yazr.. 
yor: 

Japonya.nm muhtemel bir hareketi 
hakkında hissedilen heyecan, muvak. 
katen ot·tadan kalkrmş ise de, iyi ma. 
lftmat alan Slngapurdaki mti§ahitler 
yakında Hindiçlnl.de bazı b!l.diseler oı.. 
masma intizar etmektedir. 

Hindiçinl umumi valiSi amiral De. 
counun da bir Çin aske1i heyetinin 
bulunduğu Hainoı'ya dün hareket et. 
mesi, Hindiçin1de yeni inkişafların bir 
mukaddimesi olarak telAkki edilmek. 
tediı'. 

İl.eri gelen mlı.şabiUerden birisi bir 
japon hareketinin Hlndiç.lntde vuku. 
bulması ihtimalinden bahsederek de. 
miştir ki: 

Bir sır varsa, yakında ortaya çıka 
cakt.Ir. • • 

Sovyetlere karşı Iıa. .. P 

etmek üzere 

Hırvat gönüllüleri 
Şark 

cephesine 
gidiyor 

Zağreb, ~2 (A.A.) - Sovyetıere 

karşı mUcadeleye iştirak etmek Uze. 
re Za.ğreb ve civarından bıı.reket eden 
müteaddit gönllllU kıtalarmdan son. 
ra şimdi ilk Bobnak göntıllü kafilesi
nin de hareket ettiği bildirilmektedir 

Kafile pazar gür.il Sa,·aybosnadan 
ve bugUn Hırvat merkezinden ayrıl. 

mıştrr. Devlet reisi Paveliç, gönüllü. 
terı biz:zıat teşyi etı:niştir. 

Hırvat ordusu göntillUleriniıı ku. 
mandanı albay makulj de bugün ha
reket etmiştir. 
Hırvat ha.va kuvvetleri kumandanı 

albay Kaen, Hrrvat hava cüzütaml~ 
rile birlikte bundan evvel ııa.rk cephe. 
tiine gitmişti. 

Amerika 
ayan meclisi 

Hususi mekteplere el 
koymak salahiyetini 

veren kanunu kabul etti 
Va.,,~gt-On, 22 (A. A.) - Ayan 

meclisi, reisicumhura milli mü-"a.. 
faa ihtiyaçia.rmı karşTlamak için 
hususi mekteplere vazryet etmek 
sal..9.hiyetini bah.5eden kanun pro. 
jesini ka.bul etmiş ve mebusan 
meclis.in.e göndermiştir. 

POLIS'te: 

Rakı şişesile arkadaşını 
ağır yaraladı 

Aksarayda MoUaa.şkı mahalle. 
sinde 6 numarada oturan Racıit 
oğlu Nuri adında birisi dün gece 
arkadastamıtlan Ahmet Erkin 
ile birilikte muhtelif yerlerde 
rakı içerek saıfuoş olmuslardır. 

lki arkadaş arasında bir ara. 
hk bir meseleden dolayı kav~a 
çnlrm.rş ve A1'.l. ~et Erkin önünde_ 
ki rakı şişesini ka1')tıfrr gibi Nu.. 
rinin lbaşrr,a indirmiştir. Nuri 
başından ağır surette yaralan. 
mış. Ahmet yakalamnıstır. 

TARAÇADAN DÜŞTÜ 
Tepebaşmr.la mezarlık soka. 

ğmda 26 numarada oturan 10 
yaşında Serj Belli adında bir 
çoctik dün evinin taraçasında 10 
m e t r e d e n aşağr düşmüş 
muhtelif yerl~rinden ağu suret. 
te yaralanmrş, Şişli Çocuk has. 
tabanesine ka.ldırılmıştır. 

• • 
ıçın 

Plan hazırladığını 
söylüyor 

Avrupada geri kalan 
müstakil devletler 

taarruza hedef 
olacakmış! 

Londra, 22 (A. A.) - B. B. C: 
Amerika hariciye müsteşarı 

Vels, Avrııpada mütebaki müsta. 
kil devletlerden bir kısmına ta.ar. 
ruz için hazırlanan Alman plaru 
hakkmda mal:.\mat a lndığmı dün 
ifşa etntiş fa]-:.at kimlerin taarruza. 
uğrıyacaklaruu söylememiştir. 
Vels, Amerikanın İspanyaya yar. 
dımmm bu devleti, diğer devle~ 
lerin ntifuzu altında bulundurmak 
için olduğu hakkında general 
Franko tarafından söylenen söz.. 
lerin kat'iyyen doğru olmadıpnx, 
İftpanya:·:ı kayrt ve şartsız leva • 
znn gönderildiğini söylemiş ve de. 
miştir ki: 

- Bolivyanm meydana çr':ardr. 
ğı nazi entrikaları ve Alman se
firinin geri çekilmesini istemesi 
bir hadiseye sebep olursa Ameri
ka Bolivya.ya yardmı edeeekti:r. 
Denizlerin dost devletler tarafın~ 
da.n kontrol edilmesi 1.9.zrmdrr. Oe
nizlerin dost olmryan devletlere 
geçmesi Amerika emniyetlni t.eh. 
tikeye sokacaktır. 

Panama 
kanah tam~r 

ediliyor 
K" 11aldan geçecek 

gemilerin adedi 
azallıl"ı 

Va,ıngton, 22 (A.A.) - Gazeteci. 
ler Sumner Velsten, Panama kana.lm. 
dan geçmek müsaadesi.111 bekliyen, 
Ju.pon vapurlarının ümitburnu yoluy. 
la derhal Japonyaya gitmek üzere e. 
mir aldıkları hakkındaki haberin 
do~ru olup olmadığını l!lormuşlardır. 

Vels cevap olarak yapılmakta olan 
tamirat dolayısile kanaldan geçecek 
ticaret vapurlarının adedi azaıtıımı:ş 
olduğunu, keyfiyetin kanal idaresi 
tarafından nan edildiğini takat bu 
husuııta teferruata iat mal!ımatı ol• 
madığmı söylemiştir. 

Rusyada vesika' 
usulü 

(Baş ta.rafı 1 nclde) 
Almanların ia:ıelerlne ve muvakka.. 

tPn işgal etmiş oldukları mahallerde 
iktisadi hayata benzer bir hayat vU. 
Ct!da gl:tıımelerine manl olmak için 
işe yarıyacak her şeyin alıp götürUl
mesi veya tahrip edilmesi için icap 
eden bütün tedbirler alm.m:ıştır. 

MUstı::vlilerin, işe yarıyacak bir hal. 
de teltbir ziraat trı:ıktörü bile bula. 
caklarından şüphe edilwektedir. 

Valdebağındaki 
vak'a 
(Baş tarafı 1 ncide) 

tarafa doğru getirdiler ve bir. 
denbire ÜZ'erime atılarak yere 
yatırdılar- Ellerindeki bıçakla.r]a 
rastgele vücuduma saplamaga 
başladılar. Ben biraz sonr.~ k~: 
dimden geçtim. Bundan otesını 
bilmiyorum. 
Ruşen ile Saferin, Fikriyi yere 

yatırıp yaraladıktan so!:ll'a .ken. 
disini öldü zannederek u~rınde. 
ki 60 lirayı aldrkları ve smştık.. 
ları anlaşılmıştır. 

Tahkikata Üsküdan müddciu· 
mumi muavinlerinden Şevket 
Teoman el koymuş ve bir çok 
yerimin yaralı olan Filkri Nü. 
mune hastalıa.nesine kaldmlmış. 
tır. 

Suçluların her il·isi de bu ~ 
te kadar, bütün aramalara rag. 
men henüz yakalanamamışlardı. 
Müddeiumumilik tahkikata e. 
hemmiyetle devam etmektedir. 
Suçluların akşama kadar yaka. 
latı..acakları muhakkak sayılmak. 
tadır· - _...__._ 

Bir Amerikah muharriı 
Al manyaya 
derhal harP 
ilan ın ı istiyor 

(it1 
Nevyork, 22 (A..A.) - SaJlluel drl' 

ton, Nevyork Post gazeteatnd~ 
li bir makale yazarak A:ıtl ;,I 
derhal Al.manyeya harp ilA.n e 
istiyerek ezcllmle diyor ki: ~el 

İngiltere zaman tayinJ tı ti 
serbesttir. Halbuki Bitler •ıfıl ti 
harbinin,, esiridir ve bir gtlll ~8 1 

ki kurbanı olacaktır. Onun ac f. 'f ,'. 
mesi lA.zmıdtr. Bl.zinı iee neUct ıf J 

!emeğe vaktimiz var. Hitter b~~ d 
disine iünıat caiz obıa.dığllll ö / 

Bunun içindir ki yapaeağr yeııl efl 
teklifi reddedlleeektır. ŞimdJ iJl1 
derhal harp ua.n etmelidir. ___.../ 

Otobüs alttn~I 
kalan 

Bir çocuk 
bu sabah öl~l 

Kaza yerinde h ı r kaşı 
yapı l dı 

Eyüpte Sofular caddesiJldl 
turan Mehmedin 13 ya..şlll~J" 
lu Nihat Kayaya dün Def~ 
dikimevi önünde oyun oy!lt~ 
Eyüp _ Keresteciler bll:\11' 
işleyen 7977 numaralı :,ıJ 
idaresindeki otdbüs ça~~ 

Çocuk muhtelif yerle pıı~ 
ğır surette yaralanmış,. ~ 
bir halde kaldmldığı Şişl1 ~ 
hastahansinde bu sabah ~! 
tür. ..1, ~ 

Tahkikata nöbetçi mu v 
'""'k 11mi muavinlerinden :r-ı1 ~ (ıj 
O~ı..t.,r~. • - Müddehllll~ 

avını bu sabah-ya.ı.ııu..a.- ~ 
mühendislerinden Beşir ~ 
halde vaka y e r i n ~A1:Jı fı 
rek keşifte bulumn~ 
Suçlu §0.{'0r ya4m~ ~ 

Alman tebliği ~ 
-------~-

Şimalde ye~ 
mevzi lef 
alındı 

). 
Bertin, 21 (A.A.) - ıııt1 t 

orduları ba.~k11mandanllğı 
liği: ~ 

Şark cephesinin cenuP af f 
da Alman, Romen ve ?Ja.C 1 ı 
!arı mağlup edilen düşrtl'i~ef 
etmektedirler. Cephenin ~ 
sunlannda harekat muvsi~u~ 
le devam etmektedir. 1' (il 

altında bulunan düşnu>Jl: -~of· 
nın imhasına devam edill~elt 

lngiltereye karşı ınilC ete 
man hava hıwetleri dil~J.+ 
giliz şark sahilleri açtkl .~ı 
man 11 bin tonluk iki tl, ııif 
misini ve bir dUşman serı ~ 
botunu batrrnuşiardrr. 

1 
ıcoC 

Harp tayyareleri 9 b1' 
şark ve !ngilterenin ~eıı~1 <,.. \ 
sahillerinde liman tesısa: re r 
ne cenubu şarkide.ki taYY~ııtl; '' 
danlarmı bomba:rdmıall e 
dir. &fi f 

Şimali Afrika.da p.lı'lt,,ııjj 
tayyareleri Tobnıkta :tııİıı~ ~ 
çu mevzilerine ve rıh tr:J'l'I :;ıe 

. tt h.. ,uıı~ 
€'ssır sure e ucum ' ııP.;~ 

Ha':'8: muharebeleri . es~ufil 
İngilız a.vcı tayyaresı d · 

tür. d~~~~ 
tJç So' yet tayyaresi ,. 
HelslııJJ., 21 (A.A:? ~ t~ 

Finhndiya ajansr, d~iııe 
relerinin dün Lovisa uı~..r O 
balar attTğmr fakat hS.--
ğını bildirmektedir. sJI#' 

Porvov'un bombr~ 
ev ha.sara uğra.mışt.."l". 11& • 

Finlandiya ha.Vll da.fi~ & 
rı üç düşman tayya.1' 
müştür. ~.,tfp 1 

Telsiz hta..~yonları ı--~..:;, 
&rlln, 21 (A.A.) - ~ıW) 

destroyer teşekki!lii,_ t.elf'f 
civarında Sovyet te~crt" ~ 
tasyonuruı. taarruz <1e(tl'. 
tel~ binalarını ateŞ~$. ~ 
Dığer taraftan D. 1'1?' • 

rendiğine göre 18 tetıl~ 
ma.n savaş tayyareleri t ııi!& 
zinde müteaddit So\fJo'~ tı"tl 
tuna hücum etmişler "J 

birini batınnışlardtl'· 



li8W'ı..\ uJ ~ J ll1? 
r 

! erleyen I stanbul 
~~~ rndür İ tanbul boram bir yeri olan (Soğuk Su) da, biitiın 
~ bq ~!yor. insan, gubektaşın- ev halkı sıcaktan ıliişüp ba~,Jmış. 

!in \'o ~r ~rlemez, Arahl<;tanın tık. Kırlarda othysn hapanlar 
ttııı. t-Oıı ate ın l.ıa.diyelcrlnde, sc- - inekler, koyunlar, keçiler - bu· ~ 
~et. Sı t':nde bu kadar ter diik· lundukları yere yığılmış "almışlar, 
"'Stı~1i l'trrn böyle birdenbire ba.zıJan da ölmliştü. 

.:.__il (t: ~l~ı :- JIJ ® J -10-:- - :~- fifı Şi~di %?zlerimin ~n.ün~e b~ta~ gemi ~irmi 
~ de~r ki, hemen herkesi kır~ Bu gibi ~<>yler eskiden bil(lt• 
'4hsıe z kenanna ko tunı)·or. kaydedilmediği için, memleketi 
~rıy r bir kala~cı körüğü gibi mlzd<'ki fe\kaltııle smaklan ya1-
~ıları 0~ Ağrılardan bir fırın a.ğ. mnk ve tarihlerini söylemek kabil 
~1;1

0 n ale\'ler gibi, e;rrıık \ "O ılcğildlr. Bunun çin, e!'iki yıllarda 
' ~hl1 e.resıer bo alıyor. A vnıpada olan sıcaklardan ~eli~i
~''ra ~ ltı ~lr ~ehennem gibi, A· giizel birkaç tanesini ~-aııyorum.: 
1 
~ \'il. ~n ~ıgardn atesll bir nü. 1475 de 1'nna 'kurumuş, Bodııı· 
l'rj Se;~ l uzleri ve açık göğü"· le Peste arasında araba lo:leıni~ 

tcır. letınıyor, yakıp l•a' uru tir. 
d c\sftlt 2 - 18i9 da mtithis bir sır.ak 
arııın ta '-1

' rlcrmh bir l•ül Aibi, n- oldu. A ,·rupııyı kavurdu, \"iyıına~.a. 
1'tııı taşla hanlarını yakıyor, kaldı- birçok adam çıldırdı. Yollarda du-
bı l\ldııı rr birer dilim at.eş. ı;:üp bayılanlar sayısızdı. 

f ~ : ~ ~ i ·,1;JftA yedıncı tıcaret gemısıydı Narvık hmani şuphe 
-~{.__'i~, ~~· yok ki dün~anın en büyük gemi 

~hl~~ Kat kat paltol•rm ~.?~:r.!!;~!. •~~!!~: ..... ~?'~!.~,!~Hu hk Polon'" dcs. 
_ 811 kA!ıtlıır ne bö~leT kürk giydik. Eı-.kimolardan farkı nun üzerine a\"cı sınıfımıza men • troycrlydi. Alay olsun diye adını: 

... 1 . mız yok. Fazla elhbc gi~-ınekt4'n ub il. karabina..,ile siperdf'n "ıktı "Zırhlı kru\nzör ı•otenıkı"n,, t:ık • - •• Uı>S~('de kAğttlıırm israf edil. .r " 
m!'!ını-sı iı;in yaptığımı:ı. tebliğ miis.. acaip )Ckiller almıt:-tık. Uyumaya ,.c destroyerin kaptan köprilsiine tık. Şirin dostumuz Potemkin h<'r 
vt!ddeleri.. talı~ıyorum. Yor~n olduğum hn.1- iki kere ate~ etti. İsabet etti mi fırsatta ateş eden bir destroyer-

de inıkin yok. Soğuk, aya~larım· etmedi mi bilmiyonım; her neyse, di; Nnn·iğc 1,,rftrnek i ı,:ln dcmlryo

r gö~' erkek, çolul< ço<'ıık, '>erin 3 - 993 ve 904 M Almanyada 
~ıı, 3.0~Ye ıniitehasstr 'e mü.,- ~ıc.aktan göller kurudu, hüt iin ha , 
it~ k ıara dökiiliip, plii.jlara, !ıklar mah\·oldu. Ufunettcn mcm· 

'~ V ,, mü
cadelesi 

tki Amerikan 
musikiş · nası 

dan karnıma yükseli)or. Kapıyı de~troyer hem~ fiyordan <:ıktı. lıınu taklıı ederel• sh;llcri hile a. 
örten örtüyü biraz kaldırıyorum. Jfarar , ·erdik; düşman harp ~c- te~ altına nh~·ordu. Bahriyelilerin 
Şiddetli tipi içeriye bir yığın knr misi görür görmez herkes karabl. yardımı ile demir)ohındıın mühim. 
sınurdu. Saate bakıyorum: nöbet nalarla ate.~ edceek.,, mat , .c bir 2 snı. Jik nakleden as 

~ar d o~uyorlar. Gün bnt ıncayn le kette salı;rn hastalıklar ba..,Jadı, 
'rıı, ~ı~bhin serin §ilteslmle uza- .ı - 1811 de müthiş bir sı<'nk 
~torla ınınak ihtiyulylc kavnı· oldu A nupa bir kazan gibi l;;ay. 

b , r ' ··ı ~ "'(ıYle · nama~·a başladı. Ba.),lanlar. o en· 
b, ~~i ~ norınaı \'a.zlyetten çfj{ıp, ler sayısızdı. • • 
~ b rtıfu asan Ye hlrdcnbirc 5 - liOJ yazı hır f"lak«'t oldu. 
~t, hJll·gfhI ynman &ıraklar, kim Bir cehennem c,ıMığı A' rurı!I), ku-

ttıt'r 0 tn tnemleketimhde kaç <'n~ı ladı. Herke.. kıyamet ~opscnk 
~it ,:lnıustur. Fnlmt, hımlan z:ınnederek mııllannı kıll ... clerc-
~k .,~ek, tarihleri~ le dile ~e- terktıt tiler. 
ltr . .\Jı~enin aklına gclmeınl~ 6 - 1817 de P~ri ~.e .harar~t 57 
'"hır ~.eımı,.; de oı ... a., e<ikiler dereceye JÜk<;elch. Bnhln Anupa 
' g(! külfet savara1• kııJ da ıu~ ı-ı<'B.ktmı harap oldu, nelılrler, çay-

ll1ttı.1a l'tnenıtşlerdir, lar kunıdu. 
'· (' l'tlan birini ben hatırh••o- 7 - 8i0 de Alınanyıula yaman 
ı,._ • •ıır " L"'l~- b •h:ı 323 nlnulavdı Trah· bir oıırak oldu tarlalarda ı,:ahşan 
'-'""" uı · • • ' 1tde b" unuyordum. Orada fev orakçıların hep ... ı öldü. 
~~lr ır sıcak olmus alev glhi Giydikleri fıfitabt temmuz. 
~ e<; • " • ' 

t ıe h" lllı5ti. Trahzonun ha\R- İçtikleri şulci cihansuz · 
~ cl•slk olınıyan J.AF.l>Rt 

·~ı ~ -~• A ı W./EJ41~ ""!™1!1UJ f't1'2!;l~ı.IJ~~ · 
~ Bunları bilir miydiniz? 

~ı~ ~ '-iicudunda.ki fosfor top memlekette anne, baba ka~~I~· 
t~t ır araya getirilse iki bin da cıgara içmek gayıp de-gıldır 

liı:ı ~aPı:nağa kafi gelir· ve bir meziyet sayılır. . 
t~ t da Mançurideld diktatör Asma köpriiler, ~arp medenı. 
~. ~ng · So • Lin tare kaplaıı yetinin ibir icadı değildır. Cavada 
~ ~~tdi. Diktatör bundan da- şekli medeni memleketlerdeki 
f! ,~l!Ssir kuvvet ilacı olmadı- asma köprülerin tıpkısı tıpkısı. 

\ '-ıltındadır. na aynı. Bambodan -bir asma 
l'ıltr, İl\ı.ır 'bir riyaziyecinin sa- köprü varaır-
\'&~d toı:ııarken yanıldığı sık skr - Saharayıkebir sanıldığı gibi 
~ t. Cazibe kanununu keşfe. bomboş bir çöl değildir· Burada 
~~~~~bur Nevton alış veriş yarrm milyondan fazla insan 
Ccıt Ilı atı~~~ yanılmamak için yaşar. . 
Vak\ı§kuıat c~kcrdi. Merak insanı 'bazan zengın ya-
~t ·~~an atılan birer kurşun par. Bir cezacının oğlu pul top. 
alcat 1~ rayi delerek geçer. la.mak mera.kı yüzünden zengin 

llt~~ıkten yapılan bir kur- olmuştur. Çocuk :bilmeden aldığı 
~-llıı ır rayı delemez. 2 Oınitburnu pulunu 20 yaşına 
(e~ ~~Yada çocuklar çok genç geldiği vakit elli bin franga 
~aşlarlar. Bu satm~tır. 

Her gün bir isim 1 

~orsika 
~Uk llltlıı biıyUlilül> ltlbarll"' dvrdUncü relen adasıdır. (Diğer liç ada. 
"9_"110~1'llı.U • ~unlnrdır: lc~lyn, Sıırdonya, Kıbrıs). Fransa: kıyJlamldaD 
"1" tıı re uzak olan Korsl.k,, a•!.•smm mesalıası 8722 kilometre murabbaı 
~ 1 S.ooo bindir. Ada diirt k zu , .e 62 nahiyeden mürekkep bir vUA:reıt 

\ ~lk:ıllar,. olunur. . 
~~ arıa uıın p:iınıılden cem?b?.. uzunluğu ıss arktan garba "1ıılııhğl 
\.:tlıı~ttl'dir. Ada 1n~hk , e :tn~hktır. En yükııek dıı.i!;ı 2,707 metre yill<.. 
\ '\r!llf. 01ıın l\Ioııt.ı C'into daA'ıdır. \'amaçlar onmuılar ·rn ~o.alılıklar ile 

f . t, -'daüa A,pk~to VO na .. uyo r:ehlrleri a.rasmda bir demlryolu \lir-

' \ol\ı ',. lutnnı ildınu routNlll vı.. sğJ mdır. Hazirandan, blrlnclte;:.t"iııe ka-
~ it •<-1,; ~ '\!ıl\J &•(lak olur, kıııın yükı::el< yerler fazla so~uktur. 
t...:".tl\ ~da topral• Mcıımeru\:tlr. Korslkalı tarla..smJ lşlct~k ~-erdo 
\ı "'ı oııı •<'ret etrucğl ve Fran u t:·l'c!usuno ) 11.2.ılma~ı tercih etmlıttlr.Ancak 

''fı Lıktan sonra memleketl!ıo döner ve lnullle ~lnlr.Konılkad& aa
)a;ı.eıer· de yoktur. Bur.ıda yalmz ko 'Un yetiştirilir, &Ut sağılır ,.e 
t:ır &ılıık ~erlerinde lıııllıır ve tUtun tarlalan \1lrdır. sahlll~ 

Vtı linıı;ıı ağa!;ları yetı::ıil" Korslka topraklarında m!ıden yok gl. 

l'l~l'nanında Konılka llmaıılıırllc FnınlllZ \C ita.lyaıı limanları ara.. 
' t ,~re Poııtoıa rı ıııtndi. 

l1- 11da!ıııul:ı bü~·ilk r.htr ~·oktur. En m!J§hur .,ehlrleri merkezi olan 
•ıı l<ı ~h ·aırt nı• rkezl otan J~ııtiyodur. Bu lkl p:chrin nüfustan ancak 

\ ~t l1<tı•dlr. 
t lıııııa hlıtr hfrlbl r!ne ~ok hcn1erle.r, adetlerine sı'kı sıkı~·a bajthdtrlıır. 
lberı:ağnıf'n ahali bir mı-nşcıtcn .r;Plmı, ck'~lldlr. Burada hpu.nyodan 

k~ııl' karr, ~ki Frıını;adnn \'<'Ya ttalyaian gclmlı Ligurlar, Afrlkalılı\r 
. ~l~ •şarnıt l\or&lluılıları meydana getlrmlı,tlr. • 
~rıra fi.bir 7.nmaıı!ar ırını 1t :.-lilerhı mUstemlek lydl; ııonra Etrü1'klc-m, 

ı. i:t'tı artıacaııı:ıra gC(,'1tl. 1'omahlar Kart.acayı yıktıktan sonra adayı 
.'fılba rcııı"r. 
h.. lılıırd 

•tl IS" aıı tıonrn ııdıı ıra Ue Vandalların, Blzanshla.rm, Gotların eli-
f ·~,. ır hlli<ldet Plza ~dre tnbl olarak kaldı, &0nra C'.ene,17.lllerin ..,_'-"es• , 
·~ıııı; o.cıu fıık:ıt ada mlltrm3dlyen isyan edip duruyordu Bu hıyan. 
l--~rı~ 11 hıl·tırdı . Ccne'\'lz hülrftmett adn), 1768 de on be~lncl Lulyc 

• ta~ 8 dll.<bld ~.ranlan, hllytik \"atanper\'er Paolinin ılddctll muka. 
it..~"'* :t-n '"<ı <knlzden ~rlcn İngiliz yardımına \ "C taarnı7.una muka-
l~rıı Shrdı. O tnrlhteııl>t'rl ada Fransaya nlt1ir. 

~-at f\otısJka adası lı ıt<l.ında <l ima emel beeleml terdir. Fransa 
·~tbe . 

lıta gırerl,'-"fı ttalyıı.nlarm elde etmek ıstedlğl yerlerin başmdll 
sı geliyordu. 

zamanı? Hadise Nardkte askerl<'rlmlz a . kerlerimiz, 'l''otcnıkinln,, kırk 

"V 
" marşı bestelediler 

Cenubi Afrıkada da 
yem b.r selam şekli 

kabul eoildı 

HARP GE~IJS1NE KARŞI 

KARABl."1' A 

O:,oten fiyoru açıklarmda İngi
lizlerin faaliyette bulunduklarmı 
öğrendik. Denizde hafif bir ıııb 

hu~uıe ı:;elmiştl; gök berraktı. De
nizde, sis içinde gemilerin silue
tini görüyonız. Karaya ~er ih . 
raı,: ediyorlar. lki giln ewel on bh 
asker çıkardıklarını biliyorduk. 

Üç gün evvel dördüncü tayya 
reyı düşijnncğc muvartak olmu,. 

Ne,york. 21 (A. A.) _ "lııgil. tuk. Topçu m<>vzilerini ke~fe ya.
tereye koli,, ismini taşıyan yar • nyan çilt kanatlı İngiliz tayya • 
d~m teşkilatı derhal İngilizler Je. resi alo\'ler i~inde fiyora dli~tü. 
hıne bir " V,, mücadelesi açmıştır Tayyareye ates eden bir 2 sın. ilk 
''V" remzi memleketin her tanı.: '\'e bir 8. 7 sm llktJ. İkisi ancak o-

~~~::a:ı:~a~::ıı~;!_la~k~~~e= tuz beş mermı ya1ihktan sonra 
tir. Hasılatı yardım sandığına alt düşürebildller. Bu bir rekor de • 
olmak üzere ''V" şeklinde rozet • mcktir. Tayyare, topun me"ziinJ 
ler 5'llılacnktır kc;:fetmi~, kömür nhtımınm ü"ı 
Tanınmış iki. Amerikan musiki- ktsmmı ,·e demlryolunu bombala

ein~ı bfr "V" zafer ma.:rşr beste. mıştr. 
le~Jerdir. Bu marş ''İngiltere e-
b;<J~dır .• marşını piyasaya çıkaran Basbikte mevzi alan V. ile gö. 
tabı tarafından bastzrrlacaktrr. rii~tüm. Destroyerlere k~ı e-n 
~undan böyle İngiUcrcye gön- modern muharebe v86ıtaıarmı bl

d;ntecek elbise paketlerinin hep. lip bilmediğimi sordu, ve anlat -
Eme ''V" harfi konulacaktır. mağa ba~Jadr: ••- Destroyerin 

I\.aptarn, 21 (A. A.) - İngiliz 

rasmda çabuk yayıldı. Harp ge • di>rt mermisiyle teı:)i cdllmlsti. 
mi!!J zuhurunda kimse eli boş dur• Mermilerden biri bir mtihimmat 
maktan artTk ~ikiyet ctmlyccek· sand•ğnıa isabet ederek ha\'aya 
ti. uçurmustu. Toplardan blri ise ha.· 

Hua topçusu olan bizler, kara sara uğradı. Elinde on beş kilo 
topçusu haline geldik \"e binbaşı- kadar ağır bir mermi ktilç~i tu • 

mmn kumanda.<tı altmda• sahilden tan erlerden biri bana doğru ller
blrk~ kilom«'tre ic:eriye, İs\'C!:I lcdi ' 'C <lefii ki: ''Böyle bir paket 
hudadooa doğru Beis fiyoruna çe- ı.ana Yl\fWjırsa ~h·kaç ~ünlük baş 

kildlk. Günde iki üç kere di~man ağrı rııa uğrnrsm!,, 
harp gemilerinin t-0p ateşine tu. Değ!I ha~ ağnsma, mezara uğ. 

rarclım ••• P-0t.cmkin arada sıra.da 
tulmağa. ah trk, Bwn bombardı 
mantar suıı.tJnco sürüyordu. H<•r limandaki t.earet gemilerine de 
lngiliz ta.:, aresi düşürüjüınüzdc ateş ~d•~or, birÇ-Oğunu batırıyor • 
böyle iddctU bir bemba.rdımana dn. l.'liunik limanı, diinynnın şUp. 

maruz kalıyoruz. Bombardıman e'i 
naMnda . iper alıyor, mermilerin 
infilak derec~ine göre hangi !;ap
pa ait olduklarını tahmin etmeğe 
çalrı:ıyorduk. Bombardımandan 

<ıonra etraftaki menni parç.ala.rmı 
topluyor, tahminlerimizin doğru 

olup olmadığını tesblt etmeğe ça
lı~ıyorduic. tngiliz bombardunanr ~ 

nnı asıl hedefi tsv~e giden de • 
mlryoluydu, 

Destroyerler ansmdakl bir he
yula btlhassa nazan dikkatimizi 

hesiz en t;ü~ ük gemi mezarların • 
dan bi t! olmustu. ll:na, dün hirnz 
berraldnşınra )tır.ıma biri gele.. 

rCk: "- A~nğıya lı:ıl~ Kurt, biri 
daha gümledi!,, dedi. 

"- Batanın kaçrncı gemi oldu• 
ğunu biliyor musun'.",, 

- Yirmi yedinci tiearet gemi· 
~u 

iki giindenberi yanan ve şimdi 
;özlerimfn ününde denize dab.n 
gemi demek ~irmi yedinci ticaret 
gemi iydl! .. 

(Devamı uar) 

(V) zaf.çr Jıar.ekcU dün cenubi 
Afrikada ant tezalıUrata vesile 
olmuş ve bu zafer remzi memle
ketin her tarafına yayılmıştır. - CEMiYEf TETKiKLERi -5555-

Johnnnsburgdaki askerler iki 
paı_:maklarmr açmak suretiyle V 
selimını kabul etmişlerdir. Remz 
tebe;ıirle Kaptavn garajlan duvar
lanna, otobüslere, trenlere ve o. 

Yaşasın Öl Ü rn 
tomobH!ere yazılmıştrr. 

Bir tüccar (V) harfi §eklinde 
2000 rozet: satarak hruı.latım as -
keri klübe teberrü clJ.fştir. 

Londra, 21 (A. A .) - BütUn 
Avrupada (V) mücnrlclesino tam 
bir muvaffakıyetle devam edil • 

Kavun karpuz gibi sokaklarında 
ölü kafası satılan memleket 

mektedir. Yer yilzünde ölümün sevildiği 
ve ''yaşa.sın ölüm!" diye bağnlan 
bir yer var: Meksika. Bunu bir 

Albay Britton geceyarısı Avru. 
pa memleketlerine hitaben radyo. 
da verdiği bir nutukta demiştir 
ki: şaka olarak veya mecazi manada 

N~ Almıınyaya karşı sefer- söylemiyoruz .• Hakikaten Meksika 
bertik tamam.iyle muvaffak olmuş_ kölüleri için ölüm hiç de korkunç 
tur. Elde edilen neticeler Umitle- olmayan hatta sevilen bir şeydir; 
rin fevkinde olmuştur. ~imdi mu- Ve ölüm timsali ·olan kuru kata 
azzam bir ordu Avrupanm bir u. 
cundan öbür ucuna kadnr yayıl • ile iskelet olnarm en giizel bulduk 
mış bul~alttadır. Almanlar ne lan sanat unsurudur. 
tarafa donmek lazungeldJğini kes- Meksikalılar maske balolarında 
tiremediklerinden ı;;aşırmrşlat :ve yüzlerine kuru kafa maskesi ta _ 
ürkmüşlerdir. 

K umkapıda bir ceset 
bulundu 

Dün sabah Kumkapıda Dalgakıranı 
e.çıklıırmda bir ceset bUlunınu", bunun 
Llileburgaz Gtin<i<>ğdu mahallesinden 
Ömer oğlu 16 ~mda Basana alt o'. 
duğu nr.lqılmıştır. Boğuldufıı nnıaır.. 
lan Gündoğdunun cesedinin defnine 
ruhsat verilmi§tır. 

---o-

Mangala düşen çocuk 
öldü 

Ortaköydc Refah sokoğında otu. 
ran Hakkının bir buçuk Yaşındaki kı. 
zı N'ı?rmin, hirkaç ı;lin evvel mangala 
düşerek yaralanmış, Et.fal hastanesi.. 
ne kaldırılmıştı. 

Nermin, diln sabah hastanede öt
mliştllr. Cescdın defnine ruhsat veril. 
mi§Ur. 

---o
Kuş borsası 

Mısırçarşısının etrafı lstlmlllk olun 
dııktan sonra ı:enelerdenbcrl or:ıd::ı 
yerleşmlş olan kuşçularla, muntaza. 
man kurulmakta olan kuş borsasının 

muvakkat<'n Hocapaşa hamamı kar. 
§ısmdnki kahvelerde toplanmalan 
muvafık görU!mUştUr. 

Kuşçulara mUnasip blr yer aran. 
:naktadır. 

karlar. Milli rakslarmda. iskelet 
veya hortlak şekline girerler. Ço. 
cuklara verilen oyuncaklar ıske
lc llir. Daha garibi, yiyeceklere 
bilo kuru JCafa §eklini vezirler: 

Ölülerinin mezarlarına hediye 0-

I 1-:ı!c k o, :iukları şekerler "kelle" 
şeklindedir. 

Bir balodayız. Fa.kat pek iyi 
bilmiyoruz bir baloda mıyız, yoksa 
bir mezarlıkla mr, ölüler dünya • 
smda mz? Caz çılgm bir rumba 
çalıyor .. Beyazlar giyinmiş çift -
ler dönüyor. F akat, bu beyaz el. 
biseler bir kefeni hatırlatıyor. 

Çünkü, biribirlerine sarılıp dant~c. 
denlcr yüzlerine mt.ske olarak ku. 

ru kafa. takmışlardır. 

Rumbanın oynak havasına ayak 
uydurarak oynayrp sıçrıyanlar a
rasrra ba§larınr birbirlerine yak • 
aştırıyorlar, gülil!iilyorlar. Gül -
dükleri zama mıuıke biraz yerin. 
den oynuyor. Ölü kafasının dişk. 

ri harekete gelmiş gözleri canla _ 
nara.k garip bir rşıkla parlamnğa 

başlamış gibidir. 
Bu korkunç bava içinde danse .. 

denler nasıl gillüp ueşeleneblli 
yorlar? 

Caz susuyor, dansedenler yerle
ıine oturuyorlar. Masalarda yer a. 
lan iskeletlerden biri diğerinin 
maskesini yüzünden çekiyor: 

Bu güzel bir kadmdrr. Maskeler 
arasıra bu şekilde açılıyor ve biz 
bu korkunç kafa taslarının arka. 
sınıfa gilzeı çebrele;in gizlenmis 

olduğunu görüyoruz. 

Fakat, Meksikalılar bu ölü kı -
yafetini asıl kıyafetlerinden da -
ha gilzel buluyorlar .. 

Maskeli balo mevsiminde Mek· 
sika sokakları ölü kafasından ge
çilmez ; köşe başlarına pazar yer -
lerine kafa tası sergi.si kurulmu~. 

tur. 
Birdenbire kendinizi bir harp 

meydanında veya kabirleri alt üst 
edihnlş eı;ki bir mezarlıkla zan • 
nedersiniz .. Fakat ba§mızı çevirdi . 
ğiniz taraftaki dükkli.nm önünde 
salkım salkım iskeletler görecek • 
süz. Bunlar da bayramın çocukla
ra mahsus olarak hazırladığı eğ • 
lencedir: Büyükler balo için veya 
sokakta dolasıp maskaralıklar cL 

m ek için kendilerine kuru hafa 
alırlarken çocuklarına da iskelet 

bebekler a.lmağı ihmal etmezler. 
Çocuklnr ölümle temasa bu be. 

beklerle başladıklan gibi, ölümü 

sevmeğe daha birçok telkinlerle 
alışırlar. 

Ninnilerle anneleri onlara ölUm 
perisinden bahseder. Uslu durma
sı için çocuğa annesinin tenbihi 
şudur: 

- Yaramazlık etmezsen sana 
ölmU§ kardeşini veririm. yersin. 

Çocuğun kardeşi bir sene evvel 
ölmUştür. Her ay basında onu zl· 
yarete gidip kelle şeklindeki şe • 

kerleri götürürken kardeşi bu şe. 
kerleri yemek ister. Fakat, anne. 
si Rimdi ona yemek için ölmüş kar. 
<leşini vereceğini söylüyor.. Ölüm 
ve ölmüş bir insan, çocuğun gö 
ztinde bu surette güzelle~lyoı~ 
çocuk ölü kafasını, iskeleti sevme
ğe başlıyor. 

Meksika yerlelerinin selamlan 
bile, birbirlerine söyledikleri en 
hoş sözlerle bile ölü ve ölüm keli· 
mesj başta gelir. Sokakta birbir • 
!erine raslayanlar: 

- :Nasılsın ölücı.iğiım? diye ha. 
tır sorarlar .. Ncsclencllklerl vakit 
"yaşı.ısın öliim !'' diye bağınrlal' .. 

Devlet Met eorolo ii J §leri Umum 
Müdürlüğünden: 

Umum mOdnrınğü~.Uzcc oUt kosUk ve ferro s!llııyom terklbile ve nor. 
mal lşlc:ne Ut- lM•. 200 atmosfer t:M.ylk altm6& S!l-3!1 metre mikap hidrojen 
tsUhsaı eden "35 M~ fstlhsn •. 760 MiM l!lr cıvı. t.azy kl ıtınt1:ı l 'i de hld.. 
roJ('n esasın:ı mt!stenlttir. "Ve ı.ııtlbs~ e<ıUen hidrojenle lio veya dört hldro. 
len ttipllnl' imlfl edebilecek kabill'yette fkl veya dört teker ek Uzerinde kabU 
nahil bir cihaz. satrn alı.oacaktır 

B~ •ey::ı buna yalur. hldroje l ilUtısal ... c im\~ cıhıızınr verebileceklerin 
mufassal tekliflerini t•mum mUdürll!ğUe bUdlrmcleı't vo daha fazıa izahat aı. 

mak ıstlyenterin bizzat müracaaUarı na.n olunur. (5814) 
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··zba "'cıların kullandıkları/ 

aletler hep hilelidir 
Fakat bazan bu aletlere kurban 

gide n gözbağc ıl arı görülür 
" e an adın ,, karnına saplanan hakiki 

kılıçla ikiye . bölünmü~ü 
Turkiye /utbol birınciliği li-

11ttl maçında An karada 19 Mayıs 
stadın<la çıkan müeS8if hôdiso 
lıakktn.da Beşiktaş kullibü iabrc 
heyetinden bir tavzih aldtk. Ay. 
nen ~ediyorı~: :Clluzionistler tarafından kulla- ' yapılan bir tecrübt.--de, illusionist, 

mlan esynları, yani, birçok sopa- halk tarafından sıkıca bağlanıp 
lar. kutular, turlü türlü sandrk. bir demir kafes içine konduktan 
iar, kılıçlar, hatta muazzam des. sonra kurtulmak tecrubesi yapı. 
tereler ve daha birçok ölüm ma. yordu. Seyircilerden birkaç kişi 
kinelerini satan büyük mağaza.- bağlamak için sahneye çıkmıştı. 
lar mevcuttur. Burada hayretle içlerinden bır tanesi gözleri dön. 
seyrettiğimiz akılları durduran müş bir şekilde artisti sıkı sıkı 
tecrübelenn yapılmasını temin bağladı; sonra bir sürahı suyu 
eden her çeşit m a 1 z e m c da iplerin üzerine dökerek kur. 
vardır. Erbabı için çok büyük 1 lulma imkanlarını mrlru tırdı .. 
ışrere yarıyan bu eşya herkes L Tecrübeyi yapan artı t kapaJı 

ç n hiç bir hu u imana ifade eL olduğu demir kafesten ancnk 
mez.. Çünkü bütün bu eşyalar yirmı dakika uğra.-;tıklan sonra 
hılelidır ve bıı hileden ancak sa. iplerini çozmiye mu\'cıffak olmuş 
nat erbabı anlar. Mesela boyun- ve bu zaman 7.arfmda yirciler 
ları koparan bir kiyotin makine- 1 sclonu ıslıklardan inretmişlerdi. 
si ic t edenin nezareti altında Bir 1ngtliz illuzioni ti de bir 
bir işci tarafından yaprlır, fakat akşam ''Esrarlı yük" tecrübesi
bu ölüm makinesi illuzionistin e. ni }apıyordu. Tecrübecı, hizmet. 

Ü 

linde şayam h.3'yret bir şekilde çiai ile bırlikte sahneye gelmiş 

ve kendisi bir sandık içine girip 
salonu ıslıklarla inletmişlerdi. 
Oyunun icabına göre. hizmetçi 
ile rollerini d~cıtirmcleri ve iki 
dakika sonra açılacak sandık i. 
çinden hizmetçinin efendisinin 
elbisesiyle çıkması ica.bediyordu. 
Fakat bir yanlışlrk neticesinde 
hizmetçi jJc efendisi sandık için. 
den c:rkamamLcılar· ve yardım İs. 

tem işlerdir. 
Bunun ürer ine sandık 

açılınca seyircilerin g<>zlcri ö -
nü!lde efendi ile uşak aynı san • 
dıktan çıkmrşlardır. 

Her tecrübesi bir hileye isti. 
nat eden, ta'k:ıt ba?.a.n tPblikeli 
neticelere bile siirükliyen bu sa. 
natm daha ~özümüzden kaçan 
kim'biHr ne kadar hileleri, kal'A
iları vardır. 

- ...,ız aşkımı anlat.ııeak kelinlf: 
bulnmıy<1ruın. 

- 7.ıırar yok. ( uınle 111' til>yle;\ in, 
't'ne dinlerim,_ 

Türıkiye futbol birinciliği fr 
nal maçında nihayet iki oyuncu 
arasında vukubulan bir kovala. 
ma vakasiyle Sc'lhaya girerek ha
kemin çıkardığı oyuncumuza te. 
ca\'ÜZ eden hariçten bir şah ın 
müdahalesinden ibaret bulunan 

1 bir hadisenin hududunu çok ge
nişleten bazı neşriyat ile mahi. 

'"'-,~-..,. j yeti itibariyle tedbiri de olsa ku.. 
lübümü.zün manevi şabsiyeti .. e 
tes;ir eden Beden Terbiyesi ümum 
Müdürlüğünce verilen kararl..r 
müvaceheeinde aşağıda yazılı 
hususatın efkarı umumiyenin 
tetkik ve takdir nazarına arzına 
~yın ga.7.etenhin tavassutunu 
bilhaı:ı..-.a rica ederiz. 

mekanik bir tarada. işler.. Her ------------------------

1 - İki oyuncu ara:ıında cere. 
\'an eden bir kovalama hadise. 
sinden başka iki taraf oyuncula
n arasında vaki ne bir dövüşme, 
ne de bir arbede olmu~tur. Ha.c;. 
tahaneye kaldırılan kimse yok
tur. bunun hiliı.fı neşriyat yalan. 
dır. ne kadnr her ütrlü ölilm tdıli'ke. 

sinin önüne geçilecek tertibat a
lınırsa da bazan da mtressif hadi. 
sclerin önüne g ·ıemez. 

Mesela bir kere Fransa.da tur. 
nede bulunan bir g:ruptan, "Şey. 
tan Kadın" ismiyle anrlan zaval
lı bir J,."'3d.m bir~ bir t.ecrü. 
be neticesinde ölmüştü. 

"Şeytan Kadın" elleri ve ayak. 
hırı dışanda kalmak ürere lbir 
sandık içine yatınlmı:ş, elleriyle 
ayakla.r:ı da güzelce beğlandı'k. 

tan sonra atka~ı on iki kılıcı 

sandığa saplanuya ibaşlamrştı .. 
Fakat kılıçlardan. bir ta.nesi. -
ki bu hilesiz ve hafif bir kılrç 

idi - kadının kamnn deşmiş. 
sesini çıkarıp bir hareket yap
rnıya. vakit kalmadan öldünnU.~ 
tü... • 

Bir kere de meşhur Alınan il. 
luzionisti Selbi Elhamrada. meş. 
hur "Canlı iğne yastığı" isimli 
tecrübesini yapıyordu. 
Arkadaşı Madam Kart.er, hile-

li bir fotoıl-raf makinesinin yar,. 
dımiyle halka. her tarafına ha. 
lo1rnten kılıçlar saplanmı..s gibi 
görünüyordu. FaJ...-at kılıcın bi. 
ri Madam Karterin kaba etine 
sapla.mru.<ftı· Bereket çabuk arr 
}aşıldı,derllal önüne geçildi. Halk 
blr şey anlamadı. .. 

Bir gün df Sen sebastien'de 

(G teml:rJıı birinci yf'a&mda 
baofrk yanındaki tarih ~.crç.eveıd ka. 
ponoyla birlikte göııdllrllooııa.) 
E \ 'LENME TEKLlFLERl. 1 A BA· 
MA, l ., \ 'ERME. A l .Dl. SA'flM 
glbl tieari m hl ~tJ bal7. olm.ıyau kU. 
cnı. UAnlar pareen, DŞ"Olumır. 

l ı ve iıçi arayanlar: 

• Bir rnUesııeeenln, yazıhanenin, 

mağazanın yazı ve hesap işlerini d r 
uhte edebilecek bir bayan iş aramak. 
tadır. (Rabla) rcm&lne mUracaat. 

• Bir doktorun 1o·eya dişçınln yanın. 
da hizmet edebilir enjekölyon ve baa 
tab6kıcıllk ıııer.oden anlarını. ~·aı. 

nız .sabah gidlp akşam gelmek Uzere 
isUyenJerin adresıme blldlrmelerl •• 

'l'opkapı Faunrurnltan mahallesi Et. 
hem efendi IOkak 10 numarada ~bel 

• Hemşire mektebi mezunu bir bıı.. 

yan evinde her türlü en.)Clt.'liyon y p . 
maktadır. Omer RUştUpnşa sokağı 

No. S4 e mUracaat. 
• 17 yıı,,ında lise 2 d" kımaesi% bir 

genç iş arnmaktadır. R.yazlyeııl kuv. 
vcUI yazısı gllzeldir. llcr l.ş:I ve taşra 
ya gitmeyı kabul ed r. (H.B. 96i) 
remzine mUrtıcant. 

• 1 yll§ında lise 11 oe bir genç 
kız çalıştp haynlı111 kazanmak ınec. 

buriyetlndedlr. Yazı ve iıesrı.p i§lerı 

yapar, (X. v. Z.) remzine mlirı:ıcaat. 
• !.ilse mf'zunu biraz trıuıslZC& bilen 

bir genı; az bir IJereUe çaı~mak f8te. 
mektedlr. B~lkt8.§ Türk Ali mahal. 

istanbul Liseler Alın1 Satım Komisyonu 

Reisliğinden • . 
ClDM Fiyatı MJkta.n tık teminatı .,.e.rtnıı.mebedcll 

Kr. Kilo Lira Ku~ 

Beyaz peynir 70 1sroo 1808 

Ka'}a r peyniri 125 8900 
Pirine; 53 50000 200 134 
'l\'.ırcynğ 200 2~00 376 
Saoun 53 10800 450 
Zeytinyağ ss 12600 ~2 

Makarna 42 10700 
Şclırıye 42 2000 493.I 
1rmtl( 40 3100 

342'i ton komürun TUrld}e kö Ur eat.ıa ~tevzi mtı~ 1stnnbul §U

bc."! depolarından okullı>ra nakl!ye:-1: Umum tutarı 9575 ııra, ilk teminatı 
725 llnıdır. 

Koını~}onumuza bı<gu altı ~o.tıı.ı füıeııln yukarda yazılı yiy~kl ri ve 
kömUr u .. ı,ııydtrl kapalı zar! .ısn! ... .) ekslltme)e konnıu§tur. Eksiltme 4.8.941 
p!17.:ırt nat 11 de IJH ler snbrıaun-"l. komlllyonuod:ı yapılacaktır. tsteklıler 
Hl41 yıl ticaret cdsst vefllkaslle 'ık teminat makbuzu ''e tekliflerini havi 
2'1 O s:ıyılı arttırma ve eksiltme l•pııununun tarifatı dairesinde bazırlıy cak.. 
1 n kapıtiı z.artınrnıt bcl!ı ırantt:.en bır saat evvel sözü geçen komisyon rcls
llğ ne makbuz mukabı:incıe verme•o~. Şartnameler Gaıata amy llseslnded!r. 

Daruıa.ceze muesS(;ı,eslndc lk.nci dtıirf:'d ınşıı edılecek hal ıçık ks!lt
a:.eye kc.D:.tlm~l':lr. Kep,f bcd"li .t1' 1 llrn 4 h-urus \ ili tcmınntı 223 ııra 
57 ltunıştur Ke I! ve t.Jrlnnmc ::.nbı~ ve muanıcUU mUollrlUğti kıılcmindc 

örUlcblllr. ltı 1 25.7-94~ cuma ı ı:ı saat 14 te d.ı.ı;nı cncum r:d yapıla. 

caktır. TalJp rı.n .ık :enıınat ma.~ı:::ız veya mektupları ıhalf' tnr hinden s • 
kız gün evv•J l:ıı'l :xlıyc i n ı .. ı rl rrlıc!llrlUğUnc mtiracaall:ı ıılaA ıd trı ! ıını 

ehliyet ve lM 1 )'llına alt ticaret odast veslkalarile Uıll.Jt> gunU mu an en saat. 
te dai i encüIIKnoe i'>uluruDalnrı. (004~) 

lesi Luşbııhçe aokağJ DllllMiU"& 23, Ncc. 
det adına mUracaat. 

• Orta a de, 15 ya,şmda bir çocuk 
mağazalıırda veya yazıhanelerde ca.. 
lı,şmak l.ııtemektcıJlr. Çar§ıkapısı Hat
tat sokağı numıua 1 e mllracaat. 

• Mubaııetıe-de 25 .ııcned<-11 ra~a tec. 
oWı bir muhasip :razıbancl rde 

veya diğer tlcar1 mlicsscselei'de ı, a
ram&ktac:hr. Ha.ftad birkaç gOn veya 
birkaç saat de çalışabilir (N.!4.) 

remzine mtlracaat. 
• 18 .vaşmda 'lae 80n swd talebele. 

rlnden biri tııUUni geçirmek ~ blı 

şey liğrenmek makaadile bir daktilo 
yanında çalışmak istemt>kledir. Bu 
çalışına mukablltnd hiçbir menfaıı.t 
beldPmcmektedlr. M&Uadı bir şey öğ. 

renmektlr. (Seven) remzine mliracnaı 
• 83 yaşında askerl!kle aıAkası oı. 

mıyan eski yru:ılarıa daktllo bUen bir 
genç kCitipllk ~l aramaktadır. (B.K.) 
remzine mUraca t. 

• Dlplomıı.lı bir henıoıre ve bir b11ıı. 
tabnluCl aranmaktadır Şişlide son 1.ıı

t .eyonda Cater Tayyar {{aokat Şişli 

cel't"llhl kliniğine mQracaati. 
• J0..25 ya!}larmda gene bir Türk 

bayanı mürebbiyelik yapmak bir veya 
lkl ço:uğa bakmak 13temcktedlr. 'l'ec. 
rUbclldJr, elinde tyi h1ı:me vesikaları 

\'ardır. TaFaya da gider. lstiyeıılcriD 
Fcrlköytındc ikinci banıt.hıuıe cadde. 
&nde 9 numıı.rada Güllzar adrestne 
mllraeaatıan. 

• Tilrk.çc, trao.sızc& ~ miıkemmcJ 
almanca daktilo bilen genç bir ba.. 
yan 1§ aramaktadır. (Rek) remzine 
müracaat. 

Müteferrik: 
TILIK ~RAF MAh°"tN'E t : 

Alm:myııda husust olarak fabrikMm
dan mark~ (00) Türk llraııına 
alnımı§ l ..f,5 objekUf. (11 foye) 
1 11A 400 en..'ltantane kompr otoma. 
tik. 4-G ve 6-9 çeken Kont.aks yan 
vtr.ürlQ ııpor :ront.e çaııt.alı ve gene 
çantalı bir sehpaaikı birlikte §Ik ve 
gayet lllkıı vo ml\ceddet Zal&'I marka 
bir fot9ğrat maJdnesl ~iM askere 
gitmesi dol yısllc ihUyacı içlıı aat.ııa. 
caktır. Almak 1!ıttyenlerle fiyat ta uyu 
şulabWr. (Jl"Otoğra.f) remzine adresle. 
rint b!lı:Urenıere makine geUrfllp gös 
terilir. 

• DE\<'HE !li SA 'llLIJi B E JUU.ll: 

DllKK ANI - Fatihte Mıtcarka~ 
ler caddec:indc postahane yanında 3f 
sayılı erkek berber dUkkı\nı göç dola. 
y1sllc. ehven fiyatla devren ve acele 
B3tılıktır. Oükkdnm iyi mıtşteıisi var. 
dır. Arzu o<l1!nlerln içindeki sahibı Ce. 
hl Gökııuya mUracaatl tn, 

Aldırınız: 
A .. ğıdA rumadan yaab .... 

s11yucularımıua aamlar m• '"'" 
mektu~•n ld&rehaaemlsdM tterra. 
.abahtaJı ötleyc kadar YC.)'• -' 17 
,ı,.. . ,..,.. aldın-ıa.n rica Gau•11 r. 

(Pak Si) <R Sı (J<.~LI (Rabia} 

- nıı •P.ce bir ruya gôrdum, butun 
borçlulnnm im ının ü \ı~nıllş .•• 

- Uuıın rli)a do~H klibua oorler .. 

Söylemiye değmez. 
Hesap dersinde bayan öğ. 

retmen Sevime soruyordu: 
- Doksan yediden otuz i

kiyi çıkaracak olursak ne ka
lır? 

Sevim biraz dü§ündükten 
sonra cevap verdi: 

- Kalan sayı o kadar e 
hemmiyetsiz k i söylemeye 
değmez. 

Mal onun 
Tuğrulun diti ağrıyordu. 

Yanağı ıişmitti. Arkada,ı 
Gündüz dedi ki: 

- Bu dit bende 
bir dakika tutmaz 
dim. 

olsaydı, 
çektirir. 

- Oyle ama, timclilik be
nim olduğu için çektirm t•ye 
lüzum görmüyorum. 

Komisyon 
Hırsız tabancayı çektı : 
- E ller yukarı ! Çıkar pa

raları! dedi. 
Adam cebinden pi:'ralarını 

çıkardı, saydı. içinden bir 
kaç lira çıkardı . Cebine koy
du. Kalanları hırsıza verdi. 

Hırsız: 
- Otekileri de ver ! dedi. 
- İnsaf et biraz, yahu! 

Sana bu kadar para kazan
dırıyorum . Yüzde on komis
yon vermez mi.in? 

-,.· , ~-......... 

{f_/_(cul f/J } 
.-........_ -· - ---- ·, -----

22-7-941 
12.&3 TUrkçe 

p\Aklar 
12.45 Ajanft 
18.00 Türkçe 

pltı.klar 

13.l~ Karışık 

19,45 J.'asıl ~ 
yeti 

20.15 Radyo ı:u
ııetc81 

20.46 Alfred 
O>r tot 

21.00 zımat tak· 

2 - Oyun başladıktan beş altı 
dakika sonra tamamen of ayt 
vaziyetinde bulunan bir Gen<,:ler 
Biıl~i oyuncusundan pas alan 
arkadaşı, takımı leh;nc kalecimi. 
zin hatası da munzam olarak bir 
gol kaydetmiştir. Oıı dakika 
wnra firikikden verilen bir .. e
za vuruşu Gen<;ler Birliğine bir 
sayı daha kazandırmıştır. Sekiz 
deıkika sonra yan hakemin ısrar. 
la işaret ettiii bariz bir ofsayt 
vttziyetinde Beşikta~ aleyhine 
bir gol daha veri1 mistir. Hakem. 
yan hakemini ~ağ'trarak onun of. 
~ayt vaziyetini tesbit eden beya. 
nntını dinledikten sonra gol ka. 
rarında ısrar etmiştir. Maçın bu 
idare sekli takunımızın manevi
yatım bozmu tur. Çok hAkim oy_ 
nıya.n takımımız bo~a giden &iit. 
!er cektiği gibi lehine verilen pe
naltıyı dahi gole tahvil edeme
miştir. Maçın birinci haftaymı 
Gençlt"rin s1frr üc galibiyetiyle 
ve arı7.:ısız olaralt bitmiştir. İ kin
ci haftavımın yirminci dakika. 
sındıı sakatlığı dolayısiylc $ağiç 
mcvkiinde ovnamaktn bulunan 
santrhafımız. Halile Gen~ler Bir. 
!iği ~liçi Mustafa bir )~ruk 
ve tekme vurmu. tur. Bunun ü. 
zıerine hakem evveH\ i\1ustafayt, 
sonra da Halili oyunıfan çıkar. 
mıştır. Her iki oyuncu ~adan 
çıkarken Gençler Birliği müda
faasında oynatılan ve Milli Kü. 
menin Demirspor C:rençler tema. 
smda yaptığı çirkin bir hareket 
dolayısiyle te<:-ziye edilip Türki. 
ye birincilik müsabakaları mü. 
nasebeliyle cezası ten7jl edilen 
Ahmet. H alile yaklaşarak ~>k çir
kin küfürler savunnustur. Bu 
tahrik Halilin Ahmet üzerine hü. 
cum etmesine sebebivet vermiş 
Ahmet kaçm?Ş ve o da kovala. 
mıştır . 

Halilin hareketi ~irkındir· .. 
• bebi ne olursa olsun bir oyun
cunun spor sahasında diğer bir 
oyuncuyu kovalama, ı müsamaha 
ile ~örülemez. Bundan dolayı 
kliibümüz Halili tecziye etmif). 
tir. Fakat Halilin bu hareketini 
tahrik eden Ahmedin de Halil 
kadar ve belki ondan fazla kaba
ti vardır. D1trup dururken o 1.a. 
mnna kadar aralarında bir hfıdi. 
se geç.miyen iki kişi ara mda 
bi>yle bir kovalama hadisesinin 
sebepsiz vukuuna imkan vok. 
tur. program 

ıs o3 Salon 
orkestraııı 

ı~.30 Memleket 

Bu tı:ıkip pi. t üz rindeki kum 
havuzuna kadar devam etmiş ve şarkıları 
zabıta memurları bunların biri. 21.SO Konuşma 

,vlml 
21.10 Fasıl 

postası 

18.40 ı-:ıalon or- 21.4 r, Kllme kou· birleriyle mücadele etmelerine 
eri imkan bırakmadan aıava gire-

>:uo Ajaruı ı ek bunlan .sahadan c;ıkartmak. 
kestrası 22.411 Dans tayken hariçten sahaya fırhyan 

19.30 Aj8.Jl8 Uzlğl yabancı bir adanı Halilin üzerin 

kestraıı 

19,15 Salon or-

---------~m____ hücum ederek ve saçlarından 
;:e ) tutarak le-kmelemiyc başlamış. 

il tır. Bu yaziyeti gören birkaç o. BQL KEPÇE yuncumuz hadisenin Ley;ssüiit;.e 
meydan vermemP...k emehvle ha. 

IÇKlLI LOKANTASI dise mahalline gitmic::ler Balili 

tÇ<2\'ııt 151>) CTekyıldız 81 ıEroll 1 Sirk'!cinin durak yerinde 
Bol Kepçe içkili ~okantada 
radyo paraziti yoktur. Inhi 
sar fiyatına rakı İ\ İlebilir. 
5irkcci Bcşirkem1t l karşısı 

!Bayan aşı;ı)!Hııdıyc)ı20{)2l <Sumer) 
ıBankacı ı ıS.126) (."N.ı (Tek) 
(Denl:z: 21Bl (1''.K. 261 CK 12) !A.17) 1 
(301 ıôğ l'J,Y.Z, 30) (Kıı 411 IR.F'.) 1 
("Ali .. rcmzın~ «kn mektuplar 

gönd\!nlmı ur ı mu. 2) tlt C.) lim•••••••••••._ 

nıiitecavizin elinden kurtarmHr 
lar ve sahaya girmive hakkı ol. 
mı~'an bu adamın derhal <'Ikanl. 
:ııasını ve hakkında tak:bat \'a 
'll 1masını istemisler<lir. · 
Şunu burada kaydetmevi lü. 

~umlu göriıyoruz ki bu anda ma 
ça hf'nüz başlanmamıştı. 

( X .V,Z.) \l'oyraz 15) 3 Ru fnc::1lnd~r .,,..., .. ., ,.. .... -~ 

tekrar başlanmış ve bu at~İ {{ 
açık oyuncum uz Şükrüniln ot>. bau 
bir akınını kesmek istiyeP d b hi 
ter Birliği oyuncusunun ke~ , 14ıııı 
tılganhğı yüzünden yere d ;,r "ll ~ 
sini ŞUkrünün favüllü bir alı s lltrna 
ketinin neticesi zanneden h ·hb.ıpı 
solac;ığımızı s a h a d a_ n..J; ıg . 
karmıştır. Biraz sonra c;e;ı"• ~ ~t 
Birliği müdafaasm.m tavu.11 . bir 
hareketi dolayısiylc lehiınırl ı Ve 
rilen bir penaltıdan sonr8 - s· 
miadında maç nihayete c~ ~a 
ti~ •, 

· 4 - Eğer oyuncular at3~ halliz.. Ö 
bir arbede ve dövü.5 olsa. tı ti ~na 
maçın devamına müsaade e () ' Va 
ve hakeme karşı uygun uıef! ~ d 
hareket vaki olsa ha.kem d~ dıt ~ 
miisebbibini sahadan çrkll. t ~ li 
Maçın malum ve muayyen ~111 ~~ı 
ile sonuna kadar devam e S: •«uı 
ve m~ı miiteakrp Geneler ~ alı., \r 
ği ekibi davet edilerek ıncıid · . 
le şilt verilmesi bö •le bir hli. k ..... 
nin vukubulmadığım isbnt --~ 

5 - Memlekette bu mııC1 ....., " 

re edecek bilfarz İzmir bÖI~ 'ıııı \.!Ja 
mensup beynelmilel hak~ "° 
Bay Mustafa gibi zevat v i! ~letd 
~ahı~larma karşı hürmet1Cjtı ~ J.ı 
makla beraber hakemlik ıee,( İti <li 
leri. vukufları ü7.erinde e°' ~ 
mumiyeniıı tam bir kaııas.tl ·ta.be 
mıyan Ankara bölgesine f11r 1

• n 
iki üç hakem araı;mda nı dıt 
surette mac:ların idaresi btl ' ~ 
larda ÜG gün sıra ile vazife, 
final macı hakemi Bay . l'ıl.. •• 
Aysel'in da pek yorgun bır ·~ık 
de müsabakayı idare ctJ11 
sebebiyet vermiş ve mac ) 
kararlarla pek fena idar<' 
mi~i~ _ 

Bu cümleden olarak Hsl'1 

rik eden Gençler müdafii /.1' 
din takımda ver almasına ıv, 
ade etmesi hikemin hiç de 
1ilemiyecck bir hatasıdır. 

6 - Hadise bundan ib3 
Hakem raporunun mahİ 
bilmiyoruz. YazchklarımıZ;I~ 
lafında olacağ•nı <ta hiç ti' 
etmiyoru~. Çünkü yazdı~l• 4- bJ~ 
zı daima ısbata amadeyıı-~ ·~ 
böyleyken 20 Temmuz ta~ llı11 
intişar eden ~L.etelerde il~ 
Müdürlüğün bir tebliğin~ •tliıtı. 
duk. Fuar maçlarından b..""" 
müzü ihraç gibi birliğimiıtfl -'U'du. 
nevi ~ahsiyetinc de hitap a~ cı 
muvakkat mahiyette dah• ~ l(e 
verilmi§ olan bu karar 
müt.ces..qir ve mütehayyir ( 
tı. Ceza. ile .u(; amsınd:ı 
ve münasebeti na7.nra n~ol ~ıt 
ve ferdin müdafaasını dı fliJı.a d 
den teşkilfltımızın ceza .,< <la 
mevkiinde kalaca~ını ta ... ~'" 
demiyoruz. Bu~iinkü. ~'ntı 
30 senelik serefh mnzısıı11 

mütemadi bir ~ayiin ki' 
hatıralariylc çer~vel iy~rtıc 
biimüze ka~ı günllik te~ıı'( 
doğma vazılar ve kararl:ı 
man ve hl}kiknt mefhum~ 
de silinmiye daima mah~ 
laC'aklardır. 

----0--

Elazığ - Antep t\lt~ 
maçı s 

Antl'p, '.?l ( • A.) - ıs 
gclmL5 olnn Ellızığ sporctı ~ 
Gaziantep sporcuları arıı5~ l' 
pılan futbol maçında Elflzııt " 
Uçc karşı dörı sa ·ı ile gnlıl' ~'le 
miştlr. ,taj ___ ..,.{.) __.. ıld· tı 

l .... . ç 11l"'tı 1, 
Gençler bir ıgı . a 1 e.de 

da 2-0 galıP 13 •li 
C,'nnkırı. 21 ( \ , .\ .) ·i!i { lllll 

g~lrniş olan Gt nçlcri.~rh-111ıı ,he ~ 
takımı ımn kalabalık bır h 1~ 1 ~rı 
iesl önUn<l<' <;nnk"rı spor h iç 
mn<: yapmıştır. . 11ı:lt "'l' 

O•.run arnimi bir havn i~1 "' ille\> ' 
- 11<"1 ., 

rcyan etmiı;, Grnı;lerbir " tl)ı 
tip gelmlıııtir. a} __.. ~ 

--O-"--~ t ~ 

Kongreye da"e •t 
Boğnzi~i Geneler k)Ubi\r bt~ 

heyetinın ~ördUğü lüztını. lırl 
26 _ 7 _ 1941 cunıartc~~ıı lı}'u 
aat 20,30 da kHiP bl ı:t tıe 

fe\·kalade bir kon~re tt 11ı bil' 
ce~inden, b tiin azaJarıfl il 
nıası rica olıınur. \I d 

•• ,:(. 'tl ••.. =·· ). 
'6:=~;~;==:/:~~:====·ij~J:ı ~~~· 
ii ı,..ıhili~·ı· mtitl'hıJ""1" 1 ~il' 
g J ali im: ı oıımıuı ıı <' Qltj 

:; c; u11;or \lt ')' 
•• ııl'IJ • 
: : HerJ:"lJıt n~h•dt n .,.,. • •• ::1 

• 

:: ......... ·-·---············:::::::··· •le ..t! ...... "ft••••"··············· 
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MERAKLI 

ŞEYLER 

~.. Saat gibi 
"'-'ı11111ııuııı•ıııımı1ıııınııııınuunıııı• YEŞiL HEYKELiN ESRARI! 

0 llYük Milli Roman k 1 
' l( •24- Yazan: IAHMUT ATTiLA AYKUT uru up 

baq ~ atendi8.inebu kadar tau. Besim amidı: iş/egen 
btııırı ~ ~ bu ll\eghul a.bba- - Peki ~1ı.. Ptki .. Öyledir 
llJı llıılr.:._ e ~katle balrtı. Bfi. zaten hep dostlar böyle olmadı- otomohı"ll 
lltına--::ı ~~ 8:1'da işletti. Bir lar mı ki.·Biz canmı dedikçe ÇJX. • 
hlıepları ~ S\ı: ~tiyle dostları, sın canm dediler.. Hani oyuncak otomobiller var-
1ıtc;it göt}erının önünde res- Kemal müteeeair oldu. dır: Anahtarla kuranmuz, :içindeki 

biz. Yaptı. Hayır b.ına ben- - Niçin böyle düşünüyorswı yay bükülür; sonra bırakınca. yay 
ı ~ af~~ Yoktu onun. Çare- Besim .. Bir eski dosta on sene açılmağa. başladığı için, tekerlek • 
- Siıj 18tiyen lbir sesle: sonra tesadüf etmenin ne büyük Jer döner ve otomobil gider. 
~-~~ Kusura zevki vardır. Fakat; ·sana sami. Bu küçük otomobil büyük oto. 
~ lSrniruzi söyler mi- mi olarak mühim ~im var de- mobile benzer amma, !iiındi bUyilk 

~na a.~ daha pnank da- diysem inan ki yalan söyleme. otomobilleride bu oyuncağa ben.. 
'v, vır alaka ıile: dim· Lakin ne olursa olsun zetmeyi düşünüyorlar.. Yani soka 

l,~ernalciğim. Sen böyle kırmıyacağnn seni·. Gel. Benim ğa binıp gezdiğimiz, uzak yerlere 
~ ~ ~ılt~ı değildin. Ne ol. de canım istiyor. Bir tezgihba- gittiğimiz otomobilleri de böyle, 

lfar
1 
dan lbir feliket mi geç- şı ilemi yapalım . .. . . benzin yakma.dan bir a.nahtarln 

..1111'.1 ... ın .... ?.anı .kaybettin? Yoksa Besim ağzından tükruklcrını kurup işleyecek hale gctirmeği 
alı._ \r ~ruret; içerisinde misin· saçarak: dUsUnüyorlar .. 

a Czilldüm .. Ben 302 - Yaşa be Kemal. Yine dam Bunu çıkaranlar Japonlardrr. '1 oğlUBUn vesselam. Bizimkiler a. Halta Japonya.da böyle bir otomo-
~~asınm iç.indeki dü- rasında ne südü bozuk hergeleler bil ynprlmış ve çok iyi neticeler 

'lıihi ş ~bi sevindi. çıktı görme.· alrnmrştır. 
~ ~nı. Sen ne olmuş- Kemal bu tesadüften kendi he. Otomobilin makine kısmı büyük 

ı. • .:ıı•-.ııAn rd • Bır zaman ben seni sa.bma ibiraz da memnun olmuş. bır yaydan ibaret. Bu yayı, saat 
. Ii:t ça}IŞlyor diye duy- tu. Aklı başında insan daima kurar gibi, bir anahtarla kuruyor· 
ıti <li ta seni !bana bahrive şuuriyle, daima mantık Ye mu. sunuz. Ondan sonra, içine girip 
~b!: de c:öylomişlerdi. • hô..kemesivle hareket edece~i \'C düğmesine bast.ınız mr. otomobil 

. lles·ve ağır, ağır yürüyor-·' mühim hidisc ''e \'alrnlarda İ~I.' harekete geliyor. Yny o kadar 
~: ı.trı bir yandan anlatı. heyecan katam1yarağ1 ic;in ° kuvvet lidiı· ki, otomobili. sanki 
8'n işin maksadını ve e~asım belki benzin motörü işlyorrnu§ gibi, ha.. 

a anlaUrklarmın h,..psi de hafifletmis olnbilirdi. :rekete getiriyor. 
i:n"'ru. Biz ne iboralnra O· bu akşa.m Nccm\ycye bir Yalnız, bu otomobile pek gUvcn 

lllııa kı.. .Ama şimdi rahat kocaman yalan ve bir kocaman olmaz sizi yarı yolda bıraka.bilar. 
~. J"olunu bulduk· hakikatten bahsed ccktİ· Biri Onun ıçin Anahtarı daima yanınız· 
"'k~~etakla bu eski mck. icin ne kadar inandırmağa sava. da taşnnaz lfwm: Bu sa.at gibi 
~ının yüzüne baktı· ı;acaksa ot.eki için de o kadar yayla işleyen otomobil bir kerre 

;~"~emişti. Üzerinde kandırmağa uğraşacakt1. Bunun kurulduktan sonra 70 • 80 kilo _ 
at ~enı ibir elbise vardı. için biraz çakır ~eyf olmayl da. metre gX!iyot. Ondan sonra du • 
~ 'Pek renksmdi. Gözka ha münasip 'buldu. Bası dumanlı nıyor. Anahtannız yanınızda ise, 

da altı morarmıştı. Ve bir adam henı cesur hem ctiret. tekrar kurarsınız ve otomobil tekJ 
rı..~ı··-·~·~:~ada ağzını :Kemale lidir derler. klı melekat pis rar 70 • 80 kilometre gider. 

~""111kça ağır bir alkol tonları durunca süpaplar g~~- Yolda benzin bitip benzin bu • 
~ ~a yavılrvordu. \'ince ..mesele _lcalmıyor. Delı m. lamamak tt'ılıllkcşl olmada.n anah· 
~Yapı o~u~ Besim., ~in ~Y ~ .. iıgir ki tarın~ ~mime bulundukça. iırte • 

' va dellalhk .. Ye cok zaten.. aiğiniz kadar gidebilirsiniz. Ben • 
ııı~aı.anıyorum. Hic bir - Hey anam. Darıldıysan zin masrafı da olmayan bu otomo .. 

de fak olamadım. Bahri- gidelim·. Dilini bıçak aç.ınıyor. billerin her yerde yapılmağa ba~ 
liıtı_ koğuıunca t!';i buraya Dt.irunecek ne var bu i te. lamn;a çek çabuk rağbet lbula.ca-

u. 11' 

ra}[ d "-emali de kolundan 
l{ Urdurcıu. 
~ttıaı · . On cığim. Gel hatırımı 
i~ li yıldır biribirimizi 

&itti am bu tesadüfte ol· 
k de~ . 16enede biribiriınizi 

uı-ada gı dik ya .. 
~Barbanın meyhanesi. 

'1ına., ttte gel üç, oo., kadeh 
fı d: ~·apaJım. Bizim gop 
ıı laze.Jemişse değme 
~ıa.ı 
~atı d1et'haı gid ~cği ~eri bir 
~ : 1Yaraıc: 
esınıc· •. 

ııı ıgım. Bana bu ak-
ltı .. 

l{~nı Usaade et. Çok işlerim 
t 0 kadar muhim işle. 
' ıal"ı b u ak . 
~ • .Şam gen bıraka-
~tıinı "erıyoruın sa.na. Bir 
~tleıf ~ ba§, başa istediğin 

ırıı,, 

. " 
liat ~

t~· 
. iıı· ın bu derece yük-
l~i. s·Çekemiyenler yok 
~~ b llhaısa o sırada E. 
ıtiı.ı ulunan ve padi!a
llı.ı at \'e teveccühünü 
.~)i'ı <>lan. Menteşe ıan

porl~ hiç. brahım bey, Rüs-

Haydi şerefe. ğı tabiidir. 
lki okkalı J,adeh biribirine 

tokuştu ve dudaklar bir nefeste 
ilk hız ve at.eş uyunu çorak biı· 
toprak susuzluğiyle emdi~er. . 

\ e sonra ikisinden d bır ncles 
gibi tek bir ses bosandı· 

- Oooh ... 
Sigaralar yakıldı. Dir.;ekler 

dayandı. Mezeler tazelendı. Bu 
iı.lemde teslise riayet ~a~ttır 
esasına ittibaen kadehler ıkılen-
dı. f"~lendi- ~hbat kı~ştı: 

Besim bir aralık Kemaltn ku. 

lağına eğilerek: 
- Bugun 200 apeli vurduk 

Ölen fare 
Şikago hayvanat bahçesinde bir 

gün farelerin bulunduğu yerden 
ku3 sesi işitiliyor. Sesi ilk duyan 
ha§ganıiyaudır. Merak ediyor, he. 
men o tarafa kor;uyor: Farelerin 
bir k~ tuttuklannı zannediyor. 

Pakat, gidip baktığı zaman, kuş 
&esini çık&ra.nm bir fare olduğu • 
rıu görüyor. O dakikadan sonrn bu 
öten fare hayvanat balıçcslnin en 
görülecek hayvanı yerine geçirl .. 
Uyor. 

Kemalciğim dedi. 1 
- fş!erin iyi desene Besim .. 
- Adam tnş atıpta kolumuz 

aürımadı ~a. Gittik bizimkilere 

c..ıoc..k Heklmt 

Ahmet Ahhoyunlu 
<e" t•ıı.lm l'allnılı&nf' ... laıı No. 1 

taze bir ihbar vaptık aldık pa· 'R7.&rdan maada ber,en aaa ııı ı 
pelleri. t..!n ıannra. Telefon tOl!' 

(Devamı 1·,,r) •••••••-*• .1 

- Haydi lhrahim orta yaş 
lı bir adamdır .. Beni kıskan
makta hakkı var. Fakat fU 
ihtiyar tilkiye de ne oluyor'/ 

GiliJel Elizabet. amcası, kömür 
madenleri sahibi London ile bir
likte lngiltereden Amerika.ya 
gelm~lerdi. 

Nevyork-ta idiler. 
Geleli bir ay kadar oluyordu. 
Bir ay içinde güzel Elizabet, 

oturdukları otelin bir başka 

mü.şterisinin delikanlı oğlu At. 
kin....CIOn ile oldukça aşinalığı iler_ 
!etmişlerdi. 

Atkinson bir muharirdi.. Fa. 
kat muharrir olması itibariyle 
yaln:ıız talihsiz olması lazım ge
lirken üstelik oesaretaizdi de. 

Kömür madencisinin yegeni 
gü?.Cl Elizabet ise, cesaretten ya, 
na ondan ileri gidemiyordu. 
Üstelik saftı . 

Nevyorkun Çin mahallesinı 

her halde işitmişsinizdir. EJW!. 
bet bir gün kendi başına dolaş· 
mağa çıktığı zaman yolu bura. 
ya düşmüştü. 

Aman yarwbbi !.· Burası adeta 
Çindi. Şark kari dükkanlar. tür· 
iü esrarengiz emtia caddenin iki 
yanında da görülüyordu. 

Hele bir dükkanın camekanın. 
daki bir dizi tırtıllı mavi boncuk, 
Elizabtin pek hoşuna gitmi.']ti. 

Elizabetin merakı arttı. I•'n. 
kat o ~rada. işaret memurları· 
mn dikkati önünde kaşla göz a. 
ı asında cehennem sür'ati) le ge
çen otomobillerden lbiri sokağın 
tam ortasında bir çocuğu az da· 
ha çiğniyordu. 

Elizabet atıldı ve çocuğu hı. 

§ım gibi geçen otomobilin önün. 
den kurtardı. 

Az sonra önünde durduğu bir 
dükkanın içinden bir Çinli zat 
çıkarak kendisine: 

- Çok teşekkür ederim. dedi. 
Muhakkak bir ölümden :kurtardı 
ğınız çocuk benim tonmumdur 
Dükkana buyurmaz mısınız? Bi. 
zi ihya ettiniz, hem bizi şeref 
lendiriniz. 

Elizabet biraz tereddütten 
sonra. kurtardığı çocuğun elin· 
den tutarak dükkanın icine gir. 
di . 

Çinli dükkanı ... 
Bir Çinli satıcı .. 
Etraftaki garip eşya Elizabc. 

tın hem hoşuna gidiyor, hem 
merakını arttırıyordu. 

Çinli: 
- Size nasıl mukabele edece· 

ğimi bilmiyorum, dedi· Beğendi. 
ğiniz birşcy yok mu acaba bu 
rada .. Size derhal vermeğc bazı· 
rım. 

Elizabet: 
- Canım bunun ehemmiyeti 

var mı? Ben insani vazifemi 
yaptım. Dükkanınızı görmek de 
ayrıca bir zevktir. Bu kadar ye
tişir. 

- Hayır. hayır. Bir şey iste· 
yiniz.. Sire bir hatıra vermek is. 

lskender F. SERTELU 
·ıı~' b"), ~.~emiyordu. lbra. 

~~' ı.; \tk Uatem için: - O, 

Diye söyleniyor ve Hüsre. 
vin kendisine karfı neden ay. 
kırı bir vaziyet takındığı 
m bir türlü anlayamıyordu. 

Maamafih, Rüstem, ibra. 
himden ziyade Hüıreve 
muğberdi. Bir gün onu ten. 
ha bir yerde kıstn ıraa: 

- 77 -
;gı le IA k d w"ld" t~ b· ayı egı ır. 

.1>1-~r Yelkenlide çımacı 
•t~ aı... dem itti. 
il~ • bunu duyduğu 

'~l rı lhrahim beye 
hl '~1!h. Rüstemin iyi 

•ardı: Duygularını 
~ .. ~d .ciylemezdi. Ke. 
"dak~tndı. lbrahim bey 
it.il d 1 duygularını da 
~r oa'llarına bile aç. 

di 
j) sarayda Rüıtemi 

~İ~j i~ler ~ki kiti olmu!
'" J.ı .. rahnn bey, diğeri 
~'t Uırev hey tttt k . 

endi kendine: 

- A babacığım! • diye • 
cekti • sen benim neden ku
yumu kazıyorsun? Padip.. 
hın ıana Niğboluda teılim 
e•L-tiği bir kadını bu yaıtan 
ıonra ıöz koydun .. onu yolda 
ıelirken (küçükhisar) da ça. 
dırına aldın .. iki gün çadır
dan dııarıya çıkmadın •. ema
nete hiyanet ettin I ben bun.. 
lan bilmiyorum mu sanıyor. 
sun? Üstelik, bunlar yetmi. 
yormu! ibi, bir de benim a. 
leyhimde bulunuyorsun! 

Rüstem bunu söylemek i- nasip olacak? 
çin fırsat arıyordu. Hüsrev bundan sonra lafı 

O gün ava giderken bir a- değittirdi: 
ralık Hüsrev, Rüstemin atı. - Avda ııİfancılığın var 
nın yanına sokuldu: mı, oğul? 

- Bu ne yaman kısrak! Diye sordu. Rüs\em cevap 
dedi • Allah nazardan ıakla. verdi: 
sın. - Ak koç, kara koç geçit 

Hüsrev, Rüstemin bindiği batında belli olur, . derler. 
kısrağı da adeta luı~anmıt - Hele bir kere ava oqlıyafmı. 
tı. O zaman herkes kendini gös-
Rüıtem gülerek: terir .. timdi ne desem bot· 
- Ben hiç bir yerde uyuz tur. 

e,ekle kervana karıımadım. Hüsrev: 
Padi!ah maiyetinde de böyle - Nitancılıkça benimle 
güzel bir hayvana binmez. yarııa çıkamazsın! 
ıem hu saade\: bana ncrde Diye öğünüyordtı. 

HİKAYECi 
terim. 

Eliza.bet bu sırada. nz evvel 
camekanda görmüş olduğu tır· 
tıllı mavi boncuk dizilerini işa. 
ret ebneği ve hatta bunu para 
ile satın almağı düşündüyse de. 
gene söyliyemedi. Çünkü adam 
para almıyacaktı. 

Genç kIZin tereddüdünü gö
ren Çinli: 

- Bırakınız da. dedi. Si?.C 
Çun - Ço. bizzat elile bir hediye 
takdim etsin. Benim adım Çun -
Ço'dur. Beni bütün Nevyork ta. 
mr. Bir dakika müsaade eder 
misiniz? Şimdi geliyorum. 

Çun - Ço, bir perde arall)1a. 
rak içeriye girdi. Az sonra elinde 
parlak bir zincire takılmış kü. 
çük yeşil bir şeyle dışarı çrktı. 

Ve: 
- Gfizel Mis! dedi. Size şim· 

di şu Yeşim taşından yapılmış 

hekelciği vereceğim. Bunu iste
diğiniz gibi, ister boynunuY.a ta· 
karak. ister kolunuza iliştirerek, 
velhasıl sadece üzeriniwe bulun. 
durmak suretiyle bir hayli maz· 
hariyct elde edeceksiniz. Bu ye
şil heykelciğin yapıldığı mad~n· 

den bizim e ki ilahlarımızm hey. 
kelleri yapılırdı. Bu heykelcik 
üzerinizde bulundukça. herkesin 
zıhninden ne geçerse oku) abile· 
ceksiniz. Yani insanların hakiki 
dü ündüklerini 6ğreneceksini1 .. 
Sanırım erkekler biraz yalan 
söylerler .. 

Elizabet: 
- Evet. bilirim, dedi. 
- İşte onların yalan sözlerj. 

nin altında gercektcn ne bulun· 
duğunu bu heykelciği üzeriniz.. 
de tuttuğunuz müddet<; öğrenc
cekJniz. Artık sonra icabeden 
tedbiri alırsınız. 

Elizabet önce, bu izahata bi· 
raz gülmek i tc<li. Fakat nihayet 
tesir altında kalmış olaca'k ki 
Çinli Çun • Ço. babaya teşekkür 
ederek ve otomobil kazasından 
kurtardığ1 çocuğun başını okşı. 

yarak dükkllndan ve Çin mahal· 
lesinden ayrıldı. 

Heykelciği hafif bir tebessüm· 
le boynuna geçirmişti. 

oturduğu otele girerken ka. 
pıdan aleHlcel<' çıkmakta olan 
muharrir Atkinsona t'ast1 ndı. 

Atkinson durdu. Şapkru:ını çı 

kardı. Fakat her ne ı!)e gidivoı a 
pek sıkıda olduğu asikli.rdı. Ikı 
tek lakırdı konut§tu. konuşma. 
dılar: Atkinson, Elizabetten ö. 
zlir dileverck ve akşm yemek 
ten son.ra otelin toı:ır smda ·i 
barın bir koc:csinde buluı:;mnk ü. 

zere ayrıldı . 
~imdi Elizaoot <.lü. üniiyordu: ... 
işte 5u efsanevi heykelciğin 

bir manası olup olmadı<'Tmı an. 
lamak için b mdan d~ha iyi hir 

Rüstem, Hüsrevin çocuk. 
ça sözlerine sinirlendi .. lafı 
k e s t i ve h a Y v a n ı n 
karnına yavaşça dokundu .. 
ilerledi. 

Rüstem, Hüsrevin bu alay 
cı tavırlarla konutmasına fe. 
ne halde içerliyor, fakat 0 • 

nun yaşına hürmet ederek 
sükut ediyordu. Rüstem, sö~ 
söylemesini, adam bozması • 
nı bilmez bir erkek değildi. 
Hüsrevin mevkiini ,.e yaşını 
dil,ünerek saygı gösteriyor • 
du. · 
RÜSTEM, NiŞANCILAR 

ARASINDA 
Bir ormanın eteklerinde 

durdular. 
Rüstem • Acaba padişah 

Marta.ya bir şey açtş mı? • 
dütüncesile padişahın gözü
nün içine bakıyordu. 
Menteşe heyi İbrahim ile 

ihtiyar Hüsrev bey Yıldm
mın e\rafını sarmıfll. 

fırsat olamaz.. Atki'nin - El'. 
z bet, ar1..:adaşl k ilerlcdil:Ç(! 
Atlcinson'a 7.."ı.Saca Atki denıeğr 
başlan ~tı - kendisine olan te. 
mayülunlı anlamak ır.m bu yeşi' 
heykelciği bir tecrube edebilırdi 
Bakalım Atkin...c:on kend tt1•1e l\ar
§I oldukça manalı ~ okşayıcı 

sözler söylerken gercekten ne 
düşi.ınüyoı du? Onu eviyo: nıuy. 
du acaba! Babası zengin olduğu 
için muharrirlikten bir şe) ka. 
zanmasa. da pek büyük bir mnh 
zur teşkil ctmiyecek bu yakı. ık.. 
1ı ve gUrbüz delikanlının ,bu cid
den hoşa giden erkeğ'n kUçUk 
Eliza.betc karşı hakiki hıssiyat1 
ne yoldaydı? 

\kşam yemektl~rı· sonra. ufak 
yeşı' heykele !ı avucunun ıcıne 
alarak taraça barının pek ışık 
vurmıynr "Mehtap çardağı., 

isiml kösesinde Atkin .onu bıd· 
du. 

'\tkinY.>nda bu akşam derin 
manevi hürmetleri andırır bir' 
hal rardı. 

Elizabetin gözleri içine ba· 
karken adeta kirpiklerinin tit. 
rediği, sesinin kesildi~ sezili. 
yordu. 

Elizabet biıyük bir cesareti~ 
- Sana bir sey soracağım 

At.ki, dedi . 
Ve "hakikati bildirecek olan., 

küçük yeşil heykelciği avucunun 
icindc yokhyarak devam etti: 

- Bir aya yalm1 zamandır 
arkadaşlrk ediyoruz. Sen beni 
seviyor musun? 

Uuharrir Atkinson daha çok 
heyecana düstü. Renıti uçal' gi. 
bi olmurtu. 

- Ben. bc-n.. diye eledi. 
Bu aksam c;ana b·r şe söyliyemi· 
yeceğım. Hakikati söyl"m ten 
çekini)or gibiyim .. Sende ne var 
bu akşam? enin guzclliğini, sc. 
nin cazibeni de ac:an bir kuvvet 
var sende bu aksam.. Söyle.sem 
inanacak mısın?. Sen bir alihe 
gibisin... Sana gizliyeocğim ne 
sır olabilir? Fakat sen nesin bu 
akfjam .. Beni imtihan ctn1ek için 
bu kadar kuvvetli olmana liizum 
vnr mıydı? Her hangi kadın \ııe. 

yn kız gibi, söylediklenmc ina· 
mp inanmamak tereddütlerine 
düşmiyecek kadar beşeri zo.ru_ 
rctlein fe\•h.'indesin sevgilim ... 
Ne diyeyim? Kalbim sna ma!Cım 
değil mi? 

Atkınson bunları c:ö~ lt>rken 
Elizabetı de yava. ra )erinden 
kaldırarak taraçanın en kenan. 
na, "Mehtap çardağı,, nın en 
kuytu mevkıin götürm\iştü. 

Elizabet Atkinsonun bu mane
vi buhranı ve açık c;evimliliği 
karşısmdn hayret ve baygınlık 
clnlga.ları içınr dü mı.iş olarak ne 
Y paca ·mı b ıneden dalgın 
kC'ndisinı bıral tı. 

Atkıru onun a<;ık b kli~en kol. 
ları arasındaydı. Sevimli deli
kanlmm omuzlnrma doı'Yru dola· 
Han ellerinin birinde diye 
bır ·ey yer<• d.ıştii. 

Bu un. "hakikuti belirten!" 
' Çinli Çun _ Ço baba ta.rafın • 
dan verılm; ye ., heyk lcik ol· 

(Vıitfcn salfaJ'1 çet iri11i ... > 

Köpekler elt·afa salıveril
mişti. 

Yıldırım av meraklısıydı .. 
Çok iyi ni ancıydı da. Attığı 
ok boşa gitmez, daima hede
f ini bulurdu. 

Ri.ıstem o gün Hüsrevle lb
rahimin müstehzı ıözlenne 
fena halde icerlt•mişti. Padi
şah ümerası ~rasmdan nişan 
cıları bir tarafa seçti. Rüs
tem de 11işancılar arasmda 
bulunuyordu. 

Yıldırım, Rüstemin iyi bir 
nişancı olduğunu biliyordu. 

Rüstemin ni~ancılar ara • 
sında görünmesi, kendisini 
Çekemiyen Hüsrev ve ibra • 
him beyleri çıldırtacak kadar 
bir hadise olmuştu. 

lhrahim bey: 
- Rüstem mşanc1hğ1 ner

den öğrenmiş 1 ! 
Dive sövleniyordu. 

( l>Cl'\"nmı 'nr) 



.. , ... 
SANiN 

·~iŞ MACUNU 
Oişiere hayat verir 
ı •A 1CAP. -. 
Her sabah, öğl P. ve 
-:ıkşam, her yemektt!n 
sonra mu;_/,,ka fırça

lamak şarttır. Bu u
sıır:· şaşmadan, mun
tc:z.am bir metodla
takıp edenlerin d;şJe. 
ri mikroplardan, has 
talıklardan muhal a· 
za edilmiş olı:;· pas
lanmaktan ve çuru
mekten kurtulur. Her 
zaman temiz, parlak 
1Je ei.izel olarak kalır 

ile sabah, öğle ve 
'2kşam her yemekler 
so'1~" ,..,ünde '? ,/el' 

e•sw; 
ı!:c.ahaneı\!rle oUvıl~ ıtriyat 

ma~a1.alarınds bulunur. 

duğu şüphe~iz.di. 

Az sonra tP.kraı kendilerini 
buldukları va.ı.tit Atkinsonun şu 
ıınlattiklarma Elizabet kahkaha. 
arla t:iilü)~rdu: 

- Evet sevgilim. Ben sana 
iaha bugün otelin kapısında 
··astladığım zan13n göğsUnde o 
·eşil Çin heykelciğini göı~i.~ vç 

'1eye hazırlanmak lazım geldiğini 
anlamışt,ırn O heykel "5evdıı tıL 
sımı .. diye bütün Nevyo"'kc;a 
tanınn ış bir oyun vesileshiir 
Çin mahalle~inde Çun Ço b~ 
satar. Bana bunun hakkında ma
umat veren bir A~erikah tam. 
rhğım. az sonra l::rizzat bu tilsı 
ının benfm tzerimdt> tecrübe e. 
dileceğini bilseydi kimbilir. bel. 
ki de ôir p~ram tertibine k'\l· 
kardı. ~en ı\"I!lek benim $•'1a 
olan o;;evgimi Ülsımla ölçecek o. 
na göre bir hükürr vereoektın 

öyle mi? Benr.c senı ..... 
Eli'.'ı'lb€tin e:lleri Atkinsonun 

.a·;uçlarmda buhranlı bir nabız 
gibi carpıoyordu Güzel ve küçük 
Elizabctin. aşkım itiraf etmt>si 
için A tkin<;<Jnun da Çun • Ço 
babadan bir yeşil he'Al;elcik al 
masrnıı lii?:ıım kıılmRr1• 

sadece kaba biı ınsandı. kendi· 
sinde ne Bic:markın ka~akart;ık 
ruhu. ne de yuk~ek kultıtkü var·. 
dı. Fakat edindiği siyasi kana. 
atleri daıma odasına çekilerek 
insanlardan uzak ,·aşayan Holş. 
tayn'r.lan daha mahırane bir su 
rette dolastığı muh•tlerde yap. 
mağı b1 lıyordu. Ameli sahada 
Holt:;tayn Kıderlen'le Eulenburı:: 

dan daha iy. anlasıyordı.. Eulen. 
burg Kıdeı leT'' sadece ımpara 
tor tarafmdat hıma ve edildi;. 
ıçin idare edivordu 

Holştayn Eulenburg ve Kı. 

lerlen aylarca kendilerim Klade. 
radatsC'.h karikatür mecmuasın· 
da, çok zarif bir şekilde nazmcn 
ve ı1esir olarak karikatürıze eder 
tehlikeli muharrıri boş vere a. 
radılar 

Bu zarif miı.ah muharrırrm 

kendilerine "i"teridY)~ dostları. 

kont Serçe" ~i bir çok •İsimler 
takmrşh. Bu muharririn kendi. 
!erini iyice ta.Jııdığ:ı muhakkaktı. 

rASARRUF 

'f. Paramza yüksek bir faiz temin edece;uiniz. 
'i- Eh faizi bonoyu satın alırken alacaksınız. 
* Milll Müdafaanın artan ihtiyaçların· karşılıyacaksrnız. 
=t- K°P.r din izi tasarrufa ahtı• .. ... raksını z. 

I • 

* Ke-;enizin müsaadesi n; • ıde 5, 25 100, .;.~ ve 1000 liralık taı-anuf hono. 
l;;.nndan aln.12 
qh·t asarruf bonosu almak, iyi bir faizle hem kendi m~nfi:"atiniz; k.ornmak 
~em de Milli Müdafaanın artan ih tiyaçlarmı karşılamak için . dP. ' b·Le para 
• ~ra-r etmek demektir. 

Devletin menfaati sızın menfaatiniz •re karınızdır. 

'Bono vadeleri kısa; faizleri pe sindir. 

. 3 ay vadeli bir bononun faizi 
o ay vadeli bir bononun faizi 

J 2 ay vadeli bir bonor.un faizi 

;-: 4 
'i~ 5 
% 6 ..:ır. 

•
4 F.:-.izier bono kıymetincleıı tenzil e dı imek ~met:le pe~in '.>dr11ir. Yani bir !'ene 

v-ac.ieH 100 liralık bir tasarruf h<lnO " .. idn q ,1 ı· ~a verecı·k VF! buna mukabil hir 
~eac !onra ton lira alacaksınız. Fa iz peşin olduğu için faiz nisbeti hakikatte 
% 6 değil bira2 daha yüksek % f;, 3b dir 

...,rı~c vadesi ?"eldif!i 7amal' ôl:'\1':'1nT7. ere•; nim;\~ ;s•c>m"'zser>i:1 vadf"'l 

,..,,..:ı bonoyu veni bir bC'no ile de~i ;t,~1r ve \:'c.daki fazzj b;r defo iv.ha D şm 

\İ'ıh:iirsiniz 

* Vadt:- dolnıadan paray" ihtiyll cımz o!ursa herhangi bir bank~va mü 
r<ıcaat ederek bono faizinden yü7 :.t~ varını f edak~rht. ~rapmak suretile bono. 
v~ iskonta ettirir ve derhal parav3 ~albedcb\!irsiniz. O hcılde; 

:t- Parn.nız daima paradır. 
:ıf. P . faizleri her türlü rt":f>imden, \w•tr;den nıuaP~rr. 
* 5atın alırken , başkasına devrederk e11, vade-,;•nce bedelini tahsil edetken mu. 

"•1'•~1<' ve merasim yoktur. Bonolar h.ımiline ma.hsutur. Hazine kefildir. 
"' f-u&;rruf bonolarınr bütün bankala r1a şuhe "Ve ajanslarmdan, Milli Piyango 

! -i<!~t"sinin resmi satı~ gişelerinden ve bal"lka. otmıyan yerlerde Maısandıkla. 
"'~.-1 .. T. alahifü·sin!,.z. 

* Para ""1z1n en om1a kasacıı nevıet Kasan' dır 
enbel raraları bir tas rol bonosalle se1e!'ber edlnfz 

.MNM 41 .. JLI» 
1 

Bırın"~' sınıf 1 
-nütehassıs doktot · 

NURi BELLER 
f. .,l,fR 9e KUB 0.ASTALIKL.Aı 1 
1 4...D.k:ını Cadde-91 "'\rı. 11 

'd•,eyene aaatıer1: 10 d~n 1Tıbarr 
6 L 

f'*HEE 

Göz Hekimı 
Dr. Murat R. Aydın 

• k)Oğ-lu Parm:ıkkarıı l\vıııo -oka~ 

v'lln ı. Tel : U5iiıt 

w ı 

Mütekait dul ı,,'e yetimlerin 
nazarı dikka. e 

Emlak ve Eytam ;.;,,r;kasından: 
1 - 1ekalit, cıul ve yetımı~r:u altı ayda bit defa yaptırmıılıırı ım:tud 

uldama muar eıesı 4NS6 numaraıı kanun mucibince tadil e<llıı:.ıı; olduğur.. 
ıın bankamıza maaşlal'tnı temı!k ettiren tekaüt duı ve yetinılerlı:ı ka_rıtlı 

Jclunduklan mıı.lmlıdUriUklerınııPn kanunun emrettiği muameı .. ]erı yaptır

.ı'<tan sonra nUfus ve maaş ;Uvia<llarile birlikte en geç 25.'!.9.l tarihine 
caıJar bar.kamız giş~rıne mUnca':Lt ederek bir defa:·a nıah~us ::ı!ınak üzere 
>an1<•ı.rw1.c!i yapılma~r iktiza ed~u l!ayzt111rı itnıam etUrnıelcrı rica ve . 

2 - Temlik devrelerinde ka;.·ıt:arr noksan göıtilen esbabı rcnıışa banka. 
mrzca bir tediyf~t yapıırrııyacağı llAn olunur. (5766) 

~ntJ~cr mtı ...... lıl:I 

22 T E ~I i'.!.., U Z :;;ii' 

Yalnız 7 Gün Zarfınd~ 
B SAY ANI HA YR~J 

DEGiŞiKL"' 

şey diyorsunuz! 

BiZZAT TECRÜBE 

EDiNiZ 

.-.ncuk bir hafta zarfında, binlerce 
kadı:ı,r.r bUtiln buruşukluklardan kur 
tulduwr ve bir çok sene gençleştiler. 
Ali:nkr yaş Uerlcdikç<:! buruşuklukla. 
rın meydana geJdiğinl keşfetmişlerdir. 
Çtlnklı. !.htıyarladıkça cllt birçck kıy. 
metli unsurlarını kaybeder. Bu wı. 
sunlnrı inde ediniz; cilt Y"!::ıiden t4ze. 

leşir >1e canlanır. 

tşte, Viyana Unlversitesı protesörtı 

Dokto• STEJ:;KA.L'tn şayanı bayret 
keşfi de budur. Genç hayvanların hU.. 

bit il" ' B:ıyan D. BRAMALLE· f 
zarimdA tecrübe ettiği ;ıı \f ~l 
güzellik tarzı tedavinin ~ 
sirindzn hayrette kaldı. ~ 

11 
unsur şimdi. pembe renkteki r 
kreminuı terkibinde mevcut~ 

Her akşam yatmazdan e c!l 
kremi kullanmzz. Siz uyurıce~ 
zi besleyip gençleştirecek ve rJJ 
luklarmIZl giderecektir . .AncJl~ 
ta zarfında senelerce gene;; gö 111 
ııiniz. Gündüzler i<;in yağsıZ ~ 
renkt<:!k1 Trı'talon kremini itil el, 
Siya.o benleri eritir ve ıı.çrk ~ 
lerl s:klaştmr. Birkaç güıı ~ 
en s~r· ve en eıımer bir cildi ~ 

ceyr~lcrJnden istihsal ve "BİOCEL., ttp beyazlaştrrır. 

tabi .. edilen c!ldi ihya eden bu kıymetli ~ ~ 
DIICKAI': TOKALON krem 7" t:udraı,v·ımn yUksek kalitesi SS ,J ~ 

kazanoiıl{r rağbetten 'at itude ctm -'-l gayeslıe sayın mllşterilerfmlzl il' A 
sahte muknl!et tıd! :na''ar sattlıyoı. Hakiki Tokalon mlista.b.zar arı al~ h 1 bit l 
t! kuponunu havı olup ı ususl ılr O'. ıla kapatılmıştır. Pulsuz veya P il 
tılt açık kutular. kutiyycn reddeı:!.in•;l. Puııuıarmı ısrarla isteyin~ ~aı 

T-OOGAN -~~ 
tdro. ·ı Pamuk Sirketleri: 1 

l~anı;l'lml'ı \'eni \'aldt! Ha.o altında 20 numa.nlı vazıbBneYI 
<ıiparlş \"Pr• olarak açmışlardo-. 

Bunaar. böyle c.'Sıı;arl 1')0 •,ılııya kadar olan ıııparışleriı: ışbU ~ ..,..., 
verllmeıı!nı. nu:ıu'ı. 'ıı.r!dndo ~kalaraa ıripariş kahılol edil,.mlll lf\t 
muhtiı;~m mU~terllertmize t>• cı!-...-, saygılarnnızo .sunarız.. rf ili ~ 

TcJ , fon: 22!'12ıl Teıgraf· Yen.l Va:de Han t°:l.ro ~ ~ 
•ııt 

.. .. 111~~1 
~t tJ. 

D vlet De~iryolf an ve Limanları 
işl~tme lJmum idaresi ilan ıarı 

'~ 
lıt; t 
~t -t 1. 't 'I 
~ .\ı 
~~I 

1.8.941 tnrihinJerı ltib-ıren her nevi madeni klIJ!Yevl gübrelere oP- "~ 
lq_ ... ~ No. lı tarife tatbı~ ecı'!lecektir. 

I<'ıızla taf&ililt için ıstasyonlar:ı. ır.Uracaat edilmesı. (6017) 

• • • 1 el 
:Muhaınmcr. bedeli 40600 ira. oııuı 812 bin adet pıı.rke ta~ı 8 f:..9

4 
it 

günü saat 15 re kaJ,>!!!i zarf :ısu_Uc Afyonda yedinci i;iletme mi1<!ilrııl ~ 
3rn<la satın a•ın:ı.cakln Bu işe girmek lstlymlerln 304~ ııraııı~ oıılııO 
teminat ile kanunu:ı Uıyın ettiği vesikalarla. birlikte 8.8.941 cuma g-0, 
14 d~ kadar tekıifleri!:i Afyonda }edinci işletme komisyon relsıı~ıı~ 
ler l~ımciır. • dııtl 

Şartnaınclcr 102 kur.ış muko.bi:\!ıae Afyona• yedlncı işletme u;U 

den alına b!ar. t ti0fi4 > 

~t 
L~·i~ 
,~"ırı 
4~ıla 
~-
b Q b 
b~ıt ~. 
~~· 

lı&tij~ 

*** 

~!lıı. 
~l ıl', 
~ t lı; 

~ -1\ 
ffl' lııf'... t 

~ ~o ~ 
H ıhnmrrıen bedeli l6550) Jın t!an 100 adet 300.400 ve " ıı 1 () '!; 

l5 -!O', kilo veya l:treı·K galvanize d1..ınir çenb1ırll varil (0.8.!Hl) :~ıı: ~~ '1 
a t ı ~:J.30 <.ıı r"ş hu<ı.kta H-ıy-iarpı;.şada gar bina.sı dahillnu'i<' ' J ~~ 

t11r .fıııdan kıın:ıı zarf 11sulilc sa :ın alınacaktır. ı. P. ~ 
Bu ı . e g rmc .... lstıyc • ..:rin<491)1:re(25)kurtL!JIUk muvakkat teU"111: 11 / \~ 1 

rıun tRvln ('tti~i ves!kalıırla teklifkrlni muhtevi zıı.rflllilla:r1' aynı g ~ ~ 
(14 30 ı o:ı C:ort otu, a haı..;ar konı~·jOT reisliğine vermel~ri IAzır1ıd1r r ı ~t 

:ktlldl' ~ ,. 
Ru lfC alt şartna"lıeıcr komlSY.>lul':l parasız Cll).Tak dağrtılm~~ e~ 

" WWWCC>L>W+.:CWWWSS: ~ırf ~\ 
bu :; arkada:;m nüfuZU!l~ tıf· ~t 
ıçin bu hareketi yapJ11 ~. ~ ~tltıı 
raz sonra Bismarkt~ ~Jı ~''ı 
meğe başlayor, gaı.etc -~ı:' ~441a 

ı.eııv · t 
kaleyi belki bu ad~ın f5. ~ ~ 
yanlış bir yola sürüldeı11 ı&P ~J, 

HAYA ,YAZAN 

EMiL LUDVfG 
yazdırmıştır ; daha soıı~1~ ~ ~ı~ 
si başka bir adam. korıt b~ 4>u. 
üzerinde top:.mıyor. ~~.tıt~ ~~ 
dam ~ir gazete ile alV _, d~ 'L 

1 
Holştayn l:ontu düell~) ııl ~ıt, 
ediyor. Fakat bu işte ııı.Ç t~ ~ 
olmavan kont bu teJdifl ·_ı Bu mecmuanın ner çıkışında 

üç arkadaş Holştayn'ın odasında 
toplanıyorlar devlet n a z ı r ı 

Marsr-hall ile müzakere ediyor. 
tardı Eğer ıçlerınden birısı bu 
içtımada hazrr bulunmazsa ona 
yenı hücumu telgrafla haber ve. 
riyorlardı. Bu üç adam muhar· 
rri yıldırmak istediler, fakat bu 
işte çok acemi oltluklarr için a. 
leyhindeki hücumlar artınca ga_ 
ı.ete idarehanesine bir general 
gönderdiler. Bu zat yazı işleri 
müdürünü ~ tecavm SUÇ1Bl-

- 49 -
dan dolayı gareteyı mahkemeye 
vereceklerini söyliyerek tehdit 
etti. O ç arkadaşın bu işe bir ge. 
nerah memur edişleri sebepsiz 
deJildi. Bu gazetenin yazı i~leri 
müdürü üniforma taşımak hak. 
kına sahip olan eski bir ihtiyat' 
zabitiydi 

Fakat gazeteci bu tehdı. 

de o.ldırış etmedi. Bilakis elinde 
ki silahların bu adamları tama_ 

mi5"le ın.&Jwa kafi.olacağmı söy· 

·yerek mukabil taarruza geçtı. 

r ... n havzasında çıkan diğer bir 
küçük gazetede üç arkr.da~ı. 
isimlerini yazmak suretiyle, im. 
parator 'Bismark'ın arasını aç. 
mak için ga?..etelere yazı yazdır· 
mış olmakla itham -etti. Üç a~a. 
daş bu hücumların nereden gel. 
ı=ğini öğrenmek için yanıp tu· 
tu.şuyeır'ard?. 

Biribirine benZE:miyen huyları 
yüzünden bu meselede hareket 

brzları da ayrılıyordu. Eulen. 
'"'erg hi<; bir şey yapmadan te· 
bessüm ediyor: fakat içinden 
t··hlikcye girmiş olan bu iki ar. 
hdaştan gizlice ayrılmayı kuru. 
)'Qrdu; Kiderlen gazetenin mesul 
müdürünii düello ctmeğe zorla· 
~·arak onu ynralamakla öcünü 
alıyordu; Holştayn'a gelince: O, 
odasında suçsuz bir takım insan. 
!arı itham ederek deli gibi dola. 
şıp duruyor: 

Bzlki dostu olan başvekil per· 
de aritasından rolünü idare eden 

• ııe r, 
yor. Yalnız Holştayll 

sına olursa olsun k8~ ~,_..~~ 
arzusundadır; EulenbC re. JY, 
siyle meseleyi imparato e 

1 
mak ve imparatorul11'ııt t 
Henckel'e düelloyu }ca ~!Jd 
mek ist;vor. bu iııi yıı.P .. tı' . u ... 
arkad~ını sıkıştırnıJŞ utJılÖ 
ki Eulenberg şimdi rrı 
endişe içerisindedir· ; d 
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