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'-'<!Aşa~ Moskova 
uzveUin Bombar·· Her gece 
Oıman Edilmesi bombalanıyor 

l:ğ~ ,#1:. ....... :0. ••• , 

~r l>r~enubi Amerikada Alman
latııı.ı hPa~andayı ve nazi teşki. 
"aı-d;ttn akikaten bu derece ileri 
lltıı teı l§larsa şimali Amerika
Itbilır, ~~· ~~k kolayca izah edi. 
btr ııa,a ııtun cenubi Amcrikcı 
~ttij h~eketl içinde Avrupa 
li(a c ı> bırleşince şimali Ame. 
%ult:~~uriyetıerinin ciddi bir 
~~r ı 11:1nde kalacakl:ı.rmı kim 
.._ ~ed~biUr? 

.. "" ~-G...._ fllı~abit 'lalÇID 
._ ·111Uerin 

Dun ıece tehlike 
ışaretı 3,5 saat 

• slrdl 
1\10'-~•<0\'B. 25 (,\ • .A.) - Ofi: 
24. ;5 temmuz gecesi Alman 

tayyarelennin yeniden Moskovayn 
hücum teşebbüsünde bulunmuş ol 
duklhn Sovyet tebliğinde bildiril 
mekredir. Düşman tayyarelerinin 
biribiri n.rdı sıra gelen iki grupu, 
payitahta yaklaşmak teşebbllsUn • 
de bulunmuşsa da Sovyetlcrin tay 
yare dafi bataryaları ile avcı tay. 
yarelP.ri, bunlan dağıtm-ıılar ve 
garba doğru sUrmüşlerdir. 

ı.~IJtıaııl \'e tayyarelerin bom
"""'~rı arına intiı.aren iman 
~}'tdı kuzvelt a.leyhlncle :rıldı
ı...~ııa. ~aya başladılar. Anin
\'• '<ııf'te Anıerilm Oumhurrc-

~I( abatı ~ok büyük. Çünkü 
~ıııı a \e garbi nısıf 1 •• n·i 

Bir düşman tayyaresi diisUrü~. 
müstUr. Bir düı;man tayyaresı, 
mania hattını geçmC'ğC muvaffak 
olarak bombalarını atmı<ı~a da, bu 
tayyare de düşürUlınü~tür .. 

Rua cepheslne sevkolunan Alman mcrm ilı•ri 

~~~:::da görınli tiir ,.c tcd
\~ llu 7. etmeye kalkmı~tır. 
~tı ş.:v~!t suçlar da lşlly~~· 
~ ~ "'ıaJı Amerika ile degıl 
~Ilı nubj Amerika ile de Al· 
~~te~ı:ra .. mı bozına'i< istiyor .. 
~ lal(J böyle bir hattı hare
\..~ etmesinin sebebi nedir? 
~~t.şn gazetesi bunu haber 
"' lınali Amerika Cenubi 
~ l~t~' bir bU~ük m\istemlckc 
~ .\\ ltıar etmek ııiyetlncledir. 
~~el ruPa Afrikaya karsı ne 
~~ e Yapıyorsa Ruz,elt de ay• 
~~hUbi Amerika.ya tatbik 

!5 ~~n 111.ir \e mak adı ha'•
\.._~, len bu mıı1ümatın ne 
~~ 'kadar doğru ohJuğuno a 
~ \'akit kalmadan haska 

tlc daha kar ılao;;ı~onız. 
~:"llıııllıil:!' .. ı.. t""''" tına ıı:ı-

t!Dt•Jz•!f"l'!l!lf4i • 
"-.""ı "-onluk \ 'C hl'~ ııclıııllel 
~~ ~ \ardır. Rul\eltl onlar 

~ Yorlar , e kendi tn.hak • . , 
~ lctıelen Ub"l'Unıla bir alet o-
~' ııoı.~anıyorlnr. Bolo;c,·lklerl 
~1-nlar da onlardır. Clenu. 
''-ı l<acıat\i ~ nl.ın milletleri 
~ t, hıal,satıll ('ilerine alacak 

t1' fıvı 
, ~'''ti a se~ IP.r i put <'lmek 
\Ilı"' itin hlı;hir sey ispat etme. 
lı:: ltıı fak olamadıklan malilm• 
;, ~'eh alryhlndc'ki bu s:iz .. 
'· ~ij~de: falla ileri j.,rit mi olmak 
~~'Hı~ lcsııı , e ehcmmiyt•tlcri· 
'\111~'1 llll~.şlerdir. Uıılı Alman 
~. •~- dun:vadn her se,i her 
""~ '\I "' • • ' ~'ı 1 <'lııı a onlara ve ~·ahudilcrc f' .-,~ı. mc leğini tutınuslar
' 'ııl't t. hu usulü Amerika 
~t tııeı ını beynelmilel 'yahudi 
~~Sonluf,'lın iıleti !}<'kliııdc 
~ f)) clereocsincle ileri \ar. 
~ııı_~ Urlarsa sözlerine kimse 
\.."1 bİ .Propaı;;an<laıla \ 'e polc
"'74~ l'inl'ı kahle ciddiyet ,.e 
,'!ıl,~ lnüfll".\iin olcluğu kadar 
~~arlık Japmaklır. Çünkii 

\ "t"ı l!lsnatıar diğer özlerin 
t.. !il~llği zannını uvındı· 
~hj • 
S ııııı, ı\ıncrllcayı kazanmak 
~~ a Alınan~·a ile şimali A
\ ~t tl'a.sında hal•il<i bir nıilsa
~~U~kahet ccrevan <>ıler gibi 
~~~ a;ı anın nı'kası sıra Arjan .. 
'\.~ -,.,e ~I faşist tc-:klli'ıh kes• 
~"- t u te kJlutın ba~ında 
'· tsıni makamlnnnın bu. 
~ tahakkuk ctmistlr denil· 

~.~ Ce 
, l.~ııııa • .''Ubi Amerikada Alman-
'-~lıa~andayı ve nnzı teskilatı 
\ 'ıı,tıı en bu derC<'c ileri mr-

§~ 1'.a iınali Amerikanın tc· 
"·ııolayca izah eılilebllir. 
-.: tıb· 

s~tl I~ 1 Amerika hir nn?:i 
\:"ıı~ nıle A nupn naz1lerilc 
\~11111 1ın:ııi Amerika rumhu· 
~ ~'.a~. cldıli bir tehlike irin· 
'11."i'llaı· urını kim inkiir edebi
\.~~ ~· Aınertka efkiın umumi 
\.~-ili ıtı,·er aleyhinde görülen 
~ ~' : cenubi Amerll,ada 
1~'1tın,~<an hadiselerin az çol' 
~ t· ~ l <>lnus oldııi!ıı süp. 
~' ~I an organlarının Ruz

, t'li arından tabii hlr sev 
\.ı_"ıl'll llkij eumhurreisi haki
·~ 'iz bir azim \'P. cesaret· 

ı ekargı mUcadelc· açmış
kadar Amerika efki 

~ ~ i nezdincle bU\ ük bir 
L..' et ka?:.andı ve Amerl~a 
'~ıt.ı:" hih;ıı bir t>"lu~ri dc,·

bıl' gtrtnek ,·olıınu tuttu. 
~~~. polemiklerle yo-

004wemez. 

Moskovada gcc .. ıcy n ikı defa 
tPhlike işareti verllmi!jtir. B.irinci. 
si bir buçuk, ikincisi de ikı saat 
devam etmişt!T. 

Taksi talldldatı 

-0--

Moskova dlştllkten 
sonra da 

Sovyetlere 
hücum 

edecekler 

Berlln, 24 (A.A.) - Resmi teb
liğ: 

Bütlin şark cephesinde Alman 
ve müttefik kuvvetlerinin hare -
kAtr, mühimdir mevzii mukave -
mete ve yollann fena olmasına 
rağmen, mot.ör1ü bir şekilde de -
vam etmektedir. 

Bt'rlln, 24 (A. A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Çunkin~, 25 (A. A.) - Çin Alman matbuatı Stalinin büyük 
mahfilleri, Pasifikte Japonya Uı. oğluı;un şa'rk cephesinde esir e • 
rafmdan yakında yapılacak hare• dildiğini haber vermektedir 
kata layık olduğu ehemmiyetin B dap şte 24 (A A ) • 
verilmesi hususunda İngiliz ve A. u . e .' . . · . - .Ma • 

11 hlik. ti . 1 n car aJansı bıldir1yor: 
~kerk-Ktin9:11. lbutm~ UennBn nazaahf'I Salahiyetli kaynaklardan öğre. 
oı a ı ce e mi§ r u m l • .1d··· ·· 
1 rd d·ıdi·· · .. J nı ıgıne gore, Sovyet kıtalarma 
la b. H' dl · · · · ı tt'k arşı ar e e olan miıttef1k 
tc~ ::~ 1Japoın n ~~~s~~~ ... a~ 1v~ kuvvetlerin harekatı tesbit edilen 

e e z.a.nne ı gme gore apon- , k h betm kt · · 

_ J (De,·amı 4 ·· lid ) (De\8mı 4 üncüde) unc c 

· t~-. . 
tngUterenln eıı mWılm U~ llmaaı Boq-&o~ .ı -

l 

('.ener:ıl Romme! 

l\1osk~va radyosunun 
Nevyorktan aldığı 

habere göre 

Alman kuvvetleri 
baş kumandam 

Mareşal 
Bravçiç 

ile Kaytel 
değiştirilmiş ! 

Londra, 2 t (A.A.) - Moııko va rad 
yosu, Nevyorktan aldığı haberleri 
zikrederek, Alman kuvveUerl başku. 
mandanı Mareşal Brauchtitach ile 
genel kurmay başkanı Mareşal KcL 
tel'in Alman kuvvetlerinin ilerleyi§I, 
memnuniyet verici olın:ıdığmdan do. 
layı şark cephesi barekAtı şefliği va.. 
zifeler!nden afiedildiklerlni bildirmek_ 
tedir. 

Necip Fazıl Kısar~urek 
Tiirki}'C ufuklannı yaladıktan 

sonra r~h ve Mika.met dcğiştlr<'n 
fırtına, sanki t,ek--a.r Türki)·e isti. 
kametJne dön~ekı:ıJş gibi handa 
fesat alametleri , ·ar. 

Bu a1ametlerln !'Sdcc.~ ' '" mut• 
la'k olarak ıki mes'ulü bulunabilir: 
\ "a bizzat. fırtınanın bize tevcc<'üh 
etmekteki ki>tü ni) et:ı, yahut Mla 
böyh• hir niyete zemin bulunmadı
ğı halde onu böyle gö~termek ir;. 
th enl<'rin habis menfaati. •• 

·M~'ul n mürettip kim \'e ne 
olurı-:ı. oloıun ha.Yada. fe,at ala• 
metleri \ar; i~ln ~ yfü~ü ister 
doğru, ister yalan, ha\'ada f~at 
nlimetlcri nr. 

Ara.larıncfa. b<'n de bulundu~m 
halde '.fürkly<'de hali., Türk <lu~·· 
gu maya.-.ından, halis Türk fikir 
hamurundan hiç klmr-.e, ne Alman 
milletine, ne .\iman ide-0lO<'ya.-.ma, 
ne de Alman h~kcn·üıı da\ a!-iına, 
doğrudan doğruya millet, ideolO<'• 
~·a , .e dua olarak düşman de~l
dir. Jl<'r Tüı~ bütün bunlan nl 
yetl<>rin en i~i"ii, dikkatl<'rin en 
hayırl131 \ 'e cömertliklerin en ge
nisi~·le mütalea eder. Fakat ~ine 
he r Türk k~tirlr ki, Allahm en 
zen~n ölı;üdc bütün lnsanh~a 
mahsu, olarak yarattığı son111uı 
fezada mekan işgal etme hakkını 
Alman telikkisl yalnız kendi nef• 
'iline yakıştırdığl andan itibarf'n, 
ona dost ~öriinmem<'ğe ba~lar; , .e 
bu telakki, Tiirk tahayyüz ha..ı;ııa. 

ama kartı tıoaYgllD bir tavır tMI• 

Bir .JaJIOD gazeteıı 
1azıyor: 

Amerika_ ingiltere 
ve Rusyanın 
maksatları 
Japonyayı 

çenber içine 
almaktır 

--o--

u zak§arktaki değiıilC· 
liklerden mes'ul olan 

Bar llalde lapoa1a 
tejlldlr 

cı·azısı 4 İİDCÖde) 

nı-r t.akmmaı, bizzat ve bil9ll 
Türk düşmanlığı makam•a otar. 
muş o1ur. İşte benim de, ~ 
Türkün de nazlzmaya ve Alluit 
teke\ ,·ün hamlesine sert .S.vnm~ 
şı, fırtmanm • Türkiye ufvktamı 
yalamaya. doğru inki§ef eWll . 
günlere kadar sade<"c ha za~ ~ 
den dostluğa uzak dü~lit ve fır 
tma ufuklanmızı yalayıp birden· 
bir<ı ruh H~ iFitlkanıet. de~tirclllı· 
ten sonra. da Jine sadece bu zavL 
Yeden çabucak dostluğa yaklaf. 
mı§tır. Zira ezel g~idlyle ebet 
kapısı arasındaki mukaddes Türk 
t.abayyüz h888&8ma, Tüı1riin feza-
da mekin işgal etme baklana ri
ayet. kanunu altında herhangi bir 
Türk, Almanlara hususi manlda 
h e rhangi bir düşmanlık istidadına 
malik olamaz, gönlünde ona ııevgf 
\ 'e dostluktan başka h~blr duygu .. 
ya yer \ 'eremez. 

Demek ki, Türkü baş dü~la 
baş dost kutuplarmdan cUledlğfne 
irca etmek, doğrudan doğruya Al
manlann elinde ... Ve düne kadar 
lı;lmlzden gelf'n M"ı.le bugün 1'L 
mlzden gelen sesi \'e ~·ann içimiz 
<len ~r.ll'<'<'k s<'.!;I tanı.im etmek. 
yine doğrudan doğruya Almanla
rın t'lind(' ..• 

Mf's'ulünü sadtte Tilrk düşman• 
lığında jtÖrdüğümüz bu fesat 
hıwa. .. ında söylenttek yegi. • 
ne .. üz, ist<'r Alınc:;" \l'll, is. 
ter onlara ICUra edenlere kartl 
olsun, bizi dost gönnf'k istlyenle
rin misilsiz bir d08t görmeğe, düş. 
man görmek L<itlyenlerin de yine 
~iz bir ,Jüpnan gönneğe hemen 
, .e kola~·ca mu,·affa.lc oluaklan 
dır. ~on derece feyizli bir tar\a.
nın bire kartı bin mahAultt halin• 
de, herkes bize ne ekerse onu hi· 
(ece1<ttr. Mademki bu kadar dü· 
rfüıt, saf ,.e uh'i harekd edh'o. 
nız, -d~t ltığumuz ihya , .e düşnİ~n 
lıimuz baba Dılndaııldr. 
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Viçenzo hanceri kımn"l yerlestirdi ve koynuna 
kalbinin iistiindeki i~ cebine koydu; sonra aya· 
ğa kalktı; delikanlıya elini uzattı. Cin Ali de 
Jzattı. Viçenzo o genç körpe fakat kuv·:etli 

el: avucu!lda !:niHhı siddetiyle, bütün 
se\'•rt ve ~4Jk .. anlarile sıktı: 

- Ne cC'snrct ne j lettır! 

- Y nt'dlı? 

- Ben ~ lml'dim. 
- Kım g tlrdı? 

- Tali ve fırtına!., 

- Sen m'ci v va ba!ı!<('t m:. 
STD '> 

- hayır. 

-o lalde'> 

- Arknmdan ıcovall\'Orlardı; 

oeni öldUreceklerdi, onlardan kur
tulmak ir,:ln denize ac;rlmaktan ba ... 

ka çare yoktu; ister ..stcmez bu ça 

'rCY<' ba vuro.ım. Fırtrnıı \ardı: 
beni burayn sUriikledi. Eğer Ana_ 

dolu yakaRma gönderirseniz ve) n 
b.'Ula bu maksatla hir R ndnl vc-ı ir 

seniz size çok nunncttar kn'ırım. 
buraya da grlrnem~ olurum! 

- Teklif yo.pma.kta accl<' cdi _ 

yorsun, deliknnh ! Sana kı a konuı; 
dedimsc de anla ılamıyacak kadar 
kısa demedim. Seni kim lto,•ahvor
du? Kimler öldurecekU? Ru Mıdi. 
se nerede Vt> n 1.aman olu~ol'Clu? 

Cin Ali vakayı o!duğu gibi an _ 

la:tmağn ba~ladı; ) alnız Ovncık ko. 

yünde değıl, Mll ın do··u unl!n 

Kiryaki kö\•ündC' geçi;ordu. 

Hildi) e ilerledikçe Vi<:enzonun 
dikkati \'e alak ı artı~ ordu, anı 

sıra bıu!mı sallıvor; dlsl,.rlni sılcı
yor; mınldanıyor veya homurda _ 
nryordu· 

- V v canma ... Tıpkı benim gL 
bi... Alç k herif .. Don Alkııla cM 
Sorto: .. O dn babamı böylt- slirllk-

leml ı. R .,, babı:un dııh n 
mandı. . ÖıUrken bana y nı 'n et. 
tirdi.. Z'.l\'allı Katalonyn .. Z \' Ilı 

lspanva !. Röv iyelerin \'e asilzade.. 
lertn in '.ln sllrllk rlne malik oldu. 

ğu, onlaTJ sürtindürdüğu memle
ket... I{ ndlsl snb:el fıı 1( t insan l:ı. 
nnın çoqu b dbnht olan rnemlP • 
ket! .. Af ·rln dellknnlı ... 1;1 vop. 
mrssın: . Elin dert görmesin 1 •• H"r 
zalimin CN:S.Sı v"rllsc dUm ad zu

lüm k 1m zdr ... Beni de z Um ) a. 
p:ın odur! 

Cın A il hl kil; esinin korsan reisi 
üzer .nde aptığı teslrj dikkatle ta.. 
kip etmfa; onun sözlerini yanın 
yamalak i! itmekle b !'nlıer bu tc _ 

sadilfü hPm ha}Tetle knrşılam~. 
bom de bund n i3tlfndeve karar 
vcrmI.-;ti: zirn babasının 6ldn.-ın -
mesi bir tallfilzllğc, onun :lntlka _ 
mmı alabilmesi lvl bir talld.f. Ko_ 

vn!ıyan1ann gözll'r!nden kurtuln 

mayıııı aksılikU, li.kin sahilde bit 

kayık bulu.<ru iyi tcsadilftU. Fırtı -
nanın buraya at rodan çıkan kö _ 
tülfiklcr de kendi taliinln ViçC'nzo. 

mm talline benı mPsi yilzUnden 
düzl'lm'~ olu ordu. 

Bu mün:ı,s betle> koı11an reisine 
kn~ ivı bir ;. t 'lPmnk fırsat ııı 

aa ka.çmr dı. Sö,..lrdni ıövlc Litir 

<Ü: 

- Muhter<>m ln)or, bugün do 

ğum yıldönUmilnüz olduğunu öğ. 

rendim. Bu güzel gıını n sizin k<ı_ 

dar benim l n de uğurlu olmasını 

temenni C'dcrun Bu miln:ısebetı ' 

size kUcilk b r he 1 ye>de bulunma. 

ma mil e «>der misiniz? 

Belindı>l i hnnçerl çlknmkeıı de. 
vam etti: 

- Mnddi kıymeti pek nz, mane. 

vi krymeU 15<' bMknlnn !çin hiç 
ise de siz n için pek bUyUk olan 

bir hediyedir... Bununln beraber 

hediyeler ı:ıluo.n ıtimsclcr arasnıd:ı 
alınıp verillr: ben slzinlc hlı;b'r 

zamnn akran o!madJh'llll ve obmı.. 
Ya.cağım ·ç1n bunu hediye tclikki 

etmek de do~ değildir. Ancnk 

muhterem inyor hazreUerine ynp 
f tını feleğin mıışotUği bir 

~ttfr.t 
Cin .Att eert ve hızlı ndmüarla 

a y~tı; Viçcn _ 

u ttı \"iı-f'n:r.o bugiln hın ,'f'tl n 

hayrt'tc dUsll\ ordu. Bu Dl' snr r 

\'(' \ :ımun tcsncliiflcı dı. iste ıılnıdi 
vJlttiyle Don J\lkıı 1 del • oıto. 

yu \'Ur lu'hı hnn<;crl,. ksrnnln"ıvor • 

du; o hnnc<>r ki sent>IPrre en ıı;adık 

bır ark d k .• lbi gibı vr.nrnrfa t. 
sımı. ; A vn11luir b skınındn kııvbet. 

ml tl, Aı- h<ı f'\111\ iu., (;117-'l"rinc 

ınanamı) ordu. L'zandı. Aldı: bnın 

don çıkoıı'dı~ hac hını tine, ~azı'ı. 

ra, k .ıı oluğurııı dikkatle bn:ttı. T' 
kendisı~·di. 

VfçC'nr.onun ) ıızı.iııde engın hlr 
"C\'ln 'c saati t c,kunuyordu: en 
\ crımlı ııkm lnrdıın ve b.1111\ınlardan 

soııru bılc onu bu deıccf'> mesut 

görnıcmı~lerdı. Herkes ona ve dl'. 

lıkanlıyo b!lkt\ ordu: had sc>yi İ\ irc 
lııidenı ın'ş ve onlnvamamu olon. 

lor b,'"nlr re soru)oılaıdı. 

Viçel'"O hançcı i kımıın ) eı leş -
tiıdi ve ko\'llUna, kalbinin üııtiindc . 

ki i cı>hlne koydu; 50nra ayağa 

knlktı: dellknnll\ ıı elın! u?.attı. Cir 
A' dC' uwttı. Vfçenzo o gene, köı 

pc fakat kuvvetli eli n\·ucnndn bü 
tUn iddeth'lf'. bii tun sevgi ve 

r nlnrlıc sıktı: 

- Bunu bir hizmet cserı df'l ! 
hecli) c ol!ırak kn.bııl Pdiyorıır.ı d('. 

lıkanlı! Zira bö~k bir hizmC>tin be. 
dehnl ödemek mümkün dt gilru ' 
ı;:ana cok t esekkilr ederim. 

Onun elini bırnl<tı \'e oturdu: cı n 

Ali blrknç adım geıiledı. 

l""""1' ttknhnt 

avu~I m.-.:ıtı, K ~ını mı çauıı ak • 
gözlerin! parlatarnl: o zamnna k 

dar dcllknnlıya kıu~ı gô teı·I ·· 
1 ''n iltifat \'C' tr.!:dlrlc:>ri uuutn -
l'ak sordu: 

- Hu ch·lı-rll'<I rirıin do~nı o~. 

dı; 'iunu nasıl 1 bat l'dcrsiıı '? 

- Delillr>rı~ !"' ... 
- Mı.rtuH'z fı. tınıının beni için 

d sUrllklerJiği kavığı gördiı. 

Vlcenzo on bnklı. Martincz o _ 

lurduğu ycrd<'n kıılkarnk cı3\ sıı 

vcrdJ: 
E\'ct ... Onunla buluştuğumuz 

)erde. öl'irı1 tPn""lnin dibinde p11r. 
çnlanmı bir ka\'lk' vard•· ~aı yn 
balıkçılaı ına mah. us bir tcknt>ydi ! 

Vi.ç<'nzo: 

- Peki ... 
De<li ve dehknnlıyn döndü: 
- Jh ... "ka ~ •. 
- Hnnçl"ı' ·• ·.ın kan içlnrlc\•dı. 

occledc>n silmcksızin kınmn koy -

muşum; zorl çıkarabi!dln ! 
- ~iır.d1 lh · · kan ~ok yn .. 

- .::udim. Martfnez ~ormu tü ! 
- Doğru mu ~.farlinez ? 

- Evet. sinyor! 
Vit'"nzo Cin Aliye baknrak el n· 

snl:!ldr: 

- Bukııdan klıfj değil! Daha 

kuvvetli dclillel· lazım:. 
- Şüpheruzi oğrencbilir miyim? 

(Dct·am' 1ı<ır) 

Yeni Sabah 
Hüseyin Cıı.hlt Yıılçm, "'Czakşnrk · 

ta" ba§lıklı mnkııleırinde Jnponyanın 

Hinndlç!nlclc bnrokctc geçmek !\;in nl· 
dığı tedbirleri tmhla mevzuu yapmak· 

tadır. lu.luırrir Vl§I hUkumctllc l• · 
ponya araöJnda cereyan eden mUza • 
kereler! kaydederek diyor ki: 

•• nl ıldığına üre Jupon~ ıı ilo \ 'i · 
ı hUldlıncUeri ııevııhlrleı1 bir derflOO" 

yo lmd r nnıtı fllJ'.ü etmek istiyorlar. 
Jlundnn dob:vıdır ki lllııdlrlnıde, Ja-
pony d~l' kura \e denb. Jeri 
~ide ctllli'k i t r fbi davran ,. 
w J t' tam bir ı gol rengi \."Crmck

~n ıcıtnap olunm3ktadn-. Bu or te 
JnponJ lllndlç.lnloo l"ran ıı. kuvvet· 
1 riııln mutıterneı blr myıt mukaYfme 

tinden bn lrortolımı, obcıakbr. \ 
htiJ.-Qm('r(I d Jngtıtcro AmerUmya 

oynamM< k riylo «h:ll 
tumeak Vp, ~ 
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~,,,· TASARRUF 
Yerli çuval Hariciye I f k ., . . d . k . 1 

• B o o L R 1 
ve ı ımız ıgor 1: 8 .... k b. ..,.,b tle 

----o-- -
I\1ürakabe komısyonu 

dün yüzde 5 kar 
tesbit etti 

,,L • •• uyu. ır rag e. 
b r nteha lt&rşılandı 

['h-.t mUrnku~ korr.tsyonu 'Top 
r ı ' M ıh!!ullcrı O lı!lııln un ÇU\'&lı lh· 
t\ ı lşfnl chemnılyetlc tetkik etmiş 

,., tıu ııuııustıı tnzı kararlar \'t'rml§ 
r 

aşl c ır'' 
Maarif Vekili de Lozan 

luprı'• Mah ullerl Oti ·ımd çu h d • h kk d k • 
«·ı lh'lvacını yeril mnllar pnznrından mua e esı a ln a l 
ı.ı.ıdı~ı ve il bezıerden un ve mınva 

m·ntı )8ptırımık lemin etmektedir ihtisaslar ln l an J atlı 1 
eu b zlcrln otu..ı. altı mctıellk ve 7tl ~ 
ilin tını entnde topları a .. •vcut •ur. O Loz."lnın l lncı yıldönUmU, dUn 1 1111111.ı"i.\ it• ... ıtıııı lllllıınıı.\ or ,.,. mi'. 
rı blr mDtenhhlltcn çu\ nıı rı 110 ku kaydcttl~ımlz vcçhUc Unı,•ersitcde letJmlzln 11ut1111 ı abili"rtll'Tlııi ıııl.i- 1 
nı<ıu kııdar alrnıı1<uıcı11 Konılııyon \'C bUtlm HnlltC\'krlııde he\·ccanla .. nı ı•t1irnwk •111:. ı'\ııı ıı.ı ııııılil. ı .. ıhı-
bU fiyntı çok p:ıhıılı bu nıu.ıtur. Şiııı ırntlannuşLır. 1111,\'ıınıiı' O, l)!r l1>111f'lıllı t;hnl.ii i.._ 

dı Toprnk Matısullerl otıııı 300 00\ı \Jnlversıt rh:ı • yapılan mun:r.zam tıkoollıı n;urlıHı .~· ııı ı,11nn:ık 
:·acı ır dann ç1nal nınca.ıtıııdnn orııı merasimden sonra. orada bulunnn h:ı :mıhııl•• bııln111lıığuım1:1 ı.ııdrcttl 

l tanbul ubesl mUdUrlUJtU bu ÇU\'lll • rlclye ve mnnrıt \'el•llleıiml kendile fllrk nbldPJC'rml ~ııi:l:ım H bu.'tık 

!ar için fiyııt tesblnl lııteml tır. tine mUrııcnnt eden g uıccll<'r~ "l..o ftlrk \ nrlığıııı nncal• bii\'lt' hir tr. 
Fiyat mllrııkRbe bürosu. Ofl8e çu znn" h:ı.kkın<lnkl lhlisnıılıırrıu söyle nıdı• ıt :ı~ :ınıtruk ırnrııl>ihrlı~ 

\'ili \eren mUtcnhhldln e \'\'Clkl !lyat mişlcıdlr. o. biı nw~'n'f'tllr. C.'lınkıi ıtıııi, ll"-
lorını dahi yllksck bulnr:rn takibat Hariciye \'e'k!I. ŞUlcrU 8nracoğıu ı,ı•rı, si)tt"i, ı:tı 1111, lktı .. 11111 hart'. 
yapmak Uzcre harekete gcQmlş liu • demlgtlr kı: lit>tl •rinıh:I 11,iıo;b<-t -' oıııa rn ılıtlnın 

lunmaktndır. "- L<u n muuhcd .. ,.I nrtıı. bir ileri i"tlknmet!ı• nr~illı>ri u•n\'lr edl'_ 

-0-

Dün yalnız bir 
vatandaş 

1 milyon lirahk 
bono aldı 

Maliye VekAIPtf tarnfırd.ın 

lhtly clnrrnm:ı knrşııam I< ıçııı 
saya çıkarılmış olan t.ısıırruf 
lan. tasa\'Vllruıı !t-vkinde bir 13 

ıe karşılnnmıştır. ıl 

Bu bonolardan b~rknç r,Un r' 
yalnız şehrimizde 7 - n.uyon 1'

1 uttlmışllr. Yalnız dUn, ısmlnl b 

mek ı.stemiyen bir tel• ,•ntand'~ı 
bonolardan 9JO bin llrn mukntıl 
b~ mllyon ılralık eatrn aırnı§tır 

200 bin liralık satıılnrıı da bt' 
d"'vam edllmektcdlr. 

Dl~cr tn.raftıın, birçok ktmscleı in mllntehn \.C blı gııye dı•ğlldir. <·ı•l\tlr, f:ıııiııinı ~i riırl• nr~illı•ri bu '{ b 
lindc çuval bulun<ıuğu ocyaruıome • (,.11Dn nıurıhede"i hlr bııı;.!ıtngı~', nıcş'alı>_\'i elı!"ıı Pir• •bt·di.\'4'le ı;-ö- • a alaş 

lı-rlc l!'6blt edıldiğUıl yazmıştık. I<i:o bir t.cınel H' bir nıı--.'ult'ıllr . O. bir 'iıre"4'kll'rdir .. 

mil!yon bu hususta bazı !~ararlar itti· bn."lı:ı.ngıçtır, çünln; :ııwnl• o gün. Mıın~if Vekil, Hasan Ali YUccl de ·ı~kelesı"nde bir 
lıaz etmistır. B; mcynnWı yerli çu· ı dı·nlM·rl hu::liıı 1 nr.ııtıı hntiplerlıı lhUsnsrnı §5yle lt'ndc et111U>t1... ~ 

voııcu·dan ancak yUzne oeş kfır l'dııe· inıh ı·ttll<lerı '''urct llıwlrh•rtni kı- •• \n('aı, milli ":nu.,ııırııı .. onımılıı 
1 
k d ld •uyor , 

bilecektir. ı-.ıral, l.l"ndlnı•u· H' benlıtlml7.I' t.ım nırıhr bir lı:ırış \.'t"•il':""• olar·ıl. tıı ısın1 o uru it, 1 
----------------:----------------- rihiıni7.ı' n.' tıırlhe ':ı<'rt•lle :;ı-.ı:~n ı .... : ı \..1 

1 \~ 

Al il f b 
, N .11 . ı.ıın nndlıı-.nııı .. ı, lwr aııılı.,rnrlıı oıııı --<>-- , Jt ~ 

Pu u a rıkası azı ı ov asına ~apıın;ı \'C b:ımla;nml:ırn göniillı •r- ı Araba vapur iskele51 

J 1 b 1 d Dün l\1erasim le :::p n7ı'.i;~~:·~ir \C siıl.rnn dıı~~ıılan 1 genişletiliyor } aa iyete aş a 1 • • "\Jı•dPııi_ıı•t ııl••nıi i<'ltıdı• Thrldı·rı• l\:nbataş araba vapur iS~ su ver r 1 1 VI' t.ııgünkil Türk (.'umhurlyetın~ ni il OllÜlldeki meydan b~!'· O 

\!pullu şeker fabrilrno;:ı yeni 
~ ıpanyasına b::ışlamıştır· Bu 
·• ı pancnr mahsulü ';)ek bereketli 
olduğu gibi fabrikamn milstahsil 
1 hine ıı:ıncar fiyatlarına zam 
' anmd. ı da ciftciyi memnun ct
nı tir . 

Trak.vanın bir <!Qk yerlerinde 
'enı mnh:'lul pancarın ~ktiimesi 
cı--lnyı ı) le .,enlil'ler yapılmnkta. 
oır. 

KUCUK HAtlEtlLEK 
• Şehremini Çocuk E irgemc Ku· 

ı o.ımu menınntınc A:tak Sineması ynz· 
lık kısmına., 2 ağ'..lstos l o il cunınr 
tes ızUntl akşamı Münir Nurctlin 
t.ı rntı!ld:ın b.r konser vcrllecektlr. 

• l{ızııııy Alemdar nnhlyeııl tara • 
ı ındn n 16 ı 7 ıp.cı cumartesi \'e p 
zar glln ve geceleri S rııybumu gıızJ· 
nosuncı:ı bir sünnet dU~UI.U tertip c· 
rlllnıigtır. 

• Llm ııını· Umuru MUdUrlUğU, 

nın,•n ıeaatııun artırılnıı..sı için 1z • 
mırdek! tc.sisatta tertibat almıştır. Bu 
uretle mn,·na kadrosu ıu: ?.am. nda 

genlf'llycccktır. 

• Belediye rels muavınl Rifal Ye· 
nal. mezuniyet mUddctl dolduğu için 
\ 7. fe~I 0011na dönmUl§Ur, 

• Tll!bclerin memur olamıyacakla· 
rı hnkkmdaki knnun kararnameıı! 

diln b.:ıledlycye tcbUg edılm11'tlr. 

Beleı11yc, çalıtinn memur talebcle· 
re ya memurıycti veyahut talebeliği 

tercih etme .. rını bildırecektir, 

• lı!tonbul yerli m llar sergisinin 
..ıu sene c.)'11\t ııonunda ııçılnll\81 mu· j 
lo. ı crd•r. Bu surcUe sergı İzın.lr ru· 
n .. r.dnn sonra açılmış oloc ktır. 

• Floryadn btlytlk pllıjdn kodınl r 
•• ''ı ınuı mecrasının tıkalı olduğu \'C 

ı iJ •s:ılın tam ortıunndan patııyarak 

muıııvvrsatın dcnl:.>.e dokUldUğü &o -
"Ü n l ~lır. Plf.j mu\'akkaten kapatıl· 
mıı,tır. l nmlr 1.§i derhal yaptırııooak· 
tır. 

--v--

ikinci beş yıllık sulama 
programı için 50 milyon 

lira tahsisat 
Ank ıı ı .ı.ı.ı,> u gazetes.ı.ıu blldirdı 

ğınc .,on, 19Ji yılındanbcı. U.l\&lli 

etıncktt olıın buyu.- su ı,steıı pruı;ıa 

ıııını• all b r proJe aı.ıı.. tıı.rıı•uııııt L 

llll§tır. 

Malum oıduğu üzeı~ bUlt(lmcl bun 
'1;111 lllTK8Ço yıı e\'\ eı o yunı-; oırın .. 1 

ııro3..:mrı taiıakkuku ıcın 31 ırııtyou lı 

ı-eı. uüısın etmı.ştı. .lkıncı be yı ık 

pıognwı ıçı .. d • :-ıo ruııymı lırnlıl• u.ıı 

sıa t kabul edılnııntır. liu sun.Llc .Men 
c!trca, Akdeniz bııvz.nııı, Sakarya mnrı 
Ft1bı, Ortn. AnıuJolu ile Hatay bölge 
ıcrtnın sıı ı..:ıcrt tnmnmlunncnktır. Bu 
dım'edan olarnk Mcndıı c 111 tı (; ve 
sol Jueımlnrında b~r mlıtld tt.enb rı 
yapılmakta oıan fcnnt leımmt ıkına! 

cdilm!.s ve dUn Nnzllll o\aeına mera 

simle su \•crilmlfitır. 

~ anlış bir haber 
Dlin bir akşam gazetesı. f s 

tanbul emniyet müdurlüğUne ta. ! 
vin edilen O~man Solıri Adalın 
Şehrimi7..C gelerek vazifesine bas· 
ladığmı y:ızmış-.a da bu, doğru 
değildir. 

Sab'!'i Adal. dahiliye müstc. 
sarlığma tnyin edilen eski em· 
nivet umum müdürü Ali Rtza 
<;eıik yerine t\fyon valiliğinden 
cmnivet i~leri umum miidiiı lii. 
ğüne.tnyin edi!miş ve tetkiklerde 
bulunmak üzere sehrimi1..c gel
miştir. ----<>----
Ofis veznedarı 14 bin 

· lira ile beraber kayıp 
tzmirden verilen bir h bere gfü't> 

lzıuir Toprak llahsul'erı Ofisinde 
veznedar .!lfust.ııfa. bir banlmyıı. gö -
tUıın~ nzerc ynnına U bin Hra almıo 
bu· daha gor0nmemlşt1r. Kendisi her 
tarafta aranmaktadır. 

Fıuıısu ge,,.ı>o Mne ttlnaıçlııı ile sı · ortaya tıluu·ıltlığ'mı ıı4ıyll~ enler de rk· 
~·anı ııı'™'ııı<l:ı ımhur f'den llAhh lhtı · ıdk dııfUdlr. Kt'r baJde nıcvcut tenıcı
lftrı hul hu~ıı11u11dıı Japorıynnın ıu,..... . dUdüıt pek yakında uı.11 olacıııfı onp
.. utuıın kabul etml , lfaponyanm Uır.ak beHlulir. Çünkü Biri .,ıı- Amerlluı bah 
arktnlil hl'Jtl'monynııma n:r.a göster· riJe o zırı tlapoayanm aulııcağı ma.· 

ml:t, httttlL Uiııdlçlnlde rlRpon m nta- t cer&nın pek yakm o1Juğ1ınıı bilcS\r -
atinin! lblill rıJ .. blll1('.ek h rcket~r • mi tir, 
dl"n :ctinnp etmeyi de Caohhüt l'yle - Jlindlçiııt Uı.erhıc bir .Jnpon t.IU\r-

nıl-ıtt. Şimdi I pon~ yıı. kn1'1 gU4te- ru~ ı nıl."\la ı:elnıt'sl ııkla dıılın yn 
rflceck mQmnptı b:ıldı tet.6kkt ettir • kındır. JnJIOnJ nı U rl."'tn rahat 
mek ~tn lllIKll9)"n1'nlı> w dol!ıyı@ltl dormı tı ımuWıkkaı·u. Son t:ıURan· 
.ınponyMın tehdit ıılhıııl luddığı lard!\. AIDt'rUtn. lngtltcrc vr. Sovyetlcr 

il Ot"ta)'a atılryor." arasında ıkı blr yakınl:ışma wlrun 
Muharrir ~yle deYıım ediyor: gelince .ıaponlar lçln ucuz vo kola~' 
.. .ıaponyanm Htntllçhı1)1 lşgAIB te- mo.ceıa 1lmldlne hat!m ı;ıeldllverdl. 

tel> eooğt 4det4 mnhtıkkak t'PJAk Fakat flr&attnn behcmoha.1 lstlta4e ot 
ki ~m lnı'! "' mıen bu şnylnl"rm mek fırtl:rcıı Japonyruım rahat dar -
n~~aya karııı hıw.ırlanıUı bir taar • !DBStnA lmkAo )'Olrtu. ROtUn ~ • 

·ce!Nlllillllm~· tı;ıtn ~ ~er amısmdf\ Hind Qfnt !'ll"ff'rt l"f" 

cııı .... n bıh iık uı.ıı ,·3ıl1t• .. i J.omn ihtiyaçlarına kiı.fi gelmedı~I~ 
ırndlaıımasııını nçtı~ lnıkfııılnrdau ve bilhassa mütckfısf nakli) 
do~ıyor. nuıııın lı;-lnd" ı.owıı :ındıa.. çok tehir \'Uki olduğundan llt 
lllilSI TbdderJı ı:•uÜnılı• olduJ:u ı.a- , diye IRkelcnin yaııındnkı yr 
daı biıdt• ıı .... l;.n millı>lll'rın dı> na- :i t(!knelerinin sığınmasına 1'1~ 
z:uıarmd,, hıı-.ıı.,ı hiı iinı·uı rn~ıııır.. su mahallin bir kısnııl11 dş 
lııJır . Rnı:tm Is1iU1b111 l ııh...-ıı\tr!<i- durtmağa \'e burasını nı) 
11111 aloııundu 3 u 1ı ,,. g .. ıı.,. ı.<'pi- lrnlbetmeğe karar vermı~ ,e 
mıu· tuıı "e hatt •ı ı"tıkhaı "''"' ~ 11• bn3la11mıştır. r•~ 
kın hır ımt:t.ı~ , . "''"&-1 m " " nı ıkıı ilt A:vnı zamanda Knbatnş B 

\'apur iskelesidc ııynı zaf119 

iki araba vanuru RirdeıLl.:~l'j 
tekrıır bakhrdıltı iÇiı-o ıhıii'rıı '!! gll. 

ıwl konu n Krk.ng IDrııo ucii ınU.. 
lt••a•klorlm. 

Tl:ıtırl:uııaı.., hıttırlıınmaııır. ilk 

.. ıntıdır Uılll:t,.!'la ı.:• n<'lı•rımiılıı hu 
hıılıll.ntı t,ı·~ · c-.ıınh• dııpmı., olmı>. 

'4..o.n 'l'-1\ııu!! wouaı. .)'BV 
tadır. 
Diğer taraftan harap bır11 

de bulunan Sirkeci arnba ' 
iskelesi de yeni tertibat .aıır.~ı • 

lııı 11 ı p:orml'ı. bngl\ıı VI' ~ıtrıı• i~in };t" 
hıı~ ı\I, bir ı·nııılyet mtnh:ıı oluyor. Ü?..Cl'C ökülnıcktedir. S•r clll l 

Ticaret ve zahire 
borsası 

idare heyeti intihabı 
ı.>u saban yapıiaı 

l'lı;ı.ıı et 'c uı.urc t>Orı;a&ıı.ın yen: 

d •re •IC) ııtl sc.;ımı için bu sabah ti 

<.t rsası sıuunuıwa .ntıhııp baş 

ınıııı tır lntrnap tmek H: ccıılmek 

nakkını huiz ola;ı boı nı:ıonc v.:ı ısım 

.ırlnrı reyıcr1.uı kullnnır.ı~la. Jıı. ııı 

tltuıtın ·ı•icnr ~ OJa:ıı M .. cııaı tnratın 
dan eeı;:ilmlıı olan ıntınııp bC)Olı ne · 
.mrct ctm!1,1tır. 

1<:::v,·cıcc ıslmlen ııtuı cdllnıl olnn 
\nlihnba tııtıı nk clme'\ lstiycnlere 
bir ltııo;ı; Vdl<ı olmac.ııg-ınıian inUh:ıp 

air purUz çıkmad:ın cereyan ctml§ ve 
nlınh saat ondn bnşlıyan ınt.ihııp s.ı 

nt 13 d~ nlhıı.yf.tlcnınJştır. 
Lıılih!\p heyeti bıı.gUn dğledcn son· 

nı. lntlha.b 63ndı~mı oçar.:ık reyleri 
tasnif ede<'ck ve yeni heyet 11nıaı1ıla· 

cnktır. 

Yeni bOrB3 heyeti ağustoo ooomdnn 
ıtib!ır.:n vazifeye ba§lıyacaklır. lntı· 

hıı.pln boma ld re hecytin<> g lrcnlt>r -
den maada ticaret odnsı mccllııi de 
bors.-ıya iki azn seı:ecek ve bunlar da 
yeni !dnre heyet.ine iltihak edecektir. 

,Jnpon~a için en ur tehlikeli ohıhlllr. 

1"f:lılilc • AZ olma.kin hf'rubl'.r ınenrıı
atl pel< büyllktUr. ÇilnkO Hindlı;lıı.iye 
>eri i'Cek 1aponya.. ('ava ada mdıul 
b hJ rak ,\\·11111.nll;t ~'il kıı.dar önU· 
no açık bir h bulabilir. Ditcr ca
mrtan da U.ı.akprktakl lııgilh~ U lı -

I 
rlnl ımn'Af!aklyctlc tehdide tmkAo ~l-
do eder. Hlndl~ninln 1 gali Japonya 
için bnşh 006ma bir pye değUdlr. 

Dalla büyllk lokm31.ara IDUmren blr 
apcrntlf yıJMakhr. UJndl~lnl Uzak 

rk b~emonyllSJ için ciddi bir ~
langı teşkil oo ektir. Aıucrlka 11 
lıı:nıcre. Japon yı böyl btı- ı tllf&· 
da smiJet bıraka<lGkb.r mı T Japaayr 
noı bir harpten lct1ııap için bt.r WrtU 
tedbiri lttltuu. etmek 1 Codlf;l ııll')d:uı" 
dncltr. Bir ktırc Hlndiı;tnı lstUA.aına 

baklld bir tu rengi YCnnemek w 
muvnkkat l>fr lhUynt tedbiri ekllndr. 
göstermek itin eflndcn g-el ol )'llp -
ma.kto., ha~1tl f."mllMAnm ınn!WMl()f'oinl 

bnt> nhn "' it ~k'tNtir, .. 

raba vapur iskelesi ran::. ô 
giltereden yeni gelen ve f 
viiksck tipte olan .Eccnb:ı.cl t 
botunun yanaşnbilmesi içırı tc'. 
t ibat alınmaktadır. Bu s~ıı 
Sirkec!den de vasıtaların \·c ~ 
lara ııırme i daha ~abuk ' 
lay olac::ı.ktu . 

lzmırde 

Bu sene 11 hsul 
c oçcn ~ııid~ f azil 

-o---
"' 1 Y nlnız zeytİnY"'g 

rekoltesi 1 O bin tof1 
fazla ı• 

d•r lrmir, '?I (.\,ı\,) - .AIAk8 ııol 
ı !Hl İzmir mtltıı.luun mfı.h• 11 r~;I 
1 hakkınd vcrdlltlerl tahrnl.ll1 

4 
tara gorc uzum 45 50 'Jın .• ncır ~ 
zevtlnyo.ı?ı 35 i»n ve .üt•ın d :.. f - ı~-
lonılur. Yapılan ı>ıı llk uıhn1ltı . tıl 
zaran Uzum no~l scnA•rt ıı~ı;I ı" 

.. ıı.. " az olmakla beraber geçen " f 1 
kolted n on be yirmi bin ıon .ıı 

oj)}(S 
dır. Kallte itlbnrlyll' çok ' ı: ıı' 
iri taneli olduğundan bu yıl ı;ot r 
mahııuı elde edilecektir. zeY!11.1~ 
rekoltesi de on bin tonluk bir tı ıı 
göstcrnıcktt' ise de tutOn 14 $;1 ı:ı 
no.ksan1ır. Buna mukabil rnııll 
talık ız \'e nefistir. 

~~~--io~~-----

G ü ver cinlere Y~~0i< 
atmak memnu değl ~ 

cdi)e .;' 
Bazı yerlerde, zabıtat tıel 11 ttııı 

rturla rı , gUvercınJere yeın .lı 
~ır· V" 

Ct'7.& kesmeğc baııio.ınvJI ıtto1' rl 
Vnlt ve belediye reisi .DO tı0tıll',ıd' 

ti Kırdar, dUn bu hwıuatB r ~~ 
tedıye §Ubclerine verdl.ği ı,ı ~' 
gtlvcrclnlcrc yem Btilmı.tsını'1 
oımadıtpnı blldirmJştlT. 

~b. ,eı' 
Fırınlara yenı ır 

şekli . ·ııde ~ 
iBazr fırınların tettı~ı ı8tJı1'~ 

1 ük ,.. ıŞ l v· ar.n m errer St·~ ı:ıöf t -r 
görillmii§tür. Belediye 8fıt\ ' 
kerrer suç işleyen f ırınl ıııı 
miye almakta olduld~dd f 
tihkaklannı muayyen ftl ' 
?.arfmda ıı7.nltnrn kla terz 
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Qdircan K AF Ll 
~-~~ '-~dıın mdanb ri kQ:?Cntdc gö-
._ ~ ~ .nuı;un tekrar cf.myu 
dtıı~ hızı ~rutarlwo, hudutları. 

. \e , "k idi~ en nskerleriınlz· 
lııı. " er ocağından bnbsooc

~k~, 
ııı~ bJ~~ her 'fürl. itin ba."lı 
~aıedlt aleın, bir mektep, bir 
ıliı le 'e · ~.raya he\ .!Slt• ;.,ridllir, 

,ll'ıl llt· UlllUSterth bir \icclanla 
~ ı~ ~ nku boıı:ların en bil
~ Ilı l tnlş, 'ndfelrrln eıı mu 
'b..,ılıa~ apılınıştır. Giinliıl• \e 
lj~'>'l't :,tıntızda i'.nltmet ''e malı. 
~· 'ııl'lıt arı ~~ ler onula ze\'lt· 
\ ~İııde lar t<ııırnk rengi elbise. 
~ ıııu'.>a,1~~a ıl müsa\ 1 ise nıhlar 

\.:_ h·l hl r; binlerin, on binlc
\~daıı ~erin 'e mllyonl:ınn td;: 
ltı ~% 11l at aldıi.:rı, ı el< ' • • • 
l\ ~it, ~ktır; 'at.aıı ocağı, mil 
~llJtı ''let ocnf;ıdır; ruhumu
~ der~1. l,ndar l al.ın, \'Ücudu-

ht·~ ıı~b kndnr ) apı'jık. lmftı-
\ ~ır. l ıtılz kadar Ulj~uıı bir 
'-Cle~1 1~nlı;eri ocnı,rı, zorba cı· 

,;~lbııı~·~·· 
tt ~ lıı Urk ordusu ''ısiliihlı 
~~lorııı Ordusudur: !.iliihlanmıs 
•~lıtı e cdllmis bir millethı 
~ilrıı...__ '· Uunuıı lclııdlr ı.i onun 
'tıı "'11ı~· dalanarak huılotlardn 

.. ~ bıi1 ' tarthlnln blllnınesl, &S 

1 
\..._ · l llk ka ır~asmı ~a u. 

._ ~"" ...... _ .... _.:_ 
'-~ili acemi n kert ha lı; , • 
'-~• dur; baba e\'lndcn, ana 
~;~ k01

11• karı ... ımn ,·r.ya nlsnn• 't; ~lldan al rılarak ocnğ:ı 
" l'tlllı:t onun, o ocağmdır. Fa
~~ rı ocağııırn !:ekirdekleri 
~ Cl~ttıı!"ğrmdan kopmu' ıınr 
!\,~ 't'ıi rd.I. Pek cS'.-i zaınıın
~. ~ rl( ordu ı kfül.tı on, 
'~· ~lanna ıtörc kurul
S'ttı bu~'• yü1.ba ı, blnlm ı 
~ t' ~dan doğum tur. ı tnı. 
"--.llttakti ocağınchtkl riltbeler 
r'~ l.lerinılen alındı: ~-ı.ı r
~l~ 1<.~ıba ı. ulmba,, ı.,'1bl ... 
t tı1~1~0li \C ruhu \'atan e\'• 
~,~ı;rna, mideye 'e keseye 

~ ~ 01 bundan daha ku\'\ et 
§•ı 11rtn u? Külii.hlımnda bl. 
~ ~ "era ~ka bir alamet 
~~111< \ardı. J\.ırmııı san· 
~ ~ ltarıhlıysıı hiliıl ile tül· 
~--._ı. ·\\~illan yalnız Us olarak 
\~~tı on ln.şlanndı.\ld esir 
"b::ııı.tıfOCUklanndan lakı•;ıklı 
~., olanlar eellir; "~t·nıi 
'k.~ btı Oca~rna ahnmlı: ilk sc
\ ~"'1 nlann sayısı her sene 
~~1: l~rettl: S<1nra ç.oğal
)~ ~ thtiyaca l etmeyince 
\~'il' 1-r )'abaneı \ "c hrisU 
\~ ı... ketıerden O m nlı hu

' t ... ,nd b , 'c!lıt( e ulunan l erlere ~-
\tı:.. llıt !ieçerterdi. Irazlı Sa
t~ l~~ sözüdiir: "Kur<lon 

1~ ~~ kurt olur,, 'J'ürkçc-
1\ 4J ıı \' I ; islim olurlardı. 
~.>tuı~, 0 n11lllyctleri, daha zı
ı..." "ıı\\ltf.(' bah işinden, maa§tan 
~ ~d il ibaretti: isyan için 
1~1 ırır ; mü a\ere için ka 
~ :.':~ toplanırlardı. Osman. 
~\ ~k n Zaferin i yeniçerilere 
"'- llıt ııeu l'ehalc tt lr; a!tıl oNlıı 
:\ "tttt ı !' rf n bağnndan çıknnlı. 
~ 'r : ayısı yiik c'lmc d ,
ş::ıı : ,!~bir '7.!lnıan ~innj bln1 
'.\.~ aşa,, ilkin Tfö'l, ordu;;u yUz 
. ~ ~a b.. inmemi tir. !!il :r.a
lı t1ıııız"'İ4lnJar diinkli J\lt>-hınet-

1),,~t olan lpahlleT, sf'khan
!lskerlerldlr. 

~;it Ali Gevlani 
\karaya geliyor 
\~~"1. 24 • 

'ilin (A.A.) - Sabık lrak 
\ ~ ~§id Ali Gey!Anı, 4 kl~dcn 
~.Yetııe dil.o nk§am s:ınt 

td} 0 tomob1llcrlc şclırlm!. 
r. 

• :l'I bı:rnda .. cc;:lren misafir 
~k ~ • 
ı. 1 tr rılc Ankarnyn ha
"! r<1 r. 

istanbulu n dertle r\ 

Bakırköy köy ü erine 
toprak lazım! 

Bataklıklar kurutulamaz 
,. 

mı? Sigavuş Paşa köşkü 
ne zaman tamir edilecek./ 

Glize.l bir yaz gUnUnde Ba.k.ırkö. 
yilne gitmek hem zevkli, hem de 
keseye elverl5li. Şimendifer ücret
leri, Kadıköy ve hıwalisl tramvay. 
larmda olduğu gibi, kesenin dibine 
darı ekecek mahiyette değil. kom· 
partnnandn. pencere kenarına ku. 
nılun, .Marmarayı seyrede ede. bil· 
ttin bir b:ınliyö salı.ilinin yaz haya· 
unı tadn tadn Bakırköyüne kadal' 
uzanın... Oradan, ver elfn1 deniz 
kennn. 

Sahil ile fstn.syonu bağhyan cad· 
delerden biri, Taşlıan adlı ol.'ln•, bu 
seneye kadar toprak bir geçit ha. 
linde idi. Ona, parke döşenmiş. Ay 
nen. asfalt bir yol da yapılmış. 

Çocukları Kurtanna Yurduna. 
·nna caddeden avrılarak varan so. 
kak tn tamir edÜmL~. Sırası gelmi.c;· 
kcn. belediye t.arafmdan kunılan 
bu müesseseden kısaca bahsedel'e. 
ğim. Ba mdn profesör Fahreddin 
Kerim Gökny bulunan ihtls:ı.s he. 
yati -tarafından idare sistemi ve 
tedris proğnunı tanzim olunmuş. 

Çocukları Kurtarma Ytrrdunda. 
ahliiJn tereddivc uğrıynn, ileride 
cemiyet için clddf bir tehlike ol. 
mak tstıandını gösteren küçükler 
faydalı bir f nsan haline gotlriliyor. 
Evvelce, baya.Uarı, zabıtanın. t>llne 
dUşıneklcı geçen bu hıu:arılnr. şım. 
di milr~bbilerinin sefka.t ve hima
v~leıi altında. hem ilk okul tahsL 
İini ya.pıyorlnr, hem de sanat öt!. 
reıılyorlar. 

Çocukları Kurtarma Yurdunun 
-- 1- ·~.ı-.a., +alr...,.• --••Aa4u.;J;. 

ğe dönen yok. Nimi mamngoz o~ 
muş, kimi kunduracı, kimi de mo_ 
bilyecl. 

Yurd binası, deniz kenarında, 
geniş bir bnhçe ortasında. F..sasen, 
Bakn-köyünün bUttin evleri, köşk· 
lerl bilyUk ve bakımlı bahçelerle 
çevrili. · 

Lakin, knzantn köylerinde, bu 
toprak bolluğu maalesef yok! Ba. 
kırkövünUn 17 kö\'ü var. Hepsinin 
de arazisi az. Bilhassa, Mahmut. 
bey köylüler.inin. bu yüzden. elleri 
böğürlerinde kalmış! N}hayet, on· 
tarın imdndma, Uğurlu • oski adı 
Pandelçe • çiftli~ satın almnrak 
yetlşilınJş. 

Amma, geri kalan 16 köy ne ola· 
cak? 

Vakıa, öğrcnuifiıne nazaran, bu 
mesele üze'rindc durulmamış değil: 
Sahipli am7J, pazarlıkla satm alı. 
nnrak. milli emlak jdaresine ait a _ 
rnzi de, knnuni yollardan istifade 
«iilerek köylil menafüne tescil olu· 
nncakmış. 
Bakırköy kaymakamı Bahir Öz. 

trok, bana, formaliter muamelenin 
ilerlediğini söyledi. Topraksızlık 

Cabııs 

T n .-.. · 

mektebi prof eeörlerinden 
İsveçli 

davaauım hallini dört gözle bekli_ 
yen köylülerin yürekten duyguları
ııa tnmamcn te'l'CUman olmak için 
yazıyorum: Acaba, işin, önUmUz. 
deki kış zıranti mevsimine kadar 
tamamen netkelendfrilmesi kabıl 
değil mi? 

i Yazan: 
f Ul1I

1 
lll llllU 11 1111 ll ll l Ull 1111111 11 11fln• 1 

I~~.~ .. 
Çalışkan Bahir Öztralt, bu haklı 

temenniye mtisbet iblr cevap vere_ 
~diği takdirde, bin~. on bin· 
ıerce YatandMm hem minnetini 
kazanacak, he~ de Bakırköy ka_ 
zasınm 17 köyüne birden, refah 
'giileryüzü ile girecektir. 

*** 
Esasen, bütün köylerimizde dört 

esaslı dert görülür: Toprak, mek. 
tep, fidanlık, ıııt.ma. 

Halbuki, Bakırköy kazasın.da, 
mektep ve fidanlık meseleleri hal· 
ledilmiştir. diyebiliriz. Mesclfı, Av 
cılarla Ambarlının okulu yokmuş. 
lkisinın arasında 5 derehaneli bir 
mekt"P inşasmn geçılmiş. Atışa. 
lanı köyünde yapılan büyük okul 
da tamamlaıınu5. 

Fidanlıklara gelince : Firuz kô'h 
de, A vcıJarda. numune t.a>i.'riler kıı 
rulmuı;. Drsbudak, akça, kavak, 
servi, çam gibl meyv~; şcftalı, 

"~ne. cevlz. kaysı gibi meyvah a. 
ğaç.ln.r ·e · tirllm · 

liütaSa. kQyiü enn oerpı ı:eı. . 
Toprukaızlık 

TeseU(miz
0 

de şu: Umuyoruz ki 
bu mevzua tekrar avdet etmiye· 
ce,riz. 

Sıtma i'>c. ten~ine : Sivrisinek. 
köylerde yok, kaza merkezinde 
var. Vıı.lua, mücadele yapılıyor. 
I..tıkin, derdin esasından halli, yani. 
civardaki bataklığın kurutulması 
lUzmı. Bu ise, kaza, hatta vllayet 
bUtçcsile başanlacak ~lerden d~
ğil, Sthha.t ve 1çtiınai Muavenet 
Vekft.let.inin harekete geçmesi ge_ 
rek. lmelcc, üzerlerinde durdu· 
ğumuz birkaç mesele hakkında, bu 
V ekA!etln gösterdiği bariz nlô.ka 
\'e hBB6aSfyct, bize enuılyet vcrL 
YO~: Yazunıza, fiili bir cevap vere_ 
c•egıne kaniiz. 

*** 
Ba.kırköyle beraber Mima..rsinan 

d!l hatıra gelir. Zira, Ça.vuşdere· 
sindeki Siyavuş paşa köşkü onun 
kurdu~ bir sanat eseridir ve bu. 
gUn elimizde dipdiri kalan yegane 
,knsırdır. 

Bina, gen.işliği 16, uzunluğu 
17.60 metre olan bir havuzun üze· 

Ontree: 
R. D. 

~ . '1 eng'lt.mn 
• 88. 

Çünkü cnsus radyola'rı her ta • 
raftnn vızır vızır iŞlemiş ve dtıc:. 

man tayyareleriyle saniyesi sanı 
yesine muhabere etmiş, dUşı:nan 

tayyareleıi genel kurmay heyeti. 
ni W. Romanya hududna kadar B• 

dım adını takip edw1lnrl§tir. 
Verici radyo cihazlarına gelince 

bunun casuslar tarafından kullanı. 

lan nevil~c mahsus teknik esas. 
lıır henilz meçhulümtudUr. F akat, 
bilinen cihet §Udur ki, bugUnkü 
modern casuslar husuaJ ıekilde 

ımal edilm.i§ ve eon der~ kUçill • 
mü6 verici radyo cllıazlan k ul -

' nmaktadtrlar. Esasen gerek alı. 

cı ve gerek verlcl casus radyoları. 
l:aydettiğimiz gibi, her memlekete 
g6re değismekte ve teknik planla. 
rı ve esasları gayet gı:ıll tutulnı1lk 

tndır. 

Verici radyo cih~armın alıcı 

radyo cihazlannda.n casusluk işleri 
hususunda çok daha mühim olduk. 
lan a.şikirdır. 

Zira alıc: ı adyolar sırf emirleri 
llııında. almaya yarayabillrlar. Hal

buki verici cihnzlar casuslaı m mU. 
h1m ve mUstacel haber veya ra • 
pol'larmı anın a vermelerine yarn. 
dığı için çok daha mühimdir. 

Vericj c.lha.Zlann ise alıcı radyo 
cihazlan kadar basit olmadığı ve 
asla cebe girecek derecede küçül. 
Lillemiyeeekleri muhakkaktır. 

Duna ı-ağmen bugUnkli casusla . 
rm muhtelif tipte ve esrau ya.lmz 
imal olundukları hususi mUessesc _ 
lercc malüm olan veıici casus rnd. 
yolan kullandıkları da mutlaktır. 

'l'ekni~yenll.'lin izahla11na gör :-. 
"::icı ca8US rad)olan, hn.kıki ve 

rindedir. Ün ve arka cephelorde 
ikişer, yan cephelerde birer kenıel' 
açılmış, köşkün böylece dört bir 
yanı su lle çevril~tir. Methali , 
toprağa bağlıyan merdiven, bir 
kub'bcnin kenarında yükselen ikin. 
cf kat, balumsızlık yüzünden çök· 
mil§tur. · Kubbeye gc]jnee, geniş 
bir salona. ziynet vermektedir ve 
içi altm nakışlarla. sllslUdUr. Salo. 
nun etrafındaki knpılnr, höcrelcre 
açılmaktadır. Pencere kenarların· 
da, mermer üzerine oyulan Weler 
vardır. 

SiyaV1Lj paşa köşkü, gerek mi. 
:ınarhk, gerek tarih, gerek estetik 
bakunlarmdan tam mana..~ile bir 
şa.heseldir. 

lnşasma. gelince: Padi§ah, pa • 
E;aya kızmış, zavallı SiyavtL,un bil' 
adaya sUrü.lmesini ferman eyle~. 
Lakin. sanatldl.rm yakınlan, paşa. 
yı sevdikleri~. bu hileyi bulmuş· 
lar. !1-limar Sinana,köşkU tezelden 
yaptırarak menfiyi ora•· otutm'"' 
lar. Aradan 7.atnn.n geçmiA, padi. 
salım hiddeti. hasrete dönmUş, 

sormuş: 

"- Paşayı nittini~?,. 
Bulunan §er'i hileyi, yolile rrn · 

Jatmışlar, Hünkar ela. meraka dili • 
milş: Hem Siya.vuş pa...sayı affet . 
mif,l, hem do gelip köşkü gömıiıl' 

ve pek lbcğen~ Artık vakit vo 
kıt Kasn Sıyavuşa giden padişah 
havuzda St•rvl boylu, dudu dlUı dil. 
b orlcrin ytkanın8.lnrmı seyreden 
altm kupalarla 'büdenftıı.. olur 
mu: 

v ıgunacn .:Uuıo;uu ue " ı.aüı.ı;.a ı 

7..amnn, ne ''PM:ı" karnı 

ne de "perlpcykcrler,. kaldı Bun 
la?' içın ne teessürüm ne de 1' 
cssUfiımüz var. 

L ıi k i n korku' .. " t"Uz '· 
yarına, Sfynvuş paşa köşkü de kaL 
mıyacalt ! O zamnn, çocuklarımız. 
bizlı>ri, kötü bir ihmalin ımçlulnrı 
olar nk gösterecek. İşte teessür ve 
teessUfUmüz, bu bakundnn. bu en· 
dişedendir!. 

Soruyoruz: Siya.vuş pn.~ köekü 
ne zaman tnmi r edilecek? 

Cenubi Dobrucada 
Romence konuşan 

par~şütçüler yakalandı 
Sofya, 2.ı (A,A.) - Cenubi Dobn.ı. 

cada bir çok para§llt.çU tcvklt edil. 
mlşttr. Bunlann hepsi Romence ko. 
nu.şmaktadırlar. Hepsinin üzerinde 
T..ey bulunmuştur. Bunlar Çcmnvoda 
civarında, Tuna tizerlndeld bazı kGp. 
rUıert a tmak vnz!fcslle mlikellef bu. 
lunuyorlarJı. 

hil.dli,1nıiz verici radyo btasyoolaıı 

ııeklindo değildir. 
Nitekim Vilnada tutulıı.n bir Uk 

ranynlı casusun. üzerinde garip bir 
ciıhaz ibulunduğu zaman pek çok 

lıayreU mucip olmuştu, 
Mütehassısın evveuı. bu cih zı. 

gayet hususi v-0 yeni tan.da imal 
edilmi§ alıc.t bir radyo cihazı uııı. 
netmişlerdi. 

Filhakika bu filet, yine kalın bir 
sigara taba.knsmdn.n "Iraz doh 'I 
büyük bir cilınzdan ibaret bulunu. 
yordu. Fakat içindeki tertibat cm • 
lat;ılnmı~ ı derecede karışık ho 
b:nlerden mürekkep bulunmaktay. 
dı. 

Nihayet bu cihu.m csran çö • 

zülmck suretilediT ki, bugün ca -
suslann kullandığı verici radyo 
cihazlarmm sım kısmen anlaşıla 
bilmiştir. ' 

Zira yakalnnan Ukranyalı casus 
kendıslnin elektrik mühendisi oi . 
duğunu ve bu aletin bir tecrübe 
için yapılmış bulunduğunu, hi~!Jlr 
suretle radyo le alil.kn.sı olmadığı 
nı :ısrarla iddia etmekteydi. 

Filhakika resmi mUbedisler bu 
C!'rarcnglz cihazın noye yaradığını 
bir türlil testUt edemedikleri için 

3 

' { Düs. . f !! e zehir· 
.;,; 

lemeli, mukavemet kudretini 
ı içinden kumalı s nra hücuma 

yeçip yere vurmalı!. 
Yazan: 

AŞIK · PAŞA ZADE DEBVIŞ ABlllT 
15 inci a8T müverrihlerinden 

1 Hicri 891 (Milii.di 1486) yılında 
idi. Mısır sultam ile Osmanlı padL 
ahı aras.nda cenk vardı. Su!. 

tan Bayezidi Sani Anadolu beyler. 
beyisl Hersekoğlu Ahmet Paşa 
"'mrett:l. Ahmet Paşa da yUrdil A. 
da.naya vardı. Ekser ' ıhinin at ı 
,•oktu, yayaktJ. azıkları yoktu. ı 
ve yalmcnk dUşmana ka'l"Şl dur. 
dular. Karamanlı asl'Tlda t- • 1 

ka,.tılar Tra.bwn be,.: ~inan Bey, 
F.:u"gtırt\ 

0

bcyl ~,,met BM.• de Niğde 
··~ kadnr kac;Wnr. Öb'' '" "ft'"'"" ' 

· · ··lerl de cenketme<1-ller. Kıl•" 
dahi çıkarmadılar. MTSJr ssktori 
Hersekoğlunu earoı. lkl y\lz yeni • 
(' ri ffprsek ... ~'·· il• epev cenk nt. 
tiler Hem km'lılar ' ·1dllar. 
Son~da Mısrr aeke'ri galip ~!fi. 
Hersekoj?lunu atrnn· ,oı\qfirdüler. 
Yaralı esir tuttular. Cerrahlar ge. 
t.ı. : 1 varasmr timar ettiler. Geri 
kalin ·asker de P~ir ,., ' ·ı . Ac, yalL 
nayak, yo.Jmcak !J>6 diz.dller. 
Kimin1 Halcl>c. ldm1ni Şama, kimi 
nl MJSJra gönderdiler. Her şehirc 
vardıklarında hakaret i' · ~.-,,.,JR • 
rına. hrlstiyan hacı taktılnr. Yilrli. 
vemeylp yolda kalanların bo • 
\'Unlannı vurdular, R• Ht et• :• 
\'.icl'S('koğlıınu h.,,. ••1 ~ ~ •-.ıtm gö 
tUrdiller. MlSrr Sultnnı tahtmm 
nyağmı öpflirdüln. 

Mısır ~ııltanı sordu: 
- ~nnn H 0~nl{ 7.R<i(' df\'orlıır. 

Hersek rienilen "" kfal idi? .. 
•'•me t Paıp : 

- Baham Hersek bir hristiynn 
m1n1•ft+ı.,;., nndişn.hr idi! 
- Yn 9Cl'l i bu ~lu~l 

tuttu· 
- MPnıl1>kMlmiz1 lnl~la aldı. 

be .. ' esir Ptti. 
- Hev ka.der !.. SP ı "t ki i. 

b n lt\şlt. N n itme~c ;g~ldin benhn 
m~leketbnc ~ 

1 

- Sıtltan bir kulunu bir Jşc gön 
dcnıe, kul i<;in varmanı demolt.,o.. 
lur mu? 

- Olmaz! 
- Beni de senin üzerine efen _ 

elim gönderdi geldim! 
- Derlor ki . sen o padisa.hın 

kı:ı·m altnuısm .. O 'kızı nasıl aldın? 
- 1yi hizmet ettim, sadakat 

gösterdim, efendim de himmet eL 
ti, aldım. 

- Bizim bu Osmıuıoi'ilnıı R üstiin 
~elmcmize :n<' dersin?! 

- Pncli<lahm padişahı ycnmf' ·. 
ne ~ılmaz; sonunda · -t yine 
dostlu~ drr!. 

- Seni e•" •~ ' , o)'Jrnvmı. var 
beni O<ımanoğlu ile dost kıl!. 
. - Buyunı~11,, varayım seni o. 

nunla dost edeyim. 
Mısrr sultanı HenıtoknıTlttnu ser . 

beırt. bmıktı. Bir nice bediw•1t-r 
verdiler. At, kumaş, nkçe. altın 
verdiler. Hcreekoğlu da onla.n bn.. 
M§trrma.ğı ahdodlp bir nice beyler. 
le beraber sultan Bayerldo geldi. 
lki pa.pdişahı barıştırdı: 

Ukranyalı itbıı.m edilemiyordu. 
Halbuki sonradan iş, bilyük bir 

hayretle anlaşıldı. {]kranyalı ca • 
6USun bu cihazı filhakika verici bir 
radyo cı1ıazı değildi ve olamazdı. 
Fa.kat bu adam ha.bar ve raporla. 
rmı bu cilıazlıı mükenuncl surette 

verebilmekteydi. 
o da !JU suretle mümkiln oluyor • 

du: 
Casustakj cihaz, o suretle tan • 

zim olunmuştu ki, mütemadiyen 
i letilmekte olan hakiki büylik 
verici radyo istasyonunun dalgala. 
rmı alıyor ve kutudaki ki.lçük brr 
roikrofonln söylenen sözler bu dal. 
galar vasıta sile neşroluruıbiliyor. 
du. Yani, bu kUçUk cihaz telsiz 
bir mikrofondan ibaretti. 

Fakat \"erici büyük istasyonun 
dalgalarına göre ayarlanmıştı, Ca.. 

sus bu kıı uyu açıp küçük mikro
fon karşısında konuştuğu zaman, 
tıpkı bUyUk vcrlcl istasyona mer . 
but telsiz bir mikrofon gibi bütün 
söyledlklnri nefıredilml<• oluvor 
du. 

Bu §ckilde verici radyo cihazı 

meseletli ~ hakikaten hayret ve. 
recek bir maharet ve bas.ıtlikle 

'lalledilm~ olu~or. 

Koma sen ol ınıidôra:n ftJindcn . . 
Ki fU'86t bula.sın sen ol diyare 
lüdarn. etti llersckoğlu ultana 

Hu dem de sult nı itU 8\:İİ.re 
J\ iln müdara hardor Yerlnde 
IUiirlAriidır vumu düşm~I ) ' CJ'C. 

Pad.işahlarm dostu kn.rnt tok o. 
lt'm vezirdir. Muhkem asker de o. 
nn derler ki tok ola, açlığı kaygu. 
su çekmiye , galebe onundur. Pa. 
<11$ahlarm iki hazinesi vardır Bf. 
rinde akçeleri, altınlnrı d~, a. 
ma. asıl hazineleri, teba.a.smm sev
gisi, güveni ve ihayır duasıdır. Ve. 
zir nç oldukta devlet rm kahnq: 

Paşalar kamu kumas filon 
Giiudirler kaÇ8ll lr e ·öbirl 
Ve g~ mahbub durur cariye ollmt 
Hcman dem biter anm mahft mm 
Kapucu gelenin <.ilin gözctlr 
Bula! ellerine dünya kiri. • 

Osmanlı ile Mısırlı arıuıırıd8'f 
cenkten yüz yil evvel, lıicnıtJn 
793 yılında Bııyczld Han ,...'Vel 
Kara.deniz boğazında. güzelce hfa. 
rı yaptı; sonra İstanbul tekfurun& 
habel" gönderdi kim ''tiz h.isa.rr bo. 
şnlt, bana \•er! VO illa hazır eıl U 
zerine vardmı" dedi. Tekfur dahİ 
yüz balık gönderdi. · Hepsinin ~in· 
nltm ve gilmilşle doldurmuş. Ba ~ 
lıP;lnr vezir Ali Paşaya geldi. AH 
Paşa da sandık ve kese ile lmlı'k 
lnra karşı c;rktr Zira ıayot hür : 
metli dçidir. Sulha maslahata. gel. 
rniştlr. Sözil lk<'sen. d:ıı t .. • "!ldır 
Ali Paşa da B<'~'n?Jt H rmn vardr
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lstanbul tekfunından varın gaye~ 
ynlvo.rdr. Elhasıl hünkfı ,., !'" 'lın ra. 
zı eyledi: 

1 .. t ~"bul içinde hünkarın bir ka
dı ı otura, bir Türk :nahallcei olıı 
bir mescidi ola, tekfur yılda. on bfn 
filori haraç ''<'re, bu şartl:ır Qzeri., 
ne sulh olunflu 

Gazi Salt.tın }f .. • Han dıı 

Gittelcehisar karşısına Ro~e . 
s e n hisarını ynn ·rdrkta ve Akde 
niz ve Karadeniz bo~larmı tuttuk 
ta İstanbul tekfuru: "Eğer <'b::ı 
TUrkten kurt.uJ"'ııtm rarc ollll'8a 
dortumın: Halil Paşadan olur Ha.. 
hl Pnsayn balıkçıklar "'önrıc-'nnelt 
gerektir! '' dedi. Balığın karnım 
filorl ile doldurdular. Hnlil Pa~ 
ya gönderdiler. Tekfurun bir vest.. 
rf vardı, o: "Hey!.. Halli balt!ı 
yutar. Ama size dermanı yoktU!'. 
Si?. bcşmızrn hazırlığını g6riln!9 
dedi. Halile balığı getirdiler Ham 
balığı ye di , knrnmı sand•ğıı • ~ 
du. KS!irlerln s&Unn tu f•t ıınıı.: 
l'flra gı-lcli. anetti. ~··" · lc::b!n8l 
"Ynz olsı.m göreliml Alln.!i ne a 
yurursa öyle olur!" dedi. tst:anba. 
lun fethi hı- •rhğr fle meşgul ol<&. 
durdu. Hicretin ~ YÜ!! effi '9 
di yılmda İst.anbul ~ult.ıın Mehmet 
Gazi eliylo fetlıedildi. Ya Halil Be 
oldu ? .. H ünkftr cnıriy)e boğu)(1n.. 

Nakleden: A. Billent KOQIY 

Bugünkü yeni hllll' m:esafeyj 
gerek muhahcro ve gerek nakil 
vasrtn?ari için hemen hemen or • 
tadan kaldırılmış bulun.maktadır. 
Aynı şey ibugUniin easuslnn j.çln:de 

.tabiidir. 
Mresfc ve za.nuı.nm ortadan 

knlknınm için radyo bu 1ıttrctle ca. 
suslara. en büyük hizmeti görmek. 
todir. 

Bugün gerek ordulari w gerek 
cnsuslaro kaf'!P kurulmuş olan teş. 
kilfttta casus rndyolarmm faaliyeti 
mutlaka nazan itibara almdığı için 
garfptJr ki, resmi v n P!'lkeri JD8 -

kamlar ve şahıslar yerine bizzat 
('q o:u!'lltır süre kullanmaktadırlar. 

Herkesçe malQmdur kl, bugUtie 
kadar bUtUn devletler ve ordular 
casuslardan korktukları Jçin §ifre 

kullanıyorlardı. 
Halı,• ·--iln iş tamamiyle ter 

stnc dönmUştUr. 

Biliıkis radyo casusları eifre kul 
!anıyorlar. Buna mukabil de ta.y . 
yare "e tank rndyolarmda açı'k vt 
şifresiz muhabere yapılıyor! 

Radyolu casuslar muhakkak ki, 
bugiln mahrem .muhaberat iç.in .,. 

tchMı:eü dnsma.n1a:rr tc..~ ~~

tedirl<'r (Devamı wrl 
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Hacı Kamil vefat etti 1 Doktor Ktodyoı 
Güzel san'atlar akademisi ter- Alman kılalar1nın 

tip yazı profesörü Reisül Hatta. 

kin Hacı Kamil Akdik. evvelki ru··rkı·yeden geç n 
gece saat 1 de, 79 yasında oldu- m .,,-
ğu halde rahmeti rahmana ka. • • • • • • 

vuta~ı~ur~ırdır Tiirk sanatine 1 s nı muzak&re ıçın 
eşsiz eserler ibda eden merhum A k 
brraktığy eserlerle san'at tari· n araqa 
hinde ebediyen vac:avacnktır. Şöh 
ret: milletler arasında yavılmış g l ~ 
olan Kamil Akdik'in naı:ıi. bu::;ün e l g () ~ m U Ş • 
öğleye doğru, tclcdıvcnin havr. 
ladığı merasim proi!ranu n:uci· T ~ rkiye üzer.aite 
bince ebedi istirahatc,-ahına tev 
di edilmek üzere Fatihte Geler,: Alman tazy ki SOil 
bevi orta mektGbi I:af"'ısmd<ı.ki ı • 
Kıyak sokak G numaralı evinden zamaD.:arda arf mlŞ 
alınmıştır. 

!\1erhumun tabutu, saat 11,30 Derlinde yarı resmi 
~a ~alebe ve akrabasının elleri menba 
ustlinde evden alınmış ve cenaze 

otom?b~e irkab edilmiştir- Cena. eu·· ıu··n bu şay~aları 
ze:re ıştırak edenler ,cenaze ara- • 
~sı:u .ta~iben otomobıllerle E-
yube gıtmışlerdir. tekzip ed~yor 
.. }{amil Akdik'in namazı. bur-ün 

1 

ogleden sonra, öğle namazını Londra, 24 (A.A.) - Alınan ileri 
müteakip Eyüosultan canıiin.Je breketinin son gUnler zarfında pek 
~lmacak _ve naşi. Eyüp mezarJr. z ya.de yavıı§laGığı gittikçe daha sa· 
gına tevdı edilecektir. rih bir surette anlo.şılmaktadır. 

KA.\1İL AKD1KIN HAL Bu hususta Alman ba§kumandan -
. TERCÜMESİ lığı s<izcUsünUn radyoda dün yaptığı 

. Ahmet Kamil Akdik. 1862 bir tahlil, dikkaU çekecek mahiyette· 
ue lstanbulda F::ıdıklıda Güzel dlr. 
San~tıar Akademisinin kar!':JSln· 
dakı~ k~çük bir evde doğmu§tur. 

SözcU, Alınan ordusunun yıldırım 

harbi. tablyesıni terkettlğinl ve Hitıe· 
rin §lmdi!lk olduğu yerde kalmağı 

tercih ettiğini bildirmiştir. Bu degi · 
flklik nasıl tefsir edilebilir? Alman 
makineli malzemesi, motörlerln tami 
ri ve depoların tekrar doldurulması 

için bir tevakkuf devresini zaruri kr 
lacak derecede çetin bir imtihan kar
§Ulmda kalmıştır. 

Kamıl Akdik. bir kac sene 
s;o~ra Fatihe taşınmış, ilk tahsi 
lı!1J Zeyrekte Saliha Sultan 
Sıbran mektebinde yapmış, mek 
t~ı 1873 de bitirmiştir. Şaheser 
n~uneler yarattıı?ı sülüs ve 
nes1h yazı derslerini Zeyrek 
mektebinde Süleyman efendiden 
almıştır. 

Kamil Akdik, bu mektepten 
sonra. Fatih rü.şdiycsine devam 
eder ek burayı bitirdikten sonra 
sıra.siyle Dahiliye Nezareti mu· 
h!lS"be kalemi hulefahğma. mü
hım~e kalemine, namenüvisliğe 
ve nışanı hümayun kalemi mü· 
meyyizliğine tayin edilmiştir. 

Keza yıldırım J.ıarbi usulUnUn tec · 
rUbelerden ders alml§ olan bir mem· 
lekele karşı insan ve malzeme itlba· 
rile pek bahalıya mal<'lduğunu'l ve 
insan zayiabnın istihfafı s!Btcmlnin 
de tehlikeli bir noktaya kadar gitme· 
mesi ınzumunun Almanlan:n sabit ol· 
mu§ bulunması da mUmkUndUr. 

Fakat dlğer bir tefsir de mevcut · 

Mareşal 
K vaternigin 

Almanyaya yaptığ ı 
ı i yaret hakkında 

Bir resmi teblf ğ 
neşredildi 

Za;;treb, 24 (A_ A.) - D. N. B: 
hlrı.reşal Kvaternik'in Alman • 

yaya yaptığı ziyaret hakkında 
neşred" lcn resmi tebliğde dcnlli
yor ld: 

Hırvat hükumeti, büyük Alman.. 
ya devlet reisi ile bilt1• 1 Alman 
milletinin Hırvat milletine karşr 
olan teveccühlerinden dolayı fe,·
kalade ""IÜtehassistir 

İlk Hrrvat mareşıilirun cepheye 
yaptığı bu ziyaret tam ilk Hrrvat 
teşek:Cüllerin:n Avrupa düşmanı .. 
na karşı harbedcnlerin safında 

yer aldıkları bir srrada vukubul 
muştur ve asrrlardanberi Alman -
larla Hırvatlar arasında mevcut o_ 
lagelen siliı.h arkadaşlığını ve Y<'• 
ni Avrupada Hırvııl~'.,•anm oynr • 
yacağr rolü tebarüz ettirmekte. 
d:r. 

Fransada 
Bır çok grev 

teşebbüslerı oldu 
Fakat Alman makam
ları tarafından derhal 

bastırıldı 
Zürih, 24 (A. ı\.) - ''NaUonal 

Zcitung., gazetesi, Fran'"o: i çile. 
rini greve ve f:abotaaj davet eden 
!\foskova radyosunun neşriyatmı 
b:ıMs mevzuu ederek diyor ki: 

Şimali Fransada madenlerde ve 
mensucat fabrikalarında bi'r·çok 
f!rev teşebbüsleri olrm:atur. Fnknt 
Alman mak:unatr tarafından der. 

Moskova dan dönen 
A lman siyasi şahsiyetle

rinin söylediklerine 
göre 

Rus va 
Almanyaya tabi 
bir müstemleke 

olacakmış! 
Londra, 24 ( A. A.) - Times 

gazetesinin siyasi muharriri, 
Moskovadan memleketlerine dön 
mekte olan Alinan diplomatları
nın yaptıklart bazı beyanatı 
nakletmektedr. Bu adamlara gö
re, Rusya doğrudan doğruya Al_ 
man idaresine tabi bir müstem
leke olacaktır. Bu hal, memleke_ 
ti Alman kontrolü altında idare 
edecek yeni bir Rus nesli yeti
şineiye kadar devam edecek, Uk· 
ranya o zaman dahi Alman hi
mayesi· altında kalacaktır. 

Bundan başka dolaşan şayia_ 
lara göre şiddetli 'bolşevik aleyh
tarı olan Alman devlet nazın 
Rosenberg'in umumi karargahı 
Ukranyada olmak üzere, esaret 
altına alınacak Rusyanm umumi 
valiliğine tayin edilmesi muhte_ 
meldir. Bu suretle Rosenberg'in 
vaziyeti Polonya umumi vali va· 
zife:;ini görmekte olan Frank'ın 
vaziyetine mügabih olacaktır. 

Rusyadaki diğer mıntakalar 
ve !bilhassa l\foskova, şimali 
Kafkasya ve Kafkasya umumi 
vali i Rosenberg'in emri altında 
bulunacaklardır. 

Times gaztesinin siyasi mu· 
harriri, makalesine şu sözlerle 
nihayet vermektedir: 

Üstadın yazı sanııtine karnı 
d~yducru _mukaddes ateş ve aşk 
gun .geçtıkçe art.tyor ve o müte 
madıye!1 eser üzerinde çalışıyor 

tur: hal bastmlmış ve grevcilerin yi • 
Deyli Ekspresin Stokholın muhabi· yecek bulamaması için mağazalar 

rl tarafından lleri sUrU\en bir tahmi· kapatılmıştır. 

Rusların memleketleri için dö
ğüştükleri iddiasının ne kdar 
doğru olduğu anlaşılıyor. Hitler, 
Rusyayı garbe karşı ikinci bir 
Amerika olarak kullanmak üzere 
eline geçirmek arzusundadır. 

du. 
1884 yılında hat sanatının 

büt~n inceliklerini kavramış ve 
harıkulade nümunelcr vermeğe 
başlamıştı. Bu sene evine tale
~ evam elt-iğini de geril 
.}'oruz. İşte bu tedris vazifesi, 
~n nefesine kadar sürmüştür. 

ESERLERİ 
R eisülhattatin Kfimil Ak-

dik,, adlı bir tetkik eseri neşre· 
den Melek Celal üstadın sayısız 
eser leri arasında 43 tane mühim 
mini tesb it ctmektedir-

Bunlar arasında Medinede 
Mihrabı Nebi, Mısırda Prens 
Me~et Ali Paşa camiinin ku">
lbesıooe 90 metre tutan Surei 
F et ih, gene Mısrrda Hidiv İs· 
mail PCU}amn ailesine mahsus 
yapılan beş türbenin yazıları, 
Mısn:?a ~ahmut ~fohtar Paşa· 
mn turbesi, Topkapı saravındaki 
k}i~üph!lne!lin kitabesi, Sarayın 
~ı ~resınde kitabesi, Fatih 
türbesındeki Abdülhak Hamid 
tarafından söylenen "Frtihi Zi
yaret,, tnanzumesinin levhası. 
K~nya müzesinde, Ankara halk
evı şark salonunda, üniversite 
kütüphanesinin müzesinde ve 
daha b ir çok kıymetli eserleri 
vardır. 

Akademi müdürü 
Ankaradan şehrimize 

geldi 
Güz.el san·auar akademisi mü. 

dürü Burhan Toprak, bu sabah
ki ekspresle Ankaradan ı:ıehrimi 
ze gelmiştir. Burhan Toprak
Ankarada bı.ılunducru müddet 
zarfında Maarif Vekfiletile aka. 
demiye ait bazı hususlar hak
kında temaslarda bulunmuştur. 

Hal önünde bulunan 
ceset 

Dünkü sayımızoa KUçUkpazarda 
sebze hAll önUnde 35 ynş1nrmda bir 
erkek cesedJ bulunduğunu ynzmıştık. 

Cesedin üzerinde hüviyetin! tesblte 
yanyacak evrak zuhur etmemişse de 
yapılan tahk!kat sonunda bunun tay· 
ta. Bursalı Zeki adında birine alt ol· 
duğu anla§ılmıştır. Zckın!n kazara 
denize dilşUp boğulduğu anlaşılmak -
tadır. ( 

Kamyon altında kalan 
bir köylü öldü 

E vvelki gün Üsküdara bağlı 
Dudullu köyünden geçen bir 
kamyon , 45 ya.şmda Kamil adın
da bir köylUye çarpmıştır. Ya
ralı, k"ldrrıldığı Haydarpaşa 
Nümune hastahanesinde ölmüş
t ür. Soför yakalaıımıştn-. 

ne göre, Alman zırhlr tırkalannm \'işi makamlıın greve mani o'
TUr'klyeye karşı bir taarruz için geri mak hususunda da.ha :."1j•nde mü~
aıınmış olması mllmkUndUr. killt.L çekiyorlar. Çünkü Almanlar 

Filhakika, Türkiye üzerine Atmnn gibi cezrl tedbirlere tcvesslil et _ 
atzylldnln art.t.dtuu__~t""llD mare _ .. 'iL u.t.."";~,,_,.,ı.ar 

Japonya lif ndiçiniyi 
işgal etlik en sonra 

mevcuttur.- -~ ......... .. ..:...Bu.::gazcte ~l altında bulu.n_ 
tlltıerln ekonomik işler için sözde mıyan mıntaknda muvaffakıyetle 

mUzakereclsl Cl:><llus, Ankaraya git· sabotaj yapıldığı ve istihsalin bu 
mektedi~. Almnn hedefier1n1 ke11fet · suretle baltaland~ğını yaz.makta • 
mck gUc;: değildir. Bak\i petrol kuyu· dır. 

(Baş t~ afı ~ ııcjdcl 
Birmanyaya doğru ilc-rlıyerek Sin
ga.puru arkadan vurmak istiyecek 
ve Almanlar ı-ayet Moskovayı a .. 
Iırlarsa Sovyet Rusya.ya da hücum 
edecektir. ıanna ister Ttlrklyo yolıle, isterse 

Karadeniz yollle olsun varabildikleri 
takdirde çok bUyUk bir ııevkulccyş 
M'antajı elde ctmış olacrı.klardır. Fa· 
kat bu iki şeklln her ikiıl~ndo de Al· 
ma:ılann Tl\rkiyenln mesaisini elde 
etmeleri Uı.zımdır. 

Türkiyenın Alman kıtnlarmm Türk 
topraklarından geçmesine nasıl mu· 
halefct etmekte oldu~.ı ise mal<lm · 
dur. İtalyan filosu bakiyesinin Al · 
man subaylarının idaresinde olarak 
Kııradenize geçmesi Rusya için va · 
hiın bir tehlike teşkil edebillr. Bu va· 
ziyet, eon günlerde Ankara bUkClme·, 
ti üzerine Alman tazyıkınrn neden do· 
ıayı artbğını izah etmektedir. 

SalAhlyetll tnglllz mahfilleri, TUr · 
kiyenln evvelce mllşkUl zamanlarda 
birçok defalar isbat ettiği dUrllst 
hattı hareketi hakkında bUy'lk bir iti· 
mat beslemekto fakat ~u bölg~dcki 
Alman tasavvurları hakkında mev • 
cut bazı cndl§clerlni de gizllyeme • 
mektedirlcr. 

Rerlin , 2-l (A.A.) - Yan res
mi bir menbada~ bildiriliyor: 

Alman elçilerinden Cladius'un 
h"'"n Ankarada bulunduğu hak -
kında yabancı memleketlerde do· 
lnşnn şayialar h!lô.fma olarak mu
mıı.Uevhin türk devlet merkezinde 
bulunmadı;;ı ve çoktanberi Anka -
l"aya gitmemiş oldu~ hariciye ne
nreti mahfillerinde bildirilmekte
dir. 

Bundan bnşka Alman siyasi 
mahfıllerinde bu münas"" , +ı .. ya
pılan bazı tclmihlerin de nazarı 
dikhati celbedecek mahiyette ol
duğu beyan edilmektedir. Bu ima
lara göre M. Clodius, Ankaradaki 
mevhum ikameli esnıunıda Alman 
kıtalannm Tilrkiycden geçmesıni ' 
temin etmek maksadile bir takını 
müzakereler girişmiştir. Bu gibi 
mUzakereler cereyan ettiğine dai• 
olan iddialar burada tekzm edil -
mcktedir. Berlin mahfillerine gö· 
re bu haberi uyduranlar Clodiusun 
maruf bir şahsiyet olmasmflnn is· 
tifade ederek me7.kfır şayialara 
bir hakikat bxusu vermek iste • 
mişlerdir. Tamam.ile yalan olduğu 
anlaşılan bu haheı-ln bir tecrübe 
balpnu olduğuna fıÜphe yoktur. 
Londra, bu gıöi ha.berleri yavnıa•·. 
la kendi bazı siyasi maksatla.rma 
bir zemin hazırlamak isteınJştir. 
Bu suretle lngilizler, bazı niyet
lerini dıi.ba tabV göstereeeklerinl 
za.ıı.ne t.m.işlerdir. 

Bir adam tren 
altında can verdi 

DUn öğleden sonra Haydıırpa§ada 

feci bir kaza. olmu§, bir adam tren 
altında kalarak ölmllştUr. 

DUn saat 16,20 de Pcndikten Hay· 
da.rpa§aya gelen banliyö katarı, Hny· 
darpa§a makine deposu önUne geldi· 
ği vakıt mağaza ameleslndcn 306 
doğumlu Vahap Toplu admda birisine 
çarpmıştır. Ve.hap, bir an içinde tc· 
kerleklerin altına ı;lrm!.ş ve ezilerek 
ölmil§tllr. Tahkikata devam olunmak· 
tadır. 

Tayfundan Tokyoda 
28 kişi öldü 

Tokyo, 24 (A. A.) - Ofi: 
Son haherlerc göre 22.23 terr. 

muz gecesi Japonyaıun merkezi!:• 
de tahribat yapan bir tayfun es. 
Msmdıı. 28 kişi ölmliş, 34 kişi kay
bolmuştur. 

Bir Norveç şilebi bath 
Ne,·york, 24. (A. A.) - Deniz 

mahfillerinde bildirildiğine göre 
Norvcçin Vigrld §ilepi, iki gün 
evvel şmali Atlasta batmlmıştir. 
\'epurda İngiltereye gitmekte o -
lan kızılhaç hastabakıcrlarmm lbc
lunduğu resmen bildirilmektedir. 

~anghn.y, 25 (A. A.) - .Japon .. 
lardan müzaheret gören mahalli 
Çin makamları İngiliz membala -
mırlan gelen haberlerin Hankov _ 
da neşrini ıneetmiştir. Röyter o_ 
ajansının mezkur şehirdeki bürc
su ile Central China Post adında.. 
ki lngiliz gazetesi knpatılmıştrr. 
Zfilıiren bu müesseseler, Çinli 
müstahdemlerinin grev ilan etme .. 
leri dolıı.yısiyle fnaliyetleriııi tat. 
tatil etmiş göriinme:ltted~rler. Fil_ 
haklim Röyterin Çlnli müstah -
demleri 15 temmuzdan bert vaz'. 
fe ba.5Jlla gelmemişlerdir. Bunlar_ 
dan birinin siv:ı polis tarafınd:ın 
tevkif edildiği öğrenilmiştir. 

Salı ıgünü vaziyet daha ciddi 
bir safhaya. girmiştir. O gün Cen· 
tral Chlna. gazetesi ile Röyterin 
müdürü olan mister Archibald'in 
Hankovdaki evinde askeri makam· 
lar tarafından taharrlyat yapıl • 
ınıştır. 

Tunada 6.0DO ton 
petrol yandı 

Mosko\a, 2 l (A. A.) - Bir 
Sovyet tebliğinde bildirildiğine 
göre Tuna üzerinde kfı.in Oltaniça 
şehrine beş kilometre mesafede 
mühimmat yüklü ibir Alman duba.. 
sı ıberhava. olmuş ve dubanın ye
nm.da bulunan iki petrol geınlsi 
a.teş alarak 6000 ton petrol yan .. 
mıştır. , .. -4-~··· . Türkiye 

KIZILAY CEMiYETi 
Umgml Merkezinden: 

1 - Cemlyetlmi2.ln ihtiyacı lÇln lmBl1 takarrür eden 

Cç Nev'i Ceman 680000 Metre şerıt 
23.7.941 tarihine mUsacllf pauırtesi gUnll saat on flörtte !stanbulda 

Mımar \ edat c..ıcdcsınde (Kızıle.y) hanında KIZI!ay İstanbul deposu direk 
törlUğUndc l.npnlı zarf usulll~ ihale olunacaktır. 

2 - lbalcye ~§tırak edeceklerin muhammen eııı bin Ura bedelin yUz. 
de yorllbuçuk nlsbcHndeki teminat ııkçelerini llınlcden evvel depo vezn 
ainc yatırmalan §artur. 

3 - Nnmune ve prtna.m•ll<'rl görmek tlzere talipler hergUn depo 
dırektörlüğilne 10Urucaat edebllmer. ---·- . - . . . ~ - ... -. . ........ __ , __ -. . . -·-

Sırp çeteleri 
Bırvatıstanda 

Bir çok müslüman
ları öldürdüler 

Yenipazar sancağına 
.Hırvat askeri kuvvetleri 

sevkedildi 
Zıığreb, 21 (A.A .) - D.N.B. bilcll. 

riyor: 
SalAhiyettnr bir menbadan bildlriı.. 

diğlne göre Sırp Qeteclleri son gUnler. 
de MüslUmanlara ve Hırvatlara karşı 
bir çok tedhi§ lıareketlenndo bulun• 
muşlardır. Hırvatistan, Karadağ ve 
eski Sırblstan arasında bulunan Ye. 
nipazar sancağında bazı Müs1Uman.. 
lıır pek vah§lyano bir surette öldürül 
mUştUr. Berat kasabasında bir MUs. 
!Uman tam 28 yerinden bıçakla vurul 
mak mretile katledilmiştir. Rojçe'de 
bir çok MUslUmanların tırnakları sö
kUlmUş ve Klandiça'da 6 Müalüman 
muhtelif şekillerde öldUrülmüştUr. 

Zağrebdo bu h!diseler bu memle
kette emsali görUlmemi.§ vah§etler 
diye tavsif edilmektedir. Mczk~r vab,. 
§lyanc harekeller bUt\in Hırvatl..stan
da derin bir nefret doğUrmu§tur. 

Yenipazar sancağındaki Hırvatlar 
ask~rl kuvvet gönderilmesini l..stemlş.. 
ler ve bu talepleri kabul edilmiştir. 

SalAhiyetll mahfillere göre Hırva. 
tistanda tam bir sük<ln vardır, 

Japonya çember 

Bueaos • Ayr••" 
Alman sef areth8' 

nesi zabıta 
tarafından aran~ . 

Alman cemiyetletl 
merkezleri de basıldı 

• 
n uen06 _ Avrcs, - ı ' · s.tİ f 
Çarşamba günU polis. n ııJl f. 

Usinin umumi kara~"ı ol '1>""' •• 
cnos - A ,,.,.~.. • ,,.....,n s~fıtr~ 

sini basmıştrr. Muhtelif /.d 
cemiyetleri merkezle!"ine de 1' 
bazı baskınlar vanıbr·~ ve 
evrak müsadere· eruı,_,ı .. tiT.~ 

Sefarethaneve yanılan > 
federal mahkemıo hlik1:ınİ iJe ııP 
jantin aleyhindekt f.,.,ı;ı:.,t ı< 
krnda anket yannn ve a~~ 
n emreden parlamento ko ~ıır 
azalannm huzurunda. olJYltl~ 

Resmi mem11rl11r cı,.rpri't~ 
değil, seafret binasm<la ~111 

"' 

1• l . rtlııfi' ması azrmge en ınazı rıa ,.,ı 

mumi JT'l .. ,.r,.Pzinri" !>.-.. c:trf'l'l'I P. 
1 mrş oldukları kanaatind~ 

Halbuki bu yüzden sefa.ret i(Jıl 
na cebren ginrı.iş oldukl~t1 J31leP 
ma.n sefaretinin vaz.iyeli_

1 
.. ri ~ 

Ayreste birçok münakaşa.-" 
bep olmuştur. 

Polisin baskmmı görınelt. 
civar sokaklarda muazzanı b;s' 
kütlesi toplanmıştı. 

Romanya ve 

İÇİ ne alınacak mi? Bulgarislandaki ~ 
Tokyo, 25 <A. A. > - on: Alman kuvvetle 
Uzak sarkta birtakun değL<;ik· 

tikler vukua gelmektedir. Bundan 
mes'ul ve tevblhe J.ayık olanlar, 
lngilizlerlo Amerikahlnı' ve Sov. 
yetler olup Japonya değildir. Bu 
sözleri, uzak ııarktaki vaziyette 
bir tebeddUl husule geldiği tak.. 
dirde buna. mukabele olmak üzere 
Amerikanın Japonyaya ka~ı tam 
bir ambargo koymağa amade oldu 
ğu suretindeki haberleri tefı1ir e-·- 4hl .. _C'ı_.._. ..... ___ ..... .......... . ,, ---
maktadır. 

Bu ;azetc, ilave ediyor: 
Filvaki bp üç mill!!t, Man(uri 

ri\.disesindenbcri Çang Kay Şek 
rejimine müzaheret etmişler ve 
bu hal §arki Asyada nizam ve suJ .. 
hU ihlal etmiştir. 

Elimizde bulunan bir takım ve. 
asik, Japonyaya karş: alınmış o .. 
lan birçok hnsmane t edbirlerden 
mes'ul olan memleketlerden bld • 
nin Amerika olduğunu göstermek .. 
tedir. Bu todblrler. asıl manosile 
bir ambargodan çok daha mü.es. 
sir olmuştur. Bununla beraber Ja 
ponya, Amcrikanm bu harek"tini 
bilmemezlikten gelmi§tir. Zira 
mümkün olduğu kadar uzun wii.d
det bu memleketle dostane mü. 
nasebetlC"r idamesini arzu ~eliyor 
ve günün birinde Amerikanın uzak 
şark meselelerinin hıtl·~ı. .. ini an
layıp uyanacağı ümidine .. bulunr
yordu. Gitgide hasmane bir ma.hi. 
yet almakta olan İngiltere, Ame. 
rikn ve Sovyct Rusvanm bu hattı 
hareketleri karşısında bu devlet. 
lcrin uzak şarkta vaziyetin değ·ş. 
miş olması sebebi ile değil, belki 
Japonyayı çember içine almak 
planlarını ikmal etmek maksadile 
Japonya.ya karşı tam bir iktısadi 
ambargo koymak istiyecekleri 
tahmin olunabilir. 

Alman tebliği 
(Ba::ı tarafı 1 ncidc) 

pliın mucibince devam eylemekte
dir. 

Müttefik kuvvetler cephenin 
bütün mıntakalarında. ilel"lemektP. 
dir. Maear molör!U kıtaları Alman 
teı:ıekkülleriyle birlikte i lerlemek.. 
te ve ricat etmekte olan düşmanı 
takip eylemektedir. Macar süvari. 
si de düşmanı takip etmektedir. 

10 A L MAN V APURU 
BATffiILDI 

Mosko"-a, 2-1 (A.A. ; - Tas ajan
smm blld!rdlği:ıc nazaran Sovyet 
bomb:ırdıman tayyareleri ve destro. 
yeler blr dUşmnn gemi kaffiosine ta
arruz ederek on vapur bl\tırmışla.rdır. 

Bu kafile Baltık denizinde şimale 

<!oğru giderken yakalanmıştır. 
Sovyet ay tayyareleri dll.şman ge. 

mUerini görUp !:ıaber venl'lşler ve bu. 
nun Uzerlıı.c :'lovytıt bomba tayyare. 
lcrl bunlara mUkerrer taarruzlarda bu 
lunmuşlardrr. Destroyerler de taa.r .. 
ruza ~tırak etmişlerdir. 

Dllşma.n gemiler! lnfilA.k etmiş ve 
batmıştır. Bu on gemiden ~lııi des. 
troyerlcr batırmıştır. 

çekiliyor 
Londra, 21 (A..A.) - RÖytet,, 

nrn Avrupada bir yerde bulu;.., 
susl muha.b!rine göre, RUIJlatl 

Bulgari.standa bulunan All1l~ 
krtalan, eski teveııııuuıer de 
mak tlzere, şark cephesini 

"B;;v;;tt· Ka# 
değiştirilmiş 

cJ4'' (Ba.' tarafı 1 Jl pi 
Moskova radyosU. bir J\.\'f'llcıuı' 

k<lmct merkezindeki bitaraf 
Uk mahfillerin verdikleri ~ 
den bahsedlyordu. Bu bS- • ..r 
ran Afrikadaki Alman kıtal~· 
tanı General Rommel, so11Ye~ 
sindeki Mareşal Llst ile bllr& e 
yet cephesinde bareldtı i<lS~tJI'· 
Uzero Llbyadan geri çağttıl 

-o------' 

ilalyan layyarele 
Akdenizd8 

bir jngilit 
kafilesine 

hücum ettil6 
~ ... 'J-.P 

Roma, 2ı (A..A. ) - .. ~11 ı:ı 
lan umum1 karargQ.lımıtl 
ralı tebliği: retle 

DUn merkezt Akd~niı:. ınil IJ 

mrzm muza!ferlyctıeri ile til.p! 
eren kanlı bir deniz - bavs 
besine sahne olmuştur. ! 

Fecirden itibaren bUt\lII I<~\' .rt 
releri, harp gemilerinin I< ~rJY 
rin, torpidoların ve tnrY11re pııl t 
nin refakat etmekte olduğUrııııW' 
bir kafilenin hareko.anı sli 18,rdıf 
bu kafileyi taklbc ba§illuıJŞ 

3 
file, garbi Akd~.::izde şarlt 
sefer etmektcJ"d!. rl11' 

Dll§manm deniz kuvYeue tilote' 
kuvvetlerimiz ta:-a.fındo.n ~tl~~ 
:r.ncumlar yapılml§ e }Cll pl~ ..... 
dll~mumn tayyare da.!li to 0 1<1' ~ 
avcı tayyarelerln:ı meydan ştıı'· 
onu bUyUk u.yiata uğr&tJll~t)'ııtı' 
bin tonluk bir vapur ue o;ııul' 
maddeler yUklll on bin t 
pur ba.tmı§tır. 

Bir harp gemisi ne. bit il' 

bir torpido muhribi, bU:>11~~ 
bir geıınl, hUviyeU tnPt<UXl tıı1111ıı~ 
ğer bir ctızütam da ~ııııJt'ııt 
bunlara isabetler vaki jl!rıııl' 

Hava muharebeleri e!l"Ôrt>ıır' I' 
manm yedi tayyaresi dilŞ etiPe 
Oç İtalyan tayyaresi usl 

11 
mem!§tir. ı11!1r' 

İtalyan tayyarelerınin ~ •• ~ 
arasında va-"''"' ., ~ .... ~ 
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• --Slaell kampı! 
~ ~: oldu bilmem, pek batı. Bu rakamı fen adamla.rı söylü· 
~tkü .. llladı, bir zamanlar, ~le- yorlar, ben onların yalancısıyım. 
~ ~e)~ ta~afından Şiı;li, Pan- ~okaklardaldler neyse ne .•• J\olüba· 
~ \lını Yogluna doğru bir l'i. rckler bizim e\·e de musallat oldu.!' lıfıe 1 ba.~Iamı~, İstanbul ta.ra. lar. Ne tlissü, ne sinek kağıdı \ 'e 1 

:~it tl~f:, hatta \ 'apnrlara ne de J.' lytox hiç, hlı;bir ~Y para 
11t lılıe s'küdar, Kadıköy ciheti• etmiyor. 
h~ rıı::ı:nu~b. Korkunç bir tena~ül bereketine 
~ ~ t çıkan günlük ' e mi. sııhip olan tufeyli öyle tü'isÜ ile, 
te.ıı'81 e elerinc hücum nı alay ~ apıskanla. temizlenir, imha edile 
ı-aıı Afııtı~lan bu sinek akını, eski bilir mi! Hele üremelnine beledi. 
RİPl'l'lııt ddin tL tündağm Şehrin ~·e de hürmet \"e yardım etUkteo 
llı~ıı~ &l~icU .. ·ekÖ'-'ÜDC döktür- ., ! t lltlı " ,, onra ... 
~ttetelc ileri gelmiş, sinekler li-
lııdı~~or~ağ şii,alyelcri ~ibi Gazi Sultan Mes'ut, bir ~ün sa· 

t "ııgiin ~bre saldırmı~lıırdı. raymda, ipek örtülU yumuşak sil· 
t!teltt b ~0Ylerden, dolgun müf telerln üzerine uzanmış, tatlı bir 
~ .. ~iııek~~nd.e st'hr~; hi~.<'urn .. <'de- uyku çckerkt'n, sinekler üşü:;ür 
:'ti<~%· ~ok. Çun""u, t,'OJıler yüzüne, bumuna konup, ijtncleme
b~lıtııy •r dı roda t-01llannııyor, ğe bn tarlar. Mes'ut, ~:ata~mdan 
;;-ı Yak Or; deniıe dökülüyor. Fa- fırlar, sinirleri bozulmu<i bir hald<', 
\ lııı tU •nıla, yine böyle bir hasu. mahe~·ne gider, nedimleri.ne so
~~ ~Yip üremesi i'1tlmali var. rar: 
tıı'~ ~lnı .. ~~halleden ancak - Yer yüzünde sineksiz bir 
tı.~Uıı ~ l' Çopçu arabası gcçh·or. yer var mıdır! 
"'41e d P tenekeleri kapı önle- Biri <'el"ap verir: 

ıı.'ı<Jtp ~11.ı.ror. Bunlan kediler, kö- - Adem oğlunun bulunmadığı 
~~l'·e llıahalle çocuktan de\İ yerde s:lnek ele bulunmaz! 
Ilı~ ak~"lnekler ihfü;ÜYOr ... BPn. !\ks'ut inanmaz. Bu sözü sö~ll 
tfı-lilt\'es .anı e\ ime !!;idcrken, hu n•n adamı da - hatırunda kaldı-

Ot 'e ~ e koliulu ~okaktan .. .._ ~.na :;üre bu zatın adı Talhak· 
~ol'ııııı ıneklerin hiicumuııa uğ· dır - ~·anma alır, elli ki~IJlk bir 
L~l·le · kafile ile bir dağ ba .. ına gider. 
jl liJrıgider Ve belediye o;lnek. ,-erirler. Bu sırada, tek bir in<ian 
~ 1hl hıı~ak \'e beslemek \alİ• o~lunun bulunmadığı t<'Jlede. kafi
'ld ita ed.'11' "1 ~ milımannih·azM•· lenin durma..,h·Ic beraber, birkaç 
\"iıı Rlb er:.<', Mecldh·<'kfö·ünclc inr".< Gazi M~s'udun kulaÇ;nım dl· 
lıı... •lııt1< I, bizim mahallC'\de de hinde· in<'e s('sleriyle serenada 
fıt"'lda karnpı \'Üruda gı•l<'<'ek ,.e ha5larlar. O ıanrnn l\les'ut. Talha-
~~~ 1'ehre doğnı bir akm baş ka sert ... ert sorar: 
ıı...·· •••• _ Bu ne? Hani, insan olmıyan 
~:1 bin , . 

'
liııd 'ınıı, hir tarihi 'e :rcr :rcrd" o;inek olmaz, d<'mi;tın. 

e 1'11' b • • ri "· - ~in le 1 inden ziya ıle nc, 'i Talhak clf'rhal cevap 'e r: 
1 >:.- hıte ' ten~sül brek~tl en ç-0k - Siz, idem oğlu olduğunuzu 

ıııl \\'llttaı llı.ahluktur. ~!sanda ilk Dinlenmek için oraılq hlraz -"1
!\ 

I' ~1 't'Jsa ar'.nr bırakmaya ha5lar. Jnkir edebilirsiniz. Fakat, kulu 
'\.~d kadar <ilircn (lob'llm1.ı nu7, bu !'ıfattan aynlamıyac~~ 
~ı: t'~rdu~u ya\ rulann di. için nereye gitsem kar,:nna ınek 
·;"te11 1 

~.l>'ı sag kalırsa., tek bir ~ıkma~ı tabiidir. 
h. lil 10rt a~·da 'iicuda ~Ple· Kanda olsam bir deve. b'r dümbe. 
~~~_22.,.,,;~n-~i::~~ müthiş a:yIBı lek ,.lcsik değil! 
~ 000) i bulur. LAEDRi 

~ ;::-.____ 

·~~il • • 
:ııııer 1Yı ev kadını 
~ba 1kalılar bir ev kadını 
~b lı:asr açtılar. 1000 kadın 
~~kaya girdi. İçlerinden 
~1 Leman Til "örnek ev 

01:ıvanını kazanarak bi. 
~ad u. Misters Til 36 yaşında 

ı ıııo 1ll<l1r. üç çocuk sahibidir. 
ıııu~~akada birinci geldiği 

-il ~~ah1'at olarak bir V~ing. 
~is· ati yapmak ve cum. 
~ tarafından kabul edil· 

l ~· ltkını kazanmıştır. Ruz. 
t l)i ~~rs Til'le görüştüğü va· 
~t ır ev kadınının en fazla 
t 91ı c edeceği noktayı sormuş 
~ . t~"a~r almıştır: 
'h.ı~ hır ev kadını çarşıdan 
~~ :Yleri en aşağı fiyatla 

na'tini bilmelidir. 

Bombardımanlar ve 
şaka 

He:- devrin mizahı sermaye. 
siniı o devrin hayatından alır. 
Tayyare hücumlarının mutat bi_r 
şekil aldrğl memleketlerde mı_ 
zah muharrirleri ve karikatür· 
cüler bu mevzudan istifade edi
yorlar. tşte birkaç örnek: 

Ay beşinci koladan galiba, b~ 
naenaleyh ay kadar gürel tabı
rini kaldırmalıyız. Yerine ay 
kadar hain cüml~ni kullana'bi-
liriz. 

- Bu şehir ahalisi nereye gL 
diyor. Bombardımandan mı kaç· 
tıtar. 

- Hayrr. bombllrdımanı ~-esile ~t· 
tiler, bir lm;mı da aJ.a('.aklı\&rındaD 
kaçtı, bir krııımı da kardllnndaD· 

Her gün bir isim 

~ ~ızıl Haç 
ıt" ~'"~ \~ 1~ gazeteler, be-~nclmj,_.l Kmlhac; komlteıo1nln Ankarada harp 

,; ~lıııtllıı "1\'il entcrne:er b~tmııla mal(ım:ıt t<.>atl!ılm• tava1111ut için blr 

S ı.~nu ~azd•:ar. J. ~~ ıı;ı Os 1861 de Ocnewr~03 beynelmilel blr kon~re toplandı. Bu 
t \~ \~ :ıı ~aıuaıırııdı. ynralıL\tın wplanmasr, lıBat.nnelere nak.ll, b.asta

lıttllııt., •ınkti.rnlma a~ edilmemesi hakkında hükilmlı·r koydu, bu 
~ lıı:.r~ •ıı~aııilr~t.ımeğo \nlı,,tı. \'e aldmet olarak Kızdhaçı kabul 

1
,r \.~~. b tı .. kurulan bir t-e PJ,kU\11, daha ııı.ulh u.maıtrnda himaye etmek 
ıl ~ı. ı: li:t.ırtıı•ııııl< i!\ ı.ıınılı. ô'.luıı lı;ln beuıen bütün m<"dcni milletler bu 1/ \ ~,...t:lışnıağa kc;ıuldula .. , kızılhaç ccınlyetler: kurdular. 

ıı.~ it 8nlatın.~:ısına l tiri\< t.tml olan Türklyede 1877 de K12day 
·' \._ \ -il Uttıl<Ju. . 
P" \.' ''·tı ·" I~. L e kurulan Ceıııh etlerin tıulh zamanında gayeleri yardımcı 

> "il • 
' 7Jrlaınak, bu bn tilnelc:rdc çalıp.«".ak şalmılan çalrıttırmak, 

~ 'l\!~1%' i'<e taı.t.nnelerbi kunnak, idare etmek. Yaralılan topla· 

\~'-'l;'e~, esh ıcr Ue mııınlcl<Ltleri arn!iındı:. mııhabı>re temin etmek. 

(! ~'llitlnde fıkılictl meçhul kalanlar hakkında. malfunat edinmektir. 
~l'lııd .. )'etıerc m.:n&up olar:tk çalışıuı insanlar kollarında beyıu ze-

1 ~· ~t 1\1111 bit baç vı·y~ kr1'1 bir ay tqır. Haata.nelerln bulunduğU 
~'t :nıı 1 ıtret konur. Haf'ta ı;eınllert. hasta nakleder. trenler ve 
\.°"\ ltı~ •~-nı tıjaretll bayr.ıklat kullanır. Bu Dayraklan hAmJt olan 
'~' elcı < enenc mukl\vc·le&l hükUmlerlne göre, bitaraf sayılır. 

1ı"."'1ıt.::ı1P d(:ı,·ıct rrdusu tar..fınclan üzerine ateo açılma.7 veya bava· 
• "'lıtı.l!.r lt>an ııdllıneı.. 
~~ l)e kıııtııac ,·c kttı\&y mUesseııeterlnlD milşterek Uş'kkil.lü olan 
~ cıa ..\'neıınııeı kıullıa<: :Cc..mltetıl vardır. 1914 • 1918 bJlrblnden son
~~"tJ,~erııcn kmlbaç et>mi~eU rel51 Da.vlsonun tt-kllfi üzerine kızıl 

~'tı lt! lıt.kı lt."Unılmu~h.r. Bu ittifakın gayesi ıuulbaçın yardnnı
'-'U::larındald tetAkNl ~r<'. ı:elzelele.re, su baııımalarına vesaireye 
l\...'tı k <llrınek, lınlka sıhhatin kıymetini anlatmak için propagan· 

to....~~tnak. huta bakı<'.ı yetı,tirmek ve bunlann bllgiln-inl ço
-,"IQa: ve geuçler ıır:nında 41Gençllk Kızıllıaçlan., kurmaktır. 

B'ABER-Ulam~ 

SATRA:SÇ ŞAMPll'ONLARI 

- Bir hamle yapmak için lki saat 
tir dü'tünüyorııun. 

- Ne? Sıra. benim mi~ 

Peru ile Ekuatör 
arasında 

Muharebeler oluyor 
Llma, 2• (A.A.) - Peru hariciye 

nezareti tara!mdan bugün neşredilen 
blr tebliğde ezctımıe şöyle den!lmek. 
tedlr: 

Dün sabah Arguas. Vcrdes, Pactıo.ıı 
ve Matakpalo ve Peru hudut karakoL 
ları önünde başııyan muharebeler bU. 
tün gün devam etml§tlr. Çarprıımalar 
bilhassa Arguas • Verdcs mıntaka.sile 
Laa Palmaıı bölgesinde şiddetli oL 
muştur. 

Akuvatör kıtalan tardedllmlş ve 
bunlann top mevzileri Peru kıtalan 
tara!mdan tahrip edilm!ştlr. 

Buenos Ayres 24 (A. A.) -
Ofi: ' 

Hariciye nazın, Peru ve Elma. 
t or başvekillerine bir telgm[ ·gön_ 
dererek muha&arnatı brrakmalal"ı i
çin son bir müracaatt~ bulunmuş, 
onlara hudutta vaziyeti vahimleş_ 
tirmekten sakmmalarmı tavsiye 
e tmiş ve bu suretle uzlaştırma u. 
sullerinin tatbikma imkan hasıl 
olabıleceğini il.8..ve etmiştir. 

General Vavel 
Yakında Moskovaya 

gidecek 
Şa.ngbay, 24 (A.A.) - D.N.B. 

ttin muhabiri yazıyor: 
Sinvaın Pao gazetesinin verdiği 

malumata göre general Vavel. rıel< 
yakında Moskovaya gidecektir. 

General Vavc.l, Almanların SoY· 
Y~~ Rusyada ilerlemesi dolayısil~ 
muşterek bir müdafaa cephesi te
si~ e~mek it:in Sovyetıer Bi-rliği H~ 
~ın~ı~tan arasnıaa a~lceri hir iş. 
bırlıg~ temini maksadile Sovyet 
asken şeflerile görüşmeler yapa • 
caktır. 

irandaki 
Alman teknisyenleri 

gittikçe çogahyor 
Loııdra, 2-l (A.A.) - Britanya ma

kamlan, İrandııki Alman teknlayenl. 
adedinin gittikçe arttığını bildiren 
raporıan nazarı itibare alarak bunun 
memleket emniyeti için arzettiği teh. 
likeye İran bükfunetl.nin dikkatJnl 
çekmişlerdir. trak zorluklarının mem 
nunlyeti mucip bir DCkilde halli Suri
ye muharebesinin nihayet bulması 
İran hükO:netıne önümüzdeki mese
leleri bir kaç ay evvelkinden çok da 
ha müsait §&rUar altmda. kaJ"§ıl&ma~ 
imkAnmı vermektedir. 

Amerikada yapllan 
yeni tip bir 

tayyareye 
Lord Halifaks 

"intikam" ismini verdi 
~. Angeles, 24 <AA.)_ Bü

yük Britanyaya gönderilecek olan 
yeni pike bombardıman tavvare -
sine isim ver~n Lord Hall!aks , de 
T 

0

"tİr ki: 
·~sa.na. intikam (Vengc~c)., is 

mini veriyorum. Bu suretle Bri • 
tanya.nm zafer (Viktory) hamine 
yeni bir ''V" girecektir. 

Büyük elçi bundan sonra mera. 
sim idn tonlanan beş bin icrinin 
önünde kısa bir hitabed~ bulun. 
muş ve onlara şu teminatı vermiş.. 
tir: 

''İngilf.cre, başladığı işi bitire • 
cektir.,. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün 11 de akşam 8,30 da ı -

Tarzan yamyamlar arastnda, 23 
kısım birden. 2 - Kara kedi, 3 -
Komedi. 

---0--

Rasit Ru.a Tiyatrosu 
Bu Akp.m Şenyold&: 

- Velinin Çocuğu - Komedi S Perde 
Yarın akşam Altmt.epede: 

- BobııtU - Komedi (8) Perde 
BALlDE P1ŞK1N birlikte. 

-12- Bir onbaşının hatıra Yazan: KURT MAREK 

Yorgunluğumuzu ancak düşmanla muha~ 
rebeye tutuştuğumuz iki saat içinde 
giderebilmiş .. Çünkü yerlere uzanıyor, 
sürünüyor böylelikle de dinleniyorduk 

Müsademe km \etine mensuıl 

erler ~nde on on beş saat yürü 
yor, iki saat kadar istirahat ettik. 
ten sonra. tekrar ha.rekete geı;j • 
yorlardr, 

Taarruz için emir aldığona za_ 
man iki maklnelitüfek \e )imıi 

topla fı:e başlad&. Sırtonızda ça, 
ta, ikJ günlük erzalmnız \"e kara. 
blnalarunız ,-ardı • .Maklnelitüfekle. 
rl kısımlara ayırarak, omuzla.nmu 
da götürdük. Tipi altında dağlar 

aştık. On sekiz saat sonra yeni 
mevziimize gelmiştik. Bu on sekiz 
saatlik yürüyti5 esnasında ancak 
iki sa.at istirahat edebildik o da 
muharebeye tutuşmu.stuk. Muha. • 
rebe esnasında yerde sürünüyor, 
siper alıyor ve bu şekildl' 

dinleneblliyorduk. İnsan oğlunun 

böyle bir yorgunluğa. nasıl taham. 
mül edebildiğine ~ılır. Sll'funız 

taşıdığımız yükten yara içinde kal 
mıştr, Omuzlarımızdaki yaralardan 
kan sızıyordu, Ka.rabina.larm kayı. 
t-r etJcrimizc kadar girml5ti. Halbu 
ki üstümüzde kaim paltolar \·ardı. 
Tepelere tırmanll'kcn gözlerimizin 
etrafında kırmızı daJrclerin oyna.,. 
tığını görüyordum; fakat emlr e
mlrdJ, vazift."mlzJ 18.~ikile başarma. 

hydık. \'atan müdafaası fçln ıstı . 
rap çektiğimizi düşündükı;e yeni • 
df'n kunet alıyorduk. \'elhasıl Ü

zerinde fazla dunnıyalım; vazife . 
mlzi mu\"affakıyetle ba.5annı~tık. 

Nasıl tahammUI cdebUdJğfmizf ne 
siz sorun ne de ben söyllyeyim. 
Sabah altıda llaa1<\ikc giden dar 
karlı yola girdik. 

İki deniz arasmdaki bu yol· 
da ate~ altına alındık. Maki· 
neUtüfcklerimizin arasında yirmi 
b<" metreJlk mesafe \'ardı. Arkala. 
n dağ, a.\'cılan himaye altma a.
bnını~tı; ön tanıfta bahriye si'a _ 
hendazlan vardı. Sol tarafta ise 
insan boyu kar! Sağ ta.rafta dik 
kayalar.. A~ılmak im\<inma. malik 
değildik. At~ "4>ldan sağ yukardan 

. , . tam karşımızdan geliyordu, Pi. 

yade tüf<'ii \'e hafif makinE"litüfek 
ateşiydi. Kur. unla.r \mlıyarak ku. 
lağunızın dibinden geçiyor, etrafı. 
mızdaki kar "puf" diye ha.,·aya d :ı 

ğılıyordu. Dağtlarak mümkün oldu 
ğu 'kadar siper almağa ~a.hştık. 

Kurşunlar burnumuzun dibinde ye. 
re saplanıyordu. tlerdeki 83kerler. 
den biri yaralandı. Bana gelince 
a.rkıı.c!akl makinclitüfeğin yanını 

uza.nmıt-tım. M. Bu sırada. ateşe 

başladı. Nereye at~ş ettiğini be . 
men öğrenemedim. Biraz sonra 
karsı bayırda. ha.reket eden gölge. 
fer gördüm. Yol üzerindeki a.<ıker. 
lcre başlanru yere iğmeleri iı;I~ 
seslenerek makineliyi ate,lediın. 

Kan.ıdakller otuz kada.r mermi 
~-a~tıktan sonra. kayboldu. Mitral. 
~·öz nefis bir tarzda ateş ediyordu. 
Karşı bayın baştanbaşa. taradım. 

Dü!}man mitralyözü ceYap \'ermek 
tc geeiJanedl. YU\·asmm nerede 
olduğunu bir türlü öğrenemiyor • 
duk: i)i gizlenmişti, Biz ise önün. 
de t"psi gibi ya.yılmıştık; dü!JID8. . 
nın kUlahını bile gördüğümüz yok. 

Kurşunla.n ~- paç diye etrafımı. 
za çarpıyor, muharebe ~iddetleni -

yordu, 
Dü. man bir ~at sonra rekil 

gitti. 

SAHRAYI KEBiRE HASRET ... 
Aradan on dört gün ~eı;tl Tek 

rar kar yağdı. Sakin bir hayat g 
~lriyonız. Zira top ate1>inln atı 

menzilinden ı;ıknrn;tık. On dö 
gün en·elJd on s~ !'laatlik y .. ·

yüşün yorgunluğunu rüya gibi h 

tırhyonız. Keşif müfrczelerlm 
karşımızdaki müttefik kuvvetleri 
nln altı yüz \"Oya ~kiz yüz 
olduğunu tahmin etmişti. Biz ~ 
seksen kişiydik. Nanikte seksen 
karsı alt.ı yüz! 

Kano içinde küreğin yardmıil 
yo\·a.rlak bir delik açtım, Ka 

kulübe inşası fikrinden va.zge901e 
mecburiyetlnde kalmıştnn. z 
kar, karhktan çıkmış, sulanmı~t 

Atıkta yatıyor, Uç kiı;İ ohluğu.mu~ 
halde iki battaniye ile örttinmeğ 
çalışıyorduk. Kar yağtyor yüzilmü 
bembt>ya.z karla örtülüyordu. Ba 
tanlyenln birini altımna !'!ermiş 
tik; diğeri ile üstümüzü örtüyor 
dok. Mtimkö.n olduğu kadar ~daşı 
yatıyorduk. Ortaya munavehf' il 
içimizden ~iri gf'!;lyonlu. En sıra 
yer ora.<>ıydı çünkü. Kenarlarda ya. 
tanla.r müthiş ü~üyorlardı. Şimdiy 
kadar bir lokma ı.rcak ~ey yeme 
mlştlk. Blr damla siyah kahwı bil 
yoktu. Beis - F1yoru ovasmda: 
ia.~ merkezimizden bulunduğu . 
muz yer üç sa.atlik bir mfl8afedey. 
dl. . 

(Devamı var) 

Hayat için ölümle 
oynıyan bir adam 

Cenubi Afrikanın meşhur yılanlar çiftliği 
Bütün dakikalarını kobra yılanları arasınd 
geçiren zenci Yohanes türlü hastahkları 
keşfi için insanhğa yardım eden bir fedai mi. 

Zenci Yohanes yılanlara karşı yalnız 
beyazlara güvendiQini söylüyor .. 

Cenu'bi Afrika.da · Port Eliza.· 
bette bir yılan çiftliğinde dünya. 
nm en tehlikeli i~ini yapan bir 
adam vardır· 

Yohane3 ismini taşıyan bu a· 
dam lıir zencidir. Ve son on iki 
·. ·· -dir, c 1 tehlikeli yılanlar ara. 
~ında ya~adığı cihetle kendisini 

bütün seyyahlar tanır. 
Yılan çiftliğine girme'lden ev· 

vel bu zenci boşta gezen takr. 
mmdandL Bir gün çütliğin mü
dürfuıe gelip iş istedi. 

Ona sordular: 
-Yılanlara bakabilir misin? 

- Hay hay Yohanes her şeye 
bakar. 

lşte bugilnden sonra yılan • 
!arı diri diri yakalamış ,ve la · 
boratuvarda türlü hastalık 

ilaçlarının ke...<Ui için çalışan dok 
torlara yardım etmek onun va· 
zifesi olmuştur. 

YILANLARLA İLK 
KARŞILAŞ."\L\ 

lşe henüz başladığı zaman Zu. 
lular memleketinden henüz gel. 
miş kocaman bir Efi yılanını 

kızdırdL Fakat bu yılanların 

ikı sıra içeriye kıvrık kes_ 
kin dişleri olduğunu unutmama. 
hdır. Yohanesin üzerine atıldığı 
vakit onun iki yanağını da bu 
dişleri arasına kıstırarak ısır • 
mıştı. 

Yılana keserle vurdular. Vü • 
cudu gevşedi. Fakat dişleri hala 
Yohane:sin yüzünde gömülü du . 
ruvordU· 

Böylece dakikalarla kendisini 
kurtarmağa çalu~tı. Nihayet bu 
dişleri birer birer gömüldüğü et. 
ten çıkardılar- Ve kanayan de . 
tikleri steriliı.e ettiler. 

Fakat bu yüzden Yohanes 
hastahanede üç gün yatmıştı. Bu 
nunta beraber bu tecrübeden 
ders almışa benzemiyordu. 

tK1NCİ BİR. HÜCUM DAHA 

Bir müddet sonra temizlik ya· 
parken yine böyle bir yılanın 

sırtına bütün ağırtiğile başmış.. 

bulundu. 
Yılan Yohanesin ayaklarını 

dişleri arasına sıkıştırdıktan 

sonra derhal geri dönerek ba • 
caklarrna dolandı. Ve bu bacak. 

ları pelte haline getirmek ame · 
liyesine başladı. 

Dört kişi Yohanesi zor kurtar 
mışlarch; Zavallı ancak bir haf. 
ta sonra kendisine gelebilmişti. 

Yohanes şimdiye kadar on~ 
defa, kobra ve diğer rehirli yı • 
tanlar tarafından l"ırılmıştır. 
Bunlann rehiri ölüm demektir. 
Bununla beraber Yohanes bun • 
ları mucizevi bir tarzda atlat · 
m1ştı. 

MÜTHİŞ BİR SAHNE 

Yohancs: 
- Beni beyazların ilacı iyi 

ediyor. Diyor. 
Birdefa gayet tuhaf bir vaka 

oldu. Bir sinemacı cenubi Af • 
ri.kanm bu meşhur çiftliğini fil. 
me almak istiyordu· 

Yohanes en mühim rolü oy
nıyacaktı. Derken bu me§hur 
zenci boynunda, kollarında ve 
belinde on beş kirnıi kadar muh· 
telif boyda yılan sanlı olduğu 
halde geldi. 

Film çekildi, bitti. Fakat Yo. 

(LUt/en sayfayı çeviriniz) 
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MJ:!fJ·ltQmtm 
Gençliği, güzelliği nasll 

muhafaza etmeli 
• Kompresler en 

güzelliği temin 
emın 

eder 
ve cidden fa~ dalı otan vasıtalara 
muraca:ıt ediniz. 

25 TEMMUZ 

•• 
surprız Parisin en gür.el, en zarif, en 

şık ve tuvalet · !erinde en sala. 
hiycttar kadınlarından ıbiri yüz. 
d~i bu~~~uklara meydan ve.. 
rilmemcsı ıçın şu tavsiyeleıde 
!bulunuyor: 

Genç lbir kadın yüzünde ilk 
bunışukluklo.nn çıktığım görim. 
ce çok .kederlenir. yüreği ne ka
d!-lr uzülür. Q:>k rica ederim. Za. 
nf, gü.zl yuziınüme güzelliğin 
diışmnnı ohm buruşukluldann 
yer tutmasına katlyen müsaade 
etmeyiniz. Onlan dikkatle gö • 
zctle;iniz. Onlara kareı 'kendinizi 
i~. müdafaa ediniz. flU malıare . 
tinızle bütün sabır ve metaneti
nizlc mücadele ediniz. 

En glizel tabii vesait soğuk \"C 

sıcak su ile kom rm~. masaj ve 
buhar lbam'<>Sudur. 

EvveHl ğayet soITT!k buzlu su . 
ya kompres bandırıp yüzünür:" 
koyunuz. Bunu iki kere tekrar 
ettikten sonra tahammül edebile. 
ccğiniz dercceda sıcak su ile av. 
m arneli,·atı tekrarlayınız. Sonra 
saf vazelin! masaj yapınız yilzü 
nüze biroe buhar b.ınyosu yaTXır . 
sanrz .buru ukhıklann önünü al . 
mış olduğunuza emin olnbilirsi. 
niz. 

Uçlü bahsin yeni şekli müşterek bahisçilere 
görerek oynamak imkanını vermektedir 

atları 

Bir kadın yirmi beş, nihayet 
otuz ynşma geldi mi hemen vil. 
zündc bunşıkluMar hA.sıl ol • 
masma meydan vemremcği dü • 
şünmelidir. Ve onların çıkması -
nı beklememeli, ihmal eb:ncmeli. 
zira bir müddet sonra ç~ler, 
buru.~u'klar gimel yOztlırlime 
yer ettiği zaman artık iş işten 
geçmiş olabilir. Z:ııı. fenalık artık 
kı6k salmış olacaktır. Onlann 
izalesine şöyle böyle imkA.n <bu • 
kınsa bile !birçok zahmetlere, 
m~al ~~atlere katlanmak lazım 
gelecektir. 

Bu sözlerimle henüz ook ~nç 
olan kadmlara hitap ediyorum. 
Onlar gençliklerinin güzelliğine 
ve tazeliğine güvenerek bu işle • 
re ehemmiyet vermezler ihti;·at 
lüzumunu istihkar ederle'r. Ve gü 
lerlcrl:en, konuşurlat1ken gü?.el 
gözJerinin etrafında, lrenarlarm
da pek hafif kıl"IŞlkhklar, yorgun 
ve mü ir bulundukları vakıt 
dudaklar.mm uçlarında. yanakla. 
nnm ötesinde berisinde hamı a.. 
Jan km~malnra ehemmiyet ver . 
mcd~ dikkat bile etmezler. Hnt 
ta bu haller ba7.an sevimli <'tt -
kurlar seklinde mevdana cLkar 
bu l :ıl kendilerine hoş gelir. ' 

Fakat işte asıl o zaman dik • 
kat etmeli! .. Çürikü bunlar, gel. 
mek üzere bulunan buru.~luk • 
Lı.nn korkunç arızalan aliim ·t
leridır. Cildinizin ytizlinüzd~ a. 
dalelerin yorulduğuna, yıranrnnk 
üzere olduğuna delô.let eder. Hiç 
vakıt kay'betmeden cildinizi, a _ 
dalelerinizi kuvvetlendirin ,-i>ııi • 
den canlandrrmai'Ta çnlrşımz. 

Fakat bunu su ı'j vesaitle yap
mağa knlkışm vınız. Ynni cilde 
muzur olan türlü türlil maddele. 
ri, deril · "'Crio sonra haran eden 
eczalı ve ~i 9Ular kullan _ 
maktan !';akınınız ve valmz tll ı 'i 

hanee yerinden kmııldanuyor • 
du. 

- Neden gitmi}•orswı, iş bitti? 
di~ sordular. 
Yolıanes başını kaldırarak: 
- Gidemem, diyordu. Yılan. 

lar gömleğimin içi~ girdi. 
Filhakika sıcaktan ıhoslanan 

1 
yılanlardan bir kısmı onqn göğ
sünün üzerine, koltuğunun altı. 
na. beline hatta bir kısmı pan . 
talonuna doğr uuzanmıştı. Yo • 
hanes nihayet büyük bir ihti • 
mamla ve lıernen saatte bir adım 
atarak çiftliğm bir dairesine 
girdi. Ornda kendisini, soydular. 
Sırtından iki cins elbiseyi ihti • 
marnla cıkarddar. 

lfara kıt'anın bu kahraman 
zencisi yalnız bir defa da gözU
z:.ınu kaybediyordu. Her ~an 
ki gibi gözlüklerini talanadan 
kobra yılanlarının ara.sına gir. 
rni§ti. Kobranın gayet ine ve 
zehirii bir tUkUrük atmak fıdeti 
vardır. Gözlüksüz .zamanın da iş 
te bu tükürük. Yohanesin gözü. 
ne geldi. Kansının bUyük ihti. 
ma.mı neticeşinde iltihabı r.or r.e
<'irdiler. Ve gözlerini kurtardı • 
lar. 

Pakat günün birinde beyazla
rm ı· cı. ''kendisini iyi edemez 
o aeak". Hayat için olumlP. oy . 
nıyaı: bır ad.nyun iıltlbctı ne o. 
abilır kıl .. 

Bu tedbirler vA.kidir. Yani bu 
nı'uklukla.rm peye). olmasına 
meydan vermemek içindir. Her 
sa'bah ve her gece kuvvetli bi ı 
rşıkta. yüzünüm muayene ediniz. 
Hc.r neresinde çi~i. buruşukluk 
görürseniz !hemen konrpres)eri. 
masajı tatbik ediniz ve <> eseri 
tamamlyle imle edin<ıeve kadar 
uğrn.şmız. Mücadeloo N.'ıbat e . 
dinra. 

Sık 61.k bol lx.l güimekren lka
çınınız. ~öz kapAklarırıızı sık ~ık 
açıp kapamarınız. Kaşlarınızı 
çatma.yıruz. Gözlerin.izi. kaşlnrı . 
nızı, alnınızı oynatmaymız. Bü . 
tün bunlar fhth -rhk nlftnıetleri. 
ni eabuklaştırır. 

Bunlar yüzlerinin buruştuğu 
n.u istemiycn genç lradmJar icin. 
dir. Fakat nasılsa unutlrnnlrk .! 

ticesind henüz uenç iken sevin1. 
li çehrelerinde oorusuldukln 
pe~·da olnn kadınlara ne div bili. 
riz? Onlarda masfat yaparlar. 
biribirini takiben buzlu ve sıcak 
su l=ompresleri tatbik Merler. 
lcabmda da kaucuk maske kul 
Iamrlar veva en müe.ssir olan e . 
lektrik tedavisine ba~ıarlnrsa 
yU?.Jerimle büyüle bir iyilik görü. 
lilr. Bütün bunlnroan heoinizin 
yanabileceği en kolay İl' sreak ve 
soı'hıK kopnırestir" 

Yeni 

Değişen dünya 
Kıyn1eW lilkr ve fütı..sat ııdamlaıı.. 

mrzdan, lkt.is dl dl!vletçlllk, müellifi 
eakl ılınan §lrkeU unıum nıUdUrU Ah
met Hamdi Ba.pr, bu namla son de. 
re<:e ebemmiyoUi bır kitap neşretmi.§ 
Ur. >Jüell!! bu eeerile bıJCUnkU dilnya 
harbini, bubr11n ve iııtlkal d \'relerinin 
.lı.arak~lıırinl. dlktntör idarelerini ve 
aebablerinl, buhran ve rcjlmlenni, in. 
ktldp zamanlanndakl bM!selerl mu.. 
kenımelen i.Z&b etUkten eoora, liberal 
rejimin tuınye edi.ımelEte oldut'UDU 
eBylUyor; ve yeni blr ni.za.ma doğru 

dilDyıuun 4&Uhıtle etutml bıldiriyor. 

Kltabuı ikinci kumımda liberal re. 
;ilmin do~ ve batışı sebebleri tab. 
111 edllıooktedir. Liberall.zmlıı nll8Il 
doğduğunu, naatı tnldpt ettlğınl1 an. 
latılm&kta, takat dtln7a .ııbıaau ha.

ünde kurulamadığı, bir takım tezatlar 
meydana getlrdi~i. bunlann içtnde 
mele ve aınıf kzatı n da balund\lğU, 
bu teatıann keskiıll~mcslnden doı& 
yı artık liberal rejimin ynpyamaz 
baro getdJ(;:l 80D derece kunetli delil. 
ıerıe v tamamen orijinal bir gtirt}fle 
izah oıunmaktadll', Bu meyanda TUr. 
yenin vaziyeti de tel.kik (:dilmCktedtr. 

Hamdi Ba§41'a göre dllnya. yenl bir 
niZama doğru gitmekte ve deli§mek. 
t.edlr. Dıcrtn ögtlııctı kıamı bu detlfen 
dUııya nizamının ne ola.cağını telldk 
ve tahlile lıa.Br'Olunmuotur, Burada 
mQel.lif mllleUerlıı ve blllıaaıııe. TQrk.L. 
yenin iatlkUUl d vıısııun yeni rılzam 
lÇin temel~ olduğunu ıstıat etmı,, ve 
yeni nl.zamm ne gibi ana prensipler 
dahilinde kurutabDeceğllıl a:nlatmıttll'. 

Kıyınetlı eseri blltUn okuyucula • 
rımız..'\ ebemmlyetı~ ta~111,., ederle. 

Yeni Adam 
Yeni Adam gazete.inin 343 ün

cü sayı~ı çıktı. Bu sayıda 1. H. Bal 
t.ncıoğlunun bb- hikAye adlı başma
kalesi. Vedat Nedim Tör, Suphi 
Nuri JIPrl ve S. B. C'..ak'lrayanm e· 
dcbiy t a.nketlııe cevaplan, Sadi 
Baytmın Pil.isi inde iskan adlı va
zısmnı son kısmı, P..esai Eri.ş'bı 
Munekkit adlı yazısı, Suphi Tıus
han \'e ltfet Evinm iki orijmal 
n~11r Hıı.& Özgilnti.n t.ahlıli nıhi
Vl\l ve B~etmen adlı bir tetlrllt ya 
zı"ı, ldea' ihtiyacı, Yunus Klzmı 
Könın n Kopuk adlı hikaye~~. Ha
yatını tPfrika.oıı, iç ııosvete, kilittir, 
reıJİmler ve karilcatilrla 

At yarışlArmın hçü.ncll hafta 
koşulan önü.mlizdcld pazar Velie
fendi koşu m&hallindo yapılacak· 
tır, Bu ha.fta altı yarış olduğu 
içlıl .koşular 15,30 da başlıyacak. 
tır. Geçen hafta bUyük 6UrprliJer
le netleenen ya.ı1Şlarm meraklılıu 
ii1.erlndcki brra.ktığı heyecan ma
lı"ımdur. Bu puar da bilhıuıaa 4, 5 
ve 6 cı koşuların ~ürprid netice 
Jenmem muhtemeldir. 

Diğer taraftan alakadadar ta· 
rafmdau Uçlll bahiste &tla.rırı gö
rülerek oynanması için yent bir 
şekil lldu edilmiştir. Oyun şekli 
§udur: 

Yeni yapılan Uçlü bahis gişe· 
lC":rinde üçlü bahsin ilk yarışı baş
lama?.d:ın evvel valnı1..ca bu yarı
şa gil'Cn atll\rln biletleri alelAde 
mUşt rek bahisle oldu~u gibi sa· 
tılacaltttr. Fara.7..a bu ynrı ta 3 ve 
5 numaralı e.t.lar üzerine oynadı

nız ve 5 numaralı &t da birinci ol
du. B~ numara için aldığnm bile
ti üçlü bahsin ikinci lrofjusu bn11ln
lnaZda.n evvel bu koeunun favorıai 
olarnk ~ladığmtt 3 numaralı 
atm .bileti ile yine Uçlü bahis gi· 
fCSİnden tobdil edeceksiniz. lkin~i 
yarışta da 3 numara kıu.andı. 

Bu üç numaralı bileti veya bi
letleri teknlr üçHl beılıis gişesin
den 800 yanşta ilçlü ba'hein fa
vorisi olarak seçtiğini?. a.tnı biloti 
ile tebdil edeceksiniz. Bu at fara
• \içlünUn 8on kO§USunun 4 ıwnıa· 
ralt alıdır ve tıu a.t da blrlnclliği 
kasa.nnrıştır. Bu ~ekilde eiz de üç. 
1U babl'lf bulınue olumunus. Bu ee
kildc O)'lUlnall Ü~JQ. behate ~r{ 
vardır. 

Bu. balta ~ :ikili, iki çifte, bir 
de ii~ü be.hm Tardır, 

Ddli 1bahfaler: 2--4--6 mcı ko
BUlar üserindedir. 

Citte baJUB: 2-3, .t-5 inci ko
ular Ol'QJlmdadrr. 
UtJii balım: 4~ nc1 ıı:oeu· 

htr Uzerindcdlr. 
Koplarm pnıgram. ~ t.alımiııle

rini BRllflda bulacalı:ımıuı: 

Birind &.o,ıa : (Oook a., ırı ko
~osn) 

Üç ve daha yukarı YB.!1tn.ki verlı 
yanm kan İngiliz at ve kısraklara 
msJısus. Meeatem 1600 metre ik-
ramiyefli 620 lira. ' 

1 - Poyraz (P. Halim) srklet 
62, cokey :Davut. 

2 - Heves (S. Kal"ao«man) sık 
let 53, cokey Mustafa. 

3 - Elhan (P. Halim) rklet 
51,5 ookey Horvart. 

Üt vıı..rım kanın girdiE,"İ hu koşu. 
dn f;wori prens Halimin l)oyra 
zıdır. 

tkln<'İ koso: ( a tıc; koşusu) 

Üç ya.şmdakj saf kan Arap E"r

Kek ve dic' t.8vlara ıruUıstı!I. tkra
miyMi 190 lira. mesafct\I HOO 
~t.rc. 

1 - SUloyk (Sedat Bört.ecan) 
· ıdct 60, cokey l\Inhmut, 

2 - Kuruş (S. Karaosman) !'il k 

••L 60, cokey Mecit. 
3 - GU!geç (Fo.hri Atlı) ı>•'tl'"t 

5 ,5, cokey Abdullah. 
Bu kosunun favori 1 Süleyktir. 

t '•·iim·ü IHtı:ıu: (<Jı•ntllnıen ._...,_ 
u ). 

Üç ve daha yulmn va.,r;t11 tn~ · 
lit at ve kısraklara ~ah sus, m "
safet1i 2000 metre, ikram iyesı :ı tll 
lira. 

1 - :Mis (F. Atlı) ~klet 70 :i 
binici !-;alt Akaon · · 

2 - Ruva es. K~man) !Jjı 
lct 6:5, binici Dr. Seferof. 

• Yao 24, beyaz tenli. yeoll gözlü, 
balık eUnde, elinden bütUn ev vıe el 
işleri gelen asıl bir aileden bir kız 
öfrelmen en az lise tah.l1lil haya.tını 
ke.MDnıl§, istikbalinden eımiD, dUrü.ııt, 
iyı huylu bir bayla evlenmek ~ek

tedir. RA:ı8imlcrlle (Temiz Güven) rem 
~ müracaat • 234 

: Y&fi 42, ınhhaUi, B yoğ\unda bü. 
yük bir mUe.98elledc 4& lira aylıklı, 

iki evi bulunan ynlnız bir bay; 35-40 
~larmda, dul vt?ya kız, dUrU8t, &lı

lik sahibi blr b:ıyanıa evlenmek tste. 
mektcdir. İlltlycnlcr Beyoğlu posta 
ltutuıru 156 A. Rıza auresln<ı vıız.nbı-
llrler •• 235 • 

• Ya§ 23, b<>y itil, kilo G2, orta Uçe 
kadar okumu§, açık kumral, ahlAklı, 
fyi bir aıle kızı, ~10 yaşlan araımı. 
da. en az altmış llrıı. maG§lı. lise ([1( • 

ZUDU memur veya ~ubay bir bayla 
evlemııck lııtcmcktedlr. Tip mcvzuu
bab.I def!ldir. Sempatik ve cana ya. 
km olttıası IA.znndır. (22 Blllent) 
remzine müracaat • 236 

• YA§ 27. Ort.a boylu balık etinde 
rnavl gözlti &arl§ln 2ö lira. asli msa§lı 
ilk okul öğretmeni temiz blr a.ııc kızı; 
en az Uec mezunu bir devlet memıır!
ıe evlt!llUDllk l.sumektedtr. {2'1 Sevim) 
remıtne mtlraca:.': • 23 

lı ve iıçi arayanlar: 
• Türkçe tranıuzca flzık kimya ve 

ot"ts talebeBlne riyaziye tarih •e cog. 
rt.ıya ft 1urt bilıis! denılf;rl (M.S.S.J 
r&ınzine mnracaaL 

• Bir doktorun veya dioçinln yanm. 
da hizmet edeblllr enjeksiyon ve bas 
t&balm:ıltk l§leı1Dden anlarım. Yaı. 
nrz aa bah gidip aqam gelmek Ur.ere 
l.stlyenlerin adrealme bildirmeleri .. 
Topkapı Fat.muulta.n nıahalleai mt.. 

hem efendi BOkak 10 numarada. Zabel 
• 17 yqında biraz daktUo bilen bir 

orta mektep mezunu iş aramaktadır. 

(Uçman) remzJ.ııe müracaat. 
• Orta tııhsilll eaki yazıyı ınükcm. 

mel bilen ve daktilo kullan&ıı bir genç 
ı§ 11ram.aktadır. M. R. remzine milra .. 
caat. 

• Bir buçuk y ında bir çocuğa 

bakmak için bir dadı aranmaktadır. 
Namustu olması, çocuk yetiotırmlş 

bulunması şarttır. tstıyenleıin Tak. 
Binıde Takalm eczanesine mUracaat. 
lBn. 

• Bir n1Uesııelff!nin. yazıhanenln, 

mağozanııı yıı..ıı ve heeap l.şlerlnl der 
uhte edebilecek bir bayan iş aranıak. 
tadır. {RRblaı remzine mUrııcaaL 

• H<"mşıre ntt>ktebl mezı=nu bir ba. 
van e\ lnd her luı IU enjeksıyoo yap. 
maktadır Ömer RUştüp p aokağl 

No 84 e mllracaat. 
• 17 yaşında hse 2 de kimsesiz bir 

scnç i• aramaktadır. R~y1tziyeın kııv. 
veUI yazısı g[lzeldir. Her t.eı \•e t~rt\ 
ya gft~yı kabul cckır. ( H.B 9fl7) 

remzıne mllrncıııııt 

3 - Mimoza (H. Erayı siklet 1 3 - Sevim vnı (M. 'I\ıtfılt 
fül.5 binici A. Atçı. sıklet 54, cokey Abdullah, Jt' 

Yine 3 atın iştirak ettiği bu 4 - Işık (N. Temizer) s~ 
koşuda en mUhim rol blmcldedir. 5a, cokey K. Abdullah. 
nu ya.rışm normal eartlar n.ltmda 5 - Budak {A. Erturhan) 
A bdurra.hman At<;mm bindiği Mi- ll't 51, cokey :Mecit. 1< t 
mou tın·afından kazanılmaı.1r muh- 6 - Knrnkuş (H'. ~tutlu) ı;ı 
•emeldir, 50, cokey Yakup. 

7 - Kısmet (Muzafıer sıl< 
4~. cokey Ffllps. Dördüncli koşu: (Handikap) 

Dört ve dnlın yuknn yaştaki 1ıa· 
iis kan Arap at ve krıırnklora mah. 
sustur. lkramiycsl 3v0 lira, mc-
98f esi t 800 met.re. 

1 - Mlhrülcan (Sait AkBCın) 

1 
mlet 59, cokey Davut. 

2 - Sintri (A. Küçtik) t;ıklr: 
1 56 cokey Ahmet. 

• 18 Y&§IDda lise 11 ae blr gent 
kız ~ rp hayatını kazanmak mec. 
buriyetlndedlr. Yazı ve hesap işler: 

yapu, (X. V. Z.) remzine müracaat 
• L'8ıe mezunu blraıı: transızca bilen 

bir gene: u bir ücreUe çall§mak !ahı. 
mektedir. Bctiktae 'I'Urk Ali mahaı. 
ı~ı Lofbl.hçe eokagJ numara 23, Nec. 
det adına müracaat. 

• Orta 3 de, 15 Y&§IDda bir çocuk 
mağ&Hla.rda veya yazıba.DelU'de ça.. 
lışmak istemektedir. Çarşdtapmı Ha~ 
tat eokagı numara ı e müracaat. 

• Muhasebede 25 seneden fazı.a tcc. 
rUbOa! Olan blr muhllSip yaıı:ıhaneJerde 
veya diğer tlcaı1 mU8a8Neler<Se lf a. 
mmaktadır Haftada blrkac &ilD veya 
birkaç saat de çahf&biltr. (N.M.) 
remzine müracaat. 

• 18 Yafında lise son smıt talebele. 
nnden biri taUllni geÇlrmek ve blt 
şey l>ğrenmek maksadlle bir daktno 
yanmdn çalışmak lstemt>ktedlr. Bu 
çalıgma ınukabillnde blçbh menfaat 
beklememektedir. Makaadı blr ıııey öğ. 
rc.nmekUr. (Seven) remzine müracaat 

• 88 yaşında askcrl!kle o.JAka:n oı. 
nııyan eski yaztlarla daktilo bilen btr 
ıonç kAtlpllk 1§1 aram&ktadtr. (H.K.) 
remzine müracaat. 

• 7 lncJ amuı aile vazıyet! dolayısı. 
ıe bırakmak mecburtyetliıde kalan 
ttirkçe, tranaJZca, rımıca ve daktilo 
bilen bir bayan tıı aramıtktadrr. Re!e. 
raruı vwebillr. (Sudan) remzine mü.. 
racaat • 2"-8 

Müteferrik: 
SATILIK l<.OTOGRAF MAK tSESt: 

Almanyada hlmlai olarak Cabrlkuın. 
dan mark kaJ"ll(ıtı (90) Türk lira.ama 
alınmq ı.t,5 objektif. (11 foye) 
1 na 4W enstantane konıpr otoma. 
t.ik. 4-6 ve 6..9 ç-eken Konta.ki yan 
vizörlU spor ronte çantalı ve gene 
çantalı bir sehpasile bitllkte ~ık vP 
gayet lllkıı ve mUceddot Zaias marka 
bir totoğrat makinesi sahibi askere 
citmcsl dolayıslle lhUyacı için satıla. 
cakltr. Atmak laUyenlerle fiyatta uyu 
§Ulablllr. (Fotoğra.n remzuıe adresle. 
nnl bildirenlere makine getirilip gös 
teri lir. 

• DEVRE:\ SATU.IK BJ!JltBEK 
DUKKANl - I!'ntlhte Macarkar®ş
lcr caddesinde poetahane yanında 34 
sayılı erkek berber dUkkAnı ı-öç dola. 
yıslle, ehven fiyatla devttn ve acele 
satılıktır. DUk.k&nm iyi mllşteriı!i var. 
dır. A1'%U edenlerin lçlndekJ sahibi Cc. 
ıu Göksuyıı. mllral"aatlan. 

Aldırın~: 
,.,.... ..... 

ini~ aam.larma ,... 

ııoektuplan l darebu...-d• Mi',._ 
.. ı.btaa l t le70 llaar 1'91• __. &7 

ıkw •o.ıra • lcl- lan nı. ••nr. 
(Plk 37) fS 3) (K.M.) (Rabia) 
(Çevık 15~) (Tekyıldız 3) (Erol> 
<Bayan fl§ÇI)(Hadıyo) (2092> (Sumer) 
(Sevim) (S. 126) {X N.) (Tek) 
(30) (96 Tcu:anı (R.F.) {Özen) 
(Susan) (Poyraz 15)(Reasam)(K.l2) 
!T.ı.;.26! (M.S.S.l (R.B.T.) (A. 17) 
(Deniz ::?13) (Buldur J2a Tc-r,can), 

Günün e~ .mUhim !!lirprlzli le~ 
larından bın olması muhtertleıst 
lan yedi snf kan Arap ııtının 
rak ettiği bu lmndlkan çok ne 

<f' 
cnnh olacaktır. Normnl zıuıııı~. 
olıın bir Mihrillca.n mUı::te~nıı 11 
:ı.tlar n~~ıh yuknn nvnt kU'"1', 
a·rıcr. HiC' şilphryok ld P9

9f 
Mihrülcanla bu yarışı vurfll 
rn lıı::nc.akhr. Fmmri Mihrllli'tl~ 
Fakat diğer aynı kuvvet nt111 , 
birlnlı1 bir 81irprfz ynpması d!I 
nn b<'klenebillr. 

Re-.iııci k()!'ou : JI 
ÜÇ ve daha' yukarı yaşta s3f 

İngiliz at ve kısraklara 11l~t 
ikramiyesi 390 lira. nıe! 
1soo metre p 

1 - Ka~anfil (A. At.mlll1) 

let 68, cokey Filips. ~ 
2 - Dandi (H. Alakuş) s 

63 cokey Bayram. "" 
3 - Komisarj <Dr. stf.f 

sıklet 62, cokey Yula. 1~ 
4 - Gonca (A. Atman) 

11 

59,5 cokey Şandor. 111ş 
5 - Yata~o.n <S. KnrııoS 

sıklet 54, cokey ).fustnfa. 
6 - A. Puro (P. Hallrn) 

lct 52, cokey Horvnnt. .,p 
H"- sUphe vok ki en he) / 

·~ • (ti 
yıırışlnrdan bıı'i!ıl de bu & ~ 
kan \•c biribirine müs:ıvı k\I ~ 
İngiliz atları arnsın<la ge<;~: 
Burada en bü) ük çekişnıC c1' 
fil ve Dandi nrasmdn olı\dır 
Favon1er Dandl ve Karanfı 

J\lt ınl·r im u : il 
lki yaşındaki yerli ::.af ıcıt ~,, 

giliz erkek ve cfüd tayıar\r9 
sus, mesafesi 1000 metı r. 1 

ycsl 500 lira. 111 
1 - Karabiber (A. Atrıt11 

let 57, cokey Filipe, r" 
2 - De.met (F. sını1111 

ıklct :53,5 cokcv Bavram· 
3 - Gongacİin (F. Atlı) 

53,5 Ahmet, .ı;ıııl 
4 - Buket ( I<". Simsıır<>I' 

lef 61,5 cokey Horvs.rt. tf (' 
Bu dört tnyı dn iki haft9ô ti 

uük. lçh:ırindc en gö:t ııııın f'' 
Karnbj.her v" Gongadindfr. f1<1 
ıi de bunlardır, Faknt b\I ro 
yın ÇC'kişmesiııdcn istifııdC ,..ıın 
Buket aradan fırlarsıı b 

sürpriz yapabilir. 

~J<telı 
Mükellefler bı~• lif 

müıabakası saati de,j--
1 4!tunhuı lıol~e .. i hl;ıl!ıler 

"ıııtlftn : U 
27. 7, ~41 pazar gUn ııl• 

ınUkcllı>flcre mah. us oll?l 1 ~ 
9.30 da yapılacogr ,,v,•cı~eu" 
lıınıın , •-nıı,a göriilf'ln ' 1,. 
rine öğleden sonra s!lııt 
haşlana.eağı tebl-t? oıurı1 r 
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MERAKLr 
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ı Ortaçağın 

Her Yıldızın 
Bir Merakı 
Var 
Kolin ~ur kukla meraklısı? 
F red As ter da ayakkabı 

7 

Nakleden: Muzatter Esen 
\ 

Yazan: MAHMUT ATTILA AYKUT 
düngave in
san anlayışı 

(Dü11kii nıchsa<ımı devam) de balığa gotürdü. Fakat bu yol. 
Bununla beraber İhsan ya . culuktan senelerdenbcri bcldcdi· 

man b·r gemiciydi. Qnun babam. ğım derin zevkı alamadım. O gün 
Bu mektupların U?.erindC' tabii o. la ortak olduğu gi.inıAenberi. iş.. babamın· bağırışı bu çocuk sc. 

Sinema yıldızlarına gönderilen 
mektupların haddi he.sabı yoktur. '~k .. 

taııınağa g"üzeJ. Ve başka türlii 
dıtıııp ""'kda inıkan yok. O halde 
ııı.,_ •a. ıt .,..,,.,. . . 
""il İ§e ıt,, .. _ o-"ırnuyelım. He • 

l\eına ~lanıalıyız. 
dan ald~ ve lhsan, Ruştü Baba. 
~ıı teııli la~ . t.alımatın tatıbikı 
l:ıı.ak ..... keh bır \'azifeyi 00,ı::ar. 
~ .,,ecbu . !>i 

tılc. iyi b' rıyetinde olduklarını 
~hır h~lı):orl~ı'dı. 1hbar edil -
tarın~ b:1d 1seyı önlemek. sacağı 
tq.ı. ır Yanrrını -ı.:nd·· k ""lr gU ·>t> "'-' ur~ 

8Uıı k nd~tu •. ~akat ne olursa ol. 
'aııı~r . <'rını bu işe vermiş in. 
~'iiihJ ı~n tehlikenin küçüğü, 
Osıı;anı; .0 1al ı ve 7..0ru olamazdı. 
~lı ı~ . ıtnparntorluğunun gnı_ 
~.'' l'Sıı •., ,. . u . ı· b. 
_·15ı.ışu ,, ııı \ e mıt ı ır 

~ a~ıı~'nr"tınak ve hazırlamak 
lı>tıııı n blh 1k sava~ta tehli
~tııas~" f da lr • rhğm Ölçüsü ol. 

lltj ltızrr.ıdı. 
• arı.-~ 1 s· . d:J;,.... -n~ ırkecı rıhtımına 

~ Y • • 1~nan vakıt çoktan 
" arı ını ,,. . t• I... . '•• • ı:ı... t-<'<'mış ı. "opru . 

''ta a <>rık'' iskelesi yanında 
~ ... a ha.;ıa ıımış sandallardan 

ı "~atı 
~k ıyar, '. vapura gitmek 

r,l'e .a <'are yoktu. Salondı:tn 
eı-. ~ . ~ 

''- • • '"'1"f1'e ım mn uoktu Bu 
~ ~~· ~ J • 

gıl'lıı 1 'bır yolcu vaziyetinde 

dı C)ı>rı' d . .. h . 
t'ab· e ~'ı'lc ııup erı u-

' Sa ı \ıt(1 i. 
~ıı;ğ rıdaııa \apura yanaşma. 

kı ru.olrnıyacak Kemal. Ma
L~1!·l' ">apurda gizli cephane 
."'llı ~~ halde onlarda her ih. 
~. ~~t ÖnUndc bulundurarak 
'~adam kovmu lardrr· 
~(bir ~be cdec~ğiz. Kay~di· 
'dakikamız yok. Her ge_ 

~lr n muhakkak ki aleylri-

~lların bağlı bulunduğu 
~la doğru yürüdüler. Bütfuı 

l ; ~ ve kilrokleri alın_ 
~alnız bir tanesinde mu· 
\}!~ tıa sarılmrş uyuyan bir 

dJ!ar buldular. Ve onu uyan. 

''~" ~i .ınz uyku sersemi~·le 
' taıı C' - t ·1 . . ~ d' c.ece muş en erının 
~ ık dik baktı. 

~' llie~Ye cideceksünüz da? 
~:; 'Oınit vapuruna götü· v, h. 

; ~~rhğa lüzum görmeden 
~~t atladılar. 
~aı>unı biraz ileride de. 
~ ll:l İ. Vapura yanaştıkları 
~· ~ivenin knldırıldığmı 

~~ 'Vazifesini yapmış bir 
~ bı !}'etiyle: 
' ' l'~iYdUm slze. Bu saatte 
~arn almazlar ama uy· 
~\~ .i~yle bende şaşırdım. 
~~ime dayı. Biz vapu. 
\~ çaresini buluruz. 

,. ~. doğnı bir iki kürek al 

Kıç üstüne geldikleri zaman 
vardinyadan tayfalardan biri 
seslendi. 

- Hey .. Kim var orada? 
Kemal cevap verdi: 
- lki yolcu. 
Tayfa haber vermek için ıçeri· 

ye girmi. olmalı ki birkaç ıdakL 
ka beklemek laznn geldi· Biraz 
sonra yine aynı yerd n bir iki 
. es duyuldu. l~lerinden biri ses. 
lendi: 

- İskeleye yanaşın!. 
Beş dakika sonra sü,varinin 

kamarn ında üç kişi mühim ve 
hararlli bir konuşmaya dalmış.. 
lardı ... 

Sabah oluyordu. Rutubetli ve 
yosun kokulu gece, sisll bir son
bahar sabahının mcÇhul akıbet. 
!erle dolu yeni gününe ilk kırçıl 
ışıklarını serperek uyanıyordu. 

Vapurun suvarlsi (E ... ) Kap· 
tan ümidini kaybetmeyen bir 
imanla; teşekkür ederim bizi 
vaktinde ikaz ettiniz varolun 
deliknnhlar dedi. 

_ Eğer ihbar eden içimizden 
biri değilse silahları eki ctmele. 
rine imkan voktur·.. Onlan böl· 
meler Rrası~da sakladık· Ve bu 
işi bilen de gemide yalnız beş 
Kişi vardır. Be§i de namuc:lu. va. 
tanpervcr çocuklardır. Şimdi 
hiç lbir §O}' yapamayız. lki saat 
sonra harekete mecburum. Ka· 
çabiHrsek ne mutlu. Yakalanır. 
sak o da bahtımıza deriz. 

Haydi delikanlılar· Varm e. 
li.metle çalışın· Allah biziınledir. 

• • 

Ortaçağda alimler insttnları !arak muhtelif dl'vletlel'den gelen lerimiz daha iyi gict:yornu. ba. vincimı kırmı§tl· 
d. • lıl ·ki bam c!a 1hsam begw c.ıı.·1or onun Bu ha" dı-.-..1 en sonra e"un· ı'•A ve ıgcr ma u arı dünyayı teş_ pullar vardır. Bu pullar yıldızları • "'-"U • U<;. 

kıil eden dört unsura ayırıyor • kollcksiyon merakına ve pul t'cn • zeki ·.re kibar harekati~·rini gör- kı!>kançhk denen canavarın gir. 
iardı: Ateş, toprak, su ve hava. retinc sevkelmıştlr. dükçe. ara ıra şaka yapıyordu: diğini hL ettim. JtJskiden balık. 

B · t·k ~ı· 1 Sana düşecek kızın ':t !hi \•nr tan dönen babamı +.. .. km bir ne. u mıs ı ö.1lm ere göre, in. Marlen Ditrih, Silviyu Sidnev rr o.uq 

a l b . k bl doğrusu.. ['\.arını OIJıı !!. 1~ rısın. c ic,crı inde ş,ı1 «aı·kJlarıyJe 
s n arın ır raımının ta atında çok z<'ngin pul kollcksiyonlnrınn - "' • 

t rd (saf -1 · de yaşatacaksın." karı;ıılıyan annem, "İmdi ""'"'"ı·r a eş va ır. ravı er), bır kı:s. sahiı.tirler. Sılviya Sidney dah'.i · ~ '" "'~ 
t ı...: t d Fakat yavaş yovaş bu şakalnr bir k"se\.·e bUzülüp oturuyordu. 

mının aına ın a toprak vardır mektep sıralarında iken pul top _ b ~ 
{Asabiler) ve b'ır kısmı da hava- seyrekleşti. Ben una ehemmi. Yalnız İhsan ıle evde '.·alnız kal· lamaya başlamıştı. Bugun <'lındekı · rd F k t ·· 
Ya meıl9Uptur (Demevı'ler). En yet vermıyo um. a a gunün dıkları vakit e ki i uibı n"eu>Iİ o. kolleksiyon bUyUk bir sl'rvet teş · 'zd k' b' k e ""lr-

nihayet dördüncU kısmı suya k,H eder. birinde evımı e ·ı ır asırgn. luyordu. Babam da gilnden gün• 
mensuptur (Lcnfaviler). nın kopmak ii?ıere olduğunu ap· aksi, cekilmez bir adam olmıya 

Çarı Çaplin elmas merokhs:dır. k h' tt' th n geleli b'r 
Bu dört unsur dı'tuvayı d" taa nçı ısse ım· sa. 1 başlamıştı. 

...~ "" • "i Gr0ta Garbo kendisıyle birlik- l O d · "ıka t ve toprağtn t.e§kil ettig·i dört nok yıl o muştu. na cnızc " r hsan, sanki et.rafında hiç b1r 
te rol nln.n bUtUn partönel"lerin · ı al · · b' tv\k de 

'tanın birleşmesinden ortaya çı. ken benı a m ar:ı ıçın ır,.~ • ey olmamış gibi, kin ve la • 
blyoğraflnnnı toplam , resımle • f · tm• ti' da musah ı't k kan iki ~praz hat şankı. garl>i. alar nca e ış m. o ayt yaşıyordu. Hepimiz içıu 

r rlyle kollekslyon yapmt.ı tır. b" · • d tm' tı' şima i. cenubu, vüctldc getirir. ır gün göti.ırme) 1 vna e ış · aynı nlu.l(ayı. a.yııı . fkati, aynı 
Karo! Lnınbard, ba a takınlan İh l"' ba · Tabiatın ~1ıc dört esaslı kuv Bir akşam sanın annem" • samımihği gosteren dürüst b1r 

'llVJ tüylerin yüzlerce ço ldinf topla _ t~:ğ' · dinler d 
vetten müt-kkil olarak kabul bama bundan bahse w ını ost ... 

......_. m~ ve tUy kollekB!.yoncusu olmu§- ld' B b edilmesi daha eskilerden bn§lar. ken yüreğim ağzıma ge ı: a amla karşı karşıya geldi. 
Mısırlıların ''kıorku babası" bu tur. - Artık küçüğün denire çrk.. ği zamanlar kınmzı dudakların. 
dört kuvveti kendinde toplamak. Fret Ast.er gilı:el a.ynkkabı ma \•akti geldi. Vücudu geliı;ti, da tatlı b!r tebessüm dolafıyor, 
tadır: meraklısrdır. Uç yil% ~t a.yakka.bı. maşallah. Yarın pek uzağa git. ona bir efendi 'bi hürmette ku-

Gövdeyi teıfkfl eden ~ mad 81 ola.n bu artist, ay&klarmin gU_ miyoru.7- Onu da beraberimiz sur ettiği yoktur. Fakat ba.J\,\ 
de kuYveUni (A11V'1

1
) •• kanatları zel görlinmeslnl ister. alabillriz, ne dersiniz? öyle geliyor ki, ba:banı lhsanm 

--., - Kolin Mur, kuklaları toplar, A 1 k diye i yü....ı~--:ı b "l" · kuşu, yani müSibet bir kuvveti ."'\nnem razı o nuyaea - z;.uır..ıe u gu umserneyı gör. 
Villasında kuklalar, dünyanın her · · ı "zlerle dr.~; nı rd ·· · (bavayı); !ehre insanı, yani ya. ç.im tıtriyor. ya varan go '"!!> .. a a a onun UBCrmc abl. 
ikö6oeinden getirtilmiş kuklalar ahneme bakıyordum. Annem lh. mak. onu toknUam~. 1:-•1 gUJü<11I 

r-atı<;t kuvwti (toprak); a.rSlan d ,,,_ 
göğsü, el ve ayaklan şiddetle bir ır. sana bakarak güldü. Babam ma duıiaJdarandan kopanna ~' arzu. 
kuvveti (e.t,eo) temsil otmektedir. Resij<Sr Sesil dö Mil, eskl silah nasını anlamadığım garip bir sunu zor znptctmektedir. 

Bu dört ıru..-vetıe mensup olan ve nişru1 meraklısıdır .. Bütün dev. bakışla anneme dönerek sordu: Nihayet giliı.tin birinde ctrBfı. 
letlore ait eski ni.cınnlar kendısindı• Sc d · ~ıelek" ı•" a~nı g f · 1 hlSanlann da., &rt oldwkları sıru- - ~ n ne ersın l\ • m "°' 5• eren acıanın ne o -

f . va.nltr. Yalnız balkan devletlerin" _ E)h, çocuğun artık tıcn\ze duğunu anladım. Bir gün bır iş 
a. gare., hlJl1M şu ee!<Hde tasaıf ~lt bir ikisi milst ....... a! n.. d olunur: ·• ..,..,,. c;ıkınnk vakti geleli. wsan a o. ıçin kasabaya giderken C\•de Jla. 

Klodet Kolbert, her türlU ''C nunla meşgul olur. ra çantamı unutmua olduğumu 
.ı\teee mensup olanlar: Safra. her renk ,.riılleri kendi "eti tlrir' ~- ı · ·ı t;" ,, '3abam ayağa .t\a ktı: farkottim ve çantamı almak üze. 

vı er ~rt tabiatlı lnsnnlaııdır. onlara ba"-r·, n_.,,.,...:ıa en mns1ıt _, h 

l\ö ~............ "' _ ihsana benden faz.o gLtve. ro döndüm. O va.kit an'lemi lh. 
top. -;a meMllllP olanlar asat>!dir dakikalarmı .......... aı<nn• ~.vler. havaya met&1P olanlar cani ve ,,.._.,.. b~ niyonmn öyle mi? sanın kollarında. buldum. 
hareketti, llU.ya mensup olanlar Bu ne bir sualdi, ne de t>ir Onlar beni görmemişlerdi. ya. 

da kuvvetli insanlardır. Çel ig~ i peyn İr ıttiham, fakat sakin ve kskin :ı.r vaşça kapıyı kapadmı ve bir del: 
Bu tasnife,ğyre, siyah ırk len. göril§tU. gibi kaçtım. Saatlerce. rü:ıgara 

Saat sekizde deınirini alan va· fav:i .Kızıl derililer demevi, sarı Annemin yüzü ate§ retıginı al. göğüs gere ~r<.' deni,.; kenarında 
pur, gidenlerin gözyaşları ka. ırk ae&bt, beyaz :rrk safrav!<lir. gı·bı• kesen dı. Bir kelime bile söyleme.fon koştum. Ağır bir hicap yiikQ al· 
!anların selametleri arasında a· Ortaçağ alim\eri insanı (la. ta. bula§rltlan alarak dı anya. ÇlKtl. tında ezilen yüreğim(t~ bir 'yara 
ğır, ağır Kızkulesinc ioğnı. dil.. biati de suden drnıış görürllcrdi. Ortalıkta bir sessizlik \•&rdı. Ben sızısı hissediyordum. Dunyada 
men kırdı zaman rmtrm ilmriıilıde Bugünkü Hitn ~ yer yüzünde b l çak yalnrz kendim1 düşün.üyordu. · benim için en temiz. oo mukad. 
iki arkadaş, biraz sonra başlaya.· ha)'fttm 61.ldan doğd\ığı.ınu söyle· Götürecekler mi? Göti.?rmiyec..-ek. dcs şey olan annem, aaçları ik: 
cnk ve mahiyeti he~üz m~kü~ mektedfr. ler mi? uzun örgü halinde sallanan en. 
bir hadisenin ala.cagı netıoeyı Bu itibarla ilk mahlfil<ların len Yeni bir kesme makinesi icat Ak§ama doğru pencereden nem.· babamı beklemek için g~ 
gözleriyle takip etmek ister gibi, favi (wya. mensup) olduklarım .. edilmi~ti. Bu bıçakla en sert ~Y b:ıkerken kararını bildirdi: celeri uykusuz l t'"'n L.ı.nem! 
sakin deniz ii7ıeıinde ve yabaneı kabul etmek 18.zımdır. Hakikaten Ieri bile, bıçakla peynir keser _ RUzgfu- değişti, galiba fır. Eve nnsıl girecek, onun yüzu.. 
harp gemileri anısında siizlilüp ilk 7.amanla.tjia ya§ıyan haY'fan. gibi k~ebilecek iniz. tına var. Sen evde kalacaknın ne nasıl bakacaktım Akşama 
giden vapurun arkasından dal. lar madde kuvveti itibariyle iti. Bu makine, elmas i§lemcli bir Mehmet! kadar şurada, burada dolaştırn. 
(!;m, dalgın bakıyorl'!rdı· . ra:r. kabul ctmetı bir yaradılı..crt.a tckerlcktir. Daha doğrusu, içeri- Son bir Umitle annem ve 1h. Karanlık basarken kf')de idim. 
Rıhtımda uğurlayıcılardan kım idiler sine elmas tozu karıştırılmış de. sana döndüm: Alça.k minarede ak anı ezanı o-

se kalmamıştı. Kemal~ Dünyada su hayvanı olarak mir ve çelik halitasıdrr. Bu su . _ Bana çıknbilceeğiıni söyle· kunuyordu. Bir annenin kucağı. 
- İhsan dedi. Ge1 bir kayığa başlryan hıryvanlardan kuşlar retle öyle bir sert madde vil<,'Ude ıniştiniz. nn .. ığmır ~ib~ minı mini köy e&. 

binC'lim. Üsküdara geçer gibi ya· doğmuştur Büyük bir kertenke. geliyor ki, en katı satıh bile onn Babamın yumnığu masanın u. miine girdim. Annem bana hiya. 
par \'apuru yakından takip ede_ le şeklinde bulunan bir hayvan mukavemet edememektedir. zerine indi: net etmi~tı. artık allahtan befıka 
riz. i~eletinde kanat yerleri görül - _ Bu e,·de benim dediğim kime sığınnbilirdim· On bet ya.. 

- Ben de sana şimdi bunu müştür. Bu da, suda b<\şlıyan ce \ur... şmda bir çocuk böyle bir \•tzi• 

teklif edecektim; üzüntü Yeme· sim hayvan hayatmm kus haya. Yüzu sapsarı kesilen annem. yette ne yapabilirdi. le:; l'-qb&ma 
1 • Birinci sınıf nd !h .. ı raktan çat ıyorum. tına geçtiğini gösteriyor. Bun oturan babamın arkası an · soy emek vardı. Fel · buttı 

Kayık iskclsinde sandala bin. dan sonra y~rdc )'a§ıyan hayvan- mütehassıs doktor sana baktı. ~yşc ürkek bır t... yaparsam. babam ikhıinı oc öldü. 
dikleri zaman Ümit vapuru da !ar başladı ,,0 nihavet dördilnr; NURİ BELLER vırla başını kaldırdı. Bu bab·ı rilr. O halde susmok laamgeJ. 
Kızkulesi açıklarında istim üze· devrede, insanlar dünyaya geldi axıı: ,.,. RUH IL\STALmı.Anı mm ilk bağrışı idi. O, daima bi. yordu. İleride ben büyüdükten 
rinde kendisini kontroln gelen Ortaçağ alimlerinin kafn mda Anknm Caddı i ~o. 11 ro tatlı \'C sakin bir se>sle hitap sonra yuvamııı kirleten bu alc:ak 
mOtöru bekliyordu. tabiat ve insan fikri bu sureth \fnu~cııe "untıcri: H'i tPn ıtıhtlr€'ıı ederdi. lıjhn intikamını alm11.hvdnn. 

(Devam: var) teselsül ediyordu. Bir hafta sorra babam beni (Devamı tiarl 

1~~~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
' i~y yerinden kalktı.. maktır·,, derler. Bana bu sö. Arkadan yetışen yeniçeri · - Padişah ne yapacak bu 

. ? 
: !l Olrıuzunqan tuta- zü çok küçükken babam da ler, yaralı adamı derhal bir 

()... · öylemitti. Eğer bcrı senin sediyeye yatırıp yarasını sar. 
~ , t_:l, sen çıldırdın mı? yrrinde olsaydım, Martamn mağa başladılar. 
\.~İik &enin söydiklerini adını bile anmazdım. Padi - . llyas hey, yaralıya: 
~ l~L Çocuk bile yap • şahın koynuna giren bir ka. - Sen merak elme. dedi, 

~IQ\l l güneıı yurdu • dmı sevmek bud& lalıktan y I •- d F SERTELLi ben onun cezasım veririm: , . azan: SHen er • b' k 
, b·rını aydınlatıp du- ba~ka bir şey midir'? • SO • Yaralıyı ır oğuşa gö\ür~ 

)'ıo,.~d,rır kadın yiizüııden :lüler. Riistem bu harlise kar. 
'\tt- .... tasalanmak sana Rüstem bu sözlere \aham. nıdığım delikanlıların en us. ri ginni,ti· şuında o kadar ıaşırm§h ki .. 

L .. n? mül edemedi: lusu sanıyorum. Bu deliliği llyas bey yüzü kanlı yeni.. söyliyecek söz bulamıyor ve 
L1,t ~ - Öyleyse sen ömründe yaparsan, istikbalim mah • çeriyi görünce şaşırdı: • mü~emadiyen. yutkunuyor -

'· "'lı .... 1 apayım? Bu ateş • hiçhir kadın sevmemişsin! I ~ı · '"" lll k vetmiş o ursun! Ber. eminim - Bu ne hal? dedi • Kim du . 
. '> l))\lb a için, ölmeğe Sevseydin bunları söyl<'mez · kı', padicah senden bı·r Ma • d . ? llyas bey: 

)l)~.sOrı.ırn. Elimde bir din! Bu, bir ateftİr ... lnsa • ~ vur u sem···· 
\.'" O car kızını esirgemıyecekt'ır. Gördu··n mu" "' 1? dedı' ı:ıı~~t~b" nu bir kerecik ol- nın gönlüne düşünce. iradesi Yüzü kanlı ve iri boylu a. - oau · • 
\ıı)cıı-... ıltnek arzusunu ye. elden gidiyor ... ne yaptığını, - Padişah, hir Macar kı- dam inliyerek cevap verdi: işte bu zavallı da hir Macar 

~ 111~.\(ltl. Sen benim ye _ ne söyledig"'ini bilmiyor. Kor. zını değil, belki on tanesini atüftesinin kurbanıdır. 
"~Yd d ? b de bana hediye edebilir. Fa. - Yatağıma yeni girmi§· V 

b ın, ne yapar ın. karım ki. yarın, ö ürgiin sev. tim. Hüsrev beyin kayını lıir e birden katlarını çala -
ij~tı • 1 gilimi padişahın koynundan kat, bundan ne çıkar? Bana, den yanıma sokuldu: "Be. rak ilave elli: 
•t.:.,, nu • !.. ben. hiç bir b · d'"' k d 
b ... , .. b almag"' a da te•ebbüs edece • emm sev ıgım ·a mı ver • d M y 'lk · · b tııiı- k"' u kadar dü~me. ı: nim sev iğim acaı kızını - arın ı ışım, u me. 

. ~lı adın sevmek ht·r ğim. mezse... sen de seviyormuşsun !,, di. seleyi padişaha açmak ola -
· ~,ktıııı başından geçe. Jlyas, bir baba ıefkatilo Rüstem burada sözünü yerek palasını çekti ve yüzü. cak. Macar karıları Edirneye 

\ q~~t1 : ben gcncli~im • Rüs'..t>"?'Iİn omuzunu okşadı: kesti. Birdennbire odanın ka mr savurdu ... avurciumu iki geldiği gündenberi bu gibi 
~lttı 1 1 ği yapmadım... - işte o zam~n sana çok pısı açılmış , içeriye yüzün • ye böldü. Bu herifin cezasını vakaların ardı arkası kesil .. 

•tvrnek
1 

ona esir ol- ac:rım1 Rüslem ! Ben seni ta. den kanlar aki:\n h :,. yen içe • istenıeğe geldim. mez oldu· 

•şe .•.• 
- Benim teklıfimi kabul 

etmeğe mecbur olacaktır. 
-Nedir sizin teklifiniz? 

- Bütün Macar kadınla -
rınm Edirneden başka bir ye. 
re ve mesela Anadolunun 
ıssız bir köşesine sürülmesi • 
ni istiyeceğim. 

Rüstem başını salladı: 
- Fena bir fikir değil. Sü. 

rülecek kızlar araslnda Mar
ta bulunmamalıdır. 

- Padişah onu kendisin~ 
gözde olarak ayırmıısa, ıüp. 
hesiz ki bir yere göndermez. 
Fakat, şehrin şuras~nda bu. 
rasında yüzlerce esır Macar 
kadını vnr. Bunlar çok aşüf
\e, çok oynak ıeyleı-. Erkek. 
}erimizi pek cabuk battan çı • 
karıyorlar. Onlnrı herhalde 
oavtahttaıı u:zaklaştırmc;h ~ 
vız 



25 TEM MU~ 

1 

inhisarlar Umuııı ~üdürlüğünden = 
ctnsı Miktarı Muhammen B. MU\ teminatı Eksiltmenin şekli 

Lira Kr. Lira Kr. GllnU SaatJ 
Eczayı tıbbiye g4 kalem 834 00 62 fi5 Açık ek. l.~ {141 ıo 

Marangoz taı\lmı 7 410 DO 31 i& Pazarlık ı.s 941 10.15 
rahta ayakkıı.bı 1000 çift 1350 oo 101 Z5 Açık ek. l.8.&41 10.30 
Ağaç tıçı tapr.sı btiytik ı 0.000 adet Paı.arnk ı.s 941 ıı 4f> 

~-----r1" ,,W..K.LKLJWWl- -

SANi~ 
DIŞ MACUNU 

Ağaç fıçı tapam kUçUlt 10.000 ,, ,, ,, ,. 

1 

1 - Nllmııneleri muc!tıınce- yukarda cins ve miktarları yazıl muhtelif m•ılzcnıc hizalarında gösterilen usuller. 
ıt: satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekslltm,.. şekil ve şartları hlzglarında yazıtıdır. 
3 - Eksiltme hizalarında yazılı gUn ve saatlerde Kabats:ıta Jc\·nzım şubesindeki alım koınısyonunda yapıla. 

•aktır. 

4 - Numuneler sözU geçen şubedl" görUleblllr. 15981) 

1 ----~~-------cmı--· ı 1t!9lllye t;aaı ar .yeti 

f. tŞ BANKASI 
Küçük TaatJTrul hesapları 1941 ikramive planı 

1 

1 

KEŞ!DELEH . • Şubat, 2 Mayıs. J Ağustos, S lklncttesrtn 
tarihlerinde Y3P!lır 

1941 kramıyelerl 
&det 2000 L.l.ılr - 2000.-J.Jn ~ ı~ . - 2000.-

1~ • -1500.- . 8lı 100 • - 3500.-. 1000 . - 3000.t- . :t() 50 . • tOOO.-

600 . - 2000.- . wo 20 - - 6000.-

• . . 

İstanbul Emniyet Sandığı Dirktörlüğünden: 
Emniyet Sandıt;nı;. ?>orçlu 6ltl Hanife va.ı:islerlnc ilAn yollle tebliğ: 
Ha~"&tta iken: llar..ife: Be,şikt.e~ eski Şenlikdede yeni Ekmekçibaşı 

mahallem Maçl<a meyd1t.n! sokarı: eEkJ : 14. 14 MU. yeni 20. 22 No. ıu ahşap 
iki evin tamamm• b!rlnci dere.:c1-.:ı ipotek göstererek 27-5-936 tarihinde 
2!1>02 hesap numı.raslle sandığur . .ı.dım aldığı 200 lira borcu 21-2-940 ta· 
rlh!ne kadar bdem~c•ttnden ~ai.z, ı·omlsyon ve masarif! ile beraber borç 
149 lira 23 kuru!i& vatnJiııtır. B·ı sebeple 3202 num::9'alı kanun mucibince 
hakkında icra takibi r.cl§lamak W:cre tanzim olunan ihbarname borçlunun 
mukavelenamede cöste•dlgi ika:ıtctgAhına gönderilmiş ise de borçlu Hani· 
Cenin bldUğtl anln;ıılmı;- ve tcbJJt yapılamam~tır. MezkOr kanunun 45 !ncl 
maddeai vefat baJınde tebllga~~ rtırı sureuıe yapılinasıru amirdir. Borçlu 
tilQ Hanife mlraflcılım l§bu i11l.!l rar.r.indeıı iUbnren bir buçuk ay içinde 
Sandığımıza n:Ura.ca .. tb murtslcırlrin borcunu ödemeleri veya kanunen 
kabule ,ayan bir ıtırsZ:an vaı-J<L hlldirmeıerl lAzımdır. Mirascııar ipoteği 

kurtarmazlar veyahı;t başlıyan takibi usul dairesinde durdurmazlarsa lpo· 
tekli gayri menkul mezltOr kanur.a göre Sandıkça satılacaktır. Bu cihetler 
alAkııdarlarca blllı.ıp cna göre hıı.relcct edilmek ve ~erb;rtne ayrı ayrı ih· 
00.rnam. tebllğl makamına kalın olmak üzere keyfiyet ülln 01unur . (6197) 

ZıRAAT BANKASI 
~uruıu~ ta:ı..".; . 1888. - ::>e.ınayesı. lUU.Ul.K.ı,UUL 1 urk L1rnsı 

;;uoe ve Aıam adedı. 265. 
zı,.ai Vf Cıcczri '•er rıttıı hankn muamPIPIP'Tt 

ran btrtkttrenlen' tıtı400 l1nı tJ<ranılye 9ertyor. 

M.raat Bant<Um<Sa ırumbarall "e Chb&rsı2 taaaıTUt !le'""'- · ·""ln 8ll 'L> 

50 ııra.sı OUJunADJanı !ICDede • :ıeıa PktleeeJi Kur'a De &§&ğldakı 

dagıtııaeıolıtı:r. ptAna core ıkr&mıye 

' Mled ı .ooc ııraı w ı.ooo ııra IOCI ~ecl 50 llralıll 5.000 llnı 

• • 500 • 1,00CI . 1%0 " • •.800 

• • ~~o • 1.000 • 160 • !O • s.;tOO 

" • ıo:ı • ..,ooe • 
OIKKA T: a-plarmda.ld paralar bir tene içinde :m Uradan ıı.şa 

2Uşm1ye.uJere ~Y• Ctl'bğı takdirde '% 4!Cl cazıasıyıe verUect-k•ı 

K~' -: ıı llılart. 11 8.a.ziran ll .l!.)'Ql. ıı Blrlnciktınun ::arlhle. 
:-.n.Je yapıin'. 

............................ mK ...... ~ 

-
Dev1et DemiryoUarı ve Limanlar1 
işletme lJmum idaresi ilanlan 
Muhammen bedetı t 6:150) llo c!an ıoo adet 300.'IOO ve 50 adet te 

150-200 kllr.ı veya l:tıe,.ıı galvanize demir çenberlJ varil (5.8:941) salı G"Unil 
saat (l~.30) on Deş t>u;ı..lita fbydıup&şada gar blna.sı dahilindeki komisyon 
tarafından kapalı zart usuıne ııa ~m alınacaktır. 

Bu fşe gırmek ısuye».crln(49l)l!r2(25)kuruııuk mu"·akkat teminat, kamı. 
nun tayin ettlğ1 vcslkalarla tekltnerinl muhtevi zarnannı aynı gün saat 
(14.30) on C:brt otuz.a ku<lar kom~jtor. reisllğ!nıı vermeleri ırızımc!ır. 

Bu l§e alt §artna.ıneoıcr komtsyonaıı.;ı parasız olarak dağıtılmaktadır.(5853) 

... * 
Muhammen tcdc\I 123100! yırrr.ı üçbin 11~ olan (300) adet kUçUk UE. 

25. 7.1941 
~.00 Karışık 19.30 Ajans 

şarkılar 19.45 Koro 
18.15 Karı,ık kıınıır.ri 

program l0.15 Radyo 
18.03 Fasıl hr.Jt'ti Oazrte!ll 
18.3(' :\Jrmlı•ket 20..ı:; ~olo 

postası şarkılar 

18.40 S\ing 21.00 'lraat 
knart~tl Takvimi 

19.00 tktısat 21.10 'frm!ill 
Saati 22.00 Salon 

19.15 Svlnı.;- c>rkf'.fltra!'iı 

kııartr.tl l2.30 ,\jans 

BOL KEPÇE 
ıÇKILJ LOKANTASI 

Sirkecinin durak yerinde 
Bol Kepçe içkili •okantada 
radyo paraziti yoktur. lnhi. 

1 sar fiyatına rakı i~ilebilir. 
Sirkeci Beşirkemal kartısı ı 

OPEKATOK 

Halid Ziya Konuralp 
!h.1~(,J CERRABJ DOÇENTi 

~yoğlu lstıkilı CaddeSi Elhamra 
Apartmanı 1 Nuınara<la 

.tcJ ~üıı öğl•l'deıı sonra i ye Kadar 
re lef on: -1220.ı 

GOZ HEKIJ\11 
Dr. Murat R. A.vdın 
Be~·oğlu Parmakkapı tmam eokak 
No. '!,Tel: 41553 

Dişlere hayat ~e 
111 ANCAK 

'-1 eT sabah, öğle : 
ıkşam, her yeme/ti 
~onra mutlaka fır'6' 
'amak şarttır. 8ıJ 
ıulü şaşm.adan, "'~~ 
'azam bır metD" 
· :ıkıp edenlerin Jifll' 
·i mikroplardan, h'{, 
alıklardan muha 

-:a edilmiş olrır. ~ 
!anmaktan ve çu•-
nekten kurtulur.~~ 
~aman temiz, par ~ 
'e eüzel olarak kal 

tunç takımı 4.9.941 l''!:r,cmbe gU.ıl\ saat (15) te kapalı zarf 
karad:ı ı<!ıı,re blr.asın:!a sııtın almeı:aktır. 

Bı: iş" girmc>k lst;y, r.lerln (l!!'.2 50) bin yedıyüz otuz iki ıırs ell1ıt" 
luk muvaklmt ll•ınlmıt l'tı kanı:n ıtı :.P.yın cttlğl veslkelar. ve tek!ifl' 
nı gün fınRt (14) dC' kncı:.ı koml&y·m reisliğine vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler :1:•rnr:z olarak Aı !<arada malzeme d:ılrcslnC:en, fi• 
ı;ada tesellüm ve Ecvlt H rıığinde:ı cıağltılacaktır. ('S021) 

Majeste. başpiskoposun davet. 
lisidir. Katedralde saray erkanı 
için hU8Usi bir tribün hazırlana· 
caktır ·Majestenin oturacağı yer 
mihrabın sağ taraf mda olacak. 
tır. Majeste imparator patriği 

soluna alacaklar ve sağınd<s 
Metz valisi bulunacaktır. Bun. 
dan ba§ka patrik ve valinin im
paratordan biraz geride ve bir 
basamak aşağıda oturmaları 
lifahen kararla~tırılmL~tır. Fa. 
kat bütün bu kararlara rağmen 
patrik biraz mail oımak şartiyle 
imparatorun tam karşısında ve 
hUkümdann tahtı kadar yüksek 
bir tahtta ott.rdu. Saray bu cür
ete çok öfkelendi. Böyle bir ha. 
dise orta çağda kanlı harplere 
sebebiyet verebilirdi. Fakat pat 
riğin bir basamak , yukarıda o· 
turmasının sejet.i basitti Patrik 
imparntonı takdis edecekti, im. 
paratordan alçakta bulunursa 
takdis işaretini yapabilmesi :n.ı ' 
deten imkanc;ızdır. 

~ntJ~Ct milfJC{Ui~in 
Sonra herkes hünerini 

ben hile bir defa çocuğtl11 

dini saptım. J. ile sırt sırt' 
!ayarak biti§ik kardeşler; 
oynadık. Yatta buluna~ 
mı$ kişiden aşağı değildır·" 

imparator avlanırken, saray. 
da geçirdiği zamanlarrlan daha 
mesut vacıar A vla'lrı,.:r, Rernirı· 

ten sahası 1' lırr...,wn1n en ır:.ize' 

ormanlardan bir!ı::idir b•1 0..,...1rı 

imparatora nit df' '"il devleti 
malıdır? Fakat impıtratorun ar 
zusiyle içinde güler. ve Tl"l'Yla klar 
zusivle icınde göller, ve ırmak 
bulunan l;!u _oo,onn c:' i'nümlük 
geniş orman avcılar için t•"~uz 

buc<'1'sız bir dama bıhbıc:ı ha·i· 
ne kondu. Zira imparator. avla. 
mrken t.ek bir hayvanın arkasın

dan saatlerce at k<>§turmaktan 
mvk almaz: onun zevki kolavra 
yabtanan avlamı çokluğunda. 

dır. 
Bunun için om.anda "bisik· 

letle, araba ile, atla ve yayan o. 
tarak dolaşan bir sürü av bekçisi 
vardır. 

Bunlar av sahasının her nok
tasını daimi bir nezaret altında 
bulundururlar. Her tarafta hü. 
cum yolları. sığınaklar. sun'i 
yokuşlar yapılmıştır. Bu güzel 
ormanın, tabiliğinden uzak bir 
av sahası haline geldiğini gör
dükçe içimin sızladrğrnı hissedi. 
yorum. 

Bu avlarda ıksık hazır buiu
nan Eulcnburg müşahedelerini 
şöyle anlatıyor 

... 9u avlaı çok korkunçtur. 
Avdan zıyade zavallı av hayrn n. 
tarının katlıamı ismim verebilc 
ceğimiz bu iş imparator ıçin biı 
eğlenceden haşka . bir ~PY değil 
dir. lşin asıl acrna<'ak noktası 
hütfin ::ara'' halkının b•J av tar· 
zını çok şahane oulu!-ludur· Za. 
vatlı av hayvar1arı çıH;erle ihata 
edilen genis bır c: hada sıkıştırı

lıyor. bu sahanın tam orta yerin 
de şac:maz nic: .... neıJar vardtr 
Bunların vazifesi yorırnn ve ne
fe nefese citten cite ko~an hav. 
vanlar üzPrine ateı; etmektedir 
bu atec:: bUtür havvanlar ölürıce. 
ye veya ölüm derece::inde yara
lanıncaya kadar devam eder. 

,YAZAN HAYATI EMiL LUDVfG 
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Bu yaralı hayvanların da 
ö 1 J ti r ü 1 m e s i l e av ka. 
panır.,, Bu avda yalnız öldürülen 
hayvanların sayısı ehemmiyetli
dir. Bu avlarda bütün hayvan. 
!ar büyük avcının çiftesi önüne 
sürükledikleri için imparator, 
prens Donersmark'ın malikane
jnd bir teşrinisani ayında ve üç 
gün içerisinde 1675 hayvan avla
mışlardır .. 
İmparator kırk üç yaşındayken 
bir granit kayası üzrine altın 

harflerle bir iftihar levhası yaz
dırabillirlcrdi: ''Burada, majeste 
imparator Guillaume 50,000 av 
hayvanı ve bunlar arasında be. 
yaz bir süğlün öldürmüşlerdir ... 
Av artilerinin imparatorun ya. 
şama tarzınadahi müessir olan 
b::ızı hususiyetleri l.: vardı· İm
parator bazıları o esnadı t>trafın 
e t r a f ı n d a i l e r 1 e ko. 
nuşmaya dalarak avı unuttuğu 
da vaki olurdu. Fakat Majeste 
ye bir geyi~ görüldüğü haber ve. 
rilir verilmez impar:ıtor konuş· 

mayı derhal keserdi. Onun amiral 
Tirpıtz imparatorun avcıbaşısmı 
kendisi imparatorla konuşurken 

bir geyik göründüğünU haber 
vrmekten sureti katiyede menet
m.işti. 

Fakat imparator hayatının 
en tatlı demlerini yatında geçir
miştir· Burada etrafında daima 
neşeli insanlardan ibaret küçük 
bir gurup vardır, dedikodudan 
uzaktır. hiç bir şey kendisini teh. 
dit etmez, etrafında ailesi 
efradından.hiç kimse ve hiç bir 
kadın bulunmaz. Bu ufak mu
hit içerisinde imparator her 
şeyi görür, mutfak işlerine va· 
rmcıya kadar her işi bizzat idare 
eder. Burada küçük devletin 
mutlak amiri sayılır, her türlü de 
mokratik tehditlerden uzaktır; 
kainattan uzak kaldığı halde e. 
mirlerini telgrafla istediği yere 
gö:ıderob; lir. Yatiyle ister Yu
nanistan kıyılarında isterse Nor. 
veç f ıyordlarında olsa daima 
hür ve da·ma mesuttur. 

Gerek hariciye vekili gerekse 
hususi ajanlan en yeni haberleri 
telgrafla kendisine bildirdiler. 
yat yüzen b;- klup gibidir. Sa· 
bahleyin. imparator: "Heyeti er. 
kanına, güvertede beraberlik id-

manları ve pimnastik yaptırarak 
vakit geçer geçirir; her kes, hat. 
ta ihtiyar generaller bile bu ha
reketlere iştirake mecburdur diz 
btikmeleri gibi yaşlıların yap. 
ması güç olan bazı hareketleri 
yaptırmakta inat eden bu 
hareketler esnasında zavallıları 

iterek düşürür... generaller im
paratorun bu hareketini bir ilti. 
fat bu memnuniyet yüzlerinde
dir. Ceplerinde yumrukları sıkı. 
lır ve bir kaç emin arkadaş yan 
yana yalnız kaldıkları vakit im· 
paratora akla gelmedik küfür. 
lerle hücum ederler. 

,.İmparatorun seyahat arka. 
daşlan arasında şunlar meşhur

dur: Valderse imparatora punç 
hazırlar, Fon Hahnke imparato. 
run çeşnici başısı ve Sol Major 
orkestrasının şefidir, Kont Go
ergkazalarda hakem olur ve şar. 
kı söyler. kont vedel teşrifat me 
selelerini halleder. Yatın dokto. 
ru Len Thold ve yatın seyrüse· 
fer zabiti Fon Sendendir." Ki. 
derlen her akşam Fon Goverz'in 
hayvanları taklit ettiğini anlatı
yor: "Akşam Üzerleri ya çalgı 
çalınır, yahut Hülten cambazlık 
yapar. 

·111 
Sarayda bulunurken. 1 

tor yalnızlığa tahamırıUI . 
diği için serbest geccleril11 

paratoriç.e ile beraber 

İlk ~enç hatıraların•. 8.tl' 
karşı hissettiği n.etret ~ 
toru ka<Yn nüfuzuna ]\ 

çekingen bir hale JcO~:
lmparator evlilik ha)'ll ~ 
günlerinde bile "aile b& 

bir köstek telakki ederel< 
yordu .. , .,, ·ıJI 

Karısının dindartıgı :) 
imparatoru~ canını sı et 
İmparatoriçe on s.enede p 
ve civarında 42 kilise fr 
vasati olarak üç ayda~~ 
dü§er. Nedimelerin ve ·rli 
şay: n kadınların dar fi1'1 

da imparatoru yoraıı _1 
dendi. imparator kadı.ıv 
tinden kurtulabilmek İ!:~,ıı' 
serbest bırakmaktan 1 
bri çare bulamamıştı. ~ 
sinin üzerinden yedi serıe 
halde. imparatorun kad~ 
ralan hakkında hiç bit 
çıkmamış olmasına 
Zödlitz şunları yazıyor: 

"İmparator k~ 
dan Sik sık ayrılmak i~; 
bularak saraydan çık •eti 
dan çıkar çıkmaz nef .,; 
gelir. aile bağlanndatl ~ 
şamanın zevkini tad 

(~ 


