
SON HAVADiSLER 

Alman askedcri yeni girdikleri bir köy 

B sababkf Alman 
te Uğl Moskova radyosu 
-o- bildiriyor: 

la ıababkl 
Sovyet tebllll 

---<>-

_ Şiddetli Harekat plan Beş haftalık 
m ucibince M h b muharebeler 

devam ediyor u ~re e devam ediyor 
DllD dePek çok Z8Yl8tl 3 Dün d;;pj;;lerdeki 

es~dı milyon vaziye~memitir 

90 Rus tayya
resi düşürülclü 

-0-

Moskova, 26 (A.A.) - Ofi: 
Moskova radyosu, beş hafta· 

lık Rus _ Alman muharebesin
deki zayiat miktarının ceman üç 
milyona baliğ olduğunu bildir· 
mektedir. 

0desa tezgibları 
1 enhlen ombalandı 

Uerllrı 26 ( Radl o) - Alman 
baŞkumı:nd!llllığının tebliği: Şark 
cephesinde harekat plfın mucibin
ce devam ediyor. Dün pek çok 
miktarda esir alınmıştır. Hava 
kuvvetleri 90 Rus tayyaresi dUşUr 
müştür. 

Odesaya yeniden hücum edilmi<J, 
tezgahlar tahıip olunmuştur. Dir.
yester nehrinin mansabında Ker • 
sonda 15 bin tonluk bir Sovyct 1 
vapuru ağır hasara uğratılmıştır. 
Odes:ı. limanı , . k:nında 14 bin ton 
luk bir vapu~ tahriil •edilmiş, bir 
kruvazör harp harici c ··.:...-nişlir. 1 

Bcrlln 25 (A.A.) - Alman or
duları b;._qkumandanlığının tebliği: 

Bütün şark cephesi boyunca, ha 
rekiı.t evvelden tahmin edildiği gi
bi devam etmektedir. Bir kısmı 
anudnnc olmnk üzere müteaddit ı 
muharebeler vuku bulmuştur. 

Her gün mühim miktarda harp 
esirleri alınmakta ve harp malze
mesi iğtinam c>dilmeklcdir. 

DUn gece münferit harp tayya· 
releri Moskovanm şarkında ve 

(Demmı 4 iindide ) 

HABER 
Her gün 
aLtı sayfa 
J\.oordirul,,Jon Jiararilt• bu .. 

ı;ündı·ıı ltlbarc.n refiklerimiz 
6al falHrını diirdl• lııdirntll)lerdlr. 
Uiz do u~ nl karar.ı uyaral• sa~ . 
lalarıınuıı nltı.) n l ııdiriyoru7.. 

Bc,ı.-tiııc lmdar bu.) uk lltlfnt.. 
larmı gıızetımılze kar ı göster. 
dlklı•rı a 1 ft k a ile eı; ir. 

ı: ı•nıi~ "" okuyııctuarınıız bu 
tahdit karunncla.n en &7. n~ütt·
cssir ula n Habt•r de şimdl;:rn ka.. 
dar okumaya atıı:ıtrk ları lOzıla. 
ruı hrıı lıı i l:ıulucakları g ibi h'. 

rıc\·\ üte do kar ılno;a<'.alllardır. 

Uclld blrkıı~ glin - bu tuha vviil 
dolayı"i.) le • ııayfaJarımızda 
rastlanacak u fak f <'f Pk dcğil)lk.. 
ilklerin milsıı.nııiha ile karııı lnn
masrnı rka ederiz. 

Smolenskte 
Bir Alman piyade 
kuvveti tamamlle 

lmba edHldl 
!ıloskova, 26 ( Radyo) - Sov

yct i::ıtihbarat bürosu tarafından 
bu sabah neşredilen harp teb. 
liği: 

25 temmuz günü devamınca, 
Porhov, Polot~k. Ncvel, Smo
lensk Jitomir ist ikametlerinde 
şiddetli muharebeler cereyan 
etmiştir- Bu harekat net icesinde 
cephelerde herhangi bir esaslı 
değişiklik olmamıştır. 

Hava kuvvetlrimiz. 25 temmuz 
günü, düşmanın motörlü kuvvet. 
lerinc hava meydanlarına şid· 
detli darbeler indirmekte devam 
etmiş Köstence limanı ile Suli. 
na'yı bombardıman etmiştir. 

24 t emmuzda cereyan eden ha· 
va muharebelerinde 34 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 13 
tayyaremiz kayıptır. 

25 temmuz sabahı 6 Alman 
tayyarc::ıi Moskovaya yakla~mak 
istemiş ise de, bunlar dan 5 i 
daha şehre varmadan düşürül. 
müştür. 

DÜNKÜ SOVYET 
TEBL1GLER1 

Moskova, ~5 ( A .A.J - Dün ~e-
t J)p• ""'t'• i H-r'' '" \ 

Bir dolandırıcılık vakası: - - - ~ ---
3.500 liralık evi 2.000 liraya sekiz sene 

vade ve taksitle almak hülyasiLe 

Süleyman efendin in 650 
lirası nasıl ayaklandı? 

Matbaamıza yaşlı bir karı koca 
geldi. Erkek 60, kadın da 50 ya • 
eında vardı. Üst ba.5laıma bakı • 
lırsa hali ve vakitleri yerindeydi. 
Fakat her ikisinin de yüzlerinden 
büyük bir yeis okunuyordu. Nasıl 
yaslı olmasınlar ki, zavallılar tatlı 
dil ve sn.hte bir samimiyetin kur. 
hanı olmu~lar, dolandırılmışlardı. 
Hem de nasıl bir dolandırılma! 

Ziya puşa Terkibibendinde ne 
güzel söylemiş: 

"All:ıh ıı ... ığrn ~ahsı ha limin ~a .. 
7.nbındnn, 

Zira yumuş:ık htıl hı atın ~ifte::.i 

ı•ekti r. 
Yaktı nice canlar o ncznkct lc fr

h<-s ·iim, 
~irin dahi kasdet mcsi can:ı gülc

rektir.1, 

işte bu kcdcrdide karı kocanın 
dertlerini dinledikten sonra Ziya 

Paşanın ata sözü haline geçmiş o. 
lan sözlerini hat1rladık. 

İhtiyar kan kocanın bize anlat
tıklarını aşağıda okuduğunuz za.. 
man nezaketle tebessümün haki· 
kalen nice canlar yaktığını siz de 
anlıyncak ve yumuşak huylu bir a. 
tın çiftesinin pek sıkı olduğuna bir 
kere daha inanacaksınız. 

Beyoğlundıı Kamerhatun ma • 
halleslııde Emin Cami caddesinde 

(Devamı S üncüde) 

ST 

--c• 

850 liralık bir işi ta•amlayıp parasını 
alan bir beton ustası 

Birdenbı re ortadan kayboldu. Parasın 
lamaen pusuya düşürülmüş 
olmasından endişe edıl iyor 

Zabıta garip ve esrarenglz bir 
kaybolma htı.didesi etrafında chcmmı.. 
yelle tahkikat yapmaktadır. Knybo. 
lan adamın üzerinde parn bulunduğun 
dan kendisinin herhangi bir cinayete 
kurban gitmiş olmıı.sı da ihtimal da
hilinde görülın?kte ve vakanın ehem
miyeti artmaktadır. 

Esrarengiz bir surette tngayyilp e.. 
den bu adam, Aksarayda, Babahasan 
Ali mahaJlesi, Babahasan sokak 12 
numarada oturan 37 yaşında Kaysc. 
rinln Develi kazasının Kanber köyün 
den Ömer çavuş oğlu Ömer Kadıoğ'. 
ludur. Dıvar ve beton ustası olan O. 
mer Kadıoğlu geçenlerde KUçUkyalı. 
da bayan Fa tmaııın kö~kUnde bir 
taş döşeme işini 650 liraya üzerine nı. 
mıştı. Ömer Kadıoğlu yanında Satıl
mış ve kuyucu Mehmet Ali adında 

(De,·amı 4 üncüde) 

Rlrdı•nblro ortadan k ll'bolan 
Ömer l(ııdroğlu 

Japon Vişi 
hareketi· 1 Japonya ile 
ne karsı anlaştı 

lnglltere ve Amerı
llaaıa ilk 

mukabelesi 

Bütün Japon 
alacakları 

donduruldu 
---0---

y alnız Amerikadaki 
Japon alacakları 131 

milyon dolar 
----0--

Japonva 
Hındiçm '. de tayyare 
meydanlar1 ve usıer ı 

ışgale başladı 
- - n--

RU2.V8Jt beyanatta 
bulunacak 

KRA 

Anlaşma hakkında 

Tokyoda iza
hat verilecek 

\'isi, 26 (A. A. ) - Ofi: 
Fransızlarlıı. Japonlar arasında. 

ki müznkereler, bir prensip itiHi. 
fına müncer olmuştur. Tatbikata 
ait usulle-re mlltealllk muhtelif 
meselelerin şimdiden halledilmjş 
olduğu zannedilmektedir. Mahalli 
otoriteler tarafından bu bapta mü 
ımkcrcler yapılmasının zaruri ol • ' 
duğu tahmin edilmek f cdir. 

Bu mföı·.akerelerln Hanoidc ya. • 
pılması muhtemeldir. 

Resmi olarak henüz hiçbir· Şev 
neşrroilmemişlir. Dün mevzubah~, 
edilmiş olan tebliğ matl- ~ta ve. 
rilmemiştir Vfl saıfüıiyettar maha. 

1 fil, ilıtiraz.lı hattı hareketlerin) 
muhafaza elmt'kledirlcr. Maama. • 
flh Yakında Tokyoda bu husus 
hakkındn saıih izahat verilcceğı 

1 zannolunmaktadır. 

HlndJçınlnln Q)C\•k lını t;U!ilCrir harita 



ALLOI 
ALLOt 

ALLC) 1 
Pi tten sahneye 

:::;p ampıyonlnrı ekscr·wtle 
\aşlanınca aktör oluyorlar. Pcı 
~iko Avrupanrn :Ur'at şampiyo 
nu oldukt n sorn 1!)13 d C' sırtın 
daki varı"' m v unu cıknrdı 
hanende t" bı..ıesin• ı.!l:V rek u. 
limpıy s hn nde örundü 

Jorj I<nrpant \t". Ringi tcrket 
tıkten sonra se,sız bir f lm ce 
virdi ve bu filmde cift rol ov 
nadı. 
Ladımcg) akın vakitlere Kadar 

gazino nkrob.,tik. dopars spurla: 
yapı}'Ordu. şımdı operet yıldızı 
dır. 

Nihııyet Grassen Toto Pari -te 
yıldız Hizik Hal'e girmiştir. 

*** 
Sahneye dondü 

Fnı.nsızlann çok m~hur bir 
hanendesi vardır. Pol lKollin 1 
bu hanende aynı zamanda ih. 
tiyat teğmendir de. 

1939 harb' ba ladığ:ı vakıt 
teğmen silah altına alındı. cep
heye gitti, döğa.c:rt:ü, esir oldu. 
Oflag n esir kampında iki sene 
kaldı. Bu müddC't v.arfmda güzel 
sarlalariyle esirleri eğlendirdi. 
Şimdi Almanlar tarafından vata· 
nma iade edilen harp esiri tek
rar Fransaya kavu,.ı::ımış ve va
tanına döner dönmez venu ti
yatrosunda. s:ın'atini gö termeğe 
başlamıştır. Şimdi Fransızların 
dilin~ düşmeyen şarkısının 
nakaratı şudur: 

"Kim ne dı-rse desin, bu, .kor
kunç bir seydir." 

* * * 
Dünyanın en büyük evi 

Tabit Amcrikada yn.nılmıstır. 
Boston şeb.rinde yapılan dünya_ 
nm en bftyük evi 11,000 metre 
murabbaı bir nrsa U?.Crine ya.prl
ını.~ır. Toparlak hesap 35 mil
} on dalara mal olmuştur. 

Bu binn ic;erisinde )1rmi beş 
bin insan otura.bilecektir. Bir 
kısmı ekspres, diğerleri dilenci 
vapW"U halinde olan bir ~k asan
sörler katlar arasındaki münase 
beti temin etmektedir. 

Bu binanın yeraltında bulu
nruıkatlan, doğrudan doğruya 
sehir metrosuyla mi.ina.sebette. 
dir. Binanın garajı 5000 otomo
bil alacak kadar ~eniŞtir. 

*** 
Görünmiyen yıldız 

Liter Heçyo yüzü görünmeyen 
fak ıt -e · lu•r taraftan şitile·ı 

bir ytldrzdır. liter Reçyo genç 
bir Fransız kızrdır. Ve bir rekor 
.kırmı tır. 1500 filmin dublajında 
rol alııuştn·. Bu kızcağız Con 
Grafforoun sesni taklit ettiği 
gıl>i ihorozun öttüğüniı, papağa
ıvn konuşma_qnı, yeni doğan bir 
çocuğun viyaklamasmı, liatti. 
bir koca.karının konuşmasını bi
le taklit eder. 18 yaşında kumral 
ve ~ bir kız olan Liter Reç
yonun yüzünü gönnek ve asıl 
sesini işitmek isteyenler pek 
çol1:ur. 

- Buraya fena mnkvatla birisi 
tarafından , belki Karya sancak 
be)' i tarafından gönderilmiş ola -
blllrsın ! Bu hikiıymin bazı tcsa • 
düflerden istifade t'derek ga.} et 
ustaca uydurulmw olması m\im 
kundur · zırn tesadii erin bu kn 

dar luhaflaı mı ne gördlim, ne 
<!u)dunı. Belki de gerçekten fırtı
na. scnl bura.}a attı: tekrnr geri 
gidecektin ; .} akalanınra minareye 
kılıf uydurdun! 

Timar beyinin öldlırlilmesl 

hikfı)lesinı Mendcl)a körfezine. he 
le Mıuncul.,r ı·öyfi clvnnna bırisını 
gorderer{'k tahkik kolaydır Sizin 
hayatınızı ben nereden ve nas:! 
bileyim! Tekrar geri gitmek iste
aeydlm w sizden eeldnseydim a.. 
damlarmım görUnce saklanırdım 
yahut kaça dmı. Halbuki Martinez 
beni değil, b"n MartiDezı buldum; 
1':f:'ndisine sorunuz! Si?.bı benim gibi 

Hususı müesseselerin 
hizmet otomo.ııllerı 

J .t ~~l ldUtJk!ıllllllll n.ıUHrlhUll!otl. 

nııı tıu ı.ır.ıtıa mr.ıunııoll •'th' ltor. 

.H A .B ID .R - AKSaIIl postası 26 TE M MUZ- 19~ 

. C.R:'-...,.-ş»:.: ta 
~ "Aınerikaıla Vllsonun 

~-----------~-------------------------~ıg~il!n~~m~d~~ U.ııı. Ofl ajarumım • .-.:merfkaO-• 

DENiZ NAKil VASiTALARI Bütün :~,.==:2~~"':::.:·~ 
-ıı.ıııılı :ı tılldirllin•r. Uıınu ... uplıc 

\ul., nı•ııı.: tıau hususı mlıc.,,,1<'5t'k• 

rl' ~ıı hl:r.nwt oıornobılll'rıniıı dl' ı;.a

lısrıı ıbnrı:ı musmı dı• ı.-.Jılını.,,I bı• 1~·· 

nıhlı~ı Jılı· Ka l ualın nrltınu:aı,ur, 

Kan.ıutlııd··~ ıı~ «;uııku hıı • 1111 \ tıLI~ r_ 

tı ııı t"lllt hlr ..: Ji busu" ınu•.,.st ,..,. • 
lı·rlıı dl'\ .unlı .. c Udı• ı;.ııııuı., u~ ııı. 

tııksl kırutımı:ık ... nrı•tlh ı~lt·rlııl ı;or. 

dlıı nıı•ğt' ç:ıtı~ııklıın hir hııldkııttir, 

Ilı>,\ l•'t • nıılı•""''"''' otomolJlllnııı ı,._ 

tlhfül, ı•ılt"'" .,ı bı nlt.in ~c-nr• ı-;artulım.

m:ıktrıcıır, bir f ırl>ln : ıılıl""'i<'l>f'llin 

otmnobUI tarafından dr.ı'.:'11 dr. tak1>i 

l:ıl\rımb.ee Alman~a fi" 

iOCRETlERiNE ZAM YAPILACAK gençler ~~;:~~t·~:.;.f~:;§::.. 
k . Ki u·· pi erde miisfen it bir -.ıılhun mwh•~ 

1 
B"let ÜCretleriDi tesblt edece OmiSJOD ı••e bl·vıwlmilel iktı..a ıi i1l r11' 

1 • rm ı.~rsıle.nnıa-.m ı ı::ıı ra nti ~ 
1 geıecek balta top anıyor Atış taıı·mı· tulacak ~·e11 i bir M IJlc•t ler ,,dıJ'r!'_ 

t.ırnfmdan. Uııgüııl.u 

bu~ uk 7.amrı ı;nrujlıırdıı ~ at.ıuı hu. 

ljll!>İ nıül'M .,. • utoınoblllrı mln ıa,.ılk 

\/il dlftt•r aksnınınm f,.:brlintl'"ldlr. 
Jluııa mani olmak için ıı lf'lıısu: h u. 
smıJ otuıııohllll'rt' olııuısıı lıl l ı·. hi~· 

değUsr husus. m 
otomotıillerinln talı malnrınn nıUsa.. 

ade f•tnM'k (.ıı:>k ) ı•rindr olııcııb."tır. 

Bllhas!lll bu mU ıoesek!I' içinde "me .. 

nafii fı.ııuneJıı hfldim,. hll\'llnhilettk 
olanlar da bulunınaktııdır 

1 

tine ~mtt•ğe hau l' bul• f•"-
Liman mıkı vasıtalarının bı- ı J{onıür fiyatlnnna ~ apılan iliın etnwllilir. l llt ıı-r ı ıı rtl,.\~ 

Jet ücretknni tcsbit edecek lro. 7.amdan dolayı ücretlerine zam yapacak 1 ,·erlloo<·k hÖ)lı · bir (ıe\11)1 tt'" 
mi-.yon gelecek hrıfta ~ehrimizdc ısteğini bütün l'?irket ve mfü-s. k ft efkarı unıum1) <>s'nin ~ 
toplanacaktır. Kömür fivatlannn SCS{!lcr şimdiye kadar liman ıi- ----<>--- aıtmdw. tn ı:.iHere) i de .. 11 lh ' f 
~eçen nisanm 27 sinde yapıla.. 'a~tine bildirmişlerdir. Öğren. • ~t·li recüktir. Ak-.J u! ,urc'l

1
:C; 

ve ton basına 200 kuruşa yiiksc clığimize göre kö ur fiyatlarmn Gençlik klüplerinin ıı.oomed•m \m··rikaınn d 11 -, 
len zam dolnyısi) le komh.yomır: yanılan ?.amdan sonra kömiir alacakları spor tüfek - ırcnin rnnmda Alınan\"fl 111~' 
bu d fa.kı toplan tıs: ehemm ·yet masrafları senevi devlet derni ı l f . lıa roo ~ircl ij:ii t"f\rilleC'r.J. •ır. 
haiz bulunmaktadır. 'o'lnn idaresinin 600.000 lstan.. erinin evsa ı tespıt « * * • J 

618 sayılı kanunun 10 ncu bul elektrik idaresinin 300,000. edildi . y S~~ 
.:ı.,vJet dcnı'zyollaruun · 500,000 enı mndd sı mucibince bahri mera.. ..ı.: 

kibin :bilet ücretleri her allı av. ve Şirketi Hawiyenin 80,000 lira Beden teıföiycsi umum mil- Hliııc)in Cahi t Vnlçtn °11 ıP'' 
da bir d fu liman reisinm ny ı artnnşt1r. dürdi.iğü ~enclik klüplf'rinden maırnıestnc ayn. me cıeyl ~ 
seti altında, ticaret odası. be e. gcnçle~n s;lah at1ı:;Jarı11da rnti. yapmıştır. Muhattır 

1 
~111,1 

diye, mmtaka tıcaret müdü l· maresc!Prini temın için bütün dUnya)'? vcısın tal!ı tııt 1 tııı' 
ğiinden mürekkep ibİr komi Y ı•stanbulun klüp}erde atış talimleri yapılma· yazdıl<lDn sonrtı şunları nlll 
tarafından tanzim ve Münnkn , sına karar venniı:ıtil'. Bunun icin dır: l«'tl 
Vekaletinin t:asdikine arwlumn mu·· stakbel E;pOra tüfenkleri alımıcak ve .. ,.;A•T Ulrl~il; Aırn•ıık.ı t1e '..., 

bun lar g-ençlik klliplcrine tevzi klkıt ten hu 1lkir ' " 1<nnııttı ıe 
olunacaktır. killme k te o lan k .tnwr h r \ ıııııh' 

MÜNAKALAT VEKALETiNE 
BAGLI MEMUR VE iŞÇilER 

1 
ıcehresı· ı·çı· nde Beden terbiye i umum müdür.. ıııldl r ? °"11111111'1 • \ l'l'th• rıılJ.:,. 
-' lüğü kullanılacak spor tüfenklc. d lin.H• tıaltkında t11ııa" uı ' ' --·-·~• 

1 rjnin ~":Safını t-0.ym ctmi~tir. ıd'lmda bıltlln hibmhıh t•t "" 

Karacaah met mezarı ı.Q ı .aunınr 22 c;apta spor tüfeği oıa. uır ~ra tı h•P••m•.\ .... 1111 ( ..... ııaıır 

1 d .. b" b caktır. c·utııır. ~·lmkü eJı "-u"llk rıh' 
o ugu gı 1 ırakı lacak ilk olaı·ak heder. terbiyesi u. tıllıı bn~aı hakkı '\aıııııııı .. h·l~ ... ~ 

---o-- mum müdürlüğli bunlardan ta. rrlknn projı!>!f, rwk ubıırilı· "
1 

~rost, buranın hu&usiye- 1 krmlar iyle berahcr 100 tane ola. nıııetı ı.:ıt.ı ınt•tlı•ııı,·•·t "' 114"':, 
Her türlü tehlikelere karşı 

sıgorta edilmeleri içın 

Bi R PRO JE HAZ IRLAND 
Miınakal.ıt Vckli.letı kadı sun. 

da ('alı~an kara. deniz ve hava 
tekni ven ve isçilerinin terfih 
ve. • ikballerinin temini icin 
tetbirler almakta olan Münnka 
ıat Vekaleti QOk yerinde ve cid. 
den favdah netiooll'r vere-0ek bır 
kazar ·üzerinde bulunmaktadır. 

Mi.inakalfı.t Vekiı.letinl' baglı 
hayuzlar, de.niz fabnkaları, dı-v. 
!et demiryolları fabrika w atöL 
yeleri , hava yollan ntoh cleri. 
limanlar fabrikalarında ~ahşan 

Amor tisman sandığına 
memur alınacak 

Yeni kurulan devlet ta(;aJTuf 
bonolanm ihraç etmis bulunan 
ı:ımortisman sandığı teşkilatını 1 
ikmal etmek üzeredir Sandığın 
kadrosunun ikmali için murnb.ı 
ka ile memurlar alınacaktır. 

Müsabaka inıtihana rnlnız lise 
mezunları girebilecekÜr. lmt:L 
han Ankarada Cumhuriyet Mer
kez Bankasında dört ağustosta 
apılacaktır. 

Alhp fiyatları 
Altın fiyaUan yllksclmeğe başlamış 

br. Dün blr aıtmm fivatı 26 lira ıo 
kuruştu 

34 
hır tal.isize karşı insafsız davranmı 
.} acağınıza, hatta bana mum cun o. 
lan yardımı yapacağınıza emin 

'ınuyonım Her halimde ve söz 

1enmdc bu emni)'et okunu:rnrdu. 
Martine:-..e sorunuz! 

Viçenzo delik nlınm bu arz ısu .. 

nu ~ Pnne eUrdı: 

- Söyle lartinf'z, doğru mu • 
ciur? 

- f~et sin.}or ! Tamnmlle doğ. 

rudur. O bızi bulmasaydı hız onu 
' · '\lamek iÇln çok uğra~ma) n 

ur olurduk. 
ı ğdi ilk defo ol 

ı kısı im ş, alt 
bıraz kıvrlmı , gözlı>ri sil. 
olduğu halde. kaşl.,rımn 

ıdtmdan keskin keQk rı bakıvordu: 

- Delikanlı ... &uın yan yarıya 
inandım Son defa söylüyorum. 
Giz1<'6i~ değL<rtird iğin ' eva uy -
dul'duğun şeyler varsa, sözlerinin 

iŞ<:iler, tren memur Ve u.ıaıumı 
leri , dağb slarrnda ray'! 
de nöbet bekliycn işçıle.ı 
madi uçuş yapan pilot v 
nistlerle bütün memur v 
rin her türlu tehlikeleı karşı 
sigorta ~ilmesi için ı::alı ılma'k. 
tadır. 

Bu biı rük iş hakkında bir pro. 
]e hazrrlanmıstır. Şimdi proje 
Münakalat Vekfiletind tetkik 
ı:.&.fhasmdadır. Projenin tetkiki 
ık.mal edilir edilmez tat.bik saf. 
hasına geçilecektir. 

Bir Alman t~caret heye
ti şehrimize geldi 

B.r Alman ttc ret beyt.li şehrimize 
gelm ş ve t"m:ı!lara başlamıştır. Hc-
3'~ cv~clce de şehrimlu- gelmlş olan 
H a lmulh Yansm ve Vilhelm Hoolı.. 

g roblden mUrckkeptlr. Bu iki Z.'lt ya. 
rın Anka'l'aya gic1ccekt!r • 

Maliye meslek mekte -
bine alınacak lise 

mezunları 
'Maliye meslek mektebine alına • 

cıık lise mezunları için pnzıı.rtesı ve 
ortrunckt.cp mezunları için de salı 
gUnU defterdarlıkta imtihan yapıla • 
ca.kbr. 

birisi veyn baz.llnrı yalansa nçık 
konu.~! BC'lki affedebilirim! 
Eğer bu ndam: 
- Affederim! 
Deseydi, Cin Ali kendisinin bir 

T 'c ve müslüman oldı· ~unu ar • 
tık gizlemiyecPkti. Fakat şımdilik 
r.nsıl Viçenzonun ona t<ım Himadı 
voksa onun na VU'enzoyn tnm iti. 
madı yoktu, 

- Hayır! Dedi. 
- PC'k fıla ... Sen bllirsııı ! in .. 

san ne çekcl'SC dilinin ve Plinin 
beliı.srdır. Bu ynştn timar b<>yini 
hiı cirit me :ı..nrnda ha erJ öl 

dilren delikanlı ılerde pcık çok 
c\ !er yupabılir. Örneği mC'~ dan. 

da ... lfife ben. Sen clri meydanın

da ,ben boğa ,giıreşi se :red •rkC'l 
öldlircıiim. Biri lspanyada diğeri 

Anadoluda ıki zalim <ıerebeyj e..}. 
nj hnnçerle kalplerinden 'urulup 
geb nyorlar ! Hem de ayni han.. 
çeri kullnnan kimseler biribiılcri. 
ni hiç ,gönr..emişlcrdir; ilk defa 
bugün o inilkarncı ller biri.hirlni 
eılayol'. Bununla beraber uydurul 
muş bir hlkiye bile olsa güzel 
uyCurulmuştur! 

Vıçenzo ıruuumm aaiına 

baktı ve emretti: 
doğru 

rak mühim merkezlere göndel'e .. m dl ~ ıırııı:u e::rı•nı tıir l• 11"'
1 
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tinin bozulmasına cektir. M edcl olarak ~öndcrile. .dn:tmdl' nhıt ı ' c 1111.,.ut ~il-' 

tara ftar değil oek bu tüfenklerın kliipleı·i ka· kını mt•mnınti~ttll' hrnırJ ...-!.
Belediye, me~hur Karacahmct 

mezarlığımn başka bir şekilde 
stimal veya islfilıı cihetlcrinde 
·angisinin tercih -dileceği hak. 

kmdaki tetkiklrini ikmııl etmiş· 
tir. Mütahassı Prostun da işti. 
rnkiyle yapılan !bu tetkikler 
Nuh Kuyusu Selimiye. Altuni 
~de arasında yap1Jan mezarlığın 
'.her ı...1snunın etüdu yapılmıştır. 

Şehircilik mütnhassısı iPro1t, 
meşhur .mcvkiin tanınmış hu u 
siyıetini bozmayacak bir plim tan 
zimi la.zım ge1diği mutaliuısmı 
ileri .sürmüştür. Prost. her türli.ı 
esbabı ihay,a.tiyeden :mahrum ;olan 
bu mezarlığı Nuh Kuyusundan Se 
limiyeye doğru ikateden tTamvav 
yolunu genişletmek ve dalıa bil. 
yük bir seyrüsefer kabiliyeti 
vermeğe çalışmanın faydasız ve 
manasız olaeağını da işaretle 
Karacahmedin biıtün tarih bo 
yunca olduğu gibi yine mezarlık 
olara.l.c ~"almasının lbir zarurrl ol. 
duğunu gÖ7.öniine koymustur. 

Prost Knracahmedin etraf:nın 
ç,-evrilip toplanmasını tavsıye et 
mektedir. Bu hususta mimar 
Prost ayrıca !belediyeye bir pro. 
je hazırlayacaktır. 

Manifatura siparişleri 
veriliyor 

Hergiln muhtelif memıeket.lerc 80- tO 

bln liralık manltatura siparl ı ve. 
rfldi.ği görUlmcktcdir. Bu cihetle. nın. 
nlfatura ilhnlllı için manifatura H
hallt birliğlntı verilen 250 bin liralık 

krcditif' ~itmek Uzcredlr. 

- Martinez, bu dnlikhnlryı ya. 
nma al! Alıq:ama kadar misafirim· 
dir; akş~'mdan sonra ilk gelen l1eı 
) nbnncı gibi muamele görC<>C'k tiı. 

- B:ıı ü tüne sinyor!.. 
Martinez ) erinden lm1kmış, Cın 

Aliye doğru gehyordu. 
Viçenzo d elikanlrya : 
- Ha} di, onun yanma! 
Diyordu. Sonra PMlino~ a em.. 

redı)ordu: 

- <;ene İspanya~, hatırladım. 

Başım dönüyor. Boğa gürcı:ıi isti. 
yorum! Çab ık: .. 

fi mikta'?'da e.lmağa , .e gençlerle rnailıın fi\ \ f'I Mr. ~u""'t .-
beden terbiyes1 mukelleflerinin lıYtlt•ri bir l.l1ttfl'r81! .. rrut l'lf"' 

bunlarla mütemndi talimler tQ'JJlannrl\I. ı"ı~ ııı,ıtarı , ,.11,,,. 
yapmalarını 'temine mecbur bu. clPrtlr ri nrtıı~u üölon ·~·· ,. '\ ,.c 
lunacaklaı dır. ı ı. Hıı ı ·~mırı rt'<I , ,. ı .. uth•1 ~ 

Beden tcrbin·si umum nıii · ohıııs~ıııa .,.. ı ı ı·tnıı ·k tlizmınrr · 
dürlüğü bu tn1imler hakkmda ,\n1•·rlkn '""" lı•t ı :sumnt1r \ ""' 
ll\Zlffi gelep talimatr da hazırla. dnrı ı .. nnt ndilı·tı ltıı'41ı~" 1111,,. 

ınıştır. ıııı•I, ıınııim.lı· ı lli.'"!;(> toplaıtıt ,,ıı. 

i<am1I lkdik defnedild 
:nı knnff'r&D"inıila .. uıı· ~ .. 
ınll,.tenlt tr ııi r.anmı rnı • ıırt' 
ı·:ıt:-ı ııınhakka l..'t ı . \ ,q,. ı n 

\lnıpıı, ndn nt• IP-"ir \'npıfl'ıı~' ,ti 
• \'cfQ.ttn,ı1ı !Un tc<1.ssOrlc )"nzdığtmrz ıir tw•l.lrıırııeğı.> .. ırll°"'" 1 ·111·"1 

g.Uzcl sanallıır u kademisinde? Lczyim ıwn."lıhrri ,1 .. , n;nı (•dom lhnı fl·nı 
·azı profesorU ftcbıillhııttaUn Klımil """' o " l•aıta r kumı;ıla ını,., ~·;~,, 
Akdlğin cenaze ı, dUn öğlü Uzcıi Fa. .. ., 

ıl.lraltnıış Vf' ı. l:ı lrri n kıtali 1 
tlhte Gelenbcvl ortıımektebl karşısın.. ınııı;tıı r ki .. 1\1,flıw't , t' l t idıtl ,,. ti 
dak! c\·lnden kal<'lınlm~. ôğle nam • dt• düsiiıım.•ı. ,,. ll~rlk rnrı• " 
zını ınutcaklp Eyllp sultan kabrlsta. 1 lmblllrı ti mımll"•>s"tı f ortııi1•11., 
nına dd.fiıedilmlştir · mıştı;. nı ı nuıı 1< in hu b•·~ pl'A1 ~ 
Merasımac, akademi profcııorlerl 11 ıı•aj!'ı 111,, 1ilıınıı•llı•r huk l\ ıll lll 

eski battatlırrdrm Tuğrnl<"!i Hakh-Y, 
Httcı Nuri. Necmct;ldln, aılt>sl erklını 

'e tal belcri ha.zır bulunmuştur. Gön
durlllm çelenkler ara11m•l.ı maari. v • 
kil! Hasan Ali Yllcelln celengi nazarı 
ctikkntl ce!betm kU>ydl. 

<fılnnı :~ o ru ı.,1 

Dikkat! J 
Nejat adlı b;r gaz~t 

yolctur 
11

, 

Üsküdarda yapılan ı; ısın bırıtğı lHtnnbu. ıtı'"uı 
yollar ıslıf:ındıııı · ,r 

S j !lt ndlı htr ı;a.zctecı ıl 

Osklidar aemtlncJo Y ıpılın'.!kta öld ıı!llı d n ~ılcıı " " \aru til 'J' 
lan yolların vazlycrı dUn gözdC"n g~ı. . ıhnn ır Galata tnr ı ıır 11 

ıiımlştlr. Dyak&dın Şalı .ı 'eslmı S ·- gencin b zı ucarct e' ıerıııo 11 ~ 
Hmlye cami , Ayazvetı ' e 13L')· ıcrbeyl heıı:ıbıne. iane ıstemcğe ıuııi'lf 
ı~mar yollarının lhnleııl 4 nğustostn b r \'C"riltyor. eeı 

vapılaaııktıl'. Bu yo:ıar 14910 llra Uz• · Haltii N'cjat adlı bir ı;'lıcl 
rindcn thalc edllecel<tır. KUı:;Ukçam1 ı.. ınajıf,ı ve makeal doı~ıı '1 ıp. 
cad11.n Kadıkövl' irıen lıllyük yolun ibaret olacağı için dikkati ~,. 
ınşaatı pek yıı.kınd;ı tnnııunl!4nac11k • j' bır.alnc tesadüf olunurs<ı poll 
tır. mellin! 'rica ederiz. 

Unkapanı 
'r>ndi ve bö~lece ortuı bir gtiıe 
meydanı oldu. Parmak1ıldarm av -
hıya bak an tş.ra:f1anna yelken bez 
leri gerilir,ce bir duvaı· manz:ırası 

leh. Boğa oraya bü<'.ıınıa ce.saxet 
edP.n.ezdi. 

Seyircilerin çoğunda merak ve 
h<>.} ecan artm~fr. Gene bol bol ye 
ruyor; bol bol içiliyor<lu; davul ve 
zurruı çalıyordu: kadınlar bn.'3kn 
blr kap1dan gırip gitmişlerdi. 

Paolino ortada bir boğa gibi 

dolaşıyor, C'mirler veriyor. h1a2ır. 

lıkları bltirlyordu• bu çalışma u~ 

SUmcrbanka ait olan t>ıJ 

değirmeninin tahliyesine ve _.; 
menin mak!nelerlnin aatılıtı ~ 
rar wrilnılştir. Değirmen b 
ka bir' t§te kullanılacaktır. --

Pekı sın~~r. imdi hazı~dır. • zun su mwdi: Paollno reiı8in önü· 
Cin Ali Martlneze doğru yiirU- ne kadar gitti ve tekmil hrzmı 

Ticaret ofisince barl~teP ~ 
kesme ~ekerıerin sat.ıftll'
ketl tarafından başla~ 
bugünden Ulbaren k üp ,e1' 
lerlnl kabul e tmektedir· 

dii , Mnrti ez onun elini sıktı: 
- tmtıhanı ıyı verdin, dostum! 

Tebl'ik ederim! 
- Teşekkür ederim. 
Bu sı ada dev V'ilcutlu Paolino 

) anma on be.ş yirmi kisi alamk 
biraz evvel Martinezin arkada§ • 
!arının silühlarını bırakmak içın 

girdikleri kapıdan girdiler, kalın 

tııhtalardıı.n yapılmış, her'bhi se -
kiz on arşın uzunluğunda bir par
maklık alarak döndiiler. Masalar 
ve sofralar geriye almdı; onlamı 
önlerine panDaklıkla.r kondu, birl.. 
birino bağlandr: arkalan füu•tr' : 

\•erdı. Viccnz.o güreşin bmdamast. 
nı e.ınrettı . 

Pamıaklıkla.rm çlkanl<lığı ka .. 
pı açıldı; biraz sonra orada kara 

bir boğa görilndU; yelesi dimdik 
olmuştu; gerdanı katmer katmer 
sarkıyordu; gözlerinin panltılan 

yalın hançerlerini andırıyordu ; 

ağzının kenarları köpüklenrn.işti; 

ancak ikt parmak uzunluğunda fa. 
kat 11ivri boynuzları vardı ; onlar • 
dan bir tanesinin 'bir adamın ka- ZA.Yl - ~arı 

den aldıt'lm ~1 

burgalaruıa veya karnına saplan- Yent8lnt <:ık~ 
ması o adamın ölümü demetti. .,,., , l<lur. 



Bir dolandırıcılık vakasr: - - - - - ,. 

3.500 liralık evi 2.000 liray a sekiz sene LOks hastahfl• 
vade ve faks itle almak hülgasile ı . .:=. .:!".:'..:,:~~":!:'. 

Su .. leyman efendı·nı·n 650 1 ~'~:·~·;.::::.aıa~:.y::~~~:~· ·;!';. 
ıl\lra rağbetin \·atan borcu oldu-
•u Uade eden kompı1me halinde 

ıı·rası n. asıl ayaklandı ?. ·"·:==~~:~::~:,::.;:: 

daiı gece karanlığına kadar uzat· 
mayı emrediyor. Bunu lt!rak eden
lerimiz Mayılamı,.acak kadar ço~ 
tur. Hele retlmi ,.e seı·bl"8t bütün 
ba)&t kadrolarına bikim olacak 
olan 'e yeni terbi;, e ile yetişen 
nesli bu mühlmmeyl ('Ok iyi kın· 
ramr .. tır. Fakat arada kın·nyamı
Yl'D bt'tbıthtlar 'e uğu1"!1uzlar da 
,.ar. Bunlar, ı.ali n bili lüks i
çinde yu\ arlan~ or \"e bu zilppeHk 
için rddrn,\'Orlar. Bilhassa kadın
lar içinde lüks budalası ~ c;:ok. 
Bob.8tll ceketli bayanlann sayısı 
kabarık bir yelcfın tutuvor. 

<Bat taraf1 l lll!lde) 
32 numaralı çartmwım bir ım. 
maralı daireainde otunfutunu ııGy
liyen Süle1JD8D Sağtepe koltufa 
lyiçe yerteetikten IOllra genli bJr 
göil1a geçirdi ve Anadolu eiveeile 
anlatmağa l>qladJ = 
"- Eıfendlm, dedi, ben Sıvaatı.. 

ynn. Fakat otuz tedenenberi ls • 
tanbalda bulunuyorum. Hani 1ıı • 
tanbalun her türlü haline de W.. 
Jafımdır. Doğma büyüme lstan. 
bullulan bile kafese koyan ema• 
fa, alimallah göz bile açtırmam. 
Bir hayli para biriktirdim. Kan • 
mm da oldukça parası vardı. OU.. 
şünd\lk taşındık, paranın da para 
etmediği zamşnm bulunabileceği 
nl hesaba katarak bir ev almaya 
karar verdik. Ömrilmllzün son 
gtlnlerini rahat ve sıkJntısız gecf
ririz diyorduk. Defterdarhğ n ya -
but emliki milli> en;n taluftle sat 
tığı bir ev bulabilirim diye dilfil· 
ntlyordum. Tallim varmll, allah 
karfmıa işlerimi yapaıbl~ek ve 
bana ucuz bir ev bulabilecek a -
dam çıkardı. Bu, uzun boylu, sa-
11111l 30 yaılarında bir genç olan 
bay (x) [*] dl. 

Bay (X) kendisinin defterdar 
lıkta memur olduğunu \'e istedi -
ğim gibi bir ev b,µlııcağımı ,·aadet.. 
ti. 

Senli benli olmU5tuk. Banıı: 
- Ey bakalun Süleyman amca, 

dedi, istediğin ev ne tarafta ol • 
eun? 

Ben: 
- VallahJ, dedim, ne tarafta 

oluna oJaun. Fakat A,nalıçetme • 
ye alıebk. Onun için bu tarafta~ 
luraa daha iyi olur. 

- Peki, kaç oia olmaJSmJ JetL 
Y.OJ:'8UD! 

- Hele bir kere evi bul, bir 
görelim. Ondan sonrumı dilfüntl-
rilz. '\ 

Aradan dôrt beş gün gec;tl, tek-
rar pür nese geldi. 

- Slllennnn amca, dedi, senin 
ı in niha~ ~t iki ev bulabildim. Blr 
tanesi çok harap, fakat diğeri fev 
kalide bir şev. Tam senin .iatedl
ğin gibi. Hem de öyle uzakta de. 
ğil, burnumuzun dibind~. Hanı bir 
az ilerde Kıl ral:ın sokağı yok 
mu? lşte orad~ köşebaşmdald 34 
numaralı kargir ev. Sonra altında 
bir de dükkan var. 

Ben de bu işe sevinmlttim. Ev 
baklnnda tafs lat almak için aor
dum: 

- Kaç katlı bu bulduğun ev! 
- Uç katlı. Eğer t.arac;ayt da 

sayacak olunıan dört katlı demek 
tir. 

- Flat naaıı. fiat ? •• 
- Müzayedede 3500 liraya ka. 

dar çık111JŞ, ama ben onu eaııa iki 
bin liraya alırım. 

[•] Dolandırıcının admı Mı d-1ı& 
tahkikat aafhaaında buhmduju L 
c;lıı kaydetmiyoruz. 

l'r•.aat T "~ 

mekte ı ıırofe116rlerfnileD 
lsveç1i 

.. - Yap. be bay (x), Doğrusu 
bu ile aevbıdtm. 

- Hah, az kalsm unutuvor. 
dum. Sonra evin paraamı pEfJtn 
vermi)"eeebin. 

- Deme allahqkma. Ne iyi 
ıe1 bu böyle? •• 

- Ya! sekiz senede ödemek U.. 
sere ben sana yapaca.ğnn, 

- Vallahi lll, peki faiz ne ve-
receğiz? · 

- Fai&bı de sözü mn olur. Fa. 
is falan yok. İki bin lirayı tam se
kiz senede ödfyeceksin. Hepei o 
kadar. 

Tabii bu işe ben de, kanın da 
aevindik. DiişünUn bir kere Uc; 
katlı k&rgir bir evi,, parasın{ se _ 
kiz sene Pbi uzun bir zamanda ö
demek Uzere satmalacağız. Altm. 
dakl dükklnrn getirdiği Irat da 
caba 

Hemen gidip evi görmeğe ka • 
rar verdik, İçinde kiracılar vardı 
Filhakika bu evin Defterdarlık t~ 
rafmdan satıbğşl çıkanldıfmı ve 
milz~yededc 3500 ijraya kadar 
çıktıgını hem içindekiler hem 
komşuian aöylediler 

Bu işe son derece. memnun ol . 
d~. Bay (:ıt) in bize yaptığı lyilt.. 
ğı her fırsatta yadediyorduk 
Doetluğuınuz da ilerlemJtti. ~ 
yukan her aktam ya o bize geU.. 
yor, ya biz ona gidiyorduk. 

Evi bir an evvel eatmalmak ı.. 
çin acele ~diyOl'dum. 7 teorhLlevel 
940 da Beyoğlu betincL nıoterUğl.. 
ne giderek bir vekiletname ha • 
zırlattık. Bay (x) bQtOıı Jtlerfmlı1 
görecek ve evı 1atnı alacaktı Bir 
&qam bana: . 

- Yarın, d8df, muameleye bq. 
hyorum, ŞJmcU sen 150 lira mas. 
l'llf ~ '981'. Her teY tun••. 
landıktan aonra ilk tabld de ve • 
rirain. 

Cıkatdını ıso lirayı menımmt • 
yelle Verdim. 

Aradan birkaç gUn geotl, Bay 
(x) her Z&m•nki gibi nete içinde 
gcldl. 

- StlleYDUuı amca ~er yU.rU· 
yor, sen timdi ilk tabit paran o.. 
lan 3l50 llra.yı vereceksin, dedi. 

Ben ~ye kadar yaptığı mu
ratlann ma.kbuzlarmı istedim. 

- lllbt Süleyman amca, dedi, 
sen. en aşağı beş bin lira Jrıyme. 
tindeki bir evi, iki bin liraya, 
hem de 8senede &lenmek ilzere 
nasıl alabUdiğimjzf hiç dllşllnme 
din mi?.. • 

- Yooo .. 
- Ôyleyae dinle. Bu evi Def _ 

tel'darlıttaki memur arkadqlar • 
dan blrinhı tberine yaptırıyorum. 
Onmı için blJyJe ucuz alabiliyoruz. 
Tabii makbuzlar da o ınemur ar 
lmdafta.. . 

- bt ama, dedim, bu tein ola. 
ca1ma ve ı>aramn o iş için verile. 
edine bana da ktnıat gelmeli. 

Bmaan berine ky (x) : 
- Mademki bana inanmryonun 

Ol*a• 
B. D. 

.t. v.,., ... 
• •• • 

l::rı bu minlminı \e<'hwlert oku-
• ,\ mlar ve bunlarla iımiJ olanhır 

'·u mı bilmem?. 
o halde sana bir senet vereyim, Bunlar, 'alnu. birtakım mlllı tt>-
dedi. -.elı."'ı<tUlerln, utaıula<jlıırunıza yap. 

Hakikaten senedi hazırladı. Bu tıklan ta\'Sl;,('lerden ibaret değll
senet ıu şekilde tanzim edılmlş • dır. Bonon ,.f' ba~ıiııkiJ iktıMat \P 

ti: ~·aıJamak prenMlpleriııe uy~uaı bir
"Bay Süleyman Sağtepeden 500 t:\Jum öıHi \e ruhlu h\\slyelerdlr 

lira aldım. Bir ay sonra öd iyece ki, ı•artinln 'e hükfımrtln belli 
ğlıu. Ödemediğim taktirde..... baıt'ı umdelt>rind<>ndir, 

Eh, artık senedi cebime ko\'duk· "Para biriktir. lhtlyarhğında ""'-
tan sonra 3:SO lira;>ı da ve.rdim. rfl olmar.!lın!,, '6'fasarrufa alıc;!,, 
artık şüphelenmeme s e b e p "Yeril malı al!,. "l!!raft an 'e 
yoktu. Hem bu adamın fena bir lükMten ksç•n!,, gibi ta\ı.iyeler, 
niyeti olaa hiç tutar da bö) le se. burlanna gö~. birtalmn amiyane 
net verir miydi? Doğrusu bay <x) ta\~lyPlenllr. Fakat, meHele b~ 
ı gücendirdiği.mi sanarak üzlllU • de ôyle değildir. \"aşamak ''e kuv. 
yordum. 'etıı olmak için muhakkak zenpı 

Bir gün 3rlne geldi. olmak, tMarmf et.mek, lüksten 
- Taksiti ödedik, şimdi sE'n 1 kaçınmak liıznndsr. 

l:SO lira vakfiye parasmı ver, cu. 1 Bu MÖzlrrlmlzle, 'bir lokm:ı, bir 
ma günü ben gelirim, Dedi. hırda "" bir df' başımı sokablleeek 

Bay (x) cuma günü geldi. Fa • bir del!•:, ı •• ten ötesini btr 1Wm 
kat Defterdarlıkta o memur ar _ 11&.)ıın mJrddn sark tevekldllUne 
kadaşmım hasta olduğunu, gidip bcJ bnih) alnn, yaşıyahnı demlyo. 
otomobille alacağmı ve beraberce nım, Bu felıııefe. nihayet her ta
tapu dairesine gideceğimizi eöy. rafta eslrUk ıı·artlanru hazırlar. 
ledi. O gün akşama kadar bekle. tlerl bir cemlvetln ekmek kadar 
dik, gelmedi, Sabahleyin evine git zaruri lhtJv~lan, şatafat, Hllm, 
tik. Bilmiyoruz dediler. Aradan gösteri , lıııraf değU, refah lelnde 
bir hayli zaman geçti. Nihayet rahat ve mes'ut yaşamaktır. 
bundan bir müddet evvel teısadü. Tiyatro, sinema, plij lüb de~ 
fen burun buııma geldik. dlr, Ba bir lhtlyaçtll'. Fakat ma-

- Merhaba yahu, dedim. Nere. kul ve mutedil olma1l, möte\'UI oı. 
lerdeain. Çoktandır görilnmllyor • mak lizandır. Sovyet Rasyanm 
amı. Uk ibUli.1 znmanlanuda ahali Ud 

İaUfinl hiç bozmadan cevap kapmm önllnde nöbet heldemlttlr: 
verdi: hnn ve tlntro ! 

- Birk~ gün aonra elime iki Yeni lhtiyaelar Türk vataadat•· 
1lç bin Ura kadar bir para geçe • nın Is saatlerini Rabah karanhlm

Ayıpta! Etrafrmm görmlyeeek 
kadar miyop, J ok.-.a şa~ı w kör 
mttyttz! Şu duu;,anın haline baka. 
lnn. Abdullah Uf!\ detin dec\1ği gi
bi ruhumun anası Parts ne oldu t 
Ne hale girdi! Liiksttn. şatafatm 
ana yurdu olan ha nur beldeı;ıl bu 
;tin simsiyah bir ülkedir. Li1"8 
badalalan da, ne moda düıilllii
yorlar, ne tnvalet. Sonsuz bir ma· 
tem içinde ah \e \ah" ediyorlar. 
Dtltöndllldert yalnız bir şey var: 
ı Jr lokma ekmek, sıcak bir çorll&! 

İagtlterede Hlb yok, Amerlbda 
yok, Almanyada yok, -..ıata, ca
kaya, bltthı mllletler - brp ı . 
Qlnde olanlar da. olmıJanlar da -
veda ettller, Mtievau bir &nllr 
sHrttyorlar. 

Siz!C're ne oluyor, bblm mylar, 
ha' Pn!ar!' Biraz mütevazı oı.mz, 
o!mu mat •• Ltlks, caka nemize? ... 
Şrk mayo, mavı gözltik almak t
ola ...... m, anum, Jıocuam .. 
lmıtıracağınıza, bafka th~lan • 
nar dlltbllntlz. 

(".ole tWdir, httldimetln takip et
tJif dtlrttst 'e mert hayat 11&ye
slnde, iyi gttnlcr geÇirlyonız. Böy. 
le bir \'Ulyetteylz diye, har vu
rup, harman mı &a\'Umıak li.zmı!. 

Bir haata bu kim nauzubilWz, 
Azrail önünde cl'aman hah! 

LAEDRi 
cek, sana olan borcumu o zaman !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 
öcliyeceğfm, 

Baktım bay (x) 80ll derece ııt
Jaemıltr. TabH bu bizim 650 Ura 
ile olmuştu. 

Hemen pollae mttraeaa~ ettim. 
Meğer bu adam lataabaıaa met • 
hur dolımdmcrlanndaDJDll. 

- Soyulm.UŞ811D, dediler. 
Hayretler içinde kaldım. Bizim 

memlekette de vaktiyle adam so. 
yarlardı ama böyle değil! Bizde 
Uç tane palahıyık eşkiya adamm 
yolunu keser, tabancalan alnma 
dayayıp paraları alırdı. 

Sllleyman Sağtepeye: 
- lstanbuldakl soyguncuların 

tabancalan ağızlarmdadır, dedik. 
- Meğer öyleymiş, dedi. Şlın.. 

di 6:SO liraya ipi yana.rsm. Yoksa 
Uç tane betibirllğe mi? M'Uddeiu
mumUlğe davacı olduğumuzu söy. 
ledik. Dördüncü sorgu hAJdmliğfn.. 
de ifadelerimizi aldılar. Fakat bay 
(x) hfJl meydanlarda yok. 

İlin garibi bay (x) yakalansa 
bile suçu hukuk! mahiyette ola 
eak. ÇUnkll kurnazca verdiit ae • 
nette evden hlc bahsetmemekte 
ve sadece borç para almıt göıiin M 

mektedlr. Şimdi bizim arzumuz 
mafdur olmwı bir vatandqnrnzın 
gördııfO, zarann tellfi edilmesidir. 

Emniyet müdürlüğnnün bu do • 
landmcıyı muhakkak yakalıyaca • 
ğma ve adaletin huZU'Mlna çıkara
cağına emin bulunuyoruz. 

--·-- HER GON BlR iSiM 

EKUVATOR 
Prru ile bir lıudu. lhtlll.tı ytnünden llarbe lıe§l- gibi sörün u Ekı.: ~ r 

bllkf.mt,U Paı.Ulk im ıl:u .. ı.nda bir cenabl Amerlfca devletidir. ·ı-.>p ~ 
U1100 kıhımetr.- murabbamda olup alfmıu iki, tkl buçuk mll~oıı araıı • _ 

dlr. 
saJılllerı •ıcaktır. Dağlık m11ıtakalanada hararet derect"ftl Ilı u 

dltl lçlıı mutedildir. lla* tepeleri bauu.tlva Dzerlndt- buluo1111un11 rı , 1 

llO~uktur. 

~kll\c\tı•r bir <:um~ıırlyettlr. C-Umhnrrelal dört ııeııecle bir ıwçlllr. iri rt 
merk .. zl Kltcı ııc-hrldtr. Nllt118U ~mertle& yerlllerl. melezler VP v Dt'llı•rıl •n • 
ı.rt•t oıup ~~az ,11ıı:ıııJar ~ 111Htırdlr. Balkm dini lµltoJlktlr bp •·ı_.ol. 
ea konu urlar 

!!oruılllerd • ı.11kao, mıbve y.!Upr. ı•aylalarda teker k:unı11ı. bu~day vt> 
m191r eklhr. ı'u ,·11vlalarda bir Ull ıaİtm madeni ele lı,1etUmektedir. M't-ınkke. 
tin bı\11hr.a lhruı:u;• kalıvl', Panama denen baı11r t&Pkalar, ve k~kaoclur. 

Avrupablu. t.ku••atunı lAl .ı.ı tanlllllflardD'. O tarihten 1808 e kadar Eku 
ntoı bit- lHpan~:a m!Mwmlekeıd)'dt. Ba tarlb&e Ekuvator da Bolivya, Kolom. 
blya rumhurhl'tlPr' gibi lsttkWlne kaftlllllfltul'. Fa'<at aradan yüz k88ar 
eerıe rt~m.l!J fllmasına ntmee bir taraftall Mı lic; •.>da bir tekerrtır eden 
Cahili lhU ı\fl!lr" lra~ 1atv1c1ları, bir taarnan civar bük6meUerte imdat 
lhtnunamıdaı ıubur f'dF-n laarpleT. ba memleketin teklmlll ..,, tenıkldalae 
enpl obııu,tur. 

Jır.tl nhndanben EkuYatol'da Mllerllk mecbwtcllr. bkerilk JllzımıU 
-'-uı '" ~dan ksrk yatma laldar dnam eder. 8u.lb zanıa•mda ll:lw;atur 
~;~; IJ<>" MlbaY v.. iGOO enlen w.tıteı±kDcllr. Harp ballnde y1nn1 1ıı1n .. 
ker c:rlrarabllh 

t,lm\"a!ur on!uıou ı.ullıı araaııudo ller lllrl dört bölllktea mDtft+!rll 10 
ph'11Clt' taburUP. bir llÔYU'lo dört bılfaryab 1 topçu ala)'llldaa ıdnıldLepllr, 

Orıtvı.ıır •llflb!au t.ald •istem Han.erler ve Vlkers we Krap toplllndlr. 

Alet de bilhassa casusların işine gUnün teknik saootaJ casuelan a. 
yaraDLt '" bl\ldka!.en pek büyük rasında müthi b'r ,.amptyondur. 
hf.zmetlor 6i>rumıc.;ıine saik olmuı Şampiyon Stuvik'in en bU. 

yük ml'haretl nıa3UJll maksatlaı 

Stuviktn bu heeaph ve &mnda 
işliyen sabotaj maldneısi. bakilra • 
ten bugünkü caatıllann teknik 
kudretleri hakkında höyük bir fJ. 
kir verebilecek bir mükemmeliyet 
tedir. 

tur~emen denilebilir ki bugün ... 1 • uğruna icat edilmiş olan cihazlan 
hariku'ı\de bir ahenk halinde ve 

ıus radyosu ve teleobjektif mo. 
aern bir caauaun ruhu meaabeain. en muthiş ııler ıc:in kullanmaya 

ı 1 iki muvaffak olmu tur. 
ded r. Filhakr.t!l bu clhazm e- Stuvik adeti btlylilt sabotaj dar 
llnde bulunduğu bir caaua ic;in de belennt görünıol,en bir bombnrdı • 
hemen hemen görlllmiyecek ve iti man haline getirmiştir. Öyle bır 

Stokholmda yakalanan dller bir clbuı tuDandıfmdan hic; ldmsenm tilmiyecek bir şey lralmam11 g;bi. bombrı.rd1man ti saniye11i saniyesi. 
cuuata tıse caawı radyolarmm ook fQphe etmesine imkAn olııuyacafı dir, I ne v z ri·· zi h'" kat'i~ctle 

Bu İrlandalı sabotajcı deniz in. ' 
.;..at mlih ndlalerfnj ve onlarm 
gizli fa:ıliyetlerini adeta admı a • 
dmı takip ve imha etırek "'ibi feV• 
kalaue> bır ııabctaj usulü icat et. 
mlştlr. 

dah garip bir Upi gGrtllmllfttlt. 811klrdır. Nitekim casusun evinde KüçUcUk, fakat mllkemmel ve aynı zamanda 1tayet uzak mesa 
Bu casusun clhuı oturduiu evin aylarca IJllreD ar&ltırmalardan eon aon de"ece hassas radyoelle arzu felerde11 ta.ızıın euJmettte ve 

ba.bc;e'a:nde toprağa gömtllmlt bu. ra bu fevkalide maharetle Yerlet. ettiği btıttln muhaberelerin o. cap etti ı nda tahribatını yapa. 
hmmaktaydı. Fakat pek mahirane t:1rDmJt cUıas ketfedilebibnittir. llnden tıu;maama pek imkln kal. bit1"'Pktedlr. 
bir usulde. Ffllııkflra casus radyolan bari. madığı gibi teleo'h'i~"-" aayesfnd-, Bu landalı sal>otaj caswıunun 

Zira bu cuus ancak kalmca bir pılde pratik olcluklan için giz • de habersizce uzak mesafelerden casi.18 a tlerindcr. bit dritntıvt 
aigara tabakası bllyWdlillndekl 1emneaf IOll derece kolay oluyor. reamhıi tesbit etmiyeceği şey ta. Juıınıınd"nı veya birmcı sınır bır 
alıcı radyo cihuını topnla g6m • Nitekim bu lı:ilçilk cihaılanıu o. avvur edilemez. milııcndir. gıbı st fade ttlgı gö. 

ve dllkten llOllra yine topnk altmcba tcımobiHntn altına, oturduğu evin BugUa cuuıılarm. kullandığı mo- rUldtı. ">S-========I matııpue bir telle buma yatak o- duvanna, veJhull akla ıelmlyecet dern cihazlar yahus bunlardan da Stuvik blllfassa deq_lz lnşaatınm 
. dumda telefonuna baflaımt bu. yerlere gizlemek pek baait bir ibaret l&Jlnedflmemeııcttr. BWıaa • görUnmi)'en bil' canavan olarak 
...... huauyorda. O ~kilde ki kendlaille keyftyettlr. BundD tiayıdır ki la l&botaj lllerinde çal1f8D bu.. töhret aldı. 

yan merbut olduğu latu~ bir cuus rac1yolanm ,.keffetm.ek bu • stınJı:tl caaualar araamda gayet bu. Stuvik Alma':'llann gizli deniz 
~ btlkt. emir verilecejl llUIWl elwı otoma atın en stıç fllerden birini teekil Jtlk ve mtlhim teknfııfyenler de inşaatını tek başına görilnmiyen 

İnsan avağı ha masına iokdn 
olmıyan yerle:-:ie yapılan gizli ça.. 
lışmalnnn tam ortasrna en mühim 
anda Stuvlk rı nfilik da -besi il• 

niyesi eaniycsin ''C g-vt-t hesap. 
1ı bir Pekllde yıldırım g"b2 lniverir. 

Alman deniz mllbendideri usun 
ıı::ıMan bu esrarencr 'nf lıiklarmı 
1 · türlü anlıvamamış!ar, nasıl 

vukua g 'dl~fr bir türlil keşfe • 

demem terdi. 

tik olarak telefonla irtbt hlll1 etmektectil'. ftl'dır kl teknik terakkllerden ha. bir casus olarak mütemadi suret. 
oluyor ve caaus kenc:IWne vedla Yanı buıgOnkt1 cam1uda JDakf., rllm1lde denilecek bir teldlde ı. te takibe ve son derece is'~ et " 
em1rJerl telefonda mUkemmel ..a • neleemlt bulunuyor, Nitekim tele. tlfade etmektedirler, meye muvaffak otmu.,, Alman de _ .. _ ...._...:.. ..... -.__..__ ____ ..:___,._._~..:..~·----=--~---~~~--~~~~~~~~-------.:...:-------------~-~~-~~---~~~~~~~--

Nihayet bu aon derece mahir 
lrlandalmm sulkastlerini ne su • 
retle yapabildiği büyük bir hay • 
retle anlaşlldığı zaman aabotaj 
tekniğinin ne kadar mUtJıiş bir 
tekilde ilerlemit olduğu ha.kkmdl 



E it - Aksam PMtaın 211 TEMMUZ - 1!)11 

J~~on harekeJna 1 
karşı 

B· r Amerikan ayan 
azası 

Bir milyon 

j 

Londra, 26 ( r\. A.) - B. B. C: 
Jnponyanm Hindiçlnlde yerleş.. 

nes:.ne karşı İngitcre ve Amerika 
cıerhal mukabil harekete geçmiş. 

askere ı 
vazıretladea 

Almanya 
rmemnun 
İngiliz ve 
Amerikan 

tedbirlerinın 

r, biltUn Japon parasını ve em. 
valinl d ondurmu lardır. Çin de, A· 
mer·kanm dostu olmasına rağmen 
bu kararın altına girmiştir. Seb&o 
b1 Çinın bazı mmtakalarmnı Ja.. 
pon ~gali altında bulunmasıdıl'. 
!n.,i ere Hollanda makamlarile de 
•t~ared dir. 

Japon alacaklarmm dondurul • 
381 bu hükumetin harp malze. 

meal ve saire almaa:m gilçleştin. 
•ek, J apon ihracatı üzerinde yiiz
de •O tesir yapacaktlr. Japon ih· 
-ııcatımn yUzde 156 sı Amerikaya, 
O 8i İngiltereye, 8 i Hollaııdaya 

idi, Japonyanın Amerikadaki ııla.. 
cağ:r 131 mılyon dolar kadardır. 
Verilen emir Amerika llmanla.rm. 
daki Japon gemilerine de pmil o. 
lacaktır. 

Bu ekonomi!:: abluka çok ciddi 
olacaktır. Japonya, petl'fll. l&stik 
gibl ba§hca 'muhtaç olduğu madde. 
1eri hep hariçten alıyordu. Yiye • 
eek .ınaddeleri de böyleydi. Bunla_. 
n Amerika ve lngiltereden temin 
ediyordu. Şimdi yiyecek maddele. 
ri llçte iki niılpetinde ualacak 
tır. 
JAPON MALLARI AMERiKA.. 

DAN ÇIKAMAYACAK 
Va~nıton. 16 (A.A.) - Ofi: 
Ruavelt. Japonyamn Amerika· 

dairi matbuatını bloke e~tir. 
Bu tedbir ,'bu nbah bankalar 
aÇilır açılmaz tatbik olunacak. 
tır. 

Çinlilere ait sermayeler de 
bloke edilmiftir· 

Amerikada.ld Japon ve Çin aer
mayelerinin bloke edilmesi mü.. 
nuebetiyle riya!eticumhur 118l'a· 
yr. ı.;!r beyanname nep-etmlştir. 

Buna nazaran bu tedıbir, ''Japon 
menafiinin allkadar olduiu b1L 
tiiD malt ve ticarf muameleleri 
Amerika bükfıınetinin kontrolü 
altma vazetmekte olup emir hi· 
tatma hareket edecek olanlar 
h&klmıda muhtelif cezalar der. 
piş edilmiştir. 

Nazari bakmıdan bu emima· 
me, yapıJacak her muamele için 
vvelce husnsi bir müsaade alın. 

madan Japon ve Çin mallarını 
ıcullanılmaamı veya Amerika ha· 
ricine çıkanlmaamı men@tmekte. 
dit. Emirname, aynı zamanda 
nakdt matlubatı, <:eklere, ticari 
senetlere, altına ve uam bir liste 
halinde bulunan sair matlubata 
ve hiç değilse şimdilik Amerika 
su1armda bulunan Japon gemile
rine de tatbik olwıacaktır. 

Haz.ine nezareti. bloke emirna.. 
mesin.i JieŞrettikten biraz sonra 
Qin. .Amerika, Kanada, Cenubi 
Amerika, İngiliz imparatorluğu 
vıe Felemenk Hindistanı arasın
da. mııa.melelere devam edilebil. 
mek maksadiyle on dört tanka
nm istisna edlimiş oldutunu ilan 
etmiştir. 

Hazine nezareUnin di~er bir 
emirnamesi, P'ilipin adalan ile 
C1n veya Japonya arasındaki a· 
lelMe ticareti de müstesna tut· 
muştur, Yalnız bu istisnatyetten 
bloke edilmlı diier memleketlere 
yardım f~ istifade edılt! me9i 
pıt koşulmuştur. 

Dij'ter bir muafıyet listesi de 
Havav adalannm bazı bUrolan. 
na ve bilbassa bu adalarda dört 
Japon benkasma tatbik oluna· 
caktır. 

lNGtLTERENlN KARARI 
Ltmtlnl, !6 ( A-A.) - Ofi: 
İngiliz imparatorluğu dahilin. 

de Japon matbuatınm bu üniien 
fu'baren bloke edilmesi emredil
miştir. 

İŞGAL BAŞLADI 
llMlel, U (A.A.) - Röyter: 
Qa.yrl resmi bir menba.dan 6trenU· 

dlğine nazaran Japonlar cenup Hin., 
dlc;inl.slnde tayyare meydan'an ve U. 
lert IJ}gal etmekte " garnızonıar te. 
sis etmektedirler. 

Muhtemel olarak işgal filen 29 
Temmuzda yapılacaktu 
FRANS~ BOYUN EGECEK 
Vlşf, Z5 (A,A.) - Vlşinln iyi 

haber alan mahfilleri, Hindiçinf 
hakkındaki Fransız - Japon gö • 
rtıpıelerinin do&tane bir zihniyet
le devam ettiğini dün ak'8Jll söy
lem.işlerdir. 

SaIAhiyetll menbalal'dan Fran • 
sanm Hindiçinl mUdataasmı temin 
için pek az vasıtaya malik bulun
duğu blldir'lmektedir. 

kartpostallar 
görıderdi 

Askerlik müddetinin 
uzatılmasına ve 

Amerikanın harbe 
girmesine mani 
olmalarını istedi 
Vatlnl't.oıı. 15 (A.A.) - Ha.rblye 

nazın Stim.ııon, dünkü gat.ıetecller top 
lantraında beyanatta bulunarak de. 
m!.şttr ki: 

"Ayandan Vheeler ordu aubay ye 
askerlerine kart postallar glSndererek 
Amerlkanm harbe girmesine mani o~ 
malannı bunlal'dan tatemlştır. Flk
rtmce bu teşebbü.e eğer ihanet değil. 
se bile, her balde, Amerika aleyhine 
yapılan bozguncu faaliyete. temaa e. 
den bir harekettir. KartpoPtallara pul 
yaplgtmımam•ıt yalnıa Vbeeler'ln mar 
kalan konulmuıtur. 

Bu bir milyon kartpostal devlete 
ait matbaalarda Uzerlerine (devlet 
heaabma tabedilm~ml.§tir) damgası 

konulmuştur. Askerıere yapılan bu 
gibi hitabeler general Karsball'm 
"Bozgunculuk,. LBmtru. verdiği hare
keUer nevindendir. Filhakika eon gUn 
lerd8 general Manlıall, ınıbaylan " 
askerleri- blamet mUddetlerinin o-. 
tıımuma 1tiru etmete davet lÇln ya.. 
pllaoak t.,.bbUIJ•riD bosgunculuk ha
reketi add~ece"1Jıi aöylemifUr. 

"Beklemediği bu 
anda Hitlerin kar
şısına çıkmahyız ! ,, 
Ruzveltin eaki rakibi 
bunu tavsiye ederek 
diyor ki: 

u Ondan hesap ver-
mesini is.emeliyiz,, 

llalllraaoleco, 16 (AA.) - San 
l'raDSillCOda .:>!r nutuk ııöJll,en Vaa 
del Vilıd demijUr ki: 

- Htırrtyetın mtıdatauı mUsbet 
blr şey olmalıdU'. 

Hitıer, hilrriyetımı.e meydan oku
muştur. Bir kö§e~ c;ekllerto.k Hitlerln 
bize darbeler lndirmeb1n tıekllyeme,. 

yiZ. SUrat~ lDa doğru gıderek beki .. 
madtğl bir zaman@ ıcarıpımıa ctkma
lı, onu §&§tttmaiJ .-e btu bellap ver. 
mestnl tstemeUytz. 

Mll!lbet m dara& btlvWr fedakAr· 
tıklar leabetttrir. Jap.ltlyanın enerjl. 
atnl başka tarata teveccııt •tlJ\eslDi 
temin ic;tn Ç!ne yardnn etmek ve 1n_ 
gtıtereye yapt•ğmıız yardrmı tk1 ~ 
llne onu da ~il' daba ki mtslfne çı
karmalıyn Ş:.maıt Atlantılr taşe y~L 

lıırmı tılmaye tıuııt111 ıwıo muntazam 
yeni hava ve 1P.niı' tısıer elde etme
lıytz. 

Almanyanm bpı.nya •t POl'tekize 
dayanarak gllı+tenıb 1 ceg> faaüyetıe. 

re mant olmak iql.ıı ele tıe0ubl Atla.._ 
tiğin deniz ve b•va yoUarmı muhafa.. 
za altında bul•.uıdurmalJva 

Totaliter devletler ou şekilde ihata 
edllmtı1 lur ve naz barekettnın geniı 

ıeme11 bu 111retle aon hadaini bulursa 
bundan aonra ~erlleme ı-.aşııyacaktır. 
Tarlh bize böyle ltuvvetıerlD anealr 
geni ıedii<lerl .mUddetçe <ı.••akta dUra. 
blldiklerlıd g").a ı:ermifttr 

öntlnde bulundurarak umumi vazi
yet! realist bir zihniyetle tetkik 
edecektir. Bu &uretle uzak şarkta. 
ki arazinin ve bilhaasa Hindiçini
niıı bütUnlUğilnU istikbalde te· 
min edecektir. Fransa mUsteml&
kelelerini mftda.faa için IUzumln ted 
birleri alacaktır, 

Bundan dolayı Vifl mahafille • 
rinde Hindiçintnin müdafaası mak 
sadiyle bir Fransız - Japon iş • 
b rliğine varabilecek tedbirlerin 
alınması muhtemel görttlmekte -
dir. 

ıi'lmdlllk Japon büyük elçisi M. 
Koto ile başvekil muavini Amiral 
Da.rlaR arasında müzakereler de • 
vam etmektedfr. 

Mt'tZAIDmELm Bt'l'MEK 
tl'ZERE 

\1111, 215 fA. A.) - D. N. B: 

iktisadi sıkıntılar 6&iba
•ını geçmiyecegıni 
tahmin ediyor 

Bcrne, S6 ( A.A.) - Ot'I: 
La Suisse gazetesinin Bertin 

muhabiri, Japonya ile V'işı Mi. 
kOmeti arasmda sktedilmiş olan 
itil8.fm Berlinde bayret ~ya.n
dırmamıJ olduğunu ;,eyan et. 
mektedit. LauiSBe «G&teei, 
Vişide iti18.fm tı..ktedilmiş oldu· 
ğu~dan henüa ba.J111edilrnemekte 
olduğunu dikkate fB.yan görmek
t.ed;r. 

Japonyan·D it göreceği b\r .'t· 
ra:fa dünyan., bu kımıında tngi. 
llzlerin ve Dö Gol taraftarlarının 
yapmış olduklan teşebbU!ler 
Jn.pon!ann harekf}te g ... rme!i U· 
zrelne ta.mamiyle akamete ub'a· 
mıştlr. 

Uzak Şarkta vaziyetin almıv 
oldu~ şeJtilden Berlinde fevk&.. 
ilde memnuniyet hiBsMi~m~te 
oıcı;ıfa mnn.;.dilmekted'r. 

Amerikanm Japonyaya karşı 
yaptJiı abUlAm.ellerln "iktmtll 
sıkıntılar'' safhaaını geçmiyece. 
ği ve böyle bir şey Tokyo için 
yeni birhMtee olmadığından iş
lerin değişmesine teessüf etmek 
için hJq bir 8ebep mevcut olma.. 
dı!J söylenınektedir. 

Hava harbi 
Malta 

üzerinde 
çarpışmalar 

7 mihver tayyaresi 
düıürüldü 

Londra, 26 (A..A.) - <B.B.C.) Ha. 
nezaretinin tebllğl: lılaltada 7 dUe
man tayyaresi tahrip edilmlftlr. lııgt. 
llz hava kuvvetleri zayla ta uğrama. 
mış'ardır. Brltanya avcılan pergembe 
sabahı d1ljpDan bombardıman tay)>a. 
relerine teaadilf -ederek lkill1n1 d•nJ. 
ze dll§Urmtlfler ve diğer tariareıerl 
E!lctlyaya pUskUrtmQfierdlr 

DGıı aabalı da düpınm lkl bom. 
bardıman tayyareld düfürUlmQf, 3 ay. 
ct tayyanli tahrip edllmlttir, Bir t. 
taıyan pilotu denizden kurtantlDlf • 
tır. 

Esrarlı bir tagayyop 
<Bat tarafı 1 adde) 

lki tane de amele ca•ıwtıl'JDlf wı lflıd 
iki ayda biUrıal§Ur. NUıayet 8 bMi. 
randa öğle vakU mütebaki llalaa 180 
kWıur llrayı atmış ve kögkten aynı_ 
DU§tır. İşte urarengl.a kaybolma da 
böyle başlaml§ ve öfle -vakti kö§kten 
aynlan Ömer Kadıoğlu bir buçuk aya 
yakm bir zamandanberl bir daha. or
talıkta görtUmemi§tir. Ömer Kadıof .. 
tunun cebinde &ldı#I ytıs Hradaa baf
ka. bir ınlktar daha para blllunniam da 
ınubtemeı görlllmektedlr, 

Ömer Kadıotlu Be ime admda bil" 
kadmia 10 senedenberi evli bulunmak.. 
tadır, Kanın bugl\ne kadar ktJcaamı 
beldedtY.t•n llOll1'a nihayet zabıtaya 
mOracaat edeNk ftk&J'l aı:Jatmlf 9e 
za.bıta da tahkikata gtri§mtşt!r 

Ömer Kadıofhmun ra31 içmedlll, 
dostu, sevgilisi oımad ğı, evine mer. 
but bir adam olduğu ·atıl&§Um.If ve bu 
da para&ma tamaen herllangf bir pu. 
suya dut'lrülm!ıf olm.am llltlmafuıl 
kuvvetıendirmlgttr.. Ömer K&dıofltı
nun ne sat ve ne de öltl olarak he,. 
nıız izi bulunamaml§tır. 
Zabıta bu yoldaki tahtfka.ta ve a

raştmnalara devam ~ktedtr. Kısa. 
bil' samanda 1111 hluDacalı UJlllt e • 
dilmektedlr. 

Sovyet tebliği 
ce de Alman hava kuvvetleri 
Moskova it?.erine bir akın teşeb.. 
büsünde bulunmuf!lardır • 

Bu akm hakkında aşağıdaki 
Sovyet teibliği neşredilmi~tir: 
Düşman tayyareleri iki dal~a 

halinde Moskovaya yaklaşmaga 
teşebbüs etmi'1erdir, Fakat hava 
dafi bataryaları ve Sovyet av
cıları düşmanı daftıtmı.ş ve garp 
istikametinde kovmuştur. Bir 
düşman ta.yyareai düşürülmüş. 
tür. 

Bir düşman tayyaresi mUda· 
faayı yarmağa muvaffak olmuş. 
sa da bombalarını tesadüfi ola· 
rak attıktan sonra o da düşüıiil. 
müştür. Binaenaleyh dün gece 
düt\iıiilen d~n tayyareleri· 
Din a&ymı ikidir. 

Geceleyin ~kovada iki a.. 
larm işareti verllmiftir. Birincisi 
bir cuc;uk aaat ve ikinci&i de iki 
saat sünnüştür. 
Motıkova, 25 (A.A.) - Dün ak. 

şamki Sovyet tebliği: 
24 temmuz gün41 Porkot, Smo

lensk ve Zitomir istikametlerinde 
çok şiddetti muharebeler olmuş -
tur. Cephenin diğer mmtakala.nn.. 
da ve istikametlerde hiç bir bUytlk 
muharebe 'kaydedtlmemlştir. 
Smoİensk istikametbıde mUhbn 

diişıllan kuvvetlerinin t.aanıızuna 
mukavemet eden kıtalarmuz cep -
heye yeni gelen beşinci Alman pi. 
yade tümenini tamaınlle imha et. 
mitlerdir. 

Glbıdllmen, kara kuvvetlerl:rnis. 
le .ifbirli,ğl yapan bava kuvvetleri. 
miz düşmanın makineli birlilerine 
ve piyadesine darbeler indirmlt 
tayyare meydanlarında dÜDm&.l 
tayyarelerine karşı hareketlerde 
bulunmuştur. 

MACAR TEBLlôt 
Budape,to, 2& (A.A.) - Macal' rea. 

mı tebliği: 
Son günl:rde, mUtemadtyen dümdar 

muharebeleri veren dUşrnanı kıta.tan. 
ınız takip ederek şark istikametinde 
ytıs&eree kilometre Uerlem1.4Ur. 
Bouı nehri mmtya.emda tiddetll 

muharebeler olmaktadır Sert kıtala
nmız. bDhe•a 22 Tem.muzda mevzi 
alan ve fiddelle kendlni mildafaa edea 
c:rueınanı mağU}p etmişlerdir. 

DQ§manm öltı .,. yarab olarak sa.. 
yiaa bOyU.Wr. KuKan.ı1ır blr bal~ 
on iki batuıva gıp, bir çok llam10D. 
mitralyk. makiD.ıi tt\tek ve dlf;er .._ 
llhlar i#t1DUl etıtlk. Bil' ;ok llam)'QD 
ve. 21 Sovyet tank! tahrip edilmil ve 
bir tank alınmı:Şt!l'. 

B!Sfm zayiat...--mız azdn'. 

Taksiler hakkında
ki emir gelmedi 

Bunun için buırün de tek 
rakamlı tabiler 

çalışıyor 
Koordinasyon heyetinin bir 

Cmuını. t5 (A.A.> - Harici. 
ye namrt Eden budn A ~a*>. 
Kamarasında aşa~aki beya.. 
natta bW\ınmuştut: 

Ja.potı hükOMett, tettubt Hin. 
diçinide kendisine denis ve h&va 
ü8leri verilmetini Vişi bUkfune. 
tinden istemiştir. Her tt~ kadar 
Japon kuvvetlerfhin yeniden di. 
ğer bazı il.Ster i«al etmesi hUBu. 
sunda Japonya ve Vişi hüknmet. 
leri arasında nihe.f bir anlaşma 
yapıldıği bakkm~a henüz bir ha. 
~r a1nıanııun1'Sa da hMlsetıin 
muha~kak olduğu aşikardır. 

Jaf'.)Onyanın bu yeni tecav~O. 
nün kasdf olduğu bir kaç ıamal\. 
dır açık bir surette görülüyordu. 
İki gUn evvel Htndiçlnt makam. 
larına karşı bazı ithamlardan ve 
di~r ba.lıt asılstz şayialatı tas.. 
rih etmeksizin İngilterenin Hin. 
diçitüye hücum etmek niyetinde 
oldu~ hakkttıdaki idd.ialardlln 
bahsetmiştim . Bu §ekilde propa. 
ganda, mihver ve ortakları tara. 
fmdan yeni bir tec:ıvüz htt:'eke 
tine tevesSUl edilmeden evvel ya: 
pılan mutad ınukaddimeden bil§. 
ka bir şey değildir. 

Bu meselede cenubi Hindiçit\f. 
de tt•t- ~li Jt~Yflyeti Vtşlntn 
.muvafakatiyle yapılmış olmaeıı 
Jıtİ)onyanın maksadına varmak 
i~tn metaıibfltta bu.lunduğuttu 
ve tabii olarak da metalibatınm 
ktbuı edlhrıemek ihtimali kal'Şı. 
~mda tehditler yapmış olduiunu 
ınltfr ettil'Mıez. 

İngiliz hültf1meti bu inkişafı, 
~ak ~lrtald topraklanrta ve 
ılft!tıfaatlerine karşı te\•cilı edil· 
nti~ kttvvetli bir tehdit olarak te. 
llkki etmektedir. Bu hadiseleri 
tahmin eden İngiliz hükiimeti, 
Hlrle~fk Amerika devletleri hU.. 
kt\!netiyle olduitt gibi dominvon 
hük11metleri ve Holanda hUknine.. 
tfyle de sıki bir teınas tesis et. 
ıni~it, 

Amerika Birleşik Devletleri 
hülrlhnetinin \tdlyeti, harielye 
natır vekili tarafından sarih bir 
şekilde bildirilmiş buturımaktL 
dır. Tam yerinde yapılan bu be. 
yanatı hüsnü telildd etmek htı. 
su9uıid& Avam Kamaraamm be. 
nimle hemfildr olduRtmdan emi. 
nim· 

Bugün İngil~ hOkftmetlJıln, 
bU hadiselerle muhtemel diier 
hidfsel~ karaşı koymak i~ln 
hazırladığı tedblrıetln bit blAn. 
c;ottınu Jafmak ni)'etlft<te deti. 
hm. Bu hususta si?.e, «:<>k uzak 
olmryan bir A.tide malOmat ve. 
receiinı. Fakat Male-tya~da bir 
1aknn müdafaa tedbirlerinin ta~ 
blk me'Vkiine konulmuş oldufu_ 
nu timdic1ea beyan edebilirim. 
Zira Japon hareketinin o mmta. 
kadaki topraklanm.ız i<:in ~ık 
bir tMıdlt teşkil ettiğine ş~ 
yoktur. 

karariyle biit'i.in taksilerin çalış- Edirnedeki netriyaUle uzun zaman. 
mai& b3flayacaftnı yuı.p)ltık. dır ııınu dllvamıa Mytl)I hlaııMtlerl 

. Artvir llloı 
Milli ŞeEin ArtY-illf 
litlerinin yıldönümi 

kuHadılat 
Artvin, 2a (A.A.) ...... bun J 

ha1kı Mmt Şef lnöntınUn bUta3 
llgl"rlnin yedınci yıldöbUmUh 

yUk bl..i: törenle liutlamı~ııu• ve 
dlsliıe kargı sarsılmaz tııevgt .,. 
gılannı bir def&. dalla 1Zh&i" 
mlşlerdır. 

Alman tebliğ 
(Ba~ taıtiı 1 itcl 

Ktetnllfiin şJttıalinde bulunan 
rt hedefleri bombardntıah el 
lerdir. 

AGUSTOS SONUNDAN 0 
MOSKOVATA 

VAIULAMIYACAK 
~t:c>khi>lm, 25 CA. A.) -

delstidning gazetesi diyor I' 
''Alınanlar, son y'rnıi gUn 

deki ilen hareketlerinin il 
gQn lllU'fmdaki sUratlel'lne ı 
ran yan yanya aşağı olduğu • 
şayet hareket böyle ağırlaşıı 
ğustos sonundan evvel Moek 
varamıyaca.ltlaruu kabul edi 
far. 

SOVYET VAPlJBLABIN 
BİR HtJCUM 

Berlln, 25 (A. A.) - D. 
23 temmuzda Dniestt!k' mı 

btnda asker yWdü ve ba'rp 
leri tarafından himaye edilet 
yet vapurlariyle Rumen ta.ı 
leri arasında bir muharebe c 
tur. Bu çarpIŞJDa sonunda E 
vapurlanndan birkaçı batır 
bir kısmı da hasara uğrat 
Ronıen tayyareleri ıaylat v 
nilşlerdfr. 

LADOGA CEPftEStNIJJ 
Stokllolın, 25 (A. A.' -

mJJkaveml;ltf 21 ve 22 Ttı.trıı 

La.doga galilııde ktrrlm.2*tir. 
vaziyet hetı.\i.ı ta:ttıatnlyle tav 
etmemiştir. Çilnld1 Ruslar g 
ril&bilir ormrurlarda butunuy 

J'in ttııal'l"ll211 şimalden cı 
döfru, 'l'ôlctt.paet'rideıı twcl 
dilmiş ve Ladoga göl.UnWl ı 
ıtııde Scwyet ınUda.faat hat: 
aıııınııştil'. tlt!rt yum~ Le 
göUıııttn şttnaltııden Oloneb 1 
metinde dMairt etmekted!t. 
ınoQlflll ınmtôutnda Jeıdtt 
.ifglll olttıUlluştu:r. l'IAlet, ! 
nıMl8Jla giden yolun Keüıe 
ol&a ki8mfiU JWfıJ eıdf~. 

tıtevJü merJfftl' ~- t1ıgtıe DJ 
dit. 

B~ bazı refiklerimiz. ten· geçen muharrir ark&d&§lanmızdan l 
rimir.deki taksilerin yeni katara Bay Kadri otuz Yaymaıııa Bayan atanLul aclliyeainc 
göre tamamen seyrüsefere çık· Handan GOnyot'ı.ııı evıeame töl'9Dlert terfie layık giritlet 
tıklarım ya.zmışsa da bu ha.~, bugthı ağ'leybl J!l'mtnöntl nıeııme da. A.dMye ~eki.lettnddl a,nma 
dofnı deiildir. Bu hU908tald e· treMııde y&pdmtf .,. Ud taratın dowt. menince birer d&td* Mdle ı.,ıı 
mir dltn ak'81Da ~r aI•kaclar. tan ıw. 11uıaar•Jc -1 ..... .,.- ,_. rtlld adttyHlletlıl ıtaı.l ..... 
lara iiebliğ edilmediği gibi bueün lamJ§tır. ,~- ,... ı• ....... tak tasdik edilmiştir, ~ 
de gazetemizin intişar saatiue Gazetemiz de kendilerine bahtiyar. teblll ~ titi ~ i'fM ı.t 
kdar hiç bir tebliğatta bulunul- ııktar diler. bfftılOt afrr eea "MJ'Clrıamlıll a 
ma.ıİuştır. cld •Um BafOI. ~ aılllfe 

Bu cihetle. bug(in <M J>lika Bavul ihtikinndan kuk hA.kiml tncı, ommca uU7 
numaralan ta raJııamla rıKaaJet,.. ..ıwı! rild•J kUlt hAldtid JUıMn lltlt, Gtılliı 
lenen tak9iler ~.,.ma&tad1r1ar. &UllY~ ve ı ... llldmi Nullfet -- A.-

.. 1Ja1lçeb.pt'.~ On>zdRMdt tnr l ...... N17Mi KMr'n- ... 

Ruzvelt 1.-.:..-tta Bir sandalcı arbc:lqım gn3SJ .~len. de ltltikir e&r. el sulh hAklmi Rablm ol., J'8del 
uc7cu&G bıpldadı m6')e i.mei atlip .-. mlila laAktmi 7;ekl .A.rnar ~ td 

bulunacak kasmıpqada oturan sandalcı Aa. Dlıllldne ~.. kimi Nal~ 1*. ~ bl MiiddeilılllURPilijin f:aWrjM.tı. derelt 
111 gton. 15 (A.A.) - Retstcum.. ıa.n ne gene ııan.sarcı Haama. c1t1n bl!" na nazaran Orozdıöal: _ .. .:c..-..- llıfillt l&-ISI a:. 

hU1' mister Ruzvelt burthl beyanatta kllrek yUztbıden kaYgaya tvtuf8l'llflar bavul f1 ., .. _ .... .-.."~~ O - · 
bulunar&Jr, Japonyamn H!Ddlcfntde dno. Dtga-P4& Hud 1:ıı1pa. o8ft YıLı.uu-ul\liS 41UU9 &UU.IUll" . ~ a!rtsJ'tH! 
,_ __ ... •• Y"""':!'-'JI'~ lfaıfua bu banllJarr &l'lllFI llK'l .,._.D 
.,.... w:ıler ifgal etm.-. maklllıde ıq •• ~ aırr 9Ul'8tte ,_-ra.._. nci.';i;ı~ a!Uak ft g&)lri .... 

...._ _ __.-..... ....... "--a&lts.r&llt.o.....ı...-....k.ı.l....ıızt......Lıı..ı.. ..... ....ı. ............ ....aı.a..JW....U...ı...t-----L~ ..... A...tllm..ır...Am.-...A.ı ............... ..J....Dı.:.__~==-=-~~==~======-.L!~~~ .... -...... ··-

Japon bUkftmeti ise Hindiçint
nin ve dolaymile Uzak Şarktııki 
Japon menfaatlerlnfn İngflD kıta.
larm."ll tahılcti ve lnglltereııila 
Çunkingdeki mildahaleslle halel -
dar oldu~ kanaatindedir. Bu se
bepledif ki. .Tapon hftlrlimeti Fran 
919 lıtııdunetlnden İngilk tehdidine 
müa.bele edebilmek için lıendlııl. 

Vi.şi saWtlyetll mahfillerinde 
bu akşam söylendiğine göre Fran.. 
BIZ. Japon konuşmalarmm yaimı. 
da bttece~l ta.hm.in edJlmelrtedil'. 
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MERAKLI 
lttılııınıJ!llllfllıuııııınııırııııııııımuııılHllııu1111uııııı ~~~~ 

GiTTiLER VE GEL nEDi E 
ŞEYLER 

Mlh11ıır11ı!Ullllll111111111ıtlllllllllUtııUtllll ' 

(Dün]:ıii nu..'lhadan dovanı) bih eUim. Fakat Ayşe vahşi ba 

Nakleden: Muzaffer Esen Roman Hayvanlar 
L Yazan: MAHMUT ATIILA AYKUT kaç sene yaşar tavırla başın. sallıyordu. 
~kaaa Eve döndüğüm vakit her §eY B.u günden sonra AY§e tama. 
~ ....... Aş. }orıı!ma. Acele '"'1-.ı~•en· · 1 ·sız sakindi. Ayşe.sofrayı kuruyor ve miulc degış-· ti. lhsanla daha sıkı 
1"' - - '..u....u yana yana ve ıç erı · Beygirin normal sıcaklık "' -~l"Yi gır, agır gıdclirn lıya, srzlıya Anadoluya kaçıra· dereceti 37_5 dan JS,S e ka- aımemlc. yaklaşan. kutban bay- alfıkadar olmıya başladı. 

oı~- n denız havası al madıklan s'ılfıhları duşm·· arun , ramına dair konuşuyoı du. Kız· Bir eylül ahşanu. babam \ ... 
-·ı.ız. · dardır. lngilterede 38,,6·, ye. ''" lYi de gozü önünde hi ttirmedcn on· . d kardeşim yeni bir entari i tiyor, lhsan hem yanlarına almadan 

•!.- ?'Sin h,.....:,_ ııı oğmuş buzag"ılarda 40! ku , __ ..:_...:ı k -.ıııtıya ka~u.m aına san· lan yine kendi denizlerinin te· k maşın rengi i.~uıue ana.. ·ız balığa çıktılar, zira soğuk almıı. 
lloi~ pbnrsak Ahır miz sulanna gömmek cesaretrnı eçikve koyunda 39.41, !kö- uyuşamıyorlar. Babam bir köşe. tun ve annem evden çıkmamı is-

ısı derı alırız. Sarayburnu ,,,....~·1 P e l e r d e 38,5 • 39 \:a - de somurtmu§ duruyor, ara sır.ı .,_;..,,,,....Au. O gun'" kuvvetıı· bır 
- er buna. Kürekleri gU:>u:.nıI er. vuklarda 41,5 42,5 tur. Fazla annemle A'''""""in münakaşasına ı.çuu,........... A • ıh'aı··ı gelnıez. Kemal yavaşça 1 k h .nr·-· sonbahar rüzgcı.rı esıyordu. Dal. 

11. kayık _ Vaziyet anla11ıldı 1hsan Y_()ru ma ve ava tabavvü - ı karışıyor. ikisini de güldürecek galar gittikçe büyümiye b~la. 
dari....L -, <:ınrn kuvvetlı dedı·. ı •.atı h.ay .. van.ların hararet d" • ki b ı ki d == hiı- h ~~ne ra - şa a an ı ar yapıyor u. ı:ıuÇ mıştı. Annem §ef'a.l{la beraber 

aya _ gmen san Kaptan işin sarpa saracağını recesı uzerınde yalnız, 1 de- ı kimse benimle alakadaı olmadı: kalkmış, pencerenin önünde ve 
~ llada. ~ agn. Yol alıyordu. anlayınca en mükemmel şekilde rece fark yapar. Akşamları 1 "Ncrdeydin?" diye soran da ol merakla beklemiye baslam~-tı. 
da k~ .~ iskele tara. ha a t b hk' d UÇük b' en pratik çareye başvurdu. Ba· r re , sa a ın en yarım madı. D J~lar v1mı:zın duvarlarını 
~n:ı-... ır kontr".)] ':'n<>- d d h f l d b ~ i ~·oak ü . ri tehlikesi7.ce bu işi sezdhmeden erece a a az a ır. Gece yatakta düşündüm, u. oovuyc.ı. gün doğdukça fırtına 
arkada zereydı. sona e.rdirebilseler.. ineklerin gebelik müddeti radan gitmeliydim. Bı.: evde ka n ı.... 1 şın heyecanı azami - artıyor ... 

.. uu .... • . • 260 tan 31 O güne kadar, va- lamazdım artık o h. aJ uz d ndü ,.. an 11"'•Uştu. · gun .uısan y o . 
"'aYan Ma1üm ıh'bar üz rine Ümid sati olan 280 gün, dokuz ay Fakat nereye gitmeli, ne ~ap· Ve b zc ğlıyan br 1e hah . 
t... amadı: vapuru ı ·· E ki d .ı·· "41.Ktp vapurunda bütün arastırma ara surer. ~e er e 365 gün, ko malı? Babam beni nerede olsam mm. bır kaza rı olarak dem. 

llşiıh!'"'o.w etnı k l"in çare. - h' A.,,,. ide -"'ilem'"' ] d :·"J '"'U· " ra.gmen ı\fUır şey c uu '" yun ar .,_ 145 ten 155 güne bulur. yakalar, gene bu eve eti. zc düştuğünu sö)1ed· Ihsan d · 
11--d yince kuşkulananlar biisbütiiıı kadar. Vasat·ı 150 gu··n. Ke _ · Oh ld kal ak -'"' · c k ~tdu"""'.1 e Q)ta bulunur mu? kudurdular. Ve bu ınuvaffaki rır. 3 e m meuuunY n·ze ıp atmış. onu urtarmıya 

yctsizlıklerinin bırsmı geminin çide, 154 ten 155 gune kadar ti var. c<>k uğr şmıştı. çakat fırtına 
kçı bu . hareketini bir hafta geriye bı ~asati 150. Kedide 50 gün, Bu yıl benim için bir cehenn m butün bu b:ı.lamalan netice-;iz 

~he ile=~~ yolculara bi· .rakmakla cıkartmnk istediler. (' 8 hafta, köpekte 50 den 61 l oldum. Annem benim nazarımda bırnkmı . 
b_ 'dr>tck . · m d vapuru tekrar rıhtıma gcti ,güne kadar, \avşanda 30 gu·· n bir !:Y'iinahkar idi, ona baktığım "'-1 

b i ~lık avınsın, oltayı beyim? rildi. Ve günlerce içcmindc araş • o- Annem morarmı • UL>.ı€rı 
1 

• 
.... ,1e b r .k~ Pek m<'raklıyun tırmnlaryaprldı. Yolcuları da He Döl vermek için atların vakit hem korkuyor, hem i~ni. yünı.. bır halde ! -=ana b kı · 

kısınet; 1. deneme ynpsa'k ş1d paşa vapuru ile yo1larına. de 36 ay, eşeklerin 36 ay, öküz- yonım. Kocalarına ihanet eden y<>rdJ BenıOOyaz kesılmis clt.ı • 
~~er rnı?..e bakalım. Bel. vam ettiler. Gittikleri yerde bu lerin 18 aydır. Döl vrrme kadınlar, bari cocuklarmı dü ün. daklarından feci b'r inilti fırlat.. 
trı ha Yakalarız. h~diseyi anlatanlar ve bu vaka müddeti at, eşek ve sığırda selr. onları ıstıraptan kurlannak tı. !Kollarını uzattı ve vere }l!-

W; ..... a:kını venn'z 
0 

yan· ya sahid olanlar. be ld i teseler... \"'r·.an·'ı. , ..,\IJ\rtı,. lki ermeni tercüman bir sürü § yı ır. ,.. u 
llevı n · ecnebi zabıtasının gözü önund" Alm ağırlığı vasati 435, e- Bu fenalığı yapan annem. yır [{nsaLnö .. n ç;c frırehgıımr dok. 
~ rn:~:-klı insanlara pek biz onlarm aptallığından. ha şeğin 250, sığrnn 640 kilo • vamızı bırainp gitse, daha iyi bir tor annt>."".n bir n :b ha51..:lhğı 
~: • 1 iphcsız ol~n makatinden mesk net ve aczin· dur. iş yapmış olurdu. İhsanla bera, buhrar.ı ı..~ç:ı.rdiğıni söylü,orchı. 

'-ll. 
1 

ber uzaklara ika.çsalardı bari. t h 
iL 'J\t ırıp k • den istifade ederek kamara arı· Atın orta ömrü 30, eşeğin t{albı zaten ook zayı 1 

ve ıç 
..._b\tıunsu ayıgı <lt'ğil ki olta. nuzm camlarından silfi.hları de- 25 sığırın 20, in ... O.in 25, do. Vakıa bu. babam i<;in bir fela. heyecana tahammülü )Oktu. 
~·1-1 n a ibeyını Am.mn -n ket olurdu. fakat hakikati bil . 

-. 1 ·r ·· nize attık dn g 6 z 1 c r i kör mu2un 20 tilki ve kedinin IS Günlerden sonra sahile vurun 

kbır olta.zata benziyorsun odu görmedi1er ve anlayamadı· aslanın 70, devenin 100, kar mek şüphede kalmaktan daha babamm cesedini koy mezarlığı. 
ı- nı var. istersen .1. • ı iyidir. Bu 1'hsan nasıl bir adam. -ııeı1 ... : lb' lar diye ogun·.. ereJ{ ve ıman arım talın 100, fı'l"ın 400 du·· r. ··t·· .. k"''l n.san yam ba _rı. ı. 11 oıt'" ır kere lbaş al. d G h w 1 - h' t na. go un1r v.o .uı • · 

• 11. tazeliycrek bu vakayı anlatıyor· ı? .üna ınm a.gır ıgım ıssc • 0 · k ı t t 
1 ?.anı asını almak için c- rniyor muydu? Nasıl oluyor da şmıda tabutun ır 0 

unu u u. 
lYi b·an l{ernal: !ardı· Memnu sahibine hiyanet ettiği yuvaAın yordu· lçimdmı ''Geri çekil, se-
tt...~ •• 'r Vesile buldun İhsan • . fil!" diye bağırmtlt icin ~{ddetli ~ - eo, ı'zı' bu''yii'k üzüntüler içeri ocagında ıııınabiliyor? Sevıyorsa -~~ ··ı ~ bir arzu geliyordu· Fw..at o en 

\...'.,l>.,.... sı·n..a~ bil""'OIZ ne sabu ızlıkl.ı megva niçin alıp başka yere götürmü. I k "lll v...~a a ki uc """ babamın temız adını Jelke eme • 

0 tlt a\'J lb~ artnda merak bekliyordum. Ner-Ode kaldmız yor? ı.~ar ....... __ a.Şl~ıŞtı. Fakat İhsan namussuzun biridır. istemiyordum. __ ...:ı A. 
111tder

11 
.. "\..""Cerıkc:ızce bir a'.ldı Kemal bey? Parisi tamyanlar bilirler: Her tC'!mde gnrip bir his vcu"'ı. 

..: --ında h' b Kemah daha uzaktan gören k d Mademki ba..«l<alarma ait bir yu. cılar ,N',.;sm· de ,l"!lnan ";;~, 
• 1 <>l ı" · d a ın terzih:mesi önunde ibır su.' .• .,,_.. .;r~ ,, ..... -,,,.-
}.:, rtıa" ,. ır şey en k k k d' n"an vada yerlo.,..,....ekten utanmıyan l 
"ile taıt:ant· zavallı kay~kçı. ve kapıyı ·o~ara en ı '< l'Ü satıcı 'kızlar birikir. )•old. n bir vz\an! ._,..... n taraftan da "01dü de Kurtu . 
etek: ... 1 ve t hammulu Necmiyenin kanıyı açar açmaç geçen kadınları tutarlar zorla Çocuklukta a~ılan yara ka du' diyordu. Son yıllarda za.val. 
h ıik rozil bu olmuştu. i"eri' " ,__ l 1 rd "nl · · ""'kil:ncz '.bir ~ır le " ., .._ soNııaya ~a ıııır a ı. p::ınmaz. On altı yasına aynı ıs . !ı babam gu erıl"t ... - · 

1-.~. IIek" 
1
• K,,, ....... 31 ,· ~u .. .,,ki ve ha ... as kızın Mu~t.erı ı'çerıy· ....:ı·kt h hı 1~er·;s;...,:ıe ....r:rli:k 

""l.l .. k ''"'kaı" .-urdu ttiketti·n "'"" •u "'- '>: e gııuı en sonra tıraplar i""risindı:- girdim An · .ce enncm aza -ı • uııu ~-u • 
,,... karS1. sında fa1so ~apmama'k ve artık n ı k ı zd 1....,..ırı·ı "'~ 8öl'l ayarnadı be · ıesc e a ma ı. 1.ı~ 1 c. nemin İhsanı bala sevdiği her 'uvm du. 

~ ~İfJti.. n yım. uzermc yüklendiği vazifeyi mu rin cazibesine hangi lradm daya· halinden belli. Babalı hi sedile. Eve döndi.iğüm va:kit. annem 
~a~· R'll olta narrnak vaffakı::retle başarmiş olmak için na.bilir. Her o .en mttşteri !kes.::· ook derecede ihtiyarlardı. suratı Umitf:iz, korku dolu gözlerini ba~ 

·•r,.... '"' .. ~~!'C!·u··run· · u·· saklamagıw dei?il, bi· si nnfifl"' · l k 'h d w ·ro· Avlardanberı ite ()llll t --tnna sarsıldıfrı IAX-·.,., - ~ ~mış 0 ara tel'Zı ane en n.sık. anneme hiç bir şey söyle. .a c.ognı çevı ı. • 
>.a~-g~!l eller bir türliı 18.kis açığa vurmağı faknt; taze çıkar. miyor, cünkü hiç bir şeyden e- ilk defa. olarak annemi kucakla. 
b..-:'l.i\Xı 1Yordu. bir hadisenin doğurduğu hir in- w• §i_mdi mesele tamamiyle de.. tnin değil!.. dım· Zavallı kadın şimdi günahı. 
'ltiltat eahit <>ldultları nüt kısar1a üzutiı1ü olduğunu söyle· gıSti, terzıhanclcrin kapısında Günün birinde A~cnin de bH nm büyüklüğünü duyuyordu· 
ığa <lü <>nlal'J' ha~m~te ...,; meği daha muvafık buldu. Onun yıne ~at1c1 ktz1ar var, !fakat al'tık işi sc7..diğini anJadm. Kızcağız o. Fakat bu acı her halde çok sür. 

ta ~u ':U. ıcin . aşırmadan N cmıy~nin ıilk müsteri çevirmiyorlar bir ki:> da mda hıçkıra hıçkıra ağlıyor miycr kti. Annenıın kalbini ça. 
l~riderat'ında kontrol mo. sualine :rahat ve endisosız bir dukkana girmek isti enlere •·ter· du. 1ccriye girdim. AyıçP bıçkı. ıan hu-şız bu evde belki babamın 
~i~aber verilmiş bir ce•·ap v.erebildi. zihanernizdP size layJk kumns rarak boynmna atıldı: 'İstemi. ycrirıi de alacal1.l. 
~tle .~\aşan ecnebi - ifakhsınız ecmı)e hanım. yok diye !kapıdan geri çevirmc;e yorum. bu zdam evimizden git Fakat günler geçıyor. anne.'11 
~ ltlıl rı Ve :ancak tara· Yalnız korkuyordum ki. Size bu· uğraşıyorlar. c;in." ru.rn. bastn, zayıf )atakta kalı· 

\)·bir ~ke göruldüğü için gün değil. odaha pek çok günler Sebep 'basıl: Şimdi parıste her lçimden bir c:e OO.na: "İhsanı yordu. Gözlerinde bir delinin ba. 
1~ '!.... aretle lom,,_ __ , gclemı\.·ecektım. terzihuıenin sen"de dı'k"ccg-1 el. · rd A k ;·ı.:lan do!a.şıyor, annemin böy1e ıt 
1 

• uırer UdUar. " " ölcli.ir!" dıyo u. yşeye qo na. ... ,. 
1 ~ attı~ de.ru~ usullacık Ve derhal iHh·e etti: bise miktan tahdit cdilmişt.ir. zik bir vaziyette bulunduğumuzu bo5 't> manasız baktığım ilk de. 

'\tPtant l"l'enSiJflhlar... - lngilizlerc yaptlan bir ılı- Bu miktar terzihanenin ~ok zen· ve daha beklemek 13.znn ~cldiği· ıfa oı~r.ak İhsanın yalnız döndü 
~:, )otC\ll ' 'lıtirk tayfası barla cepha11e :km;ıran bir va· gı.n müst~rilerine kafi g"1miyor ni anlat:mıya ~abaladım. Bu teh. ğü f!Ün !(örmüştüm. 

lindl' 07.C çarpan bu kor 
-;ıdi. Bu ümitsizlik, 

• ı a Jatmış olma. 
' n.ı 0 • \ ıcdru1 aznbiyle izah 

edılcmc7ilı· Yoksa babamın ölü. 
mü tabii bir olüm değil miydi? 

Bu düşünccler içeri inde bir. 
ço' de ular vnhşi bir karar verir 
g b• oldum: Bıçağı yakalamak 
\ e İhsanın işini bitirmek· Fakat 
emin d • idim ... Bir balıkçı için 
dcnızde olmcktcn daha tabü ne 
vardır? lhsanm cinayetini isbat 
cdemıyordum. Bu cinayete ken. 
dim bile tamamiyle kani <>lma
mıştım. 

\rtık ığı~cağmı yalnız bir 
bır Ş"Y vardı: Allah. Ev-ie ve 
camide ge<;en uzun ıbadct saaL 
1 ruıdeu sonra kararmıi verdim. 
Şimdi on altı ya.şmdaynn. Babam 
artık bu dlinyad? olmadığı için 

nı ' reisi ben sayılırım. Babanım 
mın smda benim de hakkım var. 
V~ı .. reşit değilim ama. amıcm 
~anma hayır dıyemıyecek. 

tır 

Tr nvvur arımı ihsan \Okken 
.n me soyl dim .. \nneın"ın iti. 

ruz edcc ğini bu tasavvurdan 
m k ıçin yalvaracağını u. 

nuyo~ .m. l•akat anneciğim lba· 
şmı eğdı ve biitün istediklerime 
tek bır kelime söylemeden razı 
old••. O vakit zavallı anneciğime 
<;Ok acıdım. -ı:aıilısiz kadın gü.. 
NıhILJJI oezasmr çok ağır bir su. 
ref°'..R Qekiyordu. 

İhsan karanını hıç beğenme_ 
di. Beni bu karardan vqeçir. 
mel. istedi. Fakat güzel sözleri 

ha scför hiç b1r şeye yaramadı. 
(.'":-rc.rmıda mat ettim. Kesemde 
.r parÇa pnra ile köyümüze ya

kın bır limana kadar geldim. Bu 

fi' t Jrde akrabalarımız vardı. On. 
l .• beni bir yelkencinin yanma 
ver estirdiler. 

Ailehin kabuslu hayatmdan 
bir dcf a kurtulunca müvazenemi 
kolay buldum. Yeni ark~. 
ytıni muhlt, ıi~, beni kendime ge. 
tirdi. Bir müddet sonra bu ha. 
yatta en hoşuma gidn şeyin da. 
ymıın kızı Gülseren ile beraber 
bulunmak olduğunu da farket -
tim. üaa benim yaşımdaydı, ibu 
güne kadar Gülserendcn daha yu 
muşak, Gillseıenden daha ıqcli 
Gülseren kadar cli ev işleri~ 
yat.kın bir kadın görmemiştim. 

Pazarları ailece bir gezintiye 
~ıktığnnız vakit Gülseren annesi 
ve babası, genç kızla bel'a.ber Jro. 
nuşnıamıza memnun m'lromlll 
bakıyorlardı. 

füc aşk çok gii7.el bir şeydir· 
Sevgili He ibaşbaşa kalma.k,,zevk. 
!erin en tatlısıdır. İnsan sevdiit" 
ni ~crkcsten kıymetli bulur. her 
şeyı onunla payl~qınak ist;er. 

B-;!1 ~u temiz aşkı.ı içine g6 
mulmuş, her şeyi unutmuş, h&t. 
tft annemden aldığım bir melt
tup, coktanberi ıürkerek bekledi
ğim bir haberi verdiği halde be
ni öfkelendirmedi: Annem :ihsan
la evleniyordu. 

· ~ \'e ~ ~1 hissi, ay. pur yakalandı da.. bıle. 'Yenı nriisteıiyı ne ynpsm. likeli vaziyetten bizi kurtarması O vakit korkunç bir şıiph ıu. 
.... hli ıztırapla (Dcııamı vur) lar. için Tanrıya yalvarmasını ten bumda yerleşti. Aruıemin her (Devamt .xıi) 
~~~~~~~~~~;;;~~~~~~~~~;;~;;;~~~~~~~~~~~~~;.; 
•d ,.-:,:;:e Yeniçel'i a
t\ l. 'Y' &\> a daha fazla 

~= "'~ acle.a atça ocaktan 
~)~ illa dönd·· 

t'Yd, 'd1 olınu!tu. u. 
l, erın h" . 

ır !essızlik 

d.::. • ., • ._.. .. 
~et-1 i . ~avaı yavaı 
· a ._,.ı:talıyordu· 
dL.. oda,: d~lınıştı. 
fı' 'e~ a ıgtrer gir. 

· )._ ~se haşladı: 
ı. Y' ,.... ., tela-ar .. 
~ .,~ d' soz 
--~ "lı.!İ 1

!1l'1a yine 
teclece • ecek. Bir 1ki 

"-.. ~ ıldır.,!1M· beldiye _ 
... ..._.~ • artayı ba. 

•onu d 
,& _ • t91el,h &ara.y an 
·ı~h- iL_ ua edece • 

•t • ""1fta bl f f ot ltııyjın., 
8

. uva ak 
llr,, al . ılrniyorum 

t Ya 'Un b ·· 1 · : ,, Pacat ' oy e bir de 
• 1 8" ı 1~· Yakalanır. 

wL • ıenırn . 
~ ~''-' p nııanlım 
\lttlllu~ •<litah affede; 

""'· Aff-.nezae 

zaten kendi kendimi öldü -
recek değil miydim? .. Bu işi 
benden evvel cellat yapmış 
olur. Ben de bu sonsuz itken 
celerden, bu 'gonül üzüntüle
rinden kurtulurum. 

Rüstem bAyle dütünmek -
le beraber, llyaı Beyin, pa • 
dişaha bütün Macar kadın
larının Alladoluya ıüri.ilmesi 
hakkındaki teklifini de pek 
hoş görmüyordu. 

O gece yeniçeri ocağında 
şahit olduğu vaka Rüst<'.ıni 
bir hayli düt!.indürmüştü· De 
mek ki, Hüsrev Beyin kaynı 
da bir Macar kadınına tutul
ınuıtu?. 

Bir yeniçeriyi palaıile su
rabndan yaraladığına baıu -
lıraa, bu adamın da aık yü. 
zünden kendini tehlikeye at
tığı anlaıılıyordu. 

Rüi\:em odasında kendi 
kendine söylendi: 

- Aca.ba bütün atıldar, 

\Yazan: lskender F. SERTELLi 
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böyle ne yaptığmı bilmiye • 
cek kadar deli ve nasta kim
seler midir? 

MARTA NELER 
DÜŞUNUYOR? 

Yeniçeri ağası llyas, Rüs
teme vaadettiği gibı, Marta 
hakkında padİ§alıa yalvar _ 
ınak üzere fırsat kollaya 
dursun.. 

Biz getelim Martaya: Hüa 
revin kaynının, bir Macar 
kadını yüzünden yeniçeri o
cağmda bir delikanlının a. 
vurdunu bıs.akla yardığını 

padişaha haber vermişlerdi. 
Yıldırım bir akşam Marta 

ile konuşurken: 
- Yeniçeriler Macar kız

ları için bir;birini yiyormuş, 
dedi. Bu kadınları Bursaya 
sürmeğe karar verdim. 

Marta birdenhire taşırdı. 
O, bu haberden hiç de ho~ · 
!anmamıştı. Zira, bütün Ma
car kadınları Bursaya gönde 
rilecek olursa, Edimede ken. 
disinin konuşup dertle eceği 
bir icadın katmıyacak\ı. 

Marta padişaha bir şey 
söyliyecek vaziyette değildi 
fakat mademki söz açılmış -

ta. Ve padişahın neşesi var. 
dı. Cevap vermekte bir mah. 
zur görmedi: 

- Şevketlim! dedi, Ma _ 
car kadınlan dünyanın en 
sevimli, en caııa alem ka • 
dınlarıdır. Onların nmseye 
zararı doltunmaz. Macar er
keklerinden hiçbıri, karısın • 
dan müşteki değildir. Onları 
başıboş bırakmc«, n"rede ol
sa, bütün erkekler biribirini 
yiyecektir. 

- O halde ne ya,ahm? 
- Zaten Macarların da 

marlarında Türk f.<anı karı -
şıktır- lrl~ça da size yabancı 
değillerdir. Buniann herbiri 
ni bir Türk akmcıs ite evlen 
dirirseniz. bu knı gaşabkla -
rın önü alır.mış olur Aksi 
takdirde, bı1rada <.'lan gürül. 
tülerin Bunada un misli faz
lası otaca.k ve bu zavtılh b· 
dmlar bu vüzdı-n aetalete dü 
şeceklerdir. 

- But fena bir fikir de • 
ğil, Marta! Buradaki erkek
ler bu yüzden biribiderini 
hoğmağa katkarsa, Bursada 
neler olmaz! Hele bir kere 
ben bu meseleyi Ahmet Pa • 
şa ile görü~yim. 

Ahmet Paşa Macarisun 
yağmasında kendisine isa .. 
bet eden on Macar cariye • 
sini az görüyordu. Padiph 
kendisine bu hususta neler 
düsündiığünü sorduğu za • 
ma~n, Ahmet Paşa Macar ka-
dınlarının Edimeden uzak • 
!aşmasına hiç de laraftar rö. 
rünmedi: 

- Siz şevketlim, bu kadar 
:ıarif ve nadıde çiçeklerin 
Keşişdağı yamaçlannda sa
~anp solmasına nasıl müsa
ade edeceksiniz? 

(De:vamı oor 
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erkes 
bahsedi 

Bir onbaşmm hatıra Yazan: KUR1 MAREI< 

harp en sonra yapacaklarından 
or ben de Sah ayı kebi e gitmeyi 

bi ateş yakmayı, arka tarafıma 
u ara o ur vı üsünüvorum 

muazzam . 
ır so a 

Tr.ı~ olrnndığunrz için snkall:ın. 
m15tık. Salml epe~ 1 rnüküleme mc\ 
zuu oluyor. :Su yrrlne crlmiı; Siar 
İ!,)lyorıluk. Ilattaniye fiilin getirte. 
lıilmPmlz zamana mütC\ altkıf ol _ 
muştu. Ş,imcli so~ul\tan mütec sh 
olan nöbetçiden bas;kııs;ı ~ok Dün 
Nclır kurduk. Artık birer. a~t nö 
et beklilor, çadmla hoş \akit ~;. 
·irnıc:ğe çalı ryoruz. 

Snnt ı;ün tarih rncflıumıınu u 
nntt uk. Bir gün Bci fi~ or ovası. 
na inerken müthiş bir YUb'lllUnı. tu
tuldum. Battaniye 'c konscr\'c ku 
tulnriyle ~adını döndi' rum zaman 
oğuktnn sıtmaya tutulmuti gibi 

titredim. Titreme ah:ıhn kııdnr 
s;iirdiı. 

Herkes harpten sonra ne ynp • 
rıı.ak istediğinden bahsediyor. Ben 
ise ateşkn ynnnn nhnıva gitme. 
~1 ayakJnnmın dibinde ateş ynk • 
mayı aı':mma oba kuraralt otur • 
mayı dü linlilorum. a~nldarmıa ı· 
cak pabuç ı;:eçinneği d(' ihmal l't_ 
nılyeccğim. 

GÖKTE.'1\1 DCŞEN I>F l\JİR 
Bundan bir kaç gün en-el, tn • 

glliz harp genıilcrlnd('n biri lis 
tümüzde uç:ın bir tnyyarcmize a
teş açtı Hın-a berraktı ve ~nc<ı 
a.çıkt.a yatmamıza mü 3JU1c ediyor 
du. i\lisnnrimiz \'tınlı. Bu b:ı...5ım 
u tura ne kabak bir hale koymulj 
blr hah riycliydi. o, ada canı ı _ 
lulmı,, canı yül{s<'klere çıkmak \ -
temts b!zc gelmtsti. Ynnımdıı uza
nan bahriyelinin t.<'11°c;I giinesin 
iyası nltmd:ı parhl ordu. 

1 u "ırııd:ı, etrafımıza pat pat eli 
'e demir parçnlım düsiiyordu. Bun 
lar baYnda infila~\ eden gemilerin 
ıncnnilcrl,rdl.. Ccn mcrmllcre si 
alrlenml or, ııırıJ pınl yanan kel _ 
leye sinirleniyordum. 

Kum ndanrmız bizi bu~ün ziya. 
ret rtU. Bömcfjell'c ili Aln nn 
l}arasütlc ntlnnıak iste~ en "'Önüllü 
a\·cı kıtnlanna mensup crlerd(' 
\'llnnıs. Hl\, atlarında pnrru iitle 
atlama talimi ynıımnyruı hu erler 
iki teerübeden sonra mm effaklyet 
le atlnnuslnrrlı. llnam lk koyunun 
~rhında \ 'C Bel fiyonmun ar • 
kında •• Ankenes"c kı(n etli Polon 
ya kıtalnrı lhrnç ('dilmi ti. Kıtn _ 
far bir ılnğ n\ cı ı bölüğü tarnfııı. 
dan makineli tüfr~lc lıiçilmi ti. 
•:ty?rdnn aynlma dü~mıın clestror 
lcri bb:inıkilcrl Jıer krnııltlanışt a 

\nglllz.lcr at.ker ~ıkarı.)orlnrdı 

knrsı tnrafındn, dağların yamaçla· 
rıncfa kıtalar görü.) o ruz. .Polonya 
lılnrınış. Znten be~nelmllcl kıtnlnr 
la rarpu;ıyonız. Tllnellerin basında 
lejl on nsk('rJeri, J?aslılar 'ar. 

Vnzifcml~, makineli tUfcldc dağ 
ıncıl:ı.nrun ileri hareketlerini im 
laylnstlnnaktır.. Dusnınna iki hin 
den fnzlu. mermi gönrlerdlk. 

nizlmkiler zaliat \'ererek rlc 
n't etmek mceburi~·ctinde Imhlılnr. 
Düsnınn tınynlrldnrda makineli tü. 
fek yu' alan yupmıs. Dağ baştan 
basa ym nl:ırla dolu. Yinni~ e karsı 
bir döğüşerck truı.rru:ula mm nffalı 
olnnınmıştık. 

Vaziyet böyle iken uksnm ça • 
çndınmı:r.dn. şnrkıl:ınmız l inr ek il< 
olmadı. lfülbiiller gibi sakıd 

POLON\ \ D \GINA 
no:un.\LAR 

ki insanı ııamıık ;.:ibi ayırnbile<'«'· 
ğlni zannediyor. 

(Devmm var) 

.. 
1 

Otomobili 
sa acaklaral 

l ler ve iyi bir halde olup ta 
t:nksl otomobillni satmak lstlyen. 
lcr otomobillerinin son fiya\lnnnı 
ve otomobll!n nerede görUlebllecc. 
ğıni İstanbul posta kutusu 214 e 
blld irmeleri. 

şiddetli bir ateş altmn aldıktan i· .l\Ia~ ı n~ mm dördüncü haftasın 
çln k:ır lizeıine vatmak mechurl • dalız. İki günden beri bizi boğun 

937 - 938 lrtiçtik motllr Ford 
Jlı.Stlksiz de olsa - tercih cdlllr. 

)ctlnd<'ydller. Fiyorclaki rlestro _ imim bir si \'llr. Çadırlarımm ~a- l aiıil:ı::::::ii:i3::"mı:c.!:=i2H:Biar:a'!;rı:;:~;:&::n• 
yerler Alman tayyareleri tarnfın- JaynrnJ, gcçc-n sis o J,a,lar Jmlın. 
dıın koi:'Ulurk('n bölü-e mensup er ____ .;...... _______________________ _ 

Icrfn \'arı ınclnn ra:r.Jnsınm bazı k \ d t laca k UZU\')~n don mu hı. inı;IJizJer cİ• ar e a 1 rı m yap 1r1 
vard!i mUtcnı!l.di.) en ihraç Jıarclmt 
lcrinde bulunuyorlnr. 

Kumandan yarın sıcak yemek 
t.cvzi e<llleccği hnrndislni \l'rmis • 
ti. Bundun i,) i h ht•r olnr mu! 
Bulundub'Umuz ~·ere iki kn• 
zan yollandı. Is ntes .)nkmnyn ka· 
hyordu ki bunu :rerrc kıı<lor clii • 
sünml ·orduk. 

YİRMiYE KAP.ŞI BiR 
Akadnsun l\I. me\'7.I de~c;tlrmek 

için emir nldı. BulunrlnP-tımuz yer 
den iki '1iz metre yfih;f'ğ<" çılm 
cak. Biraz en el yuknn çıktım. 
İki ıl .. P.: nrasıncl l<i l" .. nfc; ovanın 

Her dönuşünde aile muhiti için
de yüzüne nakşettiği ıztırap ali.. 
metlerini görürdük. O mütema_ 
diyen karısından ayrı bulunmak 
istedikçe imparatoriçe de onu 
sarayda alıkoyrnaK için bir çol~ 
tedbirlere baş vurmaktan ge.d 
durmazdı· Böyle kadınca hare 
ket etmek heyecanlı bir şeydir, 
fakat ne kadar tehlikeli olduğu· 
nu ben çok güzel hisc:cdiyorum .. 
İmparatorun mütemadiyen seya. 

Sıirtte Kurta:an yolu l<0ntroı amırlığinden 
1 - Sllr H.urtn na yolunun Sıırt mcbd inden itibaren 600 metr<'. 

llk lusmın parke kııldmm inş ıS.~:ı >< .941 tar' .ınc mllsııdi.t cumn günU saat 
16 da ı<:urtalan yolu l!'.,Ltrol \ uırı [?:nde ml!teşekkll komisyon tarafından 
ihalesi yapılmak tızere ı.ı, palı z1r. .. sullle 1'..slltmeyc konulmuştur. 

~ - Kt: t bedıJt .OJRll ııra v• muvakkat tcmln:ıl! 1506 llra 80 kuruştur. 
ıı - Tnl!rıcrln teınmnt met:t<!p veyn ınııkbuzla:'llıı ve iha eden en az 

3 gUn evvı:ıl Siirt vllfl.yet:.ne mU.·>:Let.&I edereıt ou iş için alacakları rcıını 

ehlly t vcsikaıannı ıuı.llcn 24~') 'o ıu Kamın bUkUmlerlne tevfikan ha. 
zmıyr.cak!ar tcklıf ::ne" upl:ırmı üıaıe gU.nll saat on bire Kocar koıı.troı 

l CUnirl.ğ.nc tcvd' e ~ınel~:'• 
4 - Bu tşe all ite ,:f ve şa.: n .. meyl ı:e gUn Diyarbakır Nııfia MUdllr-

1UğUnt1e ~e R :.rttL kon'ro A.ml- ğ.Drı'"' göre:ıil<."Ceklerdir. (4169 . 5649) 

lsoLkEPç 
tÇKILI LOKANTASI 

Sirkecinin durak yennde 
Bol Kepçe İ!;kili ~okantad, 

r~dyo paraziti yoktur. lnhi 
38r fiyatına rakı i~ilebilir. 
5irkeci Beşırkemal karşısı 

liayrımenkul satış 
ilanı 

Beyoğlı. sulh m:ıh • mesı başkıl.llP-
.Jğtndcn: !Hl/15 

Bnhneddln Kılıçerinln ve zevcesi 
Makbuıeyc ba~mıı.k artlyle hakkı 

Beşerin uhde! tasarrufun<!a bulunar. 
Gatnta rophane Kılıçnlı ı a mnh L 
ıestnd<' Mescit soknğınctu ski 8 yeni 
10 No. ile murokkam v altında 10/l 
No. ıı dUkkCuıı mUştemı\ haricen kfı_ 
gir ve d hilen ahşap lıç k Uı olup 
birinci kalmd iki od tı r hail b.r 
mutfak ve Udnci k.ıtınd Uç oda bir 
halll, UçilneU katında iki ndık od si 
bir tnrasndan ibaret cleklr.I, tesiı;at -
nı havı tamamı (3500) üç bin bcşyüz 
Ura kıymC'ti muhamm n sir.de bir bab 
lıanc şuyuunun izale 1 zımnınde açık 
arttırmaya konuımu tur 

Birinci açık arttırması Hl.8.9U ta. 
r1h ne tcsadllf eden :ılı gUnU aal 
ı ı .... o dan 16,30 a ımd ır B yoğlu sulh 
mahkemeleri kalem da mtla ve b -
kAtlp nezdinde yapılnc ktır Arttır. 

ma ocdeli mulııı.mmen kıymetin yll .. d 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde en 
son arttıranın t.aahhUdU oultl kalmak 
Uzerc mUzaycdı.ı on gUn temdit edllc
rek ikinci rırttırması 29 SJJU tarıhlne 
mUsadlı cuma güııil saat 14,::o dan 16, 
30 n kadar icra edilerek en çok arttı
rana kati olarak ihale eailPccktir. B • 
rikmiş ve !hale tarihine kadar birike. 
cek bina ve beıcdiyo vergı! rlle ev. 
kat iearesı hls..ııcdarıara ve 29/36 hl •• 
sesinin 20 senelık tavizi ödenmiş ve 
vakıfla al&.kası kesilmiş olduğundan 

yalnız 7/36 hlsscsinlD>20 senelik taviz 
bedeli ve tcııtulye rusumu ve ihale 
pulu ve tapu ve kad:ıstro harç ve 
mıuıraflan müşteriye aittir. Arttırma 
ya lştlruk edecek kimselerin gayri 
menkulün kıymeti muahhemcnesinin 
yUzde yedıbuçuğu nlsbetlnde pey alt. 
çesinl veya milli bir bankanın bu nis. 
bette teminat mektubunu vermeleri 
şarttır. Arttırma bcdcllnln kendisine 
ihale olunan tarafından ihale gUnUn • 
den itibal'CD verllecek mUblct içinde 
mahkeme hesabına öd nmcsi mccbu
ridlr. Odenmediği takdirde ihale fes.. 
hedllerck kendisinden evvel en yUk.. 
sek teklifte bulunan kimse arzotmlş 

olduğu bedelle almnğa razı olursa 
ona ihale edilecek ve o da razı olmaz 
veya bulunmazsa hemen yedi gün 
roilddetlc artlırmaya çıkarılacaktır. 

Yapılacak !lan alllkadarlara tebliğ c
dllmiyeccktlr, .Müzayede sonunda en 
çok arttırana ihale edllec.-k ve her lkl 
halde birinci ihale edilen ık! ihale ıı. 

rasındaki farktan ve zarardan mc •ıl 
tutuıaeaktır. İhale farkı ve geçen 
günlerin yüzde beş faizi ayrıca hllk. 
mc hac l lmlmakııızın talısll olunacak 
tır. İpotek ııahlbl alacnldılarla diğer 
aH\.kadarlann g yri menkul Uzerind~. 
ki haklannı ve husu lyle !alz ve mas
rafa ve saircyc dair olan iduialarını 

evrakı mllsbitelerlyle ııaıı t rlhind n 
ltlbaren on beş gUn içinde satış mr. 
muru oıan mahkeme başlclltıbine bıl. 

dirmelcrl lAzımdır. Aksi takdirde hak.. 
lan tapu sicilleriyle sal)it olmadıkça 
satış bedelinin pnylaşmruıından hariç 
bmıkılacaklardır. Arttırmaya ı,urak 
ed nlerln bUtUn craltl kabul ctmlş 

:-;.andalyalar, Kur;yoialar, l'ortmant-Olar vesalr bet 
r:ık mobil,>".ılar fabrika fiyatına satılıyor. 

Asri Mobilya Mağaza~ 
Alıınet •~e'\7.1 

lstaııbul Rı1npaşu ~'olı.ıısu No. 66 T('IP!on: 28107 

• 
a riyade~ 

s·ıet ücretlerinde tenzilat 
ıı 

1 - J ağ'll"fo"l J9ll CUllll 'it>bahıutlan itibaren ÜlikÜdar Sfl~ 
Harem islwlclnlnd~n Kiııırıi)c ve Koprlidcn bu iskelelere yııJnll'- , ~ 
iklıı<'i mn ı,ı llllct, .;o para teı11Jlılo 10, birinci mr\ikl bileti 1 ıcot'1• 
1Jın~ .:i, ·, ı-11ru50 <..:ıtılııcalilır. ~ 

2 - t.'Nk\dar, :--nlaeak ve Harem iskelelerinden Bcşiktnş, f{tl; 
\'e lıüpriiye \"e J,ıiJ•ri!den llı\r"''fl. Salacal{ v e Üııküdara gidi<! vo ıl' 
bit tll rl hlrer ~nı" ten.ı:llile U:lnc:l mevki biletin, 1'7, birinci oıc\id 

ür ive •• _.. ... , 
KIZILAY CEMiYETi 

Uma l Merkezinden: 
l - Cemiyt•tlmWn lhtlyaCJ için imali takarrür eden 

eman 680000 Metre 
2d.i,941 tarih.ne müsadi! pnz~rtesi gUnU saat on dörtte ıstşıı 

M:mnı \ cdnt c..ı.ccer.ı.nde (Kız:lt>.'YJ bnnmda Kızııay İstanbul depOsU 
:örlugllnde ı.upnlı uırt usulil<? L'ıalt olunacalctır. 

2 - İhaleye :ştıra.k edccaklcri!> muhammen elit bin tlra bcde110 

de yedlbuçuk nlsbctlndekl teminat akçelcrlnl ihaleden evvel depO 
sine yatırmaları prttır. 

3 - Nllmunc ve şartnam :ıt rı görmek Uzer-0 tallpler 
aırektörltl~ilne ı111lr:ıcant edebllırıer. 

~~--ır,--~~~-,~--~~~.,_~"7"1Fm;::m...-~/ 

Devlet Demiryoftarı ve Limanlı~ 
işi tme Umum idaresi ilanJatJ 
Mu!ı:ı.mrneP. bedeli 40600 lira oıruı 812 bin adet parke taşı 8.&.9'~ 

gtinU saat 15 te kn}>ulı zar! usudlc Afyonda yedine! l~Ietme mııc!UrlU fi 
smdn satın n•ınacaklır. Bu işe g,rınelı: istlyenlerin 3045 liralık ı:otı 
teminat ne kaııuııu:ı tcyln ettiği vesikalarla birlıkte S.S.941 cumB ~ 
14 de kadar tekliflerl=.1 Afyonda )edinci lşlctm~ komisyon reisılğıle 
lcr ltızırodır. nt! 

Şartnameler 102 kur.ııı mukal::ilinue Afyonda yedinci işletme aıucl 
den a\ınıı.bl:lr. (6064 ı 

**~ ~ 
1, .1941 tarıhmderı Ulbaren Mudanya • Bursa, Samsun - <J6 

hatları hariç ve Avrupa hattı du.hıl olmak Uzcre ve her hattın keıı~h 
sin!l g8re Ucrct ahzi aurctile devlet dcmiryolları ana şebeltes!le. ~ ..; 
Sarılmrnış • n:ars oınttı uıtasyonlar::w. ve mlltekabllen: 

a - Dôltme halde olan veya tnnı vagon hnmulesine tabi tutuiııP 
ve eşya, 

b - Carı!ı J:ı:ıyvnrı ar, 
c - D D. 'Z2 nurnaı nlı tar!i~yc dah!.l para ve Jcıymct!l mcvııd: 
d - Kıymeti nal.il Ucrctin'ıı Uç katından az olan değersiz eŞ)'8 
c - Patlayıcı, ateş alıcı mnduc;l!r. 
f - Çabuk bozulın ı(;a mtisaıt recvnd , 
g İşletm,, ıı•zamnamesi muciblncc alelumum trenlere knbtıl"' 

yan vey~ lcabulü bazı .ırllnra mc nut bulunan mevad d>9 
lı Beher parçası ::00 kiloy J n.UtecavJz bulunan emtia ve eş:,'3 

g&.yrl ve 1" ch<>r mersulc ıl'l slklcti 2500 Itlloyu LccavUZ etıı!,, 
vartlle yalnız öol\'rt: .tıe;>TI hafif ı::-..rakuıde eşya kabul ve bir tele nsıcı1' 
ile s<'vkctlıl< cekllr. ~ 

Bu 2.nklıynUı alt ılcrcUcr m·lrhıısıran ana hat istasyonıarınd8 t 6 
dıl c ktir. Fozıa. tafr.!l'lt için lstıı.3VoııJnro. mllracaat edilmesi. ~ 

Rasit Rıza Tiyatrosu 
H.\l,tl>E l'lŞKt?\i Kirlll,tc 

Bu Akşam l'ııkslın Altıııtcpcdc 

t tıınbıılda son defa olııruk: 
Bobstil - f{onıcdı 8 Perdo 
Uıı Akşam l\ı,.,ıklıda: 

'EI>.\n Oıw! 

Dişçi Hasan fe~t 
ıecıa 

En son usul Uzerinc (Jf' 
modern protezleri kclllşli 
hastalarmn tatbik <-der. :'"' 
Sultanahmct park karşısı 

ve evvelden öğrenmiş, ve b Jerck gııy n: \ X ! ! . 
rlmenkulc talip bulunmuı;ı oıdulcln ı ı Komedi Drnm:ıtil, 3 pcrdr 
addedilerek sonradan itirazları mesmu -<>--
olnmıyac."lğından satış gUnUndcn evvel 

1 
Bevoi.flu Halk Sineması 

gayri menkulü gezip sorm 1 ri ve faz Bugün 11 de akşam 8,30 da 1 -
la ma\Omat nim it tiyenlerin 941/151 Tarzan yamyamlar arasında, 2:.5 
No. ile mahkeme başktıtlpıı"'me mtira- kıs m birden. 2 - Kara kedi, 3 -
cant etm !eri ılı1n olunur. Romedi. 

' ıtt 
,YAZAN 

EMiL LUDV·İG 

GÜVEN .1 Terzievi AJ'rıı 
En mUşkUlpesent ı:nuşte 
memnun eder. 

....ısı 
Ş~hzadcl)aşı camii f<a•,. 

·ıetlr 
prensesinin bütün .fa~~ıı" 
yaşayan sembolüdiırdıfilb~e 
femi ancak onun yar ·çill 
şarabiliyorum. Bunuıı !<~ ıı; 
disine karşınızda teşel< 
luyum... aııtl~ıı". 

Üniversiteliler. r.ı1ru ,ııii 
ruluşunun yıldbn~ ııııt 
betiyle söyl ediği .bır. ~ 
"Alman üniversite1ılerl. ·<f,ff 

• ufll n 
''azıldığı gUndenbe11 f~ Jl!I ~ 
liler bu §Crcfe ilk ce 4Jl 

hat etmek arzu~u bu tazyikten ile malikanesinde ihtiyar kont Eu
ri gelmiş olsrı gerektir.,, lcnburg'u kabul etmişti, impara. • 53 - Hakikaten geceyi burada 

geçirmek niyetinde misin? 

yorlar. Bu güzel ~~ır~:( 
Alman Prenseslcrı ar ~ ~ 
paratoriçe ilk defa o~ 
!ebe toplantısmda ıı. !fi ~ Bütün bu kapalı kapıların tora verilen yanlış raporlardan 

arkasıııda. fazilet sah bi faknt şikayet edıyordu: ihtiyar haki· Bu iki mükalemeden bu uzun 
çok sinirli bir korayla mal ut katı imparatora bildirmesini rL enelcrin ıztıraplarla dolu ol· 
ruhlu bir kcdın e <.STnda acaba en etti. Fakat imparatoric:eden duğunu, bılhassa ımparatoriçe. 
neler g- 'yor' . Bunu bilenler aldı~ı cevap: ''Yapamam. Bütün nin çok bedbaht olduğunu anlı· 
pek azdır. Ve buna dair söz mülahazalarıma imnarator aynı yoruz. Bir gün imparator oğul. 
söyliyenler hiç yoktur. cevabı verivor: Yıkıl karşımdan, lanndan birisi hasta olduğu için 

Bütün müneltkitler 1sterik ve senin bu işlere aklın ermez.. sara} daki merasime gelecek 34 
müsteb"t bir hükümrlıra es ol· den ib ret oldu. prencıin k bul edilmemesi emrini 
mak tnlisizliı!ine uğra' an bu Saray mü-iri Zedlitz kendı \'ermişti. lınparatoriçc bu emre 
k öın hıkkında sempati duv"r· kuJaö-iyle iı;ittiği ~ki konusma itiraz cttı. ve: "Bunu yapamaz· 
ı .. , r. ... hv1ın b;r "k d--f lar dal. nnr<'"Smı hatıratındıı. nakletmiş· ırıız. Guillaumc" dedi. lmpara. 
~ ..... utrı.• rn İ?n"ü~ ·torıı !rnvruklu tir. Bu parçalar bize imparato. tor karısını eliyle itti: Burada 

---~~~~____;;.;.__~~........:;..:...;_~;__~~...;,_..;..._._._ ........ ~:..:...:..:.;.....ı:_ 

Snrayda verilen davetli iz ziya
fetlerden birisini anlatıyor: Bu 
ziyafette yaln·z saray hnlkından 
iki kadın ve dört erkek mevcut_ 
tur. İmparatoriçe bir iğne işi iş· 
Iiyor, imparator telgrafları. kesi. 
!erek kendisine sunulmuş gazete 
parcalarını yüksek sesle okuyor. 
Bir büyük ma a etrafında otu· 
ran misafirler resimli mecmuala. 
rı karıştırıyorlar; saat onbire 
doğru imparator birdenbire im· . . ... 

- Hayır, Guillanne, fakat eok 
ıneggu\ olduğundan seni sıkma
m2k için ağz•mı açmadım. 

- lrısan burada meşgul görün· 
mekten başka ne iş yapabilir. 
Buna rağmen patlayacak kakdar 
sıkıldım. 

Hiçbir facia muharriri bundan 
daha acıklı bir aile sahnesi ya. 
ratamaz. Fakat imparator teba. 
sına hitap <'derken imparatori. 
çeden büsbütün başka bir dille 
bahsader: '':\Iajeste imparatoric:e 

m r ırıl anan kı • 

lundu. Ümit ede~:e iıı1 
genç talebeler maJ ıııı.t' 
toriçenin üzerlerine ~~111etA 
şını hayatlarının c~ eoı:C"' 
tırası olarak takdı5 
dir.,, demişti. 

Vl .~ 
. del{l 

İmparator Berlıll 811111ııl 
vine büyUk kararg şJ 
mini vermişti. ı " 


